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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ัง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ในหัวขอ “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย” โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด          
องคความรูที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆท่ีเก่ียวของ  

เอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 13 จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆใหกวางขวาง โดยมีเปาหมาย
ใหบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป          
คณะผูจัดทําเอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 13 ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนา
และผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่สละเวลาในการใหขอแนะนําและพัฒนาบทความจนเปน
ผลงานท่ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น หวังวาเอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและผูนําไปประยุกตใชตอไป 

 
 
 

     ประธานคณะทํางานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 
 
 

 
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 13 

เร่ือง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย” 
วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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หลักการและเหตุผล 

ภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ดวยการขับเคล่ือน
ประเทศสูการพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาใหเทาทันตามความเปลี่ยนแปลงของโลก          
สูเปาหมายการลดความเหล่ือมลาในสังคม โดยปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม 
(Value–Based Economy) ทั้งนี้การพัฒนาที่มุงเนนกลไกความเขมแข็งจากภายใน ดวยการเนนภาคการผลิตสินคาไปสู
การเนนภาคบริการมากข้ึน โดยการขับเคล่ือนดวยการใชนวัตกรรมในดานการพัฒนาดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
การศึกษา การบูรณาการงานวิจัยทั้งดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคนควา
นวัตกรรมองครวมของศาสตรตาง ๆ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนเวทีแลกเปล่ียน
ประสบการณอยางกวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 
วิทยาลัยนอรทเทิรน มหาวิทยาลัยเนช่ัน เพ่ือจัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 13     
ในหัวขอ “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยอันจะนําไปสูการ
ประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวที
ทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการแลกเปล่ียน
เรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูล

การวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ในระดับประเทศ 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหความสําคัญของงานวิจัย และ
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทํา ใหเกิดงานวิจัยที่ มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สูการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

3. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย ใหเกิดขึ้น
ระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
 
หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร 2.1 ดานการศึกษา 
 1.2 ดานวิทยาศาสตร 2.2 ดานบริหารธุรกิจ 

  1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ        2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 



 
รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker ) 
 2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย  (Oral Presentation ) 
 3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร  (Poster Presentation ) 
 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 

 

สถานท่ีจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
ผูเขารวมโครงการ 
 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเกี่ยวกับ          
“วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับ
ระบบการศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาต ิ
 
กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ 
2. กําหนดการสงบทความฉบบัแกไข 
3. ประกาศรายช่ือ (ผูลงทะเบียนชําระเงินและสงบทความ) 
4. นําเสนอบทความ 

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 – วนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
วันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
วันที่ 1 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไม
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 



อัตราคาลงทะเบียน  
 

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ 
    โดยไมนําเสนอบทความ 
 
 
2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 

บุคคลภายนอก  1,000  บาท   
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) โดยลงทะเบียนชําระเงิน
ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2561 – วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2561  
 
บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200 บาท / เรื่อง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ)  ท้ังนี้ตอง ชําระเงิน  
สงบทความ ต้ังแตวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 –  
วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 

หมายเหตุ  
1. เม่ือมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  2. อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ  
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล
บทความฉบับเต็ม upload ใหเรียบรอย จากนั้นใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจําตัว ท่ี 
http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกดยืนยันเพื่อรับรหัส
ประจําตัว จากน้ันตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไม
เกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเอง โดยใชเวลาในการ
นําเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว  จะไดตีพิมพ
เผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

เม่ือผูสมัครทําการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา 
จํานวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ท้ังไฟล Word และไฟล PDF) มาท่ี E-mail address: wturesearch@gmail.com 
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 

                                ................................................................................. 

 

 

 



 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 13 
เร่ือง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย” 

วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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วันเสารที่  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน 

เวลา 09.00 – 09.10 น. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวรายงาน 

เวลา 09.10 – 09.20 น. ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา  

 หัวขอ เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย” 
เวลา 09.20 – 09.30 น.      แนะนําองคปาฐก 

เวลา 09.30 – 10.45 น.  บรรยายทางวิชาการหัวขอ 

 หัวขอ เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย” 
เวลา 10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 11.00 – 12.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.15 น. นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 

เวลา 14.30 – 16.00 น. นําเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ) 

เวลา 16.00 – 17.00 น. มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย 

วันอาทิตยที ่ 2  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนการเขารวมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล) 

เวลา 09.00 – 15.00 น.   นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนสิิตปริญญาเอก 
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ลําดับ รหัส  ชื่อ - สกุล ชือ่บทความ

1 OU BA. 001 นางสาวมลฤดี  คําภูมี ปจจยัที่สงผลตอความภักดีของผูบริโภคอาหารคลีนในเขตกรุงเทพมหานคร

2 TWU NS. 001 รอยเอกกติติพงษ  พลทิพย การประยกุตใชกระบวนการพยาบาลเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบของนิสิตพยาบาล

3 TWU NS. 002 ดร. ปณณทัต บนขนุทด การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชมุชน ตําบลบานยาง อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย

4 TWU NS. 003 อาจารย ปภาวรินทร สุวรรณเพชร พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอาย ุตําบลอสิาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย

5 WUM BA. 001 นาย ณัฐพงษ ศิรสิทธิ์ธนภัทร ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตลาดนํ้าวดัพระยาสเุรนทร เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

6 TWU MS. 001 นาย อาทิตย บัวผัน อทิธพิลจากตัวทําละลายที่สงผลตอปริมาณของนํ้ามนัมะพราวจากวธิกีารสกดั

7 WUM PA. 001 นางสาว เจนจิรา กนัแกว การพัฒนาสาํนักงานท่ีดินจงัหวดัเชยีงใหมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

8 TWU BA. 001 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย ปจจยัแหงความสําเร็จของธรุกจิครอบครัว

9 WUM PA. 002 นางสาว ศรัญญา นันทะ ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลปาแงะ อาํเภอปาแดด จงัหวดัเชยีงราย

10 WUM PA. 003 นาย ชลแดน นวลเกล้ียง การมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษาเทศบาล ตาํบลสมหวงั อาํเภอกงหรา จงัหวดัพัทลุง

11 WUM ED.EA 001 นางสาว อัจฉราพรรณ สุวรรณมุติ การบริหารงานวิชาการอยางมีประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานีเขต 3

12 WUM PA. 004 นาย เมธ ีออนพุทธา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบึงนคร อาํเภอธวชับุรี จงัหวดัรอยเอด็

13 TWU BA. 002 ดร. สุรัสวดี โปสินธุ กลยทุธ และปจจยัทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคขาวสารบรรจถุงุ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

14 WUM PA. 005 นาย บุญญาฤทธิ์ ศรีเอี่ยมโฉม มาตรฐานการจดัสวสัดิการใหกบัผูตองขงัเรือนจาํจงัหวดัชัยนาท

15 WUM PA. 006 นาย ยทุธนา นุมดี ความผูกพันตอองคการของขาราชการเรือนจาํจงัหวดัชยันาท กรมราชทัณฑ

16 WUM PA. 007 นางสาว ซัลมา นาวะกานิง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาที่ที่วาการอาํเภอบาเจาะ  จังหวดันราธวิาส

17 WUD PA. 001 นาย ณภัคธร ชัยสงคราม การพัฒนาระบบการบริหารและการจดัการปาลมน้ํามนัภาครัฐ

18 WUM PA. 008 นาย อนุชา คําหลา นโยบายการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานในองคกรของกองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สํานักปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

19 WUM PA. 009 นาย ไพฑูรย สําราญไพรวลัย ประสิทธผิลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจงัหวดัแมฮองสอน

20 WUM PA. 010 นาง สุชานา สิทธไิชย การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง

21 WUD ED.EA 001 นาง กณัยกร อคัรรัตนากร การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการศึกษาศูนยการเรียนรูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

22 WUM PA. 011 นาง ญาดา เตนพิทักษ ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลชองดาน อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

23 WUD BA. 001 นาย ชชัชณัน มทีอง DEVELOPING A FUTURE MANAGEMENT AND FORECASTING MODEL IN MINING AND QUARRYING SECTORS OF THAILAND

24 WUD BA. 002 นาย พีรยสถ อยูประพัฒน การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการของผูประกอบการอตุสาหกรรมผลิตยานยนต

25 WUD BA. 003 นางสาว ธนภร  จรูญนิมมาน การพัฒนาทุนมนุษยของวสิาหกจิชมุชนจงัหวดัชมุพรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

26 TOU BA. 001 ดร นภสินธุ พรมวเิศษ การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรของผูประกอบการ ในยคุไทยแลนด 4.0

27 WUD BA. 004 นางสาว กฤติยา อศัวเรศตระกลู ผลิตภัณฑนวตักรรมรีไซเคิลอตุสาหกรรมแปรรูปเฟอรนิเจอรเหล็กและผลิตภัณฑตกแตงบาน

28 WUD BA. 005 นางสาว ชลลดา เจียมจิตวานิชย ปจจยัที่มผีลกระทบตอการเปนผูประกอบการใหม Start-Up ของนักศึกษาระดับอดุมศึกษาในยคุไทยแลนด 4.0

29 WUD BA. 006 นาย ปวนิท เทพกณุหนิมติต การพัฒนาการบริหารจดัการการธรุกจิไอที ขนาดกลางและขนาดยอมในสวนภูมภิาค 

30 WUD ED.EA 002 พันตรี อรรฆพร ประชานุรักษ แหลงเรียนรูในยคุดิจทิัล 4.0

31 TOU ED.CI 001 ดร. สุรศักด์ิ เครือหงษ กฬีามหาวทิยาลัยแหงประเทศไทยกบัการเปล่ียนแปลงเพื่อทุกคน

32 WUD BA. 007 นางสาว พฤกษา แกวสาร แนวทางการใหบริการของสาํนักงานบัญชคุีณภาพ เพื่อเขาสูมาตรฐานสากล ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

33 WUD BA. 008 นาย กฤษณ พานสัมฤทธิ์ แนวทางการบริหารจดัการในการขับเคล่ือนกลยทุธการตลาดสูความสําเร็จของธรุกิจอุปกรณการเล้ียงไกในฟารมระบบปด

34 WUD BA. 009 นาย ทรงกฤต ตรีรัตนพิจารณ ตัวแบบการตดัสินใจที่มอีทิธพิลตอการเลอืกใชพลังงานแสงอาทิตยของสถานประกอบการ

35 WUM PA. 012 นาย กติติ ธงสิบสอง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานปวง  อําเภอทุงหวัชาง  จังหวดัลําพนู

36 TWU NS. 004 นาย ปยธรณ เรงเร็ว พฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษามหาวทิยาลัย

37 WUD ED.EA 003 นาย ชมุครู เวยีงสมทุร การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการทําวจิยัในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา สังกดัศึกษาธกิารจงัหวดักาํแพงเพชร

38 WUM PA. 013 นางสาว นภัสวรรณ คงทอง บทบาทของคณะกรรมการชมุชนในการพัฒนาชมุชนยอยในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

39 TOU ED.EA 001 พระครูโสภณสุตากร ณัฎฐณภทั ฆองพายุ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชงิพุทธ : ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 13



ลําดับ รหัส  ชื่อ - สกุล ชือ่บทความ

40 OU BA. 002 นางสาว ณัฐริกา สารีกลุ การปรับปรุงคุณภาพและลดความสูญเสียของกระบวนการผลิตปมโลหะดวยหลัก 5WHY 5ส และการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง

41 WUM BA. 002 นางสาว ชลธชิา เชียงทอง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการจัดเกบ็ภาษีของเทศบาลตาบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี

42 WUD BA. 010 นาย มนูญ พรหมลักษณ กลยทุธการตลาดเพือ่สรางความไดเปรียบทางการแขงขนัของผูประกอบการจําหนายรถยนตใชแลวในเขตกรุงเทพมหานคร

43 TOU BA. 002 ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท ปญหาและอปุสรรคตอการจัดการแรงงานตางดาวในธรุกจิรับเหมากอสราง หลังจากบังคับใช พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว  พ .ศ.2561

44 WUM BA. 003 นางสาว ศุภลักษณ ปนผสม คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคา โรงแรมเชียงใหมไนทบารซารบูติคอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

45 WUM BA. 004 นาง วรีะพรรณ ลือชัย ทัศนคติที่สงผลตอความภักดีของลูกคาที่มตีอโรงแรมบูติค อาํเภอเมือง จงัหวดัเชยีงใหม 

46 TOU ED.EA 002 พระ สุทิน อธปิญโญ การพัฒนาภาวะผูนําในชมุชนเชงิพุทธ

47 TOU BA. 003 ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท แนวทางการจดัการลดตนทุนแรงงานกอสรางในธรุกจิรับเหมากอสราง

48 TOU BA. 004 ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท แนวทางการจดัการนวตักรรมในอตุสาหกรรมกอสราง ไทยแลนด 4.0

49 WUM PA. 014 นางสาว ฐาปนี อคัรานุภาพพงศ ภาวะผูนําของผูบริหาร กรณีศึกษา บริษัท แบกสบริการภาคพื้น จาํกดั สถานีกระบี่

50 WUM PA. 015 นาย ปยบุตร สังขหยู การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและประสทิธผิลการทํางาน ของขาราชการตํารวจตรวจคนเขาเมอืง จงัหวดักระบี่

51 TOU ED.EA 003 พระอธิการสุรศักด์ิ  สุขุมาโล (คงเมือง) บทบาทของพระสงฆกบัการพัฒนาชมุชนบนพื้นฐานเศรษฐกจิพอเพียง

52 WUD BA. 011 นาย ธนวทิย อิ่มยิ้ม การพัฒนากลยทุธการตลาดเพือ่สรางความไดเปรียบทางการแขงขนัของการประกอบธุรกจิกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร

53 TWU BA. 003 ดร. สุรัสวดี โปสินธุ วัตถมุงคล สงผลตอความเช่ือมั่นในการตัดสินใจของประชาชนในการประกอบอาชีพคาขายโดยสุจริตในสภาวะเศรษฐกจิชะลอตัว

54 WUD PA. 002 เรืออากาศเอก ชาํนาญ ทรงสิทธกิุล ภาวะผูนํากบัการจดัการสภาวะวกิฤติถ้ําหลวง-ขนุน้ํานางนอน

55 WUD PA. 003 นาย วสันต เกตุพันธุ กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

56 OU BA. 003 นางสาว วริยา ปานปรุง สมรรถนะการจดัการความรูของนักบัญชใีนยคุดิจทิัลกบัประสทิธภิาพในการทํางาน

57 OU BA. 004 นาง ปญจพร ทองเล็ก การสรางแบบทดสอบวดัความถนัดทางวชิาชพีบัญชี

58 WUD BA. 012 นาง อดุม สมบูรณผล การจดัการและความสาํเร็จของการประกอบธรุกจิตลาดสด

59 WUD BA. 013 นางสาว ธญัญรว ีธรศิริปุณโรจณ กลยทุธการตลาดและความสําเร็จของการประกอบธรุกจิผลิตภัณฑสปาผานชองทางดิจทิัล

60 WUM ED.EA 002 นาย อลงกต ทมถา ความคิดเห็นของครูและผูปกครองนักเรียนตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเครือขายสิงห – ศรีมลคล สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3

61 WUD BA. 014 นางสาว ภัสรศศิร หีดจนัทร การพัฒนาการจดัการของผูประกอบการธรุกจิไมยางพาราแปรรูป

62 TOU BA. 005 นางสาว เกศริน อนิเพลา การศึกษาคุณภาพซอฟตแวรของโปรแกรมอานฐานขอมูลแบบพอรทเทเบิล เพือ่การเรียนรูการใชคําส่ังซีควลบนระบบฐานขอมูลนอรธวิน

63 WUD BA. 015 นางสาว ภัทราวดี นามสีฐาน แนวทางการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุนอเมริกาของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

64 WUD PH. 001 ทนัตแพทยหญิง กนกวรรณ ศรัทธากุล ความรอบรูสุขภาพชองปาก

65 TWU PA. 001 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สืบพงศ สุขสม 13 คร้ังกบัรัฐประหารในประเทศไทย

66 TWU DS. 001 ทนัตแพทยหญิง เบญจมภทัร วงศไพบลูย วสัดุอดุฟนทดแทนอมลักมั: เซ็นชนั เอน็ : บทความปริทัศน

67 WUD PA. 004 นางสาว ณัฐธรีา ฉตัรนิติกลู การกาํกบัดูแลสหกรณเครดิตยเูนี่ยนโดยเครือขายความรวมมอืกนั

68 TWU PA. 002 ดร. อไุรวรรณ เตียนศรี นโยบายภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงวยัของแรงงานไทยในอนาคต

69 TOU PA. 001 นาย ณัฎฐดนัย ไคนุนภา การศึกษาศักยภาพและความพรอมของชุมชนปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีสูการเปนชุมชนอจัฉริยะตนแบบ 

70 OU Eng. 001 นาง กสินา ไทยบุตร ประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารจากบคุคลใชงานท่ัวไปและผูเกี่ยวของดานวศิวกรรม

71 OU ED.EA 001 นาย ภูมบิดี แกวศรีสังข การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

72 WUM PA. 016 นาย ธรีศานต ศรีกาญจน ความสําเร็จการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวดัเชียงใหม

73 WUD PA. 005 พันตํารวจเอก นรนท สินภิบาล บทบาทของตํารวจทองเท่ียวเพื่อการพัฒนาอตุสาหกรรมการทองเที่ยวไทย

74 WUD PA. 006 นาย เอกชัย ชาํนินา การพัฒนาการทองเที่ยวจงัหวดัภูเกต็ในศตวรรษท่ี 21

75 WUD PA. 007 นางสาว บุญเรือน ทองทิพย การใชเครือขายทางสังคมในการสรางเสริมสุขภาพที่ดีในยคุโลกาภิวตัน

76 WUM Eng. 001 นาย ธนธชั ฐิตะสาร ความพงึพอใจตองานไฟฟาสองสวางสาธารณะขององคการบริการสวนตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม จังหวดัอุบลราชธานี

77 WUD PA. 008 นาง พุทธกนัต ทองทวี รัฐสภาในระบอบประชาธปิไตยของประเทศไทย

78 WUD PA. 009 นาย ธรีเศรษฐ พัฒนวราพงษ การพัฒนาประชาธปิไตยกบับทบาท อาํนาจหนาที่ และความรับผิดชอบของการปกครองทองถิ่น

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 13

วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดับ รหัส  ชื่อ - สกุล ชือ่บทความ

79 WUD PA. 010 เรือโท สติ ธญันันท การพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือในฐานะหนวยงานที่ใหความชวยเหลือประชาชน

80 WUM BA. 005 นางสาว อณัญญา ปรารถนา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคารานนองแดงเบเกอร่ี : กรณีศึกษารานนองแดงเบเกอร่ี จังหวัดลําปาง

81 WUD PA. 011 นางสาว ผดุงศรี อมัพรมหา แนวทางการกาํจดัขยะมลูฝอยอยางมปีระสิทธภิาพในเขตเมอืงพัทยา

82 WUD ED.CI 001 นาง นวรัตน พระเทพ ปจจยัที่สัมพันธกบัการฝากครรภครบตามนัดของหญิงต้ังครรภวยัรุน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

83 WUM PA. 017 นาย นรภัทร ธนะขวาง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกจิดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)

84 WUD PA. 012 นาย ชวลิต บุญเกดิ แนวทางในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิดวยเทคโนโลยดิีจทิัลของบริษัทไปรษณียไทย จาํกดั

85 WUM PA. 018 นาย วาฮิดล ตะเหลบ ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาที่ที่วาการอาํเภอยะหร่ิง  จงัหวดัปตตานี

86 OU PA. 001 นาย วโิรจนรัตน ดลปดชา เขารวมรับฟง

87 WUD ED.EA 004 นางสาว พรรษรัตน พรมมินทร แนวคิดเกี่ยวกบัภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในยคุดิจทิัล

88 TOU ED.EA 004 ดร. เชษฐณรัช อรชนุ แนวทางการอนุรักษภมูิปญญาทองถิน่ดานสมุนไพรโดยใชกระบวนการ มีสวนรวมของชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถมัภ) อําเภอเขาคิชฌกฎู จังหวัดจันทบุรี

89 WUM PA. 019 รอยตํารวจเอก ธนศักด์ิ เชยบัวแกว การพฒันาบคุลากรของขาราชการตํารวจกลุมงานสัตวแพทย และสัตวบาล กองบงัคับการสายตรวจและปฏบิติัการพเิศษ กองบญัชาการ  ตํารวจนครบาล  สํานักงานตํารวจแหงชาติ

90 WUD PA. 013 นาย กาํพล ใจทนง การบริหารจดัการกลุมชาติพันธุในจงัหวดัเชยีงใหม

91 WUM ED.EA 003 นางสาว เสาวนิตย นาคทะเล ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมตีอการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ อาํเภอบึงบูรพ  จงัหวดัศรีสะเกษ

92 WUM BA. 006 นาง รักษจติร ลี ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีพักคางแรมของนักทองเที่ยวไทยท่ีมาทองเที่ยวท่ีปาคําชะโนด อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

93 WUD PA. 014 นาย ฉฐัวฒัน ชชัณฐาภัฏฐ ธรรมาภิบาลกบัแนวทางการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

94 OU ED.EA 002 นางสาว เวณิกา ไชยแกว ความคิดเหน็เกี่ยวกับสภาพและปญหาการปฏบิติัตามแนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูของครูในโรงเรียนสํานักงานเขตบางขุนเทียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

95 WUD PA. 015 พระครูธรีธรรมพิม (ทิม ทองจนัดา) บทบาทพระสงฆไทยตอการปกปองพระพุทธศาสนา

96 WUM BA. 007 นาง ภาวณีิ กลาหาญ พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาออนไลนของลูกคา ในจงัหวดัแพร

97 WUM PA. 020 นาย ธนวฒัน สิทธใิหญ ความสัมพันธระหวางการจดัการกบัความเปนองคกรสมรรถนะสูงขององคการบริหารสวนจงัหวดัลําพูน

98 WUM PA. 021 นางสาว สาวติรี ยศทะราช การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลโคกสี  อําเภอวงัยาง  จังหวดันครพนม

99 WUM BA. 008 นางสาว ญาโณทัย ขนิเพชร ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต

100 OU BA. 005 นางสาว อัจฉรา วงศคช องคประกอบของผลิตภัณฑและเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดที่มีผลตอแรงจงูใจในการซ้ือผลิตภัณฑบรรเทาปวดเม่ือยประเภทสมุนไพรของคนวัยทํางานในจงัหวัดลําปาง 

101 TOU BA. 006 นางสาว พนิตา ภักดี การจดัการการทํางานและของเสียของการปฏิบัติงานการคัดแยกวตัถดิุบโลหะพิเศษ

102 TOU BA. 007 ดร. ธนกร แกวมณี กลยทุธทางการตลาดของธรุกจิคอนโดมเินียม

103 WUM BA. 009 นาย วรีพงษ คณะปรีชา งานวจิยัดานความปลอดภัยเพื่อยกระดับแรงงานดานอตุสาหกรรมโลจสิติกสและงานขนสงสินคาในจงัหวดัระยอง

104 TOU BA. 008 นาย จกัรกฤช ศรีแกว การสํารวจความคิดเห็นพลังงานทางเลือกท่ีใชทดแทนพลังงานไฟฟา

105 TOU BA. 009 นางสาว ทัศวรรณ มหาเรือนขวญั ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือชุดเคร่ืองนอนผานระบบออนไลน ของประชากรในเขตลาดกระบัง

106 OU ED.EA 003 นางสาว กาญจะณี เนียมจนัทร การมสีวนรวมของผูบริหารและครูในการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ

107 TWU DS. 002 นางสาว จตุพร จนัทรานนท ฟนผุแอบแฝง

108 WUD PA. 016 นาย ภูภาร สมาทา การดําเนินงานของระบบการบริหารแรงงานของกรมการจดัหางาน

109 WUM PH. 001 นางสาว วชัราลักษณ สลีออน ปจจยัทีม่ีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานหมูบานจดัการอาหารปลอดภยัของอาสาสมัครประจําหมูบานตําบลเปอ อําเภอเชียงกลาง จงัหวดันาน

110 TOU BA. 010 นางสาว ปุณิกา โทพิลา การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลีของผูบริโภคในเขตสะพานสูง

111 WUD BA. 016 นาย ไพฑูรย พรหมสุภร แนวทางการจดัการความรับผิดชอบตอสังคมที่สงผลตอความสาํเร็จของธรุกจิหมอแปลงไฟฟา อยางยั่งยนื

112 WUM BA. 010 นางสาว พัชรนันท เอีย่มเกิดเจริญ ปจจยัที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนธรุกจิกวยเต๋ียวเรือในจงัหวดัปทุมธานี

113 OU BA. 006 นาย เบญจ อินดาวงศ ส่ิงบงชี้ทางภูมศิาสตรที่มผีลตอความตั้งใจซ้ือของผูบริโภค กรณีศึกษาผลิตภัณฑแปรรูปขาวแตน จงัหวดัลําปาง

114 TOU BA. 011 นางสาว กาญจนา วรรณยศ การพัฒนาสื่อแอนิเมชนั เร่ือง โครงการฝนเทียม

115 TOU BA. 012 นางสาว ชนิตา เอ่ียมสะอาด ความผกูพันของบุคลากรทางการศึกษาตอโรงเรียนเอกชนในระดบัประถมศึกษา

116 OU BA. 007 นางสาว สุชาวลี ลีลานุกจิ กลยทุธการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มผีลตอการตัดสินใจซ้ือนํ้าผลไมของผูบริโภคในจงัหวดัเชยีงราย

117 OU BA. 008 นางสาว โศภิษฐา เต็มรัตน คุณภาพการบริการที่สงผลตอการกลับมาใชบริการซํ้าในโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 13

วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
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118 OU BA. 009 นาย ศิริวฒัญ เอกนิธวิรากรกลุ พฤติกรรมนักทองเทีย่วและสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑไสอัว่สมุนไพรของจังหวดัลําปาง 

119 TOU Eng. 001 นาย ณัฐพล หลอนิล การควบคุมเคร่ืองใหอาหารเปดอตัโนมติั

120 TOU Eng. 002 นางสาว ชุติมา เกตุษา การพัฒนาระบบควบคุมการดูแลตนกลาผานสมารทโฟน

121 TOU BA. 013 นางสาว เกศกนก ปกกระโทก ปจจยัที่มผีลตอการยอมรับการใชชวีติคูกอนการสมรสของประชากรหญิงในเขตลาดกระบัง

122 TOU BA. 014 นางสาว ณัฐชฎา พิมพาภรณ การศึกษาคุณภาพการบริการของศูนยบริการรถยนตดวยแบบจาํลอง SERVQUAL

123 TOU BA. 015 นางสาว ทิพมาศ ใจสอาด (รัตนพิทักษ) ปจจยัสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตดัสินใจเชาที่พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

124 TOU BA. 016 นาย นเรศ ลวนไพรินทร ความพึงพอใจของผูใชบริการธรุกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นของสถาบันการเงินในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

125 TWU BA. 004 ดร.ทนพ. นพดล พันธุพานิช การพัฒนาแบบจาํลองเชิงสาเหตุระหวางรูปแบบภาวะผูนํา การแบงปนความรู ความสามารถทางนวตักรรมที่มีอิทธพิลตอ ผลการดําเนินการของธรุกิจโลจสิติกสในประเทศไทย

126 TOU PA. 002 ดร. ธมนันท นุนสิงห การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

127 TOU BA. 017 นางสาว วฤดดา พิพัฒนกลุ ปจจยัที่มผีลตอคาธรรมเนียมการสอบบัญช ี: การทบทวนวรรณกรรม

128 WUD BA. 017 นางสาว ศิวพร ไตรภพ บทบาทของผูนําเชิงนวตักรรมกบัความสาํเร็จของธรุกจิโลจสิติกส

129 WUD BA. 018 นาย วษิณุ มั่นคง แนวทางการบริหารจดัการโรงแรมสีเขยีวสูความสําเร็จเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนืในจงัหวดัภูเกต็ ประเทศไทย

130 WUD PA. 017 นางสาว ธนาวดี นิ่มเรือง  การบริหารและการจดัการตามยทุธศาสตรในการปองกนัและปราบปรามการคามนุษย

131 WUD PH. 002 นาง ภัทรภร แควนคอนฉมิ ถอดรหัส  “ระบบสุขภาพอาํเภอ”

132 WUM PH. 002 นาง ทัศนีย ศรีอนันต คุณภาพการใหบริการคลินิกแล็บแหงหน่ึง ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ

133 WUM PA. 022 นาย จกัรฤษณ สมใจ บทบาทของผูบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการสวนบริหารตาํบลสารภี อาํเภอสารภี จงัหวดัเชยีงใหม

134 WUM BA. 011 นาง ยภุา สมบัติ ความพึงพอใจของลกูคาที่มผีลตอตราสนิคา หางหุนสวนจาํกดั แกวเจริญวสัดุ อาํเภอสระใคร จงัหวดัหนองคาย

135 TWU PA. 003 รองศาสตราจารย ดร. สมเดช มุงเมือง บทกาํหนดโทษตามพระราชกาํหนดการบริหารจดัการการทํางานของคนตางดาว

136 OU BA. 010 นางสาว พิศพักตร ศุภโชคนิรันดร กลยทุธการตลาดของธรุกจินําเที่ยวสําหรับการทองเที่ยววถิชีวีติในเขตกรุงเทพมหานครของนักทองเที่ยวตางชาติ

137 OU ED.EA 004 นางสาว รัตติยา หาญเสนา แนวทางเสริมสรางสมรรถนะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น

138 TOU BA. 018 นางสาว ธรีาวรรณ จนัทรแสง การศึกษาโซคุณคาและการจัดการตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาวไร ในพืน้ที่ ตําบลเลม็ด  อําเภอไชยา จังหวดัสุราษฎรธานี

139 TOU BA. 019 นางสาว อัมพวรรณ หนูพระอินทร เขารวมรับฟง

140 OU BA. 011 นางสาว ศุทธนิี เขมะคาม การประเมินประสิทธภิาพดานโลจิสติกส ภาคอุตสาหกรรมการขนสงในการวดัประสิทธภิาพ บริษัท ปยาสุวรรณ 29 จํากัด

141 WUD PH. 003 นางสาว ศิริรักษ ปานเกตุ โรคหลอดเลือดสมองของผูสูงอายุ

142 TOU ED.CI 002 นาย ภูเดน แกวภิบาล เขารวมรับฟง

143 TOU BA. 020 นางสาว มัณฑนา แดงเพชร เขารวมรับฟง

144 OU BA. 012 นาย ฤทธไิกร บุญศรี ความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร จงัหวดันครศรีธรรมราช

145 WUM PH. 003 นางสาว นฤมล ประดิษฐเสรี การมสีวนรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะมลูฝอยตําบลฉลอง อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเกต็

146 WUM BA. 012 นางสาว ณัฐชยา นรารัตน การส่ือสารทางการตลาดและการตัดสินใจซ้ือท่ีมคีวามสัมพันธตอความสาํเร็จของชุมชมตลาดน้ําขวญัเรียม

147 TOU ED.EA 005 นางสาว ภัทราวดี ปญญาหาร ความพงึพอใจของผูปกครองท่ีมีตอ การบริหารงานโรงเรียน อําเภอบางเสาธง สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

148 OU BA. 013 นางสาวธญัญภรณ หนูชู ปญหาและความตองการของผูใชบริการขนสง กรณีศึกษาปลาสวยงาม

149 WUD PA. 018 นางสาว พัชรกนัย เธยีรชติุนันท แนวทางการใหบริการสาธารณะเกี่ยวกบับัตรสวสัดิการแหงรัฐ

150 WUM ED.EA 004 นางสาว ณัฐกานต จูฮกหล้ี ทรรศนะของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจดัการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1

151 TOU BA. 021 นางสาว อานิสรา สังขชวย เขารวมรับฟง

152 WUD ED.EA 005 นาย อาํนาจ บุญประเสริฐ การบริหารจดัการหลักสูตรสาขาวชิาการบริหารการศึกษาของมหาวทิยาลัยราชภัฎ

153 OU PA. 002 นาย สาธติ เจริญสุข การสรางฐานอํานาจทางการเมืองภายใตรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น ของ นายรามเนตร  ใจกวาง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

154 OU BA. 014 นางสาว ปนัดดา ปานกําเหนิด พฤติกรรมและความตองการของผูใชบริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุงสง จงัหวดันครศรีธรรมราช

155 WUM Eng. 002 นาย นภัสกร แซต้ัง การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏบิติังานของกองชางในการกําหนดราคากลางงานกอสราง : กรณีศึกษา เทศบาลตําบลในอําเภอบางใหญ จังหวดันนทบรีุ

156 OU BA. 015 นางสาว นิตติญา ทาสุวรรณ สวนประกอบของผลิตภณัฑและกลยุทธสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑชุมชนในศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาของผูบริโภคในจงัหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 13

วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
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157 WUM PA. 023 ร.ต.ท. เอกชัย ปราบหงส ประสิทธผิลในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจงานสืบสวนสถานีตํารวจภูธรสัตหีบ

158 TOU NS. 001 นาง ชลลดา ติยะวสุิทธิ์สรี เขารวมรับฟง

159 TOU NS. 002 นางสาว สุรีรัตน ณวเิชยีร ผลการจดักจิกรรมโดยใชแนวคิดจติตปญญาศึกษาเพือ่สงเสริมการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลศาสตร  ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

160 WUM PH. 004 นาง ภัทรภร แตพัฒนสกล การมีสวนรวมในการดาํเนินงานชมรมผูสูงอายขุองคณะกรรมการชมรมผูสูงอาย ุอาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

161 WUD PA. 019 ด.ต. กฤตโชค กาญจนศิริปาน แนวทางในการแกไขปญหายาเสพตดิ

162 OU BA. 016 นางสาว อรวรรณ สุดสวาท พฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคท่ีสงผลกระทบตอรานคาปลีก เขต สน. บางชนั

163 TOU Eng. 003 นาย ประเสริฐ ปราชญประยรู การควบคุมพฤติกรรมการอัดรีดขึ้นรูปอลูมิเนียมอัลลอยชนิด 6063 ที่มีลักษณะโปรไฟลแบบผสมดวยวธิกีารจําลองไฟไนตเอลิเมนต

164 WUM BA. 013 วาท่ีรอยตรีหญงิ วลิาวรรณ ชูรักษ ปจจยัสวนผสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการเลอืกซ้ือทุเรียนในเขตอาํเภอสว ีจงัหวดัชมุพร

165 TOU BA. 022 นางสาว ศิริลักษณ หนูทอง คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจรานคา กรณีศึกษาตลาดนัด อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

166 TOU PA. 003 ดร. อรุาชนก คงกลํ่า ระบบอปุถมัภในระบบราชการไทย : วาระแหงชาตทิี่ตองเรงแกไข

167 TOU ED.EA 006 ดร. เตือนใจ เขยีนชานาจ แนวทางการบริหารมหาวทิยาลัยเอกชนกบัการขบัเคล่ือนการศึกษาสูยคุไทยแลนด 4.0

168 WUM PH. 005 นางสาว สิริรัตน แซล่ิม บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการดูแลผูสูงอายุภาวะพึ่งพิง ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จงัหวดันนทบุรี

169 WUM BA. 014 นางสาว มาเรียม ถนอมรัก ความพึงพอใจของผูโดยสารชาวไทยที่มตีอคุณภาพการใหบริการของจดุตรวจคน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

170 WUM Eng. 003 นาย ประพจน ตรีจนัทรทอง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการดานโครงสรางพืน้ฐานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอองครักษ จังหวดันครนายก

171 TWU DS. 003 ทันตแพทยหญิง ทิพยจุฑา พรเลิศธนพงษ Midline diastema

172 TWU ED.CI 001 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี  จริโรจนภิญโญ กระบวนทัศนทางการศึกษา : การพัฒนาที่ยั่งยนื

173 WUM PH. 006 นาย เสกสรร เกดิสุข ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการดําเนินงานปองกนัควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร

174 TWU PH. 001 รองศาสตราจารย ดร.ประภาเพ็ญ  สุวรรณ องคกรรอบรูดานสุขภาพ: รูปแบบการบูรณาการความรอบรูสุขภาพในการดแูลโรคเร้ือรัง

175 WUM PH. 007 นาย ประดิษฐ ศรีแสน ปจจยัทีม่ีความสัมพนัธตอการใชโปรแกรมระบบฐานขอมูล(JHCIS)ของเจาหนาทีส่าธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จงัหวัดนครพนม

176 WUM PH. 008 นางสาว ฐิตารีย สมบัติโอฬาร บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบานในการปองกนัควบคุมไขเลือดออก อาํเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี

177 WUD ED.EA 006 นาง สุมลฑา เพชรใส การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนสังกดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยคุไทยแลนด  4.0

178 WUM ED.CI 001 นางสาว จุติพร นธะสนธิ์ การพัฒนาชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร เร่ืองอาหารและสารอาหาร ดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

179 WUM ED.CI 002 นางสาว ปนัดดา โพธิ์สุวรรณ การพฒันาแบบฝกทักษะการเขียน เร่ือง มาตราตัวสะกดไมตรงตามมาตรา โดยใชเทคนคิ STADสําหรับชัน้ประถมศึกษาปที่ 3

180 WUM ED.CI 003 นางสาว ประภากร ชาติสุวรรณ การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ชีวติพชื วชิาวทิยาศาสตรสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต

181 WUM ED.CI 004 นางสาว ศศิลออ ชัยบาล การจดัการเรียนรูรูปแบบพหุปญญา เร่ืองคําราชาศัพท ดวยแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

182 TWU ED.CI 002 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ  ธัญญา การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชุด ประเพณีแซนโฎนตา สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 2

183 WUD BA. 019 นาย ภาสกร จตูะกานนท แนวทางวางแผนการเงินหลังวยัเกษียณของพนักงานเอกชนในประเทศไทย

184 WUD PA. 020 นาย อนพัทย เขยีววชิยั แนวทางในการเสริมสรางภาระรับผิดชอบตอสาธารณะของภาครัฐ

185 WUM PH. 009 นาง วนัทิตา ทองชวย การมสีวนรวมของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบานในการดูแลผูสูงอายรุะยะยาว อาํเภอยี่งอ จงัหวดันราธวิาส

186 TWU SCA. 001 นาย ไทภวษิย พัฒนเจริญทวี การศึกษาสารเทอรปนอยดในสวนของผลบวบขม

187 TOU ED.CI 003 นางสาว ปทิตตา ปยสกลุเสวี การศึกษาปญหาและความตองของครูสะเต็มศึกษาท่ีมีตอการออกแบบแผนการจดัประสบการณการเรียนรูในวิชาสะเต็มศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต ลพบุรี และโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต ประจําปการศึกษา 2561

188 WUM PH. 010 นางสาว กมลวรรณ เปยนขนุทด คุณภาพบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเอกชนแหงหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 

189 TWU PH. 002 นางสาว ศิริกญัญา ฤทธิ์แปลก ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองเพือ่การปองกนัโรคขอเขาเส่ือมของผูสูงอายใุนตําบลสระลงเรือ  อําเภอหวยกระเจา จงัหวัดกาญจนบุรี

190 TWU SCA. 002 นาง ขนิษฐา วงษศรีเมอืง การศึกษาคุณสมบัติตางๆ ของเอนไซมเปอรออกซิเดสสกดัหยาบจากมะเขอืเปราะ

191 WUM PH. 011 นาง ธนัยกานต ศรีชาลี การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานการปองกนัและควบคุมโรคไขเลือดออกเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเดช  อาํเภอเดชอดุม  จังหวัดอบุลราชธานี

192 WUM ED.EA 005 นาย มาริส บีฮิง ปจจยัที่ทําใหบุคลากรมคีวามผูกพันตอสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการการอาชวีศึกษาในจงัหวดัยะลา

193 TOU BA. 023 ดร. ณรงค ทมเจริญ โอกาสและความทาทายของธรุกจิผูใหบริการโลจสิติกสในอตุสาหกรรม 4.0

194 WUM PH. 012 นางสาว วลัยรัตน ไรใหญ การจัดการตนเองของผูสูงอายุชาวไทยมุสลิมทีเ่ปนโรคความดันโลหิตสูงตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวดักระบี่

195 WUM BA. 015 นางสาว พรพิมล บํารุงกจิ ปจจยัท่ีมีอิทธพิลตอประสิทธผิลการใชสารสนเทศทางการบัญชีของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 13

วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดับ รหัส  ชื่อ - สกุล ชือ่บทความ

196 WUM ED.EA 006 นาย กามารูดิง แวดามะ ทัศนคติของผูปกครองนักเรียนทีม่ีตอการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของชุมชนของโรงเรียนในตําบลบางปอ สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต1

197 WUM ED.EA 007 นางสาว นูรไอนีย ยโูซะ ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงกบัการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ตามความคิดเหน็ของครู สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 3

198 WUM ED.EA 008 นาง รอมอืละ เมาตี คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1

199 WUM ED.EA 009 นางสาว รอฮานี บือราเฮง ความสัมพนัธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

200 WUM ED.EA 010 นาง ศิราณี วาแมยซีา ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธวิาส เขต 1

201 WUD PA. 021 นาย วสิิทธิ์  นิติยติุธรรม บทบาทหนาท่ีขององคการภาครัฐในการจดัการปญหาโรคพิษสุนัขบา

202 WUM BA. 016 นาย ณฐกร ปาลวตัน การศึกษาปจจยัหลักที่สงผลตอสมรรถนะหลักของนักบัญชี

203 WUM ED.EA 011 นาง ชลีุพร ชูเพชรพงษ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนในเครือขายพุนพิน2 อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎรธานี

204 TWU ED.CI 003 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ  ธัญญา และ เดชกลุ มัทวานุกลู การพฒันาหลักสูตรทองถิ่น  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เร่ือง เมืองโบราณบานระโยง จงัหวัดสุรินทร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่1 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1

205 TOU ED.CI 004 นาย กฤษพงศ อยูยนื การพฒันารูปแบบกิจกรรมบรูณาการลูกเสือเพือ่สงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการสําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัด สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

206 TOU BA. 024 ดร.นภสินธุ พรมวเิศษ การบริหารทรัพยากรมนุษย 

207 TWU ED.EA 001 รศ.ดร. ชติุมา มุสิกานนท วชิาชพีครูกบัการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21

208 WUM PH. 013 นางสาว เกศกนก นันทะศิริ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏบิติัตามหลักสุขาภบิาลอาหาร ของผูจําหนายอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาลตําบลแมสาย จังหวัดเชียงราย

209 WUM BA. 017 นางสาว ณัฐวราพร เติบญวน ปจจยัสูความสําเร็จของรานคาปลีก ในจงัหวดัเพชรบุรี

210 WUD BA. 020 นาย นพวตัต์ิ ธรรมเหมไพจิตร กลยทุธการตลาดการเชา-ซ้ือ อาคารท่ีพักอาศัยคอนโดมเินียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

211 WUM PA. 024 นาย กรณฐวรี วริิยะยทุมา ความพึงพอใจของประชนที่มตีอการใหบริการของเทศบาลตาํบลทาวอูทอง อาํเภออูทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี

212 TWU DS. 004 ศาสตราจารยกติติคุณ ทพ.วินัย  ศิริจติร พฤติกรรมของมะเร็งกรามชาง (รายงานผูปวย 1 ราย)

213 TWU PA. 004 รองศาสตราจารย ดร. สมิหรา จิตตลดากร ศัลยกรรมผีเส้ือสมทุร : ทําไดอยางไร

214 TWU ED.EA 002 รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย  พูลสวสัด์ิ ความคิดเห็นของนิสิตคณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มีตออาจารยผูสอนของมหาวทิยาลัยเวสเทิรน

215 WUM ED.EA 012 นางสาว นอรีเลียนา สือแม ศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนยเครือขายคุรุพลังตากใบ สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

216 WUM ED.EA 013 นาง มรกต ครองยติุ การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกดุขอนแกน อําเภอภเูวียง จังหวัดขอนแกน

217 WUM BA. 018 นางสาว เพชรา สีลังกา ปจจยัท่ีสงผลตอการตัดสินใจและความตองการของผูรับบริการที่มีตอสถานบริการนวดแผนไทย กรณีศึกษา : “ราน Pet Pet นวดเพื่อสุขภาพ อําเภอบางละมุง จงัหวดัชลบรีุ”

218 TWU PH. 003 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริาสิริร์ิ  วสีวรีสิว ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร (GIS) นํามาประยกุตใชกบังานดานสาธารณสุขอยางไร

219 TWU ED.CI 004 ดร. อดิศร ศิริ คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสงักดัสํานักงานศึกษาธกิารจงัหวดัปทุมธานี

220 TOU PA. 004 ดร. เอกชัย กจิเกษาเจริญ การเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบบัที่ 19 กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบรีุ

221 TWU ED.CI 005 ผศ.ดร. นภาภรณ ธัญญา ดร.ชัยวัฒน อทุัยแสน การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1

222 WUM ED.EA 014 นาย เอกราช สุริยมณฑล ความสัมพนัธระหวางภาวะผูนาํของผูบริหารกบัความพงึพอใจของครูผูสอนตอการบริหารการศึกษาในโรงเรียน อาํเภอแมแตง สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

223 WUM ED.CI 005 นาย เอกชลิต ภูงามโชตสิิน คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอางทอง สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

224 WUM PH. 014 พันตรี อานันท จกัรอศิราพงศ ปจจยัที่มอีทิธพิลตอการตัดสินใจเลือกรับการรักษาดวยการใสรากฟนเทียมในผูปวยที่สูญเสียฟนธรรมชาติ

225 WUD BA. 021 นาย ภาณุ ปาตานี ธรรมาภิบาลขององคการภาคเอกชน: ธรุกจิการบริการในเขตพื้นที่จงัหวดัปตตานี

226 WUM ED.EA 015 นางสาว ชาลี คงจาํนงค การมีสวนรวมของผูปฏบิติังานในองคการบริหารสวนตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานในเขตอําเภอวเิชียรบรีุ จังหวดัเพชรบรูณ

227 WUM ED.EA 016 นางสาว สวติตา ศรีเมอืง การศึกษาบทบาทการบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวดัเพชรบูรณ

228 WUM ED.EA 017 นางสาว บุษรา เสนาหม่ืน ความพงึพอใจของผูปกครองทีม่ีตอการบริหารจดัการศึกษาในระดับ ปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานเขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร

229 TWU DS. 005 นาง สิริพร สาสกลุ การดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายภุายในสถานรับดูแลผูสูงอายรุะยะยาวในจงัหวดัเชยีงใหม และจงัหวดัใกลเคียง

230 WUM PH. 015 นาย ไพรัตน จาํบัวขาว อทิธิพลความพรอมในการเรียนรูที่มีผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

231 TWU DS. 006 ทันตแพทยหญิง พอลลีน ลํ่าซํา ปจจยัในการออกแบบและปฏิรูปรอยยิ้ม

232 TWU PH. 004 ดร. ฐาวรี ขนัสําโรง การสงเสริมสุขภาพดวยความฉลาดทางสุขภาพเชงิพุทธ ยคุ 4.0

233 TWU SCA. 003 นางสาว ภรณี แกวราม ผลของปุยน้ําหมักชีวภาพจาก เศษปลา ผลไมและพืชสมนุไพรตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของตนมะกรูด

234 TWU SCA. 004 นาย รัชชากรณ วองไววริิยกจิ ผลของปจจยัทางชีวภาพตอการเจริญเติบโตและการพฒันาของมะนาวสายพนัธุแปนรําไพ ที่ปลูกในวงบอซีเมนตบริเวณ อําเภอพนมทวน จงัหวัดกาญจนบุรี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 13

วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)



ลําดับ รหัส  ชื่อ - สกุล ชือ่บทความ

235 TWU SCA. 005 นางสาว ไอลัดดา แกวมะ ผลของอาหารหมักจากใบกลวยรวมกับอาหารไกไขในอัตราสวนตางๆตอการเจริญเติบโตและการพฒันาของลูกไกไขสายพนัธุผสม

236 WUM ED.EA 018 นาย สมศักด์ิ โตะมนิ การบริหารงานวชิาการของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตหนองจอกสังกดักรุงเทพมหานคร

237 WUM PH. 016 นางสาว จิรากาญจน ฉัตรบวรเศรษฐ ปจจยัที่มผีลตอคุณภาพการบริการดานทันตกรรมแกประชาชนในจงัหวดักาญจนบุรี

238 TWU NS. 005 นาง จนัทรฉาย เนตรสุวรรณ สุขภาพจติและคุณภาพชวีติของผูดูแลผูปวยจติเวช เด็กและ วยัรุน

239 WUM ED.EA 019 นาง วนิดา มณีกามนั การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในกลุมโรงเรยีนเมืองสตูล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสตูล

240 WUM PH. 017 นางสาว จันทรทิพย ชาํนาญ ปจจยัที่มผีลตอการมสีวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสงฆ กรุงเทพมหานคร

241 TOU BA. 025 ดร.ณรงค ทมเจริญ วถิกีารทํางานของคนรุนใหมในไทยแลนด 4.0

242 WUM PA. 025 นางสาว กิรญาวดีร กาญจนาทวี ผูนํากลุมวสิาหกจิชมุชนกบัการพัฒนาผลิตภัณฑสมนุไพร ในภาคกลางตอนลาง

243 WUM ED.EA 020 นาง อนุชรา ยายูสะ การบริหารงานวชิาการของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอพฤติกรรมการปฏบิัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัสงขลา  เขต  3

244 TOU PA. 005 นางสาว มาลินี คําเครือ เขารวมรับฟง

245 TOU PA. 006 นาย นิรุตต จรเจริญ เขารวมรับฟง

246 TOU PA. 007 นางสาว พัชรินทร บุญสมธป เขารวมรับฟง

247 OU ED.CI 001 นางสาว ไพจิตร นาสมฝน การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู  เร่ือง  ศิลปะการจบัผาและผูกผาโรงเรียนประชานุกลู (ขําสนิทอนุเคราะห)  สํานักงานเขตสายไหม  สังกดักรุงเทพมหานคร

248 WUM PA. 026 นาย ศรศักด์ิ ดวงมณี แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตาํบลแมตาว อาํเภอแมสอด จงัหวดัตาก

249 TWU BA. 005 ดร. อนันตพร วงศคํา ปจจยัเชิงสาเหตุของความสามารถในการจดัการความเส่ียงและการกลับมาซ้ือซํ้าของธุรกจิพาณิชยอเิล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม

250 TWU NS. นาวาอากาศเอกหญิง สุรางค เปรมเสถียร ความสัมพนัธระหวางปจจัยสนุบสนุนกบัพฤติกรรมการดแูลตนเองของผูสูงอายโุรคความดันโลหติสูงที่มารับบริการท่ีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกยีรติ ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

251 TWU NS. นาวาอากาศโทหญงิ เสาวนีย  ระพพีรกลุ ความสัมพนัธระหวางภาวะสุขภาพกบัคุณภาพชีวิตของผูสูงอายทุี่มารับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบึงคําพรอย หมู 11 อาํเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

252 TWU ดร.ณัฐพงษ  แตมแกว คุณสมบัติผูจดัการคลังสินคาที่พึงประสงคในภาคการเกษตร ยคุ 4.0

253 TWU อาจารยวฒิุชยั วยัวฒิุ การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่มีตอผูใชบัณฑิตตามแนวทางการปฏบิัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ รุนปการศึกษา 2559 สถาบันอดุมศึกษาเอกชน

254 TWU อาจารยวริิยาภรณ  ทองสุข การบริหารแนวทางการบริหารความเส่ียงดานบุคลากรกบัการพัฒนาบุคลากรของมหาวทิยาลัยเอกชน 

255 TWU ผูชวยศาสตราจารยณัฐนนัท   ทองทรัพย แนวทางการพฒันาความรูความเขาใจดานกฎหมายแรงงานของนักศึกษากลุมวชิาชีพทีส่ามารถยายแรงงานฝมืออยางเสรีในกลุมประชาคมอาเซียน

.

วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
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สารบัญ 
 

ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย             หน้า 
 
Midline diastema             1 

Tipchuta  Pornleardtanapong 
Jatuporn  Bukkavesa 

 

ฟันผุแอบแฝง             5 
 จตุพร  จันทรานนท์ 
 

วัสดุอุดฟันทดแทนอะมัลกัม : เซ็นชัน เอ็น : บทความปริทัศน์       11 
 ทพญ. เบญจม์ภัทร  วงศ์ไพบูลย์ 
 

ปัจจัยในการออกแบบและปฏิรูปรอยยิ้ม          21 
 พอลลีน  ล า่ซ่า ท.บ. วท ม  
 

พฤติกรรมของมะเร็งกรามช้าง (รายงานผู้ป่วย 1 ราย)        32 
 ศ.กิตติคุณ ทพ.วินัย  ศิริจิตร 
 

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายในสถานรับดูแลผู้สูงอายุระยะยาว     38 
ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 
 กรวิชญ์  ตั้งอยู่ด่ารงกุล 
 กมนพร  นาเนกรังสรรค์ 
 สิริพร  สาสกุล  
 รัตนา  วิวัชรวงศ์ 
 

ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือส่งเสริม 43  
การปรับตัวของนักศึกษา พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 สุรีรัตน์  ณ วิเชียร 

ชลลดา  ติยะวิสุทธิ์ศรี 
 

สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น      49 
 จันทร์ฉาย  เนตรสุวรรณ  
 ปาณิตา  กัณสุทธิ์  



สารบัญ 
 
ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้วิจัย             หน้า 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน        60 
ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ดร. ปัณณทัต  บนขุนทด 
 อัญชลีพร  ผ่องบุรุษ 
 สุรศักดิ ์ สมบูรณ์รัมย์  
 เกริกทัศน์  นวลใยสวรรค์  
 อุทัย  ชัยกิตติพร 
 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฝากครรภ์ครบตามนัดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น     71 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ท่ี 17 

นวรัตน์  พระเทพ 
สมพร  ลอยความสุข 
มยุรี  เชาวนปรีชา 
ชูขวัญ  ปิ่นสากล 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสุขภาพกับระดับคุณภาพชีวิตของ      78 
ผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ต าบลบึงค าพร้อย หมู่ 11 อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

นาวาอากาศโทหญิง เสาวณีย์  ระพีพรกุล  
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Midline diastema 

Abstract  

Midline diastema is a most common esthetic problem of patient during dental 
consultation. The space can occur either as a transient malocclusion or created by 
developmental, pathological factors or created due to various etiologies, thus it requires no 
active treatment (observation and follow up) or management in the permanent dentition 
requires either restorative treatment or orthodontic treatment and/or along with surgical 
approach. Treatment depends upon correct diagnosis of etiology and its early intervention. 

Keywords : Midline Diastem, Orthodontic Treatment, Etiology, Space, Abnormal 

labial Frenum

Diastema occurs more frequently in the median plane of the maxillary arch between 
the two central incisors and called the median, central or midline diastema. Midline 
diastema as a space greater than 0.5 mm between the proximal surfaces of the two central 
incisors because such a gap is noticeable. Diastema refers to a gap or space between the 
teeth. These spaces can form anywhere in the mouth, but are sometimes noticeable between 
the two upper front teeth. This condition affects both adults and children. In children, gaps 
may disappear once their permanent teeth grow in. Some gaps are small and barely 
noticeable, whereas other gaps are larger and a cosmetic issue for some people. If you don’t 
like the way the gap looks, there are ways to close it or reduce its size. 

Figure1: Maxillary midline diastema 

Etiology of Midline diastema

The most common cause of diastema is the discrepancy between the size of the 
teeth and that of the jaw. Spacing occurs when the teeth are normal in size but the jaw is too 
big. If the jaw is normal in size but the teeth are too small for it. For some individuals, 
however, the diastema does not close spontaneously  
Various etiological factors are: 

1. Nomal developmental pattern : The space can be a normal growth characteristic during
the primary and mixed dentition and generally is closed by the time the maxillary canines erupt. 
For most children, with the eruption of canine normal closure of this space occurs. 

2. Abnormal labial Frenum : A maxillary midline diastema may be caused by the
insertion of the labial frenum into the notch in the alveolar bone, so that a band of heavy 
fibrous tissue lies between the central incisors.  
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Figure2 : Abnormal labial Frenum 

3. Habits : Prolonged bad habits can change the equilibrium of forces among the
lips, cheeks, and tongue and cause unwanted dentofacial changes tooth movement. The 
outward pressure from prolonged oral habits (light continuous force over 6 hr) with 
inadequate lips seal can cause the maxillary incisors to flare out, which leads to the midline 
diastema. Examples include :  tongue thrusting and thumb sucking.

Figure 3 : thumb sucking 

4. Tooth size discrepancy : Conditions associated with tooth size-arch length
discrepancy such as anodontia, oligodontia, microdontia, peg shaped laterals, macrognathia 
may cause midline diastema. If the lateral incisors are small or absent, the extra space can 
allow the incisor teeth to move apart and create a diastema. 

5. Pathological Migration : Spacing in the midline can be caused by soft tissue and
hard tissue pathologies such as cyst’ tumor and odontomes. Presence of an unerupted 
mesiodens between the roots of the two central incisor also predispode to midline diastema. 

6. Iatrogenic : Iatrogenic diastemas also can occur. Besides the temporary
diastemas caused by some maxillary expansion appliances (e.g., Rapid Palatal Expansion 
[RPE] appliance), improper orthodontic techniques also can create a diastema, as well as 
other problems.  

Treatment of a Midline diastema

Treatment for a diastema may or may not be necessary depending on the underlying 
cause. Because of the potential for multiple etiologies, the diagnosis of a diastema must be 
based on a thorough medical/dental history, clinical examination, and radiographic finding. 
Diagnostic study models also may be necessary for analysis and measurement when the 
diastema may be due to malocclusion, or tooth and/or arch size discrepancy.  
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The medical/dental history should examine any pertinent medical conditions 
(such as hormonal imbalances), oral habits, previous dental treatment and/or surgeries, and 
family history of diastemas or other related dental problems. The clinical examination 
should include evaluation of possible bad oral habits, soft tissue imbalances (e.g., 
macroglossia), improper dental alignment (rotated teeth, excessive overbite/overjet), 
missing teeth, or other dental anomalies. The “blanching test” may be used to evaluate the 
frenal attachments. 

Figure 4 : blanching positive test: if stretching the lip has ischemic papilla interincisal or 
retroincisor (frenulum tectolabial tranpapillary) 

Treatment of a diastema will depend on its etiology. Several treatment protocols 
have been proposed ranging from the classic frenectomy, orthodontic treatment  No single 
method can be used to treat all diastemas cases. 
Key success in closing diastemas depends on the following treatment phases: 

- Accurate diagnosis of the etiology and removal of cause 
- Pretreatment consideration of appropriate orthodontic objectives 
- Treament of the etiology 
- Long-term retention and stability 
Proper diagnosis and timing is the important part of management. treatment options 

are observation and follow up, orthodontic treatment, frenectomy and space closure and 
restorative treatment.  

