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ความเป็นมา  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ISSN 2286-6175 เริ่มจัดพิมพ์ในปี พ.ศ. 2550 เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ จนถึงปี พ.ศ. 2559  

ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มการออกเผยแพร่วารสารเป็นปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) และ

ในปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2560) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต

วารสารจากตัวเล่มหนังสือเป็นการผลิตแบบ CD และในปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 

เมษายน 2561) ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้งหนึ่ง โดยการผลิตเป็น 

Flash Drive ส่งมอบให้สมาชิก หากไม่ได้สมัครสมาชิก สามารถสืบค้นเพื่ออ้างอิงหรือ

อ่านบทความได้ท่ี https://eauheritage.eau.ac.th/ หรือสืบค้นได้จากฐานข้อมูล

ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center: TCI) 

 ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  

โดยได้รับการรับรองคุณภาพจัดให้เป็นวารสารกลุ่มท่ี 1 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

รวมทั้งยังเป็นวารสารไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index 

(ACI) อีกด้วย

 1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) และบทความวิชาการ  

(Academic Paper) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ประจ�า บุคคลภายนอก ตลอดจน 

ผู ้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ได ้แก ่  วิศวกรรมศาสตร ์  

พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบิน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี

สารสนเทศ และสาขาท่ีเก่ียวข้อง

 2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแก่สังคม โดย

สนับสนุนให้อาจารย์ประจ�า และบุคคลภายนอกน�าเสนอผลงานวิชาการในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบิน สิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาท่ีเก่ียวข้อง
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 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความยินดีรับตีพิมพ์บทความสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบิน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขา 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้
 1. ผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์ ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน 
และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
 2. การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง กอง
บรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเข้าสู่กระบวนการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Double Blind Review) และได้รับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการฯ
 3. ข้อความที่ปรากฏภายในบทความแต่ละเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ 
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการและ
คณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหา รูปภาพ
และการตรวจร่างบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาด 
ใด ๆ ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเอง
 4. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร
 5. ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ สามารถส่งบทความ  
ออนไลน์ได้ที่ https://eauheritage.eau.ac.th/ หรือ https://www.tci-thaijo.org/ 
 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกองบรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาคาร ชวน ชวนิชย์ ชั้น 4 ห้อง C423  
เลขที่ 200 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  
โทรศัพท์ 0-2577-1028 ต่อ 377, 378  อีเมล์ eau_heritage@eau.ac.th
 ผู้สนใจส่งบทความกรุณาอ่านรายละเอียดการส่งบทความ ซึ่งระบุไว้ใน  
website https://eauheritage.eau.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ก�าหนดออกเผยแพร่ราย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

 ฉบับที่ 1: มกราคม-เมษายน (ก�าหนดออก เมษายน)

 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม (ก�าหนดออก สิงหาคม)

 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม (ก�าหนดออก ธันวาคม)

ผลิตเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Flash Drive) และเผยแพร่ฉบับ Online ท่ี  
website https://eauheritage.eau.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/

ศูนย์ผลิตเอกสารทางวิชาการ และกองบรรณาธิการวารสารฯ

นโยบายการรับบทความ

ก�าหนดการเผยแพร่

การจัดพิมพ์

แหล่งผลิต



ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

(Editorial Advisory Board)

  

ประธานบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

  

  

อาจารย์โชติรัส ชวนิชย์   อธิการบดี

อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์ อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์  ราชบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ศาสตราจารย์ จงจิตร์ หิรัญลาภ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี 

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ครรชิต มาลัยวงศ์  ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ บุญมี เณรยอด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ สมพร กนัทรดษุฎ ีเตรยีมชยัศร ีมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Jerrold M. Michael   U.S. Public Health Service

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษยมาส สินธุประมา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพจน์ เวศพันธ์ุ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารยเกรียงศักดิ์ เตมีย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ วันเพ็ญ แก้วปาน  มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นุจรี ไชยมงคล  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ้งตะวัน สุภาพผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์ อรษา สุตเธียรกุล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ บุญใจ ศรีสถิตนรากูร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ วิเชียร ชุติมาสกุล  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี

รองศาสตราจารย์ ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เรืออากาศโท สุฐิต ห่วงสุวรรณ   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Mr. Leonard Trudo   Eastern Asia University

Mr. Wayne N. Phillips    Mahidol University International  

     College



เลขานุการ

ออกแบบปก/จัดรูปเล่ม

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ

นางสาวพิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์วิลาวรรณ สุขมาก   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวจิตรเลขา ฤกษ์วิสาข์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวจิตรเลขา ฤกษ์วิสาข์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวพิมพ์ลดา พิทักษ์เศรษฐการ  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสิทธิ์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์
 1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมานั้นเป็นผลงานใหม่ และไม่เคยตีพิมพ์ 
ที่ใดมาก่อน
 2. ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการท�าวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล 
หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
 3. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการน�าผลงานเหล่านั้นมาใช้ใน 
ผลงานตัวเอง รวมทั้งจัดท�ารายการอ้างอิงท้ายบทความให้ครบถ้วน
 4. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก�าหนดไว้ใน 
Template ของวารสาร
 5. ผู้นิพนธ์ที่มีรายชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมใน 
การด�าเนินการวิจัยจริง

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร
 1. บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
 2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ประเมินบทความ  
แก่บุคคลใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 3. บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่าน
กระบวนการประเมินบทความแล้ว โดยพิจารณาจากความส�าคัญ ความใหม่  
ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเป็นส�าคัญ
 4. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว
 5. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ เพราะความสังสัยหรือ 
ไม่แน่ใจ โดยต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อสงสัยนั้น ๆ ก่อน
 6. บรรณาธิการต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมิน และ 
ทีมบริหาร
 7. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบบทความในด้านการคัดลอกผลงานผู้อื่น 
(Plagiarism) อย่างจริงจัง โดยใช้โปรแกรมที่เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบทความที่ลง 
ตีพิมพ์ในวารสารไม่มีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
 8. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในกระบวนการประเมินบทความ 
บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันทีเพื่อขอค�าชี้แจง 
ประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น ๆ 



จรรยาบรรณการตีพิมพ์ 

(Publication Ethics)

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ
 1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลบางส่วนหรือ 
ทุกส่วนของบทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะ
เวลาของการประเมินบทความ
 2. หลังจากได้รับบทความจากกองบรรณาธิการวารสารฯ ผู้ประเมินบทความ
ตระหนักว่าตัวเองอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือ
รู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่ท�าให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ผู้ประเมินบทความควรแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบ 
และปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ 
 3. ผู้ประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ 
โดยพิจารณาความส�าคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีต่อสาขาวิชานั้น ๆ คุณภาพของ
การวิเคราะห์และความเข้มข้นของผลงาน ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูล
รองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความวิจัย
 4. ผู้ประเมินต้องระบุผลงานวิจัยที่ส�าคัญ ๆ และสอดคล้องกับบทความที่ก�าลัง
ประเมิน แต่ผู้นิพนธ์ไม่ได้อ้างถึง เข้าไปในการประเมินบทความด้วย นอกจากนี้ หาก
มีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือน หรือซ�้าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ๆ ผู้ประเมินต้อง
ชี้แจงให้บรรณาธิการทราบด้วย



อาจารย์ กรวิทย์ กระจ่างพันธ์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุสุมา จิตแสง    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คะชา ชาญศิลป์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลลดา ไชยกุลวัฒนา   มหาวิทยาลัยพะเยา
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อาจารย์ ธนยศ สุมาลย์โรจน์    มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัช กนกเทศ    มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ประมุข โอศิริ    มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวีณา ภูมิสุทธาผล   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองศาสตราจารย์ ปาหนัน พิชยภิญโญ   มหาวิทยาลัยมหิดล
พันตรีหญิง ปิยอร วจนะทินภัทร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผุสดี บุญรอด    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี ชีวินศิริวัฒน์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ พีรญา อึ้งอุดรภักดี    มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ เพลินพิศ บุณยมาลิก    มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ มณีรัตน์ ภาคธูป    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รองศาสตราจารย์ ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี ลีลัคนาวีระ   มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชพล พะวงศ์รัตน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ราณี สุรกาญจน์กุล   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
รองศาสตราจารย์ เภสัชกร รุทธ์ สุทธิศรี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ลักขณา เหล่าไพบูลย์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา แสนสีหา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนารัตน์ กรอิสรานุกูล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันทนา ถิ่นกาญจน์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง วิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ ปานอุทัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำม



ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทควำม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมนึก คีรีโต    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติธรรม พรหมอ่อน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา ภัยหลีกลี้   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ สุเทพ ศิลปานันทกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ สุมัทนา กลางคาร   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสงอรุณ อิสระมาลัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ อนัญญา คูอาริยะกุล    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมรินทร์ คงทวีเลิศ   มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา ประเสริฐชัย   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



 ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพื่อมาขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ชาติให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนเพ่ือ

พัฒนาประเทศไทยจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งกลไกการพัฒนาประเทศจะต้องมุ่งเน้นพัฒนา

นวัตกรรมที่มีพ้ืนฐานมาจากการวิจัยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีจะสามารถน�าไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง วารสาร EAU 

Heritage ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวารสารวิชาการระดับมาตรฐานที่จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงองค์ความ

รู้ที่เกิดจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฐานความรู้ส�าหรับสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศด้วยความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งในเล่มนี้ได้เสนอองค์ความรู้ใหม่ ๆ  หลากหลายมิติท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ประเทศให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง 

 ปัจจุบันวารสาร EAU Heritage ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และฐานข้อมูล 

ASEAN Citation Index (ACI) ซึ่งบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จะต้องได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง

เข้มข้นตามมาตรฐานของวารสารชั้นน�าและได้มีการเผยแพร่บทความในรูปแบบ online เนื่องจากง่ายต่อการค้นหา จัด

เก็บและประหยัดต้นทุนในการผลิต และได้ท�าการจัดเก็บข้อมูลท้ังเล่มในรูปแบบ Flash Drive เพื่อแจกจ่ายให้แก่สมาชิก 

ส�าหรับการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลทั่วไปสามารถสืบค้นบทความของวารสารได้โดยการเข้าระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ThaiJo 

ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เนื้อหาภายในวารสารฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 (เดือน

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562) มีบทความวิชาการจ�านวน 4 บทความ และบทความวิจัยจ�านวน 19 บทความ โดยท่ีบทความ

ในฉบับนี้จะมุ่งเน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหลัก  หากผู้อ่านท่านใดสนใจอ่านวารสารฉบับย้อนหลัง สามารถ

สืบค้นได้จาก https://eauheritage.eau.ac.th ขอให้ทุกท่านพบกับความสุขความส�าเร็จในชีวิตและหน้าท่ีการงานและ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในเทศกาลงานบุญเข้าพรรษาประจ�าปี พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งผิวหนัง (A 375)  ของน�้ามัน 

ร�าข้าวที่มีสารแกมม่าออไรซานอลในความเข้มข้นต่าง ๆ กัน จากการทดลองพบว่าน�้ามันร�าข้าวท่ีมีสารแกมม่าออไรซา

นอล 18,000 พีพีเอ็ม ให้ผลที่เป็นพิษต่อเซลล์ ต่อต้านการแพร่กระจายของเซลล์ ต้านการบุกรุกของเซลล์ ต้านการเกาะ

ติดของเซลล์ และท�าลายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์   ดังนั้นจึงใช้น�้ามันร�าข้าวท่ีมีสารแกมม่าออไรซานอล 18,000 พีพีเอ็ม

ความเข้มข้น 10% 15% และ 20%  โดยน�้าหนักในการตั้งสูตรต�ารับโลช่ัน แล้วน�ามาศึกษาความคงตัว  สี  กลิ่น  ความ

หนืด และ  ค่าพีเอชที่อุณหภูมิห้อง (27-30 องศาซลเซียส)  เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และวงรอบในการทดสอบท่ีสภาวะเร่ง

ระหว่างอุณหภูมิความร้อน และความเย็น -5 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จ�านวน 6 ครั้ง   

ผลการศึกษาความ คงตัวทางกายภาพพบว่า โลชั่นท่ีได้ มีความคงตัวดี สามารถป้องกันผิวหนังแห้ง  ป้องกันมะเร็งผิวหนัง 

และป้องกันการ เกิดออกซิเดชั่นจากแสงยูวีได้

ค�ำส�ำคัญ: น�้ามันร�าข้าว, สารแกมม่าออไรซานอล, เซลล์มะเร็งผิวหนัง, ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ยับยั้งการแพร่

กระจาย, การทดสอบความคงตัว 

Abstract

The aim of this study was to test anti-tumor activity against human melanoma cell (A375). 

Cultured cells were exposed to various rice bran oils containing gamma oryzanol in different  

concentrations. It was found that rice bran oil containing gamma oryzanol 18,000 ppm give good 

result for cytotoxicity, antimigration, anti-invasion, antiadhesion and finally inhibited tube formation. 

Therefore rice bran oil containing gamma oryzanol 18,000 ppm,  10%, 15% and 20% w/w, were 

used to formulate lotion and evaluate physical stability of texture, color, smell, viscosity and pH 

at room temperature (27-30 co.) for 4 weeks with  heating and  cooling between the refrigerated  

temperatures of -5°C and incubator temperature 50°C for 48 hours  for six cycles. The results of physical  

กำรพัฒนำเภสัชภัณฑ์จำกน�้ำมันร�ำข้ำวเพื่อสุขภำพ
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stability test showed that lotions are stable. It can protect skin dryness, prevent skin cancer and 

prevent oxidation from UV exposure.

Keywords: rice bran oil, gamma oryzanol, skin cancer, antioxidant, antimigration, stability test

บทน�ำ

น�้ามันร�าข้าวหรือที่เรียกว่าน�้ามันจมูกข้าว เป็น

น�้ามันที่มีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูง ส่วน

ประกอบที่ส�าคัญคือ แกมม่าออไรซานอลแกมม่าอะมิโน

บิวตาริกแอซิด (GABA)  ไฟโตสเตอรอล และไทโคไตรอี

นอล เป็นแหล่งของธาตุเหล็ก วิตามินบี วิตามินอี โปแทส

เซียม ไทเอมีน ไนอาซีน แมงกานีส  และฟอสฟอรัส ซ่ึง

มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูล

อิสระ เป็นสารจากธรรมชาติที่ดี สามารถเพิ่มความชุ่มช้ืน

ให้แก่ผิวหนัง และยังเป็นองค์ประกอบส�าคัญในสูตรต�ารับ

ผลิตภัณฑ์ (Srikaeo & Pradit, 2011; Angelis et al., 

2011; Jennings & Akoh, 2009) ช่วยในการป้องกันการ

เกิดออกซิเดชันโดยการเกิดออกซิเดชัน เป็นสาเหตุของการ

เกดิความผิดปกตขิองร่างกาย  เช่น โรคมะเรง็ และโรคเกีย่ว

กับหลอดเลอืด จากผลงานวจิยัด้านการต้านอนมุลูอสิระพบ

ว่า สารส�าคัญที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ คือแกมม่าออไรซา

นอล (Cheng et al., 2010; Szczesniak, Ostaszewski, 

Ciecierska, and Sadkowski, 2016; Klongpityapong, 

Supabphol, and Supabphol 2013) โดยน�้ามันร�าข้าว 

หรือน�้ามันจมูกข้าว ได้ถูกน�ามาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารเพื่อเป็นการส่งเสริม และป้องกันสุขภาพ  น�้ามัน

ร�าข้าว หรือน�้ามันจมูกข้าว เป็นน�้ามันที่ได้จากธรรมชาติ 

สามารถน�ามาเป็นส่วนประกอบของการตั้งต�ารับผลิตภัณฑ์ 

ในกลุ่มเครือ่งส�าอาง หรอืผลติภณัฑ์ในกลุม่บ�ารงุผวิ (Sohail 

et al., 2017)

ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้เริ่มน�าน�้ามันร�าข้าว

มาช่วยส่งเสริมสุขภาพ สาระส�าคัญที่เป็นองค์ประกอบท่ี

ออกฤทธิก์ารมฤีทธิล์ดระดบั cholesterol ในเลอืด (Cheng 

et al., 2010; Ha et al., 2005; Utarwuthipong et 

al., 2009)  

หรือน�ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการปรุงอาหารช่วยลด

ระดับของ low density lipoprotein-cholesterol 

(Eady et al., 2011) และยังสามารถช่วยต้านอนุมูล

อิสระ (Juliano, Cossu, Alamanni, and Piu, 2005; 

Servinova,  Kagan, Han, D, and Packer, 1991; Iqbal, 

Minhajuddin, and Beg, 2004) สามารถช่วยรักษาโรค

มะเร็งอีกด้วย(Kim, Kang, Nam, and Friedman 2012) 

มีรายงานว่าให้ผลดีในการต้านการเจริญของเซลล์มะเร็ง

ต่อมลูกหมาก (Klongpityapong, 2013) และเนื่องจาก

น�้ามันร�าข้าวเป็นน�้ามันที่มาจากธรรมชาติ และยังประกอบ

ไปด้วยสารส�าคัญ ที่ออกฤทธิ์ให้ประโยชน์ที่ดีต่อผิวหนัง  

จึงน�าไปสู่การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการแพร่กระจายของ

เซลล์มะเร็งผิวหนัง และน�ามาพัฒนาเป็นสูตรต�ารับต่อไป 

วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบความเป็นพิษ ฤทธิ์การยับยั้งการแพร่

กระจายของเซลล์มะเร็งผิวหนัง ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

และพฒันาสตูรต�ารบัโลชัน่ พร้อมทัง้ประเมนิความคงสภาพ 

ภายใต้สภาวะต่าง ๆของสูตรต�ารับท่ีได้

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

น�้ามันร�าข้าว เป็นน�้ามันท่ีได้จากจมูกข้าว โดยอุดม

ไปด้วยสารส�าคัญทางธรรมชาติ ซ่ึงได้มีการศึกษาเบ้ืองต้น

ว่า สารส�าคัญต่าง ๆเหล่านั้น มีความสามารถในการต้าน

สารอนุมูลอิสระและต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่น น�้ามันร�าข้าว

อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สูง ปัจจุบันได้มีการน�า

น�้ามันร�าข้าวมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยสามารถพบ

มากตามท้องตลาด หรือตามแหล่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพื่อสุขภาพ   จากฤทธิ์ของสารส�าคัญในน�้ามันร�าข้าวที่ได้
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มีการศึกษานั้น สารส�าคัญที่ออกฤทธิ์ได้ถูกดึงออกมาเพื่อ

น�ามาใช้ และเพิ่มปริมาณสารส�าคัญให้มีความเข้มข้นที่

สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ให้เพิ่มสูงข้ึน 

จากฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระในน�้ามันร�าข้าวได้ถูกน�า

มาศึกษาเพิ่มในเซลล์มะเร็ง เนื่องจากสารอนุมูลอิสระเป็น

อีกหนึ่งสาเหตุที่ท�าให้เกิดมะเร็ง โดยสาเหตุดังกล่าวก็เป็นท่ี

ยอมรับกัน โดยจากการศึกษาฤทธิ์ด้านการต้านมะเร็งจาก

น�้ามันร�าข้าวที่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

คือ เรื่อง Antioxidant effect of gamma-oryzanol on 

human prostate cancer cells ประกอบกับน�้ามันร�าข้าว 

มีส่วนประกอบส�าคัญที่ให้ประโยชน์ในการสร้างความแข็ง

แรงแก่ผิว และเป็นสารส�าคัญที่อยู่ในวัตภาคน�้ามัน ซึ่งเป็น

ส่วนประกอบหลักทีส่ามารถใส่ในสตูรต�ารบัทีเ่ป็นเภสชัภณัฑ์ 

หรือผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง ทางผู้วิจัยจึงได้

 -   ศึกษาประสิทธิภาพของน�้ามันร�าข้าวท่ีมีความ

เข้มข้นของสาร gamma oryzanol ต่าง ๆ  ว่ามปีระสทิธภิาพ

ต่อเซลล์มะเร็งผิวหนังหรือไม่ อย่างไร 

 -   ศึกษาประสิทธิภาพของน�้ามันร�าข้าวท่ีมีความ

เข้มข้นของสาร gamma oryzanol ต่าง ๆ  ในการต้านการ

สร้างหลอดเลือดใหม่

 -  พัฒนาเภสัชภัณฑ์ชนิดโลชั่น โดยน�าผลการ

ศึกษาของน�้ามันร�าข้าวในการต้านมะเร็งผิวหนัง มาเป็น

สารออกฤทธิ์ใส่ลงในโลช่ัน และทดสอบด้านความคงตัวที่

อุณหภูมิห้อง และความคงตัวภายใต้สภาวะเร่ง

 ทดสอบประสิทธิภำพกำรต้ำนเซลล์มะเร็งผิวหนัง

 -  Proliferation assay (ทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโต)

 -  Migration assay (ทดสอบฤทธิ์เคลื่อนย้ายท่ีผ่าน collagen)

 -  Invasion assay (ทดสอบฤทธิ์บุกรุกผ่าน extracellular matrix)

 -  Adhesion assay (ทดสอบฤทธิ์การเกาะตัวในท่ีใหม่)

 ทดสอบกำรต้ำนกำรสร้ำงหลอดเลือดใหม่

 -  VEGFR (ทดสอบการแสดงออกยีน VEGFR ในเซลล์บุผิวหลอดเลือด)

 -  VEGF (ทดสอบปริมาณ VEGF และการแสดงออกยีน VEGF ในเซลล์มะเร็ง) 

 ทดสอบกำรออกฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระเบื้องต้น โดยวิธี DPPH scavenging assay

 -  การตรวจสอบคุณภาพวิเคราะห์ด้วย เทคนิค Thin layer chromatography (TLC)

 -  การตรวจสอบปริมาณวิเคราะห์ โดยวิธี Spectrometric assay

 พัฒนำต�ำรับโลชั่นน�้ำมันร�ำข้ำว

 -  พัฒนาสูตรต�ารับต่าง ๆ ของน�้ามันร�าข้าว

 -  ทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์

           ศึกษาภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้อง 

           ศึกษาความคงตัวของต�ารับภายใต้สภาวะเร่ง  

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 



4 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. น�า้มนัร�าข้าวทีม่ปีรมิาณสาร gamma oryzanol 

ขนาดต่าง ๆ มีฤทธิ์การต้านเซลล์มะเร็งผิวหนัง 

2. น�า้มนัร�าข้าวทีม่ปีรมิาณสาร gamma oryzanol 

ขนาดต่าง ๆ มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

3. การพัฒนาสูตรต�ารับที่ดีสามารถรองรับปริมาณ

สารส�าคัญที่อยู่ในรูปน�้ามันในปริมาณสูงได้ และมีความ

คงตัวดี ณ สภาวะอุณหภูมิต่าง ๆ 

อุปกรณ์และวิธีกำรทดลอง

1. กำรทดสอบกำรประสิทธิภำพกำรต้ำนเซลล์

มะเร็งผิวหนัง

อุปกรณ์การเลี้ยงเซลล์, อาหารเลี้ยงเซลล์ , เซลล์

move ; membrane , ECM ; Matrigel®, 

collagen I, collagen IV, fribronectin, vitronectin 

, chamber , RT-PCR ; primer , RNA extract kit , 

RT-PCR ; cDNA kit 

2. กำรพัฒนำสูตรต�ำรับ

Rice bran oil containing gamma oryzanol 

18,000 ppm, Vitamin E acetate, Cyclomethicone 

, Glycerin , Propylene glycol , Triethanolamine,  

Phenoxyethanol, Sodium lauryl sulfate, Carbopol® 

940, Tetrasodium EDTA , Glyceryl monostearate 

, Butylated hydroxytoluene 

วิธีกำรทดสอบ

1. เพ่ือทดสอบควำมสำมำรถของน�้ำมันร�ำข้ำว

ที่มีแกมม่ำออไรซำนอล 5,000 - 18,000 พีพีเอ็ม ใน

กำรยับยั้งกำรแพร่กระจำยของเซลล์มะเร็งผิวหนัง  ผ่ำน

กลไกกำรควบคุมภำวะ oxidative stress หรือ matrix  

metalloproteinases (MMPs)  

1.1 กำรเพำะเลี้ยงเซลล์มะเร็งผิวหนังเซลล์

มะเร็งจากธนาคารเซลล์หรือเรียกว่า cell line มิใช่จาก

ผู้ป่วยโดยตรง จึงไม่ต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมใน

มนุษย์ โดยท�าการเลี้ยงเซลล์มะเร็งผิวหนัง  ให้มีสุขภาพ

ดีในอาหารเลี้ยงเซลล์ DMEM เพื่อให้เซลล์เติบโตได้เต็มที่

และมีสุขภาพดี เหมาะต่อการท�าวิจัยในข้ันต่อ ๆ ไป

1.2 กำรศึกษำผลต่อกำรแพร่กระจำยของ

เซลล์มะเร็งชนิดผิวหนัง โดยศึกษาการยับยั้งการเจริญ

เติบโต การเคลื่อนย้ายท่ี การบุกรุก และการเกาะตัวในที่

ใหม่ของเซลล์มะเร็งดังต่อไปนี้ 

- กำรศึกษำผลต่อกำรเจริญเติบโตของ

เซลล์มะเร็งชนิดผิวหนัง ท�าการเลี้ยงเซลล์มะเร็งผิวหนัง

ใน (1) อาหารเลี้ยงเซลล์ปกติเป็นกลุ่มควบคุม (control 

group)  และ (2) อาหารเลี้ยงเซลล์ปกติท่ีมีน�้ามันร�าข้าว 

(ท่ีมีสาร gamma oryzanol ขนาดความเข้มข้นต่าง ๆ  กัน 

คือ 5,000, 8,000, 15,000 และ 18,000 พีพีเอ็ม)  ขนาด

ความเข้มข้นต่าง ๆ   ในระยะเวลา คือ 1- 7 วัน  เติม MTT 

reagent ซึ่งจะเปลี่ยนสีเฉพาะเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เกิด

ผลึกสีน�้าเงินเข้ม   ต่อจากนั้นละลายสีน�้าเงินเข้มออกจาก

เซลล์   น�าน�้าสีท่ีได้ไปวัดความเข้มข้นของสีท่ีจะแปรตาม

จ�านวนเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่  เปรียบเทียบความเข้มข้นที่

เซลล์รอดชีวิตอยู่ได้ 50 % หรือ IC
50

-  กำรศึกษำผลต ่อกำรเคลื่ อนย ้ ำยที่  

(migration) ของเซลล์มะเร็งชนิดผิวหนัง  เก็บเซลล์มะเร็ง

ผิวหนัง มาเติมน�้ามันร�าข้าว (ท่ีมีสาร gamma oryzanol 

ขนาดความเข้มข้นต่าง ๆ กัน คือ 5,000, 8,000, 15,000 

และ 18,000 พีพีเอ็ม) ขนาดความเข้มข้นต่าง ๆ  บรรจุ 

DMEM ปล่อยให้เซลล์เคลื่อนย้ายที่ข้าม membrane ไปยัง 

compartment ล่างในเวลา 4-6 ช่ัวโมง  น�า membrane 

ท่ีคั่นระหว่างสอง chamber มาย้อมสีเพื่อประเมินความ

เข้มข้นของน�้ามันร�าข้าวขนาดใดท่ีมีผลต้านการเคลื่อนย้าย

ที่ของเซลล์มะเร็งผิวหนัง ด้วยการน�าไปค�านวณเป็น % การ

เคลื่อนย้ายที่ของเซลล์  โดยเปรียบเทียบกับกลุ่ม negative 

control well จะมีค่าการเคลื่อนย้ายท่ีของเซลล์เป็น 100 

% และ % inhibition มีค่าเป็นศูนย์ ค่า IC
50 

- กำรศึกษำผลต่อกำรบุกรุก (invasion) 

ของเซลล์มะเร็งชนิดผิวหนัง ทดสอบการบุกรุกของเซลล์

ผ่าน basement membrane โดยท�าเช่นเดียวกับการ

ศึกษาผลต่อการเคลื่อนย้ายที่ของเซลล์ ต ่างกันที่จะ  

precoated membrane ด้วย basement membrane 

extract ท่ีใกล้เคียงเนื้อเยื่อ basement membrane จริง
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คือ Matrigel® เพื่อให้เซลล์เลียนแบบการแทรกตัวผ่าน 

basement membrane จริง ๆ    และท�า pretreatment 

เซลล์ด้วยน�้ามันร�าข้าวเป็นเวลา 0 และ 48 ชั่วโมง เพื่อดู

ประสิทธิภาพในการ pretreatment ด้วย

- กำรศึกษำ (adhesion) ของเซลล์มะเร็ง

ชนิดผิวหนัง มาเติมน�้ามันร�าข ้าว (ที่มีสาร gamma  

oryzanol ทีม่ปีรมิาณต่าง ๆ  กนั คอื 5,000, 8,000, 15,000 

และ 18,000  พีพีเอ็ม) ขนาดความเข้มข้นต่าง ๆ  เติมเซลล์

ลงใน ลงใน 96-well plate น�าไปใส่ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ท่ี 

37 ºซ ประมาณ 2-4 ชั่วโมง ล้างส่วนที่ไม่เกาะติดพื้นออก  

แล้วย้อมสีเฉพาะเซลล์ที่เกาะติดพ้ืน well น�าไปค�านวณ

เป็น % การเกาะติดพื้น well ของเซลล์ โดยเปรียบเทียบ 

well ที่เป็น (negative control well) % inhibition มี

ค่าเป็นศูนย์ ค�านวณค่า IC
50 

2. ทดสอบควำมสำมำรถของน�้ำมันร�ำข้ำว 

5,000 - 18,000 พีพีเอ็ม ด้ำนกำรออกฤทธิ์ในกำรต้ำน

กำรสร้ำงหลอดเลือดใหม่ระดับเซลล์  ผ่ำนกลไกกำร

ควบคุมภำวะ oxidative stress และ/หรือ matrix  

metalloproteinases (MMPs) 

2.1 กำรศึกษำกลไกกำรต้ำนกำรสร้ำงหลอด

เลอืดใหม่ เกบ็เซลล์บผุวิหลอดเลอืดทีม่สีขุภาพดใีนลกัษณะ 

cell suspension มาเติมน�้ามันร�าข้าว (ที่มีสาร gamma 

oryzanol ขนาดความเข้มข้นต่าง ๆ  กัน คือ 5,000, 8,000,  

15,000 และ 18,000 พีพีเอ็ม) ขนาดความเข้มข้นต่าง ๆ 

จากนั้นศึกษาการต้านกระบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่

ด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้

- กำรศึกษำผลต่อกำรแสดงออกของยีน 

VEGFR ในเซลล์บผุวิหลอดเลอืด น�าเซลล์บผุวิหลอดเลอืดที่

มีสุขภาพดีที่มาแบ่งเลี้ยงเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเซลล์ที่ใช้

อาหารเลี้ยงเซลล์ปกติเป็นกลุ่มควบคุม (negative control 

group) และ (2) กลุ่มเซลล์ที่ใช้อาหารเลี้ยงเซลล์ปกติท่ีมี

น�้ามันร�าข้าว (ที่มีสาร gamma oryzanol ขนาดความเข้ม

ข้นต่าง ๆ กัน คือ 5,000, 8,000, 15,000 และ 18,000 พี

พีเอ็ม) เป็นเวลา 1 - 7 วัน เก็บเซลล์บุผิวหลอดเลือดแต่ละ 

แล้วท�า RT-PCR โดยใช้ primer ของยีน VEGFR เพื่อดู

การแสดงออกของยีน VEGFR ในเซลล์บุผิวหลอดเลือด

- กำรศึกษำผลต่อกำรแสดงออกของยีน 

VEGF ในเซลล์มะเร็งผิวหนัง กระตุ้นเซลล์บุผิว 

หลอดเลือด  น�าเซลล์มะเร็งผิวหนัง ท่ีมีสุขภาพดี

ท่ีมาแบ่ง  เลี้ยงเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มเซลล์ท่ีใช้อาหาร

เลีย้งเซลล์ปกตเิป็นกลุม่ควบคมุ (negative control group) 

และ (2) กลุ่มเซลล์ที่ใช้อาหารเลี้ยงเซลล์ปกติที่มีน�้ามัน

ร�าข้าว (ท่ีมีสาร gamma oryzanol ขนาดความเข้มข้น

ต่าง ๆ กัน คือ 5,000, 8,000, 15,000 และ 18,000 พีพี

เอ็ม)  ขนาดความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นเวลา 1 - 7 วัน เก็บ

เซลล์ชนิดต่าง ๆ ท�า RT-PCR เพื่อดูการแสดงออกของยีน 

VEGF ในเซลล์มะเร็ง

- การศกึษาปรมิาณ VEGF ในเซลล์มะเรง็  โดย

น�าเซลล์มะเร็งผิวหนัง แบ่งเลี้ยงเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่ม

เซลล์ทีใ่ช้อาหารเลีย้งเซลล์ปกตเิป็นกลุม่ควบคมุ (negative 

control group) และ (2) กลุ่มเซลล์ท่ีใช้อาหารเลี้ยงเซลล์

ปกติท่ีมีน�้ามันร�าข้าว (ท่ีมีสาร gamma oryzanol ขนาด

ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน คือ 5,000, 8,000, 15,000 และ 

18,000  พีพีเอ็ม)  ขนาดความเข้มข้นต่าง ๆ  เป็นเวลา 1 - 

7 วัน เก็บเซลล์ชนิดต่าง ๆ  แต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ปริมาณ 

VEGF โดยใช้ VEGF assay kit 

3. ทดสอบควำมสำมำรถของน�้ำมันร�ำข้ำวที่มี

สำรแกมม่ำออไรซำนอล 5,000 - 18,000 พีพีเอ็ม ด้ำน

กำรออกฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระเบื้องต้น โดยวิธี DPPH 

scavenging assay แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ 

3.1 กำรตรวจสอบคุณภำพวิเครำะห์ด้วย 

เทคนิค Thin layer chromatography (TLC) 

วิธีวิเคราะห์ (1) น�าน�้ามันร�าข้าว มา spot 

บนแผ่น TLC (2) Developed โดยใช้ตัวท�าละลายดังนี้  

CHCl
3
 : CH

3
 OH : H

2
O อัตราส่วน 62 : 35 : 8 (3) ปล่อย

ทิง้ไว้จนแผ่น TLC แห้ง 4) น�ามาสเปรย์ด้วย 0.2 mM DPPH 

ใน เมธานอล ให้ท่ัวแผ่น TLC ท้ิงไว้ให้แห้งบริเวณที่มีสาร 

ต้านอนุมูลอิสระอยู่จะปรากฏเป็นจุดสีเหลืองบนพื้น สีม่วง 

3.2 กำรตรวจสอบปริมำณวิเครำะห์ โดย

วิธี Spectrometric assay 

ทดสอบความสามารถดักจับอนุมูล DPPH 

ของน�้ามันร�าข้าว ตามวิธีของ Yen & Hen, (1995) โดยน�า
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น�้ามันร�าข้าว มาเตรียมเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นต่าง 

ๆ กัน ใน Absolute Ethanol ปริมาณ 100 ไมโครลิตร 

และเติมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.05 มิลลิโมล/

ลติร ใน Absolute Ethanol ปรมิาตร 1 มลิลลิติรลงไปผสม

ให้เข้ากัน หลังจากทิ้งไว้ในที่มืด ณ อุณหภูมิห้องนาน 30 

นาท ีตามล�าดบั น�าไปวดัค่าการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคล่ืน  

515 นาโนเมตร เปรยีบเทยีบกบัชดุควบคมุ ซึง่ใส่ Absolute 

Ethanol  แทนน�้ามันร�าข้าว น�าค่าท่ีได้มาค�านวณหาร้อย

ละ การดักจับอนุมูลอิสระ DPPH จากสูตร

ร้อยละการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH = [ (A 
control

 - A 
sample

) ] × 100 

A 
control

A 
control

 = ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายควบคุม 

A
 sample

 = ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่าง 

จากน้ันค�านวณหาค่า IC
50

  จากกราฟระหว่าง ร้อยละการยับยั้งกับความเข้มข้นของสารสกัด ณ เวลาต่าง ๆ 
IC

50
 = ค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถดักจับอนุมูลอิสระ DPPH ได้ ร้อยละ 50 

4. กำรศึกษำพัฒนำต�ำรับสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน

ประกอบของน�้ำมันร�ำข้ำวที่มีสำร gamma oryzanol 

18,000 ppm

4.1 กำรพัฒนำต�ำรับ   น�าข้อมูลประสิทธิภาพ

ในการต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งผิวหนังมาก�าหนด

ปริมาณของน�้ามันร�าข้าวชนิดที่มีสาร gamma oryzanol  

18,000 ppm โดยเตรียมต�ารับสูตรผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ

โลชั่นพ้ืน (สูตรที่ 1) ซึ่งมีส่วนประกอบหลักที่ส�าคัญ 3 ส่วน 

คือ (1) วัฏภาคน�้า (water phase) ได้แก่ น�้า และสารต่าง 

ๆ ซ่ึงอาจเป็นของแข็ง หรือของเหลวที่ละลายได้ในน�้า อาจ

เป็นสารเพิ่มความหนืด, สารฮิวแมคแตนท์, สารกันเสีย, 

สารลด- แรงตึงผิว (เช่น Tween) สีที่ละลายน�้า, สารต้าน

ออกซิเดชัน และสารออกฤทธิ์ที่ละลายในน�้าได้   (2) วัฏ

ภาคน�้ามัน (oil phase) ได้แก่ น�้ามันต่าง ๆ (เช่น olive 

oil, mineral oil, caster oil), ไขมัน, สีที่ละลายน�้ามัน, 

น�้าหอม, สารกันหืน (เช่น butylatedhydroxyanisole, 

butylatedhydroxytoluene) และสารออกฤทธิ์อื่นที่

ละลายน�้ามันได้ (3) ตัวท�าอิมัลชั่น (emulsifier) ได้แก่ สาร

ลดแรงตึงผิว (เช่น Tween, Span, sodium lauryl ether 

sulfate) ตัวท�าอิมัลชั่นเป็นตัวส�าคัญในการผสมผสานให้

วัฏภาคน�้าและน�้ามันเข้า กันเป็นเนื้อเดียวกัน

4.2 กำรพัฒนำสูตรต�ำรับผลิตภัณฑ์โลช่ัน 

(product preparation) โดยเตรยีมสตูรต�ารบั  ผลติภณัฑ์

ท้ังหมด 4 ต�ารับ ดังนี้ (1) ต�ารับท่ี 1 เป็นต�ารับพื้น  (2) 

ต�ารับท่ี 2 เป็นต�ารับพื้นท่ีใส่น�้ามันร�าข้าวท่ีมีสาร gamma 

oryzanol 18,000 ppm ท่ีความเข้มข้น 10% w/w  (3) 

ต�ารับท่ี 3 เป็นต�ารับพื้นท่ีใส่น�้ามันร�าข้าวท่ีมีสาร gamma 

oryzanol  18,000 ppm ท่ีความเข้มข้น 15 % w/w  (4) 

ต�ารับท่ี 4 เป็นต�ารับพื้นท่ีใส่น�้ามันร�าข้าวท่ีมีสาร gamma 

oryzanol  18,000 ppm ท่ีความเข้มข้น 20 % w/w  

4.3 กำรประเมินลักษณะทำงกำยภำพของ

สูตรต�ำรับผลิตภัณฑ์ โดยหลังจากได้พัฒนาสูตรต�ารับ

ผลติภณัฑ์แล้วให้ตัง้ท้ิงไว้เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง สงัเกตลกัษณะ

ท่ีปรากฏของสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ ดูการแยกช้ัน ประเมิน

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสี  แล้ววัดค่าความเป็นก

รด – ด่างของต�ารับ ด้วยเครื่อง pHmeter  วัดค่าความ

ข้นหนืดของสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง Brookfield 

4.4 กำรทดสอบควำมคงตวั (stability test)   

น�าสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์โลชั่นที่ได้ในข้อ 3.2 มาทดสอบทาง

ด้านความคงตัว  โดยศึกษาท่ี 2 สภาวะ คือ

 -  ศึกษาภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้อง  โดยแบ่งการ

ศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มการศึกษา คือ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่

อยู่ภายใต้อุณหภูมิห้องท่ีสัมผัสแสงแดด (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์

ท่ีอยู่ภายใต้อุณหภูมิห้องท่ีไม่สัมผัสแสงแดดสังเกตลักษณะ

ท่ีปรากฎ ได้แก่ สี กลิ่น และการแยกช้ัน ตามมาตรฐาน 

มอก.152 (2539) ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงโดยใช้ความเร็ว
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รอบ  6,000 rpm, 20 นาที, 25 �ซ. บันทึกลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ดูการแยกชั้น สังเกตลักษณะที่ปรากฏของ

สูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ ดูการแยกชั้น ประเมินลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงของสี  แล้ววัดค่าความเป็นกรด – ด่างของ

ต�ารับ ด้วยเครื่อง pHmeter  ท�าการวัดค่าความข้นหนืด

ของสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง Brookfield  

 -   ศึ ก ษ ำ ค ว ำ ม ค ง ตั ว ข อ ง ต� ำ รั บ ภ ำ ย

ใต้สภำวะเร ่ง ประเมินความคงตัวของต�ารับด้วยวิธี 

freeze-thaw cycle โดยน�าไปเก็บในตู ้เย็น อุณหภูมิ  

-5 �ซ. เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วน�าไปเก็บในตู ้อบท่ี

อุณหภูมิ 50 �ซ. เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ท�าเช่นนี้เป็น 1 

cycle ท�าการทดสอบทั้งหมด 6 Cycles และหลัง

จากครบ 6 Cycles   แล้วประเมินต่อด้วยเกณฑ์และ

ขั้นตอนเดียวกับการศึกษาภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้อง   

กำรวิเครำะห์และสรุปผลข้อมูล

การวิจัยใช ้การวิเคราะห์ข ้อมูลทางสถิติจาก

โปรแกรมส�าเร็จ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ

วิเคราะห์แบ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive ana-

lytical statistic) เช่น ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบ่ียง

เบนมาตรฐาน (standard deviation) เป็นการประเมิน

ความชื่อมั่นด้านความแตกต่างของชุดข้อมูล การวิเคราะห์ 

paired t- test ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 %

ผลกำรทดลอง

1. ผลกำรศึกษำกำรออกฤทธิ์ในกำรยับยั้งกำร

แพร่กระจำยของเซลล์มะเร็งผิวหนัง  ผ่ำนกลไกกำร

ควบคุมภำวะ oxidative stress หรือ matrix metal-

loproteinases (MMPs) 

การทดสอบฤทธิ์การต้านเจริญเติมโตของเซลล์

มะเร็งผิวหนัง A375 ของน�้ามันร�าข้าวที่มีปริมาณสารแกม

ม่าออไรซานอลความเข้มข้นต่างๆ คือ 5,000, 8,000, 

15,000 และ 18,000 พีพีเอ็ม เป็นเวลา 1 - 7 วัน เปรียบ

เทียบกับตัวควบคุม (negative cell) แสดงในรูปที่ 1 พบว่า  

น�้ามันร�าข้าวท่ีมีปริมาณสารแกมม่าออไรซานอล ปริมาณ 

5,000, 8,000, 15,000 และ 18,000 พีพีเอ็ม ความเข้ม

ข้น 0.05 มิลลกรัม/มิลลิลิตร  จะท�าให้ฤทธิ์การต้านเซลล์

มะเร็ง A375 มีค่าเพิ่มมากข้ึนตามปริมาณสารแกมม่าออ

ไรซานอล ในน�้ามันร�าข้าวท่ีเพิ่มข้ึน และมีประสิทธิภาพดี

ท่ีสุดท่ี  ปริมาณสารแกมม่าออไรซานอล 18,000 พีพีเอ็ม 

ระดับความเข้มข้น 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง A375  ลดปริมาณ

ของเซลล์มีชีวิตได้ 50% ได้ดีท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัว

ควบคุม (negative cell)  

 การทดสอบผลต่อการเคลื่อนย้ายที่  ผลต่อการ

บุกรุกการเกาะตัวในที่ใหม่ของเซลล์มะเร็งผิวหนัง ของ

น�้ามันร�าข้าวท่ีมีปริมาณสารแกมม่าออไรซานอลความ

เข้มข้นต่างๆ คือ 5,000, 8,000, 15,000 และ 18,000 

พีพีเอ็ม เป็นเวลา 1 - 7 วัน เปรียบเทียบกับตัวควบคุม  

(negative cell) แสดงในรูปท่ี 1 พบว่า น�้ามันร�าข้าวที่มี

ปริมาณสารแกมม่าออไรซานอล ปริมาณ 5,000, 8,000, 

15,000 และ 18,000 พีพีเอ็ม ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัม/

มิลลิลิตร ช่วยให้ลดการเคลื่อนย้ายที่ และผลต่อการบุกรุก

การเกาะตวัในทีใ่หม่ของเซลล์มะเรง็ผวิหนงั A375 มค่ีาเพิม่

มากข้ึนตามปริมาณสารแกมม่าออไรซานอล ของในน�้ามัน

ร�าข้าว และมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดท่ี  ปริมาณสารแกมม่า

ออไรซานอล ปริมาณ 18,000 พีพีเอ็ม ระดับความเข้มข้น 

0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เซลล์มะเร็ง A375  ลดปริมาณของเซลล์มีชีวิตได้ 50% ได้

ดีท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุม (negative cell)  
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A

B

C

ภำพ 1 A แสดงลักษณะผล Cytotoxicity ของน�้ามันร�าข้าว 0.05 mg/ml ท่ีมีสาร gamma oryzanol (GO) 5,000, 

8,000, 15,000 และ 18,000  พีพีเอ็ม

  B แสดงลักษณะผล Antimigration ของน�้ามันร�าข้าว 0.5 mg/ml ที่มีสาร gamma oryzanol (GO) 5,000, 

8,000, 15,000 และ 18,000  พีพีเอ็ม

 C แสดงลักษณะผล Antinvasion ของน�้ามันร�าข้าว 0.5 mg/ml ท่ีมีสาร gamma oryzanol (GO) 5,000, 

8,000, 15,000 และ 18,000  พีพีเอ็ม

2. ทดสอบควำมสำมำรถของน�ำ้มันร�ำข้ำวที่มสีำรแกมม่ำ

ออไรซำนอล 5,000 - 18,000 พีพีเอ็ม ด้ำนกำรออกฤทธิ์

ในกำรต้ำนกำรสร้ำงหลอดเลือดใหม่ระดับเซลล์  ผ่ำน

กลไกกำรควบคุมภำวะ oxidative stress และ/หรือ 

matrix metalloproteinases (MMPs) 

การทดสอบการต้านการสร้างหลอดเลือดใหม่

ระดับเซลล์ของเซลล์มะเร็งผิวหนัง A375 ของน�้ามันร�าข้าว

ท่ีมีปริมาณสารแกมม่าออไรซานอลความเข้มข้นต่างๆ คือ 

5,000, 8,000, 15,000 และ 18,000 พีพีเอ็ม เป็นเวลา 

1 - 7 วัน   เปรียบเทียบกับตัวควบคุม (negative cell) 

แสดงในรูปท่ี 2  พบว่า น�้ามันร�าข้าวท่ีมีปริมาณสารแกม

ม่าออไรซานอล ปริมาณ 5,000, 8,000, 15,000 และ 

18,000 พีพีเอ็ม ความเข้มข้น 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  

ช่วยให้ลดการสร้างหลอดเลือดใหม่ระดับเซลล์ของเซลล์

มะเร็งผิวหนัง A375  ได้เพิ่มมากข้ึนตามปริมาณสารแกม

ม่าออไรซานอลในน�้ามันร�าข้าว และมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด

ที่ ปริมาณสารแกมม่าออไรซานอล 18,000 พีพีเอ็ม ระดับ

ความเข้มข้น 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง A375  ลดปริมาณของเซลล์

มีชีวิตได้ 50% ได้ดีท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุม 

(negative cell) 
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3. ทดสอบควำมสำมำรถของน�้ำมันร�ำข้ำวที่มี

สำรแกมม่ำออไรซำนอล 5,000 - 18,000 พีพีเอ็ม ด้ำน

กำรออกฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระเบื้องต้น โดยวิธี DPPH 

scavenging assay

ค่าการยบัยัง้สารออกซเิดชนั (DPPH) ที ่50% (IC
50
) 

ซึ่งเราสามารถค�านวณจากสมการจากการสร้างกราฟท่ีได้

จากผลการทดสอบ จากรูปท่ี 3 ค่า IC
50
 มีค่าดังนี้ RBO:GO 

5,000 ppm = 7.9 mg/ml, RBO:GO 8,000 ppm = 

7 mg/ml, RBO:GO 15,000 ppm = 4.8 mg/ml และ 

RBO:GO 18,000 ppm = 4.0 mg/ml เนื่องจากค่า IC
50
 

ต�่าจะให้ค่าการยับยั้งสารออกซิเดชันท่ีสูง แสดงว่าค่าการ

ยับยั้งสารออกซิเดชันที่ดีที่สุด คือ  RBO:GO 18,000 ppm

ภำพ 2 แสดงลักษณะผล Tube formation  ของน�้ามันร�าข้าว 0.05 mg/ml ท่ีมีสาร gamma oryzanol (GO) 5,000, 
8,000, 15,000 และ 18,000 พีพีเอ็ม

ภำพ 3 แสดงลักษณะผล Antioxidant ของน�้ามันร�าข้าว 0.05 mg/ml ท่ีมีสาร gamma oryzanol (GO) 5,000, 
8,000, 15,000 และ 18,000 พีพีเอ็ม

4. ผลกำรพัฒนำต�ำรับ

จากสูตรต้ังต้นเป็นสูตรมาตรฐานที่มีระบบความ

คงตัวโดยใช้ Gelling agent ไม่สามารถเป็นสูตรต�ารับท่ี

เหมาะสมส�าหรับปริมาณสารส�าคัญที่อยู่ในวัตภาคน�้ามัน 

ปริมาณ 10 – 20 % w/w  เนื่องจากเป็นสัดส่วนที่มีปริมาณ

สูง ดังนั้นเพื่อให้สูตรต�ารับมีความคงตัว และมีความเหมาะ

สมสามารถกกัเกบ็สารส�าคญั จงึมกีารปรบัส่วนประกอบโดย

เพิ่ม  Glyceryl monostearate  ท่ีท�าหน้าท่ีเสริมฤทธ์ิเป็น 

Emulsifier ในระดับความเข้มข้น 3% w/w, 3.5% w/w 

และ 4% w/w และ ท่ีระดับความเข้มข้นของ Glyceryl 

monostearate   3.5% w/w เป็นระดับท่ีเหมาะสมจึง

น�าไปพัฒนาสูตรต�ารับอิมัลชันเจลที่มีส่วนประกอบของ

น�้ามันร�าข้าวต่อไป
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5. ผลกำรประเมินลักษณะทำงกำยภำพและทดสอบ

ควำมคงตัวของสูตรต�ำรับอิมัลชันเจลท่ีมีส่วนประกอบ

ของน�้ำมันร�ำข้ำว

5.1 จำกกำรประเมินลักษณะทำงกำยภำพของ

สูตรต�ำรับและน�ำไปศึกษำควำมคงตัว ในสภาวะอุณหภูมิ

ห้อง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ (อุณหภูมิ 27–30 องศาเซลเซียส) 

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ อยู่ในสภาวะโดนแสง และ

ไม่โดนแสง ประเมินผลทางกายภาพ โดยทดสอบลักษณะ

ภายนอกที่เห็นลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์ สี กลิ่น การไหลของ

ผลิตภัณฑ์ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และความหนืด พบ

ว่า ทั้ง 8 สูตรต�ารับ มีลักษณะเป็นครีมเจลข้นเล็กน้อย สี

เหลืองอ่อน ขุ่นทึบแสง มีกลิ่นจ�าเพาะซึ่งมาจากน�้ามันร�า

ข้าว และค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงกลาง และหลัง

การทดสอบ พบว่า ทั้ง 8 สูตรต�ารับ 

ด้านลักษณะภายนอกที่เห็นมีความคงตัวดี สี ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงจากเดิม 

ความหนืด หลังศึกษาความคงตัว ในสภาวะ

อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 สัปดาห์    ของสูตรต�ารับอิมัลชัน

เจลที่มีส่วนประกอบของน�้ามันร�าข้าวทั้ง 10% w/w, 15% 

w/w และ20% w/w ค่าความหนืดเพิ่มข้ึนไม่แตกต่างจาก

ก่อนศึกษาความคงตัว และค่าความหนืดอยู่ในช่วง 3258-

4300 cP (ตาราง 1 )  

ความเป็นกรด-ด่าง หลังศึกษาความคงตัว ใน

สภาวะอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ของสูตรต�ารับ

อิมัลชันเจลที่มีส่วนประกอบของน�้ามันร�าข้าวทั้ง 10% 

w/w, 15% w/w และ20% w/w ค่าความเป็นกรด-ด่าง

เพิ่มข้ึนไม่แตกต่างจากก่อนศึกษาความคงตัว และค่าความ

เป็นกรด-ด่าง  อยู่ในช่วงกลาง (ตาราง 1)

ภำพ 4 แสดงลักษณะทางกายภาพที่สังเกตจากการมองเห็นของสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์ ท่ีประกอบด้วยน�้ามันร�าข้าว ที่มี
สาร gamma oryzanol (GO) 18,000  พีพีเอ็ม (สูตรท่ี 1 : สูตรพื้นฐาน, สูตรท่ี 2 : RBO 10% w/w, สูตรท่ี 3 : RBO 
15% w/w และ สูตรที่ 4 : RBO 20% w/w)
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5.2 จำกกำรทดสอบควำมคงตัวทำงกำยภำพ

ของสูตรต�ำรับน�ำไปศึกษำควำมคงตัวภำยใต้สภำวะเร่ง

ด้วยวิธีร้อนสลับเย็น : Heating/Cooling (อุณหภูมิ  

-5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วน�าไปเก็บใน

ตู้อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง) 

นาน 6 รอบ แล้วประเมินผลทางกายภาพ โดยแบ่งออก

เป็น 2 กลุ่ม คือ อยู่ในสภาวะโดนแสง และไม่โดนแสง แล้ว

ประเมินผลทางกายภาพ โดยทดสอบลักษณะภายนอกท่ี

เห็นลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์ สี กลิ่น การไหลของผลิตภัณฑ์ 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และความหนืด พบว่า ทั้ง 8 สูตร

ต�ารับ มีลักษณะเป็นครีมเจลข้นเล็กน้อย สีเหลืองอ่อน ขุ่น

ทึบแสง มีกลิ่นจ�าเพาะซึ่งมาจากน�้ามันร�าข้าว และค่าความ

เป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงกลาง และหลังการทดสอบ พบว่า  

ทั้ง 8 สูตรต�ารับ 

ด้านลักษณะภายนอกที่เห็นมีความคงตัวดี สี ไม่มี

การเปล่ียนแปลงจากเดิม (ตาราง 2) 

ความหนืด หลังศึกษาความคงตัว ภายใต้สภาวะ

เร่ง จ�านวน 6 รอบ ของสูตรต�ารับโลช่ันท่ีมีส่วนประกอบ

ของน�้ามันร�าข้าว 10% w/w ค่าความหนืดลดลงไม่แตก

ต่างจากก่อนศึกษาความคงตัว และค่าความหนืดอยู่ใน

ช่วง 3600-3900 cP และสูตรต�ารับอิมัลชันเจลที่มีส่วน

ประกอบของน�้ามันร�าข้าว 15% w/w ค่าความหนืดไม่

แตกต่างจากก่อนศึกษา  ความคงตัว และค่าความหนืดอยู่

ในช่วง 3600-3900 cP และ และสูตรต�ารับอิมัลชันเจลที่

มีส่วนประกอบของน�้ามันร�าข้าว 20% w/w ค่าความหนืด

ไม่แตกต่างจากก่อนศึกษา ความคงตัว และค่าความหนืด

อยู่ในช่วง 3500-3700 cP (ตาราง 2)

ความเป็นกรด-ด่าง หลังศึกษาความคงตัว ภาย

ใต้สภาวะเร่ง จ�านวน 6 รอบ ของสูตรต�ารับโลช่ันท่ีมีส่วน

ประกอบของน�้ามันร�าข้าวท้ัง 10% w/w, 15% w/w 

และ20% w/w ค่าความเป็นกรด-ด่างไม่แตกต่างจาก

ก่อนศึกษาความคงตัว และค่าความเป็นกรด-ด่าง ณ เวลา 

before และ after ท่ีเวลาต่าง ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ท้ังหมด 6 รอบอยู่ในช่วงกลาง (ตาราง 2)
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สรุปและอภิปรำยผลกำรทดลอง

น�า้มนัร�าข้าวมคีวามหลากหลายในคณุสมบตัหิลาย

ด้าน ปัจจุบันได้น�าน�้ามันร�าข้าวเข้ามาใช้ในด้านการรักษา 

และบ�าบดัโรค เนือ่งจากน�า้มนัร�าข้าวมสีารส�าคญัทีเ่ป็นองค์

ประกอบส�าคัญหลายองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบเหล่า

นั้นล้วนแต่มีฤทธิ์ในการป้องกันความเสื่อม และบ�าบัดโรค

ได้อย่างมากมาย ส�าหรบัโรคมะเรง็ ได้มกีารน�ามาศกึษาและ

ทดลองในระดับเซลล์ ซึ่งผลการทดลองที่ได้ต่างสนับสนุน

ถึงผลด้านการยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็ง งานวิจัย

ฉบบัน้ีศกึษาฤทธ์ิการยบัยัง้การแพร่กระจายของเซลล์มะเรง็

ผิวหนัง A375 พบว่า  ฤทธิ์การยับยั้งการแพร่กระจาย

ของเซลล์มะเร็งผิวหนัง A375 จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของ

ปริมาณสารแกมม่าออไรซานอลที่เพิ่มขึ้น ค่าความเข้ม

ข้นของปริมาณสารแกมม่าออไรซานอลที่ยับยั้งการแพร่

กระจายของเซลล์ได้สูงที่สุดที่ระดับปริมาณสารแกมม่า

ออไรซานอลใน 18,000 ppm ปริมาณ 0.05 มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร   ในการทดสอบด้านความเป็นพิษของสารแกม

ม่าออไรซานอล และด้านการทดสอบ ผลต่อการเคลื่อน

ย้ายที่  ผลต่อการบุกรุก ผลต่อการเกาะตัวในที่ใหม่ และ

ต้านการสร้างหลอดเลือดใหม่ของเซลล์มะเร็งผิวหนัง สาร

แกมม่า      ออไรซานอล ปริมาณ 18,000 พีพีเอ็ม ระดับ

ความเข้มข้น 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถยับย้ังการ

เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง A375  ลดปริมาณของเซลล์

มีชีวิตได้ 50% ได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุม 

(negative cell)  ตามสัดส่วนของปริมาณสารแกมม่า

ออไรซ่านอล เช่นเดียวกับผลการศึกษาด้านฤทธิ์การต้าน

อนุมูลอิสระ เน่ืองจากค่า IC50 ต�่าจะให้ค่าการยับยั้งสาร

ออกซิเดชันที่สูง แสดงว่าค่าการยับยั้งสารออกซิเดชันที่ดี

ที่สุด คือ  RBO:GO 18,000 ppm ที่มีค่า  = 4.0 mg/ml

จากการพัฒนาสูตรต�ารับโลชั่นที่มีส่วนประกอบ

ของน�้ามันร�าข้าวมีการปรับระบบ Emulsifier ที่ใช้ในสูตร

ต�ารับโลชั่น คือ Glyceryl monostearate เกิดปฏิกิริยา 

Saponification กับด่างอ่อน (Triethanolamine) ท�า

หน้าที่ลดแรงตึงผิวระหว่างผิวของน�้าและน�้ามัน จึงสามารถ

ท�าให้สูตรต�ารับคงตัวได้ดี โดยปริมาณท่ีเหมาะสมและ

สามารถท�าให้สารส�าคัญที่อยู่ในวัตภาคน�้ามันคงตัว และ

จากสูตรพื้นฐานได้น�ามาพัฒนาต่อโดยใส่สารส�าคัญ คือ

น�้ามันร�าข้าวท่ีมีปริมาณสารแกมม่าออไรซานอล 18,000 

ppm 10% w/w, 15% w/w และ20% w/w มีลักษณะ

ภายนอก ด้านลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์ สี กลิ่น การไหล

ของผลิตภัณฑ์ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และความหนืด 

เหมาะสม และเมื่อทดสอบด้านความคงตัว ท้ัง 2 สภาวะ 

ท่ีอุณหภูมิห้อง และภายใต้สภาวะเร่งซ่ึง แต่ละสภาวะ มี

ท้ังโดนแสง และไม่โดนแสง พบว่า ท้ัง 4 สภาวะมีความ

คงตัวดี แต่สูตรต�ารับ โลช่ันท่ีมีน�้ามันร�าข้าวมีปริมาณสาร

แกมม่าออไรซานอล 18,000 ppm ปริมาณ 20% w/w 

เมื่อเปรียบเทียบ กับสูตรต�ารับท่ีมีปริมาณน�้ามันร�าข้าวมี

ปริมาณสารแกมม่าออไรซานอล 18,000 ppm ปริมาณ 

10% w/w และ15% w/w ด้านลักษณะความหนืด พบว่า 

สูตรต�ารับที่มีปริมาณ น�้ามันร�าข้าวมีปริมาณสารแกมม่าออ

ไรซานอล 18,000 ppm 20% w/w มีความข้นหนืดที่ต�่า 

อาจมีแนวโน้มท่ีจะเสียสภาพความคงตัวได้สูง เมื่อระยะ

เวลาผ่านไป อาจต้องมีการพัฒนาระบบโลชั่นให้มีความ

ข้นหนืดเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการคงตัวชองสูตรต�ารับให้

สูงขึ้น  และจากการทดสอบสูตรต�ารับโลชั่นที่มีน�้ามันร�า

ข้าวปริมาณสารแกมม่าออไรซานอล 18,000 ppm เป็น

สารส�าคัญมีฤทธิ์ด้านการยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์

มะเร็งผิวหนังได้ และมีฤทธิ์การ

ต้านอนุมูลอิสระได้ดี อยู่ในสูตรต�ารับท่ีผ่านการ

ทดสอบความคงตัวแล้ว จึงเป็นที่น่าให้ความส�าคัญด้าน

การทดสอบประสิทธิภาพของสูตรต�ารับโลชั่นที่มีน�้ามัน     

ร�าข้าวมีปริมาณสารแกมม่าออไรซานอล 18,000 ppm 

ในระดับอาสาสมัครเพื่อดูประสิทธิภาพด้านอื่น ๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ

เชื้อราเอนโดไฟต์หลายสกุล สามารถสังเคราะห์สารในกลุ่มแอลคาลอยด์และสารที่มีไนโตรเจนภายในโครงสร้าง

ได้หลายชนิด ได้แก่ Aspergillus sp., Campylocarpon sp., Chaetomium sp., Coniothyrium sp., Emericella 

sp. , Eutypella sp., Fusarium sp., Paecilomyces sp. , Paraphaeosphaeria sp., Penicillium sp. , Phoma 

sp., Phomopsis sp. และ Trichoderma sp. และเมื่อน�าสารท่ีแยกได้มาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงชนิดต่างๆ

กัน พบว่า มีฤทธิ์ที่เป็นพิษที่ดีมากจนถึงเล็กน้อยต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงหลายชนิด และให้ค่าค่าความเข้มข้นของสารที่

มีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์ได้ร้อยละ 50 ในช่วงกว้าง

ค�ำส�ำคัญ: ฤทธิ์ต้านมะเร็ง, ราเอนโดไฟต์, แอลคาลอยด์, ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์

Abstract

Many genera of endophytic fungi including  Aspergillus sp., Campylocarpon sp.,  

Chaetomium sp., Coniothyrium sp., Emericella sp. , Eutypella sp., Fusarium sp., Paecilomyces sp. ,  

Paraphaeosphaeria sp., Penicillium sp. , Phoma sp., Phomopsis sp. and Trichoderma sp. are able to 

synthesize alkaloids and nitrogen-containing compounds. These isolated compounds, when tested 

against different cancer cell lines, displayed  strong to weak cytotoxic activity with wide range of  IC
50
 

values.

Keywords: anti-cancer activity, endophytic fungi, alkaloids, nitrogen-containing compounds, cytotoxic  
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บทน�ำ 

โรคมะเรง็ คือโรคทีเ่กดิจากเซลล์ไม่สามารถควบคมุ

การแบ่งเซลล์และการเจริญ เมื่อเซลล์เกิดกระบวนการ

ผ่าเหล่า (mutation) เซลล์มะเร็งสามารถลุกลามและ

ท�าลายเน้ือเยื่อหรืออวัยวะ ลุกลามเข้าต่อมน�้าเหลืองใกล้

เคียง ในที่สุดก็แพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือด กระแสน�้า

เหลือง แพร่กระจายไปทุก ๆ อวัยวะ และทุก ๆ ต่อมน�้า

เหลือง ท�าลายอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย ท�าให้เกิดการล้ม

เหลวของอวัยวะนั้นๆ อวัยวะที่มักเกิดอาการและตรวจ

พบได้บ่อย คือ ปอด ตับ กระดูก ไขกระดูก สมอง และ

ต่อมน�้าเหลือง ด้วยเหตุนี้โรคมะเร็งจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วย

เสียชีวิต จากการล้มเหลวในการท�างานของอวัยวะส�าคัญ

ต่างๆ ได้แก่ ไขกระดูก ปอด ตับ ไต และสมอง องค์การ

อนามัยโลกรายงานว่ามีผู ้เสียชีวิตจากมะเร็งเป็นจ�านวน 

8.8 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2015 และมีแนวโน้มที่มีจ�านวน

เพิ่มสูงขึ้นเป็น 12.6 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2030   ปัจจุบัน

กระบวนการในการรักษามะเร็งประกอบไปด้วย เคมีบ�าบัด 

(chemotherapy) , การฉายรังสี(    -radiation ), การ

บ�าบดัทางภมูคิุม้กนั(immunotherapy) หรอืการรกัษาด้วย

ยีนฆ่าตัวตาย (suicide gene therapy) ผ่านกระบวนการ 

apoptosis (Ghobrial, Witzig, and Adjei, 2004)   ซ่ึง

เคมีบ�าบัด เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการรักษา

มะเร็งที่อยู่ในขั้นลุกลาม หากแต่ว่า การดื้อยาหลายชนิด

ของเซลล์มะเร็ง และผลข้างเคียงของยา ยังเป็นอุปสรรคที่

ส�าคัญในการรักษาโดยวิธีเคมีบ�าบัด (Coates et al., 1983) 

ผลิตภัณฑ ์ธรรมชาติที่ เป ็นสารทุ ติยภูมิจาก

กระบวนการเมทาบอลิซึมของพืช สัตว์ แมลง และจุลินทรีย์ 

อันประกอบด้วย แอลคาลอยด์ เทอร์ปีน สเตียรอยด์ โพลีคี

ไทด์ ควิโนน ลิกแนน เอสเทอร์ แลคโตน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติที่ค้นพบใหม่มากกว่า 100 ชนิด มีฤทธิ์ต้านเช้ือ

จุลินทรีย์ (Seetharamana et al., 2018) ฤทธิ์ต้านเช้ือ

แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ (Radic & Štrukelj, 

2012)  การน�ามาพัฒนาทางคลินิค โดยเฉพาะการใช้เป็น

สารต้านการติดเชื้อ เป็นสารต้านมะเร็ง (Harvey, 2008) 

เช่น Taxol (paclitaxel) เป็นยาเคมีบ�าบัด ที่สกัดได้จาก

เปลือกของต้นยู (Bark from the Pacific yew, พืชในกลุ่ม

ทเุรียนเทศหรือทเุรยีนน�า้) น�ามาใช้รกัษามะเรง็ได้หลายชนดิ 

เช่น มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งคาโปซิ

ซาร์โคมา มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก  ปัจจุบันมีรายงานว่า 

เช้ือราหลายชนิด เช่น Colletotrichum gloeosporioi-

des, Glomerella cingulata, Nigrospora sphaerica, 

Pestalotiopsis guepinii, Alternaria alternata, และ 

Fusarium solani สามารถสร้างสารนี้ได้ (Andradea et 

al., 2018) การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม, ฤดูกาล และ 

ภูมิศาสตร์ ปัญหาการตัดไม้ท�าลายป่า, การสูญพันธุ์ของ

พืชสมุนไพร ส่งผลกระทบต่อพืชท่ีเป็นแหล่งให้สารส�าคัญ 

ท�าให้แหล่งของสารส�าคัญลดลง  และเกิดปัญหาในการ

แยกสารส�าคัญเพิ่มเติมจากแหล่งเดิม  แต่ในปัจจุบัน ได้มี

การศึกษาถึงการด�ารงชีวิตร่วมกันของ ราเอนโดไฟต์และ

พืช พบว่า ราเอนโดไฟต์สามารถสร้างสารส�าคัญได้หลาย

ชนิด รวมถึงยังมีสารส�าคัญอีกหลายชนิดที่เป็นสารใหม่และ

ยังไม่ถูกน�ามาวิจัย (Kharwar et al., 2011) ในบทความ

นี้ได้รวบรวมข้อมูลของสารในกลุ่มแอลคาลอยด์ที่ได้จาก

ราเอนโดไฟต์ ซ่ึงเป็นสารใหม่ และมีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์

มะเร็ง โดยรวบรวมข้อมูลในช่วงปี 2014-2019 

รำเอนโดไฟต์

ราเอนโดไฟต์จากพืชเป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ใน

เนื้อเยื่อของพืชท่ีเป็นเจ้าบ้านโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือ

ก่อโรคพืช (Stone, Bacon and White, 2000) เป็นแหล่ง

ของสารชวีภาพ และสารใหม่ หลายกลุม่ เช่น แอลคาลอยด์, 

เทอร์พีนอยด์, สเตียรอยด์, ควิโนน, ไอโซคูมาริน, ลิกแนน, 

ฟีนอล และแลกโตน (Zhang, Song, and Tan, 2006; Yu 

et al., 2010)   โดยสารส�าคัญท่ีแยกได้นั้นแสดงฤทธิ์ทาง

เภสัชวิทยาแตกต่างกัน เช่น ต้านอนุมูลอิสระ, ต้านไวรัส, 

ต้านเบาหวาน, ยาปฏิชีวนะ, ต้านมะเร็ง และ กดภูมิคุ้มกัน 

(Strobel & Daisy, 2003; Gutierrez, Gonzalez, and 

Ramirez, 2012; Challinor & Bode, 2015; Koul et 

al., 2016) การด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างจุลินทรีย์กับ

พืช มีหลักฐานจากการพบและวิเคราะห์ซากฟอสซิลของ

เนื้อเยื่อพืช (Taylor & Taylor, 2000; Liu, 2015) และ

การด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของพืชกับราเอนโดไฟต์ แสดงให้

เห็นถึงความสมดุลระหว่างกลไกในการป้องกันตัวเองของ

พืชและการสร้างความเสียหายจากการด�ารงชีวิตภายใน

เซลล์ของพืชโดยราเอนโดไฟต์  ในกระบวนการสร้างความ

สมดุลนั้น พืชท่ีเป็นเจ้าบ้านจะเป็นแหล่งอาหารและท่ีหลบ
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ภยัให้กบัราเอนโดไฟต์ ในขณะทีร่าเอนโดไฟต์สร้างสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพที่ช่วยในการเจริญ และช่วยในการด�ารง

ชีวิตของพืช (Chandra , 2012)   พืชชั้นต�่าและพืชช้ันสูง

บนโลกมีมากกว่า  300,000 ชนิด แต่มีเพียงบางชนิดที่

เป็นแหล่งของราเอนโดไฟต์ และมีราเอนโดไฟต์เพียงไม่ก่ี

สายพันธุ์เท่าน้ัน ที่ได้ถูกน�ามาสกัดแยกและศึกษาฤทธิ์ทาง

ชีวภาพของสารส�าคัญที่เป็นสารทุติยภูมิจากกระบวนการ

เมทาบอลิซึม

สายพันธุ์ราเอนโดไฟต์ที่แยกได้และมีสารท่ีมีฤทธิ์

เป็นพิษต่อเซลล์ประกอบไปด้วย Ascomycota (97%), 

Basidiomycota (2%), Mucomycota (1%)  สายพันธุ์ 

Ascomycota เป็นสายพันธุ์ที่พบมากที่สุด สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 4 ชั้น ได้แก่ Sordariomycetes (40%), 

Dothideomycetes (31%), Eurotiomycetes (24%), 

Pezizomycetes (1%) และ Agaricomycetes (2%)   รา

เอนโดไฟต์ที่แยกได้จากพืชมากกว่า 109 สายพันธุ์ สามารถ

จ�าแนกได้เป็น 50 สกุล เช่น Aspergillus (10 สายพันธุ์), 

Penicillium (10 สายพันธุ์), Pestalotiopsis (10 สาย

พันธุ์), Fusarium (6 สายพันธุ์), Phomopsis (6 สายพันธุ์), 

Alternaria (5 สายพันธุ์) และ สกุลที่มีจ�านวนสมาชิกน้อย

กว่า 5 อีก 3 สกุล (Chen et al., 2014)

แอลคำลอยด์และสำรประกอบที่มีไนโตรเจนภำยใน

โครงสร้ำงที่เป็นพิษต่อเซลล์จำกรำเอนโดไฟต์

แอลคาลอยด์เป็นสารทติุยภมูทิีไ่ด้จากกระบวนการ

เมทาบอลิซึมมีไนโตรเจนอยู่ในโครงสร้าง พบในอาณาจักร

พืชและราหลายชนิด (Rasmussen, Parsons, and 

Jones, 2012)  อาณาจักรราเป็นแหล่งท่ีส�าคัญของสาร

จากกระบวนการเมทาบอลิซึมท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ และจะ

น�าไปพัฒนาเป็นยาและช่วยในการปกป้องพืช (Duarte et 

al., 2012)   ราเอนโดไฟต์ผลิตสารในกลุ่มเอไมด์(Bladt, 

Frisvad, and Knudsen, 2013)  แอลคาลอยด์ (Roberts 

& Lindow, 2014)  และ mycotoxin (Atanda et al., 

2011)  ท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพได้หลายชนิด 

แอลคาลอยด์ที่ได้จากพืชหรือราเอนโดไฟต์มีฤทธิ์

ทางชีวภาพหลากหลายชนิด เช่น ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ ฆ่า

แมลง ฤทธิเ์ป็นพษิต่อเซลล์ ฤทธิต้์านมะเรง็ (Wang, Zhang, 

and Lin, 2011;  Kharwar , Mishra, and Gond, 2011; 

Chandra, 2012)   ฤทธิ์ในการต้านมะเร็งของสารส�าคัญ

ได้ถูกศึกษามากข้ึน  เนื่องจากกระบวนการและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยของการแยกสารและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของ

โครงสร้างสาร ท�าให้สามารถค้นพบและจ�าแนกสารในกลุ่ม

แอลคาลอยด์ชนิดใหม่เพิ่มมากข้ึน

    -hydroxy-deacetyl-18-deoxycytochalastin 

H [1] ได้จากราเอนโดไฟต์ Trichoderma harzianum 

ท่ีแยกจากส่วนใบของ Cola nitida แสดงฤทธิ์เป็นพิษต่อ

เซลล์เพาะเลีย้ง มะเรง็ต่อมน�า้เหลอืงของหน ู(L5178Y) และ 

เซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งรังไข่ของมนุษย์ ด้วยค่า IC50 เท่ากับ  

2.55 และ 6.97 µM ตามล�าดับ  (Chen et al., 2015a)  
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ภำพ 1    -hydroxy-deacetyl-18-deoxycytochalastin H
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Multirostatin A [2] และ 20-oxo-deoxapho-

min [3] แสดงความเป็นพิษต่อ เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ของมนุษย์ , มะเร็งของผนังถุงลมปอดของมนุษย์, SMMC 

7221, เซลล์มะเร็งเต้านม MCF-7 และ  SW- 480 โดยให้

ค่า IC50 อยู่ในช่วงระหว่าง 7.7 และ 15.8 µM โดยท่ีสาร

ดังกล่าวนั้นแยกจากราเอนโดไฟต์ Phoma multirostrata 

EA-12 ท่ีได้จากใบของ Eupatorium adenophorum 

(Chen et al., 2015b) Scoparasin C [4] จากราเอนโด

ไฟต์ Eutypella scoparia PSU-H267 ท่ีแยกจากส่วน

ใบของยางพารา (Hevea brasiliensis) แสดงฤทธิ์เป็น

พิษต่อเซลล์ Vero ได้ดีมากด้วยค่า IC
50

 เท่ากับ  1.19 µM 

(Kongprapan et al., 2015)   
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เมื่อสกัดแยกสารจากการเพาะเลี้ยง Penicillium 

chrysogenum V11 (แยกได้จากเส้นใบของ Myoporum 

bontioides) สามารถแยกสารออกมาได้ 2 ชนิดได้แก่  Pe-

nochalasin I [5] และ J [6] เมื่อน�าไปทดสอบความเป็นพิษ

ต่อเซลล์เพาะเลี้ยง MDA-MB-435 และ SGC-7901 พบว่า 

Penochalasin I [5] มีความเป็นพิษสูงต่อเซลล์เพาะเลี้ยง 

ส่วน Penochalasin J [6] มีความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะ

เล้ียงปานกลาง (Huang et al., 2016)   เมื่อน�าเนื้อเยื่อ

สดของต้นแสมทะเล (Avicennia marina)  สามารถแยก

รา Penicillium brocae MA-231 ซึ่งผลิตสารอนุพันธ์ใน

กลุ่ม diketopiperazine ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างโมเลกุล

ด้วยพันธะไดซัลไฟต์  6 ชนิด ได้แก่  brocazine A, B, C, 

D, E และ  F [7-12] เมื่อน�าสารทั้ง 6 ชนิดมาทดสอบความ

เป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยง มะเร็งต่อมลูกหมาก(DU145), 

Hela, เซลล์มะเร็งตับ (HepG2), เซลล์มะเร็งเต้านม (MCF-

7), NCI-H460, เซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร(SGC-7901), 

เซลล์มะเร็งตับอ่อน (SW1990), เซลล์มะเร็งล�าไส้ใหญ่ 

(SW480) และ เซลล์เนื้องอกสมองกลิโอมา (U251) พบว่า 

brocazine A, B, E และ F มีพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยง โดย

ให้ค่า IC50 อยู่ในช่วง 0.89 ถึง 9.0 µM แต่ brocazine C 

และ D  ไม่มีฤทธิ์ เนื่องจากโครงสร้างท่ีมีพันธะคู่ท่ีต�าแหน่ง 

C-6 และ C-6  (เปรียบเทียบระหว่างโครงสร้าง E และ 

F กับ C และ D) หรือ มีพันธะคู่เพียงต�าแหน่งเดียวที่  

C-6/6  เชื่อมกับหมู่คีโตน ที่ต�าแหน่ง C-5/5  (เปรียบ

เทียบระหว่างโครงสร้าง A และ B กับ C และ D) ท�าให้มี

ความเป็นพิษสูง  โครงสร้าง A และ B มีความเป็นพิษสูง

ต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง SW480 ด้วยค่า IC
50

 เท่ากับ 2.0 

และ 1.2 µM ตามล�าดับ ในขณะท่ี โครงสร้าง F มีความเป็น

พิษสูงต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง DU145 และ NCI-H460 

ด้วยค่า  IC50 เท่ากับ 1.7 และ 0.89 µM ตามล�าดับ และ

มีรายงานว่า สะพานเชื่อมไดซัลไฟต์ มีผลต่อความเป็นพิษ

ของเซลล์ ในขณะทีห่มูไ่ทโอเมทลิสองหมูไ่ม่ท�าให้สารมฤีทธิ์ 

(Meng et al., 2014)
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Phomazine B [13] ซึ่ ง เป ็นสารในกลุ ่ม  

thiodiketopiperazine แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์

เพาะเล้ียง MGC-803 ด้วยค่า IC
50

 เท่ากับ  8.5 µM  

Phomazine B [13] เป็นสารที่ได้จากน�้าหมักจากการเพาะ

เล้ียงเชื้อ Phoma sp. OUMCMDZ-1847  ซึ่งเป็นเช้ือรา

ที่ได้จากรังกะแท้ (Kandelia candel) 

(Kong et al . ,  2014)  สารในกลุ ่ม  

diketopiperazine heterodimer ท่ีช่ือว่า asperazine 

A [14] จากเช้ือราเอนโดไฟต์ Aspergillus niger แสดง

ความเป็นพิษต�่าต่อเซลล์เพาะเลี้ยง A2780 ด้วยค่า IC
50 

เท่ากับ 56.7 µM (Li et al., 2015)   
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ราเอนโดไฟต์ Chaetomium sp. 88194 ให้สาร

ในกลุ่ม indole diketopiperazine คือ Chaetocochins 

G [15] ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยง MCF-7 ด้วยค่า IC
50
 

เท่ากับ 8.3 µg/ml และท�าให้เซลล์ MCF-7 หยุดยั้งการ

แบ่งเซลล์ในระยะ G2/M และกระตุ้นการตายของเซลล์

แบบ apoptosis  โดย Chaetocochin G ไปกระตุ้น 

Caspase 3, PARP และ ท�าให้เกิดการเพ่ิมจ�านวนยีนท่ี

กระตุ้นให้เกิด apoptosis  (Bax) มากกว่า ยีนต้านการเกิด 

apoptosis (Bcl-2)  (Wang et al., 2015)  สาร 2 ชนิด  

(Spirobrocazine C [16] และ brocazine G [17]) จาก

เชื้อราเอนโดไฟต์ Penicillium brocae MA-231 ของ

ต้น Avicennia marina เมื่อน�าสารทั้ง 2 ไปทดสอบ

ความเป็นพิษต่อเซลล์พบว่า Spirobrocazine C [16] 

ให้ผลปานกลางกับเซลล์เพาะเลี้ยง A2780 (IC
50

 เท่ากับ 

59 µM) brocazine G [17] ให้ผลดีกับเซลล์เพาะเลี้ยง 

A2780 และ A2780 CisR ด้วยค่า IC
50

 เท่ากับ  1.67 

และ 12.63 nM ตามล�าดับ ซึ่งมีค่าดีกว่า cisplatin ท่ี

ใช้เป็นตัวควบคุม (ค่า IC
50 

เท่ากับ 664 และ 661 µM) 

(Meng et al., 2016) (ETP) จ�านวน 3 ชนิด ได้แก่  

penicisulfuranols A-C  [ 18 -20 ]  แยกได ้ จ าก

เ ชื้ อ ร า  Penicill ium janthinellum HDN13 -

3 0 9  ที่ อ า ศั ย อ ยู ่ บ น ต ้ น ล� า พู  ( S o n n e r a t i a  

caseolaris) สารท้ัง 3 ชนิด แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์

เพาะเลี้ยง HeLa และ HL-60 ด้วยค่า IC50 ในช่วงระหว่าง  

0.1 ถึง 3.9 µM และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้าง 

penicisulfuranols D-F [21-23] ซ่ึงไม่มีสะพานไดซัลไฟล์ 

(disulfide bridge) พบว่า ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะ

เลี้ยง (IC
50
 >30µM) สันนิษฐานได้ว่าสะพานไดซัลไฟล์มีผล

ต่อความเป็นพิษของสาร (Zhu et al., 2017a)  
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Aspergillus versicolor สร้างสาร aspergillines A-E 

[24-28]  เมื่อน�าไปทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะ

เลี้ยง NB4, A549, SHSY5Y, PC3 และ MCF-7 พบว่า 

aspergillines A, C และ D แสดงฤทธิ์ปานกลางต่อทุก

เซลล์เพาะเล้ียงด้วยค่า IC
50

 ในช่วงระหว่าง  1.2 ถึง 4.2 

µM ส่วน aspergillines B และ E แสดงฤทธิ์ปานกลาง

ต่อเซลล์เพาะเลี้ยง 4 ชนิด คือ  NB4, SHSY5Y, PC3, 

MCF7 ด้วยค่า IC
50

 ท่ีน้อยกว่า 10 µM สันนิษฐานว่า หมู่

เมทิลที่ N-1 (ของสาร 25, 26 และ 27) มีผลต่อความ

เป็นพิษของสาร (Zhou et al., 2014) ผลการทดสอบ

ความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยง HepG2 โดยใช้สาร  

fumitremorgin D [29] พบว่าเป็นพิษต่อเซลล์น้อย (ค่า 
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IC
50
 เท่ากับ 47.5 µM ) และสารดังกล่าวแยกได้จากเชื้อรา เอนโดไฟต์ Aspergillus fumigatus (Liang et al., 2015) 
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ผลการแยกสารจากเชื้อรา Paecilomyces variotii EN-

291 แยกได้จาก Grateloupia turuturu  ได้สารใหม่ใน

กลุ่ม prenylated indole alkaloids จ�านวน 2 ชนิด คือ 

dihydrocarneamide A [30] และ iso-notoamide B 

[31] มีความเป็นพิษน้อยเมื่อท�าการทดสอบกับเซลล์เพาะ

เลี้ยง NCI-H460 ด้วยค่า IC
50

 เท่ากับ  69.3 และ 55.9 

µmol/L ตามล�าดับ (Zhang et al., 2015)  
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Asperfumigatin [32] และ Iso-chaetominine [33] 

มีความเป็นพิษต่อเซลล์ต�่า เมื่อทดสอบกับเซลล์เพาะ

เล้ียง PC3 (ค่า IC
50

 เท่ากับ 30.6 และ 32.2 µM ตาม

ล�าดับ) สารทั้ง 2 ชนิด ได้จากการเพาะเลี้ยงราท่ีมาจาก 

Chinese liverwort (Hateroscyphus tener (S
TEPH

) 

Schiffn) คือ Aspergillus fumigatus (Xie et al.,2015)  

Emeriphenolicin E [34] ซึ่งเป็น isoindolone ที่มี 

meroterpenoid เป็นองค์ประกอบ สกัดได้จากเชื้อราเอน

โดไฟต์ Emericella nidulans HDN12-249 มีฤทธิ์ต้าน

เซลล์เพาะเลี้ยง HeLa, A549 และ HCT-116 ด้วยค่า IC
50
 

เท่ากับ 4.77, 12.04 และ 33.05 µM (Zhou et al., 2016)  
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V a r i o l o i d  A  [ 3 5 ]  จ า ก เ ชื้ อ ร า เ อ น โ ด ไ ฟ ต ์  

Paecilomyces variotii EN-291 จากสาหร่ายน�้าเค็ม  

(Grateloupia turuturu) แสดงฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์เพาะ

เล้ียง A549, HCT116 และ HepG2 ด้วยค่า IC
50

 เท่ากับ  

3.5, 6.4 และ 2.5 µg/ml ตามล�าดับ  Varioloid A [35] 

เป็นอนุพันธุ์ของสาร indolyl-6,10b-dihydro-5aH-[1]

benzofuro[2,3-b]indole (Zhang et al., 2016)  

Sp i ro t r yp ros ta t i n  F  [ 36 ]  เป ็ นสาร ในกลุ ่ ม  

i n d o l e - d i k e t o p i p e r a z i n e  แ ย ก ไ ด ้ จ า ก  

Penicillium brefeldianum (จากต้นโหราข้าวโพด (Pinellia  

ternate)) ที่เลี้ยงบนอาหารแข็ง เป็นพิษต่อเซลล์เพาะ

เลี้ยง HepG2 และ MDA-MB-231 ด้วยค่า IC
50

 เท่ากับ  

14.1 และ 35.5 µmol/L ตามล�าดับ (Gao et al., 2017)   

Yamchaetoglobosin A [37] เป็นสารที่เกิดจากปฏิกิริยา

ออกซิเดช่ันท่ีสัมพันธ์กับ cytochalasan แยกได้จากเชื้อ 

Chaetomium globosum ที่น�าไปใช้ในกระบวนการหมัก 

Chinese yam (Dioscorea opposita) แสดงความเป็น

พิษต่อเซลล์ HL-60, A-549, SMMC-7721, MCF-7 และ 

SW480 ท่ีให้อัตราส่วนของการยับยั้งเท่ากับ 96%, 67%, 

51%, 58% และ 61% เมื่อใช้ความเข้มข้นเท่ากับ 40 µM 

(Ruan et al., 2018)  
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Penochalasin K [38] ซึ่งเป ็นสารในกลุ ่ม  

chaetoglobosin แยกได้จากการเพาะเลี้ยงเชื้อราเอนไฟต์ 

(Penicillium chrysogenum V11) ของต้น Myoporum 

bontioides บนอาหารแข็ง Penochalasin K [38] แสดง

ความเป็นพิษต่อเซลล์ MDA-MB-435, SGC-7901 และ 

A549 ค่า IC
50

 น้อยกว่า 10 µM (Zhu et al., 2017b)   

เชื้อราเอนโดไฟต์ Phomopsis glabrae ที่แยกได้จากส่วน

ใบ ของต้น Pongamia pinnata ผลิตสาร Depsipeptide 

(PM181110) [39] ท่ีมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของมนุษย์ใน

หลอดทดลอง 40 ชนิด ให้ค่า เฉลี่ย IC
50

 เท่ากับ 0.089 

µM ฤทธิ์ต้านมะเรง็ในเนือ้เยือ่มะเรง็ปลกูถ่าย(xenograph) 

24 ชนิด ให้ค่า เฉลี่ย IC
50

 เท่ากับ 0.245 µM (Verekar 

et al., 2014)  
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Mulformin E [40] เป็นสารที่มีโครงสร้างเป็น

เพปไทด์ลักษณะวงแหวนซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโน 5 

ชนิด (Leu-Val-Ile-Cys-Cys) และมีพันธะไดซัลไฟด์เชื่อม

ระหว่างกรดอะมิโนซีสเทอีนทั้ง 2 โมเลกุล สร้างโดยรา 

Aspergillus tamarii ที่ได้จากรากของมะเดื่อ (Ficus 

carica) สาร Mulformin E [40] แสดงความเป็นพิษท่ีดี

มากต่อเซลล์เพาะเลี้ยง MCF-7 และ A549 ด้วยค่า IC50 

เท่ากับ 0.65 และ 2.42 µM ตามล�าดับ แต่ส่งผลน้อยต่อ

เซลล์ HepG2 ให้ค่า IC
50

 เท่ากับ 36.02 µM (Ma et al., 

2016) ส่วนรากของต้น Mentha longifolia L. สามารถ

แยกเชื้อราเอนโดไฟต์ในสกุล Fusarium เมื่อน�าไปเพาะ

เลี้ยง แยกได้สารในกลุ่ม cyclodepsipeptide ท่ีมีชื่อว่า 

fusaripeptide A [41] มีฤทธิ์ท่ีเป็นพิษโดยตรงต่อเซลล์

มะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนู (L5178Y) และ มีผลปานกลาง

ต่อเซลล์จากต่อมหมวกไตของหนูแรท (PC12) ด้วยค่า 

IC50 เท่ากับ 5.71 และ 9.55 µM ตามล�าดับ  (Ibrahim 

et al., 2018)  Campyridone D [42] จากเช้ือราเอนโด

ไฟต์สกุล Campylocarpon HDN13-307 จากรากของ 

Sonneratia caseolaris เป็นพิษต่อเซลล์ HeLa ด้วยค่า 

IC
50

 เท่ากับ 8.8 µM (Zhu et al., 2016)  
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Fusarithioamide A [43] เป็นอนุพันธ์ของ benzamide 

ได้จาก Fusarium chlamydosorium ซึ่งแยกได้จากส่วน

ใบของต้น Anvillea garcinii (Burmf.) DC.  มฤีทธิท์ีเ่ฉพาะ

เจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง BT-549 และ SKOV-3 ด้วยค่า IC50 

เท่ากับ 0.4 และ 0.8 µM ตามล�าดับ (Ibrahim et al., 

2016) N-demethylmelearoride A [44] เป็นสารใน

กลุ่ม macrolide ได้จากการเพาะเลี้ยงเช้ือ Penicillium 

brefeldianum บนอาหารแข็ง N-demethylmelearoride 

A [44] แสดงฤทธิ์ต่อเซลล์ HepG2  ด้วยค่า IC
50

 เท่ากับ 

36.6 µmol/L (Gao et al., 2017)

H
N

N

O

H3CO

OCH3

OCH3

H3CO

O

ภำพ 47 Peniproline A

N

N

O

O
O

HO
O

O

S

S

ภำพ 48 Botryosulfuranol A

Paraphaeosphearia neglecta FT462 (จากส่วนใบ

ของ Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm.) สร้างสาร 2 

ชนิด ได้แก่ paraphaeosphaeride E [45] และ G [46] มี

ฤทธิ์เป็นพิษต�่า แต่สามารถยับยั้ง NF-    Bได้ดีมาก ด้วยค่า 

IC
50

 เท่ากับ 7.1 และ 1.5 µM ตามล�าดับ (Li, 2017) 

สารที่แยกได้จากการเพาะเลี้ยง Penicillium 

 decumbens CP-4 จาก Cephalotaxus  mannii  ได้แก่ 

peniproline A [47] (เป็นสารในกลุ่ม 1-phenylamino-

2-pyrrolidone) มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์ Bel-7402 และ 

HeLa ด้วยค่า IC
50

 เท่ากับ 8.1 และ 15.5 µM ตามล�าดับ 

(Wang, 2017) Botryosulfuranol A [48] เป็นสารใน

กลุ่ม thiodiketopiperazines ได้จาก เชื้อราเอนโดไฟต์ 

Botryosphaeria mamane (ที่ได้จากส่วนใบสดของ 

ค�าแสด (Bixa orellana)) มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง

เพาะเล้ียง ได้แก่ HT-29, HepG2, Caco-2 และ  HeLa 

โดยยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งด้วยค่า GI
50

 เท่ากับ 

11.4, 8.0, 23.0 และ 18.2 µM ตามล�าดับ (Barakat et 

al., 2019)

สรุป 

สารในกลุ่มแอลคาลอยด์และสารที่มีไนโตรเจน

ภายในโครงสร้างท่ีเป็นสารใหม่ท่ีมีความเป็นพิษต่อเซลล์

มะเร็งเพาะเลี้ยง (ในช่วงปี 2014-2019) แยกได้จากราเอน

โดไฟต์ 14  สกุล  เมื่อน�าสารที่แยกได้ไปทดสอบความเป็น

พิษต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง พบว่า มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์

ในระดับที่ดีมากไปจนถึงเล็กน้อย ด้วยค่า IC50 ที่แตกต่าง

กันไป (ดังตาราง 1) 

Aspergillus sp. ได้สารใหม่ที่มีฤทธิ์จ�านวน 8 

ชนิด โดยเฉพาะ  Mulformin E ท่ีมีโครงสร้างเป็นเพปไทด์

ลักษณะวงแหวน จาก Aspergillus tamarii แสดงความ

เป็นพิษที่ดีมากต่อเซลล์เพาะเลี้ยง MCF-7 และ A549  และ

สารที่มีโครงสร้างเป็นเพปไทด์ลักษณะวงแหวน อีก 2 ชนิด 

คือ Depsipeptide และ Fusaripeptide A (ท่ีแยกได้จาก 

Phomopsis glabrae และ Fusarium sp. ตามล�าดับ) 

พบว่ามีฤทธิ์ที่เป็นพิษต่อเซลล์เช่นกันโดย Depsipeptide  

มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของมนุษย์ในหลอดทดลองได้ 40 
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ชนิด ส่วน Fusaripeptide A ฤทธิ์ที่เป็นพิษโดยตรงต่อ

เซลล์มะเรง็เมด็เลอืดขาวในหน ูสกลุ Botryosphaeria sp., 

Campylocarpon sp,. Chaetomium sp., Emericella 

sp., Eutypella sp.,  Phomopsis sp. และ  Trichoderma 

sp. สร้างสารใหม่ที่มีฤทธิ์สกุลละ 1 ชนิด สกุล Coniothy-

rium sp., Fusarium sp. และ Paraphaeosphaeria sp. 

สร้างสารใหม่ที่มีฤทธิ์สกุลละ 2 ชนิด  สกุล Paecilomyces 

sp. และ Phoma sp. สร้างสารใหม่ที่มีฤทธิ์สกุลละ 3 ชนิด 

Penicillium sp. สร้างสารใหม่ที่มีฤทธิ์จ�านวน 13 ชนิด  

สารแอลคาลอยด์ในกลุ่ม epipolythiodioxopiperazine  

(penicisulfuranols A–F) ที่ได ้จาก Penicillium 

janthinellum HDN13-309 และสารอนุพันธ์ในกลุ่ม  

diketopiperazine (brocazine A-F) จาก Penicillium 

brocae ซ่ึงสะพานไดซัลไฟล์ ภายในโครงสร้างท�าให้สาร

มีความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงมากข้ึน

ตำรำง 1 
ราเอนโดไฟต์และฤทธิ์ในการต้านมะเร็งของแอลคาลอยด์และสารประกอบท่ีมีไนโตรเจนภายในโครงสร้าง

ชื่อรำเอนโดไฟต์ พืช/ส่วนหรือ
เนื้อเยื่อของพืช

ชื่อสำร
เซลล์เพำะ

เลี้ยง/
เอนไซม์

ฤทธิ์ (IC
50

) ชนิดของ
กำรทดสอบ

Aspergillus fumigatus

Diphylleia  
sinensis

Fumitremorgin D 
[29] HepG2 47.5 µM

MTT assayHeteroscyphus 
tener

Asperfumigatin [32] PC3 30.6 µM

Isochaetominine 
[33] PC3 32.2 µM

Aspergillus niger Heteroscyphus
tener Asperazine A [14] A2780 56.7 µM MTT assay

Aspergillus tamarii Ficus carica Mulformin E [40] MCF-7,
A549,HepG2

0.65,2.42, 
36.02 µM MTT assay

Aspergillus versicolor
Paris  polyphylla 
var.
yunnanensis

Aspergilline A, C, D 
[24, 26, 27]

NB4, A549, 
SHSY5Y, PC3,
MCF7

1.2-4.2 µM MTT assay

Botryosphaeria  
mamane

Bixa Orellana Botryosulfuranol 
A [43]

HT-29 11.4 µM

MTT assay
HepG2 8.0 µM

Caco-2 23.0 µM

HeLa 18.2 µM

Campylocarpon sp. 
HDN13-307

Sonneratia  
caseolaris

Campyr idone D 
[42] Hela 8.8 µM SRB  

method
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ชื่อรำเอนโดไฟต์ พืช/ส่วนหรือ
เนื้อเยื่อของพืช

ชื่อสำร

เซลล์
เพำะ
เลี้ยง/

เอนไซม์

ฤทธิ์ (IC
50

) ชนิดของ
กำรทดสอบ

Chaetomium  
cochliodes 88194

Cymbidium 
goeringii Chaetocochin G [15]

MCF-7 8.3 µg/mL

MTT assayCaspase 
3, PARP, 
and Bax

> 8.3 µg/mL

Bcl-2 < 8.3 µg/mL

Chaetomium  
globosum
YNH-16

Hydrocharis 
dubia

Yamchaetoglobosin A 
[37]

HL-60, 
A-549, 
SMMC-
7721,
MCF-7, 
SW480

Inhibition 
ratios: 96%, 
67%, 51%, 
58%, 61% at 
40 µM

MTS assay

Emericella nidu-
lans HDN12-249

Tamarix  
chinensis

Emeriphenolicin E [34]
HeLa, 
A549, 
HCT-116

4.77, 12.04, 
33.05 µM

Eutypella scoparia 
PSUH267

Hevea  
brasiliensis

Scoparasin C [4] Vero 1.19 µM -

Fusarium  
chlamydosporium

Anvillea  
garcinia

Fusarithioamide A [38] BT-549, 
SKOV-3 0.4, 0.8 µM Neutral 

red assay

Fusarium sp. Mentha
longifolia 

Fusaripeptide A [41] L5178Y, 
PC12 5.71, 9.55 µM MTT assay

Paecilomyces  
variotii EN-291

Grateloupia 
turuturu

Dihydrocarneamide A 
[30]

NCI-H460

69.3 µmol/L -

Iso-notoamide B [31] 55.9 µmol/L -

Varioloid A [35]
A549, 
HCT116, 
HepG2

3.5, 6.4, 2.5 
µg/mL MTT assay

Paraphaeosphaeria 
neglecta FT462

Lycopodiella
cernua 

Paraphaeosphaerides 
E [45], G [46] NF-kB 7.1, 1.5 µM Luciferase 

assay
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ชื่อรำเอนโดไฟต์ พืช/ส่วนหรือ
เนื้อเยื่อของพืช

ชื่อสำร เซลล์เพำะ
เลี้ยง/เอนไซม์ ฤทธิ์ (IC

50
) ชนิดของ

กำรทดสอบ

Penicillium  
brefeldianum

Pinellia  
ternata

Spirotryprostatin F 
[36]

HepG2, 
MDA-MB-231

14.1, 35.5 
µmol/L MTT 

method
N- 
demethylmelearoride 
A [44]

HepG2 36.6 
µmol/L

Penicillium  
brocae MA-231

Avicennia  
marina

Brocazines A-B [7, 8], E-F 
[11, 12]

9 tumor cell 
lines

0.89-9.0 
µM

Trypan 
blue 
method

Avicennia  
marina

Spirobrocazine C [16] A2780 59 µM
MTT 
method

Brocazine G [17] A2780, 
A2780 CisR

664, 661 
nM

Penicillium 
chrysogenum
V11

Myoporum 
bontioides

Penochalasin I [5]

MDA-
MB-435, 
SGC-
7901,A549

7.55, 7.32, 
16.13 µM

MTT assay
Penochalasin J [6]

MDA-
MB-435, 
SGC-
7901,A549

36.88,     
37.70,
35.93 µM

Penochalasin K [38]

MDA-
MB-435, 
SGC-
7901,A549

4.65, 5.32, 
8.73 µM

Penicillium  
decumbens CP-4

Cephalotaxus
mannii Peniproline A [47] Bel-7402, 

Hela
8.1, 15.5 
µM

MTT 
method

Penicillium  
janthinellum
HDN13-309

Sonneratia 
caseolaris

Penicisulfuranol A 
[18] HeLa, HL-60 0.5, 0.1 

µM

SRB และ 
MTT 
method

Penicisulfuranol B 
[19] HeLa, HL-60 3.9, 1.6 

µM

Penicisulfuranol C
[20] HeLa, HL-60 0.3, 1.2 

µM
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ชื่อรำเอนโดไฟต์ พืช/ส่วนหรือ
เนื้อเยื่อของพืช

ชื่อสำร เซลล์เพำะ
เลี้ยง/เอนไซม์ ฤทธิ์ (IC

50
) ชนิดของ

กำรทดสอบ

Phoma  
multirostrata 
EA-12

Eupatorium
adenophorum

Multirostratin A [2]
20-oxo-deoxaphomin 
[3]

HL-60, 
A-549, 
SMMC-
7721,MCF-7, 
SW-480

7.7-15.8 
µM

CCK-8  
assay

Phoma sp.  
OUCMDZ-1847

Kandelia  
candel

Phomazine B [13] MGC-803 8.5 µM SRB 
method

Phomopsis  
glabrae

Pongamia  
pinnata

Depsipeptide [39] 
(PM181110)13

40 human 
cancer cell 
lines

0.089 µM 
(ค่าเฉลี่ย)

Modified 
propidium
Iodide
assay

Trichoderma  
harzianum Cola nitida

40-hydroxy- 
deacetyl-18-
deoxycytochalasin 
H [1]

L5178Y, 
A2780 sens

2.55, 6.97 
µM MTT assay
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บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันท่ีเทคโนโลยีมีการ

พัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันท่ีไม่สามารถแยกออกจากความต้องการจ�าเป็นได้  

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส�าคัญต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ท�าให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตที่ลดภาวะ

การพึ่งพิงผู้อื่น มีศักยภาพในการด�าเนินชีวิต (active ageing) โดยผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมต่างๆ ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน การติดต่อสื่อสาร ความ

บันเทิง การท�าธุรกรรมทางการเงิน การท�าธุรกิจออนไลน์ และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุต้องมี

ทัศนคติเชิงบวกและตระหนักถึงความส�าคัญของเทคโนโลยี  เป็นผู้สูงอายุในยุค Digital ได้อย่างกลมกลืนร่วมกับคนวัย

อื่นๆ (digital ageing) เป็นผู้สูงอายุยุคใหม่ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ยาวนานท่ีสุด และใช้ชีวิต “ล�าพัง แต่สุขใจ” ดังนั้น 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด จึงเป็นบทบาทท่ีส�าคัญของครอบครัว 

ชุมชน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

ค�ำส�ำคัญ: สังคมสูงวัย, เทคโนโลยี, ผู้สูงอายุ

Abstract

At the moment, Thailand is moving towards an ageing society with an increasing proportion of 

elderly. At the same time, technology has developed rapidly and is playing a major role in everyday 

life that cannot be separated from society’s needs. Technology is essential to enhance the quality 

of life of the elderly, allowing the elderly to fully live their lives and decreasing their dependence 

on others. The ageing population could have the potential to become an active ageing population 

that can access and use information technology and health promoting innovations to carry out 

their daily activities, communications, entertainment, financial transactions, online business and  

continuous self-improvement learning. The elderly must have a positive attitude and realize the 
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importance of technology to improve their lives, be it as  elderly person living harmoniously with 

others or as a digital ageing person becoming self-reliant in the new age so he or she can live a long 

life, an independent life, and  and live “alone but happy”.  Therefore, promoting and supporting the 

elderly to use technology wisely is a significant role of families, communities, organizations, and for 

both public and private sectors. 

