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บทคัดยอ 
 โรคเร้ือรังเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศตางๆท่ัวโลกรวมทั้งประเทศไทยและนับวันจะเพ่ิมมากข้ึน        
ในภาวะที่ประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ การพัฒนาระบบสุขภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวยเปนเปาหมายสําคัญ
ของประเทศ ไดมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการระบบบริการสุขภาพอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การบูรณาการแนวคิดการรอบรูสุขภาพเขาไปในระบบการดูแลผูปวยของสถานบริการสุขภาพนาจะเปน
มาตรการหนึ่งในการพัฒนาระบบบริการใหดีขึ้น ซ่ึงเรียกรูปแบบใหมนี้วา “Health Literate Care Model” ภายใต
ขอตกลงเบ้ืองตนวา ผูปวยทุกคนมีความเสี่ยงที่จะไมเขาใจเก่ียวกับปญหาสุขภาพของตนและการปฏิบัติตนที่ถูกตอง
เหมาะสม คาดวาการปรับเปลี่ยนรูปแบบของระบบบริการนี้จะชวยใหผูปวยไดรับการสนับสนุนดานการจัดการตนเอง เกิด
การเรียนรูที่ชัดเจน เกิดความผูกพันและนําไปปฏิบัติในการดูแลตนเองไดดีขึ้นและสามารถมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
คําสําคัญ : รูปแบบสถานบริการรอบรูสุขภาพ/การจัดการตนเอง/ความผูกพันของผูปวย/การดูแลตนเอง 
  
Abstract 

Chronic diseases are the public health problems of countries worldwide including Thailand 
and the trend is going up especially at the present situation of facing with the “Aging society”. 
Improving health systems for the optimal benefits of patients is one of the important goals of the 
country. Health system organization models have been improved continuously in order to reach the 
goal. The proposed “Health Literate Care Model” would be an effective health system organization 
model for patients with chronic diseases, with the assumption that all patients are at risk of not 
understanding their health problems and how to deal with them appropriately. It is expected that 
this health system organization model would be helpful for the chronic patients to getting 
self-management support, learning and taking better patient engagement and self-care that can lead 
them to get the state of well-being and better quality of life.
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บทนํา 
 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals- MDGs) เกิดขึ้นในป พ.ศ.2543         
(ค.ศ.2000) โดยเกือบทุกประเทศทั่วโลกไดมารวมตัวกันในการประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษขององคการสหประชาชาติ
ที่นครนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูนํารัฐไดตกลงถึงเปาหมายในการพัฒนาท่ีทุกประเทศจะตองบรรลุใหไดภายใน  
ป พ.ศ.2558 เปาหมายดังกลาวเรียกวาเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) และ
ไดกําหนดกรอบเวลาไว 15 ปคือระหวาง พ.ศ.2543-พ.ศ.2558 (ค.ศ.2000-ค.ศ.2015)1 เปาหมายการพัฒนาแหง
สหัสวรรษนี้ สิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ.2558 สมาชิกองคการสหประชาชาติประเทศตางๆ 192 ประเทศไดกําหนด “เปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs)” ซึ่งใชกําหนดแนวคิดทางการพัฒนาในรอบ         
15 ป คือระหวางป พ.ศ.2559-พ.ศ.2573  
 จากเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เปาหมาย เปาหมายท่ี 3 ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับงานดานสาธารณสุขของ
ประเทศไทยคือ “การมีชีวิตที่มีคุณภาพและสงเสริมสุขภาพที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย” เปาหมายนี้เปนเปาหมายหนึ่งท่ี
จะทําใหประเทศเกิดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และในการดําเนินงานดานสาธารณสุขเก่ียวของกับงาน
ดานสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค รวมถึงการดูและรักษาผูปวยและงานดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 
และการรักษาดูแลผูปวยจะเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืน เปนความคาดหวังของประเทศไทยวา ความรอบรูดานสุขภาพของ
ประชาชนและกลุมเปาหมายเปนสิ่งหน่ึงที่จะทําใหเกิดความสําเร็จได 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ไทยมีนโยบายในการดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึงและไดกําหนดใหการ
ปฏิรูปความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) เปนนโยบายที่สําคัญสวนหน่ึงของกระทรวงสาธารณสุข และ
ปจจุบันความรอบรูดานสุขภาพเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ (Strategic direction) ประการหนึ่งของยุทธศาสตรสูความเปน
เลิศในยุทธศาสตรชาติ20ป ดานสาธารณสุข2 
 สถานการณดานสาธารณสุขในประเทศไทยพบวากลุมโรคติดตอมีแนวโนมสูงข้ึน โรคไมติดตอท่ีสําคัญคือ         
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังพบวาประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรัง
ตางๆเพิ่มข้ึนคือพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไมสงเสริมสุขภาพ การด่ืมเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล การสูบบุหรี่และ
การไมออกกําลังกาย และจากการสํารวจเกี่ยวกับความรอบรูดานสุขภาพพบวาความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน
ไทยอายุ15ปขึ้นไป รอยละ 59.4อยูในระดับที่ไมดี -พอใช ระดับดีมากมีเพียงรอยละ 1.6 และในดานคาใชจายดาน
สุขภาพของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นทุกๆปและสัดสวนรายจายดานการรักษาพยาบาลของประเทศสูงกวารายจายดานการ
สรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคมาก2 
 เปนที่คาดหวังวาการปฏิรูปเพื่อพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนทั้งในกลุมท่ีไมไดเจ็บปวย          
(การสงเสริมสุขภาพ) ผูที่เจ็บปวย (การรักษาพยาบาล)และเพื่อการปองกันโรค เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนโดยเฉพาะใน
ภาวะท่ีมีการสื่อขาวสารหลายๆทางในปจจุบันท่ีบุคคลที่ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห เพื่อใหสามารถตัดสินใจได
ถูกตองเหมาะสม อาจจะนําไปสูการมีปญหาสุขภาพอื่นๆได หรือหากเจ็บปวยอยูแลวอาจจะย่ิงทําใหเกิดโรคแทรกซอน
ตางๆไดงายขึ้น มีขอมูลเชิงประจักษที่ชี้ใหเห็นวาการมีความรอบรูดานสุขภาพที่ต่ําหรือไมเพียงพอจะนําไปสูการมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคมากข้ึน มีความสามารถในการประเมินสถานะสุขภาพของตนเองในระดับต่ํา มีความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพตนเองในระดับต่ํา อัตราการเขารักษาในโรงพยาบาลจะสูงข้ึน อัตราการเขารักษาพยาบาลซ้ําจะ
เพิ่มข้ึน รวมถึงคาใชจายในดานการรักษาพยาบาลจะเพิ่มข้ึน4 ดังนั้นจะเห็นวาความรอบรูสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ
และจําเปนสําหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกอาชีพ ควรจะไดมีความรอบรูสุขภาพที่จะชวยใหสามารถคิด ตัดสินใจ 
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เลือกปฏิบัติในส่ิงที่ถูกตองเหมาะสมเพื่อใหมีสุขภาพที่ดี ตามแนวคิดของการสาธารณสุขที่มุงเนนงานสําคัญ 3 ดานคือ 
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการรักษาเมื่อเจ็บปวย 
 

สถานการณโรคเรื้อรังและความพยายามที่จะจัดระบบบริการสุขภาพเพื่อแกปญหาโรคเรื้อรัง 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ความพยายามในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการสุขภาพสําหรับผูปวยโรคเรื้อรังได

ดําเนินการมาเปนลําดับ ไดมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการบริการสุขภาพเพื่อแกปญหาและใหการดูแลผูปวยโรค
เร้ือรังมีประสิทธิภาพมากข้ึนในเชิงผลลัพธทางสุขภาพและลดคาใชจายในการใหการรักษาพยาบาล ในชวงปพ.ศ.2541-
พ.ศ.2545ไดมีการพัฒนา Chronic Care Model (CCM) โดย MacColl Institute for Health Care Innovation3 นํา
โดย Edward H. Wagner รูปแบบการดูแลผูปวยเร้ือรังนี้ (CCM) ไดใชเปนมาตรการในการใหบริการผูปวยโรคเรื้อรัง 
กระบวนการสราง Model นี้ใชกระบวนการทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบ (Systematic review) และแบงหมวดหมู
กลวิธีที่ใชในการดําเนินการ (Intervention strategy) ของการทบทวนงานวิจัยเปน 4 หมวดคือ 1) ระบบการสนับสนุน
การตัดสินใจ 2) การออกแบบระบบบริการ 3) ระบบสารสนเทศและ 4) การสนับสนุนการดูแลตนเอง จากผลการ
ทบทวนงานวิจัยเชิงมหภาคนั้นพบวาทุกหมวดของกลวิธีมีผลบวกตอผลลัพธทางสุขภาพของผูปวย สถานบริการใดมี
องคประกอบเหลานี้มาก ยิ่งพบวามีความสําเร็จมากข้ึน จากผลการวิเคราะหนี้คณะผูวิจัยไดออกแบบ Chronic Care 
Model ขึ้นโดยเพิ่มองคประกอบดานทรัพยากรชุมชน (Community Resource) หลังจากนํารูปแบบ/ตนแบบนี้ไปทด
ลงใชในสถานบริการหนวยปฐมภูมิ 104 แหงซ่ึงมีองคกรรับผิดชอบผูปวยเรื้อรังไดแก โรคเบาหวาน หอบหืด ซึ มเศรา 
ภาวะหัวใจลมเหลวและผูสูงอายุ ผลการประเมินและผลการติดตามพบวาบริการสุขภาพบางแหงกป็ระสบผลสําเร็จ บาง
แหงก็ไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ปจจุบันก็ยังเปดให 

 

 
ทุนแกนักวิจัยในการทดลองใชรูปแบบ CCM นี้ และในประเทศไทยก็มีการประยุกตรูปแบบดังกลาวมาใชใน

บริการสาธารณสุขดวย Chronic Care Model สรางโดย MacColl Institute3จากรูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง
ดังกลาวมีบางองคประกอบท่ีควรจะนํามาพิจารณาดังนี้ 
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การสนับสนุนการจัดการตนเอง (Self-management support) 
 ในการที่จะทําใหการรักษาผูปวยไดผลดีผูปวยจะตองบริหารจัดการตนเองอยางถูกตอง แตการท่ีจะจัดการ
ตนเองไดนั้นผูปวยจะตองไดรับการสนับสนนุ (Support) เพ่ือใหการจัดการตนเองเกิดขึ้น ซ่ึงเชื่อวาการจัดการตนเองเปน
กระบวนการท่ีทําใหเกิดผลลัพธดานสุขภาพในผูปวยโรคเรื้อรังไดดีขึ้น ผูปวยจะตองเกิดความตระหนักเก่ียวกับปญหา
ของตนเอง ตั้งเปาหมายการรักษา มีทักษะในการรักษาตนเอง เขาใจอุปสรรคและขอจํากัดของตนเองและสามารถ
ประเมินสภาวะสุขภาพตนเองไดหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ผูปวยจะตองสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองได 
ซึ่งโดยทั่วไปผูปวยจะตองเกิดภาวะ/ลักษณะตอไปนี้ในตัวผูปวยจึงจะสามารถจัดการตนเองได: 

1. มีแรงจูงในที่จะดูแลตนเอง (Motivation) 
2. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับโรคของตนเอง (Knowledge) 
3. มีทักษะในการแกปญหาเพื่อใหมีทักษะในการดํารงชีวิตกับโรคเร้ือรัง (Problem solving skills) 
4. มีความมั่นใจที่จะปฏิบัติ (Self-efficacy) 
5. ไดรับการชวยเหลือ/สนับสนุนเมื่อมีปญหาหรืออุปสรรค (Identified barriers) 
แตความสําเร็จของการจัดการตนเองขึ้นอยูกับผูปวยเปนสําคัญ ดังนั้นการประสานความรวมมือระหวาง

บุคลากรทางการแพทยและผูปวยจึงเปนสิ่งจําเปนตอการจัดการตนเองของผูปวย และแพทย/เจาหนาท่ีสาธารณสุข
จะมีบทบาทในการสนับสนุนความสามารถในการจัดการตนเอง 

เพื่อใหไดเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ขององคกรบริการการแพทยและสาธารณสุขในการใหการสนับสนุน
ผูปวยใหเกิดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองเก่ียวกับสุขภาพของตนไดอยางมีประสิทธิการ ควรจะทําความ
เขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการตนเองกอน 

 

การบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) คืออะไร? 
 โดยทั่วไปคําวา “การบริหารจัดการ” (Management) มักจะใชกับองคกรหรือหนวยงาน ผูบริหาร ฯลฯ         
ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว อันจะประกอบดวยกิจกรรมหลายอยางไดแก 
การตั้งเปาหมาย การมีวิสัยทัศน กลยุทธ การวางแผน การระดมทรัพยากรตางๆ การดําเนินงานตามแผน การควบคุม
กํากับ การนิเทศงาน การประเมินผลงาน เปนตน แนวคิดการบริหารการจัดการตนเองไดถูกนํามาประยุกตใชในดาน
ตางๆโดยเฉพาะดานการแพทยและสาธารณสุข โดยมีเปาหมายเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ การปฏิบัติตน
เพื่อใหหายจากการเจ็บปวย การปองกันโรคและการฟนฟูสุขภาพรวมถึงการสงเสริมสุขภาพ ขอมูลเชิงประจักษพบวา 
การบริหารจัดการตนเองเปนกระบวนการที่ทําใหผลลัพธในการควบคุมโรคเรื้อรังสงผลดียิ่งข้ึน ในดานการแพทย/
สาธารณสุขการบริหารการจัดการตนเองมีความหมายที่กวาง หมายถึง “ทุกสิ่งทุกอยาง (All) ท่ีผูปวยกระทําเพื่อ
บริหารจัดการการเจ็บปวยหรือการดํารงชีวิตใหอยูในสภาวะที่สมบูรณ เกิดผลลัพธสูงสุดเทาที่จะทําได4,5 
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ตัวอยาง ภารกิจที่สําคัญในการบริหารจัดการ (Self-management Tasks) สําหรับผูปวยเบาหวานอยางไรก็
ตามถึงแมบุคลากรทางการแพทยจะมีสวนสําคัญที่ชวยใหผูปวยสามารถฟนฝาอุปสรรค มีทักษะในการตัดสินใจในการ
ดูแลตนเองจนสามารถจัดการตนเองได แตความสําเร็จของการจัดการตนเองขึ้นอยูกับบุคคลที่เปนโรคเปนสําคัญดังนั้น
การประสานความรวมมือระหวางบุคลากรทางการแพทยและผูปวยจึงเปนสิ่งจําเปนตอการจัดการตนเอง เน่ืองจาก
บุคคลแตละคนมีลักษณะเฉาะตัว มีความสนใจ มีความชอบ ความตองการ การรับรูและความสามารถแตกตางกัน ดังนั้น
การบริหารจัดการแตละโรคของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปในแตละตัวบุคคล ถึงแมบุคคลจะมีโรคเดียวกันก็ตามแต
การจัดการตนเองก็จะแตกตางกัน 
 ในกระบวนการจัดการตนเอง บุคคลจะตองคิด ตัดสินใจในการจัดการใชชีวิตรวมกับโรคเรื้อรังของตนและ
จัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นทางอารมณ จิตใจ จิตวิญญาณรวมถึงสังคมและส่ิงแวดลอม กระบวนการนี้จําเปนจะตอง
อาศัยการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว บุคลากรทางการแพทย/สาธารณสุข และชุมชน จึงจะทําใหบุคคลนั้น
สามารถคิด ตัดสินใจและเลือกปฏิบัติอยางเหมาะสมกับสภาวะโรคและบริบทของตนเอง  
 เมื่อทราบวา “การจัดการตนเอง” มีความหมายอยางไรแลว ก็มาถึงคําถามท่ีวา องคกรสุขภาพจะใหการ
สนับสนุนการจัดการตนเองของผูปวยไดอยางไร? ซึ่งถือวาเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีขององคกรบริการสุขภาพที่จะตองให
การสนับสนุน กลาวโดยทั่วไป การสนับสนุนการจัดการตนเองหมายถึง “การจัดกิจกรรมการศึกษา (Educate) และ
ชวยเหลือผูปวยอยางเปนระบบ เพื่อใหผูปวยมีทักษะ มีความมั่นใจในการจัดการปญหาสุขภาพของตน ซึ่งจะรวมถึงการ
ตรวจสอบ ติดตามความกาวหนา การกําหนดเปาหมายและการแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้น”6 
 จากขอมูลเชิงประจักษพบวา ผลกระทบของการสนับสนุนการจัดการตนเองดานสุขภาพสามารถเพ่ิม: ความรู
ความเขาใจ, ความมั่นใจในตนเองและความสามารถในการแกปญหา พฤติกรรมสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคม แต
ไมพบชัดเจนวาทําใหเกิดสิ่งตอไปนี้: เพิ่มการรับประทานยาไดถูกตองเหมาะสมและสม่ําเสมอ, ลดจํานวนวันท่ีอยูที่
โรงพยาบาลในผูปวยโรคหัวใจวาย ปรับปรุงผลลัพธดานสุขภาพของผูปวยเบาหวาน7 
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การดูแลตนเองของผูปวยโรคเร้ือรัง (Self-Care of Patients with Chronic Diseases) 
 นอกเหนือจากการบริหารจัดการสุขภาพตนเองดังไดกลาวมาแลว ผูปวยโรคเร้ือรังจําเปนจะตองปฏิบัติการดูแล
ตนเองควบคูไปดวยเชนเดียวกับบุคคลที่ไมไดเจ็บปวยก็ตองดูแลตนเองดวย เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณ 
 
การดูแลตนเองคืออะไร 
 “การดูแลตนเอง” หมายถึง “การกระทําของบุคคลที่กระทําเพ่ือตนเองโดยความชวยเหลือของบุคคลอื่นหรือ
กระทํารวมกับบุคคลอื่นเพื่อเปาหมายในการสรางเสริม ปองกัน คงไว และปรับปรุงสุขภาพและสุขภาวะ (Wellbeing or 
wellness) ของตนเอง” 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการดูแลตนเองประกอบดวยอะไรบางจะเห็นวาการดูแลตนเอง (Self-Care) เปนสิ่งจําเปน
สําหรับทุกคนทั้งปวยและไมปวย การใหการสนับสนุนการดูแลตนเอง (Self-care support) ถือเปนหนาที่ของ
แพทยและเจาหนาที่สาธารณสุข 
   

ความผูกพันของผูปวย (Patient Engagement) คืออะไรและสําคัญอยางไร 
 ความผูกพันของผูปวยในการรักษาพยาบาล ไดถูกเรียกวาเปน “Blockbuster drug of the century” (ยา
ที่ทรงคุณภาพของศตวรรษ) ซึ่งจะเปนสิ่งที่สามารชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติทางดานการแพทย การที่จะให
ผูปวยปฏิบัติตนดวยตนเองตามขอผูกพันกับแพทยนั้น จําเปนจะตองอาศัยความรอบรูดานสุขภาพเปนพ้ืนฐาน แตมี
ประชาชนและผูปวยจํานวนมากท่ีขาดความเขาใจและไมสามารถนําขอมูลสุขภาพท่ีไดรับไปใชประโยชนและไม
สามารถใหความรวมมือในการรักษาพยาบาลอยางเต็มที่9  
 พฤติกรรมของผูปวยที่เกี่ยวกับความผูกพันตอความเจ็บปวยของตนเอง (Patient Engagement) เปน
พฤติกรรมที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของการใหการรักษาพยาบาลและเปนส่ิงท่ีเจาหนาท่ีจะตอ งใหคําแนะนํา/
สนับสนุนแกผูปวยใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง เหมาะสมและตอเนื่อง  
 ความหมายของคําวาความผูกพัน (Engagement) ความผูกพันหมายถึง “การกระทํา(Action)ที่ปจเจก
บุคคลจะตองกระทําเพื่อใหไดผลประโยชนสูงสุดจากการรับบริการสุขภาพ” (Action individuals must take to 
obtain the greatest benefits from the health care service available” คําจํากัดความนี้เนนพฤติกรรมที่เกี่ยว
ของกับบริการสุขภาพท่ีไดรับซึ่งจําเปนและมีความสําคัญที่จะกอใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพ ไมใช การกระทําของ
แพทย/เจาหนาที่สาธารณสุขหรือจากนโยบายขององคกร 
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 ความรวมมือลักษณะนี้จะแตกตางจากการปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย (Compliance) ซ่ึง Compliance 
หมายถึงการที่ผูปวยทําตามหรือเชื่อฟงคําแนะนําของผูใหบริการ (Health care provider) แต Engagement จะ
รวมถึงการที่บุคคลมีสวนรวมในกระบวนการ (Process) การไดรับขอมูลขาวสาร และไดรับคําแนะนําจากแพทย 
ซึ่งสอดคลองกับความตองการของบุคคล ความชอบและความสามารถของบุคคลในการปองกัน, จัดการ, และดูแล
สุขภาพตนเอง 
 คณะผูวิจัยของ Center for Advancing Health10 จึงไดศึกษาและจัดทํากรอบ (Framework) ของพฤติกรรม
การปฏิบัติที่ผูปวยควรจะกระทําที่สามารถจะประเมิน/วัดได อันจะนําไปสูการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและเปนแนวทาง
สําหรับผูใหบริการจะไดใหการสนับสนุนแกผูปวยเพื่อใหเกิดพฤติกรรมความผูกพันนี้ และเรียกพฤติกรรมการปฏิบัติของ
ผูปวยนี้วา “ความผูกพันของผูปวย” (Patient engagement) และไดสรางกรอบพฤติกรรมความผูกพัน 
(Engagaement)กรอบพฤติกรรมความผูกพัน (Engagement Behavior Framework-EBF) ซึ่งประกอบดวยกลุม
พฤติกรรม 10 กลุมดังตอไปนี้11 
 

กรอบพฤติกรรมความผูกพันของผูปวย (Engagement Behavior Framework) 
คนหาบริการสุขภาพที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับปญหาสุขภาพของตนเอง (Find safe, Decent Care) 

- คนหา (ผูใหบริการสุขภาพ) ท่ีเหมาะสมกับสภาวะปญหาของตนและเหมาะสมกับเกณฑของตนเอง (เชน
ราคา ความสะดวกในการเดินทาง ความชอบ ความชํานาญ ฯลฯ) 

- ใชขอมูลที่มีอยูเพื่อเปรียบเทียบแหลงใหบริการสุขภาพ 

- สรางความสัมพันธกับเจาหนาที่บริการสุขภาพหรือหนวยงาน/กลุม 

- คนหาและใชบริการสุขภาพที่เหมาะสม 
ติดตอสื่อสารกับผูใหบริการสุขภาพวิชาชีพ (Communicate with Health Care Professionals) 

- เตรียมคําถาม/ประเด็นเก่ียวกับสุขภาพที่จะไปพูดคุยกับเจาหนาท่ี (ทั้งที่เปนคนไขนอกและคนไขใน) 

- นําชื่อยาที่ใชอยูในปจจุบันรวมถึงยา/อาหารเสริม/ยาสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือจะไดอภิปราย สอบถามแพทย
เก่ียวกับประโยชนและผลขางเคียงของแตละชนิด 

- รายงานสภาวะปจจุบัน/อาการของตนเองดานรางกายจิตใจและอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น 

- ถามคําถาม หากไมเขาใจ ไมชัดเจนเก่ียวกับคําบอกหรือขอความท่ีแพทย/พยาบาล/เจาหนาท่ีสาธารณสุข
ใหและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคําแนะนําหรือประสบการณการรักษาพยาบาลของตน 

จัดการการดูแลสุขภาพ (Organize Health Care) 
- นัดกับแพทย/พยาบาลและไปใหทันเวลานัด หาขอมูลถาไมสามารถไปตามนัดไดจะตองปฏิบัติอยางไร 

- ประเมินความสะดวกสบาย (Facility) ของสถานที่ใหบริการนั้นๆ (เชนการเดินทางไปสถานที่, การบริการ
รถเข็น)และจัดการเพ่ือใหไดรับความชวยเหลือ (หากมี) 

- นําเอกสารเกี่ยวกับการไดรับประกันสุขภาพ (ท่ีมี) 

- นําผูดูแลไปดวย หากมีปญหาเกี่ยวกับการเดิน การฟง การจํา เปนตน 

- นําขอมูลเก่ียวกับประวัติการเจ็บปวย การดูแลรักษา ผลการตรวจสุขภาพ (หากมี) 

- ใหแนใจวาขอมูลเก่ียวกับการรักษาที่เก่ียวของไดบอกเลาแกแพทย/เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

- อยาลืมใบนัดและผลการตรวจ/ทดสอบที่เก่ียวของ 
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จัดการเกี่ยวกับการจายคารักษาพยาบาล (Pay for Health Care) เชน การประกันสุขภาพ 
- ทราบเก่ียวกับเอกสารสําคัญที่จําเปนตอการเบิกจายหรือขอรับเงินประกันสุขภาพและขอรับใบสําคัญจาก

สถานบริการเพื่อเบิกจายคาประกันสุขภาพ (หากตองทํา)  
- เก็บใบเสร็จรับเงินคาใชจายตางๆทั้งหมด ทั้งคายา, อุปกรณการแพทยและคาบริการทางการแพทย ท่ีตอง

ใชเพื่อขอรับเงินจากประกันสุขภาพ (หากมี) 
ตัดสินใจอยางดีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Make Good Treatment Decisions) 

- ศึกษา/รวบรวมความคิดเห็นของแพทยเก่ียวกับปญหาสุขภาพของตนและแนวทางแกไข 

- สอบถามเจาหนาที่ เกี่ยวกับหลักฐาน (Evidence) ความเส่ียงและประโยชนจากคําแนะนําการ
รักษาพยาบาลที่แพทยแนะนํา 

- ประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
- เจรจาตอรองแผนการรักษากับเจาหนาที่ผูใหบริการ (หากมีปญหา) 

มีสวนรวมในการรักษาพยาบาล (Participate In Treatment) 

- ศึกษาเกี่ยวกับคําแนะนําที่แพทยจัดให(เกี่ยวกับยา, การใชเครื่องมือทางการแพทย) รวมถึงผลขางเคียง
หรือปฏิกิริยาที่อาจจะมีผลตอการใชยาเดิมหรือเครื่องมือที่ใชอยู 

- หากยาหมดตองรีบพบแพทยเพื่อขอใบสั่งแพทย หากจะหยุดยาตองปรึกษาแพทย/เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

- ใชอุปกรณอยางตอเนื่อง (หากมี) 
- ประเมินผลและสอบถาม/ปรึกษาเก่ียวกับใบสั่งแพทยทีไ่ดรับหรือคําวินิจฉัยของแพทย 

- ติดตามควบคุม (Monitoring) อาการ/ภาวะ รวมถึงอาการท่ีเปนอันตรายที่ตองไดรับการดูแลเรงดวน เชน
สําหรับผูปวยเบาหวานตองติดตามควบคุมระดับน้ําตาลอยางสมํ่าเสมอ ตรวจสอบความผิดปกติของเทา 
หากมีภาวะซึมเศราตองรีบปรึกษาแพทย , สําหรับผูปวยความดับโลหิตสูง ตองวัดความดับโลหิตอยาง
สม่ําเสมอ ควบคุมอาหาร บันทึกระดับความดับโลหิตอยางสมํ่าเสมอและสังเกตความผิดปกติ 

สงเสริม/สรางเสริมสุขภาพ (Promote Health) 
- ใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะนําไปสูการมีสถานะสุขภาพที่ดีและปองกันโรคและ

ปฏิบัติตามนั้น 
- จําแนกและไปใชบริการที่จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ ปฏิบัติอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอและใหยั่งยืน 
- จัดการ (Manage) อาการตางๆท่ีเกิดขึ้นโดยการปฏิบัติตามแผนการรักษา (Treatment plan) รวมถึงการ

รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การใชสารเสพติดตางๆ 
รับบริการเพ่ือการปองกันโรค (Get Preventive Health Care) 

- ประเมินคําแนะนําตางๆจากผลการคัดกรองโรคและอภิปรายรวมกันกับผูใหบริการ 

- ปฏิบัติตามหากไดรับการสงตอใหไปรับบริการคัดกรองโรคเฉพาะเชน มะเร็งเตานม มะเร็งลําไสใหญ หาก
ไดผลบวกควรติดตามการนัดหมายของแพทย 

- ไปรับบริการการเพิ่มภูมิตานทานโรคเชน ฉีดวัคซีน และเขารวมในกิจกรรมท่ีจัดโดยชุมชนเก่ียวกับการคัด
กรองโรคหรือกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตางๆที่จัดในชุมชน 
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วางแผนการดูแลชวงชีวิตสุดทาย (Plan for the End of Life Care) 
- เขียนแนวทางปฏิบัติลวงหนาเก่ียวกับชีวิตชวงสุดทาย 

- อภิปรายส่ิงที่เขียนกับแพทยประจําครอบครัวหรือเจาหนาที่สาธารณสุขที่ใหบริการหรือกับสมาชิก
ครอบครัว 

- ทบทวนขอมูลที่เขียนไว ปรับปรุงและแจกใหบุคคลตามที่ตองการ 
แสวงหาความรูดานสุขภาพ (Seek Health Knowledge) 

- ประเมินความเสี่ยงของตนเอง (Personal risk) ท่ีจะทําใหเกิดปญหาดานสุขภาพ เกิดโรคและเกิดอันตราย
ตอสุขภาพ แสวงหาขอมูล ความรูเกี่ยวกับการคงไวซึ่งสุขภาพและการดูแลตนเอง 

- หากไดรับการวินิจฉัยวามีโรคไมติดตอเรื้อรัง ใหทําความเขาใจสถานการณ ความเสี่ยงและผลประโยชน
จากการรักษาและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองโดยการแสวงหาความรูเก่ียวกับสุขภาพและโรค
นั้นๆ 

- ทราบเปาหมายสุขภาพของตน (Personal health targets) เชนลดระดับน้ําตาลในเลือดและวิธีการ
ปฏิบัติที่จะไปสูเปาหมายนั้นๆ 

 แตการมีความรอบรูสุขภาพที่ต่ํา: จะเปนอุปสรรคสําคัญของความผูกพันของผูปวย (Low Health 
Literacy: Barrier to Engagement)  
 

ขอเสนอแนะโมเดลหรือรูปแบบใหมของการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง 
โดยการบูรณาการ “ความรอบรูสุขภาพ” เขาใน Care Model  
 ปจจุบันการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพเปนนโยบายที่สําคัญอยางหนึ่งในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขทําหนาท่ีเปนแกนหลักในการดําเนินการพัฒนาความ
รอบรูดานสุขภาพในทุกระดับตั้งแตระดับองคกร ระดับทองถิ่น ระดับประชาชน โรงเรียน โรงพยาบาลระดับตางๆ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดใหความหมายของ “ความรอบรูดานสุขภาพ” วา “เปนความรอบรู ความสามารถดาน
สุขภาพของบุคคลในการที่จะกลั่นกรอง ประเมินและตัดสินใจที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรม เลือกใชบริการและผลิตภัณฑ

สุขภาพไดอยางเหมาะสม”12 
 อนึ่งในการพัฒนาสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลให
เปนองคกรรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate Health Care 
Organization) ถือเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะใน
ประเทศไทยเราซึ่งปญหาโรคเรื้อรังเปนปญหาสําคัญและเปนสาเหตุ
การตายที่สําคัญของประชาชนไทย และปญหานี้นับวันจะทวีคูณมาก
ขึ้นโดยเฉพาะสถานการณที่กําลังกาวเขาสูสังคมสูงอายุ 
 จาก Chronic Care Model ท่ีไดนําเสนอไปแลวนั้น Koh 
และคณะฯ13 ไดเสนอ “Health Literate Care Model” โดยที่ไดทํา
แนวคิดเกี่ยวกับ “ความรอบรูดานสุขภาพ” บูรณาการเขาไปใน 
“Care Model” ซึ่งเดิมเรียกชื่อวา “Chronic Care Model” ดวย
เหตุผลท่ีวา การปรับปรุง “ผลลัพธทางสุขภาพ” (Health outcomes) 
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ขึ้นอยูกับความมุงมั่นหรือความผูกพัน (Engagement) ของผูปวยเกี่ยวกับการปองกัน (Prevention) การตัดสินใจ 
(Decision-making) และกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการจัดการตนเอง (Self-management activities) และ
ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือความสามารถของบุคคลที่จะเขาถึง (ไดรับ) รวมใน
กระบวนการสื่อสารและเขาใจขอมูลดานสุขภาพและบริการสุขภาพเปนปจจัยที่จําเปนตอกิจกรรมของผูปวยดังกลาว
ขางตน Koh และคณะฯ ไดเสนอรูปแบบความรอบรูดานสุขภาพในสถานบริการทางสุขภาพ (Health Literate Care 
Model) ซึ่งจะบูรณาการ/สอดแทรกกลยุทธดานความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate Strategies) ใน Care 
Model เดิม Model ใหมนี้สรางขึ้นภายใตขอสรุปที่วา ผูปวยทุกคนมีความเส่ียงตอการไมเขาใจเกี่ยวกับสถานะภาพ
เจ็บปวยของตนหรือวิธีการปฏิบัติที่จะแกปญหาการเจ็บปวยของตน 
 

หลักปฏิบัติสากลเกี่ยวกับการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพ (Universal Precautions)  
 “การจัดโครงสรางการใหบริการสุขภาพภายใตขอสรุปพ้ืนฐานท่ีวาผูรับบริการอาจจะมีความจํากัดของความ
รอบรูดานสุขภาพหรือมีความรอบรูสุขภาพในระดับต่ํา” 

� เราไมสามารถจะบอกถึงสิ่งตางๆโดยเพียงแตการเห็นดวยสายตา 
� บุคคลที่มีทักษะดานความรอบรู (อานออกเขียนได – Literacy skills) ไมไดหมายความวาจะมีความ
เขาใจ (Understanding) อยางถองแท 
� ความรอบรูดานสุขภาพ (Health literacy) เปนสภาวะ (State) ไมใชคุณลักษณะ (Trait) 
� ทุกคนไดรับประโยชนจากการสื่อสารที่ชัดเจน (Clear Communication)  

 ในวงที่ 2 เกี่ยวกับกลยุทธขององคกรรอบรูสุขภาพ (Strategies for Health Literate Organizations) ที่เพ่ิม
เขาไปใน Care Model เดิมประกอบดวยองคประกอบสําคัญซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบการสนับสนุนตางๆของสถาน
ประกอบการ ดังตอไปนี้ 

1. การปรับปรุงวิธีการ (Methods) 
2. ปรับปรุงเอกสารสื่อสิ่งพิมพ (Improve Written Communication) 
3. ปรับปรุงการสื่อสารทางวาจา (Improve Verbal Communication) 
4. ใหผูปวยมีสวนรวม/ผูกพันทั้งในการดูแลรักษาและการปรับปรุงสื่อตางๆ (Engage patients) 

 จากการดําเนินกิจกรรมการบูรณาการแนวคิดและการปฏิบัติกลยุทธดานความรอบรูดานสุขภาพเขาใน         
Care Mode lประกอบกับความคาดหวังวาการบูรณาการดังกลาวภายใตปฏิกิริยาท่ีกอใหเกิดประโยชน (Productive 
interactions) ซึ่งเกิดข้ึนจากผูใหบริการและทีมงานและผูรับบริการและครอบครัว ซึ่งในสวนของผูใหบริการและทีมงาน
นั้นจะตองมีการเตรียมทํางานเชิงรุก เนนการใหบริการผนวกกับการพัฒนาแนวคิดการรอบรูสุขภาพเขาไปในการ
ใหบริการ 
 ในองคประกอบดานผูรับบริการหรือผูปวยดานซายมือของโมเดลจะตองไดรับขอมูลท่ีเก่ียวของกับปญหา
สุขภาพของตนอยางชัดเจน พัฒนาดานความรอบรูสุขภาพของตนเอง ถูกพัฒนาสรางภาวะที่แสดงถึงการมีพลังเพ่ือ
ปฏิบัติตนดานสุขภาพของผูปวย (Patient Activation) ซึ่งหมายถึง “ความเขาใจในบทบาทของตนเอง (Role) 
เขาใจในกระบวนการดูแลรักษาโรคของตน (Care process) และมีความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และมีความ
มั่นใจ (Confidence) เพ่ือจะบริหารจัดการ (Manage) สุขภาพและดูแลรักษา (Care) ตนเอง” ภาวการณมีพลังที่จะ
ปฏิบัตินี้ผูปวยจะไดรับโดยผานกิจกรรมที่จัดโดยทีมผูใหบริการ จากการศึกษาของ  Hibbart et al.14 พบวามีเพียง
รอยละ 22 ของผูปวยที่ปฏิบัติพฤติกรรม เรียนรูที่จะทําใหพฤติกรรมคงอยู แกปญหาได รอยละ37 มีความรู ปฏิบัติบาง
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พฤติกรรมไดแตขาดความมั่นใจ รอยละ 29 เห็นคุณคาของการปฏิบัติ แตขาดความรูและทักษะและรอยละ 12 ไม
ตระหนักถึงคุณคาของการปฏิบัติ ขอมูลนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของความมั่นใจในตัวเอง ความรูและทักษะที่จําเปน
ในการที่จะปฏิบัติเพื่อจัดการสุขภาพของตน การนําแนวคิดของ “ความรอบรูดานสุขภาพ” บูรณาการในระบบการ
บริการสุขภาพนาจะชวยแกปญหาการดูแลตนเองของผูปวยดังกลาวได 
 การที่จะนํา Model ที่เสนอแนะนี้มาใชในประเทศไทยจําเปนจะตองปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย รวมถึงทรัพยากรตางๆที่มี การท่ีจะเร่ิมบูรณาการแนวคิดของรูปแบบนี้ คงจะตองพิจารณาดําเนินการใน
แผนกที่มีความจําเปนจะตองพัฒนาเพื่อแกไขและปองกันปญหาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีสําคัญ อยางไรก็ตาม
จํานวนผูปวยโรคเร้ือรังของประเทศไทยมีจํานวนท่ีสูงและเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศและจํานวนผูสูงอายุนับวันจะ
ยิ่งสูงขึ้นและแนนอนวาโรคไมติดตอเรื้อรังในกลุมผูสูงอายุในประเทศไทยนับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆและในกลุมผูสูงอายุจะ
พบวาปวยเปนโรคความดันโลหิตสงูในทุกกลุมของผูสงูอายุรวมถึงโรคเร้ือรังอื่นๆเชน เบาหวาน โรคหัวใจหลอดเลือด โรค
หลอดเลือดสมอง ฯลฯ ลวนพบในผูสูงอายุเปนสวนใหญ และพบวาปญหาในดานการควบคุมปจจัยตางๆเชนการควบคุม
ระดับความดันโลหิต การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด การควบคุมน้ําหนักตัว การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารตอง
เนน การลดเค็ม, หวานและไขมัน ฯลฯ การพัฒนาระบบการบริการสุขภาพโดยการบูรณาการแนวคิดความรอบรูดาน
สุขภาพเขาไปในการจัดการบริการสุขภาพในโรงพยาบาล/สถานพยาบาลและการเชื่อมกิจกรรมในโรงพยาบาลกับ
กิจกรรมในชุมชนซ่ึงประกอบดวยชุมชน ครอบครัวและองคกรตางๆในชุมชนจะชวยใหการรักษาพยาบาล ผูปวยโรค
เร้ือรังเกิดประโยชนกับผูปวยและครอบครัวอยางมีคุณคาและจะชวยลดคาใชจายทั้งของประชาชนและรัฐบาลได 
 

สรุป  
 ไดมีความพยายามที่จะใหการบริการสุขภาพ/สาธารณสุขไดชวยใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีและในกรณีผูปวย
โดยเฉพาะโรคเร้ือรังที่ตองดูแลรักษาอยางตอเนื่องและเปนเวลานานจําเปนจะตองจัดการองคกรท่ีใหบริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพในการชวยใหผูปวยไดเกิดผลลัพธทางสุขภาพท่ีมีคุณภาพอยางสูงสุด มีขอมูลเชิงประจักษโดยเฉพาะใน
ตางประเทศชี้ใหเห็นวา Care Model (หรือชื่อเดิม Chronic Care model) สามารถชวยใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพที่ดี
ขึ้น เชนเดียวกับผลวิจัยไดชี้ใหเห็นวาความสามารถในการเขาใจขอมูลขาวสารที่จําเปนในการจัดการและดูแลสขุภาพของ
ผูปวยและการนําขอมูลขาวสารน้ันไปปฏิบัติจะมีผลกระทบตอการใชบริการสุขภาพและสุขภาพของผูปวย และการวิจัย
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพสามารถชวยพัฒนาคุณภาพของบริการและผลลัพธทาง
สุขภาพ โมเดลการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังที่บูรณาการแนวคิดของความรอบรูสุขภาพ (Health Literate Care Model)          
ที่นําเสนอโดย Koh และคณะ ในเอกสารนี้ นาจะเปนโมเดลที่นอกจากจะชวยในการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการระบบ
สุขภาพ (Health System Organization) แลวยังจะกอใหเกิดประโยชนตอผูปวยโรคเรื้อรัง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศสวนรวมดวย และนาจะเปนแรงกระตุนสําหรับบุคลากรสุขภาพที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการบริการทาง
สุขภาพในประเทศไทยเชนกันในการประยุกตใชรูปแบบนี ้อยางไรก็ตามตองการการศึกษาวิจัยในเร่ืองนี้อีกมาก อนึ่งทาน
ที่สนใจจะศึกษาเพิ่มเติม สามารถศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรรอบรูสุขภาพและเอกสารที่เก่ียวของอื่นๆของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและเอกสารที่เขียนโดย Brach et al.15 และ Abrams et al.16 เปนตน 
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ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองเพ่ือการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในตําบลสระลงเรือ 
อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
 
The Effect of Self-Care Program for Osteoarthritis Protection in Elderly Tambon 

Sara Long Ruea Huai Krachao District Karnchanaburi Province

 

ผูวิจัย   ศิริกัญญา  ฤทธิ์แปลก  
สาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อการปองกันโรคขอเขาเสื่อม
ของผูสูงอายุ ในตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี กลุมตัวอยางจํานวน 60 คน แบงเปนกลุม
ทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน ซ่ึงจับคูใหมีคุณลักษณะคลายคลึงกันในเร่ืองเพศ อายุ การศึกษา  และอาชีพ 
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ โปรแกรมการดูแลตนเองเพ่ือการปองกันโรคขอเขาเสื่อม เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม และแบบวัดความพึงพอใจตอโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อการปองกันขอเขาเส่ือม 
 ผลการทดลองพบวา (1) คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกกําลังกายและการเปลี่ยน
อิริยาบทเพื่อปองกันการเกิด โรคขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองหลังการทดลอง ( X = 39.20 SD = 2.10 , X = 
29.20 SD = 2.07) สูงกวากอนการทดลอง ( X = 30.90 SD = 3.14 , X = 21.44 SD = 3.14) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ p = 0.05 (2) คาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกกําลังกายและการเปลี่ยนอิริยาบทเพื่อ
ปองกันการเกิด โรคขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองหลังการทดลอง ( X = 39.20 SD = 2.10 , X = 29.20 SD = 
2.07) สูงกวากลุมควบคุม ( X = 29.07 SD = 1.06 , X = 16.20 SD = 0.93) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.00) 
ความพึงพอใจตอโปรแกรม อยูในระดับปานกลาง 
 

คําสําคัญ : โปรแกรมการดูแลตนเอง การปองกันโรคขอเขาเสื่อม  
 
Abstract 

The quasi-experimental research aimed to study The effect of self-care program for 
Osteoarthritis protection in elderly Tambon Sara Long Ruea Huai Krachao District
Karnchanaburi Province. The 60 subjects are divided into an experimental group with 30 
subjects and control group 30 subjects, with groups similar in term of gender, age, education 
level and career. The research instrument are self-care program for Osteoarthritis protection 
in elderly. The data collection are interview and satisfaction in self-care program for 
Osteoarthritis protection questionnaire. 

The research result finds that (1) The average self-care for exercise and motion 
range in the experimental group after receiving program ( X = 39.20 SD = 2.10 , X = 29.20 
SD = 2.07) were higher than before receiving program ( X = 30.90 SD = 3.14 , X = 21.44 
SD = 3.14) at the 0.05 significant level. (2) The average self-care for exercise and motion 
range after receiving program in the experimental group ( X = 39.20 SD = 2.10 , X = 29.20 
SD = 2.07) were higher than the control group ( X = 29.07 SD = 1.06 , X = 16.20 SD = 0.93)
at the 0.05 significant level. The satisfaction with the program was at a moderate level.

Keywords : The self-care program, The protection of Osteoarthritis  
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บทนํา 
 โรคขอเขาเสื่อมเปนโรคที่พบบอยมากที่สุดโรคหนึ่งในประชากรท่ัวโลก โดยเฉพาะผูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป 
พบอุบัติการณการเกิดขอเขาเสื่อมต้ังแตรอยละ 15.6 ถึง รอยละ 27.8 ใน The third National Health and 
Nutrition Examination Survey รายงานวา ในประเทศจีนพบอุบัติการประชากรผูสูงอายุได รอยละ 16.1          
ในประเทศญี่ปุนพบไดรอยละ 21.2 ประเทศเกาหลี รอยละ 37.8 ในคนไทยรอยละ 16.7 โรคขอเขาเสื่อมเปนโรคที่
เกิดจากวิถีชีวิตที่มากเกินความจําเปน ทําใหน้ําหนักตัวท่ีมากผิดปกติกระทําตอขอเขา นอกจากนี้การบาดเจ็บจาก
การเลนกฬีา การเกิดอุบัติเหตุบริเวณขอเขา การมีวิถีชีวิตกับพื้นท้ังการอยูอาศัย การสื่อสารและการเรียนรู สงเสริม
ใหเปนโรคขอเขาเสื่อมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหมีน้ําหนักตัวใหเหมาะสม บริหารกลามเนื้อ บริเวณขอเขาหลีกเลี่ยง
การเลนกีฬาแบบปะทะและวิถีชีวิตกับพื้นการขับขี่ปลอดภัย จะชวยถนอมขอเขาใหใชงานไดนานขึ้น (ภัทรวัณย 
วรธนารัตน, 2560: 3-4). 

การปองกันโรคขอเขาเสื่อมหรือชะลอการเกิดปญหาโรคขอเขาเสื่อมมีหลายวิธี แตวิธีที่สําคัญไดรับการ
ยอมรับประกอบดวย 4 วิธี คือ (1) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่เปนอันตรายตอขอเขา ไดแก ไมควร
นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ นั่งคุกเขา นั่งยองๆ เพราะทาดังกลาวจะทําใหขอเขาเสียดสีกันและเสื่อมเร็วข้ึน (2) การลด
น้ําหนัก เพราะจะทําใหเขาแบกรับน้ําหนักนอยลง การเส่ือมของเขาก็จะชาลงดวย (3) การเสริมสรางความแข็งแรง
ของกระดูก โดยปญหาหนึ่งที่พบไดเสมอในผูสูงอายุ คือ ภาวะกระดูกพรุน ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารท่ีมี
แคลเซียมที่เพียงพอ เชน ปลาตัวเล็กที่สามารถรับประทานไดทั้งตัว หรือผลิตภัณฑอาหารเสริมจําพวกแคลเซียม    
(4) การออกกําลังกายสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะการออกําลังกายกลามเนื้อรอบขอเขา ซ่ึงประกอบดวยกลามเนื้อตนขา
สวนหนา (Quadriceps Muscle) และกลามเนื้อตนขาสวนหลัง (Hamstring Muscle) กลามเนื้อกลุมนี้มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการเสริมสรางความแข็งแรงของขอเขา ซ่ึงกลามเนื้อบริเวณนี้ชวยยึดขอเขาใหแข็งแรง การ
บริหารกลามเนื้อเขาสมํ่าเสมอจะทําใหขอเขาแข็งแรง จะสามารถชะลอโรคขอเขาเส่ือมไดจากที่กลาวมาจะเห็นไดวา
รูปแบบท่ีไดรับความนิยมและมีประสิทธิผลในการปองกันโรคขอเขาเสื่อมมี 2 รูปแบบ คือ การออกกําลังกาย และ
การสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อม ซ่ึงการออกกําลังกายมีหลายวิธี ไดแก ถุงทรายยางยืด เดิน และ
กายบริหาร (ดวงกมล สีมันตะ, 2560 : 2-3) 

แนวทางการท่ีเหมาะสมคือ การปองกันโรคขอเขาเสื่อมในผูสูงอายุ โดยสงเสริมการดูแลตนเองเพ่ือชะลอ
การเกิดปญหาโรคขอเขาเสื่อม โปรแกรมการดูแลตนเองที่ ใหความรูความเขาใจ เกิดทักษะและพัฒนาศักยภาพ 
ตลอดจนเกิดความตระหนักรูและมองเห็นความสําคัญในการดูแลตนเอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระลง
เรือ มีจํานวนผูสูงอายุที่กลุมเสี่ยงตอการเกิดปญหาโรคขอเขาเสื่อมจากการขาดการออกกําลังกาย และการใช
ชีวิตประจําวันที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคนี้เชน การทําการเกษตร เปนตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาการประยุกตใช
แนวคิดการดูแลตนเองเพื่อการปองกันโรคขอเขาเสื่อมในผูสูงอายุ ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดูแลตนเองในการออกกําลังกายและในการเปล่ียนอิริยาบทเพ่ือปองกัน
การเกิด โรคขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองกอนและหลังไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมใน
ผูสูงอายุ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดูแลตนเองในการออกกําลังกายและในการเปล่ียนอิริยาบทเพ่ือปองกัน
การเกิดโรคขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังไดรับโปรแกรมการดูแลตนเองเพ่ือปองกันโรคขอเขา
เสื่อมในผูสูงอายุ 
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 

ตัวแปรตน 
 

ตัวแปรตาม 
 

โปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อการปองกัน 
โรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุ 

1) กิจกรรมรายกลุม :-  
การออกกําลังกายเพื่อการเสริมสรางความ

แข็งแรงของขอเขา และการฝกการทรงตัว 
และการเป ล่ียนอิริยาบทในทาทางตางๆ  
ที่ถูกตอง เปนเวลา 3 สัปดาหๆ ละ 1 คร้ังๆ 
ละ 2 ชั่วโมง 
2) กิจกรรมฝกฝนตนเองโดยมีสื่อประกอบ :-      

สื่ อที่ ใ ช ป ร ะกอบ ในการทํ า กิ จ ก ร รม
ประกอบดวย (1) คูมือการฝกออกกําลังกาย
เพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของขอเขา และ
การฝกการทรงตัวในทาทางตางๆ (2) ปฏิทิน
บันทึกการดูแลตนเองประจําสัปดาห 
3) กิจกรรมการติดตามรายบุคคล :-  

การติดตามเย่ียมบาน 3 คร้ัง รวมเวลาใน
การทดลอง 6 สัปดาห 
 

  
1) ความสามารถในการดูแลตนเองในการ
ออกกําลังกายเพ่ือปองกันการเกิด โรคขอ
เขาเส่ือม 
2) ความสามารถในการดูแลตนเอง ในการ
เปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อปองกันการเกิด โรคขอ
เขาเส่ือม 
 

 

วิธีการวิจัย 
ประเภทของการศึกษาวิจัย เปนการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง (quasi experimental research) ชนิดสอง

กลุม วัดกอนและหลังการทดลอง (two group pretest-posttest design) ประชากรคือ ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 
60 ปขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชายในตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไมเคยไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคขอเขาเสื่อม การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ท่ีผานเกณฑการคัดเลือกกลุม
ตัวอยาง (inclusion criteria) ที่กําหนดในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 60 คน ผูวิจัยไดประเมินขนาดอิทธิพล (effect 
size) เทากับ .35 ซึ่งเปนขนาดอิทธิพลในระดับปานกลางและจากการเปดตารางไดขนาดกลุมตัวอยางกลุมละไม
นอยกวา 33 คน แตในการศึกษาครั้งนี้มีกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดและยินดีเขารวมการวิจัย มี
จํานวน 60 คน แบงออกเปน 2 กลุม กลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน วิธีการจัดกลุมตัวอยางเขากลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ใชการจับคูลักษณะคลายคลึงกัน (Matched pairs) ทีละคูจนไดครบ 30 คู เพ่ือปองกันตัว
แปรแทรกซอนที่อาจมีผลตอตัวแปรตนและตัวแปรตาม  
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
ประกอบดวย 2 ประเภท ประเภทท่ี1 เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง คือ โปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อการ

ปองกันโรคขอเขาเสื่อม ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมข้ึนมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้
โปรแกรมการดูแลตนเองประกอบดวย (1) การออกกําลังกายเพื่อการเสริมสรางความแข็งแรงของขอเขา และการ
ฝกการทรงตัวในทาทางตางๆ ที่ถูกตอง จัดใหมีการออกกําลังกายเปนกลุมเปนเวลา 3 สัปดาหๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 
ชั่วโมง (2) กิจกรรมรายบุคคลโดยมีการติดตามเยี่ยมบาน 3 ครั้ง รวมเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห สื่อที่ใชประกอบ
ในการทํากิจกรรมประกอบดวย 1) คูมือการฝกออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของขอเขา และการฝก
การทรงตัวในทาทางตางๆ 2) ปฏิทินบันทึกการดูแลตนเองประจําสัปดาห ผูวิจัยไดนํา เคร่ืองมือในการทดลอง
ทั้งหมดนําไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ประกอบดวยอาจารยประจําวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 2 คน อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน จํานวน 2 คน และผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระลงเรือ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity) พบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันมากกวา รอยละ 80 จากนั้นทําการปรับปรุงแกไขตามที่
ไดรับคําแนะนํา แลวนําไปทดลองใชกับผูสูงอายุจํานวน 5 รายที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง พบวาผูสูงอายุ
เขาใจไดงาย ประเภทท่ี 2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของมี 4 สวน (1) ขอมูลสวนบุคคล เปนขอคําถามใหเลือกตอบ และคําถาม
ปลายเปด จํานวน 19 ขอ (2) การประเมินความสามารถของตนเองในการออกกําลังกายเพื่อปองกันการเกิด โรคขอ
เขาเสื่อม เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 8 ขอ (3) การประเมินความสามารถของตนเองในการเปล่ียน
อิริยาบถ เพื่อปองกันการเกิด โรคขอเขาเสื่อม เปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 6 ขอ (4) การประเมินความ
พึงพอใจตอโปรแกรมการดูแลตนเองในการปองกันโรคขอเขาเสื่อมในผูสูงอายุ  เปนมาตรประมาณคา 3 ระดับ 
จํานวน 7 ขอ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาสวนท่ี 2, 3 
และ4 ไดคา IOC เทากับ .91 , .81 และ .91 ตามลําดับ การหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือกับผูสูงอายุที่มี
คุณสมบัติเชนเดียวกับกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน นํามาหาคาความสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค ไดคาเทากับ 
.82 , .80 และ .85 ตามลําดับ  
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ภายหลังโครงการวิจัยไดรับการอนุมัติและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัย คณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กอนดําเนินการเก็บขอมูลวิจัย คณะผูวิจัยเขาพบกลุมตัวอยางเพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคและข้ันตอนการวิจัย รวมท้ังประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูสูงอายุในชุมชน โดยคณะผูวิจัยมีการ
แสดงขอความ “ขอมูลการวิจัยจะไดรับการปกปดเปนความลับ ผลการวิจัยจะนําเสนอเปนภาพรวม”ไวบนทุกหนา
ของเอกสารแสดงความยินยอมในการเขารวมวิจัย (Consent Form) การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการดังนี้  
  1) กลุมควบคุม ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคการทําวิจัย การพิทักษในการเขารวมวิจัยโดยความสมัครใจ        
ใหผูสูงอายุกลุมควบคุมทํา pretest และนัดพบอีก 6 สัปดาหที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระลงเรือ กลุม
ควบคุมจะไดรับกิจกรรมตามปกติของผูสูงอายุ เมื่อครบ 6 สัปดาห ใหผูสูงอายุกลุมควบคุมทํา posttest แลวผูวิจัย
ใหความรูเปนรายบุคคล มอบคูมือการฝกออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของขอเขา และการฝกการทรง
ตัวในทาทางตางๆ เพื่อนําไปปฏิบัติดวยตนเองตอไป 