Figure 5 : Orthodontic treatment of the diastema closure 
A) frontal view
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B) Maxillary arch view
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ฟนผุแอบแฝง 
 
Hidden caries 

 
ผูวิจัย   จตุพร  จันทรานนท 
 

บทคัดยอ 
 ฟนผุแอบแฝงเปนคําที่ใชอธิบายรอยโรคฟนผุที่ตรวจพบไดจากภาพรังสี โดยพบเปนลักษณะเงาโปรงรังสีในชั้น
เนื้อฟนจากภาพรังสีกัดปกหรือภาพรังสีรอบปลายรากฟน ในขณะท่ีทางคลินิกตรวจพบลักษณะเคลือบฟนปกติ หรือมี
รอยผุเพียงระยะเร่ิมตน สาเหตุของการเกิดฟนผุแอบแฝงยังไมเปนท่ีทราบแนชัด แตหลายการศึกษารายงานวามี
ความสัมพันธกับฟลูออไรด เนื่องจากคุณสมบัติของฟลูออไรดที่สงเสริมใหเกิดกระบวนการคืนกลับของแรธาตุในชั้น
เคลือบฟน ทําใหเคลือบฟนมีลักษณะเหมือนปกติ แตยังคงปรากฏรอยผุอยูภายในชั้นเนื้อฟน จากการตรวจทางคลินิกที่
พบลักษณะดังกลาว อาจทําใหทันตแพทยละเลยรอยโรคฟนผุในลักษณะนี้ ซึ่งหากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที        
รอยโรคฟนผุจะมีการลุกลามจนทําใหเกิดโรคของเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟน ดังนั้นในบทความนี้จงึกลาวถึง
นิยาม ความชุก สาเหตุ การตรวจวินิจฉัยและการรักษารอยโรคฟนผุแอบแฝง เพื่อใหทันตแพทยไดตระหนักถึงรอยโรค
ลักษณะนี้ และเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจรอยโรคฟนผุทางดานบดเคี้ยว 
 
คําสําคัญ : ฟนผุแอบแฝง, ฟนผุในเนื้อฟน 
  

บทนํา 
 โรคฟนผุถือเปนปญหาหลักทางทันตสุขภาพของประชากรไทยและทั่วโลกมาอยางยาวนาน สํานักทันต
สาธารณสุข กรมอนามัยไดดําเนินการสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากระดับประเทศอยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป นับตั้งแตป
พุทธศักราช 2520 เปนตนมา เพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับรอยโรคสําคัญในชองปากและปจจัยที่มีอิทธิพลตอสภาวะสุขภาพ
ชองปากในประชากรทุกกลุมวัย โดยจากการสํารวจสภาวะสุขภาพชองปากแหงชาติ ครั้งท่ี 8 ในปพุทธศักราช 2560 
พบวา ความชุกของโรคฟนผุในฟนน้ํานมในกลุมเด็กอายุ 3 ป คือรอยละ 52.9 ในกลุมเด็กอายุ 5 ป คือรอยละ 75.6 และ
ความชุกของโรคฟนผุในฟนแทในกลุมเด็กอายุ 12 ป มีคาเทากับรอยละ 52.01 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑระดับสูง และเปน
ปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย เนื่องจากหากรอยผุมีการลุกลามมากขึ้นจนนําไปสูการสูญเสียฟน        
ยอมสงผลใหประสิทธิภาพการบดเคี้ยวอาหารลดนอยลง สงผลกระทบตอทั้งสุขภาพชองปากและสุขภาพรางกาย 
 ลักษณะฟนผุที่พบในฟนแทสวนใหญจะพบรอยผุทางดานบดเค้ียว โดยความชุกของฟนผุมักพบบริเวณฟนกราม
แทซี่ที่หนึ่ง และพบในฟนกรามลางมากกวาฟนกรามบน1 ฟนผุมักเกิดขึ้นบริเวณที่เปนหลุมและรองบนดานบดเคี้ยว หรือ
บริเวณที่ทําความสะอาดไดยาก เชน ดานประชิดของฟน เปนตน  
 การตรวจรอยโรคฟนผุสามารถทําไดหลายวิธี ยกตัวอยางเชน การตรวจดูดวยตาเปลา การใชวิธีสัมผัสดวย
เคร่ืองมือตรวจฟน (Explorer) หรือการใชภาพรังสีเขามาชวยในการวินิจฉัย2 เปนตน ซึ่งพบวาในบางครั้งการตรวจทาง
คลินิกพบลักษณะเคลือบฟนบนดานบดเค้ียวปกติ หรือมีการสูญเสียแรธาตุไปเพียงเล็กนอยเทานั้น แตในภาพรังสีกลับ
พบเงาโปรงรังสีอยูภายในชั้นเนื้อฟนบริเวณดานบดเค้ียว ซึ่งเปนลักษณะที่แสดงถึงฟนมีการสูญเสียแรธาตุออกไป        
รอยโรคฟนผุที่ตรวจพบในลักษณะเชนนี้ เรียกวา “Hidden caries”, “Occult caries” หรือ “Covert caries”3 
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ภาพที่ 1 แสดงภาพรังสีกัดปกทางดานซาย พบฟนผุแอบแฝงบริเวณฟนซี่ 26 

ความชุกของฟนผุแอบแฝง 
การศึกษาความชุกของการเกิดฟนผุแอบแฝง กระทําโดยเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกของฟนซึ่งอาจตรวจ

พบเปนลักษณะปกติหรือเร่ิมมีรอยผุในชั้นเคลือบฟนเทียบกับภาพรังสีกัดปก (Bitewing radiograph) หรือภาพถายรังสี
รอบปลายราก (Periapical radiograph) ซึ่งจะพบลักษณะเงาโปรงรังสีในชั้นเนื้อฟน โดยในป 1984 Allan และ 
Naylor ไดทําการศึกษาในฟนกรามลางซี่ที่หนึ่งจํานวน 858 ซ่ี พบความชุกของฟนผุแอบแฝงรอยละ 224 

ตอมาในป 1990 Creanor และคณะ ไดทําการศึกษาในผูปวยอายุ 14-15 ป จํานวน 2,623 คน พบความชุก
ของการเกิดฟนผุแอบแฝงในฟนกรามลางรอยละ 12.1 และในฟนกรามบนรอยละ 3.15 นอกจากนี้การศึกษาของ Bahia 
และ Arriaga ในป 2001 พบความชุกของฟนผุแอบแฝงรอยละ 15.8 ในฟนกราม6 และการศึกษาของ Costa ในป
เดียวกัน พบความชุกของฟนผุแอบแฝงรอยละ 10.57  

และจากการศึกษาของ DeJean และคณะ พบวาฟนกรามแทลางซี่แรกจะพบความชุกของการเกิดโรคฟนผุ
แอบแฝงมากที่สุด เนื่องจากเปนฟนแทซี่แรกท่ีขึ้นมาในชองปาก และมีหลุมรองฟนมาก8 

สาเหตุของการเกิดฟนผุแอบแฝง  
 สาเหตุของการเกิดฟนผุแอบแฝงยังไมเปนที่ทราบแนชัด แตจากหลายการศึกษาเชื่อวา การเกิดฟนผุในลักษณะ
นี้มีความสัมพันธกับการไดรับฟลูออไรด ซึ่งบางการศึกษาเรียกชื่อฟนผุแอบแฝงอีกอยางหนึ่งวา “ฟลูออไรดซินโดรม” 
(Fluoride syndrome)9  
 ในป 1988 Sawle และ Andlaw พบวาการเกิดฟนผุแอบแฝงสัมพันธกับการไดรับฟลูออไรด เนื่องจาก
ฟลูออไรดชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการคืนกลับของแรธาตุในชั้นเคลือบฟน ดังนั้นลักษณะทางคลินิกของฟนผุแอบแฝง
จึงตรวจพบลักษณะเคลือบฟนที่ปกติ หรือมีรอยผุเพียงเล็กนอยเทานั้น ท้ังที่จริงแลวยังมีการสลายแรธาตุในชั้นเนื้อฟน10 
เชนเดียวกันกับการศึกษาของ Lussi ในป 199311 ที่สนับสนุนวาฟลูออไรดมีความสัมพันธกับการเกิดฟนผุแอบแฝง  
 อยางไรก็ตามการศึกษา Hashizumi และคณะในป 2012 ซึ่งทําการศึกษาความชุกของการเกิดฟนผุแอบแฝง
ในเด็กอายุ 8-10 ป กอนและหลังจากการไดรับฟลูออไรดในน้ําดื่มและการใชยาสีฟนผสมฟลูออไรด กลับพบวา การ
ไดรับฟลูออไรดไมสัมพันธกับการเกิดฟนผุแอบแฝง12 
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การวินิจฉัยโรคฟนผุแอบแฝง 
การวินิจฉัยฟนผุระยะเร่ิมตนเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหทันตแพทยสามารถหาวิธีปองกันและรักษากอนที่ฟนผุจะ

ลุกลามไปมากข้ึน ซ่ึงการวินิจฉัยฟนผุบริเวณดานบดเค้ียวนั้นคอนขางยากกวาฟนผุดานประชิด เนื่องจากการตรวจรอยผุ
บริเวณดานบดเค้ียวมักขึ้นอยูกับวิจารณญาณของทันตแพทยแตละบุคคล13 วิธีที่ใชทั่วไปในการตรวจรอยโรคฟนผุคือ       
การตรวจดูดวยตาเปลาและการใชวิธีสัมผัสดวยเครื่องมือตรวจฟน ซึ่งสภาพฟนที่ทําการตรวจจะตองแหงและสะอาด การ
พิจารณาเพียงแคสีของฟนบนดานบดเคี้ยว (สีดําหรือสีน้ําตาล) ไมสามารถเช่ือถือไดเสมอไป โดยจากการศึกษาของ Lussi ในป 
199311 พบวาการวินิจฉัยโรคฟนผุโดยพิจารณาจากลักษณะสีที่ปรากฎบนดานบดเคี้ยวของฟนวามีสีดําหรือน้ําตาล ทําใหมี
การวินิจฉัยฟนที่ปกติวาเปนฟนผุมากกวารอยละ 55 นอกจากนี้การตรวจโดยใชวิธีสัมผัส อาจเกิดความสับสนระหวางลักษณะ
ทางกายวิภาคของฟนกรามที่มีหลุมรองบนดานบดเคี้ยวกับลักษณะของฟนผุที่มีการสูญเสียแรธาตุออกไปจนทําใหเกิดโพรงฟน 

การนําภาพรังสีกัดปกมาชวยในการวินิจฉัยฟนผุจะทําใหสามารถตรวจพบความชุกของรอยโรคฟนผุมากขึ้น 
โดยจากการศึกษาของ Richardson14 ซึ่งไดทําการศึกษาในลูกเรือของกองทัพอากาศพบวา 1 ใน 3 ของลูกเรือทั้งหมด
ไดรับการวินิจฉัยวามีรอยโรคฟนผุจากการตรวจดูดวยตาเปลา ในขณะท่ีหากตรวจวินิจฉัยดวยภาพรังสีจะพบจํานวน
ลูกเรือที่มีฟนผุมากถึง 2 ใน 3 ของจํานวนลูกเรือทั้งหมดซ่ึงแสดงใหเห็นวาภาพรังสีสามารถชวยในการวินิจฉัยรอยโรค
ฟนผุไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาในหองปฏิบัติการพบวาเงาโปรงรังสีบนดานบดเคี้ยวที่เห็นในภาพรังสี จะปรากฏ
ชัดเจนข้ึนเมื่อฟนซ่ีนั้นมีการสูญเสียแรธาตุในตัวฟนลุกลามไปจนถึงชั้นกลางของเนื้อฟนแลว15 ดังนั้น การตรวจวินิจฉัย
ดวยภาพรังสีอาจไมไวตอการวินิจฉัยรอยโรคฟนผุระยะเร่ิมตน 

ปจจุบันเทคโนโลยีทางทันตกรรมมีการพัฒนาขึ้นอยางมาก มีเครื่องมือที่สามารถนํามาชวยในการวินิจฉัยรอย
โรคฟนผุไดมากขึ้น เชน เครื่องเลเซอรฟลูออเรสเซนต (Laser fluorescence), ไฟเบอร-ออปติกทรานซิลลูมิเนชั่น 
(Fiber-optic transillumination), การเปลงแสงเลเซอร (Laser luminescence) หรือการวัดความตานทานทางไฟฟา 
(Electrical resistance measurement) เปนตน16 ซึ่งเคร่ืองมือตางๆ เหลานี้หลายการศึกษาพบวา มีประสิทธิภาพดีใน
การตรวจสอบการสูญเสียแรธาตุของฟน แตอยางไรก็ตามเครื่องมือเหลานี้ยังไมเปนท่ีนิยมแพรหลายสําหรับการใชงาน
ในทางคลินิก 

 

การรักษาฟนผุแอบแฝง  
 จากการศึกษาของ Mertz-Fairhurst และคณะ17 พบวา เม่ือทําการเคลือบหลุมรองฟน รอยโรคที่ติดเชื้อจะ
เปลี่ยนสภาวะเปนปลอดเชื้อเมื่อเทียบกับรองฟนที่ไมไดมีการเคลือบหลุมรองฟน เนื่องจากการเคลือบหลุมรองฟนเปน
การปดกั้นรอยโรคออกจากภายในชองปาก ทําใหอาหารของเชื้อไมสามารถสงตอเขาไปภายในชั้นเนื้อฟนได ดังนั้น           
การเคลือบหลุมรองฟนนาจะเปนวิธีหนึ่งในการรักษาฟนผุแอบแฝง แตเนื่องจากอัตราความคงอยูของวัสดุเคลือบหลุม
รองฟนนั้นไมแนนอน จึงมีโอกาสท่ีวัสดุเคลือบหลุมรองฟนหลุดออกไป สงผลใหอาหารจากภายในชองปากสงผานชั้น
เคลือบฟน และทําใหการผุในชั้นเนื้อฟนลุกลามตอไป ดังนั้นหากตรวจพบฟนกรามที่มีหลุมรองฟนลึก แตจากภาพรังสียัง
ไมพบเงาโปรงรังสีในชั้นเนื้อฟน ควรทําการเคลือบหลุมรองฟนปองกันฟนผุ แตหากภาพรังสีปรากฏเงาโปรงรังสีในชั้น
เนื้อฟนควรมีการกําจัดรอยผุในชั้นเนื้อฟนออกใหหมด แลวทําการบูรณะฟนและเคลือบหลุมรองฟนท่ีหลงเหลืออยูเพ่ือ
ปองกันไมใหรอยผุลุกลามตอไป นอกจากนี้ควรมีการเนนย้ําในเร่ืองการดูแลอนามัยชองปาก การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การรับประทานอาหาร รวมทั้งอาจตองมีการใหน้ํายาบวนปากคลอเฮกซิดีนหรือฟลูออไรดวานิชเสริมใหเหมาะสมกับ
ผูปวยในแตละราย เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคฟนผุ18 
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บทวิจารณ 
โรคฟนผุยังคงเปนปญหาหลักทางทันตสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขไดพยายามกําหนดนโยบายและหาวิธี

ปองกันเพื่อลดปญหาการเกิดโรคฟนผุโดยพยายามสํารวจพฤติกรรม ปจจัยตางๆ ที่สงเสริมใหเกิดโรคฟนผุขึ้น 
เชน พฤติกรรมการทําความะสะอาดชองปาก ปริมาณฟลูออไรดในน้ําดื่มในพ้ืนท่ีตางๆ  
 แมวาในปจจุบันยังไมทราบถึงสาเหตุที่แนชดัของการเกิดรอยโรคฟนผุแอบแฝง แตมีหลายการศึกษาท่ีสนับสนนุ
ความสัมพันธระหวางฟลูออไรดกับการเกิดรอยโรคฟนผุแอบแฝง ซึ่งในปจจุบันมีการใชฟลูออไรดในหลากหลายรูปแบบ
เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการคืนกลับของแรธาตุ เพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟนผุ ดังนั้นหากการเกิดรอยโรคฟนผุแอบ
แฝงมีความสัมพันธกับการไดรับฟลูออไรด ความชุกของฟนผุแอบแฝงนาจะมีแนวโนมพบไดมากขึ้น จากการศึกษาความ
ชุกของการเกิดรอยโรคฟนผุแอบแฝงในหลายการศึกษา แมวาจะมีคาที่ไมสูงนัก แตแทจริงแลวการศึกษาเกี่ยวกับความ
ชุกของรอยโรคฟนผุแอบแฝงมักมีคานอยกวาความเปนจริง เนื่องจากแตละการศึกษาใหคํานิยามของคําวา “ฟนผุ” 
แตกตางกัน รวมถึงในทางปฏิบัติทันตแพทยไมไดทําการสงถายภาพรังสีเพ่ือตรวจหารอยผุในผูปวยทุกราย ดังนั้นแลว
ความชุกของการเกิดรอยโรคฟนผุแอบแฝงจึงมีคานอยกวาความเปนจริง  
 ตั้งแตสมัยอดีต G.V. Black ไดเปนผูเสนอวิธีการตรวจฟน โดยใชหลักการตรวจดูดวยตาเปลารวมกับการใช
เคร่ืองมือตรวจฟน โดยสภาพฟนที่ตรวจตองแหงและสะอาด19 ซึ่งการตรวจหารอยผุบริเวณดานบดเคี้ยวนั้นคอนขางยาก 
เนื่องจากขึ้นอยูกับวิจารณญาณของทันตแพทยแตละบุคคลเปนสําคัญ จนกระท่ังไดมีการจัดประชุมเพื่อกําหนด
มาตรฐานในการตรวจหารอยโรคฟนผุและใชรหัสในการบงบอกลักษณะรอยผุที่พบ ซ่ึงเกณฑที่เปนท่ียอมรับในการ
ตรวจหารอยโรคฟนผุในปจจุบันคือ ICDAS (International Caries Detection and Assessment Criteria) โดยรอย
โรคฟนผุแอบแฝงนั้นจะพบลักษณะทางคลินิกไดใน 4 ลักษณะคือ รหัส 0 (ไมพบมีการเปลี่ยนแปลงของชั้นเคลือบฟน), 
รหัส 1 (เห็นลักษณะสีขาวขุนของชั้นเคลือบฟนหลังจากเปาฟนใหแหง), รหัส 2 (เห็นลักษณะสีขาวขุนของชั้นเคลือบฟน
แมวาผิวฟนจะชื้น), รหัส 3 (ชั้นเคลือบฟนมีการแตกบิ่นไป แตยังไมพบการเปล่ียนแปลงในชั้นเนื้อฟน ), รหัส 4         
(เห็นลักษณะเงาดําในชั้นเนื้อฟนแตยังไมพบโพรงฟน)20  

ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยรอยโรคฟนผุแอบแฝงท่ีดีที่สุดคือ การตรวจดูดวยตาเปลารวมกับการถายภาพรังสี 21

โดยภาพรังสีที่นิยมใชในการตรวจหารอยโรคฟนผุ คือ ภาพรังสีกัดปก22 ซึ่งหากทันตแพทยตรวจพบรอยผุในระยะเริ่มตน และ
ยังไมพบเงาโปรงรังสีในชั้นเนื้อฟนจากภาพรังสี ควรใหการรักษาแบบปองกัน เชน การเคลือบหลุมรองฟน รวมท้ังเนนย้ําเรื่อง
การดูแลอนามัยชองปากของผูปวย แตหากพบเงาโปรงรังสีในชั้นเนื้อฟนจากภาพรังสีแลว ควรกําจัดรอยผุและทําการบูรณะ
ฟนรวมท้ังเคลือบหลุมรองฟนบริเวณที่หลุมรองท่ียังลึกอยู เนื่องจากชั้นเนื้อฟนมีลักษณะนิ่มและเปยก มีปริมาณเชื้อมาก23 จึง
ควรกําจัดรอยผุออกใหหมดเพื่อปองกันไมใหรอยโรคลุกลามตอไปจนถึงเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อรอบปลายรากเนื่องจากจะทําให
แผนการรักษาเปล่ียนจากการบูรณะฟนดวยวัสดอุุดเปนการรักษาคลองรากฟนซึ่งมีระยะเวลาและคาใชจายในการรักษาท่ีสูงกวา 

สรุป 
ฟนผุแอบแฝงเปรียบเสมือนภัยเงียบ หากทันตแพทยไมสามารถตรวจพบ และใหการวินิจฉัยไดตั้งแตในระยะ

เร่ิมตนก็จะทําใหรอยผุที่อยูในชั้นเนื้อฟนมีการลุกลามจนนําไปสูโรคของเนื้อเยื่อในและเนื้อเย่ือรอบปลายรากได และอาจ
นําไปสูการสูญเสียฟนไดในที่สุด ดังนั้นการวินิจฉัยที่ถูกตอง แมนยําและรวดเร็วเปนกุญแจสําคัญในการใหการรักษาแก
ผูปวยดังนั้น ทันตแพทยจึงควรตระหนักถึงการเกิดรอยโรคฟนผุแอบแฝงซ่ึงสามารถพบไดทั่วไป การตรวจฟนจึงควรทํา
การตรวจดูดวยตาเปลา โดยฟนตองแหงและสะอาด รวมกับการสังเกตสีฟนท่ีเปล่ียนไปดังเชนในเกณฑของ ICDAS 
รวมกับการถายภาพรังสีเพื่อตรวจหารอยโรคฟนผุแอบแฝงที่อาจเกิดขึ้นได 
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วัสดุอุดฟนทดแทนอะมัลกัม : เซ็นชัน เอ็น : บทความปริทัศน 

An Alternative Material to Amalgam: Cention N: A Review 

ผูวิจัย ทพญ. เบญจมภัทร  วงศไพบูลย 

บทคัดยอ  
 ปจจุบันการบูรณะฟนดวยวัสดุอมัลกัมมีแนวโนมที่ลดลง เน่ืองจากความกังวลในเรื่องพิษของปรอทที่อยูใน
วัสดุ และประกอบกับผูปวยมีความตองการในการไดรับการบูรณะฟนดวยวัสดุสีเหมือนฟนเพ่ือความสวยงามเพิ่ม
มากข้ึนดวยโดยองคการสหประชาชาติและองคการอนามัยโลกไดเริ่มกําหนดใหมีการลดการใชงานอะมัลกัม            
(Phase-down) ในการ อุดฟน ทําใหมีการพัฒนาวัสดุอุดฟนทดแทนอะมัลกัมมากขึ้น ทั้งนี้ Cention N เปนวัสดุอุด
ฟนตัวใหมที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือ ทดแทนอะมัลกัม เปนวัสดุที่มีคุณสมบัติตาง ๆ ท่ีดี และมีราคาเหมาะสม ท้ังยัง
ตอบสนองตอนโยบายการลดการใชปรอท ของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) Cention N คือวัสดุ
ชนิดอัลคาไชดที่มีความสวยงาม ความแข็งแรง มีคุณสมบัติตางๆ ที่ดี มีขั้นตอนการใชงานไมยุงยาก มีการปลอย
ฟลูออไรดและไอออน และสามารถใชไดทั้งแบบฉายแสง และไมฉายแสง  

คําสําคัญ : วัสดุทดแทนอะมัลกัม, เซ็นชัน เอ็น, กลาส ไอโอโนเมอร ซีเมนต, การร่ัวซึมตามขอบ, ไอโซฟลเลอร. 

Abstract 
The use of dental amalgam is declining because of mercury toxicity and the demand 

for esthetic restoration has been increasing over the years. The United Nations Environment 
Programme (UNEP) initiated the Minamata Convention (Treaty on Mercury) with the aim 
of reducing mercury emissions and releases in the future. The new product Cention N is a 
cost-effective, chemical self-curing, innovative powder-liquid metal-free filling material 
which has been developed to be material which is alternative to amalgam. Cention N is the
alkasite restorative. It is an esthetic, strong, user-friendly, ion, and fluoride releasing, dual 
curing resin filling material alternative to amalgam.

Keywords : Alternative to Amalgam, Cention N, Glass ionomer cement, Microleakage, Isofiller.

บทนํา 
 ในปจจุบันนี้วัสดุที่ใชในการบูรณะฟนมีการพัฒนาไปมาก จากในอดีตที่มีทางเลือกของการบูรณะฟนยังไมมาก 
อาทิ วัสดุอะมัลกัม และกลาสไอโอโนเมอร จนเมื่อมีการพัฒนาระบบยึดติดเรซินแอดฮีซีพ (Resin Adhesive) และ
วัสดุอุดสีเหมือนฟนเรซินคอมโพสิต (Resin Composite) ข้ึนมา ทําใหการใชงานของวัสดุอะมัลกัมลดลง วัสดุอะ
มัลกัมและวัสดุแกวไอโอโนเมอร (Glass Ionomer Cement) นั้นเปนวัสดุบูรณะฟนที่เรียกไดวาเปนวัสดุพื้นฐานมา
แตเดิมที่มีใชใน ทางทันตกรรมอยางยาวนาน มีราคาถูก และมีการใชงานที่ไมยุงยากซับซอน โดยการใชงานจะใชใส
ลงในโพรงฟนไป ทั้งหมดในคราวเดียว โดยไมตองแบงการอุดเปนชั้น ๆ เหมือนวัสดุเรซินคอมโพสิต และมีการ
แข็งตัวไดเองโดยไมจําเปน ตองฉายแสง และไมตองใชวัสดุอุปกรณที่ซับซอน 1 เปนวัสดุมีคุณสมบัติที่ดี การใชงาน
งาย จึงเปนที่นิยม อยางไรก็ดี มีความกังวลถึงพิษของปรอทที่เปนสวนประกอบของอะมัลกัม และเชื่อมโยงไปถึง
สาเหตุของโรคตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากพิษของปรอทก็ไดมีการศึกษากันอยางมากมายในวงการแพทย 2 โครงการ
สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) ซึ่งประกอบไปดวยสมาชิกจากหลายประเทศท่ัวโลก ไดรวมกันจัดทํา         
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อนุสนธิสัญญามินามาตะวาดวยสารปรอท (Minamata Convention on Mercury) เพื่อใหมีผลผูกพันตาม
กฏหมายเก่ียวกับการควบคุมการใชปรอทของนานาประเทศ อะมัลกัมซึ่งเปนหนึ่งในวัสดุที่มีปรอทเปนสวนประกอบ
ก็ยังคงถูกใชอยูในปจจุบัน ดวยเหตุผลในดานราคาที่ไมแพง การใชงานงาย และคุณสมบัติที่ดีตาง ๆ โดยสหพันธทัน
ตกรรมโลก FDI - World Dental Federation ไดมีคําชี้แจงนโยบายการลดการใชวัสดุอะมัลกัม โดยจะลดการใช
งานอะมัลกัมลงเมื่อมีวัสดุทดแทนและเหมาะสมสําหรับการบูรณะ 3 อยางไรก็ดีวัสดุ อะมัลกัม มีการใชงานที่ลดลงใน
หลายปที่ผานมา สวนหนึ่งเกิดเพราะการรับรูของประชาชนในเร่ืองเก่ียวกับความเปนพิษของปรอท และอีกสวนหนึ่ง
เปนเพราะความตองการการบูรณะฟนสีเหมือนฟนเพื่อความสวยงามที่เพิ่มขึ้น 2 ทําใหมีการพัฒนาวัสดุบูรณะฟน
ใหม ๆ ขึ้นมามากมาย โดยเฉพาะการบูรณะฟนหลังที่ตองรับแรงบดเคี้ยว ประกอบกับผูปวยจํานวนมากมีความ
ตองการวัสดุอุดฟนที่มีสีเหมือนฟนเพื่อความสวยงามมาทดแทนอะมัลกัม ที่แมในฟนกรามหลังที่ในขณะย้ิม พูด คุย 
หรือหัวเราะ ก็มีสวนที่มองเห็นสีวัสดุอุดอมัลกัมเดิมที่มีสีไมสวยงามได จากอะมัลกัมจึงพัฒนาไปจนปจจุบันที่มี
วัสดุเรซิน คอมโพสิตที่ใชบูรณะเปนกอนในคราวเดียว (Bulk Fill Resin Composite) ใสลงในโพรงฟนไดโดยไม
ตองแบงอุดเปนชั้น ๆ อยางแตกอนอีกแลว ทั้งนี้มีการศึกษาและพัฒนาวัสดุบูรณะฟนเพ่ือทดแทนอะมัลกัมขึ้นมา
มากมาย โดย Cention N ซ่ึงเปนวัสดุชนิดอัลคาไซค (Alkasite) เปนหนึ่งในวัสดุบูรณะท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ
วัตถุประสงคดังกลาว โดยผูคิดคนจัดกลุมวัสดุชนิดนี้เปนหมวดหมูใหม คลายกับวัสดุที่พัฒนาขึ้นมาใหมชนิดอื่น ๆ 
เชน คอมโพเมอร (Compomer) หรือ ออโมเซอร (Ormocer) โดย Cention N เปนวัสดุหมวดใหมที่เปนกลุมยอย
หนึ่งของเรซินคอมโพสิต (a subgroup of the composite material class) 1 
 

วัสดุอุดฟนอะมัลกัม 
ในงานทันตกรรมบูรณะ วัสดุอะมัลกัมเปนวัสดุบูรณะที่มีการใชงานอยางมากและหลากหลายท่ีสุด โดยคิด

เปนประมาณรอยละ 75 ของวัสดุที่ทันตแพทยใชในการบูรณะท้ังหมด ท้ังยังมีการใชงานมาอยางยาวนานมากกวา 
165 ป 4 อะมัลกัมคือวัสดุผสมท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของ ปรอท เงิน ดีบุก และ ทองแดง โดยมีปรอทในสัดสวนถึง
รอยละ 50 เน่ือง จากใชเปนตัวเชื่อมโลหะตาง ๆ ที่เปนสวนประกอบเขาดวยกัน 5 ปจจุบันยังคงไมมีวัสดุบูรณะฟนที่
ราคาถูกที่เทียบเทากับ อะมัลกัมได ความสําเร็จในการบูรณะดวยอะมัลกัมท่ีมีการใชงานมาอยางยาวนาน 
โดยเฉพาะในฟนกรามหลังที่ตองรับแรงบดเคี้ยว ประกอบกับตนทุนที่ต่ํา ทําใหยังไมมีวัสดุใดเทียบเคียงได และขอดี
ตาง ๆ ไดแก การใชงานท่ีงายไมซับซอน การมี Corrosion Product ที่ชวยทดแทนชองวางระหวางวัสดุอุดกับโพรง
ฟน ( self-sealing property ) และความคงทน 4 ทําใหในปจจุบันยังคงมีการใชงานอะมัลกัมอยู โดยเฉพาะในกลุม
ประเทศที่ประชาชนมีเศรษฐสถานะทีจ่ํากัด สําหรับในประเทศไทยก็ยังมีการใชงานอะมัลกัมอยู แมในบางหนวยงาน
จะมีการลดการใชงานลง แตโรงเรียนทันตแพทยก็ยังคงมีการเรียนการสอนเรื่องอะมัลกัมและมีการบูรณะ
ดวยอะมัลกัมในผูปวยอยู 

งานวิจัยในชวงหลายปที่ผานมา ปรอทยังคงเปนโลหะชนิดเดียวที่สามารถเปนตัวเชื่อมโลหะแตละชนิดเขา
ดวย กันได เพ่ือใหอะมัลกัมท่ีผสมไดสามารถใสอุดลงในโพรงฟนได  5 อยางไรก็ดี ความสําเร็จในการบูรณะฟน
ดวยอะมัลกัม ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก การกรอเตรียมโพรงฟนที่เหมาะสม การกดอัดอะมัลกัมลงในโพรงฟน 
การตกแตงวัสดุในระหวางที่ทําการบูรณะใหมีลักษณะทางกายวิภาคที่เหมาะสม และการขัดแตงในข้ันตอนสุดทาย 
นอกจากนี้วัสดุอะมัลกัมยังมีการขยายตัวและหดตัว ขึ้นอยูกับขั้นตอนการผสม โดยการหดตัวจะทําใหเกิดการร่ัวซึม
ตามขอบ ( Microleakage ) สงผลตอเนื่องใหมีคราบจุลินทรียเกาะ และเกิดฟนผุตามมาได สวนการขยายตัวที่มาก
เกินไปจะทําใหเกิดแรงกดดันตอโพรงประสาทฟน และทําใหเกิดการเสียวฟนได 1,6 แมอะมัลกัมจะมีขอดีตาง ๆ 
มากมาย แตการแข็งตัวชา ความกังวลในพิษของปรอทที่เปนสวนประกอบ และการมีสีที่ไมสวยงาม ทําใหมีการ
พัฒนาวัสดุบูรณะใหม ๆ ขึ้นมาเพื่อทดแทนอะมัลกัม ขอดอยของอะมัลกัมที่ชัดเจนคือ การที่ไมมีการยึดติดกับผิว
โพรงฟนไดเหมือนเรซินคอมโพสิต ซึ่งทําใหตองมีการเสียเนื้อฟนในการกรอเตรียมโพรงฟนมาก ซ่ึงทําใหเนื้อฟนท่ี
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เหลืออยูออนแอ 7 และยังมีขอจํากัดในการบูรณะในฟนที่รักษารากฟนแลว และฟนที่มีเนื้อฟนเหลือนอย หรือการใช
เปนแกนกลาง (Core Build up material) ในการทําครอบฟน  

องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวาแมแตปรอทในปริมาณเพียงเล็กนอย ก็อาจจะทําใหเกิดปญหาสุขภาพ
และส่ิงแวดลอมไดและเปนภัยคุกคามตอพัฒนาการของเด็กในครรภมารดาและในวัยเด็ก ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่
สมเหตุสมผลในการจํากัดการใชอะมัลกัมอยางนอยสําหรับกลุมที่มีความสําคัญเชนสตรีมีครรภ / ใหนมบุตรและเด็ก 
โดยในป ค.ศ. 2013 ไดมี อนุสนธิสัญญามินามาตะเกี่ยวกับปรอท (Minamata Convention on Mercury) เพ่ือ
ปกปองสุขภาพของมนุษยและส่ิงแวดลอมจากผลกระทบที่เปนอันตรายจากพิษของปรอท นัยสําคัญประการหนึ่ง
ของอนุสนธิสัญญามินามาตะ คือ ขอกําหนดสําหรับประเทศภาคีสมาชิกที่จะพยายามลดการใชวัสดุอมัลกัมในงาน
ทางทันตกรรม ประเทศไทยไดลงนามเขารวมเปนภาคีสมาชิกของอนุสนธิสัญญามินามาตะ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
โดยมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 อะมัลกัมทางทันตกรรมเปนผลิตภัณฑที่มีสารปรอทเปน
สวนประกอบ และถูกระบุไวในอนุสนธิสัญญามินามาตะใหลดการใชลง (Phase-down)19 ท้ังนี้องคการอนามัยโลก
ระบุวาการลดการใชอะมัลกัมอาจทําใหเกิดความทาทายมากข้ึนในประเทศ ท่ีมีรายไดนอยและปานกลาง วัสดุบูรณะ
ฟนท่ีปราศจากปรอท ( Mercury-free dental restorative materials ) ไดแก วัสดุแกวไอโอโนเมอร เรซินคอมโพ
สิต เซรามิค เปนที่รูจักกันดีและแพรหลายในหลายประเทศวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่มาทดแทนอมัลกัมได 8 

 
วัสดุแกวไอโอโนเมอร และวัสดุเรซินคอมโพสิต 

วัสดุแกวไอโอโนเมอร เปนวัสดุที่มีใชงานอยางแพรหลาย ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Alan Wilson และ Brian Kent 
ในตนป ค.ศ. 1970 1,9 โดยที่วัสดุนั้นจัดเปนชนิด water-based ท่ีมีการแข็งตัวไดเองโดยไมตองฉายแสง และมีฟลเลอร 
คือ Fluoroaluminosilicate glass ท่ีสามารถปลอยฟลูออไรดไอออน เพ่ือปองกันฟนผุไดและ มี Carboxylic 
acids เปนสวนผสม 12 ถึงแมจะมีขอดีตาง ๆ ทั้งในแงของการยึดติดกับเนื้อฟน และการปลอยฟลูออไรด แตก็ตอง
ยอมรับวาวัสดุแกวไอโอโนเมอรมีความสวยงามนอยกวาเรซินคอมโพสิต 1,10 ทั้งนี้ไดมีการใชงานวัสดุชนิดนี้อยาง
หลากหลาย ทั้งในดานการใชบูรณะฟน เปนวัสดุรองพื้นโพรงฟน เปนวัสดุยึดครอบฟน 11,13 โดยมีขอดีคือการยึดติด
กับผิวฟนดวยพันธะเคมี การใชงานงายไมซับซอน การปลอยฟลูออไรดปองกันฟนผุ 12,13 การมีทางเลือกในการฉาย
แสงหรือไมฉายแสง และยังมีการเติมสวนประกอบอ่ืน เชน เรซิน เขาไปเพื่อเพ่ิมความแข็งแรง วัสดุชนิดนี้มีการใช
งานที่แพรหลาย โดยเฉพาะในการบูรณะบริเวณคอฟน แตอยางไรก็ดี วัสดุแกวไอโอโนเมอรมีขอดอยที่ชัดเจนใน
เร่ืองของการท่ีตองระมัดระวังความชื้นอยางเครง ครัดทั้งในชวงของการบูรณะและชวงท่ีเริ่มแข็งตัว และขอดอยใน
เรื่องความแข็งแรงที่นอยกวาวัสดุชนิดอื่นโดยเฉพาะชว งเร่ิมแรกของการแข็งตัว 13 โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับ เรซิน คอมโพสิต ที่แข็งแรงกวาและมีความสวยงามกวา 
 ตลอดหลายปที่ผานมา งานทันตกรรมเพื่อความสวยงามเขามามีบทบาทสําคัญ วัสดุเรซิน คอมโพสิต มีการ
ใชงานท่ีเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากขอดีทั้งในดานความสวยงามและคุณสมบัติทางกายภาพตาง ๆ ที่ดี และเปนตัว
ผลักดันใหมีการพัฒนาวัสดุบูรณะฟนและนวัตกรรมใหม ๆ อยางมากในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา 13,14 อยางไรก็ดี
ขอดอยของเรซิน คอมโพสิตคือการหดตัวในขณะแข็งตัวระหวางการฉายแสง (Polymerization shrinkage) ซึ่ง
นําไปสูปญหาตาง ๆ ไดแก การเกิดชองวางระหวางเนื้อฟนและวัสดุอุดฟน ตามมาดวยการรั่วซึมตามขอบ 13,15 มีการ
เปลี่ยนสีตามขอบ และการเกิดฟนผุใตวัสดุอุด โดยในระหวางนั้นผูปวยอาจมีอาการเสียวฟน 13,16 ซึ่งสงผลตอการให
การรักษา การศึกษาวิจัยตาง ๆ จึงมุงเนนไปที่การลดการเกิด Polymerization shrinkage และการเพิ่มฟลเลอร
เขาไปในเนื้อวัสดุเพื่อเพิ่มความแข็งแรง 7  
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Cention N 
วัสดุอุดฟนชนิดใหม เซ็นชัน เอ็น (Cention N) เปนวัสดุที่มีราคาไมแพงเม่ือเทียบกับประสิทธิภาพ มีการ

แข็งตัวไดเองโดยไมตองฉายแสง ซึ่งไดมีการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบสนองตอนโยบายการลดการใชปรอทของ 
โครงการสิ่งแวดลอม แหงสหประชาชาติ (UNEP) 3 Cention N คือวัสดุชนิดอัลคาไชค (Alkasite) โดยอัลคาไซคเปน
วัสดุอุดฟนชนิดใหม ที่ผูคิดคนพัฒนา ไดจัดกลุมวัสดุชนิดนี้เปนหมวดหมูใหม คลายกับวัสดุชนิดใหมอื่น ๆ เชน คอม
โพเมอร (Compomer) หรือ ออโมเซอร (Ormocer) โดย Cention N เปนวัสดุหมวดใหมที่เปนกลุมแยกยอยหนึ่ง
ของวัสดุเรซิน คอมโพสิต (A subgroup of the composite material class) โดยวัสดุนี้ใช อัลคาไลนฟลเลอร 
(Alkaline filler) เปนสวนประกอบ มีความสามารถในการปลดปลอยไอออนท่ีมีคุณสมบัติเปลี่ยนภาวะที่เปนกรดให
เปนกลางได (Acid-neutralizing ions) เปนวัสดุที่มีสีเหมือนฟน ใชงานงายสําหรับการบูรณะฟนโดยตรง มีการ
แข็งตัวไดเองแตก็สามารถฉายแสงใหแข็งตัวเร็วไดในกรณีที่ตองการ 1 ขอดีของ Cention N ไดแกการใชงานที่
สามารถใชอุดเปนกอนใสลงในโพรงฟนได โดยไมตองอุดเปนชั้น ๆ มีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลท่ีดี 
และมีสีเหมือนฟนทําใหเกิดความสวยงาม 14 

 Cention N มีลักษณะการใชงานเปนผงผสมกับของเหลว สวนของเหลวคือ ไดเมทธาครีเลทและตัวเริ่ม
ปฏิกริยา (Dimethacrylates and initiators) ในขณะที่สวนผงประกอบไปดวยแกวฟลเลอรหลายชนิด ตัวเริ่ม
ปฏิกริยาและสารสี เม่ือแข็งตัว Cention N มีความหนาแนนของเครือขายโพลิเมอรที่สูง และมีการเกิดปฏิกิริยาพอ
ลิเมอไรเซชันท่ีสมบูรณในตลอดชิ้นความหนาของวัสดุ โดยวัสดุนี้มีฟลเลอรอยูหลายชนิดแตมีชนิดที่สําคัญและพิเศษ 
คือ ไอโซฟลเลอร (Isofiller) ที่สามารถเปนตัวลดความเคนจากการหดตัวของวัสดุได (Shrinkage stress reliever) 
และลดแรงที่เกิดจากการหดตัวของวัสดุ (Low polymerization shrinkage and low shrinkage force) ในขณะ
ที่อัตราสวนอินทรีย/อนินทรีย และ องคประกอบโมโนเมอรของวัสดุ ทําใหเกิดการหดตัวของปริมาตรโดยรวมตํ่า         
(Low volumetric shrinkage) ซึ่งสงผลดีที่ทําใหมีการรั่วซึมตามขอบท่ีต่ํา (Least microleakage) 13 และ
เนื่องจาก Cention N เปนวัสดุที่มีการแข็งตัวไดเองโดยไมตองฉายแสง จึงทําใหการแข็งตัวเกิดขึ้นไดทั่วถึงตลอด
ความหนาของวัสดุที่นําไปบูรณะในโพรงฟน ดังนี้แลวจึงเปนวัสดุที่สามารถใชอุดเปนกอนในโพรงฟนโดยไมตอง
แบงเปนชั้น ๆ ทั้งนี้ Cention N ประกอบดวย inorganic filler รอยละ 78.4 และ alkaline glass รอยละ 24.6 
โดยน้ําหนัก และมีการปลอยฟลูออไรด ไอออน (F ) ในระดับท่ีสูงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุแกวไอโอ
โนเมอร โดยในสวนของ alkaline glass นั้นยังปลอยไฮดรอกไซด ไอออน และ แคลเซียม ไอออน (OH- and Ca2+) 
ดวย ซึ่งมีผลตอการปองกันการ demineralization และชวยปองกันฟนผุ 1  

ตาราง 1 : ฟลเลอรชนิดตาง ๆ ใน Cention N และการทําหนาที่ 

ตาราง 1 จาก : Scientific Documentation: Cention N; Ivoclar-Vivadent Press: Schaan, 
Liechtenstein, 2016; p.10 
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Cention N มีคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลตาง ๆ ที่ดี โดยในการศึกษาวิจัยของ Debolina 
Chowdhury และคณะ 7 ทําการทดลองเปรียบเทียบความตานทานการแตกหัก (Fractural Strength) ของวัสดุ 3 
กลุมชนิดคือ อมัลกัม, เรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟลล (Z350 Nanofill composite resin), และ Cention N ในการ
บูรณะโพรงฟนชนิดที่ 2 (Class II Cavity) การทดลองทําในฟนธรรมชาติที่ถูกถอนออกมา ทําการกรอเตรียมโพรงฟน 
และอุดดวยวัสดุทั้งสามชนิดดังกลาว เก็บไวในสภาวะจําลองและนําไปทดสอบความตานทานการแตกหัก             
โดยผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาในโพรงฟนที่ไดกรอเตรียมแบบคลาสทู วัสดุ Cention N และ เรซิน คอมโพสิตชนิดนา
โนฟลล Z350 ชวยเสริมเนื้อฟนใหมีความแข็งแรงตานทานการแตกหักไดมากกวาอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับ
วัสดุอมัลกัม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่บูรณะดวย Cention N ใหคาความตานทานการแตกหักที่สูงที่สุด โดยจากผล
การทดลองใหคาสูงใกลเคียงกับกลุมควบคุม (Control group) ที่เปนฟนธรรมชาติที่ดี ท้ังนี้กลุมที่ใหคาความตานทาน
การแตกหักรองลงมาคือ เรซิน คอมโพสิตชนิดนาโนฟลล Z350 และ กลุมที่บูรณะดวยอมัลกัมใหผลคาความตานทาน
การแตกหักที่ต่ําที่สุด โดยผลการทดลองท่ีไดพบวาทั้ง 3 กลุม มีคาเฉลี่ยความตานทานการแตกหักที่แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ผูวิจัยไดวิจารณผลถึง การท่ี Cention N มีความหนาแนนของเครือขายโพลิเมอรที่สูง         
(The highly cross-linked polymer structure) เปนผลทําใหวัสดุนี้มีคาความตานทานการแตกหักสูง 
 
แผนภูมิ 1 : แสดงคาเฉลี่ยความตานทานการแตกหัก (Mean Fracture Load : kg • f) ของวัสดุ 3 ชนิดไดแก 

อมัลกัม เรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟลล Z350 และ Cention N  

 
 
แผนภูมิ 1 จาก : Debolina Chowdhury et al. Comparative evaluation of fracture resistance of 
dental amalgam, Z350 composite resin and cention-N restoration in class II cavity. IOSR Journal 
of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS). 2018; 17(4): p. 54. 

 
ในขณะที่การทดลองประเมินคาความแข็งของวัสดุ (Hardness) โดย Paromita Mazumdar และคณะ 5 

ในป ค.ศ.2018 ไดทําการทดสอบคาความแข็งของวัสดุ 4 ชนิด ไดแก วัสดุแกวไอโอโนเมอรชนิดที่ 2 (Type II GIC), 
Cention N, นาโนไฮบริดเรซิน คอมโพสิต (Nanohybrid composite resin) และ อมัลกัม โดยเตรียมชิ้นทดสอบ
ในหองปฏิบัติการแบงเปน 4 กลุม ตามชนิดของวัสดุดังกลาวใหวัสดุแตละชนิดมีความหนาที่เทากัน แลวนําไป
ทดสอบหาคาความแข็งของวิคเกอร (Vicker’s hardness Test) ท้ังนี้ผลการทดลองสรุปไดวา Cention N มีคา
ความแข็งของวิคเกอร (Vickers microhardness : VHN) ท่ีสูงที่สุด รองลงมาคืออมัลกัม และนาโนไฮบริดคอมโพ
สิต ในขณะท่ีวัสดุแกวไอโอโนเมอรชนิดที่ 2 ใหคาความแข็งที่นอยที่สุด โดยผลการทดลองที่ไดพบวาทั้ง 4 กลุม มี
คาเฉลี่ยความแข็งของวัสดุที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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แผนภูมิ 2 : แสดงคาเฉลี่ยความความแข็งของวิคเกอร (Vickers microhardness : VHN : mean+SD) ของ
วัสดุ 4 ชนิดไดแก วัสดุแกวไอโอโนเมอรชนิดที่ 2 (Group I), Cention N (Group II), นาโน
ไฮบริดเรซิน คอมโพสิต (Group III) และ อมัลกัม (Group IV) 

 
Note : VHN = 1.854F/d2 ; Where F is the load applied in Newtons and d is the mean length of 
the two diagonals of each indentation. 
แผนภูมิ 2 จาก :  Paromita Mazumdar et al. Comparative evaluation of hardness of different 
restorative materials (Restorative GIC, Cention N, Nanohybrid composite resin and Silver 
amalgam) – An in vitro study. Int. J. Adv. Res. 6(3), p. 829. 
  

ปจจัยในความสําเร็จของการบูรณะโพรงฟนอีกขอหนึ่งที่ตองใหความสําคัญไดแก การที่วัสดุมีการรั่วซึม
ตามขอบ (Microleakage) โดย Soumita Samanta และคณะ 13 ในป ค.ศ.2017 ไดทําการทดลองเปรียบเทียบ
ประเมินการร่ัวซึมตามขอบของโพรงฟนชนิดท่ี 5 (Class V cavity) บริเวณคอฟน โดยเปรียบเทียบทดลองในวัสดุ 3 
กลุม คือ วัสดุเรซิน คอมโพสิตชนิดไหลแผได, วัสดุแกวไอโอโนเมอร, และ Cention N โดยทําการทดลองในฟน
ธรรมชาติที่ถูกถอนออกมา และกรอเตรียมโพรงฟน คลาสไฟวจากนั้นแบงเปน 3 กลุม บูรณะดวยวัสดุดังกลาว
ขางตน นําไปแชใน 0.1% เมทิลีนบลู และนําไปดูการร่ัวซึมตามขอบจากการซึมผานของสียอมผานทางกลองสเตอริ
โอไมโครสโคป ( Stereomicroscope ) ผลการทดลองสรุปไดวา วัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดไหลแผได มีการรั่วซึม
ตามขอบสูงที่สุด ตามมาดวยวัสดุแกวไอโอโนเมอร ในขณะที่ Cention N มีการรั่วซึมตามขอบนอยที่สุดโดยมีคา
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในแตละกลุม  
 
ตาราง 2 : แสดงคาเฉลี่ยการรั่วซึมตามขอบ (Mean ± SD) ของวัสดุ 3 ชนิด ไดแก วัสดุเรซินคอมโพสิตชนิด

ไหลแผได, วัสดุแกวไอโอโนเมอร, และ Cention N 

 
ตาราง 2 จาก : Soumita Samanta, Utpal Kumar Das, Aditya Mitra. Comparison of Microleakage In 
Class V Cavity Restored with Flowable Composite Resin, Glass Ionomer Cement and Cention N. 
Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR). 2017; 3(8): p. 182. 
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อยางไรก็ดี Sahadev C K และคณะ 14 ก็ไดทําการทดลองเปรียบเทียบการรั่วซึมตามขอบของ วัสดุ 3 
ชนิด คือ Cention N, วัสดุเรซินคอมโพสิตชนิด Bulk fill SDR, และ Zirconomer โดยการทดลองในฟนธรรมชาติ
ที่ถูกถอน นํามากรอเตรียมโพรงฟนคลาสทู (Class II Cavity) และบูรณะดวยวัสดุ 3 ชนิดดังกลาว จากนั้นนําไปแช
ในสารยอมสีและนําไปตัดเปนชิ้น และดูการรั่วซึมของสียอมผานทาง Confocal Microscope ผลการศึกษาที่ได 
พบวา วัสดุเรซินคอมโพสิตชนิด Bulk fill SDR มีการร่ัวซึมตามขอบนอยที่สุด รองลงมาคือ Cention N โดย 
Zirconomer มีการรั่วซึมตามขอบสูงที่สุด ทั้งนี้ Cention N ใหผลการร่ัวซึมตามขอบท่ีนอยและอยูในขอบเขตที่
ยอมรับได  

วัสดุบูรณะฟนหลังนอกจากจะตองมีคุณสมบตัิทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลท่ีดี อาทิ มีความตานทาน
การแตกหักที่สูง มีความแข็งแรง และมีการรั่วซึมตามขอบท่ีนอยแลว ยังตองมีความแนนบริเวณดานประชิดในโพรง
ฟนชนิดที่ 2 (Class II Cavity) ภายหลังการอุดฟน เพื่อใหมี Proximal Contact ที่ดีได ทั้งนี้เพ่ือปองกันปญหาเศษ
อาหารติดซอกฟนภายหลังการบูรณะฟน โดยการศึกษาของ S. Deepak และคณะ 17 ไดทําการทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบ Proximal Contact Tightness ของวัสดุอุดฟน 2 ชนิดไดแก เรซินคอมโพสิตชนิดไมโครฟล และ 
Centon N โดยทําการทดลองในฟนพลาสติกในเดนโดฟอรม ทําการกรอเตรียม และบูรณะโพรงฟนชนิดที่ 2          
(Class II Cavity) และตรวจสอบ Proximal Contact ดวยไหมขัดฟนตามขอกําหนดวิธีการของ FDI - World 
Dental Federation ผลการทดลองสรุปวา ไมพบความแตกตางของความแนนบริเวณ Proximal Contact อยางมี
นัยสําคัญระหวางทั้งสองกลุม โดยผูวิจัยใหความคิดเห็นวา Cention N สามารถใชเปนวัสดุทดแทนอมัลกัมในการ
บูรณะฟนหลังชนิด Class II cavity ได อยางไรก็ดี ในสวนของการปลดปลอยฟลูออไรดเพ่ือปองกันฟนผุ Tiffany 
Bui และคณะ 18 ไดทําการศึกษาการปลดปลอยฟลูออไรดไอออนของวัสดุอุดฟน Cention N เปรียบเทียบกับวัสดุ
อื่น ๆ ไดแก เรซินคอมโพสิต (Filtek One Bulk Fill) วัสดุแกวไอโอโนเมอร (GC EQUIA Forte) และอมัลกัม โดย
วัดคาการปลอยฟลูออไรดไอออนดวย Ion-selective electrode probe เปรียบเทียบท่ี 6 ชวงเวลา คือ 24 ชั่วโมง 
1, 2, 3, 4 และ 8 สัปดาห ผลการทดลองสรุปไดวา Cention N มีการปลดปลอยฟลูออไรดที่สูงกวา อมัลกัมและ         
เรซินคอมโพสิต แตนอยกวา วัสดุแกวไอโอโนเมอร 
 
ตาราง 3 : เปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุ อมัลกัม แกวไอโอโนเมอร และ Cention N 
 

 
 

จาก Scientific Documentation: Cention N; Ivoclar-Vivadent Press: Schaan, Liechtenstein, 2016; p.18 
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ตาราง 4 : เปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุ อมัลกัม แกวไอโอโนเมอร และ Cention N 
 

 
 

จาก Scientific Documentation: Cention N; Ivoclar-Vivadent Press: Schaan, Liechtenstein, 2016; p.18 
  

ทางผูผลิตระบุวาวัสดุ Cention N มีการใชงานท่ีงาย โดยเปนลักษณะผงผสมกับของเหลว หรืออาจ
เลือกใชงานแบบแคปซูลที่นําเขาเครื่องปนแลวฉีดลงในโพรงฟนท่ีเตรียมไวได เปนวัสดุอุดที่ไมตองมีการใช Primer, 
Varnish หรือ เคร่ืองฉายแสง ทําใหสามารถลดเวลาการทํางาน โดยมีขั้นตอนการทํางานเหลือเพียงแค 4 ข้ันตอนคือ 
เตรียมวัสดุผงและของเหลว, ผสมวัสดุ, ใสลงในโพรงฟน และ ขัดแตงวัสดุ เทานั้น เม่ือเปรียบเทียบกับวัสดุเรซิน 
คอมโพสิต หรือ วัสดุแกวไอโอโนเมอร ที่มีขั้นตอนการทํางานท่ีมากกวา  อนึ่ง ขอดีของวัสดุที่พอสรุปได ไดแก         
มีความแข็งแรงมากกวาวัสดุแกวไอโอโนเมอร, มีความสวยงามมากกวาวัสดุอะมัลกัมและวัสดุแกวไอโอโนเมอร, 
ประหยัดเวลาการทํางานโดยมีขั้นตอนการทํางานท่ีนอยกวาวัสดุเรซิน คอมโพสิตและวัสดุแกวไอโอโนเมอร, 
สามารถใชเปนวัสดุอุดถาวรทดแทนอะมัลกัมในโพรงฟน Class I และ Class II ได และสามารถใชอุดในฟนน้ํานมได  

 

 
ภาพ 1 จากซายไปขวา : a: วัสดุบูรณะอมัลกัมในฟนซี ่36 

b: ภาพหลังจากการกรอรื้อวัสดุอมัลกัมออก c: วัสดุบูรณะ Cention N 
ภาพถายโดย Dr Lukas Enggist, Clinic, Ivoclar Vivadent 2016. 

ภาพจาก Scientific Documentation: Cention N; Ivoclar-Vivadent Press: Schaan, Liechtenstein, 2016; p.16. 
 

สรุป 
Cention N เปนวัสดุชนิดใหมที่ถูกพัฒนามาเพ่ือทดแทนอมัลกัม โดยมีสีเหมือนฟน มีความสวยงาม             

มีคุณสมบัติตาง ๆ ท่ีดีที่สามารถใชแทนอมัลกัมได มีความแข็งแรง ขั้นตอนการทํางานที่ไมยุงยาก มีราคาที่ไมแพง
เมื่อเปรียบเทียบกับเรซินคอมโพสิตหรือเซรามิก เหมาะสําหรับการใชงานในกลุมผูที่มีเศรษฐสถานะที่จํากัดได มีการ
ปลดปลอยฟลูออไรดที่ชวยปองกันฟนผุ นับวาเปนวัสดุที่สามารถทดแทนอมัลกัมไดดี อยางไรก็ตาม เนื่องจากเปน
วัสดุที่ใหมจึงจําเปนตองติดตามดูผลการรักษาในระยะยาวในผูปวยตอไปเพื่อใชประกอบการใหการรักษา และใน
อนาคตการพัฒนาวัสดุบูรณะฟนใหมชนิดอื่น ๆ ก็ยังคงตองมีเพ่ือประโยชนในการใหการรักษาผูปวยที่สมบูรณที่สุด  
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ปจจัยในการออกแบบและปฏิรูปรอยย้ิม 

Elements of smile design 

ผูวิจัย พอลลีน  ล่าํซํา ท.บ. วท ม  

บทคัดยอ 
การประเมิน การวินิจฉัย และแนวทางการออกแบบแกไขรอยย้ิมอยางมีหลักการ มีความสําคัญกับการ

รักษาปรับเปล่ียนปฏิรูปรอยย้ิมของคนไขในยุคสมัยปจจุบันอยางปฏิเสธไมไดเปาหมายของทันตแพทยคือเพ่ือใหฟน
ซี่นั้นและฟนโดยรวมสามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ มีความสวยงามเฉพาะบุคคลนั้น และใกลเคียงกับความ
ตองการของคนไขมากท่ีสุด บทความนี้นําเสนอ การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับศาสตรดานความสวยงามของรอยยิ้ม  
ทั้งเรื่องรูปรางใบหนา รูปรางฟนหนา และองคประกอบอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน วินิจฉัย และแนวทางการ
รักษา การสรางรอยย้ิมที่สวยงาม อีกทั้งยังสามารถเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับคนไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ : การออกแบบรอยย้ิม ปฏิรูปรอยย้ิม ความสวยงามของรอยย้ิม ปจจัยในการออกแบบรอยยิ้ม 

Abtract 

A principle approach for evaluation, diagnosis and design to creating the beauty of 
smile is important for esthetic dentistry today. Our ultimate goal as clinicials is to achieve 
both function and esthetic in the individual’s smile by using all the influenced elements. This 
article will provide basic knowledge about the consideration, diagnosis, and guidelines for 
creating esthetic dental treatment. It is also use as a tool for communicating with the patients.  