Keywords: ageing society, technology, the elderly

บทน�ำ

ประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ทางประชากร  ทีส่ดัส่วนของประชากรวยัเดก็และวยัท�างาน

ลดลง ขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเข้าสู่

สังคมสูงวัย (aged society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้น

มา โดย 1 ใน 10 ของประชากร มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 

และคาดว่าประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” 

(complete aged society) ในปีพ.ศ. 2564 คือ ประชากร

สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับ

สุดยอด” (super aged society) ในปีพ.ศ. 2578 โดย

ประมาณว่าจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28 

ของจ�านวนประชากรทั้งหมด (The secretariat of the 

house of representatives, 2015) จากสถานการณ์ดัง

กล่าวทีป่ระชากรไทยโดยเฉลีย่มอีายยุนืยาวขึน้ สดัส่วนของผู้

สงูอายเุพิม่ขึน้  ผูส้งูอายปุระสบปัญหาด้านต่างๆ อาท ิภาวะ

สุขภาพของผู้สูงอายุที่สภาพทางร่างกายเข้าสู่วัยเสื่อมถอย

ตามวัย เผชิญกับภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรัง และอยู่ในภาวะ

พึ่งพิงมากขึ้น ด้านสังคม ผู้สูงอายุขาดความอบอุ่นหรืออาจ

ถูกทอดทิ้ง ประสบปัญหาด้านสภาพจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ 

ผู้สูงอายุมีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ อันเนื่องมาจากการ

เกษียณอายุงาน หรือสภาพร่างกายที่ไม่สามารถท�างานได้

เตม็ที ่ด้านสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เอือ้ต่อการใช้ชวีติของผูส้งูอายุ

อย่างสะดวกและปลอดภยั ท่ามกลางปัญหาต่างๆทีก่ล่าวมา 

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่จะเป็นพลังของ

ประเทศ จงึเป็นสิง่จ�าเป็นและส�าคัญยิง่ การสร้างสิง่แวดล้อม

ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตแบบ Active Ageing โดยการส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้น�าประสบการณ์ ความรู้และความ

สามารถของตนมาใช้ในการด�าเนนิชวีติของตนเองและแสดง

บทบาทในสังคมโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ  ถือ

เป็นการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาผู้สูงอายุ นอกจากนี้

ยังเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการส่งเสริม

เก่ียวกับการออมเพื่อความมั่นคงในบ้ันปลายชีวิตด้วย ใน

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวัน  เทคโนโลยีท่ีมีความส�าคัญต่อผู้สูงอายุ อาทิ  

เทคโนโลยีช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแล การลดภาวะพึ่งพิง 

ช่วยให้ผู้สูงอายุด�าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกสบาย 

และปลอดภัย การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่จะ

เช่ือมความสัมพันธ์กับครอบครัวและสังคม การสร้างความ

บันเทิง คลายความเหงา ลดความเครียด การเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้เทคโนโลยีมีประโยชน์

ต่อผู้สูงอายุในหลายๆด้าน แต่พึงระวังปัญหาซ่ึงอาจเกิดขึ้น

จากการใช้อินเทอร์เน็ตก็มีเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ท�าให้ผู้สูง

อายุ บางคนเป็นผู้เสพติดอินเทอร์เน็ต ซ่ึงส่งผลทางลบต่อ

การท�ากิจกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน เช่น การท�างาน 

ความสัมพันธ์กับบุคคลและสังคมโดยรวม มากไปกว่านั้น 

เมื่อผู้สูงอายุใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อ

สุขภาพกาย เช่น ปวดเมื่อยตามคอ แขน และหลัง รวม

ท้ังแสบตา เป็นต้น ดังนั้น ประเด็นการป้องกันอันตรายที่

จะเกิดข้ึนกับผู้สูงอายุจากการใช้อินเทอร์เน็ตต้องให้ความ

ส�าคัญเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเสี่ยงจากการใช้งาน

จะท�าให้ผู้ใช้ ไม่มีพฤติกรรมความหลงใหลและการเสพติด

การใช้งาน (Tirakoat & Polnigongit, 2018) 

บทความฉบับนี้น�าเสนอในประเด็น สังคมสูงวัย 

ความส�าคัญของเทคโนโลยี  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

ในผู้สูงอายุ และบทสรุป
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สังคมสูงวัย 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรทั้งใน

ระดับโลก และประเทศไทยที่ก้าวสู่สังคมสูงวัย ซึ่งวัดจาก

สัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในประเทศนั้นๆ โดย

องค์การสหประชาชาติแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ 

สังคมสูงวัย (aged society) หมายถึง สังคมท่ี

มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่า ร้อยละ 10 ของ

ประชากรทั้งหมด หรือเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปี

ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด

สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (complete aged  

society) หมายถึง สังคมที่มีประชากร อายุ 60 ปีข้ึนไป 

เกินกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด หรือเป็นสังคม

ที่มีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อยละ14 ของ

ประชากรทั้งหมด

สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) 

หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่าร้อย

ละ 28 ของประชากรทั้งหมด หรือเป็นสังคมที่มีประชากร

อายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด

ประเทศไทยก�าลังจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด 

(super aged society) ในอีกไม่กี่ปี  สถานการณ์ดังกล่าว

ย่อมส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สภาพแวดล้อม และ

สังคม ทั้งระดับประเทศและระดับบุคคล ในด้านเศรษฐกิจ 

การผลิต การลงทุนและการออมลดลง เนื่องก�าลังแรงงาน

น้อยลง วยัสงูอายหุรอืวยัเกษยีณขาดรายได้หรือมรีายได้น้อย

ลง และภาครัฐจ�าเป็นต้องเพิม่ค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสขุ 

การแพทย์ บริการสังคมแก่ผู้สูงอายุมากขึ้น ด้านสุขภาพ

ผู้สูงอายุประสบปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม ไม่แข็ง

แรง จึงจ�าเป็นต้องมีผู้ดูแลเอาใจใส่และจะต้องใช้จ่ายใน

การรักษาพยาบาลท�าให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น จากการส�ารวจ

ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย พบว่าผู้สูง

อายุมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ไม่

สามารถประกอบกิจวัตรพื้นฐาน คือ กินอาหารเอง เข้า

ห้องน�้าเอง แต่งตัวได้เอง) มากถึงร้อยละ 5 โดยเฉพาะผู้

สูงอายุวัยปลายที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ มีมากถึงร้อยละ 

19 ของผู้สูงอายุในวัยเดียวกัน และประสบปัญหาเรื่องการ

เป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง ซึ่งอาจ

เป็นผลมาจากพฤติกรรมของคนไทยต้ังแต่ก่อนวัยสูงอายุ

จนเป็นผู้สูงอายุ เช่น การกินอาหาร การออกก�าลังกาย 

การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ (Foundation of Thai 

Gerontology Research and Development institute, 

2018) ด้านสภาพแวดล้อม ทีไ่ม่เอือ้ต่อการใช้ชวีติทัง้ในบ้าน

และท่ีสาธารณะ เช่น ไม่มีทางลาด หรือราวจับ ฯ ไม่เหมาะ

สมกับสภาพร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างสะดวกและ

ปลอดภัยของผู้สูงอายุ  ซึ่งจะต้องออกแบบสภาพแวดล้อม

และสิง่อ�านวยความสะดวกรวมถงึสิง่ของเครือ่งใช้ทีย่ดึหลกั

ความสะดวกสบาย ปลอดภัย ครอบคลุมส�าหรับทุกคน 

(universal design) ส่วนด้านสังคม โครงสร้างครอบครัว

มีขนาดลดลง มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน  ผู้สูง

อายุเผชิญกับการอยู่ตามล�าพัง ถูกทอดทิ้ง ขาดความอบอุ่น 

อีกประการหนึ่งคือ  การเกษียณจากงานประจ�าส่งผลต่อ

สภาพจิตใจท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหงา ไม่ภาคภูมิใจเหมือน

เป็นภาระกับลูกหลาน อาจรู้สึกน้อยใจ มีภาวะซึมเศร้า ผู้

สูงอายุท่ีอยู่ล�าพังคนเดียว หรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมีแนว

โน้มเพิ่มขึ้น โดยผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

6.3 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 10.8 ในปี 2560  ในขณะที่ผู้

สงูอายทุีอ่ยูต่ามล�าพงักบัคูส่มรสเพิม่ขึน้จากร้อยละ 17 ในปี 

2545 เป็นร้อยละ 23.3 ในปี 2560  (National Statistical 

Office, 2017)  ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุประสบปัญหาทางใจ

คอืม ีความวติกกงัวล เป็นโรคซมึเศร้า มกีารเปลีย่นแปลงทัง้

ความคิด ทางพฤติกรรมและความจ�า (Chaiyanan, 2018)

จากสภาพป ัญหาข ้างต ้นการด�าเนินงานใน

การรองรับสังคมสูงวัยเป็นวาระส�าคัญของการปฏิรูป

ประเทศไทย ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้ก�าหนดประเด็น 

ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ “การพัฒนาศักยภาพคนตลอด

ช่วงชีวิต” โดยเฉพาะ “ช่วงวัยสูงอายุ” นั้นมีเป้าหมายเพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่ง

เสริมให้มีการท�างานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการ

ด�ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท�าท่ีเหมาะ

สมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นฟูสุขภาพ การ

ป้องกันโรคให้ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น

มิตรกับผู้สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับ

ความจ�าเป็นพื้นฐาน ในการด�ารงชีวิต การมีส่วนร่วมของ

ผู้สูงอายุในสังคมและกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นหน่วยงาน

หลักมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรง 
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ได้ก�าหนด เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ผู้

สูงอายุ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยมีเป้าประสงค์ท่ี

เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและการใช้เทคโนโลยีคือ การพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุและรวมถึงการเตรียมคนทุกวัยท่ีจะก้าว

สู่วัยสูงอายุ เน้นให้ผู้สูงอายุมีงานท�า มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางสังคมผ่านเครอืข่ายและกลไกในระดับพืน้ที ่ และพฒันา

ระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการให้บริการเพื่อให้

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการโดย

ออกแบบการบริการที่ยึดกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง มี

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม 

(Department of Older Persons, 2018) 

การสร้างเสริมผู้สูงอายุให้สามารถด�ารงชีวิตอย่าง

มีศักยภาพเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคส่วนต่างๆ 

ต้องประสานความร่วมมือแบบบูรณาการอย่างมีทิศทาง

และเป้าประสงค์เดียวกัน ที่ส�าคัญประการหนึ่งการพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน

ชวีติประจ�าวนัจงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ และนบั

เป็นสิ่งท้าทายผู้สูงอายุที่จะต้องเข้าใจ เข้าถึงและสามารถ

ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สามารถประเมินผลกระทบ

จากการใช้เทคโนโลยีได้  ซึ่ง Boz and Karatas (2015) 

ได้สังเคราะห์งานวิจัยจากฐานข้อมูลต่างๆ พบว่าการใช้

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท�าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูง

อายุดีขึ้น

ควำมส�ำคัญของเทคโนโลยี

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อ

ประชาชน และเป็นความต้องการอย่างสูงสุดในสังคม โดย

มีความส�าคัญต่อวิถีการด�าเนินชีวิตประจ�าวันซึ่งไม่สามารถ

แยกออกจากความต้องการจ�าเป็นได้ และเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี

มนุษย์ทุกเพศวัยโดยส่วนใหญ่ปฏิเสธไม่ได้ในเข้าถึงและใช้

เทคโนโลยี ในยุคดิจิทัลทุกๆวันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา

อย่างต่อเนือ่งโดยทีป่ระชาชนสามารถเข้าถงึเทคโนโลยใีหม่ๆ 

เพื่อเพิ่มมาตรฐานในการด�ารงชีวิต (Bosamia, 2013) 

เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 

ส่งผลต่อรูปแบบการด�าเนนิชวีติ วธิกีารท�างาน การประกอบ

ธุรกิจฯ ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความส�าคัญและมีประโยชน์

ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ที่สามารถสืบค้นข้อมูล

ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว พัฒนาประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้  ด้านการแพทย์

และการสาธารณสขุ เทคโนโลยดีจิทิลัและนวตักรรมสขุภาพ

ช่วยในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการด�าเนินงาน 

เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนในการได้รับบริการทางการ

แพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าเทียม (Ministry 

of Public Health, 2017)  ด้านการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 

ท่ีได้รับความสะดวก ความรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการท�า

กิจกรรมต่างๆ  รวมถึง ด้านการเกษตร การธนาคาร การ

ควบคุมธรรมชาติ  การคมนาคมขนส่งฯ

ความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อผู้สูงอายุ

ในสังคมสูงวัยท่ีมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และ

เป็นประชากรกลุม่วยัทีม่คีวามส�าคญัทีจ่ะเป็นพลงัในการขบั

เคลือ่นประเทศ  การส่งเสรมิผูส้งูอายปัุจจบุนัและอนาคตให้

สามารถพึ่งพาตนเองได้ยาวนานที่สุดด้วยการส่งเสริมผู้สูง

อายุยุคใหม่ให้ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงสามารถใช้ชีวิต 

“ล�าพัง แต่สุขใจ ”  เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถ

ใช้ชีวิตอยู่ตามล�าพังอย่างมีความสุขกับตนเองและชุมชน

รอบตัว โดยสามารถสื่อสารกับคนในครอบครัวได้อย่างใกล้

ชิดผ่านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (social media) อาทิ 

โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต อินเทอร์เน็ต 

สังคมออนไลน์ อาทิ Facebook Line หรือ Twitter เพื่อ

ให้ผู้สูงอายุก้าวทันโลกสมัยใหม่ เข้าสังคม และใกล้ชิดลูก

หลานและเพือ่นฝงูได้มากขึน้และท�าให้ผูส้งูอายเุป็นผูส้งูอายุ

ในยุค Digital ได้อย่างกลมกลืนร่วมกับคนวัยอื่นๆ (digital 

ageing) นอกจากนี้ผู้สูงอายุควรเป็น “ผู้สูงอายุท่ีมีเสน่ห์” 

ด้วยทัศนคติเชิงบวกและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ จะได้

เป็นท่ีรักและดึงดูดลูกหลานให้อยากเข้าใกล้ ในขณะที่ลูก

หลานก็ควรมีความรัก ความกตัญญู รู้หน้าท่ี ความเข้าใจ 

เห็นอกเห็นใจ เพื่อการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุควบคู่กันไป

ด้วย รวมทั้งส่งเสริมการเป็นผู้สูงวัยหัวใจวัยรุ่น (young 

@ heart) และผู้สูงวัยท่ีเปี่ยมพลัง กระฉับกระเฉงอยู่เสมอ  

(Aruntippaitoon, 2018) และ ดนัย วาณิชยานุเคราะห์ 

ศิริวรรณ อนันต์โท  และสันทัด ทองรินทร์ วิจัยเรื่อง 

กระบวนการยอมรับอินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า การยอมรับอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ 

มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้ง 3 

ด้าน คือ ด้านกายภาพและจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง
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สงัคม และด้านการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร (Vanichyanukoh, 

Anantho, and Thongrin, 2017)

 ความส�าคัญของเทคโนโลยีต่อผู้สูงอายุในด้าน

ต่างๆที่สอดคล้องกับมิติของประเด็นปฏิรูปเพื่อรองรับ

สังคมสูงวัย มีดังน้ี

1. ด้านสุขภาพ  เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อ

การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและการฟื้นฟู ซ่ึงมี

เทคโนโลยีที่เป็นทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ ซอฟแวร์ ใน

การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ เช่น ดูแลด้านความปลอดภัย 

การเตือนผู้สูงอายุในการท�ากิจกรรมต่างๆ  (ทานยา ออก

ก�าลังกาย) การน�าทางและการติดตามผู้สูงอายุ การป้องกัน

การล้ม การพัฒนาสมองด้วยเกมและแบบทดสอบเพื่อ

ป้องกันภาวะสมองเสื่อม คลายความเหงาขจัดความรู้สึก

โดดเดี่ยว ช่วยก�ากับตรวจสอบการดูแลผู ้สูงอายุของผู ้

ดูแลผู้สูงอายุ (care giver) ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถใช้

ชีวิตอย่างมีศักยภาพ ลดการพึ่งพิง  เห็นคุณค่าของตนเอง

มากขึ้น จะยังผลให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ดังที่ ศรัญญา 

วงศ์ก�าปั่น วีณา เที่ยงธรรม และเพลินพิศ สุวรรณอ�าไพ  

วิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อการสูง

วัยอย่างประสบความส�าเร็จด้านสุขภาพ ของผู้สูงอายุใน

ชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันท�านายการสูงวัยอย่างประสบ

ความส�าเรจ็ด้านสุขภาพได้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05  (Vanichyanukoh, Taingtam and Suwanumpai, 

2017)  และพิมพ์จรัส บุญเลิศ วิจัยเรื่องการส่งเสริมการ

เห็นคุณค่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าผ่านเกมออนไลน์ 

พบว่าภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุหลังเล่นเกมออนไลน์ลด

ลงร้อยละ 22.14 (Boonlert, 2017) 

2. ด้านสังคม เทคโนโลยีช่วยในการติดต่อสื่อสาร

และการเรียนรู้ ผู้สูงอายุสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัว 

ชุมชน และสังคม ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

ทั้งมวลหมู่ญาติและมิตรสหาย ลดช่องว่างระหว่างวัย มี

เครือข่ายหรือกลุ่มไลน์ที่เป็นการรวมกลุ่มเพื่อนที่เคยเรียน

ร่วมกันมาในระดับต่างๆ รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันเวลาและ

กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ เป็นการเปิดโลกทัศน์ของ

ตนเองอย่างกว้างไกลไร้ขีดจ�ากัด เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ

ท้ังสาระความรู ้และความบันเทิง และที่ส�าคัญผู ้สูงอายุ

ได้มีการเรียนรู้เป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้

เทคโนโลยกีารสือ่สารทีห่ลากหลาย และวรีณฐั โรจนประภา  

วิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อระดับความ

สุขของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครพบว่าระยะเวลาในการ

ใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขของผู้สูงอายุ

โดยการใช้ 2-4 ชั่วโมงต่อวันมีผลต่อระดับความสุขของผู้สูง

อายุมากท่ีสุด (Rojanaprapa, 2017)

3.ด้านสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีช่วยในด้านความ

ปลอดภัยและความสะดวกในการใช้ชีวิตภายในบ้านและ

การเดินทางของผู้สูงอายุ มีองค์กรและสถาบันการศึกษา

ได้ท�าการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัย

และอ�านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในบ้าน 

เช่นทมีนกัวจิยัของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์และกองทนุ

วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ได้

ร่วมมือกันศึกษาและพัฒนาโครงการวิจัย  “เทคโนโลยีใหม่

สร้างระบบบ้านอัจฉริยะส�าหรับผู้สูงอายุ” (Smart living, 

2017) และการจัดตั้ง“ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อ

ทุกคน” หรือ “Universal Design Center” โดยคณะ

สถาปัตยกรรมของ มหาวิทยาลัย 5 แห่ง คือจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อเอื้อต่อการด�ารงชีวิต

และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนผู้สูง

อายุได้ เนื่องจากมีเครื่องมือช่วยอ�านวยความสะดวกในการ

ด�ารงชีวิต (Suvetwethin, 2018) และณัฐกฤตา  ศิริโสภณ 

วจิยัเรือ่งประสทิธผิลของนวตักรรมทีส่่งเสรมิพฤตกิรรมการ

ป้องกนัการหกล้มในผูส้งูอาย ุพบว่ากลุม่ตวัอย่างภายหลงัได้

รบันวตักรรมส่งเสรมิพฤตกิรรมการป้องกนัการหกล้มในผู้สูง

อายมุพีฤตกิรรมการป้องกนัการหกล้มดกีว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Sirisopon, 2018)

4. ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีช่วยผู้สูงอายุท้ังด้าน

การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ความสะดวกในการท�าธุรกรรม

ทางการเงนิ  เช่นการส่งเสรมิผูส้งูอายสุูก่ารท�าธรุกจิออนไลน์ 

การพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุให้เป็นยูทูบเบอร์ท�าคลิปอัพ

ขึ้นยูทูบ ตามประสบการณ์และความรู้ของผู้สูงอายุ เช่น 

การปลูกกล้วยไม้ ท�าอาหาร สาธิตการท�าเมนูต่างๆ มียอด

ซับสไครบ์สูงจะมีโฆษณาเข้ามา จะสร้างรายได้ให้กับผู้สูง
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อายุทางหน่ึงด้วย (Suvetwethin, 2018)

เทคโนโลยทีีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูส้งูอาย ุโดยรวบรวม

จากเว็บไซต์ มาเพียงบางตัวอย่างที่ช่วยผู้สูงอายุในด้าน

ต่างๆ ดังนี้

1. “Big Data” เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และ

เก็บข้อมูล เช่น ระยะเวลาการรับประทานยา, เก็บข้อมูล

การเคลื่อนไหว เพื่อตรวจดูการออกก�าลังกายหรือกิจกรรม

ต่างๆ ของผู้สูงอายุ บันทึกประวัติสุขภาพ ตารางนัดพบ

แพทย์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้

ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างหลากหลาย (Intellectual 

Design Group,  2018)

2. จีพีเอส (GPS) ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดข้ึนกับผู้

สูงอายุคือการหลงลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าออกจากบ้าน

พักแล้ว ลืมเส้นทางกลับบ้าน ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ตามมา 

เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยด้านนี้คือการใช้ GPS ในการน�าทาง

ผู้สูงอายหุรอืเดก็กลบัมายงับ้านได้ถกูต้อง หรอืช่วยให้คนใน

ครอบครัวสามารถตามหาคนเหล่านั้นได้ในลักษณะของ 

การติดเเท็ก (Intellectual Design Group,  2018)

3. หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ “หุ่นยนต์ดินสอ” รุ่น

ล่าสุด เวอร์ชั่น 4 ปี 2561 ผลิตโดยคนไทย ชื่อบริษัท ซี

ที เอเชีย โรโบติกส์ จ�ากัด มุ่งผลิตให้เป็นตัวแทนดูแลผู้

ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ระบบจะเตือนไปยังผู้ดูแล

สามารถวิดีโอคอลติดต่อญาติ เพื่อน หรือแพทย์ พยาบาล 

แบบ real time พูดคุยได้ทันที เพียงแค่แตะไปหน้าหุ่น

ยนต์เท่าน้ัน ระบบเตือนผู้สูงอายุหรือผู้เฝ้า เช่น เตือนให้

ทานอาหาร ทานยา โดยการอัดเสียงเตือนเอาไว้ ถือเป็น

เร่ืองที่ส�าคัญมาก อาจจะลืมกินยา หรือกินแล้วกินอีก หรือ

เตือนให้ออกก�าลังกาย ให้เข้านอน ขณะเดียวกัน ยังโหลด

ข้อมูลหรือวิดีโอคลิปเพื่อ ความบันเทิงใส่ในหุ่นยนต์ รวมถึง

สามารถโหลดเกม ฝึกสมอง ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน 

คลายเหงาได้ (Katchwattana, 2018) 

4. หุ่นยนต์ JARTON BOT ผลิตโดยบริษัทจาร์ตัน 

กรุ๊ป จ�ากัด เมื่อปี 2561เป็นหุ่นยนต์ ที่ท�างานผ่านระบบ 

Cloud โดยสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว และ ติดต่อ

ผ่าน Video chat จากการรับค�าสั่งระยะไกล ผ่านระบบ

อินเmอร์เน็ต หรือ ผ่านเครือข่ายซิมโทรศัพท์มือถือท่ัวไป 

ลกัษณะการท�างานของหุน่ยนต์ JARTON BOT คอื สามารถ

รับสายอัตโนมัติได้ โดยปลายทางไม่ต้องกดปุ่มรับ มีระบบ

ป้องกันการชนสิ่งกีดขวาง โดยจะหยุดเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

ทันที ระบบชาร์ตพลังงานอัตโนมัติ ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ 

คือสามารถติดต่อกับ แพทย์ หรือ ญาติพี่น้อง ลูกหลานได้

โดยท่ีไม่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย เพราะผู้ติดต่อจะสามารถ

บังคับสั่งการเคลื่อนไหวของ JARTON BOT ให้เดินไปหา

ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยได้ และไม่จ�าเป็นต้องกดปุ่มรับสาย 

ด้วย ฟังก์ช่ันตอบรับอัตโนมัติ (function auto answer) 

นอกจากนี้ แพทย์ยังสามารถติดต่อเพื่อติดตามอาการและ

สอบถามอาการจากผู้สูงอายุ ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาด้วย

ตนเอง ท�าให้ต้นทุนการเดินทาง และต้นทุนทางการแพทย์

ลดลง ผู้ดูแลยังสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรมฝึกสมอง

ของผู้สูงอายุ เข้าไปในหุ่นยนต์และ ผู้สูงอายุก็สามารถท�า

กิจกรรมได้โดยไม่รู้สึกเบื่อและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

(Jartongroup, 2018) 

5. ไม้เท้าบอกทิศกลับบ้าน (smart cane) ผลิต

โดยบริษัทเทคโนโลยี Fujitsu ออกแบบไม้เท้าอัจฉริยะ ที่

สามารถน�าทางผู้สูงอายุกลับบ้านได้เองโดยมีจอ LED คอย

บอกทิศทางท่ีถูกต้อง และสามารถตรวจวัดระดับการเต้น

ชพีจรและอณุหภมูขิองร่างกายได้แม่นย�า ซึง่ตวัไม้เท้าเองจะ

ระบุต�าแหน่งบนแผนที่ เพื่อให้สมาชิกรับรู้ว่าผู้สูงอายุก�าลัง

เดินอยู่ท่ีไหน และตั้งค่าได้ว่า หากผู้สูงอายุหกล้ม ไม้เท้า

จะส่งข้อความเตือนสมาชิกในบ้านให้ทราบพร้อมๆกัน โดย

ไม้เท้าเองเช่ือมเครือข่ายร่วมกับโทรศัพท์มือถือ กับสถาน

บริการพยาบาลในละแวกนั้นๆได้อีกด้วย อย่าลืมว่าความ

จ�าท่ีดีและร่างกายท่ีแข็งแรงจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่

กับผู้เป็นเจ้าของท่ีต้องท�ากิจกรรมต่างๆตลอดทุกช่วงวัย

อยู่เสมอ (Advertorial Team, 2017)

6. หุ่นยนต์คู่หูผู้สูงอายุ ช่วยลดความว้าเหว่และ

ซึมเศร้า ผลิตโดยบริษัทเทคโนโลยีของอิสราเอลส�าหรับผู้

สูงอายุที่อยู่เพียงล�าพัง ชื่อ ElliQ ถูกตั้งชื่อตามเทพธิดา 

Norse เเห่งความเป็นวัยทอง เป็นเพศหญิงเเละเป็นหุ่น

ยนต์เเบบตั้งโต๊ะท่ีจะส่องเเสงสว่างทันทีท่ีถูกเรียกชื่อ หุ่น

ยนต์ ElliQ ไม่มีใบหน้า ไม่มีเเขนเเละขา เเต่พูดได้ เเละ

พยายามกระตุ้นให้เพื่อนผู้สูงวัยท�าโน่นท�านี่ไม่ให้เกิดความ

เบื่อ นอกจากนี้ หุ่นยนต์ตัวนี้ยังลอกเลียนเเบบการขยับ

ศีรษะของคนด้วยเพื่อกระตุ้นการตอบสนองของผู้ใช้และ

ยังเล่าเรื่องข�าขันได้ด้วย หุ่นยนต์สามารถก้มหน้า เงยหน้า 
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เเละยังเเสดงความรู้สึกตื่นเต้นได้ด้วย  สามารถรับโทรศัพท์

ได้ อ่านอีเมล์ได้ เเละยังเล่นดนตรีให้ผู้ใช้ฟัง หุ่นยนต์ ElliQ 

รับค�าสั่งจากเสียงของผู้ใช้ มีหน้าจอเเบบสัมผัสซึ่งผู้ใช้จะใช้

ในการตดิต่อส่ือสารกบัโลกภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไป

ดูหน้าเว็บไซต์ต่างๆ หรือสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีหุ่นยนต์

คอยช่วยเหลือ หุ่นยนต์ตัวนี้ไม่มุ่งใช้ทดแทนคน เเต่มุ่งช่วย

ให้ผูใ้ช้สูงวยัให้มกีจิกรรมท�า คงความแหลมคมทางความคดิ 

มีการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก เเละมีส่วนร่วมในสิ่ง

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวภายในบ้านของตน เพื่อป้องกันไม่

ให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือซึมเศร้า (Kaykeaw, 2018)

7. หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ส�าหรับอยู่เป็นเพื่อนผู้

สูงอายุ (bliss) พัฒนาโดย นักศึกษาปริญญาเอก สาขา

วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการ

หุ่นยนต์ภาคสนาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

ธนบุรี ได้พัฒนาต่อยอดจากหุ่นยนต์ส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กออทิสติก โดยออกแบบเพื่อให้เป็นเพื่อนคลายเหงา

ให้กับผู้สูงอายุ และช่วยอ�านวยความสะดวกในการดูแล

ผู้สูงอายุให้กับบุตรหลาน หุ่นยนต์มีรูปลักษณ์เป็นมิตรน่า

รัก สามารถควบคุมการเปิดปิดระบบไฟฟ้าในบ้านผ่านทาง

ระบบ IoT ได้ ภายในหุ่นยนต์มีเกมเพื่อส่งเสริมกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่นเล่นเกมร่วมกับเด็กหรือคนในบ้านได้ เป็นการ

ช่วยฝึกสมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม หุ่นยนต์ท�างาน

ร่วมกับระบบคลาวด์ในการแจ้งเตือนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

ทานยา นัดพบแพทย์ แจ้งเหตุไปยังบุตรหลานเมื่อผู้สูงอายุ

หกล้มหรือต้องการความช่วยเหลือ และยังเป็นสื่อกลางให้

แพทย์สามารถติดตามตรวจจับความผิดปกติทางสุขภาพ

จากข้อมูลที่หุ่นยนต์บันทึกในแต่ละวัน เพื่อวิเคราะห์ความ

เสี่ยง และแจ้งเตือนให้บุตรหลานเฝ้าดูแลได้ ระบบสามารถ

เรียนรู้ตรวจจบัได้โดยอตัโนมติัด้วยการเรยีนรูข้องเครือ่งจกัร 

(machine learning) และบุตรหลานสามารถควบคุมหุ่น

ยนต์ผ่านระบบส�าหรับตรวจสอบความเป็นไปภายในบ้าน

ได้ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างมีความ

สุขและให้บุตรหลานคลายกังวลเมื่อผู ้สูงอายุอยู่บ้านคน

เดียว (Institute of field robotics, 2017)

เทคโนโลยีข้างต้น โดยเฉพาะหุ่นยนต์บางชนิด

อาจจะมีปัจจัยในด้านราคา ที่ยังไม่สามารถถูกน�าไปใช้ได้

อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ ในอนาคตหากมี

การผลิตออกมามากขึ้น ท�าให้การเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย

เพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตามแม้หุ่นยนต์ถูกน�าไปใช้เป็นเพื่อนหรือ

คู่หูผู้สูงอายุ แต่สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการจริงๆ อาจไม่ใช่หุ่น

ยนต์เพียงอย่างเดียว สิ่งท่ีส�าคัญในการดูแลผู้สูงอายุ คือ

ความรัก ความเอาใจใส่จากบุตรหลาน และญาติพี่น้องที่

จะท�าให้เข้าถึงจิตใจ ความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุได้ 

กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในผู้สูงอำยุ 

เทคโนโลยีมีความส�าคัญต่อผู้สูงอายุในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการใช้และเข้า

ถงึเทคโนโลยขีองผูส้งูอาย ุจงึเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ จากการ

ส�ารวจโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 พบว่า มีผู้สูง

อายุเพียงร้อยละ 4.2 ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

จากอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย  (National Statisti-

cal Office, 2017)  และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในครัวเรือน ในกลุ่มอาย 50 ข้ึนไปร้อยละ 

21.2 (National Statistical Office, 2018) ข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสแก่ผู้สูงอายุในการใช้

และเข้าถึงเทคโนโลยี มีดังนี้

1. ผูส้งูอาย ุควรสร้างหรอืปรบัเปลีย่นให้เกดิเจตคติ

ท่ีดีต่อเทคโนโลยี รับรู้และตระหนักถึง

ความส�าคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยี เรียนรู้

และพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่จ�าเป็น

ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน เช่น ด้านการสื่อสาร การเรียน

รู้ การดูแลสุขภาพตนเอง การท�าธุรกิจออนไลน์ การเป็น

ยูทูบเบอร์ เพื่อสร้างเสริมรายได้ การใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ เป็นการผ่อนคลายความเครยีดหรอืความเหงาได้

อกีด้วย ประการส�าคญัต้องรูเ้ท่าทนัสือ่อนิเทอร์เนต็ สามารถ

ประเมินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากใช้อินเทอร์เน็ต เช่นการเผย

แพร่ข่าวสารปลอม การละเมิดสิทธิ การฉ้อโกงทรัพย์สิน ฯ

ครอบครัวโดยบุตรหลานหรือญาติ ควรส่งเสริม

และสนับสนุนผู้สูงอายุเป็นเบ้ืองต้น โดยการสนับสนุนด้าน

งบประมาณให้ก�าลังใจ สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิด

เจตคติที่ดีต่อการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีด้วยอีกทางหนี่ง 

ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูง

อายุ ควรศึกษาและเข้าใจการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่

จ�าเป็นต่อผูส้งูอายไุด้อย่างมทัีกษะเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสุด 
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2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) จัดสรรพื้นท่ี

ในการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนที่รวมถึงการเรียน

รู้ด้านเทคโนโลยี  หรือใช้สถานที่ในโรงเรียน เช่นห้องสมุด

ให้ผู้สูงอายุได้ศึกษาเรียนรู้เข้าถึงเทคโนโลยีได้ และเปิด

โอกาสให้ครูและนักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ เป็นผู้สอน

หรอืแนะน�าในการใช้เทคโนโลย ีเป็นการสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างวัย และยังเป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการ

เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมประเภทอื่นๆ ด้วย (2) สร้าง

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆในการ

พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีความรู้และทักษะในการ

ใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น การสื่อสาร การเข้าถึงฐาน

ข้อมลูความรู ้รวมถงึ การท�าเวบ็ไซต์ หรอืสือ่โซเชยีลมเีดยี ฯ

 3. กระทรวงแรงงาน พัฒนาศักยภาพของผู้สูง

อายุในการท�าธุรกิจออนไลน์ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนสู่การ

ค้าออนไลน์ เป็นการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานท�า

ของผู้สูงอายุ

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบาย ส่งเสริมให้ผู้

สูงอายุมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านประเภท

อุปกรณ์ เคร่ืองมือป้องกันและการดูแลสุขภาพตนเอง รวม

ถึงเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้ เช่นคอมพิวเตอร์ 

สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ในราคาท่ีเหมาะสมไม่แพงมาก 

ต้องค�านึงถึงฐานะทางการเงินของผู้สูงอายุหรือครอบครัว

ผู้สูงอายุ รวมถึงอัตราค่าบริการด้านการใช้เครือข่าย 

บทสรุป

ประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยที่มีสัดส่วนของผู้สูง

อายเุพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในขณะเดยีวกนัทีเ่ทคโนโลยมีกีารพัฒนา

อย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินชีวิตประจ�า

วัน เทคโนโลยีมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อผู้สูงอายุท้ังใน

ด้านสุขภาพ สังคม สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ อันจะ

น�าไปสู่การเสริมสร้างการมีสุขภาวะของผู้สูงอายุ ใช้ชีวิต

ในสังคมอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย และมีรายได้ที่

เพียงพอ ท�าให้มีศักยภาพในการด�าเนินชีวิต สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ยาวนานท่ีสุด เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ ท่ีจะเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ  และท่ีส�าคัญผู้

สูงอายุต้องมีเจตคติที่ดีและตระหนักถึงความส�าคัญและ

ประโยชน์ของเทคโนโลยี ประกอบกับการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและสามารถใช้เทคโนโลยีอย่าง

ชาญฉลาด ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีส�าคัญของครอบครัว ชุมชน 

องค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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บทคัดย่อ

บทความนี้อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชโดยใช้แสงแดดเทียม เป็นการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีทางด้านสรีรวิทยาพืช การเกษตร และวิศวกรรมเพื่อการเพาะปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในโรงเรือนหรืออาคารระบบ

ปิดที่มีการควบคุมปัจจัยที่ส�าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ์ แร่ธาตุอาหาร ท้ังแร่ธาตุ

อาหารหลัก และแร่ธาตุอาหารรอง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแสงแดดเทียม โดยแสงแดดเทียมนั้นใช้แหล่งก�าเนิด

แสงจากหลอด LED เนื่องจากสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของแสงให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ ให้

ความร้อนต�่า และประหยัดพลังงานสูง ส�าหรับประเทศไทยโรงงานผลิตพืชโดยใช้แสงแดดเทียมเหมาะสมกับการเพาะปลูก

ผักที่มีราคามูลค่าสูงและพืชสมุนไพรในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท่ีมีมูลค่าสูง (ยา เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) 

โดยสามารถท�าการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตโดยเทคโนโลยีต่าง ๆ  รวมถึงการ

ควบคุมสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้แก่พืช ซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน และ

สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน, โรงเรือนเพาะปลูกพืช, แสงแดดเทียม, โรงงานผลิตพืช

Abstract

This article illustrates the basic efficacy of plant factories with artificial lighting (PFA – Plant 

Factory with Artificial Lighting) technology. That is the application of plant physiology technology 

on agriculture and agricultural engineering for farming. Soilless culture techniques are applied in  

greenhouses or buildings in closed systems that control key factors for plant growth including  

temperature, relative humidity, both of macronutrients and micronutrients, carbon dioxide and  

artificial lighting. The artificial lighting uses a light source from LED bulbs. It can control the quantity 

and quality of light which are suitable for the growth of plants; it also gives low heat and saves 

energy. In Thailand PFAL is suitable for the agriculture production of high price vegetables and high 

value medicinal herbs for health products (medicines, cosmetics, supplements). PFAL stimulates plant 
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บทน�ำ

ปัจจุบันประชากรบนโลกมี 7.6 พันล้านคน และ

จะเพิ่มขึ้นเป็น 9.8 พันล้านคนภายในปี ค.ศ. 2050 แสดง

ดังภาพ 1 ซึ่งจะส่งผลให้สังคมเมืองขยายตัวและจะมีขนาด

เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด น�าไปสู ่ความ

ต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ประกอบกับสภาพดิน 

ฟ้า อากาศ ในปัจจุบันและพื้นที่ท�าการเกษตรลดลง ส่งผล

ให้การพัฒนาด้านการเกษตรจะกลายเป็นประเด็นที่นานา

ประเทศให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ต่อไป

growth to increase quality and productivity using various technologies involved in the control of the 

cultivation environment to increase plant properties. This will be helpful for farmers to earn higher 

incomes and to generate more income for Thailand in the future.

Keywords: soilless culture, greenhouse, artificial lighting, plant factory

ภำพ 1 แนวโน้มประชากรของโลกในปี ค.ศ. 2050 (Kozai, Niu and Takagaki, 2016)

การท�าเกษตรในปัจจุบันจะท�าบนพื้นดิน ซ่ึงพึ่งพา

สภาพดิน ฟ้า อากาศ และแหล่งน�้าเป็นส�าคัญ ส่งผลให้ไร่ 

นา หรือพื้นที่การเกษตรอยู่ห่างไกลจากเมือง จึงจ�าเป็นต้อง

มีกระบวนการการขนส่งผลผลิตพืชเข้าสู่ชุมชนเมือง ส่งผล

ให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน เพิ่มมลภาวะทางอากาศและ

สภาวะโลกร้อนมากยิง่ขึน้ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สรีรวิทยาพืช การเกษตร และวิศวกรรมในปัจจุบันท�าให้

สามารถปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้ดินได้ โดยท�าการปลูกใน

สารละลายธาตุอาหารที่มีแร่ธาตุอาหารที่จ�าเป็นต่อการ

เจริญเติบโตของพืช สามารถปลูกในโรงเรือนระบบปิดท่ี

ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม รวมถึงการใช้แสงแดด

เทียมจากหลอดแอลอีดีที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพเหมาะ

สมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ เป็นท่ีรู้จักกันในหลายชื่อ 

เช่น โรงงานผลิตพืช (plant factory) การเกษตรในเมือง 

(urban agriculture) การท�าเกษตรในแนวดิ่ง (vertical 

farming) หรือการท�าไร่ในอาคารสูง เป็นต้น
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การย้ายพื้นที่การท�าเกษตรมาอยู่ในเมืองเป็นการ

ผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ใกล้ผู้บริโภค สามารถควบคุม

ให้มีการรบกวนต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ควบคุมให้พืช

ผลถูกรบกวนโดยสภาพอากาศน้อยที่สุด และยังช่วยลด

ภาวะโลกร้อนเน่ืองจากไม่ต้องมกีารขนส่งผลผลติจากชนบท

เข้ามาสู่เมือง โรงงานผลิตพืชเป็นเทคโนโลยีที่มีจุดเด่น คือ 

สามารถผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงทั้งด้านอัตราการ

ผลิต และการใช้ทรัพยากรในการผลิต เพิ่มคุณภาพของพืช

เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ของผลผลติ เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและ

ต่อมนุษย์ โดยโรงงานผลติพชืเป็นเทคโนโลยทีีป่ระเทศญีปุ่น่

ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี สามารถปลูกพืช

ได้มากกว่า 10 ชั้น เป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดเหมาะส�าหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่จ�ากัด

เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชมีความส�าคัญเป็นอย่าง

มากต่อการผลิตอาหารและยารักษาโรค ทั้งด้านการเพิ่ม

ปริมาณให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรที่เพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว การเพิ่มคุณภาพของผลผลิต และการใช้

ทรัพยากรในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

บทความนีน้�าเสนอหวัข้อต่างๆ ดังนี ้(1) ประวตักิาร

กสิกรรม (2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (3) 

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (4) การปลูกพืชในโรงเรือน (5) 

การปลูกพืชโดยใช้แสงแดดเทียม (6) โรงงานผลิตพืช และ 

(7) บทสรุป

ประวัติกำรกสิกรรม

กสิกรรม มาจากค�าบาลีว่า กสิกมฺม (อ่านว่า กะ-สิ-

กัม-มะ) หมายถึง การเพาะปลูก การไถ ในภาษาไทยค�าว่า 

กสิกรรม หมายถึง การท�าไร่ไถนา ตรงกับค�าภาษาอังกฤษ

ว่า farming ส่วนค�าว่า เกษตรกรรม มาจากค�าสันสกฤตว่า 

เกฺษตฺร (อ่านว่า เกฺสด-ตฺระ) หมายถึง นา และค�าว่า กรฺม 

(อ่านว่า กัร-มะ) หมายถึง การกระท�า ค�าว่า เกษตรกรรม 

ตรงกับค�าภาษาอังกฤษว่า agriculture หมายถึง การใช้

ประโยชน์จากที่ดิน เช่น การเพาะปลูกพืชต่าง ๆ การป่า

ไม้ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ และการประมงด้วย (Office of 

the Royal Society, 2007) 

การกสิกรรมเชื่อกันว่าเกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จัก

การตั้งถ่ินฐานเป็นหลักแหล่งก่อนยุคประวัติศาสตร์ท่ีเรียก

ว่า นีโอลิทิค (neolithic age) เมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อน

ครสิตกาล การพฒันาการการกสกิรรมถอืว่าเป็นอารยธรรม

ส�าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์โดยแบ่งออกเป็นยุคต่าง ๆ  ที่มี

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ๆ จากหลักฐานทางโบราณคดี

และทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ได้แก่ 

1. การกสิกรรมในยุคโบราณ เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มมี

อารยธรรมซ่ึงเช่ือกันว่าเกิดข้ึนครั้งแรกในตะวันออกใกล้ ใน

ดินแดนท่ีเรียกว่า เมโสโปเตเมีย ซ่ึงแปลว่าดินแดนระหว่าง

แม่น�้าสองสาย คือ ยูเฟรติสและไตกริส (ประเทศอิรักและ

อิหร่านในปัจจุบัน) ถือได้ว่าได้มีการกสิกรรมเป็นหลักแหล่ง

เป็นแห่งแรก (ประมาณ 8,000 ปีก่อนคริสตกาล) โดยพบ

ว่า มีการปลูกพืชจ�าพวกให้เมล็ดเป็นอาหารและมีอายุเก็บ

เกี่ยวในปีเดียว เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง และถั่ว

ชนิดต่าง ๆ ซ่ึงเช่ือว่ามีการคัดเลือกมาจากพันธุ์ป่าและน�า

มาปลูก ส่วนพืชจ�าพวกไม้ผลนั้นเริ่มมีการปลูกเป็นสวนขึ้น

เมื่อเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล ได้แก่ อินทผลัม 

แอปเปิ้ล สาลี่ เชอร์รี ท้อ มะเดื่อ เป็นต้น การเกษตรดัง

กล่าวได้ขยายผลไปสู่ดินแดนข้างเคียง คือ ซูเมเรียน บาบิ

โลเนียน (มีสวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน) อัสสิเรียน ซาลดีน 

ตลอดจนถึงอียิปต์ เป็นต้น 

นอกจากนั้นยังปรากฏร่องรอยของระบบการ

ชลประทานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นอีกด้วย โดยในยุคนั้นชาว

อียิปต์รู้จักใช้น�้าชลประทาน การระบายน�้า ใช้เครื่องมือใน

การเพาะปลกู เช่น จอบ การไถด้วยการใช้แรงสตัว์ เกบ็เกีย่ว

ข้าวด้วยเคียวซ่ึงท�าจากโลหะ และยังรู้จักการถนอมอาหาร

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หมัก ดอง ท�าแห้ง รมควัน ใส่เกลือ 

รู้จักการอบขนมปัง ท�าเครื่องนุ่งห่มและของใช้จากเส้นใย

ของพืช เช่น จากหญ้าปาไปรัส เป็นต้น สกัดน�้ามันจาก

ละหุ่ง ใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ผลิตเครื่องเทศ ตลอด

จนเครื่องส�าอางจากพืช อิทธิพลของอารยธรรมอียิปต์ดัง

กล่าวได้กระจายไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของโลกและถือเป็นแบบ

ฉบับของการเกษตรในยุคต่อ ๆ มา

ในยุคโบราณถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นศาสตร์ทาง

ด้านพืช ดังปรากฏจากหลักฐานว่า Theophrastus แห่ง 

Eresos (372-288 ปีก่อนคริสตกาล) ซ่ึงเป็นลูกศิษย์ของ 

Aristotle ได้เขียนต�าราชื่อ “History of Plants and 

Causes of Plants” โดยมีเนื้อหาบรรยายเรื่องราวของ
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พืชหลายด้าน เช่น การจ�าแนกชนิดพืช รูปพรรณสัณฐาน 

สรีรวิทยา การขยายพันธุ์ เภสัชวิทยา เป็นต้น ทั้งพืชป่าและ

พืชปลูกมากกว่า 500 ชนิด เป็นต�าราทางพฤกษศาสตร์ท่ี

มีการใช้มานานจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ท�าให้เขาได้รับ

การยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพฤกษศาสตร์ 

2. การเกษตรในยุคกลาง จากการค้นพบโลกใหม่

ของโคลัมบัสในปี ค.ศ. 1492 เป็นการเปิดศักราชของยุค

กลาง ยุคนี้การเกษตรในยุโรปยังอยู่ในระบบศักดินา มี

เจ้าของที่ดินและเกษตรกรเป็นผู้เช่ามีการปลูกพืชในพื้นที่

บริเวณกว้าง ระบบศักดินาค่อย ๆ หมดไปเมื่อมีการสร้าง

เมืองมากขึ้น ชาวไร่ ชาวนาในศตวรรษที่ 15 มีโอกาสได้

กรรมสิทธิ์ในที่ดินมากขึ้น มีการเลิกทาสในหลายประเทศ

ของยุโรป ท�าให้ในตอนปลายของยุคกลางนี้สถานภาพของ

ชาวไร่ชาวนาดขีึน้ จากเดมิทีต้่องพึง่พาการปลกูธญัพชืเพยีง

อย่างเดยีวมาเป็นการท�าสวนและเลีย้งสตัว์มากขึน้ตามล�าดบั 

ในการค้นพบทวปีอเมรกิาหรอืโลกใหม่ โคลมับสัได้

น�าเอาผลิตผลใหม่จากทวีปนั้นกลับสู่ยุโรปหลายชนิด เช่น 

ข้าวโพด มันฝรั่ง มะเขือ มันเทศ ฟักทอง ถั่วลิสง พริก โกโก้ 

อาโวคาโด มะม่วงหิมพานต์ สับปะรด วานิลลา ควินิน โค

คา ยาง ยาสูบ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้มีการเพาะปลูก

เกดิขึน้ในโลกใหม่เช่นเดียวกนัโดยชนชาติทีม่อีารยธรรมสมยั

เดียวกันกับกรีกและโรมัน ได้แก่ ชาวอัสเทคในเม็กซิโก มา

ยันในอเมริกากลาง และอินคาในเปรู เป็นต้น

ในยุคกลางนี้วิทยาการสาขาต่าง ๆ  ได้เกิดข้ึนเป็น

อันมากรวมทั้งศาสตร์ทางพฤกษศาสตร์ ได้มีการพิมพ์เป็น

ต�าราต่าง ๆ มีการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ (ค.ศ. 1590) 

การค้นพบเรื่องราวของเซลล์และศึกษากายวิภาคของพืช 

เป็นต้น การทดลองต่าง ๆ  ซึ่งจ�าเป็นต่อการศึกษาชีววิทยา

ของพืชเริ่มขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 17 และ 18 ได้มีการค้น

พบธรรมชาติของการสืบพันธุ์ของพืช ซึ่งเป็นรากฐานของ

การศึกษาทางพันธุกรรมของนักบวชชาวออสเตรีย คือ 

Abbot Gregor Mendel  ในเวลาถัดมา มีการตั้งช่ือพืช

อย่างเป็นระบบโดยมีชื่อสกุลและชนิดเรียกว่า “Binomial 

Nomenclature System” โดยชาวสวีเดน คือ Linnaeus 

ที่ได้มีการใช้จนถึงปัจจุบันนี้ ทางด้านสรีรวิทยาน้ันได้มีการ

ค้นพบการคายน�้าของพืชโดย Stephen Hales  และการ

หายใจในพืชที่ต้องใช้ออกซิเจนคล้ายกับการเผาไหม้ของสิ่ง

ไม่มีชีวิตโดย Joseph Priestley ซึ่งเป็นชาวอังกฤษ เป็นต้น

3. การเกษตรยคุใหม่หรอืการปฏวิตักิารเกษตร การ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในยุค

กลางตลอดจนการค้นพบวิทยาการต่าง ๆ  ในช่วงศตวรรษ

ท่ี 17-18 นั้นได้เปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์ในทวีป

ยุโรปเข้าสู่ยุคใหม่ ในยุคนี้การใช้ทาสได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 

เกษตรกรสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ในที่ดินของเจ้าขุนมูลนาย

ท�าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้มากข้ึน มีการแบ่งท่ีดินและ

การเข้าไปจัดการของเกษตรกรเอง มีการผลิตเพื่อตอบ

สนองความต้องการของชุมชนเมือง ท่ีดินว่างเปล่าในบาง

ฤดูกาลถูกใช้ในการปลูกพืชหมุนเวียนและเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยง

สัตว์ ท�าให้การจัดการที่ดินมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ใน

ช่วงศตวรรษท่ี 18 เกิดมีฟาร์มในลักษณะนี้มากมาย การ

เจริญเติบโตของชุมชนเมืองก่อให้เกิดการเริ่มต้นการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมขึ้นในยุโรป ในทางการเกษตรซึ่งมีแรงงาน

น้อยลงได้มีการคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องมือทุ ่นแรง 

ต่าง ๆ  ขึ้น เช่น เครื่องไถ เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องนวดและ

เก็บเกี่ยว และเกิดโรงงานอุตสาหกรรมผลิตและจ�าหน่าย

เครื่องมือการเกษตร กลางศตวรรษท่ี 19 จึงถือได้เป็นยุค

ท่ีมีการปฏิวัติทางเกษตร  (Khamnalrat et al., 2000)

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืช

จากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพันธุ ์มากขึ้น 

ท�าให้มีความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโต

และพฒันาการของพชื โดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยัหลกั ๆ  คือ

1. ป ัจจัยภายในหรือป ัจจัยด ้านพันธุกรรม  

(internal or genetic factor) เป็นปัจจัยพื้นฐานในการ

ก�าหนดการแสดงออกของสิง่มชีวีติ และเป็นตวัก�าหนดว่าสิง่

มีชีวิตที่เจริญขึ้นมาจะต้องเป็นชนิดเดียวกับพ่อแม่ของสิ่งมี

ชีวิตนั้นๆ  ลักษณะที่แสดงออกของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมด้วย

หน่วยพันธุกรรมท่ีเรียกว่า ยีนส์ (genes) ซ่ึงประกอบด้วย 

DNA และ RNA ยีนส์เป็นตัวการส�าคัญในการก�าหนดให้สิ่ง

มีชีวิตมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ โดยการกระตุ้นให้

มีการสร้างสารท่ีจ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตหรือเกี่ยวข้อง

กับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ลักษณะทางพันธุกรรม

เป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้ 

และปัจจัยทางพันธุกรรมนี้ จะแสดงออกได้มากน้อยเพียง

ใด จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของปัจจัยภายนอก 
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หรือปัจจัยสภาพแวดล้อมประกอบไปด้วย

2. ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 

(external or environmental factors) เป็นปัจจัยท่ี

มีความส�าคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช

เป็นอย่างมาก ส่ิงแวดล้อมอาจส่งเสริมหรือขัดขวางการ

แสดงออกทางด้านพันธุกรรมของพืช ลักษณะของพืชที่

ปรากฏจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีหรือเลวนั้น 

จะขึ้นกับการผสมผสานกันของยีนส์และสภาพแวดล้อม 

โดยยีนส์จะมีผลโดยตรงต่อกิจกรรมของฮอร์โมนภายใน

พืช หากยีนส์และสภาพแวดล้อมผสมผสานกันดี ต้นพืชจะ

เจริญงอกงามได้ดี หากสภาพแวดล้อมขัดขวางหรือขัดแย้ง

กับยีนส์แล้ว ต้นพืชจะมีการเจริญเติบโตไม่งอกงามหรือมี

พัฒนาการไม่ดีเพียงพอ เป็นผลให้ผลผลิตต�่าได้

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ส�าคัญต่อการเจริญ

เติบโตและพัฒนาการของพืช ได้แก่

2.1 ดิน (soil) เทหวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุม

พื้นผิวโลก ประกอบด้วยอนุภาคต่าง ๆ  ที่เกิดจากการแปร

สภาพของวัตถุต้นก�าเนิดดิน และซากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อย

ผสมคลุกเคล้ากัน องค์ประกอบของดินแบ่งออกได้เป็น

ส่วนที่เป็นของแข็ง (solids) และส่วนที่ไม่เป็นของแข็ง 

(non-solids) ในการเพาะปลูกพืช ดินนับได้ว่าเป็นปัจจัย

ท่ีมีความส�าคัญเป็นอย่างมากยกเว้นการปลูกพืชที่เจริญ

เติบโตในน�้า เช่น ผักกระเฉด การเพาะปลูกโดยส่วนใหญ่

จะท�ากันบนดินแทบทั้งสิ้น 

2.2 แร่ธาตุอาหาร (nutrients) เป็นสิ่งจ�าเป็น

ส�าคัญการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชเนื่องจากแร่

ธาตุอาหารเป็นส่วนประกอบของอาหาร เป็นส่วนประกอบ

ของสารอินทรีย์ในกระบวนการสังเคราะห์แสงและการ

หายใจ และเป็นส่วนประกอบของน�้าย่อยในกิจกรรมการ

สังเคราะห์แสงและการหายใจ แร่ธาตุอาหารของพืช แบ่ง

ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

2.2.1 ธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณ

มาก หรือธาตุอาหารหลัก มี 10 ธาตุ เรียกว่า macronu-

trients ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัสโพแทสเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แคลเซียม 

ก�ามะถัน

2.2.2 ธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณ

น้อย หรือธาตุอาหารรอง มี 6 ธาตุ เรียกว่า micronutri-

ents ได้แก่ แมงกานีส ทองแดง โมลิบดีนัม สังกะสี คลอรีน 

โบรอนอย่างไรก็ตาม การพิจารณาว่าธาตุอาหารพืชใด 

จัดอยู่ในกลุ่มธาตุอาหารหลักหรือธาตุอาหารรอง จะต้อง

พิจารณาจากพืชแต่ละชนิดเป็นส�าคัญ เนื่องจากวิทยาการ

สมัยใหม่ กลับพบว่าธาตุอาหารพืชบางชนิด อาจเป็นธาตุ

อาหารรองในพืชชนิดหนึ่ง แต่อาจเป็นธาตุอาหารหลักใน

พืชอีกชนิดหนึ่งก็ได้

2.3 น�้า (water) เป็นส่วนประกอบส�าคัญของ

สิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพืช มีน�้าเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 

75-90% น�า้มบีทบาทต่อการมชีวีติตลอดจนการเจรญิเตบิโต

ของพืช นับตั้งแต่เมล็ดเริ่มงอก จนกระทั่งออกดอกออกผล 

ถ้าพืชขาดน�้าอย่างมากเป็นเวลานาน ๆ  จะท�าให้พืชถึงตาย

ได้ ความส�าคัญของน�้าที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่

2.3.1 น�้ามีผลต่อกระบวนการรากฐาน

ของการเจริญเติบโต การเพิ่มขนาดของเซลล์จะต้องการ

น�้าเพื่อใช้ในกระบวนการขยายตัวของเซลล์ เมื่อพืชขาด

น�้า เซลล์จะขยายตัวเพิ่มขนาดไม่ได้ เป็นผลให้อวัยวะพืช

เล็กและแคระแกร็น

2.3.2 น�้าเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการล�าเลียง

อาหารและแร่ธาตุอาหาร น�้าเป็นตัวท�าละลายอาหารและ

แร่ธาตุอาหาร น�้าเป็นตัวกลางในการล�าเลียงธาตุอาหารใน

ดิน เป็นตัวล�าเลียงพาแร่ธาตุอาหารเข้ามายังบริเวณราก

พืช เมื่อรากดูดแร่ธาตุอาหารเข้ามาในต้นพืช น�้าจะเป็นตัว

ล�าเลียงพาแร่ธาตุอาหารไปยังใบ เพื่อท�าการสังเคราะห์เป็น

อาหาร น�้าจะล�าเลียงอาหารที่ได้ออกจากแหล่งสังเคราะห์

ไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช

2.3.3 น�้าเป็นตัวรักษารูปร่างของเซลล์และ

ต้นพืช เซลล์ท่ีมีชีวิตของพืช จะต้องเป็นเซลล์เต่งท่ีมีน�้า

บรรจุอยู่เต็ม ถ้ามีน�้าไม่เต็ม เซลล์จะเหี่ยว หากเซลล์พืช

เหี่ยวมากจะท�าให้ต้นพืชตายไปในท่ีสุด

2.3.4 น�้าเป็นปัจจัยส�าคัญในกระบวนการ

ทางสรีรวิทยาและกระบวนการทางชีวเคมีกระบวนการ

ต่าง ๆ ในพืชหรือสิ่งมีชีวิต เช่น การสังเคราะห์แสง การ

หายใจ การดูดแร่ธาตุอาหาร การสังเคราะห์สารที่ใช้ใน

การเจริญเติบโต ฯลฯ แทบทุกกระบวนการ จะมีน�้าเป็น

องค์ประกอบด้วยเสมอ การสังเคราะห์แสง สร้างอาหาร
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เป็นแป้งและน�้าตาลสะสมในพืช จะมาจากการรวมก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เข้ากับน�้า กระบวนการเผาผลาญ

อาหารหรือการหายใจก็จะมีการใช้น�้า และมีการสร้างน�้า

ขึ้น นอกจากนี้ น�้ายังเกี่ยวข้องกับการควบคุมปรากฏการณ์

การเจริญเติบโตอื่น ๆ อีก เช่น การงอกของเมล็ด การพัก

ตัวของพืช การชักน�าการออกดอก เป็นต้น

2.4 แสง (light) นอกจากแสงจะมีผลโดยตรงต่อ

กระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นกระบวนการรากฐาน

เพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงาน และเป็นแหล่งของสารประกอบ

ขั้นต้น เพ่ือน�ามาสังเคราะห์เป็นสารประกอบอินทรีย์ใน

พืช อันเป็นปัจจัยโดยตรงในการควบคุมการเจริญเติบโต

ของพืชแล้ว แสงยังควบคุมกระบวนการรากฐานของการ

เจริญเติบโตในระดับต่าง ๆ  จนได้ผลรวมออกมาในรูปการ

เจริญและเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง นอกจากนี้ แสง

ยังมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ในการเจริญเติบโตของ

พืชด้วย เช่น การงอกของเมล็ด การพักตัวของเมล็ด การ

ออกดอก เป็นต้น การตอบสนองของพืชต่อแสงนั้น พืชจะ

ตอบสนองในแง่ต่าง ๆ ดังนี้

2.4.1 ความเข้มของแสง (light intensity) 

คือ ปริมาณแสงทั้งหมดที่พืชได้รับ ซึ่งความเข้มของแสง

จะแตกต่างกันตามพื้นที่ เวลา ฤดูกาล และระยะห่างจาก

เส้นศูนย์สูตรของโลก ในพื้นที่หนึ่ง ๆ  ความเข้มของแสงจะ 

ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงเที่ยงวันหรือใน

ช่วงบ่าย จากนั้นจะค่อย ๆ ลดลงไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์

ตก บริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกจะมีความเข้มของแสงสูง

ที่สุดและค่อย ๆ ลดลงตามเส้นรุ้งที่มุ่งไปหาขั้วโลกในช่วง

เวลาเดียวกัน อิทธิพลของความเข้มของแสงต่อการเจริญ

เติบโตของพืช ได้แก่

- ความเข้มของแสงที่เหมาะสม โดยที่มีปัจจัย 

อื่น ๆ เหมาะสมและการหายใจเป็นปกติ การสังเคราะห์

แสงจะมีอัตราสูง ท�าให้ได้อาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต

มาก ระดับความเข้มของแสงที่เหมาะสมต่อพืชแต่ละชนิด

จะแตกต่างกนั พชืในร่มเป็นพชืทีต้่องการความเข้มของแสง

น้อยจึงจะเจริญเติบโตได้ดี พืชกลางแจ้งต้องการความเข้ม

ของแสงสูงจึงจะมีการเจริญเติบโตได้ดี

- ความเข้มของแสงที่ต�่าเกินไป จะท�าให้พืชมี

อัตราการเจริญเติบโตต�่า และให้ผลผลิตน้อย หรือผลผลิตมี

คณุภาพต�า่เพราะในการรวมตวัของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

กับน�้ า ในปฏิกิ ริยาสั ง เคราะห ์แสงนั้น  ขั้นตอนของ

กระบวนการนี้ ต้องการพลังงานท่ีมีปฏิกิริยาท่ีใช้แสงเป็น

ตวักระตุน้จงึจะเกดิข้ึนได้ กรณทีีแ่สงมคีวามเข้มต�า่ พลงังาน

ที่ใช้ในการรวมตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับน�้าจะมี

น้อย อัตราการสังเคราะห์แสงจะต�่า ส่งผลให้สร้างอาหาร

น้อยได้ตามไปด้วย ซ่ึงอาหารจากการสังเคราะห์แสงนี้จะ

เป็นสารตัง้ต้นในการสร้างสารประกอบทีจ่�าเป็นต่อการเจริญ

เติบโตอื่น ๆ เมื่อพืชมีอาหารต�่าอยู่แล้ว จะท�าให้การสร้าง

สารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตเกิดได้น้อย พืชจะมีการ

เจริญเติบโตช้า และมีผลผลิตต�่า หรือผลผลิตมีคุณภาพต�่า

- ความเข้มของแสงที่สูงเกินไป จะส่งผลลบต่อ

ปริมาณคลอโรฟิลล์ (chlorophyll content) โดยจะท�าให้

พืชบางชนิดมีปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลง การสังเคราะห์แสง

จะต�่าไปด้วย ท�าให้อุณหภูมิของใบเพิ่มข้ึนอย่างมาก พืชจึง

มีอัตราการคายน�้าสูง หากอัตราการดูดน�้าของรากไม่สมดุล

กับอัตราการคายน�้า พืชจะแสดงอาการขาดน�้า และท�าให้

อณุหภมูขิองใบสงูข้ึน เป็นผลให้ระบบเอนไซม์ลดการเปลีย่น

น�้าตาลไปเป็นแป้งลง ท�าให้พืชมีการสะสมน�้าตาลแทน

แป้ง นอกจากนี้ เอนไซม์ที่มีส่วนในการสังเคราะห์แสงก็

จะลดกิจกรรมลงด้วย ท�าให้อัตราการสังเคราะห์แสงลดลง

2.4.2 คณุภาพของแสง (light quality) หรอื

ความยาวของคลื่นแสง (wavelength) แสงมีคุณสมบัติ

เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความยาวคลื่นหลายระดับ โดยท่ี

แสงอาทิตย์ประกอบด้วยแสงท่ีมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 

225–2,500 นาโนเมตร (nm, 1 nm = 10-9 m) แต่แสง

อาทิตย์ที่ตกลงมายังพื้นโลก จะมีความยาวคลื่นระหว่าง 

310-2,300 nm ท้ังนี้เนื่องจากคลื่นสั้นหรือแสงเหนือม่วง 

(ultraviolet: UV) ซ่ึงเป็นแสงท่ีมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โดย

ส่วนใหญ่จะถูกดูดซับไว้โดยชั้นของโอโซน (ozone) ใน

บรรยากาศ ส่วนแสงท่ีมีความยาวคลื่นมากกว่าแสงสีแดง 

(infrared) ความยาวคลื่นมากกว่า 2,300 nm จะถูกดูดซับ

ไว้โดยไอน�้าและคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงแสงอาทิตย์ที่ตกลง

มายังพื้นผิวโลก อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

- คลื่นแสงท่ีมองไม่เห็น (invisible light) ได้แก่ 

แสงเหนือม่วง (UV) ช่วงความยาวคลื่นต�่ากว่า 390 nm 

เป็นตัวการในการยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช และแสง 

infrared ช่วงความยาวคลื่นสูงกว่า 810 nm จะท�าให้
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- คลื่นแสงที่มองเห็น (visible light) อยู่ในช่วง

ความยาวคลื่น 390-810 nm แต่ละช่วงความยาวคลื่นจะ

มีสีต่างกัน แสงในกลุ่มนี้จะมีผลต่อพืช

2.4.3 ช่วงแสง (light duration or photoperiod) 

หมายถึง ระยะเวลาของแสงในแต่ละช่วงวัน ซึ่งจะแตกต่าง

กันตามฤดูกาล ความยาวของช่วงแสงจะมีอิทธิพลต่อการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชบางชนิดเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลในการเปลี่ยนพืชจากระยะการ

เจริญเติบโต ทางกิ่งใบ (vegetative growth) ไปเป็นการ

เจริญเติบโตทางด้านการสืบพันธุ์ (reproductive growth) 

นั่นคือ ช่วงแสงมีอิทธิพลต่อการออกดอกและการลงหัว

ของพืชบางชนิด 

2.5 อณุหภมู ิ(temperature) เกีย่วข้องกบัการ

เจริญเตบิโตของพชื ตัง้แต่พชืเริม่งอกจนกระทัง่ออกดอกตดิ

ผล อุณหภูมิเกี่ยวข้องกับกระบวนการงอกของเมล็ด การ

สังเคราะห์แสง การหายใจ การพักตัว เป็นต้น พืชแต่ละ

ชนดิมคีวามต้องการอณุหภมูทิีใ่ช้ในการเจรญิเติบโตแตกต่าง

กัน อุณหภูมิที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของพืช มีทั้งอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิในดิน อุณหภูมิกลาง

วัน และอุณหภูมิกลางคืน

โดยทัว่ไปแล้ว อณุหภมูอิากาศจะมผีลต่อการเจรญิ

เติบโตของล�าต้น โดยมีผลต่อการสังเคราะห์แสงและการ

หายใจ กระบวนการทัง้สอง จะค่อย ๆ  เพิม่อตัราขึน้ ตามการ

เพิม่ของอณุหภมูจินถงึระดบัหนึง่ ซึง่เรยีกว่า ระดบัอณุหภมูิ

ที่เหมาะสม ที่ประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส ซึ่งการเพิ่ม

อณุหภมูจิะไม่เพิม่อตัราการเกดิกจิกรรมของกระบวนการท้ัง

สองน้ี ส่วนอุณหภูมิในดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของราก 

และมผีลต่อการดดูน�า้และแร่ธาตอุาหาร ถ้าอณุหภมูใินดนิต�า่ 

การดูดน�้าจะลดลง ต้นพืชจะเหี่ยว นอกจากนี้กิจกรรมของ

จุลินทรีย์ในดินในสภาพอุณหภูมิของดินต�่า ก็จะลดลงด้วย 

ท�าให้ได้อินทรียสารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยตามไปด้วย 

ถ้าอณุหภมูใินดนิสงูกว่าปกตเิพยีงเลก็น้อย จะกระตุน้ให้ราก

มีการเจริญเติบโตยืดยาวมาก แต่หากอุณหภูมิของรากสูง

กว่าล�าต้น การเจริญเติบโตจะชะงัก (Techawongstien, 

n.d.; Ames & Johnson, n.d.)

กำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

การปลูกพืชโดยไม่ใช ้ดินมีจุดก�าเนิดจากสวน

ลอยฟ้าบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) ดังภาพ 

2 สร้างโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่ 2 แห่งกรุงบาบิโลเนีย 

เมื่อประมาณ 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีความสูงประมาณ 

75 ฟุต พื้นท่ีประมาณ 400 ตารางฟุต ระเบียงทุกช้ันจะ

ปลูกประดับด้วยต้นไม้และดอกไม้ รวมถึงมีการปลูกไม้

ยืนต้นชนิดต่าง ๆ ไว้บนสิ่งก่อสร้างนั้น โดยวิศวกรในสมัย

นั้นได้มีการออกแบบและสร้างเครื่องมือที่สามารถดึงน�้า

จากแม่น�้าไทกิสไปท�าเป็นสวนน�้าตกและน�าน�้านั้นไปใช้ใน

การเพาะปลูกพืชบนสวนลอยฟ้าแห่งนั้น แต่สวนลอยฟ้าบา

บิโลนนี้ได้พังทลายไปเมื่อศตวรรษท่ี 2 ก่อนคริสต์ศักราช 

จากเหตุแผ่นดินไหว
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การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินที่มีหลักการวิทยาศาสตร์

นั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 400 กว่าปีที่ผ่านมา ในปี ค.ศ. 

1600 ยาน แบ็บทิสทา ฟาน เฮลมอนท์ (Jan Baptista 

Van Helmont) นักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยียม ได้ท�าการ

ทดลองปลูกต้นวิลโลว์ (willow) ในภาชนะที่มีดินประมาณ 

90 กโิลกรัม โดยไม่ได้รดน�า้ ให้เพยีงน�า้จากฝน เมือ่ผ่านไป 5 

ปี ผลปรากฏว่าต้นวิลโลว์มีน�้าหนักเพิ่มขึ้นจาก 2.2 กิโลกรัม 

เป็น 77 กโิลกรมั ในขณะทีดิ่นทีใ่ช้ปลกูมนี�า้หนกัหายไปเพยีง 

57 กรัม จากการทดลองนี้เขาสรุปว่า พืชจะสามารถรับธาตุ

อาหารที่ใช้ในการเจริญเติบโตได้นั้นต้องอาศัยน�้าเป็นตัวน�า

พามากกว่าการได้รับแร่ธาตุโดยตรงจากดิน

ในป ี  ค .ศ.  1699 จอห ์น วูดวาด (John  

Woodward) นกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษ ได้ท�าการทดลอง

ปลูกพืชในน�้า โดยอาศัยธาตุอาหารจากดินในแหล่งต่าง ๆ 

มาละลายลงในน�้า

ในปี ค.ศ. 1860 ยูลิอุส ฟอน ซัคส์ (Julius von 

Sachs) นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันนับเป็นคนแรกท่ีได้

คิดค้นสารละลายธาตุอาหารมาตรฐานขึ้น หลังจากนั้น

จึงได้มีการคิดค้นสารละลายธาตุอาหารสูตรต่าง ๆ โดย

นักวิทยาศาสตร์อีกหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิลเฮลม์ 

คน็อป (Willhelm Knop) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน 

ซึ่งสูตรสารละลายธาตุอาหารที่เขาคิดค้นขึ้นใน ค.ศ. 1865 

ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่เพิ่มธาตุอาหารเสริมบาง

ชนิดเข้าไปเท่านั้น

ในปี ค.ศ. 1925 ศาสตราจารย์ วิลเลียม เอฟ. 

แกริก (William F. Gericke) ชาวอเมริกัน แห่งมหาลัย

แคลิฟอร์เนีย ได้พัฒนาเทคนิคการปลูกมะเขือเทศ โดยการ

เติมอากาศลงในน�้า และได้มีการทดลองใช้สารละลายธาตุ

อาหารพืชมาใช้ในการการปลูกมะเขือเทศด้วยสารละลาย

สูตรท่ีเขาดัดแปลงข้ึนในอ่างขนาดใหญ่ ปากอ่างปิดด้วย

ตะแกรงแล้วปลูกมะเขือเทศบนตะแกรงและปล่อยให้ราก

งอกยาวลงไปถึงสารละลายที่อยู่ด้านล่าง มะเขือเทศท่ีเขา

ปลูกสามารถเจริญเติบโตจนถึงระยะติดดอกออกผลและมี

เถายาวถึง 25 ฟุต และเขาได้บัญญัติศัพท์ hydroponics 

ข้ึนจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 ค�า คือ Hydro ซ่ึงแปลว่า 

“น�้า” และ Ponos ซ่ึงแปลว่า “การท�างาน” จากนั้นแก

ริกได้น�าเทคนิคการปลูกนี้ไปใช้กับการปลูกในเชิงธุรกิจ

จนเป็นผลส�าเร็จ ท�าให้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่ง

เทคโนโลยีไฮโดรโปนิกส์สมัยใหม่ การปลูกพืชด้วยระบบ

ไฮโดรโปนิกส์จึงเริ่มแพร่หลายขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

(Hydroponics, 2014)

หลังจากการค้นพบว่าสามารถปลูกพืชให้เจริญ

เติบโตได้โดยไม่ต้องใช้ดิน เพียงแต่จัดการให้พืชได้รับ 

น�้า ธาตุอาหาร ออกซิเจน และท่ียึดเกาะพยุงล�าต้น เพื่อ

ทดแทนจากสิ่งที่ควรได้รับจากดิน จึงได้มีการพัฒนารูป

แบบและวิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ง

สามารถแบ่งประเภทของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินออกได้

เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

1. ประเภทการปลูกในวัสดุปลูก (substrate 

culture) เป็นวิธีการปลูกพืชโดยใช้วัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ 

 ภำพ 2 ภาพวาดสวนลอยฟ้าบาบิโลน (History, 2013) 



54 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

ทั้งที่เป็นอินทรีย์และอนินทรีย์ต่าง ๆ ได้แก่ ทราย กรวด 

ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว ร็อควูลล์ พีท ฯลฯ การปลูกพืชระบบ

นี้นิยมกันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง การปลูกพืชในวัสดุปลูก

ส่วนใหญ่จะแตกต่างกันทางด้านของเทคนิคการให้น�้าและ

สารละลายธาตุอาหาพืช 

2. ประเภทการปลูกในอากาศ (aeroponics) 

เป็นระบบที่ท�าให้รากพืชอิ่มตัวอย่างต่อเน่ืองด้วยการพ่น

สารละลายที่มีธาตุอาหารพืชเป็นระยะ ๆ ระบบนี้รากพืช

ไม่ได้จุม่อยูใ่นน�า้สารละลายธาตอุาหารพชื แต่จะมคีวามชืน้

อิ่มตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้รากคงความชื้นสัมพัทธ์อยู่ใน

ระดับ 95-100% โดยวิธีการนี้พืชได้อาหารครบถ้วนและ

พอเพียง ระบบน้ีรากจะลอยอยู่ในอากาศในระบบปิดที่

กันแสง แต่การปลูกด้วยระบบแอโรโพนิคส์ต้องใช้ระบบ

ควบคุมการฉีดพ่นธาตุอาหารแบบอัตโนมัติ วิธีการนี้ใช้น�้า

น้อยมาก โดยรูปแบบการปลูกพืชให้ราก ลอยอยู่ในอากาศ

นี้ จะนิยมส�าหรับพืชหัวที่ไม่สามารถแช่อยู่ในน�้าหรืออยู่ใน

ดินที่จะเส่ียงต่อโรคทางดิน เมื่อมีระยะการปลูกนานเกิน 2 

เดือน เช่น มันฝรั่งและแครอท

3. การปลูกในน�้า (water culture) เป็นการปลูก

โดยรากของพชืจะต้องสมัผสัหรอืแช่อยูใ่นน�า้สารละลายธาตุ

อาหารโดยตรงและตลอดเวลา มีอยู่หลายเทคนิค ได้แก่ 

เทคนิคน�้าไหลเป็นฟิลม์บาง (Nutrient Film Technique; 

NFT) โดยก�าหนดให้สารละลายไหลผ่านรากพชืทีค่วามหนา 

2-3 มิลลิเมตร เทคนิคการปลูกพืชในน�้าลึกไหลล้น (Deep 

Flow Technique; DFT) เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแช่อยู่

ในสารละลายลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร เทคนิคการ

ปลูกพืชในน�้าลึก (Dynamic Root Floating Technique; 

DRFT) เป็นการปลกูพชืโดยให้รากแช่อยูใ่นน�า้ส่วนหนึง่และ

อีกส่วนหนึ่งสร้างรากอากาศเพื่อช่วยการหายใจ เป็นต้น 

(Forfarm, 2016; Thongaram, 2007; Namhormchan 

& Sareephattananon, 2014; Kanasri, 2018)

ท้ังนี้การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแต่ละเทคนิคจะ

สัมพันธ์กับปริมาณสารละลายธาตุอาหาร ภาชนะเพาะ

ปลูก และโครงสร้างรับน�้าหนักภาชนะเพาะปลูกเนื่องจาก

น�้าหนักของสารละลายสารอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละ

เทคนิค ปัจจัยท้ัง 5 ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของการปลูก

พืชโดยไม่ใช้ดินแสดงดังภาพ 3 ซ่ึงสอดคล้องกับปัจจัยที่มี

ผลต่อการเจริญเติบโตของพืชดังท่ีน�าเสนอข้างต้น

ภำพ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Venter, 2017) 
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กำรปลูกพืชในโรงเรือน

ในการผลิตพืชผลทางการเกษตร เกษตรกรเป็นจ�า

นวนมากยงัต้องพึง่พาสภาวะแวดล้อมและน�้าจากธรรมชาติ 

จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบัน ส่งผลให้พืชพันธุ์

ได้รับความเสียหาย การเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิต

ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แนวทางหนึ่งที่เกษตรกรสามารถ

ควบคุมสภาวะแวดล้อมได้คือ การเพาะปลูกโรงเรือนเพาะ

ปลูกพืช (greenhouse)

การปลูกพืชในโรงเรือนที่สามารถควบคุมให้มี

สภาวะแวดล้อมทีพ่อเหมาะแก่การเจรญิเตบิโตของพชืพนัธุ์

ได้จะท�าให้สามารถเพาะปลกูพชืพนัธุไ์ด้อย่างมคีณุภาพและ

มีปริมาณตามที่ต้องการ การน�าระบบควบคุมอัตโนมัติเข้า

มาใช้จะท�าให้ลดการใช้ก�าลังคน น�้า และกระแสไฟฟ้า ซ่ึง

จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโรงเรือนได้

โรงเรือนเพาะปลูกแบ่งออกได้ 2 ชนิด ได้แก่

1. โรงเรือนแบบเปิด ผนังและหลังคาเป็นตาข่าย

ป้องกันแมลง อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีระบบการให้น�้า

พืชแบบต่าง ๆ 

2. โรงเรือนแบบปิด ผนังและหลังคาเป็นแผ่น

โปร่งแสงหรือโปร่งใสแบบอ่อนหรือแบบแข็ง และมีระบบ

ประกอบอื่น ๆ เช่น ระบบแผ่นระเหยน�้าและระบบพ่น

หมอกช่วยลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นภายใน ระบบ

การให้น�้าพืชช่วยการดูดซึมธาตุอาหารของพืชได้เหมาะ

สม ระบบการให้ปุ ๋ยทางน�้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใช้ปุ ๋ย ระบบเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยเพิ่มการ

สังเคราะห์แสง ระบบแสงสว่างความเข้มสูงช่วยเร่งการ

เจริญเติบโตของพืช ระบบตาข่ายพรางแสงช่วยลดความ

เข้มของแสง ระบบควบคุมศัตรูพืชช่วยป้องกันและก�าจัด

ศตัรูพืชภายใน ระบบควบคมุอตัโนมติัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ

การควบคุมสภาวะอากาศภายในโรงเรือน (Department 

of Agricultural Extension, n.d.; Namhormchan & 

Sareephattananon, 2014)

กำรปลูกพืชโดยใช้แสงแดดเทียม

การใช้แสงแดดเทียมเพื่อการปลูกพืชท่ีพบเห็น

ได้ทั่วไปในประเทศไทย คือ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ โดย

ใช้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือแสงจากไดโอดเปล่ง

แสง (light-emitting diode -- LED) การปลูกพืชโดยใช้

แสงเทียมต้องการระบบการปลูกที่มีความแม่นย�าพิเศษ 

เช่น ระบบให้แสงอัตโนมัติ แสงที่ก�าเนิดขึ้นสามารถปรับ

เปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับการเจริญ เติบโตของพืช

แต่ละชนิดได้ เป็นการเพาะปลูกพืชในระบบปิดสามารถ

ปลูกพืชแบบอินทรีย์ได้ มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น น�้า

และสารอาหารในดินอย่างเหมาะสม ระบบดังกล่าว เรียก

ว่า การเกษตรแม่นย�า (precision agriculture) ซึ่งมีการ

ใช้แสงจากไดโอดเปล่งแสงและมีการควบคุมสเปกตรัมของ

แสงให้เหมาะสมกับความต้องการในการเจริญเติบโตของ

พืชได้  (Watjanatepin & Boonmee, 2017) 

การใช้แสงเทียมเพื่อการปลูกพืชโดยทั่วไปนิยมใช้

แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เนื่องจากมีราคาถูก หาซื้อ

และติดตั้งง่าย และการบ�ารุงรักษาไม่ยุ่งยาก แต่การให้แสง

จากหลอดฟลูออเรสเซนต์นั้นมีข้อเสียท้ังในเรื่องการปล่อย

ความร้อนจากระบบ มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่ง

ท่ีบัลลาสต์แกนเหล็ก อีกท้ังช่วงความยาวของคลื่นแสงจาก

หลอดฟลูออเรสเซนต์นั้นเป็นช่วงความยาวคลื่นท่ีพืชน�าไป

ใช้ได้เพียงบางส่วน เนื่องจากความยาวคลื่นส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงของสีเขียว ซึ่งไดโอดเปล่งแสง เป็นแหล่งก�าเนิด

แสงเทียมท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าหลอดไฟชนิดอื่น ๆ เช่น  

หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดเมทัลฮาไลด์ หลอดโซเดียม

ความดันไอสูง และหลอดอินแคนเดสเซนต์ และเป็นที่นิยม

ใช้กนัอย่างแพร่หลายเพือ่เป็นแหล่งก�าเนดิแสงในระบบการ

ปลูกพืช แสงเทียมที่ใช้ในการปลูกพืชนั้นควรต้องมีความ

เหมาะสมท้ังในเชิงคุณภาพ (ช่วงความยาวคลื่นแสง) และ

เชิงปริมาณ (ความเข้มแสง) เพื่อส่งเสริมการสังเคราะห์แสง

ของพืช และท�าให้ได้ลักษณะของพืชเหมือนกับการปลูก

ในธรรมชาติมากท่ีสุด (Jaisin et al.,  2017; Jamaree 

et al., 2017)

พชืแต่ละชนดิมกีารตอบสนองต่อช่วงความยาวคลืน่

แสง และความเข้มแสงแตกต่างกัน เช่น ผักกาดที่ได้รับ

แสงผสมระหว่างสีน�้าเงิน สีเขียว และสีแดง มีน�้าหนัก

แห้งสูงกว่าต้นท่ีได้รับแสงผสมระหว่างสีน�้าเงินและสีแดง 

ทั้งนี้เนื่องจากแสงสีน�้าเงิน และสีแดงจะถูกใบด้านนอก

ของทรงพุ่มดูดกลืนไว้เกือบทั้งหมดส่งผลให้ใบที่อยู่ด้าน

ในทรงพุ่มได้รับพลังงานแสงเพียงเล็กน้อย ในขณะท่ีแสง



56 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

สีเขียวจะทะลุผ่านใบด้านนอกของทรงพุ่มเข้าไปด้านใน

ได้ดีกว่าแสงสีน�้าเงินและแดง ส่งผลให้ใบในทรงพุ่มมีการ

สังเคราะห์แสงและมีการเจริญเติบโตโดยรวมทั้งทรงพุ่มท่ี

ดีกว่าการได้รับแสงผสมระหว่างสีแดง และน�้าเงินเท่านั้น 

(Jamaree et al., 2017)

แสงสามารถอธิบายได้ในเชิงปริมาณ (ความเข้ม

ของแสง) และในเชิงคุณภาพ (ความยาวคลื่นของแสง) ได้ 

การวัดปริมาณของแสงหรือจ�านวนพลังงานรวมที่แสงผลิต

ออกมาจะอยู่ในรูปของพลังงานต่อพื้นที่ มีหน่วยเป็นวัตต์

ต่อตารางเมตร (W/m2) หรือเทอมของจ�านวนโฟตอน 

(moles of photons) หน่วยเป็นไมโครโมลต่อตาราง

เมตรต่อวินาที (µmol m-2 s-1) แสงธรรมชาติที่มาจากดวง

อาทิตย์ ประกอบด้วยสเปกตรัมของแสง (light spectrum) 

ในช่วงความยาวคลื่นแสงระหว่าง 250-3000 นาโนเมตร 

(nm) การที่แสงมีความยาวคลื่นแตกต่างกัน ท�าให้เกิดสีท่ี

แตกต่างกันไปด้วย

แสงท่ีพืชน�ามาใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์ด้วย

แสงเพื่อการเจริญเติบโต สร้างใบ ดอก และผล คือ แสง

ในช่วงที่มนุษย์มองเห็น (visible light) ซึ่งเป็นแสงที่มี

ความยาวคลื่น 380-770 นาโนเมตร แสดงดังภาพ 4 แต่

จะมีช่วงแสงเฉพาะที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ที่

เรียกว่า Photo Synthetically Active Radiation (PAR) 

อยู่ในช่วงความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร ซ่ึงส�าคัญ

มากต่อพืชในการใช้พลังงานเพื่อสังเคราะห์ด้วยแสง และ

ภาพ 5 แสดงช่วงแสงท่ีมีการดูดซึมแสงเพื่อสร้างคลอโร

ฟิลด์ ชนิด a และ b (chlorophyll molecules type a 

& b) ได้ดีท่ีสุดระหว่างความยาวคลื่น 400-480 nm (แสง

สีน�้าเงิน) และระหว่าง 630-680 nm (แสงสีแดง) โดย

ช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 400-700 nm พืชต้องการแสง

เหล่านั้นในช่วงเวลาใดบ้าง และต้องการแสงสีอะไรบ้าง 

เพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การเพาะเมล็ด 

และการสร้างใบ ดอก และผลท่ีดีท่ีสุด แสดงดังตาราง 1 

(Watjanatepin & Boonmee, 2017)

ภำพ 4 แสงและความยาวคลื่นในช่วงที่มนุษย์มองเห็น (UK, n.d.)
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ภำพ 5 แสงและความยาวคลื่นแสงในช่วงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (Runkle, 2017)

ตำรำง 1 
ความสัมพันธ์ระหว่างสีของแสง ความยาวคลื่นแสง และบทบาทต่อพืช  
(Watjanatepin & Boonmee, 2017; Kozai, Niu & Takagaki, 2016)

ช่วงคลื่น (nm) สีของแสง บทบำทต่อพืช

100-300 เหนือม่วง -

100-280 ยูวี-ซี การฆ่าเช้ือ

280-320 ยูวี-บี ถูกเผาด้วยแดด

320-380 ยูวี-เอ -

380-436 ม่วง

ไม่แน่นอน  

อาจมีผลมาจากแสงใกล้สีน�้าเงินท่ีมีความยาวคลื่น 

ใกล้กับ 436 นาโนเมตร

436-495 น�้าเงิน ความเข้มแสงต่าง ๆ 
มีความจ�าเป็นในการเพาะเมล็ดและการอนุบาลพืช

495-566 เขียว ไม่มีความจ�าเป็น แต่มีส่วนช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง

566-589 เหลือง ไม่มีความจ�าเป็น แต่มีส่วนช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง

589-627 ส้ม ดีท่ีสุดส�าหรับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

627-780 แดง

ดีท่ีสุดท�าให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง  

ช่วยเร่งการสร้างดอก เร่งการเจริญเติบโตของล�าต้น 

(อัตราส่วนของแสงสีแดงต่อแดงไกลมีความส�าคัญมาก)
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โรงงำนผลิตพืช

เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชโดยใช้แสงแดดเทียม 

(Plant Factory With Artificial Lighting -- PFAL) หรือ

การเกษตรในเมืองเป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบปิด

หรือกึ่งปิด ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้

มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยน�าเอา

เทคโนโลยีเข้ามาจัดการด้านการเกษตร ซึ่งใช้แสงแดด

เทียมจากหลอด LED จึงสามารถปลูกผักเป็นชั้น ๆ ได้ 

โดยพืชยังคงได้รับแสงเช่นเดียวกันทุกชั้น เป็นการใช้พื้นที่

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะส�าหรับผู้ที่มีพ้ืนท่ีจ�ากัด 

ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียง

ช่วงคลื่น (nm) สีของแสง บทบำทต่อพืช

800-2500 ใต้แดงช่วงคลื่นสั้น ความร้อน

2500+ ใต้แดง ความร้อน

พอต่อความต้องการ เนื่องจากให้ผลผลิตท่ีสูงกว่าและ

เร็วกว่า โดยใช้ทรัพยากรน้อยกว่า เนื่องจากสามารถ

ควบคุมสภาพแวดล้อมได้และนอกจากนี้ยังสามารถใช้

เทคโนโลยีควบคุมเพื่อเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วย (Krajangpan,  

Suebtaanaawong & Wangsathiswong, 2018) องค์

ประกอบหลักท่ีส�าคัญ 6 ประการส�าหรับโรงงานผลิตพืช 

ได้แก่ ผนังฉนวนกันความร้อนจากภายนอก ช้ันวางและ

อุปกรณ์ส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบาย

อากาศ หน่วยจ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หน่วยจ่าย

สารละลายธาตุอาหาร และหน่วยควบคุมสภาพแวดล้อม 

(Kozai, 2013) แสดงดังภาพ 6

ภำพ 6 องค์ประกอบหลักของโรงงานผลิตพืช (Kozai, 2013) 

ต้นแบบโรงงานผลติพชื ณ เมอืงโอกนิาวะ ประเทศ

ญ่ีปุ่น มีรายละเอียดในการออกแบบ ดังนี้ ห้องเพาะปลูก 

จ�านวน 4 ห้อง ใช้ตู ้สินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 

กว้าง 2.5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2.4 เมตร จ�านวน 4 ตู้ 

ระบบปรับอากาศใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 2.2 กิโลวัตต์ 

จ�านวน 2 เคร่ืองต่อหนึ่งห้องเพาะปลูก ควบคุมอุณหภูมิให้

อยู่ในช่วง 18-25 องศาเซลเซียส ระบบส่องสว่าง ห้องเพาะ

ปลูก A และ B ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ 10.5 กิโลวัตต์ต่อ

หนึ่งห้องเพาะปลูก  ห้องเพาะปลูก D ใช้หลอด LED แสง

สีแดง สีแดงและสีน�้าเงิน สีขาว และหลอดคอมแพคฟลูออ

เรสเซนต์ รวม 4.6 กิโลวัตต์ และห้องเพาะปลูก C ใช้แสง

จากธรรมชาตแิละแสงจากหลอด LED ท�าการเพาะปลกูด้วย

ระบบไฮโดรโปนกิส์ ควบคมุปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ที่ 1500 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) พร้อมทั้งติดตั้งเซ็นเซอร์

วัดอุณหภมิและความชื้นสัมพัทธ์และการใช้พลังงานใน

โรงงานต้นแบบอีกด้วย (Ueno & Kawamitsu, 2017) 

แผนผังโรงงานผลิตพืชต้นแบบ แสดงดังภาพ 7
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องค ์กร JPFA (Japan Plant Factory  

Association) ในประเทศญี่ปุ่น พยายามแก้ไขปัญหาด้าน

อาหาร ส่ิงแวดล้อม พลังงาน และทรัพยากรในศตวรรษท่ี 

21 ของประเทศ โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาการสาธิต และ

การขยายระบบการปลูกพืชโดยใช้แสงอาทิตย์เทียม ระบบ

ดังกล่าวสามารถผลิตพืชอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในประเด็นของการประหยัดทรัพยากร เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม ได้ผลิตผลสูงและมีคุณภาพ ระบบการปลูกพืช

โดยใช้แสงเทียมน้ีเหมาะส�าหรับการปลูกผักใบและพืชใบ

ที่มีความสูงไม่มากนักนับเป็นการส่งเสริมการเพาะปลูก

สินค้าเกษตรในเขตเมืองได้เป็นอย่างดี (Watjanatepin 

& Boonmee, 2017) โรงงานผลิตพืชโดยใช้แสงเทียม

ขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น มีระบบการจัดการแบบปิดท่ีมี

การควบคุมสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้ ท�าให้พืชผักท่ีปลูก

ในโรงงานแห่งนี้ ไม่มีการปนเปื้อนจากโรคและแมลงศัตรู

พืช โดยมีพื้นที่การผลิตอยู่ที่ 1,000 ตารางเมตร สามารถ

ปลูกพืชได้มากถึง 120,000 ต้น มีอัตราการเก็บเก่ียวอยู่

ที่ 9,000 ต้นต่อวัน การน�าระบบ โรงงานผลิตพืชเข้ามาใช้

ในการผลิตพืชท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ  ไปได้

อย่างมาก เช่น สารฆ่าแมลง น�้า ปุ๋ย นอกจากนี้ยังประหยัด

พื้นที่ในการเพาะปลูก และผลผลิตมีมูลค่าสูงเป็นที่ต้องการ

ของตลาดและผู้บริโภคอีกด้วย 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตพืชโดยใช้

แสงเทียมในประเทศญ่ีปุ่นอยู่ที่ประมาณ 127,000 บาท

ต่อตารางเมตร โดยสามารถสร้างรายได้ปีละประมาณ 

75,000 บาทต่อตารางเมตร ท�าให้สามารถคืนทุนได้ภายใน 

2-3 ปี ส�าหรับประเทศไทยเทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะสมกับ

การเพาะปลูกพืชสมุนไพรในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่

มีมูลค่าสูง (ยา เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) โดย

สามารถท�าการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เพื่อเพิ่ม

คุณภาพและผลผลิตโดยเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ต่าง ๆ  ได้แก่ 

การกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็ก คลื่นแสงเลเซอร์ คลื่นเสียง

ความถ่ีสูงอัลตร้าซาวด์ รังสีไมโครเวฟ เป็นต้น (Aladjad-

jiyan, 2012) รวมถึงการควบคุมสภาพแวดล้อมในการ

เพาะปลูกเพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้แก่พืช ผัก ผล

ไม้ เช่น รสชาติ ความกรอบของผัก การกระตุ้นให้ผลิต

สารทุตยภูมิ เช่น สารไลโคพีนในมะเขือเทศและสารไอโซ

ฟลาโวนในถ่ัวเหลืองมีปริมาณมากยิ่งข้ึนซ่ึงจะสามารถน�า

สารส�าคัญดังกล่าวไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่

ลดการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมาก

ได้ (Chaiprateep, 2015 a; Chaiprateep, 2015 b) 

เป็นต้น หรือกระตุ้นให้พืชสมุนไพรและพืชกลุ่มยารักษา

โรคมีสารส�าคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสมุนไพรในกลุ่ม

น�้ามันหอมระเหย (essential oil) เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์

จากพืชสมุนไพรท่ีมีมูลค่าสูง เป็นความต้องการของตลาด 

ซ่ึงจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน คืนทุนได้ไวข้ึน และ

สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยต่อไป

ตัวอย่างของโรงงานผลิตพืชโดยใช้แสงแดดเทียม 

แสดงดังภาพ 8 และ 9

ภำพ 7 แผนผังต้นแบบโรงงานผลิตพืช (Ueno & Kawamitsu, 2017) 
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บทสรุป

เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชโดยใช้แสงแดดเทียม

เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาจากองค์ความรู้ทางด้านสรีรวิทยา

พืช การเกษตร วิศวกรรม และเทคโนโลยีด้านการจัดการ 

เป็นเทคโนโลยีที่สามารถผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

สามารถผลิตพืชได้อย่างทวีคูณในพื้นที่จ�ากัด ใช้ทรัพยากร

ในการผลิตอย่างคุ้มค่า ซึ่งจะช่วยให้สามารถผลิตพืชผล

ทางการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการของประชากร

ที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างทวีคูณในอนาคต รวมถึงลดการใช้สาร

เคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย 

เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชโดยใช้แสงแดดเทียม

เป็นการผลิตพืชในระบบปิดที่สามารถควบคุมสภาพ

แวดล้อมต่าง ๆ  ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ

พชื เช่น แร่ธาตอุาหารพชืทัง้ธาตอุาหารหลกัและธาตอุาหาร

รอง ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ 

และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักที่

พืชใช้ในการเจริญเติบโต และยังมีการใช้หลอด LED เป็น

แหล่งก�าเนดิแสงเทียม เนือ่งจากสามารถก�าหนดสแีละความ

ภำพ 8 โรงงานผลิตพืชโดยใช้แสงเทียม ณ มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น (Kozai, Niu & Takagaki, 2016)

ภำพ 9 โครงการ VertiCorp ประเทศสหราชอาณาจักร (Kozai, Niu & Takagaki, 2016)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 61

เข้มของแสงตามความต้องการของต้นพืชในแต่ละช่วงอายุ

ได้ ให้ความร้อนต�่า และประหยัดพลังงาน 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตพืชโดยใช้

แสงเทียมในประเทศญ่ีปุ่นอยู่ที่ประมาณ 127,000 บาท

ต่อตารางเมตร ถือเป็นต้นทุนการท�าการเกษตรที่สูงมาก

ในปัจจุบัน ส�าหรับประเทศไทยเทคโนโลยีโรงงานผลิต

พืชเหมาะสมกับการเพาะปลูกผักที่มีราคาสูง สามารถ

ใช้เทคโนโลยีทางฟิสิกส์มากระตุ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพและ

ปริมาณผลผลิต รวมถึงการควบคุมสภาพแวดล้อมในการ

เพาะปลูกเพื่อกระตุ้นให้ผลิตสารส�าคัญในปริมาณมากยิ่ง

ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่พชืสมนุไพรในกลุม่น�า้มนัหอมระเหย 

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรท่ีมีมูลค่าสูง เป็น

ความต้องการของตลาด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูง

ขึน้ คนืทนุได้ไวขึน้ และสร้างรายได้ให้กบัประเทศไทยต่อไป  
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอหาแนวทางการสร้างและพัฒนาสุขภาวะที่ดีในสังคมผู้สูงวัยในการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการท่ีดีต่อการจัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและความปลอดภัย

ส�าหรับผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะท่ีดีของผู้สูงอายุ และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจความพอเพียง น�า

มาจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกที่พักอาศัยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุและลด

อัตราการบาดเจ็บ โดยการสร้างความสัมพันธ์ได้เป็น 3 มิติ   คือ จิตใจ ร่างกายและสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับสุข

ภาวะของผู้สูงอายุ การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้สูงอายุ เพราะถ้าสภาพสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม 

อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติในผู้สูงอายุประกอบด้วย ปัจจัย

ภายในบุคคล และปัจจัยภายนอกบุคคล ซึ่งส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมอันจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ อีกทั้ง 

ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมั่นใจในการเคลื่อนไหว และลดภาระของผู้ดูแล โดยใช้มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ ท่ีจ�าเป็น 4 ด้าน 

ซึ่งประกอบด้วย อาคารสถานที่ ห้องพักอาศัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการสภาพภายในบ้านพักให้ดี และการใช้

แนวทางการสร้างและพัฒนาสุขภาวะในสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้เกิดการสร้างหลักประกันด้านรายได้ การขยายโอกาสใน

การท�างาน การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐาน การใช้เศรษฐกิจกระตุ้น การส่งเสริมกฎหมาย การวิจัยและพัฒนา และการ

เพิ่มขีดความสามารถบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีส่วนต่อสุขภาวะและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี

และยั่งยืนในสังคมผู้สูงอายุต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขภาวะ, สังคมผู้สูงอายุ

Abstract

This article aims to propose ways to create and to develop well- being for elderly people in 

society in a managed environment that is healthy by supporting and promoting good welfare and 

by providing a suitable environment and safety for the elderly. By using concepts related to well- 
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บทน�ำ

ปัจจุบันปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความซับ

ซ้อน และเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบตามวิวัฒนาการทาง

อุตสาหกรรมและสังคมเพื่อเป็นการจัดการปัญหาดังกล่าว

รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายระดับประเทศส่งเสริมให้เกิดการ

พฒันางานด้านอนามยัสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นสงัคม

สูงวัย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่โลกและหลายประเทศก�าลัง

เผชิญ ซึ่งขณะนี้ ประชากรโลกได้กลายเป็นสังคมสูงวัยแล้ว 

โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจ�านวน 901 ล้านคน หรือ

คิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด ภูมิภาคอาเซียน 

มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจ�านวน 55 ล้านคน หรือคิด

เป็นร้อยละ 9 ส่วนในประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปี

ขึ้นไปร้อยละ 16 ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มอาเซียน 

โดยไทยได้เข้าสู ่การเป็นสังคมสูงอายุ (aged society) 

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 กล่าวคือ 1 ใน 10 ของประชากร

ไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่า

ประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (super 

aged society) ภายในปี พ.ศ. 2578 ซึง่ถอืว่าเป็นการเปลีย่น

ระดับท่ีรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ  ปัญหาทาง

ด้านสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส�าคัญใน

การด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังสามารถ

ด�าเนินชีวิตอย่างปกติ กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดสังคม ดัง

นัน้การจดัการด้านอนามยัสิง่แวดล้อมภายในบ้านได้แก่แสง

สว่างท่ีมากหรือน้อยเกินไป พื้นลื่น พื้นเปียก ทางต่างระดับ 

บันไดบ้านไม่มีราวเกาะ และการจัดวางสิ่งของที่ไม่เป็น

ระเบียบ ห้องน�้าไม่มีราวจับ รองเท้าไม่เหมาะสม อุปกรณ์

ช่วยเหลือการเดินไม่เหมาะสม พรมเช็ดเท้าลื่นและขาดรุ่ง

ริ่ง และสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ทางเดินช�ารุด และมีส่ิง

กีดขวางทางเดิน เช่นพุ่มไม้ อาจเป็นสาเหตุท�าให้ผู้สูงอายุ

เกิดอุบัติเหตุหกล้มได้ สาเหตุหลัก ๆ ท่ีท�าให้ผู้สูงอายุหกล้ม 

5 สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมคือ การสะดุดสิ่งกีดขวางทางเดิน

ร้อยละ 33.8 การลื่นร้อยละ 31.8 เกิดอาการหน้ามืด 14.9 

พื้นบ้านท่ีต่างระดับร้อยละ 8.6 ตกบันได 2.9 สถานที่ที่ผู้

สูงอายุหกล้มคือท่ีบ้านร้อยละ 59.0 (National Statistical 

Office, 2019) และยังรวมถึงสุขภาวะทางด้านร่างกายและ

จิตใจ ปัญหาของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น การเพิ่ม

ข้ึนของปัญหาทางด้านมลพิษอากาศ น�้าเน่าเสีย ขยะเน่า

being of elderly people in society and philosophy of sufficiency economy, a managed, healthy and  

appropriate environment can be sustained, both inside and outside the residence.  Reducing accidents 

in the elderly and reducing injury rates by creating relationships in 3 dimensions, the mind, the body 

and the environment, in accordance with the health of the elderly are important. The arrangement 

of the environment is considered important for the elderly.  If the environment is not suitable, that 

may be the cause of accidents in the elderly. Factors related to this occurrence are both internal 

and external factors for the elderly. This is affected by the proper setting of the environment to 

help reduce various problems. Also helping to promote the elderly to be confident in movement 

and reducing the burden of caregivers by using the standards of 4 essential elderly homes consisting 

of buildings, rooms, living rooms, environmental health, and managing the condition of the homes 

well, is also essential. The guidelines for creating and developing healthy conditions for the elderly 

in society include the creation of income guarantees, expanding job opportunities, providing basic 

information system development, using economic stimulus and law promotion, doing research and  

development and enhancing the role of local administrative organizations. These guidelines can  

continue to contribute in managing the health for a good and sustainable environment for the elderly 

in society.

Keywords: environmental health management, well- being, ageing society
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เสีย การจราจรติดขัด ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีมีผล

ต่อสภาพจิตใจและสุขภาวะของผู้สูงอายุทั้งสิ้น 

ดังนั้นการหาแนวทางในการจัดการอนามัยสิ่ง

แวดล้อมให้เหมาะสมและลดการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ 

เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บ การพิการซ�้าซ้อนท่ีส่งผลต่อ

การเป็นคนไข้ติดเตียง และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาและดูแลเพ่ิมสูงขึ้น จะน�า

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ สภาวะจิตใจภาวะ

เครียดในผู้สูงอายุและสมาชิกในครัวเรือน การหาแนวคิด

ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สถานที่ และตัวบุคคลน�ามา

ปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางด้านการสร้างสุขภาพจิต สุขภาพ

ร่างกาย และการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้าน และนอกบ้าน

พักอาศัย ตลอดจนชุมชนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่สามารถปรับ

ใช้ได้ในทุกพื้นที่ได้ เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีในสังคมผู้สูงวัย

1.สังคมผู้สูงอายุ (aging society)

การพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้าน

สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ส่งผลให้ประชากรใน

ปัจจุบันมีอายุที่ยืนยาวขึ้น สัดส่วนของ ผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนตาม

ล�าดับ โลกจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวท่ีเป็นก

ลุ่มแรกของสังคมผู้สูงอายุส่วนใหญ่พบว่าเป็นประเทศที่

พัฒนาแล้ว เช่น ฝรั่งเศส สวีเดน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา 

แคนาดา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่นเป็นต้น ประเทศเหล่า

น้ีได้มีการวางแผนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมถึง

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูง

อายุอย่างเพียงพอ กลุ่มที่สองของสังคมผู้สูงอายุอยู่ในกลุ่ม

ประเทศที่ก�าลังพัฒนา เช่น ชิลี จีน ไทย บราซิล สิงคโปร์ 

เป็นต้น (Population Reference Bureau, 2008) ซ่ึงใน

ประเทศไทยผลการส�ารวจปี พ.ศ.2561 พบว่า มีจ�านวนผู้

สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 16.06 ของประชากรทั้งหมด คิด

เป็น 10,666,803 คน เป็นชาย 4,715,598 คน และหญิง 

5,951,205 คน คิดเป็นผู้สูงอายุชายร้อยละ 44.21 ผู้สูง

อายุหญิงร้อยละ 55.79 (Department of older person, 

2019) เมือ่จ�านวนผูส้งูอายเุพิม่ขึน้ทกุ ๆ  ปี การเปลีย่นแปลง

ทางด้านองค์ประกอบทางด้านร่างกาย หรือเรียกว่าความ

ชราหรือกระบวนการความแก่ (aging process) เป็นก

ระบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่าง ๆ  ใน

ร่างกาย เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนเติบโตเป็นทารกและเข้า

สู่วัยผู้ใหญ่ ในช่วงเวลาเหล่านี้เซลล์จะเปลี่ยนแปลงในทาง

เสริมสร้าง ท�าให้เจริญเติบโตเมื่อพ้นวัยผู้ใหญ่แล้วจะมีผล

การสลายของเซลล์มากกว่าการสร้างเซลล์ ท�าให้สมรรถภาพ

การท�างานของอวยัวะต่าง ๆ ลดลง การเปลีย่นแปลงดงักล่าว

จะแตกต่างกนัในแต่ละบคุคล การเปลีย่นแปลงในวยัสงูอายุ

นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาแล้ว ยังมีการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ และการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม (Kongkum,, 2004) จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ต่าง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใน

ปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงทุก ๆ ปี เป็นสาเหตุที่จ�าเป็น

ต้องน�ามาศึกษาและหาแนวทางในการจัดการ แก้ไข และ

ปรับปรุง ควบคู่กับสุขภาวะของผู้สูงอายุ

2. สุขภาวะในสังคมผู้สูงอายุ

สขุภาวะ หมายถึง ภาวะท่ีบุคคลสามารถแสดงออก

ได้เหมาะสมตามบทบาททางสังคม สามารถท�างานได้

ตามบทบาทอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวกับ

สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ เป็นภาวะที่แต่ละบุคคลรับ

รู้ต่อสภาวการณ์ท่ีเป็นอยู่ รู้สึกมีความสุข ไม่ว่าความสุขนั้น

จะเกดิจากความสขุภายนอกหรอืความสขุภายใน มคีณุภาพ

ชีวิต มองโลกในแง่ดี มีความพึงพอใจต่อการด�าเนินชีวิต มี

ความสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ ปัญญา สังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาวะของผู้สูง

อายุดังนี้ (1) สุขภาวะตามแนวคิดของอดัมส์ (2) สุขภาวะ

ตามแนวคดิของไมเยอร์ (3) สขุภาวะแบบองค์รวมแนวพทุธ

พระพรหมคุณาภรณ์ (4) สุขภาวะตามมุมมองแบบเฮโนดิก

ส์และยูไดโมนิกส์ (5) สุขภาวะของผู้สูงอายุตามแนวคิดของ

ไรฟ์ (Prasertsin  et al., 2018) และ (6) สุขภาวะตาม

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจความพอเพียง (Office of the 

National Economic and Social Development, 2019)

โดยที่สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ มีอิทธิพลต่อ

ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จึงเป็นแนวคิดหลักที่น�ามา

ใช้ในการพัฒนาสุขภาวะที่ดีสอดคล้องตามหลักแนวพุทธ

โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจความพอเพียง โดยยึดทาง

สายกลางเป็นหลักแนวคิดท่ีส�าคัญ ซ่ึงนิยามความพอเพียง 

ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้เงื่อนไขหลัก 

2 ประการ คือ เงื่อนไขความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ 

และเงือ่นไขคณุธรรมหรอืความรูคู้ค่ณุธรรมซึง่เน้นการพึง่พา
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ตนเอง 5 ด้าน คือ (1) ความพอดีด้านจิตใจ มีความเข้ม

แข็ง พึ่งตนเองได้ มีจิตส�านึกที่ดี เอื้ออาทรประนีประนอม 

ค�านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม (2) ความพอดีด้านสังคม 

มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

รู ้จักผนึกก�าลัง และที่ส�าคัญมีกระบวนการเรียนรู ้ท่ีเกิด

จากฐานรากที่มั่นคงและแข็งแรง (3) ความพอดีด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักการใช้และการ

จัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

สูงสุด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศ

ให้มั่นคงเป็นขั้นเป็นตอนไป (4) ความพอดีด้านเทคโนโลยี

รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการ

และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเรา

เอง และสอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมของ

เราเองและ (5) ความพอดีด้านเศรษฐกิจรู้จักเพ่ิมรายได้

ลดรายจ่าย ด�ารงชีวิตอย่างพอสมควร พออยู่พอกินตาม

อัตภาพ และฐานะของตนเอง (Office of the National 

Economic and Social Development, 2019) ซึ่งเป็น

ปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนในทาง

ที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคม

ไทย สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ

มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่ง

เน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคงและ

ความยั่งยืนต่อการพัฒนา โดยปัจจุบันค�าว่า “สุขภาวะ” 

ได้มีการจ�าแนกออกไปเป็นหลายด้าน ได้แก่ สุขภาวะทาง

กาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางจิตและสุขภาวะทาง

ปัญญาหรือทางจิตวิญญาณ โดยสุขภาวะทางกาย หมาย

ถึง การที่มีสุขภาพทางกายดี มีปัจจัยสี่พอเพียงแก่การ

ด�าเนินชีวิตไม่เป็นโรคขาดอาหาร ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคภัย

ใด ๆ มีสวัสดิภาพในชีวิต ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

คือ ปราศจากมลพิษ เป็นต้น สุขภาวะทางสังคม หมายถึง 

การมีสวัสดิภาพที่ราบรื่น กลมกลืนทั้งในระดับครอบครัว 

ในระดับชุมชนไปจนถึงสังคม ได้รับการเคารพ ได้รับการ

เอื้อเฟื้อเกื้อกูล มีการช่วยเหลือเจือจุนกัน เรียกว่าอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง ซึ่งเชื่อมโยง

กับสุขภาวะทางจิต โดยวัดสุขภาวะทางจิตแบ่งออกเป็น 

6 มิติ คือ การยอมรับตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้

อื่น ความเป็นตัวของตัวเอง ความสามารถในการควบคุม 

จัดการสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายในชีวิต และการเจริญทั้ง

ทางร่างกายและจติใจของบุคคล และการศกึษาการใช้ปัจจยั

ท�านายความผาสุกทางใจ ด้านของความผาสุกทางใจในผู้

สูงอายุที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ส�าหรับ

การศึกษาเรื่องสุขภาวะ มีแนวโน้มที่จะเน้นการศึกษาใน

เรื่องของสภาพจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจ

สาเหตุการมีสุขภาวะ หรือปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมี

สุขภาวะ (Prasertsin et al., 2018) ดังนั้นการสร้างสุข

ภาวะเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุไทยสามารถ

สรุปได้เป็น 3 มิติ   คือ จิตใจ ร่างกาย สภาพแวดล้อม ซึ่ง

องค์ประกอบในส่วนกลางของคือตัวบุคคล ซ่ึงสุขภาวะใน

แต่ละบุคคลมีความซับซ้อนและแตกต่างกันตาม 3 องค์

ประกอบท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงทุกส่วนมีความสัมพันธ์กันไปตาม

บริบทของปัจเจกบุคคล และเกิดความสัมพันธ์ไม่สามารถ

แยกออกจากันได้ดังแสดงในภาพ 1
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3. สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุ

นอกจากการสร้างสุขภาวะ สุขภาพจิตที่ดี การ

สร้างส่ิงแวดล้อมที่ดีมีความส�าคัญต่อสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น

การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ควรเริ่มตั้งแต่ท่ีบ้านซ่ึง

ถอืว่าเป็นศนูย์รวมทีส่�าคญัของทกุคนในครอบครวั และผูส้งู

อายุใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน ทั้งนี้การปรับปรุงบ้านนั้นไม่

จ�าเป็นต้องท�าการปรับเปลี่ยนทั้งหลัง เนื่องจากพฤติกรรม

การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุจะใช้พื้นที่ซ�้า ๆ 

เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องน�้า ห้องส้วม ชานหน้าบ้าน 

เป็นต้น ดังน้ันอาจปรับเปลี่ยนเฉพาะพื้นที่บริเวณดังกล่าว

ให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานของผู้สูงอายุที่ส�าคัญควร

ปรับปรุงพ้ืนที่ที่มักเกิดอุบัติเหตุลื่นหกล้มของผู้สูงอายุเป็น

ประจ�า คือ ห้องน�้าและบันได การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสมกับผู ้สูงอายุไม่เพียงจะแสดงถึงความเอาใจ

ใส่ต่อผู ้สูงอายุในบ้านแล้วยังสามารถน�าแนวคิดการจัด

สภาพแวดล้อมหรือสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เหมาะสมและ

ปลอดภัยไปปรับปรุงในพ้ืนที่สาธารณะซึ่งมีผู้สูงอายุมาใช้

ประโยชน์เป็นจ�านวนมาก อาทิ วัด สวนสาธารณะอาคาร

อเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้ ตลาด สถานที่ราชการ ฯลฯ 

ในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม Lawton 

(1975) ได้เสนอแนวคดิโมเดลสภาพแวดล้อม เพือ่การมชีวีติ

ทีด่ขีองผูส้งูอาย ุโดยมอีงค์ประกอบทีส่�าคญั 4 ประการ ดงันี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ความผาสุกเชิงจิตวิทยา(psychological 

well-being) หมายถึง การรับรู้และ การประเมินตนเอง

ของผู ้สูงอายุเกี่ยวกับคุณค่าและประสบการณ์ในอดีต 

ตัวอย่างเช่น การรับรู้ความสมหวัง การรับรู้ความสุขจาก

กิจกรรมต่าง ๆ องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมสมรรถนะ 

(behavioral competence) หมายถึง สภาพร่างกายและ 

ความสามารถของผู้สูงอายุท่ีจะท�าหน้าท่ีต่าง ๆพฤติกรรม

สมรรถนะนี้ จะครอบคลุมการด�าเนินชีวิต สุขภาพ การใช้

เวลาและพฤติกรรมสังคมของผู้สูงอายุ องค์ประกอบที่ 3 

การรับรู้คุณภาพชีวิต (perceived quality of life) หมาย

ถึง ความรู้สึกพอใจ หรือรู้สึกไม่พอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสิ่ง

ใดในชีวิตของเขา เช่น ท่ีอยู่อาศัย ครอบครัว เพื่อนบ้าน 

การใช้เวลา และอื่น ๆ องค์ประกอบท่ี 4 สภาพแวดล้อม

เชิงประจักษ์ (objective environment) ประกอบด้วย

สภาพ แวดล้อม 5 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ ได้แก่ ภูมิประเทศ บรรยากาศ และอาคารสถานท่ี 

หากกล่าวในรายละเอยีดสภาพแวดล้อมทางกายภาพจะเน้น

ภำพ 1 ความสัมพันธ์การสร้างสุขภาวะเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ
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ที่อยู่อาศัย ระบบการคมนาคมขนส่ง และ สิ่งอ�านวยความ

สะดวกต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคม

ได้อย่างผาสุก ด้านที่ 2 สภาพ แวดล้อมด้านบุคคล ได้แก่ 

บุคคลส�าคัญของผู้สูงอายุ เช่น ครอบครัว เพื่อน บุคคลกร

สาธารณสุข ด้านที่ 3สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มคนในสังคม

ขนาดเล็ก หมายถึง กลุ่มบุคคลในสังคมขนาดเล็ก หมาย

ถึง กลุ่มบุคคล ในสังคมที่ผู้สูงอายุจะต้องมีการพบปะเผชิญ

หน้าเป็นประจ�า ด้านที่ 4 สภาพแวดล้อมในสังคมกลุ่มคน 

ขนาดกลาง หมายถึง กลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวกันกับผู้สูงอายุ

สิ่งที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม คือ อายุ ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ และเชื้อชาติของคนกลุ่มนี้ที่จะมาร่วมกลุ่ม

เดียวกัน และด้านท่ี 5 สภาพแวดล้อม ด้านสังคม หมายถึง 

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของสังคมซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีผล

ต่อพฤติกรรมของผู้สูงอายุ (Lawton, 1975)      

ดังนั้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นส่วนส�าคัญ

ส�าหรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ท้ังนี้เป็นเพราะของผู้สูง

อายุมักเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ผู้สูงอายุ

นั้นอาศัยอยู่ ยกตัวอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน 

นับตั้งแต่การหกล้ม นอกจากนี้แล้วการเกิดอุบัติเหตุนอก

บ้านก็มักเกิดขึ้นได้ง่าย เช่น ถนนทางเดินลื่น พื้นต่าง

ระดับ ถนนกว้างเกินไปข้ามถนนไม่ทัน แสงไฟตามทาง

เดินไม่พอ เป็นต้น

ภาพ 2 ความสัมพันธ์ของการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุ (Intraratsamee, 2017)

สภาพสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้สูง

อาย ุเพราะถ้าสภาพสิง่แวดล้อมไม่เหมาะสม อาจเป็นสาเหตุ

ของการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อม

เหมาะสมจะช่วยลดปัญหาต่างๆ อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมให้

ผู้สูงอายุมั่นใจในการเคลื่อนไหว และลดภาระของผู้ดูแล ซ่ึง

มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ (residential home) ที่จ�าเป็น

ส�าหรับผู้สงอายุ 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านที่ 1 อาคารสถาน

ท่ี อาคารที่ตั้งของผู้สูงอายุควรมีลักษณะดังนี้สถานที่ตั้ง

ควรอยู่ในท่ีปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีเส้น

ทางการคมนาคมท่ีสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งชุมชนและ

สถานพยาบาลได้อย่างสะดวก และจดัแบ่งพืน้ทีใ่ช้สอยอย่าง

เหมาะสมภายในอาคารและบ้านพักอาศัย ด้านท่ี 2 ห้อง

พักอาศัย ห้องพักอาศัยของผู้สูงอายุควรมีระดับพื้นทางเข้า

ห้องพักเสมอกันกับพื้นภายในห้องพักอาศัย ไม่มีธรณีประตู

ประตูเข้าบ้านพักเป็นแบบเปิดออกภายนอกหรือแบบบาน

เลื่อน มือจับแบบก้านโยกภายในห้องพักมีพื้นท่ีตั้งแต่ 15 

อุบัติเหตุ สภาพแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

   (ความสูง น�้าหนัก กระดูก และข้อ 

ลักษณะร่างกาย)

การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่

ไม่เหมาะสม

อุบัติเหตุ

ทุพลภาพ

เสียชีวิต

การจัดสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยที่

เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุ

ลดอุบัติเหตุ ลดการพึ่งพา

ชีวิตเป็นสุข
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ตารางเมตรขึ้นไป ด้านที่ 3 อนามัยสิ่งแวดล้อม บ้านพัก

ผู้สูงอายุควรมีมาตรฐานควรมีน�้าสะอาดเพื่ออุปโภคและ

บริโภคตามมาตรฐานคุณภาพน�้าที่ทางราชการก�าหนด มี

ระบบรองรับน�้าเสียจากการใช้อุปโภคบริโภค และมีการ

บ�าบัดน�้าเสียมีที่กักเก็บสิ่งปฏิกูลและท�าการบ�าบัดหรือ

ก�าจัดส่ิงปฏิกูลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ด้านที่ 4 การ

จัดการภายในบ้านพักผู้สูงอายุควรจัดให้มีสิ่งที่จ�าเป็น มี

การจัดท�ารายชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย ข้อมูล

เก่ียวกับสขุภาพ และข้อมลูของญาติจัดระบบการตดิต่อและ

อ�านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือระหว่างผู้ด�าเนินการกับ

ผู้อยู่อาศัยจัดให้ผู้ดูแลมีความรู้ ทักษะ และจิตส�านึกในการ

ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และการจัดสิ่งแวดล้อมภายใน

บ้านที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในบริเวณต่าง ๆ

4. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับผู ้

สูงอายุ

4.1 หลกัการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และ

บริเวณรอบบ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจ�าวัน

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย มีดังนี้ 

4.1.1 ภายในบ้าน ควรปฏิบัติโดย (1) ควร

มีสวิตซ์ ปิด - เปิดไฟ อยู่ในต�าแหน่งที่ผู้สูงอายุสามารถเปิด

ได้สะดวก (2) พื้นบ้าน ควรเป็นพื้นเรียบและไม่ควรเป็นพื้น

ขัดมันป้องกันการหกล้ม (3) ห้องน�้า ควรเป็นพื้นที่เรียบ

เสมอกนั ไม่มนัเงา และควรแยกส่วนพืน้ทีเ่ปียกและแห้ง (4) 

บนัได ควรตดิตัง้ราวจบัทัง้สองด้านเพือ่ให้สะดวกในการเดนิ

ขึ้นลง บันไดในแต่ละขั้นควรมีขนาดความสูงเสมอกัน และ

ไม่ชันมากจนเกินไป (5) ห้องนอน ควรจัดให้อยู่ในพื้นท่ีท่ี

มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไป (6) มุม

พักผ่อนหากบริเวณบ้านพอมีพื้นที่ว่าง ควรจัดให้มีมุมพัก

ผ่อนส�าหรับผู้สูงอายุ (7) การเลือกใช้สีในการตกแต่งบ้าน 

เป็นเร่ืองที่ต้องพิจารณาเนื่องจากผู้สูงอายุมีการมองเห็น

และสามารถแยกความแตกต่างของสีที่คล้ายกันได้ลดลง

4.1.2 ภายนอกบ้าน ควรปฏิบัติโดย (1) 

ควรมีการจัดเตรียมพื้นที่/สถานที่ เพื่อประกอบกิจกรรม

ของผู้สูงอายุหรือสมาชิกกลุ่มต่าง ๆในชุมชนลักษณะเป็น

ศูนย์อเนกประสงค์ (2) ควรจัดกลุ่มกิจกรรมที่สอดคล้อง

ตามความถนัดของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัยหรือตามความ

สนใจ เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มจักสาน กลุ่มช่างไม้ กลุ่มร้อง

เพลง เป็นต้น (3) ควรจัดเตรียมกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถ

สอนหรือถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ให้กับสมาชิกกลุ่ม

เด็กเยาวชนสตรีหรือผู้สนใจในชุมชน เพื่อสืบทอดและส่ง

ต่อวัฒนธรรมความรู้ให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป (4) ควร

มีการออกแบบจุดเช่ือมต่าง ๆให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ของผู้สูงอายุ เช่น มีทางลาดในจุดต่างระดับ มีราวจับเป็น

ระยะเมือ่เดนิระหว่างอาคาร และตดิตัง้หลงัคาคลมุทางเดนิ

ป้องกันแสงแดดหรือฝน (5) การเตรียมพื้นท่ีสีเขียว หรือ

สวนสาธารณะ เพื่อรองรับการใช้งานระดับชุมชน เช่น สวน

สาธารณะขนาดเล็กกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ รองรับการใช้

งานของผู้สูงอายุในชุมชนท่ีอยู่ใกล้ (6) ท่ีจอดรถส�าหรับผู้

สูงอายุและคนพิการต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความ

กว้างไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร

ต้องจัดให้มีท่ีว่างข้างท่ีจอดรถไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตลอด

ความยาวของที่จอดรถโดยที่ว่างดังกล่าวต้องมีลักษณะ

พื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถเพื่อให้เพียงพอ

ส�าหรับการเคลื่อนย้ายของผู้สูงอายุท่ีนั่งรถเข็น (7) ป้าย

สัญลักษณ์เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สูงอายุและคน

พิการต้องมีความชัดเจนมองเห็นได้ง่าย ไม่ควรติดตั้งป้าย

กีดขวางทางสัญจร กรณีท่ีหยุดอ่าน 

นอกจากหลักการในการจัดการสภาพแวดล้อม

ในบ้านและนอกบ้านแล้ว การเอื้อประโยชน์ในการเข้าถึง

สาธารณประโยชน์ขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจ�าวันมีผล

ต่อผูส้งูอายทุัง้สิน้ โดยการจดัพืน้ทีเ่ฉพาะส�าหรบัผูส้งูอายใุห้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังในพื้นท่ีทางราชการ พื้นที่

เอกชน จะช่วยเพิ่มการเอื้อประโยชน์ส�าหรับผู้สูงอายุได้

และสภาพจิตใจ ส่งผลต่อสุขภาวะท่ีดี อาทิเช่น การสร้าง

สวนสาธารณะ สถานพยาบาล ร้านอาหาร สถานพักฟื้น

และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงวัด และศาสน

กิจทางศาสนาให้เอื้อต่อการเข้าถึงของผู้สูงอายุ โดยการน�า

หลักแนวคิดมาปรับใช้ในตัวบุคคล และการเข้าถึงบทบาท

หน้าท่ีท่ีดีต่อผู้สูงวัย เพื่อลดการเลื่อมล�้าและช่วยให้สังคม

เป็นสังคมท่ีน่าอยู่ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาท่ีจะเกิดตามมาต่าง

ท่ีจะเกิดกับผู้สูงอายุได้

5. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติในผู้สูง

อายุ ซ่ึงเป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และ

สังคม แม้ผู้สูงอายุจะประสบอุบัติเหตุได้น้อยกว่าคนอายุ

น้อย แต่มักเสียชีวิตได้ง่ายกว่า ถ้าได้รับการรักษาอย่าง



70 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

เหมาะสมและรีบด่วนมักท�าให้ผู้สูงอายุฟื้นตัวกลับสู่ภาวะ

ปกติได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปพบว่า มากกว่าร้อยละ 80 

ของผู้สูงวัยที่ได้รับบาดเจ็บสามารถฟื้นตัวเป็นปกติได้ภาย

หลังการรักษาที่เหมาะสม ในสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้สูงอายุ

จะได้รับบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิตได้ 3 ทาง คือ ลื่นหกล้ม (พบ

มากที่สุด) อุบัติเหตุรถชน และแผลไฟไหม้เรียงตามล�าดับ

ของอุบัติการณ์ที่พบมากไปสู่น้อย ผู้สูงวัยมักหกล้มง่าย 

เนื่องจากมีระบบประสาทและกล้ามเนื้อท�างานประสาน

กันไม่ดีผู ้สูงวัยมักเดินช้า ตามองไม่ชัด การได้ยินเสียง

และความจ�าไม่ดีรวมทั้งมักมีอาการเวียนศีรษะจึงพลัดตก

หกล้มได้ง่าย (Rojsaengrueng, 2017) ปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ สามารถจ�าแนก

ได้เป็น 2 ปัจจัย ดังนี้ 

5.1 ปัจจัยภายในบุคคล (intrinsic factor) ที่มี

ความสมัพนัธ์หรอืเป็นสาเหตชุกัน�าให้เกดิ การหกล้มในผูส้งู

อายุ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากกระบวนการ

สูงวัย (aging process) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย มีการท�างานของอวัยวะต่าง ๆ ใน

ร่างกายที่เสื่อมลง ดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลงในระบบสมอง

และประสาท พบว่าความไวของการรับรู้ความรู้สึกลดลง

เมื่ออายุมากขึ้น ได้แก่ ความสามารถในการรับรู้ต�าแหน่ง 

ความสามารถในการรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการตอบ

สนองต่อการเปลี่ยนแปลง (2) การมองเห็น จะพบการ

เปล่ียนแปลงที่เส่ือมลงของสายตา ได้แก่ เกิดการหนาตัว 

การขุน่และแขง็ขึน้ของเลนส์ตา มผีลต่อการปรบัสายตาเกีย่ว

กับความชัดเจน การรับรู้ความตื้นลึก ความไวต่อแสงและ

การปรับตัวต่อความมืดจอตาที่ลดลง (3) การเปลี่ยนแปลง

ของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ มีผลต่อท่าทางการเดิน 

ซ่ึงพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถยกเท้าได้สูงเท่ากับ

ที่เคยท�าได้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของ

สะโพกในการรับน�้าหนักของขาขณะที่เดิน โดยเฉพาะผู้สูง

อายุหญิงมีลักษณะการเดินคล้ายเป็ด (waddling gait) 

ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู ้สูงอายุมีการสะดุด เมื่อเดินบนทางที่

มีพื้นขรุขระหรือต่างระดับ (4) ระบบทางเดินปัสสาวะ 

กระบวนการสูงวัยมีผลท�าให้การท�าหน้าที่ของระบบทาง

เดินปัสสาวะลดลง ท่อปัสสาวะอ่อนก�าลังลง และตัวรับ

การกระตุ้นต่อการยืดขยาย ในกระเพาะปัสสาวะท�างาน

ลดลง ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีปัญหากลั้น

ปัสสาวะไม่อยู่ (urinary incontinence) ซ่ึงเป็นสาเหตุ

ต้องเข้าห้องน�้าบ่อยขึ้นและมีความเร่งรีบเข้าห้องน�้าไม่ทัน 

ท�าให้เสี่ยงต่อ การหกล้มได้ง่าย (5) การเปลี่ยนแปลงทาง

ด้านจิตสังคม เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ บทบาทในสังคมเปลี่ยน

ไป เช่น การที่ต้องออกจากงาน ท�าให้สูญเสียต�าแหน่ง ราย

ได้ลดน้อยลง การสูญเสียและพลัดพรากจากสิ่งท่ีตน เคย

รักใคร่ อาจก่อให้เกิดความเครียด ซึ่งจะต้องปรับตัวให้เข้า

กับสิ่งท่ีเปลี่ยนไปให้ได้ ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็จะ เกิดพฤติกรรม

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ เช่น อาการเหงา ว้าเหว่ อาการ

หลงลืม วิตกกังวล และซึมเศร้า ท�าให้การตอบสนองต่อส่ิง

แวดล้อมช้าลง  (Intraratsamee, 2017)

5.2 ปัจจัยภายนอกบุคคล (extrinsic factor) 

หมายถึง สิ่งแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัยท้ังภายใน และภายนอก

บ้าน สิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ท�าให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการ

หกล้ม มีผลต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และ สิ่งแวดล้อม

ภายนอกบ้าน ได้แก่ สถานท่ีท่ีผู้สูงอายุไปเป็นประจ�าใน

ชุมชน ได้แก่ ถนนในชุมชน ทางช�ารุด ไม่มีบาทวิถี ไม่มี

สะพานลอยหรือทางม้าลาย ส�าหรับข้ามถนนหรือมีส่ิง

กีดขวาง เช่น พุ่มไม้ วัด รอบเจดีย์เป็นพื้นขัดมัน บันไดปู

ด้วยหินอ่อน ซึ่งท�าให้ลื่น ตลาดแผงขายของที่จัดวางไม่เป็น

ระเบยีบและทางเดนิแคบ และทุง่นา มคีนันาคคูลอง ซึง่มพีืน้

ไม่สม�า่เสมอ อาจเปียกแฉะและลืน่ (Intraratsamee, 2017) 

จากปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติในผู้

สูงอายุสามารถสรุปได้คือ ปัจจัยภายในบุคคล (Intrinsic 

factor) และปัจจัยภายนอกบุคคล (extrinsic factor) 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

การเมือง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การ

ขยายตัวของชุมชนเมือง การเพิ่มข้ึนของจ�านวนผู้สูงอายุ 

และการขาดความรู้และการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่

รวดเร็ว เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ส่งผลต่อการน�าความรู้สมัย

ใหม่มาประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุค่อนข้างต�่า เนื่องจากการ

เข้าถึงของข้อมูลข่าวสารการน�าความรู้ทางเทคโนโลยีไปใช้

กับผู้สูงอายุมีความซับซ้อนเกินกว่าท่ีจะเรียนรู้และน�าไปใช้ 

ซ่ึงก็ล้วนแต่เป็นปัญหาหรือปัจจัยท�าให้ผู้สูงอายุสุขภาพจิต

เสีย หรือเกิดภาวะเครียดได้

6. แนวทางการสร้างและพัฒนาสุขภาวะในสังคม

ผู้สูงวัยในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
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6.1 ด้านสขุภาพอนามยั (1) พฒันาระบบดแูลผู้

สูงอายุระยะยาวโดยจัดบริการที่ครอบคลุมบริการด้านการ

ดูแลระยะกลาง ระยะยาว และระยะสุดท้ายภายใต้ระบบ

บริการสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ ที่เป็นบริการท้ังในสถาน

พยาบาล เชื่อมต่อถึงการให้บริการที่บ้านของผู้สูงอายุและ

การให้บริการในชุมชน โดยให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม

ให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานในการดูแล สนับสนุนให้มีการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการดูแลโดยครอบครัว (home health 

care) ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยให้ความส�าคัญ

การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งในเขตเมือง 

และชนบท(2)พัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยก�าหนดให้มีหลักสูตรมาตรฐาน

ในการฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นการให้ความรู้

และทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะยาวที่เน้นความเป็น

มืออาชีพในการท�าหน้าที่ให้การดูแล ขณะเดียวกันควรมี

การจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกครอบครัวของผู้สูงอายุ

ด้วย เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการร่วมท�าหน้าท่ีให้การ

ดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีการ

ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างแรงจูงใจในการจ้างงานและ

ประกอบอาชีพด้านผู้ดูแล รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่

คนในพื้นที่เพื่อกลับมาท�างานในชุมชนของตนเอง (3) จัด

ท�าและรับรองมาตรฐานสถานดูแล และบุคลากรด้านผู้

สูงอายุเพ่ือให้เกิดการคุ้มครอง ดูแลผู้สูงอายุที่ใช้บริการ

สถานดูแลผู้สูงอายุทั้งในเรื่องบริการที่ได้รับ บุคลากรที่

ท�าหน้าที่ให้การดูแล อาคาร สถานที่ ความปลอดภัย รวม

ทั้งระบบส่งต่อผู้สูงอายุในกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็นที่ต้องไป

ใช้บริการที่โรงพยาบาล ตลอดจนการควบคุมด้านราคา

ค่าบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดระบบและกลไกภาครัฐในการ

ควบคุมคุณภาพและก�ากับดูแลบริการของสถานดูแลผู้สูง

อายุ เพื่อให้ได้รับการยอมรับและสร้างความน่าเช่ือถือท้ัง

ในระดับชาติและระดับสากล

6.2 ด้านการสร้างหลักประกันด้านรายได้เพื่อ

วัยสูงอายุ ควรรณรงค์ให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการ

ออมตั้งแต่อยู่ในวัยท�างานเพื่อให้เงินออมเป็นแหล่งราย

ได้ที่ยั่งยืนในวัยสูงอายุโดยเฉพาะแรงงานที่อยู่นอกระบบ 

เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ในวัยสูงอายุ โดยเร่งระดม

การเพิ่มจ�านวนสมาชิกที่อยู่ในวัยท�างานให้กับ “กองทุน

การออมแห่งชาติ (กอช.)” ด้วยการเร่งประชาสัมพันธ์เผย

แพร่ความรู้ความเข้าใจ ให้เข้าถึงทุกภาคีเครือข่าย เพ่ือให้

ประชาชนตระหนักในเรื่องของการออมเพื่อยามชราภาพ 

ท้ังนี้ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนสถาบันการเงินและ

การลงทุนต่าง ๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้

เรื่องการออมและการลงทุนที่เหมาะสมตามช่วงอายุ ให้แก่

ประชาชนทุกช่วงวัยด้วย

6.3 ขยายโอกาสการท�างานของผู้สูงอายุคน

ไทยในปัจจุบันมีสุขภาพดีและอายุยืนกว่าในอดีตท่ีผ่าน

มา การขยายอายุการท�างานเป็นทางเลือกหนึ่งในภาวะที่มี

ปัญหาขาดแคลนแรงงานรุนแรงมากข้ึน ผู้สูงอายุท่ีท�างาน

วิชาการหรือเป็นผู้เช่ียวชาญและมีความช�านาญเฉพาะด้าน 

ควรได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาเกษียณอายุแล้ว

แต่กรณีตามความเหมาะสม เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ยังเป็น

ทรัพยากรที่ส�าคัญและยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีมติ

คณะรัฐมนตรี (8 พฤศจิกายน 2559) สนับสนุนการจ้าง

งานผู้สูงอายุในสถานประกอบการแล้ว

6.4 จัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและ

ปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุและคนทุกวัย ส่งเสริมรณรงค์

และสร้างมาตรการจูงใจให้มีการน�าแนวคิดการออกแบบ

เพื่อทุกคน (universal design) มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

อย่างครอบคลุมทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะ ซึ่ง

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 มาตรา 11 (5) ได้

ก�าหนดว่าผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม

และสนับสนุนในด้านการอ�านวยความสะดวก และความ

ปลอดภยัโดยตรงแก่ผูส้งูอายใุนอาคาร สถานที ่ยานพาหนะ 

หรือบริการสาธารณะอื่นโดยการใช้ Universal Design 

หรือการออกแบบส�าหรับทุกคนในสังคม มาเป็นมาตรฐาน

ในการออกแบบสิ่งก่อสร้างและจัดสภาพแวดล้อมในสังคม 

โดยเฉพาะบริการสาธารณะ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัยท้ังเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนพิการ

6.5 ใช้เศรษฐกิจกระตุ้น และสนับสนุนสังคม

สูงวัย (silver economy) และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและ

การบริการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ส�าหรับผู้สูงอายุ 

โดยเชือ่มโยงเรือ่งผูส้งูอายกุบัสนิค้าและบรกิารโดยการผลติ

และคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจะได้มีสินค้าหรือบริการ

ใหม่ ๆท่ีเหมาะสม ส�าหรับผู้สูงอายุ เช่น อุปกรณ์อ�านวย

ความสะดวกในชีวิตประจ�าวันภายในบ้านเฟอร์นิเจอร์ที่
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เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้สูงอายุ ที่พักอาศัยส�าหรับผู้สูง

อายุ โซนส�าหรับผู้สูงอายุในภาคธุรกิจบริการต่าง ๆ บริการ

ด้านศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริการทางการแพทย์ส�าหรับผู้สูง

อายุ การท่องเที่ยวส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น

6.6 พัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุ 

การจัดท�าระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ครอบคลุม

และมีความละเอียดเป็นการเฉพาะโดยมีการแยกแยะกลุ่ม

ผู้สูงอายุ (segmentation) ตามระดับอายุ หรือระดับการ

พ่ึงพา (ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง) เพื่อใช้ประโยชน์ใน

การวางแผนรองรับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม อาทิการแบ่งผู้สูง

อายุตามระดับกลุ่มอายุ เพศ สถานะ การศึกษา สุขภาพ 

สภาพครอบครัว บุคลากรผู้ดูแลศักยภาพและความรู้ ความ

สนใจ ฯลฯ

6.7 เพิ่มขีดความสามารถและบทบาทของ

องค์กรบริหารท้องถิ่นในการดูแลคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ 

ส่งเสริมความรู้ ทักษะในการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุบน

แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมท�า”มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ

ก�าหนดนโยบาย และแนวทางในการด�าเนินงานเพื่อรองรับ

สังคมสูงวัย ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้อง

ถิ่น โดยการเชื่อมโยงจตุพลัง “ท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชน 

และหน่วยงานของรัฐในชุมชน” ให้ร่วมกันขับเคลื่อนงาน

เพ่ือดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยสนับสนุนให้มีระเบียบ

ปฏิบัติที่เอื้อต่อการด�าเนินงานขององค์กรท้องถิ่นในการ

จัดสวัสดิการและดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

6.8 สนบัสนนุให้มกีฎหมายกตัญญู ส่งเสรมิและ

สนับสนุนค่านิยมในเรื่องความเอื้ออาทร และความกตัญญู 

ด้วยการมีระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎหมายท่ีช่วย

กระตุ้นค่านิยม และสนับสนุนให้ลูกหลานได้มีวันลาเพื่อ

กลับมาเยี่ยมเยียนครอบครัวและผู้สูงอายุ หรือส่งเสริมให้มี

มาตรการและสวัสดิการเพื่อให้ลูกหลานไปเยี่ยมครอบครัว

หรือผู้สูงอายุ เช่น มาตรการทางภาษี ให้สิทธิวันลา ให้

ส่วนลดค่าเดินทางแก่ลูกหลานที่กลับไปเยี่ยมครอบครัว

หรือผู้สูงอายุ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนและสื่อมวลชน

จัดรายการพิเศษส�าหรับลูกหลานที่พาผู้สูงอายุมาซื้อสินค้า

หรือใช้บริการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัยและ

ความเอื้ออาทรของสมาชิกครอบครัว

6.9 ส่งเสรมิการวจิยัและการพฒันาเพือ่รองรบั

สังคมสูงวัย 

ให้มีการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการศึกษา วิจัย 

ค้นคว้า พัฒนาความรู้ และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตผู ้สูงอายุ ท้ังในเรื่องสุขภาพอนามัยด้านสังคม ส่ิง

แวดล้อมการด�ารงชีวิตประจ�าวัน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์เพื่อ

อ�านวยความสะดวกและปลอดภยัส�าหรบัผูส้งูอายทุัง้ภายใน

และภายนอกบ้าน อาทิ หุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์

ป้องกนัการหกล้มในผูส้งูอาย ุอปุกรณ์เพือ่การใช้สอยในชวีติ

ประจ�าวัน อาทิ ยานพาหนะส�าหรับผู้สูงอายุ และสุขภัณฑ์

สรุป

ในอนาคตปัญหาการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้สูงอายุ

จะเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ประเทศ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี 

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของสังคม

ชนบทเข้าสู่สังคมเมือง ผู้สูงอายุท่ีไม่มีคนดูแล โรคท่ีอุบัติ

ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของผู ้สูงอายุ ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจและร่างกายของผู้สูงอายุ ซึ่ง

การใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่ที่บ้าน ดังนั้น

การหาแนวทางการสร้างและพัฒนาสุขภาวะที่ดีในสังคม

ผู้สูงวัยโดยการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกที่พักอาศัย โดยใช้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ

ของผู้สูงอายุ และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจความพอเพียง 

น�ามาประยกุต์ใช้ในการจดัการอนามยัสิง่แวดล้อมให้เหมาะ

สมเพือ่ลดการเกดิอบัุตเิหตใุนผูส้งูอายแุละลดอตัราการบาด

เจ็บ และการส่งเสริมของภาครัฐและเอกชนจะท�าให้สังคม

ผู้สูงอายุเป็นสังคมท่ีน่าอยู่และปลอดภัย
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ร่วมกับชุมชนในเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการท�าวิจัยครั้งนี้คือพนักงานผู้ดูแลการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยและผู้ที่เกี่ยวข้องจ�านวน 20 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อส�ารวจต้องการของผู้ดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

จากนั้นจึงพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อน�าไปใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ผลการศึกษา

พบว่า พนักงานผู้ดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีความต้องการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถท�าให้ทราบลักษณะที่ตั้งถังขยะ 

ปริมาณขยะในแต่ละวัน และเส้นทางการจัดเก็บ เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการขยะร่วมกับชุมชน โดยผลจากการ

จัดท�าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่า ผู้ดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยสามารถน�าไปใช้ในการวางแผนจากวาง

จุดที่ตั้งถังขยะเพิ่มเติม ค�านวณปริมาณรายวัน และสามารถจัดสรรจ�านวนรถเก็บขยะมูลฝอยได้เพียงพอในแต่ละพื้นที่

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการขยะมูลฝอย, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, เทศบาลนครนครปฐม

Abstract

The purpose of this research was to develop a geographic information system to support solid 

waste management in Nakhon Pathom Municipality, Nakhon Pathom Province. The samples used in 

this study were 20 solid waste collection management staff and related persons, using interviews to 

investigate their needs, then developing the geographic information system for waste management in 

the study area. This study indicated that the solid waste collector management staff have a need for 

a geospatial database that can pinpoint the location of garbage bins, volume of waste per day and 

กำรพัฒนำฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อสนับสนุน

กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยในเทศบำลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Development of a Geographic Information System for Supporting Solid 

Waste Management in Nakhon Pathom Municipality, Nakhon Pathom Province
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บทน�ำ

จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑล

ท�าให้มีประชากรอาศัยอยู่มาก มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และมีการขยายตัวของเมืองสูง ท�าให้มีการเคลื่อนย้าย

ของแรงงานเข้ามาในพื้นที่ ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอย

ในพื้นที่มากขึ้น โดยในพ.ศ. 2559 จังหวัดนครปฐมมี

ปริมาณขยะมูลฝอยมากถึง 424,761.30 ตัน แต่ปริมาณ

ขยะที่สามารถจัดเก็บขนย้ายไปก�าจัดเพียง 283,376.63 

ตัน ท�าให้มีปริมาณขยะตกค้างมากถึง 141,384.67 ตัน 

(Department of Pollution Control, 2017) ส�าหรับ

เทศบาลนครนครปฐมในปีพ.ศ.2559 มีปริมาณขยะมูลฝอย

ในพื้นที่ประมาณ 140 ตันต่อวัน โดยมีการจัดเก็บประมาณ 

130 ตันต่อวัน ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยตกค้างมากข้ึน และ

แนวโน้มขยะมูลฝอยมีการสะสมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มากถึง 53,900 ตันต่อปี จนกลายเป็นปัญหาส�าคัญท่ีต้อง

รีบแก้ไข รวมไปถึงปัญหาเรื่องการขาดบุคลากรในการ

ท�างานและการวางแผนการเก็บขยะให้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 

ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาจัดท�าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อน�ามาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการการจัด

เก็บและขนส่งขยะมูลฝอยให้ทั่วถึงและครอบคลุมในพื้นที่

มากขึน้ นอกจากน้ียงัสามารถน�าฐานข้อมลูระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ที่ได้มาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยในอนาคตได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยในเทศบาลนคร

นครปฐม จังหวัดนครปฐม

ขอบเขตกำรวิจัย

ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาคือ เทศบาลนครนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม

ขอบเขตด้านเนื้อหาคือ ศึกษาด้านการบริหาร

จัดการขยะของเทศบาลนครนครปฐม โดยครอบคลุมใน

เรื่องการจัดเก็บขนส่งขยะ เส้นทางรถเก็บขยะ จุดรวบรวม

ขยะ ปริมาณท่ีสามารถเก็บได้ และพื้นท่ีรวบรวมขยะเพื่อ

น�าไปก�าจัด โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดการพัฒนา

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แนวคิดการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับองค์การปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เป็นแนวทางในการศึกษา ตลอดจนถึงการทบทวน

งานวิจัย เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพื่อน�ามาประยุกต์

ใช้ในการศึกษานี้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

วิธีการศึกษาสามารถสรุปเป็นกรอบแนวความคิด

ในการวิจัยได้ดังภาพ 1 

waste collection routes for planning waste management with the community. As a result, the database 

of geographic information system can be used by the solid waste managers to add more garbage bin 

locations, calculate daily volume data and allocate the right number of garbage trucks in each area.

