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สารจากคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  สังคมไทยในโลก ศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในประเด็นระบบสุขภาพ ตั้งแต่ความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่อง “ สุขภาพ ” แบบองค์รวมที่ครอบคลุมมิติทั้งคน สังคม สิ่งแวดล้อม องค์ประกอบทางระบบ
สุขภาพ ซึ่งต้องบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างระบบบริการสุขภาพ ระบบการศึกษาทรัพยากรก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตลอดจน นโยบาย กฎหมาย ระบบเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น
ทิศทาง และการพัฒนาระบบสุขภาพไทย จึงต้องการองค์ความรู้ ในการจัดการอย่างเป็นระบบและรู้เท่าทัน เพ่ือ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างสุขภาวะ และความเป็นธรรมในระบบสุขภาพชุมชน  
ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม นักศึกษา     และบุคลากรด้านการแพทย์ การสาธารณสุขทุกท่าน 
ที่มาร่วมงานในครั้งนี้  การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือการขับเคลื่อนในการปฏิรูประบบสุขภาพด้วยการสร้าง
ปัญญา องค์ความรู้ จึงจะเป็นยุทธศาสตร์ ที่มีพลัง และประสบผลส าเร็จทางการจัดการระบบสุขภาพที่เรา
ต้องการ และคาดหวังได้ 

 

 
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สารจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยลพันธกิจสังคม 

 
 การประชุมวิชาการ ถือเป็นกลไกที่ส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่  “ยุคเปลี่ยนผ่าน” ที่ก้าวตามกระแส
โลกาภิวัฒน์และเทคโลยีสมัยใหม่ การรู้เท่าทันและปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสหลักที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
จึงเป็นคุณลักษณะ (Competency) ที่ส าคัญที่บุคลากรที่ท างานด้านสุขภาพอนามัยจะต้องตื่นตัวและใส่ใจต่อ
บริบทต่างๆที่เก่ียงข้อง 
 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขภายใต้หัวข้อ “ทิศทางและ
การพัฒนนาระบบสุขภาพไทย” จึงเป็นเวทีที่สอดคล้องกับแระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งเป้าหมายไปสู่
การบูรณาการ การมุ่งเป้า และการตอบโจทย์พ้ืนที่ในด้านวิชาการ และบริการสาธารณสุข โดยอนาคตในด้าน
วิชาการ เชื่อมั่นว่าจะมีความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพมากขึ้น ในการจัด
ประชุมวิชาการในปีต่อๆ ไป 
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม ในการจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 นี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

 

 
(นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ก าหนดการ  
ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 

หัวข้อ “ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” 
31 สิงหาคม 2561 ณ บ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท  

 

เวลา กิจกรรม 
08.00-08.50 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและชมวีดีทัศน์แนะน าวิทยาลัยฯ 
08.50-09.00 น. พิธีเปิดการประชุมและต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประธานในพิธี    

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

กล่าวรายงานโดย   
นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
09.00-10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 

“ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” 
                               นายแพทย์สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ 

ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
 

10.00-10.25 น. พักรับประทานอาหารว่าง/ รับชมโปสเตอร์ 
10.25-12.00 น. หัวข้อ เรื่อง  

“ความท้าทายการท างาน ตามระบบสุขภาพช่วงวัย” 
คุณศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาก าลังคน 

ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 
นายวิเชียร จันทุมา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโหนน 

คุณจันทร์เพ็ญ ศิริกมลเสถียร  ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
 

ผู้ด าเนินรายการ: 
นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

11.30-12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ณ ลานแสดงนิทรรศกาล 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

ภาคบ่าย กิจกรรม 
13.00-14.40 น. น าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการการรองรับสังคมผู้สูงวัย 

 
14.40-14.50 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
14.50-16.30 น. น าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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สารบัญ 
            หน้า 
สารจากคณบดี           1 
สารจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย         2 
ก าหนดการประชุมวิชาการ         3 
ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
 รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิงต่อเนื่องในชุมชน     7 

โดยระบบสุขภาพ อ าเภอ (DHS) อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
  กาญจน์สิรี เสรีรัตนาคร   

 ผลการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ         16 
  สาวิตรี สิงหาด 

 ความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนต าบลโนนกุง    22 
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
  สง่า ทับทิมหิน   

 การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้าในสายงานการประกอบเครื่องท าน้ าอุ่น   30 
  นิภาพร ค าหลอม    

 

น าเสนอผลงานวิจัยโปสเตอร์ 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนบ้านแดง   37 

ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
  ปวีณา ลิมปิทีปราการ  

 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดเตียงอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี    47 
  มินตรา สาระรักษ์ 

 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรค มือ เท้า ปาก ของผู้ปกครอง   56 
และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 
  ลักษณีย์  บุญขาว 

 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    65 
  สิทธิชัย ใจขาน 

 สภาพปัญหาของแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกส่งต่อมายังแผนกแพทย์แผนไทย   73 
โรงพยาบาลสังคม อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
  รสมน เพ็งสิงห์ 

 นาโนอิมัลเจลฟอกสีฟันจากข้าวไทย: ผลทางคลินิกต่อเหงือกและความพึงพอใจของผู้ป่วย  81 
  ธิดาพร หวังหิรัญกุล 

 บทบาทครอบครัวในการเผชิญปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิง ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  87 
  นงนุช น าปุ๊ด 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 ประสิทธิผลของโครงการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลส่งเสริม   91 
สุขภาพตําบล อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
  ไกรสร  สวัสดิ์อารีย์ 

 ผลของนาโนอีมัลเจลข้าวฟอกสีฟ๎นต่ออาการเสียวฟ๎นและการเปลี่ยนแปลงของสีฟ๎น   99 
  อารญา หอวิจิตร 

 การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง   104 
รพ.สต.เวียง และภาคีเครือข่ายตําบลกระเดียน  อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
  ชาญชัย   เหลาสาร    

 การศึกษาประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการผลิตส่วนประกอบของขาเทียมด้วย   110 
เทคโนโลยีดิจิตอลการพิมพ์แบบ 3 มิต ิ
  กสิณ รังสิกรรพุม 

 การให้ความหมายฟ๎นน้ํานมและการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก 1- 3 ปี: ทัศนะของครอบครัว  117 
ทีห่ลากหลายวิถีชีวิต ในตําบลดอนเปา  อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
  นิตยา  ค ามอญ 

 การสํารวจป๎จจัยที่มีผลต่อการบริโภคปลาน้ําจืดที่ปรุงไม่สุกของชาวบ้าน บ้านนาสนาม   125 
อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
  ลติพร อุดมสุข 

 ผลของนาโนอิมัลเจลฟอกสีฟ๎นจากข้าวไทยต่อการอักเสบของเหงือกทางชีวเคมี   131 
  สุพิชชา สานตะพงษ์ 

 การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ลําพังตําบลโนนโหนน อําเภอวารินชําราบ    138 
จังหวัดอุบลราชธานี 
  จิราภรณ์ หลาบค า 

 การสํารวจสมรรถภาพของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อและการทํางานของประชาชน  146 
ในชุมชนบ้านธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
  สุวภรณ์  แดนดี 

 ความชุกและป๎จจัยด้านท่าทางของผู้ปฎิบัติธรรมที่สัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่าง   151 
  ลัดดาวัลย์ กงพลี 

 ป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดและการจัดการความเครียดของ นักศึกษาหลักสูตร    156 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา 

ภาคผนวก      
  กองบรรณาธิการ          165 
  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ        166 

 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                                                                                                                                                            
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7                                                                                                   

31 สิงหาคม 2561 
6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
การประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 

“ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                                                                                                                                                            
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7                                                                                                   

31 สิงหาคม 2561 
7 

 

รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงต่อเนื่องในชุมชนโดยระบบสุขภาพอ าเภอ(DHS) 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

Dependent  Elderly Continuing Care Model Development In Community  by District Health 
System(DHS) in Warinchamrab District Ubonratchathani Province. 

 

กาญจน์สริี  เสรีรัตนาคร*   
โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัดอบุลราชธาน ี

*E-mail :   Kansirisae@gmail.com, โทร.  089-4248332 
 

บทคัดย่อ 
ปัญหาผู้สูอายุ มีความส าคัญแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมีอัตราสัดส่วนมากขึ้น ปัญหาสุขภาพมี

ความเช่ือมโยง ซับซ้อนเชิงสังคมและเศรษฐกิจ  ประเทศไทยมีประชากร 64.5 ล้านคน จ านวนผู้สูงอายุ > 60ปี มี 9.4 ล้านคน 
คิดเป็น ร้อยละ 14.57  ในปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นร้อยละ 16.0 ผลกระทบที่ส าคัญคือ โรคที่เกี่ยวเนื่องกับความเสื่อมถอยของ
อวัยวะเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลระยะยาว กลุ่มพึ่งพิงเหล่านี้ปัจจุบันอ าเภอวารินช าราบมีประมาณ 200 คน 
นอกจากเจ็บป่วยแล้วยังถูกทอดทิ้ง เข้าไม่ถึงบริการ และมักมีปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมร่วมด้วย การดูแลต่อเนื่องจนถึงชุมชน  

ยังมีปัญหา ไม่เป็นระบบ ขาดการบูรณาการ จึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบการพัฒนารองรับอย่างเหมาะสม  
วัตถุประสงค ์  

1) เพื่อศึกษาสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ 2) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องถึงชุมชนในกลุ่มพึ่งพิงเป็นการศึกษา
เชงิปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรอง
สุขภาพในอ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System : 
DHS) คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งภาคีเครือข่าย   
 รูปแบบของการพัฒนา  ใช้กระบวนการของ PAR ร่วมกับวงจรเดมมิ่ง PDCA และการพัฒนา DHS เป็นฐาน เครื่องมือ
ที่ใช้ ข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ของกรมการแพทย์ และเก็บข้อมูลมาตรฐานการดูแล
ต่อเนื่องของ รพ.สต.ใช้เกณฑ์ประเมินของส านักการพยาบาล  ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเกต การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายประเด็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหารายประเด็น โดยทีมผู้วิจัยอยู่ในกระบวนการพัฒนา 
ผลการศึกษา พบว่า   

ระยะที่ 1 ผู้สูงอายุในอ าเภอวารินช าราบ จ านวน 19,011 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1  เป็นเพศชายร้อยละ 44.4 เพศ
หญิงร้อยละ 55.6คัดกรองได้ 15,185 คน คิดเป็นร้อยละ 79.9 แบ่งเป็นกลุ่มปกติ 13,675 คน (ร้อยละ 90.1)  กลุ่มเฝ้าระวัง 
1,280 คน (ร้อยละ8.4) กลุ่มพึ่งพิง 230 คน (ร้อยละ1.5) กลุ่มเฝ้าระวังจ าแนกตามประเภทปัญหาคือ 1) ต้องการดูแลทางสังคม  
35 คน (ร้อยละ2.7)  2) ภาวะมองไม่เห็น 75 คน (ร้อยละ6.0) 3) ภาวะไม่ได้ยิน107 คน (ร้อยละ8.4) 4) หลงลืมซึมเศร้า 535 
คน (ร้อยละ42.0)  5) ภาวะเปราะบาง 204 คน (ร้อยละ15.9) และ 6) ไม่สามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้ 324 คน (ร้อยละ26.0) 
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน  โดยคณะกรรมการ DHS และคณะท างานพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ  โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลปัญหาที่ได้จากการส ารวจและเห็นจริงเชิงประจักษ์  ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง เป้าหมายที่ ก าหนด คือ 
“ผู้สูงอายุมีศักยภาพและคุณค่า ได้รับการดูแลด้วยเครือข่ายบริการที่มีคุณภาพภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง” มีกลยุทธ์การพัฒนา 3  
กลยุทธ์ มอบหมายภารกิจตามหน้าท่ีหลัก ที่เกี่ยวข้อง คือ 1) พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบคือ รพ., รพ.สต.  2) การ
ดูแลสวัสดิการและสิ่งแวดลอ้ม ผู้รับผิดชอบคือ อปท. และ 3) ส่งเสริมความเข้มแข็งชมรมผูส้งูอายุ ผู้รับผิดชอบคือ รพ.สต.,ชุมชน 
ระยะที่ 2 ทบทวนระบบเดิมท าให้เห็นทั้งจุดแข็ง และประเด็นที่ต้องพัฒนา มีการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานที่มีความ
เช่ือมโยงจากระดับอ าเภอถึงต าบล  โดยการพัฒนาศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุระดับอ าเภอการส่งต่อข้อมูลที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ  พัฒนาระบบการร่วมเยี่ยมโดยสหสาขาวิชาชีพ แบ่งระดับความรุนแรงและซับซ้อนของผู้สูงอายุ เพื่อการสนับสนุนและ
การร่วมเยี่ยม  ระบบการประสานการดูแลเชิงสังคมและสวัสดิการร่วมกับ อปท.และผู้น าชุมชน  ระยะที่ 3 พัฒนาศักยภาพของ
พยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Care Manager : CM) ทุกรพ.สต. จ านวน 22 คน และพัฒนานักบริบาลชุมชน (Care Giver : CG) 
ครอบคลุมทุกต าบลจ านวน 167 คน ยังคงปฏิบัติงาน 164 คน (ร้อยละ98.2)  ระยะที่ 4 ประเมินผล  มีระบบการดูแลต่อเนื่องที่

mailto:Kansirisae@gmail.com
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เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับอ าเภอถึงต าบล  กลุ่มพึ่งพิงทุกคนได้รับการดูแลต่อเนื่องปี 2558, 2559 เท่ากับ 230 คน, 320 คน ดี
ขึ้นและช่วยเหลือตัวเองได้ ร้อยละ76.0 , 69.8 ศูนย์การดูแลต่อเนื่องระดับต าบล ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ,   รพ.สต.มี
มาตรฐานการดูแลต่อเนื่อง  ผลประเมินคุณภาพและมาตรฐาน14 แห่ง  (ร้อยละ73.7) จาก 19 แห่ง  มีคะแนนระดับ 3 (มี
มาตรฐานครบถ้วน) ร้อยละ92.9  และผู้สูงอายุอัตราสัดส่วนกลุ่มพึ่งพิงมีแนวโน้มลดลง ปี 2558 - 2560 เท่ากับ ร้อยละ1.5 เป็น 
ร้อยละ0.9 
ข้อเสนอแนะ    

การพัฒนาต่อเนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้คือ  การเช่ือมระบบที่เข้ากับนโยบายกองทุน LTC ที่สนับสนุนโดย สปสช. 
และการพัฒนาระยะกลาง (Intermediate Care) , การพัฒนา CG ประจ าครอบครัวของผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง  การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะสนับสนุนความเข้มแข็งรายต าบล 
ค าส าคัญ  : ผู้สูงอายุ  กลุ่มพึ่งพิง,  การดูแลต่อเนื่องในชุมชน,  ระบบสุขภาพอ าเภอ, รูปแบบการพัฒนา 
 

Abstract 
Elderly health care problems are important and tend to increase nowadays. The elderly health care 

problems are relative with social and economy status. Thai population is 64.5 million and the number of 
Thai elder > 60 years old is estimated to be 9.4 million (14.57%). In the year 2015 the number increase to 
16.0% . The most impact of elderly health problems is organs dysfunction and chronic diseases which 
require long term care There are 200 dependent elders in Warinchamrab. Besides their illness, they also 
were abandoned. They can not access to health care service and have socio-economic problems. The 
continuing care was disorganized and lack of integration. So, we need to develop the continuing care 
model appropriately. 

This research aims to 1) study the elderly health care situation and 2) to develop the dependent 
elderly continuing care model. This study was the Participatory Action Research (PAR). All of the elderly 
who received health screening in Warinchamrab District, Ubonratchathani and District Health System (DHS) 
and the elderly health care development committee were the samples in this study. 

The PAR process, Deming cycle (PDCA) and the DHS base development enhanced to develop the 
Elderly continuing care model. The researchers’ team collected quantitative data by using Basic Geriatric 
Screening (BGS) from Department of Medical Service, continuing care standard evaluation in Sub-district 
Health Promoting Hospital. The tools for collecting qualitative data were in-depth interviews, group 
discussions, workshop conferences and knowledge sharing. Analyzing specific content data by researcher 
team which was in developing process  

The results indicated four phases of continuing care model in elderly health care. In Phase 1, the 
number of elderly in Warinchamrab district was 19,011 (15.1%), male 44.4% and female 55.6% There were 
15,185 (79.9%) elderly who met the screening criteria. The result in phase 1 showed 3 groups of screening 
health care. There were 13,675 (90.1%) in normal elderly group, 1,280 (8.4%) in monitoring group and 230 
(1.5%) in dependent elderly group. Six health care problems in the monitoring group were 35(2.7%) elderly 
need social care, 75 (6%) blindness problem, 107 (8.4%) deafness, 535 (42.0%) dementia and depressive 
disorder, 204 (15.9%) delicate group, and 324 (26.0%) disability of doing daily routine. DHS committee and 
elderly health care development committee determined outcome of elderly health care by using survey 
information and obvious data. Therefore, community participated in elderly care occurs with purpose of 
“potential and valuable elderly received quality health care service from network co-operation”. There are 
3 development strategies: 1) continuing care development by the hospital and primary care units (PCUs), 2) 
elderly welfare and environments by local administration and 3) empowerment of elderly group by PCUs 
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and community.  The committee reviewed health care system and revealed strength and issues 
development in Phase 2. Also, there was the standard system development between Amphor to Tambon 
in terms of sharing elderly information, development of home visit activities by multidisciplinary, severity 
classification for home visit supporting and  co-ordination with local administration and social leaders 
regarding social caring and social welfare for elderly. In Phase 3, there was the potential development for 
22 care managers in PCUs and 167 care givers (CG) which still working 164 persons (98.2%). Out come 
evaluation was in Phase 4. The results revealed that the dependent elderly group received continuing care 
100% in 2015, 2016 for 230 and 320 persons. The data showed improvement of healthier elderly 76% and 
69.8%, district continuing care was developed, continuing care standard development in PCUs. There were 
14 PCUs (73.7%) out of 19 PCUs received level 3 of standard evaluation and ratios of dependent elderly 
group decreased to 1.5 % in 2015 and 0.9% in 2016. 

The findings of this study suggest that further study should be developed by connecting the elderly 
health care system to LTC fund policy and National Health Security Office supported. The study should 
contain Intermediate Care, Care Givers development and set knowledge management conference to 
support district’s strength.   
 
Keyword :  Dependent  Elderly, continuing care model, District Health System : DHS, Developing model 
 
บทน า 

สถานการณ์ปัญหาสุขภาพผู้สูอาย ุมีความส าคัญและ
มีแนวโน้มเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ด้วยลักษณะแนวโน้ม
ของประชากร กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอัตราสัดส่วนมากยิ่งขึ้น ปัญหา
สุขภาพท่ีมีความเช่ือมโยงซับซ้อนเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรรวม 64.5 ล้านคน 
จ านวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 9.4 ล้านคน (ร้อยละ14.57 ของ
ประชากรรวม) จ านวนผู้สูงอายุ 65 ปีข้ึนไป 6.3 ล้านคน (ร้อย
ละ9.77ของประชากรรวม) ตามนิยามของ UN ถือว่าขณะนี้
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว Aging Society ในปี 
พ .ศ . 2558 อัตราสัดส่ วน เพิ่ ม เป็ น  ร้อยละ16 (มู ลนิ ธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ, 2559)  

ผลกระทบท่ีส าคัญคือ  ความชุกของโรคที่เกี่ยวเนื่อง
กับความเสื่อมถอยของอวัยวะจะเพิ่มมากขึ้น โรคของผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลระยะยาว  
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ จะต้องเพิ่มสูงขึ้นตามการสูงวัย
ของประชากร  ในขณะที่ระบบยังปรับตัวไม่ทัน ถึงแม้รัฐจะได้
ก าหนดนโยบายใน การดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข ขยาย
บริการสุขภาพไปในระดับชุมชน เช่น นโยบายการพัฒนาหมอ
ครอบครั ว  (Family Care Team : FCT) มี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล : รพ.สต. โรงพยาบาลในระดับอ าเภอ  
มีระบบดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care : HHC) ที่
เช่ือมต่อกับรพ.สต. มีทีม สหสาขา บางแห่ง องค์การบริหาร  
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นทีม การดูแลต่อเนื่องจนถึงชุมชนยัง
มีปัญหาการด าเนินการในภาพรวมที่เป็นระบบ ขาดการบูรณา

การของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วยที่ถูกทอดทิ้ง  เข้าไม่ถึงบริการ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
สังคม ลูกหลานไปท างานที่อื่น กลุ่มพึ่งพิงเหล่านี้ปัจจุบัน
อ าเภอวารินช าราบมีประมาณ 200 คน  ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็น ที่ต้องมีการพัฒนาระบบบริการรองรับกับสภาพ
ดังกล่าวอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม  ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
และพัฒนาการดูแลให้ครบทุกมิติ นอกจากทีมสหสาขาแล้ว 
จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน
ระดับต าบลและชุมชน  ด้วยหลักคิดของการพัฒนาระบบ
สุขภาพอ าเภอ (District Health System : DHS ) มาเป็น
ฐานในการพัฒนาเพื่อให้ผู้สูงอายุที่สมควรได้รับการดูแลได้
เข้าถึงบริการอย่างครอบคลุม 

 

วัตถุประสงค ์
1) เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุทั้ งด้าน

ร่างกาย  จิตใจ  สังคม  การด ารงชีวิตประจ าวัน 
2) ศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบ การดูแลกลุ่ม

พึ่งพิงต่อเนื่องในชุมชน 
 

วิธีด าเนินงาน 
เป็นการศึกษาเชิงปฏิบั ติการอย่ างมี ส่ วนร่วม 

(Participatory Action Research : PAR) ใ ช้ ผ ล ก า ร เก็ บ
ข้อมูลเชิงพรรณนา โดย คัดกรองสุขภาพ  แล้วน าผลการคัด
กรองกลุ่ มที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ งม าสู่ ก ารพัฒ นาร่ วมกับการ
ประยุกต์ใช้วงจรพัฒนาคุณภาพ Deming Cycle (PDCA) 
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และการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) เป็นฐานใน
ระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2559  
 

กลุ่มเป้าหมาย  แบ่งออกเป็น 
 1. กลุ่มผูสู้งอายุ  60  ปีขึ้นไป ทุกคนในอ าเภอวาริน
ช าราบ ไดร้ับการคดักรองสภาวะสขุภาพ 
 2. กลุ่มบุคลากร และภาคเีครือข่าย  
 - คณะกรรมการ DHS (นายอ าเภอ , สาธารณสุข
อ าเภอ, คณะกรรมการจาก รพ. และ สสอ.) 
 - คณะท างานสหสาขาวิชาชีพจากแม่ข่าย  บุคลากร
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รพ.สต.,  ประธานชมรม
ผู้สูงอายุแต่ละต าบล และตัวแทนนักบริบาลชุมชนทุก รพ.สต. 
รวม 95 คน 
 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 1. เชิงปริมาณ  โดยการคัดกรองข้อมูลผู้สูงอายุ 6 
ด้าน คือ ด้านสังคม ความสามารถในการมองเห็น การได้ยิน 
ภ าวะ ห ล งลื ม แ ล ะ ภ าวะ ซึ ม เศ ร้ า  ภ าวะ เป ร าะ บ า ง 
ความสามารถในการท ากิจกรรมประจ าวัน (อ้างอิงแบบ

ประเมินภาวะสุขภาพ ผู้สูงอายุ  กรมการแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข) ประเมินมาตรฐานการดูแลต่อเนื่องของ รพ.สต. 
(อ้างอิงของส านักการพยาบาล) 
 2. เชิงคุณภาพ  โดยการใช้แบบบันทึก การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เชิง
ลึก การสนทนากลุ่ม การใช้สรุปผลการประเมินแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในระหว่างกระบวนการพัฒนาและการสะท้อนผลแต่
ละระยะของการพัฒนา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ปัญหา  กระบวนการพัฒนาและ

ผลลัพธ์ของการพัฒนา 
         - ข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้สถิติเชิงพรรณนา  ร้อยละและ
อัตราสัดส่วน 
        - ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสรุปประเด็นตามแนวค าถาม 
(Content analysis) และการสรุปผลแต่ละช่วงของการ
ด าเนิน การตามวัตถุประสงค์ 

ผลการศึกษา 
1. ผลการคดักรองและประเมินภาวะสุขภาพ 
      ภาพที่ 1 แสดงอัตราส่วนของผู้สูงอายุ  อ าเภอวารินช าราบ 
     ปีงบประมาณ 2558 เท่ากับ ร้อยละ15.1  (ผู้สูงอายุ 19,590 คน จากจ านวนประชากร 126,168 คน) 
 
                                               ประชากรผูสู้งอาย ุ= 15.10% 

         ประชากรอาย<ุ60 ปี = 84.9% 
 
 
 
 
       ภาพที่ 2 แสดงอัตราสัดส่วนผู้สูงอายุท่ีได้รับการประเมินคดักรอง  ปี 2558  คิดเป็นร้อยละ79.9  (15,185 คน จาก19,590 
คน) 
 
 
             ผู้สูงอายุท่ีได้รับการคัดกรอง = 79.9% 
             ผู้สูงอายุท่ีไม่ได้รับการคัดกรอง = 20.1% 
 
 
       ภาพที่ 3 แสดงสภาวะสุขภาพกลุ่มเฝ้าระวังแยกประเภทภาวะสุขภาพด้านต่างๆ จ าแนกตามปัญหา 6 ด้าน  ที่ต้องการดูแล 
(1,280 คน) 
 
 
 

20.1

% 

8.4% 

2.7% 

6.0

% 

42% 

15% 

26.0% 

84.9% 
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จากภาพท่ี 3 พบว่า กลุ่มเฝ้าระวังมีภาวะหลงลืมซึมเศร้า
มากที่ สุ ด ร้อยละ  42.0%  รองล งมาคือ  ไม่ สามารถใช้
ชีวิตประจ าวันได้  ร้อยละ 26.0% 

2. รูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องในชุมชน  

โดยใช้การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) เป็นฐาน  
เริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาผู้สูงอายุ

เบื้องต้น โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ณ  สถานการณ์นั้น   และมอง
ทิศทางของปัญหาผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง  ทั้งการเจ็บป่วยที่ไม่
สามารถเข้าถึงบริการ  โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
พัฒนาสุขภาพระดับอ าเภอ  โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน 

และคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ   สะท้อน
ข้อมูลและปัญหาที่ครบทุกมิติเชิงประจักษ์  โดยใช้ข้อมูลจริง
และผลของการคัดกรองข้อมูลมาตอกย้ าปัญหา  ท าให้น ามาสู่
การก าหนดเป้าหมายของระดับอ าเภอ 
ระยะที่ 1  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
 หลังจากด าเนินการดังกล่าว  โดยใช้รูปแบบการ
ประชุมกลุ่มได้เป้าหมายการพัฒนาคือ “ผู้สูงอายุมีศักยภาพ
และคุณค่า ได้รับ การดูแลด้วยเครือข่ายบริการที่มีคุณภาพ  

ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง” และก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาใน
ขั้นตอนการวางแผนฯ ไว้  3 กลยุทธ์  คือ 1) พัฒนาระบบการ
ดูแลต่อเนื่ องกลุ่มพึ่ งพิ ง   2 ) พัฒนาด้ านสวัสดิการและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ   และ 3)  ส่งเสริมสุขภาพโดย
พัฒนาความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุ  และมอบหมายภารกิจ
ตามกลยุทธ์  เน้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามหน้าท่ีเป็นหลัก 
 
ระยะที่ 2 การด าเนินการตามกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่  1   ได้น าไปสู่ การวางแผนพัฒนาใน
การศึกษาและการพัฒนาในครั้งนี้  ส่วนอีก 2 กลยุทธ์ น าเข้าสู่
กระบวนการพัฒนางานตามระบบการพัฒนาระบบสุขภาพ
อ าเภอ (DHS) แต่ก็ยังมีการผสมผสานกิจกรรมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาร่วมกันโดย ก าหนดคณะท างานพัฒนาระบบสุขภาพ
ผู้สูงอายุระดับอ าเภอซึ่งรวมผู้บริหารของภาคีเครือข่าย   และ
คณะท างานเฉพาะการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องระดับ
อ าเภอและ ระดับต าบล  โดยเน้นมาที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานโดยตรง  มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกันทั้ง 4 หน่วยงาน  

คือ  โรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับต าบล เพิ่ม
ประธานชมรมผู้สูงอายุและนักบริบาลชุมชน  (Care Giver : 
CG) ด าเนินการคัดกรองผู้สูงอายุทุกต าบล  ทั้งอ าเภอ  
 ผลการพัฒนาในระยะนี้คือ   เกิดศูนย์ข้อมูลระดับ
อ าเภอและต าบล  จากปัญหาการมีข้อมูลที่แตกต่างกัน  และ
การท างานเดิมที่ยังไม่สอดคล้องกันของแต่ละหน่วยงาน  จึงมี
การใช้ข้อมูลร่วมกันและการส่งต่อข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  ที่ตั้ง

ศูนย์ข้อมูลแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละต าบลว่าจะอยู่ที่ 
รพ.สต. หรืออยู่ที่ อปท.  ส่วนระดับอ าเภออยู่โรงพยาบาลโดย
มีกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบ 
 หลังจากนั้นมีการทบทวนระบบการดูแลต่อเนื่อง  ทั้ง
ระดับอ าเภอและระดับต าบล  โดยการประชุมแลกเปลี่ยนและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกรายกลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

ทีมสหสาขา และคณะท างานพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง
ระดับต าบลและระดับอ าเภอ  พบปัญหา :    
       -  การประสานแผนฯ การเยี่ยมของศูนย์ดูแลต่อเนื่องกับ 

รพ.สต.  บางครั้งระดับต าบลไม่ได้แผนเยี่ยม 
        -  การแบ่งระดับผู้ป่วยที่มีปัญหารุนแรงและซับซ้อนท่ีทีม
ระดับต าบลจะต้องได้รับการสนับสนุนร่วมเยี่ยมจากทีมระดับ
อ าเภอ 
       -  ระดับต าบลเยี่ยมไม่ทัน  เนื่องจากพยาบาลใน รพ.สต. ที่
รับผิดชอบท าหน้าที่หลายอย่าง  ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับการ
เยี่ยมที่ต่อเนื่องกับปัญหาสุขภาพ 
       -  วัสดุ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น  อุปกรณ์และเครื่องมือ
การให้บริการเยี่ยม การเบิกสนับสนุนจากแม่ข่ายไม่  สะดวก 
ผลการพัฒนาในระยะนี้คือ 
 - แบ่งกลุ่มระดับความรุนแรงของผู้ป่วยที่ทีมสห
สาขาระดับอ าเภอต้องร่วมเยี่ยม   โดยมีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว  หรือพยาบาลจากศูนย์ดูแลต่อเนื่องโรงพยาบาล 

(Continuity Care Center : CCC) และนักกายภาพบ าบัด 
 - ส่งแผนการเยี่ยมล่วงหน้ารวมทั้งแผนเพิ่มเติม  โดย
ส าเนาและเพิ่มการสื่อสารทางไลน์  และโทรศัพท์โดยตรงถึง
รพ.สต. 
 - ระดับต าบลก าหนดแผนการเยี่ยมรองรับให้
สอดคล้องกับแผนระดับอ าเภอ 
 - ระดับอ าเภอ โดยศูนย์ CCC จัดระบบการเบิกจ่าย
วัสดุอุปกรณ์ เยี่ยมบ้านให้สามารถเบิกได้ง่ายขึ้น   ก าหนด
ผู้รับผิดชอบรับการแจ้งเบิกทางโทรศัพท์เบิกมาไว้ให้ที่ศูนย์
ดูแลต่อเนื่อง  โดยมีการแจ้งและเบิกล่วงหน้า ญาติผู้ป่วย  หรือ 

เจ้าหน้าท่ีอื่นมารับแทนได้ 
 
ระยะที่  3 พัฒนาศักยภาพของพยาบาลจัดการสุขภาพ 

(Care Manager: CM)  และนักบริบาลชุมชน (Care Giver 
: CG)                    

จากปัญหาทีมระดับต าบลเยี่ยมไม่ทันและขาดความ
มั่นใจ   กรณีผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน   จึงได้มีการจัดอบรม 

พัฒนาศักยภาพ  และทบทวนบทบาทหน้าที่  CM ให้แก่
พยาบาลทุก รพ.สต. และศูนย์บริการเทศบาล จ านวน  22 คน 

และมีการส่ง CG  ไปอบรมหลักสูตรนักบริบาลชุมชนที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ านวน  17  คน ในระยะที่ 1 ของ
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การพัฒนา CG ซึ่งยังด าเนินการไม่เต็มทุก รพ.สต. ในช่วงแรกมี 
7 รพ.สต. ส่ง CG ไปอบรม ต่อมามีการอบรม CG อีก 3 รุ่น รพ.
สต. ละ 10 คน รวมจ านวน  150 คน โดยโรงพยาบาลแม่ข่าย
เป็นผู้จัดอบรมร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   

ผลการพัฒนาในระยะนี้  คือ  พยาบาลจัดการสุขภาพ 

(CM) ผู้รับผิดชอบทุก รพ.สต. ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ทุกคน  มี CG ครบทุกต าบล  รวม 164 คน (CG 17 คนแรก
ยั งค งท างาน  14  คน ) ผู้ สู งอายุ พึ่ งพิ งรวมทั้ งผู้ ป่ วย ใน
กลุ่มเป้าหมายเยี่ยม ได้รับการดูแลทุกคน  จ านวน 230 คน ดี
ขึ้นและช่วยเหลือตัวเองได้   ร้อยละ76.0  รวมทั้งได้มีการ
ประชุมสรุปการเยี่ยมและการดูแลด้านสวัสดิการและสังคมกับ 

อปท. ในกรณีที่มีปัญหาซับซ้อน ถูกทอดทิ้ง  ในช่วงนี้ยังขยาย
จาก รพ.สต. ที่อยู่ระยะที่ 2 ของการพัฒนาจนครบทุก รพ.สต. 
และศูนย์บริการเทศบาลอีก 3  ศูนย์  รวม  22 แห่ง 
 
ระยะที่  4  การประเมินผลภาพรวมและผลลัพธ์การ
ด าเนินการ 
 ได้ใช้รูปแบบทั้งการประเมินผลลัพธ์ทั้งระบบโดย
การประเมินราย รพ.สต. และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
และการประเมินผล   การร่วมเยี่ยมรายต าบล  พบว่าในเชิง
ปริมาณกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการเยี่ยมทุกคน  ผู้สูงอายุและญาติ
มีความพึงพอใจมาก  แต่ CM มีความล าบากเรื่องการได้รับการ
ตามนอกเวลา  และการเขียนแผนการเยี่ยมที่มีความละเอียด
เพื่อเป็นคู่มือให้  CG ด้วย   อัตราการคงอยู่ของ CG  รุ่นที่ 1 

จาก 17 คน  เหลือ 8 คน (บางคนเปลี่ยนไปท าหน้าที่อ่ืนในรพ.
สต.)  ส่วนความพึงพอใจของ CG อยู่ในระดับร้อยละ 98.0 “ดี
ใจภูมิใจที่คนไข้บอกว่า “มื่อได๋บ่มาหากะบ่อยากกินข้าว”   

ส่วน CM “ถึงจะเหนื่อยแต่ก็ภูมิใจ”  ผลการประเมินระบบราย 

รพ.สต. โดยใช้เกณฑ์การประเมินของส านักการพยาบาล 

พบว่าระบบการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์เยี่ยมบ้านทุก รพ.
สต.คะแนน Input , Process และ Output มีเกณฑ์หลัก 17 
ข้อ  ข้อย่อย 47 ข้อ 

เกณฑ์    
 ระดับ 1 คะแนน 1-30  ถือว่า อยู่ในระดับเริ่มต้น
ของการพัฒนา 
 ระดับ 2 คะแนน 31-36 มีการพัฒนาสมบูรณ์ตาม
เกณฑ์เป็นส่วนมาก 
 ระดับ 3 คะแนน 37 ขึ้นไป  มีการพัฒนาครบถ้วน  
ถือเป็นหน่วยบริการต้นแบบการเยี่ยมบ้าน จ านวน รพ.สต.ที่
ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 14 แห่ง จาก 19 แห่ง  คิดเป็นร้อย
ละ73.7 มีผลของคะแนนคือ 44 -47 คะแนน  9 รพ.สต.                
(ร้อยละ64.3) , 36-39 คะแนน 4 รพ.สต. (ร้อยละ28.6)  35 
คะแนน 1 รพ.สต. (ร้อยละ7.1)   
 โดยสรุป รพ.สต.ที่ได้รับการพัฒนาศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ระดับต าบล  พยาบาลจัดการสุขภาพ (Care Manger : CM) 
และนักบริบาลชุมชน (Caregiver : CG) ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ  มีเกณฑ์ระดับ >3 เท่ากับ ร้อยละ92.9  ในข้อที่ ไม่
ผ่าน  คือเรื่อง “การแสดงถึงความชุกของกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ตามระดับความรุนแรง” มี รพ.สต. ที่ไม่ผ่าน 6 รพ.สต. 
เท่ากับ ร้อยละ42.8  ถึงแม้คะแนนจะไม่ผ่านแต่ทุก รพ.สต.   
มีระบบการค้นหาผู้สูงอายุกลุ่มพึ่ งพิงและผู้ป่วยอื่นๆ ที่
เข้าเกณฑ์การดูแลต่อเนื่องเชิงรุก  เนื่องจากมี CG รับผิดชอบ
และมีจิตอาสาเดินตรวจเยี่ยมพื้นที่  และส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์
ดูแลต่อเนื่องระดับต าบลอย่างรวดเร็วอยู่แล้วจึงถือว่าไม่เป็น
ปัญหา 
 ภาพรวมการประเมินซ้ าของผู้สูงอายุ ปี 2559 –    ปี 

2560  พบว่า ถึงแม้อัตราสัดส่วนผู้สูงอายุจะมากขึ้น แต่อัตรา
สั ด ส่ ว น ก ลุ่ ม พึ่ ง พิ ง มี แ น ว โ น้ ม ล ด ล ง  ดั ง ต า ร า ง

 

ตารางข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนผู้สูงอายุ ปี 2558-2560  

ปี พ.ศ. รวมท้ังหมด ติดสังคม 
ติดบ้าน 
(เสี่ยง) 

ติดเตียง 
(ต้องดูแลระยะยาว) 

2558 15,185 13,675  (89.94%) 1,280   (8.41%) 230   (1.5%) 
2559 17,951 16,389  (91.29%) 1,242  (6.91%) 320  (1.78%) 
2560 18,163 17,146  (94.4%) 851  (4.7%) 166 (0.9%) 

 

จากตาราง  พบว่า  จ านวนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก  
โดยปี 2560 > 2559 = 212 คน  (เพิ่มขึ้นร้อยละ1.2) และมี
อัตราสัดส่วน กลุ่มสุขภาพดี  คือ กลุ่มติดสังคมเพิ่มขึ้น เท่ากับ
ร้อยละ89.94 , 91.3 , 94.4 ตามล าดับ อัตราสัดส่วนกลุ่มติด
บ้านซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงลดลง  คือ  จากปี 2558 – 2560 เท่ากับ
ร้อยละ 8.4 , 6.9 ,4.7 ตามล าดับ  และกลุ่มติดเตียงมีแนวโน้ม

อัตราสัดส่วนลดลงเช่นเดียวกัน  คือ ร้อยละ1.5 , 1.8 , 0.9 
ตามล าดับ 
การพัฒนาต่อเนื่องรอบท่ี 2    
 ได้มีการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็งของระบบและ
รายต าบล  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การสัมภาษณ์ เชิงลึกรายกลุ่มและรายบุคคลมาประกอบ  
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พบว่า  ต าบลที่มีการดูแลต่อเนื่องได้ครบทุกมิติ   คือต าบลที่ 
อปท. มีความเข้มแข็ง  ด้วยว่ามีกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนมี
ปัญหาเชิงสังคมด้วย   มีความยากล าบาก ในด้านที่อยู่อาศัย
และเศรษฐกิจ  ซึ่งหน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทมากคือ อปท.  
โดยบางแห่งมีผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุโดยตรง  หรือบางแห่ง 

นายก อปท.ให้ความส าคัญ  จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายระดับ
อ าเภอสนับสนุนให้เกิดขึ้นทุกต าบล  โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้
มอบนโยบาย 
 บางต าบลไม่มีความมั่นใจในการจ้างนักบริบาล (CG)  
เนื่องจากกลัวผิดระเบียบจึงมีการจัดประชุมถ่ายทอดโดยต าบล
ที่มีการด าเนินการและถูกตรวจโดย สตง.แล้ว  จึงมีการจ้างนัก
บริบาลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเป็น 16 ต าบล (เหลือเฉพาะใน
เขตเทศบาลขนาดใหญ่)   ต่อมาปลายปีงบประมาณ 2559 มี
นโยบายกองทุน Long Term Care มาสนับสนุนจึงก าหนดให้
ทุกต าบลได้สมัครเข้าร่วมโครงการและ               ทีมวิจัยและ
คณะท างาน   ท าหน้าที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การพัฒนา  ส่วนการท างานของนักบริบาล CG นั้น มีบทบาท
ส าคัญในการสนับสนุนระบบการดูแลต่อเนื่องดีมาก   CM 

กล่าวว่า  “CG คือ บุคคลที่เป็น “โซ่ข้อกลางระหว่างเจ้าหน้าที่
และผู้ป่วย”ระบบดูแลต่อเนื่องได้ดีมาก  ถ้าไม่มีจะท าให้การ
ท างานไม่สมบูรณ์ เท่านี้ ” ช่วยลดช่องว่างของการเข้าถึง
ระหว่าง CM และผู้ป่วยด้วย  การจ้าง CG ของแต่ละต าบลมี
ค่าจ้างที่แตกต่างกันไป  แต่โดยส่วนใหญ่ เดือนละ 5,000 บาท  

และดูแลผู้ป่วย  1 : 10  คน และมีการพัฒนามาตรฐานการ
เยี่ยมต่อเนื่องทั้งระดับศูนย์ CCC และศูนย์การดูแลต่อเนื่อง
รายต าบล และปรับเข้าสู่การพัฒนาแผนระบบปกติของระดับ
ต าบล 
 

สรุปอภิปรายผล 
อัตราสัดส่วนผู้สูงอายุ อ าเภอวารินช าราบ ร้อยละ

15.1 ใกล้เคียงกับระดับประเทศ  คือ ร้อยละ 16.0 (ข้อมูล
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ ปี 2558)  และที่เป็น
กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง  1,280 คน (ร้อยละ8.4) มีอัตราภาวะ
หลงลืมซึมเศร้าเกือบครึ่งของทั้งหมด  คือ ร้อยละ 42.0  และ
เป็นกลุ่มพึ่งพิงที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง 230 คน (ร้อยละ
1.5) ใกล้เคียงกับข้อมูลสถิติแห่งชาติ  ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และทุพพลภาพมีร้อยละ 1.7  ส่วนงานวิจัยของวิราพรรณ  
วิโรจน์รัตน์และคณะ,ปี 2558 พบ ร้อยละ 0.9 

รูปแบบการพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มพึ่ง
พึงที่นับว่าเป็นจุดแข็งที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นระบบ
เข้มแข็งและต่อเนื่องของอ าเภอวารินช าราบ  คือ การใช้ฐาน
การพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) , การคัดกรองข้อมูล , 
การคืนข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่เปน็จริงเชิงประจักษ์  

การมีส่วนร่วมวิเคราะห์และวางแผนร่วมกัน  ท าให้หน่วยงาน
และผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องได้วางแผนร่วมกัน  ถือเป็นจุดแข็ง
ของการที่สามารถน ากลยุทธ์ไปสู่การพัฒนาเสริมซึ่งกันและกัน 
จากบทบาทที่เป็นหน้าที่หลักของแต่ละหน่วยงานอยู่แล้ว  
ดังนั้นขั้นตอนการด าเนินงานที่เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา
และการก าหนดเป้าหมายร่วม  และกลยุทธ์การท างานให้
ครอบคลุมปัญหาที่ต้องแก้ไข จึงเป็นจุดแข็งของการพัฒนางาน 
 ทีมสหสาขาประกอบด้ วย  แพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัว,พยาบาลศูนย์ดูแลต่อเนื่อง , นักกายภาพบ าบัด, 
เภสัชกร ฯลฯ มีบทบาทส าคัญเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ในการ
พัฒนาทีมระดับต าบล ซึ่งประกอบด้วย  พยาบาลและนัก
บริบาลชุมชน, ผู้น าชุมชน มีการสื่อสารข้อมูลไปกลับทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
 ผู้สูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อนและปัญหาเชิงสังคม  
เศรษฐกิจ  รวมทั้งที่อยู่อาศัย มีคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพ
ผู้สูงอายุระดับต าบล  โดยมีนายก อปท.เป็นประธาน ท าให้
การแก้ไขปัญหากลุ่มนี้ได้ครบทุกมิติ  ซึ่งพบว่าต าบลที่นายก 
อปท.หรือผู้รับผิดชอบผู้สูงอายุของ อปท.เข้มแข็ง  ท าให้การ
ดูแลด้านสวัสดิการกลุ่มนี้  เช่น  การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  
ได้รับการแก้ไขได้ดี  การมีนักบริบาลร่วมท างาน เอื้อกับ
พยาบาล  ช่วยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแลต่อเนื่อง
ได้ดียิ่งขึ้น  เนื่องจากจ านวนกลุ่มนี้มีมากและพยาบาลที่อยู่ใน 
รพ.สต. 1 คน ไม่สามารถเยี่ยมได้ต่อเนื่องและทันกับปัญหา  
นับเป็นจุแข็งที่ เสริมระบบการดูแลต่อเนื่อง  โดยพบว่า
สามารถดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงได้ครบทุกคน  คือ ปี 2558
และ2559 เท่ ากับ  230, 320 คน ตามล าดับ ดีขึ้น หรือ
ช่วยเหลือตั วเองได้  ร้อยละ76.0  และ  ร้อยละ  69.8 
ตามล าดับ 
 การทบทวนระบบเดิมและพัฒนาเสริมจุดแข็ง  
รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพให้พยาบาล (CM) 
และ CG เป็นสิ่งจ าเป็น  การแบ่งระดับความรุนแรงและ
ซับซ้อนของผู้ป่วยที่ต้องดูแลร่วมเยี่ยมโดยทีมพี่เลี้ยง  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินระบบและศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ของแต่ละต าบล โดยใช้เกณฑ์ของส านักการพยาบาลกระตุ้น
ให้แต่ละแห่งมีการพัฒนาตัวเอง  และสามารถเป็นแนวทางใน
การพัฒนาให้เกิดเป็นระบบได้ด ี ซึ่งรพ.สต.ที่ประเมินมีทั้งหมด 
14  แห่ง จาก  19 แห่ง (ร้อยละ73.7) รพ.สต.ที่มีคะแนนที่ถือ
ว่ามีมาตรฐานครบถ้วน (คะแนนระดับ 3) เท่ากับ ร้อยละ92.9 
ซึ่งท านายได้ว่าระบบมีแนวโน้มจะยั่งยืนเป็นมาตรฐานได้ 
 การสนับสนุนการท างานของ CG นับเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งซึ่งสนับสนุนค่าตอบแทนโดย อปท. ท าให้  CG ไม่ได้
ท างานโดยการเสียสละ และจิตอาสาเพียงอย่างเดียว   



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                                                                                                                                                            
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7                                                                                                   

31 สิงหาคม 2561 
14 

 
 อย่างไรก็ดีความเข้มแข็งของครอบครัวโดยผู้ดูแล
ประจ าครอบครัว  ก็ยังถือว่าส าคัญที่สุด  ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง  มีภาวะสุขภาพท่ีดีขึ้นและสามารถดแูลตวัเองได้  มักจะ
มีผู้ดูแลประจ าที่ดีและเข้าใจการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้ด้วย 
 การพัฒนาระบบดูแลต่อเนื่องนี้  ท าให้ลดปัญหา
กลุ่มที่ถูกทอดทิ้งไม่มีคนดูแล  และเสริมกับผู้ดูแลที่ดูแลจน
อ่อนล้าให้มีก าลังใจกลับคืนมาได้  การอบรม CG ประจ า
ครอบครัวก็ยังเป็นกลวิธีอีกอย่างที่ต้องด าเนินการต่อไป  โดย
ภารกิจนี้ระดับต าบลน่าจะสามารถเป็นผู้ด าเนินการโดยมีทีมพี่
เลี้ยงระดับอ าเภอสนับสนุน 
 การเพิ่มพูนและเพิ่มศักยภาพของ CM , CG และ
คณะท างานระดับต าบล  โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เสริมความเข้มแข็ง  และผสมผสานเข้ากับ
นโยบายกองทุน LTC ของระดับต าบล  รวมทั้งการส่งเสริม
สุขภาพไม่ให้กลุ่มสุขภาพดีเข้าสู่ภาวะกลุ่มเฝ้าระวัง  และลด
กลุ่มเฝ้าระวังไม่ให้กลายเป็นกลุ่มป่วยที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง
ได้  ซึ่งพบว่าแนวโน้มมีอัตราส่วนของอ าเภอวารินช าราบลดลง 
จากปี 2558 -  2560 เท่ากับร้อยละ1.5 เป็น ร้อยละ0.9  ทั้ง
ที่อัตราสัดส่วนผู้สูงอายุมีมากขึ้นจาก ร้อยละ89.9  เป็น ร้อย
ละ94.4 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการพัฒนางานและ
ทีมงาน  จากส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ  และมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (ส.ว.น.) 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณนายอ าเภอวารินช าราบ ณ 
ขณะนั้น นายวิรจุน์ วิชัยบุญ ,นายค ารบ เครือณรงค์  
สาธารณสุขอ าเภอ  วารินช าราบ นายธานินทร์ ไชยานุกูลและ
ภาคีเครือข่าย นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งในเขตเมือง
และทุกต าบลในอ าเภอวารินช าราบ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล , ประธานชมรมผู้สูงอายุ , นักบริบาล
ชุมชน  และผู้สูงอายุทุกคนท้ังที่เปน็คณะกรรมการ DHS และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ  ท่ีร่วมกันพัฒนา
งานจนส าเรจ็ด้วยดี  และที่เป็นกลุม่เป้าหมายในการพัฒนา
งาน 
 ขอขอบคุณ  นายแพทย์เจรญิ  เสรีรัตนาคร  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวารินช าราบ ท่ีสนับสนุนการพัฒนา
งานเป็นอย่างด ี
 ขอขอบคุณ  นายแพทย์สุธี  สุดดี  , นายแพทย์คณิต  
ธิติเชษฐตระกูล  ที่สนับสนุนและร่วมพัฒนางานเป็นอย่างดี  
ขอขอบคุณ เภสัชกรช่อบัว  ไชยสมพงศ์พันธุ์  ที่ช่วยเหลือใน
เรื่องบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

ขอขอบคุณผู้พิมพ์รูปเล่มงานวิจัยและผู้ประสานงาน  
นางแจ่มจันทร์ ครองยุติ และนางสาวแสงมณี ด าพะธิก เจ้า
พนักงานธุรการ  เนื่องจากงานวิจัยใช้เวลาพัฒนางานถึง 2 ปี  
และสุดท้ายขอขอบคุณน้องๆ ทีมงานกลุ่มภารกิจด้านบริการ
ปฐมภูมิ งานการพยาบาลชุมชนทุกท่าน  รวมทั้งเครือข่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล , อสม. , จิตอาสาทุกคน 
และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุทุกคนที่
มิได้กล่าวถึงในที่นี้  ท่ีได้ร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ
จนเป็นแบบอย่าง  ท าให้การพัฒนางานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี   
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โรงเรียนสร้างสุขผูสู้งอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
สาวิตรี  สิงหาด 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุรุ่นที่ 1  
         ไดร้ับยกย่องให้เป็นผลงานที่โดดเด่น (Best Practice) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประจ าปี 2558
วิธีปฏิบัติที่ดีเย่ียม 
            ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สู งอายุสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ลดภาระการดูแลของ
ครอบครัว และเป็นพลังของสังคม และจากความเช่ือที่ว่า  
“เราเช่ือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้เป็นหัวใจ
ส าคัญในการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ” และวิสัยทัศน์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ที่มุ่งเน้น
งานวิจัย และให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านสุขภาพแบบองค์
รวมเพื่อรับใช้ชุมชน”  สนองนโยบายรัฐพัฒนาศักยภาพผู้สูง
วัย รองรับสังคมผู้สูงอายุ น าไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนสร้างสุข
ผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ด้วย
ความตั้งใจให้โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้เป็นโรงเรียนต้นแบบของ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน และเป็น
ต้นแบบในการส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง สร้างอาชีพและรายได้
ให้กับผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุมีความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการ การ
ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยไปใช้ในการดูแลตนเอง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง อนุรักษ์และ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่
หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุ การพัฒนาทักษะ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น การ
จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 3 วัน ทุกวัน
จั น ท ร์  วั น พุ ธแ ล ะ วั น ศุ ก ร์  เวล า  09.00- 12.00 น . ใน
ระยะเวลา 8 สัปดาห์  ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียน ได้แก่  
1)  วิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2) วิชาวิถีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ 3) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การติดต่อสื่อสารของผู้สูงอายุ  และ 4) วิชาการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุ  เน้นการเรียนการสอนใน
ระดับพื้นฐานทั่วไป การเรียนการสอนประกอบการฝึกปฏิบัติ
จริงและการศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้มา
ใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติ
ได้ ถ่ายทอดเป็น” 

     
 

     
 

     
            

          เป็นโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศไทย 
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่จะด าเนินงานอยู่ที่
เทศบาลต่างๆการที่เราตั้งในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกภาค
ส่วน มีส่วนร่วมสามารถมาใช้บริการพื้นที่ส่วนต่างๆของ
มหาวิทยาลัยได้  และโครงการนี้เป็นความร่วมมือทุกคณะ
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการน าคณาจารย์จาก
คณะต่างๆหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญ
และความถนัดของผู้สูงอายุแต่ละคน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่บูรณาการการจัดการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ การท านุศิลปะและวัฒนธรรม
และการวิจัยอย่างครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย 
การบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน  การท างานร่วมกันระหว่างผู้ สู งอายุ  คณ าจารย์  
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาค
ส่วนอื่นในท้องถิ่น และส่วนกลาง องค์กรท้องถิ่นและทีม
สุขภาพในพื้นที่  ในการร่วมพัฒนางานเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมและ
บริการส าหรับผู้สู งอายุและเช่ือมโยงคนทุกวัยให้ ได้รับ
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                                          การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การส่งเสริมให้                                                               
                                   นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะ 
                                   และประสบการณ์เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
                                   โดยการพัฒนานวัตกรรมการพยาบาล 
                                   ผู้สูงอายุ ส่งเสริมความจ า ออกก าลังสมอง  
                                   ป้องกันภาวะสมองเส่ือมในผู้สูงอายุ ด้วยการ 
บริหารสมองด้วยกิจกรรมในรูปแบบการเล่นเกมส์ “บันไดงู ฝึกความคิด 
พิชิตสมองเสื่อม”เป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมความจ าในผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง จะสามารถป้องกันหรือชะลอภาวะสมองเส่ือมในผู้สูงอายุได้ 

ประโยชน์จากการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนและ
เป็นรูปธรรม 
 ความส าเร็จ /ประสิทธิผล 
          ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และประสบ
ความส าเร็จ โดยมีผู้สูงอายุที่ส าเร็จการศึกษาและเข้ารับ
ประกาศนียบัตร รุ่นที่ 1 จ านวน 30 คน ผู้สูงอายุได้รับความรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.70  ความรู้และประสบการณ์  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74  
ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมการให้ความรู้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ความเหมาะสมของสถานที่
จัดกิจกรรม อยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 
ส าหรับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในภาพรวม 
พบว่า ร้อยละ 98  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมมาก
ที่ สุด  และควรมีการจัดต่อเนื่ อง  คิดเป็นร้อยละ 97.8  
ผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลตนเองได้ตามภาวะสุขภาพ มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่สดใส มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีคุณค่าและความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้สูงอายุได้น า
ความรู้และความสุขที่ได้รับจากโรงเรียนน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน โดยการเป็นแกนน ากลุ่มในการให้ความรู้และส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุวัยเดียวกัน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถ
ช่วยเหลือตนเองและด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

    
 

         การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาการ
พยาบาลผู้สูงอายุและวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ โดย
นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  มีจิตอาสา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีทักษะการเป็นผู้น า การท างานเป็นทีมมีจิตส านึก
ต่อท้องถิ่น  อุทิศตนเพื่อส่วนรวม  ในการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เยาวชน การสร้างเจตคติที่ดีต่อ
ผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และเกิดการบูรณาการสู่การเรียนการสอนได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

        
 
 
  

 
 
 
 
 
        องค์กร/สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ รวมทั้งคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องทั้งในมหาวิทยาลัย
และนอกมหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็นหน่วยบริการที่บูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุศิลปะ
และวัฒนธรรมและการวิจัยอย่างครบวงจร  
           การสร้างภาคี เครือข่าย การบูรณาการงานด้าน
ผู้สูงอายุ การท างานร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ อาจารย์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมสุขภาพในพื้นที่ กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งด้านผู้สูงอายุ 
พัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้เป็น
ต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ ชุ มชนอื่น  
อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม 

การจัดนิทรรศการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุและการ
เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายรายงานผลการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะ

พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และถวายรายงานนวัตกรรม
ทางการพยาบาลผู้สูงอายุการบริหารสมองชุดการส่งเสริม
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ความจ า ออกก าลังสมอง ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ในรูปแบบการเล่นเกมส์บันไดงู  ฝึกความคิดพิชิตสมองเสื่อม 
ต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ  พระชนมพรรษา มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี

 
 

              การจัดนิทรรศการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะ
พยาบาลศาสตร์ และการแสดงผลงานถ่ายทอดภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุสู่เยาวชนโดยได้รับงบประมาณจากโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)ใน การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”วันที่ 9 – 18 มกราคม 2558 
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่
เยาวชน กิจกรรม “ผู้สูงวัยสอนหลาน” ได้แก่ การท าขนมไทย 
การท าจักสาน การท างานศิลปะหัตกรรม การท าพานบายศรี 
การท ายาดมสมุนไพร และ การท าตุ๊กตาการบูร เป็นต้น 
 

 
 

 
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุรุ่น 2 และรุ่นที่ 3   

 
 

   
วิธีปฏิบัติที่ดีเย่ียม 
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
เปิดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 
เป็นโครงการต่อเนื่องที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี 2558 โดยการบูรณาการ บริการวิชาการแก่สังคม กับ
การเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 
พร้อมทั้งหนุนนโยบายรัฐ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และจิตวิญญาณของ

ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  สามารถน าความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
มุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น " พร้อมได้ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการดูแลสร้างเสริม
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ  ระหว่าง 4 
หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ส านักงาน
สาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี  สถาบัน กศน.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และชมรม
ผู้สู งอายุ  กศน .ภ าคตะวัน ออก เฉี ย งเหนื อ  จั งห วั ด
อุบลราชธานี   
 

  
 

 
 
          โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การด าเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุ มีการจัดการเรียนการสอน สัปดาห์ละ 3 วัน ทุกวัน
จันทร์วันพุธและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เวลา 09.00 - 12.00 
น.  ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ หลังเรียนจบผู้สูงอายุที่ผ่านการ
เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร   โดยมี รูปแบบ
การเรียน และกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความต้องการของ
ผู้สูงอายุ การพัฒนาทักษะและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ผู้สูงอายุ เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น  ส่งเสริม
ความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการ การใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารเรียนรู้การใช้
คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ตหรือ สมาร์ทโฟน ลดช่องว่างระหว่างวัย 
เรียนรู้ข่าวสารต่างๆ จากโลกอินเตอร์เน็ต รวมทั้งสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, LINE หรือ Apps อื่นๆ ที่น่าสนใจ
ไปใช้ในการดูแลสุขภาพ  
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       เทคโนโลยีช่วยให้ผู้สูงอายุได้สัมผัสประสบการณ์แปลก
ใหม่ในโลกที่ไร้พรมแดน พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงวัย 4.0 
เป็นส่วนเต็มเติมให้ผู้สูงอายุก้าวทันโลกทันเหตุการณ์ ได้เรียนรู้
อะไรใหม่ๆ ช่วยฝึกความจ าป้องกันสมองเสื่อม เพราะการใช้
สมาร์ทโฟน หรือแท็บแลต ผู้สูงอายุต้องใช้ทักษะสูง เป็นการ
ฝึกสมอง บริหารสมอง  และ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข 
เชื่อมความสัมพันธ์บุตรหลานและผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพท่ีดี
ของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิต
วิญญาณของผู้สูงอายุ  มีกิจกรรมนันทนาการ ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ได้พบประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและความภาคภูมิใจ
ในตนเอง 
 

  
 

ความส าเร็จ /ประสิทธิผล 
 

    
 

           ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้และประสบความส าเร็จทุกประการ โดยมีผู้สูงอายุที่
ส าเร็จการศึกษาและเข้ารับประกาศนียบัตร รุ่นที่ 2 จ านวน 
99 คน และรุ่นที่ 3 จ านวน 68 คนผู้สูงอายุได้รับความรู้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.74  ความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.72  ความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครง
สามารถน ากลับไปขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และความคุ้มค่าจากการเข้าร่วม
โครงการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส าหรับ
การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  และ ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 มีความรู้ และทักษะในการดูแล
สุขภาพเพิ่มขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ 1 ระดับ คิดเป็นร้อยละ 
96.75 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด และเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาโดยการบูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ  เน้นการ
พัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรม
ด้านการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นส่งเสริมความจ า การออกก าลังสมอง 
ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมส่งเสริม
ความจ า โดยการกระตุ้นให้มีกิจกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของ
การใช้ความคิด การฝึกทบทวน ความจ า และสติปัญญา โดย
อาจารย์จากคณะพยาบาล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ
วิทยาศาสตร์  พัฒนาแอปพลิเคช่ันให้ใช้งานได้ทั้ง Tablet 
และ Smartphone ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ 
ios และไม่จ าเป็นต้องเช่ือมต่อกับอินเตอร์เนตสามารถใช้งาน
ได้ทันที 
 

   
 

 
 

          ผลการบู รณาการกับการเรียนการสอน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการบูรณาการกับ
การเรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  
และมีความรู้ เจตคติและทักษะในการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นมากกว่า หรือเท่ากับ 1 ระดับ 
คิดเป็นร้อยละ 90.5 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้ง
คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
สามารถใช้เป็นหน่วยบริการที่บูรณาการการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ การท านุศิลปะและวัฒนธรรมและ
การวิจัยอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ได้เครือข่ายความร่วมมือการท าบันทึกข้อตกลง (MOU)กับ
หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการดูแล
สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมและบริการส าหรับผู้สูงอายุและ
เช่ือมโยงคนทุกวัยให้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
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โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุรุ่นที่ 4 
 

โรงเรียนผู้สูงอายุ เสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งด้านผู้สูงอายุ 
พัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้เป็น
ต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น
อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ในการต้อนรับเจ้าหน้าที่และ
ผู้สูงอายุ คณะศึกษาดูงานจากส านักงานเทศบาลต าบลเสล
ภูมิ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 มกราคม 
2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย และ
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุของเทศบาล
ต าบลเสลภูมิ ในการด าเนินงานจัดตั้งโรงเรียนผูสู้งอายุเทศบาล
ต าบลเสลภูมิต่อไป   
 

   
           การน าเสนอผลงาน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยอาจารย์สาวิตรี สิงหาด ได้รับเกียรติในการ
เ ป็ น  Speakers Lecturing about gerontological 
nursing in thai community ในโครงการ International 
Emergency Nursing Camp (IENC) 2017 ระหว่างวันท่ี 4-6
สิ งหาคม 2560 และ โครงการ International Summer 
School (INSS) 2017 ระหว่างวันที่ 7 – 20  สิงหาคม 2560 
ณ ประเทศอินโดนีเซีย  
 

  
 

 
             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สนองนโยบายรัฐพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย รองรับสังคมผู้สูงอายุ 
เปิดโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่  4 ส่งเสริม
สุขภาพท่ีดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม แก่ผู้สูงอายุซึ่ง
นอกจากโครงการจะสนองนโยบายรัฐพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย 
รองรับสังคมผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็นการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและบริการส าหรับผู้สูงอายุและ
เช่ือมโยงคนทุกวัยให้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงวัย 4.0 ด้วยการ
ใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) กับการเรียนรู้
ในศตวรรษที่21 ส าหรับผู้สูงอายุ การใช้สื่อการเรียนรู้ที่
ทันสมัย ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสาร
เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน เรียนรู้
ข่าวสารต่างๆ จากโลกอินเตอร์เน็ต รวมทั้งสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, LINE หรือ Apps อื่นๆ ที่น่าสนใจไปใช้ในการ
ดูแลสุขภาพ ลดช่องว่างระหว่างวัย มีกิจกรรมนันทนาการ ใช้
เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์  ได้พบประสบการณ์ ใหม่  ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า
และความภาคภูมิ ใจในตนเอง  สามารถน าความรู้มาใช้
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มุ่งสู่เป้าหมาย “รู้จริง ปฏิบัติ
ได้ ถ่ายทอดเป็น” 
 

  
 

   
 
       การน าเสนอการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ 
Gamification for aging society ในการพัฒนาผู้สูงอายุให้
เป็นผู้สูงวัย 4.0 ด้วยการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ  (Smart 
Classroom) กับ การเรียน รู้ใน ศตวรรษที่ 21 ส าห รับ
ผู้สูงอายุ ต่อ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ ในวัน จันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                                                                                                                                                            
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7                                                                                                   

31 สิงหาคม 2561 
21 

 

 

  
 
 โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว มีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้
ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  ช่วยเหลือชุมชน สังคม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
โดยส่วนรวมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตต าบลโนนกุง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง 150 คน ตามสัดส่วน 
12 หมู่บ้านและการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด 

ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าประชาชนมีความรู้ในการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตามขนาดที่เหมาะสมกับครัวเรือนเป็นการลดปริมาณขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เพียง ร้อยละ 42.0 การแยกและไม่เก็บซากท่ีไม่ใช่แล้วในพื้นท่ีโล่ง ร้อยละ 46.7 และการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
โดยการน าไปฝังกลบ ร้อยละ 46.7 ส าหรับพฤติกรรมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนมีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง เช่น การน าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปฝังในหลุมในบริเวณบ้าน ร้อยละ 
54.7 การน าซากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วขายให้กับพ่อค้ารับซื้อของเก่า ร้อยละ 56.0 

จากผลการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้แก่ประชาชนโดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น รวมถึงการก าหนดจุดรับ -ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่ มขึ้นและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านให้จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลต่อไป 
ค าส าคัญ : ความรู้ พฤติกรรม ขยะอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ ชุมชน   
 

Abstract 
This cross-sectional descriptive study aimed to study the level of knowledge and behavior of e-

waste management in Non Kung sub-district, Trakan Phuetphon district Ubon Ratchathani province.  One 
hundred and fifty samples were selected by purposive sampling. The questionnaires and data analysis used 
descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, maximum and minimum. 

The results showed that most of the knowledge about e-waste management was moderate level. 
When considering each items, it was found that people still have the wrong knowledge, such as choosing 
the right appliances for their household, reducing the amount of electronic waste (42.0%), separation and 
storage of electrical and electronic waste at the open area (46.7% ) and disposal of e-waste by landfill 
(46.7%). The overall behavior of e-waste management was moderate level. Considering the individual case, 
it was found that people were treated incorrectly, such as e-waste into the pit, 54.7% and e-waste sold to 
merchants, 56.0%. 

According to the results of the study, the Sub-District Administrative Organization (SAO) or related 
agencies should educate the public by promoting public relations. Including the establishment of e-waste 
collection and storage facilities in the community. To accommodate the increased amount of e-waste and 
to change behaviors to handle the e-waste correctly and effectively. 
Keywords: knowledge, behavior, electrical and electronic equipment waste, management, community 
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บทน า 
ในปัจจุบันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ

ขยายตัวของเมืองรวมถึงอุตสาหกรรมได้ส่งผลให้มีการพัฒนา
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการผลิตออกมาได้หลากหลายรูปแบบ
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้มีผลิตภัณฑ์รุ่น
ใหม่ๆ ในตลาดอย่างต่อเนื่องและอายุการใช้งานสั้นลงและ
ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนการใช้เนื่องจากความล้าสมัยของ
เทคโนโลยี  ท าให้มีการทิ้ งขยะอิ เล็กทรอนิกส์หรือซาก
เครื่อ งใช้ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิกส์  (Waste of 
Electrical and Electronic Equipment: WEEE) หรือ    E-
waste เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ครัวเรือน อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อุปกรณ์ให้แสงสว่าง ของเล่นที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากจะ
สร้างปัญหาในเชิงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วขยะ
เหล่านี้ยังปะปนไปกับขยะทั่วไปและมีองค์ประกอบที่เป็น
สารพิษและสารอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียม (Cd) โครเมี่ยม 
(Cr) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) 
โบ ร มี น  (Br)  ส า ร ห นู  (As) , ส า ร ห น่ ว ง ก า ร ติ ด ไ ฟ 
Polybrominated Biphenyl ( PBB) , Polybrominated 
Diphenyl Ethers (PBDEs) , Polychlorinated Biphenyls 
(PCBs) ฯลฯ ซึ่งอาจรั่วไหลออกมาปนเปื้อนและสะสมใน
สิ่งแวดล้อมจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพ
ของมนุษย์ ในระยะยาวได้  [1 , 2 , 3 ] ในแต่ละประเทศจึ ง
จ าเป็นต้องมีนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการควบคุม
ป้องกันปัญหา รวมถึงประเทศไทย เช่น การปฏิบัติภายใต้
อนุสัญญาบาเซิล (Basel Convention) ที่ว่าด้วยการควบคุม
การเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการก าจัดซึ่งของเสียอันตราย 
ระเบียบว่าด้วยการจัดการของเสียจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป (The European 
Union's WEEE Directive) ระเบียบว่าด้วยการจ ากัดการใช้
สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Directive 
on Restriction of the Use of Certain Hazardous 
Substances in Electronic Equipment; RoHS)  ค ว า ม
รับผิดชอบของผู้ผลิตที่ขยายออก (Extended Producer 
Responsibility; EPR) เป็นต้น ส าหรับเป็นแนวทางในการ
ก าหนดเชิงนโยบายและมาตรการในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ เกิดขึ้น [4, 5] โดยกระบวนการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในเบื้องต้นคือการป้องกันและการจัดการตั้งแต่
ต้นทางด้วยหลัก 3Rs ได้แก่ การลด (Reduce) เช่น ลดการ
บริโภค ไม่ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไม่มี
สารพิษหรือสารอันตรายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีอายุ
การใช้งานได้นาน การใช้ซ้ า (Reuse) เช่น การน าผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่และ
การรีไซเคิล (Recycle) เพื่อประหยัดทรัพยากร รวมทั้งการคัด
แยก ไม่ทิ้งซากไปกับขยะทั่วไป    ไม่น าไปฝังดินหรือเผาในที่
โล่ง [6] แต่อย่างไรก็ตาม       ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยจากการส ารวจโดยกรมควบคุมมลพิษเมื่อ
ปี  2560 พบว่ามีของเสียอันตรายในชุมชนเกิดขึ้นทั้ งสิ้น 
573,463.49 ตั น โด ย แ บ่ ง เป็ น ขอ ง เสี ย อั น ต ราย ทั่ ว ไป 
172,076.29 ตัน (ร้อยละ 30) และเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
401,387.19 ตัน (ร้อยละ 70) โดยปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12 ต่อปี [7]  ซึ่ง
ถือว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นในระดับที่ค่อนข้างสูงขึ้น นอกจาก
ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นแล้วยังมีปัญหาการจัดการตลอดวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึง
วิธีการรวบรวมและก าจัด ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีระบบการ
คัดแยก รวบรวมและก าจัดที่ดีพอในชุมชนทั่วไปยังพบว่ามีการ
ทิ้งรวมกับขยะชนิดอื่นๆ และมีการก าจัดโดยการฝังกลบหรือ
การเผาในท่ีโล่งตามพื้นที่ชนบท ถึงแม้ว่าประชาชนจะมีความรู้
เกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็ยังมีที่ไม่ทราบว่าควรทิ้งในถัง
รองรับประเภทใดและการก าจัดที่ถูกต้องควรท าอย่างไร [8] 
และพบว่ามีสารโลหะหนัก เช่น ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี 
ตกค้างในดินในพื้นที่ชุมชนที่ประกอบกิจกรรมถอดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีค่าสูง [9] ทั้งนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการขึ้นเพื่อแก้ไข
ป้องกันปัญหาระดับชาติ  [10] โดยมี โครงการต่ างๆ เช่น 
โครงการจัดการของเสียอันตรายในชุมชนตามแนวทางประชา
รัฐทั่วประเทศเพื่อคัดแยก รวบรวม เก็บกัก การขนส่งและการ
น าไปบ าบัดหรือก าจัดโดยการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure 
Landfill) หรือการเผาในเตาเผา (Incinerator)  ที่อุณหภูมิสูง 
โครงการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์หลอดไฟเพื่อ รีไซเคิล เป็นต้น 
เพื่อลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนของแต่ละจังหวัดให้
มากที่สุด  

ส าหรับในเขตจังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นในปี 2560 ประมาณ 1,481.72 ตัน/วัน ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
รวบรวมขยะไปก าจัด จ านวน 102 แห่ง ปริมาณที่มีการเก็บ
รวบรวมไปก าจัดได้เพียง 560.76 ตัน/วัน มีเพียง 51 แห่งที่
สามารถก าจัดได้อย่างถูกหลักวิชาการหรือประมาณ 353.61 
ตัน/วัน มีระบบก าจัดขยะแบบถูกหลักวิชาการเพียง 3 แห่ง 
และมีระบบก าจัดขยะแบบไม่ถูกหลักวิชาการอีก 56 แห่ง   ซึ่ง
มีปริมาณขยะสะสม 87,465.60 ตัน โดยร้อยละ 7.83 เป็น
ของเสียอันตรายจากชุมชน ซึ่งมีประมาณ 18,023.70 ตัน/ปี 
หรือ 49.38 ตัน/วัน โดยจากการด าเนินโครงการคืนความสุข
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ให้คนอุบลก าจัดขยะอันตรายในชุมชนอย่างปลอดภัยในระดับ
จังหวัดตามนโยบายรัฐบาลสามารถรวบรวมน าไปก าจัดได้ถึง 
18.83 ตัน [11] และจากการส ารวจเบื้องต้นในเขตต าบลโนนกุง 
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีพบว่ายังไม่มี
มาตรการที่ชัดเจนส าหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก
ชุมชนที่ต้องมีการคัดแยกออกจากขยะทั่วไปและเก็บรวมรวม
เพื่อส่งต่อไปบ าบัดหรือก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
นอกจากน้ีประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่
ตระหนักถึงสารอันตราย รวมถึงยังไม่เห็นความส าคัญในการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในชุมชนเท่าที่ควร   จึงพบ
เห็นมีการทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไปนับว่าเป็นปัญหาที่ควร
ได้รับการแก้ไข  
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลโนนกุง 
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
วิธีการวิจัย 

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษาในกลุ่ม
ประชาชนที่อาศัยในเขตต าบลโนนกุง อ าเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี จาก 12 หมู่บ้าน 1,576 ครัวเรือน น ามา
ค านวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้านจนได้ครบ 
150 ครัวเรือน แล้วสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยสัมภาษณ์
ตัวแทนแต่ละครัวเรือน 1 คน โดยเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี 
ขึ้นไป 

การค านวณขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วน 
โดยใช้สูตร ดังนี้  

n =
NZα/2

2  P(1 − P)

[e2(N − 1)] + [Zα/2
2 P(1 −  P)]          

 

n = จ านวนตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 
 N =  จ านวนประชากรทั้ งหม ดจ านวน  1,576 
ครัวเรือน 
 Z = ค่าความเช่ือมั่นที่ก าหนดไว้ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งได้ก าหนด Z ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05    มี
ค่าเท่ากับ 1.96   
 P = ค่าประมาณสัดส่วนตัวแทนของครัวเรือนที่มี
พฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสใ์นระดบัดี มีค่าเท่ากับ 
0.70 

e = สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น
ได้ (Precision of estimate) ก าหนดให้มีค่าไม่เกินร้อยละ 10 
เท่ากับ 0.07  

แทนค่าในสูตรได้ ดังนี ้
 

     n =  
[1,576(1.962)0.7(1 − 0.7)]

[0.072 (1576 − 1)] + [(1.962)0.7(1 − 0.7)]          
 

 
ดังนั้นขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไม่

น้อยกว่า 149.09 ครัวเรือน หรือ 150 ครัวเรือน 
 

n =
จ านวนตัวอย่าง 𝑥 จ านวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน

จ านวนครัวเรอืนในหมู่บ้านทั้งหมด
 

 

เคร่ืองมือวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย    3 
ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 ข้อ ความรู้
เกี่ยวการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 15 ข้อ และ
พฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 15 ข้อ การ
ตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยการน า
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาแล้วไป
ทดสอบใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวแทนครัวเรือนที่ต าบลท่า
หลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 30 
คน ค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้านความรู้ใน
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนโดยใช้ KR-20 ส่วน
พฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนใช้สูตรหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) มีค่าความเช่ือมั่ นเท่ ากับ 0.66 และ 0.70 
ตามล าดับ การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามในระหว่างเดือน
มกราคม–เมษายน 2561 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้
และพฤติกรรมการจัดการขยะในภาพรวมและรายข้อ
ตามล าดับ ดังน้ี  
                               
 
 

1. จ านวนอันตรภาคช้ันของความรู้ในการจัดการ
ขยะอิ เล็ กท รอนิ กส์  =  (15–0 )/3 =  5  และการแป ล
ความหมายค่าคะแนนความรู้ในภาพรวมแบ่งเป็น 3 ระดับ 

- คะแนน ร้อยละ  80 .00  ขึ้ น ไป   (10 – 15 
คะแนน) หมายถึง  ความรู้ระดับดี     

- คะแนน ร้อยละ 60.00-79.00 (5 – 9 คะแนน)   
หมายถึง  ความรู้ระดับปานกลาง     

- คะแนน ร้อยละ 0.00-59.00 (0 – 4 คะแนน)   
หมายถึง  ความรู้ระดับน้อย 

การแบ่งระดับความรูแ้ละ
พฤติกรรมด้วยอันตรภาคชั้น 

= (คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ าสุด)
จ านวนชั้น   
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2. จ านวนอันตรภาคช้ันของพฤติกรรมการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ = 30–0/3 = 10 และการแปลความหมาย
ค่าคะแนนพฤติกรรมในภาพรวมแบ่งเป็น 3 ระดับ  

- คะแนน 20–30    หมายถึง  พฤติกรรมการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนอยู่ในระดับสูง    

- คะแนน 10–19   หมายถึง พฤติกรรมการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง       

- คะแนน 0–9      หมายถึง พฤติกรรมการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
ผลการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.0)   มี
อ ายุ เฉ ลี่ ย  37.9 (S.D.= 10.7) ปี  จบ ก ารศึ ก ษ าระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ร้อยละ 42.0 และ 34.7 
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรม ร้อยละ 36.70 
และ 33.3 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 7,838.3 บาท/เดือน 
โดยมีสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 3-4 คน (ร้อยละ 
56.7) ทุกครัวเรือนมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ในบ้าน โดยมีซาก
โทรศัพท์ มื อถื อและโทรทั ศน์  ร้อยละ 100 และ  92.6 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้หรือ
เก็บไว้ที่บ้านแต่มีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความรู้หรือไม่เคยได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์จ านวนมากถึง
ร้อยละ 92.2 ดังในตารางที่ 1 
 เมื่อประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการลดปริมาณ 
ด้านการคัดแยกและรวบรวมและด้านการก าจัดในภาพรวม
พบว่าประชาชนมีความรู้อยู่ในระดับปานกลางมากสุด จ านวน 
80 คน (ร้อยละ 53.3) โดยยังมีความรู้ความเข้าใจไม่ถูกต้อง
หรือตอบถูกน้อยในบางข้อ ได้แก่ การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ตามขนาดที่เหมาะสมกับครัวเรือนเป็นการลดปริมาณขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ที่ตอบถูกเพียง 63 คน (ร้อยละ 42.0) 
ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่แล้วและขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควร
เก็บไว้ในพื้นที่โล่งหรือกลางแจ้ง จ านวน 70 คน (ร้อยละ 
46.7) และการก าจัดซากหลอดไฟฟูลออเรสเซนท์โดยการ
น าไปฝังกลบ จ านวน 70 คน (ร้อยละ 46.7) ดังในตารางที่ 2 
 ส าหรับด้านพฤติกรรมหรือการปฏิบัติในการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในแต่ละด้านได้แก่ ด้านการ
ลดปริมาณ ด้านการคัดแยกและรวบรวม และด้านการก าจัด
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมพบว่ามีคะแนนการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 72.0 โดยมีข้อที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ได้แก่ การน าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปฝังในหลุมที่เตรียมไว้ใน
บริเวณบ้าน จ านวน 83 คน (ร้อยละ 54.7) การน าซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วขายให้กับ

พ่อค้ารับซื้อของเก่า จ านวน 84 คน (ร้อยละ 56.0) ดังใน
ตารางที่ 3 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตต าบลโนนกุง อ าเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานียังมีความรู้ในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในชุมชนค่อยข้างน้อย สอดคล้องกัน
การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องดังกล่าวจ านวนมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความรู้ที่ไม่ถูกต้อง คือ การ
เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตามขนาดที่เหมาะสมกับครัวเรือนเป็น
การลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่
มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน คุณภาพสูง อายุการใช้งาน
ยาวนานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นการลดปริมาณ
ขยะอิ เล็ กทรอนิ กส์ ได้  ส าห รับการแยกและ เก็ บซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่แล้วในพื้นที่โล่ง
หรือวางทิ้งไว้กลางแจ้งนอกตัวบ้านและการก าจัดซากหลอดไฟ
ฟูลออเรสเซนท์โดยการน าไปฝังกลบในบริเวณบ้านอาจเกิด
การรั่วซึมของสารอันตรายที่เป็นองค์ประกอบและปนเปื้อนสู่
สิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ [9] และประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างสูงแต่ส่วนใหญ่ยังสับสนว่าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ควรทิ้งในถังขยะประเภทใดและการก าจัดที่
ถูกต้องควรท าอย่างไร [8] โดยประชาชนบางส่วนยังมีความ
เข้าใจว่าการเผาซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในที่โล่งในชุมชนเป็น
วิธีการก าจัดที่เหมาะสมแล้วซึ่งตามหลักวิชาการแล้วต้องน าไป
ก าจัดในเตาเผาอุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันสารอันตรายและมลพิษ
ทางอากาศที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย [12] นอกจากนั้นประชาชน
ยังขาดข้อมูลที่ชัดเจนถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ที่อาจเกิดขึ้นและหลักในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกวิธี 

2. พฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ประชาชนส่ วน ให ญ่ มี พ ฤติ ก รรม ใน การจั ด การ  ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและควร
ป รับ เป ลี่ ย น พ ฤติ ก ร รม ดั งก ล่ าว  ได้ แ ก่  ก ารน าขย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ไปฝังในหลุมที่เตรียมไว้ในบริเวณบ้าน ซึ่งสาร
อันตรายและสารมลพิษที่เป็นส่วนประกอบอาจรั่วไหลออกมา
ปนเปื้อนในดินได้ [9] ส่วนการน าซากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วขายให้กับพ่อค้ารับซื้อของเก่านั้น
เป็นวิธีการที่พบเห็นตามชุมชนซึ่งเมื่อน าไปจัดการด้วยวิธีที่ไม่
ถูกต้อง เช่น การแยกช้ินส่วน การเผาเอาโลหะมีค่าแล้วทิ้งเศษ
ที่เหลือตามชุมชนหรือในถังรองรับขยะทั่วไป ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อระบบการจัดการขยะในภาพรวมได้ ทั้งนี้อาจเกิด
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จากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
อย่างจริงจังในเรื่องดังกล่าว [13]  นอกจากน้ียังพบว่าประชาชน
บางส่ วน ไม่ มี การคั ดแยกและไม่ ได้ ทิ้ งซากผลิ ตภัณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลงในถังรองรับหรือจุดรวม
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดไว้ในชุมชนซึ่งอาจเกิดจากความไม่รู้
ไม่ เข้าใจในการคัดแยก การรวบรวมและการก าจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกหลักวิชาการ ดังนั้น กระบวนการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนที่เหมาะสมควรเน้นที่การ
ป้องกันและการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นทางด้วย
การลด การใช้ซ้ า และการรีไซเคิล รวมทั้งมีระบบการคัดแยก 
รวบรวมและไม่ให้ทิ้งซากไปกับขยะทั่วไป ไม่น าไปฝังดินหรือ
เผาในที่ชุมชนแต่ควรน าไปก าจัดในหลุมฝังกลบอย่างปลอดภัย
หรือเตาเผาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายต่อไป [6]  
ข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด
ความตระหนักและปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคัดแยก 
รวบรวม กักเก็บและการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน
และชุมชน 

2. ควรจัดเตรียมจุดรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้
งพอในแต่ละหมู่บ้านเพีย เพื่อรวบรวมและกักเก็บที่เหมาะสม

ก่อนส่งไปก าจัดอย่างถูกวิธี รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการของรัฐบาลที่มีการด าเนินงาน
ในพื้นที่เพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 ศึกษาปริมาณและแนวทางในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ยั่งยืนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การ
ลดที่แหล่งก าเนิด การจัดเก็บรวบรวม การขนส่ง การรีไซเคิล
และสถานที่รวบรวมกักเก็บที่เหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการศึกษาวงจรชีวิตของขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป (n=150) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย    
- หญิง 

 
63 
87 

 
42.0 
58.0 

อายุ (ปี)                           Mean=37.9 (S.D.=10.7), Min=18, Max =60 
ระดับการศึกษา 

- ไม่ได้เรียน 
- ประถมศึกษา 
- ปวช./ปวส.   
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                                                                

 
6 
12 
17 
63 
52 

 
4.0 
8.0 
11.3 
42.0 
34.7 

อาชีพหลัก 
- เกษตรกรรม    
- รับจ้างท่ัวไป    
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                                                                                            

 
50 
55 
45 

 
33.3 
36.7 
30.0 

รายได้ต่อเดือน (บาท)           Mean =7,838.3 (S.D.=3,980.4), Min=3,000, Max =35,000 
จ านวนสมาชิกท่ีอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน 

- 2 คน  
- 3 คน 
- 4 คน 
- 5 คน 

 
55 
71 
22 
2 

 
36.7 
47.3 
14.7 
1.3 

การมีขยะอเิล็กทรอนิกส์ในบ้าน 
- มี 

 
150 

 
100.0 

ประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีในบ้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
- โทรศัพท์มือถือ 
- โทรทัศน ์
- เตารีด 
- พัดลม 
- ตู้เย็น 
- แบตเตอร์รี่ 
- กระทะไฟฟ้า  

 
150 
139 
34 
30 
26 
23 
7 

 
100.0 
92.7 
22.7 
20.0 
17.3 
15.3 
4.7 

การคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในบ้าน 
- มี   

 
150 

 
100.0 

การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์      
- เคย    
- ไม่เคย 

 
12 
138 

 
8.0 
92.0 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละความรู้ในการจดัการขยะอิเล็กทรอนกิส์ในครัวเรือนจ าแนกรายข้อ (n = 150) 

ข้อความ 
ตอบถูก 

จ านวน ร้อยละ 
ด้านการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
1. การลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีต้องลดต้ังแต่ในบ้านของเราเอง 
2. การลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดการเกิดปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้ 
3. การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตามขนาดท่ีเหมาะสมกับครัวเรือนเป็นการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ช ารุดควรน ามาซ่อมแซมใช้งานอีกครั้งเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 
5. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพมีอายุการใช้งานยาวนานเป็นการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน
ครัวเรือน 
ด้านการคัดแยกและรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องคัดแยกออกจากขยะมูลฝอยท่ัวไปก่อนน าไปก าจัด 
7. การเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้มิดชิด พ้นจากเด็กและสัตว์เลี้ยง 
8. ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์ถ้าน าไปแยกชิ้นส่วนอาจมีสารอันตราย เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท 
รั่วไหลและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้ 
9. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่คัดแยกใส่ถุงแล้วไม่ควรน าไปท้ิงรวมกับขยะท่ัวไป 
10.ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ใช่แล้วและขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรเก็บไว้ในพื้นท่ีโล่งหรือกลางแจ้ง 
ด้านการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
11.การก าจัดซากหลอดไฟฟูลออเรสเซนท์ได้โดยน าไปฝังกลบริเวณหลังบ้าน 
12.การขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคนรับซ้ือของเก่าเป็นวิธีการก าจัดท่ีถูกต้อง 
13.การเผาซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเตาเผาท่ัวไปเป็นวิธีการก าจัดท่ีเหมาะสม 
14.การก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีถูกต้องโดยการน าไปท้ิงในหลุมฝังกลบ 
15.การก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเผาในท่ีโล่งจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
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ตารางที ่3 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนจ าแนกรายข้อ   (n = 150) 

พฤติกรรม 
จ านวน (ร้อยละ) 

ปฏิบัติ
ประจ า 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัต ิ

ด้านการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
1. หากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าช ารุดจะน าไปซ่อมก่อนที่จะซื้อใหม่ 
2. น าผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเก่าไปแลกซื้อเคร่ืองใหม่ 
3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน  
5. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพเพ่ือลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน 
ด้านการคัดแยกและรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
6. มีการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไปภายในบ้าน 
7. รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในที่ปกปิดมิดชิดภายในบ้าน 
8. ทิ้งซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงในถังรองรับขยะตามสถานที่ทั่วไป 
9.  มีถังหรือภาชนะรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน 
10. คัดแยกและรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงในถังรองรับโดยเฉพาะ 
ด้านการก าจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
11. น าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปฝังในหลุมที่เตรียมไว้ในบริเวณบ้าน 
12. น าขยะอิเล็กทรอนิกส์ทิ้งในถังรองรับหรือจุดรวบรวมกับหน่วยงานที่สามารถน าไปก าจัด 
13. น าซากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วขายให้กับพ่อค้ารับซื้อของเก่า 
14. บริจาคหรือส่งต่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้แก่ผู้ที่ต้องการ 
15. น าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปทิ้งกับโครงการหรือศูนย์ที่รวบรวมในชุมชน 
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การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของพนักงานในสายงานการประกอบเครื่องท าน้ าอุ่น 
An Improved Workstation for Reducing Muscular Fatigue in the Warm Water Heater Assembly 

Line Operators 
 

นิภาพร ค าหลอม  

สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
E-mail :   nipaporn.k@ubu.ac.th  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของพนักงานในสายงานการประกอบ
และเพิ่มผลผลิตเครื่องท าน้ าอุ่น หลักเกณฑ์ในการออกแบบยึดหลักข้อมูลด้านสัดส่วนร่างกายและ ด้านเออร์โกโนมิคส์  ซึ่งน าไป
ออกแบบสร้างสถานีงานใหม่ คือ โต๊ะประกอบงาน , ความสูงของหน้างาน, ส่วนที่เป็นแผงลอยสามารถปรับระดับได้ และ
ออกแบบสร้างรถเข็นใหม่ สถานีงานที่ออกแบบได้ถูกน ามาทดลองในกลุ่มพนักงานประกอบ เพศหญิง จ านวน 8 คน โดยท าการ
ตรวจวัดความเมื่อยล้าด้วยเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyography) และประเมินความรู้สึกเมื่อยล้ากล้ามเนื้อด้วย
แบบสอบถามซ้ าในพนักงานแต่ละคน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตเชิงอนุมาน ได้แก่ Paired t – test,  One Way ANOVA 
และ Correlation ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีอายุเฉลี่ย 24.8 ปี น้ าหนักและส่วนสูงโดยเฉลี่ย 52.9 กิโลกรัม และ 156.9 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ประสบการณ์ในการท างานประกอบมีค่าเฉลี่ย 1.4 ปี และพนักงานท้ังหมดไม่มีประวัติการเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ การประเมินระดับความรู้สึกเมื่อยล้าโดยแบบสอบถามขณะท างานบนสถานีงานที่ปรับปรุงแล้วมี
ค ว า ม รู้ สึ ก เมื่ อ ย ล้ า ทั่ ว ไป ข อ งร่ า งก าย  แ ล ะ ก ล้ า ม เนื้ อ ทั้ ง  3 มั ด  น้ อ ย ก ว่ า ก า รท า ง าน บ น ส ถ านี ง าน เดิ ม 
อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05) ผลการประเมินความเมื่ อยล้ ากล้ ามเนื้ อด้ วยเครื่องวัดคลื่น ไฟฟ้ ากล้ ามเนื้ อ 
(Electromyography) พบว่า ขณะท างานบนสถานีเดิมมีความเมื่อยล้าที่กล้ามเนื้อท้ัง 3 มัด น้อยกว่าการท างานบนสถานีงานที่
ปรับปรุงแล้วอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อระหว่าง
แบบสอบถามและเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyography) นั้น จากการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก  
ซึ่งจากการทดลองครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าสถานีงานที่สร้างใหม่สามารถช่วยลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อหลังใน
พนักงานประกอบได้ระดับหนึ่ง ท้ังยังได้รับผลผลิตเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ  : การท างานเดิม, การท างานท่ีปรับปรุงแล้ว, ความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ, เครื่องท าน้ าอุ่น 

 
Abstract 

The objectives of this study were to improve the workstation in order to reduce muscular fatigue 
and improve productivity on a warm water heater assembly line. The redesigning was mainly based on 
anthropometry and ergonomic principles. The recommended improved workstation dimensions were as 
follows: a table, work surface height, adjustable shelves and a pushcart. Eight female assembly operators 
participated in this study. The measurement of electromyography and evaluation of fatigue feeling were 
performed twice for each assembly operation. The data were analyzed using descriptive statistics, which 
were frequency, average, percentage, max, min and standard deviation were used to describe all data. And 
inferential statistics were used to Paired t – test, One Way ANOVA and Correlation with 95% confident 
interval. 