Key word : Smile design, Esthetic smile, Esthetic dentistry, Elements of smile design

บทนํา 
ในปจจุบัน ศาสตรในดานความสวยงามเปนศาสตรที่ไดรับความสนใจมากที่สุด เพราะความประทับใจแรกเห็น 

และรอยย้ิมเปนเร่ืองสําคัญ ทําใหทุกคนอยากจะมีรอยย้ิมพิมพใจ การคนควาหาขอมูลเพื่อทําใหคนไขมีความพอใจ 
รอยย้ิมที่สวางสดใส สวยงาม แลดูเปนธรรมชาติ จึงเปนโจทยหนักของทันตแพทย ซ่ึงคงปฏิเสธไมไดวาตองคํานึงถึง
องคประกอบหลายอยาง จุดประสงคหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปใบหนาและรอยย้ิมคือ การปรับเปลี่ยนใหเกิด
ความสงบสุขและมั่นคงระหวางระบบบดเคี้ยวท่ีมีทั้งฟน กลามเนื้อ เนื้อเยื่อ โครงกระดูก ขอตอใหทํางานรวมกัน
อยางเปนระบบกลมกลืนกัน เนื่องจากการปฏิรูปรอยย้ิมตองอาศัยทุกศาสตรในแวดวงทันตแพทยทั้งดานการจัดฟน 
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม ทันตกรรมประดิษฐ ปริทันตวิทยา ศัลยศาสตรชองปาก ทั้งหมดนี้ตองอาศัยการ
ทํางานเปนทีม มีการวางแผนเปนขั้นตอน ซึ่งเร่ิมจากพื้นฐานความรูเรื่อง การออกแบบรอยยิ้ม การวางแผนการ
รักษาจึงตองทําอยางจริงจังรวมกับพูดคุยกับคนไขถึงสิ่งที่ตองการอยางแทจริงตั้งแตแรก 
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องคประกอบในการพิจารณาการออกแบบรอยย้ิมเร่ิมจากใบหนา 
ใบหนา ตามหลักการจะเกิดความสวยงามเมื่อมีแกนเอียง มีความสมมาตร และสัดสวนบนใบหนาที่

เหมาะสม ซ่ึงเสนสมมุติที่ชวยพิจารณาคือ เสนที่ลากระหวางรูมานตาเสนหนึ่ง และเสนริมฝปาก ควรจะขนานกัน 
และทั้งสองเสนจะต้ังฉากกับแนวแกนยาวกลางใบหนา (1) ดังแสดงในรูปภาพท่ี 1 

ที่มา : (cldc.com.au) 
รูปภาพที่ 1 แสดงเสนสมมุตบินใบหนา 

รูปรางใบหนานัน้โดยพืน้ฐานแบงเปนสี่แบบ คือ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั รูปทรงสอบเขา รูปสี่เหลี่ยมคางหมู และ
รูปไข  

หากมองจากดานขางจะเปน ตรง โคงนนู และโคงเวา 
ซึ่งความกวางและยาวของใบหนามีความสัมพนัธกับความกวางและยาวของฟนตัดบน (2)

องคประกอบการออกแบบรอยย้ิมในสวนของฟน 
- เสนกึ่งกลางฟน (Dental midline) 
- ความยาวปลายฟนตัด (Incisal length) 
- มิติและขนาดของฟน (Tooth dimension and proportion) 
- บัคคัลคอรริดอรคอนตินูอิตี (Buccal corridor continuity) 
- จุดสูงสุดของเหงือกบริเวณคอฟน (Zenith points) 

การเอียงตัวของแนวแกนฟน (Tooth inclination) 
- บริเวณและจุดระหวางฟนทีป่ระชิดกัน (Interdental contact area/point) 
- ชองแคบระหวางฟนดานปลายตัด (Incisal embrasure) 
- เพศ บุคลิกภาพและอายุ (Sex, personality and age) 
- ความสมมาตร และความสมดลุ (Symmetry and balance) 
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องคประกอบการออกแบบรอยย้ิมในสวนของเหงือก 
- สุขภาพของเหงือก (Gingival health) 
- ระดับของเหงือกและความกลมกลืน (Gingival level and harmony) 
- ชองวางระหวางฟนบริเวณคอฟน (Interdental embrasure or Cervical embrasure) 
- เสนรอยยิ้ม (Smile line) (3) 

 

เสนกึ่งกลางฟน (Dental Midline) ตองพิจารณาตําแหนงและแนวการเอียง  
- โดยขนานกับแนวแกนยาวของใบหนา เสนระหวางจุดประชิดของฟนซี่ตัดคูหนา และเสนมุมของฟน (line angle) 
- ตั้งฉากกับแกนสมมุติที่ลากผานปลายฟนซี่ตัด 
- และอยูตรงกับยอดสามเหลี่ยมของเหงือก (incisive papilla) ระหวางฟนซ่ีตัดคูหนา 
- หรือดูไดจาก รองริมฝปากบน (philtrum), เนื้อยึดริมฝปาก (labial frenum) โดยสวนใหญแนวกึ่งกลาง

ฟนบนและลางมักจะไมตรงกัน ใหยึดแนวกึ่งกลางฟนบนเปนหลัก เสนกึ่งกลางฟนเอียงออกจากเสนกึ่งกลางใบหนา
นั้นมีผลตอความสวยงามมากกวาเสนกึ่งกลางฟนไมตรงกันกับเสนกึ่งกลางใบหนา ตราบใดท่ีเสนกึ่งกลางระหวางฟน
คูหนาบนขนานกับแนวแกนยาวของใบหนา หางนอยกวา 2 มม. จะไมเปนท่ีสังเกต  
 

ความยาวปลายฟนหนาบน (incisal length) 
ตําแหนงนี้สําคัญมาก เพราะเกี่ยวของกับ ความปองของฟนดานริมฝปาก (labial contour), ริมฝปาก   

(lip support), แนวนําฟนหนา (anterior guidance), ความปองของฟนดานลิ้น (lingual contour), ระดับท่ีเห็น
ฟน (tooth display) ซ่ึงลวนแตมีผลทั้งกับการทําหนาท่ีและความสวยงาม ปจจัยท่ีชวยกําหนดความยาวปลายฟน
หนาบนคือ ระดับที่เห็นฟนในขณะท่ีพัก การออกเสียงเมื่อนั่งหรือยืน (M sound, E sound, F, V, S sound) และ
ความตองการคนไขเองในแงความสวยงามโดยอาจใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ภาพถาย และวัสดุชั่วคราว เพื่อหา
ตําแหนงที่ดีที่สุด (4) และจะเห็นปลายฟนขณะพักนอยลงเมื่ออายุมากข้ึน จากบทความของทันตกรรมประดิษฐ บงชี้
วาเม่ือทําฟนปลอมตองแสดงใหเห็นปลายฟนตัดขณะพัก 2 มิลลิเมตร (5) 
 

มิติและขนาดของฟน (Tooth dimension and proportion) 
รูปรางของฟน จะมีทั้งแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผา ส่ีเหลี่ยมคางหมูหรือสามเหลี่ยม และวงรี            

โดยเสนมุม (Line angle) จะเปนตัวชวยกําหนดรูปราง ดังภาพ 
 

รูปภาพที่ 2 แสดงภาพรูปรางของฟน 

 
ที่มา wattalyf.com 
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อัตราสวนความกวางตอความยาวของฟนแตละซ่ีมีอิทธิพลตอรูปรางของฟน ซึ่งความกวางของฟนตัดบนซ่ี
กลางนั้นสามารถคํานวณไดจาก 1.62 คูณขนาดความกวางของฟนตัดซี่กลางลาง ฟนตัดกลางจะเปนตัวกําหนด
ลักษณะและการเรียงตัวของฟนตัดซี่ขางและฟนเขี้ยว โดยที่สัดสวนของฟนตัดนั้นแตกตางกันในเพศชายและหญิง 
ดังแสดงในตารางที่ 1,2 (6) อีกทั้งยังมีการศึกษาหาคาเฉล่ียความกวางและความยาวที่ปรากฏฟนหนาบนใน
ประชากรไทย อายุระหวาง 25-40 ป จํานวน 80คน ซึ่งวัดคาเฉลี่ยจากแบบจําลองฟนไดนํามาแสดงในตารางท่ี3 (7) 

ตารางที่ 1 แสดงอัตราสวนความยาวตอความกวางของฟนตัดบนซี่กลางถึงฟนเขี้ยวในเพศชายและเพศหญิง 

ฟนบน 
เพศชาย เพศหญิง 

ความยาว/ความกวาง ความยาว/ความกวาง 
ฟนตัดซี่กลาง 1.15 : 1 1.05 : 1 
ฟนตัดซี่ขาง 1.2 : 1 1.15 : 1 
ฟนเข้ียว 1.25 : 1 1.15 : 1 

ตารางที่ 2 แสดงขนาดความยาวและความกวาง (มิลลิเมตร) ของฟนตดักลาง ฟนตัดซี่ขางและฟนเขี้ยวบนใน
เพศชายและเพศหญิงโดยใชคาเฉลี่ยระหวางซี่ซายและขวาของฟนเหลานี้ 

ฟนบน 
เพศชาย เพศชาย เพศหญิง เพศหญิง 
ความยาว ความกวาง ความยาว ความกวาง 

ฟนตัดซี่กลาง 10.7 9.4 9.6 9.1 
ฟนตัดซี่ขาง 9.6 7.5 8.2 7.1 
ฟนตัดซี่เขี้ยว 10.7 8.5 9.2 8.1 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยความกวางและความยาวที่ปรากฏฟนหนาบนในประชากรไทย อายุระหวาง 25-40 ป 
จํานวน 80 คน (M คือเพศชาย Fคือเพศหญิง) 

ตําแหนงฟน ฟนตัดบนซี่กลาง ฟนตัดบนซี่ขาง ฟนเขี้ยว 
อัตราสวนฟน:ตัดบน
ซี่กลาง:ซี่ขาง:เขี้ยว 

ความกวาง (มม). 8.7 ± 0.6 (M,F) 7.3 ± 0.6 (M,F) 8.2 ± 0.6 
(M) 

8.0 ± 0.4 
(F) 

1 : 0.84 : 0.94(M) 
1 : 0.84 : 0.92(F) 

ความยาว 9.8 ± 0.9 (M,F) 9.2 ± 0.9 (M) 9.4 ± 0.9 
(M) 

8.5 ± 0.9 
(F) 

1 : 0.94 : 0.96(M) 
1 : 0.87 : 0.96(F) 

อัตราสวน ความ
ยาว/ความกวาง 

1.13 : 1 (M,F) 1.26 : 1 (M) 
1.16 : 1 (F) 

1.15 : 1 (M) 
1.18 : 1 (F) 

จากตารางที่ 1,2 จะเห็นวามีคาเฉลี่ยความกวางและความยาวของฟนตัดซ่ีหนาในท้ังสองเพศท่ีตางกันชัดเจน กับ
ตารางที่ 3 ซ่ึงแสดงเฉพาะสวนของคนไทย  
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สัดสวนทองคํา (Golden proportion) Dr.Lenvin E.I. ไดใชสดัสวนนี้อธิบายความสัมพนัธความกวางของ
ฟนหนาแตละซี่ที่มผีลตอความกวางของฟนขางเคียง เมื่อมองจากดานหนา โดยมีความกวางแนวใกลกลาง-ไกลกลาง
ของฟนตัดกลาง : ฟนตัดขาง : ฟนเข้ียว เทากับ 1.618 : 1.0 : 0.618 ดังแสดงในรูปภาพที3่ ซ่ึงบางครั้ง อาจยากที่
จะใชจริงเพราะมปีจจัยเร่ืองแนวโคงขากรรไกร(arch form), ลักษณะกายวิภาคของริมฝปาก (lip anatomy), และ
สัดสวนใบหนา (face proportion)การใชสัดสวนทองคําอยางเครงครัดไปเพียงอยางเดียวอาจทําใหไมเกิดความ
สวยงามสูงสุด ควรประเมินจากสายตาประกอบดวย 
 

รูปภาพที่ 3 แสดงคาสัดสวนทองคํา 
 

 
   ที่มา (Mohan Bhuvaneswaran, Principle of smile design) 

พบวา เม่ือเปรียบเทียบความกวางของฟนหนาดังกลาวจะไดคาอัตราสวนซ้ําๆที่คงท่ีคาหนึ่ง คาคงท่ีนี้จะมี
คาอยูระหวาง 0.66-0.78  

สัดสวนคงที่อารอีดี (RED-Recurring esthetic dental proportion) สัดสวนที่เกิดขึ้นซ้าํหาไดจาก
ความกวางของฟนที่อยูไกลกลางกวาหารดวยคาความกวางของฟนซี่กอนหนา ดังแสดงในรูปภาพที่ 4 

รูปภาพที่ 4 แสดงคาสัดสวนคงท่ี RED 

 
 

ที่มา : (drward.com) 
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Chu’s 
เครื่องมือของ Dr.Chu สนับสนุนสัดสวนคงที่ RED ทําใหเขาใจงาย รวดเร็ว ใชไดจริง โดยแถบสีแดงแทน

ความกวางและยาวของฟนตัดบนซ่ีกลาง แถบสีเหลืองต่ําลงมาแทนฟนเขี้ยวบน และแถบสีน้ําเงินแทนฟนตัดบนซ่ีขาง 
รูปภาพที่ 5 แสดงเคร่ืองมือของ Dr.Chu 

 

 
 

 ที่มา : (youtube.com) 
ปจจัยที่มีผลตอขนาดของฟน คือ ลักษณะพื้นผิวของฟนที่ปรากฏในแนวต้ังและแนวนอน เพราะแสงท่ีตก

ระทบบนผิวฟนจะเกิดการสะทอนกลับและบางสวนจะเบี่ยงเบนหักเหเขาสูสายตาทําใหเกิดการรับรูวา ผิวฟนมี
ความเรียบหรือขุรขระ ซ่ึงจะมีทั้งเสนแนวดิ่ง แนวนอน และลักษณะจําเพาะอ่ืนๆ(Characterization) เชน รอยสึก
(Facet) ปุมนูน(Prominences) เพอริไคมาทา (Perikymata) รอยคลื่น (Rippling) 10.000. 
ตารางที่ 4 แสดงเทคนิคการสรางภาพลวงตา เพ่ือปรับรูปรางขนาดของฟน 

เทคนิคการสรางภาพ
เพื่อปรับรูปรางและ

ขนาดของฟน 

เสนมุมของฟน 
(Line angles) 

จุดท่ีปองสุด 
ของฟน (Height 
of contour) 

บริเวณและจุด
ระหวางฟนที่

ประชิดกันและจุด
ที่ประชิดกัน 

(Interdental 
contact area 
and point) 

ชองแคบหรือชอง
สามเหล่ียมระหวาง
ฟนดานปลายตัด 

(Incisal 
embrasure) 

ลักษณะจําเพาะ 
(Charaterization) 

ฟนดูยาวขึ้น 
(Lengthening 
illusion)  

บูรณะเสนมุมให
มนกลม 
ชัดขึ้น 

ขยับไปท่ีคอฟน ICA ยาวขึ้น ชองสามเหล่ียม 
สั้นลง 

เพิ่มเสนแนวด่ิงทํา
ใหชัดขึ้น 

ฟนดูกวางขึ้น 
(Widening 
illusion) 

ขยับเสนมุมให
หางกันมากขึ้น 

ขัดใหแบนลง 
แตงปลายฟนให
เอียงไปทางดานลิ้น 

 ชองสามเหล่ียม 
แคบลง 

เพิ่มเสนแนวนอน 
ทําใหชัดขึ้น  
ขยับรองหลักให
หางออกจากกัน 

ฟนดูสั้นลง 
(Shortening 
illusion) 

ขัดเสนมุมใหชัด
นอยลง 

ขยับมาท่ีกลางฟน ICA สั้นลง ชองสามเหล่ียม
สูงขึ้น  

ลดเสนแนวด่ิง 

ฟนดูแคบลง 
(Narrowing 
illusion) 

ขยับเสนมุมให
ใกลกันมากขึ้น 

บูรณะใหปองขึ้น  ชองสามเหล่ียม
กวางขึ้น  

ลดเสนแนวนอน 
แตงรองหลักใหลึก 
เพิ่มความโคงนูน
ตรงกลาง(Central 
prominence) 
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บัคคัลคอรริดอรคอนตินูอิตี (Buccal corridor continuity)หมายถึง ชองดํา (negative space)                 

ที่อยูระหวางมุมปากกับฟนบนดานประชิดแกม ดังภาพที่ 4 ซึ่งจะเห็นชัดมากหรือนอยนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เชน 
ความกวางของรอยยิ้มและขากรรไกร โทนของกลามเนื้อ ความอูมนูนของฟนเข้ียวบน ฟนกรามนอยบน ฟนกราม
ใหญบนดานใกลแกม ความแตกตางระหวางสีของของฟนหนาบน และฟนกรามนอยบน 

รูปภาพที6่ แสดงบัคคัลคอรริดอร 

 
ที่มา (angle.org) 

 

จุดสูงสุดของเหงือกบริเวณคอฟน (Zenith point) เปนจุดท่ีโคงเวาท่ีสุด โดยตําแหนงจะแตกตางกันไป 
ถากําหนดเสนสมมติในแนวแกนนอน ผานจุดนี้ จะพบวา ระดับสูงท่ีสุดคือ ฟนเขี้ยวบน รองมา คือ ฟนตัดกลางบน 
และฟนตัดขางบน ตามลําดับ 

สวนในแนวตั้ง ฟนตัดกลางบน และฟนเข้ียว จะขยบัออกไปทางดานไกลกลางจากก่ึงกลางฟนเหมือนกัน
กัน สวนฟนตัดขางบน จะอยูตรงกลางฟน ดังภาพที่7 

 

รูปภาพที่ 7 แสดงจดุสูงสุดของเหงือกบริเวณคอฟน 

 
ที่มา (orthodrehab.org) 
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การเอียงตัวของแนวแกนฟน (Tooth inclination)  
การเอียงตัวของแนวแกนฟนในแนวปลายฟนคอฟน (Inciso-cervical inclination) จะเอียงเขาดานใกล

กลางจากเสนก่ึงกลางฟน ซึ่งถาเอียงมากกวา 2 มม. จะมองเห็นไดงาย  
แนวดานใกลปาก-ใกลเพดาน (labio-lingual inclination) ฟนตัดกลางบนจะตรง ฟนตัดขางบนคอฟนจะ

ไปทางดานใกลเพดาน ขณะที่ปลายฟนไปทางดานใกลปากเล็กนอย สวนฟนเข้ียวจะตรงกันขามคือคอฟนไปทางดาน
ใกลปาก ขณะที่ปลายฟนไปทางดานใกลเพดาน 

 
บริเวณและจุดสัมผัสระหวางฟน Interdental contact area and point (ICA,ICP)  

จุดสัมผัสจะมีระดับสูงขึ้นจากฟนตําแหนงใกลกลางไปฟนตําแหนงไกลกลาง สวนบริเวณความยาวของ
พื้นผิวที่สัมผัสนั้นจะมีสัดสวน 50 : 40 : 30 จากฟนตัดกลางบนไปฟนเข้ียวบน ดังภาพท่ี 8 

 
ชองแคบระหวางฟนดานปลายตัด (The incisal embrasure)  

ควรจะดูกลมกลืนเปนธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวของกับเพศและอายุ หากเปนเพศชาย ชองนี้จะแคบและมีมุม
เหลี่ยม ซึ่งทําใหฟนดูใหญ แข็งแรง บึกบึน แตหากเปนหญิง ชองวางจะกวางกวา มนกลม ซ่ึงทําใหฟนดูเล็ก 
ออนโยน กลมกลืน นาทะนุทนอม ตอเมื่ออายุมากขึ้นฟนเกิดการสึกกรอนไป ชองแคบหรือชองสามเหลี่ยมระหวาง
ฟนดานปลายตัดจะเล็กลงไป ชองแคบนี้จะกวางขึ้นและสูงข้ึนจากฟนตัดกลางบนไปฟนเขี้ยว ดังภาพท่ี 8 และมุม
ดานไกลกลางจะมีความมนกลมมากกวามุมดานใกลกลาง แตหากชองแคบนี้เล็กไปจะทําใหฟนแลดูเปนแผงคลาย
ฟนปลอมรูปรางคลายกลองมาเรียงกันไมเปนธรรมชาติ  

 
รูปภาพที่ 8 แสดงจดุสัมผสัระหวางฟนและชองแคบระหวางฟนดานปลายตัด 

 
ที่มา (sarverortho.com) 

 
เพศ บุคลิกภาพและอายุ (Sex, personality and age)  

เพศมีความสัมพันธกับรูปรางของฟนอยางมีนยัสําคัญ โดยเสนมุมของฟน (Line angles) จะเปนตัวกําหนด
รูปรางของฟนหนา เพศชายจะแข็งแรงบึกบึน มุมปลายฟนคอนขางเหลี่ยม จะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือคางหมู 
สวนเพศหญิงจะนุมนวล ออนหวาน รูปรางของฟนจะเปนวงรี มีขนาด สัดสวน และอัตราสวนความยาวตอความ
กวางของฟนแตกตางกันในสองเพศ มีชองแคบระหวางฟนดานกัดไมเหมือนกันดังที่ไดกลาวมาแลว 
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ลักษณะรูปรางของฟนยังสามารถคาดเดาถึงบุคลิกภาพของบุคคลนั้น เชน ฟนเขี้ยวบน ท่ีมีลักษณะแหลม
ใหญยาว บงบอกไดวา มีความกาวราว ความเปนศัตรู หากฟนเขี้ยวกลมมน ทู จะบงบอกวามีความออนโยน นารัก 
ออนหวาน ฟนหนาบนยังแสดงไดถึงความยาวนานในประสบการณชีวิต ฟนเด็ก วัยรุน จะใหญ ยาว ปลายฟนใส มี
การสึกกรอนนอย เห็นชองแคบหรือชองสามเหลี่ยมระหวางฟนดานปลายตัดชัด ความเขมของสีนอย ความสวางของ
สีฟนมาก สวนฟนที่ผานประสบการณมามากนั้น ก็สึกตามกาลเวลา ฟนสั้นลง เห็นชองแคบหรือชองสามเหลี่ยม
ระหวางฟนดานปลายตัดนอยลง ความเขมของสีมากเนื่องจากเคลือบฟนบางลง ทําใหเห็นสีเหลืองจากเนื้อฟนมากข้ึน 
ความมืดของสีฟนมากข้ึน 
ความสมมาตร และความสมดุล (Symmetry and balance)  

ความสมมาตร คือการจัดเรียงตัวของฟนตองมีลักษณะเหมือนสองกระจกเงา จากแกนกลางไปทางดาน
ซายและขวาใหเหมือนกัน เชน ฟนซี่นั้นๆ จะตองเอียงเขาหาแกนกลางเปนมุมเหมือนกัน การเรียงตัวของฟน ตอง
อยูในแนวโคงเดียวกัน โดยเฉพาะฟนตัดกลางบนซ่ีซายและขวาตองสมมาตรทั้งความกวางและความยาว ซึ่งความ
สมมาตรนี้จะนอยลงไปเร่ือยๆ เมื่อไกลจากแนวกลาง  

สวนความสมดุลกลมกลืนนัน้ ไมจําเปนตองมีรายละเอียดเหมือนกันทุกจุด ไมจําเปนตองสมมาตรกัน แตให
ความรูสึกไปทางเดียวกัน มีน้ําหนักใกลเคียงกัน มีความสมดุลทั้งสีและรูปรางของฟน ซ่ึงในการบูรณะฟนควรสราง
ใหเกิดความสมดุลกลมกลืนกอน และสรางสมมาตรหากทําได 

 
เหงือก 
สุขภาพของเหงือก (Gingival health)  

เหงือกทําหนาที่เสมือนเปนกรอบของฟน การจะทําใหเกิดความสวยงามสูงสุดจึงตองคํานึงถึงสุขภาพของ
เหงือกตั้งแตกอนเร่ิมการรักษา เหงือกที่ดีควรมีสีชมพูออน มีลักษณะผิวสม ผิวแนนและดาน 
ระดับของเหงือกและความกลมกลืน (Gingival level and harmony)  

ระดบัของเหงือกตรงบริเวณคอฟนของฟนตัดกลางบนและฟนเขี้ยวบนอยูระดับเดียวกัน แตฟนตัดขางบน
นั้นเหงือกจะต่ําลงมาประมาณ 0.5-2 มม. ยิ่งต่ําลงมามาก ความสวยงามจะลดลง 
ชองวางระหวางฟนบริเวณคอฟน (Interdental embrasure or Cervical embrasure)  

ถาจุดต่ําสุดของเหงือกไปทางปลายฟนอยูที่ นอยกวาหรือเทากับ 5 มม. ไปถึงจุดสัมผัส จะสามารถ
หลีกเลี่ยงชองสามเหลี่ยมดําได (Black triangle) การบูรณะฟนบริเวณนี้ยังตองคํานึงถึงความโคงนูนบริเวณคอฟน 
emergence profile ท่ีเหมาะสม  
เสนรอยย้ิม (Smile line)  

คอืเสนสมมติที่ลากระหวางปลายฟนตัดหนาบนขนานกับสวนโคงดานบนของริมฝปากลางเมื่อยิ้ม ซึ่งฟนตัด
กลางบนควรจะยาวกวาฟนเขี้ยว จะเปนโคงหงาย ดังภาพท่ี9 ถาโคงคว่ํากวาจะเปนยิ้มเศรา (reverse or inverse 
smile line) และถาเสนสมมตินี้ตรงก็จะเปนย้ิมที่ดูอายุมาก 
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รูปภาพที่ 9 แสดงเสนรอยยิ้ม 

 
ที่มา (advanceddental.co.za) 

 
เสนริมฝปาก (Lip line)  
ระดับของขอบดานในของริมฝปากบนจะเปนแกนในการแบงรอยยิ้มได 3ประเภท 

1) รอยยิ้มที่ เผยใหเห็นฟนหนาบนทั้งซี่ (100%) รวมถึงเหงือกและเหงือกดานขางระหวางฟน 
(interproximal gingival) หรือเรียกวา High lip line  

2) รอยยิ้มที่เผยใหเห็นฟนหนาบน = 75-100% รวมกับชองสามเหลี่ยมเหงือกระหวางฟน หรือเรียกวา 
Average lip line 

3) รอยย้ิมที่เผยใหเห็นฟนนอยกวา < 75% และไมเห็นเหงือกเลย หรือเรียกวา Low lip line 
จากรอยย้ิมที่เปนแบบอยางท่ีดีควรมีระดับของเหงือกและริมฝปากบนที่สอดคลองกันและสามารถเห็น

เหงือกไดเล็กนอย แตหากเห็นเหงือกมากกวา 3-4 มม เราเรียกวา gummy smile ควรจะปรึกษาการตัดแตงเหงือก
เพื่อใหไดรอยย้ิมที่สมบูรณแบบท่ีสุด 
 

สรุป  
การออกแบบรอยยิ้มให สวาง สดใส สวยงามแลดูเปนธรรมชาตินั้น  อาศัยองคประกอบมากมาย           

ในการศึกษา วินิจฉัย วางแผนการรักษา แมกระทั่งการใชรูปภาพของคนไขและรูปภาพในบทความนี้สื่อสารกับคนไข 
เพื่อใหฟนสวยงามและทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคนิคตางๆมาชวยใหสูญเสียเนื้อฟนนอยที่สุด          
และไดรอยย้ิมที่สมบูรณแบบท่ีสุด 
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พฤติกรรมของมะเร็งกรามชาง (รายงานผูปวย 1 ราย) 
 
(Biological behavior of Ameloblastoma : 1 case report)
 
ผูวิจัย   ศ.กิตติคุณ ทพ.วินัย  ศิริจิตร 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
มะเร็งกรามชางในกระดูกขากรรไกรพบไดไมมาก การรักษาโรคไมหายขาด โรคมักเกิดขึ้นใหมเสมอ ผูปวย

จะมีอาการบวมและกระดูกขากรรไกรโตขึ้นมาก การรักษาดวยวิธีศัลยกรรมแบบอนุรักษเปนวิธีที่ดีที่สุด และตอง
ติดตามผลการรักษาดวยการถายภาพรังสีทุกป จากรายงานผูปวยรายนี้เปนเวลา 10 ป ก็ปรากฏวาโรคยังพบอยู 
 
Abstract 

Ameloblastoma of the jaws derived from odontogenic epithelium is an uncommon 
lesion. The patient presented with a bony hard swelling with pain. Treatment included wide 
excision. This report is of a patient with evidence of recurrence for ten years.
 

คํานํา  
มะเร็งกรามชาง หมายถึง เนื้องอกที่เกิดขึ้นในกระดูกขากรรไกร ทําใหขากรรไกรใหญโตข้ึน ซ่ึงความจริง

แลวมีโรคชนิดอื่นอีกหลายชนิด ที่ทําใหกระดูกขากรรไกรโตได  และเนื่องจากเนื้องอกชนิดนี้มีจุดกําเนิดเกี่ยวกับ
อวัยวะของการเกิดฟน ซึ่งเกิดจากเยื่อบุผิวที่ใหกําเนิดฟน (odontogenic epithelium) ก็คือ เซลลอมีโลบลาส 
(Ameloblast cell) จึงเรียกกันวา อมีโลบลาสโตมา (Ameloblastoma) ซ่ึงใชกันทั่วไปในระดับประเทศตาง ๆ 

มะเร็งกรามชางเปนโรคที่พบไดไมมากนัก จากการรายงาน  ในประเทศท่ีเจริญแลวอยางประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรป พบโรคไดประมาณ 1% ของถุงน้ําและเนื้องอกของขากรรไกร ในทวีปเอเชีย 
ประเทศญี่ปุนพบได 3% ในประเทศไทยพบได 6% ประเทศอาฟริกาพบโรคไดมากที่สุดประมาณ 6.3-68% สวนใน
ประเทศอ่ืนโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานของเรา เอเชียตะวันออกเฉียงใตไมไดมีรายงานเกิดโรค ซึ่งผูเขียนเขาใจวา
อาจจะมีเกิดขึ้นอีกมาก (Diagnosis) 

การวินิจฉัยมะเร็งกรามชาง (Diagnosis) กระทําโดยดูลักษณะอาการทางคลินิก คือ ผูปวยสวนมากจะมา
ดวยอาการบวมของกระดูกขากรรไกรโดยเฉพาะขากรรไกรลาง 
 
(รูป1) 
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มีอาการเจ็บปวด รับประทานอาหารไมสะดวก ผลการตรวจดวยภาพรังสีจะพบกระดูกขากรรไกรถูก
ทําลายเปนเงาดําหลายๆวง (Multilocular radiolucency) 
 
(รูป2) 
 
 
 
 
 
 
  

 
การทํา Biopsy ซ่ึง 
หมายถึงการตัดชิ้นเนื้อและกระดูกไปตรวจดวยกลองจุลทรรศน  
ผลปรากฏวาเปนมะเร็งกรามชาง 
ซึ่งตองการรักษาดวยการทําศัลยกรรม (1,2,3) 

 
(รูป3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การรักษา (Treatment) โดยวิธีทางศัลยกรรม ประกอบดวย 
 1. โดยการขูดออก (Curettage) ท้ังเนื้องอกและกระดูกออกใหหมด 
 2. การควักออก (Enucleation) คือการควักเนื้องอกออกทั้งกอน 
 3. การตัดเอาเน้ืองอกและกระดูกรอบๆออก (Marginal or block resection) 
 4. การตัดกระดูกขากรรไกรออกบางสวน (Segmental resection) 
 5. การตัดขากรรไกรออกครึ่งหนึ่ง (Hemisection) มีทั้ง Hemimandibulectomy หรือ Hemimaxillectomy 
(1,2,4) 
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การพยากรณโรค (Prognosis) 
 มะเร็งกรามชางรักษาไมหายขาด หมายถึงโรคกลับมาเกิดใหม (Recurrence) ไดถึง 55-90% จึงตองให
ผูปวยกลับมาตรวจสอบเสมอเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก 6 เดือน 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จะรายงานการติดตามผลของการรักษาผูปวยจากวิธีทางศัลยกรรมประมาณ 10 ป 

รายงานผูปวย ผูปวยชายอายุ 42 ป มาโรงพยาบาลดวยขากรรไกรโต ผูปวยใหประวัติวาเริ่มแรกมีอาการ
ปวดฟนกรามแลวก็ไปถอนออก ตอมาก็ปวดฟนอีก ก็ไปถอนออกเชนกัน ปตอมารูสึกวากระดูกกรรไกรเร่ิมโตขึ้น
เร่ือยๆเปนเชนนี้อยูหลายป จนกระท่ังเวลาพูดหรือรับประทานอาหารก็กระทําโดยยากลําบาก พูดไมชัด ตอมาขนาด
ของกระดูกขากรรไกรโตมาก จึงมาหาทันตแพทยในเมืองเพ่ือตรวจรักษา ทันตแพทยไดถายภาพรังสีดู พบวามี
กระดูกขากรรไกรลางขยายตัวเพิ่มขึ้นออกทางดานแกมและดานลิ้น ฟนกรามและฟนหนาหายไป กระดูกถูกทําลาย
เปนเงาดําหลายวง ตอมาทันตแพทยแนะนําใหตัดชิ้นเนื้อบางสวนรวมทั้งกระดูกท่ีเกี่ยวของสงไปตรวจ โดยทันต
พยาธิแพทย ผลการตรวจพบวาเปนโรคมะเร็งกรามชาง ทันตแพทยจึงแนะนําใหรักษาดวยวิธีศัลยกรรมแบบอนุรักษ 
(Conservative treatment) ซึ่งจะสามารถรักษาฟนไวไดโดยไมตองถอนออกหมด ภายหลังการรักษาทาง
ศัลยกรรมเสร็จสิ้นแลวก็บอกใหผูปวยกลับมาติดตามผลการรักษาทุกๆ 6 เดือนถึง 1 ป โดยตรวจดูจากการถายภาพ
รังสีเพื่อตรวจดูการหายของกระดูกอยางละเอียดทุกๆป ซึ่งผลที่ไดรบัจะเปนดังนี้ 
(รูป4) 
ภาพรังสีหลังการรักษา 
 
 
 
 
 
  
 

 

(รูป5) 
ภาพรังสีหลังการรักษา 1 ป 
 
 
 
 
 
 
 
(รูป6) 
ภาพรังสีหลังการรักษา 2 ป 
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(รูป7) 
ภาพรังสีหลังการรักษา 3 ป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 จะเห็นเปนเงาดํากวางหลังจากทําศัลยกรรม กระดูกสวนลาง (Inferior border) ของขากรรไกรเล็กลง 
ผูปวยยังใชฟนเค้ียวได 
 

(รูป8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 จะเห็นการสบฟนเกือบปกติ มีการสรางกระดูกเพ่ิมขึ้น แตยังพบเงาดําของการเกิดโรคใหม (Recurrence) 
ของโรคซึ่งตองทําศัลยกรรมอีก 
 
(รูป9) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 (หลังศัลยกรรม 3 ป) จะเห็นการเกิดกระดูกเพิ่มข้ึนกระดูกสวนลางของขากรรไกรหนาข้ึน แตยังพบเงาดํา
ของการเกิดโรคใหม ซึ่งตองทําศัลยกรรมอีก 
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(รูป10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (หลังศัลยกรรม 4 ป) ฟนสบปกติยังพบเงาดําของการเกิดโรคใหม กระดูกเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะกระดูกสวนลาง
ของขากรรไกรหนาตัวขึ้น 
 
(รูป11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (หลังศัลยกรรม 9 ป) ฟนสบปกติกระดูกเพิ่มขึ้นแตยังพบเงาดําของการเกิดโรคใหม 
 
(รูป12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 (หลังศัลยกรรม 10 ป) ฟนสบปกติกระดูกเพิ่มขึ้นดูหายจะเหมือนปกติ การบดเค้ียวของฟนสมบูรณดี 
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(รูป13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทวิจารณ (Discussion) 
 มะเร็งกรามชางเปนเนื้องอกที่พบมากที่สดุในกลุมของเนื้องอกท่ีมีจุดกําเนดิเกี่ยวของกับการเกิดฟน จึงเกิดในผูปวย
อายุนอยเพราะฟนเกิดมาต้ังแตอายุนอย ผิดกับโรคมะเร็งชองปาก (Oral squamous cell carcinoma) ซึ่งเกิดในผูใหญ 
พฤติกรรมของโรคนี้ก็ คือ 
 1. โรคนี้เกิดชาๆคอยเปนคอยไป (Slow growing) และโรคมักจะเกิดในกระดูกขากรรไกร 
 2. รุกลามเฉพาะท่ี (Locally invasive or Locally malignant) 
 3. โรคกลับมาเกิดใหมเสมอ (Usually recurrence) 
 4. ไมแพรกระจาย (No metastasis) 
 มะเร็งกรามชางที่จริงแลวเปน Benign ไมเปน Malignant แตในประเทศยุโรป คิดวาเปนมะเร็งเนื่องจาก
โรครุกลามไดเสมอและกลับมาเกิดโรคใหมไดเสมอเชนกัน ในเมืองไทยเรียกมะเร็งกรามชางเพราะเกิดโรคแลวทําให
ขากรรไกรโตข้ึน 
 จากการรายงานผูปวยรายนี้การรักษาอยางทะนุถนอมคือ การควักออกแบบอนุรักษคือพยายามเอากอน
เนื้อออกใหมากที่สุด เก็บฟนไวเพื่อใชในการบดเคี้ยวโดยเฉพาะพยายามเก็บกระดูกขอบๆโดยเฉพาะกระดูกสวนลาง
ของขากรรไกร (Inferior border of mandible) ไวเปนกรอบทําใหรูปรางของกระดูกขากรรไกรทรงอยูได 
  ในการศึกษาและรายงานผูปวยนี้ ไดติดตามการรักษามาจนถึง 10 ป โดยการถายภาพรังสีทุกๆ ป สวนไหนท่ีมี
กอนเนื้องอกเกิดใหมก็ควักออกหมด ปรากฏวาโรคก็ยังไมหายขาด ก็ตองดําเนินการติดตามอีกตอไป เพื่อกําจัดใหได 
การรักษาโดยอนุรักษดวยวิธีนี้ ผลดีก็คือผูปวยจะมีรูปใบหนาคงเดิม มีฟนเคี้ยวไดเหมือนเดิม ถารักษาโดยการ
ศัลยกรรมตัดกระดูกขากรรไกรออก ผูปวยจะไมมีฟนเหลือ เคี้ยวอาหารไมสะดวก รูปรางใบหนาอาจผิดไป แมจะใสฟน
เทียมทดแทน สวนบางรายที่มีการแพรกระจายเชน ท่ีตอมน้ําเหลืองบริเวณคอกต็องตัดตอมน้ําเหลืองออกดวย (3,4) 
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การดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุภายในสถานรับดูแลผูสูงอายุระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมและ
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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสถานประกอบการดานการดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาวในสถานประกอบการเอกชนและของรัฐบาลในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง ในการดูแลสุขภาพชองปาก
ของผูสูงอายุที่เขามาใชบริการในสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว รวมถึงศึกษาปญหาในการดูแลสุขภาพ
ชองปากของผูสูงอายุ และการสงตอไปรักษายังโรงพยาบาลตางๆ โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
คําสําคัญ สุขภาพชองปาก : , ผูสูงอายุ, สถานดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
 
Abstract  

The objectives of this research study aim to explore the perspectives regarding oral 
care and their problems among the elderly living in long term care in private organizations 
and government agency in Chiang Mai province and nearby. This research is using 
qualitative method on collecting data of long term care managers and owners by 
systematics interview. 

Key Word : Oral care, Elderly, Long Term Care

 

บทนํา 
 โครงสรางการเปลี่ยนแปลงประชากรของโลกเปนการเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนสังคมผูสูงอายุ โดยเริ่มจาก
ประเทศที่พัฒนาแลวที่มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และตามมาดวยประเทศกําลังพัฒนา สงผล
กระทบตอ GDP ของประเทศ การออม การลงทุน งบประมาณของรัฐบาล แรงงาน การจางงาน และบริการดาน
ตางๆ โดยเฉพาะดานการเงินและดานบริการสุขภาพ รวมไปถึงรูปแบบการใหบริการแกบุคคลกลุมนี้ในอนาคต        
(ดุจฤดี คงสุวรรณ และวรรณะ รัตนพงษ, 2554; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
2556; มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2559;United Nations, Department of Economic and 
Social Affairs, Population Division, 2017) 
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 ในสวนของประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ (2018) ไดสรุปวาประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ตั้งแต พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรผูสูงอายุ รอยละ10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดวาจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ
โดยสมบูรณ ในชวง พ.ศ. 2567 – พ.ศ. 2568ทําใหหนวยงานตาง ๆ ตองเรงปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาว ท่ีตองดูแลผูสูงอายุในทุกมิติ และการดูแลสุขภาพชองปากของ
ผูสูงอายุก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่พบในสถานประกอบการ (Dounis et al, 2012; สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, 
2016) การศึกษาในคร้ังนี้จึงทําการสํารวจความเปนอยูและปญหาการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในสถานดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพชองปากผูสงูอายุในสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในเขต
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียง โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีทําการศึกษาคร้ังนี้ คือผูประกอบการสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม และ

จังหวัดใกลเคียง โดยการสัมภาษณเจาของผูประกอบการ หรือผูบริหารสถานประกอบการทุกแหง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลสถานประกอบการดานการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดใกลเคียง 

2. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติการดูแลดานสุขภาพชองปากผูสูงอายุในสถานประกอบการ 
3. เพ่ือศึกษาปญหาในการดูแลดานสุขภาพชองปากผูสูงอายุ และการสงตอไปรักษายังโรงพยาบาลตางๆ  

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ  

 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวจํานวน 15 แหง แบงเปนของหนวยงานเอกชนในจังหวัด
เชียงใหม 12 แหง ในจังหวัดลําพูน 2 แหง และภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม 1 แหง ผูสูงอายุที่พักในสถานดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวอายุโดยเฉลี่ย อยูระหวางอายุ 81- 90 ป 
  สถานประกอบการ 15 แหง ใหขอมูลในการดูแลผูสูงอายุ จํานวนทั้งสิ้น 11 แหง สวนสถานประกอบการ
ที่มีผูบริหารเปนชาวตางชาติ 3 แหงไมใหขอมูล และมี 1 แหงที่ปดกิจการไปแลวสถานประกอบการท่ีดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาวตามระยะเวลาที่เปดใหบริการ พอจะแบงกลุมได ตาม ตารางที่ 1 

ประเภทสถานประกอบการ 
ระยะเวลาที่เปดทําการ 

(ป) 
จํานวนสถานประกอบการ 

สถานประกอบการเอกชน 1-2 6 
สถานประกอบการเอกชน 3-5 4 
สถานประกอบการของรัฐ มากกวา 5 1 
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ตารางที่ 1 สถานดูแลผูสูงอายุระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 
ลักษณะการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวแสดงในตารางท่ี 2. 

ลักษณะการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
1. ดูแลผูสูงอายุที่ยังชวยเหลือตนเองได 
2. ดูแลผูสูงอายุที่มีที่มีขอจํากัดทางดานรางกาย 
3. ใหการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่มีความประสงคตองการพํานักระยะยาว 
4. ใหการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

ตารางที่ 2 ลักษณะการใหบริการของสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาว  
สถานประกอบการใหบริการการดูแลชองปากของผูสูงอายุทั่วไป ปรากฏตามตารางท่ี 3 

การดูแลสุขภาพชองปากของผูสงูอายุในสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
ทําความสะอาดชองปาก และแปรงฟนให ในกรณีคนไขติดเตียงไมสามารถ ชวยเหลือตัวเองได 
ผูสูงอายุแปรงฟนเอง 
ในกรณีสงตอไปรักษาทางทันตกรรม ญาติเปนผูเสียคาใชจาย 
พบวาผูสูงอายุยังไมคอยสนใจดูแลโรคในชองปาก ถาชวยเหลือตนเองไมไดมีเจาหนาที่ชวย 
ใชผาชุบน้ําอุนหรือน้ํายาบวนปากผสมน้ําเปลา ทําความสะอาดชองปาก ในกรณีที่ผูสูงอายุที่
เหลือแตเหงือก ผูสูงอายุที่ปวยติดเตียง เคลื่อนไหวรางกายไมได และผูที่ตองเจาะคอ 

ตารางที่ 3 การดูแลสุขภาพชองปากของผูสูงอายุในสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
 ตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นถึงการใสฟนปลอม และปญหาในการดูแลสุขภาพชองปากของผูสูงอายุในสถาน
ดูแลผูสูงอายุระยะยาวโดยผูสูงอายุรอยละ 50 สูญเสียฟนท้ังปาก และใชฟนปลอมทั้งปากชวยในการดํารงชีวิต
ประจําวัน รอยละ 30 สูญเสียฟนบางซี่ และรอยละ 20 ไมยอมใสฟนปลอม แตปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการดูแล
สุขภาพชองปากของผูสูงอายุในสถานประกอบการ พบและญาติและผูสูงอายุไมคอยสนใจปญหาชองปาก โดยเฉพาะ
โรคในชองปาก ประกอบกับบุคคลากรในสถานประกอบการมีจํานวนจํากัด และมีความรูการดูแลโรคในชองปากไม
มากนักจึงทําใหการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุในสถานประกอยการมีปญหามาก 

การใสฟนปลอมของผูสูงอาย ุ ปญหาในการดูแลชองปากของผูสูงอายุ 

50% ใสฟนปลอมเต็มปาก 
ญาติไมเขาใจในระบบวิธีการการดูแลชอง
ปากของผูสูงอายุ 

30% ใสฟนปลอมบางซี 
ผูสูงอายุไม ใหความรวมมือในการดูแล
สุขภาพชองปาก 

20% ไมยอมใสฟนปลอม ปญหาเกี่ยวกับ บุคลากรไมเพียงพอ 
ตารางที่ 4 การใสฟนปลอม และปญหาในการดูแลสุขภาพชองปากของผูสูงอายุ 
 

อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้พบวาสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงมีปญหาในการดูแล
รักษาโรคในชองปาก และการเขาถึงสถานพยาบาลที่ใหการดูแลโรคในชองปาก อาจเกิดจากปจจัยหลายๆ ดาน เชน
ทัศนคติการดูแลชองปากและการรักษาโรคในชองปากของผูสูงอายุเอง รวมถึงญาติผูสูงอายุ  บุคคลากรในสถาน
ประกอบการอาจไมมีความรูในการดูแลชองปากและโรคในชองปากของผูสูงอายุและการเคลื่อนยายผูสูงอายุไป
รักษายังสถานพยาบาลที่มีความพรอมตอการรักษาทางทันตกรรมทําไดลําบากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Dounis
และคณะ (2010)ท่ีพบวาผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวใน รัฐเนวาดาทางตอนใต เขาถึงการ
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รักษาทางดานทันตกรรมทั้งในสถานบริการและนอกสถานบริการคอนขางยาก และ Dolan และ Atchison (1993) 
ที่วาพบวาทัศนคติของผูสูงอายตุอความตองการดูแลสุขภาพชองปากและการรักษาโรคในชองปากอยูในระดับต่ําเมือ
เทียบกับความตองการรักษาโรคอ่ืน 
 ปญหาการดูแลสุขภาพชองปากของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในประเทศไทยเปน
ความทาทายสําหรับผูดูแลสถานบริการ ปญหาสุขภาพชองปากของผูสูงอายุมีผลกระทบตอสุขภาพทั่วไป 
(Kandelman et al, 2008; Sujatha et al, 2017) การจะเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา ตองทําแบบบรูณาการ
หลายสาขาวิชาชีพ(Berg et al, 2000; MacEntee, 2006; Petersen and Yamamoto, 2015) เพ่ือใหผูสูงอายุได
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการอาศัยอยูในสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาว  
 ผูสูงอายุที่เขามาใชบริการในสถานดูแลผูสูงอายุระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง จําเปน
อยางยิ่งที่ตองไดรับการดูแลสุขภาพชองปากรวมไปกับการรักษาและฟนฟูสุขภาพชองปาก คูขนานไปกับการรักษา
โรคทางระบบท่ีผูสูงอายุเผชิญอยู โดยเฉพาะผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพาตนเองไมได สถานประกอบการตองจัดหา
บุคคลากรที่มีองคความรูทางดานทันตกรรมผูสูงอายุเขามาใหบริการ รวมถึงจัดวางมาตรการดูแล รักษา ฟนฟู 
สุขภาพชองปากของผูสูงอายุเพื่อคงสภาพชองปากที่สามารถใชงานไดอยางเหมาะสม และเกิดแรงจูงใจในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากเพิ่มขึ้น 
 ปจจัยในการเขาถึงการดูแล รักษา ฟนฟู สุขภาพชองปากของผูสูงอายุเปนอีกปญหาหนึ่งที่สถาน
ประกอบการตองพิจารณา จัดหา ปรับปรุงการใหบริการ รวมทั้งระบบสงตอเพ่ือการรักษา สถานประกอบการควร
ไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขายที่เก่ียวของ การบรูณาการการดูแล รักษา ฟนฟู สุขภาพชองปากของผูสูงอายุใน
สถานประกอบการถือวาเปนหัวใจสําคัญของการทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
  

ขอจํากัดในการศึกษา 
การวิจัยในครั้งนี้พบปญหาในการสืบคน ติดตอหาสถานท่ีดูแลผูสูงอายุระยะยาวในจังหวัดเชียงใหมและ

จังหวัดใกลเคียง ไมมีฐานขอมูลสถานรับดูแลที่เปนเอกชนบางแหงไมสามารถเขาสัมภาษณได และบางสถานบริการ
ปดใหบริการไปแลว จํานวนสถานบริการมีนอย ไมสามารถวิเคราะหแจกแจงปจจัยดานตางๆได ควรศึกษา
กระบวนการดูแล รักษา ฟนฟู สุขภาพชองปากของผูสูงอายุในสถานประกอบการแบบบรูณาการสหวิชาชีพเพื่อให
ไดขอมูลสุขภาพแบบองครวม 
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ผลการจัดกิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพ่ือสงเสริมการปรับตัวของนักศึกษา พยาบาลศาสตร 
ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 
Effect of Contemplative Activities on Enhancing Adaptation of first year Nursing 

students at Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj 

 
ผูวิจัย   สุรีรัตน  ณ วิเชียร 

ชลลดา  ติยะวิสุทธิ์ศรี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1 ท่ีผานการทํา

กิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที ่1 ท่ีมีตอการจัด
กิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปการศึกษา 2561 จํานวน 170 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก       
1) แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการปรับตัวที่ใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา 2) แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัด
กิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา และ 3) ประเด็นการสัมภาษณกลุมเกี่ยวกับการปรับตัวกอนและหลังเขารวม
กิจกรรม วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา  
ผลการวิจัย พบวา 

1. ภายหลังรวมกิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวากิจกรรมสงเสริมใหมี
การปรับตัวดานกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ เขาใจตนเองและผูอื่น สามารถปรับกาย ปรับใจในการอยูรวมกันใน
วิทยาลัยฯไดอยางมีความสุข  

2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ในระดับดี (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83)  
 
คําสําคัญ : การปรับตัว, นักศึกษาพยาบาล, แนวคิดจิตตปญญาศึกษา 
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Abstract 

This research aimed to: 1) examine adaptation of first year nursing students who 
engaged in the contemplative activities; and 2) examine their opinions regarding the 
contemplative activities. Samples were 170 first year nursing students, in the academic year 
2018, at Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj. The instruments used in this 
study were 1) the plan of contemplative activities to promote adaptation, 2) questionnaire about 
opinions on the contemplative activities, and 3) the indepth interview guideline for focus group 
regarding adaptation before and after attending the contemplative activities. Quantitative data 
were analyzed by using descriptive statistics, including: frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Qualitative data were analyzed by using the content analysis method. 
The results of the study showed that: 

1. After attending the contemplative activities, most students reported that the 
contemplative activities helped them to promote adaptation in terms of social and recreational 
activities, enhanced them to understand themselves and others, and could adapt themselves 
both in physical and psychological aspects to live in this college happily.  

2. The students were satisfied with the contemplative activities at good level            
(mean = 3.85, S.D. =1.03) 

Keywords : Adaptation, Nursing students, Contemplative activities

 

บทนํา 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชเปนสถาบันระดับอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข มุงหวังใหบัณฑิตที่จบเปนพยาบาลวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเปนมนุษยควบคูไปกับการมีองคความรูทาง
เทคนิคการพยาบาล เพื่อใหไดพยาบาลวิชาชีพที่เกง ดูแลผูปวยเสมือนญาติ มีจิตใจท่ีเอ้ืออาทร มองเห็นความทุกขของ
ผูอื่น เขาใจตนเองและเห็นใจผูอื่น รวมสรางสรรคสิ่งที่ดี เสียสละและรูจักการให ซึ่งการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถาบัน จึงเนนทั้งดานวิชาการและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใชกระบวนการท่ีหลากหลาย         
ซึ่งบางครั้งกอใหเกิดความเครียด ความกังวลแกนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1 เปนกลุมหนึ่งที่มี
ความเสี่ยงในการเกิดปญหาดานการปรับตัวเนื่องจากเปนระยะเปล่ียนผานจากโรงเรียนมัธยมมาสูอุดมศึกษา                   
การเปลี่ยนแปลงเชนนี้อาจกอใหเกิดปญหาสุขภาพจิตได เพราะการตองออกจากบานและยังมีวุฒิภาวะไมสมบูรณ        
ตองปรับตัวเขากับสังคม และการเรียนในหลาย ๆ ดาน เชน วิธีการเรียนท่ีนักศึกษาตองรับผิดชอบตนเองเปนสวนใหญ 
ตองเรียนรูในเร่ืองการแบงเวลา การสรางสัมพันธภาพกับเพื่อน รุนพี่ และอาจารย การคบเพื่อนท้ังเพศเดียวกันและตาง
เพศ การฝกอยูรวมกับเพื่อนรวมหองนอนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน การเขารวมกิจกรรมในวิทยาลัย บางครั้งเกิดความรูสึก
เหงา เศรา และรูสึกสูญเสีย หรือมีความขัดแยงในใจเกี่ยวกับคานิยมในวิทยาลัย ความรูสึกดังกลาวสงผลกระทบท้ังทาง
รางกายและจิตใจ เกิดเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการเรียนของนักศึกษา ตองอาศัยความพยายามในการปรับตัว (นฤมิตร 
รอดโสภา และคณะ, 2553) จากทะเบียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ปการศึกษา 2559 พบวา           
มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ลาออกกลางคันในระหวางท่ีกําลังศึกษาจํานวน 7 คน สาเหตุจากความเครียด ไมมีความสุข 
และไมสามารถปรับตัวกับสิ่งแวดลอมได ซึ่งการปรับตัวเปนกลไกอยางหนึ่งในการรักษาชีวิตของมนุษยใหอยูรอดและอยู
อยางมีความสุข การปรับตัวอาจเปนไปในลักษณะของการสูหรือถอยหรือการใชสติปญญาในการจัดการกับปญหา ท้ังใน
ระดับการรูตัวและไมรูตัว เนื่องจากมนุษยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงไมเปนไปตามความ
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ตองการของตน การใชกลไกตางๆ เพื่อลดความกดดันภายในใจเรียกวากลไกการปองกันตนเอง (สมร แสงอรุณ, 2550) 
ปจจุบันมีนักการศึกษาจํานวนมากไดหาแนวทางแกปญหาดังกลาวและแนวคิดที่กําลังใหความสนใจอยางมากในขณะนี้ 
คือ จิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) หมายถึง 

กระบวนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ ประกอบดวย (1) การฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening) หมายถึง 
ฟงดวยหัวใจ ดวยความตั้งใจ อยางสัมผัสไดถึงรายละเอียดของสิ่งที่ฟงอยางลึกซึ้งดวยจิตที่ตั้งมั่น รวมท้ังการรับรูในทาง
อื่นรวมดวย (2) การนอมสูใจอยางใครครวญ (Contemplation) เปนกระบวนการตอเนื่องจากการฟงอยางลึกซึ้งซึ่งตอง
อาศัยความสงบเย็นของจิตใจเปนพื้นฐาน (3) การเฝามองเห็นตามท่ีเปนจริง (Meditation) คือ การเฝาดูธรรมชาติที่
แทจริงของจิต นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงที่ไมคงที่จะทําใหเราเห็นความเชื่อมโยงจากภายในสูภายนอก (วิจักขณ พานิช 
,2550) จิตตปญญาศึกษาจึงเปนพื้นฐานการศึกษาที่นําความมีคุณคาในตัวบุคคลออกมา (Educare) เปนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงภายในตนเองใหตระหนักเห็นคุณคาของความเปนมนุษย
เขาใจตนเองและผูอื่นมากขึ้น เรียนรูที่จะรัก เรียนรูที่จะเรียนรูในการเขาถึงความจริง เรียนรูที่จ ะยอมรับความ
หลากหลายทางความคิดมากข้ึน นําไปสูความตั้งใจที่จะทําประโยชนเพ่ือผูอื่น ซึ่งเปนการพัฒนาคุณลักษณะภายในท่ี
ถาวรของผูเรียน (จิรัฐกาล พงศภคเธียร, 2550) ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะนําจิตตปญญาศึกษามาออกแบบกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการปรับตัวสําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1 เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูภายใน เขาใจตนเอง 
และผูอื่น สามารถปรับตัวใหเขากับเพื่อน รุนพี่ และอาจารย รวมท้ังคานิยม วัฒนธรรมของวิทยาลัย มีความพรอมท่ีจะ
เรียนรูและเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. ศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั ้นปที ่ 1 ที่ผานการทํากิจกรรมโดยใชแนวคิด               
จิตตปญญาศึกษา 
  2. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1 ที่มีตอการจัดกิจกรรมโดยใชแนวคิด          
จิตตปญญาศึกษา 

 
วิธีการวิจัย 
กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี         
พุทธชินราช ปการศึกษา 2561 จํานวน 170 คน ใชเวลาในการศึกษาระหวางวันท่ี 20-31 กรกฎาคม 2561 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1) แผนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการปรับตัวที่ใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ใชระยะเวลา 2 วัน ประกอบดวย

กิจกรรมเปดใจรับฟงความคาดหวัง กิจกรรมฐานกาย กําหนดขอตกลงรวมกัน เร่ืองเลาเราพลัง ผูนําส่ีทิศ ผอนพัก
ตระหนักรู แมน้ําพิษ ถอดบทเรียนและกิจกรรมสะทอนคิด เกาอ้ีประยุกต ของสําคัญสัมพันธกับชีวิต ฝนของฉันตองทํา
ใหมันเปนจริง เก็บเก่ียวอัญมณี check in check out  

2) แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 3 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
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3) ประเด็นการสัมภาษณกลุมเก่ียวกับการปรับตัวกอนและหลังเขารวมกิจกรรม ไดแก ความรูสึกของนักศึกษา
ขณะนี้เปนอยางไร ปจจัยอะไรที่ทําใหเกิดความรูสึกนั้น กังวลเก่ียวกับเรื่องใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด และมีแนวทางใน
การจัดการตนเองหรือแกไขอยางไร สิ่งที่อยากบอกอ่ืนๆ  

การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
กลุมตัวอยาง จํานวน 170 คน เปนเพศชาย 13 คน คิดเปนรอยละ 7.65 เพศหญิง 157 คน คิดเปนรอยละ 

92.35 มีประสบการณในการทํางานมากอนเขาเรียน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.94 เปนนักศึกษาที่เคยศึกษาสถาบันอ่ืน
กอนเขาเรียนที่วิทยาลัย 13 คน คิดเปนรอยละ7.65 และจบมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 
89.41 อายุต่ําสุด คือ 18 ป และ อายุสูงสุด คือ 32 ป  

ผลการสัมภาษณกลุมเกี่ยวกับการปรับตัวกอนเขารวมกิจกรรม ผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 10 กลุมๆละ 
17 คน โดยการใหกลุมตัวอยางจับกลุมกันเอง และนัดสัมภาษณแตละกลุมคนละเวลา ในชวงเย็นของสัปดาหแรกของ
การเขามารายงานตัวเขาศึกษาในวิทยาลัยฯ โดยใชเวลากลุมละ 40-60 นาที สรุปได 2 ประเด็นดังนี้ ประเด็นท่ี 1              
มีปญหาการปรับตัวดานกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ เกิดความรูสึกกดดัน เครียด เพราะตองเผชิญกับ
สภาพแวดลอมที่ไมคุนเคยในการดําเนินชีวิตในวิทยาลัย ตองมีปรับตัวทางสังคมในการสรางสัมพันธภาพกับเพื่อน 
ปรับตัวกับการอยูในหอพักที่ตองแยกจากครอบครัวเดิม มาอาศัยอยูในหอพักรวมกับบุคคลอื่นท่ีไมเคยรูจักกันมากอน 
จํานวน 10 คนตอหนึ่งหอง รวมไปถึงการปรับตัวใหเขากับรุนพ่ี และอาจารย นอกจากนี้การปฏิบัติตามระเบียบของ
วิทยาลัยที่มีคอนขางมาก และมีความเครงครัดมากกวาการศึกษาในมัธยมหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งสถานการณดังกลาว
สามารถเปนตัวกระตุนใหกลุมตัวอยางมีประสิทธิภาพในการเรียนรูลดลง อาจนําไปสูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีต่ําลง 
ทําใหบางคนตองพักการเรียนกลางคัน หรือลาออกจากการเรียนในวิทยาลัย ดังคํากลาวตอไปนี้ 

“หนูไมเคยนอนเต็มอิ่มเลย กวาจะไดนอนก็ดึก และตองรีบตื่นแตเชา เพื่อจะไดใชหองน้ํากอนเพื่อนจะตื่น” 
“หนูคิดถึงบาน หนูไมเคยจากบานไปไหนเลย หนูคิดถึงแมคะอาจารย” 
“ทําไมกฎมันเยอะแบบนี้ ทําอะไรก็กลัวผิด กลัวถูกพี่เรียก ไมกลาทําอะไร กดดันมากเลยคะ” 
“บานหนูอยูแคนี้เอง ขอหนูออกไปพักบานไดไหมคะ หนูอึดอัด เพื่อนขางหองคุยเสียงดัง นอนไมหลับเลยคะ” 
“อาจารยคะ หนูไมถายมาเปนอาทิตยแลวคะ มันผิดที่ผิดเวลา มันบอกไมถูกคะ อึดอัดมากๆ หนูไมแนใจวาคิด

ผิด หรือถูกที่มาเรียนที่นี่ ไมมีเวลาสวนตัวเลย” 
ประเด็นที่ 2 มีปญหาการปรับตัวดานการเรียน จากคําพูดที่วา 
“หนูจะเรียนไดไหมคะ รุนพี่บอกวาเรียนยาก ตกบอยๆคะ” 
“กลัวตอนข้ึนฝกภาคปฏิบัติคะ” 
“เคยทํางานมากอน อายุเยอะ กลัวเรียนไมทันนองๆคะอาจารย” 
“เปนคนไมคอยมีสมาธิในการฟงอะไรนานๆครับ คงจะหลับในหองเรียน จะตองทํายังไงครับ” 
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ผลการสัมภาษณกลุมเกี่ยวกับการปรับตัวหลังเขารวมกิจกรรม ผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 10 กลุมๆละ 
17 คน โดยการใหกลุมตัวอยางจับกลุมกันเอง และนัดสัมภาษณแตละกลุมคนละเวลา ในชวงเย็นสัปดาหถัดไปหลังเสร็จ
สิ้นกิจกรรม โดยใชเวลากลุมละ 40-60 นาที สรุปไดดังนี้ ภายหลังรวมกิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา นักศึกษา
สวนใหญมีความเห็นวากิจกรรมสงเสริมใหมีการปรับตัวดานกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ ทําใหเขาใจตนเองและ
ผูอื่น สามารถปรับกาย ปรับใจในการอยูรวมกันในวิทยาลัยฯไดอยางมีความสุข ดังตัวอยางคํากลาวตอไปนี้ 

“สองวันที่รวมทํากิจกรรมทําใหหนูไดรูวาเพื่อนคนอ่ืนๆ เขาก็ทุกขเหมือนเรา แตเขาก็ยังยิ้มได จึงมาคิดยอน
ตัวเองวา แลวทําไมเราไมคิดแบบเขา” 

“ตอนที่นอนสมาธิ ฟงนิทาน หนูจําไมไดวาเรื่องอะไร แตทําใหหนูคิดไดวา สิ่งท่ีหนูคิด มันแคเรื่องเล็กๆ         
ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหน่ึงเทานั้น เดี๋ยวมันก็ผานไป ยังมีอะไรอีกมากท่ีเราตองพบเจอ หนูเลยพยาบาลปรับตัว ไมคิดมาก 
คุยกับเพื่อนในเมท ก็ทําใหผอนคลาย หายคิดถึงบานไปบาง” 

“อยากใหทํากิจกรรมแบบนี้บอยๆ เพราะทําใหเราไดรูจักตัวเอง และรูจักเพ่ือนมากข้ึน ชอบตอนที่ใหเพ่ือนเอา
ของรักมาเลาที่มาใหฟง ของบางอยางเราไมคิดวามันจะสําคัญ แตมันกลับยิ่งใหญและมีความสําคัญกับเพ่ือนมาก จนตอง
นําติดตัวไปทุกที่” 

“ตอนนี้หนูถายออกแลวคะอาจารย โลงเลย นอนหลับไดดวยคะ ขอบคุณ 2 วันนี้มากนะคะ” 
“เขาใจแลวคะวาทําไมตองระเบียบเยอะมากมาย เพราะเราตองทํางานกับชีวิตคน และเราอยูรวมกันจํานวน

มาก หากไมมีกฎระเบียบ คงวุนวายนาดู” 
ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา โดยใชแบบสอบถาม พบวา      

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปไดวาภายหลังรวมกิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ความเห็นวากิจกรรมสงเสริมใหมีการปรับตัวดานกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ เขาใจตนเองและผูอื่น สามารถปรับ
กาย ปรับใจในการอยูรวมกันในวิทยาลัยฯ ไดอยางมีความสุข และมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตต
ปญญาศึกษาในระดับดี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83) เนื่องจากกลุมตัวอยางอยูในระยะวัยรุน
ตอนปลายซ่ึงมีพฤติกรรมกํ้ากึ่งกันระหวางความเปนเด็กและผูใหญมีพัฒนาการที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ในดานตาง ๆ ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา และนักศึกษาบางคนก็อาจมีความออนไหว หงุดหงิดงาย 
ควบคุมอารมณไมคอยไดก็มี คละกันไป (วาณี ภูเสตว, 2550) จึงทําใหมีปญหาการปรับตัวดานกิจกรรมทางสังคมและ
นันทนาการ แตเมื่อไดเขารวมกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการปรับตัวท่ีใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา      
อันประกอบดวยกิจกรรมท่ีทําใหไดฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening) มีการนอมสูใจอยางใครครวญ (Contemplation) 
และเฝามองตามที่เปนจริง (Meditation) ทําใหกลุมตัวอยางเกิดการรับรูและเขาใจความคิดความรูสึกของตนเอง และ
เพื่อนๆ จากกิจกรรมที่ใหทําเปนคู หรือเปนกลุม ซ่ึงจะเปล่ียนสมาชิกในกลุมไปเร่ือยๆในแตละกิจกรรม ทําใหกลุม
ตัวอยางรูจักเพื่อนคนอื่นๆ ในชั้นป เรียนรูที่จะสรางสัมพันธภาพ และปรับตัวใหเขากับกลุมเพ่ือนท่ีปรับเปลี่ยนไป  
ทํานองเดียวกับการศึกษาของปรียานุช มาตยารักษ และกาญจนา ไชยพันธุ (2556) ท่ีไดศึกษาผลของโปรแกรม
กระบวนการกลุมพัฒนาการเขาใจความรูสึกผูอื่นของวัยรุน พบวา นักเรียนที่เขารวมโปรแกรมกระบวนการกลุม
พัฒนาการเขาใจความรูสึกผูอื่น หลังการทดลองมีคะแนนการเขาใจความรูสึกผูอื่นสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  และมีคะแนนสูงกวานักเรียนที่ไมไดเขารวมโปรแกรมกระบวนการกลุมพัฒนาการเขาใจความรูสึก
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ผูอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีความตระหนักรูในตนเองเปลี่ยนไปจากกิจกรรม
สุนทรยีสนทนา การไดฟงผูอื่นเลาอยางลุมลึก การไดเปนผูเลาและมีผูฟงโดยไมตองโตแยงแสดงความเห็น หรือสรุปสิ่งท่ีฟง 
ทําใหกลุมตัวอยางเขาใจตนเองเขาใจความรูสึกของผูอื่นมากขึ้น มองเห็นจุดดีจุดดอยของตน และผูอื่นสามารถนํามา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น รวมทั้งการไดสะทอนความคิดจากภายในจิตใจ กอใหเกิดสิ่งท่ี
เปลี่ยนแปลง คือ ทําใหรูจักตนเองและผูอื่น เคารพความเปน มนุษยของบุคคลอ่ืนมากข้ึน รูจักฟงมากข้ึน และนําบทเรียน
ของตนเอง หรือของเพื่อนมาปรับปรุงแกไขพัฒนาชีวิตตนเองใหดีข้ึน (พลวัต วุฒิประจักษ และ มาเรียม นิลพันธุ, 2554) 

 

ขอเสนอแนะ 
1. เปนแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีการ

ปรับตัวที่ดีสําเร็จการศึกษาตามกําหนด 
2. เปนแนวทางสําหรับอาจารยที่ปรึกษาในการวางแผนการใหบริการดานการใหคําปรึกษาเพื่อสงเสริมการ

ปรับตัวของศึกษา 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตรวมทั้งศึกษาปจจัยดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต

ของผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน 
วิธีการศึกษา ศึกษาจากกลุมตัวอยางผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนท่ีมาใชบริการท่ีสถาบันสุขภาพจิต

เด็กและวัยรุนราชนครินทรกรุงเทพจํานวน 185 คนประกอบดวยผูดูแลผูปวยโรคสมาธิสั้นรอยละ 67.0 ปญหาดาน
พฤติกรรมรอยละ 14.6 โรคออทิสติกรอยละ 11.4 และภาวะซึมเศรารอยละ 7 รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ดังนี้ 1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน 2) แบบวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง        
3) แบบประเมินภาวะซึมเศรา (2Q) และ 4) แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณนาคํานวณคา ความถ่ี รอยละ และวิเคราะหหาปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตดวยสถิติสหสัมพันธแบบ 
สเปยรแมน (Spearman rank correlation coeffcient) 

ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนสวนใหญรอยละ 73.2 มีสุขภาพจิตดาน
ความเครียดในระดับความเครียดปกติ รอยละ 18.4 มีความเครียดสูงกวาปกติเล็กนอย และรอยละ 4.9              
มีความเครียดระดับเครียดมาก ดานภาวะซึมเศราพบวารอยละ 73.0 ไมพบภาวะซึมเศราและรอยละ 27.0 มีภาวะ
ซึมเศรา ดานคุณภาพชีวิตพบวารอยละ 50.8 มีคุณภาพชีวิตปานกลางและรอยละ 49.2 มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี คุณภาพชีวิตรายดาน 1) ดานรางกายรอยละ 52.7 มีคุณภาพชีวิตดานรางกายในระดับปานกลาง 2) ดานจิตใจ 
พบวาสวนรอยละ 60.5.7 มีคุณภาพชีวิตดานจิตใจในระดับดี รองลงมารอยละ 37.8 มีระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจ
ในระดับปานกลาง 3) ดานสัมพันธภาพทางสังคมรอยละ 64.3 มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 
28.6 มีระดับคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคมที่ดี 4)ดานส่ิงแวดลอม รอยละ 63.0 มีคุณภาพชีวิตดาน
สิ่งแวดลอมระดับปานกลาง รอยละ 34.2 มีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมในระดับดี การวิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวของ
กับคุณภาพชีวิตไดแกรายได (p< 0.05, rs.148) และความเครียด (p< 0.01, rs -.472)  
 
คําสําคัญ : สุขภาพจิต, คุณภาพชีวิต, ผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน,  
 
Abstract 

The purposes of this research were to study mental health and quality of life in 
caregiver of psychiatric child and adolescence as perceived by family caregiver of 
psychiatric child and adolescent patients, and determine the relationships between quality of 
life and factors which are involved. Research subjects consisted of 185 caregivers of 
psychiatric child and adolescent patients who were receiving service in Institute of Child 
and Adolescent Mental Health. The One hundred and Eighty Five of caregivers of 
psychiatric child and adolescent patients was induced of 67.0 % are caregivers of Attention 
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Deficit Hyperactivity Disorder, 14.6 % are caregivers of Behaviors Problems, 11.4 % are 
caregivers of Autistic, and 7 % are caregivers of depression. The research instruments 
consisted of; 1) a personal data questionnaire, 2) stress test self-analysis 3) KKU-DI (2Q) 
4) WHO-QOL-BREF. Descriptive statistics and Spearman correlation coefficient were used 
to analyze data.

