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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสำคญัของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ังการ
สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยางตอเน่ือง 
จึงไดทำความรวมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”             
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด           
องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยและเพ่ือสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceedings) ครั ้งที ่ 16 
จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ          
ใหกวางขวาง โดยมีเปาหมายใหบุคคลหรือองคกรท่ีเก่ียวของไดนำผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพตอไป คณะผูจัดทำรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
(Proceedings) คร้ังท่ี 16 ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาและผูนำเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญท่ี
สละเวลาในการใหขอแนะนำและพัฒนาบทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งขึน้ หวังวาเอกสารฉบับนี้จะ
อำนวยประโยชนตอผูอานและผูนำไปประยุกตใชตอไป 

 
 
 
 

     ประธานคณะทำงานจัดทำเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิคร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวตักรรมสูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ผานระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) มหาวทิยาลัยเวสเทริน  

 
 
หลักการและเหตุผล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัฒนท่ีมุงเนนการสรางความม่ังคั่งใหกับประเทศน้ัน รัฐบาลให
ความสำคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอดและการสรางนวัตกรรมเพ่ือนำไปสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย           
ซ่ึงจำเปนตองขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค เพ่ือใหประเทศมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบ
บริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน รวมท้ังเรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการทำงาน การใหบุคลากรดานการวิจัยท้ังของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน และ
การใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษา 
เพ่ือเปนการเติมเตม็ “ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ท่ีมีอยูดวย “ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพ่ือ “สรางมูลคา” 
แทนท่ีจะเปนแค “เพ่ิมมูลคา” เพ่ือนำมาซ่ึง “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางมูลคา” (Value - Based Economy)              
ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ
อยางกวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น     
และวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอด นวัตกรรม สูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเผยแพร
ผลงานวิจัยอัน จะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชน รวมท้ังเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนำไปประยุกตใช
และเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

 

 

 

 



วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลท่ัวไปใหความสำคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อันจะทำใหเกิดงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนได 
ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนาตอยอด
นวัตกรรมงานวิจัยใหเกิดขึ้นระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน  

3. เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนผลงาน      
และขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ท้ังดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 
 
หัวขอในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร    2.1 ดานการศึกษา 
    1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    2.2 ดานบริหารธุรกิจ 
    1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ     2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 
รูปแบบการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker) 
 2. การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 
 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นำเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 
 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 
 
ผูเขารวมโครงการ 
กลุมเปาหมายจำนวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 
 
 



ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ         
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีจะนำไปใช
ปรับระบบการศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 
กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1. กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงินและสงบทความ 
2. กำหนดการสงบทความฉบับแกไข 
3. ประกาศรายชื่อ (สำหรับผูลงทะเบียนชำระเงินและ 
สงบทความ) 
4. นำเสนอบทความ 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
วันท่ี 1 – 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 
วันท่ี 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 
อัตราคาลงทะเบียน  

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนำเสนอบทความ 
 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท  (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) 
โดยลงทะเบียนชำระเงิน 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2560  

2. เขารวมประชุมและนำเสนอ 
บทความวิจัย 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) ท้ังน้ีตองชำระเงิน/สงบทความ 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
 

 
 
 
 
 



หมายเหต ุ 
1. เม่ือมีการชำระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน 
  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ  
  3. หากตองการใบเสร็จเพื่อเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานำใบเสร็จที่ชำระของธนาคาร (ตวัจริง) นำมา
ติดตอไดที่ การเงิน ช้ัน 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 
           4. อัตราคาลงทะเบียนสำหรับการเขารวมนำเสนอผลงานตอ 1 ทานเทาน้ัน หากผูเขารวมนำเสนอทานอ่ืน
ประสงคเขารวมงานสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 
           5. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานท่ีมอบให จะปรากฏชื่อของผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานคนแรกเทาน้ัน 
สวนรายชื่อผูรวมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเลมการประชุมวิชาการฯ 
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทำการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชำระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล
บทความฉบับเต็ม upload ท้ังไฟล word และ pdf  ใหเรียบรอย จากน้ันใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพ่ือ
ลงทะเบียนรับรหัสประจำตัวท่ี http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลให
ครบถวนแลวกดยืนยันเพ่ือรับรหัสประจำตัว จากน้ันตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัคร
เสร็จสมบูรณ 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุมโดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนำเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนำเสนอตองยืนประจำจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการ
นำเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 4. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพเผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

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

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

 

 



 

 

 
 
 
 

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

ผานระบบประชมุทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) 
วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  
วันเสารท่ี 6 มิถุนายน 2563 

เวลา 07.30 – 08.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 – 30 นาที 
เวลา 08.00 – 08.15 น. ดร.ประภากร  สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวเปดงาน 

เวลา 08.15 – 10.30 น. รับฟงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “70 ป จีนทำไดอยางไร!...แลวไทยทำอะไรอยู?” โดยคุณกร ทัพพะรังสี 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตร ี

เวลา 10.30 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขารัฐประศาสนศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาสาธารณสุขศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร (ตอ) 
- สาขาพยาบาลศาสตร 

วันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน 2563 

เวลา 08.30 – 09.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 9.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาบริหารธุรกิจ 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาบริหารธุรกิจ (ตอ) 

 
หมายเหตุ : 1) ผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานการวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอรจะไดรับใบเกียรติบัตรหลังจากไดทำการประเมิน
ภาพรวมของการจัดงานประชุมใหกับผูเขารวมนำเสนอผลการวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ดวยระบบประชุมทางไกลผาน
จอภาพ (WebEx Meeting) แบบ Google form เรียบรอยทางสำนักวิจัยและบริการวิชาการจะนำสงใบเกียรติบัตรใหกับทานตามที่
อยูที่ไดแจงกับทางมหาวิทยาลัย 
               2) ดูรายละเอียดท่ีขั้นตอนการเขารวมการนำเสนอผลงานวิจัยผานระบบประชุมทางไกลอีกคร้ัง 
 

 



























สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 
เคร่ืองคัดเเยกขนาดกลองพัสดุไปรษณียควบคุมดวย PLC        1 
 วีระกร  วันทอง   
 
Integration of Educational Technology in Teaching English Language      16 
of Dentistry Students in Kanchanaburi Western University 
 Ms. Charlotte Amalie A. Yuson 
 AVM. Orapin Klaitabtim  
 Mr. Mark Erren C. Yuson 
 

Integration of Educational Technology in Teaching English Language      25 
of First Year Pharmacist Students in Kanchanaburi Western University 
 Ms. Charlotte Amalie A. Yuson 
 AVM. Orapin Klaitabtim  
 Mr. Mark Erren C. Yuson 
 

การทำบริสุทธ์ิเอนไซมเปอรออกซิเดสสกัดหยาบจากมะเขือเปราะโดยวิธี       33 
electrophoresis 
 ขนิษฐา  วงษศรีเมือง  

ดร.อัจฉรา  มะโนวัฒนา 
 

ผลของแหลงคารบอนตอการผลิตลิพิดและแคโรทีนอยดโดยยีสตสีแดง       38 
Sporidiobolus pararoseus 
 ดร.อัจฉรา  มะโนวัฒนา  

ขนิษฐา  วงษศรีเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 
นวัตกรรม “สัญลักษณเวลาหยอดตา”        46 
 ฐานิดา  สมขันตี 

กิตติพงษ  พลทิพย 
ดารุณี  นะรารัมย 
ศลิษา  เหมาสีหมึก 

จามจุรี  จันทะสุทธา 

รัตนาภรณ  ท่ีดี  
พรรณี  ศรีคำภา 
นวนภัส  สีดา 

มณฑิตา  จรรยา 
กมลลักษณ  สิงหนาท 

 
ผลของการใชรูปแบบการเรียนรูตามสภาพจริงตอความรูและความสามารถในการ   51 
ปฏิบัติงานของนิสิต พยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 อาจารยณัฎฐฉวี  ออกซู  
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการ     58 
ท่ีโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ดร.วรรณกร  ศรีรอด 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารีศรี  กุลศิริปญโญ  
 

พัฒนกิจของครอบครัวมารดาวัยรุนครรภแรกในระยะตั้งครรภท่ีมาฝากครรภ   70 
ท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคท่ี 17 จ. สุพรรณบุรี 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. จารีศรี  กุลศิริปญโญ 

ดร.วรรณกร  ศรีรอด 
 

ผลของการออกกำลังกายดวยยางยืดตอความดันโลหิตของผูสูงอายุ     80 
ความดันโลหิตสูง ชนิดไมทราบ สาเหต ุ
 ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  นวลคลาย 



 
สารบัญ 

 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

ผลของโปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของผูสูงอายุตำบลสระลงเรือ   86 
อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
 รองศาสตราจารย ดร. สุทธิรัตน  พิมพพงศ  
 

ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุความดันโลหิตสูง     93 
 รองศาสตราจารยเรณู  อาจสาลี  
 วาท่ีรอยตรีหญิงทิพยสุคนธ  ศรีลาธรรม 

 

เทคโนโลยีใหม อาหาร ความเขมแข็ง และมะเร็ง      108 
 กมลมาลย  วิรัตนเศรษฐสิน 
 

การบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร โดยแบคทีเรียเซลลูโลส Acetobacter Xylinum  122 
กลาณรงค  อินตะวงค  
จักรพงษ  สุขเจริญ 
 

การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภค     130 
ท่ีจำหนายในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 กลาณรงค  อินตะวงค 

วุชธิตา  คงดี 
หฤทชญา  นับแสง 

 

การปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟตในพ้ืนท่ีทำการเกษตร      138 
ในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ขจรศักดิ์  ผิวเกลี้ยง 

วาท่ีรอยตรีจักรพงษ  สุขเจริญ  
กลาณรงค  อินตะวงค 

 

คุณลักษณะทางกายภาพของแหลงน้ำ : กรณีศึกษาคลองแสนแสบ    149 
จตุรวิทย  บุญพิทักษ  
นริศรา  กุลปรีชานันท  



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

การตรวจวัดปริมาณความเขมแสงสวางภายในอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   159 
 ณัฐพล  พิมพพรมมา 

วรรณภา  เนาวราช 
 

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของนิสิต    170 
คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี  
 ดร.ขนิษฐา  วัฒนจินดาเลิศ  
 
กรณีศึกษา การบาดเจ็บจากการยกเคล่ือนยายถังน้ำดื่ม      180 
และการออกแบบอุปกรณชวยเคล่ือนยายเพ่ือลดอาการบาดเจ็บ 
ของพนักงานยกเคล่ือนยายถังน้ำดื่ม 
 อามีเนาะ  สามะจิ  

ดร.นพกร  อุสาหะนันท 
 

การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง :     194 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานบอปน  
ตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ธนวรรธน  อ่ิมสมบูรณ  

ศิริกัญญา  ฤทธ์ิแปลก 
 

สถานการณและมาตรการการจัดการโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา- 2019 ของประเทศไทย  204 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิราสิริร์ิ  วสีวีรสิว 

รองศาสตราจารย ดร. ประภาเพ็ญ  สุวรรณ 
 

คำศัพทนารูเกี่ยวกับ COVID 19        213 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาวรี  ขันสำโรง 

รองศาสตราจารยจุฑามาศ  เทพชัยศรี 
อาจารย ดร.สุภกรรณ  จันทวงษ 
อาจารย ดร.วัชรินทร  พอสม 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

วิถีชีวิต : สุขภาพ,การเปล่ียนแปลง และการศึกษาวิจัย      223 
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เคร่ืองคัดเเยกขนาดกลองพัสดุไปรษณียควบคุมดวย PLC  
 
Size selection postbox machine controlled with PLC 
 
ผูวิจัย  วีระกร  วันทอง   

สาขาไฟฟา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

เคร่ืองคัดแยกขนาดกลองมีสวนสำคัญในการคัดแยกกลองท่ีมีหลายขนาดใหออกเปนกลุมๆ ตามขนาด เพ่ือใชใน
การคัดแยกในงานตางๆ เชน ในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ตลอดจนในงานไปรษณียซ่ึงตองมีการคัดแยกกลองไปรษณีย 
เคร่ืองคัดเเยกกลองสามารถคัดเเยกกลองตามขนาดของกลองเเละนับกลองไปดวยในตัว โดยการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุม
การทำงานของเคร่ืองคัดแยกขนาดกลองดวยระบบ Programmable Logic Controller (PLC) ตัวเคร่ืองสามารถควบคุม
การเลือกขนาดกลองไดอยางละเอียดเเมนยำ รวมท้ังนับจำนวนกลองเเลวเเสดงผลท่ีหนาจอ PLC ดวย เคร่ืองคัดแยกขนาด
กลองจะมีความคลายคลึงกับเคร่ืองลำเลียงสายพานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีท่ีใชในงานตางๆ หลากหลายรูปแบบสวนใหญ
จะมีใชงานอยูในลายผลิต ดังน้ันการพัฒนาตอยอดเคร่ืองน้ีในปจจุบันจึงมีความสำคัญอยางยิ่งท่ีจะตอบสนองความตองการ
ในอนาคตตอไป 
 
ABSTRACT  

The size selection machine is the key to sorting out a box with several small groups 
according to size for separation in various applications such as in industrial facilities and also 
in a post office, the post box can be separated and sorted out while the amount of boxes can be 
counted at the same time. By using the Programmable Logic Controller (PLC) programming so 
it can control the size of the box thoroughly and precisely, while the number of boxes of runoff 
can also be shown in the PLC screen. The size selection machine is similar to a conveyor belt 
in a factory that uses for a variety of works, most of them are active in this production, 
therefore, the current development for this machine is very important to meet the needs of the 
various in the next future. 
 

บทนำ 
1.1 ความเปนมาของโครงงาน 
 ในปจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายหลายอยางท่ีพัฒนาไปกาวไกล เชน ระบบเซ็นเซอรเปนระบบตรวจจับท่ีไมตอง
สัมผัสโดนวัตถุโดยตรงแตอาศัยระบบอ่ืน เชน แสง ความรอน เสียง ความดันแมเหล็กหรือการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ 
แทน ระบบ plc เปนระบบควบคุมอัตโนมัติท่ีสรางมาเพ่ือใชงานแทนรีเลยแบบหนาสัมผัส ดวยเหตุน้ีจึงไดนำเทคโนโลยี
เหลาน้ีมีใชในการควบคุมระบบการทำงานของโครงงานน้ี 
 โครงงานน้ีจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางเคร่ืองคัดแยกขนาดกลอง เพ่ือคัดแยกกลองท่ีมีอยูหลายขนาดท่ี
แตกตางกัน สามารถคัดแยกไดดวยความสูงของกลอง เชน กลองพัสดุไปรษณียของไทยท่ีมีหลายขนาดซ่ึงมีความสูงท่ี
แตกตางกัน จึงสามารถนำเคร่ืองคัดแยกขนาดกลองมาคัดแยกกลองไปรษณียออกใหเปนหมวดหมูได เพ่ือความสะดวกใน
การจัดจัดสงท่ีงายขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพ่ือสรางเคร่ืองคัดแยกขนาดกลองไปรษณีย 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาระบบการทำงานของเคร่ืองคัดแยกขนาดกลองเเละการพัฒนาตอยอด 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาโปรแกรม PLC ท่ีควบคุมระบบการทำงานของเคร่ืองคัดแยกขนาดกลอง 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาวาจรการทำงานของเคร่ืองคัดแยกขนาดกลอง เเละพัฒนาตอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
โอกาสตอไป 
1.3 ขอบเขตของโครงการ 
 1.3.1 ปอนแหลงจายท่ีมีขนาดแรงดัน 220V 
 1.3.2 ปอนแรงดันไฟ 24 VDC 
 1.3.3 ปอนแรงดันไฟท่ีมีขนาด 12 VDC 
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.4.1 ไดเคร่ืองคัดแยกขนาดกลองไปรษณีย 
 1.4.2 เขาใจระบบการทำงานของเคร่ืองคัดแยกขนาดกลอง 
 1.4.3 สามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมการทำงานของเคร่ืองคัดแยกขนาดกลองได 
 1.4.4 สามารถสรางวงจรการทำงานของเคร่ืองคัดแยกขนาดกลองได 
 1.4.5 สามารถปรับปรุงและแกไขเพ่ิมเติมเเละพัฒนาตอยอดเพ่ือใชในงานอุตสาหกรรมได 
1.5 ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 1.5.1 ศึกษาคนควารายละเอียดขอมูล ความรู และหลักการของเคร่ืองคัดแยกขนาดกลอง 
 1.5.2 ออกแบบโครงวงจรและโครงสรางของเคร่ืองคัดแยกขนาดกลอง 
 1.5.3 จัดหาวัสดุ และอุปกรณท่ีนำมาสรางเคร่ืองคัดแยกขนาดกลอง 
 1.5.4 สรางเคร่ืองคัดแยกขนาดกลองท่ีออกแบบไว 
 1.5.5 ทำการทดสอบเคร่ืองคัดแยกขนาดกลอง 
 1.5.6 สรุปผลการทำโครงการ 
1.6 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาการดำเนินงาน 

 

ลำดับ รายการ โครงงาน 1 โครงงาน 2 
ก.ย 2561 ต.ค 2561 พ.ย 2561 ธ.ค 2561 ม.ค 2562 ก.พ 2562 มี.ค 2562 เม.ย 2562 

1 ศึกษาทฤษฏีที่
เก่ียวของ 

        

2 ออกแบบโครงสราง         
3 จัดหาอุปกรณ         
4 สรางเครื่องคัดแยก

ขนาดกลอง 
        

5 ทดสอบการทำงาน         
6 สรุปผลการทดลอง         
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ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
2.1 มอเตอรกระแสตรง (DC MOTOR) 
 มอเตอรกระแสตรงจะมีหลักการทำงาน โดยวิธีการผานกระแสใหกับขดลวดในสนามแมเหล็ก ซ่ึงจะทำใหเกิด
แรงแมเหล็ก โดยสวนของแรงน้ีจะขึ้นอยูกับกระแสและกำลังของสนามแมเหล็ก 
 

 
รูปที่ 2.1 โครงสรางทั่วไปของมอเตอรกระแสตรง 

 
 จากในรูปทางเดินของฟลั๊กซแมเหล็ก และสนามแมเหล็กจะเกิดจากแทงแมเหล็กเฟอรไรต 2 ชิ้น ท่ีขึ้นรูปเปน
แบบโคงยึดติดกับตัวถังไดพอด ีเพ่ือท่ีจะใหเสนแรงแมเหล็กว่ิงเขาสูใจกลางของมอเตอรได ดังน้ันความเขมของแมเหล็ก
จะขึ้นอยูกับขนาดความหนาของแมเหลก็ดวย ซ่ึงสงผลใหฟลั้กซแมเหล็กว่ิงไปบนตวัถังโลหะ กระแสไฟฟาในขดลวดท่ีพัน
กับทุนโรเตอรก็จะทำใหเกิดสนามแมเหล็กไฟฟา และตานกับสนามแมเหล็กถาวร จึงเกิดเปนแรงบิดเพ่ือท่ีจะหมุนทุนโร
เตอร ใหไปในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของสนามแมเหลก็ท่ีมีแรงมากกวา กระแสก็จะไหลผานไปยังทุนโรเตอร โดยผาน
แปรงถาน ซ่ึงจะสัมผัสกับแหวนตัวนำในทุนโรเตอร และแหวนคอมมิวเตเตอร ซ่ึงจะถูกแบงออกเปน 3 เซกเมนต
เพ่ือท่ีจะทำหนาท่ีนำกระแสเขาขดลวดน้ันเอง (Sang-Hoon Kim,2017,p87). 
 
2.2 สวนประกอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
มอเตอรไฟฟากระแสตรงท่ีสวนประกอบท่ีสำคัญ 2 สวนดังน้ี  
 2.2.1 สวนท่ีอยูกับท่ีหรือท่ีเรียกวาสเตเตอร (Stator) ประกอบดวยโครงภายนอกทำหนาท่ีเปนทางเดินของเสน
แรงแมเหล็กจากขั้วเหนือไปขั้วใตใหครบวงจรและยึดสวนประกอบอ่ืนๆ ใหแข็งแรงทำดวยเหล็กหลอหรือเหล็กแผนหนา
มวนเปนรูปทรงกระบอก 
 2.2.2 ตัวหมุน (Rotor) ตัวหมุนหรือเรียกวาโรเตอรตัวหมุนน้ีทำใหเกิดกำลังงานมีแกนวางอยูในตลับลูกปน 
(Ball Bearing) ซ่ึงประกอบอยูในแผนปดหัวทาย (End Plate) ของมอเตอร  
  2.2.2.1 ตัวโรเตอรประกอบดวย 4 สวนดวยกัน คือ  
   2.2.2.1.1 แกนเพลา (Shaft) เปนตัวสำหรับยืดคอมมิวเตเตอร และยึดแกนเหล็กอารมาเจอร 
(Armature Core) ประกอบเปนตัวโรเตอรแกนเพลาน้ีจะวางอยูบนแบร่ิงเพ่ือบังคับใหหมุนอยูในแนวน่ิงไมมีการสั่นสะเทือน  
   2.2.2.1.2 แกนเหล็กอารมาเจอร (Armature Core) ทำดวยแผนเหล็กบางอาบฉนวน 
(Laminated Sheet Steel) เปนท่ีสำหรับพันขดลวดอารมาเจอรซ่ึงสรางแรงบิด (Torque) 
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   2.2.2.1.3 คอมมิวเตเตอร (Commutator) ทำดวยทองแดงออกแบบเปนซ่ี แตละซ่ีมีฉนวนไมกา 
(mica) คั่นระหวางซ่ีของคอมมิวเตเตอร สวนหัวซ่ีของคอมมิวเตเตอร จะมีรองสำหรับใสปลายสาย ของขดลวดอารมาเจอร 
ตัวคอมมิวเตเตอรน้ีอัดแนนติดกับแกนเพลา เปนรูปกลมทรงกระบอก มีหนาท่ีสัมผัสกับแปรงถาน (Carbon Brushes) เพ่ือ
รับกระแสจากสายปอนเขาไปยัง ขดลวดอารมาเจอร เพ่ือสรางเสนแรงแมเหล็กอีกสวนหน่ึงใหเกิดการหักลางและเสริมกัน
กับเสนแรงแมเหล็กอีกสวน ซ่ึงเกิดจากขดลวดขั้วแมเหล็ก ดังกลาวมาแลวเรียกวาปฏิกิริยามอเตอร (Motor action) 
   2.2.2.1.4 ขดลวดอารมาเจอร (Armature Winding) เปนขดลวดพันอยูในรองสลอท (Slot) 
ของแกนอารมาเจอร ขนาดของลวดจะเล็กหรือใหญและจำนวนรอบจะมากหรือนอยน้ันขึ้นอยูกับการออกแบบของตัวโร
เตอรชนิดน้ันๆ เพ่ือท่ีจะใหเหมาะสมกับงานตางๆ ท่ีตองการ  
2.3 หลักการของมอเตอรกระแสไฟฟาตรง (Motor Action) 
 หลักการของมอเตอรไฟฟากระแสตรง (Motor Action) เม่ือเปนแรงดันกระแสไฟฟาตรงเขาไปในมอเตอร  
สวนหน่ึงจะแปรงถานผานคอมมิวเตเตอรเขาไปในขดลวดอารมาเจอรสรางสนามแมเหล็กขึ้น และกระแสไฟฟาอีกสวน
หน่ึงจะไหลเขาไปในขดลวดสนามแมเหล็ก (Field coil) สรางขั้วเหนือ-ใตขึ้น จะเกิดสนามแมเหล็ก 2 สนาม             
ในขณะเดียวกัน ตามคุณสมบัติของเสนแรง แมเหล็ก จะไมตัดกันทิศทางตรงขามจะหักลางกัน และทิศทางเดียวจะ
เสริมแรงกัน ทำใหเกิดแรงบิดในตัวอารมาเจอร ซ่ึงวางแกนเพลาและแกนเพลาน้ี สวมอยูกับตลับลุกปนของมอเตอร             
ทำใหอารมาเจอรน้ีหมุนได ขณะท่ีตัวอารมาเจอรทำหนาท่ีหมุนไดน้ีเรียกวา โรเตอร (Rotor) ซ่ึงหมายความวาตัวหมุน 
การท่ีอำนาจเสนแรงแมเหล็กท้ังสองมีปฏิกิริยาตอกันทำใหขดลวดอารมาเจอร หรือโรเตอรหมุนไปน้ันเปนไปตามกฎซาย
ของเฟลมม่ิง (Fleming’left hand rule) 
2.4 การขับและกลับทิศทางของมอเตอรกระแสตรง ( DC MOTOR) 
 ในการใชไอซีไมโครคอนโทรเลอรเปนตัวควบคุมการหมุน และทิศทางของมอเตอรกระแสตรงน้ันเราจะตองมี
สวนของวงจร ท่ีเรียกวาวงจรขับมอเตอร (Driver) ในสวนของวงจรกลับทิศทางของมอเตอรน้ัน สามารถท่ีจะใชรีเลยตอ
วงจรสวิตซเพ่ือกลับทิศทางของขั้วไฟกระแสตรง หรืออาจใชอุปกรณสารก่ึงตัวนำท่ีเปนวงจรขับกำลังเชน ทรานซิสเตอร 
มอสเฟต แลวแตวิธีท่ีเราจะเลือกใชงาน 
2.5 วิธีการมอดูเลช่ันทางความกวางของพัลส (PWM) 
 การมอดูเลชั่นทางความกวางของพัลส PWM (Pulse Width Modulation) จะเปนการปรับเปลี่ยนท่ีสัดสวน 
และความกวางของสัญญาณพัลส โดยความถี่ของสัญญาณพัลสจะไมมีการเปลี่ยนแปลง หรือเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีคา
ของดิวตี้ไซเคิล (duty cycle) น้ันเอง ซ่ึงคาของดิวตี้ไซเคิล คือชวงความกวางของพัลสท่ีมีสถานะลอจิกสูง โดยคิด
สัดสวนเปนเปอรเซตนจากความกวางของพัลสท้ังหมด  
 ยกตัวอยาง ถาหากคาดิวตี้ไซเคิลมีคาเทากับเทากับ 50% ก็หมายถึงใน 1 รูป สัญญาณพัลสจะมีชวงของ
สัญญาณท่ีเปนสถานะลอจิกสูงอยูคร่ึงหน่ึง และสถานะลอจิกต่ำอยูอีกคร่ึงหน่ึง ดังรูป 6.27 และในทำนองเดียวกันถา
หากคาดิวตี้ไซเคิลมีคามาก หมายความวาความกวางของพัลสท่ีเปนสถานะลอจิกสูงจะมีความกวางมากขึ้น หากคาดิวตี้
ไซเคิลมีคาเทากับ 100% ก็หมายความวาจะไมมีสถานะลอจิกต่ำเลย ซ่ึงคาดิวตี้ไซเคิลสามารถ จะหาไดจากคา
ความสัมพันธดังน้ี (ณรงค บวบทอง.,2559,p4) 
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คาดิวตี้ไซเคลิ = (ชวงของสญัญาณพัลส/คาบเวลาท้ังหมดของสญัญาณ) X100% 
 

 
รูปที่ 2.3 ความกวางของพัลทขนาดตางๆ และคาดิวตี้ไซเคิล ของชวงพัลทที่มีความถี่คงที ่