Results showed the mean age of these assembly operators were 24.8 years, and mean weight and 
mean height were 50.2 kilograms, 156.9 centimeters, respectively. The assembly operators had experience 
in assembly operation work for an average of 1.4 years, with no history of either muscle or bone diseases or 
accidents. That while the assembly operators worked in the improved workstation, the fatigue feeling of the 
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general body, 3 muscles were significantly less than while working in former workstation (p<0.05). Median 
frequency (MF) of 3 muscles during working in the former workstation were significantly less than while 
working in improved workstation (p<0.05). Finally, there was slightly relationship between fatigue feeling 
assessed by using questionnaires and muscular activity measured by using electromyography. This study 
concludes that the improved workstation could reduce muscular fatigue of gastrocnemius 
muscle, tibialis anterior muscle and erector spinae muscle in assembly operators and lead to 
increased productivity. 
Keyword :  Former Workstation,  Improved Workstation, Muscular Fatigue, Warm Water Heater 
 
บทน า  

ปัญหาทางการยศาสตร์ยังเป็นสาเหตุของการเกิด
การบาดเจ็บจากการท างาน ซึ่ งจะน าไปสู่การเจ็บปวด 
สูญเสียสมรรถภาพการท างาน เสียเวลาท างาน คุณภาพของ
งานตกต่ า และสูญเสียงบประมาณ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ท างาน  ส่วนใหญ่ คือ การท างานด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้อง 
(Awkward posture) การท างานหนัก การใช้แขนท างาน
เคลื่อนไหวอย่างซ้ าซาก การใช้แขนท างานที่ระดับความสูง
เหนือไหล่ ขาดการพักที่ เพียงพอต่อความต้องการของ
กล้ามเนื้อและการออกแบบสถานีงานที่ไม่เหมาะสมกับขนาด
ร่ า งก าย ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน  ล้ วน เป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ มี
ความสัมพันธ์กับอาการปวดเมื่อยและการปฏบิัติงานน้ันท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเหนื่อยล้าเกินไปได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าว
จ าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติงานมีความเมื่อยล้าจากการ
ท างานเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามารถที่
จะท าโดยอาศัยการปรับปรุงสถานีงานนั่นเอง  
    จากการศึกษาเบื้องต้นในบริษัทตัวอย่าง พบ
ปัญหาด้านเออร์โกโนมิคส์  ดังต่อไปนี้  

- สถานีงาน มีการวางผังสถานีงานไม่เหมาะสมต่อ
พนักงานประกอบ และระดับความสูงของหน้างาน  
(Work – surface height) ต่ า และบริเวณท างาน (Work 
space) แคบเกินไป 

- ความเมื่ อยล้ า (Muscular fatigue) จากการ
ส ารวจปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานประกอบ     

ผลการส ารวจเบื้องต้น พบว่า พนักงานมีปัญหา
เรื่องความเมื่อยล้ามากที่สุดที่กล้ามเนื้อ gastrocnemius 
(62%) กล้ามเนื้อ tibialis anterior (56%) และกล้ามเนื้อ 
erector spinae (43%) เพราะว่ามีสภาวะในการท างานไม่
เหมาะสม หรือมีท่ าทางการท างานที่ ไม่ถูกต้อง ทั้ งยั ง
พนักงานประกอบมีลักษณะการท างานแบบซ้ าซาก และนั่ง
ท างานบนเก้าอี้เป็นระยะเวลานาน ประมาณ 80% ของเวลา
ท างานท้ังหมด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้าได้ [1]  

ดังนั้ นการศึกษาวิจัยในครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์
เพื่ อที่ จะท าการปรับปรุงการออกแบบสถานี งานใหม่ 
(Redesign) เพื่อที่จะลดปัญหาความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อจาก
การท างานในสายงานการประกอบ การออกแบบสถานีงาน
ใหม่ (Redesign) นั้น โดยจะใช้หลักเกณฑ์ในการออกแบบยึด
หลักข้อมูลด้านสัดส่วนร่างกายและด้านเออร์โกโนมิคส์   ซึ่ง
การออกแบบสถานีงานใหม่ (Redesign) นี้สามารถช่วยลด
ความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ พนักงานมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาปัญหาด้านการยศาสตร์ในการท างาน
ในสายงานประกอบเครื่องท าน้ าอุ่น และปรับปรุงสถานีงาน    
เพื่อลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของพนักงานในสายการ
ประกอบเครื่องท าน้ าอุ่น  

2. เพื่อเพิ่มผลผลติเครื่องท าน้ าอุ่น 
 
วิธีด าเนินงาน 

                    เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi – Experiment 
Research) ซึ่งศึกษากลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวในรูปแบบ  
Before and After Design เพื่ อ ศึ ก ษ า เป รี ย บ เที ย บ
ความรู้สึกเมื่อยล้า คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อของพนักงาน จาก
การท างานเดิมกับการท างานที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งท าการศึกษา
การท างานท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน เพื่อหาวิธีการท างานในรูปแบบ
ใหม่ในการศึกษาวิธีการท างานที่เหมาะสม ท าการออกแบบ
สถานีงานใหม่ โดยใช้ข้อมูลขนาดสัดส่วนร่างกายของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ  
            ท าก ารส ารวจข้ อมู ลท างป ระชากร  ข้ อมู ล
สถานการณ์สุขภาพ และสถานการณ์ความเมื่อยล้าของ
พนักงานโดยใช้แบบสอบถาม และวัดค่าคลื่นไฟฟ้าของ
กล้ามเนื้อเพื่อประเมินความเมือ่ยลา้ของกล้ามเนื้อ ตามล าดับ 
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 

1. การวัดขนาดสัดส่วนร่างกาย โดยเครื่องวัดขนาด
สัดส่วนร่างกาย และเครื่องช่ังน้ าหนัก 

2. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 
 1) แบบสอบถามความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ (Muscular 
fatigue questionnaire) ซึ่ งแบบสอบถามนี้  แบ่งเป็น 2 
ส่ ว น  ป ร ะ ยุ ก ต์ ม า จ า ก  Standardized Nordic 
Questionnaire for Analysis of Musculoskeletal 
Symptoms จ านวน 6 ข้อ[2]  
 2) แบบสอบถามระดับความรู้สึกเมื่อยล้ากล้ามเนื้อใน
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Subjective feeling of fatigue’s 
questionnaire)  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับความรู้สึกเมื่อยล้าร่างกาย
ทั่วไป ประยุกต์จาก Grandjean (1988) โดยให้ระบุอาการ     
ปวดเมื่อยบนเส้นตรง โดยให้คะแนน 0-7 [3]  

ส่วนที่  2  ค าถาม เกี่ ยวกับความรู้สึ ก เมื่ อยล้ า
กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ประยุกต์มาจาก Corlett 
และ Bisshop (1983) ซึ่งใช้รูปภาพแสดงส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย [4]  

3. เครื่ องวัดคลื่น ไฟฟ้ ากล้ ามเนื้ อ  ใช้ เครื่องวัด
คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ Muscle Tester รุ่น ME 3000 Pro.  

4. สถานีงาน 
    ก. สถานีงานเดิม ซึ่งใช้การท างานในปัจจุบัน 

1.โต๊ะท างาน (รูปที่ 1 ) 
- ไม่ได้รับการออกแบบ            
- แผงลอยอยู่กับท่ี 
- มีขนาด 55 x 200 x 210 ซม. 
- ความสูงของหน้างาน 75 ซม. 
- หน้างานแคบ ไม่สามารถวางช้ินส่วนต่างๆ ได้

ทั้งหมด        
- มีกล่องอะไหล่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน                                                             
- การจัดวางช้ินส่วนต่างๆ ในแต่ละสถานีงาน ไม่เป็น

ระเบียบเรียบร้อย        
2. รถเข็น (รูปที่ 2) 
- ไม่ได้รับการออกแบบ                 
- มีขนาด 60 x 120 x 180 ซม. 
- มีความสูงไม่เหมาะสมต่อการท างาน ส่งผลให้

พนักงานต้องก้มตัวและเอี้ยวตัวในระหว่างการท างาน               
      

ข. สถานีงานท่ีปรับปรุงแล้ว 
1. โต๊ะท างาน (รูปที่ 3) 
 - ได้รับการออกแบบโดยใช้ข้อมูลขนาดสัดส่วน

ร่างกายของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ 

 - มีขนาด 60 x 120 x 180 ซม.    
 - ความสูงของหน้างาน 90 ซม. 
 - แผงลอยสามารถปรับระดับได้     
 - มีจ านวนกล่องอะไหล่เพียงพอต่อการใช้งาน 
          - สามารถวางช้ินส่วนต่างๆ ได้ทั้งหมดบนบริเวณ
หน้างาน 

- สามารถจัดวางช้ินส่วนต่างๆ บนต าแหน่งที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 

- ถาดที่ใช้ในการใส่นอต ใช้ถาดก ามะหยี่  โดยแบ่ง
ออกเป็น 13 ช่องใน 1 ถาด  

- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการหยิบ
ใช้                                        
   2. รถเข็น (รูปที่ 4) 

- ได้รับการออกแบบโดยใช้ข้อมูลรถเข็นเดิมและข้อมูล
ขนาดสัดส่วนร่างกาย 

- มีขนาด 30 x 109 x 140 ซม. 
- มีความสูงเหมาะสมต่อการท างาน ส่งผลให้พนักงานมี

ท่าทางการท างานท่ีดีในระหว่างการท างาน 
- สามารถวางเครื่องท าน้ าอุ่นที่ประกอบเสร็จแล้วได้

จ านวน 25 เครื่อง            
 
 

 
 
 
 
 
          รูปที่ 1 
 

     
                  รูปที่ 2                    รูปที่ 3 
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                            รูปที่ 4 
 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                             
      1. ท าการวัดขนาดสดัส่วนรา่งกาย (Anthropometry) 
ตาม Anthropometric Standardization Reference 
Manual โดยได้มีการก าหนดที่ หมายของร่างกายที่ เป็น
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดในการวัด สัดส่วนใดมีสองข้างจะวัดทาง
ด้านขวาของร่างกาย[5]  

                 2. ท าการออกแบบสถานีงานใหม่ โดยใช้ข้อมูลขนาด
สัดส่วนร่างกายของกลุ่มตัวอย่างเป็นเกณฑ์ในการออกแบบ [6]  

3. ท าการสัมภาษณ์ความเมื่อยล้าของพนักงานโดยใช้
แบบสอบถาม และวัดค่าคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ โดยใช้ 
ค่าความถี่กลาง (Median Frequency: MF) เพื่ อประเมิน
ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ท าการศึกษาซ้ าในกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดิม ทั้งบนสถานีงานเดิมและสถานีงานที่ปรับปรุงแล้ว 
หลังจากพนักงานทดลองใช้สถานีงานที่ปรับปรุงแล้ว 1 เดือน 
ซึ่งในการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนั้น จะเก็บข้อมูลใน
ช่วงเวลา 08.30 น. 12.00 น. 12.50 น. และ 17.30 น. 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด  
     สถิ ติ เชิ งอนุ ม าน  ใช้สถิ ติ  Paired t – test ทดสอบ 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้สึกเมื่อยล้าและ
เปรียบเทียบค่าความถี่กลางบนกล้ามเนื้อ, ใช้สถิติ One-Way 
ANOVA ในการวิ เค ราะห์ ค่ าความถี่ กล าง  และใช้สถิ ติ 
Correlation ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวช้ีวัดความเมื่อยล้า
ระหว่างความรู้สึกเมื่อยล้าโดยใช้แบบสอบถามและความ
เมื่ อ ย ล้ า โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง วั ด ค ลื่ น ไ ฟ ฟ้ า ก ล้ า ม เนื้ อ 
(Electromyography) 
 

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางประชากร 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้เป็นพนักงานประกอบ
เพศหญิง จ านวน 8 คน มีอายุเฉลี่ย 24.8 ปี  ส่วนสูงและ
น้ าหนักโดยเฉลี่ยเท่ากับ 156.9 เซนติเมตร และ 50.2 กิโลกรัม 
ตามล าดับ มีอายุงานในการผลิตไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคตับ 

โรคถุงน้ าดี หรือ เคยประสบอุบัติเหตุจนท าให้มีอาการปวด
กล้ามเนื้อในปัจจุบันไม่เป็นประจ าเดือนในช่วงวันที่ท าการ
ทดลอง และมีการนอนหลับ หรือพักผ่อนก่อนการทดลองเป็น
ปกติ 
2. สถานการณ์ความเมื่อยล้าของพนักงานประกอบ 
 จากผลการส ารวจลักษณะทั่วไปทางสุขภาพในพนักงาน
ประกอบ พบว่า พนักงานทั้งหมดไม่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก
และกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามก็มีปัญหาเกี่ยวกับความเมื่อยล้า
กล้ามเนื้อในขณะท างาน ซึ่งพบว่าท่ีกล้ามเนื้อ gastrocnemius 
(62%), tibialis anterior (56%) and low back (43%)  
บริเวณที่เมื่อยล้าเป็นประจ า มักจะมีอาการมากในขณะท างาน 
และมีอาการมากเป็นบางวัน ไม่แน่นอน วิธีที่ใช้ในการรักษา
เป็นส่วนใหญ่ คือ นวดด้วยยาหรือครีม ตามล าดับ 

2.1 ระดับความรู้สึกเมื่อยล้าโดยแบบสอบถาม 
  ผลการประเมินระดับความรู้สึกเมื่อยล้าโดยแบบสอบถาม
ขณะท างานบนสถานีงานที่ปรับปรุงแล้ว มีความรู้สึกเมื่อยล้า
ทั่วไปของร่างกาย กล้ามเนื้อ gastrocnemius  กล้ามเนื้อ 
tibialis anterior และ กล้ามเนื้อ erector spinae    น้อยกว่า
การท างานบนสถานีงานเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05)  
 2.2. ความเมื่อยล้าโดยเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 

ผลการประเมินความ เมื่ อยล้ าด้ วยคลื่น ไฟฟ้ า
กล้ามเนื้อ พบว่า ขณะท างานบนสถานีงานเดิมมีความเมื่อยล้า
ที่กล้ามเนื้อ gastrocnemius และกล้ามเนื้อ tibialis anterior 
น้อยกว่าการท างานบนสถานีงานที่ปรับปรุงแล้วอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับความเช่ือมั่ น  95 เปอร์ เซ็นต์ 
(p>0.05) และกล้ามเนื้อ erector spinae ขณะท างานบน
สถานีงานท่ีปรับปรุงแล้วมีความเมื่อยล้าน้อยกว่าการท างานบน
สถานีงานเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) 
3. การเปลี่ยนแปลงของค่าความถี่กลาง (MF) ตลอด 8 
ชั่วโมงการท างาน 
 1. ค่ าความถี่ กลาง (MF) ที่ กล้ าม เนื้ อ  gastrocnemius 
กล้ามเนื้อ tibialis anterior และ กล้ามเนื้อ erector spinae 
ขณะท างานบนสถานีงานเดิมและสถานีงานที่ปรับปรุงแล้วไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 2. ขณะท างานบนสถานีงานเดิมกล้ามเนื้อ tibialis anterior 
ที่เวลา 12.00 น. พบว่า ค่าความถี่กลาง (MF)        มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 3. ขณะท างานบนสถานี งานที่ปรับปรุงแล้วกล้ามเนื้ อ 
gastrocnemius ที่ เวลา 12.50 น. และกล้ามเนื้อ erector 
spinae ที่เวลา 8.30 น. และเวลา 12.50 น. พบว่า ค่าความถี่
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กลาง (MF) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
(p<0.05) 
4. ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดความเมื่อยล้าระหว่างความรู้สึก
เมื่อยล้าโดยใช้แบบสอบถามและความเมื่อยล้าโดยใช้
เคร่ืองวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyography) 
  ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ
ระหว่างแบบสอบถามและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อนั้น   จาก
การศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก (r = -0.551, p-
value = 0.014) 
 
 
5. ปริมาณงานต่อวัน (จ านวนเคร่ืองต่อวัน) 

จากการนับจ านวนช้ินงานต่อวัน พบว่า ขณะ
ท างานบนสถานีงานเดิมสามารถประกอบเครื่องท าน้ าอุ่นได้
จ านวน  62 เครื่องต่อวัน ส่วนสถานีงานที่ปรับปรุงแล้ว
สามารถประกอบเครื่องท าน้ าอุ่นได้จ านวน 69 เครื่องต่อวัน 
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า ขณะท างานบนสถานีงานเดิม
มีค่าเฉลี่ยปริมาณงานต่อวันน้อยกว่าการท างานบนสถานีงาน
ที่ปรับปรุงแล้วอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) 
6. เวลาเฉลี่ยต่อชิ้นงาน  (นาทีต่อเคร่ือง) 

จากการจับเวลาที่ ใช้ในการประกอบเครื่องท า
น้ าอุ่นโดยใช้นาฬิกาจับเวลา พบว่า ขณะท างานบนสถานีงาน
เดิมใช้เวลาในการประกอบเครื่องท าน้ าอุ่น 6.62 นาทีต่อ
เครื่อง ส่วนสถานีงานที่ปรับปรุงแล้วใช้เวลาในการประกอบ
เครื่องท าน้ าอุ่น 6.48 นาทีต่อเครื่อง เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ 
พบว่า ขณะท างานบนสถานีงานที่ปรับปรุงแล้วใช้เวลาเฉลี่ย
น้อยกว่าการท างานบนสถานีงานเดิมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05)  

 
สรุปและอภิปรายผล 

1. สถานการณ์ความเมื่ อยล้าของพนักงาน
ประกอบ 
 จากผลการส ารวจลักษณะทั่วไปทางสุขภาพใน
พนักงานประกอบ พบว่า พนักงานท้ังหมดไม่เป็นโรคเกี่ยวกับ
กระดูกและกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามก็มีปัญหาเกี่ยวกับความ
เมื่อยล้ากล้ามเนื้อในขณะท างาน ซึ่ งพบว่าที่กล้ามเนื้ อ 
gastrocnemius (62%), tibialis anterior (56%) and low 
back (43%)  บริเวณที่เมื่อยล้าเป็นประจ า มักจะมีอาการ
มากในขณะท างาน และมีอาการมากเป็นบางวัน ไม่แน่นอน 
วิธีที่ใช้ในการรักษาเป็นส่วนใหญ่ คือ นวดด้วยยาหรือครีม 
ตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Ryan G.A. [7]  
ท าการศึกษาความชุกของอาการปวดเมื่อยโครงร่างกระดูก

และกล้ามเนื้อในพนักงานซุปเปอร์มาเก็ต ผลการศึกษา 
พบว่า พนักงานในซุปเปอร์มาเก็ตมีอุบัติการณ์ความเจ็บปวด
ที่อวัยวะส่วนล่างสูง มีความชุกของอาการปวดเมื่อยที่ขาทั้ง
สองข้าง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการท างานเป็นระยะเวลานาน          
     ระดับความรู้สึกเมื่อยล้าโดยแบบสอบถาม 

ผลการประเมินระดับความรู้สึกเมื่อยล้าโดย
แบบสอบถามขณะท างานบนสถานีงานที่ปรับปรุงแล้ว มี
ค ว าม รู้ สึ ก เมื่ อ ย ล้ า ทั่ ว ไป ข อ งร่ า งก าย  ก ล้ า ม เนื้ อ 
gastrocnemius กล้ามเนื้อ tibialis anterior และกล้ามเนื้อ 
erector spinae  น้อยกว่าการท างานบนสถานีงานเดิมอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(p<0.05) อย่างไรก็ตามจากการปรับปรุงสถานีงานนี้ช่วยใน
การลดความรู้สึกเมื่อยล้าจากการท างานได้ เพราะมีการ
ประยุกต์หลักการการศาสตร์มาใช้ในการปรับท่าทางการ
ท างาน การเลือกนั่งหรือยืนท างาน และจัดเวลาพักระหว่าง
การท างาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Bhatnager, 
Drury และ Schiro [8] ท าการศึกษาท่าทางการท างาน 
อาการไม่ สบายจากการท่ าทางการท างาน  และการ
ปฏิบัติ งาน ผลการศึกษา พบว่า ความรู้สึกเมื่ อยล้ ามี
ความสัมพันธ์การท่าทางการนั่งท างาน 
     ความเมื่อยล้าโดยเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 

ผลการประเมินความเมื่อยล้าด้วยคลื่นไฟฟ้า
กล้ามเนื้อ พบว่า ขณะท างานบนสถานีงานเดิมมีความ
เมื่อยล้าที่กล้ามเนื้อ gastrocnemius และกล้ามเนื้อ tibialis 
anterior น้อยกว่าการท างานบนสถานีงานที่ปรับปรุงแล้ว
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(p>0.05) และกล้ามเนื้อ erector spinae ขณะท างานบน
สถานีงานที่ปรับปรุงแล้วมีความเมื่อยล้าน้อยกว่าการท างาน
บนสถานีงานเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่ น  95 เปอร์ เซ็ นต์  (p<0.05) ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Kawakami O. และคณะ [9] ท าการศึกษาการ
ควบคุมท่าทาง การยืนท างานในระหว่างการสั่นแบบเส้นตรง
ความถี่ต่ า ผลการศึกษา พบว่า ค่าคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อที่ขา
ส่วนล่างทั้ งสองข้าง ที่ กล้ามเนื้ อ gastrocnemius และ
กล้ามเนื้อ tibialis anterior มีค่าใกล้เคียงกัน 

3. การเปลี่ยนแปลงของค่าความถี่กลาง (MF) ตลอด  
8 ชั่วโมงการท างาน 

1. ค่ า ค ว า ม ถี่ ก ล า ง ( MF) ที่ ก ล้ า ม เ นื้ อ 
gastrocnemius กล้ามเนื้อ tibialis anterior และกล้ามเนื้อ 
erector spinae ขณะท างานบนสถานีงานเดิมและสถานีงาน
ที่ปรับปรุงแล้วไม่มีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                                                                                                                                                            
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7                                                                                                   

31 สิงหาคม 2561 
35 

 

 

2. ขณะท างานบนสถานีงานเดิมกล้ามเนื้อ tibialis 
anterior ที่ เวลา 12.00 น. พบว่า ค่าความถี่กลาง (MF)      
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

3. ขณะท างานบนสถานีงานที่ปรับปรุงแล้วกล้ามเนื้อ 
gastrocnemius ที่เวลา 12.50 น. และกล้ามเนื้อ erector 
spinae ที่ เว ล า  8.30 น . แ ล ะ เว ล า  12.50 น . พ บ ว่ า 
ค่าความถี่กลาง (MF) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) 

3 . ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดความเมื่อยล้ า
ระหว่างความรู้สึกเมื่อยล้าโดยใช้แบบสอบถามและความ
เมื่ อ ย ล้ า โด ย ใช้ เค ร่ื อ งวั ด ค ลื่ น ไฟ ฟ้ า ก ล้ า ม เนื้ อ 
(Electromyography) 

ส าหรับความสมัพันธ์ระหวา่งตัวช้ีวัดความ
เมื่อยล้ากล้ามเนื้อระหว่างแบบสอบถามและคลื่นไฟฟ้า
กล้ามเนื้อนั้น จากการศึกษาพบว่า มีความสมัพันธ์กันน้อย
มาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Syed Abid A. Naqvia 
Terrence J.Stobbeb และ Majid Jaraiedib[10] ท าการ 
ศึกษาการคาดการณ์ความสะดวกสบายของผูสู้งอายุจาก
สภาพรา่งกาย : ประเภทของเก้าอี้และเพศ ผลการศึกษา 
พบว่า ความรู้สึกเมื่อยล้าในแต่ละวิธีมีค่าคล้ายกัน แต่จะ
แตกต่างกันใน แต่ละช่วงเวลา 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานก่อนที่จะให้ท างานบน
สถานีงานที่ปรับปรุงแล้ว เพราะว่า พนักงานจะได้เกิดความ
ช านาญ รู้เทคนิควิธีการท างานที่ถูกต้องและรวดเร็ว และ
ท่าทางการท างานท่ีถูกต้องตามหลักเออร์โกโนมิคส์ 
           2. ให้มีการจัดวางอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ไว้ใกล้มือ 
เพื่อหยิบจับง่าย สิ่งไหนที่ใช้บ่อย ให้วางไว้ใกล้ เพื่อสะดวกต่อ
การหยิบจับ 

  3. บ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมให้สะดวกสบายต่อการ
ท างานอย่างอย่างสม่ าเสมอ   

 
           กิตติกรรมประกาศ  

        ขอขอบพระคุณบริษัทผลิตเครื่องท าน้ าอุ่นแห่งหนึ่งใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อนุญาต อ านวยความสะดวกและ
ให้การอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในพนักงาน เพื่อน าข้อมูลมา
ประกอบการวิจัยในครั้งนี ้
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในบ้านแดง ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และ
หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน 
จ านวน 323 คน สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้ Fisher’s Exact Test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้การบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอยู่ในระดับดี 
ร้อยละ 70.6 มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การรับประทานกุ้งดิบ หอยดิบ ท าให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับร้อยละ 95.7 โดยยังมีความรู้
ที่ไม่ถูกต้องว่า แอลกอฮอล์ท าให้พยาธิใบไม้ตับตายได้ร้อยละ 9.9 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค
พยาธิใบไม้ตับของประชาชนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 70.9 โดยมีทัศนคติที่ดีในเรื่อง การปรุงอาหารจากปลาให้สุกก่อนรับประทาน 
จะท าให้ไม่ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 88.9 และมีทัศนคติที่ไม่เหมาะสมในเรื่อง เมื่อไปงานสังคมจะท าให้ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ท่ีท าจากปลาน้ าจืดได้ ร้อยละ 50.2 ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการ
เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80.8 โดยมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในเรื่อง ไม่เคยกินส้มไข่ปลาดิบ ร้อย
ละ 92.9 และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเรื่อง การกินส้มต าปลาร้าดิบหรือปลาร้าดิบเป็นประจ า ร้อยละ 7.1   ในส่วนของ
ความสัมพันธ์ พบว่า ระดับความรู้ ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อ
การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ (p< 0.001) 

ดังนั้น หน่วยงานด้านสุขภาพจึงควรส่งเสริมการให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ท าให้พยาธิใบไม้ตับ
ตายไม่ได้ เพื่อให้มีความรู้ และเกิดทัศนคติที่ดี น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงของตนเองใน
การรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้อง 

 

ค าส าคัญ : ความรู้ ทัศนคติ พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร โรคพยาธใิบไม้ตับ 
 

Abstracts 
 This study was a descriptive cross-sectional study. It aimed to determine the knowledge, attitudes 
and behavior of food consumption and the risk of liver fluke disease among Ban Dang people in Tambon 
Khu Sot, Amphoe Mueang, Si Sa Ket Province. It also studies the correlation between knowledge, attitudes 
and food consumption of the people. A total of 323 people were selected by random sampling. Data was 
collected by questionnaires during December 2017 and further analyzed by descriptive statistics and 
Fisher's Exact Test at 0.05 significant level. 
 The results indicated that 70.6 % of the population has a good level of liver fluke knowledge. They 
know that eating raw shrimp and raw shellfish can cause liver fluke disease at 95.7 %.  They also have the 
wrong idea that alcohol kills liver fluke at 9.9%. The attitude towards food consumption for the risk of liver 
fluke disease was good at 70.9%. People who knew that cooking fish before eating will prevent liver fluke 
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was 88.9%. There was an attitude that “when in social occasions, it is impossible to avoid eating raw foods 
made from freshwater fish” was at 50.2%. The practice in food risk consumption on liver fluke disease was 
also at a good level with 80.8%. The most appropriate behavior not to consume fermented raw fish eggs 
was at 92.9%. The inappropriate behavior to consume raw fermented fish was 7.1%. The correlation found 
between knowledge and attitudes among eating habits was at a statistically significant level 0.05 (p <0.001). 
 Therefore, the health agencies should promote public education on the idea that alcohol can kill 
liver fluke in order to achieve a knowledge which lead to a positive attitude and further modify dietary 
habits to reduce the risks involved. 
 
Keywords: Knowledge, Attitudes, Food consumption behaviors, Liver fluke disease 
 
บทน า 
 ประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ าดี
สูงที่สุดในโลก และพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมะเร็งท่อน้ าดี
สูงที่สุดในประเทศไทย คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [1] ในปี 
2558 มีประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ าดีอยู่
ประมาณ 6 ล้านคน และมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อ
น้ าดี เฉลี่ยราว 14,000 คนต่อปี ซึ่งสถิติ เหล่านี้มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมีสาเหตุหลักจากวัฒนธรรมการกินปลา
แบบสุกๆดิบๆ ของประชาชน แม้ว่าจะมีการรณรงค์ไม่ให้
บริโภคอาหารแบบสุกๆดิบๆ โดยเฉพาะปลาน้ าจืดที่มีเกล็ด 
เช่น ปลาแม่สะเด้ง ปลาแก้มช้ า ปลาขาวนา และปลาตะเพียน
ทราย เป็นต้น แต่ก็ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของคนอีสานได้ [1] เป็นที่ทราบกันดีว่าพยาธิ
ใบไม้ตับเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดมะเร็งท่อน้ าดี โดยตัว
อ่อนของพยาธิระยะติ ดต่อที่ ยั งมี ชีวิตอยู่  จะสามารถ
เจริญเติบโตเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในท่อน้ าดีภายในตับได้  [2] 
อาหารก่อโรคที่ เสี่ยงต่อพยาธิใบไม้ตับที่ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนิยมกินก็คืออาหารที่ท าจากปลาที่ปรุงไม่
สุก เช่น ก้อยปลา ปลาสด ปลาส้ม ปลาจ่อม หม่ าปลา ปลา
หมกไฟ ปลาปิ้ง ลาบปลา ปลาร้า และแจ่วบอง จากผล
การศึกษาของอินทรา เทียมแสน พบว่าผู้ที่รับประทานอาหาร
ประเภทส้มต าปลาร้า ปลาร้า ส้มปลาดิบ และปลาจ่อม มี
ความชุกของการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับสูงกว่าผู้ที่ ไม่ ได้
รั บ ป ระ ท าน  คิ ด เป็ น  1.70, 1.54, 1.39 แ ล ะ 1.38 เท่ า 
ตามล าดับ และพบตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับในอาหาร
ประเภทก้อยปลา มากกว่าอาหารประเภทอื่นๆ ร้อยละ 16.5 
โดยตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในตับเป็นสาเหตุท าให้เกิดอาการ
ติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับในสัตว์ทดลองสูงถึง ร้อยละ 45.3 [3] 
ประเด็นเรื่องการก าจัดพยาธิใบไม้ตับเพื่อป้องกันการเป็น
มะเร็งท่อน้ าดีในประชาชน จึงถูกขับเคลื่อนให้เป็นนโยบาย
สาธารณะผ่านแผนยุทธศาสตร์ “ทศวรรษการก าจัดพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี” โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรการเชิงนโยบายและการควบคุมก ากับ
อย่างเข้มข้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ขยายความครอบคลุมของมาตรการเชิงป้องกัน ทั้งในประเทศ
และภูมิภาคในลุ่มน้ าโขง ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนา
คุณภาพการวินิจฉัย การดูแลรักษา และการส่งต่อทั้งระบบ
แบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ในการ
ป้องกันควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาวิจัยและพัฒนา
ฐานข้อมูลและการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์นี้มี
เป้าหมายให้พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีให้หมดไปจาก
ประเทศ ไทยให้ ได้ ภ ายใน  10 ปี  [4] ซึ่ งแสดงให้ เห็ นถึ ง
ความส าคัญของการด าเนินงานด้านการป้องกันและควบคุม
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกก าหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติอีกเรื่องหนึ่ง  
 ในเขตจังหวัดศรีสะเกษมีสถานการณ์ความชุกของ
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ตั้งแต่ปี 2553-2559 คิด
เป็ น ร้ อ ย ล ะ  12.4, 13.1, 13.6, 7.9, 8.3, 5.9 แ ล ะ  11.8 
ตามล าดับ [5] จากสถิติของต าบลคูซอด อ าเภอเมือง จังหวัดศรี
สะเกษ ปี พ.ศ.2559 พบผลการตรวจหาหนอนพยาธิใบไม้ตับ
ในอุจจาระจ านวน 19 คน จากประชากร 469 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.05 และปี พ.ศ.2560 พบว่าผลการตรวจหาหนอนพยาธิ
ในอุจจาระ พบพยาธิใบไม้ตับจ านวน 11 คน จากประชากร 
469 คนคิดเป็นร้อยละ 2.35 [6] แม้ว่าสถิติการพบพยาธิใบไม้
ในตับจะมีแนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ตามโรคพยาธิใบไม้ตับก็
ต้องมีการเฝ้าระวัง เพราะเป็นสาเหตุท าให้เกิดมะเร็งท่อน้ าดีได้
ต่อไป จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบ้านแดง ต าบลคูซอด 
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าพื้นที่ทางทิศเหนือติดกับ
แม่น้ ามูล ประชากรส่วนใหญ่ท าอาชีพประมง และสามารถหา
ปลามาประกอบอาหารได้ง่าย รวมทั้งนิยมบริโภคปลาแบบ
สุกๆ ดิบๆ จึงถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด ที่ผ่านมา
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ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ าดีนั้นมาจาก
พฤติกรรมการกินอาหารของประชาชนะเป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนบ้าน
แดง ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อดู
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการ
กินอาหารที่เสี่ยง ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ เสี่ยงต่อ
การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในบ้านแดง จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าไปใช้ในการ
ป้องกันโรคให้กับประชาชน เพราะปัญหามะเร็งท่อน้ าดี
สามารถป้องกันได้  หากประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนั กถึ งความรุนแรงของโรค  และหลีก เลี่ ย งการ
รับประทานอาหารแบบสุกๆดิบๆ รวมถึงการมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม 
 
วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ          ของ
ป ร ะ ช า ช น  บ้ า น แ ด ง  ต า บ ล คู ซ อ ด  อ า เภ อ เมื อ ง              
จังหวัดศรีสะเกษ  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ 
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิ
ใบไม้ตับของประชาชนบ้านแดง ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
วิธีการด าเนินงาน 
  1. รูปแบบการศึกษา  
 การศึ กษ านี้ เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งพ รร ณ น าแบ บ
ภาคตัดขวาง (cross- sectional descriptive research) 
 2. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
และมีภูมิล าเนาอยู่ในบ้านแดง ต าบลคูซอด อ าเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 563 คน ค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการประมาณค่าสัดส่วนประชากรที่ค่า
ความ เช่ื อมั่ น ร้ อ ยละ  95  ค่ าความคลาด เคลื่ อน จาก
ค่าพารามิเตอร์ที่ยอมรับได้ที่ร้อยละ 5 ค่าประมาณสัดส่วน
ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิ
ใบไม้ตับในระดับดีเท่ากับ 0.67 (ได้มาจากการ Try out กับ
กลุ่มประชากรที่มีความใกล้เคียงใน ต.จาระแม อ.เมือง      จ.
อุบลราชธานี ) ขนาดของตั วอย่ างที่ ค านวณ ได้ เท่ ากับ        
323 คน  ดังนี ้
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n =            [563*(1.96)2 *0.67(1-0.67)] 
   (0.03352) *(563-1)] + [(1.96)2 *0.67*(1-0.67)] 
   
n = 323 
 
 จ าก นั้ น ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า งแ บ บ บั ง เอิ ญ 
(Accidental Sampling) และท าการเก็บข้อมูลจนครบตาม
จ านวน โดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือ เป็นผู้ที่เคยบริโภคอาหารที่
เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ถ้าหากเป็นผู้ที่ ไม่ เคย
บริโภคให้ยุติการสอบถาม แล้วไปสอบถามคนใหม่ที่เข้าเกณฑ์ 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม โดยได้ดัดแปลงจาก
งานวิจัยของกรัณฑรัตน์  บุญ ช่วยธนาสิทธิ์  และคณะ [7]  
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ต าแหน่งในชุมชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการบริโภคอาหารที่
เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ประวัติการเจ็บป่วยและ
การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ และการบริโภคปลาในแหล่งน้ า
ชุมชน จ านวน 16 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ความรู้เรื่องการบริโภคการบริโภคอาหารที่
เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ  เป็นข้อค าถามแบบ
เลือกตอบ โดยมี 2 ตัวเลือก คือ ถูก และผิด จ านวน 15 ข้อ 
แบ่งเป็นค าถามเชิงบวก จ านวน 10 ข้อ ได้แก่ข้อ 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 10, 11, 12, 13 และค าถามเชิงลบ จ านวน 5 ข้อ ได้แก่
ข้อ 1, 7, 9, 14, 15 แปลผลเป็น 3 ระดับ คือ มีความรู้ระดับดี 
12-15 คะแนน มีความรู้ระดับปานกลาง 10-11 คะแนน และ
มีความรู้ระดับน้อย 0-9 คะแนน     
  ส่วนท่ี 3 ทัศนคติเรื่องการบรโิภคอาหารที่เสีย่งต่อ
การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ 
โดยมี 3 ตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ 
จ านวน 15 ข้อ แบ่งเป็นค าถามเชงิบวก จ านวน 6 ข้อ ได้แก่
ข้อ 2, 5, 10, 11, 12, 14 และค าถามเชิงลบ จ านวน 9 ข้อ 
ได้แก่ข้อ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15 แปลผลเป็น 3 ระดับ   
มีทัศนคติในระดับด ี35-45 คะแนน มีทัศนคติในระดับปาน
กลาง 25-34 คะแนน มีทัศนคติในระดับต่ า 15-24 คะแนน 
 ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อ
การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา เป็น
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ลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ โดยมี 4 ตัวเลือก คือ กินเป็น
ประจ า กินบางครั้ง นานๆ ครั้ง ไม่เคยกิน จ านวน 9 ข้อ แปล
ผลเป็น 3 ระดับ มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 27-36 คะแนน   มี
พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 18-26  คะแนน            มี
พฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง 9-17 คะแนน 
 แบบสอบถามนี้ผ่านการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน 
โด ย ได้ ค่ า ดั ช นี ค ว าม ส อด ค ล้ อ ง  IOC ( Index of Item 
Objective Congruence) อยู่ ร ะห ว่ าง  0.6-1.0 ห ลั งจ าก
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ได้น าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มประชาชนในต าบลจาระแม อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 30 คน วิเคราะห์หาค่าความ
เที่ยง (Reliability) โดยความรู้ใช้สูตร Kuder-Richardson 
(Kr-20) ได้ค่าเท่ากับ 0.82 ทัศนคติและพฤติกรรมใช้ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s alpha 
coefficient) ได้ค่า เท่ากับ 0.84 และ 0.74 ตามล าดับ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) แจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่ามัธย
ฐาน และใช้สถิติ Fisher’s Exact test วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยก าหนดค่านัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิ งร้อยละ 50.5 มี อายุ เฉลี่ ยที่  49 ปี  (S.D= 16.04) มี
การศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.6 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 65.9 มีรายได้
เฉลี่ย 2,000 บาทต่อเดือน มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวมาก
ที่สุดคือ 6 คน ร้อยละ 24.1 ไม่มีต าแหน่งในชุมชน ร้อยละ 91 
และได้รับข้อมูลข่าวสารการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับจาก
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้ านมากที่สุด ร้อยละ 43.7 กลุ่ม
ตัวอย่างเคยป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 5.9 สามารถ
เข้าถึงแหล่งน้ าสาธารณะในชุมชนได้ ร้อยละ 99.1 และมีการ
บริโภคปลาจากแหล่งน้ าของชุมชนร้อยละ 98.1 มีญาติเคย
ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้ าดี ร้อยละ 5 .0 เคย
ตรวจอุจจาระหาพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 78.6 และพบพยาธิใน
ผลตรวจ ร้อยละ 9.8 และได้รักษาทุกครั้งท่ีตรวจพบพยาธิและ
กินยาครบทุกครั้ง ร้อยละ 92.0 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 
1 

 1. ความรู้เร่ืองการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็น
โรคพยาธิใบไม้ตับ 
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการ
เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับมากที่สุด ในเรื่องการรับประทาน 
กุ้งดิบ หอยดิบ ท าให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับร้อยละ 95.7 
รองลงมาคือ ปลามีเกล็ดที่อาศัยในน้ าจืด มีพยาธิใบไม้ตับได้
ร้ อ ยละ  92.5  แล ะป ระชาชน ยั งข าดความ รู้ ใน เรื่ อ ง 
แอลกอฮอล์ท าให้พยาธิใบไม้ตับตายได้ร้อยละ 9.9 รองลงมา
คือการรับประทานเหล้าขาวพร้อมกับปลาดิบมีความปลอดภัย
ร้อยละ 7.1 ดังแสดงในตารางที่ 2 

เมื่อแปลผลเป็นระดับ พบว่าประชาชนมีความรู้เรื่อง
การบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ อยู่ใน
ระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 70.6 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  12.7 
(S.D.=2.306) รองลงมาคือ มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 21.4 และระดับน้อย ร้อยละ 8.0 ดังแสดงในตารางที่ 
3 

3. ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อ
การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ 
ประชาชนมีทัศนคติที่เหมาะสมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่
เสี่ยงในเรื่องการปรุงอาหารจากปลาให้สุกก่อนรับประทาน 
รับประทาน จะท าให้ไม่ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 
88.9 รองลงมาคือคิดว่าตัวเองจะสามารถเลิกรับประทาน
อาหารสุกๆ ดิบๆ ได้ ร้อยละ 85.8 และไม่เห็นด้วยกับการ
รับประทานอาหารพวกสัตว์ดิบ หรือสุกๆดิบๆ จะท าให้
ร่างกายแข็งแรง เนื่องจากสารอาหารไม่ถูกท าลาย ร้อยละ 
85.1 ส าหรับทัศนคติที่ไม่เหมาะสม ประชาชนยังคิดว่า อาหาร
จ าพวกเนื้อสัตว์ที่ปรุงให้สุกดีด้วยความร้อนแล้วจะท าให้เสีย
รสชาติ และคุณค่าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 27.9 รองลงมาคือ
ไม่เห็นด้วยว่า การรับประทานส้มต าใส่ปลาร้าที่ไม่ได้ต้มจะท า
ให้ได้รับเช้ือโรคพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 22.0 และไม่เห็นด้วยว่า
การเปลี่ยนแปลงนิสัยเกี่ยวกับการรับประทานอาหารสุกๆ 
ดิบๆ เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ ร้อยละ 17.6 ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 
 เมื่อแปลผลเป็นระดับ พบว่า ประชาชนมีคะแนน
ทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค
พยาธิใบไม้ตับ เฉลี่ยอยู่ที่ 36.3 คะแนน (S.D.=4.62) คะแนน
ต่ าสุดอยู่ที่ 22 คะแนน คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 42 คะแนน เมื่อน า
คะแนนทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการ
เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับเปรียบเทียบตามเกณฑ์ 3 ระดับ พบว่า 
ประชาชนมีทัศนคติอยู่ในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 70.9 
รองลงมาคือ มีระดับทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
27.9 และระดับน้อย ร้อยละ 1.2 ดังแสดงในตารางที่ 5 
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4. พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อ
การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ 

ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม
มากที่สุดคือ ไม่เคยกินส้มไข่ปลาดิบ หม่ าขี้ปลาดิบ และหม่ า
ปลา ร้อยละ 92.9 , 91 .0 และ 90.7 ตามล าดับ ส าหรับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ ไม่ เหมาะสมมากที่สุดคือ 
ประชาชนยังกินส้มต าปลาร้าดิบ/ปลาร้าดิบเป็นประจ า ร้อยละ 
7.1 และกินบางครั้ง ร้อยละ 45.8 กินแจ่วบองปลาร้าดิบเป็น
ประจ า ร้อยละ 5.0 ดังแสดงในตางรางท่ี 6 
 เมื่อแปลผลเป็นระดับ พบว่า ประชาชนมีระดับ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค
พยาธิใบไม้ตับ เฉลี่ยอยู่ที่ 29.3 คะแนน (S.D=3.78) คะแนน
ต่ าสุดอยู่ที่ 13 คะแนน คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 36 คะแนน เมื่อน า
ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็น
โรคพยาธิใบไม้ตับมาเปรียบ เทียบตามเกณฑ์  3 ระดับ 
ประชาชนมีคะแนนพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่
เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับดีมากที่สุด ร้อย
ละ 80.8 รองลงมาคือ มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง ร้อยละ 
18.6 และระดับที่ควรปรับปรุง ร้อยละ 0.6 ดังแสดงในตาราง
ที่ 7 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ กับ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค
พยาธิใบไม้ตับ 
            เมื่อทดสอบความสัมพันธ์  พบว่า ระดับความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรมการบรโิภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค
พยาธิใบไม้ตับของประชาชนบ้านแดงมีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (p-
value <0.001) ดังแสดงในตารางที่ 8  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เสี่ยง
ต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับดี มากที่สุด ร้อยละ 
70.6 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ  ขันเงิน 
เกี่ ย วกั บ ระดั บ ความ รู้ เรื่ อ งก ารกิ น ป ล าดิ บ  ที่ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการบริโภค
ปลาดิบอยู่ในระดับดี [8] โดยมีความรู้ถูกต้องเกี่ยวกับ การ
รับประทานกุ้งดิบ หอยดิบ ท าให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ร้อย
ละ 95.7 และปลามีเกล็ดที่อาศัยในน้ าจืด มีพยาธิใบไม้ตับได้ 
ร้อยละ 92.5 ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจที่มีการสอนอยู่ทั่วไป 
และสามารถรู้ได้ด้วยจากประสบการณ์ตัวเอง แต่ประชาชนยัง
มีความรู้ผิดในเรื่อง แอลกอฮอล์ท าให้พยาธิใบไม้ตับตายได้ 
และการรับประทานเหล้าขาวพร้อมกับปลาดิบมีความ
ปลอดภัย ทั้งนี้อาจจะเพราะว่าความเคยชิน ที่กระท ามาซ้ าๆ 

หรืออาจเป็นสิ่งที่เข้าใจกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ เพราะคิดว่า
สิ่งนั้นถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับวิษณุ นามเดช ท่ีกล่าวว่าความรู้ 
เป็ นประสบการณ์ ที่ สั่ งสมมายาวนาน เป็นภู มิปัญญ า 
พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความ
เข้าใจในสิ่งต่างๆ ท าให้บุคคลจดจ าสิ่งนั้นจนกว่าจะได้รับ
ความรู้ที่ ถูกต้อง [9 ]  อย่างกรณี เช่นประชาชนเข้าใจว่า
แอลกอฮอล์ท าให้พยาธิใบไม้ตับตายได้ เป็นต้น 
 เนื่องจากประชาชนมีความรู้อยู่ในระดับดี จึงท าให้
ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อเรื่องการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อ
การเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับดี มากที่สุด ร้อยละ 
70.9 ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ จันทร์เขียว 
[10] ที่พบว่าประชาชนมีทัศนคติต่อการบริโภคอาหารอยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้การมีความรู้ที่ดีก็จะช่วยให้การกระท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งถูกแสดงออกทางทัศนคติที่ดีตามไปด้วย ประชาชน
ส่วนมากมีทัศนคติที่ดีในเรื่อง การปรุงอาหารจากปลาให้สุก 
จะท าให้ไม่ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นทัศนคติที่มาจาก
ความรู้ จนเกิดความเข้าใจว่าการบริโภคอาหารที่ไม่ปรุงให้สุก 
หรือสุกๆดิบๆจะท าให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพยาธิได้ แต่ยัง
มีประชาชนอยู่ร้อยละ 27.9 ที่มีทัศนคติที่ไม่เหมาะสมในเรื่อง
อาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ที่ปรุงให้สุกดีด้วยความร้อนแล้วท าให้
เสียรสชาติ และคุณค่าอาหาร หรือการรับประทานส้มต าใส่
ปลาร้าที่ไม่ได้ต้ม ท าให้ได้รับเช้ือโรคพยาธิใบไม้ตับได้ และไม่
เห็นด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารสุกๆ ดิบๆ เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเป็นความ
คิดเห็นท่ีผิด และต้องได้รับการแก้ไข 
 ประชาชนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่
เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับดี มากท่ีสุด ร้อย
ละ 80.8 ทั้งนี้มากจากประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ และ
ทัศนคติอยู่ในระดับที่ดี จึงท าให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ดี ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ จันทร์เขียว 
[10] ที่พบว่าความรู้ และทัศนคติต่อการบริโภคอาหารที่ดี ท าให้
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดีตามไปด้วย ซึ่งพฤติกรรมการ
บริโภคนั้น มีเรื่องของความเช่ือ ทัศนคติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
โดยพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นพฤติกรรมสุขภาพที่บุคคล
แสดงออกในการกระท า หรืองดเว้นการกระท าในแง่ที่มีผลต่อ
สุขภาพ โดยอาศัย ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมที่ดีที่สุด 
คือ ไม่เคยกินส้มไข่ปลาดิบ ร้อยละ 92.9  ส่วนพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมมากที่สุด คือ กินส้มต าปลาร้าดิบ/ปลาร้าดิบเป็น
ประจ า ร้อยละ 7.1 เนื่องจากส้มต าเป็นอาหารที่ได้รับความ
นิยมและการใส่ปลาร้าดิบอาจจะท าให้บางคนคิดว่าท าให้มี
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รสชาติอร่อย จึงอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพยาธิ
ใบไม้ตับได้  
 ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความรู้ 
ทัศนคติ กับ ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการ
เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนบ้านแดง ต าบลคูซอด 
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.001) ทั้งนี้เนื่องมาจาก ประชาชน
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในกลุ่มวัยท างานถึงวัยกลางคน แม้ส่วนใหญ่
จะมี ระดั บการศึ กษ าในระดั บ ประถมศึ กษ า แต่ ด้ วย
ประสบการณ์ชีวิต และการเข้าถึงข่าวสารข้อมูล ดังนั้นเมื่อมี
ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยง
ต่อโรคพยาธิใบไม้ตับที่ดีแล้ว จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ดีไปด้วย จากการศึกษาของประพิมพร สมนา
แซงและคณะ [11]  ท าให้เห็นได้ว่าการได้รับตัวอ่อนของพยาธิ
ใบไม้ตับของแต่ละบุคคล ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคของ
แต่ละบุคคล จะเห็นว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็น
ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับมาตั้งแต่ก าเนิดหรือได้รับมา
เป็นเวลานาน ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ ไม่
เหมาะสม อันเนื่องมาจากการรับประทานปลาสุกๆดิบๆ
อาจจะง่ายในการปรุง ใช้เวลาไม่มาก และบางคนอาจคิดว่ามี
รสชาติอร่อย ท าให้มีประชาชนบางส่วนมีพฤติกรรมการกินที่
ไม่เหมาะสมอยู่ เพราะการเลือกรับประทานอาหารส าหรับบาง
คนแล้วส่วนมากอาจจะเลือกที่สามารถหารับประทานได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็วในการปรุง จนท าให้ไม่ค านึงถึงความเสี่ยงใน
การรับประทานปลาที่ไม่ปรุงให้สุกดี หรือสุกๆดิบๆ และ
ส าหรับคนที่อายุยังน้อย อาจจะได้รับอิทธิพลการเลือก
รับประทานอาหาร หรือรับประทานอาหารที่มีความเสี่ยงตาม
คนรอบข้างได้ ถึงแม้ว่าจะมีระดับความรู้ และทัศนคติอยู่ใน
เกณฑ์ดีแล้วก็ตาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวรรณ 
จันทร์เขียว [10] ที่พบว่า การมีความเช่ือที่ถูกต้องและมีความรู้
ที่ดี มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีไปด้วย และ
พบว่าการเลือกรับประทานอาหารและการประกอบอาหาร
แบบดั้งเดิมที่ครอบครัวสามารถถ่ายทอดถ่ายทอดสืบต่อให้
สมาชิกในครอบครัวได้ ผู้อาวุโสในครัวเรือนมักมีบทบาทส าคัญ
ในการถ่ายทอดความรู้ หรือประสบการณ์ ในเรื่องพฤติกรรม
การบริโภคได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขควรมี
การเผยแพร่ความรู้ในเรื่องแอลกอฮอล์ไม่สามารถท าให้พยาธิ
ใบไม้ตับตายได้ และการดื่มเหล้าขาวพร้อมกับปลาดิบนั้นไม่มี
ความปลอดภัยต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ  

2. ควรมีการปรับความเข้าใจให้ประชาชนมีความคิด
ที่จะประกอบอาหารด้วยความร้อนให้สุกดีก่อน และเข้าใจว่า
ไม่ได้เป็นการท าให้เสียรสชาติ แต่เป็นการท าให้ปลอดภัยจาก
โรคพยาธิใบไม้ตับ และสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญ
ในการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคพยาธิใบไม้ตับ 
 3. ควรมีการศึกษาแนวทางการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ จากการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิ
ใบไม้ตับเช่น ลดการกินส้มต าปลาร้าดิบ/ปลาร้าดิบ โดย
รณรงค์ให้ท าให้สุกก่อน เป็นต้น 
 4. ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ 
ที่น ามาซึ่งพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการ
เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ เช่น รายได้ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
ระยะห่างของที่อยู่อาศัยกับแหล่งน้ า นอกเหนือจากความรู้ 
และทัศนคติ เพื่อการแก้ไขและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับต่อไป 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค าสะอาด; 2556.  

[10] ประพิมพร สมนาแซง และคณะ. การศึกษาการปนเปื้อน
ของตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับในปลารา้. กรุงเทพมหานคร:  

    ส านักงานคณะกรรมการวจิันแห่งชาติ. 2535. 
 
 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n= 323 ) 
ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
160 
163 

 
49.5 
50.5 

อายุ (ปี) 
     Mean= 49, S.D= 16.04, P25 = 37, P75 = 6, Max= 81, Min= 15 
ระดับการศึกษา 
     ไม่ได้เรียน 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
     อนุปริญญาตรี/ปวส. 
     ปริญญาตรี 
     สูงกว่าปริญญาตรี 

 
10 
212 
55 
17 
16 
12 
1 

 
3.1 
65.6 
17.0 
5.3 
5.0 
3.7 
3.0 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน) 
     1 
     2 
     3 
     4 
     5 
     6 
     7 
     8 
     Median= 4 P25= 3 P75= 6 
     Max= 8 Min= 1  

 
48 
23 
17 
77 
43 
78 
24 
13 

 
14.9 
7.1 
5.3 
23.8 
13.3 
24.1 
7.4 
4.0 
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ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

ต าแหน่งในชุมชน 
     คณะกรรมการหมู่บ้าน 
     อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน 
     องค์การบริหารส่วนต าบล 
     ไม่มีต าแหน่ง 

8 
19 
2 

294 

2.5 
5.9 
0.6 
91.0 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ 
     โทรทัศน์ 
     วิทยุ 
     อินเตอร์เน็ต 
     หนังสือพิมพ์ 
     อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน 
     แผ่นพับ/ใบปลิว 

76 
47 
39 
6 

141 
14 

23.5 
14.6 
12.1 
1.9 
43.7 
4.3 

การเจ็บป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ 
     เคย 
     ไม่เคย 

 
19 
304 

 
5.9 
94.1 

การเข้าถึงแหล่งน้ าสาธารณะเพื่อจับปลาในชุมชน 
     เข้าถึง 
     เข้าไม่ถึง 

 
320 
3 

 
99.1 
9.0 

การกินปลาในแหล่งน้ าของชุมชน 
     กิน 
     ไม่กิน 

 
317 
6 

 
98.1 
1.9 

มีญาติป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้ าดี 
     มี 
     ไม่มี 

 
16 
307 

 
5.0 
95.0 

การตรวจอุจจาระหาพยาธิใบไม้ตับ 
     เคยตรวจ 
     ไม่เคยตรวจ 

 
254 
69 

 
78.6 
21.4 

ผลการตรวจอุจจาระ (n=254) 
     ไม่พบพยาธิ 
     พบพยาธิ 

 
229 
25 

 
90.2 
9.8 

การด าเนินการรักษา (n=25) 
     รักษาทุกครั้งท่ีตรวจพบและกินยาครบทุกครั้ง 
     รักษาแต่กินยาไม่ครบ 

 
23 
2 

 
92.0 
8.0 

 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ (n=323) 
ข้อค าถาม ตอบถูก  

(จ านวน) 
ร้อยละ 

1. การชิมปลาดิบเพียงเล็กน้อย ไม่ท าให้เป็นโรคพยาธิใบไมต้ับ 53 16.4 
2. การรับประทานกุ้งดิบ หอยดิบ ท าให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ 309 95.7 
3. การรับประทานปลาส้มดบิ ท าให้เป็นโรคพยาธิใบไมต้ับได้ 293 90.7 
4. ปลาร้า ปลาจ่อม ปลาเจ่า สม้/แหนมต่างๆ มสีารก่อมะเร็งตับ/ทอ่น้ าดี 268 83.0 
5. การท าให้ปลาร้า หม่ า/ส้ม/แหนม สุกก่อนรับประทาน เป็นการท าลายสารก่อมะเร็งตบั/ท่อน้ าดี 255 78.9 
6. การรับประทาน ปลารา้ หม่ า/ส้ม/แหนม แบบดิบๆ เป็นสาเหตรุว่มของโรคมะเร็งท่อน้ าด ี 280 86.7 
7. การรับประทานปลาร้าดิบ ปลาส้มดิบ แหนมดิบ ไม่เกี่ยวกับการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าด/ีมะเร็งตับ 122 37.8 
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ข้อค าถาม ตอบถูก  
(จ านวน) 

ร้อยละ 

8. การต้มปลาร้าก่อนรบัประทาน เป็นการท าลายสารก่อมะเร็งตับ 238 73.7 
9. ปลาร้าดิบที่ท าเอง ไม่ท าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 74 22.9 
10. การปรุงอาหารจากปลาให้สุกจะท าให้ไม่ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไมต้ับ 294 91.0 
11. คนท่ีรับประทานปลาน้ าจืดที่ไม่ได้ปรุงให้สุกดดี้วยความร้อน ท าให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั 289 89.5 
12. ปลามีเกลด็ที่อาศัยในน้ าจืด มพียาธิใบไม้ตับ 299 92.5 
13. พยาธิใบไมต้ับท าให้เกิดอาการท้องมานได้ 293 90.7 
14. การรับประทานเหล้าขาวพร้อมกับปลาดบิมีความปลอดภัย 23 7.1 
15. แอลกอฮอล์ท าให้พยาธิใบไมต้บัตายได ้ 32 9.9 

 
ตารางที่ 3 ระดับความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับในภาพรวม (n=323) 

ระดับความรู ้ ช่วงคะแนน จ านวน ร้อยละ 
ดี 12-15 228 70.6 
ปานกลาง 10-11 69 21.4 
น้อย 0-9 26 8.0 
(Mean= 12.7, S.D= 2.306, Max= 15, Min= 5) 

  
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามทัศนคติที่มีต่อเรื่องการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ (n=323) 

ข้อค าถาม 
เห็นด้วย 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

ไม่แน่ใจ 
จ านวน  
(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ท่านไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ที่ท าจากปลาน้ าจดืได้ 
เมื่อคนในครอบครัวชักชวน 

67(20.7) 34(10.5) 222(68.7) 

2. การปรุงอาหารจากปลาให้สุกก่อนรับประทาน จะท าให้ไม่ป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้
ตับ 

287(88.9) 6(1.9) 30(9.2) 

3. การรับประทานอาหารที่หมักไวจ้นมรีสเปรี้ยว ไม่ท าให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตบั 42(13.0) 108(33.4) 173(53.6) 
4. อาหารดิบที่ปรุงโดยการใส่เครื่องปรุง เช่น น้ าส้ม และน้ ามะนาว ช่วยฆ่าเช้ือโรค
พยาธิใบไม้ตับได้ 

47(14.6) 36(11.1) 240(74.3) 

5. การรับประทานส้มต าใส่ปลาร้าที่ไม่ได้ต้มจะท าให้ได้รับเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับได้ 235(72.8) 17(5.3) 71(22.0) 
6. การรับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์ดบิ หรือสุกๆ ดิบๆ จะท าให้รา่งกายแข็งแรง 
เนื่องจากสารอาหารไม่ถูกท าลาย 

33(10.2) 15(4.6) 275(85.1) 

7. ท่านคิดว่าอาหารจ าพวกเนื้อสัตว์ที่ปรุงให้สุกดีด้วยความร้อนแล้วจะท าให้เสีย
รสชาติ และคุณค่าอาหาร 

90(27.9) 12(3.7) 221(68.4) 

8. ท่านคิดว่าปลารา้ดิบ มีรสชาติอร่อยมาก 56(17.3) 27(8.4) 240(74.3) 
9. ท่านคิดว่าลักษณะการปรุงและรับประทานอาหารดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เป็น
วัฒนธรรมดั้งเดิมจ าเป็นต้องอนุรักษ์เอาไว้ 

39(12.1) 15(4.6) 269(83.3) 

10. ท่านคิดวา่การเปลีย่นแปลงนิสัยเกีย่วกับการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เป็น
เร่ืองที่เปลี่ยนแปลงได้ 

250(77.4) 16(5.0) 57(17.6) 

11. ท่านคิดวา่จะสามารถเลิกรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ได้ 277(85.8) 33(10.2) 13(4.0) 
12. ท่านคิดวา่การไม่บริโภคปลาน้ าจืดที่สุกๆ ดิบๆ จะช่วยป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ได้ 

251(77.7) 19(5.9) 53(16.4) 

13. เมื่อไปงานสังคม เช่น งานบวช งานแต่งงาน ท าให้ท่านไม่สามารถหลีกเล่ียงการ
รับประทานอาหารสกุๆดิบๆ ที่ท าจากปลาน้ าจืดได้ 

50(15.5) 111(34.4) 162(50.2) 

14. ท่านคิดวา่การรับประทานปลาสกุๆ ดิบๆ เพียงบางครั้ง ไม่สามารถท าให้เกดิโรค
พยาธิใบไม้ตับได้ 

17(5.3) 75(23.2) 231(71.5) 
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ตารางที่ 5 ระดับทัศนคติที่มีต่อเรือ่งการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไมต้ับในภาพรวม (n=323) 

ระดับทัศนคต ิ ช่วงคะแนน จ านวน ร้อยละ 
ดี 35-45 229 70.9 
ปานกลาง 25-34 90 27.9 
น้อย 15-24 4 1.2 
(Mean= 36.3, S.D= 4.62, Max= 42, Min= 22) 

 
ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมเกีย่วกับการบรโิภคอาหารที่เสีย่งต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ (n=323) 

ข้อค าถาม กินเป็นประจ า 
(ร้อยละ) 

กินบางครั้ง 
(ร้อยละ) 

นานๆครั้ง 
(ร้อยละ) 

ไม่เคยกิน 
(ร้อยละ) 

1. ลาบปลาดิบ/กอ้ยปลาดิบ 7(2.2) 71(22.0) 181(56.0) 64(19.8) 
2. ปลาน้ าจืดดิบ 6(1.9) 56(17.3) 76(23.5) 185(57.3) 
3. ส้มต าปลาร้าดิบ/ปลารา้ดิบ 23(7.1) 148(45.8) 100(31.0) 52(16.1) 
4. ส้มไข่ปลาดิบ 7(2.2) - 16(5.0) 300(92.9) 
5. หม่ าขี้ปลาดิบ 2(0.6) 4(1.2) 23(7.1) 294(91.0) 
6. ปลาจ่อมดิบ 7(2.2) 64(19.8) 173(53.6) 79(24.5) 
7. แจ่วบองปลาร้าดิบ 16(5.0) 112(34.7) 136(42.1) 59(18.3) 
8. หม่ าปลา 5(1.5) - 25(7.7) 293(90.7) 
9. ส้มปลาดิบ/ส้มปลาน้อยดิบ 4(1.2) 83(25.7) 135(41.8) 101(31.3) 

 
ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับในภาพรวม 
(n=323) 

ระดับพฤติกรรม ช่วงคะแนน จ านวน ร้อยละ 
ดี 27-36 261 80.8 
ปานกลาง 18-26 60 18.6 
ควรปรับปรุง 9-17 2 0.6 
(Mean= 29.3, S.D= 3.78, Max= 36, Min= 13) 

  
ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน  

ระดับความรู ้ ระดับพฤติกรรม Fisher’s Exact 
test 

P-value 
ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง 

ดี 198(61.3) 30(9.3) 0   
ปานกลาง 49(15.2) 20(6.2) 0 26.000 <0.001 
น้อย 14(4.3) 10(3.1) 2(0.6)   
ระดับทัศนคติ ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง   
ดี 207(64.1) 20(6.2) 2(0.6)   
ปานกลาง 53(16.4) 37(11.5) 0 50.083 <0.001 
น้อย 1(0.3) 3(0.9) 0   

 



47 
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                                                                                                                                                            
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7                                                                                                   
31 สิงหาคม 2561 

 

 

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดเตียงอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
Quality of Life of disability elderly in Warinchumrap District,  

Ubonratchathani Province. 
 

อรอุมา ดีด้วยชาต ิ มินตรา สาระรักษ์* และ อารี บุตรสอน   

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
*E-mail :   mintra.s@ubu.ac.th  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดเตียง กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้สูงอายุติดเตียงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวนทั้งหมด 39 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยประยุกต์มาจากเครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย WHOQOL–BREF–THAI 
มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอโดยใช้ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน  เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 และ 75 ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุติดเตียงมีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 66.67 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ  71.79, 51.30 และ 94.87 ตามล าดับ ส่วนด้านร่างกาย อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 74.36 
ซึ่งผู้สูงอายุติดเตียงส่วนใหญ่เห็นว่ายังคงต้องการรับการรักษาพยาบาล เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมในแต่ละวันได้ และยังรู้สึก
ไม่เป็นอิสระที่ต้องพึง่พาผู้อื่น ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีวิธีสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสขุภาพให้แก่ผูสู้งอายุตดิเตยีง และ
ควรจัดให้มีแพทย์หรือเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านร่างกายให้
สูงขึ้นและสามารถด ารงชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีความสุขต่อไป 

 
ค าส าคัญ  : ผู้สูงอายุติดเตียง  คณุภาพชีวิต 
 

Abstract 
This Cross-sectional descriptive study was aimed to examine the Quality of Life level of disability 

elderly. The sample was 39 the bed elderly in Warinchumrap District between August and September, 
2017. The data were collected by WHOQOL–BREF–THAI questionnaires. For data analysis, frequency, 
percentage, mean, median, Percentile 25 and Percentile 75 were included. 

The study found that: The Quality of Life of disability elderly was high level at 66.67 percent. If 
analyzed as in each aspect, The Quality of Life of disability elderly in mental, social relationship and 
environmental were high level at 71.79, 51.30 and 94.87 percent respectively, but in physical was moderate 
at 74.36 percent. The most of the elderly still need medical attention for carry out activities on a daily basis 
and also feel free to depend on others. Therefore, responsibility organization should health promote and 
prevent health problems for the bed elderly, also usually provide medical doctor and health team for 
health checking up them to improve the physical quality of life in the elderly for achieve live happily in the 
future. 