The results showed that 74% of 185 caregivers had normal stress level, 18.4% had 
high stress level, 4.9% had extreme stress level, and 2.7% had moderate stress level. Most 
of caregivers by the diseases of child and adolescent patients had normal stress level. 73.0% 
had no depression and 27.0% had depression. Most of sampling (72.4%) had no medical 
illness. 50.8% had moderate quality of life, 49.2% had good quality of life: 1) 52.7% had 
moderate physical domain 2) 60.5.7% had good , 37.8% had moderate psychological 
domain 3) 64.3% had moderate social relationships 4) 63.0% had moderate environment,
34.2%. Income and stress were positive significantly related to quality of life, at .05 level
.01leve (r = .148, - .472). 
 
Key Word : mental health, quality of life, mental health 0f caregiver of a psychiatric 

child and adolescence 

 

บทนํา  
สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ จากการศึกษากระบวนการ

ดูแลลูกที่มีการเจ็บปวยทางจิต มักมีญาติ ครอบครัว เขามาเก่ียวของในข้ันตอนการดูแลเสมอ ผูดูแลมีบทบาทสําคัญ
ยิ่งในการชวยใหผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนไดรับการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง โรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุนเปนโรคที่
เกิดข้ึนไดตั้งแตวัยทารกและอาจตอเนื่องไปถึงวัยผูใหญหรือตลอดชีวิตของคนคนนั้นผูปวยเด็กและวัยรุนจะมี
ลักษณะเฉพาะทางประชากร รางกายและจิตสังคมที่แตกตางจากผูปวยวัยผูใหญ โรคบางโรคเริ่มตนเกิดขึ้นครั้งแรก
ในวัยเด็ก เชน โรคสมาธิสั้น (attention deficit/hyperactivity disorder) ออทิสติค (autistic) ปญญาบกพรอง 
(intellectual disability/intellectual developmental disorder) เปนตน ในสถานการณโรคดานโรคจิตเวช
เด็กและวัยรุนที่พบบอยและไดรับการวินิจฉัยเปนลําดับตนๆ ขอมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขรายงาน
โรคจิตเวชเด็กที่พบบอยๆ 3 โรค ไดแกโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder :ADHD)           
โรคออทิสติก (Autistic) ภาวะบกพรองทางสติปญญา (Intellectual Disability) และพบปญหาสุขภาพจิตจากยา
เสพติด (Substance use disorder) และจากขอมูลของหนวยบริการการบําบัดรักษาโรคทางจิตเวชเด็กแหลงอื่น 
(งานเวชระเบียน สถาบันสุขภาพจิตเด็กราชนครินทร กรุงเทพ ปงบประมาณ, 2560) ก็ไดผลในทํานองเดียวกัน จาก
การทบทวนตําราดานจิตเวชศาสตรเกี่ยวกับโรคดังกลาว พอสรุป อาการ การรักษา และผลกระทบของโรคทั้งตัวเด็ก
เองและผูดูแลดังนี้ อาการหลักๆของเด็กที่เปนโรคสมาธิสั้นลักษณะความผิดปกติเดนชัด3ประการ  (ศริิไชย หงสสงวนศรี
, คมสันต เกียรติรุงเรอืง, 2558) ประกอบดวย อาการขาดสมาธิ (Inattention) อาการซนอยูไมนิ่ง (Hyperactivity) 
และหุนหันพลันแลน (Impulsive) อาการจะปรากฏชัดเจนเมื่อเร่ิมเรียนระดับประถม โรคสมาธิสั้นไมเพียงแตสงผล
กระทบตอเด็ก แตยังสงผลกระทบตอพอแม พี่นองสมาชิกในครอบครัว (Harpin VA., 2005) ประมาณ 2 ใน 3 ของ
โรคสมาธิสั้นจะมีโรครวม ที่พบบอยคือ โรคด้ือตอตาน ซึ่งพบถึงรอยละ 40 ของเด็กสมาธิสั้น โดยปญหาที่พบบอย         

(Pliszka ,S.R., 2000) คือ ความเกเร กาวราว เม่ือโกรธก็จะขาดสติยั้งคิด และมักมีพฤติกรรมรุนแรง ทําใหมีปญหา
ในชีวิตประจําวัน และเส่ียงเปนเด็กเกเร ทําผิดกฎหมาย (นันทชา สงวนกุลชัย, 2556) สงผลกระทบท้ังตัวเด็กและ
ผูปกครองยากลําบากในการดูแลจัดการพฤติกรรมเด็กและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น โรคออทิสซึม ซึงจัดไดวาเปน              
โรคทางจิตเวชเด็กเร้ือรัง มีการดําเนินโรคยาวนาน มีระดับความความรุนแรงแตกตางกัน เปนโรคที่เกิดในวัยตนๆ
ของชีวิตสังเกตไดในวัย 2-3 เดือน ุ (เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 2549) คือ เด็กไมสนใจในบุคคล พัฒนาการดานการพูดภาษา
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ลมเหลว ไมสนใจปฏิสัมพันธ ไมมองหนา สบตา มีการเคล่ือนไหวซ้ําๆ ที่ไมเหมาะสม ความยุงยากของผูดูแลคือการ
ดูแลในชีวิตประจําวันพื้นฐานคือ กิน อยู หลับนอน เด็กโรคนี้มีความบกพรองดานสื่อสารอยางมากทําใหการ
ตอบสนองความตองการของเด็กมีความยุงยาก ไมมีใครรูและเขาใจสิ่งที่เด็กแสดงออกนอกจากคนดูแลใกลชิดเทานัน้ 
พฤติกรรมของเด็กออทิสติก บางครั้งก็มีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงอันตราย เชนการโขกศีรษะ ทํารายตัวเอง เดินเรื่อยเปอย 
เปนตน นอกจากโรคสมาธิสั้น ออทิสติกแลวยังมีโรคที่สําคัญ คือ โรคสติปญญาบกพรอง เด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา อาการเกิดของโรคเปนกอนอายุ 18 ป (สมภพ เรืองตระกูล, 2551) เด็กมีความบกพรองในระยะตางๆ 
ของพัฒนาการ และสงผลกระทบตอระดับเชาวนปญญา ทําใหมีปญหาการเรียน มักมีปญหาเกือบทุกดาน           
ขาดทักษะดานตางๆ ในชีวิตประจําวัน นอกจากการเจ็บปวยดังกลาวเด็กและวัยรุนก็ยังมีปญหาอื่นๆ ที่พบไดตามวัย 
เชน ปญหากอนวัยเรียน วัยเรียนบางครั้งอาจเปนเพียงปญหาตามวัยแตเม่ือผานพนวัยนั้นไปปญหายังตอเนื่องก็จะ
ถูกวินิจฉัยเปนโรคทางจิตเวชเด็กได จากตัวอยางโรคทางจิตเวชเด็กดังกลาวสามโรค อาการของโรคมีระดับความ
รุนแรงแตกตางกันไป ถาอาการรุนแรงมีความเสี่ยงสูงแนวทางรักษาในชุมชนแบบผูปวยนอกไมเพียงพอ อาจตองรับ
การรักษาในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน 

ผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน จากอาการของการเจ็บปวยทางจิตเวชเด็กถามองในมุมของพอแมหรือ
ผูดูแลที่ตองใชชีวิตอยูกับเด็กในชีวิตประจําวัน พอแมผูปกครองตองปรับตัวกับการเผชิญกับปญหาของเด็กที่เกิดขึ้น 
ถาผูดูแลมีการปรับตัวดีก็ไมมีปญหาสุขภาพจิต ถาปรับตัวไมดีก็อาจมีปญหาสุขภาพจิตและเปนโรคทางจิตเวชตอไป
ได ในแงของการดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน ผูดูแลก็คือพอ แม ปูยา ตา ยาย เครือญาติ นั่นเอง อาจมีหนาที่
บทบาทการดูแลตางกัน เชนบทบาทหนาที่ดูแลเปนหลักสวนมากคือพอ แม สวนเครือญาติอาจชวยเหลือดูแลเปน
ลําดับรองๆ การเปนผูดูแลที่ดี จําเปนตองมีตัวชวย หลายอยาง เชน หมอ พยาบาล ผูชวยเหลือคนไข กลุมญาติเปน
ตน จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสภาพจิตใจ ลวนไดผลในทํานองเดียวกันวา ผูดูแลผูปวย
หลายคน มีสุขภาพ ท้ังดานรางกาย และจิตใจ ที่แยลง บางคน เริ่มปวย ดวยโรคตางๆ บางคน มีภาวะซึมเศรา         
บางคนดูแลผูปวยอยางดีจนผูปวยจากไป แลวหลังจากน้ันไมนานตัวเอง ก็เริ่ม เจ็บปวย กระเสาะกระแสะ หาสาเหตุ
ไมได หลายราย ปรับตัว ปรับวงจรชีวิตชีวิตของตัวเองไมไดเลย การรักษาผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนเปนการทํางาน
ในโรคเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุน ทํางานแบบเปนทีมสหวิชาชีพ ประกอบดวย จิตแพทยเด็กและวัยรุน 
พยาบาลจิตเวชเฉพาะทางเด็ก นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห ครูการศึกษาพิเศษ นักกิจกรรมบําบัด        
นักแกไขการพูด เปนตน แนวทางการรักษาเปนความรวมมือกันระหวางทีมสหวิชาชีพกับครอบครัว อาจรวมถึงครู
ดวยถาเด็กอยูในวัยเรียน การเจ็บปวยดานจิตเวชเด็กและวัยรุน มีแนวทางการรักษาดูแลที่แตกตางจากการเจ็บปวย
ทางจิตเวชในวัยผูใหญในประเด็นที่หลักการในการดูแลรักษาผูปวยจิตเวชในเด็กวัยรุน ุ (เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 2549) ขอ
แรกที่สําคัญก็คือการลดความทุกข ความวิตกกังวล ความคับของใจของพอแมและทุกคนในครอบครัวของเด็ก 
วิธีการที่จะทําใหพอแมยอมรับในความบกพรองของลูกตองใชเวลา พอแมตองพยายามปรับตัวเองเกี่ยวกับการเลี้ยง
ดูตามที่แพทยแนะนํา เขาใจในพฤติกรรมของเด็ก และสามารถแกไขพฤติกรรมอันไมพึงประสงคในเด็ก  โดยไดรับ
การสอนสาธิตจากแพทย พยาบาล ผลการรักษาจะไดผลดี ถาพอแมมีความมั่นใจ และยอมรับวาพอแมสามารถชวย
ลูกดวยตัวเองไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพ จากหลักการดังกลาวสะทอนถึงในระบบการดูแลสุขภาพจิตตองให
ความสําคัญสุขภาพจิตของผูดูแลเด็กดวยเสมอ ประกอบท้ังนโยบายการบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน          
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี12 (กรมสุขภาพจิต, 2560) มุงเนนใหผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน
ไดอยูกับครอบครัว ไดเรียนหนังสือตามวัย และไดรับการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม เหลานี้เองครอบครัวที่มีเด็กและ
วัยรุนที่เจ็บปวยจึงตองมีภาระเพิ่มขึ้นมากกวาครอบครัวคนทั่วๆไป มีหลายการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตของ
ผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนพบวาจากการเจ็บปวยท่ีเริ่มตั้งแตยังไมเขาสูวัยผูใหญนั้นนอกจากสงผลกระทบตอ
เด็กแลวยังสงผลกระทบตอสุขภาพจิตของผูดูแลดวย ในตางประเทศไดมีการศึกษาในผูดูแลหลักพบวามีปญหา
สุขภาพจิตดานความเครียดตอพฤติกรรมกาวราวในเด็กสมาธิสั้นถึงรอยละ 53.5 (Trangkasombat,U, 2008) 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสุขภาพจิตดานความเครียด ภาวะซึมเศรา และคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและ

วัยรุน ที่มาใชบริการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร กรุงเทพฯ 
2. เพื่อศึกษาระดับความรุนแรงของปญหาสุขภาพจิตดานความเครียด ภาวะซึมเศราและระดับคุณภาพ

ชีวิตของผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน ที่มาใชบริการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร กรุงเทพฯ 
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน ที่มาใชบริการ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร กรุงเทพฯ 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง (Descriptive cross-sectional study) โดยโครงการวิจัย

ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร 
CAMRI –IRB ๒๕๖๒ และมหาวิทยาลัยเวสเทิรน รหัสโครงการที่ HE-WTU ๕๔๒๗/๒๓ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

คือ ผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนที่ใชมาบริการท่ีสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร 
กรุงเทพฯ ประชากรที่เขารวมโครงการ สมัครใจยินยอมเขารวมโครงการใหขอมูลตอบแบบสอบถามจํานวน 185 คน 

เกณฑในการเขารวมการศึกษา(Inclusion criteria) เปนคนไทยอายุ 20 ปขึ้นไป ยินดีใหความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถาม สามารถอานออก เขียนได ไมมีภาวะบกพรองดานสายตา  
2. เครื่องมือในการศึกษา 

 2.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได โรคประจําตัวดานรางกาย ความสัมพันธเกี่ยวของ อายุและโรคของผูปวยจิตเวชเด็ก
และวัยรุน 

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความเครียด โดยใชแบบวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง กรมสุขภาพจิต           
จํานวน 20 ขอ ใหผูรวมศึกษาตอบแบบประเมินความเครียดดวยตนเอง ในระยะเวลา 2 เดือนท่ีผานมา วามีอาการ
หรือพฤติกรรม หรือความรูสึกตามแบบสอบถามมากนอยเพียงใดใหเลือกตอบตามระดับอาการ ไดแก ไมเคยเลย = 0 
เปนคร้ังคราว=1 เปนบอย=2 และเปนประจํา = 3 แบงคะแนนความเครียดเปน 5 ระดับดังนี้ 0- 5 คะแนนแสดงวา 
ผูตอบไมจริงใจ/ไมแนใจในคําถาม 6-17คะแนน แสดงวาปกติไมเครียด 18 – 25คะแนนแสดงวาเครียดสูงกวาปกติ
เล็กนอย 26 – 29คะแนนแสดงวาเครียดปานกลาง 30 คะแนนแสดงวาเครียดมาก  

2.3 แบบคัดกรองซึมเศรา 2 คําถาม (2Q) กรมสุขภาพจิต ผูรวมศึกษาตอบคําถาม 2 ขอ วามีหรือไมมี
ภาวะซึมเศรา เปนเครื่องมือมีความไวสูง ความจําเพาะต่ํา ความนาจะเปนโรคซึมเศราเทากับ 4.8 เทา 

2.4 แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทยจํานวน 26 ขอ เปนขอคําถามที่ถาม
ถึงประสบการณอยางใดอยางหนึ่งในชวง 2 สัปดาห ที่ผานมาใหผูรวมศึกษาสํารวจตัวเอง ประเมินเหตุการณหรือ
ความรูสึก การใหคะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL – 26 ขอ คําถามท่ีมีความหมายทางบวก 23 ขอ และขอ
คําถามที่มีความหมายทางลบ 3 ขอ คือขอ 2,9,11 แตละขอเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใหผูตอบ
เลือกตอบ กลุมขอคําถามดานบวก 23 ขอ ไมเลย ให 1 เล็กนอยให2 ปานกลางให 3 มากให 4 มากท่ีสุดให5 กลุม
ขอคําถามดานลบ ไมเลยให5 เล็กนอยให4 ปานกลางให 3 มากให2 มากที่สุดให1 การแปลผล คะแนน 26 – 60 
คะแนนแสดงวามีคุณภาพชีวิตที่ไมดี คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตกลางๆ และคะแนน        
96 – 130 คะแนนแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  คุณภาพชีวิตมี 4 องคประกอบไดแก 1) ดานสุขภาพกาย            
2) ดานจิตใจ 3) ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม  
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
การเก็บขอมูลกระทําโดยทีมผูวิจัยในโครงการซึ่งประกอบดวยอาจารยพยาบาลกลุมสาขาสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวชคณะพยาบาลศาสตรวัชรพล มหาวิทยาลัยเทิรน จํานวน 2 คน และนิสิตชั้นปที่ 4 จากคณะ
พยาบาลศาสตรวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน จํานวน 5 คน 
4. การวิเคราะหขอมูล (data analysis) 

การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนาคํานวณคา ความถ่ี รอยละ และวิเคราะห
หาปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตดวยสถิติสหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman rank correlation 
coeffcient) หาความสัมพันธระหวางปจจัยอื่นกับคุณภาพชีวิต 

  

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ดานผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน จํานวน185 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 71.9) ชวงอายุที่มี
จํานวนมากท่ีสุดคือ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 48.1 และ31-40 ป คิดเปนรอยละ26.5 (mean 44.77 SD= 9.10 , 
min = 23 ป, max = 77 ป) ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ49.7) และระดับ
ปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 41.1 มีสถานภาพสมรสเปนสวนใหญ (รอยละ 68.6) และสถานภาพหมายคิดเปนรอยละ 
20.0 กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงาน รับจาง (รอยละ29.7) เปนแมบาน คิดเปนรอยละ  28.1       
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 22,678 บาท (mean =22678.97 SD= 20689.199 , min = 600 บาท, max = 160,000 บาท) 
และมากกวาครึ่งหนึ่งมีฐานะทางการเงินเพียงพอ (รอยละ64.9) กลุมตัวอยางสวนมาก (รอยละ72.4) ไมมีโรค
ประจําตัวทางกาย และดานความสัมพันธเกี่ยวของของผูดูแลหลักกับผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนสวนใหญ (รอยละ60.5) 
เปนมารดา และบิดาคิดเปนรอยละ28.1 

ดานผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนที่กลุมตัวอยางดูแล พบวาสวนใหญ (รอยละ 67) เปนโรคสมาธิสั้น 
รองลงมาปญหาพฤติกรรมด้ือกาวราว ติดเกม คิดเปนรอยละ 14.6 และโรคออทิสติกคิดเปนรอยละ 11.4 และท่ีพบ
จํานวนนอยคือโรคซึมเศราคิดเปนรอยละ7 รอยละ 43.2มีชวงอายุ 6-12 ป และชวงอายุ 13 – 18 ปคิดเปนรอยละ
41.1 (mean 11.07 SD= 3.737, min = 3 ป, max = 18 ป) 
2. สุขภาพจิตดานความเครียด ภาวะซึมเศรา และคุณภาพชีวิต 
ผลการศึกษาระดับความเครียด 

กลุมตัวอยางผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวยัรุนจากกลุมตัวอยางจํานวน 185 คน โดยรวมผูดูแลผูปวยจิตเวช
เด็กและวัยรุนสวนใหญรอยละ 74 มีระดับความเครียดอยูในเกณฑปกติ/ไมเครียด รอยละ 18.4 มีระดับความเครียด
สูงกวาปกติเล็กนอย รอยละ 4.9 มีความเครียดระดับรุนแรง และรอยละ 2.7 มีระดับความเครียดปานกลาง    
(mean 2.151 SD= .971, min = 1, max = 5) เม่ือพิจารณาผลการศึกษาระดับความเครียดตามโรคจิตเวชเด็ก
และวัยรุนท่ีกลุมตัวอยางดูแลพบระดับความเครียดดังนี้ 

กลุมตัวอยางที่มีความเครียดระดับปกติ/ไมเครียด พบวากลุมตัวอยางมีความเครียดอยูในระดับปกติ 
จําแนกตามโรคท่ีกลุมตัวอยางดูแล ไดแก กลุมตัวอยางผูดูแลผูปวยโรคออทิสติกคิดเปนรอยละ 61.9 รองลงมาคือ
กลุมตัวอยางที่ดูแลผูปวยโรคซึมเศราคิดเปนรอยละ 53.8 กลุมตัวอยางดูแลผูปวยโรคสมาธิสั้นคิดเปนรอยละ 49.2 
และกลุมตัวอยางที่ดูแลเด็กและวัยรุนปญหาพฤติกรรม คิดเปนรอยละ 48.1 สวน 

กลุมตัวอยางที่มีความเครียดในระดับเครียดสูงกวาปกติเล็กนอย จําแนกตามโรคท่ีกลุมตัวอยางดูแล ไดแก
กลุมตัวอยางผูดูแลเด็กและวัยรุนที่มีปญหาพฤติกรรมด้ือ กาวราว ติดเกม โดยคิดเปนรอยละ 25.9 กลุมตัวอยางดูแล
ผูปวยเด็กและวัยรุนโรคซึมเศรา คิดเปน รอยละ 23.1 และกลุมตัวอยางที่ดูแลเด็กและวัยรุนโรคสมาธิสั้นคิดเปนรอยละ 
16.9 และกลุมตัวอยางที่ดูแลผูปวยเด็กและวัยรุนโรคออทิสติกคิดเปนรอยละ 14.3  
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กลุมตัวอยางที่มีความเครียดในระดับเครียดสูงกวาปกติปานกลาง จําแนกตามโรคท่ีกลุมตัวอยางดูแล 
ไดแกกลุมตัวอยางผูดูแลเด็กและวัยรุนโรคออทิสติกคิดเปนรอยละ 4.8 สวนกลุมตัวอยางท่ีดูแลเด็กและวัยรุนที่มี
ปญหาพฤติกรรมดื้อ กาวราว ติดเกม คิดเปนรอยละ 3.7 กลุมตัวอยางดูแลผูปวยเด็กและวัยรุนสมาธิสั้นคิดเปน        
รอยละ 2.4 และไมพบระดับความเครียดสูงกวาปกติปานกลางในกลุมตัวอยางที่ดูแลผูปวยเด็กและวัยรุนโรคซึมเศรา  

กลุมตัวอยางที่มีความเครียดระดับสูงมาก กลุมตัวอยางท่ีมีความเครียดระดับสูงมาก พบในกลุมตัวอยาง      
ที่ดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนที่เปนโรคสมาธิสั้นคิดเปนรอยละ6.5 และพบในกลุมตัวอยางที่ดูแลผูปวยจิตเวชเด็ก
และวัยรุนโรคออทิสติกคิดเปนรอยละ4.8 และไมพบระดับความเครียดสูงมากในกลุมตัวอยางที่ดูแลผูปวยจิตเวชเด็ก
และวัยรุนโรคซึมเศราและปญหาพฤติกรรม 
ผลการศึกษาภาวะซึมเศรา 

ภาวะซึมเศรา, ผลการศึกษาภาวะซึมเศราในผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน กลุมตัวอยางจํานวน 185 คน 
พบกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ73.0 ไมมีโรคซึมเศรา และกลุมตัวอยางท่ีมีโรคซึมเศรา รอยละ27.0  
ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตและปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตดานคุณภาพชีวิต  

คุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางโดยรวมโดยรวม กลุมตัวอยาง 185 คน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมรอยละ50.8 
อยูในระดับปานกลาง และรอยละ49.2 มีคุณภาพชีวิตในระดับดี (mean 93.816 SD= 12.482, min = 62คะแนน
,max=130คะแนน) จําแนกตามรายดาน คุณภาพชีวิตจําแนกตามรายดาน 1) ดานรางกาย พบวาสวนใหญ (รอยละ 
52.7) มีคุณภาพชีวิตดานรางกายในระดับปานกลาง 2) ดานจิตใจ พบวาสวนใหญ (รอยละ 60.5.7) มีคุณภาพชีวิต
ดานจิตใจในระดับดี รองลงมารอยละ 37.8 มีระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจในระดับปานกลาง 3) ดานสัมพันธภาพ
ทางสังคม พบวาสวนใหญ (รอยละ 64.3) มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 28.6 มีระดับคุณภาพ
ชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคมที่ดี 4) ดานสิ่งแวดลอม พบวาสวนใหญ (รอยละ 63.0) มีคุณภาพชีวิตดาน
สิ่งแวดลอม ในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 34.2 มีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมในระดับดี  

ดานปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตโดยรวมพบวาปจจัย
สวนบุคคลดานรายได มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต (p < 0.05, rs =.150) ปจจัยดานสุขภาพจิตท่ี
เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตพบวาความเครียดสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในทิศทางลบ (p<0.01, rs =-.472) วิเคราะห
รายดาน4 ดานของคุณภาพชีวิตพบวาอายุของผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิต            
(p < 0.05, rs = - .157) โรคประจําตัวทางดานรางกายของผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนมีความสัมพันธทางบวก
กับคุณภาพชีวิต (p < 0.05, rs = .166) การประกอบอาชีพอาชีพมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต            
(p < 0.05, rs =.148) ดานสิ่งแวดลอม ไดแก อายุของผูปวยจิตเวชเด็กที่กลุมตัวอยางดูแลมีความสัมพันธทางบวก
กับคุณภาพชีวิต (p < 0.05, rs = .147) 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาสุขภาพจิตของผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนดานความเครียดโรคซึมเศราจากผลการวิจัยมี
ประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ดานความเครียด กลุมตัวอยางผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนจากกลุมตัวอยางจํานวน 185 คน โดยรวม
ผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนสวนใหญรอยละ 50.8 มีระดับความเครียดอยูในเกณฑปกติไมเครียด รอยละ 23.2
ไมแนใจคําถาม/ไมเครียด รอยละ 18.4 มีระดับความเครียดสูงกวาปกติเล็กนอย รอยละ 4.9 มีความเครียดระดับ
รุนแรง และรอยละ 2.7 มีระดับความเครียดปานกลาง (mean 2.151 SD= .971, min = 1, max = 5) มีรายงาน
สถานการณ ความเครียดโดยกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการความเครียดของผูปกครองเด็กพิเศษสามโรค ที่ปวยมาก
ที่สุดคือ ออทิสติก สมาธิสั้น และสมองพิการระบุรายงานความเครียดของผูดูแลวา เนื่องจากการดูแลเด็กที่เจ็บปวย
นั้นคือภาระที่ผูปกครองตองคอยชวยเหลือเด็กทุกดานในชีวิตประจําวันตลอดเวลาจึงถือเปนกลุมเสี่ยงเกิดปญหา
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สุขภาพจิตสูงกวาครอบครัวทั่วไป ทั้งภาระการดูแลเด็ก คาใชจายตางในการพาเด็กเขาๆ  ออกๆ โรงพยาบาล           
ความไมเขาใจกัน ทะเลอะ หยารางกัน ซึมเศราและฆาตัวตายได ผลการศึกษาความเครียดในผูปกครองสามโรค
ดังกลาว พบวาผูปกครองเด็กปวยจิตเวชมีความเครียดสูงถึง รอยละ 64 เชนนอนไมหลับ กังวลใจ และมีปญหา
สุขภาพจิตรอยละ 58 เชน ทอแท ซึมเศรา เบื่อหนายลูก บางรายสามีหางเหิน บางครอบครัวเปนแมเลี้ยงเดี่ยวพบ
มากถึง รอยละ 22  

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้วิเคราะหจําแนกผลระดับความเครียดผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนจํานวน 185 คน 
มีความเครียดในระดับปกติรอยละ 74.0 และผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนมีความเครียดระดับสูงกวาปกติคิด
เปนรอยละ 26.0 ตามลําดับ ซึ่งในคนปกติทั่วๆคนจะมีความเครียดประมาณรอยละ 20 – 30 ขอมูลจากการสํารวจ
โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข สุขภาพใจคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร สํารวจชวงเดือนกรกฎาคม 
– สิงหาคม 2561 พบวารอยละ 55 มีความเครียดในระดับปกติ และรอยละ 45 มีความเครียดผิดปกติ แสดงวา         
ในเขตกรุงเทพฯคนมีความเครียดผิดปกติถึงรอยละ 45 โดยสาเหตุความเครียดของคนท่ัวไปโดยเฉพาะในเขต 
กรุงเทพมีปจจัยที่เกี่ยวของ 3 อันดับคือเศรษฐกิจรอยละ 30.82 ชายหญิงใกลเคียงกัน อันดับ 2 คือสังคมรอยละ 
20.29 และอันดับ 3 ครอบครัวรอยละ 14.52 พิจารณาสาเหตุที่คนทั่วไปท่ีทําใหเกิดความเครียดอันดับ 1 ปญหา
การเงิน รายไดไมพอรอยละ 17.92 อันดับ2 ความวิตกกังวล รอยละ14.23 อันดับ 3 ปญหาคาครองชีพ รอยละ 
12.97 อันดับ 4 ปญหาครอบครัวรอยละรอยละ 9.08 และพบวาการเสพขาวมากเกินไปและความสัมพันธระหวาง
บุคคลรอยละ 13.21 ซ่ึงเม่ือพิจารณาในกลุมตัวอยางท่ีศึกษาปจจัยดานการเงินกลุมตัวอยางมีรายไดเพียงพอกับ
คาใชจาย อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางเปนแมบานที่บริหารดานการเงินในบานไดเพียงพอลดความตึงเครียดดาน
เศรษฐกิจ จึงสามารถลดปจจัยของความเครียดได  

ผลการศึกษาเร่ืองความเครียดในกลุมตัวอยาง 185 คน เม่ือพิจารณาจากผลการสํารวจระดับความเครียด
แลวพบวากลุมตัวอยางรอยละ 74 มีความเครียดระดับนอยกวาคนท่ัวไป พิจารณาจุดเดนของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา
ประการแรก ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลของตัวอยางที่ศึกษา เปนกลุมคนมีอายุอยูในวัยทํางาน มีอาชีพ และรายได
ที่เพียงพอ สุขภาพแข็งแรง แมจะมีบทบาทเปนผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน ท่ีมีภาระการดูแลเพิ่มข้ึนใน
ชีวิตประจําวันก็สามารถปรับตัวไมกระทบตอปญหาสุขภาพจิต นอกจากปจจัยดังกลาวแลวปจจัยดานการผูแล
ชวยเหลือรักษาผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนจากระบบการดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนก็เปนปจจัยท่ีสําคัญ สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุนมีการดูแลสุขภาพจิตเฉพาะทางดานจิตเวชเด็กและวัยรุน มีระบบดูแลชวยเหลือทั้งผูปวย
และครอบคลุมถึงผูดูแลผูปวยขณะที่ผูปกครองพาเด็กรับการตรวจประเมินแพทยก็อาจจะประเมินถึงจิตใจและให
การชวยเหลือพอแมผูปกครองดวย การชวยเหลือบรรเทาทุกขดานจิตใจชวยใหผูดูแลสวนใหญไดรับการเยียวยา 
ผูดูแลไดเรียนรูถึงการดูแลผูปวยจากทีมสุขภาพตั้งแตจุดคัดกรองรายบุคคล โดยบุคลากรที่เปนพยาบาลจิตเวชจะมี
การสอดแทรกคําแนะนําดวย และในยุคปจจุบันที่ทุกคนมีการเขาถึงสื่อออนไลน ก็จะชวยใหคนไดเขาถึงขอมูลอยาง
รวดเร็ว ขอมูลตางๆ ดานสุขภาพกายและจิตใจชวยใหประชาชนไดเขาถึงและสามารถประยุกตใชในการดูแลตนเองได 
ปจจัยเหลานี้ก็อาจเปนสิ่งที่สงผลใหผูดูแลผูปวยเด็กและวัยรุนผอนคลายและไมมีความตึงเครียดในภาระการดูแล
ผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน  
  ผลการศึกษาเร่ืองความเครียดในกลุมตัวอยางรอยละ 26 มีระดับความเครียดสูงผิดปกติ ท้ังนี้อาจเนื่องจาก

เปนลักษณะของกลุมตัวอยางสวนมากรอยละ 67.0 คือผูปกครองที่ดูแลผูปวยโรคสมาธิสั้น กมลนัทธ คลองดี,           
พัชรินทร นินทจันทร และ โสภิณ แสงออน. (2559) ศึกษาเร่ืองปจจัยความสัมพันธระหวางปญหาพฤติกรรมของเด็ก
สมาธิสั้น โดยศึกษาในกลุมตัวอยางเปนผูดูแลเด็กสมาธิสั้นซึ่งเขารับบริการท่ีคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุน โรงพยาบาล
สังกัดกรมสุขภาพจิตแหงหนึ่ง จํานวน 138 ผลการศึกษาพบวาปญหาพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้น มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความเครียดในการดูแลเด็กในผูดูแลเด็กสมาธิสั้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ประภาวดี สุภัควนิช (2545) 
ศึกษาเก่ียวกับสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผูดูแล พบวารอยละ 27 ของกลุมตัวอยางมีแนวโนม
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ที่จะมีความผิดปกติทางจิตเวช และจากการศึกษาของ รุงฤดี วงศชุม (2539) พบวา บิดามารดาเด็กออทิสติก            
จะมีความเครียดในระดับสูง จากการศึกษาดังกลาวขางตนผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กในแตละโรคลวนมีผลกระทบตอ
สุขภาพจิต ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้ก็พบวาในทํานองเดียวกันวา ผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กก็ยังมีปญหาดานความเครียดท่ี
ตองการการชวยเหลือเพื่อปองกันปญหาสุขภาพจิตตอไป 

 ดานภาวะซึมเศรา การใชแบบวัด 2 Q ซึ่งมีขอดีคือ มีความไวของการวัดสูงถึงรอยละ97.3 ความนาจะ
เปนโรคซึมเศรา (positive likelihood ratio) เทากับ 4.82 เทา (สุวรรณา อรุณพงคไพศาล และคณะ, 2009)           
จากการใชเครื่องมือดังกลาวนํามาคัดกรองภาวะซึมเศราในกลุมตัวอยางผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนจํานวน 185 คน 
พบวากลุมตัวอยางรอยละ27 มีภาวะซึมเศราและรอยละ 73 ไมพบภาวะซึมเศรา ซ่ึงผลการศึกษานี้ต่ํากวาการศึกษา
ที่ผานมา ตัวอยางเชน การศึกษาภาวะซึมเศราในมารดาเด็กโรคสมาธิสั้นโดยสุวรรณี พุทธิศร,ี พัชร ีพรรณนาพาณิช, 
ธนิตา ปานทั่งทอง และ มนัส สูงประสิทธิ์ (2549) กลุมตัวอยางจํานวน 17 คน พบมีภาวะซึมเศรารอยละ 34.70 
และการศึกษาของ สถิตย วงศสุรประกิต และสมพร สันติประสิทธิ์กุล. (2555) ศึกษาสถานการณของโรคซึมเศรา 
พบวากลุมตัวอยางรอยละ 38.89 มีอาการของโรคซึมเศรา ในตางประเทศไดมีการศึกษาในผูดูแลหลักพบวาผูดูแล
เด็กโรคสมาธิสั้นมีปญหาสุขภาพจิตดานความเครียดตอพฤติกรรมกาวราวในเด็กสมาธิสั้นถึงรอยละ 53.5 
(Trangkasombat, 2008) หลายการศึกษาท่ีศึกษาสุขภาพจิตของผูดูแลโรคเรื้อรังมักพบวา ผูดูแลมักมีปญหาเร่ือง
ความเครียดในการปรับตัว วิตกกังวลตอการเจ็บปวยท่ีอาการขึ้นๆ ลงๆ ความเครียดเปนระยะเวลานานก็จะสงผล 
ใหเบื่อหนาย สิ้นหวังตอการรักษาและเปนโรคซึมเศรา ภาวะซึมเศรามักพบในผูที่หยาราง แยกทาง หรืออยูคนเดียว
โดยพบในผูหญิงมากกวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะซึมเศราจะสงผลตอตัวบุคคล ครอบครัว และสังคม ในเรื่อง
ความรูสึก การดําเนินชีวิตประจําวัน และเศรษฐกิจ  

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของสุขภาพจิตของผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนพบวาจากการเจ็บปวย
ที่เร่ิมตั้งแตยังไมเขาสูวัยผูใหญ สงผลกระทบตอเด็กและสุขภาพจิตของผูดูแลดวย ซึ่งการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดพิจารณา
วิเคราะหในโรคที่พบมากที่สุด (รอยละ67.0) ของกลุมตัวอยางคือกลุมผูดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นพบโรคซึมเศรารอยละ
29 ผลการศึกษาภาวะซึมเศราในผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนดังกลาวสะทอนถึงสุขภาพจิตดานอารมณเศราท่ี
เกิดขึ้น และมีแนวโนมถึงความเส่ียงตอการเกิดโรคซึมเศราได ภาวะซึมเศราเปนความรูสึกท่ีผูดูแลรูสึกเบื่อหดหู   
เศราหรือทอแทสิ้นหวัง อารมณเหลานี้นอกจากเกิดไดในคนทั่วไปแลวจากการทบทวน การศึกษาครั้งนี้ในกรณีที่ผล
การประเมินสุขภาพจิตดานซึมเศราไดคําตอบวามีเพียงขอใดขอหนึ่ง ผูวิจัยจะสนทนาประเมินความรุนแรง และให
คําแนะนําโดยใชประสบการณสวนตัวเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาผูปกครองผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนที่เคยมี
ประสบการณการทํางานพยาบาลจิตเวชเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุน แนะนําใหรับการตรวจ
ประเมินจากแพทยซึ่งมีกลุมตัวอยางบางคนไดรับการดูแลรักษาตอเนื่องอยูแลว อยางไรก็ตามผูที่มีภาวะซึมเศราก็ถือ
วาเปนกลุมเสี่ยงและเปนปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญ (World Health Organization : WHO , 2017) และ
ภาวะซึมเศราอาจนําไปสูการฆาตัวตายได (ดาราวรรณ ตะปนตา, 2556) อยางไรก็ตามผลการศึกษาจากกลุม
ตัวอยางเปนภาพสะทอนใหผูมีสวนเกี่ยวของความตระหนักการดูแลสุขภาพจิตของผูดูแลท่ีมีจํานวนไมนอยที่ตอง
ทุกขจากอาการโรคซึมเศรา ทั้งนี้เพราะอารมณความรูสึกของผูดูแลมีผลตอบทบาทการดูแลเด็กดวย เปนการปองกัน
ปญหาสุขภาพจิตในผูดูแล  
ดานคุณภาพชีวิต 
  คุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางรอยละ 45.7 มีคุณภาพชีวิตที่ดี รอยละ43.6 มีคุณภาพชีวิตปานกลาง           
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาระดับคุณภาพชีวิตจําแนกตามรายดาน 1) ดานรางกาย พบวาสวนใหญ (รอยละ 
52.7) มีคุณภาพชีวิตดานรางกายในระดับปานกลาง 2) ดานจิตใจ พบวาสวนใหญ (รอยละ 60.5.7) มีคุณภาพชีวิต
ดานจิตใจในระดับดี รองลงมารอยละ 37.8 มีระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจในระดับปานกลาง 3) ดานสัมพันธภาพ
ทางสังคม พบวาสวนใหญ (รอยละ 64.3) มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 28.6 มีระดับคุณภาพ
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ชีวิตดานสัมพันธภาพทางสงัคมที่ดี 4)ดานสิ่งแวดลอม พบวาสวนใหญ (รอยละ 63.0) มีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม 
ในระดับปานกลาง รองลงมารอยละ 34.2 มีคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมในระดับดี สุวัฒน มหัตนรันดรกุลและคณะ 

(2540) คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับการมีชีวิตที่ดี มีความสุขและพึงพอใจในชีวิต ในดานรางกายจิตใจ สังคม 
อารมณ และการดําเนินชีวิตของปจเจกบุคคลในสังคม เปนการประสานการรับรูของบุคคลในดานรางกาย จิตใจ 
ความสัมพันธทางสังคม สิ่งแวดลอม ภายใตวัฒนธรรม คานิยมและเปาหมายในชีวิตของ แตละคน เมื่อพิจารณาผล
การศึกษาดานคุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางจัดไดวากลุมผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนโดยรวมมีคุณภาพชีวิตท่ี
ปกติและระดับที่ดี แสดงวาบุคคลเหลานี้มีความสามารถในการรักษาสมดุลของชีวิตได ผลการศึกษานี้สะทอนวาการ
มีหนาที่ในการดูแลผูปวยจิตเวชเด็กนั้นกลุมตัวอยางยังคงดําเนินชีวิตในสังคมไดตามปกติปรับตัวไดดีพอสมควร     
ซึ่งถาพิจารณาดานจุดเดนของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางสวนใหญภาวะสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมมีโรค
ประจําตัว (รอยละ72.4) เปนเพศหญิง (71.9)มีคูสมรส (รอยละ68.6) ประกอบอาชีพไดมีรายไดตอเดือนเพียงพอ
(รอยละ64.9) อยูในวัยแข็งแรงชวงอายุ 41-50 ป(รอยละ48.1) ถาพิจารณาจุดเดนนอกจากที่กลาวมาแลว สิ่งที่
เอ้ืออํานวยคือ ระบบบริการดานสุขภาพที่ครอบคลุมทุกชวงวัย มีความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงในปนี้เริ่มมีการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ(ป 2560 - 2564)ฉบับท่ี 12 เนนการดูแลสองประเด็นหลักคือ การดูแลผูปวยจิต
เวชเด็กและวัยรุนโดยตรงและประเด็นที่สองคือ การดูแลจิตใจผูดูแลเพื่อลดผลกระทบของพอแม/ผูดูแล สงเสริมใหมี
การจัดตั้งคลินิกผูดูแลดวย ซึ่งไดมีการจัดคลินิกดังกลาวในแผนกจิตเวชเด็กและวัยรุน เชน สถาบันพัฒนาการเด็ก
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม  
  ผูศึกษาวิจัยไดวิเคราะหปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตดานสวนบุคคลและดานสุขภาพจิตพบวา
คุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยางรอยละ 45.7 มีคุณภาพชีวิตท่ีดี รอยละ43.6 มีคุณภาพชีวิตปานกลาง และสรุปไดวา
ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตดานโรคประจําตัวทางดานรางกายของผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุน         
มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิต (p < 0.05, rs = .166) โรคประจําตัวดานรางกายของกลุมตัวอยางจํานวน 
185 คน สวนใหญรอยละ72 ไมมีโรคประจําตัวดานรางกาย และรอยละ 27.6 มีโรคประจําตัว เชน ความดันโลหิต
สูง เบาหวาน ไขมันสูง เปนตน รวมทั้งในการศึกษาครั้งนี้พบปจจัยสวนบุคคลท่ีเกี่ยวของนอยมากและพบ
ความสัมพันธในระดับที่ต่ําแทบทุกตัว ทั้งนี้อาจเปนเพราะขอมูลท่ีไดมาอาจไมเพียงพอในการวิเคราะห 
 

ขอเสนอแนะ  
 1. การศึกษาคร้ังนี้พบวาผูดูแลผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนมีความเครียดโดยทั่วไป ระดับปกติ เปนสวนใหญ 
จึงควรมีการศึกษาถึงปจจัยของความเครียดการจัดการความเครียดของผูดูแล และควรมีการศึกษาความเก่ียวของ
ระหวางความเครียดกับระดับอาการของผูปวยจิตเวชเด็กและวัยรุนดวย 
 2. การศึกษาสุขภาพจิตดานซึมเศราไดขอมูลคนพบวามีผูที่มีปญหาสุขภาพจิตท่ีมีภาวะซึมเศรา  
รอยละ27 ควรมีการศึกษาหาปจจัย ระดับความรุนแรง และวางแผนการดูแลปองกันปญหาสุขภาพจิตในกลุมเสี่ยง
กลุมนี้ ติดตาม เฝาระวังตอไป 
 3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของเพิ่มเติมในกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญขึ้นและเฉพาะเจาะจงในโรคจิต
เวชเด็กที่พบบอยๆเพื่อนําขอมูลที่ไดมาอางอิงวางแผนชวยเหลือปองกันปญหาสุขภาพจิตในผูดูแลตอไป  
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บทคัดยอ 
การศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย    

มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน และ เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ โดยเก็บขอมูลจากประชาชนตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยาง 375 คน โดยการ
คํานวณจากตารางสําเร็จรูปเครจซี และมอรแกน ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกตาง 
ระหวางตัวแปรอิสระท่ีมี 2 กลุม และใชสถิติ One-way-ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร
อิสระท่ีมี 3 กลุมขึ้น และใช LSD (Least significant difference test) ทดสอบความแตกตางรายคู หากพบวา       
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน มีสวนรวมในระดับมากเปนอันดับแรก 
รองลงมาดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีสวนรวมในระดับมาก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน มีสวนรวมใน
ระดับมาก และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล มีสวนรวมอยูในระดับนอย ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ตําบลบานยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ขอเสนอแนะคือ ควรกําหนดนโยบายดานการมีสวนรวมใน
การประเมินผล กระตุนใหประชาชน มีสวนติดตามผลการดําเนินงานของการพัฒนาในชุมชน และกําหนดนโยบายดาน
การมีสวนรวมใน การดําเนินงาน ในการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสออกมามีสวนรวม 

 

คําสําคัญ : การมีสวนรวม, การพัฒนาชุมชน 
 

Abstract 

The purpose of this study are; First, it aimed to examinine the level of people 
participation in community development of Banyang subdistrict, muang district, Buriram 
Province. Also, this study attempt to compare the level of the public participation in community 
development as classified by the sample’s gender, age, education level, and occupation. The 
instrument used to collect the data were questionnaires asking 375 residents of Banyang 
subdistrict, muang district, Buriram Province. The research sampling by Krejcie & Morgan 
formula. The research hypotheses were test in order to compare the differences of independent 
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variables with more than three groups. Finally, Least Significant Difference test (LSD) was 
employed to test the differences between pairs if found with the pre-set significant level of .05. 

The results of the study revealed that the level of people participation in community 
development of Banyang subdistrict, muang district, Buriram Province was found at a high 
level. Specifically, when considering each aspect in relation to the participation as benefits 
was rated at a high level, followed by the aspects rated by the samples as a high level, 
including the aspect of decision-making, and cooperation, respectively. These were 
followed by the aspect of evaluation, which was rated at a low level by the samples. Based 
on the results from the tests of hypotheses, it was shown that there were statistically 
significant differences in the level of participation in community development of Banyang 
subdistrict, muang district, Buriram Province among the samples with different gender, age, 
education level, and occupation at a significant level of .05. Suggestion is should formulate 
policies for participation in evaluation. Encourage people to follow the progress of 
community development. The policy of participation in the operation. In the community 
development, the people have the opportunity to participate. 

Keyword : Participation, Community development 

 

บทนํา 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2554 ไดเปดโอกาสใหประชาชน มีสิทธิเสรีภาพ 

และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนคนไทยโดยบัญญัติให “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม การจัดทํา
บริการสาธารณะ และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ดังนั้น จึงเปนหนาที่อันสําคัญของภาครัฐ ในการ
กระตุน สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารการพัฒนาประเทศ ตั้งแตระดับหมูบาน ชุมชน 
จนถึงในระดับชาติ และรัฐตองสงเสริม สนับสนุน การดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาโดย 1) สงเสริมใหประชาชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม         
ทั้งในระดับชาติ และระดับทองถิ่น 2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง 
การ วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง การจัดทําบริการสาธารณะ 3) สงเสริมและสนับสนุนการ มีสวน
รวมของประชาชน ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ี
หลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน 4) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมท้ัง สนับสนุนการดําเนินการ
ของกลุมประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความตองการ
ของชุมชนในพ้ืนที่ และ 5) สงเสริม และใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้ง สงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต 
และเท่ียงธรรม การมีสวนรวม ของประชาชนตามมาตรานี้ตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิง และชายที่ใกลเคียงกัน           
(วิษณุ หยกจินดา, 2557) 

การมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตมนุษยบนโลกใบนี้ เพราะมนุษยอยูรวมกันเปนสังคมตาง
พึ่งพาอาศัยกัน และตางตองมีบทบาทภาระหนาท่ีตองรับผิดชอบตามวาระโอกาสท่ีมาถึง บทบาทหนาท่ีที่ไดรับจาก
การยอมรับ บทบาทท่ีสรางขึ้นดวยตนเองเชน การรับหนาที่เปนพอแมเปนหัวหนาครอบครัวเปนผูใหญบาน         
ผูนําหมูบาน ประชาชนในหมูบาน ความสําคัญของบทบาทหนาท่ีการงานตองมีกฎระเบียบ และองคการท่ีมั่นคงคอย
ชวยรับนโยบายใหสอดคลองกับกฎหมายของบานเมือง 
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ในปจจุบันรัฐบาลตางใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนเปนอยางมาก โดยใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของประชาชนในทุกขั้นตอนการพัฒนา เริ่มตั้งแตการมีสวนรวมในการ คนปญหา การมีสวนรวมใน
การวางแผน การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการตรวจสอบ และติดตามผล และการมีสวนรวมใน
การรับผลประโยชน ฯลฯ ซ่ึงการมีสวนรวมของประชาชนกําลังเปนกระแสที่ไดรับความสนใจจากหนวยงาน และ
องคกรตางๆ ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ผานมาพบวา อุปสรรค และปญหาของประชาชนในทองถ่ิน ตามหลักการ
กระจายอํานาจท่ีสําคัญประการหนึ่งก็คือ ประชาชนขาดความสนใจหรือขาดการมีสวนรวมทางการเมือง รัฐบาลจึงมี
แนวนโยบายท่ีเปนปจจัยที่เปนสิ่งจูงใจใหประชาชนในทองถ่ินหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชน
ในลักษณะรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาที่ตรงเปาหมาย เกิดความชอบธรรม อันนํามาซ่ึง
ประโยชนแก ประชาชนอยางแทจริง นอกจากนี้ ยังถือไดวา เปนการเร่ิมตนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมทางการพัฒนาทองถิ่น และชุมชนท่ีสําคัญอีกดวย (พระมหาประกาศิต สิริเมโธ ฐิติปสิทธิกร, 2556) 

ชุมชนตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย เปนชุมชนท่ีเกิดความเปล่ียนแปลง และไดรับการพัฒนา
ไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานการคมนาคม เศรษฐกิจ การเมือง เพราะต้ังอยูติดกับเขตชุมชนเมืองคือ เทศบาลเมือง
บุรีรัมย เดิมเปนชุมชนเกษตรกรรม ทําไร ทํานา ทําสวน คนในชุมชนอยูแบบตางพ่ึงพากันและกัน เมื่อความเจริญ
ดานการคมนาคมหรือทางเศรษฐกิจ เชน มีหางสรรสินคา มีหมูบานจัดสรรเกิดข้ึนในชุมชนหรือบริเวณใกลเคียง 
กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง อันสงผลกระทบในดานตางๆ แกชุมชนท้ัง ดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมประเพณี 
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนบางสวนเลิกทําการเกษตร หันมาเปนลูกจางพนักงาน 
เปนลูกจางบริษัทเอกชน พนักงานโรงงาน เปนธรรมดาวา เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ยอมมีปญหาเกิดขึ้นตามมา ไม
วาจะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาดานสังคม การเมือง ปญหาดานส่ิงแวดลอม เชน ปญหาขยะ และปญหาอ่ืนๆ 
อีกมากมาย ซึ่งปญหาเหลานี้ ลวนแลวแตมีผลกระทบในการดํารงชีวิตของคนในชุมชนตําบลบานยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย ทั้งสิ้น  

ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาวา ประชาชนในชุมชนตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีระดับการมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนของตนในดานตางๆ คือ 1) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision making) 2) ดาน
การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) 3) ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) และ 
4) ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) โดยภาพรวม และในแตละดานเปนอยางไรบาง ผูนําชุมชน 
ผูบริหารชุมชน และพยาบาลชุมชน ไดเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไรบาง อีกทั้ง มีผลจากการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนา
ชุมชนทําใหเกิดผลการพัฒนาชุมชนในดานใดบางและมีปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะใด เพ่ือปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาหมูบาน และชุมชนเพ่ือความ “อยูเย็น เปนสุข”               
ของประชาชนในชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร (Population) ประชาชนท่ีมีรายชื่อในทะเบียนสํามะโนครัวประชากรพักอาศัย อยูในชุมชน 
ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 13,152 คน (สํานักงานสถิติปกครองจังหวัดบุรีรัมย, 2560) 
 กลุมตัวอยาง (Sample) จากจํานวนประชาชนท่ีมีรายชื่อในทะเบียนสํามะโนครัวประชากร พักอาศัยอยู
ในชุมชน ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 13,152 คน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ
กลุมประชากร ดวยการคํานวณจากตารางสําเร็จรูปเครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ท่ีระดับความ
เชื่อมั่น 95 % ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 375 คน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552) โดยใชการสุมตัวอยางผูสูงอายุ
แบบหลายขั้นตอน (Multiple Random Sampling) คือ ทําการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ โดยจําแนกตามรายหมูบาน 
และสุมตัวอยางประชากรจากหมูบาน ดวยวิธีการจับฉลากไดครบตามจํานวน 

ชวงเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
แบงแบบสอบถามออกเปน 2 ตอน ซึ่งเปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยพัฒนามาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถาม 4 ขอ โดยสอบถาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยเปนแบบปลายปด (Close ended question) ใหเลือกตอบในชองที่กําหนด 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ไดแก การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล โดยแตละคําถามจะมีระดับการมีสวนรวม 4 ระดับ ไดแก มีสวนรวมมากที่สุด มีสวนรวมมากมีสวนรวม
นอย และมีสวนรวมนอยที่สุด 

คณะผูวิจัยไดสราง และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการ มีสวน
รวมของประชาชน ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย มีการหาความตรงตามเนื้อหา (Content validity) 
ของแบบสอบถาม โดยใชผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของภาษาและความครอบคลุมของ
เนื้อหาใหตรงตามวัตถุประสงคการศึกษา และมีการหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการทดลอง
ใช (Try-out) กับประชากรที่มีความคลายคลึงกับผูเขารวมศึกษา จํานวน30 ราย และนํามาคํานวณหาคาความเที่ยง
ของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค(Cronbrach’s alpha coeffcient) ได 0.92 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ แบงการวิเคราะหออกเปน 3 ข้ันตอน โดยใชวิธีการประมวลผล
ทางสถิติดวยคอมพิวเตอร 
 1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา สถิติที่ใชคือ 
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ และรอยละ 
 2. วิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน สถิติที่ใชคือ สถิติ  เชิงพรรณนา ไดแก 
รอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดย
ใชสถิติ t-test สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ 2 กลุม และ ใชสถิติ One-way ANOVA 
สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุมขึ้นไป และหากพบวา มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการทดสอบของ LSD (Least 
significant difference test) 
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ผลการวิจัย 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวม พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนอันดับแรกคือ ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมอยูในระดับมากรองลงมาคือ ดานการ
มีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมอยูในระดับมาก ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมอยูใน
ระดับมาก และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมอยูในระดับนอย ตามลําดับ 
 

การมีสวนรวมของประชาชน 
ในการพัฒนาชุมชน 

x  SD แปลความ 

1. ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2.67 .92 มาก 
2. ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 2.61 .90 มาก 
3. ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 2.88 .90 มาก 
4. ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล 2.47 .93 นอย 

 ภาพรวม              2.65            .91                  มาก 
 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวา ประชาชนมี
สวนรวมของในการพัฒนาชุมชนอันดับแรกในเร่ือง มีสวนรวมประชุมเพื่อนําเสนอเร่ืองตางๆ ที่มีความจําเปนในการ
พัฒนาชุมชน โดยมีการมีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมาเรื่อง มีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผนข้ันตอนการ
ดําเนินงานของกิจกรรมพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก และเร่ืองมีสวนรวมกําหนดแหลงของทรัพยากร
ที่จะใชในกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมอยูในระดับนอย ตามลําดับ 
 

มีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ระดับการมีสวนรวม 
 

x  

 
SD 

แปล
ความ 

มาก
ที่สุด 

มาก นอย 
นอย
ที่สุด 

1. มีสวนรวมประชุมเพื่อนําเสนอเรื่อง
ตาง ๆ ที่มีความจําเปนในการพัฒนา
ชุมชน  

17.38 38.52 32.91 11.19 2.72 .93 มาก 

2. มีสวนรวมในการตัดสินใจวางแผน
ขั้นตอนการดําเนินงานของกิจกรรม
พัฒนาชุมชน 

22.14 28.79 37.82 11.25 2.62 .95 มาก 

3 .  มี ส ว น ร ว ม กํ า หน ด แ หล ง ข อ ง
ทรัพยากรท่ีจะใชในกิจกรรมโครงการ
พัฒนาชุมชน 

17.65 35.45 35.25 11.65 2.49 .89 นอย 

   ภาพรวม               2.67     .92        มาก 
 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน พบวา ประชาชนมี
สวนรวมของในการพัฒนาชุมชน อันดับแรก ในเร่ืองมีสวนรวมออกแรงในการทํากิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาใน
ชุมชน โดยมีการมีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมาเรื่อง การมีสวนรวมออกแรงในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาใน
ชุมชนการมีสวนรวมอยูในระดับมาก และเร่ืองการมีสวนรวมสนับสนุนทรัพยสนิเงินทองเพ่ือทํากิจกรรมพัฒนาชมุชน 
การมีสวนรวมอยูในระดับนอย ตามลําดับ 
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มีสวนรวมในการดําเนินงาน 

ระดับการมีสวนรวม 

x  SD แปลความ มาก
ที่สุด 

มาก นอย 
นอย
ที่สุด 

1. มีสวนรวมออกแรงในการทํากิจกรรม 
หรือโครงการเพื่อพัฒนาในชุมชน 

24.25 35.69 28.85 11.21 2.74 .93 มาก 

2. มีสวนรวมสนับสนุนทรัพยสิน 
เงินทองเพื่อทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน 

14.38 33.76 37.20 14.66 2.49 .89 นอย 

3. มีสวนรวมออกแรงในการทํากิจกรรม
เพื่อพัฒนาในชุมชน 

14.39 45.86 25.06 14.69 2.61 .88 มาก 

  ภาพรวม                          2.61     .90        มาก 
  
 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  พบวา 
ประชาชนมีสวนรวมของในการพัฒนาชมุชน อันดับแรก ในเร่ืองการมีสวนรวม รับผลประโยชนจากกิจกรรมพัฒนาที่
เกิดข้ึนในชุมชน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก รองลงมาเร่ือง การไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการ
รวมทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน การมีสวนรวมอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 

มีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

ระดับการมีสวนรวม 

x  SD แปลความ มาก
ที่สุด 

มาก นอย 
นอย
ที่สุด 

1 .  มีส วนร วมรั บผลประ โยชน จาก
กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

21.61 41.74 26.71 9.94 2.95 .93 มาก 

2. ไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
จากการรวมทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน 

14.31 48.37 34.88 8.94 2.81 .87 มาก 

  ภาพรวม                                                    2.88     .90         มาก 
  
 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล พบวา ประชาชน
มีสวนรวมของในการพัฒนาชุมชน อันดับแรก ในเรื่องการมีสวนรวมสังเกตการณการทํางานของ ผูรับจางภายนอก
ที่มาทํางานพัฒนาในชุมชน การมีสวนรวมอยูในระดับนอย รองลงมาเร่ือง การมีสวนติดตามผลการดําเนินงานของ
การพัฒนาในชุมชน การมีสวนรวมอยูในระดับนอย ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13  วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



มีสวนรวมในการประเมินผล 

ระดับการมีสวนรวม 

x  SD แปลความ มาก
ที่สุด 

มาก นอย 
นอย
ที่สุด 

1. มีสวนรวมสังเกตการณการทํางาน 
ของผูรับจางภายนอกท่ีมาทํางานพัฒนา 
ในชุมชน 

12.29 36.47 28.60 22.64 2.49 .96 นอย 

2. มีสวนติดตามผลการดําเนินงานของ 
การพัฒนาในชุมชน 

15.11 28.99 32.21 23.69 2.46 .91 นอย 

 ภาพรวม                2.47     .93        นอย 
 
 การเปรียบเทียบเพศกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน พบวา คา Sig. = .018 แสดงวา ประชาชนท่ีมี
เพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

เพศ จํานวนคน x  SD t Sig. 