 
 2.6 PLC 
 PLC : Programmable Logic Controller (มีตนกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา) เคร่ืองควบคุมเชิงตรรกท่ี
สามารถโปรแกรมได เปนเคร่ืองควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสามารถจะโปรแกรมได ถูกสรางและพัฒนาขึ้น
มาเพ่ือทดแทนวงจรรีเลย อันเน่ืองมาจากความตองการท่ีอยากจะไดเคร่ืองควบ คุมท่ีมีราคาถูกสามารถใชงานไดอยาง
เอนกประสงค และสามารถเรียนรูการใชงานไดงาย  
 2.6.1 ขอแตกตางระหวาง PLC กับ COMPUTER 
  2.6.1.1 PLC ถูกออกแบบ และสรางขึ้นเพ่ือใหทนตอสภาพแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 
  2.6.1.2 การโปรแกรมและการใชงาน PLC ทำไดงายไมยุงยากเหมือนคอมพิวเตอรท่ัวไป PLC มีระบบ
การตรวจสอบตัวเองตั้งแตชวงติดตั้ง จนถึงชวงการใชงานทำใหการบำรุงรักษาทำไดงาย 
  PLC ถูกพัฒนาใหมีความสามารถในการตัดสินใจสูงขึ้นเร่ือยๆ ทำใหการใชงานสะดวกขณะท่ีวิธีใช
คอมพิวเตอรยุงยากและซับซอนขึ้น 
  2.6.1.3 ตัวประมวลผล(CPU) ทำหนาท่ีคำนวณเเละควบคุม ซ้ึงเปรียบเสมือนสมองของ PLC ภายใน
ประกอบดวยวงจรลอจิกหลายชนิดและมีไมโครโปรเซสเซอรเบส (Micro Processor Based) ใชแทนอุปกรณจำพวก
รีเลย เคานเตอร/ไทมเมอร และซีเควนเซอร เพ่ือใหผูใชสามารถออกแบบวงจรโดยใช Relay Ladder Diagram ได CPU 
จะยอมรับขอมูลจากอุปกรณอินพุทตางๆ จากน้ันจะทำการประมวลผลและเก็บขอมูลโดยใชโปรแกรมจากหนวยความจำ 
หลังจากน้ันจะสงสงขอมูลท่ีเหมาะสมและถูกตองออกไปยังอุปกรณเอาทพุท 
  2.6.1.4 หนวยความจำ(Memory Unit) ทำหนาท่ีเก็บรักษาโปรแกรมและขอมูลท่ีใชในการทำงาน 
โดยขนาดของหนวยความจำจะถูกแบงออกเปนบิตขอมูล(Data Bit) ภายในหนวยความจำ 1 บิต ก็จะมีคาสภาวะทาง
ลอจิก 0 หรือ 1แตกตางกันแลวแตคำสั่ง ซ่ึง PLC ประกอบดวยหนวยความจำสองชนิดคือ ROM และRAM  
 RAM ทำหนาท่ีเก็บโปรแกรมของผูใชและขอมูลท่ีใชในการปฏิบัติงานของ PLC หนวยความจำประเภทน้ีจะมี
แบตเตอร่ีเล็กๆ ตอไวเพ่ือใชเปนไฟเลี้ยงขอมูลเม่ือเกิดไฟดับ การอานและการเขียนขอมูลลงใน RAM ทำไดงายมาก 
เพราะฉะน้ันจึงเหมาะกับงานในระยะทดลองเคร่ืองท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแกไข โปรแกรมอยูบอยๆ  
 ROM ทำหนาท่ีเก็บโปรแกรมสำหรับใชในการปฏิบัติงานของ PLC ตามโปรแกรมของผูใช หนวยความจำแบบ 
ROM ยังสามารถแบงไดเปน EPROM ซ่ึงจะตองใชอุปกรณพิเศษในการเขียนและลบโปรแกรม เหมาะกับงานท่ีไม
ตองการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม นอกจากน้ียังมีแบบ EEPROM หนวยความจำประเภทน้ีไมตองใชเคร่ืองมือพิเศษในการ
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เขียนและลบโปรแกรม สามารถใชงานไดเหมือนกับ RAM แตไมตองใชแบตเตอร่ีสำรอง แตราคาจะแพงกวาเน่ืองจาก
รวมคุณสมบัติของ ROM และ RAM ไวดวยกัน 
  2.6.1.5 หนวยอินพุต-เอาตพุต (Input-Output Unit) หนวยอินพุต ทำหนาท่ีรับสัญญาณจากอุปกรณ
ภายนอกแลวแปลงสัญญาณใหเปนสัญญาณท่ีเหมาะสม แลวสงใหหนวยประมวลผลตอไป (ณรงค ตันชีวะวงศ,2560 ,p15). 
2.7 ทรานสดิวเซอร (Transducer) และเซนเซอร (Sensors) 
 ทรานสดิวเซอร คือ อุปกรณแปลงขอมูลหรือพลังงานรูปแบบตางๆ ใหเปนขอมูลหรือพลังงานไฟฟาหรือ
อุปกรณท่ีทำหนาท่ีเปลี่ยนพลังงานรูปแบบหน่ึงเปนอีกรูปแบบหน่ึง โดยท่ีทรานสดิวเซอรอาจรวมท้ังอุปกรณตรวจจับ
และปรับแตงสัญญาณ เชน ทรานสดิวเซอรชั่งน้ำหนักจะหมายรวมท้ัง 4 สวนคือ สวนการตรวจจับ สวนปรับแตง
สัญญาณ สวนประมวลผล และสวนแสดงผลดังรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 2.4 ระบบการวดั (ช่ัง) น้ำหนัก 

 
 เซนเซอร คือตัวอุปกรณตรวจรูตัวแรกในระบบการวัด ซ่ึงใชตรวจจับหรือรับรูการเปลี่ยนแปลงปริมาณ ทาง
กายภาพของตัวแปรตางๆ เชน ความรอน แสง สี เสียง ระยะทาง การเคลื่อนท่ี ความดัน การไหล เปนตน แลวเปลี่ยน
ใหอยูในรูปของสัญญาณหรือขอมูลท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสวน ของการกำหนดเงื่อนไขทางสัญญาณ ถาเปนการ
วัดแบบสัมผัสกับตัวแปรโดยตรงเรียกตัวตรวจรูแบบปฐม(Primary sensors) หรือตัวตรวจรูชั้นตน หากมีการตรวจรูโดย
ผานสวนอ่ืนกอน เชน สเตรนเกจตรวจรับแรงกดท่ีตองรับแรงถายถอดจากแทงโลหะท่ีรับแรงโดยตรงอีกทอด โดยใช
เตรนเกจแปะติดกับแทงโลหะดังกลาวเพ่ือวัดแรงน้ัน เราจะเรียกสเตรนเกจในกรณีน้ีวาเปน ตัวตรวจรูทุติยภูมิ
(Secondary sensor) หรือตัวตรวจจับชั้นรอง การตรวจรูจะอาศัยผลการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอรในตัวเซนเซอร
เองท่ีสามารถ ตรวจวัดไดซ่ึงสวนใหญจะเปนพารามิเตอรทางไฟฟา เชน แรงดัน กระแส ความตานทาน ความจุ และ
ความเหน่ียวนำ เปนตน เม่ือคาตัวแปรเปลี่ยนแปลงแลวพารามิเตอรดังกลาวจะเปลี่ยนตาม ทำใหสามารถวัดและทราบ
คาพารามิเตอรทางไฟฟาท่ีเปลี่ยนตามได ซ่ึงเราอาจวัดไดโดยใชมิเตอรหรือวงจรบริดจตางๆ ซ่ึงเปนการวัดตัวแปรดวยวิธี
ทางไฟฟาโดยเราจะทำการเทียบหรือปรับแตงปริมาณ ทางไฟฟาน้ีแทนคาตัวแปรท่ีทำการวัดอีกที เราจึงอาจเรียกวาเปน
การวัดโดยวิธีออมได กระบวนการน้ีเรียกวาการตรวจจับ (Sensing) กรณีน้ีคำวาทรานสดิวเซอรจะถูกเรียกวา เซนเซอร  
2.8 เคานเตอร 
 Digital PRESET COUNTER เปนเคร่ืองนับจำนวนแบบดิจิตอลแสดงผลเปนตัวเลข LED สีแดงขนาด 6 หลัก 
หนาจอแสดงผลเปนแบบ 2 แถว ดานบนแสดงคาท่ีนับได และดานลางแสดงคา Setpoint ท่ีตั้งไว มองเห็นไดอยาง
ชัดเจน สามารถตั้งคาสเกลเลอรไดโดยการโปรแกรม ใชในการนับวัตถุและสินคา หรือระยะทางตามท่ีตองการได โดยมี
เอาตพุตเปนรีเลยคอนแทคสำหรับตอใชงาน รับอินพุตจาก 
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การออกแบบการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานของโครงการ เร่ิมจากวางแผนงาน ออกแบบอุปกรณ จัดหาวัสดุท่ีเหมาะสม สรางและทดสอบ
อุปกรณใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสงูสุด เคร่ืองคัดแยกขนาดกลองจะมีดวยกัน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 เคร่ือง
สายพานลำเลียงกลองใชเพ่ือลำเลียงกลองไปคัดแยก สวนท่ี 2 เคร่ืองคัดแยกกลองใชเพ่ือคัดแยกขนาดกลอง 
3.1 เครื่องสายพานลำเลียงกลอง  
 3.1.1 โครงสรางเคร่ืองสายพานลำเลียงกลอง 
 โครงสรางของเคร่ืองลำเลียงกลองจะมีความยาว 130 เซนติเมตร ความสูง 62.5 เซนติเมตร มีความกวาง 39.5 
เซนติเมตร และติดตั้งมอเตอร dc 12 vdc rpm 10 ซ่ึงจะมีความเร็วในการหมุนรอบเทากับ 0.10 รอบ/ นาที 
3.2 เครื่องคัดแยกกลอง 
 3.2.1 โครงสรางเคร่ืองคัดแยกกลอง 
  โครงสรางของเคร่ืองลำเลียงกลองจะมีความยาว 26.5 เซนติเมตร ความสูง 68 เซนติเมตร มีความกวาง 35.5 
เซนติเมตร และติดตั้งมอเตอรขนาด dc 24 vdc rpm 400 ซ่ึงจะมีความเร็วในการหมุนรอบเทากับ 16 รอบ/นาที 
3.3 ชุดควบคุม 

สำหรับชุดควบคุมท่ีนำมาใชงาน คือ PLC mitsubishi รุน fx 1n-24mr-es/ul จะใชแรงดันไฟฟา 220 Vac 
และอุปกรณอินพุตไดแกสวิตส ปด-เปด เคาเตอร เซนเซอร อุปกรณเอาทพุดไดแกรีเลยลักษณการตอ plc เพ่ือการเขียน
โปรแกรมการทำงานของเคร่ืองคัดแยกขนาดกลองมีลักษณดังรูป 
 

 
รูปที่ 3.2 การตอ PLC เพ่ือใชงาน 

 
3.4 มอเตอร 

มอเตอรท่ีนำมาใชงานจะใช dc 12 vdc rpm 10 และ dc 24 vdc rpm 400 ซ่ึงจะมีการติดตั้งกับเคร่ือง
สายพานลำเลียง 1 ตัว เคร่ืองคัดแยก 1 ตัว เพ่ือใชงานในการคัดแยกขนาดกลอง และแรงดันไฟฟาท่ีใช 12 vdc 
ลักษณะของมอเตอรแสดงดังรูป 
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การคำนวณหาความเร็วรอบของสายพาน 
ในการหาความเร็วรอบของสายพานสามารถหาไดดังสมการตอไปน้ี (Sang-Hoon Kim.(2017)) 

 
ตัวอยาง 

มอเตอรมีความเร็วรอบเทากับ 10rpm ลูกกลิ้งมีขนาดเสนรอบวง 3 เซนติเมตร ขนาดความยาวของสายพาน 
292 เซนติเมตร 
วิธีทำ  

 
  

 
 

รูปที่ 3.3 มอเตอรทีใ่ชงาน 
 
 
3.5 แหลงจาย 
ในการเช็คแหลงจายของเคร่ืองคัดแยกขนาดกลองจะมีการใชแหลงจายอยู 2 อยาง คือ 

3.5.1 แหลงจายไฟเลี้ยงวงจร 
ในการแหลงจายกับวงจรน้ันตองใชแรงดันไฟฟา 220 vac ปอนใหกับ plc และนำแรงดันเอาทพุตของ plc ไป

เลี้ยงใหกับอุปกรณอินพุตและเอาทพุต 
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รูปที่ 3.4 การตอใชงานของ plc 
 

3.5.2 แหลงจายไฟเลี้ยงมอเตอร 
ในการใชแหลงจายใหกับมอเตอรตองปอนแรงดันไฟฟา 12 vdc / 3ah จากเพาเวอรซับพลายปอนใหกับมอเตอร 

เพ่ือขับเคลื่อนมอเตอรของเคร่ืองคัดแยกขนาดกลอง  
 
การทดลองและผลการทดลอง 
4.1 ระบบการทำงาน 

ในการคัดแยกขนาดกลองจะตองมีการหนวงเลาในการหยุดการทำงานของมอเตอร เพ่ือใหเคร่ืองสามารถคัด
แยกขนาดกลองไดโดยไมผิดเพียน ซ่ึงเคร่ืองสายพานลำเลียงจะมีความเร็วรอบเทากับ 1 รอบ /10 นาที และเคร่ืองคัด
แยกกลองจะมีความเร็วรอบเทากับ 16 รอบ / 1นาที ในการหนวงเวลาน้ันหาไดจากความเร็วของสายพาน และ
ระยะทางจากตัวเซนเซอรไปยังทายเคร่ือง เชน สายพานมีความเร็วในการเคลื่อนท่ีจากตัวเซนเซอรไปยังทายเคร่ืองใช
เวลา 111 วินาที ก็สามารถนำเวลาตัวน้ีมาหนวง เพ่ือใหสายพานลำเลียงหยดุการทำงานจนกวาเคร่ืองคดัแยกจะสามารถ
คัดแยกกลองไดเสร็จจึงสั่งใหสายพานลำเลียงทำงานตอและกำหนดใหเม่ือไมมีการทำงานในระยะเวลาท่ีกำหนดไวก็จะสัง่
ใหมอเตอรสายพานลำเลียงหยุดทำงานจนกวาจะมีกลองมาอีกคร้ังเคร่ืองจึง จะสามารถเร่ิมทำงานได 
4.2 การเขียนโฟลวชารต 

การเขียนโฟลวชารตจะเปนการถายทอดความเขาใจท่ีได จากการวิเคราะหงานใหอยูในรูปภาพหรือสัญลักษณ 
ผูท่ีเขียนโปรแกรมจะสามารถเขาใจลำดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไดรวดเร็วและงายขึ้น โดยดูจากการเชื่อมโยงของ
สัญลักษณและยังชวยใหงายตอการตรวจสอบความถูกตองของลำดับขั้นตอนในวิธีการประมวลผลดวย การเขียน
โฟลวชารตจะใชรายละเอียดจากวิธีการประมวลผลของการวิเคราะหงานซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนทท่ีสำคัญๆ คือการรับ
ขอมูล (Input) การประมวลผล (Process) การแสดงผล(Output)นอกจากนี2ตองใชสัญลักษณท่ีตรงกับความหมายดวย  
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4.3 โปรแกรมในการทดลองการทำงาน 

โปรแกรมท่ีใชในการควบคุมระบบการทำงานของเคร่ืองท่ีใชในการทดลอง ไดทำการเขียนโปรแกรมของ PLC 
mitsubishi รุน fx 1n-24mr-es/ul เพ่ือโหลดโปรแกรมลงในตัว plc เพ่ือควบคุมการทำงานของมอเตอรและอุปกรณ
อินพุตเอาทพุต สาหรับโปรแกรมท่ีใชในการควบคุมระบบการทำงานแสดงดังรูป 

 
รูปที่ 4.1 โปรแกรมที่ใชในการทดลอง 
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4.4 ผลการทดลองกลองเปลาในการลำเลียง 
ตารางที่ 4.1 การทดลองการแยกขนาดกลองเปลา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ครั้งที่ 

จำนวนกลอง 
ที่ใชทดลอง 

จำนวนกลองที่มี
ขนานความสูง
ต่ำกวา 11 ซม. 

จำนวนกลองที่มี
ขนานความสูง
มากกวา 11 ซม. 

จำนวนกลองที่
ตรวจนับ

ทางดานความ
สูงต่ำกวา11ซม. 

จำนวนกลองที่
ตรวจนับ

ทางดานความ
สูงต่ำกวา11ซม. 

จำนวนกลอง
ทั้งหมดที่ตรวจนับ 

1 2 1 1 1 1 2 

2 3 2 1 1 2 3 

3 4 1 3 3 1 4 

4 4 2 2 2 2 4 

5 5 3 2 2 3 5 

6 5 1 4 4 1 5 

7 6 2 4 4 2 6 

8 6 5 1 1 5 6 

9 7 2 5 5 2 7 

10 7 3 4 4 3 7 

11 8 4 4 4 4 8 

12 8 5 3 3 5 3 

13 9 5 4 4 5 9 

14 10 5 5 5 5 10 
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4.7 การทดลองความเร็วในการคัดแยกขนาดกลอง 
ตารางที่ 4.4 การทดลองความเร็วในการคัดแยกขนาดกลอง 

 
 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 
5.1 ผลการคัดแยกขนานดกลองเปลา 

หลังจากท่ีไดทำการเก็บคาผลการคัดแยกขนาดกลองเปลา จะพบวาเคร่ืองสามารถคัดแยกกลองไดเปนจำนวน 40 
ถึง 42 กลอง/ชั่วโมง หรือเฉลี่ยไดท่ี 41 กลอง/ชั่วโมง ท่ีความเร็วสายพาน 1 รอบ/10นาที สำหรับระยะหางระหวาง
กลองตองมีระยะหางไมต่ำกวา 6เซนติเมตร เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดในการคัดแยกขนาดกลอง 
5.2 ผลการคัดแยกขนานดกลองที่มีน้ำหนัก 

จากผลการทดลองคัดแยกกลองโดยใชน้ำหนักในการคัดแยกพบวาน้ำหนักท่ีเคร่ืองคัดแยกขนาดกลองสามารถ
ลำเลียงไดตั้งแต 0 กิโลกรัม ถึง 5.5 กิโลกรัม ซ่ึงสรุปวาเคร่ืองสามารถใชงานไดกับขนาดกลองไมเกิน 5.5 กิโลกรัม           
ซ่ึงตองพัฒนาตอไปหากตองการคัดเเยกกลองท่ีมีน้ำหนักมากกวาน้ี เชนเพ่ิมขนาดเเรงมาของมอเตอร เเละอุปกรณท่ี
เก่ียวของอ่ืนๆ  
5.3 ผลการทดลองเซนเซอรและเคานเตอร 

จากผลการทดลองใชเซนเซอรในการตรวจจับ เพ่ือคัดแยกขนาดกลองพบวาตัวเซนเซอรมีขีดความสามารถ          
ในการตรวจจับอยูท่ีระยะ 10 เซนติเมตร สวนความสูงท่ีติดตั้งตัวเซนเซอรตัวท่ี 1 จะอยูท่ีระยะความสูง 1 เซนติเมตร          
สวนเซนเซอรตัวท่ี 2 จะอยูถัดหางออกไปจากเซนเซอรตัวท่ี 12เซนติเมตร และมีระยะความสูงอยูท่ี 12 เซนติเมตร          
ตัวเคานเตอรจะแสดงจำนวนกลองท่ีทำการคัดแยกแลววาจำนวนก่ีกลองซ่ึงจะมีแสดงผลท้ังซายและขวา 
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5.4 ผลการทดลองเซนเซอรและเคานเตอร 
สำหรับโครงงานเคร่ืองคัดแยกขนานกลอง ปญหาท่ีพบในการทดลองคือระยะของตัวเซนเซอรท่ีมีขีดจำกัดใน

การตรวจจับท่ีมีระยะสูงสุด 10 เซนติเมตรและระยะหางระหวางกลองตองไมต่ำกวา 30 เซนติเมตร เคร่ืองสามารถ
ลำเลียงกลองท่ีมีน้ำหนักไมเกิน 52 กิโลกรัม 

ดังน้ันในการทดลองกลองควรอยูในระยะท่ีตัวเซนเซอรสามารถตรวจจับคือ 10 เซนติเมตร ระยะหางระหวาง
กลองตองอยูท่ีระยะหางท่ี 30 เซนติเมตรเปนอยางต่ำ และน้ำหนักของกลองท่ีใชไมเกิน 10 กิโลกรัม 
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ABSTRACT 
 The purpose behind this study is to shed light on the role of using educational 
technology and its importance in the field of English teaching and learning. It attempts to 
explore the most used technological tools. To construct this work, a case study was 
conducted at Western university, specifically, the English department, where the 57 first 
year students were selected as the sample population. A number of research instruments 
were used to collect data. The questionnaire was addressed to the learners. The data 
collected were analyzed qualitatively. The findings of the study revealed that learners 
support the use of educational technology. The teachers affirmed that they used it as a 
helpful tool to assist their teaching without neglecting the use of traditional methods. On the 
other hand, the learners and parents believed that its use helps them a lot. Moreover, all of 
them recognized the importance of using educational technology and confirmed that it has a 
significant role in the English teaching and learning process. 

Improving language learning skills and better use of technologies will assist learners 
in improving their skills. The use of technology in the classroom and at home is becoming 
increasingly important for the presentation of authentic materials and hopefully it will 
become a normal part of learning.  
 
Keywords : Integration, educational technology, second language,  
 
INTRODUCTION  

In Thailand, second language learning is a process as complex as second language 
teaching: some factors contribute and combine together in order to achieve the success of 
this endeavour. To get a good outcome, teachers have to give a lot of time and effort to get 
the most satisfactory, suitable and effective methods of educating the learners. Everyday 
reality is influenced by the most and upgrading new technology, but also the progress and 
its development of language skills started to rely on it. As the number of English language 
learners is increasing. Positively, more and more modern technologies and tool devices are 
enforced into the process of teaching. Presently, teachers and learners tend to use the 
following such as videos, applications, online vocabulary games, e-learning homework and 
discussions, websites, available and accessible through electronic devices such as smart 
phones and personal computers. The following inventions help and assist classroom 
environment and diversify learning and performance.  
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 The usage of tools and its availability of technological devices like the basic needs 
in the classroom: personal computer to display images for them to see and describe, so with 
a projector and TV set. Having the availability of internet makes lessons easier to prepare 
and good interaction. A teacher used with such benefits from digital resources and tools 
efficiently. The use of modern technological devices of the students individually can revise 
and experience authentic materials provide by the teacher either online, classroom or at 
home. Participating actively of the students using the access of the multimedia through 
different devices will result to satisfaction both teachers and students. 
 On the note, (BBC) Shengelaia added that considering the role of technology in our 
life teaching digital awareness became vital with children spending time using technology in 
school at younger ages and their awareness while using internet and other communication 
tools. It is essential that despite their ages they would understand the different ways they and 
their parents could make sure they were safe when online or using mobile phones. 
 There is remarkable or important change in educating and learning across the world in 
the world of Information and Communication Technology (ICT) (Barrett, Higa & Ellis, 2012). 
Introduction and development of technology has been causing numerous changes in 
education, especially with respect to educational delivery (Garrison, 2011). A strongest 
argument for promoting technology lies in its potential to improve and even revolutionize 
teaching and learning (OECD, 2005). Technology also has the potential to enhance traditional 
teaching methods and enrich students’ learning experience (Pedro, 2005). In addition, 
technology is viewed as having a major role to play in supporting authentic, interactive, 
reflective, and collaborative learning (Richards, 2006; Voogt & Plomp, 2010). As an impact, 
technology has necessarily become very significant in the educational context of Thailand. 
 
RESEARCH METHO DOLOGY  

This study Integration of Educational Technology in Teaching English Language of 
First Year Dentistry Students in Kanchanaburi, Western University. This section contains 
information about the subject of the study, research materials, research procedures in 
collecting data and data analysis. The researchers’ generated questionnaire was used as the 
main instrument for the data collection and learner characteristics (age, gender and year 
level) in order to propose an implementation plan to strengthen the technology integration 
for instruction among teachers.  
Specifically, the following questions were answered.  
1. What is the profile of the respondents in terms of:  

1.1 age;  
1.2 gender;  
1.3 year level 

2. What is the extent of use of the technology for instruction as perceived by the respondents?  
3. What are the problems encountered in technology integration in English instruction by 
the respondents in terms of:  

3.1 administrative support;  
3.2 availability of facilities;  
3.3 teacher competence in the use of technology; and  
3.4 parental support?  
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SUBJECTS OF THE STUDY 
The subjects of this study were 57 Thai Dentist students, Kanchanaburi, Western 

University; there were 14 males, 43 females who are currently enrolled for this course 2019. 
The data focuses only for Dentist first year students. The students were requested to 
complete the questionnaire through Google form. The questionnaire was used to further 
investigate the Integration of Educational Technology in Teaching English Language in 
order to propose an implementation plan to strengthen the technology integration for 
instruction among teachers.  
 
RESEARCH MATERIALS  

The researchers used questionnaires to collect data. The questionnaire includes about 
2 sections: section one contains demographic data such as age, gender and year level. Section 
two has been designed to collect data on extent of use of the technology for instruction as 
perceived by the respondents and what are the problems encountered in technology 
integration in English instruction by the respondents in terms of: administrative support; 
availability of facilities; teacher competence in the use of technology; and parental support. 

The questionnaires were written in English and Thai according to the purpose of this study. 
 
PROCEDURES 
a. Research Design 

The researchers used questionnaires to collect data through Google form. The 
questionnaire includes about 2 sections: section one contains demographic data such as age, 
gender and year level. Section two has been designed to collect data on extent of use of the 
technology for instruction as perceived by the respondents and what are the problems 
encountered in technology integration in English instruction by the respondents in terms of: 
administrative support; availability of facilities; teacher competence in the use of 
technology; and parental support. 

The questionnaires were written in English and Thai according to the purpose of this study. 
 

b. Data Collection  
The researchers proceeded to collect data from 57 First Year Dentist students in 

Kanchanaburi, Western University. The questionnaire was used to further investigate the 
Integration of Educational Technology in Teaching English Language in order to propose an 
implementation plan to strengthen the technology integration for instruction among teachers.  
 
Data Analysis 

The results of the statistics analysis were presented in this section. The questionnaires 
were computed for means and percentage in order to further investigate the Integration of 
Educational Technology in Teaching English Language.  
Interp retation data of frequency used:  
Scale:  
 4 – Strongly Agree 
 3 – Agree 
 2 – Disagree 
 1 – Strongly Disagree  
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RESULTS AND DISCUSSIONS 
1. Demographic Information 
profile of the respondents in terms of:  

Description Frequency Percentage % 
Gender 
 Male 
 Female 

 
14 
43 

 
24.6 
75.4 

Age 
 18-20 years old 
 21-23 years old 
 24 years old and above  

 
43 
11 
3 

 
75.4 
19.3 
5.3 

Year Level 
 First Year 

 
10 

 
100 

  
After data was collected to the participants, there 57 participants who respond and 

returned the questionnaire; most of the participants were female 75.00%, while male was 
only 25.00%. The participants are mostly at aged of 18-20 years old which is 75%, while 
others are 21-23 years old with 19% and 24 above 5% respectively.  

It is also stated in the table the 100 percentage of first year students who are 
studying English. 

 
2. What is the extent of use of the technology for instruction as perceived by the 

respondents?  
 

 
 

The above table and graph show that most of the students wants utilization of 
information and communications technology in the English instructions is more on 
promoting student centred and inquiry based English instruction and use approriate 
pedagogy while engage in technology and use it for observing, collecting data and 
technology related activities support the development of skills such as locating relevant 
information or discriminating between useful and non-useful information in meaningful and 
relevant English instruction;  
 

3. What are the problems encountered in technology integration in English 
instruction by the respondents in terms of: administrative support; availability of facilities; 
teacher competence in the use of technology; and parental support. 
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The above table and graph show that most of the students wants administrative 

support through the needs of the teachers in the classroom regarding the use of technology 
and supports from the administration through purchase the needed technology to be used in 
the instruction.  

 
The above table and graph show that most of the students wants availability and 

stable use of the facilities and updated hardware for students and classroom instruction use. 

 
The above table and graph show that most of the students answers on teacher 

competence are the demonstration of teacher’s skills in the use of technology with 
particular applications and integrating, adapting technology into existing curricula. 
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The above table and graph show that most of the students answers on parental 

support that most of the parents help their child/ children in the use of technology at home; 
provide internet connectivity at home so their children can use technology even at home 
and parents support on providing their children the latest technology for school use.  
 
CONCLUSIONS  

Educational technology has brought changes in the field of education and 
transformed the approaches of teaching and learning English as a foreign language. Thanks 
to its innovations the teaching and learning process is enhanced and facilitated. For 
instance, it is worth mentioning that new technological materials can improve the teaching 
and learning situation and give the students the opportunity to discover and accept the new 
technological environment. Nowadays, the use of educational technology is in progress. 
Foreign teachers and learners depend on the use of different technological tools to make the 
educational process successful. Taking the role of using technology as a medium for 
teaching and Learning and its impact on the teaching and learning process as the studied 
issue for this research work, the researchers introduced the following research questions:  

1. What is the extent of use of the technology for instruction as perceived by the 
respondents?  

2. What are the problems encountered in technology integration in English 
instruction by the  

respondents in terms of:  
2.1 administrative support;  
2.2 availability of facilities;  
2.3 teacher competence in the use of technology; and  
2.4 parental support?  
The present study aimed at studying the Integration of Educational 

Technology in Teaching English Language in order to propose an implementation plan to 
strengthen the technology integration for instruction among teachers. Descriptive analyses 
of data obtained from answering the questionnaire by 57 students. Technologically 
speaking, we have seen that technology plays an especially essential role for language 
teaching and learning. Not only does it make some of the routine teaching tasks easier, but 
technology also allows a teacher to create learning activities that improve learners' general 
language abilities. Finally, although the benefits many studies show of using technology in 
classroom, and although technology has affected our ways of teaching and learning, many 
parents supported their children to buy high technologies and internet for study purpose.  
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ABSTRACT 
 The use of technology has become an important part of the learning process in and 
out of the class. Every language class usually uses some form of technology. Technology 
has been used to both help and improve language learning. The sample in this study is 10 
respondents of Pharmacist students in their English subject. The researcher’s generated 
questionnaire was used as the main instrument for the data collection as reference. The 
results reveled that technology continues to grow in importance as a tool to help teachers 
facilitate language learning for their learners. Improving language learning skills and better 
use of technologies will assist learners in improving their skills.  
 The use of technology in the classroom and at home is becoming increasingly 
important for the presentation of authentic materials and hopefully it will become a normal 
part of learning. Yet teacher instructions on technology often ignore and teachers are often 
far less skilled than their own students when it comes to using current technology. 
 