Keywords: solid waste management, geographic information system, Nakhon Pathom municipality
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยและการวางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อก�าหนดประเด็นการศึกษา

และแนวทางการวิจัย

2. ส�ารวจข้อมูลเชิงพื้นที่ เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ในเส้นทางเดินรถ 

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของจุดทิ้งขยะ ข้อมูลเกี่ยวกับรถจัดเก็บ

ขยะ เป็นต้น

3. สัมภาษณ์และใช้เทปบันทึกเสียงเรื่องความ

ต้องการเกี่ยวกับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จาก

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดจ�านวน 20 คน

4. สร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการขยะ

มลูฝอยร่วมกบัเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานโดยใช้โปรแกรม QGIS 

ซึ่งเป็นโปรแกรม Open source มาจัดท�าฐานข้อมูลระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์

ผลกำรวิจัย

1. จากการส�ารวจจุดท่ีตั้งถังขยะของเทศบาลนคร

นครปฐมในพืน้ทีเ่ทศบาลนครนครปฐมพบว่า มกีารวางทีท่ิง้

ขยะไว้ตามถนนสายต่าง ๆ  และบริเวณท่ีมีประชากรอาศัย

อยู่หนาแน่น มากถึง 660 จุด (ภาพ 2) โดยส่วนใหญ่จะ

เป็นถังขยะขนาด 240 ลิตร มีเพียง 6 แห่ง เท่านั้นท่ีเป็น

ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ขนาด 4 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะ

อยู่บริเวณพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีประชากร

อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เช่น ตลาดสดบริเวณองค์พระปฐม

ข้อมูลเชิงพื้นที่ในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย

ข้อมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอย

- ที่ตั้งถังขยะมูลฝอย

- ความจุของถังขยะมูลฝอย

- จุดรวบรวมขยะมูลฝอย

- ฯลฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับรถเก็บขยะมูลฝอย

- ประเภทรถเก็บขยะมูลฝอย

- ความจุของรถเก็บขยะมูลฝอย

- จ�านวนพนักงานประจ�ารถ

- เส้นทางท่ีรถวิ่ง

การพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สัมภาษณ์ความ

ต้องการของเจ้าหน้าที่

การน�าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ใน
การวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเจ้าหน้าท่ี

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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เจดีย์ บริเวณสถานีรถไฟ และบริเวณถนนสายหลักภายใน

เมือง เป็นต้น ส่วนจุดรวบรวมขยะในพ้ืนที่ไม่มีเนื่องจาก

เทศบาลนครนครปฐมมีสถานีก�าจัดขยะมูลฝอยซึ่งอยู่ห่าง

จากเทศบาลประมาณ 5 กิโลเมตร

ภำพ 2 ต�าแหน่งที่ตั้งถังขยะในเขตเทศบาลนครนครปฐม

2. จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานจ�านวน 

20 ราย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการ

จัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครปฐม ด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกและบันทึกเสียง สามารถสรุปเป็นประเด็น

ความต้องการทั้งหมด 3 ประการด้วยกัน ดังนี้

2.1 ต้องการฐานข้อมลูทีส่ามารถแก้ไขได้ตลอด

เวลาเมื่อมีการส�ารวจพื้นที่ใหม่เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

2.2 ง่ายต่อการใช้งานและเจ้าหน้าที่สามารถ

น�าไปใช้วางแผนต่อได้

2.3 สามารถใช้ในการวางแผนการวางท่ีตั้งถัง

ขยะและเส้นทางการจัดเก็บขยะได้

3. น�าข้อมูลท่ีได้ท้ังจากการส�ารวจและความ

ต้องการของมาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการการวางแผนการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอย โดยข้อมูลท่ีจัดท�ามีรายละเอียดดังนี้

3.1 ข้อมูลจุดท่ีตั้งถังขยะ ส�ารวจโดยใช้ GPS 

ในการเก็บค่าพิกัด โดยข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลแบบ

จุด (point) รายละเอียดท่ีจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ พิกัดกริด 

UTM (X, Y) ความจุของถังขยะ โซนท่ีตั้งของถังขยะ และ

หมายเลขของจุดท่ีตั้งถังขยะ ดังภาพ 3



78 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

3.2 ข้อมูลเส้นทางจัดเก็บขยะมูลฝอย ข้อมูล

ที่จัดเก็บเป็นข้อมูลแบบเส้น (line) รายละเอียดที่จัดเก็บ

ข้อมูล ได้แก่ Route เส้นทางท่ีจัดเก็บขยะมูลฝอย ระยะ

ทาง โซนและหมายเลขของจุดท่ีตั้งถังขยะ ดังภาพ 4

ภำพ 3 ข้อมูลและต�าแหน่งที่ตั้งถังขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม

ภำพ 4 ข้อมูลและเส้นทางจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม
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3.3 ข้อมลูโซนในการจดัเกบ็ขยะมลูฝอย ข้อมลู

ทีจ่ดัเกบ็เป็นข้อมลูแบบรปูปิด (polygon) รายละเอยีดทีจ่ดั

เก็บข้อมูล ได้แก่ Route เส้นทางท่ีจัดเก็บขยะ ระยะทาง 

โซนและหมายเลขของจุดท่ีตั้งถังขยะ ดังภาพ 5

ภำพ 5 การแบ่งโซนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครปฐม

จากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีจัดท�าข้ึน

น้ันเอามาวิเคราะห์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 

การหาบริเวณที่ทางเทศบาลวางถังขยะไม่ครอบคลุมใน

พืน้ที ่การหาเส้นทางหรอืการแบ่งโซนในการวิง่ใหม่ เป็นต้น

ภำพ 6 การน�าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยในการหาพื้นท่ีวางถังขยะเพิ่มในเทศบาลนครนครปฐม
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โดยจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ได้

สามารถน�าไปวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจ�านวนเที่ยวรถ

ปรมิาณขยะเฉลีย่ต่อวนั ระยะทางและค่าใช้จ่ายของเทศบาล

นครนครปฐมได้ดังตาราง 1 และตาราง 2 ดังนี้

ภำพ 7 การน�าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดเส้นทางเก็บขยะมูลฝอยในเทศบาลนครนครปฐม

ตำรำง 1 
จ�านวนเที่ยวรถและปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวันของเทศบาลนครนครปฐม ปีพ.ศ.2560

เขตกำรจัดเก็บขยะ จ�ำนวนเท่ียว (เท่ียว) ปรมิำณขยะเฉลีย่ต่อวนั (ตันต่อวนั)

เขตที่ 1 มาลัยแมน-เกษตรสิน 2 45.12

เขตที่ 2 หน้ามหาวิทยาลัย-ซอยชยาทิพย์ 2 15.84

เขตที่ 3 ถนนราชวิถี-ถนนราชมรรคา 3 43.92

เขตที่ 4 ถนนต้นสน-ถนนราชด�าริห์ 4 123.20

เขตที่ 5 ชุมชนสวนตะไคร้ 2 23.52

เขตที่ 6 ถนนทหารบก-ชุมชนบ่อพลับ 2 38.40

เขตที่ 7 ชุมชนวัดพระประโทนเจดีย์ 1 11.52

เขตที่ 8 ถนนเทศา-ถนนพิพิธประสาท 4 48.96

เขตที่ 9 ชุมชนไผ่ล้อม 3 51.84

เขตที่ 10 ตลาดปฐมมงคล-ถนนเพชรเกษม 1 29.28

รวม 24 431.60
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4. จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 20 

ราย ท�าให้ทราบข้อดีข้อเสียของการจัดท�าฐานข้อมูลระบบ

ภูมิสารสนเทศศาสตร์สามารถสรุปได้ดังนี้

4.1 ข้อดี ได้แก่ (1) สามารถแสดงข้อมูลเชิง

พื้นที่ให้เห็นถึงจุดที่ตั้งถังขยะของเทศบาล ท�าให้ทราบว่า

บริเวณใดยังไม่มีถังขยะ เน่ืองจากแต่เดิมการจัดสรรแจก

จ่ายถังขยะ ทางเทศบาลจะมอบถังขยะขนาด 240 ลิตร 

ให้ชุมชนแต่ละชุมชนไปก�าหนดจุดที่ต้ังเอง (2) สามารถ

ค�านวณปริมาณขยะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละโซนได้ (3) 

สามารถทราบถึงเส้นทาง ระยะทางในการจัดเก็บท�าให้

สามารถค�านวณค่าน�้ามันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายได้ (4) 

สามารถใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการจัดเก็บขยะ

มูลฝอยในเทศบาลได้ครอบคลุมมากขึ้น

4.2 ข้อเสีย ได้แก่ (1) ใช้ระยะเวลาในการ

ส�ารวจค่อนข้างนาน แต่จัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ได้ยากเน่ืองจากมีจุดที่ตั้งถังขยะจ�านวนมาก (2) จ�าเป็นจะ

ต้องอัพเดตเพิ่มข้อมูลทุกครั้งเมื่อมีการต้ังจุดถังขยะใหม่ 

โดยผู้ใช้งานจะต้องมีความคุ้นเคยกับโปรแกรมพอสมควร

ในการปรับแก้ฐานข้อมูล (3) ไม่สามารถค�านวณขยะท่ีแท้

จริงได้เนื่องจากพฤติกรรมการทิ้งขยะในแต่ละวันไม่เหมือน

กัน ท�าได้แค่เพียงค�านวณปริมาณขยะต่อวันโดยใช้ค่าเฉลี่ย

ในแต่ละสัปดาห์

กำรอภิปรำยผล

ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันเทศบาลนครนครปฐม

มีการกระจายจุดท่ีตั้งถังขยะในพื้นท่ีมากถึง 660 จุด ซึ่ง

ปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาตกค้าง

ในพื้นที่ อีกทั้งแต่เดิมไม่ทราบปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน

แต่ละวัน จากการวิเคราะห์สามารถคาดประมาณจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยได้ประมาณ 431.60 ตันต่อวัน ซึ่งสูงกว่าค่า

การคาดการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีท่ีมีประมาณ 140 ตัน

ต่อวันที่ค�านวณมาจากจ�านวนประชากรในพื้นที่ ท�าให้มี

การจัดสรรรถในการจัดเก็บไม่สัมพันธ์กับปริมาณขยะที่

เกิดข้ึนเนื่องจากไม่ทราบปริมาณขยะในพื้นท่ีท่ีแท้จริง ดัง

นั้นการมีฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงท�าให้

เกิดความเข้าใจเชิงพื้นที่ สามารถทราบว่าจุดที่ตั้งถังขยะ

บริเวณใดบ้างท่ียังไม่มี ปริมาณขยะเฉลี่ยต่อวันประมาณ

เท่าใด มากหรือน้อยท่ีสุดในโซนไหน ท�าให้สามารถจัดสรร

จ�านวนรถเก็บขยะได้เหมาะสมมากข้ึน รวมไปถึงสามารถ

ค�านวณค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการเก็บขยะต่อวันได้ ซึ่ง

ตำรำง 2 
ระยะทางเดินรถโดยเฉลี่ยและค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อเท่ียวของการจัดเก็บขยะในเทศบาลนครนครปฐม ปีพ.ศ.2560

เขตกำรจัดเก็บขยะ จ�ำนวนเท่ียว (เท่ียว) ปรมิำณขยะเฉลีย่ต่อวนั (ตันต่อวนั)

เขตที่ 1 มาลัยแมน-เกษตรสิน 13.85 41.55

เขตที่ 2 หน้ามหาวิทยาลัย-ซอยชยาทิพย์ 16.78 50.34

เขตที่ 3 ถนนราชวิถี-ถนนราชมรรคา 16.58 49.74

เขตที่ 4 ถนนต้นสน-ถนนราชด�าริห์ 15.88 47.64

เขตที่ 5 ชุมชนสวนตะไคร้ 16.78 50.34

เขตที่ 6 ถนนทหารบก-ชุมชนบ่อพลับ 15.47 46.41

เขตที่ 7 ชุมชนวัดพระประโทนเจดีย์ 18.38 55.14

เขตที่ 8 ถนนเทศา-ถนนพิพิธประสาท 24.10 72.30

เขตที่ 9 ชุมชนไผ่ล้อม 25.90 77.70

เขตที่ 10 ตลาดปฐมมงคล-ถนนเพชรเกษม 21.67 65.01

รวม 185.39 431.60
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ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นนี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานในการ

บริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อีกมาก

โดยการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดในการ

จัดท�าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างมีส่วน

ร่วม (participatory GIS) ของ Abbot et al. (1998) ซ่ึง

การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในครั้งนี้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของอุเทน ทองทิพย์ (Thongtip, 2013) ช่อ

แก้ว จตุรานนท์ (Jaturanonda, 2012) และงานวิจัย

ของไพจิตร อุปถัมภ์ (Auppatam, 2013) ท่ีน�าฐานข้อมูล

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยซึ่งผลการศึกษาทราบบริเวณท่ียังไม่มีถังขยะ 

และใช้ในการวางแผนบริหารจัดการรถเก็บขยะท้ังในเรื่อง

การเพิ่มจ�านวนรถและเส้นทางในการจัดเก็บขยะเพิ่มเติม 

นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์

ยังสามารถพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการน�าไปประยุกต์

กับการขนส่งประเภทอื่น ๆ ได้
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บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน จัดท�าแผนบริหาร และติดตามการด�าเนินงานตามแผนการจัดการความ

เสี่ยงด้านความปลอดภัยในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง ผลจากการวิจัย พบว่า ในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูก

กล้ิง มีความเสี่ยงสูง (ระดับ 3) จ�านวน 4 รายการ  และมีความเสี่ยงท่ียอมรับได้ จ�านวน 7 รายการ จึงได้จัดท�าแผน

งานลดความเสี่ยง 14 แผน และแผนงานควบคุม 10 แผน ผลจากการติดตามการด�าเนินงานตามแผน พบว่า สามารถ

ลดจ�านวนรายการความเสี่ยงสูงจาก 4 เหลือ 2 รายการ (ลดลงร้อยละ 50) และสามารถลดจ�านวนรายการความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้จาก 7 เหลือ 2 รายการ (ลดลงร้อยละ 71.43) การด�าเนินงานตามแผนงานสามารถลดความเสี่ยงได้ 11 

แผน จากทั้งหมด 14 แผน คิดเป็นร้อยละ 78.57 และควบคุมความเสี่ยงได้ 8 แผน จากท้ังหมด 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 

80.00  มาตรการที่ได้ด�าเนินการ ประกอบด้วย การจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานของเครื่องขัด การจัดอบรมพนักงานเรื่อง

ความปลอดภัยในการท�างานกระบวนการชุบฮาร์ดโครม  การจัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลความปลอดภัย การจัดท�า

อุปกรณ์ปิดบ่อสารเคมี การแยกประเภทการจัดเก็บชิ้นส่วน/อะไหล่ การตรวจสอบการรั่วไหลและการท�าความสะอาดท่อ  

และการทดสอบน�้าที่ผ่านการล้างชิ้นงาน อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงท่ีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ ความเสี่ยงจากการ

ท�างานกับกรดก�ามะถันที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงและมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และกรดโครมิกซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็ง 

ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถลดลงได้

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการความเสี่ยง,  กระบวนการชุบฮาร์ดโครม,  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

Abstract

This research aims to assess, create a plan and implement a safety risk management 

plan in the hard chrome roll plating process work. Results from the research showed that in 

the hard chrome roll plating process, there are 4 items at high risk level (level 3) and 7 items 
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at acceptable risk level. 14 plans on risk reduction and 10 plans on risk control have been 

planned and implemented into the process. It was found that the number of high-risk level 

items can be reduced from 4 to 2 (50 percent reduction), acceptable risk level items can be 

reduced from 7 to 2 (71.43 percent reduction), and 11 out of 14 risk reduction plans can be 

completely implemented (78.57 percent completed). Furthermore, 8 out of 10 risk control 

plans can be completely implemented (80 percent completed). Implemented measures 

consist of making a hand book on gliding work, operator training on hard chrome roll plating 

process work, establishing panels on safety information, fabricating a cover device for chemical  

containers, rearranging parts and spare parts stocks, testing leaks and cleaning conduits, 

and testing of work pieces for breaching water. However, there are needs for some special  

attention on remaining items: risks on working processes with high corrosive materials and risks 

with human respiration of sulfuric acid due to cancer dangers from chromic acid.

Keywords: safety risk management, the rollers hard chrome plating process, risk management 

plan

บทน�ำ

สถิติการประสบอันตรายหรือเ จ็บป ่วยจาก

การท�างาน ปี พ.ศ. 2559 (Occupational Safety 

and Health Bureau, Department of Labour  

Protection and Welfare, Ministry of Labour, 2016) 

พบว่า  จ�านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการ

ท�างานทั้งสิ้น 89,488 ราย สาเหตุ 10 ล�าดับแรก ได้แก่ การ

ตัด บาด ทิ่มแทง การหล่นทับ การกระแทก/ชน สิ่งของหรือ

สารเคมีกระเด็นเข้าตา หกล้ม ลื่นล้ม ตกจากที่สูง อุบัติเหตุ

จากยานพาหนะ ผลจากความร้อนสูง/สัมผัสของร้อน  โรค

ที่เกิดจาก ลักษณะหรือสภาพของงาน และการสัมผัสสิ่ง

มีพิษและสารเคมี โดยกิจการผลิตภัณฑ์จากโลหะ มีการ

ประสบอันตรายสูงสุด 14,352 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.04  

ของผู้ประสบอันตรายทั้งหมด หมวดกิจการผลิตภัณฑ์จาก

โลหะการเคลือบ ชุบ อาบ ขัดโลหะมีความรุนแรงมากท่ีสุด  

งานวจิยันี ้ใช้โรงชบุฮาร์ดโครมทีม่สีภาพการท�างาน

เส่ียงอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท�างานเป็นพื้นที่ศึกษา  

จากการส�ารวจพื้นที่การท�างาน เบื้องต้น พบว่า มีการใช้

สารเคมอีนัตรายรนุแรงในกระบวนการชบุฮาร์ดโครม ได้แก่ 

กรดโครมิก ซ่ึงเป็นสารเคมีในกลุ่ม 1 เป็นสารก่อมะเร็งใน

มนษุย์ (Jitjamnong, 2016) กรดก�ามะถนัเป็นสารทีม่คีวาม

เป็นพิษท่ีส่งผลกระทบต่อดวงตา ผิวหนัง ระบบทางเดิน

หายใจ และเป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้เช่นกัน อีกท้ัง 

กรดก�ามะถันเป็นสารท่ีท�าปฏิกิริยารุนแรง อาจติดไฟหรือ

ระเบิดได้ (Department of Industrial Works, 2015)  

จากการสัมภาษณ์พนักงานในกระบวนการชุบ

ฮาร์ดโครมลูกกลิ้งเกี่ยวกับอันตรายและอุบัติเหตุจากการ

ท�างานพบว่า มีอุบัติเหตุแขนหักจากการลื่นล้มบนลังลูก

กลิ้ง มือบาดเจ็บจากการยกเหล็ก โดนขอบอะลูมิเนียมบาด

มือ หินเจียรแตกบาดมือ และสารเคมีกระเด็นเข้าตาท�าให้

เยื่อตาอักเสบ เป็นต้น 

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บ

ป่วยจากการท�างาน จงึควรประยกุต์ใช้หลกัการจดัการความ

เสี่ยงในงานอุตสาหกรรม (Wentz, 1998) การประเมิน

ความเสี่ยงเป็นกระบวนการแก้ไข ตามความน่าจะเป็น 

ความถ่ี และความรุนแรงท่ีอาจเกิดการสูญเสีย (McKin-

non, 2012) ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีและได้รับการยอมรับในการ

ท�างานภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย อาทิ การประเมิน
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ความเสี่ยงในกระบวนการอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยก

ของคลังสินค้า (Tapsong and Hansupalak, 2011) การ

บริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการผลิตน�้ามันและก๊าซ

ในประเทศกานา (Osabutey, Obro-Adibo, Agbodohu 

and Kumi, 2013) การบริหารความเสี่ยงของบริษัทยูนิ

ลิเวอร์ (Gorris, 2016) การประเมินความเสี่ยงโครงการ

ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร (Treetong and Prasittsom, 2018) การ

ประเมนิความเสีย่งระบบการจดัการของเสยีอนัตรายในห้อง

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา (Jinakul, 2018) การจัดการความ

เส่ียงประเด็นอันตรายในขั้นตอนการท�างาน (Boonkhao, 

Polraksa, and Tippila, 2016) การลดความเสี่ยงและ

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร (Risk Management 

Office, Buriram Sugar Group, 2016) การลดความ

เสี่ยงและการเกิดอุบัติเหตุของ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (Leeissaranukul, 2017) 

การจัดการความเสี่ยงของระบบการจัดการความปลอดภัย

ที่มีประสิทธิภาพ (Panagopoulos & Karanikas, 2018)   

การประเมินความเสี่ยง เป็นการช่วยให้ทราบ

สาเหตุและระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงให้ได้

ผลอย่างยั่งยืนเป็นวัฏจักรการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อ

เนื่อง (Construction Industry Advisory Committee, 

2015) โดยเริ่มจากการชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง 

ด�าเนินการควบคมุความเสีย่ง บนัทกึข้อค้นพบ ตรวจตดิตาม 

และการทบทวน เมื่อด�าเนินการครบรอบแล้วให้ทบทวน

การชี้บ่งอันตรายเพ่ือค้นหาความเสี่ยงที่อาจหลงเหลืออยู่ 

การจัดการความเสี่ยงที่ดี หน่วยงานต้องตระหนักถึงโอกาส

ในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จากความรู้และการมีส่วนร่วม

ของทุกส่วนงาน และก�าหนดให้ความปลอดภัยเป็นค่านิยม

หลักขององค์กร (Myhrvold, 2018)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินและจัดท�า

แผนด้านการจัดการความปลอดภัย รวมถึงติดตามการ

ด�าเนินงานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใน

กระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการความเสี่ยง เป็น กระบวนการจัดการ

เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายว่าความเสี่ยงคือ

อะไรและจะจัดการอย่างไร  (Osabutey, et.al., 2013) 

รายการตรวจสอบ เป็นวิธีช้ีบ่งอันตรายโดยการใช้

แบบตรวจ แบบตรวจประกอบด้วยค�าถามว่าการด�าเนิน

งานเป็นไปตามกฎหมาย การออกแบบ และการปฏิบัติงาน

มาตรฐานหรือไม่ โดยมีการด�าเนินงาน  มีดังนี้ 

1. ก�าหนดประเด็นตรวจสอบความ

2. ประเมินประเด็นท่ีต้องตรวจสอบ ตามขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ข้อกฎหมายอาชีวอนามัย และมาตรฐาน

ความปลอดภัย และร่างแบบตรวจ

3. ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ

แบบตรวจโดยผู้มีประสบการณ์

4. น�าแบบตรวจสอบไปด�าเนินการ

5. บันทึกผลการตรวจสอบจากพื้นที่การท�างาน 

เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และกิจกรรม

6. น�าผลการตรวจสอบมาประเมินความเสี่ยง และ

จัดล�าดับความเสี่ยงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน

7. จัดท�าแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงตาม

ระดับความเสี่ยงท่ีประเมินได้

กำรวิเครำะห์อันตรำยเบื้องต้น (Preliminary 

Hazard Analysis : PHA) เป็นเทคนคิการวเิคราะห์อนัตราย

และความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด 

ทุกพื้นท่ี และทุกเวลา  ซ่ึงนิยมท�าเป็นตารางการวิเคราะห์

ท่ีเกี่ยวกับสถานท่ี ช่วงเวลา อันตราย เหตุการณ์จ�าลอง 

และมาตรการป้องกัน-บรรเทา ผลการวิเคราะห์อาจมีรูป

แบบท่ีแตกต่างกันไปตามหน่วยงาน หัวข้อการวิเคราะห์

ประกอบด้วย

1. ลักษณะอันตราย

2. สาเหตุของอันตราย

3. ผลท่ีอาจเกิดข้ึน

4. ความรุนแรง โอกาสเกิด และค่าดัชนีความเสี่ยง

5. ข้อเสนอแนะวิธีป้องกัน
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ตำรำง 1 
การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับ รำยละเอียด

1 เกิดยาก ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลา 10 ปี 

2 เกิดน้อย เกิดข้ึน 1 ครั้ง ในช่วง 5-10 ปี

3 เกิดปานกลาง เกิดข้ึน 1 ครั้ง ในช่วง 1-5 ปี

4 เกิดสูง เกิดมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 ปี

ตำรำง 2 
การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์

ระดับ ควำมรุนแรง รำยละเอียด

1 เล็กน้อย มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล

2 ปานกลาง มีการบาดเจ็บท่ีต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์

3 สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยท่ีรุนแรง

4 สูงมาก ทุพลภาพหรือเสียชีวิต

6. ผลที่ตามมาหลังท�าตามข้อเสนอแนะ

ควรน�า PHA มาใช้ในระยะการก�าหนดแนวคิด

และการออกแบบ เพ่ือชี้บ่งอันตรายที่อาจมีจากการผลิต 

เพื่อหาทางป้องกันและควบคุม หรือแก้ไขแบบก่อนที่จะ

ด�าเนินการในระยะอื่นต่อไป

กำรประเมินควำมเสี่ยง เป็นการพิจารณาโอกาส

ในการเกิดเหตุการณ์เสี่ยง โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ดัง 

ตาราง 1 และพจิารณาความรุนแรงของเหตุการณ์ทีอ่าจส่งผล 

กระทบต่อบุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม โดย

แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังตาราง 2-5  การจัดระดับความเสี่ยง

เป็นการพิจารณาถึงผลลัพธ์ของระดับโอกาสคูณกับระดับ

ความรุนแรง หากระดับความเสี่ยงมีค่าไม่แตกต่างกัน ให้

เลือกระดับความเสี่ยงที่สูงกว่ามีระดับความเสี่ยงสูงกว่า 

ระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังตาราง 6 โดยอ้างอิง

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ตำรำง 3 
การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์

ระดับ ควำมรุนแรง รำยละเอียด

1 เล็กน้อย ไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบเล็กน้อย ต่อชุมชนรอบโรงงาน 

2 ปานกลาง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น

3 สูง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และต้องใช้เวลาในการแก้ไข

4 สูงมาก มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้าง หรือหน่วยงานของรัฐต้อง

เข้าด�าเนินการแก้ไข

หมำยเหตุ ผลกระทบต่อชุมชน หมายถึงเหตุร�าคาญต่อชุมชน การบาดเจ็บ เจ็บป่วยของประชาชน ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน

ตำรำง 4 
การจัดระดับความรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ ควำมรุนแรง รำยละเอียด

1 เล็กน้อย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้

2 ปานกลาง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลาง สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น

3 สูง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข

4 สูงมาก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานใน

การแก้ไข

หมำยเหตุ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเสื่อมโทรมและเสียหายของ สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ ดิน แหล่งน�้า 

เป็นต้น

ตำรำง 5 
การจัดระดับความรุนแรง ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน

ระดับ ควำมรุนแรง รำยละเอียด

1 เล็กน้อย ทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรือไม่เสียหายเลย

2 ปานกลาง ทรัพย์สินเสียหายปานกลางและสามารถด�าเนินการผลิตต่อไปได้

3 สูง ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตในบางส่วน

4 สูงมาก ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตท้ังหมด

หมำยเหตุ ความเสียหายของทรัพย์สินในแต่ละระดับโรงงานสามารถก�าหนดข้ึนเองตามความเหมาะสมโดยพิจารณาถึง

ขีดความสามารถของโรงงาน
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แผนงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมายถึงแผน

งานลดและควบคุมเสี่ยง ซึ่งผู้ประกอบกิจการต้องก�าหนด

มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ตามผลการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

1. ความเสีย่ง ระดับทีย่อมรบัไม่ได้ ต้องหยดุด�าเนนิ

งาน และจัดท�าแผนงานลด และความคุมความเสี่ยงทันที

2. ความเสี่ยงระดับสูง ต้องจัดท�าแผนงานลดและ

ควบคุมความเส่ียง

3. ความเสี่ยงระดับที่ยอมรับได้ ต้องท�าแผนงาน

ความคุมความเส่ียง 

แผนงานลดความเสี่ยง เป็นแผนงานเพื่อปรับปรุง

การด�าเนินงานให้มีความเสี่ยงอยู ่ในระดับยอมรับได้ 

มาตรการหรือกิจกรรมการลดความเสี่ยงอาจประกอบด้วย  

มาตรการป้องกันและควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตราย  

และมาตรการระงับและฟื้นฟูเหตุการณ์ 

แผนงานควบคุมความเสี่ยง เป็นแผนงานเพื่อการ

ตรวจสอบ ระงับ ป้องกัน ควบคุมสาเหตุการเกิดอันตราย 

และฟื้นฟูเหตุการณ์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ด�าเนินการชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง และ

จัดท�าแผนจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2543 และของ Glendon, Clarke, 

& McKenna (2006) เครื่องมือที่ใช้ในการชี้บ่งอันตราย 

ประกอบด้วย รายการตรวจสอบ (checklist) และการ

วิเคราะห์อันตรายเบื้องต้น (Preliminary Hazard Analy-

sis : PHA)  

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ด�าเนินการ 5 ข้ันตอน ประกอบด้วย

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้ันตอนการท�างาน

แผนกชุบฮาร์ดโครม มีพนักงาน 8 คน ท�างาน 6 

วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น. และท�างาน

ล่วงเวลาตั้งแต่เวลา 17:00 – 20:00 น. ลักษณะผลิตภัณฑ์

เป็นดังแสดงในภาพท่ี 1 ข้ันตอนการชุบฮาร์ดโครม มีราย

ละเอียดในภาพ 2 ดังนี้

1.1 การรับลูกกลิ้งมาตรวจสอบ 

ก. ใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาด

ข. ใช้ Dial measuring วัดค่าความแข็ง

ค. ใช้ช็อคขีดเพื่อหารอย Chatter mark

ง. เคลื่อนย้ายลูกกลิ้งไปวางบนแท่นของเครื่องยิง

ทราย หลังจากตรวจสอบแล้ว

ตำรำง 6 
การจัดระดับความเสี่ยงอันตราย

ระดับ ควำมรุนแรง ควำมหมำย

1 1-2 ความเสี่ยงเล็กน้อย

2 3-6 ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม

3 8-9 ความเสี่ยงสูง ต้องมีการด�าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง

4 12-16 ความเสี่ยงท่ียอมรับไม่ได้ ต้องหยุดด�าเนินการและปรับปรุงแก้ไข เพื่อลด

ความเสี่ยงลงทันที

หมำยเหตุ ระดับความเสี่ยง 2 เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะต้องจัดท�าแผนงานควบคุม.  ระดับความเสี่ยง 3 เป็นความ

เส่ียงสูง จะต้องจัดท�าแผนงานลดและควบคุม.  4 จะเป็นความเสี่ยงท่ียอมรับไม่ได้ จะต้องหยุดการท�างานและจัดท�าแผน

ลดความเสี่ยงทันที
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1.2 การยิงทราย  

ก. เตรียมทราย 100 กิโลกรัม ใส่กระป๋องและน�า

ไปเทใส่เครื่องยิงทราย

ข. ปรับตั้งเครื่องยิงทราย ตั้งความดันลม 5 บาร์ 

ตั้งหัวยิงทราย 25 รอบต่อครั้ง 

ค. พันเทปกาวบนลูกกลิ้งในพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้

ทรายสัมผัส

ง. เคลื่อนลูกกลิ้งเข้าตู้ยิงทราย ให้ลูกกลิ้งห่างจาก

หัวยิงทราย 30 เซนติเมตร

จ. ท�าการยิงทราย

ฉ.น�าลูกกลิ้งออกจากตู้ยิงทรายเมื่อยิงเสร็จ และ

ใช้เครื่อง surf test meter วัดค่าความหยาบ

ช.เคลื่อนย้ายลูกกลิ้งไปวางบนแท่นของเครื่องขัด

1.3 ขัดลูกกลิ้ง  

ก. เริ่มท�าการขัดโดยใช้สก๊อตไบท์

ข.ใช้เครื่อง surf test meter ตรวจสอบค่าความ

หยาบ

ค. ใช้ส่วนผสมทินเนอร์กับแคลเซียมคาร์บอเนต

ทาบนลูกกล้ิงเพื่อก�าจัดไขมัน

ง. ท�าความสะอาดลูกกลิ้งแล้วห่อด้วยพลาสติกใส 

กระดาษและเทปกาว

จ. เคลือ่นย้ายลกูกลิง้ไปวางบนแท่นพกัรอการย้าย

ไปบ่อชุบฮาร์ดโครม

1.4 ชุบฮาร์ดโครม

ก. แกะพลาสติกใส และกระดาษออก

ข. น�าเทปกาวมาพันที่ปลายทั้ง 2 ข้างของลูกกลิ้ง

ในส่วนที่ไม่ต้องการให้ฮาร์ด โครมติด

ค. น�าจิ๊กมาประกอบที่ส่วนหัวของลูกกลิ้ง

ง. ยกลูกกลิ้งให้ลอยขึ้น และใช้ใช้ผ้าชุบทินเนอร์

เช็ดท�าความสะอาดลูกกลิ้ง

จ. น�าจิ๊กมาประกอบใส่ส่วนล่างของลูกกลิ้ง

ฉ. น�าเทปกาวพันตรงส่วนที่ไม่ต้องการให้ฮาร์ด

โครมติด

ช. เตรียมบ่อชุบโดยติดตั้งแอร์โนดเพื่อเป็นตัวล่อ

ประจุไฟฟ้า

ซ. เคลื่อนย้ายลูกกลิ้งไปท่ีบ่อชุบ

ญ. ใช้น�้าเปล่าล้างลูกกลิ้ง ก่อนน�าลงบ่อชุบ

ฏ. เคลื่อนย้ายลูกกลิ้งลงบ่อชุบ

ฏ. ฉีดน�้าลงบ่อเพื่อไล่คราบไขมันจากลูกกล้ิงออก

ฐ. ยึดลูกกลิ้งกับแท่นยึดจับของบ่อชุบ

ฑ. ปิดบ่อชุบโดยใช้ผ้ายางมาคลุม

ฒ. เมือ่ครบก�าหนดเวลา ถอดขัว้แอร์โนดออก และ

ยกลูกกลิ้งข้ึนจากบ่อชุบ

ณ. ใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาด

ด. ล้างด้วยน�้าเปล่า เพื่อท�าความสะอาด

ต. ท�าการเคลื่อนย้ายลูกกลิ้งไปท่ีแท่นวางเพ่ือถอด

จิ๊กและแกะเทปกาวออก

ถ. ใช้ชอ็คตรวจสอบตามดและรอย chatter mark

ท. เคลื่อนย้ายลูกกลิ้งไปวางบนเครื่องตัดยอด

1.5 การตัดยอด

ก.  น�าฟิล์มส�าหรับการตัดยอดมาใส่เครื่อง

ข. ติดตั้งเครื่องวัดความกลม quality 

ค. ท�าการตัดยอดลูกกลิ้ง

ง. ใช้ เครื่อง surf test meter ตรวจสอบค่า

ความหยาบ

จ. เคลื่อนย้ายลูกกลิ้งไปวางบนแท่นวางและห่อ

ลูกกลิ้งเตรียมส่งให้ลูกค้า

ฉ. ขนย้ายลูกกลิ้งไปในห้องส่งมอบ

ขั้นตอนท่ี 2 จัดท�าบัญชีความเสี่ยงและอันตราย

ตัวอย่างการจัดท�าบัญชีรายการความเสี่ยงและ

อันตรายทุกข้ันตอนในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง 

แสดงดังตาราง 7
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ภำพ 1  ผลิตภัณฑ์ชุบฮาร์ดโครมประเภท Defector Roll

รับลูกกลิ้งมาตรวจสอบ

ยิงทราย

ขัดลูกกลิ้ง

ชุบฮาร์ดโครม

ตัดยอด

OK

NO

ภำพ 2 กระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง

กำรด�ำเนินงำน ภำพ ควำมเสี่ยงและอันตรำย ผลกระทบท่ีอำจเกิด
ขึ้น

เมื่อประกอบจิ๊กเข้ากับลูก

กลิ้งเรียบร้อยแล้ว

จึงใช้ปั้นจั่นยกลูกกลิ้งขึ้นให้

ลอยอยู่ในอากาศ

จากน้ันใช้ผ้าชุบทินเนอร์

เช็ดท�าความสะอาดลูกกลิ้ง 

- สายพานส�าหรับมัดลูกกลิ้งขาด

- น็อตของปั้นจั่นแบบเหนือศีรษะ

หล่นลงมา

- หัวปั้นจั่นแบบเหนือศีรษะหลุด

ลงมา

- ไฟฟ้าช็อต

- ทินเนอร์ระเหย

-ลูกกลิ้งหล่นกระแทก

คน อาจท�าให้บาด

เจ็บหรือเสียชีวิต

-ไฟฟ้าช็อต

ตำรำง 7 
ตัวอย่างบัญชีรายการสิ่งที่เป็นความเสี่ยงและอันตรายในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง
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ขั้นตอนที่ 3 กำรชี้บ่งอันตรำย

 การชี้บ่งอันตรายในกระบวนการชุบฮาร์ดโครม

ลูกกล้ิง ในโรงชุบที่เป็นพื้นที่ศึกษา ใช้เครื่องมือ PHA กับ

รายการตรวจสอบ ท�าการวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดข้ึน

ในช่วงเวลาก่อนชุบ ระหว่างชุบ และหลังชุบ ได้แก่ ลูกกลิ้ง

หล่น จิ๊ก หล่น กระแสไฟฟ้ารั่ว สารเคมีกระเด็น  คัตเตอร์

บาด เส้นผมติดเทปกาว เดินสะดุดสายยาง เดินชนปั้นจั่น

เหนือศีรษะ ปั้นจั่นท�างานผิดพลาด อะไหล่ปั้นจั่นหลุด  

 การท�ารายการตรวจสอบ เริ่มจากการก�าหนด

ประเด็นที่จะตรวจสอบ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานความปลอดภัยอุปกรณ์ 

วตัถดุบิ รายการตรวจสอบทีจ่ดัท�าขึน้ ประกอบด้วยรายการ

ทั่วไปและรายการเฉพาะที่เหมาะกับบริบทของโรงชุบ โดย

ให้วิศวกรเครื่องกลระดับสามัญ ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร

อุตสาหการ และหัวหน้างานอาวุโสที่มีประสบการณ์การ

ท�างานมากกว่า 5 ปี พิจารณาข้อค�าถามในแบบตรวจสอบ

ก่อนน�าแบบตรวจสอบไปใช้  

 รายการตรวจสอบแบ่งเป็น 9 หมวด ประกอบด้วย 

(1) สภาพแวดล้อมในการท�างาน  (2) การตรวจสุขภาพ (3) 

เครื่องจักร  (4) เครื่องจักรและปั้นจั่น  (5) เชือก ลวดสลิง 

และรอก  (6) พื้นที่อันตรายจากการตกจากที่สูง การพัง

ทลาย การกระเด็น หรือการตกหล่นของวัสดุ  (7) ไฟฟ้า  

(8) อัคคีภัย  และ (9) สารเคมี  ตัวอย่างรายการตรวจสอบ

เกี่ยวกับเครื่องจักร เป็นดังตาราง 8

ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินควำมเสี่ยง

 ขั้นตอนนี้ เป ็นการน�าผลการชี้บ ่งอันตรายมา

ประเมินความเสี่ยง โดยคณะผู้ประเมินความเสี่ยงประกอบ

ด้วย ผู ้จัดการโรงงาน วิศวกรอุตสาหการ หัวหน้างาน 

วิศวกรเครื่องกลระดับสามัญ และตัวแทนพนักงานอีก 3 

คน ท่ีมีความรู้ด้านความปลอดภัย กระบวนการผลิต และ

การประเมินความเสี่ยง หลังจากนั้นจัดล�าดับความเสี่ยง

อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ตัวอย่างบางส่วนของการประเมิน

ความเสี่ยงแสดงดังตาราง 9

ขั้นตอนท่ี 5 จัดท�ำแผนงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

 แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัยในกระบวนการชุมฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง ประกอบ

ด้วย แผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุมความ

เสี่ยง ดังแสดงตัวอย่างบางส่วนในตาราง 10 และตาราง 

11

ผลกำรวิจัย 

 ผลการประเมินความเสี่ยงและจัดล�าดับความ

เสี่ยง พบว่า ระดับความเสี่ยงในกระบวนการชุบฮาร์ดโครม

ลูกกลิ้ง มี 2 ระดับ ท้ังหมด 11 รายการ  แบ่งเป็น ระดับ

ความเสี่ยงสูง (ระดับ 3) จ�านวน 4 รายการ  และระดับ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 7 รายการ  

 หลงัจากการประเมนิและจดัท�าแผนบรหิารจดัการ

ความเสี่ยงไปแล้ว 6 เดือน มีการติดตามการด�าเนินงานตาม

แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการด�าเนินงานแสดง

ดังภาพ 3-9 และตาราง 12
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ตำรำง 8 
ตัวอย่างรายการตรวจสอบเกี่ยวกับเครื่องจักร

ล�ำดับ รำยกำร มี/
ใช่

ไม่มี/
ไม่ใช่

ไม่
เกี่ยวข้อง

1 มกีารจดัท�าวธิกีารปฏบิตังิานกบัเครือ่งขดัเป็นลายลกัษณ์อกัษรบรเิวณแผนก

ชุบฮาร์โครมลูกกลิ้ง

/

2 ต่อสายดนิเครือ่งจกัรทีใ่ช้ไฟฟ้าทกุเครือ่งและมวีธิกีารป้องกนักระแสไฟฟ้ารัว่

เข้าตัวพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าท้องถ่ินหรือวิศวกรรมสถานฯ

/

3 จัดท�าสายไฟฟ้าเข้าเครื่องขัดโดยเดินลงมาจากท่ีสูงหรือฝังดินและได้ใช้ท่อ

ร้อยสายไฟฟ้า

/

4 จัดท�าทางเดินเข้าออกจากพื้นที่ส�าหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องขัดมีความ

กว้างไม่น้อยกว่าแปดสิบเซนติเมตร

/

5 มีเครื่องป้องกันอันตรายหรือเซฟการ์ดติดอยู่ท่ีตัวเครื่องจักร /

6 มีเครื่องป้องกันอันตรายหรือเซฟการ์ดติดอยู่ท่ีตัวของเครื่องขัดและปั้นจั่น /

7 มีรั้ว คอก หรือตีเส้นแสดงเขตอันตรายบริเวณท่ีติดตั้งเครื่องจักร /
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ภำพ 3 ตัวอย่าง Work Instruction ของเครื่องขัด

ภำพ 4 จัดอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย ภำพ 5 จัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลความปลอดภัย
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ภำพ 6 จัดท�าที่ปิดบ่อสารเคมี ภำพ 7 แยกประเภทการจัดเก็บช้ินส่วน/อะไหล่

ภำพ 8 ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อและท�าความสะอาด ภำพ 9 การทดสอบน�้าท่ีผ่านการล้างช้ินงาน

ตำรำง 12 
ผลการด�าเนินงานการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง

ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง
ครั้งที่ 1

ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง
ครั้งท่ี 2

ผลกำรด�ำเนินงำน
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงสูง (ระดับ 3)  
จ�านวน 4 รายการ

ระดับความเสี่ยงสูง (ระดับ 3)  
จ�านวน 2 รายการ

ลดจ�านวนรายการความเสี่ยงสูงได้
ร้อยละ 50

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
จ�านวน 7 รายการ

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้
จ�านวน 2 รายการ

ลดจ�านวนรายการความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้ ร้อยละ 71.43
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สรุปผลกำรวิจัย

 ผลจากการประเมินความเสี่ยง พบว ่า ใน

กระบวนการชุบฮาร ์ด โครมมีสภาพความเสี่ ย งสู ง  

(ระดับ 3) จ�านวน 4 รายการ  และมีสภาพความเสี่ยงท่ี

ยอมรับได้ จ�านวน 7 รายการ   

การจัดท�าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัยในกระบวนการชุบฮาร์ดโครมลูกกลิ้ง ประกอบ

ด้วย แผนงานลดความเสี่ยง และแผนงานควบคุม  และการ

ด�าเนินงานการจัดการความเสี่ยง  โดยด�าเนินการประเมิน

ความเสี่ยง 2 ครั้ง ห่างกัน 6 เดือน หลังจากการด�าเนินการ

ตามแผน พบว่า  สามารถลดจ�านวนรายการความเสี่ยงสูง

จาก 4 เหลือ 2 รายการ ลดลงร้อยละ 50  และสามารถ

ลดจ�านวนรายการความเสี่ยงที่ยอมรับได้จาก 7 เหลือ 2 

รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.43  จากการประเมินแผน

บริหารจัดการความเสี่ยง พบว่า  ด�าเนินงานตามแผนงาน

ลดความเสี่ยง 11 แผน จากทั้งหมด 14 แผน คิดเป็นร้อย

ละ 78.57   ส่วนแผนงานควบคุมความเสี่ยง ด�าเนินการ

ตามแผนได้ 8 แผน จากทั้งหมด 10 แผน คิดเป็นร้อยละ 80 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

แผนงานลดความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถด�าเนินการ

ให้บรรลุผลได้ คือ การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุง

กระบวนการชุบฮาร์ดโครม  และการประเมินความเสี่ยง

ด้านสุขภาพของพนักงานในกระบวนการชุบฮาร์ดโครม 

สาเหตุที่ไม่สามารถด�าเนินการตามแผนได้ เน่ืองจากการ

เปลี่ยนผู ้รับผิดชอบจึงท�าให้ขาดความต่อเนื่องของการ

ด�าเนินงานตามแผน แนวทางแก้ไขคือควรก�าหนดผู้รับผิด

ชอบตามต�าแหน่ง ไม่ควรระบุเป็นบุคคล และหากมีการ

เปล่ียนผู้รับผิดชอบ ควรมีการส่งมอบงานให้ชัดเจน  ความ

เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขั้นตอนการชุบฮาร์ดโครม 

คือ ความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานจากการท�างานกับ

สารเคมีอันตราย  โดยผู้บริหารของโรงงานมีความตระหนัก

และเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี  จึงพยายามด�าเนินการตาม

แผนลดความเสี่ยงนี้ต่อไป

 

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

งานวิจัยนี้ ยังไม่สามารถด�าเนินการเพื่อลดความ

เสี่ยงได้ท้ังหมด  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรด�าเนินการ

1. ศึกษาการบูรณาการสหวิทยาการ เช่น ด้าน

วิศวกรรม  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้าน

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ของพนกังาน และลดผลกระทบจากการใช้สารเคมอีนัตราย

ได้อย่างยั่งยืน

2. ศึกษาความเสี่ยงจากปัจจัยมนุษย์ เพื่อลดความ

ผิดพลาดจากการท�างานของพนักงาน ตามแนวทางของ 

Bevilacqua and Ciarapica (2018)

3. การศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงงานให้เป็น

โรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ในมิติท่ีมีความเป็นไปได้จริงใน

การด�าเนินการ อาทิ การน�าเครื่องจักร/อุปกรณ์อัตโนมัติ 

หรือเทคโนโลยีท่ีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ใน

กระบวนการชุบฮาร์ดโครม 

กิตติกรรมประกำศ

 ขอขอบคุณผู ้บริหาร ผู ้จัดการโรงงาน วิศวกร 

หัวหน้างาน และพนักงานทุกท่านของโรงงานชุบฮาร์ด

โครม และขอขอบคุณผู้ช่วยนักวิจัย 2 ท่าน คือ นางสาว

ณัฐวรรณ ดีสวัสดิ์  และนางสาววารุณี ไชยวรรณ์  ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผลการประเมินความเสี่ยง และ

การบันทึกรายงานประชุมร่วมกับทางคณะผู้บริหารของ

บริษัท   
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอลจากแป้งมันส�าปะหลังที่ผ่านการย่อย

ด้วยกรดโดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae RMU Y-10 ออกแบบการทดลองโดยใช้วิธี L
9
 (34) Orthogonal 

array design ซึ่งปัจจัยที่น�ามาศึกษาได้แก่ ค่าพีเอช (4, 5 และ 6) แมกนีเซียมซัลเฟต (0.25, 0.50 และ 0.75 กรัมต่อ

ลิตร) และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (0.25, 0.50 และ 0.75 กรัมต่อลิตร) หมักท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ภายใต้การ

หมักแบบกะ โดยใช้การผลิตเอทานอลใน YM medium เป็นชุดควบคุมที่ 1 ขณะที่มันส�าปะหลังที่ผ่านการย่อยด้วยกรดที่

ไม่เติมและเติมสารอาหารตามสูตรอาหารของ YM ถูกใช้เป็นชุดควบคุมที่ 2 และ 3 ตามล�าดับ จากการศึกษาพบว่าล�าดับ

ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตเอทานอลจากมันส�าปะหลังสูงสุดคือ พีเอช ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และแมกนีเซียม

ซัลเฟต ตามล�าดับ และสภาวะที่เหมาะสมส�าหรับการผลิตเอทานอล คือ พีเอช 5 แมกนีเซียมซัลเฟต 0.50 กรัมต่อลิตร 

และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 0.75 กรัมต่อลิตร โดยสามารถผลิตเอทานอลได้สูงสุด 58.21 กรัมต่อลิตร ท่ีระยะเวลาการ

หมัก 36 ชั่วโมง ขณะที่ผลได้และอัตราการผลิตเอทานอลเท่ากับ 0.46 และ 1.61 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง ตามล�าดับ และ

เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมพบว่าสภาวะดังกล่าวสามารถผลิตและให้อัตราการผลิตเอทานอลสูงกว่าชุดควบคุม 

ค�ำส�ำคัญ: เอทานอล, ยีสต์ทนร้อน, แป้งมันส�าปะหลังท่ีผ่านการย่อยด้วยกรด
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 101

บทน�ำ

ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเผชิญปัญหาวิกฤติด้าน

พลังงาน จากข้อมูลสถิติการใช้พลังงานเปิดเผยว่าในปี พ.ศ. 

2558 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานมากถึง 63 ล้านตัน 

(เทยีบกบัน�า้มนัดิบ) และเป็นทีค่าดการณ์ว่าหากสถานการณ์

การใช้พลังงานยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  เช่นนี้ พลังงานฟอสซิล

จะหมดลงในอนาคต จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้มีการศึกษา

การผลิตพลังงานทดแทนจากกระบวนการชีวภาพ ไบโอเอ

ทานอลเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้ใน

ปัจจุบัน โดยผลิตได้จากกระบวนการเปลี่ยนน�้าตาลเป็น

เอทิลแอลกอฮอล์ด้วยจุลินทรีย์ที่เรียกว่า “กระบวนการ

หมัก” วัตถุดิบที่น�ามาใช้ในการผลิตไบโอเอทานอล ได้แก่ 

กากน�า้ตาล อ้อย วสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตร (agricultural 

waste) หรือวัสดุชีวมวล (biomass) (Nuanpeng et al., 

2016) มันส�าปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักชนิดหนึ่งที่มีปริมาณ

มากในประเทศไทย ซึ่งมีผลผลิตประมาณ 31,190,000 

ตันต่อปี อีกทั้งมีราคาถูก (1,310 บาทต่อตัน) (Office of 

Agricultural Economics, 2017) ดังน้ันการผลิตไบโอ

เอทานอลจากมันส�าปะหลังจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีน่า

สนใจด้วยเหตุผลในการลดต้นทุนการผลิตและความยั่งยืน

ด้านพลังงาน แต่หนึ่งในปัญหาที่พบในระหว่างการผลิต

เอทานอลจากกระบวนการทางชีวภาพ คือ ในระหว่าง

การหมักจะเกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพระหว่างอาหารกับ

จุลินทรีย์ ท�าให้อุณหภูมิระหว่างการหมักสูงขึ้น โดยอาจ

จะสูงถึง 37–40 องศาเซลเซียส ท�าให้มีผลต่อการยับยั้ง

กิจกรรมต่าง ๆ ของจุลินทรีย์ และส่งผลต่อการผลิตเอทา

นอล ผลได้ และอัตราการผลิต (Charoensopharat et 

al., 2015) ดังนั้นถ้าสามารถผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูง

ได้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล และลด

ปัญหาดังกล่าวได้ อีกท้ังการหมักท่ีอุณหภูมิสูงจะเป็นการ

ช่วยลดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อื่น ๆ  และลดต้นทุนการ

หล่อเย็นในภาคอุตสาหกรรมได้ (Limtong et al., 2007) 

การใช้ยีสต์ทนร้อนจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการผลิต

เอทานอล นอกจากชนิดของยีสต์ทนร้อนแล้ว การพัฒนา

กระบวนการผลิตเอทานอลยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส�าคัญ

ต่อการเจริญเติบโตและผลิตเอทานอลของจุลินทรีย์ เช่น 

สภาวะการหมัก แหล่งคาร์บอน และสารอาหารต่าง ๆ 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้มุ่งเน้นท่ีจะศึกษาปัจจัยที่มี

ผลต่อการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงจากมันส�าปะหลัง

โดยยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae RMU 

Y-10 (Thipawan et al., 2015) โดยศึกษาผลของ พีเอช 

แมกนเีซยีมซลัเฟต และไดแอมโมเนยีมฟอสเฟต ต่อการผลิต

เอทานอลออกแบบการทดลองโดยใช้ L
9 
(34) Orthogonal 

array design และคาดว่าผลท่ีได้จะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น

using L
9
 (34), an Orthogonal array design. Three parameters: pH (4, 5 and 6), magnesium sulphate 

(0.25 0.50 and 0.75 g/l) and di-ammonium phosphate (0.25, 0.50 and 0.75 g/l) were optimized; 

all batch fermentations were carried out at 40˚C. The ethanol concentrations from YM medium,  

pretreated cassava without and with YM medium were used as experiment 1, 2 and 3, respectively. 

The results revealed that the order of these parameters influences on ethanol concentration was pH 

> di-ammonium phosphate > magnesium sulphate, respectively. The optimal condition for ethanol 

production was pH 5, magnesium sulphate 0.50 g/l and di-ammonium phosphate 0.75 g/l. The highest 

concentration of ethanol (58.21 g/l) was obtained at 36 h of fermentation time, while the ethanol 

yield and productivity were 0.46 and 1.61 g/l/h respectively. The results also showed the ethanol 

concentration and productivity under the optimal condition was higher than those of the control 

experiments.

Keywords: ethanol, thermotolerant yeast, Acid-hydrolyzed cassava starch
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ในการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การผลิตเอทานอลทางชีวภาพเกิดจากการหมัก

น�้าตาลแบบไร้อากาศโดยใช้จุลินทรีย์ที่เหมาะสม ส่วน

ใหญ่แล้ว S. cerevisiae จะเมตาโบไลซ์น�้าตาลกลูโคส

โดยผ่านกระบวนการ Embden-Meyerhof-Pasnas 

(EMP pathway) ซึ่งน�้าตาลกลูโคส 1 โมเลกุลจะถูกเมตา

โบไลซ์ได้ไพรูเวท 2 โมเลกุล ภายใต้สภาวะที่ไร้อากาศไพรู

เวทจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเอทานอลที่มีการปลดปล่อยแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใน EMP pathway ในทางทฤษฎี

น�้าตาลกลูโคส 1 กรัม จะถูกเมตาโบไลซ์ได้เป็นเอทานอล

เท่ากับ 0.511 กรัม และคาร์บอนไดออกไซด์ 0.489 กรัม 

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติจุลินทรีย์สามารถใช้น�้าตาลได้

จริงเพียง 90-93 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นส่วนที่เหลือจุลินทรีย์จะ

น�าไปใช้ในการเจรญิเตบิโตเพือ่สร้างพลงังานและผลติภณัฑ์

พลอยได้อื่น ๆ (Ingledew, 1999)

ยีสต ์ทนร้อนเป็นยีสต ์ที่ เจริญเติบโตได้ตั้งแต่

อุณหภูมิ 20 ถึง 50 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติทนต่อ

อุณหภูมิสูง สารเคมี สารดีเทอร์เจนท์ (detergents) และ

ผลิตสารที่มีความสามารถในการทนต่อความร้อน เช่น 

เอนไซม์ต่าง ๆ  ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

หลายชนิด นอกจากนี้การใช้ยีสต์ทนร้อนในอุตสาหกรรม

การผลติเอทานอลยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายทัง้พลงังานและ

น�้าในการท�าระบบหล่อเย็นได้ (Limtong et al., 2007)

การออกแบบการทดลองโดยวิธี Orthogonal 

array design หรือทากูชิ เป็นการประยุกต์การออกแบบ

การทดลองที่ประกอบด้วยปัจจัยควบคุม (control factor) 

และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (uncontrollable factor) ซ่ึง

อิทธิพลที่เกิดจากตัวแปรเหล่านี้ไม่สามารถที่จะก�าจัดได้ 

เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของวิธีทากูชิ คือ การลดความ

ผันแปรของผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ที่ได้จากวิธีทากูชิ คือ 

ช่วยลดจ�านวนของการทดลอง ท�าให้ประหยัดเวลา และ

ต้นทุนในการทดลอง ช่วยท�าให้การทดลองง่าย สะดวกขึ้น 

และให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ (Roy, 2001)

จากทฤษฎข้ีางต้น ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะลดต้นทนุ

ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมักเพื่อการผลิตเอทานอลโดย

แนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้ คือ การใช้ยีสต์ทนร้อนซึ่งสามารถ

เจริญและผลิตเอทานอลได้ดีในสภาวะอุณหภูมิสูง ยีสต์ทน

ร้อนยังมีข้อได้เปรียบในด้านอื่น ๆ อีกหลายประการ เช่น 

อัตราการหมักเอทานอลเกิดขึ้นได้เร็วเมื่อเปรียบเทียบกับ

การหมักท่ีอุณหภูมิต�่า และท่ีอุณหภูมิสูง เอทานอลท่ีเกิด

ขึ้นในระบบสามารถระเหยท�าให้ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวโดย

อาศัยระบบท่ีเรียกว่า continuous stripping การใช้ gas 

stripping ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส สามารถกู้คืนเอ

ทานอล (ethanol recovery) ในน�้าหมักได้มากกว่า 90 

เปอร์เซ็นต์ (Kumar et al., 2015) และในงานวิจัยนี้ยัง

ได้ท�าการออกแบบการทดลองโดยวิธี Orthogonal array  

design หรือทากูชิ เพื่อท�าให้ประหยัดเวลาและท�าให้การ

หมักเพื่อผลิตเอทานอลมีต้นทุนท่ีลดลงอีกด้วย มีงานวิจัย

หลายงานวิจัยที่รายงานผลของการเติมสารอาหารเพิ่ม

ในน�้าหมัก เช่น แอมโมเนียมซัลเฟต แมกนีเซียมซัลเฟต 

โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 

หรือสารสกัดจากยีสต์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผล

ได้การผลิตเอทานอลได้ (Limtong  et al., 2007; Lao-

paiboon et al., 2009; Charoensopharat et al., 2015; 

Nuanpeng et al., 2016)   การศกึษาครัง้นี ้ท�าการศกึษาผล

ของพีเอช แมกนีเซียมซัลเฟต และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต

โดยคาดว่าปัจจัยที่น�ามาศึกษา และสภาวะที่เหมาะสมที่ได้

จากการทดลองจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการผลิตเอทานอลให้

มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการหมักที่อุณหภูมิสูงจากแป้งมัน

ส�าปะหลังโดยยีสต์ทนร้อน และข้อมูลที่ได้สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ในการผลิตเอทานอลในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

ในอนาคต ซ่ึงมีตัวอย่างงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้

Chan-U-tit et al. (2013) ศึกษาสภาวะที่เหมาะ

สมของการเติมสารสกัดจากยีสต์ (1 3 และ 5 กรัมต่อลิตร) 

กากเซลล์ยีสต์ (Dried Spent Yeast; DSY: 4 12 และ 20 

กรัมต่อลิตร) และสารป้องกันแรงดันออสโมติก (ไกลซีน: 

1 3 และ 5 กรัมต่อลิตร) โดยใช้ S. cerevisiae NP01 

ออกแบบการทดลองด้วยวิธี L
9 
(34) Orthogonal array 

design หมักท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จากการศึกษา

พบว่าล�าดบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความเข้มข้นของเอทานอล

และอัตราการผลิตเอทานอล สูงสุด คือ สารสกัดจากยีสต์ 

รองลงมา คือ ไกลซีน และสุดท้าย คือ กากเซลล์ยีสต์ โดย

สภาวะท่ีเหมาะสม คือ สารสกัดจากยีสต์ 3 กรัมต่อลิตร 
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กากเซลล์ยีสต์ 4 กรัมต่อลิตร และไกลซีน 5 กรัมต่อลิตร 

ที่สภาวะดังกล่าวพบว่าได้ความเข้มข้นเอทานอล (P) ผล

ได้ของเอทานอล (Y
p/s

) และอัตราการผลิตเอทานอล (Q
p
) 

เท่ากับ 119.90 กรัมต่อลิตร 0.49 กรัมต่อกรัม และ 2.14 

กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ตามล�าดับ  

Charoensopharat et al. (2015) คดัแยกและคดั

เลอืกยสีต์ Kluyveromyces marxianus DBKKU Y-102 ซึง่

เป็นยีสต์ทนร้อนทีส่ามารถใช้อนิลูนิในการเจรญิเตบิโตและมี

ประสทิธภิาพในการหมกัเอทานอลจากน�้าค้ันหวัแก่นตะวนัท่ี

ไม่ผ่านการปรับสภาพ ภายใต้กระบวนการ consolidated 

bioprocessing (CBP) ความเข้มข้นของเอทานอลท่ีผลิต

ได้มีค่าเท่ากับ 104.83 กรัมต่อลิตร ที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส และที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สามารถผลิต

เอทานอลได้เท่ากับ 97.46 กรัมต่อลิตร 

Chamnipa et al. (2018) ศึกษาการผลิตเอทา

นอลโดยยีสต์ทนร้อน Pichia kudriavzevii RZ8-1 จาก

กากชานอ้อยที่ผ่านการย่อยแล้ว ที่มีน�้าตาลเริ่มต้น 85 กรัม

ต่อลิตร สามารถผลิตเอทานอลได้สูงสุด 35.51 กรัมต่อลิตร 

และ 33.84 กรัมต่อลิตรที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ

ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ตามล�าดับ

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของพีเอช แมกนีเซียม

ซัลเฟต และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ต่อการผลิตเอทา

นอลจากมันส�าปะหลังที่อุณหภูมิสูงโดยใช้ยีสต์ทนร้อน S. 

cerevisiae RMU Y-10 ออกแบบการทดลองโดยใช้วิธี L
9 

(34) Orthogonal array design

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

1. การเตรียมกล้าเชื้อ

เตรียมกล้าเชื้อยีสต์ทนร้อน S. cerevisiae RMU 

Y-10 (Thipawan et al., 2015) ดัดแปลงวิธีการของ 

Charoensopharat and Wechgama (2018) โดยเข่ีย

เชื้อลงใน YM medium ที่มีองค์ประกอบดังนี้ สารสกัด

จากยีสต์ (yeast extract) และสารสกัดจากมอลท์ (malt 

extract) อย่างละ 3 กรัมต่อลิตร เปปโตน (peptone) 5 

กรัมต่อลิตร และกลูโคส 2 กรัมต่อลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 

องศาเซลเซียส เขย่าท่ีความเร็ว 150 รอบต่อนาที เป็น

เวลา 16-18 ช่ัวโมง จากนั้นถ่ายกล้าเช้ือ 10 เปอร์เซ็นต์

โดยปริมาตร ลงใน YM medium ท่ีมีความเข้มข้นของ

น�้าตาลกลูโคส 100 กรัมต่อลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศา

เซลเซียส เขย่าที่ความเร็ว 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 6-8 

ช่ัวโมง เพื่อใช้เป็นกล้าเช้ือต่อไป 

2. การเตรียมแป้งมันส�าปะหลังที่ผ่านการย่อย

ด้วยกรด

อบตัวอย่างหัวมันส�าปะหลังสดจากอ�าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม และบดให้ละเอียดและร่อนผ่าน

ตะแกรงขนาด 100 ไมโครเมตร จากนั้นย่อยด้วยกรดไฮ

โดรคลอริก ความเข้มข้น 1 โมล โดยใช้แป้งมันส�าปะหลัง 

ต่อกรดไฮโดรคลอริก ในอัตราส่วน 1 ต่อ 9 (น�้าหนักต่อ

ปริมาตร) ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 

นาที ปรับพีเอช เท่ากับ 10 ด้วย 10 นอร์มอล โซเดียมไฮ

ดรอกไซด์ ปั่นเหวี่ยงท่ี 8,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 

นาที กรองเอาส่วนใส และปรับพีเอช เป็น 6 ด้วย กรด

ไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 1 โมล จากนั้นน�าตัวอย่าง

สารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณน�้าตาลรีดิวซ์โดย 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) 

(Sirisantimathakom et al., 2014) โดยตัวอย่างแป้งมัน

ส�าปะหลังที่ผ่านการย่อยแล้วจะมีปริมาณน�้าตาลเริ่มต้น

ประมาณ 130 กรัมต่อลิตร 

3. การศึกษาการผลิตเอทานอลโดยยีสต์ S. 

cerevisiae RMU Y-10 จาก YM medium และแป้งมัน

ส�าปะหลังท่ีผ่านการย่อยด้วยกรด

เตรียมกล้าเชื้อโดยน�าโคโลนีเดี่ยวของยีสต์ S. 

cerevisiae RMU Y-10 เพาะเลี้ยงเซลล์เข้าสู่ระยะ log 

phase บรรจุอาหาร YM medium ท่ีมีน�้าตาลกลูโคสเริ่ม

ต้นเท่ากับ 100 กรัมต่อลิตร ปริมาตร 200 มิลลิลิตร ลงใน 

ฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร และบรรจุแป้งมันส�าปะหลัง

ที่ผ่านการย่อยด้วยกรด น�้าตาลเริ่มต้นเท่ากับ 130 กรัม

ต่อลิตร เติมสารสกัดจากยีสต์ 3 กรัมต่อลิตร สารสกัดจา

กมอลท์ 3 กรมัต่อลติร และเปปโตน 5 กรมัต่อลติร ปรมิาตร 

200 มิลลิลิตร ลงในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้น
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เติมกล้าเชื้อเริ่มต้น 10 เปอร์เซ็นต์ ลงในทั้ง 2 ฟลาสก์ น�า

ไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะนิ่ง เก็บ

ตัวอย่างทุกระยะ จนครบเวลา 72 ชั่วโมง น�าตัวอย่างท่ีได้

ไปวิเคราะห์

4. ศึกษาผลของพีเอช แมกนีเซียมซัลเฟต และ

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟตต่อการผลิตเอทานอล โดยอาศัย

การออกแบบการทดลองด้วยวิธี L
9 

(34) Orthogonal 

array design 

เตรียมตัวอย ่างแป้งมันส�าปะหลังที่ผ ่านการ

ย่อย(น�้าตาลเริ่มต้นที่ 130 กรัมต่อลิตร) เติมสารอาหาร

ตามองค์ประกอบของ YM medium ยกเว้นกลูโคส และ

แปรผัน Factor A (พีเอช 4-6) Factor B (แมกนีเซียม

ซัลเฟต 0.25-0.75 กรัมต่อลิตร) Factor C (ไดแอมโมเนียม

ฟอสเฟต 0.25-0.75 กรัมต่อลิตร) และ Factor D  (Blank 

เป็นดัมมี่และใช้ส�าหรับการประเมินความคลาดเคลื่อน) 

ตามตารางการออกแบบด้วยวิธี L
9 

(34) Orthogonal  

array design (ตาราง 1) โดยล�าดับท่ี (Level) 1, 2 และ 

3 แสดงค่าน้อยสุด ค่ากลาง และค่าสูงสุด ของแต่ละ

ปัจจัยท่ีทดสอบ ขณะท่ี Blank ถูกใช้เพื่อค�านวนค่าการ

คลาดเคลื่อนของการทดลอง จากนั้นหาค่าความแตกต่าง 

ล�าดับอิทธิพล และสภาวะท่ีเหมาะสมจากการทดลองโดย

ใช้ ANOVA (Farzaneh et al., 2011) 

เริม่ต้นการผลติเอทานอลโดยหมกัในฟลาส์กขนาด 

500 มิลลิลิตร (ปริมาตรน�้าหมัก 250 มิลลิลิตร) ฆ่าเช้ือที่

อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เติมกล้า

เชื้อ 10 เปอร์เซ็นต์ (โดยปริมาตร) บ่มที่อุณหภูมิ 40 องศา

เซลเซียส เก็บตัวอย่างทุก 12 ชั่วโมง เพื่อใช้วิเคราะห์ ขณะ

ที่ YM medium มันส�าปะหลังที่ผ่านการย่อยที่ไม่มีการเติม

และเติมสารอาหารตามสูตรของ YM medium ถูกใช้เป็น

ชุดควบคุมท่ี 1, 2 และ 3 ตามล�าดับ

ตำรำง 1 
การออกแบบทดลองโดย L

9 
, (34) Orthogonal array design 

RUN Factor A Factor B Factor C Factor D Response

พีเอช
แมกนีเซียมซัลเฟต

(กรัมต่อลิตร)

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต

(กรัมต่อลิตร)
Blank

1 (Level 1) 4 (Level 3) 0.75 (Level 3) 0.75 (Level 1)

2 (Level 1) 4 (Level 1) 0.25 (Level 1) 0.25 (Level 3)

3 (Level 3) 6 (Level 3) 0.75 (Level 1) 0.25 (Level 2)

4 (Level 3) 6 (Level 2) 0.50 (Level 3) 0.75 (Level 1)

5 (Level 3) 6 (Level 1) 0.25 (Level 2) 0.50 (Level 1)

6 (Level 2) 5 (Level 3) 0.75 (Level 2) 0.50 (Level 3)

7 (Level 2) 5 (Level 1) 0.25 (Level 3) 0.75 (Level 2)

8 (Level 2) 5 (Level 2) 0.50 (Level 1) 0.25 (Level 3)

9 (Level 1) 4 (Level 2) 0.50 (Level 2) 0.50 (Level 2)

*Level 1: ระดับความเข้มข้นน้อยที่สุดของแต่ละปัจจัย; Level 2: ระดับความเข้มข้นกลางของแต่ละปัจจัย; Level 3: 

ระดับความเข้มข้นสูงที่สุดของแต่ละปัจจัย
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5. วิธีวิเคราะห์

หาปริมาณน�้าตาลทั้งหมด และน�้าตาลรีดิวซ์ โดย

ใช้ phenol sulfuric method (Dubois et al., 1965) 

และ HPLC (Shimadzu, Japan) ดัดแปลงวิธีการของ 

Sirisantimathakom et al. (2004) ใช้คอลัมน์ Bio-Rad 

Aminex HPX-87H column (Bio-Rad, Hercules, CA, 

USA) วัฏภาคเคลื่อนที่ คือ สารละลายกรดซัลฟูริค ความ

เข้มข้น 0.05 โมลาร์ ที่อัตราการไหล 0.1 มิลลิลิตรต่อนาที 

ปริมาตรของสารทีฉ่ดีเท่ากบั 20 ไมโครลติร ตัวตรวจวดัชนดิ 

refractive index detector (RID) หาจ�านวนเซลล์โดยใช้ 

haemacytometer (Zoecklein et al., 1995) วัดค่าพี

เอช โดย pH meter วิเคราะห์ความเข้มข้นของเอทานอล

โดยใช้เครื่อง gas chromatography (GC) (Shimadzu 

GC-14B, Japan) ตามวิธีการของ Laopaiboon et al. 

(2009)โดยใช้คอลัมน์ polyethylene glycol (PEG-20 

M) packed column ใช้แก๊ส N
2
 เป็นแก๊สพา อุณหภูมิของ 

isothermal Pack column 150 องศาเซลเซียส, อุณหภูมิ 

injection 180 องศาเซลเซยีส, อณุหภมู ิflame ionization 

detector 250 องศาเซลเซียส ใช้สารละลายมาตรฐาน

เอทานอล (absolute ethanol) และใช้สารละลายไอโซ 

โพรพานอล (propan-2-ol) เป็นสารละลายมาตรฐาน

ภายใน (internal standard) 

ท�าการทดลองสามซ�้า ข้อมูลรายงานในรูปค่าเฉลี่ย 

± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SD) จากนั้นค�านวนค่า

ประสทิธภิาพการผลติเอทานอลในรปูต่าง ๆ  ดงันี ้ผลได้ของ

เอทานอล (Y
p/s

) ค�านวนจากอัตราส่วนระหว่างความเข้มข้น

ของเอทานอลที่ผลิตได้ (กรัมต่อลิตร) ต่อปริมาณน�้าตาลที่

ถูกใช้ไป (กรัมต่อลิตร) อัตราการผลิตเอทานอล (Q
p
) (กรัม)

ต่อลิตรต่อช่ัวโมง) ค�านวนจาก อัตราส่วนระหว่างความเข้ม

ข้นของเอทานอลท่ีผลิตได้ (กรัมต่อลิตร) ต่อระยะเวลาที่

ใช้ในการหมัก (ช่ัวโมง) จากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างข้อมูลโดยใช้ One way ANOVA และ Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT) ด้วยโปรแกรมทางด้าน

สถิติ IBM SPSS Statistics 20.0 (IBM Corp, 2011)

ผลกำรวิจัย

1. ผลการศึกษาการผลิตเอทานอลโดยยีสต์ S. 

cerevisiae RMU Y-10 จาก YM medium และแป้งมัน

ส�าปะหลังท่ีผ่านการย่อยด้วยกรด

การศกึษาประสทิธภิาพการหมกัเพือ่ผลติเอทานอล

ที่อุณหภูมิสูงของยีสต์ S. cerevisiae RMU Y-10 แบ่งการ

ทดลองเป็น 3 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดควบคุมที่ 1 คือ 

YM medium ชุดควบคุมที่ 2 คือ แป้งมันส�าปะหลังท่ีผ่าน

การย่อยด้วยกรด และ 3 คือ YM medium ท่ีเติมแป้งมัน

ส�าปะหลังที่ผ่านการย่อยด้วยกรด ผลการทดลองพบว่า ใน

การผลิตเอทานอลในชุดควบคุมที่ 1 ความเข้มข้นของมวล

เซลล์มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จนถึงชั่วโมงที่ 48 มีความเข้มข้น

ของมวลเซลล์มากท่ีสุดเท่ากับ 5.7×107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 

(ภาพ 1) จากนั้นวิเคราะห์ความเข้มข้นของเอทานอลและ

น�้าตาล พบว่าช่ัวโมงท่ี 48 สามารถผลิตเอทานอลได้สูงสุด

เท่ากับ 44.96 กรัมต่อลิตร (ภาพ 1) มีปริมาณน�้าตาลที่ถูก

ใช้ไป เท่ากับ 99.91 กรัมต่อลิตร โดยให้ผลได้ของเอทานอล

และอัตราการผลิตเอทานอล เท่ากับ 0.45 และ 0.93 กรัม

ต่อลิตรต่อช่ัวโมง ตามล�าดับ และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ

หมักน�้าหมักมีค่า พีเอช เท่ากับ 3.80 (ภาพ 1) 
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ชุดควบคุมที่ 2 สามารถผลิตเอทานอลได้สูงสุด

เท่ากับ 22.07 กรัมต่อลิตร ในชั่วโมงที่ 72 (ภาพ 2) มี

ปริมาณน�้าตาลที่ถูกใช้ไป เท่ากับ 56.59 กรัมต่อลิตร มี

ค่าพีเอช เท่ากับ 3.70 และมวลเซลล์เท่ากับ 2.52×107 

เซลล์ต่อมิลลิลิตร (ภาพ 2) โดยให้ผลได้ของเอทานอลและ

อัตราการผลิตเอทานอลเท่ากับ 0.39 และ 0.31 กรัมต่อ

ลิตรต่อชั่วโมง ตามล�าดับ ซึ่งพบว่า S. cerevisiae RMU 

Y-10 สามารถเจริญเติบโตและผลิตเอทานอลได้ในแป้ง

มันส�าปะหลังที่ผ่านการย่อยด้วยกรดโดยไม่มีการเติมสาร

อาหารอื่น อย่างไรก็ตามสภาวะดังกล่าวให้ความเข้มข้น

ของเอทานอลน้อย และมีระยะเวลาในการหมักนาน ซึ่ง

อาจเนื่องมาจากมีปริมาณสารอาหารที่ไม่เพียงพอ ดังนั้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอล จึงมีการเติมสาร

อาหารตามสูตร YM medium ในแป้งมันส�าปะหลังท่ีผ่าน

การย่อยด้วยกรด (ชุดควบคุมที่ 3) 

ผลการทดลองพบว่า ชุดควบคุมท่ี 3 สามารถผลิต

เอทานอลได้สูงสุดเท่ากับ 44.25 กรัมต่อลิตร ในชั่วโมง

ท่ี 48 (ภาพ 3) มีปริมาณน�้าตาลท่ีถูกใช้ไปเท่ากับ 96.20 

กรัมต่อลิตร มีค่า พีเอช เท่ากับ 3.83 และมวลเซลล์สูงสุด

เท่ากับ 4.69×107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (ภาพ 3) โดยให้ผล

ได้ของเอทานอลและอัตราการผลิตเอทานอลเท่ากับ 0.46 

และ 0.92 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง ตามล�าดับ ซ่ึงชุดควบคุม

ที่ 3 สามารถผลิตเอทานอล ผลได้ของเอทานอล และ

อัตราการผลิต ใกล้เคียงกับเมื่อใช้ YM medium และสูง

กว่าการใช้แป้งมันส�าปะหลังที่ผ่านการย่อยด้วยกรดที่ไม่มี

การเติมสารอาหาร ดังนั้นมันส�าปะหลังท่ีผ่านการย่อยและ

เติมสารอาหารตามสูตรของ YM medium จึงถูกเลือก

เพื่อศึกษาต่อไป
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ภำพ 1 การผลิตเอทานอลจาก YM medium โดยใช้ยีสต์ทนร้อน S. cerevisiae RMU Y-10 

(• เอทานอล; O ปริมาณน�้าตาล;      จ�านวนเซลล์ และ ∆ พีเอช)
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ภำพ 2 การผลิตเอทานอลจากแป้งมันส�าปะหลังที่ผ่านการย่อยด้วยกรดที่ไม่เติมสารอาหาร โดยใช้ยีสต์ทนร้อน  
S. cerevisiae RMU Y-10 

(• เอทานอล; O ปริมาณน�้าตาล;      จ�านวนเซลล์ และ ∆ พีเอช)
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ภำพ 3 การผลิตเอทานอลจากแป้งมันส�าปะหลังที่ผ่านการย่อยด้วยกรดที่มีการเติมสารอาหาร YM medium โดยใช้
ยีสต์ทนร้อน S. cerevisiae RMU Y-10 

(• เอทานอล; O ปริมาณน�้าตาล;      จ�านวนเซลล์ และ ∆ พีเอช)
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2. การศึกษาผลของพีเอช แมกนีเซียมซัลเฟต และ

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ต่อการผลิตเอทานอล 

จากการศกึษาผลของพีเอช แมกนีเซยีมซลัเฟต และ

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต โดยผลิตเอทานอลตามสภาวะท่ีได้

ออกแบบการทดลองด้วยวิธี L
9
 (34) Orthogonal array 

design (ตาราง 1) ผลการทดลองแสดงดังตาราง 2 ซ่ึงพบ

ว่า การทดลองที่สามารถผลิตเอทานอลได้สูงสุด คือ RUN 

ที่ 7 ซึ่งมีสภาวะการหมัก คือ พีเอช 5 แมกนีเซียมซัลเฟต 

0.25 กรัมต่อลิตร และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 0.75 กรัม

ต่อลติร โดยสภาวะดงักล่าวสามารถผลติเอทานอลได้เท่ากบั 

53.07 กรัมต่อลิตร ท่ี 36 ช่ัวโมง มีมวลเซลล์สูงสุด เท่ากับ 

5.45×107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร น�้าตาลท่ีใช้ไป เท่ากับ 106.50 

กรัมต่อลิตร และมีค่าพีเอชเท่ากับ 3.78 มีผลได้ของเอทา

นอลและอัตราการผลิตเอทานอล คือ 0.50 และ 1.47 กรัม

ต่อลิตรต่อช่ัวโมง (ตาราง 2) การท่ี RUN ท่ี 7 ผลิตเอทา

นอลได้สูงสุด แสดงให้เห็นว่าสภาวะการหมักท่ีเหมาะสม 

มีปริมาณแมกนีเซียมซัลเฟตและไดแอมโมเนียมฟอสเฟตที่

เพียงพอต่อการเจริญของยีสต์และ/หรือการผลิตเอทานอล 

ตำรำง 2 
การผลิตเอทานอลจากยีสต์ทนร้อน S. cerevisiae RMU Y-10 ภายใต้สภาวะการหมักที่อุณหภูมิสูง โดยอาศัยการออกแบบ
การทดลองด้วยวิธี L

9
 (34) Orthogonal array design

RUN
เอทำนอล 

(กรัมต่อลิตร)

น�้ำตำลท่ีใช้ไป 

(กรัมต่อลิตร)
ผลได้, Y

P/s

อัตรำกำรผลิต, Q
p
 

(กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง) 

1 43.36±0.34c 88.64±0.74c 0.49±0.00d 1.20±0.01c

2 39.24±0.32b 79.86±0.30a 0.49±0.00d 1.09±0.01b

3 35.99±0.22a 81.67±0.72a 0.44±0.00a 1.00±0.01a

4 42.09±0.41c 89.33±0.51c 0.47±0.00bc 1.17±0.02c

5 38.76±0.26b 84.10±0.66b 0.46±0.00b 1.08±0.01b

6 51.85±0.31e 106.97±0.52e 0.48±0.00c 1.44±0.01e

7 53.07±0.34e 106.50±0.62e 0.50±0.00e 1.47±0.01f

8 50.89±0.61e 104.68±0.55e 0.49±0.00d 1.41±0.02e

9 46.11±0.32d 93.42±0.81d 0.49±0.00d 1.28±0.01d

* a-f ตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ โดยใช้วิธี Duncan’s multiple 
range test ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

การทดลองที่สามารถผลิตเอทานอลได้น้อยสุด คือ 

RUN ที่ 3 ซึ่งมีสภาวะการหมักคือ พีเอช 6 แมกนีเซียม

ซลัเฟต 0.75 กรัมต่อลติร และไดแอมโมเนยีมฟอสเฟต 0.25 

กรัมต่อลิตร โดยสภาวะดังกล่าวสามารถผลิตเอทานอลได้

เท่ากับ 35.99 กรัมต่อลิตร ที่ 36 ชั่วโมง มีมวลเซลล์สูงสุด 

เท่ากับ 1.62×107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร น�้าตาลที่ใช้ไปเท่ากับ 

81.67 กรัมต่อลิตร และมีค่าพีเอชเท่ากับ 3.83 มีผลได้เอ

ทานอลและอัตราการผลิตเอทานอล คือ 0.44 และ 1.00 

กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ตามล�าดับ (ตาราง 2) การที่ RUN ท่ี 

3 ผลิตเอทานอลได้น้อย อาจเนื่องมาจากมีสภาวะการหมัก

ท่ีไม่เหมาะสม คือ พีเอช 6 ซ่ึงท�าให้ยีสต์เจริญเติบโตได้ไม่

ดีในสภาวะดังกล่าว และได้รับสารอาหารจากแมกนีเซียม

ซัลเฟต และไดแอมโมเนียมฟอสเฟตในปริมาณที่ไม่เหมาะ

สม แต่อย่างไรก็ตามทุกการทดลองใช้ระยะเวลาการหมัก

ท่ีเร็วกว่าชุดควบคุม (36 ช่ัวโมง)
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จากน้ันน�าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์

หาค่าการตอบสนอง (response value, R) เพือ่แสดงความ

สัมพันธ์ของแต่ละระดับปัจจัยที่ใช้ในการผลิตเอทานอล 

และใช้เป็นค่าแสดงความส�าคัญของล�าดับปัจจัยที่มีอิทธิ

ผลต่อการผลิตเอทานอลจากยีสต์ทนร้อน S. cerevisiae 

RMU Y-10 ภายใต้สภาวะการหมักท่ีอุณหภูมิสูง ผลการ

ทดลองแสดงดังตาราง 3

ตำรำง 3 
ค่าการตอบสนองเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละระดับปัจจัย และค่าท่ีแสดงความส�าคัญของล�าดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
การผลิตเอทานอล ออกแบบทดลองโดย L

9
 (34) Orthogonal array design

Factor Factor A Factor B Factor C Factor D

พีเอช แมกนีเซียมซัลเฟต ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต Blank

K
1

128.77 131.06 126.12 133.18

K
2

155.80 139.15 136.77 135.23

K
3

116.85 131.20 138.52 133.38

k
1

42.92 43.69 42.04 44.39

k
2

51.93 46.38 45.59 45.08

k
3

38.95 43.73 46.17 44.46

R 12.98 2.70 4.14 0.68

Q A
2

B
2

C
3

R2 0.9869

Model 0.0098

        * K
1
 หมายถึง ผลรวมของเอทานอลของแต่ละปัจจัยในระดับต�่า 

 K
2
 หมายถึง ผลรวมของเอทานอลในแต่ละปัจจัยในระดับกลาง 

 K
3
 หมายถึง ผลรวมของเอทานอลในแต่ละปัจจัยในระดับสูง 

 k
1
 หมายถึง ค่าเฉลี่ยของเอทานอลของแต่ละปัจจัยในระดับต�่า

  k
2
 หมายถึง ค่าเฉลี่ยของเอทานอลของแต่ละปัจจัยในระดับกลาง

  k
3
 หมายถึง ค่าเฉลี่ยของเอทานอลของแต่ละปัจจัยในระดับสูง 

 R
 
หมายถึง ค่าการตอบสนอง (Response value) (k

max
- k

min
)

 Q หมายถึง ระดับที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย
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จากตาราง 3 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเอทา

นอลมากที่สุด (โดยการพิจารณาจากค่าการตอบสนอง (R) 

ซ่ึงปัจจัยมีค่า R สูงสุดจะมีผลต่อการผลิตเอทานอลสูงสุด) 

คือ พีเอช ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และแมกนีเซียมซัลเฟต 

ตามล�าดับ โดยมีค่า R เท่ากับ 12.98 4.14 และ 2.72 ตาม

ล�าดับ เมื่อพิจารณาระดับที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย (Q) 

พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอล คือ พีเอช 

5 (A
2
) โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเอทานอล (ตาราง 

3) ซึ่งค่าเฉล่ียของเอทานอลสูงสุดเท่ากับ 51.93 กรัมต่อ

ลิตร (k
2
) ขณะที่พีเอช 4 และ 6 ให้ค่าเฉลี่ยของเอทานอล

เท่ากับ 42.92 (k
1
) และ 38.95 (k

3
) กรัมต่อลิตร ความเข้ม

ข้นแมกนีเซีมซัลเฟตที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอล คือ 

0.50 กรัมต่อลิตร (B
2
) โดยได้ค่าเฉลี่ยของเอทานอลสูงสุด

เท่ากับ 46.38 กรัมต่อลิตร (k
2
) ขณะที่ความเข้มข้น 0.25 

และ 0.75 กรัมต่อลิตร ให้ค่าเฉลี่ยของเอทานอลเท่ากับ 

43.69 (k
1
) และ 43.73 (k

3
) กรัมต่อลิตร ความเข้มข้นได

แอมโมเนียมฟอสเฟตที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอล คือ 

0.75 กรัมต่อลิตร (C
3
) โดยมีค่าเฉลี่ยของเอทานอลสูงสุด

เท่ากับ 46.17 กรัมต่อลิตร (k
3
) ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับสภาวะ

ที่ความเข้มข้น 0.50 กรัมต่อลิตร ที่ให้ค่าเฉลี่ยของเอทา

นอลเท่ากับ 45.59 (k
2
) กรัมต่อลิตร ขณะที่ความเข้มข้น 

0.25 ให้ค่าเฉล่ียของเอทานอลน้อยสุด เท่ากับ 42.04 (k
1
) 

จากการศึกษานี้พบว่า วิธีการออกแบบการทดลองด้วยวิธี 

L
9
 (34) Orthogonal array design เป็นวิธีที่เหมาะสมต่อ

การทดลอง โดยพิจารณาจากค่า Model ที่ได้ ซึ่งมีค่า p-

value น้อยกว่า 0.05 (p-value = 0.0098) (Jangchud 

et al., 2006) และให้ค่า R2 สูงถึง 0.9869 (ตาราง 3) 

จากนั้นน�าค่าที่เหมาะสมที่ได้จาการทดลอง (A
2
 B

2
 C

3
) 

มาทดสอบเพื่อยืนยันผลการทดลอง โดยผลการทดลองที่

สภาวะท่ีเหมาะสมนี้แสดงดังภาพ 4

ผลการทดลองพบว่าท่ีสภาวะท่ีเหมาะสม (A
2
 B

2
 

C
3
) สามารถผลิตเอทานอลได้ 58.21 กรัมต่อลิตร ซ่ึงใกล้

เคียงกับค่าท่ีได้จากการท�านาย โดยน�้าตาลถูกใช้ไปเท่ากับ 

125.94 กรัมต่อลิตร ที่ 36 ชั่วโมง มีมวลเซลล์สูงสุดเท่ากับ 

5.12×107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร มีค่าพีเอชเท่ากับ 3.90 (ภาพ 

4) ผลได้และอัตราการผลิตเอทานอลเท่ากับ 0.46 และ 

1.61 กรัมต่อลิตรต่อชั่วโมง ตามล�าดับ ขณะที่ชุดควบคุมที่ 

1, 2 และ 3 สามารถผลิตเอทานอลได้ 44.96, 22.07 และ 

44.25 กรัมต่อลิตร ตามล�าดับ ผลได้ของเอทานอลเท่ากับ 

0.66, 0.10 และ0.28 กรัมต่อลิตร ตามล�าดับ อัตราการ

ผลิตของเอทานอลเท่ากับ 1.24, 0.61 และ 1.22 กรัมต่อ

ลิตรต่อช่ัวโมง ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบสภาวะท่ีเหมาะ

สมกับชุดควบคุม พบว่าสภาวะท่ีเหมาะสมสามารถผลิตเอ

ทานอลและให้อัตราการผลิตสูงกว่าชุดควบคุมท้ังหมด จาก

ผลการทดลองสรุปได้ว่าการหาสภาวะที่เหมาะของพีเอช 

แมกนีเซียมซัลเฟต และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต โดยการ

ออกแบบการทดลองด้วยวิธี L
9
 (34) Orthogonal array 

design สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจาก

มันส�าปะหลังท่ีอุณหภูมิสูงโดยยีสต์ทนร้อน S. cerevisiae 

RMU Y-10 ได้
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กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาการผลิตเอทานอลในชุดควบคุม

สามารถสรุปได้ว่ายีสต์ทนร้อนสายพันธุ์ S. cerevisiae 

RMU Y-10 สามารถเจริญเติบโตและผลิตเอทานอลได้

ใน YM medium และแป้งมันส�าปะหลังที่ผ่านการย่อย

ด้วยกรด และสารอาหารจาก YM medium มีความ

ส�าคัญต่อการผลิตเอทานอล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

Charoensopharat et al. (2015) และ Nuanpeng et 

al. (2016) ที่ศึกษาผลของสารอาหารต่อการผลิตเอทานอล

ทีอุ่ณหภูมสิงูจากแก่นตะวนั และน�้าคัน้ล�าต้นข้าวฟา่งหวาน 

ขณะที่การหาล�าดับอิทธิพลของปัจจัยที่น�ามาศึกษาพบว่า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดคือ พีเอช ซึ่งค่าพีเอชของน�้าหมัก

เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการผลิตเอทานอล ผลได้ และ

และการเจรญิเตบิโตของเชือ้จลุนิทรย์ี (Charoensopharat 

et al., 2015) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thenmozhi 

&Victoria (2013) ศึกษาผลของพีเอช (3-7) ต่อการผลิต

เอทานอลจากกากน�้าตาลโดย S. cerevisiae MTCC 178 

โดยพบว่าที่สภาวะการหมักที่พีเอช 5 ให้ความเข้มข้นของ

เอทานอลสูงสุด และ Hashem et al. (2013) ที่ได้รายงาน

ว่าค่าพีเอชมีผลต่อการผลิตเอทานอลจากอาหารสังเคราะห์

โดยยีสต์ทนร้อนสายพันธุ์ Kluyveromyces sp. ZMS1 

GU133329 และ ZMS3 GU133331 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ล�าดับท่ีสอง ได้แก่ แมกนีเซีมซัลเฟต ซ่ึง Sue and Horst 

(1981) รายงานว่าแมกนเีซียมมคีวามส�าคญัต่อการผลติเอทา

นอลและการเจริญเติบโตของ Zymomonas mobilis โดย

มส่ีวนช่วยในขัน้ตอนการใช้น�า้ตาล (glucose uptake) การ

แบ่งเซลล์ และเป็นโคแฟคเตอร์ของเอนไซม์ในเชื้อจุลินทรีย์ 

(Walker, 1994) และสุดท้าย คือ ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 

โดยสารประกอบไนโตรเจนมคีวามส�าคญัต่อการเจรญิเตบิโต

ของจุลินทรีย์ โดยมีความจ�าเป็นต่อการสังเคราะห์โปรตีน

และโครงสร้างภายในเซลล์ (Charoensopharat et al., 

2015) นอกจากนี้ยังพบว่าการผลิตเอทานอลภายใต้สภาวะ

ท่ีเหมาะสมดังกล่าวสามารถผลิตเอทานอล (58.21 กรัมต่อ

ลิตร) ได้สูงกว่างานวิจัยของ Auesukaree et al. (2012) 

ท่ีศึกษาการผลิตเอทานอลท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

โดยยีสต์ S. cerevisiae C3751 ซึ่งผลิตเอทานอลได้

เท่ากับ 37.30 กรัมต่อลิตร Hack & Marchant (1998) 

ศึกษาการผลิตเอทานอลท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส โดย

ยีสต์ K. marxianus var. marxianus และผลิตเอทานอล

ได้เท่ากับ 40 กรัมต่อลิตร และ Charoensopharat et 

(• เอทานอล; O ปริมาณน�้าตาล;      จ�านวนเซลล์ และ ∆ พีเอช)

ภำพ 4 การผลิตเอทานอลจากแป้งมันส�าปะหลังที่ผ่านการย่อยด้วยกรดในสภาวะที่เหมาะสม โดยใช้ยีสต์ทนร้อน S. 
cerevisiae RMU Y-10 
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al. (2018) ศึกษาการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียส โดยเชื้อ P. kudriavzevii Y-22 และผลิตเอทา

นอลได้เท่ากับ 39.25 กรัมต่อลิตร ดังนั้นการผลิตเอทา

นอลภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากการทดลองนี้ โดย

ยีสต์ทนร้อน S. cerevisiae RMU Y-10 จึงมีประสิทธิภาพ

และสามารถพฒันาเพือ่ประยกุต์ใช้ในภาคอตุสาหกรรมการ

ผลิตเอทานอลจากมันส�าปะหลังได้

สรุปผลกำรทดลอง

ยีสต์ทนร้อนสายพันธุ์ S. cerevisiae RMU Y-10 

มีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลจากมันส�าปะหลังที่

ผ่านการย่อยด้วยกรด ในขณะที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ผลิตเอทานอลสูงสุดได้แก่ พีเอช ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 

และแมกนีเซีมซัลเฟต ตามล�าดับ โดยมีสภาวะที่เหมาะ

สมคือ A
2
 B

2
 C

3
 (พีเอช 5 แมกนีเซียมซัลเฟต 0.50 กรัม

ต่อลิตร และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 0.75 กรัมต่อลิตร) 

ที่สภาวะดังกล่าวสามารถผลิตเอทานอลได้สูงสุด 58.21 

กรัมต่อลิตร ท่ีระยะเวลาการหมัก 36 ช่ัวโมง โดยมีผลได้

และอัตราการผลิตเอทานอลเท่ากับ 0.46 และ1.61 กรัม

ต่อลิตรต่อช่ัวโมง และเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมพบ

ว่าสภาวะดังกล่าวสามารถผลิตและให้อัตราการผลิตเอทา

นอลสูงกว่าชุดควบคุม 
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มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ส�าหรับเทคนิคการ

วิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือข้ันสูง

References

Auesukaree, C., & et al.(2012). Characterization and gene expression profiles of thermotolerant  

 Saccharomyces cerevisiae isolates from Thai fruits. Journal of Bioscience and Bioengineering, 

 114(1), 144–149.

Chamnipa, N., Thanonkeo, S., Klanrit, P., & Thanonkeo, P. (2018). The potential of the newly isolated 

 thermotolerant yeast Pichia kudriavezevii RZ8-1 for high-temperature ethanol production. 

 Brazilian journal of microbiology, 49(1), 378-391.

Chan-U-tit, P., Laopaiboon, L., Jaisil, R., & Laopaiboon, P. (2013). High level ethanol production by 

 nitrogen and osmoprotectant supplementation under very high gravity fermentation  

 conditions. Energies, 6(1), 884-899.

Charoensopharat, K., & Wechgama, K. (2018). Isolation and selection of newly thermotolerant yeast 

 from edible local fruits for ethanol production from cassava starch. Prawarun Agricultural 

 Journal, 15(1), 29-39.



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 113

Charoensopharat, K., Thanonkeo, P., Thanonkeo, S., & Yamada, M. (2015). Ethanol production from 

 Jerusalem artichoke tubers at high temperature by newly isolated thermotolerant inulin  

 utilizing yeast Kluyveromyces marxianus using consolidated bioprocessing. Antonie van  

 Leeuwenhoek, 108(1), 173–190.

Dubois, M., & et al. (1956). Colourimetric method for determination of sugar and related substances. 

 Analytical Chemistry, 28(1), 350-356.

Hashem, M., Naser, A., Zohri, A., & Ali, M.M.A. (2013). Optimization of the fermentation conditions 

 for ethanol production by new thermotolerant yeast strains of Kluyveromyces sp. African 

 Journal of Microbiology Research, 7(37), 4550-4561. 

Farzaneh, A., Ehteshamzadeh, M., & Mohammadi, M. (2011). Corrosion performance of the  

 electroless Ni–P coatings prepared in different conditions and optimized by the Taguchi 

 method.   Journal of Applied Electrochemistry, 41(1), 19-27.

IBM Corp. (2011). IBM SPSS statistics for windows, version 20.0. New York: Author.

Ingledew, M.W. (1999). Alcohol Production by Saccharomyces cerevisiae: a yeast primer. In: The 

 alcohol textbook. Nottingham: Nottingham University Press.

Jangchud, A. (2006). Product optimization in: statistics for product development and application. 

 Bangkok: Kasetsart University.

Kumar, S., & et al. (2015). Continuous ethanol production from sugarcane bagasse hydrolysate at high 

 temperature with cell recycle and in-situ recovery of ethanol. Chemical Engineering Science, 

 138(1), 524–530.

Laopaiboon, L., & et al. (2009). Ethanol production from sweet sorghum juice using very high  

 gravity technology: effects of carbon and nitrogen supplementations. Bioresource Technology, 

 100(18), 4176-4182.

Limtong, S., Sringiew, C., & Yongmanitchai, W. (2007). Production of fuel ethanol at high temperature 

 from sugar cane juice by newly isolated Kluyveromyces marxianus. Bioresource Technology, 

 98(1), 3367-3374.

Nuanpeng, S., Thanonkeo, S., Yamada, M., & Thanonkeo, P. (2016). Ethanol production from sweet 

 sorghum juice at high temperatures using newly isolated thermotolerant yeast Saccharomyces 

 cerevisiae DBKKU Y-53. Energies 9(4), 253-263.

Office of Agricultural Economics. (2017). Status of cassava in Thailand 2016-2017. Retrieved from  

 http://www.oae.go.th/ewt_news.php? nid=23597& filename=news. (In Thai)



114 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

Roy, R. K. (2001). Design of experiments using. The Taguchi approach. New York: John Wiley & Sons.

Sirisantimathakom, L., Laopaiboon, L., & Laopaiboon, P. (2004). Identification and quantification acid, 

 sugar and glycerol composition in sato using high performance liquid chromatography.  

 Proceeding of 2nd Meeting of Yeast and Fermented Beverage in Thailand. Bangkok: Thailand.

Sue, C., & Horst, D.W. (1981). Nutritional effects on the kinetics of ethanol production from glucose  

 by Zymomonas mobilis. Applied Microbiological and Biotechnology, 11(2), 116-119.

Thenmozhi, R., & Victoria, J. (2013). Optimization and improvement of ethanol production by the 

 incorporation of organic wastes. Advances in Applied Science Research, 4(5), 119-123.

Thipawan, P., & et al. (2015). Isolation of thermotolerant yeasts isolated from local fruits for ethanol 

 production. (Research Report). Maha Sarakham: Rajabhat Maha Sarakham University. (in Thai)

Walker, G.M. (1994). The roles of magnesium in biotechnology. Critical Reviews in Biotechnology, 

 14(1), 311–354.

Zoecklein, B.W., Fugelsang, K.C., Gump, B.H., & Nury, F.S. (1995). Wine analysis and production.  

 New York: Chapman & Hall. 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 115

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ระบบการจัดท�ารายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ: กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการจัดท�ารายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชีย และ (2) สร้างต้นแบบซอฟต์แวร์ระบบการจัดท�ารายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติส�าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ และประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ ผลการ

ด�าเนินงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ สามารถสรุปได้ดังนี้ (1) การก�าหนดสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ (2) การบันทึกข้อมูล

พื้นฐานตามเอกสารของหลักสูตร (มคอ.2) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน และ

กลุ่มวิชาเลือก ได้แก่ รายละเอียดรายวิชาแผนที่กระจายความรับผิดชอบของหลักสูตร (3) การกรอกแบบฟอร์ม มคอ.3 

และ มคอ.5 และ (4) การจัดพิมพ์รายงานสรุปการจัดท�า มคอ.3 และ มคอ.5 ของหลักสูตร ซ่ึงผลการประเมินความพึง

พอใจการใช้งานซอฟต์แวร์ต้นแบบ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.41 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.48 จาก

ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ต้นแบบตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนด

ค�ำส�ำคญั: การพฒันาซอฟต์แวร์ต้นแบบ, ระบบจดัท�ารายละเอยีดรายวชิา, กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ
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specification system according to the Thai Qualifications Framework for Higher Education: A case 

study of Bachelor of Science in Information Technology, Eastern Asia University. This research 

aims to achieve the following objectives: (1) to study and analyze the course specifications based 

on the standards of the Thai Qualifications Framework for Higher Education, Bachelor of Science  

degree, Department of Information Technology, Eastern Asia University (2) to develop a prototype 

software for the course specifications as required in the qualification framework of the Information  

Technology department, Bachelor of Science, Eastern Asia University. Researchers conducted the 

analysis, design, development of the software prototype and the evaluation of the software prototype. 

Key functions of the software prototype development are the following; (1) granting users system  

access (2) recording fundamental data according to the TQF2 in specialized education, core curriculum,  

professional foundation curriculum, and variables, such as course details, and the responsibilities of 

the curriculum (3) filling out of TQF3 and TQF5 forms and (4) printing the summary reports of the TQF3 

and TQF5 of the curriculum. When the satisfaction assessment regarding the software prototype use 

was rated by the users, the average satisfaction score was at 3.41 and the S.D value was at 1.48. From 

the evaluation, it was found that the users can use the software prototype to follow the objectives. 

Keywords: software prototype development, course specification system, qualifications framework 

for higher education

บทน�ำ

การบริหารจัดการหลักสูตร เพื่ อ ให ้ เป ็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(Thai Qualifications Framework for Higher Educa-

tion-- TQF) เป็นภารกิจและความรับผิดชอบที่ท้าทาย

ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ซึ่งรูปแบบและวิธีการในการ

ด�าเนินการจัดท�ารายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในแต่ละรายวิชานั้น มี

ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับเอกสารต่าง ๆ จ�านวน

มาก ได้แก่ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (program 

specification) มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (course 

specification) มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาค

สนาม (field experience specification) มคอ.5 รายงาน

ผลการด�าเนินการของรายวิชา (course report) มคอ.