 
Keywords:   disability elderly, Quality of Life 
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บทน า 

ประเทศไทยได้ก าหนดนิยามผู้สูงอายุอย่างเป็น
ทางการตามพระราชบัญญัติผู้สู งอายุ  พ .ศ. 2546 โดย 
“ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
และมีสัญชาติไทย [1] ทั้งนี้มีการแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ คือ วัยต้นอายุ 60-69 ปี วัยกลางอายุ 70-79 ปี และวัย
ปลายอายุ 80 ปีข้ึนไป ผู้สูงอายุวัยปลายย่อมมีโอกาส "ติดบ้าน
ติดเตียง" สูงกว่าวัยต้นและวัยกลาง[2] ผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีมีความ
แตกต่างจากวัยอื่น เนื่องจากวัยของผู้สูงอายุนั้นจะมีการ
เปลี่ ยนแปลงของร่างกายไปในทางเสื่ อมมากกว่าการ
เจริญ เติบ โต จึ งท าให้ เกิ ดปัญหาต่างๆ เช่น  ขาดความ
คล่องแคล่ว ว่องไวในการเคลื่อนไหว ความจ าเสื่อม ความคิด
ความอ่านช้าลง สภาพทางร่างกายเสื่อมถอย หูตึง ตามัว ผม
หงอก  เป็นต้น เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพแล้วสิ่งที่ตามมาคือ
ปัญหาการยอมรับและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเอง 
รวมถึ งการปรับตั วที่ จะ เป็ น ผู้ สู งอายุ อย่ างมี ความสุ ข  
นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ส าคัญคือปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้
อยู่เพียงล าพัง ซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ [3] 

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุมาแล้วตั้งแต่ปี พ .ศ. 
2548 โดยเกณฑ์ที่สหประชาชาติก าหนด คือมีสัดส่วนของผู้มี
อายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 10 หรือมีผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
เกินกว่าร้อยละ 7 ถึงปี พ.ศ. 2560 สัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยเกินกว่าร้อยละ 17 แล้ว คือมีผู้สูงอายุมากกว่า 10 ล้าน
คน จากประชากรของประเทศ ราว 65 ล้านคน ผู้สูงอายุกว่า 
10 ล้านคนนี้มีส่วนหนึ่งที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง (Dependent) 
จากความเสื่อมสภาพของร่างกายและจากโรคภัยไข้เจ็บที่ท า
ให้เกิดความพิการ เช่น จากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ท า
ให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
จากการส ารวจเป็นระยะๆ พบผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงราว
ร้อยละ 10 หรือราว 1 ล้านคน [2]  โดยในจ านวนนี้เป็นผู้ที่ต้อง
พึ่งพิงบางส่วน หรือเป็นประเภทติดบ้าน ออกไปไหนไม่ได้ราว
ร้อยละ 85 หรือราว 8.5 แสนคน และต้องพึ่งพิงทั้งหมด หรือ
เป็นประเภทติดเตียง ราวร้อยละ 15 หรือราว 1.5 แสนคน 
จ านวนผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งจาก
สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจากสัดส่วน
ผู้สูงอายุวัยปลายที่มากขึ้น เพราะอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย
สูงขึ้นเป็นล าดับ [2]  
            ปัญหาผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงส่วนใหญ่ คือ ความ
จ ากัดในการท ากิจวัตรประจ าวันไม่สามารถช่วยเหลือตนเองใน
การท ากิจวัตรประจ าวันได้ ท าให้ต้องการความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นท้ังในการเคลื่อนย้ายและหรือในกิจวัตรพื้นฐานประจ าวัน 
เช่น การเคลื่อนไหว จะไม่สามารถย้ายต าแหน่งตัวเองขณะนั่ง

ได้ หรือแม้แต่ขยับตัวไม่ได้ในท่านอน ต้องการความช่วยเหลือ
ในการเคลื่อนย้ายหรือพลิกตะแคงตัว การรับประทานอาหาร
ของผู้สูงอายุติดเตียงจะมีภาวะกลืนล าบากแม้ว่าผู้ดูแลจะป้อน
อาหารให้และอาจได้รับสารอาหารผา่นช่องทางอื่นไม่ว่าจะเปน็
จมูก กระเพาะอาหาร หรือล าไส้ การขับถ่ายต้องขับถ่ายในท่า
นอนหรืออยู่บนเตียงสวมใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลา หรือต้องเปลี่ยน
ผ้าอ้อมเป็นประจ า ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงนี้มีโรคประจ าตัว
หลายโรคทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง
มายาวนานและมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็นอยู่นอกจากนี้
ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีภาวะเปราะบางที่มีผลต่อความต้องการ
ความช่วยเหลือในการด าเนินชีวิตและการเข้าสังคม ในด้าน
สังคมผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงจะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถมีส่วน
ร่วมกับสังคมด้วยตนเองได้ นอกจากข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย
ปัญหาสุขภาพที่มีผลต่อความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ ท าให้
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จ าเป็นต้องพึ่งพาครอบครัว ผู้อื่น และสังคมใน
การมีส่วนร่วมทางสังคม นอกจากนี้จากสถานการณ์การดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในไทย  ในปี พ.ศ.2552 มีจ านวน
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงระดับรุนแรงจ านวน 140,000 คน และ 
คาดว่าจะเพิ่มเป็นสองเท่าหรือ 280,000 คนในปี พ.ศ. 2567 
ในขณะที่ครัวเรือนมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุลดลงเป็นผล
จากขนาดครอบครัวที่เล็กลง การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่
เมืองและการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนอกบ้านของสตรี ทั้งนี้
พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระดับสูงแต่ต้องดูแลตนเอง
หรือไม่มีคนดูแลถึงร้อยละ 13 ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงดังกล่าว [4] 
          จากการทบทวนวรรณกรรม คุณภาพชีวิตในทาง
การแพทย์นั้นประกอบไปด้วยภาวะที่สภาพร่างกาย และจิตใจ
มีความมั่นคงแข็งแรง มีความพอใจ สุขใจ สุขกาย และมีความ
สงบ ทั้งนี้คุณภาพชีวิตอาจจะถูกคุกคามด้วยโรคและภาวะ
ผิดปกติต่าง ๆ ของร่างกาย และหากผู้สูงอายุไมไ่ดเ้ตรยีมความ
พร้อมด้านสุขภาพมาก่อน โอกาสของการเจ็บป่วยการเกิด
ภาวะทุพพลภาพและภาวะพิการก็จะสูงขึ้นด้วย [5]และ
องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพชีวิตที่ใช้เป็นตัวช้ีวัด
คุณภาพ  ของผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านร่างกาย  เป็นการรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล 
ซึ่งมีผลต่อชีวิตประจ าวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์
แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความเป็นอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพา
ผู้อื่น การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การ
รับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตน 
การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน ด้านจิตใจเป็นการรับรู้
สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น   การรับรู้ภาพลักษณ์ของ
ตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึก ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึง
ความมั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ าสมาธิการ
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ตัดสินใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นการรับรู้ เรื่อง
ความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่น การรับรู้ถึงการที่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม เป็น
การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลตอ่การด าเนินชีวิต เช่น การ
รับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัย
และมั่นคงในชีวิต[6] จากผลการศึกษาของวรัทยา กุลเกลี้ยง
(2556) [7] พบว่า หากผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกมีความสุขอันมา
จากความเป็นอยู่ที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี มีความผูกพันที่ดีทั้ง
ในครอบครัวและสังคมเพื่อนมนุษย์ ผู้สูงอายุก็จะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประเทศก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาประเทศในภาพรวม 

จังหวัดอุบลราชธานีมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 
1,869,633 คน มีอัตราผู้สูงอายุต่อประชากรพันคนเท่ากับ 
272.3 เป็นอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจาก
จังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่น ตามล าดับ[8] โดยในจ านวน
นี้มีผู้สูงอายุจ านวน 164,600 คน อ าเภอที่มีสัดส่วนประชากร
สูงอายุมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอวารินช าราบ พิบูลมัง
สาหาร และ ตระการพืชผล[9] โดยเป็นผู้สูงอายุติดเตียง 1,863 
คน ซึ่งในอ าเภอวารินช าราบมีประชากรทั้งสิ้น 107,718 คน 
เป็นผู้สูงอายุ 11,867 คน คิดเป็นร้อยละ 11.02 ของประชากร
ทั้งหมด และในจ านวนนั้นมีผู้สูงอายุติดเตียงจ านวน 118 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.70 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในอ าเภอ เป็นอันดับ
สามรองจากอ าเภอโพธิ์ไทรและอ าเภอบุณฑริก ซึ่งถือว่าอยู่ใน
อันดับต้นๆของจังหวัด [10] และปัญหาที่พบในพื้นที่  คือ 
ผู้สูงอายุติดเตียงมีปัญหาการเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่มา
จากการเจ็บป่วยเรื้อรัง และมีความต้องการการช่วยเหลือใน
การด าเนินชีวิตและการเข้าสังคม  ในด้านร่างกาย จะมีความ
ยากล าบากในการเคลื่อนที่ ทางด้านสติปัญญา-การคิดรู้ จะมี
ภาวะหลงลืม และสมองเสื่อมในด้านการดูแลต่อเนื่องพบว่า 
การให้บริการส่วนมากจะเป็นการบริการที่ สถานบริการ
สาธารณสุขมากกว่าการให้บริการที่บ้าน การติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุติดเตียงยังท าได้ไม่ครอบคลุม ขาดความต่อเนื่อง ยัง
ไม่มีการดูแลอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้สูงอายุติดเตียงมีภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน ภาวะทุพพลภาพและขาด
คุณภาพชีวิต ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุติดเตียงอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดเตียงในอ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  และเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของ
ผู้สูงอายุหรือมีหน้าที่บริการดูแล ผู้สูงอายุ ได้น าไปก าหนด
แนวทางในการด าเนินงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ 
ทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้สูงอายุ

สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตใน
บั้นปลายได้อย่างมีความสุข และน าไปปรับใช้ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชากรที่ก าลังจะย่างเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุในภาพรวมต่อไปในอนาคต 
 
วิธีด าเนินงาน 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เชิงพรรณ นาแบบ
ภ าค ตั ด ข ว า ง  (Cross-sectional descriptive research) 
ประชากร ได้แก่ผู้สูงอายุติดเตียง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ีที่สามารถสื่อสารได้ และตอบแบบสัมภาษณ์ด้วย
ความเต็มใจ และเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน จ านวน 
118 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุติดเตียง อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้มาจากการค านวณขนาด
ตัวอย่าง โดยการประมาณค่าสัดส่วนจากประชากรขนาดเล็ก 
ได้ขนาดตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้ จ านวน 39 คน เก็บ
ตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรแต่ละหมู่บ้าน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

ใช้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบ
สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยประยุกต์มาจากเครื่องมือช้ีวัดคุณภาพชีวิต
ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย WHOQOL–
BREF–THAI ของอภันตรี บัวเหลือง (2553)[11] มาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุง
แล้วไปทดสอบหาความเช่ือมั่น โดยทดสอบใช้ (Try out) กับ
ผู้สูงอายุติดเตียง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 30 
คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ ท า
การค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbachs’ 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่น รายด้าน ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย  ได้ค่าความเช่ือมั่น = 0.79  ด้านจิตใจ  ได้ค่าความ
เชื่อมั่น = 0.70  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ค่าความเช่ือมั่น 
= 0.90 และ ด้านสิ่งแวดล้อม ค่าความเชื่อมั่น = 0.84 
 

แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ 
ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ

ติดเตียง เป็นแบบสัมภาษณ์มีลักษณะค าถามแบบปลายปิด 
เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ ให้ผู้ตอบ เลือกตอบตามตัวเลือกที่
ก าหนด ให้ ไวแล้ ว เพี ยง 1  ค าตอบ  หรือหลายค าตอบ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ภาวการณ์มีโรคประจ าตัว รายได้ แหล่งรายได้  ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ สถานพยาบาล สิทธิที่ใช้ในการรักษาพยาบาล การอาศัย
อยู่ร่วมกับใคร และการเป็นสมาชิกในชุมชน จ านวน 12 ข้อ  
 ส่วนที่  2 แบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เป็นแบบสัมภาษณ์เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด
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แบบก าหนดตัวเลือกตอบตามตัวเลือกท่ีก าหนดให้ไวแล้วเพียง 
1 ค าตอบ รวมทั้งหมดจ านวน 23 ข้อ แบ่งเป็นแบบสอบถาม
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้านร่างกาย จ านวน 4 ข้อ 
ด้านจิตใจ จ านวน 5 ข้อ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม จ านวน 
7 ข้อ และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 7 ข้อ   

ลักษณะค าถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) มี 5 ระดับ คือ  มากที่สุด มาก ปานกลาง 
เล็กน้อย และ ไม่เลย ดังน้ี  

 

  มากที่สุด หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 มาก  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
 ปานกลาง หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 เล็กน้อย หมายถึง ระดับความคิดเห็นเล็กน้อย 
 ไม่เลย  หมายถึง ไม่มีความคิดเห็นเลย 
  
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับความคิดเห็น   ข้อความเชิงบวก(คะแนน)   ข้อความเชิงลบ(คะแนน)        
มากที่สุด          5                           1 
มาก      4                           2 
ปานกลาง          3                           3 
เล็กน้อย              2                           4 
ไม่เลย              1                           5 
   
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
 1.1 ข้อมูลที่มีระดับการวัดเชิงคุณภาพ คือ เพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภาวการณ์มีโรคหรือความ
เจ็บป่วย แหล่งรายได้ การได้รับเบี้ยยังชีพ สถานพยาบาลที่
เข้ารับบริการ สิทธิที่ใช้ในการรักษาพยาบาล การอาศัยอยู่
ร่วมกับบุคคลอื่นและการเป็นสมาชิกของกลุ่มในชุมชน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่  และร้อยละ 
 1.2 ข้อมูลที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ คือ อายุ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน เปอร์เซนไทล์ที่ 25 
และ 75 
 1.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สู งอายุติด เตียงโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ  และแบ่งระดับคะแนน
ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดเตียงทั้งรายด้านและ
โดยรวม โดยใช้สูตรการหาอันตรภาคช้ัน ระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุติดเตียงรายด้านประกอบด้วยด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้
เกณฑ์การแปลผลของกรมสุขภาพจิตคือ ระดับสูง ระดับปาน
กลาง และระดับต่ า เนื่องจากเป็นการประยุต์แบบสอบถาม

เพื่อให้เข้ากับสภาพอายุของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ใช้แบบสอบถาม
ของคุณภาพชีวิตของ WHO ทั้งหมด และมีการแปลผลระดับ
คุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน โดยใช้อันตรภาคชั้น ดังนี้ 
 
     อันตรภาคชั้น =  
 
ผลการวิจัย 
 ผู้สูงอายุติดเตียงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 79.49 โดยมีค่ามัธยฐานของอายุ เท่ากับ 77 ปี ( P25 = 71 
: P75 = 82 )  และมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 51.28 
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 84.62 ส่วนมากมีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 94.87 
ได้แก่โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 46.15 แหล่งรายได้ของ
ผู้สูงอายุติดเตียงส่วนใหญ่ได้มาจากสวัสดิการผู้สูงอายุหรือเบี้ย
ยังชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเจ็บป่วยจะเข้ารับการรักษาที่
สถานพยาบาลของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 100 สิทธิที่ใช้ในการ
รักษาพยาบาลส่วนใหญ่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 74.36 ซึ่งมีผู้สูงอายุติดเตียงอาศัยอยู่ร่วมกับบุตร/ธิดา 
คิดเป็นร้อยละ 74.36 และผู้สูงอายุติดเตียงไม่ได้เป็นสมาชิก
ของกลุ่มในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100.00ระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุติดเตียง พบว่า  ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุ
ติดเตียงที่มากที่สุดอยู่ในด้านสิ่งแวดล้อม มีความเห็นว่าสภาพ
บ้านของตนมีแสงสว่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 66.67 
รองลงมาคือ มีบ้านที่มั่นคง ไม่ผุพัง และเห็นว่าชุมชนมีความ
ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 64.10  ส่วนระดับความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุติดเตียงที่น้อยที่สุด อยู่ในด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
โดยผู้สูงอายุติดเตียงเห็นว่า ได้รับการเยี่ยมเยือนให้ก าลังใจ
จากกลุ่มต่างๆ เช่น องค์กรภาครัฐ เอกชน น้อย และได้ร่วม
กิจกรรมในชุมชนน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.13 และในด้าน
สิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุติดเตียงเห็นว่า ภายในบ้านมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.13 ดังตารางที่ 1  

คะแนนสูงสดุ – คะแนนต่ าสุด 

จ านวนช้ัน 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุติดเตียงท่ีตอบค าถามเกีย่วกับระดับคุณภาพชีวิต จ าแนกตามรายข้อ (n = 39) 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่เลย น้อย ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

ด้านร่างกาย 
1. ท่านรู้สึกสุขภาพร่างกายของท่าน

สมบูรณ์ แข็งแรงดี สามารถช่วยให้ท่าน
เคลื่อนไหวร่างกายได ้

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

35 
(89.74) 

4 
(10.26) 

0 
(0.0) 

2. ท่านรู้สึกไม่เป็นอิสระทีต่้องพึ่งพาผู้อื่น* 0 
(0.0) 

10 
(25.64) 

26 
(66.67) 

3 
 (7.67) 

0 
(0.0) 

3. ท่านต้องรับการรักษาพยาบาล เพื่อที่จะ
สามารถท ากิจกรรมได้ปกติในแตล่ะวัน* 

0 
(0.0) 

6 
(15.40) 

32 
(82.10) 

1 
(2.60) 

0 
(0.0) 

4. ท่านรับได้ในสมรรถภาพในการท างานท่ี
ลดลงของท่าน 

0 
(0.0) 

2 
(5.13) 

10 
(25.64) 

27 
(69.23) 

0 
(0.0) 

ด้านจิตใจ 
1. ท่านรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า* 8 

(20.51) 
22 

(56.41) 
9 

(23.08) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
2. ท่านรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์

ของตนเอง 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
9 

(23.08) 
30 

(76.92) 
0 

(0.0) 
3. ท่านปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เชน่ 

ท าบุญอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1 

(2.56) 
4 

(10.26) 
9 

(23.08) 
24 

(61.54) 
1 

(2.56) 
4. ท่านมีความมั่นใจในตนเอง 0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
20 

(51.28) 
19 

(48.72) 
0 

(0.0) 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการด าเนินชีวิต 0 

(0.0) 
2 

(5.13) 
11 

(28.21) 
25 

(64.10) 
1 

(2.56) 
     ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม      

1. ท่านได้รับความช่วยเหลือจากองคก์ร
ภาครัฐ 

0 
(0.0) 

2  
(5.13) 

19 
(48.72) 

13 
(33.33) 

5 
(12.82) 

2. ท่านมีความสมัพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(30.77) 

21 
(53.85) 

6 
(15.38) 

3. ท่านได้รับความช่วยเหลือจากองคก์ร
ภายในชุมชน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

20 
(51.28) 

14 
(35.90) 

5 
(12.82) 

4. ท่านได้รับการเยีย่มเยือนให้ก าลังใจจาก
ผู้น าชุมชน 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

29 
(74.36) 

6 
(15.38) 

4 
(10.26) 

5. ท่านได้รับการเยีย่มเยือนให้ก าลังใจจาก
กลุ่มต่างๆ เช่น องค์กรภาครัฐ เอกชน 

2 
(5.13) 

4 
(10.26) 

15 
(38.46) 

14 
(35.90) 

4 
(10.26) 

6. ท่านร่วมกิจกรรมในชุมชน 2 
(5.13) 

5 
(12.82) 

11 
(28.21) 

21 
(53.85) 

0 
(0.0) 

7. ท่านบริจาคเงิน หรือสิ่งของช่วยเหลือผู้อื่น 0 
(0.0) 

6 
(15.38) 

13 
(33.33) 

17 
(43.59) 

3 
(7.69) 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุติดเตียงท่ีตอบค าถามเกีย่วกับระดับคุณภาพชีวิต จ าแนกตามรายข้อ (n = 39) (ต่อ) 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่เลย น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก มากที่สุด 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. สภาพบ้านของท่าน มีอากาศถ่ายเท

สะดวก ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
1 

(2.56) 
26 

(66.67) 
12 

(30.77) 
       

2. สภาพบ้านของท่านมีแสงสว่างเพียงพอ 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

2 
(5.13) 

11 
(28.21) 

26 
(66.67) 

3. ท่านมีบ้านท่ีมั่นคง ไมผุ่พัง 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

14 
(35.90) 

25 
(64.10) 

4. ชุมชนของท่านมีความปลอดภัย 0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3 
(7.69) 

11 
(28.21) 

25 
(64.10) 

5. ภายในบ้านของท่านมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น มีเตียงนอนลดแผลกดทับ  

2  
(5.13) 

0 
(0.0) 

3 
(7.69) 

22 
(56.41) 

12 
(30.77) 

6. สภาพบ้านของท่านไม่มีแมลงหรือสัตว์
น าโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู 

0 
(0.0) 

2  
(5.13) 

2  
(5.13) 

23 
(58.97) 

12 
(30.77) 

7. ท่านสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา 
ถนนในชุมชนที่อาศัยอยู่ได้ดี 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

8 
(20.51) 

31 
(79.49) 

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดเตียง จ าแนกตามรายด้าน (n = 39) 

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคณุภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุติดเตียง 

ระดับคณุภาพชีวิต จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย สูง 10 25.64 
 ปานกลาง 29 74.36 
 Median = 13, P25 = 12, P75 = 14 
ด้านจิตใจ สูง 21 53.85 
 ปานกลาง 18 46.15 
 Median = 19, P25 = 17, P75 = 20 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม สูง 20 51.28 
 ปานกลาง 19 48.72 
 Median = 25, P25 = 21, P75 = 27 
ด้านสิ่งแวดล้อม สูง 37 94.87 
 ปานกลาง 2 5.13 
 Median = 33, P25 = 29, P75 = 34 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของระดับคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุตดิเตียงโดยรวม (n = 39) 
ระดับคุณภาพชีวิต จ านวน ร้อยละ 
ระดับสูง 26 66.67 
ระดับปานกลาง 13 33.33 
Median = 99, P25 = 81, P75 = 93 

 
ผลการศึกษา ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติด

เตียงจ าแนกตามรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุติดเตียงมีคุณภาพ
ชีวิตอยู่ในระดับสูง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านจิตใจ 
และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 94.87  
53.85 และ 51.28  ตามล าดับ  ส่วนด้านร่างกาย พบว่า 
ผู้สูงอายุติดเตียงมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 74.36 ดังตารางที่ 2 

ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดเตียง
โดยรวมพบว่า ผู้สูงอายุติดเตียงมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.33 (P25 = 81, P75 = 93) ดัง
แสดงตารางที่ 3 

 
สรุปและอภิปรายผล 

ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุติดเตียง 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับระดับสูง 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริพันธ์ ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา พบว่า ผู้สูงอายุมีคะแนน
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับสูง [12]  และผลการศึกษานี้ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเกศกนก จงรัตน์ (2557) [13]  
ศึกษาเรื่อง การดูแลของครอบครัวและคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดบ้านติด
เตียงโดยรวมและทุกด้านอยู่ ในระดับปานกลางส่วนผล
การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตรายด้าน พบว่า 

1. ด้านร่างกาย  ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติด
เตียง  อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 74.36 ซึ่งพบว่า 
ผู้สูงอายุติดเตียงส่วนใหญ่ยังคงต้องรับการรักษาพยาบาลอยู่ 
เพื่ อ ให้ สามารถท ากิ จกรรมต่ างๆ ในแต่ ละวัน ได้  ทั้ งนี้
เนื่องมาจากผู้สูงอายุติดเตียงคิดว่าหากไดร้ับการรักษาก็อาจจะ
ท าให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ และจาก
การศึกษาผู้สูงอายุติดเตียงมีความเห็นว่า ตนเองรู้สึกไม่เป็น
อิสระเนื่องจากต้องพึ่งพาผู้อื่นเพราะไม่สามารถไปไหนมาไหน
ด้วยตัวเองได้ ท าให้คิดว่าเป็นภาระแก่ผู้อื่น และผลการศึกษา

นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ธาริน สุขอนันต์ และคณะ [14] 
ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้าน
สวน จังหวัดชลบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนคุณภาพชีวิต
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุจะ
เป็นบุคคลที่เจ็บป่วยได้ง่ายกว่าบุคคลในวัยอื่น สุขภาพร่างกาย
ไม่แข็งแรงเหมือนเคย มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย เช่น 
ปวดเมื่อย เหนื่อยง่าย น้ าหนักเพิ่มขึ้น ซึ่ งจ าเป็นต้องให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบเน้นการพัฒนาด้านร่างกายให้มากขึ้น 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจากระดับปานกลางไปสู่ระดับดี 
และเกศกนก จงรัตน์ (2557)  [13] ศึกษาเรื่อง การดูแลของ
ครอบครัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง 
อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จบการศึกษาระดับประถมศึกษา นับถือ
ศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรสคู่ มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตัวเอง มี
รายได้จากวิทยาลัยอาชีพและบุตรหลาน ด้านร่างกาย ส่วน
ใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายระดับน้ าหนักปกติ เป็นโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง มีฟันแท้ใช้ที่ใช้งานได้ การได้ยินและ
การมองเห็นไม่ชัดเจน และ ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและ
กล้ามเนื้อ ท้องผูก กลั้นปัสสาวะไม่ได้  

2. ด้านจิตใจ ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 71.79 ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า 
ผู้สูงอายุติดเตียงส่วนใหญ่รับรู้ในการเปลี่ ยนแปลงไปของ
ตนเอง ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า และมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินชีวิต อาจแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุติดเตียงสามารถ
ปรับตัวและยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ หากผู้สูงอายุติด
เตียงมีความเข้าใจชีวิตของตนเองก็จะท าให้ชีวิตมีความสุข 
และสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ด้านจิตใจ อยู่ในระดับสูง จะเห็นได้จากการที่กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเอง มีบุตรหลานคอยดูแล มีการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา อาศัยอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
สะดวกและปลอดภัยแก่การใช้ชีวิต และมีความสุขในการ
ด าเนินชีวิต[12] และเกศกนก จงรัตน์ (2557) [13] ศึกษาเรื่อง 
การดูแลของครอบครัวและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดบ้าน
และติดเตียง อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า 
ภาวะด้านจิตใจ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาภาวะซึมเศร้า  
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3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับสูง  คิด

เป็นร้อยละ 51.3 จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุติดเตียงได้รับ
การเยี่ยมเยือนให้ก าลังใจจากผู้น าชุมชนสามารถร่วมกิจกรรม
กับทางชุมชนได้ด้วยการบริจาคเงินหรือสิ่งของในกิจกรรมของ
ชุมชน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน ซึ่งอาจเป็นไปได้
ว่าผู้สูงอายุติดเตียงได้รบัการดแูลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากคนใน
ชุมชน ท าให้มีความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ ในระดับสูง ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปรียาภรณ์ ตั้งเพียร (2551) [15]  
ที่ศึกษาการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพระนั่ง
เกล้า จังหวัดนนทบุรี  พบว่า ผู้สู งอายุมีคุณภาพชีวิตใน
องค์ประกอบด้านสังคม และด้านจิตใจอยู่ในระดับสูงและเกศ
กนก จงรัตน์ (2557) [13] ศึกษาเรื่อง การดูแลของครอบครัว
และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง อ าเภอล า
ทับ จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ภาวะด้านสังคม ส่วนใหญ่
ผู้สูงอายุอยู่บ้านเฉยๆ มีบุตรหลานเป็นผู้ดูแล มีความรักใคร่
ปรองดองกันดีในครอบครัว และไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมใดๆ ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง
โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และ การดูแล
สมาชิกของครอบครัวด้านร่างกายและจิตใจอยู่ในระดับมาก 
ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง  

 
        4. ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 
94.87 จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุติดเตียงส่วนใหญ่สามารถ
ใช้ประโยชน์และเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า 
ประปาในที่อยู่อาศัยได้ดี อาจเนื่องมาจากส่วนใหญ่มีลูกหลาน
อยู่ด้วยจึงค านึงถึงประโยชน์และความสะดวกสบายต่อ
ผู้สูงอายุติดเตียงเอง ท าให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
ได้ดี และผู้สูงอายุติดเตียงเห็นว่า สภาพบ้านของตนเองมี
อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ เนื่องจากผู้สูงอายุติด
เตียงส่วนใหญ่ยังสามารถรับรู้การขับถ่ายด้วยตัวเองได้ และ
สามารถบอกลูกหลานที่ดูแลได้ รวมทั้งลูกหลานได้มีการจัดที่
อยู่ให้ผู้สูงอายุติดเตียงอยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
ท าให้บ้านไม่มีกลิ่นเหม็นอับและปราศจากสัตว์น าโรค เช่น 
แมลงวัน แมลงสาบ และหนู เป็นต้น  สอดคล้องกับการศึกษา
ที่พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านสิ่งแวดล้ อม อยู่ ใน
ระดับสูง ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
สะดวกและปลอดภัยแก่การใช้ชีวิต [12]  แต่ต่ างจากผล
การศึกษาของ ณัฎฐา ณ ราช (2555) [16]   ที่ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุกรณีศึกษาเทศบาลเมืองหนองปรือ อ าเภอบางละ
มุ ง  จั งห วัด ชลบุ รี  พ บ ว่ า  ผู้ สู งอ ายุ มี คุ ณ ภ าพ ชีวิ ต ใน
องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง  

 

กิตติกรรมประกาศ  
ขอขอบพระคุณ สาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี  และเจ้าหน้าที่ทุ กท่ านที่ ให้ ความ
อนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลผู้สูงอายุท่ีเกี่ยวข้อง และขอขอบคุณ
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุติดเตียงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จนท าให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์  
 
ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 

1) จากผลการศึกษา ผู้สูงอายุติดเตียงมีระดับ
คุณภาพชีวิตด้านร่างกายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง แต่
ผู้สู งอายุติด เตียงส่วนใหญ่ เห็ นว่ายั งคงต้องการรับการ
รักษาพยาบาล เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมในแต่ละวันได้ 
นอกจากนี้ผู้สูงอายุติดเตียงยังรู้สึกไม่เป็นอิสระที่ต้องพึ่งพา
ผู้อื่น ดังนั้นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรมีวิธีสร้างเสริมและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุติดเตียง โดยการแนะน า
ให้สมาชิกในครอบครัวหมั่นตรวจสอบความผิดปกติด้าน
ร่างกายที่จะต้องส่งผู้สูงอายุติดเตียงไปรักษา  และควรจัดให้มี
แพทย์หรือเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ผู้สูงอายุติดเตียงสามารถ
เข้าร่วมได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านร่างกายให้สูงขึ้น 

2) จากผลการศึกษาที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ
ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มในชุมชน ดังนั้นองค์กรในชุมชนที่
เกี่ยวข้องควรเข้ามากระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุให้
ความส าคัญและเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆในชุมชนเพิ่มขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อที่จะ
น าไปสู่การจัดระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุ
ติดเตียง  

2) ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ติดเตียงในมิติอื่นๆ เช่น เปรียบเทียบระหว่างอ าเภอในเขต
เมืองกับเขตชนบท เป็นต้น เพื่อหาข้อสรุปผลการศึกษาและ
เพื่อหารูปแบบในการดูผู้สูงอายุติดเตียง อันจะน าไปสู่การ
ยกระดับคุณ ภาพ ชีวิตของผู้ สู งอายุติด เตียงในจั งหวัด
อุบลราชธาน ี
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ และพฤติกรรมการ

ป้องกันการเกิดโรคมือ เท้า ปาก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรค มือ เท้า 
ปาก ของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 3 แห่ง ในเขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 135 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้ อยละ และหา
ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Fisher's Exact Test ผลการศึกษาพบว่าระดับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การเกิดโรคมือ เท้า ปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับดี ร้อยละ 91.1 ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทัศนคติ 
เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.0 53.3 ตามล าดับ และมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า 
ปาก อยู่ในระดับดี ร้อยละ 85.9 และพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value = 0.007) ส่วนทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนให้มีกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในชุมชน ให้ความรู้และท าความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดและการป้องกันโรค เพื่อกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องหันมาสนใจในการดูแลและป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 
ค าส าคัญ: ความรู,้ ทัศนคติ, พฤติกรรมการป้องกัน, โรค มือ เท้า ปาก, ผู้ปกครองและผูดู้แลเด็ก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

Abstract 
This study aims to explore the knowledge, attitude, environmental factor and administrative 

management and preventive behavior of hand, foot and mouth disease among parents and caregivers of 
children and study the relationship between knowledge, attitude and preventive behavior of hand, foot 
and mouth disease at 3 children development centers in Mueang Si Khai Municipality, Warinchamrap 
District, Ubon Ratchathani Province with totally 135 persons. Questionnaire was used to collect the data. 
Data were analyzed using frequency, percentage, and relationship using Fisher's Exact Test.  The results 
showed that the level of environmental and management factors related to hand, foot and mouth disease 
of children development centers was 91.1% . Parents and caregivers had a moderate level of knowledge 
and attitude about hand, foot and mouth disease at 60.0%  and 53.3%  respectively.  and had good 
preventive behavior (85.9%). It was found that the knowledge related to the prevention of hand, foot and 
mouth disease with statistically significant (p-value = 0.007). The attitude was not statistically significant (p-
value> 0.05) .  Therefore the concerned agency should encourage to prevention hand, foot and mouth 
disease in the community. Provide accurate knowledge about disease and prevention and stimulate interest 
in care and prevention of hand, foot and mouth disease in children's development centers. 
Key word: Knowledge, Attitude, Preventive Behavior, Hand, foot and mouth Disease, Parents and Caregivers, 
Children Development Center 
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1. บทน า 
ปัจจุบันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในประเทศ

ไทยมีรายงานตลอดปีจะพบมากในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่มี
อากาศร้อนช้ืน จ านวนผู้ป่วยจะเริ่มเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม
และสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคมของทุกปี พบได้ใน
กลุ่มอายุต่ ากว่า 10 ปีโดยจะพบสูงสุดในกลุ่มอายุต่ ากว่า 5 ปี 
ซึ่งมักพบในพื้นที่ที่การสุขาภิบาลไม่ดี สุขอนามัยส่วนบุคคลไม่
ดี หรือมีการจัดสิ่งแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ ถ้ามีการระบาด
เป็นระยะเวลานาน และไม่มีการควบคุมจะท าให้มีโอกาสที่จะ
แพร่ไปสู่เด็กมากขึ้น ซึ่งความรุนแรงของโรคก็จะเพิ่มมากขึ้น
ด้ วย  ข้ อมู ลสถิติ การ เกิ ด โรคมื อ  เท้ า ป าก  ในจั งห วัด
อุบลราชธานี พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2560 มี
จ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต[1]  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็น
จ านวนมากท าให้เช้ือโรคสามารถแพร่กระจาย และติดต่อ
ระหว่างกันได้ง่าย โดยเฉพาะโรคหวัด อุจจาระร่วง คางทูม 
อีสุกอีใส หัด และโรคมือ เท้า ปาก เนื่องจากเด็กเล็กเป็นช่วง
อายุที่ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่ า การเจ็บป่วยในวัยนี้อาจ
ส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก หากไม่ได้รับ
การดูแลรักษาอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มป่วยอาจท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน หรือมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ [2] ซึ่งข้อ
ปฏิบัติในการป้องกันการติดต่อของโรคมือ เท้า ปาก คือการ
แยกไม่ให้เด็กไปอยู่รวมกับเด็กคนอื่นในที่มีคนอยู่จ านวนมาก 
หรือหยุดเรียนเพื่อไม่ให้เด็กที่ป่วยเป็นโรคสัมผัสกับเด็กคนอื่น
โดยการหยุดเรียนให้หยุดอย่างน้อย 5 วันเพื่อให้พ้นระยะการ
แพร่เช้ือโรค และการป้องกันการเกิดโรคมือ เท้า ปาก ที่ส าคัญ
คือ การดูแลรักษาความสะอาดของใช้ สถานท่ี และการล้างมือ
บ่อย ๆ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไวรัสก่อโรค[3]  

เขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม  
เด็กส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านและ
หมู่บ้านใกล้ เคียง ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท าไร่ ท าสวน และเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โค 
กระบือ สุกร และไก่พื้นเมือง ท าให้สภาพแวดล้อมมีการ
ปนเปื้อนเช้ือโรคที่มากับมูลสัตว์ ดังนั้นผู้ปกครองและผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงเป็นก าลังส าคัญในป้องกันการ
ระบาดของโรคภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในการป้องกันโรคและสามารถปฏิบัติในการควบคุม
ป้องกันโรคได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
ป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพน้ัน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ในการลดการเกิดโรค การระบาดของโรค และแก้ไขปัญหา

การเจ็บป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ได้  จากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมการป้ องกันรวมถึ งการบริห ารจัดการและ
สิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
โดยผลการศึกษาที่ได้จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
แก้ไขปัญหา และแผนในการพัฒนาการปฏิบัติตัวของผู้ดูแล
เด็ก การดูแลเด็ก และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเพื่อลดอัตราการป่วยของโรคมือ 
เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยที่ดี
ของเด็กท่ีจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

 
1. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การศึกษานี้ เป็นการศึ กษาเชิงพรรณ นาแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive  research ) 
ท าการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ถึง เดือน
มกราคม พ.ศ.2561 

 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน       3 แห่ง 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แมด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนงาม รวมทั้งสิ้น 135 คน โดย
เก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสร้าง
ขึ้นตามหลักเกณฑ์การสร้างแบบสอบถาม และทบทวน
วรรณกรรม โดยมีเนื้อหาสาระอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี 
และตัวแปรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาซึ่งแบ่งออก เป็น 5 ส่วน 
ดังนี ้

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 10 ข้อ ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 
ความสัมพันธ์กับเด็ก ระดับการศึกษาสูงสุด การเคยรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก การได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
โรค มือ เท้า ปาก  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยเกี่ยวกับการเกิดโรคมือ เท้า ปาก 
จ านวน 18 ข้อ ประกอบด้วยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน  
12  ข้อเช่น ความแออัดของสถานที่ /การสัมผัสใกล้ชิด ความ
อับช้ืนของห้องเรียน / สถานที่ อ่างล้างมือ  และเครื่องเล่น/
ของเล่นเด็ก เป็นต้น และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จ านวน 
6 ข้อ เช่นมาตรการป้องกันควบคุมโรคจากหน่วยงานต่างๆ 
เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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และการสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุขและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจคัดกรองและแยกผู้ป่วยอย่าง
รวดเร็ว  เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
จ านวน 15 ข้อ เป็นค าถามให้ เลือกตอบที่ประกอบด้วย 
ความรู้ ความเข้าในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ความรู้เรื่อง
การด าเนินการควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปากและการวินิจฉัย
จากแพทย์ เป็นต้น 

ส่วนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า 
ปาก ของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก จ านวน 12 ข้อ เป็นข้อ
ค าถามเกี่ยวกับความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้สึก มุมมอง 
เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น  

ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
จ านวน 15 ข้อ  ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับ สุขอนามัยส่วน
บุคคล เช่น การล้างมือ การใช้สิ่งของร่วมกัน (แก้วน้ า ผ้าเช็ด
มือ) เป็นต้น   

 
การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

1. การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content 
validity) โดยผู้ ท รงคุณ วุฒิ จ านวน  3 ท่ าน  ให้ คะแนน
แบบสอบถามรายข้อจากนั้นที่น าไปค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (index of item-objective congruence หรือ 
IOC) ผลที่ได้จากการค านวณจะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 ขึ้น ไป จึงจะถือว่าเป็นข้อค าถามที่
สามารถน าไปใช้งานได้ หากได้ค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ผู้วิจัย
จะคัดแบบสอบถามในส่วนนั้นออกไป ค่า IOC ที่ได้จากการ
ค านวณมีค่าเท่ากับ 0.67 

2. การหาความเที่ยงของเครื่องมือ (reliability) โดย
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จ านวน 30 ราย 
และค านวณ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s coefficient alpha) ในด้าน ความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ได้ค่าเท่ากับ 
0.707  0.711 และ 0.722 ตามล าดับ 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  - ท าหนังสือจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลเมืองศรีไค เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยท า
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  - ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม พร้อมทั้ง
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความสมบรูณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามทุกชุด หากพบว่าแบบสอบถามฉบับใดตอบ

ไม่ครบตามข้อค าถาม จะขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามช่วยให้
ข้อมูลอีกครั้งจนครบทุกข้อจากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
วิธีทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์
และประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และ
ใช้สถิติวเิคราะห์ ดังนี้ 
 - ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ  สถานภาพสมรส 
อาชีพ ความสัมพันธ์กับเด็ก ระดับการศึกษาสูงสุด การเคย
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (percentage)  
 - ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
วิ เคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) ส่ วน เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
 - ปัจจัยการเกิดโรคมือ เท้า ปาก  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (percentage)  
 - ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ 
เท้า ปาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (percentage)  
 - ทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ 
กับพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคมือ เท้า ปาก โดยใช้สถิติ 
Fisher Exact Test  
 
3. ผลการศึกษา 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็ก เขตเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
77.0  มีอายุเฉลี่ย 36 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี ร้อยละ 
40.0 สถานภาพสมรส ร้อยละ 83.7 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อย
ละ 32.6 ความสัมพันธ์กับเด็กส่วนใหญ่ คือ เป็นพ่อ/แม่ ร้อย
ละ 59.3 จบการศึกษาระดับมัธยม ร้อยละ 44.4 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 14,358 บาท เคยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค 
มือ เท้า ปาก ร้อยละ 97.0 โดยได้รับจากโทรทัศน์ ร้อยละ 
65.2 และเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ร้อย
ละ 98.5   
 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การเกิดโรคมือ เท้า ปาก 

ในด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบริเวณ
ภายในอาคารศูนย์สะอาดจัดเป็นระเบียบ ร้อยละ 98.5 มีแก้ว
น้ าสะอาดเพียงพอส าหรับเด็กทุกคน ร้อยละ 97.0 และมีส้วม
ที่ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 96.3 และด้านบริหารจัดการพบว่า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี มาตรการป้องกันควบคุมโรคจาก
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หน่วยงานต่างๆ เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 99.3 มีการตรวจคัดกรองและแยก
ผู้ป่วยเมื่อมีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ร้อยละ 96.3 และ
มีงบประมาณสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรค มือ 

เท้า ปาก ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ร้อยละ 95.6  (ตาราง
ที่ 1) 
 
 

 
ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการเกิดโรคมือเท้าปาก (N = 135) 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการเกิดโรคมือ เท้า ปาก 
จ านวน (ร้อยละ) 
ใช่ ไม่ใช่ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ประตูและหน้าต่างมีความแข็งแรง มีรั้วก้ันชัดเจนอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  

128 (94.8) 7(5.2) 

2. บริเวณภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดจัดเป็นระเบียบ  133 (98.5) 2 (1.5) 
3. บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีบ่อน้ าหรือหลุมขนาดใหญ่  125 (92.6) 10 (7.4) 
4. ไม่มีเศษวัสดุที่เป็นอันตรายต่อเด็ก 127 (94.1) 8 (5.9) 
5. มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ 127 (94.1) 8 (5.9) 
6. มีที่แปรงฟันส าหรับเด็ก 127 (94.1) 8 (5.9) 
7. มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 130 (96.3) 5 (3.7) 
8. มีแก้วน้ าสะอาดเพียงพอส าหรับเด็กทุกคน  131 (97.0) 4 (3.0) 
9. สถานท่ีเตรียมปรุงอาหารสะอาดเป็นระเบียบ  124 (91.9) 11 (8.1) 
10. การขนส่งอาหารที่พร้อมบริโภคมีการปกปิด 127 (94.1) 8 (5.9) 
11. มีบริเวณพื้นที่ส าหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก 127 (94.1) 8 (5.9) 
12. มีบริเวณทีส่ าหรับท าความสะอาดตัวเด็ก 129 (95.6) 6 (4.4) 
ด้านการบริหารจัดการ 
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสมุดบันทึกข้อมูลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก  

125 (92.6) 10 (7.4) 

14. มีการตรวจคัดกรองและแยกผู้ป่วยเมื่อมีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก  
 

130 (96.3) 5 (3.7) 

15.มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคจากหน่ วยงานต่ างๆ เช่น  การสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

134 (99.3) 1 (0.7) 

16. มีงบประมาณสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก ให้กับผู้ ปกครองและ
นักเรียน 

129 (95.6) 6 (4.4) 

17. มีการเฝ้าระวังหากพบเด็กที่มีอาการป่วย มีไข้ หรือมีผื่นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า 
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีการแยกเด็กป่วยอยู่ห้องพยาบาลหรือแยกจากเด็กปกติ
และพาไปพบแพทย์ 

128 (94.8) 7 (5.2) 

18. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าสื่อติดประกาศให้ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก 122 (90.4) 13 (9.6) 
  
  ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก  

ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กทราบว่าโรคมือเท้าปาก
สามารถติดต่อได้โดยการใช้สิ่งของร่วมกัน ร้อยละ 94.1 ทราบ
อาการของโรคมือ เท้า ปาก ร้อยละ 93.3 ทราบว่าเช้ือไวรัส
ของโรคมือ เท้า ปาก อาจติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อน
น้ ามูก น้ าลาย น้ าจากตุ่มพองและแผลรวมทั้งอุจจาระ 

ผู้ป่วย และการจามไอรดกัน ร้อยละ 91.9 และทราบว่าการ
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีความสะอาด สามารถ
ป้องกันโรคมือ เท้ า ปาก ได้  ร้อยละ 91.9 แต่ยังพบว่า
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กยังเข้าใจไม่ถูกต้องในเรื่องคนที่ป่วย
เป็นโรคมือ เท้า ปาก มีวัคซีนป้องกัน  เกิดขึ้นได้เฉพาะในเด็ก 
และการรับประทานอาหารปรุงสุกสามารถป้องกันโรคได้  
ร้อยละ 78.5  51.1 และ 49.6 ตามล าดับ  (ตารางที่  2)
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ตารางที่ 2 จ านวน และร้อยละ ความรู้เกี่ยวกับโรค มือ เท้า ปาก (N = 135) 

ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก 
จ านวน (ร้อยละ) 

ตอบถูก ตอบผิด 
1. อาการของโรคมือ เท้า ปาก ไดแ้ก่ มีไข้ ปวดศีรษะ มีตุ่มเล็กท่ีผิวหนังบริเวณ
ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และปาก 

126 (93.3) 9 (6.7) 

2. โรคมือ เท้า ปาก กรณีไม่รุนแรงส่วนใหญ่จะหายเองภายใน 3-5 วัน 115 (85.2) 20 (14.8) 
3. โรคมือ เท้า ปาก เมื่อมีอาการรนุแรงทางปอด ทางสมองอาจท าให้เสียชีวิตได้ 111 (82.2) 24 (17.8) 
4. โรคมือเท้าปากสามารถติดต่อได้โดยการใช้สิ่งของร่วมกัน 127 (94.1) 8 (5.9) 
5. การอยู่ในสถานท่ีที่มีความแออดัท าให้มีโอกาสเป็นโรคมือเท้าปาก 115 (82.2) 20 (14.8) 
6. เชื้อไวรัสของโรคมือ เท้า ปาก อาจติดมากับมือหรือของเล่นท่ีเปือ้นน้ ามูก 
น้ าลาย น้ าจากตุ่มพองและแผลรวมทั้งอุจจาระผู้ป่วยและการจามไอรดกัน 

124 (91.9) 11 (8.1) 

7. การล้างมือด้วยน้ าและสบู่เป็นประจ าก่อนรับประทานอาหารไมส่ามารถ
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ได ้

72 (53.3) 63 (46.7) 

8. การล้างมือด้วยน้ าและสบู่เป็นประจ าหลังขับถ่าย สามารถป้องกนัโรคมือ เท้า 
ปาก ได ้

120 (88.9) 15 (11.1) 

9. โรคมือ เท้า ปาก ส่วนมากจะพบในกลุ่มเด็กทารก และเด็กอายตุ่ ากว่า 5 ปี 121 (89.6) 14 (10.4) 
10. การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีความสะอาด สามารถป้องกันโรคมือ 
เท้า ปาก ได ้

124 (91.9) 11 (8.1) 

11. โรคมือ เท้า ปาก ปัจจุบันมีวัคซีนในการป้องกันโรค 29 (21.5) 106 (78.5) 
12. การรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงใหม่ ไมม่ีแมลงวันตอม ไมส่ามารถ
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ได ้

68 (50.4) 67 (49.6) 

13. โรคมือ เท้า ปาก เกิดขึ้นเฉพาะเด็กเท่านั้น 66 (48.9) 69 (51.1) 
14. สัตว์เลี้ยงเป็นพาหะของโรคมอื เท้า ปาก 103 (76.3) 32 (23.7) 
15. คนท่ีป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จะไม่ป่วยเป็นอีก 86 (63.7) 49 (36.3) 

 
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 

 ผู้ปกครองและผูดู้แลเด็กมีทัศนคตทิี่ถูกต้องในเรื่องการ
ท าความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจ าช่วยป้องกับการตดิต่อ
ของโรคมือ เท้า ปาก  และการล้างมือช่วยป้องกันโรคได้ ร้อย
ละ 88.9 ถ้าผู้ดูแลเด็กมีการป้องกันเรื่องโรคดีจะป้องกันโรคได้ 
ร้อยละ 81.5 และโรคมือ เท้า ปาก เกิดในช่วงฤดูฝน ร้อยละ 
77.8 แต่ยังพบว่าผู้ปกครองและผูดู้แลเด็กที่ยังมีทัศนคติที่ยัง
ไม่ถูกต้องในเรื่องการอาศยัอยู่กับผู้ป่วยได้โดยไม่ติดเชื้อกับผู้ที่
ป่วย ร้อยละ 39.3 และ คดิว่าโรคมือเท้าปากมีวัคซีนป้องกัน 
และสภาพแวดล้อมไม่มผีลท าให้เกดิโรคมือ เท้า ปาก ร้อยละ 
52.6 และ 51.1 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
 

พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคมือ เท้า ปาก 
พบว่าผู้ปกครองและผู้ดแูลเด็กมีพฤติกรรมทีด่ีโดยปฏิบตัิเป็น
ประจ าในเรื่องล้างมือก่อนป้อนอาหารเด็ก ร้อยละ 90.4 
รองลงมา คือ ล้างมือหลังเข้าห้องน้ า ล้างมือหลังเปลี่ยน
ผ้าอ้อมให้เด็กหรือท าความสะอาดให้เด็กเมื่อเข้าห้องน้ า    

ร้อยละ 88.1 พฤติกรรมที่ยังไมเ่หมาะสม คือ ท าความสะอาด
ของเล่นหลังจากท่ีเด็กเล่นเสร็จแลว้ปฏิบัติเป็นบางครั้งและไม่
เคยปฏิบตัิเลย ร้อยละ 58.5 ใช้มือหยิบจับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
ในการป้อนอาหารเด็ก ปฏิบัตเิป็นประจ าร้อยละ 21.5 (ตาราง
ที่ 4) 
 

ระดับ ความรู้ ทัศนคติ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเกิดโรคมือเท้าปาก และ
พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคมือ เท้า ปาก  

พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและด้านบริหารจัดการ
เกี่ ยวกับ โรคมือ เท้ า ปาก อยู่ ในระดับดี  ร้อยละ 91.1
ผู้ปกครองและ ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก 
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.0 มีทัศนคติเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 53.3 
และ มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก อยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 85.9 (ตารางที่ 5) 
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ตารางที่ 3 จ านวน และร้อยละ ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรค มือ เท้าปาก (N = 135) 

ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคมอื เท้า ปาก  
จ านวน (ร้อยละ) 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
1. การท าความสะอาดของเล่นเดก็เป็นประจ าช่วยป้องกับการติดตอ่ของโรคมือ เท้า 
ปาก  

120 (88.9) 11 (8.1) 4 (3.0) 

2. การล้างมือช่วยป้องกันโรคมือ เท้า ปาก  120 (88.9) 15 (11.1) - 
3. โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่มผีลกระทบไม่รุนแรง 76 (56.3) 34 (25.2) 25 (18.5) 
*4. เด็กที่มีไข้ต่ าๆไมจ่ าเป็นต้องเฝา้ระวังสามารถไปเรยีนไดต้ามปกติ 57 (42.2) 20 (14.8) 58 (43.0) 
5. โรคมือ เท้า ปาก รักษาเองได้ไม่จ าเป็นต้องไปหาหมอ  53 (39.3) 31 (23.0) 51 (37.8) 
6. ท่านสามารถอาศัยอยู่กับผู้ป่วยได้โดยไม่ตดิเช้ือกับผู้ที่ป่วย 53 (39.3) 36 (26.7) 46 (34.1) 
*7. โรคมือ เทา ปาก มีวัคซีนป้องกัน 71 (52.6) 36 (26.7) 28 (20.7) 
8. โรคมือ เท้า ปาก เกดิในช่วงฤดฝูน 105 (77.8) 28 (20.7) 2 (1.5) 
9. การท าความสะอาดโดยใช้ผลติภัณฑ์ท าความสะอาดทั่วไปสามารถฆ่าเชื้อที่
ก่อให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก ได ้

84 (62.2) 48 (35.6) 3 (2.2) 

*10. สภาพแวดล้อมไม่มผีลท าใหเ้กิดโรคมือ เท้า ปาก 69 (51.1) 26 (19.3) 40 (29.6) 
11. คนท่ีอาศัยอยู่ในชนบทมีความเสี่ยงเป็นโรคมือ เท้า ปาก มากกว่าคนท่ีอยู่ใน
เมือง 

78 (57.8) 32 (23.7) 25 (18.5) 

12. ถ้าผู้ดูแลเด็กมีการป้องกันเรื่องโรคมือ เท้า ปาก ท่ีดีจะป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
ได ้

110 (81.5) 18 (13.3) (5.2) 

ตารางที่ 4 จ านวน และร้อยละ พฤติกรรมการป้องกันการเกดิโรคมอื เท้า ปาก  (N = 135) 

พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคมือ เท้า ปาก 
จ านวน (ร้อยละ) 

ปฏิบัติเป็น
ประจ า 

ปฏิบัติเป็น
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติเลย 

1. ปิดปากเมื่อไอหรือจาม 100 (74.1) 35 (25.9) 0 
2. ล้างมือของท่านก่อนป้อนอาหารเด็ก 122 (90.4) 13 (9.6) 0 
3. ตัดเล็บใหส้ั้น 118 (87.4) 16 (11.9) 1 (0.7) 
4. ล้างมือของท่านหลังเข้าห้องน้ า 119 (88.1) 16 (11.9) 0 
5. ล้างมือหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เดก็หรือท าความสะอาดให้เด็กเมื่อเข้าห้องน้ า 119 (88.1) 16 (11.9) 0 
6. ล้างมือด้วยสบู่ และขัดถูมือจนสะอาด  113 (83.7) 20 (14.8) 2 (1.5) 
7. มีจัดแยกเครื่องนอนหมอนผ้าหม่ส าหรับเด็กแต่ละคน  115 (85.2) 16 (11.9) 4 (3.0) 
8. ปักช่ือไว้บนท่ีนอนท าให้การหยิบจับที่นอนไปใช้ถูกต้อง  108 (80.0) 20 (14.8) 7 (5.2) 
9. หลีกเลี่ยงการน าเด็กไปในท่ีสาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สนามเด็ก
เล่นในช่วงที่มีการระบาดของโรคมอื เท้า ปาก  

75 (55.6) 54 (40.0) 6 (4.4) 

*10. อนุญาตให้เด็กใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นๆในครอบครัว เช่น แก้วน้ า ช้อนส้อม  20 (14.8) 67 (49.6) 48 (35.6) 
11. ดูแลไม่ให้เด็กเอาของเล่นเข้าปาก 100 (74.1) 33 (24.4) 2 (1.5) 
*12. ใช้มือหยิบจับอาหารที่ปรุงสกุแล้วในการป้อนอาหารเด็ก 29 (21.5) 55 (40.7) 51 (37.8) 
13. ท าความสะอาดของเล่นหลังจากท่ีเด็กเล่นเสร็จแล้ว  56 (41.5) 73 (54.1) 6 (4.4) 
14. ท าความสะอาดบริเวณที่เด็กทานอาหาร นั่ง นอน  89 (65.9) 42 (31.1) 4 (4.4) 
15. หากพบเด็กท่ีมีอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคมือ เท้า ปาก มีอาการ ผื่นตามฝ่ามือ 
ฝ่าเท้า ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กรายงานสถานการณ์โรคไปยังเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี และหน่วยงานต้นสังกัดทราบในทันที 

114 (84.4) 15 (11.1) 5 (4.4) 
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ตารางที่ 5 จ านวน และร้อยละของระดับปัจจัย เกี่ยวกับการเกิดโรคมือ เท้า ปาก (N=135) 

ปัจจัย ระดับปัจจัย [จ านวน(ร้อยละ)] 
ด ี ปานกลาง ควรปรับปรุง 

ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับการเกิด
โรคมือ เท้า ปาก 

123(91.1) 12(8.9) - 

ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก 53(39.3) 81(60.0) 1(0.7) 
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 62(45.9) 72(53.3) 1(0.7) 
พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคมือ เท้า ปาก 116(85.9) 19(14.1) - 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก  
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครองและ

ผู้ดูแลเด็ก พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 
= 0.007) ส่วนทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) (ตารางที่ 6) 

 
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และพฤติกรรมการการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อภิปรายผล 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเกิดโรคมือ เท้า ปาก อยู่ในระดับดี 
โดยส่วนใหญ่จะมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บริเวณภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาด จัดเป็น
ระเบียบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแก้วน้ าสะอาดเพียงพอ
ส าหรับเด็กทุกคน ซึ่งหากเครื่องใช้ส าหรับเด็ก เช่น ที่นอน 
หมอน ผ้าห่มสะอาด และมีขนาดเหมาะสมปลอดภัยกับเด็กจะ
ท าให้ลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค มือ เท้า ปากได้ [4] ซึ่งจะ
พบว่าผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า 
ปาก อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุดโดย ผู้ปกครองและผู้ดูแล
เด็กทราบว่าโรคมือเท้าปากสามารถติดต่อได้โดยการใช้สิ่งของ

ร่วมกัน ทราบอาการของโรคมือ เท้า ปาก ได้แก่ มีไข้ ปวด
ศีรษะ มีตุ่มเล็กที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และปาก และ
ทราบว่าเช้ือไวรัสของโรคมือ เท้า ปาก อาจติดมากับมือหรือ
ของเล่นที่เปื้อนน้ ามูก น้ าลาย น้ าจากตุ่มพองและแผลรวมทั้ง
อุจจาระผู้ป่วยและการจามไอรดกัน การจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในบ้านให้มีความสะอาด สามารถป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
ได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพงศ์ เอี้ยวตระกูล 
และคณะ (2555) [5]  ที่ศึกษาความรู้ และการปฏิบัติในการ
ควบคุมป้องกันโรคมือเท้าปากของบุคลากรในสถานบริการ
เลี้ยงเด็กเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า การป้องกันโรคมือ 
เท้า ปาก ที่ส าคัญที่สุด คือ แยกผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มิให้ไปสัมผัส
กับเด็กคนอื่น ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กควรหมั่นล้างมือเพื่อป้องกัน
การแพร่เช้ือ หมั่นท าความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมทุก
วัน การท าความสะอาดโดยใช้ สบู่ ผงซักฟอกหรือน้ ายาชะล้าง

ระดับ 
ระดับพฤติกรรม 

Fisher's 
Exact 

p-value จ านวน (ร้อยละ) 
ดี ปานกลาง 

ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก 
    สูง 51  2 

8.015 0.007     ปานกลาง 64  17 
    ควรปรับปรุง 1  0 
ระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก 
    สูง 55 7 

0.961 0.536     ปานกลาง 60 12 
    ควรปรับปรุง 1 0 
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ท าความสะอาดทั่วไป ไม่ให้เด็กใช้ของเล่นที่อาจปนเปื้อน
น้ าลายหรืออุปกรณ์ การรับประทานอาหารร่วมกัน ควรสอน
ให้เด็กใช้ช้อนกลางและล้างมือก่อนรับประทานอาหาร [6] ถ้า
หากผู้ปกครองไม่สังเกตอาการเด็กอย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผล
ให้มีการติดต่อของโรคมือเท้ าปากเพิ่มขึ้น แต่ยั งพ บว่า
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กยังเข้าใจไม่ถูกต้องในเรื่องคนที่ป่วย
เป็นโรคมือ เท้า ปาก จะไม่ป่วยอีก ซึ่งความจริงแล้วโรคนี้ไม่มี
ยารักษาจ าเพาะ และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน หลักการรักษาจะ
รักษาตามอาการใช้การรักษาแบบประคับประคองเพื่อบรรเทา
อาการต่างๆ เช่น การใช้ยาลดไข้หรือยาทาแก้ปวดในรายที่มี
แผลที่ลิ้นหรือกระพุ้งแก้ม ควรเช็ดตัวผู้ป่วยเพื่อลดไข้เป็นระยะ 
รับประทานอาหารอ่อนๆ ดื่มน้ า น้ าผลไม้และนอนพักผ่อน
มากๆ [7]  ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด โดย
พบว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีในเรื่องการท าความสะอาดของ
เล่นเด็กเป็นประจ าช่วยป้องกับการติดต่อของโรคมือ เท้า ปาก 
การล้างมือช่วยป้องกันโรคมือ เท้า ปาก  ถ้าผู้ดูแลเด็กมีความรู้
เรื่องโรคมือ เท้า ปาก จะป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ได้ และโรค
มือ เท้า ปาก เกิดในช่วงฤดูฝน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
อัจจิมา ชนะกุล (2558) [8]   ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของครู
ต่อการควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  พบว่า ทัศนคติในการควบคุม
ป้องกันโรคมือ เท้า ปากอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด ร้อย
ละ 51.42 แต่ยังพบว่าผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กยังมีทัศนคติที่
ยังไม่ถูกต้องในเรื่องการอาศัยอยู่กับผู้ป่วยได้โดยไม่ติดเช้ือกับผู้
ที่ป่วย โรคมือ เท้า ปาก รักษาเองได้ไม่จ าเป็นต้องไปหาหมอ 
และคิดว่าสภาพแวดล้อมไม่มีผลท าให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก ซึ่ง
หากผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง อาจส่งผลท าให้เกิด
อาการสมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวะปอดบวมน้ า 
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้ออ่อนแรงคล้ายโปลิโอ ซึ่ง
จ าเป็นต้องให้การรักษาและดูแลโดยผู้เช่ียวชาญ [9]  พบว่า 
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีพฤติกรรมที่ดีในเรื่องล้างมือก่อน
ป้อนอาหารเด็ก ล้างมือหลังเข้าห้องน้ า ล้างมือหลังเปลี่ยน
ผ้าอ้อมให้เด็กหรือท าความสะอาดให้เด็กเมื่อเข้าห้องน้ า ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้ดูแลเด็กทั้งหมดได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคมือเท้าปาก โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากเอกสาร
ให้ความรู้ และผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ยังได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
โรคมือเท้าปาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปากอยู่
ในระดับดี  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สมพงษ์ ภูผิวฟ้า 
(2557) [10]   ท าการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การปฏิบัติการป้องกัน 

และควบคุมโรคมือ เท้า ปากของผู้ดูแลเด็ก มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับดี  

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็ก พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 
< 0.05) สอดคล้องการศึกษาของ สมพงษ์ ภูผิวฟ้า (2557) [10]    
ซึ่งได้ศึกษา ความสัมพันธ์ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
เกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า ปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าความรู้
กับการพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า 
ปาก มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 
0.05) ส่วนทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอย่างไม่มี
นั ยส าคัญ ทางสถิติ  (p-value > 0.05) ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ชนิสรา ธุวะค า และคณะ (2559) [11]    พบว่า 
ทัศนคติ  และพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม อย่างไม่มีนัยส าคัญ 
สรุป 

พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบริเวณภายในอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสะอาด จัดเป็นระเบียบ  มีแก้วน้ าสะอาด
เพียงพอส าหรับเด็กทุกคน มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ มีมาตรการ
ป้องกันควบคุม โรคในรูปแบบต่ างๆ  เช่น  การสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการตรวจคัด
กรองและแยกผู้ป่วยเมื่อมีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 
และมีงบประมาณสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรค
มือ เท้า ปาก ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ส าหรับปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก อยู่ในระดับดี ร้อยละ 91.1 ผู้ปกครองและ 
ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ และทัศนคติ เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก อยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.0 และ 53.3 ตามล าดับ และ มี 

พฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก อยู่ใน
ระดับดี  ร้อยละ 85.9  พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  (p-value = 0.007) ส่วนทัศนคติมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) 

 
ข้ อ เส น อ แ น ะ ใน ก า ร น า ไป ใช้ ป ร ะ โย ช น์ 

  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรสนับสนุนให้มี
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในชุมชน 
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ให้ความรู้และท าความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดโรคและการป้องกัน โดยเฉพาะในเรื่อง
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ที่ยังเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วัคซีนป้องกันโรค การติดเช้ือ
เฉพาะในเด็ก เช้ือโรคไม่สามารถติดไปยังคนอ่ืนๆที่อยู่ร่วมบ้าน 
รวมถึงเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมไม่มีผลต่อการเกิดโรคมือเท้า
ปาก เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องหันมาสนใจในการดูแล
และป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
อย่างถูกต้องต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป  
  1. ควรมีการท าการวิจัยในประเด็นแนวทางการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ท้ังในรูปแบบของ พ้ืนท่ีเฉพาะ 
เขตเมือง และสถานดูแลเด็กของเอกชน 
  2. ควรศึกษาในกรณีผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ว่า มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิต ครอบครัว และสังคม เพื่อให้เกิดการตระหนัก
ถึงการป้องกันโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ใน
ปัจจุบัน  เก็บข้อมูลโดยแบบส ารวจสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมหอพักนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 9 หมวด ได้แก่ 1) ห้องพัก 2) 
การระบายอากาศ 3) การรวบรวมขยะและของเสีย 4) การรวบรวมน้ าและการระบายน้ าเสีย 5) การควบคุมสัตว์ฟันแทะและ
แมลง 6) คุณภาพน้ าหอพัก 7) ความปลอดภัยในห้องพัก 8) การป้องกันอัคคีภัย 9) การท าความสะอาดและใช้สารเคมี ควบคู่กับ
กระบวนการสัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่มจากตัวแทนนักศึกษาของแต่ละหอพัก จ านวน 8 หอพัก ผลการวิจัย พบว่าท้ังหอพัก
นักศึกษาชายและหอพักนักศึกษาหญิงผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับด ีสภาพปัจจุบันของการเกิดภาวะมลพิษในหอพักนักศึกษา
ประกอบด้วย มลพิษจากน้ าดื่มที่ปนเปื้อน และการจัดการขยะ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมหอพักพบปัญหาในการจัดการ
หอพักด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การจัดการบริการและสิ่งอ านวยความ การจัดการความปลอดภัย และการจัดการด้านการ
ป้องกันโรคติดต่อ เพื่อท าให้เกิดประสิทธิผลในการน าไปใช้ในการปรังปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้หอพักที่มาตรฐาน สะอาดและ ปลอด
จากมลพิษ ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารหอพักนักศึกษา คือ ต้องท าให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของปัญหาการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในหอพักมหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และควรให้สมาชิกของชุมชนหอพักมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของหอพักมหาวิทยาลัย 
  
ค าส าคัญ  : สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อม, หอพักนักศึกษา 

 
Abstract 

This descriptive research aimed to study the current conditions of environmental of the student 
dormitories at Ubon Ratchathani University. A qualifier study was employed for the study. Data collected by 
environmental health survey and measurement within consisted of 9 categories: 1) Room 2) Ventilation 3) 
Garbage and Waste Collection 4) Water Collection and Drainage 5) Rodent and Insect Control 6) Water 
Quality in Dormitory 7) Safety in the room. 8) Fire protection. 9) Cleaning and use of chemicals and group 
discussion with 8-10 student dormitories from 8 dormitories. The results showed that both males and 
females dormitories have enrolled with evaluation criteria at a good level. The current conditions of 
student dormitories pollution were contaminated drinking water and solid waste management. Dormitory 
management has encountered problems in the physical management, services and facilities management, 
safety management, and Infection management. The efficiency of adoption to improve in the student 
dormitories for standard, cleanliness, and pollution free environment. The suggestions from the managers 
of student dormitories were: to convince the university administrators to recognize environmental health 
management problems in student dormitories, try to support the budget, and enhanced the students who 
lived in the dormitories to participate in solving environmental health problems of the dormitories in the 
university. 
 
Keywords:  Environmental Health, Student dormitories 
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บทน า 

ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท าให้ผู้คน  
ตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มี
จ าน วนผู้ ศึ กษ าใน ระดั บ อุ ด มศึ กษ าและจ าน วน ของ
มหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดสภาพการณจัดตั้งหรือ
ประกอบกิจการหอพัก หรือหองเช่าในพื้นที่รอบๆ บริเวณที่มี
สถานศึกษา หอพักจึงเป็นสถานท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา หอพักที่ ถูกสุขลักษณะ และมีความ
ปลอดภัยส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้หาก
ความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหอพักมีไม่
เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา
ได้[1] ส านักงานพัฒนาสังคมฯ ได้มีการประเมินคุณภาพหอพัก
พบว่ามีหอพักอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 54.1 
และมีหอพักที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ถึงร้อยละ 24.1 ดังนั้น
การที่นักเรียนนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาที่ดี และมี
ทักษะในการด าเนินชีวิต เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต
สภาพแวดล้อมและสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมหอพักเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยที่มีความส าคัญ[2] จากสถิติกิจการหอพักท่ีจดทะเบียน
อย่างถูกต้องนั้น กรุงเทพมหานครมีหอพักที่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายจานวน 426 แห่ง ส่วนภูมิภาคมีหอพักที่
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจ านวน 9,730[3] การด าเนิน
กิจการหอพักบางส่วนยังไม่ไม่มีการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือการรับนักศึกษาชายหญิง
เข้ามาพักปะปนกันปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สิ่งเสพติด 
ทะเลาะวิวาท และการก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ ปัญหาที่
ส าคัญคือหอพักในลักษณะบ้านที่แบ่งเป็นห้องให้เช่า หรือเปิด
ให้เช่าทั้งหลัง โดยส านักงานพัฒนาสังคมฯ ได้มีการประเมิน
คุณภาพหอพักพบว่ามีหอพักอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ระดับ 5 ดาว 
ร้อยละ 54.1 และมีหอพักที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ถึงร้อย
ละ 24.1 ดังนั้นการที่นักเรียนนักศึกษาจะมีผลสัมฤทธิ์ใน
การศึกษาที่ดี  และมีทักษะในการด าเนินชีวิต เพื่อการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตสภาพแวดล้อมและสภาวะอนามัย
สิ่งแวดล้อมหอพักเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความส าคัญ ซึ่งเป็นการ
จัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มนุษย์ และเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างนิเวศน์มนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อม 

หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นอกจากเป็นสถานที่พักนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้น
ให้หอพักนักศึกษา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นสถานที่
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมท้ังร่างกายและจิตใจ ส าเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และ
ประเทศชาติต่อไป หอพักส่วนกลาง ที่อยู่ภายใต้การบริหาร

จัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีจ านวน
นักศึกษาที่เข้าพักในปีการศึกษา 2558 มีทั้งหมด 1,480 คน 
หอพักทั้งหมด 8 แห่ง แบ่งเป็น หอพักหญิง 6 แห่ง และหอพัก
ชาย 2 แห่ง โดยในปี  2559 มีการศึกษาสภาวะอนามัย
สิ่งแวดล้อมของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 7 หอพัก พบว่าสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานหอพักนักศึกษาที่มากที่สุดในแต่ละหมวด 
ได้แก่ สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านห้องพัก คือ แสงสว่าง
เหมาะสมในการอ่านหนังสือ ห้องนอนสะอาด เป็นระเบียบ มี
การท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ส่วนน้ าดื่มจากเครื่องท า
น้ าเย็นของหอพักทั้งหมดจ านวน     7 หอพัก พบโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด (Total coliform) ในน้ าดื่มจากตู้กดน้ าเย็น 
การตรวจประเมินส้วมมาตรฐานของกรมอนามัย (HAS) พบว่า
ยังมีบางข้อที่ไม่เหมาะสมตามบริบทของหอพัก[4] ผู้วิจัยจึงเห็น
ความส าคัญ ในการศึกษาแนวทางการจั ดการอนามั ย
สิ่ งแวดล้อมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เนื่องจากการพัฒนาหอพักให้มีคุณภาพและมีสภาพแวดล้อมที่
ดีสามารถน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีของนักศึกษาทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ ท าให้นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดี อัน
จะท าให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความพร้อมในการ
ด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 

 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาสภาพสิ่งแวดล้อมของหอพักนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 
วิธีด าเนินงาน 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive 
study) โดยมีกระบวนการส ารวจข้อมูลสภาวะอนามัย
สิ่ งแวดล้อมในหอพักนักศึกษา และการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมหอพักนักศึกษาจากการระดมความคิดเห็นของ
นักศึกษาตัวแทนหอพัก โดยการสัมภาษณ์แบบการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) 

 
ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  หอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเลือกพื้นที่ศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่ งประชากรเป็น
หอพักทั้งหมดที่ตั้งในมหาวิทยาลัย โดยมีจ านวนหอพักที่
ท าการศึกษา ได้แก่ หอพักหญิง จ านวน 6 หอพัก และหอพัก
ชาย จ านวน 2 หอพัก รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 8 หอพัก 

ส าหรับแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ใช้กระบวนการ
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ประชุม เพื่ อ ช้ีแจงแนวทางของโครงการและคัด เลื อก
อาสาสมัคร แล้วเก็บขอมูล พร้อมการค้นหา  ปญหา สาเหตุ 
และแนวทางการแกปญหาหอพักนักศึกษา ผูวิจัยด าเนินการ
สัมภาษณด้วยวิธีการแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
โดยมีตัวแทนจากหอพักนักศึกษา คือ หัวหน้าหอพัก และรอง
หัวหน้าหอพัก จ านวนรวม 24  คน เนื่องจากเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
ประสานงานระหว่างนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในแต่ละหอพัก และ
สามารถให้ข้อมูลในภาพรวมและสภาพปัญหาของสมาชิกของ
หอพักได้ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้/การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษานี้ด าเนินการส ารวจและตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 2560 โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 
1) แบบส ารวจสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งการ

พัฒนาเกณฑ์ประเมินสภาวะอนามัยสิ่ งแวดล้อมหอพัก
นักศึกษาของประพัฒน์ เป็นตามวา [5] จ านวน 30 ข้อ โดย
ประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   มี 
2 ระดับ คือ ใช่ และไม่ใช่ ซึ่งมีการแปลความหมายและเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้  

ใช่ หมายถึง สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นมีการ
จัดการ ดังกล่าว (ใช่ เท่ากับ 1 คะแนน) 

ไม่ใช่ หมายถึง สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มี
การจัดการ ดังกล่าว (ไม่ใช่ เท่ากับ 0 คะแนน) 

2) แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับแนวทาง
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ใช้ ในการเก็บข้อมู ลการจัดการอนามั ย
สิ่งแวดล้อมหอพักนักศึกษาจากการระดมความคิดเห็นของ
นักศึกษาตัวแทนหอพัก (หัวหน้าและรองหัวหน้า) โดยใช้วิธี
สัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม (Focus group) ซึ่งมีการ
ประชุมหารือใน 4 ประเด็น ได้แก่ การจัดการหอพักด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การจัดการหอพักด้านการบริการ
และสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดการหอพักด้านความ
ปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ และการจัดการหอพักด้าน
การป้องกันโรคติดต่อ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ประสานหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และมี

หน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลส่วนหอพักนักศึกษา เพื่อติดต่อ
เข้าช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยในพื้นที่ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ  

2) ประชุมคัดเลือกอาสาสมัครในการด าเนินการ    
เปนนักวิจัยและผูชวยนักวิจัยเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของได       
เขามามีส่วนรวม 

3) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา 
เพื่อให้ทราบถึงจ านวนหอพัก จ านวนห้องพัก และจ านวน
นักศึกษาท่ีอาศัยอยู่ในหอพัก 

4) อธิบายท าความเข้าใจขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง
ทางสิ่งแวดล้อม และการประเมินหอพัก  

5) ด าเนินการตรวจวัด เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และ
ใช้แบบประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมในหอพักนักศึกษา 

6) ประสานงานกับผูใหสัมภาษณเพื่อติดตอนัดหมาย
ผูที่จะใหสัมภาษณแบบไมเปนทางการโดยก าหนดวัน เวลา
และสถานท่ีที่ไดติดตอนัดหมาย 

7) จัดเวทีประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางของโครงการ
และคัดเลือกอาสาสมัคร แล้วเก็บขอมูล พร้อมการค้นหา      
ปญหา สาเหตุ แนวทางการแกปญหาหอพักนักศึกษา ผูวิจัย
ด าเนินการสัมภาษณด้วยวิธีการแบบการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) 

8) หลังจากเก็บขอมูลเสร็จผูวิจัยแตละทีมประชุม
สรุปสิ่งที่ไดเพื่อประเมินสิ่งที่ไดเมื่อพบสวนขาดของขอมูลก็ให
ทีมดังกลาวไปเก็บขอมูลเพิ่มเตมิ จนไดขอมูลที่อิ่มตัวตามความ
เปนจริงท่ีตองการ 

9) น าเสนอขอมูลตอที่ประชุมนักศึกษาเพื่อเปนการ
คืนขอมูลการตรวจวัด เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และใช้แบบ
ประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมในหอพักนักศึกษา เพื่อ
เรียนรูปญหา หรือความตองการในการพัฒนาหอพัก 

10) น าเสนอขอมูลตอฝ่ายหอพักนักศึกษา ส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อ เปนการคืนขอมูล    
ที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด และร่วมพัฒนาแนวทางในการ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของหอพักนักศึกษา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้การแจก

แจงความถี่แสดงจ านวนและร้อยละ ตามประเด็นในแบบ
ส ารวจและแบบประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
การวิเคราะห์ผลการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์
ผลจากแบบส ารวจสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 30 ข้อ 
ซึ่งมีคะแนนรวมตั้งแต่ 0-30 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์ในการ
แปลผลคะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ควรปรับปรุง ปานกลาง 
และดี โดยการแปลผลระดับคะแนนตามเกณฑ์ของ [6]  ดังนี ้

 
 

= (30- 0)/3 
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อันตราภาคชั้น = 10 คะแนน 

การวิ เคราะห์ผลการประเมินด้านสิ่ งแวดล้อม
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

(1) ได้ คะแนน 30 – 21 หมายถึ ง  ปั จจั ยด้ าน
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ ดี 

(2) ได้ คะแนน 20 – 11 หมายถึ ง  ปั จจั ยด้ าน
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ ปานกลาง 

(3) ได้ ค ะแ น น  0 – 10 ห ม าย ถึ ง  ปั จ จั ย ด้ าน
สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของหอพักนักศึกษา 

การส ารวจลักษณะหอพักและห้องพักพบว่า หอพัก
ทั้งหมด 8 หอพัก ส่วนใหญ่มีความสูง 4 ช้ัน พื้นที่ห้องพักส่วน
ใหญ่มีความกว้างอยู่ระหว่าง 3.01 - 4.00 เมตร ร้อยละ 62.5 
(เฉลี่ย 4.05 ± 0.31 เมตร) ความยาวมากกว่า 4.01 เมตร 
ร้อยละ 100 (เฉลี่ย 6.04 ± 1.05 เมตร น้อยที่สุด 3.00 เมตร 
และมากที่สุด 8.00 เมตร) โดยมีผู้พัก เฉลี่ย 98.38 คนต่อ
หอพัก (ดังตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหอพักนักศึกษา 

จ านวน/ประเภท 
หอพักนักศึกษา 

ราชพฤษ์ 1 ราชพฤษ์ 2 ลีลาวดี 1 ลีลาวดี 2 ราชาวดี 1 ราชาวดี 2 ราชาวดี 3 ราชาวดี 4 

ความสูงของอาคาร (ชั้น) 2 4 4 4 4 4 4 4 

ห้องพัก (ห้อง)* 64 100 128 128 81 81 128 128 

ห้องพักท่ีมีผู้อาศัย (ห้อง) 58 75 126 126 75 75 126 126 

นักศึกษาท่ีพัก (คน) 112 127 239 248 140 88 252 239 

จ านวนผู้พัก/ห้องพัก 1.9 1.7 1.9 2.0 1.9 1.2 2.0 1.9 

อาจารย์ท่ีปรึกษา (คน) 0 2 1 1 1 0 1 2 

หมายเหตุ: ข้อมูลหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายหอพักนักศึกษา ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ประจ าภาคการศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560 

 
2. การประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมในหอพักนกัศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมในหอพักนักศกึษามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

หอพักหมายเลข ผลการประเมิน  (คะแนน) ระดับ 

ราชพฤกษ์ 1 28 ด ี

ราชพฤกษ์ 2 27 ด ี

ลีลาวดี 1 27 ด ี

ลีลาวดี 2 27 ด ี

ราชาวดี 1 27 ด ี

ราชาวดี 2 27 ด ี

ราชาวดี 3 28 ด ี

ราชาวดี 4 27 ด ี
 สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการระบายอากาศใน
หอพักนั้น พบว่ามีการท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือ
พัดลมเป็นประจ า ร้อยละ 100 มีประตูหน้าต่างที่สามารถ
ระบายอากาศกับภายนอกได้เพียงพอ ร้อยละ 100 และมี
อุณหภูมิเหมาะสมกับร่างกาย ร้อยละ 100 

สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการรวบรวมขยะและ
ของเสีย พบว่า มีการคัดแยก และรวบรวมมูลฝอย เพื่อรอการ
เก็บ ขน หรือน าไปก าจัด และไม่มีมูลฝอยตกค้างภายในหอพัก 

มีการท าาความสะอาดที่พักมูลฝอยทุกครั้งที่มีการเก็บขน ร้อย
ละ 100แต่พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ภาชนะรองรับมูลฝอยมีฝาปิด
มิดชิด สะอาด และเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย ร้อยละ 100 

สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการรวบรวมน้ าทิ้ง
และระบายน้ าเสีย พบว่า หอพักที่มีบ่อหรือถังพักน้ า ควรมี
การล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าใช้หรือมีการระบายถังก้น
ตะกอนเก็บน้ าใช้ และมีการหมุนเวียนการใช้น้ าในบ่อหรือถัง
พักน้ าเป็นประจ าร้อยละ 100 มีรางหรือท่อระบายน้ าส่งน้ า
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เสียจากหอพักไปสู่ท่อสาธารณะ และมีการตรวจสอบคุณภาพ
ท่อน้ า เพื่อป้องกันการส่งกลิ่นเหม็นรบกวนร้อยละ 100 มีการ
ด าเนินการตรวจสอบท่อระบายน้ า และหากพบว่ามีการช ารุด
เสียหาย มีการด าเนินการแก้ไข ร้อยละ100 มีบ่อเกรอะ หรือ
บ่อบาบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะร้อยละ 100 แยกรางน้ าฝน
และรางระบายน้ าทิ้งออกจากกัน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจาก
น้ าทิ้งร้อยละ 100 ไม่มีน้ าขังในภาชนะต่างๆ ท่ีอาจเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงร้อยละ 100 มีการควบคุมก าจัด หนู แมลงวัน 
แมลงสาบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคร้อยละ
100 

สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านน้ าอุปโภค บริโภค 
พบว่ามีน้ าอุปโภค บริโภค เพียงพอตลอดปี ร้อยละ 100 น้ า
ดื่มมีความสะอาด (ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย) พบว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์ทั้งหมดร้อยละ 100 ภาชนะเก็บกักน้ าอุปโภค บริ โภค 
สะอาด มีฝาปิด และรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ร้อย
ละ 100 ผลจากการตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยการใช้ชุด
ตรวจสอบเบื้ องต้นทางภาคสนามด้วยอาหารตรวจเช้ือ
แบคทีเรีย อ 11 (กรมอนามัย) จากตัวอย่างน้ าดื่มของเครื่อง
ท าน้ าเย็นจากหอพักภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 
8 หอพัก ผลการตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากน้ าดื่มพบว่า 
น้ าดื่มจากเครื่องท าน้ าเย็นของหอพักทั้งหมดจ านวน 8 หอพัก 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total coliform) ทุกจุด คิดเป็นร้อย
ละ 100 ผลการตรวจวิเคราะห์คลอรีนอิสระคงเหลือทั้งหมด 
พบว่าปริมาณค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Free 
Chlorine) ของเครื่องท าน้ าเย็นทั้งหมด มีค่าอยู่ในช่วง 0.01-
0.18 mg/L เมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าประปาดื่มได้
ของกรมอนามัย พ.ศ.2553 (ค่ามาตรฐานไม่น้อยกว่า 0.02 
มิลลิกรัมต่อลิตร) 

สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยใน
หอพัก พบว่าจัดเก็บ บ ารุงรักษา และตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ให้อยู่
ในสภาพดี ปลอดภัย ร้อยละ 100 เครื่องจักร เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เปลือก นอกเป็นโลหะ จะต้อง
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่ได้ มาตรฐาน เช่น 
สายดิน เครื่องตัดไฟรั่ว ร้อยละ100 ช่องทางเดินในอาคาร มี
ความสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอและ จัดให้มีความเข้มแสง
สว่างเพียงพอมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในหอพัก 
เช่น มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร้อยละ 100  

สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการป้องกันอัคคีภัย 
พบว่า ติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน ในทุกช้ันของอาคาร โดยจัดให้
ล าแสงส่องไปยังบันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน และความ
สว่างต้องเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจน ขณะ

เกิดเพลิงไหม้ มีแผนผังแสดงทางหนีไฟ บันไดหนีไฟร้อยละ 
100 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิดใด ชนิดหนึ่ง เช่น 
ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมเคมี หรือผงเคมีแห้ง เป็นต้น สา
หรับ ดับเพลิงที่เกิด และมีการตรวจสอบระดับความดันอย่าง
สม่ าเสมอร้อยละ 100 แต่ไม่ผ่านเรื่องการจัดให้มีสัญญาณ
เตือนภัยกรณีไฟไหม้ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินในทุกช้ันของอาคาร 
จ านวน 6 หอพัก 

สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการท าความสะอาด
และการใช้สารเคมี  พบว่ามีการท าความสะอาดพื้นและ 
ทางเดินร้อยละ 100 ด้านสารเคมีที่เป็นอันตรายมีการจัดเก็บ
ให้มิดชิด แยกเป็นสัดส่วน และพ้นมือเด็กร้อยละ 100 
 

แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมหอพัก
นักศึกษา 

ประชุมเพื่อช้ีแจงแนวทางของโครงการและคัดเลือก
อาสาสมัคร แล้วเก็บขอมูล พร้อมการค้นหาปญหา สาเหตุ 
แนวทางการแกปญหาหอพักนักศึกษา ผูวิจัยด าเนินการ
สัมภาษณด้วยวิธีการแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ได้ผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 
 

ภาพที่ 1 การประชุมชี้แจงโครงการแกส่ านักงานหอพัก             

 
  ภาพที่ 2 การสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวแทนนักศึกษาหอพัก 

 
การจัดการหอพักด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

พบว่ามีการน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเด็นที่ควรมี
การแก้ไข ได้แก่ การเพิ่มจ านวนหลอดไฟท่ีให้แสงสว่างบริเวณ
ทางเดินในหอพัก และเปลี่ยนกระจกหน้าต่างบานเกร็ดไม่ให้
โปร่งใสเกินไป  

การจัดการหอพักด้านการบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวก พบว่ามีการน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย
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ประเด็นที่ควรมีการแก้ไข ได้แก่ การมีคอมพิวเตอร์ให้บริการ
บริเวณหอพักที่มากขึ้น มีหนังสือ/วารสาร และพัดลมใน
บริเวณที่อ่านหนังสือให้มากขึ้น บริการอินเตอร์เน็ตรูปแบบ
สายแลนในห้องพัก และควรมีโทรทัศน์ให้บริการในห้อง
สันทนาการของหอพัก 

การจัดการหอพักด้านความปลอดภัยและการ
ป้องกันอุบัติเหตุ พบว่ามีการน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย
ประเด็นที่ควรมีการแก้ไข ได้แก่ การมีทางหนีไฟในทุกหอพัก
ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ การก าหนดจุดรวมพลใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การเกิดเพลิงไหม้ ระบบสแกน
ลายนิ้วมือทุกหอพักต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ มีการ
ซ่อมแซมปลั๊กไฟในห้องพักหลายห้องที่ช ารุดอย่างสม่ าเสมอ 
และพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องบันทึกรายช่ือนักศึกษา
ที่เข้าหอหลังเวลาที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ  