Keywords : Integration, educational technology, second language,  
 
INTRODUCTION  

Technology in Thailand has become the key issue and has an important influence on 
current education and process. Thailand has placed the issue of technology in education into 
its priority of concern (Ministry of ICT, 2009). Technology has been implemented throughout 
all levels of education for a variety of objectives (Ministry of ICT, 2009). A university uses 
technology as an important tool to enhance classroom instruction (Siritongthaworn & Krairit, 
2006). What students are more familiar is the way of collecting useful information and 
materials by devices such as smart phones, personal computers, tablet and computers at 
home. Moreover, students are more eager to learn, stay longer and focused during class 
sessions because of the variety materials available to prevent boredom. Their learning process 
becomes more effective and self-directed as they do their internet browsing at home, students 
develop their own pace of English language learning. Modern technology in the classroom 
allows students to develop their abilities needed in future workplaces. Practical skills such as 
research and critical thinking which are essential in the 21st century.  
 The usage of tools and its availability of technological devices like the basic needs 
in the classroom: personal computer to display images for them to see and describe, so with 
a projector and TV set. Having the availability of internet makes lessons easier to prepare 
and good interaction. A teacher used with such benefits from digital resources and tools 
efficiently. The use of modern technological devices of the students individually can revise 
and experience authentic materials provide by the teacher either online, classroom or at 
home. Participating actively of the students using the access of the multimedia through 
different devices will result to satisfaction both teachers and students. 
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 On the note, (BBC) Shengelaia added that considering the role of technology in our 
life teaching digital awareness became vital with children spending time using technology 
in school at younger ages and their awareness while using internet and other 
communication tools. It is essential that despite their ages they would understand the 
different ways they and their parents could make sure they were safe when online or using 
mobile phones. 
 
RESEARCH METHODOL OGY 

This study Integration of Educational Technology in Teaching English Language of 
First Year Pharmacist Students in Kanchanaburi, Western University. This section contains 
information about the subject of the study, research materials, research procedures in 
collecting data and data analysis. The researchers’ generated questionnaire was used as the 
main instrument for the data collection and learner characteristics (age, gender and year 
level) in order to propose an implementation plan to strengthen the technology integration 
for instruction among teachers.  
Specifically, the following questions were answered.  

1. What is the profile of the respondents in terms of:  
1.1 age;  
1.2 gender;  
1.3 year level 

2. What is the extent of use of the technology for instruction as perceived by the 
respondents?  

3. What are the problems encountered in technology integration in English 
instruction by the respondents in terms of:  

3.1 administrative support;  
3.2 availability of facilities;  
3.3 teacher competence in the use of technology; and  
3.4 parental support?  
 

SUBJECTS OF THE STUDY 
The subjects of this study were 10 Thai Pharmacist students, Kanchanaburi, 

Western University; there were 4 males, 6 females who are currently enrolled for this 
course 2019. The data focuses only for Pharmacist first year students. The students were 
requested to complete the questionnaire. The questionnaire was used to further investigate 
the Integration of Educational Technology in Teaching English Language in order to 
propose an implementation plan to strengthen the technology integration for instruction 
among teachers.  
 
RESEARCH MATERIALS  

The researchers used questionnaires to collect data. The questionnaire includes about 
2 sections: section one contains demographic data such as age, gender and year level. Section 
two has been designed to collect data on extent of use of the technology for instruction as 
perceived by the respondents and what are the problems encountered in technology 
integration in English instruction by the respondents in terms of: administrative support; 
availability of facilities; teacher competence in the use of technology; and parental support. 

The questionnaires were written in English and Thai according to the purpose of this study. 
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PROCEDURES 
a. Research Design 

The researchers used questionnaires to collect data. The questionnaire includes about 
2 sections: section one contains demographic data such as age, gender and year level. Section 
two has been designed to collect data on extent of use of the technology for instruction as 
perceived by the respondents and what are the problems encountered in technology 
integration in English instruction by the respondents in terms of: administrative support; 
availability of facilities; teacher competence in the use of technology; and parental support. 

The questionnaires were written in English and Thai according to the purpose of this study. 
 

b. Data Collection  
The researchers proceeded to collect data from 10 First Year Pharmacist students in 

Kanchanaburi, Western University. The questionnaire was used to further investigate the 
Integration of Educational Technology in Teaching English Language in order to propose an 
implementation plan to strengthen the technology integration for instruction among teachers.  

 
Data Analysis 

The results of the statistics analysis were presented in this section.The questionnaire 
were computed for means and percentage in order to further investigate the Integration of 
Educational Technology in Teaching English Language.  
Interpretation data of frequency used:  
Scale :  
 4 – Strongly Agree 
 3 – Agree 
 2 – Disagree 
 1 – Strongly Disagree  
 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
1. Demographic Information 
profile of the respondents in terms of:  

Description Frequency Percentage % 
Gender 
   Male 
   Female 

 
4 
6 

 
72.7 
27.3 

Age 
   18-20 years old 
   21-23 years old 
   24 years old and above  

 
7 
2 
1 

 
81.8 
18.2 
9.1 

Year Level 
   First Year 

 
10 

 
100 

After data was collected to the participants, there 10 participants who respond and 
returned the questionnaire; most of the participants were female 70.00%, while male was 
only 30.00%. The participants are mostly at aged of 18-20 years old which is 82%, while 
others are 21-23 years old with 18% and 24 above 9% respectively.  

It is also stated in the table the 100 percentage of first year students who are 
studying English. 
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  2. What is the extent of use of the technology for instruction as perceived by the 
respondents?  

 
The above table and graph show that most of the students wants utilization of 

information and communications technology in the English instructions is more on 
technology related activities support the development of skills such as locating relevant 
information or discriminating between useful and non-useful information in meaningful and 
relevant English instruction; engage in technology and use it for observing and collecting 
data; engage in technology and use it for observing and collecting data and used to help 
students collaborate in building their knowledge of English  
 

3. What are the problems encountered in technology integration in English 
instruction by the respondents in terms of: administrative support; availability of facilities; 
teacher competence in the use of technology; and parental support. 

 
The above table and graph show that most of the students wants administrative 

support through purchase the needed technology to be used in the instruction and ask for 
the needs of the teachers in the classroom regarding the use of technology.  
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The above table and graph show that most of the students wants availability and 

stable use of the facilities and updated hardware for students and classroom instruction use. 

 
The above table and graph show that most of the students answers on teacher 

competence are the demonstration of teachers skills in the use of technology with particular 
applications and the integration technology into existing curricula. 

 
The above table and graph show that most of the students answers on parental 

support that most of the parents help their child/ children in the use of technology at home; 
provide internet connectivity at home so their children can use technology even at home 
and parents support on providing their children the latest technology for school use.  
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CONCLUSIONS  
The present study aimed at studying the Integration of Educational Technology in 

Teaching English Language in order to propose an implementation plan to strengthen the 
technology integration for instruction among teachers. Descriptive analyses of data 
obtained from answering the questionnaire by 10 students. Technologically speaking, we 
have seen that technology plays an especially essential role for language teaching and 
learning. Not only does it make some of the routine teaching tasks easier, but technology 
also allows a teacher to create learning activities that improve learners' general language 
abilities. We have seen that technology offers new ways of teaching and learning. It has 
been found to have positive effects on student attitudes towards learning and on student-
centered learning. Finally, although the benefits many studies show of using technology in 
classroom, and although technology has affected our ways of teaching and learning, many 
parents supported their children to buy high technologies and internet for study purpose.  
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การทำบริสุทธ์ิเอนไซมเปอรออกซิเดสสกัดหยาบจากมะเขือเปราะโดยวิธี electrophoresis 
 
Purification of peroxidase from crude eggplant (Solanum melongena Linn.) by electrophoresis 
 
ผูวิจัย   ขนิษฐา  วงษศรีเมือง  

ดร.อัจฉรา  มะโนวัฒนา 
   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ  
 เปอรออกซิเดส เปนเอนไซมที่นิยมใชประโยชนทางดานการแพทย ดานเภสัชกรรม และดานอตุสาหกรรม 
ในปจจุบันเอนไซมเปอรออกซิเดสมีราคาแพงและตองนำเขาจากตางประเทศ ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทำ
บริสุทธิ์เอนไซมเปอรออกซิเดสสกัดหยาบจากมะเขือเปราะโดยวิธี electrophoresis จากการศึกษาผลของการยอม
สับสเตรตและผลของการยอมสี Coomassie นำสารละลายเอนไซมท่ีสกัดไดมาทำ electrophoresis โดยสับสเตรตท่ีใช 
คือ 30 mM gauiacol, 6 mM H2O2 และ 0.2 M maleate pH 6 ในอัตราสวน 1:1:0.9 พบวาเอนไซมเปอรออกซิเดส 
สกัดหยาบจากมะเขือดปราะมี 2 ไอโซไซม 
 
คำสำคัญ : เปอรออกซิเดส, มะเขือเปราะ, การทำบริสุทธิ์, อิเล็กโตรโฟรีซิส 
 
Abstract 
 Peroxidase is widely used in medical, pharmaceutical and food industry. Peroxidase 
is currently expensive and need to import from foreign. This study aimed to purification of 
peroxidase enzyme from eggplant (Solanum melongena Linn.) by electrophoresis. The effects 
of substrate dyeing and the dyeing effect of Coomassie were extracted from enzyme extract 
by electrophoresis. The substrate used 30 mM gauiacol, 6 mM H2O2 and 0.2 M maleate pH 
6 at 1 :1:0.9. The result shown that the peroxidase extracted from eggplant (Solanum 
melongena Linn.) had 2 isozymes. 
 
Key word (s) : Peroxidase, Eggplant, Purification, Electrophoresis 
 
บทนำ 
 เปอรออกซิเดส (E.C.1.11.1.7) เปนเอนไซมท่ีเรงการสลายสับสเตรตโดยใชปฏิกิริยาออกซิเดส-รีดักชันท่ีมี
ฮีมเปนโคแฟกเตอร สับสเตรตที่ใชเปนไฮโดรเจนเปอรออกไซด [1] และสามารถใชสับสเตรตไดหลายชนิด เชน 
Phenol, Gallic acid, Ascorbic acid และ Guaiacol เปนตน [2] เปอรออกซิเดส เปนเอนไซมที่มีคุณสมบัติทน
ความรอนไดดี จึงนิยมใชเปนตัวตรวจสอบประสิทธิภาพของการลวกผักและผลไมตางๆ (adequate blanching) 
[3] นอกจากนี้เปอรออกซิเดสยังมีประโยชนอีกในดานการแพทย ดานเภสัชกรรม และดานอุตสาหกรรม ไดแก            
ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาของสารประกอบ Phenolic ในตัวทำละลายอินทรีย ใชในการบำบัดน้ำเสียท่ีมีสารประกอบใน
กลุมฟนอลหรืออนุพันธของฟนอล ใชในการสังเคราะหสารฟอกสี ใชในการตรวจสอบสารแอนติออกซิแดนต และใช
ในการกำจัดสารพิษและสารกอมะเร็งบางชนิด เปนตน [4-8] ในปจจุบันเอนไซมเปอรออกซิเดสที่จำหนายใน
ทองตลาดมีราคาแพง เน่ืองจากเปนเอนไซมท่ีนำเขามาจากตางประเทศผลิตมาจากพืช Horseradish root อยางไร
ก็ตามมีการศึกษาแหลงของเอนไซมเปอรออกซิเดสท่ีพบน้ัน สามารถพบไดท้ังในจุลินทรีย เชนในแบคทีเรีย และใน
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พืชหลายชนิดในประเทศไทย เชน ตำลึง กะหล่ำปลี ผักบุงไทย และถั่วชนิดตางๆ เปนตน [9] วัตถุประสงคของการ
ทำวิจัยนี้เพื่อที่จะศึกษาการทำบริสุทธิ์ของเอนไซมเปอรออกซิเดสจากวัตถุดิบที่พบและมีราคาถูกในประเทศไทย 
เพื่อหาแหลงใหมของเอนไซมเปอรออกซิเดสใหมีราคาถูกลง มะเขือเปราะเปนพืชทองถื่นที่พบไดทั่วไป หาไดงาย 
และมีราคาถูก จึงเลือกมาเปนวัตถุดิบในการสกัดเอนไซมเปอรออกซิเดส และศึกษาการทำบริสุทธิ ์โดยวิธี 
electrophoresis อาจเปนแลงของการผลิตเอนไซมเพื่อนำมาใชประโยชนในอนาคตได เนื ่องจากเอนไซมนี้มี
ประโยชนในหลายๆ ดานดังท่ีกลาวมาขางตน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ศึกษาการทำบริสุทธ์ิเอนไซมเปอรออกซิเดสสกัดหยาบจากมะเขือเปราะโดยวิธี electro phoresis 
 
กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 เอนไซมเปอรออกซิเดสท่ีจำหนายในทองตลาดมีราคาแพง เน่ืองจากเปนเอนไซมท่ีนำเขามาจากตางประเทศ 
ผลิตมาจากพืช Horseradish root อยางไรก็ตามมีแหลงของเอนไซมเปอรออกซิเดสที่พบทั้งในจุลินทรีย เชนใน
แบคทีเรีย และในพืชหลายชนิดในประเทศไทย เชน ตำลึง กะหล่ำปลี ผักบุงไทย และถั่วชนิดตางๆ เปนตน ผูทำวิจัย
เล็งเห็นถึงประโยชนในการศึกษาการสกัดและทำบริสุทธิ์ เพื่อหาแหลงของเอนไซมเปอรออกซิเดสใหม จากแหลง
ของวัตถุดิบท่ีมีราคาถูกในประเทศไทย  
 
วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมสารละลายเอนไซมสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ 
 นำมะเขือเปราะมาลางน้ำใหสะอาด ชั่งมะเขือเปราะ 100 กรัม นำมาปนละเอียดดวยเคร่ืองปน เปนเวลา 
2 นาที โดยใช 0.2 M Maleate buffer pH 6 (อัตราสวน มะเขือเปราะ 100 กรัม ตอ บัฟเฟอร 200 มิลลิลิตร)           
นำสารละลายท่ีสกัดไดกรองดวยผาขาวบาง  
2. การวัดคาแอคติวิตีของเอนไซมเปอรออกซิเดสจากสารละลายสกัดท่ีเตรียมจากมะเขือเปราะ  
 เติม 15 mM Guaiacal ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 3 mM H2O2 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และสารละลายบัฟเฟอร 
(ท่ีเหมาะสมกับสารละลายเอนไซมสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ) ปริมาตร 900 ไมโครลิตร ใสในหลอดทดลอง ผสมสาร 
ใหเขากัน นำไปแชในอางน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ที ่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 นาที            
เม่ือครบเวลา เติมสารละลายสกัดท่ีไดจากการเตรียมสารละลายเอนไซมสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ ปริมาตร 100 
ไมโครลิตร เขยาใหเขากัน วัดคาการดูดกลืนคลื่นแสงท่ี 470 นาโนเมตร และบันทึกผลการทดลอง 
3. การวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนดวยวิธีแบรดฟอรด (Bradford assay) [10] 
การทำกราฟมาตรฐาน (Standard curve) 
 เติมสารละลาย Coomassie reagent 3 มิลลิลิตร และสารละลายมาตรฐาน Bovine Serum Albumin 
(BSA) ความเขมขน 500 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ดังตอไปน้ี 10, 30, 50, 80, 100, 120, 150 ไมโครลิตร ตามลำดับ 
ลงในหลอดทดลอง ผสมใหเขากันตั้งท้ิงไว 2 นาที หลังจากน้ันวัดคาการดูดกลืนคลื่นแสงท่ี 595 นาโนเมตร บันทึก
ผลการทดลองและทำกราฟมาตรฐาน 
การวัดปริมาณโปรตีนในตัวอยาง  

เติมสารลาย Coomassie reagent ปริมาตร 3 มิลลิลิตร และสารละลายเอนไซมสกัดหยาบ ปริมาตร 300 
ไมโครลิตร ผสมใหเขากันตั้งทิ้งไว 2 นาที หลังจากนั้นวัดคาการดูดกลืนคลื่นแสงที่ 595 นาโนเมตร บันทึกผลการ
ทดลอง 
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4. การศึกษาการทำบริสุทธ์ิดวยวิธี Electrophoresis [11] 
 เตรียม Separating gel โดยมีสวนประกอบของ H2O 4.8 มิลลิลิตร Solution A 2.70 มิลลิลิตร Solution 
B 2.50 มิลลิลิตร 10% Ammonium persulfate 50 ไมโครลิตร และสาร TEMED 5 ไมโครลิตร ใสในบีกเกอรผสม
ใหเขากัน ใชหลอดหยดสารดูดสารละลายใสในเครื่องเซตเจลใหถึงขีดที่กำหนด หลังจากนั้นเติมน้ำเพื่อปองกัน
ผิวหนาแหง ตั้งท้ิงไวเปนเวลา 30 นาที เตรียม Stacking gel โดยมีสวนประ กอบของ H2O 2.3 มิลลิลิตร Solution 
A .0.67 มิลลิลิตร Solution C 1.0 มิลลิลิตร 10% Ammonium persulfate 50 ไมโครลิตร และสาร TEMED          
5 ไมโครลิตร ใสในบีกเกอรผสมใหเขากัน เทน้ำท่ีเคลือบผิวหนาเจลท้ิง ใชหลอดหยดสารดูดสารละลายใสในเคร่ือง
เซตเจลใหถึงขีดท่ีกำหนด นำหวีมาเสียบท่ี Stacking gel ตั้งท้ิงไวเปนเวลา 30 นาที เพ่ือใหเจลแข็งตัว หลังจากน้ัน
ดึงหวีออกจาก Stacking gel นำเจลใสลงในถังบัฟเฟอรท่ีใสบัฟเฟอรพีเอช 8.6 ไวแลวใชหลอดฉีดยาขนาด 10 µl 
ดูดเอนไซมท่ีผสมกับ glycerol และ bromophenol blue ในอัตราสวน (1: 1) 20 µl ใสลงในชองระหวางเจล โดย
ใชความเขมขนดังนี้คือ 1 (ไมเจือจาง), เจือจาง 2 เทา (1/2X), เจือจาง 5 เทา (1/5X), เจือจาง 10 เทา (1/10X) 
ตามลำดับ ใชความตางศักยไฟฟาที่ 100 โวลต เปนเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อครบเวลา นำเจลมาใสในสารละลายที่มี           
30 mM gauiacal 10 มิลลิลิตร , 6 mM H2O2 10 มิลลิลิตร และ 0.2 M maleate buffer pH 6, 900 มิลลิลิตร    
ที่แชใน water bath ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที และบันทึกผลการทดลอง นำเจลไปยอม 
Coomassie gel stain เปนเวลา 30 นาที หลังจากนั้น นำเจลไปลางดวย Coomassie gel destain 4 ครั้ง โดย 3 ครั้งแรก 
หางกัน 1 ชั่วโมง และคร้ังท่ี 4 ท้ิงไวขามคืน และบันทึกผลการทดลอง 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการทำบริสุทธ์ิเอนไซมเปอรออกซิเดสสกัดหยาบดวยวิธี electrophoresis ไดนำสารละลาย
เอนไซมท่ีสกัดหยาบมาทำการทดลองตามวิธีท่ี 4 ทำการยอมกับสับสเตรตและสังเกตผลท่ีเวลาตางๆ โดยสับสเตรต
ท่ีใช คือ 30 mM gauiacol, 6 mM H2O2 และ 0.2 M maleate pH 6 ในอัตราสวน 1:1:0.9 โดยใชเอนไซมท่ีเจือ
จางตามท่ีระบุไว (1 (ไมเจือจาง), เจือจาง 2 เทา (1/2X), เจือจาง 5 เทา (1/5X), เจือจาง 10 เทา (1/10X)) ไดผลดัง
รูปท่ี 1 หลังจากน้ันนำเจลมายอมดวยสี Coomassie ไดผลดังรูปท่ี 2 ผลของการยอมสับสเตรตและผลของการยอม
สี Coomassie พบวา เอนไซมเปอรออกซิเดสสกัดหยาบจากมะเขือเปราะมี 2 ไอโซไซม โดยไอโซไซมเปนเอนไซม
ชนิดเดียวกัน มีน้ำหนักโมเลกุลเทากัน มีการเรียงตัวของกรดอะมิโนคลายคลึงกัน แตอาจจะแตกตางกันเล็กนอย          
ซ่ึงการท่ีมีการเรียงตัวของกรดอะมิโนตางกันน้ีทำใหเม่ือแยกเอนไซมโดยวิธี electrophoresis แลวจะทำใหไอโซไซม
แยกออกจากกัน การที ่พืชมีไอโซเอนไซมนี้ ทำใหเอนไซมชนิดน้ีสามารถทำงานไดในสภาพแวดลอมที่ตางกัน          
ในเซลลหน่ึงจะมีไอโซเอนไซมหลายไอโซเอนไซม ในการแยกโปรตีนอาศัยวิธี electrophoresis ซ่ึงเปนเทคนิคท่ัวไป
ท่ีใชในการทำบริสุทธ์ิโปรตีน ซ่ึงเทคนิคน้ีนำมาสูการคนพบเอนไซมจำนวนมาก [12] 
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รูปที่ 1 ผลของการยอมสับสเตรตที่เวลา 30 นาที  

 

 
รูปที่ 2 ผลของการยอมสี Coomassie 

 
อภิปรายผล 

เปอรออกซิเดสเปนเอนไซมที่นิยมนำมาใชประโยชนในดานตางๆ ทั้งทางดานการแพทย ดานเภสัชกรรม 
ดานอุตสาหกรรม ดานอาหาร และเครื่องดื่ม เปนตน [4-7] นอกจากนี้เอนไซมเปอรออกซิเดส สามารถนำมาใชใน
การตรวจสอบสารตานอนุมูลอิสระได มีคุณสมบัติความจำเพาะของเอนไซมตอสารตั้งตนท่ีมีความไวของปฏิกิริยาสูง 
[8] ซึ่งประโยชนเหลานี้มีความหลากหลายในหลายๆ ดาน ที่จะสกัดเอนไซมเปอรออกซิเดสและทำบริสุทธ์ิเพ่ือ
นำมาใชในดานตางๆ จึงเปนแรงจูงใจในการหาแหลงใหมของเอนไซมเปอรออกซิเดส ตอผูทำวิจัย เนื่องจากราคา
ของเอนไซมเปอรออกซิเดสมีราคาสูง และตองนำเขามาจากตางประเทศ สำหรับงานวิจัยในคร้ังน้ีไดเลือกพืชทองถิ่น
ที่หาไดงาย และมีราคาถูกในประเทศไทย เพื่อศึกษาหาคาแอคติวิตีของเอนไซมเปอรออกซิเดส คือ มะเขือเปราะ 
และศึกษาการทำบริสุทธ์ิโดยใชวิธี electrophoresis ผลการทดลองเอนไซมเปอรออกซิเดสท่ีสกัดหยาบจากมะเขือ
เปราะ มีแอคติวิตเีทากับ 150 units/mg จากผลการทดลองคาแอคติวิตีของเอนไซมที่สกัดอยางหยาบจากมะเขือ
เปราะนั้น เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการทดลองของผูวิจัยอื่นๆ [8-9] พบวาคาแอคติวิตีของเอนไซมเปอรออกซิเดสท่ี

 1  1/\2X  1/5X  1/10X  

       1           1/2X          1/5X       1/10X  
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สกัดอยางหยาบในมะเขือเปราะอยูในชวงปริมาณท่ีสามารถทำการศึกษาตอไดในการทำบริสุทธ์ิเอนไซมเพ่ือใชในการ
ผลิตเปนเอนไซมทดแทนเอนไซมเปอรออกซิเดสท่ีนำเขาจากตางประเทศท่ีมีราคาสูง โดยอาจนำไปสูการเปนแหลง
ของเอนไซมเปอรออกซิเดสท่ีใชทดแทนไดในอนาคตได  
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ผลของแหลงคารบอนตอการผลิตลิพิดและแคโรทีนอยดโดยยีสตสีแดง Sporidiobolus pararoseus 
 
Effect of carbon source to lipid and carotenoids production by oleaginous yeast 
Sporidiobolus pararoseus KM 281507 
 
ผูวิจัย   ดร.อัจฉรา  มะโนวัฒนา  

ขนิษฐา  วงษศรีเมือง  
   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

ยีสตโอลิจินัสสีแดงเปนจุลินทรียท่ีนาสนใจในปจจุบัน ดวยองคประกอบครบถวน ไดแก กรดไขมันไมอ่ิมตัว
และแคโรทีนอยด ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวชวยในการตอตานอนุมูลอิสระและเสริมภูมิคุมกัน จึงเปนจุลินทรียท่ีเหมาะท่ี
จะนำมาใชในอุตสาหกรรมอาหารเสริมสำหรับสัตวและมนุษยตอไปในอนาคต ในการศึกษานี้ไดทำการเพาะเลี้ยง
ยีสตแดง Sporidiobolus pararoseus KM281507 ในแหลงคารบอนท่ีแตกตางกันน้ันพบวากลีเซอรอลเหลือท้ิงท่ี
ไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสงเสริมการเจริญและการชกันำใหมีการสะสมแคโรทีนอยด 
และลิพิดในเซลลโดยสามารถผลิตมวลเซลล ปริมาณเบตาแคโรทีน ปริมาณแคโรทีนอยดท้ังหมด และปริมาณลิพิดได 
8.65 กรัมตอลิตร, 26.10 มิลลิกรัมตอลิตร, 46.01 มิลลิกรัมตอลิตรและ 3.41 กรัมตอลิตร ตามลำดับ นอกจากน้ียัง
พบวา S. pararoseus KM281507 สามารถสะสมกรดโอเลอิกในเซลลสูงถึงรอยละ 70 ซ่ึงใกลเคียงกับปริมาณท่ีพบ
ในพืช นั่นคือกลีเซอรอลเหลือทิ้งที่ไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตที่ไดจาก
กระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลลยีสตแดง S. pararoseus KM281507 
 
สุดทายน้ีงานวิจัยท่ีไดจะสามารถนำไปตอยอดในอุตสาหกรรมการเกษตรไดงายตอไปในอนาคต 
 
คำสำคัญ : แคโรทีนอยด, ลิพิด, กรดไขมัน, ยีสตสีแดง, Sporidiobolus pararoseus 
 
Abstract 

Nowadays, the oleaginous red yeast is interested microorganism. It has completely 
elements, including unsaturated fatty acids and carotenoids, which these properties help to 
neutralize free radicals and enhance immunity. Therefore, it is suitable for use in the animals 
feed additives and food supplement for human in the future. This study was performed by 
cultivating red yeast Sporidiobolus pararoseus KM281507 in differential carbon source. It 
was found that crude glycerol from biodiesel production process had high potential for 
supporting growth and inducing carotenoids and lipid in its cell. They could produce biomass, 
ß-carotene, total carotenoids and lipid of 8.65 g/L, 26.10 mg/L, 46.01 mg/L and 3.41 g/L, 
respectively. Moreover, it was revealed that S. pararoseus KM281507 could accumulate 
oleic acid in their cell up to 70%, which was similar quantity of fatty acid in plant. That was 
crude glycerol from biodiesel production process had high efficiency for improving product 
obtained from metabolisms of red yeast S. pararoseus KM281507. 
 