6 รายงานผลการด�าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(field experience report) และ มคอ.7 รายงานผลการ

ด�าเนินการของหลักสูตร (program report) (Office of 

the Higher Education Commission, 2009)

จากสภาพปัญหาในปัจจบุนั หลกัสตูรวทิยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า (1) การจัด

ท�ารายละเอียดรายวิชาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชานั้น

ต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก เช่น กระดาษ 

หมึกพิมพ์ ระยะเวลา เป็นต้น (2) ในบางรายวิชายังมีความ

เชื่อมโยงระหว่างแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา จากราย

ละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) มายัง รายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(มคอ.4) ยังไม่สมบูรณ์มากนัก (3) ขาดความสอดคล้องของ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนการสอน การ

ประเมินผล และแผนการประเมินการเรียนรู้ใน มคอ.3 (4) 

การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม มคอ.3 และ มคอ.5 และ 

และรายงานสรุปการจัดท�ารายละเอียดรายวิชานั้น ยังไม่

ครบถ้วนและถูกต้องมากนัก และ (5) การบริหารจัดการ

เอกสารในแต่ละรายวิชาท่ีมีจ�านวนรายวิชาท่ีจัดการเรียน

การสอนใน  แต่ละปีการศึกษาเป็นจ�านวนมาก 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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จากปัญหาดังกล่าว คณะผู ้วิจัย ในฐานะของ

กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงตระหนักถึงความส�าคัญของ การ

บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเพื่อช่วยในการบริหาร

จัดการหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีแนวคิดใน

การสร้างต้นแบบเพื่อพัฒนาระบบการจัดท�ารายละเอียด

รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง

ชาติ: กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้แก่ อาจารย์ผู ้สอน ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา อาจารย์ประจ�าหลักสูตร ผู้บริหารหลักสูตร และ

เลขานุการคณะ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องด�าเนินการ

ให้แนวทางการบรหิารจดัการหลกัสตูรเป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิของสาขาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและเกิดประโยชน์

ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ให้

สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการจัดท�าราย

ละเอยีดรายวชิาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศกึษา

แห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

  2. เพือ่สร้างต้นแบบซอฟต์แวร์ระบบการจดัท�าราย

ละเอยีดรายวชิาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศกึษา

แห่งชาติส�าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยการพฒันาต้นแบบซอฟต์แวร์ระบบการจดั

ท�ารายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ: กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีส

เทิร์นเอเชีย ผู้วิจัยได้ใช้หลักการ ทฤษฎี และเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวข้อง ท่ีสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ

งาน ดังต่อไปนี้ 

 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office 

of the Higher Education Commission, 2009) ได้ให้

ความหมายกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง

ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education-- TQF) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 

ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่ง

ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียน

รู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ 

ปรมิาณการเรยีนรูท่ี้สอดคล้องกบัเวลาท่ีต้องใช้ ลกัษณะของ

หลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ระบบและกลไกท่ีให้ความ

มั่นใจในประสิทธิผลการด�าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษา

ว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ เป็นหลักในการจัดท�ามาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้การ

จัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้

อย่างมีคุณภาพ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ได้ก�าหนดผลการเรียนรู ้ที่คาดหวังให้บัณฑิตจ�านวน 5 

ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ethics 

and moral) มีการพัฒนานิสัยอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

ด้วยความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวม ความ

สามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 

การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเร่ือง

ส่วนตัวและสังคม (2) ด้านความรู้ (knowledge) มีความ

สามารถในการเข้าใจ การนกึคดิและการน�าเสนอข้อมลู การ

วิเคราะห์และจ�าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอด

จนกระบวนการต่าง ๆ  และสามารถเรยีนรูด้้วยตนเองได้ (3) 

ด้านทักษะทางปัญญา (cognitive skills) มีความสามารถ

ในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจ ใน

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการ

คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์

ใหม่ (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ (interpersonal skills and responsibility) 
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มีความสามารถในการท�างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะ

ผู้น�า ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถ

ในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 

และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (numerical analysis 

skills, communication and information technology 

skills) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความ

สามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความ

สามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Boonyakiat, 2010)รวมทั้ง มีการ

ก�าหนดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 

(curriculum mapping) เพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชา

ในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง โดยระบุว่า

เป็นความรับผิดชอบหลกัหรอืรบัผดิชอบรอง ซึง่บางรายวชิา

อาจไม่น�าสู ่ผลการเรียนรู ้บางเรื่องก็ได้ โดยให้หลักสูตร

ก�าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(Yusook, 2011), (Office of the Higher Education 

Commission, 2009)

 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 การวิเคราะห์และออกแบบ เป็นวิธีที่ใช้ในการ

สร้างระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ ซึ่งในการวิเคราะห์ระบบ

สามารถช่วยแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 

ช่วยอธบิายระบบในเรือ่งของข้อมลูน�าเข้า (input) ข้อมลูน�า

ออก (outputs) และกระบวนการ (process) โดยการน�า

เสนอต้นแบบของข้อมูลและกระบวนการ ซึ่งการพัฒนา

ระบบสารสนเทศจะมีกิจกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ  มากมาย

ที่มีความซับซ้อนของระบบงาน (National Science and 

Technology Development Agency, 2010) ดังนั้น การ

มีแนวทางที่เป็นล�าดับขั้นตอนส่งผลต่อมาตรฐานของระบบ

งาน เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ระบบต้องการเพื่อช่วยให้งาน

วิเคราะห์ระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีขั้นตอนล�าดับ

กิจกรรมที่ต้องท�าอย่างชัดเจน เป็น “วงจรพัฒนาระบบ” 

ขึ้นมา (Ngamsanid, 2012)

วงจรการพฒันาระบบ (system development life cycle) 

หรือที่นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า SDLC เป็นวิธีการที่นักวิเคราะห์

ระบบใช้ในการพัฒนาระบบงาน เพื่อใช้ส�าหรับเรียงล�าดับ

เหตุการณ์หรือกิจกรรมที่จะต้องกระท�าก่อนหรือกระท�าใน

ภายหลงั ช่วยให้การพฒันาระบบงานคล่องตวัขึน้ โดยทัว่ไป 

วงจรการพฒันาระบบจะมกีารท�างานเป็นล�าดบัข้ัน ในแต่ละ

ขั้นตอนจะประกอบด้วยรายละเอียดของการท�างานหลาย

อย่าง รวมทั้งก�าหนดเป้าหมายของการท�างานของแต่ละขั้น

ตอน เพื่อแสดงความก้าวหน้าของโครงการท่ีได้กระท�าใน

แต่ละข้ันตอน โดยแบ่งออกเป็น 7 ข้ันตอน ได้แก่ (1) การ

ก�าหนดปัญหา (2) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

(3) การวิเคราะห์ระบบ (4) การออกแบบระบบ (5) การ

สร้างหรือการพัฒนาระบบหรือพัฒนาระบบ (6) การติด

ตั้งระบบ และ (7) การประเมินและการบ�ารุงรักษาระบบ 

ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบต้องท�าความเข้าใจให้ชัดเจน ถูกต้อง

ว่าในแต่ละข้ันตอนนั้นมีการก�าหนดวัตถุประสงค์อะไร 

จะต้องท�าอะไร และหาวิธีการท�าอย่างไรเพื่อให้ได้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ ผลลัพธ์ท่ีได้ในแต่ละข้ันตอน จะ

ต้องมีการจัดท�ารายงานเสนอผู้บริหาร เพื่ออธิบายผลลัพธ์

ที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแผนงานของขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ผู ้

บริหารพิจารณาตัดสินใจท่ีจะด�าเนินงานในข้ันตอนต่อไป 

(Preechapanich, 2014), (Rattananakin, 2015)

 ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล 

 ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อน�าออกมา

ใช้งานอย่างเป็นระบบผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยไม่เกิดความซ�้าซ้อน

ของข้อมูล สามารถน�ามาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย การ

ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล จึงต้องค�านึงถึงการ

ควบคมุและการจดัการความถูกต้อง ตลอดจนประสทิธภิาพ

ในการเรียกใช้ข้อมูล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีความ

สัมพันธ์กันไว้ที่เดียวกัน ผ่านระบบจัดการฐานข้อมูลอย่าง

เป็นระบบเพื่อจัดเก็บและเรียกใช้งานฐานข้อมูลที่ทันสมัย

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบ 

(Laochumphon, 2015) ดังนี้ (1) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

(Relational Database) เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่

เป็นตาราง (table) หรือ รีเลชัน (relation) มีลักษณะ 2 

มิติ คือเป็นแถว (row) และเป็นคอลัมน์ (column) การ

เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างตารางจะเช่ือมโยงในแอททริบิวต์ 

(attribute) หรือคอลัมน์ที่เหมือนกันทั้งสองตารางเป็นตัว
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เชือ่มโยงข้อมลู ฐานข้อมลูเชงิสมัพนัธ์นีเ้ป็นรปูแบบของฐาน

ข้อมูลที่นิยมใช้ (2) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management System -- DBMS) เป็นโปรแกรมที่ถูก

สร้างขึ้นเพื่อสร้างและจัดการข้อมูล เช่น การเพิ่ม ลบ หรือ

แก้ไขข้อมูล เป็นต้น การป้องกันความขัดแย้งกันของข้อมูล 

ป้องกันและแก้ไขความเสียหายของข้อมูล รวมถึง การใช้

ข้อมูลจากฐานข้อมูลร่วมกันของโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ  

DBMS จงึท�าหน้าทีเ่สมอืนเป็นตวักลางระหว่างผูใ้ช้และฐาน

ข้อมูลให้สามารถติดต่อกันได้ (3) แบบจ�าลองความสัมพันธ์

ของข้อมูล ER-Model (entity relationship model) มี

วัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนโครงสร้างของฐานข้อมูลในระดับ

แนวคิดในลักษณะของแผนภาพ (diagram) ที่มีโครงสร้าง

ที่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ ท�าให้มองเห็นภาพรวมของเอน

ติตี้ทั้งหมดที่มีในระบบ 

 ดังนั้น ฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูลจึง

เปรียบเสมือน เครื่องมือที่ท�าหน้าที่ในการก�าหนดลักษณะ

ข้อมูลที่จะเก็บไว้ในฐานข้อมูล อ�านวยความสะดวกในการ

บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ก�าหนดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้

ฐานข้อมูล พร้อมกับก�าหนดว่าให้ใช้ได้แบบใด เช่น ให้อ่าน

ข้อมูลได้อย่างเดียวหรือให้แก้ไขข้อมูลได้ด้วย เป็นต้น อีก

ทั้ง ยังช่วยอ�านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล และการ

แก้ไขปรับปรุงข้อมูล ท�าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Matchima, 2013), 

(Phongoen, 2015)

 การพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ 

 การสร้างต้นแบบ (prototyping) เป็นระบบ

การท�างาน ที่ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดที่อยู่บนกระดาษ แต่

เป็นความคิดที่ถูกพัฒนาภายใต้สมมติฐานของระบบใหม่ 

เสมือนกับระบบที่มีคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน ประกอบ

ด้วย โปรแกรมการท�างานที่รับข้อมูลเข้า มีกระบวนการ

ค�านวณ การพิมพ์และการแสดงผลลัพธ์  การสร้างต้นแบบ

ของระบบงานใหม่ที่ต้องการช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจระบบง่าย

ขึ้น โดยวิธีการสร้างต้นแบบ แบ่งได้เป็น 2 วิธี ได้แก่ (1) 

System Prototyping คอื การสร้างแบบจ�าลองการท�างาน

ของระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบครบตามการท�างานจริง

และจะถูกน�าไปพัฒนาต่อ และ (2) Design Prototyping 

หรือThrowaway Prototyping คือการสร้างแบบจ�าลอง

เพื่อตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้ หลังจากผู้ใช้เห็นด้วย

กบัการออกแบบ ต้นแบบนัน้จะไม่มกีารน�ามาใช้อกี และการ

พัฒนาจะท�าต่อจากการออกแบบ (Inthentic Inc, 2015)

 โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Wanpen, 2012)

เป็นแบบจ�าลองที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดปัญหา การ

ศึกษาความเป็นไปได้ และวัตถุประสงค์การน�าไปใช้และ

การประเมินระบบเพื่อติดตั้งระบบให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน

ได้จริง เช่น การแปลงไฟล์จากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่ 

การสร้างฐานข้อมูล การติดตั้งอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งการ

ประเมินผลระบบจะแทรกอยู่ในทุกกระบวนการ โดยการ

ประเมินผลจะช่วยวัดจากความพึงพอใจและประสิทธิภาพ

ว่ามีมากน้อยเพียงใดจากผู้ใช้งาน ดังนั้น ข้อมูลท่ีได้จาก

การประเมินผลจะถูกน�าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขระบบ

ในทุกกระบวนการของการพัฒนาระบบ กล่าวคือ การ

ออกแบบระบบเป็นการพิจารณาว่าระบบจะด�าเนินการ

ไปได้อย่างไร (how) การออกแบบ ประกอบด้วยกิจกรรม 

ต่าง ๆ  ได้แก่ (1) การพิจารณาแนวทางในการพัฒนาระบบ 

(2) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการออกแบบฐาน

ข้อมูล (2) การออกแบบอินพุต (3) การออกแบบเอาต์พุต 

(4) การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (user interface design) 

(5) การจัดท�าต้นแบบ (prototype) และ (6) การออกแบบ

โปรแกรม (structure chart) ท้ังนี้ โมเดลท่ีใช้ส�าหรับการ

พฒันาระบบจะน�าเสนอในรปูแบบของแผนภาพ (diagram) 

หรือแผนภูมิ (chart) เช่น ผังงาน (flowchart), แผนภาพ

กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram -- DFD), แผนภาพ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship 

Diagram-- ERD), ผังโครงสร้าง (structure chart), ยูส

เคสไดอะแกรม (use case diagram) เป็นต้น

 วิธีการสร้างต้นแบบ (prototype) (Boonjan, 

2015), (Upawiang, 2015) เป็นวิธีท่ีผู้ใช้สามารถอธิบาย

หรอืบอกสิง่ทีต้่องการหรอืไม่ต้องการ ชอบหรอืไม่ชอบเกีย่ว

กับระบบท่ีก�าลังจะใช้ต่อไปในอนาคต ประกอบด้วย 4 ขั้น

ตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ระบุสารสนเทศข้ันพื้นฐานที่ผู ้ใช้

ต้องการ ซึ่งผู้ใช้ระบุความต้องการพื้นฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์

ท่ีต้องการจากระบบ โดยผู้ออกแบบจะต้องรับผิดชอบที่จะ

พิจารณาขอบข่ายของระบบท่ีผู้ใช้ต้องการ และประมาณ
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การค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาต้นแบบครั้งแรก เพื่อจัด

ท�าระบบที่จะน�าไปใช้ ให้ตรงตามความต้องการพื้นฐานท่ี

ผู้ใช้ ผู้ออกแบบจะต้องรับผิดชอบในการสร้างระบบ โดย

การเขียนโปรแกรม หรือใช้ซอฟต์แวร์บางอย่าง เพื่อให้

สามารถออกผลลัพธ์ตามที่ผู ้ใช้ระบุ ซึ่งอาจจะยังไม่ครบ

ถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด เพื่อจัดส่งให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้ ในข้ัน

ตอนนี้ยังไม่ค�านึงถึงในเรื่องประสิทธิภาพในการท�างานของ

ระบบ

 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้ต้นแบบ ช่วยเปิดโอกาสให้

ผู้ใช้ได้มีประสบการณ์การใช้ระบบ เพื่อให้เข้าใจสารสนเทศ

ที่ต้องการ และให้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่ระบบสามารถท�าได้ และ

อะไรบ้างที่ท�าไม่ได้ เป็นที่คาดหวังว่าผู ้ใช้ควรจะค้นพบ

ปัญหา ในขั้นตอนนี้ผู้ใช้และผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาว่า

ต้องการให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม

ในส่วนใดบ้าง

 ขัน้ตอนที ่4 แก้ไขปรบัปรงุต้นแบบ โดยผูอ้อกแบบ

จะด�าเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมระบบ

ตามที่ผู้ใช้ต้องการอย่างรวดเร็ว และส่งให้ผู้ใช้ทดลองใช้

งาน 

 การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบสามารถใช้โปรแกรม 

XAMPP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ได้น�าเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาระบบมารวมเข้าไว้ด้วยกัน ประกอบด้วย 

Apache ท�าหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ MySQL เป็นระบบ

ฐานข้อมูล  PHP เป็นภาษาส�าหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  

phpMyAdmin เป็นระบบบริหารฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย 

PHP เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล MySQL, FileZilla 

ที่ใช้ส�าหรับเชื่อมต่อไปยังระบบ FTP และ Tomcat ท�า

หน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดย XAMPP ท�าหน้าที่จ�าลอง

เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองให้กลายเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

เพื่อทดสอบการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ เพียงแค่ติดตั้ง 

XAMPP ก็ท�าให้ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ต้นแบบเกดิความสะดวก

และคล่องตัวในการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น (Phimda & Mahana, 2011)

 

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดด�าเนินการเรียน

การสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปีการ

ศึกษา 2555 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ท้ังในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพือ่มุง่เน้นผลติบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบัณฑิตมีองค์ความรู ้ที่

ครอบคลุมพื้นฐานด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท้ังด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและเครือข่าย 

 2. เพือ่ผลติบณัฑติให้มคีวามรูค้วามสามารถพฒันา

สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใช้งานในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถ 

สามารถน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการบริหาร

จัดการธุรกิจ 

 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความเข้าใจใน

กระบวนการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ 

ๆ มีทักษะในการสื่อสารและท�างานเป็นทีม มีความเข้าใจ

ด้านสังคม องค์กร และคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความสามารถในการเรียนรู ้

ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตนเอง

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการศึกษาในกลุ่ม

วิชาแกนที่ส�าคัญเพื่อสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีให้แก่

นักศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ศึกษาวิชาในกลุ่มพื้น

ฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน คือ กลุ่มประเด็นด้านองค์การและ

ระบบสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ กลุ่ม

เทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟต์แวร์ และกลุม่โครงสร้างพืน้

ฐานของระบบ  กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานท้ัง 4 กลุ่มจึงเป็นพื้น

ฐานท่ีส�าคัญ สอดรับกับการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มวิชาเลือก

ของหลักสูตร เพื่อสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตสามารถน�า
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ความรู้ไปประกอบวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 Saetang and Sirorattanapanit (2014) ได้

พัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อสนับสนุน

งานวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ โดยการเลอืก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากกลุ่มงานบริหารข้อมูล กลุ่ม

งานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานพัฒนางานวิชาการ

และกลุ่มงานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ จ�านวน 35 คน 

วิธีการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติอย่างง่าย คือ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระบบ

ฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ฯ มีการพัฒนาและด�าเนินการ

อย่างมคีณุภาพตามหลกัการและกระบวนการการพฒันาสือ่

นวัตกรรม ซึ่งเหมาะสมกับการน�าไปประยุกต์ใช้งานได้และ

การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ด้านความพึงพอใจใน

การออกแบบอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรออนไลน์ฯ มีประสิทธิภาพและ

มีความเหมาะสมกับการใช้งานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์

 Sangsawang and Wirotwa (2014) ได้พัฒนา

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และประเมินความพึงพอใจ

ของผู ้ใช้ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพเครื่องมือที่ใช้ใน

การท�าวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมภาษา PHP โปรแกรม

จัดการฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรมจ�าลองเว็บ

เซิร์ฟเวอร์Apache กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นคณาจารย์ใน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจ�านวน 30 ท่าน เคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลความพึง

พอใจคือ แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยระบบ

สามารถรองรับการบันทึกข้อมูล มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 

มคอ.6 และท�าการจัดท�า มคอ.7 ในแต่ละรายวิชาที่สอน

และยืนยันการส่ง มคอ. ไปยังผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ

ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.

5 มคอ.6 และท�าการจัดท�า มคอ.7 ท้ังนี้ ผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ของ

กลุม่ผูใ้ช้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารอยูใ่นระดบัมาก ส่วนผลการประเมนิ

ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก สรุป

ได้ว่าระบบที่พัฒนาสามารถน�าไปใช้เป็นต้นแบบในการ

พัฒนาระบบจัดการข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป

 Termwitkhajorn, Namburi, and Hayeewan-

gah (2017) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาระยะที ่1 มวีตัถปุระสงค์ 

เพือ่พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการหลกัสตูรฯ ระยะ

ที่ 1 และเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความ

พึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศฯ การวิจัยครั้งนี้

ด�าเนนิการวจิยัโดยการวางแผน การวเิคราะห์ การออกแบบ 

การพฒันา และการตดิตัง้ระบบ โดยผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลู

กลุม่ตวัอย่างจากกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และกลุ่มผู้ใช้ ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการหลักสูตรฯ ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีระดับความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพอยู่ใน

ระดับดี กลุ่มผู้ใช้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

 Won Kim (1990) ศึกษาเรื่อง ระบบฐานข้อมูล

ทิศทางการวิจัยในเชิงวัตถุ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของ

แนวคิดในการเขียนโปรแกรมภาษาในรูปแบบท่ีเป็นพ้ืน

ฐานท่ีดีส�าหรับการโพสต์ของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ที่จะขยายโดเมนของฐานข้อมูลที่ท�าให้เกิดข้อมูลทางธุรกิจ
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ในการประมวลผลแบบธรรรมดา อย่างไรก็ตามคุณภาพ

ของกิจกรรมการวิจัยจะมีระดับสูง และมีการพัฒนาใน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ยังไม่มีมาตรฐานใดเป็นข้อมูลเชิง

วัตถุมีการวิพากษ์วิจารณ์และความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลยัง

คงอยู่ในงานวิจัยทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกิดระบบ

ฐานข้อมลูเชงิวตัถเุพือ่ให้ได้มาซึง่ความหมายของระบบฐาน

ข้อมูลเชิงวัตถุ ดังนั้น จึงมีการตรวจสอบจ�านวนของความ

ท้าทายที่ส�าคัญซ่ึงยังคงกระท�าการวิจัยและพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุต่อไป

 ทัง้นี ้จากการศึกษางานวจัิยต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง สรปุ

ได้ว่า การพัฒนาระบบจัดท�ารายละเอียดรายวิชาส�าหรับ

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง

ชาต ิ(TQF) มวีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์ออกแบบและพฒันา

ระบบ รายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้สามารถจัดการข้อมูลรายระ

เอียดรายวิชา อาทิ รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบายรายวิชา 

เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานและประมวลผล โดยการ

ดึงข้อมูลเพื่อจัดท�า มคอ.3 และ มคอ.5 ในแต่ละภาคการ

ศกึษาโดยอตัโนมตั ิลดขัน้ตอนการท�างานทีซ่�า้ซ้อนของระบบ

งานเอกสาร อกีทัง้ช่วยลดปัญหาการจดัเกบ็ การสบืค้น การ

สูญหายของเอกสาร และการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ 

ซึ่งระบบจัดการเอกสารหลักสูตร ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่อง

มือ คือ โปรแกรม Sublime ใช้ส�าหรับการเขียนเว็บ ภาษา

ที่ใช้ในการเขียน code คือ HTML5, CSS5 Ajax, Jquery, 

Javascriptใช้ส�าหรับติดต่อผู้ใช้งาน (view) และภาษา 

PHP ใช้ติดต่อรับค่าหน้า View ท�าหน้าท่ีแปลประมวลผล

ข้อมูลลงฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Navacat จัดการฐาน

ข้อมูล และเช่ือมต่อเข้ากับฐานข้อมูลเรียกใช้งานผ่านเว็บ

เบราว์เซอร์ จากการสัมภาษณ์หัวหน้าสาขา และอาจารย์ผู้

สอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการระบบการจัดการ

ข้อมูลท่ีติดต่อกับผู้ใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และใช้งาน

ง่าย ระบบฐานข้อมูลจัดท�ารายละเอียดรายวิชา ท่ีพัฒนา

ข้ึน ควรมีความสามารถในการ บันทึก เพิ่มเติม แก้ไข ลบ

ข้อมูล รายระเอียดรายวิชาได้อย่างครบถ้วน และเป็น

ระบบท่ีสามารถรองรับความต้องการการใช้งานของ คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้เป็น

อย่างดี

   - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 แห่งชาติ

   - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 

 อีสเทิร์นเอเชีย

   - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

   -  การพัฒนาฐานข้อมูล

   -   การพัฒนาต้นแบบ

   - มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

   - มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

   - มคอ.5 รายงานผลการด�าเนินการของรายวิชา 

   - มคอ.7 รายงานผลการด�าเนินการของหลักสูตร 

  ต้นแบบซอฟต์แวร์ระบบการจัดท�ารายละเอียด

  รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

  อุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF): กรณีศึกษาหลักสูตร

  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

  สารสนเทศมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
   - มคอ.3
   - มคอ.5
   - แบบประเมินต้นแบบซอฟต์แวร์ต้นแบบ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

 ขั้นตอนการด�าเนินงานในการพัฒนาต้นแบบ

ซอฟต์แวร ์ระบบการจัดท�ารายละเอียดรายวิชาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ: กรณี

ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีขั้นตอนการ

ด�าเนินงาน ดังนี้

 1.  ศึกษาความต้องการต้นแบบซอฟต์แวร์ระบบ

การจัดท�ารายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการท�างาน เพื่อ

น�ามาตัดสินใจในพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบต่อไป

 2. ก�าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตโครงงาน 

โดยค�านึงถึงระยะเวลาในการวิจัย และความต้องการของ

ผู้ใช้ มีขอบเขตการท�างาน ดังนี้ (1) การก�าหนดสิทธิ์ผู้มี

สิทธิ์ใช้ระบบ (2) การบันทึกข้อมูลพื้นฐานตามเอกสารของ

หลักสูตร (มคอ.2) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน กลุ่ม

วชิาพืน้ฐานวชิาชพีเฉพาะด้าน และกลุม่วชิาเลอืกได้แก่ ราย

ละเอียดรายวิชาประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบาย

รายวิชา รายละเอียดของความรับผิดชอบของรายวิชา 

ประกอบด้วย ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบ

รองของรายวิชา (3) การบันทึกแบบฟอร์ม มคอ.3 และ 

มคอ.5 และ (4) การจัดพิมพ์รายงานสรุปการจัดท�า มคอ.3 

และ มคอ.5 ของหลักสูตร รวมทั้ง ก�าหนดเครื่องมือที่ใช้ใน

การพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ ได้แก่ Yii2 Framework ใช้ 

XAMPP ส�าหรับการจ�าลองเซิร์ฟเวอร์ และใช้ Bootstrap 

ในการออกแบบหน้าส่วนต่อประสานผู้ใช้ 

 3. วเิคราะห์และออกแบบพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์

ระบบจัดท�ารายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อช่วยลดภาระหน้าที่การจัด

ท�ารายละเอียดหลักสูตรรายวิชา ส�าหรับอาจารย์ประจ�า 

และหัวหน้าสาขา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน โดย

รวบรวมความต้องการใช้ระบบจากผู้ใช้งาน และน�าความ

ต้องการเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

การใช้แบบจ�าลองต่าง ๆ  โดยใช้แผนภาพ ดงันี ้(1) แผนภาพ

บริบท (context diagram) (2) แผนภาพกระแสข้อมูล 

(Data Flow Diagram -- DFD) (3) แบบจ�าลองความ

สัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) และ (4) พจนานุกรม

ข้อมูล (data dictionary) รวมทั้ง ออกแบบฟอร์มรายงาน

และส่วนประสานงานของผู้ใช้ เพื่อแสดงผลติดต่อกับผู้ใช้

ผ่านหน้าเว็บเพจ 

 4. ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุง ถ่ายทอดต้นแบบ

จดัท�ารายละเอยีดรายวชิาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบั

อุดมศึกษาเพื่อตรวจสอบการท�างานของระบบในภาพรวม

 5. ประเมินผลความพึงพอใจต้นแบบซอฟต์แวร์

ระบบการจัดท�ารายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ

ในการท�าวิจัยจากผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ต้นแบบฯ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ อาจารย์ประจ�า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 1.Yii2 Framework ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์

ต้นแบบ

 2. Bootstrap เป็นเครื่องมือในการออกแบบหน้า

ส่วนต่อประสานผู้ใช้

 3. XAMPP ใช้ในการจ�าลองเซิร์ฟเวอร์ โดยมี

ภาษา PHP และ Java Script ส�าหรับพัฒนาเว็บไซต์และ

ใช้ phpMyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูล

 4. แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนา

ต้นแบบซอฟต์แวร์ระบบการจัดท�ารายละเอียดรายวิชา

ตามกรอบมาตรฐาน TQF จ�านวน 10 ข้อ

ผลกำรวิจัย

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์

ระบบการจัดท�ารายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต:ิ กรณศีกึษาหลกัสตูรวิทยา

ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัย
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อีสเทิร์นเอเชีย ผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนาแบบจ�าลองระบบ

โดยการออกแบบแผนภาพกระบวนการการท�างานส�าหรับ

ระบบฐานข้อมลู และออกแบบส่วนประสานผูใ้ช้ทีเ่กีย่วข้อง

ในส่วน มคอ.3 และ มคอ.5 ส�าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยอีส

เทิร์นเอเชีย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 กำรศึกษำกำรวิเครำะห์ระบบงำน

 จากการศึกษาแนวทางการจัดท�ารายละเอียด

รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติผู ้วิจัยได้ด�าเนินการออกแบบแผนภาพบริบท  

(context diagram) ซึง่เป็นแผนภาพท่ีใช้แสดงภาพรวมของ

ระบบสารสนเทศ แสดงถงึขอบเขตของระบบและบคุลากรใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และได้ด�าเนินการออกแบบแผนภาพ

กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram -- DFD) ซ่ึงแสดง

ถึงทิศทางการไหลของข้อมูลในระบบสารสนเทศ แสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภายในระบบงาน แสดงการไหลของข้อมูลน�าเข้า ข้อมูล

ส่งออก และข้ันตอนการท�างานของระบบ ในท่ีนี้ผู้วิจัยขอ

น�าเสนอแผนภาพบริบท (context  diagram) ดังภาพ 1 

และ แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 1 (DFD Level 1) ดัง

ภาพ 2 ตามล�าดับ

ภำพ 1 แสดงแผนภาพบริบท (context diagram) ของซอฟต์แวร์ต้นแบบ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 125

ภำพ 2 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 1 (data flow diagram level 1) ของซอฟต์แวร์ต้นแบบ
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 การพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ

 หลังจากที่ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาแนวทางการ

จดัท�ารายละเอยีดรายวชิาตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบั

อุดมศึกษาแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงด�าเนินการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบของระบบการจัดท�ารายละเอียด

รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง

ชาติ: กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดย

ระบุหลักการส�าคัญเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบดังภาพ 2

ภำพ 3 แสดงหน้าจออินโฟกราฟิก (infographic) ของซอฟต์แวร์ต้นแบบ

 ซอฟต์แวร์ต้นแบบระบบการจัดท�ารายละเอียด

รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง

ชาติ: กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีราย

ละเอียดการท�างาน ดังต่อไปนี้

 1. ซอฟต์แวร์ต้นแบบสามารถก�าหนดสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์

เข้าใช้ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) หัวหน้าสาขาวิชา 

สามารถให้สิทธิ์อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาข้าถึง เพื่อ

เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่ มคอ.

3 และ มคอ.5 ตามล�าดับและ (2) อาจารย์ผู้สอนสามารถ

จัดท�ารายระเอียดรายวิชา ได้แก่ มคอ.3 และ มคอ.5 ตาม

ล�าดับ โดยระบบท�าการเชื่อมโยงดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

โดยอัตโนมัติแต่ละภาคการศึกษาได้

 2. หวัหน้าสาขาวชิา/ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร สามารถ

บันทึกข้อมูลพื้นฐานตามเอกสารของหลักสูตร (มคอ.2) ใน

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
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เฉพาะด้าน และกลุ่มวิชาเลือก ได้แก่ รายละเอียดรายวิชา 

(รหัสวิชา  ชื่อวิชา  ค�าอธิบายรายวิชา) แผนที่กระจายความ

รับผิดชอบของหลักสูตร (ความรับผิดชอบหลัก  ความรับ

ผิดชอบรอง)

 3. อาจารย์ผู้สอนประจ�ารายวิชา สามารถจัดท�า

รายระเอียดรายวิชา ได้แก่ มคอ.3 และ มคอ.5 โดยระบบ

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ท�าการบันทึกข้อมูลไว้

แล้ว จากฐานข้อมูลในแต่ละภาคการศึกษาได้โดยอัตโนมัติ

 4. หวัหน้าสาขาวชิา/ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร สามารถ

จัดพิมพ์รายงานสรุปการจัดท�า มคอ.3 และมคอ.5 ตามรูป

แบบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วก.109-1 และ วก.109-2 

ของหลักสูตรตามล�าดับ รวมท้ัง อาจารย์ผู้สอนสามารถ

จัดพิมพ์เอกสาร วก.121 มคอ.3 และมคอ.5 ตามรูปแบบ

ไฟล์ .pdf ด้วยตนเอง

ภำพ 4 หน้าจอหลักของซอฟต์แวร์ต้นแบบ

ภำพ 5 หน้าจอการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม มคอ.3
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ตัวอย่างหน้าจอที่ผู ้ใช้งานสามารถเรียกใช้แบบฟอร์ม 

ต่าง ๆ มคอ.2 รายละเอียดรายวิชา  มคอ.3 รายละเอียด

ของรายวิชา วก.121 ประมวลการสอนรายวิชา (course 

syllabus) และ มคอ.5 รายงานผลการด�าเนินงานของ

รายวิชา ดังภาพ 3 และตัวอย่างหน้าจอการกรอกข้อมูล

ตามฟอร์ม มคอ.3 ดังภาพ 4

กำรอภิปรำยผล

 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์

ระบบการจัดท�ารายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต:ิ กรณศีกึษาหลกัสตูรวทิยา

ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั

อีสเทิร์นเอเชีย ผู้วิจัยได้พัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์เพื่อให้ผู้

บริหารหลักสูตรสามารถบริหารจัดการเอกสารรายวิชาของ

หลักสูตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและประมวลผล 

ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาตั้งแต่ 

มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5 ให้เกิดความสอดคล้องกัน 

ช่วยลดขั้นตอนการท�างานที่ซ�้าซ้อนของระบบงานเอกสาร      

ลดปัญหาการจัดเก็บ การสืบค้น การสูญหายของเอกสาร 

และการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ ช่วยอ�านวยความ

สะดวกให้แก่ผู ้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอนของ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และท�าให้อาจารย์ในหลักสูตร

ท�างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ Yii2 Framework 

ส�าหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ  ใช้ XAMPP ส�าหรับ

การจ�าลองเซิร์ฟเวอร์ ใช้ Bootstrap ในการออกแบบหน้า

ส่วนต่อประสานผู้ใช้ และเรียกใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 

Google Chromeโดยซอฟต์แวร์ต้นแบบสามารถท�างานไ

ด้ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. สามารถก�าหนดสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ 

 2. สามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานตามเอกสารของ

หลักสูตร (มคอ.2) ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน กลุ่ม

วชิาพืน้ฐานวชิาชพีเฉพาะด้าน และกลุม่วชิาเลอืกได้แก่ ราย

ละเอียดรายวิชาประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา ค�าอธิบาย

รายวิชา รายละเอียดของความรับผิดชอบของรายวิชา 

ประกอบด้วย ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบ

รองของรายวิชา 

 3. สามารถบันทึกแบบฟอร ์ม มคอ.3 และ  

มคอ.5 

 4. สามารถจัดพิมพ ์รายงานสรุปการจัดท�า           

มคอ.3 และ มคอ.5 ของหลักสูตร

 ซ่ึงผลการประเมนิผลความพงึพอใจโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

จากหัวหน้าสาขา และอาจารย์ผู้สอน มีผล การประเมินอยู่

ในระดับดีข้ึนไป มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.41 จากคะแนน

เต็ม 5 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.48 แสดงราย

ละเอียดการประเมินเป็นรายข้อจ�านวน 10 ข้อ จากจ�านวน

กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 7 คน พบว่า ซอฟต์แวร์ต้นแบบสามารถ

ตอบสนองความต้องการของระบบงานได้ครบทุกภารกิจ 

และผู้ใช้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ต้นแบบสามารถใช้งาน

ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ แสดงรายละเอียดผลการ

ประเมิน ดังตาราง 1
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ตำรำง 1 
ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจระบบ (รายข้อ)

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผู้ใช้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ต้นแบบ 3.75 1.58

ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ 3.50 1.41

ระบบสามารถสืบค้นและการแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 3.50 1.51

ระบบลดภาระงานในการกรอกข้อมูลใน มคอ.3 และ มคอ.5 3.50 1.69

ระบบงานมีการจัดข้อมูลได้อย่างเป็นหมวดหมู่ 3.50 1.41

หน้าจอการใช้งานต่าง ๆ ของระบบมีความเหมาะสม 3.38 1.51

ระบบงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 3.25 1.49

ระบบงานช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�างาน 3.25 1.39

ระบบสามารถออกรายงานได้ตรงความต้องการ 3.13 1.36

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานซอฟต์แวร์ต้นแบบ 3.38 1.41

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.41 1.48

ข้อเสนอแนะ

 การการพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ระบบการจัด

ท�ารายละเอียดรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ: กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีส

เทิร์นเอเชียในคร้ังน้ี ผู้วิจัยสามารถออกแบบได้เพียงการ

เชื่อมโยงระหว่าง มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.

3 รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.5  รายงานผลการ

ด�าเนินการของรายวิชาเนื่องด้วยข้อจ�ากัดหลายประการ 

หากการวิจัยและพัฒนาในครั้งต่อไปสามารถจัดท�า มคอ.

4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และ มคอ.

6 รายงานผลการด�าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

เพื่อออกรายงานไปสู่ มคอ.7 รายงานผลการด�าเนินการ

ของหลักสูตร (program report) จะท�าให้ระบบมีความ

สมบูรณ์และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการใช้ประโยชน์และความ

ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดขนุน (2) ประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส (3) ศึกษาคุณค่าทาง

โภชนาการของผลิตภัณฑ์ โดยมีประชากรคือชาวบ้านหนองปลายทาง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ�านวน 10 คน 

รวบรวมข้อมูลจากการประชุมระดมความคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ การทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์และ

ใช้แบบทดสอบความชอบ 9-Point Hedonic Scale เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส โดย

มีตัวแทนชุมชน ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร จ�านวน 12 คน เป็นผู้ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและใช้

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จาก

ขนุนจากทุกส่วน เช่น ล�าต้น แก่น ใบ ผลอ่อนและผลสุก ท้ังในด้านอาหาร ด้านเครื่องใช้ไม้สอยและด้านพิธีกรรม และ

ต้องการแปรรูปเมล็ดขนุนเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร  7 ประเภท จ�านวน 20 รายการ ได้แก่ เมล็ดขนุนเช่ือม เมล็ดขนุนเชื่อม

อบแห้ง เมล็ดขนุนกวน ขนมลูกชุบ ขนมมะม่วงเสวย ขนมไดฟุกุ  ขนมเทียน ขนมพูเท  ขนมลูกเต๋า ขนมโสมนัส ขนม

สามสหาย ขนมหม้อแกง ขนมทองเอก ขนมเม็ดขนุน ขนมหันตรา  ขนมไข่หงส์ ขนมโค ซาลาเปา กะหรี่พัฟ และ นมถั่ว

เหลือง (2) ผลิตภัณฑ์อาหารทุกรายการผู้ประเมินมีความชอบรวมในระดับชอบมาก ( =7.33-8.75) และ (3) คุณค่าทาง

โภชนาการของผลิตภัณฑ์ต่อ 100 กรัม ให้พลังงาน 64.76-743.53 กิโลแคลอรี ไขมัน 0.13-37.79 กรัม คาร์โบไฮเดรต 

9.299-96.53 กรัม โปรตีน 1.75-15.40 กรัม ส่วนคุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 หน่วยบริโภค ให้พลังงาน 71.55-371.76 

กิโลแคลอรี ไขมัน 0.06-18.89 กรัม คาร์โบไฮเดรต 15.22-48.26 กรัมและโปรตีน 0.87-7.70 กรัม แสดงให้เห็นว่าชุมชน

สามารถน�าเมล็ดขนุนที่เป็นของเหลือใช้ในชุมชนมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ียอมรับท้ังยังมีคุณค่าทางโภชนาการและ

สามารถน�าไปสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้
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บทน�ำ

ขนุนเป็นไม้ผลทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญชนิดหนึ่ง

ของประเทศไทย จากสถิติของกรมส่งเสริมการเกษตร

ในปี 2559 พบว่าขนุนมีผลผลิตรวมทั้งประเทศปริมาณ 

69,560 ตนั ราคาขายต่อกโิลกรมั 13.10 บาท คดิเป็นมลูค่า 

911,236,000 บาท โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัด

ที่มีเน้ือที่ปลูกขนุนมากที่สุดในประเทศไทย คือ10,600 ไร่ 

(Department of Agricultural Extension, 2016) ซ่ึง

จากรายงานภาวะการผลิตขนุนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระหว่างเดอืนมกราคม-ธนัวาคม 2560 พบว่าขนนุมปีรมิาณ

ผลผลิตรวม 20,572.80 ตัน โดยผลผลิตส่วนใหญ่ได้จาก

อ�าเภอ สามร้อยยอดมากท่ีสุด คือ 13,045.60 ตัน คิดเป็น

ร้อยละ 63.41 ของผลผลิตทั้งจังหวัด ส่วนใหญ่ชาวบ้าน

จะปลูกเพื่อส่งโรงงาน โดยจะมีแผงรับซื้อจากลูกไร่แล้ว

น�าไปปอกเอาเฉพาะเนื้อขนุนส่งโรงงาน มีจ�านวนขนุนท่ี

ปอกส่งโรงงานเฉลี่ยวันละ 2.7-3.6 ตัน ซ่ึงจะได้เนื้อขนุน 

ประมาณ 600-800 กิโลกรัมและเมล็ดขนุน 400-540 

กิโลกรัม ซ่ึงเป็นของเหลือใช้ไม่ได้น�ามาใช้ประโยชน์ทั้งๆ

ท่ีเมล็ดขนุนมีคุณค่าทางอาหารมาก เพราะนอกจากจะให้

พลังงานต่อร่างกายแล้วยังมีสารอาหารท่ีส�าคัญโดยเฉพาะ

โปรตีน ฟอสฟอรัสและวิตามินบี 1 ค่อนข้างสูงแล้วยังมี

สรรพคุณช่วยบ�ารุงน�้านม บ�ารุงร่างกาย บ�ารุงหัวใจ แก้

อาการปวดท้อง นอกจากนั้นยังมีสารพรีไบโอติกช่วยใน

Abstract

The participatory action research (PAR) that emphasized participation and action of Nhong 

Plai Tang community was conducted to (1) study the utility and food product processing of jackfruit 

seeds, (2) evaluate organoleptic properties of processed products from jackfruit seeds (3) examine 

its nutrition. The population in this study was the local people of the Nhong Plai Tang community 

and 10 housewives who were purposively selected as the samples. Brainstorming sessions, focus 

group discussions, interviews, and product processing experiments were used to collect the data. 

In order to assess the quality of food with sensory organs, the preference for food test 9-Point  

Hedonic Scale was employed by 12 community representatives and food experts. Content analysis and  

descriptive statistics involved percentage, mean, and standard deviation were used to analyze the 

data. The study indicated that all the parts of jackfruit, trunk, including leaves, unripe and ripe 

fruit, are particularly useful for a variety of purposes including those used for food, utensils, and  

ceremonies. Furthermore, a list of 20 food items of adapting jackfruit seeds for desserts, snacks, 

and drinks also met the considerable needs of people in the community. The overall preferences 

toward food product processing of jackfruit seeds was very high ( =7.33-8.75). It was represented 

that the nutritional value with 100 grams of those food products contain 64.76-743.53 kilocalories of 

energy, 0.13-37.79 grams of fats, 9.299-96.53 grams of carbohydrate, and 1.75-15.40 grams of protein.  

Concerning one portion of nutrients consumed 71.55-371.76 kilocalories of energy, 0.06-18.89 grams 

of fats, 15.22-48.26 grams of carbohydrate, and 0.87-7.70 grams of protein were found. This study 

revealed that not only could the household waste of jackfruit seeds be changed to become an  

appropriate food product consisting of nutritional value, but also it could provide people in the 

community with more income.

Keywords: processing, food product, jackfruit seeds, household waste
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การดูดซึมแคลเซียม เหล็ก ช่วยป้องกันโรคมะเร็งล�าไส้ได้

อีกด้วย(Waewsripong, 1976) 

การแปรรูปอาหารเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง

สภาพของวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารอยู่ในสภาพที่

เหมาะสม สะดวกและปลอดภัยในการบริโภค เป็นการ

ก�าจัด ยับยั้งหรือท�าลายจุลินทรีย์และสารพิษที่จุลินทรีย์

สร้างขึ้น ท�าให้อาหารสามารถเก็บไว้ได้นาน ลดปัญหา

ผลผลิตล้นตลาด นอกจากน้ันยังท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่

ตามความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ 

(Teravecharoenchai, 2017) ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ

แสงแข สพันธุพงศ์(Sapantupong, 2017) ในการน�าพืช

สมนุไพรทีม่ปีลกูอยูใ่นชมุชนหรอืทีพ่บในชมุชนน�ามาแปรรปู

เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบใน

ชุมชน น�าผลผลิตในชุมชนไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ สร้าง

รายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชนและสามารถน�าผลิตภัณฑ์

ที่พัฒนาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ โดยเฉพาะเมล็ดขนุน

ท่ีเป็นของเหลือใช้จากการบริโภคหรือภาคอุตสาหกรรม

เกษตรที่ชุมชนไม่ได้น�าไปใช้ประโยชน์ หากสามารถน�าไป

ใช้ประโยชน์จะท�าให้ของเหลือใช้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้

เน่ืองจากเมล็ดขนุนสามารถน�าไปแปรรูปหรือใช้ประโยชน์

หลายรูปแบบ ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการศึกษาวิจัย

ในการน�าเมล็ดขนุนมาใช้ประโยชน์ เช่น Deborah et al. 

(2014) ศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

และการท�างานของแป้งเมล็ดขนุนบราซิล พบว่าแป้งที่สกัด

จากเมลด็ขนนุมคีณุสมบติัทางเคมคีล้ายคลงึกบัแป้งทีไ่ด้จาก

ธัญชาติ การใช้แป้งเมล็ดขนุนจึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ

ในอุตสาหกรรมอาหารแทนที่จะน�าไปทิ้งเพราะเป็นของ

เสีย ส่วน Rengsutthi and Charoenrein (2011) และ 

Rengsuththi, (2009) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากแป้งที่ได้

จากเมลด็ขนนุซึง่เป็นของเหลอืใช้จากอตุสาหกรรมทอดขนนุ

พบว่า สตาร์ชแป้งเมล็ดขนุนมีคุณสมบัติเหมาะส�าหรับเป็น

สารให้ความข้นในซอสพริกส่วน Sangsorn (2004) ศึกษา

การใช้แป้ง พรีเจลาติไนซ์เมล็ดขนุนทดแทนสตาร์ชถั่วเขียว

ในขนมลืมกลืน พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับขนมลืมกลืน

ที่ใช้แป้ง พรีเจลาติไนซ์เมล็ดขนุนอัตราส่วน ร้อยละ 30 

มากที่สุดรวมทั้งสามารถลดต้นทุนได้ ร้อยละ 1.35 ในขณะ

ที่ Suwan & Wongwat (2011) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

เกรียบเมล็ดขนุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชอบบริโภค

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเมล็ดขนุนคิดเป็นร้อยละ 75 มีความ

ชอบในระดับความชอบปานกลาง และร้อยละ 88.00 สนใจ

ซ้ือผลิตภัณฑ์ ในราคา 1 ถุง (250 กรัม) 20 บาท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เป็นมหาวิทยาลัยซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มีภารกิจในการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินอย่างแท้จริง ได้เล็ง

เห็นว่าการน�าของเหลือใช้จากชุมชนมาพัฒนาเพื่อเสริม

สร้างรายได้ให้กบัชมุชนนัน้เป็นแนวทางหนึง่ในการทีจ่ะช่วย

สร้างคน และพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนได้ ดังนั้นการ

แปรรปูผลติภณัฑ์อาหารจากเมลด็ขนนุทีเ่ป็นของเหลอืใช้ใน

ชุมชนมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่บนพื้นฐานภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโดยน้อมน�าแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด�าเนินงานร่วมกับชุมชนจะช่วยให้คนในชุมชนรู้จัก

การน�าของเหลอืใช้ในชมุชนมาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์อาหาร

ที่สามารถรับประทานได้และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

รวมทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

สูงสุดอีกทางหนึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรใน

ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) ในยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ได้

ก�าหนดแนวทางในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการ

ส่งเสริมการน�าภูมิปัญญาท้องถ่ินไปใช้ในการแปรรูปเพื่อ

เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ซ่ึงมีแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมการน�าวัสดุเหลือใช้ทางการ

เกษตร เช่น แกลบ เปลือกและเมล็ด กลับมาแปรรูปเป็น

ผลติภณัฑ์อืน่ๆใช้ในครวัเรอืนและชุมชน เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ 

ลดปริมาณขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อม (Ministry of 

Agriculture and Cooperatives, 2016)

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์และความต้องการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดขนุน

2. เพื่อประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส

ของผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดขนุน

3. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
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อาหารจากเมล็ดขนุน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย จาก

แนวคิดการจัดการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของ

Bhisalbutra and Bhisalbutra (2014) ประกอบด้วย 

ผลิตผลทางการเกษตร กระบวนการแปรรูป ผลิตภัณฑ์

แปรรูปและผู้บริโภคและผู้ใช้ ดังกรอบแนวคิดการวิจัยใน

ภาพ 1 

 เมล็ดขนุน

- การใช้ประโยชน์ของชุมชน

- ความต้องการแปรรูปของชุมชน

แปรรูป

 ผลิตภัณฑ์อาหาร

และเครื่องดื่ม

   ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส

คุณค่าทางโภชนาการ

จ�าหน่ายเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ชาวบ้านหนอง

ปลายทาง หมู่ 3 ต�าบลไร่เก่า อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จ�านวน 1,038 ครัวเรือน จ�านวน 2,880 

คน โดยผู้น�าชุมชนและผู้วิจัยร่วมคัดเลือกจากกลุ่มแม่บ้าน

ที่ยินดีให้ความร่วมมือและสนใจในการแปรรูป จ�านวน 10 

คน และกลุม่ ผูท้ดสอบคณุภาพทางประสาทสมัผสัประกอบ

ด้วย ตัวแทนชุมชน ผู้น�าชุมชน เกษตรต�าบล เจ้าหน้าท่ีจาก

องค์การบรหิารส่วนต�าบลไร่เก่า และผูเ้ชีย่วชาญด้านอาหาร 

จ�านวน 12 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 

sampling) (Changsingha, 2012)

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีแนวค�าถาม (interview 

guides) เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของขนุน

ของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. แบบประเมนิคณุภาพอาหารทางประสาทสมัผสั

ของปราณี อ่านเปรื่อง (Anprung, 2014) เพื่อประเมิน

คุณภาพของอาหารที่ผ่านการทดลองสูตรแล้ว ในด้าน

ลกัษณะปรากฏ ส ีกลิน่ รสชาต ิความชอบรวมของผูป้ระเมนิ

ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ 1 ถึง 9 

(9 point hedonic scale) 

3. เครื่องมือที่ใช้ผลิตอาหาร เช่น เตา กระทะ 

หม้อ ถาด อ่างผสม กระชอน ทัพพี ตาช่ัง ถ้วยตวง ช้อน

ตวง เป็นต้น

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือน

มกราคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2559 จากการทบทวน

เอกสาร ต�าราวิชาการ งานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งมี
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การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

1. การศึกษาการใช้ประโยชน์จากขนุนและความ

ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมล็ดขนุนที่เป็นของเหลือใช้

จากการแปรรูปขนุนในชุมชนด้วยการเปิดเวทีระดมความ

เห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเมล็ดขนุนกับชุมชน ผู้น�า

ชุมชน เจ้าหน้าที่เกษตรต�าบลสามร้อยยอดและเจ้าหน้าท่ี

องค์การบริหารส่วนต�าบลไร่เก่า ณ ที่ท�าการหมู่บ้านหนอง

ปลายทาง หมู่ 3 ต�าบลไร่เก่า อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จ�านวน 3 ครั้ง การสนทนากลุ่มย่อยเกี่ยว

กับความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดขนุนกับกลุ่ม

แม่บ้านและผู้น�าชุมน จ�านวน 4 ครั้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก

เก่ียวกับประสบการณ์และวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

กับแม่บ้าน จ�านวน 10 คน มีการบันทึกข้อมูลลงในสมุด

และแบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง การถ่ายภาพและ

การบันทึกเสียง

2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมล็ดขนุน จ�านวน 

20 รายการได้แก่ เมล็ดขนุนเชื่อม เมล็ดขนุนเชื่อมอบ

แห้ง เมล็ดขนุนกวน ขนมลูกชุบ ขนมมะม่วงเสวย ขนมได

ฟุกุ  ขนมเทียน ขนมพูเท ขนมลูกเต๋า ขนมโสมนัส ขนม

สามสหาย ขนมหม้อแกง ขนมทองเอก ขนมเม็ดขนุน ขนม

หันตรา ขนมไข่หงส์ ขนมโค ซาลาเปา กะหรี่พัฟ และ นม

ถั่วเหลืองโดยการพัฒนาสูตรอาหารจากเมล็ดขนุน โดย

ใช้วิธีการวางแผนการทดลองที่ไม่แน่นอน ใช้วิธีการลอง

ผิดลองถูก แล้วเปลี่ยนเครื่องปรุงหรือส่วนผสมทีละอย่าง 

(stepwise technique)  (Sinthawalai, 2001) ทดลอง

สูตรโดยการปรับจากที่ชุมชนเคยท�าและพัฒนาสูตรใหม่

จากความต้องการของชุมชน และศึกษาจากต�ารา หนังสือ 

เอกสารงานวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่

ต้องการและน�ามาปรับส่วนผสมให้เหมาะสมโดยน�าเมล็ด

ขนุนเข้าไปทดแทนวัตถุดิบในส่วนผสม แต่ละสูตร และ

บางรายการก็เปลี่ยนวัตถุดิบใช้เมล็ดขนุนทดแทนทั้งหมด 

มีการจดบันทึก ชั่งตวงส่วนผสมอย่างละเอียดพร้อมขั้น

ตอนวิธีการท�ารวมทั้งปริมาณอาหารที่ส�าเร็จเพ่ือน�าไปจัด

ท�าต�ารับมาตรฐานและค�านวณคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้

ห้องปฏบิตักิารครวัสาขาวชิาการโรงแรม คณะอตุสาหกรรม

การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ และห้องครัวศาลาการประชุมหมู่บ้าน

หนองปลายทาง ต�าบลไร่เก่า อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

3. น�าผลิตภัณฑ์ท่ีท�าการทดลองแล้วไปประเมิน

ผลโดย ตัวแทนชุมชน ผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าที่เกษตร เจ้า

หน้าท่ีจากองค์การบริหารส่วนต�าบลไร่เก่าและผู้เช่ียวชาญ

ด้านอาหาร ต�ารับละ 12 คน ท�าการประเมินผลคุณภาพ

ของอาหารแต่ละต�ารับด้วยการทดสอบทางประสาท

สัมผัส โดยใช้แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ณ 

ท่ีท�าการหมู่บ้าน หนองปลายทาง จ�านวน 6 ครั้ง ครั้งละ 

3-4 ผลิตภัณฑ์

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากขนุนใช้

การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ส่วนการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดขนุน วิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน

คุณภาพอาหารทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 

จ�านวน 20 รายการในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ

และความชอบรวม โดยให้คะแนนความชอบต่อผลิตภัณฑ์

แต่ละด้านตั้งแต่ 1 ถึง 9 (9 point hedonic scale) มี

เกณฑ์ในการพิจารณา คือ 1 เท่ากับ ไม่ชอบมากท่ีสุด 2 

เท่ากับ ไม่ชอบมาก 3 เท่ากับ ไม่ชอบปานกลาง 4 เท่ากับ 

ไม่ชอบน้อย 5 เท่ากับ เฉยๆ 6 เท่ากับ ชอบน้อย 7 เท่ากับ 

ชอบ ปานกลาง 8 เท่ากับ ชอบมาก และ 9 เท่ากับ ชอบ

มากท่ีสุด วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย 

(mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-

-SD) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS ส่วนข้อมูลคุณค่าทาง

โภชนาการของผลิตภัณฑ์ค�านวณโดยใช้ตารางแสดงคุณค่า

อาหารไทยในส่วนท่ีกินได้ 100 กรัม ของกองโภชนาการ

กรมอนามัย พ.ศ. 2544 

ผลกำรวิจัย

1. การใช้ประโยชน์และความต้องการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดขนุน

การใช้ประโยชน์จากขนุนของชุมชน พบว่า 

ชมุชนมกีารใช้ประโยชน์จากขนนุหลายส่วนในด้านต่างๆ ทัง้

ด้านอาหาร ด้านเครือ่งใช้ไม้สอยและด้านพธิกีรรม กล่าวคอื 

ด้านอาหาร ชุมชนใช้ประโยชน์จากขนุนด้าน
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อาหารมากที่สุด โดยเฉพาะการบริโภคเนื้อสุกในรูปผลไม้ 

ใบอ่อนรบัประทานกบัส้มต�า หรอืเหมอืดกบัอาหารประเภท

แกงของทางภาคใต้ ลกูอ่อนนยิมน�ามาต้มรบัประทานกบัน�า้

พริก ต�า ย�า ต้มกะทิ ผัดน�้ามัน ผัดเผ็ด แกงเผ็ด เมล็ดส่วน

ใหญ่น�ามาต้มรับประทาน นอกจากน้ันน�ามา เชื่อม แกง

ไตปลา แกงกะทิหรือแกงเผ็ด ท�าไส้ขนมชนิดต่างๆ แทน

เผือกหรือถั่ว ซึ่งในอดีตชุมชนยังมีความเชื่อที่ถ่ายทอดต่อ

กันมาจากรุ่นสู่รุ ่นว่าห้ามน�าเมล็ดขนุนมาต้มเพื่อบริโภค

เพราะจะท�าให้ขนุนเน้ือไม่ดีและจะท�าให้ต้นขนุนตาย 

ประกอบกับขนุนบ้านลูกเล็กจึงไม่นิยมรับประทานเมล็ด 

ส่วนปัจจุบันถึงแม้จะมีการปลูกขนุนพันธุ์เพื่อจ�าหน่ายก็ยัง

มีความเชื่อในการน�าเมล็ดมารับประทานโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง หากพันธุ์ไม่ดีก็ยิ่งจะไม่น�ามาบริโภค ส่วนเปลือกและ

ซังใช้เป็นอาหารสัตว์ (วัว) และน�าไปท�าปุ๋ย 

ด้านเครื่องใช้ไม้สอย ในอดีตชุมชนน�าไม้จาก

ต้นขนุนไปท�าเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ เพราะไม้ขนุนมี

สีสวยและแข็งแรงทนทาน โดยจะใช้ต้นขนุนแก่ที่มีอายุ

มากกว่า 40 ปี และเป็นขนุนที่ปลูกด้วยเม็ดท�าให้ลักษณะ

ต้นสูงใหญ่ ไม้แข็งแรงทนทาน สีเนื้อไม้สวยมากกว่าขนุนที่

ปลูกด้วยการทาบกิ่ง ซึ่งปัจจุบันพบว่าที่วัดหนองตาแต้ม 

อ�าเภอปราณบุรียังมีโบสถ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในวัด

ที่ท�าจากไม้ขนุน นอกจากนั้นใบแก่สามารถน�าไปท�าดอกไม้

ประดิษฐ์ได้รวมทั้งแก่นขนุนน�าไปย้อมผ้าให้สีน�้าตาลเข้ม

หรือสีจีวรพระสายธรรมยุทธมีคุณสมบัติไม่ท�าให้ผ้าเหม็น 

ซึ่งนิยมท�าในช่วงทอดกฐินเท่านั้น ในขณะที่ด้านพิธีกรรม 

ชุมชนจะใช้ใบขนุนร่วมกับใบเงิน ใบทอง รองที่ก้นหลุมเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลในการปลูกบ้านใหม่ หมายความถึงให้มี

คนสนับสนุนจุนเจือผู้ที่อาศัยในบ้านดังกล่าว 

ความต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมล็ดขนุน พบว่า 

ชุมชนต้องการน�าเมล็ดขนุนไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บน

แนวคิดพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คือ ลงทุนต�่า ใช้วัตถุดิบ

ในท้องถ่ิน สามารถท�าได้ง่ายในครัวเรือน เป็นผลิตภัณฑ์

ท่ีชุมชนสามารถน�าไปใช้รับประทานในครัวเรือน การ

จัดงานเลี้ยงและการจ�าหน่ายเพื่อการบริโภครวมทั้งเป็น

ของฝากในอนาคตทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้ง

สิ้น 20 รายการ 7 ประเภท ประเภทเช่ือม ได้แก่ เมล็ด

ขนุนเช่ือม เมล็ดขนุนเช่ือมอบแห้ง ประเภทกวน ได้แก่ 

เมล็ดขนุนกวน ขนมลูกชุบ ขนมมะม่วงเสวย ขนมไดฟุกุ 

ประเภทนึ่ง ได้แก่ ขนมเทียน ขนมพูเท ประเภทอบ/ย่าง 

ได้แก่ ขนมลูกเต๋า ขนมโสมนัส ขนมสามสหาย ขนมหม้อ

แกง ประเภทไข่ ได้แก่ ขนมทองเอก ขนมเม็ดขนุน ขนม

หันตรา ประเภทอื่นๆ ได้แก่ ขนมไข่หงส์ ขนมโค ประเภท

อาหารว่าง ได้แก่ ซาลาเปา กะหรี่พัฟ และประเภทเครื่อง

ดื่ม คือ นมถ่ัวเหลือง 

2. การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส

การประเมนิคณุภาพอาหารทางประสาทสมัผสั

ของผลิตภัณฑ์จากเมล็ดขนุน 20 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์ที่

ใช้เมล็ดขนุนเป็นวัตถุดิบล้วน ได้แก่ เมล็ดขนุนเช่ือม และ

เมลด็ขนนุเชือ่มอบแห้ง ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้เมลด็ขนนุทดแทนถัว่

ซีก ได้แก่ เมล็ดขนุนกวน ขนมลูกชุบ ขนมมะม่วงเสวย ขนม

ไดฟุกุ ขนมเทียน ขนมพูเท ขนมลูกเต๋า ขนมหมอแกง ขนม

เม็ดขนุน ขนมหันตรา ขนมไข่หงส์ ซาลาเปาและกะหร่ีพัฟ 

ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เมล็ดขนุนทดแทนวัตถุดิบบางส่วนได้แก่ 

ขนมโสมนัส (ทดแทนมะพร้าว) ขนมทองเอก (ทดแทนแป้ง

สาล)ี ขนมโค(ทดแทนข้าวเหนยีว)  ขนมสามสหาย (ทดแทน

กล้วย)  และนมถั่วเหลือง (ทดแทนถั่วเหลือง)  ในด้าน 

ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติและความชอบรวม พบว่า 

ผู้ประเมินมีความชอบรวมในผลิตภัณฑ์ทุกรายการระดับ

ชอบมาก (  =7.33-8.75) โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประเมินชอบ

มากท่ีสุด 5 ล�าดับแรก ได้แก่ ขนมหม้อแกง (  =8.75) 

ซาลาเปา(  =8.38) ขนมไข่หงส์ (  =8.23) ขนมเทียน

และขนมลูกเต๋า (  =8.16) และขนมไดฟุกุ (  =8.15) 
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ตำรำง 1 
ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์จากเมล็ดขนุน ด้วยวิธี 9- point hedonic scale  

ลักษณะปรำกฏ สี กลิ่น รสชำติ ควำมชอบรวม

เมล็ดขนุนเชื่อม 6.83±0.93b 6.50±0.67b 7.00±0.85b 7.58±0.66a 7.33±0.77a

เมล็ดขนุนเชื่อมอบแห้ง 7.38±0.86a 7.07±0.64b 7.61±0.86a 7.53±0.87a 7.61±0.86a

เมล็ดขนุนกวน 8.07±0.64a 7.61±0.65a 7.53±0.66a 8.07±0.75a 8.07±0.75a

ขนมลูกชุบ 7.66±0.77a 8.00±0.85a 7.66±1.07a 7.91±0.79a 7.75±0.62a

ขนมมะม่วงเสวย 8.23±0.72a 8.07±0.75a 7.84±0.80a 7.69±0.63a 7.61±0.65a

ขนมไดฟุกุ 8.15±0.68a 8.07±0.64a 8.00±0.70a 8.30±0.75a 8.15±0.68a

ขนมเทียน 7.16±0.38a 6.66±0.98b 7.00±0.42b 7.08±0.51b 7.16±0.37a

ขนมพูเท (โซเซ) 7.46±0.96a 7.53±0.96a 7.69±1.03a 7.61±0.96a 7.69±1.03a

ขนมลูกเต๋า 8.16±0.57a 8.08±0.51a 7.75±0.75a 8.16±0.57a 8.16±0.71a

ขนมโสมนัส 7.92±0.75a 7.84±0.68a 8.15±0.55a 7.69±0.75a 7.84±0.68a

ขนมสามสหาย 7.92±0.75a 7.84±0.80a 8.00±0.70a 7.76±0.43a 7.92±0.49a

ขนมหม้อแกง 8.50±0.67a 8.25±0.62a 8.75±0.45a 8.58±0.51a 8.75±0.45a

ขนมทองเอก 7.66±0.65a 7.83±0.57a 7.16±1.02b 7.75±0.62a 7.83±0.83a

ขนมเม็ดขนุน 8.08±0.66a 8.08±0.51a 7.75±0.75a 7.66±0.65a 7.83±0.57a

ขนมหันตรา 8.08±0.28a 8.25±0.45a 7.75±0.75a 8.16±0.71a 8.08±0.79a

ขนมไข่หงส์ 8.46±0.66a 8.38±0.50a 8.07±0.64a 8.23±0.72a 8.23±0.72a

ขนมโค 7.53±0.87a 7.23±0.72b 7.84±0.89a 7.53±0.77a 7.69±0.85a

ซาลาเปา 8.30±0.63a 8.15±0.80a 8.30±0.63a 8.46±0.66a 8.38±0.65a

กะหรี่พัฟ 8.25±0.45a 8.08±0.66a 8.00±0.73a 8.00±0.73a 8.00±0.60a

นมถั่วเหลือง 8.00±0.57a 7.84±0.68a 7.92±0.49a 7.92±0.49a 7.92±0.27a

คะแนนควำมชอบเฉลี่ย
รำยกำรผลิตภัณฑ์

 a หมายถึง การทดสอบค่าเฉลี่ยที่มากกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05
 b หมายถึง การทดสอบค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

3. คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์จากเมล็ด

ขนุน

คณุค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑจ์ากเมล็ดขนนุ

ต่อ 1 หน่วยบริโภค พบว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 รายการ ให้

พลังงาน 71.55-371.76 กิโลแคลอรีไขมัน 0.06-18.89 

กรัม คาร์โบไฮเดรต 15.22-48.26 กรัมและโปรตีน  

0.87-7.70 กรัม ดังตาราง 2 
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ตำรำง 2 
คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์จากเมล็ดขนุนต่อ 1 หน่วยบริโภค

ผลิตภัณฑ์ น�้ำหนักต่อหน่วย 

(กรัม/มล.)

พลังงำน

(กิโลแคลอรี)

ไขมัน

(กรัม)

คำร์โบไฮเดรต

(กรัม)

โปรตีน

(กรัม)

เมล็ดขนุนเชื่อม 50 123.95 0.18 29.04 2.00

เมล็ดขนุนเชื่อมอบแห้ง 50 164.09 0.22 38.84 2.38

เมล็ดขนุนกวน 6 ชิ้น 50 167.25 4.06 31.50 2.12

ขนมลูกชุบ 6 ชิ้น 50 179.00 2.50 38.06 2.19

ขนมมะม่วงเสวย 6 ชิ้น 50 73.50 0.06 17.87 0.87

ขนมไดฟุกุ 1 ชิ้น 50 108.97 0.10 26.13 0.95

ขนมเทียน 1 ชิ้น 50 101.98 0.92 21.89 1.33

ขนมพูเท 1 ชิ้น 50 155.00 6.47 24.04 1.46

ขนมลูกเต๋า 2 ชิ้น 50 310.70 12.38 47.72 3.13

ขนมโสมนัส 7 ชิ้น 50 71.55 0.52 15.22 1.54

ขนมสามสหาย 1 ชิ้น 50 110.80 2.82 20.79 1.41

ขนมหม้อแกง 1 ชิ้น 50 172.32 11.12 15.55 3.57

ขนมทองเอก 5 ชิ้น 50 152.50 6.05 21.95 3.25

ขนมเม็ดขนุน 5 ชิ้น 50 235.30 10.40 33.90 3.55

ขนมหันตรา 2 ชิ้น 50 267.05 14.35 28.05 7.70

ขนมไข่หงส์  2 ชิ้น 50 371.76 18.89 48.26 3.44

ขนมโค 1 ถ้วย 150 252.00 12.96 33.07 3.03

ซาลาเปา 1 ลูก 47 164.29 3.34 31.35 2.88

กะหรี่พัฟ 1 ชิ้น 32 189.17 12.38 18.32 2.00

นมถั่วเหลือง 1 แก้ว 200 129.52 3.58 18.57 7.33

กำรอภิปรำยผล

1. การใช้ประโยชน์จากขนุนของชุมชน พบว่าส่วน

ใหญ่ใช้ประโยชน์ด้านอาหารทัง้เนือ้ขนนุสกุ ขนนุอ่อน เมลด็

ขนุนและใบขนุน โดยน�าไปบริโภคในรูปแบบผลไม้ ปรุง

อาหารหรือรับประทานคู่กับน�้าพริกหรือแกง ส่วนล�าต้น

น�าไปท�าเฟอร์นิเจอร์ และแก่นขนุนน�าไปย้อมผ้าให้เป็น

สีน�้าตาล สอดคล้องกับการศึกษาของ Manjeshwar et 

al. (2011) ที่กล่าวว่า ขนุนเป็นผลไม้พื้นถิ่นของอินเดีย

นิยมใช้เป็นอาหาร ล�าต้นแข็งแรงทนทานใช้ในการจัดท�า

เฟอร์นิเจอร์ เปลือก ราก ใบและผล ใช้เป็นยาสมุนไพร 

รักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาการ

ย้อมผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้าขนสัตว์ด้วยสารสกัดจากเปลือก

ขนุนของ Padma et al. (2011) ท่ีพบว่า การย้อมสีด้วย

สารสกัดจากเปลือกขนุนโดยใช้สารละลายโลหะผสมร้อย

ละ 1 และสารสกัดเปลือกไม้ร้อยละ 4 มีความเหมาะสม

และมีคุณสมบัติท�าให้สีมีความคงตัวท่ีดีส�าหรับผ้าฝ้าย ผ้า
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ขนสัตว์และผ้าไหมที่มีสีต้ังแต่สีน�้าตาลอ่อนจนถึงเขียวอม

น�้าตาล นอกจากนั้นในส่วนของใบขนุนที่ชุมชนน�ามารับ

ประทานเป็นผักเหมือดกับขนมจีนและแกงนั้นปัจจุบันจาก

การศึกษาการผลิตชาต้านอนุมูลอิสระจากผักพื้นบ้าน 5 

ชนิดประกอบด้วยยอดขนุน ผักปลัง ยอดฟักข้าว ผักอีซีก

และผักอีนูน  พบว่า ยอดขนุนก่อนการแปรรูปมีฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระมากที่สุด ร้อยละ 81.17 เมื่อแปรรูปแล้วพบว่า 

ก่อนและหลังชงชายอดขนุนที่ผลิตแบบชาฝร่ังมีฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระมากที่สุด ร้อยละ 78.30 และร้อยละ 79.56 

(Jamjang, 2015) ในขณะที่ Ira and Maria (2016) ได้

ศึกษาสารสกัดเมทานอลจากใบขนุนในการรักษาโรคข้อ

อักเสบรูมาตอยด์ พบว่า สารสกัดจากใบขนุน 150 มก. / 

น�้าหนักตัวกก. มีฤทธิ์ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ได้ นอกจากน้ัน Zhang et al., (2017) ได้ศึกษาการ น�า

เปลือก ซังและเมล็ดขนุนที่เป็นของเหลือใช้จากการผลิต

และการแปรรูปขนุน มาเปรียบเทียบสารต้านอนุมูลอิสระ

และสมรรถภาพในการลดน�า้ตาลในเลอืดพบว่าสารสกดัจาก

เปลือกผลมีค่าฟีนอลิกสูงที่สุดแสดงให้เห็นศักยภาพของ

เปลือกขนุนในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแหล่งใหม่ตาม

ธรรมชาติและสามารถใช้เป็นแหล่งยาลดน�้าตาลในเลือดได้ 

นอกจากนั้นใบและราก ใช้รักษาแผล รักษาโรคผิวหนัง โรค

โลหิตจาง โรคอุจจาระร่วงและโรค หอบหืด (Cardozo Jr, 

et al. ,2016) โดยเฉพาะสารสกัดจากใบให้สารต้านอนุมูล

อิสระที่โดดเด่นและช่วยลดน�้าตาลในเลือดและลดไขมันใน

เลือดสูง (Omar et al., 2011) ส่วนไม้ขนุนน�ามาใช้เป็น

สารต้านอิสระ ต่อต้านริ้วรอย สารต้านการอักเสบและดูแล

ผิว (Nguyen et al., 2012)

ในส่วนเมล็ดขนุนที่ชุมชนมีจ�านวนค่อนข้างมาก 

เน่ืองจากเกษตรกรในชุมส่วนมีการปลูกขนุนจ�าหน่ายและ

แกะเนื้อขนุนส่งโรงงานท�าให้มีส่วนของที่เหลือใช้จากการ

แกะขนุนโดยเฉพาะเมล็ดซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการน�าไปใช้

ประโยชน์นอกจากน�าไปเป็นอาหารสัตว์ (วัว) พร้อมกับซัง

และเปลอืกขนนุซึง่เป็นของเสยีทีเ่กดิจากการแกะเน้ือขนนุซึง่

จากการศึกษาของ Akinmutimi (2006) พบว่า เมล็ดขนุน

ต้ม 60 นาที เหมาะส�าหรับน�าไปใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์

และสัตว์ปีกเพราะเมล็ดขนุนที่ต้ม 60 นาทีจะมีคุณค่าทาง

โภชนาการสูง มีโปรตีนและสารอาหารที่ส�าคัญหลายชนิด

ทั้งยังช่วยลดสารต้านคุณค่าทางโภชนาการโดยยับยั้งการ

ท�างานของไฟติน ร้อยละ 49.72 แทนนิน ร้อยละ 32.98 

ออกซาเลต ร้อยละ 50 ซาโปนิน ร้อยละ 44.25 และทริป

ซิน ร้อยละ 100 ดังนั้นหากชุมชนน�าเมล็ดขนุนไปต้ม ให้สุก 

60 นาที ก่อนน�าไปใช้เป็นเป็นอาหารสัตว์จะท�าให้สัตว์เลี้ยง

ได้คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าการให้ในรูปเมล็ดขนุนดิบ

2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมล็ดขนุนพบว่า 

ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็น

ขนมที่พบเห็นทั่วไปและเป็นที่รู ้จักและคิดว่าจะสามารถ

ท�าได้ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆที่มีราคา

แพง และเมื่อน�าไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส

พบว่า ผู้ประเมิน มีความชอบรวมในผลิตภัณฑ์ทุกรายการ

ระดับ ชอบมาก โดยขนมหม้อแกง ซาลาเปา ขนมไข่หงส์ 

ขนมลูกเต๋าและขนมไดฟุกุ ผู้ประเมินมีความชอบรวมมาก

ท่ีสุด ซ่ึงขนมเหล่านี้เป็นขนมท่ีนิยมบริโภคและ มีจ�าหน่าย

ภายในตลาดนดัชมุชนอยูแ่ล้ว หากมกีารส่งเสรมิให้ชมุชนน�า

เมล็ดขนุนมาท�าขนมต่างๆเหล่านี้เพื่อบริโภคและจ�าหน่าย

จะท�าให้ชมุชนมรีายได้เพิม่ขึน้จากการใช้ประโยชน์จากของ

เหลอืใช้ในชมุชนท�าให้เมลด็ขนนุมคีณุค่ามากขึน้ สอดคล้อง

กับ Albi and Jayamuthunagai (2014) ที่ศึกษาเชิง

วิเคราะห์เก่ียวกับแป้งเมล็ดขนุนและการรวมตัวในพาส

ตา พบว่า การผสมแป้งเมล็ดขนุนลงไปในส่วนผสมแป้ง

พาสตา ร้อยละ 10 ท�าให้ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์เส้น

พาสตามากท่ีสุดและยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้

เส้นพาสตาด้วย ส่วน Sangsorn (2004) ศึกษาการใช้

แป้งพรีเจลาติไนซ์เมล็ดขนุนทดแทนสตาร์ชถ่ัวเขียวใน

ขนมลืมกลืน พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับขนมลืมกลืนที่

ใช้แป้งพรีเจลาติไนซ์เมล็ดขนุนอัตราส่วน ร้อยละ 30 มาก

ท่ีสุดในทุก ๆ ด้าน โดยมีคะแนนด้านสีเท่ากับ 6.89±0.10 

คะแนน กลิ่น 7.05±0.19 คะแนน ความหนืด 6.93±0.21 

คะแนน รสชาติ 7.02±0.27 คะแนน และความชอบรวม 

6.95±0.13 คะแนน ซึง่อยูใ่นระดบัชอบเลก็น้อยถงึชอบปาน

กลาง นอกจากนั้น Ketthongkam (2001) ศึกษาการน�า

แป้งเมล็ดขนุนมาท�าขนมเบื้องไทย โดยใช้แป้งเมล็ดขนุน 

100 % น�าไปทดสอบคุณภาพจากประสาทสัมผัส พบว่า

ผู้ทดสอบชิมมีคะแนนความชอบรวมอยู่ในด้านชอบมาก 

3. คณุค่าผลติภณัฑ์ทีท่�าจากเมลด็ขนนุต่อ 1 หน่วย

บริโภค พบว่า ผลิตภัณฑ์จ�านวน 15 รายการ ยกเว้น ขนม

ลูกเต๋า ขนมเม็ดขนุน ขนมหันตรา ขนมไข่หงส์และขนมโค 
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สามารถบริโภคเป็นอาหารว่างส�าหรบับคุคลทัว่ไปทีต้่องการ

พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี ตามปริมาณสารอาหารท่ี

แนะน�าให้บริโภคประจ�าวันส�าหรับคนไทย อายุตั้งแต่ 6 

ปีขึ้นไป (Thai-RDI) (Food and Drug Administration, 

1998) สอดคล้องกับ Sirichaicwal (2013) ที่กล่าวว่าร้อย

ละของพลังงานที่ควรได้รับจากอาหารว่างคิดเป็นร้อยละ 

10 หรือ 200 กิโลแคลอรีต่อวันเพราะให้พลังงานต่อหน่วย

บริโภคไม่เกนิ 200 กโิลแคลอรหีรอืหากต้องการบรโิภคขนม

ลูกเต๋า ขนมเม็ดขนุน ขนมหันตรา ขนมไข่หงส์และขนมโค 

ก็สามารถบริโภคได้โดยลดปริมาณการบริโภคต่อหน่วยลง

เพื่อควบคุมไม่ให้พลังงานที่ได้รับจากขนมหวานเกิน 200 

กิโลแคลอรี ทั้งนี้เพื่อป้องกันการมีน�้าหนักตัวมากเกินไป 

นอกจากนั้นปริมาณสารอาหารที่ส�าคัญได้แก่โปรตีนและ

ไขมัน พบว่า เมล็ดขนุนเชื่อม เมล็ดขนุนเชื่อมอบแห้งและ

ขนมลูกชุบมีปริมาณโปรตีนมากกว่า 1.80 กรัมและไขมัน

น้อยกว่า 3 กรัม ส่วนเมล็ดขนุนกวน ขนมหม้อแกง ขนม

ทองเอก มีปริมาณโปรตีนมากกว่า 1.8 กรมัเช่นเดียวกบัขนม

สามสหาย ขนมเทียน ขนมไดฟุกุ มีปริมาณไขมันน้อยกว่า 

3 กรัม ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานขนมหวาน อาหาร

ว่างส�าหรับเด็กตามมาตรฐานโภชนาการ (Development 

of a Pilot Provincial Network for Public Policy on 

Food and Nutrition for Thai children Have Good 

Nutrition, 2014) ดังนัน้ผลติภณัฑ์จากเมลด็ขนนุดงักล่าวจงึ

เหมาะส�าหรบัจดัเป็นอาหารว่างทางเลอืกส�าหรบัเดก็เพราะ

มีปริมาณไขมันและโปรตีนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขนม 

อาหารว่างส�าหรับเด็กที่ก�าหนด นอกจากนั้นในส่วนของผู้

บริโภคทั่วไปจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

เพราะเมล็ดขนุนเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

(Deepika et al., 2011)

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

1. ควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนน�าเมล็ดขนุนมา

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน

และเพื่อจ�าหน่ายภายในชุมชน เนื่องจากเป็นของเหลือใช้

ในชุมชนที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งจะช่วย

ให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของเหลือใช้ในชุมชนทั้ง

ยังน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้

2. ส่งเสริมการน�าผลิตภัณฑ์จากเมล็ดขนุนและ

น�าไปจ�าหน่ายหรือใช้ในการจัดเลี้ยงต่างๆ ภายในชุมชน 

โดยเฉพาะขนมหม้อแกง ซาลาเปา ขนมไข่หงส์ ขนม

ลูกเต๋าและขนมไดฟุกุ เพราะผู้ประเมินมีความชอบรวม

มากท่ีสุด สามารถผลิตได้ง่าย เหมาะส�าหรับน�ามาจัดเป็น

อาหารว่างได้เนื่องจากท่ีชุมชนมีการต้อนรับคณะมาศึกษา

ดูงานจ�านวนมาก

 ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่

เหมาะสม รวมท้ังการพัฒนาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู ่

กระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่

ดีของผลิตภัณฑ์ 

2. ควรมีการศึกษาการน�าเมล็ดขนุนไปพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้

กับของเหลือใช้ในชุมชน 

กิตติกรรมประกำศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม 

การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ และความรู้โรคเบาหวาน ทัศนคติ พฤติกรรม

การดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ผู้สูงอายุ และ (3) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ระดับบุคคล และระดับ

ต�าบล กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุ 922 คน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 31 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ ผลการวิจัย พบว่า 

(1) ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง อยู่ในระดับดีมากในทุกด้าน ยกเว้นพฤติกรรมทางด้านการออกก�าลังกายท่ีอยู่ใน

ระดับปานกลาง แรงสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้สมรรถนะแห่งตน อยู่ในระดับมาก ทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพตนเอง

ของผู้สูงอายุ ระดับปานกลาง ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแล อยู่ในระดับมาก (2) รูปแบบ

การวัดพหุระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ มีความตรงเชิงโครงสร้าง และ (3) ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคม (ß = 0.264) การรับรู้สมรรถนะแห่ง

ตน ( ß = 0.201) และทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพตนเอง ( ß = 0.372) ส่งผลโดยตรง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 

และสามารถท�านายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ได้ร้อยละ 40.40 ส�าหรับตัวแปรในระดับต�าบล พบว่า ความรู้

โรคเบาหวาน ( ß = 0.071) ทัศนคติต่อการดูแลผู้สูงอายุ ( ß = 0.276) และพฤติกรรมการดูแล ( ß = 0.106) ของผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.01 และสามารถท�านาย

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ได้ร้อยละ 26.30

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการดูแลตนเอง, ผู้สูงอายุ, โรคเบาหวาน, ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ 

ปัจจัยเชิงสำเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรดูแลสุขภำพตนเอง

ของผู้สูงอำยุที่ป่วยเป็นโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 และไม่สำมำรถควบคุม

ระดับน�้ำตำลในเลือดได้ กรณีศึกษำจังหวัดพิจิตร
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บทน�ำ 

โรคเบาหวาน เป็นที่รู้จักว่าเป็นสาเหตุส�าคัญของ

การเสียชีวิตและความพิการก่อนก�าหนด เป็นโรคเรื้อรังท่ี

ร้ายแรงซึง่เกดิขึน้ได้เมือ่ตับอ่อนผลติอนิซลูนิไม่เพยีงพอ หรอื

เมื่อร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรคเบาหวานและผลจากภาวะแทรกซ้อน ท�าให้เกิดการ

สูญเสียทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญส�าหรับตัวผู้ป่วยโรคเบาหวาน

และครอบครัว ตลอดจนระบบสุขภาพและเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยผลจากภาวะแทรก ซ้อนของโรคเบาหวานจะมี

ผลกระทบอย่างมากต่อผู้ป่วยที่มีอายุสูงขึ้น และไม่สามารถ

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ปกติได้ ผลก

ระทบเหล่านี้สามารถลดลงได้ด้วยการควบคุมระดับน�้าตาล

ในเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

ซึ่งจะท�าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกประเภทสามารถมีชีวิตที่

ยืนยาวและมีสุขภาพท่ีดีข้ึนได้

จากรายงาน Global Age Watch Index 2015 

ประชากรโลกมี 7,349 ล้านคน ในจ�านวนนี้เป็นประชากร

อายุ 60 ปีข้ึนไปประมาณ 901 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 

12 ของประชากรทั้งหมด และคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2030 

ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนเป็น 1.4 พันล้านคน หรือร้อย

ละ 16.5 และภายในปี ค.ศ.2050 จะเพิ่มข้ึนเป็น 2.1 พัน

ล้านคน หรือร้อยละ 21.5 ของประชากรโลก (Help Age 

International, 2015) ในประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 

10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของประชากรท้ังหมด 

และคาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ใน พ.ศ.2577 ประชากร

ผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงข้ึนถึง 19 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 

Abstract 

The purposes of this research were to: (1) study the levels of self-care behaviors, social  

support, perceived self-efficacy, attitudes of the elderly and knowledge about diabetes, as well as the  

behavior and attitudes  towards elderly care among elderly caregivers (2) do multi-level confirmatory 

factor analysis (CFA) of self-care behavior among the elderly at an individual level and a sub-district 

level, and (3) study multi-level causal factors of self-care behavior among the elderly at an individual 

level and a sub-district level. The sample consisted of 922 elderly people and 31 elderly caregivers. 

The data were gathered by using two questionnaires whose reliability values are 0.96 and 0.93. The 

data were analyzed by descriptive statistics, multi-level confirmatory factor analysis and multi-level 

causal factor analysis. The results found that: (1) the level of self-care behavior of the elderly was 

at the highest level and social support and perceived self-efficacy were high. However, the attitudes 

towards self-care of the elderly was moderate. The results on the elderly caregivers found that the 

level of the knowledge, attitudes, and behavior towards elderly care was high (2) The measurement 

model of multi-level self-care behaviors of the elderly was valid structurally or it fit to the empirical 

data. In addition (3) causal factors influencing self-care behaviors of the elderly found that social 

support (ß = 0.264), self-efficacy (ß = 0.201) and self-care attitude (ß = 0.372) As a result, the self-

care behavior of the elderly was 40.40%. For variables at the subdistrict level, knowledge of diabetes  

(ß = 0.071), attitudes towards elderly care (ß = 0.276) and behavioral care (ß = 0.106) directly affect 

the self-care behavior of the elderly. The predictors of self-care behavior of the elderly were 26.30%.

Keywords: self-care behaviors, elderly, diabetes, multi-level causal factors
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29 ของประชากรทั้งหมด 

ผลกระทบจากการมอีายทุีเ่พิม่ขึน้ ส่งผลให้เกดิการ

เปล่ียนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาสุขภาพ ไม่ว่าการมีโรค

เรื้อรังหรือโรคประจ�าตัว ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมต่าง ๆ ท้ัง

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หรือวิถีการด�าเนินชีวิตที่ไม่

เหมาะสม ประกอบกับภาวะเครียด ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่

ท�าให้เกิดโรคต่าง ๆ  อาทิเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบา

หวาน โรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดในสมองตีบ เป็นต้น 

ผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อนของโรคดังกล่าวจะน�าไปสู่

ความพกิารหรอืเสยีชวีติได้ (World Health Organization, 

2006) องค์การอนามัยโลก ได้ระบุว่า ในปี ค.ศ.2014 มี

ประชากรที่ป่วยด้วยโรคเบา หวานทั่วโลกประมาณ 422 

ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ของประชากรทั้งหมด โดย

เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ.1980 ที่มีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานเพียง 

108 ล้านคน หรือร้อยละ 4.7 ของประชากรทั้งหมด โดยใน

ปี ค.ศ.2012 มีผู้เสียชีวิต 1.5 ล้านรายทั่วโลกที่เป็นผู้ป่วย

โรคเบาหวานโดยตรง ส�าหรับสถานการณ์โรคเบาหวานใน

ประเทศไทย พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการ

ส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งท่ี 4 

พ.ศ.2551-2552 และครั้งที่ 5 พ.ศ.2556-2557 มีความชุก

ของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 8.8 

ในจ�านวนน้ี เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

ถึง 1,564,861 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.08 ของผู้สูงอายุ

ทั้งหมด โดยพบว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานในทุกกลุ่มวัย 

ร้อยละ 43.2 ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานมาก่อน 

ส่วนผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและได้รับการรักษาและควบคุม

ระดับน�้าตาลได้ดีมีเพียงร้อยละ 23.7 เท่านั้น

จังหวัดพิจิตร มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ

เช่นเดียวกับในระดับประเทศ จากข้อมูลของส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Public 

Health Office, 2017) พบว่า มีจ�านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 

101,146 คน คิดเป็นร้อยละ 18.65 ของประชากรทั้ง

จังหวัด โดยมีผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วย

เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ�านวน 16,817 คน คิดเป็นร้อย

ละ 16.63 ของผู้สูงอายุทั้งหมด ซึ่งผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรค

เบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 47.78 ไม่สามารถควบคุมระดับ

น�้าตาลในเลือดได้ จากปัญหาดังกล่าว นอกจากพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู ้สูงอายุที่จะส่งผลต่อระดับน�้าตาล

ในเลือดแล้ว ผู้ดูแลผู้สูงอายุถือเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการมี

พฤติกรรมดังกล่าว ซ่ึงจากงานวิจัยของ Paveenakiatti-

kun (2014) และยุวดี รอดจากภัย และคณะ (Rodjarkpai 

et al, 2014) ที่พบว่า ทัศนคติต่อการดูแลผู้สูงอายุและ

พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้สูงอายุด้วย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัย

เชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองของผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และ

ไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ เพื่อน�ามาใช้

เป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็น

โรคเบาหวานท่ีเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี ให้มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดียิ่งข้ึนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และไม่สามารถ

ควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดได้ แรงสนบัสนนุทางสงัคม การ

รับรู้สมรรถนะแห่งตน ทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพตนเอง

ของกลุ่มผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ทัศนคติ

ต่อการดูแลผู้สูงอายุ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุของ

กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ

2. เพื่อศึกษาโครงสร้างการวัดพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และไม่

สามารถควบคมุระดบัน้าตาลในเลอืดได้โดยใช้การวเิคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับ

3. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรม

การดแูลสขุภาพตนเองของผูส้งูอายทุีป่่วยเป็นโรคเบาหวาน 

และไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้น�าแนวคิดพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานของ American As-

sociation of Diabetes Educators--AADE (2010) มา

เป็นกรอบคิดในการศึกษา ร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทาง

สังคม การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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ได้แก่ ทัศนคติของผู้สูงอายุ (Suphunnakul et al, 2017) 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ (Rodjarkpai et al, 2014) รายละเอียดแสดงใน

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การศึกษา ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็น

โรคเบาหวาน และไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด

ได้ กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร โดยมีการศึกษาในระดับบุคคล 

(ตัวผู้สูงอายุ) และระดับกลุ่ม/ต�าบล/ชุมชน (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

หรือ อสม.) มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้

 ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (quan-

titative study) ด้วยการส�ารวจแบบตัดขวาง (cross-

sectional survey)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรในระดับบุคคล คือ ผู้สูงอายุป่วยด้วย

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และไม่

สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ ในเขตพื้นที่จังหวัด

พิจิตร จ�านวน 8,036 ราย และประชากรในระดับต�าบล คือ 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือ อสม. เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุข

ภาพ ในระดับต�าบล จ�านวน 89 ราย 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัได้มาจากการสุม่หลาย

ขั้นตอน (multistage sampling) โดยเลือกพื้นท่ีด�าเนิน

การวิจัย 4 อ�าเภอ จากทั้งหมด 12 อ�าเภอ คัดเลือกโดย

วิธีการเจาะจงเลือก (purposive sampling) ในอ�าเภอท่ีมี

อตัราผูส้งูอายทุีป่่วยเป็นโรคเบาหวานชนดิที ่2 ทีไ่ม่สามารถ

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดสูงที่สุด คือตะพานหิน อ�าเภอ

ที่มีจ�านวนผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานระดับปานกลาง 

2 อ�าเภอ คือ บึงนาราง และโพทะเล อ�าเภอที่มีจ�านวนผู้สูง

อายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานน้อยที่สุด คือ วชิรบารมี และ

เลือกทุกต�าบลในพื้นที่อ�าเภอเป้าหมาย จ�านวน 31 ต�าบล 

สุ่มเลือกผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือ อสม. เชี่ยวชาญด้านการส่ง

เสริมสุขภาพ ในระดับต�าบล แห่งละ 1 คน รวมเป็น 31 

คน และสุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไม่

สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ต�าบลละ 30 คน 

รวมเป็น 930 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ Snijders and 

Bosker (1999) ที่ได้ศึกษาข้อมูล 2 ระดับ และเสนอแนะ

ว่าจ�านวนกลุ่มควรมีอย่างน้อย 10 กลุ่ม แต่การประมาณ

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ

วิเคราะห์พหุระดับ ซึ่งขนาดของกลุ่มที่จะพบปฏิสัมพันธ์

ข้ามระดับควรจะมีอย่างน้อย 30 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมี

กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 30 คน (Heck & Thomas, 2009) 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามที่

ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 ส�าหรับผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน 

ประกอบไปด้วย 5 ส่วนดังต่อไปนี้ (1) ลักษณะส่วนบุคคล 

จ�านวน 10 ข้อ (2) แรงสนับสนุนทางสังคม จ�านวน 20 ข้อ 

(3) การรับรู้สมรรถนะแห่งตน จ�านวน 14 ข้อ (4) ทัศนคติ

ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง จ�านวน 14 ข้อ (5) พฤติกรรม

การดูแลตนเอง จ�านวน 24 ข้อ การแปลความหมายระดับ

คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย

ฉบับท่ี 2 ส�าหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วย 

4 ส่วนดังต่อไปนี้ (1) ลักษณะส่วนบุคคล จ�านวน 6 ข้อ (2) 

ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน จ�านวน 20 ข้อ (3) ทัศนคติ

ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน จ�านวน 13 

ข้อ (4) พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน 

จ�านวน 15 ข้อ การแปลความหมายระดับคะแนนแบ่งออก

เป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย

แบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ได้ผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 6 ท่านก่อน

น�าไปหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยการน�าไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นเบาหวาน

ชนิดที่ 2 และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับ

กลุ่มตัวอย่าง ในพื้นที่ต�าบลวังยาง อ�าเภอคลองขลุง จังหวัด

ก�าแพงเพชร จ�านวนอย่างละ 30 ราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.96 และ 0.93 ตามล�าดับ 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน ธันวาคม 2560 ถึง 

เดือน มีนาคม 2561

งานวจิยันีผ่้านการรบัรองจากคณะกรรมการวจิยัใน

มนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเอกสารรับรองหมายเลข 

0959/2560 วันท่ีรับรอง 27 พฤศจิกายน 2560 ในขณะ

ด�าเนินการวิจัย ผู้วิจัยปฏิบัติตามหลักการพิทักษ์สิทธิ์ของ

ผู้ร่วมวิจัยทุกประการ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและเก็บข้อมูลที่ได้

เป็นความลับ และน�าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้จิยัท�าหนงัสอืขออนญุาตศกึษาและท�าการเกบ็
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รวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ไปยังส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอตะพานหิน ส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอโพทะเล ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

วชิรบารมี และส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอบึงนาราง

2.  ประชุมขอความร ่วมมือจากเจ ้ าหน ้าที่

สาธารณสุขในชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย เป็นผู้ด�าเนิน

การเก็บข้อมูล และชี้แจงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

3. ด�าเนินการเก็บข้อมูล โดยได้รับแบบสอบถาม

ฉบับผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถ

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด ที่ตอบข้อค�าถามครบถ้วน 

จ�านวน 922 ฉบับ จากเป้าหมาย จ�านวน 930 ฉบับ คิดเป็น

อัตราตอบกลับ ร้อยละ 99.14 ซึ่งเป็นอัตราตอบกลับท่ีอยู่

ในเกณฑ์ดี ที่มากกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ของ Babbie 

(1998) และแบบสอบถามฉบับผู้ดูแลผู้สูงอายุ จ�านวน 31 

ฉบับ ร้อยละ 100 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป SPSS 23 ในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ใช้โปรแกรม Mplus 7.11 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงยืนยันพหุระดับ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ 

(multi-level structural equation model) และตรวจ 

สอบความตรงของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลกำรวิจัย 

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากร

คุณลักษณะประชากร ระดับบุคคล ได้แก่ ผู้

สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 และไม่สามารถ

ควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดได้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อย

ละ 68.87 กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 60-69 ปีมากท่ีสุด

ร้อยละ 62.69 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ร้อย

ละ 70.72 สมรสและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 67.14 ผู้สูงอายุ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 37.42 และมีรายได้

เฉล่ียน้อยกว่า 1,500 บาทต่อเดือน โดยผู้สูงอายุป่วยเป็น

โรคเบาหวานมาแล้ว 1-5 ปี ร้อยละ 39.59 ผลการตรวจ

ระดับน�้าตาลในเลือดครั้งสุดท้ายมีค่า มากกว่า 126 mg/

dl ถึงร้อยละ 63.12 และพบว่ามีดัชนีมวลกาย 23-24.9 

กก./ม2. (น�้าหนักเกิน) ร้อยละ 42.19

คณุลกัษณะประชากร ระดบัต�าบล ได้แก่ ผูด้แูล

ผู้สูงอายุ ท่ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.42 มีอายุอยู่

ระหว่าง 46 – 60 ปี ร้อยละ 41.94 สมรสและอยู่ด้วยกัน 

ร้อยละ 58.07 โดยจบการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษา ร้อย

ละ 51.62 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 45.16 

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 3,000 บาท ร้อยละ 51.62

ส่วนท่ี 2 ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ของผูส้งูอาย ุแรงสนบัสนนุทางสงัคม การรบัรูส้มรรถนะแห่ง

ตน ทัศนคติของผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานของ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทัศนคติของผู้ดูแลผู้สูงอายุ และพฤติกรรม

การดูแลผู้สูงอายุ

ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้สูงอายุ ทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก ยกเว้นพฤติกรรม

ทางด้านการออกก�าลังกาย ที่อยู่ในระดับปานกลาง แรง

สนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็นโรคเบา หวาน

ชนิดท่ี 2 ท่ีไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลได้ ท้ัง 4 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 

ท้ัง 2 ด้าน ท่ีอยู่ในระดับมาก ส่วนทัศนคติของผู้สูงอายุ

ท้ังในด้านท่ีเก่ียวกับโรคเบาหวานและการดูแลตนเอง อยู่

ในระดับปานกลาง ท้ัง 2 ด้าน 

 ในส่วนของผู้ดูแลผู้สูงอายุ พบว่า ทั้งความ

รู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ อยู่ในระดับ

มาก ท้ัง 3 ด้าน 

ส่วนที ่3 วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัพหรุะดบั

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็น

โรคเบาหวาน และไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด

ได้ ระดับบุคคล และระดับต�าบล

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุ

ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ พบ

ว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้น (Intraclass Correlation 

Coefficient --ICC) ของตัวแปรพฤติกรรมการออกก�าลัง

กาย = 0.132 การรับประทานอาหาร = 0.079 การรับ

ประทานยา = 0.209 การควบคุมอารมณ์และความเครียด 

= 0.099 การไปพบแพทย์และป้องกันโรคแทรกซ้อน  
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= 0.267 จะเห็นว่าค่า ICC มีขนาดใหญ่ (> 0.05) แสดงว่า

มีความสอดคล้องกันสูง เหมาะสมที่จะน�ามาวิเคราะห์องค์

ประกอบพหุระดับ (Snijders & Bosker, 1999) 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุ

ระดับ พบว่า รูปแบบการวัดพหุระดับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้สูงอายุ (SEC) มีความตรงเชิงโครงสร้าง หรือ

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก

ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ได้แก่ ค่า x2= 

2.486 df = 5 ค่า p = 0.7786 ดัชนี CFI = 1.000 ดัชนี  

TLI = 1.027 ค่า RMSEA = 0.000 ค่า SRMRW = 0.007, 

SRMRB = 0.034 และ x2/df = 0.497 โดยค่า p มากพอท่ี

จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงว่าค่า x2 ไม่มีนัยส�าคัญทาง

สถิติ นั่นคือ โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ค่าดัชนี CFI และ TLI ที่มีค่ามากกว่า .95 ค่า

ดัชนี RMSEA และ SRMR มีค่าเข้าใกล้ 0 และ x2/df มี

ค่าน้อยกว่า 2 (ภาพ 2)

ส�าหรบัความสามารถในการอธบิายความแปรปรวน

ร่วมในตัวแปรแฝงจากค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (R2) พบ

ว่า ในระดบับคุคล ในตวัแปรสงัเกตได้พฤตกิรรมการควบคมุ

อารมณ์และความเครียด (SC4) สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรแฝงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้

สูงอายุ ได้มากที่สุด ร้อยละ 61.30 (R2 = 0.613) น้อยที่สุด

คือพฤติกรรมการไปพบแพทย์และป้องกันโรคแทรกซ้อน 

(SC5) ร้อยละ 20.9 (R2 = 0.209) ส่วนระดับต�าบล พบ

ว่า ตัวแปรสังเกตได้ด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

(SC2) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝง

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ได้มากท่ีสุด ร้อย

ละ 96.20 (R2 = 0.962) น้อยท่ีสุดคือพฤติกรรมการออก

ก�าลังกาย (SC1) ร้อยละ 56.90 (R2 = 0.569) 

 ภำพ 2 โมเดลการวัดพหุระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็น

โรคเบาหวาน และไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด

ได้ ระดับบุคคล และระดับต�าบล

ผลการวเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างชัน้ (ICC) 

ของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.092 ถึง 0.289 

หมายความว่า ข้อมลูในระดบับคุคลมคีวามผนัแปรในระดบั

ต�าบลมากเพียงพอที่จะน�าข้อมูลไปวิเคราะห์พหุระดับได้

การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของรูป

แบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตพุหรุะดบัของปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผลวิเคราะห์

ความกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พหุ

ระดับ พบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

โดยค่า x2= 293.300 df = 243 ค่า p = 0.015 ดัชนี  

CFI = 0.986 ดัชนี TLI = 0.986 ค่า RMSEA = 0.068 ค่า  

SRMR
W
 = 0.028, SRMR

B
 = 0.079 และ x2/df = 1.624 ถึง

แม้ว่าค่าสถติไิคสแควร์จะพบนยัส�าคญัทางสถติซิึง่ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องของโมเดล ซ่ึงปกติ

แล้วค่าสถิติไคสแควร์จะได้รับผลกระทบจากกลุ่มตัวอย่าง

ขนาดใหญ่ จงึท�าให้เกดิโอกาสการมนียัส�าคัญทางสถติไิด้ง่าย 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงพิจารณาดัชนีความกลมกลืนอื่นๆ ประกอบ

ร่วม โดยค่าดัชนี CFI และ TLI ที่มีค่ามากกว่า 0.95 ถือว่า

มีความสอดคล้องดี ค่าดัชนี RMSEA และ SRMR
W
, SRMR

B
 

มีค่าต�่ากว่า 0.08 ถือว่ามีความสอดคล้องพอใช้ และ x2/

df น้อยกว่า 2 ถือว่ารูปแบบมีความสอดคล้องดี ดังนั้นผล

การวิเคราะห์ครั้งน้ีจึงยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่ารูปแบบ

ความ สัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามทฤษฎี มีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

เมื่อพิจารณาตัวแปรระดับบุคคล พบว่า ตัวแปรท่ี

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผู้สูงอายุมากที่สุด คือ ทัศนคติของผู้สูงอายุ (ATT) ( ß = 

0.372) รองลงมาคือ แรงสนับสนุนทางสังคม (SOS) ( ß = 

0.264) และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน (SEE) ( ß = 0.201)

ส�าหรับตัวแปรท�านายที่มีอิทธิพลโดยรวมเชิง

บวกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุสูงที่สุด คือ 

ทัศนคติของผู้สูงอายุ (ATT) ( ß = 0.414) เมื่อพิจารณาค่า

สัมประสิทธิ์ความเที่ยง (R2) ของตัวแปรแฝงพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในระดับบุคคล พบว่า ทัศนคติของ

ผู้สูงอายุ (ATT) แรงสนับสนุนทางสังคม (SOS) และการรับ

รู้สมรรถนะแห่งตน (SEE) ร่วมกันอธิบายความแปรปรวน

ของตัวแปรพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุได้ร้อย

ละ 40.40 (R2 = 0.404) นอกจากนี้อิทธิพลโดยรวมที่ส่ง

ผลต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน สูงที่สุดคือ แรงสนับสนุน

ทางสังคม (SOS) ( ß = 0.693) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ

ความเท่ียง (R2) พบว่า ตัวแปรทัศนคติของผู้สูงอายุ (ATT) 

และแรงสนับสนุนทางสังคม (SOS) ร่วมกันอธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้สูง

อายุได้ร้อยละ 56.80 (R2 = 0.568)

ในส่วนตัวแปรระดับต�าบล พบว่า ตัวแปรท�านาย

ท่ีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้สูงอายุสูงที่สุด คือ ทัศนคติของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ATC)  

( ß = 0.276) รองลงมาคือ พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ 

(PRT) ( ß = 0.106) และความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวานของ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (KLO) ( ß = 0.071) ถึงแม้ว่าความรู้เกี่ยว

กับโรคเบาหวานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (KLO) จะมีอิทธิพล

ทางตรงต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุต�่า แต่

พบว่าเป็นตัวแปรท�านายท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุท่ีสูงท่ีสุด โดยส่งผ่านทัศนคติ

ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ATC) และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ 

(PRT) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.129 ( ß = 0.129)

ส�าหรับตัวแปรท�านายที่มีอิทธิพลโดยรวมเชิงบวก

ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในระดับต�าบลสูง

ท่ีสุด คือ ทัศนคติของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ATC) ( ß = 0.299) 

เมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิค์วามเทีย่ง (R2) ของตวัแปรแฝง

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในระดับต�าบล พบ

ว่า พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ (PRT) ทัศนคติของผู้ดูแลผู้

สูงอายุ (ATC) และความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานของผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ (KLO) ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุได้ร้อยละ 26.30  

(R2 = 0.263) ส�าหรับอิทธิพลโดยรวมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

การดูแลผู้สูงอายุ สูงที่สุดคือ ทัศนคติของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

(ATC) ( ß = 0.215) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความ

เท่ียง (R2) พบว่า ทัศนคติของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ATC) และ

ความรูเ้กีย่วกบัโรคเบาหวานของผูด้แูลผูส้งูอาย ุ(KLO) ร่วม
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1. ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุม

ระดับน�้าตาลในเลือดได้ อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน ยกเว้น

พฤติกรรมทางด้านการออกก�าลังกายที่มีระดับปานกลาง 

อาจเน่ืองมาจากอายุที่มากขึ้นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็น

ไปด้วยความยากล�าบาก สถานที่ออกก�าลังกายอยู่ห่างไกล

จากบ้าน ท�าให้การเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้

สูงอายุเป็นไปด้วยความล�าบาก และระดับพฤติกรรมการ

รับประทานยา มีระดับสูงที่สุด อธิบายได้ว่าผู้ป่วยที่มีระยะ

เวลาการเจบ็ป่วยทีย่าวนาน จะเกดิการเรยีนรู ้จากค�าแนะน�า 

หรือค�าชี้แนะในด้านการใช้ยาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

บ่อยคร้ังส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล

ตนเองในทางที่ดีขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาของปัทมา 

สุพรรณกุล และคณะ (Suphunnakul et al, 2017) ท่ี

ได้ศึกษา ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูง

อายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสุโขทัย และ

เอกภพ จันทร์สุคนธ์, วิภาดา ศรีเจริญ และกิ่งแก้ว ส�ารวย

ร่ืน (Junsukon, Srijaroen and Samruayruen, 2017) 

ในส่วนของทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 

อยู่ในระดับปานกลาง อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการไม่มี

โอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น การไม่ได้

รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ส่วนแรงสนับสนุน

ทางสังคม มีระดับมากในทุกด้าน ทั้งในด้านการประเมินค่า 

ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านอารมณ์ และด้านการสนับสนุน

ทรัพยากร สอดคล้องกับการศึกษาของณัชกร สุทธิวรรณ 

และคณะ (Sutthiwan et al, 2012)  ส่วนปัจจัยด้านการ

รับรู้สมรรถนะแห่งตนที่อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ Paveenakiattikun (2014) และในส่วนของ

ความรู้ ทัศนคติในการดูแลผู้สูงอายุ และพฤติกรรมการ

ดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน 

สอดคล้องกับการศึกษาของ ยุวดี รอดจากภัย และคณะ 

(Rodjarkpai, et al, 2014) ที่พบว่า พฤติกรรมสุขภาพ

ของผู้สูงอายุจะดีขึ้น ถ้าพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุของผู้

ดูแลดีขึ้น ดังนั้น หากจะท�าให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการดูแล

สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เจ้า

หน้าที่สาธารณสุขควรจะมีการพัฒนาทักษะในเรื่องการใช้

กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีบทบาท

ในการสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้มี

พฤติกรรมในการดูแลตนเองท่ีดี

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุ

ระดับ พบว่า รูปแบบการวัดพหุระดับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้สูงอายุ มีความตรงเชิงโครงสร้าง หรือมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และความสามารถในการ

อธบิายความแปรปรวนร่วมในตวัแปรแฝงจากค่าสมัประสทิธิ์

ความเทีย่ง ในระดบับุคล ทีพ่ฤตกิรรมในการควบคมุอารมณ์

และความเครยีด สามารถอธบิายพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ

ตนเองของผู้สูงอายุได้มากท่ีสุด ท้ังนี้อธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุ

ท่ีป่วยเป็นโรคเบาหวาน ในระยะแรกๆ อาจจะส่งผลกระ

ทบทางจิตใจ เช่น กลัว กังวล ไม่ยอมรับการเจ็บป่วย แต่

ในระดับต�าบล พบว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

สามารถอธิบายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูง

อายุได้มากท่ีสุด อาจเป็นเพราะผู้ดูแลผู้สูงอายุได้รับข้อมูล

ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารของผู้ป่วย

โรคเบาหวาน จึงให้คุณค่าต่อพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารมากท่ีสุด 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็น

โรคเบาหวาน และไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลใน

เลือดได้ ระดับบุคคล และระดับต�าบล พบว่า รูปแบบ

เชิงสาเหตุพหุระดับดังกล่าวกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถึงแม้

ค่า p ยังไม่มากพอท่ีจะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน นั่นคือ ยังไม่

สามารถยอมรับสมมติฐานว่ารูปแบบเชิงสาเหตุพหุระดับ

มีความตรง เนื่องจากปกติแล้วค่าสถิติไคสแควร์จะได้รับ

ผลกระทบจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ แต่การวิจัยนี้กลุ่ม

ตัวอย่างระดับต�าบล มีจ�านวน 31 กลุ่ม ท�าให้ต้องพิจารณา

ดัชนีความกลมกลืนอื่นๆ ประกอบร่วม คือค่าดัชนี CFI 

และ TLI ท่ีมีค่ามากกว่า 0.95 ถือว่ามีความสอดคล้องดี  

(Hox, 2010; Kelloway, 2015) ค่าดัชนี RMSEA และ 

SRMR
W
, SRMR

B
 มีค่าต�่ากว่า 0.08 ถือว่ามีความสอดคล้อง

พอใช้ (Kelloway, 2015; Schumacker & Lomax, 2010) 

และ x2/df น้อยกว่า 2 ถือว่ารูปแบบมีความสอดคล้องดี 

(Schumacker & Lomax, 2010) ดังนั้นผลการวิเคราะห์

ครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานหลักท่ีว่ารูปแบบความ สัมพันธ์

เชิงสาเหตุพหุระดับของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามทฤษฎี มีความสอดคล้องกับ
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือรูปแบบมีความตรง แบ่งตามระดับ

การท�านายได้ดังนี้

3 .1 ตัวแปรท�านายระดับบุคคล พบว ่า 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุได้รับอิทธิพลทาง

ตรงเชิงบวกจากทัศนคติในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูง

อายุ แรงสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้สมรรถนะแห่ง

ตน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ (p < 0.01) โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ร่วมการท�านาย ได้ร้อยละ 40.40 แสดงว่า 

ผู้สูงอายทุีม่ทีศันคตต่ิอโรคเบาหวานและการรบัรูส้มรรถนะ

แห่งตนที่ดี ร่วมกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีมาก

พอ  จะส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Gao et al. (2013) 

พบว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์กับระดับ

น�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด และการรับรู ้สมรรถนะแห่ง

ตน แรงสนับสนุนทางสังคม อย่างมีนัยส�าคัญ และปัทมา 

สุพรรณกุล และคณะ (Suphunnakul et al, 2017) ท่ี

ได้ศึกษา ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูง

อายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสุโขทัย ท่ีพบ

ว่า แรงสนับสนุนทางสังคม มีอ�านาจในการท�านายสูงที่สุด 

ซึ่งหากผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หากได้

รับการสนับสนุนด้านปัจจัย สิ่งของ และการสนับสนุน

ด้านการให้ก�าลังใจ การเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิด เช่น คู่

สมรส บุตร หลาน ญาติ เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีขึ้น  ในส่วนของการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมาก และส่งผล

โดยตรงต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 

อาจเนือ่งมาจากประสบการณ์ชวีติของผูส้งูอายแุละการป่วย

เป็นโรคเบาหวานมานาน และการรับรู้ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข จะท�าให้ผู้สูงอายุมีความเชื่อมั่นในตนเอง และ

รับรู้ว่าตนมีความสามารถในการที่จะเผชิญกับสถานการณ์

แบบเดียวกับที่เคยรับรู้มา และส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้สูงอายุในที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ 

Phetarvut, Watthayu, and Suwonnaroop (2011) 

ที่พบว่า การรับรู ้สมรรถนะแห่งตนส่งผลต่อพฤติกรรม

การดูแลตนเอง (ß = .509, p < .001) สอดคล้องกับ  

Mohebi et al (2018) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการ

สนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้

ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงการสนับสนุน

ทางสังคมและการดูแลควบคุมโรคเบาหวานด้วยตนเอง

มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการควบคุมระดับน�้าตาล

ในเลือดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ถึงแม้ว่าแรงสนับสนุน

ทางสังคม จะท�าให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพของผู ้สูงอายุ

ที่ดีขึ้น แต่ถ้าให้มีความยั่งยืน ผู้สูงอายุควรจะได้รับแรง

สนับสนุนทางสังคม ในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใน

การรับรู้สมรรถนะของตนอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่ง 

Jingxuan et al (2017) พบว่า การกระตุ้นและสร้างแรง

จูงใจให้เกิดขึ้นเป็นเวลานาน 6 เดือน ผู้สูงอายุมีพฤติกรรม

สุขภาพดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ (P <0.001) 

นอกจากแรงสนับสนุนทางสังคมและการรับรู ้สมรรถนะ

แห่งตนแล้ว ยังพบว่าทัศนคติต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

มีอ�านาจท�านายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่

ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 สูงท่ีสุด กล่าวคือ ผู้ป่วย

เบาหวานที่มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองจะ

สมัครใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้นเพราะมีความเชื่อว่าเมื่อ

ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการควบคุมระดับน�้าตาล

ในเลือด สอดคล้องกับเอกภพ จันทร์สุคนธ์, วิภาดา ศรี

เจริญ และก่ิงแก้ว ส�ารวยรื่น (Junsukon, Srijaroen and 

Samruayruen, 2017) ที่ศึกษาปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเขตอ�าเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีพยากรณ์พฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ ทัศนคติ 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม 

ระยะเวลาป่วยเป็นโรคเบาหวาน และการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สามารถร่วมกันพยากรณ์ของพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ร้อยละ 39.8 อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

3.2 ตัวแปรท�านายระดับต�าบล พบว่า ตัวแปร

ท�านายท้ัง 3 ตัวแปร ในระดับต�าบล ได้แก่ ทัศนคติ ความ

รู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ มี

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้

สูงอายุ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ (p < 0.01) โดย

มีค่าสัมประสิทธิ์ร่วมการท�านาย ได้ร้อยละ 26.30 แสดง

ว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีทัศนคติ ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุท่ีดี จะส่งผลต่อพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุด้วย ถึงแม้ว่าความรู้เกี่ยวกับ

โรคเบาหวานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะมีอิทธิพลทางตรงต่อ
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุต�่า แต่พบว่าเป็น

ตัวแปรท�านายที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูส้งูอายทุีส่งูทีส่ดุ โดยส่งผ่านทศันคติของผูด้แูลผู้

สูงอายุ  และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุ สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ ยุวดี รอดจากภัย, กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และ

ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ (Rodjarkpai, Rojpaisarnkit and 

Pongsaengpan, 2014) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาชุมชน

และครอบครัวต้นแบบเพือ่ดูแลผูส้งูอาย ุพบว่า คะแนนเฉลีย่

การรับรู้คณุค่าในตนเอง และพฤติกรรมสขุภาพของผูส้งูอายุ

ดีขึ้น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อคะแนนเฉลี่ย

การรับรู้คุณค่าในตนเองของผู้ดูแล และพฤติกรรมการดูแล

ผู้สูงอายุของผู้ดูแล ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการ

ทดลอง ดีขึ้นและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) ส่วน Erin et al. (2017) ที่พบว่า การท่ีผู้

ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลได้ มีผู้

ดูแลที่ไม่เป็นทางการ คอยช่วยให้การสนับสนุนทางสังคม 

ในด้านการรับประทานอาหาร การตรวจเท้า การตรวจสอบ

ระดบัน�า้ตาลในเลือด การรบัประทานยา และการออกก�าลงั

กาย จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน�้าตาลได้ดีขึ้น 

โดยเฉพาะด้านการรับประทานยา โดย Gucuk (2015) ได้

สรุปไว้ว่า ในการควบคุมภาวะเบาหวานของผู้สูงอายุ และ

การจัดการพฤติกรรมเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน การเพิ่ม

ความร่วมมือระหว่างผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและ

ผู้ดูแลเป็นสิ่งที่จ�าเป็น 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้ 

จากการศึกษา ผู ้วิ จัยมีข ้อเสนอแนะคือ การ

ประยุกต์รูปแบบเชิงสาเหตุในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ

พหุระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และไม่สามารถ

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ เป็นวิธีการเชิงสถิติที่มี

โครงสร้างข้อมูลเป็นระดับลดหลั่นและมีความซับซ้อน 

การวิเคราะห์ผลทางสถิติที่ได้ จะต้องกระท�าโดยมีความ

เข้าใจในกระบวนการ และบริบทของพื้นที่จังหวัดพิจิตร 

ดังนั้นหากหน่วยงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากขอบเขตการ

วิจัยในครั้งน้ีต้องน�าไปปรับใช้ทั้งในส่วนของเครื่องมือและ

ตัวแปรท่ีเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติที่ได้จำกผลกำรวิจัย

1. ปัจจัยในระดับบุคคล จากผลการวิจัยพบว่า 

พฤติกรรมทางด้านการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุอยู่ใน

ระดับปานกลาง เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ควรให้ความรู้ด้าน

การออกก�าลังกายที่เหมาะสมกับผู ้สูงอายุ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ควรสนบัสนนุอปุกรณ์ การจดัหาสถาน

ท่ีให้ผู้สูงอายุได้ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสม 

2. ปัจจัยในระดับต�าบล ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติ 

ความรู้เก่ียวกับโรคเบาหวาน และพฤติกรรมการดูแลผู้สูง

อายุของผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้สูงอายุ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง ควรจะสนับสนุนให้ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือ อสม. 