การจัดการหอพักด้านการป้องกันโรคติดต่อ พบว่ามี
การน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเด็นที่ควรมีการแก้ไข 
ได้แก่ การมีมาตรการในการควบคุมการจัดการขยะที่เข้มงวด 
เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะจากบริเวณหลังห้องพัก มีการ
กวาดขยะมาไว้บริเวณหน้าห้องผู้อื่น มีแผนการจัดตั้งถังขยะ
ของแต่ละหอพักที่เป็นรูปแบบเดียวกันการปรับปรุงโครงสร้าง
หอพักอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะห้อพักที่พบเชื้อราบริเวณผนงั
ห้องพัก ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และมีการจัดการ
สภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงหอพักเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอยู่
อาศัยของสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น หนู งู (หลายหอพักแจ้งว่า
เคยพบเห็นงูบริเวณทางเข้าหน้าหอพัก) เป็นต้น และควรมี
อุปกรณ์/เครื่องมือส าหรับปรับปรุงคุณภาพน้ าที่ทันสมัยมาก
ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าดื่มและน้ าใช้มีคุณภาพไม่คงที่ และ
ก าหนดบริเวณที่ตั้งของตู้น้ าดื่มมีความให้เหมาะสม  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมในหอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า หอพักทั้งหมดผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับดี โดยมีคะแนนระหว่าง 27-28 
คะแนน ส าหรับข้อที่ยังคงไม่ผ่านการส ารวจในบางหอพัก 
ได้แก่ การจัดให้มีสัญญาณเตือนภัยกรณีไฟไหม้ หรือเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในทุกช้ันของอาคาร และข้อที่ไม่ผ่านการส ารวจในทุก
หอพัก ได้แก่ ด้านน้ าดื่มมีความสะอาด ซึ่งผลการตรวจวัดโคลิ
ฟอร์มแบคที เรีย โดยการใช้ ชุดตรวจสอบเบื้ องต้นทาง
ภาคสนามด้วยอาหารตรวจเช้ือแบคทีเรีย อ 11 )กรมอนามัย

)กรมอนามัย ( น้ าดื่มจากเครื่องท าน้ าเย็นของหอพักทั้งหมด
จ านวน 8 หอพัก พบโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด )Total 
coliform) ในน้ าดื่มจากตู้กดน้ าเย็น ส าหรับน้ าดื่มที่มีการ
ตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกิดจากการขาดการท าความ

สะอาดหรือเปลี่ยนชุดกรองของเครื่องกรองน้ าท าให้มีการ
ปนเปื้อนเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบต้องมีการ
ด าเนินการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอตามข้อแนะน าของ
ผลิตภัณฑ์ และอาจมีสาเหตุเนื่องมาจากปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือของตัวอย่างน้ าดื่มทั้งหมดมีค่าปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาดื่มได้ของ
กรมอนามัย พ ..ศ 2553 ที่ก าหนดไว้ให้อยู่ในช่วง 0.2-0.5 
mg/L โดยอาจมีเหตุมาจากกระบวนการผลิตน้ าประปาของ
มหาวิทยาลัยที่มีปริมาณคลอรีนคงเหลืออยู่น้อยกว่าเกณฑ์
ม าต ร ฐ าน  ร วม ถึ ง ส ภ า ว ะ ท า งด้ า น ก า ย ภ า พ  เ ช่ น 
สภาพแวดล้อมของตู้กดน้ าของหอพักภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน 8 หอพัก พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุการใช้
งานนับจากวันที่น ามาให้บริการมากกว่า 1 ปี แต่ไม่มีการระบุ
วันที่ท าการตรวจสอบเครื่องท าน้ าเย็นในครั้งล่าสุด นอกจาก
สถานที่ตั้งของตู้กดน้ าดื่มอยู่ห่างจากบริเวณแหล่งระบายน้ า
เสียไม่ถึง 30 เมตร ท าให้อยู่ใกล้บริเวณที่อาจเป็นแหล่งแมลง
และสัตว์พาหะน าโรค  สามารถเกิดการปนเปื้อนบริเวณหัว
จ่ายน้ าดื่มของเครื่องท าน้ าเย็นได้ แต่ด้านที่ผ่านเกณฑ์น้อย
ที่สุด คือ การวางเครื่องยกระดับสูงกว่าพื้นอย่างน้อย 10 
เซนติเมตร และมีความมั่นคงแข็งแรง ท าให้บริเวณพื้นที่ตั้ง
เครื่องท าน้ าเย็นช้ืนแฉะและมีความสกปรก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของประพัฒน์  เป็นตามวา และคณะ[5]  ซึ่งได้ท าการ
ประเมินสภาวะอนามัยส่งแวดล้อมในหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน
หอพักทั้งสิ้น 16 หอพัก โดยพบว่าทั้งหอพักชายและหญิงผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
91 และ 88 ตามล าดับ แต่ในส่วนของการประเมินทาง
กายภาพของส้วม โรงอาหาร และซุปเปอร์มาร์เกตของหอพัก
นักศึกษาพบว่าทั้งหอพักชายและหอพักหญิงยังไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน และการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า สภาพและ
ปริมาณภาชนะรองรับมูลฝอยยังคงมีปัญหา เนื่องจากขาด
ความเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยและมีสภาพที่เก่า และไม่มี
การแยกประเภทถังขยะตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งอาจก่อให้เกิด
การเป็นแหล่งสะสมของสัตว์น าโรคและเป็นแหล่งรังโรคใน
หอพักได้ ทั้งนี้ตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก [7] ที่ได้
ก าหนดภาวะมลพิษออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ ภาวะมลพิษ
ทางน้ า ภาวะมลพิษทางอากาศ ภาวะมลพิษอาหารปนเปื้อน 
ภาวะมลพิษทาง ภาวะมลพิษสารพิษและมูลฝอยอันตราย ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมดูแล การที่ผู้ เรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ใน
การศึกษาท่ีดีและมีทักษะในการด าเนินชีวิต เพื่อการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ในอนาคตสภาพแวดล้อมและสภาวะอนามัยส่ ง
แวดล้อมหอพักเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความส าคัญ ซึ่งเป็นการ
จัดการและควบคุมส่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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มนุษย์และเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างนิเวศน์มนุษย์และส่ง
แวดล้อม อันส่งผลให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งร่างกายจิตใจ
และสังคม [8] 

ผูวิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการแบบการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่ายังคงมีปัญหาในการ
จัดการหอพักด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การจัดการหอพัก
ด้านการบริการและสิ่งอ านวยความ การจัดการหอพักด้าน
ความปลอดภัยและการปอ้งกันอุบัติเหตุ และการจัดการหอพกั
ด้านการป้องกันโรคติดต่อ สอดคล้องกับการศึกษาของรุ่งฤทัย 
บุญทศ[9]  พบว่าการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของหอพัก
นักศึกษารอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นภาพรวมของหอพักส่วน
ให ญ่ ได้ ม าต รฐาน ห อพั ก ระดั บ ดี  ร้ อยละ  83.93 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานหอพักเอกชน ส าหรับนักศึกษาของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.
2554 แต่พบว่า ไม่ผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ร้อยละ 94.64 การจัดการหอพักด้านบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกไม่ผ่านมาตรฐานหอพัก ร้อยละ 96.43 ได้แก่ 
การบริการร้านจ าหน่ายอาหาร ของใช้จ าเป็นและพื้นที่จัด
กิจกรรมสันทนาการไม่ เพียงพอ  การจัดการด้านความ
ปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุและการป้องกันโรคติดต่อไม่
ผ่านมาตรฐานหอพัก ร้อยละ 73.21 ได้แก่ ไม่มีระบบเตือนภัย
และน้ าดื่มที่หอพักจัดบริการจาหน่ายพบการปนเปื้อนโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 77.08 

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของหอพักในการศึกษาครั้งนี้
พบว่า หอพักทั้งหมด 8 หอพัก ยังมีบางหอพักที่มีห้องที่ไม่มีผู้
พัก และบางห้องพักมีผู้เข้าพักเพียงคนเดียว ซึ่งความสามารถ
ในการรองรับนักศึกษาต่อห้องพักสามารถรับนักศึกษาได้สูงสุด
ถึงสี่คน อาจเป็นมามาจากการตัดสินใจเลือกหอพักของ
นักศึกษาให้ความส าคัญ ด้านการก่อสร้างและลักษณะทาง
กายภาพ ด้านราคา ด้านท าเลที่ตั้งด้านบุคลากร และด้าน
กระบวนการบริการ [10] ซึ่งทางกายภาพของหอพักเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ก าหนดการตัดสินใจเข้าพักอาศัยของนักศึกษา คือ มี
สภาพแวดล้อมภายนอกสวยงาม และปัจจัยด้านสถานที่ เช่น 
ด้านท าเลที่ตั้ งอยู่ ใกล้มหาวิทยาลัย [11] ในประเทศไทยมี
กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับหอพักเช่นพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญ ญั ติ การสาธารณ สุข พ .ศ . 2535 ซึ่ งล้ วนมี
เจตนารมณ์ เพื่อให้การดาเนินการด้านหอพักมีส่วนช่วย
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนนักศึกษา
และให้มีบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการศึกษาเล่าเรียน แห่ง
สาระส าคัญของ พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2558 จะมีการก าหนด
มาตรฐานหอพักเอกชนส าหรับนักเรียน นักศึกษาไว้ 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านมาตรฐานห้องพัก 2) ด้านมาตรฐานพื้นที่บริการ

และการอ านวยความสะดวก 3) ด้านมาตรฐานด้านโครงสร้าง
และความปลอดภัยของอาคารหอพัก 4) ด้านมาตรฐานการจัด
ระเบียบบริการ 5) ด้านมาตรฐานระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ใช้ในการ ควบคุมดูแล หากมหาวิทยาลัยมีการการก าหนด
มาตรฐานด้านกายภาพของหอพักนักศึกษา และการก าหนด
กฎระเบียบข้อบังคับของหอพักนักศึกษาที่ส่งเสริมให้การเกิด
มลพิษประเภทต่างๆน้อยที่สุดรวมทั้งสร้างความตระหนักและ
ความร่วมมือในการป้องกันมลพิษที่อาจจะเกิดในหอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
จัดการของหอพักนักศึกษาจะเป็นการพัฒนาหอพักให้เหมาสม
กับผู้เข้าพัก และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับ
หอพักต่างๆบริเวณรอบมหาวิทยาลัยได้มากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 ส านักทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรมี
การตรวจสอบด้านคุณภาพน้ าดื่มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
และควรมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่มเป็นประจ าเพื่อ
เป็นการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากน้ าเป็นสื่อ  รวมถึงการจัดการ
สภาพแวดล้อมบริเวณภายในและรอบๆหอพักให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของที่อยู่อาศัย   ซึ่งการดูแลทางด้านกายภาพจะ
เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อคุณภาพของสภาพแวดลอ้มได้  ซึ่งจะ
น าไปสู่การดูแลป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับ
นักศึกษาและบุคลากรที่อาศัยอยู่ในหอพัก   และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีควรสร้างนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  

การด าเนินโครงการวิจัยแนวทางการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ได้ให้ทุนสนันสนุนในการท าวิจัย และส านัก
ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ให้ความกรุณาในการ
ส ารวจและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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สภาพปัญหาของแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกส่งต่อมายังแผนกแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลสังคม อ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

The problem of diabetic foot ulcer patients referral to department of Thai traditional 
medicine, Sangkhom hospital, Nong Khai province. 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกส่งต่อมายังแผนกแพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลสังคม โดยเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 – ธันวาคม 2560  ศึกษาจากผู้ป่วยจ านวน 28 ราย  วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความถี่และร้อยละ ซึ่งการศึกษาสภาพปัญหาของแผลที่เท้านี้ พิจารณาอยู่ 3 ประเด็นได้แก่ ต าแหน่งที่เป็นแผล 
ระยะเวลาที่เป็นแผล ระดับความรุนแรงและประเภทของแผล โดยใช้เครื่องมือ 3 ชนิดคือ  1.แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและแบบ
ประเมินเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 2.แบบประเมินการจ าแนกแผลเบาหวานที่เท้าของ University of Texas Diabetic Wound 
Classification โดยพิจารณาจาก Grade (ระดับความลึกของแผล) และ Stage  (การติดเชื้อและการขาดเลือด) 3.แบบประเมิน
แผลตามสมุฏฐานตรีโทษ โดยพิจารณาจาก ลักษณะของแผลตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ต าแหน่งที่
เป็นแผลเบาหวานที่เท้าที่พบมากที่สุดคือ ฝ่าเท้า ซึ่งพบจ านวน 11 ราย  คิดเป็นร้อยละ 39.26 และระยะเวลาที่เป็นแผล
เบาหวานที่เท้าที่พบมากที่สุดคือ ระยะเวลา 1 ปี โดยพบจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.43  ในส่วนของการจ าแนกแผล
เบาหวานที่เท้า ตาม University of Texas Diabetic Wound Classification พบว่า ระดับความรุนแรงของแผลที่พบมากที่สุด
คือ  แผล Grade 1 Stage A  ร้อยละ 25  รองลงมาคือ แผล Grade 2 Stage A ร้อยละ 21.43  และ แผลGrade 2 Stage C 
ร้อยละ 14.29  และการจ าแนกแผลตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยพบว่า ประเภทของแผลที่พบมากที่สุดคือ แผลแบบวาตะ ร้อย
ละ28.57 รองลงมาเป็นแผลแบบปิตตะ ร้อยละ 25  และแผลแบบปิตตะระคนเสมหะ ร้อยละ 10.71  โดยผู้ป่วยที่ส่งต่อมายัง
แผนกแพทย์แผนไทยนั้นมีแผลตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยท้ัง 3 สมุฏฐาน ตามทฤษฎีการปรุงยาเพื่อสมานแผลที่เกิดจากทั้ง 3 
สมุฏฐานนั้นพบว่า ต ารับยาขี้ผึ้งทาแผล WP255/2 จากจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม สามารถใช้ได้กับแผลทั้ง 3 สมุฏฐาน
ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย โดยได้น ามาใช้ในกรณีศึกษาแล้วเห็นแนวโน้มการสมานแผลดีขึ้น และใช้ระยะเวลาในการสมาน
แผล 12 วัน  
ค าส าคัญ: แผลเบาหวาน, การสมานแผล, แพทย์แผนไทย 
 

Abstract 
 The objective of this study was to investigate the problem of foot wounds in diabetic patients who 
were referred to Department of Thai Traditional Medicine, Sangkhom Hospital during July – December 2017. 
Data was collected from 28 patients with diabetes and analyzed to identify situations of foot diabetics 
regarding wound sites, duration of wound, severity and types of the lesions. Three types of tools were used 
as 1) Records of general information and diabetic foot wound evaluation form, 2) University of Texas 
Diabetic Wound Classification, and 3) Thai Traditional Medicine evaluation form following Thai traditional 
etiology. Results showed that most diabetic foot wounds were found under soles (39.26%) with the most 
frequent duration of one year (46.43%).  According to University of Texas Diabetic Wound Classification, 
diabetic foot wounds were classified as Grade 1 Stage A, Grade 2 Stage A and Grade 2  Stage C at 25%, 
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21.43% and 1 4 .2 9 %, respectively. Based on the diabetic foot wound classification from Thai Traditional 
Medicine etiology, the most common type was found to be Vata wound (28.57%), followed by Pitta wound 
(25%) and Pitta mixed with Semha wound (10.71%). Patients were transferred to the Thai Traditional 
Department and demonstrated wound types following all three assumptions according to Thai Traditional 
medicine. Traditional medicine preparation was proposed based on those three assumptions. The topical 
ointment WP255/2, which was translated from Wat Pho medicinal stone inscription, was tested and found 
to be effective for diabetic foot wound healing with the duration of treatment at approximately 12 days 
Keyword: Diabetic Foot, Wound Healing, Thai Traditional Medicine 
 
บทน า  
 โรค เบ าหวาน เป็ น โรค ไม่ ติ ดต่ อ เรื้ อ รั ง  (Non-
communicable disease: NCD) ซึ่ งถื อ เป็ น ปั ญ ห าท าง
สาธารณสุขที่ส าคัญ โดยมีสถิติของผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มมากขึ้นทุก
ปี และเป็นโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต 
เช่นภาวะแทรกซ้อนที่ เท้า หรือที่ เรียกว่า แผลเบาหวาน 
(Diabetic foot)  ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization) หมายถึง กลุ่มอาการของเท้าซึ่งเกิด
จากโรคปลายประสาทเสื่อม เส้นเลือดส่วนปลายตีบตันหรือ
การติดเช้ือ [1]  ซึ่งก่อให้เกิดบาดแผลและน าไปสู่การสูญเสีย
การท างาน หรือการถูกตัดขาได้ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิด
แผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ ความผิดปกติของระบบ
ประสาทส่วนปลาย และระดับน้ าตาลในเลือดที่ สู งขึ้ น 
นอกจากนี้พฤติกรรมการดูแลเท้าที่ไม่ดียังสัมพันธ์กับการเกิด
แผลที่เท้า ต าแหน่งที่มีการเกิดแผลมากที่สุดคือ นิ้วเท้า ส่วน
ใหญ่เป็นนิ้วหัวแม่เท้า ชนิดของแผลเบาหวานแบ่งเป็น 3 ชนิด
ได้แก่  1.แผลเท้าชนิดเส้นประสาทเสื่อม (Neuropathic 
Ulcer) เป็นแผลที่เกิดจากการเสื่อมของเส้นประสาทโดยตรง 
2.แผลเท้าชนิดขาดเลือด (Ischemic Ulcer) เป็นแผลที่เกิด
จากการอุดตันของหลอดเลือดแดง 3.แผลเท้าชนิดมีการติด
เช้ือ (Infective Ulcer) อาจเป็นแผลเท้าชนิดเส้นประสาท
เสื่อมหรือแผลเท้าชนิดขาดเลือด ที่มีการติดเช้ือ เป็นแผลที่มี
ความรุนแรงที่สุดเนื่องจากอาจท าให้เสี่ยงต่อการถูกตัดขาหรือ
เสียชีวิตจากการติดเช้ือท่ีรุนแรง จากสถิติการเกิดแผลที่เท้าใน
ผู้ป่วยเบาหวานของสมาพันธ์เบาหวานโลกพบความชุกของ
การเกิดแผลเบาหวานร้อยละ 1-2.6 ในจ านวนนี้ถูกตัดขาหรือ
เท้าร้อยละ 70 และร้อยละ 35-50 ของผู้ที่ถูกตัดขาหรือเท้าจะ
เสียชีวิตภายใน 3 ปี  ส าหรับในประเทศไทย พบความชุกของ
การเกิดแผลเบาหวานที่เท้าร้อยละ 1-20 ในจ านวนนี้ถูกตัดขา
หรือเท้าร้อยละ 0.5-32 และร้อยละ 60 ของผู้ที่ถูกตัดเท้าหรือ
ขาจะเสียชีวิตภายใน 5 ปี [2]  
 โรงพยาบาลสังคม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 
30 เตียง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ข้อมูล
ประชากรในฐานข้อมูล HOSxP เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 

2559 แสดงให้ เห็นว่าโรงพยาบาลสังคมรับผิดชอบดูแล
ประชากรจ านวน 24,707 คน และประชากรจากเมืองสังข์
ทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจ านวน 3 ,000 
คน ประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยผู้สูงอายุ ความเจ็บป่วยที่พบ
เป็นอันดับต้นๆของโรงพยาบาล คือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non 
Communicable Disease : NCD) ได้แก่ โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง หากเกิดความเจ็บป่วยจะดแูลรกัษาพยาบาล
ระดั บป ฐมภู มิ  แต่ เมื่ อ เกิ ด อาการรุนแรงจะส่ งต่ อ ไป
รักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลประจ าจังหวัด ซึ่งอยู่ห่างออกไป 
90 กิโลเมตร ข้อมูลจากศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง (COC) 
พบสถิติผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเบาหวานเรื้อรัง 3 ปีย้อนหลัง
คือในปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559 จ านวน 10 คน , 12 คน และ 
16 คนตามล าดับ  
 แผลเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ใช้ระยะเวลาใน
การรักษาที่ยาวนานและเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลเป็นอย่าง
มาก สร้างภาระในการดูแลให้กับคนในครอบครัว และส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้ป่วย [3]  ส าหรับการดูแลรักษา
แผลเรื้อรังที่ปฏิบัติตามแนวเวชปฏิบัติในโรงพยาบาลคือ การ
ป้องกันการติดเชื้อของแผล โดยการท าความสะอาดแผลด้วย
น้ ายาหรือสารชนิดต่างๆและปิดแผล หากเกิดเนื้อตายจะก าจัด
เนื้อตายออก และหากเกิดการติดเชื้อ จะให้ยาปฏิชีวนะ และ
การให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัว [2] ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผล
เรื้อรังส่วนใหญ่จะไปล้างแผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลใกล้บ้านมากกว่ามาล้างแผลที่โรงพยาบาลเฉลี่ยเดือนละ 
5 ราย  แบ่งเป็น ผู้ป่วยรายเก่า 3 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย  
จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าเมื่อลักษณะแผลของผู้ป่วยมีลักษณะ
ที่ทรงตัว ผู้ป่วยจะไม่มารับการล้างแผลอย่างต่อเนื่องที่
โรงพยาบาล  และใช้ ชีวิตการท างานตามปกติ  โดยไม่
ระมัดระวังดูแลแผล จึงท าให้เกิดแผลซ้ าในบริเวณเดิมและ
รุนแรงมากขึ้น เฉลี่ยเดือนละ 2 ราย  และมีการส่งต่อไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลแม่ข่าย เฉลี่ยเดือนละ 2 ราย (ข้อมูล
จากฐานข้อมูล HOSxP ณ วันที่  21 พฤศจิกายน 2559) 
ส าหรับรายที่มาล้างแผลเป็นประจ าที่โรงพยาบาลแต่แผลไม่มี
การสมาน หรือแผลไม่ดีขึ้น  
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 จากปัญหาที่ผ่านมาแพทย์แผนไทยได้ เข้ามามี
ส่วนรวมในการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรังร่วมกับแพทย์และ
พยาบาล และได้ท าการรักษาตามองค์ความรู้ทางแพทย์แผน
ไทย โดยเลือกใช้สมุนไพรตามสมุฏฐาน (สาเหตุของการเกิด
โรค) ของผู้ป่วย โดยใช้ผงขมิ้นชันละลายในน้ าผึ้งแท้โดยวิธีหุง
หรืออุ่น ให้ผงขมิ้นชันและน้ าผึ้งละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ทา
แผลเรื้อรังหลังจากที่พยาบาลได้ท าการล้างแผลด้วยน้ าเกลือ
ล้างแผล (normal saline solution/NSS) ตามปกติ และท า
แบบน้ีไปเรื่อยๆจนกว่าแผลจะดีขึ้น จากการรักษาตามแนวเวช
ปฏิบัติของแพทย์แผนไทยท่ีผ่านมาพบว่า แผลเรื้อรังมีแนวโน้ม
ไป ในทางบวก ตั วอย่ างผู้ ป่ วยที่ ม าเข้ ารับการรักษา ที่
โรงพยาบาลด้วยอาการติดเช้ือของแผลเบาหวานที่เท้า แผลมี
ลักษณะแห้ง แข็ง และมีกลิ่นเหม็นมาก แพทย์จึงส่งผู้ป่วย
มายังแผนกแพทย์แผนไทย เนื่องจากล้างแผลตามปกติแล้ว
แผลผู้ป่วยไม่ดีขึ้น หลังแพทย์แผนไทยท าการดูแลแผลเรื้อรัง
ตามแนวเวชปฏิบัติแล้ว ผ่านไป 1 สัปดาห์ แผลเริ่มอ่อนตัวลง 
กลิ่นเหม็นลดลง พยาบาลสามารถเลาะเอาเนื้อตายที่อยู่บน
แผลออกได้ และใส่น้ าผึ้งหุงกับผงขมิ้นชันไปเรื่อยๆวันละ 1 
ครั้ง ติดตามการหายของแผล แผลสมานดีขึ้น ผู้ป่วยออกจาก
โรงพยาบาลและใช้ชีวิตประจ าวันได้ปกติ ลดอัตราความเสี่ยง
ต่อการถูกตัดอวัยวะส่วนปลายที่เป็นแผลเบาหวาน แต่วิธีการ
นี้เกิดความยุ่งยากในการเตรียมยาใส่แผลให้ผู้ป่วย เพราะต้อง
ใช้น้ าผึ้งหุงหรืออุ่นกับผงขมิ้นชันก่อนน าไปใส่แผลผู้ป่วยทุกครัง้
และต้องเป็นน้ าผึ้งแท้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งอาจหาได้ยากใน
บางฤดูกาล อาจเป็นการเพิ่ มภาระให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์ เนือ่งจากมีภาระที่ต้องดูแลผู้ป่วยหลาย  
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ยังไม่มีการ
จ าแนกชนิดของแผลและการประเมินระดับความรุนแรงของ
แผลอย่างเป็นระบบ ส่วนใหญ่จะท าการรักษาโดยอาศัย
ประสบการณ์ จึงควรมีการศึกษาถึงสภาพปัญหาและวิเคราะห์
สภาพปัญหาของแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกส่งต่อมายัง
แผนกแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนการรักษาและการเลือกใช้ยาให้เหมาะกับชนิดของ
แผลและระดับความรุนแรงของแผลต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาลักษณะ (บริเวณที่เป็นแผล ระยะเวลาที่
เป็นแผล ระดับความรุนแรงของแผลและประเภทของแผลตาม
สมุฏฐานการแพทย์แผนไทย ) และวิเคราะห์สภาพปัญหาของ
แผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกส่งต่อมายังแผนกแพทย์แผน
ไทย รพ.สังคม  
 
 

วิธีด าเนินงาน 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีแผลที่เท้า ซึ่งแพทย์ส่งต่อมายังแผนก
แพทย์แผนไทย รพ.สังคม จ.หนองคาย  ในช่วง 6 เดือน 
ระหว่าง กรกฎาคม 2560 – ธันวาคม 2560 การวิจัยนี้เป็น
ส่ วนห นึ่ งขอ งโค รงก ารวิ จั ย ที่ ผ่ าน การพิ จ ารณ าจาก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขส าคัญ HE602145 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 3 ประเภท ดังนี้ 
 1.แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ซึ่งบันทึกข้อมูล
คุณ ลักษณ ะของผู้ป่ วย ประวัติความ เจ็บป่ วย ค่ าทาง
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง 
 2.แบบประเมินการจ าแนกแผลเบาหวานที่เท้าของ 
University of Texas Diabetic Wound Classification [4] 
ซึ่งประเมินโดยแพทย์   
 3.แบบประเมินแผลตามสมุฏฐานการแพทย์แผนไทย 
ซึ่งประเมินโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีใบประกอบโรคศิลปะ แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ (พท.ป.) ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐไม่น้อย
กว่า 5 ปี แบบประเมินนี้สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยอ้างอิงจากต ารา
อายุรเวทศึกษา (วิชาแพทย์แผนโบราณ) ของขุนนิเทสสุขกิจ[5]

 ผู้ป่วยทุกรายที่ถูกส่งต่อมาที่แผนกแพทย์แผนไทยจะ
ถูกสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย การ
ประเมินระดับความรุนแรงของแผลที่เท้าและการประเมินแผล
เบาหวานตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 
 สภาพปัญหาของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าที่ถูก
ส่งต่อมายังแผนกแพทย์แผนไทย รพ.สังคม พบว่า  ผู้ป่วยที่ถูก
ส่งต่อมา ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 – ธันวาคม 2560 
รวมทั้งสิ้น 28 ราย  มีลักษณะทั่วไป ดังแสดงในตารางที่ 1  
 ในส่วนต าแหน่งของแผลนั้น พบว่า ต าแหน่งของ
แผลที่พบมากที่สุด คือบริเวณฝ่าเท้า จ านวน 11 ราย ซึ่งแผล
ในบริเวณนี้จะหายได้ยากกว่าบริเวณอื่นๆ เนื่องจากมีการรับ
น้ าหนักของผู้เป็นแผลในขณะเดินบ่อยกว่าบรเิวณอื่นๆ (ตาราง
ที่ 2 ) การประเมินเท้าผิดรูป พบว่า มีผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผล
ที่เท้าเพียง 1 ราย ที่ไม่พบความผิดปกติ ส่วนอีก 27 รายพบ
ความผิดปกติ โดยความผิดปกติของรูปเท้าที่พบมากที่สุดคือ 
ลักษณะเท้าผิดรูปแบบฝ่าเท้าโก่งงอผิดปกติ (pes cavus) 
จ านวน 12 ราย รองลงมาคือรูปเท้าแบบ Charcot foot ซึ่ง
จะมีข้อเท้าที่บวมกว่าปกติและไม่สามารถงอหรือขยับข้อเทา้ได้ 
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ในจ านวน 7 ราย ซึ่งแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 ในส่วน
ของประวัติการเป็นแผลที่เท้าพบว่า ผู้ที่ เป็นแผลที่เท้ามา
มากกว่า 10 ปี มีจ านวน 2 ราย ผู้ที่เป็นแผลมานาน 1 – 5 ปี 
มีจ านวน 20 ราย และผู้ที่ เป็นแผลมานานต่ ากว่า 1 ปี มี
จ านวน 6 ราย ซึ่งระยะเวลาในการเป็นแผลที่เท้า จ าแนกโดย
ละเอียดตามแสดงในตารางที่ 4 

ก า รจ า แ น ก แ ผ ล เบ าห วาน ต าม เก ณ ฑ์ ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท็ ก ซั ส  (University of Texas Diabetic 
Wound Classification)  พบว่าผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมายังแผนก
แพทย์แผนไทยนั้นมี แผล Grade 1 Stage A  (แผลที่เนื้อเยื่อ
บางส่วนถูกท าลายหรือเสียหายยังไม่มีการติดเชื้อหรือการขาด
เลือด ) พบมากสุด คิดเป็นร้อยละ 25  รองลงมาคือ แผล 
Grade 2 Stage A (แผลที่เนื้อเยื่อถูกท าลายจนถึงเส้นเอ็น
หรือปอกหุ้มกระดูก ยังไม่มีการติดเช้ือหรือการขาดเลือด) คิด
เป็นร้อยละ 21.43  และ แผล Grade 2 Stage C  (แผลที่
เนื้อเยื่อถูกท าลายจนถึงเส้นเอ็นหรือปอกหุ้มกระดูกและมีการ
ขาดเลือด) คิดเป็นร้อยละ 14.29  ดังแผนภูมิที่ 1 
 และเมื่อจ าแนกแผลเบาหวานที่เท้าตามสมุฏฐาน
การแพทย์แผนไทย  โดยให้แพทย์แผนไทยประยุกต์จ านวน 5 
คน เป็นผู้ประเมิน พบว่า แผลแบบวาตะ พบมากที่สุด ร้อยละ
28.57 รองลงมาเป็นแผลแบบปิตตะ ร้อยละ 25  และแผล
แบบปิตตะระคนเสมหะ ร้อยละ 10.71  ดังแผนภูมิที่ 2 
 เมื่ อน าข้อมูลการจ าแนกแผลตามเกณ ฑ์ ของ
มหาวิทยาลัยเท็กซัส  และ ตามสมุฏฐานตรีโทษ (ทฤษฎี
การแพทย์แผนไทย) จะพบการเทียบเคียงตามจ านวนและ
ลักษณะแผลเบาหวาน ดังตารางที่ 5 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมายังแผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสังคม
นั้น มีผู้ป่วยหญิงมากกว่าผู้ป่วยชาย โดยมีสัดส่วนเป็น 4 :3  
อายุ เฉลี่ย  55.54 ± 10.44 ปี  ดัชนีมวลกายเกิน เกณฑ์
มาตรฐาน 18 คน และต่ ากว่าเกณฑ์ 1 คน อีก 9 คนอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ และส่วนส าคัญที่จะมีผลต่อการหายของแผลคือ 
ระดับน้ าตาลในเลือด ซึ่งมีค่าระดับน้ าตาลในเลือดค่อนข้างสูง 
โดยจะเห็นว่าระดับน้ าตาลในเลือดขณะอดอาหารของผู้ป่วยที่
ถูกส่งต่อมานั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 175.36 ± 58.49 มก./ดล. และ
มีค่าน้ าตาลในเลือดสะสมเฉลี่ยที่ 9.02 ± 2.21 ซึ่งเกินจาก
เกณฑ์ปรกติ ค่าระดับน้ าตาลทั้ง 2 แบบนี้ หากมีค่าสูงจะท าให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดท าให้หลอดเลือดส่วน
ปลายตีบ เกิดความเสี่ยงในการถูกตัดขาหรือเท้า [1] และการที่
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ไม่ดีนั้น จะส่งผลต่ออัตราการ
หายของแผล ท าให้แผลหายช้าและคงอยู่เป็นแผลเรื้อรังด้วย 

ทั้งนี้ในการส ารวจสภาพปัญหา ได้ท าการประเมินหลอดเลือด
ที่เท้า ด้วยค่าดัชนีข้อเท้า-แขน ดังแสดงในตารางที่ 1 โดย
พบว่ามีค่าดัชนีข้อเท้า-แขนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.89 ± 0.04 ซึ่งอยู่ต่ า
กว่าเกณฑ์ปกติ (0.90-1.4)  
  การศึกษาสภาพปัญหาของแผลที่เท้านี้ พิจารณาอยู่ 
3 ประเด็นได้แก่ ต าแหน่งที่เป็นแผล ระยะเวลาที่เป็นแผล 
และระดับความรุนแรงและประเภทของแผล โดยจาก
การศึกษาพบว่า ต าแหน่งของแผลที่พบมากที่สุด คือบริเวณฝ่า
เท้ า ซึ่ งแผลในบริ เวณนี้จะหายได้ยากกว่าบริ เวณอื่นๆ 
เนื่องจากมีการรับน้ าหนักของผู้เป็นแผลในขณะเดินบ่อยกว่า
บริเวณอื่นๆ  
 ในส่วนของประวัติการเป็นแผลที่เท้าพบว่า ผู้ที่เป็น
แผลที่เท้ามามากกว่า 10 ปี มีจ านวน 2 ราย ผู้ที่เป็นแผลมา
นาน 1 – 5 ปี มีจ านวน 20 ราย และผู้ที่เป็นแผลมานานต่ า
กว่า 1 ปี มีจ านวน 6 ราย 
 การจ าแนกแผล เพื่อดูระดับความรุนแรงของแผล 
โดยประเมินตามการจ าแนกแผลเบาหวานตามเกณฑ์ของ
ม ห าวิ ท ย าลั ย เท็ ก ซั ส   (University of Texas Diabetic 
Wound Classification) ซึ่ งป ระ เมิ น โดยแพทย์  โด ย ใน
การศึกษานี้จะประเมินความลึกของแผลหรือ การที่เนื้อเยื่อถูก
ท าลายถึงช้ันใด เช่น เกรด0 คือ เนื้อเยื่อยังไม่ถูกท าลาย 
อาจจะมีการถลอกแค่ผิวหนังเพียงเล็กน้อย Grade 1 คือ แผล
ที่เนื้อเยื่อบางส่วนถูกท าลายหรือเสียหาย  Grade 2 คือ แผล
ที่เนื้อเยื่อถูกท าลายจนถึงเส้นเอ็นหรือปอกหุ้มกระดูก Grade 
3  คือ แผลที่เนื้อเยื่อถูกท าลายจนถึงกระดูกและข้อต่อ   และ
ประเมินการติดเช้ือและการขาดเลือด (Stage)  ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็น  Stage A คือ เป็นแผลที่ยังไม่มีการติดเช้ือหรือการ
ขาดเลือด  Stage B คือ เป็นแผลที่มีการติดเช้ือ Stage C คือ 
เป็นแผลที่มีการขาดเลือด  และStage D คือ เป็นแผลที่มีการ
ติดเช้ือและมีการขาดเลือด จากผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ความรุนแรงของแผลที่พบมากที่สุดคือ แผล Grade 1 Stage 
A  (แผลที่เนื้อเยื่อบางส่วนถูกท าลายหรือเสียหายยังไม่มีการ
ติดเชื้อหรือการขาดเลือด) รองลงมาคือ แผล Grade 2 Stage 
A (แผลที่เนื้อเยื่อถูกท าลายจนถึงเส้นเอ็นหรือปอกหุ้มกระดูก 
ยังไม่มีการติดเช้ือหรือการขาดเลือด) และ แผลGrade 2 
Stage C  (แผลที่เนื้อเยื่อถูกท าลายจนถึงเส้นเอ็นหรือปอกหุ้ม
กระดูกและมีการขาดเลือด) ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 1) 
 น อกจากการจ าแน กแผล โดย ใช้ เกณ ฑ์ ขอ ง
ม ห าวิ ท ย าลั ย เท็ ก ซั ส   (University of Texas Diabetic 
Wound Classification) แล้ว ยั งมีการประเมินแผลตาม
สมุฏฐานตรีโทษ (ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย)  ซึ่งประเมินโดย
แพทย์แผนไทยประยุกต์ แบบประเมินนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดย
การประเมินแผลเบาหวานตามสมุฏฐานตรีโทษ จ าแนก
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แผลเป็น 9 ประเภท ได้แก่  แผลแบบวาตะคือ แผลที่แห้ง แข็ง 
เหี่ยว ย่น แผลแบบปิตตะ คือ แผลที่แดงหรือสีเข้ม มีความ
ร้อน มีการอักเสบ  แผลแบบเสมหะ คือ แผลที่ซีด บวม ชา 
เย็น มีสิ่งคัดหลั่งไหลออกจากแผล  แผลแบบวาตะระคนปิตตะ 
แผลแบบวาตะระคนเสมหะ  แผลแบบปิตตะระคนวาตะ แผล
แบบปิตตะระคนเสมหะ แผลแบบเสมหะระคนวาตะ และแผล
แบบเสมหะระคนปิตตะ   จากผลการศึกษาพบว่า ในวันแรก
ของการศึกษา  กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีประเภทของ
แผลที่พบมากที่สุดที่อยู่ในประเภทเดียวกันคือ แผลแบบปิตตะ 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการประเมินแผลโดยสมุฏฐานการแพทย์แผน
ไทย อาจมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นแบบ
ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และส่งไปให้แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ จ านวน 5 ท่าน ประเมิน ซึ่งเป็นการประเมินจากรูป
ถ่าย อาจเห็นถึงลักษณะพื้นแผล (tissue) หรือสิ่งขับหลั่ง 
(exudate) ไม่ชัดเจน จึงควรมีการท าการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการน าแบบประเมินนี้ไปใช้งานจริง เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการจ าแนกแผล และเลือกใช้ต ารับยาสมุนไพรอย่างถูกตรง
ให้เหมาะสมกับสมุฏฐาน (ที่ตั้งที่แรกเกิดโรค) ของแผลนั้นๆ 
โดยพบว่า นอกจากการประเมินลักษณะแผลเบาหวานเพื่อ
จ าแนกแผลออกเป็น 3 ลักษณะ คือ แผลแบบปิตตะ แผลแบบ
วาตะ และแผลแบบเสมหะ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังพบว่า 
และบางแผลอาจลักษณะของแผลตามสมุฏฐานตรีโทษ
มากกว่าหนึ่งสมุฏฐาน เช่น ปิตตะระคนเสมหะ , วาตะระคน
เสมหะ ,  วาตะระคนปิตตะ เป็นต้น และระยะของเกิดการ
แผลเบาหวาน หากวิเคราะห์ตามหลักสมุฏฐานตรีธาตจุะพบว่า 
เริ่มจากปิตตะกระท าโทษ แผลจะมีการอักเสบ บวม แดง ร้อน 
หากรักษาไม่ถูกต้องหรือผู้ป่วยปล่อยปะละเลยการดูแลท า
ความสะอาดแผล จะมีการติดเช้ือร่วมด้วย จึงกลายเป็นแผล
แบบเสมหะ เริ่มมีกลิ่นเหม็น และสิ่งขับหลั่งออกจากแผล เป็น
แผลที่รักษายาก ใช้ระยะเวลานาน กลายเป็นแผลแบบวาตะ 
การไหลเวียนไม่ดีแผลเริ่มมีสีซีด แข็ง แห้ง บางรายอาจมีเนื้อ
ตายสีด าคล้ าปกคลุม ซึ่งจากการศึกษาพบว่า  ประเภทของ
แผลที่พบมากที่สุดคือ แผลแบบวาตะ รองลงมาเป็นแผลแบบ
ปิตตะ และแผลแบบปิตตะระคนเสมหะ ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 
2) 
 จากการจ าแนกแผลโดยใช้แบบประเมินทั้งตามการ
จ าแนกแผลเบาหวานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเท็กซัส 
(University of Texas Diabetic Wound Classification) 
และการประเมินแผลตามสมุฏฐานตรีโทษ (ทฤษฎีการแพทย์
แผนไทย)  พบว่า การประเมินทั้งสองรูปแบบมีผลการประเมิน
ที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ แผล Grade 1 Stage A มีลักษณะ
แผลที่เทียบเคียงได้กับ แผลแบบปิตตะ แผล Grade 2 Stage 
A มีลักษณะแผลที่เทียบเคียงได้กับ แผลแบบวาตะ และแผล 

Grade 2 Stage C มีลักษณะแผลที่เทียบเคียงได้กับ แผลแบบ
ปิตตะระคนเสมหะ  
 จากสภาพปัญหาของแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานที่
พบนั้น จะเห็นว่ามีแผลตามสมุฏฐานการเกิดโรคตามทฤษฎี
การแพทย์แผนไทยทั้ง 3 สมุฏฐาน คือมีทั้งสมุฏฐานวาตะ 
สมุฏฐานปิตตะ และสมุฏฐานเสมหะ ซึ่งบางรายเป็นสมุฏฐาน
แบบผสม  

จากการวิเคราะห์ลักษณะแผลเบาหวาน ตามหลัก
สมุฏฐานตรีโทษ (ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย) ได้แก่ วาตะ 
ปิตตะ และเสมหะ พบว่า แผลแบบวาตะ เป็นแผลที่มีการ
ไหลเวียนไม่ดี แผลจึงมีลักษณะแห้ง แข็ง ซีด มีกลิ่นเหม็น จึง
ต้องใช้ยาที่แก้โรคทางวาตะ คือ การใช้น้ ามัน และสมุนไพรที่มี
รสร้อน เช่น เบญจกูล ตรีกฏุก [5] เพื่อกระจายลม (วาตะ) ให้
พัด (ไหลเวียน)ได้ดีขึ้น ส่วนแผลแบบปิตตะ เป็นแผลที่มีความ
ร้อนสุมอยู่มาก แผลจึงมีลักษณะร้อน สีแดง บางรายอาจมีการ
อักเสบ หรือมีน้ าเหลืองไหล ยาที่ใช้แก้โรคทางปิตตะ จึงใช้ยา
รสเย็น เช่น จันทน์แดง จันทน์ขาว เพื่อดับความร้อน แต่จะใช้
ยารสเย็นอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมียาถ่ายหรือยาระบายจ าพวก
น้ ามัน เช่น ไขมันต่างๆร่วมด้วย กล่าวโดยสรุปคือ ใช้น้ ามัน
เย็นๆทาตัวตามแก้โทษทางปิตตะ [5] และแผลแบบเสมหะ เป็น
แผลที่เกิดจากธาตุน้ าพิการ (ท าหน้าที่ได้ไม่ปกติ) ท าให้แผลมี
ลักษณะซีด ผิวหนังบริเวณที่เป็นแผลเย็น บวม ชา มีสิ่งคัด
หลั่งไหลออกมาจากแผล จึงต้องใช้สมุนไพรที่มีรสร้อน เช่น 
ดีปลี ว่านน้ า และสมุนไพรที่มีรสขม เช่น โคกกระสุน สะเดา 
ที่ส าคัญต้องใช้สมุนไพรที่มีรสฝาด เพื่อ ลดการก าเริบ (กระท า
โทษ หรือท าให้ธาตุพิการ) ของธาตุน้ า 
 จากข้อมูลการวิเคราะห์ลักษณะแผลตามสมุฏฐาน
ตรีธาตุ (ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย) และการใช้ต ารับยา
สมุนไพรทาแผลตามสมุฏฐานนั้นๆ พบว่า ต ารับยาสมุนไพรที่
ระบุสรรพคุณสมานแผลเรียกเนื้อ ซึ่งเป็นต ารับที่คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าลังด าเนินการวิจัยอยู่ และ
พบประสิทธิผลในการสมานแผลที่ดีในสัตว์ทดลอง   โดยยา
ต ารับนี้มีบันทึกไว้ในจารึกต ารายาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม (รหัสต ารับ WP255/2 )[8]  ต ารับยานี้เป็นต ารับยาที่ใช้
รักษาแผลเน่าเปื่อยและแผลที่มีหนอง[9] ซึ่งเป็นยาเตรียมที่ปรุง
ขึ้นเก็บไว้ใช้ได้ ท าให้สะดวกในการน ามาใช้ในเวชปฏิบัติ จึงมี
การน าไปใช้กับผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวานเรื้อรังในโรงพยาบาล
สังคม พบว่า ผู้ป่วยมีแนวโน้มการหายของแผลเรื้อรังไปใน
ทางบวกยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่มีแผลขาดเลือด และแผลที่
เกิดจากการเสื่อมของเส้นประสาท ที่มีลักษณะ แห้ง แข็ง สีซีด 
หลังการใช้ยาขี้ผึ้งทาแผลนี้ แผลจะมีลักษณะอ่อนนุ่มลง สีแดง
อมชมพู และมีกลิ่นเหม็นน้อยลง ใช้ระยะเวลาในการรักษา
เพื่ อ ให้ แผลสมานกัน เร็ วขึ้น โดย เฉลี่ ย  12 วัน  จึ งควร
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ท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิผลการสมานแผลใน
แผลเรื้อรังของต ารับยาขี้ผึ้งต ารับ WP255/2 ในทางคลินิก  
เพื่อเป็นการพิสูจน์ผลของยาแผนโบราณตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นในการน ายา
แผนโบราณกลับมาใช้จริงในเวชปฏิบัติต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสังคม และ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลในเขตอ าเภอสังคม 
ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในการเก็บข้อมูลวิจัย 
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ตารางที่1 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าที่ถูกส่งต่อมายังแผนกแพทย์แผนไทย (n=28) 
ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ   
   ชาย 12 42.88 
   หญิง 16 57.14 
2.อายุ   
   ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 55.54 (10.44)  
   ค่ามัธยฐาน (ค่าต่ าสุด : ค่าสูงสุด) 55 (40 : 80)  
3.Body Mass Index (BMI)   
   ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 24.15 (2.61)  
   ค่ามัธยฐาน (ค่าต่ าสุด : ค่าสูงสุด) 24.05 (17.97 : 28.12)  
   ผอม 1 3.57 
   ปกต ิ 9 32.14 
   อ้วนระดับ 1 10 35.71 
   อ้วนระดับ 2 8 28.57 
4.Fasting Plasma Glucose(FPG)   
   ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 175.36 (58.49)  
   ค่ามัธยฐาน (ค่าต่ าสุด : ค่าสูงสุด) 160.00 (121.00 : 370.00)  
5.Hemoglobin A1c (HbA1c)   
 ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  9.02 (2.21)  ค่ามัธยฐาน (ค่าต่ าสุด : ค่าสูงสุด) 8.30 (6.20 : 13.90) 
6. Ankle-brachial index (ABI)   
   ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  0.89 (0.04) ค่ามัธยฐาน (ค่าต่ าสุด : ค่าสูงสุด)0.90 (0 .81 : 0.98) 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของต าแหน่งของแผลเบาหวานที่เท้า  (n=28) 
บริเวณที่เป็นแผล จ านวน (คน) ร้อยละ 

นิ้วเท้า 2 7.14 
ซอกนิ้วเท้า 3 10.71 
หลังเท้า 6 21.43 
ฝ่าเท้า 11 39.26 

ขอบเท้าด้านนิ้วโป้ง 3 10.71 
เหนือตาตุม่ด้านนอก 3 10.71 

 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของการประเมินเท้าผิดรูป (n=28 

การประเมินเท้าผิดรูป จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีความผิดปกติ 1 3.57 
มีความผิดปกติ  

- Charcot foot* 7 12.07 
- Pes  Cavus 12 42.86 
- Claw toes 6 21.43 
- Hallux  Valgus 2 7.14 

   
ตารางที่ 4  จ านวนและร้อยละของระยะเวลาที่เป็นแผลก่อนเข้าร่วมการศึกษา (n=28) 

ระยะเวลาที่เป็นแผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
10 ปีขึ้นไป 2 7.14 

5 ปี 1 3.57 
3 ปี 1 3.57 
2 ปี 5 17.86 
1 ปี 13 46.43 

6 เดือน 1 3.57 
5 เดือน 1 3.57 
4 เดือน 1 3.57 
3 เดือน 2 7.14 
1 เดือน 1 3.57 

ตารางที่ 5 การเทียบเคียงลักษณะแผลจ าแนกตาม University of Texas Diabetic Wound Classification และ ตาม
สมุฏฐานตรีโทษ(ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย) n=28 
 
     Grade            
Stage 

0 1 2 3 
จ านวน(คน) / สมุฏฐาน จ านวน (คน)/ สมฏุฐาน จ านวน(คน) / สมุฏฐาน จ านวน (คน)/ สมฏุฐาน 

A - 6 / ปิตตะ 7 / วาตะ 1 / วาตะ 
B - - - 1 / เสมหะ + ปิตตะ 
C - 3 / วาตะ+ปิตตะ 4 / ปิตตะ + เสมหะ - 
D - 3 / ปิตตะ 3 / ปิตตะ + เสมหะ - 
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แผนภูมิที่ 1 ลักษณะแผลเบาหวานท่ีเท้า จ าแนกตาม University of Texas Diabetic Wound Classification 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภูมิที่ 2 ลักษณะแผลเบาหวานท่ีเท้า จ าแนกตามสมุฏฐานการแพทย์แผนไทย 
 
  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 การดูแลแผลเบาหวานที่เท้าโดยใช้น้ าผ้ึงและขมิน้ชนั 
 

 
 
 
 
 
 

        แผลแบบปิตตะ            แผลแบบวาตะ                แผลแบบเสมหะ 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการประเมินแผลเบาหวานตามสมุฏฐานตรีโทษ  
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 การใช้ยาขี้ผึ้งทาแผลต ารบั WP255/2 ในกรณีศึกษา แผลเบาหวานเรื้อรังท่ีเท้า 

ก่อนใช้ยา หลังใช้ยา 

27 ม.ค.2559 30 ม.ค.2559 6 ก.พ..2559 
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นาโนอิมัลเจลฟอกสีฟันจากข้าวไทย: ผลทางคลินิกต่อเหงือกและความพึงพอใจของผู้ป่วย 
Thai rice bleaching nano-emulgel: Clinical effects on gingiva and patients’satisfaction 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเจลฟอกสีฟันจากข้าวไทยต ารับต่างๆ ท้ังประสิทธิผลในการฟอกสีฟัน ผลที่

มีต่อลักษณะทางคลินิกของเหงือก อาการข้างเคียง และความพึงพอใจในอาสาสมัคร 40 คน โดยทดสอบกับเจลฟอกสีฟัน 4 ชนิด
ที่มีความเข้มข้นของคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 เท่ากัน กลุ่มละ 10 คน ได้แก่ นาโนอิมัลเจลชนิดน้ ามันในน้ าที่มี
อัตราส่วนระหว่างตัวยาและสารตัวพา 1:1 (น้ าหนัก/น้ าหนัก) และ 2:1 (น้ าหนัก/น้ าหนัก) รวมทั้งเจลข้าวฟอกสีฟันแบบไฮโดร
เจล โดยใช้เจลฟอกสีฟันทางการค้าเป็นกลุ่มควบคุม เป็นเวลา 14 วัน ก่อนการฟอกสีฟันท าการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ  ที่
ท าให้ฟันติดสี เหงือกอักเสบ และเสียวฟัน หลังจากฟอกสีฟันแล้วประเมินอาการเสียวฟัน อาการเจ็บแสบเหงือก และการรับรู้
การเปลี่ยนแปลงสีของฟัน และดัชนีเหงือกอักเสบ รวมทั้งสอบถามผลข้างเคียงและความพึงพอใจของอาสาสมัคร ผลการศึกษา
พบว่าอาสาสมัครทั้ง 4 กลุ่มมีอายุเฉลี่ยและพฤติกรรมต่างๆ ใกล้เคียงกัน โดยนาโนอิมัลเจลที่มีอัตราส่วนระหว่างตัวยาและสาร
ตัวพา 2:1 (น้ าหนัก/น้ าหนัก) ท าให้เกิดอาการเสียวฟันและแสบเหงือกน้อยที่สุด อีกทั้งยังท าให้อาสาสมัครรู้สึกว่าฟันขาวข้ึนมาก
ที่สุดเมื่อสิ้นสุดการฟอกสีฟัน รวมทั้งส่งผลต่อลักษณะทางคลินิกของเหงือกและมีผลข้างเคียงน้อย ส่วนความพึงพอใจพบว่า
อาสาสมัครมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้นาโนอิมัลเจลต ารับนี้และรู้สึกว่าใช้งานได้ง่าย มีกลิ่นรสที่ดี สรุปนาโนอิมัลเจลชนิดน้ ามันในน้ า
ที่มีอัตราส่วนระหว่างตัวยาและสารตัวพา 2:1 (น้ าหนัก/น้ าหนัก) มีสมบัติหลายอย่างที่เหนือกว่าเจลฟอกสีฟันชนิดอื่นที่น ามา
ศึกษา  
ค าส าคัญ  : นาโนอิมัลเจลฟอกสฟีัน การฟอกสีฟัน ข้าวไทย 

Abstract 
Aim of the research was to compare Thai rice bleaching gel by evaluating tooth whitening efficacy, 

clinical effects on gingiva, side effects and patients’ satisfaction. Forty volunteers were divided into 4 groups 
(10 for each) to test with 4 kinds of 10% carbamide peroxide gels including oil in water nano-emulgel with 
drug:carrier of 1:1 (w/w) and 2:1 (w/w) as well as Thai rice bleaching hydrogel, and commercial gel as a 
control group, for 14 days. Behaviors affecting tooth staining, gingival inflammation, and tooth 
hypersensitivity were recorded before bleaching. After bleaching, tooth hypersensitivity, gingival burning 
sensation and perception of tooth whitening were evaluated as well as Gingival index. Furthermore, side 
effects and patients’ satisfaction were interviewed. The results revealed that all groups exhibited similar 
average age and behaviors. Nano-emulgel with drug:carrier of 2:1 (w/w) caused minimum tooth 
hypersensitivity and gingival burning sensation and gained maximum perception of tooth whitening after 
bleaching. Less clinical effects on gingiva and side effects were found in this group. For patients’ 
satisfaction, the volunteers preferred this formulation of Nanoemulgel. This formulation was easy to use 
and had a better taste and smell. It can be concluded that nano-emulgel with drug:carrier of 2:1 (w/w) 
showed superior properties above other bleaching gels. 
Keyword :  Nanoemulgel, Tooth bleaching, Thai rice 
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บทน า  

ปัจจุบันการรักษาทางทันตกรรมที่มุ่งเน้นด้านความ
สวยงามก าลังเป็นที่นิยม การฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้าน 
(home bleaching) ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์เป็นอีก
วิธีการหนึ่งในการเปลี่ยนสีของฟันให้ฟันขาวขึ้น สารฟอกสีฟัน
ที่นิยมใช้ได้แก่ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และคาร์บาร์ไมด์เปอร์
อ อ ก ไ ซ ด์  (hydrogen peroxide and carbamide 
peroxide) โดยมีความเข้มข้นแตกต่างกันหลายระดับ มี
รายงานว่าหากใช้ความเข้มข้นที่สูงขึ้นก็จะพบผลข้างเคียงและ
อาการไม่พึงประสงค์ เช่น อาการเสียวฟันและอาการเจ็บแสบ
ระคายเคืองเหงือกได้มากขึ้น [1] ในขณะที่สารฟอกสีฟันที่มี
ความเข้นข้นต่ า เช่น ร้อยละ 10 จะท าให้เกิดผลดังกล่าวน้อย
กว่าและเป็นเพียงช่ัวคราวเท่านั้น [2] อย่างไรก็ตาม หากเป็น
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาใช้เองจากช้ันวางสินค้า (over the 
counter products) ที่แม้ว่าจะมีความเข้มข้นของสารฟอกสี
ฟันต่ ากว่าการฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้านภายใต้การดูแลของ
ทันตแพทย์กลับพบความระคายเคืองเหงือกได้มากกว่า 
เนื่องจากไม่มีการป้องกันการรั่วไหลที่ดีพอ[3] ดังนั้นการฟอกสี
ฟันด้วยเจลที่มีความเข้มข้นของสารฟอกสีฟันต่ าร่วมกับการใช้
ถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลที่มีความพอดีกับขนาดฟันที่
สามารถลดการรั่วไหลของสารฟอกสีฟันไปยังเหงือกจึงเป็นวิธี
ที่มีความปลอดภัยสูง 

ไม่นานมานี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาเจลที่ท ามาจาก
ข้าวไทยและน ามาพัฒนาเป็นระบบน าส่งยาเข้าสู่ร่างกายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ[4] เนื่องจากเจลข้าวที่พัฒนามีคุณสมบัติ
ในการเกาะติดเนื้อเยื่อได้ดี[5] จึงเหมาะส าหรับน ามาพัฒนาเปน็
เภสัชภัณฑ์ที่น ายาเข้าสู่ช่องปากแบบเฉพาะที่ ส าหรับเจลข้าว
ฟอกสีฟันที่พัฒนาขึ้นมานั้นทางกลุ่มผู้วิจัยได้น าคาร์บาร์ไมด์
เปอร์ออกไซด์มาใช้เป็นสารฟอกสีฟันและพัฒนาเจลฟอกสีฟัน
มาทั้งแบบที่เป็นไฮโดรเจล (hydrogel) ซึ่งเป็นระบบสองส่วน
ที่แยกสารฟอกสีออกจากเจลข้าวและจะต้องน ามาผสมกันเมื่อ
จะใช้งาน และแบบที่เป็นระบบหนึ่งส่วนที่ไม่มีการแยกสาร
ฟอกสีออกจากเจลข้าวโดยอาศัยนาโนเทคโนโลยีท าให้เป็นนา
โนอิมัลเจล (nano-emulgel) เพื่อลดโอกาสการสูญสลายของ
สารฟอกสีฟันที่มีความไวต่อความช้ืนระหว่างการเก็บรักษา 
และท าให้ง่ายต่อการใช้งานมากกว่าระบบสองส่วน 

นาโนอิมัลเจล คือนาโนอิมัลชัน (nano-emulsion) 
ที่ผสมกับไฮโดรเจลท าให้มีความเสถียรมากขึ้น โดยลดแรงตึง
ผิว เพิ่มความหนืด เพิ่มความสามารถของยาในการยึดติดกับ
พื้นผิว และเพิ่มการละลายของสารท าให้สามารถเพิ่มความ
เข้มข้นของสารที่จะซึมผ่านพื้นผิวได้มากขึ้น [6]  ทั้งนี้นาโน
อิมัลชันประกอบด้วยส่วนผสมของน้ ามันกับน้ าที่มีขนาดหยด

ละอองโดยเฉลี่ย 100-500 นาโนเมตร มีทั้ งอยู่ในรูปหยด
น้ ามันในน้ า (oil in water หรือ o/w) และในรูปหยดน้ าใน
น้ ามัน (water in oil หรือ w/o) โดยส่วนผสมแกนหลักของ
นาโนอิมัลชันจะเป็นได้ทั้งน้ ามันหรือน้ า[7] การผลิตนาโนอิมัล
เจล ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การเตรียมสารอิมัลชัน 
ทั้งในส่วนของการเตรียมส่วนวัฎภาคน้ ามัน การเตรียมส่วนวัฎ
ภาคน้ า และการเตรียมส่วนของยา 2) การเตรียมส่วนเจลโดย
การเติมสารโพลิเมอร์ลงในน้ าบริสุทธิ์ร่วมกับการกระตุ้นด้วย
การสั่นสะเทือนความเร็วปานกลาง และ 3) การน าสาร
อิมัลชันผสมรวมกับส่วนเจลโดยการเติมกลูตารัลดิไฮด์ 
(glutaraldehyde) ในระหว่างที่ผสมทั้งสองส่วน ท าให้เกิด
เป็นอิมัลเจล[8] ทั้งนี้ข้อดีของนาโนอิมัลเจล คือสามารถผลิตได้
ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต ไม่ต้องผ่านกรรมวิธีที่ท าให้เกิดการท าลายโมเลกุลของยา 
เช่น  การใช้คลื่ น เสี ย งที่ มี ความถี่ สู ง  (sonication) และ
ผลิตภัณฑ์ที่ ออกมาจะอยู่ ในรูปแบบเจลที่ ใช้งานได้ ง่าย 
ปัจจุบันระบบการน าส่งยาในรูปแบบนาโนอิมัลเจลนี้ถูก
น าไปใช้ในการน าส่งยาส าหรับรักษาความผิดปกติของผิวหนัง 
เช่น ผิวหนังติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา เป็นต้น[9]  

แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะน าเจลฟอกสีฟันจากข้าว
ไทยนี้มาต่อยอดไปในเชิงอุตสาหกรรรมจ าเป็นต้องมีการ
ทดสอบประสิทธิผลและผลข้างเคียงก่อน เพื่อให้มั่นใจว่า 
เจลฟอกสีฟันที่พัฒนาจากข้าวไทยนี้มีความปลอดภัยและมี
ความน่าพึงพอใจต่อผู้ใช้ จึงน ามาสู่ค าถามของงานวิจัยนี้ท่ีเป็น
การทดสอบประสิทธิผลและผลกระทบทางคลินิกเปรียบเทียบ
กับเจลฟอกสีฟันทางการค้า 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของเจลฟอกสีฟันจาก
ข้าวไทยต ารับต่างๆ ในการฟอกสีฟัน รวมทั้งศึกษาผลต่อ
เหงือก ผลข้างเคียง และความพึงพอใจในอาสาสมัคร เทียบ
กับผลิตภัณฑ์เจลฟอกสีฟันทางการค้าที่มีชนิดและความ
เข้มข้นของสารฟอกสีฟันเท่ากัน 
 
วิธีด าเนินงาน 
การคัดเลือกอาสาสมัคร 

คัดเลือกอาสาสมัครจากผู้ที่มีสุขภาพดี อายุตั้งแต่ 
18 ปีขึ้น ไป ไม่จ ากัด เพศ จากคณ ะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 40 คน ส าหรับทดสอบกับ 
เจลฟอกสีฟัน 4 ชนิด ชนิดละ 10 คน เกณฑ์การคัดเลือก
อาสาสมัคร ได้แก่ เป็นผู้ที่มีฟันหน้าบนทุกซี่เป็นฟันที่มีชีวิต
และเรียงตัวสม่ าเสมอ ไม่มีรอยผุและไม่มีวัสดุอุดฟันในบริเวณ
เคลือบฟันด้ านใกล้แก้ม  ไม่ ได้ ใส่ครอบฟันหรือวี เนี ยร์ 



83 
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                                                                                                                                                            
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7                                                                                                   
31 สิงหาคม 2561 

 

 

(veneer) ไม่มีพยาธิสภาพของเคลือบฟัน เช่น สภาวะเคลือบ
ฟันเจริญผิดปกติ (enamel hypoplasia) สภาวะฟลูออไรด์
มากเกินหรือฟันตกกระ (fluorosis) เป็นต้น ไม่เคยมีประวัติ
เคยฟอกสีฟันมาก่อนและเป็นผู้ที่ไม่แพ้สารฟอกสีฟัน งานวิจัย
นี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิสวัสดิภาพและ
ป้องกันภยันตรายของผู้ถูกวิจัย จากคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เลขท่ี 58.1 /2016) อาสาสมัครทุกคน
ได้รับค าอธิบายและลงลายมือยินยอมเข้าร่วมในงานวิจัยแล้ว 
 
การเตรียมช่องปากและการท าถาดฟอกสีฟันพลาสติก
เฉพาะบุคคล 

เตรียมสภาพช่องปากโดยการขูดหินลายทั้งปากและ
ให้อนามัยช่องปากก่อนเริ่มการทดลองอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
พิมพ์ปากอาสาสมัครเพื่อท าแบบจ าลองปูนพลาสเตอร์ส าหรับ
ท าถาดฟอกสีฟันพลาสติกเฉพาะบุคคลที่มีการเตรียมพื้นที่
ส าหรับใส่เจลฟอกสีฟันไว้ที่ด้านใกล้แก้มของฟัน 6 ซี่หน้าบน 
 
เจลฟอกสีฟันที่ใช้ทดสอบ  
1. เจลฟอกสีฟันทางการค้า เป็นเจลฟอกสีฟันที่มีคาร์
บ า ไม ด์ เป อ ร์ อ อ ก ไ ซ ด์ ร้ อ ย ล ะ  10 (Opalescence®, 
Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, USA)  ใช้
เป็นกลุ่มควบคุม 
2. นาโนอิมัลเจล Test 1 เป็นนาโนอิมัลเจลที่มี
ปริมาณสารฟอกสีฟันคารบ์าไมด์เปอร์ออกไซดร์้อยละ 10 ใช้
อัตราส่วนระหว่างตัวยาและสารตวัพา (สารระหว่างโพลิเมอร์
และไขมัน) เท่ากับ 1:1 (w/w) มาเตรียมเป็นนาโนอิมัลชัน
ชนิดน้ ามันในน้ า (o/w Nanoemulsion) แล้วจึงน ามาผสมใน
เจลข้าว 
3. นาโนอิมั ล เจล  Test 2 เป็นนาโนอิมัล เจลที่ มี
ปริมาณสารฟอกสีฟันคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10  ใช้
อัตราส่วนระหว่างตัวยาและสารตัวพา (สารระหว่างโพลิเมอร์
และไขมัน) เท่ากับ 2:1 (w/w) มาเตรียมเป็นนาโนอิมัลชัน
ชนิดน้ ามันในน้ า (o/w Nanoemulsion) แล้วจึงน ามาผสมใน
เจลข้าว 
4. ไฮโดรเจล เป็นไฮโดรเจลที่มีตัวยากระจายอยู่ใน 
เจลพื้นทั้งหมด ร้อยละ 10 (w/w) โดยละลายผงยาในน้ า
ปริมาณน้อยจนตัวยาละลายจนหมด แล้วจึงผสมตัวยาในเจล
ข้าว 
           โดยให้หยดเจลฟอกสีฟันปริมาณเท่ากับเม็ดถั่วเขียว 

)มีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.0417 มิลลิลิตร คิดจากการใช้งานเฉลี่ย 
1.75 มิลลิลิตรต่อฟัน 6 ซี่เป็นเวลา 7 วัน (ต่อหนึ่งต าแหน่ง 

ให้อาสาสมัครใส่ถาดฟอกสีฟันในเวลากลางคืนก่อนนอน แล้ว
อย่างน้อยวันละ 7- 8 ช่ัวโมงตามค าแนะน าของบริษัทที่

จ าหน่ายเจลฟอกสีฟันทางการค้า ทั้งนี้อาสาสมัครได้รับเจลที่
ถูกบรรจุในไซริงจ์แบบเดียวกันไปใช้ที่บ้านสัปดาห์ละ 1 หลอด 
อาสาสมัครและผู้เก็บข้อมูลไม่ทราบชนิดของเจลที่ใช้ 
 
การเก็บข้อมูลจากอาสาสมัคร 

1. เก็บข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ อายุ พฤติกรรมที่ท าให้เกิดฟันติดสี 
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการอักเสบของเหงือก พฤติกรรมที่ท าให้
เกิดการเสียวฟัน ประวัติของการเสียวฟันและอาการเจ็บแสบ
เหงือกก่อนการฟอกสีฟัน โดยใช้แบบสอบถาม และให้
อาสาสมัครบันทึกเวลาที่ฟอกสีฟันในแต่ละคืนด้วย  

2. บันทึกการเสียวฟัน อาการเจ็บแสบเหงือก และการรับรู้ถึงฟัน
ที่ขาวขึ้น ด้วย VAS  Numeric Pain Distress Scale โดยให้
อาสาสมัครท าเครื่องหมายขีดบนเส้นตรงที่มีความยาว 100 
มิลลิเมตร เพื่อแสดงความรุนแรงของอาการเสียวฟัน หากมี
อาการมากท่ีสุดให้ขีดไปท่ีหมายเลข 10 หากไม่มีอาการเลยให้
ขีดไปที่หมายเลข 0 บันทึกข้อมูล ณ วันก่อนฟอกสีฟัน และ
หลังฟอกสีฟัน ณ วันท่ี 1, 3, 7 และ 14  

3. ตรวจการอักเสบของเหงือกด้วยดัชนี Gingival index (GI)[10] 
เป็นดัชนีวัดการอักเสบบริเวณขอบเหงือกของฟันหน้าบน 6 ซี่ 
วัดซี่ละ 3 ต าแหน่งทางด้านแก้ม และดัชนี Nonmarginal 
gingival index (NGI)[11] เป็นดัชนีส าหรับประเมินลักษณะ
ของเนื้อเยื่อเหงือกที่อยู่นอกเหนือบริเวณขอบเหงือกของฟัน
หน้าบน ทั้งทางด้านแก้มและด้านเพดานของฟันแต่ละซี่  

4. สอบถามผลข้างเคียงและความพึงพอใจของอาสาสมัคร โดยใช้
แบบสอบถาม  

 
ผลการวิจัย 

ค่าเฉลี่ยอายุและเวลาที่ใช้ในการฟอกสีฟันมีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม (ตารางที่ 
1) โดยที่ทุกกลุ่มใช้เวลาในการฟอกสีฟันเฉลี่ย 7-8 ช่ัวโมง ตาม
ค าแนะน าของบริษัทส าหรับการฟอกสีฟันด้วยเจลที่มีความ
เข้มข้นของคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ ร้อยละ 10  

จากแบบสอบถามพบว่าอาสาสมัครทั้ง 4 กลุ่มมี
พฤติกรรมและลักษณะต่างๆ ใกล้เคียงกัน ได้แก่ พฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดคราบสีบนตัวฟัน โดยมากกว่าร้อยละ 50 นิยมดื่ม
ชากาแฟที่ท าให้ฟันติดสี แต่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่น้อย (น้อย
กว่าร้อยละ 20) พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการอักเสบของเหงือก 
พบว่าอาสาสมัครน้อยกว่าร้อยละ 50 ใช้น้ ายาบ้วนปากและไป
พบทันตแพทย์เพื่อขูดหินน้ าลายเป็นประจ า พฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดการเสียวฟัน พบว่าอาสาสมัครมากกว่าร้อยละ 50 
ปฏิเสธการรับประทานอาหารรสเปรี้ยว การใช้แปรงสีฟันขน
แข็ง การแปรงฟันในแนวนอน การใช้ยาสีฟันชนิดผง การ
รับประทานอาหารแข็ง และการนอนกัดฟัน ประวัติของการ
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เสียวฟันและอาการเจ็บแสบเหงือก  พบว่าอาสาสมัคร
มากกว่าร้อยละ 50 ปฏิเสธอาการเสียวฟันเมื่อรับประทาน
อาหารร้อนเย็น อาหารหวาน อาหารเปรี้ยว และหลังการ
แปรงฟัน รวมทั้งอาการเจ็บแสบเหงือกหลังการแปรงฟัน สรุป
ได้ว่าก่อนการฟอกสีฟันอาสาสมัครทั้ง 4 กลุ่มมีอายุเฉลี่ย เวลา
ที่ใช้ในการฟอกสีฟัน และมีพฤติกรรมต่างๆ ใกล้เคียงกัน 

หลังการฟอกสีฟันพบว่าอาสาสมัครมีอาการต่างๆ ดังนี้ 
อาการเสียวฟัน (Q1) พบว่าเริ่มมีได้ตั้งแต่วันแรก โดย 
เจลฟอกสีฟันการค้าและนาโนอิมัลเจล Test 1 ท าให้มีอาการ
เสียวฟันมากกว่านาโนอิมัลเจล Test 2 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติในวันที่ 1, 3 และ 7 ส่วนในวันที่ 14 พบว่าเจลฟอกสีฟัน
ทั้ง 4 ชนิดก่อให้เกิดอาการเสียวฟันได้ไม่แตกต่างกัน โดยนา
โนอิมัลเจล Test 2 ท าให้เกิดอาการเสียวฟันน้อยที่สุด (รูปที่ 
1) อาการเจ็บแสบเหงือก (Q2) พบว่าเจลฟอกสีฟันทาง
การค้าท าให้เกิดอาการเจ็บแสบเหงือกมากที่สุดและเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จนมากที่สุดในวันท่ี 7 รองลงมาคือนาโนอิมัลเจล Test 
1  ส่วนนาโนอิมัล เจล  Test 2 และ Hydrogel ท าให้ เกิด

อาการเจ็บแสบเหงือกน้อยกว่าเจลทางการค้าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติในวันที่ 7 (รูปที่ 2) ความรู้สึกว่าฟันขาวขึ้น (Q3) 
พบว่าเจลทางการค้าท าให้เกิดความรู้สึกว่าฟันขาวมากที่สุด 
โดยเฉพาะในวันที่ 3 และ 7 แต่อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อถึงวันที่ 14 อาสามัครกลับรู้สึก
ว่านาโนอิมัลเจล Test 2 ท าให้ฟันขาวมากที่สุด และแตกต่าง
อยา่งมีนัยส าคัญกับ Hydrogel (รูปที่ 3) 

ส่วนผลต่อเห งือกทางคลินิ กเมื่ อตรวจด้ วยดัชนี 
Gingival index (GI) พบว่าหลังจากฟอกสีฟันแล้ว ค่าดัชนี 
GI ของทุกกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยมีค่าประมาณ 1 เท่ากันในทุกกลุ่ม (รูปที่ 4) ซึ่งเป็นเพียง
การอักเสบเล็กน้อยในทางคลินิก  ส่วนดัชนี Nonmarginal 
gingival index (NGI) พบว่าไม่มีการระคายเคืองของเหงือก
ที่อยู่นอกเหนือบริเวณขอบเหงือกทั้งด้านใกล้แก้มและด้านใกล้
เพดานในทุกกลุ่มการศึกษา  

 

 
ตารางที่ 1 อายุและเวลาที่ใช้ในการฟอกสีฟัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       (Kruskal-Wallis>Mann Whitney) *p<0.05 **p<0.01       (Kruskal-Wallis>Mann Whitney) *p<0.05 
                        รูปที่ 1 อาการเสียวฟัน                  รูปที่ 2 อาการเจ็บแสบเหงือก 
 

            
 
 
 
 
 

             (Kruskal-Wallis>Mann Whitney) *p<0.05 
                      รูปที่ 3  ความรู้สึกว่าฟันขาวขึ้น         รูปที่ 4 Gingival index 
 

Group Commercial Test 1 Test 2 Hydrogel 
Age (years) 33.80±10.54 32.00±14.41 32.40±13.11 30.80±5.37 
Time (min) 456.60±55.62 456.30±31.25 452.60±38.26 462.80±38.24 
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ส่วนผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังการฟอกสีฟัน อาการ
เจ็บแสบเหงือก พบว่านาโนอิมัลเจล Test 2 ท าให้เกิดอาการ
เจ็บแสบเหงือกฟันหน้าบนน้อยที่สุด (อาการแสบเหงือกระดับ 
0-1 ร้อยละ 80) อาการเสียวฟัน พบว่านาโนอิมัลเจล Test 2 
ท าให้เกิดอาการเสียวฟันน้อยที่สุด (อาการเสียวฟันระดับ 0-1 
ร้อยละ 80) ส่วนอาการเสียวฟันระดับ 5 พบได้ในกลุ่ม 
เจลฟอกสีฟันทางการค้าและ Hydrogel อาการเสียวฟันขณะ
ท าความสะอาดฟัน พบว่านาโนอิมัลเจล Test 2 ท าให้เกิด
อาการเสียวฟันน้อยที่สุด (อาการเสียวฟันระดับ 0-1 ร้อยละ 
80) ในขณะที่ Hydrogel ท าให้มีอาการเสียวฟันในระดับ 4-5 
มากถึงร้อยละ 30 อาการเสียวฟันเมื่อสัมผัสของร้อนเย็น 
พบว่านาโนอิมัลเจล Test 2 ท าให้เกิดอาการเสียวฟันน้อย
ที่สุด โดยไม่พบอาการดังกล่าวในระดับ 3-5 เลย 

ความพึงพอใจของอาสาสมัครที่รู้สึกยินดีที่ได้ฟอก
สีฟัน พบว่าอาสาสมัครทุกกลุ่ม (มากกว่าร้อยละ 80) มีความ
ยินดีที่ได้ฟอกสีฟัน โดยเฉพาะเจลทางการค้าและนาโนอิมัล
เจล Test 2  ความประสงค์ที่ จะฟอกสี ฟั นอีก  พบว่า
อาสาสมัครทุกกลุ่ม (มากกว่าร้อยละ 80) มีทัศนคติที่ดีและมี
ความประสงค์จะฟอกสีฟันอีกในอนาคต  การแนะน าเพ่ือนให้
รู้จักการฟอกสีฟัน พบว่าอาสาสมัครทุกกลุ่ม (มากกว่าร้อยละ 
80) มีความเต็มใจที่จะแนะน าเพื่อนให้ใช้ผลิตภัณฑ์เจลฟอกสี
ฟัน แต่กลุ่ม Hydrogel เป็นที่นิยมน้อยที่สุด ความพึงพอใจ
โดยรวม พบว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) มีความพึง
พอใจโดยรวมต่อนาโนอิมัลเจลทั้ง 2 ชนิดมากที่สุด รองลงมา
เป็นเจลทางการค้า (ร้อยละ 40) และ Hydrogel (ร้อยละ 30) 
ส่วนความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์พบว่า ความพึงพอใจต่อ
ความหนืด อาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อความหนืดของนา
โนอิมัลเจลทั้ง 2 ชนิดมากกว่าเจลทางการค้า ความพึงพอใจ
ต่อกลิ่น พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อกลิ่นของนา
โนอิมัลเจลทั้ง 2 ชนิดมากกว่าเจลฟอกสีฟันทางการค้าเช่นกัน 
ความพึงพอใจต่อรส พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อรส
ของนาโนอิมัลเจล Test 1  มากที่สุด รองลงมาคือนาโนอิมัล
เจล  Test 2 , Hydrogel และ เจลฟอกสี ฟั น ทางการค้ า
ตามล าดับ ความพึงพอใจต่อความยากง่ายในการใช้งาน 
พบว่าอาสาสมัครมีความพอใจต่อการใช้นาโนอิมัลเจล Test 2 
มากที่สุด 
 

สรุปและอภิปรายผล 
หลังการฟอกสีฟัน พบว่านาโนอิมัลเจลฟอกสีฟัน 

Test 2 ท าให้เกิดอาการเสียวฟันและแสบเหงือกน้อยที่สุด 
ส่วนความรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นพบว่าในช่วงแรกเจลฟอกสีฟันทาง
การค้าท าให้ฟันขาวขึ้นมากกว่าเจลชนิดอื่น แต่ภายหลังนา
โนอิมัลเจลฟอกสีฟัน Test 2 ท าให้ฟันขาวขึ้นมากกว่า ส่วน 

Hydrogel พบว่าท า ให้ ฟั นขาวขึ้ น ไม่ ม ากนั ก  ทั้ งนี้ อาจ
เนื่องมาจากสารฟอกสีฟันถูกน้ าใน Hydrogel กระตุ้นให้ท า
ปฏิกริยาไปตั้งแต่เริ่มผสมไปแล้ว จึงเหลือปริมาณสารฟอกสี
ฟันน้อยลงในช่วงสัปดาห์ที่ได้รับเจลไปใช้ที่บ้าน ในขณะที่นา
โนอิมัลเจลใช้ไขมันมาหุ้มสารฟอกสีฟันไว้จึงฟอกสีฟันได้
มากกว่า ในส่วนของผลต่อเหงือกทางคลินิก พบว่าเจลฟอกสี
ฟันทุกชนิดไม่ก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือก สอดคล้องกับ
การศึกษาอื่นที่พบว่าคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น
ต่ าไม่ส่งผลให้ เหงือกเกิดการอักเสบ [12,13] รวมทั้งเนื้อเยื่อ
บริเวณอื่นที่อยู่นอกเหนือบริเวณขอบเหงือกทั้งทางด้านแก้ม
และด้านเพดาน สอดคล้องไปกับการศึกษาอ่ืนที่พบว่าหลังจาก
การฟอกสีฟันด้วยเจลคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น
ร้อยละ 10 ไม่พบผู้ที่มีความผิดปกติของเนื้อเยื่อเหงือกที่อยู่
นอกเหนือบริเวณขอบเหงือกเลย สอดคล้องกับการศึกษาอื่น
ก่อนหนา้นี้[14,15] 

จากผลการศึกษาสรุปว่านาโนอิมัลเจลชนิดน้ ามันใน
น้ า (o/w Nanoemulsion) ที่มีปริมาณสารฟอกสีฟันคาร์บา
ไมด์ เปอร์ออกไซด์ ร้อยละ 10 (w/w) ในรูปแบบ Solid 
dispersion ที่มีอัตราส่วนระหว่างตัวยาและสารตัวพา )สาร
ระหว่างโพลิเมอร์และไขมัน(  เท่ากับ 2 :1 ) w/w) มีสมบัติหลาย
อย่างที่เหนือกว่าเจลฟอกสีฟันชนิดอื่น คือก่อให้เกิดอาการไม่
พึงประสงค์น้อย อีกทั้งยังท าให้อาสาสมัครรู้สึกว่าฟันขาวขึ้น
หลั งการฟอกสีฟั น ได้ เที ยบ เสมื อนกับ เจลทางการค้ า 
นอกจากนั้น อาสาสมัครยังมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดี
ต่อการใช้นาโนอิมัลเจลชนิดนี้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา  เพื่อศึกษาบทบาทครอบครัวในการเผชิญการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ต าบลฮอด   
อ าเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่  การเก็บข้อมูลในการศึกษาใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการสังเกต โดยเก็บในระหว่างเดือน 
สิงหาคม 2560  ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ปกครองของฝ่ายหญิงที่ตั้งครรภ์อายุ ต่ ากว่า 20 
ปี ตั้งแต่ปี 2554-2557  จ านวน 10 ราย ในเขตพื้นที่ต าบลฮอด อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่    ครอบครัว จากนั้นรวบรวม
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และน าเสนอด้วยวิธีการพรรณา และหาข้อสรุปโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

จากการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจผลักดันให้สามีภรรยา ไป
หางานท า ท าให้บทบาทครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป   ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดน้อยลง ส่งผลต่อเด็กและสมาชิกในครอบครัว 
การศึกษานี้พบว่า วัยรุ่นหญิงต้องห่างครอบครัวเพราะไปศึกษาต่อต่างท้องถิ่น ท าให้โอกาสอบรมเลี้ยงดูน้อยลง และผู้ปกครองก็
ไม่สามารถเรียนรู้ตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้  เมื่อวัยรุ่นหญิงเกิดการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน  ครอบครัวเลือกท่ีจะยุติการเรียน 
แล้วออกมาใช้ชีวิตข้างนอก  บางครอบครัวกลับไปเรียนต่อ  ท าให้เกิดภาวะไม่พร้อมเกิดขึ้น  ภาวะไม่พร้อมที่ส าคัญ คือภาวะไม่
พร้อมทางด้านเศรษฐกิจ บางรายเมื่อมีลูกก็ต้องเลิกกัน และครอบครัวฝ่ายหญิงเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด  บางรายก็ต้องอาศัย
ตาและยายเป็นผู้ดูแลแทน โดยที่วัยรุ่นหญิงก็ต้องออกจากการเรียนมาท างานหาเงินส่งให้ตายาย ความเช่ือเรื่องเวรกรรม และ
การทดแทนความเสียใจโดยมองว่าไม่ใช่มีแต่เรา ยังมีคนอื่นๆอีกมากท่ีตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งก็ช่วยเยี่ยวยาในการเผชิญปัญหา ท า
ให้การด ารงชีวิตยังคงเดินทางไปได้ 
ค าส าคัญ: บทบาทครอบครัว, การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิง, การเผชิญปัญหา 