Key Words : Carotenoids, Lipid, Fatty acid, Red yeast, Sporidiobolus pararoseus 
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บทนำ 
แคโรทีนอยดเปนสารสีเหลืองถึงสมแดงท่ีมีอยูท่ัวไปในธรรมชาติ หนาท่ีท่ีรูจักกันเปนอยางดีของแคโรทีนอยด 

บางตัวคือเปนสารตั้งตนของวิตามินเอ (pro-vitamin A) นอกจากน้ีแคโรทีนอยดยังใหผลดีในการเปนสารตานการ
ออกซิเดชัน (antioxidant) และตัวยับยั ้งการเกิด singlet oxygen หรือโมเลกุลออกซิเจนที ่ไมม ีอนุม ูลหรือ
อิเลคตรอนเดี่ยว (1) แคโรทีนอยดเปนสารประเภทลิปด (lipids) สามารถละลายในไขมันและตัวทําละลายอินทรีย 
เชน อะซีโตน (acetone) แอลกอฮอล (alcohol) ไดเอทิลอีเทอร (diethyl ether) และคลอโรฟอรม (chloroform) 
นอกจากนี้สามารถละลายไดในตัวทําละลายไมมีขั้ว (nonpolar solvent) เชน ปโตรเลียมอีเทอร (petroleum 
ether) และเฮกเซน (hexane) โครงสรางแคโรทีนอยดมีโมเลกุลเปนพันธะคู (double bond) จะทําใหแคโรที
นอยดเกิดเปนสารสีชนิดตางๆ เชน สีเหลือง สีสม สีแดง หรือสีมวงเขม ซึ่งจะมีสภาวะเปนของแข็งที่อุณหภูมิหอง
โดยเปนผลึกท่ีมีรูปรางตางๆ และจากโครงสรางของโมเลกุลท่ีเปนพันธะคู ทําใหคาโรทีนอยดถูกยอยสลายไดงายจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation reaction) ในสภาพท่ีมีแสงและอากาศ โดยแสง มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางพันธะคู (cis-trans double bonds) ทําใหเปลี่ยนชวงการดูดกลืนแสงและการใหสีของแคโรทีนอยด 
ดังน้ันจึงจําเปนตองเก็บรักษาสารแคโรทีนอยดในตัวทําละลายท่ีบริสุทธ์ิ บรรจุในภาชนะท่ีปด สนิทและสภาวะแวดล
อมเปนสุญญากาศ (vacuum) หรือมีกาซเฉื่อย (inert gas) บริเวณท่ีปราศจากแสงและอุณหภูมิต่ำหรืออาจใชสารต
อตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เชน กรดแอสคอรบิก (ascorbic acid) เพื่อชวยใหแคโรทีนอยดมีความเสถยีร
สูงขึ้น นอกจากน้ีการเก็บรักษายังตองปองกันแคโรทีนอยดจากกรดและดาง เพราะในสภาพท่ีเปนกรดจะทําใหเกิด
ความสูญเสียความคงทนของพันธะระหวางคารบอนอะตอม เปน สาเหตุใหสูญเสียท้ังในแงคุณภาพและปริมาณ (2)  

สารแคโรทีนอยดอาจจะพบไดในพืช เชื้อรา และแบคทีเรียสังเคราะหแสง โดยแคโรทีนอยดจะปองกันเซลล
จุลินทรียหรือสิ่งมีชีวิตจากการตายเนื่องจากปฏิกิริยาออกซิเดชันดวยแสง (lethal photo-oxidation) โดยเฉพาะ
ความเสียหายท่ีเกิดจากการแผรังสีของคลื่นแสงท่ีมองเห็นได (3) นอกจากน้ีประโยชนของแคโรทีนอยดยังสามารถ
นำมาใชในอุตสาหกรรมตางๆได ยกตัวอยางเชน อุตสาหกรรมอาหารสําหรับมนุษย คือ การนํามาใชเปนสารสีผสม
อาหาร (food colorants) ซึ่งแคโรทีนอยดที่เปนที่ตองการของตลาดสําหรับผลิตภัณฑอาหาร คือ สีเหลอืง-สีแดง 
โดยมีการสังเคราะหแคโรทีนอยดชนิดแรกที่ใชในการเปนสารสีผสมอาหารขึ้น คือ เบตา-แคโรทีน (ß-carotene) 
จากนั ้นก็สังเคราะห ß-apo-8-carotenal หรือเรียกวา อะโปแคโรทีนัล (apocarotenal) และแคนตาแซนทิน 
(canthaxanthin) ซึ่งมีความคงตัวแสงสูงกวาเบตา-แคโรทีน ขึ้นมาใช เชนการใชเปนสีผสมในเนยเทียม เครื่องดื่ม
ประเภทตางๆ ใชแตงสีขนม เคกและคุกก้ี รวมท้ังลูกอมและไอศกรีม เปนตน อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว นําแคโรทีนอยด 
ผสมกับอาหารสัตว เชน อาหารปลา อาหารสุกร อาหารโค รวมท้ังอาหารสัตวปกซ่ึงจะมีผลทําใหเน้ือและผลิตภัณฑ
จากสัตวเหลานี้มีสีสันที่ดี เปนที่นาสนใจตอการบริโภค เชน มีการทดลองนําสารสกัดที่ไดจากดอกดาวเรืองแหง            
(มีสารพวกแซนโทฟลล) เลี้ยงสัตวปก มีผลใหเน้ือไกและไขแดงมีสีสันเพ่ิมขึ้น อุตสาหกรรมทางการแพทยและเภสัช
กรรม พบวาแคโรทีนอยดใชเปนสารยับยั้งการเกิดเนื้องอก เบตา-แคโรทีนใชเปนสารตอตานมะเร็ง (anti-cancer 
agent) นอกจากน้ีแลวอุตสาหกรรมดานเภสัชกรรมนําแคโรทีนอยด เชน เบตา-แคโรทีน อะโปแคโรทีนัลและแคนต
าแซนทิน สําหรับเคลือบเม็ดยาใหมีสีตางๆ และอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง นําเอาแคโรทีนอยด คอื แคนตาแซนทิน 
ไลโคปน (lycopene) มาเปนสีผสมในลิปสติกแทนสีสังเคราะหจากกระบวนการทางเคมี ดวยประโยชนหลายดานท่ี
กลาวมาขางตนน้ัน การพัฒนารูปแบบการผลิตแคโรทีนอยดโดยใชนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีชีวภาพเขามาชวย
ในกระบวนการผลิตดังกลาว นับวามีความสำคัญอยางยิ ่ง โดยจะสามารถใชทดแทนสารสกัดจากพืชซึ ่งจะใช
ระยะเวลาในการเพาะปลูกและขั้นตอนในการสกัดท่ีซับซอน นอกจากน้ียังจะเปนการชวยสนับสนุนการใชสารสีจาก
ธรรมชาติทดแทนการใชสีสังเคราะหทางเคมีอีกดวย 
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วตัถุประสงคของการวิจัย 
1. ศกึษาการผลิตแคโรทีนอยดจากยีสตสีแดง Sporidiobolus pararoseus โดยใชแหลงคารบอนแตกตางกัน 
2. ศึกษาการผลิตลิพิดและองคประกอบของกรดไขมันที่ไดจากยีสตสีแดง Sporidiobolus pararoseus 

โดยใชแหลงคารบอนแตกตางกัน 
 
กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 

ปจจุบันกระแสของการรักสุขภาพและการรักโลกเพ่ิมมากขึ้น อุตสาหกรรมหลากหลายประเภทจึงตองหัน
มาใสใจในการสรางผลิตภัณฑท่ีผลิตจากธรรมชาตหิรือมีสวนประกอบท่ีมีสารสกัดจากธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิง่สี
ที่ไดจากธรรมชาติ เนื่องจากสีเปนองคประกอบสำคัญท่ีจะชวยดึงดูดใหผูบริโภคสนใจในตัวผลิตภัณฑ ยกตัวอยาง
เชน ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการใชสียอมจากธรรมชาติแทนสีสังเคราะหเพื่อลดสารตกคางที่เกินมาตรฐานใน
สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมยามีการใชสีที่สกัดไดจากธรรมชาติมาเคลือบเม็ดยาแทนสีสังเคราะหเพื่อลดผลขางเคียง
ของยาและมีสวนชวยปกปองสารออกฤทธ์ิของยาใหคงสภาพนานยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวมีการใชสี
จากธรรมชาติมาผสมในอาหารสัตวเพ่ือเรงสีของเน้ือใหดูสดขึ้นแทนการเรงดวยยาปฏิชวีนะ และปจจุบันกรมปศุสัตว
ควบคุมไมใหมีการใชสารเรงเน้ือแดง ซ่ึงเม่ือไดรับเขาสูรางกายมนุษยในปริมาณท่ีมากเกินพอแลวจะกอใหเกิดอาการ
คลื่นไสอาเจียน มีอาการทางจิตประสาท และเปนอันตรายมากตอหญิงมีครรภและผูท่ีปวยเปนโรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน และโรคไฮเปอรไธรอยด สีท่ีพบอยูท่ัวไปในธรรมชาติ ท่ีสำคัญคือ แคโรทีนอยด (carotenoids) 
ซ่ึงแคโรทีนอยดเปนสารสีเหลืองถึงสมแดงท่ีมีอยูท่ัวไปในธรรมชาติ แคโรทีนอยดน้ันสามารถหาไดจากแหลงอาหาร
จำพวกผัก ผลไมท่ีมีสีสม และสมแดง เชน แครอท มะเขือเทศ และฟกทอง เปนตน สามารถละลายไดในน้ำมันและ
ตัวทำลายอินทรียตางๆ หนาที ่ที ่รู จักกันเปนอยางดีของแคโรทีนอยดบางตัว คือเปนสารตั ้งตนของวิตามินเอ 
(provitamin A) นอกจากน้ีแคโรทีนอยดยังใหผลดีในการเปนสารตานการออกซิเดชัน (antioxidant) และตัวยับยั้ง
การเกิด singlet oxygen หรือโมเลกุลออกซิเจนท่ีมีอนุมูล หรืออิเล็กตรอนเดี่ยว ชอบน้ำและวองไวตอปฏิกิริยาซ่ึง
เมื่อเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแลวจะสรางสารประกอบที่ไมตองการ ในมนุษยคุณสมบัติเหลานี้มีสวนเชื่อมโยงกับ
ประโยชนในการปองกันและตอตานการเกิดของมะเร็ง นอกจากน้ีแคโรทีนอยดชนิดตางๆยังใชเปนสีผสมอาหารท่ีได
จากธรรมชาติอยางกวางขวาง สำหรับทำเนยเหลว ไอศกรีม และผลิตภัณฑอ่ืนๆ นอกจากน้ีแคโรทีนอยดท่ีใสเขาไป
ในอาหารไก เปนการเพ่ิมสีของผิวหนังและไขแดง และในอาหารปลาสำหรับเพ่ือเปนการเปลี่ยนสีของเน้ือปลา เปนตน 
(1) อยางไรก็ตามแคโรทีนอยดน้ันสามารถสลายตัวไดงายจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) โดยเฉพาะ
เม่ือละลายอยูในน้ำมัน ในการสกัดเพ่ือใหไดแคโรทีนอยดจากธรรมชาติน้ันจำเปนตองใชพืชจำนวนมาก ทำใหตนทุน
ในการผลิตสูง ปจจุบันจึงไดมีการนำเอาความรูเก่ียวกับ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมซ่ึงเก่ียวของกับการนำจุลินทรียมา
ใชประโยชนในดานตางๆโดยอาศัยกระบวนการหมัก ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย (4) จุลินทรียท่ีสามารถสราง
สารแคโรทีนอยดไดและยอมรับใหใชในอาหารก็คือยีสต โดยยีสตท่ีสามารถสรางสารแคโรทีนอยดไดเปนยีสตในจีนัส 
(genus) : Rhodotorula, Rhodosporidium, Sporobolomyces และ Phaffia (Xanthophyllomyces) (5) ซ่ึงยีสต 
แตละชนิดท่ีความสามารถในการสะสมสารสีแคโรทีนอยดไดในปริมาณท่ีแตกตางกัน และมีความสามารถในการใช
แหลงคารบอนในการเจริญและกระบวนการเมแทบอลิซึมที่เกี ่ยวของกับการสะสมสารสีแตกตางกันดังนั้นจึง
จำเปนตองมีการศึกษาเพ่ือหาแหลงคารบอนท่ีเหมาะสมตอการเจริญและการสะสมสารสีของจุลินทรียเพ่ือประโยชน
ในการพัฒนาเพ่ือใชในอุตสาหกรรมตอไป 
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วิธีการวิจัย 
1. สายพันธุยีสตและการเตรียมเช้ือตั้งตน  

เตรียมอาหารวุ นเอียงยีสต-มอลตสกัด (Yeast Malt-extract agar slant) ที่ประกอบไปดวยยีสตสกัด 
(yeast extract) 4.0 กรัมตอลิตร, มอลลสกัด (malt extract) 10.0 กรัมตอลิตร, กลูโคส (glucose) 4.0 กรัมตอลิตร 
และผงวุน (agar) 15 กรัมตอลิตร ปรับคาพีเอชของอาหารเร่ิมตนเปน 6.0. เก็บรักษาสายพันธุยีสต (stock culture) 
Sporobolomyces pararoseus KM281507 โดยทำการตอเชือ้ (subculture) ทุกๆ หน่ึงเดือน จากน้ันถายเชื้อยสีต
จาก stock culture ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM broth ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ทำการเลี้ยงเชื้อบนเครื่องเขยาดวย
ความเร็วรอบ 200 รอบตอนาที ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน (OD660 ในชวง 1.0-1.5) กอนนำไปใช
เปนเชื้อตั้งตนในการศึกษาอ่ืนตอไป 
2. การศึกษาแหลงคารบอนที่มีผลตอการผลิตลิพิดและแคโรทีนอยดของยีสตแดง Sporidiobolus pararoseus 
KM281507  

ทำการเตรียมเชื้อตั้งตนเชนเดียวกันกับขอท่ี 1 จากน้ันถายเชื้อตั้งตนปริมาณรอยละ 10 โดยปริมาตร ลงใน
อาหารเลี ้ยงเชื ้อที ่มีน้ำตาลกลูโคส (glucose) น้ำตาลซูโครส (sucrose) กากน้ำตาล (sugarcane molasses)           
แปง (soluble starch) กลีเซอรอลบริสุทธ์ิ (pure glycerol) และ กลีเซอรอลเหลือท้ิงท่ีไดจากกระบวนการผลิตไบโอดเีซล 
(crude glycerol) เปนแหลงคารบอน คือ ยีสตสกัด (yeast extract) 1.0 กรัมตอลิตร แหลงคารบอน (carbon source) 
55.0 กรัมตอลิตร โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) 5.5 กรัมตอลิตร แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) 
5.3 กรัมตอลิตร ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (K2HPO4) 3.7 กรัมตอลิตร แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต 
(MgSO4.7H2O) 0.5 กรัมตอลิตร แมงกานีสซัลเฟตโมโนไฮเดรต (MnSO4.H2O) 0.2 กรัมตอลิตร และโซเดียมคลอ
ไรด (NaCl) 0.5 กรัมตอลิตร ปรับคาพีเอชเร่ิมตนของอาหารใหเปน 6.0 โดยใชสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด 
ท่ีระดับความเขมขน 2 โมลาร (KOH 2 M) และกรดฟอสฟอริก (H3PO4 (41%)) (6) นำไปฆาเชื้อโดยใชหมอน่ึงความ
ดันไอน้ำที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอน เปนเวลา 20 นาที หลังจากนั้นทำการเพาะเลี้ยงในถัง
ปฏิกรณชีวภาพแบบอากาศยก (airlift bioreactor) โดยกำหนดอัตราการใหอากาศ 2 ปริมาตรตอปริมาตรตอนาที 
ท่ีอุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส ทำการเก็บตัวอยางทุกๆ 24 ชั่วโมง เพ่ือวิเคราะหหาปริมาณมวลเซลล ปริมาณลิพิด 
และปริมาณแคโรทีนอยด 
3. การวิเคราะหหาปริมาณน้ำหนักเซลลแหง ปริมาณแคโรทีนอยด และปริมาณลิพิด 

3.1 การเก็บเก่ียวเซลลและหาน้ำหนักเซลลแหง  
นำอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผานการเลี้ยงยีสตปริมาตร 2 กรัม ทำการลางตะกอนเซลลดวยดวยน้ำกลั่น 2 คร้ัง 

ตะกอนเซลลท่ีไดแบงเก็บไวท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง เพ่ือใชสกัดหาปริมาณลิพิดและแคโรทีนอยด 
สวนตะกอนเซลลอีกสวนหนึ่งนำไปอบที ่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั ่วโมง จากนั ้นนำไปใสใน
โถดูดความชื้นนาน 24 ชั่วโมง (หรือจนกระท่ังไดน้ำหนักท่ีแนนอน) ชั่งน้ำหนักท่ีแนนอนเพ่ือหาน้ำหนักมวลเซลลแหง 
(กรัมน้ำหนักเซลลแหง) (7)  

3.2 การสกัดและวัดปริมาณแคโรทีนอยด 
นำตะกอนเซลลท่ีเก็บไวท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เติมแอซิโตนปริมาตร 10 มิลลิลิตร 

เติมกรดแอสคอรบิก (ascorbic acid) จนไดความเขมขนสุดทายเปน 100 ppm ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ทำการแตกเซลล
ดวยเม็ดแกวปริมาณ 40% (น้ำหนักตอปริมาตร) โดยการเขยาบนเคร่ืองผสมสาร (vortex mixer) นาน 15 นาที ทำการ
สกัด 2 ครั้ง นำสารที่สกัดไดมารวมกัน จากนั้นนำไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 6,000 รอบตอนาทีที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส นาน 10 นาที แยกสารละลายสวนใสออกจากตะกอนเซลล แลวนำสารละลายสวนใสท่ีไดระเหยแอซิโตนออก
โดยใชแก็สไนโตรเจน (N2) หลังจากน้ันทำการละลายกลับดวยเฮกเซนท่ีปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร จะไดเปนสารสกัดหยาบ
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ของแคโรทีนอยด จากน้ันนำไปวิเคราะหหาชนิดและปริมาณแคโรทีนอยด โดยใชโครโมโทกราฟของเหลวแบบสมรรถนะสูง 
(High performance liquid chromatography; HPLC) รวมกับคอลัมน C18 (6)  

3.3 การสกัดและวัดปริมาณลิพิด 
นำตะกอนเซลลที่เก็บไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง มาสกัดลิพิดตามวิธีการของ 

Kitcha and Cheirsilp (8) โดยใชสารละลายคลอโรฟอรมกับเมธานอลในอัตราสวน 2 ตอ 1 สกัดสวนของตะกอน
เซลลเปนเวลานาน 1 ชั่วโมง จากน้ันนำสารท่ีสกัดไดไปหมุนเหว่ียงท่ีความเร็ว 6,000 รอบตอนาทีท่ีอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส นาน 10 นาที แยกสารละลายสวนใสออกจากตะกอนเซลล แลวนำสารละลายสวนใสที่ไดไประเหยเอา
สารละลายออกโดยใชเคร่ืองระเหยแบบสุญญากาศ จากน้ันนำนำไปใสในโถดูดความชื้นนาน 24 ชั่วโมง (หรือจนกระท่ัง 
ไดน้ำหนักท่ีแนนอน) ชั่งน้ำหนักท่ีแนนอนเพ่ือหาปริมาณลิพิดท่ีผลิตได 

3.4 การศึกษาองคประกอบของกรดไขมันอิสระในลิพิดจากยีสตโอลิจินัสท่ีผลิตได 
นำเซลลยีสตโอลิจินัสสีแดง 10 กรัม ไปทำการสกัดลิพิดโดยการเติมสารละลายคลอโรฟอรมและเมทานอล 

ในอัตราสวน 2:1 เปนเวลา 30 นาที แลวทำระเหยเอาสารละลายคลอโรฟอรมและเมทานอลออก จากนั้นลิพิดท่ี
ไดมาทำการสกัดซ้ำดวยสารละลายเฮกเซนปริมาตร 1 มิลลิลิตร นำไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 13,000 รอบตอ
นาที นาน 5 นาที ดูดสารละลายสวนใสไปทำการระเหยสารละลายเฮกเซนออก (Kitcha and Cheirsilp, 2011) 
จากนั้นนำลิพิดที่ไดไปทำการสังเคราะหกรดไขมันอิสระ (free fatty acid methyl esters (FAMEs)) ตามวิธีการ
ของ Chaiyaso, Seesuriyachan (9) จากนั้นนำไปวิเคราะหโดยใช Gas Chromatography (GC) รวมกับ Flame 
Ionization Detector (GC-FID) (GC-2010; Shimudzu, Japan) โดยใชคอลัมน HP-INNOWAX (30 m × 0.25 
mm, 0.25 µm film thickness; Agilent, USA) มีสภาวะการทำงานดังนี้ อุณหภูมิของ injector และ detector 
คือ 250 องศาเซลเซียส มีคา split ratio ในอัตราสวน 100:1 ใชแกสฮีเลียม (Helium) เปนแกสพา โดยมีอัตราการ
ไหลของฮีเลียมเทากับ 1.0 มิลลิลิตรตอนาที อุณหภูมิเริ่มตนคอลัมนเริ่มตนจาก 60 องศาเซลเซียส คงที่เปนเวลา            
2 นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสตอนาที จนถึง 200 องศาเซลเซียส และ 5 องศาเซลเซียสตอนาที 
จนถึง 240 องศาเซลเซียส และคงท่ีเปนเวลา 7 นาที (EN14103:2011) 
 
ผลการวิจัย 

จากทำการเพาะเลี ้ยง ยีสตแดง Sporidiobolus pararoseus KM281507 ในถังปฏิกรณชีวภาพแบบ
อากาศยก (airlift bioreactor) โดยใชแหลงคารบอนแตกตางกันจำนวน 6 แหลง ไดแก กลูโคส (glucose) ซูโครส 
(sucrose) กากน้ำตาล (sugarcane molasses) แปง (soluble starch) กลีเซอรอลบริสุทธ์ิ (pure glycerol) และ 
กลีเซอรอลเหลือทิ้งที่ไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล (crude glycerol) พบวากลีเซอรอลเหลือทิ้งที่ไดจาก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซลเปนแหลงคารบอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสดุโดยสามารถชกันำใหเกิดการสะสมลิพิดและแค
โรทีนอยดไดมากกวากลีเซอรอลบริสุทธิ์ กลูโคส ซูโครส กากน้ำตาล และแปง ตามลำดับ เมื่อทำการเพาะเลี้ยงใน
อาหารท่ีมีคารบอนแหลงอ่ืนอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิโดยกลีเซอรอลเหลือท้ิงท่ีไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
สามารถสงเสริมการผลิตมวลเซลล (น้ำหนักเซลลแหง) ไดสูงสุดถึง 8.65±0.18 กรัมตอลิตร สามารถผลิตลิพิดได 
3.41±0.07 กรัมตอลิตร (หรือคิดเปนรอยละ 39.42±0.49 กรัมลิพิดตอกรัมน้ำหนักเซลลแหง) นอกจากน้ียังสามารถ
ผลิตแคโรทีนอยดไดสูงสุดถึง 46.01±1.14 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ผลของแหลงคารบอนตอน้ำหนักมวลเซลลแหง (dry cell weight) ปริมาณลิพิด (total lipid) 
ปริมาณผลิตภัณฑลิพิดตอมวลเซลล (lipid content) ปริมาณเบตาแคโรทีน ß-carotene และ
ปริมาณแคโรทีนอยดทั้งหมด (total carotenoids) ที่ไดจากเช้ือ Sporidiobolus pararoseus 

Carbon source DCW (g/L) ß-carotene 
(mg/L) 

Total 
carotenoids 

(mg/L) 

Total lipid 
(g/L) 

Lipid 
content 
(%g/g) 

Crude glycerol 8.65±0.18a 26.10±0.73a 46.01±1.14a 3.41±0.07a 39.42±0.49a 
Pure glycerol 8.21±0.42b 24.89±0.96b 42.85±1.22a 2.81±0.06b 34.17±1.77b 
Sugarcane molasses 5.35±0.19d 18.43±0.29d 34.78±1.52c 1.14±0.20d 21.33±2.61cd 
Sucrose 8.00±0.21bc 21.73±1.52c 41.00±2.37b 1.85±0.10c 23.14±1.21cd 
Glucose 7.59±0.10c 22.18±1.00c 41.73±3.00b 1.80±0.19c 23.65±1.72c 
Soluble starch 4.96±0.11d 19.14±1.50d 36.11±3.82c 0.95±0.35d 19.05±4.31cd 

*คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไดมาจากตัวอยางท่ีทำการทดลอง 3 ซ้ำ 
**คาเฉลี่ยท่ีตามดวยอักษรท่ีตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตามวิธีการวิเคราะหแบบ 
Duncan’s multiple range test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % (p<0.05) 
 

องคประกอบของกรดไขมันที่ไดจากลิพิดที่สกัดจากยีสตสีแดง S. pararoseus เมื่อทำการเพาะเลี้ยงใน
อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมีแหลงคารบอนแตกตางกันพบวาประกอบไปดวยกรดไขมันอ่ิมตัว ไดแก myristic acid (C14:0), 
palmitic acid (C16:0), stearic acid (C18:0) และ arachidic acid (C20:0) และกรดไขม ันไม อ ิ ่มต ัว ได แก  
palmitoleic acid (C16:1), oleic acid (C18:1), linoleic acid (C18:2) ดังแสดงในภาพท่ี 1 จากการศึกษาพบวา
กรดไขมันโอเลอิกเปนกรดไขมันที่พบในปริมาณมากที่สุด โดยคิดเปน 60–73 ของกรดไขมันทั้งหมด ยีสตสีแดง           
S. pararoseus สามารถสะสมกรดโอเลอิกนี้ในเซลลไดคิดเปนรอยละ 70.08, 63.03, 71.95, 72.17, 72.00 and 
66.04 ของกรดไขมันท้ังหมด เม่ือทำการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมี กลีเซอรอลเหลือท้ิงท่ีไดจากกระบวนการ
ผลิตไบโอดีเซล กลีเซอรอลบริสุทธ์ิ กากน้ำตาล ซูโครสกลูโคส และแปง เปนแหลงคารบอน ตามลำดับ องคประกอบ
ของกรดไขมันท่ี ยีสตสีแดง S. pararoseus สามารถผลิตไดน้ีมีความใกลเคียงกับองคประกอบของกรดไขมันท่ีพบ
ในพืช ซ่ึงมีกรดโอเลอิกเปนองคประกอบหลัก (10) นอกจากน้ียังพบวาความเสถียรของปฏิกิริยาออกซิเดชั่นน้ันจะ
ลดลงเม่ือปริมาณกรดไขมันไมอ่ิมตัวเพ่ิมขึ้นในเซลล (11). 
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ภาพที่ 1 แผนภาพองคประกอบของกรดไขมันที่พบในสารสกดัลิพิดของเช้ือยีสต Sporidiobolus pararoseus 
เม่ือเพาะเล้ียงในอาหารที่มีแหลงคารบอนแตกตางกัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวามวลเซลลที่ไดจากอาหารที่มีกลีเซอรอลบริสุทธิ์ และกลีเซอรอลเหลือทิ้งที่ไดจาก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล เปนแหลงคารบอนไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตกลีเซอรอลเหลือท้ิงท่ีได
จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลสามารถสะสมลิพิดและแคโรทีนอยดืไดสูงกวา น่ันอาจเปนผลอันเน่ืองมากจากในกลี
เซอรอลเหลือท้ิงท่ีไดจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลน้ันประกอบไปดวยแรธาตุ เชน แคลเซียม (Ca), โพแทสเซียม 
(K), แมกนีเซียม (Mg), โซดียม (Na), ฟอสฟอรัส (P) และ กำมะถัน (S) ซ่ึงอยูในสวนของเถาท่ีมีอยูประมาณรอยละ 
6.12±0.05 น้ำหนักตอน้ำหนัก (12) ซ่ึงแรธาตุดังกลาวอาจสงผลตอการสะสมลิพิดและแคโรทีนอยดของยีสตสีแดง 
S. pararoseus นอกจากน้ี Bhosale (13) ไดสนับสนุนการรายงานดังกลาวนี้โดยพบวาองคประกอบของแรธาตุ
เหลาน้ีเก่ียวของกับระบบการดูดซึมและตำแหนงท่ีมีผลตอการผลิตสารในเซลลซ่ึงชวยในการเพ่ิมระดับไขมันและแค
โรทีนอยดในจุลินทรียไดดีขึ้นอีกดวย  

น้ำตาลกลูโคสเปนน้ำตาลท่ีมีโมเลกุลเปนแบบโมโนแซ็กคาไรดและน้ำตาลซูโครสเปนน้ำตาลท่ีมีโมเลกุลเปน
แบบไดแซ็กคาไรด โดยน้ำตาลทั้งสองชนิดนี ้มีความสามารถในการผลตมวลเซลลล ลิพิด และแคโรทีนอยดไม
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะท่ีกากน้ำตาลท่ีมีท้ังน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลซูโครสเปนองคประกอบ 
มีความสามารถในการสงเสริมการเจริยและการผลิตไดนอยกวา ท้ังน้ีอาจเปนผลเน่ืองมาจากในกากน้ำตาลมีสารบาง
ตัวท่ีไดจากกระบวนการผลิตน้ำตาลอันจะมีผลยับยัง้การเจริญของจุลินทรีย และลักษณะสีท่ีเขมของกากน้ำตาล อาจ
เปนไปไดวาแสงไมสามารถสองถงึใหกับยีสตสีแดง S. pararoseus ซ่ึงมีผลตอการสังเคราะหไขมันและแคโรทีนอยด ใน
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เดียวกันการผลิตมวลเซลล ลิพิดและแคโรทีนอยดจากแปงนั้นมีปริมารนอยมาก อาจเปนเพราะ S. pararoseus         
มีคุณสมบัติในการใชโพลแีซ็กคาไรดนอยหรืออาจไมมีคุณสมบัติดังกลาว ทำใหการใชแปงเปนแหลงคารบอนน้ันยาก
กวาการใชแหลงคารบอนแหลงอ่ืน คลายกับ Schneider, Graeff-Hönninger (14) รายงานวาไดทำการเพาะเลี้ยง
ยีสตแดง Rhodotorula glutinis บนแปงที่ละลายน้ำไดเปนแหลงคารบอน พบวาความสามารถในการยอยสลาย
และการใชประโยชนของแปงน้ันต่ำ ดังน้ันกอนท่ีหากตองมีการใชสารตั้งตนน้ีเปนแหลงคารบอนใหยีสตแดง แนะนำ
ใหทำขั้นตอนการปรับสภาพเพ่ิมเติมสำหรับการยอยสลายแปงกอนท่ีจะนำมาใชในกระบวนการหมักตอไป 
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นิสิตหลักสูตรประกาศนียบตัรผูชวยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การพยาบาลผูปวยที่ไดรับยาหยอดตาเปนกิจกรรมการพยาบาลพื้นฐานในการดูแลผูรับบริการดานจักษุ
วิทยา ผูเขียนไดพัฒนานวัตกรรม “สัญลักษณเวลาหยอดตา” โดยใชสีเปนสัญลักษณแทนการกำหนดเวลาในการ
บริหารยาแตละชนิดภายใตหลักการบริหารยาท่ีถูกตอง ผลการทดลองใชพบวา ลดระยะเวลาในการบริหารยา และไม
พบอุบัติการณความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมทักษะท่ีพึงประสงคใหกับนิสิตอีกดวย 

 
คำสำคัญ : นวัตกรรม, สัญลักษณเวลาหยอดตา 
 
Abstract 
 The nursing of patients receiving eye drops is a basic nursing activity in 
ophthalmology care. The author has developed innovation “Eye Drop Time Symbol” by 
using colors as a symbol instead of the time limit  for each drug administration under the 
correct drug administration principles. The results showed that shorten the time taken for 
medication administration and no incidence of medication error. In addition, it also promotes 
desirable skills for students.    
        