เชี่ยวชาญ ด้านการส่งเสริมภาพ ให้มีความรู้ในการที่จะ

ดูแลผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรม และอบรมฟื้นฟูความรู้

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างต่อ

เนื่อง ในขณะเดียวกัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ควร

สนับสนุนทรัพยากร และอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด อันจะท�าให้ผู้

สูงอายุเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีดี และยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในกลุ่มผู้ผู้สูง

อายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และควบคุมระดับ

น�้าตาลในเลือดไม่ได้ กับกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อยืนยัน

ข้อมูลการให้ความหมายและการให้คุณค่าของพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีมุมมอง

แตกต่างกัน

2. พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดส�าหรับผู้สูงอายุที่ป่วยเป็น

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาล

ในเลือดได้ โดยมุ ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมเก่ียวกับแรง

สนับสนุนทางสังคม ทัศนคติต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและการควบคุมระดับน�้าตาล

ในเลือด ร่วมกับการประเมินผลโปรแกรม  
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความเครียดและระดับการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (2) ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระดับความเครียดและระดับการ

จัดการความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบุคคล แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง และแบบสอบถามการจัดการความเครียด กลุ่มตัวอย่างคือ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ�านวน 342 คน  ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

SPSS for windows  ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 

unpaired t-test, One-way ANOVA และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (least significant difference) 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ส่วนใหญ่มีระดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ คิดเป็นร้อยละ 39.8 และ ระดับความเครียดสูงกว่า

ปกติเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 35.1 (2) ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความเครียด ได้แก่ เพศ (p < 0.05)  และกลุ่มสาขาวิชา   

(p < 0.01)  (3) การจัดการความเครียด อยู่ในระดับปานกลาง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.8 (4) ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดการความเครียด ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชา  (p < 0.01)  และรายได้ท่ีได้รับ (p < 0.01)

ค�ำส�ำคัญ: นักศึกษา, ความเครียด, การจัดการความเครียด

Abstract 

The purposes of this descriptive research were to study (1) the levels of stress and the 

levels of stress management of Eastern Asia University’s students (2) the factors related to the 

levels of stress and the levels of stress management of Eastern Asia University’s students. Three  

questionnaires were used: the personal information questionnaire, the stress questionnaire, and the stress  

management questionnaire. The sample included 342 Eastern Asia University’s students. Stratified  

random sampling was used. The SPSS for Windows was used for descriptive and inferential statistical 

analysis. Descriptive statistics were percentage, mean, standard deviation, while inferential statistics 

were done for unpaired t-test, one-way ANOVA, and LSD (Least Significant Difference) results revealed 

that (1) most of students (39.8%) had the normal levels of stress and 35.1% had the ‘high mild’  
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บทน�ำ 

ความเครียดเป็นสาเหตุท�าให้เกิดโรคทางกายและ

โรคทางจิต โดยพบว่า 50-60% ของโรคทางกาย เกิดจาก

ภาวะเครียด ซึ่งความเครียดในระดับเล็กน้อยเป็นสิ่งจ�าเป็น

ส�าหรับสิ่งมีชีวิตและการด�ารงไว้ซึ่งสุขภาพ แต่สภาวะ

ความเครียดที่มีอยู่เป็นเวลานานที่เรียกว่า Chronic Stress 

จะมีผลท�าให้เกิดความไม่สมดุลของระบบฮอร์โมน ซ่ึงเป็น

ชีวเคมีที่ส�าคัญของร่างกาย เมื่อร่างกายเกิดภาวะฮอร์โมน

ท่ีไม่สมดุล การท�างานของระบบต่างๆภายในร่างกายจะ

บกพร่อง โดยเฉพาะระบบการไหลเวียนโลหิต รวมทั้งมีผล

ต่อระบบภมูคิุม้กนัโรค จงึท�าให้เกดิทางกายหลายโรค ได้แก่ 

มะเร็ง แผลในกระเพาะอาหาร ล�าไส้อักเสบ แผลในล�าไส้ 

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคพิษ

สุราเรื้อรัง และปวดศีรษะข้างเดียว  ความเครียดยังก่อให้

เกิดปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม อาจท�าให้

อารมณ์แปรปรวน คดิสบัสน ความจ�าเสือ่ม การรบัรูบ้กพร่อง

และบิดเบือน นอนไม่หลับ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งถ้า

มีความเครียดอยู่เป็นเวลานาน ท�าให้เกิดโรคประสาทและ

โรคจิตในที่สุด (Kiawkingkaew, 2011) บางรายรุนแรง

ถึงขั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งสาเหตุของความเครียด เกิดจากความ

กดดัน ความวิตกกังวล ความคับข้องใจ ความขัดแย้ง และ

ความผิดปกติทางด้านร่างกาย (Phuwasitthinan, 2008 )

จากการส�ารวจของ Ministry of public health 

(2017) พบว่า มีอัตราการฆ่าตัวตาย 6.03 ต่อประชาการ

แสนคนเมือ่พิจารณาสขุภาพจติตามวยัของประชากร พบว่า 

กลุ่มเสี่ยงที่ จะมีปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่  กลุ่มเยาวชนอายุ 

15 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.6 ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรอง

จากกลุ่มผู้สูงอายุ (Jumrudridthirong, Prasatkhun, and 

Chulead, 2010)  จากการศึกษาของ Prateepteranun 

(2014)  เรื่องอัตราการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัด

สุพรรณบุรี พบว่า ผู้พยายามฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

วัยรุ่นและวัยท�างานตอนต้น นักศึกษามหาวิทยาลัย จัด

เป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เนื่องจากมีการ

ปรับตัวสูง ส่งผลให้เกิดความเครียด จากปัจจัยด้านสังคม 

สิ่งแวดล้อม ด้านการเรียนท่ีแตกต่างจากการเรียนระดับ

มัธยม ต้องมีการปรับตัวเข้ากับอาจารย์และเพื่อนใหม่ การ

ปฏิบัติตามกฎมหาวิทยาลัย การสอบเก็บคะแนน การเต

รียมตัวเข้าสู่วัยท�างานอาจท�าให้นักศึกษารู้สึกวิตกกังวล 

กดดัน เกิดความเครียด ความสับสน ท้อแท้ต่อการเรียน 

ประสิทธิภาพในการเรียนลดลง  จะเห็นได้ว่า การปรับ

ตัวทางสังคมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นเรื่องที่

มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ซ่ึงหากนักศึกษามีการปรับตัวทาง

สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะมีความมั่งคงในการ

แสดงบทบาทของตน (Suwankod, 2010) 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร ์นเอเชีย มีวิสัยทัศน ์คือ  

Efficiency and Ethics หมายถงึประสทิธภิาพและจรยิธรรม 

Adaptive Ability หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว 

Universal Wisdom หมายถึง ปัญญาอันเป็นสากล ซึ่งงาน

วิจัยนี้ได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด คือ 

Adaptive Ability คือต้องการให้นักศึกษามีความสามารถ

ในการปรับตัวเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ รู้เท่าทันเหตุการณ์

ต่างๆ มีความเข้าใจในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อม

ที่จะใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ในทุกสถานการณ์ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความเครียดและ

การจัดการความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชีย จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา

สุขภาพกายและสุขภาพจิต และเป็นแนวทางในการส่ง

เสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาต่อไป

levels of stress. (2) the factors related to the levels of stress were gender (p < 0.05);  and the group of 

subject branch  (p < 0.01) (3) 91.8% of the Eastern Asia University’s students had the medium levels 

of stress management (4) the factors related to the levels of stress management depended on the 

group of subject branches (p < 0.01) and income (p < 0.01)

Keywords: students, stress, stress management
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดและระดับการ

จดัการความเครยีดของนักศึกษามหาวทิยาลยัอสีเทิร์นเอเชีย

2. เพือ่ศึกษาปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัระดับความเครยีด

และระดบัการจัดการความเครียดของนักศึกษามหาวทิยาลยั

อีสเทิร์นเอเชีย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ความหมายของความเครียด

Ministry of public health (2010) กล่าวว่า ความเครียด 

หมายถึง สภาพจิตใจและร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็น

ผลจากการที่บุคคลนั้นต้องปรับตัวต่อสิ่งที่มากระตุ้น สิ่งเร้า 

และสิ่งแวดล้อมที่มากดดันหรือคุกคาม ท�าให้บุคคลนั้นเกิด

ความเครียด หรือความไม่สบายใจ ความวิตกกังวลต่อสิ่ง

ต่างๆ และความกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ทฤษฎีควำมเครียด (Phuwasitthinan, 2008 )

ทฤษฎีความเครียดด้านจิตวิทยาประกอบด้วย 3 

รูปแบบ ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบพื้นฐานของการตอบสนอง (response-

based model) อธิบายว่า ความเครียดเป็นกลุ่มของสิ่ง

รบกวน ขดัขวางการตอบสนองสรรีวทิยาของบคุคลต่อภาวะ

คุกคาม ทฤษฎีกลุ่มนี้ได้แก่ ทฤษฎีพื้นฐานความเครียดของ

เซลเย ทีอ่ธบิายว่า ความเครยีดเป็นการตอบสนองของบคุคล

ต่อการกระตุ้น ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของกลุ่มอาการท่ีไม่

เฉพาะเจาะจง เป็นต้น

2. รูปแบบพืน้ฐานของสิง่เร้า (stimulation based 

model) เป็นรูปแบบที่อธิบายว่า ความเครียดเป็นกลุ่มของ

ของสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้ากระตุ้นให้เกิด

การตอบสนองและสิง่เร้าเหล่านีเ้ป็นบ่อเกดิของความเครยีด

ที่ท�าให้มนุษย์ต้องปรับตัว

3. รูปแบบปฏิสัมพันธ์ของความเครียด (interac-

tion model of stress) เป็นรูปแบบที่มีพื้นฐานแนวคิด

จาก 2 รูปแบบแรกรวมกนั และศกึษาในมติิทีว่่าความเครยีด

เป็นความไม่สมดุลระหว่างความต้องการและและความ

สามารถในการตอบสนองของบุคคล ความเครียดจะเกิด

ข้ึนเมื่อบุคคลได้รับการคุกคมและไม่สามารถจัดการกับ

ความเครียดนั้นได้ 

ปัจจัยท่ีท�าให้เกิดความเครียด

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียด (Tangkittipaporn, 

2016 ) แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors) 

- ภมูหิลงัส่วนบคุคล (personal background) 

หมายถึง ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ เช่น 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส การเป็นหวัหน้า

ครอบครัว การประกอบอาชีพ ต�าแหน่งทางสังคม รายได้ 

หนี้สิน และท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น

- บุคลิกภาพ (personality) เป็นภาพรวม

ของลักษณะนิสัยท่ีแตกต่างกันระหว่างบุคคล ซ่ึงลักษณะ

นิสัยประจ�าบุคลิกภาพเป็นปัจจัยบ่งช้ีถึงแนวโน้มของการ

แสดงพฤติกรรมและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัว 

ดังนั้น ผู้ที่มีลักษณะนิสัย บุคลิกภาพที่แตกต่างกัน ย่อม

เกิดความเครียดท่ีแตกต่างกัน

- สภาพจิต (mental state) ความอดทนต่อ

สถานการณ์ที่เข้ามาคุกคามได้ดี คือ สภาพจิตที่มีความ

สุข (happy) ส่วนสภาพจิตที่มีความอดทนต่อสถานการณ์

คุกคามได้ต�่า คือสภาพจิตที่มีความคับข้องใจ (frustration) 

และความขัดแย้งใน (conflict)

- การเปลี่ยนแปลงในชีวิต (life changes) มี

ท้ังท่ีเกิดข้ึนอย่างช้าๆ เช่น การแต่งงาน การเปลี่ยนงานใหม่ 

การเข้าสู่วัยทอง เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การป่วยเป็นโรคร้ายแรง การสูญ

เสียบุคคลอันเป็นรัก เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วย่อมมีผลการกระตุ้นให้บุคคลเกิดความรู้สึกกังวล

ใจ ประหม่าและเครียด

2. ปัจจัยภายใน (external factors)

- สภาพแวดล้อมทั่วไป ได้แก่ เศรษฐกิจ 

วฒันธรรม ศาสนา กฎหมาย การเมอืง เทคโนโลย ีสิง่อ�านวย

ความสะดวกภายในชมุชน ปัญหาสงัคมและภยัพบิตั ิเป็นต้น

- สภาพแวดล้อมเก่ียวกับงาน ได้แก่ ลักษณะ

งาน บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่า

เพื่อนร่วมงาน และบรรยากาศภายในองค์กร เป็นต้น



162 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

ประเภทของความเครียด

ความเครียดออกเป็น 2 ประเภท (Trakanwijit, 

2014)

1. ความเครียดเฉียบพลัน (acute stress) 

เป็นความเครียดท่ีเกิดขึ้นทันที่ที่เกิดความไม่สมดุล หรือ

ถูกกดดันจากสภาพแวดล้อม สถานการณ์เร่งด่วน ท�าให้

ร่างกายและจิตใจแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ โดยกระตุ้นระบบ

ประสาทและมีการหลั่งฮอร์โมน ท�าให้ใจสั่น มือสั่น ตัว

เย็น เหง่ือออกตามมือตามเท้า ปวดเกร็ง อ่อนเพลีย นอน

ไม่หลับ ประจ�าเดือนมาไม่ปกติ เป็นต้น ท�าให้เกิดความ

หวั่นไหวทางอารมณ์ ซึ่งเมื่อความเครียดหายไป ร่างกาย

จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

2. ความเครียดเรื้อรัง (chronic stress) เป็น

ความเครยีดทีถ่กูสะสมเป็นเวลานานโดยไม่มกีารผ่อนคลาย

อย่างสมดุล หรือไม่สามารถจัดการให้หมดไปได้ จึงก่อน

ให้เกิดสภาวะความเหนื่อยล้าทางจิตใจ อาการแสดงออก

คือ ความเครียดผสมกับความกังวลและอารมณ์เศร้า รู้สึก

น้อยใจและไร้ค้า ความสนใจต่อสิ่งต่างๆลดน้อยลง สมาธิ

ในการท�างานลดลง ความสามารถในการจดจ�าน้อยลง และ

นอนไม่หลับ เป็นต้น อาการแสดงทางกาย ได้แก่ ปวดศีรษะ 

ปวดหลัง ปวดท้อง โรคหัวใจ หลอดเลือดอุดตัน เป็นแผล

ในกระเพาะอาหาร โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ต่างๆ เป็นต้น

ระดับความเครียด

ความเครียดแบ่งเป็น 3 ระดับ(Phothirat, 2010)

1. ความเครยีดระดับต�า่ จะท�าให้มนุษย์สามารถ

ท�าสิ่งที่ยากเกินกว่าก�าลังสติปัญญาและความสามารถใน

เวลาปกติจะท�าได้ จะท�างานได้ในระดับที่ยากขึ้น และสร้าง

ความสุขใจให้กับมนุษย์ได้

2 ความเครียดระดับปานกลาง เป็นพัฒนาการ

ด้านลบจากการสะสมความเครียดในระดับต�่าหลายต่อ

หลายครั้งในช่วงเวลาหน่ึง ความเครียดส่วนใหญ่เกิดจาก

จิตใจเป็นหลกั ซึง่ความเครยีดระดบันีม้คีวามเสีย่งอย่างมาก 

หากสะสมไว้นานเกินไป อาจน�าไปสู่การกระท�าแบบย�้าคิด

ย�้าท�าเกินกว่าคนปกติทั่วๆไป ตามมาด้วยโรคนอนไม่หลับ 

หรือติดส่ิงเสพติด เพราะหาทางออกที่ดีไม่ได้

3. ความเครียดในระดับรุนแรง เป็นอาการ

เรื้อรังมายาวนาน เช่น เกิดจากความไม่ลงรอยกันของ

ครอบครัว การตกงาน หรือปัญหารายได้ เป็นต้น ซ่ึงอาจ

ท�าให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ถึงข้ันเป็นโรคซึมเศร้า 

วิกลจริต ไม่ยอมรับรู ้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น สร้างโลก

จินตนาการของตัวเองข้ึนมาและไม่สามารถควบคุมสติและ

ร่างกายของตนเองได้ในท่ีสุด

การจัดการความเครียด

Precha (2009) สรุปความหมายของพฤติกรรม

การจัดการความเครียดว่า หมายถึง การท่ีบุคคลท�าให้

ความเครียดลดลงหรือขจัดให้หมดไป เพื่อป้องกันหรือลด

ความทุกข์ทรมานที่เกิดจากความเครียดโดยบุคคลจะใช้

สติปัญญาในการเลือกวิธีการจัดการความเครียดท่ีเคยใช้

แล้วประสบความส�าเร็จ และหากวิธีใดแล้วไม่ประสบความ

ส�าเร็จ บุคคลนั้นก็จะเลือกวิธีการจัดการความเครียดวิธีอื่น

วิธีจัดการความเครียด ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน 

(Koomthawiporn, 2010)

1. การสร้างทักษะการรับรู ้การตอบสนองต่อ

ความเครียดของตนเอง คือข้ันตอนการสังเกตปฏิกิริยาทั้ง 

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเอง ต่อ

ความเครียด ข้ันตอนนี้ช่วยให้สามารถประเมินและรับรู้ถึง

การเกิดความเครียดรวมทั้งการวิเคราะห์ความเครียดด้วย 

ตนเองได้ เมือ่ปฏบิตับ่ิอยๆ จะเกดิความไวหรอืความช�านาญ

ในการรับรู้ว่าตนเองเมือเกิดความเครียดข้ึนแล้ว คนท่ีรู้ตัว

ส่วนใหญ่จะจัดการให้ความเครียดที่เกิดขึ้นให้ลดลงหรือ

หายไปได้ทันที โดยเฉพาะคนท่ีคิดเชิงบวก

2. การตรวจสอบความเครียดกับความเป็นจริง 

คือขั้นตอนการตั้งสติเพื่อการคิดใคร่ครวญ เกี่ยวกับสาเหตุ

ท่ีแท้จริงของความเครียดเนื่องจากทุกคนสามารถรับรู้ต่อ

ความเครียดทั้งที่คิดขึ้นเองหรือกังวลเกินเหตุ เช่น กลัวคน

รักไปมีแฟนใหม่ กังวลว่าจะไม่ได้เลื่อนต�าแหน่ง เป็นต้น 

ซึ่งต่างจากจากความเครียดท่ีมีสาเหตุจริงๆ เช่น เอาแต่

ใจตนเองคนรักจึงไปมีแฟนใหม่ ท�าให้บริษัทขาดทุน จึง

ไม่ได้เลื่อนต�าแหน่ง เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาว่าเรื่อง

ที่เครียดนั้นเกี่ยวกับตัวเราหรือมีผลกระทบกับตัวเราหรือ

ไม่ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เมื่อผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว 

อาจพบว่าเป็นความเครียดท่ีเกิดจากความคิดของตนเอง

และไม่เกี่ยวกับหรือไม่มีผลกระทบกับตัวเรา ดังนั้นการคิด



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 163

เชิงบวกก็สามารถจัดการให้ความเครียดเหล่านี้หมดไปได้ 

3. การหาวิธีจัดการความเครียดหรือแก้ไขปัญหา 

คอืขัน้ตอนการคดิพจิารณาหาสาเหตหุรอื ปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง

กับความเครียดให้ครบถ้วนด้วยใจเป็นธรรม ไม่เข้าข้าง

ตนเองและไม่โทษผู้อื่น โดยรวมจะพบ 3 กรณีดังนี้

3.1 กรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือก�าจัดสาเหตุของ

ความเครียดได้ เนื่องจากสาเหตุของความเครียด เก่ียวข้อง

กับตนเอง หรืออยู่ในอ�านาจที่สามารถจัดการได้

3.2 กรณีท่ีเปลี่ยนแปลงหรือก�าจัดสาเหตุของ

ความเครียดไม่ได้ จึงจ�าเป็นต้องยอมรับว่า “มันก็เป็นเช่น

นั้นเอง” หากเรื่องท่ีเครียดสามารถหลบเลี่ยงได้ควรเผชิญ

หน้าเฉพาะที่จ�าเป็น ร่วมกับการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนความคิด

จากลบ เป็นบวก และใช้วิธีคิดเพื่อลดความเครียด

3.3 กรณีที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และยอมรับไม่

ได ให้ใช้วิธีผ่อนคลายความเครียดท่ีเหมาะสม และ เสริม

สร้างและรักษาสุขภาพของตนเองเสมอ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 

  ข้อมูลส่วนบุคคล

 - เพศ

 - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 - ผลการเรียน

 - กลุ่มสาขาวิชา

 - สถานภาพครอบครัว

 - ลักษณะที่พักระหว่างเรียน

ระดับความเครียด

ระดับการจัดการความเครียด

สมมติฐำนกำรวิจัย 

เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการเรียน กลุ่มสาขา

วิชา สถานภาพของครอบครัว และลักษณะที่พักอาศัย

ระหว่างเรียน ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ระดับความเครียด

และระดับการจัดการความเครียดต่างกัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descrip-

tive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ

ความเครียด ระดับการจัดการความเครียดและปัจจัย

ที่ เกี่ยวข้อง กับระดับความเครียด ระดับการจัดการ

ความเครียด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ระหว่างเดือน

สิงหาคม – กันยายน 2560 โดยกลุ ่มตัวอย่างได้แก่ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ�านวน 342 คน 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

1. ประชากร ได้แก่ นกัศกึษามหาวทิยาลยัอสีเทร์ิน

เอเชีย ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ ) ปีการศึกษา 2560 

จ�านวน 3,105 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดตัวอย่าง ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย

ใช้ตาราง เครจซ่ี และมอร์แกน ได้ขนาดตัวอย่าง 342 คน

วิธีสุ ่มตัวอย ่าง ใช ้วิธีการสุ ่มแบบชั้นภูมิ  

(Stratified Random Sampling) ดังตาราง 1
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

ใช้แบบสอบถามทั้งหมด 3 ตอน โดยศึกษาจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา

ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ�านวน 

6 ข้อ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพศ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ผลการเรยีน กลุม่สาขาวชิา สถานภาพ

ครอบครัว และลักษณะที่พักระหว่างเรียน

ตอนที่ 2 แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียด

ด้วยตนเอง จ�านวน 20 ข้อ ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข (1996) พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินและวิเคราะห์

ความเครยีดด้วยตนเองส�าหรบัประชาชนไทย มค่ีาความเชือ่

มั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ได้ค่าเท่ากับ 0.8628 

วัดความเครียดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 

จุดตัดท่ีเหมาะสม มีค่าจุดตัด 17 คะแนน ค่าความไวร้อย

ละ 70.4 ค่าความจ�าเพราะร้อยละ 64.4 การแบ่งค่าคะแนน

เพื่อช้ีบ่งถึงระดับความเครียดได้ดังนี้ 30 - 60 คะแนน อยู่

ในระดับเครียดสูงกว่าปกติมาก 26 - 29 คะแนน อยู่ใน

ระดับเครียดสูงกว่าปกติปานกลาง 18 - 25 คะแนน อยู่

ในระดับเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย 6 - 17 คะแนน อยู่

ในระดับเกณฑ์ปกติ 0 - 5 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่า

ปกติอย่างมาก

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการจัดการความเครียด 

คณะ จ�ำนวนประชำกร(คน) กลุ่มตัวอย่ำง(คน)

คณะนิติศาสตร์ 48 5

คณะวิทยาการจัดการ 256 28

คณะศิลปศาสตร์ 319 35

คณะบริหารธุรกิจ 250 28

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 86 9

คณะการบิน 1,068 118

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 98 11

คณะเภสัชศาสตร์ 236 26

คณะพยาบาลศาสตร์ 595 66

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 149 16

รวม 3,105 342

กลุ่มสำขำวิชำสังคมศำสตร์

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
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จ�านวน 31 ข้อ ที่ใช้ในการศึกษาของ Jaerashe et al. 

(2008) จากกรอบแนวคดิการจดัการความเครยีดของเพนเด

อร์และคณะ โดยน�าไปใช้ในงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการจัดการความเครียดของประชาชนในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบกับเหตุความไม่สงบ ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.88 ประกอบ

ด้วยกิจกรรมการจัดการความเครียด 3 ด้าน ได้แก่ 1. 

ด้านการลดความถี่ของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด 

จ�านวน 6 ข้อ 2. ด้านการเพิม่ความต้านทานต่อความเครยีด 

จ�านวน 18 ข้อ และ 3. ด้านการสร้างเงื่อนไขเพื่อลดอาการ

ที่เกิดจากากรตอบสนองต่อความเครียด จ�านวน 7 ข้อ ค่า

คะแนนเพ่ือชีบ่้งถงึระดับการจัดการความเครยีด ได้แก่ 0-31 

คะแนน มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดอยู่ในระดับต�่า 

31.1-62 คะแนน มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดอยู่

ในระดับปานกลาง และ 62.1-93 คะแนน มีพฤติกรรม

การจัดการความเครียดอยู่ในระดับสูง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เข้าพบนักศึกษาแต่ละคณะเพื่อขออนุญาตเก็บ

ข้อมูล โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และอธิบาย

ขั้นตอนวิธีการตอบแบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วย

แบบสอบถามจ�านวน 3 ตอน ดังนี้

-  ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 

 

-  ตอนที่  2 แบบประเมินและวิเคราะห์

ความเครียดด้วยตนเอง

-  ตอนที่ 3 แบบสอบถามการจัดการกับ

ความเครียด   

2 .  ตรวจสอบความครบถ ้วนของข ้อมูลใน

แบบสอบถาม ถ้าพบข้อมูลขาดหายไป ผู้วิจัยจะซักถาม

นักศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ 

และน�าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ต่อไป

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

น�าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ มาตรวจสอบความถูก

ต้อง และวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Pack 

for Social Science) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่า

ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน,  unpaired 

t-test, one-way ANOVA และทดสอบความแตกต่างราย

คู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)

ผลกำรวิจัย 

ตอนที่  1  ข ้อมูลส ่ วนบุคคลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 342 คน พบว่า เป็นเพศ

หญิง ร้อยละ 64.0 เป็นเพศชายร้อยละ 36.0 เรียนกลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 40.3 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 31.6 

และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 28.1 ผล

การเรียนมากท่ีสุดอยู่ระหว่าง 2.01-3.00 คิดเป็นร้อยละ 

59.6 รองลงมาผลการเรียนอยู่ระหว่าง 3.01-4.00 คิดเป็น

ร้อยละ 38.0 และ ผลการเรียนอยู่ระหว่าง 1.00-2.00 คิด

เป็นร้อยละ 2.4 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน5,000-

10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมาคือ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,000 คิดเป็นร้อยละ 26.9 และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 คิดเป็นร้อยละ 15.5 

เกือบทั้งหมดพักอาศัยอยู่ที่หอพัก คิดเป็นร้อยละ 84.4 

สถานภาพสมรสของบิดา มารดาส่วนใหญ่สมรสอาศัยอยู่

ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 79.5 
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จากตาราง 1 พบว ่ากลุ ่ม ตัวอย ่างมีระดับ

ความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 39.8 

รองลงมาคือระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย คิด

เป็นร้อยละ 35.1

ตอนที่ 2 ข้อมูลระดับควำมเครียดและระดับกำรจัดกำรควำมเครียดของนักศึกษำมหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ตำรำง 1 
จ�านวนและร้อยละของนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ�าแนกตามระดับความเครียด

ตัวแปรที่ศึกษำ จ�ำนวน ร้อยละ

ความเครียด

   ระดับความเครียดต�่ากว่าเกณฑ์ปกติอย่างมาก (0-5) 20 5.8

   ระดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติ (6-17) 136 39.8

   ระดับความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย (18-25) 120 35.1

   ระดับความเครียดสูงกว่าปกติปานกลาง (26-29) 25 7.3

   ระดับความเครียดสูงกว่าปกติมาก (30-60) 41 12.0

รวม 342 100.00

ตำรำง 2 
จ�านวนและร้อยละของนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ�าแนกตามระดับการจัดการความเครียด

ตัวแปรที่ศึกษำ จ�ำนวน ร้อยละ

การจัดการความเครียด

   มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดระดับต�่า (0-31) 4 1.2

   มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดระดับปานกลาง (31.1-62) 314 91.8

   มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดระดับสูง (62.1-93) 22 7.0

รวม 342 100

จากตาราง 2 พบว่ากลุ ่มตัวอย่างมีระดับการ

จัดการความเครียดอยู ่ในระดับปานกลางมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 91.8
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จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

ด้าน เพศ ลักษณะที่พักอาศัยระหว่างเรียน และสถานภาพ

บิดา มารดา กับค่าเฉลี่ยความเครียด โดยใช้สถิติ unpaired 

t-test พบว่า เพศ มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดภาพรวมแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)

ตอนที่ 3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษำมหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย กับควำมเครียดและกำร

จัดกำรควำมเครียด

ตำรำง 3 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ ลักษณะท่ีพักอาศัยระหว่างเรียน และสถานภาพบิดา มารดา กับค่าเฉลี่ย
ความเครียด โดยใช้สถิติ unpaired t-test

ปัจจัยส่วนบุคคล
จ�านวน (คน)

n=342

ค่าเฉลี่ย

ความเครียด SD t p-value

   ชาย 123 18.52 8.908 -1.840 0.037*

   หญิง 219 20.29 7.863

   บ้านตนเอง 52 20.48 7.686 0.780 0.510

   หอพัก 290 19.51 8.392

   สมรส 272 19.86 8.486 0.919 0.234

   หย่าร้าง/หม้าย 70 18.84 7.455

เพศ

ลักษณะที่พักอำศัยระหว่ำงเรียน

สถำนภำพสมรสของบิดำ มำรดำ

*p<0.05
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

ด้าน กลุ่มสาขาวิชา ผลการเรียน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

กับค่าเฉล่ียความเครียด โดยใช้สถิติ One way ANOVA 

พบว่า กลุ่มสาขาวิชา  มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดภาพรวม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.01)

ตำรำง 4 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน กลุ่มสาขาวิชา ผลการเรียน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับค่าเฉลี่ยความเครียด 
โดยใช้สถิติ One way ANOVA

แหล่งควำมแปรปรวน Df SS MS F p-value

กลุ่มสำขำวิชำ

   ระหว่างกลุ่ม 2 1309.725 654.862 10.046 0.000**

   ภายในกลุ่ม 340 22097.562 65.185

ผลกำรเรียน

   ระหว่างกลุ่ม 2 121.936 60.968 0.888 0.413

   ภายในกลุ่ม 340 23285.351 68.688

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน

   ระหว่างกลุ่ม 2 217.889 108.944 1.593 0.205

   ภายในกลุ่ม 340 23189.398 68.405

**p<0.01

ตำรำง 5 
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยความเครียดกับกลุ่มสาขาวิชา ด้วยวิธี LSD

กลุ่มสำขำวิชำ ค่ำเฉลี่ย วิทยำศำสตร์
สุขภำพ

วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี สังคมศำสตร์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 21.53 0.310 0.000**

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 20.29 0.310 0.001**

สังคมศาสตร์ 16.64 0.000** 0.001**

*p<0.05, **p<0.01
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จากตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง

รายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยความเครียดกับกลุ่มสาขาวิชา ด้วย

วิธี LSD พบว่า 

ก ลุ ่ มสาขาวิทยาศาสตร ์สุ ขภาพมีค ่ า เฉลี่ ย

ความเครียดแตกต่างไปจากกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ โดย

พบว่ากลุม่สาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ มค่ีาเฉลีย่ความเครยีด

ท่ีสูงกว่าสาขาสังคมศาสตร์

กลุ ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีค ่าเฉล่ีย

ความเครียดแตกต่างไปจากกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ โดยพบ

ว่ากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยความเครียด

ท่ีสูงกว่าสาขาสังคมศาสตร์

ตำรำง 6 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ ลักษณะที่พักอาศัยระหว่างเรียน และสถานภาพบิดา มารดา กับค่าเฉล่ียการ
จัดการความเครียด โดยใช้สถิติ unpaired t-test

ปัจจัยส่วนบุคคล
จ�านวน (คน)

n=342

ค่าเฉลี่ย

ความเครียด SD t p-value

   ชาย 123 49.51 8.377 -2.623 0.072

   หญิง 219 51.82 7.481

   บ้านตนเอง 52 48.87 6.396 -2.123 0.143

   หอพัก 290 19.51 8.392

   สมรส 272 51.15 8.001 0.737 0.681

   หย่าร้าง/หม้าย 70 50.37 7.419

เพศ

ลักษณะที่พักอำศัยระหว่ำงเรียน

สถำนภำพสมรสของบิดำ มำรดำ

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

ด้าน เพศ ลักษณะที่พักอาศัยระหว่างเรียน และสถานภาพ

บิดา มารดา กับค่าเฉลี่ยการจัดการความเครียด โดยใช้

สถิติ unpaired t-test พบว่า เพศ ลักษณะที่พักอาศัย

ระหว่างเรียน และสถานภาพบิดา มารดา มีคะแนนเฉลี่ย

การจัดการความเครียดภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

ด้าน กลุ่มสาขาวิชา ผลการเรียน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

กับค่าเฉล่ียการจัดการความเครียด โดยใช้สถิติ One way 

ANOVA พบว่า กลุ่มสาขาวิชา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี

คะแนนเฉลี่ยการจัดการความเครียดภาพรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.01) จากตาราง 8 ผลการ

ตำรำง 5 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน กลุ่มสาขาวิชา ผลการเรียน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับค่าเฉลี่ยการจัดการ
ความเครียด โดยใช้สถิติ One way ANOVA

แหล่งควำมแปรปรวน Df SS MS F p-value

กลุ่มสำขำวิชำ

   ระหว่างกลุ่ม 2 1376.683 688.342 11.783 0.000*

   ภายในกลุ่ม 340 19804.290 58.420

ผลกำรเรียน

   ระหว่างกลุ่ม 2 144.818 72.409 1.167 0.313

   ภายในกลุ่ม 340 21036.156 62.054

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน

   ระหว่างกลุ่ม 2 842.00 421.003 7.017 0.001*

   ภายในกลุ่ม 340 20338.967 59.997

*p<0.05

ตำรำง 8 
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยการจัดการความเครียดกับกลุ่มสาขาวิชา ด้วยวิธี LSD

กลุ่มสำขำวิชำ ค่ำเฉลี่ย วิทยำศำสตร์
สุขภำพ

วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี สังคมศำสตร์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 53.93 0.000** 0.000**

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 49.64 0.000** 0.982

สังคมศาสตร์ 49.61 0.000** 0.982

**p<0.01
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เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างระดับการจัดการ

ความเครียดกับกลุ่มสาขาวิชา ด้วยวิธี LSD พบว่า 

กลุ ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีค่าเฉลี่ยการ

จัดการความเครียดแตกต่างไปจากกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีโดยพบว่ากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการ

จัดการความเครียดท่ีสูงกว่าสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

กลุม่สาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพมค่ีาเฉลีย่การจดัการ

ความเครียดแตกต่างไปจากกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ โดย

พบว่ากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความเครียดที่สูง

กว่าสาขาสังคมศาสตร์

ตำรำง 9 
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยการจัดการความเครียดกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้วยวิธี LSD

กลุ่มสำขำวิชำ ค่ำเฉลี่ย ต�่ำกว่ำ 5,000 บ. ต�่ากว่า 5,000 บ. มำกกว่ำ 
10,000

ต�่ากว่า 5,000 บ. 47.81 0.008** 0.000**

5,000-10,000 บ. 50.99 0.008** 0.064

มากกว่า 10,000 บ. 52.82 0.000** 0.064

*p<0.05, **p<0.01

จากตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง

รายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยการจัดการความเครียดกับรายได้

เฉล่ียต่อเดือน ด้วยวิธี LSD พบว่า 

กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บ. มีค่า

เฉลี่ยการจัดการความเครียดแตกต่างไปจาก กลุ่มรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บ. โดยพบว่ากลุ่มรายได้

เฉล่ียต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บ. มีการจัดการความเครียด

ที่ต�่ากว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บ 

กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บ. มีค่า

เฉล่ียการจัดการความเครียดแตกต่างไปจากกลุ่มรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,000 บ.โดยพบว่ากลุ่มรายได้

เฉล่ียต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บ. มีการจัดการความเครียด

ที่ต�่ากว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 10,000 บ.

กำรอภิปรำยผล 

ผูว้จิยัขอน�าเสนอการอภปิรายผลตามวตัถปุระสงค์

ของการวิจัยที่ตั้งไว้ดังนี้

1. ผลการศึกษาพบว่าความเครียดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียส่วนใหญ่อยู่ในระดับเกณฑ์

ปกติ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mingprasearch 

(2014) ที่ศึกษาสุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พบว่าความเครียด

อยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยอีส

เทิร์นเอเชียให้ความส�าคัญกับการดูแลนักศึกษาทุกชั้นปี มี

ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีคอยแนะน�าและให้การช่วยเหลือ 

มกีารจดักฬีาลกูฝ้ายค�า EAU ทุกปี เพือ่ให้นกัศกึษาเกดิความ

รักความสามัคคีกันทุกคณะ อีกท้ังมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชีย  ยังได้จัดโครงการ เสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา 

EAU  (adaptive ability camp) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียน

รู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

2. ผลการศึกษาพบว่าการจัดการความเครียดของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของSapphaweewong  

et al. (2016) ได้ศกึษาความเครยีด การจดัการความเครยีด 

และความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล 

พบว่า การจัดการความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้

อธิบายได้ว่า เมื่อมีสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ท่ีท�าให้เกิด

ความเครียด นักศึกษาจะจัดการกับความเครียดโดยขึ้นอยู่

กับความรุนแรงของปัญหานั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ
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ความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียท่ีว่า 

ความเครียดยู่ในระดับเกณฑ์ปกติ

3. ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด 

พบว่ามี 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด ได้แก่

3.1 ปัจจัยด้านเพศ พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉลี่ย

ความเครียดสูงกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mingprasearch 

(2014)  ที่พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความเครียดสูงกว่า

เพศชาย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sisomprasong 

(2009) ที่ศึกษาความเครียดของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้น

ปีที่ 4-6 พบว่าเพศหญิงมีแนวโน้มเกิดความเครียดสูงกว่า

เพศชาย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า เพศหญิงจะเก็บความรู้สึก การ

แสดงออก หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่สามารถแสดงออกได้

เท่าเทียมกับเพศชาย เพราะสังคมส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับ 

จึงอาจส่งผลให้เกิดความเครียด ความกดดัน และอาจท�าใจ

ยอมรับส่ิงต่างๆได้ยากกว่าเพศชาย ส�าหรบัเพศชาย เป็นเพศ

ที่สังคมก�าหนดให้เป็นเพศที่มีความแข็งแรง เข็มแข็ง อดทน 

ไม่อ่อนแอ และมช่ีองทางในการระบายความเครยีดได้หลาก

หลายกว่าเพศหญิง เช่น เล่นกีฬา ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน 

ร้องเพลง เป็นต้น เพศชายมักจะไม่เก็บความรู้สึกเครียด 

กดดันไว้ภายใจจิตใจ และสามารถยอมรับความจริงที่เกิด

ขึ้นได้เร็วกว่าเพศหญิง

3.2 ปัจจัยด้านกลุ ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ ่ม

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีระดับความเครียดแตกต่าง

จากกลุ ่มสาขาสังคมศาสตร์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p<0.01)  โดยพบว่ากลุ ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มีความเครียดที่สูงกว่าสาขาสังคมศาสตร์ กลุ ่มสาขา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีระดับความเครียดแตกต่างไปจาก

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.01)  

โดยพบว่ากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีความเครียด

ท่ีสูงกว่าสาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Sapphaweewong et al. (2016) ที่พบว่า นักศึกษา

พยาบาลมีความเครียดในระดับสูง สาเหตุของความเครียด

มาจากกิจกรรมด้านการเรียน อาจเนื่องจาก หลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์มีกระบวนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถทั้งทางด้าน

วิชาการและการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและ

ความปลอดภัยของประชาชน การเรียนการสอนจึงเน้นทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท�าให้นักศึกษา

เกิดความเครียด เพราะต้องรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและผู้

อื่น นักศึกษาจึงต้องมีความอดทน มีความละเอียดรอบคอบ 

มีความรับผิดชอบสูง เพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจก่อ

ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตคนอื่นได้

4. ผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ความเครียด พบว่ามี 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ

จัดการความเครียด ได้แก่

4.1 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

พบว่ากลุ ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 

บาท มีระดับ

การจัดการความเครียดแตกต่างไปจากกลุ่มรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 5,000-10,000 บาท อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

(p<0.01) โดยพบว่ากลุม่รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนต�่ากว่า 5,000 

บาท มีการจัดการความเครียดที่ต�่ากว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน 5,000-10,000 บาท และกลุม่รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนต�า่

กว่า 5,000 บาท มีระดับการจัดการความเครียดแตกต่างไป

จากกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาทอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยพบว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บาท มีการจัดการความเครียดที่ต�่า

กว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 10,000 บาท ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Panyayong  (2015) พบว่า ผู้มี

รายได้สูงกว่า 25,000  บาท ข้ึนไปจะมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม

การจัดการความเครียดได้ดีกว่าผู้ที่มีรายได้ต�่ากว่า อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ อาจเพราะนักศึกษาท่ีมีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนมาก มักจะหาวิธีผ่อนคลายความเครียดได้หลาย

ช่องทาง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา เป็นต้น อีกท้ังราย

ได้ที่ได้รับมีความเพียงพอกับรายจ่ายจึงมีความเครียดใน

การใช้เงินน้อยกว่านักศึกษาท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย

4.2 ปัจจัยด้านกลุ่มสาขาวิชา พบว่า กลุ่มสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพมีระดับการจัดการความเครียดแตก

ต่างไปจากกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยพบว่ากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

สขุภาพ มกีารจดัการความเครยีดทีส่งูกว่าสาขาวทิยาศาสตร์

เทคโนโลยี กลุ ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีระดับการ

จัดการความเครียดแตกต่างไปจากกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ 
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อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.01)  โดยพบว่ากลุ่มสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการจัดการความเครียดที่สูงกว่า

สาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมี

กระบวนการเรียนการสอนและรายวิชาที่ยาก อาจท�าให้

นักศึกษาได้เรียนรู ้ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนและ

เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาสูง

ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของ Tantalanukhun and 

Wongsawad (2017) ว่าการผ่านประสบการณ์และมีวุฒิ

ภาวะสูงขึ้นจะท�าให้บุคคลมีการเผชิญปัญหาที่เกิดจาก

ความเครียดดีมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบว่าความเครียดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียส่วนใหญ่อยู่ในระดับเกณฑ์

ปกติ แต่มีนักศึกษาบางคนที่มีความเครียดอยู่ในระดับสูง

กว่าเกณฑ์ปกติ  จึงจ�าเป็นท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมี

กิจกรรมให้กับนักศึกษาได้ผ่อนคลายความเครียด ควรจัด

อบรมทักษะการให้ค�าปรึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทุก

คณะและมีระบบส่งต่อในกรณีที่พบปัญหาที่ต้องได้รับการ

รักษาอย่างเร่งด่วน และควรจัดตกแต่งสถานที่ห้องเรียน 

หรือบริเวณมหาวิทยาลัยให้ดูผ่อนคลาย ร่มรื่น เหมาะสม

กับกระบวนการเรียนการสอน และควรจัดให้มีระบบคัด

กรอง และส�ารวจความเครียดของนักศึกษาเป็นประจ�าทุก

ปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และติดตาม เพื่อป้องกันปัญหา

ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเครียดจนส่งผลกระทบต่อ

การเรียนและการใช้ชีวิต และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา

สุขภาพจิตที่อาจาเกิดขึ้นได้ทันท่วงที รวมทั้งควรศึกษา

ปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมที่อาจก่อให้เกิดความเครียด เช่น ความ

พึงพอใจในการเรียนการสอน คุณภาพชีวิตในการเรียน

ระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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บทคัดย่อ

 บทความน้ีน�าเสนอการน�าอัลกอริธึมมดมาใช้ส�าหรับจัดห้องสอบให้กับรายวิชาในตารางสอบของมหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชียแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะพิจารณาถึงจ�านวนวิชาและจ�านวนผู้สอบท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาและจ�านวนที่นั่ง

ของแต่ละห้องเรียน อัลกอริธึมมดนี้มีพื้นฐานมาจากการค้นหาแหล่งอาหารของมดท่ีจะพยายามค้นหาเส้นทางจากรังไป

ยังแหล่งอาหารให้ได้และใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดอัลกอริธึมมดนิยมน�ามาใช้แก้ปัญหาค้นหาค�าตอบท่ีเหมาะสมโดยจะพัฒนา

หาค�าตอบที่ดีตามเงื่อนไขความเหมาะสมที่ก�าหนดไว้ ผลท่ีได้จากงานวิจัยนี้จะสามารถช่วยให้การจัดตารางห้องสอบเป็น

ไปตามเงื่อนไขข้างต้นได้

ค�ำส�ำคัญ: อัลกอริธึมมด, จัดตารางห้องสอบ

Abstract

 This paper provides a design method to schedule the exam room of the Eastern Asia University 

by applying the algorithm to analyze and design the systems in the exam room arrangement for the 

courses according to the automated exam schedule, taking into account the number of courses that 

monitored in each period. The number of students enrolled in the course and the number of seats 

in each examination room, which are based on the food sources of ants that try to find the path 

from the nest to the food source and use the shortest distance. The Ant algorithm is used to solve 

the most suitable for the develop a good answer according to the requirements of the appropriate 

conditions. The results of this research help to schedule the exam room to be encountered under 

the above conditions.

Keywords: ant algorithms, examination room scheduling
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บทน�ำ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเป็นสถาบันการศึกษา

ที่มีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้าน

วชิาการและถงึพร้อมด้วยคุณธรรมจรยิธรรมผ่านการจดัการ

เรียนการสอนและโครงการ/กจิกรรมต่างๆ โดยส�านกับรกิาร

การศึกษา (สบก.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

ข้อมูลด้านการศึกษารวมถึงการให้บริการด้านงานทะเบียน

และประมวลผลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

เช่น งานจัดตารางห้องสอบ  งานลงทะเบียน งานจัดสอบ 

งานเอกสารส�าคัญทางการศึกษา ฯลฯ

งานจัดตารางห้องสอบในช่วงการสอบกลางภาค

และการสอบปลายภาคเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ส�านักบริการ

การศึกษาต้องด�าเนินการ ซึ่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนของ

ปัญหาสูงและมีความส�าคัญมาก ซึ่งส�านักบริการการศึกษา 

(สบก.) จะต้องด�าเนินการจัดให้เสร็จสิ้นก่อนถึงการสอบ

กลางภาคและการสอบปลายภาค ให้การด�าเนนิการจดัสอบ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้วิจัยได้ส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น

เกี่ยวกับวิธีการจัดตารางและพบปัญหาดังนี้

การจดัตารางห้องสอบของ ส�านกับรกิารการศกึษา 

(สบก.) คือ การด�าเนินการน�าแบบฟอร์มเปิดรายวิชา (มวอ.

29) ของคณะ/หลักสูตรต่างๆ มาด�าเนินการบันทึกวันและ

เวลาสอบให้กับรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการ

ศึกษา จากน้ันจึงด�าเนินการจัดตารางห้องสอบให้ส�าหรับ

แต่ละรายวิชา โดยการจัดหาห้องสอบต้องค�านึงถึง

o จ�านวนรายวิชาที่มีสอบในแต่ละคาบเวลา

o จ�านวนห้องเรียนที่ใช้เป็นห้องสอบ

o จ�านวนห้องสอบที่ใช้ในแต่ละคาบเวลา

o จ�านวนที่ น่ังและรูปแบบการจัดแถวที่นั่งใน

ห้องสอบ

o ความเหมาะสมของจ�านวนวิชาสอบจ�านวน

นักศึกษาและการจัดที่นั่งให้นักศึกษาในแต่ละห้องสอบ

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา

และออกแบบวิธีจัดตารางห้องสอบของมหาวิทยาลัยอีส

เทิร์นเอเชียและพัฒนาเป็นโปรแกรมส�าหรับใช้จัดตาราง

ห้องสอบแบบอัตโนมัติ โดยน�าวิธีอัลกอริธึมมด (ant  

algorithm) มาใช้วิเคราะห์และออกแบบระบบในส่วนจัด

ตารางห้องสอบแบบอตัโนมตั ิวธิอีลักอรธิมึมดเป็นแขนงหนึง่

ในปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence -- AI) ซึ่งเป็น

ศาสตร์การค�านวณที่มีวัตถุประสงค์ที่จะท�าให้คอมพิวเตอร์

มคีวามฉลาดสามารถคดิ วเิคราะห์และตดัสนิใจปัญหาต่างๆ 

ได้ มีพื้นฐานมาจากการค้นหาแหล่งอาหารของมด มดทุก

ตัวในอัลกอริธึมมดได้ร่วมมือกันค้นหาแหล่งอาหาร โดย

พยายามค้นหาเส้นทางจากรังไปยังแหล่งอาหารให้ได้และ

ใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดโดยใช้สารเคมีชนิดหนึ่งเรียกว่า ฟีโร

โมน (pheromone) ซึง่เป็นข้อมลูส�าคญัทีช่่วยในการหาเส้น

ทางท้ังตอนไปหาอาหารและตอนกลับรัง โดยอัลกอริธึมมด

ได้ถูกน�ามาใช้แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงการจัด 

(combinatorial optimization) เพื่อพัฒนาหาค�าตอบที่

ดีและเป็นยอมรับได้ ผลท่ีได้จากงานวิจัยนี้จะสามารถช่วย

ให้การจัดตารางห้องสอบได้แบบอัตโนมัติและแก้ไขปัญหา

ดังท่ีกล่าวมาในข้างต้นได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

เพื่อน�าเสนอโปรแกรมจัดตารางห้องสอบของ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียแบบอัตโนมัติด้วยวิธีอัลกอริธึม

มด เพื่อให้ผลการจัดมีความถูกต้องเหมาะสมตามเงื่อนไข

ท่ีก�าหนดได้ 

แนวคิดและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มีนักวิจัยหลายท่านศึกษาวิธีแก้ปัญหาการจัด

ตารางเวลาในที่นี้ขอน�าเสนอดังนี้ Cooper and Kingston 

(1996) ได้พิสูจน์ไว้ว่าปัญหาการจัดตาราง (timetabling 

problem) ประเภทต่างๆ จัดเป็นปัญหา NP บริบูรณ์  

(NP-complete) ซ่ึง NP-complete คือ กลุ่มของปัญหา

ใดๆ ที่ไม่สามารถหาอัลกอริธึมมาแก้ไขปัญหาได้ภายใน

เวลาพหุนาม (polynomial) เมื่อปัญหามีขนาดใหญ่มาก

ข้ึนเวลาท่ีใช้ในการหาค�าตอบก็จะเพิ่มข้ึนมาก

Lewis (2008) จัดปัญหาการจัดตารางเวลาของ

มหาวิทยาลัย (university timetabling problems) 

เป็นปัญหาที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากมีกลุ่มข้อมูลที่ต้องน�า

มาพิจารณาเป็นจ�านวนมาก เช่น จ�านวนวิชาและบุคคลที่

เก่ียวข้อง เป็นต้น โดยมีทรัพยากรท่ีจ�ากัด เช่น ช่วงเวลา 
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จ�านวนห้องและจ�านวนที่นั่งภายในห้อง เป็นที่ยอมรับกัน

อย่างกว้างขวางว่าวิธีหนึ่งที่ใช้จัดการกับปัญหา NP-hard 

ได้ คือการใช้ข้ันตอนวิธีการประมาณ (approximation 

algorithms) แม้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่สามารถรับประกันได้

ว่าค�าตอบที่ได้จากการแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ท่ีเหมาะสม

ทีสุ่ด แต่อย่างน้อยกจ็ะได้ค�าตอบทีดี่พอและเป็นทีย่อมรบัได้ 

วิธีเมตาฮิวริสติก (metaheuristic algorithm) เป็นวิธีการ

ประมาณอีกแบบหนึ่งซึ่งนิยมน�ามาใช้แก้ปัญหานี้และเป็น

ที่ยอมรับว่าค�าตอบที่ได้จะมีคุณภาพดีเพียงพอและช่วยลด

ระยะเวลาในการค�านวณปัญหาที่มีขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีผู้

สนใจที่น�าวิธีเมตาฮิวริสติกมาใช้ในส�าหรับจัดตารางเวลา

มากขึ้น เช่น วิธีการจ�าลองการอบเหนียว (Simulated 

Annealing -- SA) , วิธีค้นหาทาบู (Tabu Search -- TS), 

วิธีการทางพันธุศาสตร์ (Genetic Algorithm -- GA) และ

วิธีการหาความเหมาะสมด้วยฝูงมด (Ant Colony Opti-

mization -- ACO)

Dorigo, Birattari, and Stützle (2006) ได้

กล่าวถึงวิธีการหาความเหมาะสมด้วยฝูงมด ที่เรียกว่า Ant 

Colony Optimization (ACO) เป็นวิธีที่เลียนแบบการ

ค้นหาอาหารของฝูงมด ซึ่งฝูงมดสามารถค้นหาเส้นทางท่ี

สั้นที่สุดไปยังแหล่งอาหารได้โดยใช้สารเคมีที่ชื่อว่า ฟีโร

โมน (pheromone) เป็นข้อมูลที่ส�าคัญในการค้นหาเส้น

ทางของมด และน�าเสนอวิธี Ant System   (AS), Max-

Min Ant System (MMAS) และ Ant Colony System 

(ACS) เพื่อใช้อธิบายปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย 

(traveling salesman problem)

ปัจจุบันมีตัวอย่างงานวิจัย น�าวิธี ACO มาใช้แก้

ปัญหาการหาค่าความเหมาะสมของระบบงานต่างๆ  เก่ียว

กับการจัดตารางมีดังนี้ (1) งานวิจัยของ Azimi (2004) น�า

เสนอการจัดตารางสอบ (examination timetabling) 

โดยใช้วิธีเมตาฮิวริสติกซึ่งเปรียบเทียบผลการจัดระหว่าง

วิธี Simulated Annealing, Tabu Search, Genetic 

Algorithm และ Ant Colony System ผลการทดลอง

พบว่าการจัดตารางสอบด้วยวิธี ACS มีผลลัพธ์การจัดท่ีดี

กว่าอีก 3 วิธี (2) งานวิจัยของ Burke et al. (2005) น�า

เสนอการใช้วิธีอัลกอริธึมมด (ant algorithm) มาใช้จัด

ตารางการน�าเสนอโครงงาน (3) งานวิจัยของ Ghoseiri 

และMorshedsolouk (2006) น�าเสนอการจัดตารางการ

เดินรถไฟด้วยวิธี Ant Colony System (4) งานวิจัยของ 

Lutuksin and Pongcharoen (2010) น�าเสนอการการจัด

ตารางเรียนโดยใช้วิธี Best-Worst Ant Colony System 

ซึง่เป็นวธิท่ีีมกีารปรบัปรงุการค�านวณค่าฟีโรโมนของวธิ ีAnt 

Colony System ซ่ึงงานวิจัยท่ีน�าเสนอนี้ได้ออกแบบการ

ท�างานในส่วนของ Ant Colony System ใหม่และปรับ

เปลี่ยนการค�านวณค่าจุดประสงค์ของระบบเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงค่าฟีโรโมน เนื่องจากลักษณะของปัญหาการจัด

ตารางคุมสอบมีความแตกต่างจากปัญหาของงานวิจัยที่

กล่าวมาในข้างต้น

ทฤษฏีระบบอำณำนิคมมด  

ระบบอาณานิคมมดเป็นวิธีการหาค่าความเหมาะ

สมของปัญหาทีม่พีืน้ฐานมาจากการค้นหาแหล่งอาหารของ

มด ซึ่งมดทุกตัวในระบบอาณานิคมได้ร่วมมือกันค้นหา

แหล่งอาหารโดยใช้สารเคมีชนิดหนึ่งเรียกว่า ฟีโรโมน 

(pheromone) เพื่อหาเส้นทางจากรังไปยังแหล่งอาหาร

โดยใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดดังภาพ 1 (Dorigo, Birattari, 

and Stützle (2006)  เมื่อเดินผ่านเส้นทางมดจะพ่นฟี

โรโมนลงไปบนพื้นเพื่อเป็นข้อมูลให้มดตัวอื่นๆ เดินตาม 

มดท่ีเดินตามหลังมาจะวางฟีโรโมนทับลงไปอีกท�าให้ฟีโร

โมนในเส้นทางนั้นมีค่ามากขึ้น เส้นทางที่สั้นจะมีจ�านวน

มดผ่านมากกว่าเส้นทางที่ยาวกว่า ดังนั้นเส้นทางที่สั้นกว่า

ย่อมมีปริมาณความเข้มข้นของฟีโรโมนมากกว่าเส้นทาง

ที่ยาวกว่าเริ่มแรก ACS ถูกน�ามาใช้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

การหาเส้นทางที่สั้นที่สุดของพนักงานขาย (Travelling 

Salesman Problem -- TSP)  ในการท�างานของ ACS  

ก�าหนดให้ค่าของฟีโรโมน 
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ตามเส้นทางเมื่อแต่ละเส้นทางถูกมดเลือกเดินจะมีการ

ปรับปรุงค่าฟีโรโมนในระดับเฉพาะที่ (local pheromone 

update)  เกิดขึ้น หลักส�าคัญของการปรับปรุงฟีโรโมนใน

ระดับเฉพาะที่คือลดระดับของฟีโรโมนบนด้านนั้นให้น้อย

ลงท�าให้มดตัวอื่นมีโอกาสที่จะส�ารวจไปยังเส้นทางอื่นที่ไม่

เคยไปมาก่อนได้และอาจพบเส้นทางทีด่กีว่าเดมิได้ และเมือ่ 

ACS ท�างานครบแต่ละรอบ (มดเลือกเดินทางครบทุกตัว) 

จะมีการปรับปรุงค่าฟีโรโมนในระดับครอบคลุมทั้งระบบ 

(global pheromone update) หนึ่งครั้ง ในแต่ละรอบ

ของการท�างานโดยจะใช้ค่าการท�างานของมดตัวท่ีดีท่ีสุด

เป็นค่าในการปรับปรุงกระบวนการนี้ท�าเฉพาะรอบการ

เดินทางที่ส้ันที่สุดเท่านั้นจึงจะสามารถปรับปรุงปริมาณฟี

โรโมนในระดับองค์รวมได้ ท�าให้เส้นทางที่ดีที่สุดมีปริมาณ

มากขึ้นมากกว่าเส้นทางอื่นๆ และแสดงว่าเป็นเส้นทางที่ดี

ท่ีสุด ณ ขณะนั้นด้วย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาทฤษฏกีารท�างานของระบบ

อาณานิคมมด (ant colony system) ซ่ึงเป็นวิธีหนึ่งขอ

งอัลกอริธึมมด (ant algorithm) เพื่อมาปรับใช้ส�าหรับการ

จัดตารางห้องสอบของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ต้อง

ออกแบบระบบการเลือกห้องสอบและออกแบบสมการ

ค�านวณในส่วนของอัลกอริธึมมดให้เหมาะสมกับปัญหา 

โดยเฉพาะเงื่อนไขความเหมาะสมของการจัดห้องสอบมา

ก�าหนดค่าจุดประสงค์ 

ภำพ 1  ธรรมชาติการเดินของมดโดยใช้เส้นทางที่ส้ัน
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วิธีด�ำเนินงำนวิจัย

การออกแบบการแก้ไขปัญหาการจดัตารางด้วยอลั

กอริธึมมดมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการจัดห้องสอบ

 1.วันและเวลาห้องของรายวิชาถูกก�าหนดมาจาก

หลักสูตรที่ด�าเนินการเปิดรายวิชา

 2.ห้องสอบจัดที่นั่งสอบ แบ่งออกเป็น 2 แถว ช่ือ

แถว A และ B (จัดเรียงสลับแถวกัน)

 3.ทีน่ัง่สอบของรายวชิาเดียวกนั รวมถงึวชิา  same 

as ในห้องสอบให้จัดนั่งได้ 1 แถวเท่านั้น

 4.จัดให้แต่ละรายวิชาสอบใช้ห้องสอบให้น้อย

ที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มรายวิชาที่มีจ�านวนนักศึกษามากเพื่อ

ท�าให้จ�านวนการใช้ซองข้อสอบมีจ�านวนน้อย

 5.การสอบในแต่ละคาบให้จัดใช้ห้องสอบให้

น้อยที่สุด

นิยำมตัวแปรของปัญหำ

ส�าหรบัปัญหาการจดัห้องสอบให้กบัแต่ละรายวชิา

ตามตารางสอบซ่ึงมีวันและคาบสอบไว้ก่อน อธิบายดัง

ภาพ 3ซ่ึงก�าหนดให้ S={S
1
, S

2
,... S

i
, ...S

n
}ซ่ึง S คือเซต

ของรายวิชา และ S
i
 หมายถึงรายวิชา (ช่ือวิชาและกลุ่ม) 

ล�าดบัที ่i และ n คอืจ�านวนรายวชิาทีส่อบในคาบใดๆและให้ 

R
i
={r

1
, r

2
,... r

j
, ...r

t
 คือเซตของห้องสอบท่ีน�ามาจัดก�าหนด

ให้กับวิชา S
i
 โดย r

j
 คือล�าดับห้องสอบ ซ่ึง r

j
 ประกอบด้วย 

(เลขห้อง,แถว,จ�านวนที่นั่ง ) เช่น r
2 
(1,B,40) หมายถึงห้อง 

r
2
 เลขห้อง 1 แถว B มี 40 ท่ีนั่ง ตัวอย่างแถวท่ีนั่งในห้อง

สอบแสดงดังภาพ 4

กำรออกแบบในส่วนของระบบอำณำนิคมมด

ขณะที่มดตัวที่ k เดินไปยังวิชา S
i
 มดจะเลือก 

rjจากเซต R
i
 มาหนึ่งค่า การเลือกเริ่มต้นจะสุ่มค่าให้กับ

ตัวแปร q โดยอยู่ในช่วง [0,1] เปรียบเทียบกับ q
0
 ซึ่ง q

0
 

เป็นค่าคงท่ีท่ี ก�าหนดให้ (0≤ q
0
≤1 ) ถ้า q≤q

0
 จะได้

ทฤษฎ ี

อัลกอริธึมมด

รายวิชาและ

ตารางสอบ

ห้องสอบและ

แถวที่นั่ง

เงื่อนไขความเหมาะสม

ของการจัดห้องสอบ

การจัดตารางห้อง 

สอบด้วยอัลกอริธึมมด

ผลจัดตารางห้องสอบ
และจ�านวนท่ีนั่งสอบ

ของรายวิชา

ภำพ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
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                 กรณีอื่นจะเลือก j โดยอาศัยความน่าจะเป็น  

pk
j  
จากสมการ 1

(1)

ซึ่ง  SR
i
k คือเซตของห้องสอบ r

i
 ซ่ึงมดตัวท่ี k ยังไม่ได้เลือก 

โดยจ�านวนทีน่ัง่ของห้องมเีพยีงพอส�าหรบัทีจ่�านวนนกัศกึษา

ท่ีเหลือของรายวิชา ท่ียังไม่ได้ห้องสอบ และเป็นไปตาม

เงื่อนไขวิชา same as เมื่อมดตัวท่ี k เลือกห้อง r
i
 ใดแล้ว

จะระบจุ�านวนทีน่ัง่สงูสดุตามจ�านวนทีน่ัง่ในรายวชิาทีม่หีรือ

ไม่เกินจ�านวนที่นั่งในแถว และจ�านวนที่นั่งในแถวของห้อง 

r
i
 ในเซต R

i
 ต่อไปจ�านวนจะลดลงตามท่ีใช้ไป

ภำพ 3 การเลือกห้องสอบ (r) ส�าหรับรายวิชา (Si)

ภำพ 4 แถวที่นั่งภายในห้องสอบ

กำรถอดรหัสข้อมูล

 เมือ่มดตวัที ่k เลอืกห้องสอบครบให้กบัทกุรายวชิา

ครบทั้งหมดแล้ว (ดังภาพ 5) สามารถถอดรหัสข้อมูลสรุป

ได้ตามตาราง 1 และจะน�ามาใช้ค�านวณค่าความเหมาะสม

ตามเง่ือนไขของฟังก์วัดค่าจุดประสงค์ต่อไป

ฟังก์ชันวัดค่ำจุดประสงค์

 หมายถึงการประเมินผลลัพธ์ของมดแต่ละตัว 

ก�าหนดให้ค่าความเหมาะสมของค�าตอบของมดตัวที่ k 

แทนด้วย obkสมการค�านวณแสดงดังสมการท่ี 2 
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โดย ob1k คือค่าจุดประสงค์ที่ใช้วัดความเหมาะ

สมด้านจ�านวนห้องสอบต่อรายวิชา rn
i
 คือจ�านวนห้อง

สอบที่ใช้ต่อวิชา n คือจ�านวนรายวิชา และ ob2k คือค่า

จุดประสงค์ที่ใช้วัดความเหมาะสมด้านจ�านวนห้องสอบที่

ใช้ทั้งหมดในการสอบในแต่ละคาบ โดย rm 

(2)

(3)

(4)

(5)

วิชา จ�านวนนักศึกษา เลขห้องสอบ, แถว จ�านวนท่ีนั่ง

S1 24 r
5 
เลขห้อง 3, แถว A 24

S2 18 r
6 
เลขห้อง 3, แถว B 18

S3 66 r
1 
เลขห้อง 1, แถว A 40

r
j 
เลขห้อง 4, แถว B 22

Sn 5 r
5 
เลขห้อง 3, แถว A 5

ภำพ 5 ผลการเลือกห้องสอบจากมด

คือจ�านวนห้องสอบท่ีใช้สอบท้ังหมดในคาบสอบนั้น ส่วน 

 และ  คอืค่าไบแอสของค่า ob1k และ ob2k ตามล�าดบั 

กำรปรับปรุงค่ำฟีโรโมนแบบเฉพำะบริเวณ

เมื่อมดตัวท่ี k เลือกห้องสอบ r
j
 จาก R

i
 ให้กับ

วิชา S
i
 จะต้องปรับปรุงค่าฟีโรโมน  ในต�าแหน่งที่มด

ได้เลือกมา ด้วยสมการท่ี 5

ตำรำง 1 
การถอดรหัสการจัดตารางห้องสอบของมด

จ�ำนวนวิชำสอบ
จ�ำนวนห้องสอบท่ีใช้ท้ังหมด

1 ห้อง 2 ห้อง รวมห้อง

19 16 วิชา 3 วิชา 22 ห้อง 7 ห้อง

จ�ำนวนห้องสอบ ท่ีใช้สอบ/วิชำ

ค่ำควำมเหมำะสม ผลกำรค�ำนวณ

ob1k (21×16)+(22×3)-19=25

ob2k 72

3
= 16.33

ตำรำง 2 
การค�านวณค่าความเหมาะสม
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กำรปรับปรุงค่ำฟีโรโมนแบบครอบคลุมทั้งระบบ

การปรับปรุงค่าฟีโรโมนน้ีจะปรับปรุงเฉพาะฟีโร

โมน ณ ต�าแหน่ง j บนห้องสอบ r
j
 ใน R

i
 เฉพาะมดตัวท่ีมี

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (มีค่า obk น้อยที่สุด) การค�านวณดังสมการ

ที่ 6 และ สมการที่ 7 โดย  คือปริมาณของฟีโรโมนท่ี

วางเพิ่มและ ob
best

คือค่าจุดประสงค์ของมดที่มีผลลัพธ์กา

รจัดที่ดีที่สุด (ค่าน้อยที่สุด)

กำรทดลอง

การจัดตารางห้องสอบรายวิชาในแต่ละวันและ

คาบ ถือเป็นชุดข้อมูลที่อัลริธึมมดจะจัดแยกกัน ในการ

ทดลองจะจัดตารางห้องสอบให้กับรายวิชาที่มีสอบวันที่ 

14/9/2561 คาบสอบท่ี 2 ซ่ึงมีรายวิชาจ�านวน 18 รายวิชา 

และจะท�าการหาจ�านวนมดท่ีมีประสิทธิภาพต่อการจัด

ตารางห้องสอบ เนื่องจากหากจ�านวนมดน้อยเกินไปความ

หลากหลายของค�าตอบท่ีได้จะมีน้อย แต่หากจ�านวนมดมี

มากเกินไปจะมีผลกระทบต่อการเลือกตัวเลือกคือมดแต่ละ

ตัวโดยส่วนมากจะมีโอกาสที่เลือกตัวเลือกที่มีค่าฟีโรโมนสูง

มากกว่า ท�าให้ตัวเลือกทั้งหมดของมดใกล้เคียงค�าตอบเดิม

ที่ดีจากรอบการท�างานที่ผ่านมาจากนั้นก็จะปรับให้ค่าฟีโร

โมนของตัวเลือกนั้นมีค่าลดลงไป ดังสมการท่ี 4 ดังนั้นหาก

มีจ�านวนมดมาก ฟีโรโมนของตัวเลือกที่มีค่าฟีโรโมนสูงจะ

ถูกปรับลดลงมามากท�าให้มดตัวท้ายๆ ของฝูง ได้ตัวเลือก

ทัง้หมดไม่ใกล้เคยีงกบัค�าตอบทีด่จีากรอบการท�างานทีผ่่าน

มาและใช้เวลาประมวลผลก็จะนานมากข้ึน

(6)

(7)

ข้อมูลทดลอง

ข้อมูลที่ใช้ทดลองเป็นข้อมูลรายวิชาสอบกลาง

ภาคของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียภาคเรียนที่ 1 ปีการ

ศึกษา 2561 ซี่งเปิดจ�านวน 347 วิชา มีทั้งสิ้น 496 กลุ่ม 

ในกระบวนการจัดด้วยอัลกอริธึมมดจะคิดเป็น  496 วิชา 

จ�านวนวันสอบ 10 วัน สอบวันละ 2 คาบ และใช้ห้องสอบ

จ�านวน 28 ห้อง ตัวอย่างข้อมูลแสดงดังตาราง 3 และ 4 

ก�าหนดให้  และ  มีค่าเท่ากับ 0.75 และ 0.25 ตาม

ล�าดับ ในส่วนของอัลกอริธึมมดก�าหนดให้ท�างานท้ังหมด 

5,000 รอบ ค่าพารามิเตอร์  ,   และ  เท่ากับ 

0.9, 0.1 และ 0.1 ตามล�าดับ

ตำรำง 3  
รายวิชาสอบและวัน-คาบสอบ

 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ กลุ่มท่ี จ�ำนวน

นักศึกษำเวลำเริ่ม เวลำสิ้นสุด

09:00 11:00 00238461 BUSINESS OPERATIONS IN CHINA 1 53

09:00 11:00 00518341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 1 1

09:00 11:00 00519601 BUSINESS JAPANESE I 1 7

09:00 11:00 00529341 ENGLISH FOR TOURISM BUSINESS 1 12

วันสอบ 12/9/2561
คำบสอบที่ 1
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ดังนั้นค้นหาจ�านวนมดที่เหมาะสมจะทดลองใช้

มดจ�านวน 40, 50 และ 60 ตัว โดยทดลองอย่างละ 10 

คร้ัง เพ่ือเปรียบเทียบหาผลลัพธ์การท�างานที่ดีที่สุด ผล

การทดลองในตาราง 5 พบว่าการท�างานที่ใช้มด จ�านวน 

50 ตัว ให้ค่าเฉลี่ยของค่าจุดประสงค์ที่ดีที่สุด (มีค่าน้อย

ที่สุด) โดยตาราง 6 แสดงผลการจัดตารางจากการเลือก

ใช้มดจ�านวน 50 ตัว 

บทสรุป 

จากผลการทดลองพบว่าวิธีอัลกอริธึมมดสามารถ

จัดตารางห้องสอบให้ประสิทธิภาพที่ดีได้ โดยสามารถจัด

ห้องสอบให้กับรายวิชาในแต่ละคาบสอบได้อย่างเหมาะสม

ตามเงื่อนไขของการวัดค่าจุดประสงค์ที่ก�าหนดไว้ 

กำรอภิปรำย 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีอัลกอริธึมมดมาใช้ส�าหรับ

การจัดตารางห้องสอบแบบอัตโนมัติ เนื่องจากวิธีอัลกอ

ริมธึมเป็นวิธีทางปัญญาประดิษฐ์อันหนึ่งที่มีจุดเด่นเกี่ยว

กับการค้นหาค�าตอบของปัญหาและสามารถพัฒนาหาค�า

ตอบที่ต้องการให้ประสิทธิภาพดีมากขึ้นในแต่ละครั้งของ

การท�างาน ซ่ึงจากภาพ 6 จะสังเกตได้ว่าค่าจุดประสงค์

จากการจัดนั้นจะมีค่าท่ีดีข้ึนเรื่อยๆ (มีค่าลดลง) ในแต่ละ

รอบของการท�างาน ดังนั้นสรุปได้ว่าการน�าวิธีอัลกอริธึมมด 

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในงานจัดตารางห้องสอบได้จริง 

ข้อเสนอแนะ 

 สิ่งท่ีส�าคัญต่อการจัดห้องสอบให้กับรายวิชา คือ

การก�าหนดเงื่อนไขความเหมาะสมของการจัด ซึ่งการจัด

ห้องสอบของแต่ละสถาบันจะมีเงื่อนไขการจัดที่แตกต่าง

กัน ดังนั้นหากผู้ท่ีสนใจจะน�าวิธีการอัลกอริธึมมดไปใช้ใน

การจัดตาราง อาจต้องออกแบบเงื่อนไขการจัดใหม่และ

สามารถก�าหนดวิธีการวัดค่าจุดประสงค์ใหม่ได้

ตำรำง 4 
ห้องสอบและจ�านวนที่นั่ง

เลขห้อง
แถว A แถว B

C305 20 20

C306 24 24

C307 30 30

C606 60 60

M110 105 105

จ�ำนวนท่ีนั่งสอบ
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ตำรำง 5 
จ�านวนมดที่มีค่าจุดประสงค์เฉลี่ยที่ดีที่สุด 10 ครั้ง

จ�ำนวนมด
Max Min Avg Std

40 30.58 23.33 25.92 2.33

50 26.58 21.83 23.67 1.55

60 31.10 21.75 26.04 2.51

สรุปค่ำจุดประสงค์

ตำรำง 6 
ผลการจัดตารางห้องสอบของมด

จ�ำนวนวิชำสอบ
จ�ำนวนห้องสอบท่ีใช้ท้ังหมด

1 ห้อง 2 ห้อง รวมห้อง

18 15 วิชา 3 วิชา 21 ห้อง 5 ห้อง

วันที่ 14/9/2561 คาบสอบที่ 2

จ�ำนวนห้องสอบ ท่ีใช้สอบ/วิชำ

ภำพ 6 ผลการหาค�าตอบด้วยอัลกอริธึมมดในแต่ละรอบ
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงท�านาย (predictive correlation study) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว ต�าบลไกรกลาง อ�าเภอกงไกรลาศ 

จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรปลูกข้าวในต�าบลไกรกลาง ในปี 2559 จ�านวน 180 

คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified sampling)  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีกลุ่มตัวอย่าง

เป็นผู้ตอบด้วยตนเองและมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ระหว่าง 0.72 - 0.83 ระยะเวลาในการ

ด�าเนินการ พ.ศ. 2559 – 2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าจ�านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบอีต้า และสถิติถดถอยเชิงพหุคูณแบบ

ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายอยู่ในระดับสูง และพบ

ปัจจัยจ�านวน 4 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้อกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว ได้แก่ (1) 

ทักษะการจัดการตนเอง (2) การรับรู้ถึงความรุนแรงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช (3) ทักษะการตัดสินใจ และ (4) 

ระยะเวลาที่ท�าการเกษตร และท�านายพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าวได้

ร้อยละ 37.4 ผลที่ได้จากการหาความสัมพันธ์ น�าไปจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และผลที่ได้

จากการท�านาย ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: เกษตรกร, พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช, สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเข้ำสู่ร่ำงกำย

ของเกษตรกรปลูกข้ำว ต�ำบลไกรกลำง อ�ำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย
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บทน�ำ

อาชพีชาวนาเป็นอาชพีทีอ่ยูคู่ก่บัคนไทยมาช้านาน 

ประชาชนชาวไทยกว่าร้อยละ 41.1 เป็นเกษตรกร ส่วน

ใหญ่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก (National Statistical Office 

Thailand, 2011) ในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรู

พืชเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติ ท�าให้เกิดสิ่งรบกวนต่อผลผลิตของเกษตรกร เช่น 

เพลีย แมลง เป็นต้น สิ่งรบกวนเหล่านี้อาจท�าลายผลิตผล

จนเสียหาย ท�าให้เกษตรกรต้องหาตัวช่วยในการป้องกัน

และก�าจัดสิ่งรบกวนเหล่านั้นก็คือ สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

ถึงแม้จะมีผลดีที่สามารถช่วยป้องกันและก�าจัดสิ่งรบกวน 

ยังส่งผลเสียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เช่น โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดิน

หายใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น ท�าให้เกษตรกรต้องเข้ารับ

บริการทางด้านสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น เกิดการสูญเสียค่าใช้

จ่ายในการรักษาพยาบาล หากเกษตรกรมีความรู้ ความ

เข้าใจ และวิธีป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรู

พืช จะท�าให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพที่ดีได้

ป ัญหาสุขภาพเนื่องจากพิษภัยจากสารเคมี 

พบว่าเกษตรกรไทยร้อยละ 32 มีความเสี่ยงและไม่

ปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช (Bureau of  

Occupational and Environmental Diseases, 2016) 

ดังนั้นควรมีการตรวจคัดกรองสุขภาพเกษตรกรเป็นประจ�า 

โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรท่ีมีถึง 11.9 ล้านคน ที่มีการ

ใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือก�าจัดศัตรู

พืชเพิ่มขึ้น (Ministry of Public Health, 2016) เมื่อ

เปรียบเทียบรายจังหวัด พบว่าจังหวัดท่ีพบผู้ป่วยจากสาร

เคมีสูงท่ีสุดคือ จังหวัดสุโขทัย ร้อยละ 89 แสดงให้เห็นว่า

อาการเจ็บป่วยเหล่านี้เกิดจากการสัมผัสทางผิวหนังและ

การบริโภค (Department of Disease Control, 2015) 

ซ่ึงในอ�าเภอกงไกรลาศ มีจ�านวนเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนมาก

ท่ีสุดในจังหวัดสุโขทัย จ�านวน 8,589 คน และมีพื้นที่เพาะ

ปลูกมากถึง 214,220.25 ไร่ ซึ่งพื้นที่ในการเพาะปลูกมาก

ข้ึนจะส่งผลให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีมากตามไปด้วย 

ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

มากกว่าพื้นท่ีอื่น 

Abstract

This study was a predictive correlation study aimed to study the behavioral factors affecting 

prevention of chemical pesticides from entering the body of rice farmers in Kraiklang Sub-district, 

Kongkrailat District, Sukhothai Province. The sample was 180 farmers who were registered as rice 

farmers in Kraiklang Sub-district in 2016. A sample size used stratified sampling method. Data was 

collected by using questionnaires - the sample of respondents on their own and Cronbach’s Alpha 

coefficient of 0.72 – 0.83 in the period of operation from 2016 - 2017. The data were analyzed for 

frequency, percentage, means, maximum, minimum, standard deviation, Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficient, Eta Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results revealed 

that the mean score of pesticide prevention behavior was at a high level and found that there are 

4 behavioral factors affecting prevention of  chemical pesticides from entering  the body of rice  

farmers: (1) Self-management skills (2) perceived severity of exposure to chemical pesticides (3) decision 

skills and (4) length of  time in occupation. The predictors of chemical pesticides prevention behavior 

for the rice farmers accounted for 37.4 %. The results of the correlation, applying health promotion 

programs to modify farmers’ behaviors, and the results of the predictors, were used as a guide in the 

development of surveillance systems to further reduce the farmers’ exposure to chemical pesticides.

Keywords: farmers, pesticides prevention behavior, pesticides
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สถานการณ์การเฝ้าระวังการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรู

พืชในเกษตรกรของจังหวดัสโุขทยั โดยวธิกีารตรวจวเิคราะห์

หาปริมาณเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดจากเกษตรกร 

ในปี 2556 จ�านวน 4,192 คน ที่ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

ในการเกษตรกรรมเป็นประจ�า พบว่าเกษตรกรมีปริมาณ

เอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดอยู่ในระดับเสี่ยง และ

ระดับไม่ปลอดภัย ร้อยละ 39.67 และพบว่าเกษตรกรใน

อ�าเภอกงไกรลาศมีผลเลือดจากการตรวจสารเคมีตกค้างใน

ร่างกายที่ไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงมากที่สุดในจังหวัด 

ร้อยละ 83.33 (Sukhothai Provincial Public Health 

Office, 2013) ซึ่งในต�าบลไกรกลางพบเกษตรกรจ�านวน 

450 คนจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2559 

ท�าการเพาะปลูกข้าว ปีละ 2 คร้ัง และจากข้อมูลความ

เสี่ยงสุขภาพจากการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชของ รพ.สต.

ไกรกลาง 3 ปีย้อนหลัง (Kraiklang Sub-district Health 

Promoting Hospital, 2016) พบว่า ผลตรวจเลือดใน

ระดับไม่ปลอดภัยมีอัตราลดลง จากปี 2557 ร้อยละ 57 

ลดลงเหลือ ร้อยละ 30 ในปี 2559 แต่พบผลตรวจเลือด

ในระดับเสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากปี 2557 ร้อยละ 33 

เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 54 ในปี 2559 ซึ่งสามารถก่อให้เกิด

ปัญหาสุขภาพของประชาชนในอนาคต ดังนั้นเพื่อเป็นการ

ป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจึงจ�าเป็นต้องหา

สาเหตทุีแ่ท้จรงิของพฤตกิรรมดงักล่าว ผูศ้กึษาจงึสนใจทีจ่ะ

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว ต�าบลไกรกลาง 

อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาสขุภาพในระดบัพืน้ทีอ่นัเนือ่งมาจากการใช้สาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืช โดยส่งเสริมปัจจัยที่สามารถใช้ท�านาย

พฤติกรรมการป้องกันได้ เพ่ือลดการสัมผัสสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว ต�าบลไกรกลาง 

อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

2. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนั

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว 

ต�าบลไกรกลาง อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดแบบแผน

ความเช่ือด้านสุขภาพ ท่ีคิดค้นโดย Rosenstock (1974) 

และแนวคดิความฉลาดทางสขุภาพ ทีค่ดิค้นโดย Nutbeam 

(2000) มาสร้างเป็นกรอบแนวคิด ประกอบด้วย (1) การ

รับรู้โอกาสเสี่ยงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช (2) 

การรับรู้ความรุนแรงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

(3) การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรู

พืช (4) การรับรู้ต่ออุปสรรคในการป้องกันสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืช (5) การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ (6) ความ

รู้ ความเข้าใจ (7) ทักษะการสื่อสาร (8) ทักษะการจัดการ

ตนเอง (9) ทักษะการตัดสินใจ และ (10) การรู้เท่าทันสื่อ 

นอกจากนี้จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

(Simla & Boonrod, 2012; Ratcha, et al., 2017) พบ

ว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง

จากการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ประกอบด้วย ปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาใน

การท�าการเกษตร ระยะเวลาที่ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

ความรู้ความเข้าใจ ความเช่ือด้านสุขภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง

สนใจท่ีจะน�าตัวแปรเหล่านี้มาใช้ในงานวิจัย รวมถึงปัจจัย

ความฉลาดทางสุขภาพ เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยเรื่องใด

น�าทฤษฎีความฉลาดทางสุขภาพนี้มาใช้ ซ่ึงอาจท�าให้พบ

ปัจจัยท่ีสามารถท�านายการเกิดพฤติกรรมการป้องกันสาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายได้
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล

 - เพศ   - อายุ  - ระดับการศึกษา 

 - รายได้ต่อเดือน  - ระยะเวลาที่ท�าการเกษตร

 - ระยะเวลาที่ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

 - การมีร้านค้าที่จ�าหน่ายสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

 - การมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

แบบแผนควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ 
(Health Belief Model)

 - การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

 - การรับรู้ถึงความรุนแรงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

 - การรับรู้ถึงประโยชน์ของการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

 - การรับรู้ต่ออุปสรรคในการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

ควำมฉลำดทำงสุขภำพ 
(Health Literacy)

 - ความรู้ ความเข้าใจ

 - การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ

 - ทักษะการส่ือสาร

 - ทักษะการจัดการตนเอง

 - ทักษะการตัดสินใจ

 - การรู้เท่าทันสื่อ

พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัด
ศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย

ของเกษตรกรปลูกข้าว

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล ความเชื่อด้านสุขภาพและความ

ฉลาดทางสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว ต�าบล

ไกรกลาง อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิง

ท�านาย (predictive correlation study)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร คือ เกษตรกรปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน

เกษตรกรในต�าบลไกรกลาง อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัด

สุโขทัย จ�านวน 450 คน ปี พ.ศ.2559

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยค�านวณ

ขนาดตวัอย่าง ใช้สตูรในการค�านวณตามสดัส่วน 1 : 10 เท่า 

เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงเส้น เนื่องจากจ�านวนตัวแปรต้นที่ใช้ในการ

วิจัยในครั้งนี้ เท่ากับ 18 ตัวแปร ดังนั้น ขนาดตัวอย่างจึง

เท่ากับ 180 คน และเนื่องจากข้อมูลอาจมีความผิดพลาด

หรือการเก็บข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์ จึงเก็บเพิ่มอีก ร้อยละ 10 

รวมเป็นขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 200 คน 

 ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  (stratified 

sampling) โดยใช้สัดส่วนที่เท่ากัน  แบ่งประชากรออกเป็น

หมู่บ้านจ�านวน 8 หมู่บ้าน และท�าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

(sample random sampling) ด้วยคอมพิวเตอร์โดยสร้าง

เลขสุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จนกว่า

จะครบตามจ�านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง ด�าเนินการใน

ปี 2559 – 2560

เกณฑ์การคัดเข้า (1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูก

ข้าวในต�าบลไกรกลาง อ�าเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสโุขทยั ในปี  

2559 เน่ืองจากผลการตรวจหาสารเคมีตกค้างในร่างกาย

ด้วยกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรปลูก

ข้าว ต�าบลไกรกลาง ในปี พ.ศ. 2559 อยู่ระดับมีความเสี่ยง

มากถึงร้อยละ 54 (2) ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกข้าว

อย่างน้อย 1 ปี (3)ฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชด้วยตนเอง

เกณฑ์การคัดออก (1) ต้องการยกเลิกการเข้าร่วม

วิจัยระหว่างด�าเนินการ (2) ย้ายที่อยู่อาศัยออกจากพื้นท่ี

การวิจัยในระหว่างด�าเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป ็น

แบบสอบถามท่ีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบเอง ประกอบด้วย 

5 ส่วน ดังนี้ (1) ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร จ�านวน 13 

ข้อ (2) ความเช่ือด้านสุขภาพ จ�านวน 20 ข้อ ประกอบ

ด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรู

พืช การรับรู้ความรุนแรงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรู

พืช การรับรู ้ถึงประโยชน์ของการป้องกันสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืช และการรับรู้ต่ออุปสรรคในการป้องกันสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช ข้อค�าถามเป็นแบบ Rating scale 3 ระดับ 

(3) ความฉลาดทางสุขภาพ จ�านวน 35 ข้อ ประกอบด้วย 

ความรู้ความเข้าใจ ข้อค�าถามเป็นแบบถูก/ผิด และการ

เข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ

การตัดสินใจ ทักษะการจัดการตนเอง การรู้เท่าทันสื่อ ข้อ

ค�าถามเป็นแบบ Rating scale 3 ระดับ (4) พฤติกรรมการ

ป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช จ�านวน 18 

ข้อ ประกอบด้วย พฤตกิรรมการป้องกนัตนเองก่อน ระหว่าง 

และหลังการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ค�าถามเป็นแบบ Rat-

ing scale 3 ระดับ และ (5) ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรม SPSS ในรูปแบบเชิงปริมาณ

แบบสอบถามฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

โดยต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป 

และพบว่าได้ค่า IOC ท้ังฉบับเท่ากับ 1.00 เมื่อแยกเป็น

รายด้าน พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการสัมผัสสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช เท่ากับ 1.00 การรับรู้ถึงความรุนแรงของการ

สมัผสัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื เท่ากบั 1.00 การรบัรูป้ระโยชน์

ของการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เท่ากับ 1.00 การรับ

รู้ถึงอุปสรรคในการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เท่ากับ 

1.00 ความรู้และความเข้าใจ เท่ากับ 1.00 การเข้าถึง

ข้อมูลและบริการสุขภาพ เท่ากับ 1.00 ทักษะการสื่อสาร 

เท่ากับ 1.00 ทักษะการตัดสินใจ เท่ากับ 1.00 ทักษะการ

จัดการตนเอง เท่ากับ 1.00 การรู้เท่าทันสื่อ เท่ากับ 1.00 

พฤติกรรมการป้องกันตนเองก่อนการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรู

พืช เท่ากับ 1.00 พฤติกรรมการป้องกันตนเองระหว่างการ

ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เท่ากับ 1.00 และพฤติกรรมการ

ป้องกนัตนเองหลงัการใช้สารเคมกี�าจดัศตัรพูชื เท่ากบั 1.00 

(Rovinelli & Hambleton, 1977) จากนั้นน�าเครื่องมือ
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ไปตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยน�าไปทดลอง

ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่

จะท�าการศึกษา (try-out) ในพื้นที่ต�าบลไกรใน อ�าเภอ

กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จ�านวน 30 ชุด วิเคราะห์ค่าสัม

ประสิทธ์แอลฟาของ     ครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) ค่าที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.7 ขึ้นไป และงาน

วิจัยนี้ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.72- 0.83 เมื่อแยกเป็น

รายด้าน พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการสัมผัสสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช เท่ากับ 0.792 การรับรู้ถึงความรุนแรงของ

การสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เท่ากับ 0.832 การรับรู้

ประโยชน์ของการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เท่ากับ 

0.778 การรับรู้ถึงอุปสรรคในการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรู

พืช เท่ากับ 0.773 ความรู้และความเข้าใจ เท่ากับ 0.769 

การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ เท่ากับ 0.798 ทักษะ

การสื่อสาร เท่ากับ 0.774 ทักษะการตัดสินใจ เท่ากับ 

0.786 ทักษะการจัดการตนเอง เท่ากับ 0.792 การรู้เท่า

ทันสื่อ เท่ากับ 0.790 พฤติกรรมการป้องกันตนเองก่อน

การใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เท่ากับ 0.747 พฤติกรรมการ

ป้องกันตนเองระหว่างการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เท่ากับ 

0.739 และพฤติกรรมการป้องกันตนเองหลังการใช้สารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช เท่ากับ 0.723 (Kaiwan, 2015)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยฉบับนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเอกสารรับรอง

หมายเลข 1010/60 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์

จากมหาวิทยาลัยนเรศวรถึงก�านันต�าบลไกรกลาง อ�าเภอ

กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเข้าถึงตัวอย่างโดยการเดินทางไปตาม

บ้านของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้เก็บ

รวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามตอบด้วยตนเอง  กรณีที่ไม่พบกลุ่มตัวอย่าง 

จะด�าเนินการติดตามจ�านวน 3 ครั้ง ในขณะด�าเนินการ

วิจัย ผู้วิจัยปฏิบัติตามหลักการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง/ผู้

มีส่วนร่มในการวิจัย และข้อมูลที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความ

ลับ โดยจะน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผล และน�าเสนอ

ผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

ข้อมูลจากแบบสอบถามน�ามาวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง

คอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู SPSS for windows 

โดยสถิติท่ีใช้ ดังนี้

1. สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่า

จ�านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน

2. สถิติเชิงอนุมาน เนื่องจากตัวแปรตามคือ 

พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย

ซ่ึงเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ดังนั้นถ้าตัวแปรต้นเป็นข้อมูล

เชิงปริมาณ จะวิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน และถ้าตัวแปรต้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจะ

วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบอีต้า จากนั้น

ท�าการวิเคราะห์ปัจจัยพยากรณ์ด้วยสถิติ Multiple Linear 

Regression Analysis 

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมลูส่วนตวัของเกษตรกรปลกูข้าว พบว่า ส่วน

ใหญ่เกษตรกรเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55 มีอายุระหว่าง 50-

59 ปี ร้อยละ 53.9 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 

ร้อยละ 72.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 

บาท ร้อยละ 48.3 โดยมีระยะเวลาที่ท�าการเกษตรระหว่าง 

31-40 ปี ร้อยละ 29.4 ระยะเวลาท่ีใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

ระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 28.3 มีร้านค้าจ�าหน่ายสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืชในชุมชน ร้อยละ 85.6 และส่วนใหญ่ไม่มีศูนย์

การเรยีนรูช้มุชนเกีย่วกบัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื ร้อยละ 56.7 

2. ความเช่ือด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช  

การรับรู้ถึงความรุนแรงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรู

พืช และการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืช อยู่ในระดับสูง ส่วนด้านการรับรู้ถึงอุปสรรคใน

การป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับปานกลาง

3. ความฉลาดทางสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

ความรู้ความเข้าใจในระดับดี มีการเข้าถึงข้อมูลและบริการ

สุขภาพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ

จัดการตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อ ท้ังหมดอยู่ในระดับสูง
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4. พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

เข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มีพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย

โดยรวมอยู่ในระดับสูง (  = 2.65, SD = 0.137) เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่า พฤติกรรมการป้องกันตนเองก่อน, 

ระหว่าง และหลังการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ท้ังหมดอยู่

ในระดับสูง (ตาราง 1)

ตำรำง 1 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง 
จ�าแนกตามรายด้าน (n = 180)

พฤติกรรมกำรป้องกันสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช SD กำรแปลผล

พฤติกรรมการป้องกันตนเองก่อนการใช้สารเคมี 2.66 0.189 สูง

พฤติกรรมการป้องกันตนเองระหว่างการใช้สารเคมี 2.62 0.312 สูง

พฤติกรรมการป้องกันตนเองหลังการใช้สารเคมี 2.67 0.137 สูง

รวม (Min = 2.27, Max = 2.93) 2.65 0.137 สูง

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย

ของเกษตรกรปลูกข้าว การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป จะใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

เป็นดรรชนีชี้วัดความสัมพันธ์ ความสอดคล้อง และการ

แปรผันร่วม จากการศึกษาครั้งนี้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างตวัแปรทีม่มีาตรวดัเป็นข้อมลูเชงิปรมิาณ กบัตวัแปร

ที่มีมาตรวัดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สห

สมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั  ซึง่ประกอบด้วย อาย ุรายได้ต่อเดอืน 

ระยะเวลาที่ท�าการเกษตร ระยะเวลาที่ใช้สารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืช ความรู้และความเข้าใจ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของ

การสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช การรับรู้ถึงความรุนแรง

ของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช การรับรู ้ประโยชน์

ของการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช การรับรู้ถึงอุปสรรค

ในการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช การเข้าถึงข้อมูลและ

บริการสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง  

ทักษะการตัดสินใจ และการรู้เท่าทันสื่อ ก�าหนดระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05 และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรท่ีมีมาตรวัดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพกับตัวแปรที่มี

มาตรวัดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์แบบอีต้า ซ่ึงประกอบด้วย เพศ  ระดับการศึกษา 

การมีร้านค้าในชุมชนที่จ�าหน่ายสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช และ

การมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเก่ียวกับสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช  

ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี  0.05 (ตาราง 2)
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ตำรำง 2 
แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างปัจจัยกับพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของ
เกษตรกรปลูกข้าว (n = 180)

r p

เพศ 0.013 (Eta) 0.863

อายุ - 0.117 0.118

ระดับการศึกษา 0.207 (Eta) 0.053

รายได้เฉล่ียของครอบครัว - 0.030 0.693

ระยะเวลาที่ท�าการเกษตร - 0.191 0.010

ระยะเวลาที่ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช - 0.085 0.255

การมีร้านค้าในชุมชนที่จ�าหน่ายสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช - 0.093 0.213

การมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช - 0.288 < 0.001

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 0.188 0.012

การรับรู้ถึงความรุนแรงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 0.419 < 0.001

การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 0.181 0.015

การรับรู้ถึงอุปสรรคในการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 0.028 0.712

ความรู้และความเข้าใจ 0.032 0.674

การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 0.002 0.984

ทักษะการส่ือสาร 0.188 0.011

ทักษะการจัดการตนเอง 0.435 < 0.001

ทักษะการตัดสินใจ 0.243 0.001

การรู้เท่าทันสื่อ -0.136 0.069

ประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำน
ตัวแปร

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หมายเหตุ วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้  Pearson correlation coefficient. และ Eta correlation coefficient.
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6. ปัจจัยที่มีอ�านาจในการท�านายพฤติกรรมการ

ป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกร

ปลูกข้าว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัย

กบัพฤตกิรรมการป้องกนัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืเข้าสูร่่างกาย

ของเกษตรกรปลูกข้าว ในการศึกษาความสัมพันธ์พหุคูณ

ระหว่างปัจจัยและค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด ใช้วิธี

การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (stepwise) โดยพิจารณา

ตัวแปรอสิระทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการป้องกนัสาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าวมาก

ที่สุด จ�านวน 8 ตัวแปร  ได้แก่ ระยะเวลาที่ท�าการเกษตรกร 

การมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

การรับรู้โอกาสเส่ียงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

การรับรู้ถึงความรุนแรงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรู

พืช การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรู

พืช ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และทักษะ

การตดัสนิใจ เพือ่พจิารณาเลอืกตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย

ของเกษตรกรปลูกข้าวสูงก่อนและเพิ่มข้ึนทีละตัว ถ้าผ่าน

เกณฑ์จะถกูน�าเข้าสมการในล�าดบัต่อไปในลกัษณะเดยีวกนั

จนสิ้นสุดสมการ ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

และผลการวิจัยพบว่า ทักษะการจัดการตนเอง การรับรู้

ถึงความรุนแรงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ทักษะ

การตัดสินใจ และระยะเวลาท่ีท�าเกษตร สามารถร่วมกัน

อธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการป้องกันสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายได้ร้อยละ 37.4

ตำรำง 3 
แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยท�านายพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว 
(n = 180)

ตัวแปรที่ศึกษำ R2
change

b Beta t p-value

ทักษะการจัดการตนเอง  0.190 0.117 0.375 6.189 < 0.001

การรับรู้ถึงความรุนแรงของการสัมผัสสารเคมีฯ 0.144 0.128 0.351 5.761 < 0.001

ทักษะการตัดสินใจ  0.024 0.133 0.162 2.678 0.008

ระยะเวลาที่ท�าการเกษตร 0.016 - 0.059 - 0.126 - 2.082 0.039

Constant (a) = 1.610

F = 26.121

R square = 0.374

p < 0.001

Adjusted R square = 0.360

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05.

กำรอภิปรำยผล

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว ต�าบล

ไกรกลาง อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พบว่า ปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย

ระยะเวลาท่ีท�าการเกษตร มีความสัมพันธ์เชิงลบ

อยู่ในระดับต�่ามากกับพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัด

ศตัรพูชืเข้าสูร่่างกาย และสามารถร่วมท�านายพฤตกิรรมการ

ป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกร

ปลูกข้าว นั่นคือ เกษตรกรท่ีมีระยะเวลาท�าการเกษตรกร
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มากกว่า 40 ปีขึ้นไป จะเป็นข้อบ่งชี้ว ่าบุคคลนั้นจะมี

พฤติกรรมในการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย

ลดลง สามารถอธิบายได้ว่า ยิ่งเกษตรกรมีระยะเวลาใน

การท�าการเกษตรน้อยลง เกษตรกรจะมีพฤติกรรมในการ

ป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายดีขึ้น แสดงให้

เห็นว่า เกษตรกรที่ท�าเกษตรมาเป็นระยะเวลานาน จะมี

พฤติกรรมการป้องกันตนเองลดลง อาจเนื่องมาจากความ

เคยชินในการปฏิบัติ สอดคล้องกับการศึกษาของวิชชาดา 

สิมลา และตั้ม บุญรอด (Simla & Boonrod, 2012) และ

ประจวบ ตะกรุดเพ็ง (Takrudpeng, 2012)

การมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืช มีความสัมพันธ์เชิงลบอยู ่ในระดับต�่ามากกับ

พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย 

สามารถอธิบายได้ว่า ถึงแม้ว่าในชุมชนจะไม่มีศูนย์การ

เรยีนรูเ้กีย่วกบัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชื แต่เกษตรกรกส็ามารถ

มีพฤติกรรมในการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชได้ดีขึ้น 

แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ส่วนใหญ่ในชุมชนจะไม่มีศูนย์การ

เรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เกษตรกรก็มีแหล่ง

การเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งจากแบบสอบถามในส่วนของการเข้า

ถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่

สามารถสืบค้นข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต สามารถอ่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชได้จากแผ่น

พับ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสามารถอ่านฉลากข้างขวด

บรรจภุณัฑ์ได้อย่างเข้าใจ อาจส่งผลให้เกษตรกรมพีฤตกิรรม

การป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายท่ีดี

ความเชื่อด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการสัมผัสสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืช มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู ่ในระดับต�่ามากกับ

พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย 

แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีความเชื่อที่ตนเองจะเกิด

โอกาสเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยจากการสัมผัสสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืช สอดคล้องกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ

ของ Rosenstock (1974) ที่พบว่า การที่บุคคลจะแสดง

พฤติกรรมสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย บุคคล

นั้นจะต้องมีความเชื่อว่า “เขามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็น

โรค” และสอดคล้องกับการศึกษาของมงคล รัชชะ และ

คณะ (Ratcha et al., 2017)

การรบัรูถึ้งความรนุแรงของการสมัผสัสารเคมกี�าจดั

ศตัรพูชื มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกอยูใ่นระดบัต�า่กบัพฤตกิรรม

การป้องกนัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืเข้าสูร่่างกายของเกษตรกร

ปลูกข้าว และสามารถร่วมท�านายพฤติกรรมการป้องกัน

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว 

นั่นคือ เกษตรกรที่รับรู้ถึงความรุนแรงของการสัมผัสสาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืช จะมีพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมี

ความเชื่อว่าการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชนั้นจะส่งผล

ให้เกิดการสะสมสารพิษในร่างกาย อาจท�าให้เกิดการเจ็บ

ป่วย เกิดความพิการ หรืออาจรุนแรงไปถึงขึ้นการเสียชีวิต 

ท�าให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรู

พืชท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ

ของ Rosenstock (1974) ท่ีพบว่า การท่ีบุคคลจะแสดง

พฤติกรรมสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย บุคคล

นั้นจะต้องมีความเช่ือว่า “อย่างน้อยท่ีสุด โรคนั้นจะต้อง

มีความรุนแรงต่อชีวิตเขาพอสมควร” และสอดคล้องกับ

การศึกษาของ กนกอร พรมชาติ (Promachart, 2012)

การรบัรูถ้งึประโยชน์ของการป้องกนัสารเคมกี�าจดั

ศัตรูพืช มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู ่ในระดับต�่ามากกับ

พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย 

แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีความเช่ือว่าการป้องกันตนเอง

จากการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชมีประโยชน์ และมีผลดีต่อ

ตนเอง การปฏิบัติตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

หรือเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตรในการป้องกันตนเองจากการ

ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชมีผลดีต่อสุขภาพ สอดคล้องกับ

แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพของ Rosenstock (1974) 

ที่พบว่า การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมสุขภาพเพื่อหลีก

เลี่ยงจากการเจ็บป่วย บุคคลนั้นจะต้องมีความเช่ือว่า “การ

ปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงจากการป้องกันโรคจะก่อให้เกิดผล

ดีแก่เขา” และสอดคล้องกับการศึกษาของอรุณี จันไชย

ชนะ (Chanchaichana, 2009) และกนกอร พรมชาติ 

(Promachart, 2012) 

การรับรู้ต่ออุปสรรคในการป้องกันสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืช ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันสาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มี

การรับรู้ต่ออุปสรรคในการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรไม่ได้มี
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ความเชื่อ ความคิดในผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจาก

การไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�าในการป้องกันตนเองจากการ

ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช การป้องกันตนเองจึงเป็นเรื่อง

ยุ่งยากที่จะสามารถปฏิบัติตามได้ อาจเน่ืองมาจากความ

เคยชินในปฏิบัติ สามารถอธิบายได้ว่า การที่เกษตรกรจะมี

พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายท่ี

ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ต่ออุปสรรค

ในการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ซึ่งไม่สอดคล้องกับการ

ศึกษาของสมทบ สอนราช (Sonrach, 2010) 

ความฉลาดทางสุขภาพ ประกอบด้วย

ความรู ้และความเข้าใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย 

โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู ้และความเข้าใจอยู ่ใน

ระดับดี แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้เกษตรกรส่วนใหญ่จะมีระดับ

ความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับดี ก็ไม่ได้หมายความว่า 

เกษตรกรจะมีพฤติกรรมการป้องกันที่ดีตามไปด้วย อาจ

เนื่องมาจากเกษตรกรมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ

การเกษตรมาเป็นระยะเวลานาน ท�าให้เกิดความเคยชิน

ในการใช้และการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช จึงท�าให้

เกษตรกรมีระดับความรู้ ความเข้าใจในระดับดี สามารถ

อธิบายได้ว่า การที่เกษตรกรจะมีพฤติกรรมการป้องกันสาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายถูกต้องหรือไม่นั้น ไม่ได้ข้ึน

อยู่กับความรู้และความเข้าใจของเกษตรกร ไม่สอดคล้อง

กับการศึกษาของสุเพ็ญศรี เบ้าทอง (Baothong, 2012) 

และสนาน ผดุงศิลป์ (Phadungsil, 2013)

การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ ไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรู

พืชเข้าสู่ร่างกาย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีการเข้าถึงข้อมูล

สุขภาพและบริการสุขภาพอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า 

เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ

ได้ง่ายในการค้นหาข้อมูลการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และ

เกษตรกรสามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเข้าใจ เน่ืองจากใน

ยุคปัจจุบันมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและมีฐานข้อมูลเป็น

จ�านวนมาก ท�าให้ง่ายต่อการค้นหา แต่เกษตรกรอาจไม่

ได้มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่สามารถเชื่อถือ

ได้ จึงท�าให้เกษตรกรอาจมีวิธีการปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้อง 

สามารถอธิบายได้ว่า การที่เกษตรกรมีพฤติกรรมการ

ป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายถูกต้องหรือไม่

ถูกต้องก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการ

สุขภาพ จึงไม่สอดคล้องกับทฤษฎีความฉลาดทางสุขภาพ

ของกองสุขศึกษา (Health Education Division, 2013) 

ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลจะเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการ

สุขภาพได้นั้น จะต้องมีการใช้ความสามารถในการเลือก

แหล่งข้อมูล รู้วิธีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน

และการตรวจสอบแหล่งข้อมูล

ทักษะการสื่อสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ใน

ระดับต�่ามากกับพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรู

พืชเข้าสู่ร่างกาย แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีความสามารถ

ในการแสดงออก อธิบายวิธีการปฏิบัติในการป้องกันตนเอง 

และสามารถสื่อสาร พูดคุย ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติตนในการ

ป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ

ทฤษฎีความฉลาดทางสุขภาพของกองสุขศึกษา (Health 

Education Division, 2013) ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลจะมี

ทักษะการสื่อสารนั้น จะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร 

โดยการพูด อ่าน เขียน รวมทั้งสามารถโน้มน้าวให้บุคคลอื่น

เข้าใจ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Kickbusch (2001) 

ที่อธิบายว่า “เป็นความสามารถในการอ่านท�าความเข้าใจ

และปฏบิตัติามข้อมลูการดแูลสขุภาพ ความสามารถในการ

ใช้ทักษะการอ่านแบบฟอร์มใบยินยอม (consent form) 

การเขียนข้อมูลดูแลสุขภาพ ความเข้าใจต่อการให้ข้อมูลทั้ง

ข้อความเขียนและจากวาจาของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 

รวมท้ังการปฏิบัติตามค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพ 

ทักษะการจัดการตนเอง มีความสัมพันธ์เชิงบวก

อยู่ในระดับต�่ากับพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรู

พืชเข้าสู่ร่างกาย และสามารถร่วมท�านายพฤติกรรมการ

ป้องกนัสารเคมกี�าจดัศตัรพูชืเข้าสูร่่างกาย นัน่คอื เกษตรกร

ที่มีทักษะการจัดการตนเองที่ดี จะมีพฤติกรรมการป้องกัน

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายเพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นว่า 

เกษตรกรมีความสามารถในการวางแผนวิธีการป้องกัน

ตนเองจากการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช มีวิธีการป้องกัน

ตนเองก่อนการฉีดพ่น ขณะการฉีดพ่น และหลังการฉีดพ่น

ที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามแผนที่ก�าหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความฉลาดทางสุขภาพของ Health 

Education Division (2013) ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลจะมี

ทักษะการจัดการตนเองนั้น จะต้องมีความสามารถในการ

ก�าหนดเป้าหมาย วางแผน และปฏิบัติตามแผนท่ีก�าหนด
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ไว้ เพื่อน�ามาปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 

ทักษะการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่

ในระดับต�่ามากกับพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัด

ศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย และสามารถร่วมท�านายพฤติกรรม

การป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู ่ร ่างกาย นั่นคือ 

เกษตรกรที่มีทักษะการตัดสินใจที่ดี  จะมีพฤติกรรมการ

ป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้น แสดง

ให้เห็นว่า เกษตรกรมีความสามารถในการเลือกวิธีท่ีถูกต้อง

ในการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช มีความสามารถในการ

ตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช เช่น การอบรม การตรวจหาสารเคมี

ตกค้างในร่างกาย การปฏิเสธที่จะไม่ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรู

พืชที่มีรุนแรง และการเลือกซื้อสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชท่ี

เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความฉลาดทางสุขภาพ

ของกองสุขศึกษา (Health Education Division, 2013) 

ที่กล่าวว่า การที่บุคคลนั้นจะมีทักษะการตัดสินใจ ต้องมี

ความสามารถในการก�าหนดทางเลือกและปฏิเสธ/หลีก

เล่ียง โดยมีการใช้เหตุผล วิเคราะห์ผลดี  ผลเสีย พร้อม

แสดงทางเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง 

การรูเ้ท่าทนัสือ่ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย โดยเกษตรกร

ส่วนใหญ่มีการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่า 

ถึงแม้ว่าเกษตรกรจะมีความสามารถในการรู ้เท่าทันสื่อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  การใช้เหตุผลในการเลือกรับข้อมูล

ที่ถูกต้อง การเปรียบเทียบช่องทางสื่อที่ถูกต้อง แต่ก็ไม่

ได้หมายความว่าเกษตรกรจะมีพฤติกรรมการป้องกันที่

ดีตามไปด้วย สามารถอธิบายได้ว่า การที่เกษตรกรจะมี

พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายท่ี

ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั้น ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรู้เท่าทันสื่อ 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีความฉลาดทางสุขภาพของกอง

สุขศึกษา (Health Education Division, 2013) ท่ีกล่าว

ว่า การที่บุคคลนั้นจะมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ต้องมีความ

สามารถในการตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของ

สื่อที่น�าเสนอ สามารถเปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อ เพื่อ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพ รวมถึงการ

ประเมนิข้อความเพ่ือชีแ้นะแนวทางให้กบัชมุชนและสงัคมได้

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่สามารถร่วมกันท�านาย

พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย

ของเกษตรกรปลูกข้าว พบว่า ค่าน�้าหนักความส�าคัญของ

ปัจจัยที่เป็นตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันสาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว มี 

4 ปัจจัยเรียงล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ทักษะการจัดการ

ตนเอง (X
1
) การรับรู้ถึงความรุนแรงของการสัมผัสสารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช (X
2
) ทักษะการตัดสินใจ (X

3
) และระยะเวลา

ทีท่�าการเกษตร (X
4
) มค่ีาสมัประสทิธิข์องตวัแปรในรปูแบบ

คะแนนดิบ (b) เท่ากับ 0.114, 0.127, 0.140 และ -0.015 

ตามล�าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 

0.612 มีอ�านาจในการพยากรณ์ร้อยละ 37.4 และค่าคงที่

ของสมการพยากรณ์ในรปูแบบคะแนนดบิ (a) เท่ากบั 1.641 

สามารถสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันสาร

เคมีก�าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกข้าว ได้ดังนี้

Y = 1.641 + 0.114 X
1
 + 0.127 X

2
 + 0.140 X

3
 - 0.015 X

4

ดังนั้น พฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรู

พืชเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรปลูกข้าว = 1.641 + 0.114 

(ทกัษะการจดัการตนเอง) + 0.127 (การรบัรูถึ้งความรนุแรง

ของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช) + 0.140 (ทักษะการ

ตัดสินใจ) - 0.015 (ระยะเวลาท่ีท�าการเกษตร)

จากสมการอธิบายได้ว่า ในการเกิดพฤติกรรมที่ดี

นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเดียว แต่เกิดจากหลายปัจจัยร่วม

กันสร้างพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชให้เกิด

ขึน้ สมการทีไ่ด้นัน้สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการเฝ้าระวงั

ในกลุ่มเสี่ยง เช่น คนงานรับจ้างเหมาฉีดพ่น (Thaioou, 

2017) ท่ีมีแนวโน้มในการเกิดการเจ็บป่วยจากพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะสม โดยวัดจากคะแนนจากปัจจัยที่สามารถ

ท�านายพฤติกรรมและเสริมสร้างปัจจัยนั้นให้อยู่ในระดับสูง 

อันได้แก่ ทักษะการจัดการตนเอง การรับรู้ถึงความรุนแรง

ของการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช และทักษะการตัดสิน

ใจ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงอย่าง

มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

 1. ผลจากการวิเคราะห์ ควรเสนอผลการวิจัย

นี้ผ่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาทางสุขภาพของเกษตรกรปลูกข้าว โดยจัดโปรแกรม

ที่ส่งเสริมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
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ตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรต่อไป

2. ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารวจัิยเชงิคุณภาพ 

เพื่อหาสาเหตุ ปัจจัย และแนวทางการแก้ไข เพื่อระบุปัจจัย

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชเข้า

สู่ร่างกายของเกษตรกรให้ครบถ้วน  
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บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาทางเภสัชเวทของใบและรากตองแตก จากการศึกษาลักษณะเซลล์และเนื้อเยื่อใน

ส่วนของใบและรากตองแตกทั้งหมด 3 แหล่ง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดล�าปาง และจังหวัดขอนแก่น พบว่าในใบมีปาก

ใบ ชนิด paracytic เวสเซลชนิด spiral และ bordered pitted และ ผลึกชนิด rosette aggregate ส่วนในรากมีเวส

เซล ชนิด spiral และ bordered pitted รยางค์ผิว (trichome) ชนิด unicellular และพบว่าเซลล์หรือเนื้อเยื่อแต่ละ

ชนิดมีความชุกที่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์รากตองแตกด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีผิวบาง พบว่าระบบตัวท�าละลายที่มี

ความเหมาะสมส�าหรับสารสกัด hexane คือ hexane : dichloromethane (2 : 8) ระบบตัวท�าละลายท่ีมีความเหมาะ

สมส�าหรับสารสกัด dichloromethane คือ toluene : ethyl acetate (7 : 3) ระบบตัวท�าละลายท่ีมีความเหมาะสม

ส�าหรับสารสกัด ethyl acetate คือ toluene : ethyl acetate (7 : 3) ระบบตัวท�าละลายท่ีมีความเหมาะสมส�าหรับ

สารสกัด ethanol คือ dichloromethane : methanol (6 : 4) และการทดสอบด้วยวิธีของชิโนดะ พบว่าสารสกัดส่วน

รากผลเป็นบวก ซึ่งคาดว่ามีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ 

ค�ำส�ำคัญ: ข้อก�าหนดทางเภสัชเวท, Baliospermum solanifolium, ตองแตก, โครมาโทกราฟีผิวบาง

Abstract

The purpose of this study was to investigate the pharmacognostic specification of  

Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh leaves and roots. Thin layer chromatography (TLC)  

technique and Shinoda’s test were used to identify the root extract. The microscopical studies of B. 

solanifolium leaves and roots from three provinces (Phetchaburi, Lampang and Khon Kaen) showed 

paracytic type of stomata, vessel, bordered pitted vessel and rosette aggregate crystals from leaves. 

The root powder showed spiral vessels, bordered pitted vessels, and unicellular trichome. There were 

some differences in appearance of cells or tissues between different sources. TLC technique showed 

that the solvent system, hexane: dichloromethane (2: 8), toluene: ethyl acetate (7: 3), toluene : ethyl 

ข้อก�ำหนดทำงเภสัชเวทของใบและรำกตองแตก

Pharmacognostic Specification of 

Baliospermum Solanifolium Leaves and Roots
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acetate (7 : 3), dichloromethane : methanol (6 : 4) were suitable for hexane, dichloromethane,  ethyl 

acetate and ethanol extract respectively. The Shinoda’s test showed positive results. We expect that 

the root extract has flavonoids.

Keyword: Pharmacognostic specification, Baliospermum solanifolium, Tong Taek, Thin-layer  

chromatography

บทน�ำ

ปัจจุบันประชาชนมีความต้องการใช้สมุนไพรใน

ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากประชาชนให้

ความสนใจการดแูลรกัษาสขุภาพเพิม่ขึน้ด้วยผลติภณัฑ์จาก

ธรรมชาต ิซ่ึงสมุนไพรสามารถเปลีย่นเป็นผลติภณัฑ์ได้หลาย

รูปแบบ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดย

อุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับการคาดการณ์

ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสามารถสร้างความ

ยัง่ยนืในฐานะอตุสาหกรรมทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของอตุสาหกรรม

เป้าหมาย ซึ่งเป็นทั้งอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและเป็น

กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ปัญหาหลักของ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคือการขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่า

เชื่อถือและไม่มีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร 

ท�าให้สมุนไพรที่ใช้ในการทางแพทย์และเภสัชกรรมแผน

โบราณ ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันในการบ�าบัดโรค ท้ังท่ียาบาง

ขนานมีราคาถูกและคุณภาพเชื่อถือได้ จึงมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดท�ามาตรฐานสมุนไพร ตัวอย่างเช่น

ตามต�ารับในประเทศไทย ในต�าราพระโอสถพระนารายณ์ 

ได้มีการบันทึกตัวอย่างเครื่องยาไว้หลายต�ารับ เช่นต�ารับ

เครื่องยาที่เรียกว่า “รากตองแตกใบแฉก” ในยาขนานท่ี 

54 ในต�าราพระโอสถพระนารายณ์ และเคร่ืองยาท่ีเรียก

ว่า “รากทนดีใบแฉก” ในยาขนานที่ 24 และขนานท่ี 46 

ในต�าราพระโอสถนารายณ์ ตามต�ารายาโบราณพบว่าราก

ตองแตก มีรสจืดเป็นยาถ่ายชนิดที่ไม่ท�าให้มวนท้องไซ้ท้อง 

แก้ปวดบวม ขับปัสสาวะ ขับพยาธิ  

แต่ก็ยังขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ 

เช่นการจัดท�าข้อมูลมาตรฐานและการทดสอบฤทธิ์ทาง

ชีวภาพต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลของรากตองแตกจะมีความส�าคัญ

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โรค

หรืออาการหนึ่งที่มากับวัยสูงอายุคือภาวะท้องผูก อันเนื่อง

มาจากการท�างานของล�าไส้ท่ีลดลงตามอายุ ดังนั้นการหา

ต�ารับยาระบายที่เป็นต�ารับยาไทยที่มีรสจืดเป็นยาถ่ายชนิด

ท่ีไม่ท�าให้มวนท้อง ไซ้ท้อง จึงเหมาะสมท่ีจะมีการวิจัยและ

พัฒนามาใช้ในผู้สูงวัย

ในงานวิจัยของต่างประเทศ ส่วนใหญ่ตองแตก

จะใช้ช่ือ Baliospermum montanum (Willd.) Müll. 

Arg. วงศ์ Euphorbiaceae  มีช่ือพ้องคือ Baliospermum  

solanifolium (Burm.) Suresh มีรายงานพบว่าพืชดัง

กล่าวมสีรรพคณุเป็นยาสมนุไพร (Mali & Wadekar, 2008) 

หลายส่วนของพชืชนดินีม้สีรรพคณุเป็นยา เช่น ราก ใบ และ

เมลด็ ได้น�ามาใช้ในการรกัษาโรคทีแ่ตกต่างกนัออกไป มกีาร

รายงานสาร phorbol ester 5 ชนิด ได้แก่ montanin, 

baliospermin, 12-deoxyphorbol-13-palmitate, 

12-deoxy-5ß-hydroxyphorbol-13-myristate และ 

12-deoxy-16-hydroxyphorbol-13-palmitate จากส่วน

รากตองแตกซึง่ทีม่ฤีทธิเ์ป็นพษิต่อเซลล์บางชนดิ (Ogura et 

al., 1978) อีกท้ังยังมีการทดลองวิเคราะห์หากลุ่มของสาร

เคมขีองพชืตองแตกในสารสกดัส่วนน�า้และส่วนแอลกอฮอล์

พบว่าประกอบด้วยสารเคมีหลายกลุ่ม เช่น ไกลโคไซด์ 

(glycosides), ฟลาโวนอยด์ (flavonoids), แทนนิน (tan-

nins) และไตรเทอร์พีนอยด์ (triterpenoids) (Johnson 

et al. 2010)  และที่ส�าคัญพบว่าตองแตกมีสารกลุ่มฟลาโว

นอยด์ปริมาณสูง ส่งผลให้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์

เป็นพิษต่อเซลล์บางชนิด (Suliman & Balachandran, 

2012)  นอกจากนี้ทีมวิจัยของ Cherian (2015) ได้น�าพืชนี้

ท่ีมีบันทึกไว้อยู่ในต�าราอายุรเวท (ayurvedic) ว่าสามารถ

รักษามะเร็งได้ มาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบนาโนพาทิเคิล

เพื่อใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก (Cherian et al. 