 
Abstract 

  This study was a descriptive research to study facing family role with pregnancy in the teenagers in the 
city of Chiang Mai.  The information collected by using an in-depth interview together with observations  
during August 2017 to October 2018. The information provider is the parent of the pregnant women who 
are under the age of 20, from 2011-2014 total 10 persons in the area of Hot District, Chiang Mai.  The 
information has been analyzed and present by a descriptive method, and to find a conclusion by the 
content analysis.  The data of this study showed that The economic is rapidly changing.The economic 
necessity drives married couples to go out.Thus, it may change the family role and family  relationship 
quality among family members.  This study showed the teenage girl have to leave home to study in 
city.There for, parent have a lower chance to train their children. More over parent not able to learn all 
about the rapidly social changing.  When teenage girl has a pregnancy during school some of her family 
chooses to terminate the course and some family chooses to continue study.  The unready economic 
circumstance some family have to break up with her husband when their have a child and and family have 
to supports all cost of administrators.  Some have to rely on a grandfather and grandmother as an 
administrator. The young women have to leave their school to work for earnings. However, the belief in the 
karmic law that reduce the sadness and they found that there are also many others pregnant in 
teenagers. These help to face the problem and make it possible to stay alive.  
Keyword: Family’s roles , Pregnancy in teenage girls , Facing problem. 
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บทน า  
 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage pregnancy) จาก
นิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO) หมายถึง การตั้งครรภ์
ของสตรีที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี  ในประเทศไทยได้มีการ
ก าหนดนโยบายไว้ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2550 
- 2554) ได้ก าหนดเป้าหมาย การตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุ
น้อยกว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ10  ในปี 2546 องค์การยูนิเซฟ
แห่งประเทศไทยได้รายงานอุบัติการณ์การคลอดบุตรของ
วัยรุ่นทั่วโลกว่าในแต่ละปีมีสตรีวัยรุ่นคลอดบุตรทั่วโลกราว 14 
ล้านคนโดยประมาณ 12.8 ล้านคนหรือมากกว่า 90% อยู่ใน
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาอัตราคลอดบุตรของวัยรุ่นอายุ 15 - 
19 ปีเฉลี่ยทั่วโลกประมาณ 65 คนต่อสตรีวัยรุ่นพันคนสูงสุด
ในกลุ่มประเทศแถบแอฟริกาใต้บางประเทศในเอเชียใต้และ
ลาตินอเมริการองลงมาคือตะวันออกกลาง, แอฟริกาเหนือ, 
สหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันออกส่วนประเทศที่มีอัตราคลอด
ใน สต รี วั ย รุ่ น ต่ า สุ ด คื อ ป ระ เทศ แถบ ส แกน ดิ เน เวี ย , 
สวิตเซอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, เกาหลีและจีน [1]  
 จากข้อมูลสถิติการเกิดมีชีพของประเทศไทยพบว่า
เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปตั้งแต่อดีต (พ.ศ.2502-2555) จะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่าแนวโน้มแม่วัยรุ่นคือกลุ่มมารดาที่มีอายุต่ า
กว่า 20 ปีได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 5.44 ในป ี2503 
เป็นร้อยละ 16.59 ในปี 2555 ซึ่งนับว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในขณะเดียวกันอายุของคุณแม่วัยรุ่นก็ลดลงเรื่อยๆโดยในปี 
2555 พบคุณแม่อายุต่ าสุดเพียง 10 ปีเท่านั้นซึ่งจากข้อมูลใน
กลุ่มมารดาที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปีก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เช่นเดียวกันโดยเพิ่มจากร้อยละ 0.03 ในปี 2503 เป็นร้อยละ 
0.46 ในปี 2555 [2] ข้อมูลสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นแนวโน้ม
ของสถานการณ์ว่าได้เริ่มก่อตัวกลายเป็นวิกฤตของประเทศ
ไทยไปแล้วเนื่องจากพบว่าอัตราของมารดาวัยรุ่นได้เพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ สถานการณ์ พ.ศ.2555 พบว่าจ านวนการเกิดจากทุก
กลุ่มอายุมารดา 801,737 คนเป็นมารดาอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้น
ไปจานวน 668,710 คนคิดเป็นร้อยละ 83.41 จากจ านวนการ
เกิดทั้งหมดมารดาอายุต่ ากว่า 20 ปีจ านวน 133,027 คนคิด
เป็นร้อยละ 16.59 จากจ านวนการเกิดทั้งหมดซึ่งในกลุ่มนี้
ประกอบไปด้วยกลุ่มมารดาที่มีอายุ 15-19 ปีจานวน 129,320 
คิดเป็นร้อยละ 97.21 จากกลุ่มมารดาอายุต่ ากว่า 20 ปีและ
มารดาอายุต่ ากว่า 15 ปีจ านวน 3,707 คนคิดเป็นร้อยละ 
2.79 จากกลุ่มมารดาอายุต่ ากว่า 20 ปี [3] (กลุ่มภารกิจด้าน
ข้อมูลข่าวสารสุขภาพส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2555) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแควมะกอก 
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลฮอด อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มี  
ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554 – 2557) การคลอดบุตรของ
วัยรุ่นต าบลฮอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพบว่ามีการเพิ่ม จากร้อย

ละ 3.78 ในปี 2556 เป็นร้อยละ11.23 ในปี 2557   ของ
มารดาที่มาคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี  ในจ านวนนี้มีแม่วัยรุ่น
อายุน้อยที่สุด 12 ปี [4] ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตัวช้ีวัดการ
ด าเนินส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัยกระทรวง
สาธารณสุขปีงบประมาณ 2557 ได้ก าหนดเป้าหมายการ
ตั้งครรภ์ของสตรีที่มีอายุ 15-19  ปี  ไม่เกินร้อยละ10 [5] การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในต าบลฮอด ได้เพิ่มการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็ไม่
อาจโทษเด็กเพียงฝ่ายเดียว 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา บทบาทครอบครัว
ในการเผชิญปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิง เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับครอบครัวของฝ่ายหญิง ท าให้สามารถก้าวผ่าน
ปัญหาและด าเนินชีวิตได้อยา่งปกติสุขในสงัคม อย่างมีคุณภาพ
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาบทบาทครอบครัวในการเผชิญปญัหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิง ต าบลฮอดอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ่
 

วิธีด าเนินงาน 
 เป็นการวิจัยเชิงพรรณา  โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ร่วมกับการสังเกต โดยประชากรในการศึกษา  คือเป็น
ผู้ปกครองของฝ่ายหญิงที่ตั้งครรภ์อายุต่ ากว่า  20 ปี จ านวน 
10 ราย ที่อาศัยอยู่ในต าบลฮอด จังหวัดเชียงใหม่  และกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ประชากรดังกล่าวทุกคน สุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling)   

เครื่องมือที่ ใช้ ในการท าวิจัย เป็นแนวทางการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In depth-interview) ประกอบด้วย
แนวค าถามที่ผู้วิจัยตามผลการทบทวนวรรณกรรมจ านวน 5 
ค าถาม ครอบคลุมประเด็นบทบาทครอบครัวในการเผชิญ
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ปฎิบัติงานด้าน
สาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มี
ประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปี  มีความคุ้น เคยกับ
ประชากรศึกษาในพื้นที่ ท าให้ผู้ให้ข้อมูลให้ความไว้วางใจ และ
ข้อมูลในการศึกษานี้ ก็ จะใช้นามสมมุติ เพื่ อปฎิบั ติตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัย 

ข้ อมู ลที่ ได้ น าม าวิ เค ราะห์ เนิ้ อ ห า  (Content 
Analysis ) ซึงก่อนการวิเคราะห์ได้ตรวจสอบความตรงแบบ
สามเส้า (triangulation)ใช้ข้อความแยกเป็นประโยค คั่นตาม
วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยโดย ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลของโคไล
ซี [6] (Colaizzi, 1978)  
 

ผลการวิจัย 
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  การศึกษานี้จะเสนอ บทบาทครอบครัวในการเผชิญ
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหญิง ท าให้สามารถก้าว
ผ่านปัญหาและด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม 
 

1.การเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษากับผู้ปกครองท่ีมีบุตรก่อน
วัยอันควร สิ่งที่ได้จากการศึกษานี้ ได้ค้นพบว่าการเผชิญ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการศึกษานี้ประเด็นท่ีส าคญัที่สดุคือ 
ความเชื่อเรื่องเวรกรรม  เวรคือการท าบาป กรรมคือผลของ
การกระท า  บางกรณีก็มองว่ากรรมเป็นผลของการกระท า
อย่างเช่น ผู้ปกครองท่านหนึ่งบอกว่า  

“เป็นกรรมทีเ่กิดจากการกระท า เมื่อเกิดขึ้นก็ต้อง
ยอมรับเพราะว่าแมไ่ดส้อนได้บอกทุกอย่างแล้ว ไม่ฟัง สอนให้
เป็นบทเรียนก็ยังพลาดอีก เมื่อพลาดก็ยอมรับเพราะชีวิตต้อง
เดินต่อไป”   

บางคนบอกว่าไม่ได้มีแตเ่ราคนเดยีวคนเดียว โดย
ปกติธรรมชาติความเป็นมนุษย์เรารู้สึกผดิแต่ความรูส้ึกผดิของ
เราเราก็ชดเชยที่เห็นว่าคนอ่ืนก็เปน็แบบนี้  จากการศึกษา
พบว่า ทุกกรณีที่ศึกษาคิดว่า ไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวท่ีเป็นแบบ
นี้ท่ัวบ้านทั่วเมือง คนอื่นเค้า 

นอกจากน้ียังมีครอบครัวที่คดิว่าเป็นบทเรียน
ภายหลังเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร ยังมีบางกรณีที่เกดิ
การตั้งครรภ์ซ้ า ทั้งที่ทางครอบครัวได้สอนในเรื่องการ
คุมก าเนิด มไีด้เมื่อพร้อมจะได้ไมเ่ป็นปัญหาทางครอบครัว แต่
ก็มีการเกิดการตั้งครรภ์ซ้ า อีกดังเช่น 

ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1 “ให้ถือเป็นบทเรียนพลาดไปแล้ว 
ก็ต้องยอมรับ” ผู้ให้ข้อมลู 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2  “ให้ถือเป็นบทเรียน พ่อมันก็มี
ไม่ได้ท้องไม่มีพ่อ” ผู้ให้ข้อมลู 
 

2.การยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
ครอบครัวส่วนใหญ่ในช่วงขณะที่เกิดการตั้งครรภ์ 

สามารถที่จะเผชิญกับปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
โดยอาศัย เวลา และยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามความเป็น
จริง ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอย่างที่ เคยเป็น 
ภายหลังเผชิญกับปัญหา 

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1  
“ทีแรกก็เครียด  นอนคุยกันกับสามีให้ก าลังใจกัน 

ช่วยกันดูแลลูกและหลานที่จะเกิดมา  เวลาเป็นเรื่องส าคัญ
ที่สุด นานวันไปก็ท าใจได้ ถือกว่าเป็นกรรมที่ครั้งแรก ที่เอาลูก
ออก เขาอยากมาเกิดไปเอาเขาออก 
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 

“ เมื่อเกิดเกิดแล้วก็ยอมรับ ท าไงได้สิ่งมีชีวิต เอา
ออกก็บาปท าไรก็ท าไม่ขึ้น ท าให้เกิดก็ต้องเลี้ยง  ทีแรกแม่
เครียด นอนละเมอด่าคนข้างบ้าน  พอไปเก็บล าไยก็ได้เจอ
เพื่อนได้พูดคุย มีครั้งหนึ่งแม่เวียนศรีษะ คลื่นไส้ ไปหาหมอ
ความดันขึ้นได้กินยาความดัน หมอบอกเป็นเครียด พยายาม
อย่าอยู่คนเดียว ให้อยู่กับเพื่อนเยอะๆ หาไรท า นานวันก็ท าใจ
ได้  แต่หลังที่กุ้งมีลูกพ่อแม่สอนก็ฟังไม่ดื้อเหมือนแต่ก่อน งาน
บ้านท าหมด แม่ไม่ได้ท า”  

การเผชิญปัญหาเมื่อเกิดปัญหากต็อ้งท าใจยอมรับ
กับสิ่งท่ีมันเกิดขึ้น  มันเกดิขึ้นแล้วไม่มีใครอยากให้เกิด ก็ต้องสู้
ต่อไป เวลาผ่านไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ท่ีผ่านมาคดิว่าเป็นบทเรียน 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษานี้ค้นพบเงื่อนไขของการเผชิญปัญหามี
เงื่อนไขส าคญัที่จะกลา่วถึง ดังนี้ 
 

1. เศรษฐกิจ  
เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการดูแล

สมาชิกภายในครอบครัว  ในอดีตพ่อเป็นคนหารายได้หลัก
ดูแลครอบครัว แม่จะเป็นคนดูแลบ้านหรือแม่บ้านที่ค่อยดูแล
คนในครอบครัวการดูแลใกล้ชิดลูก  เมื่อสังคมแปรเปลี่ยนไป
ในยุคปัจจุบัน ผู้หญิงบางรายไม่เคยประกอบอาชีพหารายได้มา
ก่อน ขณะที่บางรายมีงานท าแล้วแต่รายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะหารายได้ได้น้อยกว่าผู้ชาย  ใน
ครอบครัวที่มีฐานะยากจนหรือรายได้น้อย รายได้ไม่พอกับ
รายจ่าย ต้องออกท างานหาเช้ากินค่ า เมื่อพ่อและแม่ต่างคน
ต้องท างาน เวลาที่ดูแลลูกก็อาจจะน้อยลง ท าให้เด็กที่ก าลัง
ต้องการความอบอุ่นและการเอาใจใส่จากพ่อแม่ในช่วงเวลานี้
ขาดหายไป   ความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจจึงผลักดันให้สามี
และภรรยาจากไปหางานท า แบบแผนการอบรมเลี้ยงดูบุตร
ของครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวมีแนวโน้ม
ปล่อยเด็กให้อยู่ตามลพังมากขึ้น ซึ่งมีผลให้ครอบครัวไม่
สามารถท าหน้าที่ บทบาทในการดูแลอบรมเด็กในครอบครัว
ได้ดี[3]  

เศรษฐกิจในช่วงลูก เมื่อลูกเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร  ยังไม่มีอาชีพที่มาของรายได้จึงต้องอาศัยพ่อแม่ใน
เรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมด    หลังจากอยู่ไฟหรืออยู่เดือนใน
ภาษาเหนือ  เด็กก็ต้องออกบ้านไปหางานท า เพื่อแบ่งเบา
ภาระของพ่อแม่  การรับบทบาทในการดูแลลูก ท าให้ ย่า ยาย 
ต้องรับภาระหนัก ต้องดูแลหลาน 
2. ความสัมพันธ์คนในครอบครัว  
         การศึกษาภาวะความอยู่ดีมีสุขของประชาชนด้านชีวิต
ครอบครัวมีแนวโน้มลดลง [7] โดยเฉพาะดัชนีด้านสัมพันธภาพ
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ที่อบอุ่นในครอบครัวมีค่าดัชนีลดลงจากร้อยละ 80.85 ในปี 
2539 ลดลงเป็น  70.77 ในปี  2545 แสดงให้ เห็นการอยู่
ร่วมกันและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวเริ่มเสื่อมสลาย 
ความผูกพันและความเกื้อกูลกันในครอบครัวเริ่มห่างเหิน อัน
เนื่องมาจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจบังคับให้สมาชิกใน
ครอบครัวต่างต้องพึ่งตนเองมากขึ้น ขาดการ ดูแลเอาใจใส่ซึ่ง
กันและกันในครอบครัว ท าให้ครอบครัวมีความผูกพันกัน
น้อยลง ความห่วงใยอาทร ความเสียสละ ความอดทนและ
พึ่งพาต่อกันลดน้อยลง ขาดความเข้าใจระหว่างคู่สมรส  พ่อ
แม่กับลูก  พี่กับน้อง หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว  เป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาความรุนแรงทั้งในครอบครัวและใน
สังคมด้วยเช่นกัน 
          ความสัมพันธ์ของครอบครัวมีผลต่อวัยรุ่นหญิงส่งผล
ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ครอบครัวที่หวาดหวั่น
แหล่งกลาง   ก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีต่อการมีชีวิต
ครอบครัวทางวัยรุ่นหญิง  
 

3. การศึกษา 
        ในกรณีศึกษาพบว่ามีหลายกรณี ท่ีวัยรุ่นกรณีศึกษาไป
เรียนหนังสือในต่างจังหวัดและต่างอ าเภอ โอกาสที่ครอบครัว
จะอบรมเลี้ยงดู ก็ค่อนข้างยากขึ้น  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมโดยเฉพาะสังคมออนไลน์  (Social Media)  ท าให้
ครอบครัวหรือพ่อแม่ ไม่สามารถตามสังคมที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว 
        การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
ในสังคมชนบท มีความเอื้ออาทรต่อการเป็นสังคมเมืองมากข้ึน 
ครอบครัวส่วนใหญ่ส่งลูกไปเรียนต่อในเมือง  บางครอบครัวส่ง
ลูกไปเรียนต่อต่างจังหวัดหรือต่างอ าเภอ ทั้งนี้ผู้ปกครองไม่ได้
อยากให้ไปเรียนไกลบ้านไม่สามารถดูลูกได้อย่างใกล้ชิด แต่
เมื่อลูกต้องการไปเรียนพ่อแม่ก็จ าเป็นต้องส่งเรียนเพราะ
คาดหวังอยากให้ลูกเรียนสูง ไม่ต้องมาล าบากเหมือนตน  แต่
ไปเรียนต้องตั้งใจเรียนและเรียนให้จบ  เมื่อเกิดการตั้งครรภ์
ระหว่างเรียนครอบครัวส่วนใหญ่เลือกที่จะให้ออกมามามี
ครอบครัวให้เรียนรู้ชีวิตหลังจากการมีครอบครัว  และก็มีบาง
ครอบครัวที่ให้หยุดเรียนกลับมาคลอดลูกแล้วกลับไปเรียนต่อ  
 

4 ความรู้เร่ืองการคุมก าเนิด 
เรื่องการคุมก าเนิดทางโรงเรียนได้สอนทักษะการใช้ชีวิต

ของวัยรุ่นในเรื่องของเพศศึกษาและการคุมก าเนิด  ผู้ปกครอง
ก็ได้สอนในเรื่องการคุมก าเนิด  วัยรุ่นหญิงมีความรู้ว่าถ้ามี
เพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วไม่ได้ป้องกันจะเกิดการตั้งครรภ์  บาง
กรณีเลือกใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดแต่ทานไม่ถูกวิธี บางกรณีรู้ว่า
ไม่ได้ป้องกันหากมีเพศสัมพันธ์จะเกิดการตั้งครรภ์ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
      ขอขอบคุณพระคณุครอบครวักลุ่มตัวอย่าง ผูป้กครอง
วัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นหญิง  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีศึกษา
ทุกท่าน ที่เข้าร่วมงานวิจัยครั้งนี้ ส าหรับความร่วมมือเป็น
อย่างดีและประสบการณ์ชีวิตอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  
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ปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุผลเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ และเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญ จาก

ข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะของส านักงานหลักประกันสุขภาพ พบว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นอีกจุดหนึ่งที่มี
การใช้ยาปฏิชีวนะในปริมาณมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะมีการใช้ยาปฏิชีวนะไม่สมเหตุผล ทางโรงพยาบาลเถิน และรพ.สต. ทั้ง 18
แห่ง จึงได้จัดท าโครงการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลขึ้น ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ของ รพ.สต. ในอ าเภอเถิน 18 แห่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554-2558 โดยวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการจากร้อยละการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผล ปริมาณ และมูลค่า
การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็น ในกลุ่มรหัสโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน และกลุ่มรหัสโรคท้องเสียเฉียบพลัน ของ รพ.
สต. ในอ าเภอเถิน ทั้ง 18 แห่ง  ผลการศึกษาวิจัย พบว่ามูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ
ส่วนบน และโรคท้องเสียเฉียบพลนัคิดเป็นมูลค่า 1,101,839 บาท ส่วนปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นตลอดช่วงเวลา
ที่ศึกษา โดยวิเคราะห์จากปริมาณยาโดยเฉลี่ยส าหรับการรักษาต่อวันตามขนาดข้อบ่งใช้หลัก (defined daily dose; DDD) คิด
เป็น 167,876.15 DDD  ส่วนร้อยละของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล มีรพ.สต. เพียง 3 แห่งจาก 18 แห่ง ท่ีมีร้อยละ
ของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะน้อยกว่าร้อยละ 20 ในทั้งสองกลุ่มโรค จากผลการศึกษาพบว่า มูลค่า ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะเกิน
ความจ าเป็น และร้อยละการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผล โดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นควรด าเนินกิจกรรม
โครงการฯ ต่อไป โดยควรวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการฯ เพื่อพัฒนาโครงการฯ ให้มีประสิทธิผลมากข้ึน
และมีความยั่งยืนต่อไป 
ค าส าคัญ  : ยาปฏิชีวนะ, การใช้ยาอย่างสมเหตุผล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, ประสิทธิผลของโครงการ 

 
Abstract 

Irrational use of antibiotics led to a major public health problem, antibiotic resistance. Data from the 
National Health Security Office (NHSO) revealed high consumption rate of antibiotics at the level of primary 
care unit (PCU or the health promoting hospitals), signaling a risk of irrational antibiotic use.  Therefore, 
Thoen hospital and its 18 PCU had implemented the Antibiotic Smart Use (ASU) project to fight this 
problem. This study aimed to analyze the effectiveness of ASU project at the PCU level in fiscal year 2011-
2015 by analyzed the volume (as measured by defined daily dose (DDD)), cost, and percentage of irrational 
antibiotics dispensing in upper respiratory tract infection (URIs) and acute gastro-enteritis (AGE). During the 
study period, the results showed a total of 167,876.15 DDD from irrational antibiotics dispensing for URIs 
and AGE and this costed for 1,101,839 baht. Only 3 out of 18 PCU had less than 20% of irrational antibiotic 
dispensing for both URIs and AGE. However, the overall rate of antibiotic dispensing reduced overtime after 
the ASU project implementation.  Therefore, the ASU project should be continued and further study is 
needed to explore on factors related to project effectiveness and its sustainability. 
Keyword: project effectiveness, antibiotics, rational drug use, health promoting hospitals
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บทน า  

การส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลเป็น
วิธีการหนึ่งที่ ช่วยลดปัญหาเช้ือแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ 
ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก จากข้อมูลสถิติของ
องค์การอนามัยโลกพบว่าในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีผู้เสียชีวิต
อย่างน้อย 700,000 คน/ปี และได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี พ.ศ. 
2593 จะมีจ านวนผู้เสียชีวิตจากเช้ือดื้อยาปฏิชีวนะในทวีป
เอเชีย 4 ,730 ,000 คน/ปี รองลงมาคือทวีปแอฟฟริกามี
ผู้เสียชีวิต 4,150,000 คน/ปี [1] และข้อมูลจากศูนย์ควบคุม 
และป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกาปี พ.ศ. 2556  พบว่ามี
จ านวนประชากรเกิดอาการดื้อยาปฏิชีวนะจากการรักษาด้วย
ยาปฏิชีวนะประมาณ 2 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากการติด
เชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะไม่ต่ ากว่า 23,000 คน/ปี[2] ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product; GDP) ในภาพรวมของเศรษฐกิจ
โลกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 – 2593 คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 
100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ[1-2] 

 
สถานการณ์การดื้อยาปฏิชีวนะของเช้ือแบคทีเรียของ

ศูนย์เฝ้าระวังเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พบว่าการติด
เช้ือดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทยส่งผลกระทบด้านสุขภาพ 
โดยในแต่ละปีพบคนไทยติดเช้ือดื้อยาปฏิชีวนะมากกว่า 
100,000 คน/ปี  เสียชีวิตด้วยสาเหตุ เช้ือดื้อยาปฏิ ชีวนะ
มากกว่า 30,000 คน/ปี เฉลี่ย 100 คน/วัน ถือเป็นวิกฤติทาง
สุขภาพที่ต้องเร่งควบคุม และป้องกัน ผลดังกล่าวสร้างความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจปีละกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี [3] และ 
จากฐานข้อมูลของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พบว่าปริมาณการสั่ งใช้ยาใน
รูปแบบของปริมาณยาโดยเฉลี่ยส าหรับการรักษาต่อวันตาม
ขนาดข้อบ่งใช้หลัก (defined daily dose; DDD) และมูลค่า
ยาปฏิชีวนะ พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 การจ่ายยา
ปฏิชีวนะในแผนกผู้ป่วยนอกคิดเป็น 117.3 ล้าน DDD หรือมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.1 DDD ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน จ านวน
ใบสั่งยาที่มียาต้านแบคทีเรียคิดเป็นร้อยละ 19 ของใบสั่งยาที่
จ่ายให้ผู้ป่วยนอกทั้งหมด ซึ่ง amoxicillin เป็นยาที่มีสัดส่วน
การจ่ายมากที่สุด มากถึงร้อยละ 50 และคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 
215 ล้านบาท โดยเป็นการสั่งจ่ายจาก รพ.สต.มากท่ีสุดถึงร้อย
ละ 52[4] 

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวองค์การอนามัยโลกได้ประชุม
สมัชชาสุขภาพโลกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 องค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ได้ร่าง
แผนปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5 ข้อโดยกล

ยุทธ์ข้อที่ 1 - 4 เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยในการบรรลุปัญหาการดื้อ
ยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรีย[1-3] 

ในประเทศไทยการแก้ไขปัญหาโดยก าหนดนโยบาย
แห่งชาติด้านยา พ.ศ.2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ยาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 หรือในลักษณะของโครงการ
ระดับประเทศ  เช่น  โครงการการใช้ยาปฏิ ชีวนะอย่ าง
สมเหตุสมผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยกองควบคุมยา 
ได้เริ่มด าเนินโครงการน าร่องเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (Antibiotics Smart Use) เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเน้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมีเป้าหมายเฉพาะนั่นคือ ลดการ
ใช้ยาปฏิชีวนะใน 3 โรค ได้แก่ โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ
ส่วนบน ท้องร่วงเฉียบพลัน และแผลเลือดออก [5] และ ใน 
พ.ศ. 2556 ได้ด าเนินโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
อ ย่ า ง ส ม เห ตุ ผ ล  (Rational Drug Use Hospital; RDU 
Hospital) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555 -2559[6] 

การด า เนิ น งาน ในจั งห วั ด ล าป างโดยส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดล าปางได้ด าเนินการตามนโยบายแห่งชาติ
ด้านยา และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 
2555 - 2559 โดยส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
ตั้ งแต่ ปี  พ .ศ . 2555 แล ะ ใน ปี  พ .ศ . 2557 ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดล าปางได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลโดยให้โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งเข้าร่วม
โครงการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ใน 2 กลุ่มโรค คือ 
โรคติด เช้ือระบบทางเดินหายใจส่วนบน และท้องเสีย
เฉียบพลัน โดยมีเป้าหมายอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะไม่เกิน 
ร้อยละ 20[7] 

โรงพยาบาลเถินเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 
ระดับ ทุติยภูมิ รับผิดชอบรพ.สต.ทั้งหมด 18 แห่ง เข้าร่วม
โครงการการใช้ยาปฏิชีวนะย่างสมเหตุผลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 โรงพยาบาลได้ด าเนินโครงการฯใน รพ.สต.ได้
ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขด้านแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะ
สมเหตุผล  และการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
โดยใช้สื่อเช่น ป้ายไวนิล โปสเตอร์ติดประกาศในรพ.สต.ทั้ง 18 
แห่ง แจกไฟฉายแสงสีขาวส่องล าคอ ในการด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวขาดการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถทราบ
ถึงสถานการณ์ และผลการด าเนินงานโครงการการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะ
ในภาพรวมทั้งอ าเถอเถินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สูงขึ้น
ร้อยละ 45 และการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคระบบทางเดินอาหาร
เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 21[7]  
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วัตถุประสงค ์
เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการการใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลใน รพ.สต.ทั้ง 18 แห่ง ของอ าเภอ
เถิน จังหวัดล าปาง โดยวิเคราะห์จากร้อยละการสั่งใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผล ปริมาณ และมูลค่าการใช้ยา
ปฏิชีวนะเกินความจ าเป็น ในกลุ่มโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ
ส่วนบน และท้องร่วงเฉียบพลัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 – 2558  
 

วิธีด าเนินงาน 
ประชากร คือ ฐานข้อมูล JHCIS ของ รพ.สต. ทั้ง 18 

แห่ง ของอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้อมูลผู้ป่วยทุกรายจากฐานข้อมูล 

JHCIS ที่มารับบริการที่รพ.สต. ทั้ง 18 แห่ง ของอ าเภอเถิน 
จังหวัดล าปาง ตั้ งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ.  2554 - 2558 
(ตุลาคม พ.ศ. 2553 - กันยายน พ.ศ. 2558) ซึ่งครอบคลุมทั้ง
ก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) และหลังด าเนินโครงการการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555) 

เกณฑ์คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นติดเช้ือ
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน ตามกลุ่มรหัส ICD-10 ในบัญชี
โรคย่อยหนึ่งจากบัญชีจ าแนกทางสถิติระหว่างประเทศ ฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 10 (ICD-10) ปี พ.ศ.2559 เฉพาะกลุ่มรหัส J00 
(acute nasopharyngitis), J010 (acute maxillary 
sinusitis), J011 (acute frontal sinusitis), J012 (acute 
ethmoidal sinusitis), J013 (acute sphenoidal 
sinusitis), J014 (acute pansinusitis), J018 (other acute 
sinusitis), J019 (acute sinusitis, unspecified), J020 
(streptococcal pharyngitis), J029 (acute pharyngitis, 
unspecified), J030 (streptococcal tonsillitis), J040 
(acute laryngitis), J050 (acute obstructive laryngitis), 
J069 (acute upper respiratory infection, unspecified), 
J101 (influenza with other respiratory 
manifestations, influenza virus identified), J111 
(influenza with other respiratory manifestations, 

virus not identified), J209 (acute bronchitis, 
unspecified), J219 (acute bronchiolitis, unspecified), 
B349 (viral infection, unspecified) โดยกลุ่มรหัสโรคที่ใช้
ในการศึกษาเหล่านี้เป็นรหัสโรคที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
ตามคู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 2. ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคท้องร่วง
เฉียบพลัน ในบัญชีโรคย่อยหนึ่งจาก ICD -10 เฉพาะกลุ่มรหัส 
A050 (food-borne staphylococcal intoxication), A053 
(food-borne Vibrio parahaemolyticus intoxication), 
A054 (food-borne bacillus cereus intoxication), A059 
(bacterial food-borne intoxication, unspecified), 
A0 8 0  (rotaviral enteritis),  A0 8 4  (viral intestinal 
infection, unspecified),  A0 9  (diarrhea and 
gastroenteritis of presumed infectious origin) โดยกลุ่ม
รหัสโรคที่ใช้ในการศึกษาเหล่านี้เป็นรหัสโรคที่ไม่จ าเป็นต้องใช้
ยาปฏิชีวนะตามคู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 
 3. แฟ้มข้อมูลที่ใช้คือ Drug (รหัสยาที่ใช้), Person 
(ประชากร), Diagnosis (รหัสวินิจฉัยโรค), Service (การ
บริการ)โดยกลุ่ มรหั ส  ICD - 10 ทั้ งสองกลุ่มนี้ เป็นรหั ส
วินิจฉัยโรคที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะตามคู่มือโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปี 2558 [8] 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์มูลค่ายา และปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะเกิน

ค วามจ า เป็ น   และร้ อ ยละการ ใช้ย าป ฏิ ชี วน ะอย่ า ง
สมเหตุสมผล ก่อนและหลังการด าเนินโครงการการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดยใช้โปรแกรม E-tool V1.0   

มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็น = ผลคูณของ
ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะแต่ละชนิด ท่ีใช้ในกลุ่มโรคตามรหัส
โรคที่เข้าร่วมโครงการ กับราคากลางของยาปฏิชีวนะในแต่ละ
ชนดิ 

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุสมผลในโรคติด
เชื้อทางเดินหายใจส่วนบน  

ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะน าเสนอเป็น Utilization in 
DDD (Defined Daily Dose) ระบุโดยองค์การอนามัยโลก ใน 
ATC/DDD Index 2012  

 

สูตรค านวณมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็น 
 

 
 
 
 

ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอยา่งไม่สมเหตุสมผลในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน หรือท้องเสียเฉียบพลัน 
= จ านวนผูป้่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนหรือทอ้งเสียเฉียบพลันที่ได้รับยาปฏิชีวนะ x 100 

จ านวนผู้ปว่ยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนทั้งหมด 
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สูตรค านวณร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไมส่มเหตุสมผลในโรคตดิเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้การด าเนินโครงการการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลได้ก าหนดตัวช้ีวัดตามกระทรวงสาธารณสุข โดย
ก าหนดร้อยละการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะไม่เกินร้อยละ 20 ในกลุ่ม
โรคทางเดินหายใจส่วนบน และกลุ่มโรคท้องเสียเฉียบพลัน 
โดยผลการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งการน าเสนอตามโรค ซึ่งเห็นผล
ที่แตกต่างกัน และแบ่งกลุ่มของ รพ.สต. ออกเป็น 2 กลุ่มตาม
ขนาด โดยใช้เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขในการเทียบ
ขนาดของรพ.สต. กลุ่มที่ 1 รพ.สต.ที่มีขนาดเล็กที่มีจ านวน
ประชากรในเขตรับผิดชอบไม่เกิน 3,000 คน มีทั้งหมด 10 
แห่ง ประกอบด้วย TN-S1, TN-S2, TN-S3, TN-S4, TN-S5, 
TN-S6, TN-S7, TN-S8, TN-S9, TN-S10 (S =  small เป็ น
รหัสแทน รพ.สต. ขนาดเล็ก) ส่วนกลุ่มที่ 2 รพ.สต. ขนาด
กลาง และ ขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 8 แห่ง ประกอบด้วย TN-
M1 , TN-M2 , TN-M3 ,TN-M4 , TN- M5 , TN-M6 , TN-M7 , 
TN-L1 โดยขนาดกลางมีประชากรในเขตรับผิดชอบมากกว่า 
3,000 คน แต่ไม่เกิน 8,000 คน (M= medium เป็นรหัสแทน 
รพ.สต. ขนาดกลาง) และ ขนาดใหญ่มีประชากรในเขต
รับผิดชอบมากกว่า 8,000 คน (L= Large เป็นรหัสแทน รพ.
สต.ขนาดใหญ่) 

  
1) การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในกลุ่มโรคระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบน 

ร้อยละของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในกลุ่ม
โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนในรพ.สต.ขนาดเล็ก พบว่ามี
เพียง 1 แห่งจาก 10 แห่ง ที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 
20 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข คือ รพ.สต.TN-S2 
คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนรพ.สต.อื่นๆที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์แต่มี
แนวโน้มที่จะลดลงคือ รพ.สต.TN-S1, TN-S3, TN-S4, TN-
S5, TN-S6, TN-S9 และ TN-S10 ยกเว้นรพ.สต.TN-S7 และ
TN-S8 มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ
ของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะสูงสุดอยู่ที่รพ.สต. TN-S7 คิดเป็น
ร้อยละ 70.45 ส่วนปริมาณการใช้ยาเกินความจ าเป็นสูงที่สุด
อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ รพ.สต.S10 คือ 3,859.50 

DDD จากข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ลดลง ยกเว้น รพ.
สต.TN-S9 ที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นโดยเฉพาะช่วงรอยต่อของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558 (ภาพที่1) 

ร้อยละของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในกลุ่ม
โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนในรพ.สต.ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ พบว่ามี รพ.สต. เพียง 2 แห่ง จาก 8 แห่ง คือ รพ.
สต.TN-M1 และ TN-M5 เท่านั้นที่ผ่านตามข้อก าหนดที่มีการ
สั่งใช้ไม่เกินร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่ งคิดเป็นร้อยละ  25 ส่ วนรพ.สต.TN-M2 และTN-L1 มี
แนวโน้มที่จะสั่งใช้เพิ่มมากข้ึนโดย รพ.สต.TN-L1 มีร้อยละการ
สั่งใช้สูงสุดในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 คือ ร้อยละ 71.49 
ส่วนรพ.สต.TN-M4 และ TN-M6 ร้อยละการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
เกินความจ าเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่ในลักษณะคงตัว 
ส่วน  TN-M3 และ TN-M7มีแนวโน้นร้อยละการสั่ งใช้ยา
ปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในกลุ่มโรคทางเดินหายใจส่วนบน
ลดลง แต่ยังไม่สามารถลดลงได้ต่ ากว่าร้อยละ 20 ส่วนปริมาณ
การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็น พบว่า รพ.สต.TN-L1 มี
ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะสูงสุดคือ 6,545.40 DDD ปริมาณ
การใช้ยาปฏิชีวนะโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ยกเว้น รพ.
สต.TN-M2 มีแนวโน้มที่ เพิ่มมากขึ้น ตั้ งแต่ปีงบประมาณ 
2556 เป็นต้นมา และในด้านของผลรวมปริมาณการใช้ยา
ปฏิชีวนะที่เกินความจ าเป็นในกลุ่มรพ.สต.ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่คือ 87,831.10 DDD (ภาพที่2)  

เมื่อพิจารณามูลค่าการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง 18 แห่ง พบว่า มูลค่าการใช้ยา
ปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในโรคระบบทางเดินหายใจของ กลุ่ม
รพ.สต.ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 - 2558 รพ .สต .TN-M1, TN-M3, TN-M4, TN-M5, 
TN-M6 และTN-L1 มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะมีแนวโน้มลดลง  

ส่วนรพ.สต.TN-M2, TN-M7 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น รพ.สต.
TN-L1 มี มู ลค่ าที่ สู งที่ สุ ดอยู่ ในปี  พ .ศ . 2555 มี มู ลค่ า 
59,661.00 บาท ส่วนของรพ.สต.ขนาดเล็ก พบว่า รพ.สต.TN-
S1, TN-S5, TN-S7 และ TN-S10 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดย 

ปริมาณการใช้ยาปฏิชวีนะชนิดรับประทานทุกประเภท (จ านวนDDD) = A x B / C 
A = จ านวนหนว่ยของยาปฏิชีวนะชนิดนั้นแต่ละความแรง ที่สั่งใช้กับผู้ปว่ยนอกที่มารับบริการในรหัสโรคโครงการ ASU ใน
แต่ละปีงบประมาณ 
B = ความแรงของยาชนิดนั้น (มิลลิกรัม)  
C = ค่า DDD ที่ WHO ก าหนด 
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รพ .สต . TN-S5 มี มู ลค่ าการสั่ งใช้ยาปฏิ ชี วนะสู งสุ ด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีมูลค่า 24,249.50 บาท  
 
2) การสั่ งใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในกลุ่มโรค
ท้องร่วงเฉียบพลัน  

ร้อยละการสั่ งใช้ยาปฏิ ชีวนะในกลุ่ ม โรคท้ องเสี ย
เฉียบพลันของกลุ่ม รพ.สต.ขนาดเล็ก พบว่ามีรพ.สต. 2 แห่ง 
จาก 10 แห่ง คือ รพ.สต.TN-S4 และTN-S5 ที่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่ร้อยละ 20 ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของจ านวนที่ผ่านมาตรฐาน ส่วนรพ.สต.ที่มี
แนวโน้มที่ดีขึ้นสามารถลดการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะได้มี 5 แห่ง 
คือ รพ.สต.TN-S1, TN-S2, TN-S3, TN-S6, TN-S9  ส่วนรพ.
สต.ที่มีแนวโน้มที่จะสั่งใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มมากข้ึนมี 3 แห่ง คือ 
TN-S7, TN-S8 และTN-S10 (ภาพที่3) 

ร้อยละการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในกลุ่มโรค
ท้องเสียเฉียบพลันในรพ.สต.ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 พบว่ามี รพ.สต. เพียง 3 
แห่ง จาก 8 แห่ง ที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 20 
คือ รพ.สต.TN-M2, TN-M5 และTN-M6 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
37.5 ของจ านวนที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  

ส่วนรพ.สตที่มีแนวโน้มในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะลดลงมี 3 
แห่ง คือ รพ.สต. TN-M1, TN-M3 และTN-M4 รพ.สต.ที่มีการ
สั่งใช้เพิ่มขึน้มี 2 แห่ง คือ TN-M7 และTN-L1 (ภาพที่4) 

ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็น พบว่า ในรพ.
สต.ทุกขนาด มีปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นใน
กลุ่มโรคท้องเสียเฉียบพลันในปริมาณน้อย เมื่อไปดู ใน
รายละเอียดของข้อมูล 21 แฟ้ม พบว่าจ านวนผู้ป่วยในกลุ่ม
โรคท้องเสียเฉียบพลันนั้นมีน้อย หากวิเคราะห์ข้อมูลของมูลค่า
และปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในบางพื้นที่
เช่น TN-M7 พบว่าร้อยละของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะมากถึง 
100% แต่เมื่อดูในรายละเอียดของข้อมูลแล้วมีจ าผู้ป่วยเพียง 
1 ราย มีมูลค่าการใช้เพียง 30 บาท 

มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในโรคท้องเสีย
เฉียบพลันในรพ.สต.ขนาดกลางและขนาดใหญ่ พบว่า รพ.สต. 
TN-M3 TN-M4 และTN-L1มีมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกิน
ความจ าเป็นในโรคท้องเสียเฉียบพลันสูงเกินกว่า    ค่ามัธย
ฐานของกลุ่มในทุกปีงบประมาณ หากพิจารณาเรื่องระยะทาง 
พบว่า TN-L1 เป็นพื้นที่อยู่ในตัวอ าเภอสามารถเข้าใช้บริการ
ได้ง่าย และมีประชากรในเขตรับผิดชอบจ านวนมาก ส่วน TN-
M3 และTN-M4 เป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวอ าเภอและ
รพ.เถิน ท าให้ประชาชนในพื้นที่มาเข้าใช้บริการมาก และ 
พบว่ามูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มรพ.สต.ขนาดกลางและ
ใหญ่ มีแนวโน้มลดลง ส่วนมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความ

จ าเป็นของกลุ่มโรคท้องเสียเฉียบพลันใน รพ.สต.ขนาดเล็ก
พบว่า รพ.สต.TN-S10 และTN-S8 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น 
ส่วนรพ.สต.TN-S1 มีมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคท้องเสีย
เฉียบพลันสูงสุดอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คิดเป็นมูลค่า  
1,027.50 บาท  ส่วนรพ.สต.อื่นๆมีแนวโน้มที่ลดลงตั้งแต่เริ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

 
อภิปรายผล 

การติดตามปริมาณและมลูค่าการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน และโรคท้องเสียเฉียบพลัน 
เพื่อวิเคราะหป์ระสิทธิผลของการด าเนินโครงการการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างสมเหตสุมผล พบว่ามูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะ
เกินความจ าเป็นในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน และ
โรคท้องเสียเฉียบพลัน คิดเป็นมลูค่ารวม 1,101,839 บาท 
ส่วนปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะเกนิความจ าเป็น โดยคดิจาก
ปริมาณยาโดยเฉลี่ยส าหรับการรักษาต่อวันในขนาดยาของการ
ให้ต่อเนื่อง เพื่อให้ผลการรักษาที่คงอยู่ (Defined Daily 
Dose; DDD) จากการศึกษาวิจยั พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 - 2558 มีปรมิาณยาการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็น 
167,876.15 DDD ซึ่งปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะเฉลี่ยต่อวันยิ่ง
มีปริมาณมากเท่าไรยิ่งส่งผลต่อเชือ้ดื้อยามากขึ้น [8]  
 
การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นของกลุ่มโรคระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบน 

ร้อยละของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในกลุ่ม
โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนในรพ.สต.ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ จากข้อมูลการศึกษา พบว่ามีรพ.สต.เพียง 3 แห่ง
จากทั้งหมด 18 แห่ง ที่มีการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะไม่เกินร้อยละ 
20 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข คือ รพ.สต.TN-M1, 
TN-M5 และTN-S2  ส่ วนรพ .สต.TN-S7, TN-S8, TN-M2, 
TN-M3, TN-M7 และTN-L1 มีแนวโน้มที่สั่งใช้ยาปฏิชีวนะ
เพิ่มมากขึ้น จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ในรพ.สต.TN-
M3 พบว่ามีปัญหาด้านการเบิกจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
บางครั้งเมื่อผู้ป่วยเรียกหายาปฏิชีวนะจึงจ าเป็นต้องให้ยา
ปฏิชีวนะ เพื่อลดผลกระทบจากผู้ป่วยท าให้มีแนวโน้มที่จะใช้
เพิ่มขึ้น และจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เหลือ พบว่า
ประสบปัญหาเดียวกัน  แต่ ในกลุ่ มตั วอย่ างที่ มี ผลการ
ด าเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขมีส่วน
ที่ แตกต่างออกไป คือใช้สื่อร่วมกับการรักษา มีการให้
รายละเอียดในขั้นตอนการตรวจรักษาที่มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับ
คู่มือการใช้ยาสมเหตุผลในรพ.สต.มีการใช้ไฟฉายแสงขาวส่อง
ดูคอผู้ป่วย และมีการใช้แผ่นภาพเรื่องการติดเช้ือในการ
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อธิบายแก่ผู้ป่วย [9] ซึ่งสามารถลดแรงต้านจากผู้ป่วย และเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือได้มากข้ึน 

ด้านปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นทั้งในโรค
ระบบทางเดินหายใจส่วนบนสต.ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 พบว่า ผลรวมปริมาณ
การใช้ยาปฏิชีวนะที่เกินความจ าเป็นเท่ากับ 87,831.10 DDD 
ในรพ.สต.ขนาดเล็กมีผลรวมปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะที่เกิน
ความจ าเป็นเท่ากับ 80,045.05 DDD ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2555 รพ .สต .TN-L1 และTN-S10 มี ป ริ ม าณ ก ารใช้ ย า
ปฏิชีวนะสูงสุดคือ 6,545.40 และ 3859.50 DDD ตามล าดับ 
ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะเกินจ าเป็นยิ่งมีค่าเพิ่มมากข้ึน อาจมี
ความเสี่ยงในการเกิดเช้ือดื้ ยาปฏิ ชีวนะได้มากขึ้น จาก
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการบริโภคยาต้าน
ปฏิชีวนะ และอุบัติการณ์ความต้านทานต่อยาต้านปฏิชีวนะใน
เ ช้ื อ  Staphylococcus aureus แ ล ะ  Pseudomonas 
aeruginosa จาก โรงพยาบาลในประเทศฝรั่งเศส 47 แห่ง 
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้ fluoroquinolone 
และอัตราความต้านทานต่อยาต้านจุลชีพของเช้ือ S. aureus 
และ P. aeruginosa มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ [10] 

มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นของกลุ่มโรค
ระบบทางเดินหายใจส่วนบนของรพ.สต.ในกลุ่มขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ จ านวน 8 แห่ง มีมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะ
รวมกัน 614,212.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.82 ของมูลค่ายา
ปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นท้ังหมด มูลค่าการใช้ของรพ.สต.TN-
L1 มีมูลค่ายาที่สูงที่สุดอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มี
มูลค่า 59,661 บาท มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็น
ของกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนของรพ.สต.ในกลุ่ม
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่โดยภาพรวมแล้วมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะก่อนและหลังด าเนินโครงการมี รพ.
สต. 2 แห่ง จาก 8 แห่ง มีแนวโน้มที่สูงขึ้นคือ รพ.สต.TN-M2 
และTN-M4 ส่วนมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นของ
กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนของรพ.สต.ในกลุ่มขนาด
เล็ก จ านวน 10 แห่ง มีมูลค่ารวมกัน 466,841.79 บาท คิด
เป็นร้อยละ 43.18 โดยรพ.สต.TN-S5 มีมูลค่ายาสูงสุดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 24,249.50 บาท มูลค่าการ
ใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นของกลุ่มโรคระบบทางเดิน
หายใจส่วนบน ของรพ.สต.ในกลุ่มขนาดเล็กส่วนใหญ่มี
แนวโน้มลดลง แต่มี รพ.สต. 3 แห่งจาก 10 แห่ง ท่ีมีแนวโน้ม
สูงขึ้นคือ TN-S1, TN-S5 และTN-S8 
การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในกลุ่มโรคท้องเสีย
เฉียบพลัน 

ร้อยละการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในกลุ่มโรค
ท้องเสียเฉียบพลันมีรพ.สต. 5 แห่งจากท้ังหมด 18 แห่ง ท่ีผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 20 คือ รพ.สต.TN-M2, 
TN-M5, TN-M6, TN-S4 แ ล ะ TN-S5 จ า ก ผ ล วิ เค ร า ะ ห์
ดังกล่าวเมื่อไปดูในรายละเอียดของข้อมูล 21 แฟ้ม พบว่า
จ านวนผู้ป่วยในกลุ่มโรคท้องเสียเฉียบพลันในแต่ละรพ.สต. มี
จ านวนน้อย  
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมลูของมูลค่าและปริมาณการใช้ยา
ปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในบางพื้นที่เช่น TN-M1 พบว่าร้อย
ละของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะมากถงึ 100% แต่เมื่อดูใน
รายละเอียดของข้อมลูแล้วมจี าผู้ปว่ยเพียง 1 ราย มีมูลค่าการ
ใช้เพียง 30 บาท นอกจากนี้การสมัภาษณ์และสังเกตจาก
ผู้ป่วยเพิ่มเติม พบว่าส่วนใหญ่เมื่อมีอาการท้องเสียจะเรียกหา 
ผงเกลือแร่ ORS เป็นหลัก ดังนั้นการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่
สมเหตุสมผลในกลุ่มโรคท้องเสยีเฉียบพลัน จึงมีปัญหาน้อย
มาก แต่ควรได้รบัการแกไ้ขควบคู่ไปกับการใช้ยาปฏิชีวนะใน
กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ 

มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นในโรคท้องเสีย
เฉียบพลันในรพ.สต.ขนาดกลางและขนาดใหญ่ คิดเป็นมูลค่า
ทั้งหมด 9,213.24 บาท  โดยมี รพ.สต.TN-L1 มีมูลค่ายา
สูงสุดในปีงบประมาณ 2558 มีมูลค่า 917.00 บาท ส่วนมูลค่า
ในกลุ่ ม ของ รพ .สต .ขนาด เล็ ก  คิ ด เป็ นมู ลค่ าทั้ งหมด 
11,571.86 บ าท  โด ย รพ .ส ต . S1 มี มู ล ค่ า ย าสู งสุ ด ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 1027.50 บาท คิดเป็น
มูลค่าโดยรวมทั้งหมด 20,785.10 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.09 
หากเมื่อเทียบมูลค่ารวมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 
พบว่ามูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจ าเป็นอยู่ในกลุ่มโรค
ระบบทางเดินหายใจร้อยละ 98.11 ส่วนกลุ่มโรคท้องเสีย
เฉียบพลันนั้นมูลค่าโดยรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 11.09 ซึ่ง
แสดงถึงการใช้ยาปฏิชีวนะในปริมาณที่น้อยมากในแต่ละ
ปีงบประมาณ แต่ผลกระทบมีมากเนื่องจากการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างไม่สมเหตุสมผล เช่น clindamycin, cephalosporins, 
fluoroquinolones, ampicillin, amoxicillin เป็ น ปั จ จั ย
เสี่ยงอาการท้องเสียจากการติดเช้ือ Clostridium difficile ซึ่ง
มีอาการที่รุนแรง และอาจเสียชีวิตได้ [11] 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละรพ.
สต.ทุกขนาดมีภาพรวมของปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะลดลง 
และเมื่อวิเคราะห์ร้อยละของการสัง่ใช้ยาปฏิชีวนะไมส่มเหตผุล
พบว่ามี รพ.สต.เพียง 3 แห่ง ที่สั่งใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค
ระบบทางเดินหายใจส่วนบนไม่เกินร้อยละ 20 ตามเกณฑ์
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข อาจกล่าวได้ว่าโครงการ
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลมีประสิทธิผลในระดับหนึ่ง 
แต่ยังไม่สามารถท าให้รพ.สต.ผ่านตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดได้ ดังนั้น
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ควรด าเนินกิจกรรมโครงการฯต่อไปพร้อมทั้งวิเคราะห์หา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโครงการฯ เพื่อพัฒนา
โครงการฯให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 
ข้อจ ากัดในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้มีการใช้ข้อมูล 21 แฟ้มจากฐานข้อมูล 
JHCIS ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลนั้น
จะเป็นข้อมูลที่ลงรหัสโรค (Diag) ตามรหัส ICD-10 เท่านั้นซึ่ง
จากการสุ่มแฟ้มข้อมูลผู้ป่วยนอกพบว่าบางแห่งมีการใช้รหัส
โรคทางแพทย์แผนไทยตามรหัส ICD-10-TM แล้วมีการสั่งจ่าย
ยาปฏิชีวนะซึ่งอาจจะส่งผลต่อร้อยละของการใช้ยาปฏิชีวนะ 
รวมถึงการจ่ายยาปฏิชีวนะที่ไม่ครบจ านวนตามขนาดของการ
รักษาซึ่งส่งผลต่อมูลค่า และปริมาณการใช้ยาที่น้อยกว่าความ
เป็นจริง  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ส าหรับผู้ที่ต้องการท าการศึกษาต่อควรมีการก าหนดรหัส
โรคในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน และโรคท้องเสีย
เฉียบพลันให้ครอบคลุมถึงรหัสโรคทางแพทย์แผนไทยตามรหสั 
ICD-10-TM เนื่องจาก พบว่ามีการใช้รหัสโรคทางแพทย์แผน
ไทยตามรหัส ICD-10-TM แล้วมีการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะซึ่ง
อาจจะส่งผลต่อร้อยละของการใช้ยาปฏิชีวนะที่น้อยกว่าความ
เป็นจริง 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

จากผลการด าเนินโครงการฯมีแนวโน้มที่ลดลงในการสั่ง
ใช้ยาปฏิ ชีวนะ ปริมาณ และมูลค่ายาปฏิ ชีวนะลงได้  ซึ่ ง
สามารถพัฒนาต่อไปได้ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญในการ
ปลูกฝังแนวคิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในรพ.สต. ให้
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วย
ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 
เพื่อป้องกันปัญหาเช้ือดื้อยาในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
และเจา้หน้าท่ีจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเถินท่ีสละเวลา
ช่วยประสานงานในการดึงข้อมูลท าให้งานวิจัยช้ินนี้ส าเรจ็
ลุล่วงได้ด ี
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Effects of rice bleaching nano-emulgel on dentin hypersensitivity and tooth color 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของนาโนอีมัลเจลฟอกสีฟันที่พัฒนาจากข้าวไทยต่ออาการเสียวฟันและการ
เปลี่ยนแปลงของสีฟันเทียบกับเจลทางการค้าที่มีคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 เท่ากันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทดสอบใน
อาสาสมัครสุขภาพดี 100 คน สุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ เวลาที่ใช้ฟอกสีฟัน และ
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดคราบสีบนตัวฟันและอาการเสียวฟัน ประเมินอาการเสียวฟันและการรับรู้การเปลี่ยนแปลงสีฟันของตนเอง
ด้วยแบบบันทึก VAS ส่วนการเปลี่ยนแปลงสีฟันประเมินด้วยแถบเทียบสีชนิด Vita classical ณ เวลาต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า
อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มมีการกระจายของเพศใกล้เคียงกัน มีค่าเฉลี่ยของอายุและเวลาที่ใช้ฟอกสีฟันไม่แตกต่างกัน และมี
พฤติกรรมต่างๆ คล้ายกัน ภายหลังการฟอกสีฟันพบอาการเสียวฟันได้ตั้งแต่วันแรกและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทั้งสองกลุ่ม แต่เมื่อ
สิ้นสุดการฟอกสีฟัน กลุ่มที่ฟอกสีฟันด้วยนาโนอีมัลเจลมีอาการเสียวฟันน้อยกว่ากลุ่มเจลฟอกสีฟันทางการค้าแต่ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในส่วนผลของการเปลี่ยนแปลงของสีฟัน เมื่อประเมินผลด้วยการรับรู้ตนเอง พบว่า
อาสาสมัครมีความรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ใกล้เคียงกัน เมื่อประเมินผลด้วยแถบเทียบสีชนิด Vita classical พบว่า
ภายหลังฟอกสีฟันในสัปดาห์แรกสีฟันมีการเปลี่ยนแปลงสีประมาณ 3 ระดับ และเมื่อสิ้นสุดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงสี
ประมาณ 5 ระดับใกล้เคียงกัน จากผลการศึกษาดังกล่าวสรุปได้ว่านาโนอีมัลเจลฟอกสีฟันจากข้าวไทยมีประสิทธิผลในการฟอกสี
ฟันเทียบเท่ากับเจลฟอกสีฟันทางการค้าแต่ก่อให้เกิดอาการเสียวฟันน้อยกว่าเล็กน้อย 

 
Abstract 

 Aim of the study was to compare tooth hypersensitivity and tooth color changes between 2 type 
of bleaching gels, nano-emulgel from Thai rice and commercial product, with 10% of carbamide peroxide for 
2 weeks. One hundred healthy volunteers were divided randomly into 2 groups (50 in each group). General 
data including, gender, age, time of bleaching as well as behaviors causing tooth staining and 
hypersensitivity, were recorded. Tooth hypersensitivity and self-perception of tooth whitening were 
determined by using VAS whereas Vita classical shade guide were used to evaluate tooth color change at 
different intervals. The result showed similar distribution of gender, average age and time of bleaching as 
well as all behaviors. After the first day of bleaching, tooth hypersensitivity was noticed and increased in 
both groups. At the end of bleaching, intensity of tooth hypersensitivity in nano-emulgel group was less 
than commercial group, but no significant difference was found. For color change, self-perception of tooth 
whitening was similarly increased in both groups. By using Vita classical shade guide, about 3 and 5 levels of 
color changes were determined in both groups at day 7 and 14, respectively. It could be concluded that 
the bleaching efficacy of nano-emulgel from Thai rice was similar to the commercial product with less 
hypersensitivity.  
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บทน า 

ในด้านความสวยงามของฟัน เรื่องของสีฟันนับว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง มีการรายงานว่าผู้ป่วยให้ความส าคัญกับ
เรื่องสีของฟันมากกว่าเรื่องฃองการเรียงตัวและรูปร่างของฟัน[1] 
ทั้งนี้ปัจจัยที่ท าให้สีของฟันคล้ าขึ้นเกิดได้จากท้ังปัจจัยภายนอก 
เช่น อาหารเครื่องดื่มที่รับประทาน และการสูบบุหรี่ และปัจจัย
ภายใน เช่น อายุ และการได้รับการบาดเจ็บของฟัน [2] เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงสีของฟันไปในทางที่ท าให้ผู้ป่วยไม่พึงพอใจ 
การฟอกสีฟันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ โดยการฟอกสีฟันแบ่งตามความมีชีวิตของฟันได้
เป็น 2 ประเภท คือ การฟอกสีฟันในฟันมีชีวิต และการฟอกสี
ฟันในฟันที่ตายแล้ว ส่วนการฟอกสีฟันท่ีแบ่งตามวิธีการฟอกจะ
มี 3 ประเภท คือ การฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ที่คลินิก การ
ฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้านโดยได้รับค าแนะน าจากทันตแพทย์ 
และการฟอกสีฟันด้วยตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ทั่วไป ซึ่ง
มีความแตกต่างกันในด้านความเข้มข้นของสารฟอกสีฟัน 
ระยะเวลา และวิธีการฟอก  

ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้มากที่สุดภายหลังการฟอกสี
ฟัน คืออาการเสียวฟัน โดยส่วนใหญ่จะพบอาการเสียวฟันใน
ระดับต่ าๆ ส่วนอาการเสียวฟันระดับปานกลาง และระดับมาก
พบได้เพียงร้อยละ 15[3] โดยกลไกการเกิดอาการเสียวฟันอาจ
อธิบายได้ด้วยหลายทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎี direct innervation 
ที่เช่ือว่ามีปลายของเส้นประสาทที่ออกจากโพรงประสาทฟัน
เข้าไปท่ียังบริเวณรอยต่อระหว่างเนื้อฟันและเคลอืบฟันเพื่อรับรู้
สิ่งกระตุ้นและเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สึกเจ็บปวด  ทฤษฎี 
odontoblast receptor ที่ เ ช่ื อ ว่ า เซลล์  odontoblast ท า
หน้าที่เป็นตัวรับสิ่งกระตุ้นและส่งไปยังเนื้อเยื่อใน (dental 
pulp) ท าให้เกิดความเจ็บปวด และทฤษฎี hydrodynamic 
theory ที่อธิบายว่าอาการเสียวฟันเกิดจากการเคลื่อนที่ของ
ของเหลวในท่อเนื้อฟันจากการมีสิ่งกระตุ้น ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความดันของของเหลวภายในท่อเนื้อฟันมากระตุ้น
ปลายเส้นประสาทท าให้เกิดอาการเสียวฟัน  แต่อาการเสียวฟัน
ภายหลังการฟอกสีฟันมีความแตกต่างจากอาการเสียวฟันท่ัวไป
ที่กล่าวมา คือแม้ว่าอาการเสียวฟันภายหลังการฟอกสีฟันจะถูก
กระตุ้นได้ด้วยอุณหภูมิหรือสิ่งกระตุ้นอื่นๆ ได้เช่นเดียวกับ
อาการเสียวฟันทั่วไป แต่ก็พบว่าอาการเสียวฟันภายหลังการ
ฟอกสีฟันสามารถเกิดขึ้นได้เองโดยปราศจากสิ่งกระตุ้นได้  โดย
มีการอธิบายกลไกการเสียวฟันหลังจากฟอกสีฟันว่าอาจเกิด
จากการที่สารฟอกสีแทรกซึมผ่านช้ันเคลือบฟัน ช้ันเนื้อฟัน เข้า
ไปในโพรงประสาทฟัน และท าให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อใน
โพรงประสาทฟันแบบช่ัวคราว โดยสารฟอกสีไปกระตุ้นโดย
ตรงที่ TRPA1 receptor ซึ่งเป็นตัวรับความรู้สึกเจ็บปวดต่อสิ่ง
กระตุ้นที่เป็นเคมีที่อยู่ในเนื้อเยื่อใน  หรืออาจเกิดจากการที่สาร

ฟอกสีแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันได้ท าให้
เกิดการเพิ่มขึ้นของสารอักเสบชนิด substance P  รวมทั้งอาจ
เกิดจากการขาดน้ า (dehydration) จากกลีเซอรีนซึ่ งเป็น
องค์ประกอบของเจลพื้นในสารฟอกสีฟัน เนื่องจากกลีเซอรีนมี
คุณสมบัติท าให้เกิดการดูดซึมน้ าจากฟันในระหว่างการฟอกสี
ฟันจนท าให้เกิดการขาดน้ าและเกิดการเปลี่ยนแปลงความดัน
ของของเหลวบริเวณท่อเนื้อฟันตามทฤษฎี hydrodynamic [4]   

ดังนั้นหากเจลพื้นที่เป็นองค์ประกอบหลักในเจลฟอก
สีฟั น ไม่ มี กลี เซอรีน  แต่ เป็น เจลพื้ นอย่ างอื่นที่ มี น้ า เป็ น
องค์ประกอบก็น่าจะลดอาการเสียวฟันจากการขาดน้ าลงได้บ้าง 
แต่อย่างไรก็ตามสารฟอกสีฟันเป็นสารที่มีความไวต่อน้ า หาก
สารฟอกสีฟันสัมผัสกับเจลพื้นที่มีน้ าเป็นองค์ประกอบโดยตรงก็
อาจส่งผลต่อความเสถียรของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นคณะเภสัช
ศาสตร์ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จึ งร่วมกันพัฒนาเจลฟอกสีฟั นขึ้นมา โดยใช้ไฮโดรเจล 
(hydrogel) ที่พัฒนาจากข้าวไทยมาเป็นเจลพื้นและใช้นาโน
เทคโนโลยีช่วยในการกักเก็บสารฟอกสีฟันไม่ให้สัมผัสกับน้ าใน
ไฮโดรเจล กลายเป็นนาโนอีมัลเจลฟอกสีฟันที่ใช้เจลจากข้าว
ไทยมาทดแทนการใช้เจลพื้นที่เป็นสารเคมีและมีความเสถียร
ของสารฟอกสีฟัน อีกทั้งยังมีประสิทธิผลในการฟอกสีฟันให้ขาว
ขึ้นเทียบเคียงได้กับผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่มีจ าหน่ายในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตามยังไม่ เคยมีการศึกษาในมนุษย์เพื่อทดสอบ
ประสิท ธิผล ในการฟอกสีฟั นของนาโนอีมั ล เจลนี้ และ
ผลข้างเคียงดังกล่าว จึงน ามาสู่การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงสีฟันและอาการเสียวฟัน
ภายหลังการฟอกสีฟันด้วยนาโนอีมัลเจลฟอกสีฟันจากข้าวไทย
เทียบกับผลิตภัณฑ์การค้า 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการฟอกสีฟัน
และการท าให้เกิดอาการเสียวฟันระหว่างนาโนอีมัลเจลฟอกสี
ฟันจากข้าวไทยและเจลฟอกสีฟันทางการค้าที่มีชนิดของสาร
ฟอกสีฟันและความเข้มข้นเดียวกัน 

 
วิธีด าเนินงาน 
การคัดเลือกอาสาสมัคร 

งานวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิทักษ์
สิทธิสวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายของผู้ถูกวิจัย คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (เลขที่  58.2/2016) 
อาสาสมัครทั้ง 100 คนได้รับค าอธิบายและลงลายมือยินยอม
เข้าร่วมในงานวิจัย สุ่มแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 
50 คน คือกลุ่มที่ฟอกสีฟันด้วยนาโนอีมัลเจลและกลุ่มที่ฟอกสี
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ฟันด้วยเจลทางการค้าที่มีคาร์บาร์ไมด์เปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 
เท่ากัน  

เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร คือ เป็นผู้มีสุขภาพดี
อายุ 18 ปีขึ้นไป มีฟันหน้าเรียงตัวสม่ าเสมอ ไม่มีวัสดุอุดบริเวณ
ฟันหน้าหรือบูรณะด้วยครอบฟันหรือวีเนียร์ ไม่มีลักษณะ
ผิดปกติของเคลือบฟัน เช่น ฟันตกกระ สภาวะเคลือบฟัน
เจริญเติบโตผิดปกติ เป็นต้น และไม่เคยได้รับการฟอกสีฟันมา
ก่อน เตรียมช่องปากด้วยการขูดหินน้ าลายและสอนอนามัยช่อง
ปาก พิมพ์ปากเพื่อท าถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล  
 
การเก็บข้อมูลและระยะเวลาฟอกสีฟัน 
 ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
และพฤติกรรมที่ท าให้เกิดคราบสีบนตัวฟัน และพฤติกรรมที่ท า
ให้เกิดอาการเสียวฟัน ประเมินอาการเสียวฟัน และการรับรู้
การเปลี่ยนแปลงสีฟันด้วยมาตรวัด  Visual analog scale 
(VAS) ที่มีความยาวของเส้นที่ใช้ประเมิน 100 มิลลิเมตร ท า
การประเมิน VAS ในวันก่อนฟอก หลังฟอก 1, 3, 7 และ 14 
วัน ประเมินการเปลี่ยนแปลงสีที่ฟันหน้าบนหกซี่ ด้วยการเทียบ
สีด้วยแถบเทียบสีฟันชนิด Vita classical โดยเรียงล าดับตาม
ความสว่างอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของแถบเทียบสีฟัน ให้ค่า
คะแนนจากขาวท่ีสุดไปยังคล้ าที่สุดเป็น 1-16 คะแนน B1, A1, 
B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4 
ตามล าดับ ดังรูปที่ 1 โดยเมื่อฟันขาวข้ึนทีละระดับค่าจะลดลงที
ละ 1 คะแนน ท าการเทียบสีในวันก่อนฟอกสีฟัน หลังฟอกสีฟัน 
7 และ 14 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แถบเทียบสีฟันที่เรียงจากสว่างไปยังมืด  

 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
การวิเคราะห์ข้อมูลท าโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS for windows version 17 ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
95 ตามการกระจายของข้อมูล หากข้อมูลมีการกระจายแบบ
ปกติใช้สถิติพาราเมตริก หากข้อมูลไม่มีการกระจายแบบปกติ
ใช้สถิตินอนพาราเมตริก โดย 
    วิเคราะค่าเฉลี่ยของอายุและเวลาที่ใช้ฟอกสีฟันด้วยสถิติ
แบบพาราเมตริก (mean±SD) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มด้วย independent sample T test 

 วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ 
ด้วยสถิติเชิงพรรณนาในลักษณะของร้อยละ   
  วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ประเมินผลด้วย VAS และ
ประสิทธิผลในการฟอกสีฟันเมื่อวิเคราะห์ด้วยแถบเทียบสีฟัน
ชนิด Vita classical ด้วยสถิติแบบนอนพาราเมตริก (median 
and interquartile range) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ Mann - Whitney U test  
 
ผลการวิจัย 

อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มมีการกระจายของเพศ อายุ
เฉลี่ย และระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ฟอกสีฟันในแต่ละคืนไม่แตกต่าง
กัน ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 อายุ เพศ และ เวลาท่ีใช้ในการฟอกสีฟัน 

Group Commercial Test  
Gender Male:Female 24:26  23:27  

Age (years) 34.58±12.00 32.70±12.82 
Time (min) 483.16±46.61 490.62±57.83 

       independent sample T test 
 

 อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มมีพฤติกรรมที่ท าให้เกิดฟันติดสี
ไม่แตกต่างกัน คือ บริโภคเครื่องดื่มที่มีสี เช่น พฤติกรรมการดื่ม 
ชา กาแฟ และการสูบบุหรี่ เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมที่ท าให้
เกิดการเสียวฟันได้ง่าย ได้แก่ การรับประทานอาหารรสเปรี้ยว 
การแปรงฟันด้วยด้วยแปรงฟันขนแข็ง การแปรงฟันใน
แนวนอน การใช้ยาสีฟันชนิดผงซึ่งมีผงขัดหยาบ การชอบ
รับประทานอาหารแข็ง  และการนอนกัดฟัน ก็มีไม่แตกต่างกัน 
 จากการประเมินอาการเสียวฟันภายหลังการฟอกสี
ฟัน (Q1) พบว่าอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มเริ่มมีอาการเสียวฟันได้
ตั้งแต่วันแรกของการฟอกสีฟัน และมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆ 
ตามระยะเวลาที่ใช้ฟอกสีฟัน โดยกลุ่มที่ใช้เจลฟอกสีฟันทาง
การค้ามีอาการเสียวฟันมากขึ้นเรื่อยๆ ไปจนสิ้นสุดการศึกษา 
ในขณะที่กลุ่มนาโนอีมัลเจลมีอาการเสียวฟันลดลงในช่วง
สัปดาห์ที่ 2  อย่างไรก็ตาม อาการเสียวฟันระหว่างสองกลุ่มไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกช่วงเวลา (Mann - 
Whitney U test p > 0.5)  (รูปที่ 2)   
  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 อาการเสียวฟันหลังการฟอกสีฟัน 
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 ส่วนการประเมินความรับรู้การเปลี่ยนแปลงสีฟันโดย
ตัวอาสาสมัครเอง (Q2) พบว่าอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มรู้สึกว่าฟัน
ขาวขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่ใช้ฟอกสีฟันโดยไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มในทุกช่วงเวลา 
(Mann - Whitney U test p > 0.5) (รูปที่ 3) 
 
 
 
 
 
  

 
 

รูปที่ 3 ความรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นหลังการฟอกสีฟัน 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงสีของฟันจากการเทียบสีด้วย
แถบเทียบสีฟันชนิด Vita classic พบว่าในสัปดาห์แรกทั้ง 2 
กลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงสีของฟันประมาณ 3 ระดับ และสัปดาห์
ที ่2 มีการเปลี่ยนแปลงสีของฟันประมาณ 4-5 ระดับ (ตารางที่ 
2) โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติในทุกช่วงเวลา 
(Mann - Whitney U test p > 0.5) ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสีเมื่อประเมินด้วย Vita classic 
ในฟัน 6 ซ่ีหน้าบน 

 

 
รูปที ่4 การเปลี่ยนแปลงสีเมื่อประเมินด้วย Vita classic ใน

ฟัน 6 ซ่ีหน้าบน 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบนาโนอีมัลฟอกสีฟัน
จากข้าวไทยกับเจลฟอกสีฟันทางการค้าในอาสาสมัคร 2 
กลุ่มที่มีความใกล้เคียงกันในหลายๆ ด้าน พบว่าผลการ
ท าให้เกิดอาการเสียวฟัน นาโนอีมัลเจลท าให้เกิดอาการ
เสียวฟันน้อยกว่าเจลทางการค้าเล็กน้อยในช่วงท้ายของ
การฟอกสีฟัน อาจเนื่องมาจากส่วนเจลพื้นของนาโนอีมัล
เจลเป็นไฮโดรเจลที่มีน้ าเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่ ง
แตกต่างจากเจลฟอกสีฟันทางการค้าที่มีสารก่อเจลเป็น
คาร์โบพอล (carbopol) และมีตัวท าละลายเป็นกลีเซอ
รีน ซึ่งมีการศึกษาพบว่ากลีเซอรีนมีคุณสมบัติในการดูด
น้ า จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความ
ดันที่ท่อเนื้อฟันและมีการเคลื่อนที่ของของเหลวในท่อเนื้อ
ฟันส่งผลให้มีอาการเสียวฟันภายหลังการฟอกสีฟันได้ [3] 
ดังนั้นการใช้เจลข้าวเป็นเจลพื้นของนาโนอีมัลเจลฟอกสี
ฟันจึงท าให้เกิดการดูดน้ าที่ผิวฟันน้อยกว่า จึงส่งผลให้เกิด
อาการเสียวฟันน้อยกว่าเล็กน้อย  

ส่วนการประเมินอาการเสียวฟันสามารถท าได้
หลากหลายวิธี เช่น การให้ค่าคะแนนเป็นตัวเลข การ
ประเมินด้วยสายตา โดยการศึกษานี้เลือกใช้การประเมิน
ด้ วยสายตาแบบ  VAS ที่ ใช้ เส้นที่ มี ความยาว 100 
มิลลิเมตร เนื่องจากเป็นวิธีที่ละเอียดกว่า โดยมีการศึกษา
รายงานว่า VAS เป็นวิธีที่ เหมาะสมในการประเมิน
ความรู้สึกหลังการรักษา [5] ทั้งนี้อาการเสียวฟันสามารถ
รับรู้ได้แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงท าให้ต้อง
ท าการศึกษาในกลุ่มศึกษาขนาดใหญ่ถึง 50 คนแม้ว่าการ
ค านวณขนาดประชากรตามโปรแกรม n4Studies [6] จะได้
เพียง 7 คนก็ตาม ผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครทั้ง 2 
กลุ่มมีอาการเสียวฟันในระดับต่ าๆ ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากความเข้มข้นของสารฟอกสีฟันที่ใช้เป็นความ
เข้มข้นต่ าที่สุดที่มีใช้ในระบบการฟอกสีฟันด้วยตนเองที่
บ้านภายใต้การควบคุมแนะน าของทันตแพทย์ ทั้งนี้คาร์บา
ไมด์เปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 เมื่อแตกตัวจะ
ได้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพียงร้อยละ 3.5 และยูเรีย 
ร้อยละ 6.5 จึงส่งผลข้างเคียงต่อฟันไม่มากนัก 

ในส่วนของการประเมินสีฟันมีหลายวิธีที่ใช้ประเมิน 
เช่น การประเมินด้วยตนเอง การใช้เครื่องวัดสี การใช้รูปถ่าย
ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้แถบเทียบสีฟัน [7-9] เป็น
ต้น การศึกษานี้ใช้การประเมินด้วยตนเองร่วมกับการประเมิน
สีด้วยแถบเทียบสีฟันเพื่อให้มีความแม่นย ามากขึ้น ทั้งนี้การ
ประเมินสีด้วยแถบเทียบสีฟัน Vita classical เป็นวิธีการที่
ง่าย สะดวก ราคาถูก ใช้เวลาน้อย และเป็นวิธีที่นิยมใช้ใน

Group Median 6T (interquartile range)  
7 14 

Commercial -3.00(3.63) -4.83(4.50) 
Test -3.42(3.08) -4.33(4.08) 
Sig. 0.322 0.611 



103 
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                                                                                                                                                            
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7                                                                                                   
31 สิงหาคม 2561 

 

 

คลินิกทันตกรรมทั่วไป แต่ผู้ประเมินจะต้องมีการฝึกฝนและมี
ความเที่ยงภายในตนเอง ซึ่งในการศึกษานี้ใช้ผู้ประเมินสีฟัน
เพียงคนเดียวและมีความเที่ยงภายในตนเองมากกว่า 0.8 จาก
ผลการศึกษาพบว่ามีการเปลีย่นแปลงของสีฟันไปในทางที่ขาว
ขึ้นประมาณ 4-5 ระดับของแถบเทียบสี สอดคล้องไปกับผล
ของการศึกษาก่อนหน้าที่ศึกษาผลจากการฟอกสีฟันด้วยสาร
คาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
สปีระมาณ 5 ระดับภายหลังการฟอกสีฟัน[9]   
 จากการศึกษาสรุปได้ว่านาโนอีมัลเจลฟอกสีฟันจาก
ข้าวไทยมีประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงสีฟันได้เทียบเท่า 
เจลฟอกสีฟันทางการค้าที่มีคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 10 เท่ากัน และท าให้มีอาการเสียวฟันภายหลัง
การฟอกสีฟันน้อยกว่าเจลฟอกสีฟันทางการค้าเล็กน้อย ดังนั้น
นาโนอีมัลเจลฟอกสีฟันท่ีพัฒนาขึ้นนี้จึงมีประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยใกล้เคียงกันกับเจลฟอกสีฟันทางการค้า 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบมีส่วนร่วม ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง  รพ.สต. เวียงและภาคีเครือข่ายต าบลกระเดียน  เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงระดับภาวะพึ่งพิงภายหลังการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ ภายหลังการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participation Action  Research) โดยการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ   จากนั้นด าเนินการจัดท าแผนและจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง   รพ.สต.เวียง ซึ่งอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายต าบลกระเดียน และด าเนินการให้การดูแลผู้สูงอายุตามแผนโดยอาศัยกระบวนการ PDCA  ผลการศึกษา พบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงจ านวนผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้  กลุ่มที่ 1 จากจ านวน  11 คน เป็น 14 คน  และมีมีค่าเฉลี่ย ADL 10.78 
คะแนน ,กลุ่มที่ 2 จากจ านวน  13 คน เป็น 10 คน มีค่าเฉลี่ย ADL 8.50 คะแนน ,กลุ่มที่3 จ านวน 3คน เป็น3คน มีค่า ADL 
เฉลี่ย 6.33  คะแนน ,กลุ่มที่ 4 จ านวน 6คน เป็น 5 คน ค่า ADL เฉลี่ย 4.00 คะแนน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
สอดคล้องกับผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับมากทุกข้อค าถาม ผลการรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพท่ีพบ   ความคิดเห็นไปในทางบวก “ดีเนาะมีหมอมาพาเดินพาออกก าลังสิได้แข็งแรง” “อยากให้มีต่อไป” จึงกล่าวได้ว่า
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.เวียง  สามารถจัดการดูแลผู้สูงอายุได้ตามแผนที่จัดท า ส่งผลให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุ
ภายในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถท าให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

ค าส าคัญ  : ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง , นักบริบาลผูสู้งอายุ , ผู้จัดการและดูแลผู้สูงอายุ , สหสาขาวิชาชีพ ,ภาคีเครือข่าย , ADL. 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to examine the effects of participatory dependence on elderly 
people by participation between the center for Elderly Care Waeng primary hospital  and party network. To 
study the effect of changes in dependency level after caring.To study the level of satisfaction after caring. 
This is a participation action research , by studying the problem state and needs to promote the health of 
the elderly , Then plan and set up a dependency care center for elderly people it is based on the 
participation of the network members of the  Kradian district. And to provide care for the elderly as 
planned by the PDCA process. The study found that the number of elderly in each group was changed as 
follows group 1 was 11 out of 14 and had an ADL of 10.78 points, group 2 was 13 out of 10 and had an ADL 
of 8.50 points, group 3 was 3 out of 3 and had an ADL of 6.33 points, group 4 was 6 out of 5 and had an 
ADL of 4.00 points, It is a change in direction. Consistent with the results of the satisfaction survey  the 
average value score is very good all questions, Qualitative results were collected about “I want to have a 
good activity next time.” As a result, elderly care in the community is effective  and reduce the problem of 
lack of caregivers or chronic illness without being resolved.  
Keyword :  Elderly  with dependence  , Care givers  , Care manager  , Multidisciplinary , Party network, 
Activities of daily living (ADLs or ADL). 
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บทน า  

ประเทศไทยมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากร
กลุ่มสูงสูงอายุในทุกๆปี  โดยในปี 2560  มีจ านวนประชากร
ผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 15.45 และจากการประเมินสถานการณ์
ผู้สูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุ พบว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
คือ มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 
ในปี พ.ศ.2561 โดยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และคิด
เป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด  ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับจ านวนประชากรในเขตรบัผิดชอบ  รพ.สต.
เวียง  ที่มีประชากรอายุ 60  ปีขึ้นไป จ านวนร้อยละ 25.44  
ซึ่งพบว่ามี  ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ร้อยละ  86.41   ผู้สูงอายุ
กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 11.11    ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ร้อยละ 
2.46   ดังนั้น การมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วท าให้เห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สู งอ ายุ โดยสมบูรณ์ 
เนื่องจากผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค
ต่างๆ และมีการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพท่ีรวดเร็ว รวมทั้งใน
พื้นที่ยังพบปัญหาการอยู่อาศัยเพียงล าพังของผู้สูงอายุ การมี
โรคเจ็บป่วยเรื้อรัง การมีภาวะเจ็บป่วยรุนแรงและการขาด
บุคคลผู้ดูแลที่มีทักษะและความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่
เหมาะสม 

รพ .ส ต .เวี ย งแ ล ะ ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ว่ า ค ว ร จ ะ มี
กระบวนการการดูแลอย่างเหมาะสมและมีบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ       ในการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสามารถ
จัดการปัญหาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุได้อย่างตรงประเด็น
ครอบคลุมทุกมิติ มาให้การดูแลอย่างเป็นระบบ โดยความ
คาดหวังเพื่อส่งเสริมให้เกิดความแข็งแรงด้านร่างกายจิตใจเพื่อ
ลดปัญหาการเกิดภาวะซึมเศร้าจากการขาดผู้แล เพื่อลดความ
แออัดในสถานบริการสุขภาพ ลดวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยใน และ
ลดการกลับมารักษาซ้ าในกรณีมีภาวะเจ็บป่วย ตลอดจนเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนให้สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
         การดุ แลผู้ สู งอายุที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ งภ ายใน ชุมชน
จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบในการดูแลที่มีความเหมาะสมนั้นคือ 
 1.การสร้างความเข้าใจในปัญหาที่ แท้จริงของ
ผู้สูงอาย ุ
 2.บุคคลากรที่ให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิงพิง
ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้และทักษะการดูแลที่เหมาะสม 

 3.กระบวนการการดูแลต้องเป็นระบบและวัด
ประเมินผลได้ 
 4.ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เมื่อ
มีองค์ประกอบดังกล่าวรวมกันจะสามารถท าให้เกิดการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนได้เป็นระบบส่งผลให้ผู้ดูแลได้รับการดูแล
อย่างเหมาะสมท าให้ เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความสุขในการด ารงชีวิต 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาผลการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
แบบมีส่วนร่วมของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรพ .สต.
เวียงและภาคีเครือข่ายต าบลกระเดียน 
 2. เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงระดับภาวะพึ่งพิง
ภายหลังการดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรพ.สต.
เวียงและภาคีเครือข่ายต าบลกระเดียน 
 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจภายหลังการดูแล
ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรพ .สต.เวียงและภาคี
เครือข่ายต าบลกระเดียน 
 
วิธีด าเนินงาน 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Action  Research) 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากร : ประชาชนอายุ 60  ปีขึ้นไป ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียง 4 
หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่  5,6,8,9 ต าบลกระเดียน   อ าเภอ
ตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน   240   คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  :  ประชาชนที่มีอายุ 60  ปีขึ้นไปจัด
อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จากการประเมินADL มีค่า
น้อยกว่า  12 คะแนน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียง  ต าบลกระเดียน   อ าเภอตระการ
พืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี    จ านวน   33   คน 
 ขั้นตอนด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ
ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ อสม. ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่รพ.สต.เวียง คณะครูจาก
โรงเรียนบ้านเวียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเวียง ด้วยวิธีการ
สนทนา  (Focus Group)และใช้เครื่องมือต้นไม่ปัญหา ในการ
หาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ดูแล  ซึ่งท า
ให้ ได้ทราบปัญหา เบื้ องต้นคือ  มีผู้สู งอายุ ในเขตพื้ นที่
รับผิดชอบ ที่อาศัยกันเพียงล าพังสามี ภรรยา มีการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง มีภาวะเจ็บป่วยที่รุนแรง(นอนติดเตียง) และ
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ผู้ดูแลไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุได้ครอบคลุมจากปัญหา
เศรษฐกิจที่ต้องออกไปท างานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวรวมทั้ง
ขาดทักษะในการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
ผู้ดูแลที่ได้ให้ความเห็นว่าต้องการที่จะมีบุคคลที่จะช่วยในการ
ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลาที่ตนไม่สะดวกหรือช่วยในเรื่องที่ตน
ไม่สามารถดูแลได้ 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจัดแผนและจัดตั้งศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ รพ.สต.เวียง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  เรื่องการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง เสนอต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลกระเดียน  
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต าบลกระเดียน 
ป ระกอบ ด้ วย  อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลกระ เดี ยน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระเดียน โรงเรียนบ้านเวียง
โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านเวียง  ผู้น า ชุมชนและอสม .  และได้
ด าเนินการอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care 
Manager :CM)และนักบริบาลผู้สูงอายุ (Care Giver :CG) 
เพื่อเป็นผู้จัดการและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใน 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.เวียง  
 

ขั้นตอนที่  3  ด าเนินการให้การดูแลผู้สูงอายุตาม
แผนโดยอาศัยกระบวนการ PDCA ดังนี ้

P1: (Plane) CM และ  CG ร่วมกันพิจารณากลุ่ม
ตัวอย่าง  จากการประเมิน  ADL  โดย อสม พิจารณาจากการ
ประเมินADL ที่มีค่าน้อยกว่า  12 คะแนน  โดยได้กลุ่มเป้า
มายทั้งหมด  33 คน และวางแผนออกเยี่ยมบ้านเพื่อค้นหา
ปัญหา  

D1 : (Do) CM และ CG  ออกเยี่ยมตามแผน  โดยมี
การประเมิน  ADL ซ้ า และใช้แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 
INHOMESSS  เพื่อค้นหาปัญหารายบุคคล 

C1 : (Check)  CM และ CG  ทบทวน ผล ADL  
และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอีกครั้ง  

A1 : (Act)   CM น าข้อมูลที่ได้จากการออกเยี่ยม  
มาประมวลผลเพื่อจัด กลุ่มผู้สูงอายุตามเกณฑ์ การดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  โดยสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 4  กลุ่ม 
ตามลักษณะปัญหาของผู้สูงอายุดังนี้  กลุ่มที่ 1 เคลื่อนไหวได้
บ้างและอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะ
สับสนทางสมอง  จ านวน 8 คน กลุ่มที่2 เหมือนกลุ่มที่หนึ่งแต่
มีภาวะสับสนทางสมอง  จ านวน  17   คน  กลุ่ มที่  3 
เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน  หรือการขับถ่าย
หรือมี อาการเจ็บป่ วยรุนแรง จ านวน 6  คน กลุ่ มที่  4 
เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย
หรือมีการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรืออยู่ ในระยะท้ายของชีวิต
จ านวน  6 คน 

P2  : (Plane) CM  จั ด ท า    Care  Plane 
รายบุคคล(Paperและกรอกลงระบบ) และแผนการออกเยี่ยม 
ของ CM , CG  รวมทั้งทีมสหสาขาวิชาชีพ  

D2 : (Do)  CM,CG,สหสาขาวิชาชีพ   จะมี การ  
Pre-conference เพื่อ พูดคุย ปรึกษาและทบทวนความรู้ 
ทักษะการดูแลก่อนออกเยี่ยม   โดยออกเยี่ยมตามแผน  และ
ปฏิบัติการดูแลอ้างอิง จาก Care Plane  รวมทั้งให้การดูแล
แก้ไขปัญหาเฉพาหน้าร่วมด้วย   

C2 :  (Check)  CM,CG,สหสาขาวิชาชีพ  จะมีการ  
Post-conference  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้หรือ
ปัญหาในการออกเยี่ยมในแต่ละครั้ง รวมทั้ ง  CG เขียน
รายงานการออกเยี่ยมและสรปุผลการออกยี่ยมรายบุคคล ตาม
แบบฟอร์มการปฏิบัติการดูแลรายวันของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง  รพ.สต.เวียง และประเมินADL ซ้ า เสนอต่อ CM 
ทุกเดือน 

A2 : (Act)   CM , CG ,สหสาขาวิชาชีพ ร่วมกัน
สรุปผลทุกเดือนเพื่อ ทบทวนปัญหาและจัดกลุ่มผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการปรับ Care Plane  และแผนการออกเยี่ยมเพื่อให้
เกิดความสอดคล้องและครอบคลุมปัญหาของผู้สูงอายุส าหรับ
การให้การดูแลในเดือนถัดไป 
 

ขั้นตอนที่  4 ประเมินผลตามวัตถุประสงค์  โดยการ
ใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ  แบบประเมินความสามารถในการ
ด าเนินกิจวัตรประจ าวัน (Function  assessment basic 
ADL) (Barthel ADL Index) ซึ่งCM,CGและสหสาขาวิชาชีพ
เป็นผู้ร่วมประเมินผล และแบบประเมินความพึงพอใจ โดย
ผู้สูงอายุและหรือญาติผู้สูงอายุกลุ่มภาวะพึ่งพิงเป็นผู้ประเมิน 
รวมทั้งข้อค้นพบ ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยทีมภาคีเครือข่าย
ร่วมกันเสนอ 
 
ผลการวิจัย 

กลุ่ ม ป ระชากรผู้ สู งอ ายุ  60  ปี  ขึ้ น ไป ใน เขต
รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงทั้งหมด 
247 คนคิดเป็นร้อยละ  25.45 จัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ทั้งหมด  33 คน คิดเป็นร้อยละ  13.36  โดยจัดอยู่ใน
กลุ่มที่ 1 จ านวน 11 คน  คิดเป็น ร้อยละ  33.33 มีค่าเฉลี่ย 
ADL  10.36 คะแนน , กลุ่มที่ 2 จ านวน  13  คน คิดเป็นร้อย
ละ  39.39 ค่าเฉลี่ย ADL 8.23 คะแนน,  กลุ่มที่ 3  จ านวน  
3    คิดเป็นร้อยละ  9.09  ค่า  ADL เฉลี่ย 6 คะแนน, กลุ่มที่ 
4  จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.18   ค่า ADL เฉลี่ย 4 
คะแนน หลังการดูแลโดย นักบริบาลผู้สูงอายุ และสหสาขา
วิชาชีพ ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  รพ .สต. เวียง  
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้กลุ่มที่ 1 จ านวน 14 คน  
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คิดเป็น ร้อยละ  42.42 มีค่าเฉลี่ย ADL  10.78 คะแนน, กลุ่ม
ที่ 2 จ านวน  10  คน คิดเป็นร้อยละ  30.30 ค่าเฉลี่ย ADL 
8.50 คะแนน,  กลุ่มที่ 3  จ านวน  3 คน คิดเป็น ร้อยละ  

9.09 ค่า  ADL เฉลี่ย 6.33  คะแนน, กลุ่มที่ 4  จ านวน 5 คน 
 คิดเป็นร้อยละ  15 .15  ค่า ADL เฉลี่ย 4.00 คะแนน. 