2) กลุมทดลอง ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคการทําวิจัย การพิทักษในการเขารวมวิจัยโดยความสมัครใจ 
หลังจากน้ันขอความรวมมือตอบแบบสอบถามโปรแกรมการดูแลตนเองเพ่ือการปองกันโรคขอเขาเสื่อมในผูสูงอายุ 
(pretest) นัดหมายใหผูสูงอายุกลุมทดลองมาทํากิจกรรมกลุมที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระลงเรือ จํานวน 
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3 คร้ังๆ ละ 2 ชั่วโมง กิจกรรมกลุมประกอบดวย กิจกรรมสรางความสัมพันธภาพ การใหความรูและฝกทักษะการ
ดูแลตนเองในดานการออกกําลังกาย และการเปล่ียนอิริยาบทในชีวิตประจําวัน และกิจกรรมรายบุคคล โดยการ
เย่ียมบานจํานวน 3 คร้ัง โดยผูสูงอายุกลุมทดลองจะบันทึกกิจกรรมดวยตนเองในปฏิทินบันทึกการติดตามตนเอง
ประจําสัปดาห เพื่อกํากับตนเองในการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง เม่ือครบ 6 สัปดาห ใหผูสูงอายุกลุมทดลองทํา 
posttest รวมระยะเวลาของโปรแกรมรวม 6 สัปดาห เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 8 เมษายน 
พ.ศ. 2561  
 

ผลการวิจัย 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 86.66 มีอายุระหวาง 
60-65 ป อายุเฉลี่ย เทากับ 68.73 ป ดัชนีมวลกายสวนใหญอยูในระดับอวนขั้น 1 (BMI ระหวาง25.0-29.9) อาชีพ
เกษตรกร ไมเคยออกกําลังกายเปนประจํา คิดเปนรอยละ 88.23, 90.33 และ 75.87ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกกําลังกายเพ่ือปองกันการเกิด 
โรคขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองกอนและหลังไดรับโปรแกรม พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.000 เม่ือทดสอบโดยใชสถิติ pair t-test (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกกําลังกายเพื่อปองกันการเกิด 

โรคขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองกอนและหลังไดรับโปรแกรม (n = 30) 
กลุม  X  SD t p-value 

 กอน 30.90 3.14   
กลุมทดลอง    8.27 <0.00* 

 หลัง 39.20 2.10   
3. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการเปล่ียนอิริยาบทเพื่อปองกันการเกิด 

โรคขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองกอนและหลังไดรับโปรแกรม พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.000 เม่ือทดสอบโดยใชสถิติ pair t-test (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในเปล่ียนอิริยาบทเพ่ือปองกันการเกิด 

โรคขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองกอนและหลังไดรับโปรแกรม (n = 30) 

กลุม  X  SD t p-value 
 กอน 21.44 3.06   

กลุมทดลอง    6.08 <0.00* 
 หลัง 29.20 2.07   

4. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกกําลังกายเพ่ือปองกันการเกิด โรค
ขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยคะแนนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.000 เมื่อทดสอบโดยใชสถิติ Independent t-test (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการเปล่ียนอิริยาบทเพื่อปองกันการเกิด 
โรคขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังไดรับโปรแกรม (n = 30) 

กลุม X  SD t p-value 
กลุมทดลอง 39.20 2.10   

   6.93 <0.00* 
กลุมควบคุม 29.07 1.06   

5. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการเปล่ียนอิริยาบทเพ่ือปองกันการเกิด โรค
ขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลอง พบวา คาเฉลี่ยคะแนนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.000 เมื่อทดสอบโดยใชสถิติ Independent t-test (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการเปล่ียนอิริยาบทเพ่ือปองกันการเกิด 

โรคขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังไดรับโปรแกรม (n = 30) 

กลุม X  SD t p-value 
กลุมทดลอง 29.20 2.07   

   13.16 <0.00* 
กลุมควบคุม 16.20 0.93   

6. ผูสูงอายุกลุมทดลองมีความพึงพอใจตอดานระยะเวลา และดานการนําไปใช ระดับความพึงพอใจตอ
โปรแกรมอยูในระดับปานกลาง โดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางที่ 5 รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจตอโปรแกรมของกลุมทดลอง (n = 30) 
 

ความพึงพอใจตอโปรแกรม 
รอยละของความพึงพอใจ 

X  SD 
มาก ปานกลาง นอย 

ดานระยะเวลา    
1. ความพึงพอใจตอระยะเวลาในการทํา
กิจกรรมกลุม 

26.70 46.60 26.70 2.00 0.74 

2. ความพึงพอใจตอระยะเวลาในการทํา
กิจกรรมรายบุคคล 

20.00 50.00 30.00 1.90 0.71 

3. ความพึงพอใจตอระยะเวลาในการใช
เครื่องมือในการวิจัย 

36.70 40.00 23.30 2.13 0.77 

                    รวม        X = 2.10       SD= 0.74 
ดานการนําไปใช      

1. สามารถนําไปใชเองได 56.70 23.30 20.00 2.37 0.81 
2. สามารถนําไปแนะนําผูอื่น 50.00 33.33 16.77 2.30 0.76 
3. สามารถประยุกตใชใหเหมาะสม 50.00 23.30 26.70 2.23 0.86 
4. ยินดีที่จะใชโปรแกรมนี้ตอไป 60.00 23.30 16.77 2.43 0.77 
                     รวม      X = 2.33       SD= 0.80 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบศึกษา 2 กลุม วัดกอน
และหลังการทดลอง (two group pretest and posttest design) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลตนเองเพ่ือ
การปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุ การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน โดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กําหนดจากผูสูงอายุในตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จํานวน 30 คนเปนกลุม
ทดลอง เขารวมกิจกรมของโปรแกรมไดตลอด และใหผูสูงอายุในตําบลสระลงเรือท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่
กําหนด จํานวน 30 คนเปนกลุมควบคุม จะดําเนินชีวิตตามแบบแผนตามปกติของตนเอง 
  2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมการดูแลตนเอง
เพื่อการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุ สื่อวีดิทัศน เร่ืองการออกกําลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของหัวเขา 
และการทรงตัว การเปล่ียนทาทางในชีวิตประจําวันที่เหมาะสม สื่อที่ใชประกอบในการทํากิจกรรมประกอบดวย (1) 
คูมือการฝกออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงของขอเขา และการฝกการทรงตัวในทาทางตางๆ (2) ปฏิทิน
บันทึกการดูแลตนเองประจําสัปดาห 2) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มี 4 สวน 
ประกอบดวย (1) ขอมูลสวนบุคคล (2) การประเมินความสามารถของตนเองในการออกกําลังกายเพ่ือปองกันการ
เกิดโรคขอเขาเสื่อม (3) การประเมินความสามารถของตนเองในการเปลี่ยนอิริยาบถ เพ่ือปองกันการเกิด โรคขอเขา
เสื่อม (4) การประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรมการดูแลตนเองในการปองกันโรคขอเขาเส่ือมในผูสูงอายุ 
 3. การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและการทดลอง เม่ือไดกลุมตัวอยางตามท่ีกําหนดแลว ผู วิจัย
ดําเนินการกับกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนเขารวมโปรแกรม โดยการแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย 
รวมทั้งประโยชนที่จะเกิดกับผูสูงอายุในชุมชนตามความเปนจริง กลุมควบคุมจะไดรับกิจกรรมตามปกติ กลุมทดลอง 
จะใชเวลา 6 สัปดาหในการดําเนินกิจกรรมโปรแกรม สัปดาหที่ 1 สงเสริมความรูเรื่องโรคขอเขาเสื่อมและการดูแล
ตนเองเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อม พรอมทั้งประเมินความสามารถของตนเองในการออกกําลังกาย และการประเมิน
ความสามารถของตนเองในการเปล่ียนอิริยาบถ จัดที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสระลงเรือ ในลักษณะ
กิจกรรมกลุมใหญ สัปดาหที่ 2 ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติเพ่ือการปองกันโรคขอเขาเสื่อมโดยการเย่ียมบาน
คร้ังที่ 1 เพ่ิมเติมความรูเปนรายบุคคลที่เหมาะสมกับบริบทของสิ่งแวดลอมท่ีบาน สัปดาหที่ 3 และ 4 ติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบัติเพื่อการปองกันโรคขอเขาเสื่อมโดยการเยี่ยมบานครั้งท่ี 2 และ 3 สัปดาหที่ 6 ประเมินผลการ
ดําเนินงานของโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคขอเขาเส่ือมของผูสูงอายุ 
 4. ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองพึงพอใจโปรแกรมการดูแลตนเองเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อม ซ่ึงมี
กิจกรรมหลักคือการออกกําลังกายบริหารใหเกิดความแข็งแรงของกลามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณหัวเขา และกิจกรรม
การทรงตัว การเปล่ียนอิริยาบถท่ีถูกตอง รวมท้ังการหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีอาจสงผลตอการทํางานของหัวเขามากกวาปกติ 
คาเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองดานการออกกําลังกายและการเปล่ียนอิริยาบทของกลุมทดลองหลั งการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง รวมท้ังคาเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองดานการออกกําลังกายและการ
เปลี่ยนอิริยาบทของกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม  
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบวาผลการศึกษาดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกกําลังกายและการเปล่ียน
อิริยาบทเพื่อปองกันการเกิด โรคขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองกอนและหลังไดรับโปรแกรม พบวา คาเฉลี่ยคะแนน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบโดยใชสถิติ pair t-test ท้ังนี้
เนื่องจากโปรแกรมการดูแลตนเองท่ีผูวิจัยประยุกตขึ้นตามแนวคิดการดูแลตนเองของผูสูงอายุ Roger (1986: 153-161) 
ซึ่งประกอบดวยรูปแบบการใหความรูที่จําเปนสําหรับผูสูงอายุที่เสี่ยงตอการเกิดโรคขอเสื่อม และการฝกทักษะการ
ทรงตัวการเคล่ือนไหวรางกายที่ถูกตอง ท้ังรายกลุมและรายบุคคล โปรแกรมการดูแลตนเองดําเนินการโดยสงเสริมให
ผูสูงอายุไดฝกทักษะในการดูแลตนเอง 2 ดานคือ การออกกําลังกายเพ่ือใหเกิดความแข็งแรงของกลามเนื้อและกระดูก 
และการเปลี่ยนทาทางที่เหมาะสมจึงทําใหผูสูงอายุกลุมทดลองไดรับความรูและสงเสริมใหออกกําลังกายอยางตอเนื่อง
สัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 6 สัปดาห ผูสูงอายุจึงมีความรูและเจตคติที่ดีตอการดูแลตนเองที่
ถูกตอง นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดติดตามเย่ียมบานเปนรายบุคคล เพื่อประเมินและใหคําแนะนําตามสภาพปญหาท่ีแทจริง 
จึงเปนผลใหผูสูงอายุดูแลตนเองตามสภาพจริงไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เมื่อผูสูงอายุไดฝกทักษะการ
บริหารขอเขาอยางสม่ําเสมอ ทําใหเกิดความมั่นใจในการเคลื่อนไหวรางกาย การเปล่ียนทาทางในการใช
ชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนการดูแลตนเองตามเปาหมายที่ตั้งไว การเคล่ือนไหวกลามเนื้อรอบๆ ขอเขา เปนการกระตุน
ประสาทเสนใหญ ใหไปกระตุนเซลประสาทที่ทําหนาที่หามสัญญาณ สัญญาณที่เขาไปอัดแนนอยูเต็มประตูสัญญาณ
อาการปวดจึงเขาไปไมได สมองจึงรับรูอาการปวดเขานอยลง จึงทําใหการเคล่ือนไหวเปนไปดวยความสะดวก ทําให
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยางอิสระ เกิดความมั่นใจในการเดิน นั่ง ยืน ข้ึนลงบันได (ลลิตา ธีระสิริ , 2554 : 65)  
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ธนบดี ชุมกลาง (2555) พบวาโปรแกรมการออกกําลังกายเพ่ือบรรเทาอาการ
เจ็บปวดของผูสูงอายุที่เปนโรคขอเขาเสื่อม อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมากิจกรรมประกอบดวยการบรรยาย
ประกอบส่ือ การฝกปฏิบัติ การอภิปรายกลุม การเยี่ยมบาน ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนน
ความรู การรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังผลจากผลลัพธ การปฏิบัติตัวสูงกวากอนการทดลอง สูงกวากลุม

เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value � 0.001) ความปวดของขอเขานอยกวากอนการทดลอง และกลุม

เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value � 0.001) เชนเดียวกับผลการวิจัยของ Lee and others. (2009: 
504-511) ศึกษาผลของการออกกําลังกายแบบไทฉี้จี้กงตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมผลการวิจัยพบวา การ
ทํากิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุกลุมทดลองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากน้ีผูสูงอายุกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนน
คุณภาพดานสุขภาพ สูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวิจัยของ สุชิตา 
ปกสังคเน และคณะ (2554) พบวากลุมทดลองที่ไดรับคําแนะนําการดูแลตนเองตามข้ันตอน CHARM และนําไป
ปฏิบัติทุกเชาจนครบ 12 วัน คาเฉลี่ยความเจ็บปวดของขอเขาเสื่อมของกลุมทดลองกอนการทดลอง และหลังการ
ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ คาเฉลี่ยความเจ็บปวดของขอเขาในผูสูงอายุขอเขาเส่ือมหลังทดลองระหวางกลุม
ทดลอง และกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.00) โปรแกรมการจัดการตนเอง หรือการดูแล
ตนเองไดเสริมสรางใหผูสูงอายุมีทักษะในการจัดการตนเองไดถูกตอง เปนผลใหการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในการ
ดําเนินชีวิตอยางอิสระของผูสูงอายุจึงสูงขึ้นกวากอนการทดลอง แสดงใหเห็นวาสุขภาพผูสูงอายุโรคขอเขาเส่ือมสูงขึ้น
กวากอนการทดลอง การรับรูคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุจึงเพิ่มขึ้น อีกท้ังผูสูงอายุยังไดเรียนรูรวมกับ
สมาชิกในกลุมที่มีปญหาคลายกัน เกิดการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอื่น ยังทําใหรูสึกมีคุณคาในตนเอง การรับรู
ผูสูงอายุที่มีตอสุขภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Ethgen, O., Vanparijs, P., Delhalle, S., Rosant,           
S., Bruyere, O. and Reginster, J. (2004: 321-330) ท่ีสรุปสาระสําคัญไดวา ผูปวยโรคขอเขาเส่ือมท่ีไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจะมีการรับรูคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 2. ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดูแลตนเองในการออกกําลังกายและการเปล่ียน
อิริยาบทเพื่อปองกันการเกิดโรคขอเขาเสื่อม ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลอง พบวา คาเฉลี่ย
คะแนนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบโดยใชสถิติ 
Independent t-test ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมการดูแลตนเองท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมา เนนเรื่องสงเสริมการรับรูภาวะ
สุขภาพของตนเอง ประเมินความเส่ียงที่อาจจะเกิดปญหาโรคขอเขาเสื่อม จึงตองมีการวางเปาหมายและวางแผน
สุขภาพของตนเองใหชัดเจน ทําใหผูสูงอายุกลุมทดลองมีวินัยในการดูแลตนเองในเร่ืองการออกกําลังกายและการ
ดูแลตนเองเพื่อการจัดทาทางในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม ประกอบกับผูวิจัยไดไปเยี่ยมผูสูงอายุกลุม
ตัวอยาง เพื่อใหคําแนะนําในการประยุกตการใชอุปกรณที่มีอยูในบานในการบริหารหัวเขา และการใชชีวิตประจําวัน
ในเร่ืองทาทางนั่ง ยืน เดิน ที่เหมาะสม สอดคลองกับการวิจัยของ สิริพรรณ ชาคโรทัย (2554) พบวา ผูสูงอายุที่เปน
โรคขอเขาเสื่อมที่เขารวมโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง มีความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อมนอยกวากลุมที่

ไดรับการดูแลตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p � .01) และภายหลังเขารวมโปรแกรมสนับสนุนการจัดการ
ตนเอง ผูสูงอายุที่เปนโรคขอเขาเสื่อม มีความรุนแรงของโรคขอเขาเสื่อมนอยกวากอนเขารวมโปรแกรมสนับสนุน

การจัดการตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p � .001) และสอดคลองกับการวิจัยของ Yip and others (2007) 
ทําการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง สงผลใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการจัดการตนเองไปในทางที่
ถูกตองเหมาะสมจึงทําใหคาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดีขึ้น ทั้งยังชะลอความรุนแรงของโรคขอ
เขาเสื่อมไดได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ในขณะที่รูปแบบของกิจกรรมตามปกติของผูสูงอายุนั้น ผูสูงอายุจะไดรับคําแนะนําท่ัวไปเก่ียวกับการปฏิบัติตัวเมื่ อ
เจ็บปวย เชน การรับประทานยา การดูแลสุขภาพ หรือการออกกําลังกายซ่ึงจะไดรับคําแนะนําจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขเมื่อเกิดการเจ็บปวยเทานั้นซึ่งกิจกรรมดังกลาวไมไดเนนทักษะการจัดการตนเอง ดังนั้นเม่ือมีการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และคุณภาพชีวิตดานสุขภาพในกลุมที่ไดรับโปรแกรมการจัดการตนเอง จึง
พบวาการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและคุณภาพชีวิตดานสุขภาพสูงกวากลุมที่ไดรับกิจกรรมตามปกติของผูสูงอายุ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 
1. โปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อม ท่ีจัดใหผูสูงอายุนอกจากการสงเสริมการออกกําลังกาย 

และการเปล่ียนอิริยาบถท่ีถูกตองแลว กิจกรรมการเยี่ยมบานซึ่งเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการดูแลตนเอง เปน
กิจกรรมสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุดูแลตนเองไดถูกตอง เนื่องจากผูสูงอายุแตละรายมีสภาพการ
เปนอยูและส่ิงแวดลอมมีความแตกตางกันออกไป การสงเสริมความรูและการปฏิบัติที่ถูกเหมาะสมของผูสูงอายุแต
รายจึงตองคํานึงถึงสภาพความเปนจิรงที่บานผูสูงอายุดวย ดังนั้นโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อม 
ควรมีกิจกรรมการเยี่ยมบานอยางนอย 3 ครั้ง เพื่อประเมิน ติดตามใหเหมาะสมเปนรายบุคคล 

2. กิจกรรมการออกกําลังกายกลามเนื้อรอบขอ ในสัปดาหที่ 2 หลังการทดลอง ผูสูงอายุกลุมทดลองสวน
ใหญใหขอมูลตรงกันวาสามารถทําทาบริหารไดคลองมากข้ึน การเปลี่ยนทาอิริยาบถตางๆ การเดิน การนั่ง การยืน 
มีความมั่นใจเพ่ิมขึ้น ดังนั้นโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อม ควรมีกิจกรรมการสรางความม่ันใจ
ในการทําทาบริหารทาตางๆ ที่ถูกตอง ไมเกิดอาการขางเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากฝกทาออกกําลังกายและ
สามารถฝกปฏิบัติดวยตนเองไดอยางเหมาะสม  
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3. โปรแกรมการดูแลตนเองเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุดําเนินการภายในเวลา 8 สัปดาหผล
ของโปรแกรมสามารถทําใหผูสูงอายุไมเกิดอาการท่ีบงบอกวาเปนโรคขอเขาเสื่อม และสามารถทํากิจวัตรประจําวัน
ไดดีในชวงดังกลาว ดังนั้นโปรแกรมการดูแลตนเองเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมควรมีการศึกษาตอไปเพ่ือติดตามทบทวน
และกระตุนใหผูสูงอายุปฏิบัติตามโปรแกรมไดอยางถูกตองมากข้ึนทุก 2 สัปดาหจํานวน 2 ครั้งหลังการวิจัย 

4. ควรสงเสริมใหบุคลากรดานสุขภาพนําโปรแกรมการดูแลตนเองเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุ ไป
ใชในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คลินิกผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ หรือ โรงเรียนผูสูงอายุ โดยคํานึงถึงชุมชนท่ีมี
วัฒนธรรมและการดํารงชีวิตประจําวันที่แตกตางกัน 
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การศึกษาคุณสมบัติตางๆ ของเอนไซมเปอรออกซิเดสสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ 

Properties of peroxidase from crude eggplant (Solanum melongena Linn.) 
 
ผูวิจัย   ขนิษฐา  วงษศรีเมือง  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

เปอรออกซิเดส เปนเอนไซมที่นิยมใชประโยชนดานการแพทย ดานเภสัชกรรม และดานอุตสาหกรรมทั้ง
ดานอาหารและสิ่งแวดลอม ในปจจุบันเอนไซมเปอรออกซิเดสมีราคาแพงและตองนําเขาจากตางประเทศ                
ในการศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาแหลงของเอนไซมเปอรออกซิเดสใหม ผูวิจัยไดศึกษาในมะเขือเปราะ          
ซึ่งพบเอนไซมเปอรออกซิเดสในสารสกัดมะเขือเปราะอยางหยาบ มีแอคติวิตีเทากับ 150 units/mg นอกจากนี้ยัง
ศึกษาผลของอุณหภูมิและพีเอช จากการทดลองพบวา ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และท่ีพีเอช 6 (ใน Maleate 
buffer) เปนสภาวะท่ีเหมาะสมตอคาแอคติวิตีของเอนไซมเปอรออกซิ เดสในสารสกัดมะเขือเปราะอยางหยาบ           
ในการศึกษาผลของไอออนโลหะ พบวา Zn2+, Fe2+, Co2+ , Cr3+ และ Cu2+ สามารถเพ่ิมคาแอคติวิตีของเอนไซม
เปอรออกซิเดสในสารสกัดมะเขือเปราะอยางหยาบ 

  

คําสําคัญ : เปอรออกซิเดส, มะเขือเปราะ, อุณหภูม,ิ พีเอช, ไอออนโลหะ  

 
Abstract 

Peroxidase is widely used in medical, pharmaceutical, food industry and the 
environment. Peroxidase is currently expensive and need to import from foreign. This study 
aimed to find the source of the new peroxidase enzyme. The eggplant showed that the crude 
of peroxidase activity is 150 units/mg. The effect of temperature and pH from crude 
enzyme showed optimum condition at 40 oC and at pH 6 by Maleate buffer. Moreover, the 
effect of metal ion (Zn2+, Fe2+, Co2+, Cr3+, Cu2+) increased the crude of peroxidase activity.

Keywords : Peroxidase, Eggplant, Temperature, pH, Metal ion

 

บทนํา 
เปอรออกซิเดส (E.C.1.11.1.7) เปนเอนไซมที่เรงการสลายสับสเตรตโดยใชปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันที่

มีฮีมเปนโคแฟกเตอร สับสเตรตที่ใชเปนไฮโดรเจนเปอรออกไซด [1] และสามารถใชสับสเตรตไดหลายชนิด เชน 
Phaenol, Gallic acid, Acorbic acid, Guaiacol เปนตน [2] เปนเอนไซมที่ทนตอความรอนไดดี จึงนิยมใชเปนตัว
ตรวจสอบประสิทธิภาพของการลวกผักและผลไมตางๆ (adequate blanching) [3] นอกจากน้ีเอนไซมเปอรออกซิ
เดสยังมีประโยชนอีกหลายๆ ดาน เชน ดานการแพทย ดานเภสัชกรรม ดานอุตสาหกรรม ดานอาหาร และเครื่องดื่ม 
[4-8] ไดแก ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาของสารประกอบ Phenolic ในตัวทําละลายอินทรีย ใชในการบําบัดน้ําเสียท่ีมี
สารประกอบพวกฟนอลหรืออนุพันธของฟนอล ใชในการสังเคราะหสารฟอกสี ใชในการตรวจสอบสารแอนติออกซิ
แดนต และใชในการกําจัดสารพิษและสารกอมะเร็งบางชนิด เปนตน โดยเอนไซมเปอรออกซิเดสที่จําหนายใน
ปจจุบันมีราคาแพง เนื่องจากเปนเอนไซมที่นําเขาจากตางประเทศซ่ึงผลิตมาจากพืช Horseradish root อยางไรก็
ตามแหลงของเอนไซมเปอรออกซิเดสนั้น สามารถพบไดในจุลินทรีย เชน แบคทีเรีย เปนตน และในพืช เชน กระถิน 
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ตําลึง กะหลํ่าปลี ผักบุงไทย และถ่ัวชนิดตางๆ เปนตน [9] ผูทําวิจัยจึงเล็งเห็นถึงประโยชนของการทําการสกัด
เอนไซมเปอรออกซิเดสจากวัตถุดิบที่มีราคาถูกในประเทศไทย เพ่ือคนหาแหลงใหมของเอนไซมเปอรออกซิเดสใหมี
ราคาถูกลง มะเขือเปราะเปนพืชทองถิ่นที่พบไดทั่วไป หาไดงายและมีราคาถูก ผูทําวิจัยมีความสนใจทําการสกัด
เอนไซม เปอรออกซิเดสอยางหยาบจากมะเขือเปราะ และศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการทํางานของเอนไซม ไดแก 
อุณหภูมิ พีเอช และไอออนโลหะ เพ่ือหาสภาวะที่ทําใหเอนไซมนี้ทํางานไดเหมาะสมท่ีสุด เนื่องจากเอนไซมนี้มี
ประโยชนในหลายๆ ดานที่กลาวมาขางตน อาจเปนแหลงของการผลิตเอนไซมเพ่ือนําไปใชประโยชนในอนาคตได  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
ศึกษาการสกัดและคุณสมบัติตางๆ ของเอนไซมเปอรออกซิเดสสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
เอนไซมเปอรออกซิเดสที่จําหนายในปจจุบันมีราคาแพง เนื่องจากเปนเอนไซมที่นําเขาจากตางประเทศซ่ึง

ผลิตมาจากพืช Horseradish root อยางไรก็ตามแหลงของเอนไซมเปอรออกซิเดสนั้น สามารถพบไดในจุลินทรีย 
เชน แบคทีเรีย เปนตน และในพืช เชน กระถิน ตําลึง กะหล่ําปลี ผักบุงไทย และถั่วชนิดตางๆ เปนตน ผูทําวิจัยจึง
เล็งเห็นถึงประโยชนของการทําการสกัดเอนไซมเปอรออกซิเดสจากวัตถุดิบท่ีมีราคาถูกในประเทศไทย เพ่ือคนหา
แหลงใหมของเอนไซมเปอรออกซิเดสใหมีราคาถูกลง 
 

วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมสารละลายเอนไซมสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ  
นํามะเขือเปราะมาลางน้ําใหสะอาด ชั่งมะเขือเปราะ 100 กรัม นํามาปนละเอียดดวยเครื่องปน เปนเวลา 

2 นาที โดยใช 0.2 M Maleate buffer พีเอช 6 ปริมาตร 200 มิลลิลิตร นําสารละลายที่สกัดไดกรองดวยผาขาว
บาง นําสวนของของเหลวไปใชในการทดลองตางๆ 

2. การวัดแอคติวิตีของเอนไซมเปอรออกซิเดสจากสารละลายสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ [2]  
เติมสารละลาย 15 mM guaiacal 1 มิลลิลิตร 3 mM H2O2 1 มิลลิลิตร และสารละลายบัฟเฟอร 0.2 M 

Maleate buffer พีเอช 6 ปริมาตร 900 ไมโครลิตร ใสในหลอดทดลอง ผสมสารใหเขากัน นําไปแชในอางน้ํา
ควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 นาที เมื่อครบเวลา เติมสารละลายเอนไซมสกัดหยาบ
จากมะเขือเปราะ 100 ไมโครลิตร เขยาใหเขากัน วัดคาการดูดกลืนคล่ืนแสงท่ี 470 นาโนเมตร และบันทึกผลการ
ทดลอง 

3. การวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนดวยวิธีแบรดฟอรด (Bradford assay) [10]  
การทํากราฟมาตรฐาน (Standard curve) เติมสารละลาย Coomassie reagent 3 มิลลิลิตร และ

สารละลายมาตรฐาน Bovine Serum Albumin (BSA) ความเขมขน 500 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ดังตอไปนี้ 10, 
30, 50, 80, 100, 120, 150 ไมโครลิตร ตามลําดับ ผสมใหเขากันตั้งท้ิงไว 2 นาที หลังจากนั้นวัดคาการดูดกลืน
คลื่นแสงท่ี 595 นาโนเมตร บันทึกผลการทดลองและทํากราฟมาตรฐาน 

การวัดปริมาณโปรตีนในตัวอยาง เติมสารละลาย Coomassie reagent 3 มิลลิลิตร และสารละลาย
เอนไซมสกัดหยาบ 300 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันตั้งทิ้งไว 2 นาที หลังจากนั้นวัดคาการดูดกลืนคลื่นแสงที่ 595           
นาโนเมตร บันทึกผลการทดลอง 
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4. ผลของพีเอช (pH) ตอการทํางานของสารละลายเอนไซมสกัดหยาบ [1]  
เตรียมสารละลายบัฟเฟอร ดังนี้ Citrate พีเอช 4, 5, 6 Maleate พีเอช 5, 6, 7 Phosphate พีเอช 6, 7, 8 

Tris-HCl พีเอช 7, 8, 9 และ Glycine พีเอช 8, 9, 10 และวัดแอคติวิตีของเอนไซมสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ 
5. ผลของอุณหภูมิ (Temperature) ตอการทํางานของสารละลายเอนไซมสกัดหยาบ [1] 
เตรียมอางน้ําควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิตางๆ ดังนี้ 25 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 องศา

เซลเซียส ตามลําดับ และวัดแอคติวิตีของเอนไซมสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ  
6. ผลของไอออนโลหะ (Metal ion) ตอการทํางานของสารละลายเอนไซมสกัดหยาบ [1] 
ใชสารละลายเอนไซมสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ 900 ไมโครลิตร และเติมสารละลายไอออนโลหะที่มี

ความเขมขน 2 M ดังนี้ MgCl2, MnCl2, CaCl2, CoCl2, CrCl3, CuCl2, FeCl2, ZnCl2 ตามลําดับ ปริมาตร 100 
ไมโครลิตร และวัดแอคติวิตีของเอนไซมสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. กราฟมาตรฐานของการหาปริมาณโปรตีน โดยวิธีแบรดฟอรด (Bradford assay) 

กราฟมาตรฐานของสารละลายโปรตีนมาตรฐาน BSA วัดคาการดูดกลืนคลื่นแสงท่ี 595 นาโนเมตร           
ไดสมการเสนตรง คือ y = 0.0107x + 0.1211 (R2 = 0.9966) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 กราฟมาตรฐานของสารละลายโปรตีนมาตรฐาน BSA โดยวิธี Bradford 
 
2. แอคติวิตีของเอนไซมเปอรออกซิเดสในสารสกัดมะเขือเปราะอยางหยาบ 

จากผลการทดลอง พบวาสารสกัดมะเขือเปราะอยางหยาบมีคาแอคติวิตีของเอนไซมเปอรออกซิเดสเทากับ 
150 units/mg แสดงผลตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลของแอคติวิตีของเอนไซมเปอรออกซิเดสจากมะเขือเปราะ 

คร้ังที่ 
แ อ ค ติ วิ ตี ใ น น้ํ า ส กั ด 
(units/ml) 

แ อ ค ติ วิ ตี ต อ น้ํ า ห นั ก 
(units/mg) 

1 0.0298 149 
2 0.0302 151 
เฉลี่ย 0.0300 150 

y = 0.0107x + 0.1211
R² = 0.9966
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3. ผลของพีเอชตอการทํางานของเอนไซม 
 จากการศึกษาผลของพีเอชในชวง 4-10 โดยสารละลายบัฟเฟอรชนิดตางๆ พบวา ในสารละลายบัฟเฟอร 
0.2 M Maleate buffer ที่พีเอช 6 มีคาเปอรเซ็นตแอคติวิตีสัมพันธของเอนไซมเปอรออกซิ เดสในสารสกัดมะเขือ
เปราะอยางหยาบสูงที่สุด ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ผลของพีเอชตอการทํางานของเอนไซม 
 
4. ผลของอุณหภูมิตอการทํางานของเอนไซม 

จากการศึกษาผลของอุณหภูมิในชวง 25 – 70 องศาเซลเซียส พบวา ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีคา
เปอรเซ็นตแอคติวิตีสัมพันธของเอนไซมเปอรออกซิเดสในสารสกัดมะเขือเปราะอยางหยาบสูงท่ีสุดดังรูปที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ผลของอุณหภูมิตอการทํางานของเอนไซม 
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5. ผลของไอออนโลหะตอการทํางานของเอนไซม 
 จากการศึกษาผลของไอออนโลหะ พบวา Ca2+, Cu2+, Cr3+, Co2+, Fe2+, Zn2+ ทําใหเอนไซมเปอรออกซิ
เดสในสารสกัดมะเขือเปราะอยางหยาบมีคาเปอรเซ็นตแอคติวิตีสัมพัทธเพ่ิมขึ้นเปน 102.26, 124.06, 128.57, 
130.07, 130.07, 133.08 ตามลําดับ ดังรูปที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ผลของไอออนโลหะชนดิตางๆ ตอการทํางานของเอนไซม 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาผลของพีเอชตอการทํางานของเอนไซม พบวา เอนไซมเปอรออกซิเดสในสารสกัดมะเขือ

เปราะอยางหยาบ มีคาแอคติวิตีสูงสุดจากสารละลายบัฟเฟอร 0.2 M Maleate buffer พีเอช 6 ซ่ึงพีเอชเปนปจจัย
หนึ่งที่สงผลตอการทํางานของเอนไซม ซึ่งทําใหเอนไซมมีรูปรางท่ีเหมาะสมในการเรงปฏิกิริยา เอนไซมแตละชนิดจึง
มีพีเอชท่ีเหมาะสมในการเรงปฏิกิริยาไดสูงสุดตางกันไปดวย [11] เมื่อใชพีเอชที่ต่ําหรือสูงมากๆ เปนผลมาจากการที่
เอนไซมอยูในรูปไอออนที่ไมเหมาะสม จึงทําใหเอนไซมสูญเสียการทํางานได ซ่ึงพบวา ของเอนไซมเปอรออกซิเด
สในสารสกัดมะเขือเปราะอยางหยาบมีพีเอชอยูในชวง 6-9 ซึ่งในพืชท่ัวๆ ไป พบวา มีคาอยูในชวงนี้เชนกัน 

จากการศึกษาผลของอุณหภูมิ พบวา เอนไซมเปอรออกซิเดสในสารสกัดมะเขือเปราะอยางหยาบมีแอคติวิ
ตีสูงสุดที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส โดยเอนไซมสวนใหญเปนโปรตีนที่มีลักษณะเปนกอน (globular protein) 
ความสามารถในการทํางานของเอนไซมจะขึ้นกับโครงรูป (conformation) ของโปรตีน โดยเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ทํา
ใหโครงสรางของเอนไซมเปล่ียนแปลง สงผลถึงการทํางานของเอนไซมไดชาลง นอกจากนี้เอนไซมบางชนิดจะทํางาน
ไดก็ตอเมื่อมีโคแฟคเตอร หรือโคเอนไซม ซึ่งไมใชองคประกอบของโปรตีนอยูดวย เอนไซมที่มีโคแฟคเตอรหรือโค
เอนไซมรวมอยูดวยเรียกวา โฮโลเอนไซม (holoenzyme) โคแฟคเตอรของเอนไซมอาจเปนสารไอออนของโลหะ 
เชน Zn2+ ของเอนไซมคารบอกซีเพปทิเดส (carboxypeptidase) หรืออาจเปนสารอินทรีย เชน วิตามิน หรือ
อนุพันธของไวตามิน เรียกวา โคเอนไซม (coenzyme) [12] การศึกษาผลของไอออนโลหะ พบวา Cu2+, Cr3+, 
Co2+, Fe2+, Zn2+ ทําใหเอนไซมมีคาเปอรเซ็นตแอคติวิตีสัมพัทธเพิ่มขึ้นตามลําดับ  
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การศึกษาสารเทอรปนอยดในสวนของผลบวบขม 
 
THE PROPERTY OF TERPENOIDS FROM TRICHOSANTHES CUCUMERINA 

 
ผูวิจัย   ไทภวิษย  พัฒนเจริญทวี  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
โรคมะเร็ง สามารถปองกันและรักษาใหหายได หากตรวจพบและรักษาอยางถูกตองและทันเวลา1 แตการ

รักษายังมีราคาคอนขางสูงมาก การวิจัยหาสารคิวเคอรบิตาซิน ซึ่งเปนสารกลุมเทอรปนอยดที่พบในสวนของผลบวบ
ขม โดยทดลองทําการสกัดสาร โดยทําการเลือกตัวทําละลาย ในการสกัด คือ EtOAc และMeOH ตอน้ําหนักผงผล
บวบขม (ในอัตราสวน 3:1) ได % yield =3.4 และ 22.3 ตามลําดับ และสามารถแยกสาร Cucurbitacin B (1), 
Cucurbitacin E (21) และ Cucurbitacin I (22) ซึ่งการหาโครงสรางดังกลาวตองอาศัยขอมูลทางสเปคโทรสโคปก
และนําขอมูลของสารดังกลาวมาเปรียบ เทียบกับสารท่ีแยกได และปรับ เปลี่ยนโครงสราง Cucurbitacin B (1) ดวย
ปฏิกริยา acetylation ไดผลิตภัณฑ คือ Cucurbitacin B 2-acetate (23) การศึกษาโครงสรางของกลุมเทอรป
นอยดนั้น ตองใชเทคนิคในการสกัด การแยกสาร เคร่ือง มือที่มีคุณภาพสูงในการแยกสารกลุมดังกลาว เพื่อจะใหได
ปริมาณสารที่บริสุทธิ์มากข้ึน 
 
คําสําคัญ : เทอรปนอยด,คูเคอรบิตาซิน บ,ีคูเคอรบิตาซิน อี,คูเคอรบิตาซิน ไอ,คูเคอรบิตาซิน บี 2- อะซิเตส 
 
Abstract 

The Cancer can be prevented and healed.If detected and maintained correctly and 
timely 1. But the treatment is quite expensive. Investigation of the fruit of Trichosanthes 
cucumerina resulted in the isolation of cucurbitacin B (1), cucurbitacin E (21), and 
cucurbitacin I (22) The structures of the known compounds were identified by comparison of 
spectroscopic and some physical data with those of compounds. Modification of the 
cucurbitacin B structure by acetylation to obtain cucurbitacin B 2-acetate(23) compared with 
a separable structure. The study of the structure of the terpenoide group. Use of high-quality 
extraction techniques for the separation of such compounds. To get more pure substance.

Keywords : Terpenoids, Cucurbitacin B, Cucurbitacin E, Cucurbitacin I,Cucurbitacin

B 2-acetate 

 

บทนํา 
 พืชในสกุล Cucurbitaceae มี 100 จีนัส และมี 750 สปชีสโดยประมาณ ผูจัดทําไดรวบรวมพืช สารท่ีพบ
ในพืชสกุลนี้ และยังมีความนาสนใจหลายจีนัส หลายสปชีสในอาเซียน และยังสามารถนําไปใชประโยชนตอไป1  
จากการรวบรวมขอมูล กลุม Terpenoids ที่พบมี ดังนี้ Cycloartane triterpenoids, Cucurbitacins,Cucurbitane 
glycosides, Hexanorcucurbitane glucoside, Octanorcucurbitane, Triterpenoid saponins, Damarane 
glycosides, Multiflorane-type-triterpenoids.  
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 สาร Cucurbitacins เปนสารเคมีตัวหลักที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่นาสนใจ เชน Anticancer, Anticarcinogenic, 
Antigibberellin, Antihepatotoxic, Antiinflammatory, Antiturmour, Antioxidant , Cytotoxic activity 
เปนตน ซึ่งในปจจุบันนี้ สารท่ีพบหลายตัวถูกนําไปใชเปนยา ในประเทศไทยก็มีพืชสกุลนี้พอสมควร จึงเปนที่
นาสนใจที่จะศึกษาภายใตขอบขายงานวิจัยดังกลาว  
 งานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีการรายงาน ผูวิจัยไดรวบรวม ไวมีดังนี้ ในค.ศ.1981 Silapa-archa และคณะ2 ศึกษา
สวนประกอบทางเคมีของจากสวนสกัดของน้ําที่ไดจากผลของบวบขม ชั้น อีเทอร สามารถแยก cucurbitacin B (1) 
 ในป ค.ศ.1988 Akihisa และคณะ3 ศึกษาสารสกัดในชั้น CH2Cl2 ของเมล็ด T. kirilowii สามารถแยกสาร
ไตรเทอรปน ชนิดใหมได 2 ชนิด คือ karounidiol (2) และ karounidiol 3-O-benzoate (3) 
 ในป ค.ศ. 1992 Akihisa และคณะ4 ทําการศึกษาสวนสกัดในชั้น CH2Cl2 ของเมล็ดตนขี้กาแดง สามารถ
แยกสารสารใหมกลุม pentacyclic triterpene 2 ชนิด คือ 7-oxodihydrokarounidiol (4) นอกจากนี้ 
Jiratchariyakul และคณะ5 ไดทําการแยก 23,24-dihydrocucurbitacin B (5) จากสวนสกัดของน้ําท่ีไดจากผลใน
ชั้นอีเทอรของบวบขม 
 ในปค.ศ.1993 Akihisa และคณะ6 ไดทําการศึกษาสารสกัดในชั้น CH2Cl2 ท่ีไดจากผลของตนขี้กาแดง 

แยกไดสารใหม ชื่อ isokarounidiol (6) ในป ค.ศ. 2005 Akihisa และคณะ10 ไดทําการศึกษาสารสกัดจากเมล็ดใน

ชั้นเฮกเซน ของบวบขม มีชื่อวา 7-Oxodihydrokarounitriol (10) 

 

ตารางที่ 1 Terpenoids from Trichosanthes species 
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บวบขม 
 ชื่อวิทยาศาสตร:   TRICHOSANTHES CUCUMERINA L. 

ชื่อวงศ:   CUCURBITACEAE 
ชื่ออ่ืน: บวบปา มะนอยจา (ภาคเหนือ), นมพิจิตร (ภาคกลาง), เลยเซ (เม่ียน) เปนตน[15],[16],[17]  

ลักษณะท่ัวไป : เปนไมเถา มีอายุสั้น ไมนิยมรับประทาน เพราะมีรสขม  
การขยายพันธุ: การเพาะเมล็ด  
สรรพคุณทางยา:  

1. ตํารายาพ้ืนบานลานนาจะใช เถา ผล หรือทั้งตนบวบขม เขาตํารับยาหอมแกลม บํารุงหัวใจ (เถา , ผล, 
ทั้งตน)[16] 

2. น้ําตมจากเถาหรือตนมีสรรพคุณเปนยาบํารุงรางกาย บํารุงหัวใจ (เถา)[17] 
3. เถานํามาตมกับน้ํากินเปนยาลดไข หรือจะใชใบหรือรากนํามาตมกับน้ํากินก็ได สวนเมล็ดสรรพคุณเปน

ยาแกไข (เถา, ราก, ใบ, เมล็ด)[15],[17] 
4. ผลมีรสขมมาก มีสรรพคุณเปนยาแกรอนในกระหายน้ํา สวนเถาและเมล็ดก็มีสรรพคุณเปนยาแกรอนใน

กระหายน้ําเชนกัน (เถา, ผล, เมล็ด)[15] 
5. เถามีรสขม นํามาค้ันเอาน้ํากินจะทําใหอาเจียน สวนราก ผล และเมล็ด ก็มีสรรพคุณชวยทําใหอาเจียน

เชนกัน (เถา, ราก, ผล, เมล็ด)[15],[17] 
6. ชวยขับเสมหะ (เมล็ด)[16] 
7. รากนํามาตมกินเปนยาแกอาการปวดศีรษะ (ราก)[17] 
8. ผลแหงมีสรรพคุณเปนยาแกริดสีดวงจมูก ดวยการใชรังหรือใยบวบขมแบบแหง  นํามาหั่นเปนชิ้นเล็ก 

หรือห่ันใหเปนฝอยผสมกับเสนยาสูบเล็กนอยมวนเปนบุหรี่สูบฆาเชื้อริดสีดวงจมูกทั้งท่ีเพ่ิงเปนใหม  ๆ และเปนมาก
ขนาดหายใจออกมามีกลิ่นเหม็น (ผล)[16] 

9. น้ําตมจากรากมีสรรพคุณเปนยาแกหลอดลมอักเสบ (ราก)[17] 
10. เมล็ดมีสรรพคุณเปนยาแกหืด (เมล็ด)[16] 
11. ผลแหงนํามาตมกับน้ําตาลเปนยาชวยยอย (ผล)[15],[17]  
12. ใบมีรสขมเย็น นํามาตมกับน้ํากินเปนยาระบาย แตถาใชมากจะทําใหอาเจียน สวนน้ําตมจากราก เถา 

ผลและยอดออนก็มีสรรพคุณเปนยาระบายเชนกัน (ราก, เถา, ใบ, ผลและยอดออน)[15],[17]  
13. ราก ผล และเมล็ด ใชเปนยาถายอยางแรง น้ําตมจากรากในขนาด ๖๐ มิลลิลิตร จะเปนยาถายอยาง

แรงและรบกวนทางเดินอาหารมาก (ราก, ผล, เมล็ด)[15],[17]  
14. ใชเปนยาขับพยาธิ (ราก, ผล, เมล็ด) )[15],[17] 
15. เมล็ดมีรสขมเย็น มีสรรพคุณเปนยาขับประจําเดือนของสตรี และใชไดดีกับคนไขธาตุพิการ (เมล็ด)  
16. เถาใชตมกับน้ํากินเปนยาแกหนองใหตก (เถา)[15] 
17. ผลใชเปนยาแกทอน้ําดีอุดตัน (ผล)[14] 
18. เถาใชรวมกับตนผักชี น้ําผึ้ง และตน Gentian กินเปนยาแกอาการอักเสบตาง ๆ ฟอกเลือด ขับ

ประจําเดือน และใชกับคนไขทอน้ําดีอักเสบ (เถา)[17] 
19. ตํารายาไทยจะใชผลสดเปนยาพอกศีรษะ แกคัน แกรังแค และฆาเหา โดยนํามาขย้ีฟอกศีรษะเสนผม

หลังสระผม หมักทิ้งไวประมาณ ๕-๑๐ นาที แลวคอยลางน้ําออก โดยใหฟอกทุกครั้งหลังสระผม จะชวยขจัดรังแค
แกอาการคันศีรษะไดดีมาก (ผล)[18] 

20. จากงานวิจัยสะทอนใหวาสารกลุม terpenoids ในจีนัส และสปชีสตางๆ ยังมีความนาสนใจในการ
ศึกษาวิจัย ผูวิจัยจึงสนใจในสวนของผลบวบขมซึ่งมีสารกลุมนี้ในปริมาณสูงเมื่อเทียบกับสวนอื่นๆตนบวบขม 
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ขอบเขตการศึกษา 
ทําการศึกษาสารเทอรปนอยด จากผลบวบขมและทดลองปรับเปล่ียนโครงสราง 
 

วิธีทําการทดลอง 
การเตรียมการสกัดผลขวบขม 

เลือกตวัทําละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารเทอรปนอยดจากผลบวบขมท่ี 40-48°C ความดันบรรยากาศ
ปกติ โดยชั่งน้ําหนักผงบวบขม หนัก 5 กรัม : ตัวทําละลาย 5 มิลลิลิตร (1:1) สกัด 3 ครั้ง ระเหยตัวทําละลายออก 
ชั่ง น้ําหนัก/บันทึกลักษณะทางกายภาพของสารสกัดชั้น Hexane, EtOAc, MeOH บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
น้ําหนักสารที่สกัดได  

หาปริมาตรตัวทําละลายท่ีเหมาะสมตอน้ําหนักสารท่ีถูกสกัด (5กรัม) ทําการสกัดครั้งละ 5 มิลลิลิตร        
จนสกัดสารหมด ภายใตความดันบรรยากาศ อุณหภูมิคงท่ี นํามาทดสอบแผน TLC ในแตละคร้ังของการ/ตัวเฟส
เคลื่อนที่เหมาะสม (เพ่ือดูปริมาณสารท่ีสนจัยวาปริมาณมากนอย ท่ีสามารถสกัดสารได และRf ของสารท่ีจะศึกษา
ตองหางกันหรือแยกไดชัดเจนก็จะงายตอการแยกสารมากข้ึน) บันทึกน้ําหนักที่ได 
ดําเนินการสกัด/วิธีการแยกสาร/วิเคราะหหาปริมาณสาร 

นําผลแกบวบขม มาลางน้ําใหสะอาด ผึ่งใหแหง ในท่ีรมหรือที่อากาศถายเทไดสะดวก ผาผลแบงครึ่ง         
นําเมล็ดออก แลวหั่นเปนชิ้นเล็กๆ ปนใหละเอียดจากนั้นชั่งน้ําหนัก แบงออกเปน 4 ถุงๆ ละเทาๆ กัน แลวใสในถุง
ผาขาวบาง เขียนหมายเลข 1-4 ทําการสกัดดวยตัวทําละลายที่เหมาะสม เชน EtOAc ที่อุณหภูมิ 40-48 °C เปน
เวลา 1 สัปดาห/ถุง เร่ิมจากตัวทําละลายที่ขั้วนอย นําไประเหย บันทึกลักษณะทางกายภาพ ทดสอบสาร ท่ีไดดวย
แผน TLC ท้ิงไวจนถึงอุณหภูมิหอง ชั่งน้ําหนัก นํากากที่เหลือมาสกัดตอดวย MeOH ซ่ึงเปนตัวทําละลายที่มีขั้วมาก
ขึ้น แทนตัวทําละลายที่มีขั้วต่ํากวา  

วิเคราะหหาปริมาณสาร Cucurbitacin โดยใชแผน TLC ในการตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงจําเปนตองใชตัวทํา
ละลายท่ีเปนเฟสเคล่ือนท่ีในอัตราสวนตาง ๆ (ทดสอบใชระบบ isocratic) และใช Normal phase silica gel 
(ขนาดอนุภาค<0.063 mm) เปนเฟสอยูกับที่และคอยๆชะดวยตัวทําละลาย ดังนี้ EtOAc (10, 53, 55%) : 
Hexane (90, 47, 45%), EtOAc (20%) : Hexane (70%) : CH2Cl2 (5%) : MeOH (5%), CH2Cl2 (95, 99%) : 
MeOH (5, 1%) เปนตน ทดสอบดวยแผน TLC หาสารท่ีสนใจ และนําไปพิสูจนโครงสรางตอไป สําหรับการ
วิเคราะหหาสารที่ทําการแยกดวยระบบ Reverse phase silica gel 60 RP-18, 40-63 μm ดวยตัวทําละลาย 
CH3CN (20-25%): H20 (80-75%) และ MeOH (10%): H20 (90%) ทดสอบดวยแผน TLC วาสามารถแยกสารให
บริสุทธิ์มากนอยจากที่คาดการไว 

จากนั้นดูสีผานหลอด ยูวี สเปรยดวย reagent วางบน hot plate ตั้งอุณหภูมิที่ 50°C สังเกตสีที่เกิดขึ้น 
การแยกสาร 

ทําการแยกสวนสกัดในชั้น EtOAc, MeOH โดยใชเฟสเคลื่อนท่ีในการชะสาร ที่มีขั้วนอยออกกอนสารที่มี
ขั้วมาก นองจากนี้ยังใชเทคนิคอื่นที่เกี่ยวของในกสนแยกสารใหบริสุทธิ์ บันทึกผลการทดลองจากเทคนิคตางๆ เชน 
NMR spactra, Mass spactra, IR Spectra เปนตน เพื่อนําไปหาสูตรโครงสรางตอไป 

นําสารที่แยกไดมาปรับเปลี่ยนโครงสรางสารท่ีสนใจดวยปฏิกิริยา Acetylation ทําการแยกสารและ         
ทําการตรวจวัดดวยเทคนืคตางๆ เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการพิจารณาโครงสรางตอไป 
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ผลการทดลอง 
การเตรียมการสกัดผลขวบขม 

เลือกตัวทําละลายท่ีเหมาะสมในการสกัดสารเทอรปนอยดจากผลบวบขม ตั้งอุณหภูมิไวที่ 40-48°C ความ
ดันบรรยากาศปกติ ชั่งน้ําหนักผงบวบขมมา 5 กรัม : ตัวทําละลาย 5 มิลลิลิตร (1:1) สกัด 3 ครั้ง ระเหยตัวทํา
ละลายออก ชั่งน้ําหนัก/ บันทึกลักษณะทางกายภาพ ดังนี้  

 

ตัวทําละลาย น้ําหนักสารเทอรปนอยดที่สกัดได, %yield ลักษณะทางกายภาพ 

Hexane 0.03 กรัม %yield =0.74 กึ่งแข็ง สีเขียว 
EtOAc 0.16 กรัม %yield =3.2 ของแข็งเหนียว สีเขียว 
Methanol 1.1 กรัม %yield =22 ของเหลวสีน้ําตาลเขม 

 
สรุป : ตัวทําละลายที่เหมาะสม คือ EtOAc, Methanol การสกัดได yield สูงพอสมควร 

ทดลองหาปริมาตรตัวทําละลายท่ีเหมาะสม (EtOAc, Methanol) ตอน้ําหนักสารที่ถูกสกัด ไดอัตราสวนใน
การสกัด คือ 3: 1 จนสกัดสารหมด โดยตรวจสอบดวยแผน TLC ซ่ึงจะไมพบสารดังกลาว โดยศึกษาภายใตความดัน
บรรยากาศ อุณหภูมิคงที่ เลือกตัวเฟสเคล่ือนท่ีที่เหมาะสมในการชะสารที่เหมาะสม บันทึกน้ําหนักที่ได ใชตัวทํา
ละลาย EtOAc และ MeOH ในการสกัด เพราะ %yield สูง เพ่ิมสเกลในการสกัด3 เทาของสารที่ถูกสกัด ไดสวน
สกัดชั้น EtOAc และ MeOH หนัก 17.87 กรัม (ลักษณะทางกายภาพ:ของแข็งเหนียว สีเขียว) และ 92.23 กรัม 
(ลักษณะทางกายภาพ:ของเหลวสีน้ําตาลเขม) ตามลําดับ จากผงบวบขมหนักถุงละ100 กรัม จํานวน 4 ถุง รวม
ทั้งสิ้น 400 กรัม 

ทําการวิเคราะหหาปริมาณสารเทอรปนอยด กลุม Cucurbitacin โดยใชแผน TLC ในการตรวจสอบ
คุณภาพ ปริมาณที่พบ ซึ่งจําเปนตองใชตัวทําละลายที่เปนเฟสเคล่ือนท่ีในอัตราสวนตางๆ (ทดสอบใชระบบ 
isocratic) ดังนี้ CH2Cl2 : MeOH (95%:5%) สนใจแยกสาร 1, CH2Cl2 : MeOH (99%:1%) สนใจแยกสาร 21 
และ EtOAc : Hexane (55%:45%) สนใจแยกสาร 22 และใช Normal phase silica gel (ขนาดอนุภาค<0.063 
mm) ซึ่งเปนเฟสอยูกับที่และคอยๆ ชะดวยตัวทําละลาย ทดสอบดวยแผน TLC หาสารท่ีสนใจ และนําไปพิสูจน
โครงสรางตอไป สําหรับ ระบบ Reverse phase silica gel 60 RP-18, 40-63 μm ระบบตัวทําละลายเฟส
เคลื่อนที่ CH3CN H20 (35 %: 65%):สนใจแยกสาร 22 

จากนั้นดูสีผานหลอดยูวี ความยาวคลื่น254 nm สเปรยดวย reagent วางบน hot plateตั้งอุณภูมิที่ 
50°C สังเกตสีที่เกิดขึ้น จะมีสีเขียวตอนแรกและเปลี่ยนเปนสีน้ําเงินอมมวงในเวลาตอมา 
ทําการแยกสวนสกัดในชั้น EtOAc และชั้น MeOH เทคนิคอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อทําการแยกสารใหบริสุทธิ์ ทดสอบ
สารดวยแผน TLC และ NMR, IR, Mass Spectra ทําการเปรียบเทียบขอมูลทางสเปกโทรสโกปและขอมูลทาง
กายภาพที่รายงานไวแลวสรุปสารประกอบ 2 มีชื่อวา cucurbitacin B (2) มีโครงสรางดังนี้ 
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cucurbitacin B (2) 
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ขอมูลทางสเปกโทรสโกป ของ สารประกอบ 2 
White solid 

IR: νmax 3518, 1717, 1699, 1684, 1653, 1635, 1125 cm–1. 
ESMS (+ve): m/z (rel. intensity) 581 [M+Na]+ (100). C32H46O8 
ESMS (-ve) : m/z (rel. intensity) 557 [M-H]- (100). 
 นําสวนสกัดชั้น MeOH มาทําการแยกได 7 Fraction นํา Fraction ที่ 4 มาแยกดวย เทคนิค PLC โดยใช
เฟสเคลื่อนที่อัตราสวน 58% EtOAc/Hexane แยกได 4 Fraction นํา Fraction ที่ 2 แยกดวยวิธี PLC ใชเฟส
เคลื่อนที่อัตราสวน 99% CH2Cl2/MeOH เปนตัวชะ สามารถแยกสารประกอบ 21 ทําการบันทึกผล NMR, IR, 
Mass Spectra ทําการเปรียบเทียบขอมูลทางสเปกโทรสโกปและขอมูลทางกายภาพที่รายงานไวแลวสรุปสาร
ดังกลาว คือ cucurbitacin E (21) มีโครงสรางดังนี้  
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OAc
OH

HO

 
Cucurbitacin E (21) 

ขอมูลทางสเปกโทรสโกป ของ สารประกอบ 21 
White amorphous solid 

IR: νmax 3440, 1717, 1684, 1653, 1635, 1558 cm–1. 
ESMS (+ve) : m/z (rel. intensity) 579 [M+Na]+ (100).  
ESMS (-ve): m/z (rel. intensity) 555 [M+H]- (100). 
 หลังจากนั้นนํา Faction ที่ 5 จากสวนสกัดชั้น MeOH มาทําการแยกดวยวิธี PLC โดยใชตัวเฟสเคล่ือนท่ี
อัตราสวน 55% EtOAc/Hexane แยกได 4 Fraction แลวนํา Fraction ที่ 2 มาแยกโดยใชตัวเฟสเคลื่อนท่ี
อัตราสวน 53% EtOAc/Hexane ไดสารประกอบ 22 นําไปวิเคราะหสูตรโครงสรางโดยการบันทึกผล NMR, IR, 
Mass Spectra ทําการเปรียบเทียบขอมูลทางสเปกโทรสโกปและขอมูลทางกายภาพที่รายงานไวแลวสรุปสาร
ดังกลาว คือ Cucurbitacin I (22) มีโครงสรางดังนี้ 
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 Cucurbitacin I (22) 

ขอมูลทางสเปกโทรสโกป ของ สารประกอบ 22 
White powder 

IR: νmax 3440, 1684, 1635, 1396, 1339 cm–1. 
ESMS(+ve) : m/z (rel. intensity) 537 [M+Na]+ (100).  
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ทําการปรับเปลี่ยนโครงสรางสารท่ีสนใจดวยปฏิกิริยา Acetylation ทําการแยกสารใหบริสุทธิ์ นําไป
วิเคราะหสูตรโครงสรางโดยการบันทึกผล NMR, IR, Mass Spectra ทําการเปรียบเทียบขอมูลทาง สเปกโทรสโกป
และขอมูลทางกายภาพที่รายงานไวแลวสรุปสารดังกลาว คือไดผลิตภัณฑ คือ cucurbitacin B Acetate (23) 
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Acetylation (AC2O/Pyridine) สารประกอบ 23 

 Cucurbitacin B 

ขอมูลทางสเปกโทรสโกป ของ สารประกอบ 23 
White solide 

IR: νmax 3518, 1717, 1699, 1684, 1653, 1635, 1125 cm–1. 
ESMS (+ve): m/z (rel. intensity) 623 [M+Na]+ (100). C34H48O9 
ESMS (-ve) : m/z (rel. intensity) 599 [M-H]- (100). 
 