2015)  ซ่ึงสามารถน�าไปใช้เพื่อเป็นการแพทย์ทางเลือกได้ 

เนื่องจากในประเทศไทย ยังไม่พบการจัดท�า
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ข้อมูลมาตรฐานของตองแตก ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา

ทางเภสัชเวทของตองแตก เพื่อให้ได้ข้อมูลมาตรฐานของ

สมุนไพรชนิดน้ี

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของใบและ

รากตองแตก

 2. เพื่อศึกษารากตองแตกด้วยวิธีโครมาโทกราฟี

ผิวบาง (Thin-layer chromatography, TLC) และทดสอบ

ด้วยวิธีของชิโนดะ (Shinoda’s test)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้อง

จากหนังสือพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย 

(Flora of Thailand) มีการแบ่งพืชสกุล Baliospermum 

ออกเป็น 2 ชนิด คือ Baliospermum solanifolium 

(Burm.) Suresh และ Baliospermum calycinum 

Müll. Arg. (Phattarahirankanok, & Chayamarit,  

2005)โดยตองแตกที่สนใจศึกษา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า B. 

solanifolium (Burm.) Suresh ซึ่งยังมีชื่อพ้อง 2 ชื่อ คือ 

B. montanum (Willd.) Müll. Arg. หรือ B. axillare 

Blume อยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae พืชชนิดนี้เมื่อมีแผ่น

ใบไม่เว้าเป็นแฉกบางถิ่นเรียกว่า “ทนดี” แต่เมื่อมีแผ่นใบ

เว้าเป็นแฉก ๆ ข้างเดียวบ้าง ทั้งสองข้างบ้าง บางถิ่นเรียก

ว่า “ตองแตก” เมื่อในต้นเดียวกันมีทั้งใบแฉกและใบไม่

แฉก บางถิ่นจึงเรียกรวม ๆ กันว่า “ตองแตกทนดี” และ

จากเครื่องยาก็มีทั้งที่เรียกว่า “รากตองแตกใบแฉก” ใน

ยาขนานที่ 54 ในต�าราพระโอสถพระนารายณ์ กับเครื่อง

ยาที่เรียกว่า “รากทนดีใบแฉก” ในยาขนานที่ 24 และ

ขนานที่ 46 ในหนังสือ ค�าอธิบาย ต�าราพระโอสถนารายณ์ 

(Pichiensunthorn,  Chavalit, & Jirawongs, 1999) 

ในประเทศไทยมีรายงานว่าสามารถพบตองแตก

ได้หลายถิ่นโดยแต่ละถิ่นมีชื่อเรียกแตกต่างกันเช่น ตอง

แต่ (ประจวบศีรีขันธ์) ตองแตก หรือถ่อนดี หรือทนดี (ภาค

กลาง, ตรัง) โทะโคหรือพอบอเจ๊าะ (แม่ฮ่องสอน) นองป้อม

หรือลองปอม (เลย) (Smitinan, 2001) จากรายงานการ

วิจัยของต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะใช้ชื่อ Baliospermum 

montanum (Willd.) Müll. Arg. วงศ์ Euphorbiaceae 

ซึ่งเป็นชื่อพ้องของ B. solanifolium (Burm.) Suresh 

มีรายงานพบว่าพืชดังกล่าวมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร 

(Mali & Wadekar, 2008; Venkatesh,  Mukherjee 

&  Pal, 2011) ซึ่งหลายส่วนของพืชชนิดนี้มีสรรพคุณ

เป็นยา เช่น ราก ใบ และเมล็ด ถูกน�ามาใช้ในการรักษา

โรคท่ีแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะส่วนรากมีสารที่มี

ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง (Ogura et al. 1978)  ต้าน

เช้ือจุลชีพ (Johnson et al. 2010) กระตุ้นการท�างาน

ของระบบภูมิคุ ้มกัน (Patil, Jalalpure & Wadekar, 

2009)  และ ต้านเช้ือปรสิต (Mali & Wadekar, 2008) 

ในส่วนของรากมีการรายงานว่าพบสาร axillarenic acid,  

baliospermin และ montanin ซ่ึงสารเหล่านี้ส่งผลให้มี

ฤทธิ์ทางชีวภาพหลายอย่าง (Cai et al. 2004)  และ มีการ

รายงานสาร Phorbol ester 5 ชนิด ได้แก่ montanin, 

baliospermin, 12-deoxyphorbol-13-palmitate, 

12-deoxy-5ß-hydroxyphorbol-13-myristate และ 

12-deoxy-16-hydroxyphorbol-13-palmitate จาก

ส่วนรากของตองแตกซ่ึงท่ีมีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์บางชนิด 

(Ogura et al. 1978)  อีกท้ังยังมีการทดลองวิเคราะห์หาก

ลุ่มของสารเคมีของตองแตก ในสารสกัดส่วนน�้าและส่วน

แอลกอฮอล์พบว่าประกอบด้วยสารเคมหีลายกลุม่ เช่น ไกล

โคไซด์ (Glycosides), ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids), แทน

นิน (Tannins) และไตรเทอร์พีนอยด์ (Triterpenoids) 

(Johnson et al. 2010) และท่ีส�าคัญพบว่าตองแตกมีสา

รกลุ่มฟลาโวนอยด์ปริมาณสูงส่งผลให้มีฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระและฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์บางชนิด (Suliman & 

Balachandran, 2012) 

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

การศึกษาทางเภสัชเวทของใบและรากตองแตก

จากแหล่งธรรมชาติ 3 แหล่งคือ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด

ขอนแก่นและจังหวัดล�าปาง น�ามาศึกษาทั้ง ลักษณะรูป

พรรณสัณฐาน (morphological character) และลักษณะ

ทางจุลภาค (microscopical characteristic) รวมถึงการ

ศึกษารากตองแตกด้วยวิธี Thin-layer chromatography 

(TLC) และทดสอบด้วยวิธีของชิโนดะ (Shinoda’s test)
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ตอนที่ 1 : ข้อก�าหนดทางเภสัชเวทของใบและราก

ตองแตก (Pharmacognostic specification)

1.1 การศึกษาลักษณะรูปพรรณสัณฐาน

โดยการสังเกตลักษณะทางกายภาพตองแตกด้วย

ตาเปล่า ถ่ายภาพบันทึก

1.2 การเตรยีมตวัอย่างตองแตกเพือ่ศกึษาลกัษณะ

ทางจุลภาค

น�าตัวอย่างรากและใบตองแตกล้างด้วยน�้าสะอาด 

ผ่ึงให้แห้งทีอุ่ณหภมูห้ิอง หลงัจากนัน้น�าไปอบให้แห้งใบตูอ้บ 

ที่อุณหภูมิ 60 ๐C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วน�าตัวอย่างท่ี

แห้งแล้วไปบดเป็นผงละเอียด ผ่านแร่งเบอร์ 80 และเก็บ

ตัวอย่างในถุงพลาสติกที่สะอาดปิดปากถุงสนิท ปิดฉลาก

ระบุชื่อสมุนไพร และแหล่งที่มาของตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง

ไว้ในที่สะอาด ไม่ชื้น และอากาศถ่ายเทได้ดี 

1.2.1 การศึกษาลักษณะทางจุลภาค

1.ศึกษาลักษณะของใบตองแตก

น�าผงใบตองแตกจากแหล่งที่มา 3 จังหวัด ได้แก่ 

เพชรบุรี ล�าปาง และขอนแก่น ปริมาณเล็กน้อยวางบนแผ่น

สไลด์ แบ่งเป็น 3 สไลด์ ซึ่งสไลด์ที่หนึ่งจะหยดด้วยน�้ากลั่น 

สไลด์ที่สองหยด chloral hydrate และสไลด์ท่ีสามหยด 

1% phloroglucinol solution กับ 20% HCl จ�านวน 1 

หยดลงบนตัวอย่าง และศึกษาลักษณะทางจุลภาค จากนั้น

ปรับก�าลงัขยายตามความเหมาะสม แล้วท�าการบนัทกึก�าลงั

ขยายและบันทึกรูปถ่ายลักษณะทางจุลภาคแต่ละตัวอย่าง

2..ศึกษาลักษณะของรากตองแตก

น�าผงรากตองแตกจากแหล่งที่มา 3 จังหวัด ได้แก่ 

เพชรบุรี ล�าปาง และปริมาณเล็กน้อยวางบนแผ่นสไลด์ 

แบ่งเป็น 3 สไลด์ ซึ่งสไลด์ที่หนึ่งจะหยดด้วยน�้ากลั่น สไลด์

ที่สองหยด chloral hydrate และสไลด์ที่สามหยด 1% 

phloroglucinol solution กับ 20% HCl จ�านวน 1 หยด

ลงบนตวัอย่าง และน�าไปส่องกล้องจลุทรรศน์เพือ่ดลูกัษณะ

ของเซลล์ จากนั้นปรับก�าลังขยายตามความเหมาะสม แล้ว

ท�าการบันทึกก�าลังขยายและบันทึกรูปถ่ายลักษณะทาง

จุลภาคแต่ละตัวอย่าง

ตอนท่ี 2 : การศึกษารากตองแตกด้วยวิธี Thin-

layer chromatography (TLC) และทดสอบด้วยวิธีของ

ชิโนดะ (Shinoda’s test)

วิเคราะห์สารสกัดแอลกอฮอล์จากรากตองแตก

ด้วย TLC บันทึกโครมาโทแกรมประกอบพร้อมตารางค่า 

hRf Value

2.1 วิธีการสกัดรากตองแตก

น�าผงรากตองแตกจากจังหวัดเพชรบุรีที่บดด้วย

เครื่องบด น�้าหนัก 329.33 g น�าไปหมักด้วย 95% Ethanol 

เป็นเวลา 3 วัน กรองหยาบด้วยส�าลี แล้วน�าไปท�าให้เข้มข้น

ข้ึนโดยระเหย Ethanol ออกบางส่วนด้วยเครื่อง Rotary 

evaporator น�าไป Partition ด้วยตัวท�าละลายทั้งหมด 3 

ชนิดได้แก่ Hexane (200 ml 3 ครั้ง) Dichloromethane 

(200 ml 3 ครั้ง) และ Ethyl acetate (200 ml 3 ครั้ง) 

ตามล�าดับ รวมถึงเก็บส่วนท่ีเหลือท่ีละลายใน Ethanol น�า

ท้ัง 4 ส่วนไประเหยแห้ง แล้วน�าสารสกัดท่ีได้มาในแต่ละ

ส่วนไป spot บน TLC

2.2 TLC system

เตรียม mobile phase ส�าหรับสารท่ีสกัดได้จาก 

Hexane โดยผสม Hexane และ Dichloromethane ใน

อตัราส่วน 2 : 8 ใส่ใน TLC developing tank ขนาด 20x20 

cm ท้ิงไว้อย่างน้อย 30 นาทีก่อนใช้ เพื่อให้บรรยากาศ

ใน TLC developing tank อิ่มตัวด้วย Mobile phase  

ใช้ TLC aluminium sheet (Silica gel 60F
254

) ขนาด 

7.5x20 cm มีระยะทางให้ solvent เคลื่อนท่ี 15 cm

เตรียม mobile phase ส�าหรับสารสกัด  

Dichloromethane และสารสกดั Ethyl acetate โดยผสม 

Toluene และ Ethyl acetate ในอัตราส่วน 7 : 3  ใส่ใน 

TLC Tank ขนาด 20x20 cm ท้ิงไว้อย่างน้อย 30 นาที

ก่อนใช้ ใช้ TLC aluminium sheet (Silica gel 60F
254

) 

ขนาด 7.5x20 cm มรีะยะทางให้ solvent เคลือ่นที ่15 cm

เตรียม mobile phase ส�าหรับสารสกัด Ethanol 

โดยผสม Toluene และ Ethyl acetate ในอัตราส่วน  

7 : 3 หรือ Dichloromethane และ Methanol ใน

อัตราส่วน 6 : 4 ใส่ใน TLC Tank ขนาด 10x10 cm ทิ้ง

ไว้อย่างน้อย 15 นาทีก่อนใช้ ใช้ TLC aluminium sheet 
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(Silica gel 60F
254

) ขนาด 4x10 cm มีระยะทางให้ sol-

vent เคลื่อนที่ 8 cm 

2.3 วิธีการ spot ตัวอย่าง

ใช้ Capillary tube (MICROCAPS®) น�าสาร

สกัดซึ่งละลายด้วยตัวท�าละลายปริมาตร 1 ml spot ลง

บนแผ่นเคลือบซิลิกาเจลในแนวระดับเดียวกัน โดยให้ห่าง

จากขอบล่างประมาณ 1.0 cm และมีระยะห่างระหว่าง

หยดของสารสกัดแต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 0.5 cm ผึ่งให้แห้ง 

น�าไปตั้งใน TLC developing tank ที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้ใน

อุณหภูมิห้องให้ Mobile phase เคลื่อนที่ขึ้นไปตามผิวท่ี

ฉาบสูง 8 หรือ 15 cm น�าแผ่นเคลือบซิลิกาเจลออกจาก 

TLC developing tank ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วน�าไปตรวจสอบ

2.4 การตรวจสอบผลการทดลอง

น�าแผ่น TLC มาตรวจสอบภายใต้ UV 254 และ 

365 nm บันทึกภาพโครมาโทแกรมประกอบพร้อมค�านวณ

ค่า hR
f
 Value ของ spot ต่าง ๆ ท่ีตรวจพบ

ทดสอบสารสกัดรากตองแตกด้วยวิธีของชิโนดะ 

(Shinoda’s test)

สกัดรากตองแตกด้วย 70% เอทานอล น�าสาร

สกัดมา 1 มิลลิลิตร จากนั้นเติมผงหรือแผ่น  magnesium 

4-5 แผ่น และหยด 5N HCl 2-3 หยด จะเกิดปฏิกิริยามี

ฟองฟู่ (ถ้า positive หมายถึง สารกลุ่ม flavonone และ 

dihydroflavonol จะท�าให้เกิดสีแดงหรือสีชมพู) 

ผลกำรวิจัย

1 .  ข ้อก� าหนดทาง เภสัช เวทของตองแตก  

(Pharmacognostic specification)

1.1 การศึกษาลักษณะรูปพรรณสัณฐาน

2. การศึกษารากตองแตกด้วยวิธีโครมาโทกราฟี

  (a) ลักษณะใบสดตองแตก (b) จุดบริเวณฐานใบ

(a) ลักษณะเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียของตองแตก (b) น�้ายางจากใบตองแตก
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(c) ลักษณะราก (d) ลักษณะเมล็ดตองแตก

(e) ลักษณะผลสดตองแตก (f) ลักษณะผลแห้งตองแตก

ภำพ 1 ภาพถ่ายลักษณะรูปพรรณสัณฐานของตองแตกท่ีพบในตองแตก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
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ผิวบาง (Thin-layer chromatography, TLC)

การศึกษาสารสกัด รากตองแตกด้วยตัวท�าละลาย 

Hexane, Dichloromethane, Ethyl acetate และ 

Ethanol โดยวิธีโครมาโทกราฟีผิวบาง (Thin-layer 

chromatography, TLC) เมื่อน�าแผ่น TLC มาตรวจสอบ

ภายใต้ UV 254 และ 365 nm ได้ผลการทดลองดังแสดง

ในตาราง 3-7

จากการทดสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์  

ตำรำง 3  
ลักษณะและค่า hRf ของ spot ต่าง ๆ ในทีแอลซีโครมาโทแกรมของสารสกัดรากตองแตก ส่วนท่ีสกัดได้จาก Hexane 
เมื่อใช้ระบบตัวท�าละลาย Hexane : Dichloromethane (2 : 8)

Spot hR
f
 Value

UV 254 nm UV 365 nm

1 8 - yellow

2 15 - light blue

3 28-30 - blue

4 33-37 - red

5 38-41 - light green

6 43 - light blue

7 46 weak quenching -

8 52 quenching light blue

9 55 weak quenching -

10 77-78 weak quenching blue

11 82-88 - light blue

Detection

Spot hR
f
 Value

UV 254 nm UV 365 nm

1 16 quenching light blue

2 17-19 weak quenching -

4 27-28 - blue

5 34-35 - light blue

6 43-44 - blue

7 48-50 - yellow

8 62-64 weak quenching -

Detection

ตำรำง 4 
ลักษณะและค่า hRf ของ spot ต่าง ๆ ในทีแอลซีโครมาโทแกรมของสารสกัดรากตองแตก ส่วนท่ีสกัดได้จาก Dichlo-
romethane เมื่อใช้ระบบตัวท�าละลาย Toluene : Ethyl acetate (7 : 3)
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Spot hR
f
 Value

UV 254 nm UV 365 nm

1 10-11 quenching -

2 15-16 weak quenching light blue

3 21-22 quenching -

4 24-27 - light blue

5 33-34 - light blue

6 40-41 - blue

7 75-77 - light yellow

8 83-84 - light blue

ตำรำง 5 
ลักษณะและค่า hR

f 
ของ spot ต่าง ๆ ในทีแอลซีโครมาโทแกรมของสารสกัดรากตองแตก ส่วนท่ีสกัดได้จาก Ethyl 

acetate เมื่อใช้ระบบตัวท�าละลาย Toluene : Ethyl acetate (7 : 3)

Detection

ส่วนที่ได้จาก Ethanol 

ตำรำง 6 
ลักษณะและค่า hRf ของ spot ต่าง ๆ ในทีแอลซีโครมาโทแกรมของสารสกัดรากตองแตก ส่วนท่ีสกัดได้จาก
สารละลาย Ethanol เมื่อใช้ระบบตัวท�าละลาย Toluene : Ethyl acetate (7 : 3)

Spot hR
f
 Value

UV 254 nm UV 365 nm

1 31-32 - light blue

2 47-48 - light blue

Detection

ส่วนที่ได้จาก Ethanol 

ตำรำง 7 
ลักษณะและค่า hRf ของ spot ต่าง ๆ ในทีแอลซีโครมาโทแกรมของสารสกัดรากตองแตก ส่วนท่ีสกัดได้จาก
สารละลาย Ethanol เมื่อใช้ระบบตัวท�าละลาย Dichloromethane : Methanol (6 : 4)

Spot hRf Value

UV 254 nm UV 365 nm

1 51-53 quenching light blue

Detection

ผลการทดสอบด้วยวิธีของชิโนดะ
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(flavonoids) กับสารสกัดรากตองแตกให้ผลบวกโดย

เกิดปฏิกิริยามีฟองฟู่และสารละลายเป็นสีชมพู ดังนั้นจึง

คาดว่ามีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ในทั้งสาร

สกัดนี้ 

กำรอภิปรำยผล

จากการศึกษาลักษณะทางจุลภาคของใบและ

รากตองแตกพบว่า ในส่วนใบสามารถพบเซลล์และ

เนื้อเยื่อที่เด่นชัด คือ Stomata ชนิด Paracytic พบ 

เวสเซลชนิด Spiral และ Bordered pitted Rosette 

aggregate crystal และ Trichome ชนิด Unicellular 

ซ่ึงเราท�าการศึกษาลักษณะของเซลล์และเนื้อเยื่อของ

ตองแตกจากแหล่งที่มา 3 แหล่ง สามารถแยกแหล่งท่ีมา

ของตองแตกได้โดยพบว่า จังหวัดเพชรบุรีจะพบ เวส

เซลชนิด Spiral มาก และพบ Rosette aggregate 

crystal มาก จังหวัดล�าปางจะพบ เวสเซล ชนิด Spiral 

มาก และพบ Rosette aggregate crystal น้อย และ

จังหวัดขอนแก่นจะพบ เวสเซลชนิด Bordered Pitted 

มาก และพบ Rosette aggregate crystal มากที่สุด 

และสามารถพบเซลล์และเนื้อเยื่อในส่วนของรากที่เด่น

ชัด คือ เวสเซลชนิด Spiral และ Bordered pitted 

พบ Trichome ชนิด Unicellular และ พบ Rosette 

aggregate crystal สามารถแยกแหล่งที่มาของตองแตก

ได้โดยพบว่า จังหวัดเพชรบุรีจะพบ เวสเซล ชนิด Bor-

dered Pitted ปานกลาง และพบ Rosette aggregate 

crystal มาก จังหวัดล�าปางจะพบ เวสเซล ชนิด Spiral 

มาก และพบ Rosette aggregate crystal น้อย และ

จังหวัดขอนแก่นจะพบ เวสเซล ชนิด Spiral มาก และ

พบ Rosette aggregate crystal มากท่ีสุด

การศึกษารากตองแตกด้วยวิธีโครมาโทกราฟี

ผิวบาง (Thin-layer chromatography, TLC) เริ่ม

แรกของการทดลอง ได้น�าสารสกัดหยาบรากตองแตก

จากแหล่งท่ีมาจังหวัดเพชรบุรี มาท�าการ spot บนแผ่น 

TLC ซ่ึงเกิดปัญหาข้ึน เมื่อน�าแผ่น TLC ตรวจสอบภาย

ใต้ UV 254 nm และ 365 nm พบว่าเกิดการแยกสาร

ท่ียังไม่ชัดเจน จึงต้องน�าสารสกัดรากตองแตกมาแยกต่อ

ด้วยการ partition กับท�าละลายตามลักษณะความมีขั้ว 

ได้แก่ Hexane, Dichloromethane, Ethyl acetate 

และ Ethanol แล้วจึงน�าสารสกัดแต่ละชนิดไปตรวจ

สอบ ด้วยตัวท�าละลายหลายระบบ ตามความเหมาะสม

ดังต่อไปนี้ ระบบตัวท�าละลายท่ีมีความเหมาะสมส�าหรับ

สารสกัด Hexane คือ Hexane : Dichloromethane 

(2 : 8) ระบบตัวท�าละลายท่ีมีความเหมาะสมส�าหรับ

สารสกัด Dichloromethane คือ Toluene : Ethyl 

acetate (7 : 3) ระบบตัวท�าละลายท่ีมีความเหมาะสม

ส�าหรับสารสกัด Ethyl acetate คือ Toluene : Ethyl 

acetate (7 : 3) ระบบตัวท�าละลายท่ีมีความเหมาะสม

ส�าหรับสารสกัด Ethanol คือ Dichloromethane : 

Methanol (6 : 4)

ภำพ 2 ผลการทดสอบสารสกัดรากตองแตกด้วยวิธีของชิโนดะ
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จากการทดสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์  

(flavonoids) กับสารสกัดรากตองแตกให้ผลบวกโดย

เกิดปฏิกิริยามีฟองฟู่และสารละลายเป็นสีชมพู ดังนั้นจึง

คาดว่ามีสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ในสารสกัด

น้ี ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการ identify ตัวอย่าง

เครื่องยา ซึ่งจะใช้ใน monograph ของ THP

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาทางเภสัชเวทของใบและรากตองแตก 

(Pharmacognostic specification)

ควรเพิ่มจ�านวนแหล่งของต้นตองแตกและจ�านวน

ตัวอย่างในการศึกษาลักษณะทางจุลภาคให้มากข้ึน

การศึกษารากตองแตกด้วยวิธีโครมาโทกราฟีผิวบาง 

(Thin-layer chromatography, TLC)

ควรมีการสกัดสารในส่วนรากตองแตกจากแหล่งอื่น ๆ 

เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและท�าการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของจากแต่ละแหล่ง
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับภาวะน�้าหนักเกิน 

การประเมินอันตรายต่อสุขภาพ และการประเมินการเผชิญปัญหา ความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการ

ปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารและการออกก�าลังกายเพื่อป้องกันภาวะน�้าหนักเกินระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ

เทียบ ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเด่ือ จังหวัดนครปฐม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ�านวน 32 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 

จ�านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่อง

มือด้านความตรงของเนื้อหา และวิเคราะห์หาความเท่ียงภาพรวม ค่าความเท่ียงอยู่ท่ี 0.803 กิจกรรมประกอบด้วย การ

บรรยายประกอบสื่อ วีดีทัศน์ การใช้ตัวแบบ ใบงาน การสนทนากลุ่ม บทบาทสมมติ และฝึกปฏิบัติ โดยสร้างการมีส่วน

ร่วมจากครู ผู้ปกครอง พระอาจารย์ แกนน�าศาสนา และผู้วิจัย ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วยสถิติ Paired Sample t - test และ Independent 

t - test ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เก่ียวกับภาวะน�้าหนักเกิน การประเมิน

อันตรายต่อสุขภาพ การประเมินการเผชิญปัญหา ความตั้งใจในการป้องกันตนเองจากภาวะน�้าหนักเกิน และการปฏิบัติ

ตนในการบริโภคอาหารและการออกก�าลังกายที่ถูกต้อง สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบ ภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) ยกเว้นด้านความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้าหนักเกิน การประเมินการเผชิญปัญหา ด้านความคาดหวังในการ

ป้องกันตนเองจากภาวะน�้าหนักเกิน ความตั้งใจในการป้องกันตนเองจากภาวะน�้าหนักเกิน การปฏิบัติตนในการบริโภค

อาหารและการออกก�าลังกายที่ถูกต้องที่พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)

ค�ำส�ำคัญ: นวัตกรรม, การบริโภคอาหาร,การออกก�าลังกาย, ส่งเสริมสุขภาพ, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
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บทน�ำ 

ภาวะน�า้หนกัเกนิในเด็กเป็นปัญหาส�าคัญทีต้่องการ

การแก้ไขทั่วโลก เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มการมีภาวะ

น�้าหนักเกินของเด็กมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากปี พ.ศ. 2533 (World Health  

Organization, 2015) และในปี พ.ศ. 2550 มีจ�านวน

เด็กไม่น้อยกว่า 155 ล้านคน ที่เผชิญกับการมีภาวะโรค

อ้วน (World Health Organization, 2014) ซึ่งปัญหา

ดังกล่าวส่งผลต่อการเกิดโรคต่าง ๆ  และเป็นสาเหตุส�าคัญ

ของปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ 

โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น (World Health Organiza-

tion, 2014) ส�าหรับประเทศไทย พบว่า เด็กวัยเรียนมีน�้า

หนักมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 3.7 (Mo-Suwan, 2009) จาก

การเฝ้าระวัง และติดตามภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0 - 6 

ปี (Ministry of Public Health, 2010) พบความชุกของ

ภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างมากในเด็กที่

อาศัยในเขตเมืองเริ่มพบปัญหานี้เพิ่มขึ้น ผลกระทบของ

เด็กที่อ้วนมากจะมีระดับอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต�่า

กว่าร้อยละ 90 ตลอดเวลา ครึ่งหนึ่งของการนอนหลับ

ท�าให้มีอาการง่วงซึม ในเวลากลางวัน และปวดศีรษะใน

ตอนเช้า (Daniels, Arnett and Eckel, 2005) ผลการ

ส�ารวจสุขภาวะเด็กไทยอายุ 6 - 15 ปี ในปี พ.ศ. 2553 

พบว่า เด็กไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคอาหารท่ีมีความเสี่ยง

ต่อสุขภาพร่างกาย เช่น นิยมดื่มน�้าอัดลม น�้าหวาน สูงถึง

Abstract 

This quasi-experimental research aimed to compare knowledge about overweight  

students, assessing health hazards and coping intentions to modify behaviors and practices in food  

consumption and exercise to prevent overweight students among experimental and comparison groups 

before and after the experiment. The sample size was employed among the primary school students 

attending the Buddhist Studies Center at Prongmadua Pagoda, Nakhon Pathom Province which was 

divided into two groups: 32 experimental groups and 32 comparison groups. A questionnaire was an  

instrument for data collection which passed the quality validation tool for content validity. Its analysis for  

reliability was 0.803. The activities consisted of lectures, video presentations, a media assembly using 

a sheet, group discussion, and role play.  The participants included teachers, parents, religious leaders, 

and researchers. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard 

deviation, which compared the average of the statistics with paired sample t-tests and independent 

t-tests. The results indicated that after the experiment, the experimental group had a mean score 

of knowledge about overweight behavioral issues. Moreover, the health hazard assessments, assess-

ing coping mechanisms, intentions to prevent themselves from becoming overweight, behaviors in 

food consumption and exercise were significantly higher than before the experiment and higher than 

those in the control group in comparison at a statistically significance level of (p <0.05). At the same 

time, after the experiment, the comparison group had a mean score which was statistically different  

(p <0.05), except for knowledge about being overweight. Additionally, the health hazards assessments, 

assessing coping mechanisms, intentions to prevent from being overweight, and behaviors in food 

consumption and exercise were not statistically nor significantly different (p <0.05).

Keywords: innovation, food consumption, exercise, promoting health, the Buddhist studies center
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ร้อยละ 97.54 รับประทานขนมกรุบกรอบ ร้อยละ 97.67 

นอกจากน้ีอัตราการเล่นกีฬาหรือออกก�าลังกายจากการ

ส�ารวจที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550 พบว่า 

อัตราการเล่นกีฬาหรือออกก�าลังกาย ลดลงประมาณ ร้อย

ละ 3 และเด็กอายุ 6 - 14 ปี ร้อยละ 68 รับประทานผัก

และผลไม้ น้อยกว่า 1 ส่วน ต่อวัน ร้อยละ 55 กินผลไม้ 

น้อยกว่า 1 ส่วนต่อวัน จากข้อมูลของจังหวัดนครปฐม พบ

ว่า เด็กอายุ 6-19 ปี มีรูปร่างท้วมร้อยละ 5.46 รูปร่างอ้วน 

ร้อยละ 16.47 และพบว่าในเขตเทศบาลปฐม มีรูปร่าง

ท้วมร้อยละ 3.85 รูปร่างอ้วนร้อยละ 30.77 ซ่ึงเกินจาก

ค่าดัชนีชี้วัดของส�านักโภชนาการกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข มีเป้าหมายให้เด็กวัยเรียนมีภาวะอ้วนไม่เกิน

ร้อยละ 15 (Department of Health,  2010) จะเห็น

ได้ว่าในช่วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ความชุกของนักเรียนท่ีมี

ภาวะโภชนาการเกินในเขตเทศบาลปฐม มีแนวโน้มเพิ่ม

มากขึ้นเร่ือย ๆ  ทุกปี และจากข้อมูลเชิงพื้นที่ในศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม 

พบว่า เยาวชนที่มาศึกษาในโครงการส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน

โภชนาการและการออกก�าลังกาย เนื่องจากเป็นเด็กท่ีต้อง

ดูแลตนเองเพราะผู้ปกครองต้องท�างาน และยังพบอีกว่า

พ้ืนที่ขาดกระบวนการควบคุมป้องกันภาวะโภชนาการ

เกินโดยการมีส่วนร่วม เน่ืองจากเป็นพื้นที่เขตเมือง โดย

โรงเรียนจะมีกิจกรรมให้แค่ความรู้ทางสุขศึกษาเท่านั้น ซ่ึง

จากปัญหาดังกล่าวท�าให้ขาดกระบวนการจัดกิจกรรมการ

ด้านการบริโภคอาหารและการออกก�าลงักายทีเ่ป็นรปูธรรม 

และขาดนโยบายสาธารณะที่เอื้อให้เด็กมีภาวะสุขภาพท่ีดี 

ดังนั้นผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนานวัตกรรม

การบริโภคอาหารและการออกก�าลังกายเพื่อส่งเสริมสุข

ภาพเด็กและเยาวชน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม โดยการประยุกต์

ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค มาเป็นทฤษฎีหลักในการ

ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของกลุ่ม

เป้าหมาย ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม มาส่งเสริมสุข

ภาพเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับภาวะน�้าหนัก

เกิน การประเมินอันตรายต่อสุขภาพ และการประเมินการ

เผชิญปัญหา ความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ

การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารและการออกก�าลังกาย

เพื่อป้องกันภาวะน�้าหนักเกินระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

เปรียบเทียบก่อนการทดลอง

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกับภาวะน�้าหนัก

เกิน การประเมินอันตรายต่อสุขภาพ และการประเมินการ

เผชิญปัญหา ความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ

การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารและการออกก�าลังกาย

เพื่อป้องกันภาวะน�้าหนักเกินระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

เปรียบเทียบหลังการทดลอง

สมมติฐำนกำรวิจัย

1. หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับ

ภาวะน�้าหนักเกิน การประเมินอันตรายต่อสุขภาพ และ

การประเมินการเผชิญปัญหา ความตั้งใจในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม และการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารและ

การออกก�าลังกายเพื่อป้องกันภาวะน�้าหนักเกินสูงกว่า

ก่อนทดลอง

2. หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับ

ภาวะน�้าหนักเกิน การประเมินอันตรายต่อสุขภาพ และ

การประเมินการเผชิญปัญหา ความตั้งใจในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม และการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารและการ

ออกก�าลังกายเพื่อป้องกันภาวะน�้าหนักเกินสูงกว่ากลุ่ม

เปรียบเทียบ
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การวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง (quasi -  

experimental research) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มทดลอง และกลุม่เปรยีบเทยีบ (two group pre - test, 

post - test design) โดยกลุ่มทดลองจะได้รับนวัตกรรม

ด้านส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออก

ก�าลังกาย ส�าหรับกลุ่มเปรียบเทียบจะได้รับกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีโรงเรียนตามปกติ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กและเยาวชน

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

นวัตกรรมพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและกำรออกก�ำลังกำยเพื่อส่ง
เสริมสุขภำพของเด็กและเยำวชน

1. เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้าหนักเกิน 

- บรรยายประกอบการชมสื่อวีดีทัศน์, เกมส์จับคู่โมเดลอาหาร

2. สร้างการรับรู้ความรุนแรงเกี่ยวกับภาวะน�้าหนักเกิน 

- การอภปิรายกลุม่, การใช้ตวัแบบ, บรรยายประกอบสือ่วดีทีศัน์ 

3. การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากภาวะน�้าหนักเกิน

-  บรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน์ปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกินภาวน�้า

หนักเกิน

- การอภิปรายกลุ่ม, การใช้ตัวแบบคนที่มีภาวะน�้าหนักเกิน

4. สร้างความคาดหวงัในผลการป้องกนัตนเองและการรบัรูค้วามสามารถ

ตนเองในการป้องกันภาวะน�้าหนักเกิน

- เรียนรู้จากตัวแบบที่มีภาวะน�้าหนักเกิน แล้วน�ามาวิเคราะห์
พฤติกรรมตนเอง

- เรียนรู้การสร้างศิลปะจากธงโภชนาการ, ตัวอย่างเมนูอาหาร, 

การเลือกกินอาหารตามโซนสี

- การรู้เท่าทันสื่อ, การวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ, การอภิปราย
กลุ่ม

- กจิกรรมเชงิปฏบิตักิารเน้นออกก�าลงักายทีเ่หมาะสมกบัช่วงวยั

5. สร้างเป้าหมายในความต้ังใจในการป้องกนัตนเองจากภาวะน�า้หนกัเกนิ

- กิจกรรมข้อตกลง “สุขภาพดีวิถีพุทธ”, รางวัลนักปฏิบัติดี

6. สร้างแรงสนับสนุนทางสังคม

- กระตุ้นเตือนชมเชย ให้ค�าแนะน�า ข้อมูลข่าวสาร และรางวัล

จากครู ผู้ปกครอง พระอาจารย์ แกนน�าศาสนา และ ผู้วิจัย

- ประกวดการแสดงบทบาทสมมุติได้รับรางวัลจากผู้วิจัย

  1. ความรู้เก่ียวกับภาวะน�้าหนักเกิน

  2. การประเมินอันตรายต่อสุขภาพ

2.1 การรับรู้ความรุนแรงจาก 
  ภาวะน�้าหนักเกิน

2.2 การรับรู้โอกาสเสี่ยงจาก 
  ภาวะน�้าหนักเกิน

  3. การประเมินการเผชิญปัญหา

3.1 ความคาดหวังในการ 
 ป้องกันตนเองจากภาวะน�้าหนักเกิน

3.2 การรับรู ้ความสามารถ 
  ตนเองในการป้องกันภาวะน�้าหนักเกิน

  4. ความตั้งใจในการป้องกันตนเอง 
   จากภาวะน�้าหนักเกิน

 5. การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหาร  
  และการออกก�าลังกายท่ีถูกต้อง

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม
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ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ 

จังหวัดนครปฐม ที่ก�าลังศึกษาศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 4 – 6 ท�าการสุ่มอย่างง่าย จ�านวน 2 โรงเรียน 

จาก 4 โรงเรียน ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร

การค�านวณขนาดตัวอย่างเพื่อการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ประชากร 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันและเป็นการทดสอบ

ทางเดียว ปรับเพ่ิมขนาดตัวอย่าง ร้อยละ 5 จึงท�าให้ได้

ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษากลุ่มละจ�านวน 32 คน รวม

ทั้งหมดจ�านวน 64 คน 

จริยธรรมในกำรวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ด�าเนินการวิจัยตามระเบียบของ

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ทุกประการ ผู้วิจัยท�าการขออนุญาตผู้ปกครองและกลุ่ม

ตวัอย่างก่อนด�าเนนิการวจัิย ผูว้จัิยท�าการชีแ้จงวตัถุประสงค์

ของการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับ การเก็บข้อมูลไว้เป็นความ

ลับ และน�าเสนอข้อมูลตามความจริงเท่านั้นและไม่ขัดต่อ

กฎหมายและศีลธรรม

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ 

เพศ อายุ น�้าหนัก ส่วนสูง ที่พักอาศัย จ�านวนพี่น้อง การ

ศึกษาบิดา มารดา อาชีพบิดา มารดา สถานภาพสมรส 

จ�านวนเงินที่ได้มาโรงเรียน ความเพียงพอ การใช้จ่าย 

เหตุผลการเลือกซื้ออาหารการเคยได้รับข้อมูล แหล่งท่ี

เคยได้รับข้อมูลหรือความรู้เรื่องการมีน�้าหนักตัวเกินการ

ใช้เวลาในการท�ากิจกรรม

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้า

หนักเกิน วัดจากการใช้แบบสอบถาม มี 4 ตัวเลือก ถ้า

ตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน จ�านวน 20 

ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน เมื่อแปลจากค่าคะแนนความ

รู้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง (16 – 20 คะแนน หรือร้อย

ละ 80 ขึ้นไป) ระดับปานกลาง (13 – 15 คะแนน หรือ

ร้อยละ 60-79) และระดับต�่า (0 – 12 คะแนน หรือน้อย

กว่าร้อยละ 60) ตามเกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์ของ 

Bloom (Bloom, 1971) 

ส่วนที่ 3 – 6 แบบสอบถามการประเมินอันตราย 

ซึ่งประกอบด้วย การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเส่ียงจาก

ภาวะน�้าหนักเกิน จ�านวน 20 ข้อ เต็ม 100 คะแนน การ

รับรู้การประเมินการเผชิญปัญหา จ�านวน 20 ข้อ เต็ม 

100 คะแนน ความตั้งใจในการป้องกันตนเองจากภาวะ

น�้าหนักเกิน จ�านวน 10 ข้อ เต็ม 50 คะแนน และการ

ปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารและการออกก�าลังกายท่ีถูก

ต้อง จ�านวน 10 ข้อ เต็ม 50 คะแนน โดยแบบสอบถาม

ท้ัง 4 ส่วนเป็นการประยุกต์ค�าถามตามแบบวัดเจตคติของ

ลิเคิร์ท (Likert’s scale) เกณฑ์การประเมินแบบช่วงโดย

ประยุกต์เกณฑ์ของ Kiess  (1988) คือ การแปลความหมาย

คะแนนส�าหรับ การรับรู้ความรุนแรงของโรคอ้วน ในระดับ

สูง (คะแนน 42 - 50) ปานกลาง (คะแนน 29 – 41) น้อย 

(คะแนน 16 – 28)

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ

1. การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content 

validity) ผู้วิจัยน�าแบบสอบถาม และเอกสาร ประกอบ

การอบรมท่ีเก่ียวข้อง ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน 

ได้แก่ อาจารย์ผู ้เช่ียวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ ด้าน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ�านวน 2 ท่าน และอาจารย์

ผู ้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข ท�าการ

ตรวจสอบพิจารณาแก้ไขความตรงเชิงเนื้อหา และน�าไป

ตรวจสอบหาค่าความเท่ียง (reliability) 

2. การตรวจสอบหาค่าความเท่ียง (reliability) โดย

น�าแบบสอบถามไปทดลอง (try out) กับกลุ่มท่ีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน จากนั้นน�าผลที่

ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (reliability) และจากการ

วิเคราะห์แบบสอบถามหาความเที่ยงภาพรวม ค่าความ

เท่ียงอยู่ท่ี 0.803 โดยแบบสอบถามส่วนความรู้เกี่ยวกับ

ภาวะน�้าหนักเกินมีค่าความเที่ยงอยู่ที่ 0.78 แบบสอบถาม

การรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยงจากภาวะน�้าหนักเกิน

มีค่าความเท่ียงอยู่ท่ี 0.69 แบบสอบถาม

การรับรู้การประเมินการเผชิญปัญหา มีค่าความ

เท่ียงอยู่ท่ี 0.74 แบบสอบถามความตั้งใจในการป้องกัน

ตนเองจากภาวะน�้าหนักเกิน มีค่าความเที่ยงอยู่ที่ 0.73 

และแบบสอบถามการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารและ

การออกก�าลังกายท่ีถูกต้อง มีค่าความเท่ียงอยู่ท่ี 0.70
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

โดยนัดหมาย กลุ่มตัวอย่าง และผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงราย

ละเอียดของการวิจัย โดยเมื่อกลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครอง

เซ็นใบยินยอมแล้วจึงเริ่มด�าเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยประเมิน

ภาวะโภชนาการ และตอบแบบสอบถามครั้งที่ 1 โดยกลุ่ม

ทดลองได้เข้าร่วมทดลองใช้นวัตกรรมเป็นระยะเวลา 11 

สัปดาห์ ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 11 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 

ชั่วโมง 30 นาที โดยลักษณะกิจกรรมเน้นสร้างทักษะเชิง

ปฏบิตักิาร มกีจิกรรมการให้ความรู ้กจิกรรมการส่งเสรมิสขุ

ภาพ ประกอบการชมสื่อวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องในด้านความรู้

เรื่องภาวะน�้าหนักเกิน การสร้างการรับรู้ความรุนแรงและ

การรับรู้โอกาสเสี่ยงความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้าหนักเกิน สร้าง

ความคาดหวังในผลการตอบสนองและความสามารถใน

การปรับการบริโภคอาหารและการออกก�าลังกาย ตลอด

จนเน้นสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

ด้านกระตุ้นเตือนชมเชย ให้ค�าแนะน�า ข้อมูลข่าวสาร และ

รางวัลจากครู ผู้ปกครอง พระอาจารย์ แกนน�าศาสนา และ

ผู้วิจัย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการน�ากิจกรรมไปใช้ใน

เชิงพื้นที่ ส�าหรับกลุ่มเปรียบเทียบจะได้รับความรู้จากการ

เรียนการสอนภายในโรงเรียนตามปกติ ขั้นประเมินผลหลัง

การทดลอง ผู้วิจัยประเมินภาวะโภชนาการครั้งที่ 2 และ

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามหลังการทดลองท้ัง 2 

กลุ่ม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้กลุ่มเปรียบเทียบเช่นเดียวกับ

กลุ่มทดลองทุกประการ

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และ

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ด้วยการแจกแจงจ�านวน ค่าเฉลี่ย ร้อย

ละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย

ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการ

ทดลอง ด้วยสถติ ิPaired t- test และเปรยีบเทยีบความแตก

ต่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ

เทียบก่อนและหลังการทดลอง ด้วยสถิติ Independent 

t-test ในเรื่องต่อไปน้ี คือ ความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้าหนัก

เกิน การประเมินอันตรายต่อสุขภาพ และการประเมินการ

เผชิญปัญหา ความตั้งใจในการป้องกันตนเองจากภาวะน�้า

หนักเกิน และการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารและการ

ออกก�าลังกายท่ีถูกต้อง

 

ผลกำรวิจัย

1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ

เทียบ

จากข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ

เทียบ ไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) กลุ่มทดลองส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.50 มีอายุ 12 ปี ร้อยละ 

68.75 น�้าหนักตัวอยู่ในช่วง 41-50 กิโลกรัม ความสูงอยู่

ในช่วง 151 - 160 เซนติเมตร ร้อยละ 37.50 อาศัยอยู่กับ

บิดามารดา ร้อยละ 68.75 มีพี่น้อง 2 คน ร้อยละ 40.63 

การศึกษาของบิดามารดาจบระดับประถมศึกษา ร้อย

ละ 40.63 บิดามารดามีสถานภาพคู่ ร้อยละ 62.50 บิดา

ประกอบอาชพีค้าขาย ร้อยละ 28.13 มารดาประกอบอาชพี

ค้าขายร้อยละ 40.63 ส่วนใหญ่น�าเงินมาโรงเรียน 20 - 49 

บาท ร้อยละ 50.00 น�าเงินมาโรงเรียนเฉลี่ย 40.9 บาทต่อ

วัน มีความเพียงพอในการใช้จ่าย ร้อยละ 84.38ส่วนใหญ่

น�าเงินไปซื้อขนมและเครื่องดื่ม ร้อยละ 78.13 เหตุผลการ

เลือกซ้ืออาหารส่วนใหญ่รับประทานตามความชอบ ร้อย

ละ 59.38 ได้รับข้อมูลหรือความรู้เรื่องการมีน�้าหนักตัว

เกิน จากครู ร้อยละ 71.88  การใช้เวลาในการท�ากิจกรรม

ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช้เวลาในการดูโทรทัศน์ประมาณ 2 

ช่ัวโมง ร้อยละ 50.00 ใช้เวลาในการดูโทรทัศน์ เฉลี่ย 1.63 

ช่ัวโมง/วัน เล่นเกมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ประมาณ 

2 ช่ัวโมง ร้อยละ 71.88 เฉลี่ย 1.84 ช่ัวโมง/วัน ส่วนใหญ่

ท�ากิจกรรมอื่น ๆ  ประมาณ 2 ช่ัวโมง ร้อยละ 56.25 เฉลี่ย 

1.88 ช่ัวโมง/วัน ใช้เวลาในการท�ากิจกรรมในวันท่ีไม่ได้มา

เรียน ใช้เวลาในการดูโทรทัศน์ ประมาณ 2 ช่ัวโมง ร้อยละ 

75.00  เฉลี่ย 2.01 ช่ัวโมง/วัน เล่นเกมคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ประมาณ 2 ช่ัวโมง ร้อยละ 75.00 วิ่งเล่น

นอกบ้านส่วนใหญ่ประมาณ 2 ช่ัวโมง ร้อยละ 65.63 ท�า

กิจกรรมอื่น ๆ ประมาณ 2 ช่ัวโมง ร้อยละ 78.13

2. จ�ำนวนและร้อยละของระดับคะแนนปัจจัย

ท่ีศึกษำ ภำยในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อน

กำรทดลองและหลังกำรทดลอง 
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ผลการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้าหนัก

เกิน พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.13 และหลังการทดลอง

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 68.75 ตามล�าดับ 

ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ไม่แตกต่างกันโดยก่อนการ

ทดลองและหลังการทดลองส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 59.38 

ระดับการประเมินอันตรายต่อสุขภาพด้านการ

รับรู้ความรุนแรงจากภาวะน�้าหนักเกิน พบว่า ก่อนการ

ทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คิด

เป็นร้อยละ 65.63 และหลังการทดลองส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 65.63 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ พบ

ว่า ก่อนการทดลอง ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับต�่า คิดเป็นร้อย

ละ 65.63 และหลังการทดลองส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 59.38

ระดับการประเมินอันตรายต่อสุขภาพด้านการ

รับรู้โอกาสเส่ียงจากภาวะน�้าหนักตัวเกิน พบว่า ก่อนการ

ทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่า คิดเป็นร้อย

ละ 65.63 และหลังการทดลองส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง 

คิดเป็นร้อยละ 84.38 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ก่อน

การทดลอง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่า คิดเป็นร้อยละ 78.13 

และหลังการทดลองส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิด

เป็นร้อยละ 56.25

ระดับการประเมินการเผชิญปัญหาด้านความคาด

หวังในการป้องกันตนเองจากภาวะน�้าหนักเกิน พบว่า ก่อน

การทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 65.63 และหลังการทดลองส่วนใหญ่ อยู่

ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ 

พบว่า ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ส่วนใหญ่อยู่

ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.50 และร้อยละ 

78.13 ตามล�าดับ 

ระดับการประเมินการเผชิญปัญหาด้านการรับรู้

ความสามารถตนเองในการป้องกันภาวะน�้าหนักเกิน พบ

ว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 62.50 และหลังการทดลองส่วนใหญ่

อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 62.50 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ 

พบว่า ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ส่วนใหญ่อยู่

ในระดับปานกลาง 71.88 และร้อยละ 81.25 ตามล�าดับ 

ระดับความตั้งใจในการป้องกันตนเองจากภาวะ

น�้าหนักเกิน พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองส่วนใหญ่

อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.75 และหลังการ

ทดลองส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วน

กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลองและหลังการ

ทดลอง ไม่แตกต่างกันซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 81.25

ระดับการปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารและการ

ออกก�าลงักายทีถ่กูต้อง พบว่า ก่อนการทดลอง กลุม่ทดลอง

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่า คิดเป็นร้อยละ 59.38 และหลัง

การทดลองส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย

ละ 78.13 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลอง

และหลังการทดลอง ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต�่า คิดเป็นร้อย

ละ 59.38 และร้อยละ 53.13 ตามล�าดับ ระดับการปฏิบัติ

ตนในการบริโภคอาหารและการออกก�าลังกายที่ถูกต้อง 

ก่อนและหลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลอง ดังตาราง 1
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ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

สูง 5 15.63 22 68.75 3 9.38 5 15.63

ปานกลาง 17 53.13 10 31.25 19 59.38 19 59.38

ต�่า 10 31.25 0 0.00 10 31.25 8 25.0

สูง 1 3.13 21 65.63 0 0.00 1 3.13

ปานกลาง 21 65.63 11 34.38 11 34.38 19 59.38

ต�่า 10 31.25 0 0.00 21 65.63 12 37.50

สูง 1 3.13 27 84.38 0 0.00 0 0.00

ปานกลาง 10 31.25 5 15.63 7 21.88 18 56.25

ต�่า 21 65.63 0 0.00 25 78.13 14 43.75

สูง 3 9.38 24 75.00 0 0.00 0 0.00

ปานกลาง 21 65.63 8 25.00 20 62.50 25 78.13

ต�่า 8 25.00 0 0.00 12 37.50 7 21.88

สูง 0 0.00 20 62.50 0 0.00 0 0.00

ตัวแปร

กลุ่มทดลอง (n=32) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=32)

หลังทดลองก่อนทดลองก่อนทดลอง หลังทดลอง

จ�ำนวน 
(คน)

จ�ำนวน 
(คน)

จ�ำนวน 
(คน)

จ�ำนวน 
(คน)

1. ควำมรู้เกี่ยวกับภำวะน�้ำหนักเกิน

2. กำรประเมินอันตรำยต่อสุขภำพ

2.1 กำรรับรู้ควำมรุนแรงจำกภำวะน�้ำหนักเกิน

2.2 กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงจำกภำวะน�้ำหนักเกิน

3. กำรประเมินกำรเผชิญปัญหำ

3.1 ควำมคำดหวังในกำรป้องกันตนเองจำกภำวะน�้ำหนักเกิน

3.2 กำรรับรู้ควำมสำมำรถตนเองในกำรป้องกันภำวะน�้ำหนักเกิน

ตำรำง 1 
จ�านวนและร้อยละของระดับคะแนนปัจจัยที่ศึกษาภายในกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
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ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

ปานกลาง 20 62.50 12 37.50 23 71.88 26 81.25

ต�่า 12 37.50 0 0.00 9 28.13 6 18.75

สูง 2 6.25 24 75.00 0 0.00 0 0

ปานกลาง 22 68.75 8 25.00 26 81.25 26 81.25

ต�่า 8 25.00 0 0.00 6 18.75 6 18.75

สูง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ปานกลาง 13 40.63 25 78.13 10 31.25 15 46.88

ต�่า 19 59.38 7 21.88 22 68.75 17 53.13

ตัวแปร

กลุ่มทดลอง (n=32) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=32)

หลังทดลองก่อนทดลองก่อนทดลอง หลังทดลอง

จ�ำนวน 
(คน)

จ�ำนวน 
(คน)

จ�ำนวน 
(คน)

จ�ำนวน 
(คน)

4. ควำมตั้งใจในกำรป้องกันตนเองจำกภำวะน�้ำหนักเกิน

5. กำรปฏิบัติตนในกำรบริโภคอำหำรและกำรออกก�ำลังกำยท่ีถูกต้อง

3. กำรเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังกำรทดลอง

การเปรยีบเทยีบตัวแปรทีเ่กีย่วข้องของกลุม่ทดลอง

และกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า หลัง

การทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้าหนักเกิน 

การรับรู้ความรุนแรงจากภาวะน�้าหนักเกิน การรับรู้โอกาส

เสี่ยงจากภาวะน�้าหนักเกิน ความคาดหวังในการป้องกัน

ตนเองจากภาวะน�้าหนักเกิน การรับรู้ความสามารถตนเอง

ในการป้องกันภาวะน�้าหนักเกิน ความตั้งใจในการป้องกัน

ตนเองจากภาวะน�้าหนักเกิน การปฏิบัติตนในการบริโภค

อาหารและการออกก�าลังกายที่ถูกต้อง เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ในขณะท่ีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า  การรับรู้ความ

รุนแรงจากภาวะน�้าหนักเกิน การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากภาวะ

น�า้หนกัเกนิ ความคาดหวงัในการป้องกนัตนเองจากภาวะน�า้

หนักเกิน การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันภาวะ

น�า้หนกัเกนิ แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 

ส่วนความรู้เกี่ยวกับภาวะน�้าหนักเกิน ความตั้งใจ

ในการป้องกันตนเองจากภาวะน�้าหนักเกินการปฏิบัติตนใน

การบริโภคอาหารและการออกก�าลังกายท่ีถูกต้อง ไม่แตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตาราง 2
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4. กำรเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระหว่ำง

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลต่าง

ของคะแนนก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผล

ต่างของคะแนนความรู ้เกี่ยวกับภาวะน�้าหนักเกิน การ

ประเมินอันตรายต่อสุขภาพ ด้านการรับรู้ความรุนแรงจาก

ภาวะน�้าหนักเกิน และด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากภาวะ

น�้าหนักเกิน การประเมินการเผชิญปัญหา ด้านความคาด

หวังในการป้องกันตนเองจากภาวะน�้าหนักเกิน และด้าน

การรับรู้ความสามารถตนเองในการป้องกันภาวะน�้าหนัก

เกิน ความตั้งใจในการป้องกันตนเองจากภาวะน�้าหนักเกิน 

การปฏิบัติตนในการบริโภคอาหารและการออกก�าลังกาย

ท่ีถูกต้อง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p<0.05)

ก่อน หลัง p-value ก่อน หลัง p-value

1. ควำมรูเ้กีย่วกบัภำวะน�ำ้หนกัเกนิ 12.65 17.06 <0.001 12.44 13.09 0.326

2. กำรประเมินอันตรำยต่อสุขภำพ

2.1 การรับรู ้ความรุนแรงจาก
ภาวะน�้าหนักเกิน

31.03 42.78 <0.001 29.16 30.50 0.018

2.1 การรับรู ้ความรุนแรงจาก
ภาวะน�้าหนักเกิน

27.25 44.09 <0.001 29.21 31.40 0.010

3. กำรประเมินกำรเผชิญปัญหำ

3.1 ความคาดหวังในการป้องกัน
ตนเองจากภาวะน�้าหนักเกิน

32.68 44.15 <0.001 29.91 31.34 0.046

3.2 การรบัรูค้วามสามารถตนเอง
ในการป้องกันภาวะน�้าหนักเกิน

30.22 42.68 <0.001 31.00 31.69 0.006

4. ควำมตั้งใจในกำรป้องกันตนเอง
จำกภำวะน�้ำหนักเกิน

32.09 45.12 <0.001 30.00 30.31 0.639

5.กำรปฏิบัติตนในกำรบริ โภค
อำหำรและกำรออกก�ำลังกำยที่

ถูกต้อง

30.43 44.87 <0.001 28.78 29.03 0.682

ตำรำง 2 
การเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง

ตัวแปร

กลุ่มทดลอง (n=32) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=32)
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ตำรำง 3 
การเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

n SD t p-value

กลุ่มทดลอง 32 4.41 3.58

กลุ่มเปรียบเทียบ 32 0.65 2.48

กลุ่มทดลอง 32 11.75 7.82 6.341 <0.001

กลุ่มเปรียบเทียบ 32 1.34 4.32

กลุ่มทดลอง 32 16.84 9.95 4.043 <0.001

กลุ่มเปรียบเทียบ 32 2.18 2.79

กลุ่มทดลอง 32 11.47 8.01 4.043 <0.001

กลุ่มเปรียบเทียบ 32 1.44 3.81

กลุ่มทดลอง 32 12.47 8.29 4.560 <0.001

กลุ่มเปรียบเทียบ 32 0.69 3.39

กลุ่มทดลอง 32 13.03 8.46 7.564 <0.001

กลุ่มเปรียบเทียบ 32 0.31 2.87

กลุ่มทดลอง 32 14.29 6.36 2.289 <0.001

กลุ่มเปรียบเทียบ 32 0.98 1.46

ตัวแปร

1. ควำมรู้เกี่ยวกับภำวะน�้ำหนักเกิน 

2. กำรประเมินอันตรำยต่อสุขภำพ   

2.1 กำรรับรู้ควำมรุนแรงจำกภำวะน�้ำหนักเกิน 

2.2 กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงจำกภำวะน�้ำหนักเกิน 

3. กำรประเมินกำรเผชิญปัญหำ

3.1 ควำมคำดหวังในกำรป้องกันตนเอง 

3.2 กำรรับรู้ควำมสำมำรถตนเอง 

4. ควำมตั้งใจในกำรป้องกันตนเองจำกภำวะน�้ำหนักเกิน 

5. กำรปฏิบัติตนบริโภคอำหำรและกำรออกก�ำลังกำย 

<0.0014.211
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กำรอภิปรำยผล

จากผลการศึกษา พบว่า หลังการทดลอง กลุ่ม

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาวะน�้า

หนักตัวเกินสูงมากขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชน โดย

การจัดอบรมบรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน์ แจกคู่มือเรื่อง

การดูแลตนเองการเลือกรับประทานอาหารและการออก

ก�าลังกายที่เหมาะสม การให้ความรู้เรื่องภาวะน�้าหนักเกิน 

อาหารและการออกก�าลังกายได้แก่แผนการให้สุขศึกษา

และเอกสารประกอบการบรรยายเอกสารข้อมูลประกอบ

การท�า หนังสือการยืดเหยียดธงโภชนาการกินอย่างไรไม่

อ้วน อาหารหลัก 5 หมู่ การอ่านฉลากโภชนาการ มีการ

ประเมินผลทุกครั้งน้ัน ท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สูงข้ึน

เป็นไปตามหลังสิ้นสุดสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ 

Redman (Sotha, 2003) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้ได้ดี

นั้นต้องได้รับรู้จากประสบการณ์จริงและมีการฝึกปฏิบัติ 

และสอดคล้องกับการศึกษา ของสุรางค์ สุขรอด (Sukrod, 

2015) นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับอาหารน้อยมีค่าดัชนี

มวลกายมากกว่านักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับอาหารมาก 

และการศึกษาของ ศิรดา เสนพริก (Sanprik, 2017) พบ

ว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา โดยการให้ความ

รู้เกี่ยวกับโรคอ้วน ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารและการ

ออกก�าลังกาย ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภค

อาหารและการออกก�าลังกายดีขึ้น อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05

ด้านการรับรู้ความรุนแรงจากภาวะน�้าหนักเกิน 

และการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากภาวะน�้าหนักเกิน ในกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการ

ทดลอง พบว่า หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเรื่องสูงขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลจากการ

เปลีย่นแปลงทัง้นีผู้ว้จัิยด�าเนินการกจิกรรม โดยการจัดอบรม

บรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน์ การใช้สถานการณ์จ�าลองจาก

วีดีทัศน์ ให้รับรู้ถึงความรุนแรงของภาวะน�้าหนักตัวเกินที่มี

ผลกระทบต่อร่างกาย อาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ 

จนเกินความเสี่ยงที่สามารถท�าให้เสียชีวิต แบบจ�าลองการ

มีภาวะน�้าหนักตัวเกิน การได้รับรู้ประสบการณ์ตรง และ

การจัดกระบวนการกลุ่มให้แสดงความคิดเห็นเพื่อสรุปหา

แนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยผู้วิจัยสรุปและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ให้ก�าลังใจทุกครั้ง เพื่อให้เยาวชนสามารถเลือกรับประทาน

อาหารและการออกก�าลังกายได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้อง

กับการศึกษาของพัสตราภรณ์ แย้มเม่น และรุจิรา ดวงสงค์ 

(Yaemmen & Duangsong, 2012) พบว่า โปรแกรมการส่ง

เสรมิสขุภาพโดยประยกุต์ใช้แบบแผนความเชือ่ด้านสขุภาพ

ร่วมกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

เพื่อควบคุมน�้าหนักของเยาวชนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ส่ง

ผลให้กลุม่ทดลองมกีารรบัรูค้วามรนุแรงของโรคอ้วนสงูกว่า

ก่อนการทดลองอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิและการศกึษาของ

ทัตติกา ฉัตรชัยพันธ์ (Chachaiphan, Junprasert, and  

Rattanagreethakul, 2016) พบว่า การรับรู้สมรรถนะ

แห่งตนผลมีผลต่อการเสริมสร้างพลังอานาจอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน และจากการศึกษาของ ปราณิ

ศา ก่ิงกังวาลย์ และคณะ (Kingkangwan et.al., 2013) 

พบว่า กลุ่มทดลองที่เข้าโปรแกรมส่งเสริมการออกก�าลัง

กายเพื่อควบคุมน�้าหนักมีการรับรู ้ความสามารถตนเอง 

และความคาดหวังในผลดีของการออกก�าลังกายมากและ

มีพฤติกรรมการออกก�าลังกายต่อเนื่อง

การประเมนิการเผชิญปัญหา ด้านความคาดหวงัใน

การป้องกันตนเองจากภาวะน�้าหนักเกินและการรับรู้ความ

สามารถตนเองในการป้องกันภาวะน�้าหนักเกิน 

ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและ

หลังการทดลอง พบว่า หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูง

ข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งนี้เนื่องมาจากในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้

จัดกิจกรรม โดยให้เยาวชนได้มีการบันทึกการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในการบริโภคอาการและ

การออกก�าลังกาย โดยมีตัวแบบจากเยาวชนที่สามารถ

ควบคมุภาวะน�า้หนกัตวัเกนิให้กลบัมาอยูใ่นภาวะโภชนาการ

ท่ีปกติได้ซ่ึงเน้นให้พูดแลกเปลี่ยนสร้างแรงจูงใจในการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม โดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม ช่วยกันหา

ข้อสรุป และหาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีถูกต้อง สร้าง

การรู้เท่าทันสื่อในโลกโซเชียล ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของสิยะตรา เกาประโคน (Kaoprakhon, 2011) พบว่า 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง ร่วมกับ แรง
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สนับสนุน ทางสังคมต่อการลดน�้าหนักโดยการให้ความรู้

และ การปรึกษาด้านโภชนาการส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม และการศึกษาของ เสาวนีย์ ชูจันทร์ และคณะ 

(Choojan et.al., 2016) พบว่า โปรแกรมส่งเสริมการรับ

รู ้ความสามารถของตนและการสนับสนุนจากครอบครัว 

ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีคะแนนพฤติกรรม การ

บริโภคอาหารสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่า

กลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรม และการศึกษาของ ชญานิกา ศรี

วิชัย และคณะ (Srivichai et.al., 2015) พบว่าการก�ากับ

ตนเองของเด็กวัยรุ ่นต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนส่งผล

ต่อการควบคุมพฤติกรรมการใช้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการศึกษาของ พัสฬาพร ถิตย์ประไพ และ วิรัติ ปาน

ศิลา (Thitprapai &  Pansila, 2017) พบว่าการรับรู้ความ

สามารถของตนเองด้วยเทคนิค 351 พิชิตภัยอ้วน ประกอบ

ด้วย 3 อ ได้แก่ อาหาร อารมณ์ และออกก�าลังกาย 5 วันต่อ

สัปดาห์ 1 ชั่วโมงต่อวัน ร่วมกับกระบวนการกลุ่มสามารถ

ลดน�้าหนักในบุคลากรที่มีภาวะอ้วนได้

ระดับความต้ังใจในการป้องกันตนเองจากภาวะ

น�้าหนักเกิน พบว่า หลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย สูงข้ึน  

หลังจากการเข้าร่วมในกิจกรรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี

ค่ามากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั0.05 ซึง่ ในการศึกษาครัง้น้ี ผูว้จัิยให้ความรูด้้านการรบั

ประทานอาหาร โดยการบรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน์ แจก

คู่มือเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องเพื่อป้องกัน

น�้าหนักตัวเกิน ใบงานในการเลือกรับประทานอาหารท่ีถูก

ต้อง ด้านการออกก�าลังกาย ให้ความรู้โดยการบรรยาย

ประกอบสื่อวีดีทัศน์ การเล่นเกมจับคู่การตั้งใจเลือกรับ

ประทานอาหารและการออกก�าลังกายแบบไหนลดน�้าหนัก

ได้เร็ว การบันทึกการบริโภคอาหารและการออกก�าลังกาย

ของแต่ละวัน สร้างกิจกรรมข้อตกลง “สุขภาพดีวิถีพุทธ” 

รางวลันักปฏบิตัดิ ีและมกีจิกรรมสญัญาใจว่าจะตัง้ใจในการ

เลือกรับประทานอาหารและการออกก�าลังกายเพื่อป้องกัน

ภาวะน�า้หนกัตวัเกนิ ซึง่ได้สอดคล้องกบัการศกึษาของ สุมาลี 

เกียรติชนก (Kiachanog, 2015) พบว่า คู่มือปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการกนิอาหารลดพลงังาน โดยใช้กจิกรรมให้ความ

รู้เก่ียวกับการเลือกรับประทานอาหารผ่านกิจกรรมการลด

น�้าหนักด้วยตนเอง มีการปรับพฤติกรรมการกิน และการ

ออกก�าลังกาย ส่งผลให้พฤติกรรมสุขภาพเพิ่มข้ึนหลังการ

ทดลอง ละค่าดชันมีวลกายมแีนวโน้มลดลงอย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถิติ  ซึ่งจากการศึกษาของอภิญญา อุตระชัย และ

พรรณี บัญชรหัตถกิจ (Uttarachai & Banchonhattakit, 

2013) พบว่า  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกัน

โรคร่วมกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพือ่ป้องกนัภาวะน�า้หนกั

เกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่นช่วยให้สามารถป้องกันภาวะน�้าหนักเกินได้ดีกว่า

ก่อนทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

1. ควรน�าผลการวจิยั ไปพฒันาต่อยอดโดยเน้นการ

สร้างรูปแบบการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหาร

และการออกก�าลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน 

ไปใช้ในกลุ่มเยาวชน ในพื้นท่ีอื่น ๆ ได้

2. ควรเน้นการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษา 

สาเหตุและที่มาของปัญหาโภชนาการเกินเพื่อให้เกิดความ

ลุ่มลึก และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น

3. ควรเน้นให้เกิดการบูรณาระหว่างภาคศาสนา

กับภาคประชาชนในการสอดแทรกความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อ

ให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาคส่วน

4. ควรมีการวิจัยในกลุ่มผู้ปกครองเพื่อกระตุ้นให้ผู้

ปกครองมีความรู้ในการดูแลบุตรและกระตุ้นให้เด็กป้องกัน

ภาวะน�้าหนักเกินอย่างถูกวิธี



226 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

References

Bloom, B. S., Hastings, J. T., & Madaus, G. (1971). Handbook on formative and summative evaluation 

 of student learning. New York: McGraw-Hill.

Chachaiphan, T., Junprasert, S., & Rattanagreethakul, S. (2016). Effects of village health volunteers 

 empowerment on perceived self-efficacy and caring behavior for persons with diabetes in  

 community. The journal of faculty of nursing Burapha University, 24(3), 83-93. (in Thai)

Choojan, S., Thongbai, W., & Kummabut, J. (2016). The effects of self-efficacy and family support  

 promotion program on consumption behavior among late school aged children with  

 overweight. Journal of Boromarajonani college of nursing, 32(1), 31-43. (in Thai)

Daniels, S.R., & et al. (2005) Overweight in children and adolescents: pathophysiology, consequences, 

 prevention, and treatment. circulation, 111, 1999-2002. Retrieved from http://dx.doi.

 org/10.1161/01.CIR. 0000161369.71722.10

Department of Health. (2010). Converting to obesity pichitpung. Nonthaburi: Ministry of Public Health. 

 (in Thai)

Kaoprakhon, S. (2011). The effects of application on self-efficacy theory and social support for 

 weight loss in obesity of middle-age female Non Din Daeng district, Buriram Province. Research and  

 development health system journal, 4(3), 66-77. (in Thai)

Kiachanog, S. (2015). The effect of low calorie diet eating behavioral guidelines for a weight reduction 

 program among overweight and obese students. SDU research journal, 8(3), 97-118. (in Thai)

Kiess, H.C.1988. Statistical concept for the behavioral sciences. Boston: Allen and Bacon.

Kingkangwan, P., Leerapan, P., Kengganpanich, T., & Termsirikulchai, L. (2013). Effect of exercise  

 program for weight control in the fifth grade students with overweight. Journal of health 

 education, 3(124), 61-75. (in Thai)

Ministry of Public Health. (2010). Report of surveillance and monitoring on child nutrition, aged 0-72 

 months (weight for age), 2010. Retrieved from http://nutrition.anamai.moph.go.th (in Thai)

Mo-Suwan, L. (2009). Nutritional status in children. In Thai health survey network Thai health survey 

 report by the 4th physical examination 2008 – 2009 (children’s health) Retrieved from  

 http://www.hiso.or.th/ hiso5/report/ report5.php. (in Thai)

Sanprik, S. (2017). The effects of health education program applying self-efficacy theory towards 

 weight control among grade 6 students at Kajonkietsuksa school, Phuket Province. Community 

 health development quarterly Khon Kaen University, 5(2), 297-314. (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 227

Srivicahi, C., Chaimongkol, N., & Pongjaturawit, Y. (2015). Factors effecting health behavior in early ado

 lescents of game addiction. Journal of the royal Thai army nurses, 16(3), 114-121. (in Thai)

Sotha, C. (2003). Theories, concepts and applications for development. Khon Kaen: Khonkaen  

 University. (in Thai)

Sukrod, S. (2015). A study of the relation between food consumption, exercise habits and obesity of 

 students from Srinakharinwirot university prasarnmit demonstration school (secondary). Journal 

 of humanities and social scienecs, 7(13), 200-210. (in Thai)

Thitprapai, P., & Pansila, W. (2017). Effect of self-efficacy program with the 351 technics for losses 

 weight for, overweight and obesity for health staff in Kalasin hospital, Muang district, Kalasin 

 Province. Journal of medicine and health sciences, 24(3), 22-32. (in Thai)

Uttarachai, A., & Banchonhattakit, P. (2013). Effect of health promotion program in food consu0mption 

 and exercise behavior modification by the application of promotion motivation theory and 

 social support for overweight prevention among the sixth-grade students in Khon Kaen  

 municipality. Srinagarind medical journal, 28(4), 469-476. (in Thai)

World Health Organization. (2014). Global tatus report on noncommunicable diseases. Retrieved from 

 http://www.who.int/iris/bitstream/.

World Health Organization. (2015). Levels and trends in child malnutrition. Retrieved from  

 http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2014/en/

Yaemmen, P., & Duangsong, R. (2012). The effects of health promotion program by application of 

 health belief model and social support on behavioral modification for weight control among 

 overweight students at level 5 of primary school, Muang district, Phitsanulok Province. KKU 

 research journal, 12(1), 57-67. (in Thai)



228 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ใน

อันดับแรกเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้น โดยท�าการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ข้อมูลท่ัวไป การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้

อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ Eta และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายและจากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

62.1 อายุในช่วง    60-69 ปี ร้อยละ 72.3 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 62.8 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถม

ศึกษา/เทียบเท่า ร้อยละ 71.6 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ�าตัว คิดเป็นร้อยละ 50.5 ยิ่งไปกว่านั้น การรับรู้ความสามารถของ

ตนเองต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมีความ

สัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ปัจจัยอื่น เช่น เพศ สถานภาพสมรส ระดับการ

ศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์, ผู้สูงอายุ, พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

Abstract

This research studied factors related to health promotion behavior of the elderly. Firstly, the 

research samples group is a group of elderly people aged 60 years and over who live in rural areas. 

Wherewith, these data have been recorded from August to December 2017. Meanwhile, the tool used 

to collect data is a questionnaire about general data, self-efficacy and perceived barriers to health 

promotion and healthy behaviors. Additionally, the data were analyzed by using correlation coefficient. 

The results show that the most respondents were female, 62.1 percent, were between 60-69 years 

old, 72.3 percent, and were married, 62.8 percent. For education levels, at the primary education 

ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพของผู้สูงอำยุ ในเขตเทศบำล

ต�ำบลหนองซ�้ำซำก อ�ำเภอบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี
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level or its equivalent was 71.6 percent. 50.5 percent had no diseases. Moreover, the sample group 

had an average score of overall health promotion behavior at a moderate level. Perception of self-

health and barriers promoting ability on health promoting behaviors.  Moreover, among all of these 

factors, gender and marital status, have no relationship between statistics.

Keywords: factors related, elderly, health promoting behavior 

บทน�ำ

จากแนวโน้มสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างทางสังคมในปี ค.ศ.2050 โดยสังคมจะก้าวเข้าสู่

การเป็นสังคมผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์ องค์การสหประชาชาติ

ได้ประเมนิสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. 2544-2643 (2001-2100) 

จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ คือ การมีประชากรอายุ 60 ปี

ขึน้ไป เป็นวยัทีม่ปีระสบการชวีติมากมาย อยูใ่นช่วงทีช่วีติมี

ความเสือ่มถอยทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และอารมณ์ 

มีมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั่วโลก สถานการณ์ดัง

กล่าวเกิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศยุโรป และประเทศญี่ปุ่นที่

เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 และใน

ปี ค.ศ. 2047 จ�านวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะ

มีจ�านวนมากกว่าประชากรเด็ก จากการคาดการณ์จ�านวน

ผู้สูงอายุในปี ค.ศ. 2050 ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจ�านวนผู้สูงอายุ

มากเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ และในอีก 20 

ปีข้างหน้า ประเทศอาเซียนจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ มี

ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7 ของประชากร

ทั้งหมด (Ministry of Social Development and Hu-

man Security, 2014)

ประเทศไทยในปี พ.ศ 2559 มปีระชากร 65.9 ล้าน

คน มีจ�านวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปเท่ากับ 9.9 ล้าน

คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 15.07 (Office of the Council 

of State, 2003) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

ของประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่า โครงสร้างประชากรที่มี

ผู ้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน

ลดลง โดยประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์

ในปี 2568  (National Statistical office, 2014)ซ่ึงส่ง

ผลกระทบต่อความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจใน

อนาคต ท�าให้ภาครัฐและครัวเรือนมีภาระค่าใช้จ่ายมากข้ึน

ในการดูแลสุขภาพอนามัยและการจัดสวัสดิการทางสังคม 

ท�าให้ต้องมีการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี  ส�าหรับประชากรไทยกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้น

ไป พบว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพ โรคท่ีท�าให้ผู้สูงอายุสูญ

เสียปีสุขภาวะ 3 อันดับได้แก่  โรคความดันโลหิตสูง ร้อย

ละ 41 เบาหวาน ร้อยละ18 โดยมีผู้ท่ีเป็นท้ัง 2 โรค ร้อย

ละ 13 โรคเข่าเสื่อมร้อยละ 9 ตามล�าดับ (Thai Health 

Promotion Foundation, 2014)

จากการศึกษาข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ใน เขตเทศบาล ต�าบลหนองซ�้าซาก อ�าเภอบ้านบึง จังหวัด

ชลบุรี จ�านวน 990 คน (Health Promotion Hospital 

Tombon Nong Sumsak, 2017) พบว่าผู้สูงอายุ ประสบ

ปัญหาในด้านการดูแลสุขภาพของตนเอง ท�าให้มีผู้สูงอายุ

ท่ีป่วยเป็นโรค ได้แก่ โรคความดันโลหิต ร้อยละ 36 โรค

เบาหวาน ร้อยละ 14 และโรคไต ร้อยละ 0.2  ตามล�าดับ 

ผลการศึกษานี้สะท้อนถึงปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงในด้าน

โภชนาการ ด้านการจัดการความเครียด ด้านการออกก�าลัง

กายของผู้สูงอายุท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการจัดการแก้ไข เพราะ

อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพท่ีมากข้ึนได้ จากข้อมูลดัง

กล่าวจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุนั้นมีการเจ็บป่วย และมีภาวะ

ผิดปกติทางสุขภาพรวมทั้งมีพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิด

โรคในหลายประเด็น ซึ่งการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจ�าเป็นต้อง

อาศัยข้อมูลพื้นฐานในด้านสุขภาพและพฤติกรรมการส่ง

เสริมสขุภาพของผูส้งูอายเุพือ่ประกอบในการจดัการปัญหา 

โดยหากทราบถึงสาเหตุหรือปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ที่ส่งผล

ให้เกิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพก็จะสามารถไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้ถูก

ต้องและเหมาะสม  

สังคมไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ พบ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิต
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วิญญาณ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพมากกว่าวัยอื่น

โดยเฉพาะสุขภาพทางกาย ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลต�าบลหนองซ�้าซาก อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

โดยใช้กรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์และ

คณะ (Boonworasathit, 2016) น�ามาประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้าน

โภชนาการ การออกก�าลังกาย และการจัดการความเครียด

ของผู้สูงอายุ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็น

ข้อมูลพื้นฐานที่ท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ใน

เขตเทศบาล ต�าบลหนองซ�้าซาก อ�าเภอบ้านบึง จังหวัด

ชลบุรีและเป็นวิจัยน�าร่องในการศึกษาในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อใช้ศึกษา

จะเป็นข้อมูลส�าคัญส�าหรับการวางแผนการดูแล ส่งเสริม

ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสุข

ในการด�ารงชีวิตต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงงำนวิจัย

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลต�าบลหนองซ�้าซาก อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ

พฤตกิรรมส่งเสริมสขุภาพของผูส้งูอายใุนเขตเทศบาลต�าบล

หนองซ�้าซาก อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและอารมณ์

กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ต�าบลหนองซ�้าซาก อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายุ 

ในเขตเทศบาลต�าบลหนองซ�้าซาก  อ�าเภอบ้านบึง จังหวัด

ชลบุรี โดยมีรายละเอียดการด�าเนินการศึกษาค้นคว้าตาม

ล�าดับ ดังนี้ ประชากร (population) ในการวิจัยครั้งนี้คือ 

ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลต�าบล

หนองซ�้าซาก อ�าเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 990 

คน (Health Promotion Hospital Tombon Nong 

Sumsak, 2017) กลุ่มตัวอย่าง (sample size) คือ กลุ่ม

ตัวอย่างประชากรจ�านวน 285 คน โดยก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างใช้สูตร (Konkaew, 2014) โดยก�าหนดให้จ�านวน

ผู้สูงอายุของกลุ่มตัวอย่าง เป็นตัวแทนของประชากร แล้ว

แทนค่าตาม

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง    n  =       N
1+N (e)2

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N = จ�านวนผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลต�าบลหนอง

ซ�้าซาก จ�านวน 5 ชุมชน (990 คน)

 e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างก�าหนดให้คาด

เคลื่อนได้ 0.05%

แทนค่าในสูตร   n     =        990
1+990 (0.05)2

=      284.892

ดังนั้นจึงต้องใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จ�านวน 285 

คน

วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้การค�านวณกลุ่มตัวอย่าง

ของประชากรผู้สูงอายุที่จะเป็นตัวแทนในแต่ละหมู่บ้าน

ตามสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุท้ังหมดในแต่ละหมู่บ้าน 

ดังตาราง 1
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงาน

วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaires) ซ่ึงผู้วิจัย

ดัดแปลงจากแบบสอบถามของ (Srisodsaluk, 2014) ร่วม

กับการทบทวนวรรณกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

แบบสอบถาม 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลผู้สูง

อายุประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส ระดบัการศึกษา และการมโีรคประจ�าตัว จ�านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของ

ตนต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุซ่ึง

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัด มี 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ�านวน 20 ข้อ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคในการ

ปฏบิตัพิฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายโุดยข้อ ค�าถาม

เป็นข้อความเชิงลบ (ทุกข้อ) ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตรวัด มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จ�านวน 10 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมส่ง

เสรมิสขุภาพ ซึง่ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวดั ม ี3  

ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ�า ปฏิบัติเป็นบางครั้ง และไม่เคย

ปฏิบัติ จ�านวน 20 ข้อ และผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปตรวจ

สอบความตรงตามเนือ้หาและความเหมาะสมของภาษาโดย

ผูท้รงคณุวฒุ ิ3 คน และผูว้จิยัน�าเครือ่งมอืทีป่รบัปรงุแล้วไป

ทดลองใช้ (Try out) กับผู้สูงอายุในต�าบลมาบไผ่ จ�านวน 

30 ชุด เพื่อทดสอบคุณภาพความเช่ือมั่น โดยประมวลผล

ด้วยคอมพวิเตอร์โปรแกรมส�าเรจ็รปูหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า

ของครอนบัค (Cronbach alpha coeffcient) โดยมีค่า

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 0.85 และการวิจัยครั้งนี้

ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมและการ

วิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มี

ข้ันตอนดังนี้ เสนอขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัย

อีสเทิร์นเอเชีย ผู้วิจัยด�าเนินการแจกแบบสอบถามและ

เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือกับผู้

สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลหนองซ�้าซาก อ�าเภอบ้านบึง 

จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 พฤศจิกายน 2560 ตรวจ

สอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับแล้วน�าไป

วิเคราะห์ผลต่อไป

ตำรำง 1 
จ�านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละหมู่บ้าน

หมู่บ้ำน ประชำกร (N) กลุ่มตัวอย่ำง (n)

บ้านโป่ง 308 89

บ้านหนองซ�้าซาก 276 79

บ้านหนองปลิง 168 48

บ้านเขาดิน 104 30

บ้านเขาทุ่งนา 134 39

รวม 990 285
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจนครบแล้ว น�ามา

ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล ตรวจ

ให้คะแนนและลงรหัสเตรียมข้อมูลเพื่อน�าไปค�านวณ ด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ก�าหนดค่านัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็นดังนี้

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ การมี

โรคประจ�าตัว สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา วิเคราะห์

ด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ 

2. ข้อมูลด้านการรับรู้ความสามารถของตนต่อการ

ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคในการ

ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุข

ภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งจ�าแนกเป็น พฤติกรรมการบริโภค

อาหาร พฤติกรรมการออกก�าลังกาย และพฤติกรรมการ

จัดการความเครียด วิเคราะห์ด้วยสถิติ ความถี่ร้อยละ ค่า

เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Eta. และสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์อย่างง่าย

ผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ พบ

ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.1 อายุ

ส่วนใหญ่ในช่วง 60-69 ปี ร้อยละ 72.3 รองลงมาคือ 70-79 

ปี ร้อยละ 21.1 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 62.8 

รองลงมาคือ หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ที่ร้อยละ 20.4 ระดับ

การศกึษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดับประถมศกึษา/เทยีบเท่า ร้อย

ละ 71.6 โดยมีกลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษาและระดับปริญญา

ตรีขึ้นไป ร้อยละ 9.1 และ 7.0 ตามล�าดับ ไม่มีโรคประจ�า

ตัว ร้อยละ 50.5 และมีโรคประจ�าตัว คิดเป็นร้อยละ 49.5 

โดยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ร้อยละ 52.5 รอง

ลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 31.0

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้ความสามารถของตนต่อ

การปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มีการรับรู้ความสามารถของตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุข

ภาพ อยู่ในระดับสูง จ�านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 

รองลงมาคือ ระดับปานกลาง จ�านวน 94 คน คิดเป็นร้อย

ละ 33.0 และเมื่อพิจารณาการรับรู้ของความสามารถของ

ตนเองต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการเป็น

รายข้อ พบว่า พฤติกรรมด้านโภชนาการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับสูง เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย คือสามารถงดรับประทาน

อาหารท่ีปรุงสุกๆดิบๆได้ (  = 4.17, SD = 1.06) รองลง

มาคือท่านสามารถดื่มน�้าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วได้เป็น

ประจ�า (  = 4.03, SD = 0.79) 

เมื่อพิจารณาการรับรู ้ของความสามารถของ

ตนเองต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกก�าลัง

กายเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมด้านออกก�าลังกายที่มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง คือท่านสามารถท�ากิจวัตรประจ�า

วัน เช่น ท�างานบ้าน ท�าสวน โดยท�าต่อเนื่องได้อย่างน้อย 

20 นาที(  = 3.69 , SD = 1.09) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับปานกลาง เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย คือ ท่านสามารถ

ออกก�าลังกาย ได้ต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ 20-30 นาที  

(  = 3.21, SD = 1.00) 

เมื่อพิจารณาการรับรู ้ของความสามารถของ

ตนเองต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้านการจัดการกับ

ความเครียดเป็นรายข้อ พบว่า พฤติกรรมด้านการจัดการ

กับความเครียดส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เรียงตาม

ล�าดับค่าเฉลี่ย คือท่านสามารถนอนหลับได้ โดยไม่ต้องรับ

ประทานยานอนหลับ (  = 4.42, SD = 1.03) รองลงมา

คือท่านสามารถนอนพักผ่อนได้ในเวลากลางคืนไม่น้อยกว่า

วันละ 6-8 ช่ัวโมง (  = 4.36, SD = 0.91) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการรับรู ้อุปสรรคในการปฏิบัติ

พฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอาย ุ พบว่า กลุม่ตวัอย่าง

มีการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ในระดับปานกลาง จ�านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 

รองลงมาคือ มีการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพในระดับสูง จ�านวน 128 คน คิดเป็นร้อย

ละ 44.9 และมีการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพในระดับต�่า จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.5 และเมื่อพิจารณาการรับรู ้อุปสรรคของการปฏิบัติ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการเป็นรายข้อ พบ

ว่า กลุม่ตวัอย่างมกีารรบัรูอ้ปุสรรคของการปฏบัิตพิฤตกิรรม

การบริโภคอาหารน้อย คือ ท่านต้องซ้ืออาหารปรุงส�าเร็จ

รับประทานเพราะท�ากับข้าวเองไม่ไหว (  = 3.88,  
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SD = 0.92) รองลงมา คือ ท่านไม่สามารถรับประทาน

อาหารให้ครบ 5 หมู ่ได้เพราะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 

(  = 3.73, SD = 1.11) ส่วนข้อกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้

อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคอาหารปาน

กลาง คือ ท่านไม่สามารถงดอาหารที่มีรสหวานได้ เพราะ

ท�าให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า (  = 3.49, SD = 1.02) รองลง

มา คือ ท่านรับประทานอาหารได้ไม่สะดวกเนื่องจากฟันมี

ปัญหาเคี้ยวอาหาร (  = 3.32, SD = 1.15) เมื่อพิจารณา

การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุข

ภาพ ด้านการออกก�าลงักายเป็นรายข้อ พบว่า กลุม่ตวัอย่าง

ส่วนใหญ่มีการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมการ

ออกก�าลังกายในระดับปานกลาง คือ ท่านไม่สามารถออก

ก�าลังกายได้เป็นประจ�าเพราะไม่มีสถานที่ออกก�าลังกาย  

(  = 3.57, SD = 1.17) รองลงมาคือ ความเสื่อมของ

ร่างกาย ท�าให้ท่านไม่สามารถท�ากิจกรรมออกก�าลังกายได้ 

(  = 3.40, SD = 1.23) และท่านไม่กล้าออกก�าลังกาย 

เพราะกลัวการบาดเจ็บเนื่องจากไม่ทราบวิธีการออกก�าลัง

กายที่ถูกต้อง (  = 3.34, SD = 1.24) และเมื่อพิจารณา

การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุข

ภาพด้านการจัดการกับความเครียดเป็นรายข้อ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม

การจัดการความเครียดน้อย คือ ท่านไม่รู ้วิธีปฏิบัติเพื่อ

ผ่อนคลายความเครียด (  = 3.83, SD.= 0.89) ส่วนข้อ

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม

การจัดการความเครียดปานกลาง คือ ท่านขาดคนให้

ค�าปรึกษา เมื่อเวลาท่านเกิดความเครียด (  = 3.53,  

SD = 0.98) และท่านจะไม่เล่าเรือ่งทีเ่ครยีดให้ใครฟังเพราะ

คิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว (  = 3.39, SD = 1.06)

ส่วนที่ 4 ข้อมูลพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูง

อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อยู่

ในระดับพอใช้มากที่สุด จ�านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.6 รองลงมา คือ ระดับดี จ�านวน 135 คน คิดเป็นร้อย

ละ 47.4 และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ

แปลผลระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง

โดยรวม และจ�าแนกรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ระดับพอใช้  

(  = 1.32, SD = 0.22) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับดีคือพฤติกรรมด้านการจัดการ

กับความเครียด (  = 1.37, SD = 0.30) ส่วนด้านที่

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับพอใช้ คือ พฤติกรรมด้านโภชนาการ  

(  = 1.33, SD = 0.26) รองลงมาคือ พฤติกรรมด้านการ

ออกก�าลังกาย (  = 1.21, SD = 0.49)

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพรายด้าน

ด้านโภชนาการ ของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกรายข้อ

พบว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการเชิงบวก

รายข้อที่อยู่ในระดับดีมากที่สุด คือ ท่านรับประทานผัก

และอาหารท่ีมีกากใยสูง (  = 1.60, SD = 0.53) รองลง

มา คือ   ท่านรับประทานอาหารท่ีมีแคลเซียมสูง เช่น นม 

ปลาเล็กปลาน้อย (  = 1.59, SD = 0.52) และ ท่าน

ดื่มน�้าสะอาด อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว (  = 1.59,  

SD = 0.51) ส่วนข้อค�าถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้าน

โภชนาการอาหารเชิงบวกท่ีอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด คือ 

ท่านรับประทานอาหารโดยการเคี้ยวช้า ๆ ให้ละเอียด  

(  = 1.30, SD = 0.59) ส่วนข้อค�าถามพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพด้านโภชนาการอาหารเชิงลบที่อยู่ในระดับ

พอใช้มากท่ีสุด คือ ท่านเติมน�้าปลาเวลารับประทานอาหาร 

(  = 1.25, SD = 0.70) รองลงมาคือ ท่านรับประทาน

อาหารรสเค็มจัด เช่น  ปลาหมึกเค็ม ปลาเค็ม ปลาร้า ฯลฯ 

(  = 1.24, SD = 0.67) 

ด้านการออกก�าลังกายของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนก

เป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการออกก�าลังกายรายข้อท่ีอยู่ในระดับดี คือ ท่านท�า

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ท�าสวน ท�างานบ้านจนรู้สึกเหนื่อย  

(  = 1.05, SD = 0.74) ส่วนข้อค�าถามพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพด้านการออกก�าลังกายรายข้อท่ีอยู่ในระดับ

พอใช้ คือ ท่านออกก�าลังกายอย่างน้อยครั้งละประมาณ 

20-30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน (  = 1.20, SD = 0.71) 

 พฤติกรรมส ่ง เสริมสุขภาพด ้านการจัดการ

ความเครียด ของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกรายข้อพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการจัดการกับ

ความเครียดด้านบวกเป็นรายข้ออยู่ในระดับดีคือ ท่านผ่อน

คลายความเครียดโดยหางานอดิเรกท�า เช่น ปลูกต้นไม้ ฟัง

วิทยุ (  = 1.64, SD = 0.56) ส่วนข้อค�าถามพฤติกรรม

การส่งเสรมิสขุภาพด้านการจดัการกบัความเครยีดด้านบวก
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เป็นรายข้ออยู่ในระดับพอใช้ คือ ท่านพูดคุยหรือปรึกษา

ปัญหากับคนที่ท่านไว้ใจ (  = 1.20, SD = 0.65) และ

เมื่อท่านรู้สึกเครียดหรือไม่สบายใจ ท่านจะเข้าวัดท�าบุญ 

ฟังธรรม (  = 1.04, SD = 0.75)  

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง อายุ 

เพศ การมีโรคประจ�าตัว สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

การรับรู้ความสามารถของตนต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพและการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่า เพศ 

อายุ การมีโรคประจ�าตัว สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังตาราง 2 

ตำรำง 2 
ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ การมีโรคประจ�าตัว สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของกลุ่มตัวอย่าง (n=285)

เพศ 0.272 0.514

อายุ 0.218 0.949

การมีโรคประจ�าตัว 0.239 0.804

สถานภาพสมรส 0.303 0.584

ระดับการศึกษา 0.335 0.109

ตัวแปร
พฤติกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพ

Eta. p - value

**p<0.01

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความ

สามารถของตนต่อการปฏบิติัพฤติกรรมส่งเสรมิสขุภาพและ

การรบัรูอ้ปุสรรคในการปฏบิตัพิฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพกบั

พฤตกิรรมส่งเสริมสขุภาพโดยใช้สถติิสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

อย่างง่ายพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการ

ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี (r = 0.638, p < 0.01)

การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมสร้าง

เสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่ง

เสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ท่ี (r = 0.376, p < 0.01) ดังตาราง 3

ตำรำง 3 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพการรับรู้อุปสรรค
ของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (n=285)

การรับรู้ความสามารถของตนต่อการปฏบิติัพฤติกรรมส่งเสรมิสขุภาพ 0.638** 0.000

การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 0.376** 0.000

ตัวแปร
พฤติกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพ

r p - value
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กำรอภิปรำยผล

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุข

ภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลหนองซ�้าซาก อ�าเภอ

บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เมื่อแยกระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็น 3 

ระดับ พบว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับ

พอใช้ จ�านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมา คือ 

ระดับดี จ�านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 โดยมีคะแนน

เฉลี่ย 2.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และเมื่อแยกราย

ด้าน พบว่าด้านการรับประทานอาหาร อยู่ในระดับระดับดี 

จ�านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 ด้านการออกก�าลัง

กายอยู่ในระดับพอใช้ จ�านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 

และด้านการจัดการความเครียดอยู่ในระดับดี จ�านวน 172 

คน คดิเป็นร้อยละ 60.4 ซึง่เมือ่พจิารณารายด้านแล้วจะพบ

ว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้ง 3 มีพฤติกรรม 2 ด้านอยู่ใน

ระดบัด ีคอื ด้านการรบัประทานอาหารและด้านการจดัการ

ความเครียด ส่วนด้านการออกก�าลังกายเป็นพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพที่อยู่ในระดับที่พอใช้ อธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนชนบทส่วนมากมีอาชีพเป็นเกษตรกร 

มกัปลกูพชืผกัสวนครวัและท�าอาหารกนิเองจงึได้กนิอาหาร

ที่หลากหลาย ครบ 5 หมู่ และปลอดสารพิษ ผู้สูงอายุเมื่อ

เขาเกิดความเครียดเขามักจะมีกิจกรรมคลายเครียดของ

แต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไปเช่น พบปะพูดคุยกับเพื่อน

บ้านวัยเดียวกัน ออกไปท�าสวนท�าไร่ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้นใน

ส่วนการออกก�าลังกายที่อยู่ในระดับพอใช้ เน่ืองจากผู้สูง

อายุมีสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยจึงออกก�าลังกายไม่ค่อย

ไหวและส่วนใหญ่จะออกก�าลังกายโดยการท�าสวน ท�างาน

บ้าน มากกว่าการออกก�าลังกายโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

ในเขตเทศบาลต�าบลหนองซ�้าซาก อ�าเภอบ้านบึง จังหวัด

ชลบุรี

สมมติฐานของการวิจัย  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

อายุ เพศ การมีโรคประจ�าตัว สถานภาพสมรส ระดับการ

ศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 

เพศ การมีโรคประจ�าตัว สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูสู้งอายุ 

สามารถอภิปรายในแต่ละปัจจัยได้ ดังนี้

อำยุ

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ซ่ึงไม่เป็น

ไปตามสมมุติฐานท่ีว่าอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ สามารถอธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุที่

มีความเสื่อมถอยของร่างกายและสติปัญญาลดลงตามวัยมี

โรคประจ�าตวัท�าให้มข้ีอจ�ากดัในการดแูลตนเอง ส่งผลให้ผูส้งู

อายสุนใจดแูลตนเองมากขึน้เพือ่ให้ตนเองมสีขุภาพแขง็แรง

พึ่งพาบุคคลอื่นน้อยลง จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู้สูงอายุท่ี

มอีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพไม่แตกต่างกนั 

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (Kongla & Kongla, 2015) 

ท่ีพบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุข

ภาพของ แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ (Prakobchan, 

2016) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุข

ภาพของผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง    

60-69 ปี ยังสามารถปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมสุข

ภาพได้สะดวกและคล่องแคล่ว

เพศ

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ซ่ึงไม่เป็น

ไปตามสมมุติฐานที่ว่าเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจาก

ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็สามารถเข้า

ถึงหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ การส่ง

เสริมสุขภาพได้เพศจึงไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 

(Prakobchan, 2016) ท่ีพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ แต่ไม่สอดคล้องกับ

การศึกษา (Thiprat, 2008) ท่ีพบว่าเพศ มีความสัมพันธ์

กบัพฤตกิรรมการส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอายเุนือ่งจากเพศ

เป็นปัจจยัส่วนบคุคลทีม่ผีลโดยตรงต่อพฤตกิรรมส่งเสริมสุข

ภาพ จึงท�าให้ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
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กำรมีโรคประจ�ำตัว

จากการศึกษาครั้งน้ี พบว่า การมีโรคประจ�าตัว

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้

สูงอายุ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ว่าการมีโรคประจ�าตัว

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (Pengpanich, 2012) ท่ี

พบว่า ภาวะสุขภาพ(โรคประจ�าตัว) ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีภาวะ

สุขภาพ(โรคประจ�าตัว) ที่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพมากกว่า 

ไม่ได้ท�าให้มีการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพบ่อยกว่า

ผู้ที่รับรู้ภาวะสุขภาพน้อยกว่า แต่ต่างจากแนวความคิดของ 

เพนเดอร์และคณะ (Pender et al., 2006 as cited in 

Srisodsaluk, 2014) ที่กล่าวว่า ความถี่ของการเจ็บป่วย

จะช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจที่จะยกระดับภาวะพฤติกรรม

สุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น

สถำนภำพสมรส

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า สถานภาพสมรสไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูง

อายุ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ว่าสถานภาพสมรสมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ซ่ึงอธิบายได้ว่าผู ้สูงอายุส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจะมี

คู ่สมรสดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

แต่ขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมสรโสด/หม้าย/

หย่า/แยก ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับลูกหลานหรือญาติพี่น้อง

ท�าให้ยังได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม

ให้มีการปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพจากคนในครอบครัว ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ (Pengpanich, 2012) พบ

ว่า สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ระดับกำรศึกษำ

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ระดับการศึกษาไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูง

อาย ุซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตุฐิานทีว่่าระดบัการศกึษามคีวาม

สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูส้งูอาย ุซึง่อธบิาย

ได้ว่า ในปัจจุบันได้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการให้

ความรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพของตนเองในด้านต่างๆผ่าน

สื่อทุกชนิด หรือในกลุ่มผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพซ่ึงกันและกัน ท�าให้

ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

ของผู้สูงอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (Pengpan-

ich, 2012) พบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ แสดงว่าผู้สูงอายุ

ที่มีระดับการศึกษาสูง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่ต่าง

จากผู้สูงอายุท่ีมีการศึกษาน้อยกว่า 

วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ความคิดและอารมณ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้

สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบลหนองซ�้าซาก อ�าเภอบ้านบึง 

จังหวัดชลบุรี

สมมติฐานของการวิจัย ปัจจัยด้านความคิดและ

อารมณ์ต่อพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความคิดและ

อารมณ์ต่อพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่ง

เสรมิสขุภาพของผูส้งูอาย ุคอื การรบัรูค้วามสามารถของตน

ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรค

ในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

กำรรับรู ้ควำมสำมำรถของตนต่อกำรปฏิบัติ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ

การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการปฏิบัติ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง

ไว้ ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะมีสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงแต่ถ้า

ผู้สูงอายุเช่ือว่าตนเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุข

ภาพภายใต้อุปสรรคหรือสถานการณ์ต่างๆได้และรับรู้ว่า

ตนเองมีความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมในระดับ

สูงก็จะสามารถปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ

ตนเองได้ดีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของเพนเดอร์ 

(Pender, 2011 : 47 as cited in Srisodsaluk, 2014) 

กล่าวว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ ความเชื่อ

ของบุคคลต่อความสามารถของตนเองในการท่ีจะบริหาร

จัดการและกระท�ากิจกรรมให้ลุล่วง การรับรู้ความสามารถ

ของตนเองไม่รวมถึงทักษะแต่เป็นการประเมินถึงสิ่งที่ 

บุคคล ๆ หนึ่งจะท�าได้ภายใต้ความสามารถท่ีเขามีอยู่



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 237

กำรรับรู ้อุปสรรคในกำรปฏิบัติพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภำพ

การรับรู ้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่ง

เสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  การรับรู้

อุปสรรคจะเป็นแรงผลักดันท�าให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงที่จะ

ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อผู้สูงอายุขาดความพร้อมและ

รับรู้อุปสรรคมากก็ยากที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ  ในทาง

ตรงกันข้ามหากผู้สูงอายุ มีความพร้อมสูงและรับรู้อุปสรรค

น้อย ผู้สูงอายุก็จะมีโอกาสปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ  มากข้ึน

ด้วย การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมนี้ส่งผล

ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพทั้งโดยตรง และโดยอ้อม

ผ่านเจตจ�านงที่จะปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

การศึกษาของ (Skulpunyawat, 2014) ที่พบว่าการรับ

รู้อุปสรรคไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ของผู้สูงอายุในทุกด้าน

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

ควรจัดท�าโปรแกรมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการ

เข้าร่วมกจิกรรมกบัชุมชนให้มากข้ึนสนบัสนนุให้คนในชมุชน

เห็นความส�าคัญของผู้สูงอายุเน้นการปฏิบัติการออกก�าลัง

กายท่ีถูกต้องและส่งเสริมเรื่องของการจัดการความเครียด

และโภชนาการ

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู ้สูงอายุให้ครอบคลุม

พฤติกรรมท้ัง 6 ด้านตามทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ

2. ควรมีการศึกษาผู้สูงอายุที่อาศัยในพื้นท่ีอื่นๆ 

ซึ่งจะได้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาความ

ผาสุกทางใจของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง จ�านวนทั้งหมด 60 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยแบ่งเป็นก

ลุ่มทดลอง 30 ราย กลุ่มควบคุม 30 ราย โดยกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการจัดการตนเอง ท้ัง 4 ครั้งคือ ก่อนท�าการ

ทดลอง หลังท�าการทดลองทันที หลังท�าการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังท�าการทดลอง 12 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมได้รับ

การพยาบาลแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1)โปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูง (2)แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงมีค่าความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 1 และค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ .70 โลหิตสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test และ Repeated measures ANOVA ผลการวิจัย

พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการจัดการตนเอง ท้ัง 4 ครั้งคือ ก่อนท�าการทดลอง หลังท�าการทดลองทันที หลัง

ท�าการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังท�าการทดลอง 12 สัปดาห์ นั้นพบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนท�าการทดลองโดย

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p =.000) และในการทดสอบระหว่างกลุ่มพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลอง

สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = .000) โปรแกรมการจัดการตนเองส่งผลให้ผู้ท่ีเป็นโรค

ความดันโลหิตสูงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมให้น�าไปใช้ในการควบคุมความดันโลหิตของ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, โปรแกรมการจัดการตนเอง, พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
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บทน�ำ 

โรคความดนัโลหติสงู เป็นโรคไม่ติดต่อทีเ่ป็นปัญหา

สาธารณสุขที่ส�าคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อ

เน่ืองและยาวนาน ผู้ทีเป็นโรคนี้ต้องรับประทานยาตลอด

ชีวิต ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลก กล่าวว่าทั่วโลกมีผู้ท่ีมี

ความดันโลหิตสูงเกือบถึงพันล้านคน 

ซึ่งสองในสามของจ�านวนนี้อยู ่ในประเทศก�าลัง

พัฒนา โดยพบว่าคนในวัยผู้ใหญ่ในเขตเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยเรา มี 1 คน ใน 3 คน ที่มีภาวะ

ความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงเป็น 1 ในสาเหตุ

ส�าคัญของการตายก่อนวัยอันควรทั่วโลก องค์การอนามัย

โลกรายงานว่าในปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุ

การตายทั่วโลกสูงถึง 7.5 ล้านคน หรือร้อยละ 12.8 ของ

สาเหตุการตายทั้งหมด (World Health Organization, 

2011) และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Pantuvet & 

Apinya, 2011)

จากสถานการณ ์ โ รคความ ดัน โลหิ ตสู ง ใน

ประเทศไทยข้อมูลจากข้อมูลสถิติ ส�านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า

ในปี พ.ศ.2556 มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุความดันโลหิตสูง 

เป็นจ�านวน 5,165 คน ซ่ึงสูงกว่าข้อมูลการตายปี 2555 

ท่ีมีจ�านวน 3,684 คน สถานการณ์ป่วยและเข้า

รับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวง

สาธารณสุขด้วยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องในทุกภาค เมื่อเปรียบเทียบ จากปี 2546 

และปี 2556 พบว่า อัตราผู ้ป่วยในต่อประชากรแสน

คนด้วยโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มจาก 389.8 (จ�านวน 

218,218ราย) เป็น 1,621.72 (จ�านวน 1,047,979 ราย) 

ถือว่ามีอัตราเพิ่มข้ึนกว่า 4 เท่า (4.16เท่า) (Ministry of 

Public Health, 2015)

จากข้อมูลของส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข พบว่าปี พ.ศ. 2550, 2551, 2552 

และ 2553 อัตราป่วยต่อแสนประชากรด้วยโรคความดัน

โลหิตสูงเท่ากับ 544.08, 778.10, 782.38 และ 862.25 

ตามล�าดับ จะเห็นได้ว่าอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิต

สูงภาพรวมของประเทศเพิ่มข้ึนตามล�าดับ (Ministry of 

Public Health, 2010) ข้อมูลการส�ารวจสุขภาพประชาชน

ไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งท่ี 4 (พ.ศ.2551-2552) พบ

ว่า ประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีภาวะความดัน

โลหิตสูงเกือบ 11 ล้านคน และ สิ่งท่ีน่าวิตกอย่างยิ่ง คือ ใน

program for hypertensive patient of Phetlakorn Sub-District Health Promotion Hospital in Nongphai 

district, Phetchabun Province. The total of 60 cases were divided into 30 experimental groups and 30 

control groups. Then, the mean scores of self-care behaviors of hypertensive patients were compared 

at three different stages: after the initial test, after 4 weeks, and after 12 weeks. The control group 

received regular nursing care. The research instruments consisted of self-management programs and 

health behavior interviews with hypertensive patients. The content validity index was 1 and research 

reliability was .717.  The results from the program were analyzed by descriptive statistics and inferential 

statistics as independent samples, T-Test and Repeated measures ANOVA. The results of this study 

found that the average of behavior scores before the experiment, after four weeks of the experiment 

and after 12 weeks showed that the experimental group scored significantly higher than the control 

group with 0.00 at an alpha level of 0.05. The outcome of this study showed that this program can 

change the behavior of the patients in a positive way. Thus, this program should be promoted for 

use with other hypertensive patients.

Keywords: hypertensive patients, self-management program, health behavior of hypertension patients
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จ�านวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ร้อยละ 60 ในชาย และ 40 

ในหญิงไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน (ไม่รู้ตัวว่าเป็นความ

ดันโลหิตสูง), ร้อยละ 8-9 ได้รับการวินิจฉัยแต่ไม่ได้รับการ

รักษา ส่งผลให้อาการทวีความรุนแรงขึ้นเพราะไม่ได้รับการ

รักษา และพบมีเพียง 1 ใน 4 ของผู้ที่ได้รับการรักษาและ

สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ (Aekpalakorn, 2010)

ส�าหรับความชุกโรคความดันโลหิตสูงจังหวัด

เพชรบูรณ์พบอัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปี พ.ศ.2559 

เท่ากับ 13,327 ต่อแสนประชากร และในระดับอ�าเภอพบ

อัตราป่วยเท่ากับ 13,205 ต่อแสนประชากร และจากการ

ด�าเนินงานคัดกรองโรคความดันโลหิตของโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบลเพชรละครในปีงบประมาณ 2559 พบ

ว่าประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จ�านวน 347 

ราย คิดเป็นอัตราป่วย 15,422 ต่อแสนประชากร ซึ่งพบว่า

มีจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี จากรายงานพบจ�านวนผู้ป่วย

โรคความดนัโลหติสงูในปี 2557-2558 เท่ากบั 12,933 และ 

13,743 ตามล�าดับ (Phetchabun Provincial Health 

Office, 2016) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการน�าการ

จัดการตนเอง (self-management) ไปใช้กับผู้ป่วยโรค

เร้ือรังและได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ 

ซึ่งการจัดการตนเองมาจากแนวคิดที่ว่า พฤติกรรมของ

บุคคลไม่สามารถปรับเปลี่ยนโดยบุคคลอื่นได้นอกจากตัว

ของบุคคลนั้นเอง และจะต้องอาศัยแรงจูงใจท�าให้ผู้ป่วย

ยอมรับและเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงร่วมกับ

การฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Kanfer, 1986) น้ันคือผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพได้เท่ากับตัวผู ้ป่วยเอง และเนื่องจาก

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยต้องอยู่กับโรค

ไปตลอดชีวิต ผู้ป่วยจึงต้องปฏิบัติตัวเพื่อดูแลสุขภาพของ

ตนเอง ซึ่งแนวคิดการจัดการตนเองเป็นแนวคิดท่ีจะช่วย

ให้ผู้ป่วย    มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น โดยเน้นให้ผู้ป่วย

เป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม โดยเชื่อว่าการที่บุคคล  จะ

ปฏิบัติพฤติกรรมต้องผ่านกระบวนการคิด 

การตัดสินใจ และการประเมินข้อดีข้อเสียของ 

การปฏิบัติพฤติกรรมด้วยตนเอง เมื่อประเมินและตัดสิน

ใจว่าพฤติกรรมนั้น ๆ ไม่เหมาะสมก็จะปรับเปลี่ยนเป็น

พฤติกรรมใหม่และปฏิบัติพฤติกรรมนั้นอย่างต่อเนื่อง การ

จัดการตนเองได้ดีควรมีเทคนิคในการก�ากับตนเอง 3 ขั้น

ตอน ได้แก่ 

1. การติดตามตนเอง  (self-monitoring ) 

2. การประเมินตนเอง(self-evaluation)  

3. การเสริมแรงตนเอง (self-reinforcement) 

ร่วมกับการใช้กลวิธีในการส่งเสริมการจัดการ

ตนเองของผู้ป่วย ได้แก่ การใช้สื่อหรือเครื่องมือในการให้

ความรูก้ารจดัการตนเอง  การใช้กระบวนการให้ความรูเ้ป็น

รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  การให้ค�าปรึกษาและการกระตุ้น 

การให้กิจกรรมแบบสั้น ๆ  การให้การสนับสนุน เป็นต้น

ในการจัดโปรแกรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง ควบคุมระดับความดันโลหิตสูงให้อยู่ใน

เกณฑ์ปกต ิโดยมกีารตัง้เป้าหมายของพฤตกิรรมทีผู่ป่้วยนัน้

จะปฏิบัติให้ส�าเร็จ  การประเมินผลเปรียบเทียบพฤติกรรม

สุขภาพว่าตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ และการให้แรง

เสริมตนเองโดยมีการกระตุ้นจากอสม. ช่วยกระตุ้นติดตาม

ให้แรงเสริมในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ผู้ป่วยในการ

ดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเพชรละครนั้น 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตสูงไม่ได้ 

และประกอบกับมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมกับโรค

ความดันโลหิตสูง จึงท�าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาโปรแกรม

การจัดการตนเองเพื่อน�ามาใช้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเพชรละคร 

อ�าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยผูว้จิยัเชือ่ว่า

ผลการศึกษานี้จะท�าให้ผู ้ป่วยมีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ และควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีขึ้น 

ป้องกันภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ดียิ่งข้ึนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้

ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลเพชรละคร จังหวัดเพชรบูรณ์

1. วัตถุประสงค์เฉพาะ

1.1 เพือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่พฤตกิรรมสขุภาพ
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ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ก่อนท�าการทดลอง หลัง

ท�าการทดลองทันที หลังท�าการทดลอง 4 สัปดาห์ และ

หลังท�าการทดลอง 12 สัปดาห์ ภายในกลุ่มทดลอง และ

กลุ่มควบคุม

1.2 เพือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่พฤติกรรมสขุภาพ

ของผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในรพ.สต.เพชรละคร 

จ.เพชรบูรณ์ ก่อนท�าการทดลอง หลังท�าการทดลองทันที 

หลังท�าการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังท�าการทดลอง 12 

สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดการตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคล

จัดการต่อสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับ

ตนเองเพื่อควบคุมหรือลดผลกระทบจากสถานการณ์นั้น 

โดยมีการตั้งเป้าหมาย การติดตามตนเอง การประเมิน

ตนเอง และการให้แรงเสริมตนเอง (Kanfer & Goldstein, 

1986) ประกอบด้วย3 ขั้นตอน คือ (1) การติดตามตนเอง 

(self-monitoring) เป็นขัน้ตอนของการต้ังเป้าหมาย สงัเกต

ตดิตามและบนัทกึพฤตกิรรมของตนเอง พฤตกิรรมทีส่งัเกต

และติดตามอาจเป็นพฤติกรรมที่เป็นเหตุหรือพฤติกรรม

ท่ีเป็นผลทั้งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยัง

รวมถึงการสังเกตติดตามด้วย (2) ประเมินตนเอง (self-

evaluation) เป็นขั้นตอนการประเมิน เพื่อเปรียบเทียบ

การปฏิบัติกิจกรรม หรือพฤติกรรมของตนเองน้ัน ๆ กับ

เกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายที่ก�าหนดเอาไว้ ซึ่งบุคคล

จะตัดสินว่าพฤติกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือ

ไม่ และตัดสินว่าพฤติกรรมนั้นดีหรือไม่ดี เป้าหมายที่วางไว้

ส�าเร็จหรือล้มเหลว โดยการประเมินตนเองนี้ใช้ข้อมูลท่ีได้

จากการสังเกตและติดตามตนเอง และ (3) การเสริมแรง

ตนเอง (self-reinforcement) การให้แรงเสริมตนเอง คือ

ข้อตกลงในรปูแบบท่ีบคุคลควบคุมพฤติกรรมของตนเองโดย

ขึ้นอยู่กับการให้รางวัลหรือการลงโทษและต้องต่อสู้กับพลัง

อ�านาจของตนเองในการอยากที่จะปฏิบัติพฤติกรรมอื่น

การเสริมแรงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การ

เสริมแรงทางบวกและทางลบ

1. การเสริมแรงทางบวก หมายถึง การเพิ่มความถี่

ของพฤติกรรมอันเป็นผลเนื่องมาจาก การให้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ภายหลังพฤติกรรมนั้นสิ่งที่ให้ภายหลังพฤติกรรมนั้นเรียก

ว่าตัวเสริมแรง

2. การเสริมแรงทางลบ หมายถึง การเพิ่มความถี่

ของพฤติกรรมอันเป็นผลเนื่องจากการแสดงพฤติกรรม

นั้นแล้วสามารถถอดถอนหรือหลีกพ้นจากสิ่งเร้าที่ไม่พึง

ปรารถนาได้

ในการเสรมิแรงควรเน้นการเสรมิแรงทางบวกมาก

กวาทางลบ ในการจัดการด้วยตนเอง สามารถน�าวิธีการ

เสริมแรงมาใช้ได้หลายวิธีแต่วิธีท่ีดีและง่ายท่ีสุด คือ การ

เสรมิแรงทันทีหลงัปฏบัิตพิฤตกิรรมท่ีเหมาะสมท�าให้มคีวาม

รู้สึกว่าเป็นสิ่งท่ีน่ายินดีสิ่งท่ีส�าคัญคือแต่ละบุคคลควรเป็น

ผู้เลือกการให้รางวัลแก่ตนเอง เพราะผู้อื่นไม่สามารถที่จะ

ทราบว่าบุคคลนั้นมีความต้องการเสริมแรงหรือไม่

โปรแกรมการจัดการตนเองของผู้วิจัยนั้นจะเน้น

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ป่วยร่วมกับการกระตุ้น

เสรมิแรง เสรมิสร้างความตระหนกัคดิถึงภยัภาวะแทรกซ้อน

ของโรคความดันโลหิตสูง ดังนั้นซ่ึงผู้วิจัยได้ฝึกทักษะในการ

จัดการตนเองให้แก่กลุ่มตัวอย่างโดยให้กลุ่มตัวอย่างค้นหา

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติพฤติกรรมการจัดการตนเอง

ด้วยตนเอง รวมท้ังผู้วิจัยได้ให้การสนับสนุน ชักจูงกระตุ้น 

ให้ก�าลังใจ มีการติดตามโดยการเยี่ยมบ้านและแนะน�าร่วม

แก้ปัญหาตลอดการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการตนเอง 

เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

เป็นการเน้นย�้า เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงได้

ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถพัฒนา

ทักษะการก�ากับตนเอง และดูแลตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรม

สขุภาพทีด่ขีึน้และช่วยให้ผูป่้วยสามารถควบคมุระดบัความ

ดันโลหิตและลดภาวะแทรกซ้อนได้ 
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โปรแกรมการจัดการตนเอง หมายถึง กิจกรรมท่ี

ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงมี

ความสามารถในการจัดการตนเองให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ี

ดี สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้อย่างเหมาะ

สมและต่อเน่ือง ลดผลกระทบที่อาจเกิดจากโรค ความ

ดันโลหิตสูงโดยโปรแกรมพัฒนามาจากแนวคิดการก�ากับ

ตนเองของแคนเฟอร์ ซึ่งประกอบด้วยการด�าเนินการใน 

3 ระยะ คือ ระยะการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ระยะ

การจัดการตนเองและระยะการติดตามผลการปฏิบัติตน 

การประเมินผลการปฏิบัติ

การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

หมายถงึ การทีผู่ป่้วยความดนัโลหติสงูมกีารปฏบิตักิารดแูล

สุขภาพด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ 

สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้อย่างเหมาะสม

และต่อเนื่อง โดยให้ผู้ป่วยมีการตั้งเป้าหมาย การประเมิน

ผล การบรรลุเป้าหมาย และการให้แรงเสริมด้วยตนเอง

อย่างตั้งใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ประกอบด้วย 

1.การติดตามตนเอง (self-monitoring) เป็น

ข้ันตอนของการตั้งเป้าหมาย สังเกตติดตามและบันทึก

พฤติกรรมของตนเอง พฤติกรรมท่ีสังเกตและติดตามอาจ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

โปรแกรมกำรจัดกำรตนเอง 

1. ระยะกำรเตรียมควำมพร้อม

1.1 ให้ความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

1.2 ส่งเสริมทักษะการฝึกอ่านฉลากโภชนาการในอาหารส�าเร็จรูปให้กับ

ผู้ป่วย สาธิตขั้นตอนการออกก�าลังกาย สาธิตวิธีผ่อนคลายความเครียด

1.3 อธิบายและฝึกบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ 

2. ระยะกำรจัดกำรตนเอง 

2.1 ขั้นตอนที่ 1 การติดตามตนเอง (Self-Monitoring)

2.1.1 สนับสนุนให้ผู้ป่วยก�าหนดเป้าหมายในเรื่องระดับความดันโลหิต

ที่เหมาะสม

2.1.2 สนับสนุนการจัดการกบัปัญหาและอปุสรรคในการปฏบัิตพิฤตกิรรม

สุขภาพของผู้ป่วย โดยการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

2.2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินตนเอง (Self-Evaluation)

2.2.1 ผู้วิจัยประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพที่ได้กับเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้

2.3 ขั้นตอนที่ 3 การเสริมแรงตนเอง (Self-Reinforcement)

2.3.1 แรงเสริมทางบวก ค�าพูดชมเชยตนเอง รวมถึงอสม.ช่วยกัน

ติดตามกระตุ้น

2.3.2 แรงเสริมทางลบ พากลุม่ตัวอย่างไปเหน็ถงึผูป่้วยทีม่ภีาวะแทรกซ้อน 
ไปได้เห็นของจริงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งจะกระตุ้น ตระหนักให้กลุ่มตัวอย่าง
อยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น

3. ระยะกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติ 

3.1 ติดตามเยี่ยมบ้านทางโทรศัพท์ ให้ก�าลังใจ ให้ค�าปรึกษาเพิ่มเติมใน

ส่วนที่ผู้ป่วยต้องการ

พฤติกรรมสุขภำพ 

  -การกินอาหาร 

  -การออกก�าลังกาย 

  -การจัดการความเครียด 

  -การกินยา
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เป็นพฤตกิรรมทีเ่ป็นเหตหุรอืพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลทัง้ทีเ่หมาะ

สมและไม่เหมาะสม 

2.การประเมินตนเอง (self-evaluation) เป็นขั้น

ตอนการประเมิน เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติกิจกรรม หรือ

พฤติกรรมของตนเองน้ัน ๆ กับเกณฑ์มาตรฐานหรือเป้า

หมายที่ก�าหนดเอาไว้  ซึ่งบุคคลจะตัดสินว่าพฤติกรรมนั้น

เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้หรอืไม่ และตัดสนิว่าพฤตกิรรม

นั้นดีหรือไม่ดี และเป้าหมายที่วางไว้ส�าเร็จหรือล้มเหลว 

โดยการประเมินตนเองน้ีใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและ

ติดตามตนเอง

3.การให้แรงเสริมตนเอง (self-reinforcement) 

การให้แรงเสริมตนเอง คือข้อตกลงในรูปแบบที่บุคคล

ควบคุมพฤติกรรมของตนเองโดยขึ้นอยู่กับการให้รางวัล

หรือการลงโทษ และต้องต่อสู้กับพลังอ�านาจของตนเอง

ในการอยากที่จะปฏิบัติพฤติกรรมอื่น

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง ในรพ.สต.เพชรละคร จ.เพชรบูรณ์ ใน

กลุ่มทดลอง เมื่อสิ้นสุดการทดลองคือ หลังท�าการทดลอง

ทันที หลังท�าการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังท�าการทดลอง 

12 สัปดาห์ สูงกว่าก่อนท�าการทดลอง

2. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง ในรพ.สต.เพชรละคร จ.เพชรบูรณ์ เมื่อ

สิ้นสุดการทดลอง คือ หลังท�าการทดลองทันที หลังท�าการ

ทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังท�าการทดลอง 12 สัปดาห์ ใน

กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 

(quasi-experimental research) แบบ 2 กลุ่มตัวอย่าง

มีการวัด 4 ครั้ง ก่อนท�าการทดลอง หลังท�าการทดลอง

ทันที หลังท�าการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังท�าการทดลอง 

12 สัปดาห์

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยท่ีได้รับการ

วินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบ

สาเหตุ ได้รับการรับประทานยา ท่ีมารับการรักษา ณ โรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเพชรละคร อ�าเภอหนองไผ่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ จ�านวน 347 ราย  

กลุ ่มตัวอย่างคือ ผู ้ป ่วยโรคความดันโลหิตสูง 

จ�านวนท้ังหมด 60 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(purposive sampling) แบ่งเป็น 

กลุ่มทดลอง คือ ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัย

จากแพทย์ว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่

ทราบสาเหตุ ได้รับการรับประทานยา ที่มารับการรักษา 

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเพชรละคร จังหวัด

เพชรบูรณ์ จ�านวน 30 คน 

กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ

กลุ่มตัวอย่างโดยเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์

ว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ที่รับการ

รักษาใน รพ.สต.เกษมสุข ต�าบลเพชรละคร อ�าเภอหนองไผ่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ จ�านวน 30 คน

ผู้วิจัยจัดกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลองโดยน�ากลุ่มตัวอย่างมาจับคู่ (matching) เพื่อให้

กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านอายุ  เพศ และ

สถานภาพสมรส หลังจากนั้นจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยการ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

เข้ากลุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)

เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)

1. มอีายตุัง้แต่ 35 ปีขึน้ไป และรบัการรกัษา ณ โรง

พยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลเพชรละคร จงัหวดัเพชรบูรณ์

2. เป็นผู ้ป่วยความดันโลหิตสูงท่ีมีและรับการ

รักษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเพชรละคร 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. ไม่มีภาวะแทรกซ้อนด้านโรคหัวใจขาดเลือด 

หรือโรคหลอดเลือดสมอง และโรคไต

4. มีสติสัมปชัญญะดี ไม่มีปัญหาด้านการได้ยิน 

หรือการมองเห็น สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี
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5. ผู้ป่วยไม่เคยได้รับโปรแกรมการจัดการตนเอง

ของโรคความดันโลหิตสูงอื่น ๆ มาก่อน

เกณฑ์การคัดออกจากการเป็นกลุ ่มตัวอย่าง  

(exclusion criteria)

ผู้ป่วยเกิดการตั้งครรภ์ระหว่างการทดลอง

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการทบทวน 

วรรณกรรม การวิจัยประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

1.1 โปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูงผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นโดย ประยุกต์มาจาก

ทฤษฎีการจัดการตนเองของ Kanfer & Goldstein (1986) 

ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามตนเอง การประเมินตนเอง 

และการเสริมแรงตนเอง เพื่อมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

จัดการตนเองซึ่งประกอบด้วย ด้านการรับประทานอาหาร 

ด้านการออกก�าลังกาย ด้านการจัดการความเครียด และ

ด้านการรับประทานยา รูปแบบกิจกรรมเป็นการฝึกอบรม

ร่วมกับการฝึกทักษะการสังเกตตนเอง โดยแบ่งเป็น 3 ครั้ง 

ตลอด 12 สัปดาห์ ซึ่งสัปดาห์แรกเป็นการฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและพฤติกรรมสุขภาพ

ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย หลังจากนั้นสัปดาห์ที่ 2 เป็นการ

ประเมินตนเอง ร่วมกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง

เข้าร่วมโปรแกรม และสัปดาห์สุดท้ายเป็นการติดตามผล

การเข้าร่วมโปรแกรม 

1.2 คู่มือการจัดการตนเองและแบบบันทึกใน

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

2.1 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นหลังจาก

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและดัดแปลงแบบ

สัมภาษณ์มาจากกองสุขศึกษา กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และของประภาส 

ข�ามาก, สมรัตน์ ข�ามาก และมาลิน แก้วมูณี (Kummak, 

Kummak and Kagmmunee, 2015) ได้ศึกษาเก่ียวกับ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต�าบลคลองรี อ�าเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ไควสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร

สัน ผลศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ใน

ระดับสูง ร้อยละ 57.2 และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่

เหมาะสมในระดับสูง ร้อยละ 53.6และพบว่า เพศ มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความ

ดันโลหิตสูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ท่ี .001 

โปรแกรมการจัดการตนเอง ผู ้วิจัยได้แบ่งแบบ

สัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ข้อมูลท่ัวไป จ�านวน 9 ข้อ ประกอบด้วย เพศ 

อายุ ดัชนีมวลกาย สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด 

อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ย ระยะเวลาท่ีป่วยโรคความดันโลหิต

สูง การมีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง

2. แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง จ�านวน 18 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการกิน ด้านการออกก�าลังกาย ด้านการจัดการ

ความเครียด ด้านการรับประทานยาและไปพบแพทย์

เกณฑ์การประเมนิผลคะแนนระดบัพฤตกิรรม แบ่ง

ระดับแบบอิงเกณฑ์เป็น 3 ระดับโดยการประยุกต์ตามหลัก

แนวคิดของบลูม คือ ช่วงคะแนนร้อยละ 80 - 100 ของ

คะแนนเตม็จดัอยูใ่นระดบัสงู ช่วงคะแนนร้อยละ 60-79 ของ

คะแนนเต็มจัดอยู่ในระดับปานกลาง และช่วงคะแนนร้อย

ละ 0-59 ของคะแนนเต็มจัดอยู่ในระดับปรับปรุง ได้ดังนี้

- ผู้ท่ีได้คะแนน 29-36 คะแนน จะจัดอยู่ในกลุ่ม

ผู้ท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี

- ผู้ท่ีได้คะแนน 22-28 คะแนน จะจัดอยู่ในกลุ่ม

ผู้ท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง

- ผู้ท่ีได้คะแนน 0-21 คะแนน จะจัดอยู่ในกลุ่มผู้

ท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับปรับปรุง

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบ

สัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

แบบวัดพฤติกรรมสุขภาพของผู้ท่ีมีความดันโลหิตสูงน�าไป

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 



246 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสถิติ 

จ�านวน 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อง

รัง จ�านวน 1 ท่าน และพยาบาลที่ท�างานด้านโรคเรื้อรัง 

จ�านวน 1 ท่าน พิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 

ภายหลงัจากทีผู่เ้ชีย่วชาญพจิารณาความตรงตามเน้ือหาแล้ว

น�าแบบสัมภาษณ์มาค�านวณหาดัชนีความตรงตามเนื้อหา

ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ  1   และผู้วิจัยวัด

สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค โดยน�าไปทดสอบกับผู้ท่ี

มีความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่คลินิกความดันโลหิตสูง 

ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นผู้ป่วยท่ีรับ

บรกิารใน โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลเกษมสขุ ต�าบล

เพชรละคร อ�าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ�านวน 30 

ราย ได้เท่ากับ 0.717 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ภายหลังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

จริยธรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวร รหัส 0879/60 ผู้วิจัย

ด�าเนินการรวบรวมข้อมูลเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ด้วย

ตนเองโดยด�าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้วิจัยน�าหนังสือแนะน�าตัวจาก มหาวิทยาลัย

นเรศวร เข้าพบผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลในพื้นที่วิจัย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดของ

โครงการวิจัย และขอความร่วมมือในการท�าวิจัย

2. เมื่อได้รับหนังสืออนุมัติจากผู้อ�านวยการโรง

พยาบาลแล้ว ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ข้ัน

ตอนการศึกษา การด�าเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแก่ผูอ้�านวยโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล และเจ้า

หน้าที่สาธารณสุข เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

เตรียมแผนการสอน และด�าเนินการทดลอง 

3. เมื่อพบกลุ่มตัวอย่างครั้งแรกชี้แจงผู้ป่วย โดย

ผู้วิจัยแนะน�าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอน

การวิจัย และขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัย ชี้แจงการ

พิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย จากนั้นให้

อาสาสมัครน�ากลับไปพิจารณาก่อนการตัดสินใจ หากกลุ่ม

ตัวอย่างยินยอม ให้กลุ่มตัวอย่างลงลายมือในใบยินยอมเข้า

ร่วมวิจัย และด�าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบ 

(pre-test) ก่อนด�าเนินการ

จัดโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต ่อ

พฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิตสูงกับผู ้ป่วย 

โดยใช้แบบสอบถามให้ผูป่้วยตอบด้วยตนเองทัง้กลมทดลอง

และกลุ่มควบคุม 

4. ด�าเนินการทดลองตามแผนการทดลองโดย

กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อ

พฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิตสูง ส่วนกลุ่ม

ควบคุมไม่ได้รับโปรแกรมท่ีจัดข้ึนในครั้งนี้รวมระยะเวลา

การติดตามท้ังสิ้นจ�านวน 12 สัปดาห์ 

5. เมือ่สิน้สดุการทดลอง ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลู

ก่อนท�าการทดลอง หลังท�าการทดลองทันที หลังท�าการ

ทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังท�าการทดลอง 12 สัปดาห์ ทั้ง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

6. รวบรวมข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทาง

สถิติ เพื่อด�าเนินการทดสอบสุมมติฐาน

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. ใช้สถิติ F ใน ANOVA ของแผนการทดลองแบบ

วดัซ�า้ (repeated measures ANOVA) เปรยีบเทยีบคะแนน

เฉลี่ยและค่าเฉลี่ยความดันโลหิตของตัวแปรภายในกลุ่ม 

ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมเทียบทีละคู่ของช่วงเวลา

2. ใช้สถิต ิt-test (independent t-test) วเิคราะห์

ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อ

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยความดันโลหิตของ

ตัวแปรใน 4 ช่วงเวลาพร้อมกันได้แก่ ก่อนท�าการทดลอง 

หลังท�าการทดลองทันที หลังท�าการทดลอง 4 สัปดาห์ และ

หลังท�าการทดลอง 12 สัปดาห์ 

ผลกำรวิจัย 

1.วิเครำะห์ข้อมูลท่ัวไปด้วยสถิติพรรณนำได้แก่ 

ควำมถี่ ร้อยละ

จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมจ�านวน 

60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 

คน วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ร้อยละ ดังนี้ 

ปัจจัยด้านเพศกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเป็น
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เพศหญิง ร้อยละ 86.70 และ 70.00 รองลงมาเป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 13.30 และ 30.00 

ปัจจัยด้ำนอำยุกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีอายุ 

60 ปีขึ้นไปมากที่สุดร้อยละ 53.30 และ 66.70 รองลง

มาน้อยกว่า 60 ปี ร้อยละ 46.70 และ 33.30 ซ่ึงกลุ่ม

ทดลองมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 59.93 และกลุ่มควบคุมมีอายุ

เฉล่ียเท่ากับ 65.73  

ปัจจัยด้ำนดัชนีมวลกำย กลุ่มทดลองมี        ดัชนี

มวลกาย 25.0-29.9 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.00 ส่วนกลุ่ม

ควบคุมดัชนีมวลกาย 23.0-24.9 ร้อยละ 30.00  

ปัจจัยด้ำนสถำนภำพสมรกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมส่วนใหญ่ มีสถานภาพคู่   ร้อยละ 73.33 รองลง

มามีสถานภาพหม้าย/แยกกันอยู่ร้อยละ 26.77  

ปัจจัยด้ำนระดับกำรศึกษำสูงสุดกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เรียนในสถานศึกษา ร้อยละ 83.30 

และ 93.30

ปัจจัยด้ำนอำชีพกลุ ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ประกอบร้อยละ 86.70 และ 66.70 

ปัจจัยด้ำนรำยได้เฉลี่ยต่อป ี กลุ่มทดลอง

ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 

บาท ร้อยละ 66.70 ส่วนกลุ่มควบคุมมีรายได้น้อยกว่า 

15,000 บาท ร้อยละ 56.70 โดยกลุ่มทดลอง      มีราย

ได้เฉลี่ย 36,746.67 ต่อปี และกลุ่มควบคุมมีรายได้เฉลี่ย 

33,670.00 ต่อปี  

ปัจจยัด้ำนกำรป่วยเป็นโรคควำมดันโลหติสงูกลุม่

ทดลองส่วนใหญ่มปีระวตักิารป่วยเป็นโรคความดนัโลหติสงู 

จ�านวน 1-5 ปี ร้อยละ 70.00 ส่วนกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่