Keywords : Innovation, Eye drop time symbol 
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บทนำ 
 คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 
เพื่อผลิตบุคลากรชวยเหลืองานบริการพยาบาลในโรงพยาบาลและชวยเหลืองานบริการสุขภาพในองคกรอื่นๆ            
ตามความตองการของสังคม โดยไดรับการรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาลเมื ่อวันที ่ 15 ธันวาคม 2560            
(คณะพยาบาลศาสตรบุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน, 2560) และจัดการเรียนการสอนตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 
โดยพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูชวยพยาบาลทั้งในดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง
ปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะการปฏิบัติงาน ภายใตความรวมมือของโรงพยาบาลบุรีรัมย ซึ่งเปน
แหลงฝกปฏิบัติงาน จากการฝกปฏิบัติงานในรายวิชา CPN1211 ปฏิบัติการชวยเหลือดูแลบุคคลขั้นของพื้นฐาน            
ณ หอผูปวยตา โรงพยาบาลบุรีรัมย พบวา ผูรับบริการ5 อันดับโรคแรก ประกอบดวย โรคตอกระจก แผลที่ตา 
อุบัติเหตุท่ีตา ตอหิน และการติดเชื้อทางตา ซ่ึงผูรับบริการสวนมากมาผาตัดตามนัด และในการเตรียมผูบริการกอน
ผาตัดและหลังผาตดั มีกิจกรรมการพยาบาลหยอดยาตามแผนการรักษาของแพทยเปนกิจกรรมการพยาบาลพ้ืนฐาน 
เฉลี่ย 18,684 ครั้งตอเดือน โดยมีรูปแบบการบริหารยาคือใชใบ MAR ( Medication administration record)            
ในการเตรียมยาหยอดตา นิสิตจะตองตรวจเช็คชื่อ-สกุลและรายการยาใหตรงกับเวลาท่ีใหผูรับบริการแตละราย และ
นำยาหยอดตาลงในกลองเตรียมยาใหตรงกับใบ MAR  ซ่ึงผูรับบริการบางรายมียาหยอดตาหลายชนิดพรอมกัน และ
นิสิตขึ้นฝกปฏิบัติงานเปนคร้ังแรก ยังไมมีประสบการณในการชวยเหลือดูแลผูปวยท่ีไดรับยาหยอดตา สงผลใหนิสิต
เกิดความสับสนในการบริหารยา ใชเวลาในการตรวจเช็คยาเปนเวลานาน ทำใหเสียเวลาในการปฏิบัติงาน และเพ่ือ
ปองกันความคลาดเคลื่อนในการหยอดยา และความสะดวกในการปฏิบัติงาน จึงไดคิดทำนวัตกรรมใชสัญลักษณใน
การสื่อสาร ตรวจเช็ค และการหยอดยาใหกับผูรับบริการ 
 
นวัตกรรม “สัญลักษณเวลาหยอดตา” 
 นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ชวยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน             
ปการศึกษา 2562 ท่ีฝกปฏิบัติงาน ณ หอผูปวยตา โรงพยาบาลบุรีรัมย มีขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม “สัญลักษณ
เวลาหยอดตา” ดังน้ี 
1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
 1.1 นิสิตทบทวนปญหาและอุปสรรคในการบริหารยาพบวา ยาหยอดตามีหลายชนิด แตละชนิดมีเวลาใน
การหยอดตาท่ีแตกตางกัน ทำใหนิสิตเกิดความสับสน ใชเวลาในการตรวจเช็คยาเปนเวลานาน 
 1.2 นิสิตปรึกษาหาแนวทางแกไขปญหารวมกันโดยการระดมความคิดเห็น โดยแนวทางการแกไขปญหา
ควรมีสัญลักษณในการสื่อสารท่ีเขาใจงายมากขึ้น 
 1.3 นำแนวทางการแกไขปญหาปรึกษาอาจารยนิเทศ และหัวหนาหอผูปวยเพ่ือจัดทำนวัตกรรม 
 1.4 แบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการจัดทำนวัตกรรม 
2. ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (Do) 
 2.1 กำหนดวัตถุประสงคนวัตกรรม เพ่ือลดระยะเวลาในการบริหารยา และลดอุบัติการณความคลาดเคลื่อน 
ในการบริการยา 

2.2 กำหนดหลักการคือ ใชสีเปนสัญลักษณแทนการกำหนดเวลาในการบริหารยาแตละชนิดภายใต
หลักการบริหารยาท่ีถูกตอง โดยกำหนดสีดังน้ี สีสม แทนคำสั่งหยอดยาทุก 1 ชั่วโมง, สีชมพู แทนคำสั่งหยอดยาทุก 
2 ชั่วโมง, สีฟา แทนคำสั่งหยอดยาทุก 4 ชั่วโมง, สีเขียว แทนคำสั่งหยอดยาทุก 6 ชั่วโมง, สีเหลือง แทนคำสั่งหยอด
ยาทุก 12 ชั่วโมง และสีขาว แทนคำสั่งหยอดยากอนนอน 
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 2.3 จัดทำนวัตกรรม “สัญลักษณเวลาหยอดตา” โดยมีสวนประกอบสำคัญ 2 ชิ้น คือ สัญลักษณสีในกลอง
เตรียมยาของผูบริการ และความหมายของสัญลักษณสีท่ีระบุไว 

2.4 ทดลองใชนวัตกรรมในชวงขึ้นฝกปฏิบัติงาน ระหวางเดือน มกราคม – กุมภาพันธ 2563 
 

 
ภาพท่ี 1 นวัตกรรม “สัญลักษณเวลาหยอดตา” 

 

 
ภาพท่ี 2 การทดลองใชนวัตกรรม “สญัลักษณเวลาหยอดตา” 

 
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
 ติดตามประเมินผลการใชนวัตกรรม พบวา ลดระยะเวลาในการบริหารยาของนิสิตตอผู ปวย 1 ราย            
โดยเฉลี่ยจาก 5 นาที เปน 3 นาที และไมพบอุบัติการณความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาในชวงขึ้นฝกปฏิบัติงาน 
ระหวางเดือน มกราคม – กุมภาพันธ 2563  
 
 

48

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



4. ขั้นตอนการปรับปรุงดำเนินการ (Act) 
จากการทดลองใชนวัตกรรม มีขอเสนอแนะและนำมาปรับปรุงนวัตกรรม ดังน้ี 

4.1 จัดทำความหมายของสัญลักษณสีท่ีมีขนาดใหญ เห็นไดชัดเจนเพ่ิมเติม 
4.2 จัดทำสัญลักษณสีในรูปแบบฉลากติดขางขวดยาหยอดตา 
4.3 นำไปใชในการวางแผนจำหนายผูปวยในการหยอดตาท่ีบาน ซ่ึงสามารถใชรวมกับตารางการหยอดตา 

ในลักษณะของแบบบันทึกการหยอดตา โดยการบันทึกชื่อยาทุกชนิด ทุกขนาด ทุกเวลาท่ีตองใชอยางถูกตองลงในตาราง 
และคูมือคำแนะนำในการใชยาหยอดตา ที่พัฒนานวัตกรรมโดย วันทนา ลีพิทักษวัฒนา (2554) และ จิรัชยา เจียวกก, 
สุภาวี หมัดอะด้ำ และอัสมา เกษตรกาลาม (2556) เพ่ือปองกันการผิดพลาดในการหยอดตาเม่ือผูรับบริการกลับไป
ดูแลตอเน่ืองท่ีบาน 

 
ภาพท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรม “สัญลักษณเวลาหยอดตา” โดยจัดทำความหมายของสญัลักษณใหมีขนาดใหญขึ้น 

 
ภาพท่ี 4 การพัฒนานวัตกรรม “สญัลักษณเวลาหยอดตา” โดยจัดทำสญัลักษณสีในรูปแบบฉลากตดิขางขวดยาหยอดตา 
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การวิจารณและการนำไปประยุกตใช 
 การพัฒนานวัตกรรม “สัญลักษณเวลาหยอดตา” ของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู ชวยพยาบาล              
คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ที่ขึ้นฝกปฏิบัติงาน ณ หอผูปวยตา โรงพยาบาลบุรีรัมย              
ในปการศึกษา 2562 สามารถอภิปรายผลการพัฒนานวัตกรรมไดดังน้ี 
 1. นวัตกรรม “สัญลักษณเวลาหยอดตา” เปนรูปแบบการสื ่อสารโดยใชสีเปนสัญลักษณแทนการ
กำหนดเวลาในการบริหารยาแตละชนิดภายใตหลักการบริหารยาท่ีถูกตอง เพ่ือลดระยะเวลา และความสับสนของ
นิสิตและบุคลากรทางการพยาบาลในการบริหารยาในแตละเวลา 
 2. นวัตกรรม “สัญลักษณเวลาหยอดตา” เปนรูปแบบท่ีพัฒนาไดงาย ใชตนทุนในการผลิตต่ำ 

3. การเรียนรูโดยใหนิสิตไดพัฒนานวัตกรรมระหวางการเรียนรูภาคปฏิบัต ิเปนการสงเสริมผลการเรียนรูใน
ทักษะทางปญญาใหกับนิสิต   
 
สรุป 
 จากการฝกปฏิบัติงาน ณ หอผูปวยตา โรงพยาบาลบุรีรัมย ของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผูช วย
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 พบวา การบริหารยาที่มีหลาย
ชนิดพรอมกัน และนิสิตขึ้นฝกปฏิบัติงานเปนครั้งแรก ยังไมมีประสบการณในการชวยเหลือดูแลผูปวยที่ไดรับยา
หยอดตา สงผลใหนิสิตเกิดความสับสน ใชเวลาในการตรวจเช็คยาเปนเวลานาน ทำใหเสียเวลาในการปฏิบัติงาน             
จึงพัฒนานวัตกรรม “สัญลักษณเวลาหยอดตา” โดยใชสีเปนสัญลักษณแทนการกำหนดเวลาในการบริหารยาแตละ
ชนิดภายใตหลักการบริหารยาที่ถูกตอง ผลการทดลองใชพบวา ลดระยะเวลาในการบริหารยาตอผูปวย 1 ราย           
โดยเฉลี่ยจาก 5 นาที เปน 3 นาที และไมพบอุบัติการณความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาในชวงขึ้นฝกปฏิบัติงาน 
ระหวางเดือน มกราคม – กุมภาพันธ 2563 นอกจากยังเปนการสงเสริมผลการเรียนรูในทักษะทางปญญาใหกับนิสติ
อีกดวย 
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ผลของการใชรูปแบบการเรียนรูตามสภาพจริงตอความรูและความสามารถในการ ปฏิบัติงานของนสิิต 
พยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
The effects of authentic learning to enhance knowledge and ability in the practice of 
nursing students Western University Kanchanaburi Campus 
 
ผูวิจัย   อาจารยณัฎฐฉวี  ออกซู  

สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 
คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองผลของการใชรูปแบบการสอนตามสภาพจริง ตอความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงานของ 
นิสิตคณะพยาบาล กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู  ในการปฏิบัติงานและ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของนิสิต ประชากรคือนิสิตชั้นปท่ี 3 จำนวน 36คน กิจกรรมท่ีจัดใหคือสำรวจความรู
พื้นฐาน สอบถามความตองการหัวขอการเรียน จัดการสอนโดยสาธิตและสถานการณจำลอง พรอมทั้งใหนิสิต 
ปฏิบัติจริง บนหอผูปวย ประเมินการปฏิบัติ และประเมินความพึงพอใจพรอมท้ังประเมินผลการเรียน สถานท่ีเก็บ
ขอมูลคือ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 จ. สุพรรณบุรี ระยะเวลาในการเก็บขอมูล เดือนพฤศจกิายน 
2560 ถึง เดือนกรกฎาคม 2561 

ผลการวิจัย พบวา นิสิตมีความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติงานหลังใชรูปแบบการสอนและผลการ ทดสอบ 
กอนเรียนและหลังเรียนของนิสิต พบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05  

 
คำสำคัญ : การเรียนการสอนตามสภาพจริง, ปฏิบัติการพยาบาล 
 
Abstract 

The Objective of this research is students -The result of authentic learning to enhance 
knowledge and ability in the practice of nursing students Western University Kanchanaburi 
campus . The purpose is to study knowledge in the performance and ability of the students. 
The population is the third year students was 36 people. Arrange teaching by demonstrations 
and simulations Including allowing students to practice on the ward to assess the practice 
And assess satisfaction as well as evaluation of learning The data was collected at 
Somdejprasart Hospital, 17 th, Suphan Buri. Storage time November 2017 to July 2018 The 
results showed that the students had the ability to perform their job after using the teaching 
method and the pre-test and post-test results of the students. The test scores were higher than 
before with statistically significantly at .05 level. 

 
Keywords : Authentic learning, practice of nursing 
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
แนวคิดทางการศึกษามีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อใหผูเรียนประสบผลสำเร็จตามจุดมุงหมาย มีการใช 

วิธีการและรูปแบบตางๆ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ (ทิศนา แขมณี, 2555, หนา 95) 
บทบาท ของครูผูสอนในการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญจะไมเปนผูชี้นำหรือผูออกคำสั่งแตจะเปลี่ยนเปนผู
กระตุน ผูอำนวยความสะดวกและใหคำแนะนำชวยเหลือเม่ือจำเปน ติดตามตรวจสอบ รวมท้ังใหการสนับสนุนดาน 
อุปกรณการเรียนรู เชน แหลงขอมูล เทคโนโลยี เปนตน (พิริยลักษณ ศิริศุภลักษณ, 2556, หนา 18) แตอยางไรก็ 
ตามการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ผลที่ไดยังไมเปนไปตามเกณฑ (ทิศนา แขมณี, 2555)   
จากการศึกษานำรองกอนฝกภาคปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ พบวานิสิตพยาบาลชั้นปท่ี 3 
ทุกคน จำเนื้อหาภาคทฤษฎีการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ไมไดถึงรอยละ 80 จึงสงผลกระทบตอ 
การฝกภาคปฏิบัติ ของนิสิตเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนกฝากครรภ นิสิตอธิบายคำยอตาง ๆ  ไมได ใชฝามือ
ในการตรวจครรภไม ถูกตอง และไมทราบวามีทาใดบาง รวมทั้งไมสามารถระบุความตองการความรูของหญิง
ตั ้งครรภแตละไตรมาสได ทำใหตองใชเวลาในการทบทวนอยางมาก ทั ้งทบทวนดานทฤษฎี และสอนสาธิต 
ภาคปฏิบัติ จากผูมาฝากครรภจริง ทำใหตองใชเวลามาก ในการนิเทศ ใหนิสิตปฏิบัติได ประกอบกับ จำนวนวันท่ีขึ้น
ฝกปฏิบัติมีจำนวนจำกัด ทำใหท้ังผูเรียนและผูสอน ไดฝกประสบการณไดนอย  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการใชรูปแบบการเรียนการสอน ตามสภาพจริง ตอความรู
และ ความสามารถในการปฏิบัติงานของนิสิตพยาบาล เพื่อนำขอมูลมาปรับการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการ
พยาบาล มารดา ทารก และการผดุงครรภ1 ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี เพื่อให
นิสิตขึ้นไดขึ้นฝกประสบการณไดอยางเหมาะสม 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรูวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ I ของนิสิตพยาบาล ชั้นปท่ี 3 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี ระยะกอนและระยะหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพจริง 

2. เพื่อศึกษาความสามารถปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ I ของนิสิต 
พยาบาล ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี ระยะกอนและระยะหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอน   
ตามสภาพจริง 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผล 
ของการใชรูปแบบการเรียนการสอนตอความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานของนิสิตพยาบาล ชั้นปที่ 3 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
การดำเนินงานวิจัยครั้งน้ี แบงเปน 5 ข้ันตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1 สำรวจความรูพ้ืนฐานทางทฤษฎีในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภของนิสิต 
ขั้นตอนท่ี 2 สำรวจความตองการการสอนในคลินิกและการสอนสถานการณจำลอง ในหัวขอใดมากท่ีสุด 
ขั้นตอนที่ 3 สอนโดยการสาธิต และสอนในคลินิก ในหัวขอที่นิสิตตองการใหสอนมากที่สุด ขั้นตอนที่ 4   

ใหนิสิตปฏิบัติในสถานการณจริง 
ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตท่ีปฏิบัติจากหญิงตั้งครรภจริง 
ขั้นตอนท่ี 6 ใหนิสิตประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยใชประชากรท้ังหมด จำนวน 36 คน (สำนักวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิรน : 2560) 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย แบงเปน ดังน้ี 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชในขั้นตอนท่ี 1 คือขอสอบวัดความรู จำนวน 30 ขอ เปนขอสอบ 4 ตัวเลือก เปนขอสอบ 
ท่ีวิเคราะหแลว 
 2. เครื่องมือที่ใชในขั้นตอนที่2 เปนแบบสำรวจความตองการประกอบดวยขอคำถาม จำนวน 15 ขอ         
เพ่ือสอบถามความตองการการเรียนในหัวขอท่ีนิสิตคิดวายากท่ีสุด 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชในการสอนแบบสาธิต คืออุปกรณ หุนจำลองท่ีใชในการสอน 
 4. เครื ่องมือที ่ใชในการสอนแบบสถานการณจริง หรือการสอนในคลินิกคือการสอน โดยใชตำรา 
ปฏิบัติการพยาบาล สูติศาสตร-นรีเวช วิทยา ของโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี 
กองบรรณาธิการ รศ.ดร.ยุวดี วัฒนานนท รศ.สิริวรรณ สันทัด ประกอบการสอน นิสิต 
 5. เคร่ืองมือท่ีใชในขั้นตอนท่ี 5 คือ แบบประเมินความรูในการปฏิบัติ ซ่ึงผานการพิจาณา จากคณะกรรมการ 
วิชาการสาขา มาแลว และใชในการปฏิบัติงานจริง 
 6. แบบประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงไดรับคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานหาคาความสอดคลอง แตละขอ 
มากกวา 0.6 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. สถานท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 
   1) คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2) โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองคท่ี 17 อ.สองพ่ีนอง จังหวัด สุพรรณบุรี 
3) ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแต 1 ธันวาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561 
4) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

การดำเนินการวิจัยแบงเปน 6 ข้ันตอน 
 1. สอบวัดความรูกับกลุมตัวอยาง หลังจากเรียนจบ 2 สัปดาห 
 2. ทำการสำรวจ ความตองการของนิสิต เกี่ยวกับหัวขอการเรียนการสอนวาตองการใหจดัการเรยีนการ
สอนเพ่ิมเติมในหัวขอใดท่ีสุด 
 3. สรางแผนการสอนหัวขอที ่ตองการมากที่สุด ในรูปแบบสถานการณ จำลอง และทำการสอนนิสิต          
เปนรายกลุมและรายบุคคลพรอมท้ัง นิสิตสาธิตยอนกลับ 
 4. สรางแผนการสอน และจัดการเรียนการสอน ในคลินิกโดยสอนกับหญิงตั้งครรภจริง 
 5. ใหนิสิตปฏิบัติกับหญิงตั้งครรภดวยตัวเอง ประเมินความสามารถ ในการปฏิบัติ หลังจากปฏิบัติงาน 
เรียบรอยแลวโดยใชแบบฝกของสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภท่ีใชอยูจริง 
 6. ใหนิสิตประเมินความพึงพอใจ 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมมา ดวยการใชสถิติพ้ืนฐาน ดวยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ และสถิติ t- test 
ผลการวิเคราะหขอมูล / ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองผลของการใชรูปแบบการเรียนรูตามสภาพจริง ตอความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของนิสิต 
พยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดวิเคราะหผล ดังน้ี 
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1. สอบวัดความรูกับกลุมตัวอยาง หลังจากเรียนภาคทฤษฎี จบ 2 สัปดาห ผลการทดสอบความรูนิสิต           
กอนขึ้นฝกภาคปฏิบัติ พบวามีนิสิตสอบไดคะแนน 80 คะแนนขึ้นไป จำนวน 1 คน และต่ำกวา รอยละ 65 มีจำนวน 8 คน 

2. สำรวจความตองการของนิสิตเก่ียวกับหัวขอการเรียน วิชาการพยาบาลมารดาทารกและ การผดุงครรภ 
ผลการสำรวจนิสิต เร่ืองหัวขอท่ีนิสิตเห็นวาสำคัญท่ีตองการใหอาจารยสอน ในคลินิก และ สอนสถานการณจำลอง 
คือตรวจรางกายหญิงตั้งครรภ และการตรวจ ครรภ สรางแผนการสอนหัวขอตรวจรางกายหญิงตั้งครรภและการ
ตรวจครรภ ในรูปแบบสถานการณ จำลอง และทำการสอนนิสิต เปนรายกลุมและรายบุคคล พรอมทั้งนิสิตสาธิต
ยอนกลับ ใหนิสิตปฏิบัติกับหญิงตั้งครรภดวยตัวเอง ประเมินความสามารถ ในการปฏิบัติ หลังจากปฏิบัติงาน 
เรียบรอยแลวโดยใชแบบฝกของสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภท่ีใชอยูจริง 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการสอบภาคทฤษฎี ของนิสิตช้ันปที่ 3 หลังจากเรียนจบ 

คะแนน  ประเภทเกรด จำนวนคน คิดเปนรอยละ  หมายเหตุ 
  80 – 100        A        1       2.7 
 75 – 79          B+                    4     11.11  
 70 – 74          B                  8     22.22 
 65 – 69          C+                 15     41.66 
 60 – 64         C        8     22.22 
            รวม                    40     100  

 
จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความรูนิสิต กอนขึ้นฝกภาคปฏิบัติ พบวามีนิสิตสอบไดคะแนน 80 

คะแนนขึ้นไป จำนวน 1 คน และต่ำกวา รอยละ 65 มีจำนวน 8 คน 
 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ ทดสอบที และระดับนัยสำคัญทางสถิติของการทดสอบ 

เปรียบเทียบคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียน ของนิสิต     
การทดสอบ      X     S.D.    D  S.D.D      t    Sig (1 – tailed) 
กอนเรียน  67.33    5.23  5.11  2.88   10.66*         0.0000 
หลังเรียน  72.44    6.24    60  

 
จากตารางท่ี 2 การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ของนิสิตชั้นปท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 67.33 คะแนน 

และ 72.44 คะแนนตามลeดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนของ
นิสิตสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
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ตารางที่ 3 แสดงคะแนนการฝกภาคปฏิบัติ ของนิสิตหลังจากปฏิบัติงานกับหญิงตั้งครรภจริงเปนเวลา 4 สัปดาห 
แสดงผลการประเมินภาคปฏิบัติ ที่นิสิตปฏิบัติ กับหญิงตั้งครรภ จริง 

 ระดับคะแนน (เกรด)          จำนวน   รอยละ   
  A    4   11.11 

B+    27   76.00 
B    5   13.89 
C+    0   0.00 
C    0   0.00 
D+    0   0.00 
D    0   0.00 
F    0   0.00 

    I ผาน (P, S)    -    - 
     ไมผาน (U)    -    - 

 รวม     36   100 
 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินนิสิต ท่ีปฏิบัติงานกับหญิงตั้งครรภ โดยมีนิสิต ไดรับการประเมินดังน้ี 
A จำนวน 4 คน B+ จำนวน 27 คน B จำนวน 5 คน ไมมีนิสิตคนใดไดรับการประเมินต่ำกวา C 
ตารางที่ 4 แสดง ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนิสิต ตอรูปแบบการสอนทีไดรับ 
ลำดับ    ขอความ    X  SD  แปลผล 
  1 มีความพึงพอใจในการเรียนใน  3.81  1.17    มาก 

หองปฏิบัติการ  
  2 มีความพึงพอใจในการเรียนใน  4.02  0.91  มากท่ีสุด 

คลินิก  
  3 มีความพึงพอใจในการเรียน   4.06  0.71  มากท่ีสุด 

จากสถานการณจริง  
  4 นิสิตมีความพรอมมากขึ้นใน   4.28  0.45  มากท่ีสุด 

การปฏิบัติกับหญิงตั้งครรภ  
  5 นิสิตมีความรูเพ่ิมขึ้น    4.5  0.51  มากท่ีสุด 
  6 นิสิตมีความม่ันใจในการทำงาน  4.31  0.62  มากท่ีสุด 

มากขึ้น  
  7 นิสิตพอใจในการปฏิบัติงาน   4.25    1  มากท่ีสุด 

ของตัวเอง  
  8 ระยะเวลาท่ีอาจารยสอนในแต  4.28  1.28  มากท่ีสุด 

ละรูปแบบ 
  9 การสอนโดยใหนิสิตฝกหลายๆ   4.5  1.54  มากท่ีสุด 

คร้ัง  
  10 ภาพรวมของรูปแบบการสอน 

นักศึกษามีความพึงพอใจ     4.4  1.8  มากท่ีสุด 
  รวม   4.241  1.08  มากที่สุด 

55

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



จากตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีอาจารย
จัดให ทุกขออยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เรียงขอท่ีมีความพึงพอใจมาก ท่ีสุด 2 ขอ ดังน้ี นิสิต มีความรูมากขึ้น 
และนิสิต พึงพอใจในการใชรูปแบบการสอนหลายแบบ 
 
อภิปรายผล  

จากวัตถุประสงค ขอท่ี1เพ่ือศึกษาความรูวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ ของนิสิต
พยาบาลขั้นปท่ี3 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนกาญจนบุรี ระยะกอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนตามสภาพ
จริง ผลการศึกษาพบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ของนิสิตชั้นปที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 67.33 
คะแนนและ 72.44 คะแนนตามลeดับ และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียน
ของนิสิตสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 
 จากวัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือศึกษาความสามารถปฏิบัติวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 1ของนิสิต
พยาบาลศาสตรชั้นปท่ี3 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนกาญจนบุรี ระยะกอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนตาม
สภาพจริง ผลการศึกษา ผลการสอบความรูของนิสิตหลังจากปฏิบัติงาน ครบ 4 สัปดาห นิสิต สามารถสอบ ผาน 
คะแนน รอยละ 80 จำนวน 8 คน และไมมี ผูท่ีสอบไดคะแนนต่ำกวา รอยละ 65 

 จากการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัย พูลสุข เจนพานิช วิสุทธิพันธและ พรศรี ดิสรเตติวัตน ( 2557) 
ไดศึกษา เร่ืองรูปแบบการเรียนรูของ นักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผล การศึกษาพบวาความสัมพันธระหวางรูปแบบ การเรียนรู ของนักศึกษาพยาบาล
รามาธิบดีและระดับชั้นปโดยใชการทดสอบ ไคสแควร (Chi-Square Test) พบวารูปแบบการเรียนรูของนักศกึษา
พยาบาลรามาธิบดีและระดับชั้นปมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญท่ี .05 

 ดังนั้น หลักสูตรพยาบาลศาสตรควรจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ รูปแบบการเรียนรู เชนการ
เรียนรู ตามสภาพจริง การเรียนแบบรวมมือของ นิสิต การอภิปรายกลุมยอย สัมมนา การแสดงบทบาทสมมุติและ
สนับสนุนใหนิสิต มีสวนรวมในการ ตั้งวัตถุประสงคการเรียนรูและการประเมินผล  
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

1. อาจารยสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ นำไปใชกับนิสิต กลุมอ่ืน ๆ ตอไปได และ
สามารถนำไปใชกับวิชาอ่ืน ๆ ได 
 2. อาจารยสาขาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ นำวิธีการและรูปแบบการสอนตามสภาพจริง 
ไปใช ทำการสอนในหัวขออ่ืน ๆ ได 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ผูสนใจศึกษาเพ่ิมเตมิรูปแบบการเรียนรูตามสภาพจริงไปใชกับกลุมตวัอยางอ่ืน ๆ  และในวิชาเรียน วิชาอ่ืน ๆ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุมตัวอยาง คือหญิงตั้งครรภที่มีอายตุั้งแต 20 ปขึ้นไป มารับบริการฝากครรภ

และคลอดที่โรงพยาบาลเจาพระยายมราช อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 196 คน โดยสุมจากประชากร              
คือ หญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภและคลอดท่ีโรงพยาบาลเจาพระยายมราช ใน ป พ.ศ.2562 เคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภท่ีมีอายุตั้งแต 20 ป
ขึ้นไป แบงออกเปน 2 สวน สวนที่1เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 เปนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ประกอบดวยดัดแปลงจากแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภของสำนักโภชนาการ (สำนัก
โภชนาการ, 2556) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชีย่วชาญ และนำไปทดลองใช 
(try out ) กับหญิงมีครรภที่มีคุณสมบัติเหมือนกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ            
ของขอมูลท่ัวไปและของพฤติกรรมการบริโภคของหญงิตัง้ครรภ ผลการวิจัยพบวาการบริโภคท่ัวไปของหญงิตั้งครรภ
มีการบริโภคนิสัยท่ีดี เหมาะสมกับการตั้งครรภ โดยศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ประกอบดวย พฤติกรรมการ
บริโภคท่ัวไป พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร การประกอบอาหาร และการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 

 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, หญิงตั้งครรภ 
 
Abstract 

This research use of a sample of 196 pregnant aged 20 years and over who serviced 
antenatal care and birth at Chao Phraya Yommaraj Hospital, randomly chosen from a 
population of pregnant people in the year 2019. The data gathering instrument were 
questionnaire on pregnant food consumption behaviors aged 20 years and over. Divided into 
2 parts. Part 1 is a general data questionnaire. Part 2 is food consumption behavior. Consisting 
of adaptations from the questionnaire on pregnant food consumption behaviors of the 
Nutrition Bureau (Bureau of Nutrition, 2013). Statistics for data analysis were percentage, 
The research finding were as follows. General consumpstion behavior of pregnant women 
.They have good eating habits suitable for the period of pregnancy about general consumption 
behavior,food buying behavior,cooking behavior and safe food consumption. 