อภิปรายผล และสรุปผลการทดลอง 
การศึกษาสารเทอรปนอยด ในสวนของผลบวบขม ไดสวนสกัดในชั้น EtOAc 17.87 กรัม ชั้น MeOH 

92.32 กรัม และทําการแยก ไดผลิตภัณฑที่แยกได คือ Cucurbitacin B (2), Cucurbitacin E (21), Cucurbitacin 
I (22) และทดลองทําปฏิกิริยา Acetylation จาก Cucurbitacin B ได Cucurbitacin B 2-Acetate (23) ซึ่งจะได
นําไปศึกษาเพื่อตอยอดตอไป เชนสงทดสอบฤทธิ์ Anticancer เปนตน 

สําหรับการทดลองปรับเปล่ียนโครงสรางนั้น ผูวิจัยไดทดลองเพื่อหาวิธีในการแยกและการศึกษาผลิตภัณฑ
ที่ได เพื่อนําไปสูการแยกสารกลุมดังกลาวใหไดมากข้ึนได จึงทําการวิจัยดังลาว 

เนื่องจากสารประกอบกลุมนี้ การแยกสารบริสุทธิ์นั้นกระทําไดยาก เพราะเปนกลุมเทอรปนอยดที่มีขั้ว
แตกตางกันนอยมาก อัตราสวนของตัวทําละลาย ขนาดตัวดูดซับ(เฟสอยูกับท่ี) จึงมีความสําคัญ จึงมีผลตอการแยก
สารประกอบดังกลาว 

สําหรับตัวทําละลายที่ใชในการแยกสารกลุมเทอรปนอยด ตองใชเทคนิค PLC ตัวทําละลายที่เหมาะสมจึง
จะสามารถแยกสารท่ีสนใจได แตมีปริมาณไมมากนัก ซึ่งตองใชอุปกรณเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงเชน HPLC ใน
การแยกสารดังกลาวใหไดปริมาณมากข้ึน  

 
ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาโครงสรางของกลุมเทอรปนอยดนั้น ตองใชเทคนิคในการแยกสารทดสอบเพ่ือหาโครงสรางของ
สารประกอบดังกลาว ซ่ึงตองใชเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการแยกสาร เชน เครื่อง HPLC เน่ืองจากสารประกอบ
กลุมดังกลาวที่มีปริมาณไมมากนัก เมื่อดูจากสารสกัดท่ีทําการศึกษา แตมีความนาสนใจที่จะศึกษาตอยอดงานวิจัย
ดังกลาวตอไป 
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ผลของปุยนํ้าหมักชีวภาพจาก เศษปลา ผลไมและพืชสมุนไพรตอการเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของตนมะกรูด 
 
Effect of liquid biofertilizer form fish, fruits and herbs on the growth and 

development of Leech lime

 
ผูวิจัย   ภรณี  แกวราม  
    คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของปุยน้ําหมักชีวภาพจากเศษปลา ผลไมและพืชสมุนไพรตอการ

เจริญเติบโตและการพัฒนาของตนมะกรูด ทําการทดสอบโดยการเพิ่มระดับความเขมขนของน้ําหมัก (tr1 = ชุด
ควบคุม, tr2 =10%, tr3 =20%, tr4 =30% tr4=40% และ tr5=50% v/v) บันทึกผลจาก ความสูง จํานวนใบ 
จํานวนก่ิง ขนาดทรงพุม เสนรอบวงลําตน และรองรอยการเกิดโรค เปนระยะเวลา 16 สัปดาห แลวนํามาวิเคราะห
สถิติโดยใชโปรแกรม SPSS เวอรชั่น 20.0 ผลการทดลองพบวาการใชปุยน้ําหมักชีวภาพท่ีระดับความเขมขน 30% 
มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการเพิ่มความสูง จํานวนใบ จํานวนก่ิง ขนาดทรงพุม และเสนรอบวงลําตนของตนมะกรูด
อยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับทรีทเมนทควบคุม รวมถึงการใชปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 30%             
ยังสามารถชวยควบคุมแมลงศัตรูพืชไดอีกดวย 
 
คําสําคัญ : ปุยนํ้าหมักชีวภาพ, สมุนไพร, การเจริญเติบโต, ศัตรูพืช 
  
Abstract 

The objective of this research was to study the effect of liquid biofertilizers form fish, 
fruits and herbs on the growth and development of leech lime. This experiment was 
conducted through effect of increasing concentration of liquid biofertilizers (tr1 = control, tr2 
=10%, tr3 =20%, tr4 =30% tr4=40% and tr5=50% v/v) in leech lime growth. Plant height, 
leaf number, branch number, shrub size, stem diameter and infestation were recorded for 16 
weeks and analyzed by SPSS program version 20.0. Observations indicate that liquid 
biofertilizers at 30% showed significantly high performance in whole plant height, number of 
leaves per plant, number of branches, shrub size and stem diameter compared to control 
(p-value < 0.05). Including using this concentration can also help about pest controls. 

Key Word (s) : biofertilizers, herbs, growth, weed 
 

บทนํา 
“เกษตรอินทรีย”เปนระบบการเกษตรท่ีมุงลดการใชปจจัยการผลิตจากภายนอกและหลีกเลี่ยงการใช

สารเคมีสังเคราะห เนื่องจากสารเคมีสังเคราะหกอใหเกิดความเสียหายตอผลผลิต ผูบริโภคและสภาพแวดลอม    
(สุดาพร และคณะ, 2553) ปจจุบันเกษตรกรไดพยายามประยุกตใชธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความ
ตานทานตอโรคและศัตรูพืช รวมทั้งความอุดมสมบูรณของดินในระบบเกษตรอินทรีย (วาสนา และคณะ , 2557) 
ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับการลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร ความเสียหายของ พ้ืนท่ี
การเกษตรจากการใชสารเคมี สารตกคางที่จะกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอมรวมถึงสุขภาพของผูบริโภค 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพของปุยน้ําหมักชีวภาพจากเศษปลา ผลไมและสมุนไพรตอการขับไลศัตรูพืช

และสงเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของตนมะกรูด  
2. เพ่ือศึกษาถึงผลของปุยน้ําหมักชีวภาพจากเศษปลา ผลไมและสมุนไพรที่ระดับความเขมขนตางๆตอการ

เจริญเติบโตและการพัฒนาของตนมะกรูด 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ถาปุยน้ําหมักชีวภาพจากเศษปลา ผลไมและพืชสมุนไพรมีผลตอการขับไลหนอน และแมลงรวมถึงสงเสริม

การเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช ดังนั้นที่ระดับความเขมขนของน้ําหมักชีวภาพท่ีเหมาะสมจะมีผลทําใหตน
มะกรูดมีการเจริญเติบโตและการพัฒนาอยางสมบูรณ รวมถึงยังเปนแนวทางใหเกษตรกรกลับมาใชสารชีวภาพ
มากกวาสารเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิต ลดความเสียหายตอพื้นท่ีเพาะปลูก สิ่งแวดลอม และไมกอใหเกิดสารตกคาง
ในพืชผักจนสงผลตอสุขภาพของผูบริโภค และใชเปนแนวทางในการประยุกตใชกับพืชผักชนิดอื่นที่เกษตรกรนิยม
ปลูกตอไปในอนาคต 
 

วิธีการวิจัย 
การเตรียมน้ําปุยหมักจากเศษปลา :  นํา เศษปลา 2 กิ โลกรัม ลางดวยน้ําสะอาดใสลงถังหมัก                  

เติมกากน้ําตาล 1 กิโลกรัม สับปะรดหั่น 1 กิโลกรัม และน้ําสะอาด 3 กิโลกรัม ผสมใหเขากันปดฝาถังโดยใช
ถุงพลาสติกคลุมรัดดวยยาง คนน้ําหมักใหเขากันทุกสัปดาห เปนระยะเวลา 1 เดือน 

การเตรียมน้ําปุยหมักจากผลไม: นํากลวยน้ําหวาสุก ฟกทอง และมะละกอสุกอยางละ 2 กิโลกรัม        
หั่นแลวใสลงถังหมัก เติมกากนํ้าตาล 1 กิโลกรัม สับปะรดหั่น 1 กิโลกรัม และน้ําสะอาด 3 กิโลกรัม ผสมใหเขากัน 
ปดฝาถังโดยใชถุงพลาสติกคลุมรัดดวยยาง คนน้ําหมักใหเขากันทุกสัปดาห เปนระยะเวลา 1 เดือนการเตรียมน้ําปุย
หมักจากพืชสมุนไพร นําใบสะเดา เหงาขาแก ตะไคร และใบหนานเฉาเหวยอยางละ 2กิโลกรัม ลางทําความสะอาด 
หั่นใสลงถังหมักเติมน้ําลงในถังหมัก 10 ลิตร ปดฝาไวเปนระยะเวลา 1 วัน การเตรียมน้ําปุยหมักชีวภาพผสมจาก
เศษปลา ผลไมและพืชสมุนไพร: น้ําปุยหมักจากเศษปลา ผลไม และพืชสมุนไพรผสมในอัตราสวน 1 : 1 : 1 นําไปใช
ในการทดลองตอไป 

ทรีทเมนทในการทดลอง: ทรีทเมนทที่ 1 ใชปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 0% ทรีทเมนทที่ 2      
ใชปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 10% ทรีทเมนทที่ 3 ใชปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 20%      
ทรีทเมนทที่ 4 ปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 30% ทรีทเมนทที่ 5 ใชปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความ
เขมขน 40% และทรีทเมนทที่ 6 ใชปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 50%  

การเตรียมดินและวงบอซีเมนต: เตรียมวงบอซีเมนตขนาด 50 เซนติเมตร จํานวน 18 วงบอ จัดเรียงวง
บอระยะหาง 1 เมตร รองกนบอดวยอิฐบล็อก ผสมดินปลูกอัตราสวนดิน 3 สวน แกลบดํา 1 สวนและมูลวัว 1         
สวน ลงในวงบอ เหยียบขอบบอใหดินแนน  

การปลูกมะกรูด: คัดเลือกกิ่งพันธุมะกรูดที่แข็งแรงและขนาดใกลเคียงกัน 18 กิ่ง ปลูกในวงบอซีเมนต   
รองกนหลุมดวยปุยเคมีสูตร 16-16-16 กดดินโคนตนใหแนนแลวปกไมค้ํายัน รดน้ําสัปดาหละ 3 ครั้งและใหปุยน้ํา
หมักชีวภาพ โดยวิธีการสเปรยทางใบตนละ 100 มิลลิลิตร ทุก 2 สัปดาห ตามทรีทเมนทที่กําหนด บันทึกผลการ
เจริญเติบโตของพืชโดยการวัดความสูงตน จํานวนก่ิง จํานวนใบ ความกวางทรงพุม เสนรอบวงลําตน และรองรอย
การเกิดโรค เปนระยะเวลา 16 สัปดาห 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ความสูงของตน การใหปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 20% และ 30% สามารถชักนําใหตนมะกรูด

มีการเจริญดานความสูงดีที่สุดตั้งแตสัปดาหที่ 12 ถึง สัปดาหที่ 16 ซ่ึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับท
รีทเมนทควบคุม (p < 0.05) โดยท่ีระดับความเขมขน 20% มีความสูงตนเฉลี่ยในสัปดาหที่ 12 14 และ 16 เทากับ 
82.00 84.67 และ 87.67 เซนติเมตร ตามลําดับ และที่ระดับความเขมขน 30% มีความสูงตนเฉล่ียในสัปดาหที่ 12 
14 และ 16 เทากับ 86.67 91.33 และ 95.00 เซนติเมตร ตามลําดับดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงผลการวัดความสูงของตนมะกรูดทีไ่ดรับปุยน้าํหมักชีวภาพที่ระดบัความเขมขน  
0 10 20 30 40 และ 50 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 2 4 6 8 10 12 14 และ 16 สัปดาห สัญลกัษณ :  

tr1=0% tr2 = 10% tr3=20% tr4=30% และ tr5= 50% * แสดงคาเฉล่ียของความสูงท่ีมีความแตกตาง 
อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม (tr1) (p < 0.05) 

 
จํานวนใบ การใหปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 20% สามารถชักนําใหตนมะกรูดมีจํานวนใบ

เพิ่มข้ึน ตั้งแตสัปดาหที่ 8-16 และการใหปุยน้ําหมักชีวภาพท่ีระดับความเขมขน 30% สามารถชักนําใหตนมะกรูดมี
จํานวนใบเพ่ิมขึ้น ตั้งแตสัปดาหที่ 4-16 ซ่ึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม              
(p < 0.05) โดยที่ระดับความเขมขน 20% มีจํานวนใบเฉลี่ยในสัปดาหที่ 8 10 12 14 และ 16 เทากับ 96.00 
113.33 140.67 170.00 และ 208.00 ใบ ตามลําดับ สวนท่ีระดับความเขมขน 30% มีจํานวนใบเฉลี่ยในสัปดาหที่ 
4 6 8 10 12 14 และ 16 เทากับ 69.33 91.33 112.00 139.00 170.33 203.33 และ 250.33 ใบ ตามลําดับดัง
แสดงในภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 แสดงผลการนบัจํานวนใบของตนมะกรูดทีไ่ดรับปุยน้าํหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน  
0 10 20 30 40 และ 50 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 2 4 6 8 10 12 14 และ 16 สัปดาห สัญลกัษณ :  

tr1=0% tr2 = 10% tr3=20% tr4=30% และ tr5= 50% * แสดงคาเฉลี่ยของความสูงท่ีมีความแตกตาง 
อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม (tr1) (p < 0.05) 

 
จํานวนก่ิง การใหปุยน้ําหมักชีวภาพท่ีระดับความเขมขน 20% สามารถชักนําใหตนมะกรูดมีจํานวนกิ่ง

เพิ่มข้ึน ตั้งแตสัปดาหที่ 12-16 และการใหปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 30% สามารถชักนําใหตนมะกรูด
มีจํานวนก่ิงเพ่ิมขึ้น ตั้งแตสัปดาหที่ 8-16 ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม           
(p < 0.05) โดยท่ีระดับความเขมขน 20% มีจํานวนกิ่งเฉล่ียในสัปดาหที่ 12 14 และ 16 เทากับ 20.67 23.67 และ 
25.67 กิ่ง ตามลําดับ สวนท่ีระดับความเขมขน 30% มีจํานวนก่ิงเฉลี่ยในสัปดาหที่ 8 10 12 14 และ 16 เทากับ 
18.33 22.33 26.67 31.00 และ 36.33 ก่ิง ตามลําดับดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงผลการนับจํานวนก่ิงของตนมะกรูดที่ไดรับปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน  
0 10 20 30 40 และ 50 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 2 4 6 8 10 12 14 และ 16 สัปดาห สัญลกัษณ :  

tr1=0% tr2 = 10% tr3=20% tr4=30% และ tr5= 50% * แสดงคาเฉลี่ยของความสูงท่ีมีความแตกตาง 
อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม (tr1) (p < 0.05) 

 

�
�

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13  วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



 ความกวางของทรงพุม การใหปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 30% สามารถชักนําใหตนมะกรูดมี
ความกวางของทรงพุมเพิ่มขึ้น ต้ังแตสัปดาหที่ 10-16 ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับทรีทเมนท
ควบคุม (p < 0.05) โดยท่ีระดับความเขมขน 30% มีความกวางของทรงพุมเฉล่ียในสัปดาหที่ 10 12 14 และ 16 
เทากับ 51.33 70.33 88.67 และ 112.67 เซนติเมตร ตามลําดับดังแสดงในภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงผลการวัดความกวางทรงพุมของตนมะกรูดที่ไดรับปุยน้าํหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 
0 10 20 30 40 และ 50 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 10 12 14 และ 16 สัปดาห สัญลักษณ : 

tr1=0% tr2 = 10% tr3=20% tr4=30% และ tr5= 50% * แสดงคาเฉลี่ยของความสูงท่ีมีความแตกตาง 
อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม (tr1) (p < 0.05) 

 
เสนรอบวงลําตน การใหปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 30% สามารถชักนําใหตนมะกรูดมีขนาด

เสนรอบวงลําตนเพิ่มขึ้น ต้ังแตสัปดาหที่ 8-16 ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม        
(p < 0.05) โดยที่ระดับความเขมขน 30% มีขนาดเสนรอบวงลําตนเฉลี่ยในสัปดาหที่ 8 10 12 14 และ 16 เทากับ 
8.55 10.30 12.26 14.26 และ 16.76 เซนติเมตร ตามลําดับดังแสดงในภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงผลการวัดขนาดเสนรอบวงลาํตนของตนมะกรูดท่ีไดรับปุยน้าํหมักชีวภาพที่ระดบัความเขมขน 

0 10 20 30 40 และ 50 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 8 10 12 14 และ 16 สัปดาห สัญลักษณ : 
tr1=0% tr2 = 10% tr3=20% tr4=30% และ tr5= 50% * แสดงคาเฉลี่ยของความสูงท่ีมคีวามแตกตาง 

อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม (tr1) (p < 0.05) 
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รองรอยการเกิดโรค การใหปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับความเขมขน 30% สามารถชักนําใหตนมะกรูดมี
รองรอยการเกิดโรคต่ําที่สุด ต้ังแตสัปดาหที่ 10-16 ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ ทรีทเมนท
ควบคุม (p < 0.05) โดยท่ีระดับความเขมขน 30% มีจํานวนรองรอยการเกิดโรคเฉลี่ยในสัปดาหที่ 10 12 14 และ 
16 เทากับ 2.33 4.33 5.67 และ 8.33 จุด ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงผลการนับจํานวนรองรอยการเกิดโรคของตนมะกรูดที่ไดรับปุยน้ําหมักชีวภาพทีร่ะดับความเขมขน 
0 10 20 30 40 และ 50 เปอรเซ็นต เปนระยะเวลา 10 12 14 และ 16 สัปดาห สัญลักษณ : 

tr1=0% tr2 = 10% tr3=20% tr4=30% และ tr5= 50% * แสดงคาเฉลี่ยของความสูงท่ีมีความแตกตาง 
อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม (tr1) (p < 0.05) 

 
ผลการทดลองแสดงใหเห็นถึงความสามารถของปุยน้ําหมักชีวภาพท่ีไดจากการผสมระหวางน้ําหมักจาก 

เศษปลา ผลไมและพืชสมุนไพรในอัตราสวน 1:1:1 พบวาปุยน้ําหมักชีวภาพจาก เศษปลา ผลไมและพืชสมุนไพรที่
ระดับความเขมขน 30% มีผลสงเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาตนมะกรูดไดดีที่สุด ทั้งดานความสูง จํานวนใบ 
จํานวนก่ิง ความกวางทรงพุม และเสนรอบวงลําตน ท้ังยังสามารถชวยลดการเกิดโรคจากแมลงและศัตรูพืชไดอีก
ดวย ผลเห็นไดชัดเจนเมื่อเทียบกับ ทรีทเมนทอื่น หลังจากปลูกได 16 สัปดาห  

 

อภิปรายผล 
จากการทดลองศึกษาอิทธิพลของปุยน้ําหมักชีวภาพจาก เศษปลา ผลไมและพืชสมุนไพรตอความสัมพันธ

ของการเจริญเติบโตและการพัฒนาของตนมะกรูด พบวา อิทธิพลของปุยน้ําหมักชีวภาพท่ีระดับความเขมขน 30% 
มีผลสอดคลองเกี่ยวเนื่องถึงความสัมพันธตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของตนมะกรูด  พบวาการเจริญเติบโต
และการพัฒนาตนมะกรูดสูงขึ้นเรื่อยๆ ท้ังดานความสูง จํานวนใบ จํานวนก่ิง ความกวางทรงพุม เสนรอบวงลําตน 
และรองรอยการเกิดโรคที่มีจํานวนลดลง ผลเห็นไดชัดเมื่อเทียบกับ ทรีทเมนทอื่น สังเกตไดจากภาพที่ 1 - 6 จากผล
การทดลองขางตน อาจเปนไปไดวาปุยน้ําหมักชีวภาพจาก เศษปลา ผลไมและพืชสมุนไพร ประกอบดวย 
คารโบไฮเดรต กรดอินทรีย กรดอะมิโน นํ้ายอย วิตามิน ฮอรโมน และกรดฮิวมิก ดังขอมูลของ (กรมพัฒนาท่ี ดิน, 
2546) โดยเฉพาะกรดฮิวมิกที่เปนองคประกอบหนึ่งของน้ําหมักชีวภาพซึ่งจะทําหนาท่ีคลายกับฮอรโมนกลุมออกซิน 
ชวยเรงการเจริญเติบโต การแบงเซลลและขยายขนาดของเซลล โดยเฉพาะสวนของยอดและราก สอดคลองกับ
รายงานท่ีพบวาสารฮิวมิกมีบทบาทคลายฮอรโมนกลุมออกซิน ที่สามารถกระตุนการเจริญเติบโตของเซลลแครอทให
มีปริมาณสูงข้ึนเทียบเทากับการใชฮอรโมนออกซินกลุม 2, 4-D ในอาหารเล้ียงเซลล ตามรายงานของ Muscolo, A. 
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และคณะในป 1999 เชนเดียวกับรายงานของ Ekinci M. และคณะ ในป 2014 ไดศึกษาผลของปุยน้ําหมักจากนาโน
เทคโนโลยีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา โดยในการทดลองจะใชปุยน้ําหมักที่ไดจากกระบวนการนาโน
เทคโนโลยี (ประกอบดวย กรดฮิวมิก กรดอะมิโน วิตามินท่ีไดจากธรรมชาติ ธาตุอาหารรองและจุลินทรียในดิน)        
ในการทดสอบ ที่ระดับความเขมขน 2.0 3.0 และ 4.0 ลิตรตอเฮกตาร ดวยวิธีการฉีดพนทางใบ ผลการทดลองแสดง
ใหเห็นวาปุยน้ําหมักจะชวยเพิ่มผลผลิตเมื่อเทียบกับกลุมควบคุม คาเฉลี่ยของผลผลิตตอปจะสูงข้ึนเมื่อใชปุยน้ําหมัก
ที่ระดับความเขมขน 4.0 ลิตรตอเฮกตาร ดังนั้นการใหปุยน้ําหมักทางใบจะชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและเพ่ิม
ผลผลิตของแตงกวา 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองขางตนสามารถนําไปพัฒนาตอได โดยขอสังเกตอยูที่การใชปุยน้ําหมักชีวภาพที่ระดับ
ความเขมขน 30% ที่มีผลสงเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาตนมะกรูดใหสูงขึ้นเรื่อยๆ การใหปุยน้ําหมัก
ชีวภาพถือเปนการสนับสนุน เกษตรอินทรีย ซึ่งเปนระบบการเกษตรท่ีมุงลดการใชสารเคมี ไมกอใหเกิดผลเสียหาย
ตอผลผลิต ผูบริโภคและสภาพแวดลอม ซึ่งปจจุบันเกษตรกรไดพยายามประยุกตใชธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและ
พัฒนาความตานทานตอศัตรูพืชและโรคของพืช รวมท้ังความอุดมสมบูรณของดินในระบบเกษตรอินทรีย         
การทดลองนี้จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผลผลิตอยูในระดับสูงและยั่งยืน 
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ผลของปจจัยทางชีวภาพตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมะนาวสายพันธุแปนรําไพ          
ที่ปลูกในวงบอซีเมนตบริเวณ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
 
Effect of the biological factors on the growth and development of Common Lime 

grown in cement pond at Phanomthuan Kanchanaburi 

 
ผูวิจัย   รัชชากรณ  วองไววิริยกิจ  
    คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของปจจัยทางชีวภาพตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
มะนาวสายพันธุแปนรําไพ ที่ปลูกบริเวณอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
มะนาวสายพันธุแปนรําไพที่ใชสารเคมีควบคุมปจจัยทางชีวภาพ (ทรีทเมนท 1 กลุมควบคุม) และไมใชสารเคมี         
(ทรีทเมนท 2) บันทึกผลจาก ความสูง จํานวนใบ จํานวนก่ิง ขนาดทรงพุม และรองรอยการเกิดโรค เปนระยะเวลา 
16 สัปดาห แลวนํามาวิเคราะหสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS เวอรชั่น 20.0 ผลการทดลองพบวา ความสูง จํานวนใบ 
จํานวนกิ่ง และขนาดทรงพุมของทรีทเมนท 1 มีคามากกวาทรีทเมนท 2 แตรองรอยการเกิดโรคในทรีทเมนทที่ 1           
มีจํานวนนอยกวา อยางไรก็ตามการปลูกมะนาวสายพันธุแปนรําไพ ในเขตพื้นที่ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
จะตองวางแผนในการควบคุมโรคที่จะเกิดขึ้นกับมะนาวสายพันธุนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคแคงเกอรและโรคหนอน
ชอนใบ ที่จะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมะนาวสายพันธุแปนรําไพ 
 
คําสําคัญ : การเจริญเติบโต, มะนาว, วงบอซีเมนต, ปจจัยทางชีวภาพ  
 
 
Abstract 

The objective of this research was to study the effect of the biological factors on the 
growth and development of Common Lime grown in cement pond at Phanomthuan 
Kanchanaburi. Comparative the growth and development of Common Lime to treated with 
various chemicals (treatment 1 as control) and no chemicals (treatment 2). Plant height, leaf 
number, branch number, shrub size and infestation were recorded for 16 weeks and 
analyzed by SPSS program version 20.0. The results indicated that the plant height, leaf 
number, branch number, shrub size, and stem diameter of treatment 1 were higher than 
treatment 2 but the signs of disease were less than in treatment 1. However, growing the 
Common Lime in the area of Phanomthuan Kanchanaburi must be planned to control the 
disease that will occur with this species. Especially the Citrus Canker and the Lime 
Butterfly because they which affect the growth and development of the Common Lime. 

Key Word (s) : growth, common lime, cement pond, biological factors
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บทนํา 
มะนาวจัดเปนกลุมพืชเศรษฐกิจของคนไทย เห็นไดจากการสงไปขายยังตางประเทศไดปละหลายลานบาท 

(วสันต, 2547) แตในชวงฤดูแลงของทุกปมะนาวจะมีราคาสูง เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดนอยจึงเปน
แรงจูงใจใหมีการปลูกมะนาวมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกในวงบอซีเมนต ซ่ึงเปนวิธีที่สามารถบังคับใหออกดอกติด
ผลตามท่ีตองการได (สันติ และคณะ, 2558) เกษตรกรหลายจังหวัดเริ่มใหความสนใจในการปลูกมะนาวดวยวิธีนี้ 
ดวยเล็งเห็นถึงราคามะนาวที่สูงในชวงฤดูแลง อยางไรก็ตามเกษตรกรรายใหมก็เริ่มประสบปญหา โดยสาเหตุหลักมา
จากขาดความรูความเขาใจในการปลูกพืชชนิดนี้  หลายพื้นท่ีตองเลิกปลูกโดยเฉพาะปญหาโรคและแมลง            
(สิริภรณ และไกรเลิศ, 2558) ทําใหเกษตรกรขาดทุนจํานวนมาก  

ดังนั้นผูทําการวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของเกษตรกรท่ีเร่ิมทําการปลูกมะนาวในเขตพ้ืนที่ อ.พนมทวน 
จ.กาญจนบุรี เพื่อประเมินปจจัยทางชีวภาพท่ีจะมีผลตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมะนาวสายพันธุแปน
รําไพ ซึ่งเปนสายพันธุที่ไดรับความนิยมในทองตลาด (พนิตา, 2559) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือประเมินผลกระทบจากปจจัยทางชีวภาพตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมะนาวสายพันธุ

แปนรําไพที่ปลูกในเขตพ้ืนท่ี อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
2. เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการปลูกตลอดจนดูแลรักษาใหตนมะนาวมีการเจริญเติบโตอยาง

สมบูรณและใหผลผลิตอยางมีคุณภาพ 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ปจจัยทางชีวภาพ อันไดแก ปญหาโรคและแมลง เปนปจจัยท่ีสําคัญที่มีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของมะนาวที่ปลูกในวงบอซีเมนต ถาปจจัยทางชีวภาพในเขตพื้นท่ีปลูกสงผลตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
ตนมะนาวสายพันธุแปนรําไพ ดังนั้นการทราบถึงปจจัยทางชีวภาพในพื้นที่ปลูกยอมเปนประโยชนต อการวาง
แผนการปลูกตลอดจนดูแลรักษาใหตนมะนาวมีการเจริญเติบโตอยางสมบูรณและใหผลผลิตอยางมีคุณภาพ รวมถึง
ใชเปนขอมูลอางอิงในการตัดสินใจใหกับเกษตรกรในพื้นท่ีและวางแผนในการลงทุนปลูกมะนาวตอไปในอนาคต 

 

วิธีการวิจัย 
ทรีทเมนทในการทดลอง: ทรีทเมนทที่ 1 (tr1) ใชสารเคมีควบคุมปจจัยทางชีวภาพ และทรีทเมนทที่ 2 

(tr2) ไมใชสารเคมีควบคุมปจจัยทางชีวภาพ 
การเตรียมดินและวงบอซีเมนต: เตรียมวงบอซีเมนตขนาด 50 เซนติเมตร ทรีทเมนทละ 5 วงบอ 

ระยะหางแตละวงบอ 1 เมตร รองกนดวยอิฐบล็อก ผสมดินปลูกใหเขากันโดยใชอัตราส วนดิน 3 สวน แกลบดํา          
1 สวนและมูลวัว 1 สวน นําดินใสในวงบอแลวเหยียบดินขอบวงบอใหแนน 

การปลูกมะนาว: คัดเลือกกิ่งพันธุมะนาวแปนรําไพขนาดใกลเคียงกันจํานวน 10 ก่ิง ปลูกในวงบอซีเมนต 
รองกนหลุมดวยปุยเคมีสูตร 16-16-16 ปริมาณ 10 กรัมตอตน กลบดินแลวกดดินใหแนน นําไมปกค้ํายันลําตน           
รดน้ําสัปดาหละ 3 ครั้งและใสปุยปริมาณ 10 กรัมตอตน เดือนละ 1 ครั้ง ทั้ง 2 ทรีทเมนท สําหรับทรีทเมนท
ควบคุม พนสารเคมีผสม อะบาเม็กติน คอปเปอร ไฮดรอกไซด และอิมิดาคลอพริด 20 เปอรเซ็นต โดยวิธีการสเปรย
ทางใบ ตนละ 100 มิลลิลิตร ทุก 2 สัปดาห บันทึกผลโดยการวัดการเจริญเติบโตทางดาน ความสูงของตน จํานวนใบ 
จํานวนก่ิง ความกวางทรงพุม รองรอยการเกิดโรค เปนระยะเวลา 16 สัปดาห 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ความสูงของตน จากการทดลองพบวาตนมะนาวที่ไมไดควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมีมีความสูง

นอยกวาตนมะนาวที่ควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมีตั้งแตสัปดาหที่ 10-16 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ    
(p < 0.05) โดยตนมะนาวที่ไมไดควบคุมปจจัยทางชีวภาพมีความสูงเฉล่ียในสัปดาหที่ 10 12 14 และ 16 เปน 
63.4 66.6 69.4 และ 73.4 เซนติเมตร ตามลําดับและตนมะนาวที่ควบคุมปจจัยทางชีวภาพมีความสูงเฉลี่ยใน
สัปดาหที่ 10 12 14 และ 16 เปน 70.40 76.40 82.00 และ 88.80 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงผลการวัดความสูงของตนมะนาวท่ีไดรับการควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมีและไมไดรับการ
ควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี เปนระยะเวลา 16 สัปดาห สัญลักษณ :  tr1=ควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวย
สารเคมี tr2=ไมควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี * แสดงคาเฉลี่ยของความสูงท่ีมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม (tr1) (p < 0.05) 
 

จํานวนใบ จากการทดลองพบวาตนมะนาวที่ไมไดควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมีมีจํานวนใบนอย
กวาตนมะนาวท่ีควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี ตั้งแตสัปดาหที่ 10 -16 ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญ          
(p < 0.05) โดยตนมะนาวที่ไมไดรับการควบคุมปจจัยทางชีวภาพมีจํานวนใบเฉลี่ยในสัปดาหที่ 10 12 14 และ 16 
เปน 73.00 79.20 85.40 และ 93.60 ใบ ตามลําดับ และตนมะนาวท่ีไดรับการควบคุมปจจัยทางชีวภาพมีจํานวน
ใบเฉลี่ยในสัปดาหที่ 10 12 14 และ 16 เปน 89.80 98.80 123.40 และ 137.80 ใบ ตามลําดับดังแสดงในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงผลการนับจํานวนใบของตนมะนาวที่ไดรับการควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมีและไมไดรับการ
ควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี เปนระยะเวลา 16 สัปดาห สัญลักษณ :  tr1=ควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวย
สารเคมี tr2=ไมควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี * แสดงคาเฉล่ียของความสูงที่มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม (tr1) (p < 0.05) 
 

จํานวนก่ิง จากการทดลองพบวาตนมะนาวที่ไมไดควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมีมีจํานวนก่ิงนอย
กวาตนมะนาวที่ควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี ตั้งแตสัปดาหที่ 10-16 ซ่ึงแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p < 
0.05) โดยตนมะนาวที่ไมไดควบคุมปจจัยทางชีวภาพมีจํานวนก่ิงเฉลี่ยในสัปดาหที่ 10 12 14 และ 16 เปน 27.80 
31.60 35.80 และ 39.00 ก่ิง ตามลําดับ และตนมะนาวที่ควบคุมปจจัยทางชีวภาพมีจํานวนก่ิงเฉล่ียในสัปดาหที่ 10 
12 14 และ 16 เปน 36.40 42.60 48.60 และ 54.60 ก่ิงตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงผลการนับจําวนกิ่งของตนมะนาวท่ีไดรับการควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมีและไมไดรับการ
ควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี เปนระยะเวลา 16 สัปดาห สัญลักษณ :  tr1=ควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวย
สารเคมี tr2=ไมควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี * แสดงคาเฉล่ียของความสูงที่มีความแตกตา งอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม (tr1) (p < 0.05) 
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ความกวางของทรงพุม จากการทดลองพบวาตนมะนาวท่ีไมไดควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมีมี
ขนาดของทรงพุมนอยกวาตนมะนาวท่ีควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี ตั้งแตสัปดาหที่ 10-16 ซ่ึงแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) โดยตนมะนาวท่ีไมไดควบคุมปจจัยทางชีวภาพมีความกวางทรงพุมเฉล่ียในสัปดาหที่ 
14 และ 16 เปน 63.00 และ 65.80 เซนติเมตร ตามลําดับ และตนมะนาวท่ีควบคุมปจจัยทางชีวภาพมีความกวาง
ทรงพุมเฉล่ียในสัปดาหที่ 14 และ 16 เปน 75.20 และ 86.40 เซนติเมตรตามลําดับดังแสดงในภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงผลการวัดความกวางทรงพุมของตนมะนาวที่ไดรับการควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมีและ
ไมไดรับการควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี เปนระยะเวลา 16 สัปดาห สัญลักษณ :  tr1=ควบคุมปจจัยทาง
ชีวภาพดวยสารเคมี tr2=ไมควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี * แสดงคาเฉลี่ยของความสูงท่ีมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม (tr1) (p < 0.05) 
 

รองรอยการเกิดโรค จากการทดลองพบวาตนมะนาวท่ีไมไดควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมีมี
รองรอยการเกิดโรคมากกวาตนมะนาวท่ีควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี ตั้งแตสัปดาหที่ 12-16 ซ่ึงแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) โดยตนมะนาวที่ไมไดควบคุมปจจัยทางชีวภาพมีรองรอยการเกิดโรคเฉลี่ยในสัปดาหที่ 
12 14 และ 16 เปน 35.20 57.40 และ 70.20 จุด ตามลําดับ และตนมะนาวท่ีควบคุมปจจัยทางชีวภาพมีรองรอย
การเกิดโรคเฉล่ียในสัปดาหที่ 12 14 และ 16 เปน 27.00 34.60 และ 50.60 จุด ตามลําดับ และ ดังแสดงในภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 แสดงผลการนับรองรอยการเกิดโรคของตนมะนาวท่ีไดรับการควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมีและ
ไมไดรับการควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี เปนระยะเวลา 16 สัปดาห สัญลักษณ :  tr1=ควบคุมปจจัยทาง
ชีวภาพดวยสารเคมี tr2=ไมควบคุมปจจัยทางชีวภาพดวยสารเคมี * แสดงคาเฉลี่ยของความสูงท่ีมีความแตกตา ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับทรีทเมนทควบคุม (tr1) (p < 0.05) 
 

จากผลการทดลองพบวา การควบคุมปจจัยทางชีวภาพในเขตพื้นท่ีอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี          
มีผลสงเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาตนมะนาวสายพันธุแปนรําไพสูงข้ึนเรื่อยๆ ทั้งดานความสูง จํานวนใบ 
จํานวนก่ิง ความกวางทรงพุม และรองรอยการเกิดโรคที่มีจํานวนนอยลง เมื่อเทียบกับ  ทรีทเมนทที่ไมไดควบคุม
ปจจัยทางชีวภาพ ระยะเวลา 16 สัปดาห  
 

อภิปรายผล 
จากผลการทดลองพบวา การควบคุมปจจัยทางชีวภาพในเขตพื้นท่ีอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี        

มีผลสงเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาตนมะนาวสายพันธุแปนรําไพสูงข้ึนเรื่อยๆ ทั้งดานความสูง จํานวนใบ 
จํานวนก่ิง ความกวางทรงพุม และรองรอยการเกิดโรคท่ีมีจํานวนนอยลง เม่ือเทียบกับทรีทเมนทที่ไมไดควบคุม
ปจจัยทางชีวภาพ สิ่งที่สําคัญในการทดลองนี้คือการทดสอบปจจัยทางชีวภาพท่ีไมไดรับการควบคุม พบวามะนาว
สายพันธุแปนรําไพ ที่ปลูกในเขตพ้ืนที่อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีรองรอยการเกิดโรคแคงเกอรมากที่สุด 
และเกิดไดแทบทุกสวนทั้งที่ใบและกิ่ง โดยสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อวา Xanthomonas 
compestris pv. Citri จากผลการทดลองทําใหทราบขอมูลที่สําคัญสําหรับใชในการวางแผนการควบคุมโรคท่ีจะ
เกิดข้ึนกับมะนาวสายพันธุนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ Huang T. B. et al. (2012) ไดศึกษาการควบคุมทาง
ชีวภาพของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ Bacillus ที่เปนปฏิปกษกับแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดโรคแคงเกอรในพืชตระกูลสม 
โดยพบวา Bacillus subtilis สายพันธุ TK1-1 และ Bacillus amyloliquefaciens สายพันธุ WG6-14 สามารถ
ยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียสายพันธุ Xanthomonas axonopodi. Pv citri. ที่กอใหเกิดโรคแคงเกอรไดดีมาก 
นอกจากนี้ในการทดลองยังพบหนอนชอนใบ ที่เขาทําลายกอใหเกิดความเสียหายกับมะนาวในระยะแตกใบออน 
และรอยแผลจากการทําลายยังเปนชองทางในการเขาทําลายของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. citri 
ที่เปนสาเหตุของโรคแคงเกอร อีกดวยสอดคลองกับรายงานของ (Graham et al., 1992) ท่ีพบวาเชื้อแบคทีเรีย 
Xanthomonas compestris pv. Citri ระบาดทั่วประเทศ และพบรุนแรงมากที่สุดในมะนาว การแพรระบาดของ
โรคโดยน้ําฝนหรือน้ําคาง สภาพอากาศรอนชื้น ฝนตกติดตอกันแมลงจะพาเชื้อจากบาดแผลแพรกระจายไปยังตน
อื่น จากการทดลองนี้สามารถนําขอมูลไปเผยแพรใหแกเกษตรกรผูปลูกมะนาวสายพันธุแปนรําไพในเขตพื้นที่อําเภอ
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พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ถึงผลกระทบของมะนาวสายพันธุนี้ จากโรคแคงเกอรและหนอนชอนใบซ่ึงเปนสาเหตุ
ในการยับย้ังการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมะนาว เกษตรกรจําเปนตองวางแผนในการควบคุมโรคท่ีเกิดขึ้นกับ
มะนาวสายพันธุนี้ เพื่อลดปญหาการขาดทุนในการปลูกมะนาวสายพันธุแปนรําไพตอไป  
 
ขอเสนอแนะ  

จากผลการทดลองขางตนสามารถนําไปพัฒนาตอได โดยขอสังเกตอยูที่ ไมวาจะมีการควบคุมหรือไมมีการ
ควบคุมปจจัยทางชีวภาพผลท่ีนาสนใจอยูที่การเกิดโรคของมะนาว เพราะถึงจะมีการควบคุมปจจัยทางชีวภาพใน
การทดลองนี้ก็ยังเกิดโรคท่ีสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมะนาวอยูดี ฉะนั้นการที่เรามีขอมูล
เก่ียวกับโรคของมะนาวสายพันธุแปนรําไพท่ีปลูกในพ้ืนที่ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จะทําใหเราสามารถ
วางแผนในการรับมือกับโรคในการปลูกมะนาวในคร้ังถัดไป ซ่ึงจะสงผลใหเราประสบผลสําเร็จกับการปลูกมะนาวใน
เขตพ้ืนที่อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีมากยิ่งขึ้น 
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ผลของอาหารหมักจากใบกลวยรวมกับอาหารไกไขในอัตราสวนตางๆตอการเจริญเติบโตและ       
การพัฒนาของลูกไกไขสายพันธุผสม 
 
Effect of fermented foods form Banana leaves with Layer Diets in various ratios on 

the growth and development of Layer chickens hybrid 
 

ผูวิจัย   ไอลัดดา  แกวมะ 
รัชชากรณ  วองไววิริยกิจ  

    คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของลูกไกไขสายพันธุผสมท่ีเลี้ยงเปรียบเทียบระหวางอาหาร
สําเร็จรูปและอาหารผสมใบกลวยหมัก การทดลองนี้แบงเปน 5 ทรีทเมนท ประกอบดวยอาหารไกสําเร็จรูปรวมกับ
อาหารหมักจากใบกลวยในอัตราสวน 1:0 (ทรีทเมนท 1) 0:1 (ทรีทเมนท 2) 1:1 (ทรีทเมนท 3) 1:2 (ทรีทเมนท 4) 
และ 1:3 (ทรีทเมนท 5) ตามลําดับ บันทึกผลจาก อัตราการตาย อัตราการเลี้ยงรอด น้ําหนักตัวเฉลี่ย อัตราการ
เจริญเติบโต อัตราการเปล่ียนอาหาร และ ตนทุนคาอาหารตอการเพ่ิมน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม เปน ระยะเวลา         
16 สัปดาห แลวนํามาวิเคราะหสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS เวอรชั่น 20.0 ผลการทดลองพบวาอัตราการ
เจริญเติบโตและน้ําหนักตัวเฉลี่ยของทรีทเมนท 3 ไมแตกตางกันทางสถิติกับทรีทเมนท 1 (p-value > 0.05) แตมี
คาสูงกวาทรีทเมนท 2 4 และ 5 อยางมีนัยสําคัญ (p-value <0.05) ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาสามารถเล้ียงไก
ไขดวยอาหารผสมใบกลวยหมักในอัตราสวน 1:1 แทนอาหารสําเร็จรูปไดเพื่อชวยลดตนทุนใหกับเกษตรกร 

 
คําสําคัญ : ไกไขสายพันธุผสม, อัตราการเจริญเติบโต, อัตราการเปล่ียนอาหาร, อาหารหมัก  
  
Abstract 

The study of comparative the growth and development of Layer chickens hybrid to 
feed with instant feed and fermented banana leaf feed. The experiments were divided into 5
treatments consisting of instant feed and fermented banana leaf feed at the ratio 1:0 (tr1),
0:1 (tr2), 1:1 (tr3), 1:2 (tr4) and 1:3 (tr5), respectively. The mortality rate, live ability rate, 
body weight average, growth rate, feed conversion ratio and feed cost of production were 
determined for 16 weeks and analyzed by SPSS program version 20.0. The results showed 
that the growth rate and body weight average of treatment 3 (1:1) were not significantly 
different with treatment 1 (1:0) (p-value > 0.05) but they were significantly higher than 
treatment 2 (0:1), 4 (1:2) and 5 (1:3) (p-value < 0.05). These results suggest that we can 
feed layer chicken with fermented banana leaf feed at the ratio 1:1 substitute instant feed 
for the purpose to decrease the investment cost for the farmer.