มีประวัติการป่วยเป็นโรคคามดันโลหิตสูงร้อยละ 50.00 

ปัจจัยด้ำนกำรมีญำติสำยตรงป่วยเป็นโรคควำม

ดนัโลหติสงูกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ส่วนใหญ่ไม่มญีาติ

สายตรงป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 63.30 และ 

53.30 ตามล�าดับ

2. วิเครำะห์คะแนนพฤติกรรมสุขภำพ ด้วยค่ำ

เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ทดลองมพีฤตกิรรมสขุภาพ

ที่ดีขึ้นเมื่อผ่านการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 4 ส่วนกลุ่มควบคุม

นั้น ยังคงมีระดับพฤติกรรมระดับต�่าท่ีคงเดิม ดังตาราง 1

ตำรำง 1

แสดงเปรียบเทียบระดับของพฤติกรรมสุขภาพตามช่วงเวลา

ตัวแปร

กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ

SD ระดับ SD ระดับ

พฤติกรรมสุขภำพ

ก่อนท�าการทดลอง 21.67 3.78 ต�่า 20.93 3.17 ต�่า

หลังท�าการทดลองทันที 21.67 3.78 ต�่า 20.70 2.85 ต�่า

หลังท�าการทดลอง 4 สัปดาห์ 28.70 4.06 ปานกลาง 20.46 2.95 ต�่า

หลังท�าการทดลอง 12 สัปดาห์ 26.33 3.99 ปานกลาง 20.67 3.72 ต�่า
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3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ Independent t-test

ผลการวิ เคราะห ์ค ่ าคะแนนเฉลี่ ย โดยสถิติ  

Independent t-test ในการทดสอบพฤติกรรมสขุภาพก่อน

การทดลองของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ก่อนการทดลอง

ในกลุ่มทดลอง (mean = 21.67, SD = 3.78) และกลุ่ม

ควบคุม (mean = 81.99, SD = 21.32)

 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ในการทดสอบ

ทักษะชีวิตก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมด้วยสถิติ Independent t – test 

พบว่า คะแนนเฉลีย่พฤติกรรมสขุภาพของทัง้สองกลุม่ไม่แตก

ต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p = 0.419)

4. เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภำพ 

ก่อนท�ำกำรทดลอง หลังท�ำกำรทดลองทันที หลังท�ำกำร

ทดลอง 4 สัปดำห์ และหลังท�ำกำรทดลอง 12 สัปดำห์ 

ระหว่ำงกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมด้วย Repeated 

ANOVA 

กลุ่มควบคุม ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย

ของกลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ครั้ง ของกลุ่ม

ควบคมุไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p =0.685)

กลุ ่มทดลอง ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย

ของกลุ่มทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 ครั้ง ของกลุ่ม

ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p =0.000)

5. เปรียบเทียบค่ำคะแนนเฉลี่ยรำยคู่ โดยใช้

สถิติของ Bonferroni ทดสอบพฤติกรรมสุขภำพของ

กลุ่มทดลอง

การวดัซ�า้ของคูว่ดัที1่ คอื ครัง้ที ่1 ก่อนการทดลอง 

พบคะแนนเฉลี่ยเท่ากับและไม่แตกต่างกับครั้งท่ี 2 หลังการ

ทดลองทันที (p-value=1.000) และการวัดซ�้าคู่ท่ี 2 คือ 

ครั้งท่ี 1 ก่อนท�าการทดลอง พบคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าและ

แตกต่างกบัครัง้ที ่3 หลงัท�าการทดลอง 4 สปัดาห์ (p-value 

= 0.000) และการวัดซ�้าคู่ท่ี 3 คือ ครั้งท่ี 1 ก่อนท�าการ

ทดลอง พบคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าและแตกต่างกับครั้งที่ 4 

หลังท�าการทดลอง 12 สัปดาห์ (p-value = 0.005) และ

การวัดซ�้าคู่ที่ 4 คือ ครั้งที่ 2 หลังการทดลองทันที พบ

คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าและแตกต่างกับครั้งที่ 3 หลังท�าการ

ทดลอง 4 สัปดาห์ (p-value = 0.000) และการวัดซ�้าคู่ที่ 

5 ครั้งท่ี 2 หลังท�าการทดลองทันที พบคะแนนเฉลี่ยน้อย

กว่าและแตกต่างกับครั้งท่ี 4 หลังการทดลอง 12 สัปดาห์ 

(p-value = 0.003) และการวัดซ�้าคู่ท่ี 6 ครั้งท่ี 3 การ

ทดลอง 4 สัปดาห์มากกว่าและแตกต่างกับครั้งท่ี 1 ก่อน

ท�าการทดลอง (p-value = 0.000) และการวัดซ�้าคู่สุดท้าย 

ครั้งท่ี 3 หลังการทดลอง 4 สัปดาห์มากกว่าและแตกต่าง

กับครั้งท่ี 4 หลังท�าการทดลอง 12 สัปดาห์ (p-value = 

0.003) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.05

6. เปรยีบเทยีบค่ำเฉลีย่คะแนนพฤติกรรมสขุภำพ

ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อดูความแตก

ต่างระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สรุปผลได้ว่า 

คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง

คือ หลังท�าการทดลองทันที หลังท�าการทดลอง 4 สัปดาห์ 

และหลังท�าการทดลอง 12 สัปดาห์ ในกลุ่มทดลองสูง

ตำรำง 2
ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพในการทดสอบกลุ่มตัวอย่างก่อนท�าการทดลอง

กลุ่ม N Mean SD t p-value

ทดลอง 30 21.67 3.78

เปรียบเทียบ 30 20.93 3.17
0.814 0.419

* มีนัยความส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(p-value = 0.000) 
กำรอภิปรำยผล

จากการศกึษาวจิยัเรือ่งผลของโปรแกรมการจดัการ

ตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู ้วิจัยน�าประเด็น

ส�าคัญมาอภิปรายผลดังนี้

1. หลงัได้รบัโปรแกรมการจดัการตนเอง 2 สปัดาห์ 

ผูป่้วยความดนัโลหติสงูกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรม

สุขภาพอยู่ในระดับเท่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการ

ทดลอง เนื่องจากในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนั้น

จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีระยะเวลา 1 เดือนขึ้นไป ซึ่งสอดคล้อง

กับ ทฤษฎีล�าดับข้ันของการเปลี่ยนแปลง (Prochaska & 

ตำรำง 3
ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยการทดสอบพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มทดลอง

พฤติกรรมสุขภำพ Mean SD N F P-Value

ก่อนท�าการทดลอง 21.67 3.78 30

หลังท�าการทดลองทันที 21.67 3.78 30

หลังท�ำกำรทดลอง 4 สัปดำห์ 28.70 4.06 30

หลงัท�ำกำรทดลอง 12 สปัดำห์ 26.33 3.99 30

37.714 0.000

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตำรำง 4
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยใช้สถิติของ Bonferroni ทดสอบพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มทดลอง

พฤติกรรมสุขภาพ

Mean SD N F

ก่อนการทดลอง
หลั งการทดลอง

ทันที
หลังการทดลอง 

4 สัปดาห์
หลังการทดลอง 

12 สัปดาห์

ก่อนท�าการทดลอง 0.117 3.283* 2.200

หลังท�าการทดลองทันที 0.117 3.400* 2.317*

หลังท�าการทดลอง 4 สัปดาห์ 3.283* 3.400* 1.083*

หลังท�าการทดลอง 12 สัปดาห์ 2.200 2.317* 1.083*

* มีนัยความส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Velicer, 1997) พบว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

มนุษย์นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 5 ระยะ คือ ขั้นก่อนมีความ

ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (pre-contemplation) 

ขั้นไม่มีแรงจูงใจ ภายใน 6 เดือนข้างหน้ายังไม่ต้ังใจจะ

ปฏิบัติ ต่อมาขั้นมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

(contemplation) ขั้นที่มักวางแผนว่าจะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมในอีก 1 เดือนข้างหน้า ต่อมาขั้นเตรียมการ 

(preparation) มคีวามต้ังใจเปลีย่นแปลงพฤติกรรมในอกีไม่

เกนิ 1 สัปดาห์ข้างหน้า ต่อมาเป็นเป็นขัน้พฤตกิรรมทีป่ฏบิตัิ

เป็นบางครั้ง เป็นประจ�าเมื่อเร็วน้ี และสุดท้ายขั้นระดับ

พฤติกรรมคงที่ (maintenance) ผู้ที่อยู่ในระดับที่สามารถ

ปฏิบัติพฤติกรรมเป้าหมายถึงระดับที่ได้ต้องการได้นานกว่า 

6 เดือนขึ้นไป  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Srisongmuang 

(2006) ได้ศกึษาขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการเลกิ

สูบบุหรี่ของพลทหาร ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี พบว่า 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ มีค่าเฉลี่ย

ต�่าสุดในระยะเวลา ก่อนชั่งใจ  (precontemplation) เป็น

ระยะทีบ่คุคลไม่เคยคดิทีจ่ะกระท�ากจิกรรมเพือ่ปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมสุขภาพ ฉะนั้นบุคคลในกลุ่มนี้จะมีลักษณะไม่

สนใจเพราะไมตรงกับความต้องการของเขา

2. หลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองตั้งแต่ 

4 สัปดาห์ และ 12 สัปดาห์ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่ม

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้น มากกว่า

ก่อนการทดลอง และเพิม่ขึน้มากกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อท่ี 

1 และ ข้อที่ 2 เป็นผลมาจากการที่กลุ่มทดลองได้รับความ

รู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับโรค ร่วมกับการฝึกทักษะ

การจัดการตนเอง โดยการตั้งเป้าหมาย การเลือกกลวิธีใน

การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การรับประทานอาหาร การออกก�าลังกาย การจัดการกับ

ความเครียด และการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง โดย

มีการติดตามบันทึกผลผ่านสมุดคู ่มือการจัดการตนเอง

ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ประเมินผลการปฏิบัติตน

เทียบกับเป้าหมายที่กลุ่มตัวอย่างได้วางเอาไว้ต้ังแต่แรก

เร่ิมกิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการตนเองของ

แคนเฟอร์ (Kanfer & Goldstein, 1986) ที่กล่าวไว้ว่าการ

ต้ังเป้าหมาย การติดตามตนเอง การประเมินตนเอง และ

การให้แรงเสริมตนเอง ท�าให้บุคคลจัดการต่อสถานการณ์

หนึ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองได้เพื่อควบคุมหรือลดผลกระทบ

จากสถานการณ์นั้น ๆ กล่าวคือ ผู้ป่วยกลุ่มทดลองได้รับ

การจัดกิจกรรมการสอนที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคความ

ดันโลหิตสูง สาเหตุ อาการ ภาวะแทรกซ้อนท่ีถูกต้อง 

ร่วมไปถึงการปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมกับโรค ท�าให้

ผู้ป่วยได้ตระหนักถึงปัญหา และความส�าคัญของการดูแล

ตนเองจากโรคความดันโลหิตสูง และทราบแนวทางในการ

ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับโรค ร่วมกับการตั้งเป้าหมายด้วย

ตัวผู้ป่วยเอง ซึ่งจะเป็นการก�าหนดการปฏิบัติพฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล โดยจะสอดคล้องกับ

วิถีชีวิตประจ�าวัน และความสามารถของตนเอง ท�าให้ผู้

ป่วยมีความคาดหวังว่าจะสามารถปฏิบัติพฤติกรรมนั้นได้

ผลตามท่ีวางเป้าหมายเอาไว้ ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการ

ปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพ และพยายามใช้ความสามารถของ

ตนเองท่ีมีอยู่ในการจัดการกับพฤติกรรมสุขภาพนั้น ๆ ได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chompoo (2008) 

ท่ีพบว่า การให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการ

จัดการตนเอง ประกอบไปด้วยกลวิธีการตั้งเป้าหมายการ

ติดตามตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง มีผลต่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิต

สูงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี (p<0.001)  และการศึกษา

ของเบญจมาศ ถาดแสง (Thadsang, 2011) ท่ีพบว่าการ

จัดการตนเองท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการทางการแพทย์ 

การจดัการตนเองด้านบทบาท การจดัการด้านอารมณ์ และ

การปฏิบัติตัวการฝึกทักษะในการจัดการตนเอง ในผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุมีผลท�าให้ผู้ป่วยสามารถ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และควบคุมค่าความดัน

โลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-

value 0.05) ซ่ึงความพยายามปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 

จะแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมในการท่ีผู้ป่วยติดตามตนเอง 

โดยการบันทึกลงสมุดคู่มือการจัดการตนเองที่เกี่ยวกับการ

ลงระดับความดันโลหิต เป้าหมายที่ผู้ป่วยได้ตั้งเอาไว้ไม่ว่า

จะเป็น อาหารที่รับประทาน รับประทานยา ออกก�าลังกาย 

การจัดการความเครียด หลังจากนั้นผู้ป่วยน�าผลการบันทึก

มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางเอาไว้ ว่าตนเองสามารถ

บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้หรือไม่ ซ่ึงการวิเคราะห์ผลผู้วิจัย
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และกลุ่มทดลองได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

เกี่ยวกับความส�าเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงซักถามปัญหา

ของการบันทึกผลการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย

ในแต่ละราย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซ่ึงจาก

การทดสอบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติพฤติกรรม

ที่ชัดเจนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 กล่าวคือ กลุ่มทดลองมีการออก

ก�าลังกายทีถ่กูต้องมากขึน้ จากทีค่ดิว่าการออกก�าลงักายคอื

การท�างานแล้วเหนื่อยเฉย ๆ  ทางผู้วิจัยได้เปลี่ยนความคิด

ให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องในการออกก�าลังกาย 

การรับประทานอาหารซึ่งกลุ่มทดลองสามารถแยกได้ว่า

อาหารประเภทไหนที่ควรหลีกเลี่ยงหรือควรรับประทาน 

รวมไปถึงมีการผ่อนคลายความเครียด หรือสามารถจัดการ

กับความเครียดได้

3. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบว่า เมื่อสิ้นสุด

การให้โปรแกรมการจัดการตนเอง ที่คะแนนเฉลี่ยหลัง

การทดลองคือหลังการทดลองทันที หลังการทดลอง 4 

สัปดาห์ และหลังการทดลอง 12 สัปดาห์ ในกลุ่มทดลอง

สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(p = 0.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 เป็นการแสดง

ว่าโปรแกรมการจัดการตนเองกบัผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงู 

มผีลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสขุภาพของกลุม่ทดลอง 

สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ

ส�าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชีวิตประจ�าวันได้ ซ่ึง

สอดคล้องกับชลการ ชายกุล (Chaikul, 2014) ท�าการ

ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองและการ

มีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพและความ

ดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิต พบว่าพฤติกรรม

สุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงภายหลังเข้าร่วม

โปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองและการมีส่วนร่วมของ

ครอบครัวสูงกว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัย ส�าคัญ

ทางสถิติ 0.01

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป

1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ�ากัด โดยศึกษา

เพียงระยะเวลา 3 เดือน ในการท�าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา

ในระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน เพื่อประเมินความยั่งยืนของ

พฤติกรรมสุขภาพ

2. ควรมีการปรับการติดตามผล หรือเยี่ยมบ้าน 

ในการเยี่ยมบ้านควรมีการเยี่ยมบ้านทุก ๆ สัปดาห์ เพ่ือ

กระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ปฏิบัติพฤติกรรม อย่างต่อเนื่อง 

และตรวจสอบคู่มือที่เราได้ให้ผู้ป่วยเอาไว้ลงบันทึกพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง

3. ควรมีการน�าโปรแกรมการดูแลตนเองนี้ไปใช้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้องรังอื่น ๆ ได้อีก เพราะตัวโปรแกรมจะเน้นการ

ดูแลตนเอง ซึ่งผู้วิจัยสามารถน�าไปปรับใช้แก่ผู้ป่วย หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่น ๆ  ได้ไม่เพียงแต่โรคความดันโลหิต

สูงเท่านั้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและปัจจัยท่ีมีผลต่อ

อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 93 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.1 มีอายุระหว่าง 21-30 

ปี ร้อยละ 60.2 มีอายุการท�างานระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 69.9 โดยส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกาย เท่ากับ 21.8 กิโลกรัม

ต่อตารางเมตร มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากที่สุดบริเวณเท้าและข้อเท้า ร้อยละ 32.3 มือและข้อมือ ร้อยละ 28 และ

สะโพกและต้นขา ร้อยละ 28 ตามล�าดับ ซึ่งมากจากการท�างานท่ีมีการเคลื่อนไวซ�้า ๆ และยืนตลอดเวลา ร้อยละ 92.5 

และ 84.9 ตามล�าดับ และปัจจัยที่มีผลต่ออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น 7 ปัจจัย 

ได้แก่ ดัชนีมวลกาย (B = 0.576) รายได้ (B = -0.001) งานยืนตลอดเวลา (B = -7.296) งานท่ีใช้มือ/แขนออกแรงซ�้า ๆ

ตลอดเวลา (B = 12.166) ระดับการศึกษา (B = 25.702) การเคลื่อนไหวซ�้า ๆ (B = -5.190) และความเครียดจากการ

ท�างาน (B = 0.326) ซึ่งทั้ง 7 ปัจจัยนี้สามารถร่วมกันท�านายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ ร้อยละ 31.5 (R2 = 0.315) 

ดังสมการ  = 22.714 + 0.576(X
1
) - 0.001(X

2
) - 7.296(X

3
) +12.116(X

4
) + 25.702(X

5
) - 5.190(X

6
) + 0.326(X

7
) 

สรุปผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชุกของการปวดกล้ามเนื้อสูงบริเวณเท้าและข้อเท้า มือและข้อมือ และสะโพก

และต้นขา และพบปัจจัยที่ส่งผลต่อเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ดังนั้นควรมีการส่งเสริมด้านสุขภาพ และจิตสังคมให้

เกิดความสมดุลกัน และควรท�าการศึกษาเชิงลึกเพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดปัจจัยเหล่านี้ขึ้น และพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนต่อไป

ปัจจัยที่มีผลต่ออำกำรปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อของพนักงำน

โรงงำนอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
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บทน�ำ 

ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีการเจริญเติบโตอย่างต่อ

เน่ือง เป็นผลให้อุตสาหกรรมมีการฟื้นตัวและมีการขยาย

ตัวอย่างรวดเร็ว โดยพบว่า ในปี พ.ศ. 2533 – 2554 ทวีป

เอเชียมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมมากท่ีสุด 

ร้อยละ 71.0รองลงมา ได้แก่ ทวีปอเมริกากลาง ร้อยละ 

15.0 และทวีปยุโรป ร้อยละ 9.0 ตามล�าดับ ซึ่งประเทศท่ี

มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ ประเทศจีน ร้อยละ 

51.3 รองลงมา ได้แก่ ประเทศอินเดีย ร้อยละ 6.4 ส�าหรับ

อตุสาหกรรมโลกทีพ่บมากทีส่ดุ 5 อนัดับ ได้แก่ อตุสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

อุตสาหกรรมสารเคมี อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

และอุตสาหกรรมยานพาหนะ ตามล�าดับ (United nation 

industrial development organization, 2016) ซึ่ง

อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์เป็นหนึง่ในห้าของอตุสาหกรรม

ทีม่ผีูผ้ลติมากทีส่ดุของโลก และมคีวามส�าคญัต่อการพฒันา

เศรษฐกจิทัง้ในแง่ของการผลติ การส่งออก และการจ้างงาน 

(The office of industrial economics, 2017)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีการ

เจริญเติบโตและมีการพัฒนามานาน ซึ่งรัฐบาลไทยได้

ตระหนักถึงบทบาทส�าคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยพบว่า ในปี พ.ศ. 

ค�ำส�ำคัญ: อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, โรงงานอุตสาหกรรม, อิเล็กทรอนิกส์ 

Abstract

This survey research was designed to study muscle pain and factors affecting muscle pain 

among electronics industry workers in Klongluang District, Pathumthani Province. The subjects 

were 93 electronics industry workers selected by simple random sampling. Data were collected by  

using questionnaires. Descriptive statistics were used to analyze the frequency, percentage, average, 

standard deviation and multiple regression analysis statistics. The results showed that most subjects 

were female (59.1%), age ranged between 21-30 years (60.2%), and work experience ranged between 

1-3 years (69.9%). Most subjects had a  normal body mass index between 18.50-22.90 kg/m2 (58.1%) 

and  overweight body mass index ≥ 23 kg/m2 (31.2%) Most subjects experienced high muscle pain 

located on areas of  the feet and ankles (32.3%), hand and wrist (28%) and hips and thighs (p-value 

< 0.05). There were seven factors affecting pain which include  body mass index (B = 0.576), income 

(B = - 0.001), standing up all the time (B = -7.296), hand and arm repetitive movements (B = 12.166), 

education level (B = 25.702), repetitive movement (B = - 5.190), and work stress (B = 0.326). Thus, 

these seven factors could together predict the muscle pain about 31.5 percent (R2 = 0.315). The  

regression equation was  = 22.714 + 0.576(X
1
) - 0.001(X

2
) - 7.296(X

3
) +12.116(X

4
) + 25.702(X

5
) - 

5.190(X
6
) + 0.326(X

7
). The conclusion found that there was high prevalence of pain of the feet & 

ankles, hands & wrists and hips & thighs. Additionally, this study found that factors affecting muscle 

pain should be balanced to promote health, ergonomic and psychosocial well-being.  There should 

be in-depth research to explain the reasons for these factors affecting muscle pain so the employees 

of the electronics industry can have better health and a good quality of life.

Keywords: muscle pain, industries workers, electronics
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2557 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้ถูกส่งออกไป

ต่างประเทศ ร้อยละ 24.0โดยส่งออกสินค้าไปยังประเทศ

ญ่ีปุ่นมากที่สุด ร้อยละ 37.5 รองลงมา ได้แก่ ประเทศอื่น 

ๆในทวีปเอเชีย ร้อยละ 20.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อย

ละ 14.5 ตามล�าดับ เป็นต้น ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยคาดการณ์ว่าการส่งออกของอุตสาหกรรม

อเิลก็ทรอนิกส์ คาดว่าจะเพิม่ขึน้ร้อยละ 10 ต่อปี (Thailand 

Board of Investiment, 2016) จังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่ง

ในจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น

จังหวดัที่มีการรองรับการเข้าปฏบิัติงานจากทกุภูมภิาคของ

ประเทศ โดยพบว่า ในปี พ.ศ. 2560 เศรษฐกิจที่เพิ่มราย

ได้ให้กับจังหวัดมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 

59.2 จังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ได้รับใบอนุญาตท้ังหมด จ�านวน 3,791 โรงงาน และ

มีจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ทั้งหมด

จ�านวน 200 โรงงาน (Pathum Thani Industry Office, 

2017) โดยลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมต้องปฏิบัติงานในท่าเดิมซ�้า ๆเป็นเวลานาน

หลายชั่วโมงติดต่อกันท�าให้มีท่าทางการปฏิบัติงานที่ไม่

เหมาะสม ประกอบกับสภาพแวดล้อมภายในโรงงานท่ีไม่

เหมาะสมกับพนักงาน เช่น เสียงดัง และความสั่นสะเทือน 

เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเกิดอาการปวดเมื่อย

กล้ามเน้ือได้ (Pullopdissakul, 2011)

ความชุกของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในรอบ 7 

วัน ในพนักงานอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จะเกิดกับระบบ

โครงร่างและกล้ามเน้ือ ได้แก่ บริเวณหลังส่วนล่าง ร้อย

ละ 32.7 รองลงมา คือ บริเวณไหล่ ร้อยละ 27.4 และ

บริเวณสะโพก ร้อยละ 26.4 ตามล�าดับ ส�าหรับความชุก

ของอาการปวดเมื่อยกล้ามเน้ือในรอบ 12 เดือนที่สูงสุด 

3 อันดับ ได้แก่ อาการปวดบริเวณหลังส่วนล่าง อาการ

ปวดบริเวณไหล่ และอาการปวดบริเวณหลังส่วนบน โดย

มีความชุกเท่ากับร้อยละ 30.7 ร้อยละ 25.1 และร้อยละ 

24.1 ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเพชรรัตน์ 

แก้วคงดี (Keawduangdee, 2011) จะพบความชุกของ

อาการปวดบริเวณหลังส่วนล่างสูงในรอบ 7 วันที่ผ่านมา 

เท่ากับ ร้อยละ 71.8 และในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา พบ

ความชุกของอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่างสูงถึงร้อยละ 

76.0 โดยที่อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ท�าให้เกิด

ความผิดปกติหรือเกิดการบาดเจ็บของระบบโครงร่างและ

กล้ามเนื้อในผู้ที่ปฏิบัติงานในลักษณะท่าทางที่ไม่เหมาะสม

หรือปฏิบัติงานท่าเดียวเป็นระยะเวลานาน การปฏิบัติงาน

ซ�้าซาก (Kristensen & Jensen, 2005) รวมไปถึงการใช้

อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสมกับรูปร่าง 

ตลอดจนการจัดระบบการปฏิบัติงานท่ีไม่ดี เช่น ไม่มีการ

จัดระยะเวลาให้พักระหว่างการปฏิบัติงาน (Rempel et 

al., 2006) ซ่ึงสภาพการปฏิบัติงานเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่ง

คุกคามต่อภาวะสุขภาพท�าให้เกิดปัญหาการบาดเจ็บทาง

ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อได้เช่นกัน (Klussmann et 

al., 2007) ผลกระทบด้านจิตสังคม พบว่า ผู้ท่ีมีอาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรงจะเกิดภาวะเครียด เนื่องจาก

ต้องหยุดงานท�าให้สูญเสียรายได้ภายในครอบครัว อาการ

ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังท�าให้ผู ้ป่วยเกิดความกลัวและวิตก

กังวล เป็นผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตท�าให้ปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�าวันล�าบากข้ึน ผลกระทบต่อเศรษฐกิจหาก

มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเรื้อรังหรือรุนแรงซึ่งรักษาให้

หายขาดไม่ได้ จะเป็นผลให้หยุดปฏิบัติงานท�าให้ครอบครัว

ขาดรายได้ รวมถึงเสียค่ารักษาพยาบาล เช่นเดียวกับการ

ศึกษาของพิมพ์พรรณ (Silpasuwan, 2015) พบว่า อาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเรื้อรังท�าให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา

และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายทางอ้อม

จากการความสามารถในการปฏิบัติงานลดลง ถ้าเป็นมาก

อาจท�าให้จติใจเสือ่มถอยสญูเสยีความมัน่ใจในตนเอง (Bair, 

2008; Pincus, 2006)

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับอาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แสดงให้เห็นว่าลักษณะการปฏิบัติ

งานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมล้วนแต่เป็นปัจจัย

ท่ีส�าคัญในการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ดังนั้นผู ้

วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และศึกษาหาปัจจัย

ที่มีผลต่ออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ในการ

ก�าหนดนโยบายในการป้องกนัและลดปัจจยัเสีย่งของอาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน�าไปสู่อัตราป่วยจากอาการปวดเม่ือย

กล้ามเนื้อลดลง



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 257

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

  ปัจจัยส่วนบุคคล

  - เพศ               - อายุ                  

  - ดัชนีมวลกาย    - ระดับการศึกษา     

  - รายได้                

  ปัจจัยด้ำนกำรท�ำงำน

  - อายุงาน                - วันท�างาน            

  - ชั่วโมงการท�างาน     - เวลาท�างาน

  ปัจจัยด้ำนกำรยศำสตร์

  - ท่าทางการปฏิบัติงาน  

  - การเคล่ือนไหวซ�้า

  ปัจจัยด้ำนจิตสังคม

  - ความเครียดจากการท�างาน

อำกำรปวดเมื่อยกล้ำม 

เนื้อจำกกำรท�ำงำน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

1. เพื่อศึกษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของ

พนกังานโรงงานอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์แห่งหนึง่ อ�าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทีม่ผีลต่ออาการปวดเมือ่ยกล้าม

เนื้อของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่ง

หน่ึง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย 

ระดับการศึกษา รายได้ ที่มีผลต่อการเกิดอาการปวดเมื่อย

กล้ามเนื้อของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แห่งหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2. ปัจจยัด้านการท�างาน ได้แก่ ลกัษณะการท�างาน 

แผนก อายุงาน ชั่วโมงการท�างาน วันท�างาน เวลาท�างาน 

ที่มีผลต่อการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อ�าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

3. ปัจจยัด้านการยศาสตร์ ได้แก่ ท่าทางการปฏบิตัิ

งาน การเคลื่อนไหวซ�้า การยกของ ที่มีผลต่อการเกิดอาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อเิลก็ทรอนกิส์แห่งหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

4. ปัจจัยด้านจิตสังคม ได้แก่ ความเครียดจาก

การท�างานที่มีผลต่อการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey 

study) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

อาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม

อเิลก็ทรอนกิส์แห่งหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง 
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อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจ�านวน 120 คน ระยะ

เวลาท�าการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือน 

มกราคม พ.ศ. 2561

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงาน

ท่ีปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่ง

หน่ึง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีจ�านวน 93 

คน โดยใช้สูตรการค�านวณขนาดตัวอย่างเพื่อการประมาณ

ค่าสัดส่วนของประชากร กรณีทราบจ�านวนประชากร 

(Vanichbuncha, 2008) ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับ

การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ 

อายุ น�้าหนัก ส่วนสูง ระดับการศึกษา และรายได้ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการท�างาน ประกอบด้วย อายุ

งาน ช่ัวโมงการท�างาน วันทางาน และเวลาท�างาน 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านการยศาสตร์ ประกอบด้วย

ท่าทางการปฏิบัติงาน การเคลื่อนไหวซ�้า ๆ และ

การยกของ

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลด้านจิตสังคม ประกอบด้วย 

ความเครียดจากการทางาน โดยการใช้ SWI: Subjective 

workload index (Vanwonterghem, 1985) ประกอบ

ด้วย ภาระหน้าท่ีจากงานท่ีทา ความพึงพอใจในงาน และ

อ�านาจตัดสินใจในการท�างาน

ส่วนที่ 5 ข้อมูลลักษณะการปวดกล้ามเนื้อจากการ

ท�างาน ประกอบด้วย อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยใช้

แบบสอบถามปรับปรุงมาจากความรุนแรงของอาการปวด

หลัง โดยแบ่งระดับของความรุนแรงออกเป็น 5 ระดับ คือ 

ไม่รู้สึก รู้สึกนิดหน่อย รู้สึกปานกลาง รู้สึกมาก และรู้สึก

มากเกินทนไหว ใช้ตามมาตรฐานค�าถามการศึกษาของ 

Chaiklieng et al. (2009)

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได้ด�าเนินการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 

ท่าน โดยน�าไปทดลองใช้กับพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง (try out) 

จ�านวน 30 คน ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เท่ากับ 0.814

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้ันตอนก่อนเก็บข้อมูล โดยติดต่อประสานงาน

เพื่อขอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจ�านวนพนักงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี

2. ข้ันตอนการเก็บข้อมูล โดยยึดหลักยึดหลักการ

โดยก�าหนด

 N   =  พนักงานทีป่ฏบิติังานในโรงงานอตุสาหกรรม

อเิล็กทรอนิกส์แห่งหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

120 คน

Z2
a/2

= คะแนนมาตรฐานที่ระดับความเช่ือมั่น 

95% หรือ 1.96 

p    =   ค่าสัดส่วนของตัวแปร คือ ร้อยละ 35.06 

(0.351) (ใช้ค่าสัดส่วนตัวแปรจากการศึกษาความชุกและ

ปัจจัยเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบกล้ามเนื้อและ

กระดูกโครงร่างบริเวณรยางค์ส่วนบนในพนักงานสถาน

ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(Pullopdissakul, 2011) (เนื่องจากมีลักษณะการท�างาน

คล้าย ๆ กัน)

e   =   ความกระชับของการประมาณค่าก�าหนด

ที่ 0.10

เมื่อน�าไปแทนค่าในสูตรจะได้ขนาดตัวอย่าง

ประมาณ  96 คน วิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายโดยการ

จับฉลาก (simple random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นการสุม่โดยการจบัฉลากแบบใส่คนื เป็นจ�านวน 

96 คน ตอบแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลกลับ

คืนมา 93 คน คิดเป็นอัตราตอบกลับ 96.88 
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พทิกัษ์สิทธขิองกลุม่ตวัอย่างในการเคารพและไม่ล่วงละเมดิ

มนุษย์ชนของผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยจะพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล

ตัง้แต่เริม่กระบวนการรวบรวมข้อมลู จนกระทัง่น�าเสนอผล

งาน กล่าวคือ ผู้วิจัยจะแจง้ให้ทราบถงึวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย คุณค่าของ

ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูล และชี้แจงขั้นตอนการรวบรวม

ข้อมูลโดยละเอียด เปิดโอกาสให้ซักถามและมีอิสระในการ

ยินยอม ปฏิเสธ การตอบแบบสอบถาม ร่วมถึงผู้วิจัยค�านึง

ถงึการป้องกนัสทิธขิองผูใ้ห้ข้อมลู ทีเ่ข้าร่วมวจิยัตลอดระยะ

เวลาด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยไม่เปิดเผย ชื่อ – สกุล ของ

ผู้ให้ข้อมูล และไม่น�าความลับของผู้ให้ข้อมูลไปเปิดเผย

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ท�าโดยใช้การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) โดยใช้สถิติการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)

ผลกำรวิจัย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ พนักงานที่ปฏิบัติ

งานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อ�าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีจ�านวน 93 คน โดย มีอายุ

เฉลี่ยเท่ากับ 29.8 ปี (SD = 9.6) ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่

ในระดับระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 83.9 มี

รายได้เฉลี่ย 11,795.7 บาท (SD = 2,277.2)

โดยส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในระดับ

ปกติมีค่า BMI เฉลี่ย เท่ากับ 21.8 กก./ม2(SD = 3.2) 

รายละเอียดแสดงดัง ตาราง 1 ส่วนความชุกของการปวด

กล้ามเนื้อจากการท�างานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อเิลก็ทรอนกิส์แห่งหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

จาก 9 ต�าแหน่งภายในร่างกาย พบว่า บรเิวณทีม่อีาการปวด

เมื่อยมากท่ีสุด ได้แก่ เท้าและข้อเท้า มือและข้อมือ และ

สะโพกและต้นขา ตามล�าดับ รายละเอียดแสดงดัง ตาราง 2

ตำรำง 1  
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 93)

ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

เพศ

ชาย 38 40.9

หญิง 55 59.1

อำยุ

น้อยกว่า 21 ปี 10 10.7

21 – 30 ปี 56 60.2

31 – 40 ปี 13 14.0

มากกว่า 40 ปี 14 15.1

= 29.86, SD = 9.67, Min = 19, Max = 68
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ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ค่ำ BMI

ผอม (≤ 18.49 กก./ม.2) 10 10.7

ปกติ (18.50 – 22.9 กก./ม.2) 54 58.1

อ้วน (≥23กก./ม.2) 29 31.2

ระดับกำรศึกษำ

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 78 83.9

อนุปริญญา/เทียบเท่า 14 15.0

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 1 1.1

รำยได้ (บำท/เดือน)

น้อยกว่า 10000 3 3.2

10000 – 12000 62 66.7

13000 – 15000 20 21.5

มากกว่า 15000 8 8.6

= 21.80, SD = 3.24, Min = 15.02, Max = 32.41

= 11,795.7, SD = 2,277.2, Min = 9,000, Max = 20,000
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการท�างาน

กลุ ่มตัวอย่างมีลักษณะของงานเป็นงานนั่ง

ตลอดเวลา ร้อยละ 15.1 เป็นงานยืนตลอดเวลา ร้อยละ 

84.9 เป็นงานเดินตลอดเวลา ร้อยละ 22.6 และเป็นงาน

ใช้มือหรือแขนออกแรงซ�้า ๆ ตลอดเวลา ร้อยละ 92.5 โดย

กลุ่มตัวอย่างท�างานอยู่ในแผนกผลิต ร้อยละ 79.8 มีอายุ

การท�างานเฉลี่ยเท่ากับ 3.3 ปี (SD=2.9) มีชั่วโมงการ

ท�างานต�่าสุด 10 ชั่วโมง และชั่วโมงการท�างานสูงสุด 18 

ชั่วโมง โดยกลุ่มตัวอย่างมีชั่วโมงการท�างานน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ10ชั่วโมง ร้อยละ 91.8 และมีชั่วโมงการท�างาน

มากกว่า 10 ชั่วโมง ร้อยละ 2.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ท�างาน 6วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 100.0 และท�างานท้ังใน

เวลาปกติและนอกเวลา (OT) ร้อยละ 68.8

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านการยศาสตร์

พบว่า โดยส่วนใหญ่มีท่าทางการปฏิบัติงานก้ม 

ๆ เงย ๆ ร้อยละ 92.5 ต้องยืนท�างานเป็นเวลาอย่างน้อย

มากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาท�างานทั้งหมด ร้อยละ 75.3 ไม่

ได้นั่งท�างานเป็นเวลาอย่างน้อยมากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลา

ท�างานท้ังหมด ร้อยละ 68.8 ไม่ได้อยู่ในท่าท่ีต้องยกแขน

สูงกว่าไหล่เสมอ ๆ หรือกางแขนออกจากตัวมากกว่า 60 

องศา ร้อยละ 78.5 ในกรณีท่ีไม่มีเก้าอี้ไม่ได้นั่งยอง ๆ ใน

การท�างานเสมอ ๆ ร้อยละ 68.8 มีการบิดตัวหรือเอี้ยว

ตัวเสมอ ๆ ร้อยละ 91.4 ในกรณีที่มีการนั่งเก้าอี้ท�างาน 

ระดบัของเก้าอีท้�าให้ท�างานสบายความสงูของเก้าอีพ้อดกีบั

ระดับของขา ท�าให้พักเท้าได้เก้าอี้มีพนักพิง ร้อยละ 86.0 

ลักษณะการท�างานจะต้องมีการใช้มือหรือแขนอยู่ในท่าที่

ตำรำง 2 
จ�านวนและร้อยละความชุกของการปวดกล้ามเนื้อจากการท�างานจ�าแนกตาม 9 ต�าแหน่งภายในร่างกายของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (n = 93)

อำกำรปวดเมื่อย

ไม่มีอำกำรปวด
จ�ำนวน 

(ร้อยละ)

ปวดเมื่อยเล็ก
น้อยจ�ำนวน 

(ร้อยละ)

ปวดเมื่อยปำน
กลำงจ�ำนวน 

(ร้อยละ)

ปวดเมื่อยมำก
จ�ำนวน 

(ร้อยละ)

ปวดเมื่อยมำก
ท่ีสุดจ�ำนวน 

(ร้อยละ)

1. คอ 6
(6.4)

19
(20.4)

44
(47.4)

18
(19.4)

6
(6.4)

2. ไหล่ 10
(10.8)

59
(63.4)

78
(83.9)

31
(33.3)

8
(8.6)

3. หลังส่วนบน 4
(4.3)

32
(34.4)

40
(43.0)

13
(14.0)

4
(4.3)

4. หลังส่วนล่าง 11
(11.8)

25
(26.9)

32
(34.4)

23
(24.7)

2
(2.2)

5. ข้อศอกซ้าย 28
(30.1)

55
(59.1)

73
(78.5)

27
(29.0)

3
(3.2)

6. มือและข้อมือ 27
(29.0)

49
(52.7)

35
(37.6)

47
(50.5)

28
(30.1)

7. สะโพกและต้นขา 14
(15.1)

30
(32.3)

58
(62.4)

56
(60.2)

28
(30.1)

8. เข่า 2
(2.2)

10
(10.8)

26
(28.0)

36
(28.7)

19
(20.4)

9. เท้าและข้อเท้า 0
(0.0)

20
(21.5)

22
(23.7)

21
(22.6)

30
(32.3)
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ท�างานหรอืมลีกัษณะเคลือ่นไหวซ�า้กนั หรอืเหมอืนกนัตลอด

เวลา หรือเป็นช่วงจังหวะของการท�างานที่มีโดยมีความถ่ี

อย่างรวดเร็ว (น้อยกว่า 30วินาที) ร้อยละ 90.3 กรณีท่ีมี

ลักษณะการท�างานดังที่กล่าวมาจ�าเป็นต้องออกแรงในการ

บีบหรือจับของมือในการเคลื่อนไหว ร้อยละ 76.3 ในขณะ

ที่ท�างานไม่มีการยกของที่มีน�้าหนักมากกว่า 30 กก. ร้อย

ละ 87.1 ในขณะที่ท�างานมีการยกของที่มีน�้าหนัก มากกว่า 

10 กก. บ่อย ๆร้อยละ 72.0 ในขณะที่ท�าการยกของต้อง

ยกของห่างจากล�าตัว ร้อยละ 100.0 ท่าทางในการยกจะ

ต้องมีการบิดล�าตัวในขณะยก ร้อยละ 93.6 และของท่ียก

มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ เป็นของก้อนใหญ่ ไม่มั่นคงพร้อมท่ี

จะหล่นลงมา ของไม่มีที่จับหรือถือล�าบาก ร้อยละ 56.1

ส่วนที่ 4 ความเครียดจากการท�างาน

ความเครียดจากการท�างาน ด ้วย SWI:  

Subjective workload index ที่ประยุกต ์มาจาก  

Vanwonterghem et al. (1985) ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูล 

3 ด้านคือ ภาระหน้าที่จากงานที่ท�า ความพึงพอใจในงาน 

และอ�านาจตัดสินใจในการท�างานมีทั้งหมด 8 ข้อ โดยมี

ด้านบวก 2 ข้อ ด้านลบ 6 ข้อ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียของ

คะแนน SWI เท่ากับ 4.9 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

1.3 คะแนน SWI ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีค่าคะแนน SWI = 0.00 – 0.99 หมายถึง ไม่มีปัญหา

ความรู้สึกไม่สบายจากการท�างาน จ�านวน 78 คน (ร้อยละ 

83.9) รองลงมาพบว่ามีค่าคะแนน SWI = 1.00 – 1.99 

หมายถึง มีความรู้สึกไม่สบายเล็กน้อย ยังไม่จ�าเป็นต้องได้

รับการแก้ไข จ�านวน 11 คน (ร้อยละ 11.8)และพบว่ามีค่า

คะแนน SWI = 2.00 – 2.99 หมายถึง มีความรู้สึกไม่สุข

สบายในระดับปานกลางเริ่มท่ีจะมีสัญญาณเตือนจ�านวน 

4 คน (ร้อยละ 4.3)

ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple 

regression analysis) 

โดยวิธีการ Backword ในการท�านายอาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อเิลก็ทรอนกิส์แห่งหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอาการปวดเมื่อย

กล้ามเนื้อของพนักงานพบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือก

เข้าสมการ มี 8 ตัวแปรได้แก่ดัชนีมวลกาย (B = 0.576) 

รายได้ (B =- 0.001) งานยืนตลอดเวลา (B =- 7.296) 

งานท่ีใช้มือ/แขนออกแรงซ�้า ๆตลอดเวลา (B = 12.166) 

ระดับการศึกษา (B = 25.702) แผนกงาน (B = 10.552) 

การเคลื่อนไหวซ�้า ๆ (B =- 5.190) และความเครียดจาก

การท�างาน (B = 0.326) โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

พหุคูณ (R) = 0.562 มีประสิทธิภาพในการท�านายท่ีปรับ

แล้ว (Adjusted R2) = 0.250 และค่าสัมประสิทธิ์การ

ท�านาย (R2) มีค่า 0.315 ซ่ึงแปลความหมายได้ว่า ตัวแปร

ดงักล่าวร่วมกนัพยากรณ์การเกดิอาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้

ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีได้ ร้อยละ 31.5 ราย

ละเอียดแสดงดังตาราง 3จะเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

  = 22.714 + 0.576(X
1
) - 0.001(X

2
) - 7.296(X

3
) 

+ 12.116(X
4
) + 25.702(X

5
) + 10.552(X

6
) - 5.190(X

7
) 

+ 0.326(X
8
)
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สมมติฐานที่ 1 ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ

การเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี โดยอภิปรายผลดังนี้

ดัชนีมวลกาย ส่งผลในทางบวกต่อการเกิดอาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อเิล็กทรอนิกส์แห่งหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

หมายความว่าถ้าค่าดัชนีมวลกายเพิม่มากขึน้อาการปวดเมือ่

กล้ามเน้ือจากเพิม่มากขึน้เช่นกนัได้ สอดคล้องกบัการศกึษา

ของ Viroj, Yukalung and Jitto (2013) พบว่า กลุ่มท่ี

มีน�้าหนักเกินจะมีความเสี่ยงต่อการปวดหลังมากกว่ากลุ่ม

ที่มีน�้าหนักน้อย 1.95 เท่า และสอดคล้องกับการศึกษา

ของ (Chaiklieng & Nithithamthada, 2016) พบว่าผู้

ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 18.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร มี

โอกาสเสี่ยงต่อการปวดคอ ไหล่ หลัง  เป็น 2.1 เท่า ของ

ผู้ที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

อาจเนื่องมาจากน�้าหนักที่มากขึ้นบวกกับพุงที่ยื่นมาด้าน

หน้า ท�าให้กล้ามเนือ้หลงัต้องออกแรงดงึมากขึน้ การดงึเป็น

เวลานาน ๆ  ท�าให้กระดูกสันหลังเสื่อมเร็ว ท�าให้เกิดอาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ระดับการศึกษา ส่งผลในทางบวก

ต่อการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี หมายความว่าถ้ามีระดับการศึกษาที่สูง

ข้ึนความรับผิดชอบและภาระงานอาจเพิ่มมากข้ึนได้ไม่

สอดคล้องกับการศึกษา (Pullopdissakul, 2011) ที่พบ

ว่า ในประเทศไทยคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะ

ไม่มาท�างานในสายการผลิตในสถานประกอบการกลุ่มนี้

รายได้ ส่งผลในทางลบต่อการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้าม

เนื้อของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่ง

หนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ (Chaiklieng & Nithithamthada, 2016)  พบ

ว่า ผู้ท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอมีโอกาสเสี่ยงปวดคอ ไหล่ หลัง 

เป็น 2.4 เท่า ของผู้ท่ีมีรายได้เพียงพอ และสอดคล้องกับ

การศึกษาของ 

สมมติฐานที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยด้านการท�างาน

ท่ีส่งผลต่อการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อ�าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยอภิปรายผลดังนี้

ตำรำง 3 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงานโรงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่ง
หนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (n = 93)

ตัวแปรท�ำนำย B SE
b

Bata t p-value

ดัชนีมวลกาย (X
1
) 0.576 0.267 0.202 2.155 0.034*

รายได้ (X
2
) -0.001 0.000 -0.243 -2.392 0.019*

งานยืนตลอดเวลา (X
3
) -7.296 2.511 -0.283 -2.906 0.019*

งานที่ใช้มือ/แขนออกแรงซ�้า ๆตลอดเวลา (X
4
) 12.166 3.948 0.348 3.081 0.003*

ระดับการศึกษา ได้แก่ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า(X
5
)  

(กลุ่มอ้างอิง: มัธยมศึกษา/เทียบเท่า)
25.702 9.320 0.287 2.758 0.007*

การเคลื่อนไหวซ�้า ๆ (X
6
) -5.190 1.741 -0.301 -2.981 0.004*

ความเครียดจากการท�างาน (X
7
) 0.321 0.149 0.203 2.189 0.031*

p-value< 0.05, Constant= 22.714, Adjusted R2 = 0.250
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งานที่ใช้มือหรือแขนออกแรงซ�้า ๆ ตลอด เวลา

ส่งผลในทางบวกต่อการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีอาจเนื่องมาจากในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นั้น ลักษณะงานที่ใช้มือหรือแขนออกแรงซ�้า ๆ  ตลอดเวลา

มักเกิดจากการท�างานที่มีการคงค้างอยู่ในท่านั้นเป็นเวลา

นาน ท�าให้ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ถูกบังคับให้อยู่ใน

บริเวณทีจ่�ากัดจงึส่งผลต่ออาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้เพิม่ข้ึน

สอดคล้องกับการศึกษา (Klangkharn & Nathapindhu, 

2013)  พบว่า ความถนัดของมือในการให้บริการด้านทันต

กรรมมีความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการปวดกล้ามเน้ือจากการ

ท�างานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

สมมติ ฐานที่  3  ผลการศึ กษาป ั จจั ยด ้ าน 

การยศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยอภิปรายได้ดังนี้ 

การยืนท�างานตลอดเวลาส่งผลในทางลบต่อการ

เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานีสอดคล้องกับการศึกษาของ Duangprom 

(2013)  ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างยืนท�างานมากกว่า 2 ช่ัวโมง

ต่อวัน ร้อยละ 47.2 และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Yokpasee (2013) ที่พบว่า บุคลากรต้องยืนท�างานติดต่อ

กันเกิน 1 ชั่วโมงร้อยละ 47.0 ในระยะเวลา 3  เดือนท่ี

ผ่านมามีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อร้อยละ 95.0 สาเหตุของ

อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเกิดจากท่าทางอิริยาบถจากการ

ท�างาน การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

พบว่าปวดตลอดเวลาต้องกินยาพบมากที่สุดที่บริเวณเอว 

ไหล่ และหลังส่วนบน และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Keawduangdee (2011) พบว่า ปัจจัยทางด้านการท�างาน

ที่สัมพันธ์กับอาการปวดหลังส่วนล่าง ได้แก่ การบิดหมุนล�า

ตัวบ่อย ๆ การท�างานในท่าก้ม ๆ เงย ๆ การเอื้อมมือ การ

ยืน การเดิน การท�างานในท่าทางที่ใช้สมาธิมาก การเข็น

และการดึงลาก รวมทั้งการยกสิ่งของ

ลักษณะการเคลื่อนไหวซ�้า ๆส่งผลในทางลบต่อ

การเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานีอาจเนื่องมาจากมีการใช้มือหรือแขนอยู่ใน

ท่าท่ีท�างานหรือมีลักษณะเคลื่อนไหวซ�้ากัน หรือเหมือนกัน

ตลอดเวลา หรือเป็นช่วงจังหวะของการท�างานท่ีมีความถี่

อย่างรวดเร็ว น้อยกว่า 30 วินาที ถึงร้อยละ 90.3 จึงส่ง

ผลต่ออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Pirom and Worachetwarawat (2012) ท่ีพบว่า 

การที่พนักงานต้องมีการบิดหรือเอี้ยวตัวขณะหยิบชิ้นงาน 

ท�าให้เกิดการปวดเมื่อยหลังส่วนล่าง และสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ Chaiklieng and Nithithamthada (2016) ที่

พบว่าการท�างานท่ีซ�้าซากจ�าเจเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

กับการเกิดความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

สมมติฐานที่ 4 ผลการศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมที่

ส่งผลต่อการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อ�าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยอภิปรายได้ดังนี้

ปัจจัยด้านจิตสังคมส่งผลในทางบวกต่อการเกิด

อาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ของพนกังานโรงงานอตุสาหกรรม

อเิลก็ทรอนกิส์แห่งหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

หมายความว่าถ้ามีความเครียดจะมีผลต่ออาการปวด

เมื่อยกล้ามเนื้อมากข้ึน และความรับผิดชอบรวมถึงความ

ยกความซับซ้อนของงาน ท�าให้เกิดความเครียดจากการ

ท�างานข้ึนสอดคล้องกับการศึกษาของ Chaiklieng and 

Nithithamthada (2016) ที่พบว่า ผู้ที่มีแรงกดดันด้าน

จิตใจสูงมีผลต่อการปวดคอมากถึง 2 เท่าและผู้ที่มีความ

เบื่อหน่ายล้าในงานมีผลต่ออาการปวดหลังรวมถึงส่วน

ต่าง ๆ ของร่างกายมากถึง 2 เท่า ของผู้ท่ีไม่มี่ความรู้สึก

ดังกล่าว และ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Luemong-

kol and Chaiklieng (2014)  พบว่า เมื่อประเมินปัญหา

ความเครียดจากการท�างานโดยใช้แบบประเมิน SWI พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความไม่สบายมากจากการท�างาน

หรอืมปัีญหาความเครยีดจากการท�างานในระดบัสงู เท่ากบั

ร้อยละ 75.9 สาเหตุส�าคัญอาจมาจากประเด็นความรับผิด

ชอบในการท�างาน เนือ่งจากกลุม่ตวัอย่างมคีวามรบัผดิชอบ

สูงถึง 8.5 คะแนน 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ กลุ ่มตัวอย่างมีความชุกของการ
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ปวดกล้ามเน้ือบริเวณเท้าและข้อเท้า มือและข้อมือ และ

สะโพกและต้นขา มากที่สุด เนื่องจากต้องยืนท�างานเป็น

เวลานาน โดยพบปัจจัยที่ส่งผลต่อเกิดอาการปวดเมื่อย

กล้ามเน้ือได้แก่ ดัชนีมวลกาย ระดับการศึกษา รายได้ การ

ยืนท�างานตลอดเวลา งานที่ใช้มือหรือแขนออกแรงซ�้า ๆ 

ลักษณะการเคลื่อนไหวซ�้า ๆและความเครียด ดังนั้นควร

มีการส่งเสริมสุขภาพด้านสุขภาพ ด้านการยศาสตร์ และ

ด้านจิตใจและสังคมให้เกิดความสมดุลกัน และควรท�าการ

ศึกษาเชิงลึกเพื่ออธิกายถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดปัจจัยเปล่านี้

ข้ึนเพื่อให้พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มี

สุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนต่อไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม

สนับสนุนการจัดการสุขภาพตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดับ

น�้าตาลไม่ได้ ระยะเวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน�้าตาล

ไม่ได้ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์จ�านวน 70 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 35 

คนเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย โปรแกรมสนับสนุนการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง คู่มือการจัดการตนเองส�าหรับผู้ป่วย

เบาหวาน แบบบันทึกกิจกรรมของผู้ป่วย และแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบที ผลการศึกษาพบว่าภาย หลังได้รับโปรแกรมฯ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความ

เชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเองแตกต่างจากก่อนได้รับโปรแกรมฯ (p < 0.05) โดยมีค่าเฉลี่ย

ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเองสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 

(p < 0.05) แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมและจัดกระบวนการให้ผู้ป่วยโดยใช้แนวคิดการจัดการสุขภาพตนเอง สามารถ

ท�าให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองในการลดภาวะเสี่ยงทางสุขภาพได้ ข้อเสนอแนะผู้ใช้โปรแกรมควรมีความรู้และ

ทักษะในการสนับสนุนการจัดการสุขภาพตนเอง และต้องเป็นผู้น�าท่ีคอยกระตุ้น คอยติดตาม ให้ผู้ป่วยแสดงศักยภาพของ

ตนจนมีพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเองตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการสุขภาพตนเอง ความเชื่อด้านสุขภาพ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2

Abstract 

This quasi-experimental research with two group pretest-posttest design aimed to examine 

the effect of self-management support program on self-management behaviors of uncontrolled 

type 2 diabetic patients. The duration of this study was 12 weeks. The 70 samples were purposive 

ผลของโปรแกรมสนับสนุนกำรจัดกำรสุขภำพตนเองต่อพฤติกรรมกำรจัดกำรสุขภำพ

ตนเองของผู้ป่วยเบำหวำนชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน�้ำตำลไม่ได้
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บทน�ำ

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน�้าตาล

ในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง (Koschunnun, 2016) ด้วยระยะเวลาของการ

เจ็บป่วยที่ยาวนานส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยเบา

หวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้จะท�าให้

เกิดภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะส่วนต่างที่ส�าคัญ โดยการตีบ

ตันของหลอดเลือดใหญ่ ที่ส�าคัญคือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง

หัวใจและสมอง ท�าให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้าม

เนื้อหัวใจตาย อัมพาต อัมพฤกษ์ และ ภาวะแทรกซ้อนของ

หลอดเลือดแดงเล็ก การตีบตันของหลอดเลือดเล็ก ได้แก่ 

จอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน โรคไตจากเบาหวาน 

ภาวะแทรกซ้อนทางไต และภาวะ แทรกซ้อนทางระบบ

ประสาท มีประวัติเป็นแผลที่เท้าซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่า

นี้ก่อให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ความวิตก

กังวล ความกลัว ความเครียด ความสิ้นหวัง เป็นสาเหตุ

ให้ผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา และส่งผลให้ไม่

สามารถควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้ เป็นต้น (Senee, 

2015) แนวโน้มผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องโดย ความชุกของโรคเบาหวานในประชากร

ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีร้อยละ 6.9 โดยผู้หญิงมีความชุกสูง

กว่าในผู้ชาย พบร้อยละ 7.7 และ 6 ตามล�าดับ

 (Arbsuwan & Pantuwet, 2015) รูปแบบริการท่ี

ด�าเนินอยู ่เป็นบริการแบบการดูแลตามภาวะอาการ ผู้

ให้บริการมีภาระงานมากจึงเวลาน้อยในการพูดคุยให้

ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งโรคเรื้อรังต้องการการดูแลแบบต่อเนื่อง  

(Jearmjarasrangsee, 2007) เป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับ

พฤติกรรมและวิธีชีวิต การด�าเนินการจึงมุ่งเน้นการควบคุม

ระดับน�้าตาล การลดเสี่ยง ลดโรคของผู้ป่วยเอง นั่นคือ การ

ท�าให้ผู้มีสามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองและจัดการกับ

ภาวะน�้าตาลในเลือดได้ (Kantong, Issaramalai, and 

Komjakkapan, 2013) การจัดการดูแลสุขภาพตนเอง 

(Self - Management Support  -- SMS) เป็นองค์

ประกอบหนึ่งที่มีความส�าคัญในหก องค์ประกอบของรูป

แบบการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model -- CCM) 

(Wangwonsin, 2014) การจัดการสุขภาพตนเอง หมายถึง 

การท่ีผู้ป่วยปฏิบัติกิจกรรมดูแลสุขภาพด้วยตนเอง จัดการ

กบัความเจบ็ป่วย ปฏบัิตติามแผนการรกัษา เพือ่ควบคมุหรอื

ลดผลกระทบจากโรคหรือ การเจ็บป่วยที่มีต่อภาวะสุขภาพ 

และคงไว้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันท่ีเป็นปกติสุข ซ่ึงผู้ที่

ส�าคัญในการจัดการตนเองคือตัวผู้ป่วย โดยกระบวนการ

จัดการสุขภาพตนเอง ประกอบด้วย (1) การตั้งเป้าหมาย 

(2) การเก็บรวบรวมข้อมูล และน�ามาประมวลและประเมิน 

(3) การตัดสินใจ (4) ลงมือปฏิบัติ (5) การติดตาม เฝ้าระวัง

และ (6) ประเมินผล ท่ีจะน�าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีมีความเฉพาะ 

(Creer & Holroyd, 2000; Wattana, 2015) แนวคิด

การจัดการสุขภาพตนเอง มีผู้น�ามาประยุกต์ใช้โดยการจัด

selected and divided into experimental group and 35 comparison group. The instrument consist self-

management support program, self-management manual for diabetes patients, patient activity record 

and questionnaire. The data obtained were analyzed using descriptive statistics and the hypotheses 

were tested using t-test statistics. The statistical significance was .05 levels. Results showed that after 

received self-management support program the experimental group had a significantly average score 

on health beliefs and self-management behaviors difference and higher than before receiving the 

program (p-value <0.05) This shows that the supporting with self-management process can be help 

patients change their behavior to reduce their health risks. The suggestions for using this program were 

the user should have the knowledge and skills to self-management support and must be a leader 

who encourages patients to show their potential to self-management behaviors as goals setting.

Keywords: self – management, health belief model, patients with type 2 diabetes 
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ท�าโปรแกรมการจัดการสุขภาพตนเองพบว่ามีผลลัพธ์ท่ีดี

ท�าให้ผู้ป่วยสามารถจัดการสุขภาพตัวเองได้ (Wattana, 

2015; Arngbunta, Potiban, and  Koschunnun, 

2012; Kantong, Issaramalai, and Komjakkapan, 

2013; Sesawang, 2013) 

จากข้อมูลพื้นที่ต�าบลคลองคะเชนทร์ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร เป็นพื้นที่หนึ่งที่พบว่าผู้ป่วยเบาหวานมีแนว

โน้มไม่สามารถควบคุมระดับน�้าตาลได้เพิ่มขึ้น ซึ่งหมาย

ถึงโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะท�าให้ผู ้ป่วยมี

คุณภาพชีวิตที่แย่กว่าคนทั่วไป ท�าให้ครอบครัวและภาค

รัฐมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจน�าแนวคิดการจัดการ

สุขภาพตนเองมาจัดท�าโปรแกรมสนับสนุนการจัดการดูแล

สุขภาพตนเอง โดยประยุกต์แนวคิด SMS ของ Creer and 

Holroyd (2000) มาพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการจัดการ

ดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ท่ีควบคุม

ระดบัน�า้ตาลไม่ได้ ทัง้นีเ้พือ่สร้างศกัยภาพในการดแูลตนเอง

ของผูป่้วยเบาหวานในการลดอตัราการเกดิภาวะแทรกซ้อน

ที่อาจท�าให้พิการหรือเสียชีวิตจากโรคได้ 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการ

สุขภาพตนเองต่อพฤตกิรรมการจดัการสขุภาพตนเองของผู้

ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน�้าตาลไม่ได้ ต�าบล

คลองคะเชนทร์ อ�าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการสุขภาพตนเอง หมายถึง การที่ผู้ป่วย

ปฏิบัติกิจกรรมดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ในการจัดการ

กับความเจ็บป่วย การปฏิบัติตามแผนการรักษา เพื่อ

ควบคุมหรือลดผลกระทบจากโรคหรือ การเจ็บป่วยที่มี

ต่อภาวะสุขภาพ และคงไว้ซึ่งการด�าเนินชีวิตประจ�าวันท่ี

เป็นปกติสุข กระบวนการจัดการสุขภาพตนเอง ประกอบ

ด้วย (1) การตั้งเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้จริง (2) การ

เก็บรวบรวมข้อมูล และน�ามาประมวลและประเมิน เพื่อ

หาแนวทางที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหา (3) 

การตัดสินใจ (4) ลงมือปฏิบัติพฤติกรรมใหม่ (5) การ

ติดตาม เฝ้าระวังและประเมินผลเพื่อไปสู ่เป้าหมายที่

ก�าหนด มีการควบคุมตนเองและตอบสนองต่อผลสะท้อน

กลับ โดยเป็นกระบวนการเรียนรู ้หรือการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม รายบุคคลท่ีจะน�าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีมีความเฉพาะ  

(Creer & Holroyd, 2000; Wattana, 2015)

การจัดการสุขภาพตนเองส�าหรับผู ้ป่วยโรคเบา

หวาน ต้องควบคุมอาหาร ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด 

การใช้ยา และภาวะอื่น ๆ ด้วยตนเอง ต้องการการวางแผน

ดูแลระยะยาวและต่อเนื่อง เน้นการปรับพฤติกรรมให้

สามารถจัดการกับภาวะน�้าตาลของตนเองได้ และท�าให้

ผู ้ป่วยสามารถจัดการตนเองได้ จากการศึกษาทบทวน

วรรณกรรมแล้วพบว่า มีผู ้น�าแนวคิดการจัดการสุขภาพ

ตนเอง มาประยุกต์ใช้โดยการจัดท�าโปรแกรมการจัดการ

สุขภาพตนเอง พบผลลัพธ์ท่ีดี ท�าให้ผู้ป่วยสามารถจัดการ

สุขภาพตัวเองได้ โดยในพื้นท่ีต�าบลคลองคะเชนทร์มีผู้ป่วย

เบาหวาน ท่ีควบคุมไม่ได้ ถึงร้อยละ 40.56 ซ่ึงหมายถึง

โอกาสเกดิภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ  ทีจ่ะท�าให้ผูป่้วยมคีณุภาพ

ชีวิตที่แย่กว่าคนทั่วไป ท�าให้สูญเสียรายได้หากเจ็บป่วย

หรือต้องนอนโรงพยาบาล เป็นภาระครอบครัว เพิ่มภาระ

งาน/ค่าใช้จ่ายในระบบบริการสุขภาพ ได้มีการน�าแนวคิด

นี้มาประยุกต์ใช้แล้วได้ผลท�าให้ผู้ป่วยมีผลลัพธ์การจัดการ

สุขภาพตนเองดีข้ึน และในพื้นท่ี ต�าบลคลองคะเชนทร์ไม่

เคยน�าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้มาก่อน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ

น�าแนวคิดการจัดการสุขภาพตนเองมาจัดท�า โปรแกรม

สนับสนุนการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง การวิจัยครั้งนี้ผู้

วิจัยได้น�าแนวคิดและทฤษฎีการสนับสนุนการดูแลตนเอง 

(Self-Management Support -- SMS) ของ Creer and 

Holroyd (2000) ได้แก่ (1) ตั้งเป้าหมาย (goal setting) 

(2) เก็บรวบรวมข้อมูล (information collection) (3) 

ประมวลและประเมินข้อมูล (information processing 

and evaluation) (4) การตดัสนิใจ (decision making) (5) 

ลงปฏิบัติ (action) (6) สะท้อนการปฏิบัติ (self-reaction) 

เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถจัดการกับโรคหรือภาวะอาการที่เกิด

ข้ึนได้อย่างต่อเนื่องมาประยุกต์ใช้ โดยประเมินผลจากการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการตนเอง 7 ด้าน คือ การ

เคลื่อนไหวร่างกาย/ออกก�าลังกาย การเลือกรับประทาน

อาหารท่ีเหมาะสม การใช้ยาอย่างมีประสิทธิผล การเฝ้า

ติดตามระดับน�้าตาลในเลือดตนเอง การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ



270 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

น�้าตาลในเลือด การลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน

และการปรบัตวัด�าเนนิชวีติอยูก่บัโรคเบาหวานรายละเอยีด

แสดงในกรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

โปรแกรมสนับสนุนกำรจัดกำรดูแลสุขภำพตนเอง 
(Self-management support)

กิจกรรมที่ 1 สร้ำงกำรรับรู้ สู่กำรปฏิบัติ (สัปดาห์ที่ 1 )

1.ให้ความรู้เพื่อสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยง รับรู้ความรุนแรง รับรู้ประโยชน์ และรับรู้อุปสรรค 

2.เรียนรู้การจัดการสุขภาพตนเองของบุคคลต้นแบบ

กิจกรรมที่ 2 กำรสนับสนุนจัดกำรสุขภำพตนเอง

1. ตั้งเป้าหมาย (goal setting) และวางแผนโดยผู้ป่วยและผู้ให้บริการร่วมกันตั้งเป้าหมาย

ในพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเองทั้ง 7 ด้าน(สัปดาห์ 1)

2. เก็บรวบรวมข้อมูล (information collection) ผู้ป่วยบันทึกข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมการ

ดูแลตนองในแต่ละวันและอาการที่ผิดปกติ (สัปดาห์ท่ี1-12)

3. เยี่ยมบ้าน (ทุก 2 สัปดาห์ )

3.1 ประมวลและประเมินข้อมูล(information processing and evaluation) 

ผู้ให้บริการน�าบันทึกข้อมูลกิจกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมาประเมินร่วมกับพิจารณาหา

ทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในการแก้ไขปัญหา 

3.2 สนับสนุนการตัดสินใจ (decision making) ผู้ป่วยร่วมตัดสินใจเลือกแนวทาง

การแก้ไขปัญหาตามบริบทของผู้ป่วย 

3.3 ลงปฏิบัติ (action) ผู้ป่วยปฏิบัติการจัดการสุขภาพตนเอง

3.4 สะท้อนการปฏิบัติ (self-reaction) ผู้ป่วยกับผู้ให้บริการร่วมกันประเมินผลการ

ปฏิบัติการจัดการสุขภาพตนเอง 

กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Knowledge sharing) (รายกลุ่มทุก 1 เดือน)

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วย 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 และ 2 ห่างกัน 1 เดือน

พฤติกรรม
กำรจัดกำรสุขภำพ

ตนเอง
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ภายหลังได้รับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการ

สุขภาพตนเองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเช่ือด้าน

สุขภาพสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม 

2. ภายหลังได้รับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการ

สุขภาพตนเองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความเช่ือด้าน

สุขภาพสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 

3. ภายหลังได้รับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการ

สุขภาพตนเองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

จัดการสุขภาพตนเองสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม 

 4. ภายหลังได้รับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการ

สุขภาพตนเองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

จัดการสุขภาพตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-

experimental research) โดยใช้การรูปแบบการทดลอง

แบบ 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง (two groups 

pretest-posttest design)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ป่วยเบา

หวานชนิดที ่2 ทีค่วบคมุระดบัน�า้ตาลไม่ได้โดยวดัจากระดบั

น�้าตาลในเลือดสะสม (HbA1C) ≥ 7 % ในรอบ 6 เดือนท่ี

ผ่านมา ที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

คลองคะเชนทร์ อ�าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ก�าหนด

ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค�านวณขนาดตัวอย่างแบบสอง

กลุม่คูข่นาน (Two–sample parallel) (จรณติ แก้วกงัวาน, 

2554 หน้า 119) แสดงสูตร

เป็นกลุ่มละ 35 คน

  µ
0      

หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในกลุ่มควบคุม

  µ
2      

หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลในกลุ่มทดลอง

เกณฑ์กำรคัดเข้ำ (inclusion criteria)

1. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมารับบริการในโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลคลองคะเชนทร์ มีระดับ

น�้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1C) ≥ 7 % ในรอบ 6 

เดือนท่ีผ่านมา 

2. ผู้ป่วยเบาหวานท่ีรับประทานยารักษาชนิดกิน

3. มีอายุ 35 – 65 ปี

เกณฑ์กำรคัดออก (exclusion criteria)

1. มีภาวะแทรกซ้อน ไต ตา เท้า

2.ผู้ป่วยเพศหญิงท่ีมีการตั้งครรภ์

3.ผู ้ป่วยเบาหวานท่ีมีโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ร่วมด้วย

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง มี 2 ประเภท

1.1 โปรแกรมสนบัสนนุการจดัการดแูลสขุภาพ

ตนเอง

การประยุกต์ใช้แนวคิดการสนับสนุนการ

จัดการสุขภาพตนเอง (self-management support) มี 6 

ข้ันตอน โปรแกรมนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมท่ี 1 สร้างการรับรู้ สู่การปฏิบัติ ให้

ความรู้เพื่อสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยง รับรู้ความรุนแรง 

รับรู้ประโยชน์ และรับรู้อุปสรรค เรียนรู้การจัดการ

สูตรค�านวณขนาดตัวอย่าง

n      = 

หมายถึง ค่า Z ท่ีระดับ       (.05) = 1.645

หมายถึง ค่า Z ท่ีระดับ ß (.10) = 1.282

หมายถงึ ค่าความแปรปรวนของข้อมลู (ตวัแปรตาม)
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สุขภาพตนเองของบุคคลต้นแบบ

กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนจัดการสุขภาพตนเอง 

(1) ตั้งเป้าหมาย (goal setting) และวางแผนโดยผู้ป่วย

และผู ้ให้บริการร่วมกันต้ังเป้าหมายในพฤติกรรมการ

จัดการสุขภาพตนเองทั้ง 7 ด้าน (2) เก็บรวบรวมข้อมูล  

(information collection) ผู้ป่วยบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ

กิจกรรมการดูแลตนองในแต่ละวันและอาการที่ผิดปกติ (3) 

เยี่ยมบ้าน (3.1) ประมวลและประเมินข้อมูล (information 

processing and evaluation ) ผู้ให้บริการน�าบันทึก

ข้อมูลกิจกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยมาประเมินร่วม

กับพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในการแก้ไข

ปัญหา (3.2) สนับสนุนการตัดสินใจ (decision making) ผู้

ป่วยร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาตามบริบท

ของผู้ป่วย (3.3) ลงปฏิบัติ(action) ผู้ป่วยปฏิบัติการจัดการ

สุขภาพตนเอง (3.4) สะท้อนการปฏิบัติ (self-reaction) 

ผู ้ป่วยกับผู้ให้บริการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติการ

จัดการสุขภาพตนเอง 

กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้(knowledge 

sharing) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วย 

 1.2 คู่มือการจัดการตนเองส�าหรับผู้ป่วยเบา

หวาน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 

ประเภท

2.1 แบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพและ

พฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเองมี 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบวัดความเชื่อ

ด้านสุขภาพจ�านวน 26 ข้อ และส่วนที่ 3 แบบวัดพฤติกรรม

การจัดการสุขภาพตนเอง จ�านวน 38 ข้อ

2.2 แบบบันทึกกิจกรรมพฤติกรรมการดูแล

ด้วยตนเองของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยบันทึกวันที่ เป้าหมายและ

แผนปฏิบัติพร้อมกาเครื่องหมายตามระดับความสามารถ

ที่ท�าประกอบด้วยด้านการควบคุมอาหารด้านการควบคุม

การออกก�าลังกาย ด้านการใช้ยา และด้านการลดความ

เส่ียงของโรคเบาหวาน โดยจดบันทึกทุกวัน 

การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญ 

จ�านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา(CVI) โดย

พิจารณาความเหมาะสมของค่าตั้งแต่ 0.8 ข้ึนไป ซ่ึงถือว่า

ข้อค�าถาม สอดคล้องกับทฤษฎีหรือเนื้อหา น�าไปใช้ได้ 

(Wongpiriyayota et al., 2005) โดยแบบสอบถามแต่ละ

ส่วน มีค่า CVI ดังนี้ แบบวัดความเช่ือด้านสุขภาพและแบบ

วัดพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเอง รวมเท่ากับ 0.96 

และ 0.95 ตามล�าดับ จากนั้นน�าไปทดลองใช้ (try out) 

กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ศึกษา 

จ�านวน 30 ราย จากนั้นน�ามาค�านวณหาค่าความเช่ือมั่น 

โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha-coefficient) โดยพิจารณาความเหมาะสมของค่า 

ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไปจากผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพ แบบสอบถาม

วัดพฤติกรรมการจัดการตนเอง ได้ค่าเท่ากับ 0.95 และ 

0.87 ตามล�าดับ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เลขท่ี (COA No.574/2016) แล้วด�าเนินการพิทักษ์สิทธิแก่

กลุ่มตัวอย่างแล้วโดยรวบรวมข้อมูลวนบุคคล วัดพฤติกรรม

การจัดการสุขภาพตนเอง ด�าเนินกิจกรรมในกลุ่มทดลอง 

ตามโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองและเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและ 

เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง และกลุ่ม

เปรียบเทียบ 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ใน

ส่วนของข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ จ�านวน 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด

2.ใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics)

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเช่ือด้านสุขภาพและ

พฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเอง ได้แก่ Independent 

t-test และ Paired t-test
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ผลกำรวิจัย 

1. กลุ่มทดลองและกลุม่เปรยีบเทยีบ ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง ร้อยละ 74.3 อายุเฉลี่ย 56 ปี อายุระหว่าง 35-

59 ปี ร้อยละ 65.7 มีค่าดัชนีมวลกายอ้วน (25.00-29.99) 

ร้อยละ 51.4 และร้อยละ 28.6 ตามล�าดับ รอบเอวเกิน

เกณฑ์ ร้อยละ 74.3และร้อยละ 71.4 ตามล�าดับ ระดับ

การศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 88.6 ศาสนาพุทธ ร้อย

ละ 100 อาชีพเป็นเกษตรกร ร้อยละ 45.7 รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน ≤ 5,700 บาท ร้อยละ 80 และร้อยละ 88.6ตาม

ล�าดับระยะเวลาเป็นโรคเบาหวานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 

ปี ร้อยละ 74.3 และร้อยละ 91.4 ตามล�าดับ ระยะเวลา 

มีโรคประจ�าตัว เป็นภาวะไขมัน ร้อยละ 77.2และร้อยละ 

94.2 ตามล�าดับ

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ย

ความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวมและรายด้านทุกด้านได้แก่ 

ได้แก่ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

ด้านการรับรู้ความรุนแรง ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการ

ปฏิบัติ และด้านการรับรู้อุปสรรคจากการปฏิบัติ ระหว่าง

กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบหลังได้รับโปรแกรมฯ พบ

ว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าและแตกต่าง อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ตาราง 1)

ตำรำง 1 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อด้านสุขภาพ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมฯ

SD t P-value SD t P-value

ภำพรวมควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ

กลุ่มทดลอง 94.02 10.35 109.28 6.70

กลุ่มเปรียบเทียบ 91.65 4.42 91.42 6.68

ด้ำนกำรรับรู้โอกำสเสี่ยง

กลุ่มทดลอง 18.82 3.92 22.28 1.79

กลุ่มเปรียบเทียบ 17.97 1.50 18.22 1.82

ด้ำนกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค

กลุ่มทดลอง 26.28 25.08 30.85 2.61

กลุ่มเปรียบเทียบ 25.08 2.56 25.54 2.76

กลุ่มทดลอง 31.65 4.39 35.54 2.99

กลุ่มเปรียบเทียบ 30.05 4.39 29.14 3.84

ด้ำนกำรรับรู้อุปสรรคจำกกำรปฏิบัติ

กลุ่มทดลอง 17.09 4.01 20.60 3.34

กลุ่มเปรียบเทียบ 18.49 2.06 18.62 2.33

รำยกำร
ก่อนได้รับโปรแกรมฯ ( n = 35 ) หลังได้รับโปรแกรมฯ ( n = 35 )

1.25

1.21

1.41

1.90

-1.83

.22

.23

.16

.06

.07

11.17

9.41

8.27

7.78

2.86

.000

.000

.000

.000

.006

ด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์จำกกำรปฏิบัติ



274 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อด้าน

สุขภาพในกลุ่มทดลองหลังจัดโปรแกรม พบว่าภาพรวม

และรายด้านทุกด้านได้แก่ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ

การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ด้านการรับรู้ 

ความรุนแรงของโรคเบาหวาน ด้านการรับรู้ประโยชน์จาก

การปฏิบัติ และด้านการรับรู้อุปสรรคจากการปฏิบัติ มีค่า

คะแนนเฉลีย่สงูกว่าและแตกต่างจากก่อนจดัโปรแกรมอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(ตาราง 2)

ตำรำง 2 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่อด้านสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดับน�้าตาลไม่ได้ ภายใน
กลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรมฯ (n= 35)

รำยกำร SD t df P-value

ควำมเชื่อด้ำนสุขภำพ

ก่อนจัดโปรแกรม 94.02 10.35

หลังจัดโปรแกรม 109.28 6.70

ด้ำนกำรรับรู้โอกำสเสี่ยง

ก่อนจัดโปรแกรม 18.82 3.92

หลังจัดโปรแกรม 22.28 1.79

ก่อนจัดโปรแกรม 26.28 4.32

หลังจัดโปรแกรม 30.85 2.61

ก่อนจัดโปรแกรม 31.65 4.39

หลังจัดโปรแกรม 35.54 2.99

ก่อนจัดโปรแกรม 17.27 4.02

หลังจัดโปรแกรม 20.61 3.34

ด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์จำกกำรปฏิบัติ

ด้ำนกำรรับรู้อุปสรรคจำกกำรปฏิบัติ

ด้ำนกำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรค

-8.36 34 0.000

-4.49 34 0.000

-6.95 34 0.000

-4.96 34 0.000

-4.20 34 0.000

4. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

จัดการสุขภาพตนเองโดยรวมและรายด้านทุกด้านได้แก่ 

ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและออกก�าลังกาย ด้านเลือก

รับประทานอาหารทีเ่หมาะสม ด้านใช้ยาอย่างมปีระสทิธผิล 

ด้านเฝ้าติดตามระดับน�้าตาลในเลือดตนเอง ด้านแก้ปัญหา

เก่ียวกับน�้าตาลในเลือด ด้านลดความเสี่ยงต่อการเกิด

โรคแทรกซ้อนและ ด้านปรับตัวด�าเนินชีวิตอยู่กับโรคเบา

หวาน ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบหลังได้รับ 

โปรแกรมฯ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าและแตกต่าง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ตาราง 3)
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ตำรำง 3 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดับน�้าตาล
ไม่ได้ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมฯ

SD t P-value SD t P-value

กลุ่มทดลอง 127.48 16.11 153.57 11.21 12.16 0.000

กลุ่มเปรียบเทียบ 122.08 11.08 122.00 10.50

กลุ่มทดลอง 16.20 4.08 23.82 2.36 9.70 0.000

กลุ่มเปรียบเทียบ 17.08 3.71 17.85 2.78

กลุ่มทดลอง 22.22 4.49 36.08 2.84 12.92 0.000

กลุ่มเปรียบเทียบ 21.08 4.25 25.00 4.21

กลุ่มทดลอง 14.80 2.22 17.85 2.30 5.96 0.000

กลุ่มเปรียบเทียบ 15.14 1.84 14.74 2.06

กลุ่มทดลอง 9.08 3.48 11.74 1.46 4.96 0.000

กลุ่มเปรียบเทียบ 10.85 2.49 9.74 1.88

กลุ่มทดลอง 9.22 3.08 11.42 1.82 4.60 0.000

กลุ่มเปรียบเทียบ 10.34 2.13 9.34 1.97

กลุ่มทดลอง 30.60 2.81 30.85 2.73 3.42 0.000

กลุ่มเปรียบเทียบ 30.17 4.94 27.82 4.48

กลุ่มทดลอง 19.11 3.74 21.77 2.68 6.69 0.000

กลุ่มเปรียบเทียบ 18.82 2.20 17.48 2.68

รำยกำร
ก่อนได้รับโปรแกรมฯ ( n = 35 ) หลังได้รับโปรแกรมฯ ( n = 35 )

1.634

-.951

5.880

-1.936

2.448

.107

.345

.076

.057

.071

ด้ำนใช้ยำอย่ำงมีประสิทธิผล

พฤติกรรมกำรจัดกำรสุขภำพโดยรวม

ด้ำนเคลื่อนไหวร่ำงกำยและออกก�ำลังกำย

ด้ำนเลือกรับประทำนอำหำรที่เหมำะสม

ด้ำนเฝ้ำติดตำมระดับน�้ำตำลในเลือดตนเอง

ด้ำนแก้ปัญหำเกี่ยวกับน�้ำตำลในเลือด

ด้ำนลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคแทรกซ้อน

ด้ำนปรับตัวด�ำเนินชีวิตอยู่กับโรคเบำหวำน

-1.762

.446

4.479

.0.83

.657

.065
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5.ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

จัดการสุขภาพตนเองโดยรวมและรายด้านทุกด้านได้แก่ 

ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและออกก�าลังกาย ด้านเลือก

รับประทานอาหารที่เหมาะสมด้านใช้ยาอย่างมีประสิทธิผล 

ด้านเฝ้าติดตามระดับน�้าตาลในเลือดตนเอง ด้านแก้ปัญหา

เก่ียวกับน�้าตาลในเลือด ด้านลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

แทรกซ้อนก่อน และด้านปรับตัวด�าเนินชีวิตอยู่กับโรคเบา

หวานภายในกลุม่ทดลองก่อนและหลงัได้รบัโปรแกรมฯ พบ

ว่า ค่าคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการจดัการสขุภาพสงูกว่าและ

แตกต่าง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตาราง 4)

ตำรำง 4 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดับน�้าตาล
ไม่ได้ ภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรมฯ (n= 35)

กลุ่มทดลอง SD t df P-value

 ก่อนจัดโปรแกรม 127.48 16.11

 หลังจัดโปรแกรม 153.57 11.21

 ก่อนจัดโปรแกรม 16.20 4.08

 หลังจัดโปรแกรม 23.82 2.36

 ก่อนจัดโปรแกรม 22.22 4.49

 หลังจัดโปรแกรม 36.08 2.84

 ก่อนจัดโปรแกรม 14.80 2.22

 หลังจัดโปรแกรม 17.85 2.30

 ก่อนจัดโปรแกรม 9.08 3.48

 หลังจัดโปรแกรม 11.74 1.46

 ก่อนจัดโปรแกรม 9.22 3.08

 หลังจัดโปรแกรม 11.42 1.82

 ก่อนจัดโปรแกรม 30.60 2.81

 หลังจัดโปรแกรม 31.85 2.73

 ก่อนจัดโปรแกรม 19.11 3.739

 หลังจัดโปรแกรม 21.77 2.679

ด้ำนใช้ยำอย่ำงมีประสิทธิผล

พฤติกรรมกำรจัดกำรสุขภำพโดยรวม

ด้ำนเคลื่อนไหวร่ำงกำยและออกก�ำลังกำย

ด้ำนเลือกรับประทำนอำหำรที่เหมำะสม

ด้ำนเฝ้ำติดตำมระดับน�้ำตำลในเลือดตนเอง

ด้ำนแก้ปัญหำเกี่ยวกับน�้ำตำลในเลือด

ด้ำนลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคแทรกซ้อน

ด้ำนปรับตัวด�ำเนินชีวิตอยู่กับโรคเบำหวำน

-11.71 34 <0.001

-11.76 34 <0.001

-19.01 34 <0.001

-8.45 34 <0.001

-4.50 34 <0.001

-4.25 34 <0.001

-.49 34 0.025

-3.286 34 0.002
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การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความเชือ่ด้านสขุภาพ 

พบว่า ภายหลังจัดโปรแกรมพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวมและรายด้านทุกด้าน สูง

กว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม

สนับสนุนการจดัการสขุภาพตนเองของผูป่้วยเบาหวานชนดิ

ที่ 2 ที่ควบคุมระดับน�้าตาลไม่ได้ ในกิจกรรมสร้างการรับ

รู้ สู่การปฏิบัติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อด้าน

สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นกิจกรรมท่ีสร้าง

การรับรู ้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนขอโรค

เบาหวาน รับรู้ความรุนแรงของโรคการรับรู้ประโยชน์จาก

การปฏิบัติ และรับรู้อุปสรรคจากการปฏิบัติ เป็นกิจกรรม

ที่ใช้ส�าหรับการประเมินปัญหาเพื่อเตรียมความพร้อม

ทางสุขภาพ ผลักดันให้กลุ่มทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม สอดคล้องกับแนวคิดความเชื่อทางสุขภาพของ 

Becker et al. (1997) คือบุคคลจะแสดงพฤติกรรมสุขภาพ

อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคบุคคลนั้น

ต้องมีการรับรู้ว่า ตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้น

จะต้องมีความรุนแรงต่อชีวิต การปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงจาก

การเป็นโรคก่อให้เกิดผลดีแก่ตนเองโดยการลดโอกาสเสี่ยง

หรือ ช่วยลดความรุนแรงของโรคถ้าเกิดป่วยเป็นโรคนั้น ๆ

 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

จดัการสขุภาพตนเองพบว่า ภายหลงัจัดโปรแกรมพบว่ากลุม่

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเอง

โดยรวมและรายด้านทุกด้าน สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม

และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมสนับสนุนการจัดการ

สุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเองของ

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ เนื่องจากโปรแกรมสนับสนุน

การการสนับสนนุการจดัการตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวาน

ด้วยการประเมินตนเองในการตั้งเป้าหมายซึ่งกิจกรรมการ

ตั้งเป้าหมายเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสนับสนุนการจัดการ

สุขภาพตนเองโดยเป็นกจิกรรมทีเ่กดิจากความร่วมมอืของผู้

ป่วยและผู้ให้บริการโดยการปรึกษา ต่อรองและการตัดสิน

ใจร่วมกัน มีการก�าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติพฤติกรรมท่ี

จ�าเป็นที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยแต่ละคน ก�าหนด

ผลลัพธ์ท่ีต้องการ เพิ่มข้อผูกมัดให้กับผู้ป่วยในการปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้น�าไปสู่การปรับพฤติกรรมใน

การควบคุมโรค และป้องกันภาวะแทรกซ้อนสอดคล้องกับ

ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย Lock and Latham (1990) การ

ตั้งเป้าหมายท�าให้คนมีความมุ่งมั่น มีแรงจูงใจของความ

คิดแต่ละคนเพื่อน�าไปสู่การสร้างพฤติกรรม เฉพาะเจาะจง

ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ไปสู่ความตั้งใจและก่อ

ให้เกิดพฤติกรรมท่ีตอบสนองความต้องการด้วยวิธีการมี

ส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย ก�าหนดทิศทางของพฤติกรรม

ให้เกิดการปฏิบัติท่ีดีข้ึน

กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลและ

ประเมินข้อมูล เป็นกิจกรรมท่ีน�าไปสู่การตัดสินใจบันทึก

ข้อมูลวันท่ีจดบันทึก เขียนเป้าหมายและแผนปฏิบัติลง

ในแบบบันทึกโดยมีการก�ากับลดพฤติกรรมเสี่ยงเฝ้าระวัง

ตนเองส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเองประกอบด้วย 

ด้านการควบคุมอาหาร ด้านการควบคุมการออกก�าลัง

กาย ด้านการใช้ยา และด้านการลดความเสี่ยงของโรคเบา

หวาน โดยจดบันทึกทุกวัน การสังเกตอาการตนเอง และ

การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง การเฝ้าระวังตนเองเป็นส่ิง

ท่ีจะช่วยให้บรรลุตาเป้าหมายท่ีตั้งไว้สอดคล้องกับ แนวคิด

การจัดการตนเองการที่ผู ้ป่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

การเฝ้าระวังตนเอง (self-monitoring) หรือการสังเกต

ตนเอง (self-observation) และการบันทึกข้อมูลเกี่ยว

กับตนเอง (self-recording) เกี่ยวกับอาการหรืออาการ

แสดง ท่ีบ่งบอกถึงความผิดปกติ จะท�าให้ผู้ป่วยเกิดการเต

รียมว่าต้องเฝ้าระวัง อาการหรือสังเกตความผิดปกติอะไร

บ้าง เพื่อน�ามาใช้ สังเกต เฝ้าระวัง และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง โดย Creer and Holroyd (2000) กล่าวว่าการเฝ้า

ระวังตนเองเป็นปัจจัยส�าคัญต่อ การจัดล�าดับความส�าคัญ

ของปัญหา และน�าไปสู่ความส�าเร็จในการจัดการตนเอง 

(Creer & Holroyd, 2000) 

 กจิกรรมการลงมอืปฏบิตัขิองผูป่้วย โดยการจดัการ

สุขภาพตนเองลงมือปฏิบัติการวางแผนตามวิธีตามบริบท

ของแต่ละคนทีแตกต่างท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมซ่ึงการลงมือปฏิบัติตามเป้าหมายของผู้ป่วยซึ่ง

เกิดจากการรับรู้ข้อมูล การประเมินปัญหาและการเลือก

วิธีการปฏิบัติเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้ตามเป้าที่ตั้ง

ไว้สอดคล้องกับ แนวคิดการจัดการาตนเอง Creer and 
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Holroyd (2000) กล่าวว่า การลงมือปฏิบัติเป็นกรปฏิบัติ

การจดัการตนเองในการควบคมุความเจบ็ป่วยหรอืความผดิ

ปกติที่ เป็นผลจากความเจ็บป่วย ซึ่งพฤติกรรมการจัดการ

ตนเองที่ส�าคัญในการควบคุม โรคเรื้อรังประกอบด้วยการ

รับประทานอาหารตามหลัก โภชนาการ การออกก�าลัง

กายหรือมีกิจกรรมทางกายที่ เหมาะสม การใช้ยาอย่าง

ถูกต้อง การเฝ้าระวังอาการผิดปกติ และอาการแสดงของ

ภาวะแทรกซ้อนทั้งเฉียบพลันและ เร้ือรัง การจัดการกับ

ความเครียด และการหลีกเลี่ยงปัจจัย เสี่ยงหรือพฤติกรรม

เสี่ยงที่ท�าให้โรคมีความรุนแรงขึ้น เกิดภาวะแทรกซ้อนตาม

มา

 กิจกรรมสะท้อนการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ ผู้ป่วยกับผู้ให้บริการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติการ

จัดการสุขภาพตนเอง เป็นกิจกรรมที่ท�าให้เกิดการสะท้อน

กับผู้ให้บริการในขณะเยี่ยมบ้านและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้

ป่วยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีระหว่างผู้ป่วยกันเอง

ท�าให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านการเล่า

เรือ่งราว หรอืจากต้นแบบท�าให้ปรับเปลีย่นวธิกีารปฏบิตัเิพือ่

ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ส่งผลให้คะแนนเฉลีย่พฤตกิรรม

การจัดการสุขภาพสูงกว่าก่อนจัดโปรแกรมสอดคล้องกับ 

แนวคิดของ Creer and Holroyd (2000) การสะท้อน

ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการประเมินตนเอง

ของบคุคลเกีย่วกบัสิง่ทีล่งมอืปฏบิตัว่ิาเป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่ตนเองก�าหนดไว้หรือไม่รวมทั้งการประเมินความต้องการ 

การฝึกทักษะและความช�านาญ เพื่อให้บุคคลสามารถ คาด

การณ์ถึงการปฏิบัติจริง หรือต้องฝึกทักษะเพ่ิมเติม และ

ทราบข้อจ�ากัดของตนเองในการปฏิบัติเป็นการช่วย ให้

ทักษะการจัดการตนเองคงอยู่ต่อไป ซึ่งมีความส�าคัญ ใน

การท�าให้บุคคลมีการปฏิบัติพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน เป็นกิจกรรมที่ท�าให้เกิด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ป่วย ท�าให้ผู้ป่วยเบา

หวานได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวความส�าเร็จ ความล้มเหลว

ในการปฏิบัติอันจะน�าไปสู่กระบวนการเสริมพลังผู้ป่วย

ให้เกิดการจัดการตนเองได้ ดังนั้นในการจัดโปรแกรมการ

เยี่ยมบ้านจึงควรบรรจุในโปรแกรมสอดคล้องกับการศึกษา 

Teratongkom, Prasatgaw, and Maneesriwongkul 

(2014) การเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ของ

การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ และวางแผนแก้ไข้ปัญหาร่วม

กับครอบครัว โดยยึดการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยประเมินการ

วเิคราะห์สถานการณ์ปัญหา ตดัสนิใจ ก�าหนดเป้าหมาย และ

วางแผนการดแูลร่วมกนัตลอดจนให้ความรูเ้รือ่งโรค พฒันา

ทักษะท่ีจ�าเป็นส่งผลให้เกิดการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ด้วยตนเองและสอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วยสามารถลง

ลึกรายบุคคล

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้

 ในการน�าโปรแกรมนี้ไปใช้ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

ต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจ และมทีกัษะเกีย่วกบัการสนบัสนุน

การจัดการสุขภาพตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะท�าให้

บุคคลเกิดพฤติกรรมการจัดการตนเอง นอกจากนี้ต้อง

มีความเป็นผู้น�าสูง คอยกระตุ้น คอยติดตาม ให้ผู้ป่วยมี

ปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มและดึงศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละ

คนให้เกิดทักษะ เกิดความเช่ือด้านสุขภาพ ในการปฏิบัติ

พฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อให้เกิดผลเป็นไปตามเป้า

หมายท่ีตั้งไว้

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1.ควรศกึษาและตดิตามผลของโปรแกรมสนบัสนนุ

การจัดการสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่องโดยขยายเวลาใน

การติดตามผล 6 เดือนหรือ 1 ปี เพื่อประเมินการคงอยู่

ของพฤติกรรมการจัดการตนเองในระยะยาว

2. ควรน�าโปรแกรมไปประยกุต์ในการจดัโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการตนเองในการดูแลผู้ป่วย

โรคเรื้อรังอื่นเช่น โรคความดันโลหิตสูงในรพ. และ รพ.สต.
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาปัจจัยด้านชีววิทยา ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมและวัฒนธรรม การรับ

รู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคฯ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มชาวไทยทรงด�า กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกลุ่ม

ชาวไทยทรงด�า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านน�้าเรื่อง จังหวัดสุโขทัย จ�านวน 176 คน ได้จากการเทียบสัดส่วน

ของจ�านวนตัวอย่าง(n) ต่อตัวแปรต้น(independent  variable) ตามหลักการของ Hair  JF. et.al (1998) สุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย (simple random sampling)  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ผลการวิจัย พบว่า เพศหญิง ร้อย

ละ 59.10 มีอายุเฉลี่ย 61.72 ปี (S.D. = 11.84) ระยะเวลาการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่ต�่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 

64.77 โรคหรือภาวะอื่นที่เป็นร่วมด้วย คือ ภาวะไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 52.70 การรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง ( = 

4.66, SD = 0.59)  แรงจูงใจในตนเอง ( = 4.62, SD = 0.52) การรับรู้ประโยชน์ฯ ( = 4.59, SD = 0.56) มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับสูงมาก ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ( = 4.22, SD = 0.74) การรับรู้สมรรถนะแห่งตน ( = 4.02, SD = 0.80) 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ส่วนการรับรู้อุปสรรคฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ( = 2.05, SD = 0.46) พฤติกรรมการส่ง

เสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( = 3.88, SD = 0.43)  ด้านโภชนาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.45, 

SD = 0.49) ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การรับรู้สมรรถนะแห่งตน การรับรู้อุปสรรคฯ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

และอายุ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 60.8

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ , โรคความดันโลหิตสูง , ชาวไทยทรงด�า

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง

ชำวไทยทรงด�ำ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบ้ำนน�้ำเรื่อง จังหวัดสุโขทัย
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บทน�ำ 

โรคความดันโลหิตสูง นับเป็นปัญหาสาธารณสุข

ที่ส�าคัญของโลก ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศ

ท่ีก�าลังพัฒนา รายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า

จ�านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลก มีจ�านวนถึง 970 

ล้านคน โดยในจ�านวน 330 ล้านคนอยู่ในประเทศที่พัฒนา

แล้วและอีก 640 ล้านคนอยู่ในประเทศก�าลังพัฒนา มีการ

คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) ผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูงจะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเป็น 1.56 พันล้านคน (World 

Health Organization, 2011) จากการศึกษา พบว่า ภาวะ

อ้วน การสูบบุหรี่ การไม่ออกก�าลังกาย การรับประทาน

เค็ม การดื่มแอลกอฮอล์แบบหนัก ความเครียด เชื้อชาติ 

และคนในครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นโรคความดันโลหิต

สูง เป็นสาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง (Aronow, 

Fleg and Pepine, 2011) 

สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย 

พบว่าในปี 2558 มีผู ้เสียชีวิตจากสาเหตุความดันโลหิต

สูง เป็นจ�านวน 7578 คน สูงกว่าปี 2556 และ 2557 ที่

มีผู ้เสียชีวิตจากสาเหตุความดันโลหิตสูง จ�านวน 5165 

และ 7115 คน ตามล�าดับ (Ministry of Public Health, 

2016) สถานการณ์ป่วยและเข้ารบัการรกัษาในสถานบรกิาร

สาธารณสุขด้วยโรคความดันโลหิตสูงเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 

2556 - 2558 พบว่า อัตราผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน มี

อัตราป่วยเท่ากับ 1621.72 , 1710.89 และ 1894.46 ต่อ

แสนประชากรตามล�าดับ(Ministry of Public Health, 

2016) ในเขตบริการสุขภาพ ท่ี 2 เปรียบเทียบ 5 จังหวัด 

พบว่า จังหวัดสุโขทัยมีอัตราความชุกของผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูงสูงท่ีสุด ตั้งแต่ปี 2557 – 2559 คือ มีอัตราความ

ชุกเท่ากับ 19951.63 , 19945.95 และ 19953.98 ต่อ

แสนประชากร ตามล�าดับ (Ministry of Public Health, 

2016)  และพบอัตราป่วยตาย ตั้งแต่ปี 2553 – 2557 

Abstract

 The purposes of this descriptive research were to study biological factors, psychological  

factors, social and culture factors, and the perceived of benefits of barriers and self-efficacy.  

Factors promoting healthy behavior and factors affecting promotion of healthy behaviors among 

Thai Song Dam hypertension patients were studied. Sampling was used to select 176 Thai Song Dam  

Hypertension patients. From the equation of the number of samples (n) to the independent  

variable according to the principle of Hair JF et.al (1998). The instruments were questionnaires. Data 

was analyzed by using mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. The  

results showed that: most subjects were women (59.10%), average age was 61.72 years (SD = 11.84), 

period of disease was fewer than 5 years (64.77%), and dyslipidemia were highest of comorbidity 

disease (52.70%) Additionally, the highest mean scores were as follows: perceived self-health was 

 (  = 4.66, SD = 0.59),  self-motivation ( =4.62, SD = 0.52) and perception  of  benefits ( = 4.59,  

SD = 0.56)..Self-esteem ( =4.22, SD = 0.74) and self-efficacy (  = 4.02, SD = 0.80) were highest mean 

scores among these categories. Perception of barriers (  = 2.05, SD = 0.46) was a low mean score. 

The total mean score of health promoting behavior was in a high level ( = 3.88, SD = .43). Nutrition 

aspects were moderate level ( = 3.45, SD = .49). The factors that significantly affect promotion of 

healthy behavior were self-esteem, perceived self-efficacy, perceived barriers, social, culture and age. 

Factors that can predict the promotion of healthy behavior of sample group were 60.8%. 

Keywords: health promoting behaviors, hypertension, Thai song dam people
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จ�านวน 5.48 , 4.32 , 4.15 , 7.47 และ 14.11 ตามล�าดับ 

(Sukhothai Provincial Health Office, 2016) ส่งผล

ให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ก�าหนดให้ปัญหา

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง เป็นนโยบายของจังหวัดที่ต้องวางแผน

แก้ไข สถานการณ์ผู ้ป่วยความดันโลหิตสูงของจังหวัด

สุโขทัย เปรียบเทียบรายอ�าเภอ ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 

พบว่า อ�าเภอกงไกรลาศ พบจ�านวนผู้ป่วยความดันโลหิต

สูงมากเป็นอันดับที่ 5 ของจังหวัดสุโขทัย พบอัตราป่วยมี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เท่ากับ 911.32 , 1217.98 และ 

1372.16 ต่อแสนประชากรตามล�าดับ 

ต�าบลท่าฉนวนเป็นต�าบลที่มีอัตราความชุกของ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากเป็นอันดับ 1 ของอ�าเภอ

กงไกรลาศ โดยตั้งแต่ปี 2556 – 2558 พบอัตราความชุก 

เท่ากับ 18.90 , 19.27 และ 21.07 ตามล�าดับ (Sukhothai 

Provincial Health Office, 2016) อีกทั้งจากรายงานการ

เฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อของจังหวัดสุโขทัย ในปี 2557 - 2558 

พบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความ

ดันโลหิตได้ดีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้าน

น�้าเรื่อง จ�านวนเท่ากับร้อยละ 31.11 และ 35.08 ตาม

ล�าดับ(Sukhothai Provincial Health Office, 2016) 

โดยตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขก�าหนดว่า จ�านวนผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 

ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ต�าบลท่าฉนวน เป็น 1 ต�าบลของจ�านวน 11 ต�าบล

ของอ�าเภอกงไกรลาศ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนท้อง

ถิ่นดั้งเดิม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40 อพยพมาจากจังหวัด

สุพรรณบุรี เพชรบุรี ซึ่งมีเชื้อสายมาจากลาวโซ่ง(ไทยทรง

ด�า) อพยพมาจากเขตสิบสองจุไท เวียดนามตอนเหนือ 

(Thachanuan Sub-district Administration Organiza-

tion, 2015) สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มไทย

ทรงด�า ตั้งแต่ปี 2556 -2558 พบอัตราป่วยโรคความดัน

โลหิตสูงกลุ่มชาวไทยทรงด�า เท่ากับ ร้อยละ 8.50 , 10.54 

และ 11.04 ตามล�าดับ กลุ่มชาวไทยพื้นบ้าน เท่ากับ 8.42 

, 8.46 และ 9.12 ตามล�าดับ ซึ่งพบว่าอัตราป่วยของชาว

ไทยทรงด�าสูงกว่าชาวไทยพื้นบ้าน(Ban-Namruang Sub-

district Health Promotion Hospital, 2016) 

ชาวไทยทรงด�านัน้เป็นกลุม่ชนทีม่เีอกลกัษณ์เป็นของตนเอง 

ทั้งวิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ โดยมี

สภาวะสขุภาพและการดแูลสขุภาพผ่านความเชือ่ ประเพณี 

วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา โดยมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การรับประทานอาหารรส

เค็ม เผ็ด หวาน การออกก�าลังกายยังไม่มีรูปแบบชัดเจน 

เป็นต้น (Parnthong et al., 2008) การรับประทานอาหาร

รสเค็มเป็นแบบแผนการรับประทานอาหารของชาวไทย

ทรงด�า เมื่อประเมินภาวะสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงชาวไทย

ทรงด�าอายุ 40 ปีข้ึนไป พบว่า รับประทานอาหารรสเค็ม

เป็นประจ�า ร้อยละ 70.45 ใช้ผงชูรสปรุงอาหารเป็นประจ�า 

ร้อยละ 76.13 (Buasonte et al., 2009)

โรคความดันโลหิตสูงหากไม่ได้รับการรักษาหรือ

ควบคุมให้อยู่ในระดับปกติแล้วนั้น จะส่งผลท�าให้เกิดการ

ท�าลายอวัยวะต่าง ๆ และเกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรค

หลอดเลือดในสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไต และ

ภาวะหัวใจวาย (Buranakitcharoen, 2010) โดยความ

เสี่ยงหรือภาวะแทรกซ้อนสามารถป้องกันและแก้ไขได้

โดยการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงพฤติกรรมส่ง

เสรมิสขุภาพเป็นกจิกรรมทีบ่คุคลกระท�าเพือ่เพิม่ความผาสกุ 

และบรรลุเป้าหมายในชีวิต โดยมุ่งเน้นการกระท�าเพื่อให้

มีสุขภาพท่ีดีข้ึน (Pender, Murdaugh, and Parsons, 

2006) พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ และคณะ 

เป็นกิจกรรมหรือแบบแผนการด�าเนินชีวิตของบุคคลซึ่ง

ด�ารงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ของบุคคลจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ เมื่อบุคคลรับรู้ว่าการ

กระท�าจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน มุ่งส่งเสริมให้

บรรลุถึงความส�าเร็จในชีวิตเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

เป็นการปฏิบัติในทางบวก โดยในการปฏิบัติพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพของบุคคลจะข้ึนอยู่กับปัจจัย 2 ด้าน หรือ 2 

มโนทัศน์หลัก คือ มโนทัศน์ด้านลักษณะและประสบการณ์

ส่วนบุคคล และมโนทัศน์ด้านอารมณ์และความคิดที่เฉพาะ

เจาะจงกับพฤติกรรม (Pender et al., 2006) 

ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มชาวไทยทรงด�า ตาม

บริบทของชุมชน ว่าปัจจัยด้านใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชาวไทยทรงด�าเป็นอย่างไร โดย

ศึกษาปัจจัยที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ได้แก่ มโนทัศน์
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ด้านลักษณะและประสบการณ์ส่วนบุคคล ผู้วิจัยศึกษา อายุ 

เพศ โรคหรือภาวะอื่นที่เป็นร่วมด้วย ระยะเวลาในการเป็น

โรค ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง การรับ

รู้ภาวะสุขภาพของตนเอง ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

มโนทัศน์ด้านอารมณ์และความคิดที่เฉพาะเจาะจงกับ

พฤติกรรม ผู้วิจัยศึกษา ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ ด้าน

การรับรู้อุปสรรค และด้านการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ

การปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพ ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาที่ได้จะ

สามารถน�าไปใช้ในการวางแผนการด�าเนินงานด้านการ

ดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตามบริบทของพื้นที่ และ

เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านวิชาการส�าหรับผู ้สนใจเกี่ยวกับ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

กลุ่มชาวไทยทรงด�าในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาปัจจยัด้านอาย ุเพศ โรคหรอืภาวะอืน่

ที่เป็นร่วมด้วย ระยะเวลาในการเป็นโรค ความรู้สึกมีคุณค่า

ในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง การรับรู้ภาวะสุขภาพของ

ตนเอง ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม การรับรู้ประโยชน์

ของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรค

ของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการรับรู ้

สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ของผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูกลุม่ชาวไทยทรงด�า ของโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านน�้าเรื่อง จังหวัดสุโขทัย

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูงกลุ่มชาวไทยทรงด�า ของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านน�้าเรื่อง จังหวัดสุโขทัย

 3. เพือ่ศกึษาปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสรมิสขุ

ภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มชาวไทยทรงด�า 

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านน�้าเรื่อง จังหวัด

สุโขทัย

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้ประยกุต์ใช้แนวคดิทฤษฎี

การส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ศึกษาพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชาวไทยทรง

ด�า  ตามแนวคิดทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ 

(Pender, 2006) เน้นท่ีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีเกิด

จากแรงจูงใจที่ต้องการยกระดับสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น 

ประกอบด้วยปัจจัยท่ีส�าคัญ 3 ปัจจัยหลัก คือ (1) ปัจจัย

ด้านคุณลักษณะและประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งประกอบ

ด้วย 2 ปัจจัยย่อย คือ พฤติกรรมเดิมท่ีเคยเกิดข้ึนมาก่อน 

และปัจจัยส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยย่อย 3 ด้าน 

ได้แก่ลักษณะทางชีววิทยา ลักษณะทางด้านจิตใจ ลักษณะ

ทางสังคมวัฒนธรรม (2) ปัจจัยด้านความคิดและความรู้สึก

ที่เฉพาะกับพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วย 6 มโนทัศน์ คือการ

รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรู้อุปสรรค

ของการปฏบิตัพิฤตกิรรม การรบัรูส้มรรถนะแห่งตน อารมณ์

ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติพฤติกรรม อิทธิพลระหว่างบุคคล 

และอิทธิพลจากสถานการณ์ (3) ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม 

ได้แก่ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงประกอบด้วย 6 ด้าน

ย่อย ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ กิจกรรมทางกาย 

โภชนาการ ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การพัฒนาจิต

วิญญาณ และการจัดการความเครียด

การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยเลือกศึกษามโนทัศน์ด้าน

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านลักษณะทางชีววิทยา ได้แก่ เพศ 

อายุ โรคหรือภาวะอื่นที่เป็นร่วมด้วย  ระยะเวลาในการ

เป็นโรค  ด้านลักษณะทางด้านจิตวิทยา  ได้แก่  ความ

รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง  การรับรู้ภาวะ

สุขภาพของตนเอง  ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม  มโนทัศน์

ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม  มโนทัศน์

ด้านการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม  มโนทัศน์

ด้านการรับรู้สมรรถนะแห่งตน  และมโนทัศน์ผลลัพธ์ด้าน

พฤติกรรม เพนเดอร์ (Pender, 2006)  ได้กล่าวว่าความ

รู้ด้านสุขภาพเป็นกระบวนการให้ความรู้ กระตุ้นและช่วย

เหลือบุคคลในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ

ปรับปรุงรูปแบบในการด�าเนินชีวิตให้เหมาะสมเพื่อสุขภาพ

และความเป็นอยู่ท่ีดี

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

มีดังนี้ 1)คุณลักษณะและประสบการณ์ของบุคคล ได้แก่ 

ปัจจัยด้านชีววิทยา ได้แก่ อายุ (Kulthonkittidech , 
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2014) ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง (Rodkhum, 2014) แรงจูงใจในตนเอง (Thong-

tang & Seesawang, 2014) การรับรู้ภาวะสุขภาพของ

ตนเอง (Jariyasakulwong et al, 2015) ปัจจัยด้านสังคม

วัฒนธรรม (Buasonte et al., 2009) 2)อารมณ์และความ

คิดที่เฉพาะกับพฤติกรรม ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการ

ปฏบัิตพิฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ (Phraiwong et al., 2016) 

การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

(Phraiwong et al., 2016) การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ

การปฏบัิตพิฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ (Jaiyangyeun, 2008) 

รายละเอียดแสดงในกรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ปัจจัยด้ำนชีววิทยำ  ได้แก่  

 - เพศ

 - อายุ  

 - โรคหรือภาวะอื่นที่เป็นร่วมด้วย

 - ระยะเวลาในการเป็นโรค

ปัจจัยด้ำนจิตวิทยำ ได้แก่

 - ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  

 - แรงจูงใจในตนเอง    

 - การรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง  

ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  

ปัจจัยด้ำนกำรรับรู ้ของกำรปฏิบัติ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ

 - การรับรู ้ประโยชน์ของการ

ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

 - การรับรู ้อุปสรรคของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

 - การรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน

การปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

พฤ ติ ก ร รมส ่ ง เ ส ริ ม 

สขุภำพของผูป่้วยควำม

ดันโลหิตสูงกลุ ่มชำว

ไทยทรงด�ำ

สมมติฐำนของกำรวิจัย

 อายุ เพศ โรคหรือภาวะอื่นที่เป็นร่วมด้วย ระยะ

เวลาในการเป็นโรค ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจ

ในตนเอง การรับรู ้ภาวะสุขภาพของตนเอง ปัจจัยด้าน

สังคมและวัฒนธรรม การรับรู ้ประโยชน์ของการปฏิบัติ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตน

ในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สามารถร่วมกัน

ท�านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูงกลุ่มชาวไทยทรงด�า

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (descrip-

tive research) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ป่วย

ความดันโลหิตสูงชาวไทยทรงด�า เขตรับผิดชอบของโรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านน�้าเรื่อง ต�าบลท่าฉนวน 

จงัหวดัสโุขทยั กลุม่ตวัอย่าง คอื ผูป่้วยความดนัโลหติสงูชาว

ไทยทรงด�าท่ีไม่มีปัญหาทางการได้ยินและสามารถสื่อสาร

ภาษาไทยได้เข้าใจ อีกทั้งให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการ

วจิยั ก�าหนดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้การเทยีบสดัส่วนของจ�านวน

ตัวอย่าง(n) ต่อตัวแปรต้น(independent  variable) ตาม

หลักการของ Hair, et al. (1998) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษา จ�านวน 176 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย (simple random sampling) โดยการจับฉลากแบบ

ไม่ใส่คืน (sampling without replacement) โดยการ

ท�าฉลากตามหมายเลขล�าดับหน้าชื่อจากทะเบียนผู้ป่วย

ความดันโลหิตสูง  ท่ีผู้วิจัยได้กรองเฉพาะหมู่  4, 5  และ  

12  ต�าบลท่าฉนวน  น�ามาจัดล�าดับใหม่  ได้กลุ่มตัวอย่าง

ตามหมายเลขท่ีจับฉลากได้

  



286 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียว

กับปัจจัยด้านชีววิทยา ได้แก่ อายุ เพศ โรคหรือภาวะอื่น

ที่เป็นร่วมด้วย และระยะเวลาในการเป็นโรค ลักษณะข้อ

ค�าถามเป็นแบบปลายเปิด และแบบปลายปิด แบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ 

ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีข้อค�าถามจ�านวน 7 ข้อ 

แรงจูงใจในตนเอง มีข้อค�าถามจ�านวน 7 ข้อ และการรับ

รู้ภาวะสุขภาพของตนเอง มีข้อค�าถามจ�านวน 6 ข้อ ส่วน

ที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

มีข้อค�าถามจ�านวน 10 ข้อ ประกอบด้วย ข้อค�าถามเก่ียว

กับด้านภาษา ด้านอาหาร ด้านความเชื่อ และด้านการดูแล

ตนเอง ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับ

รู้ ประกอบด้วยการรับรู้ประโยชน์ มีข้อค�าถามจ�านวน 7 

ข้อ การรับรู้อุปสรรค มีข้อค�าถามจ�านวน 7 ข้อ การรับรู้

สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

มีข้อค�าถามจ�านวน 6 ข้อ ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่ม

ไทยทรงด�า ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบดูแลสุขภาพ

ตนเอง ด้านกิจกรรมทางกายและการออกก�าลังกาย ด้าน

โภชนาการ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการพัฒนา

ทางจิตวิญญาณ และด้านการจัดการกับความเครียด มีข้อ

ค�าถามจ�านวน 30 ข้อ โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2 ถึง ส่วน

ที่ 5 ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของ Pender et al. (2006) 

โรคความดันโลหิตสูง และชาวไทยทรงด�า โดยแบ่งการวัด

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า(rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด แปลระดับคะแนน  

โดยน�าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย  โดยใช้หลักการแปรผล  

ดังนี้  ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ใช้พรรณนาข้อมูล

ระดับสูงมาก ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ใช้พรรณนา

ข้อมูลระดับสูง ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ใช้พรรณนา

ข้อมูลระดับปานกลาง ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ใช้

พรรณนาข้อมูลระดับน้อย ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 

ใช้พรรณนาข้อมูลระดับน้อยที่สุด (Kannasutra, 1999)  

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยตรวจ

สอบความตรงของเนื้อหา (content validity)โดยผู้ทรง

คุณวุฒิ 3 ท่าน ของแบบสอบถามท้ัง 5 ส่วน มีค่าดัชนีความ

สอดคล้องของข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 

0.67 – 1 โดยข้อค�าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ

ค�าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ต�่ากว่า 0.5 ผู้วิจัยได้ท�าการ

แก้ไขปรับปรุงข้อค�าถามตามค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แล้วน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กบักลุม่ตวัอย่าง

จ�านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเท่ียง (reliability) โดยผล

การหาค่าความเท่ียง (reliability) ของแบบสอบถาม ได้

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach‘s alpha 

coeffcient) แยกรายปัจจัย ได้ดังนี้ ความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง เท่ากับ 0.78 แรงจูงใจในตนเอง เท่ากับ 0.77 การ

รับรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง เท่ากับ 0.71 ปัจจัยด้าน

สังคมและวัฒนธรรม เท่ากับ 0.78 การรับรู้ประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เท่ากับ 0.87 การรับ

รู้อุปสรรคต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เท่ากับ 

0.88 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพ เท่ากับ 0.86 และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

เท่ากับ 0.86 ผู้วิจัยจึงน�าแบบสอบถามนี้ไปใช้ในการเก็บ

ข้อมูลจริง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยในครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง

เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2560 มีข้ันตอนในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

 1.ด�าเนินการขอหนังสือแนะน�าตัวจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงส�านักงานสาธารณสุข

อ�าเภอกงไกรลาศ เพื่อขออนุญาตท�าการศึกษาและเก็บ

ข้อมูล 

 2.อบรม/ชี้แจงท�าความเข้าใจกับผู้ช่วยเก็บข้อมูล

ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ จ�านวน 2 คน และอาสาสมัคร

สาธารณสุขท่ีเป็นชาวไทยทรงด�า จ�านวน 2 คน ช่วยแปล

ภาษา โดยช้ีแจงรายละเอียดวิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การ

แนะน�าตนเอง วัตถุประสงค์ สอบถามข้อมูล การพิทักษ์

สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และ

การเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย

3.ประสานงานผูอ้�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุ

ภาพต�าบลบ้านน�้าเรื่อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
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และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่าง 

ตามรายชื่อในทะเบียนผู้ป่วย โดยตัดชื่อผู้ป่วยที่ไม่ถูกจับ

ฉลากชื่อขึ้นมาออก 

 4.ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างใน

แต่ละหมู่บ้าน โดยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างรวมกลุ่มพร้อม

กัน ตามจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการสุ่มมาได้ของแต่ละ

หมู่บ้าน ผู้วิจัยและผู้ช่วยอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม

อย่างละเอียด และให้ซักถามสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ การบันทึกผล

ในแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้บันทึกด้วยตนเอง 

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ จะมีผู้ช่วย

ศึกษาที่เป็นชาวไทยทรงด�าจะอธิบายและอ่านข้อความ

ให้ฟังทีละข้อและบันทึกค�าตอบที่กลุ่มตัวอย่างเลือกลงใน

ช่องค�าตอบของแบบสอบถาม ผู้วิจัยและผู้ช่วยตรวจสอบ

ความครบถ้วนของค�าตอบ และถ้าข้อใดไม่ครบจะซักถาม

เพิ่มเติม เพื่อให้แบบสอบถามได้ค�าตอบครบสมบูรณ์

 5.น�าแบบสอบถามทีไ่ด้ไปวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติิ

ต่อไป

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

 การวิ จัยนี้ ได ้รับอนุมั ติจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้รับรองให้ด�าเนินโครงการวิจัย

ตามแนวทางหลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐาน

สากล จากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัย

นเรศวร  หมายเลข  IRB No.1017/59  วันที่  20  มกราคม  

2560  ผู้วิจัยได้มีการพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัย  โดยผู้วิจัย

แนะน�าตนเองและขอความยินยอมการเข้าร่วมการศึกษา

จากกลุ่มตัวอย่าง  ชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือ

ปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้สามารถยุติการเข้าร่วม

วิจัยในช่วงใดก็ได้  และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้  

ผลการวิจัยน�าเสนอเป็นภาพรวม

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ใช้ส�าหรับอธิบายปัจจัยด้านอายุ เพศ ระยะเวลา

การเป็นโรค และโรคหรอืภาวะอืน่ทีเ่ป็นร่วมด้วย ปัจจยัด้าน

ความรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง แรงจงูใจในตนเอง และการรับรู้

ภาวะสขุภาพของตนเอง ปัจจยัด้านสงัคมและวฒันธรรม การ

รับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การ

รบัรูอ้ปุสรรคในการปฏบิตัพิฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพ การรบั

รู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

กลุม่ไทยทรงด�า และใช้สถติอ้ิางองิในการวเิคราะห์ตวัแปรที่

ส่งผลต่อพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูป่้วยความดนัโลหิต

สูงกลุ่มไทยทรงด�า โดยใช้สถิติถดถอยพหุแบบเป็นขั้นตอน 

(stepwise multiple regression analysis)

ผลกำรวิจัย

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยปัจจัยด้านอายุ 

เพศ ระยะเวลาการเป็นโรค และโรคหรือภาวะอื่นที่เป็น

ร่วมด้วย ปัจจัยด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจ

ในตนเอง และการรับรู ้ภาวะสุขภาพของตนเอง ปัจจัย

ด้านสังคมและวัฒนธรรม การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนใน

การปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.10 

มีค่าเฉลี่ยอายุ เท่ากับ 61.72 ปี โดยมีช่วงอายุ 56 – 65 ปี 

มากท่ีสุด ร้อยละ 29.50 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 66 – 75 

ปี ร้อยละ 23.90 ระยะเวลาการเป็นโรคความดันโลหิตสูง 

ส่วนใหญ่ต�่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 64.77 เฉลี่ย 5.38 ปี ในส่วน

ของโรคหรือภาวะอื่นที่เป็นร่วมด้วย พบว่า จ�านวนกลุ่ม

ตัวอย่างมีภาวะไขมันในเลือดสูงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

52.70 กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านการรับรู้ภาวะ

สุขภาพของตนเองสูงที่สุด (     = 4.66, SD = 0.59) รองลง

มา ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในตนเอง (  = 4.62, SD = 

0.52) และด้านการรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ (  = 4.59, SD = 0.56)
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมส่งเสริมสุข

ภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่มไทยทรงด�า

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดย

รวมอยู่ในระดับสูง ( = 3.88, SD = 0.43) เมื่อพิจารณา

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิด

ชอบต่อสุขภาพ ( = 4.15, SD = 0.73) ด้านการออกก�าลัง

กาย (  = 4.43, SD = 0.66) ด้านการมีสัมพันธภาพกับ

บุคคลอื่น (  = 3.57, SD = 0.80) ด้านการเจริญทาง

จิตวิญญาณ (  = 3.59, SD = 0.80) ด้านการจัดการกับ

ความเครียด (  = 4.24, SD = 0.50) มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับสูง ส่วนด้านโภชนาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง (  = 3.45, SD = 0.49) 

ตำรำง 1 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง การรับรู้ภาวะสุขภาพของ
ตนเอง ด้านสังคมและวัฒนธรรม การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ข้อควำม SD กำรแปลผล

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 4.22 0.74 สูงมาก

แรงจูงใจในตนเอง 4.62 0.52 สูง

การรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง 4.66 0.59 สูง

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 2.36 0.80 น้อย

การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4.59 0.56 สูง

การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2.05 0.46 น้อย

การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4.02 0.80 สูงมาก

ตำรำง 2 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ SD ระดบัพฤตกิรรม

ด้านความรับผิดชอบดูแลสุขภาพ 4.15 0.73 สูง

ด้านการออกก�าลังกาย 4.43 0.66 สูง

ด้านโภชนาการ 3.44 0.49 ปานกลาง

ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 3.57 0.79 สูง

ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 3.59 0.76 สูง

ด้านการจัดการกับความเครียด 4.25 0.50 สูง

รวม 3.88 0.43 สูง
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3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่มไทย

ทรงด�า โดยใช้สถิติถดถอยพหุแบบเป็นขั้นตอน 

(stepwise multiple regression analysis)

ก่อนท�าการวิเคราะห์วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ได้ท�าการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น(Assumption) พบว่า  

ผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่

 ข้อ  1  ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความ

สัมพันธ์เชิงเส้นตรง

 ข้อ  2  ค่าความแปรปรวนของค่าความคลาด

เคลื่อนมีค่าคงที่  พบว่า  ค่าความแปรปรวนของค่า

ความคลาดเคลื่อนมีการกระจายบริเวณค่าศูนย์

 ข้อ  3  ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบ

ปกติ  พบว่าการแจกแจงค่าความคลาดเคลื่อนมีการเกาะ

หรืออยู่ไม่ห่างจากเส้นทะแยงมุม

 ข้อ  4  ค่าคาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน  พิจารณา

จากสถิติ  Durbin - Watson  เท่ากับ  1.714 (ค่าที่ยอมรับ

ได้ 1.5 – 2.5)

 ข้อ  5  ตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่มีความสัมพันธ์

กันเองสูง  โดยไม่มีภาวะ  No  Multicolinearity  พิจารณา

จากค่า  VIF  ของตัวแปรอิสระมีค่าไม่เกิน  10 และจาก

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  พบว่า  

ไม่มีตัวแรท�านายคู่ใดที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงกว่า  

0.85 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้

ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่มไทยทรงด�า ได้แก่ ความรู้สึกมี

คณุค่าในตนเอง การรบัรูส้มรรถนะแห่งตน การรบัรูอ้ปุสรรค

ของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปัจจัยด้านสังคม

และวัฒนธรรม และอายุ โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถร่วมกัน

ท�านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิต

สูงกลุ่มไทยทรงด�า ได้ร้อยละ 60.8

ตำรำง 3 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  การรับรู้สมรรถนะแห่งตน  การรับรู้อุปสรรคของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  และอายุ  กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูงชาวไทยทรงด�า 

ตัวแปรท�ำนำย R2 b Beta t P-value

- ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 0.476 1.017 0.332 4.640 <.001***

- การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 0.542 1.098 0.459 6.058 <.001***

- การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมส่ง
เสริมสุขภาพ

0.589 0.693 0.184 3.305 <.001***

- ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 0.609 0.765 0.173 3.439 <.001***

- อายุ 0.619 -1.098 -.112 -2.074 <.001***

Constant(a) = 30.577,  R2 = 0.619,  Adjusted R2  =  0.608, F = 55.233,  P-value < 0.001
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สมการสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ

Y = b
0
 + b

1
x1 + b

2
x2 + b

3
x3 + b

4
x4 + b

5
x5 + e

โดยที่เขียนเป็นสมการในบริบทของงานวิจัย

Y  =  30.577 + 1.017(ความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง) + 1.098(การรับรู้สมรรถนะแห่งตน) + 0.693(การ

รับรู ้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ) 

+ 0.765(ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม) - 1.098(อายุ)

กำรอภิปรำยผล

ผู้วิจัยอภิปรายผลปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่ม

ไทยทรงด�า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้าน

น�้าเรื่อง จังหวัดสุโขทัย ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่มไทยทรงด�า มีจ�านวน 5 ปัจจัย 

ได้แก่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การรับรู้สมรรถนะแห่ง

ตน การรบัรูอ้ปุสรรคต่อการปฏบิติัพฤติกรรมส่งเสรมิสขุภาพ 

ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และอายุ อภิปรายได้ดังนี้

1.1 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองพบว่า ส่งผล

ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

กลุ่มไทยทรงด�า โดยอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึก

ว่าตนเองไม่ไร้ประโยชน์ และท�าให้ผู้คนรอบข้างมีความสุข 

ทั้งน้ี เพนเดอร์และคณะ Pender et al. (2006) กล่าวว่า 

ปัจจัยด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เป็นหน่ึงในปัจจัย

ด้านจิตวิทยา และเป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยส่วนบุคคล ที่

มีอิทธิพลโดยตรงต่อการรับรู้และมีความสัมพันธ์กับการ

ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษา

ของวิสุทธิ์ รอดค�า Rodkhum       (2014) ที่พบว่าผู้ป่วย

ความดันโลหิตสูงเห็นคุณค่าในตนเองเฉลี่ยร้อยละ 81.9 ส่ง

ผลให้มีการปฏิบัติในการป้องกันภาวะแทรกซ้อน อาทิเช่น 

การปฏิบัติตามการรักษา การออกก�าลังกาย การจัดการ

อารมณ์ และการเลือกรับประทานอาหาร โดยมีกี่ปฏิบัติ

โดยรวมเฉล่ียร้อยละ 73.6 และมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ

การการปฏิบัติในการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

1.2 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนพบว่า ส่งผลต่อ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่ม

ไทยทรงด�า โดยอธบิายได้ว่า กลุม่ตวัอย่างหมัน่สงัเกตอาการ

ผิดปกติของตนเองและรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

หรือสภาพร่างกายของตนเอง ซ่ึงการท่ีบุคคลรับรู้ถึงทักษะ

หรือความสามารถของตนเองเป็นแรงจูงใจให้บุคคลปฏิบัติ 

พฤติกรรมสุขภาพ (Pender et al., 2006) สอดคล้องกับ

การศึกษาของอุมากร ใจยั่งยืน (Jaiyangyeun, 2008) 

พบว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตน เป็นตัวแปรท่ีสามารถ

ท�านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการศึกษาของเมธา 

ขัตตินานนท์ และเสริมทรัพย์ พุ่มพุทรา (Kattinanon & 

Phumputsa, 2008) ท่ีพบว่า การรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการปฏบิตัตินเพือ่ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนของโรค

ความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพตนเองของผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยสามารถพยากรณ์พฤติกรรม

การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ได้

ร้อยละ 12.5 

1.3 การรบัรูอ้ปุสรรคของการปฏบิตัพิฤตกิรรม

ส่งเสริมสุขภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่มไทยทรงด�า มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์การถดถอยเท่ากับ 0.693 หมายความว่า เมื่อ

ตัวแปรอิสระอื่นคงท่ี ถ้าคะแนนการรับรู้อุปสรรคของการ

ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพิ่มข้ึน 1 หน่วย คะแนน

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ จะเพิ่มขึ้น เท่ากับ0.693 

สอดคล้องกับเพนเดอร์และคณะ (Pender et al., 2006) 

ท่ีว่า การรับรู้อุปสรรคเป็นการรับรู้ทางด้านลบหรือการรับ

รู้อุปสรรคด้านต่าง ๆ  และไม่สามารถท�าพฤติกรรมสุขภาพ

นั้น ๆ ได้ บุคคลจะหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติพฤติกรรม เมื่อ

มีความพร้อมในการกระท�าสูงและมีอุปสรรคน้อย ความ

เป็นไปได้ท่ีจะกระท�ามีมากข้ึน การรับรู้อุปสรรคจึงมีผลก

ระทบต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยเป็นตัวกั้น

ขวางการกระท�า และมีผลทางอ้อมต่อการลดความตั้งใจ

ในการวางแผนท่ีจะกระท�าพฤติกรรม  อธิบายได้ว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมอยู่

ในระดับน้อย จึงท�าให้มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ใน

ระดับดี สอดคล้องกับการศึกษาของชัญญานุช ไพรวงษ์ 

และคณะ (Phraiwong et al., 2016) พบว่า การรับรู้

อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจาก
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โรคความดันหิตสูง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (r = .485, p-value < .01) และการศึกษาของ

อารักขา ใจธรรม (Jaitham, 2002) และวันเพ็ญ จาริยะ

ศิลป์ (Jariyasil, 2006) พบว่า การรับรู้อุปสรรคของการ

ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สามารถร่วมกันท�านาย

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

1.4 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่าส่ง

ผลต่อพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพของผูป่้วยความดนัโลหติสงู

กลุ่มไทยทรงด�า โดยอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็น

ชาวไทยทรงด�าที่มีวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติ คือ การใช้ภาษา

ลาวโซ่ง ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของตนเองในการสื่อสาร เมื่อไป

รับบริการรักษาอย่างต่อเนื่องที่สถานบริการสุขภาพใน

ต�าบล ได้รับการวางแผนการรักษา ได้รับค�าแนะน�าในการ

ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ทีส่ามารถส่ือสารภาษาลาวโซ่งได้ จงึส่งผลให้กลุม่ตวัอย่างมี

ความรู ้ความเข้าใจ และสามารถปฏบิติัพฤติกรรมส่งเสรมิสขุ

ภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโรค ซึ่ง Pender et al. 