 
Keyword : Food Consumptive Behaviors, Pregnant 
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
อาหารและโภชนาการเปนพ้ืนฐานสำคัญของชีวิตมนุษย นับตั้งแตปฏิสนธิในครรภของมารดาจนกระท่ังถึง

สิ้นอายุขัย คนเรากินอยางไรสุขภาพก็เปนอยางน้ัน ดังคำกลาวท่ีวา “When you are what you eat” พฤติกรรม
การกินหรือการบริโภคอาหารในปจจุบันเปลี ่ยนไปจากอดีต เนื่องจากการพัฒนาประเทศจากเกษตรกรรมไปสู
อุตสาหกรรม ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็วและตอเน่ือง 
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งมีอิทธิพลทำใหบุคคลและครอบครัวมีรูปแบบการดำเนินชีวิต
เปลี่ยนไป สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนตามจนกระท่ังกอใหเกิดปญหาโภชนาการท่ีหลากหลาย 
 การบริโภคอาหารของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป นับตั้งแตประเทศไทยไดพัฒนา
ประเทศจากประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศอุตสาหกรรมและการพาณิชยมากขึ้น สังคมเมืองขยายตัวเพิ่มขึ้น
ควบคูไปกับการอพยพของผูคนจากชนบทเขาสูเมืองอยางตอเน่ือง รูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงจากครอบครัว
ขยายที่อยูรวมกันหลายรุนอายุ มาเปนครอบครัวเดี่ยวมีเพียงสามี ภรรยาและบุตรโดยลำพังมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมี
การเปลี่ยนแปลงของคานิยมในการดำเนินชีวิตแตกตางไปจากอดีต ทามกลางความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะท่ี
เกี่ยวกับอาหารการกิน ปจจัยที่สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก แมบานสวนใหญ
ออกไปทำงานนอกบานเพิ่มมากขึ้น เมื่อสังคมเริ่มเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น 
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ เพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังการเปดโอกาสใหผูหญิงมีสิทธิหลายๆ อยางเทาเทียมกับผูชาย 
ท้ังการศึกษาและการทำงาน หรือการออกไปทำงานนอกบานเพ่ิมมากขึ้น ทำใหเวลาสวนใหญของผูหญิงท่ีเคยอยูใน
บานเปลี่ยนเปนอยูนอกบานเพื่อทำงานเพิ่มขึ้น จึงมีเวลาเหลือนอยสำหรับงานในบานโดยเฉพาะงานดานอาหาร 
แมบานในปจจุบันไมมีเวลาท่ีประกอบอาหารสำหรับรับประทานในครอบครัว การบริโภคอาหารของคนไทยในยุคน้ี
จึงเปนการบริโภคนอกบานเปนสวนใหญ มีแหลงบริการอาหารนอกบานเกิดขึ้นมากมาย ท้ังในระดับท่ีไดมาตรฐาน
และไมไดมาตรฐาน อันไดแก รานอาหารในรูปแบบตางๆ มีหลากหลายทุกระดับ ตั้งแตระดับหองอาหารภัตตาคาร 
จนกระท่ังถึงหาบเร แผงลอยตามขางถนน หรือตามบาทวิถี ทำใหคนสวนใหญนิยมรับประทานอาหารนอกบานเพ่ิม
มากขึ้น นอกจากนี้ความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร ปจจุบันความรูทางวิทยาศาสตรและ
ความเจริญทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว สามารถตอบสนองตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ครอบครัวไทยในยุคปจจุบันไดอยางดี เชน การผลิตผลิตภัณฑอาหารเพ่ือความสะดวกสบายตอการบริโภคมากขึ้น 
ซ่ึงสอดคลองกับคานิยมในการบริโภคอาหารท่ีเปลี่ยนไปเพ่ือความสะดวกสบาย หรืออาจกลาวไดวาพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของครอบครัวไทยเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ตามยุคการสื่อสารท่ีรวดเร็ว(สุภาวดี เงินยิ่ง 2556) 
 ในการเสริมสรางสุขภาพอนามัยของทารก ในครรภมารดา ก็จะชวยใหมสีุขภาพที่สมบูรณ มีน้ำหนักแรก
เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพรอมๆกับครอบครัวไทย หญิงตั้งครรภ
โดยท่ัวไปจะมีความตองการดานโภชนาการเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากระยะตั้งครรภเปนระยะท่ีมีการสรางเซลลเน้ือเยื่อตางๆ
เกิดขึ้นมากกวาปกติ เพราะอัตราการเจริญเติบโตของทารกสูงกวาระยะอื่นของชีวิต และการเตรียมสารอาหารไว 
สำรองสำหรับการคลอดบุตรรวมถึงการผลิต น้ำนมเลี้ยงทารก ถาหญิงตั้งครรภมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี
ถูกตอง เหมาะสม จะไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง และไดรับอาหารในปริมาณที่เพียงพอกับความ
ตองการ (สุภาวดี เงินยิ่ง, พิริยา ศุภศรีและวรรณทนา ศุภสีมานนท, 2556, น. 14; UNICEF and WHO, 2006) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารท่ีมีโปรตีน เกลือแรและวิตามินตามมาตรฐาน (The American College of Obstetricians 
and Gynecologists, 2010) และใหกำเนิดทารกท่ีแข็งแรงเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ  
 ผลเสียจากการขาดสารอาหารของแมท่ีมีตอแมและลูกในครรภ แมทองมีอาการปากแหง เจ็บปาก เจ็บลิ้น 
เปนแผลมุมปาก แผลในปากและลิ้น โลหิตจาง ออนเพลีย ตาฝาฟาง หนามืด เปนลม ใจสั่น กินไมได นอนไมหลับ 
วิตกกังวล ไมมีสมาธิ กลามเน้ือออนแรง กลามเน้ือกระตุก ตอมไธรอยดโต เกลือแรในรางกายไมสมดุล แมทองอาจมี
เลือดออกผิดปกติในขณะตั้งครรภ กอนคลอด และหลังคลอด จากรกเกาะต่ำ หรือรกลอกตัวกอนกำหนด ทารกใน
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ครรภแทง คลอดกอนกำหนด เสียชีวิตในครรภ หรือเสียชีวิตหลังคลอด ทารกตัวเล็กกวาอายุครรภ อาจมีปญหาการ
พัฒนาของสมองทารก โดยเฉพาะ การขาดสารอาหารของแมทองในชวงสามเดือนแรกของการตัง้ครรภ น้ำนมแม
หลังคลอดมีนอย ไมเพียงพอตอการเลี้ยงลูก (ชัญวลี ศรีสุโข 2561) 
 ผูวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของอาหารตอหญิงมีครรภตั้งครรภเพราะสงผลกระทบทั้งมารดาและทารก 
ในครรภ จึงตองการสำรวจวาหญิงมีครรภที่มาฝากครรภมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยางไร เพื่อเปนขอมูล
เบื้องตนในการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพ่ือหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่ควรปรับปรุง ใหอยูในระดับที่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งมารดา และทารกซึ่งจะเปนกำลังที่สำคัญของ
ประเทศชาติตอไปในอนาคตเหตุผลที่เลือกโรงพยาบาล เจาพระยายมราช เนื่องจากเปนโรงพยาบาลระดับจังหวัด    
มีมารดามาฝากครรภจำนวนมาก พอเพียงกับการศึกษา และโรงพยาบาลเปนแหลงฝก ปฏิบัติงานของนิสิตพยาบาล 
และทางคณะพยาบาศาสตร ไดมีความรวมมือในการวิจัยกับ โรงพยาบาล อีกทั้งโรงพยาบาลเจาพระยายมราช           
มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ซ่ึงผูวิจัยไดขอจริยธรรมท้ังของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน และโรงพยาบาล
เจาพระยายมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภท่ีมาฝากครรภ ท่ีโรงพยาบาลเจาพระยายมราช 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพ่ือประเมินการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ วามีความเหมาะสมอยางไร 
3. เพื่อสงเสริมใหหญิงตั้งครรภตระหนักถึงการดูแลตัวเองเรื่องการรับบริโภคอาหารในขณะตั้งครรภโดย

การใหความรูในการปฏิบัติตัวเร่ืองการบริโภคอาหารระหวางตั้งครรภ 
 

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของ หญิง
ตั้งครรภ ท่ีมารับการฝากครรภ โรงพยาบาลเจาพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เก็บขอมูล ป พ.ศ.2562 เพ่ือให
หญิงตั้งครรภไดรับการประเมินพฤติกรรมการบริโภคระหวางตั้งครรภและตระหนักถึงความสำคัญของการปรับ
พฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น ซ่ึงคณะผูวิจัยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังตอไปน้ี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก หญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภและคลอดท่ีโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัด
สุพรรณบุรี  
สถิติหญิงตั้งครรภท่ีมาฝากครรภ ท่ีแผนกฝากครรภโรงพยาบาลเจาพระยายมราช 3ป ยอนหลัง** 

เดือน พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 หมายเหต ุ
มกราคม 156 158 167  
กุมภาพันธ 169 151 156  
มีนาคม 178 167 168  
เมษายน 147 155 137  
พฤษภาคม 185 159 199  
มิถุนายน 174 184 168  
กรกฎาคม 149 158 139  
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เดือน พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 หมายเหต ุ
สิงหาคม 213 191 179  
กันยายน 182 167 179  
ตุลาคม 156 163 191  
พฤศจิกายน 191 199 155  
ธันวาคม 162 141 136  

เฉลีย่ 3ปปละ   6029  
กลุมตัวอยาง   196  

 ** แหลงท่ีมา ฝายสถิต ิโรงพยาบาลเจาพระยายมราช  
จากสถิติ เฉลี่ย หญิงตั้งครรภมาฝากครรภ ปละ 6,029 ราย หากลุมตัวอยาง โดยเปด ตารางการสุมกลุม

ตัวอยางของ เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ตารางนี้ใชในการ
ประมาณคาสัดสวนของประชากร และกําหนดใหสัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เทากับ 0.5 ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อ ม่ัน 95% สามารถ คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางกับ
ประชากรท่ีมีขนาดเล็กไดตั้งแต 10 ขึ้นไป  

ไดกลุมตัวอยาง หญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภและคลอดท่ีโรงพยาบาล เจาพระยายมราช อ.เมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 196 ราย  

ขณะนี้ผูวิจัย ไดรับการรับรอง จริยธรรม การวิจัยในมนุษย ของโรงพยาบาลเจาพระยายมราชแลวจึง
ดำเนินการเก็บขอมูล 196 case ตั้งแตวันที่ 20กรกฎาคม2562 เปนตนไปจนกวาจะไดกลุมตัวอยางครบตามท่ี 
กำหนดไว และกำหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

1. เปนหญิงตั้งครรภท่ีมีอายุตั้งแต20ปขึ้นไป 
2. มีอายุครรภตั้งแต 20 สัปดาห เปนตนไป 
3. สามารถสื่อสารขอมูล เขาใจ และรูเร่ือง 
4. ยินดใีหความรวมมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม เร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภท่ีมี

อายุตั ้งแต 20 ปขึ ้นไป ดัดแปลงจากแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั ้งครรภของสำนัก
โภชนาการ (สำนักโภชนาการ, 2556) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ 
IOC =0.73 และนำไปทดลองใชกับหญิงมีครรภท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกลุมตัวอยาง โรงพยาบาลละ จำนวน 30 ราย 
กลุม try out เขาใจและตอบแบบสอบถามได 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปจำนวน 4 ขอ ไดแก อายุ อายุครรภ น้ำหนักและสวนสูง 
สวนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ประกอบดวย พฤติกรรมการบริโภคอาหารม้ือหลัก พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจำแนกตามกลุมอาหาร พฤติกรรมการบริโภคยาเม็ดเสริมไอโอดีน พฤติกรรมการบริโภคอาหาร           
ผัด ทอด กะทิ พฤติกรรมการบริโภคท่ัวไป พฤติกรรมการประกอบอาหารบริโภคเอง ซ้ืออาหารมารับประทาน หรือ
รับประทานอาหารนอกบาน พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร การประกอบอาหาร และการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย  
สอบถามความถี่ในการปฏิบัติ 5 ระดับ ไดแก 

ไมปฏิบัติเลย นานๆคร้ัง ปานกลาง บอยคร้ัง  ปฏิบัติเปนประจำ 
พฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติใหคาคะแนนดังน้ี 

1 = ไมปฏิบัติเลย 2 = นานๆคร้ัง 3 = ปานกลาง 4 = บอยคร้ัง 5 = ปฏิบัติเปนประจำ 
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คณะผูวิจัยไดกำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลำดับข้ันตอน  
กิจกรรม คัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติท่ีกำหนด ใหมารดาตอบแบบสอบถาม หลังจากน้ันผูวิจัยได

ประเมินคำตอบ พรอมท้ังใหคำแนะนำ ในสวนท่ียังเขาใจผิด พรอมท้ังใหมารดาเขาหองรับฟงการสอนการปฏิบัติตัว
ที่ถูกตอง และบันทึก นัดหมาย ในแตละ case ผล มารดาที่เปนกลุมตัวอยาง มาฝากครรภครบตามครรภคุณภาพ
และ ไมมีรายใด มีภาวะแทรกซอน ในระหวางตั้งครรภ  

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช โปรแกรม สำเร็จรูปท่ีใชวิเคราะหขอมูล SPSS โดย
กำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 และแยกวิเคราะห ดังน้ี 

1. แจกแจงความถี่ รอยละ ของขอมูลท่ัวไป 
2. แจกแจงความถี่ รอยละ ของพฤติกรรมการบริโภคของหญิงตั้งครรภ รายดานและโดยรวม 
การวิจัยเร่ืองศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ ท่ีมาฝากครรภท่ีโรงพยาบาล เจาพระยายมราช 

คณะผูวิจัยมีลำดับขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

N แทน กลุมตัวอยาง 
% แทน รอยละ 

ลำดับขั้นตอนการนำเสนอและการวิเคราะหขอมูล  
 วิเคราะหขอมูลท่ัวไป 
 วิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังน้ี 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ดังปรากฏในตาราง 1-3 ดังน้ี 
ตารางที่ 1 แสดง จำนวนและรอยละของอายุของกลุมตัวอยาง 

อายุ จำนวน รอยละ 
20-25 108 55 
26-30 52 27 
31-35 16 8 
36-40 20 10 
ผลรวม 196 100 

 
จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางมีอายุ อยูระหวาง 20-25 ป มากที่สุด จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 55 

กลุมอายุท่ีมีจำนวนกลุมตัวอยางนอยท่ีสุดคืออายุระหวาง 31-35 ป จำนวน 16คนคิดเปนรอยละ 8 
 
ตารางที่ 2 แสดงจำนวน รอยละ ของระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 
อายุ จำนวน รอยละ 
ประถม 36 18 
มัธยมตน ปวช 76 39 
มัธยมปลาย/ปวส 68 35 
อุดมศึกษา 16 8 
ผลรวม 196 100 
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จากตารางท่ี 2 แสดงระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง ระดับการศึกษาท่ีมีจำนวนกลุมตัวอยางมากท่ีสุดคอื 
ระดับมัธยมตน จำนวน 76 คนคิดเปนรอยละ 39 สวนระดับการศึกษาที่มีจำนวนกลุ มตัวอยางนอยที่สุดคือ 
ระดับอุดมศึกษา มีจำนวน 16 คนคิดเปนรอยละ 8 

 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวน และรอยละ รายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง 

อายุ จำนวน รอยละ หมายเหต ุ

ต่ำกวา10000 94 48  
10001-20000 76 39  
20001-30000 16 8  
30000 ขึ้นไป 10 5  

ผลรวม 196 100  

 
 จากตารางท่ี 3 แสดงจำนวนรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง รายไดมากท่ีสุด คือมีรายไดต่ำกวา 10000 

ตอเดือนจำนวน 94คนคิดเปนรอยละ 48 สวนกลุมที่มีรายไดตอเดือน 30000 บาทขึ้นไปมีจำนวน 10 คนคิดเปน 
รอยละ 5 

 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ ในชวง1 สัปดาหที่ผานมา 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและรอยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ม้ือหลัก ของกลุมตัวอยาง 

จำนวนม้ืออาหาร จำนวน รอยละ หมายเหต ุ

รับประทาน 1 ม้ือตอวัน 0 0  
รับประทาน 2 ม้ือตอวัน 0 0  
รับประทาน 3 ม้ือตอวัน 
รับประทานมากกวา 3 ม้ือตอวัน 

172 
24 

88 
12 

 

ผลรวม 196 100  

 
จากตารางที่ 4 แสดงจำนวนและรอยละพฤติกรรมการโภคอาหารตอวัน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ 

รับประทานอาหาร 3 ม้ือตอวันเปนสวนมาก จำนวนท้ังสิ้น 172 คน คิดเปนรอยละ 88 สวนท่ีรับประทานมากกวา 3 
ม้ือตอวัน มี 24 คนคิดเปนรอยละ 12 
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ตารางที่ 5 แสดงรอยละ ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารจำแนกตามกลุมอาหาร ของกลุมตัวอยาง  
N = 196 

พฤตกิรรมการบริโภค 
ไม

ปฏิบัต ิ
รอยละ 

นานๆ
คร้ัง 

รอยละ 

ปาน
กลาง 
รอยละ 

บอยครั้ง 
รอยละ 

เปนประจำ 
รอยละ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจำแนกตามกลุมอาหาร 
1. กินอาหารเชาท่ีมีกลุมอาหารอยางนอย 3 กลุม 
   ขาว-แปง คือ กลุมขาว-แปง กลุมผัก และกลุมเน้ือสัตว  
   หรือกลุมผัก และกลุมนม ทุกวัน 

 28 28 36 8 

2. กินอาหารวาง วันละ 2-3 คร้ัง  
   (ชวงสาย ชวงบาย และ/หรือชวงค่ำ) ทุกวัน 

 12 54 26 8 

3. กินอาหารกลุมขาว-แปง วันละ 9 ทัพพี 6 26 38 18 12 
4. กินอาหารกลุมผักวันละ 6 ทัพพี ทุกวัน 2 20 52 18 8 
5. กินอาหารกลุมผลไม วันละ 6 สวน ทุกวัน 2 20 52 18 8 
6. กินอาหารกลุมเน้ือสัตว วันละ 12 ชอนกินขาว ทุกวัน 2 14 38 32 14 
7. ดื่มนม 
   7.1 นมสดรสจืด วันละ 2-3 แกวหรือกลอง ทุกวัน  
        สำหรับหญิงตั้งครรภไมอวน 
   7.2 นมพรองมันเนย/นมขาดมันเนย วันละ 2- 3 แกว 
        หรือกลอง ทุกวัน สำหรับหญิงตั้งครรภอวน 

 
 

14 
 

14 
 

24 
 

48 

8. กินปลา สัปดาหละอยางนอย 3 วัน  14 42 30 14 
9. กินไข สัปดาหละ 3-7 วัน ๆ ละ 1 ฟอง 2 8 28 34 28 
10. กินอาหารท่ีเปนแหลงธาตุเหล็ก เชน ตับ เลือด เปนตน  
    สัปดาหละ 2-3 วัน 

 28 40 20 12 

11. กินยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟเลท  
     (เลือกใหตรงกับยาท่ีไดรับ) 

11.1. ยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟเลท  
        (รวมในเม็ดเดียวกัน) วันละ 1 เม็ด ทุกวัน 
11.2. ยาเม็ดเสริมไอโอดีน วันละ 1 เม็ด ทุกวัน 
11.3. ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก วันละ 1 เม็ด ทุกวัน 
11.4. ยาเม็ดเสริมโฟเลท วันละ 1 เม็ด ทุกวัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

22 
 
 
 
 

 
 

32 
 
 
 
 

 
 

46 
 
 
 
 

รวม 14 184 408 288 206 

เฉลีย่ 1.27 16.73 37.09 26.18 18.73 
จากตารางท่ี 5 แสดงพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามกลุมอาหาร โดยรวมบริโภคอาหารตามกลุมของกลุม

ตัวอยางตัวอยางอยูในเกณฑ ดี เนื่องจากบริโภค ครบตามหมูอาหารทั้งประเภทและปริมาณ โดย กลุมตัวอยาง
เลือกตอบ ปานกลาง รอยละ 37.09 เม่ือดูเปนรายดานการบริโภคอาหารครบกลุม กลุมตัวอยางเลือกตอบมากท่ีสุด
อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 36 กลุมตัวอยางรับประทานอาหารครบทุกชนิด 
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ตารางที่ 6 แสดงรอยละของพฤติกรรมการบริโภคตามชนิดอาหาร ของกลุมตัวอยาง N=196 

พฤตกิรรมการบริโภค 
ไม

ปฏิบัต ิ
รอยละ 

นานๆ
ครั้ง 

รอยละ 

ปาน
กลาง 
รอยละ 

บอยครั้ง 
รอยละ 

เปนประจำ 

รอยละ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผัด ทอด กะทิ(เลือกใหตรงตามภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ) 
1. ไมมากกวา4 อยางตอวัน สำหรับหญิงตั้งครรภท่ีมี 
   น้ำหนักปกต ิ 

 28  72  

2. มากกวา 4 อยางตอวันสำหรับหญิงตั้งครรภท่ีมีน้ำหนักนอย    86 14 
3. ไมมากกวา 3 อยางตอวันสำหรับหญิงตั้งครรภอวน  14   86 

รวม  42  158 100 
เฉลีย่  14  52.67 33.33 

จากตารางท่ี 6 กลุมตัวอยางบริโภคอาหาร ผัด ทอด และกะทิ โดยรวมอยูในระดับดี เน่ืองจากกลุมตัวอยาง 
บริโภคไมเกินกำหนด กลุมตัวอยางท่ีมีน้ำหนัก ปกต ิจะหลีกเลี่ยงท่ีจะรับประทานเกิน 4 คร้ังรอยละ 72 และกลุม
ตัวอยางท่ีมีน้ำหนักนอยกวาเกณฑบริโภคอาหารมากกวา 4 อยางตอวันบอยคร้ังคิดเปนรอยละ 86 และกลุมตัวอยาง
ทีอวนไมบริโภคอาหารมากกวา 3 อยาง เปนประจำรอยละ 86 

 
ตารางที่ 7 แสดงรอยละ ของพฤติกรรมการบริโภคทั่วไป ของกลุมตัวอยาง N = 196 

พฤตกิรรมการบริโภค 
ไม

ปฏิบัติ 
รอยละ 

นานๆ
คร้ัง 

รอยละ 

ปาน
กลาง 
รอยละ 

บอยคร้ัง 
รอยละ 

เปนประจำ 
รอยละ 

พฤติกรรมการบริโภคท่ัวไป 
1. ไมกินเนื ้อสัตวติดมัน เชน หมูสามชั ้น ขาหมู คอหมู     

หนังไก หนังเปด เปนตน 
2 12 30 16 40 

2. ไมกินขนมท่ีมีรสหวาน เชน ไอติมหวานเย็น ช็อคโกแล็ต  
   หมากฝร่ัง ลูกอม เยลลี่ เปนตน 

8 10 8 44 20 

3. ไมดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีรสหวาน เชน น้ำอัดลม น้ำหวาน  
   โกโกเย็น ชาเย็น น้ำปน น้ำผลไม นมเปร้ียว เปนตน 

6 8 14 34 38 

4. ไมกินขนมเบเกอร่ี เชน เคก พาย โดนัท เปนตน 6 10 30 14 40 
5. ไมกินขนมขบเคี้ยว เชน ปลาเสนปรุงรส มันฝร่ังทอด  
   ขนมปงเวเฟอร ขนมปงแทง เปนตน 

8 16 12 30 34 

6. ไมเติมเคร่ืองปรุงรสเค็ม เชน น้ำปลา ซ้ีอ๊ิว แม็กก้ี ใน  
   อาหารท่ีปรุงสุกแลว ทุกคร้ัง 

8 12 20 20 40 

7. ไมเติมน้ำตาลในอาหารท่ีปรุงสุกแลว ทุกคร้ัง 14 12 12 20 42 
8. ไม กินอาหารหมักดอง เชน ผักดอง ผลไมดอง หอยดอง  
   เปนตน 

14 28 12 8 38 

9. ดืม่เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 100     
10. ดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีคาเฟอีน เชน กาแฟ ชา เปนตน 48 28 4 16 22 
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พฤตกิรรมการบริโภค 
ไม

ปฏิบัติ 
รอยละ 

นานๆ
คร้ัง 

รอยละ 

ปาน
กลาง 
รอยละ 

บอยคร้ัง 
รอยละ 

เปนประจำ 
รอยละ 

11. กินเน้ือสัตวติดมัน เชน หมูสามชั้น ขาหมู คอหมู หนัง  
 ไก หนังเปด เปนตน 

40 28 16 12 4 

12. ดื ่มเครื ่องดื ่มที ่มีรสหวาน เชน น้ำอัดลม น้ำหวาน    
โกโกเย็น ชาเย็น น้ำปน น้ำผลไม นมเปร้ียว เปนตน 

34 32 18 4 12 

13. กินขนมเบเกอร่ี เชน เคก พาย โดนัท เปนตน 6 34 34 12 14 
14. กินขนมขบเคี้ยว เชน ปลาเสนปรุงรส มันฝรั่งทอด   

ขนมปงเวเฟอร ขนมปงแทง เปนตน 
6 36 30 20 8 

15. เติมเคร่ืองปรุงรสเค็ม เชน น้ำปลา ซ้ีอ๊ิว แม็กก้ี ใน 
     อาหารท่ีปรุงสุกแลว ทุกคร้ัง 

38 12 28 10 12 

16. เติมน้ำตาลในอาหารท่ีปรุงสุกแลว ทุกคร้ัง 10 12 40 20 18 
17. กินอาหารหมักดอง เชน ผักดอง ผลไมดอง หอยดอง  
     เปนตน 

18 18 24  40 

18. ไมดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีคาเฟอีน เชน กาแฟ ชา เปนตน 84 16    

19. ไมรับประทานอาหารเผ็ดจัด 30 22 28 10 10 

รวม 480 364 360 290 442 
เฉลีย่ 25.26 18.21 18.94 15.26 23.26 

จากตารางท่ี 7 แสดงการบริโภคทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีการบริโภคนิสัยที่ดี 
เหมาะสมกับการตั้งครรภ อาหารที่ไมสมควรบริโภคในขณะตั้งครรภ กลุมตัวอยางจะรับประทานนอยหรือไม
รับประทานเลย เชน ดื่มเคร่ืองดื่ม แอลกอฮอล กลุมตัวอยางไมดื่ม คิดเปนรอยละ 100 และอาหารท่ีเหมาะกับการ
ตั้งครรภกลุมตัวอยางรับประทานเปนประจำ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีการบริโภคที่อาจจะเปนปญหาในการ
ตั้งครรภเชน ขอ2 การท่ีบริโภคอาหารหวาน อยูในระดับสูง รอยละ 46 และ การเติมน้ำตาลในอาหารที่ปรุงสุก           
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 40 ขอ 19 การรับประทานอาหารรสเผ็ดจัด กลุมตัวอยางรับประทานบอยๆ รอยละ 32  
 
ตารางที่ 8 แสดงรอยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ซ้ือมาบริโภคเอง ของกลุมตัวอยาง N=196 