 

 
 
แผนภูมิที่ 1. จ านวนผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับภาวะพึ่งพิงก่อนและหลังการดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงรพ.สต.เวียงและภาคีเครือข่ายต าบลกระเดียน 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2. คะแนนเฉลี่ย ADL ก่อนและหลังการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรพ.สต.เวียงและ

ภาคีเครือข่ายต าบลกระเดียน 
 
ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจพบว่า มีค่า

คะแนนเฉลี่ยระดับมากที่สุดทุกหัวข้อประเมิน โดยมีหัวขอที่มี
ระดับความพึงพอมากที่สุดไปน้อยที่สุดตามล าดับดังนี้ ด้าน
ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิจกรรม 4.45 คะแนน ด้าน
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  4.35  
คะแนน ด้านความพึงพอใจด้านตัวบุคคล 4.30 คะแนน ความ
พึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.30 คะแนน 

ผลการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่พบ   ความ
คิดเห็นเป็นไปในทางบวก “ดีหลายที่มีผุมาเว้ามาเล่นน าสิได้บ่
เหงา” “ดีเนาะมีหมอมาพาเดินพาออกก าลังสิได้แข็งแรง” 
“จักแล้วบาดนิต้องเบิงต้องดูแลจั้งได๋” “อยากให้ออกมา
ดู้ๆ”“อยากให้มีแบบนี้ต่อไป”    

สรุปและอภิปรายผล 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่ งพิ ง รพ .สต .เวียง  

สามารถจัดการดูแลผู้สูงอายุได้ตามแผนที่จัดท า โดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมในการดูแลของนักบริบาลผู้สูงอายุ,สหสาขาวิชาชีพ
และทีมภาคีเครือข่ายโดยใช้กระบวนการการดูที่ทีมผู้ดูแลนั้น
เปรียบเสมือนลูกหลานหรือบุคคลในครอบครัวที่จะให้การดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงคือเป็นการให้การดูแลถึงบ้านถึงที่ดูแล
ตรงจุดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบภายใต้การท างานเป็น
ทีมโดยอาศัยแผนการออกเยี่ยมและแผนการดูแลรายบุคคล
เป็นฐานข้อมูลในการดูแล ส่งผลให้เกิดกระบวนการการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ งพิงอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
สามารถลดปัญหาการขาดผู้ดูแลหรือการเกิดปัญหาการ

กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 กลุม่ 4

ก่อนดแูล 11 13 3 6
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0
5

10
15

จ า
นว

นผ
ู้สูง

อา
ยุ(

คน
) การเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในแต่ละกลุ่ม

10.36

8.23

6

4

10.78

8.5

6.33

4

0

2

4

6

8

10

12

กลุม่ 1 กลุม่ 2 กลุม่ 3 กลุม่ 4

ก่อนดแูล หลงัดแูล



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                                                                                                                                                            
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7                                                                                                   

31 สิงหาคม 2561 
108 

 
เจ็บป่วยเรื้อรังโดยไม่ได้รับการแก้ไขลงได้   และผู้สูงอายุใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข   ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุโดยส่วนร่วมของคนในชุมชน เห็นได้จากผลการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงพบข้อมูล ดังนี้  ผลการเปรียบเทียบ
คะแนน ADL ก่อนและหลังให้การดูแล   พบว่า หลังให้การ
ดูแลมีการเพิ่มขึ้นของค่า ADL ในแต่ละบุคคล  และมีการ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างและ
ผู้ดูแล รวมทั้งระดับความพึงพอใจที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากในทุก
หัวข้อประเมิน สอดคล้องกับผลการวิจัยการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่
ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทย 
ชวลิต  สวัสดิ์ผล. (๒๕๕๙). 
 
กิตติกรรมประกาศ  

วิจัยเรื่องการดูแลผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิงแบบมีส่วนร่วม
โดย นักบริบาลผูสู้งอายุ และสหสาขาวิชาชีพ ของศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง  รพ.สต. เวียง ต าบลกระเดียน  
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี   ส าเร็จได้ด้วย
ความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะน ามากล่าว
ได้ทั้งหมด  ซึ่งผู้มีพระคุณท่านแรกที่คณะผู้วิจัยใคร่ขอกราบ
ขอบพระคุณคือ ท่านศิวาภรณ์ เงินราง  สาธารณสุขอ าเภอ
ตระการพืชผล ทีไ่ดส้่งเสริมการพัฒนาวิชาการของบุคลากร
ด้านสาธารณสุขอ าเภอตระการพืชผล   ได้ให้
ความรู ้ ค าแนะน า เพื่อให้การจัดท าการวิจัยนีส้มบูรณ์
ที่สุด  ท่านที่ สอง คือ ท่านหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวิชาการ นาย
วิษณุพร รุ่งเรือง  ที่ให้ค าแนะน า ตรวจทาน และช่วยเหลือใน
การประสานงานด้านต่างๆ  ท่านที่สาม ท่านอาจารย์
วรางคณา บุตรศรี ท่านอาจารยช์นุกร  แก้วมณี  อาจารย์
วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ความรู้และการตรวจทานบทความวิจัย คณะผู้จดัท าขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่าสูง ไว ้ ณ โอกาส นี้ นอกจากน้ี คณะ
ผู้จัดท าขอขอบพระคณุ  ภาคีเครอืข่ายต าบลกระเดียน และ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวยีงท่ีให้การ
ช่วยเหลือและให้ก าลังใจในการด าเนินงานด้วยดีเสมอมา  
ตลอดจนขอบพระคณุผูสู้งอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง ,ผู้ดูแล ,นัก
บริบาลผู้สูงอายุและสหสาขาวิชาชีพท่ีร่วมกันดูแลด้วยความ
ทุ่มเทและตั้งใจจนสามารถด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] ชวลิต  สวัสดิ์ผล , ธวัชชัย  เพ็งพินิจ , อัครเดช เสนา นิ
กรณ์  , วารี  ศรีสุรพล . การดูแลผู้สู งอายุที่ อยู่ ในภาวะ
 พึ่งพิงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยCarefor 
 Elderly Dependents in the Northeast of 
 Thailand .(วิทยานิพนธ์)สวนดุสิต : มหาวิทยาลัยสวน
 ดุสิต ; 2560 . 156 หน้า. 
[2] ประนอม โพธิ์ทอง.การดูแลผู้สู งอายุระยะยาว (Long 
 Term Care) โรงพยาบาลกมลาไสย[อินเทอร์เน็ต].2559 
 [เข้ า ถึ ง เ มื่ อ  5  ม ก ร า ค ม  2 5 6 1 ] ; เ ข้ า ถึ ง ไ ด้
 จาก:http://203./kmblog/fulltext/.docx. 
[3] พิณทิพย์ ซ้ายกลาง.การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว)Long 
 Term Care)โรงพยาบาลนครพนม .วารสารวิชาการ
 เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ , 2559 : 1 ; 8-40. 
[4]มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สู งอายุ ไทย(มส.ผส.)
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล.
 สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2559 . นครปฐม:บริษัท
 พริ้นเทอรี่  จ ากัด999 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ช้ันที่2 
 มหาวิทยาลัยมหิดล ; 2560.  
[5] ส านักงานสถิติแห่งประเทศไทย.รายงานการส ารวจ
 ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย 2559.[อินเทอร์เน็ต].
 2561  [เข้ าถึ ง เมื่ อ  1 มกราคม  2561 ] ; เข้ าถึ งได้
 จาก:http: www.nso.go.th/sites/2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                                                                                                                                                            
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7                                                                                                   
31 สิงหาคม 2561 

 

 

ตารางที่ 1. ความพึงพอใจภายหลังการดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงรพ.สต.เวียงและภาคีเครือข่ายต าบลกระเดียน 
 

หัวข้อประเมินความพึงพอใจ 
จ านวน 33  คน 

ค่าเฉลี่ยระดับ 
ความพึงพอใจ 

แปลผล 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของการวางแผนการผลิตช้ินงานโมเดลทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์

แบบสามมิติ (3DP) โดยเริ่มจากการหาค่าระดับการผลิตที่เหมาะสมของช้ินงานออกแบบเกี่ยวกับต าแหน่งการผลิตด้วย
เครื่องพิมพ์ Fused Deposition Modeling (FDM) โดยศึกษาปัจจัยทางด้านทิศตามแกน X และ Y และด้านต าแหน่งของ
แป้นพิมพ์ (หน้า-F กลาง-M หลัง-B ซ้าย-L ขวา-R) โดยใช้ความหนาแน่นที่ 100% เพื่อเน้นความแข็งแรงของช้ินงาน และท าซ้ า
สองครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ยในแต่ละการทดสอบรวม 12 การทดลอง นั่นคือ ด้านหน้าแกน X 2 ช้ิน ตรงกลางแกน X 2 ช้ิน ด้านหลัง
แกน X 2 ช้ิน ด้านซ้ายแกน Y 2 ช้ิน ตรงกลางแกน Y 2 ช้ิน และด้านขวาY 2 ช้ิน โดยพิจารณาจากปัจจัยน าเข้าและปัจจัย
ผลผลิตที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ 3DP กับช้ินงานการผลิตส่วนประกอบของขาเทียม โดยปัจจัยน าเข้าได้แก่ปริมาณวัสดุที่ใช้ 
ต้นทุนในการผลิต เวลาที่ใช้ในการผลิต และปัจจัยน าออกได้แก่ค่าความเรียบผิว ค่าความเที่ยงตรง ค่า% การยึดตัว ค่าทนแรงดึง 
และค่าความแข็ง ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA) พบว่าต าแหน่งที่มีประสิทธิภาพ
และขนาดของการผลิตเหมาะสมมากที่สุดตามต าแหน่งการผลิตช้ินงาน (100%) คือตามต าแหน่งแกน X และตรงกลาง (XM) ซึ่ง
ขั้นตอนต่อมาเป็นการออกแบบช้ินงานและศึกษาความเป็นไปได้ในการน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการผลิตส่วนประกอบของขา
เทียม (prosthetic leg) ในส่วนขาเทียมแกนนอกจากเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
กับช้ินงานทางการแพทย์ต่อไป 
ค าส าคัญ  : การตัดสินใจแบบหลายปัจจัย ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล การพิมพ์ช้ินงานแบบสามมิติ โมเดล
ทางการแพทย์ 

 

Abstract 
The purpose of this research is to analyze the feasibility of medical model fabrication using digital 

3D printing (3DP) and to determine the appropriate production level of the production location. Each 
experiment included 12 experiments of testing specimens produced using 3D Fused Deposition Modeling 
(FDM). We fix the density at 100 percent and evaluate the experiment based on the X and Y direction as 
well as the location of the printer for the front (F), the middle (M), the back (B), the left (L), and the right (R) 
location. In addition, we repeat each trial two times in collecting then average and analyzing data. That is, 
the experiment contains front X-axis 2 pieces, middle X-axis 2 pieces, back X-axis 2 pieces, left Y-axis 2 
pieces, middle Y-axis 2 pieces, and right Y-axis 2 pieces. Next, Input and output criteria/factors that affect 
the efficiency of process planning for 3D medical model are analyzed. Four input criteria are the amount of 
material, cost of production, time spent on production, and scrap. Five output criteria include surface 
smoothness, % accuracy, % adhesion, tensile strength, and hardness. Based on the data envelopment 
analysis (DEA) analysis, the highest efficient location with suitable production scale (100%) is XM. Next, the 
obtained results are used for the design and production planning for prosthetic leg’s components to 
understand the appropriateness and limitations of 3D medical model printing.     
Keyword :  Multi-Criteria Decision Making (MCDM), Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), 3D Printing, 
medical model  
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1. บทน า  
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีสว่นช่วยใน

การพัฒนาในด้านต่างๆ ท าให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
สะดวกขึ้น เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid 
Prototyping - RP) หรือมีช่ือเรียกอื่นๆ หลายอย่าง เช่นการ
ผลิตช้ินงานแบบรวดเร็ว (Rapid Manufacturing - RM) การ
สร้างของแข็งโดยอิสระ (Solid Freeform Fabrication - 
SFF) การปริ้นขึ้นรูปสามมิติ (Three Dimensional Printing 
- 3DP) หรือการผลิตแบบเพิ่ม (Additive Manufacturing - 
AM) ได้เริ่มมีการขยายการใช้งานจากแค่เพื่อสร้างต้นแบบ มา
เป็นการผลิตช้ินงานส าเร็จรูปจริง โดยเป็นเทคโนโลยีหนึ่งซึ่ง
ได้รับความสนใจอย่างมากในหลายๆ ประเทศ ทั้งในด้าน
อุตสาหกรรม (industry) ด้านการแพทย์ (healthcare) ด้าน
ก า ร บิ น อ ว ก า ศ  (aerospace) ด้ า น อิ เ ล ค ท ร อ นิ ก ส์ 
(electronic) และด้านอื่นๆ อย่างแพร่หลาย โดยยังถือว่าการ
ใช้งานค่อนข้างจ ากัดในประเทศไทย ทั้งนี้  3DP มีข้อดีคือ
สามารถสร้างช้ินงานสามมิติได้โดยตรงจากไฟล์ดิจิตอล 
(digital file) ซึ่งได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบสามมิติ (Three Dimensional Computer-Aided 
Design - 3D CAD) เมื่อออกแบบเสร็จก็จะบันทึกไฟล์โดยใช้
นามสกุล .STL ที่ใช้กับเครื่องสร้างช้ินงานสามมิติได้ โดยน า
ไฟล์ .STL ไปท าการสร้างช้ินงานต่อไป หรือจะท าการสร้าง
ไฟล์ CAD ได้โดยตรงจากการสแกนช้ินงานจริง และสามารถ

น าไฟล์ที่ได้นั้นมาสร้างช้ินงานสามมิติได้เช่นกัน ดังแสดงในรูป
ที่ 1 [1-2]  
 ส าหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างช้ินงานสามมิติถูก
แบ่งเป็น 7 ประเภทหลัก โดย American Society of 
Testing and Material (ASTM) ดังนี้ 1) Material 
extrusion; 2) Material jetting; 3) Binder jetting; 4) Vat 
photopolymerization; 5) Sheet lamination; 6) 
Powder bed fusion และ 7) Directed energy 
deposition ซึ่งเครื่องสรา้งช้ินงานสามมติิแตล่ะประเภทจะมี
ความสามารถในการใช้วัสดุ (material) ที่แตกต่างกันออกไป
ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยเทคโนโลยีที่รับความนิยมสูงสุดสาม
ล าดับแรกคือเครื่อง fused deposition modeling – FDM 
(ประเภท material extrusion) เครื่อง stereolithography 
– SLA (ประเภท vatphotopolymerization) และเครื่อง 
selective laser sintering – SLS (ประเภท powder bed 
fusion) ตามล าดบั [3-4] นอกจากน้ีได้มีการน าเครื่องสร้าง
ช้ินงานสามมิติ (3DP) ไปใช้งานอย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรมด้านต่างๆ โดยมีการน า 3DP ไปใช้งานเช่น
ทางด้านอุตสาหกรรมและธรุกิจ (Industrial) ด้าน machine 
ด้านอวกาศ (Aerospace) ด้านยานยนตร์ (Motor vehicles) 
ด้านสินค้าผู้บรโิภค (Consumer products /electronic) 
และการแพทย์ (Medical/dental) เป็นต้น ดังรูปที ่2 [5-6, 11] 

 

 
รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนท างานของการพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D printing) ทั่วไป  

 
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติกับประเภทวสัดุ 

 Material 
Extrusion 

Material 
Jetting 

Binder 
Jetting 

Vat Photo 
polymerization 

Sheet 
Lamination 

Powder 
Bed Fusion 

Directed 
Energy Dep.  

Polymer * * * * * *  
Composites  * * *  *  
Metals  * *  * * * 
Graded metals     *  * 
Ceramics   * *  *  
Casting pattern  * * *  *  
Sand molds *  *   *  
Paper     *   
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รูปที่ 2 แสดงการประยุกต์ใช้งานเทคโนโยลีการพิมพ์แบบ 3 มิติในรูปแบบต่างๆ  

 
 ในประเทศไทยเองได้มีการสนับสนุนรูปแบบโมเดล
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เรียกว่า Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการ
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ ซึ่ง
สองอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักจากสิบอุตสาหกรรมเอสเคิฟ 
(S-curved industries) คื อ อุ ต ส าห ก ร ร ม ดิ จิ ต อ ล แ ล ะ
อุตสาหกรรมการแพทย์ โดยเฉพาะกายอุปกรณ์ทางการแพทย์
นั้นจ าเป็นต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของร่างกาย ซึ่งมีผู้ป่วย
เป็นจ านวนมากที่ไม่ได้รับโอกาสในการช่วยเหลือหรือได้รับ
โอกาสไม่ทั่วถึง โดยปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัญหาจาก
ต้นทุนในการผลิตที่มีราคาสงู ใช้เวลานานในการผลิต และวัสดุ
ที่จ ากัด ดังนั้นเทคโนโลยีดิจิตอลการพิมพ์สามมิติจึงเป็น
ทางเลือกส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยทางเลือก
หนึ่ง อย่างไรก็ตาม พบว่าการศึกษาทางด้านการแพทย์ยังมี
สัดส่วนท่ีน้อย โดยเฉพาะในประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาความพร้อมในการวาง
แผนการผลิตช้ินงานส าหรับโมเดลทางการแพทย์ด้วย 3DP 
เช่นกัน [7-10] โดยในการศึกษานี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้
ของการผลิตช้ินงานโมเดลทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีการ
พิมพ์แบบสามมิติ  (3D Printing) โดยเริ่มจากการศึกษา
ประสิทธิภาพของช้ินงานทดสอบจากวัสดุแบบเทอร์โม
พลาสติก Acrylonitrile Butadiene Styrene – ABS ด้ วย
เครื่ อ ง Fused Deposition Modeling (FDM) จากปั จจั ย
ทางด้านทิศตามแกน X และ Y และด้านต าแหน่ งของ
แป้นพิมพ์ (หน้า-F กลาง-M หลัง-B ซ้าย-L ขวา-R) โดยใช้
ความหนาแน่นที่  100% และท าซ้ าสองครั้งในแต่ละการ
ทดสอบรวม 12 ช้ินงาน จากนั้นจึงพิจารณาหาประสิทธิภาพ 
(efficiency) ของช้ินงานที่ดีที่สุดจากโมเดลทางคณิตศาสตร์ 
Data Envelopment Analysis (DEA) เพื่อน าผลที่ได้มาเป็น
แน วท างใน การศึ ก ษ าความ เห มาะสม ของก ารผลิ ต
ส่วนประกอบของขาเทียม (prosthetic leg) ในส่วนขาเทียม
แกนนอกจากเครื่องพิมพ์สามมิติและโมเดลทางการแพทย์อื่นๆ 
ต่อไป 
  
 

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านการวางแผนการผลิต

จากต าแหน่งของเครื่องพิมพ์สามมิติ FDM ต่อประสิทธิภาพ
ของช้ินงานท่ีได้ 

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และข้อจ ากัดของการผลิต
โมเดลทางการแพทย์ในส่วนขาเทียมแกนนอกที่ผลิตจาก
เครื่องพิมพ์สามมิติและท าความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมศาสตร์ใน
การศึกษาประสิทธิภาพเชิงสัมพัทธ์  Data Envelopment 
Analysis - DEA มาใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของช้ินงาน
การผลิตทีได้  
 
3. วิธีด าเนินงาน 

3.1 วิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA)  
 DEA เป็ น เค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ประสิทธิภาพ (efficiency) ของทางเลือกหรือหน่วยงาน
ต่างๆ (decision making unit – DMU) ที่ เราให้ความ
สนใจ เช่นประสิทธิภาพของการด าเนินงานขององค์กร 
การบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ประสิทธิผล
ทางการผลิตเป็นต้น ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
จากปัจจัยน าเข้าหรือการผลิต ( input) และปัจจัย
ผลผลิต (output) ของเรื่องที่ศึกษา โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรที่สามารถท าผลผลิตจ านวนมากและใช้ปริมาณ
ปัจจัยการผลิตน้อยย่อมแสดงถึงลักษณะของการมี
ประสิทธิภาพที่ดีและเหมาะสม ดังสมการที่ (1) 
 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) =   
(จ านวนปัจจยัผลผลิต หรือ output)

(จ านวนปัจจัยการผลิตหรือ input )
     (1) 

 
ทั้งนี้ เทคนิค DEA ที่ได้รับความนิยมในงานวิจัยมี

แบบจ าลอง CCR ตามเง่ือนไข constant return to scale 
(CTS) และแบบจ าลอง BCC ตามเง่ือนไข variable return 
to scale (VRS) ซึ่งคะแนนประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าระหว่าง 
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0 ถึง 1 ถ้าค่าประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 1 หรือ 100% แสดงว่า
หน่วยงานแห่งนั้นมีประสิทธิภาพ แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่า 1 แสดง
ว่าหน่วยงานแห่งนั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ 
DMU อื่นๆ และสามารถค านวณขนาดการผลิต  (Scale 
Efficiency - SE) ที่เหมาะสมจากสัดส่วนระหว่าง CCR  และ 
BCC ที่เท่ากับ 1 ซึ่งแสดงว่ามีขนาดการผลิตที่เหมาะสม ท้ังนี้
ดังแสดงโมเดล DEA ทั่วไปดังแสดงในสมการ (2)–(6) 

 
เซต (Set)  
I ∶ เซตปัจจัยการผลิต i 
J ∶ เซตปัจจัยผลผลิต j 
K ∶ เซตทางเลือกหรือ DMUs 

พารามิเตอร์ (Parameter)   
kix , : ปริมาณของปัจจัยการผลติ i ของทางเลือก k 

kiy , : ปริมาณของปัจจัยผลผลิต j ของทางเลือก k  
ตัวแปร (Decision Variable)  

iU : ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยการผลิต i 

jV :  ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจยัผลผลิต j 

Maximize Efficiency  
0,j k j

j J

y V


    (2) 

        Subject to: 
0i, 1k i

i I

x U


                      (3)                           

, i, 0 ;j k j k i

j J i I

y V x U k K
 

          (4) 

 0 ;iU i I              (5) 
    0 ;jV j J           (6) 

 
3.2 การออกแบบการทดลอง 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ได้ก าหนดเงื่อนไข
ในการขึ้นรูป 3D Printing โดยน ามาตรฐานช้ินงานทดลอง
ต า ม  American Standard of Testing and Material 
(ASTM) D638 TYPE1 เป็นจ านวนช้ินงานทดลองทั้งสิ้น  6 
รูปแบบการทดลอง (experimental trials) โดยท าการ
ทดสอบซ้ าต าแหน่งละ 2 ครั้ง รวมเป็น 12 ช้ินงาน โดยอธิบาย
เงื่อนไขสมมุติฐานการทดสอบดังนี้ (รูปที่ 3) 

1) จากการศึกษาโดย [7] พบว่าช้ินงานในต าแหน่ง 
0 องศามีประสิทธิภาพที่ดี ดังนั้นในการศึกษานี้จึงท าการวาง
ช้ินงานในทิศทาง 0 องศา คือไม่มีการเอียงตามมุมของช้ินงาน
ในขณะที่ท าการผลิต 

2) ก าหนดความหนาแน่นในการขึ้นรูป ช้ินงาน
ทดสอบ 3D Printing ที่ 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นคุณลักษณะ

ของการเพิ่มความแข็งแรงของช้ินงานขาเทียมที่ต้องการท าการ
ผลิต 

3) ทดสอบตามต าแหน่งการวางแผนการผลิตชิ้นงาน 
6 ต าแหน่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 แกน คือ แกน X ทั้งหมด 3 
ต าแหน่ง และแกน Y ทั้งหมด 3 ต าแหน่ง  

4) ในแนวแกน X ก าหนดต าแหน่งทดสอบไว้ 3 
ต าแหน่งคือ ต าแหน่งด้านหน้า (Front-F) ต าแหน่งตรงกลาง 
(Middle-M) และต าแหน่งด้านหลัง (Back-B) โดยก าหนด
สัญลักษณ์คือ XF XM และ XB ตามล าดับ นอกจากนี้ ได้
ก าหนดต าแหน่งทดสอบตามแกน Y 3 ต าแหน่งคือ ต าแหน่ง
ด้ านซ้ าย (Left-L) ต าแหน่ งตรงกลาง  (Middle-M) และ
ต าแหน่งด้านขวา (Right-R) โดยก าหนดสัญลกัษณ์ คือ YL YM 
และ YR ตามล าดับ และท าการทดลองซ้ าแต่ละต าแหน่งการ
ทดลองละ 2 ครั้งและหาค่าเฉลี่ยข้อมูล  
 ทั้งนี้จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับโมเดล
ช้ินงาน 3 มิติ ประกอบกับการพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลในการ
วางแผนการผลิตส าหรับการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ขึ้นรูป 3D Printing ร่วมกับผู้เช่ียวชาญทางด้านกายอุปกรณ์ 
ซึ่งแสดงกรอบแนวคิดในการทดลองและวิเคราะห์ผลดังแสดง
ในรูปที่ 4 โดยใช้ปัจจัยน าเข้า (Input) ทั้งหมดสี่ปัจจัย ได้แก่ 
ปริมาณวัสดุที่ใช้ ต้นทุนในการผลิต เวลาที่ใช้ในการผลิต และ
ของเสียที่ เกิดขึ้น ส่วนปัจจัยน าออก (Output) ทั้งหมดห้า
ปัจจัยได้แก่ ค่าความเรียบผิว ค่าความเที่ยงตรง ค่า% การยึด
ตัว ค่าทนแรงดึง และค่าความแข็ง โดยใช้โปรแกรม LINDO 
ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของช้ินงานที่ดีที่สุด เพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการผลิตช้ินงานโมเดลทาง
การแพทย์ต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 
   4.1 ผลการวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลการผลิต 
จากการท าการทดลองขึ้นรูป 3D Printing ส าหรับช้ินงาน
ทดลอง มี 6 Decision making unit (DMU) ซึ่งได้ผลิตซ้ าใน
แต่ละ DMU แล้วท าการหาค่าเฉลี่ยของสองช้ินงานที่ผลิตซ้ า
ในแต่ละ DMU แล้วน าช้ินงานทดลองไปทดสอบกับเครื่อง 
Coordinate Measuring Machine (CMM) รุ่ น  Mitutoyo 
Beyond-crysta c ท าการวัดหาค่าความเที่ยงตรง ส่วนการหา
ค่าความเรียบผิวโดยใช้เครื่องวัดความเรียบผิว คือเครื่อง 
surface Roughness ยี่ห้อ Mitutoyo ต่อจากนั้นก็น าช้ินงาน
มาวัดหาค่าความแข็งโดยใช้เครื่ องวัดความแข็ง Shore 
Durometer ยี่ห้อ Sundoo แล้วน ามาทดสอบด้วยเครื่องวัด
แรงดึ ง Tensile machine รุ่น  TensiTECH+ ผลจากการ
ทดสอบตามเครื่องมือชนิดต่างๆ สามารถดูได้จากตารางที่ 2 
โดยค่าทางปัจจัยบางอย่างมีลักษณะที่ยิ่งมีค่ามากยิ่งดี (Max 
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ดี) เช่น Tensile strength และ % Elongation ในขณะที่ค่า
บางปัจจัยมีลักษณะที่ยิ่งน้อยยิ่งดี (Min ดี) เช่น วัสดุที่ใช้ และ
เวลาในการผลิต เป็นต้น  
    4.2 ค่าประสิทธิภาพจากการผลิตชิ้นงานทดสอบ 
จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้นรูปด้วย 
3DP ด้วยเครื่อง FDM โดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจัยน าเข้า
และปัจจัยผลผลิตด้วยเทคนิค DEA และท าการวิเคราะห์ผล
โดยใช้โปรแกรม LINDO ได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง
ที่ 3 จากการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์วิธีการวิเคราะห์
แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA) แล้ว ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า
ประสิทธิภาพในการผลิตช้ินงานทดสอบ 3D Printing ที่มี
ประสิทธิภาพ 100% (ตามแบบโมเดล CCR และ BCC) และ
ยังมีค่าขนาดการผลิตที่เหมาะสมด้วย (ตามการค านวณ Scale 
Efficiency) คือต าแหน่ง DMU 2 XM ซึ่งเป็นต าแหน่งการ
ผลิตบนเครื่อง 3DP ตามแกน X และตรงต าแหน่งตรงกลาง
ของเครื่อง 3DP และควรน าไปใช้ในการผลิตช้ินงานจริงของ
โมเดลทางการแพทย์ต่อไป  
   4.3 การออกแบบชิ้นงานส่วนขาเทียมแกนนอกส าหรับ
การผลิตด้วยวิธี 3DP  

จากการวิเคราะห์ผลต าแหน่งที่เหมาะสมของการ
วางแผนการผลิตด้วยเครื่องพิมพ์ 3DP แล้ว ทางผู้วิจัยจึงได้ท า
การออกแบบช้ินงานการพิมพ์แบบ 3 มิติโดยใช้โปรแกรม 
Solidwork ดั งแสดงในรูปที่  5 ซึ่ งหลั งจากที่ ได้ ท าการ
ตรวจสอบโมเดล (model verification) กับผู้ เ ช่ียวชาญ
ทางด้านกายอุปกรณ์ จึงได้ท าการผลิตจริงด้วยเครื่องพิมพ์ 
3DP ดังแสดงช้ินงานการผลิตบางส่วนดังแสดงในรูปที่ 6 ซึ่ง
ขั้นตอนต่อไปเป็นการผลิตช้ินงานส่วนที่เหลือ และรวบรวม
ช้ินงานส่วนประกอบขาเทียมที่ผลิตจากเครื่อง 3DP ทั้งหมด
เพื่อน าไปพิจารณาวิเคราะห์ร่วมกับทางผู้เช่ียวชาญทางด้าน
กายอุปกรณ์ต่อไป 

 
5. สรุปและอภิปรายผล 

ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาผลกระทบทางด้านการวางแผนการผลิตจากต าแหน่ง
ของเครื่องพิมพ์สามมิติ FDM ต่อประสิทธิภาพของช้ินงานที่ได้ 
และศึกษาความเป็นไปได้และข้อจ ากัดของการผลิตโมเดลทาง
การแพทย์ในส่วนขาเทียมแกนนอกที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์สาม
มิติและท าความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในเบื้องต้น
จากการหาประสิทธิภาพในการผลิตช้ินงานทดสอบ 3D 
Printing โดยใช้ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ปริมาณวัสดุที่ใช้ 
ต้นทุนในการผลิต เวลาที่ใช้ในการผลิต และของเสีย ส่วน
ปัจจัยน าออก (Output) ได้แก่ค่าความเรียบผิว ค่าความ
เที่ยงตรง ค่า%การยึดตัว ค่าทนแรงดึง และค่าความแข็ง มา

ท าการหาประสิทธิภาพโดยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบ
ข้อมูล (DEA) พบว่าประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงานทดสอบใน
กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสุดสุด (100%) และมีขนาดการผลิตที่
เหมาะสม (SE = 1) คือ ต าแหน่งแนวแกนการผลิต X และตรง
กลาง (M) ของเครื่อง 3D printing  

ทั้ งนี้ ขั้นตอนต่อมาของการวิจัยอยู่ ใน ช่วงการ
ตรวจสอบการน าผลที่วิเคราะห์ได้ในการออกแบบและท าการ
วางแผนการผลิตจริงส าหรับ ช้ินงานส่วนประกอบทาง
การแพทย์โดยเน้นที่ส่วนประกอบของขาเทียมแกนนอก เพื่อ
ศึกษาความเป็นไปได้รวมถึงข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นต่อไปร่วมกับ
ทางเจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายอุปกรณ์ต่อไป 
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รูปที่ 3 ชิ้นงานทดสอบ 3D Printing และการออกแบบการทดลองตามมาตรฐาน ASTM D638 

 
รูปที่ 4 แบบการวิเคราะหผ์ลจากการออกแบบการทดลอง 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการทดลองส าหรับปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลลัพธ์ของกระบวนการขึ้นรูปด้วย 3DP ด้วยเครื่อง FDM  
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 Min ดี Min ดี Min ดี Min ดี Min ดี Min ดี Max ดี Max ดี Max ดี 
DMU1 XF 7.63 37.35 28.62 0 9.07 -0.05 6.00 24.10 92.00 
DMU2 XM 7.63 37.27 28.50 0 12.98 -0.05 6.00 25.60 93.70 
DMU3 XB 7.63 37.35 28.62 0 8.35 -0.05 4.00 24.20 91.30 
DMU4 YF 7.633 38.265 29.917 0 9.070 -0.046 2.000 24.900 93.500 
DMU5 YM 7.633 37.548 28.900 0 12.982 -0.044 4.000 25.500 92.200 
DMU6 YB 7.633 37.536 28.883 0 8.350 -0.043 3.000 24.400 93.100 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสทิธิภาพตามแบบ CCR โมเดลด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล (DEA) 

 

Decision Making 
Unit (DMU) 

CCR  
Model 

BCC  
Model 

Scale Efficiency 

DMU1 XF 0.97 0.98 0.98 
DMU2 XM 1.00 1.00 1.00 
DMU3 XB 0.96 0.98 0.97 
DMU4 YF 0.95 0.95 1.00 
DMU5 YM 0.99 0.95 1.04 
DMU6 YB 0.97 0.97 1.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ช้ินงานขาเทียมต้นแบบ (บน) และการออกแบบส่วนประกอบของช้ินงานขาเทียมแกนนอกเบื้องต้นด้วยโปรแกรม 
Solidwork (ล่าง) 
 

 
 

รูปที่ 6 ช้ินงานส่วนประกอบของขาเทียมแกนนอกบางส่วนท่ีผลิตด้วยเครื่อง 3DP: support leg (บน)  
และ cover leg; support rx (ล่าง)



117 
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                                                                                                                                                            
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7                                                                                                   
31 สิงหาคม 2561 

 

 

การดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก 1- 3 ปี :  ทัศนะของครอบครัวที่หลากหลายวิถีชีวิตในต าบลดอนเปา   
อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

Oral Health Care in 1 – 3 Years old Children : Perspective of Family with Different Lifestyles in  
Donpao Sub-District, Mae Wang District, Chiang Mai Province 

 

นิตยา  คํามอญ 

สาขาสาธารณสุขศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
*E-mail : Cheezenookae@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative study) เพื่อ
ศึกษาการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก 1- 3 ปี ในทัศนะของครอบครัวที่หลากหลายวิถีชีวิต ในตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่  การเก็บข้อมูลในการศึกษาใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการสังเกต โดยเก็บในระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง 
เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน แหล่งข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ีคือ ครอบครัวกรณีศึกษา ในอําเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 25 ครอบครัว จากนั้นรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และนําเสนอด้วยวิธีการบรรยาย และหาข้อสรุป
โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 จากการศึกษาพบว่าครอบครัวท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงท่ีมีการออกไปทํางานนอกบ้านมากข้ึน  ทําให้การดูแลเด็กจึง
เป็นหน้าที่ของปูุย่าตายาย  ป๎จจัยที่มีส่วนช่วยให้ผู้ปกครองเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากท่ีพึงประสงค์ คือ การศึกษาใน
ระบบโรงเรียนของรัฐของผู้ปกครอง พ่อแม่ที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนของรัฐบาล จะได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟ๎น
เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน ความเข้าใจในเรื่องของการเกิดฟ๎นผุซึ่งเกิดมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการ
เกิดฟ๎นผุ อย่างไรก็ตามการให้ความหมายฟ๎นนํ้านมและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กภายใต้ครอบครัวที่หลากหลายวิถี
ชีวิต ไม่ได้เป็นผลจากป๎จจัยใดป๎จจัยหนึ่ง การมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับตัว
ของครอบครัวต่อการทําหน้าที่เป็นสถานบันแรกเริ่มในการอบรมกล่อมเกลาเด็ก  
คําสําคญั : ความหมายฟ๎นน้ํานม, สุขภาพช่องปากในเด็ก1-3ปี, ทัศนะของครอบครัว 

 
Abstract 

This study was a descriptive research using qualitative research (qualitative study). For the study oral 
health care in 1 – 3 Years old Children in perspective of family with different lifestyles in Donpao Sub-
District, Mae Wang District, Chiang Mai Province. 

The collection of information uses an in-depth interview in conjunction with observation. It is 
gathered during July to December 2560 Total 6 months . The data source for this study was a family. Case 
study in Mae Wang, Chiang Mai Total 25 And then gather information that has been analyzed and 
presented in a lecture way. And finding a conclusion by the content analysis from the study showed that a 
changing family role from women have to work and The child's care is the responsibility of grandparents. 
The factors that contribute to the parent's health care behavior are: Education in the public school system 
of the parents who studied from government schools To get a knowledge about oral health into the course 
of teaching. Understanding the subject of cavities, which is caused by food consumption habits that are 
vulnerable to cavities. However, the meaning of breast milk and oral care habits for children under a variety 
of lifestyles. It is not a result of a factor. Good oral Care behavior depends on the learning and adjustment 
of the Family to act as the first establishment in the children's training.  
Keyword :  Meaning of Deciduous tooth, Oral Health Care in 1 – 3 Years old Children, The family's 
perspective 
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บทน า 
 ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักส าคัญที่สุด
ของสังคม การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป มาใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกัน 
เป็นบ่อเกิดของทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญต่อเนื่องไปอย่างไม่จบ
สิ้น การอยู่รวมกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ลูกซึ่งเป็นครอบครัว
เดียวหรือพ่อแม่ลูกอยู่กับปู่ย่าตายาย เป็นครอบครัวขยาย 
หรือแม้กระทั่งครอบครัว รูปแบบอื่น ๆ ต่างก็มีท าหน้าที่หล่อ
หลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกของครอบครัว 
ด้วยการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอื้ออาทร ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีความพร้อมที่จะ
ท างานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์เป็นพลังส าคัญในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติต่อไป (ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว,2556 )  
 ในอดีตประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา คนในคนชนบทมัก
อยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน คนชนบทที่มีอาชีพทางการเพาะปลูก 
การตั้งครัวเรือนตั้งอยู่ใกล้กันในละแวกเดียวกันเป็นกลุ่ม ๆ 
และล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาหรือไร่ ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทาง
การเกษตร ลักษณะครอบครัวจะเป็นครอบครัวใหญ่ มีสมาชิก
ในครอบครัวหลายคน อย่างไรก็ดีปัญหา     พฤติกรรมสุขภาพ
ยังคงเชื่อมโยงกับปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ เช่น ปัญหาด้าน
สัญชาติ เศรษฐกิจ สังคม ภาษา การศึกษา สุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู ้    ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยน
วิถีชีวิตในครอบครัวและสังคม  คือ พ่อ-แม่ ต้องออกไปท างาน
นอกบ้าน   ส่งผลให้เด็กได้รับการเลี้ยงดู และ เอาใจใส่น้อยลง 
อาจส่งผลกระทบถึงสุขภาพอนามัย รวมถึงสุขภาพช่องปาก 
และฟันน้ านมของเด็กก่อนวัยเรียน โดยเฉพาะโรคที่เป็นสาเหตุ
หลักของอาการเจ็บปวดและการสูญเสียฟัน คือ โรคฟันผุ ซึ่ง
ใน เด็กอายุ 3 ปีและ 5 ปีที่ใช้เป็นตัวแทนในการติดตามการ
เกิดโรคฟันผุในฟันน้ านม ดังจะเห็นได้จากผลการส ารวจ
สภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 พบว่าร้อย
ละ 51.70 ของเด็กไทยอายุ 3 ปี มีฟันผุอย่างน้อยหนึ่งซี่ โดย
เด็กแต่ละคนจะเป็นโรคฟันผุ ประมาณ 2 .70 ซี่ จากที่มีฟัน
น้ านมเกือบครบทุกซี่แล้ว (19.9 ซี่) ท้ังนี้ในกลุ่มนี้ร้อยละ 3.20 
เริ่มมีการสูญเสียฟันแล้ว ทั้งที่ฟันน้ านมควรหลุดตามปกติ
ในช่วงอายุ 6 - 13 ปี เมื่อท าการเปรียบเทียบตามเขตพื้นที่   
ในกลุ่มเด็ก 3 ปี เริ่มมี ประสบการณ์การสญูเสียฟันในช่องปาก
แล้ว (รายงานผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ
ครั้งที่ 7 ประเทศไทย พ.ศ. 2555 )การส ารวจทันตสุขภาพ
ระดับประเทศ ( ภาคเหนือ ) ปี 2556 พบว่ากลุ่มอายุ 18 
เดือน ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือน ปราศจากโรคฟันผุ  ร้อย
ละ 86.1  เด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุร้อยละ 56.5  กลุ่มอายุ 3ปี 

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีปราศจากโรคฟันผุ  48.7 ( กองทันต
สาธารณสุข,2557 ) ผลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพและ
ปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ฟันน้ านมผุ
ในเด็กเชียงใหม่   18  เดือน   ร้อยละ 11.2  และเด็กอายุ 3 
ปี มีฟันผุร้อยละ 53.0 ( สรุปผลการส ารวจระดับจังหวัด
เชียงใหม่,2557 ) 

การเริ่มท าความเข้าใจต่อฟันน้ านม เพื่อให้รู้ว่า
ผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียนนั้นมีความเช่ือต่อฟันน้ านม
อย่างไร มองฟันน้ านมแบบไหน และเนื่องจากผู้ปกครองของ
เด็กก่อนวัยเรียนแต่ละคน อาจมีความเช่ือเรื่องฟันน้ านมที่
เหมือน หรือแตกต่างกันไป หากเราทราบถึงวัฒนธรรมความ
เช่ือของผู้ปกครองที่มีต่อฟันน้ านมนั้น เราก็จะสามารถมอง
ออกได้ว่าผู้ปกครองมีความคิด ความเข้าใจต่อฟันน้ านมแบบ
ไหน อย่างไร จากนั้นพอเราทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว เราก็จะ
สามารถเข้าถึงความเช่ือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฟันน้ านมได้ และ
หากเราจะน าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์กับการด าเนินงานด้าน
ทันตสาธารณสุข เพื่อให้เข้ากับวีถีชีวิตความเชื่อของผู้ปกครอง
ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีต่อฟันน้ านมก็จะง่ายขึ้น และจะท าให้
เราสามารถด าเนินงานด้านทันตสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปราศจากฟันน้ านมผุ และเพื่อให้เด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดี แต่
หากเราไม่ท าความเข้าใจในเรื่องนี้ เราจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้ว
ผู้ปกครองคิดต่อฟันน้ านมอย่างไร ผู้ปกครองมองฟันน้ านม
แบบไหน อาจท าให้เราไม่สามารถที่จะด าเนินงานด้านทันต
สาธารณสุขได้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาโรคฟันน้ านมผุในเด็ก
ก่อนวัยเรียนได้ดีเท่าที่ควร  

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก 1 - 3 ปี  ในทัศนะของ
ครอบครัวที่หลากหลายวิถีชีวิต เพื่อเป็นการเริ่มต้นท าความ
เข้าใจ ความเชื่อต่อฟันน้ านมที่ผู้ปกครองมีว่าเป็นอย่างไร และ
แนวความคิดของผู้ดูแลมากขึ้นที่สามารถเป็นแนวทางและเป็น
ข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาด้านทันต
สาธารณสุขในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนได้อีกด้วยภายใต้แนวคิด
พื้นฐานท่ีว่า บุคคลมี  พฤติกรรมสุขภาพช่องปากท่ีแตกต่างกัน
ไปเนื่องมาจากบริบททางสังคมและครอบครัวที่หลากหลาย 
การท าความเข้าใจในบริบทดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
วางแผนหาแนวทางและรูปแบบในการด าเนินงาน    ส่งเสริม
สุขภาพช่องปากที่สอดคล้องกับระบบความคิด ความเชื่อและ
วิถีชีวิต อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสทิธิภาพ
ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก 1 - 3 ปีใน

ทัศนะของครอบครัวที่หลากหลายวิถีชีวิต ในต าบลดอนเปา  
อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
วิธีด าเนินงาน 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive 
research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative study)  

1.ประชากร  
ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกหมู่บ้านหลายเกณฑ์

ร่วมกัน กล่าวคือ คัดเลือกชุมชน   ผู้ปกครองเด็กที่เด็กมีอายุ 
1- 3 ปี วิถีชีวิตเป็นของผู้ปกครองมีอิทธิพลส่งผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพช่องปากของ นอกจากนี้ผู้ปกครองเด็กต้องสามารถให้
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ตลอดจนมีความปลอดภัย
สามารถเข้าพ้ืนท่ีได้ตลอดระยะเวลาที่ท าการวิจัย  

ภายหลังจากการส ารวจพื้นที่ในต าบลบ้านดอนเปา 
ร่วมกับการวิเคราะห์เอกสารข้อมูล และผลการส ารวจสภาวะ
สุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน ผู้วิจัยได้คัดเลือก  พื้นที่
ในการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดย
เลือกหมู่บ้านต าบลดอนเปา ซึ่งประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน  และ
มีประชากรที่เป็นผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 1-3 ปี จ านวน
ทั้งสิ้น 25 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล (Key informant) 
2.1.  ผู้ ให้ ข้ อมู ลส่ วนของครอบครั ว  โดยการ

สัมภาษณ์เจาะลึก  (In-depth  interview) โดยผู้ให้ข้อมูล
เป็นผู้ดูแลเด็กอายุ 1-3 ปี ในหมู่บ้านที่มีบทบาทในการ
เลี้ ยงดู เด็ก เช่น  พ่อแม่   ปู่ ย่ าตายาย ผู้ ดูแลเด็ก  
จ านวน 25 คน  เป็นผู้ ให้ข้อมูล พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ครอบครั ว  เช่ น  ลั กษณ ะโครงสร้ า งครอบครั ว 
สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม  ร่วมกับข้อมูลจากการ
ตรวจสภาวะช่องปากเด็ก  เพ่ือให้ได้ครอบครัวตัวอย่าง
ที่หลากหลายส าหรับท าการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 

2.2 การพิทักษ์กลุ่มตัวอย่าง  ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสหสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (เลขที่ 
023/2560) 
 
3.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

3.1 ชุดตรวจอย่างง่าย ประกอบด้วย กระจกส่อง
ปากเพื่อใช้ในการวินิจฉัย (mouth mirror) เครื่องมือตรวจหา

รอยผุ (explorer No.5) และแบบบันทึกผลการส ารวจสภาวะ
สุขภาพช่องปาก 

3.2 แบบสัมภาษณ์เจาะลึกในระดับครอบครัว ( In-
depth  interview guideline: family  level) เพื่ อ ให้ ได้
ข้อมูลในการอธิบายความหลากหลายของพฤติกรรมสุขภาพ
ช่องปากระดับครอบครัว 

3.3 แบบบันทึกข้อมูลสนาม (Field note) 
3.4 เทปบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป 
 
4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 การใช้ข้อมูลเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมูล

เบื้องต้น โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลการ
ส ารวจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านดอนเปาและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งเทศบาลและอบต. 
  4.2 สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  ( Informal  
Interview ) เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของครอบครัวที่น าไปสู่ประเด็น
การสัมภาษณ์เจาะลึกโดยมีลักษณะการพูดคุย ท าโดยการ
สัมภาษณ์ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 
  4 .3   ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เจ า ะ ลึ ก   (In-depth  
interview) ผู้ศึกษาใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์อย่าง
ไม่ เป็นทางการเป็นแนวทางในการเปิดประเด็นในการ
สัมภาษณ์ เจาะลึก ร่วมกับการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมถึง
พฤติกรรม และสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อสุขภาพ
ช่องปากตามกรอบแนวคิด และบันทึกข้อมูลด้วยเสียงแล้ว
น ามาเขียนเรียบเรียงเป็นบันทึกภาคสนาม (field note)  
 
5.วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลภาคสนามในระหว่างเดือน 
กรกฎาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 
6  เดือน การด าเนินการเก็บข้อมูลในภาคสนามเริ่มด้วยการ
ติดต่อ ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อขอเข้าเก็บข้อมูลใน
หมู่บ้าน หลังจากนั้นเข้าแนะน าต่อชาวบ้าน ด้วยการแนะน า
ตัวผู้วิจัยว่าเป็นนักศึกษาเข้ามาศึกษาลักษณะวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่และสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อท ารายงานวิจัยส่งให้
อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้ขอความร่วมมือจาก
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นผู้ประสานงาน 

ในช่วงเดือนแรกผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล โดยเริ่ม
จากส ารวจสภาพกายภาพของ    ชุมชน  แผนที่ทางกายภาพ
และสังคม แผนผั งเครือญาติ  ประวัติ ชุมชน ผู้ วิจัย เริ่ม
ด าเนินการเข้าไปพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และส่วนที่
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เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพช่องปาก สร้างความคุ้นเคยกับ
ชาวบ้านโดยร่วมกิจกรรมหลาย    เนื่องจากกลุ่มแม่บ้าน 
ผู้ปกครองของเด็กมีอาชีพค้าขาย ส่วนช่วงบ่ายและเย็นจะเข้า
ไปเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน โดยใช้เวลาวันละประมาณ 5-6 ช่ัวโมง 

ช่วงเดือนที่สองและห้า  ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลระดับ
ลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพช่องปากของคนในครอบครัวที่
คัดเลือกไว้เป็นครอบครัวกรณีศึกษา จ านวน 25 ครอบครัว 
โดยใช้การเยี่ยมบ้านและการไปที่ร้านขายของช า โดยในแต่ละ
ครั้งจะไปในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทั้งเช้า บ่าย หรือเย็น โดย
เข้าไปนั่งเล่นพูดคุยกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ร่วมท า
กิจกรรม เช่น ช่วยขายของร่วมรับประทานอาหาร ช่วยเลี้ยง
เด็ก เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจจากทุก
ครอบครัวเป็นอย่างดี ท าการสัมภาษณ์เจาะลึกในประเด็นที่
สนใจและติดตามสังเกตพฤติกรรมสุขภาพช่องปากใน
ครอบครัว ส่วนในช่วงเดือนสุดท้ายเป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
ในส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ 

 
ผลการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก 1 – 3 ปี โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ในชุมชน เพื่ อน าไปสู่การอธิบายถึง
ความสัมพันธ์ของการด าเนินชีวิตความคิด ความเช่ือ การรับรู้
ของครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพช่องปากในเด็ก อายุ 1-3 ปี 
ผลการวิจัยดังนี ้

ความหมายและความส าคัญของฟันน้ านมและโรค
ฟันผ ุ

ผู้ปกครองจะให้ความหมายของการมีสุขภาพช่องปาก
ที่ดี โดยค านึงถึงลักษณะอาการของช่องปากที่ปรากฏและ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การไม่ปวดฟัน เหงือกสีชมพู      
ฟันแน่นไม่ โยก ฟันสามารถใช้เคี้ ยวอาหารได้  ซึ่ งมีความ
คล้ายคลึงกันในแต่ละวัย อย่างไรก็ดี     ผู้ปกครองแต่ละวัยจะ
ให้ความส าคัญต่อสุขภาพช่องปากในประเด็นที่แตกต่างกัน เช่น 
วัยเด็ก     ผู้ปกครองค านึงถึงฟันของเด็กที่สามารถเคี้ยวอาหาร
ได้ ฟันไม่ผุ สีขาว ผู้ปกครองอีกกลุ่มหนึ่งมีความเชื่อว่า เด็กมีฟัน
ผุจะเป็นเรื่องธรรมชาติ เมื่อเด็กโตขึ้นฟันแท้จะขึ้นมาแทนที่ฟัน
น้ านมเอง ดังนั้นจึงไม่ใช่โรคหรือความเจ็บป่วยที่ต้องการการ
รักษาแต่อย่างใด  

การให้ความส าคัญกับฟันน้ านมแตกต่างกันในแต่ละ
ครอบครัว ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักคิดว่าฟันน้ านมไม่ค่อยส าคัญ 
เพราะเมื่อเด็กโตขึ้นก็จะมีฟันถาวรแทนที่ อย่างไรก็ตามมีบาง
ครอบครัวที่ให้ความส าคัญกับฟันน้ านม โดยผู้ปกครองเห็นว่าฟัน
น้ านมมีหน้าที่เคี้ยวอาหารในวัยเด็ก หากเด็กฟันแข็งแรงจะ

สามารถเคี้ยวอาหารได้ และหากเด็กมีฟันน้ านมที่ขาวสะอาดจะ
เป็นเด็กน่ารัก   

ลักษณะของโรคฟันผุและสาเหตุของการเกิดโรค 
ส าหรับโรคในช่องปากของเด็กที่ผู้ปกครองพบเห็นได้

ชัดเจน ได้แก่ เหงือกอักเสบ และฟันเป็นแมงผู้ปกครองจะใช้
อาการ ความรุนแรงและลักษณะที่ปรากฏเด่นชัด มาอธิบายถึง
โรคในช่องปาก อาการและความรุนแรงของโรคฟันผุ เช่น 
อาการปวดที่ฟันตั้งแต่ปวดเล็กน้อยจนถึงมาก มีเลือดออกตาม
ไรฟัน มีการปวดแสบปวดร้อนในช่องปาก การปวดฟันจนกิน
ข้าวไม่ได้หรือนอนไม่หลับ ส่วนลักษณะที่ปรากฏเด่นชัดเป็นการ
มองและสังเกตได้ด้วยตา เช่น การเห็นฟันผุเป็นรูหรือโพรงขนาด
ใหญ่ การมีฝ้าขาวผิดปกติที่ลิ้นหรือกระพุ้งแก้มของเด็ก โดยส่วน
ใหญ่จะแบ่งลักษณะอาการผิดปกติของฟันน้ านมเป็น 2 ลักษณะ 
คือ ลักษณะฟันผุที่เกิดบริเวณฟันหน้ามีสีด า และลักษณะฟันผุ
เกิดบริเวณฟันหลัง และจะต้องอาการปวด ซึ่งจะท าให้ฟันมี
ลักษณะเป็นรูหรือโพรงฟันชัดเจน 

ผู้ปกครองมีความเช่ือว่าสาเหตุของการเกิดฟันผุนั้น
แตกต่างกัน เช่น  เช่ือว่าเกิดจากแมงกินฟัน การแปรงฟันไม่
สะอาด การกินลูกอม กินนม กินขนม เป็นต้น โดยที่ผู้ปกครอง
อีกกลุ่มหนึ่งจะจ าแนกสาเหตุของฟันผุเป็น 2 ลักษณะตาม
ลักษณะอาการที่เกิดขึ้น คือ ฟันผุที่เกิดบริเวณฟันหลัง มีสาเหตุ
จากแมงกินฟัน จะมีอาการปวด ส่วนฟันผุที่เกิดบริเวณฟันหน้า 
จะมีสาเหตุจากเรื่องธรรมชาติ ซึ่งทั้งสองลักษณะนี้ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มีความเช่ือว่าสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ โดย
ที่เด็กทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดโรคได้ 

อย่างไรก็ตามผู้ปกครองบางส่วนเช่ือว่า การกินขนมท า
ให้เกิดฟันผุ แต่ประเภทของขนมที่ผู้ปกครองเด็กเช่ือว่าท าให้เกิด
ฟันผุ คือ ขนมหวาน ของหวาน ลูกอม ส่วนขนมบางประเภท 
เช่น เยลลี่ปีโป้ ขนมขบเคี้ยว ขนมซอง หมากฝรั่งและขนมปังนั้น 
ไม่ทราบว่าท าให้เกิดฟันผุ 

ปัญหาและผลกระทบจากโรคฟันผุ 
ผู้ปกครองเด็กจะรู้สึกว่าโรคฟันผุในเด็กเป็นปัญหา ก็

ต่อเมื่อโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเด็กหรือกระทบต่อ
การด าเนินชีวิต เช่น มีอาการปวดมาก บวม รับประทานอาหาร
ไม่ได้ นอนไม่หลับ ร้องไห้งอแง หรือกระทบต่อการเข้าสังคม 

พฤติกรรมการดูแลอนามัยในช่องปากเด็ก 
การดูแลอนามัยในช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนใน

ชุมชนนี้มีหลายวิธีเช่น การใช้ผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าของเด็กเช็ดท า
ความสะอาดที่เหงือก ลิ้นหรือฟัน การใช้นิ้วมือถูฟัน การบ้วน
ปาก  และการแปรงฟันด้วยแปรงและยาสีฟัน การดูแลอนามัย
ในช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนนี้มีหลายวิธีเช่น การใช้
ผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าของเด็กเช็ดท าความสะอาดที่เหงือก ลิ้นหรือ
ฟัน การใช้นิ้วมือถูฟัน การบ้วนปาก  และการแปรงฟันด้วย
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แปรงและยาสีฟัน แต่อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่
ไม่ได้ท าความสะอาดในช่องปากเด็กอย่างสม่ าเสมอ  เป็นประจ า
ทุกวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเด็ก ผู้ปกครอง และสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะ
เอื้อต่อการดูแลอนามัยในช่องปาก โดยจ าแนกตามกลุ่มอายุ 
ดังนี้ กลุ่มเด็กอายุ 0-6 เดือน เด็กในวัยนี้ยังไม่มีฟันขึ้นในช่อง
ปาก ผู้ปกครอง       ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าต้องท าความสะอาด
ช่องปากของเด็ก มีความเข้าใจว่าเด็กยังเล็กมาก ฟันยังไม่ขึ้นจึง
ไม่จ าเป็นต้องท าความสะอาด ผู้ปกครองจะท าความสะอาดใน
ช่องปากเป็นครั้งแรกเมื่อพบว่ามีคราบหรือฝ้าขาวอย่างผิดปกติ
ขึ้นที่ลิ้น หรือกระพุ้งแก้ม โดยจะใช้ผ้ าเปล่าๆหรือผ้าที่เปียก
ปัสสาวะของเด็กเองเช็ดท าความสะอาด  กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน
ถึง 2 ปี ในช่วงก่อนที่ฟันซี่แรกขึ้น ผู้ปกครองจะสังเกตเห็นว่า
เหงือกจะมีสีขาวนูน หลังจากนั้นเด็กจะมีอาการท้องเสีย
ประมาณ 2-3 วัน เด็กบางคนอาจมีอาการงอแง ร้องไห้บ่อย 
และน้ าลายไหลยืด ในช่วงนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะยังไม่ท าความ
สะอาดในช่องปากด้วยวิธีการใดๆ โดยให้เหตุผลว่ากลัวเด็กเจ็บ 
กลุ่มเด็กอายุ 2-3 ปี เมื่อฟันขึ้นครบในช่องปาก อายุประมาณ 2 
ปีขึ้นไป เด็กส่วนใหญ่จึงจะเริ่มแปรงฟันเป็นครั้งแรก โดย
ผู้ปกครองจะหัดให้เด็กแปรงฟันด้วยตนเอง ด้วยการเลียนแบบ
จากผู้ปกครอง และมักจะแปรงฟันในช่วงเช้าหลังหลังจากตื่น
นอนพร้อมกับผู้ปกครอง หลังจากนั้นผู้ปกครองมักไม่ได้กระตุ้น
ให้เด็กแปรงฟัน การแปรงฟันจึงอยู่ในความรับผิดชอบของเด็ก 
โดย        ผู้ปกครองให้เหตุผลว่าเด็กไม่ยอมแปรงฟัน มักจะ
ร้องไห้งอแงทุกครั้งที่ท าความสะอาดฟันให้ การแปรงฟันเป็น
เรื่องยุ่งยาก ไม่ง่าย หรือ ในบางครั้งผู้ปกครองไม่มีเวลาคอยดูแล
เนื่องจากมีงานอื่นที่ต้องท า  

แต่อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้ท า
ความสะอาดในช่องปากเด็กอย่างสม่ าเสมอ  ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับเด็ก 
ผู้ปกครอง และสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเอื้อต่อการดูแลอนามัย
ในช่องปาก โดยจ าแนกตามกลุ่มอายุ บางครอบครัวที่เด็ก
แปรงฟันเป็นประจ าทุกวัน โดยผู้ปกครองเป็นผู้กระตุ้นเตือน 
และเสริมแรงโดยการเป็นแบบอย่าง ให้รางวัล การบังคับ การ
ลงโทษ เป็นต้น ซึ่งเหตุผลที่ผู้ปกครองกลุ่มนี้ให้ความส าคัญใน
การแปรงฟันในเด็กนั้น เนื่องมาจากในอดีตผู้ปกครองเคยมี
ประสบการณ์ปวดฟัน หรือลูกคนแรกมีฟันผุ จึงไม่อยากให้ลูก
คนที่  2 ประสบปัญหาดั งเช่นกัน    หรือบางคนได้ รับ
ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
รูปแบบอาหารของเด็กนั้นแตกต่างกันตามวัย ในเด็ก

ทารกส่วนใหญ่แม่จะ    เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เด็กทารกที่อายุ
น้อยกว่า 5 เดือนผู้ปกครองส่วนใหญ่จะไม่ป้อนน้ าให้  จะให้
แต่   นมแม่ หรือไม่ก็กินนมผงส าเสร็จรูป แล้วก็ให้น้ าตามอีก
รอบ  เด็กจะได้รับนมแม่จนกว่าแม่จะไม่มีน้ านม แม่ไปท างาน 

หรือจนกระทั่งแม่มีลูกคนใหม่ และจะได้รับในปริมาณและ
เวลาตามที่เด็กต้องการ เมื่อเด็กอายุประมาณ 5-6 เดือนจะ
เริ่มให้อาหารเสริมประเภทกล้วยน้ าว้าสุก ข้าวสวยบดละเอียด 
ข้าวเหนียวท าเป็นก้อนเล็กๆ ในช่วงแรก  ผู้ปกครองจะเป็นผู้
เคี้ยวข้าวให้ละเอียดแล้วป้อนให้เด็ก โดยจะลองป้อนให้เรื่อยๆ
จนกระทั่งเด็กสามารถเคี้ยวได้เองเล็กๆหรือเอาข้าวเหนียวมา
บดกับน้ าอุ่นให้เด็กกิน 

จากเดิมที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายเลี้ยงลูกเองอยู่ที่บ้าน แต่
เดี๋ยวนี้ผู้หญิงต้องท างานนอกบ้านเพ่ือหารายไดอ้ีกแรงหนึ่ง แม่
บางคนไม่น้ านม และบางครอบครัวพ่อและแม่ต้องออกไป
ท างานนอกบ้านหรือต่างจังหวัด ซึ่งปู่ย่า/ตายายต้องท าหน้าที่
ในการเลี้ยงดูลูกแทน จึงจ าเป็นต้องเลิกนมก่อนก าหนด ท าให้
เด็กได้รับนมแม่ระยะเวลาน้อยกว่าในอดีต 
เด็กอายุ  1 -3 ปี จะได้ รับนมแม่จนอายุประมาณ  1-2 ปี 
หลังจากนั้นอาหารหลักของเด็กได้แก่ ข้าวสวยและกับข้าวครบ 
3 มื้อ ผู้ปกครองส่วนใหญ่เล่าว่า เด็กในปัจจุบันไม่ชอบกินข้าว 
ไม่ชอบ  กินผัก การกินข้าวจะต้องมีผู้ปกครองคอยเคี่ยวเข็ญ
ตลอด นอกจากนี้เด็กชอบดื่มนมเปรี้ยว หวาน และบริโภค
ขนมมากขึ้น ในความถี่และปริมาณมากขึ้น เนื่องจากขนมหา
ซื้อได้ง่าย มีหลากหลายชนิด สีสันการบรรจุ      สวยงาม เก็บ
ได้นาน และมีราคาไม่แพงซึ่งผู้ปกครองมีก าลังซื้อได้ และเวลา
เด็กไปโรงเรียนต้องซื้อขนมเป็นสิ่งจูงใจให้เด็กอยากไปศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น เห็นเพื่อนๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิน ก็
ต้องกินตามเพื่อน  

อีกทั้งผู้ปกครองมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมจึงท าให้
สามารถซื้อขนมให้เด็กได้ โดยจะเลือกซื้อตามความชอบของ
เด็ก เด็กรู้จักขนมจากรายการโทรทัศน์และจากเพื่อนที่
โรงเรียน ขนมที่เด็กชอบมักเป็นขนมขบเคี้ยว เยลลี่ ลูกอม 
หมากฝรั่ง น้ าหวานผสมสี ขนมปัง เป็นต้น 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาการให้ความหมายฟันน้ านมและการ

ดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก 1- 3 ปี : ทัศนะของครอบครัวที่
หลากหลายวิถีชีวิตนั้นมีหลายปัจจัย พบว่าครอบครัวที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิงที่มีการออกไปท างานนอกบ้านมาก
ขึ้น  ท าให้การดูแลเด็กจึงเป็นหน้าที่ของปู่ย่าตายาย ความ
พร้อมของมารดาในการมีบุตร และการที่มารดาได้เลี้ยงดูบุตร
เองอย่างต่อเนื่อง จะมีผลต่อสุขภาพไม่เฉพาะสุขภาพช่องปาก 
แต่มีผลต่อสุขภาพทุกด้านของเด็ก  รวมทั้งพัฒนาการในด้าน
ต่างๆอีกด้วย การเอาใจใส่ อย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน 

อย่างไรก็ตามภายใต้การเปลี่ยนแปลงของครอบครัว 
พบว่า ปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้ผู้ปกครองเกิดพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากท่ีพึงประสงค์ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน
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ของรัฐของผู้ปกครอง มีผลต่อสุขภาพช่องปากของเด็ก คือพ่อ
แม่ที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนของรัฐบาล ซึ่งในโรงเรียนของ
รัฐบาล มีการแทรกเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและ
ฟันเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน รวมไปถึงการอบรม
ผู้น านักเรียนในงานอนามัยโรงเรียน งานเฝ้าระวังทางทันต
สุขภาพ กิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน การแจก
แปรงสีฟัน ตรวจและรักษาโรคในช่องปาก ผู้ปกครองเหล่านี้ที่
ผ่านการศึกษาของระบบเหล่านี้มา จึงมีความรู้  ความเข้าใจใน
เรื่องของการเกิดฟันผุซึ่งเกิดมาจากพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ 

พฤติกรรมการบริโภคขนมของเด็กกลุ่มนี้  มีทั้ ง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์       อันเป็นผล
เชื่อมโยงจากบริบททางสังคม จุดเริ่มต้นของการกินขนมก็มา
จากผู้ปกครอง ให้เด็กบริโภคขนมอย่างอิสระ พอเข้าสู่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก็กินเลียนแบบจากเพื่อน และยังใช้ขนมเป็นสิ่ง
ต่อลองให้ เด็กท าตามความต้องการของผู้ ใหญ่  และเป็น
เครื่องหมายแสดงความรักของผู้ปกครองอีกด้วย 

ผลการศึกษาครั้งนี้เห็นได้ว่า การให้ความหมายฟัน
น้ านมและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กภายใต้
ครอบครัวที่หลากหลายวิถีชีวิต ไม่ได้เป็นผลจากปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่ง การมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีนั้น 
ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับตัวของครอบครัวต่อการท า
หน้าท่ีเป็นสถานบันแรกเริ่มในการอบรมกล่อมเกลาเด็ก  
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บทคัดย่อ 
 การบริโภคปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุกมีความเกี่ยวข้องกับการติดเช้ือพยาธิที่ติดต่อทางปลาและยังคงเป็นปัญหาทาง
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย การศึกษาเชิงส ารวจ (survey study) จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุกของชาวบ้าน บ้านนาสนาม ต าบล
เขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการศึกษาน าร่อง (pilot study) และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคปลาน้ าจืดที่ไม่สุกซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีด้วยแบบสอบถามจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจ านวน 36 
คน นอกจากนี้ยังท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ปรุงอาหารประจ าบ้านเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิง (ร้อยละ 30.6 และ 69.4 ตามล าดับ) มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
61 – 70 ปี มีระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา โดยมีรายได้หลักจากการประกอบเกษตรกรรม นอกจากนี้พบว่ามี สมาชิกใน
ครัวเรือนที่ป่วยด้วยมะเร็งตับและ/หรือมะเร็งท่อน้ าดีอยู่ร้อยละ 8.3 ข้อมูลจากแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านบ้านนา
สนามมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 58.3) ซึ่งกระทบต่อพฤติกรรมการปรุงและรับประทาน
ปลาปรุงไม่สุกของชาวบ้านบ้านนาสนามเป็นอย่างมาก ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่ามีปัจจัยหลักมาจาก 1) ขาดความรู้
เบื้องต้นที่ว่าการบริโภคปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุกนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงก่อโรคมะเร็งท่อน้ าดี 2) ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรง
ของโรคมะเร็งท่อน้ าดี และ 3) มีค่านิยมที่ผิดเกี่ยวกับการรับประทานปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุก 
 โดยสรุปแล้วควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้โรคที่เกี่ยวกับการรับประทานปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุก (โรคพยาธิ
ใบไม้ตับ/โรคมะเร็งท่อน้ าดี) ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการปรุงปลาน้ าจืดให้สุกเพื่อสุขภาพที่ดีและลดปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากการบริโภคปลาดิบ 
ค าส าคัญ: ปลาน้ าจืด, ปลาปรุงไม่สุก 
 

Abstract 
The common consumption of uncooked fish has been found to be associated with fish-borne parasitic 

infection which remains to be a major public health problem, particularly in the Northeastern region of 
Thailand. The purpose of this survey study was to evaluate knowledge and investigate the factors affecting 
the consumption of uncooked or freshwater fish of Barn Nasanam residents, Khemmarat district, Ubon 
Ratchathani Province. This study was conducted as a pilot study. The data were collected from randomized 
36 residents by questionnaire based on behavior about uncooked fish and cholangiocarcinoma. In-depth 
interviews with home cookers were also conducted for qualitative part of the research. 

The results showed that the genders are male and female (30.6% and 69.4%, respectively) which 
majorly aged 61 - 70 years old (47.2%). Their educational background is majority primary school (55.6%) and 
the main revenue is from agriculture (50%). There was 8.3 percent of member in their family which had 
liver cancer and/or cholangiocarcinoma. Data indicated that mostly of Ban Nasanam residents had 
knowledge about cholangiocarcinoma in fair level (58.3%) which highly affected cooking and food 
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consumption behavior of villagers. From in-depth interview, the main factors affecting uncooked fish 
consumption in Ban Nasanam were; I) lacking of basic knowledge about fish-borne associated 
cholangiocarcinoma; II) misunderstanding about severity of cholangiocarcinoma and III) wrong values about 
way of cooking fish. 