ชาย 159 2.56 .97 -2.21 .018* 
หญิง 218 2.76 .86   

  
 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการทดสอบ LSD พบวา ประชาชนท่ีมีอายุ
ตางกัน มีการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไดแกประชาชนที่มี
อายุต่ํากวา 20 ป มีการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนนอยกวาประชาชนท่ีมีอายุ 51 ปขึ้นไป,ประชาชนที่มีอายุ 20 
ปขึ้นไป-30 ป มีการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนนอยกวาประชาชนท่ีมีอายุ 51 ป ขึ้นไป และประชาชนท่ีมีอายุ 31 
ปขึ้นไป-40 ป มีการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน นอยกวาประชาชนท่ีมีอายุ 51 ปขึ้นไป 
  

อายุ x  
ต่ํากวา 20 

ป 

20 ป 
ขึ้นไป 
- 30 ป 

31 ป 
ขึ้นไป 
- 40 ป 

41 ป 
ขึ้นไป 
- 50 ป 

51 ปขึ้นไป 

ต่ํากวา 20 ป 2.48 -    -.51* 
20 ปขึ้นไป-30 ป 2.43  -   -.56* 
31 ปขึ้นไป-40 ป 2.61   -  -.48* 
41 ปขึ้นไป-50 ป 2.73    -  

51 ปขึ้นไป 2.99     - 
 
 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการทดสอบ LSD พบวา ประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก 
ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน นอยกวา ประชาชนท่ีมีการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี, ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนนอยกวา 
ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี และประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนนอยกวา ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวา ปริญญาตรี 
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การศึกษา x  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตร ี
สูงกวา 

ปริญญาตร ี
ประถมศึกษา 2.71 -   -.59* 
มัธยมศึกษา 2.57  -  -.62* 
ปริญญาตร ี 2.60   - -.46* 

สูงกวาปริญญาตร ี 3.02    - 
 
 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยเปนรายคู ดวยวิธีการทดสอบ LSD พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพ
ตางกัน มีการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแกประชาชนท่ีมี
อาชีพขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนมากกวา ประชาชนท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน, ประชาชนที่มีอาชพีขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนมากกวา ประชาชนท่ี
มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว, ประชาชนที่มีอาชีพขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
มากกวา ประชาชนที่มีอาชีพรับจาง, ประชาชนที่มีอาชีพขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนมากกวา ประชาชนท่ีมีอาชีพคาขาย และประชาชนที่มีอาชีพขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจมีการมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนมากกวาประชาชนท่ีมีอาชีพเกษตรกร/ ทําสวน/ ทําไร/ ทํานา 
 

อาชีพ x  
ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน 
บริษัท 
เอกชน 

ประกอบ 
ธุรกิจ

สวนตัว 
รับจาง คาขาย 

เกษตรกร/ 
ทําสวน/ 

ทําไร/ ทํานา 
ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

2.96 - .57* .47* .64* .50* .51* 

พนักงาน 
บริษัทเอกชน 

2.59  -     

ประกอบธุรกิจ 
สวนตัว 

2.69   -    

รับจาง 2.73    -   
คาขาย 2.65     -  
เกษตรกร/ 
ทําสวน/ ทาํไร/
ทํานา 

2.56      - 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน พบวาโดยภาพรวมระดับของการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาชุมชน อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ กมล เข็มนาจิตร (2557) พบวา ปจจัยท่ีมี
ผลตอการมีสวนรวมของประชาชน ในภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรพงษ บํารุงพันธ (2558) 
พบวา ผูนําชุมชนมีสวนรวมในการรับรูปญหาในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมคิด ศรีสิงห (2558) พบวา 
ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนากิจกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งอาจกลาวไดวา ในทุก
โครงการของการพัฒนาชุมชนนั้น ประชาชนท่ีอยูในชุมชนทุกคนยอมมีสวนไดรับผลประโยชน ไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออม ซึ่งโครงการทุกโครงการพัฒนานั้น ยอมสงผลใหชีวิตความเปนของประชาชนดีขึ้นดวย จึงทําใหระดับการ
ประเมินผลการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนออกมาในระดับมาก ผูวิจัยอภิปรายเปนรายดานได ดังนี้  
   1.1 ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในระดับมาก ซ่ึงอาจกลาวไดวาการมีสวน
รวมในการตัดสินใจมีระดับอยูในระดับมาก เนื่องจากประชาชนไดมีสวนรวมประชุมเพื่อนําเสนอเรื่องตางๆ ท่ีมีความ
จําเปนในการพัฒนา มีสวนในการตัดสินใจวางแผนข้ันตอนการดําเนินงานของกิจกรรม และ มีสวนรวมกําหนดแหลง
ของทรัพยากรท่ีจะใชในกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชน 
   1.2 ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมในระดับมาก ซึ่งอาจกลาวไดวาการมีสวน
รวมในการดําเนินงานมีระดับอยูในระดับมาก เนื่องจากประชาชนมีสวนรวมออกแรงในการทํากิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อพัฒนามีสวนรวม สนับสนุนทรัพยสินเงินทองเพ่ือใชในการทํากิจกรรม และมีสวนรวมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ 
เพื่อใชในการทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน  
   1.3 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวมในระดับมาก ซ่ึงอาจกลาวไดวา การมี
สวนรวมในการรับผลประโยชน มีระดับอยูในระดับมากเนื่องจาก ประชาชนมีสวนรวมรับผลประโยชนจากกิจกรรม
โครงการพัฒนาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน และไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการรวมทํากิจกรรมโครงการพัฒนา 
   1.4 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในระดับนอย ซ่ึงอาจกลาวไดวาการมี
สวนรวมในการประเมินผลมีระดับอยูในระดับนอย เนื่องจากประชาชนยังไมมีสวนรวมสังเกตการณ การทํางานของ
ผูรับจางภายนอกท่ีมาทํางานพัฒนาในชุมชน และยังไมคอยไดมีสวนติดตามผลการดําเนินงานของโครงการท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาตางๆ ในชุมชน 

2. การเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ผลการวิจัย พบวา 
   2.1 ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556) พบวา เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน แตขัดแยง
กับงานวิจัยของ วชิราวรรณ นิลเกตุ (2553) ประชาชนที่มีเพศตางกัน พบวา ระดับการมีสวนรวมโดยรวมในทุกดาน
ไมแตกตางกัน อาจกลาวไดวา ในปจจุบันผูหญิง มีบทบาทในสังคม ในหลายๆ เร่ืองเสมอภาคกับผูชาย ทําใหผูหญิงมี
สิทธิ์ มีเสียงในการแสดงออกในการมีสวนรวมมากข้ึนจากในอดีต ท่ีผานมา 
   2.2 ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรเจิด สอพิมาย (2550) พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ อรทัย พระทัด 
(2558) พบวา ดานการมีสวนรวมการ รับผลประโยชน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจกลาวได
วา ประชาชนท่ีมีอายุนอยอาจจะยังไมเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม ยังมองไมออกวาการมีสวนรวมสําคัญ
เพียงใด ซึ่งตางจากประชาชนท่ีมีอายุมากกวา ที่มีประสบการณในหลายๆ ดาน มองภาพไดกวางกวา และ            
เห็นความสําคัญ และความจําเปนของการมีสวนรวม ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน จึงมีระดับการมีสวนรวมตางกัน 
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   2.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ วชิราวรรณ นิลเกตุ  (2553) พบวา ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาโดยรวมรายดานแตกตางกัน และงานวิจัยของ นุสรา พันธรักษ (2555) 
พบวา ระดับการศึกษาตางกัน มีระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจกลาวไดวา ประชาชนท่ีไดรับการศึกษามากกวา ยอมเขาใจเรื่องของการมีสวนรวมไดมาก 
เนื่องจากในทุกกระบวนการของการศึกษานั้น ตองเกิดการมีสวนรวมทุกขั้นตอน จึงทําใหผูที่มีการศึกษาในระดับท่ี
สูงกวา สามารถเขาใจ และเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมโดยเฉพาะการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนได
มากกวาผูที่มีการศึกษานอย 
   2.4 ประชาชนที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ บรรเจิด สอพิมาย (2550) พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่นแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ รัฐพงศ บุญญานุวัตร 
(2552) พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ วชิราวรรณ นิลเกตุ (2553) พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีสวน
รวมในการพัฒนาโดยรวมรายดานแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจกลาวไดวา ประชาชนท่ี
ตางอาชีพกัน ยอมมีมุมมอง และประสบการณที่เกิดจากความเคยชินในการประกอบอาชีพของตน จึงอาจทําใหเกิด
ความแตกตาง เร่ืองความคิดเห็นในการมีสวนรวม 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรกําหนดนโยบายดานการมีสวนรวมในการประเมินผล กระตุนใหประชาชน มีสวนติดตามผลการ
ดําเนินงานของการพัฒนาในชุมชน  
 2. ควรกําหนดนโยบายดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในการพัฒนาชุมชนเพ่ือ ใหประชาชนไดมี
โอกาสออกมามีสวนรวม 
ขอเสนอแนะการนําไปประยุกตใช 
 1. มอบหมายใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมสังเกตการณ และตรวจสอบการทํางานของ  ผูรับจาง
ภายนอกท่ีมาทํางานพัฒนาในชุมชน เพื่อควบคุม และติดตามการทํางานพัฒนาใหไดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. จัดใหมีโครงการพัฒนาชุมชนท่ีประชาชนทุกคนไดมีโอกาสออกมารวมกันดําเนินงาน  
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 2. ควรศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ใหครบทุกชุมชนเพ่ือนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาวิจัยมาพัฒนาภาพรวมของการมีสวนรวมในท้ังอําเภอ และจังหวัด 
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ปจจัยที่สัมพันธกับการฝากครรภครบตามนัดของหญิงตั้งครรภวัยรุน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 
องคท่ี 17 
 
Factors associated with a prenatal care appointment of pregnant teenagers.                        
at Somdejprasangkharach XVII hospital

 
ผูวิจัย นวรัตน  พระเทพ 
 สมพร  ลอยความสุข 
 มยุรี  เชาวนปรีชา 
 ชูขวัญ  ปนสากล 
 อาจารยคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการฝากครรภครบตามนัดของหญิง
ตั้งครรภวัยรุน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 246 ราย ที่ฝาก
ครรภในชวงเดือนมกราคม- ธันวาคม 2560 เก็บขอมูลจากฐานขอมูลของแผนกฝากครรภ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบเก็บ
ขอมูลประกอบดวย อายุ การศึกษา อาชีพ จํานวนคร้ังของการตั้งครรภ จํานวนคร้ังของการคลอด อายุครรภเมื่อมาฝาก
ครรภครั้งแรก และจํานวนคร้ังของการมาฝากครรภตามนัด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติสหสัมพันธ
ของเพียรสัน พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมาฝากครรภครบตามนัดไดแก จํานวนครั้งของการตั้งครรภ  จํานวน
คร้ังของการคลอด และอายุครรภเมื่อมาฝากครรภครั้งแรก สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการมาฝากครรภครบตาม
นัดไดแก อายุ การศึกษา และอาชีพ ผลการวิจัยครั้งนี้นําไปใชไดดังนี้ 1) หนวยงานท่ีเก่ียวของในการดูแลหญิงตั้งครรภ
วัยรุนรวมกันจัดกิจกรรมรณรงคใหหญิงตั้งครรภวัยรุนมาฝากครรภในชวงไตรมาสแรกของการต้ังครรภ 2) แผนกรับฝาก
ครรภใชเปนแนวทางจัดบริการที่เหมาะสมกับหญิงตั้งครรภวัยรุน 3) เปนแนวทางใหหนวยงานหรือผูที่สนใจศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพดานสถานภาพสมรส และดานอื่นๆของหญิงตั้งครรภวัยรุน  
 
คําสําคัญ : หญิงตั้งครรภวัยรุน การมาฝากครรภตามนัด 
 
Abstract 

This research is descriptive research. To study factors related to prenatal care of 
pregnant teenagers at Somdejprachasakorn XVII Hospital, Song Phi Nong District, Suphan 
Buri Province, 246 cases of antenatal care during January to December 2017 were collected 
from the antenatal clinic. The instruments used for data collection included age, education, 
occupation, number of pregnancies, number of labor, age of pregnancy at first antenatal clinic 
and the number of antenatal visits. Data were analyzed using descriptive statistics. And 
Pearson's correlation statistics. Factors related to antenatal care include: Number of 
pregnancies, number of labor and age of pregnancy at first antenatal clinic. Factors that did not 
correlate with antenatal care were the age, education, and occupation. The results of this 
research were as follows: 1) The concerned agencies jointly organized activities to promote 
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pregnant teenagers in prenatal care during the first trimester of pregnancy. 2) The antenatal care 
service was used as a guideline for providing services to pregnant teenagers. 3) A qualitative study 
on the marital status and others of pregnant teenagers.

Keyword : Teenage pregnancy Prenatal care appointment

 

บทนํา 
จากการสํารวจสถิติการคลอดในป 2555 พบวามีการคลอดจากแมวัยรุนอายุ 10-19 ป รอยละ 16.3 ของการ

คลอดทั้งหมด เฉล่ียมีการคลอด 15 คนตอชั่วโมง และพบวาวัยรุนท่ีคลอดมักเปนการตั้งครรภไมพรอม และไมไดรับการฝาก
ครรภหรือมาฝากครรภลาชา (นพวรรณ ศรีวงคพานิช, 2557, หนา 4) จึงเพ่ิมความเส่ียงตอภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภ 
สงผลใหทารกน้ําหนักตัวแรกคลอดนอย และอัตราคลอดกอนกําหนดสูง (นรุตม นิวัฒนกาญจนา, 2557, หนา289) 

การตั้งครรภในวัยรุนวาความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ไดแก  ภาวะซีดขณะต้ังครรภ เอชไอวี/เอดส 
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ภาวะตกเลือดหลังคลอด ภาวะปวยทางจิต นอกจากน้ีการต้ังครรภในวัยรุนยังมีผลตอ
สุขภาพทารกในครรภ โดยเพิ่มความเส่ียงตอทารกเสียชีวิตหลังคลอดภายใน 7 วัน ทารกเสียชีวิตหลังคลอดภายใน 42 
วัน ทารกคลอดกอนกําหนด ทารกแรกเกิดน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม และทารกมีความผิดปกติแตกําเนิด (กิตติพงศ แซ
เจ็ง และคณะ. บรรณาธิการ, 2558, หนา 10)  

ภาวะแทรกซอนตางๆที่เกิดขึ้นทั้งกับมารดาและทารก เนื่องจากวัยรุนสวนใหญขาดความรูเก่ียวกับผลและ
ภาวะแทรกซอน ทําใหการดูแลตนเองและการสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะต้ังครรภขาดประสิทธิภาพ (ศรุตยา 
รองเลื่อน และคณะ, 2555, หนา 25) การฝากครรภเปนการปองกัน และสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน อายุ
ครรภที่ฝากครรภครั้งแรกมีความสัมพันธกับภาวะแทรกซอนตางๆที่เกิดขึ้นท้ังกับมารดาและทารก (นภศพร ชัยมาโย 
และคณะ, 2559, หนา 106) การศึกษาของสุภาวดี เครือโชติกุล (2557, หนา 10) พบวา เม่ือมาฝากครรภหญิงตั้งครรภ
วัยรุนตองการความรู 7 อันดับแรกคือ การเจริญเติบโตของทารกในครรภ วิธีการฝกการบรรเทาการเจ็บครรภ วิธีการ
ดูแลตนเองขณะเจ็บครรภคลอด วิธีการดูแลทารก วิธีอาบน้ําทารก วิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม และวิธีการสังเกตอาการ
ผิดปกติของมารดาภายหลังคลอด โดยการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภวัยรุน ที่เหมาะสมกับความตองการดานสุขภาพ
แลว จะชวยปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆที่เกิดขึ้นท้ังกับมารดาและทารกได (วาสนา ถิ่นขนอน และ วิลาวัณย 
ชมนิรัตน, 2555, หนา 26)  

ดังนั้นหากหญิงตั้งครรภวัยรุนไดรับการดูแลสุขภาพอยางถูกตองจากบุคลากรทางการแพทย หรือเจาหนาท่ี
สาธารณสุข ไดรับคําแนะนําการปฏิบัติตัวใหถูกตองเหมาะสม ท้ังนี้การฝากครรภและไดรับการตรวจครรภอยาง
สม่ําเสมอตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการฝากครรภคุณภาพ หญิงตั้งครรภตองมาฝากครรภตามนัด
อยางนอย 5 คร้ัง จะชวยใหมารดาและทารกปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซอนและมีสุขภาพแข็งแรง  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการมาฝากครรภตามนัดของหญิงตั้งครรภวัยรุน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นิยามศัพท 
 การฝากครรภครบตามนัด หมายถึง การมาฝากครรภของหญิงตั้งครรภวัยรุนอายุ 15-19 ป ตามวันนัดที่ระบุใน
วันนัดของแผนกฝากครรภ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 5 คร้ัง 
ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองการฝากครรภคุณภาพ  

 
วิธีการวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัย เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยการเก็บขอมูลยอนหลังจากฐานขอมูลของแผนกฝากครรภ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ หญิงตั้งครรภวัยรุนอายุ 15-19 ป จํานวน 246 ราย ซึ่งมีการ
บันทึกขอมูลครบถวนประกอบดวย อายุ การศึกษา อาชีพ อายุครรภที่มาฝากครรภคร้ังแรก จํานวนคร้ังของการตั้งครรภ 
จํานวนคร้ังของการคลอด และจํานวนคร้ังของการมาฝากครรภตามนัด ท่ีมาฝากครรภที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
องคที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี ในชวงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบเก็บขอมูลจากเวชระเบียนที่ผูวิจัยสรางข้ึน จํานวน 8 ขอ ประกอบดวยขอมูล
เรื่องอายุ การศึกษา อาชีพ จํานวนครั้งของการตั้งครรภ จํานวนครั้งของการคลอด อายุครรภเมื่อมาฝากครรภครั้งแรก 
และจํานวนคร้ังของการมาฝากครรภตามนัด การหาคุณภาพของเครื่องมือ การหาความตรงตามเนื้อหาของแบบเก็บ
ขอมูล นําไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการทดสอบและวัดผล
การศึกษา 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาล 2 คน จากนั้นผูวิจัยปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ และ
นําไปใชเก็บขอมูล  

 
 
 
 

ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของ 
หญิงตั้งครรภวัยรุน 

1. อายุ  
2. การศึกษา  
3. อาชีพ  
4. จํานวนคร้ังของการตั้งครรภ  
5. จํานวนคร้ังของการคลอด  
6. อายุครรภเมื่อมาฝากครรภครั้งแรก  
7. จํานวนคร้ังของการมาฝากครรภตามนัด  
 

การมาฝากครรภครบตามนัด 
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การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยยื่นขออนุญาตการทําวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และขอ
อนุญาตเก็บขอมูลจากแผนกรับฝากครรภ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17 อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เม่ือไดรับการอนุมัติแลวจึงเร่ิมศึกษาวิจัย 

 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลของหญิงตั้งครรภวัยรุน (n=246)  

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

อายุ (ป) (x̄=17.19±1.32) 
15 
16 
17 
18 
19 

 
37 
38 
58 
67 
46 

 
15.00 
15.40 
23.60 
27.20 
18.70 

การศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
8 
80 
158 

 
3.30 
32.50 
64.20 

จํานวนคร้ังของการตั้งครรภ (ครั้ง) 
 1 
 2 
 3 

 
209 
35 
2 

 
85.00 
14.20 
0.80 

จํานวนคร้ังของการคลอด (คร้ัง) 
 0 
 1 

 
228 
18 

 
92.70 
7.30 

จํานวนคร้ังที่มาฝากครรภตามนัด (คร้ัง) 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 
16 
72 
55 
56 
47 

 
6.50 
29.30 
22.40 
22.80 
19.10 
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 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาหญิงตั้งครรภวัยรุนสวนใหญมีอายุ 18 ป จํานวน 67 ราย (รอยละ 27.20) 
รองลงมาอายุ 17 ป (รอยละ 23.60) อายุเฉล่ีย 17.19±1.32 ป สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 
158 ราย (รอยละ 64.20) รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 80 ราย (รอยละ 32.50) อาชีพสวน
ใหญเปนนักเรียน จํานวน 157 ราย (รอยละ 63.80) รองลงมามีอาชีพรับจาง จํานวน 44 ราย (รอยละ 17.90) อายุครรภ
เมื่อมาฝากครรภคร้ังแรกอยูในชวง 31-36 สัปดาห จํานวน 63 ราย (รอยละ 25.60) รองลงมาอยูในชวง 25-30 สัปดาห 
จํานวน 52 ราย (รอยละ 21.14) สวนใหญตั้งครรภคร้ังแรก จํานวน 209 ราย (รอยละ 85.00) รองลงมาตั้งครรภคร้ังที่ 2 
จํานวน 35 ราย (รอยละ 14.20) สวนใหญยังไมเคยคลอด จํานวน 228 ราย (รอยละ 92.70) และสวนใหญมาฝากครรภ
ตามนัด 2 ครั้ง จํานวน 72 ราย (รอยละ 29.30) รองลงมา 4 คร้ัง จํานวน 56 ราย (รอยละ 22.80)  
 
ตารางที่ 2 วิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับการฝากครรภครบตามนัดของหญิงต้ังครรภวัยรุน ดวยสถิติสหสัมพันธของ

เพียรสัน  
ตัวแปร r p-value 

อายุ -.122 .223 
การศึกษา -.153 .878 
อาชีพ -.883 .378 
อายุครรภเมื่อมาฝากครรภคร้ังแรก -.591 �.001 
จํานวนคร้ังของการตั้งครรภ -.182 .047 
จํานวนคร้ังของการคลอด -.157 .014 
 
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา  
 ปจจัยที่สัมพันธกับการมาฝากครรภครบตามนัดไดแก อายุครรภเมื่อมาฝากครรภครั้งแรก และจํานวนครั้งของ
การตั้งครรภ สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการมาฝากครรภครบตามนัดไดแก อายุ การศึกษา และอาชีพ  
 

อภิปรายผล 
ปจจัยที่สัมพันธกับการมาฝากครรภครบตามนัด  
อายุครรภเมื่อมาฝากครรภคร้ังแรก 

อายุครรภปกติจะอยูในชวง 37-40 สัปดาห อายุครรภจึงสงผลตอจํานวนครั้งของการนัดฝากครรภ เนื่องจาก
แนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองการฝากครรภคุณภาพ ไดแก 

การนัดครั้งที่ 1 เมิ่ออายุครรภ �12 สัปดาห 
การนัดครั้งที่ 2 เมิ่ออายุครรภ 18 สัปดาห ±2 สัปดาห 
การนัดครั้งที่ 3 เมิ่ออายุครรภ 26 สัปดาห ±2 สัปดาห 
การนัดครั้งที่ 4 เมิ่ออายุครรภ 32 สัปดาห ±2 สัปดาห 
การนัดครั้งที่ 5 เมิ่ออายุครรภ 38 สัปดาห ±2 สัปดาห 

ดังนั้นอายุครรภเมื่อมาฝากครรภคร้ังแรกจึงสงผลตอจํานวนครั้งของการมาฝากครรภ กลาวคือถามาฝากครรภ
คร้ังแรกในชวง �12 สัปดาห จะไดรับการนัดไมต่ํากวา 4 ครั้งกอนคลอด แตถามาต้ังแต 18 สัปดาหขึ้นไป จะไดรับการ
นัดต่ํากวา 4 คร้ังกอนคลอด 
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จํานวนครั้งของการตั้งครรภ 
 การวิจัยคร้ังนี้พบวาหญิงตั้งครรภวัยรุนสวนใหญตั้งครรภแรก จํานวน 209 ราย (รอยละ 85.00) และจากการ

สังเกตขณะผูวิจัยนิเทศนิสิตพยาบาลแผนกฝากครรภ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 พบวาหญิงตั้งครรภ
วัยรุนครรภแรกจะพักอาศัยอยูกับพอ แม หรือผูปกครอง จึงไดรับการดูแลและพาไปฝากครรภตามนัดทุกครั้ง ในขณะท่ี
หญิงตั้งครรภวัยรุนที่เคยต้ังครรภมาแลว มีประสบการณการตั้งครรภเมื่อพบวาการตั้งครรภครั้งนี้ไมไดกอใหเกิดปญหา
สุขภาพ จึงมีความเปนไปไดที่หญิงตั้งครรภวัยรุนที่เคยตั้งครรภมาแลวจะมาฝากครรภเมื่ออายุครรภมากกวา 12 สัปดาห 
ดังนั้นจํานวนคร้ังของการมาฝากครรภจึงไมครบตามเกณฑคุณภาพ 
จํานวนครั้งของการคลอด  

อธิบายไดวาหญิงตั้งครรภวัยรุนที่มีประสบการณการตั้งครรภและการคลอด เมื่อพบวาการตั้งครรภครั้งนี้ไมได
กอใหเกิดปญหาสุขภาพ จึงมีความเปนไปไดที่หญิงตั้งครรภวัยรุนท่ีเคยตั้งครรภมาแลวจะมาฝากครรภเมื่ออายุครรภ
มากกวา 12 สัปดาห ดังนั้นจํานวนคร้ังของการมาฝากครรภจึงไมครบตามเกณฑคุณภาพ 
ปจจัยที่ไมสัมพันธกับการมาฝากครรภครบตามนัด 
อายุ การศึกษา และอาชีพ 

อธิบายไดวาหญิงตั้งครรภวัยรุนอายุ 15-19 ป การศึกษาตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
มีอาชีพตางๆรวมถึงการวางงาน ไมมีความแตกตางกันในการมาฝากครรภครบตามนัด หรือกลาวไดวาอายุ การศึกษา 
และอาชีพ ไมมีความสัมพันธกับการมาฝากครรภครบตามนัด 

 
ขอเสนอแนะ 

1) หนวยงานท่ีเก่ียวของในการดูแลหญิงตั้งครรภวัยรุนรวมกันจัดกิจกรรมรณรงคใหหญิงตั้งครรภวัยรุนมาฝาก
ครรภในชวงไตรมาสแรกของการต้ังครรภ  

2) แผนกรับฝากครรภใชเปนแนวทางจัดบริการท่ีเหมาะสมกับหญิงตั้งครรภวัยรุน  
3) เปนแนวทางใหหนวยงานหรือผูที่สนใจศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพดานสถานภาพสมรส และดานอ่ืนๆของหญิง

ตั้งครรภวัยรุน 
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ความสัมพันธระหวางภาวะสุขภาพกับระดับคุณภาพชีวิตของ ผูสูงอายุโรคไมติดตอเรื้อรังที่มารับ
บริการในโรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพ ตําบลบึงคําพรอย หมู 11 อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
The Relation between Health Status and Quality of Life among the Elderly with 

Chronic Non - Communicable Diseases at the Health Promoting Hospital Tambon 

Bueng KhamPhroi Moo11 Lumlukka District ,Pathumthanee Province.

 
ผูวิจัย     นาวาอากาศโทหญิง เสาวณีย  ระพีพรกุล  
 สาขา พยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะสุขภาพกับระดับคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุโรคไมติดตอเร้ือรังที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงคําพรอย หมู11 อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดแกผูสูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวน 64 คน เปนผูที่
สามารถพูดคุยสื่อสารดวยภาษาไทยไดดีและยินยอมในการเขารวมงานวิจัย เปนผูที่มารับบริการในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ตําบลบึงคําพรอย หมู 11 อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผูวิจัยใชชุดเครื่องมือประเมินสุขภาพ
ผูสูงอายุแบบสมบูรณ ประกอบดวยแบบประเมินภาวะสุขภาพของผูสูงอายุที่มีขอมูลท่ัวไป คําถามเกี่ยวกับ 
การรับรูภาวะสุขภาพ โรคและการเจ็บปวย ปญหาสําคัญ และพฤติกรรมสุขภาพทางกาย ดานสุขภาพจิตใชแบบวัด
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุไทย (Thai Geriatic Depression Scale: TGDS) ซ่ึงมีขอคําถาม 30 ขอ เพื่อประเมิน
ความรูสึกของผูถูกทดสอบ และแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ (World Health Organization 
Quality of Life - BRIEF: WHOQOL–BREF–THAI) มีขอคําถาม 26 ขอ ประกอบดวยองคประกอบ ของคุณภาพ
ชีวิต 4 ดาน คือ ดานรางกาย (Physical domain) ดานจิตใจ (Psychological domain) ดานความสัมพันธทาง
สังคม (Social relationships) และดานสิ่งแวดลอม (Environment) วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูสูงอายุ
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหความสัมพันธ ใชสถิติ t-test, one-way ANOVA และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson Correlation) 

ผลการศึกษา คนพบวาผูสูงอายุรอยละ 71.8 มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง แยกเปนรายดานคือ
สุขภาพกาย รอยละ 84.4 ดานจิตใจ รอยละ70.3 ดานสัมพันธภาพทางสังคม รอยละ 57.8 และ ดานสิ่งแวดลอม
ปานกลาง รอยละ 54.7 สวนดานความสัมพันธพบวาอายุมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับนอยกวา 0.05 (r =.925) สุขภาพกายดานการรับรูภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิต
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนอยกวา 0.01 และดานปญหาสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพคือ ดานการเคลื่อนท่ี              
(เดินลําบาก) ปญหาการนอนกรนมีความสัมพันธในทางลบกับระดับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับนอยกวา 0.05 (t = -2.29 ,-2.01) และดานสุขภาพจิตมีความพันธกับระดับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับนอยกวา 0.01 (r = 591) หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจัดโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมภาวะสุขภาพ
ผูสูงอายุที่เปนโรคไมติดตอเร้ือรังใหมีความรูในการดูแลตนเองอยางเหมาะสม รวมท้ังโครงการสงเสริมใหผูสูงอายุมี
บทบาทในสังคมมากข้ึน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดีขึ้น 
 
คําสําคัญ : ภาวะสุขภาพ, ผูสูงอายุ, โรคไมติดตอไมเรื้อรัง, คุณภาพชีวิต  
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Abstract

 The purpose of this research was to study the relation between health status 
and level of quality of life among the elderly with chronic non - communicable diseases at 
the Health Promoting Hospital at Tambon Bueng Kham Phroi Moo 11 Lumlukka District 
Pathumthanee Province. The sample group consisted of 64 elderly who volunteered to 
participate in this study. All of them were 60 years old or more and had at least one of 
chronic non - communicable disease and got the services from this hospital. The research 
instruments were included the questionnaires of personal data, the Elderly Health Profile, 
Thai Geriatric Depression Scale (TGDS) and questionnaires of the World Health 
Organization Quality of Life Brief – Thai (WHOQOL-BREF-THAI). The statistics used for 
the data analysis were t-test, one-way ANOVA and Pearson correlation.

The results of the study were revealed that overall quality of life was at the 
moderate level (71.8%). The scores of the quality of life of physical domain, psychological 
domain, social relationship and environmental also were at the moderate level with 84.4%,
70.3 %, 57.8 and 52.5%, respectively. In addition the study found that age was significantly 
associated with quality of life at p<0.05(r=.925). The health status found that the health 
perception was significantly associated with quality of life at p<0.01(F= 8.50), moving and 
snoring problems were significantly negative associated with quality of life at p<0.05 (t=-
2.29 and 2.01,respectively)and mental health was significantly associated with quality of 
life at p<0.01 (r=.591). Therefore, the relevant agencies should organize the project to 
promote the health status and social status of the elderly which can improve the quality of 
life among the elderly with non - communicable diseases.

Key Word : Health status, Elderly with non-communicable disease, Quality of life

 

บทนํา  
 สถานการณสังคมไทยในปจจุบันประชากรผูสูงอายุซึ่งหมายถึงผูที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป มีจํานวนมาก
ถึง 11 ลานคน คิดเปนรอยละ 17 ของประชากรท้ังหมด 65.5 ลานคน ซึ่งถือเปนสังคมผูสูงวัย (Aging Society)            
ในป พ.ศ.2560 ที่ผานมา(บรรลุ ศิริพานิช,2560) และคาดวาจะเปนสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society)            
ในอีกไมชานี้ วัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของรางกาย การทําหนาท่ีของรางกายสวนตาง ๆ เสื่อม
ถอยลง ท้ังในเร่ืองสายตาท่ีมองเห็นไมชัดเจน หูตึง ฟนผุหรือหลุด ซึ่งการสูญเสีย ระบบขับถายเสื่อมถอย ทําใหเสี่ยง
ตอการเกิดโรคโดยเฉพาะโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว พบวาผูสูงอายุมากกวาครึ่งหนึ่งมีโรคเรื้อรัง/ประจําตัวเปน
ผูสูงอายุหญิงมากกวาผูสูงอายุชาย สําหรับแนวโนมการเกิดโรคเร้ือรัง/ประจําตัว 3 ลําดับแรก ระหวาง พ.ศ.2546 – 
2552 ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคของตอมไรทอ และโรคระบบกลามเนื้อ เสนเอ็น กระดูกและขอ          
โดยโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคของตอมไรทอ มีแนวโนมสูงข้ึนอยางมากอยางตอเนื่อง (วิพรรณ ประจวบ
เหมาะ และศิริวรรณ ศิริบุญ,2552) จากการเปล่ียนแปลงในทางเสื่อมลงในทุกดาน เปนเหตุใหเกิดปญหาโรค         
ไมติดตอเรื้อรัง ทําใหผูสูงอายุไมสุขสบาย ชวยเหลือตนเองไดนอยลง ไมสามารถทํางานไดดังเดิมจากเกษียณอายุงาน 
รายไดนอยลง ชวยเหลือตัวเองไดนอยลงและตองพึ่งพิงผูอื่นมากข้ึน และบทบาททางสังคมลดลง ทําใหผูสูงอายุเกิด
ความเครียด วิตกกังวล ไมมีความสุข ทอแท และไรคา สงผลจนกลายเปนปญหาทางดานสุขภาพจิตในที่สุด 

จากการศึกษาขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพ ท้ังดาน
รางกายและจิตใจ ซึ่งหากเกิดผูสูงอายุเกิดปญหาสุขภาพแลว ยอมกระทบตอคุณภาพชีวิต ตอผูสูงอายุเหลานั้น 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสัมพันธของภาวะสุขภาพกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่เปนโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีมา
ใชบริการที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบึงคําพรอย หมู 11 อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)  
ประชากรที่ศึกษา 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผูสูงอายุที่เปนโรคไมติดตอเรื้อรังที่มารับบริการท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบึงคําพรอย หมู 11 อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560 คํานวณ
ขนาดตัวอยางจากขอมูลประชากรผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคไมติดตอเรื้อรังโดยใชสูตรการคํานวณ  (Wayne 
W.D.,2538) ดังนี้  
  n    = N p (1-p) z21-α/2 
      d2 (N-1) + p (1-p)  
  Population (N)   =  200 
  Proportion (p)   =  0.58 
  Error (d)    =  .1 
  Alpha (α)   =  0.05  
  Sample size (n)  =  64  

ตัวแปรตาม  ตัวแปรตน 

สุขภาพกาย 
- การรับรูภาวะสุขภาพ  
- โรคและการเจ็บปวย  
- ปญหาสาํคัญของผูสูงอายุ 
- พฤติกรรมสุขภาพ 

คุณภาพชีวิต 
- ดานรางกาย  
- ดานจิตใจ  
- ดานความสัมพนัธทางสังคม 
- ดานสิง่แวดลอม 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
- สถานภาพการสมรส 
- อาชีพ 
- ความเพียงพอของรายได 
- ระดับการศึกษา

สุขภาพจิต 

สุขภาพสังคม 
- ครอบครัวและสัมพันธภาพ  
- แหลงสนับสนนุดานการเงิน, 
 ดานผูดูแล, ดานจิตสงัคม 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยไดดัดแปลงและพัฒนาตามกรอบแนวคิดท่ีไดจาก
การทบทวนวรรณกรรม และศึกษาเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีใชในการประเมินผูสูงอายุ นํามาจัดทําเปนชุดเครื่อ งมือ
ประเมินสุขภาพผูสูงอายุแบบสมบูรณคือ แบบประเมินภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ (Elderly Health Profile)              
แบบประเมินสขุภาพจิตของผูสูงอายุ โดยใชแบบวัดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุไทย(Thai Geriatic Depression Scale:TGDS) 
(กรมสุขภาพจิต, 2537) และเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก ชุดยอ ฉบับภาษาไทย (The World 
Health Organization Quality of Life -Brief Thai: WHOQOL–BREF–THAI) (สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ
,2540) ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้  
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป จํานวน 9 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส อาชีพ หรือ
การทํางานในปจจุบัน รายได สถานภาพการอยูอาศัย ระดับการศึกษา  
 สวนที่ 2 สุขภาพกาย ไดแก ขอมูลทั่วไปดานสุขภาพกาย (4 ขอ) การรับรูภาวะสุขภาพ (3 ขอ) โรคและ
การเจ็บปวย (5 ขอ) ปญหาสําคัญของผูสูงอายุ (11ขอ) และพฤติกรรมสุขภาพ (9 ขอ) โดยปญหาสําคัญของผูสูงอายุ
มีเกณฑในการใหคะแนนคือ 
  1 หมายถึง  มี/เปน 
  2 หมายถึง  ไมมี/ไมเปน 

พฤติกรรมสุขภาพมีเกณฑในการใหคะแนนคือ 
  1 หมายถึง  ไมทําเลย 
  2 หมายถึง  ทําบางครั้ง 
  3 หมายถึง  ทําสม่ําเสมอ 
 สวนที่ 3 สุขภาพสังคม จํานวน 4 ขอ ไดแก สัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนแหลงสนับสนุนดาน
การเงิน แหลงสนับสนุนดานผูดูแล และแหลงสนับสนุนดานจิตสังคม 
สุขภาพสังคมมีเกณฑในการใหคะแนนคือ 
  1 หมายถึง  มี/เปน 
  2 หมายถึง  ไมมี/ไมเปน 
 สวนท่ี 4 สุขภาพจิตของผูสูงอายุ โดยใชแบบวัดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุไทย (Thai Geriatic Depression 
Scale : TGDS) ประกอบดวยขอคําถาม 30 ขอ เพื่อประเมินความรูสึกของผูถูกทดสอบ ในชวงหนึ่งสัปดาหที่ผานมา
มีคะแนนรวมระหวาง 0 -30 คะแนน เกณฑการใหคะแนนโดยกําหนดให ขอ 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29 และ 
30 ถาตอบ “ไมใช” ได 1 คะแนน ขอที่เหลือถาตอบวา “ใช” ได 1 คะแนน 
การแปลผล  
  คะแนน  ระหวาง 0 – 12 คะแนน   เปนคาปกติในผูสูงอายุ 
  คะแนน ระหวาง 13 – 18 คะแนน   เปนผูมีความเศราเล็กนอย 
  คะแนน ระหวาง 19 – 24 คะแนน  เปนผูมีความเศราปานกลาง 
  คะแนน ระหวาง 25 – 30 คะแนน  เปนผูมีความเศรารุนแรง 
  สวนที่ 5 เคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก ชุดยอ ฉบับภาษาไทย (The World Health 
Organization Quality of Life -Brief Thai: WHOQOL – BREF –THAI ) ประกอบดวยขอคําถาม 2 ชนิด คือ 
แบบภาวะวิสัย (Perceived objective) และอัตวิสัย (Self-report subjective) ประกอบดวย 26 ขอคําถามท่ีมี
ความหมายทางบวก 23 ขอ และขอคําถามท่ีมีความหมายทางลบ 3 ขอ แตละขอเปนมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับโดยใหผูตอบเลือกตอบ กลุมที่ 1 ขอความทางลบ 3 ขอ กลุมที่ 2 ขอความทางบวก 23 ขอ  
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กลุมที่ 1 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้ กลุมที่ 2 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้  
ตอบ ไมเลย ให 5 คะแนน ตอบ ไมเลย ให 5 คะแนน 
ตอบ เล็กนอย ให 4 คะแนน ตอบ เล็กนอย ให 4 คะแนน 
ตอบ ปานกลาง ให 3 คะแนน ตอบ ปานกลาง ให 3 คะแนน 
ตอบ เล็กนอย ให 2 คะแนน ตอบ มาก ให 2 คะแนน 
ตอบ มากที่สุด ให 1 คะแนน ตอบ มากที่สุด ให 1 คะแนน 

การแปลผล คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนน ต้ังแต 26 – 130 คะแนน  
โดยเมื่อผูตอบรวมคะแนนทุกขอไดคะแนนเทาไร สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑปกติที่กําหนดดังนี้  
 คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี  
 คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตกลาง ๆ  
 คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แบงระดับคะแนนคุณภาพชีวิต แยกออกเปนองคประกอบตาง ๆ ไดดังนี้  

องคประกอบ การมีคุณภาพชีวิตไมดี คุณภาพชีวิตกลางๆ คุณภาพชีวิตที่ดี 
1. ดานสุขภาพกาย 7 – 16 คะแนน 17 – 26 คะแนน 27 – 35 คะแนน 

2. ดานจิตใจ 6 – 14 คะแนน 15 – 22 คะแนน 23 – 30 คะแนน 

3. ดานสัมพันธภาพทางสังคม 3 – 7 คะแนน 8 - 11 คะแนน 12 – 15 คะแนน 

4. ดานสิ่งแวดลอม 8 – 18 คะแนน 19 – 29 คะแนน 30 – 40 คะแนน 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 26 – 60 คะแนน 61 – 95 คะแนน 96 – 130คะแนน 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดนําชุดเครื่องมือมาตรฐานประกอบดวย แบบประเมินภาวะ
สุขภาพของผูสูงอายุ (Elderly Health Profile) แบบประเมินสุขภาพจิตของผูสูงอายุ โดยใชแบบวัดภาวะซึมเศรา
ในผูสูงอายุไทย (Thai Geriatic Depression Scale: TGDS ) และเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก
ชุดยอฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI) นํามาตรวจสอบ ตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)  
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามขอมูลทั่วไป สุขภาพกาย สุขภาพสังคมไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และความ
เหมาะสมของภาษาที่ใชจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน แลวนําไปคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item 
object congruence) มีคาเทากับ .76 แลวนําขอเสนอแนะทั้งหมดมาปรับปรุงแกไขและตรวจสอบขอคําถามกับ
ผูทรงคุณวุฒิอีกครั้ง เพื่อใหมีความสมบูรณและชัดเจนกอนนําไปทดลองใชโดยนําไปทดสอบหาความเชื่อม่ันกับ
ผูสูงอายุที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมประชากรที่อยูในชุมชนแหงหนึ่งจํานวน 30 ราย แลวนําไปหาคาความเชื่อมั่น
โดยใชสูตรสัมประสิทธฺแอลฟาของครอนบาคไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .67 
2. การตรวจสอบความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability)  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบ ไปทดสอบหาความเชื่อมั่นกับผูสูงอายุที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุม
ประชากรที่อยูในชุมชนแหงหนึ่ง จํานวน 30 ราย แลวนําไปหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธฺแอลฟา
ของครอนบาคไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .70  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ขอความอนุเคราะหจากหัวหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงคําพรอย หมู 11 เพื่อชี้แจง
รายละเอียด และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยแนะนําตนเอง และชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยข้ันตอนการวิจัยการ
พิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง และขอความรวมมือในการตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ (Elderly Health 
Profile) ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป, สุขภาพกาย และสุขภาพสังคม (สุทธิชัย จิตะพันธกุล,2541). แบบประเมิน
สุขภาพจิตของผูสูงอายุ โดยใชแบบวัดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุไทย และแบบประเมินคุณภาพชีวิต โดยเครื่องชี้วัด
คุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL - BREF - THAI) แกผูเขารวมวิจัย พรอมท้ัง
อธิบายและตอบคําถามอยางละเอียด 
 3. กรณีกลุมตัวอยางมีปญหาเรื่องสายตา ไมสามารถอานแบบสอบถามได ผูวิจัยอาน แบบสอบถามใหกลุม
ตัวอยางฟงแลวใหตอบคําถาม ใชเวลาประมาณ 15 - 20 นาที 
 4. ผูวิจัยเปดโอกาสใหผูเขารวมวิจัยซักถามเพิ่มเติมและใหเวลาทําแบบสอบถามและตอบแบบสัมภาษณ 
คิดทบทวนกอนตอบคําถาม 
 5. ผูวิจัยตรวจสอบความความสมบูรณของขอมูลจากแบบสอบถามทุกชุด จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาประมวล 
จัดระเบียบขอมูล ลงรหัส และนํามาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการหาจํานวนรอยละ  
 2. ใชสถิติวิเคราะห (Analysis statistic) วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับ เพศ, 
สถานภาพสมรส, ระดับรายได, ความเพียงพอของรายได, ระดับการศึกษา, โรคและการเจ็บปวย, ปญหาสําคัญของ
ผูสูงอายุ, พฤติกรรมสุขภาพ, ครอบครัวและสัมพันธภาพ, แหลงสนับสนุนดานการเงิน แหลงสนับสนุนดานผูดูแล 
แหลงสนับสนุนดานจิตสังคม ใชสถิติ t-test, one-way ANOVA และใชสถิติ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson Correlation) หาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิต กับอายุ และสุขภาพจิต 
 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ แสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่  1 จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได               

ความเพียงพอของรายได และระดับการศึกษา (n= 64) 

ขอมูลทั่วไป  จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 10 15.6 

 หญิง 54 84.4 
อายุ (ป) 60-69 ป 40 62.5 
 70-79 ป 22 34.4 
 80 ป ขึ้นไป 2 3.1 
สถานภาพสมรส โสด 4 6.3 
 คู 330 46.9 
 หมาย 23 35.9 
 หยา / แยก 7 10.9 
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จากตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูสงอายุจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดความเพียงพอ
ของรายได และระดับการศึกษา ดังนี้ 
 ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 84.4 เปนเพศชายรอยละ 15.6 อายุที่พบสวนใหญ อยูระหวาง           
60 - 69 ป รอยละ 62.5 รองลงมาอายุ 70 - 79 ป รอยละ 34.4 และอายุ 80ปขึ้นไป รอยละ 3.1 โดยมีสถานภาพ
สมรสคิดเปนรอยละ 46.9 รองลงมาเปนสถานภาพหมายรอยละ 35.9 โสดรอยละ 6.3 สวนใหญไมไดทํางาน/
ทํางานบาน รอยละ 84.4 อาชีพรับจางและเปนขาราชการบํานาญ และรอยละ 4.7 และมีรายไดตอเดือน 1,001 – 
5,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.6 รองลงมามีรายไดต่ํากวา 1,000 บาท รอยละ 39.1 โดยมีรายไดเพียงพอรอยละ 
53.1 ผูสูงอายุสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 67.28 รองลงมาคือมัธยมศึกษา รอยละ 15.6 
สวนที่ 2 สุขภาพกายของผูสูงอายุ แสดงในตารางที่ 2 ตารางที่ 3 และตารางที่ 4 
ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตาม การรับรูภาวะสุขภาพ โรคและการเจ็บปวย (n= 64) 

สุขภาพกายของผูสูงอายุ                                               จํานวน               รอย

การรับรูภาวะสุขภาพ   ดีมาก    4   6.2  
    ดี    11  17.2  
   ปานกลาง   38  59.4  
  แย    11  17.2 
สุขภาพเมื่อเปรียบเทียบ   ดีกวา    17  26.5  
กับคนอื่นทีอายุเทากัน   เทากัน    35  54.7  
   ดอยกวา    12  18.8  
อุปกรณทางการแพทย   ไมมี    7  10.9 
/เคร่ืองชวยเหลือ   มี    54  84.4  
  ฟนปลอม   27  42.2 
  แวนตา    23  35.9 
  ไมเทา    7  10.9 

อาชีพ/การทํางาน ไมไดทํา/ทํางานบาน 54 84.4 
 รับจาง 3 4.7 
 ขาราชการบํานาญ 3 4.7 
 เกษตรกรรม 2 3.1 
 ธุรกิจสวนตัว 2 3.1 
รายไดตอเดือน  ต่ํากวา 1,000 บาท 25 39.1 
 1,000 – 5,000 บาท 26 40.6 
 5,001 – 10,000 บาท 6 9.4 
 มากกวา 10,000 บาทขึ้นไป 7 10.9 
ความเพียงพอของรายได เพียงพอ 34 53.1 
 ไมเพียงพอ 30 46.9 
ระดับการศึกษา ไมไดศึกษา 5 7.8 
 ประถมศึกษา 43 67.2 
 มัธยมศึกษา 10 15.6 
 ปริญญาตรีหรือสูงกวา 6 9.4 
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 จากตารางท่ี 2 ขอมูลดานสุขภาพกายของผูสูงอายุจําแนกตาม การรับรูภาวะสุขภาพ โรคและการเจ็บปวย ดังนี้ 
 ผูสูงอายุสวนใหญมีการรับรูภาวะสุขภาพวาอยู ในระดับปานกลาง  รอยละ 59.4 รองลงมา 
มีการรับรู ภาวะสุขภาพในระดับดี รอยละ 17.2 สุขภาพในระดับดีมาก รอยละ 6.2 การรับรูภาวะสุขภาพ              
4 เมื่อเปรียบเทียบในวัยเดียวกันอยูในระดับเทากัน รอยละ 54.7 และรับรูวาสุขภาพดีกวาในวัยเดียวกัน  
รอยละ 26.5 โดยสวนใหญใชอุปกรณทางการแพทย/เครื่องชวยเหลือคือฟนปลอม รอยละ 42.2 รองลงมาคือ 
แวนตารอยละ 35.9 และไมเทา รอยละ 10.9 
 
ตารางที่ 3 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามโรคและการเจ็บปวย ปญหาสําคัญของผูสูงอาย ุ(n=64)  
 

สุขภาพกายของผูสูงอายุ  จํานวน รอยละ 

โรคและการเจ็บปวย โรคความดันโลหิตสูง 50 78.1 
 โรคเบาหวาน 27 42.2 
 โรคหัวใจ 4 6.3 
 โรคมะเร็ง 3 4.7 
 โรคไขมันในเลือดสูง 15 23.4 
 ปญหาสําคัญของผูสูงอายุ หกลม 10 15.1 
 กลั้นปสสาวะไมอยู 24 37.5 
 ทองผูก/อุจจาระราด 18 28.1 
 การนอน 35 54.7 
 สูญเสียความจํา 35 54.7 
 การรับประทานอาหาร 19 29.7 
 การไดยิน 16 25 
 การมองเห็น 38 59.4 
 การเคลื่อนท่ี (เดินลําบาก) 26 40.6 

  

จากตารางที่ 3 สุขภาพกายของผูสูงอายุจําแนกตามโรคและการเจ็บปวย ปญหาสําคัญ และพฤติกรรม
สุขภาพผูสูงอายุ ดังนี้ 
 โรคที่พบในผูสูงอายุสวนใหญเปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 78.1 โรคเบาหวาน รอยละ 42.2 และ        
โรคไขมันในเลือดสูง รอยละ 23.4 ปญหาสําคัญที่พบในผูสูงอายุ ไดแก การมองเห็น รอยละ 59.4 รองลงมาคือ         
การนอนหลับ และ การสูญเสียความจํา เทากันคือ รอยละ 54.7 ปญหาในการเคล่ือนที่ (เดินลําบาก) คิดเปนรอยละ 40.6  
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ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมสุขภาพ ในรอบ 6 เดือนที่ผานมา (n= 64)  

พฤติกรรมสุขภาพกายของผูสูงอายุ                                     จํานวน              รอยละ 

การออกกําลังกาย  ไมเลย    4   6.3 
(ภายใน 6 เดือน)  บางครั้ง    26  40.6  
  สม่ําเสมอ   34  53.1  
ทํางานอดิเรก  ไมเลย    15  23.4  

  บางครั้ง    29  45.3  
  สม่ําเสมอ   20  31.3 

การสูบบุหร่ี  ไมเลย    59  92.2  
   บางครั้ง     2   3.1 
  สม่ําเสมอ    3   4.7 
ดื่มสุรา  ไมเลย     59  92.2  
  บางครั้ง     5   7.8  

  สม่ําเสมอ    -   -  
ไดรับสารอาหารเพียงพอ  ไมเลย     5   7.8  
  บางครั้ง    31  48.4 
  สม่ําเสมอ   28  43.8 
รับประทานผัก ผลไม  ไมเลย      5   7.8  
  บางครั้ง    31  48.4  

  สม่ําเสมอ   28  43.8 
รับประทานอาหารเสริม  ไมเลย     34  53.1  
  บางครั้ง    14  21.9  

  สม่ําเสมอ   16  25.0  
การตรวจรางกาย  ไมเลย      5   7.8  
  บางครั้ง    12  18.8  

  สม่ําเสมอ   47 73.4  
 
 จากตารางที่ 4 สุขภาพกายของผูสูงอายุจําแนกตามจําแนกตามพฤติกรรมสุขภาพ (ในรอบ6 เดือนท่ีผานมา) 
ดังนี้  
 พฤติกรรมสุขภาพที่พบในผูสูงอายุ ไดแก การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ รอยละ 53.1 รองลงมาคือ ออก
กําลังกายเปนบางครั้ง รอยละ 40.6 สวนอีกรอยละ 6.3 ไมออกกําลังกายเลย ดานการทํางานอดิเรก สวนใหญ
ทํางานอดิเรกเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 54.7 ทําเปนประจํารอยละ 31.3 สวนอีกรอยละ 23.4 ไมทําเลย ผูสูงอายุ
จํานวนมากถึงรอยละ 92.2 ไมดื่มสุราและไมสูบบุหรี่ การไดรับอาหารเพียงพออยางสม่ําเสมอ รอยละ 43.8 การ
ไดรับอาหารเพียงพอเปนบางครั้ง คิดเปนรอยละ 48.4 สวนอีกรอยละ 7.8 ไดรั บสารอาหารไมเพียงพอ สวน
พฤติกรรมการรับประทานอาหารเสริมนั้น รอยละ 53.1 ไมรับประทานอาหารเสริมเลย รอยละ 21.9 รับประทาน
เปนบางครั้ง และรอยละ 25 รับประทานสม่ําเสมอ พฤติกรรมการตรวจรางกายผูสูงอายุ รอยละ 73.4 ตรวจรางกาย
สม่ําเสมอ รอยละ18.8 ตรวจเปนบางครั้ง และมีรอยละ 7.8 ไมตรวจรางกายเลย 
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สวนที่ 3 สุขภาพสังคมของผูสูงอายุ แสดงในตารางท่ี 5 
ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางดานสุขภาพสังคม จําแนกตามครอบครัวและสัมพันธภาพ แหลง

สนับสนุนดานการเงิน ดานผูดูแล และดานจิตสังคม (n=64) 
สุขภาพสังคมของผูสูงอายุ   จํานวน รอยละ 

สัมพันธภาพในครอบครัว รักใครกันดี 36 56.3 

  ขัดแยงกันบาง 24 37.5 

  ขัดแยงกัน 4 6.2 

แหลงสนับสนุน/ผูชวยดานการเงิน คูสมรส 7 10.9 

  บุตร / หลาน 44 68.8 

  ญาติ 1 1.5 

แหลงสนับสนุน/ผูชวยดานการเงิน รัฐบาลหรือชุมชน 61 95.3 
 บําเหน็จ/บํานาญ 4 6.2 
การประกันสุขภาพ บัตรทอง 61 95.3 
  สวัสดิการขาราชการ 3 4.7 
การเขารวมกิจกรรมของชุมชน ไมเลย 30 46.9 
 บางครั้ง 23 35.9 
 สม่ําเสมอ 11 17.2 
มีบุคคลคอยดูแลเมื่อเจ็บปวย   59 92.2 

บุคคลที่คอยดูแลหลักทํางาน  51 79.7 

มีบุคคลที่ไววางใจ  56 87.5 

มีบุคคลเก้ือหนุนดานจิตใจ  57 89.1 

มีบุคคลที่สามารถพูดคุยไดเมื่อกังวล  55 85.9 

การเขารวมกิจกรรมทางศาสนา  59 92.2 

     
 จากตารางที่ 5 สุขภาพสังคมของผูสูงอายุจําแนกตาม สัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชน แหลงสนับสนุน
ดานการเงิน ดานผูดูแล และดานจิตสังคม ดังนี้ 
 สัมพันธภาพในครอบครัวสวนใหญรักใครกันดี รอยละ93.8 มีขัดแยงกันบาง รอยละ51.6 แหลง/ผูชวยดาน
การเงิน สวนใหญเปนบุตร/หลาน รอยละ 68.8 มีการประกันสุขภาพโดยใชบัตรทอง รอยละ95.3 และมีบุคคลท่ี
ไววางใจ เกื้อหนุนดานจิตใจ สามารถพูดคุยไดเม่ือเกิดความกังวล เขารวมกิจกรรมทางศาสนา รอยละ 87.5, 
89.1,85.9 และ92.2 ตามลําดับ การเขารวมกิจกรรมของชุมชน สม่ําเสมอ เขารวมกิจกรรมเปนบางครั้ง รอยละ 
35.9 สวนอีกรอยละ 46.9ไมเขารวมกิจกรรมของชุมชน เขารวมกิจกรรมทางศาสนาคิดเปนรอยละ 92.2 
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สวนที่ 4 สุขภาพจิตในผูสูงอายุ (ภาวะซึมเศรา) แสดงในตารางที่ 6  
ตารางที่ 6 จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางดานสุขภาพจิต ตามระดับภาวะซึมเศรา (n= 64)  

ระดับภาวะซึมเศรา จํานวน รอยละ 

 ไมมีภาวะซึมเศรา  47 73.4 
 ภาวะซึมเศราระดับตํ่า 11 17.2 
 ภาวะซึมเศราระดับปานกลาง 4 6.3 
 ภาวะซึมเศราระดับสูง 2 3.1 

 

จากตารางที่ 6 ภาวะสุขภาพจิตในผูสูงอายุ จําแนกตามระดับภาวะซึมเศรา ดังนี้ 
ผูสูงอายุที่ไมมีปญหาสุขภาพจิต รอยละ 73.4 มีภาวะซึมเศราในระดับต่ํา รอยละ 17.2 มีภาวะซึมเศราใน

ระดับปานกลาง รอยละ 6.3 และมีภาวะซึมเศราในระดับสูง รอยละ 3.1 โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนซึมเศราโดยรวม

เทากับ 8.98 � 6.45 คะแนน 
สวนที่ 5 คุณภาพชีวิตในผูสูงอายุ แยกตามองคประกอบ ดานสุขภาพกาย ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม
และดานสิ่งแวดลอมกับคุณภาพชีวิตในผูสูงอายุ แสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยางจําแนกตามองคประกอบคุณภาพชีวิต ไดแก ดานสุขภาพกาย    

ดานจิตใจ ดานสัมพันธภาพทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม (n= 64)  

องคประกอบ 
คุณภาพชีวิตไมดี คุณภาพชีวิตปานกลาง คุณภาพชีวิตที่ดี 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 1. ดานสุขภาพกาย - - 54 84.4 10 15.6 
 2. ดานจิตใจ 2 3.1 45 70.3 17 26.6 
 3. ดานสัมพันธภาพทางสังคม 12 18.8 37 57.8 15 23.4 
 4. ดานสิ่งแวดลอม 1 1.6 35 54.7 28 43.7 
 คุณภาพชีวิตโดยรวม - - 46 71.88 18 28.1 

 

จากตารางที่ 7 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุแยกตามองคประกอบ ดานสุขภาพกาย ดานจิตใจดานสัมพันธภาพ
ทางสังคม และ ดานสิ่งแวดลอม กับคุณภาพชีวิตในผูสูงอายุ ดังนี้ 
 องคประกอบดานสุขภาพกายทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตปานกลางรอยละ 84.4 และมีคุณภาพชีวิตดีรอย
ละ 15.6 องคประกอบดานจิตใจทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีรอยละ 26.6 รอยละ 3.1 มีคุณภาพชีวิตดานจิตใจ
ไมดี สวนคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคมปานกลาง คิดเปนรอยละ 57.8 คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมปาน
กลาง รอยละ 54.7 คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมที่ดีรอยละ 43.7 สวนในคุณภาพชีวิตโดยรวมแลว ผูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตปานกลาง รอยละ 71.8 และรอยละ 28.1 มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับดี ไมมีผูสูงอายุที่มีคุณภาพ
ชีวิตไมดี  
ตารางที่ 8 ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง อายุ กับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (n=64)  

ภาวะสุขภาพ ระดับคุณภาพชีวิต 
ปจจัยสวนบุคคล อายุ Pearson Correlation .925* 

  Sig.(2-tailed) .012 

*p�.05 
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จากตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ดังนี้ 
อายุ มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนอยกวา 0.05 
ตารางที่ 9 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางสุขภาพกายดานการรับรูภาวะสุขภาพกับระดับคุณภาพชีวิต 

ของผูสูงอายุ (n=64)  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 ระหวางกลุม 2344.72 3 781.57 8.50 .000 
 ภายในกลุม 5513.02 60 91.88   
 ทั้งหมด 7857.75 63    

 จากตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางสุขภาพกายดานการรับรูภาวะสุขภาพ ดังนี้ 
 การรับรูภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนอยกวา 0.01 
 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางสุขภาพกายดานการเคลื่อนที่(เดินลําบาก) และการนอน กรนกับ

ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (n=64)  
 N คาเฉลี่ย S.D. t Sig. 
ปญหาการเคลื่อนที่ มีปญหา มี 26 85.69 12.54 -2.29 .02 

 (เดินลําบาก) ไมมีปญหา 38 92.00 9.46   

ปญหาการนอนกรน มีปญหา 23 85.43 12.28 -2.01 .049 

 ไมมีปญหา 41 91.29 10.21   

จากตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธระหวางสุขภาพกาย ปญหาสําคัญดานการเคลื่อนท่ี (เดินลําบาก) และ
ปญหาการนอนกรน กับระดับคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

ปญหาสําคัญดานการเคล่ือนที่ (เดินลําบาก) และปญหาการนอนกรน มีความสัมพันธในทางลบกับระดับ
คุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ นอยกวา 0.05 
 
ตารางที่ 11 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางสุขภาพจิต (ภาวะซึมเศรา) กับระดับคุณภาพชีวิตของ ผูสูงอายุ 

(n=64)  
ภาวะสุขภาพ ระดับคุณภาพชีวิต 

 สุขภาพจิต ภาวะซึมเศรา Pearson Correlation .591* 

  Sig.(2-tailed) .000 

 จากตารางที่ 11 แสดงความสัมพันธระหวางสุขภาพจิต กับระดับคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
สุขภาพจิตมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนอยกวา 0.01 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบวา 
 1. อายุของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต สอดคลองกับการศึกษาของ จิรัชยา เคลาดี,            
สุภชัย นาคสุวรรณ และจักรวาล สุขไมตรี (2560) ท่ีพบวา อายุมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสอดคลองกับการศึกษาของ วิไลพร ขําวงษ และคณะ (2554) ที่พบวาอายุมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
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 2. สุขภาพกายมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิต สอดคลองกับการศึกษาของ จีราพร ทองดี,            
ดาราวรรณ รองเมือง และฉันทนา นาคฉัตรีย (2553) ท่ีศึกษาภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัด
ชายแดนภาคใต พบวาภาวะสุขภาพมีความสัมพันธในทางบวกกับคุณภาพชีวิต  และสวนปญหาการเคล่ือนที่        
(เดินลําบาก) และปญหาการนอนกรนมีความสัมพันธในทางลบกับคุณภาพชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
กาญจนา ปญญาธร (2555) ไดศึกษาศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุ 
จังหวัดอุดรธานี พบวาการรับรูภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิต ปญหาดานสุขภาพดานอาการ
เจ็บปวยมีความสัมพนัธทางลบกับระดับความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดอุดรธานี 
 3. สุขภาพจิตมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิต สอดคลองกับการศึกษาของ ปล้ืมใจ ไพจิตร (2556)        
ที่ศึกษาคุณภาพในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวาสุขภาพจิตมีความสัมพันธกับคุณภาพใน
การดํารงชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดสุราษฎรธานี และการศึกษาของพิมพิสุทธิ์ บัวแกว และรติพร ถึงฝง (2559)        
ไดศึกษาเร่ืองการดูแลสุขภาพและภาวะสุขภาพของผูสูงอายุไทยและอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 
พบวาสุขภาพกายและสุขภาพจติมีความสมัพันธกัน และสอดคลองกับการศึกษาของ กิตติวงค สาสวด ที่พบวาปจจยั 
ดานจิตลักษณะและปจจัยดานความตองการของผูสูงอายุมีความสัมพันธกันหากรางกายปวย จิตใจก็ปวยดวย และ
หากผูสูงอายุที่มาจากครอบครัวที่มีความรักความอบอุน สงผลใหผูสูงอายุเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชวงวัยอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลท่ี

ครอบคลุมประชากรในพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
2. ควรทําการศึกษาภาวะสุขภาพของผูสูงอายุที่มีความเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังโดยเฉพาะโรคที่พบ

มากในกลุมตัวอยางไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาสุขภาพของผูสูงอายุตอไป
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ความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุนกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ทีม่ารับบริการท่ีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
Relationship between supportive factors and personal self- care behaviors in aging 

with hypertension at Chalermprakiat Health Center Tambon Ladsawai Lum Luk Ka

Distric Pathumthani Province. 