Key Word (s): Layer chickens hybrid, Growth rate, Feed conversion ratio, Fermented food 
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บทนํา 
ไกไขถือเปนสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย (ภุชงคและไพโชค, 2558) ปจจุบันไดมีการเล้ียงไกไข

เปนอุตสาหกรรมและมีการขยายตัวทางธุรกิจออกไปอยางกวางขวาง แตสําหรับเกษตรกรรายยอยสวนใหญมักจะ
ประสบปญหาเร่ืองราคาอาหารสัตว ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะเปนตัวกําหนดทิศทางของราคาไขไกโดยราคาไขไกที่
ปรับตัวสูงข้ึนพรอมกับอาหารสัตวที่มีแนวโนมสูงขึ้นตาม จึงทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงไกไขตองประสบปญหากับการ
ขาดทุน เนื่องจากการเล้ียงไกไขตองเสียคาใชจายดานอาหารประมาณรอยละ 70 ของตนทุนทั้งหมด (โสภณและ
จุฑามาศ, 2552) ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะการลด
ปริมาณการใชอาหารไกไขสําเร็จรูป และทดแทนดวยอาหารหมักจากวัสดุจากธรรมชาติ เพ่ือเปนแนวทางในการลด
ตนทุนคาอาหารสําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงไกตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงผลของอาหารหมักจากใบกลวยรวมกับอาหารสําเร็จรูปตอการเจริญเติบโตและการพัฒนา

ของลูกไกไขสายพันธุผสม 
 2. เพื่อศึกษาถึงอัตราสวนที่เหมาะสมของอาหารหมักจากใบกลวยรวมกับอาหารสําเร็จรูปตอการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของลูกไกไขสายพันธุผสม 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ถาราคาอาหารไกไขสําเร็จรูปมีผลตอการขาดทุนของเกษตรกรผูเลี้ยงไกไข ดังนั้นการลดปริมาณการใชอาหาร

ไกไขสําเร็จรูป และทดแทนดวยอาหารหมักจากวัสดุจากธรรมชาติจะชวยใหเกษตรกรลดตนทุนคาอาหารและไดกําไร
เพิ่มจากการขายผลผลิตมากข้ึน อาหารหมักจากใบกลวยมีตนทุนต่ําเนื่องจากใชวัสดุทางธรรมชาตินํามาหมักรวมกับรํา
ขาวและกากน้ําตาล แลวผสมกับอาหารไกไขสําเร็จรูปในอัตราสวนที่ตางกันเพื่อศึกษาถึงผลของอาหารหมักจากใบ
กลวยรวมกับอาหารสําเร็จรูปตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของลูกไกไขสายพันธุผสมและยังเปนการประเมินหา
ความเหมาะสมของอัตราสวนระหวางอาหารหมักจากใบกลวยรวมกับอาหารสําเร็จรูป เพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาของลูกไกไขสายพันธุผสม รวมถึงลดตนทุนคาอาหารไกไขและสามารถใชเปนขอมูลอางอิงใน
การตัดสินใจใหกับเกษตรกรในพื้นที่และวางแผนในการลงทุนทําธุรกิจการเลี้ยงไกไขตอไปในอนาคต 
 

วิธีการวิจัย 
การทําอาหารหมักจากใบกลวย: นําใบกลวยสดปนละเอียดจํานวน 15 กิโลกรัมใสลงในกระบะผสม แลว

เติมรําขาวละเอียด 15 กิโลกรัม กากน้ําตาล 3 กิโลกรัม นมเปรี้ยว 700 มิลลิลิตรและเครื่องดื่มชูกําลัง 300 
มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน ปรับปริมาตรโดยเติมน้ําสะอาดลงไปใหไดน้ําหนักรวม 10 กิโลกรัม ผสมใหเขากัน แลวเทใส
ถังหมักปดฝาถังดวยพลาสติกแลวรัดยางใหแนนเปนระยะเวลา 1 สัปดาห  

ทรีทเมนทที่ใชในการทดลอง: ประกอบดวย 5 ทรีทเมนทที่ ไดแก tr1 tr2 tr3 tr4 และ tr5 ซ่ึง แทนไกไข
ที่ไดรับอาหารไกไขสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยในอัตราสวน 1:0 0:1 1:1 1:2 และ 1:3 ตามลําดับ 

การทดลอง: นําลูกไกไขสายพันธุผสมทีม่ีอายุ 1 สัปดาหจํานวน 50 ตัว นํามาเลี้ยงในกรง โดยแบงออกเปน 
5 ทรทีเมนท ทรีทเมนทละ 10 ตัว ทําการติดไฟไลยุงในเวลากลางคืน ลูกไกทุกตัวจะทําการใหวัคซีนตามคําแนะนํา
ของกรมปศุสัตว ในสัปดาหที่ 1 และ 2 จะใหลูกไกไขไดรับอาหารไกสําเร็จรูปเพียงอยางเดียวในปริมาณ 21 และ 25 
กรัมตอตัวตอวันตามลําดับ เม่ือลูกไกไขมีอายุได 3 ถึง 16 สัปดาห ใหทําการทดลองตามทรีทเมนทที่กําหนด โดยให
ไกไขไดรับอาหารเพิ่มข้ึนในแตละสัปดาหเปน 29 36 40 43 47 53 56 62 66 71 74 76 79 และ 82 กรัมตอตัวตอ
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วัน ตามลําดับ บันทึกผลในรูปแบบการเจริญเติบโตของลูกไกไข คือ น้ําหนักลูกไก ไขที่เพ่ิมข้ึน ปริมาณอาหารท่ีกิน
และเหลือ จํานวนไกไขที่เหลือหลังจากจบการทดลอง แลวนําขอมูลที่ไดไปคํานวณหา อัตราการเจริญเติบโต อัตรา
การเปลี่ยนอาหาร ตนทุนคาอาหารตอการเพ่ิมน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม น้ําหนักตัวเฉลี่ยของไกไข อัตราการตาย และ
อัตราการเล้ียงรอด  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
น้ําหนักตัวเฉล่ีย: จากการทดลองพบวา tr2 มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยนอยที่สุด สวน tr1 มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยมาก

ที่สุด คาเฉลี่ยของน้ําหนักตัวในสัปดาหที่ 4 6 8 10 12 14 และ 16 เปน 184.59 384.99 568.29 737.08 891.42 
1035.68 1185.41 และ 1350.83 กรัม ตามลําดับ สําหรับ tr3 tr4 และ tr5 เมื่อเปรียบเทียบกันพบวา tr3 มี
น้ําหนักตัวเฉลี่ยมากที่สุด คาเฉลี่ยของน้ําหนักตัวในสัปดาหที่ 4 6 8 10 12 14 และ 16 เปน 185.17 348.40 
471.08 615.57 736.04 848.03 973.79 และ 1149.70 ตามลําดับ ซึ่งมีคาต่ํากวา tr1 เล็กนอยแตไมแตกตาง
ในทางสถิติ ดังแสดงขอมูลในภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 น้ําหนักตัวเฉลี่ยของไกไขสายพันธุผสมที่ไดรับอาหารไกสําเร็จรูป อาหารหมักจากใบกลวย และอาหาร
สําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยในอัตราสวน 1:1 1:2 และ 1:3 เปนระยะเวลา 16 สัปดาห สัญลักษณ : 
tr1 แทนอาหารสําเร็จรูป tr2 แทนอาหารหมักจากใบกลวย tr3 แทนอาหารไกสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบ
กลวยในอัตราสวน 1:1 tr4 แทน อาหารไกสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยในอัตราสวน 1:2 และ tr5 แทน
อาหารสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยในอัตราสวน 1:3 
 

อัตราการเจริญเติบโต: จากการทดลองพบวา tr2 มีอัตราการเจริญเติบโตต่ําท่ีสุด สวน tr1 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงที่สุด คาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตเปน 83.33 กรัมตอสัปดาห สําหรับ tr3 tr4 และ tr5 เม่ือ
เปรียบเทียบกันพบวา tr3 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด คาเฉลี่ยของอัตราการเจริญเติบโตเปน 68.89 กรัมตอ
สัปดาห ซึ่งมีคาต่ํากวา tr1 เล็กนอย แตไมแตกตางในทางสถิติ ดังแสดงขอมูลในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียของไกไขสายพันธุผสมที่ไดรับอาหารไกสําเร็จรูป อาหารหมักจากใบกลวย และ
อาหารไกสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยอัตราสวน 1:1 1:2 และ 1:3 เปนระยะเวลา 16 สัปดาห 
สัญลักษณ : tr1 แทนอาหารไกสําเร็จรูป tr2 แทนอาหารหมักจากใบกลวย tr3 แทนอาหารไกสําเร็จรูปรวมกับ
อาหารหมักจากใบกลวยอัตราสวน 1:1 tr4 แทน อาหารไกสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยอัตราสวน 1:2 
และ tr5 แทนอาหารไกสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยอัตราสวน 1:3 
 

อัตราการเปล่ียนอาหาร: จากการทดลองพบวา tr2 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารสูงที่สุด สวน tr1 มีอัตราการ
เปลี่ยนอาหารตํ่าที่สุด สําหรับ tr3 tr4 และ tr5 เม่ือเปรียบเทียบกันพบวา tr3 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารตํ่าที่สุด 
คาเฉล่ียของอัตราการเปล่ียนอาหารเปน 5.88 กรัมตอกรัม ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับ tr1 และไมแตกตางในทางสถิติ ดัง
แสดงขอมูลในภาพท่ี 3 การท่ีอัตราการเปล่ียนอาหารมีคานอยเนื่องมาจากน้ําหนักตัวไก ไขที่มีปริมาณมากข้ึน
สอดคลองกับอัตราการเจริญเติบโตในภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 3 อัตราการเปลี่ยนอาหารของไกไขสายพันธุผสมท่ีไดรับอาหารไกสําเร็จรูป อาหารหมักจากใบกลวย และ
อาหารไกสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยอัตราสวน 1:1 1:2 และ 1:3 เปนระยะเวลา 16 สัปดาห 
สัญลักษณ : tr1 แทนอาหารไกสําเร็จรูป tr2 แทนอาหารหมักจากใบกลวย tr3 แทนอาหารไกสําเร็จรูปรวมกับ
อาหารหมักจากใบกลวยอัตราสวน 1:1 tr4 แทน อาหารไกสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยในอัตราสวน 
1:2 และ tr5 แทนอาหารไกสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยอัตราสวน 1:3 
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ตนทุนคาอาหาร: จากการทดลองพบวาการใหอาหารสําเร็จรูปเพียงอยางเดียวมีตนทุนคาอาหาร เทากับ 
71.82 บาทตอกิโลกรัม สวนการใหอาหารสําเร็จรูปรวมกับอาหารมักจากใบกลวยในอัตราสวน 1:1 มีตนทุน
คาอาหาร เทากับ 58.68 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งมีคาต่ํากวาการใหอาหารสําเร็จเพียงอยางเดียวถึง 13.14 บาทตอ
กิโลกรัม ดังแสดงขอมูลในภาพที่ 4  

 

 
 

ภาพที่ 4 ตนทุนคาอาหารของของอาหารไกสําเร็จรูป อาหารหมักจากใบกลวย และอาหารไกสําเร็จรูปรวมกับ
อาหารหมักจากใบกลวยในอัตราสวน 1:1 1:2 และ 1:3 ท่ีใชเลี้ยงไกไขสายพันธุผสม สัญลักษณ : tr1 แทนอาหารไก
สําเร็จรูป tr2 แทนอาหารหมักจากใบกลวย tr3 แทนอาหารไกสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยในอัตราสวน 
1:1 tr4 แทน อาหารไกสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยในอัตราสวน 1:2 และ tr5 แทนอาหารไกสําเร็จรูป
รวมกับอาหารหมักจากใบกลวยในอัตราสวน 1:3 

 
ผลการทดลองแสดงใหเห็นถึงความสามารถของอาหารหมักจากใบกลวยในการสงเสริมการเจริญเติบโต

และการพัฒนาลูกไกไขสายพันธุผสม โดยการใหอาหารสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยในอัตราสวน 1:1 มี
ผลสงเสริมน้ําหนักเฉล่ีย อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปล่ียนอาหาร ใหสูงข้ึนหลังจากทําการทดลองได 16 
สัปดาห เม่ือเทียบกับทรีทเมนทอื่น และเม่ือเทียบกับทรีทเมนทควบผลไมมีความแตกตางกัน ย่ิงไปกวานั้นยัง
สามารถชวยลดตนทุนคาอาหารในการเลี้ยงไกไขสายพันธุผสมไดอีกดวย 
 

อภิปรายผล 
ผลการทดลองแสดงใหเห็นถึงความสามารถของอาหารหมักจากใบกลวยในการสงเสริมการเจริญเติบโต

และการพัฒนาลูกไกไขสายพันธุผสม โดยการใหอาหารสําเร็จรูปรวมกับอาหารหมักจากใบกลวยในอัตราสวน 1:1        
มีผลสงเสริมน้ําหนักเฉล่ีย อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปล่ียนอาหาร ใหสู งขึ้นหลังจากทําการทดลองได        
16 สัปดาห เมื่อเทียบกับทรีทเมนทอื่น และเมื่อเทียบกับทรีทเมนทควบคุม พบวาผลไมมีความแตกตางกัน ยิ่งไปกวา
นั้นยังสามารถชวยลดตนทุนคาอาหารในการเลี้ยงไกไขสายพันธุผสมไดอีกดวย สอดคลองกับรายงานของ 
(Sabutan, 1996) ไดทดลองเสริมเปลือกกลวยดิบปนในอัตราสวน 10% เพื่อทดแทนอาหารสําเร็จรูปในไกเนื้อ ชวง
อายุ 12-42 วัน ทําใหน้ําหนักตัวไกเพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีขึ้น และการเสริมเปลือกกลวยดิบ
ปนในอาหารสัตว ทําใหสัตวกินอาหารเพิ่มข้ึน 6% เชนเดียวกับรายงานของ (นายปน และคณะ, 2543) ทดลองโดย
ใชเปลือกกลวยหินปนแทนขาวโพดในสูตรอาหารนกกระทาระยะนกเล็กและนกรุน ในระดับ 0 5 10 15 20 25 30 
และ 35 % ผลแสดงใหเห็นถึงน้ําหนัก ปริมาณอาหารที่กินและประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารสูงข้ึนที่ระดับ 0 ถึง 20 % 
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ไมมีความแตก ตางในทางสถิต ิแตถาเพิ่มเปลือกกลวยหินปนมากกวา 20 % มีแนวโนมทําใหน้ําหนักท่ีเพ่ิมขึ้นลดลง 
แตนกกินอาหารเพิ่มขึ้นจึงทําใหประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดอยลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้งยังมีตนทุน  
คาอาหารเพิ่มข้ึนดวย 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองขางตนสามารถนําไปพัฒนาตอได โดยขอสังเกตอยูที่การลดปริมาณอาหารสําเร็จรูปท่ี
วางขายในทองตลาดซึ่งมีราคาสูงเม่ือเทียบกับราคาของผลผลิตที่เกษตรกรผูเลี้ยงไกไขไดรับผลกระทบ การลด
ปริมาณอาหารสําเร็จรูปและทดแทนดวยอาหารหมักจากใบกลวยจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีจะชวยเกษตรกรผูเลี้ยง
ไกไขลดตนทุนการผลิตลง ซึ่งผลที่ไดจากการทดลองแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของอาหารหมักจากใบกลวยตอ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาของไกไขสายพันธุผสมไดเปนอยางดี 
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อิทธิพลจากตัวทาํละลายทีส่งผลตอปริมาณของนํ้ามันมะพราวจากวิธีการสกดั 
 
Solvent effect of extraction on the quantity of coconut oil 

 
ผูวิจัย   อาทิตย  บัวผัน  

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
น้ํามันมะพราว (Coconut oil) เปนน้ํามันที่ไดจากเทคนิคการสกัดแยกน้ํามันที่มาจากเนื้อของมะพราวซึ่ง

องคประกอบสําคัญของน้ํามันมะพราวคือกรดไขมันอิ่มตัวซึ่งมีมากกวา 90% ของปริมาณกรดไขมันท้ังหมดโดย
สามารถแบงแยกชนิดของกรดไขมันตามขนาดโมเลกุลคือกรดไขมันที่มีขนาดโมเลกุลปานกลาง (Medium chain 
fatty acid) ตัวอยางเชน กรดลอริก (Lauric acid) โดยเม่ือรับประทานเขาสูรางกายแลวสงผลทําใหกระบวนการ
เผาผลาญภายในรางกายจะเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณ กรดไขมันดังกลาวจะถูกสะสมภายในเนื้อเยื่อไดนอยกวากรด
ไขมันที่มีขนาดโมเลกุลที่มีลักษณะยาวซึ่งเปนขอดีอยางหนึ่งของกรดไขมันในน้ํามันมะพราว 

จากการศึกษาที่ปรากฏพบวาการรับประทานน้ํามันมะพราวมีผลทําใหไมสามารถใชในการลดลงของ
น้ําหนักตัวและไมไดสงผลตอการเพ่ิมขึ้นของไขมันชนิด low density lipoprotein (LDL) ซึ่งเปนไขมันชนิดท่ีไมดี
ในรางกายแตการรับประทานน้ํามันมะพราวมีขอดีในการเพิ่มระดับไขมันชนิด high density lipoprotein (HDL) 
ซึ่งเปนไขมันชนิดที่ดีตอรางกายโดยไขมันชนิด HDL มีผลดีตอการชวยปองกันการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด 

การสกัดแบบเปยก (Wet extraction) หรือกระบวนการแปรรูปโดยใชน้ํา (aqueous processing)            
เปนรูปแบบสําหรับการสกัดน้ํามันมะพราวโดยตรงจากน้ํากะทิ วิธีการนี้ชวยลดการใชตัวทําละลายทําใหชวยลด
ตนทุนในการลงทุนและลดการใชพลังงานในการสกัดน้ํามันมะพราว แมวาแนวคิดการสกัดแบบเปยก (Wet extraction) 
นี้เหมาะสมในการสกัดน้ํามันมะพราวแตอยางไรก็ตามวิธีการนี้ทําใหไดปริมาณน้ํามันมะพราวต่ําซึ่งทําใหไม
เหมาะสมในการนําไปผลิตน้ํามันมะพราวเชิงอุตสาหกรรม 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอเนื่องเพ่ือเขาใจปจจัยอื่นๆ ท่ีสงผลตอปริมาณน้ํามันมะพราวดวยวิธีการ
สกัดโดยอาศัยผลการทดลองที่ไดจากงานวิจัยเรื่องอิทธิพลจากตัวทําละลายท่ีสงผลตอปริมาณของน้ํามันมะพราวจาก
วิธีการสกัดนี้เปนขอมูลพื้นฐานเพื่อนําไปพิจารณาปจจัยอื่นๆ ท่ีสงผลเชน อุณหภูมิ สารละลายผสม เปนตน เม่ือ
ทําการศึกษาปจจัยอื่นๆ รวมดวยทําใหทราบอิทธิพลตางๆ องครวมท่ีสงผลตอปริมาณของน้ํามันมะพราวจากวิธีการ
สกัด ผลการทดลองจากปจจัยทั้งหมดท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปใชดานการผลิตน้ํามันมะพราวท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ซึ่งเปนประโยชนตอผูนําขอมูลดังกลาวไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกสภาวะที่ดีที่สุดเพื่อสกัดน้ํามันมะพราว 

  
คําสําคัญ : น้ํามันมะพราว, วิธีการสกัดแบบเปยก 
 
Abstract 

Coconut oil exist the oil extracted from the coconut meat extract. The essential 
component of coconut oil composes saturated fatty acids, which contain more than 90% of 
total fatty acids. Most of coconut oil is medium chain fatty acids, such as lauric acid. Each 
of the metabolisms of the body takes place completely. Such fatty acids are less likely to 
accumulate within the tissues than long-chain fatty acids, which are one of the advantages 
of coconut oil's fatty acids. 
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Researchers have shown that taking coconut oil will affect the increase of low 
density lipoprotein (LDL) fat, which is poor in fat. However, the body has the advantage of 
increasing high density lipoprotein (HDL), a type of fat that is good for the body. The high 
density lipoprotein fat has a beneficial effect on the prevention of disease such as heart 
disease and vascular disease. 

Wet extraction or aqueous processing is a form of extraction of coconut oil from 
coconut milk this process reduces solvent consumption, investment costs and reducing 
energy consumption. The concept of wet extraction is suitable for this process. However, 
Wet extraction yields low coconut oil, which makes it unsuitable for the production of 
industrial coconut oil. 

Keywords : Coconut oil, Wet extraction 

บทนํา 
มะพราว เปนพืชยืนตนชนิดหนึ่งอยูในตระกูลของปาลม มะพราวเปนพืชที่สามารถใชประโยชนไดในหลาย

อยาง เชน น้ําและเนื้อมะพราวออนใชรับประทานสด เนื้อในผลแกของมะพราวนําไปขูดแลวคั้นทําน้ํากะทิเพ่ือนําไป
ประกอบอาหารคาวหรืออาหารหวาน กะลามะพราวสามารถนําไปประดิษฐสิ่ งของเครื่องใชตางๆ ที่ปรากฏต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบัน เชน กระบวยตักน้ํา ชอน ซอม จาน โคมไฟ ฯลฯ  

ผลิตภัณฑธรรมชาติจากมะพราวที่เรียกวาน้ํามันมะพราวโดยมีความเปนไปไดที่มีความสําคัญตอรางกาย
โดยที่น้ํามันมะพราวเปนน้ํามันที่อุดมไปดวยไขมันอิ่มตัวประมาณ 90% ขององคประกอบทั้งหมดซ่ึงเปนที่รูจักกันดี
ในการกอใหเกิดโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ แตในทางตรงกันขามน้ํามันมะพราวก็มีกรดแลคติคในระดับสูงท่ี
สามารถถูกดูดซึมไดโดยงายและปองกันการสะสมไขมันในหลอดเลือด นอกจากนี้ในน้ํามันมะพราวยังประกอบไป
ดวยฟลาโวนอยดและโพลีฟนอลที่อาจเปนประโยชนในการลดภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน (ภาวะเครียดท่ีเกิด
จากออกซิเดชันคือการท่ีอนุมูลอิสระเขาไปทําลายระบบตางๆ ภายในเซลลของส่ิงท่ีมีชีวิต) ที่เปนตนกําเนิดของการ
เกิดโรคตางๆ เชนโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ในแงของคุณคาทางโภชนาการน้ํามันมะพราวป ระมาณ 13 กรัม             
มีพลังงานประมาณ 120 กิโลแคลอรี ชนิดของกรดไขมันท่ีพบในน้ํามันมะพราวประกอบดวย lauric (12:0), 
myristic (14:0) และ palmitic (16:0) ซ่ึงคิดเปน 46%, 17% และ 9% ของของกรดไขมันตามลําดับ ชนิดของกรด
ไขมันที่พบในน้ํามันมะพราวเปนกรดไขมันที่เปนสายโซขนาดกลางซ่ึงถูกดูดซึมไดโดยตรงจากลําไสและสงไปยังตับ
เพื่อใชเปนแหลงพลังงานโดยจะมีความแตกตางจากกรดไขมันที่เปนผลิตภัณฑจากสัตวที่เปนกรดไขมันที่เปนสายโซ
ยาวซึ่งเมื่อรับประทานเขาสูรางกายสงผลทําใหเกิดการสะสมภายในอวัยวะตางๆ ปริมาณคอเลสเตอรอลท่ีพบอยูใน
น้ํามันมะพราวนอยมากมีคาประมาณ 0.012 มิลลิกรัม ของปริมาณน้ํามันมะพราว 85 กรัม วิธีการสกัดน้ํามัน
มะพราวที่นิยม คือวิธีการสกัดแบบเปยก (Wet extraction) 

 
ประโยชนของนํ้ามันมะพราวมีมากมายโดยสามารถระบุเปนขอไดดังนี้ 

1. ใชสําหรับทาผิวเพื่อบํารุงผิวพรรณไมใหแหงกราน 
2. ชวยในการชะลอความชราและชะลอความเส่ือมของเซลลภายในของรางกาย เพราะในน้ํามันมะพราวมี

สวนชวยในการตอตานอนุมูลอิสระ 
3. ไมสงผลที่ทําใหอวนเพราะในน้ํามันมะพราวมีกรดไขมันที่มีโมเลกุลขนาดกลางจึงถูกยอยไดเร็วและไมมี

การสะสมในรางกาย  
4. น้ํามันมะพราวชวยปองกันการเกิดโรคหัวใจโดยการเพ่ิมไขมันชนิด high density lipoprotein และไป

ชวยลดไขมันชนิด low density lipoprotein ซ่ึงเปนสาเหตุในการเกิดโรคหัวใจ 
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5. น้ํามันมะพราวชวยในการขยายหลอดเลือดและชวยปองกันการแข็งตัวของหลอดเลือดซึ่งเปนสาเหตุของ
โรคหัวใจ 

6. น้ํามันมะพราวสามารถชวยลดอัตราความเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง  
7. น้ํามันมะพราวสามารถนําไปผสมกับขี้ผึ้งหรือทําเปนน้ํามันเหลืองที่สามารถใชทาแกอาการปวดเมื่อย 
8. น้ํามันมะพราวสามารถใชทาแกแผลน้ํารอนลวกและชวยรักษาแผลท่ีเกิดจากไฟไหมได 
9. น้ํามันมะพราวสามารถใชรักษาโรคผิวหนังเชนรังแคและเชื้อราบนหนังศีรษะ 
10. น้ํามันมะพราวมีคุณสมบัติเปนยาฆาเช้ือโรคตางๆ เชน เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อยีสต เชื้อไวรัส โดยไม

สงผลทําใหเกิดอาการดื้อยาจากเชื้อโรค  
11. น้ํามันมะพราวสามารถชวยปองกันผมรวง ผมหงอก 
12. น้ํามันมะพราวใชเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในผลิตภัณฑเสริมความงาม 
น้ํามันมะพราวสามารถเก็บไวไดนาน ไมเหม็นหืน แตจะมีลักษณะเปนของแข็งเม่ืออยูในอุณหภูมิต่ํา น้ํามัน

มะพราวยังไมเกิดควันเม่ือสัมผัสความรอนท่ีมากซึ่งทําใหเหมาะแกการนําไปประกอบอาหารหลายประเภท นํ้ามัน
มะพราวสามารถถูกใชแทนน้ํามันพืชชนิดตางๆ เพื่อใชในการประกอบอาหารหรือสามารถใชเปนอาหารเสริมได 
ขอดีของน้ํามันมะพราวสามารถใชในเปนสวนประกอบของการหมักผมหรือใชทําความสะอาดผิวหนาและสามารถ
นํามาใชทาบํารุงผิว คุณสมบัติของน้ํามันมะพราวซึ่งสามารถเปนไขไดที่อุณหภูมิต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส เปน
เพราะมีน้ํามันชนิดอิ่มตัวสูง น้ํามันมะพราวที่เปนไขนี้จะมีลักษณะเปนครีมสีขาว  
 
ลักษณะของมะพราว (Coconut) 

ชื่อวิทยาศาสตร:  Cocos nucifera L. 
ชื่อวงศ:   Arecaceae 
ชื่อวงศยอย:   Arecoideae 

 
มะพราว เปนพืชยืนตน ใบมีลักษณะเปนใบประกอบแบบขนนก ผลของมะพราวประกอบดวยเอพิคารป 

(epicarp) คือเปลือกนอก ถัดไปขางในจะเปนมีโซคารป (mesocarp) หรือใยมะพราว ถัดไปขางในอีกเปนสวนเอน
โดคารป (endocarp) หรือกะลามะพราว ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบดวยรูสีคล้ําอยูทั้งหมด 3 รู ไวสําหรับการงอกใน
กระบวนการเติบโตของมะพราว ถัดจากสวนเอนโดคารปเขาไปจะเปนสวนเอนโดสเปรม หรือท่ีเรียกโดยทั่วไปวาเนื้อ
มะพราว ซึ่งภายในมะพราวจะมีน้ํามะพราวโดยที่น้ํามะพราวเกิดจากเอนโดสเปรมของมะพราวซึ่งจะมีเอนโดสเปรม
ทั้งชนิดของแข็งและของเหลว คือ เอนโดสเปรมของแข็งจะเปนสวนของเนื้อมะพราว และเอนโดสเปรมของเหลวจะ
เปนสวนของน้ํามะพราว เมื่อมะพราวแกข้ึนไปจะเกิดกระบวนการที่เอนโดสเปรมจะดูดเอาน้ํามะพราวไปหมดเพื่อใช
ในการเจริญเติบโตตอไป 

ลักษณะทั่วไปของมะพราวจะลําตนมีลําตนเดียว ไมแตกแขนง มีรอยแผลจากการหลุดรวงของใบตลอดลําตน 
สามารถคํานวณอายุของตนมะพราวไดจากรอยแผลนี้โดยที่ในหนึ่งปมะพราวจะสรางใบประมาณ 12- 14 ใบ ดังนั้น
ในหนึ่งปจะทําใหมีรอยแผลที่ลําตนประมาณ 12 – 14 รอยแผล 

ใบมะพราวจะเปนใบประกอบออกอยูตามสวนของลําตนซึ่งประกอบดวยกานทาง ( rechis) มีขนาดใหญ
และยาวและมีใบยอย (leaflet) บนกานทางประมาณ 200 – 250 ใบ 

ดอกออกเปนชอชนิดพานิเคิล มีทั้งดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูในชอเดียวกัน ดอกมีกลีบดอก 6 กลีบ          
โดยที่มีสีครีมหรือสีเหลืองนวลไมมีกานดอกยอย ดอกตัวเมียจะมีกลีบดอกหนาและแข็งกวากลีบดอกตัวผู 
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ผลของมะพราวเปนชนิดไฟบรัสดรุป (fibrous drupe) เรียกวา นัท (nut) มีเปลือก 3 ชั้นคือ 
1. เปลือกชั้นนอก (exocarp) เปนเสนใยจะมีลักษณะท่ีเหนียวและแข็ง เมื่อแกลงอาจมีสีเขียว แดง เหลือง

หรือน้ําตาล 
2. เปลือกชั้นกลาง (mesocarp) มีลักษณะเปนเสนใย มีความหนาพอประมาณ 
3. เปลือกชั้นใน (endocarp) มีลักษณะแข็งหรือที่เรียกกันวา กะลา (shell) 
เมล็ด (seed of kernel) คือ เนื้อมะพราว ภายในเมล็ดเปนชอกลวงขณะผลออนจะมีน้ําอยูเต็ม เม่ือผลแก

ทําใหน้ํามะพราวเกิดการแหงไปบางสวน 
พันธุของมะพราวเปนพืชผสมขามพันธุ แตละตนจึงไมเปนพันธุแทซึ่งอาศัยหลักทางการผสมพันธุที่เปนไป

โดยธรรมชาติ อาจแบงมะพราวออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทตนเตี้ยและประเภทตนสูง 
ประเภทตนเตี้ย โดยที่มะพราวประเภทนี้จะมีการผสมตัวเองคอนขางสูงจึงมักใหผลดกและไมคอยกลาย

พันธุ สวนใหญนิยมปลูกไวเพื่อรับประทานผลออน ลักษณะท่ัวไปของประเภทตนเต้ียจะมีลักษณะลําตนเล็ก โคนตน
ไมมีสะโพก ตนเตี้ยโดยท่ีโตเต็มที่จะสูงไดประมาณ 12 เมตร ทางใบสั้น มะพราวประเภทตนเตี้ยมีหลายสายพันธุ แต
ละพันธุจะมีลักษณะที่แตกตางกัน เชน เปลือกสีเขียวเหลืองนวล (สีงาชาง) สีน้ําตาลแดง หรือสีสม น้ํามะพราว
ประเภทนี้จะมีรสหวาน มีกลิ่นหอม มะพราวตนเตี้ยทุกพันธุจะมีผลขนาดเล็ก ซึ่งไดแกพันธุ นกคุม หมูสีเขียว หมูสี
เหลือง หรือนาฬิกา มะพราวเตี้ย น้ําหอม และมะพราวไฟ  

ประเภทตนสูง ตามปกติแลวมะพราวตนสูงจะผสมขามพันธุ คือ ในแตละชอดอกหนึ่งๆ ดอกตัวผูจะคอยๆ 
ทยอยบาน และรวงหลนไปหมดกอนที่ดอกตัวเมียจะเร่ิมบาน จึงทําใหไมมีโอกาสผสมในตัวเองได มะพราวประเภท
นี้เปนมะพราวเศรษฐกิจสวนใหญปลูกเปนสวนอาชีพเพ่ือใชเนื้อจากผลแกไปประกอบอาหาร หรือเพื่อทํามะพราว
แหงใชในอุตสาหกรรมน้ํามันพืช ลักษณะท่ัวไปของมะพราวประเภทตนสูง ลําตนใหญ โคนตนมีสะโพกใหญ ตนสูง 
โตเต็มที่สูงประมาณ 18 เมตร ทางใบใหญและยาว มะพราวตนสูงจะมีผลโตที่มีลักษณะเนื้อหนาทําใหมีปริมาณเนื้อ
มาก ลักษณะภายนอกของผลมีหลายรูปทรงที่แตกตางกัน บางพันธุเปลือกของมะพราวมีลักษณะพิเศษ คือ ในขณะ
ที่ผลยังไมแก เปลือกตอนสวนหัวจะมีรสหวานใชรับประทานได จึงมีชื่อเรียกตางๆ กัน ไดแกพันธุกะโหลก มะพราว
ใหญ มะพราวกลาง ปากจก ทะลายรอย เปลือกหวานและมะแพรว  

กระบวนการสกัดแบบเปยก (Wet extraction) เปนกระบวนการโดยเฉพาะในการผลิตน้ํามันมะพราวดวย
การทําลายการเกิดอิมัลชันในน้ํากะทิ โดยธรรมชาติแลวการทําลายการเกิดอิมัลชันในน้ํากะทิเกิดคอนขางยาก
เพราะวาอิมัลชันในน้ํากะทิมีความคงตัวสูง กระบวนการทําลายความคงตัวของอิมัลชันสามารถทําไดโดยผานกลไก
ทั้งหมดสามขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งคือการทําใหเกิดครีมโดยการกระทําจากแรงโนมถวงที่เกิดขึ้นทําใหเกิดชั้นของ
สารละลายสองชั้นโดยที่สารละลายที่อยูดานบนมีความถวงจําเพาะต่ํา สวนสารละลายท่ีอยูดานลางจะมีความ
ถวงจําเพาะสูง จากนั้นขั้นตอนที่สองเกิดกระบวนการรวมกันของตะกอนซ่ึงเฟสของน้ํามันเกิดการรวมกันเปนกลุมท่ี
ไมกอใหเกิดการรบกวนจากตะกอนที่อยูลอมรอบเฟสของน้ํามัน ในขั้นตอนสุดทายเกิดการเชื่อมตอกันของตะกอน 
ในระหวางขั้นตอนนี้ตะกอนอาจเกิดการแตกออกแลวทําการแยกน้ํามันออกจากชั้นของสารละลาย  

กระบวนการการสกัดแบบเปยก (Wet extraction) เปนกระบวนการที่นาสนใจเนื่องจากมีการใชน้ําโดยไม
มีการใชสารเคมีอื่นที่สงผลตอสิ่งแวดลอมซึ่งเปนมิตรมากกวาการสกัดดวยตัวทําละลาย วิธีการนี้เปนวิธีที่งายซ่ึง
สามารถดําเนินการดวยตนเองสําหรับผูที่สนใจในการผลิตน้ํามันมะพราวธรรมชาติใชเอง 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
ศึกษาปจจัยของชนิดตัวทําละลายท่ีอุณหภูมิหองและสัดสวนของนํ้ากะทิที่เกิดจากการผสมระหวางตัวทํา

ละลายกับเนื้อมะพราวที่สงผลตอเปอรเซ็นตของผลผลิตน้ํามันมะพราว โดยวิธีการสกัดน้ํามันมะพราวดวย วิธีการ
สกัดแบบเปยก (Wet extraction) 
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ขอบเขตการศึกษา 
ขั้นตอนการสกัดน้ํามันมะพราวโดยเร่ิมจากการเตรียมเนื้อมะพราวแกขูดโดยเริ่มตนจากการเลือกมะพราว

แกแลวทําการปอกเปลือกมะพราวจนเหลือเนื้อมะพราวสีขาวตอจากนั้นขูดเนื้อมะพราวดวยเครื่องขูดจนไดเนื้อ
มะพราวแกขูด จากนั้นนําเน้ือมะพราวแกขูดที่ไดมาสกัดโดยใชน้ําและเอทิลแอลกอฮอล 37 vol% ชนิดรับประทาน
ไดเปนตัวทําละลายโดยทดลองในสัดสวนของน้ํากะทิที่เกิดจากการผสมระหวางตัวทําละลายกับเนื้อมะพราวที่
ตางกันที่อุณหภูมิหองเพ่ือทดสอบหาปริมาณผลผลิตน้ํามันมะพราว ท่ีมากท่ีสุดดวยการสกัดแบบเปยก                   
(Wet extraction) 
 

วิธีทําการทดลอง 
วิธีทําการทดลองเพื่อสกัดน้ํามันมะพราวดวยการสกัดแบบเปยก (Wet extraction)  

 1. เบื้องตนเลือกมะพราวแกแลวทําการปอกเปลือกมะพราวจนเหลือเนื้อมะพราวสีขาวตอจากนั้นขูดเนื้อ
มะพราวดวยเคร่ืองขูดจนไดเนื้อมะพราวแกขูด 

 2. ถัดไปนําเนื้อมะพราวแกขูดโดยใชเนื้อมะพราวผสมกับสารละลายในสัดสวน 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 
1:6, 1:7, 1:8, 1:9 และ 1:10 ตามลําดับ (สารละลายที่ใชในการทดลองประกอบดวยน้ําและ 37 vol% แอลกอฮอล
ชนิดรับประทานไดตามลําดับของชุดการทดลอง) โดยท่ีทําการสกัดดวยสารละลายที่อุณหภูมิหอง จากนั้นทําซ้ํา
จํานวน 4 คร้ังของการทดลองในแตละชุดการทดลอง 
 3. ถัดไปนําน้ํากะทิที่ไดมาใสกรวยกรองแลวกรองดวยกระดาษกรองเพ่ือแยกเนื้อมะพราวออกจากน้ํากะทิ
จากนั้นนําน้ํากะทิที่ไดใสในภาชนะที่มีฝาปด 

 4. ปดฝาต้ังวางไวในหองอุณหภูมิหองเปนเวลาประมาณ 9-18 ชั่วโมง เพื่อใหเกิดกระบวนการแยกชั้นโดย
ชัดเจนระหวางชั้นน้ํามันกับชั้นน้ํา 

 5. เม่ือเกิดการแยกชั้นโดยสมบูรณจึงทําการแยกชั้นของน้ํามันมะพราวออกมา ขั้นตอนถัดไปจึงนําชั้น
น้ํามันที่ไดกรองเพ่ือใหชั้นน้ํามันมีความใสขึ้น 
 6. ถัดไปทําการเอาน้ําที่หลงเหลือออกจากน้ํามันมะพราวที่ติดมาโดยนําน้ํามันมะพราวที่ไดขางตนนําไปตั้ง
บนอางน้ํารอนจนน้ําระเหยออกจากนํ้ามันจนหมดจะไดน้ํามันมะพราวที่ปราศจากน้ําเปนผลผลิต 
 7. วัดปริมาตรของผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวที่ไดจากการทดลองแลวทําการบันทึกผลการทดลอง 
 8. บันทึกน้ําหนักของผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวที่ไดจากการทดลอง 
 9. ถัดไปแปลงผลการทดลองใหอยูในคา %w/w ของผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวที่ไดจากการทดลอง 
 10. วิเคราะหเพื่อแสดงผลทางสถิติเชนคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรายงานผลในรูปของกราฟเพื่อ
ใชประกอบในสรุปผลการทดลอง 
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ผลการทดลอง 
ตารางบันทึกสรุปผลการทดลองของอิทธิพลจากตัวทําละลายนํ้าที่สงผลตอปริมาณของนํ้ามันมะพราวจากวิธี 
wet extraction ท่ีอุณหภูมิหอง 
 

สัดสวนมะพราวขูดตอ
สารละลายน้ํา 

ปริมาณของน้ํามนั
มะพราว (mL) 

ปริมาณของน้ํามนั
มะพราว (g) 

ปริมาณของน้ํามนั
มะพราว (%w/w) 

1:1 3.6 2.8 5.7 

1:2 3.6 2.8 5.7 

1:3 5.8 4.6 9.2 

1:4 5.0 4.0 8.1 

1:5 2.8 2.2 4.4 

1:6 7.1 5.7 11.4 

1:7 4.0 3.2 6.5 

1:8 4.0 3.2 6.5 

1:9 2.2 1.7 3.5 

1:10 4.6 3.6 7.3 

 
จากผลการทดลองปริมาณผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวจากการสกัดน้ํามันมะพราวดวยวิธี wet extraction 

ในหนวยมิลลิลิตร สามารถนําไปวิเคราะหเพื่อรายงานผลปริมาณผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวในหนวยกรัมซึ่งเปน
น้ําหนักของผลิตภัณฑโดยอาศัยคาความหนาแนนของน้ํามันมะพราวที่ไดจากการทดลอง จากนั้นนําไปคํานวณหา
รอยละโดยน้ําหนักของผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวที่ไดมาจากผลการทดลองโดยการเปรียบเทียบระหวางน้ําหนักของ
น้ํามันมะพราวที่ไดจากการทดลองตอน้ําหนักของมะพราว จากตารางบันทึกสรุปผลการทดลองของอิทธิพลจากตัว
ทําละลายน้ําที่สงผลตอปริมาณของน้ํามันมะพราวจากวิธี wet extraction ท่ีอุณหภูมิหองแสดงใหเห็นวาแนวโนม
ของปริมาณน้ํามันมะพราวจะเพิ่มข้ึนเม่ือเพิ่มสัดสวนตัวทําละลายน้ําจากสัดสวนมะพราวขูดตอสารละลายน้ําเทากับ 
1:1 ถึง 1:6 และมีแนวโนมของปริมาณน้ํามันมะพราวจะลดลงเมื่อลดสัดสวนตัวทําละลายน้ําจากสัดสวนมะพราวขูด
ตอสารละลายน้ําเทากับ 1:10 ถึง 1:6 
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ตารางบันทึกสรุปผลการทดลองของอิทธิพลจากตัวทําละลาย 37 vol% แอลกอฮอลที่สงผลตอปริมาณของ
น้ํามันมะพราวจากวิธี wet extraction ที่อุณหภูมิหอง 
 

สัดสวนมะพราวขูดตอ
สารละลาย 37 vol% 

แอลกอฮอล 

ปริมาณของน้ํามนั
มะพราว (mL) 

ปริมาณของน้ํามนั
มะพราว (g) 

ปริมาณของน้ํามนั
มะพราว (%w/w) 

1:1 3.1 2.5 5.0 

1:2 3.5 2.8 5.7 

1:3 1.0 0.8 1.7 

1:4 3.0 2.4 4.9 

1:5 2.4 1.9 3.9 

1:6 4.2 3.3 6.7 

1:7 4.4 3.5 7.0 

1:8 1.1 0.9 1.8 

1:9 1.0 0.8 1.7 

1:10 0.1 0.1 0.2 

 
จากผลการทดลองปริมาณผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวจากการสกัดน้ํามันมะพราวดวยวิธี wet extraction 

ในหนวยมิลลิลิตร สามารถนําไปวิเคราะหเพื่อรายงานผลปริมาณผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวในหนวยกรัมซ่ึงเปน
น้ําหนักของผลิตภัณฑโดยอาศัยคาความหนาแนนของน้ํามันมะพราวที่ไดจากการทดลอง จากนั้นนําไปคํานวณหา
รอยละโดยน้ําหนักของผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวที่ไดมาจากผลการทดลองโดยการเปรียบเทียบระหวางน้ําหนักของ
น้ํามันมะพราวที่ไดจากการทดลองตอน้ําหนักของมะพราว จากตารางบันทึกสรุปผลการทดลองของอิทธิพลจากตัว
ทําละลาย 37 vol% แอลกอฮอลที่สงผลตอปริมาณของน้ํามันมะพราวจากวิธี wet extraction ท่ีอุณหภูมิหอง
แสดงใหเห็นวาแนวโนมของปริมาณน้ํามันมะพราวจะเพิ่มข้ึนเมื่อเพ่ิมสัดสวนตัวทําละลาย 37 vol% แอลกอฮอล
จากสัดสวนมะพราวขูดตอสารละลาย 37 vol% แอลกอฮอลเทากับ 1:3 ถึง 1:7 และมีแนวโนมของปริมาณน้ํามัน
มะพราวจะลดลงเมื่อลดสัดสวนตัวทําละลาย 37 vol% แอลกอฮอลจากสัดสวนมะพราวขูดตอสารละลาย 37 vol% 
แอลกอฮอลเทากับ 1:10 ถึง 1:7 
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สรุปผลการวิจัย 
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สัดสวนมะพราวขูดตอสารละลายนํ้า

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางรอยละน้ําหนักของน้ํามันมะพราวกับสัดสวนมะพราวขูดตอสารละลายนํ้าท่ี
อุณหภูมิหอง (องศาเซลเซียส)

 
จากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางรอยละน้ําหนักของน้ํามันมะพราวกับสัดสวนมะพราวขูดตอ

สารละลายน้ําที่อุณหภูมิหองแสดงใหเห็นวาที่สัดสวนของ 1 สวนของมะพราวขูดตอ 6 สวนของสารละลายน้ําจะให
ผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวเทากับ 11.4 %w/w ซ่ึงเปนปริมาณท่ีมากท่ีสุดเม่ือใชสารละลายน้ําในการสกัดน้ํามัน
มะพราวดวยวิธี wet extraction 

 

 
จากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางรอยละน้ําหนักของน้ํามันมะพราวกับสัดสวนมะพราวขูดตอ

สารละลาย 37 vol% แอลกอฮอลที่อุณหภูมิหองแสดงใหเห็นวาท่ีสัดสวนของ 1 สวนของมะพราวขูดตอ 7 สวนของ
สารละลาย 37 vol% แอลกอฮอลจะใหผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวเทากับ 7.0 %w/w ซ่ึงเปนปริมาณที่มากที่สุดเมื่อ
ใชสารละลาย 37 vol% แอลกอฮอลในการสกัดน้ํามันมะพราวดวยวิธี wet extraction 

จากการทดลองของปจจัยของชนิดตัวทําละลายน้ําหรือตัวทําละลาย 37 vol% แอลกอฮอลที่อุณหภูมิหอง
ของน้ํากะทิที่เกิดจากการผสมระหวางตัวทําละลายกับเนื้อมะพราวขูดท่ีสงผลตอเปอรเซ็นตของผลผลิตน้ํามัน
มะพราวโดยที่รอยละน้ําหนักของน้ํามันมะพราวในสารละลายน้ําที่อุณหภูมิหองที่สัดสวนของ 1 สวนของมะพราวขูด
ตอ 6 สวนของสารละลายน้ําจะใหผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวเทากับ 11.4 %w/w ซึ่งมากกวารอยละน้ําหนักของ
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น้ํามันมะพราวในสารละลาย 37 vol% แอลกอฮอลที่อุณหภูมิหองที่สัดสวนของ 1 สวนของมะพราวขูดตอ 7 สวน
ของสารละลาย 37 vol% แอลกอฮอลจะใหผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวเทากับ 7.0 %w/w โดยวิธีการสกัดน้ํามัน
มะพราวดวยวิธีการสกัดแบบเปยก (Wet extraction) และสัดสวนท่ีเหมาะสมระหวางสัดสวนมะพราวตอ
สารละลายที่อุณหภูมิหองอยูระหวาง 1:6 ถึง 1:7 ซ่ึงใหผลิตภัณฑน้ํามันมะพราวมากที่สุด 

จากการทดลองของปจจัยของชนิดตัวทําละลายของงานวิจัยนี้เปนเพียงตัวแปรเดียวที่สงผลตอปริมาณของ
น้ํามันมะพราวจากวิธีการสกัดแตมีปจจัยอื่นที่สงผลตอปริมาณของน้ํามันมะพราวจากวิธีการสกัดคืออุณหภูมิและ
สารละลายผสม เปนตน ซึ่งเปนตัวแปรท่ีสําคัญอยางมาก เพราะฉะนั้นจึงตองนํามาประกอบการตัดสินใจของตัวแปร
อื่นที่ตองศึกษาตอเนื่องในงานวิจัยถัดไปโดยมีปจจัยเรื่องอุณหภูมิประกอบและสารละลายผสม โดยผลการทดลอง
จากงานวิจัยฉบับนี้มีสวนสําคัญในการกําหนดแนวทางในการทดลองผานตัวแปรอ่ืนถัดไปท่ีมีปจจัยดานอุณหภูมิและ
สารละลายผสมเกี่ยวของ ขอมูลผลการทดลองจากปจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชดานการผลิตน้ํามัน
มะพราวระดับครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดซ่ึงเปนประโยชนตอผูนําขอมูลดังกลาวไป
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสภาวะท่ีดีที่สุดเพื่อสกัดน้ํามันมะพราว 
 

ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาอิทธิพลจากตัวทําละลายท่ีสงผลตอปริมาณของน้ํามันมะพราวจากวิธี wet extraction เปน
ปจจัยหลักที่สงผลตอปริมาณน้ํามันมะพราวแตมีตัวแปรอื่นที่สงผลตอปริมาณน้ํามันมะพราวที่ได ขอมูลในการวิจัย
คร้ังนี้เปนขอมูลเบื้องตนที่นําไปสูการเลือกตัวทําละลายที่เหมาะสมในสัดสวนท่ีเหมาะสมของการผลิตน้ํามันมะพราว
ในระดับครัวเรือน หัวขอวิจัยที่ควรทําตอไปเพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่สงผลตอปริมาณของน้ํามันมะพราวจาก
วิธีการสกัด (Temperature effect of extraction on the quantity of coconut oil) 
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การควบคุมเคร่ืองใหอาหารเปดอัตโนมัติ 

APPLICATION OF MICROCONTROLLER TECHNOLOGY IN THE AUTOMATIC

DUCK FEEDING CONTROL. A PROTOTYPE SYSTEM

ผูวิจัย ณัฐพล  หลอนิล
เทพพิทักษ  อิ่มอาเทศ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

บทคัดยอ 
 การประยุกตใชเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร ในการควบคุมเคร่ืองใหอาหารเปดอัตโนมัติ และสราง
ระบบตนแบบเพื่อแสดงการทํางานของระบบเคร่ืองใหอาหารเปดอัตโนมัติ เพ่ือใหเกิดความสะดวกสบายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชงานเครื่องใหอาหารเปด การทํางานของระบบควบคุมเคร่ืองใหอาหารเปดอัตโนมัติโดยการรับ
ขอมูลจากเวลาเคลื่อนที่ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร และไมโครคอนโทรลเลอรทําการประมวลผลเพ่ือสั่งใหเครื่องให
อาหารเปดทํางานดวยสัญญาณการควบคุมจากไมโครคอนโทรลเลอร ระบบการทํางานนั้นพัฒนาจากโปรแกรม 
ภาษาซี บนอาดูโน และจัดทําเปนระบบตนแบบแสดงการทํางานของระบบ ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังนี้ (1) 
ดานอุปกรณเครื่องใหอาหารเปด ในการทํางานจะตองไดรับกระแสไฟจากรีเลย ซ่ึงพบวาเครื่องใหอาหารเปด
อัตโนมัติจะทํางานก็ตอเมื่อรันขอมูลโคดเขาไปในบอรด Arduino Uno R3 (2) ดานของบอรด Arduino Uno R3 
ซึ่งจะทําหนาที่ในการควบคุมการทํางานและการประมวลผลการทํางานของเครื่องใหอาหาร เปด และ รีเลย โดย
อุปกรณจะมีการถูกกําหนดคาในการเปด-ปด (3) ดานอุปกรณ Relay ซ่ึงมีหนาที่ตัดตอวงจรแบบเดียวกับสวิทซ โดย
ควบคุมการทํางานดวยไฟฟา Relay โดยมีรูปรางหนาตาแตกตางกันออกไปแตมีหลักการทํางานที่คลายคลึงกัน 
สําหรับการนํา Relay ไปในงานจะใชในการตัดตอวงจร และระบบการทํางานนั้นไดทํางานตรงตามวัตถุประสงค
เปาหมายที่ไดวางไว 

คําสําคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร รีเลย 

Abstract 

Application of microcontroller technology in the automatic duck feeding control. A
prototype system was created to show the automatic duck feeding system. This makes the 
duck feeder more comfortable and more efficient. Operation of automated duck feed control 
systems by receiving data from moving time to the microcontroller and the microcontroller is 
processing to instruct the duck feeder to operate with the control signal from the 
microcontroller. The system is developed from the C programming language on Aduino and 
is a prototype of the system. The results of the data analysis are as follows;

 (1) Duck feeder equipment. In operation, the relay must be powered by a relay. It was 
found that the automatic duck feeder runs only when the code is entered into the Arduino Uno 
R3 board. 
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 (2) Arduino Uno R3 board, which controls the operation and processing of the 
machine. Duck and relay devices are configured in turn-on.

(3) Relay equipment, which has the same circuit switching function. By controlling 
the electrical work of the Relay with different appearance, but with a similar working 
principle for Relay to work in the circuit. And the system works exactly as intended. 