(2006) กล่าวไวว้่า ปัจจยัด้านสังคมและวฒันธรรม เปน็มโน

ทัศน์หลักด้านลักษณะเฉพาะและประสบการณ์ส่วนบุคคล 

มผีลโดยตรงต่อพฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพและมผีลโดยอ้อม

ผ่านมโนทัศน์ด้านความคิดและการรับรู้ที่เฉพาะเจาะจงต่อ

การแสดงพฤติกรรม ดังนั้น หากบุคคลมีความเชื่อ ยึดถือ 

ศรัทธาต่อวัฒนธรรมและประเพณีอย่างมาก ก็จะมีความ

เคร่งครัดในการปฏบิติัพฤติกรรมทีส่อดคล้องตามวฒันธรรม

และประเพณีนั้น ๆ  จากการศึกษาของรัตนะ บัวสนธ์ และ

คณะ (Buasonte et al., 2009) พบว่า ปัจจุบันส่วนใหญ่

ชาวไทยทรงด�ามีการปฏิบัติตามแผนการรักษาการแพทย์

แผนปัจจุบันในการดูแลสุขภาพร่างกายในภาวะปกติ โดย

การปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องมาจากมี

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และมีสถานีอนามัยต�าบล 

ที่คนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย บุคลากรทาง

สุขภาพมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน สามารถสื่อสาร และมี

การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ส�าคัญในชุมชน เช่น โรคความ

ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งพบว่าชาวไทยทรงด�าเป็นกลุ่ม

เสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้เหมือนประชากรทั่วไป สถานีอนามัยจึง

มีการให้ความรู้การดูแลตนเองเบื้องต้น รวมทั้งการรักษาใน

รายที่มีการป่วยด้วยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

1.5 อายุ  ส่งผลเชิงลบต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุข

ภาพของผู ้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ ่มไทยทรงด�า โดย 

อธิบายได้ว่า  อายุเป็นปัจจัยทางชีววิทยา (biological  

factor)  ทีม่อีทิธพิลโดยตรงต่อการรบัรูแ้ละความรูส้กึนกึคดิ

ท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ(Pender 

et al., 2006)  จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  56 – 65  ปี  ซ่ึงเป็นวัยกลางคนและ

เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ  เมื่อสูงวัยขึ้นฟันไม่สามารถขบเคี้ยว

อาหารท่ีเหนียวหรือแข็งได้  จึงรับประทานอาหารที่เคี้ยว

ได้ง่าย  เช่น  อาหารประเภทของมัน  มันหมู  หมูปนมัน  

อีกท้ังต่อมรับรู้รสท่ีลิ้นเสื่อมสภาพท�าให้การรับรสเค็มได้

น้อยลงจึงต้องเติมอาหารให้เค็มมากขึ้น  จากการศึกษา

ของรัตนะ บัวสนธ์ และคณะ (Buasonte et al., 2009) 

ท่ีศึกษาแบบแผนการรับประทานอาหารของชาวไทยทรง

ด�า  จากอดีตถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย  

โดยการศึกษาพบว่า  ชาวไทยทรงด�าส่วนใหญ่รับประทาน

อาหารรสเค็ม  เผ็ด  เช่น  ปลาร้า  ปลาเค็ม  แกงหน่อไม้  

โดยปรุงเองทุกกระบวนการ  สอดคล้องกับการศึกษาของ

ปฐญาภรณ์ ลาลุน, นภาพร มัธยมางกูร และอนันต์ มาลา

รัตน์ (Lalun, Matthamangkul and Malarat, 2011) 

เรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูง ท่ีมารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาล

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูงท่ีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกัน  

โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง  50 – 60 ปี  และมากกว่า  

60  ปี  มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่ดีเมื่อเทียบกับผู้ป่วย

ท่ีมีอายุน้อยกว่า 

2. ปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่มไทยทรงด�า ได้แก่ เพศ โรค

หรือภาวะอื่นท่ีเป็นร่วมด้วย ระยะเวลาการเป็นโรค ปัจจัย

ด้านแรงจงูใจในตนเอง ปัจจยัด้านการรบัรูภ้าวะสขุภาพของ

ตนเอง และปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สามารถอภิปรายได้ดังนี้

2.1 เพศ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่มไทยทรงด�า เนื่องจากเพศ

เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก�าหนดความแตกต่างความสามารถทาง

ด้านร่างกายและเป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิความต่างด้านค่านยิม 
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แต่ในด้านของสุขภาพเพศไม่มีความแตกต่าง เนื่องจากเพศ

ชายหรือเพศหญิง มีความสนใจและมีความตระหนักในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง อีกทั้งในปัจจุบันผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูงชาวไทยทรงด�าได้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ท�าให้ผู้ป่วยมีการดูแล

สุขภาพของตนเองยามเจ็บป่วยได้มากขึ้น สอดคล้องกับ

การศึกษาของนภาพร ห่วงสุขสกุล (Huangsooksakul, 

2012) พบว่า ปัจจัยชีวสังคมด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

การศึกษาของปฐญาภรณ์ ลาลุน, นภาพร มัธยมางกูร และ

อนันต์ มาลารัตน์ (Lalun, Matthamangkul & Malarat, 

2011) พบว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีเพศต่างกัน มี

พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่แตกต่างกัน และการศึกษา

ของ Jitpoolkusol (2008) พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์

กับการควบคุมแรงดันเลือดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

2.2 โรคหรือภาวะอื่นที่เป็นร่วมด้วย ไม่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

กลุ่มไทยทรงด�า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทั้งที่มีโรคร่วมหรือ

ไม่มีโรคร่วมกับการเป็นโรคความดันโลหิตสูง จะได้รับการ

ดูแลจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลได้รับ

ข้อมูลข่าวสารและค�าแนะน�าไม่ต่างกัน ท�าให้มีพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับ

การศึกษาของปัญญา จิตต์พูลกุศล (Jitpoolkusol, 2008) 

พบว่า ภาวะมีโรคร่วมไม่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมแรง

ดันเลือดในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และการศึกษาของ 

Cordero et al. (2011) พบว่าการมีโรคร่วม คือ โรคเบา

หวาน เป็นสาเหตุที่ท�าให้ผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่

สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ซึ่งขัดแย้งกับการ

ศึกษาของมาโนช อิ่มสมบัติ (Imsombat, 2007) พบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับแรงดันเลือดของผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ การเจ็บป่วยด้วยโรคความดัน

โลหติสูงทีม่โีรคอืน่ร่วมด้วย และการศกึษาของ Kang, et al. 

(2015) เรื่องปัจจัยของการรับประทานยาอย่างสม�่าเสมอ

และการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยพบว่าการที่ผู ้ป่วยความ

ดันโลหิตสูงที่ไม่เป็นโรคอื่นร่วมด้วยนั้นมีความสัมพันธ์กับ

การรับประทานยาอย่างสม�่าเสมอและการควบคุมความ

ดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

2.3 ระยะเวลาการเป็นโรค ไม ่ส ่งผลต่อ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่ม

ไทยทรงด�า เนื่องจากในปัจจุบันผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชาว

ไทยทรงด�าได้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล ได้รับข้อมูลข่าวสารและค�าแนะน�า

จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล ท�าให้มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับที่ไม่

แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของน�้าอ้อย ภักดีวงศ์ 

(Pakdeewong, 2014) พบว่า ระยะเวลาการเป็นโรคเป็น

ปัจจัยที่ไม่สามารถท�านายการควบคุมความดันโลหิตของผู้

เป็นความดันโลหิตสูง และการศึกษาของปัญญา จิตต์พูล

กุศล (Jitpoolkusol, 2008) พบว่า ระยะเวลาการเป็นโรค

ไม่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมแรงดันเลือดในผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของอุมากร ใจ

ยั่งยืน (Jaiyangyeun, 2008)  พบว่า ระยะเวลาการเป็น

โรค เป็นตัวแปรที่ร่วมท�านายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

2.4 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในตนเอง ไม่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชาว

ไทยทรงด�า อธิบายได้ว่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

อยู่ในช่วงอายุ 56 – 65 ปี ซ่ึงเป็นวัยกลางคนและเริ่มเข้า

สู่วัยสูงอายุ เป็นวัยท่ีมีความเสื่อมของร่างกาย รวมไปถึง

กระบวนความคิดหรือความจ�า ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างมีแรง

จูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง แต่เมื่อมีความ

จ�าหรือความเข้าใจในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ท่ีไม่ถูกต้อง ก็ส่งผลให้มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมได้ ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของปุลวิชช์ ทองแตง และจันทร์

จิรา สีสว่าง (Thongtang & Seesawang, 2014) ท่ีพบ

ว่า การขาดแรงจูงใจในตนเองมีความสัมพันธ์ทางลบกับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิต

สูง คือ เป็นปัจจัยขัดขวางการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรค

ความดันโลหิตสูง 

2.5 ปัจจยัด้านการรบัรูภ้าวะสขุภาพของตนเอง 

ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูงกลุ่มไทยทรงด�า เนื่องจากพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

การรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองอยู่ในระดับสูง แต่ด้วย

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 56 – 65 ปี ซ่ึงเป็น

วัยกลางคนและเข้าสู่วัยสูงอายุ อาศัยอยู่ร่วมกับบุตรหลาน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 293

เป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งผู้ป่วยจะรับประทานอาหารที่บุตร

หลานปรุงมาให้รับประทาน เพราะเมื่อพิจารณาพฤติกรรม

ด้านโภชนาการรายข้อพบว่า กลุม่ตวัอย่างยงัคงรบัประทาน

อาหารรสชาติเค็ม และรับประทานอาหารทอด อาหารมัน 

จากการศึกษาของรัตนะ บัวสนธ์ (Buasonte et al., 2009) 

ทีศ่กึษาแบบแผนการรบัประทานอาหารของชาวไทยทรงด�า 

จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยการศึกษาพบว่า ชาวไทยทรงด�า

ส่วนใหญ่ปรุงอาหารรับประทานกันเองในแต่ละครอบครัว

โดยอาหารที่ปรุงนั้นมีรสชาดเค็มและเผ็ด เช่น ปลาร้า ปลา

เค็ม แกงหน่อไม้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของปวิตรา 

จริยสกุลวงศ์ (Jariyasakulwong, 2015) พบว่า การรับรู้

ภาวะสุขภาพของตนเองมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงวัยผู้ใหญ่ตอน

ต้น โดยมีอ�านาจพยากรณ์ เท่ากับร้อยละ 22.8

2.6 ปัจจัยด้านการรับรู ้ประโยชน์ของการ

ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกลุ่มไทยทรง

ด�า เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นประโยชน์ของการออก

ก�าลังกายว่าสามารถลดระดับความดันโลหิต และช่วย

ลดอาการปวดศีรษะ หน้ามืด ปวดตามข้อต่อต่าง ๆ ของ

ร่างกาย อีกทั้งรับรู้ว่าการรับประทานอาหารรสเค็มไม่มีผล

ต่อระดบัความดนัโลหติของตนเอง ซึง่สอดคล้องกบัสรินินัท์ 

เจริญผล (Charoenphol, 2016) พบว่า การรับรู้ประโยชน์ 

ไม่สามารถท�านายพฤตกิรรมป้องกนัภาวะความดนัโลหติสงู 

ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของมยุรี วิสุทธาจารย์ และนิรมล 

วงษ์ดี (Wisootdhacharn & Wongdee, 2011) พบว่า 

การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านการออก

ก�าลังกาย ด้านการจัดการกับความเครียด และด้านการรับ

ประทานอาหาร และการศกึษาของชญัญานชุ ไพรวงษ์ และ

คณะ (Phraiwong et al., 2016) พบว่า การรับรู้ประโยชน์

ของการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความ

ดันหิตสูง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(r = .515, p-value <.01)

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูงชาวไทยทรงด�า มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านด้าน

โภชนาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้บุคลากรด้านสขุภาพ 

จึงควรวางแผนในการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการให้แก่ 

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชาวไทยทรงด�าในพื้นท่ีต่อไป

2. เพื่อประสิทธิผลของการปฏิบัติพฤติกรรมส่ง

เสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชาวไทยทรง

ด�า ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่มุ ่งเน้นการกระตุ้น

ให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าของตนเอง และเห็นความสามารถของ

ตนเองว่าสามารถปฏบิตัพิฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพทีถ่กูต้อง

และเหมาะสมได้

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับวิถี

ชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด�า เพื่อให้ผู ้

ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชาวไทยทรงด�า น�ารูปแบบการ

ส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นในแบบจ�าลอง

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ และคณะ เช่น 

ความจ�าเป็นและทางเลือกอื่นที่เกิดขึ้น ความมุ่งมั่นที่จะ

ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น

2. ควรศึกษาเก่ียวกับโปรแกรมการสร้างเสริมสุข

ภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพท่ี

ดีและมีการดูแลตนเองท่ีถูกต้องเหมาะสม



294 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

References

Aronow, W. S., Fleg J. L., & Pepine, C. J. (2011). Expert consensus document on hypertension in 

 the elderly, a report of the American college of cardiology foundation task force on clinical expert  

 consensus documents. Journal of the American College of Cardiology, 57(20), 2037-2114.

Ban-Namruang Sub-district Health Promotion Hospital. (2016). Report of hypertension disease  

 operation 2016. Sukhothai: Communicable Disease Control. (in Thai)

Buasonte, R., & et al. (2009). Health care lifestyle of Thai-Song-Dam from the past toward the era of 

 sufficiency health. Phitsanulok: Naresuan University. (in Thai)

Buranakitcharoen, P. (2010). Essential hypertension. Bangkok: Thaihealthbook. (in Thai)

Charoenphol, S. (2016). Factors predicting hypertension preventive behaviors among obese labour 

 women. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 29(2), 136-148. (in Thai)

Cordero, A., & et al. (2011). Factors associated with uncontrolled hypertension in patients with and 

 without cardiovascular disease. Rev Esp Cardiol, 64(7), 587-593. 

Huangsooksakul, N. (2012). Self - care behaviors of hypertension patients in community hospital in  

 Ubon Ratchathani province. Master of Public Health Thesis, Ubon Ratchathani Rajabhat  

 University. (in Thai)

Imsombati, M. (2007). Factors affecting blood pressure in patients with hypertension in Tha Chang  

 district, Sing Buri province. Journal of Health Systems Research, 1(2), 119-127. (in Thai)

Jariyasakulwong, P., & et al. (2015). Factors influencing on health promoting behaviors in young adults 

 with hypertension. Princes of Naradhiwas University Journal, 7(3). 26-36. (in Thai)

Jariyasil, W. (2004). Factors influencing health promoting behaviors among age groups at risk for 

 hypertension in Chonburi province. Master of Nursing Thesis, Bhurapha University. (in Thai)

Jaitham, A. (2002). Factors affecting health promoting behaviors of patients with hypertension at 

 Chaturaphak Phiman hospital, Roi-ed. Master of Public Health Thesis, Khon Kaen University. 

 (in Thai)

Jaiyangyeun, U. (2010). Factors influencing health-promoting behaviors of patients with hypertension. 

 Suphanburi: Boromarajonani College of Nursing (in Thai)

Jitpoolkusol, P. (2008). Factors related to blood pressure controls in patients with hypertension of 

 Thabsakae hospital. Journal of Health Systems Research, 2(3), 1336-1343. (in Thai)

Kang, C. D., & et al. (2015). Determinants of medication adherence and blood pressure control among 

 hypertensive patients in Hong Kong: A cross-sectional study, Retrieved from  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 295

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25585359

Kannasutra, P. (1999). Statistics for behavioral. Bangkok: Chulalongkorn University Printing.

Kattinanon, M., & Phumputsa, S. (2008). Factors affecting self-case behaviors of hypertension in Mueang 

 Chai Nat. Journal of health science, 17(5). 1442-1450. (in Thai)

Kulthonkittidech, S. (2014). Prevalence and risk factors of hypertension among Buddhist monk and 

 novice in Mueang district, Mae Hong Son province. (Research report). Chiangmai: Chiangmai 

 University. (in Thai)

Lalun, P., Matthamangkul, N., & Malarat, A. (2011). Self – care behavior of hypertensive patients at 

 outpatient department of HRH princess Maha Chakri Sirindhorn medical center. Journal of  

 Medicine and Health Sciences, 18(3), 160-169. (in Thai)

Ministry of Public Health. (2016). Report of prevalence of hypertensive patients of region health 2.  

 Retrieved from https://www.hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php (in Thai)

Pakdeewong, P. (2014). Factor predicted blood pressure control in persons with hypertension in one 

 community hospital. Journal of Nursing and Health Care, 32(1), 23-28. (in Thai)

Parnthong, W., & et al. (2008). Language and cultures of Black Thai. Bangkok: Sampachanya. (in Thai)

Pender, N. J., Murdaugh, C., & Parsons, M. A. (2006). Health promotion in nursing practice.  

 New Jersey: Prentice Hall. 

Phraiwong, C., Sattayawongthip, W., & Srikud, P. (2016). The Study of Health Beliefs and Self - Care  

 Behaviors of Patients with Hypertension in Sung Noen District, Nakhon Ratchasima Province.  

 Journal of Nakhonratchasima College, 11(1), 107-116. (in Thai) 

Rodkhum, W. (2014). Self-esteem affecting self care to prevent complications of patients with  

 essential hypertension Inburi district, Sing Buri Province. Master of Public Health Thesis,  

 Bhurapha University. (in Thai)

Sukhothai Provincial Health Office. (2016). Report of non-communicable disease. Retrieved from 

 http://www.hdc.skto.moph.go.th/hdc/reports/page.php (in Thai)

Thachanuan Sub-district Administration Organization. (2015). History of Thachanuan Sub-district.  

 Retrieved from http://www.tachanuan.go.th/condition.php (in Thai)

Thongtang , P., & Seesawang, C. (2014). Lived experience among hypertensive older people. Nursing 

 Journal, 41(special). 1-10. (in Thai)

Wisootdhacharn, M., & Wongdee, N. (2010). Factors related to health promoting behaviors of  

 hypertensive patients in Tambol Thathonglang, Amphone Bangkhala, Chachoengsao province. 

 Journal of Phrapokklao Nursing College, 21(2), 1-9. (in Thai)



296 Vol. 13 No. 2 May-August 2019
EAU HEritAgE JoUrnAl

Science and technology

World Health Organization. (2011). New WHO statistics highlight increase in blood pressure and  

 diabetes, other noncommunicable risk factors. Retrieved from http://www.who.int/ 

 mediacentre/news/releases/2012/world_health_statistics_20120516/en/index.html



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 297

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (quasi-experimental research) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม

ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยาต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบลโพธิ์ไทรงาม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบลโพธิ์ไทรงาม จ�านวน 60 คน ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบสองข้ันตอน (two-

stage sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจ�านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมจ�านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย

เป็นแบบสอบถามก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ การแจกแจงความถ่ี จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต�่า

สุด ค่าสูงสุด Paired sample t-test และ Independent sample t-test ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูงในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยา มีพฤติกรรมการใช้ยาสูงกว่าก่อนทดลองและ

สูงกว่ากลุ่มควบคุม (p-value < 0.001)

ค�ำส�ำคัญ: ความดันโลหิตสูง, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการใช้ยา

Abstract

This study is quasi-experimental research aimed to study effectiveness of medication  

literacy programs on medication use behavior among hypertensive patients in Pho Sai Ngam Health  

Promotion Hospital, Bueng Na Rang District, Phichit Province. Sixty hypertensive patients in Pho 

Sai Ngam Health Promoting Hospital participated in this study. Sampling method was two-stage  
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บทน�ำ 

ความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่มีสถิติแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้น ในระยะแรกมักไม่มีอาการแสดงชัดเจน ถ้าไม่ได้

รับการดูแลรักษาและปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้อง อาจท�าให้เกิด

ภาวะแทรกซ้อนรนุแรงได้ จากสถานการณ์ทัว่โลกพบผูป่้วย

โรคความดันโลหิตสูงประมาณ 1,000 ล้านคน เป็นสาเหตุ

ของการตายถึง 7.5 ล้านคน พบผู้ป่วยที่อยู่ในประเทศก�าลัง

พัฒนาจ�านวน 2 ใน 3 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.8 ของสาเหตุ

การตายทั้งหมด ในประเทศไทยพบคนไทยอายุ 15 ปีข้ึน

ไปป่วยประมาณ ร้อยละ 20-25 โดยในปี พ.ศ. 2558 เพิ่ม

ขึ้นเป็นร้อยละ 25.3 ต่อประชากรแสนคน และพบว่ามีการ

ตายเพิ่มมากขึ้น 3 เท่าจากปี พ.ศ. 2556 (Department 

of Disease Control, 2016) ภาคเหนือเป็นภาคมีความชุก

ของโรคสูงที่สุดถึงร้อยละ 32.6 ในปี พ.ศ. 2557 สูงข้ึนกว่า

ผลการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2552 (Aekplakorn, et al., 2014) 

วิธีการรักษาโรคความดันโลหิตสูง สามารถท�าได้

โดยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจ�าวันให้เหมาะสม รวม

ท้ังการรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงซึ่งเป็น

ส่วนส�าคญัในการรักษา การส่งเสรมิให้ผูป่้วยรบัประทานยา

ตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จ�าเป็น แต่การส่ง

เสริมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยในทางปฏิบัติพบว่า

มผีูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูทีไ่ด้รบัการรกัษาแต่ไม่สามารถ

ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์การรักษาถึง

ร้อยละ 63.39 (Office of the Permanent Secretary, 

Ministry of Public Health, 2017) หากผู้ป่วยไม่ให้ความ

ร่วมมือในการใช้ยาจะท�าให้เกิดผลเสียต่าง ๆ ตามมาท้ัง

การรักษาที่ไม่ได้ผล อาการรุนแรงขึ้น และมีการสูญเสีย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น (Sthapornnanon, 2012) การไม่

ให้ความร่วมมืออาจเกิดจากการท่ีผู้ป่วยไม่สามารถเข้าใจ

สิ่งท่ีแพทย์และพยาบาลแนะน�าได้ เช่น ผู้ป่วยไม่เข้าใจค�า

ศพัท์ หรอืการไม่ได้รบัข้อมลูด้านสขุภาพ จงึท�าให้ขาดความ

รอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) ซ่ึงความรอบรู้ด้าน

สขุภาพส่งผลต่อการตดัสนิใจด้านสขุภาพ เพือ่การปฏบิติัตวั

ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังในผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ  เช่น ผล

ต่อการควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิด

ท่ี 2 (Samruayruen & Kitreerawutiwong, 2018) จาก

การศึกษา ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาความฉลาด

ทางสุขภาพ ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดับ

น�้าตาลในเลือดไม่ได้ ต�าบลบางวัว อ�าเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา (Pannark, et al., 2017) พบว่า การเข้าร่วม

โปรแกรมการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพเป็นกิจกรรม

ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตัวเองที่ดีขึ้น

ส�าหรับสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง ของเขต

บริการสุขภาพท่ี 3 ซ่ึงได้แก่จังหวัด ชัยนาท นครสวรรค์ 

อุทัยธานี ก�าแพงเพชร และพิจิตร พบอัตราป่วยด้วยโรค

ความดันโลหิตสูงของจังหวัดพิจิตรอยู่อันดับท่ี 2 รองจาก

จงัหวดันครสวรรค์ (Office of the Permanent Secretary, 

2017) ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุข 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2560 ได้มีการ

ส�ารวจผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่าร้อยละ 60.18 ไม่

สามารถควบคุมค่าความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ ซ่ึงอ�าเภอ

บึงนาราง พบว่าร้อยละ 47.84 ไม่สามารถควบคุมค่าความ

ดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ ต�าบลโพธิ์ไทรงาม พบว่าร้อยละ 

47.26 ไม่สามารถควบคุมค่าความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์ 

และมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเสียชีวิต จ�านวนทั้งสิ้น 

27 ราย (Office of the Permanent Secretary, 2017) 

จากเหตผุลข้างต้นงานวจิยัครัง้นีค้ณะผูว้จิยัจงึสนใจ

sampling, with thirty subjects each assigned to both experimental and control groups. Pre and post-test  

questionnaires were used in this research. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, 

standard deviation, minimum, maximum, Paired t-test and Independent t-test. The results have 

shown that: medication use among hypertensive patients in the experimental group were higher at 

the conclusion of the intervention and were higher than those of control group. (p-value < 0.001)

Keywords: hypertension, medication using literacy, medication use behaviors 
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ที่จะออกแบบโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้

ยาขึน้ โดยประยกุต์แนวคดิความรอบรูด้้านสขุภาพ (health 

literacy) และทฤษฎกีารเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงมาใช้ โดย

จุดเด่นของโปรแกรมนี้เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีทักษะพื้นฐาน 

ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขยีน สิง่ทีจ่�าเป็นต่อความเข้าใจใน

การปฏิบัติตนในชีวิตประจ�าวัน และสร้างมุมมองให้ผู้ป่วยมี

การเปลีย่นแปลงการปฏบิตั ิผูว้จิยัมุง่หวงัให้โปรแกรมความ

รอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยานี้ มีประสิทธิผลในการช่วย

พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ใช้ยาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงต่อไป 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้

ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยาต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้

ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

โพธิ์ไทรงาม อ�าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคดิความรอบรูด้้านสขุภาพ (health literacy) 

ตามค�านิยามของดอน นัทบีม (Nutbeam, 2000) คือ 

ทักษะทางปัญญาและทักษะทางสังคม ที่เป็นตัวก�าหนด

ความสามารถปัจเจกบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ และใช้

ข้อมูลสารสนเทศนั้นเพื่อส่งเสริมและด�ารงรักษาสุขภาพ

ท่ีดีของตนเองไว้ โดยมีองค์ประกอบ 3 ระดับ ระดับ (1) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพข้ันพื้นฐาน ระดับ (2) ความรอบรู้

ด้านสุขภาพข้ันการมีปฏิสัมพันธ์ ระดับ (3) ความรอบรู้

ด้านสุขภาพ ข้ันวิจารณญาณ 

ท ฤ ษ ฏี ก า ร เ รี ย น รู ้ สู ่ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  

(transformative learning theory) ของ แจ็ค ดี เมซิโรว์ 

(Merzirow, 1997) เป็นการสร้างความหมายมุมมองชีวิต

ของผู้ใหญ่เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากกรอบเดิมให้ชัดเจนขึ้น 

โดยมีกระบวนการเรียนรู้ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ (1) การ

เผชิญสถานการณ์ในมุมมองใหม่ (2) การตรวจสอบตนเอง

ทางด้านอารมณ์และความรู้สึก (3) การประเมินตนเองทาง

ด้านความคิด ความเชื่อ (4) การยอมรับการแลกเปลี่ยนกับ

ผู้อื่น (5) การค้นหาทางเลือกใหม่ส�าหรับพฤติกรรมใหม่ (6) 

การวางแผนส�าหรับการกระท�าใหม่ (7) การแสวงหาความ

รู้ท่ีจะน�ามาใช้ในการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ (8) การเริ่ม

ปฏิบัติบทบาทใหม่เพื่อเป็นการทดลอง (9) การสร้างความ

เชือ่มัน่ในตนเองในการปฏบิตัพิฤตกิรรมใหม่ และ (10) การบ 

ูรณาการเพื่อสร้างเป็นวิถีปฏิบัติใหม่ (Merzirow, 2000) 

น�ามาใช้เป็นกรอบในการด�าเนินกิจกรรมของโปรแกรม

เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพน�าไปสู่พฤติกรรมการ

ใช้ยาท่ีดีของผู้ป่วยต่อไป 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ตัวแปรจัดกระท�า

โปรแกรมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพเรื่องกำรใช้ยำ
1. กิจกรรมรู้จักเรา รู้จักความดันโลหิตสูง

2. กิจกรรมสื่อสารสุขภาพอย่างสร้างสรรค์

3. กิจกรรมฝึกวางแผนและก�าหนดทางเลือกในการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมทดลองปฏิบัติตามบทบาทใหม่

4. กิจกรรมการทดลองปฏิบัติตามบทบาทใหม่

พฤติกรรมการใช้ยาของผู ้

ป่วยความดันโลหิตสูง

ตัวแปรตาม
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการใช้ยา

สูงกว่าก่อนท�าการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-

experimental research) โดยประยุกต์แนวคิดความ

รอบรู้ด้านสุขภาพ ประเทศไทย (conceptual model of 

health literacy, Thailand) กรอบแนวคิดกิจกรรมตาม

ค�านิยามของดอน นัทบีม (Nutbeam, 2000) และทฤษฏี

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformative learning 

theory) ศึกษาแบบเก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง 

(two group pretest-posttest design) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ที่มีอายุ 35 ปี

ขึ้นไปที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคความดัน

โลหิตสูง มารับบริการที่คลินิกผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

โพธิ์ไทรงาม จ�านวน 474 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง จ�านวน 60 คนโดยท�าการสุ่มคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่าง แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม

ทดลองที่ได้รับโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเร่ืองการ

ใช้ยา และกลุ่มควบคุมที่ด�าเนินชีวิตตามปกติ กลุ่มละ 30 

คน ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการ

สุ่มแบบสองขั้นตอน (two-stage sampling) ตามล�าดับ 

คือ ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก เพื่อ

เลือกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบลโพธิ์ไทรงามเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซ่ึง

หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบมี 9 หมู่บ้าน สุ่มมา 2 หมู่บ้านเพื่อ

เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยจับฉลากได้หมู่ท่ี 3 

เป็นกลุ่มทดลอง และหมู่ที่ 4 เป็นกลุ่มควบคุม ขั้นตอนท่ี 2 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ โดยจากหมู่บ้านท่ีสุ่มได้

จากขั้นตอนที่ 1 หมู่บ้านละ 30 คน โดยทั้งสองหมู่บ้านไม่มี

เขตแดนติดต่อกัน และก�าหนดการมาตรวจและรับยาตาม

นัดไม่ตรงกัน ซึ่งผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์ในการคัดเข้าไว้ดังนี้

1. เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีรับการรักษา

ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโพธิ์ไทรงาม

2. มีระดับความดันโลหิตไม ่ เกิน 160/100 

มิลลิเมตรปรอท

3. เป็นผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการ

รักษาตามนัดอย่างสม�่าเสมอ

4. เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีสามารถส่ือ

ความหมายเข้าใจ

5. มีความสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมและยินดีเข้า

ร่วมกิจกรรมจนครบตามโปรแกรม

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1.เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ 

แบบสอบถาม เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้

ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยาต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้

ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

โพธิ์ไทรงาม อ�าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย

ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จ�านวน 11 ข้อ

ตอนที่ 2 แบบทดสอบและแบบสอบถามความ

รอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยาของผู้ป่วยความดันโลหิต

สูง ประกอบด้วยข้อค�าถาม 6 ด้าน จ�านวน 71 ข้อ 

ด้านที่ 1 ด้านความรู้ ความเข้าใจเรื่องความดัน

โลหิตสูงและการใช้ยาลดความดันโลหิตสูง จ�านวน 26 ข้อ 

เป็นประเภทแบบเลือกใช่ – ไม่ใช่ 

โดยก�าหนดเกณฑ์ให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้ ตอบ

ถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน

แปลผลคะแนนโดยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับชั้น

เป็น 3 ระดับคือ

ระดับต�่า คะแนนร้อยละ  0-59 หมายถึง คะแนน  

0–15  คะแนน

ระดับปานกลาง คะแนนร้อยละ 60-79   หมาย

ถึง คะแนน 16-21  คะแนน

ระดับสูง คะแนนร้อยละ  80-100  หมายถึง 

คะแนน 22-26 คะแนน
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ด้านที่ 2 ด้านการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ

ด้านการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ด้านที่ 3 ด้านการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญ

ทางสุขภาพด้านการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ด้านที่ 4 ด้านการจัดการตนเองด้านการใช้ยาของ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ด้านที่ 5 ด้านการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อ

ความถูกต้องด้านการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ด้านที่ 6 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องด้าน

การใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

จ�านวน 10, 10, 9, 11, 5 ข้อ ตามล�าดับ

ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมพฤติกรรมการ

ใช้ยาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จ�านวน 24 ข้อ

ปฏิบัติเป็นประจ�า หมายถึง ปฏิบัติ 7 ครั้งข้ึนไป/ 

สัปดาห์ 

ปฏิบัติบ่อยครั้ง หมายถึง ปฏิบัติ 5-6 ครั้งข้ึนไป/ 

สัปดาห์ 

ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง ปฏิบัติ 3-4 ครั้งข้ึน

ไป/ สัปดาห์ 

ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ปฏิบัติ 1-2 ครั้งข้ึนไป/ 

สัปดาห์ 

ไม่เคยปฏิบัติ หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติเลย

การให้คะแนนแบบสอบถามในแต่ละข้อจะมีให้เลือก 5 

ระดับ ซึ่งมีความหมายทางบวกและทางลบ 

ระดับ  ทางบวก  ทางลบ

      ปฏิบัติเป็นประจ�า          5                  1

      ปฏิบัติบ่อยครั้ง             4                  2

      ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง      3                  3

      ปฏิบัติบางครั้ง              2                  4

      ไม่เคยปฏิบัติ                1                5

 การแบ่งเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย 3 ระดับ ดังนี้    

 การเข้าถึงข้อมูลการบริการสุขภาพอยู่ในระดับ

น้อย หมายถึง คะแนน 10-23 คะแนน

การเข้าถึงข้อมูลการบริการสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

หมายถึง คะแนน 24-36 คะแนน

 การเข้าถึงข้อมูลการบริการสุขภาพอยู่ในระดับดี 

หมายถึง คะแนน 37-50 คะแนน

 การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพ

ด้านการใช้ยาอยู่ในระดับน้อย หมายถึง คะแนน 10-23 

คะแนน

การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพด้านการใช้

ยาอยู่ในระดับปานกลาง หมายถึง คะแนน 24-36 คะแนน

 การสือ่สารเพือ่เพิม่ความเช่ียวชาญทางสขุภาพด้าน

การใช้ยาอยู่ในระดับดี หมายถึง คะแนน 37-50 คะแนน

 การจัดการตนเองด้านการใช้ยาอยู่ในระดับน้อย  

หมายถึง คะแนน 9-21 คะแนน

การจดัการตนเองด้านการใช้ยาอยูใ่นระดบัปานกลาง หมาย

ถึง คะแนน 22-34 คะแนน

การจัดการตนเองด้านการใช้ยาอยู่ในระดับดี      หมาย

ถึง 35 คะแนนข้ึนไป

 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อความถูกต้อง

ด้านการใช้ยาอยู่ในระดับน้อย หมายถึง คะแนน 11-26 

คะแนน

 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อความถูกต้อง

ด้านการใช้ยาอยู่ในระดับปานกลาง หมายถึง คะแนน 27-

41 คะแนน

 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อความถูกต้อง

ด้านการใช้ยาอยู่ในระดับดี หมายถึง 42 คะแนนข้ึนไป

การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ในระดับน้อย หมาย

ถึง คะแนน 5–10  คะแนน 

การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง 

หมายถึง คะแนน 11-15 คะแนน

การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้องอยู่ในระดับดี หมายถึง 

คะแนน 16-20 คะแนน

 พฤติกรรมพฤติกรรมการใช้ยาอยู่ในระดับน้อย 

หมายถึง คะแนน 24-56 คะแนน
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พฤติกรรมพฤติกรรมการใช้ยาอยู ่ในระดับปาน

กลาง หมายถึง คะแนน 57-88 คะแนน

พฤติกรรมพฤติกรรมการใช้ยาอยู่ในระดับดี หมาย

ถึง 89 คะแนนขึ้นไป

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง โปรแกรมความ

รอบรู ้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยา ซึ่งประกอบด้วยการ

ด�าเนินการแบบบูรณาการ จัดกิจกรรมละ 2 สัปดาห์ รวม 

8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1-3 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มทดลอง ดัง

ต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรู้จักเรา รู้จักความดันโลหิต

สูง การสร้างความตระหนกัต่อพฤตกิรรมสขุภาพทีไ่ม่เหมาะ

สมผ่านสถานการณ์ต้องตดัสนิใจ (Disorienting dilemma)

กิจกรรมที่  2 กิจกรรมสื่อสารสุขภาพอย ่าง

สร้างสรรค์ พัฒนาสมรรถนะในการใช้ความรู ้และการ

สื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

เป็นทักษะทางปัญญา (Cognitive Literacy) ทักษะทาง

สังคม (Social skill) และการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy)

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมฝึกวางแผนและก�าหนด

ทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทดลองปฏิบัติตาม

บทบาทใหม่ วางแผนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  เป็นการ

ส�ารวจและวางแผนเส้นทางของการปฏบิตัซิึง่เป็นการแสดง

ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตนเอง

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมมการทดลองปฏิบัติตาม

บทบาทใหม่ กระตุน้ให้เกดิพฤตกิรรรมใหม่โดยการให้ผูป่้วย

ก้าวผ่านอุปสรรคของพฤติกรรม เป็นการยอมรับแผนการ

การะท�าที่ตนเองวางแผนและเป็นการสร้างพฤติกรรมใหม่

ไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมถาวร

การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา ผู ้วิจัยน�า

แบบสอบถามให้ผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

พฤติกรรมสุขภาพจ�านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเนื้อหา ความครอบคลุมของแบบสอบถาม แล้วน�า

ไปหาค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาแล้วน�าแบบสอบถามไป

ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC ระหว่าง 

0.67-1

การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ผู ้วิจัยได้

น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ กับผู้

ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีต้องการจะศึกษา จ�านวน 35 คน แล้วน�าข้อมูล

ที่ได้จากแบบสอบถามและแบบทดสอบ มาวิเคราะห์หาค่า

ความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) มีค่าความเช่ือมั่นของ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ เท่ากับ 0.90 และพฤติกรรมการ

ใช้ยา เท่ากับ 0.89

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ด�าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 

2560 ถึง มกราคม 2561 หลังจากได้กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมแล้วผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้

1. ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองโดย

ใช้แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยาและ

พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ทั้งกลุ่ม

ทดลอง และกลุ่มควบคุม

2. น�าโปรแกรมความรอบรูด้้านสขุภาพเรือ่งการใช้

ยาไปด�าเนินการกับกลุ่มทดลองส่วนในกลุ่มควบคุมด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันตามปกติ

3. หลังจากคณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมโปรแกรม

ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยา โดยให้โปรแกรม

ตามแผน แจกแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ป่วยความดันโลหิต

สูงท้ังในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท�าหลังจบโปรแกรม

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไป

ของกลุ่มตัวอย่าง 

2. สถิติเชิงอนุมานใช้สถิติ paired sample t-test 

ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยาภายใน

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และ ใช้สถิติ Independent 

sample t-test เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

ใช้ยาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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ผลกำรวิจัย

ผลการวิจัยดังแสดงในตาราง 1-3

ตำรำง 1 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

เพศ

ชาย 12 40.00 8 26.70

หญิง 18 60.00 22 73.30

อำยุ

น้อยกว่า 53 ปี 2 6.70 10 33.30

54 – 69 ปี 17 56.70 13 43.30

70 ปีขึ้นไป 11 36.60 7 23.40

ระดับกำรศึกษำ

ไม่ได้เรียนหนังสือ 2 6.70 10 33.30

ประถมศึกษา 26 86.70 15 50.00

มัธยมศึกษา 0 0 3 10.00

ปริญญาตรี 1 3.30 2 6.70

สูงกว่าปริญญาตรี 1 3.30 0 0

ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มควบคุม (n=30)กลุ่มทดลอง (n=30)

= 63.42 SD.= 11.41 Min = 37 Max = 86

จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.00 และ 73.30 ตาม

ล�าดับ มีอายุระหว่าง 54-69 ปีมากที่สุด ร้อยละ 56.70 

และอายุน้อยสุดได้แก่อายุน้อยกว่า 53 ปี ร้อยละ 6.70 

อายุต�่าสุด 37 ปี อายุสูงสุด 86 ปี ระดับการศึกษาส่วน

มากประถมศึกษา ร้อยละ 86.70 กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงเช่นกัน ร้อยละ 73.30 และ 60.00 ตามล�าดับ 

มีอายุระหว่าง 54-69 ปีมากที่สุด ร้อยละ 43.30 ระดับการ

ศึกษาส่วนมากประถมศึกษา ร้อยละ 50.00
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จากตาราง 2 อธิบายได้ว่าพฤติกรรมการใช้ยา

ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนได้รับโปรแกรมความ

รอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิต

สูง ไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.869) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ตำรำง 2 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนได้รับโปรแกรมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเรื่องการใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

SD SD

พฤติกรรม 98.03 8.53 98.40 8.59 -1.660 0.869

ตัวแปรท่ีศึกษำ
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม t P-value

ตำรำง 3 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยาในกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่อง
การใช้ยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

SD SD

พฤติกรรม

กลุ่มทดลอง 98.03 8.53 111.23 3.56 -7.881 0.001*

กลุ่มควบคุม 98.40 8.59 99.33 8.36 -1.322 0.197

ตัวแปรที่ศึกษำ
ก่อนกำรทดลอง หลังกำรทดลอง t P-value

*p<0.05

จากตาราง 3 อธิบายได้ว่าพฤติกรรมการใช้ยาใน

กลุ่มทดลองหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเพิ่ม

ขึ้นกว่าก่อนการทดลอง (    = 111.23 และ 99.33 ) ตาม

ล�าดับ (p-value < 0.001) ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน 

(p-value = 0.197) 

กำรอภิปรำยผล 

สมมติฐานการวิจัย  หลังการทดลอง กลุ่มทดลอง

มีพฤติกรรมการใช้ยาสูงกว่าก่อนท�าการทดลองและสูงกว่า

กลุ่มควบคุม

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า หลังการทดลอง กลุ่ม

ทดลองมีพฤติกรรมการใช้ยาสูงกว่าก่อนท�าการทดลองและ

สูงกว่ากลุ่มควบคุม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เป็น

ผลมาจากกิจกรรมโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่อง

การใช้ยาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ท่ีพัฒนาทักษะทาง

ปัญญาด้วยการเรียนรู้ผ่านบทบาทสมมติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมเปิดใจยอมรับพฤติกรรมสุขภาพในอดีตที่ไม่เหมาะ

สม เกิดมุมมองใหม่ของการดูแลสุขภาพของตนเองน�าไปสู่

ความพร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลงตนเอง พฒันาทกัษะทางสงัคม

ในการสื่อสารทางสุขภาพกับบุคคลอื่นและการสื่อสารกับ

ผู้ให้บริการทางสุขภาพในการมีส่วนร่วมในการวางแผน

การดูแลตนเอง และเพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์การ
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เลือกรับส่ือทางสุขภาพ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

เข้าใจการสื่อสารกับผู้ให้บริการทางสุขภาพ รวมไปถึงการรู้

เท่าทันสื่อสุขภาพ เพื่อน�าไปวางแผนและก�าหนดทางเลือก

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาลดความดันโลหิต และ

เพื่อควบคุมค่าความดันโลหิตที่เหมาะสม ตามแนวคิดของ 

เมซิโรว์ (Merzirow, 2000) เพื่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ

ในการใช้ยาในผู ้ป่วย โดยพบว่าหลังการทดลองผู ้ป่วย

ความดันโลหิตสูงในกลุ่มทดลองสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในกลุ่ม 

ตั้งใจฟังและเรียนรู้ ปฏิบัติตามและน�าไปปฏิบัติต่อท่ีบ้าน

เป็นประจ�าท�าให้พฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความ

ดันโลหิตสูงดีขึ้น 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ

นฤมล ท้าวทอง (Thaothong, 2015) ได้ศึกษาผลของ

โปรแกรมควบคุมความดันโลหิตโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ต่อพฤติกรรมสุขภาพและความดันโลหิตของผู้เป็น

ความดันโลหิตสูงในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลอง

มีพฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการกับความเครียดภาย

หลังเข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มข้ึนมากกว่าก่อนทดลองและ

มากกว่ากลุ่มควบคุม 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 

ด้านการน�าผลการวิจัยไปใช้  ผู้ท่ีเก่ียวข้องควรจัด

ให้มีการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการใช้ยาของผู้

ป่วยความดันโลหิตสูง อย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกัน ภาวะ

แทรกซ้อนโรค ความดันโลหิตสูงในผู้ป่วย 

ด้านการวจิยั ควรมกีารศกึษาวจิยัในระยะยาว เพือ่

ติดตามประสิทธิผลด้านความยั่งยืน และควรมีการวัดผล

ลัพธ์ด้านอื่น ๆ เช่น ความสามารถในการควบคุมระดับ

ความดันโลหิตให้เป็นปกติ
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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของสติงเกอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนน�าส่งสถาน

พยาบาลแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมวิจัยมีจ�านวนท้ังสิ้น 205 คน คนได้แก่ กลุ่มผู้สนับสนุน กลุ่มนักปฏิบัติ

และกลุ่มนักวิจัยในชุมชนและจากมหาวิทยาลัย เก็บรวมรวมข้อมูลจาก เก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การ

สังเกต การส�ารวจ การท�าเวที การปฏิบัติหลังกิจกรรม การประเมินผลแบบเสริมพลัง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการจัด

กลุ่มแนวคิด และ Freelist analysis ความถี่ การจัดอันดับ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน PNI
modified 

, paire 

t-test  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบนี้ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ (1) ด้านโครงสร้าง ชุมชนเป็นบริบทชุมชนชน

เขตลุ่มน�้าที่มีความเป็นเครือญาติ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลในการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาล มีทุนทางบุคคลด้านสุขภาพและ

การเมือง ซึ่งมีทุนทางปัญญาในชุมชนและหน่วยบริการด้านสุขภาพภายนอกชุมชนท่ีเป็นรากฐาน (2) ด้านกระบวนการ

ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลักคือ การขัดเกลาทางสังคมท่ีมีฐานมาจากบริบทของชุมชน กระบวนการประสานงาน

เป็นทางการมากกว่าเป็นทางการ การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของทุนทางบุคคลในหน่วยงานชุมชน (3) ด้านการ

ประเมินผลโดยการปฏิบัติหลังกิจกรรม และการประเมินผลแบบเสริมพลัง ผลท่ีได้จากกระบวนการพัฒนารูปแบบน�าไป

สู่การพัฒนากิจกรรมการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลท�าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนความรู้ การรับรู้และความคาด

หวังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยควรได้น�าผลการวิจัยไปใช้การก�าหนด

มาตรการการวางแผนงานการจัดบริการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลในพื้นท่ีต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาล, การมีส่วนร่วม, ผู้สูงอายุ 

Abstract 

 This action research is based on Stringer Concept which aims to develop a model of par-

ticipation prehospital care for ageing. Two hundred and five participants were comprised of three 

groups: supporters, practitioners and researchers who were community and academic researchers. 

กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลก่อนน�ำส่งสถำนพยำบำลแบบมีส่วนร่วมส�ำหรับผู้สูงอำยุใน

เขตลุ่มน�้ำแม่ต�๋ำ จังหวัดพะเยำ
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บทน�ำ 

องค์การอนามัยโลกคาดว่า ในปี 1970 ถึงปี 2025 

ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 223 จาก 694 ล้าน

คนเป็น 1.2 พันล้านคนปี 2025 และคาดว่า ปี 2050 จะ

มีประชากรสูงอายุในโลกประมาณ 2 พันล้านคน (World 

Health Organization, 2002) ส�าหรับในประเทศไทย

จ�านวนผู ้สูงอายุในโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ดัง

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2552 ที่ (Chun-

harassame, 2009) พบว่า ในปี พ.ศ.2503 ประชากร

อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีเพียง 1.5 ล้านคนหรือประมาณ

ร้อยละ 5.4 ของประชากรทั้งหมดเท่าน้ัน แต่ขนาดของ

ประชากรตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 7 เท่าตัวคือ

ประมาณ 7.6 ล้านคนในปี พ.ศ.2552 หรือคิดเป็นร้อยละ 

11.5 ของประชากร 

รายงานของสถาบันการแพทย ์ฉุก เฉินแห ่ง

ประเทศไทยพบว่า จ�านวนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ได้เรียกใช้

บริการมีจ�านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพบว่าจ�านวนผู้ท่ี

เรียกใช้บริการฉุกเฉินในปี 2547 จ�านวน 64,996ราย เพิ่ม

ขึ้นเป็น 1,241,267 รายหรือเพิ่มประมาณ 19.4 เท่าในปี 

พ.ศ. 2553 จงัหวัดพะเยาเป็นจงัหวดัทีอ่ยูภ่าคเหนอืตอนบน

ซ่ึงเป็นจังหวัดท่ีเป็นสังคมสูงอายุเช่นเดียวกับประเทศไทย 

โดยพบว่ามีประชากรสูงอายุถึงร้อยละ 13.31 ในปีพ.ศ. 

2554 เมือ่จ�าแนกตามรายต�าบลพบว่าพืน้ท่ีศกึษามปีระชากร

สูงอายุมากท่ีสุดพบร้อยละ 22.25 ซ่ึงสูงกว่าภาพรวมของ

ประเทศและจังหวัดพะเยา

ผลตามมาจากการมีจ�านวนผู ้สูงอายุคือระบบ

บริการสุขภาพต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไป ภาครัฐต้องรับภาระ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้สูงอายุอันเกิดจากโรคไม่ติดต่อ การ

พลัดล้ม และโรคอื่นท่ีเก่ียวกับการเสื่อมทางร่างกายของผู้

สูงอายุ Keskinoglu et al. (2010) ระบุว่า จ�านวนผู้รับ

บริการฉุกเฉินในกลุ่มผู้สูงอายุได้เพิ่มข้ึนอย่างมาก โรคที่ผู้

สูงอายุมารับบริการฉุกเฉินท่ีตึกฉุกเฉินในโรงพยาบาลส่วน

ใหญ่เป็นปัญหาด้านการแพทย์และการบาดเจ็บ สอดคล้อง

กับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 

2002) ระบุว่ากลุ่มอายุท่ีป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อได้แก่ โรค

หลอดเลือดสมอง ภาวะ Stroke โรคความดัน เบาหวาน

มากท่ีสุดคือ กลุ่มผู้สูงอายุ ซ่ึงโรคเหล่านี้ยังเป็นสาเหตุน�า

ท่ีท�าให้เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ท้ังสิ้น 

 แนวทางการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและทุกภาคส่วน

ท่ีเก่ียวข้อง ”มีส่วนร่วม” ในการดูแลสุขภาพสุขภาพผู้สูง

Data collection used in-depth interviews, observation, surveys, forums, after action reviews and  

empowerment evaluations. Data were analyzed by domain analysis, free list analysis, frequency, rank, 

mean, standard deviation, PNImodified and paired t-test. Research findings showed that the model of 

pre-hospital care of participation for aging were comprised of three components as follows: (1) social 

structures in  the context where there was a  river basin which had a  reciprocal and kinship community;  

human capital was composed of people who were health personnel, political personnel, community 

organizations, and other intellectual capital inside and outside of the community (2)  socialization 

process based on context, likely formal organizations, supporting and participation of human capital 

and community organizations and (3) evaluations which were conducted  after action reviews and 

empowerment evaluations. The result of process model lead to construct prehospital care activities 

for aging which built on participants to significantly increase their knowledge, perceived self-efficacy 

and outcome expectations at <0.001.   Stakeholders should take these research results to set up 

measurement, planning and construct pre-hospital care activities for people in the study area. 

Keywords: prehospital care model, participation, aging 
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อายุ จึงนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะน�าไปสู่ “ผู้สูงอายุท่ีมี

ศักยภาพ” หรือ “พฤฒพลัง” ที่เรียกว่า Active Aging 

ได้ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมในการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะก่อนน�า

ส่งสถานพยาบาล ด้วยการพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนน�า

ส่งสถานพยาบาลในกลุ่มผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม จึงเป็น

แนวทางหน่ึงที่ส�าคัญที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมายของผู้สูง

อายุที่มีศักยภาพที่ มุ่งเน้นการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ ด�าเนินชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ กระตือรือร้น 

ตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (World Health 

Organization, 2002) 

การศึกษาในประเทศไทยพบว่า มีรูปแบบการดูแล

ก่อนน�าส่งสถานพยาบาลโดยองค์การบรหิารส่วนต�าบล โดย

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบวนการวิจัย

เชิงคุณภาพที่ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลก่อนน�าส่งสถาน

พยาบาล โดยนักวิจัยท�าการสังเคราะห์รูปแบบจากการ

สมัภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้กีย่วข้องในการด�าเนินงานและการท�า

เวทผีูท้ีเ่กีย่วข้อง (Laohasiriwong, 2004) นอกจากนีย้งัพบ

ว่ามีการพัฒนารูปแบบการจัดการอาสาสมัครฉุกเฉินในการ

ดูแลดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาล เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การที่ใช้แนวคิดของการใช้ชุมชนเป็นฐาน (community-

based action reserch)  โดยให้ความส�าคัญต่อการจัดการ

อาสาสมัครฉุกเฉิน (Chaleekrua et al., 2011) ในขณะ

ที่ประเทศออสเตรีย รัฐวิคตอเรีย มีรายงานเกี่ยวกับการ

ดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาล มีโครงสร้างองค์กรคือกลุ่ม

ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล มีการจัดตั้งกลุ่ม

ที่เรียกว่า Community Reference Group กลุ่มนี้จะมีผู้

สูงอายุที่ท�าหน้าที่เรียนรู้ในการช่วยชีวิตคนเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ในเขตชนบทและพ้ืนที่ห่างไกล และยังท�าหน้าท่ีประสาน

งานกับหน่วยงานอิสระที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ในการท�าหน้าที่ช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย (Rural 

Ambulance Victoria, 2007) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าจะมีการพัฒนารูป

แบบการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาล แต่เป็นรูปแบบการ

จัดการในกลุ่มอาสาสมัคร และเป็นรูปแบบตามพื้นที่หน่วย

งานราชการ แม้ว่าจะมีรายงานรูปแบบก่อนน�าส่งสถาน

พยาบาลแต่งานวิจัยและรายงานที่ผ่านมาดังกล่าวไม่ได้

น�าแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ สติงเกอร์(Stringer, 

2007) มาใช้   ท�าให้ผูว้จิยัต้องการแสวงหาองค์ความรูใ้หม่ที่

แตกต่างจากองค์ความรูเ้ดมิ คอืการให้ความส�าคญักบั “การ

มีส่วนร่วม” โดยให้ความส�าคัญกับ “ชุมชน” ในฐานะท่ีเป็น

หน่วยหนึ่งของสังคมซึ่งมีคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

ทุกภาคส่วน รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้วิจัยจึงได้ท�าการศึกษา 

“การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลแบบ

มีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ” 

ส�าหรับงานวิจัยนี้ได้น�าแนวคิดของ สติงเกอร์

มาเป็นฐานคิดส�าคัญในการพัฒนารูปแบบการดูแลก่อน

น�าส่งสถานพยาบาล  ทั้งนี้เพราะแนวคิดของ สติงเกอร์

ได้ถูกพัฒนามาจากการปฏิบัติจริงในชุมชนในกลุ่มผู้ด้อย

โอกาสในการปัญหาระดับท้องถ่ิน โดยได้ค�านึงถึงบริบท

ของชุมชนท่ีเป็นอยู ่จริง ซ่ึงสอดคล้องกับบริบทชุมชน 

และสภาพของพื้นท่ีศึกษาของการวิจัยนี้   นอกจากนี้งาน

วิจัยนี้ยังได้ประยุกต์เทคนิคที่หลากหลายเป็นแนวคิดท่ี

เป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยนี้ ได้แก่ (1) ประเมินความ

ต้องการจ�าเป็น (needs assessment) มาใช้เพือ่ทีจ่ะทราบ

ต้องการด้านการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลของชุมชน 

(Wongwanich, 2005)   ก่อนท่ีจะน�าผลมาการประเมิน

ความต้องการจ�าเป็น (2) เทคนิคการปฏิบัติหลังกิจกรรม  

(After Action Review -- AAR) เป็นกระบวนการเรียนรู้

ระหว่างการด�าเนินงาน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ท่ีส�าคัญคือ เพื่อ

สะท้อนผลการปฏิบัติงานกิจกรรมหรือโครงการเมื่อสิ้นสุด

กิจกรรมทันที  AAR เป็นวิธีในการเรียนรู้ที่สามารถใช้ได้ท้ัง

ปัจเจกและทีมไม่ว่าจะประสบผลส�าเร็จหรือล้มเหลว และที่

ส�าคญัเป็นกระบวนการเรยีนรูข้องทมี การไว้เนือ้เชือ่ใจ และ

การเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัทมี (Collison & Parcell, 2002) 

และ (3) การประเมินผลแบบเสริมพลัง (empowerment 

evaluation) ทีส่ามารถส่วนร่วม ประชาธปิไตยทีค่นในท้อง

ถิ่นได้น�าความรู้มาแลกเปลี่ยนกันในการประเมินโครงการ 

ส่งผลต่อการยกระดบัโครงการให้ดขีึน้ด้วยการสร้างกลยทุธ์

ในการปรับปรุงกิจกรรม (Fetterman & Wandersman, 

2005) มาใช้ในการวิจัย 

ส�าหรับงานวจิัยนี้ มุ่งหวังที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่

ด้านการวิจัย โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม

ผูท้ีเ่กีย่วข้องในระดบัพืน้ทีท่ัง้นกัวจิยัในชมุชน ผูน้�า ผูบ้รหิาร 

ร่วมกบัอาจารย์ทีเ่ป็นนกัวจิยัและนสิติในคณะแพทยศาสตร์

ให้เกิดข้ึนในสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนน�าส่งสถาน

พยาบาลแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์เฉพาะ

1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน การดูแลฉุกเฉินใน

ชุมชนและการน�าส่งก่อนสถานพยาบาล 

2. เพือ่ระบคุวามต้องการจ�าเป็นการดแูลฉกุเฉนิ

ในชุมชนและการน�าส่งก่อนสถานพยาบาลส�าหรับผู้สูงอายุ

3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการ

ดแูลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลแบบมส่ีวนร่วมส�าหรบัผูส้งูอายุ

 
1.การจัดเวที 

2. การจัดกจิกรรมดูแล  

ก่อนนําส่งสถานพยาบาล 

3. การปฏิบัติหลงักจิกรรม 

4. การประเมินผลแบบเสริม

พลงั 

 

การจดัเวทชุีมชน 

 
1.การศึกษาเอกสาร 

2. การประเมินความ

ต้องการจําเป็น 

 

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ก่อนการด�าเนินการวิจัยทีมวิจัยได้ท�าการขอ

จริยธรรมในการวิจัยจาก จากมหาวิทยาลัยพะเยาและได้

รับการรับรองด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบเร่งรัด แล้วได้

ด�าเนินการวิจัยใช้แนวคิดของ สติงเกอร์ (Stringer, 2007) 

เป็นฐานในการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนในการวิจัยดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การพินิจพิเคราะห์ (look) ในขั้นตอน

นี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ืออธิบายสถานการณ์ที่เป็น

พบเห็น ผู้วิจัยท�าการประชุมทีมนักวิจัยและนักวิจัยชุมชน 

ท�าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานจากเอกสารทางราชการ และ

จากการสอบถามอย่างเป็นทางการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย

ทีมนักวิจัยท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกความต้องการจ�าเป็น

ในการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลในกลุ่มผู ้สนับสนุน

เลือกตัวอย่างแบบเจาะจงรวมทั้งสิ้นจ�านวน 8 คน โดย

ใช้ แนวค�าถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินในชุมชนและ

แนวค�าถามเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ�าเป็นการ

ดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลส�าหรับผู้สูงอายุ หลังจากได้

ข้อมูลกลุ่มนักวิจัยท�าการส�ารวจเพื่อประเมินความต้องการ

จ�าเป็นด้วยการส�ารวจในกลุ่มตัวแทนหลังคาเรือนในชุมชน

ค�านวณขนาดตัวอย่างจ�านวน 147 คน  โดยใช้แบบส�ารวจ

ความต้องการจ�าเป็น  ผลท่ีได้น�ามาวิเคราะห์เพื่อน�าเสนอ

การประชุมในข้ันตอนท่ี 2

ข้ันตอนท่ี 2 การคิดวิเคราะห์ (think) ในข้ันตอนนี้

ใช้ข้อมูลจากข้ันตอนการพินิจพิเคราะห์มาจัดประชุมแบบ

ส่วนร่วม ในกลุ่มผู้สนับสนุนจ�านวน 5 คน ตัวแทนกลุ่มผู้

ปฏิบัติ 5 คนและกลุ่มนักวิจัยจ�านวน 10 คน รวม 20 คน 

ผลท่ีได้น�ามาสู่ข้ันตอนปฏิบัติ

ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติ (act) ในข้ันตอนนี้

ด�าเนินการกิจกรรม (1) จัดเวทีกลุ่มท่ีเก่ียวข้อง

จ�านวน  40 คน เพื่อก�าหนดมีการจัดกิจกรรมการดูแลก่อน
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น�าส่งสถานพยาบาลส�าหรับผู้สูงอายุ (2) การท�ากิจกรรม

การอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินในชุมชนจ�านวน  33 คน  (3) 

ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการดูแลก่อนน�าส่งสถาน

พยาบาลแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุได้แก่  

- การประเมินผลของกิจกรรมกลุ ่มท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 3.2 จ�านวน 33 คนโดยให้กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม

ท�าแบบทดสอบผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมอาสาสมัคร

ฉุกเฉินก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังเข้าร่วมกิจกรรม   

- การปฏิบัติหลังกิจกรรม  ด�าเนินการเมื่อกิจกรรม

สิ้นสุดทันทีในกลุ่มที่กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 33 คน

โดยมีขั้นตอนในการท�ากิจกรรมในการตั้งค�าถามหลัก 4 ข้อ

คือ (1) คาดหมายว่าอะไรจะเกิดขึ้น (2) อะไรจะเกิดข้ึน

จริง (3) ท�าไมจึงเกิดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหมาย 

(4) ได้เรียนรู้อะไร จะท�าอะไรต่อไปในอนาคต จะด�ารงจุด

แข็งและปรับจุดอ่อนอย่างไร ผลที่ได้จาก AAR จะท�าให้ได้

ชุดข้อเสนอการปฏิบัติต่อไป (Specific Action Recom-

mendations -- SARs)  

- การประเมินผลแบบเสริมพลัง ด�าเนินการหลัง

จากที่โครงการนี้สิ้นสุดไป 3 เดือน โดยถอดบทเรียนใน

กลุ่มตัวแทนผู้เข้าร่วมวิจัยทุกภาคส่วน จ�านวน 10 คน  

ซึ่งประยุกต์ใช้ “The Three Steps Approach” เข้ามา

จัดกระบวนการกลุ่มระหว่างตัวแทนทุกภาคส่วนของผู้เข้า

ร่วมวิจัยมีนักวิจัยเป็นผู้อ�านวยความสะดวก (facilitator) 

ขั้นตอนด�าเนินการขั้นตอนที่ 1 ก�าหนดภารกิจ (mission) 

ขั้นตอนน้ีผู้อ�านวยความสะดวกให้ชุมชนคนในโครงการได้

อธิบายถึงกิจกรรมในโครงการวิจัยนี้ว่ามีอะไรบ้าง  จากนั้น

ด�าเนินการ ขัน้ตอนที ่2 ตรวจสอบต้นทนุ (taking stock) ซึง่

เป็นการประเมินตนเองของกลุ่ม โดยพิจารณาจากกิจกรรม

ในโครงการวิจัยโดยใช้การประชุมกลุ่มเป็นหลัก ซึ่งแบ่งเป็น 

2 ขัน้ตอนย่อย คอื (1) การจัดล�าดับความส�าคัญของกจิกรรม

ที่ได้ท�าร่วมกันไป (current activities) หลังจากจัดล�าดับ

ความส�าคญัในแต่ละกจิกรรมแล้ว ผูอ้�านวยความสะดวกเปิด

โอกาสให้เกดิการแลกเปลีย่นโดยให้สมาชกิแต่ละคนอธบิาย

เหตุผล เมื่อครบทุกกิจกรรมแล้วผู้อ�านวยความสะดวกสรุป

ผลการจดัล�าดบัอกีครัง้หน่ึง (2) การประเมนิตนเอง ผูอ้�านวย

ความสะดวกเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนประเมินว่าใน

แต่ละกิจกรรมนั้นกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยท�าได้ดีเพียงใด แล้วผู้

อ�านวยความสะดวกเปิดโอกาสให้กลุม่ได้อภปิรายถงึเหตผุล

ที่ผลการประเมินออกมาเช่นนี้ โดยพิจารณาที่คะแนนเฉล่ีย

เป็นหลัก จะท�าให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละกิจกรรม 

เมื่อท�าครบก็จะเห็นภาพท้ังโครงการวิจัย ข้ันตอนสุดท้าย

เป็น ข้ันตอนท่ี 3 วางแผนส�าหรับอนาคต (planning for 

the future) ผู้อ�านวยความสะดวกจะถามต่อที่ประชุม

และให้ช่วยกันอภิปรายในแต่ละกิจกรรมว่าจะมีแผนการ

ในอนาคตส�าหรับแต่ละกิจกรรมอย่างไร โดยมีประเด็นท่ี

จะต้องอภิปรายในแต่ละกิจกรรมคือ การอภิปรายถึงเป้า

หมายหรือสภาพท่ีควรจะเป็นของกิจกรรมเหล่านั้น เพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมาย มีกลยุทธ์หรือแนวทางการด�าเนินการ

อย่างไร จะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการตรวจสอบการใช้

กลยุทธ์ และจะท�าเมื่อใด

ข้ันตอนท่ี 4 การสังเคราะห์รูปแบบงานวิจัย ขั้น

ตอนนี้ประชุมทีมนักวิจัยจ�านวน 10 คน จ�านวน 2 วัน น�า

ข้อมลูจากขัน้ตอนที ่1-3 มาท�าการวเิคราะห์ และสงัเคราะห์

และสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนาการดูแลก่อนน�าส่งสถาน

พยาบาลแบบมส่ีวนรวมส�าหรบักลุม่ผูส้งูอาย ุจากนัน้ท�าการ

สรุปผลการวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. พื้นท่ีท�าการศึกษา เป็นชุมชนก่ึงชนบทที่ไม่มี

การอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินของ กระทรวงสาธารณสุข ใน

ชุมชนมีผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน และเป็นชุมชนท่ีมีความพร้อมใน

การร่วมท�าวิจัยนี้ 

2. ประชากรทีศ่กึษา เนือ่งจากการศกึษานีเ้ป็นการ

วจิยัเชงิปฏบิตักิาร ทีม่ฐีานคดิการวจิยัเชงิปฏบิตักิารของสติ

งเกอร์ ประชากรที่ศึกษาจึงเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นท้ัง

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท้ังในและนอกชุมชนจ�านวน 256 คน 

ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 ผู้สนับสนุนรวมท้ังสิ้นจ�านวน 8 คน กลุ่ม

ท่ี 2 นักปฏิบัติ จ�านวน 238 คน กลุ่มท่ี 3 กลุ่มนักวิจัย

จ�านวน 10 คน

3. ผู้เข้าร่วมวิจัย ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มมีจ�านวน

ท้ังสิ้น 205 คนดังนี้

กลุม่ที ่1 กลุม่ผูส้นบัสนนุเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง

รวมท้ังสิ้นจ�านวน 8 คน ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต�าบล ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
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ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานอาสาสมัคร

สาธารณสุข ประธานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ประธาน

หน่วยกู้ชีพเอกชน สมาชิกสภาต�าบล 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักปฏิบัติเลือกตัวอย่างดังนี้ รวม

จ�านวน 187 คน ได้แก่ (1) อาสาสมัครสาธารณสุขเลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจงจ�านวน 3 คน (2) ผู้ดูแลผู้เจ็บป่วย

ฉุกเฉินและผู้ที่เคยมีประสบการณ์การเจ็บป่วยฉุกเฉินเลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจงจ�านวน 4 คน (3) อาสาสมัครฉุกเฉิน

ในชุมชน ค�านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้ตารางส�าเร็จรูป 

(Cohen, 1988) ก�าหนดค่าระดับความเชื่อมั่น 0.05 ให้

มีอ�านาจการทดสอบที่ 0.85 และประมาณค่าขนาดการ

จัดท�าของตัวแปร (effect size) ที่ 0.70 ได้จ�านวนกลุ่ม

ที่เป็นตัวอย่าง 30 คน เพิ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10 เพื่อลด

การสูญหายจากกิจกรรมเป็นจ�านวนตัวอย่าง 33 ราย จาก

นั้นท�าการเลือกตัวอย่างโดยก�าหนดคุณสมบัติของตัวอย่าง

คือ สามารถอ่านออกเขียนได้ ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร มี

สุขภาพแข็งแรง มีความสามารถยกและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ 

และยินดีเข้าร่วมวิจัยวิจัยตลอดระยะเวลา 4 เดือน (4) 

ตัวแทนหลังคาเรือน ค�านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร

ของ (Supanvanich and Podhipak, 1994) ได้จ�านวน

ตัวอย่าง 147 หลังคาเรือน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักวิจัยรวมทั้งสิ้นจ�านวน 10 คน 

ได้แก่ คณะผู้วิจัย 4 คน นักวิจัยชุมชนที่สนใจในพื้นที่

ต�าบล และนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัย

ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมทีมวิจัยจ�านวน 6 คน รวมจ�านวน

ทั้งส้ิน 10 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

1. เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ (1) แนวทางการ

สังเกตแบบมีส่วนร่วม (2) แนวค�าถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วย

ฉุกเฉินในชุมชน (3) แนวค�าถามเกี่ยวกับการประเมินความ

ต้องการจ�าเป็นการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลส�าหรับผู้

สูงอายุ (4) แบบส�ารวจความต้องการจ�าเป็น พัฒนาจาก

แนวคิดของ Wongwanich (2005) โดยใช้เทคนิคการจัด

ล�าดับส�าหรับข้อมูลแบบการตอบสนองคู่(dual response 

format) บนฐานคิดของความต้องการจ�าเป็นตามโมเดล

ความแตกต่าง (discrepancy model) และ (5) แบบ

ทดสอบผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมการอบรมอาสาสมคัรฉกุเฉนิ แบ่ง

ระดบัสเกลตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเองจ�านวน 

13 ข้อ และความคาดหวังในความสามารถของตนเองใน

การดูแลฉุกเฉินส�าหรับผู้สูงอายุจ�านวน 13 ข้อ โดยท้ังสอง

ตัวแปรมี 5 ระดับ และตัวแปรความรู้เก่ียวกับการดูแลผู้

เจ็บป่วยฉุกเฉิน จ�านวน 20 ข้อ เป็นข้อค�าถาม 4 ตัวเลือก 

2. การหาคุณภาพข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพที่

น�ามาตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี

การเก็บรวบรวมข้อมูล (methodological triangula-

tion) (Cohen, Manion, and Morrison, 2007) ส่วน

ข้อมูลเชิงปริมาณแบบทดสอบผู ้เข้าร่วมกิจกรรมอาสา

สมัครฉุกเฉิน ข้อค�าถามเก่ียวกับความรู้น�าเครื่องมือมาหา

คุณภาพของแบบสอบถามโดยหาความเช่ือมั่นของความรู้

ด้วย KR-20 ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.714 ส่วนการรับรู้ความ

สามารถของตนเองและความคาดหวังใช้สูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

ได้ค่าความเชื่อมั่นรวม 0.954 และ 0.979 ตามล�าดับ  

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

เวทชีมุชม และ Empowerment Evaluation น�ามาท�าการ

วิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ ่มแนวคิด (domain 

analysis) (Yoddumnuern & Tagchonthip, 2009) 

การวิเคราะห์ Free list analysis (Grbich, 2007) โดย

วิเคราะห์การเจ็บป่วยฉุกเฉินในชุมชน

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

ความถ่ี การจัดอันดับ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ดัชนีความต้องการจ�าเป็น ( PNI
modified

) และ 

Paired t-test 

ผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยน�าเสนอดังนี้

1.บริบทของชุมชน การดูแลฉุกเฉินในชุมชนและ

การน�าส่งก่อนสถานพยาบาล 

บรบิทชมุชนทีศ่กึษามปีระวตัศิาสตร์การตัง้ถิน่ฐาน

ที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน�้าต�๋า ติดกับชายกว้านพะเยาซึ่งเหมาะ
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แก่การการท�าการเกษตรโดยการท�านา วิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนเปล่ียนไปอย่างมากเมื่อประมาณ 6-7 ปีท่ีผ่านมา

เน่ืองจากมีการสร้างถนนราดยางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน

กับตัวเมือง สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงจากเรียบง่ายสู่วิถีชีวิต

ที่เร่งรีบวุ่นวาย แต่ยังมีพืชสมุนไพรหลงเหลือที่จะมาดูแล

รักษาสุขภาพคนในชุมชน สภาพสังคมเป็นสังคมผู้สูงอายุ

ซึ่งคนในชุมชนที่มีความเอื้ออาทรต่อกันมีความเป็นเครือ

ญาติสูงดังที่ผู้ให้ข้อมูลระบุไว้

“สมัยก่อนป่วยก็นั่งเรือ มีลูกรัง ถนนนี้มีมาได้หก

เจ็ดปีหละ  สมัยนั้นยังฝนยากันกินครับ ส่วนมากจะเป็นตะ

ก่อน หมอเป่า  หมอถึ้ง  หมอถา ตายหมดหละ  ตะนี้ป่วย

ก็ลูกหลานเปิ้นละก้า ….เวลาป่วยฉุกเฉินก็ ผัวเปิ้น เมียเปิ้น 

จะรู้ก่อนหมู่ จะพาไปโฮงบาลก่อนหมู่”  

 “เวลาเจ็บป่วยลูกหลานก็พาไป พานั่งรถไปโฮ

งบาล…ถ้าติดต่อลูกหลานบ่ได้ ก็ญาติข้างบ้านนี่หละ พา

ไปโฮงบาล”

การดูแลฉุกเฉินในชุมชน ผลการวิเคราะห์ด้วย 

Freelist analysis พบว่า โรคและอาการป่วยฉุกเฉินมี 13 

รายการ อาการและโรคฉุกเฉินมีสาเหตุเกิดจากโรคเรื้อรัง

เป็นอนัดบัที ่1 และรองลงมาจากการบาดเจบ็ได้แก่อบัุตเิหตุ

รถชน น�้าร้อนลวกไฟไหม้  ส�าหรับอันดับที่  3  เป็นความ

ดัน ตกต้นไม้ หายใจขัด และท้องร่วง  ส่วนการดูแลน�าส่ง

ก่อนสถานพยาบาล    นอกจากนี้ยังพบว่าข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกส่วนใหญ่คนในชุมชนไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับ

การดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการแจ้ง

เหตุโดยเฉพาะเบอร์แจ้งผู้ป่วยฉุกเฉิน 1669  ไม่เคยรับ

ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การยกเคลื่อนย้ายผู้

ป่วยฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพ  และวิธีการดูแลผู้เจ็บป่วย

ฉุกเฉิน ในด้านการปฏิบัติการน�าส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่วนใหญ่

ผู้ดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลเป็นลูกและญาติที่ท�าหน้าท่ี

ในการน�าส่งโรงพยาบาล สาเหตุเพราะรถพยาบาลท่ีเรียก

มาช้ากว่าญาติในชุมชน  ดังที่ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า

“ไม่มีมีเบอร์ฉุกเฉินร้อก ไม่เคยคิดว่าจะตามใคร 

คิดถึงลูกหลานก่อน  เวลาเรียกใช้จะเรียกญาติและลูก

หลานก่อน ลูกหลานจะดูแลอยู่ไม่ห่าง รถมาช่วยช้า ลูก

หลานเร็วกว่า”

“ไม่เคยอบรมฉุกเฉิน...เบอร์แจ้งเหตุไม่รู ้ร ้อก 

คนในบ้านก็ไม่รู้ เวลาป่วยฉุกเฉินก็หามกันไปไม่รู้ร้อกว่า

ท�าอย่างไร”

2. ความต้องการจ�าเป็นการดูแลฉุกเฉินในชุมชน

และการน�าส่งก่อนสถานพยาบาลส�าหรับผู้สูงอายุ ผลการ

สัมภาษณ์เชิงลึกความต้องการจ�าเป็นการดูแลฉุกเฉินใน

ชุมชนและการน�าส่งก่อนสถานพยาบาลส�าหรับผู้สูงอายุ

จากผู้สนับสนุนและนักปฏิบัติพบว่า มีความต้องการอย่าง

มากในการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาล ต้องมีหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่องค์การบริหารส่วนต�าบล กลุ่มอาสา

สมัครอาสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด  โรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบล ครอบครัว ญาติ    ท้ังนี้จ�าเป็นต้องมี

กิจกรรมท่ี การดูแลเมื่ออาการฉุกเฉินท่ีบ้าน  การดูแลกัน

ในเครือข่ายส่งต่อ การแจ้งเหตุ  การประชาสัมพันธ์  การ

สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงาน การยกและเคล่ือน

ย้ายผู้ป่วย และการช่วยฟื้นคืนชีพดังท่ีผู้ให้ข้อมูล    

“มีความจ�าเป็นมาก ผู้สูงอายุมักอยู่คนเดียว ท้อง

ถิ่นต้องมีส่วนร่วม  รพ.สต.ต้องมีบทบาทเกี่ยวกับข้อมูล 

ประสานท้องถิ่น  อยากให้เกิดเป็นรูปธรรม  ต้องให้ความรู้

แกนน�าครวัเรอืนทีเ่จบ็ป่วยก่อน ..อสม.กต้็องรูร้ะบบส่งต่อ ” 

“มีความจ�าเป็นมาก “แม่ผมเสียชีวิต ,,รอรถ

ไม่ทัน  แม่หายใจไม่อิ่ม  ถ้าผมมีความรู้แม่ผมก็ไม่ต้องเสีย

ชีวิต........คนท่ีบ้านต้องรู้จักให้   อสม.ไปอบรม ดูแลคนใน

คุ้ม  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  ผู้สูงอายุทีแข็งแรงก็

แจ้งข่าวได้  ให้อบต.ดูแลด้วยเป็นหน่วยงานหลัก มี เงิน

สนับสนุน  อนามัยช่วยเรื่องจัดการบุคคลากร” 

ส�าหรบัผลการส�ารวจประเมนิความต้องการจ�าเป็น

พบว่าค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น (PNImodified) ภาพ

รวมเท่ากับ  0.2225  เมื่อจ�าแนกความต้องการให้หน่วย

งานด�าเนินการด้านการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลคือ 

องค์การบริหารส่วนต�าบล PNImodifiedเท่ากับ 0.3815 

รองลงมาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ครอบครัว, ญาติ และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล PNImodifiedเท่ากับ  

0.2018, 0.1673, 0.1643 , 0.1532 และ 0.1092 ตาม

ล�าดับ โดยต้องการให้ องค์การบริหารส่วนต�าบลชุมชน

ต้องการให้ช่วยเหลือให้อสม.มีบทบาทเก็บรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลจังหวัดให้มีบทบาท

ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนน�าส่ง
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สถานพยาบาล  ครอบครัวให้มีบทบาทเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ฉุกเฉิน  ญาติให้มีบทบาทการแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน  และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมีบทบาทในการให้ความ

รู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนน�าส่งสถานพยาบาล

เมื่อน�าผลมาจัดเวทีชุมชนได้ข้อสรุปจากเวทีเกี่ยว

กบักจิกรรมการดแูลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลแบบมส่ีวนร่วม

ส�าหรับผู้สูงอายุคือ การอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินในชุมชน 

โดยทีมวิจัยได้ด�าเนินการจัดโปรแกรมกิจกรรมการดูแล

ก่อนน�าส่งสถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ 

โดยรายละเอียดกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วย

ฟื้นคืนชีพ  การยกและเคลื่อนย้ายและการปฐมพยาบาลผู้

ป่วยฉุกเฉิน ร่วมกับเรียนรู้จากวีดีทัศน์การช่วยฟื้นคืนชีพ   

การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ การยกและเคลื่อนย้ายผู้

ป่วยฉุกเฉินในชุมชน   

3. ประสิทธิผลของกิจกรรมการดูแลก่อนน�าส่ง

สถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู ้สูงอายุ ผลการ

วิเคราะห์น�าเสนอดังนี้

3.1 ผลโปรแกรมกิจกรรมการดูแลก่อนน�าส่ง

สถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยจ�านวน 33 คน ก่อนการทดลองคะแนน

เฉลี่ยของความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และ

ความคาดหวังผลลัพธ์ 11.10, 21.12 และ 31.93 คะแนน   

หลงัการทดลองทนัทคีะแนนเฉลีย่ความคาดหวงัผลลพัธ์เพิม่

ขึ้นเป็น 14.24, 50.39 และ 48.23 คะแนน ตามล�าดับ  เมื่อ

ทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่าคะแนนความรู้ การ

รับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลลัพธ์มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติทั้งสามตัวแปร  

p-value < 0.001 

3.2 การปฏิบัติหลังกิจกรรม พบว่าได้สร้างการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกลุ่มเป็นครั้งแรกในชีวิต ท�าให้ผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์ในด้านความรู้ต่อตนเอง และ

การน�าความรู้ทีไ่ด้จากการเรยีนรูไ้ปใช้ในการแนะน�าให้ผูอ้ืน่

ดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  ดังผู้ให้ข้อมูลชายและหญิงระบุว่า

“ถ้าผมได้อบรมแบบนี้ก่อน แม่ผมต้องไม่ตายแน่

เลย” 

“ที่ผ่านมาเกยแต่ได้ฟังเนาะ  วันนี้ได้เฮ้ดโตย ดี

จาดนัก ได้ความรู้นัก” 

“บ่เคยอบรมเลยหนา ...เบอร์แจ้งผู้ป่วยได้หละ  

หนึ่ง หก หก เก้า( ยิ้ม) เฮาเฒ่าแล้วเนาะยกก็บ่ไหว ...จ�า

เบอร์ได้หละหนึ่ง หก หก เก้า ( ยิ้ม)บอกคนในบ้านได้” 

3.3 การประเมินผลแบบเสริมพลัง ในกลุ่ม

ตัวแทนที่ร่วมวิจัย ได้แก่ผู ้สนับสนุน นักปฏิบัติ นักวิจัย

และนักวิจัยท้องถิ่น ได้สร้างการเรียนรู้ในการให้กลุ่มภาคีที่

เกีย่วข้องในการประเมนิผลการเข้าใจต่อเป้าหมายโครงการ 

การได้ร่วมให้คะแนนประเมิน กิจกรรมท่ีมีความส�าคัญใน

โครงการวิจัยคือ ประชุมทีมวิจัย การอบรมอาสาสมัคร

ฉุกเฉิน และการส�ารวจหมู่บ้านโดยอสม. ส่วนกิจกรรมที่ท�า

คะแนนได้สูงสุดคือ การอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน กิจกรรม

เวทีชุมชน และการประชุมทีมวิจัย ท่ีส�าคัญยิ่งกลุ่มภาคีได้

ร่วมกันยกระดับกิจกรรมการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาล

แบบมส่ีวนร่วมส�าหรบัผูส้งูอาย ุโดยก�าหนดกลยทุธ์และการ

ตรวจสอบกิจกรรมท่ีก�าหนดไว้ด้วย

4. รปูแบบการดแูลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลแบบมี

สว่นร่วมส�าหรบัผู้สงูอาย ุ  จากผลการวิจัยทีก่ล่าวมาข้างต้น 

ได้น�ามาใช้ในการด�าเนนิการวจิยัขัน้ตอนที ่4  และได้ท�าการ

สังเคราะห์รูปแบบการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลแบบมี

ส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุท่ีเรียกว่า  บ่อแฮ้วโมเดล (boau 

haew model) โดยมีรายละเอียดโมเดลดังนี้ (ภาพ 2) 

4.1. โครงสร้าง (structure) ประกอบไปด้วย

4.1.1 ทนุทางบคุคล (human capital) ทีม่ส่ีวน

เกีย่วข้องในการท�าให้เกดิการดแูลก่อนน�าส่งสถานพยาบาล 

ซึ่งต ้องมีฐานรากที่ส�าคัญมาจากความเป็นเครือญาติ  

(kinship) ในชุมชน บุคคลท่ีท�าให้เกดิประกอบไปด้วย ผูใ้หญ่

บ้าน (village header) ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 

(village health volunteer header) ประธานชมรมผู้

สูงอายุ (aging header) ท่ีมีความเข็มแข็ง เสียสละ รวม

ถึงสมาชิกในชุมชน (community members) ท่ีมีความ

ปรารถนาต่อการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยสมาชิก

ในชมุชนหมายรวมถงึสมาชกิทีเ่ป็นตวัแทนทางการเมอืง คือ 

สมาชิกสภาต�าบล สมาชิกท่ีเป็นอาสาสมัคร ได้แก่ อาสา

สมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัคร

ป้องกนัภยัพลเรอืน สมาชกิผูส้งูอาย ุและประชาชนในชมุชน

4.1.2  หน่วยงานชุมชน (community  
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organizations) ที่ต้องมีฐานมาจากการร่วมประสานงาน 

(coordination) กับผู้น�าขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

(Local Administration Office--LAO) โรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบล (health center) โรงพยาบาลท่ัวไป 

(general hospital) และนักวิจัย (researchers) ท่ีเป็น

นักวิจัยในท้องถิ่น(community researchers) ซึ่งเป็น

ผู้ที่มีความเสียสละเวลาส่วนตัวในการท�างานชุมชน และ

นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา (academic researchers) 

นอกจากน้ีหน่วยงานชุมชนจ�าเป็นมีทรัพยากรท้ังในรูป

ของวัตถุและปัญญาเพื่อสนับสนุนให้เกิดการดูแลก่อนน�า

ส่งสถานพยาบาลส�าหรับผู้สูงอายุ

4.1.3 ทุนทางปัญญา (intellectual capital) 

หน่วยงานชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลทั่วไปและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ยังต้องมีทุนทางปัญญา

ที่สามารถสนับสนุนองค์ความรู้ในการดูแลก่อนน�าส่งสถาน

พยาบาลให้แก่คนในชุมชนซึ่งมีความต้ังใจในการแสวงหา

องค์ความรู้ใหม่

4.2. กระบวนการ (process) รูปแบบนี้มี

กระบวนการหลัก 4 กระบวนการ ได้แก่ 

4.2.1 การขัดเกลาทางสังคม (socialization) 

ให้คนในชมุชนมคีวามเกือ้กลูกนัร่วมกบัความเป็นเครอืญาติ

ทีส่ัง่สมมาตลอดในชมุชน ในกลุม่บคุคลซึง่เป็นทนุทางบุคคล

ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประธานชมรมผู้สูงอายุ ที่มีความเข็มแข็ง เสียสละ รวมถึง

สมาชิกในชุมชน บุคคลเหล่านี้เป็นฐานรากที่จะผลักดัน

ให้หน่วยงานในชุมชนได้ขับเคลื่อนไปสู่การดูแลก่อนน�าส่ง

สถานพยาบาลส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

4.2.2 การร่วมประสาน (coordination) 

มีกระบวนการที่ เป ็นรูปแบบที่เป ็นทางการ (formal  

organization) มากกว่าการประสานงานเป็นอย่างไม่เป็น

ทางการ (formal organization) ในการด�าเนินกิจกรรม

โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเริ่มต้นในการพัฒนารูปแบบ 

ในช่วงสุดท้ายก่อนปิดโครงการมีการประสานงานเป็นอย่าง

ไม่เป็นทางการมากกว่าช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา

4.2.3 การสนบัสนนุ (supporting) องค์กรและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากจะมีการร่วมประสานแล้ว

ยังต้องมีการสนับสนุนทั้งบุคลากรที่มาช่วยกิจกรรมและ

การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน

การดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน

4.2.4 การมีส่วนร่วม (participation) เป็นก

ระบวนการที่ต้องใช้ทั้งหมดตั้งแต่โครงสร้างของรูปแบบ 

กระบวนการของรูปแบบ และการประเมินผล ต้องใช้การ

มีส่วนร่วมทุกข้ันตอนไม่ว่าจะเป็นการร่วมคิด การร่วมท�า

กิจกรรม การร่วมประเมินผลโครงการเพื่อขับเคลื่อนการ

ดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน

4.3. การประเมินผล เป็นการการสะท้อนกิจกรรม

ในกระบวนการตั้งแต่ การส�ารวจความต้องการของชุมชน 

การร่วมเวที ต้องใช้การประเมินผลเพื่อสะท้อนกลับ โดย

การปฏิบัติหลังกิจกรรมท่ีส�าคัญท�าให้เกิดข้อมูลใหม่ในการ

ปรับปรุงกิจกรรม ส่วนการร่วมพัฒนาศักยภาพด้วยการ

อบรมและการท�าโปรแกรมใช้ การปฏิบัติหลังกิจกรรมร่วม

กับการประเมินผลแบบเสริมพลังโดยกิจกรรมการประเมิน

ผลเป็นการประเมินผลท่ีส่วนร่วมจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการ

ด้วยสะท้อนกิจกรรมหลังจากที่ได้ด�าเนินงานในชุมชนไป

ระยะหนึ่ง ผลท่ีตามมาท�าให้เกิดความรู้ใหม่ท่ีน�าไปสู่การ

ด�าเนินงานครั้งต่อไปในอนาคตได้อย่างดี

กำรอภิปรำยผล 
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รูปแบบการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลแบบมี

ส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุที่เรียกว่า Boau Haew Model 

(บ่อแฮ้วโมเดล) เป็นรูปแบบที่มีตัวแปรส�าคัญคือ โครงสร้าง 

กระบวนการและการประเมินผล ดังนี้

1. โครงสร้าง พบว่าชุมชนเป็นบริบทชุมชนก่ึง

ชนบทที่มีความเป็นเครือญาติ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลในการดูแล

ผู้ป่วยฉุกเฉิน มีโครงสร้างที่เป็นทุนทางบุคคล (human 

capital) ได้แก่อาสาสมคัรสาธารณสขุทีม่จีติวญิญาณในการ

ท�างานสาธารณะสนับสนุนคือ ผู้น�าในพื้นที่ ผู้น�าจากสถาน

บริการสขุภาพ ผูน้�าจากองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ มหีน่วย

งานชุมชน (community organizations) ได้แก่ รพ.สต. 

รพ.จังหวัด และอบต.ในพื้นที่ และยังทุนทางปัญญา (intel-

lectual capital) ของ Community Organizations สาเหตุ

ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะ พื้นที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลง

สภาพสังคมจากอดีต 6-7 ปีท่ีผ่านมาชุมชนจึงยังคงสภาพ

พืน้ทีเ่ดมิจากอดตี คล้ายกบัรปูแบบของ Chaleekrua et al. 

(2011) ทีไ่ด้ท�าการศกึษาเรือ่งการพฒันารปูแบบการจดัการ

อาสาสมคัรฉกุเฉนิโดยใช้ชมุชนเป็นฐานในการดแูลผูเ้จบ็ป่วย

ฉุกเฉินก่อนน�าส่งสถานพยาบาล อาจเป็นเพราะใช้แนวคิด

ที่เป็นฐานในการพัฒนารูปแบบด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การเช่นกัน ต่างกันท่ีการศึกษาของ Chaleekrua et al. 

(2011) ใช้แนวคดิของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารชมุชนเป็นฐาน  

(community-based action research) และยงัพบว่าการ

ศกึษานีย้งัมโีครงสร้างการท�างานทีเ่ป็นผูส้งูอายเุช่นเดยีวกบั

รายงานของประเทศออสเตรเลียด้วย (Rural Ambulance 

Victoria, 2007) 

ภำพ 2 รูปแบบการดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุในเขตลุ่มน�้าต�๋าท่ีเรียกว่า 

“บ่อแฮ้วโมเดล (boau haew model)”



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 317

2. กระบวนการ ม ี4 กระบวนการ คอื กระบวนการ

แรกเป็นการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ที่อาจเกิด

คนในชมุชนเหน็การช่วยเหลอืกนัในเครอืญาตมิาตัง้แต่อดตี 

มีการสนับสนุน(supportion) ในการด�าเนินกิจกรรม และ

ยังต้องการมีส่วนร่วม (participation) มีการร่วมประสาน 

(coordination) ซึ่งเป็นลักษณะการประสานงานที่เป็น

ทางการมากกว่าไม่เป็นทางการ สาเหตุผลการวิจัยเป็น

เช่นน้ีเพราะ การศึกษานี้ แนวคิดของ Stringer สามารถ

สร้างการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานหลายภาคส่วนที่มี

การน�าทรัพยากรจากชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผู ้น�า

ชุมชน และประชาชนสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง  

และยังพบว่าสภาพพื้นที่ศึกษายังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก  

ชุมชนตั้งอยู่ไกลจากเมืองพื้นที่กึ่งชนบท  คล้ายกับรูปแบบ

ที่พัฒนาเป็นกระบวนการที่คล้ายกับรูปแบบการวิจัยของ 

Rassamepong (2004) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

จัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนและใช้แนวคิด

ของ Stringer  ซึ่งสามารถสร้างการมีส่วนได้จากทุกภาค

ส่วนเช่นกัน  นอกจากนี้การศึกษานี้ยังคล้ายกับการศึกษา 

Chaleekrua et al. (2011) ท�าการศึกษาในพื้นท่ีชนบท

ห่างไกลติดกับภูเขาสูง แต่พบว่าประเด็นการร่วมประสาน 

(coordination) ซึ่งเป็นลักษณะการประสานงานที่เป็น

ทางการมากกว่าไม่เป็นทางการ    

3. การประเมินผล พบว่าการปฏิบัติหลังกิจกรรม 

ได้สะท้อนผู้เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมได้เกิดการเรียนรู้ ได้

รับประโยชน์ในด้านความรู้ต่อตนเอง และยังน�าความรู้ท่ีได้

จากการเรียนรู้ไปใช้ในการแนะน�าให้ผู้อื่นดูแลคนในชุมชน  

ส่วนการประเมินผลแบบเสรมิพลงัเป็นเครือ่งมอืท่ีทรงพลงัท่ี

ส�าคญัในการสร้างผูเ้กีย่วข้องทัง้ทีเ่ป็นผูส้นบัสนนุ นกัปฏบิตัิ 

และนกัวจิยัได้เกดิการเรยีนรูใ้นกจิกรรมการด�าเนนิงานได้ดี 

และยังสามารถยกระดับกิจกรรมการดูแลก่อนน�าส่งสถาน

พยาบาลแบบมส่ีวนร่วมส�าหรบัผูส้งูอาย ุโดยก�าหนดกลยทุธ์

และการตรวจสอบกจิกรรมทีก่�าหนดไว้ด้วย ซึง่แสดงว่าแสดง

ว่าการปฏบิตัหิลงักจิกรรมและการประเมนิผลแบบเสรมิพลงั

สามารถสะท้อนการด�าเนินกิจกรรมการวิจัยนี้ได้เป็นอย่าง

ดี  ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ Collison 

& Parcell (2002) ที่ระบุว่า สามารถน�าการปฏิบัติหลัง

กิจกรรมมายกระดับการปฏิบัติการได้ดี และสอดคล้องกับ

ผลการศกึษาของ Chayarrun (2006) ทีร่ะบวุ่าการประเมนิ

ผลแบบเสรมิพลงัท�าให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการวางแผนงาน

และประเมนิผลด้วยตนเอง และยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของ 

Fetterman (2005) ทีร่ะบวุ่าการประเมนิผลแบบเสรมิพลงั

เป็นกระบวนการมส่ีวนร่วม ประชาธปิไตยทีค่นในท้องถิน่ได้

น�าความรู้มาแลกเปลี่ยนกันในการประเมินโครงการ ส่งผล

ต่อการยกระดบัโครงการให้ดข้ึีนด้วยการสร้างกลยทุธ์ในการ

ปรับปรุงกิจกรรมซ่ึงคล้ายกับการศึกษาของ Chaleekrua 

et al. (2011)  ได้น�าไปใช้ในงานวิจัยในกลุ่มอาสาสมัคร

ฉุกเฉินพบว่าการปฏิบัติหลังกิจกรรม และการประเมินผล

แบบเสริมพลังเป็นเครื่องมือท่ีทรงพลังท่ีส�าคัญในการสร้าง

ผู้เก่ียวข้องท้ังท่ีเป็นผู้สนับสนุน นักปฏิบัติ และนักวิจัยได้

เกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมการด�าเนินงานได้ดีท่ีสุด 

จากท่ีกล่าวข้างต้นรูปแบบการดูแลก่อนน�าส่ง

สถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบ

ท่ีเหมาะส�าหรับพื้นท่ีก่ึงชนบทท่ีได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ

สตงิเกอร์เป็นฐานในการพฒันารปูแบบ  ในขณะทีก่ารศกึษา

ของ Chaleekrua et al. (2011) เป็นรูปแบบส�าหรับพื้นที่

ห่างไกลที่ใช้แนวคิดของ Community based action 

research   แม้ว่ารูปแบบนี้พัฒนามาจากแนวคิดของ สติ

งเกอร์เช่นเดียวกับการศึกษาของ Rassamepong (2004) 

แต่เป็นรปูแบบท่ีเหมาะส�าหรบัสถานบรกิารสขุภาพในชมุชน   

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 

1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย มีดังนี้

1.1 องค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่ ควร

น�าข้อมูลด้านความต้องการจ�าเป็นในการดูแลผู้เจ็บป่วย

ฉุกเฉินในกลุ่มผู้สูงอายุ ไปใช้ในการก�าหนดนโยบายและ

วางแผนงานประจ�าปีในรวมท้ังการประสาน โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพในการดูแลจัดตั้งหน่วยกู้ชีพขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลให้การดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลทั้ง

ส�าหรับผู้สูงอายุและกลุ่มอื่นในพื้นท่ีในอนาคตต่อไป  

1.2 สถานบริการสุขภาพในพื้นท่ี ควรน�าข้อมูล

ด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และผลความต้องการจ�าเป็นใน

การดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในกลุ่มผู้สูงอายุ ผลของกิจกรรม

การดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมส�าหรับ

ผู้สูงอายุไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย และวางแผนในการ

จัดบริการสุขภาพฉุกเฉินส�าหรับผู้สูงอายุในอนาคตต่อไป
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2. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ

2.1 เนือ่งจากการศกึษานีด้�าเนนิการในพืน้ทีก่ึง่

ชนบท ดังนั้นรูปแบบการวิจัย Boau Haew Model (บ่อ

แฮ้วโมเดล) จึงสามารถใช้ในพ้ืนที่ศึกษา หากต้องการน�า

ไปใช้ในพื้นที่อื่นต้องค�านึงถึงโครงสร้างที่เป็นบริบทคล้าย

กับพื้นที่ศึกษา 

2.2 สถานบริการสุขภาพในพื้นที่อื่นที่มีบริบท

คล้ายคลึงกับกับพ้ืนที่ศึกษาควรน�าโปรแกรมกิจกรรมการ

ดูแลก่อนน�าส่งสถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูง

อายุไปประยุกต์ใช้

3. ข้อเสนอในการน�าวิธีวิทยาไปใช้ ดังนี้

3.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ 

Stringer เป็นฐานในการวจัิยในการวจัิยน้ีสามารถสร้างความ

รู้ใหม่ได้ ดังนั้นหากนักวิจัยต้องการสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน

ชุมชน แนวคิดของ Stringer จึงเป็นแนวคิดควรน�าไปใช้ได้ 

3.2 เทคนคิการปฏบิตัหิลงักจิกรรม (AAR) เป็น

เทคนิคที่สามารถการสะท้อนกลับกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

และสามารท�าได้ง่าย นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้

ผู้ร่วมเวทีได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความ

รู้สกึ และประสบการณ์ของตนเองกบัผูร่้วมเวทแีละสามารถ

พัฒนาศักยภาพที่ซ้อนเร้นในตัวตนของผู้ร่วมกิจกรรมได้  

หากแต่ต้องค�านึงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ก่อนจึงท�าให้เกิดผลส�าเร็จจากการด�าเนินการท�า AAR ด้วย 

3.3 การประเมนิผลแบบเสรมิพลงั เป็นวธิวีทิยา

ท่ีทรงพลังในการท�าให้ชุมชนเรียนรู้ในการแสดงความเป็น

เจ้าของชุมชนด้วยการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ จากการท�างานจริง การมีส่วนร่วมอย่าง

ประชาธิปไตย การตรวจสอบกระบวนการวิจัยที่ผ่านมา 

ท�าให้ได้ข้อมูลทั้งปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นหน่วยงานที่

ต้องการให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ดังท่ีกล่าวข้างต้น ควรน�า

การประเมินผลแบบเสริมพลังไปประยุกต์ใช้ในชุมชน และ

ต้องค�านึงถึงบทเรียนของการจัดเวทีประเมินผลแบบเสริม

พลังจากการวิจัยในกลุ่มผู้ประเมินระดับรากแก้วมีเงื่อนไข

ส�าคัญคือ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมการด้าน

คนท่ีเข้าร่วมเวที 

กิตติกรรมประกำศ

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยพะเยาที่ให ้การ

สนับสนุน “งบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 

2556”  ในการท�าวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณอย่างสูง

ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยในพื้นที่ศึกษาทุกท่านที่ให้ความช่วย

เหลือในการวิจัยครั้งนี้ จนส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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ค�ำน�ำ

หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นหนงัสอืเกีย่วกบัความรูเ้รือ่งสภาพ

อากาศท่ีมีผลกระทบต่อการบิน (aviation weather) เป็น

ประโยชน์ส�าหรบันกับินและผูท้�างานในอากาศเช่น พนกังาน

ควบคุมจราจรทางอากาศ (air traffic controller) ตลอด

จนบุคคลท่ัวไป มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับสภาพอากาศในชั้น

บรรยากาศ (the atmosphere) ซ่ึงการบินจะต้องเกิดขึ้น 

ดังนั้น การบินกับสภาพอากาศจึงไม่อาจแยกจากกันได้ 

ตลอดทั้งเล่มของหนังสือนี้มีการกล่าวและถกแถลงสภาพ

อากาศแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานที่กระท�าการ

บินและนิรภัยการบิน หนังสือเล่มนี้มิใช่คู่มือในการปฏิบัติ

ของอากาศยาน นักบินแต่ละคนต้องปรับใช้ความรู้จาก

หนังสือนี้ให้สอดคล้องกับอากาศยานของตนและความ

สามารถในการบิน

 หนังสือสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการบินนี้

มีสองส่วน ส่วนแรก (part I) อธิบายถึงปัจจัยท่ีก่อให้เกิด

สภาพอากาศท่ีนักบินทุคนควรจะทราบ ส่วนท่ีสอง (part 

II) กล่าวถึงหัวข้อส�าคัญอันเป็นเรื่องเฉพาะเก่ียวกับการบิน

ในระดับสูง (high altitude) บินในบริเวณขั้วโลกเหนือ 

(arctic) การบินในเขตร้อน (tropical) และสภาพอากาศ

ในช้ันบรรยากาศท่ีสูงๆ นอกจากนี้ยังมีการนิยามศัพท์ทาง

อุตุนิยมวิทยา ท�าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเรื่องของสภาพ

อากาศท่ีมีผลต่อการบินดังกล่าว

จุดประสงค์

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
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เกิดสภาพอากาศในชีวิตประจ�าวัน เหมาะส�าหรับบุคคล

ทั่วไปและในขณะเดียวกันก็เหมาะส�าหรับบุคคลท่ีชอบ

การบินทั้งอากาศยานส่วนบุคคล และมีอาชีพในการขับ

เคร่ืองบนิเพ่ือการขนส่งพาณชิย์ทางอากาศสาธารณะในการ

รับขนคนโดยสาร (passengers) สินค้า (cargoes) หรือ 

ไปรษณียภัณฑ์ (mail) ไม่เฉพาะแต่นักบินเท่านั้น พนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการบิน เช่น

พนกังานควบคมุจราจรทางอากาศทีจ่�าเป็นต้องให้ค�าแนะน�า

ในการบินแก่นักบิน สามารถน�าความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

สภาพอากาศการบินไปปรับใช้ในหน้าที่รับผิดชอบในการ

ควบคุมการจราจรทางอากาศเป็นการเพิ่มความปลอดภัย

ในการบินและประหยัดตลอดจนเสริมสร้างความพึงพอใจ

และความเชื่อมั่นในการใช้การขนส่งที่ทันสมัยในปัจจุบัน

สำระส�ำคัญ

สาระส�าคัญของหนังสือเล่มนี้ ท�าให้ผู ้อ่านเกิด

ความรู ้ความเข้าใจสามารถน�าไปแนะน�าผู ้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักบิน (Pilots) และพนักงาน

ควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC Controllers) ในหนังสือ

เล่มน้ีประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

 1 .  บรรยากาศของ โลก  ( the  ea r th ’ s  

atmosphere)

 2. อุณหภูมิ (temperature)

 3. ความกดบรรยากาศและวิทยาศาสตร์การวัด

ความสูง (atmospheric pressure and altimetry)

 4. ลม (wind)

 5. ความชื้น (moisture) กลุ ่มเมฆ (cloud  

formation) และน�้าฟ้า (precipitation)

 6. อากาศคงทีแ่ละไม่คงที ่(stable and unstable 

Air)

 7. เมฆ (clouds)

 8. มวลอากาศและแนวปะทะอากาศ

 9. ความปั่นป่วนของอากาศ (turbulence)

 10. การจับแข็ง (icing)

 11. พายุฝนฟ้าคะนอง (thunderstorms)

 12.สภาพอากาศที่ท�าให้สูญเสียการมองเห็น 

(common IFR procedures)

 13.สภาพอากาศที่ระยะสูง (high altitude 

weather)

 14. สภาพอากาศแถบขั้วโลกเหนือ (arctic 

weather)

 15.สภาพอากาศในเขตร้อน (tropical)

 16. สภาพอากาศเบ้ืองสูง (soaring weather)

สะท้อนคุณค่ำ

 คุณค่าท่ีได้จากหนังสือ Aviation weather เล่ม

นี้ เชื่อมั่นได้ว่า สามารถท�าให้ผู้อ่านเข้าใจในการเกิดสภาพ

อากาศ ท้ังในบรรยากาศใกล้ๆโลกและสูงข้ึนไป เข้าใจ

ลักษณะสภาพอากาศที่เป็นอันตรายต่อการบินและเป็น

อุปสรรคต่อการข้ึนลงของอากาศยาน และขณะท่ีบินผ่าน

พื้นท่ีท่ีเป็นภูเขา หรือพื้นน�้าทะเล สะท้อนให้เห็นเรื่องต่างๆ

อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับความ

รู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่เป็นพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสภาพ

อากาศท่ัวไปท่ีบุคคลท้ังหลายควรรูแ้ละเข้าใจของภาวการณ์

เกิดสภาพอากาศ จากนั้นเป็นความรู้ความเข้าใจในสภาพ

อากาศในระยะสูงๆขึ้นไปที่เป็นอันตรายต่อเครื่องบินที่บิน

ในระยะสูง

สรุป

 หนังสือ AVIATION WEATHER เล่มนี้ เป็นหนังสือ

ที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับสภาพอากาศการบิน ผู ้แต่งมีความ

ประสงค์ให้เป็นแหล่งความรู้ของนักบินและบุคลากรด้าน

การบนิเช่นพนกังานควบคมุจราจรทางอากาศเพือ่หลกีเลีย่ง

มิให้เกิดอันตรายอันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุน�าความสูญ
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เสียต่อชีวิตและความเสียหายต่ออากาศยานและทรัพย์สิน

ทางภาคพื้นดินและท�าลายสิ่งแวดล้อม เป็นหนังสือที่นักบิน

ทุกคนจ�าเป็นต้องศึกษาว่าสภาพอากาศเช่นไรเป็นสภาพ

อากาศดีและปลอดภัยส�าหรับการบินในเท่ียวบินนั้น ๆ

แบบฟอร์มกำรช�ำระค่ำตีพิมพ์บทควำมในวำรสำร EAU Heritage
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แบบฟอร์มกำรช�ำระค่ำตีพิมพ์บทควำมในวำรสำร EAU Heritage

วันที่........เดือน.......................พ.ศ..............

เรียน  ประธานกองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage

เอกสารแนบ: ส�าเนาใบเสร็จรับเงิน

 ตาที่ข้าพเจ้า (ชื่อผู้เขียน นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................

  นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

  ระดับ    ดุษฎีบัณฑิต     ปริญญามหาบัณฑิต    ปริญญาบัณฑิต

  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

ได้ส่งบทความเรื่อง......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

และได้รับการยอมรับให้ลงตีพิมพ์ในวารสาร EAU Heritage ฉบับที่.......วันที่........เดือน..........ปี......จ�านวน......หน้า

 ในการนี้ข้าพเจ้าขอช�าระค่าตีพิมพ์บทความในวารสาร EAU Heritage

  บทความภาษาไทย จ�านวน 3,000 บาท

  บทความภาษาอังกฤษ จ�านวน 5,000 บาท

ลงฃื่อผู้เขียน............................................................

(...........................................................)

ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย

1. ประธานกองบรรณาธิการ

         เพื่อด�าเนินการจัดเก็บ

         อื่นๆ 

ลงนาม........................................

.........../............/..............

2. เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ

          จัดเก็บ

          อื่นๆ

ลงนาม........................................

.........../............/..............





นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อีส เทิ ร ์น เอ เชี ยจัดพิมพ ์ ข้ึน เพื่ อ เผยแพร ่ความรู ้ ในสาขาวิชา 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ในวิทยาการด้านต่างๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

บทความการวิจัยทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอื่น	 

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	2	 ท่าน	(Double-blind	peer	review)	 ในสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับ 

การตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอื่นๆ	 

(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง)	

บทความที่ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและท�าการปรับแก้ให้

ถูกต้องแล้ว	จึงจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่าง	ๆ 	ใช้ตวัอกัษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

	 	ก�าหนดค�าส�าคัญ	(key	words)	ไม่เกิน	6	ค�า

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขียนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	น.	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	Style	(6th	edition)	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี ้

1. หนังสือ

	 	 ชือ่ผูแ้ต่ง.	(ปีพมิพ์).	ชือ่หนงัสอื	(คร้ังทีพิ่มพ์).	เมืองทีพิ่มพ์:	ส�านักพมิพ์ 

	 หรือหน่วยงานที่พิมพ์.

	 	 ประคอง	กรรณสูต.	(2541).	สถติิเพื่อการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร์.  

	 กรุงเทพฯ:	บรรณกิจ.

	 	Sharp,	W.	F.	(1985).	Investment	(3rd	ed.).	New	Jersey:	 

	 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทในหนังสือรายงานการประชุม

	 	Hay,	S.	P.	(1975).	Political	parties	and	the	community-society	 

	 continuum.	In	W.	N.	Chambers	&	W.	D.	Burnham	 

	 (Eds.).,	The American party systems Stage of  

 political development	(2	nd	ed.).	New	York:	 

	 Oxford	university	press.

	 	 สุไร	พงษ์ทองเจริญ.	(2539).	สาระส�าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

	 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.	ในเอกสารการสอนชุดวิชา 

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	(พิมพ์ครั้งที่	2,	 

	 หน่วยท่ี	9).	 นนทบุรี:	 ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

	 ธรรมาธิราช.

3. วารสาร

	 	 ชื่อผู ้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์).	 ชื่อบทความ.	 ชื่อวารสาร,	 ปีที่(ฉบับที่),	 

	 เลขหน้า.

	 	 สุจินต์	 สิมารักษ์.	(2550).	 หลากหลายปัญหาการเลี้ยงโคนมใน 

	 ประเทศไทย.	วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,	27(2),	53-57. 

4. หนังสือพิมพ์

	 	 ช่ือผู้แต่ง.	(ปี,	เดือน	วันท่ี).	ช่ือบทความ.	ช่ือหนังสือพิมพ์,	หน้า. 

	 	 ศรีสกุล	ลีวาพีระพันธ์.	(2545,	กรกฎาคม	11).	จับทีวีใส่กระเป๋า 

	 เขาท�ากันอย่างไร?.	มติชน,	น.	19.

5. วิทยานิพนธ์

	 	 กอบกลุ	สรรพกจิจ�านง.	(2541).	การวจิยัเชงินโยบายเพือ่การพฒันา 

	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

	 ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

	 	 ช่ือผู้เขียน.	(ปีท่ีเผยแพร่เอกสาร).	ช่ือเรื่อง.	ค้นจาก	(ระบุ	URL	 

	 ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	 มานพ	แก้วผกา.	(2549).	เศรษฐกจิพอเพยีง	กบัการค้าเสรไีปด้วยกนั 

	 ได้จริงหรือ.	ค้นจาก	http://www.ftawatch.org

	 	 ชื่อผู้เขียน.	(ปีที่เผยแพร่เอกสาร).	ชื่อเรื่อง.	ค้นเมื่อ	(ระบุวัน	เดือน	 

	 ปี),	จาก	(ระบุ	URL	ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	Prizker,	T.	J.	(1989).	An early fragment from central Nepal.  

	 Retrieved	from	http://www.ingress.com/-astranart/ 

	 pritzker.html

การบอกรับเป็นสมาชิก
	 ผูส้นใจสามารถติดต่อบอกรบัเป็นสมาชกิได้ท่ี	กองบรรณาธกิาร 

วารสาร	EAU	Heritage	อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกปีละ	800	บาท

สถานที่ติดต่อ
 ผูส้นใจเสนอบทความหรอืบอกรบัเป็นสมาชกิ	สามารถตดิต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage 

อาคาร ชวน ชวนิชย์ ชั้น 4 ห้อง C423

200	หมู่	1	ถ.รังสิต-นครนายก	ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	12110

โทรศัพท์:	0-2577-1028	ต่อ	377,	378

e-mail	address:	eau_heritage@eau.ac.th
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