 
ผูวิจัย    นาวาอากาศเอกหญิง สุรางค  เปรมเสถียร 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเแบบตัดขวาง (Cross-sectional Research Design) มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุนกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับ
บริการท่ีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางคือผูปวย 
ที่มารับการตรวจที่คลินิกโรคเรื้อรัง จํานวน 54 คน สมมติฐานในการวิจัยคือปจจัยสนับสนุนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย
แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบวัดความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม และแบบวัด
พฤติกรรมการดูแลตนเอง วิเคราะหขอมูลดวยการใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาคา
ความสัมพันธใชสหสัมพันธ เพียรสัน (Pearson Correlation) 
 ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีอายุเฉลี่ย 70.09 ป SD±6.64 ระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษาปที่ 4 
ระดับความรูเรื่องโรคความดันโลหิตอยูในเกณฑ พอใช คาเฉลี่ย = 9.38 SD±1.98 คะแนนเต็ม 13 การสนับสนุน
ทางสังคม อยูในเกณฑนอยมีจํานวน 24 คน พฤติกรรมในการดูแลตนเองอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย 4.09 SD= ±0.42 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน ความสัมพันธระหวางปจจัยดานความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง ไมสัมพันธกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 (r= 0.13 , P- value0.36 > 0.05) 
ความสัมพันธระหวางปจจัยการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง  
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่0.05 (r = 0.33 , P- value0.02 <0.05) เปนไปตามสมมติฐาน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัย การใหความรูแกผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีปญหา เชนการ
ควบคุมความดันโลหิตสูงไมได ควรใหความรูในลักษณะเปนกลุมแบบเพ่ือนชวยเพื่อน มีเปาหมายรวมกัน และควรมี
ผูใหการดูแลเขามามีสวนรวมในการจัดกจิกรรม  
 
คําสําคัญ : ปจจัยสนับสนุนและพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
 
Abstract 
Group Captian Surang Premsathien 

This study used cross – sectional research design . The purpose of this study was to 
investigate a relationship between supportive factors and personal self - care behaviors in
aging hypertension at Chalermprakiat Health Center Tambon Ladsawai Lum Luk Ka 
Distric Prathumtani Province. The sample were fifty four patients in chronic disease clinic. 
The research instruments were a questionaire including identified data hypertension 
knowledge , social supports and self - care behaviors in aging hypertension.The data 
analysis were used percentage , mean and standard deviation and the correlation between
the supportive factors and self – care behaviors were analyzed by Pearson Correlation.  
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 The result was founded that mean of the old age 70.09= ±6.64 years old .
The highest level of education were prathomsuksa 4. The knowledge of hypertension
disease was in the satisfactory criteria ( = 9.38,SD= ±1.98).The Social support was in the 
least criteria. Self – care behaviors were in good criteria (  = 4.09, SD= ±0.42). There was 
no significant of a relationship between knowledge of hypertension and self - care behaviors.
(r = 0.13 , P-value0.36 >0.05). The result of relationship between social supports and
self - care behaviors was significant at 0.05 (r = 0.33,P- value0.02 < 0.05).

The suggestion of this research is the next researeh should solve the problem of 
aging hypertension by self- help group .Group of aging with hypertension will make the 
objective together and care givers should be participated in the activity.  

Key words : supportive factors and self – care behaviors  

 

บทนํา 
ความเจริญกาวหนาทางการแพทย และเทคโนโลยีตางๆทําใหประชากรของประเทศไทยมีอายุยืนมากข้ึน 

สงผลตอจํานวนประชากรผูสูงอายุเปนอยางมาก จากการสํารวจของสถาบันวิจัยกลาววา สังคมไทยจะกลายเปน
สังคมผูสูงอายุ โดยสถิติผูสูงอายุไทยจะมีสัดสวนรอยละ 16 ของประชากรไทย และเมื่อเร่ิมเขาสูวัยผูสูงอายุ รางกาย
จะเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ซึ่งแบบแผนการเจ็บปวยของผูสูงอายุ         
ไดเปลี่ยนจากโรคติดเชื้อ กลายมาเปนโรคไรเชื้อเรื้อรัง และทําใหประชากรสวนใหญตองการการบริการดานสุขภาพ
อนามัยมากข้ึน โรคเร้ือรังที่พบเปนอันดับตนๆ คือ ความดันโลหิตสูง และมีแนวโนมจะเพ่ิมข้ึนมากเร่ือยๆนายแพทย 
อํานวย ภาจีน กลาววา จากการรายงานสํารวจสขุภาวะของผูสูงอายุไทย ป 2556 โดยกรมอนามัยรวมกับ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และโครงการประเมินเทคโนโลยีพบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพียงรอยละ 
26 ผูสูงอายุรอยละ 9.5 หรือ รอยละ 9.2 ปวยดวยโรคตาง ๆ ไดแกโรคความดันโลหิตสูงถึง รอยละ 41 ทับทิม วงศ
ประยูร กลาวถึงโรคที่พบบอยในผูสูงอายุคือโรคอวน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง สาเหตุสวนใหญเปนเรื่อง
ของพฤติกรรม  

โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคที่ไมมียารักษาใหหายขาดได ผูปวยตองไดรับการรักษารวมกับการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อ ควบคุมความดันโลหิตสูง บางคนมีความเชื่อท่ีไมถูกตองวา การรับประทานยาเพียงอยาง
เดียวก็ลดความดันโลหิตไดแลว บางคนเชื่อวาการรับประทานยาแลวเมื่อความดันโลหิตลดลง ก็งดยาเพราะหายแลว 
จึงไมไปพบแพทยตามนดัเพื่อทําการรักษาอยางตอเนื่อง ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหการรักษาไมตอเนื่อง โดยเฉพาะการรักษา
ดวยยา รวมถึงพฤติกรรมไมถูกตองในเร่ืองอาหาร และการออกกําลังกาย ทําใหมีภาวะแทรกซอนตามมา 
 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตําบลลาดสวาย รับผิดชอบหมูบานทั้งหมด 7 หมูบาน คือ หมู4 ,5 ,6 7 , 8, 
9 และ 10 มีจํานวนประชากรผูสูงอายุ จํานวน 3,959 คน พบผูปวยความดันโลหิตสูงทั้งหมด 898 คน เปนผูสูงอายุ 
60 ป ขึ้นไป ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 665 คน (ขอมูลทะเบียนผูปวยโรคเรื้อรัง ของสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ 1 ต.ค. 60 ) มีอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งไดรับการอบรมเก่ียวกับดานสุขภาพทุก 1 เดือน เพื่อนําไปดูแล
ประชาชนในชุมชนท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งมีชมรมผูสูงอายุที่มีการรวมตัวกันมารับการอบรมจาก สถานีอนามัยทุก 1 
เดือนเพื่อนําความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ซ่ึงผลจากความรูที่ได และการสนับสนุนดานความรูและ
คําแนะนําจากสถานบริการ รวมทั้งการสนับสนุนจากครอบครัว ในเรื่องการกระตุนใหไปพบแพทย การรับประทาน
ยา การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย ซึ่งผูวิจัยคาดวา ความรู และการสนับสนุนตาง ๆ เหลานี้จะเปนสวน
หนึ่งที่ทําใหผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงจะมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม 
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 ดังนั้นผูวิจัย จึงตองการศึกษาปจจัยสนับสนุนวา จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมารับบริการที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตําบลลาดสวายหรือไม
เพื่อใหไดขอมูลมาเปนแนวทางในการแกปญหา และเพ่ิมทักษะในการดูแลตนเองของผูปวย เพื่อใหสามารถใชชีวิต
อยูไดอยางถูกตอง และมีความสุข โดยไมตองพึ่งพิง หรือเปนภาระแกสังคมตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนระดับความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง ของผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคความดัน
โลหิตสูง 
  2. เพ่ือศึกษาปจจัยสนับสนุนอื่นๆ ไดแก ดานครอบครัว และสังคม ขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆของ
ผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 
 3. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองในเร่ืองการควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การรับประทาน
ยา และการไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง การลดความเครียด 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุนดานแรงสนับสนุนดานตางๆ กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ระดับความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง และภาวะแทรกซอน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
  2. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคความดัน
โลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยสนับสนุนดานขอมูลทั่วไป : อายุ อาชีพ 
การศึกษา รายได และระยะเวลาการเจ็บปวย  

ปจจัยสนับสนุนดานระดับความรู ของผูปวย
เรื่อง สาเหตุ อาการและภาวะแทรกซอนยอง 
โรคความดันโลหิตสูง 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
- อาหาร 
- การออกกําลังกาย 
- การรับประทานยา และการ  
รับประทานยาและการรักษาอยาง
ตอเนื่อง 
- การลดความเครียด 
 

ปจจัยสนับสนุนทางสงัคม 
- ครอบครัว 
- ขอมูลขาวสาร เจาหนาที่สาธารณสุข สื่อสิ่ง 
 พิมพ วิทยุโทรทัศน อาสาสมัครสาธารณสุข 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Cross -sectional Research Design) โดยมุงศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุน และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยสูงอายุดวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมา
รับการรักษาที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตําบลลาดสวาย ซึ่งประกอบดวย. ผูปวยสูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศ
ชายโรคความดันโลหิตสูงทีไ่มมีภาวะแทรกซอน ท่ีมารับการตรวจรักษาอยางตอเนื่องที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
ตําบลลาดสวาย ระหวางเดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม จํานวน 54 คน การคํานวณตัวอยาง โดยสูตร 

สุมตัวอยางจบัฉลากแบบไมคืน 

N (ขนาดของประชากร) = 3,959 คน 
  P (Porportion)  = 0.17 
  d (Error) = 0.10 

  (Alpha) = 0.05 = z = (0.975) = 1.959964 
n = 54  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูลทั่วไปแบบวัดความรูเรื่องโรคความ

ดันโลหิตสูง ซึ่งมีเกณฑดังนี้ 
ทําแบบวัดได 10 - 13 ขอ เกณฑ ดี 
 ทําแบบวัดได 6 - 9 ขอ เกณฑ พอใช 
 ต่ํากวา 6 ขอ เกณฑ แกไข 
แบบวัดการสนับสนนุทางสังคม ซึ่ง มีเกณฑดังนี ้
 การสนับสนนุระดับมาก คาเฉลีย่ = 2.5 - 3.0 
 การสนับสนนุระดับปานกลาง คาเฉลี่ย = 2.01 - 2.50  
 การสนับสนนุระดับ นอย คาเฉลี่ย = 0 - 2.00 

 และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งมีเกณฑ ดังนี ้
   พฤติกรรมท่ีปฏิบัติมากที่สุด คะแนนเฉล่ีย  4.51 - 5.00 อยูในระดับดีมาก 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติมาก  คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 อยูในระดับดี 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติการกลาง คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50  อยูในระดับพอใช 
   พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอย  คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50  อยูในระดับปรับปรุง 
  พฤติกรรมท่ีไมเคยปฏิบัติ  คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50  อยูในระดับที่ตองแกไข 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การหาความตรง (Validity) นําเครื่องมือท่ีสรางเสร็จแลว ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนตรวจสอบความ
ถูกตอง ความตรงเชิงเน้ือหา และโครงสราง การใชภาษา และความถูกตองชัดเจนของภาษา เพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แกไข นําขอมูลที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ และนําไปปรับปรุงแกไข โดยทดลองใช (Try Out) กับผูสูงอายุ
ที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับการตรวจรักษาท่ีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตําบลลาดสวาย               
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คนแลวนําไปหาคาความเที่ยง โดยใชสูตรของ คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder - Richardson) 
คือ KR-20 ไดคะแนน 0.76 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach's alpha coefficient) ไดคะแนน 0.80 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ใชแบบสอบถามรวมกับการสัมภาษณ 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลทั่วไป ปจจัยดานระดับการวัดความรู ปจจัยดานระดับการสนับสนุนทางสังคม 
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ใชรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสนับสนุน กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ใชสหสัมพันธ เพียรสัน (Pearson Correlation) 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีอายุเฉลี่ย 70.09 ปSD= ±6.64 สถานภาพการสมรส หมาย 22 คน คิดเปน
รอยละ 40.40 ระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษาปที่ 4 38 คน คิดเปนรอยละ 70.37 ปจจัยดาน ระดับความรูเรื่อง
โรคความดันโลหิต อยูในเกณฑ พอใช คาเฉลี่ย = 9.38SD= ±1.98 ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม อยูในเกณฑ
นอยมีจํานวนนอย 24 คน พฤติกรรมในการดูแลตนเองอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย 4.09 ,SD =± 0.42 ความสัมพันธ
ระหวาง ปจจัยดานความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูงไมสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูง ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ( r= 0.13 , P- value0.36 >0.05 ) ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการ
สนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ที่ 0.05 ( r= 0.33 , P- value 0.02<0.05 ) เปนไปตามสมมติฐาน 
 

การอภิปรายผล  
 1. ขอมูลทั่วไป กลุมผูสูงอายุ เฉลี่ย 70.09 ป ระดับการศึกษา มากที่สุด ชั้นประถมปที่ 4 วลัยพร นันทศุภวัฒน 
(2552 , 164) กลาววา ผูปวยที่มีอายุมากวา 60 ป ขึ้นไปเร่ิมมีอาการของสมองเสื่อม แบบคอยเปนคอยไปอยางชาๆ 
ขาดความคิดริเริ่ม ความจําในปจจุบันจะจําไมคอยได เร่ิมมีอาการหลงลืม และประกอบกับการที่ผูปวยจบชั้น
การศึกษาในระดับประถมศึกษาเปนสวนใหญ คือชั้นประถมปที่ 4 38 คน คิดเปนรอยละ 73 .10 ทําใหขาดการใฝรู
ใฝเรียน ในการที่จะปรับตัวกับสิ่งใหมๆทําใหระดับความรู เก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง อยูในระดับพอใช สวนใหญ
ตอบได 6-9 คะแนน ซึ่งอยูในเกณฑปานกลาง แตถาเปนขอท่ีเปนสาเหตุ หรือเปนภาวะแทรกซอน ก็จะตอบได
นอยลง เชน สาเหตุจากความดันโลหิตสูงเกิดพันธุกรรม มีผูตอบไดเพียง 21 คน คิดเปนรอยละ 38.80และใน
ขอความดันโลหิตสูงถารับประทานยาแลวลดไมจําเปนตองรับประทานยา หรือเมื่อรับประทานยาแลว สามารถ
ปฏิบัติตัวไดตามปกติ ตอบไดเพียง 30 คน คิดเปน รอยละ 55.55 สามารถสรุปไดวา เนื่องจากอายุที่มาก กับระดับ
การศึกษาทําใหผูปวยพรองในความรูที่เปนขอที่ซับซอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ของ สุภาพร พูลเพิ่ม (2011 , 50) 
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองในโรคความดันโลหิตสูงเร่ืองการรับรูประโยชน และอุปสรรคใน
การดูแลตนเอง มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมในการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 2. ระดับการไดรับสนับสนุนทางสังคมอยูในเกณฑนอย คาเฉลี่ยต่ํากวา 2 จากขอมูลทั่วไป ผูสูงอายุสวน
ใหญ เปนหมาย 22 คน คิดเปนรอยละ 46.29 แตสวนใหญจะมีบุตรคอยดูแล เปนลักษณะครอบครัวขยาย 
ครอบครัวที่ทาํงานท้ังสามี ภรรยา มีหลานที่ผูปวยตองดูแล ซึ่งรายไดสวนใหญ ไดจากบุตรสาว บุตรชายที่ดูแลผูปวย 
และไดจากเบี้ยยังชีพของรัฐบาล ผูปวยบอกวาเพียงพอตอคาใชจาย แรงสนับสนุนจากแหลงปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว 
ญาติ พี่นอง ซึ่งมีความสําคัญตอการเจ็บปวยและพฤติกรรมอนามัยของบุคคลเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะแรงสนับสนุน
ทางจิตใจจากคูสมรส  
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 3. ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยความดันโลหิตสูง พฤติกรรมในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
อยูในเกณฑ ดี คาเฉลี่ย 4.09SD =±0.42 การดูแลตนเองเฉพาะดาน มากที่สุดคือ การปฏิบัติตนตามคําแนะนํา              
อยูในเกณฑดีมากคือ 4.46±SD=±0.61 นอยที่สุดคือ พฤติกรรมการดูแลตนเอง ดานการออกกําลังกาย คาเฉลี่ย 3.61 
แตยังอยูในเกณฑดี ซึ่งสวนใหญกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ อายุ เฉล่ีย 70.09 ปSD=±6.64 อังศินันท อินทรกําแหง             
(2552, 43.) กลาววา พฤติกรรมการดูแลตนเองจะพัฒนาตั้งแตวัยเด็ก และพัฒนาเต็มท่ีในวัยผูใหญ แตผูสูงอายุที่
ปวยนั้นนอกจากไมพัฒนาแลวเปนวัยที่มีความเส่ือมดังนั้นเปนไปไดวา มีการออกกําลังกายนอย บางรายตองเลี้ยง
หลาน ดูแลบาน และบางรายที่โสดยังตองทํางานเลี้ยงตนเองอยู 
 4. การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธระหวางปจจัยดานระดับความรูเรื่องโรค ความดันโลหิตสูงไม
สัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (R= 0.13, P-value0.36 >0.05) ซึ่งการวิจัย 
ของสุมาพร จํานง (2556,26.) และคณะ เร่ืองปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยความ
ดันโลหิตสูงคือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธกบัการดูแลตนเอง แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษาทําใหมนุษยมีความ
รอบรู และมีเหตุผลดี ใฝรู สามารถเลือกปฏิบัติตนดานสุขภาพไดดี ซ่ึงในกลุมผูวิจัยกลุมนี้ เปนผูสูงอายุมีอายุเฉลี่ย 
70.09 ป±SD = 6.64 และมีระดับการศึกษาชั้นประถมปที่ 4 มากท่ีสุดถึงรอยละ 73.10 ซ่ึงทําใหพรองในความรูแต
พบวาพฤติกรรมในการดูแลตนเอง อยูในเกณฑดี คือคาเฉลี่ย 4.09 ±SD =0.42 พบวากลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา    
นี้มีระยะเวลาการเจ็บปวยนานเฉลี่ย 10.80 ป ±SD= 6.55 สุภาพร จํานงค (2556, 26.)อธิบายวา ธรรมชาติของ
มนุษยตองอาศัยระยะเวลาในการปรับตัว ทําใหผูปวยสามารถจัดการกับตนเองได  ยอมรับสถานการณตางๆ          
ที่เปลี่ยนแปลงไดดี จึงมั่นใจในการดูแลตนเองดี ซึ่งพบวาพฤติกรรมการดูแลตนเอง เร่ือง การปฏิบัติตนตาม
คําแนะนําอยูในเกณฑ ดีมาก คือคาเฉลี่ย 4.46±SD=0.61 ซึ่งผูปวยจะไดรับ จากแพทย พยาบาลและ เจาหนาที่ 
ของโรงพยาบาลประจําทําใหสามารถนํามาปฏิบัติกับตนเองได 
 5. การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธระหวางปจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมในการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 (r= 0.33 , P- value0.02 <0.05) ซึ่งสอดคลองกับ
การวิจัยของ ณัฐพร อยูปาน พัชรี ดวงจันทรและพนิดา แจมผล (2558 , 14). ทําการศึกษา ความสัมพันธระหวาง
การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่อดานสุขภาพ พฤติกรรมการดุแลตนเองและความดันโลหิตของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง อําเภอเมือง จังหวัด นครนายก พบวาการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธกับ ความเชื่อดานสุขภาพ         
(r= 0.218 , P – value <0.01) และความเช่ือดานสุขภาพสัมพันธทางบวก กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง              
(r= 0.406 , P- value < 0.01) และ สอดคลองกับ การวิจัยของ กิตติพร เนาวสุวรรณ. (2551 , 540- 547) เร่ือง
ความสัมพันธ และอํานาจในการทํานาย ของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีตอการปฏิบัติตัวของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูงในคลินิกโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัด สงขลา พบวาแรงสนับสนุนทางสังคมมีมี
ความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติตัวของผูปวยความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ0.01 (r=.543) 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 1. การทําวิจัยคร้ังตอไปควร จัดกลุมผูสูงอายุดวยโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมีปญหาการควบคุมความดัน
โลหิตสูงไมไดไวดวยกัน และจัดกิจกรรมในลักษณะท่ีเปนกลุมเพื่อนชวยเพ่ือน (Self-Helh Group) โดยมีเปาหมาย
รวมกัน 
 2. การใหคําแนะนําการใหความรูแกผูสูงอายุ ควรมีผูดูแลเขารับฟงดวยเพ่ือชวยใหเขาใจปญหาของผูปวย 
และเพื่อใหเกิดใหความรวมมือในการแกปญหาดวยกัน  
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ในดานตางๆ  คือ พฤติกรรม

สุขภาพดานการออกกําลังกาย ดานการรับประทานอาหาร ดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย  ดานการจัดการ
ความเครียด เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ ที่มีขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส รายได และความพอเพียงของรายได แหลงท่ีมาของรายไดสวนใหญ แตกตางกัน กลุมตัวอยางคือ 
ผูสูงอายุ ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 297 คน สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multiple Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ (%) คาเฉล่ีย ( ) 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม ใชการทดสอบคาที  (t - test) ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way - ANOVA)  

ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ โดยรวมระดับปานกลาง รายดาน พบวา การรับประทานอาหาร
ระดับดี ( = 3.32) การออกกําลังกายระดับปานกลาง ( = 2.72) การจัดการความเครียดระดับพอใช ( = 2.82) และ
การปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยระดับดี ( = 3.31) ผูสูงอายุที่มีรายไดและความพอเพียงของรายได แหลงท่ีมาของ
รายได สวนใหญระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ขอเสนอแนะคือ ควรใหเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล           
จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแกผูสูงอายุอาทิ การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย และสภาพความพรอม ของรางกายและ
มีการพบปะสังสรรคของผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดแลกเปล่ียนประสบการณ และความคิดเห็นระหวางกัน 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรมสุขภาพ / ผูสูงอายุ  
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Abstract 

This descriptive research is to study the health behaviors of the elderly people on 
exercising, eating, behaving when they are sick, managing stress and to compare the health 
behaviors of the elderly people. With personal information–gender, age, education, marital status, 
revenue, and sufficiency of revenue. Most of their sources of revenue are different. The sample is 
the 297 elderly people in I-San Subdistrict, Muang District, Buriram Province using Multiple 
Random Sampling. The tool used to collect data is questionnaire. The data are analyzed by using 
Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation. The differences between groups are 
compared with T–test and One–way ANOVA. 
 The assessment shows that the health behaviors of the elderly people are in medium level 
( x = 3.07). Considering each behavior, it shows that the health behavior of eating is in good level 
( x = 3.327); the health behavior or exercise is in medium level ( x = 2.72); the health behavior of 
behaving when they are sick is in good level ( x = 3.31); the health behavior of stress 
management is in medium level ( x = 2.82); the elderly people who are different in the average 
revenue, the sufficiency of revenue, the source of revenue, and the education are different in 
health behaviors with statistical significance level at .05.

Suggestions: The Subdistrict administrative organization or Tambon Health Promoting 
Hospital should have some activities for elderly people such as some exercises which suit their age 
and elderly meeting, so they will have some chances to exchange their experiences and opinions.

Keyword Health behavior / Elderly people 

 

บทนํา 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทย พบวา ปจจุบันสังคมไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยมีแนวโนมที่

จํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ทางอายุของประชากรนั้น เกิดจากสัดสวนของประชากรในวัยตาง ๆ เมื่อจําแนกประชากรออกเปนกลุมอายุ 3 กลุมใหญ 
ๆ คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุนอยกวา 15 ป) วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) และ วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป)                
(กุลยา ตันติพลาชีวะ, 2551) คาดวาในระหวางป พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2583 สัดสวนของประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน 
มีแนวโนมลดลง ในขณะท่ีสัดสวนของประชากรสูงอายุ มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจากรอยละ 13.2 ในป           
พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 32.1 ในป พ.ศ. 2583 และที่นาสังเกต คือ ในป พ.ศ. 2565 จะเปนปที่คาดวาสัดสวนของ
ประชากรวัยเด็กจะเทากันกับสัดสวนของประชากรวัยสูงอายุ  อันเปนผลจากความกาวหนาทางการแพทยและ
สาธารณสุข รวมทั้ง การกระจายบริการดานสาธารณสุข และจากนโยบายการวางแผนครอบครัว ท่ีสงผลใหอัตราการ
เจริญพันธุของประชากรลดลง จึงทําใหประชากรผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นและมีอายุยืนยาว ซ่ึงการมีอายุที่เพ่ิมข้ึนเปนสิ่งที่ไม
สามารถหลีกเล่ียงได (วัชพลประสิทธิ์ กอนแกว, 2557) 

การเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ ยังสงผลใหภาวะประชากรของประเทศไทยเข าสูยุคท่ีเรียกวา “ภาวะ
ประชากรผูสูงอายุ” ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นมิไดจํากัดขอบเขตอยูเพียงผลกระทบดานประชากรเทานั้น  แตการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวนี้ เปนเสมือนปฏิกิริยาลูกโซที่สงผลกระทบไปยังระบบอื่น ๆ ไดแก ผลกระทบ  ดานสุขภาพ 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ และผลกระทบดานชีวิตความเปนอยู และการปรับตัวของประชากรของประเทศ นอกจากนี้ 
ผลกระทบดานสุขภาพกายของผูสูงอายุ เกิดจากสภาพที่เสื่อมถอยลง เนื่องจากรางกายของผูสูงอายุมีการเปล่ียนแปลง
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ไปในทางที่เสื่อมมากกวาเจริญเติบโต อวัยวะตาง ๆ สูญเสียหนาที่ และตายไปในที่สุด เปนสาเหตุของความเจ็บปวย และ
ความผิดปกติมากขึ้นในผูสูงอายุ สวนผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ พบวา ผูสูงอายุตองพึ่งพารายไดจากบุตรหลานเมื่อ
เจ็บปวย และดวยความเสื่อมของสภาพรางกายและอวัยวะตาง ๆ สงผลใหผูสูงอายุกลายเปนปญหาของสังคม การที่
ผูสูงอายุเจ็บปวยเปนเวลานาน สมาชิกในครอบครัวตองหยุดงานเพื่อดูแล ผูดูแลตองเสียวันและเวลาทํางานเทากับวัน
และเวลาท่ีผูสูงอายุปวย (กาญจนา แกวเทพ และคณะ, 2554) ปจจุบันรัฐตองสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล
สําหรับผูสูงอายุที่เจ็บปวยมากข้ึนทุกป ซึ่งผลกระทบดานคุณภาพชีวิต พบวา สังคมไทยปจจุบันเปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรม มีการติดตอกับตางประเทศมากขึ้น ทําใหลักษณะของโครงสรางครอบครัวไทย
เปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายที่มีความผูกพันระหวางสมาชิกภายในครอบครัว  มีการเคารพเชื่อฟงผูสูงอายุ ถือวา
ผูสูงอายุเปนที่ปรึกษาและเปนศูนยรวม ภายในบาน กลายเปนครอบครัวเด่ียวที่มีสมาชิกเฉพาะ พอ แม ลูก และจากการ
ที่รับเอาวัฒนธรรมตะวันตก เขามา ทําใหความทันสมัยสูสังคมไทย สงผลใหประชาชนมีคานิยมที่เนนเรื่องวัตถุมากกวา
จิตใจ มีการแขงขันความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อซ้ือความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตประจําวัน มีการยกยอง
ความสามารถของบุคคลมากข้ึน ไมเนนความสําคัญของระบบอาวุโส เกิดความหางเหินและมีชองวางระหวางคนรุนใหม
กับผูสูงอายุ ทําใหการดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกันภายในครอบครัวลดนอยลง ผูสูงอายุรูสึกวาเหวและตองพึ่งพาตนเอ ง
มากข้ึน แรงบีบค้ันทางเศรษฐกิจและความเจริญทางวัตถุนี้เอง ที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุมากขึ้น 
ผูสูงอายุถูกทอดท้ิงใหอยูตามลําพังไวที่หมูบานหรือชุมชน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560) 

ตําบลอิสาณ เปนตําบลหนึ่งของอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีลักษณะเปนสังคมชนบท ประชาชนมีวิถีการ
ดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเล้ียงสัตว มีลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยาย 
และมีความผูกพันฉันเครือญาติกับเพื่อนบาน มีการเคารพเชื่อฟงคําสั่งสอนจากผูใหญ  และผูที่อาวุโสกวา ผูสูงอายุสวน
ใหญอาศัยกับลูกหลาน และมีสวนนอยที่อาศัยอยูกับบุคคลอื่น เมื่อไดรับความเจ็บปวยจะมาทําการรักษาท่ีโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองโพรง แตเมื่อไดรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวยรายแรงก็จะทําการสงตอผูปวยไปยัง
โรงพยาบาลบุรีรัมย  
 ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานดานการศึกษา และดานการพยาบาลชุมชน จึงตองการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ
ผูสูงอายุที่อาศัยในเขตตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย เพ่ือทราบถึงระดับพฤติกรรมของผูสูงอายุ และเปน
แนวทางในการสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี ทั้งในดานการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และ การฟนฟูสุขภาพ 
รวมทั้ง สงเสริมใหครอบครัว และสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาการดูแลสุขภาพผูสูงอายุตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในดานตางๆ ไดแก พฤติกรรมสุขภาพดานการ ออกกําลังกาย 

พฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย พฤติกรรมสุขภาพ
ดานการจัดการความเครียดของผูสูงอายุตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ตามความแตกตาง
ดานปจจัยขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดและความเพียงพอของรายได 
แหลงที่มาของรายไดสวนใหญและภาวะการมีโรคประจําตัว  
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วัสดุและวิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยวิธีการดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. สํารวจจํานวน และรายชื่อของผูสูงอายุและเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่ผูวิจัยกําหนดไว  
2. นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และนําไปทดลองใช 

(Try out) กับผูสูงอายุ ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 30 คน ซึ่งไมไดนํามาเปนกลุมตัวอยาง เพื่อหา
คาความเที่ยงหรือความเชื่อถือได (Reliability)  

3. ดําเนินการโดยการสัมภาษณขอมูลพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ 
4. เมื่อไดขอมูลครบถวนตามวัตถุประสงคของการเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยจะใหการคําแนะนําเก่ียวกับการดูแล

สุขภาพแกผูสูงอายุตามความจําเปนที่ประเมินได ในขณะเก็บขอมูล  
5. นําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติตอไป 

การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยไดดําเนินการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง โดยอธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจวาการศึกษาครั้งนี้ ข้ึนอยูกับ

ความสมัครใจของกลุมตัวอยาง วาจะยินยอมเขารวมในการทําวิจัยหรือไมก็ได การปฏิเสธไมมีผลตอกลุมตัวอยาง โดยจะ
ใชรหัสเลขที่ของแบบสอบถามแทนชื่อ-นามสกุล ของกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยจะเปนภาพรวม และนํามาใชประโยชน
เพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น กลุมตัวอยางสามารถขอยุติการเขารวมการวิจัยกอนครบกําหนด โดยไมมีผลกระทบอ่ืนๆ ตอ
กลุมตัวอยาง  

 

การวิเคราะหขอมูล  
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  

 1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได และความ
พอเพียงของรายได แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ ภาวะการมีโรคประจําตัว โดยใชการแจกแจงความถี่และคารอยละ 
 2. วิเคราะหระดับพฤติกรรมท้ัง 4 ดาน ประกอบไปดวย การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การปฏิบัติ
ตนในภาวะเจ็บปวย การจัดการความเครียด ใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพที่มี เพศ อายุ การมีโรคประจําตัว ตางกัน โดยใชคา
การทดสอบที (t–test Independent) 
 4. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุที่มีรายไดและความพอเพียงของรายได 
แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตางกัน โดยใชคาสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One–way ANOVA)  
ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากร (Populations) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูสูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต 60–79 ป ทั้งเพศชาย และเพศหญิง 
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ประชากรที่มีลักษณะดังกลาวขางตน มีผูสูงอายุที่ขึ้นทะเบียนในป  พ.ศ. 2560 
จํานวนท้ังสิ้น 1,300 คน (กระทรวงมหาดไทย, 2560)  
 2. กลุมตัวอยาง (Samples) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูสูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต 60–79 ป ท้ังเพศชาย และเพศ
หญิง ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย โดยการคํานวณจากตารางของเครจซี และมอรแกน (Krejcie. Robert V. 
and Daryle W. Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ในการวิจัยครั้งนี้ใช กลุมตัวอยาง จํานวน 297 คน ใชการ
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สุมตัวอยางผูสูงอายุแบบหลายขั้นตอน (Multiple Random Sampling) คือ ทําการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ โดยจําแนก
ตามรายหมูบาน และสุมตัวอยางผูสูงอายุจากหมูบาน ดวยวิธีการจับฉลากไดครบตามจํานวน ตามคุณสมบัติที่กําหนด
เปนกลุมตัวอยาง (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553)  

3. ชวงระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
4. ขอบเขตพื้นที่ที่ใชในการวิจัยคือ ผูสูงอายุตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

 

ผลการศึกษา 
ผลการวิจัย สรุปเปนประเด็นสําคัญ ไดดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุที่ตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 297 คน สวนใหญเปน เพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 64.30 อายุสวนใหญอยูในชวงผูสูงอายุตอนตน คืออายุระหวาง 60-69 ป คิดเปนรอยละ 62.96 ผูสูงอายุ
สวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คิดเปนรอยละ 58.81 สถานภาพสมรสของผูสูงอายุสวนใหญเปน
สถานภาพสมรสคู คิดเปนรอยละ 91.34 รายไดของผูสูงอายุสวนใหญมากกวา 4,000 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 47.46 
รายไดของผูสูงอายุเมื่อเทียบกับรายจายสวนใหญไมพอเพียง คิดเปนรอยละ 71.94 แหลงท่ีมาของรายได สวนใหญคือ
บุคคลอื่น คิดเปนรอยละ 76.41 ผูสูงอายุสวนใหญไมมีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 68.01 
 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ 
 

พฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ X  S.D. คาระดับ 
พฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุโดยรวม 3.07 .36 พอใช 

- การรับประทานอาหาร 3.32 .15 ดี 

- การออกกําลังกาย 2.72 .35 พอใช 

- การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวย 3.31 .15 ดี 

- การจัดการความเครียด 2.82 .31 พอใช 

 
จากตาราง การวิเคราะหระดับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา พฤติกรรมสุขภาพ ดานการรับประทาน

อาหาร อยูในระดับดี ( X  = 3.32) พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย อยูในระดับ ปานกลาง ( X  = 2.72) 

พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย อยูในระดับดี ( X  = 3.31) พฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการ

ความเครียด อยูในระดับพอใช ( X  = 2.82) และพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับพอใช ( X  = 3.07) 
2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดและ

ความพอเพียงของรายได แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ ภาวะการมีโรคประจําตัว แตกตางกัน โดยใชคาการทดสอบคาที 
(t-test) 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล  

ขอมูลสวนบุคคล N X  S.D. T 
เพศ      

 ชาย 106 3.05 .41 .90 
 หญิง 191 3.04 .41  

อายุ      
 60-69 ป 187 3.09 .37 .97 
 70-79 ป 110 3.09 .29  
ภาวะการมีโรคประจําตัว     
 ไมมีโรคประจาํตัว 202 3.06 .37 1.25 
 มีโรคประจําตัว 95 3.00 .33  

 

จากตาราง พบวา ผูสูงอายุเพศชาย และเพศหญิงที่มีพฤติกรรมสุขภาพ โดยรวมไมแตกตางกัน ผูสูงอายุที่มีอายุ
ระหวาง 60-69 ป และอายุระหวาง 70-79 ป มีพฤติกรรมสุขภาพ โดยรวมไมแตกตางกัน และผูสูงอายุ ที่ไมมีโรค
ประจําตัว และมีโรคประจําตัว มีพฤติกรรมสุขภาพ โดยรวมไมแตกตางกัน 

3. เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุที่มี รายได และความพอเพียงของรายได แหลงที่มาของรายไดสวน
ใหญ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ตางกัน โดยใชคาสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) 

 
ตารางที่ 3 การทดสอบความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพจําแนกตามรายไดเฉลี่ยของผูสูงอายุ 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4 
140 
144 

6.40 
19.05 
25.46 

1.60 
0.13 

11.76* 

P < .05 
จากตาราง พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันอยางนอย 1 คู ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูสูงอายุที่มีรายไดเฉลี่ยมากกวา 4,000 บาท และผูสูงอายุที่มีรายไดเฉลี่ย 3,001-4,000 บาท 
มีพฤติกรรมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่มีรายไดเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท, 1,001-2,000 บาท และ 2,001-
3,000 บาท 

 
ตารางที่ 4 การทดสอบความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพจําแนกตามความพอเพียงของรายได 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
84 
86 

3.85 
11.27 
15.13 

1.92 
.13 

14.37* 

P < .05  
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  จากตาราง พบวา ความพอเพียงของรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันอยางนอย 1 คู ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูสูงอายุที่มีรายไดพอเพียง และเหลือเก็บ มีพฤติกรรมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่มีรายได
พอเพียงไมเหลือเก็บ และกลุมที่มีรายไดไมพอเพียง 
 
ตารางที่ 5 การทดสอบความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพจําแนกตามแหลงที่มาของรายได 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
84 
86 

1.837 
14.918 
16.755 

.919 

.178 
5.173* 

P < .05  
  จากตาราง พบวา แหลงที่มาของรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันอยางนอย 1 คู ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูสูงอายุกลุมที่มีรายไดจากตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่มีรายไดจาก
บุคคลในครอบครัว และมีพฤติกรรมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุกลุมที่มีรายไดจากบุคคลอื่น 
 
ตารางที่ 6 การทดสอบความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
112 
114 

.32 
18.49 
18.82 

.80 

.16 
3.39* 

P < .05  
 จากตาราง พบวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันอยางนอย 1 คู            
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระดับการศึกษามัธยมตนข้ึนไป มีพฤติกรรมสุขภาพดีกวากลุมผูสูงอายุที่มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษา และกลุมที่ไมไดเรียนหนังสือ  

 
ตารางที่ 7 การทดสอบความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพจําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
112 
115 

1.38 
17.19 
18.58 

.46 

.15 
1.64 

P < .05  
จากตาราง พบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพ โดยรวมไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ โดยรวมของผูสูงอายุพบวา อยูในระดับพอใช ( X  = 3.10) ท้ังนี้ อธิบาย
ไดวา ผูสูงอายุสวนใหญไมมีโรคประจําตัว สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ คาใชจายตาง ๆ จะไดรับจากบุคคลภายนอก
ครอบครัว และสวนใหญมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ซึ่งทั้งภาวะการไมมีโรค การไดรับรายไดจากบุคคลอื่น  และ
ระดับการศึกษามีผลตอพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ จะชวยโนมนาวใหผูสูงอายุมีการปฏิบัติพฤติกรรมอยูในระดับพอใช 

 เมือ่พิจารณารายดาน พบวา พฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารอยูในระดับดี ( X  = 3.32) เน่ืองจาก
การใหขอมูลขาวสารดานการสงเสริมสุขภาพของประชาชนตามนโยบายท่ีเนนการสราง เสริมสุขภาพมากกวาการ
รักษาพยาบาลของรัฐบาล ไดกระจายลงสูประชาชนผานส่ือตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน การสงเสริมใหประชาชนเลือก
รับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย และสภาพรางกาย เพ่ือหางไกลจากโรค เปนกิจกรรมหนึ่งในการสรางสุขภาพให
แข็งแรง ดวยเหตุนี้ ผูสูงอายุจึงใหความสําคัญกับการรับประทานอาหาร และการเห็นคุณคาของอาหาร หลีกเล่ียงการ
รับประทานอาหารที่ไมเกิดประโยชนแกรางกาย ดวยเหตุนี้ จึงทําใหพฤติกรรม การรับประทานอาหารของผูสูงอายุอยูในระดับดี 

พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย พบวา อยูในระดับพอใช ( X  = 2.72) เนื่องจากนโยบายในดานการ
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประเทศ โดยกําหนดไววาประชาชนอายุ 60 ปขึ้นไป มีการออกกําลังกายสมํ่าเสมอ อยาง
ตอรอยละ 60 รัฐบาลใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย ไดเรงรัดใหมีการเพ่ิมกิจกรรมการออกกําลังกาย 
โดยเนนวา การออกกําลังกายจะทําใหสุขภาพดี จึงไดมีการรณรงคการออกกําลังกายใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง และ
ทุกรูปแบบ ทําใหผูสูงอายุรับรูถึงการออกกําลังกาย และไดรวมกิจกรรม การออกกําลังกาย นอกจากนี้ การออกกําลัง
กายยังเปนการบอกสมรรถนะของบุคคลดวย แตเนื่องดวยวัย และสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุที่ไมมีความคลองตัว
เหมือนคนหนุมสาว กิจกรรมท่ีผูสูงอายุทําจึงเปน การออกกําลังกายท่ีกระทําอยูในบานไมไดกระทําในชมรมสรางสุขภาพ 
ซึ่งการออกกําลังกายในชมรมจะสนุกสนาน เพราะมีเพื่อนสมาชิกหลายคน แตการออกกําลังกายในบาน ผูสูงอายุกระทํา
เพียงคนเดียวหรือบางครั้งอาจมีสมาชิกในครอบครัวรวมออกกําลังกายดวยความสนุกสนานมักไมมี จึงไมมีการเกิดแรง
กระตุนใหมีการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง (ธรากร ดวงแกว และหิรัญญา เดชอุดม, 2550) ดังนั้น ผูสูงอายุจึงมี
พฤติกรรมดานการออกกําลังกายอยูในระดับพอใช 

พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย พบวา อยูในระดับดี เนื่องจากผูสูงอายุเมื่อเจ็บปวยไปรับ
บริการดานการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงเสริมตําบลบานหนองโพรง อาจมีบางท่ีไปรับ การรักษาท่ีคลินิกหรือ
โรงพยาบาลบุรีรัมย ซึ่งการไปรับการบริการดานสุขภาพในแตละคร้ัง ผูสูงอายุจะไดรับขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตนเมื่อ
เจ็บปวย และการดูแลตนเองดวย ทําใหผูสูงอายุเกิดการเรียนรูจากขอมูลที่ไดรับนั้น และเมื่อตนเองเจ็บปวยก็จะนํา
ความรูนั้นมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ  และดูแลตนเองเม่ือเจ็บปวย ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
เก่ียวกับการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย พบวา ผูสูงอายุรับประทานยาถูกตองตามที่บุคลากรสาธารณสุขแนะนํา อยูในระดับ

ดี ( X  = 3.30) และพบวา การไปตรวจสุขภาพตามที่บุคลากรสาธารณสุขนัด และการปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคลากร

สาธารณสุขเมื่อเจ็บปวยหรือไมสบาย อยูในระดับดีเชนเดียวกัน ( X  = 3.26 และ X  = 3.56 ตามลําดับ) ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1977) ที่อธิบายวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากองคประกอบภายในตัวมนุษย และ
สิ่งแวดลอม กลาวคือ ผูสูงอายุเกิดการเรียนรูเรื่อง การดูแลตนเองจากขอมูลขาวสารท่ีบุคลากรสาธารณสุขหรือไดยินจาก
สื่อตาง ๆ ที่ประชาสัมพันธใหทราบเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เชน จากวิทยุ จากรายการในโทรทัศน  และจากบุคลากร
สาธารณสุข ทําใหผูสูงอายุนําความรูที่ไดรับนัน้ มาเปนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ดังนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติตนในภาวะ
เจ็บปวยของผูสูงอายุจึงอยูในระดับดี 
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 พฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียด พบวา อยูในระดับพอใช ( X  = 2.82) ทั้งนี้ อธิบายไดวา 
เนื่องจากครอบครัวของผูสูงอายุสวนใหญเปนครอบครัวขยาย และลักษณะชุมชนเปนชุมชนชนบทอยูรวมกันแบบเครือ
ญาติ มีสัมพันธภาพอันดีระหวางเพื่อนบาน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  และรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน การรวม
กิจกรรมนี้เอง ทําใหผูสูงอายุไดมีโอกาสพบปะ และพูดคุยกัน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ ลวนเปนกิจกรรมท่ีสามารถผอนคลาย
ความเครียดลงได และการจัดการความเครียด เปนพฤติกรรมการเรียนรูเพ่ือหาแนวทางการจัดการกับความเครียด และ
เพิ่มความสุขในการดํารงชีวิต และพฤติกรรมลดความเครียด ไดแก กิจกรรมพักผอนหยอนใจ การฟงเพลง การอาน
หนังสือ การทํางานอดิเรกตาง ๆ ดังนั้น การที่ผูสูงอายุไดรวมกิจกรรมดังกลาว จะสงผลตอสภาพจิตใจของผูสูงอายุ 
เพราะผูสูงอายุสามารถเลาประสบการณชีวิตที่ผานมาของตนเอง (ปาริชาติ ค้ําชู, 2551) ผูสูงอายุจึงมีพฤติกรรมการ
จัดการความเครียดอยูในระดับพอใช  

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได และความพอเพียงของรายได แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ ภาวะการมีโรคประจําตัว เขารวม
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
  2.1 ผูสูงอายุชาย และผูสูงอายุหญิง มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมแตกตางกัน ถึงแมวาเพศจะเปนตัว
กําหนดการแสดงออกบทบาทในครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งความแตกตางของเพศจะทําใหเกิดความแตกตางของ
พฤติกรรมก็ตาม แตจากสภาพแวดลอมของผูสูงอายุพบวา มีลักษณะชุมชนเปนชุมชนชนบท มีวิถีการดําเนินชีวิตในแต
ละวันเหมือนกันหมด ไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลตางๆ เหมือนกัน และจากการที่ผูสูงอายุมีการรับรูเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพของตนเองไดดี และถูกตองเหมือนกัน จะสงผลใหผูสูงอายุอาจมีพฤติกรรมสุขภาพตาง ๆ ไปในทางที่ดี ดังนั้น 
ผูสูงอายุเพศชาย และผูสูงอายุเพศหญิง จึงมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี ไมแตกตางกัน 
  2.2 ผูสูงอายุมีอายุระหวาง 60-69 ป และ 70-79 ป มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน เนื่องจาก 
ถึงแมอายุจะเปนปจจัยพื้นฐานที่จะชี้ความแตกตางทางดานรางกาย และความรูสึกนึกคิด อายุจะเปนตัวบงชี้วุฒิภาวะ
หรือความสามารถจัดการกับสิ่งแวดลอม ภาวะจิตใจ และการรับรู อายุมีอิทธิพลในการกําหนดความสามารถในการดูแล
ตนเองของบุคคล ซ่ึงจะเพ่ิมขึ้นตามอายุ สูงสุดในวัยผูใหญ และอาจลดลงไปวัยสูงอายุ แตลักษณะของผูสูงอายุในกลุม
ตัวอยาง พบวา มีพื้นฐานดานตาง ๆ ไมแตกตางกันมาก ไมวาจะเปนสภาพรางกาย จิตใจ และความตองการดานตาง ๆ 
โดยจะเห็นไดจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน เชน การไปรวมงานบุญ หรืองานประเพณีตาง ๆ ของชุมชน 
ผูสูงอายุจะเขารวมโดยพรอมเพรียงสมํ่าเสมอ ซึ่งหลังจากการรวมกิจกรรมงานบุญประเพณีตาง ๆ แลว ผูสูงอายุไดมีการ
พูดคุยแลกเปล่ียนเร่ืองราวตาง ๆ ระหวางกัน รวมท้ังเรื่องพฤติกรรมสุขภาพดวย 
  2.3 ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน โดยผูสูงอายุที่มีระดับ
การศึกษามัธยมตนขึ้นไปมีพฤติกรรมสุขภาพดีกวาผูสงูอายุที่ระดับการศึกษาประถมศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษา และไมได
รับการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเปนส่ิงที่สําคัญตอการพัฒนาความรู ทักษะ และการมีทัศคติที่ดีตอการดูแลตนเอง ผูที่มี
การศึกษาสูงสามารถแสวงหาขอมูลเพื่อนํามาพิจารณาตัดสินใจการกระทํา ตาง ๆ ไดดีกวา และสามารถนําความรูที่
ไดรับไปใช 
  2.4 ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน พบวา ผูสูงอายุที่มี
สถานภาพโสด คู หมาย หยา/แยก มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน พบวา บุคคลทั่วไปไมวาจะอยูในสถานภาพใดก็
ตาม จะเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพดี ยอมสนใจ และดูแลตนเองเปนอยางดี และลักษณะครอบครัวของผูสูงอายุ
เปนครอบครัวขยาย ผูสูงอายุจึงไดรับการดูแลเอาในใจใสจากลูกหลานเปนอยางดี ซ่ึงการที่สมาชิกในครอบครัวใหการ
ดูแลเอาใจใสเปนอยางดีนี้เอง ทําใหผูสูงอายุไดเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 
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  2.5 ผูสูงอายุที่มีรายได และความพอเพียงของรายไดตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน พบวา 
ผูสูงอายุที่มีความพอเพียงของรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน โดยผูสูงอายุที่มีรายไดพอเพียง และ
เหลือเก็บมีพฤติกรรมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่มีรายไดพอเพียงแตไมเหลือเก็บ และผูที่มีรายได ไมพอเพียง ตามลําดับ 
เนื่องจากผูสูงอายุที่มีรายไดพอเพียงสามารถท่ีจะเลือกซื้อ และยกระดับคุณคาของชีวิตไดดีกวาผูสูงอายุที่มีรายไดไม
พอเพียง และจากลักษณะขอมูลของผูสูงอายุที่มีรายไดตอเดือนคอนขางนอย แตผูสูงอายุไมตองรับผิดชอบคาใชจาย
ภายในบาน ลูกหลานในบานจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายภายในบาน  และคาใชจายของผูสูงอายุบางสวนเอง ทําให
ผูสูงอายุมีรายไดพอเพียงกับการใชจาย นอกจากนี้ เม่ือผูสูงอายุ มีความจําเปนท่ีจะตองใชเงินก็จะมีบุคคลคอยใหความ
ชวยเหลือตลอดเวลา ดังนั้น ผูสูงอายุที่รายได และความพอเพียงของรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพตางกัน 
  2.6 ผูสูงอายุที่มีแหลงที่มาของรายไดสวนใหญแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันพบวา 
ผูสูงอายุที่มีรายไดจากตนเองมีพฤติกรรมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่ไดรับรายไดจากบุคคลในครอบครัว และจากบุคคลอื่น
ตามลําดับ เนื่องจากแหลงของรายไดเปนตัวบงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตัวเองของผูสูงอายุ  ชวยยกระดับคุณคาของชีวิต 
ความเชื่อมั่นในตนเองในเร่ืองของการใชจายเพื่อตอบสนองความตองการ และ ธํารงไวเพ่ือสุขภาพ ประกอบกับคานิยม
ของสังคมไทยที่ใหความเคารพ และกตัญูกับญาติผูใหญ รายไดที่ไดรับจากบุคคลในครอบครัว ทําใหผูสูงอายุนํามาใช
จายในเร่ืองของการสงเสริมสุขภาพไดอยางภาคภูมิใจ เสมือนเปนรายไดของตัวเอง ตางจากรายไดที่ไดรับจากบุคคลอื่น 
จะทําใหผูสูงอายุไมมีความภาคภูมิใจ เน่ืองจากไมมั่นใจวาจะไดรับการชวยเหลืออีกตอไปเมื่อไร 
 2.7 ผูสูงอายุที่มีภาวการณมีโรคประจําตัวตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน พบวา ผูสูงอายุที่มีโรค
ประจําตัว และไมมีโรคประจําตัว มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน เนื่องจาก ในปจจุบัน มีเทคโนโลยีขอมูลขาวสารท่ี
ทันสมัยมากขึ้น สงผลใหผูสูงอายุไดรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ทําใหผูสูงอายุหันมา
สนใจเก่ียวกับสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหนองโพรง และเทศบาล
ตําบลอิสาณ ไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมสุขภาพของประชาชน เชน การตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อเปนการคนหาการเจ็บปวย ของโรคตั้งแตเบื้องตน ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว เปนการ
สงเสริมความรูเร่ืองสุขภาพ ทําใหผูสูงอายุมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสุขภาพของตนเองได 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ดานการรับประทานอาหาร ควรเนนย้ําพฤติกรรมกับผูสูงอายุ กลาวคือ หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของควรใหมี
การผลักดันสงเสริม และปลูกฝงพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคของผูสูงอายุ ตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ ใหมีความ
ตอเนื่อง และเปนรูปธรรม  

2. พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุดานการออกกําลังกาย ควรมีการขับเคลื่อนในเร่ือง การสงเสริมการออกกําลัง
กายแกประชาชนในชุมชนใหมากขึ้น เพิ่มสถานท่ีออกกําลังกายมากขึ้น โดยประสานความรวมมือระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ใกลเคียง มีการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดกิจกรรมการ ออกกําลังกายใหมีความ
หลากหลายเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย กระตุนใหประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผูสูงอายุออกกําลังกายมากขึ้น อยาง
ตอเนื่องและย่ังยืน 

3. พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย ควรเนนย้ําพฤติกรรมกับผูสูงอายุ 
กลาวคือ ภาครัฐควรสงเสริมนโยบายระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่ทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุที่อายุมาก ซึ่ง
ตองการการดูแลรักษาตอเนื่อง โดยจัดแพทยมาประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแตละแหงใหทั่วถึง จัดหนวย
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แพทยเคลื่อนที่เพื่อบริการชุมชนดานการรักษา ใหบริการชองทางผานระบบสาธารณสุขมูลฐานอยางเปนระบบ สงผลให
ประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผูสูงอายุสามารถเขาถึงระบบบริการดานสุขภาพไดงายขึ้น 

4. พฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุดานการจัดการความเครียด ภาครัฐ และภาคเอกชนควรประสานความรวมมือ
สนับสนุนอาชีพที่สงเสริมการเพิ่มรายไดแกผูดูแล และผูสูงอายุใหมีอาชีพสามารถทํางานท่ีบานได เปนการชวยปองกัน
การเกิดความเครียดแกผูดูแล และผูสูงอายุในระดับหนึ่ง ไมตองกังวลเร่ือง คาใชจายภายในบาน ทําใหผูดูแลมีเวลาดูแล
และใกลชิดผูสูงอายุมากขึ้น สงผลใหผูสูงอายุรูสึกผอนคลาย มีสุขภาพจิตดีขึ้น รวมท้ัง การดําเนินการของโรงเรียน
ผูสูงอายุ 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. การจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพการออกกําลังกายของผูสูงอายุใหเหมาะสมกับวัย โดยปรับปรุงสถานท่ี
ออกกําลังกายใหเหมาะสม มีเครื่องออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ เพ่ือเปนการดึงดูดความสนใจของผูสูงอายุใน
การออกกําลังกาย และจัดใหมีเจาหนาที่นันทนาการคอยแนะนําผูสูงอายุออกกําลังกายอยางถูกวิธี  ปลอดภัยกับวัย
ผูสูงอายุ 

2. การจัดโครงการอบรมเจาหนาที่ดานสาธารณสุข ซึ่งเปนแกนนําดานสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
และเครือขายผูดูแลผูสูงอายุ ใหมีความรูดานสุขภาพ (เฉพาะทาง) ในการดูแลผูสูงอายุ สามารถใหคําแนะนําดาน
โภชนาการท่ีถูกตอง และเหมาะสม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร ของผูสูงอายุใหมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง และสมบูรณ ไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอกับ ความตองการของรางกาย 

3. หนวยบริการดานสุขภาพ ควรจัดใหอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ตรวจเยี่ยมผูสูงอายุ และใหความรู ทักษะการ
ปฏิบัติตน และดูแลผูสูงอายุไดอยางถูกตอง และเหมาะสม เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุใหมากขึ้น โดยการ
เนนความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธภายในครอบครัว และมีการติดตามประเมินผลพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใชเปนฐานขอมูลพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ 

4. หนวยบริการดานสุขภาพ และองคการบริหารสวนทองถิ่น ควรเพ่ิมกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการประชุม 
และรับประทานอาหารรวมกันของชมรมผูสูงอายุ ควรจัดกิจกรรมสันทนาการ การละเลนพ้ืนบาน การตรวจสุขภาพ การ
ใหความรูดานสุขภาพ การออกกําลังกาย และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพ่ือใหผูสูงอายุรูสึกผอนคลาย สงผลใหผูสูงอายุ
มีสุขภาพจิตดี ซึ่งการทํากิจกรรมรวมกันจะเนนกระบวนการมีสวนรวม ของผูสูงอายุทุกคน 
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองปญหา และอุปสรรคในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ เพ่ือหา
แนวทางในการปองกัน และแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุเชน ลักษณะสังคมของ
ครอบครัว สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย การเขาถึงบริการสาธารณะ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก แกผูสูงอายุ ซึ่งสามารถ
นําขอมูลดังกลาวมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนงาน โครงการใหตรงปญหา และความตองการของผูสูงอายุที่อาศัยใน
เขตพ้ืนที่อยางแทจริง เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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บทคัดยอ 
พฤติกรรมการดื่มสุราเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย อีกท้ังยังเปนปญหาในระดับ

นานาชาติโดยประชากรประมาณ 2 ลานคนทั่วโลก มีแนวโนมดื่มสุรามากขึ้น โดยเฉล่ียแลว 1 ใน 3 ของคนไทยเปนนักดื่ม 
หรือเปนคนท่ีเคยด่ืมสุราใน 1 ปที่ผานมา (ศูนยวิจัยปญหาสุรา, 2554) แมจะมีการรณรงค เพ่ือลดการดื่มสุรา จาก
หนวยงานตางๆอยางแพรหลาย แตแนวโนมวิกฤตการณดังกลาวไมมีทีทาวาจะลดลง ซ่ึงเปนที่กังวลเปนอยางยิ่งเพราะนัก
ดื่มหนาใหมที่มีจํานวนเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ นั้นคือ กลุมเยาวชนนักศึกษา ที่เปนกําลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต  

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการดื่มสุรา นักศึกษามหาวิทยาลัย 
 

Abstract

Alcohol drinking is a major public health problem in Thailand as well as 
internationally. Approximately 2 million people around the world who have tend to drink 
more alcohol. Affecting on the mortality rate of the world population increases every year. 
Most Thai people believe that alcohol drinking is normal. On average, 1 in 3 people of 
Thailand as a drink or drink alcohol in the past year. (Center for Alcohol Studies, 2011)
Despite the campaign to reduce alcohol drinking from various organizations, the trend of 
the crisis is unlikely to decline, which is extremely distressing because new drinkers are 
increasing in number. That is a group of undergraduate youth group who are the main force 
in developing the country in the future.