In conclusion, it was recommended that knowledge on raw fish-eating diseases (opisthorchiasis or 
cholangiocarcinoma) should be distributed through public media in order to promote understanding about 
well-cooked fish for good health while reducing the consumption of those uncooked food. 
Keywords: freshwater fish, uncooked fish 
 
บทน า  

ปั จ จุ บั น โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ท่ อ น้ า ดี 
(cholangiocarcinoma) เป็นโรคที่มีความส าคัญ และเป็น
ปัญหาหลักด้านสาธารณสุขของประเทศไทย โดยสาเหตุหลัก
ของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดีสาเหตุหนึ่ง คือ การติดเช้ือ
พยาธิใบไม้ตับ การติดเช้ือพยาธิใบไม้เกิดจากการบริโภคปลา
น้ าจืดชนิดมีเกล็ดที่ปรุงไม่สกุ หรือการกินปลาสุกๆดิบๆ และ
จากสถิติพบว่าประเทศไทยมีอัตราการป่วยด้วยโรคมะเร็งท่อ
น้ าดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก[1] ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบอัตราความชุกของโรคมะเร็งท่อน้ าดีสูงกว่าภาคอื่นโดยมี
ค่าเท่ากับร้อยละ 18.7 และจากสถิติการเสียชีวิตจากมะเร็ง
ท่อน้ าดีในต าบลเขมราฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 มีจ านวน
ผู้ เสีย ชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ าดีทั้ งสิ้น 26 คน [2]  ซึ่ งมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี รวมไปถึงในพื้นหมู่บ้านบ้าน
นาสนาม แม้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขได้มี
การรณรงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งท่อน้ าดีใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่องก็ตาม หากแต่วัฒนธรรมการรับประทาน
ปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุก เช่น การรับประทานก้อยปลา ลาบ
ปลาดิบ ปลาส้ม ปลาร้าดิบ ที่ท าจากปลาน้ าจืดที่มีเกล็ดซึ่ง
จะมีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับอยู่ เช่น ปลาแม่สะเด้ง ปลา
แก้มช้ า ปลาขาวนา ปลาตะเพียนทราย เป็นต้น[3] ยังคงเป็น
ปัญหาที่หยั่งรากลึกจนถึงปัจจุบัน และสภาพภูมิศาสตร์ของ
บ้านนาสนามถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีสัมพันธ์กับอัตราการเกิด
มะเร็งท่อน้ าดี โดยที่หมู่บ้านบ้านนานสนามตั้งอยู่ติดแม่น้ า
โขง อาหารและการท ากินส่วนใหญ่จึงเตรียมได้จากปลาน้ า
จืดเป็นหลัก ท าให้ชาวบ้านนาสนามยังคงมีความเสี่ยงต่อ
โรคมะเร็งท่อน้ าดีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโรคมะเร็งท่อ
น้ าดีเป็นโรคที่มีระยะเวลาในการด าเนินโรคเป็นไปอย่างช้าๆ 
ส่งผลให้ชาวบ้านขาดความตระหนักถึงอันตรายและความ
รุนแรงของโรคมะเร็งท่อน้ าดี [4] นอกจากนี้หมู่บ้านบ้านนา
สนามยั งขาดระบบคั ดกรองผู้ ที่ อ ยู่ ในกลุ่ ม เสี่ ย งที่ มี 
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ในระยะท้าย
ของโรคมะเร็งท่อน้ าดี 

อย่างไรก็ตามจากการสังเกตวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน พบว่าการก าหนดรายการอาหารเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนเกิดจากการตัดสินใจของคนใดคนหนึ่งในครอบครัว 
ซึ่งอาจจะเป็น แม่บ้าน พ่อบ้าน บุตรสาว บุตรชาย หรือ 
บุตรเขย-สะใภ้ เป็นต้น ในขณะที่สมาชิกอื่นจะบริโภคตาม
ลักษณะอาหารที่ผู้ปรุงหลักจัดหาให้ ดังนั้นหากให้ความรู้
และความเข้าใจถึงกระบวนการปรุงอาหารให้สุกอย่าง
เหมาะสมส าหรับสมาชิกในครัวเรือน อาจน ามาซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของสมาชิกคนอื่นๆใน
ครอบครัว ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพบริโภค ระดับชุมชน และ
ส่งต่อวัฒนธรรมการบริโภคที่ปลอดภัยไปยังรุ่นลูกหลาน
วิธีการดังกล่าว ป้องกันการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับซึ่งเป็น
สาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ าดี รวมถึงการติดเช้ือพยาธิ
ชนิดอื่นๆที่ปนเปื้อนในอาหารได้อย่างยั่งยืนต่อไป[5] 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ อส ารวจ ความรู้  ความเช่ือ และความ
ตระหนักในผลกระทบจากการบริโภคปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุก
ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดีของชาวบ้านบ้านนา
สนาม  
 2. เพื่อส ารวจสถานการณ์การบริโภคอาหารจาก
ปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุกในครัวเรือนบ้านนาสนาม 
 3. เพื่อส ารวจรูปแบบ และปัจจัยที่มีผลต่อการ
ก าหนดรายการอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนบ้านนาสนาม 
 4. เพื่อหารูปแบบที่ เหมาะสมในกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในครัวเรือน ในการ
การป้องกันการติดเช้ือพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อ
น้ าดีอย่างยั่งยืนของชาวบ้านบ้านนาสนาม 
 

วิธีด าเนินงาน 
1. รูปแบบการศึกษา 

เป็นการศึ กษาเชิงส ารวจ (survey method) 
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุกของ 
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ชาวบ้านบ้านนาสนาม ต าบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยใช้เทคนิคการศึกษาแบบน าร่อง (pilot study) 
 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือชาวบ้านบ้านนาสนาม โดยการสุ่มแบบ 
accidental sampling จ านวน 36 หลังคาเรือน มีค าถาม 3 
ส่วน ดังนี ้

ส่ วนที่  1 ข้ อมู ลทั่ ว ไปของหน่ วยงานผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
บทบาทครอบครัวในชุมชน และประวัติครอบครัวที่มีคนป่วย
เป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งท่อ
น้ าดีจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 1) ลาบ ก้อย ปลาดิบ 2) ปลาส้มดิบ 
3) ส้มปลาน้อย ปลาจ่อม ปลาเจ้าดิบ 4) ปลาร้าดิบ และ 5) 
อื่นๆ 

โดย เป็ นค าถาม เลื อกตอบตามความถี่ ขอ ง
พฤติกรรม ดังนี้ ประจ า บางครั้ง นานๆครั้ง และ ไม่มีโดย 
แจกแจงความถี่ดังน้ี 
  - ประจ า หมายถึง ทุกวัน เกือบทุกวัน หรือทุกสัปดาห์ 
  - บางครั้ง หมายถึง หลายสัปดาห์จึงมีพฤติกรรมการ
บริโภคสักครั้ง หรือ ไม่เกิน 2-3 ครั้ง/เดือน 
  - นานๆ ครั้ง หมายถึง หลายเดือนจึงมีพฤติกรรมการ
บริโภคสักครั้ง หรือในบางโอกาส ไม่บ่อย/นานๆครั้ง 
  - ไม่มี หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมการบริโภคเลย 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคปลาน้ าจืดที่
ปรุงไม่สุกของชาวบ้านบ้านนาสนาม เป็นค าถามปลายเปิดที่
ได้จากการสัมภาษณ์จ านวน 8 ข้อ ดังนี้ 1) ใครเป็นหลักใน
การประกอบอาหารภายในบ้าน 2) ในการประกอบอาหาร 
10 ครั้ง ใครเป็นผู้คิดเมนูอาหารมากที่สุดคิดเป็นกี่ครั้ง 3) 
รับประทานอาหารจากปลาที่ปรุงไม่สุกกี่ครั้งต่อสัปดาห์ 4) 
ท่านรับประทานปลาดิบครั้งแรกเพราะเหตุใด 5) เพราะเหตุ
ใดจึงยังคงรับประทานปลาดิบอยู่ 6) ท่านรับประทานปลา
ดิบในโอกาสใด 7) ท่านน าปลาที่ใช้ในการประกอบอาหารมา
จากแหล่งใด และ 8) ท่านสามารถเลิกรับประทานปลาดิบได้
หรือไม่ 8.1) สามารถเลิกได้เพราะอะไร 8.2) ไม่สามารถเลิก
ได้เพราะอะไร 

ส่วนที่ 4 ความรู้เรื่องโรคมะเร็งท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ในในตับ เป็นค าถามเลือกตอบถูก-ผิด จ านวน 12 ข้อ 
ดังนี้ 1) ปลาที่มาจากแหล่งน้ าที่ไหล เช่น ปลาในแม่น้ าโขง
ไม่มีพยาธิใบไม้ตับ 2) เนื้อปลาสามารถท าให้สุกได้ด้วย
มะนาวและมดแดง 3) การรับประทานปลาน้ าจืดปรุงไม่สุก

ท าให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี 4) การรับประทานกุ้งดิบหอย
ดิบท าให้เป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี 5) การรับประทาน ก้อยปลา
ดิบ  สามารถท าให้ เป็นโรคมะเร็ งท่อน้ าดี  6) คนที่ ไม่
รับประทานปลาดิบเลยสามารถเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดีได้ 7) 
การติดพยาธิใบไม้ตับแบบซ้ าๆเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด
มะเร็งท่อน้ าดี 8) โรคมะเร็งท่อน้ าดีสามารถติดต่อกันได้โดย
น้ าลาย 9) คนไทยเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี มากที่สุดในโลก 
10) การขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะลดการกระจายของ
พยาธิใบไม้ตับ 11) วิธีการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่ดีที่สุด 
คือ การกินยาป้องกัน 12) ยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับสามารถกินได้
บ่อยๆ ไม่มีผลเสียต่อร่างกาย 
 

 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวมรวมข้อมูล โดย

เดินทางไปยังบ้านนาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ          จ.
อุบลราชธานี ใน และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง  

2. กลุ่มเป้าหมายเพื่อท าการเก็บข้อมูลงานวิจัย 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 36 ครัวเรือน 
4. ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยจะตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามให้เรียบร้อยอีกครั้ง ก่อน
ด าเนินการส ารวจแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคปลาน าจืดที่ปรุงไม่สุก

ของชาวบ้านบ้านนาสนาม หมู่ที่ 3 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี โดยใช้แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค
ปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุก 
 

5. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
    ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยการสร้าง
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีวิธีการดังนี้ 

1.  ศึกษาข้อมูลและแนวคิดจากงานวิจัย การพัฒนา
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปูองกันโรค พยาธิ
ใบไม้ตับ ในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อน าข้อมูล
มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษาการสร้างแบบสอบถาม จากงานวิจัยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการศึกษาในการ
สร้างแบบสอบถาม 

4. สร้างแบบสอบถาม จากนั้นน าไปขอค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 

5. ทดลองท าแบบสอบถามในกลุ่มย่อย 
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6. แก้ไขและปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสมและมี

ความสมบูรณ์มากขึ้น 
7. จัดพิมพ์แล้วนาไปใช้ในขั้นตอนการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
9. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม IBM SPSS statistics 
version 22 เพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้  
 1. ข้อมูลทั่วไปในส่วนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถี่ และค่าร้อยละ 
 2. ข้อมูลพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งท่อ
น้ าดี จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 วิเคราะห์โดย การแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ 
 3. แบ่งความถี่ของพฤติกรรมออกเป็น 4 ระดับคือ 
กินประจ า กินบางครั้ง กินนานๆครั้ง และไม่กิน 
 3.1. วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่า
ร้อยละของแต่ละความถี่ 
 3.2.ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคปลาน้ าจืดที่
ปรุงไม่สุก ในส่วนที่ 3 ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นความคิดเห็น น าเสนอในลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล แบบ content analysis 
 4. ความรู้เรื่องโรคมะเร็งท่อน้ าดี ในส่วนที่ 4 โดย
ค าตอบที่ถูกต้องนับเป็น 1คะแนน นับรวมคะแนนในแต่ละ
บุคคล จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมเพื่อหา
ค่าเฉลี่ย (mean) คะแนนสูงสุด (max) คะแนนต่ าสุด (min) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อย
ล ะ  69.4 แ ล ะ เพ ศ ช า ย ร้ อ ย ล ะ  30.6  แ ล ะ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามส่ วน ใหญ่ อายุ  61-70 ปี  ร้ อยละ  47.2 
รองลงมาอายุ 41–50 ปี ร้อยละ 22.2 อายุ 71-80ปี ร้อยละ 
11.1 และอายุ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดับ เมื่อ
จ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ระดับการศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 55.6 รองลงมาศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 27.8 ปริญญาตรีหรือสูงกว่าร้อย
ละ 8.3 และ อื่นๆ ได้แก่  ไม่ ได้ เข้าศึกษา ร้อยละ 8.3 
ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส
คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาสถานภาพหม้าย/แยกกันอยู่/
หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 22.2 และสถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 11.1 ตามล าดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 50 รองลงมาคืออาชีพค้าขาย 
ร้อยละ  16.7 แล ะอื่ น  ๆ  ร้ อยละ  16.7 รั บ ราชการ/
รั ฐวิ ส าห กิ จ  ร้ อ ยละ  11.1 แล ะรับ จ้ า ง  ร้ อ ยละ  5.6 
ตามล าดับ 
 นอกจากนี้ ยั งมีข้อมูลทั่ วไปของบทบาทของ
ครอบครัวผู้ตอบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่  1 และ
พบว่ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อ
น้ าดี ร้อยละ8.3 ในขณะที่ไม่มีคนในครอบครัวป่วยเป็น
โรคมะเร็งตับหรือมะเร็งท่อน้ าดี  คิดเป็นร้อยละ 91.7 
ตามล าดับ 

จากตารางที่  1 ตารางสรุปจ านวนและร้อยละ
บทบาทครอบครัวในชุมชน พบว่าครอบครัวในชุมชนส่วน
ใหญ่เป็นชาวบ้าน และเกษตรกร  
 
2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งท่อ
น้ าดี 

จากตารางที่ 2 พบว่าชาวบ้านมีการรับประทาน
ลาบ ก้อย ปลาดิบนานๆครั้งเป็นจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 47.2 รองลงมาคือ ไม่กินลาบ ก้อย ปลาดิบคิดเป็นร้อย
ละ 38.9 และกินบางครั้งคิดเป็นร้อยละ 13.9 และพบว่าไม่
มีการรับประทานปลาส้มดิบคิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา
กินนานๆครั้งร้อยละ 38.9 กินบางครั้งร้อย ละ 16.7 มีการ
รับประทานส้มปลาน้อย ปลาจ่อม ปลาเจ่าดิบนานๆครั้งร้อย
ละ 55.6 รองลงมาไม่กินเลยร้อย ละ 27.8 อันดับที่สาม คือ 
กินบางครั้งร้อยละ 13.9 และ กินเป็นประจ าร้อยละ 2.8 
จากการส ารวจมีการกินปลาร้าดบิเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 
58.3 รองลงมา คือ กินบางครั้งและไม่กินปลาร้ามีจ านวน
เท่ากันคิด เป็นร้อยละ 16.7 กินปลาร้าดิบนานๆครั้งคิดเป็น
ร้อยละ 8.3 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 บทบาทครอบครัวในชุมชน 

 
ตารางที ่2 ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ าดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคปลาน้ าจืดที่
ปรุงไม่สุกของชาวบ้านบ้านนาสนาม 

จากการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริโภคปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุกของชาวบ้านบ้านนาสนาม 
พบว่า มีปัจจัยหลายด้านที่มีผลต่อการบริโภคปลาน้ าจืดปรุง
ไม่สุกของคนในชุมชน โดยพบประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยด้านการประกอบอาหารและการได้มา
ซึ่งปลาในการปรุงอาหาร 

3.1.1. ผู้ที่เป็นหลักในการประกอบอาหารภายใน
บ้าน คือ แม่ คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมา คือ ลูก คิดเป็น 
ร้อยละ 20 ส่วนผู้ที่คิดเมนูอาหารมากที่สุด คือ แม่ คิดเป็น
ร้อยละ 56 รองลงมา คือ ลูก คิดเป็นร้อยละ 20 

3.1.2. ความถี่ ในการกินปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุก
พบว่ามากที่สุดคือ 1-7 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 47 
รองลงมาคือ ไม่กินคิดเป็นร้อยละ 20  

3.1.3. แหล่งหาปลาของชาวบ้าน พบว่าแหล่งน้ าที่
ชาวบ้านจับปลามากที่สุดคือ แม่น้ าโขง ร้อยละ 65 และ
แหล่งน้ าอ่ืนๆร้อยละ 35  

3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการ บริโภค
ปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุกของชาวบ้าน  
 3.2.1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง
ท่อน้ าดีจากการสัมภาษณ์ พบว่า ยังมีความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ
การบริ โภคปลาน้ าจืดดิบ  และความเสี่ ยงต่อการเกิด

โรคมะเร็งท่อน้ าดี เช่น โรคมะเร็งเกิดจากการดื่มน้ าที่ไม่
สะอาด โรคมะเร็งเกิดขึ้นเพราะคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง 
ปลาร้าหมักนาน 1-2 ปี สามารถบริโภคแบบดิบได้เพราะ
พยาธิตายหมดแล้ว ปลาที่จับได้ในแม่น้ าโขงไม่มีพยาธิเพราะ
เป็นน้ าไหล ก้อยปลาดิบที่ปรุงอย่างสะอาดสามารถบริโภคได้ 
เหล้าขาวสามารถใช้ฆ่าพยาธิได้ เป็นต้น ตัวอย่างของค าบอก
เล่าของชาวบ้าน คือ“ก็ไอ้โรคมะเร็งที่มันเกิด มันเกิดจากการ
กินน้ าที่บ่สะอาด”“ปลาร้าน่ะ ต้องหมักปีสองปีจังสิเอามาเฮ็ด 
หมักแค่ 5-6 เดือนก็บ่กล้าเอามาเฮ็ดดอก” “ค่อยสิเว้าให้ฟัง 
แม่โขงมันเป็นน้ าไหล สิ่งสกปรกมันกะไหลไปตามน า มันก็บ่
กองอยู่หม่อง เดิมมันคึสิมีพยาธิ” “เจ้าฮู้บ่ว่าก้อยปลามันเฮ็ด
จังได๋ เขากะเอาเนื้อปลามาคั้นกับน้ าบักนาวหรือมดแดง แนว
มัน เปรี้ยวๆ คั้นจนเนื้อมันขาวสะอาด จังเอามาก้อย”“เวลา
กินเหล้าขาว กินแล้วมันก็ฆ่าพยาธิ” “กินของดิบ ถ้าย่านติด
พยาธิกะไปขอยาถ่ายที่โรงบาล”“โรคมะเร็งหนิ มันเกิด
เพราะว่า เครือญาติเฮาเป็น เกิดจากร่างกายเฮาบ่แข็งแรง 
หลาน น้อยๆบ่กินปลาดิบก็ยังสิเกิดพยาธิคันดากอยู่” 
   3.2.2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งท่อน้ าดี 
จากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน พบว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนที่ไม่
ตระหนักถึงความรุนแรงของมะเร็งท่อน้ าดี และชาวบ้าน
บางส่วนที่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค เช่น ชาวบ้านที่
เป็นมะเร็งท่อน้ าดีแต่ยังรับประทานทานปลาดิบ หรือ
ชาวบ้านท่ีมีคนในครอบครัวเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ าดีจึง

 
ชนิด/ลักษณะอาหาร 

กินประจ า กินบางครั้ง กินนานๆครั้ง ไมก่ ิน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ลาบ ก้อย ปลาดิบ 0 0 5 13.9 17 47.2 14 38.9 
ปลาส้มดิบ 0 0 6 16.7 14 38.9 16 44.4 
ส้มปลาน้อย ปลาจ่อม ปลาเจ่าดิบ 1 2.8 5 13.9 20 55.6 10 27.8 
ปลาร้าดิบ 21 58.3 6 16.7 3 8.3 6 16.7 

บทบาทของครอบครัวในชุมชน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผู้น าชุมชน 3 8.3 
สมาชิกหรือนายกองค์การบริหารสว่นต าบล 0 0 
ชาวบ้าน 17 47.2 
รับราชการหรือข้าราชการบ านาญ 1 2.8 
อาสามสมัครหมู่บ้าน 4 11.1 
เกษตรกร  6 16.7 
อื่นๆ 4 11.1 
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เลิกทานปลาดิบ เป็นต้น ตัวอย่างของค าบอกเล่ าของ
ชาวบ้าน คือ “มีตาผู้นึง แกบ่เคยกินของดิบเลยเด้ะ แต่แกไป
ตรวจละเจอมะเร็งท่อน้ าดี แกเลยเปลี่ยนมา กินปลาดิบ” 
“20ปีก่อน พ่อก็ตายจากโรคมะเร็งท่อน่้าดี ก็เลยกลัว” 
 3.2.3. การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม
เพื่อการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีจากการสัมภาษณ์ ชาวบ้าน
ที่ไม่รับประทานปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุก พบว่าชาวบ้านกลัว
เป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดี จากค าบอกเล่าของแพทย์ หรือเคยมี
คนในครอบครัวเคยเสียชีวิตจากโรคนี้มาก่อน การรับรู้
ประโยชน์ของการปฏิบั ติพฤติกรรม เพื่ อการป้องกัน
โรคมะเร็งท่อน้ าดี ความเช่ือความรู้สึกนึกคิดของประชาชน
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีว่า เกิด
ประโยชน์ในการป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีได้ ซึ่งพบจากค า
บอกเล่าของชาวบ้านว่า“ก็หมอบอก ก็เลยย่านเป็นมะเร็ง 
ย่านมีพยาธ”ิ “ปลาร้าเหรอ ต้มกินมาสิบกว่าปีแล้วค่ะ” 
 3.2.4. การรับรู้อุปสรรคในพฤติกรรมเพื่อการ
ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านพบว่า 
บางส่วนยังมีอุปสรรคต่อการมีพฤติกรรมในการปูองกัน
โรคมะเร็งท่อน้ าดี เช่น เมื่อพ่อแม่ท าให้กินก็ต้องกินด้วย เมื่อ
มีเพื่อนชวนกินก็เกรงใจไม่กล้าปฏิเสธ ปลาร้าใส่แกงอร่อยก็
เลยใส่ มันอร่อยก็เลยกิน เป็นต้น ดังจะพบได้จากการให้
สัมภาษณ์จากชาวบ้าน ดังนี้ “กะมันแซ่บเนาะกะเลยกิน” 
“อั่นปลาแดกเบาะ กะกินสุมื้อแหลว ใส่กับส้มต าจังซิ”“มัน
กะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน กินคือพ่อคือแม่” “พ่อแม่เฮ็ดให้
กิน กะต้องกินตั๊ว”“ขั่นหมู่ซวน กะเกรงใจเขาบ่กล้าปฏิเสธ” 
“เขาเอามาสู่กินก็ต้องกิน” “สามีเฮ็ดให้กิน ก็เลยกิน”“เห็น
ผู้อื่นกิน กะอยากลองตามประสาวัยรุ่น”“ไปลากอวนอยู่
แม่น้ าโขง ได้ปลาเขากะเลยก้อยให้กิน มันบ่ซ่าคือเฮ็ดให้สุก สิ
ได้ไปหาปลาต่อ”“ถ้าว่าสุมื้อยังกินเหล้าขาว ก็ยังต้องกินอยู่” 
“มันเคย กะเลยกินน่ีล่ะ”“ยามไปกินเข่าป่า ของกะหายาก มี
อีหยังกะต้องกิน”“อยากกิน เพราะคิดว่าน่าจะแซบตอน
แรก” “อยากกินเพราะแบบดิบแซบกว่าแบบสุก”  
 3.2.5. สิ่งที่ชักน าสู่การปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อการ
ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีล้วนมีผลจากปัจจัยแวดล้อมท่ีมีส่วน
กระตุ้น หรือแม้แต่เป็นอุปสรรค โดยเหตุผลของการกินปลา
น้ าจืดปรุงไม่สุกที่พบจากการสัมภาษณ์ เช่น แพทย์สั่งห้าม
ไม่ให้กินจึงเลิกกิน คนในครอบครัวเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ าดี
จึงเลิกกิน ส่วนคนที่ยังกินอยู่มักจะกินเพื่อการเข้าสังคมกับ
เพื่อนฝูง ตัวอย่างของค าบอกเล่าของชาวบ้าน คือ “กะมีโรค

ประจ าโต ปวดเข่า ปวดขา หมอเพิ่นห้ามบ่ให้กินของหมัก
ดอง กะเลยบ่กิน” “20 ปีก่อน พ่อก็ตายจากโรคมะเร็งท่อ
น้ าดี ก็เลยเลิกกินปลาดิบเลย” “เป็นโรคกระเพาะ หมอกะให้
เลิกกินของดอง ของเผ็ด กะเลยเลิกกิน” “เดี๋ยวนี้กินละมัน
เจ็บท้องกะเลยเลิกกิน”“อายุหลายแล้ว ร่างกายบ่แข็งแรงคือ
วัยรุ่นเขา กะเลยเซากิน” “มันก็แซบอยู่ แต่ก็ย่านเป็นมะเร็ง” 
“ปลาแดกดิบใส่ส้มต านั่นเซาบ่ได้ดอก เพราะเคยกินแต่พ่อ
แม่” “สิเลิกกินได้ ก็ต้องบ่กินเหล้าขาว”“พวกคุณหมอมาให้
ความฮู้ ก็ย่านเป็นมะเร็งกะเลยเลิกกิน” “ยามพี่น้องมายาม 
กะได้กินอยู่” “ก็กินน าหมู่ฝูงนี่แหลว” “กินตอนที่มีการ
ชุมนุมกันตอนกลางวัน” “เวลาไปท านา เพื่อนชวนกินก้อย
ปลา”“แก่ตัวมา ธาตุจะอ่อน ละอยู่บ้านบ่ค่อยมีไผกิน” “พอ
แก่ตัวมา ก็ย่านมะเร็งก็เลยบ่กิน” “มันหากินยาก อายุกะ
หลายแล้ว กะเลยบ่กิน”  

3.2.6. ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อการปูองกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีซึ่ง เป็น
ความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของตนที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง โดยเกิดจากการกระตุ้นของสิ่ง
เร้าที่ท าให้ประชาชนมีการปฏิบัติพฤติกรรมในการปูองกัน
โรคมะเร็งท่อน้ าดีซึ่ง พบจากค าพูดของชาวบ้าน เช่น “เลิกบ่
ได้ดอกค่าคุณหมอ กะมันอยากแบบสุกๆมันบ่แซบ” “คึสิกิน
น้อยลงได้อยู่ดอก ขั่นคุณหมอบอกว่ามันมีโรค” “เลิกได้อยู่
แต่ก็สิอดใจเอา คั่นอยากเซาจากโรค” “เลิกได้เพราะอยู่คน
เดียว แต่เก่ากะเฮ็ดให้พ่อใหญ่เพิ่นกินเพราะเพิ่นมัก แต่ตอนนี้
เพิ่นเสียแล้ว” “ถ้าหลานมาบอกให้เลิก กะอาจสิเลิกได้อยู่” 
“เลิกได้ครับ รสชาติมันบ่แซบปานได๋ และกินบ่ดู๋น า” “เลิก
ได้ บ่ได้จ าเป็นต้องกิน” “เลิกได้ย้อนบ่ค่อยได้กิน บ่มักปานได๋
หนา” “เลิกบ่ได้เพราะกะใส่ปลาแดกดิบในส้มต า ส้มต ากะ
กินเรื่อยๆ” “เลิกได้ค่ะ เพราะกินก็ได้ ไม่กินก็ได้” 
4. ผลวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของชาวบ้านบ้านนาสนาม
เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี 

จากผลการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิด
จากการบริโภคปลาดิบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความรู้
เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการบริโภคปลาดิบ อยู่ในระดับปาน
กลาง (7-9 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาอยู่ใน
ระดับดี (10-12 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 16.7 และอยู่ใน
ระดับต่ า (0-6 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 25 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 7.69 ± 2.07 คะแนน  
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ตารางที่ 3 ความรู้ความเข้าใจของชาวบ้านบ้านนาสนามเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดี 
ค าถาม ร้อยละที่ตอบถูก ร้อยละที่ตอบผิด 

1. ปลาที่มาจากแหล่งน้ าไหล เช่น ปลาในแม่น้ าโขงไม่มีพยาธิใบไม้ตับ 52.78 47.22 

2. เนื้อปลาสามารถท าให้สุกได้ด้วยมะนาว และมดแดง 61.11 38.89 

3. การรับประทานปลาน้ าจืดปรุงไม่สุกท าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 97.22 2.78 

4. การรับประทานกุ้งดิบและหอยดิบท าให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ 11.11 88.89 

5. การรับประทาน ก้อยปลาดิบ สามารถท าให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับได้ 91.67 8.33 

6. คนที่ไม่รับประทานปลาดิบเลยสามารถเกิดมะเร็งท่อน้ าดีได้ 66.70 33.30 

7. การติดพยาธิใบไม้ตับแบบซ้ าๆ เพ ิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ าดี 75.00 25.00 

8. โรคมะเร็งท่อน้ าดีสามารถติดต่อกันได้โดยน้ าลาย 66.70 33.30 

9. คนไทยเป็นโรคมะเร็งท่อน้ าดีมากที่สุดในโลก 72.20 27.8 

10. การขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะลดการกระจายของพยาธิใบไม้ตับ 86.10 13.90 

11. วิธีการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับท่ีดีท ี่สุด คือ การกินยาป้องก ัน 27.80 72.20 

12. ยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับสามารถก ินได้บ่อยๆ ไม่ม ีผลเสียต่อร่างกาย 80.60 19.40 

 
จากการศึกษาความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ และ

โรคมะเร็งท่อน้ าดี พบว่าข้อที่ตอบผิดมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
คือ การรับประทานกุ้งดิบและหอยดิบสามารท าให้เกิดโรค
พยาธิใบไม้ตับได้ คิดเป็นร้อยละ 88.89 วิธีการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับที่ดีที่สุด คือ การกินยาป้องกัน คิดเป็นร้อยละ 
72.22 และ ปลาที่มาจากแหล่งน้ าที่ไหล เช่น ปลาในแม่น้ า
โขงไม่มีพยาธิใบไม้ตับ คิดเป็นร้อยละ 47.22 ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคปลาน้ าจืดที่
ปรุงไม่สุกของชาวบ้านบ้านนาสนาม ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ. 
อุบลราชธานี จ านวนทั้งหมด 36 หลังคาเรือน พบว่าเพศ
หญิงเป็นผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มีระดับการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษามากที่สุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
และมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของกนกวรรณ ขันเงิน และ
คณะ (2554)[5] และผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์
พบว่า มีปัจจัยหลายด้านที่มีผลต่อการบริโภคปลาน้ าจืดปรุง
ไม่สุกของคนในชุมชน โดยพบประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ พบว่าผู้
ที่เป็นหลักในการประกอบอาหารภายในบ้านคือ แม่ คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 รองลงมาคือ ลูก คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนผู้ที่คิด
เมนูอาหารมากที่สุดคือ แม่ คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมา คือ
ลูก คิดเป็นร้อยละ 20 ในส่วนของความถี่ในการกินปลาน้ าจืด
ที่ปรุงไม่สุก พบว่า มากที่สุดคือ 1-7 ครั้ง/สัปดาห์ คิดเป็น
ร้อยละ 47 รองลงมาคือ ไม่กินคิดเป็นร้อยละ 20 โดยแหล่ง
หาปลาของชาวบ้าน พบว่าแหล่งน้ าท่ีชาวบ้านจับปลามาก 

 
ที่สุด คือ แม่น้ าโขง คิดเป็นร้อยละ 65 และแหล่งน้ าอื่นๆ 
เช่น คลองชลประทาน หนองน้ า ในหมู่บ้าน เป็นต้น ร้อยละ 
35 

นอกจากนี้จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
พฤติกรรมการบริโภคปลาน้ าจืดที่ปรุงไม่สุกของชาวบ้านบ้าน
นาสนามโดยใช้แบบสอบถาม จากการศึกษาระดับความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ าดีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้
เกี่ยวกับโรคที่เกิด จากการบริโภคปลาดิบ อยู่ 

 
ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาอยู่

ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 16.7 และอยู่ในระดับ คิดเป็นร้อย
ละ25 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.69 ± 2.068 และพบว่า
ข้อที่ตอบผิดมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ การรับประทานกุ้ง
ดิบและหอยดิบสามารถท าให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดีได้ วิธีการ
ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่ดีที่สุด คือ การกินยาป้องกัน และ
ปลาที่มาจากแหล่งน้ าที่ไหล เช่น ปลาในแม่น้ าโขงไม่มีพยาธิ
ใบไม้ตับ ตามล าดับ ซึ่งข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคและ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเช้ือพยธิใบไม้ตับและ
โรคมะเร็งท่อน้ าดี สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ กรัณฑ
รัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์ และคณะ (2557) [7] 

นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งที่แสดงให้
เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคปลาน้ าจืด
ที่ปรุงไม่สุกของชาวบ้านบ้านนาสนามที่ไม่ถูกต้องนั้นอัน
เนื่องมาจากชาวบ้านบ้านนาสนามขาดปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
 1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดี[8] 
 2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งท่อน้ าดี 
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 3. การรับรู้ประโยชน์ของการมีปฏิบัติพฤติกรรมในการปู
องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี[9] 
 4. การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ าดี 
 5. สิ่ งที่ ชักน าสู่การปฏิบัติพฤติกรรมในการปูองกัน
โรคมะเร็งท่อน้ าดี[10] 
 6. ความเช่ือในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ
พฤติกรรมในการปูองกันโรคมะเร็งท่อน้ าด ี
 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงถือว่าเป็น
ข้อมูลพื้นฐานที่จะน าไปสู่การออกแบบ วางแผน การ
ประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ใน
การรณรงค์ป้องกัน [11] การเกิดโรคมะเร็งท่อน้ าดีที่มีสาเหตุ
มาจากการติดเช้ือพยาธิใบไม้ในตับได้ในประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น รณรงค์ให้มี
การปรับทัศนคติของที่ผู้ประกอบอาหารหลักในครอบครัว 
หรือ การออกมาตรการให้ร้านอาหารใช้ปลาร้าต้มสุก เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณชาวบ้านบ้านนาสนาม 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีที่ให้ความร่วมมือในการ
ท าวิจัยครั้งนี้  และขอขอบคุณ โครงการบริการวิชาการ 
“พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ครั้ง
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลของนาโนอิมัลเจลฟอกสีฟันจากข้าวไทยต่อการอักเสบทางชีวเคมีของ

เหงือกบริเวณฟันหน้าบนกับเจลฟอกสีฟันทางการค้าที่มีความเข้มข้นของคาร์บาไมด์เปอออกไซด์ร้อยละ 10 เท่ากัน ใน
อาสาสมัคร 100 คน สุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 50 คน ท าการฟอกสีฟันเป็นเวลา 14 วัน ใช้แบบสอบถามบันทึกข้อมูลทั่วไป 
เพศ อายุ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการอักเสบของเหงือก ประวัติของการเจ็บแสบเหงือก และเวลาที่ใช้เจลฟอกสีฟัน รวมทั้งบันทึก
อาการแสบเหงือกหลังการฟอกสีฟันด้วย VAS จากนั้นเก็บตัวอย่างน้ าเหลืองเหงือกด้วยกระดาษซับขนาด 2x10 มิลลิเมตร โดย
สอดกระดาษซับในร่องเหงือกที่อักเสบที่สุด 2 ต าแหน่งไว้นาน 30 วินาที น าตัวอย่างมาตรวจวัดปริมาณสารสื่อกลางการอักเสบ 
IL-1β และ IL-6 ด้วยวิธีไลซ่า ผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มมีการกระจายของเพศ อายุเฉลี่ย พฤติกรรมและประวัติ
ต่างๆ รวมทั้งใช้เวลาในการฟอกสีฟันใกล้เคียงกัน ส่วนปริมาณ IL-1β เมื่อค านวณต่อเวลาที่เก็บตัวอย่าง 30 วินาทีและต่อ
ปริมาณโปรตีนโดยรวม พบว่าก่อนการฟอกสีฟัน ทั้ง 2 กลุ่มมีปริมาณ  IL-1β ไม่แตกต่างกัน  แต่เมื่อฟอกสีฟันแล้ว IL-1β ใน
กลุ่มนาโนอิมัลเจลลดลงและน้อยกว่าเจลฟอกสีฟันทางการค้าอย่างมีนัยส าคัญในวันที่ 7 และ 14  ในขณะที่ปริมาณ IL-6 ไม่มี
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม เมื่อพิจารณาปริมาณสารสื่อกลางการอักเสบแต่ละชนิดเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการฟอกสี
ฟัน พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่านาโนอิมัลเจลจากข้าวไทยก่อให้เกิดการอักเสบของเหงือกทาง
ชีวเคมีน้อยกว่าเจลฟอกสีฟันทางการค้าโดยท าให้ระดับของ IL-1β ลดลง 

 
Abstract 

The purpose of the study was to compare biochemical effects of Thai rice bleaching nanoemulgel 
with 10% carbamide peroxide commercial bleaching gel on gingival inflammation of upper front teeth. One 
hundred volunteers were randomly divided into 2 groups (each group is 50) and bleached for 14 days. 
Demographic data including gender, age behaviors affecting gingival inflammation and history of gingival 
irritation as well as time of bleaching were recorded. After bleaching, VAS of gingival burning sensation was 
evaluated. Gingival crevicular fluid samples were collected from the most two inflamed sites inserted 2x10 
mm paper strips for 30 seconds. The samples were analyzed for inflammatory mediators, IL-1β and IL-6 , 
using ELISA technic. The results revealed that both groups showed similar pattern of gender distribution, 
average age, behaviors and history of gingival irritation. Before bleaching, no significant differences of IL-1β 
per 30s and per total protein between groups were noted. After bleaching, IL-1β was decreased in 
nanoemulgel group and significant differences between groups were found at day 7 and 14. For IL-6 , no 
significant differences were found between groups in all intervals. Furthermore, no significant differences 
among the same groups between before and after bleaching were found. It could be concluded that 
nanoemulgel from Thai rice caused biochemical inflammation of the gum less than commercial product by 
IL-1β reduction.  
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บทน า  

การเปลี่ยนสีของฟันพบได้ในประชากรหลากหลาย
กลุ่มอายุ มักพบมากข้ึนเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเนื่องจากสีของอาหาร
และเครื่องดื่มแทรกซึมและสะสมเข้าไปในเคลือบฟันและเนื้อ
ฟันเป็นเวลานาน โดยอาจจะแทรกเข้าไปทางรอยรา้วหรือทาง
ท่อเนื้อฟันท่ีเผยผึ่ง รวมทั้งการสึกของฟันที่เพิ่มขึ้นไปตามอายุ
การใช้งานจนเคลือบฟันบางลง อีกทั้งยังมีเนื้อฟันทุติยภูมิ 
(secondary dent in formation) สะสมเพิ่มมากขึ้น จึงท า
ให้ฟันสีเข้มขึ้นตามอายุ[1] ส าหรับข้อบ่งช้ีในการฟอกสีฟัน คือ
การเปลี่ยนสีเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนสีตามอายุ การเปลี่ยน
สีจากยาเตตร้าไซคลินหรือสภาวะฟลูออไรด์เป็นพิษระดับ
ความรุนแรงน้อย การติดสีจากบุหรี่ ชา กาแฟ การเปลี่ยนสี
เนื่องจากการบาดเจ็บหรือมีการตายของฟัน และผู้ที่ต้องการ
ให้ฟันขาวขึ้นแต่ไม่ต้องการสูญเสียเนื้อฟัน ส่วนข้อห้ามในการ
ฟอกสีฟัน ได้แก่ การเปลี่ยนสีจากยาเตตร้าไซคลนิหรือสภาวะ
ฟลูออไรด์เป็นพิษระดับรุนแรง ฟันท่ีมีโพรงประสาทฟันขนาด
ใหญ่ในเด็กและวัยรุ่น ผู้ที่มีความคาดหวังสูงไม่อยู่บนความ
เป็นจริง ฟันที่มีวัสดุบูรณะฟันที่มีสภาพไม่เหมาะสม ฟันสึก
ฟันกร่อนมาก ฟันที่มีรอยร้าวและรอยแตกลึก ฟันที่มีวัสดุอุด
ฟันขนาดใหญ่ ผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการใส่ถาดฟอกสีฟัน 
สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร ฟันที่มีอาการเสียวฟันมากอยู่แล้ว 
รวมทั้งฟันที่สามารถขัดสีออกได้โดยไม่ต้องฟอกสีฟัน[2]  

การฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้านเป็นการฟอกสีแบบ
ข้ามคืน ท าให้เหงือกสัมผัสกับเจลฟอกสีฟันเป็นเวลานาน 7-8 
ช่ัวโมง มีการศึกษาเกี่ยวกับผลของสารฟอกสีฟันต่อความมี
ชีวิตของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกมนุษย์พบว่าเมื่อคาร์บาไมด์
เปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 สัมผัสกับเซลล์นาน 15 
นาที ท าให้ความมีชีวิตของเซลล์ลดลงร้อยละ 60  โดยสาร
ฟอกสีฟันนี้มีความเป็นพิษต่อเซลล์ ทั้งด้านความมีชีวิตของ
เซลล์ การแบ่งเซลล์ รูปร่างของเซลล์ และรบกวนการสร้างไฟ
โบรเนคติน (fibronectin) และคอลลาเจน (collagen)[3 ] 
Ralph และคณะในปี 1997 พบว่าการที่สารฟอกสีฟันรั่วไหล
มาสัมผัสเหงือกเป็นเวลานานสามารถท าให้เกิดการอักเสบ
ระคายเคืองได้แต่เป็นเพียงช่ัวคราวเท่านั้น [4] Graves และ
คณะในปี 2011 ได้ท าการศึกษาผลของเจลฟอกสีฟันต่อ
เนื้อเยื่อในสัตว์ทดลอง พบว่าสามารถก่อให้เกิดการอักเสบ
ของเนื้อเยื่อได้[5] จึงอาจกล่าวได้ว่าเจลฟอกสีฟันที่สัมผัสกับ
เหงือกนานๆ สามารถท าให้เหงือกเกิดการระคายเคืองและ
อักเสบได้  

เหงือกที่อักเสบจะมีลักษณะทางคลินิกและสาร
ชีวเคมีที่แตกต่างจากเหงือกที่มีสุขภาพดี  โดยเมื่อเกิดการ
อักเสบของเหงือกจะสามารถตรวจพบสารสื่อกลางการอักเสบ
ที่หลั่งออกมาอยู่ในน้ าเหลืองเหงือกมากกว่าบริเวณที่ไม่มีการ

อักเสบ [6] โดยเฉพาะ IL-1β และ IL-6[7]  IL1-β สามารถ
เหนี่ยวน าให้เซลล์เคอราติโนไซต์หลั่งคอลลาเจนชนิดที่ 4 
(collagen type 4) ท าให้ เกิดการเพิ่มการยึดติดของเม็ด
เลือดขาวกับเซลล์ผนังหลอดเลือด เพิ่มการท าลายกระดูกโดย
กระตุ้นการสร้างเซลล์สลายกระดูกโดยเสริมฤทธิ์กับ IL-6[5] 
รวมทั้งเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์สลายกระดูก ท าลายคอลลา
เจนโดยกระตุ้นเซลล์สร้างเส้นใยให้สร้างเอนไซม์คอลลาจีเนส
น าไปสู่การท าลายเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ลดจ านวนเซลล์สร้าง
กระดูกโดยการเพิ่มการเกิดการตายของเซลล์สร้างกระดูก
และ precursors cell ที่อยู่ในเอ็นยึดปริทันต์[8] จึงตรวจพบ 
IL-1β เพิ่มขึ้นในบริเวณที่มีการอักเสบของอวัยวะปรทิันต์และ
ไม่พบหรือพบน้อยมากในบริเวณที่อวัยวะปริทันต์มีสุขภาพดี
[9]  ดังนั้น IL-1β จึงเป็นตัวบ่งช้ีทางชีวเคมีที่เด่นชัดที่สุดใน
บริเวณที่มีอวัยวะปริทันต์อักเสบและจะมีค่าลดลงเมื่อไม่มีการ
ด าเนินของโรคภายหลังการรักษา[10-11]  

ส่ วน  IL-6 โด ย เป็ น ไซ โต ไค น์ ที่ เกิ ด จ ากก าร
ตอบสนองของร่างกายต่อการติดเช้ือและการบาดเจ็บของ
เนื้อเยื่อ มีบทบาทในการเจริญของเซลล์ อีกท้ังยังท างานเสริม
ฤทธิ์กับ IL-1β ในการเหนี่ยวน าให้เกิดการละลายของกระดูก 
โดยสามารถกระตุ้นการท างานของเซลล์สลายกระดูกได้ การ
เพิ่มขึ้นของระดับ IL-6 มีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของ
การท าลายอวัยวะปริทันต์และมีความสัมพันธ์กับ IL-1β ใน
น้ าเหลืองเหงือกท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ[12]  

ในส่วนผลของการฟอกสีฟันต่อสภาวะทางชีวเคมี
ของเหงือก First และคณะในปี 2011 ท าการศึกษาผลทาง
ชีวเคมีของเจลฟอกสีฟันที่มีต่อเหงือกโดยตรวจวัดไซโตไคน์ใน
น้ าเหลืองเหงือกก่อนและหลังการฟอกสีฟัน พบว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของ IL-1β ในน้ าเหลืองเหงือก 
จึงสรุปว่าการใช้เจลฟอกสีฟันมีความปลอดภัยต่อเนื้อเยื่อ
เหงือกที่อยู่รอบๆ ฟัน[13]  ในขณะที่การศึกษาอื่นๆ พบว่าเจ
ลฟอกสีฟันแบบที่ ใช้ร่วมกับถาดฟอกสีฟันแล้วให้ผู้ป่วย
น าไปใช้เองที่บ้านแบบใช้ข้ามคืนสามารถท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางคลินิกและชีวเคมีของเหงือกได้หากมีการ
สัมผัสกับเนื้อเยื่อเป็นเวลานาน[3,5]  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า
เป็นการศึกษาในเจลฟอกสีฟันทางการค้าที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามี
ความปลอดภัยต่อมนุษย์ ไม่ก่อให้เกิดภาวะเหงือกอักเสบและ
เนื้อเยื่อตาย [14-15] จึงสามารถน ามาใช้ในคลินิกทันตกรรม
ทั่วไปได้ ในขณะที่นาโนอิมัลเจลฟอกสีฟันจากข้าวไทยยังไม่
เคยมีการน ามาใช้ในมนุษย์มาก่อน จึงยังไม่ทราบผลด้านความ
ปลอดภัยต่ออวัยวะปริทันต์ ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงจ าเป็นต้อง
มีการศึกษาถึงผลต่ออวัยวะปริทันต์ โดยจะศึกษาปริมาณ IL-
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1β และ   IL-6 ในน้ าเหลืองเหงือก เพื่อบ่งบอกถึงความ
ปลอดภัยเมื่อน ามาใช้ในมนุษย์ 
วัตถุประสงค ์

เพื่ อ ศึ ก ษ าป ริ ม าณ ขอ ง  IL-1β แ ล ะ  IL-6 ใน
น้ าเหลืองเหงือกเมื่อฟอกสีฟันด้วยนาโนอิมัลเจลฟอกสีฟัน
จากข้าวไทย เปรียบเทียบกับเจลฟอกสีฟันทางการค้าที่มีชนิด
และความเข้มข้นของสารฟอกสีฟันเท่ากัน 
 
วิธีด าเนินงาน 
การคัดเลือกอาสาสมัคร 

คัดเลือกอาสาสมัครจากผู้ที่มีสุขภาพดี อายุตั้งแต่ 
18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดเพศ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 100 คน สุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 50 คน ส าหรับทดสอบกับ เจลฟอกสีฟันทางการค้า
และนาโนอิมัลเจลฟอกสีฟันจากข้าวไทยที่มีชนิดคาร์บาร์ไมด์
เปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 เท่ากัน เป็นเวลา 14 วัน เกณฑ์ใน
การคัดเลือกอาสาสมัคร ได้แก่ เป็นผู้ที่มีฟันหน้าบนทุกซี่เป็น
ฟันที่มีชีวิตและเรียงตัวสม่ าเสมอ ไม่มีรอยผุและไม่มีวัสดุอุด
ฟันในบริเวณเคลือบฟันด้านใกล้แก้ม ไม่ได้ใส่ครอบฟันหรือวี
เนียร์ (veneer) ไม่มีพยาธิสภาพของเคลือบฟัน เช่น สภาวะ
เคลือบฟันเจริญผิดปกติ  (enamel hypoplasia) สภาวะ
ฟลูออไรด์เป็นพิษ เป็นต้น ไม่เคยมีประวัติเคยฟอกสีฟันมา
ก่อนและเป็นผู้ที่ไม่แพ้สารฟอกสีฟัน งานวิจัยนี้ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิสวัสดิภาพและป้องกัน
ภยันตรายของผู้ ถูกวิจัย จากคณ ะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เลขที่ 58.3 /2016) เตรียมสภาพช่อง
ปากโดยการขูดหินลายทั้งปากและให้อนามัยช่องปากก่อนเริม่
การทดลองอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พิมพ์ปากเพื่อท าแบบจ าลอง
ปูนพลาสเตอร์ส าหรับท าถาดฟอกสีฟันพลาสติกเฉพาะบุคคล
ที่มีการเตรียมพื้นที่ส าหรับใส่เจลฟอกสีฟันไว้ที่ด้านใกล้แก้ม
ของฟัน 6 ซี่หน้าบน 
 
เจลฟอกสีฟันที่ใช้ทดสอบ  
 1. เจลฟอกสีฟันทางการค้า เป็นเจลฟอกสีฟันท่ีมีคาร์
บาไมด์เปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 (Opalescence®, Ultradent 
Products Inc., South Jordan, UT, USA)  ใ ช้ เป็ น ก ลุ่ ม
ควบคุม 
 2. นาโนอิมัลเจล ที่มีปริมาณสารฟอกสีฟันคาร์บา
ไมด์เปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10  ใช้อัตราส่วนระหว่างตัวยาและ
สารตัวพา (สารระหว่างโพลิเมอร์และไขมัน) เท่ากับ 2:1 
(w/w) พัฒนาโดยคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

การเก็บข้อมูลจากอาสาสมัคร 
ก่อนการฟอกสีฟัน เก็บข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศ อายุ 

พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการอักเสบของเหงือก และประวัติของ
อาการเจ็บแสบเหงือกก่อนการฟอกสีฟันโดยใช้แบบสอบถาม 
และให้อาสาสมัครบันทึกเวลาที่ฟอกสีฟันในแต่ละคืนด้วย  

หลังการฟอกสีฟัน ให้อาสาสมัครประเมินความ
เจ็บแสบระคายเคืองเหงือกด้วยการวัด VAS ซึ่งมีลักษณะ
เป็นเส้นตรงยาว 10 เซ็นติเมตรให้อาสาสมัครขีดบอกอาการ 
หากไม่มีอาการเลยให้ขีดไปทางเลข 0 หากมีอาการเจ็บแสบ
ระคายเคืองเหงือกมากท่ีสุดเท่าท่ีเคยเจอให้ขีดไปทางเลข 10 
การเก็บตัวอย่างน้ าเหลืองเหงือกส าหรับตรวจวัดสาร
สื่อกลางการอักเสบ 

เก็บตัวอย่างน้ าเหลืองเหงือกก่อนการฟอกสีฟันจาก
บริเวณที่เหงือกมีลักษณะทางคลินิกอักเสบมากที่สุด ส่วนใน
วันที่ 7 และ 14 ให้เก็บตัวอย่างจากจากบริเวณที่เหงือกมี
ลักษณะทางคลินิกอักเสบมากที่สุด แต่ถ้าไม่พบว่ามีต าแหน่ง
ใดอักเสบมากที่สุด ให้ใช้ต าแหน่งเดิม โดยสอดกระดาษซับ 
Whatman™ filter paper No. 1 (Sigma-Aldrich, Inc., 
St. Louis, USA) ที่ปราศจากเช้ือ ขนาด 2x10 มิลลิเมตร ลง
ไปในร่องเหงือกต าแหน่งที่มีลักษณะภายนอกอักเสบบวมแดง
มากที่สุด 2 ต าแหน่ง (จากบริเวณด้านใกล้แก้มของฟันหน้า
บน ทางขวา 1 ต าแหน่งและทางซ้าย 1 ต าแหน่ง) ดัน
กระดาษซับลงไปในร่องเหงือกเล็กน้อยจนรูส้ึกถึงแรงต้านและ
ทิ้งไว้เป็นเวลา 30 วินาทีเพื่อให้กระดาษซับดูดน้ าเหลือง
เหงือก น ากระดาษซับทั้ง 2 ช้ินเก็บรวมกันในหลอดทดลอง
พลาสติกที่ปราศจากเช้ือขนาดเล็ก น าไปตรวจวิเคราะห์หา
ปริมาณไซโตไคน์ IL-1β และ IL-6  ด้วยวิธี ELISA ตามวิธีที่
บริษัทก าหนด (BioLegend, San Diego, USA) ค านวณเป็น
ค่าความเข้มข้นของไซโตไคน์ต่อ 30 วินาที (pg/mL per 30 
s) และปริมาณไซโตไคน์ต่อปริมาณโปรตีนรวม (IL/total 
protein ng) เพื่อปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนน าค่าที่
ได้มาเปรียบเทียบกัน เนื่องจากปริมาตรน้ าเหลืองเหงือกใน
กระดาษซับแต่ละชิ้นไม่เท่ากัน 
 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ 
 วิเคราะห์ผลตามการกระจายของข้อมูล ที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ด้วยโปรแกรม SPSS for 
Windows version 17 โดยอายุและเวลาที่ใช้ฟอกสีฟันมี
การกระจายแบบปกติจึงใช้สถิติ Independent sample 
T test ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ส่วน
อาการเจ็บแสบเหงือกและปริมาณไซโตไคน์มีการกระจาย
ไม่เป็นแบบปกติจึงใช้สถิติ Mann Whitney U test ใน
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การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ส่วนการ
เปรียบเทียบปริมาณไซโตไคน์ระหว่างก่อนและหลังการ
ฟอกสีฟันภายในกลุ่มเดียวกันใช้สถิติ Friedman’s test  
ผลการวิจัย 

ประชากรทั้ง 2 กลุ่มมีการกระจายของเพศ
ใกล้เคียงกัน ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระหว่างกลุ่ม ของค่าเฉลี่ยอายุและเวลาที่ใช้ในการฟอกสี
ฟันในแต่ละคืน (7-8 ช่ัวโมง) ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 อายุ เพศ และ เวลาท่ีใช้ในการฟอกสีฟัน 

Group Commercial Test  
Gender 

Male:Female 
24:26  23:27  

Age (years) 34.58±12.00 32.70±12.82 
Time (min) 483.16±46.61 490.62±57.83 

 
 อาสาสมัครของทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมที่ส่งผล
ต่อการอักเสบของเหงือก คือการใช้น้ ายาบ้วนปาก การไป
พบทันตแพทย์เป็นประจ า รวมทั้งมีประวัติอาการเจ็บแสบ
เหงือกหลังแปรงฟัน เพียงเล็กน้อยใกล้เคียงกัน สรุปได้ว่า
ก่อนการฟอกสีฟันอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มมีอายุเฉลี่ย เวลาที่
ใช้ในการฟอกสีฟัน และมีพฤติกรรมต่างๆ ใกล้เคียงกัน 

หลังการฟอกสีฟัน ท าการประเมินอาการเจ็บ
แสบเหงือก พบว่าพบว่านาโนอิมัลเจลท าให้เกิดอาการเจ็บ
แสบเหงือกเล็กน้อยไม่แตกต่างไปจากเจลฟอกสีฟันทาง
การค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกช่วงเวลา ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 

เมื่อวิเคราะห์ปริมาณ IL-1β ที่ตรวจวัดได้เมื่อ
เก็บตัวอย่างนานเท่ากันเป็นเวลา 30 วินาที พบว่าเมื่อ
พิจารณาปริมาณไซโตไคน์ที่เปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม
เดียวกันแล้วไม่พบความแตกต่างไปจากก่อนการฟอกสี
ฟันในทั้งสองกลุ่ม (พิจารณาจากค่า Sig. A ที่ p>0.05) 

แต่เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ณ เวลาต่างๆ 
พบว่าปริมาณ IL-1β ในกลุ่มนาโนอิมัลเจลมีระดับต่ ากว่า
เจลฟอกสีฟันทางการค้า โดยมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างกลุ่มในวันที่ 7 และ 14 (พิจารณาจาก
ค่า Sig. B ที่ p<0.05 ท้ังสองช่วงเวลา) ดังแสดงในตาราง
ที่ 3  

เมื่อวิเคราะห์ปริมาณ IL-1β ที่ตรวจวัดได้ต่อ
ปริมาณโปรตีนทั้งหมดในตัวอย่าง พบว่าได้ผลการศึกษา
ในลักษณะเดียวกันกับการปรับมาตรฐานด้วยเวลาที่ใช้
เก็บตั วอย่ าง คื อ เมื่ อพิ จารณ าปริมาณ ไซโตไคน์ที่
เปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มเดียวกันแล้วไม่พบความแตกต่าง
ไปจากก่อนการฟอกสีฟันในทั้งสองกลุ่ม  แต่เมื่อพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ณ เวลาต่างๆ พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างกลุ่มในวันที่ 7 และ 14 
(พิจารณาจากค่า Sig. B ที่ p<0.05 ทั้งสองช่วงเวลา) ดัง
แสดงในตารางที่ 4 

เมื่อวิเคราะห์ปริมาณ IL-6 ที่ตรวจวัดได้เมื่อเก็บ
ตัวอย่างนานเท่ากันเป็นเวลา 30 วินาที  พบว่าเมื่อ
พิจารณาปริมาณไซโตไคน์ที่เปลี่ยนแปลงภายในกลุ่ม
เดียวกันแล้วไม่พบความแตกต่างไปจากก่อนการฟอกสี
ฟันในทั้งสองกลุ่ม (พิจารณาจากค่า Sig. A ที่ p>0.05) 
และเมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ณ เวลา
ต่างๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่าง
กลุ่ม (พิจารณาจากค่า Sig. B ที่ p>0.05) ดังในตารางที่ 
5 

เมื่อวิเคราะห์ปริมาณ IL-6 ที่ตรวจวัดได้ต่อ
ปริมาณโปรตีนทั้งหมดในตัวอย่าง พบว่าได้ผลการศึกษา
ในลักษณะเดียวกันกับการปรับมาตรฐานด้วยเวลาที่ใช้
เก็บตัวอย่าง คือไม่พบความแตกต่างไม่ว่าจะพิจารณา
เปรียบเทียบภายในกลุ่มเดียวกันหรือระหว่างกลุ่ม ดัง
แสดงในตารางที่ 6 

 
 

ตารางที่ 2 อาการเจ็บแสบเหงือกก่อนและหลังการฟอกสีฟัน  
Group Median VAS (interquartile range) 

0 1 3 7 14 

Commercial gel 0 (3.25) 0 (4.00) 4.00 (7.00) 2.50 (11.50) 0 (24.00) 
Nanoemulgel 0 (0.00) 0 (4.00) 1.00 (4.00) 0.50 (4.00) 0 (5.00) 

Sig. 0.099 0.642 0.090 0.141 0.208 
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ตารางที่ 3 ปริมาณไซโตไคน์ IL-1β (pg/mL) ต่อเวลาท่ีเก็บตัวอย่างนาน 30 วินาท ี
Group Median IL-1β per 30 s (interquartile range) 

0 7 14 Sig. A 
Commercial gel 6.73 (5.07) 7.34 (4.25) 6.99 (5.47) 0.087 
Nanoemulgel 7.06 (5.79) 5.96 (2.77) 4.38 (3.22) 0.102 

Sig. B 0.069 <0.001*** <0.001***  
 
ตารางที่ 4 ปริมาณไซโตไคน์ IL-1β (ng) ต่อปริมาณโปรตีนทั้งหมด 

Group Median IL-1β per total protein (interquartile range) 
0 7 14 Sig. A 

Commercial gel 87.04 (87.01) 112.75 (52.27) 109.86 (68.41) 0.063 
Nanoemulgel 97.21 (110.16) 86.75 (54.38) 62.12 (38.95) 0.267 

Sig. B 0.069 <0.001*** 0.002**  
  
ตารางที่ 5 ปริมาณไซโตไคน์ IL-6 (pg/mL) ต่อเวลาท่ีเก็บตัวอย่างนาน 30 วินาทีเท่ากัน 

Group Median IL-6 per 30 s (interquartile range) 
0 7 14 Sig. A 

Commercial gel 24.31 (9.64) 26.82 (16.27) 25.00 (13.22) 0.558 
Nanoemulgel 19.69 (20.40) 30.64 (20.94) 25.82 (16.73) 0.091 

Sig. B 0.359 0.222 0.666  
   
 ตารางที่ 6 ปริมาณไซโตไคน์ IL-6 (ng) ต่อปริมาณโปรตีนทั้งหมด 

Group Median IL-6 per total protein (interquartile range) 
0 7 14 Sig. A 

Commercial gel 284.16 (202.37) 373.25 (258.15) 329.34 (159.69) 0.423 
Nanoemulgel 250.95 (245.76) 427.74 (284.39) 327.37 (269.87) 0.368 

Sig. B 0.187 0.639 0.892  
 
สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับอาการเจ็บแสบเหงือกหลังการ
ฟอกสีฟันในการวิจัยนี้พบว่านาโนอิมัลเจลท าให้เกิดอาการเจ็บ
แสบเหงือกเพียงเล็กน้อยไม่แตกต่างไปจากเจลฟอกสีฟันทาง
การค้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Leonard และ
คณะในปี 2002 ที่ศึกษาผลข้างเคียงของการใช้เจลฟอกสีฟันที่
มีส่วนผสมคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 และ 16 และเจ
ลพื้น ด้วยแบบสอบถาม พบว่าผู้ที่ใช้เจลฟอกสีฟันทั้งสามกลุ่ม
สามารถเกิดอาการเจ็บแสบเหงือกหลังการฟอกสีฟันเล็กน้อยได้
ไม่แตกต่างกัน[16] 

ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับสารสื่อกลางการอักเสบ
เทียบระหว่างนาโนอิมัลเจลกับเจลฟอกสีฟันทางการค้า ใน
การวิจัยนี้พบว่าปริมาณ IL-1β ณ เวลาก่อนฟอกสีฟันทั้ง
สองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน แต่หลังจากฟอกสีฟันไปแล้ว 

7 และ  14 วัน กลับพบว่ามีปริมาณ IL-1β แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติทั้งสองช่วงเวลา (p < 0.001) ทั้งแบบที่
ค านวณเป็นปริมาณต่อเวลาที่เก็บตัวอย่างเท่ากันและต่อ
ปริมาณโปรตีนทั้งหมดในน้ าเหลืองเหงือก ซึ่ง IL-1β เป็น
สารสื่อกลางการอักเสบที่พบได้มากในเยื่อเหงือกที่มีการ
อักเสบ แต่พบได้น้อยในเนื้อเยื่อเหงือกที่สุขภาพดี [17,18] 
ดังนั้นในการวิจัยนี้ที่พบปริมาณของ IL-1β ในกลุ่มนาโนอิมัล
เจลต่ ากว่าเจลฟอกสีฟันทางการค้าที่มีชนิดและความเข้มข้น
ของสารฟอกสีฟันเท่ากัน แสดงว่านาโนอิมัลเจลฟอกสีฟันไม่
ท าให้เหงือกอักเสบและระคายเคืองเท่าเจลทางการค้า ส่วน
ปริมาณไซโตไคน์ IL-6 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งในส่วนการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
และในกลุ่มเดียวกันแต่ต่างช่วงเวลา แสดงว่านาโนอิมัลเจ
ลฟอกสีฟันจากข้าวไทยไม่ท าให้เกิดการอักเสบของเหงือก
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เพิ่มมากขึ้น จึงมีความปลอดภัยต่อเหงือก สรุปนาโนอิมัลเจ
ลฟอกสีฟันจากข้าวไทยที่มีอัตราส่วนระหว่างตัวยาและสาร
ตัวพา 2:1 (น้ าหนัก/น้ าหนัก) ไม่ส่งผลต่อการอักเสบของ
เหงือกในระดับชีวเคมี อีกทั้งยังก่อให้เกิดการอักเสบของ
เหงือกน้อยกว่าเจลฟอกสีฟันทางการค้าโดยท าให้ระดับของ 
IL-1β ลดลงมากกว่า ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ประเทศ
ไทยจะสามารถผลติเจลฟอกสีฟันจากวัตถุดิบทางธรรมชาติที่
มีประสิทธิภาพและความปลอดภยัเทียบเท่ากับเจลฟอกสีฟัน
ทางการค้าได้ในอนาคต 
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Yücel A. A, Serdar M. Evaluation of gingival 
crevicular fluid levels of tissue plasminogen 
activator, plasminogen activator inhibitor 2, matrix 
metalloproteinase-3 and interleukin 1-β in 
patients with different periodontal diseases. J 
Periodontal Res. 2015;50(1):44–51. 



เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                                                                                                                                                            
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7                                                                                                   

31 สิงหาคม 2561 
138 

 

การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
Health Services Accession of the Alone Elderly in Non Nhon Sub District,  

Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province. 
 

ณัชนันทน์ ฉิมแสง, จิราภรณ์ หลาบค า* , ลักษณีย ์บุญขาว, จีราพร ทพิย์พิลา, เพียงระวี บุญทอง, และ สุขอรุณ ด่านจอมฟอน 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 045-353900  

 *E-mail :  chiraporn.l@ubu.ac.th 

                                                                     บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอยู่ล าพัง ในต าบลโนนโหนน อ าเภอวา
รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพจากผูสู้งอายุท่ีอยู่โดยล าพังจ านวน 107 
คน ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สูงสดุและ
ค่าต่ าสดุ  ผลการวิจัยพบว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง ต าบลโนนโหนน อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
จ าแนกออกเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นความเพียงพอของบริการที่มีอยู ่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 79.44 และระดับปานกลาง ร้อยละ 
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ประโยชน์ต่อตัวผูสู้งอายุท่ีอยู่ล าพงัเอง เพื่อให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ดียิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุท่ีอยู่ล าพัง, บริการสุขภาพ, การเข้าถึงบริการสุขภาพ, สถานบริการสาธารณสุข 

 

Abstract 
 The objective of this research was to study health services accession of the alone elderly. In Non-
Nhon Sub-District, Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province. Data were collected by using health 
service accession questionnaire to interviewing with 107 of the alone elderly.  Data were analyzed by 
descriptive statistics included frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, maximum and 
minimum. The result revealed that health services accession of the alone In Non-Nhon Sub-District, Warin 
Chamrap District, Ubon Ratchathani Province as classify by part found as follows; Sufficiency of available 
services part was at high level with 79.44% and 20.56 % of the moderate level. Health services sources 
accession part found as high level with 64.49% and 35.51% of the moderate level. For an accommodation 
and the facility of service sources part was at high level with 60.75% and 39.25% of the moderate level. For 
The ability of users to pay for services part was at high level with 63.27% and 45.79% of the moderate 
level. And the acceptance of services quality part found as high level with 86.92% and 13.08% of the 
moderate level.  There are some suggestions for Non Nhon Hospital and Non Nhon Municipality should 
develop adequate an accommodation and the facility of service sources such as increased the speed and 
reduce services step for the elderly. Provide special privileges are offered to elderly who can access the 
service without having to queue. Improve the ability of users to pay for services. Provide a free-service car 
for the elderly to access the health service sources. This is beneficial to the alone elderly and for better of 
health services accession.  
Keywords : The alone elderly , Healthcare , Access to health services , Public Health Service 
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บทน า 
 ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) 
ตั้งแต่ปี 2548 และคาดว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society)[1] พบว่า
ประชากรผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ านวนผู้สูงอายุ
มากที่สุด ประมาณร้อยละ 33.6 รองลงมา คือ ภาคกลางร้อยละ 
23.6 ภาคเหนือ ร้อยละ 20.9 และภาคใต้ ร้อยละ 12.7 ส าหรับ
กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุน้อยสุด คิดเป็นร้อยละ 9.4 ในปี 
2550 นี้ยังพบอีกว่า ผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่คนเดียวตามล าพัง
ในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 7.7 [5] 
 ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558 พบว่า คนที่อยู่
คนเดียวในครัวเรือน หรือครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียว (One-
person Household) ของไทย มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 2 เท่า 
จากประมาณ 2 ล้านคนในปี 2550 เป็นประมาณ 3.8 ล้านคน 
ในปี 2558 โดยพบว่าคนสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) เป็นคนกลุ่ม
ใหญ่ที่สุดที่อยู่ตามล าพัง มีจ านวนถึง 1.2 ล้านคน ท้ังนี้เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป กลายเป็นกระแสทุนนิยม 
ส่งผลกระทบต่อโครงสรา้งครอบครวัให้กลายเป็นครอบครัวเดีย่ว
ที่มีเพียงพ่อ แม่ และลูกเท่านั้น ผลก็คือ ครอบครัวต่างแยกย้าย
กระจัดกระจาย ผู้สูงอายุด ารงชีวิตเพียงล าพัง [4] และในปี 2559 
ธนาคารโลกยังเผยรายงาน “ปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการทาง
สุขภาพของผู้สูงอายุ : ความเป็นธรรมทางสุขภาพและความ
ครอบคลุมทางสังคมในประเทศไทย” โดยช้ีปัญหาในระบบ
ประกันสุขภาพของไทยว่ายังขาดการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ในผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดระบบคมนาคมที่ดีและราคาถูก
เพียงพอ ขาดผู้ ดู แลที่ จะพาผู้สู งอายุที่ มีปัญหาด้ านการ
เคลื่อนไหวเข้ามารับบริการ และระบบดูแลสุขภาวะเบื้องต้นใน
ชุมชนผ่านระบบอาสาสมัครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ยังท างานได้ไม่เต็มที่และมีช่องว่างให้พัฒนา และปัญหา
เหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต [2] 
 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีจ านวนผู้สูงอายุ จ านวน 
218,281 คน [6] ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโหนน 
(2560) พบว่า ในต าบลโหนนโนน ผู้สูงอายุมีจ านวน 1,132 คน 
[8] และจากการสอบถามข้อมูลจากเพียงระวี บุญทอง (2560) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านนาโหนนน้อย พบว่า มีผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังจ านวน 
111 คน โดยพบว่าผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ รายได้ไม่เพียงพอในการด าเนินชีวิต ท าให้ผู้สูงอายุยัง
ท างานเพื่อหารายได้ ในพื้นที่มีการเดินทางคมนาคมไม่สะดวก 
โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง หากไม่มีลูกหลาน หรือญาติพา
ไปก็จะท าให้มีปัญหา ส าหรับการเดินทางเข้ารับบริการสุขภาพก็

มีปัญหาเช่นกัน อีกทั้งเมื่อมีปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุเหล่านี้ก็จะยัง
ไม่เข้ารับบริการสุขภาพทันที จะรอจนกว่าเจ็บป่วยหนักหรือไม่
สามารถด าเนินกิจวัตรประจ าวันตามปกติได้  
 จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาเรื่องการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง ต าบลโนนโหนน 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของ
ผู้สูงอายุหรือมีหน้าที่บริการดูแลผู้สูงอายุ ได้น าไปก าหนด
แนวทางในการด าเนินงาน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง ให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง ตลอดจน
สามารถด ารงชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีความสุข 
 
วิธกีารวิจัย 
1. รูปแบบการศึกษา 
 การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง ที่มีทะเบียนราษฎรอยู่ในต าบลโนน
โหนน อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 107 คน 
3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์ 
แบ่งเป็น  4 ส่วน ส่วนที่  1 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป 
จ านวน 11 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลภาวะสุขภาพ 
จ านวน 8 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลการใช้
บริการสุขภาพ จ านวน 7 ข้อ ส่วนที่ 4 เป็นแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับข้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพ ลักษณะค าตอบเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 อันดับ ประกอบด้วย
ค าถามจ านวน 27 ข้อ ค าถามครอบคลุมการเข้าถึงบริการ
สุขภาพทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ด้านความเพียงพอของบริการที่มีอยู่ 
ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ ด้านความสะดวกและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของแหล่งบริการ ด้านความสามารถของผู้ใช้บริการ
ในการจ่ายค่าบริการ และด้านการยอมรับคุณภาพบริการ 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิ เค ราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้สถิติ เชิ งพรรณ นา ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้ 
    1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 11 ข้อ  
 (1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ความเพียงพอของรายได้ อาชีพ ลักษณะที่อยู่
อาศัย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสิทธิการรักษา น าเสนอด้วย การ
แจกแจงความถี่ และร้อยละ   
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 (2) ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ อายุ และรายได้ น าเสนอด้วย 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปอร์เซ็น
ไทล์ที่ 25และ75 และค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด  
    2. ข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอยู่ล าพัง จ านวน 8 ข้อ 
 (1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ โรคประจ าตัว ความ
เสื่อมถอยตามวัย การเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล การดูแล
ยามเจ็บป่วย น าเสนอด้วย การแจกแจงความถี่ และร้อยละ 
 (2) ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวนวันที่เข้าพักรักษา
ตัวที่โรงพยาบาล น าเสนอด้วย ค่ามัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 
และ75 และค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 
    3. ข้อมูลการใช้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพั ง 
จ านวน 7 ข้อ 
 (1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ สถานท่ีใช้บริการสุขภาพ 
พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง  เหตุผลท่านเลือกใช้บริการ บริการ
สุขภาพที่เคยได้รับ ความสามารถในการเดินทางเข้ารับบริการ  
ปัญหาการจ่ายเงินนอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับ น าเสนอด้วย 
การแจกแจงความถี่ และร้อยละ   
 (2) ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ระยะทางและเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางจากบ้านถึงสถานบริการ ค่าใช้จ่าย จ านวนครั้งใน
การเข้ารับบริการ น าเสนอด้วย ค่ามัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 
และ75 และค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 
    4. ข้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง 
วิเคราะห์จ าแนกตามรายข้อ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 27 
ข้อ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจก
แจงความถี่ และร้อยละ  
    5. ข้อมูลระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ
ที่อยู่ล าพัง วิเคราะห์จ าแนกตามรายด้าน ประกอบด้วย 
ด้านความเพียงพอของบริการที่มีอยู่ (availability) ด้าน
การเข้าถึ งแหล่งบริการ (accessibility) ด้ านความ
สะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ 
(accommodation) ด้านความสามารถของผู้ใช้บริการ
ในการจ่ายค่าบริการ (affordability) และด้านการ
ยอมรับคุณภาพบริการ (acceptability) ซึ่งแบ่งเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ การเข้าถึงบริการสุขภาพระดับสูง ระดับ
ปานกลาง และระดับต่ า ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 69.16 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 30.84 โดยส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 70-79 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.19 
แ ล ะ มี อ ายุ เฉ ลี่ ย เท่ ากั บ  74.29 (S.D. =  8.30) มี
สถานภาพหม้ายคิดเป็นร้อยละ 48.60  รองลงมาคือ 
สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 28.97 ส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 90.65 รายได้ต่อเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 1,400 
บาท คิดเป็นร้อยละ 56.07 รายได้ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ 
คิดเป็นร้อยละ 75.70 ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังที่ยังประกอบ
อาชีพอยู่ คิดเป็นร้อยละ 18.69 และอาชีพส่วนใหญ่ที่ท า 
คือ เกษตรกร ร้อยละ 55.00 รองลงมา คือ ค้าขาย ร้อย
ละ 35.00  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพ
ของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู้สึกว่าตัวเองมี
ภาวะสุขภาพพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 47.66 ไม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 45.79 พบว่าผู้สูงอายุที่อยู่
ล าพังส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 59.79 โดย
โรคที่พบมากที่สุด คือ ความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 
62.90 รองลงมา คื อ  โรค เบาหวาน  ร้อยละ  29.03 
ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังส่วนใหญ่มีความเสื่อมถอยตามวัยสูงถึง
ร้อยละ 78.50 โดยส่วนใหญ่เป็นการมองเห็นที่ไม่ชัดเจน 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือ การได้ยินที่ไม่ชัดเจน 
ร้อยละ 59.52 เมื่อเจ็บป่วยผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังส่วนใหญ่
รักษาตั วด้ วยการเข้ ารับ การรักษาที่ สถานบริการ
สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 93.46 โดยส่วนใหญ่มีลูก/
หลาน ดูแลยามเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 56.07 และพาไป
สถานบริการสาธารณสุขเมื่อเจ็บป่วย ร้อยละ 60.75  

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอยู่ล าพัง สถานบริการที่ใช้บริการ
มากที่สุด คือ โรงพยาบาลวารินช าราบ คิดเป็นร้อยละ 
80.37 รองลงมาคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนา
โหนนน้อยและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ร้อยละ 
8.41 เท่ากัน ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังส่วนใหญ่ ไม่สามารถ
เดินทางไปรับบริการที่สถานบริการสุขภาพด้วยตนเอง คิด
เป็นร้อยละ 57.01 โดยปัญหาที่ท าให้ไม่สามารถไปรับ
บริการที่สถานบริการสุขภาพด้วยตนเองได้ คือ ปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 63.93 รองลงมา คือ 
ปัญหาเกี่ยวกับพาหนะ ร้อยละ 44.26 
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ตาราง 4-12 จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง ที่ตอบค าถามเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการสุขภาพ จ าแนกตามรายข้อ (N=
107) 

ข้อค าถาม 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ด้านความพอเพียงของบริการที่มีอยู่ (availability) 
1. สถานบริการสาธารณสุขมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อ
การให้บริการ 

0 
(0) 

0 
(0) 

19 
(19.59) 

79 
(73.83) 

9 
(8.41) 

2. สถานบริการสาธารณสุขสามารถจัดบริการ
ทางด้านสุขภาพได้ตรงกับความต้องการ 

0 
(0) 

3 
(2.80) 

12 
(11.21) 

71 
(66.36) 

21 
(19.63) 

3. รับรู้ว่าสถานบริการสาธารณสุข มีเครื่องมือ วัสดุ
ทางการแพทย์และยา ในการรักษาพยาบาลอย่าง
เพียงพอ 

0 
(0) 

9 
(8.41) 

16 
(14.95) 

61 
(57.01) 

21 
(19.63) 

4. สามารถเข้ารับบริการเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินจาก
แหล่งบริการได้ทันท่วงที 

0 
(0) 

1 
(0.93) 

15 
(14.02) 

63 
(58.88) 

28 
(26.17) 

5. สามารถเรียกใช้บริการรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพ
ฉุกเฉินได้ในยามจ าเป็น 

0 
(0) 

1 
(0.93) 

16 
(14.95) 

59 
(55.14) 

31 
(28.97) 

ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ (accessibility) 
1. พอใจในระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากบ้านถึง
สถานบริการสาธารณสุข 

0 
(0) 

2 
(1.87) 

26 
(24.30) 

66 
(61.68) 

13 
(12.15) 

2. พอใจกับระยะทางจากบ้านถึงสถานบริการ
สาธารณสุข 

0 
(0) 

2 
(1.87) 

18 
(16.82) 

68 
(63.55) 

19 
(17.76) 

3. มีผู้ดูแลช่วยอ านวยความสะดวกในการเดิน
ทางเข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข 

1 
(0.93) 

5 
(4.67) 

22 
(20.56) 

55 
(51.40) 

24 
(22.43) 

4. คิดว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ต้องจ่ายเมื่อไปรับ
ริการเป็นภาระส าคัญในการเดินทางเข้ารับบริการ * 

6 
(5.61) 

34 
(31.78) 

18 
(16.82) 

36 
(33.64) 

13 
(12.15) 

5. สามารถเดินทางไปใช้บริการสุขภาพที่สถาน
บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อมีความจ าเป็น 

0 
(0) 

4 
(3.74) 

28 
(26.17) 

49 
(45.79) 

26 
(24.30) 

6. แหล่งที่ ตั้ งของสถานบริการอยู่ ในที่สามารถ
เดินทางจากบ้านไปใช้บริการได ้

7 
(6.54) 

9 
(8.41) 

24 
(22.43) 

57 
(53.27) 

10 
(9.35) 

ด้านความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ (accommodation) 
1. คิดว่าอาคารสถานที่ของสถานบริการสาธารณสุข
เป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการ * 

2 
(1.87) 

32 
(29.91) 

24 
(22.43) 

38 
(35.51) 

11 
(10.28) 

2. ได้รับบริการที่รวดเร็วเมื่อไปรับบริการ ในสถาน
บริการสาธารณสุข 

1 
(0.93) 

5 
(4.67) 

29 
(27.10) 

59 
(55.14) 

13 
(12.15) 

ด้านความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ (accommodation) 
3. คิดว่าขั้นตอนในการเข้ารับบริการของสถาน
บริการสาธารณสุขมีความยุ่งยาก * 

2 
(1.87) 

21 
(19.63) 

40 
(37.38) 

37 
(34.58) 

7 
(6.54) 

4. สามารถเข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข
ได้ตลอดเวลาตามความจ าเป็นด้านสุขภาพ 

2 
(1.87) 

3 
(2.80) 

18 
(16.82) 

71 
(66.36) 

13 
(12.15) 

5. พอใจกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้า
รับบริการสุขภาพ เช่น ราวบันได ส้วมนั่งราบห้อย
ขา ราวจับเพื่อช่วยพยุงในห้องน้ า ป้ายบอกทางไป
ยังสถานที่ต่าง ๆ ของสถานบริการสาธารณสุข 
 

0 
(0) 

0 
(0) 

17 
(15.89) 

77 
(71.96) 

13 
(12.15) 

6. พอใจกับสภาพโดยทั่ ว ไปของสถานบริการ
สาธารณสุข 

0 
(0) 

1 
(0.93) 

6 
(5.61) 

80 
(74.77) 

20 
(18.69) 
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ข้อค าถาม 
จ านวน (ร้อยละ) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ด้านความสามารถของผู้ใช้บริการในการจ่าย
ค่าบริการ (affordability) 
1. พอใจกับค่าใช้จ่าย (เช่น ค่ารถในการเดินทาง 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ในการเข้ารับบริการด้าน
สุขภาพ ณ สถานบริการสาธารณสุข 

 
2 

(1.87) 

 
10 

(9.35) 

 
30 

(28.04) 

 
55 

(51.40) 

 
10 

(9.35) 

2. คิดว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ายารวมค่าบริการ
เป็นภาระอย่างมากในการเข้ารับบริการสุขภาพ ณ 
สถานบริการสาธารณสุข * 

11 
(10.28) 

41 
(38.32) 

20 
(18.69) 

20 
(18.69) 

15 
(14.02) 

ด้านความสามารถของผู้ใช้บริการในการจ่ายค่าบริการ (affordability) 
3. มีความสามารถในการจ่ายค่าใช้จ่าย (ค่ารถในการ
เดินทาง และค่ายารวมค่าบริการ) ในการเข้ารับ
บริการด้านสุขภาพ 

3 
(2.80) 

7 
(6.54) 

24 
(22.43) 

57 
(53.27) 

16 
(14.95) 

4. รับรู้ถึ งราคาค่าบริการในแต่ละครั้ งที่ เข้ารับ
บริการสาธารณสุข  

3 
(2.80) 

14 
(13.08) 

34 
(31.78) 

44 
(41.12) 

12 
(11.21) 

5. คิดว่าค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปมีความคุ้มค่าเมื่อ
เทียบกับบริการและยาที่ได้รับ 

1 
(0.93) 

0 
(0) 

13 
(12.15) 

67 
(62.62) 

26 
(24.30) 

ด้านการยอมรับคุณภาพบริการ (acceptability) 
1. ได้รับบริการด้วยความเป็นกันเองจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ในสถานบริการสาธารณสุข 

1 
(0.93) 

0 
(0) 

7 
(6.54) 

68 
(63.55) 

31 
(28.97) 

2. พอใจกับการบริการที่ ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข ของสถานบริการสาธารณสุข 

0 
(0) 

0 
(0) 

9 
(8.41) 

55 
(51.40) 

43 
(40.19) 

3. ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขของสถานบริการสาธารณสุขอย่าง
เพียงพอ 

0 
(0) 

3 
(2.80) 

23 
(21.50) 

63 
(58.88) 

18 
(16.82) 

4. คิดว่าสถานบริการมีเครื่องมือที่มีความพร้อมและ
ทันสมัย 

0 
(0) 

2 
(1.87) 

9 
(8.41) 

69 
(64.49) 

27 
(25.23) 

5. เชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการที่สถานบริการสาธารณสุข 

0 
(0) 

3 
(2.80) 

4 
(3.74) 

51 
(47.66) 

49 
(45.79) 

 หมายเหตุ  * หมายถึง ค าถามเชิงลบ 
 

ส่วนที่  4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการเข้าถึ ง
บริการสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอยู่ล าพัง 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอยู่ล าพังจ าแนกตามราย 
  จากตารางที่ 4-12 ผลการศึกษาพบว่า การเข้าถึง
บริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง ด้านความเพียงพอ
ของบริการที่มีอยู่ ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังมีความเห็นว่า สถาน
บริการสาธารณสุขมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการอยู่
ในระดับมาก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.83 ด้านการ
เข้าถึงแหล่งบริการ ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังพอใจกับระยะทาง
จากบ้านถึงสถานบริการสาธารณสุขอยู่ในระดับมาก มาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.55 ด้านความสะดวกและสิ่ ง
อ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง
พอใจกับสภาพโดยทั่วไปของสถานบริการสาธารณสุขอยู่ใน
ระดั บ ม าก  ม ากที่ สุ ด  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  74.77 ด้ าน
ความสามารถของผู้ ใช้บริการในการจ่ายค่าบริการ มี
ความเห็นว่าค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายไปมีความคุ้มค่าเมื่อ
เทียบกับบริการและยาที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 62.62 และด้านการยอมรับคุณภาพบริการ
มีความเห็นว่า สถานบริการมีเครื่องมือที่มีความพร้อมและ
ทันสมัยอยู่ในระดับมาก มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.49 
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ตอนที่ 4.2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอยู่ล าพังจ าแนกตามรายด้าน  
 ตารางที่ 4-13 จ านวนและร้อยละของการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอยู่ล าพัง จ าแนกตามรายด้าน (N=107) 

 
ข้อมูลการเข้าถึงบริการสขุภาพของ

ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง 
Mean S.D. Max Min ระดับการเขา้ถึงบริการสุขภาพ 

จ านวน (ร้อยละ) 
สูง ปานกลาง ต่ า 

ด้านความพอเพียงของบริการที่มีอยู่ 20.04 2.29 25.00 14.00 85 (79.44) 22 (20.56) - 
ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ 21.97 2.65 27.00 17.00 69 (64.49) 38 (35.51) - 
ด้านความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
แหล่งบริการ 

21.18 2.02 26.00 18.00 42 (39.25) 65 (60.75) - 

ด้านความสามารถของ 
ผู้ใช้บริการในการจ่ายค่าบริการ 

17.91 2.10 23.00 11.00 49 (45.79) 57 (53.27) - 

ด้านการยอมรับคุณภาพบริการ 20.91 2.10 25.00 14.00 93 (86.92) 14 (13.08) - 
 
 จากตารางที่  4-13 จากการศึกษาระดับการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง จ าแนกตาม
รายด้าน พบว่า ด้านการยอมรับคุณภาพบริการ พบว่า 
ผู้สูงอายุมีการเข้าถึงบริการสุขภาพอยู่ในระดับสูง คิดเป็น
ร้อยละ 86.92 และการเข้าถึงบริการสุขภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.08  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ด้านความเพียงพอของบริการที่มีอยู่ การเข้าถึง
บริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง อยู่ในระดับสูง คิด
เป็นร้อยละ 79.44 สอดคล้องกับการศึกษาของสุรางค์ศรี ศี
ตมโนชญ์ [3] ท าการศึกษา เรื่อง การเข้าถึงบริการสุขภาพ
ในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้สูงอายุ
กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต พบว่า การเข้าถึง
บริการสุขภาพในด้านความเพียงพอของบริการที่มีอยู่ใน
ระดับปานกลาง และรองลงมาคืออยู่ในระดับมาก อธิบาย
ได้ว่า ในต าบลโนนโหนนมีสถานบริการสาธารณสุขจ านวน 
1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาโนน
น้อย ซึ่งให้บริการทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
สุขภาพ แต่ก็มีขีดจ ากัดในเรื่องการบริการที่ต้องการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งก็มีระบบส่งต่อให้สถานบริการที่มี
ความพร้อมกว่า เมื่อเกินขีดความสามารถในการดูแลรักษา 
ซึ่งประชากรเองก็ยังสามารถเลือกเดินทางเข้ารับบริการที่
โรงพยาบาลวารินช าราบได้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความสามารถ
เฉพาะทางหลายสาขา สามารถจัดบริการทางสุขภาพไดต้รง
ตามความต้องการ และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอ มีเครื่องมือวัสดุ
ทางการแพทย์และยาในการรักษาอย่างเพียงพอ มีการเปิด
บริการนอกเวลาราชการท าให้สามารถเข้ารับบริการได้เมื่อ
เจ็บป่วยฉุกเฉินได้ทันท่วงที อีกทั้งยังพบว่าประชากร