Keywords : microcontroller relay

 

บทนํา 
 งานวิจัยนี้จัดทํา เคร่ืองใหอาหารเปดอัตโนมัติโดยการควบคุมเวลาในการใหอาหาร เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหเกษตรกรในการใหอาหารเปดและยังลดเวลาในการใหอาหารเปดเนื่องจากเครื่องใหอาหารเปดสามารถ
ทํางานและหยุดทํางานไดเองเม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด เหมาะสําหรับเกษตรกรผูที่เลี้ยงเปดจํานวนมาก ใชงานงายและ
ราคาประหยัด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อสรางความสะดวก และ ประหยัดเวลาในการใหอาหารเปดแกเกษตรกร 
2. เพื่อพัฒนาเครื่องใหอาหารเปดอัตโนมัติ 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. สามารถตั้งเวลาในการใหอาหารเปดแบบอัตโนมัติได 
 2. สามารถกําหนดปริมาณอาหารที่ใหเปดได 
 

อุปกรณที่ใชในระบบควบคุมระบบเปด-ปดไฟฟาภายในบาน 
 Limit Switch Sensor เปนอุปกรณสําคัญที่ใชงานอุตสาหกรรมในระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติซึ่ง
สามารถ แบงแยกตามลักษณะการใชงานและคุณสมบัติที่ได คือ 
 Limit Switch (สวิทซจํากัดระยะ) การทํางานจะอาศัยแรงกดจากภายนอกมากระทํา เชน วางของทับท่ี
ปุมกด หรือ ลูกเบี้ยวมาชนท่ีปุมกด 
 
  
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 Node MCU ESP8266 
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Relay Output – Input  
 รีเลย (Relay) เปนอุปกรณไฟฟาชนิดหนึ่ง ซึ่งทําหนาที่ตัดตอวงจรแบบเดียวกับสวิตช โดยควบคุมการ
ทํางานดวยไฟฟา Relay มีหลายประเภท ตั้งแต Relay ขนาดเล็กท่ีใชในงานอิเล็กทรอนิกสทั่วไป จนถึง Relay 
ขนาดใหญที่ใชในงานไฟฟาแรงสูง โดยมีรูปรางหนาตาแตกตางกันออกไป แตมีหลักการทํางานท่ีคลายคลึงกัน 
สําหรับการนํา Relay ไปใชงาน จะใชในการตัดตอวงจร ทั้งนี้  Relay ยังสามารถเลือกใชงานไดหลากหลาย
รูปแบบ รีเลย (Relay) เปนอุปกรณไฟฟาชนิดหนึ่ง ซึ่งทําหนาที่ตัดตอวงจรแบบเดียวกับสวิตช โดยควบคุมการ
ทํางานดวยไฟฟา Relay มีหลายประเภท ตั้งแต Relay ขนาดเล็กท่ีใชในงานอิเล็กทรอนิกสทั่วไป จนถึง Relay 
ขนาดใหญที่ใชในงานไฟฟาแรงสูง โดยมีรูปรางหนาตาแตกตางกันออกไป แตมีหลักการทํางานท่ีคลายคลึงกัน 
สําหรับการนํา Relay ไปใชงาน จะใชในการตัดตอวงจร ทั้งนี้ Relay ยังสามารถเลือกใชงานไดหลากหลายรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 2 Relay Output – Input 
 
Module นาฬิกา RTC DS 3231 
 โมดูลนาฬิกา DS3231 module ความแมนยําสูง RTC DS3231 AT24C32 IIC Module 
Precision Clock Module for Arduino DS3231 module เปนโมดูนาฬิกาแบบเวลาจริง RTC (Real Time 
Clock) ท่ีมีความถูกตองแมนยําสูงเพราะขางในมีวงจรวัดอุณหภูมิ เพ่ือนําอุณหภูมิจากสภาพแวดลอมมาคํานวณ
ชดเชยความถี่ของ Crystal ที่ถูกรบกวนจากอุณหภูมิภายนอก มาพรอมแบตเตอรรี่ ใชงานไดแมไมมีแหลงจายไฟ
จากภายนอก สามารถต้ังคา วัน เวลา ไดอยางงาย มีไลบารีมาพรอมใชงาน สามารถเลือกแสดงผลเวลาแบบ 24 
ชั่วโมงหรือแบบ 12 ชั่วโมง 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 Module RTC DS 3231 
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มอเตอร 
 มอเตอร เปนเครื่องกลไฟฟาที่ทาหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล โดยสรางมอเตอรจะ
เหมือนกับเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงทุกอยางจะมีขอแตกตางออกไปบางก็เพียงเล็กนอยเทานั้นท้ังนี้เพราะวา
สภาพที่นํามาใชงานแตกตางกันหลักการทางานของมอเตอร เมื่อมีกระแสไฟในขดลวดตัวนําที่พันอยูบนแกนอาร
เมเจอร จะเกิดสันแรงแมเหล็กรอบๆตัวนําและทําปฏิกิริยาเสนแรงแมเหล็กที่เกิดจากขั้วแมเหล็กของมอเตอร ทําให
เกิดแรงผลักขึ้นบนตัวนําทําใหอารเมเจอรหมุนได 

ภาพที่ 4 มอรเตอร 

Arduino  
 Arduino (อานวาอา-ดู-อิ-โนหรือจะเรียกวาอาดุยโน) คือ ไมโครคอนโทรลเลอร ชนิดหนึ่ง ซ่ึงเปนแบบท่ี
เรียกวา Open Hardware กลาวคือ Arduino อุปกรณที่มีแบบสวนประกอบเปนมาตรฐานท่ีเปดเผย หมายความวา 
สามารถทําเองโดยใชแบบท่ีมีการเปดเผยทั่วไปก็ได หรือสามารถซื้อหาไดงาย มีราคาถูก มีซอฟตแวรใหใชงานฟรี  
สามารถนําไปใชงานทั่วไปหรือแบบธุรกิจไดโดยไมตองเสียคาลิขสิทธิ์ เปนรูปแบบที่มีขอมูลมากท่ีสุดบนอินเตอรเน็ต 
การพัฒนาก็งาย เพราะมีตัวอยางมากมาย และไมตองเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Low Level หมายความวาสามารถ
ใชคําสั่งเขียนโปรแกรมไดเสมือนโปรแกรมภาษาช้ันสูงท่ัวไป 
โดย Arduino Platform ประกอบไปดวย 
1. สวนที่เปนฮารดแวร (Hardware)
 บอรดอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร (MCU)เปนชิ้นสวนหลัก ถูกนํามาประกอบรวมกับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพื่อใหงายตอการใชงาน หรือท่ีเรียกกันวา บอรด Arduino โดยบอรด Arduino เองก็มี
หลายรุนใหเลือกใช โดยในแตละรุนอาจมีความแตกตางกันในเรื่องของขนาดของบอรด หรือสเปค เชน จํานวนของ
ขารับสงสัญญาณ, แรงดันไฟที่ใช, ประสิทธิภาพของ MCU เปนตน 
2. สวนที่เปนซอฟตแวร (Software)

ภาษา Arduino (ซึ่งจริงๆ แลวก็คือ ภาษา C/C++) ใชสําหรับเขียนโปรแกรมควบคุม MCU Arduino IDE  
เปนเครื่องมือสําหรับเขียนโปรแกรมดวยภาษา Arduino คอมไพลโปรแกรม (Compile) และอัปโหลดโปรแกรมลง
บอรด (Upload) 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 นายเกียรติศักด์ิ อยูดี (2555) นําเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องใหอาหารเม็ดอัตโนมัติ เพ่ือชวย
อํานวยความสะดวกในการใหอาหารสัตว เพ่ือลดเวลาในการทํางาน โดยเครื่องใหอาหารเม็ดอัตโนมัตินี้สามารถต้ัง
โปรแกรมเพ่ือกําหนดเวลาในการทํางานใหอาหารในแตละวันได ซึ่งสามารถกําหนดเวลาเปนนาทีตอครั้ง ภายในหนึ่ง
วันสามารถใหอาหารไดมากกวาหนึ่งคร้ัง 
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 จิรภาส ทองเต็ม (2558) พัฒนาและออกแบบระบบใหอาหารสัตวเลี้ยงอัตโนมัติดวยราสเบอรรี่พาย 
วัตถุประสงคของระบบออโตเมติกบอกฟด เปนระบบใหอาหารสัตวเลี้ยงอัตโนมัติดวยราสเบอรรี่พาย โดยสรางระบบ
เพื่อเปนเครื่องมือชวยจัดสรรอาหารประเภทเม็ดใหกับสัตวเลี้ยง  การใชงานของระบบนี้จะใชคําสั่งการผานเว็บ
เบราวเซอร สะดวกตอการใช มีประสิทธิภาพในการจัดสรรอาหาร และลดปญหาทางสุขภาพ พรอมดูแลสัตวเลี้ยงได 

ศรุต ศรีชุติกุล และประสิทธิ ทางชัยภูมิ (2559) พัฒนาและออกแบบเครื่องใหอาหารปลาพรอมบอกระดับ
ออกซิเจนในน้ํา ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้พบวาเครื่องใหอาหารปลาพรอมบอกระดับออกซิเจนในน้ําสามารถใหอาหาร
ปลาและบอกระดับออกซิเจนในน้ําได ซึ่งจะชวยลดความผิดพลาดในการใหอาหารปลาได 

  
ภาพรวมของระบบ 
 การทํางานของระบบที่แสดงไวตามภาพท่ี 3 เปนการแสดงการทํางานผานระบบเครือขายโดยตัวอุปกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 5 หลักการทํางานของระบบ 
 
จากภาพที่ 5 แบงการทํางานออกเปน 2 สวนดังนี้  
1. สวนของโมเดล และแผงควบคุม 
 - ใชบอรด Node MCU การควบคุม (Node MCU ESP8266) 
 - ใช Module นาฬิกา RTC DS 3231 โดยต้ังเวลาผาน Keypat 
2. สวนของกลไกการทํางาน 
 - ใชมอเตอร ในการหมุนเฟองถาดใสอาหาร   
 - ใช Limit Switch ในการหยุดการทํางานเมื่อถาดใสอาหารไปถึง Limit Switch จะทําการหยุดเครื่องใส
อาหารและทําใหมอเตอรหมุนฟนเฟองกลับถึงถาดอาหารกลับมาท่ีเดิม  
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เคร่ืองใหอาหารเปดอัตโนมัติ 
 
            
    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 เครื่องใหอาหารเปดอัตโนมัต ิ
 

ผลการวิจัย 
 การทํางานของระบบควบคุมเคร่ืองใหอาหารเปดอัตโนมัติโดยการรับขอมูลจากเวลาเคล่ือนที่ไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร และไมโครคอนโทรลเลอรทําการประมวลผลเพื่อสั่งใหเครื่องใหอาหาร เปดทํางานดวย
สัญญาณการควบคุมจากไมโครคอนโทรลเลอร ระบบการทํางานนั้นพัฒนาจากโปรแกรม ภาษาซี บนอาดูโน และ
จัดทําเปนระบบตนแบบแสดงการทํางานของระบบ ในการทํางานจะตองไดรับกระแสไฟจากรีเลย ซึ่งพบวาเครื่องให
อาหารเปดอัตโนมัติจะทํางานก็ตอเมื่อรันขอมูลโคดเขาไปในบอรด Arduino Uno R3 ดานของบอรด Arduino 
Uno R3 ซ่ึงจะทําหนาที่ในการควบคุมการทํางานและการประมวลผลการทํางานของเคร่ืองใหอาหารเปด และ รีเลย 
โดยอุปกรณจะมีการถูกกําหนดคาในการเปด-ปด นํา Relay ไปในงานจะใชในการตัดตอวงจร และระบบการทํางาน
นั้นไดทํางานตรงตามวัตถุประสงคเปาหมายที่ไดวางไว 
 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
ในการออกแบบและการพัฒนาเคร่ืองใหอาหารเปดอัตโนมัติการประยุกตใชเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร 

ในการคบคุมเคร่ืองใหอาหารเปดอัตโนมัติ และสรางระบบตนแบบเพื่อแสดงการทํางานของระบบเครื่องใหอาหาร
เปดอัตโนมัติ เพื่อใหเกิดความสะดวกสบายและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานเครื่องใหอาหารเปดสามารถนําไป
ปรับใชกับสัตวเลี้ยงชนิดอื่นๆไดอีกมากมายทั้งในสวนของปริมาณอาหารและจํานวนครั้งที่ใหตอวันตามความ
ตองการของเกษตรกร โดยที่สามารถนําไปปรับใชกับการใสปุยหรือสารเคมีอันตรายไดอีกดวย 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนไดออกแบบและพัฒนา
โดยเครื่องใหอาหารเปดอัตโนมัติโดยการรับขอมูลจากเวลาเคลื่อนที่ ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร  และ
ไมโครคอนโทรลเลอรทําการประมวลผลเพื่อสั่งใหเครื่องใหอาหาร เปดทํางานดวยสัญญาณการควบคุมจาก
ไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งสอดคลองกับ เกียรติศักดิ์ อยูดี (2555) ที่ไดทําการออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องให
อาหารเม็ดอัตโนมัติ และงานวิจัยของ จิรภาส ทองเต็ม (2558) ท่ีไดทําการพัฒนาระบบใหอาหารสัตวเลี้ยงอัตโนมัติ
ดวยราสเบอรรี่พาย รวมถึงงานวิจัยของ ศรุต ศรีชุติกุล และประสิทธิ ทางชัยภูมิ (2559) พัฒนาและออกแบบระบบ
เครื่องใหอาหารปลาพรอมบอกระดับออกซิเจนในน้ํา 
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การควบคุมพฤตกิรรมการอัดรดีข้ึนรูปอลูมิเนียมอลัลอยชนิด 6063 ท่ีมีลักษณะโปรไฟลแบบผสม
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using the Finite Element Simulation
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ภคิน  รัตนอุดม 
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีกลาวถึงการควบคุมพฤติกรรมการอัดรีดขึ้นรูปแบบทางตรงกับโปรไฟลผลิตภัณฑแบบผสม 

เนนการใชการควบคุมความยาวแบร่ิงของแมพิมพอัดรีดในการควบคุมการความเร็วในการไหลของอลูมิเนียมที่
บริเวณปากดายใหมีความสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะทําใหไดโปรไฟลการอัดรีดที่มีหนาตัดตามรูปแบบท่ีตองการ โดยสราง
เปนแบบจําลองไฟไนตเอลิเมนตพรอมทั้งกําหนดเงื่อนไขขอบเขต ประกอบดวย วัสดุที่ใชในการข้ึนรูปคือ 

อลูมเินียมอัลลอยชนิด 6063 T5 บิลเล็ตมีขนาด �� 180 mm อุณหภูมิในการอบบิลเล็ตเปน 450	C อุณหภูมิ

แมพิมพเปน 450	C ความเร็วในการอัดรีดเปน 5 mm/s ผูวิจัยไดกําหนดคาความยาวแบร่ิงเริ่มตนเปน 6 mm 
เทากันตลอดท้ังหนาตัด พรอมทั้งกําหนดจุดตรวจสอบบริเวณ Die Exit และใชซอฟตแวร Altair 
HyperXtrude ชวยในการคํานวณผลการอัดรีด ผลการคํานวณการอัดรีดคร้ังแรกความเร็วในการไหลของวัสดุ
บริเวณ Die Exit มีความเร็วสูง เปน 376.39 mm/s และความเร็วตํ่าสุดคือ 92.14 mm/s จากน้ันจึงปรับคา
ความยาวแบร่ิงเพิ่มขึ้นในบริเวณจุดตรวจสอบที่พบวามีความเร็วในการไหลของวัสดุสูง และปรับลดคาความ
ยาวแบร่ิงในบริเวณที่มีความเร็วในการไหลของวัสดุต่ํา ซึ่งไดรับคําแนะนําในการปรับจากผูออกแบบแมพิมพที่
มีประสบการณแลวจึงคํานวณการอัดรีดซ้ําอีกจํานวน 6 รอบ เพ่ือใหไดความเร็วบริเวณ Die Exit ท่ีสม่ําเสมอ 
จากน้ันนําคาความยาวแบร่ิงที่ไดรับไปใชกับแมพิมพจริงเพื่อทดสอบการอัดรีดชิ้นงานจริงบนเครื่องขนาด 1800 
ตัน ซึ่งพบวามีความสัมพันธกับผลการจําลองดวยวิธีไฟไนเอลิเมนตบนเคร่ืองคอมพิวเตอร และสามารถนํา
เทคนิคดังกลาวมาใชในการทดสอบการสรางโปรไฟลของโมเดลผลิตภัณฑใหมไดจริง ซึ่งเปนการลดตนทุนการ
สรางแมพิมพทดสอบ ทั้งน้ีเทคนิคการปรับคาความยาวแบร่ิงในแตละโปรไฟลนั้นจําเปนตองอาศัยประสบการณ
ชวยจะทําใหการทํางานจริงรวดเร็วขึ้น 

คําสําคัญ : อลูมิเนียมอัลลอยชนิด 6063 การอัดรีดขึ้นรูป โปรไฟลแบบผสม 
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Abstract 

This research discussed the controlling of the direct extrusion behavior with a 
mixed product profile. The study emphasis on the controlling of the extrusion die bearing 
length to maintain the steadiness of the flow of the Aluminum at the die exit area. In 
doing so, the extrusion profile received will have the cross section designed. The model 
was created by the finite element simulation software, the Altair HyperXtrude. The 

boundary conditions were set as the Aluminum Alloy 6063 T5, the size of the billet at �� 

180 mm, the pre-heated temperature was at 450	 c, the temperature of the die was at 

450	c, and the extrusion velocity was at 5 mm/s. The researcher assigned the bearing 
length at 6 mm cross section uniformly. At the same time, the researcher also designated 
a monitoring point at the die exit area. The solver was used to calculate the result of the 
extrusion. The result of the first extrusion, the fastest flow velocity of the material at the 
die exit was at 376.39 mm/s and the slowest was at 92.14 mm/s. The researcher then 
increased the bearing length in the area where the flow velocity was high and reduced the 
length of the bearing where the flow velocity was low which was recommended by the 
expert in die design. The researcher repeated the extrusion process for 6 times in order to 
acquire the even speed at the die exit. The researcher then brought the bearing length 
received from the experiment to test with the cast on the 1800-Ton machine. The result 
was in correlated with the Finite Element Simulation. The above technique can be utilized 
in testing the profile building of the new product which could resulted in reducing the die 
try out cost. In order to excel in adjusting the bearing length technique in each profile, 
only the more experiences the master, the faster the work done. 

Keywords : Aluminum Alloy 6063, Extrusion, Mixed Profile 

 

บทนํา  
การอัดรีดขึ้นรูปโดยเฉพาะการอัดรีดอลูมิเนียมผสม หรืออลูมิเนียมอัลลอย (Aluminium Alloy) เปน

วิธีการข้ึนรูปที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน เราจะพบไดวาผลิตภัณฑที่
ไดรับจากกระบวนการขึ้นรูปวิธีนี้ ซึ่งเราเรียกวาโปรไฟล (Profile) ไดมีการนําไปใชงานอยางแพรหลายมากใน
หลายอุตสาหกรรม เชน โครงสรางอาคารสมัยใหม โครงสรางอากาศยาน โครงสรางและชิ้นสวนยานยนต ระบบ
รางตางๆ ชิ้นสวนทางการแพทย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอื่นๆ อีกเปนจํานวนมาก เน่ืองจากผลิตภัณฑ
ที่ไดรับจากวิธกีารขึ้นรูปแบบน้ีมีความแข็งแรง (Strength) มีน้ําหนักเบา มีความสามารถในการข้ึนรูปสูง และ
มีคุณสมบัติในการนําความรอนดี ปญหาของกระบวนการข้ึนรูป (Forming Process) ดวยวิธีการอัดรีด 
(Extrusion) คือ คุณภาพของผลิตภัณฑที่ตองการ ซึ่งมีตัวแปรท่ีสงผลตอกระบวนการอัดรีดขึ้นรูป 
ประกอบดวย อุณหภูมิของบิลเล็ต อุณหภูมิของแมพิมพ อุณหภูมิขณะอัดรีด ความเคนของการ ไหล (Flow 
Stess) แรงเสียดทาน (Friction) ที่บริเวณตางๆ แตที่มีผลตอคุณภาพมากที่สุดคือบริเวณสวนที่เปนแบริ่ง 
เนื่องจากสงผลตอรูปรางหนาตัดของโปรไฟลชิ้นงานที่ผลิตซึ่งอาจจะมีรูปรางที่บิดเบ้ียวไป ซึ่งลักษณะความ
ซับซอนของโปรไฟลมีอิทธิพลตอการออกแบบแมพิมพและการควบคุม จากการศึกษาการออกแบบแมพิมพอัด
รีดอลูมิเนียมโดยวิธีไฟไนตเอลิเมนตของโปรไฟลในลักษณะเปด (Solid Profile) [1] พบวาใชความยาวแบริ่ง
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เปนตัวควบคุมความเร็วในการไหลของอลูมิเนียมที่ถูกอัดรีดบริเวณปากแมพิมพ ผลการจําลองการอัดรีด
สอดคลองกับการอัดรีดจริงที่เกิดขึ้น และพบวาสามารถใชความยาวแบริ่งในการควบคุมความเร็วบริเวณปาก
แมพิมพ (Die Exit) ใหมีความสมํ่าเสมอได ในทางการใชงานจริงนั้น อาจพบวามีการใชงานโปรไฟลใน 3 
ลักษณะคือ แบบเปด (Solid Profile) แบบโพรง (Hollow) และแบบผสม (Mixed Profile) คือมีทั้งแบบเปด
และแบบโพรงในหนาตัดช้ินงานเดียวกัน ในการออกแบบแมพิมพอัดรีดในการผลิตจริงนั้น ผูออกแบบจะเปนนัก
ออกแบบแมพิมพมืออาชีพที่มีความชํานาญเปนผูกําหนดความยาวแบริ่งบนแมพิมพ [2] เพื่อใหมีการสูญเสีย
ตนทุนในการทดสอบนอยที่สุด และจะนําไปสูการกําหนดความยาวแบริ่งแบบอัตโนมัติในอนาคต นอกจาก
วิธีการปรับระยะแบร่ิงแลว ยังไดมีการวิจัยโดยเปรียบเทียบการออกแบบรูปทรงของ Pocket die [3] รวมกับ
การปรับระยะแบร่ิงซึ่งพบวาสามารถชวยใหมีการไหลท่ีดีขึ้นเชนกัน ท้ังนี้บริษัทผูผลิตอลูมิเนียมอัดรีดใน
ประเทศไทยยังไมนิยมนําเทคโนโลยีดานไฟไนตเอลิเมนตเขามาชวยในการออกแบบและวิเคราะห เนื่องจาก
ตนทุนดานซอฟตแวรที่มีราคาสูงและบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญมีนอย สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตสินคาที่
จะเพิ่มขึ้นและไมสามารถแขงขันในตลาดได การวิจัยนี้ไดรับความรวมมือจากบริษัทเอ็มทีอลูเม็ทจํากัด ซึ่งได
เล็งเห็นความสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาชวยในการออกแบบแมพิมพ ทดสอบและวิเคราะหความแข็งแรง
ของแมพิมพ และพยากรณการอัดรีดจากการออกแบบหนาตัดชิ้นงาน โดยไดใหความอนุเคราะหเครื่องมือและ
จัดทําแมพิมพสาํหรับการทดสอบ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. ศึกษาและควบคุมพฤติกรรมการอัดรีดขึ้นรูปของอลูมิเนียมอัลลอยชนิด 6063 ท่ีมีลักษณะหนาตัด

โปรไฟลแบบผสม (Mixed Profile) ดวยซอฟตแวรไฟไนตเอลิเมนต  
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
การวิจัยนี้เนนการศึกษาลักษณะหนาตัดโปรไฟลของชิ้นงานแบบ Solid และแบบ Hollow บนชิ้นงาน

เดียวกัน หรือเรียกวาหนาตัดแบบผสม (Mixed Profile) และใชวิธีการปรับระยะความยาวแบริ่ง (Bearing 
Length) เปนตัวควบคุมความเร็วการไหลของอลูมิเนียม (Aluminium Flow) ท่ีบริเวณปากดาย (Die Exit) 
ใหมีความเร็วสม่ําเสมอ (Uniform Velocity)  

 

วิธีการวิจัย  
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาและควบคุมพฤติกรรมการอัดรีดขึ้นรูปอลูมิเนียมอัลลอยชนิด 6063 T5 

(AA6063T5) ที่มีลักษณะหนาตัดเปนแบบผสม (Mixed Profile) ตามรูปที่ 1 ซึ่งมีลักษณะของโปรไฟลที่มี
ความซับซอนและมีความบางของสวนที่บางท่ีสุดเพียง1 มิลลิเมตร โดยจะมีความซับซอนในการสรางแมพิมพ
มากกวาหนาตัดแบบเปดและแบบโพรง การสรางแบบจําลองในงานวิจัยนี้ จะสรางโมเดลแมพิมพอัดรีดที่ใช
สําหรับการสรางแมพิมพอัดรีดจริงบนเครื่องคอมพิวเตอรดวยซอฟตแวร Catia V5 แตโมเดลที่ตองการนําไป
เตรียมสําหรับการวิเคราะหจะตองอยูในลักษณะ Steady State คือมีลักษณะเหมือนกับอลูมิเนียมที่ไหลผาน
แมพิมพดังแสดงตามรูปที่ 2 

 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13  วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



รูปที่ 1 ลักษณะหนาตดัของโปรไฟลแบบผสม 

รูปที่ 2 การสรางโมเดล CAD จากแมพิมพดวยซอฟตแวร Catia V5 

การเตรียมทํา Pre-Processing โดย Export ขอมูลจาก CAD ในรูปแบบ STEP และนําเขามายัง
ซอฟตแวรไฟไนตเอลิเมนตเฉพาะทางสําหรับการคํานวณและทํานายผลการจําลองการอัดรีดขึ้นรูป Altair 
HyperXtrude จากน้ันสรางเอลิเมนตตามสวนตางๆ เพ่ือใหไดเอลิเมนตโมเดลแตละสวนประกอบดวย Billet, 
PortHole, Weld Shamber, Bearing และ Profile งานวิจัยนี้เริ่มตนดวยการกําหนดใหคาความยาว 
Bearing มีขนาดเทากันตลอดทุกสวนที่ระยะ 6 mm กําหนดคาสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหวางบิลเล็ต
และคอนเทนเนอรเปนคาคงท่ีเทากับ 0.6 พรอมทั้งกําหนด Boundary Condition ดังนี้ 

Billet Preheat  450  	C  Container Temperature 450 	C 
Ram Speed  5 mm/s Material Billet AA6063 T5 

Die Temperature  450 	C  Machine Capacity 1800  Ton 
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รูปที่ 3 การแบงพื้นที่ Bearing และจุด Monitoring บนโปรไฟล 
 
เมื่อกําหนดเงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions) ตางๆ กําหนดคาความยาวแบร่ิงเริ่มตนเปน 6 

mm และกําหนดจุด Monitoring Point ตามรูปที่ 3 ตลอดทั้งบริเวณหนาตัดสําหรับเก็บบันทึกขอมูลความเร็ว
ที่บริเวณ Die Exit เพื่อนําผลลัพธดังกลาวมาปรับแกไขคาความยาวแบริ่ง จากน้ันจึงใชซอฟตแวรคํานวณผล
การอัดรีดขึ้นรูปตามจุดที่กําหนดไวตรวจสอบโดยรอบโปรไฟล ซึ่งพบวาความเร็วบริเวณปากดายมีความไม
สม่ําเสมอ โดยพบวาความเร็วสูงบริเวณ Die Exit เปน 376.39 mm/s และความเร็วตํ่าสุดคือ 92.14 mm/s 
สงผลใหโปรไฟลชิ้นงานมีการบิดเบี้ยว (Distortion) ตามรูปที่ 4 จากผลที่ไดรับดังกลาว ผูวิจัยจะตองปรับลด
ความยาวแบร่ิงในบริเวณที่มีความเร็วต่ําเพื่อลดแรงเสียดทาน และจะสงผลตอการเพ่ิมความเร็วการไหลของ
อลูมิเนียมขณะอัดรีดใหสามารถไหลผานปากดาย ณ บริเวณดังกลาวไดมากขึ้น นั่นหมายถึง จากนั้นนําไป
เปรียบเทียบกับการอัดรีดขึ้นรูปจริง ภายใตเงื่อนไขขอบเขตเดียวกัน และนําผลลัพธมาเปรียบเทียบ  

 

 
 
รูปที่ 4 บริเวณปากแมพิมพ (Die Exit) จะพบวาลักษณะโปรไฟลที่บิดเบี้ยว 

ผูวิจัยไดปรับคาความยาวแบริ่งตามเงื่อนไข เพ่ือใหความเร็วบริเวณปากแมพิมพสม่ําเสมอ ซึ่งใชรอบ
การปรับทั้งส้ิน 6 รอบ จึงจะทําใหความเร็วการไหลของอลูมิเนียมในบริเวณดังกลาวใกลเคียงกัน ตามรูปที่ 5 
ดานซายมือ เปนการจําลองอัดรีดในรอบท่ี 5 และรูปดานขวามือเปนผลการจําลองการอัดรีดในรอบท่ี 6 ซึ่งจะ
พบวาโปรไฟลมีการบิดเบ้ียวนอยมาก โดยมีความเร็วสูงสุด 220.6 mm/s และความเร็วต่ําสุด 208.27 mm/s  
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รูปที่ 5 ผลการจําลองการอัดรีดรอบที่ 5 (ซายมือ) และรอบที่ 6 (ขวามือ) 

จากผลลัพธการจําลองการอัดรีดข้ึนรูปที่ไดจากการใชซอฟตแวร Altair HyperXtrude แลว ผูวิจัยได
นําขอมูลจากการจําลองไปสรางแมพิมพและทดสอบการอัดรีดจริง โดยลักษณะของแมพิมพอัดรีดท่ีใชงานจริงมี
ลักษณะตามรูปที่ 6 เพื่อทดสอบการอัดรีดจริง และพบวาผลการอัดรีดจริงมีความสอดคลองกับผลการจําลอง
ดวยซอฟตแวร 

รูปที่ 6 แมพิมพอัดรีดอลูมิเนียมผลการอัดรีดข้ึนรูปสอดคลองกับผลการจําลองดวยซอฟตแวร 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยพบวาแบบจําลองท่ีสรางขึ้นพรอมทั้งมีการกําหนดเงื่อนไขขอบเขต ตลอดจนการควบคุม 

พฤติกรรมการอัดรีดขึ้นรูปโดยเนนที่การใชความยาวแบริ่งนั้นสามารถใชงานไดดี ซึ่งเหมาะกับผูที่ยังไมมี
ประสบการณในการออกแบบ ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดจริง โดยจะชวยลดตนทุนในการสรางแมพิมพทดสอบ
ไดอยางมาก หากบริษัทที่มีประสบการณสูงจะมีผูมีประสบการณดานการออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ออกแบบแมพิมพไดอยางรวดเร็ว ยกเวนกรณีชิ้นงานท่ีมีรูปทรงซับซอน อาจตองใชเวลาในการสรางและ
ทดสอบแมพิมพที่นาน สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น โดยในงานวิจัยนี้พบวาหากลักษณะของโปรไฟลมีความ
ซับซอนมาก หรือมีลักษณะบางมากพิเศษ จะสงผลตอการสรางแมพิมพที่ตองใชบุคลากรท่ีมีทักษะดาน
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบสูงเพื่อเตรียมโมเดลเขาสูซอฟตแวรดานไฟไนตเอลิเมนต 

��


การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13  วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



ขอเสนอแนะ  
จากผลสรุปงานวิจัยนี้ พบวา สามารถนําวิธีการไฟไนตเอลิเมนตมาใชงานไดจริง เนื่องจากผลการ

จําลองและการอัดรีดจริงมีความสอดคลองกัน แตเนื่องจากซอฟตแวรไฟไนตเอลิเมนตมีราคาสูง รวมถึงตองใช
เครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพในการคํานวณท่ีสูงมาก หากเปนโปรไฟลที่มีความซับซอนนอยจะใชเวลาใน
การคืนทุนคอนขางนาน ดังนั้น วิธีนี้จะเหมาะสําหรับการสรางตนแบบท่ีมีความซับซอนมาก หากใชวิธีการ
ทดลองสรางแมพิมพมาทดลองกอนจะใชตนทุนแมพิมพสูงมาก วิธีการตามรูปแบบของงานวิจัยนี้จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการลดตนทุนการสรางแมพิมพทดสอบ (Reduce Die Try-out cost) หรือ
ภาคอุตสาหกรรมจะตองรวมมือกับมหาวิทยาลัยในลักษณะของการทํางานวิจัยรวมกัน (Co-Research) จะเกิด
ความคุมคาอยางสูงสุด ประเด็นที่นาสนใจและควรนําไปศึกษาตอเนื่องคือความสัมพันธและประสิทธิภาพในการ
ควบคุม Pocket Size, Weld chamber, และ Metal Flow เม่ือเทียบกับ Bearing Length และการทดลอง
วิเคราะหกับโปรไฟลชิ้นงานแบบผสมที่มีลักษณะแบบ Solid และ Hollow ซ่ึงลักษณะของแมพิมพอัดรีดจะมี
ความซับซอนมากย่ิงขึ้น 
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การพัฒนาระบบควบคุมการดูแลตนกลาผานสมารทโฟน 

The control system development of seed caring via smartphone 

ผูวิจัย ชุติมา  เกตุษา 
ดร.ณัฐวุฒิ  เทพยสุวรรณ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีกับระบบควบคุมการดูแลตนกลาผานสมารทโฟน 
โดยผูใชสามารถส่ัง เปด-ปดระบบรดน้ําอัตโนมัติผานแอปพลิเคชันท่ีเชื่อมตออินเตอรเน็ตไปยังระบบคุมควบความชื้น
ที่ติดตั้งอยูในดิน และมีการแจงสถานะในการทํางานตางๆ ใชงานงายผานทางแอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟน ทําใหการ
ดูแลตนกลาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 ผลการศึกษาพบวาอุปกรณเซ็นเซอรวัดความชื้นในดิน ตองไดรับสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร และใน
การตรวจจับคาความชื้นพบวาอุปกรณเซ็นเซอร จะตรวจจับสถานะ คาความชื้นไดมีประสิทธิภาพและสามารถสงคา
ไปควบคุมโซลินอยดวาลว เพื่อทําการเปด-ปดน้ําไดอยางอัตโนมัติ สวนการทํางานผานแอพพลิเคชันนั้นจะทําหนาที่
แสดงผลคาความชื้นและอุณหภูมิและใชในการควบคุมใหอุปกรณทํางาน ซ่ึงถาเซ็นเซอรสามารถวัดคาความชื้นจาก
เซ็นเซอร ไดก็ทําการสงคาไปยัง คลาวดคอมพิวติ้ง และสงคากลับเพื่อสั่งใหอุปกรณทํางาน 

คําสําคัญ : ไมโครคอนโทรลเลอร , การดูแลตนกลา , สมารทโฟน เซ็นเซอร 

Abstract

This research is aimed to adopt the application of seedling control technology through 
smartphones. Users can order automatic opening and closing of watering systems through 
programs that connect to the internet with dampers installed in the soil. This project is 
convenience to use for effective caring of seedlings via smartphone applications. The results 
found that the humidity sensor in the soil must receive signals from the microcontroller in 
humidity measurement. The detector detects moisture content efficiently and control the 
solenoid valve to turn it on and off automatically via the application. It displays humidity and
temperature and to control the device. If the sensor can measure the moisture from the sensor, 
the data will send to cloud computing and return the device to work.

Keyword : Microcontroller, Seed Caring, Smartphone, Sensor

บทนํา 
ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชทางดานเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใน

การผลิตใหมากยิ่งขึ้น เชน การใหน้ําแกพืชสวน ที่ตองมีการควบคุมดูแลรักษาระดับความชื้นของดิน เพื่อใหการ
เจริญเติบโตของพืชนั้นสมบูรณ ซึ่งน้ําเปนปจจัยที่สาํคัญตอการเจริญเติบโตของพืช ถาพืชนั้นไดรับน้ํามากเกินไปก็จะ
ทําใหพืชนั้นตายได หรือถาหากพืชนั้นไดรับน้ําที่นอยเกินไปก็จะทําใหพืชนั้นไมเจริญเติบโตรวมถึงการออกดอก  
ออกผล ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมาย  
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ทั้งนี้ทางผูวิจัยไดเล็งเห็นการประยุกตใช การควบคุมระบบดวย ไมโครคอนโทรลเลอร  (Microcontroller) 
โดยนํามาเปนตัวประมวลผล ส่ังการใหมีการรดน้ําตนไม ดวยการพิจารณาจากความชื้นท่ีมีอยูในดิน และเม่ือคา
ความชื้นในดินลดนอยลงถึงเกณฑที่ตั้งไว ก็จะทําใหไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) สั่งการใหโซลินอยด 
(Solenoid valve) ทํางานเพื่อสงจายน้ําไปยังตนไมนั้นเอง และเม่ือทําการสงจายน้ําไดถึงตามปริมาณที่ไดตั้งคาไว
แลวไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) ก็สั่งการใหหยุดจายน้ํา  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมความชื้นในดิน และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลการรดน้ําตนกลาผาน
สมารทโฟน  

ขอบเขตการวิจัย 
1. สามารถวัดอุณหภูมคิวามชื้นในดิน และวัดอุณหภูมิในอากาศได
2. สามารถกดปด-เปดน้ําไดอัตโนมัติ เม่ือคาความชื้นในดินมีคาต่ํากวา 40 % ระบบจะเปดน้ําอัตโนมัติ

และเมื่อคาความชื้นในดินมีมากกวา 70 % ระบบจะทําการปดน้ําอัตโนมัติ 

อุปกรณที่ใชในระบบ 
เซ็นเซอรวัดความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor) 
 การวัดคาความชื้นในดินนั้น จะตองนําเอาแทงอิเล็กโทรดปกลงในดินท่ีตองการวัดซ่ึงก็จะสามารถอาคา
ความชื้นของดินได หลักการคือ การวัดคาความตานทานระหวางอิเล็กโทรด 2 ขางดังรูป 

รูปที่ 1 โมดูลวัดความชื้นแสดงคาเปนแบบ Digital 

Microcontroller Arduino ที่เลือกใชในการประมวลผลเซนเซอร (Sensor) วัดความชื้นในดิน 
Arduino ESP8266 NodeMCU V.3 ใช ในการประมวลผลเซนเซอร (Sensor) วัดความชื้นในดิน โดยมีโครงสราง
และรายละเอียดดังตอไปนี้ 

รูปที่ 2 ESP8266 Node MCU V.3 
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NodeMCU คือ แพลตฟอรมหนึ่งที่ใชชวยในการสรางโปรเจค Internet of Things (IoT) ที่ประกอบไป
ดวย Development Kit (ตัวบอรด) และ Firmware (Software บนบอรด) ที่เปน open source สามารถเขียน
โปรแกรมดวยภาษา Lau ได ทําใหใชงานไดงายขึ้น มาพรอมกับโมดูล Wifi (ESP8266) ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญในการใช
เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตนั่นเอง ตัวโมดูลESP8266นั้นมีอยูดวยกันหลายรุนมาก ตั้งแตเวอรชั่นแรกที่เปน ESP-01 ไล
ไปเรื่อยๆ จนปจจุบันมีถึง ESP-12 แลว และท่ีฝงอยูใน NodeMCU version แรกนั้นก็เปน ESP-12 แตใน 
version2 นั้นจะใชเปน ESP-12E แทน ซ่ึงการใชงานโดยรวมก็ไมแตกตางกันมากนัก NodeMCU นั้นมีลักษณะ
คลายกับ Arduino ตรงที่มีพอรต Input Output buil inมาในตัว สามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรลอุปกรณ I/O 
ไดโดยไมตองผานอุปกรณอื่นๆ และเม่ือไมนานมานี้ก็มีนักพัฒนาที่สามารถทําให Arduino IDE ใชงานรวมกับ 
Node MCU ได จึงทําใหใชภาษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรมได ทําใหเราสามารถใชงานมันไดหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น NodeMCU ตัวนี้สามารถทําอะไรไดหลายอยางมากโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับ IoT ไมวาจะเปนการทํา 
Web Server ขนาดเล็ก การควบคุมการเปดปดไฟผาน Wifi และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

โซลินอยดวาลว (Solenoid vale) 
เปนอุปกรณแมเหล็กไฟฟาชนิดหนึ่ง ท่ีมีหลักการทํางานคลายกับรีเลย (Relay) ภายในโครงสรางของโซลิ

นอยดวาลว (Solenoid vale) จะประกอบดวยขดลวดที่พันอยูรอบแทงเหล็กที่ภายใน ประกอบดวยแมเหล็กชุดบน
กับชุดลาง เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดที่พันรอบแทงเหล็ก ทําให แทงเหล็กชุดลางมีอํานาจแมเหล็กดึงแทง
เหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกันทําใหครบวงจรทํางาน เมื่อวงจรถูกตัดกระแสไฟฟาทําใหแทงเหล็กสวนลางหมดอํานาจ
แมเหล็ก สปริงก็จะดันแทงเหล็กสวนบนกลับสูตําแหนงปกติ จากหลักการดังกลาวของโซลินอยด (Solenoid) ก็จะ
นํามาใชในการเลื่อนลิ้นวาลวของระบบนิวแมติกสไฟฟา โครงสรางของโซลินอยดวาลว (Solenoid Vale) โดยทั่วไป
แบงออกเปน 2 ชนิดคือ เลื่อนวาลวดวยโซลินอยดวาลวกลับดวยสปริง (Single Solenoid Valve) และเลื่อนวาลว
ดวยโซลินอยดวาลวกลับดวยโซลินอยดวาลว (Double Solenoid Valve) ที่ใชอยูในปจจุบัน เชน โซลินอยดวาลว 
(Solenoid vale) 2/2, 3/2, 4/2 , 5/2 เปนตน 

รูปที่ 3 รูปจริงของวาลวแบบปกติปดเลื่อนวาลวดวยโซลินอยดวาลวกลับดวยแรงสปริง 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ผศ.ดร.ทรงวุฒิ แสงจันทร ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (เกษตร) (2558) นําเสนอการออกแบบและพัฒนา

ระบบควบคุมการใหน้ําพืชอัตโนมัติสั่งการดวยแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือ จากแนวคิดวาในปจจุบันน้ําเปน
ปจจัยสําคัญทางการเกษตรแนวคิดการใหน้ําแบบปริมาณพอเหมาะในเวลาท่ีพืชตองการปจจุบันมีการใหน้ําหลาย
วิธีการใหน้ําแบบโฮมเมอรหรือแบบแมนนวลเนื่องจากวิธีดังกลาวใชแรงงานคนถาไปควบคุมทําใหระยะเวลาหรื
อปริมาณในการควบคุมน้ําที่พืชตองการจึงไดออกแบบแอปพลิเคชั่นในมือถือการออกแบบแอปพลิเคชั่นบน
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สมารทโฟนควบคุมผานมือถือโดยใชหลักการชุดคอนโทลเลยติดตั้งไวมีชุดเซ็นเซอรคูกันไว เซ็นเซอรก็จะเปนตัวเก็บ
ความชื้นในดินที่เราต้ังไววาดินตองการความชื้นอีกเทาไหรแลวสงสัญญาณออกมาท่ีคอนเลอร คอนเลอรมีอุปกรณ
ทางดานอิเล็กทรอนิกส ไมโครโทนเนอรตางๆ อุปกรณชิ้นหนึ่งทํางานคลายกับคอมพิวเตอรตัวหนึ่งเราสามารถ
ทํางานผานระบบอินเตอรเน็ตไดโดยใชผานแอปพลิเคชั่นไปที่คอนเทรนเนอรใหทํางานวาเราจะใหน้ํากับพืชปริมาณ
เทาใดระยะเวลาเทาใด เปนการใหน้ําในระยะเวลาท่ีตองการ 
 นราธิป ทองปาน และธนาพัฒน เที่ยงภักดิ์ (2559) ระบบรดน้ําอันโนมัติผานเครือขายเซ็นเซอรไรสาย 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาระบบรดน้ําอัตโนมัติผานเครือขายเซ็นเซอรไรสาย 2) ศึกษาผลการทดลองใช
ระบบรดน้ําอัตโนมัติผานเครือขายเซ็นเซอรไรสายในแปลงทดลองของเกษตรกร และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
เกษตรกรท่ีมีตอระบบรดน้ําอัตโนมัติผานเครือขายเซ็นเซอรไรสาย กลุมตัวอยางเปน เกษตรกรบานโนนตาล ตาบล
ทาสองคอน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 10 คน ดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง เฉพาะกลุมเกษตรที่ปลูก
หนอไมเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก ระบบรดน้ําอัตโนมัติแบบบันทึกการวัดระยะการทํางานระบบรดน้ําอัตโนมัติ
แบบบันทึกการวัดคาความชื้นของดิน แบบบันทึกการวัดระยะการทํางานระบบรดน้ําดวยคอมพิวเตอรและ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชระบบ สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้ 1) ระบบรดน้ําอัตโนมัติผานเครือขายเซ็นเซอรไรสาย ประกอบดวย 2 สวน คือ ระบบรดน้ําอัตโนมัติที่
ทํางานตามโปรแกรมท่ีตั้งไว และระบบรดน้ําอัตโนมัติที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร2) ผลการทดลองใชระบบรดน้ํา
อัตโนมัติผานเครือขายเซ็นเซอรไรสายในแปลงทดลองของเกษตรกร พบวา 2.1) ผลการวัดระยะการทํางานระบบรด
น้ําอัตโนมัติแบบมีสิ่งกีดขวางโดยการสั่งเปด-ปดวาลวน้ํา ระยะ 20-120 เมตร ระบบสามารถทํางานได แตในระยะ 
140 –200 เมตร ไมสามารถทํางานได ระยะการทํางานระบบรดน้ําอัตโนมัติแบบไมมีสิ่งกีดขวาง โดยการสั่งเปด-ปด
วาลวน้ําระยะ 20 - 200 เมตร ระบบสามารถทํางานได 2.2) ผลการวัดคาความชื้นของดิน โดยการใชเซ็นเซอรวัด
ความชื้นเซ็นเซอรสามารถทํางานไดในระดับความชื้นที่ 10 – 80 แตถาความชื้นที่ 90 ข้ึนไป เซ็นเซอรไมสามารถ
ทํางานไดและ 2.3) การทํางานระบบรดน้ําอัตโนมัติแบบมีสิ่งกีดขวางโดยการสั่งเปด -ปดวาลวน้ํา ระยะ 20-120 
เมตร ระบบสามารถท้ํางานได แตในระยะ 140 – 200 เมตร ไมสามารถทํางานได ระยะการทํางานระบบรดน้ํา
อัตโนมัติแบบไมมีสิ่งกีดขวางโดยการส่ังเปด-ปดวาลวน้ํา ระยะ 20 - 200 เมตร ระบบสามารถทํางานไดและ 
3) เกษตรกรมีความพึงพอใจท่ีมีตอการใชระบบรดน้ําอัตโนมัติผานเครือขายเซ็นเซอรไรสายโดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด  
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ภาพรวมของระบบ 
สวนนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการทํางานของระบบโครงสรางของระบบท่ีไดจัดทําข้ึน ซึ่งจะแบงออกเปน 3 สวนหลักๆ 

รูปที่ 4 หลักการทํางานของระบบ 
ในสวนที่ 1 จะเปนสวนของผูใชซึ่งจะเก่ียวกับซอฟตแวร (Software) Blynk บนมือถือผูใชงานสามารถ

ตรวจสอบคาความชื้นและควบคุมการทํางานของวาลว (Valve) ได โดยผูใชจะติดตอไปยัง Server เพื่อท่ีจะกํา หนด
การทํางานของระบบ ซ่ึงฟงกชันการทํางานโดยการกําหนดจากผูใชนั้นจะประกอบไปดวย 2 แบบ คือ  

1. การกําหนดการเปด/ปดวาลว (Valve) น้ํา เพ่ือรดน้ําตนกลาไดทันที
2. การต้ังคาการรดน้ําตนกลา
ในสวนที่ 2 สวนของการทํางานของบอรด Nodemcu ESP8266 V3 ในการควบคุมการเปด/ปดวาลว 

(Valve) เพ่ือรดน้ําตนกลาโดยผูใชจะติดตอไปยัง Server จากนั้น Server จะติดตอไปยังบอรด Nodemcu 
ESP8266 V3 เพื่อควบคุมวาลว (Valve) เม่ือสปริงเกอรทํางานจะมีรัศมีการกระจายน้ํา 30 เซนติเมตร เปนวงกลม 
โดยจะใชเซนเซอร (Sensor) 3 จุด ปกลงดินในระยะหางที่เทากันๆ โดยตําแหนงของสปริงเกอรจะอยูตรงกลาง 
รัศมีกระจายน้ํา 30 Cm 

รูปที่ 5 รูปการกระจายน้ําของสปริงเกอร 
 จุ ดป ก เซ็ น เซอร  ( Sensor) สปริงเกอร

       ส่วนที� 1 

ส่วนที� 2 ส่วนที� 3 

Nodemcu ESP���� V� 
User 

Server 

Sensor 

Valve 

Call To 

Call To 

Control Send Data 
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ในสวนที่ 3 สวนของเซ็นเซอร (Sensor) วัดคาความชื้น โดยบอรด NodeMcu ESP8266 V3 นั้นทําการ
รับคาความชื้นจากเซ็นเซอร (Sensor) เขามายังบอรดแลวสงไปยัง Server เพ่ือแสดงใหกับผูใชในสวนนี้จะเปนการ
พิจารณาของระบบเพ่ือที่จะนําขอมูลคาความชื้นไปประมวลผลสําหรับฟงกชันในการรดน้ําตนกลาโดยอัตโนมัติ 

ผลการวิจัย 
 ผูวิจัยไดพัฒนาระบบควบคุมดูแลตนกลาผานสมารทโฟนนั้น  แบงออกเปน 2 สวนดังนี้ การทดสอบ
ประสิทธิภาพการควบคุมการเปดน้ําตามอุณหภูมิดิน 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองเวลาการเปดปดโซลินอยวาลวแบบอัติโนมัติ วันที่ 1 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองเวลาการเปดปดโซลินอยวาลวแบบอัติโนมัติ วันที่ 2 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองเวลาการเปดปดโซลินอยวาลวแบบอัติโนมัติ วันที่ 3 

จากการทดสอบทั้งสามวัน พบวา เมื่อคาความชื้นในดินมีคาต่ํากวา 40 % ระบบจะเปดน้ําอัตโนมัติ และ
เมื่อคาความชื้นในดินมีมากกวา 70 % ระบบจะทําการปดน้ําอัตโนมัติ 

การทดสอบการดูคาอุณหภูมิอากาศและความช้ืนในดินไดผานแอปพลิเคชัน 

ตารางที่ 4 ผลการทดลองจํานวนเวลาที่เริ่มทดสอบและอุณหภูมิที่แจงเตือนบนแอปพลิเคชัน  
No. เวลาเร่ิมทดสอบ อุณหภูมิจากเทอรโมมิเตอร อุณหภูมิที่แสดงบนแอปพลิเคชัน 
1 8:05:01 26.7 26.02 
2 12:05:03 30.82 31.55 
3 18:03:10 28.59 29.01 

คาความช้ืนในดิน สถานะโซลินอยวาลว 
30 % เปด 

59 % ปด 
24 % เปด 

คาความช้ืนในดิน สถานะโซลินอยวาลว 
71 % ปด 
25 % เปด 
76 % ปด 

คาความช้ืนในดิน สถานะโซลินอยวาลว 
55 % ปด 
37 % เปด 
68 % ปด 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13  วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



ตารางที่ 5 ผลการทดลองดูคาความชื้นในดิน เทียบกับลักษณะหนาดินของจริง 
No. สภาพดิน การแสดงคาความช้ืนในดิน 
1 เปยกมาก 85 % 
2 แหง 18 % 
3 ชุมชื้น 70 % 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
ในการออกแบบและการพัฒนาระบบควบคุมการดูแลตนกลาผานสมารทโฟน วัตถุประสงคหลักคือเพื่อ

ควบคุมดูแลตนกลาในแปลง ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลของการดูแลรดน้ําตนกลาผานไมโครคอนโทรลเลอรที่มี
การสงคาจากสมารทโฟน โดยทั่วไปแลวนําขอมูลจากการศึกษาขอมูลมาประยุกตใช ในการสรางและออกแบบเครื่อง
ควบคุมวัดความชื้นและอุณหภูมิดวยระบบ ใหเหมาะสําหรับใชในการควบคุม โดยการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1. สวนของอุปกรณเซ็นเซอร (Sensor) วัดความชื้นในดิน ในการทํางานจะตองไดรับสัญญาณ Trig
จากไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) และในการตรวจจับคาความชื้นพบวาอุปกรณเซ็นเซอร (Sensor) 
จะตรวจจับสถานะ คาความชื้นไดมีประสิทธิภาพและสามารถสงคาไปควบคุมโซลินอยดวาลว (Solenoid Valve) 
เพื่อเปดปดน้ําไดอัตโนมัติ 

2. สวนของอุปกรณไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) ESP8266 Node MCU V3 ซ่ึงทําหนาท่ีใน
การควบคุมการทํางานและประมวลผลการทํางานของอุปกรณเซ็นเซอร ( Sensor) โดยถาอุปกรณเซ็นเซอร 
(Sensor) ตรวจจับไดในระยะที่ตองการไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) จะสงขอมูลที่กําหนดไวไปยังสวน
ของโปรแกรมแสดงผลเพ่ือแสดงสถานะคาความชื้นและอุณหภูมิบนหนาจอแอปพลิเคชัน ในการแสดงสถานะคา
ความชื้นและอุณหภูมิบนหนาจอแอปพลิเคชัน จากการทํางานรวมกันระหวางอุปกรณพบวาโปรแกรมท่ีไดออกแบบ
ขึ้นสามารถทํางานไดถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพเน่ืองจากสามารถสงคาไปควบคุมโซลินอยดวาลว (Solenoid 
Valve) เพื่อเปดและปดน้ําได 

3. สวนของแอปพลิเคชันทําหนาที่แสดงผลคาความชื้นและอุณหภูมิและใชในการควบคุมใหอุปกรณทํางาน
ถาเซ็นเซอร (Sensor) สามารถวัดคาความชื้นจากเซ็นเซอร (Sensor) ไดก็ทําการสงคาไปยัง Cloud Computing 
และสงคากลับเพื่อสั่งใหอุปกรณทํางาน 
 ดังนั้นการทํางานของชุดควบคุมการรดน้ําผานอุปกรณไรสายที่ออกแบบข้ึนพบวาระบบสามารถทํางาน
รวมกันไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ ถูกตองแมนยํา และเปนปจจุบัน โดยสามารถแสดงผลอยางถูกตอง  

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนวางแผนการออกแบบ

และพัฒนาเครื่องควบคุมการดูแลตนกลา ซึ่งสามารถสงสัญญาณเปด-ปดอุปกรณไดทุกท่ี ทุกเวลาที่มีสัญญาณ
อินเทอรเน็ต ซึ่งสอดคลองกับผศ.ดร.ทรงวุฒิ แสงจันทร (2558) ที่ไดนําเสนอการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุม
การใหน้ําพืชอัตโนมัติสั่งการดวยแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือจึงไดออกแบบแอปพลิเคชั่นในมือถือ โดยใช
หลักการชุดคอนโทลเลยติดตั้งไวมีชุดเซ็นเซอรคูกันไว เซ็นเซอรก็จะเปนตัวเก็บความชื้นในดินท่ีเราตั้งไววาดิน
ตองการความชื้นอีกเทาไหรแลวสงสัญญาณออกมาที่คอนเลอร คอนเลอรมีอุปกรณทางดานอิเล็กทรอนิกส ไมโค
รโทนเนอรตางๆ อุปกรณชิ้นหนึ่งทํางานคลายกับคอมพิวเตอรตัวหนึ่งเราสามารถทํางานผานระบบอินเตอรเน็ตได
โดยใชผานแอปพลิเคชั่นไปที่คอนเทรนเนอรใหทํางานวาเราจะใหน้ํากับพืชปริมาณเทาใดระยะเวลาเทาใด เปนการ
ใหน้ําในระยะเวลาท่ีตองการ และงานวิจัยของนราธิป ทองปาน และธนาพัฒน เท่ียงภักดิ์  (2559) ระบบรดน้ํา
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อัตโนมัติผานเครือขายเซ็นเซอรไรสาย โดยระบบรดน้ําอัตโนมัติแบบบันทึกการวัดระยะการทํางานระบบรดน้ํา
อัตโนมัติแบบบันทึกการวัดคาความชื้นของดิน แบบบันทึกการวัดระยะการทํางานระบบรดน้ําดวยคอมพิวเตอร  

สวนขอเสนอแนะ คือเพิ่มการติดตั้งการแสดงผลบนจอ LED บนอุปกรณควบคูกับการแสดงผลผาน         
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พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลระดับปฐมภูมิตามการรับรู้ของผู้รับบริการ 

Nurses’ Caring Behaviors in Primary Care Cluster as Perceived by Clients 

ผู้วิจัย ปิยธรณ์ เร่งเร็ว 

พรรณนภิา บุญกล้า 

ลัดดาวลัย์ ปราชญวิทยาการ 

สุพิมล ขอผล 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเนช่ัน 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงสํารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลระดับปฐมภูมิตามการรับรู้ของ

ผู้รับบริการ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้รับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient sampling) 

จํานวน 150 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบวัดพฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลในระดับปฐมภูมิตามการรับรูข้อง

ผู้รับบริการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านได้ค่า CVI เท่ากับ 0.95 และตรวจสอบ

ความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง (57.3%) นับถือศาสนาพุทธ (98%) ระดับ

การศึกษา ประถมศึกษา (62.7%) สถานภาพคู่ (61.3%) ประสบการณ์การมารับการรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิทุก ๆ    3 

เดือน (40.7%) มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก (72%) โรคประจําตัวท่ีพบมากที่สุดคือ      โรคความดันโลหิต

สูง (54%) กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลระดับปฐมภูมิอยู่ในระดับดี ( X  3.28, S.D 0.49) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านการใช้ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X 3.31, S.D 

0.47) รองลงมาคือ ด้านการให้ความนับถือความเป็นบุคคลของผู้รับบริการ ( X  3.28, S.D 0.48)  

ข้อเสนอแนะ พยาบาลระดับปฐมภูมิควรธํารงรักษาคุณภาพการดูแลเอื้ออาทรต่อผู้รับบริการและพัฒนาให้มีคุณภาพ

มากยิ่งข้ึน และผู้บริหารสถานบริการระดับปฐมภูมิควรส่งเสริมและให้กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและสร้างวัฒนธรรมการ

ดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลระดับปฐมภูมิไว้ให้ยั่งยืนในหน่วยงาน 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการดูแลเอ้ืออาทร พยาบาลระดับปฐมภูมิ การรับรู้ของผู้รับบริการ 

Abstract 

This survey research aimed at studying of primary nurses’ caring behaviors in primary care cluster 

based on perceptions of their clients.  Convenient sampling of 1 5 0 clients in a primary care unit were 

collected.  Research tool was applied with related to an assessment of nurses’ caring behaviors in primary 

care cluster perceived by clients in which its validity was evaluated by 3 experts with CVI of 0. 95 and with 
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Cronbach Alpha Coefficient was tested for its reliability which was 0.97. Data analysis were conducted using 

statistic frequency, percentage, mean, and standard deviation.  The results showed that most clients were 

female (57.3%), Buddhism (62.7%), and married (61.3%).   It was found that less than half of clients visited 

the unit for treatment in every 3 months (40.7%).  Their satisfactions from services provided were relatively 

high (72.0%).  More than half of clients were found having hypertension symptom (54.0%).  Perception on 

nurses’ caring behaviors by clients was at good level (  3.28, S.D 0.49).  Having analyzed on each domain of 

the behaviors, it was revealed that every one of them was, to a high extent, desirable ( 3. 31, SD. 0. 47) 

following by the respect for individual ( 3.28, S.D 0.48). 