Keyword : Alcohol Drinking Behaviors; University Students 
 

บทนํา 
ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาที่สงผลกระทบตอเยาวชนนักศึกษาของชาติในทุก  ๆ ดาน          

ซึ่งเยาวชนเหลานั้นจะมีผลตอการพัฒนาประเทศในอนาคตอันใกล เพราะประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณ หากการพัฒนาประเทศขาดกําลังหลักจากเยาวชนนักศึกษาแลวประเทศก็ไมสามารถพัฒนา เจริญกาวหนา
ใหทัดเทียมประชาคมโลกไดเลย หนึ่งในตนตอของปญหานั้นคือปญหาจากพฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษา          
จากการสํารวจพฤติกรรมการดื่มสุรา ในป 2554 พบวา คนไทยที่อายุ 15 ปขึ้นไป เปนนักดื่มปจจุบัน (Current 
drinker) คิดเปนรอยละ 31.5 ของประชากรวัยผูใหญ แมวาความชุกของนักดื่มในวัยผูใหญจะยังสูงเปนอันดับหนึ่ง
คิดเปนรอยละ 53.4 แตมีแนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.45 ตอป ในทางกลับกันความชุกของการด่ืมในเยาวชน 
นักศึกษาอายุ 15–24 ปกลับสูงขึ้นรอยละ 9.5 ตอป (ศูนยวิจัยสุรา, 2556) โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัย           
ซึ่งลักษณะพฤติกรรมการดื่มสุราเปนการใหความหมายของการแสดงออกเกี่ยวกับการดื่มสุรา โดยประเมินจาก
ปริมาณ ความถี่ในการด่ืมสุรา อาการ อาการแสดง และพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
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พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
พฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแบงออกเปน 4 ลักษณะ ตามแบบประเมินปญหาการ

ดื่มสุรา (Alcohol Use Disorder Identification Test [AUDIT] ขององคการอนามัยโลก (WHO, 2001) 
ประกอบดวยคําถามท่ีเกี่ยวของกับความถี่ ปริมาณในการด่ืมสุรา และปญหาท่ีเกี่ยวเนื่องจากการดื่มสุรา มีทั้งหมด 
10 ขอคําถาม เกี่ยวกับปริมาณ ความถ่ีในการดื่มสุรา อาการและอาการแสดงของการติดสุราและพฤติกรรมที่เปน
ปญหาเก่ียวของกับการดื่มสุรา โดยเทียบเคียงกับการดื่มมาตรฐาน การดื่มมาตรฐาน หมายถึง ปริมาณของ
แอลกอฮอลที่เทากันในเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดตาง ๆ คือ มีปริมาณของแอลกอฮอลเทากับ 10 กรัม ข้ึนอยูกับ
ชนิดของเคร่ืองดื่ม เชน เบียร 1 แกว ปริมาณ 330 มิลลิลิตร มีแอลกอฮอล 5 เปอรเซ็นต เหลา 1 แกว ปริมาณ 30 
มิลลิลิตร มีแอลกอฮอล 40 เปอรเซ็นต โดยพฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 4 ลักษณะ มีดังนี้ 
พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแบงออกเปน 4 ลักษณะ ตามแบบประเมินปญหาการด่ืมสุรา 
(Alcohol Use Disorder Identification Test [AUDIT] ขององคการอนามัยโลก (WHO, 2001) โดยพฤติกรรม
การดื่มสุราของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 4 ลักษณะ มีดังนี้ 
 1) การดื่มแบบมีความเสี่ยงนอย (low risk drinking) เปนการดื่มท่ีไมเกิน 2 ด่ืมมาตรฐานตอวันเทียบเปน
เหลา 40 ดีกรีไมเกิน 2 กงหรือ 60 มิลลิลิตร เบียรประมาณ 1.5-2 กระปอง ไวน 2 แกว การดื่มตองไมเกิน 2 แกว
ตอวันหรือไมเกิน 5 วันตอสัปดาห การดื่มสุราในลักษณะนี้อาจเรียกวาดื่มสุราอยางปลอดภัย และมีความเสี่ยงนอย 
2) การดื่มแบบเสี่ยง (hazardous drinking) เปนการดื่มในปริมาณหรือลักษณะท่ีทําใหผูดื่มสุราเพิ่มความเส่ียงที่จะ
เกิดผลเสียทั้งในดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม ท้ังตอตนเองหรือตอผูอื่น แมวาผูดื่มสุราจะยังไมเจ็บปวย
ดวยโรคใดก็ตาม ซึ่งมีลักษณะการดื่มมากกวา 4 ดื่มมาตรฐานตอวัน เทียบไดกับการดื่มมากกวา 7 แกวตอการดื่ม 1 
คร้ัง ภายใน 3 คร้ังตอสัปดาห ในเพศชาย สวนเพศหญิงเทียบไดกับการดื่มมากกวา 5 แกวตอการดื่ม 1 ครั้ง ภายใน 
3 ครั้งตอสัปดาห 3) การด่ืมแบบมีปญหา (harmful drinking) เปนลักษณะของการดื่มที่ผูดื่มไดรับผลเสีย ซึ่ง
อาจจะเปนผลเสียตอสุขภาพกาย สุขภาพจิต หนาที่การงาน หรือสัมพันธภาพกับผูอื่น 4) การดื่มแบบติด (alcohol 
dependence) เปนลักษณะของการดื่มที่ผูที่ดื่มมักจะใชเวลาสวนใหญในการดื่ม ทําใหความรับผิดชอบหนาท่ีตาง ๆ 
บกพรองไป เชน การงานหรือครอบครัว และไมสามารถควบคุมการดื่มทั้งปริมาณ ความถี่ หรือไมสามารถหยุดดื่มได 
บางคนดื่มเปนประจําจนไมทราบวาตนเองติด จนเมื่อตองหยุดดื่มดวยสาเหตุใดก็ตาม จึงเกิดอาการถอนพิษ 
(withdrawal) จากการศึกษาพฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษา พบวา พฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมี 4 กลุม คือ มีพฤติกรรมการดื่มสุราแบบความเสี่ยงต่ํารอยละ 32.68 มีพฤติกรรมการด่ืมสุราแบบ
เสี่ยงรอยละ 46.73 มีพฤติกรรมการด่ืมสุราแบบอันตรายรอยละ 10.95 และมีพฤติกรรมการด่ืมแบบติดสุรารอยละ 
9.6459 (ปยทัศน เรงเร็ว, หรรษา เศรษฐบุปผา และดาราวรรณ ตะปนตา, 2560) 
 

ความรุนแรงและผลกระทบจากการด่ืมสุราของนักศึกษา 
 การดื่มสุราเปนปญหาท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก แมจะมีการรณรงคเพ่ือลดการ
ดื่มสุราจากหนวยงานตางๆอยางแพรหลาย แตแนวโนมปริมาณการด่ืมไมไดลดลง ปญหาจากการด่ืมสุราจึงสงผล
กระทบตอระบบการพัฒนาประเทศแลว ท้ังยังจะสงผลกระทบโดยตรงตอผูที่ดื่มสุราโดยตรงไมวาจะสงผลกระทบ
ดานรางกาย และจิตใจ 
 1. ผลกระทบตอสุขภาพ ดานรางกายของผูดื่ม เมื่อดื่มสุราไหลผานจากปากแอลกอฮอลจะซึมผานเขาสู
รางกายอยางรวดเร็วโดยแอลกอฮอลสวนใหญจะถูกดูดซึมในกระเพาะอาหารและกระจายเขาสูกระแสเลือดภายใน
เวลาเพียง 5 นาทีกอนจะสงตอไปยังเซลลเนื้อเยื่อของเหลวทุกแหงหนในรางกายและอวัยวะตางๆภายในเวลา10-30 
นาที กอใหเกิดผลตออวัยวะทั่วรางกายแอลกอฮอลจะเขาสูรางกายและผานไปตามเซลลของเม็ดเลือดอยางรวดเร็ว 
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ฉะนั้นการดื่มสุราเปนประจําจะทําใหระดับแอลกอฮอลสูงในเลือดถึง 95 เปอรเซ็นต (ยุวดี คาดการณไกล, 2542) 
พฤติกรรมการด่ืมสุราเปนประจํายังเปนสาเหตุของโรคตางๆมากกวา 60 โรค เชน กระเพาะอาหารอักเสบ ความดัน
โลหิตสูง มะเร็ง ตับแข็ง การทํารายตนเองติดสุรา โรคจิตจากสุรา โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคอื่น ๆ (บัณฑิตศร 
ไพศาลและคณะ, 2550) ที่สําคัญนักศึกษายอมรับวาเคยประสบอุบัติเหตุทางจราจรและประสบอุบัติอื่นๆที่มีผลอัน
เนื่องมาจากการดื่มสุราถึงรอยละ 19.0 (สุทธิรักษ ไชยรักษ และคณะ, 2553)นอกจากนี้การดื่มอยางหนักเปนคร้ัง
คราว (heavy episodic drinking) หรือการดื่มแบบเมาหัวราน้ํา (binge drinking) ทั้งในนักศึกษา มีความสัมพันธกับ
การเรียนที่แยลงซึ่งพบวาการเรียนที่แยลง ที่สําคัญไปกวานั้นคือ การดื่มแบบเมาหัวราน้ํามีความสัมพันธกับการมี
เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยเชนการตั้งครรภไมพึงประสงคและความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี (Gill & Fresco, 2005)  
 2. ผลกระทบตอสุขภาพ ดานจิตใจของผูดื่มสุรานักศึกษาเปนวัยที่ชอบในการสํารวจ ความทาทาย มีการเขา
กลุมเพื่อน และตองการเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อนและรุนพ่ี และมีความคาดหวังวาการดื่มสุราจะสามารถเปนท่ียอมรับ
ของกลุมเพื่อนและรุนพี่ได หากนักศึกษามีการดื่มสุราจนกอใหเกิดผลกระทบดานตาง ๆ ซึ่งนักศึกษาสวนหนึ่งจะใชสุรา
เพื่อลดปมดอย ลดความเหงา ลดอาการซึมเศรา ความวิตกกังวล และความคับของใจ (สุชา จันทรเอม, 2544) ซ่ึงใน
นักศึกษาเพศชายจะมีความวิตกกังวลในการเขาสังคมกับกลุมเพ่ือนจึงใชการดื่มสุราเพื่อใหกลุมเพื่อนและรุนพ่ียอม
รับเขากลุม สวนในนักศึกษาเพศหญิง มีเพียงการที่ถูกเพ่ือนชักชวนในการดื่มสุรา (อุทัยทิพย จันทรเพ็ญ, 2554) จาก
การศึกษา พบวา นักศึกษาจะมีปญหาดานบุคลิกภาพหลังจากการดื่มสุรา จนเกิดปญหาตาง ๆ ยกตัวอยางเชน 1) รูสึก
เศราโศก เสียใจ และซึมเศรา 2) พบอาการกระวนกระวายหรือฉุนเฉียวงาย (Mota et al., 2010) และยังพบวา 
ผลกระทบจากการดื่มสุราตอดานสุขภาพจิตใจของนักศึกษาจะมีปญหาการย้ําคิดย้ําทํา ซึมเศรา และวิตกกังวลเปนสวน
ใหญ รองลงมาคือ ปญหาจากการฆาตัวตาย และการใชยาเสพติด (กรมสุขภาพจิต, 2546) ท่ีสําคัญผูที่ฆาตัวตายสําเร็จ 
9 ใน 10 คน มีความเจ็บปวยทางจิตอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีสาเหตุสําคัญ คือ ภาวะซึมเศรา และการติดสุรา เปนตน 
โดยที่ปญหาของการฆาตัวตายประมาณ 1 ใน 4 โดยเฉพาะผูดื่มสุราที่มีปญหาสุขภาพรางกาย (กรมสุขภาพจิต, 2560) 
 3. ผลกระทบตอครอบครัว พบวา การดื่มสุราเปนผลทําใหทําลายความสัมพันธกับบุคคลในครอบครัว 
(กรมสุขภาพจิต, 2547) ครอบครัวที่สมาชิกด่ืมสุรากอใหเกิดความรุนแรง ในครอบครัวมากกวาครอบครัวท่ีสมาชิก
ไมดื่มสุราถึง 3.84 เทา (รณชัย คงสกนธ, 2548) จากการศึกษาของ รุงวิทย มาศงามเมือง และคณะ (2542) พบวา
บุคคลที่ดื่มสุรา รอยละ 23.7 เคยทะเลาะวิวาทขณะดื่มหรือหลังจากจากการด่ืมสุรา  
 4. ผลกระทบดานสังคม ในแตละปจะมีการสูญเสียวัยรุนที่มีอายุต่ํากวา 21 ปประมาณ 5,000 คน จากผล
ของการดื่มในชวงวัยรุนจากจํานวนดังกลาว 1,900 คนเสียชีวิตจากรถชน 1,600 คนถูกฆาตกรรม 300 คนฆาตัว
ตายและ 100 คน เสียชีวิตจากการบาดเจ็บอื่นๆ การเสียชีวิตของเยาวชนเหลานี้ลวนมีสุราเขามาเกี่ยวของทั้งสิ้น 
(Novotny, 2006) การด่ืมสุราสงผลกระทบในวงกวางท้ังตอบุคคลที่ดื่มสุราจนขาดสติรวมไปถึงกระทบตอสังคม 
ชุมชนดานอุบัติเหตุการดื่มสุราทําใหขาดความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น  เปนสาเหตุสําคัญของโรคและการ
บาดเจ็บ การด่ืมสุราทําใหการตายจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรทั่วโลกถึงรอยละ 20-38 ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 
ปญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากผูดื่มสุรา รอยละ 40 ของผูบาดเจ็บท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ มีสาเหตุ
มาจากการขับขี่ขณะเมาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
 5. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การดื่มสุราสรางความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจโดยมีมูลคาสูงมากซึ่งไดแกการ
สูญเสียทรัพยสินคาใชจายที่เกิดจากการรักษาโรคตาง ๆ และอุบัติเหตุคาใชจายทางออมที่เกิดจากการฟนฟูสมรรถภาพ
คาใชจายจากการบังคับใชกฎหมายรวมทั้งประสิทธิภาพในการทํางานหรือการผลิตท่ีสูญเสียไปเนื่องจากการหยุดงาน 
(ยงยุทธ ขจรธรรม, 2547) การดื่มสุรายังสงผลกระทบดนเศรษฐกิจการเงินดวย โดยคาใชจายในการดื่มสุราเฉลี่ยเทากับ 
633 บาทตอเดือน นอกจากนี้การศึกษาของ สุทธิลักษณ ไชยรักษ และคณะ (2553) มีการศึกษาผลกระทบจากการดื่ม
สุรา พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง มีการใชการคาใชจายถึง   100–200 บาทตอครั้ง ใช
เวลาในการด่ืม 3–4 ชั่วโมงตอครั้ง และเคยประสบอุบัติเหตุถึง รอยละ 19.00 
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการด่ืมสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยมีดังตอไปนี้ คือ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัย

ดานครอบครัว และปจจัยดานสวนบุคคลที่มีความสําคัญคือความคาดหวังจากการด่ืมสุรา  
1. ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดื่มสุราของนักศึกษาดานสิ่งแวดลอมประกอบไปดวย 

กลุมเพื่อน ลักษณะท่ีพักอาศัย แรงสนับสนุนทางสังคม กฎหมาย การควบคุมสุราและกฎระเบียบของสถานศึกษา 
1.1 กลุมเพ่ือน เปนกลุมที่มีอิทธิพลอยางมากตอนักศึกษาที่มีตอการสรางคานิยม ลักษณะนิสั ย 

คุณธรรมจริยธรรมเปนอยางมาก เพราะวาธรรมชาติของวัยนี้จะมีความผูกพันและตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อน
มากกวากลุมอื่น ๆ กลุมเพ่ือนจึงมีการรวมตัวกันโดยธรรมชาติ (Sessa, 2007) นักศึกษาวัยนี้จะมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทั้งดานดีและไมดี และทดลองสิ่งใหมๆรวมกัน รวมไปถึงการดื่มสุราดวย จะเห็นไดวาการด่ืมสุราของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น มักจะดื่มสุรากลุมเพื่อน (Kremer & Levy, 2008) สอดคลองกับการศึกษาของ ประกิจ 
โพธิอาสน (2541) พบวานักศึกษามีพฤติกรรมการดื่มสุรามีปจจัยเสริมจากพฤติกรรมการด่ืมสุราของเพื่อนสนิท อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ (2541) ศึกษาพฤติกรรมและ
ปจจัยที่เก่ียวของกับการดื่มสุราในนักศึกษา ที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน พบวา นักศึกษารอยละ 
40.6 มีพฤติกรรมการด่ืมสุราโดยกลุมเพ่ือนเปนปจจัยจากการด่ืมของเพื่อน ซ่ึงในนักศึกษาเพศชายจะมีความวิตก
กังวลในการเขาสังคมกับกลุมเพื่อนจึงใชการด่ืมสุราเพื่อใหกลุมเพ่ือนและรุนพ่ียอมรับเขากลุม สวนในนักศึกษาเพศ
หญิงมีเพียงการที่ถูกเพื่อนชักชวนในการดื่มสุรา (อุทัยทิพย จันทรเพ็ญ, 2554) 

1.2 ลักษณะที่พักอาศัย ปจจุบันสุรากลายเปนสื่อกลางในการเขาสังคมไปแลว ประกอบกับเปน
เครื่องแสดงออกถึงสถานภาพทางสังคม การคบเพ่ือน ซ่ึงธรรมชาติของนักศึกษาตองการเขากลุมเพื่อนอยูแลว โดย
จะเลือกเพ่ือนหรือกลุมเพ่ือนที่มีคานิยม ทัศนคติ ที่คลายคลึงกัน ดังนั้นหากไปคบเพื่อนที่ไมดีก็อาจจะถูกชักจูงไป
ในทางที่ไมดี เชน การหนีเรียน เกเร ติดสารเสพติด หรือการดื่มสุรา และในปจจุบันนี้ สถานที่ในการดื่มสุรา แหลง
การซื้อขาย ยังเอ้ือตอการด่ืมสุรามากข้ึน เชน การด่ืมสุราในรานอาหาร ในหางสรรพสินคา สวนแหลงก็หาซ้ือไดงาย 
ซึ่งมีขายทั้งในรานขายของชํา รานสะดวกซื้อ อีกทั้งปจจัยดานสิ่งแวดลอม ท่ีพักอาศัยของนักศึกษา     ก็เปนปจจัย
หนึ่งที่เอ้ือตอการด่ืมสุราเชนกัน เพราะวาการที่นักศึกษาอาศัยอยูบานเชาหรือหอพักคนเดียว หรือกับเพื่อนซ่ึงไมได
อยูกับบิดามารดามักพบวาดื่มสุรามากกวาทัง้นี้เนือ่งจากไมมีผูใหญมาดูแล (บุณฑริกา บุญไชยแสน, ศิริพร หงสทะนี, 
ศิรินันท ปะนะภูเต, และนันทนัช ต้ังจาตุรโสภณ, 2555) และจากการศึกษาของ เวสเลอรและคณะ (Wechsler, et 
al., 2002) พบวา นักศึกษาที่อายุต่ํากวา 21 ป และอายุ 21-23 ป ท่ีอาศัยอยูบานเดียวกันกับพอแมจะดื่มสุรานอย
กวานักศึกษาที่ไมไดอยูบานเดียวกันกับพอแม สอดคลองกบัการศึกษาของ จิราภรณ เทพหนู (2540) พบวานักเรียน
ที่พักอาศัยอยูบานเดียวกับพอแมมักจะไมดื่มสุรา หรือดื่มสุรานอยกวานักเรียนที่พักอาศัยอยูตามลําพังหรือกับเพื่อน 
ทั้งนี้การท่ีตองยายมาเรียนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญของนักศึกษา อาจจะทําใหนักศึกษาปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมใหมที่แตกตางจากอดีตที่ผานมาไมไดและพายแพตอสิ่งยั่วยุ สถานท่ีทองเท่ียว แหลงสถานบันเทิงเริงรมย 
แหลงอบายมุขตาง ๆ ลวนมีพลังชักจูงใหลุมหลง และเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการมีพฤติกรรมด่ืมสุราท้ังสิ้น  

1.3 สื่อโฆษณา อิทธิพลของสื่อตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค 4.0 ยุคของสื่อสังคมออนไลน        
มีความเก่ียวพันธกับคนในยุคปจจุบันอยางมาก และการขอมูลเกี่ยวกับการจําหนายสุรา จะเห็นวามีการแขงขัน
ทางการธุรกิจการคาที่สูงมากซึ่งโฆษณาที่เก่ียวของกับสุรามีอยูทุกชองทาง ลวนแตเปนกลยุทธการขายสุราของแตละ
บริษัท ซึ่งในปจจุบันนี้แตละบริษัทนั้นก็มีกลวิธีที่แตกตางและหลากหลาย อาจจะนําเสนอ ในรูปแบบของ
ความสัมพันธของกลุมเพื่อนเปนการสื่อถึงวัยของนักศึกษาโดยตรงในรูปแบบของการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย ที่สําคัญไปกวานั้น การเจาะตลาดในยุคนี้ไมไดมุง เนนไปในกลุมเปาหมายของวัยทํางานเพียงอยาง
เดียว แตยังกระจายตัวไปสูกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ มีวิธีการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจใหหันมาด่ืมสุรา การแฝงตัวเพื่อเปน
สวนหนึ่งในการสนับสนุนดานกีฬาซึ่งมีความโนมเอียงเขาสูกลุมวัยรุน และจุดท่ีสําคัญคือเริ่มมุงเนนสูกลุมนักศึกษา
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ดังกลาว การศึกษาของ ปยทัศน เรงเร็ว, หรรษา เศรษฐบุปผา และดาราวรรณ ตะปนตา (2560) พบวากิจกรรม
ยามวางที่นักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งชายและหญิงคือ ดูโทรทัศนมากที่สุด รองลงมาคือเลนเกมส คิดเปนรอยละ 
38.89 และรอยละ 25.98 ท้ังนี้สื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน เกมส ชองทางเหลานี้จะถูกสอดแทรก และแอบแฝง 
การศึกษาของ ณัฐชนันท กิ่งมณี (2554) พบวา กลุมนักศึกษา มีระดับการรับรู และการจดจําโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลผานส่ือโทรทัศนในระดับสูงมากเชนเดียวกับการศึกษาของ ยุพา ชูสิทธิกุล (2534) พบวา เยาวชนในวัย
เรียนเคยเห็นหรือไดยินโฆษณาเก่ียวกับการดื่มสุราจากสื่อตาง ๆ ถึงรอยละ 99.30 และไดเห็นจากโทรทัศนมากที่สุด 
รอยละ 82.20 สอดคลองกับการศึกษาของ เกรียงไกร พึ่งเชื้อ (2555) พบวา นักศึกษารับขาวสารการโฆษณาสุรา 
และทัศนคติตอการด่ืมสุรา สามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษาไดรอยละ 44.4 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

2. ปจจัยดานครอบครัว ครอบครัวมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการด่ืมสุรา เพราะครอบครัวท่ีอบอุนเปนเกราะ
ปองกันพฤติกรรมเบี่ยงเบนของสมาชิกในครอบครัวไดทุกเรื่องแมแตการดื่มสุรา สถานภาพของครอบครัวที่บิดา
มารดามีพฤติกรรมการดื่ม เด็กในครอบครัวจะไดรับอิทธิพลในลักษณะเดียวกัน (Steinhausen & Metzke, 2003) 
ดังนั้นเมื่อครอบครัวที่มีพอแมดื่มลูกจึงมีโอกาสที่จะเปนคนที่ดื่มดวยในอนาคต หรือการมีบุคคลในครอบครัวที่ดื่ม 
เด็กจะเกิดการเรียนรู โดยการสังเกตหรือมีสวนทําใหเด็กไดรับทัศนคติและพฤติกรรมการด่ืมได ไมเพียงเด็กจะไดรับ
อิทธิพลทางออมจากพอแมและบุคคลในครอบครัวเทานั้น การสนับสนุนใหเด็กดื่มโดยตรงจากพอแมหรือญาติพี่นอง 
ก็กระทํามาเปนเวลานานโดยผานความเชื่อวาการดื่มสุราเปนยารักษาโรค (จักรพันธ กิตตินรรัตน และ นิพิฐพนธ 
สนิทเหลือ, 2554) 

3. ปจจัยดานบุคคล ปจจัยสงเสริมการดื่มสุราของนักศึกษา ในปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวยดานตาง 
ๆ คือ ดานเพศ ซึ่งสังคมจะยอมรับการดื่มสุราที่แตกตางกัน ทําใหเปนสวนหนึ่งท่ีเห็นไดชัดวา พฤติกรรมการด่ืมสุรา
ชอบเพศชายที่มากกวาเพศหญิง นอกจากนี้ยังมี อายุ ระดับชั้นเรียน ผลการศึกษา รายได โดยบุคคลจะเลือกปฏิบัติ
ตามสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับตน ตามความเช่ือและรสนิยมของตนเอง ดังเชนคานิยมของคนไทยที่เห็นวา ผูหญิงไม
ควรดื่มสุรา แตปจจุบันนี้สังคมไดเปดกวางขึ้น เพศหญิงจึงไดรับการยอมรับจากสังคมมากข้ึน (จักรพันธ กิตตินรรัตน 
และ นิพิฐพนธ สนิทเหลือ, 2554)  

3.1 เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการด่ืมสุรา จากการศึกษาของจิราภรณ เทพหนู (2540) 
โดยเพศชายมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะดื่มสุราเปน 13.03 เทาของเพศหญิง สอดคลองกับการศึกษาของไพฑูรย จัยสิน 
(2536) พบวา เพศชายมีการใชสารเสพติดมากกวาเพศหญิง ในขณะที่ สาวิตรี อัษณางคกรชัย และคณะ (2551) 
ศึกษาการเฝาระวังพฤติกรรมการด่ืมสุราและพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศ
ไทย พบวา นักเรียนชายและหญิง รอยละ 39.8 และ 24.5 เคยด่ืมสุรามาแลวในชีวิต  

3.2 อายุเริ่มตนในการดื่มสุราครั้งแรก ซึ่งอายุจะแสดงถึงวุฒิภาวะทางสังคม การเร่ิมตนการดื่มมัก
เกิดข้ึนในวัยเรียน การศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย พบวา อายุที่เริ่มดื่มสุราคร้ังแรก 
ชวงอายุ 16-18 ป มีอัตราสูงสุด คิดเปนรอยละ 52.29 รองลงมาคืออายุ 13-15 ป คิดเปนรอยละ 34.31 เปนที่นา
กังวลวาอายุที่เริ่มดื่มสุราครั้งแรก อายุระหวาง 10-12 ป มีจํานวนถึง รอยละ 3.59 (ปยทัศน เรงเร็ว, หรรษาเศรษฐบุปผา 
และ ดาราวรรณ ตะปนตา, 2560)  

3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในชวงวัยนักศึกษาจะใชชีวิตในการศึกษาหาความรู เพ่ือสงเสริม
ตนเองใหมีความสามารถในการเรียนรู รับรู  การเขาสังคม และมีพฤติกรรมท่ีดี แตในปจจุบันนี้ ปญหาของการดื่ม
สุรามีแนวโนมที่สูงขึ้นเปนผลจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาต่ํา
จะมีการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ที่มากกวานักศึกษา (Walsh & Paul, 2008) สอดคลองกับการศึกษาของจิราภรณ 
เทพหนู (2540) พบวานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํา และผลการเรียนปานกลาง มีโอกาสเสี่ยงตอการด่ืมสุรา เปน 9.85 
และ 2.3 เทาของนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงตามลําดับ  
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3.4 ความคาดหวังของนักศึกษาจากการด่ืมสุรา จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ความคาดหวังจากการ
ดื่มสุรา สงผลใหนักศึกษาที่ดื่มสุรา สวนใหญจะมีความคาดหวังจากการดื่มสุราอยูในระดับท่ีสูง (Levy & 
Earleywine, 2003) จากการศึกษาของ บลาวน, โกลดแมน, อินน และแอนเดอรสัน รวมท้ังยังและโออี (Brown, 
Goldman, Inn, & Anderson, 1980; Young & Oei, 1996) พบวาพฤติกรรมการด่ืมสุรา หรือปญหาจากการด่ืม
สุราของเด็กวัยรุนมีความสัมพันธกับความคาดหวังในการด่ืมสุราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษาเกี่ยวกับความ
คาดหวังจากการด่ืมสุราสวนใหญจะมุงเนนไปที่ความคาดหวังในผลลัพธเพียง อยางเดียว (Oei & Moraska, 2004) 
โดยที่ความคาดหวังจากการดื่มสุราเริ่มตนจากการไดรับอิทธิพลจากสังคม ครอบครัว กลุมเพ่ือน และส่ือโฆษณา 
(Christiansen et al, 1989) เชนเดียวกับการศึกษาของ ปยทัศน เรงเร็ว, หรรษา เศรษฐบุปผาและดาราวรรณ ตะ
ปนตา (2560) พบวา ความคาดหวังของนักศึกษาจากการด่ืมสุรามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการกลาแสดงออก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .001 ( =15.28, df=3) 

 
แนวทางการชวยเหลือกลุมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา 

1. นักศึกษาที่มีพฤติกรรมดื่มสุราแบบเสี่ยงต่ําที่เปนกลุมนักดื่มหนาใหม ตองสงเสริมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการด่ืมสุรา รวมไปถึงการรวมมือท้ังภาครัฐเอกชน องคกรตาง  ๆ เพื่อสนับสนุนการหยุด
พฤติกรรมการด่ืมสุรากอนที่นักศึกษากลุมนี้จะ พัฒนาตนเองไปสูพฤติกรรมการดื่มสุราแบบเสี่ยงตอไป 

2. นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการด่ืมสุราแบบเส่ียง บุคลากรทางสาธารณสุข ตองใหความรูเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการดื่มสุราวาเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุและมีผลตอสุขภาพรางกายแมจะมีปริมาณการดื่มสุราที่ไมมากก็ตาม 
ตองสงเสริมใหนักศึกษากลุมนี้พยายามหยุดพฤติกรรมการด่ืมสุรา ลดระดับ หรือรักษาระดับ เพ่ื อไมใหพัฒนา
พฤติกรรมการด่ืมไปสูระดับของการดื่มสุราแบบอันตรายและการดื่มสุราแบบติดตอไป 

3. นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการด่ืมสุราแบบอันตรายและพฤติกรรมการด่ืมสุราแบบติด แมวาจะพบจํานวน
นอยมากก็ตาม ถึงกระนั้นก็เปนปญหาท่ีกอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง และเปนปญหาท่ีตองไดรับการแกไข โดย
ดวนที่สุด โดยนักศึกษาที่มีพฤติกรรมด่ืมสุราในกลุมที่มีการดื่มแบบอันตรายกับแบบติด บุคลากรทางสาธารณสุขตอง
มีบทบาทในการชวยเหลือ คัดกรอง เพ่ือสงตอใหแพทยตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาตอไป 
 

วิจารณ 
พฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในปจจุบันมีแนวโนมนักดื่มหนาใหมมากข้ึนและยัง

พัฒนาระดับพฤติกรรมการดื่มสุราท่ีเปนอันตรายมากขึ้น สวนทางกับพฤติกรรมการดื่มสุราในวัยอื่น ๆ ซึ่งมีปจจัยท่ี
สําคัญคือ อิทธิพลจากกลุมเพื่อน สื่อโฆษณาแฝง ความคาดหวังตอผลลัพธของการด่ืมสุราดานการกลาแสดงออก 
สังคมและสภาพแวดลอม อิทธิสวนใหญที่มีผลตอพฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษาจึงตองอาศัยหนวยงาน 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยรวมมือกับทุกภาคสวน ไมวาจะเปนองคกรท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาสุรา และหนวยงาน
สาธารณสุข ในการแกไข ยับยั้งพฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษาอยางจริงจัง ท้ังนี้ในสวนระดับมหาวิทยาลัยควรมี
กิจกรรมที่สงเสริม ปองกัน การด่ืมสุราในนักศึกษา โดยอาจจะบูรณาการเขากับการเรียนการสอน รวมไปถึงการสราง
วัฒนธรรมและคานิยมใหมใหแกนิสิตนักศึกษาใหเปนผูที่หางไกลจากพฤติกรรมการดื่มสุรา 
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การประยุกตใชกระบวนการพยาบาลเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบของนิสิตพยาบาล 
 

Application of nursing process for system thinking process development in nursing student 
 

ผูวิจัย   รอยเอกกิตติพงษ  พลทิพย 
 

บทคัดยอ 
 กระบวนการพยาบาลเปนเครื่องมือสําคัญของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภในการปฏิบัติการ
พยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ที่เปนวงจร ตอเนื่องและมีความสัมพันธกัน จํานวน 5 
ขั้นตอน คือ 1) การประเมินภาวะสุขภาพ 2) การวินิจฉัยการพยาบาล 3) การวางแผนการพยาบาล 4) การปฏิบัติการ
พยาบาล และ 5) การประเมินผลการพยาบาล ซ่ึงเปนวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่มีเปาหมายอยางชัดเจน ชวย
ใหพยาบาลสามารถคิดวิเคราะหเชิงวิพากษ และมีทักษะในการตัดสินใจทางคลินิก การประยุกตใชกระบวนการ
พยาบาลในการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ โดยใหนิสิตนํากระบวนการพยาบาล
ไปใชในการแกปญหาขยะบนหอพักนิสิต ชวยใหนิสิตไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนระบบ 
มีขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดผลลัพธที่ดีตอภาวะสุขภาพของนิสิตในหอพักเพิ่มขึ้น 
 

คําสําคัญ : กระบวนการพยาบาล, การพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ, การแกไขปญหา 
 

Abstract 

Nursing process is important tool of nurse support in the efficiently practice. Which 
compose all steps at the circuit, continual and have the relation each other 5 steps are           
1) Health Assessment 2) Nursing Diagnosis 3) Planning 4) Implementation and 5) Evaluation.
Beside, These are the way solves a problem scientific that have the aim clearly. That help 
nurse into critical thinking and the skill in making clinical decision. Application of that to 
use in education at System thinking process development subject. Then students get that for 
solve the garbage on dormitory problems. Which can make students train the analysis 
thinking and system problem solving, is the step and effectives. That cause best result for 
health of student in dormitory increases. 

Keywords : Nursing process, System thinking process development, Problem solving 
 

บทนํา  
 วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภเปนวิชาชีพที่ ใชทั้งศาสตรและศิลปในการปฏิบัติการพยาบาล 
เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ โดยใชเครื่องมือสําคัญที่เรียกวา “กระบวนการพยาบาล” นอกจาก
กระบวนการพยาบาลจะมีความสาํคัญในทางการปฏิบัติการพยาบาลแลว ยังพบวากระบวนการพยาบาลเปนพ้ืนฐาน
ในการคิดวิเคราะหตัดสินใจ ผูเขียนในฐานะอาจารยผูสอนรายวิชาการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบจึงได
ตระหนักวาการประยุกตใชกระบวนการพยาบาลในการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ
ของนิสิตพยาบาล จะทําใหนิสิตพยาบาลมีกระบวนการคิดที่เปนระบบ มีความตอเนื่อง และเกิดผลลัพธที่ดีจากการ
แกไขปญหาที่เกี่ยวของกับนิสิตพยาบาล และยังเปนบทเรียนที่แปลกใหม นาสนใจ นาเรียนรู ซึ่งสอดคลอง
องคประกอบการเรียนที่มีความสุขของ กิติยวดี บุญซื่อ (2540, อางในปราณี ออนศรี และสายสมร เฉลยกิตติ , 
2556, หนา 11) ซึ่งบทความวิชาการฉบับนี้จะไดนําเสนอถึงลักษณะการประยุกตใชกระบวนการพยาบาลในการ
เรียนการสอนเพื่อการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบของนิสิตพยาบาล เพื่อเปนประโยชนในการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตอไป 
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กระบวนการพยาบาล 
  “กระบวนการพยาบาล” (Nursing process) ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ที่เปนวงจร ตอเนื่องและมี
ความสัมพันธตอกัน จํานวน 5 ข้ันตอน คือ (พรศิริ พันธสี, 2554, หนา 3 และอรนันท หาญยุทธ, 2557, หนา 138-142) 
 1) การประเมินภาวะสุขภาพ (Health Assessment) เปนขั้นตอนแรกที่สําคัญของกระบวนการพยาบาล 
เปนการสรางฐานขอมูลเกี่ยวการตอบสนองของผูรับบริการตอภาวะสุขภาพและการเจ็บปวย ตลอดจน
ความสามารถในการจัดการความตองการในการดูแลสุขภาพตนเอง ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนดขอวินิจฉัยทางการ
พยาบาลและการวางแผนกิจกรรมการพยาบาลเพ่ือตอบสนองความตองการของปญหาสุขภาพผูรับบริการ 
 2) การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) เปนขั้นตอนการนําความตองการหรือปญหาทาง
สุขภาพของผูรับบริการที่ผานการวิเคราะหขอมูล ขอเท็จจริงจนสรุปไดวาผูรับบริการมีปญหาทางสุขภาพมาเขียน
เปนขอวินิจฉัยทางการพยาบาล 
 3) การวางแผนการพยาบาล (Planning) เปนขั้นตอนของการจัดลําดับขอวินิจฉัยการพยาบาลตาม
ความสําคัญและความเรงดวนของปญหา การกําหนดผลลัพธที่คาดหวัง การเลือกกิจกรรมการพยาบาลท่ีเหมาะสม
สอดคลองกบัปญหาสุขภาพของผูรับบริการและเปาหมายการพยาบาล และการเขียนแผนการพยาบาล 
 4) การปฏิบัติการพยาบาล (Implementation) เปนขั้นตอนของการนําแผนการพยาบาลไปสูการปฏิบัติ 
 5) การประเมินผลการพยาบาล (Evaluation) เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการพยาบาล              
เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการพยาบาลที่ใหแกผูรับบริการสอดคลองกับเปาหมายและส่ิงท่ีคาดหวังไวหรือไม 
 ซึ่งจะเห็นไดวากระบวนการพยาบาลมีความสําคัญตอวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภอยางมาก 
รายละเอียดดังนี้ (พรศิริ พันธสี, 2554, หนา 4-5) 
 1) กระบวนการพยาบาลชวยใหการปฏิบัติการพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน โดยชวยใหการปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลมีความเปนระบบ มีขั้นตอน และมีความตอเนื่อง นอกจากนี้ยังชวยใหพยาบาลทราบถึงเปาหมาย
ของการพยาบาลที่ชัดเจน ชวยใหการพยาบาลผูรับบริการอยางครอบคลุมและตอเนื่อง 
 2) กระบวนการพยาบาลสงเสริมใหพยาบาลมีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เนื่องจากพยาบาล
จะตองใชความคิดที่เปนเหตุเปนผลตามหลักวิทยาศาสตร มีการคิด การวิเคราะห เพ่ือแกปญหาของผูรับบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ 
 3) กระบวนการพยาบาลชวยในการสื่อสารของทีมการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหทีมการพยาบาล
มีความเขาใจที่ตรงกัน เปนแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติการทางการพยาบาล 
 4) กระบวนการพยาบาลชวยใหการมอบหมายงานไดเหมาะสมกับสถานการณ โดยชวยใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และไดรับขอเสนอแนะจากทีมการพยาบาลและผูรวมงาน ชวยใหมีแนวทางในการ
มอบหมายงานเนื่องจากมีการวางแผนการพยาบาลไวลวงหนา  
 5) กระบวนการพยาบาลแสดงถึงเอกลักษณของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภมีความเขาใจหนาที่ของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในบทบาทอิสระของวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ 
 6) กระบวนการพยาบาลสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ โดยสงเสริมใหมีการทําวิจัยมากขึ้น ทําใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาชีพ และเปนแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลตอไป 
 นอกจากนี้กระบวนการพยาบาลยังเปนวิธีการแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่มีเปาหมายอยางชัดเจน          
โดยชวยใหพยาบาลสามารถคิดวิเคราะหเชิงวิพากษ และมีทักษะในการตัดสินใจทางคลนิิก (วิจิตรา กุสุมภ และคณะ
, 2556, หนา 16) รวมไปถึงการใชเหตุและผลในการอางอิงไดอยางถูกตองตามหลักการแกปญหา โดยมีเปาหมาย
เปนตัวกําหนด (อรนันท หาญยุทธ, 2557, หนา 138) และมีความสัมพันธกับวิธีการแกปญหา (Problem-Solving 
Method) อยางชัดเจน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกระบวนการพยาบาลกับวิธีการแกปญหา 
  

กระบวนการพยาบาล 
(Nursing process) 

วิธีการแกปญหา 
(Problem-Solving Method) 

1) การประเมินภาวะสุขภาพ (Health Assessment) 
การคนหาขอมูลเก่ียวกับสถานะสุขภาพโดยการติดตาม
อยางตอเนื่องเพื่อการแกไขปญหาและปจจัยเสี่ยงที่
สนับสนุนใหเกิดปญหาสุขภาพ 

1) การเผชิญหนากับปญหา (Encountering a problem)  
การคนหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับปญหา 

2) การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) 
การวิเคราะหขอมูลโดยการระบุปญหาสุขภาพ, ปจจัย
เสี่ยง หรือปรากฏการณที่กําลังเกิดขึ้นจริงและที่กําลัง
จะเกิดขึ้น 

2) การวิเคราะหขอมูล (Analyzing data) 
การกําหนดปญหาที่แทจริง 

3) การวางแผนการพยาบาล (Planning) 
การกําหนดผลลัพธที่ตองการหรือวัตถุประสงคเฉพาะ
ราย และระบุกิจกรรมท่ีบรรลุผลลัพธนั้น 

3) การจัดทําแผน (Making a plan)  
การจัดทําแผนที่จะแกไขปญหา 

4) การปฏิบัติการพยาบาล (Implementation) 
การนําแผนที่กําหนดไวไปสูการปฏิบัติการและติดตาม 
สังเกตการตอบสนอง 

4) การนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Putting the plan 
into action) 

5) การประเมินผลการพยาบาล (Evaluation) 
การกําหนดผลลัพธที่ตองการและออกแบบการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใหไดผลที่ตองการ จากนั้นจึงคนหา
เสนทางที่ดีที่สุด 

5) การประเมินผลลัพธ (Evaluation the results) 

ที่มา : Rosalinda, 2006, p.7 
  

จากความสําคัญและคุณสมบัติของกระบวนการพยาบาลดังกลาว ผูเขียนในฐานะของผูสอนรายวิชาการ
พัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ หลักสูตรพยาบาลพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักวากระบวนการพยาบาล เปนรูปแบบกระบวนการคิดท่ีมีความเปนระบบ มีขั้นตอน
และความตอเนื่องที่ชัดเจน เหมาะแกการนํามาใชในการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบของนิสิต จึงได
กําหนดนิยามของกระบวนการพยาบาลในแตละขั้นตอนเพ่ือใชในกระบวนการคิดเพื่อการแกไขปญหา รายละเอียด
ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การประยุกตใชกระบวนการพยาบาลในกระบวนการคิดเพื่อการแกไขปญหา 
กระบวนการพยาบาล 
(Nursing process) 

การประยุกตใชในกระบวนการคิดเพื่อการแกไขปญหา 

1) การประเมินภาวะสุขภาพ (Health Assessment)    การสํารวจและทําความเขาใจในปรากฏการณที่
เกิดขึ้นในบุคคลหรือสังคมหนึ่งๆ 

2) การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis)    การระบุปญหาและการแสวงหาสาเหตุฐานรากของ
ปญหาที่แทจริง 

3) การวางแผนการพยาบาล (Planning)    การวางแผนแนวทางการจัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้น 
และเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจัดการปญหา
โดยคํานึงถึงปจจัยในการจัดการปญหาดานตางๆ 

4) การปฏิบัติการพยาบาล (Implementation)    การนําแผนที่วางไวไปสูการปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ
ปญหาและติดตามผลลัพธที่เกิดขึ้น 

5) การประเมินผลการพยาบาล (Evaluation)    การสรุปผลของการจัดการปญหา และการวิเคราะห
ผลของการจัดการปญหา ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการ
สํารวจและทําความเขาใจกับปรากฏการณอีกครั้ง 

 
การประยุกตใชกระบวนการพยาบาลเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ 
 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เนนการเรียนรูเชิงรุก (Active learning) โดยผูเรียนจะเรียนแบบการลงมือทําซ่ึงจะ
ชวยใหมีการเรียนรูจากภายในใจและสมองของตนเอง มีครูชวยแนะนําและออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนประเมิน
ความกาวหนาการเรียนรูดวยตนเอง (พรรณี ปานเทวัญ, 2559, หนา 18) เพ่ือใหเกิดทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ท่ีทุก
คนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3R x 7C คือ Reading (การอานออก), Writing (การเขียนได), Arithemetics 
(การคิดเลขเปน), Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แกปญหา), Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม), Cross-cultural Understanding 
(ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม), Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ 
การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา), Communications, Information and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสาร 
สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ), Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) และ Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู) (ปราณี ออนศรี, 2558, หนา 9) 
 จากแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ผูเขียนไดตระหนักวาการท่ีนิสิตพยาบาลท่ีรูวิธีคิดอยางมีวิจารณญาณ
จะสามารถตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาลไดดีกวานิสิตที่ใชเพียงความรูความจําเทานั้น (ทิพยฆัมพร เกษโกมล และ
สายสมร เฉลยกิตติ, 2557, หนา 72) นอกจากนี้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดระบุวตัถุประสงคดานการพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน และมีรายวิชาและรูปแบบการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน ผูเขียนจึงไดออกแบบการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้ 
  1. บรรยายหัวขอการประยุกตใชกระบวนการพยาบาลในการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบเพื่อ
การแกไขปญหาใหกับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒนา
กระบวนการคิดอยางเปนระบบ  
 2. มอบหมายใหนิสิตฝกใชกระบวนการพยาบาลในการแกไขปญหา โดยใหนิสิตเลือกปญหาท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันอยางอิสระ  
 3. ใหนิสิตเรียนรูในรูปแบบโครงการแกไขปญหา 
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 4. ประเมินผลการเรียนรูโดยใหนิสิตสะทอนคิดหลังการประยุกตใชกระบวนการพยาบาลในการเรียนการ
สอนเพื่อการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ 
 ซึ่งผูเขียนขอยกตัวอยางผลงานนิสิตโดยการประยุกตใชกระบวนการพยาบาลในการพัฒนากระบวนการคิด
อยางเปนระบบเพื่อการแกไขปญหาขยะบนหอพักนิสิต รายละเอียดตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลงานนิสิตโดยการประยุกตใชกระบวนการพยาบาลในการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ

เพื่อการแกไขปญหาขยะบนหอพักนิสิต 
กระบวนการพยาบาล 
(Nursing process) 

การประยุกตใชในการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบเพ่ือการ
แกไขปญหาขยะบนหอพักนิสติ 

1) การประเมินภาวะสุขภาพ  
(Health Assessment) 

ปญหาขยะบนหอพักนิสิตพบไดทั่วไป สวนใหญจะมีลักษณะเปนถุง
รวบรวมขยะจากภายในหองพัก แลวนํามาวางบริเวณมุมของทางเดินซึ่ง
ไมมีถังขยะรองรับ กอใหเกิดบรรยากาศท่ีไมเหมาะสม มีสัตวรบกวน
ประเภทแมลงสาบบริเวณจุดวางขยะอีกดวย 

2) การวินิจฉัยทางการพยาบาล  
(Nursing Diagnosis) 

จากการสอบถามเพื่อนนิสิตชั้นปที่ 3 พบวาสาเหตุของการนําขยะมาวาง
บริเวณมุมของทางเดิน คือ “กอนหนานี้  บริเวณนี้มีถังขยะ ตอมา
มหาวิทยาลัยใหนําถังขยะลงมาไวดานลางหนาหอพัก แตนิสิตบางคนยัง
ติดพฤติกรรมเดิม และการถือถุงขยะลงมาบางครั้งก็หนัก และมีประเภท
ขยะเปยกดวย เลยไมอยากจะถือลงมา” เมื่อคนหาปญหาและสาเหตุที่
แทจริงพบวา นิสิตมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ทําใหเกิดปญหาขยะบน
หอพักนิสิต 

3) การวางแผนการพยาบาล  
(Planning) 

จากปญหาและสาเหตุปญหาดังกลาวทางกลุมนิสิตไดนําขอมูลมาวาง
แผนการแกไขปญหา โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1. จัดทําปายประชาสัมพันธ/ปายแจงเตือน “หามทิ้งขยะบน
หอพัก” ติดตามบริเวณจุดตางๆของหอพัก 
 2. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจหอพักโดยนิสิตจํานวน 3 คน ตอชั้น
ของหอพัก ทําการตรวจขยะบนหอพักในตอนเชาของทุกวัน เมื่อพบขยะ
บนหอพัก จะคนหาผูทิ้งขยะ และใหรับผิดชอบคาใชจายในการทิ้งขยะ 
กิโลกรัมละ 20 บาท และนําเงินท่ีไดมาใชจายในชั้นเรียน 

4) การปฏิบัติการพยาบาล  
(Implementation) 

นําแผนงานท่ีวางไวในทดลองใชเปนระยะเวลา 2 สัปดาห ระหวางวันท่ี 
16 – 29 มกราคม 2561 โดยติดปายแจงเตือนในบริเวณมุมตึก จํานวน 4 
แหงในแตละชั้นของหอพัก และจัดตั้งกรรมการตรวจหอพักจํานวน 3 คน
ตอชั้นของหอพัก ทําการตรวจขยะตามแผนที่วางไว 

5) การประเมินผลการพยาบาล  
(Evaluation) 

จากผลการทดลองใชแผนงานที่วางไว พบวาไมพบขยะบนหอพักนิสิต 
นิสิตทุกคนนําขยะลงมาท้ิงท่ีถังขยะดานลางหนาหอพัก สงผลลัพธที่ดีตอ
ภาวะสุขภาพของนิสิตพยาบาลบนหอพัก และทางสมาชิกกลุมได
ดําเนินการปฏิบัติการและติดตามผลในระยะยาวตอไป 
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 จากการสังเกตการประยุกตใชกระบวนการพยาบาลในการพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบในการ
แกไขปญหาของนิสิต พบวา นิสิตมีการทํางานเปนระบบ มีขั้นตอนอยางตอเนื่อง และมีความสามารถในดานการคิด
ริเริ่มสรางสรรคซึ่งเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการคิดเชิงวิพากษ (วิจิตรา กุสุมภ และคณะ, 2556, หนา 14) และ
จากผลการประเมินผลรายวิชาพบวา  
 1. อาจารยเปนแบบอยางในการคิดอยางเปนระบบท่ีนํากระบวนการพยาบาลมาประยุกตใชในการแกไขปญหา 
 2. การนํากระบวนการพยาบาลมาประยุกตใชในการแกไขปญหาเปนบทเรียนท่ีแปลกใหม นาสนใจ         
นาเรียนรู ซึ่งสอดคลององคประกอบการเรียนท่ีมีความสุขของกิติยวดี บุญซื่อ (2540, อางในปราณี ออนศรี และ
สายสมร เฉลยกิตติ, 2556, หนา 11) 
 3. นิสิตมีความสุขในการแสดงความคิดอยางอิสระ ทําใหนิสิตกลาคิด กลาแสดงความคิดเห็น 
 4. นิสิตมีการคิดที่เปนขั้นตอนมากข้ึน 
 จากการประเมินผลรายวิชาดังกลาว ผูเขียนพบวา กระบวนการพยาบาลมีความเปนระบบ มีขั้นตอน และ
มีความตอเนื่องเปนพื้นฐานเดิม ดังนั้นการประยุกตใชกระบวนการพยาบาลในการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
กระบวนการคิดอยางเปนระบบนั้น จึงสงผลใหนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการคิดท่ีเปนขั้นตอนมากข้ึน    
มีความนาสนใจ นาเรียนรู และเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับวิชาชีพการพยาบาลท่ีสามารถชวยใหพยาบาลนําไป
ประยุกตใชในการแกไขปญหาอื่นๆอีกดวย  
 

สรุป 
 การประยุกตใชกระบวนการพยาบาลเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบของนิสิตพยาบาลเปน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนการเรียนรูแบบโครงการแกไข
ปญหา นิสิตมีความสุขในการเรียนรูและพัฒนากระบวนการคิด นิสิตไดลงมือปฏิบัติและทําใหคอยๆเกิดความคิดใน
แตละข้ันตอน ซึ่งพื้นฐานการคิดอยางเปนระบบนี้จะนําไปสูการตัดสินใจอยางมีเหตุผล และประสิทธิภาพในการ
ใหบริการทางสุขภาพและเกิดผลลัพธที่ดีจากการแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับนิสิตพยาบาล 
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การสงเสริมสุขภาพดวยความรอบรูทางสุขภาพเชิงพุทธ ยุค 4.0 
 

Health Promotion Using Buddhist Health Literacy Era 4.0 
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คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

 

บทคัดยอ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ถือเปนเปาหมายสําคัญในแผนพัฒนาประเทศ เพราะมนุษยเปนหัวใจและ

กลไกสําคัญของกระบวนการพัฒนา ประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ  20 ป เพ่ือกาวสูประเทศท่ีพัฒนาแลว
ดวยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายในอีก 20 ปขางหนา (ป 2579) โดยการขับเคลื่อนประเทศดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ท่ีเรียกวา “ยุค 4.0” หรือ “ประเทศไทย 4.0” การปฏิรูปประเทศ ยุค 4.0 จึง
ตองดําเนินคูขนานไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดีที่สุดคือ การสงเสริมมนุษยใหมี
สุขภาพดี ซึ่งเอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใหเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ การสรางสุขภาพเปนกลวิธีที่มี
ประสิทธิภาพใหผลทางสุขภาพไดสูงสุด แตตองอาศัยความรอบรูทางสุขภาพ ซ่ึงเปนทักษะในการตัดสินใจเลือก
วิถีทางและบริหารจัดการสุขภาพใหเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและคงไว ยิ่งไปกวานั้นมีหลักฐานเชิงประจักษชี้วา ความ
ฉลาดดานสุขภาพที่ต่ําสงผลใหความสามารถในการปองกันและดูแลสุขภาพตนเองลดลง และกระทบตอคาใชจาย
ดานสุขภาพของประเทศใหสูงขึ้น รวมถึงผลิตภาพลดลงจากการขาดแคลนวัยแรงงาน  ดังนั้น การสรางเสริมความ
รอบรูทางสุขภาพแกประชาชนทุกวัยใหสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ตามระดับของความรอบรูทางสุขภาพที่พึง
ไดรับและเหมาะสมแกวัยเปนเร่ืองจําเปน  

บนพื้นฐานของสังคมไทยท่ีมีพระพุทธศาสนาเปนรากฐานของสังคมและวัฒนธรรม พุทธศาสนิกชนนํา
หลักธรรมมาปฏิบัติในวิถีชีวิตปกติ ฉะนั้น ความรอบรูทางสุขภาพเชิงพุทธจึงงายและเหมาะสมกับสังคมไทยดวยการ
นําหลักธรรมโพชฌงค 7 ซึ่งเปนองคแหงการตรัสรู มาประพฤติปฏิบัติใหดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุข มีจิตใจเขมแข็ง 
สงผลใหสุขภาพรางกายแข็งแรง เนื่องจากโพชฌงค 7 เปนหลักคําสอน (ทฤษฎี) และมรรควิธี (หลักปฏิบัติ) ชวย
พัฒนาการตัดสินใจเลือกวิถีทางและบริหารจัดการสุขภาพใหเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและคงไว  เมื่อประชาชนของ
ประเทศมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะเปนผลิตภาพท่ีดี สามารถขับเคลื่อนประเทศกาวสูประเทศไทย 4.0 ในท่ีสุด 
 

คําสําคัญ : การสงเสริมสุขภาพ ความรอบรูทางสุขภาพเชิงพุทธ 
 
Abstract 

Human resources development is a main target for the national development because 
human is the heart and key factor to develop Thailand according to the national strategy. The 
country mobility relies on the technology, creativity and innovation which is called “4.0 era” 
or “Thailand 4.0” in order to move it toward stability, prosperity, and sustainability in next 
twenty years. The Parallel evolution of the country and human resources development is 
necessary. The health promotion which brings about a good quality of life is important for 
human resources development. Moreover, the health production is most effective way to have 
a healthy life. This relies on the health literacy which is a skill in a decision making to 
improve his or her health. Furthermore, there is obvious evidence that the low health literacy 
gives rise to the low health prevention and care. This effects to the high cost of health care in 
the country as well as the low production owning to lacking of labour. The production of 
health literacy to the people in all ages is necessary.  
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 Thai society and culture are based on Buddhism; therefore, Buddhist practice called “7
Bojjhaïga (enlightenment factors)” is used for health literacy. According to Buddhist teaching 
the healthy mind brings about healthy body. If the people have a good health and quality of life, 
it will support the high productivity of the county and move it forward to Thailand 4.0  

Key words : Health promotion, Buddhist health literacy

 

บทนํา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ถือเปนเปาหมายสําคัญในแผนพัฒนาประเทศ ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ถึงฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีเนนการพัฒนาคนทุกกลุมทุกวัยให
มีกายใจแข็งแรงสมบูรณ มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม เพ่ือเปนกําลังในการ
พัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) เนื่องจากมนุษยเปนหัวใจและ
กลไกสําคัญของกระบวนการพัฒนา ประเทศท่ีพัฒนาแลวลวนใหความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เพราะเชื่อวาหากทรัพยากรมนุษยมีคุณภาพ การพัฒนาประเทศทุกดานก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูง ปจจุบัน
รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ, 2559) เปนแผนการพัฒนาประเทศ
ใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต้ังแตป 2560-2579” เปล่ียนจากประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยอุตสาหกรรมหนักยุคนี้           
(ยุค 3.0 หรือประเทศไทย 3.0) สูการเปนประเทศท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 
เปลี่ยนจากการผลิต “โภคภัณฑ” เปนการผลิต “นวัตกรรม” ที่เรียกวา “ยุค 4.0” หรือ “ประเทศไทย 4.0”เปน
การปฏิรูปประเทศใหมีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (สุวิทย เมษอินทรี, 2559) ดวยเหตุนี้ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหมีกายใจแข็งแรงสมบูรณและมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงตองดําเนินคูขนานไปกับการปฏิรูปประเทศ ยุค 4.0  