สามารถเรียกใช้บริการรถพยาบาลหรือรถกู้ชีพฉุกเฉินได้ใน
ยามที่จ าเป็น อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 59.14 
 ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ การเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อย
ละ 64.49 ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ อรวรรณ พุ่มพวง 
(2551) [7] ศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพอยู่ ในระดับปานกลาง 
สามารถอธิบายได้ว่า ประชากรส่วนใหญ่มีผู้ดูแลช่วย
อ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้ารับบริการในสถาน
บริการสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 51.40 และ
สามารถเดินทางไปใช้บริการสุขภาพท่ีสถานบริการได้ตลอด 
24 ช่ัวโมงเมื่อมีความจ าเป็น อยู่ ในระดับมาก ร้อยละ 
45.79 อีกทั้งแหล่งที่ตั้งของสถานบริการอยู่ในที่ที่สามารถ
เดินทางจากบ้านไปใช้บริการได้ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
53.27 โดยสถานบริ การสาธารณ สุ ขที่ ใกล้ ที่ สุ ด  คื อ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาโหนนน้อย เพราะ
การเดินทางสะดวกมีถนนลาดยาง และใกล้ที่พักซึ่ ง
ระยะทางจากที่พักไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านนาโหนนน้อยมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 กิโลเมตร ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 10.00 นาที 
ประชากรส่วนใหญ่พอใจในระยะทางจากบ้านถึงสถาน
บริการ และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากบ้านถึงสถาน
บริการ อยู่ ในระดับมาก ร้อยละ 61.68 และ 63.55 
ตามล าดับ โดยเหตุผลหลักที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาโหนนน้อย คือ ใกล้บ้าน ร้อย
ละ 88.10 และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของสถานบริการที่ใช้บริการบ่อยที่สุดมีค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 100.00 บาท  
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       ด้านความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
แหล่งบริการ การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง
ด้านความสะดวกและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ 
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.75 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอรวรรณ พุ่มพวง (2551)[7] ศึกษาการเข้าถึง
บริการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงแหล่งบริการ
อยู่ในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่า ประชากรส่วนใหญ่คิด
ว่าอาคารสถานที่ของสถานบริการเป็นอุปสรรคในการเข้า
รับบริการ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 35.51 อีกทั้งประชากร
ยังมีการเลือกใช้โรงพยาบาลวารินช าราบมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 80.37 ซึ่งมีลักษณะอาคารหลายช้ันห้องตรวจอยู่
ไกลกัน ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการส าหรับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง จากการที่สถานพยาบาลไม่มีห้องตรวจ
พิเศษส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งท าให้ต้องตรวจรวมกับประชาชน
ทั่วไป อีกทั้งผู้สูงอายุรู้สึกว่าขั้นตอนในการเข้ารับบริการมี
ความยุ่งยาก อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 37.38 การรอ
คอยที่นานย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อการรับบริการของกลุ่ม
ประชากร เนื่องจากความต้องการบริการที่เฉพาะด้าน และ
ความเชื่อมั่นในบุคลากรท าให้ประชากรส่วนใหญ่เลือกเดิน
ทางเข้าไปรับบริการที่โรงพยาบาลวารินช าราบ ท าให้เกิด
ความแออัดของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับปัญหาในด้าน
มาตรฐานการรักษาพยาบาลและคุณภาพบริการที่พบว่าสิ่ง
ที่ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจ คือ ความรวดเร็ว [7] 
 ด้านความสามารถของผู้ใช้บริการในการจ่าย
ค่าบริการ การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง 
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.27 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอรวรรณ พุ่มพวง (2551) [7] ศึกษาการเข้าถึง
บริการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่  พบว่า กลุ่มประชากรมีความสามารถจ่าย
ค่าบริการในการรับบริการโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มประชากรที่
ศึกษาในครั้งนี้ มีความสามารถในการเสียค่าใช้จ่ายในส่วน
ค่ายารวมค่าบริการ และค่ารถในการเดินทาง อยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 53.27 โดยมีความพอใจกับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเข้ารับบริการด้านสุขภาพ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
51.40 และประชากรส่วนใหญ่คิดว่าค่ารักษาที่จ่ายไปมี
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับบริการและยาที่ได้รับ อยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 62.62 อีกทั้งกลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีสิทธิ
หลั กประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ าจึ งท าให้ ประหยัดค่ า
รักษาพยาบาลลงได้ แต่เนื่องจาก บริการที่ได้จากสถาน
บริการของรัฐนั้นต้องมีขั้นตอนการเข้ารับบริการและ
ระยะเวลาในการเข้ารับบริการที่นาน ท าให้บางครั้ ง

ประชากรเลือกที่จะไปใช้บริการคลินิกซึ่งท าให้ต้องเสีย
ค่าบริการ ท าให้มีประชากรส่วนหนึ่ง คิดว่าค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของค่ายารวมค่าบริการเป็นภาระอย่างมากในการเข้า
รับบริการสุขภาพ อยู่ในระดับมาก และมากที่สุดร้อยละ 
18.69 และ 14.02 ตามล าดับ  
       ด้านการยอมรับคุณภาพบรกิาร การเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อย
ละ 86.92 ประเภทของบริการที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุ และคุณภาพบริการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการ [3] อธิบายได้ว่า ประชากรส่วนใหญ่เมื่อไปใช้
บริการที่สถานบริการสุขภาพจะได้รับบริการด้วยความเป็น
กันเองจากเจ้าหน้าที่ในสถานบริการ อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 63.55 รวมถึงทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านนาโหนนน้อยมีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งในระหว่างการรับบริการที่สถานบริการ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน ท าให้ประชากรได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 
58.88 ท าให้ เกิดความพึงพอใจกับบริการที่ ได้รับจาก
เจ้าหน้าที่ ท้ังนี้ประชากรส่วนใหญ่ยังมีความเช่ือมั่นในองค์
ความรู้ และความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 47.66 เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
เสาวนี สุวรรณสิทธิ์ (2556) [9] ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้สถานพยาบาลที่พึ ง
ประสงค์ของประชาชนภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าในโรงพยาบาลขอนแก่น จั งหวัดขอนแก่น 
พบว่า ปัจจัยความพึงพอใจต่อบริการ ได้แก่ ปัจจัยความพึง
พอใจต่อข้อมูลที่ได้รับ และทางองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนโหนนยังมีการจัดท าโครงการส าหรับดูแลส าหรับ
ผู้สูงอายุมาอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งมีการจ้างนักบริบาลมา
ส าหรับดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
 
ข้อเสนอแนะน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ในบางมิติผู้สูงอายุสามารถ
เข้ า ถึ งบ ริ ก า ร ได้ ม าก  บ างมิ ติ เข้ า ถึ ง ได้ ป าน ก ล าง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาโหนนน้อย ควรมี
การสร้างความสะดวกในเรื่องขั้นตอนในการรับบริการ และ
ควรลดขั้นตอนการบริการสุขภาพ มีการจัดสิทธิพิเศษให้กับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังหรือผู้สูงอายุให้สามารถเข้ารับบริการได้
โดยไม่ต้องรอคิว มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุ
มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนา
โหนนน้อยเพื่อลดการเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลวา
รินช าราบเป็นการลดความแออัดของประชากร ผู้สูงอายุที่
อยู่ล าพังส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องการเดินทางเข้ารับ
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บริการที่สถานบริการ ดังนั้นควรมีการออกตรวจเยี่ยมบ้าน
บ่อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ เป็นการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยทางกาย 
และสร้างความอบอุ่นทางใจให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังด้วย 
และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโหนน ควรจัดสวัสดิการ
ให้ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังมีรถรับ-ส่ง ส าหรับเดินทางเข้ารับ
บริการที่สถานบริการสุขภาพโดยไม่คิดค่าบริการ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึ กษ า เพิ่ ม เติ ม ในด้ าน รูป แบ บ การ
จัดบริการสุขภาพ ที่สามารถตอบสนองการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอยู่ล าพัง 
 2. ควรมีการศึกษาเพิ่ม เติมในด้านปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่
ล าพัง  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง ต าบลโนน
โหนน อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีที่ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

การบาดเจ็บของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อจากการท างานมักสัมพันธ์กับความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของระบบ
โครงร่างกล้ามเนื้อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถภาพทางกายของประชาชนในชุมชน ต.ธาตุ อ.วารินช าราบ จ.
อุบลราชธานี โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนอายุ 18-60 ปี หรือมากกว่า ที่มารับการตรวจประเมินสมรรถภาพทางกาย ท าการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายประกอบด้วย การประเมินองค์ประกอบของร่างกายด้วยการวัดไขมันใต้ผิวหนัง การประเมินความ
อ่อนตัวของกล้ามเนื้อ และการประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ผลการทดสอบพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมโครงการจ านวน 78 
คน โดยประชาชนท่ีเข้ารับการตรวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56) มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อในระดับต่ ามาก ดังน้ัน
การส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนจึงควรเน้นการเสริมสร้างความอ่อนตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการ
บาดเจ็บในขณะท างาน ท าให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ค าส าคัญ: สมรรถภาพทางกาย, ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ 
 

Abstract 
muscle injury during working is related to musculoskeletal flexibility and muscle strength.  The 

objective of this study was to evaluated the physical fitness of people in Tumbon That, Warin Chamrap 
District, Ubon Ratchathani Province. The target group was 78 people, at age 18-60 or over.  The 
methodology for investigated the physical fitness composed of body composition, subcutaneous fat, 
musculoskeletal flexibility, and muscle strength.  The results showed that most of people (56 %) in this 
study has low muscle strength and flexibility.  Therefore, health promotion among people should 
emphasize the muscle strength and flexibility in order to prevent the muscle injury during working.  
Keyword: Physical fitness, muscle strength, muscle flexibility 

 
1. บทน า 
การบาดเจ็บในโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อเป็น
ความเจ็บป่วยที่เกิดกับอวัยวะของเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ  
เส้นเอ็นกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นยึดข้อ เส้นประสาทและหลอด
เลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อและกระดูก เยื่อหุ้มข้อกระดูกและข้อ
กระดูก หมอนรองกระดูกสันหลังและกระดูกโครงร่างของ
ร่างกาย [1] เกิด ได้ กับประชาชนทุก เพศ ทุกวัย  จาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุของโรคทางระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบอาชีพ [2] จาก
ข้อมูลการส ารวจของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 
[3] รายงานว่าความชุกของโรคทางระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อที่พบในประชาชนวัยท างานคือ อาการปวดหลัง
ส่วนล่าง (low back pain) ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยมากที่สุด 
ตามมาด้วยอาการอักเสบของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ (tendonitis) 
อาการปวดข้อและข้ออักเสบ (osteoporosis, osteoarthritis) 

และกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด (myofacial pain 

syndrome) โดยลักษณะของการบาดเจ็บจากการท างานเกิด
ได้ทั้งการบาดเจ็บโดยตรงและการบาดเจ็บที่เกิดจากการ
สะสมที่มีสาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ 
ปัจจุบันประชาชนที่เจ็บป่วยจากโรคทางระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อนิยมซื้อยามารับประทานเอง หรือมารับบริการ
ด้านสุขภาพจากสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล (รพสต.) ซึ่งเป็นการรักษาแบบปฐม
ภูมิ ดังนั้นการตรวจประเมินสมรรถภาพทางกาย การ
รณรงค์ให้ความรู้ การป้องกันโรคและการรักษาเบื้องต้น
ของโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อแก่ประชาชน 
ตลอดจนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ให้เข้าใจและปฏิบัติ
ตัวได้ถูกต้อง จึงเป็นแนวทางที่ส าคัญที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  สามารถป้องกันการ
บาดเจ็บที่ เกิดขึ้นจากการท างานได้  อีกทั้งยังสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
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2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อประเมินสมรรถภาพทางกาย ระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อแก่คนในชุมชน 

 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ 
รณรงค์ให้ความรู้และเสนอแนวทางการป้องกันและรักษาโรค
ทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ  
 

3. วิธีการศึกษา 

 3.1 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตั วอย่างเป็นประชาชนที่มารั บการตรวจ
สมรรถภาพ ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์
วัดดอนกลางใต้  ต าบลธาตุ  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี

 3.2 การเก็บข้อมูล 

 การส ารวจข้อมูลใช้แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 

ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 
เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง และกิจวัตรประจ าวัน  
 ส่วนที่  2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ โรค
ประจ าตัว และความผิดปกติ/โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ  
 3.3 การทดสอบสมรรถภาพ 

การประเมินสมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย  
 1. การประเมินองค์ประกอบของร่างกายด้วยการวัด
ไขมันใต้ผิวหนงั (Skin fold) ด้วยเครื่อง skin fold caliper 

 2. การประเมินความอ่อนตัว (Muscle flexibility) 
ของกล้ามเนื้อด้วยการนั่งแตะ (sit and reach test) 
 3. ก ารประเมินความแข็ งแรงของกล้ าม เนื้ อ 
(muscle strength) ด้วยการประเมินความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อมือ  
 3.1 การประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา โดย
ให้ ผู้ ท ด ส อ บ ยื น บ น เค รื่ อ ง วั ด แ ร ง เห ยี ย ด ข า  (Leg 
dynamometer) เท้าห่างกันประมาณ 6 นิ้ว เอาโซ่ที่ด้านจับ
คล้องกับตะขอที่ตัวไดนาโมมิเตอร์ โดยปรับให้โซ่ตึง ผู้รับการ
ทดสอบเงยหน้าตามองตรง หลังตรง ย่อเข่าเล็กน้อยท ามุม
ประมาณ 115 ถึง 125 องศา ให้ที่จับอยู่เลยหัวเข่าเล็กน้อย
บริเวณหน้าขา ออกแรงดึงเต็มที่ โดยเหยียดขาขึ้น พร้อมออก
แรงดึง บันทึกค่าท่ีได้เป็นกิโลกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม  
 3.2 การประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ 
โ ด ย ให้  ผู้ ท ด ส อ บ ใ ช้ มื อ บี บ เค รื่ อ ง มื อ  Hand grip 
dynamometer ซึ่งวัดเป็นกิโลกรัม การวิเคราะห์ข้อมูลคิด
เป็นแรงบีบเป็นกิโลกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม  
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษานี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยน าเสนอข้อมูลทั่วไป และ
ข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการแจกแจง
ความถี่  ร้อยละ ค่ า เฉลี่ ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
นอกจากนี้การประเมินสมรรถภาพ ยังแบ่งเป็น 5 ระดับตาม
เกณฑ์มาตรฐาน [4] ดังนี้ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับปานกลาง 
ระดับต่ า ระดับต่ ามาก  
 
4.ผลการศึกษา 
 4.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ ณ ศาลา
อเนกประสงค์วัดดอนกลางใต้ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 78 คน 
เป็นเพศชายจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 32.05 และเพศ
หญิงจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 67.95 โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่วนใหญ่ มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 39.74 
ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

 
ชาย 25 32.05 

  หญิง 53 67.95 
อายุ (ปี) 
  18-30 6 7.69 

  30-40 1 1.28 

  40-50 13 16.67 

  50-60 27 34.62 

  60 ขึ้นไป 31 39.74 

 
 ผลการส ารวจประวัติ เกี่ยวกับสุขภาพ และโรค
ประจ าตัวพบว่า โรคประจ าตัวที่พบในประชาชนในชุมชน 3 
อันดับแรกคือโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเช่น ปวดขา ปวดเข่า ปวด
หลัง ปวดเอว เป็นต้น พบจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 
รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง พบจ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.51 และอันดับ 3 คือ โรคเบาหวาน พบจ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.41 นอกจากน้ีพบว่า ประชาชนในชุมชนมี
โรคอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในตัวเลือก เช่น มีประวัติไขมันในเลือดสูง 
หอบหืด ปวดหลังตอนตื่นนอน เป็นต้น เมื่อพิจารณาแยก
วิเคราะห์ผลเป็นกลุ่มอาการโรคไม่ติดเช้ือเรื้อรัง เช่น ความดัน 
เบาหวาน เป็นต้น โรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคติดเชื้อ เช่น
วัณโรค เป็นต้น พบว่า กลุ่มโรคกล้ามเนื้อและกระดูกมีจ านวน
คนที่ป่วย 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.90 ของผู้ เข้าร่วม
โครงการ ในขณะที่กลุ่มอาการที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มอาการ
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โรคไม่ติดเช้ือเรื้อรัง มีจ านวนสูงถึง 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.90  
4.2 ผลการประเมินกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

 กระดูกและกล้ามเนื้อโครงร่างเป็นอวัยวะที่ท าให้
เกิดการเคลื่อนไหว ดังนั้นในการท างานหรือกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันที่ซ้ าๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือในท่าทางที่
ผิดปกติอาจจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดทางระบบโครงร่างหรือ
กล้ามเนื้อได้ ดังนั้นโครงการจึงได้มีการส ารวจกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 2 
พบว่า อันดับที่ 1 ท างานท่ีเคลื่อนไหวน้อย เช่น น่ังโต๊ะท างาน 
มีจ านวนผู้เลือกสูงที่สุดคือ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 40.69 
อันดับที่ 2 คือ การเล่นกีฬาเบาๆ เช่น โยคะ หรือท่ีเคลื่อนไหว
น้อยๆ จ านวนผู้เลือก 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 และ
อันดับท่ี 3 คือ ท างานบ้านต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 ช่ัวโมง ทุก
วัน จ านวนผู้เลือก 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.86  ในขณะที่ผล
ส ารวจพบว่ามีเพียง 8 คนหรือร้อยละ 7.62 เท่านั้นที่ท างาน
หนัก 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินระดับกิจกรรมทางกาย 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อย
ละ 

1. ท างานหนัก เช่นกรรมกร เกษตรกร ที่ต้อง
ท างานทุกวัน 

8 7.62 

2. เล่นกีฬาหรือออกก าลังกายเป็นประจ าวัน ทุก
วัน 

20 19.05 

3. ท างานบ้านต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
ทุกวัน 

24 22.86 

4. เล่นกีฬาเบาๆ 27 25.71 

5. ท างานที่เคลื่อนไหวน้อย  นั่งโต๊ะท างาน 43 40.95 

6. ไม่ออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างในการดูโทรทัศน์ 17 16.19 

4.3 น้ าหนัก ส่วนสูง และไขมันในร่างกาย 
ผลการประเมินเรื่องน้ าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย 

และไขมันใต้ช้ันผิวหนัง ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า น้ าหนัก
เฉลี่ยของประชาชนในชุมชน เท่ากับ 56.47+9.72 กิโลกรัม 
ส่วนสูงเฉลี่ย เท่ากับ 158.59 + 9.45 ซึ่งเมื่อมาค านวณค่าดัชนี
มวลกาย พบว่าดัชนีมวลกายอยู่ ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ คือ 
ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายในภาพรวมเท่ากับ 22.27 +  4 . 5 5 
เมื่อพิจารณาผลการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง ซึ่งท าการ
วัดใน 4 บริเวณ คือ บริเวณกล้ามเนื้องอศอก (biceps muscle) 
กล้ามเนื้อเหยียดศอก (triceps muscle) บริเวณสะบัก (scapular) 

และบริเวณหน้ากระดูก supra iliac ซึ่งผลการวัดไขมันใต้ผิวหนัง 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูง และ
ไขมันในร่างกาย 
บริเวณที่ท าการวัด ค่าเฉลี่ยความหนาชั้นไขมัน 

(mm) 
1. กล้ามเน้ืองอศอก (biceps muscle)   10.34 + 4.97 
2. กล้ามเน้ือเหยียดศอก (triceps muscle) 17.61 + 6.37 
3. บริเวณสะบัก (scapular) 14.65 + 4.48 
4. หน้า Supra iliac 16.04 + 5.68 
 
4.4  ผลการตรวจสมรรถภาพทางกาย 
  ผลการตรวจสมรรถภาพร่างกาย อาทิ วัดแรงบีบมือ 
แรงเหยียดขา และวัดความยืดหยุ่นของร่างกายโดยการวัดความ
อ่อนตัว ทั้งนี้แยกประเมินตามเพศและช่วงอายุ ซึ่งผลการ
ทดสอบสมรรถภาพ (ตารางที่ 4) พบว่า ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพศหญิง มีค่าเท่ากับ 0.39 + 0.11 กก./นน.
กก. และเพศชายมีค่าเท่ากับ 0.54 + 0.15 กก./นน.กก. ซึ่งเมื่อ
ประเมินระดับความแข็งแรง พบว่าทั้งเพศชายและหญิงมีระดับ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือในระดับปานกลาง มาก ซึ่งผล
การแจกแจงจ านวนคนในแต่ละระดับความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ พบว่า ประชาชนใน 

หมู่บ้านดอนกลางใต้ หมู่ที่  8 ต าบลธาตุ ที่ เข้ารับการตรวจ
สมรรถภาพทั้งเพศชายและหญิง ส่วนใหญ่จะมีระดับความ
แข็งแรงและระดับความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออยู่ในระดับต่ า
มาก ดังแสดงในตารางที่ 5 และ 6 

  เมื่อน าผลการตรวจมาประเมินระดับความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของร่างกาย โดยแบ่งระดับเป็น 
5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ า และต่ า 

  
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยการตรวจสมรรถภาพทางกาย 

ร า ย ก า ร ป ร ะ เมิ น
สมรรถภาพ 

ผลการทดสอบ 

ชาย หญิง 

1.แรงบีบมือ 0.54 + 0.15 0.39 + 0.11 

2. แรงเหยียดขา 1.53 + 0.84 1.02 + 0.52 

3.ความอ่อนตัว 5.18 + 8.63 8.42 + 9.97 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมตรวจสมรรถภาพเพศชายแบ่งตามระดับการประเมินสมรรถภาพ  

รายการประเมินสมรรถภาพ 
จ านวน (คน) 

ดีมาก ด ี ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 
1. แรงบีบมือ 1 1 2 3 12 
2. แรงเหยียดขา 2 1 5 0 10 
3. ความอ่อนตัว 0 1 6 2 10 

 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวนผู้เข้าร่วมตรวจสมรรถภาพเพศหญิงแบ่งตามระดับการประเมินสมรรถภาพ  

รายการประเมินสมรรถภาพ จ านวน (คน) 
ดีมาก ด ี ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก 

1. แรงบีบมือ 3 3 19 13 44 
2. แรงเหยียดขา 12 6 19 8 31 
3. ความอ่อนตัว 10 13 29 5 23 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

          การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่เกิดจากการท างาน 
พบมากในเพศชายและหญิงในวัยท างานจนไปถึงวัยสูงอายุ 

ทั้งนี้เมื่อเกิดการบาดเจ็บของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
แล้ว จะส่งผลให้มีการบาดเจ็บสะสมเรื้อรัง และลด
สมรรถภาพในการท างานลง ส่งผลเสียทางด้านร่างกาย

จิตใจและสุขภาพอีกด้วย จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าโรค
ทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อส่วนใหญ่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพ [2]  และโรคที่พบบ่อยที่สุดคืออาการปวด
หลังส่วนล่าง ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ท าให้ผู้ป่วยในวัย
ท างานต้องซื้อยามารับประทานเอง ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ไขที่
สาเหตุหลักของอาการเจ็บปวดนี้  ดั งนั้ นการตรวจ
สมรรถภาพทางกายให้แก่ประชาชน อาทิ การตรวจไขมัน
ได้ผิวหนัง การวัดความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อ จะเป็นข้อมูลส าคัญที่ท าให้ประชาชนได้รับทราบ 
และน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางกายของประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บ
ของกล้ามเนื้อที่อาจะเกิดขึ้นได้ และน าไปสู่การสร้างเสริม
สุขภาวะที่ดีของประชาชนในต าบลธาตุ  
        การศึกษานี้จึงท าการส ารวจสมรรถภาพทางกายของ
ประชาชนในบ้านดอนกลางใต้ หมู่ที่ 8 ต าบลธาตุ อ าเภอวา
รินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้รับทุนโครงการ
บริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 
2560 จากผลการส ารวจสมรรถภาพทางกายของประชาชน 
พบว่าส่วนใหญ่ประชาชนมีระดับความแข็งแรงและความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออยู่ในระดับต่ าถึงต่ ามากทั้งเพศหญิง
และเพศชาย เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของคนที่อยู่ในช่วง
อายุเดียวกัน ซึ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีความส าคัญ
ส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน บ่งบอกว่ากล้ามเนื้อ
สามารถท างานได้โดยไม่รู้สึกล้า ในขณะที่ความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อ มีความส าคัญกับการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ท าให้

ข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวได้เต็มช่วง ซึ่งถ้ามีระดับความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อต่ ากว่าปกติจะส่งผลต่อการท างาน
และการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ท าให้เกิดการบาดเจ็บของ
กล้ามเนื้อจากการท างาน ท าให้เกิดอาการปวดเมื่อยของ
กล้ามเนื้อตามมาได้ จากผลการตรวจสมรรถภาพดังกล่าว 
พบว่าสอดคล้องกับการตอบแบบส ารวจเรื่องอาการป่วย
ของคนในชุมชนที่พบมากเป็นอันดับหนึ่ง คืออาการปวด
ตามข้อต่อ ปวดหลัง ปวดเอว เป็นต้น จึงอาจจะเป็นไปได้
ว่าอาการปวดกล้ามเนื้อดังกล่าว เป็นผลจากการท างานของ
กล้ามเนื้อที่ขาดความแข็งแรงและความยืดหยุ่น ท าให้เกิด
การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ น ามาสู่อาการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
เป็นๆหายๆ  
      ผลของการศึกษานี้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถภาพ
ทางกายของประชาชนในต าบลธาตุ ซึ่งสอดคล้องกับโรค
ทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
นั่นคืดการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อและข้อต่อ ทั้งนี้ข้อมูล
ดังกล่าวได้ถูกส่งต่อให้กับ รพสต. บัววัด ต าบลธาตุ อ าเภอ
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหาแนวทางในการ
ป้องกันและส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
โดยการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบาดเจ็บในการท างาน 
แนะน าการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการ
บาดเจ็บของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ และการสาธิต
วิธีการออกก าลังการเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการเกิดโรคทางระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อต่อไป 
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Prevalence and posture factors related to low back pain of Dharma-Practitioners 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่างในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมและศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยท่าทางในการปฏิบัติธรรมกับอาการปวดหลังส่วนล่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี ณ วัดปัญญานันทา
ราม จ านวน  82 คน เครื่องมือคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์สัน  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง ร้อยละ  69.51  
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาการปวดหลังส่วนล่าง  3 ใน 4 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 67.07 พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายอยู่ ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี (37.80%) ดัชนีมวลกาย 
ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างมากที่สุดอยู่ในช่วง 18.50 – 22.99 (39.02%) และความชุกของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ที่พบอาการ 
ปวดหลังมากที่สุด คือ พนักงานงานรัฐ (24.39%) เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่าทางในการปฏิบัติธรรมกับอาการปวด
หลังส่วนล่างพบว่าท่าทางในการปฏิบัติธรรมส่งผลต่ออาการปวดหลังส่วนล่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ )p-value<0.05( จาก
ปัญหาสุขภาพดังกล่าวข้างต้นจึงควรได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยควรมีการวางแผนปรับปรุงลักษณะท่าทางหรือระยะเวลาที่
เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหลังส่วนล่าง 
 
ค าส าคัญ  : ความชุก, ปัจจัยด้านท่าทางในการปฏิบัติธรรม, อาการปวดหลังส่วนล่าง  
 

Abstract 
 This research aimed to study the prevalence of low back pain on Dharma-Practitioners and to 
study the posture factors related to low back pain. The sampling group consisted of 82 Nekkhammaparami 
practitioners at Panyanandharam Temple. Data were a questionnaire and analyzed by frequency, 
percentage, standard deviation and Pearson’s product-moment correlation coefficient. The results showed 
that majority of Nekkhammaparami practitioners were female ( 69.51%) , aged between 31-40 years old. 
Prevalence of low back pain among dharma-practitioners was 3 in 4 of all (67.07%) which found in female 
more than male. The low back pain mostly found in Dharma-Practitioners which age range 31-40 years 
(37.80%), body mass index in 18.50 – 22.99 (39.02%) and state of employee (24.39%). The study of relation 
between the posture factors and low back pain on Dharma-Practitioners was a statistically significant at p-
value<0.05. Therefore, the health problems should be protection and plan through rectify a suitable 
posture or a suitable time of a dharma practice to reduce the risk of low back pain.  
      
Keyword : Prevalence, posture factors on Dharma-practice, low back pain 
  
บทน า  

อาการปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain) เป็น
ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญซึ่งพบได้บ่อยในโรคระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ [1] อาการปวดหลังส่วนล่างเป็นอาการปวดที่
เกิดบริเวณนับตั้งแต่ขอบล่างของกระดูกซี่โครงลงมาจนถึง

บริเวณก้นหรือบั้นท้ายมักไม่เลยลงไปถึงบริเวณเข่ า [2] 
สาเหตุที่แท้จริงของอาการปวดหลังส่วนล่างส่วนใหญ่เป็น
ผลมาจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น จากกรรมพันธุ์ น้ าหนัก
ตัว ความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ [3] เป็น
ต้น จากข้อมูลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า
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ประชากรร้อยละ 60 ถึง 70 เคยมีอาการปวดหลังและใน
จ านวนนั้นมีถึงร้อยละ 13.8 ที่อาการปวดหลังกินระยะเวลา
มากกว่าหรือเท่ากับ 2 สัปดาห์ แม้ว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วย
ที่มีอาการปวดหลังเฉียบพลันมักถูกรักษาและทุเลาได้ด้วย
วิธีการต่างๆ ภายใน 6 สัปดาห์ แต่มีโอกาสกลับเป็นซ้ าได้
สูงถึงร้อยละ 80 ภายหลังการรักษา 1 ปี [4,5]  ส าหรับข้อมูล
ประชากรไทยพบว่าผู้ที่มีปัญหาในโรคระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อมีอัตราของโรคเท่ากับ 290.7 คน ต่อประชากร 
1,000 คน [3]  

อาการปวดหลังส่วนล่างจะพบบ่อยในกลุ่ม
ประชากรวัยท างาน จากการรายงานพบว่าร้อยละ 60-80 
ของประชากรวัยท างาน มักมีประวัติอาการปวดหลังอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในบางช่วงของชีวิต [6,7] การศึกษาถึงปัญหา
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อพบว่าอาการปวดหลังส่วนล่าง
เป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันทั้ง
ด้านร่างกายและด้านจิตใจพบได้มากถึงร้อยละ 29-75 ต่อ
ปี [8]  โดยจากการศึกษาเชิงลึกพบว่าการท างานในท่าก้มๆ 
เงยๆ การบิดหมุนตัว การยกสิ่งของ การท างานในท่าเดิม
ซ้ าๆ หรือการอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ท าให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างได้  [9-13] แม้ว่าบางครั้ง
อาการปวดหลังนี้อาจเกิดขึ้นช่ัวคราวและหายได้เองในเวลา
สั้น [14] แต่มีผู้ป่วยจ านวนมากที่ต้องทุกข์ทรมานกับอาการ
ปวดหลังส่วนลา่งและอาจน าไปสู่อาการปวดหลังที่เรื้อรังได้ 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการปวดหลงั
ส่งผลต่อชีวิตประจ าวันและเป็นปัญหาส าคัญที่ควรได้รับ
การแก้ไขและจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผู้ศึกษา
เกี่ยวกับอาการปวดหลังส่วนล่างอย่างแพร่หลาย แต่ยังไม่
พบการศึกษาในกลุ่มผู้ปฎิบัติธรรม เนื่องจากการปฏิบัติ
ธรรมจ าเป็นต้องอยู่ในอิริยาบถเดิมๆ ซ้ าๆ เป็นเวลานาน 
เช่น การเดินจงกรมการนั่งสมาธิ การนอนสมาธิ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นปัจจัยเสี่ยงของอาการปวดหลัง ดังนั้นการศึกษาถึง
ความชุกและปัจจัยด้านท่าทางที่สัมพันธ์กับอาการปวดหลัง
ส่วนล่างในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น 
เพื่อใช้ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุง
ลักษณะท่าทางหรือระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดอาการปวดหลังในกลุ่มผู้ปฎิบัติธรรมต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาถึงความชุกของอาการปวดหลัง
ส่วนล่างในกลุ่มผู้ปฎิบัติธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่าทาง
ในการปฏิบัติธรรมกับอาการปวดหลังส่วนล่าง 
 

วิธีด าเนินงาน 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง 

(Cross-sectional study) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฎิบัติธรรม
บวชเนกขัมมะบารมี วัดปัญญานันทาราม ต าบลคลองหก 
อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 2 - 4 
มีนาคม 2561 ทั้งหมด จ านวน 82 คน  

เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง [15, 2] โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 
5 ข้อค าถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง และ
อาชีพ  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามอาการปวดหลัง เป็นแบบ
เลือกตอบ จ านวน 2 ข้อค าถาม ประกอบด้วย อาการปวด 
และท่าทางที่ส่งผลต่ออาการปวด  

โดยแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Indexes of 
Item of Objective Congruence) จาก ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ
จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
อาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชากาย
ภายบ าบัด ได้เท่ากับ 0.8 และท าการตรวจสอบคุณภาพ
โด ย วิ เค ร า ะ ห์ ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  ( reliability) ข อ ง
แบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(α-Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยท าการทดลอง
ใช้แบบสอบถาม (Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกับ
กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ได้เท่ากับ 0.7  

คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในวันที่ 4 มีนาคม 
2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรม โดยกลุ่ม
ตัวอย่างได้ผ่านการปฏิบัติทุกกิจกรรมของการปฏิบัติธรรม 
คณะผู้วิจัยได้แจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 
82 ฉบับ และได้รับกลับคืนจ านวน 82 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 และการตอบแบบสอบถามของของกลุ่มตัวอย่างถือ
เป็นความลับ 

วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติและสถิติเชิงพรรณนา ดังนี้ 
  1. ส่วนที่ 1 สถิตที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุด 
  2. ส่วนที่  2 สถิตที่ ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน 
ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ความถี่และร้อยละ 
  3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางและ
อาการปวดหลังส่วนล่าง ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพี ย ร์ สั น  (Pearson product-moment correlation 



153 
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ                                                                                                                                                            
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7                                                                                                   
31 สิงหาคม 2561 

 

 

coefficient) ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญ ที่ระดับน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 0.05 (p-value ≤ 0.05)  
 

ผลการวิจัย  
ข้อมูลทั่วไป 

  พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 82 คน เป็นเพศชาย 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4 เพศหญิง จ านวน 57 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.51 มีอายุเฉลี่ย 34.60±12.30 ปี 
โดยมีอายุน้อยท่ีสุด คือ 12 ปี และมีอายุมากท่ีสุด คือ 70 ปี 
มีค่าดัชนีมวลกายส่วนใหญ่อยู่ในอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ ช่วง 
18.50 – 22.99 [16] และมีค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 23.24 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานงานภาครัฐ จ านวน 
30 คน รองลงมา คือ พนักงานงานเอกชน อาชีพอื่นๆ 
ได้แก่  รับจ้าง ค้าขาย และเกษตรกร และ นักเรียน /
นักศึกษา ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลทั่วไป (N = 82) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
อายุ (ปี) 
 ≤ 20 
 21 – 30 
 31 – 40 
 41 – 50 
 51 – 60 
 ≥ 60 
ค่าเฉลี่ย 34.60±12.30  
อายุน้อยที่สุด คือ 12 ปี  
อายุมากที่สุด คือ 70 ป ี
ดัชนีมวลกาย (BMI) 
 ‹ 18.5 
 18.50 – 22.99 
 23.00 – 24.99 
 ≥ 25.00 
ค่าเฉลี่ย 23.24 
การประกอบอาชีพ 
 นักเรียน/นักศึกษา 
 พ นั ก ง า น ง า น
เอกชน 
 พ นั ก ง า น ง า น
ภาครัฐ 
    อื่นๆ ได้แก่ รับจ้าง 
ค้าขาย และเกษตรกร 

 
25 
57 
 
8 
22 
32 
10 
5 
5 
 
 
 
 
4 
50 
27 
1 
 
 
8 
26 
30 
18 

 
30.49 
69.51 

 
9.76 
26.83 
39.02 
12.20 
6.10 
6.10 

 
 
 
 

4.88 
60.98 
32.93 
1.22 

 
 

9.76 
31.71 
36.59 
21.95 

  
 

ความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่าง 
 จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 82 คน พบว่ามีความชุก
อาการปวดหลังส่วนล่างของผู้ปฏิบัติธรรม จ านวน 55 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.07 หรือ 3 ใน 4 ของผู้ปฎิบัติธรรม
ทั้งหมด ละเมื่อท าการเปรียบเทียบจากข้อมูลทั่วไป พบว่า 
อาการปวดหลังส่วนล่างพบในเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
46.34 มากกว่าเพศชาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.73 ช่วงอายุ
ที่พบอาการปวดหลังส่วนล่างมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 31 – 
40 ปี ร้อยละ 37.80 ช่วงดัชนีมวลกายที่มีอาการปวดหลัง
ส่วนล่ างมากที่ สุด  คือ  18.50 – 22.99 ร้อยละ 39.02 
อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่พบอาการปวดหลังมาก
ที่สุด คือ พนักงานงานรัฐ ร้อยละ 24.39 ดังตารางที่ 2 
 
 ตารางที่ 2  แสดงความชุกอาการปวดหลังส่วนล่างของผู้
ปฏิบัติธรรม 

ข้อมูลทั่วไป/อาการ
ปวด 

ปวดหลงัส่วนล่าง 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ไม่ปวดหลงั
ส่วนล่าง(จ านวน/

ร้อยละ) 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
17(20.73) 
38(46.34) 

 
8(9.76) 

19(23.17) 
อายุ 
    ≤ 20 
 21 – 30 
 31 – 40 
 41 – 50 
 51 – 60 
  ≥ 60 

 
0(0.00) 
4(4.88) 

31(37.80) 
10(12.20) 
5(6.10) 
5(6.10) 

 
8(9.76) 

18(21.95) 
1(1.22) 
0(0.00) 
0(0.00) 
0(0.00) 

ดัชนีมวลกาย 
    ‹ 18.5 
 18.50 – 22.99 
 23.00 – 29.99 
 ≥ 30 

 
1(1.22) 

32(39.02) 
21(25.61) 
1(1.22) 

 
3(3.66) 

18(21.95) 
6(7.32) 
0(0.00) 

การประกอบอาชีพ 
 นั ก เ รี ย น /
นักศึกษา 
 พ นั ก ง า น ง า น
เอกชน 
 พนักงานงานรัฐ 
    อื่นๆ ได้แก่ รับจ้าง 
ค้าขาย และเกษตรกร 

 
8(9.76) 

18(21.95) 
20(24.39) 
17(20.73) 

 
0(0.00) 
8(9.76) 

10(12.20) 
1(1.22) 

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางการนั่งสมาธิกับ
อาการปวดหลังของผู้ปฏิบัติธรรม 
 จากข้อมูลของผู้ปฎิบัติธรรมที่มีอาการปวดหลัง
ส่วนล่าง พบว่า ท่าทางในการปฏิบัติธรรมส่งผลต่ออาการ
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ปวดหลังส่วนล่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยท่าทางที่
ท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกปวดมากที่สุด คือ นั่งพับ
เพียบกับพื้น จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91% มี
ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางกับอาการปวดอยู่ในระดับ 
0.873 และมีทิศทางบวก มีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 
0.01 และท่าที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึกปวดน้อย
ที่สุด คือ ท่านอน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55 มี
ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางกับอาการปวดอยู่ในระดับ 
0.228 และมีทิศทางบวก มีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 
0.05 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางกับอาการ
ปวดหลังของผู้ปฏิบัติธรรม 
  

ท่าทาง 
จ านวนผู้ปวด
หลังส่ วนล่าง 
(ร้อยละ) 

Pearson’s 
Correlation   
Coefficient  

p-value 

1. ท่ายืนอย่าง
ส ารวม 

29(52.73) 0.458 0.01 

2. เดินจงกรม 42(76.36) 0.698 0.01 
3. นั่งขัดสมาธิ 47(85.45) 0.808 0.01 
4. นั่งพับเพียบ
กับพื้น 

50(90.91) 0.873 0.01 

5. นั่งบนเก้าอี้ 39(70.91) 0.663 0.01 
6. นอน 8(14.55) 0.228 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่าง
ในผู้ปฏิบัติธรรมเนกขัมมะบารมี ณ วัดปัญญานันทาราม 
จังหวัดปทุมธานี พบความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่าง
ในเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง 2 เท่า สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธรรญญพร วิชัย และปิยะวดี ทองโปร่ง [17] 
ที่ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยความชุกของ
อาการปวดหลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าเพศหญิงมีความเสี่ยงสูงต่อการ
ปวดหลังมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 85.90 เช่นเดียวกับ
การศึกษาของวิภาดา ศรีเจริญ และนิธิพงศ์ ศรีเบญมาศ [18] 
พบว่าบุคคลกรเพศหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฎนพิบูลสงคราม
มีอาการปวดหลังมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 75.90 ความชุก
ของอาการปวดหลังส่วนล่างพบในช่วงอายุ 31-40 ปี มาก
ที่สุดเมื่อเทยีบกับช่วงอายุอ่ืนๆ ที่ท าการศึกษาอาจเนื่องจาก
ช่วงอายุดังกล่าวอยู่ในวัยท างานซึ่งจากการสัมภาษณ์ด้วย
วาจา ส่วนใหญ่มาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกจึงไม่คุ้นชินกับ
การปฏิบัติธรรมในท่าทางต่างๆ จึงท าให้รู้สึกปวดมากกว่า
กลุ่มที่มีอายุมากกว่าช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป ดัชนีมวลกายที่

พบความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่างมากที่สุดอยู่ในช่วง
ปกติซึ่งใกล้เคียงกันกับช่วงน้ าหนักเกินเกณฑ์ และอาชีพท่ีมี
ความชุกของอาการปวดหลังส่วนล่างมากที่สุดคือ อาชีพ
พนักงานรัฐ อาจเนื่องจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานรัฐจึงท าให้การศึกษาครั้งนี้พบผู้ที่มี
อาการปวดหลังอยู่ในกลุ่มอาชีพนี้มากที่สุด ความสัมพันธ์
ระหว่างท่าทางการปฏิบัติธรรมกับอาการปวดหลังส่วนล่าง
ของผู้มาปฏิบัติธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ในเชิงบวก โดยท่าทางการปฏิบัติธรรมได้แก่ ท่ายืน
อย่างส ารวม เดินจงกรม น่ังขัดสมาธิ นั่งพบัเพียบกับพ้ืน นั่ง
บนเก้าอี้ นอน ส่งผลให้ผู้มาปฏิบัติธรรมมีอาการปวดหลัง
ส่วนล่างมากข้ึนเมื่อปฏิบัติตนในท่าดังกล่าวมากขึ้น 
   วิธีจัดการโรคปวดหลังส่วนล่างที่ดีที่สุด คือ ระวัง
อิริยาบถให้ถูกต้อง [19] และจากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้
ว่าอาการปวดหลังส่วนล่างสามารถพบได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุก
อาชีพ โดยท่าทางที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมส่งผลให้เกิดอาการ
ปวดหลังส่วนล่าง ซึ่ งเป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันและอาจน าไปสู่อาการปวดหลัง
เรื้อรังได้ ดังนั้นจึงควรหาแนวทางการป้องกันและบรรเทา
อาการปวดหลังส่วนล่างที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่มาปฏิบัติ
ธรรม  
 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัย
ได้รับความอนุเคราะห์จาก วัดปัญญานันทาราม ต าบล
คลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่เอื่อเฟื้อ
สถานที่ในการท าวิจัย และผู้ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ
บ า ร มี ที่ ให้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใน ก า ร ให้ ข้ อ มู ล  ผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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       บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครยีดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ช้ันปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดย
วิธีการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้
สถิติ Chi-Square test และ สถิต ิFisher’s Exact test ผลการศึกษา พบว่า ระดับความเครียดของประชากรอยู่ในระดับสูง 
ร้อยละ 46.4 และด้านการเรียนเปน็ปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะเครียดมากท่ีสุด ร้อยละ 16.4 และพบว่า เมือ่เกิดความเครียดขึ้น ส่วน
ใหญ่ใช้วิธีการจัดการความเครียด คือ การปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง ร้อยละ 36.8 จากการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความเครียดของนักศึกษา พบว่า เพศ ผลการเรียน และสถานภาพครอบครัว มีความสมัพันธ์กับระดับ
ความเครยีดอย่างมรีะดบันัยส าคญัทางสถิติ ส่วนปัจจัยสนับสนุน พบว่า ด้านส่วนตัวและสังคม ด้านการเรยีน และด้าน
สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย มคีวามสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  
  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรตระหนักถึงเรื่องการเรียนการสอน การวางแผนการสอน สื่อ
การสอน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรยีนรู้ของนักศึกษาและควรจดักิจกรรมเสริมให้นักศึกษาไดเ้ข้ารว่มเพื่อให้นักศึกษาที่มี
ภาวะเครียด ไม่เกดิภาวะเครยีดเรือ้รัง และลดภาวะเครยีดของนักศึกษาให้น้อยลง หรือจัดการกับความเครียดให้หายไปได้ด้วยวิธี
ที่เหมาะสม 
ค าส าคัญ : ระดับความเครยีด การจัดการความเครียด 

 

Abstract 
This study was a cross – sectional descriptive study. The purpose was to study Factors related to 

stress and stress management of undergraduate students. (Public Health Science) 3rd year of academic year 
2016 Ubon Ratchathani University. The samples were 125 Ubon Ratchathani University personnel. Data 
were collected by using self administered questionnaires and analyzed by descriptive statistics including 
Frequency, percentage, mean, and Chi – Square test and Fisher’s Exact test. The results showed that the 
most stressful factor for the population was learning 16.8%. Stress level were high level (46.4%). The most 
commonly used method of stress management was to adjust the mind by accepting the truth 36.8%. From 
the analysis of the relationship between gender, education and family status relationship with stress level 
statistical significance. Support factor, private and social, studies, environment in the university relationship 
with stress level statistical significance. 

Ubon Ratchathani University or related agencies should be heavy on the subject, teaching, media 
planning ro enhance student learning and students should be encouraged to participate in stressful 
activities no chronic stress and reduce the stress of students to less or deal with stress in the right way. 
Keyword : Stress level  Stress management. 
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บทน า  
  ความเครยีดเป็นปญัหาสุขภาพจติที่สามารถเกิดขึ้น
ได้กับคนทุกเพศทุกวัย เป็นเรื่องของร่างกายและจติใจที่เกิด
การตื่นตัวและเตรียมรับกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง จะมาก
หรือน้อยข้ึนอยู่กับสภาพปัญหาการคิดและการประเมิน
สถานการณ์ของแต่ละคน ความเครียดเกดิจาก สาเหตสุ าคญั 2 
ประการ คือ สภาพปัญหาที่เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 
ปัญหาการเงิน ปัญหาการงาน ปัญหาครอบครัว ปญัหาการ
เรียน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล และ
การคิดการประเมินสถานการณ์ของบุคคล โดยปกติแล้ว
ความเครยีดมักไมไ่ด้เกดิจากสาเหตุใดเพียงสาเหตเุดียว แต่
มักจะเกิดจากทั้งสองสาเหตุประกอบกัน คือ มีปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นและมีการคดิการประเมนิสถานการณ์เป็นตัวบ่งบอก
ว่าเครียดมากน้อยแคไ่หน[1]  

ความเครียดที่เกิดขึ้นท าให้บุคคลเสียสมดุลของร่างกาย 
ความเครียดจะมีประโยชน์ถ้าหากมีความเครียดในระดับที่
พอเหมาะก็จะรู้สึกตื่นตัว สนใจในกิจวัตรประจ าวัน แต่ถ้ามี
ความเครียดอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสม มีความเครียดมาก
เกินไปจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพท้ังทางกายและจิตใจ  

ปัญหาความเครียด นับเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในหมู่
นักศึกษาทุกช้ันปี ซึ่งปัญหาความเครียดมีผลมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น การที่นักศึกษาและผู้ปกครองตั้งความหวังไว้อย่าง
สูงในระดับอุดมศึกษาเป็นผลให้นักศึกษาต้องตั้งใจเรียนเพื่อ
รักษาเกรดเฉลี่ยให้เป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งในระดับอุดมศึกษามี
วิธีการเรียนการสอนที่แปลกไปจากในระดับมัธยมศึกษา คือ ให้
นักศึกษามีความอิสระในการค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง ต้อง
รู้จักพ่ึงพาตนเองให้มากท่ีสุด ท าให้นักศึกษาท่ีปรับตัวไม่ได้ เกิด
ความเครียด ความกดดัน ความสับสน ความท้อแท้ หมดหวัง 
และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลให้เกิดความเครียด เช่น การเข้า
สังคม กิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ภาวะเศรษฐกิจ
ภายในครอบครัว สภาพแวดล้อมใหม่ๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
บุคลิกภาพส่วนตัวของนักศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษา ที่ ได้ด าเนินการผลิต
บุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการพัฒนาให้มีจ านวน
บุคลากรปฏิบัติงานในด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพและยกย่องระดับคุณภาพงานบริการด้าน
สาธารณสุข จึงต้องควบคุมคุณภาพของหลักสูตรท าให้นักศึกษา
ต้องมีความสามารถทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ อาจจะ
ก่อให้เกิดความเครียดแก่นักศึกษาได้ 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช้ันปีที่  3 
เนื่องจากเป็นช้ันปีท่ีมีรายวิชาที่ศึกษาเฉพาะทาง การเรียนและ
กิจกรรมที่มีมากขึ้น การเตรียมความพร้อมในเรื่องของความรู้
ทางทฤษฎีและทางปฏิบั ติ ให้พร้อมส าหรับรายวิชาฝึก
ปฏิบัติงาน จึงอาจส่งผลให้เกิดความเครียดแก่นักศึกษาได้ ซึ่ง
ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางในการจัดการวางแผน แก้ไข
ปัญหา และให้การส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความเครียดที่
เหมาะสมต่อนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษาหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์ ) ช้ันปีที่  3 ปี
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ช้ันปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. เพื่ อ ศึ ก ษ าปั จ จั ยที่ มี ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ
ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์ ) ช้ันปีที่  3 ปี
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

วิธีด าเนินงาน  

1. รูปแบบการวิจัย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา
ภาคตัดขวาง )Cross - sectional Descriptive Research( 

2. ประชากร  
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาในกลุ่มประชากรทั้งหมด คือ 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันปีที่  3 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 125 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษา

ในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม สร้างขึ้นมาจากการรวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนแบบ
ประเมินระดับความเครียดได้จากแบบวัดความเครียดสวนปรุง 
(SPST – 20)[2] แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สาขาวิชาที่ศึกษา ผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม รายได้ที่ได้รับต่อเดือน (ไม่รวมค่าที่พัก
อาศัย) สภาพที่พักอาศัย สถานภาพครอบครัว ปัจจุบันอาศัย
อยู่กับใคร จ านวน 7 ข้อ  
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ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนความเครียด 

ถามความรู้สึกหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้เกิดความเครียด 
ตั้งแต่ไม่รู้สึกเครียดจนถึงเครียดมาก แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้าน
การเรียน ด้านส่วนตัวและสังคม และด้านสภาพแวดล้อม 
จ านวน 15 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามประเมินระดับความเครียด 
โดยถามในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมานี้ มีเหตุการณ์ในข้อใด
เกิดขึ้นกับตัวคุณบ้าง และคุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์
นั้น ซึ่งได้จากแบบวัดความเครียดโรงพยาบาลสวนปรุง [2] เป็น
แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือ ไม่รู้สึกเครียด รู้สึกเครียด
เล็กน้อย รู้สึกเครียดปานกลาง รู้สึกเครียดมาก รู้สึกเครียดมาก
ที่สุด จ านวน 20 ข้อ 

ส่วนที่  4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการกับ
ความเครียด ถามถึงการปฏิบัติเมื่อรู้สึกเกิดความเครียด ได้จาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความเครียดโดยอ้างอิงเกณฑ์
การวิเคราะห์ความเครียด สถาบันประสาทวิทยา [3] เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ไม่เคยเลย นานๆ ครั้ง บางครั้ง เป็น
ประจ า จ านวน 38 ข้อ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ในการวิจัยครั้งนี้  ได้สร้างแบบสอบถามจากการ

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ส่วนแบบประเมินระดับความเครียดได้จากแบบวัดความเครียด
สวนปรุง (SPST – 20)[2]  

2. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ  3 
ท่าน ตรวจสอบ แล้วน ามาค านวณหาค่าความตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) ได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกข้อ โดยมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1 

3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  ช้ันปีที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน 30 คน แล้วน ามา
ค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วย
คอมพิ วเตอร์ โปรแกรม ได้ค่าความเช่ือมั่ น (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ดังนี ้

ปัจจัยสนับสนุนความเครียด เท่ากับ 0.96 
การจัดการความเครียด เท่ากับ 0.85 

4. ส ารวจพื้นที่ วางแผน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของแบบสอบถาม น าข้อมูลมาลงรหัส 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
- ตัวแปรที่ระดับการวัดเชิงคุณภาพ ได้แก่ เพศ 

สาขาวิชาที่ศึกษา รายได้ที่ได้รับต่อเดือน (ไม่รวมค่าที่พักอาศัย) 

สภาพที่พักอาศัย สถานภาพครอบครัว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับใคร 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percent)  

- ตัวแปรที่ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ผลการ
เรียนสะสม  

ส่วนที่ 2 ปัจจัยสนับสนุนความเครียดรายด้าน คือ 
ด้านการเรียน ด้านส่วนตัวและสังคม และด้านสภาพแวดล้อม 
ใช้มาตราวัดแบบประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ ได้แก่ 
เครียดน้อย เครียดปานกลาง เครียดมาก เป็นค าถามเชิงลบทุก
ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้
สถิติ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) 
เกณฑ์แปลผลปัจจัยสนับสนุนความเครียด โดยการน าค่า
คะแนนของแต่ละคนมาค านวณหาค่าเฉลี่ยรายด้าน ได้ดังนี้ 
 คะแนนเฉลีย่ การแปลผล 
 5 – 10 มีความเครียดน้อย 
 11 – 15 มีความเครียดปานกลาง 
 16 – 20 มีความเครียดมาก 

ส่วนที่ 3 ระดับความเครียด เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ คือ รู้สึกเครียดน้อย รู้สึก
เครียดปานกลาง รู้สึกเครียดสูง รู้สึกเครียด รุนแรง เป็นค าถาม
เชิงลบทุกข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิง
พรรณนา การแจกแจงความถี่ และร้อยละ การแปรผลคะแนน
ระดับความเครียดโดยรวม ใช้คะแนนตั้งแต่ 0 – 63 คะแนน 
โดยพิจารณาตามเกณฑ์[4] ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การแปรผลคะแนนระดับความเครียดโดยรวม 

คะแนนรวม ระดับความเครียด 
0 – 24 ระดับเครียดน้อย 
25 – 42 ระดับเครียดปานกลาง 
43 – 62 ระดับเครียดสูง 

63 คะแนนข้ึนไป ระดับเครียดรุนแรง 
ส่วนที่  4 การจัดการกับความเครียด  วิ เคราะห์

โปรแกรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
การแจกแจงความถี่ และร้อยละ การแปรผลคะแนนการจัดการ
ความเครียดโดยรวม โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของนิพันธ์ บุญ
เพิ่ม)[3] เกณฑ์การแปลผลการจัดการความเครียด แบ่งออกเป็น 
6 ด้าน โดยการน าค่าคะแนนของแต่ละคนมาค านวณหา
ค่าเฉลี่ยรายด้าน ดังตารางที่ 2 

2. สถติิเชิงอนมุาน )Inferential Statistics( 
การวิเคราะห์ทางสถิติ )Statistical Analysis  (เพื่อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่ วไป และปัจจัยสนับสนุน
ความเครียด กับระดับความเครียด และวิธีการจัดการ 
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ตารางที่ 2 การแปลผลการจัดการความเครยีด พิจารณาตามรายด้าน 

ด้าน ข้อท่ี จ านวน 
การแปลผลการจัดการความเครียด 

มีการจัดการน้อย มีการจัดการปานกลาง มีการจัดการมาก 
การปรับความคิดโดยยอมรับความจริง 1 – 5 5 ข้อ 5 – 10 คะแนน 11 – 15 คะแนน  16 – 20 คะแนน 
การปรับความคิดโดยบิดเบือนความจริง 6 – 14 9 ข้อ 9 – 18 คะแนน 19 – 27 คะแนน 28 – 36 คะแนน 
การผ่อนคลาย 15 – 21 7 ข้อ 7– 14 คะแนน 15 – 27 คะแนน 22 – 28 คะแนน 
การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม 22 – 26 5 ข้อ 5 – 10 คะแนน 11 – 15 คะแนน 16 – 20 คะแนน 
การระบายความเครียด 27 – 33 7 ข้อ 7 – 14 คะแนน 15 – 27 คะแนน 22 – 28 คะแนน 
การแสวงหาความเพลิดเพลิน 34 – 38 5 ข้อ 5 – 10 คะแนน 11 – 15 คะแนน 16 – 20 คะแนน 
 
ตารางที่ 3 จ านวน และร้อยละ ของกลุ่มประชากร จ าแนกจากปัจจยัที่สนับสนุนให้เกดิความเครียด 

ปัจจัยสนับสนุนความเครียด 
ความรู้สึกเครียด 

ไม่รู้สึก น้อย ปานกลาง มาก 

ด้านส่วนตัวและสังคม  
1. การเจ็บป่วยบ่อยครั้งท าให้ต้องขาดเรียน 44(35.2) 39(31.2) 34(27.2) 8(6.4) 

2. สัมพันธภาพกับรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 54(43.2) 39(31.2) 30(24.0) 2(1.6) 

3. การเข้าเรียนไม่ทันเป็นประจ า 49(39.2) 28(22.4) 40(32.0) 8(6.4) 
ด้านการเรียน  
4. การเรียนไม่เข้าใจ กังวลเรื่องผลการเรียน 3(2.4) 28(22.4) 50(40.0) 44(35.2) 

5. เข้าปรึกษาอาจารย์ผู้สอน (เพื่อปรึกษาปัญหาการเรียน
หรือการท างานในรายวิชาน้ันๆ) 

36(28.8) 46(36.8) 38(30.4) 5(4.0) 

ด้านสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  
6. เพื่อนข้างห้องส่งเสียงดัง 39(31.2) 44(35.2) 28(22.4) 14(11.2) 

7. ความเป็นมิตรกับเพ่ือนข้างห้อง ในหอพักเดียวกัน 71(56.8) 41(32.8) 11(8.8) 2(1.6) 

 
ความเครียด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติไคสแควร์ Chi-
Square Test ถ้าไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของสถิติวิเคราะห์ 
Chi-Square จ ะ ใช้ ส ถิ ติ  Fisher’s Exact Test ที่ ร ะ ดั บ
นัยส าคัญ 0.05 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษา แบ่งเป็น 5 สว่น ดังนี ้
       ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร  

พบว่า  นั กศึ กษาหลักสู ต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต 
(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช้ันปีที่ 3 
จ านวน 125 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 
91.2 ศึกษาอยู่ในสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ร้อยละ 
53.6 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.01 – 4.00 มาก
ที่สุด ร้อยละ 50.4 มีค่ามัธยฐานของรายได้ที่ได้รับโดยไม่รวม
ค่าที่พักอาศัย คือ 5,000 บาท (5,000, 15,000) พักอาศัยอยู่
หอพั กภายนอกมหาวิทยาลัยมากที่ สุ ด  ร้อยละ  85.6  

 
สถานภาพครอบครัว บิดา – มารดาอยู่ด้วยกันมากที่สุด ร้อย
ละ 64.8 และปัจจุบันอาศัยอยู่กับบิดา – มารดามากที่สุด 
ร้อยละ 48.0 ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดความเครียด  
พบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนให้นักศึกษามีความเครียด มาก

ที่สุด คือ ด้านการเรียน ร้อยละ 16.8 รองลงมา คือ ด้าน
สภาพแวดล้อม ร้อยละ 1.6 และปัจจัยที่ สนับสนุนให้
นักศึกษามีความเครียดน้อยมากที่สุด คือ ด้านส่วนตัวและ
สังคม และด้านสภาพแวดล้อม เท่ากันร้อยละ 64.0 รองลงมา 
คือ ด้านการเรียน ร้อยละ 17.6 เมื่อพิจารณาตามด้านต่างๆ 
ได้ ดังตารางที่ 3 

ส่วนท่ี 3  ระดับความเครียด 
พบว่า นักศึกษามีล าดับความเครียด 3 ล าดับแรก คือ 

ความเครียดอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 46.4 ความเครียดอยู่ใน
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ระดับปานกลาง ร้อยละ 29.6 และความเครียดอยู่ในระดับ
รุนแรง ร้อยละ 22.4 ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 จ านวน และร้อยละ ของระดับความเครียด 

ระดับความเครียด จ านวน ร้อยละ 
เครียดน้อย 2 1.6 
เครียดปานกลาง 37 29.6 
เครียดสูง 58 46.4 
เครียดรุนแรง 28 22.4 
 

ส่วนท่ี 4  การจัดการความเครียด 
พบว่า วิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษา เมื่อเกิด

ความเครียดขึ้น นักศึกษาใช้วิธีการจัดการความเครียดมาก 3 
ล าดับแรก คือ การปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง 
ร้อยละ 36.8 การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม ร้อยละ 
24.8 และการแสวงหาความเพลิดเพลิน ร้อยละ 8.8 และ
วิธีการจัดการความเครียดที่กลุ่มประชากรใช้น้อย  3 ล าดับ
แรก คือ การระบายความเครียด ร้อยละ 71.2 การผ่อนคลาย 
ร้อยละ 51.2 และการแสวงหาความเพลนิเพลิน ร้อยละ 23.2  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า 
การปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง พบว่า 

นักศึกษามีการจัดการความเครียดที่ไม่เคยปฏิบัติเลยมาก
ที่สุด คือ ฉันคิดว่าฉันโชคดีกว่าคนอื่นที่มีปัญหาคล้ายกับฉัน 
ร้อยละ 16.8 และมีการจัดการความเครียดที่ปฏิบัติ เป็น
ประจ ามากท่ีสุด  คือ ฉันบอกกับตัวเองเพื่อท าให้ตัวเองรู้สึกดี
ขึ้น ร้อยละ 32.8  

การปรับความคิดโดยการบิดเบือนความจริง พบว่า 
นักศึกษามีการจัดการความเครียดที่ไม่เคยปฏิบัติเลยมาก
ที่สุด คือ ฉันมักจะต าหนิหรือโทษคนอื่นว่าเป็นคนสร้าง
ปัญหา ร้อยละ 31.2 และมีการจัดการความเครียดที่ปฏิบัติ
เป็นประจ ามากที่สุด คือ ฉันหวังว่าสิ่งร้ายๆ ที่เกิดขึ้นจะกลับ
กลายเป็นดี ร้อยละ 37.6 

การผ่อนคลาย พบว่า นักศึกษามีการจัดการความเครียด
ที่ไม่เคยปฏิบัติเลยมากที่สุด คือ ฉันฝึกโยคะเพื่อให้จิตใจสงบ
และผ่อนคลายความเครียด ร้อยละ 50.4 และมีการจัดการ
ความเครียดที่ปฏิบัติเป็นประจ ามากที่สุด คือ ฉันไปออกก าลัง
โดยการเล่นกีฬาร้อยละ 24.0  

การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม พบว่า นักศึกษามี
การจัดการความเครียดที่ไม่เคยปฏิบัติเลยมากที่สุด คือ ฉัน
แสวงหาความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจจากคนใกล้ชิด 
ร้อยละ 16.8 และมีการจัดการความเครียดที่ปฏิบัติ เป็น
ประจ ามากที่สุด คือ ฉันเล่าถึงปัญหาให้ญาติหรือเพื่อนสนิท
ฟัง ร้อยละ 32.0  

การระบายความเครียด พบว่า นักศึกษามีการจัดการ
ความเครียดที่ไม่เคยปฏิบัติเลยมากที่สุด คือ ฉันเตะ ต่อย ชก
ฝาผนังหรือท าร้ายตัวเองเพื่อระบายความในใจ ร้อยละ 72.0 
และมีการจัดการความเครียดที่ปฏิบัติเป็นประจ ามากที่สุด 
คือ ฉันระบายความเครียดโดยการร้องไห้ ร้อยละ 18.4  

การแสวงหาความเพลิดเพลิน พบว่า นักศึกษามีการ
จัดการความเครียดที่ไม่เคยปฏิบัติเลยมากที่สุด คือ ฉับสูบ
บุหรี่ เพื่ อคลายเครียด ร้อยละ 79.2 และมีการจัดการ
ความเครียดที่ปฏิบัติเป็นประจ ามากที่สุด คือ ฉันมองหา
ความบันเทิง เช่น การดูโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ หรือฟังเพลง 
ร้อยละ 65.5  

ส่วนที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและปัจจัย
สนับสนุนกับระดับความเครียดและการจัดการความเครียด 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและ
ปัจจัยสนับสนุนความเครียดกับการจัดการความเครียดด้าน
การปรับความคิดโดยยอมรับความจริงของนักศึกษา พบว่า 
เพศมีความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียดโดยการยอมรับ
ความจริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value < 0.001) 
สาขาวิชาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียด
โดยการยอมรับความจริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 
= 0.001) ผลการเรี ยนมีความสั มพั นธ์กับการจั ดการ
ความเครียดโดยการยอมรับความจริงอย่างมีนัยส าคัญทาง
ส ถิ ติ  (p-value = 0.005) แ ล ะ ส ภ า พ ที่ พั ก อ า ศั ย มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียดโดยการยอมรับความ
จริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและ
ปัจจัยสนับสนุนความเครียดกับการจัดการความเครียดด้าน
การปรับความคิดโดยบิดเบือนความจริงของนักศึกษา พบว่า 
ผลการเรียนมีความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียดโดย
การบิดเบือนความจริงอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  (p-
value = 0.009) ค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ
การจัดการความเครียดโดยการบิดเบือนความจริงอย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.02) 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปและปัจจัย
สนับสนุนความเครียดกับการจัดการความเครียดด้านการ
ผ่อนคลายของกลุ่มประชากร พบว่า สถานภาพครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียดโดยการผ่อนคลาย
อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.033) ปัจจัย
สนับสนุนความเครียดด้านการเรียนมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการความเครียดโดยการบิดเบือนความจริงอย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.014) 
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ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและ
ปัจจัยสนับสนุนความเครียดกับการจัดการความเครียดด้าน
การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมของกลุ่มประชากร พบว่า 
สาขาวิชาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียด
โดยการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมอย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.005) ค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อ
เดือนมีความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียดโดยการ
แสวงหาการสนับสนุนทางสังคมอย่างมีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value = 0.015) 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและ
ปัจจัยสนับสนุนความเครียดกับการจัดการความเครียดด้าน
การระบายความเครียดของกลุ่มประชากร พบว่า ผลการ
เรียนมีความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียดโดยการ
ระบายความเครียดอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 
= 0.016) สถานภาพครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ความเครียดโดยการระบายความเครียดอย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ  (p-value = 0.016) ปัจจัยสนับสนุน
ความเครียดด้านส่วนตัวและสังคมมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการความเครียดโดยการระบายความเครียดอย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.038) และปัจจัยสนับสนุน
ความ เค รี ยดด้ าน สภ าพแวดล้ อม ในมห าวิทย าลั ย มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียดโดยการระบาย
ความเครียดอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 
0.019) 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและ
ปัจจัยสนับสนุนความเครียดกับการจัดการความเครียดด้าน
การแสวงหาความเพลิดเพลิน ความเครียดของกลุ่มประชากร 
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียดโดยการ
แสวงหาความเพลิดเพลินอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p-
value = 0.010) สภาพที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการความเครียดโดยการแสวงหาความเพลิดเพลินอย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.028) ปัจจัยสนับสนุน
ความเครียดด้านการเรียนมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ความเครียดโดยการแสวงหาความเพลิดเพลินอย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.019) 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและ
ปัจจัยสนับสนุนความเครียดกับระดับความเครียดของ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
ช้ันปีที่  3 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีระดับ
นัยส าคัญ ทางสถิติ  (p-value < 0.001) ผลการเรียนมี
ความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีระดับนัยส าคัญทาง
ส ถิ ติ  (p-value = 0.017)  ส ถ า น ภ า พ ค ร อ บ ค รั ว มี

ความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ  (p-value < 0.001) ปัจจัยด้านส่วนตัวและสังคมมี
ความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value = 0.026) ปัจจัยด้านการเรียนมีความสัมพันธ์
กับระดับความเครียดอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p-
value < 0.001) แ ล ะ ปั จ จั ย ด้ า น ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ใน
มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียดอย่างมี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.002) 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเครียดอยู่ในระดับสูง มาก
ที่สุด ซึ่ งพบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่  เป็นเพศหญิ ง 
เนื่องจากเพศหญิงมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนสูง มี
ความคิดเล็กคิดน้อย ความวิตกกังวล อาจท าให้เพศหญิงมี
ปัญหาการปรับตัว ในด้านความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน 
การแข่งขันทางการเรียน การแบ่งเวลาเรียน และความรู้สึก
ไม่มั่นคงในสภาพการณ์การเรียน จึงท าให้เกิดความเครียด
มากกว่าเพศชาย  

การจัดการความเครียด  เมื่อเกิดความเครียดขึ้น
นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการปรับความคิดโดยการยอมรับ
ความจริง มากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย เรื่อง
ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษา
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี [3]  พบว่า เมื่อเกิดความเครียดขึ้น วิธีการที่
นักศึกษาส่วนใหญ่ จะปฏิบัติบ่อยหรือปฏิบัติทุกครั้ง ได้แก่ 
การปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง มากที่ สุด 
เนื่องจากเป็นการพยายามมองหาสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่บวกและมี
การท าใจยอมรับความจริง เพราะปัญหาที่นักศึกษาเจอเป็น
เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น วิธีที่นักศึกษายอมรับว่าเป็นวิธี
ที่สุด คือ การยอมรับความเป็นจริง ดังค ากล่าวของปราชญ์
กล่าวว่า ไม่เคยมีใครเลยในโลกนี้ ที่ไม่มีความวิตกกังวล แต่
จะมีสักกี่คนที่สามารถรับมือกับความวิตกกังวลได้อย่างชาญ
ฉลาด  

ปัจจัยสนับสนุนความ เครียด  พบว่า นักศึกษามี
ความเครียดมากในด้านการเรียน มากที่สุด เนื่องจาก การ
เรียนถือเป็นส่วนหนึ่ งของชีวิตของคนที่ศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย ที่ต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน 
กล่าวคือ เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องอยู่กับการ
เรียนและงานที่ต้องรับผิดชอบ และนักศึกษาจัดอยู่ในกลุ่ม
วัยรุ่นตอนปลายที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น มีลักษณะนิสัย
มักจะมีความกดดัน และเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มากมาย 
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อาจจะระเบิดออกมาบ่อยๆ อยากเป็นอิสระ,สับสน, อยากรู้
อยากลอง ออกไปหาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายและสนุกสนานกับ
กลุ่มเพื่อน[5] แต่เวลาครึ่งหนึ่งกลับหายไปกับการเรียน เพราะ
สาเหตุความเครียดเกิดจากปัจจัยต่างๆ หลายประการ [6] 

ความเครียดเกิดจากสาเหตุภายใน หมายถึง ความเครียดที่
เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยต่างๆ ที่มาจากตัวบุคคล ได้แก่ 
ส า เห ตุ ท างก าย  (Physiological Stressors) เป็ น ภ าวะ
บางอย่างของร่างกายที่ท าให้ เกิดความเครียดเนื่องจาก
ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ ดั งนั้น เมื่อ
ร่างกายเครียดจะท าให้จิตใจเครียดด้วย ภาวะต่างๆ ที่เป็น
สาเหตุของความเครียด ได้แก่ ความเมื่อยล้าทางร่างกาย การ
พักผ่อนไม่เพียงพอ รับประทานอาหารไม่เพียงพอ ไม่ถูก
สุขลักษณะ ความเจ็บป่วยทางร่างกาย ภาวะติดสุราและยา
เสพติด ซึ่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีวิชาเรียนที่หนัก 
และใช้เวลาค่อนข้างมากจึงท าให้เกิดความเครียดมากเพิ่มขึ้น
ได้  สาเหตุที่ สองคื อ สาเหตุทางจิตใจ (Psychological 
Stressors) สภาพทางจิตใจบางอย่างสามารถก่อให้ เกิ ด
ความเครียดได้ เช่น ความกลัว ความโกรธ ความเศร้า ความ
คับข้องใจ การควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ ซึ่งในวัยนี้เกิด
ความรู้สึกหลายอย่าง เช่น กลัวสอบไม่ผ่านเกณฑ์ เสียใจที่ไม่
ประสบความส าเร็จทางการเรียน จึงท าให้เกิดความเครียดได้
เช่นกัน ซึ่งคล้ายคลึงกับผลการวิจัยการวิจัยเรื่อง ความเครียด
และการจัดการความเครียดของนักศึ กษาส านั กวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย [7] พบว่า 
สาเหตุของความเครียดของตัวนักศึกษา พบมากที่สุด คือ 
ปัญหาเรื่องการเรียน 

ผลการศึ กษาปั จจั ยที่ มี ค วามสั มพั น ธ์กั บ ระดั บ
ความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ส าธารณ สุ ขศ าสตร์ ) ช้ั น ปี ที่  3  ปี ก ารศึ กษ า 2559 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

- เพศมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด โดย
นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิงมีการ
เปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนสูง อาจท าให้เพศหญิงมีปัญหาการ
ปรับตัว ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน จึงท าให้ เกิด
ความเครียดมากกว่าเพศชาย 

- ผลการเรียนมีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด 
ทั้งนี้ เพราะการเตรียมตัวส าหรับประกอบอาชีพต่อไปใน
อนาคต ผู้ที่เรียนได้ดี ประสบความส าเร็จในการเรียนย่อมเกิด
ความภาคภูมิ ใจ และมีความหวังว่าตนจะมีอาชีพที่ ดี 
นักศึกษาส่วนใหญ่จึงตั้งความหวังไว้ว่าตนจะต้องเรียนได้ดี 
เพื่ออนาคตที่ดีเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ความคาดหวังของ
ครอบครัวก็เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาเกิด

ความกดดันครอบครัวส่วนใหญ่จะตั้งความหวังไว้ที่การเรียน
ของลูก ลูกที่มีผลการเรียนดีจะท าให้พ่อแม่ภาคภูมิ ใจ 
นักศึกษาจึงคาดหวังกับผลการเรียนของตนเช่นเดียวกัน ท า
ให้นักศึกษามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนและการสอบ
มากกว่าปัญหาอื่นๆ  

- สถานภาพครอบครัวมี ความสัมพันธ์กับระดับ
ความเครียด ท้ังนี้ปัญหาภายในครอบครัว เช่น ความรุนแรง
ในครอบครัว การทะเลาะเบาะแว้งละการท าร้ายร่างกายของ
พ่อแม่ การหย่าร้างของพ่อแม่ การเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิต
ของพ่อแม่และญาติพี่น้อง การถูกพ่อแม่ลงโทษด้วยความ
รุนแรง การถูกพ่อแม่ต าหนิหรือดุว่าด้วยถ้อยค ารุนแรง การ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว
เป็นสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาเกิดความเครียดมากขึ้น ซึ่งถือว่า
เป็นเรื่องที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากพอสมควร คนที่มีฐานะ
ทางการเงินของครอบครัวค่อนข้างที่จะติดขัด จะท าให้เกิด
ความเครียดตามมา ดั้งนั้น สถานภาพครอบครัวจึงมีส่วนท า
ให้ตัวบุคคลมีความเครียดที่ต่างกันออกไป[8]  

- ปัจจัยด้านส่วนตัวและสังคม มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความ เค รี ย ด  อ าจ เกิ ด จากส า เห ตุ ภ าย ใน  ห มายถึ ง 
ความเครียดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยต่างๆ ที่มาจากตัว
บุคคล ได้แก่ สาเหตุทางกาย เช่น ความสวยความงาม รูปร่าง 
หรือแม้กระทั่งผิวพรรณ เป็นต้น ซึ่งเป็นภาวะบางอย่างของ
ร่างกายที่ท าให้เกิดความเครียด จิตใจเพราะเกิดความขัดข้อง
หมองใจ  ไม่ เห็ นคุณ ค่ าในสิ่ งที่ ตั ว เอ งมี  จึ งท า ให้ เกิ ด
ความเครียดตามมา[9]  

- ปั จจั ยด้ านการเรี ยนมีความสั มพั นธ์กับ ระดั บ
ความเครียด ซึ่งในปัจจุบัน พ่อแม่มักคาดหวังกับลูกวัยรุ่นสูง
ในการเรียนจากวัยรุ่นที่เรียนไม่เก่งหรือเรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร
จากสาเหตุต่างๆ เช่น สมาธิสั้น ทักษะด้านการอ่านบกพร่อง 
ซึ่งในวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลายมักมีความตึงเครียดจาก
ปัญหาการเรียนและการเลือกอาชีพ[10] และในปัจจุบันมีการ
แข่งขันทางการศึกษาสูง ท าให้นักศึกษาตอนเรียนหนักขึ้น 
อ่านหนังสือมากขึ้น ท าการบ้านมากขึ้น มีความกดดัน
ทางด้านจิตใจ และยังส่งผลต่อร่างกายอีกด้วย เพราะ
ความเครียดที่เกิดขึ้นจะท าให้มีอาการนอนไม่หลับ ท าให้
พักผ่อนไม่เพียงพอ และเกิดอาการผิดปกติทางด้านร่างกาย
เกิดขึ้น เช่น สิวข้ึน อ้วน ไม่สบาย เป็นต้น[11] 

- ปั จจั ยด้ านสภ าพแวดล้ อม ใน มห าวิท ยาลั ย มี
ความสัมพันธ์กับระดับความเครียด สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม 
เช่น สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การศึกษา เศรษฐกิจ หน้าที่
รับผิดชอบ ท าให้ความเครียดเกิดจากสาเหตุหลายประการ
อาจเกิดจากสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่ผลักดัน
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ร่างกายและจิตใจให้ผิดไปจากเดิม ท าให้ไม่สบายใจวิตกกังวล
และมีความเครียดแตกต่างกัน เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถ
ท าให้เกิดการผ่อนคลายได้  

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ส าธารณ สุ ขศ าสตร์ ) ช้ั น ปี ที่  3  ปี ก ารศึ กษ า 2559 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

- เพศมีความสัมพันธ์กับการจัดการความเครียดโดย
การยอมรับความจริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนใหญ่เพศ
หญิงเลือกใช้วิธีการจัดการความเครียดโดยการยอมรับความ
จริงมากกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมีการยอมรับ เปิดเผย
อารมณ์ มีความรู้สึกห่วงใยและผูกพันมากกว่าเพศชาย และ
เพศหญิงมักเป็นที่ปรึกษาได้ดี เพราะเป็นผู้รับฟังที่ดี มีความ
เข้าอกเข้าใจมากกว่า และเพราะผู้หญิงมีสมองส่วนหน้า 
(frontal lobe) และสมองส่วนอารมณ์ (limbic cortex) ที่มี
ขนาดใหญ่กว่าผู้ชาย ซึ่งสมองทั้งสองส่วนนี้จะท าหน้าที่
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการตอบสนองทางอารมณ์ ด้วย
เหตุนี้จึงท าให้ผู้หญิงแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ชาย และมี
ทักษะในการใช้อารมณ์ได้ดีกว่าผู้ชาย  

- สาขาวิชาที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ความเครียดโดยการยอมรับความจริงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมจะมีวิธี
จัดการความเครียดด้วยการปรับความคิดโดยการยอมรับ
ความจริงสูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาอนามัยชุมชน 
เนื่องจากทั้งสองสาขาวิชามีความแตกต่างในเรื่องการเรียน
การสอน และสภาพแวดล้อมภายในกลุ่มการศึกษาท่ีแตกต่าง
กัน จึงอาจท าให้มีมุมมองและความคิดในการแก้ปัญหาที่
แตกต่างกัน 

- ผ ล ก าร เรี ย น มี ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ ก ารจั ด ก า ร
ความเครียดโดยการยอมรับความจริงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยที่ระดับ 3.01 – 
4.00 มีการเลือกใช้วิธีการจัดการความเครียดโดยการยอมรับ
ความจริงมากกว่านักศึกษากลุ่มอื่น เนื่องจากนักศึกษาที่มีผล
การเรียนดี มีความเข้าใจในศักยภาพของตนเอง ยอมรับใน
ความสามารถ และทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่ส่งผลต่อการ
เรียนของตนเอง จึงส่งผลให้เกิดความยอมรับในปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง แตกต่างจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ดี 
เพราะจะไม่เข้าใจสาเหตุของปัญหาที่เกิดกับตนเอง เช่น การ
ที่ผลการเรียนของตนไม่ดี การเรียนไม่ทันเพื่อน การเข้าใจใน
บทเรียนช้า ท าให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนแตกต่างกันมีการ
ยอมรับปัญหาที่แตกต่างกัน[12] 

- สภาพที่พักอาศัยมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ความเครียดโดยการยอมรับความจริงอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ พบว่า นักศึกษาพักอาศัยที่หอพักนอกมหาวิทยาลัย 
มากที่สุด ท าให้นักศึกษามีการปรับตัวในการใช้ชีวิต การอยู่
ร่วมกับคนในสังคม การควบคุมอารมณ์ การจัดระเบียบการ
ใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ร่วมในสังคมและการท า
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ท าให้นักศึกษารู้จักวิธีคิด ควบคุม
อารมณ์ มีเหตุผลและยอมรับฟังผู้อื่น จึงส่งผลให้นักศึกษาเกิด
การยอมรับความจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง[13] 
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กองบรรณาธิการ 
 

นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นายแพทย์ ดร.ปริญญา ช านาญ   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์              ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี 
ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10  
        จังหวัดอุบลราชธานี   
ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่       วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จงัหวัดอุบลราชธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย ์ธรรมิกบวร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.กิตติ เหลาสุภาพ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมรีรตัน์ มั่นวงศ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ธงชัย  อามาตยบัณฑิต    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศุทธินี  ธิราช   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ยั่วจิตร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นายแพทย์ธวัติ บุญไทย     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นายแพทย์สุริยง  แผลงงาม     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
แพทย์หญิงปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
แพทย์หญิงพัชรี   พรรณพานิช    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ลักษณีย์ บุญขาว      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ฐิติรัช  งานฉมัง     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.ลติพร  อุดมสุข      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.นันทยา กระสวยทอง     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นายวัชรพงษ์ แสงนิล     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.สมปอง พะมุลิลา     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดร.กชพงษ์ สารการ      มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ดร.กุลชญา ลอยหา      มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ดร.กชพงศ์ สารการ      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์     มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ์      มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
ดร.รพีพรรณ ยงยอด     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 
ดร.นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ      ส านักวิจัย โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
 
 