Recommendation; Primary nurses should maintain their caring behaviors and develop its higher quality.  All 

administrator of primary care units should promote and encourage their proficient staffs and introduce 

sustainable culture of nurses’ caring behavior in primary care cluster.   

Keyword; Caring Behaviors, Nurses in Primary Care Cluster, Clients’ Perception.   

บทน า 

การดูแลเอื้ออาทรเป็นคุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับวิชาชีพการพยาบาลเกิดจากความต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่ีมี

ความทุกข์ทรมานด้วยโรคและอาการเจ็บป่วย เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการมากที่สุด จึงต้อง

เผชิญกับปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆของผู้รับบริการตลอดเวลา ปัจจุบันสภาพสังคมไทยเปลี่ยนไป มีการแข่งขัน และเรียกร้อง

สิทธิประโยชน์ส่วนตัวมากขึ้น การรักษาพยาบาลเน้นการใช้เทคโนโลยี ทําให้เกิดช่องว่างความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับ

ผู้รับบริการ (สิวลี ศิริไล, 2555; อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม และสมใจ ศิรกมล, 2558) เกิดการฟ้องร้องกล่าวหาโทษผู้ประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพิ่มขึ้น (สภาการพยาบาล, 2557) จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

เอื้ออาทรของพยาบาลยังคงเป็นประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่สําคัญและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของพยาบาลและวิชาชีพการ

พยาบาล 

การดูแลเอื้ออาทรมีความเป็นนามธรรม เป็นสากล ขึ้นอยู่กับบริบททางวัฒนธรรมจึงมีการปฏิบัติที่หลากหลาย การรับรู้

ถึงการดูแลเอื้ออาทรได้นั้นต้องผ่านการสงัเกตหรือการมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างพยาบาลและผูร้ับบริการ พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทร

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพและผลลัพธ์ในการดูแลผู้รับบริการ และทําให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  (GOH & 

Julkunen, 2010) นอกจากน้ียังเกิดผลลัพธ์ที่เป็นความรู้สึกภายในจิตใจของพยาบาล คือได้รับความสําเร็จในการดูแลผู้รบับรกิาร 

เกิดความพึงพอใจในงานและเห็นคุณค่าของตนเอง พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการปฏิบัติการพยาบาล

เนื่องจากท้ังพยาบาลและผู้รับบริการต่างได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาล  

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานบริการระดับปฐมภูมิหรือในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ

ประชาชนท่ีมีปัญหาสุขภาพมากท่ีสุด เปรียบเสมือนด่านแรกที่ให้บริการด้านสุขภาพที่ต้องให้การดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยและมา
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รับการรักษาพยาบาล ซึ่งนับวันจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งการขยายบทบาทและ

ความสามารถของพยาบาลในการรักษาพยาบาล จึงทําให้มีภาระงานที่รับผิดชอบหลากหลาย (อติญาณ์ ศรเกษตริน, อรวรรณ 

สัมภวะมานะ และกาญจนา สุวรรณรัตน์, 2553) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการให้การบริการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทรต่อ

ผู้รับบริการ จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบการศึกษาถึงพฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลในระดับปฐมภูมิมาก่อน 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิเพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนา

คุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการในระดับปฐมภูมิต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลในระดับปฐมภูมิตามการรับรู้ของผู้รับบริการ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รับบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิจํานวน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า 

รพ.สต.บ้านฟ่อน รพ.สต.บ้านต้นมื่น รพ.สต.บ้านแม่เกืย และรพ.สต.บ้านกาด คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 

(Convenient sampling) ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 150 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561 

1.การสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ

2.การให้ความนับถือ

3.การสนับสนุน

ประคับประคอง

4.การใช้ความรู้และทักษะเชิง

วิชาชีพ

5.การอยู่เคียงข้างผู้ป่วย

6.การปฏิบัตติ่อผู้ป่วย

   พฤติกรรมการ

ดูแลเอื้ออาทร

ของพยาบาล

ระดับปฐมภูมิใน

การปฏิบัติงาน

การรับรู้ของ

ผู้รับบริการ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดพฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลระดับปฐมภูมิตามการรับรู้ของ

ผู้รับบริการ ซึ่งดัดแปลงมาจาก แบบวัดพฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลไทย ของ สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ (2008) และ

นําไปหาคุณภาพของเครื่องมือโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และนํามาค่า CVI ได้เท่ากับ 

0.95 ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัยกับผู้รับบริการที่มารับบรกิารที่หน่วยบรกิารปฐมภูมิจํานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสทิธิ์

อัลฟ่าครอนบาคเท่ากับ 0.97 แบบวัดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 2) พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทร

ของพยาบาลระดับปฐมภูมิซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับคือ ปฏิบัติน้อยครั้งถึงไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 

ปฏิบัติเป็นส่วนมาก และปฏิบัติเป็นประจํา โดยมีค่าคะแนนเท่ากับ 1 ถึง 4 ตามลําดับ และมีเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรมการ

ดูแลเอื้ออาทร ดังนี้ คะแนน 1-1.8 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คะแนน 1.9-2.7 อยู่ในระดับปานกลาง คะแนน 2.8-3.6 อยู่ในระดับ

ดี และ คะแนน 3.8-4 อยู่ในระดับดีมาก 

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้วิจัยช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ ซึ่งการตอบรับหรือปฏิเสธ

จะไม่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่าง สําหรับข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยถือเป็นความลบัโดยจะนําเสนอข้อมูลโดยภาพรวม 

ผลการวิจัย 

1.กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง (57.3%) นับถือศาสนาพุทธ (98%) ระดับการศึกษา ประถมศึกษา (62.7%) 

สถานภาพคู่ (61.3%) ประสบการณ์การมารับการรักษาในหน่วยบริการปฐมภูมิทุก ๆ 3 เดือน (40.7%) มึความพึงพอใจต่อการ

รับบริการอยู่ในระดับมาก (72%) โรคประจําตัวที่พบมากที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง (54%) 

2. กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลปฐมภูมิอยู่ในระดับดี ( X  3.25, S.D 0.49) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านการใช้ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X  3.31, S.D 

0.47) รองลงมาคือ ด้านการให้ความนับถือความเป็นบุคคลของผู้รับบริการ ( X 3.29, S.D 0.48) ดังตารางที่ 1  

 

ด้าน รายการพฤติกรรม X     S.D ระดับ 

1 การใช้ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพ 3.31 0.47 ด ี

2 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3.17 0.49 ด ี

3 การให้การสนับสนุนประคับประคอง 3.25 0.51 ด ี

4 การให้ความนับถือความเป็นบุคคล 3.29 0.48 ด ี

5 การอยู่เคียงข้างผู้ป่วย 3.25 0.49 ด ี

6 การปฏิบัตติ่อผู้ป่วย 3.25 0.48 ด ี

 รวมทุกด้าน 3.25 0.49 ด ี
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลระดับปฐมภูมติามการรับรูข้องผู้รับบริการจําแนกเป็น

รายด้าน (N=150) 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลระดับปฐมภูมิตามการรับรู้ของผู้รับบริการจําแนกเป็นรายข้อ

พบว่า ด้านการใช้ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้อุปกรณ์การรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องและ

คล่องแคล่ว( X 3.41, S.D 0.56)  รองลงมาคือ ด้านการให้ความนับถือความเป็นบุคคลของผู้รับบริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ใช้สรรพนามแทนตนเองและผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม ( X 3.41, S.D 0.53)  ดังตารางที่ 2  

ข้อ รายการพฤติกรรม X    S.D ระดับ 
1.การใช้ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพ 3.31 0.47 ดี 

1 ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อยา่งถูกต้องและรวดเร็ว 3.26 0.60 ด ี

3 ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้วยความมั่นใจ 3.31     0.59 ด ี

7 ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์การรักษาพยาบาลได้อย่าง

คล่องแคล่วและถูกต้อง 
3.31 0.56 

ด ี

2. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3.17 0.49 ดี 
1 รับฟังสิ่งที่ผู้ป่วยพูดอย่างตั้งใจ 3.13 0.57 ด ี

4 ให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาตดิ้วยความเตม็ใจ 3.11 0.66 ด ี

7 สอน/แนะนําไดต้รงกับความต้องการของผู้ป่วยและ

ญาต ิ
3.11 0.67 

ด ี

3.ให้การสนับสนนุประคับประคอง 3.25 0.51 ดี 
1 จัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วย 3.27 0.54 ด ี

3 สนับสนุนใหผู้้ป่วยเรียนรู้การดูแลตนเอง 3.27 0.61 ด ี

6 ให้ผู้ป่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ีกังวลใจ 3.23 0.63 ด ี

4.ให้ความนับถือความเป็นบุคคล 3.29 0.48 ดี 
1 ปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยปราศจากอคตหิรือความลําเอียง 3.29 0.52 ด ี

4 รักษาความลบัของผู้ป่วย 3.27 0.53 ด ี

7 ใช้สรรพนามแทนตนเองและผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 3.41 0.53 ด ี

5. อยู่เคียงข้างผู้ป่วย 3.25 0.49 ดี 
1 อยู่กับผู้ป่วยขณะผู้ป่วยกลัว วิตกกงัวลหรือไมม่ั่นใจ 3.19 0.53 ด ี

2 ไม่ละทิ้งผู้ป่วย คอยไต่ถามทุกข์-สขุของผู้ป่วย 3.27 0.51 ด ี

7 เอาใจใส่ในปัญหาและความทุกข์ของผู้ป่วยและญาต ิ 3.28 0.60 ด ี

6.การปฏิบัติต่อผู้ป่วย 3.25 0.48 ดี 
1 ติดต่อประสานงาน ให้ผู้ป่วยและญาติในกรณีต่าง ๆ 3.28 0.52 ด ี
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3 ช่วยเหลือผู้ป่วยในการจัดการกับอาการต่าง ๆ 3.26 0.55 ด ี

4 ใส่ใจเยี่ยมตรวจผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 3.28 0.55 ด ี

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลระดับปฐมภูมติามการรับรูข้องผู้รับบริการจําแนกเป็น 

รายข้อ (N=150) 

อภิปรายผล 

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลระดับปฐมภูมิอยู่ในระดับดี ( X  3.28, S.D 0.48) เป็น

ผลมาจากนโยบายการปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ ที่มีการพัฒนาระบบคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งพยาบาลเป็นส่วน

หนึ่งของทีมโดยใช้แนวคิด บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี ด้วยทีมหมอครอบครัว ตาม

เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข (ธีรพร สถิรอังกูร, 2561) ทําให้หน่วยงานในระบบปฐมภูมิทุกแห่งมกีารพัฒนาด้านโครงสร้าง

การบริหารงาน บุคลากร และการพัฒนาระบบบริการที่ประชาชนเข้าถึงง่ายและได้รับบริการอย่างทั่วถึง ในการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าวพยาบาลจึงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยให้บริการที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็น

บุคคล และมีความเอื้ออาทรต่อผู้รับบริการ ดังนั้นการให้บริการพยาบาลในหน่วยงานปฐมภูมิจึงเป็นการให้การดูแลเอื้ออาทรต่อ

ผู้รับบริการซึ่งผู้รับบริการสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกและการได้รับการตอบสนองความต้องการที่สอดคล้องกับ

ปัญหาและความต้องการของตนเอง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการใช้ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (

X  3.31, S.D 0.47) ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะผู้รับบริการต้องการมารับบริการเพื่อแก้ไขเยียวยาอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่จึง

ต้องการพยาบาลที่มีความรู้และทักษะในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นและหายจากการเจ็บป่วยซึ่งเป็น

วัตถุประสงค์หลักของการมารับบริการ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลได้อยา่ง

คล่องแคล่ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด    ( X  3.41, S.D 0.56) จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก 

(72%)  สอดคล้องกับการศึกษาของ Nantz & Hine (2015) ที่พบว่าครอบครัวของผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บฉุกเฉินรับรู้ว่าพฤติกรรม

การดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลอันดับแรกคือ ความรู้และทักษะทางการพยาบาลที่จะสามารถช่วยเหลือชีวิตของผู้บาดเจ็บได้ 

รองลงมาคือ ด้านการให้ความนับถือความเป็นบุคคลของผู้รับบริการ ( X 3.29, S.D 0.48) การให้ความนับถือความเป็นบุคคล

ของผู้รับบริการเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามในสังคมไทยที่พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น ทั้งด้านวัยวุฒิและด้านประสบการณ์ ซึ่งวิชาชีพพยาบาลให้

ความสําคัญต่อการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการโดยเฉพาะการให้ความเคารพนับถือแก่ผู้ที่อาวุ โสกว่า 

(อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม และสมใจ ศิรกมล, 2558) สอดคล้องกับผลการศึกษาการให้บริการที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ซึ่งพบว่าการให้บริการที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุลําดับ 1 คือด้านแหล่งสนับสนุนผุ้

สูงอายุและครอบครัวขณะมารับบริการและด้านการส่งเสริมครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ลําดับ 2 คือการเคารพและ

พิทักษ์สิทธ์ิผู้สูงอายุ และลําดับที่ 3 คือด้านการสนับสนุนความเป็นเอกสิทธ์ิของผู้สูงอายุ (วรรณา กุมารจันทร์, กฤษณา คงเคล้า, 

จิราพร วัฒนศรีสิน และกนกพร สุคําวัง, 2560) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาด้านความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการเอื้ออาทรที่

ได้รับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจด้านการเคารพและพิทักษ์สิทธิ์
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ผู้สูงอายุและการสนับสนุนความเป็นเอกสิทธิ์ของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้ ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะความแตกต่างของบริบทและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นท่ีที่ยังมีความแตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 

1. พยาบาลระดับปฐมภูมิควรธํารงรักษาคุณภาพการดูแลเอื้ออาทรต่อผู้รับบริการและพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน

และผู้บริหารสถานบริการระดับปฐมภูมิควรส่งเสริมและให้กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและสร้างวัฒนธรรมการดูแลเอื้อ

อาทรของพยาบาลระดับปฐมภูมิไว้ให้ยั่งยืนในหน่วยงาน 

2. ควรขยายผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลระดับปฐมภูมิตามบทบาทในทีมหมอครอบครัว

เนื่องจากเป็นบทบาทร่วมกับสหสาขาวิชาชีพท่ีอาจส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรเพิ่มขึ้น 
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ภาวะปากแห้งในผู้สูงอายุ :การศึกษาน าร่อง 

Dry mouth in the older people: A preliminary study 

ผู้วิจัย ธิดาพร แซ่ลิม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

บทคัดย่อ 

น้ําลายมีบทบาทสําคัญต่อสภาพแวดล้อมในช่องปาก โดยน้ําลายมีหน้าที่เป็นภูมคุ้มกัน และช่วยในการหล่อลื่น

เนื้อเยื่อในช่องปาก นอกจากน้ีในน้ําลายยังมีแร่ธาตุจึงช่วยในการสะสมคนืกลับของแร่ธาตบุนผิวฟัน เมื่อภาวะน้ําลาย

ลดลงจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในช่องปาก เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก ได้แก่ ฟันผุ เช้ือราในช่องปาก 

อาการปวดแสบร้อนของเนื้อเยื่ออ่อน และส่งผลต่อคุณภาพชีวิต การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของ

ภาวะปากแห้งในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและความสัมพันธ์สัดส่วนของการเกิดภาวะปากแห้งระหว่างกลุ่มอายุ 

และเพศ 

ในการศึกษานี้ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง

ในผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 81 คน เป็นเพศหญิง 60 คน เพศชาย 21 คน เก็บข้อมูลด้วย

วิธีการสัมภาษณ์ ด้วยแบบสอบถามภาวะปากแห้ง จํานวนคําถามทั้งหมด 4 ข้อ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่ีได้รับการ

อบรมจากทันตแพทย์ ผลการศึกษาพบว่าความชุกของภาวะปากแห้งในผู้สูงอายุร้อยละ 66.7 และไม่พบความ

แตกต่างของสัดส่วนผู้สูงอายุท่ีมีภาวะปากแห้งระหว่างกลุ่มอายุ (p=0.620) และระหว่างเพศ (p=0.40) 

คําสําคัญ: ภาวะปากแห้ง   ผู้สูงอายุ  ความชุก 

Abstract 
Saliva plays an important role in the oral health. It functions in protection against 

bacteria and fungus, lubricates the oral mucosa and helping with the remineralization process on 

the tooth surfaces. Reduction of saliva affected oral health environment and increased the risk of 

oral diseases such as dental caries, candidiasis and burning sensation. Furthermore, the sensation 

of dry mouth has an impact on the quality of life. The aim of study was to investigate the 

prevalence of dry mouth in the older people and the relationship between dry mouth and age 

and sex. 
In this study, 81 samples, 60 females and 21 males were purposively sampling. The 4-

items questionnaire was used to assess the perception of dry mouth. Face-to-face interview using 

this questionnaire was performed by trained public health care worker. The results shown the 

prevalence of dry mouth of 66.7 %. There was not significant different between the proportion of 

dry mouth between age (p=0.620) and sex (p=0.40). 

Key words: dry mouth, older people, prevalence 
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บทน า 
บทบาทของน  าลายต่อสุขภาพช่องปาก 

น้ําลายมีบทบาทสําคัญในเรื่องของสุขภาพช่องปากโดยทําหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันของร่างกาย และเป็นแหล่ง

สะสมของไอออนชนิดต่างๆซึ่งทําให้เกิดการดูดกลับของแร่ธาตุของเนื้อเยื่อที่มีการแคลซิฟายด์  โดยสามารถแบ่ง 

น้ําลายเป็นสองประเภทหลัก ตามชนิดการหลั่งได้แก่ serous secretion ซึ่งมีส่วนประกอบหลักคือ เอนไซม์ 

ptyalin และ  mucous secretion ซึ่งประกอบด้วยน้ําเมือกมิวซิน   ค่าความเป็นกรดด่างของน้ําลายจะมีค่าอยู่

ระหว่าง 6-7.4 น้ําลายมีองค์ประกอบหลักคือ โปแตสเซียมและไบคาร์บอเนตไอออน และมีองค์ประกอบย่อยคื อ 

โซเดียมและคลอไรด์ ไอออน ในน้ําลายยังประกอบด้วยสารต้านจุลชีพ รวมไปถึงสารthiocyanate ไลโซไซม์ อิมมูโน

โกลบูลิน แลคโตเฟอร์ริน และทรานเฟอร์ริน  (1,2,9)  

หน้าท่ีโดยทั่วไปของน้ําลาย ได้แก่   ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส มีมิวซินช่วยปกคลุมและป้องกันเนื้อเยื่อจาก

การกระแทกและการสูญเสียเสียน้ํา ภาวการณ์สะเทินช่วยคงระดับของสภาวะกรดด่างจากการกินอาหาร มี

แคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ช่วยป้องกันฟันและช่วยปกป้องการละลายของแร่ธาตุของฟันในช่องปาก นอกจากนั้น 

การหลั่งน้ําลายยังมีบทบาทสําคัญในการปกป้องเนื้อเยื่อในช่องปากจากอาการปากแห้ง(1,2,9) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของต่อมน  าลาย 

ปัจจัยที่มีผลต่อการทํางานของต่อมน้ําลาย ได้แก่   Sjogren’s syndrome การอุดตันและการติดเช้ือ 

มะเร็ง เส้นเลือดในสมองแตก โรคอัลไซเมอร์ การได้รับรังสี และการทํากิจกรรมต่างๆเช่น การทํางาน ออกกําลังกาย 

การปัสสาวะบ่อยๆในผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือการเสียเลือด ทําให้มีการสูญเสียน้ําไปมาก ถ้าไม่ได้รับของเหลวที่

เพียงพอ จะมีผลให้ต่อมน้ําลายไม่ผลิตน้ําลายออกมา สามารถทําให้เกิดภาวะปากแห้งขึ้นได้และยังอาจทําให้

ความสามารถในการกําจัดเช้ือแบคทีเรียและไวรัสลดลง โดยปกติผู้ใหญ่ต้องการน้ําประมาณ 6-8 แก้วต่อวัน (1) 

นอกจากนี้ยังมียาถึง 400 ชนิดที่ผู้สูงอายุได้รับเพื่อรักษาโรคซึ่งมีคุณสมบัติ anticholinergic และมี

ความสัมพันธ์กับการเกิดอาการปากแห้ง.ยาที่สัมพันธ์กับอาการปากแห้งได้แก่  antidepressant antihistamine 

antiparkinsonian diuretic antipsychotic antihypertensive anticholinergic และ  antineoplastic agent

ความสัมพันธ์ระหว่างยากับการเปลี่ยนแปลงการทํางานของต่อมน้ําลายจะแตกต่างกันออกไปในผู้ป่วยแต่ละคน แต่

โอกาสเสี่ยงในการเกิดฟันผุ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการปากแห้ง ร่วมกับความสามารถในการดูแลสุขภาพช่อง

ปากของผู้ป่วย อาจพบฟันผุรุนแรงร่วมกับฟันผุบริเวณรากฟัน การเกิดฟันผุที่รากฟันจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดโรคปริ

ทันต์อักเสบหรือโรคเหงือกอักเสบซึ่งทําให้เกิดการสูญเสียอวัยวะปริทันต์และมีการเผยผึ่งของผิวรากฟันสู่ช่องปาก 

การที่ผิวรากฟันมีโอกาสผุได้มากเนื่องจากโครงสร้างทางเคมีของผิวรากฟันมีแร่ธาตุน้อยกว่าส่วนผิวเคลือบฟัน 

นอกจากนี้การบูรณะรอยผุบริเวณรากฟันและการรักษาความสะอาดทําได้ยาก จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียฟัน

ธรรมชาติได้ สําหรับผู้สูงอายุ ท่ีมีปัญหาทางระบบประสาทที่สัมพันธ์กับการควบคุมการทํางานกล้ามเนื้อ จะมีปัญหา

เกี่ยวกับความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งอาจส่งผลต่อความรุนแรงของการเกิดโรคได้ อย่างไรก็ตามทันต
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แพทย์ควรจะสอบถามแพทย์ประจําตัวเกี่ยวกับการจัดการขนาดของยา,ตารางการให้ยา,การเปลี่ยนยาหรือการรักษา

ที่อาจนํามาซึ่งอาการของโรคปากแห้ง(1,3,8) 

อาการปากแห้ง (xerostomia) 

อาการปากแห้ง (Xerostomia) เป็นภาวะที่มีการหลั่งของน้ําลายในช่องปากน้อยกว่าปกติ คือมีการหลั่ง

น้ําลายในสภาวะพักต่ํากว่า 0.1 มล./นาที หรือการหลั่งน้ําลายในสภาวะถูกกระตุ้นต่ํากว่า 0.5 มล./นาที เกิดจาก

ความผิดปกติของต่อมน้ําลายหรือความสามารถในการหลั่งน้ําลายลดลง อาการปากแห้งไม่ใช่โรค แต่เป็นอาการหรือ

เงื่อนไขทางการแพทย์ เกี่ยวกับการได้รับยาที่อาจมีผลข้างเคียงต่อต่อมน้าํลาย หรือการได้รับรังสีรักษาบริเวณใบหน้า

และลําคอ อาการปากแห้งมักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความสัมพันธ์ระหว่างอาการปาก

แห้งกับอายุที่เพิ่มมากข้ึนหรือการกินยา  อาการแห้งของช่องปากเป็นปัจจัยที่ลดคุณภาพชีวิต ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการ

สูญเสียความสามารถในการผลิตน้ําลายส่งผลต่อการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เช่น ฟันผุ โรคปริทันต์

อักเสบ การใส่ฟันเทียม การกิน การพูดลําบาก การสูญเสียการรับรส รวมไปถึงการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อรา

ในช่องปากและโรคเยื่อเมือกอักเสบ(4,8) 

บุคคลที่มีอาการปากแห้ง มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการกิน การพูด การกลืนและการใส่ฟันเทียม อาหารที่

แห้งและเป็นช้ินเล็กๆ เช่น ซีเรียลและแครกเกอร์ จะเคี้ยวและกลืนได้ยากและทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อได้

ง่าย ผู้ที่ใส่ฟันเทียมอาจมีปัญหาฟันเทียมหลดุ  เกิดแผลถลอกจากฟันเทียมและปัญหาลิ้นติดกับเพดานปาก ผู้ป่วยท่ีมี

อาการปากแห้งมักจะมีการรับรสที่ผิดปกติไป (dysgeusia)  มีอาการปวดแสบปวดร้อนภายในปากและที่ลิ้น 

(glossodynia) กระหายน้ําเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน  อาการปากแห้ง นําไปสู่การเกิดฟันผุ การโต

ของต่อมน้ําลาย, การอักเสบและการแตกของริมฝีปาก (cheilitis),แผลอักเสบของลิ้นและเยื่อเมือกช่องปาก ต่อม

น้ําลายอักเสบ (sialadenitis) และการมีกลิ่นปาก นอกจากนี้ อาการปากแห้งยังเป็นปัจจัยส่งเสริมที่สําคัญที่ทําให้

เกิดปัญหา ทั้งในเรื่องของสุขภาพช่องปาก สุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจ อาจพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงแหบ 

และโพรงจมูกแห้ง รวมไปถึงการก่อให้เกิดโรคเหงือกและการสูญเสียฟัน หากไม่ได้รับการรักษาอาการปากแห้งที่

เหมาะสม จะมีผลต่อการลดค่าความเป็นกรดด่างในช่องปาก เพิ่มการสะสมของคราบจุลินทรีย์อย่างมีนัยสําคัญ และ

เป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุ การติดเชื้อราแคนดิดาสามารถพบได้บ่อยที่สุดร่วมกับอาการปากแห้ง(1,2,4,8) 

การวินิจฉัยโรคปากแห้ง(1,2,3,10) 

การวินิจฉัยของโรคปากแห้ง อาจจะขึ้นอยู่กับการซักประวัติที่ ได้จากประวัติของผู้ป่วย เช่น การ

รับประทานอาหารบางชนิดลําบาก ผู้ป่วยรู้สึกปากแห้งมากโดยเฉพาะในเวลากลางคืน  การตรวจทางคลินิกภายใน

ช่องปาก เช่น ลิ้นติดกับเพดานปากหรือกระพุ้งแก้ม หรือการพบรอยลิปสติกบริเวณฟันหน้า  รวมไปถึงการวัดอัตรา

การไหลของน้ําลาย  

ลักษณะทางคลินิกท่ัวไปของผู้ป่วยท่ีเป็นโรคปากแห้ง คือ จะพบเยื่อบุช่องปากแห้งและเหนียว หรืออาจพบ

เป็นปื้นแดงซึงสัมพันธ์กับการติดเช้ือราแคนดิดา อาจพบแผ่นคราบสีแดงและขาวมักบริเวณเพดานอ่อน เพดานปาก 

และด้านบนของลิ้น อาจพบรอยโรคที่มีเยื่อเมือกเทียมสีขาวปกคลุม สามารถขูดออกได้ การไม่พบน้ําลายที่ขังอยู่
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บริเวณพื้นปาก ลิ้นแห้งและมีการฝ่อลีบของแพพพิลาร์   หรือการพบฟันผุในบริเวณที่พบได้ยากเช่น คอฟัน ปลาย

ฟัน และยอดปุ่มฟัน 

น้ําลายจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อสภาพแวดล้อมในช่องปาก เป็นตัวช่วยหล่อลื่นเนื้อเยื่อในช่องปาก ดังนั้น

เมื่อเกิดภาวะปากแห้งจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพในช่องปาก ทําให้สารที่ช่วยป้องกันการติดเช้ือลดลง ผู้ป่วยมี

อาการเจ็บปวด หรือปวดแสบร้อนในช่องปาก ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ในกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะ

ปากแห้ง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษา 

1. ความชุกของภาวะปากแห้งในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

2. ความสัมพันธ์สัดส่วนของการเกิดภาวะปากแห้งระหว่างกลุ่มอายุ และเพศ

วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ด้วยแบบสอบถามภาวะน้ําลายน้อย 

จํานวนคําถามทั้งหมด 4 ข้อ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการอบรมจากทันตแพทย์ ซึ่งทําการทดลองใช้

แบบสอบถามในผู้สูงอายุจํานวน 5 คน เพื่อปรับปรุงกระบวนการสัมภาษณ์ ความเข้าใจในเนื้อหาของคําถาม และ

ขั้นตอน แล้วนํามาปรับปรุงกระบวนการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 

แบบสอบถามภาวะน้ําลายน้อย ด้วยคําถาม 4 ข้อ (5) ได้แก่  

1. ท่านมีความรู้สึกว่ามีน้ําลายลดลง  ใช่  ไม่ใช่ 

2. ท่านรู้สึกว่าปากแห้งเวลากินอาหาร  ใช่  ไม่ใช่ 

3. ท่านรู้สึกว่ากลืนอาหารลําบาก  ใช่  ไม่ใช่ 

4. ท่านต้องดื่มน้ําเพื่อช่วยในการกลืนอาหาร  ใช่  ไม่ใช่ 

ได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงในผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ตําบลแม่ก๊ะ และตําบลลวงเหนือ 

อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 81   คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถเดินทาง

มาร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุได้ ในการวิจัยนี้ทําการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2555  

การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ประกอบด้วย 

1. แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป ประกอบด้วย ช่ือ อายุ เพศ

2. แบบสอบถามภาวะน้ําลายแห้ง จํานวนคําถามที่ใช้ 4 ข้อ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่า “ใช่ ข้อใดข้อหนึ่ง

ถือว่ามีภาวะปากแห้ง

ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา หาอัตราความชุกของภาวะน้ําลายแห้ง ความแตกต่างของ

สัดส่วนของภาวะน้ําลายแห้งระหว่าง อายุ และเพศ ด้วยสถิติ Fisher’s exact test 
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ผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจํานวน 81 คน เป็นเพศหญิง 60 คน เพศชาย 21 คน 

ตาราง 1 ความชุกของภาวะปากแห้งในผู้สูงอายุ จําแนกตาม กลุ่มอายุและเพศ (n=81) 

กลุ่มอาย ุ ลักษณะ 

มีภาวะปากแห้ง 

N (%) 

ไม่มภีาวะปากแห้ง 

N (%) 

รวม p-value 

60-74 ปี  

75 ปีข้ึนไป 

รวม 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

46 (56.8) 

8  (9.9) 

54 (66.7) 

15 (18.5) 

39 (48.1) 

54 (66.7) 

23 (28.4) 

4  (4.9) 

27 (33.3) 

6  (7.4) 

21 (25.9) 

27 (33.3) 

69 (69.2) 

12 (14.8) 

81 (100.0) 

21 (25.9) 

60 (74.4) 

81 (100.0) 

P= 0.620 

P= 0.400 

Fisher’s Exact Test p< 0.05 

ตารางที่ 1 แสดงความชุกของภาวะปากแห้งในผู้สูงอายุ จําแนกตาม กลุ่มอายุและเพศ พบว่า โดยรวม 

ร้อยละ 66.7 ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด รายงานว่ามีภาวะปากแห้ง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.8 ที่มีภาวะ

ปากแห้ง เป็นกลุ่มอายุ 60-74 ปี พบสัดส่วนผู้สูงอายุที่รายงานว่ามีภาวะปากแห้งในทั้งสองกลุ่มอายุในสัดส่วนที่สูง

กว่า ไม่พบความแตกต่างของสัดส่วนผู้สูงอายุท่ีมีภาวะปากแห้งระหว่างกลุ่มอายุ (p=0.620)  

ในการศึกษานี้พบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุเพศหญิงมีภาวะปากแห้งมากกว่าเพศชาย (48.1% เปรียบเทียบ

กับ 18.5%) เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มเพศเดียวกัน พบว่า สัดส่วนผู้ที่รายงานว่ามีภาวะปากแห้งสูงกว่าผู้ที่ไม่มีภาวะ

ปากแห้งทั้งในเพศหญิงและเพศชาย ไม่พบความแตกต่างของสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีภาวะปากแห้งระหว่างเพศ 

(p=0.400)  
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ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษานี้มีข้อจํากัดและข้อด้อยของการวิจัย เนื่องจากการเก็บข้อมูลมีเพียงอายุ และเพศ 

แต่ภาวะปากแห้งนั้นเกิดได้หลายปัจจัยเช่น โรคประจําตัว ยาที่ใช้ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อพัฒนางานวิจัยในอนาคตจะทํา

การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ รวมทั้งเพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ให้ครอบคลุมกลุ่มที่มีอายุ 75 ปี

ขึ้นไปให้มากขึ้น เพื่อสามารถมาวิเคราะห์ผลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะปากแห้งและปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ 

อภิปรายผล 
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจํานวน 81 คน อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป พบว่า ร้อยละ 66.7 มีภาวะปากแห้ง เมื่อ

พิจารณาเฉพาะในผู้สูงอายุในกลุ่มอายุ 60-74 ปี ร้อยละ 66.7 มีภาวะปากแห้ง  กลุ่มอายุ 75 ปีขึ้นไป ร้อยละ 66.7 

มีภาวะปากแห้งเช่นกัน  ผู้สูงอายุหญิงรายงานว่ามีภาวะปากแห้งมากกว่าผู้สูงอายุอาจเป็นเพราะผู้สูงอายุหญิงมี

ความสนใจในสุขภาพและสังเกตการเปลี่ยนแปลงในช่องปากมากกว่าเพศชาย (6)  

อาการปากแห้งมักพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุอันเนื่องมาจากผู้สูงอายุมักมีโรคประจําตัว เกิดการเสื่อมสภาพ

ของเนื้อเยื่อ รวมทั้งการที่ต้องได้รับยาที่ใช้ในการรักษา ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะมีผลต่อการทํางานของต่อมน้ําลาย 

หรือมีผลต่อปริมาณน้ําลายที่ลดลง ดังนั้นสุขภาพช่องปากจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เนื้อเยื่อในช่องปากแห้ง ทําให้

การพูด การกลืน การเคี้ยวอาหารลําบากมากขึ้น(7,10) 
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ผลของวิธีบ่มความร้อน 3 แบบ ต่อสมบัติทางกลของวัสดุฐานฟันเทียม 2 ผลิตภัณฑ์ 

ผู้วิจัย ดร.อภิวัฒน์  ฤทธาภัย 

บทคัดย่อ 
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินอะคริลิค คือการแปลง มอนอเมอร์ให้เป็นพอลิเมอร์  เมื่อผสมส่วน

ทั้งสองและถูกกระตุ้น โดยความร้อนหรือสารเคมี (การบ่ม) เกิดเป็น ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเติม ที่แปลง 
MMA (methyl methacrylate) ให้เป็น PMMA (poly-methyl methacrylate) ฐานฟันทียม PMMA ชนิดบ่ม
ด้วยความร้อนในปัจจุบัน โดยทั่วจะบ่มให้ความร้อนในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ หรือตู้อบ วงจรการบ่มความร้อน 
(Curing Cycle) มีหลายวิธีที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาของวงจรการบ่ม มีผลต่อต้นทุน และ ระยะเวลาใน
การผลิต วงจรแบบเร่งด่วน เป็นวงจรมีประโยชน์ในปัจจัยดังกล่าวมากกว่าวงจร อื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามวงจร
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ อาจมีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุทางด้านความแข็งรับแรงดัดโค้ง (Flexural 
strength) และความแข็งผิว (Surface hardness)  

ชิ้นงานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ยาว 64 มม. กว้าง 10 ± 0.02 มม. หนา 3.3 ± 0.02 มม. (ISO20795-1: 
2008) ถูกเตรียมขึ้นโดยใช้เทคนิค การขึ้นรูปโครงสร้างด้วย ขี้ผึ้ง (Waxing) ลงฟลาสค์ (Flasking) ก าจัดไขขี้ผึ้งออก 
(Dewaxing) อัดวัสดุลงแบบ (Packing) และการบ่มความร้อน (Curing) โดย แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 

ไม่พบความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในสมบัติทางกลของ "ProBase Hot" ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน 
SR-Triplex มีสมบัติทางกล และประสิทธิภาพสูงกว่า ProBase ทุกวิธีการบ่มให้ความร้อน 

ความแข็งแรงรับแรงดัดโค้งสูงสุด คือ "Triplex Hot" ที่ผ่านการบ่มอย่างรวดเร็ว ที่100 °C เป็นเวลา 
20 นาที "Triplex Hot" ไม่ควรใช้วิธีการบ่มแบบดั้งเดิม เพราะความแข็งแรงรับแรงดัดโค้งต่ าสุด และต่ ากว่าทุก
กลุ่มอย่างมีนัยส าคัญ (p <0.05) อีกทั้งยังมีค่าความแข็งผิวสูงที่สุด แสดงถึงสมบัติความเปราะ (Brittleness) 
แตกหักง่าย 

อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในสมบัติด้านความแข็งผิวของทุกกลุ่ม 

ค าส าคัญ : วงจรการบ่มความร้อน แรงดัดโค้ง ความแข็งผิว เรซินอะคริลิค 

Abstract 
The polymerization reaction of acrylic resin is the conversion of monomer to 

polymer. When mixing both parts and being stimulated by heat or chemical (curing) 
occurs as a reaction to the polymerization that transforms the MMA (methyl 
methacrylate) into the current PMMA (poly-methyl methacrylate) PMMA cured tooth 
base in general, curing the heat in a bath, temperature control or incubator. Curing Cycle 
There are many different methods depending on the timing of the curing cycle. Affecting 
cost and production time in rapid cycle Is a useful cycle for these factors rather than other 
cycles. Nevertheless, the polymerization cycle May affect the mechanical properties of 
materials in the flexural strength and surface hardness. 

The rectangular workpiece, length 64 mm, width 10 ± 0.02 mm, thickness 3.3 ± 
0.02 mm (ISO20795-1: 2008) was prepared using techniques Forming the structure with 
wax (Waxing), flasking (Dewaxing), waxing, waxing (Dewaxing), packing and curing, 
divided into 6 groups 

From this study, it was found that no significant difference on the mechanical 
properties of "ProBase Hot" in the same product group. SR-Triplex has higher efficiency 
of mechanical properties than all ProBase curing cycles 
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The highest flexural strength is "Triplex Hot" processed in rapidly cured at 100 ° 
C for 20 minutes. "Hot Triplex" should not use traditional/conventional curing methods. 
Because the strength is the lowest flexural strength and significantly lower than all groups 
(p <0.05) and the highest surface hardness represents the brittle properties (Brittleness) 
and easily broken down. 

However, there was no significant difference in the hardness properties of all groups. 

Key words : curing cycle, flexural strength, surface hardness, PMMA 

บทน า 
เมื่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันสูงขึ้น มักจะมีวัสดุทางทันตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นตามมาอยู่เสมอ 

การใช้วัสดุโดยความคุ้นชินแบบเดิมๆ มักส่งผลกระทบต่อสมบัติของวัสดุให้ด้อยลง  
วิธีการบ่มความร้อนวัสดุฐานฟันเทียม ดั้งเดิมที่นิยมใช้มี 2 แบบ คือแบบช้า (Conventional Method) 

และแบบเร็ว (Standard Method) วัสดุใหม่เป็นแบบลูกผสม (Hybrid) ใช้เวลาการบ่มในน้าเดือด เพียง 20 นาที 
หากใช้กับการบ่มความร้อนแบบเดิมโดยความคุ้นชิน อาจมีผลกระทบต่อสมบัติของวัสดุได้มี คุณภาพ พอลิเมอร์
เป็นสายโซ่โมเลกุลสายยาวที่มีขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลขนาดเล็กที่เรียกว่ามอนอ 
เมอร์ เชื่อมกันด้วยพันธะทางเคมี กระบวนการหรือปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินอะคริลิค คือการแปลง 
มอนอเมอร์ให้เป็นพอลิเมอร์ เมื่อผสมส่วนทั้งสองและถูกกระตุ้น โดยความร้อนหรือสารเคมี (การบ่ม) เกิดเป็น 
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเติม ที่แปลง MMA (methyl metacrylate) ให้เป็น PMMA (poly-methyl 
metacrylate) ฐานฟันทียม PMMA ชนิดบ่มด้วยความร้อนในปัจจุบันอาจถูกบ่มด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น 
วงจรแบบช้า (Conventional Cure/Slow Cure) บ่มที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ถึง 9 ชั่วโมง 
100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที วงจรแบบเร็ว (Standard Cure/Fast Cure) บ่มที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที ตามด้วย 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที วงจรแบบเร่งด่วน (Alternative 
Cure/Rapid Cure) บ่มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที การบ่มเป็นกระบวนการเปลี่ยนมอโน
เมอร์ ให้เป็น พอลิเมอร์ เพื่อผลิตฟันเทียมขั้นสุดท้าย โดยทั่วจะบ่มให้ความร้อนในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ หรือ
ตู้อบ วงจรการบ่มความร้อน (Curing Cycle) มีหลายวิธี ฐานฟันเทียมชนิดเรซินอะคริลิค อาจถูกบ่มด้วย 

วิธีการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของพอลิเมอร์ที่น้ามาใช้ ระยะเวลาของวงจรการบ่ม มีผลต่อต้นทุน 
และ ระยะเวลาในการผลิต วงจรแบบเร่งด่วน เป็นวงจรมีประโยชน์ ใน 2 ปัจจัยข้างต้น มากกว่าวงจร อื่นๆ 
แต่ อย่างไรก็ตามวงจรปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์อาจมีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากวิธีการบ่มความร้อน 3 แบบ ของวัสดุฐานฟันเทียม 2 ผลิตภัณฑ์ คือ 

SR-Triplex และ ProBase ต่อสมบัติทางด้านความแข็งรับแรงดัดโค้ง (Flexural strength) และความแข็งผิว 
(Surface hardness)  

เพื่อเลือกใช้ ”วิธีบ่มความร้อน” ของวัสดุฐานฟันเทียม ได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของพอลิเมอร์ เพื่อได้
ฟันเทียมที่มีความแข็งแรงเต็มประสิทธิภาพ  

ข้อควรค านึงท่ีส าคัญ 
1. การบ่มแบบ Standard/Slow Cure : ปลดปล่อยอนุมูลออกมาในปริมาณที่เพียงพอ มีการเชื่อม

พันธะและการสลายพันธะระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์น้ าหนักโมเลกุลสูงที่พอดี ความเหนียวเพิ่มขึ้น ส่วนปลายของ
อนุมูลอิสระเพิ่มการรวมตัวกันของมอนอเมอร์ในสายโซ่โพลิเมอร์ที่ก าลังโตมี จ านวนที่เพียงพอ  
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2. การบ่มแบบ Alternative/Rapid Cure : ปลดปล่อยอนุมูลออกมามากจนเกินไป การเชื่อมพันธะ
และการสลายพันธะที่คั่นระหว่างพอลิเมอร์จ้านวนมาก มีมอนอเมอร์ตกค้างจ้านวนมากกว่า ความเหนียวลดลง 
ความร้อนสร้างขึ้นจากปฏิกิริยาคายความร้อน มีรูพรุน สูญเสียความแข็งแรงไม่สวยงาม (สีขุ่นมัว) มีแนวโน้มที่จะ
ติดเชื้อ candidal  

3. การบ่มแบบ Alternative/Rapid Cure : ปลดปล่อยอนุมูลออกมามากจนเกินไป มีการเชื่อมพันธะ
และการสลายพันธะที่คั่นระหว่างพอลิเมอร์จ้านวนมาก มีมอนอเมอร์ตกค้างจ้านวนมากกว่า ความเหนียวลดลง 
ความร้อนสร้างขึ้นจากปฏิกิริยาคายความร้อน มีรูพรุน สูญเสียความแข็งแรง ไม่สวยงาม (สีขุ่นมัว) มีแนวโน้มที่จะ
ติดเชื้อ candidal 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

ทันตแพทย์ นอกจากจะเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพแล้ว ควรค้านึงถึงวิธีใช้วัสดุที่ถูกต้องเหมาะสมกับชนิด 
ของวัสดุที่เลือกใช้ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เต็มประสิทธิภาพของวัสดุ ซึ่งจะส่งผลดีกับผู้ป่วย ได้งานที่มีคุณภาพและ ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ฐานฟันปลอมหัก ฐานฟันปลอมผิดรูป เป็นต้น และสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือ ของ
ทันตแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่มาใส่ฟันปลอมได้ 

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วัสดุฐานฟันเทียมที่ใช้ส่วนมากอยู่ในรูปของ ผง และของเหลว อาจแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 

1. Heat-activated PMMA : (Heat cure) ใช้ความร้อนเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา ส่วนผงประกอบด้วย
เม็ด Polymethyl metacrylate รวมกับ สารตั้งต้น (Benzoyl peroxide) สาร ตัวยับยั้ง (Dibutyl phthalate) 
รวมกับ สารเชื่อมพันธะแบบ Cross-linking (Hydroquinone) และ plasticizers (Glycol di-methacrylate)  

2. Chemical activated PMMA : (Self Cure) ใช้สารเคมีเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา ในการบ่มตัวโดย
ไม่อาศัยพลังงานภายนอก โดยการเติม Tertiary amine เช่น Demethyl-para-toluidine ในส่วนของมอนอ
เมอร์ ซึ่งเมื่อท้าการผสมกับ ส่วนผง จะท้าให้เกิดการสลายตัวของ Benzoyl peroxide ปลดปล่อยอนุมูลอิสระ
เข้าสู่กระบวนการเร่ิมต้น ของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์  

3. Rapid heat-polymerized PMMA: เป็นพอลิเมอร์ลูกผสม (Hybrid polymer) ผลิตภัณฑ์ใหม่
ใช้ตัวตั้งต้นทั้งที่เป็น สารเคมี ร่วมกับการใช้ ความร้อน เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์อย่างรวดเร็ วโดย
วัสดุชนิดนี้จะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ที่ สมบูรณ์ (Completed Polymerization) ในน้าเดือด โดยใช้เวลาเพียง 
20 นาที หลังจากถูกอัด (Packing) ลงในแบบฟันเทียม  
ขั้นตอนของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ (Polymerization) มี 3 ขั้นตอน คือ  

1) การกระตุ้น (Induction) ท าให้เกิดอนุมูลอิสระ หรือการชักน าการเกิดปฏิกิริยาอนุมูล
อิสระ (Free radical) ของ Benzoyl peroxide (ตัวตั้งต้น) ที่ถูกกระตุ้นจะ จับกับ C Double bond ของ 
Monomer ที่ แตกตัวออกมา 1 แขน ส่วนแขนที่เหลือจะแปรเป็น Free radical จับกับ Monomer ต่อไปเรื่อย ๆ  
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2) การแพร่ (Propagation) แขนที่เหลือของ C จะเป็น Free radical จับกับ Monomer ต่อไปเร่ือย ๆ

3) กระบวนการสิ้นสุดปฏิกิริยา (Termination) เมื่อไม่มีมอนอเมอร์เหลืออยู่อีก อนุมูลอิสระที่
เหลืออยู่ ของมอนอเมอร์จะจับกันเป็นพันธะสิ้นสุดปฎิกิริยา มอนอเมอร์ที่ไม่จับกับโมเลกุลอื่นหรือไม่อาจสลายตัว
แปรสภาพไปในระหว่างการบ่มจะเหลือเป็น ตะกอนตกค้าง (Residue monomer) อยู่ภายในพอลิเมอร์ ซึ่งจะ
ละลายตัวออกมาได้ในสภาวะแวดล้อมของ ช่องปาก  

วิธีด าเนินงานวิจัย 
1. วัสดุฐานฟันเทียม 2 ผลิตภัณฑ์

1) ProBase Hot ผู้ผลิต Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
2) SR-Triplex Hot  ผู้ผลิต: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein.
เตรียมชิ้นทดสอบ เตรียมชิ้นงานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ยาว 64 มม. กว้าง 10  ± 0.02 มม. หนา 3.3 ± 

0.02 มม. (ISO20795-1: 2008) จากวัสดุฐานฟันเทียมที่ก าหนด จ านวนทั้งหมด 72 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิค การ
ขึ้นรูปโครงสร้างด้วย ขี้ผึ้ง (Waxing) ลงฟลาสค์ (Flasking) ก าจัดไขขี้ผึ้งออก (Dewaxing) อัดวัสดุลงแบบ 
(Packing) และการบ่มความร้อน (Curing) โดย แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม แบ่งตามผลิตภัณฑ์ 
และวิธีบ่มความร้อน ดัง ตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์ และวิธีบ่มความร้อน 

ภาพที่ 1 ขนาดชิ้นตวัอย่าง 

2. เครื่องทดสอบ
1) เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal testing machine: Instron 5566)
2) เครื่องวัดความแข็งผิว (Microhardness tester: Future-Tech; FM-ARS 9000)

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 2 ความแข็งแรงดัดโค้ง 
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ภาพที่ 2 ความแข็งแรงดัดโค้ง 

ตารางที่ 3 ความแข็งผิว 

ภาพที่ 3 ความแข็งผิว 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
ใช้โปรแกรม SPSS V.21 วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย One-way ANOVA และ Tukey HSD 
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อภิปรายผล 
SR-Triplex บ่มที่อุณหภูมิ 100 องศา เป็นเวลา 20 นาที มีความแข็งของผิวสูงที่สุด (17.66 ± 0.40 HVN) 

รองลงมาคือ กลุ่มบ่มที่อุณหภูมิ 100 องศา เป็นเวลา 45 นาที มีความแข็งปานกลาง (17.56 ± 0.43 HV) และ
ความแข็งของผิวต่ าที่สุด (17.46 ± 0.82 HV) อยู่ในกลุ่ม บ่มที่อุณหภูมิ 100 องศา เป็นเวลา  10 ชั่วโมง  

ProBase บ่มที่อุณหภูมิ 100 องศา เป็นเวลา 20 นาที มีความแข็งของผิวสูงที่สุด (17.30 ± 0.22 HV) 
รองลงมาคือ บ่มที่อุณหภูมิ 100 องศา เป็นเวลา 45 นาที มีความแข็งปานกลาง (17.23 ± 0.68 HV) และความ
แข็งของผิวต่ าที่สุด (17.02 ± 0.42 HV) อยู่ในกลุ่ม บ่มที่อุณหภูมิ 80 องศา เป็นเวลา 10 ชั่วโมง 

ไม่พบความต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในสมบัติทางกลของ "ProBase Hot" ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน 
SR-Triplex มีสมบัติทางกล และประสิทธิภาพสูงกว่า ProBase ทุกวิธีการบ่มให้ความร้อน 

ความแข็งแรงรับแรงดัดโค้งสูงสุด คือ "Triplex Hot" ที่ผ่านการบ่มแบบทางเลือก (อย่างรวดเร็ว) ที่ 100 
°C เป็นเวลา 20 นาที 

"Triplex Hot" ไม่ควรใช้วิธีการบ่มแบบดั้งเดิม เพราะความแข็งแรงรับแรงดัดโค้งต่ าสุด และต่ ากว่าทุก
กลุ่มอย่างมีนัยส าคัญ (p <0.05) อีกทั้งยังมีค่าความแข็งผิวสูงที่สุด แสดงถึงสมบัติความเปราะ (Brittleness) 
แตกหักง่าย 

อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในสมบัติด้านความแข็งผิวของทุกกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะ 
ไม่ควรใช้วิธีการบ่มแบบดั้งเดิม ที่อุณหภูมิ 80 องศา เป็นเวลา 10 ชั่วโมง กับ SR-Triplex (ผลิตภัณฑ์

ใหม่ล่าสุดของผู้ผลิต และราคาสูง) เพราะวัสดุจะเปราะ แตกหักง่าย 
SR-Triplex มีสมบัติทางกล และประสิทธิภาพสูงกว่า ProBase ทุกวิธีการบ่มให้ความร้อน 
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อุบัติการณ์การเกิดรูรั่วของถุงมือในงานทันตกรรม 

ผู้วิจัย ดร.อภิวัฒน์  ฤทธาภัย 

บทคัดย่อ 
สารคัดหลั่งเหล่านี้เป็นพาหะส าคัญของเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี และเชื้อโรคภูมิคุ้มกัน

บกพร่อง (HIV) งานทันตกรรมเป็นงานที่มีการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง การใส่ถุงมือ รวมไปถึงอุปกรณ์การป้องกันอื่น 
ๆ ขณะที่ปฏิบัติงานจะช่วยป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว 

การเกิดรูรัว่ของถุงมือ ในการใช้งานทางทันตกรรม จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูล และพิจารณาถึงความจ าเป็น
ในการป้องกันร่างกาย 

ถุงมือที่ผ่านการใช้งาน แบ่งงานตามกลุ่มวิชาหัตถการ 9 แผนก เป็นถุงมือของนิสิตทันตแพทย์ 982 ข้าง 
และถุงมือของผู้ช่วยทันตแพทย์ 188 ข้าง หลังจากท าหัตถการเสร็จสิ้น จะแยกเก็บถุงมือและน ามาประเมินหารูรั่ว
ของถุงมือ ด้วยวิธีการใส่น้ าในถุงมือที่ผ่านการใช้งาน แล้วเพิ่มแรงดันน้ าด้วยการใช้มือบีบถุงมือ (water filling test) 

ผลปรากฏว่า ถุงมือที่พบรูรั่วโดยผู้ปฏิบัติงาน มีจ านวน 36 ข้าง คิดเป็นร้อยละ 3.07 , ถุงมือที่พบรูรั่ว
ขณะท าการทดสอบมีจ านวน 79 ข้าง คิดเป็นร้อยละ 6.75 และถุงมือเกิดรูรั่วมากกว่า 1 ต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 
10 , ต าแหน่งที่พบถุงมือเกิดรูรั่ว ขณะท าการทดสอบ คือ ต าแหน่งนิ้วชี้ คิดเป็นร้อยละ 37.97 และกลุ่มงานทัน
ตกรรมที่ถุงมือเกิดรูร่ัวมากที่สุด คือ งานขูดหินน้ าลาย และเกลารากฟัน คิดเป็นร้อยละ 32.91 

ค าส าคัญ : รูรั่วของถุงมือในการใช้งานทางทันตกรรม Water filling test 

Abstract 
These secretions are important carriers of hepatitis B and C also immunodeficiency 

disease (HIV). Dental work is exposed to secretions (body fluid), wearing gloves as well as 
other protective equipment while working to help prevent such infections. 