การมีสุขภาพที่ดีเปนพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะสุขภาพเปนสิ่งสําคัญและจําเปนยิ่งตอความ
เจริญงอกงามและพัฒนาการทุก ๆ ดานในตัวบุคคล สุขภาพเปนรากฐานท่ีสําคัญของชีวิตต้ังแตแรกเกิดจนถึงวัย
สูงอายุ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสวา “อโรคยา ปรมาลาภา” แปลวา “ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ” 
เปนพุทธภาษิตที่แมแตชาวอารยประเทศทางตะวันตกก็ยอมรับและเห็นพองวา “สุขภาพ คือ พรอันประเสริฐสุด 
(Health is the greatest blessing of all)” รวมถึงสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณก็กลาวไววา “คนที่มีสุขภาพดี คือ 
คนที่มีความหวัง และคนที่มีความหวังคือ คนที่มีทุกสิ่งทุกอยาง (He who has health has hope and he who 
has hope has everything)” นั่นหมายถึง สุขภาพเปนเสมือนมรรคาซ่ึงจะนําบุคคลไปสูความสุขและความสําเร็จ
ตาง ๆ นานาได (กระทรวงสาธารณสุข, กองสุขศึกษา, 2540) การที่บุคคลจะมีสุขภาพที่ดีตองดูแลสุขภาพตนเอง ดังที่
เพนเดอร (Pender, 1982 : 150) และ โอเรม (Orem, 1985 : 38-41) ชี้ใหเห็นวา สุขภาพเปนสิ่งที่บุคคลตองสราง
ดวยตนเอง เรียกวา การดูแลสุขภาพตนเอง เปนการปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลริเร่ิมและกระทําในแนวทางของตนเพื่อ
ดํารงรักษาชีวิต สงเสริมสุขภาพ และความเปนอยูอันดีของตนเอง โดยมีแบบแผน เปาหมาย ขั้นตอน และความ
ตอเนื่อง ซึ่งอาศัยความรู ความชํานาญ ความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเอง รวมถึงแรงจูงใจที่จะกระทําและ
พยายามอยางตอเนื่องจนไดรับผลสําเร็จ การดูแลสุขภาพมี 4 มิติ (เรณู สอนเครือ และคณะ, 2549) คือ (1) การ
สงเสริมสุขภาพ เปนการสรางความเขมแข็งใหแกสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณ (2) 
การปองกันโรค เปนการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและสรางภูมิคุมกันโรค (3) การรักษาโรค เปนการวินิจฉัยและ
รักษาโดยแพทยเพื่อลดความเสียหายแกสุขภาพหรือมิใหเสียชีวิต และ (4) การฟนฟูสภาพ เปนการฟนฟูสุขภาพให
กลับมามีสภาพใกลเคียงปกติ ทั้งนี้การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค รวมเรียกวา “การสรางสุขภาพ” เปนการ
ดูแลสุขภาพกอนเกิดโรค สวนการรักษาโรคและการฟนฟูสภาพ รวมเรียกวา “การซอมสุขภาพ” เปนการดูแลสุขภาพ
หลังจากเกิดโรคแลว การสรางสุขภาพจึงเปนกระบวนการเชิงสรางสรรคที่เอื้อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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การสรางสุขภาพเปนกลวิธีที่มีประสิทธิภาพใหผลทางสุขภาพไดสูงสุด แตตองอาศัยทักษะการคิดดวย
ปญญาและทักษะปฏิสัมพันธทางสังคมในการเขาถึง ทําความเขาใจ และประเมินขอมูลขาวสารทางสุขภาพและ
บริการทางสุขภาพที่ไดรับการถายทอดและเรียนรูจากสิ่งแวดลอม ซ่ึงทําใหเกิดการจูงใจใหมีการตัดสินใจเลือก
วิถีทางในการดูแลสุขภาพ จัดการสุขภาพเพื่อปองกันและคงรักษาสุขภาพที่ดีไวเสมอ หรือเรียกวา “ความรอบรูทาง
สุขภาพ (Health literacy)” จึงเกิดการเปล่ียนแปลงสุขภาพในทางที่ดีเชิงประจักษ (อังศินันท อินทรกําแหง, 2556 
: 6) บนพื้นฐานของสังคมไทยที่ประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมการดํารงชีวิตหลอมรวมเปน
เนื้อเดียวกับพระพุทธศาสนา และเปาหมายของการปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาคือ การรักษากายใจ
ผูปฏิบัติธรรมใหเปนปกติ รักเมตตาเพื่อน (สัตวโลก) รวมเกิดแกเจ็บตายและอยูรวมกนัอยางศานติสุข จึงนับไดวาวิถี
ชีวิตของคนไทยแฝงการสงเสริมสุขภาพวิถีพุทธอยางกลมกลืน ตามทัศนะของพระพุทธศาสนามองวา กายกับจิตแม
ไมใชสิ่งเดียวกัน แตกายกับจิต (ใจ) เก่ียวเนื่องสัมพันธกัน และมีใจเปนประธาน ดังพุทธภาษิตท่ีวา “มโนปุพฺพงฺคมา 
ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา มนสา เจ ปทุฏเฐน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต นํ ทุกฺขมนฺเวติ จกฺกํ ว วหโต ปทํ แปลวา 
ธรรมท้ังหลาย (ตัวเรา) มีใจเปนใหญ ใจเปนประธาน สําเร็จดวยใจ...” (กรมการศาสนา, 2525 : 13-15) กลาวคือ 
เมื่อใจปวย กายที่ไมปวยก็ปวยได แตถาใจเขมแข็งในกายปวย กายก็พลิกกลับดีขึ้นได ดังคําพังเพยท่ีวา จิตเปนนาย 
กายเปนบาว หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเนนการพัฒนาจิต ประกอบดวย หลักคําสอนและมรรควิธี อาทิ 
พรหมวิหาร 4 บุญกิริยา 3 สังคหวัตถุ 4 โพชฌงค 7 เปนตน ใหผูปฏิบัติธรรมรักษากายใจเปนปกติและพัฒนาทักษะ
การคิดพิจารณาโดยแยบคาย (โยโสมนสิการ) การพินิจพิจารณาหาความจริงดวยปญญา (ธัมมวิจยะ) การรอบรู 
เขาใจชัดในสิ่งตาง ๆ (ปญญา) เปนตน (เสถียร จันทิมาธร, 2554 : 57-64) ไปพรอมกัน สงผลใหการตัดสินใจเลือก
วิถีทางและบริหารจัดการทุกดานมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงดานการดูแลสุขภาพ  

ประเด็นที่นาสนใจและเปนวัตถุประสงคของบทความวิชาการนี้คือ พระพุทธศาสนามีหลักธรรมและมรรค
วิธีใดที่ชวยพัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจเลือกวิถีทางและบริหารจัดการสุขภาพดวยปญญาใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี หรือเรียกวา ความรอบรูทางสุขภาพเชิงพุทธ อันจะนําไปสูการสงเสริมสุขภาพของคนไทยให
เปนกําลังของประเทศและขับเคลื่อนประเทศกาวสูประเทศไทย 4.0 หรือ ยุค 4.0 มีประเด็นสังเคราะห 2 ประเด็น
คือ การสงเสริมสุขภาพและความรอบรูทางสุขภาพเชิงพุทธ เพื่อวิเคราะหสังเคราะหใหไดผลลัพธที่ตั้งไวดังนี้ 

 

ประเด็นสังเคราะห 
การสงเสริมสุขภาพ 

สุขภาพเปนเร่ืองของทุกคน เพราะสุขภาพเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหการดําเนินชีวิตของบุคคลทุกคน
เปนไปตามที่ตองการและมีประสิทธภิาพ คนทุกคนจึงตองการเปนคนมีสุขภาพดี การมีสุขภาพที่ดีสมบูรณจะเปนทุน
ในการประกอบกิจกรรมและภารกิจในชีวิตประจําวัน ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองได ครบถวน          
ในอดีตมุมมองเรื่องสุขภาพเปนในลักษณะตั้งรับ หรือ“เสียจึงซอม” หมายความวา รอใหเจ็บปวยแลวจึงรักษา ทําให
เกิดการเจ็บปวยและตายกอนวัยอันควร สงผลกระทบตอประเทศท่ีเดนชัดคือ เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเปน
จํานวนมาก ราวสามทศวรรษที่ผานมา มุมมองดานสุขภาพจึงเปลี่ยนไปในลักษณะ “สรางนําซอม” หรือเชิงรุก ดวย
กระบวนการท่ีเรียกวา การสงเสริมสุขภาพ เปนกระบวนการเพ่ิมสมรรถนะใหบุคคลสามารถควบคุมปจจัยที่เปน
ตัวกําหนดสุขภาพและเปนผลใหบุคคลมีสุขภาพดีขึ้น (Duangwadee, 2001) วิธีการนี้ สงผลใหมีสุขภาพแข็งแรง 
ไมเกิดการเจ็บปวย สามารถลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล และลดอัตราการปวยดวยโรคที่เกิดจากวิถีชีวิต
นอยลง องคการอนามัยโลก (1998) เปนองคกรดานสุขภาพของมนุษยโลกไดเนนการดูแล “สุขภาพ” ซึ่งหมายถึง 
สุขภาวะที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางใจ ทางสังคม อยูในสังคมที่มีศานติสุข ไมเฉพาะการไมพิการหรือไมมีโรคเพียง
เทานั้น และใหความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ โดยประกาศวา “สุขภาพดีเปนสิทธิ์ของทุกคน ทุกคนควรมี
โอกาสที่จะเขาถึงการมีสุขภาพที่ดีไดอยางแทจริง โดยทุกคนทุกสวนของสังคมจะตองรวมสรางสุขภาพดี” พรอมท้ัง
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นิยาม “การสงเสริมสุขภาพ” โดยมวลประเทศสมาชิกวา เปนกระบวนการเพิ่มความสามารถของคนในการ
ควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพตนเองใหดีขึ้น ในการท่ีจะบรรลุสุขภาวะที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และสังคม 
ปจเจกบุคคลหรือกลุมบุคคลจะตองมีความสามารถท่ีจะบงบอกและตระหนักถึงความมุงมาดปรารถนาของตนเองท่ี
จะตอบสนองความตองการของตนเอง และสามารถที่จะเปล่ียนแปลงและปรับตนใหเขากับสิ่งแวดลอม  ในการ
ประชุมนานาชาติ เร่ืองการสงเสริมสุขภาพครั้งแรกของโลก ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)            
ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เปนปฏิญญารวมกันชื่อวา “ปฏิญญาออตตาวา หรือ กฎบัตรออตตาวา”          
เพื่อตองการใหเกิดการขับเคลื่อนสูการสาธารณสุขแนวใหมที่เกิดข้ึนท่ัวโลก โดยที่สุขภาพมิใชเปาหมายแหงการ
ดํารงชีวิตอยูอีกตอไป หากแตเปนแหลงประโยชนของทุกวันท่ีมนุษยดําเนินชีวิต สุขภาพเปนแนวคิดดานบวกท่ี
มุงเนนแหลงประโยชนทางสังคมและแหลงประโยชนสวนบุคคล รวมถึงศักยภาพทางกายของบุคคลดังนั้นการสราง
เสริมสุขภาพจึงไมเปนเพียงความรับผิดชอบของภาคสวนที่ดูแลสขุภาพเทานัน้ แตยังมุงไปท่ีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่
สงผลดีตอสุขภาพ ซ่ึงจะนําไปสูการมีสุขภาวะในที่สุด (สินศักดิ์ชนม อุนพรมมี, 2556 : 1-2) 

ประเด็นที่สังเคราะหได การสงเสริมสุขภาพเปนกระบวนการเพิ่มความสามารถของคนในการควบคุมดูแล
และพัฒนาสุขภาพตนเองใหดีข้ึน และเปนกระบวนการเชิงรุกสงผลใหมีสุขภาพแข็งแรง ไมเกิดการเจ็บปวย สามารถ
ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล และลดอัตราการปวยดวยโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตนอยลง 
ความรอบรูทางสุขภาพเชิงพุทธ (Buddhist health literacy) 

ความรอบรูทางสุขภาพกับพุทธกระบวนทัศนกับสุขภาพ เมื่อบูรณาการเขาดวยกันไดแนวคิดของความรอบ
รูทางสุขภาพเชิงพุทธ ดังนี้ 
ความหมายของความรอบรูทางสุขภาพ 

ความรอบรูทางสุขภาพหรือ Health literacy : HL เกี่ยวของและมีความสําคัญอยางมากกับสุขภาพ 
ปรากฏคร้ังแรกในเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการดานสุขศึกษา ในป ค.ศ. 1974 (Mancuso, 2009) และ
เร่ิมแพรหลายมากข้ึน โดยมีการกําหนดนิยามความหมายไวอยางหลากหลาย กระท่ังมีการใหคํานิยามโดยองคการ
อนามัยโลกในป ค.ศ.1998 มีการรณรงคใหประเทศสมาชิกรวมมือกันพัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีความรอบรู
ทางสุขภาพ หลังจากน้ัน คําวา Health literacy ปรากฏในบทความวิจัยมากมายดวยเปาประสงคผลักดันนโยบาย
สาธารณะที่เก่ียวของกับการดูแลสุขภาพ การศึกษา และสื่อสารมวลชน (Smith et al, 2004) เนื่องจากการพัฒนา
ความรอบรูทางสุขภาพสงผลกระทบตอความสามารถของประชาชนในการชี้นําระบบสุขภาพที่สอดคลองกับปญหา
และความตองการของประชาชน การแลกเปล่ียนขอมูลสุขภาพของตนเองรวมกับผูใหบริการ สามารถคาดการณ
ความเสี่ยงดานสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได รวมท้ังกําหนดเปาประสงคในการดูแลสุขภาพตนเอง (WHO, 2009) 
หลักฐานเชิงประจักษจากงานวิจัยหลายชิ้นชี้วา ความรอบรูทางสุขภาพมีความสัมพันธกับผลลัพธสุขภาพ โดยบุคคล
ที่มีระดับความรอบรูทางสุขภาพต่ําจะสงผลตอการใชขอมูลขาวสารและการเขารับบริการสุขภาพ อาทิ ในเร่ืองการ
ดแูลโรคภัยไขเจ็บดวยตนเอง การปองกันโรค รวมทั้งมีแนวโนมที่จะประสบปญหาสุขภาพต้ังแตอายุนอย และมักจะ
มีสุขภาพแยกวาหรือปวยหนัก จนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกวา (NAAL, 2003) ดังนั้นความรอบรูทาง
สุขภาพเปนเสมือนกุญแจที่ไขไปสูกระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใหดีขึ้น 
นิยามความรอบรูทางสุขภาพ ไดถูกกําหนดขึ้นโดยนักวิชาการจากกลุมหรือสถาบันตาง ๆ มีดังนี้ 

องคการอนามัยโลก (1998) นิยามวา “Health literacy represents the cognitive and social skills 
which determine the motivation and ability of individuals to gain access to, understand and use 
information in ways which promote and maintain good health” ซึ่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข แปล
ความวา “ทักษะตาง ๆ ทางการรับรูและทางสังคมซึ่งเปนตัวกําหนดแรงจูงใจและความสามารถของปจเจกบุคคลใน
การที่จะเขาถึง เขาใจ และใชขอมูลในวิธีการตาง ๆ เพื่อสงเสริมและบํารุงรักษาสุขภาพของตนเองใหดีอยูเสมอ” 
(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541) 

��
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คณะกรรมการดานความรอบรูทางสุขภาพ สมาคมทางการแพทยของอเมริกัน หรือ The Ad Hoc 
Committee on Health Literacy for the Council on Scientific Affairs of the American Medical 
Association: AMA (1999 : 553) ใหคําจํากัดความวา “ทักษะท้ังมวลซึ่งรวมท้ังความสามารถพื้นฐานในการอาน
ขอความและการคํานวณตัวเลขเพ่ือปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพ” 

ดอน นัทบีม (Nutbeam : 2008) นิยามไววาเปนความรู ความเขาใจ และทักษะทางสังคมที่กําหนด
แรงจูงใจและความสามารถเฉพาะบุคคลในการเขาถึงทํา ความเขาใจ และใชขอมูลเพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดี รวมท้ังการ
พัฒนาความรูและทําความเขาใจในบริบทดานสุขภาพ การเปล่ียนแปลงทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อกอใหเกิด
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมดวยตนเอง  

ซารคาโดลาส พลีเซนต และเกียร (Zarcadoolas, Pleasant. & Greer, 2005 : 96-97) นิยามวา “ทักษะ
ที่ครอบคลุมความสามารถของบุคคลในการประเมินขอมูลขาวสารสาธารณสุขและนํา แนวคิดที่ไดมาเปนแนวทางใน
การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต” 

เพลียเซน และคูรูวิลลา (Pleasant & Kuruvilla, 2008) นิยามวา “ความสามารถในการคนหา ทําความ
เขาใจ วิเคราะห และใชขอมูลทางสุขภาพในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง เพื่อใหมีสุขภาพดีและลดความไมเสมอภาค
ทางสุขภาพ” 

กองสุขศึกษา (2554) ไดใหความหมายของความรอบรูทางสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง 
ความสามารถและทักษะในการเขาถึงขอมูล ความรู ความเขาใจเพ่ือวิเคราะห ประเมินการปฏิบัติ และจัดการตนเอง 
รวมทั้งสามารถชี้แนะเร่ืองสุขภาพสวนบุคคล ครอบครัวและชุมชนเพ่ือสุขภาพที่ดี การที่จะมีความรอบรูทางสุขภาพ
ได จะตองมีคุณลักษณะสําคัญ 6 ประการ ไดแก (1) การเขาถึง ความสามารถในการเขาถึงซ่ึงแหลงความรูหรือการ
ไดมาซึ่งความรูดานสุขภาพ (2) การมีความรู เกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกตองและเปนปจจุบัน (3) การวิเคราะห 
ความสามารถในการนําความรูความเขาใจมาส่ือสารแลกเปล่ียนกันระหวางกลุมเพื่อรวมกันวิเคราะห  เปรียบเทียบ
และประเมินกอนท่ีจะตัดสินใจ (4) การตัดสินใจ ความสามารถในการตัดสินใจเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําการ
ใดๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพ (5) การลงมือปฏิบัติ การกระทําการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
และ (6) การรูเทาทันสื่อ เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพดี  

กลาวโดยสรุป นิยามของความรอบรูทางสุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจดานสุขภาพ โดย
ใชขอมูลขาวสารทางสุขภาพและบริการทางสุขภาพที่ไดรับการถายทอดและเรียนรูจากสิ่งแวดลอม เพื่อเลือกวิถีทาง
ในการดูแลหรือจัดการสุขภาพตนเองใหเกิดสุขภาพที่ดีและคงไว ยิ่งไปกวานั้นความรอบรูทางสุขภาพเปนตนทุนชีวิต
ที่สามารถบงบอกถึงคุณภาพชีวิต โดยสามารถเริ่มไดที่ตัวเองและขยายไปสูครอบครัวและชุมชนเพ่ือยกระดับการมี
สุขภาพดีของสังคมไทย 
นอกจากนี้ การใชคําเรียก “Health literacy” ท่ีมีปรากฏในเอกสารภาษาไทยมีหลายคํา อาทิ 

ความแตกฉานดานสุขภาพ ซึ่งเปนคํานิยามที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 
2541) แปลไวจากนิยามที่องคการอนามัยโลก (1998) ไดใหคํานิยาม 

การรูเทาทันดานสุขภาพ เปนคําที่สอดรับกับการดําเนินงาน ดานการส่ือสาร ซ่ึงมีการพัฒนาและ
ดําเนินงานเร่ืองการรูเทาทันสื่อ (media literacy) ในแผนงานส่ือสรางสุขภาวะของเยาวชน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

ความฉลาดทางสุขภาวะ เปนคําที่เริ่มมีการเรียกกันในแวดวงการศึกษา เม่ือกลาวถึง literacy ในดาน
สุขภาพ โดยมูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2553) ท้ังนี้ ศาสตราจารยสุมน อมรวิวัฒน ใหแนวคิดวา “ความฉลาดทาง
สุขภาวะ คือ ความเปนสุขอยางฉลาด” เกิดขึ้นไดโดยวิธีเรียนรูที่จะดําเนินไปตลอดชีวิต ไดแก การเรียนเพ่ือรู 
(learning to learn) หรือการฝกฝนใหรูวิธีที่จะเขาใจ การเรียนรูเพ่ือปฏิบัติไดจริง (learning to do) หรือการ
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สรางสรรคสิ่งตาง ๆ ที่แวดลอม การเรียนรูเพื่อที่จะอยูรวมกัน (learning to live together) หรือการมีสวนรวม
และรวมมือกับผูอื่นในกิจการทั้งปวงของมวลมนุษย และการเรียนรูเพ่ือชีวิต (learning to be) หรือการมีสติปญญา
ไหวพริบในการเขาใจโลกรอบตัว มีความรูสึกนึกคิดและจินตนาการท่ีจําเปน ประพฤติตนดวยความรับผิดชอบและ
อยางเปนธรรม ซ่ึงองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ไดใหความสําคัญ
กับวิธีเรียนรู 4 แบบนี้วา “เสาหลักของการจัดกิจกรรมการเรียนรู”  

ความรอบรูทางสุขภาพ เปนคําที่กําหนดขึ้นใชในโครงการศึกษาและพัฒนาองคความรูเรื่อง  Health 
literacy เพื่อสรางเสริมภูมิปญญาและการเรียนรูดานสุขภาพ ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข (2553) 

การใชคําในภาษาไทยเรียก “Health literacy” ท่ีแตกตางกันอาจทําใหผูอานหรือผูที่ใชคํา Health 
literacy เกิดความสับสน การเขียนภาษาอังกฤษ “Health literacy” รวมกับภาษาไทยที่ใชนั้นชวยลดความสับสน
ใหผูอานหรือผูที่ใชคําไดเบื้องตน 
ความสําคัญของความรอบรูทางสุขภาพ 

ความรอบรูทางสุขภาพมีความสําคัญมากในแงของการดูแลสุขภาพใหคงสภาพที่ดีอยูเสมอ ผลวิจัย
ตางประเทศ ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญที่ชัดเจนของความรอบรูทางสุขภาพวา ผูที่มีระดับความฉลาดดานสุขภาพต่ํา 
จะมีสถิติใชบริการรักษาฉุกเฉิน และเจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกวาผูที่มีระดับความฉลาดปาน
กลางถึงสูง เนื่องจากความสามารถในการปองกันและดูแลตนเองที่ดอยกวา และผลพวงท่ีตามมาจะสงผลกระทบตอ
ระบบสุขภาพระดับประเทศคือ คาใชจายดานสุขภาพที่สูงข้ึน รวมถึงผลิตภาพลดลงจากการขาดแคลนวัยแรงงาน 
(Dewalt & Hink, 2009 : 256-274) 

ความสําคัญของความรอบรูทางสุขภาพ ย่ิงมีความชัดเจนมากขึ้น เม่ือมีการจําแนกระดับของความรอบรู
ทางสุขภาพเปน 3 ระดับ คือ  

1. ระดับพื้นฐาน หรือ Functional Health literacy ไดแก ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ซ่ึงเปน
ทักษะที่จําเปนตอการสรางความเขาใจและการใชชีวิตประจําวัน ประชาชนต้ังแตวัยเรียนจนถึงวัยสูงอายุจําเปนตอง
ใชทักษะพ้ืนฐานเหลานี้ในการอานฉลากยา (Medical label) อานใบยินยอม (Consent form) วิธีรับประทานยา 
กําหนดนัดหมาย เปนตน  

2. ระดับการปฏิสัมพันธ หรือ Interactive Health literacy ไดแก ทักษะในการสื่อสาร การเลือกใชขอมูล 
การจําแนกแยกแยะขอมูลขาวสาร การใชขอมูลขาวสารในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ เปนตน  

3. ระดับวิจารณญาณ หรือ Critical Health literacy ไดแก ทักษะทางปญญาและสังคมท่ีสามารถใช
ขอมูลขาวสารในการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ จัดการสถานการณในการดํารงชีวิตประจําวันของตนเองได  และมี
สวนรวมผลักดันสังคมและการเมืองเพื่อสงเสริมการมีสุขภาพดี  

ดังนั้น การใหความสําคัญตอความรอบรูทางสุขภาพ กระทําโดยการสรางเสริมความรอบรูทางสุขภาพแก
ประชาชนทุกวัยใหสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ตามระดับของความรอบรูทางสุขภาพที่พึงไดรับและเหมาะสมแก
วัย เพื่อใหเกิดการดูแลสุขภาพคงสภาพที่ดีอยูเสมอ และลดคาใชจายดานสุขภาพใหกับประเทศในท่ีสุด  

��พุทธกระบวนทัศนกับสุขภาพ 
กระบวนทัศนของพระพุทธศาสนาที่กลาวไวในบทนํา มองวา มนุษย ประกอบดวย กายกับจิต แมไมใชสิ่ง

เดียวกันแตกายกับจิต (ใจ) เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน และมีใจเปนใหญ มีใจเปนประธาน ทุกสิ่งสําเร็จดวยใจ (กรมการ
ศาสนา, 2525 : 13-15) การรักษากายใจใหเปนปกติอยูเสมอจึงเปนการดูแลสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพไป
พรอมกัน และเห็นวา การดูแลสุขภาพของมนุษยเปนการดูแลสุขภาพแบบองครวม หมายถึง การพัฒนาทั้งสุขภาพ
ทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ โดยใหความสําคัญกับการเขาถึงภาวะของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
(หมายถึง จิตที่คูกับกาย) โดยภาวการณเขาถึงจิตขั้นสูงคือ จิตท่ีลดความเห็นแกตัว จิตท่ีเห็นแกผูอื่น จิตท่ีเขาถึงสิ่ง
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สูงสุดคือ ภาวะสะอาด (วิสุทธิ) มีความสวาง (วิชชา) มีอิสรเสรี (วิมุตติ) มีความสงบ (สันติ) เปนจิตวิญญาณแหง
พุทธะคือ เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน (ประเวศ วะสี, 2550) พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับบุคคลเปนอยางมาก 
กลาวคือ บุคคลทุกคนตางมีศักยภาพในตนเอง บุคคลจะดีหรือรายยอมขึ้นกับตนเองเทานั้น แนวคิดนี้รวมถึงการ
ดูแลสุขภาพของตนเองดวย การดูแลสุขภาพในแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ใหความสําคัญของการรักษาสุขภาพ
ทางกายเพื่อดํารงไว โดยถือวาเปนสวนประกอบอยางหนึ่งของชีวิตที่ดีในระดับทิฏฐิธัมมิกัตถะ คือ ประโยชนปจจุบัน 
หรือประโยชนที่สามารถนํามาใชไดในปจจุบัน มิใชอนาคต (พระพรหมคุณาภรณ, 2546 : 132) หลักพุทธธรรมที่
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสสอนมนุษยใหรูจักพัฒนาจิตใจของตนเอง เพ่ือใหดํารงชีวิตอยูอยางปกติ
สุข เมื่อนําไปปฏิบัติจะทําใหสุขภาพจิตใจเขมแข็ง สงผลใหสุขภาพรางกายแข็งแรง คือ หลักธรรมที่ชื่อวา โพชฌงค 
7 เปนองคแหงการตรัสรู การตรัสรูเปนจุดหมายท่ีตองการของพระพุทธศาสนา องคธรรมแหงการตรัสรู                  
ก็เปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่จะชวยใหบรรลุจุดหมายท่ีตองการ อันประกอบดวย สติ (สติสัมโพชฌงค) ความระลึกได 
สํานึกพรอมอยู ใจอยูกับกิจ ใชสติเพื่อใหจิตใจอยูกับปจจุบันไมคิดฟุงซาน ไมคิดวิตกกังวลมากเกินไป ธัมมวิจยะ 
(ธัมมวิจยสัมโพชฌงค) ความเฟนธรรม ความสอดสองสืบคนธรรม เปนการพิจารณาเลือกสรรสิ่งดี ๆ มีประโยชนแก
ตน วิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค) ความเพียร เปนการทําจิตใจไมใหไมยอทอ ไมใหทอถอย ไมใหทอแท กลาท่ีจะเอาชนะ
อุปสรรคตาง ๆ ปติ (ปติสัมโพชฌงค) เปนการทําจิตใจใหกระปร้ีประเปรา ราเริงแจมใจ มีความอิ่มใจ ปสสัทธิ 
(ปสสัทธิสัมโพชฌงค) ความสงบกายใจ เปนการทําจิตใจใหผอนคลาย ไมใหเครียดมาก สมาธิ (สมาธิ สัมโพชฌงค) 
เปนการทําจิตใจใหตั้งม่ันแนวแนในสิ่งดีที่ทํา มีใจตั้งมั่น จิตแนวในอารมณ และ อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค) 
ความมีใจเปนกลาง เพราะเห็นตามเปนจริง เปนการทําจิตใจใหเขาใจชีวิต รูจักการปลอยวางดวยปญญารูคิดรอบ
ดาน เม่ือปฏิบัติไดดังนี้ก็จะทําใหสุขภาพจิตใจเขมแข็ง สงผลใหสุขภาพรางกายแข็งแรง (พระพรหมคุณาภรณ, 2554 
: 5-9, 28; พระพรหมคุณาภรณ, 2546: 128) สรุปไดวา ความรอบรูทางสุขภาพเชิงพุทธคือ การนําหลักธรรม
โพชฌงค 7 มาประพฤติปฏิบัติ เพื่อสงเสริมใหสุขภาพดีและคงไว 

ประเด็นที่สังเคราะหได ความรอบรูทางสุขภาพ เปนความสามารถในการตัดสินใจดานสุขภาพ โดยใชขอมูล
ขาวสารทางสุขภาพและบริการทางสุขภาพที่ไดรับการถายทอดและเรียนรูจากสิ่งแวดลอม เพื่อเลือกวิถีทางในการ
ดูแลหรือจัดการสุขภาพตนเองใหเกิดสุขภาพที่ดีและคงไว ยิ่งไปกวานั้นความรอบรูทางสุขภาพเปนตนทุนชีวิตท่ี
สามารถบงบอกถึงคุณภาพชีวิต โดยสามารถเริ่มไดที่ตัวเองและขยายไปสูครอบครัวและชุมชนเพ่ือยกระดับการมี
สุขภาพดีของสังคมไทย ความรอบรูทางสุขภาพมีความสําคัญมากโดยมีหลักฐานเชิงประจักษชี้วา ความฉลาดดาน
สุขภาพท่ีต่ําสงผลใหความสามารถในการปองกันและดูแลสุขภาพตนเองลดลง และกระทบตอคาใชจายดานสุขภาพ
ของประเทศใหสูงขึ้น รวมถึงผลิตภาพลดลงจากการขาดแคลนวัยแรงงาน การใหความสําคัญตอความรอบรูทาง
สุขภาพ กระทําโดยการสรางเสริมความรอบรูทางสุขภาพแกประชาชนทุกวัยใหสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ตาม
ระดับของความรอบรูทางสุขภาพที่พึงไดรับและเหมาะสมแกวัย สงผลใหคาใชจายดานสุขภาพของประเทศลดลง  

ในทัศนะดานสุขภาพของพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนรากฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย เห็นวา กายกับจิต
แมไมใชสิ่งเดียวกัน แตกายกับจิต (ใจ) เก่ียวเนื่องสัมพันธกัน และมีใจเปนประธาน หลักพุทธธรรมจึงเนนการพัฒนา
จิต ประกอบดวย หลักคําสอนและมรรควิธี ใหผูปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมรักษากายใจเปนปกติ และไดพัฒนาทักษะ
การคิดพิจารณาโดยแยบคายดวยปญญารูรอบ เกิดการตัดสินใจเลือกวิถีทางและบริหารจัดการทุกดานอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงดานการดูแลสุขภาพ ใหเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี หรือเรียกวา ความรอบรูทางสุขภาพเชิงพุทธ 
นอกจากนั้นแลว องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงตรัสสอนมนุษยใหรูจักพัฒนาจิตของตนเอง ดวยหลักธรรม
ที่สําคัญยิ่งและเปนองคแหงการตรัสรู เพื่อใหมนุษยดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุข มีจิตใจเขมแข็ง สงผลใหสุขภาพ
รางกายแข็งแรง นั้นคือ หลักธรรมโพชฌงค 7 จึงสรุปไดวา ความรอบรูทางสุขภาพเชิงพุทธ คือ การพัฒนาการ
ตัดสินใจเลือกวิถีทางและบริหารจัดการสุขภาพใหเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและคงไวดวยหลักธรรมโพชฌงค 7  
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สรุปบทสังเคราะห 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ถือเปนเปาหมายสําคัญในแผนพัฒนาประเทศ เพราะมนุษยเปนหัวใจและ

กลไกสําคัญของกระบวนการพัฒนา ประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อกาวสูประเทศท่ีพัฒนาแลว
ดวยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายในอีก 20 ปขางหนา (ป 2579) โดยการขับเคลื่อนประเทศดวยเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ที่เรียกวา “ยุค 4.0” หรือ “ประเทศไทย 4.0” การปฏิรูปประเทศ ยุค 4.0 จึง
ตองดําเนินคูขนานไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดีที่สุดคือ การสงเสริมมนุษยใหมี
สุขภาพดี ซึ่งเอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใหเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ การสรางสุขภาพเปนกลวิธีที่มี
ประสิทธิภาพใหผลทางสุขภาพไดสูงสุด แตตองอาศัยความรอบรูทางสุขภาพ ซ่ึงเปนทักษะในการตัดสินใจเลือก
วิถีทางและบริหารจัดการสุขภาพใหเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและคงไว ยิ่งไปกวานั้นมีหลักฐานเชิงประจักษชี้วา ความ
ฉลาดดานสุขภาพที่ต่ําสงผลใหความสามารถในการปองกันและดูแลสุขภาพตนเองลดลง และกระทบตอคาใชจาย
ดานสุขภาพของประเทศใหสูงขึ้น รวมถึงผลิตภาพลดลงจากการขาดแคลนวัยแรงงาน ดังนั้น การสรางเสริมความ
รอบรูทางสุขภาพแกประชาชนทุกวัยใหสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ตามระดับของความรอบรูทางสุขภาพที่พึง
ไดรับและเหมาะสมแกวัยเปนเร่ืองจําเปน  

บนพื้นฐานของสังคมไทยท่ีมีพระพุทธศาสนาเปนรากฐานของสังคมและวัฒนธรรม พุทธศาสนิกชนนํา
หลักธรรมมาปฏิบัติในวิถีชีวิตปกติ ฉะนั้น ความรอบรูทางสุขภาพเชิงพุทธจึงงายและเหมาะสมกับสังคมไทยดวยการ
นําหลักธรรมโพชฌงค 7 ซ่ึงเปนองคแหงการตรัสรู มาประพฤติปฏิบัติใหดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุข มีจิตใจเขมแข็ง 
สงผลใหสุขภาพรางกายแข็งแรง เนื่องจากโพชฌงค 7 เปนหลักคําสอน (ทฤษฎี) และมรรควิธี (หลักปฏิบัติ) ชวย
พัฒนาการตัดสินใจเลือกวิถีทางและบริหารจัดการสุขภาพใหเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีและคงไว เมื่อประชาชนของ
ประเทศมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะเปนผลิตภาพที่ดี สามารถขับเคลื่อนประเทศกาวสูประเทศไทย 4.0 ในที่สุด 
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) นํามาประยุกตใชกบังานดานสาธารณสขุอยางไร 
 
How To Use Application The Geographic Information System (GIS) for Public Health 

 
ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิราสิริริ์  วสีวีรสิว  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
ปจจุบันเปนยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตางๆเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบงานให

ทันสมัย รวดเร็ว ตอบสนองการคิดวิเคราะหขอมูลและนําผลท่ีไดไปประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายการ
ทํางานหรือตอบสนองการแกไขสถานการณในภาวะฉุกเฉินตางๆไดเปนอยางดีไดนั้น จําเปนตองมีระบบการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพเขามาชวยใหการทํางานตางๆเหลานั้นบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)           
เปนระบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสามารถนํามาประยุกตใชกับงานดานสาธารณสุขไดเปนอยางดี เชน  ใชในการระบุ
ตําแหนงของผูปวยโรคระบาดตางๆในชุมชน ซ่ึงจําเปนตองมีการใชในการติดตามแนวโนมการวิเคราะห การปองกัน
รวมท้ังการควบคุมการแพรระบาดของโรค นอกจากนี้ยังนําเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาใชในสถานการณ
การจัดการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติทางดานสาธารณสุข ซึ่งเปนสิ่งจําเปนมาก ในการรับรูขอมูลตางๆให เกิด
ความผิดพลาดนอยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และชวยใหเขาถึงขอมูลในเชิงพ้ืนที่ไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 
รวมถึงรายละเอียดตางๆท่ีเก่ียวของ และจําเปนตอมาตรการในการปองกันและแกไขปญหา โดยสามารถวิเคราะหถึง
ผลกระทบจากภัยพิบัติเชนการอยูในรัศมีของการไดรับผลกระทบจากสารเคมีรั่วไหลจากโรงงาน เปนตน รวมท้ังการ
วิเคราะหทิศทางการวางแผน นโยบายและกลยุทธในการอพยพ เคลื่อนยาย และชวยเหลือผูประสบภัย และทําการ
วิเคราะหสรางภาพจําลองเหตุการณเพื่อหาสาเหตุไดทันที ตามสภาพของขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละชวงเวลา       
ซึ่งผูที่จะนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาประยุกตใชกับงานดานสาธารณสุขไดนั้น ตองเปนผูที่มีความรูในการ
ใชโปรแกรม QGIS ซ่ึงเปนโปรแกรมที่ใชสําหรับการทํางานท่ีมีลักษณะการใชงานเปนแบบการเรียกใชขอมูลภาพ 
ขอมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจนสามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูล
ในรูปแบบแผนที่ รวมท้ังตองมีความรูในการทํางานดานสาธารณสุขเปนอยางดี จึงจะสามารถนําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) มาประยุกตใชกับงานดานสาธารณสุขไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน 

 
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร, งานดานสาธารณสุข 
 
ABSTRACT 

Nowadays, information technology and innovation play an important role in the 
development of modern and fast systems to respond to the data analysis and to apply the 
results to decision-making. To set working policies to respond to emergency situations, an 
effective working system is needed to help those tasks to carry out the objectives. 
Geographic Information System (GIS) is an effective system that can applied to public 
health such as identifying the location of epidemic patients in the community; therefore, it 
needs to be used to track the trends analysis, the prevention, including the control of the 
epidemic of diseases. GIS is also used in emergency response situations and public health 
disasters. This is very important in the perception of information in order to have the 
smallest error but to provide the most effectiveness, and to provide quick and accurate 
access to spatial data, as well as related detailed information and necessary measures to 
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prevent and solve problems. This system can be used to analyze the impact of the disasters, 
for example, being in the radius of being affected by chemical spills from factories. It can 
also be used to indicate directional analysis, policy planning and strategies on evacuation, 
mobility, and assistance for the victims and then to analyze to create the event simulation in 
order to find the cause immediately, according to the condition of the data changes in each 
period. GIS applicants who apply for public health must be knowledgeable in the use of 
QGIS program that is used for the operation in running image data, table data, table and 
graph displays as well as data retrieval, data analysis, and data presentation in the map 
format. In addition, Quantum GIS (QGIS) program users must have very good knowledge 
of public health so that they can use GIS to apply to the public health tasks appropriately 
and beneficially.  

Keywords : Geographic Information System, Public Health 

 

บทนํา 
  ปจจุบันยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตางๆ เขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบงานให
ทันสมัย การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) มาใช ในการจัดการขอมูล จัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลทาง
ภูมิศาสตร ในงานดานสาธารณสุขนั้นก็เปนวิธีการหนึ่งที่จะสามารถชวยในการตัดสินใจ การวางแผน และการแกไข
ปญหาไดเปนอยางดี โดยเฉพาะโรคที่มีการระบาดที่ตองมีการเฝาระวังทางระบาดวิทยา มีการปองกันและควบคุม
โรค ซ่ึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)จะชวยใหการทํางาน มีความสะดวก มีความชัดเจน เขาถึงขอมูลที่เปน
ปญหาที่แทจริงไดดังนั้นการศึกษาเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) จึงเปนสิ่งจําเปน 
 

การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาประยุกตใชกับงานดานสาธารณสุข 
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมตางๆเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบงานใหทันสมัย รวดเร็ว 

ตอบสนองการคิดวิเคราะหขอมูลและนําผลที่ไดไปประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายการทํางานหรือ
ตอบสนองการแกไขสถานการณในภาวะฉุกเฉินตางๆไดเปนอยางดีไดนั้น จําเปนตองมีระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพเขามาชวยใหการทํางานตางๆเหลานั้นบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS)เปน
ระบบหน่ึงที่มีประสิทธิภาพสามารถนํามาประยุกตใชกับงานดานสาธารณสุขไดเปนอยางดีไดแก 

1. การวิเคราะหทางระบาดวิทยา ซึ่งจะวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการกระจายของการปวย เชนการกระจาย
ตัวของผูปวยไขเลือดออก ในตําบลแหงหนึ่งและ ขอมูลเก่ียวกับการกระจายของการตาย ขอมูลเก่ียวกับการกระจาย
ของอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในชวงเวลาใด เวลาหนึ่ง โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการกระจายของปจจัยเสี่ยงทางดาน
สาธารณสุขพรอมท้ังมีประโยชนในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงกับผลลัพธสุขภาพ (พินิจ           
ฟาอํานวยผล, 2550) 

2. การวิเคราะหระบบบริการสุขภาพ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) จะวิเคราะหการกระจายของ
ทรัพยากรสุขภาพการกระจายของสมรรถนะบริการสุขภาพ และการวิเคราะหการเขาถึงบริการไดเปนอยางดี         
(พินิจ ฟาอํานวยผล, 2550) 

3. ดานการสาธารณสุข การประยุกตใช GIS ในการบริหารจัดการภาครัฐกับงานทางดานสาธารณสุข มีใช
กันอยางแพรหลายในตางประเทศ เชน การระบุตําแหนงของผูปวยโรคตางๆ การวิเคราะหการแพรของโรคระบาด 
หรือแนวโนมการระบาดของโรค ซ่ึงการประยุกตใช GIS จะชวยใหผูบริหารสามารถวางแผนในการปองกันและแกไข
ปญหาทางดานสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน(กลุมภูมิสารสนเทศประมง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมประมง, 2558) 
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4. ดานการบริการชุมชน จะเก่ียวของในสวนของการใหบริการของรัฐกับประชาชนโดยทั่วๆไป                 
ซึ่งประชาชนในแตละพื้นที่ จะมีความตองการบริการจากภาครัฐแตกตางกันไป การใช GIS จะชวยใหผูบริหารทราบ
ถึงความตองการของ ประชาชนโดยการใหบริการสาธารณะไดอยางเปนพลวัตร (กลุมภูมิสารสนเทศประมง        
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง, 2558) 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ Geographic Information System : GIS คือ  

กระบวนการทํางานเกี่ยวกับขอมูลในเชิงพื้นที่ดวยระบบคอมพิวเตอร ที่ใชกําหนดขอมูลและสารสนเทศ          
ที่มีความสัมพันธกับตําแหนงในเชิงพื้นที่ เชน ที่อยู บานเลขที่ สัมพันธกับตําแหนงในแผนที่ ตําแหนง เสนรุง             
เสนแวง ขอมูลและแผนท่ีใน GIS เปนระบบขอมูลสารสนเทศ ที่อยูในรูปของตารางขอมูล และฐานขอมูลที่มีสวน
สัมพันธกับขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธของขอมูลเชิงพ้ืนที่ทั้งหลาย จะสามารถ
นํามาวิเคราะหดวย GIS และทําใหสื่อความหมายในเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีสัมพันธกับเวลาได เชน การแพรขยาย
ของโรคระบาด การเคลื่อนยาย ถิ่นฐาน การบุกรุกทําลาย การเปล่ียนแปลงของการใชพื้นที่ ฯลฯ ขอมูลเหลานี้ เม่ือ
ปรากฏบนแผนที่ทําใหสามารถแปลและสื่อความหมาย ใชงานไดงาย (ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพ่ือประเทศไทย              
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2561) 
องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร GIS (Components of GIS)  

องคประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบงออกเปน 5 สวนใหญ ๆ คือ อุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) 
โปรแกรม (Software) ข้ันตอนการทํางาน (Methods) ขอมูล (Data) และบุคลากร (People) โดยมีรายละเอียดของ
แตละองคประกอบดังตอไปนี้  

1. อุปกรณคอมพิวเตอร คือ เคร่ืองคอมพิวเตอรรวมไปถึงอุปกรณตอพวงตาง ๆ เชน Digitizer, Scanner, 
Plotter, Printer หรืออื่น ๆ เพื่อใชในการนําเขาขอมูล ประมวลผล แสดงผล และผลิตผลลัพธของการทํางาน  

2. โปรแกรม คือ ชุดของคําสั่งสําเร็จรูป เชน โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซ่ึงประกอบดวยฟงกชั่น 
การทํางานและเครื่องมือที่จําเปนตาง ๆ สําหรับนําเขาและปรับแตงขอมูล , จัดการระบบฐานขอมูล, เรียกคน, 
วิเคราะหและจําลองภาพ  

3. ขอมูล คือ ขอมูลตาง ๆ ที่จะใชในระบบ GIS และถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูลโดยไดรับการดูแล 
จากระบบจัดการฐานขอมูลหรือ DBMS ขอมูลจะเปนองคประกอบที่สําคัญรองลงมาจากบุคลากร  

4. บุคลากร คือ ผูปฏิบัติงานซึ่งเก่ียวของกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน ผูนําเขาขอมูล ชางเทคนิค 
ผูดูแลระบบฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญสําหรับวิเคราะหขอมูล ผูบริหารซึ่งตองใชขอมูลในการตัดสินใจ บุคลากรจะเปน
องคประกอบที่สําคัญที่สุดในระบบ GIS เนื่องจากถาขาดบุคลากร ขอมูลที่มีอยูมากมายมหาศาลนั้น ก็จะเปนเพียง
ขยะไมมีคุณคาใดเลยเพราะไมไดถูกนําไปใชงาน อาจจะกลาวไดวา ถาขาดบุคลากรก็จะไมมีระบบ GIS  

5. วิธีการหรือขั้นตอนการทํางาน คือ วิธีการท่ีองคกรนั้น ๆ นําเอาระบบ GIS ไปใชงานโดยแตละ ระบบแตละ
องคกรยอมีความแตกตางกันออกไป ฉะน้ันผูปฏิบัติงานตองเลือกวิธีการในการจัดการกับปญหาท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับ
ของหนวยงานนั้น ๆ เอง (ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2561) 
 

หนาที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร( GIS) 
ภาระหนาที่หลักๆของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรควรจะมีอยูดวยกัน5อยางดังนี้  

1. การนําเขาขอมูล (Input) กอนที่ขอมูลทางภูมิศาสตรจะถูกใชงานไดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ขอมูล
จะตองไดรับการแปลง ใหมาอยูในรูปแบบของขอมูลเชิงตัวเลข (digital format) เสียกอน เชน จากแผนท่ีกระดาษ
ไปสูขอมูลใน รูปแบบดิจิตอลหรือแฟมขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณที่ใชในการนําเขาเชน Digitizer Scanner 
หรือ Keyboardเปนตน  
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2. การปรับแตงขอมูล(Manipulation) ขอมูลที่ไดรับเขาสูระบบบางอยางจําเปนตองไดรับการปรับแตงให
เหมาะสมกับงาน เชน ขอมูลบางอยางมีขนาด หรือสเกล (scale) ที่แตกตางกัน หรือใชระบบพิกัดแผนท่ีที่แตกตางกัน 
ขอมูลเหลานี้จะตองไดรับการปรับใหอยูในระดับเดียวกันเสียกอน  

3. การบริหารขอมูล (Management) ระบบจัดการฐานขอมูลหรือ DBMS( data base management 
system) จะถูกนํามาใชในการบริหารขอมูลเพื่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในระบบ GIS DBMS ที่ไดรับการเชื่อถือ
และนิยมใชกันอยางกวางขวางท่ีสุดคือ DBMS แบบ Relational หรือระบบจัดการฐานขอมูลแบบสัมพัทธ ซ่ึงมี
หลักการทํางานพื้นฐานดังนี้คือ ขอมูลจะถูกจัดเก็บ ในรูปของตารางหลาย ๆ ตาราง  
 

รูปที่ 1 ตารางเก็บขอมูล 
 

 
ที่มา : รายงาน506 จากสสอ.เมืองเพชรบูรณ 

 

4. การเรียกคนและวิเคราะหขอมูล (Query and Analysis) เมื่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS )มีความ
พรอมในเร่ืองของขอมูลแลว ขั้นตอนตอไป คือ การนําขอมูลเหลานี่มาใชใหเกิด ประโยชน เชน ผูปวยไขเลือดออกมี
มากที่สุดตําบลใด และมี พื้นที่ใดเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือ ตองมีการสอบถามอยางงาย ๆ เชน ชี้เมาสไปใน
บริเวณที่ตองการแลวเลือก (point and click) เพ่ือสอบถามหรือเรียกคนขอมูล นอกจากน้ีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS)ยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห เชน การวิเคราะหเชิงประมาณคา (Proximity หรือBuffer) การ
วิเคราะหเชิงซอน (Overlay Analysis) เปนตน 
 

รูปที่ 2 การวิเคราะหขอมูลแสดงพ้ืนที่เสี่ยงในการเกิดโรคไขเลือดออก 

 
ที่มา : Application of Geographical Information System for Analyzing the Risk of Hemorrhagic 

Fever Occurrence in Phetchabun,Thailand. Wirasiri Waseeweerasi and Dilok Onla 

ลาํ วนัที
 วนัพบ วนั อายุ เลข หมู่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั รพ.สต.
ดบั เริ
 มป่วย ผูป่้วย วินิจฉยั (ปี) ที

1  9มค.55  10มค.55  10มค.55 4 47 6 ดงมลูเหล็ก เมือง เพชรบูรณ์ ดงมลูเหล็ก
2  5กพ.55  8กพ.55  8กพ.55 7 141 10 วงัชมพู เมือง เพชรบูรณ์ วงัชมพู
3  12มีค.55  16มีค.55  16มีค.55 40 57/2 หลกัเมือง ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ PCU1
4  17มีค.55  21มีค.55  21มีค.55 12  28/1 สามคัคีชยั ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ PCU1
5  21มีค.55  22มีค.55  22มีค.55 8 บา้นไมมี่เลขที2 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ สะเดียง
6  19มีค.55  24มีค.55  24มีค.55 8 402 6 นายม เมือง เพชรบูรณ์ ถํ=านํ=าบงั
7  21มีค.55  23มีค.55  23มีค.55 13  28/1 1 ท่าพล เมือง เพชรบูรณ์ ท่าพล
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5. การนําเสนอขอมูล (Visualization) จากการดําเนินการเรียกคนและวิเคราะหขอมูล ผลลัพธที่ไดจะอยู

ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซ่ึงยากตอการตีความหมายหรือทําความเขาใจ การนําเสนอขอมูลที่ดี เชน การแสดง
ชารต (chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานท่ีจริง ภาพเคล่ือนไหว แผนท่ี หรือแมกระท้ังระบบ
มัลติมีเดียสื่อตาง ๆ เหลานี้จะทําใหผูใชเขาใจความหมายและมองภาพของผลลัพธที่กําลังนําเสนอไดดียิ่งข้ึน อีกทั้ง
เปนการดึงดูดความสนใจของผูฟงอีกดวย(ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2561) 
 
รูปที่ 3 เปนรูปแบบการนําเสนอขอมูลดวยกราฟแทง 
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ลักษณะขอมูลภูมิศาสตร (Gcographic Features) 
ปรากฏการณ หรือวัตถุตางๆ ที่อยูรอบๆ ตัวเราไดแกสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่

มนุษยสรางขึ้นแลวนํามาแสดงลงบนแผนท่ี ดวยจุด (Point) เสน (line) พื้นที่ (Area หรือ Polygon) และตัวอักษร 
(Text) อธิบายลักษณะส่ิงที่ปรากฏ ดวยสี (Color) สัญลักษณ (Symbol)c] และขอความบรรยาย (Annotation) 
ที่ตั้ง (Location) ลักษณะขอมูลภูมิศาสตรจะตองแสดงถึงท่ีตั้งทางภูมิศาสตรและท่ีตั้งสัมพันธของสถานที่ห รือสิ่ง
ตางๆ บนโลก (ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2561) 

แผนที่ คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของผิวโลก ทั้งที่เปนอยูตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางข้ึนโดยแสดงลงบน
พื้นราบ อาศัยการยอสวนใหเล็กลงตามขนาดที่ตองการและใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณแทนส่ิงท่ีปรากฏอยูบนผิว
โลก (ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2561) 

 

ลักษณะขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
โลกมีความสลับซับซอนมากเกินกวาที่จะเก็บขอมูลทั้งหมดเก่ียวกับโลกไวในรูปขอมูลดวยระบบ

คอมพิวเตอร จึงตองเปลี่ยนปรากฏการณบน ผิวโลกจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (digital form) โดยแทน
ปรากฏการณเหลานั้นดวยลักษณะทางภูมิศาสตรที่เรียกวา Feature 
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ประเภทของ Feature  
ลักษณะทางภูมิศาสตรที่เปนตัวแทนของปรากฏการณทางภูมิศาสตรบนโลกแผนที่กระดาษบันทึกตําแหนง

ทางภูมิศาสตรและแทนสิ่งตางๆ บนโลกที่เปนลายเสนและพื้นที่ดวยสัญลักษณแบบ จุด  (Point) เสน (Arc) พ้ืนท่ี 
(Polygon) และตัวอักษร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะใช feature ประเภทตางๆ ในการแทนปรากฏการณโดย
แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1. จุด (Point) ลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีตําแหนงที่ตั้งเฉพาะเจาะจง หรือมีเพียงอยางเดียว สามารถแทน
ไดดวยจุด (Point Feature) เชนหมุดหลักเขต บอน้ํา จุดชมวิว จุดความสูง อาคาร ตึก สิ่งกอสราง ขอพิจารณา
เกี่ยวกับมาตราสวน มาตราสวนแผนท่ีจะเปนตัวกําหนดวาจะแทนปรากฏการณบนโลกดวยจุดหรือไม  

ตัวอยางเชน บนแผนที่โลก มาตราสวนเล็กจะแทนคาท่ีตั้งของเมืองดวยจุด แมวาในความเปนจริงเมืองนั้น
จะครอบคลุมพื้นที่จํานวนหนึ่งก็ตาม ในขณะเดียวกันบนแผนท่ีมาตราสวนท่ีใหญขึ้นเมืองดังกลาวจะปรากฏเปนพ้ืนท่ี
และแตละอาคารจะถูกแทนคาดวยจุด ขอมูลคาพิกัดของจุดโดยมีขอมูลคาพิกัดแทนตําแหนงของจุด x, y 1 คู        
แทนตําแหนงของจุดแตไมมีความยาวหรือพื้นที่ 

2. เสน (Arc) คือลักษณะทางภูมิศาสตรที่วางตัวไปตามทางระหวางจุด 2 จุด จะแทนดวยเสน              
(Arc Feature) ตัวอยางลักษณะทางภูมิศาสตรที่เปนเสน ไดแกลําน้ํา ถนน โครงขายสาธารณูปโภค เสนชั้นความสูง 

ขอจํากัดเกี่ยวกับ ArcคือArc 1 เสน มี Vertex ไดไมเกิน 500 Vertex โดย vertex ลําดับที่ 500 จะ
เปลี่ยนเปน node และเร่ิมตน เสนใหมดวยการidentifierคาใหมโดยอัตโนมัติ 

ขอมูลคาพิกัดของ Arc ไดแก Vertex (คาพิกัด x, y คูหนึ่งบน arc) เปนตัวกําหนดรูปรางของ arc และarc 
หนึ่งเสนเริ่มตนและจบลงดาน Node ซึ่งarc ท่ีตัดกันจะเช่ือมตอกันท่ี Nodeโดยความยาวของ arc กําหนดโดยระบบ
คาพิกัด 

3. พื้นที่ (Polygon) คือลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีพื้นท่ีเดียวกันจะถูกลอมรอบดวยเสนเพื่อแสดงขอบเขต 
ตัวอยางขอมูลที่เปนพื้นที่ไดแกเขตตําบล อําเภอ จังหวัด ขอบเขตอุทยานแหงชาติ เขตน้ําทวมขอพิจารณาเกี่ยวกับ
มาตราสวน มาตราสวนของแหลงที่มาของขอมูลจะเปนตัวกําหนดการแทนปรากฏการณบนโลกแหงความเปนจริง
ดวย point หรือ polygon ตัวอยาง เชน อาคารบนมาตราสวนขนาดใหญ เชน 1 : 4,000 เปน polygon ท่ีถูก
กําหนดข้ึน โดยขอบเขตอาคาร บนแผนท่ี 1 : 50,000 ท่ีมาตราสวนเล็ก อาคารจะแสดงดวยจุดขอมูลคาพิกัดของ 
Polygon จะประกอบดวย arc ตั้งแต 1 เสนขึ้นไป แตมี 1 Label pointและมี Label point 1 point อยูภายใน
พื้นที่ปดและใชในการแยกแยะแตละ polygon ออกจากกัน(ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย คณะ
วิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2561) 
 

เทคนิคและวิธีการนําเขาขอมูล 
การนําเขาขอมูล (Input data) เปนกระบวนการบันทึกขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร การสรางฐานขอมูลที่

ละเอียด ถูกตอง เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงานดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรซึ่งจําเปนตองมีการประเมิน
คุณภาพขอมูล ท่ีจะนําเขาสูระบบในเรื่องแหลงที่มาของขอมูล วิธีการสํารวจขอมูลมาตราสวนของแผนท่ี ความ
ถูกตอง ความละเอียด พื้นที่ที่ขอมูลครอบคลุมถึงและปที่จัดทําขอมูล เพ่ือประเมินคุณภาพ และคักเลือกขอมูลที่จะ
นําเขาสูระบบฐานขอมูล 

การนําเขาขอมูลเชิงพื้นที่ สําหรับขั้นตอนการนําเขาขอมูลเชิงพ้ืนที่อายทําไดหลายวิธี แตที่นิยมทํากันใน
ปจจุบันไดแก การดิจิไทซ (Digitize) และการกวาดตรวจ (Scan) ซ่ึงท้ัง 2 วิธีตางก็มีขอดี และขอดอยตางกันไป
กลาวคือการนําเขาขอมูลโดยวิธีกวาดตรวจจะมีความรวดเร็วและ ถูกตองมากกวาวิธีการเขาขอมูลแผนท่ีโดยโตะดิจิ
ไทซและเหมาะสําหรับงานท่ีมีปริมาณมาก แตการนําเขาขอมูลโดยการดิจิไทซจะสิ้นเปลืองคาใชจายนอยกวาและ
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เหมาะสําหรับงานที่มีปริมาณนอย การใชเครื่องอานพิกัด (Digitizer) เปนการแปลงขอมูลเขาสูระบบโดยนําแผน
ที่มาตรึงบนโตะ และกําหนดจุดอางอิง (control point) อยางนอยจํานวน 4 จุด แลวนําตัวชี้ตําแหนง (Cursor) 
ลากไปตามเสนของรายละเอียดบนแผนท่ี การใชเคร่ืองกวาดภาพ (Scanner) เปนเครื่องมือที่วัดความเขมของแสงท่ี
สะทอนจากลายเสนบนแผนท่ี ผลลัพธเปนขอมูลในรูปแบบแรสเตอร ( raster format) ซึ่งเก็บขอมูลในรูปของ
ตารางกริดสี่เหลี่ยม (pixel) คาความคมชัดหรือความละเอียดมีหนวยวัดเปน DPI : dot per inch แลวทําการแปลง
ขอมูลแรสเตอร เปนขอมูลเวกเตอร ที่เรียกวา Raster to Vecter conversion ดวยโปรแกรม GEOVEC for 
Microstation หรือ R2V 

การนําเขาขอมูลเชิงบรรยาย ขอมูลเชิงบรรยายที่จําแนกและจัดหมวดหมูแลว นําเขาสูระบบฐานขอมูล
ดวยแปนพิมพ (Keyboard) สําหรับโปรแกรม PC ARC/Info จะจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของ dBASE ดวยคําสั่ง 
Tables สวนโปรแกรมจัดการฐานขอมูลแบบ Relational data base ทั่วๆ ไปบนเครื่อง PC เชน Foxpro, Access 
หรือ Excel จําเปนตองแปลงขอมูลใหเขาอยูในรูปของ DBF file กอนการนําเขาสู PC ARC/Info(ศูนยวิจัยภูมิ
สารสนเทศเพ่ือประเทศไทย คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2561) 

 
สรุป 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS) สามารถนํามาประยุกตใชกับงานดานสาธารณสุข ตัวอยางเชน งานดาน
ระบาดวิทยา งานดานภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติดานสาธารณสุข ซึ่งผูที่จะนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(GIS)มา
ประยุกตใชกับงานดานสาธารณสุขไดนั้น ตองเปนผูที่มีความรูในการใชโปรแกรม Quantum GIS (QGIS)program 
ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีใชสําหรับการทํางานท่ีมีลักษณะการใชงานเปนแบบการเรียกใชขอมูลภาพ ขอมูลตาราง การ
แสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจนสามารถสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลในรูปแบบแผน
ที่ รวมท้ังตองมีความรูในการทํางานดานสาธารณสุขเปนอยางดี จึงจะสามารถนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS)มาประยุกตใชกับงานดานสาธารณสุขไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน 
 

ขอเสนอแนะ 
การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาประยุกตใชกับงานดานสาธารณสุข ควรมีการดําเนินงานใน

โรคตางๆที่เปนปญหาดานสาธารณสุขใหเพิ่มมากขึ้น  
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