Leakage of the glove in dental applications need to study the information and 
consider the need for health protection. 

Gloves that have been used Divide the work according to the 9 departments of the 
procedure, 982 dental students' gloves and 188 dental assistant gloves. After finishing the 
procedure will separate the glove and evaluate the leak of the glove by means of filling water 
in gloves that have been used and increase the water pressure by using water filling test 

The results showed that the gloves that had been leaked by the operator had a total 
of 36 sides, equivalent to 3.07 percent, the gloves with the leak hole while testing were 79 
sides, accounting for 6.75 percent and the glove had more than 1 leak position. Each 10, 
the position where the glove is found is leaky While testing is the index finger position 
accounted for 37.97 percent, and the dental group that had the leakiest holes in the glove 
was scaling and root planing for 32.91 percent 

Keywords : leaky holes of dental glove, water filling test 
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บทน า 
งานทันตกรรมเป็นงานที่ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์มีการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น เลือด 

น้ าเหลือง และน้ าลายในช่องปากของผู้ป่วยตลอดเวลา สารคัดหลั่งเหล่านี้เป็นพาหะส าคัญของเชื้อโรคไวรัสตับ
อักเสบชนิดบีและซี และเชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) ซึ่งเลือด หนอง และสารคัดหลั่งต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายทาง
เยื่อบุจมูก ปาก หรือผิวหนัง  ฉะนั้นการใส่ถุงมือ รวมไปถึงอุปกรณ์การป้องกันอื่น ๆ ขณะที่ปฏิบัติงานจะช่วย
ป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว 

การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและถูกวิธี จะสามารถช่วยป้องกันการสัมผัส
เลือดและสารน้ าจากร่างกาย ทันตบุคลากรต้องศึกษาข้อมูลและพิจารณาถึงความจ าเป็นในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกาย 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อท าการหาอุบัติการณ์การเกิดรูรั่วของถุงมือ ซึ่งผ่านการใช้งานในงานทันตกรรมของนิสิตทันตแพทย์

และผู้ช่วยทันตแพทย์  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
หลังจากท าหัตถการเสร็จสิ้น จะแยกเก็บถุงมือของนิสิตทันตแพทย์ และ ผู้ช่วยทันตแพทย์ จากนั้นน ามา

ประเมินหารูรั่วของถุงมือด้วยวิธีการใส่น้ าในถุงมือที่ผ่านการใช้งาน แล้วเพิ่มแรงดันน้ าด้วยการใช้มือบีบถุงมือ  
ขณะท าการทดลองจะมีการป้องกันเชื้อโรคจากถุงมือ โดยการใส่เสื้อกาวน์ ถุงมือ ผ้าปิดจมูก หมวกคลุมผม และ 
หน้ากากป้องกันใบหน้า  

โดยถุงมือที่น ามาใช้ในการท างานวิจัยนี้  จะผ่านการใช้งาน แบ่งงานตามกลุ่มวิชาหัตถการ 9 แผนก 
ซึ่งคิดเป็นถุงมือของนิสิตทันตแพทย์ 982 ข้าง และถุงมือของผู้ช่วยทันตแพทย์ 188 ข้าง 
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ผลการวิจัย 
ปริมาณถุงมือ 1,170 ข้าง จากงานทันตกรรม 9 แผนก ถูกรวบรวมเพื่อน ามาศึกษาวิจัยอุบัติการณ์การ

เกิดรูรั่วของถุงมือในงานทันตกรรมทั่วไป ผลปรากฏว่า ถุงมือที่พบรูรั่วโดยผู้ปฏิบัติงาน มีจ านวน 36 ข้าง คิดเป็น
ร้อยละ 3.07,  ถุงมือที่พบรูร่ัวขณะท าการทดสอบมีจ านวน 79 ข้าง คิดเป็นร้อยละ 6.75 และ (ภาพที่ 1)ถุงมือ
เกิดรูรั่วมากกว่า 1 ต าแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 10 , ต าแหน่งที่พบถุงมือเกิดรูรั่ว ขณะท าการทดสอบโดยการท า 
Water Filling test คือ ต าแหน่งนิ้วชี้  คิดเป็นร้อยละ 37.97 (ภาพที่ 2) และกลุ่มงานทันตกรรมที่ถุงมือเกิดรูรั่ว
มากที่สุด คือ งานขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน คิดเป็นร้อยละ 32.91 (ภาพที่ 3) 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบคา่ อุบัติการณ์การเกิดรูร่ัวของถุงมือในงานทันตกรรม 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบต าแหน่งที่เกิดรูร่ัวของถุงมือในงานทนัตกรรม 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบกลุ่มงานที่เกิดรูร่ัวของถุงมือในงานทนัตกรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลค่อนข้างน้อย
2. มีข้อจ ากัดในเร่ืองความร่วมมือของบุคลากร
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ผลของหัวขัดเรซินคอมโพสิต 4 ชนิด ที่มีผลต่อความหยาบผิวของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต 
ชนิดนาโนฟิลล์ 

ผู้วิจัย ดร.อภิวัฒน์  ฤทธาภัย 

บทคัดย่อ 
เรซินคอมโพสิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตวัสดุอัดแทรก ( filler) 

เพื่อปรับปรุงวัสดุให้มีคุณสมบัติในการใช้งานในคลินิกดีขึ้น ซึ่งมีผลต่อความแข็งแรง ความสวยงาม และความ
หยาบผิวของวัสดุ 

การบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตให้ประสบความส าเร็จ นอกจากทันตแพทย์จะต้องเลือกใช้ชนิด
ของวัสดุเรซินคอมโพสิตให้เหมาะสมแล้วยังต้องค านึงถึงความหยาบผิวของวัสดุภายหลังจากการตกแต่งและการ
ขัด ถ้าผิวของวัสดุเรซินคอมโพสิตมีความขรุขระจะส่งผลให้การสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์เกิดง่ายขึ้น , เกิดการ
ติดสีตามขอบวัสดุอุด , เกิดการผุซ้ า , การติดของเศษอาหาร , เกิดการระคายเคืองต่อเหงือกมักเกิดเหงือกอักเสบ
โดยเฉพาะบริเวณที่วัสดุอุดอยู่ใกล้ชิดขอบเหงือกหรือใต้เหงือก  

การตกแต่งและการขัดวัสดุภายหลังการบูรณะเป็นขั้นตอนส าคัญในการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้
เกิดความส าเร็จ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ในการขัดวัสดุเรซินคอมโพสิตอยู่หลากหลายชนิด และมีรายงานถึงผลของหัว
ขัดต่อความหยาบผิวของเรซินคอมโพสิตเป็นจ านวนมาก 

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าค่าความหยาบผิวของเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์ Filtex Z 350® 
ในการขัดด้วย SofLex® สีส้ม, Astropol® สีเทา,enhance, SofLex® สีแดง, white stone มีค่าความหยาบ
ผิวมากกว่าและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกลุ่มควบคุมบวก(Mylar) แต่การขัดด้วย 
Astropol® สีชมพู, Astropol® สีเขียว, SofLex® สีเหลืองอ่อน, SofLex® สีเหลือง พบว่ามีค่าความหยาบผิว
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกลุ่มควบคุมบวก (Mylar) 

หัวขัด Astropol® สีชมพูมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการขัดเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์ Filtex Z 
350® ในขณะที่หัวขัด white stone ประสิทธิภาพต่ าที่สุดในการขัดเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์ Filtex Z 
350® เมื่อมองด้วยตาเปล่าพบว่าชิ้นตัวอย่างจากทุกกลุ่ม มีความเรียบผิววัสดุเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากชิ้นตัวอย่าง
เกือบทุกชิ้นมีค่าความหยาบผิวเฉลี่ยน้อยกว่า 0.5 ไมครอน 

ค าส าคัญ : ความหยาบผิวของเรซินคอมโพสิต การขัดผิวของวัสดุเรซินคอมโพสิต 

Abstract 
Resin composites are continuously developed. Especially in the technology to 

produce implanting materials (filler) to improve the material to have better features in the 
clinic Which affects the strength, beauty and surface roughness of the material 

The restoration of teeth with a composite resin material to be successful. In 
addition, dentists must choose the appropriate type of resin composite material and must 
consider the surface roughness of the material after finishing and polishing. If the surface 
of the composite resin material is rough, it will result in easier accumulation of the 
plaque, resulting in color sticking along the edges of the material, resulting in repeated 
decay, sticking to food particles, causing irritation. Gums often cause gingivitis, 
especially in areas where the material is close to the edge of the gums or under the gums. 
Decoration and polishing of materials after restoration is an important step in the 
restoration of teeth with resin composites for success. At present, there are many types of 
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composite resin polishing equipment. And reports of the effect of the head on the surface 
roughness of the composite resin 

From this study, it was found that the surface roughness of the nano-composite 
resin Filtex Z 350® in polishing with SofLex® orange, Astropol® gray, enhance, 
SofLex® red, white stone has More surface roughness and statistically significant 
differences with the positive control group (Mylar), but contrary to Astropol® pink, 
Astropol® green, SofLex® light yellow, SofLex® yellow showed surface roughness is 
not significantly different with the control group (Mylar). 

The Astropol® pink polisher has the best performance in polishing nanocomposite 
composite resin. Filtex Z 350®, while white stone polishing heads have the lowest 
performance in nano-resin composite resin polishing. Filtex Z 350 ® When looking at the 
naked eye, the sample from all groups shown as a smooth surface that is satisfactory 
because almost all specimens have an average surface roughness of less than 0.5 microns 

Key words : surface roughness of resin composites Surface polishing of resin 
composite materials 

บทน า 
เรซินคอมโพสิตเป็นวัสดุที่ใช้ทางทันตกรรมและมีสีคลา้ยฟันธรรมชาต ินิยมน ามาใช้ในการบูรณะฟันหน้า 

ปัจจุบันนี้ได้มีการน ามาบูรณะฟันหลังเพื่อทดแทนวัสดุบูรณะอมัลกัม เรซินคอมโพสิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตวัสดุอัดแทรก (filler) เพื่อปรับปรุงวัสดุให้มีคุณสมบัติในการใช้งานในคลินิกดีขึ้น 
ซึ่งมีผลต่อความแข็งแรง ความสวยงาม และความหยาบผิวของวัสดุ 

การบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตให้ประสบความส าเร็จ นอกจากทันตแพทย์จะต้องเลือกใช้ชนิดของ
วัสดุเรซินคอมโพสิตให้เหมาะสมแล้วยังต้องค านึงถึงความหยาบผิวของวัสดุภายหลังจากการตกแต่งและการขัด  
ถ้าผิวของวัสดุเรซินคอมโพสิตมีความขรุขระจะส่งผลให้การสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์เกิดง่ายขึ้น , เกิดการติด
สีตามขอบวัสดุอุด , เกิดการผุซ้ า , การติดของเศษอาหาร , เกิดการระคายเคืองต่อเหงือกมักเกิดเหงือกอักเสบ
โดยเฉพาะบริเวณที่วัสดุอุดอยู่ใกล้ชิดขอบเหงือกหรือใต้เหงือก   

การตกแต่งและการขัดวัสดุภายหลังการบูรณะเป็นขั้นตอนส าคัญในการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้
เกิดความส าเร็จ  ปัจจุบันมีอุปกรณ์ในการขัดวัสดุเรซินคอมโพสิตอยู่หลากหลายชนิดและมีรายงานถึงผลของหัว
ขัดต่อความหยาบผิวของเรซินคอมโพสิตเป็นจ านวนมาก  

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เรซินคอมโพสิต (resin composite) 

เรซินคอมโพสิตเป็นวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยความต้องการในแง่ของ
ความสวยงามของผู้ป่วยโดยเฉพาะในการบูรณะฟันหน้า นอกจากนี้ยังใช้ในการบูรณะฟันหลังเพื่อทดแทนวัสดุ
บูรณะอมัลกัม 
ส่วนประกอบของเรซินคอมโพสิต 

เรซินคอมโพสิตประกอบด้วย 3 วัฏภาค ได้แก่ วัฏภาคเรซินเมทริกซ์ (resin matrix) วัฏภาคอนุภาคอนินทรีย์ 
(dispersed phase or inorganic phase) และสารไซเลนคอบปลิง (silane coupling agent) ซึ่งเป็น
ตัวเชื่อมวัฏภาคที่ 1 และ 2 เข้าไว้ด้วยกัน 
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วัฏภาคเรซินเมทริกซ์ 
วัฏภาคมีองค์ประกอบหลัก คือ dimethacrylate , Bis-GMA หรือ Urethane dimethacrylate 

(UDMA) แต่เนื่องจาก dimethacrylate เป็นของเหลวที่มีความหนืดมาก จึงใส่สารควบคุมความหนืดซึ่งเป็น 
monomer น้ าหนักโมเลกุลต่ าเข้าไปเพื่อช่วยลดความหนืดให้เหมาะสมกับการใช้งานทางคลินิก เช่น TEGMA 
(triethyleneglycol dimethacrylate) นอกจากนี้วัฏภาคเมทริกซ์ยังประกอบด้วย สารเริ่มปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไร
เซชั่น (polymerization initiator) ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นตัวเริ่มต้นปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์โดยการแตกตัวเป็น
อนุมูลอิสระเพื่อท าปฏิกิริยากับ dimethacrylate ได้แก่ camphoroquinone หรือ amine สารยับยั้งปฏิกิริยา
โพลิเมอร์ไรเซชั่น (polymerization inhibitor) เพื่อป้องกันเรซินคอมโพสิตไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชั่น 
ในระหว่างการเก็บ สารช่วยยืดอายุการใช้งานของเรซินคอมโพสิตให้นานขึ้นได้แก่ สารพวก hydroquinone และ 
butylate hydroxytolune (BHT) นอกจากนี้ยังใส่สารสีต่างๆ (pigment) ซึ่งจะเติมในปริมาณเล็กน้อยเพื่อให้      
เรซินคอมโพสิต มีที่สีหลากหลาย สามารถเลือกให้เข้ากับสีฟันตามธรรมชาติได้  สารพวกนี้ได้แก่ ออกไซด์ของ        
อนินทรีย์สาร เป็นต้น 
วัฏภาคกระจายแรงหรือวัฏภาคอนุภาคอนินทรีย์หรือฟิลเลอร์ 

ฟิลเลอร์เป็นสารประกอบที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่ง วัตถุประสงค์ที่ใส่ฟิลเลอร์ในเรซินคอมโพสิต เพื่อปรับปรุง
คุณสมบัติในการใช้งานให้มีคุณสมบัติทางกลให้ดีขึ้น ได้แก่ ความแข็งแรง (strength) ความแข็งผิว (hardness) 
ความต้านทางต่อการสึก (wear resistance) สี (color) ความขุ่น (opacity) ช่วยลดสัมประสิทธิ์การขยายตัวจาก
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการหดตัวเนื่องจากปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์ของเรซินคอมโพสิตปริมาณฟิลเลอร์ที่
ใส่ลงไป ยิ่งมากยิ่งเพิ่มคุณสมบัติในการใช้งานของเรซินคอมโพสิต แต่ต้องไม่ใส่ปริมาณมากจนเกินไป ซึ่งจะมี ผล
ให้เรซินคอมโพสิตยิ่งมีความหนืดมากจนไม่สามารถน ามาใช้งานทางคลินิกได้ 
สารไซเลนคับปลิง 

เนื่องจากฟิลเลอร์ไม่ยึดติดกับเมทริกซ์ ท าให้ฟิลเลอร์หลุดจากเรซินคอมโพสิตได้ง่าย ส่งผลให้เกิดผิวหน้า
ขรุขระ เกิดการติดสี ดังนั้นจึงต้องมีการเคลือบผิวหน้าของสารไซเลน ซึ่งท าหน้าที่เป็นสารยึดคู่ (coupling 
agent) ยึดฟิลเลอร์ให้อยู่กับเมทริกซ์  
ประเภทของเรซินคอมโพสิต 

การจ าแนกประเภทของเรซินคอมโพสิตมีหลายระบบ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนก เช่น จ าแนก
โดยปริมาณโดยน้ าหนักของฟิลเลอร์ ขนาดอนุภาคฟิลเลอร์ ชนิดของเมทริกซ์ที่เป็นองค์ประกอบกระบวนการ
เกิดปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์  

ระบบที่เป็นที่นิยมระบบหนึ่งคือ การจ าแนกโดยอาศัยขนาดอนุภาคฟิลเลอร์เป็นเกณฑ์ โดยแบ่ง  
เรซินคอมโพสิตเป็น 4 ชนิด ได้แก่ คอนเวนชันนอล (conventional) อนุภาคขนาดเล็ก (small particle) ไมโครฟิลล์ 
(microfilled) และไฮบริด (hybrid) Ferracane(1) ท าการศึกษาและแบ่งเรซินคอมโพสิตออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 
คอนเวนชันนอล ไมโครฟิลด์ ไฮบริดขนาดเล็ก (small hybrid) และไฮบริดขนาดกลาง (midsize hybrid)  

เรซินคอมโพสิตแบ่งออกเป็น 4 ชนิดเช่นเดียวกัน ได้แก่ เทรดิชันนอล (traditional) ไมโครฟิลล์ ไฮบริด 
และไฮบริดที่มีขนาดอนุภาคเล็ก (small particle hybrid) ซี่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. เทรดิชันนอลคอมโพสิต

ประกอบด้วยฟิลเลอร์ที่เป็นแก้ว มีขนาดโดยเฉลี่ย 10 -20 ไมครอน อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดมีขนาด 40 
ไมครอน ข้อเสียของเรซินคอมโพสิตชนิดนี้คือ มีค่าความหยาบผิวค่อนข้างสูง เนื่องจากบางส่วนของฟิลเลอร์ยื่น
ยาวออกมาเลยขอบเขตของผิวหน้าเรซิน อันเป็นผลจากการสูญเสียเรซินรอบๆฟิลเลอร์ระหว่างการขัดสี 
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2. ไมโครฟิลล์คอมโพสิต
ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงปลายปี ค.ศ. 1970 โดยใช้อนุภาคคอลลอยดอลซิลิกา (colloidal silica) เป็นฟิลเลอร์ 

มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 0.04 ไมครอน เนื่องจากฟิลเลอร์มีขนาดเล็กส่งผลให้คอมโพสิตชนิดนี้มีผิวหน้าเรียบ 
แต่ขนาดอนุภาคที่เล็กนี้ท าให้มีผิวสัมผัสต่อเรซินมาก ท าให้ใส่ฟิลเลอร์ได้ในปริมาณน้อย จึงมีความแข็งแรงน้อย
กว่าเทรดิชันนอลคอมโพสิต 
3. ไฮบริดหรือเบลนด์คอมโพสิต

ประกอบด้วยอนุภาคฟิลเลอร์ขนาดใหญ่ โดยเฉลี่ย 15-20 ไมครอนและคอลลอยดอลซิลิกาขนาด 
0.01-0.05 ไมครอน เป็นที่น่าสังเกตว่าถึงแม้เรซินคอมโพสิตส่วนมากในปัจจุบันจะมีคอลลอยดอลซิลิกาจ านวน
หนึ่งเป็นองค์ประกอบด้วยกันทั้งนั้น แต่คุณสมบัติส่วนใหญ่ยังคงถูกก าหนดโดยขนาดของฟิลเลอร์ที่เป็น
องค์ประกอบซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า 
4. ไฮบริดที่มีอนุภาคขนาดเล็ก

จากการพัฒนาวิธีการบดแก้ว ท าให้สามารถบดแก้วที่มีขนาดอนุภาคเล็กลงคือ อนุภาคฟิลเลอร์มีขนาด
โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 1 ไมครอน ส่วนมากมีขนาดอยู่ระหว่าง 0.1-0.6 ไมครอนเท่านั้น ผสมกับคอลลอยดอลซิลิกา
ขนาด 0.01-0.05 ไมครอนอีกจ านวนหนึ่ง เนื่องจากขนาดอนุภาคฟิลเลอร์ที่เล็กมาก ท าให้คอมโพสิตชนิดนี้มี
ผิวหน้าเรียบมาก 

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาคอมโพสิตชนิดใหม่ขึ้นมาโดยมีขนาดของฟิลเลอร์เล็กมากถึงระดับนาโนเมตร คือ 
มีขนาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.005-0.01 ไมครอน ท าให้เรซินคอมโพสิตชนิดนี้สามารถบรรจุฟิลเลอร์ได้เป็นจ านวนมาก
โดยยังคงความหนืดอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

หากแบ่งประเภทของเรซินคอมโพสิตตามกระบวนการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 
2 ชนิด คือ ชนิดเริ่มปฏิกิริยาด้วยสารเคมี (chemically polymerized) และด้วยแสง (photo polymerized) 
ซึ่งแตกต่างกันที่ตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยา (catalyst) 
เรซินคอมโพสิตชนิดเริ่มเกิดปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์ด้วยแสง 

แสงที่ใช้มี 2 แบบ คือ แสงสีม่วง หรือ รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) ซึ่งมีความยาวคลื่น 320-356 
นาเมตร และแสงสีน้ าเงิน หรือ ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (Visible light) ซึ่งมีความยาวคลื่น 420-470 นาโนเมตร
(3) ในปัจจุบันความนิยมใช้แสงสีน้ าเงินเพิ่มขึ้นอย่างมากจนแทนที่การใช้แสงสีม่วง เนื่องจากมีข้อดี 2 ประการ 
คือความลึกในการบ่มเพิ่มขึ้นจาก 1.5-2.0 มิลลิเมตร เป็น 4.5-5.5 มิลลิเมตร และแสงสีน้ าเงินสามารถส่องผ่าน
โครงสร้างของฟันได้ ท าให้สามารถเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ในบริเวณส่วนที่คอดของโพรงฟันได้และหลอดไฟที่ใช้
ส าหรับแสงสีน้ าเงินมีระดับพลังงานที่ปล่อยออกมาคงที่ และพร้อมใช้งานทันทีเมื่อเปิดสวิตช์(2) 

เมื่อเปรียบเทียบการใช้งานระหว่างเรซินคอมโพสิตชนิดเริ่มเกิดปฏิกิริยาด้วยสารเคมีกับเรซินคอมโพสิต
ชนิดเริ่มเกิดปฏิกิริยาด้วยแสง พบว่าชนิดแรกมีข้อดีคือสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่มีราคา
แพง แต่ชนิดที่สองคือเกิดปฏิกิริยาด้วยแสงนั้นมีข้อดีกว่าชนิดเริ่มเกิดปฏิกิริยาด้วยสารเคมี หลายประการ คือ 

1. มีระยะเวลาของการท างานมากกว่า
2. แข็งตัวอย่างรวดเร็วภายหลังได้รับการฉายแสง
3. อายุการใช้งานยาว
4. สามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็นเวลานาน
5. เกิดรูพรุนน้อย เนื่องจากไม่ต้องผสม
6. การขัดวัสดุน้อยกว่า เนื่องจากสามารถตกแต่งให้ได้รูปร่างใกล้เคียงตามที่ต้องการ
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ข้อด้อยประการหนึ่งของเรซินคอมโพสิต คือมีการหดตัวขณะเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์(4 ) เรซินคอมโพสิต
แต่ละชนิดมีการหดตัวไม่เท่ากัน ชนิดไมโครไฮบริดมีการหดตัวร้อยละ 0.6-1.4 ขณะที่ชนิดไมโครฟิลล์หดตัวร้อย
ละ 2-3 ซึ่งการหดตัวนี้ส่งผลให้เกิดความเครียดระหว่างตัวของเรซินคอมโพสิตกับโครงสร้างฟัน ท าให้เกิดเป็น
ช่องว่างขนาดเล็กและการรั่วซึมบริเวณขอบตามมา นอกจากนี้ยังอาจท าให้เกิดการแตกร้าวของผิวเคลือบฟัน
บริเวณรอยต่อได้ วิธีการหนึ่งที่สามารถลดการหดตัวได้ คือ เทคนิคการอุดวัสดุเป็นชั้น (Incremental technique) 
ในกรณีใช้เรซินคอมโพสิตชนิดเร่ิมเกิดปฏิกิริยาโดยการฉายแสง  

คุณสมบัติหนึ่งของเรซินคอมโพสิต คือ ความสามารถในการดูดน้ า (water sorption) มีการกล่าวกันว่า
ความสามารถในการดูดน้ า ท าให้เรซินคอมโพสิตขยายตัว เป็นการช่วยชดเชยการหดตัวเนื่องจากปฏิกิริยาการเกิด
โพลิเมอร์ของเรซินคอมโพสิต จึงสามารถลดขนาดของช่องว่างบริเวณรอยต่อและช่วยลดความเครียดที่เกิดขึ้น 

เรซินคอมโพสิตจะขยายตัวเนื่องจากการดูดน้ า (hygroscopic expansion) ในเวลา 15 นาทีหลังจาก
เร่ิมต้นการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ เรซินส่วนใหญ่ใช้เวลา 4 วัน จึงจะเห็นผลการขยายตัวได้ชัดเจน และใช้เวลา 7 
วันจึงจะเกิดการขยายตัวเต็มที่ นอกจากนี้ยังพบว่าเรซินคอมโพสิตที่มีฟิลเลอร์ละเอียดมาก สามารถดูดน้ าได้
มากกว่า คือ 1.2-2.2 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ดังนั้นการขยายตัวของเรซินคอมโพสิตชนิดมีฟิลเลอร์ที่
ละเอียดมากจึงเกิดได้มากกว่าชนิดที่มีฟิลเลอร์ละเอียดปานกลาง 
แผ่นเมทริกซ์ (Matrix strip) 

เป็นแผ่นที่ใช้ปิดผิวหน้าของเรซินคอมโพสิตขณะท าการบูรณะ ซึ่งการน าเมทริกซ์มาช่วยในการบูรณะ
ขณะที่เรซินคอมโพสิตก าลังเกิดการแข็งตัว สามารถลดการเกิดรูพรุนและความขรุขระบนผิวหนา้ของการบูรณะได้ 
ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยท าให้ผิวหน้าของเรซินคอมโพสิตเรียบเท่านั้น การใช้เมทริกซ์ยังสามารถช่วยลดชั้น 
air-inhibited ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ให้น้อยลง(2) 

ชั้น air-inhibited ซึ่งปกคลุมอยู่ที่ผิวหน้าของวัสดุนั้นจะสึกออกไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดผิวหน้าที่
ขรุขระและมีรูพรุนมากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ชั้นนี้มีประโยชน์ในการเชื่อมต่อชั้นเรซินคอมโพสิตเข้าด้วยกัน 
ดังนั้นจึงไม่ควรไปก าจัดชั้นนี้ออกในกรณีที่มีการอุดหรือใส่วัสดุบูรณะเพิ่ม 

การใช้เมทริกซ์มีความจ าเป็นในการบูรณะฟัน class III ทั้งนี้เพื่อช่วยก าหนดขอบเขตและรูปร่างของวัสดุ
บูรณะให้ถูกต้องขณะเกิดปฏิกิริยาการเกิดโพลิเมอร์ ขณะที่การบูรณะฟัน Class V อาจไม่จ าเป็นต้องใช้เมทริกซ์ 
ยกเว้นหากเรซินคอมโพสิตที่ใช้เป็นชนิดแข็งตัวด้วยสารเคมี เนื่องจากการตกแต่งรูปร่างของเรซินคอมโพสิตชนิด
แข็งตัวด้วยแสงสามารถท าได้โดยใช้เครื่องมือบูรณะเรซินคอมโพสิต (Plastic instrument) ก่อนเริ่มท าการฉาย
แสงโดยไม่ต้องใช้เมทริกซ์ช่วย อย่างไรก็ตามการใช้เมทริกซ์มีข้อดีหลายประการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว (2) และจาก
การศึกษาวิจัยพบว่า การใช้แผ่นเมทริกซ์ท าให้ได้ผิวหน้าของเรซินคอมโพสิตที่เรียบดีที่สุดจึงแนะน าให้ใช้เมทริกซ์ 
แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการขัดก็ยังมีความจ าเป็นอยู่ 

ปัจจุบันมีเมทริกซ์ให้เลือกหลายแบบ ทั้งแบบแผ่นพลาสติกใส ที่รู้จักกันในนามไมลาร์ (Mylar) , แผ่น
โลหะบางพิเศษ 0.001 นิ้ว ซึ่งใช้กับ tofflemire matrix holder และเมทริกซ์เฉพาะแบบบาง 0.0015 นิ้ว 
(Sectional matrix) ข้อดีของเมทริกซ์แบบใสคือ แสงจากเครื่องฉายแสงสามารถส่องผ่านได้จากทิศทางอื่น 
นอกเหนือจากด้านบดเคี้ยว แต่ข้อเสียของเมทริกซ์ชนิดนี้ คือ มีความหนามากกว่าแบบโลหะ และไม่มีความแข็ง
ตึง ท าให้ยากต่อการอุดเพื่อให้ได้ด้านประชิดที่แน่น ในขณะที่เมทริกซ์แบบโลหะสามารถท าให้ได้ด้านประชิดที่
แน่น เนื่องจากสามารถจัดวางต าแหน่งได้ง่าย สามารถรีดให้แนบกับฟันข้างเคียงและสามารถคงรูปร่างได้ การฉาย
แสงท าให้ได้เฉพาะด้านบดเคี้ยวเท่านั้น และต้องตกแต่งรูปร่างของเมทริกซ์ก่อนการจัดวางต าแหน่งที่ตัวฟัน 
เพื่อไม่ให้ด้านประชิดของตัวฟันแบนเรียบ ไม่ได้รูปร่างของฟันที่ถูกต้อง 
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การตกแต่งและการขัด 
ชิ้นงานทุกชิ้นที่น าไปใช้ในปาก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ ฟันปลอม ครอบฟัน สะพานฟัน หรือหลังการ

บูรณะด้วยวัสดุบูรณะฟันควรตกแต่ง ขัดให้เรียบ และขัดเงาเสียก่อน โดยเฉพาะผิวด้านนอกที่สัมผัสกับลิ้นและ
เนื้อเยื่อในช่องปาก จุดมุ่งหมายของการตกแต่งและการขัดเพื่อให้ได้ผิวหน้าที่เรียบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  โดยเกิด
ความเสียหายและรอยรั่วตามขอบของวัสดุบูรณะน้อยที่สุด ประโยชน์ของการมีผิวเรียบ คือ ช่วยป้องกันการ
สะสมของคราบจุลินทรีย์ ซึ่งช่วยให้การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากท าได้ง่ายขึ้น เกิดความสวยงามและให้ผู้ป่วย
เกิดความรู้สึกสบาย 
ชนิดและรูปแบบของวัสดุขัดถู 

1. คาร์ไบค์เบอร์ (carbide finishing bur) ขนาด 12 หรือ 30 ร่อง (fluted) นิยมใช้ในการจ ากัด
ส่วนเกินของเรซินคอมโพสิต 

2. หัวกากเพชร (finishing diamond bur) มีขนาดผงตั้งแต่ 25-40 ไมครอนและมีรูปแบบต่างกัน
ใช้ขัดเกลาด้านต่างๆ ของเรซินคอมโพสิต พอร์สเลน และโลหะบางชนิดให้เรียบ 

3. หัวกรอสโตน (finishing stone) ผงขัดขนาด 25-40 ไมครอนของอะลูมิเนียมออกไซด์ (สีขาว)
ซิลิคอนคาร์ไบค์ (สีเขียว) หรือ ซิลิกา มีขนาดและรูปแบบต่างๆ ใช้ขัดเกลาเรซินคอมโพสิต อมัลกัม และอะคริลิก 
ตามความเหมาะสม 

4. แผ่นทรงกลม (disk) ฉาบด้วยผงขัดถู เช่น อะลูมิเนียมออกไซด์ การ์เนต และเซอร์คอเนียม ซิลิเกต
แผ่นทรงกลมอาจเป็นกระดาษ พลาสติกหรือโลหะ 

5. แผ่นแถบยาว (strip) ฉาบด้วยผงขัดถูเช่นเดียวกับแผ่นทรงกลม เหมาะส าหรับใช้ในการขัดที่บริเวณ
ซอกฟัน (interproximal point) 

6. หัวขัดยาง (mounted point) เป็นหัวขัดที่ผสมผงขัดถูกับซิลิโคนในรูปแบบต่างๆ ผงขัดถูได้แก่
อะลูมิเนียมออกไซด์ และซิลิกอนคาร์ไบค์ ช่วยขัดให้เรียบ และบากรอยต่อ (burnished) ให้สนิท ใช้ในโอกาส
ต่างๆ แล้วแต่ชนิดของผงขัดถูกับการบูรณะ 

7. ผงพัมมิส (pumice) เป็นผงซิลิกา และสารอื่นๆ ที่ได้จากหินหลอมละลายจากภูเขาไฟระเบิด
(siliceous vulcanized) ผสมกับน้ าใช้สื่อ เช่น ขนแปรง หรือ ถ้วยยาง (rubber cup) หรือ หัวสักหลาด (felt cone) 
ขัดลบรอยขีดข่วนตื้นๆ 

ผงขัดที่นิยมใช้ในหัวขัด 
อะลูมินัมออกไซด์ (Aluminum oxide) 

เป็นผงขัดที่มีความแข็งมาก มีค่าความแข็งของโมส์เท่ากับ 9 มักใช้ในรูปแบบของแผ่นขัด แถบขัดหรือ
หัวยางฝังผงขัด มีขนาดอนุภาคหลายขนาด ใช้ในขั้นตอนการตบแต่งและการขัดวัสดุ ผงขัดอะลูมินัมออกไซด์ที่มี
อนุภาคละเอียดสามารถใช้เป็นส่วนผสมในสารป้ายผสมผงขัด  
ผงขัดเพชร (Diamond abrasive)  

เป็นผงขัดที่มีความแข็งมาก มีค่าความแข็งของโมส์เท่ากับ 10 มีความต้านทานต่อการสึกดี สามารถคง
สภาพความคมได้นาน สามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาค ทั้งหัวกรอกากเพชร หัวยางฝังผงขัด 
และสารป้ายผสมผงขัด  
สารประกอบคาร์ไบด์ (Carbide compound)  

ได้แก่ ซิลิกอนคาร์ไบด์ (silicon carbide) โบรอนคาร์ไบด์ (boron carbide) และทังสเตนคาร์ไบด์ 
(tungsten carbide) มีค่าความแข็งของโมส์ประมาณ 9-10 ซิลิกอนคาร์ไบด์และโบรอนคาร์ไบด์จะใช้ในรูปแบบ
แผ่นขัดหรือหัวยางฝังผงขัด เหมาะสาหรับการตบแต่งวัสดุ ส่วนทังสเตนคาร์ไบด์อยู่ในรูปแบบของหัวกรอคาร์ไบด์ 
(carbide bur) ใช้สาหรับตบแต่งวัสดุ  

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13  วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

271



เซอร์โคเนียมซิลิเกต (Zirconium silicate) 
มีค่าความแข็งของโมส์ประมาณ 7 -7.5 ใช้ในรูปแบบแผ่นขัด แถบขัด และสารป้ายผสมผงขัด

ซิลิกอนไดออกไซด์ (Silicon dioxide) และเซอร์โคเนียมออกไซด์ (Zirconium oxide) เป็นผงขัดชนิดแรกที่เริ่ม
ใช้ในหัวยางฝังผงขัด ใช้ได้ทั้งขั้นตอนการตบแต่งและการขัดวัสดุ ขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาคของผงขัด ในการขัด
วัสดุเรซินคอมโพสิตอาจจาเป็นต้องใช้หัวขัดหลายชนิดที่มีผงขัด หรือขนาดอนุภาคของผงขัดที่แตกต่างกันเพื่อให้
ได้วัสดุบูรณะที่มีความเรียบเงา บริษัทผู้ผลิตจึงได้ออกแบบหัวขัดเป็นชุด เรียกว่าระบบหลายขั้นตอน(multi-step 
system) มีหัวขัด 2-4 ชนิด ที่มีชนิดหรือขนาดของผงขัดต่างกันและใช้หัวขัดเรียงล าดับตามขนาดอนุภาคของผงขัด 
เหมาะสาหรับท างานในขั้นตอนการตบแต่งและการขัดวัสดุ 

วัสดุที่นิยมใช้ในการขัดเรซินคอมโพสิต 
อะลูมิเนียมออกไซด์ (aluminium oxide) 

เป็นวัสดุสังเคราะห์ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง เป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ที่พบตามธรรมชาติในรูป
ของคอรันดัม (corundum) ซึ่งอาจมีสารเจือปนอื่นๆ เช่น เหล็กออกไซด์ มักใช้อะลูมิเนียมแบบอนุภาคละเอียด
ร่วมกับกากเพชรในการขัดวัสดุบูรณะหลายชนิด เช่น อะคริลิกและเรซินคอมโพสิต เช่น Sof-lex® (3M) 
ผงเพชร (diamond) 

เป็นอนุภาคที่มีความแข็งแรงมากที่สุด มีประสิทธิภาพในการขัดทุกชนิดและไม่สูญเสียความคมได้ง่าย  
มีข้อดีคือสามารถท าให้ปราศจากเชื้อและสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง มักใช้ในการกรอตกแต่งฟัน
ส าหรับการท าครอบฟัน,สะพานฟันและใช้ตกแต่งเรซินคอมโพสิต มีทั้งชนิดที่ใช้กับด้ามกรอเร็ว (high speed 
handpiece) และ ด้ามกรอช้า (slow speed handpiece) ถ้าใช้ด้ามกรอเร็วควรใช้ร่วมกับน้ าเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิดความร้อนที่มีมากจนเกินไป ซึ่งจะท าอันตรายต่อเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันและเกิดการอุดตันของเศษสิ่ง
สกปรก จะมีผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง สารขัดพวกกากเพชรยังสามารถแบ่งย่อยเป็นเศษชนิด
ต่างๆตามเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคเป็นชนิดหยาบ (coarse) 60-142 ไมครอน ชนิดหยาบปานกลาง 
(medium) 40-52 ไมครอน ชนิดละเอียด (fine) 8-14 ไมครอน และชนิดละเอียดมาก (superfine) 2-6 
ไมครอน เช่น Composhape® (Intensiv) 
คาร์ไบค์ฟินิชชิงเบอร์ (carbide finishing bur) 

มีทั้งชนิดที่ท าจากซิลิกอนคาร์ไบค์ (SIC),โบรอนคาร์ไบค์ (B4C) และทังสเตนคาร์ไบค์ (WC) – ซิลิกอน
คาร์ไบค์มีความแข็งแรงและประสิทธิภาพการขัดที่ดีหัวขัดทังสเตนคาร์ไบค์มีหลายรูปแบบให้เลือกตั้งแต่ 7 -30 
ร่อง ยิ่งมีร่องมากยิ่งขัดได้ละเอียดมาก มักใช้ในขั้นตอนการตกแต่งเรซินคอมโพสิตสามารถแบ่งย่อยเป็นชนิดต่างๆ
ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคเป็นชนิดหยาบ 54-142 ไมครอน ชนิดหยาบปานกลาง 20-32 ไมครอน 
ชนิดละเอียด 9-17 ไมครอน และชนิดละเอียดมาก 1-12 ไมครอน เช่น Jet bur® (Kerr) 

วิธีการตกแต่งและการขัดเรซินคอมโพสิต 
ไม่ว่าจะเป็นการขัดวัสดุบูรณะชนิดใดก็ตามมักมีหลักการขัดคล้ายคลึงกันคือเริ่มต้นจากการตกแต่งเค้ารูป 

ก าจัดส่วนเกินของวัสดุ ด้วยสิ่งมีคมหรือหัวขัด จากนั้นขัดผิวให้เรียบด้วยวัสดุขัดถูในรูปแบบต่างๆจากขนาดหยาบ
ไปถึงขนาดละเอียดตามล าดับ การใช้หัวขัดละเอียดขัดทันทีโดยไม่ใช้หัวขัดหยาบก่อนหรือหลังการใช้หัวขัดหยาบ
เพียงครั้งเดียว ท าให้ใช้เวลานานในการขัด และยังอาจท าให้ได้รูปร่างพื้นผิวไม่ถูกต้องเหมาะสมนัก 

แม้ว่าจากการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้แผ่นไมลาร์ช่วยระหว่างขั้นตอนการอุดและใช้ในการปิดทับผิวหน้า
ของเรซินคอมโพสิต ระหว่างการฉายแสงท าให้ได้ผิวหน้าเรียบสุด การขัดก็ยังมีความจ าเป็น 
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Hilton (1996) (4) แนะน าให้เร่ิมต้นขัดเรซินคอมโพสิตด้วยคาร์ไบค์ชนิดหลายร่อง หรือ หัวขัดกากเพชร
ชนิดละเอียด โดยใช้ใบมีดเบอร์ 12 แต่งด้านข้างและด้านประชิดเหงือก แล้วขัดตามด้วย polishing point, cup, 
disk ชนิดละเอียด (4)  

Blank (1984) (2) กล่าวว่าให้เริ่มต้นจากการก าจัดวัสดุบูรณะ ส่วนเกินออกด้วยใบมีด จากนั้นใช้คาร์
ไบค์เบอร์ชนิด 12 ร่อง ด้วยหัวกรอเร็วร่วมกับน้ าหรือแผ่นกลม sof-lex® ชนิดหยาบ หรืออาจใช้หัวขัดหินสีขาว 
Arkansas ในบริเวณที่แผ่นกลมเข้าไม่ถึง ขั้นสุดท้ายให้ใช้ sof-lex® ร่วมกับน้ า โดยใช้เรียงตามล าดับ ความ
หยาบจากมากไปหาน้อย และใช้แถบขัด sof-lex® แต่งบริเวณด้านประชิด เมื่อขัดเสร็จแล้วล้างวัสดุด้วยน้ า 
เป่าให้แห้งและตรวจดูฟองอากาศ, ความเรียบของผิว และรูปร่างของวัสดุว่าถูกต้องหรือไม่  

นอกจากนี้ในระหว่างการขัด ควรใช้ด้ามกรอช้าหรือหากจ าเป็นต้องใช้กับด้ามกรอเร็ว ไม่ควรใช้แรงกด
มากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการกดส่วนโป่งนูนของฟัน ซึ่งอาจท าให้วัสดุมีรูปร่างผิดปกติไปและควรใช้น้ าหรือ
น้ ามันหล่อลื่นเพื่อลดความร้อนที่เกิดขึ้น (5) 

มีการถกเถียงกันถึงการใช้สเปรย์น้ าระหว่างการตกแต่งและการขัด เพราะแม้การใช้น้ าเป็นการช่วยลด
ความร้อนที่เกิดขึ้น แต่อาจไปบดบังทัศนวิสัยในการท างาน โดยเฉพาะในการท างานที่บริเวณขอบของวัสดุบูรณะ 
บางการศึกษากล่าวว่า ผลการขัดไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะใช้น้ าหรือไม่ในขณะที่บางการศึกษากล่าวว่าการขัดแห้ง
เป็นอันตรายต่อวัสดุบูรณะส่วนใหญ่ เนื่องจากความร้อนและการเสียดสีที่เกิดขึ้น สามารถท าให้เกิดรอยรั่ว ซึ่งมัก
เกิดที่ขอบระหว่างเดนทีนและเรซินคอนโพสิต ท าให้การขัดเปียกยังคงเป็นวิธีที่นิยมมากกว่าและใช้กับเรซินคอม
โพสิตส่วนใหญ่ เนื่องจากช่วยลดความร้อนที่เกิดจากการเสียดสี อันเป็นการลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ทั้งตัววัสดุบูรณะและบริเวณขอบ (6) 

การวัดความหยาบ 
ความหยาบ หรือ ความขรุขระเป็นลักษณะส าคัญของพื้นผิว เป็นผลให้เพิ่มพื้นผิวเสียดทาน และมีผลต่อ

การยึดเกาะทางกลของวัสดุอื่นที่มายึดบนพื้นผิว เช่น คราบจุลินทรีย์ 
ในการศึกษาทางทันตกรรมมักจะวัดความขรุขระของพื้นผิวแล้วน ามาหาความสัมพันธ์กับการเกาะติด

ของคราบจุลินทรีย์บนฟันและวัสดุบูรณะฟัน คุณภาพของการขัดทางคลินิก ผิวของวัสดุบูรณะฟัน(7) มีหลายวิธีที่
จะท าให้รู้ว่าพื้นผิวหยาบมากน้อยเพียงไรเป็นต้นว่าใช้การสังเกตด้วยตาเปล่า ซึ่งมักใช้ร่วมกับการส่องไฟเพื่อดูการ
สะท้อนกลับของแสงและการใช้เคร่ืองขยาย 

ส าหรับการศึกษานี้ใช้วิธีการวัดความหยาบผิวโดยเครื่องวัดความหยาบผิว (Profilometer) และเลือกใช้
หัวเข็ม diamond stylus ลากผ่านพื้นผิวที่ต้องการทดสอบด้วยแรงที่มากระท าอย่างสม่ าเสมอและคอมพิวเตอร์
จะแปลผลออกมาเป็นค่า Ra (Average Surface Roughness) ซึ่งคือค่าความหยาบเฉลี่ยของพื้นผิวเป็นค่าเฉลี่ย
ของจุดทุกจุดจากระนาบอันหนึ่งที่เราก าหนดค่า Ra เป็นที่ค่านิยมใช้กันมากเพราะใช้ง่าย ประหยัดเวลาในการวัด 
เครื่องวัดค่าความหยาบผิวมีปัจจัยที่ต้องระมัดระวังก่อนที่จะวัดความหยาบของพื้นผิวดั้งนี้ คือ ในการวัดแต่ละ
ครั้งต้องควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ให้คงที่และควบคุมไม่ให้มีแรงสั่นสะเทือน 
ซึ่งจะมีผลต่อการวัด (7) 

จนถึงปัจจุบันนี้พบว่ามีการศึกษาวิจัยหลายชิ้นที่ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างหัวขัดกับ 
เรซินคอมโพสิตที่ถูกขัด แม้ว่าจากการศึกษาของ Nagem,D’Azevedo,Nagemและ Marsola (8) และ 
St-Georges, Bolla, Fortin, Muller-Bolla,Thompson และ Stamatiades (9) พบว่าพื้นผิวของเรซินคอมโพ
สิตจะเรียบดีที่สุดเมื่อใช้แผ่นเมทริกซ์ปิดทับระหว่างการฉายแสง และไม่ผ่านการขัด ซึ่งเป็นการสนับสนุนผลของ 
Chung (10) 
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งานวิจัยจ านวนมากได้ใช้ความขรุขระหรือความหยาบของพื้นผิวของเรซินคอมโพสิต ในการน ามาใช้หา
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวขัดกับเรซินคอมโพสิตที่ถูกขัด ซึ่งการวัดค่าความหยาบผิวของวัสดุสามารถวัดโดยเครื่อง 
Profilometer หรืออาจใช้การประเมินด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดร่วมด้วย หรืออาจใช้ค่าการ
สะท้อนของแสง (Reflectance value)ร่วมกับภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด 

ขณะที่ในการศึกษาของ Seteas ,Tarimและ Suzuki (11) ท าการขัดเรซินคอมโพสิตชนิดไฮบริคและ          
ไมโครฟิลล์7 ยี่ห้อด้วยเทคนิคที่แตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ 1. ใช้Super-Snap rain bow kit 2. ใช้Sof-lex® 
3. ใช้Enhance แล้ววัดหาค่าความหยาบผิว ผลปรากฏว่า เทคนิคทั้ง 3 แบบให้ความเงาเป็นที่ยอมรับได้เมื่อมอง
ด้วยตาเปล่าแต่เมื่อท าการวัดด้วยเครื่องวัดความหยาบผิวจะพบว่าการขัดด้วย Super-Snap ให้พื้นผิวเรียบ
เทียบเท่า Sof-lex® (ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ) ตามมาด้วย Enhance® 

และยังมีการศึกษาถึงผลของหัวขัด Enhance® ในการขัดเรซินคอมโพสิตชนิดไมโครฟิลล์พบว่ามี
ประสิทธิภาพเทียบเท่าในการศึกษาของ Hoelscher , Neme , Pink และ Hughes (12) หรือดีกว่า Sof-lex®            
ในการศึกษาของ Marigo , Rizzi , La Torre และ Rumi (13) ซึ่งขัดแย้งกับบางงานวิจัยที่ได้ผลการทดลองว่าหัว
ขัด Sof-lex® มีประสิทธิภาพดีกว่า 

มีการศึกษาของ Richard,Gisele,Josephcและ Peter (11) พบว่าการขัดด้วย Astopol®, Sof-lex®, 
Enhance® ในเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์ปรากฏว่า Sof-lex® ให้ค่าความหยาบผิวน้อยสุด ตามด้วย 
Astopol® และ Enhance® ตามล าดับ 

ท าให้ปัจจุบันนี้มีอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการขัดอยู่หลากหลายชนิด และมีรายงานถึงผลของหัวขัดต่อความ
หยาบผิวของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตเป็นจ านวนมาก แต่มีรายงานถึงผลของหัวขัดต่อความหยาบผิวของเรซินค
อมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์ยังไม่มากนักและบางชนิดยังไม่มีการเปรียบเทียบ เช่น white stone ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ใน
โรงพยาบาลและคลินิก จึงเป็นที่น่าสนใจว่า หากใช้หัวขัดต่างชนิดกันกับวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์จะมี
ผลที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงผลของหัวขัดชนิดต่างๆต่อ
ความหยาบผิวของเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์ 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการ ผลที่ได้จะเป็นแนวทางบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของ
หัวขัดแต่ละชนิด ในการขัดเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์ ว่าได้ความเรียบของผิวแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
แต่การน าผลที่ได้ไปใช้ในทางคลินิกโดยตรงจะต้องค านึงถึงปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อสภาวะในช่องปากว่ามีความ
แตกต่างจากสภาวะภายในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ผลจากการศึกษาที่ได้ อาจไม่สามารถน าไปใช้กับวัสดุบูรณะ
ชนิดอื่นที่ไม่ได้น ามาศึกษาทดลองในครั้งนีไ้ด้ เนื่องจากวัสดุแต่ละชนิดนัน้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ตา่งกันไป 
ข้อจ ากัดการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาทดลองท าในห้องปฏิบัติการ ซึ่งการจ าลองปัจจัยหรือสภาวะต่างๆนั้นไม่สามารถ
ท าให้เหมือนสภาวะในช่องปากได้จริงทุกประการ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลของหัวขัดต่อความหยาบผิวของเรซินคอมโพสิต
2. เพื่อเปรียบเทียบค่าความหยาบผิวของเรซินคอมโพสิตเมื่อขัดด้วยหัวขัดชนิดต่างๆ

วัสดุที่ใช้ในการวิจัย 
1. วัสดุบูรณะสีเหมือนฟันเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์ ยี่ห้อ Filtek Z350® , 3M ESPE สี A3.5
2. หัวขัด
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2.1 Sof-lex® 3M (Aluminium oxide disc) 
2.2 Astopol® IvoclarVivadent(Aluminium oxide, Silicon carbide , Titanium oxide) 
2.3 Enhance® (Dentsply) (Aluminium oxide impregnated point , Silicon dioxide) 
2.4 White stone (Aluminium oxide) 

3. แม่พิมพ์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสท าจากเรซินอะคริลิกชนิดบ่มตัวเองได้ (Self cure acrylic resin)
กว้าง 15 มิลลิเมตร ยาว 15 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร เจาะหลุมรูปวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร 
ลึก 3 มิลลิเมตร จ านวน 55 ชิ้น 

4. กระดาษทรายเบอร์ 600
5. แผ่นไมลาร์ (Mylar matrix strip)
6. เครื่องมือส าหรับอุดเรซินคอมโพสิต (Plastic instrument)
7. กลาสสไลด์ (Glass slide)
8. ปากกาเขียนแผ่นใส ชนิดลบไม่ได้

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องวัดความหยาบผิว (Profilometer ; TalyScan 150 , England)
2. เครื่องฉายแสง (Curing unit ; 3M ESPE Elipar® TriLight)
3. ยูนิตกรอฟัน (Dental unit; Sirona®)
4. ด้ามกรอเร็ว , ด้ามกรอช้า (High speed hand piece , Low speed hand piece; Sirona®)

วิธีด าเนินงานวิจัย 
1. การเตรียมชิ้นตัวอย่าง

1.1 เตรียมแม่พิมพ์ส าหรับชิ้นตัวอย่าง ด้วยเรซินอะคริลิกชนิดบ่มได้ด้วยตัวเอง ขนาด 15x15x5 ลูกบาศก์
มิลลิเมตร ตรงกลางมีหลุมรูปวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 5 มิลลิเมตร ลึก 3 มิลลิเมตร จ านวน 55 ชิ้น 

1.2  น าเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์ ยี่ห้อ Filtek Z350® ใส่ลงในถาดหลุมแม่พิมพ์ที่ เตรียมไว้ให้เต็ม 
ปิดทับด้วยแผ่นไมลาร์ให้แนบสนิทโดยใช้กลาสไลด์ช่วยในการกดเพื่อไล่วัสดุส่วนเกินออก  

1.3 ฉายแสงเป็นเวลา 40 วินาที 
2. แบ่งชิ้นตัวอย่างออกเป็น 11 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ชิ้น ดังนี้

กลุ่มที่ 1 Positive control แผ่นไมลาร์ เป็นกลุ่มควบคุม คือ ไม่ผ่านการน าไปขัด 
กลุ่มที่ 2 Negative control ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 600 
กลุ่มที่ 3 ขัดกระดาษทรายเบอร์ 600 และน าไปขัดร่วมกับด้ามกรอช้าด้วย Sof-lex® แผ่นขัด หยาบมาก 

(สีแดง) ปัดแผ่นทรงกลม จากขวาไปซ้ายในทิศทางเดียว 30 ครั้ง ขัดร่วมกับน้ า และเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนชิ้นตัวอย่าง 

กลุ่มที่ 4 ขัดกระดาษทรายเบอร์ 600 และน าไปขัดร่วมกับด้ามกรอช้าด้วย Sof-lex® แผ่นขัดหยาบมาก, 
หยาบ (สีแดง,สีส้ม) ตามล าดับ ปัดแผ่นทรงกลม จากขวาไปซ้ายในทิศทางเดียว 30 ครั้ง ขัดร่วมกับน้ า และ
เปลี่ยนใหม่ทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนชิ้นตัวอย่าง 

กลุ่มที่ 5 ขัดกระดาษทรายเบอร์ 600 และน าไปขัดร่วมกับด้ามกรอช้าด้วย Sof-lex® แผ่นขัดหยาบมาก, 
หยาบ,ละเอียด (สีแดง,สีส้ม,สีเหลือง) ตามล าดับ ปัดแผ่นทรงกลม จากขวาไปซ้ายในทิศทางเดียว 30 ครั้ง ขัด
ร่วมกับน้ า และเปลี่ยนใหม่ทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนชิ้นตัวอย่าง 
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กลุ่มที่ 6 ขัดกระดาษทรายเบอร์ 600 และน าไปขัดร่วมกับด้ามกรอช้าด้วย Sof-lex® แผ่นขัดหยาบมาก, 
หยาบ,ละเอียด,ละเอียดมาก (สีแดง,สีส้ม,สีเหลือง,สีเหลืองอ่อน) ตามล าดับ ปัดแผ่นทรงกลม จากขวาไปซ้ายใน
ทิศทางเดียว 30 ครั้ง ขัดร่วมกับน้ า และเปลี่ยนใหม่ทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนชิ้นตัวอย่าง 

กลุ่มที่ 7 ขัดกระดาษทรายเบอร์ 600 และน าไปขัดร่วมกับด้ามกรอช้าด้วย Astopol® หยาบ (สีเทา) 
ขัดวัสดุจากขวาไปซ้ายในทิศทางเดียว 30 ครั้ง ขัดร่วมกับน้ า และเปลี่ยนใหม่ทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนชิ้นตัวอย่าง 

กลุ่มที่ 8 ขัดกระดาษทรายเบอร์ 600 และน าไปขัดร่วมกับด้ามกรอช้าด้วย Astopol® หยาบ,ละเอียด 
(สีเทา,สีเขียว) ตามล าดับ ขัดวัสดุจากขวาไปซ้ายในทิศทางเดียว 30 ครั้ง ขัดร่วมกับน้ า และเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง
เมื่อมีการเปลี่ยนชิ้นตัวอย่าง 

กลุ่มที่ 9 ขัดกระดาษทรายเบอร์ 600 และน าไปขัดร่วมกับด้ามกรอช้าด้วย Astopol® หยาบ,ละเอียด,
ละเอียดมาก (สีเทา,สีเขียว,สีชมพู) ตามล าดับ ขัดวัสดุจากขวาไปซ้ายในทิศทางเดียว 30 ครั้ง ขัดร่วมกับน้ า และ
เปลี่ยนใหม่ทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนชิ้นตัวอย่าง 

กลุ่มที่ 10 ขัดกระดาษทรายเบอร์ 600 และน าไปขัดร่วมกับด้ามกรอช้าด้วยหัวขัด Enhance® ขัดจาก
ซ้ายไปขวาในทิศทางเดียว ขัดร่วมกับน้ า โดยวางให้ผิวส่วนใหญ่ของหัวขัด Enhance® สัมผัสกับบริเวณผิวหน้า
ของชิ้นตัวอย่าง ท าการขัดเป็นจ านวน 30 ครั้ง  

กลุ่มที่ 11 ขัดกระดาษทรายเบอร์ 600 และน าไปขัดด้วยหัวขัด White stone ใช้ร่วมกับด้ามกรอเร็ว 
ขัดจากซ้ายไปขวาในทิศทางเดียว ขัดร่วมกับน้ า โดยวางให้ผิวส่วนใหญ่ของหัวขัด White stone สัมผัสกับบริเวณ
ผิวหน้าของชิ้นตัวอย่าง ท าการขัดเป็นจ านวน 30 ครั้ง โดยการขัดชิ้นตัวอย่างนั้นจะใช้ผู้ขัดเพียงคนเดียว 
3. เมื่อขัดเสร็จ น าชิ้นตัวอย่างไปล้างน้ าให้สะอาด และตั้งทิ้งไว้ให้แห้ง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
4. น าชิ้นตัวอย่างทั้ง 55 ชิ้น จากการแบ่งกลุ่ม 11 กลุ่มไปทดสอบเพื่อหาค่าและเปรียบเทียบค่าความหยาบผิว

4.1 วัดความหยาบผิวด้วยเครื่องวัดความหยาบผิว (Form Talysurf Series 2”, Taylor Hobson Ltd., 
Leicester, United Kingdom) 

4.2 การวัดใช้ค่า Ra (Average surface roughness) ที่มีหน่วยการวัดเป็นไมครอนเป็นตัวแสดงผล 
4.3 ทิศทางในการวัดค่าตั้งฉากกับแนวการขัดผิววัสดุ 
4.4 บันทึกผลลงในตาราง 
4.5 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาค านวณด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองถูกน ามาค านวณด้วยวิธีทางสถิติศาสตร์ ANOVA แบบทางเดียว ที่ระดับ

นัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของค่า Ra (Average surface roughness) 
หน่วยไมครอนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง แสดงผลใน ตารางที่ 1 และเปรียบเทียบความแตกต่างดังตาราง
แสดงใน รูปภาพที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่า Ra ในหน่วยไมครอนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบค่า Ra ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

ชนิดหัวขด N ค่าRa หน่วยไมครอน 
(ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

Positive Control (แผ่นไมลาร์) 5 0.103±0.058 
Negative control (กระดาษทรายเบอร์ 

600)
5 1.187±0.343 

Astropol®   หยาบ (สีเทา) 5 0.456±0.0137 
Astropol®   ละเอียด (สีเขียว) 5 0.129±0.0112 
Astropol®   ละเอียดมาก (สีชมพู) 5 0.106±0.026 
Sof-lex®    หยาบมาก (สีแดง) 5 0.499 ±0.128 
Sof-lex®    หยาบ (สีส้ม) 5 0.370±0.027 
Sof-lex®    ละเอียด (สีเหลือง) 5 0.211 ±0.048 
Sof-lex®    ละเอียดมาก (สีเหลืองอ่อน) 5 0.148±0.024 
Enhance® 5 0.492±0.066 
White stone 5 0.674±0.081 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13  วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

277



พิจารณาในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยความหยาบผิว (Ra) มีค่าต่ าสุดในกลุ่มควบคุม
บวกคือMylar ส่วนกลุ่มทดลองคือการขัดด้วย Astropol® หัวขัดละเอียดมาก (สีชมพู) และเมื่อเรียงค่าเฉลี่ย
ความหยาบผิว (Ra) ของทุกกลุ่ม จากน้อยไปมาก ดังนี้ 

Mylar<Astropol® หัวขัดละเอียดมาก (สีชมพู) <Astropol® หัวขัดละเอียด (สีเขียว) <Sof-lex®แผ่น
ขัดละเอียดมาก (สีเหลืองอ่อน) <Sof-lex® แผ่นขัดละเอียด (สีเหลือง) <Sof-lex®แผ่นขัดหยาบ (สีส้ม) 
<Astropol® หัวขัดหยาบ (สีเทา) < Enhance® <Sof-lex®แผ่นขัดหยาบมาก (สีแดง) < White stone 
<กระดาษทรายเบอร์ 600 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าความหยาบผิวกับกลุ่มควบคุมแบบบวก (mylar) การขัดด้วย Sof-lex® แผ่นขัด
ละเอียด (สีเหลือง) ,Sof-lex®แผ่นขัดละเอียดมาก (สีเหลืองอ่อน),Astropol® หัวขัดละเอียด (สีเขียว) และ 
Astropol® หัวขัดละเอียดมาก (สีชมพู) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาทดลองในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหัวขัดชนิดต่างๆในการขัดผิวเรซินคอมโพสิต 

Filtex Z350® ซึ่งเป็นตัวแทนของเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์ หลังถูกท าให้แข็งตัวโดยการฉายแสงภายใต้การ
ปิดทับของแผ่นไมลาร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยของ Ra เป็นเกณฑ์ 

เมื่อเปรียบเทียบความหยาบผิวเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์ของกลุ่มที่ไม่ได้รับการขัดและกลุ่มที่ขัด
ด้วยหัวขัดชนิดต่างๆพบว่าพื้นผิวของวัสดุจะเรียบดีที่สุดเมื่อไม่ผ่านการขัดใดๆ (Mylar) ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ 
St-Georges (9) และเนื่องจากการบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตนั้นการขัดมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ก าจัดวัสดุเกินออก การท าให้วัสดุมีรูปร่างตามที่ต้องการให้ได้การบดเคี้ยวที่เหมาะสม เพราะโดยปกติแล้วมักอุด
วัสดุบูรณะให้เกินว่าที่ต้องการเล็กน้อย แล้วจึงท าการขัดแต่งและท าให้เรียบเพื่อให้ได้รูปร่างที่ถูกต้องหลังจากวัสดุ
แข็งตัว อีกทั้งเพื่อลดความขรุขระและรอยขีดข่วนที่เกิดจากเคร่ืองมือที่ใช้ในการสร้างรูปร่างอีกด้วย นอกจากนี้ชั้น 
air-inhibited ซึ่งปกคลุมอยู่ที่ผิวหน้าของวัสดุหลังจากปฎิกิริยา polymerization นั้นท าให้เกิดผิวหน้าที่ขรุขระ
และมีรูพรุนมากกว่าปกติจึงจ าเป็นที่ต้องมีการขัดวัสดุเรซินคอมโพสิตหลังแข็งตัวออกไป 

การวัดค่า Ra ในการทดลองนี้ก าหนดให้วัดในทิศทางตั้งฉากกับแนวการขัดเป็นหลัก เพื่อเป็นการควบคุม
ไม่ให้เกิดตัวแปรอ่ืนที่อาจมีผลต่อการทดลอง จากการทดลองพบว่า หัวขัด Astropol® มีความสามารถในการขัด
พื้นผิวของ Filtex Z350® ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับหัวขัดอื่นอีก 3 ชนิด ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
เมื่อเทียบกับการขัด SofLex® ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Vipul , Sonail , และMohit (14) และเนื่องจาก 
aluminium oxide ที่อยู่ในหัวขัดมีความสามารถในการตัดอนุภาคฟิลเลอร์และเมทริกซ์ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลัก
ในวัสดุเรซินคอมโพสิต ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Barbosa,Zanata,Navarro และ Nunes (15) 

อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้ Astropol® และ SofLex®ในการขัดนั้นให้ผลดีในเรซินคอมโพสิตหลายชนิด 
แต่มีข้อด้อยที่มีขั้นตอนการขัดหลายขั้นตอนและต้องท าการขัดตามล าดับจึงจะได้ผลดีที่สุด และเนื่องด้วย 
SofLex® มลีักษณะเป็นแผ่นจึงมีข้อจ ากัดในการขัดบริเวณด้านบดเคี้ยวของฟันซึ่งต่างจาก Astropol®ที่สามารถ
ขัดด้านบดเคี้ยวและแอ่งหว าด้านลิ้นของฟันหน้าได้ 

นอกจากนี้ในกลุ่มที่เป็นหัวขัดขั้นตอนเดียว (one-step system) หมายถึงหัวขัดที่มีผงขัดเพียงชนิดและ
ขนาดเดียว ส าหรับใช้ในขั้นตอนการตบแต่งวัสดุ หรือขัดให้เรียบเงา เพื่อประหยัดเวลาในการขัด เช่น 
Enhance® และ White stone ซึ่งหัวขัด White stone นี้นิยมใช้ในโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานที่ขาดแคลน
งบประมาณเนื่องจากราคาถูกกว่าหัวขัดชนิดอื่นในการศึกษานี้พบว่าค่าความหยาบผิวมากกว่ากลุ่มที่เป็นหัวขัด
เป็นชุดหรือระบบหลายขั้นตอน (multi-step system)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเนื่องจากการขัดวัสดุเรซินคอมโพ
สิตอาจจ าเป็นต้องใช้หัวขัดหลายชนิดที่มีผงขัดหรือขนาดอนุภาคของผงขัดที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้วัสดุบูรณะที่มี
ความเรียบเงา ให้เหมาะส าหรับท างานในขั้นตอนการตบแต่งและการขัดวัสดุซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
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Jung(16)และคณะ แนะน าว่าควรใช้เครื่องมือในการตบแต่งและขัดวัสดุอย่างน้อย 4 ขั้นตอน จึงจะท าให้พื้นผิว
วัสดุหลังการขัดมีคุณภาพที่ดี ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนการตบแต่งวัสดุก็ส่งผลต่อความเรียบของวัสดุภายหลัง
การขัดด้วย เช่นเดียวกับการศึกษาของ Watanabe และคณะ (17) รายงานว่าผิววัสดุที่ขัดด้วยชุดขัดระบบหลาย
ขั้นตอนมีคุณภาพดีกว่าชุดขัดระบบขั้นตอนเดียว 

แต่ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าการขัดด้วยหัวขัด Astropol® และSofLex® ที่เป็นระบบหลายขั้นตอน 
(multi-step system) เมื่อท าการขัดถึง Astropol® สีเขียว และ SofLex® สีเหลือง นั้นจะมีค่าความหยาบผิว
ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมแบบบวก (Mylar) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท าให้การศึกษาครั้งนี้พบว่าการขัดวัสดุ
ด้วย Astropol®สีเขียวและ SofLex®สีเหลืองอาจจะเพียงพอ ดังนั้นการขัดวัสดุด้วยระบบหลายขั้นตอน 
(multi-step system) อาจไม่ต้องขัดจนถึงหัวขัดสุดท้าย แต่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป 

ในการศึกษาในนี้นอกจากจะมีการวัด ค่าความหยาบผิว (Ra) แล้ว เพื่อให้ผลการศึกษาแสดงถึง
ประสิทธิภาพของหัวขัดได้ดียิ่งขึ้น ควรมีการใช้ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM) มาร่วม
ในการประเมินด้วย เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบลักษณะของผิวหน้าของชิ้นตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ด้วยวิธีมองด้วยตาเปล่า 
พบว่าชิ้นตัวอย่างทุกชิ้นมีลักษณะผิวเรียบเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากค่า Ra ของชิ้นตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มล้วนมี
ค่าน้อยกว่า 0.5 ไมครอนแม้ว่าจะมีกลุ่มตัวอย่างที่ขัดด้วย white stone นั้นมีค่า Ra มากกว่า 0.5 ไมครอนก็ตาม 

สรุปผล 
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าค่าความหยาบผิวของเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์Filtex Z 350®ในการ

ขัดด้วย SofLex®สีส้ม,Astropol®สีเทา,enhance, SofLex®สีแดง,white stone มีค่าความหยาบผิวมากกว่า
และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกลุ่มควบคุมบวก(Mylar) แต่การขัดด้วย Astropol®สีชมพู, 
Astropol®สีเขียว, SofLex®สีเหลืองอ่อน,SofLex®สีเหลือง พบว่ามีค่าความหยาบผิวไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกลุ่มควบคุมบวก(Mylar) 

หัวขัด Astropol®สีชมพูมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการขัดเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์Filtex Z 350®
ในขณะที่หัวขัด white stone ประสิทธิภาพต่ าที่สุดในการขัดเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์Filtex Z 350® เมื่อ
มองด้วยตาเปล่าพบว่าชิ้นตัวอย่างจากทุกกลุ่มมีความเรียบผิววัสดุเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากชิ้นตัวอย่างเกือบทุกชิ้น
มีค่าความหยาบผิวเฉลี่ยน้อยกว่า 0.5 ไมครอน  

ดังนั้นจึงสามารถใช้หัวขัดวัสดุทั้ง 8 ชนิดนี้ได้ ยกเว้นหัวขัด white stone ที่ผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ 
เนื่องจากความหยาบผิวเฉลี่ยมากกว่า 0.5 ไมครอน 
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ประสิทธิภาพของการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
วัดกลางคลอง 4 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ผู้วิจัย ทพญ. ปวีร์ลดา คุ้มญาติ 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Background and Rationale) 

สาเหตุของการเกิดโรคฟันผุในเด็กชั้นประถมศึกษามีความซับซ้อน และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย
ร่วมกัน ทั้งปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัยพฤติกรรม และปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรอยโรคฟันผุ 
สามารถตรวจพบได้ในเด็กเล็กแม้กระทั่งเด็กที่มีฟันเพิ่งขึ้นในช่องปากได้ไม่นาน การศึกษาค้นหาปัจจัยของการเกิด
โรคจึงมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม เช่น อาหารที่เด็กรับประทาน พฤติกรรมการท าความสะอาด
ช่องปาก ปัจจัยทางด้านเชื้อชาติ เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมท าให้เกิดช่องว่างของ
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่แตกต่างกันเป็นต้น ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีส่วนท าให้เกิดโรคฟัน ผุในเด็ก
ชั้นประถมศึกษา ผลเสียที่เห็นได้ชัดคือหากฟันน้ านมผุ ในส่วนของฟันกราม เด็กจะเกิดความเจ็บปวดจากการบด
เค้ียวอาหารไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการแปรงฟันหลังอาหารกลางของนักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ทราบถึงพฤติกรรมการแปรงฟันของเด็กประถมเพื่อการจัดโครงการส่งเสริมป้องกัน

ในเด็กประถมต่อไป 

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. โรคเหงือกอักเสบเป็นโรคในช่องปากที่ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญทางทันตสุขภาพ และยังเป็นปัญหา

สาธารณสุขของประเทศไทย หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่ม ก็อาจท าให้อาการของโรคลุกลามจนท าให้เกิด
การสูญเสียฟันได้ในที่สุด กลุ่มนักเรียนประถมศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญที่ควรเน้นหนักด้านทันตกรรม
ป้องกันเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหงือกอักเสบ 

2. จากรายงานการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2549-2550 ได้ประเมินสภาวะปริ
ทันต์ท าการส ารวจในกลุ่มอายุ12 ปี โดยใช้ดัชนี CPI (Community Periodontal Index) จากการส ารวจสภาวะ
ปริทันต์ในเด็กและเยาวชน พบว่า ในกลุ่มอายุ 12ปี เม่ือวัดด้วยดัชนี CPI พบสภาวะปริทันต์ในกลุ่มเด็กอายุ 12ปี 
มีปัญหาสภาวะปริทันต์ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน คือ การมีเหงือกอักเสบ และการมีหินน ้าลาย พบว่ามีเด็กอายุ 
12 ปี เพียงร้อยละ 0.18 ที่มีเหงือกปกติ ในขณะที่ร้อยละ 94.58 มีเหงือกอักเสบ 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง / แหล่งข้อมูล

- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดกลางคลอง 4 ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 
- จ านวนกลุ่ม 3 โดยเลือกนักเรียนเลขที่ 1-20 ของแต่ละห้อง แล้วให้จับฉลากกลุ่ม 

โดยแบบเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมการแปรงฟัน โดยมีการสอนแปรงฟันวิธี Horizontal scrub 
กลุ่มที่ 2 เข้าร่วมการแปรงฟัน โดยมีการสอนแปรงฟันวิธี Horizontal scrub และสอนอาจารย์ประจ า

ชั้นให้ช่วยดูการแปรงฟัน 
กลุ่มที่ 3 เข้าร่วมการแปรงฟัน โดยไม่ได้รับการสอนแปรงฟัน 

2. เครื่องมือในการวิจัย / เก็บรวบรวมข้อมูล
- เม็ดสีย้อมคราบฟัน (Red Cote Tablet 800) 1กล่อง มี 63 แผง 1 แผง มี 4 เม็ด Lot Number 251 

ผลิตวันที่ 20/03/2016 
- ใช้แบบบันทึกคราบจุลินทรีย์ 

ภาพที่ 2 เม็ดสีย้อมคราบฟัน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล และ วิเคราะห์ข้อมูล
- กลุ่ม 1 ท าการสอนแปรงฟัน กลุ่ม 1 ท าการสอนแปรงฟัน แล้วให้เด็กเคี้ยวเม็ดสีย้อมplaque และ

บันทึกระดับ plaque index  
- กลุ่ม 2 ท าการสอนแปรงฟัน และมีอาจารย์ควบคุมขณะแปรงฟัน แล้วให้เด็กเคี้ยวเม็ดสีย้อม plaque 

และบันทึกระดับ plaque index  
- กลุ่ม 3 ไม่ได้ท าการสอนแปรงฟัน ให้เด็กเค้ียวเม็ดสีย้อมplaque และบันทึกระดับ plaque index 
- ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนปัจจัยเดียว (one –way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างเราจะ

ทดสอบต่อโดยใช้ Multiple Comparisons Tukey HSD 

ผลการวิจัย 

ภาพที่ 2 ผลส ารวจ 
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กราฟประเมิน plaque ในแต่ละคร้ัง พบว่ากลุ่มที่ 1 (สีฟ้า) มีการสอนแปรงฟันโดยไม่มีอาจารย์ควบคุม 
จะเห็นได้ว่า มีระดับจากครั้งแรกได้ค่า plaque index ที่สูงสุด (ภาพที่ 2) และต่อมาครั้งที่ 2 และ3 มีระดับ 
plaque index ลดลง อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน แต่ครั้งที่4 มีระดับ plaque index ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน กลุ่มที่ 2 
(สีส้ม) มีการสอนแปรงฟันโดยมีอาจารย์ควบคุม จะเห็นได้ว่า มีระดับ plaque index ลดลงอย่างชัดเจน กลุ่มที่ 3 
(สีเทา) ไม่มีการสอนแปรงฟันและไม่มีอาจารย์ควบคุม จะเห็นได้ว่า มีระดับ plaque index ที่ไม่แตกต่างกัน 
(ภาพที่ 2) 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลส ารวจในแต่ละคร้ัง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ใช้โปรแกรม SPSS V.21 วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย One-way ANOVA และ Tukey HSD 

การทดสอบ one –way ANOVA พบว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 %  

กลุ่มที่มีค่า plaque index พบว่า จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพบว่า กลุ่มที่มีค่า plaque index น้อย
ที่สุด อยู่ในกลุ่มที่ 1 ในการตรวจครั้งที่4 (1.4581) กลุ่มที่มีค่ารองลงมา อยู่ในกลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 3 (1.7132) และ 
กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 2 (1.8598) ตามล าดับ และกลุ่มที่มีค่ามากที่สุดในการตรวจกลุ่มที่ 3 ของคร้ังที่1 (2.2746) 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13  วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

2



อภิปรายผล 
กลุ่มที่ 1 ค่าเฉลี่ยรวม มีค่า1.8045, กลุ่มที่ 2 ค่าเฉลี่ยรวม มีค่า 1.5279, กลุ่มที่ 3 ค่าเฉลี่ยรวม มีค่า 

2.1468 (Tukey HSD a) 
จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยรวมลดลง แต่ไม่แตกต่างทางนัยส าคัญ จากการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่มีการแปรงฟันกับไม่มีการสอนแปรงฟัน มีค่าแตกต่างกัน 
 ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้สอนแปรงฟันและไม่มีอาจารย์ควบคุม ก็มีผลลดลงอาจเนื่องมาจากเด็กนักเรียนมีความ

ตระหนักว่ามีหมอฟันมาตรวจจึงท าให้เด็กมีการดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้นและเด็กอาจจะมีการสื่อสารจากกลุ่ม
ของเด็กที่มีการสอนแปรงฟันไปสู่กลุ่มที่ไม่ได้รับการสอนจึงท าให้ผลของค่าplaque index ลดลง 

สรุปว่าในการจัดท าโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนแปรงฟันในเด็กประถมดีกว่าไม่ให้ความรู้และถ้า
มีอาจารย์ควบคุมจะท าให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจะมีการจัดทันตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถม

รวมถึงอาจารย์และผู้ปกครอง 
2. ควรมีการจัดโครงการสอนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนต่อไปSR-Triplex มีสมบัติทาง

กล และประสิทธิภาพสูงกว่า ProBase ทุกวิธีการบ่มให้ความร้อน 
3. ควรมีการสอนแปรงฟันอาจารย์และผู้ปกครองเพื่อให้มีความตระหนักถึงสุขภาพอนามัยช่องปากที่ดี
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พฤติกรรมการดูแลสขุภาพชอ่งปาก ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์ของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3-6 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ผู้วิจัย ทพญ.สิริพร  สาสกุล 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์

อักเสบ ของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-6  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  และเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค      
ปริทันต์อักเสบที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่  3-6 มหาวิทยาลัย          
เวสเทิร์น  แบบสอบถามเชิงส ารวจโดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3-6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ทั้งหมด 200 คน เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2560  ใช้การวิเคราะห์เป็นค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ผลการวิจัยพบว่า 1. ความถี่ในการท าความสะอาดช่องปาก พบว่านิสิตทันตแพทย์ทุกชั้นปีแปรงฟัน      
วันละ 2 ครั้ง 2. ความถี่ในการพบทันตแพทย์ พบว่านิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่6 พบทันตแพทย์เมื่อมีอาการ 
3. วิธีการท าความสะอาดช่องปาก พบว่านิสิตทันตแพทย์ส่วนใหญ่ท าความสะอาดช่องปากด้วยวิธีขยับปัด
4. ส่วนของการสูบบุหร่ี พบว่านิสิตทันตแพทย์สว่นใหญ่ไม่สบูบหุร่ี  5. การดื่มสุรา พบว่านิสิตทันตแพทย์ส่วนใหญ่
ไม่ดื่มสุราและนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่3 79% ดื่มบ้างเป็นบางคร้ัง 

Abstract 
This research aims to study the oral health habits, associated with the risk of 

periodontal tissues inflammation in 200 students of 3rd-6th of The Dentistry Department of
Western University survey by questionnaire to collect information during the months of 
March-April 2017 is a percentage value 

The results revealed that the average 1. Frequency in brushing teeth is 2 times per day 
2. Frequency in seeing dentist when there are symptoms. 3. The most students clean their teeth
by modifying Bass’s method. 4. It found that the majority of students, dentists, not smoking. 
5. The most students do not drink alcohol but 79% of 3rd student drink it occasionally.

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา Background and Rationale ปัญหาสุขภาพในช่องปากเป็น

ปัญหาที่พบมากในกลุ่มเด็กวัยรุ่นโดยโรคในช่องปากที่พบมากและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญสองอันดับแรก 
ได้แก่ โรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบ จากรายงานการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งล่าสุดปี  2555 
การน าเสนอในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากของนิสิตทันตแพทย์ 
ชั้นปีที่ 3-6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระหว่างปี2559-2560 ทั้งที่เป็นแนวคิดและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องในประเทศ เพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับทันตแพทย์ ทันตบุคลาการ ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่อง
ปากของนิสิตทันตแพทย์ ที่ได้ศึกษาเก่ียวกับวิธีการดูแลความสะอาดสุขภาพในช่องปาก อย่างถูกต้อง สามารถลด
สภาวะการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในช่องปากของนิสิตทันตแพทย์ เองได้หรือไม่ ปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการดูแลความสะอาดในช่องปากของนิสิตทันตแพทย์ และการศึกษาของ ร าพึง ษรบัณฑิต (2536) และ
ธงชัย ปรีชา (2540) ซึ่งต่างพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการควบคุมตนเอง นั้นมีความสัมพันธ์กับ
การดูแลอนามัยช่องปาก จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ดูแลอนามัยช่องปากอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน โดยสรุปที่ส าคัญดังนี้  
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1. ความรู้เรื่องโรคและอนามัยช่องปาก
2. เจตคติที่ดีต่อการดูแลอนามัยช่องปาก
3. การรับรู้ต่อภาวะรุกรามของโรค
4. สิ่งจูงใจ ให้ปฏิบัติ
5.ปัจจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ ของนิสิตทันตแพทย์

ชั้นปีที่ 3-6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
2. เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคปริทันต์อักเสบที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก

ของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
3. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่ท าให้เกิดโรคปริทันต์อักเสบ ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก

ของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง / แหล่งข้อมูล นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3-6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ทั้งหมด 200 คน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 
2. เครื่องมือการวิจัย/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การวิจัย: แบบสอบถามเชิงส ารวจ
3. วิธีศึกษาและการรวบรวมข้อมูล เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (cross-sectional

descriptive study) ในประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับความเป็นวิถีคนเมือง วัฒนธรรมและวิถีชีวิต จึงต้องการข้อมูลที่เป็นตัวแทนในเขตเดียวกัน 

3.1 ขนาดตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ทั้งหมด 200 คน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 

3.2 แบบสอบถามพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวัน ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์ ของนิสิต
ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3-6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากการส ารวจทั้งหมด จะถูกตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบเทียบ
กับ แบบส ารวจก่อนน าเข้าข้อมูล และท าการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) เป็นค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ตามลักษณะข้อมูล 

ผลการวิจัย 
1. ความถี่ในการท าความสะอาดช่องปาก พบว่านิสิตทันตแพทย์ทุกชั้นปีแปรงฟันวันละ 2 คร้ัง (รูปที่1)
2. ความถี่ในการพบทันตแพทย์ พบว่านิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่6 พบ ทันตแพทย์เมื่อมีอาการ (รูปที่2)
3. วิธีการท าความสะอาดช่องปาก พบว่านิสิตทันตแพทย์ส่วนใหญ่ท าความสะอาดช่องปากด้วยวิธีขยับปัด (รูปที่3)
4. ส่วนของการสูบบุหร่ี พบว่านิสิตทันตแพทย์ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี(รูปที่4)
5. การดื่มสุรา พบว่านิสิตทันตแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุราและ
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นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 79% ดื่มบ้างเป็นบางคร้ัง (รูปที่5) 

รูปที่ 1 ความถี่ในการท าความสะอาดช่องปาก ของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 – 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

รูปที่ 2 ความถี่ในการพบทันตแพทย์ ของนิสิตทนัตแพทยช์ั้นปทีี่ 3 - 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

รูปที่ 3 วิธีการท าความสะอาดชอ่งปาก ของนิสิตทนัตแพทยช์ั้นปีที่ 3 - 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
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รูปที่ 4 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของนิสิตทันตแพทย์ชัน้ปทีี่ 3 - 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

รูปที่ 5 พฤติกรรมการสูบบุหร่ี ของนิสิตทันตแพทย์ชัน้ปทีี่ 3 - 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

อภิปรายผล 
ศึกษาถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ ของนิสิตทันตแพทย์ 

ชั้นปีที่ 3-6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ านวน 200 คน ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 พบว่านิสิตทันตแพทย์ 
เป็นกลุ่มที่มีการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปาก และการได้รับข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งมี
ผลกระตุ้นให้มีพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป จากการศึกษานี้พบว่านิสิตทันต
แพทย์ชั้นปีที่ 3-6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่มีเจตคติที่ถูกต้อง ทางทันตสุขภาพ 

ในเรื่องของความถี่ในการไปพบทันตแพทย์จากนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-6 ในแต่ละชั้นปี พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่นิสิตทันตแพทย์จะพบทันตแพทย์เมื่อมี
อาการ ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติในปี พ.ศ. 2543-2544 พบประชากรช่วงวัยผู้ใหญ่
มีสภาวะเหงือกสมบูรณ์ปกติเพียงร้อยละ 1.8 และร้อยละ 6.6 (กองทันตสาธารณสุข,2545,2551) อธิบายได้ว่า 
โรคเหงือกอักเสบเป็นโรคที่มีอาการแสดงไม่รุนแรง ไม่มีผลต่อการด าเนินชีวิตมากนัก ท าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกถึงสิ่ง
ผิดปกติในช่องปาก จนต้องมาพบทันตแพทย์และรอให้อาการมากขึ้นแล้วจึงไปรับบริการทันตกรรม  
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ในเรื่องการสูบบุหรี่จากนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-6 ในแต่ละชั้นปี พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จากงานวิจัยพบว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่ส าคัญ ที่มีผลอย่างยิ่งต่อสุขภาพช่องปาก คือ การสูบบุหรี่ 
เนื่องจากการสูบบุหรี่ มีความสัมพันธ์ต่อโรคปริทันต์ ซึ่งเป็นปัญหาในกลุ่มวัยผู้ใหญ่นอกจากนี้ยัง เป็นปัจจัยเสี่ยง
ส าคัญต่อการเกิดโรคมะเร็งในช่องปาก พบว่าร้อยละ 20.98 ของกลุ่มวัยผู้ใหญ่สูบบุหรี่โดยเฉลี่ย 10.38 มวน/วัน 
ซึ่งผู้ที่เคยสูบบุหร่ีในระยะเวลาที่ นานเกินกว่า 10 ปี จะเป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคปริทันต์ และมะเร็งได้ 
(กองทันตสาธารณสุข, 2551) 

ข้อเสนอแนะ 
โดยจากการศึกษาไม่ได้วิเคราะห์ในส่วนของสาเหตุที่ชัดเจน จึงควรน าผลวิจัยครั้งนี้ไปปรับใช้ในครั้ง

ต่อไป เพื่อศึกษาสาเหตุของแนวคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา
แบบตัดขวาง จึงไม่สามารถยืนยัน ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ
ได้ แต่สามารถมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต่อไปใน
อนาคตได้ 
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การวิเคราะห์ย้อนหลังของฟันกรามคุดล่างซี่ท่ีสามและผลที่ตามมา 

Retrospective analysis of impacted lower molars and their consequences 

ผู้วิจัย ศ. ทพ.ไพรัช  ธีรวรางกูร  
ทพ.พงศธร  กังวานสุรกิจ 
ทพญ.ชิสา  ตัณฑะกูล 

บทน า 
           ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ฟันคุด (impacted tooth) คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในโค้ง
ขากรรไกรได้ภายในช่วงอายุที่เหมาะสมส าหรับฟันซี่นั้น ๆ 1 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ความยาวโค้ง
ขากรรไกรหรือช่องว่างไม่เพียงพอ ฟันคุดที่สามารถพบได้บ่อยที่สุดคือ ฟันกรามซี่ที่สาม ตามด้วยฟันเขี้ยวบนและ
ฟันกรามน้อยล่าง ทั้งนี้การที่พบฟันกรามซี่ที่สามเป็นฟันคุดได้มากที่สุดอาจเนื่องมาจากฟันดังกล่าวเป็นฟันที่ขึ้น
ในขากรรไกรเป็นล าดับสุดท้าย 
           ฟันคุดกรามล่างซี่ที่สามเป็นฟันคุดที่พบได้บ่อยและถูกแนะน าให้ผ่าตัดออกจากขากรรไกร เนื่องจากฟันซี่
ดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยในภายหลังหากคงอยู่ในขากรรไกร ดังนั้น จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับการน าฟันคุดซี่
ดังกล่าวออกเพื่อป้องกันผลเสียเหล่านี้ (prophylactic removal) ทั้งนี้ผลเสียที่อาจเกิดตามมาจากฟันคุดกราม
ล่างซี่ที่สาม ได้แก่ การอักเสบรอบฟันคุด (pericoronitis) ฟันกรามซี่ที่สามผุ ภาวะปริทันต์อักเสบของฟัน
ข้างเคียง ฟันกรามซี่ที่สองผุ และการละลายของรากฟันกรามซี่ที่สองตามล าดับ2  
           นอกจากนี้ หัตถการในการผ่าตัดฟันคุดกรามล่างซี่ที่สามอาจท าให้เกิดผลแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด 
(post-operative complications) ได้โดยเฉพาะการบาดเจ็บของเส้นประสาทขากรรไกรล่าง (trauma to 
inferior alveolar nerve) ด้วยเหตุนี้จึงมีการจ าแนก (classification) ต าแหน่งของฟันคุดกรามล่างซี่ที่สามเพื่อ
ประเมินความยากในการท าหัตถการ เกณฑ์การจ าแนกที่ได้รับความนิยมและสามารถประเมินได้โดยใช้ภาพรังสี
ได้แก่ การจ าแนกของ Winter และการจ าแนกของ Pell และ Gregory 

Abstract 
Impacted tooth is a tooth which fails to erupt into the dental arch in the proper 

time of age. The main reason responsible for this is an inadequacy of dental arch length or 
space. The tooth most frequently found impacted is the third molar. This study was a 
retrospective analysis of impacted lower third molars and their consequences aiming to 
determine the prevalence of impacted lower third molars, according to the classification, 
and their following dental diseases and also their associations. These were done via 
retrospective reviewing of 344 panoramic radiographs (355 impacted teeth) taken during 
October 2013 and July 2016. From our study, the most prevalent pattern of impacted 
lower third molars was classified as mesioangular (235 teeth, 66.2%), class II (254 teeth, 
71.5%), and position A (191 teeth, 53.8%)     

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อทราบความชุกของฟันคุดกรามล่างซี่ที่สามตามเกณฑ์การจ าแนกและผลที่ตามมา
2. เพื่อทราบความสัมพันธ์ของลักษณะฟันคุด กรามล่างซี่ที่สามตามเกณฑ์การจ าแนกและผลที่ตามมา
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วิธีด าเนินงานวิจัย 
           ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมภาพรังสีพาโนรามิก 344 ภาพ (ฟันคุด 355ซี่) ระหว่างเดือนตุลาคม 
2556 และเดือนกรกฎาคม 2559 ทางผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ตามมาและลักษณะของฟันคุดกรามล่างซี่ที่สามโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (logistic regression analysis) พร้อมทั้งแสดงอัตราส่วนออด (odds ratio) 
ส าหรับการประเมินความเที่ยง ใช้สถิติสัมประสิทธิ์แคปป้า (Kappa coefficient) ทั้งนี้ การวิเคราะห์ทางสถิต
ต่างๆ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมเอสพีเอสเอส (SPSS software) 

ผลการวิจัย 
ผลปรากฏว่าในการอ่านซ้ าของผู้วิจัยคนที่ 1 ค่าความเที่ยงในการอ่านค่าเปรียบเทียบกับการอ่านซ้ าครั้งที่ 2 

มีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ ที่ทั้งน่าเชื่อถือ และไม่น่าเชื่อถือ (0.171 - 0.834) ในส่วนการอ่านค่า ของผู้วิจัยคนที่ 2 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญท าการอ่านซ้ าของผู้วิจัยคนที่ 1 มีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ (0.408 -0.738)        
           จากการศึกษา การวิเคราะห์ย้อนหลังของฟันคุดกรามล่างซี่ที่สามและผลที่ตามมา พบว่าความชุกของ
ลักษณะการขึ้นฟันคุดกรามล่างซี่ที่สามที่พบมากที่สุดคือ mesioangular จ านวน 235 ซี่ (66.2%) , class II 
จ านวน 254 ซี่ (71.5%) และ position A จ านวน 191 ซี่ (53.8%) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะฟันคุดกราม
ล่างซี่ที่สามกับผลที่ตามมาดูได้จากในตาราง    
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ทันตแพทย์สามารถประเมินผลที่จะเกิดขึ้นจากฟันคุด และสามารถให้ค าแนะน าปรึกษากับผู้ป่วย 
วางแผนในการป้องกันและรักษา เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย และ ลดผลเสียที่จะเกิดขึ้นในภายหลั งได้ซึ่งปัจจัย
ส าคัญที่ใช้ในการพยากรณ์ระดับความยาก-ง่าย ของการผ่าตัด ได้แก่ มุมในการวางตัวของซี่ฟัน  กระดูกที่ปกคลุม
ซี่ฟัน ระดับความลึก ความกว้างของตัวฟัน ความยืดหยุ่นของแก้ม ความสัมพันธ์ของปลายรากฟันกับเส้นประสาท 
inferior alveolar nerve และตัวผู้ท าหัตถการเอง 
           ในผลการทดลองนี้ สรุปได้ว่า ฟันคุดแบบ mesioangular หรือ horizontal class I position A ท าให้
เกิดผลเสียที่ตามมาเยอะ และสามารถผ่าออกได้ง่าย จึงแนะน าให้ผ่าออกเพื่อป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาใน
อนาคต ส าหรับฟันคุดแบบ distoangular class III position C ท าให้เกิดผลที่ตามมาน้อย และผ่าออกยากควร
แนะน าผู้ป่วยทั้งข้อดีข้อเสียของการเก็บฟันคุดไว้หรือผ่าเอาออก เพื่อเป็นการให้ผู้ป่วยตัดสินใจก่อนการท าหัตถการ  
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ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาคร้ังนี้ค่าความเที่ยงในการอ่านภาพรังสีเมื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์แคปป้าระหว่าง

ผู้วิจัยคนที่ 1 อ่านภาพรังสีซ้ า2ครั้ง กับการอ่านภาพรังสีของผู้วิจัยคนที่2 ผลปรากฎว่าในการอ่านซ้ าของผู้วิจัย คนที่ 1 
ค่าความเที่ยงต่ ากว่าการอ่านภาพรังสีของผู้วิจัยคนที่2 เนื่องจากผู้วิจัยคนที่1เป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 
ยังขาดประสบการณ์ในการอ่านภาพรังสี ถ้าต้องการได้ความเที่ยงที่สูงควรได้รับการอ่านภาพรังสีจากผู้เชี่ยวชาญ 

2. การเก็บข้อมูลรูปแบบการขึ้นของฟันคุดแบบต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่างน้อยเกินไปซึ่งข้อมูลจะส่งผลต่อ
ผลเสียที่ตามมาของแต่ละกรณี ในการศึกษาเพื่อต่อยอดครั้งต่อไปควรจะมีการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างให้เพิ่มขึ้น
มากกว่านี้ 

เอกสารอ้างอิง 
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นวัตกรรมในการต่อฐานแบบจ าลองฟันส าหรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 

Innovation of Dental modek maker for Orthodontic treatment 

ผู้วิจัย อ.ทพ. ไพฑูรย์  จินดาโรจนกุล 
ภาควิชาทันตกรรมป้องกันและทันตสาธารณสุข 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

บทคัดย่อ 
การจ าลองสภาพในช่องปากทั้งตัวฟันและเนื้อเยื่อภายในช่องปากเพื่อใช้ในการตรวจพิเคราะห์ 

การวางแผน และการบ าบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน จะใช้วัสดุพิมพ์ปาก อาจจะเป็น Alginate หรือซิลิโคน ท า
การพิมพ์ในปาก และเทด้วยปูนพลาสเตอร์เพื่อให้ได้แบบจ าลองฟันที่เป็นปูนพลาสเตอร์สเมือนจริงออกมา ซึ่งต้อง
น าไปต่อฐาน เพื่อให้แบบจ าลองฟันสามารถตั้งสบกันได้เหมือนในช่องปาก จะเสียเวลาในการตัดตบแต่งให้ได้
รูปแบบตามที่ก าหนด ในขบวนการท าจะเสียเวลา และไม่สะดวกสบายในบางครั้ง ดังนั้นจึงคิดขบวนการและ
เครื่องมือท าแบบจ าลองฟันที่ท าจากปูนพลาสเตอร์ ด้วยขบวนการในการท าที่ง่าย ประหยัดเวลา และสามารถ
ประหยัดการใช้ปูนพลาสเตอร์ มากกว่าวิธีการท าแบบเดิม  

ค าส าคัญ : เครื่องมือท าแบบจ าลองฟันปูนพลาสเตอร ์

Abstract 
Simulation of both oral and dental oral conditions for use in diagnosis, planning 

and treatment in orthodontic treatment will use the impression material, either alginate or 
silicone, impress in the mouth and pouring with orthodontic stone or plaster of paris , a 
model that is actually teeth and dental upper and lower arch, can come out as well. In the 
form specified in the process, made to waste time and sometimes uncomfortable, 
therefore, it should to have the process and modeling tools to make plaster dental model . 
With the process of making it easy to save time and can save the use of plaster Rather 
than conventional methods. 

Keywords : Innovation of study model maker,. 

บทน า 
แบบจ าลองฟัน ที่หล่อขึ้นมาเพื่อการศึกษา ต้องมีมิติและรายละเอียดต่างๆของผิวพื้นเสมือนจริงคุณภาพ

มิติและรายละเอียดผิวพื้นที่ดีต้องอาศัยวิธีท างานที่ประณีต ใช้วัสดุพิมพ์ปากที่มีคุณภาพดีและวัสดุที่เหมาะสมใน
การเทชิ้นหล่อศึกษาเพื่อน าไปสู่การวางแผนรักษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 

การวิจัยนี้ศึกษาการท าแบบจ าลองฟันส าเร็จรูปส าหรับงานทันตกรรมจัดฟัน โดยใช้แบบจ าลอง
ขากรรไกร (articulator) ที่มีอยู่เดิมให้สามารถต่อฐานแบบจ าลองฟันได้แบบที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องตัดและต่อฐาน
หลายขั้นตอน ส่งผลให้ลดขั้นตอนการท างานของทันตแพทย์ สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาในการท างาน และได้
ชิ้นงานที่มีคุณภาพ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อลดระยะเวลาการท างานในคลินิกทันตกรรมจัดฟัน
2. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการท างานห้องปฏิบัติการ
3. เพื่อได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ

วิธีด าเนินงานวิจัย 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

2. ขั้นตอนการท าแบบจ าลองต่อฐานส าเร็จรูปส าหรับทันตกรรมจัดฟัน มีดังนี้
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ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้งาน โดยท าการประเมินในนิสิตทันตแพทย์ในการใช้

เครื่องมือที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ (innovation of model maker) 

ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะหข์้อมูลร้อยละของระดบัความพึงพอใจต่อการใชเ้ครื่องมือ 
Innovation of model marker ในด้านเวลา 

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะหข์้อมูลร้อยละของระดบัความพึงพอใจต่อ การใช้เครื่องมือ 
Innovation of model marker ในด้านการเงิน 

ภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะหข์้อมูลร้อยละของระดบัความพึงพอใจต่อ การใช้เครื่องมือ 
Innovation of model marker ในด้านขั้นตอนการท างาน 
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เมื่อท าการทดลองต่อฐานจ าลองฟัน พบว่า  
1. ด้านเวลา ช่วยลดระยะเวลาการท างานในคลินิกทันตกรรมจัดฟัน
2. ด้านการเงิน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการท างานห้องปฏิบัติการ
3. ด้านขั้นตอนการท างาน

1) ลดขั้นตอนในการท างานห้องปฏิบัติการ
2) ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ มีความสมมาตรของชิ้นหล่อหลัก
3) ได้วิธีการใหม่ๆ ในการต่อฐานชิ้นหล่อศึกษา

ชิ้นหล่อศึกษาที่ได้จากการทดลองยังพบว่ามีข้อด้อยอ่ืนๆ อาจเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการคือ 
1. ชิ้นหล่อศึกษาที่น ามาเป็นการสุ่มตัวอย่าง ท าให้ขนาดของฐานชิ้นหล่อศึกษา ส่งผลต่อขนาดของฐานที่

น ามาเป็นต้นแบบการต่อฐานในงานวิจัย 
2. Articulator Hanau มีการปรับระดับสูงต่ าได้น้อย ซึ่งหากชิ้นหล่อศึกษามีขนาดที่ใหญ่กว่าค่า

มาตรฐานที่ก าหนดไว้อาจไม่สามารถท าชิ้นหล่อศึกษาได้ 
3. ถ้าชิ้นหล่อศึกษามีขนาดใหญ่กว่าซิลิโคนที่ออกแบบมา ก็ไม่สามารถท าชิ้นหล่อศึกษาได้

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ท าการวิจัยการทดลองอาจต้องออกแบบ articulator ให้สามารถ ปรับระดับขึ้นลงได้เพื่อให้

เหมาะสมต่อระดับความสูงต่ าของชิ้นหล่อศึกษานั้นๆ 
2. ผู้ท าการวิจัยควรออกแบบให้มี silicone block หลายขนาด เพื่อให้ชิ้นหล่อศึกษาที่มีขนาดเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง 
1. Casko JS, Vaden JL, Kokich VG, Damone J, James RD, Cangialosi TJ, et al.Objective grading

system for dental casts and panoramic radiographs. American Board of Orthodontics. 
Am J OrthodDentofacialOrthop 1998; 114:589-99. 

2. Gottlieb EL. Grading your orthodontic treatment results. J ClinOrthod 1975; 9:155-61.
3. Mitchell L. Anintroduction to orthodontics. United States:oxford university press 1996; 42-54.
4. Proffit WR, Sarver DM, Ackerman JL.Orthodontic diagnosis: the development of aproblem

list. In; Proffit WR, Fields HW,Sarver DM. Contemporary orthodontics. 4thed. St. Louis: 
Mosby 2007; 167-233. 
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การส้ารวจปริมาณฟลูออไรด์ในน้้าดื่มบรรจุขวดของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในอ้าเภอ      
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้วิจัย ทพญ.ชญาทิพย์  ศรีรัฐ 

บทน้า 
จากแผนที่ฟลูออไรด์ของกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย ปี พ.ศ. 2552 

พบว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีร้อยละของแหล่งน้้าบาดาลที่มีฟลูออไรด์ที่อยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยส้าหรับ
การบริโภค และจากผลรายงานผลการส้ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ คร้ังที่ 6 พบสภาวะฟันตกกระ
ของเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ในภาคกลางยังคงมีผู้ที่มีปัญหาฟันตกกระระดับรุนแรงอยู่ ดังนั้นการใช้น้้าบาดานในพื้นที่ใน
การบริโภคจึงสามารถท้าให้เกิดการได้รับฟลูออไรด์ที่มากเกินไปกว่าเกณฑ์มาตรฐานและอาจส่งให้เกิดผลเสียได้ 

Abstract 
The objective of research is ta survey amount of Fluoridated water bottle in 

primary student age 7-12 years in Huai Krachao, Kanchanaburi. All 64 samples are from 
4 schools analysed by ion Selective electrode method (ISE). The result show all 4 groups 
have no statistic different  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อส้ารวจศึกษาปริมาณฟลูออไรด์ในน้้าดื่มของเด็กชั้นประถม (ช่วงอายุ 7-12ปี) ในอ้าเภอห้วยกระเจา 

จังหวัดกาญจนบุรี 

วิธีด้าเนินงานวิจัย 
1. เก็บตัวอย่างจากน้้าดื่มของโรงเรียน และจากบ้านของนัดเรียนจากโรงเรียน จ้านวน 64 ขวด

1) โรงเรียนวัดดอนแสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
2) โรงเรียนบ้านวังไผ่ ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
3) โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
4) โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

2. วิเคราะห์ผลด้วยเครื่อง ion selective electrode method (ISE)

ภาพที่ 1 เครื่อง ion selective electrode method 
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ภาพที่ 2 วิธีการ ion selective electrode method 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ปริมาณฟลูออไรด์ จาก 4 โรงเรียน 

วัดดอนแสลบ บ้านวังไผ ่ บ้านห้วยยาง ห้วยกระเจา มาตรฐาน 

นักเรียน 0.20 0.22 0.27 0.23 0.5 

โรงเรียน 0.12 0.15 0.25 0.16 0.5 

ข้อสังเกตุ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ข้อมูลดิบมีค่าสูงเกินมาตรฐาน (50 ม.ก./ลิตร) วัดได้ 65 ม.ก./ลิตร 1 ราย 
และข้อมูลมีค่า SD สูงมาก (เกินคร่ึงของค่าเฉลี่ย) อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

1. การกระจายของข้อมูลมีการแจกแจงปกติ
2. ความแปรปรวนของข้อมูลเท่ากัน

School 1 2 3 4

STD 0.12 0.15 0.25 0.16

norm norm nt / norm norm

0.09 0.14 0.14 0.13

0.13 0.15 0.16 0.15

0.14 0.16 0.16 0.16

0.14 0.16 0.17 0.16

0.15 0.18 0.18 0.18

0.16 0.18 0.20 0.18

0.18 0.19 0.21 0.22

0.18 0.22 0.22 0.23

0.20 0.24 0.24 0.24

0.22 0.25 0.30 0.24

0.23 0.26 0.30 0.26

0.23 0.26 0.32 0.26

0.24 0.30 0.33 0.33

0.26 0.32 0.50 0.35

0.40 0.34 0.65 0.36

mean 0.20 0.22 0.27 0.23

SD 0.07 0.06 0.14 0.07
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ภาพที่ 1 ปริมาณฟลูออไรด์ในน้า้ดื่ม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้โปรแกรม SPSS V.21 วิเคราะห์ข้อมูล ด้วย One-way ANOVA และ Tukey HSD 

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผล 

1 Tests of Normality

School Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Fluoride DonSlab 0.145 15 .200* 0.896 15 0.082

BanWangPhai 0.165 15 .200* 0.933 15 0.301
BanHuaiYang 0.211 15 0.071 0.815 15 0.006
HuaiKraJao 0.153 15 .200* 0.925 15 0.232

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

2 Test of Homogeneity of Variance
Levene df1 df2 Sig.

Statistic
Fluoride Based on Mean 2.277 3 56 0.090

Based on Median 1.502 3 56 0.224
Based on Median and 
with adjusted df 1.502 3 28.902 0.235
Based on trimmed 
mean 1.915 3 56 0.138
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น้้าดื่มของ น.ร. และรวมของ ร.ร. ด้วย ทุกกลุ่ม มีค่าไม่ต่างกัน 
น้้าดื่มของ น.ร. และรวมของ ร.ร. ด้วย ทุกกลุ่ม มีค่าน้อยกว่า ค่ามาตรฐาน (50 มก./ล) อย่างมี

นัยส้าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ค่าฟลูออไรด์ในน้้าดื่ม พบว่าค่าฟลูออไรด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และข้อมูลทั้ง 4 

กลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่มีข้อสังเกต ที่น่าสนใจ คือ ค่าฟลูออไรด์ของโรงเรียนบ้านห้วยยางและจากตัวอย่างน้้าของ
นักเรียนในโรงเรียนมีแนวโน้ม ที่มีค่าฟลูออไรด์สูงกว่าโรงเรียนอื่นๆ จึงอาจจะเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่าค่าฟลูออไรด์
ในพื้นที่ตั้งของดรงเรียนบ้านห้วยยางอาจจะมีค่าฟลูออไรด์ที่สูงกว่าบริเวณอื่น 

ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก้ากับดูแล เพื่อป้องกันค่าฟลูออไรด์ในน้้าดื่มเนเกณฑ์มาตรฐานโดยการ

ตรวจวิเคราะห์ฟลูออไรด์ในทุก 3 ปี 
2. ประชาสัมพันธ์ จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฟลูออไรด์ในแง่มุมต่างๆ

ให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงข้อเท็จจริง 

3 Descriptives
Fluoride 

N Mean Std. Std. 
Deviation Error

DonSlab 16 0.192 0.074 0.018
BanWangPhai 16 0.219 0.065 0.016
BanHuaiYang 16 0.271 0.136 0.034
HuaiKraJao 16 0.226 0.073 0.018
Total 64 0.227 0.094 0.012

4 ANOVA
Fluoride 

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 0.051 3 0.017 2.05 0.116
Within Groups 0.501 60 0.008
Total 0.552 63

5 One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Fluoride 64 0.2267 0.09359 0.0117

6 One-Sample Test

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Lower Upper

Fluoride -23.36 63 0.000 -0.27328 -0.2967 -0.2499

95% Confidence Interval of
the Difference

Test Value = 0.50
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ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ. : ชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ผู้จัด. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 2 ฟลูออไรด์ในมุมมองของนักทันตสาธารณสุข. 17 ธันวาคม 2539 ; โรงแรมเซ็นทรัล
พลาซ่า, กรุงเทพฯ.นนทบุรี : กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข; 2539. หน้า 15-28. 
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