พฤตกิรรมการบริโภค 
ไม

ปฏิบัติ 
รอยละ 

นานๆ
คร้ัง 

รอยละ 

ปาน
กลาง 
รอยละ 

บอยคร้ัง 
รอยละ 

เปนประจำ 
รอยละ 

พฤติกรรมการประกอบอาหารบริโภคเอง ซ้ืออาหารมารับประทาน หรือรับประทานอาหารนอกบาน 
1. ทำอาหารรับประทานเองท่ีบาน/ท่ีทำงาน 2 6 16 30 46 
2. ซ้ืออาหารท่ีปรุงสำเร็จแลวมาอุนรับประทาน 4 46 20 20 10 
3. รับประทานอาหารนอกบาน 8 50 18 14 10 

รวม 14 102 54 64 66 
เฉลีย่ 4.67% 34% 18% 21.33% 22% 
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จากตารางท่ี 8 แสดงพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีซ้ือมาบริโภคเอง กลุมตัวอยางทำอาหารเองท่ีบาน เปนประจำ 
มากที่สุด รอยละ 46 การซื้ออาหารปรุงแลวมาอุนรับประทาน นานๆครั้งคิดเปนรอยละ 46 และการรับประทาน
อาหารนอกบาน นานๆ คร้ังคิดเปนรอยละ 50 
 
ตารางที่ 9 แสดงรอยละของพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร การประกอบอาหาร และการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

ของกลุมตัวอยาง N=196 
 

พฤตกิรรมการบริโภค 
ไม

ปฏิบัต ิ
รอยละ 

นานๆ
ครั้ง 

รอยละ 

ปาน
กลาง 
รอยละ 

บอยครั้ง 
รอยละ 

เปน
ประจำ 
รอยละ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร การประกอบอาหาร และการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย 
1. อานฉลากอย. วันผลิตและวันหมดอายุ ในการ

เลือกซ้ืออาหารสำเร็จรูป 
0 6 16 26 52 

2. ประกอบอาหารโดยใสผงปรุงรส หรือผงชูรส 12 26 40 6 16 
3. รับประทานอาหารหมักดอง ผลไมดอง 44 30 8 6 12 
4. รับประทานอาหารที่ปรุงไมสุก เชน ลาบ กอย ลู 

ปลาดิบ 
12 16 60 4 8 

5. ใชชอนกลางเม่ือรับประทานอาหารกับผูอ่ืน 10 10 32 16 32 
6. รับประทานอาหารกระปอง เชนปลากระปอง 

ผลไมกระปอง 
24 42 22 6 6 

7. รับประทานอาหารสำเร็จรูป แชแข็ง แชเย็น 30 42 22 4 2 
8. รับประทานบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป 14 44 24 15 3 
9. รับประทานอาหารเมนูซ้ำๆเดิม ใน 1 สัปดาห เชน

ผัดกระเพรา ไขดาว ขาวผัด ราดหนา 
8 26 40 16 10 

รวม 154 242 264 99 141 
เฉลีย่ 17.11% 26.89% 29.33% 11% 15.67% 

จากตารางท่ี 9 แสดงรอยละของพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหาร การประกอบอาหาร และการบริโภคอาหาร 
ที่ปลอดภัย ของกลุมตัวอยาง โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเลือกซื้ออาหารอยู ในเกณฑระดับปานกลาง 
เฉลี่ยรอยละ 29.33 เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่ดีที่สุดคืออานฉลาก อย. วันผลิตและวันหมดอายุ ในการเลือกซ้ือ
อาหารสำเร็จรูปเปนประจำคิดเปน รอยละ52 สวนขอท่ีอาจเปนปญหาของกลุมตัวอยางคือการรับประทานเมนูซ้ำเดิม 
อยูในระดับปานกลาง รอยละ40 และยังคงมีการรับประทานอาหารกระปองอยูในระดับปานกลางรอยละ 22 

 
อภิปรายผล  
ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ  

อภิปรายผลจากวัตถุประสงคขอท่ี1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภท่ีมาฝากครรภ 
ท่ีโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือสงเสริมใหหญิงตั้งครรภตระหนักถึงการดูแลตัวเองเร่ืองการ
รับบริโภคอาหารในขณะตั้งครรภโดยการใหความรูในการปฏิบัติตัวเร่ืองการบริโภคอาหารระหวางตั้งครรภ 

ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการโภคอาหารตอวันของหญิงตั้งครรภท่ีศึกษา รับประทานอาหาร 3 ม้ือตอ
วันเปนสวนมาก มีจำนวนนอยท่ีรับประทานอาหารมากกวา 3 ม้ือใน 1 วัน  
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อภิปรายจากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อประเมินการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ วามีความเหมาะสม
อยางไร เพ่ือสงเสริมใหหญิงตั้งครรภตระหนักถึงการดูแลตัวเองเร่ืองการรับบริโภคอาหารในขณะตั้งครรภโดยการให
ความรูในการปฏิบัติตัวเร่ืองการบริโภคอาหารระหวางตั้งครรภ 

การบริโภคอาหารตามกลุมอาหารอยูในเกณฑ ดี เนื่องจากบริโภค ครบตามหมูอาหารทั้งประเภทและ
ปริมาณ โดยเฉลี่ยรับประทานครบท้ังกลุมอาหาร และหมวดหมูทางโภชนาการ การบริโภคอาหาร ผัด ทอด และกะทิ 
ไมเกินกำหนด โดยรวมอยูในระดับดี การบริโภคอาหารท่ีซ้ือมาบริโภคเอง สวนมากรับประทานอาหารอยูท่ีบาน 

อภิปรายจากวัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อสงเสริมใหหญิงตั้งครรภตระหนักถึงการดูแลตัวเองเรื่องการรับ
บริโภคอาหารในขณะตั้งครรภโดยการใหความรูในการปฏิบัติตัวเร่ืองการบริโภคอาหารระหวางตั้งครรภ 
  พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหาร การประกอบอาหาร และการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยภาพรวมมี
พฤติกรรมเลือกซื้ออาหารอยู ในเกณฑระดับปานกลาง สวนที่อาจเปนปญหาคือ การรับประทานเมนูซ้ำเดิมอยูใน
ระดับปานกลาง และยังคงมีการรับประทานอาหารกระปองอยูในระดับปานกลาง 

สรุปการศึกษาคร้ังน้ีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยูในระดับดี ไมมีภาวะเสี่ยงในการดูแลตนเองเร่ืองการ
รับประทานอาหาร มีสวนนอยที่ยังมีความเขาใจคลาดเคลือ่นคณะผูวิจัยไดใหคำแนะนำที่เหมาะสมเปนรายๆไป           
ซ่ึงคลายคลึงกับ งานวิจัย ของ รัตนาภรณ ตามเท่ียงตรง (2560) ไดศึกษาเร่ืองปจจัย ทำนายพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพดานโภชนาการของหญิงตั้งครรภวัยรุน ผลการวิจัย พบวา หญิงตั้งครรภวัยรุนมีพฤติกรรม การสงเสริม
สุขภาพดานโภชนาการอยูในระดับดี ตัวแปรท่ี ศึกษาท้ังหมด ซ่ึงไดแก การรับรูอุปสรรคในการสงเสริมสุขภาพดาน
โภชนาการ การรับรูความสามารถของตนเอง ในการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการ และการสนับสนุน ทางสงัคม 
สามารถรวมอธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการของหญิงตั้งครรภวัยรุน ไดรอยละ 
38.8 (F3, 93 = 19.638, p < .001) โดยการรับรู อุปสรรคในการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการและ การรับรู
ความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ ดานโภชนาการสามารถทำนายพฤติกรรมการสงเสริม สุขภาพดาน
โภชนาการของหญิงตั้งครรภวัยรุนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (ß = -.374, ß = .386, p < .001 ตามลำดับ) การวิจัย
ครั้งนี้เสนอแนะใหพยาบาลพัฒนารูปแบบการพยาบาล โดยสงเสริมความสามารถ และลดอุปสรรค ในการปฏิบตัิ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการ เพ่ือใหหญิงตั้งครรภวัยรุนมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดาน โภชนาการ
ท่ีดีตอไป 

ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ก็ มุงหวัง ที่จะศึกษา พฤติกรรมการบริโภคและในดานตางๆ เพื่อประเมิน และให
คำแนะนำเพ่ือดูแลใหหญิงตั้งครรภไมมีภาวะเสี่ยงดานโภชนาการ เพ่ือการตั้งครรภคุณภาพตลอดการตั้งครรภ 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  

จากแนวโนมการตั้งครรภ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จำนวนการตั้งครรภการตั้งครรภลดลง ดังนั้น หญิง
ตั้งครรภควรตั้งครรภอยางมีคุณภาพการการศึกษา พฤติกรรมการบริโภค พรอมท้ังใหคำแนะนำในรายท่ีพฤติกรรม
การบริโภคไมเหมาะใหปรับพฤติกรรมการบริโภคอยางเหมาะสม มีสวนชวยลดภาวะแทรกซอนท้ังมารดาและทารก  
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช  

ผลการวิจัยสามารถนำไปใช ศึกษาหญิงตั้งครรภท่ีมาฝากครรภ โดยศึกษาถึง ประวัติการตั้งครรภและปจจัย
ชักนำสูการตั้งครรภ การดูแลตนเองของมารดาในขณะตั้งครรภ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค ใหมีความรูในการ
เลือกรับประทาน อาหารท่ีเหมาะสมกับการตั้งครรภ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของรางกาย ควรใหคำแนะนำ
และใหความรูเพ่ิมเตมิ รวมท้ังปรับพฤติกรรมการบริโภค ของมารดา ใหพรอมในการตั้งครรภคุณภาพ 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 เน่ืองจากอัตราการเกิดในปจจุบันมีแนวโนม ลดลงดังน้ันการดูแลหญิงตั้งครรภใหตั้งครรภอยางมีคุณภาพ 
มากท่ีสุด การวิจัยคร้ังตอไป อาจจะทำการศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืนๆพรอมท้ังเพ่ิมรูปแบบการใหความรูในการรับประทาน
อาหารท่ีเปนรูปแบบมากขึ้น  
การพิทักษสิทธิ์ กลุมตัวอยาง โครงการวิจัยน้ีผานการรับรองจริยธรรม 2 ที่คือ 
 1. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน เลขที่ WTU ๒๕๖๒-
๐๐๐๕ ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๒- ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 2. คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของโรงพยาบาลเจาพระยายมราช หมายเลข         
YM 018/2562 วันหมดอายุ 1 กรกฎาคม 2563 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนกิจของครอบครัวมารดาวัยรุนครรภแรกในระยะตั้งครรภ    
กลุมตัวอยาง คือกลุมตัวอยาง ไดแก มารดาท่ีมาฝากครรภท่ีโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคท่ี 17 
อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 60 คน สุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน
แบบสอบถามพัฒนกิจของมารดาวัยรุนครรภแรก ประกอบดวย 7 ดาน ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวย
ความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ คา IOC เทากับ 0.90 และนำไปทดลองใชกับหญิงมีครรภท่ีมีคุณสมบัติเหมือน
กลุมตัวอยาง จำนวน 20 ราย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลใชไดแก แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย ของขอมูล
ท่ัวไปและ ของสถานการณวัยรุนครรภแรก โดยรวมและรายดาน ผลการวิจัยพบวาการศึกษาสวนใหญอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เปนแมบาน มีความตั้งใจท่ีจะตั้งครรภ มีการดูแลตนเองระหวางตั้งครรภ อยูในเกณฑดี มีการ
สรางสัมพันธภาพกับทารกอยูในเกณฑดี พยายามปรับตัวตอการตั้งครรภ และปรับสัมพันธภาพกับคูครองและมีการ
เตรียมตัวตอการคลอดและการเลี้ยงดูบุตร เกณฑดี  

 
คำสำคัญ : พัฒนกิจของครอบครัว, มารดาวัยรุนครรภแรกในระยะตั้งครรภ 
 
Abstract 

The purpose of research was to study Family Developmental Tasks of Primi-gravidarum 
Teenage Pregnancy at Somdetphasongklaraj 17 Hospital This research use of a sample of 60 
Primi-gravidarum teenage pregnancy, purposive random sampling chosen from a population 
of 20.people. The data gathering instrument were questionnaire on family developmental 
tasks of primi-gravidarum teenage pregnancy Divided into 7 parts. The questionnaire quality 
was examined with content validity from experts. The IOC was 0.90. Data were 
percentage.The results showed that most of sample were in secondary school with intention 
to become a pregnant, have self-care during pregnancy, have a bonding, adjust themselves to 
become a pregnant, spouses regular relationships and good prenatal preparation 

 
Keyword : Family Developmental Tasks , Primi-gravidarum teenage pregnancy 
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บทนำ 
ในปจจุบันสังคมของประเทศกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน ขอมูลขาวสารของโลกสมัยใหมแพรกระจายสูสังคม ตาง ๆ 

ไดอยางรวดเร็ว ทำใหอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกไดครอบงำวิถีชีวิตของวัยรุนไทยจำนวนไมนอยท้ังในดานการ
รับประทานอาหารฟาสทฟูด (fast foods) การแตงกาย การคบเพ่ือนตางเพศ สังคมของวัยรุนไทยกลายเปนสังคม
บริโภคที ่แทบจะไมมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ที ่สำคัญของสังคมเหลานี ้อีกประการหนึ ่งก็คือการมี
เพศสัมพันธแบบเสรี จนนำไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและปญหาการตัง้ครรภตามมา (สรอย อนุสรณ ธีรกุล 
และสุรนาท ขมะณะรงค, 2551) 

การตั้งครรภในวัยรุนเปนปญหาท่ีสำคัญของท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย หากวัยรุนเกิดการตั้งครรภกอนวัย 
ที่เหมาะสม หรือกอนที่จะมีความพรอมในการเปนมารดา จะสงผลกระทบอยางมากตอทั้งตัววัยรุนเอง ครอบครัว 
สังคม รวมท้ังประเทศชาติการดำเนินการดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนของประเทศไทยยัง
ไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากอัตราคลอดในวัยรุน ซึ่งเปนหนึ่งในตัวชี้วัดของ Millennium 
Development Goals ของประเทศไทยยังคงมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 10 ปที่ผานมา นอกจากนั้นแลว 
การรายงานสถานการณดานการตั้งครรภในวัยรุนของประเทศไทยที่ผานมา ก็ยังประสบปญหาความไมสอดคลอง
ของขอมูลที่รายงานจากแตละหนวยงาน ทั้งหนวยงานของภาครัฐ และหนวยงานในภาคเอกชน รวมทั้งขอมูลท่ี
สำคัญบางอยางก็ยังไมสามารถหาคาประมาณการท่ีชัดเจน เชน จำนวน และอัตราการทำแทง เปนตน แสดงใหเห็น
วาสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนเปนปญหาท่ีรุนแรงของสังคม เพราะสงผลใหคุณภาพชีวิตของทารกลดลงสวนแม
วัยรุนมีปญหาตาง ๆ  มากมาย เชน สภาวะทางอารมณไมมั่นคงจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเครียดและภาวะ
ซึมเศราเพราะตองการปกปดเร่ืองการตั้งครรภหรือการมีลูกตอผูปกครอง นอกจากน้ียังมีปญหาเร่ืองการเรียนและ
การทำแทงอีกดวย (บุญฤทธ์ิ สุขรัตน, 2557) การท่ีวัยรุนหนุมสาวมีเพศสัมพันธเร็วขึ้นอาจเน่ืองมาจากการไดรับการ
เลี้ยงดูดวยการรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการตอรางกายจึงทำใหพัฒนาการทางเพศเปนไปอยาง
รวดเร็วดวย โดยเด็กจะเจริญเปนหนุมสาวเร็วขึ้น เด็กผูหญิงมีประจำเดือนหรือตกไขเร็วขึ้น สวนเด็กชายก็มีการ
เปลี่ยนแปลงของฮอรโมนเพศเร็วขึ้น การพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงของรางกายของเด็กชายและหญิงดังกลาวจึงนำมาสู
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรน่ันเอง 
 การตั้งครรภในวัยรุนจึงนำ มาซ่ึงปญหาดานสุขภาพมากกวาผูหญิงท่ีตัง้ครรภในวัยอ่ืนๆ ท้ังระหวางตั้งครรภ 
ระหวางคลอดและหลังตั้งครรภ เชน ภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ การเพ่ิม
โอกาสของการผาตัดคลอดบุตรหรือการคลอดท่ีตองอาศัยหัตถการตางๆ เขาชวยเหลือ รวมถึงภาวะซึมเศราหลังการ
คลอดบุตร การคลอดในวัยรุน มีผลกระทบตอสุขภาพของแมและเด็กทารกท่ีเกิดมา ผลกระทบจากการคลอดของแม
วัยรุน อาจทำ ใหเกิดการคลอดทารกกอนกำหนด (กอน 37 สัปดาห) หรือทารกมีน้ำ หนักนอย (น้ำหนักนอยกวา 
2,500 กรัม) ซึ่งทั้งสองกรณีมีผลตอการรอดชีวิตในชวงขวบปแรกของตัวทารกเองนอกจากนี้พฤติกรรมการดูแล
ครรภและเลี้ยงทารกท่ีไมเหมาะสมของแมวัยรุนบางราย เชน ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล และสูบบุหร่ีเลี้ยงดูทารกดวย
อาหารที่ไมเหมาะสม รวมทั้งการที่แมวัยรุนไมเอาใจใสดแูลและไมกระตุนพัฒนาการตามวัย อาจสงผลเสียตอการ
เจริญเติบโตของรางกายและสติปญญาของทารก การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน สวนใหญเปนการตั้งครรภที่ไม
ตองการและมักจบลงดวยการทำแทงที่ไมปลอดภัย (สุมาลัย นิธิสมบัต,ิ 2553) โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย
การทำ แทงสวนใหญเปนการทำ แทงที่ผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกันมีหลักฐานที่แสดงวา ในประเทศที่มีกฎหมาย
หามการทำแทง มีอุบัติการณของการเกิดปญหาแทรกซอนจากการทำ แทงซ่ึงนำ ไปสูความพิการหรือการเสียชีวิต
ของ หญิงตั้งครรภ ในอัตราท่ีสูงกวาประเทศท่ีการทำแทงเปนเร่ืองถูกกฎหมายอยางชัดเจน 
 จากการท่ีวัยรุนตั้งครรภเม่ืออายุลดนอยลงเร่ือยๆ (เบญจพร ปญญายง, 2553) มักไมมีความสามารถเพียง
พอท่ีจะตัดสินใจในเร่ืองการเลี้ยงดูบุตรหรือการดำเนินชีวิตครอบครัว การตั้งครรภในคนกลุมน้ีจึงทำ ใหมีผลกระทบ
ดานสังคมตามมา สวนหน่ึงเกิดจากการท่ีแมวัยรุนจำ นวนมากหยุดเรียนหรือเลิกเรียนกลางคัน แมจะไมมีบทบัญญัติ
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ท่ีหามนักเรียนท่ีตั้งครรภไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน แตการตัดสินใจดังกลาวเกิดจากหลายสาเหตุ เชน ถูกกดดันจาก
ผูบริหารสถานศึกษา ไมไดรับการยอมรับจากเพ่ือนและคนในชุมชนเพราะทำ ผิดจารีตทางสังคม ถูกผูปกครองหาม
ไปโรงเรียนเน่ืองจากเห็นวาเปนความเสื่อมเสียของครอบครัว หรือมีความจำ เปนตองออกจากโรงเรียนเพ่ือหาเลี้ยง
ครอบครัว เปนตน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไมมีขอมูลทางสถิติท่ีชัดเจนวามีจำ นวนนักเรียนเทาไรท่ีออกจาก
โรงเรียนดวยสาเหตุดังกลาว การไมไดรับการศึกษาหรือไดรับการศึกษานอย ยอมสงผล ตอการหางานและประกอบ
อาชีพในอนาคตของแมวัยรุน ในกรณีท่ีฝายชายยังเปนวัยรุนดวยกัน ก็มักประสบปญหาเดียวกัน คือไมสามารถหา
งานที่ดีมีรายไดสูงไดตามที่ตองการ ทำ ใหมีรายไดไมพอจายและไมสามารถใหการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับบุตรได 
ปญหาเศรษฐกิจ ในครอบครัวมักกอใหเกิดความเครียดตามมา นำ ไปสูการใชความรุนแรงในครอบครัวและอาจจบ
ลงดวยการหยาราง เกิดปญหาตอเนื่องไปยังตัวลูกที่จะเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่แตกแยก ไดรับการเลี้ยงดูที่ไม
เหมาะสม สงผลสืบเน่ืองไปยังปญหาสังคมดานอ่ืนๆ อีกเปนจำนวน(ศรีเพ็ญ ตันติเวสส และคณะ, 2557) 

จากท่ีกลาวมาเบื้อตนพบวา เม่ือเกิดการตั้งครรภขึ้นมาแลว วัยรุนตองเผชิญกับการปรับตัวตามพัฒนาการ
วัยรุนและการตองปรับบทบาทการเปนมารดา (Mercer,1980) ปญหาตางๆท่ีเกิดขึน้มีผลกระทบท้ังตอมารดา ทารก
ในครรภ และสมาชิกครอบครัว การวางแผนและการเตรียมการตั้งแตระยะตั้งครรภจึงเปนเรื่องสำคัญอยางยิ่ง 
เพราะจะมีผลไปถึงระยะคลอดและหลังคลอด ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาถึงพัฒนกิจของครอบครัวมารดาวัยรุนครรภ
แรก เพื่อทราบทิศทางในการการวางแผนและการเตรียมการตั้งแตระยะตั้งครรภ เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม
สุขภาพและใหความชวยเหลือมารดาวัยรุนใหสามารถดำเนินชีวิตตอไปอยางปกติสุข เหตุผลที่เลือกโรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 อ.สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเปนแหลงฝกปฏิบัติของนิสิตพยาบาล              
ทางคณะพยาบาลไดมีการตกลงรวมมือกันในทางการพัฒนาความรู เพิ่มพูนความรูกับอาจารยและเจาหนาที่ และ
เพ่ือเปนปะโยชนใหนิสิต และสามารถหา case ได ตามท่ีตองการศึกษา 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาพัฒนกิจของครอบครัวมารดาวัยรุนครรภแรกในระยะตั้งครรภ 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาพัฒนกิจของครอบครัวมารดา

วัยรุนครรภแรกในระยะตั้งครรภ ท่ีมารับการฝากครรภ ท่ีแผนกฝากครรภโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคท่ี 17 
อ.สองพ่ีนอง จ.สุพรรณบุรี ซ่ึงคณะผูวิจัยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังตอไปน้ี 

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 

ประชากร ไดแก หญิงตั้งครรภท่ีมารับบริการฝากครรภและคลอดท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคท่ี 17 
อ.สองพ่ีนอง จ.สุพรรณบุรี  

กลุมตัวอยาง ไดแก มารดาท่ีมาฝากครรภท่ีโรงพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคท่ี 17 อ.สองพ่ีนอง 
จ.สุพรรณบุรี ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2561.ถึงเดือนมีนาคม 2562 เลือกกลุ มตัวอยาง แบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) จำนวน 60 ราย  
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ที่มาของกลุมตัวอยางจากสถิติ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17 
รายการ     ปพ.ศ. 2559 ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 
หญิงตั้งครรภวัยรุน ท่ีมาฝากครรภ    142   140   150 

  รวม 3 ป     = 432 ราย 
     เฉลี่ย 1 ป  = 144 ราย   6 เดือน   72 ราย 

คำนวณกลุมตัวอยางจากประชากร 72 ตาม ตารางสำเร็จรูปของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie &Morgan) 
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 72 ราย ในระยะ 
เวลา 6 เดือน คณะผูวิจัยศึกษากลุมตัวอยาง อายุครรภตั้งแต 20 สัปดาหขึ้นไป ดังนั้นหญิงตั้งครรภที่เปนกลุม
ตัวอยางจะฝากครรภประมาณ 4-5 เดือน ถึงกำหนดคลอดคณะผูวิจัยกำหนดระยะเวลาในการทำวิจัย จำนวน 6 เดือน  
จึงตัดสินใจที่จะศึกษา กลุมตัวอยางจำนวน 60 ราย โดยอางอิง จากตารางเครจชี่ มอรแกน (Krejcie &Morgan)  
72 รายจาก 6 เดือน  
โดยกำหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

1. เปนหญิงตั้งครรภวัยรุน  
2. มีอายุครรภตั้งแต 20 สัปดาห เปนตนไป 
3. สามารถสื่อสารขอมูล เขาใจ และรูเร่ือง 
4. ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
เครื ่องมือที่ใชในการศึกษาครั ้งนี้เปนแบบสอบถาม เรื ่องเกี ่ยวกับ สถานการณของวัยรุ นครรภแรก 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดวยความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยใช
คาดรรชนีความสอดคลอง (Index of item Objective Congruence หรือ คา IOC ไดคา IOC = 0.80 และนำ
แบบสอบถามท่ีผานการประเมิน จากผูทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช (Try Out) กับหญิงมีครรภท่ีมีคุณสมบัตเิหมือนกลุม
ตัวอยาง จำนวน 20 ราย กลุมทดลอง เขาใจคำถามและสามารถตอบคำถามไดท้ังหมด 
แบบสอบถามมี รายละเอียดดังน้ี 
  1. ขอมูลพื้นฐาน แบบสอบถามขอมูลทั่วไปจำนวน 2 ประวัติการตั้งครรภและปจจัยชักนำสูการตั้งครรภ             
3 การดูแลตนเองในการตั้งครรภ 4 การสรางสัมพันธภาพในครรภ 5 การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในตนเอง             
6 การปรับตัวตอสัมพันธภาพในคูสมรส 7 การเตรียมตัวกอนคลอด 
คณะผูวิจัยไดกำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลำดับข้ันตอน  

คัดเลือกกลุมตัวอยาง ตามคุณสมบัติ และใหตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณเชิงลึก กับมารดาท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง หลังจากน้ัน ใหมารดาเขาชั้นเรียนฟงสอนเก่ียวกับการปฏิบัติตัวระหวางตั้งครรภและการเตรียมตัวคลอด 
และเลี้ยงดูทารก เน่ืองจากมารดา วัยรุน และแนะนำใหดูแลมาฝากครรภครบตามครรภคุณภาพ 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติ SPSS โดยกำหนดความ             
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ . 05 และแยกวิเคราะห ดังน้ี 

1. แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลท่ัวไปแจกแจงความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลท่ัวไป 

2. แจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ สถานการณวัยรุนครรภแรก โดยรวม
และรายดาน 

 
 
 
 

73

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ศึกษาพัฒนกิจของครอบครัวมารดาวัยรุน ครรภแรกในระยะตั้งครรภ ที่แผนกฝากครรภ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองคท่ี 17 อ.สองพ่ีนอง จ.สุพรรณบุรี คณะ ผูวิจัยมีลำดับขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
นำเสนอดังน้ี 
  ผูวิจัยไดกำหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการนำเสนอขอมูล ผูวิจัยได
ใชสัญลักษณทางสถิติดังน้ี 
  X  แทน  คาเฉลี่ย 
   S.D  แทน  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   n  แทน  จำนวนกลุมตัวอยาง 
  ลำดับขั้นในการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสำหรับขั้นตอนท่ี 1 การวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยจะนำเสนอขอมูล
ตามลำดับดังน้ี 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
ตารางที่ 1 แสดง จำนวน และ รอยละของกลุมตัวอยางหญิงตั้งครรภวัยรุน ครรภแรก จำแนกตามอายุ 

ลำดับ ขอมูล จำนวน รอยละ 
1 อายุ 14 ป 2 3.30 
2 อายุ 16 ป 11 18.30 
3 อายุ 17 ป 10 16.60 
4 อายุ 18 ป 14 23.30 
5 อายุ 19 ป 22 36.60 

ผลรวม  60 100.00 
 จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางที่ศึกษา มีอายุมากที่สุดเปนอันดับแรกคือ 19 ป คิดเปนรอยละ 36.60 โดยเม่ือ 
เรียงลำดับ จากมากไปนอย ไดดังน้ี อายุ19 ป รอยละ36.60 อายุ 18ป รอยละ 23.30 อายุ 16ป รอยละ 18.30       
อายุ 17 ป รอยละ 16.60 และอายุนอยท่ีสุด คือ 14 ป รอยละ3.30 
 
ตารางที่ 2 แสดงระดับการศึกษาของหญิงตั้งครรภวัยรุนครรภแรก 

ลำดับ ขอมูล จำนวน รอยละ 
1 ไมไดเรียน 8 13.30 
2 ประถมศึกษา 1 1.60 
3 มัธยมศึกษาตอนตน 31 51.60 
4 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวท 19 31.60 
5 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 1 1.60 

ผลรวม  60 100.00 
จากตารางท่ี 2 แสดงระดับการศึกษา กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มากท่ีสุดคิดเปน

รอยละ 51.60 และนอยท่ีสุด สองระดับคือ ประถมศึกษา และ อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 1.60  
 
 

74

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ตารางที่ 3 ความพรอมและไมพรอมในการตั้งครรภของวัยรุน 
ลำดับ ขอมูล จำนวน รอยละ 

1 พรอม 44 73.30 
2 ไมพรอม 16 26.60 

ผลรวม  60 100.00 
จากตารางที่ 3 แสดงถึงความพรอมของการตั้งครรภผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมตัวอยางมีความ

พรอมมากคิดเปนรอยละ 73.33 และไมพรอม คิดเปนรอยละ 26.66 
 
ตารางที่ 4 แสดงถึงความรูสึกเม่ือทราบวาตั้งครรภ 

ลำดับ ขอมูล จำนวน รอยละ 
1 ดีใจท่ีจะไดเปนมารดา 42 70.00 
2 ไมแนใจท่ีจะไดเปนมารดา 9 15.00 
3 ตกใจกลัวท่ีจะไดเปนมารดา 9 15.00 

ผลรวม  60 100.00 
จากตารางที่ 4 แสดงถึงความรูสึกเมื่อตั้งครรภ จากการวิเคราะหขอมูล กลุมตัวอยางรูสึกดีใจที่ไดเปน

มารดา มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 70.00 และ ไมแนใจท่ีจะไดเปนมารดาและตกใจกลัวท่ีจะเปนมารดารอยละ 15.00 
ท้ังสองขอ 
 
ตารางที่ 5 แสดงถึงการมาฝากครรภครั้งแรกของมารดา 

ลำดับ ขอมูล จำนวน รอยละ 
1 ไตรมาสแรก 33 55.00 
2 ไตรมาสท่ี 2 18 30.00 
3 ไตรมาสท่ี 3 9 15.00 

ผลรวม  60 100.00 
จากตารางท่ี 5 แสดงถึงการมาฝากครรภคร้ังแรกของมารดา จากการวิเคราะหขอมูลพบวามารดามาฝาก

ครรภในไตรมาสแรก มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 55.00 สวนการฝากในไตรมาสท่ี 3 นอยท่ีสุดคิดเปน รอยละ 15.00 
 
ตารางที่ 6 แสดงถึงสาเหตุความเครียดของมารดาขณะตั้งครรภ 

ลำดับ ขอมูล จำนวน รอยละ 
1 ความสมบูรณของรางกายบุตร 26 43.00 
2 วิธีการเลี้ยงบตุร 18 30.00 
3 คาใชจายในการเลี้ยงบตุร 16 27.00 

ผลรวม  60 100.00 
จากตารางท่ี 6 แสดงถึงสาเหตุความเครียดของมารดาขณะตั้งครรภ พบวา มารดามีความเครียดขณะ

ตั้งครรภ มากท่ีสุดเร่ืองความสมบูรณของรางกายบุตร คิดเปน รอยละ 43.00 ขอท่ีทำใหมีความเครียดนอยท่ีสุด คือ
เร่ืองคาใชจายในการเลี้ยงบุตร คิดเปนรอยละ 27.00  
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ตารางที่ 7 แสดงถึงการหาความรูในการดูแลขณะตั้งครรภ 
ลำดับ ขอมูล จำนวน รอยละ 

1 หาความรูจากสื่อตางๆ 48 80.00 
2 ไมหาความรูเพ่ิมเติม 12 20.00 

ผลรวม  60 100.00 
จากตารางท่ี 7 แสดงถึงการหาความรูในการดูแลขณะตั้งครรภพบวากลุมตัวอยาง หาความรูจากสื่อตางๆ 

มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 80.00 อีกรอยละ 20.00 ไมมีการหาความรูเพ่ิมเติมในการดูแลขณะตั้งครรภ 
 
ตารางที่ 8 แสดงถึงความรูสึกของมารดาเม่ือลูกดิ้น 

ลำดับ ขอมูล จำนวน รอยละ 
1 มีความสุขเม่ือลูกดิ้น 39 65.00 
2 รูสึกรำคาญ 9 15.00 
3 ตกใจกลัว 12 20.00 

ผลรวม  60 100 
จากตารางท่ี 8 แสดงความรูสึกของมารดาเม่ือลูกดิ้น พบวา กลุมตัวอยางรูสึกมีความสุขเม่ือลูกดิน้ ในระดับ

มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 65.00 และรูสึกรำคาญ อยูในระดับนอยท่ีสุด รอยละ 15.00 
 
ตารางที่ 9 การสรางสัมพันธภาพกับบุตร  

ลำดับ ขอมูล จำนวน รอยละ 
1 ลูบหนาทองพูดคยุ 42 70.00 
2 ไมเคยลบูหนาทองพูดคุย 18 30.0.0 

ผลรวม  60 100.00 
จากตารางที่ 9 แสดงถึงการสรางสัมพันธภาพกับบุตร โดยมีการลูบทองพูดคุย อยูในระดับมากคิดเปน  

รอยละ 70.00 สวนกลุมตัวอยางไมสรางสัมพันธภาพโดยไมเคยลูบหนาทองพูดคุยกับบุตร รอยละ 30.00 
 

ตารางที่ 10 การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงในตนเอง 
ลำดับ ขอมูล จำนวน รอยละ 

1 เขาใจวาเปนเร่ืองปกติของรางกาย 33 55.00 
2 รำคาญทุกขทรมาน 6 10.00 
3 รูสึกไมสบายแตหาทางแกไข 21 35.00 

ผลรวม  60 100.00 
จากตารางท่ี10 แสดงถึงการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง พบวา กลุมตัวอยางเขาใจวาเปนเรื่องปกติของ

รางกาย มีระดับสูงที่สุดคือรอยละ 5.00 รองลงมาคือ รูสึกไมสบายแตหาทางแกไข คิดเปนรอยละ 35.00 สวน 
ความรูสึกรำคาญทุกขทรมาน มีระดับนอยท่ีสุดคิดเปน รอยละ 10.00 
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ตารางที่ 11 แสดงถึงการจัดการความเครียดและความไมสุขสบาย 
ลำดับ ขอมูล จำนวน รอยละ 

1 นอนพัก 36 60.00 
2 นอนพักใหสมาชิกใน

ครอบครัวชวยเหลือ 
9 15.00 

3 หาความรูจากสื่อตางๆ
เพ่ือหาวิธีจัดการ
ความเครียด 

15 25.00 

ผลรวม  60 100.00 
จากตารางที่ 11 แสดงถึงการจัดการความเครียดและความไมสุขสบาย พบวากลุมตัวอยางใชวิธี นอนพัก

เวลาเครียดและไมสุขสบาย ในระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาไดแก การหาความรูจากสื่อตางๆ  
เพื่อหาวิธีจัดการความเครียดรอยละ 25.00 สวนวิธีที่อยูในระดับนอยที่สุด คือนอนพักและใหสมาชิกในครอบครัว
ชวยเหลือ คิดเปนรอยละ15.00 

 
ตารางที่ 12 แสดงถึง สามีใหความชวยเหลือการตั้งครรภ 

ลำดับ ขอมูล จำนวน รอยละ 
1 ใหความชวยเหลือ 60 100.00 
2 ไมใหความชวยเหลือ 0 0.00 

ผลรวม  60 100.00 
จากตารางที่ 12 แสดงถึงสามีใหการชวยเหลือ จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ทุกคนใหความชวยเหลือ 

ดูแลภรรยาในระหวางตั้งครรภ รอยละ 100 
 
ตารางที่ 13 แสดงถึงการวางแผนเตรียมในระยะคลอด 

ลำดับ ขอมูล จำนวน รอยละ 
1 ไมไดวางแผน 15 25.00 
2 วางแผน 45 75.00 

ผลรวม  60 100.00 
จากตารางที่ 13 แสดงถึงการเตรียมตัว วางแผนในการคลอดพบวามีการเตรียมวางแผน รอยละ 75.00 

และท่ีเหลือรอยละ 25.00 ไมไดเตรียมการวางแผน 
 
อภิปรายผล  

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค เพื ่อศึกษาพัฒนกิจของครอบครัว วัยรุ นครรภแรก ในระยะตั ้งครรภ             
ผลการศึกษา แสดงถึงพัฒนกิจของครอบครัวมารดาวัยรุนอยูในเกณฑดี ขอมูลในดานการศึกษา อยูในเกณฑปานกลาง 
เรื่อง มีการดูแลตัวเองอยูในเกณฑดี เชน ดีใจที่ไดเปนมารดามาฝากครรภทุกครั้งตามนัด ดูแลสุขภาพ อยางสม่ำเสมอ 
ตลอดการตั้งครรภ ไมมีการเครียด หรือกังวล  
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 การสรางสัมพันธภาพกับทารก มารดามีความสุขท่ีลูกดิ้น มีการพูดคุยกับทารกในครรภมารดามีการปรับตวั
ตอการเปลี ่ยนแปลงในตนเอง ดานสัมพันธภาพกับคู ครอง กลุ มตัวอยางมีสัมพันธภาพกับคู ครองดี รวมท้ัง
สัมพันธภาพกับครอบครัวตัวเองและครอบครัวคูครอง 
 มารดาวัยรุ นครรภแรก มีการวางแผนในการเตรียมตัวการคลอด ทั ้งเรื่องคาใชจายในการคลอดและ
คาใชจายในการเลี้ยงดู โดยวางแผนรวมกันระหวาง ตนเองสามีและครอบครัว 

ซ่ึงแตกตางกับงานวิจัยของ Salvador JT, Jucay Sauce BR, Castillo Alvaerz MO and Rosario A (2016) 
ศึกษาเรื ่อง The Phenomenon of Teenage Pregnancy in the Philippines การศึกษาครั ้งนี ้ต องการ ที ่จะ
มุงเนนไปท่ีการสำรวจประสบการณชีวิตของคุณแมวัยรุนชาวฟลิปปนสในชวงกอนและหลังคลอดเก่ียวกับการเตรียม
และยอมรับบทบาทใหมของพวกเขาในฐานะมารดาโดยการสำรวจประชากรและสุขภาพแหงชาติในป 2013 ผูหญิง
ฟลิปปนสท่ีมีอายุ 15 ถึง 19 ป ตั้งครรภแรก รวบรวมขอมูลจากวิธีการวิเคราะหและตีความตามการวิเคราะหเน้ือหา
เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา การตั้งครรภวัยรุนมักเก่ียวของกับปญหาการพัฒนาสังคมเชนขาดการศึกษา และ
ความยากจน สิ่งเหลานี้มักจะสงผลใหเกิดปญหาพอแมเลี้ยง เดี่ยวซึ่งกระตุนใหเกิดสภาวะที่ทำใหมารดาวัยรุนไม
รับผิดชอบตอการเลี้ยงดูบุตร 

สำหรับงานวิจัยที่ศึกษา แสดงใหเห็นวา วัยรุ นครรภแรก ของไทย แมจะมีระดับการศึกษายังไมสูง 
การศึกษาตามเกณฑอายุ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากกลุมตัวอยาง การศึกษาท่ีมากท่ีสุดคือมัธยมศึกษาตอนตน 
51.63% แตในปจจุบันครอบครัวยอมรับมากขึ้น มีการดูแลตนเองและทารกในครรภ ไมมีโอกาส เปนคุณแมเลี้ยง
เดี่ยว ทางเจาหนาท่ี ผูเก่ียวของ ทุกหนวยงานมีความพยายามท่ีจะดูแล การตั้งครรภใหเปนการตั้งครรภคุณภาพ ให
มากท่ีสุด มีการประชาสัมพันธ การใหคำแนะนำตางๆในการปฏิบัติตัวรวมท้ังสื่อตางๆ ท่ีชวยใหความรู เก่ียวกับการ
ดูแลการตั้งครรภมากขึ้น 
  สรุป จากงานวิจัยคร้ังน้ี หญิงตั้งครรภวัยรุนครรภแรก ท่ีศึกษา มีแนวโนม ในการตั้งครรภคุณภาพ รอยละ
รอยมารดา จะมีการคลอด แบบปกติ ปลอดภัยทั้งมารดาและทารก รวมทั้งทารกจะไดรับการดูแลอยางดีจาก
ครอบครัว ในการเติบโตเปนอนาคตของชาติท่ีดีตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย จากแนวโนมการตั้งครรภ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การตั้งครรภวัยรุนไดรับ
การยอมรับมากขึ้น สงผลใหการตั้งครรภวัยรุนมีคุณภาพมากขึ้น แตยังควรรณรงคใหตั้งครรภในวัยท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ลดภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภและสามารถใชชีวิตในวัยเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ผลการวิจัยสามารถนำไปใช ศึกษาหญิงตั้งครรภครรภแรกที่มา 
ฝากครรภ โดยศึกษาถึง ประวัติการตั้งครรภและปจจัยชักนำสูการตั้งครรภ การดูแลตนเองของมารดาวัยรุนครรภ
แรก การสรางสัมพันธภาพกับทารก การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของตนเอง การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 
ดานสัมพันธภาพกับคูครอง การเตรียมตัวกอนคลอด ตามกรอบ เคร่ืองมือการวิจัย ถามารดามีปญหาดานใด ควรให
คำแนะนำ และใหความรูเพ่ิมเติม รวมท้ังปรับพฤติกรรมของมารดาใหพรอมในการตั้งครรภคุณภาพ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 เน่ืองจากอัตราการเกิดในปจจุบันมีแนวโนม ลดลงดังน้ันการดูแลหญิงตั้งครรภใหตั้งครรภอยางมีคุณภาพ 
มากท่ีสุด การวิจัยคร้ังตอไป อาจจะ ประเมินหญิงตั้งครรภ ในกลุมขยายมากขึ้น เชนหญิงครรภแรก ในชวงอายุปกติ 
หญิงตั้งครรภในอายุมากเกินวัย หรือหญิงตั้งครรภวัยรุนครรภแรกในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

การพิทักษสิทธ์ิ ผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน เลขท่ี HE-WTU 
๕๔๒๗๖๗ วันรับรอง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ วันหมดอายุ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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ผลของการออกกำลังกายดวยยางยืดตอความดันโลหิตของผูสูงอายุความดันโลหิตสูง ชนิดไมทราบ 
สาเหตุ 
 
EFFECTS OF ELASTIC EXERCISE ON ESSENTIAL  HYPERTENSION ELDERLY  
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารยอัญชล ี นวลคลาย 

สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความดันโลหิตของผูสูงอายุ กอนและหลังการออกกำลังกายดวยยางยืด 

กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุท่ีมีความดันโลหิตสูงโดยไมทราบสาเหตุ จำนวน 26 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง สถานท่ี
เก็บขอมูลหมูที่ 1 บานยุงทะลาย ตำบลยุงทะลาย อำเภออูทอง จ. สุพรรณบุรี ระยะเวลาในการเก็บขอมูล เดือน
สิงหาคม 2560 ถึง เดือนกรกฎาคม 2561 โดยใชคูมือการออกกำลังกายดวยยางยืด สอนใหกลุมตัวอยางปฏิบัติได
ถูกตอง และติดตามผล 

ผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยาง มีความดันโลหิต ลดลงจำนวน 12 คนคิดเปน รอยละ 46 มีความดันโลหิต
คงท่ี จำนวน 13 คนคิดเปน รอยละ 50 และมีความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น 1คน คิดเปน รอยละ 4  
  
คำสำคัญ : ความดันโลหิตสูง ผูสูงอายุ การออกกำลังกายดวยยางยืด 
 
Abstract 

The objective of the research was to study elderly high blood pressure before and after 
exercise with elastic. A sample of 26 cases were drawn from elderly in Moo 1 Youngtalay 
village U-Thong District Suphan buri Province, using simple by purposive sampling method. 
Data collected from August 2017 to July 2018.Sampling use exercise guide  

The results showed that 12 of sample (46%) have reduced blood pressure,13 of sample 
group (50%) have constant blood pressure and 1 of sample (4%) has increased blood pressure. 

 
Keywords : high blood pressure, Elderly, Elastic exercise 
 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
โรคความดันโลหิตสูงเปนสาเหตุที่ทำใหประชากรทั่วโลกตายกอนวัยอันสมควร และเปนปญหาที่มีความ

รุนแรงมากขึ้นทุกป จากขอมูลองคการอนามัยโลก พบวา การตายของคนท่ังโลกจากโรคความดนัโลหติสูงถึง 7-5 ลานคน 
หรือรอยละ 12.8 ของสาเหตุการตายท้ังหมดท่ัวโลกพบวามีจำนวนผูปวยไมต่ำกวาพันลานค โดยสองในสามจะอยูใน
ประเทศท่ีกำลังพัฒนา และมีการคาดการณวาจะมีอุบัติการณของโรคความดันโลหิตสูงท่ัวโลก เพ่ิมขึ้นถึงเปน 1.56 
พันลานคน ในป พ.ศ. 2568 (นิพพาภัทร สินทรัพย และคณะ 2560) 
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สถานการณโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยพบวา อัตราการปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง             
ตอประชากร 100,000 คน ในรอบ 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ.2556-2560) เพ่ิมขึ้นจาก 12,342.14 (จำนวน 3,936,171 คน) 
เปน 14,926.47 (จำนวน 5,597,671 คน) และอัตราการปวยรายใหมของโรคความดันโลหิตสูงตอประชากร 
100,000 คน ในรอบ 3 ปท่ีผานมา (พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมขึ้นจาก 916.89 (จำนวน 540,013 คน ) เปน 1,353.01 
(จำนวน 813,485 คน) 2568 (นิพพาภัทร สินทรัพย และคณะ 2560) 

โรคความดันโลหิตสูงเปนฆาตกรเงียบ (Silent Killer) เพราะที่ไมมีอาการและอาการแสดงของโรคใน
ระยะแรกหรือมีอาการเพียงเล็กนอย เชน มึนศีรษะบริเวณทายทอย ถาไมรักษาในระยะยาวจะทำใหเกิดความ
เสียหายในอวัยวะสำคัญของรางกายและนำไปสูอันตรายแกชีวิต เชน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหวัใจ 
โรคไต เปนตน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูงไดแก การควบคุมอาหาร การลด
อาหารเค็มและมัน การควบคุมความเครียด ลดดื่มแอลกอฮอลงดบุหรี่ และการออกกำลังกายอยางตอเนื่องเปน
ระยะเวลานานเปนการชวยควบคุมระดับความดันโลหิต 

จากการสำรวจภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงที่หมูบานยุงทะลาย ต.จรเขสามพัน อ.อูทอง             
จ.สุพรรณบุรี พบวา มีประชากรจำนวนทั้งหมด 1,101 คน เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 444 คน 
และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไมสามารถควบคุมความดันโลหิตไดตองสงตอไปรักษาท่ีโรงพยาบาลประจำประจำ
อำเภอเพ่ือเปลี่ยนแผนรักษา จากการสัมภาษณผูปวยท้ัง 46 คน พบวา ขาดการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือควบคมุ
ความดันโลหิต เชนการรับประทานอาหารเค็มไมออกกำลังกาย และสูบบุหรี่เปนตน (รพ.สต. ยุงทะลาย 2559) 
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการออกกำลังกายตอโรคความดันโลหิตสูงเพื่อเปนแนวทางควบคุมโรคความดัน
โลหิตสูงในกลุมเสี่ยงการใชอุปกรณ ยางยืด ไมมีคาใชจาย และไมมีผลขางเคียงเน่ืองจากผูวิจัยใหคูมือและสอนจน
ปฏิบัติไดถูกนฃตอง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตของกลุมทดลองและระยะกอนและหลังการทดลอง 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  

ผลของการออกกำลังกายดวยยางยืดที่สงผลตอความดันโลหิตของผูสูงอายุความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ  
โดยมี วิธีดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
3. การเก็บรวมรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 
5. ขั้นตอนการทำวิจัย 
6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประชากร  
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูสูงอายุความดันโลหิตสูงไมทราบสาเหตุ ตำบลยุงทะลาย อำเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 7 หมูบาน  
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กลุมตัวอยาง  
ผูสูงอายุความดันโลหิตสูงไมทราบสาเหตุ ตำบลยุงทะลาย อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีคัดเลือกจาก 

จำนวนผูสูงอายุท้ังหมด ของหมูท่ี 1 บานยุงทะลาย คัดเลือกเฉพาะผูท่ีมีความดันโลหิตสูง เกรด 1 ไมทราบสาเหตุ
และไมไดรับการรักษา โดยรับประทานยา มีรางกายปกติไมมีภาวะโรคอวน ไมสูบบุหรี่ ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 
จำนวน 26 คน ในการศึกษาคร้ังน้ี ในประชากร เน่ืองจากกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตามตองการมีท้ังหมด 26 คน 
ผูวิจัยจึงใชประชากรท้ังหมด 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ประเภท คือ 
 1. เครื่องวัดความดันชนิดดิจิตอล (sphygmomanometer) ยี่หอ OMRON รุน HEM 7200 ที่ไดรับการ 
Calibrate เครื ่องโดยศูนยโดยเจาหนาที ่จากศูนยวิศวกรรม ประเมินจาก คาความดันโลหิตดันโลหิตตัวบน 
(Systolic) และความดันโลหิตตัวลาง (Diastolic) มีหนวยเปน mmHg 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 ขอมูลทั่งไปเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
น้ำหนัก สวนสูง คาความดันโลหิต โรคประจำตัว  
   2.2 แบบบันทึกความดันโลหิต 

 3. คูมือการออกกำลังกายดวยยางยืด ซึ่งผูวิจัยนำมาจาก ของ นวรัตน พระเทพ และไดรับการอนญุาต    
ใหเผยแพรทาการออกกำลังกายดวยยางยืดจากคุณศิริการ นิพพิทา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ            
ศูนยอนามัยที่ 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2 สิงหาคม 2553) ประกอบดวยเนื้อหาเรื ่องความหมาย            
ของความดันโลหิตสูง เปาหมายของการควบคมุความดนัโลหิตสูง ผลกระทบท่ีเกิดจากความดันโลหิตสูง ความสำคญั
ของการออกกำลังกายในผูสูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง ขอควรระวังในการออกกำลังกาย และการออกกำลังกาย 
ดวยยางยืด (Easy Fit) 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยดำเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามขอมูล สวนบุคคล และแบบบันทึกความดัน
โลหิต ติดตามผลระหวางการวิจัย และบันทึกความดันโลหิตหลังจากครบกำหนดเวลา 4 เดือน 
การวิเคราะหขอมูล 

- วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ  
- เปรียบเทียบความดันโลหิต ของกลุมทดลองระยะกอนการออกกำลังกายดวยยางยืดและระยะหลัง            

การออกกำลังกายดวยยางยืดโดยใชสถิติพ้ืนฐานคารอยละ 
ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ป ตั้งแต 1 สิงหาคม 2560-31 กรกฎาคม 2561 
 การดำเนินการวิจัยแบงเปน 4 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ทำความเขาใจกับกลุมตัวอยาง 
 ขั้นตอนท่ี 2 ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง และ วัดความดันโลหิต ทุกคน บันทึกไว 
 ขั้นตอนท่ี 3 แจกคูมือการออกกำลังกายดวยยางยืด 
       3.1 สาธิตวิธีการออกกำลังกายดวยยางยืนและใหทำตามใหถูกตอง 
      3.2 ติดตามผลเปนระยะๆ ทุก 4 สัปดาห 

ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือครบ 3 เดือน วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง อีกคร้ังบันทึกเปรียบเทียบกับกอน
การออกกำลังกาย 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ใชสถิติพ้ืนฐาน คารอยละ  
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ผลการวิเคราะหขอมูล / ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องผลการออกกำลังกาย ดวยยางยืดตอความโลหิตสูงของผูสูงความดันโลหิตสูงไมทราบชนิด           

ไมทราบสาเหตุคณะผูวิจัย ไดดำเนินการวิจัย เปนเวลา 4 เดือนโดยติดตามผลเปนระยะๆ ไดผลเพ่ือนำเสนอไดดังน้ี  
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 N =  จำนวนประชากร 
 m = จำนวนกลุมตัวอยาง 
 % = รอยละ 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
สวนท่ี 2 การเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลสวนตัว  
จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางเปน ชาย 7 คนคิดเปน รอยละ 26.92 และเปนหญิง 19 คิดเปน           

รอยละ 73.08 ความดันโลหิตของกลุมตัวอยาง กอนสอนการออกกำลังดวยยางยืด พบวาความดันโลหิตสูงที่มีคา
มากท่ีสุดเรียง 3 อันดับคือ คา systolic 152 147 และ 142 
ตารางที่ 1 แสดงความดันโลหิตของกลุมตัวอยาง กอนสอนออกกำลังกายดวยยางยืดและหลังจากออกกำลังกาย 

ดวยยางยืดเปนเวลา 4 เดือน 
 ลำดับ  ชาย  หญิง        ความดันโลหิตกอน     ความดันโลหิตหลัง        หมายเหตุ 

   1   /   144/83   140/80   ลดลง 
   2   /   150/86   140/80   ลดลง 
   3   /   130/76   130/78   คงที่ 
   4   /   143/79   140/80   ลดลง 
   5   /   132/69   130/70   คงที่ 
   6   /   156/77   140/80   ลดลง 
   7  /    142/84   140/80   คงที่ 
   8   /   155/78   150/80   ลดลง 
   9   /   167/76   150/74   ลดลง 
  10   /   134/62   130/68   ลดลง 
  11   /   164/108   150/98   ลดลง 
  12   /   131/74   130/76   คงที่ 
  13   /   132/72   130/70   คงที่ 
  14  /    140/84   138/80   คงที่ 
  15  /    139/58   130/70   ลดลง 
  16  /    139/78   135/70   ลดลง 
  17   /   135/67   135/68   คงที่ 
  18   /   142/87   145/80  เพ่ิมขึ้น 
  19  /    142/99   140/80   คงที่ 
  20   /   152/79   140/82   ลดลง 
  21   /   139/59   139/60   คงที่ 
  22   /   140/88   140/60   คงที่ 
  23   /   132/83   130/80   คงที่ 
  24  /    130/82   130/80   คงที่ 
  25   /   147/73   140/73   ลดลง 
  26  /    139/72   139/74   คงที่ 
 รวม  7  19    
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จากตารางท่ี 1 แสดง คาความดันโลหิต กอนและหลัง การไดรับการสอนการออกกำลังกายดวยยางยดื
ปรากฏคาความดันโลหิต ลดลง ความดันโลหิตคงท่ี และความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น 

ผลสรุปของ ความดันโลหิต ในผูสูงอายุ หลังจากไดรับการสอนให ออกกำลังกายดวยยางยืด และออกกำลัง
กายสม่ำเสมอ เปนเวลา 4 เดือน ติดตามวัดความดันโลหิต หลังจากออกกำลังกายได 4 เดือน มีคาความดันโลหิต
ลดลง รอยละ 46 หลังจากนั้นไดแนะนำใหปฏิบัติตอไป คณะผูวิจัยได ติดตามผล ทุกๆ2 เดือนจนครบเวลา 1 ป           
ไมพบวากลุมตัวอยางมีอาการความดันโลหิตสูง รุนแรงขึ้น และ ไมพบภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ 
 

อภิปรายผล  
จากวัตถุประสงค ในการศึกษา ผูวิจัยตองการศึกษา ผลการออกกำลังกายดวยยางยืด ของกลุมตัวอยางท่ี

ออกกำลังกายดวยยางยืด มีผลอยางไรตอความดันโลหิตสูง จากผลสรุปของความดันโลหิตในผูสูงอาย ุหลังจากไดรับ
การสอนให ออกกำลังกายดวยยางยืดและออกกำลังกายสม่ำเสมอ เปนเวลา 4 เดือน  
 ความดันโลหิต ลดลง รอยละ 46 
 ความดันโลหิต คงท่ี รอยละ 50 
 ความดันโลหิต เพ่ิมขึ้น รอยละ 4 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สกุลรัตน อัศวโกสินชัย และคณะ( 2558 )ไดศึกษาเร่ือง ผลของการสงเสริม
สุขภาพดวยการ ออกกำลังกายดวยยางยืดตอการทรงตัว และการเคลื่อนไหวในผูสูงอายุพบวาการออกกำลังกาย
แบบมีแรงตานทานดวย ยางวงยืดมีผลทำใหการทรงตัวในผูสูงอายุดีขึ้นเชนเดียวกับยางแผน ซ่ึงมีราคาถูกกวาและมี
ความสะดวกตอการใชงานมากกวา จากการติดตามผลเม่ือสิ้นสุดโปรแกรมการออกกำลังกายดวยยางยืดพบวาความ
แข็งแรงของกลามเนื้อขา การยืนขาเดียว การยื่นตัวไปขางหนาและคะแนนการทรงตัวยังคงมีการดีอยู แตผลของ
การลุก เดิน 8 ฟุต และความเร็วในการเดินกลับไมคงอยูในชวงติดตามผล ดังน้ันควรหารูปแบบการออกกำลังท่ีมีผล
ตอการเปลี่ยนแปลงในดานการเคลื่อนไหวใหเหมาะสมเขาไปในโปรแกรม และงานวิจัยของ ยุพา จ๋ิวพัฒนกุล (2555) 
ไดศึกษาเรื่อง การเสริมสรางสมรรถนะแหงตนในการออกกำลังกายของผูสูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง : บทบาท
สมาชิกในครอบครัว พบวาวาการออกกำลังกายมีประโยชนมากมายตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุและการออกกำลัง
กายสามารถลด ระดับความดันโลหิตไดแตผู สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญก็ยังออกกำลังกายไดนอย 
ประมาณรอยละ 60 ของผูสูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงท่ีมีการออกกำลังกายเพียงลำพังมักเลิกออกกำลังกายภายใน 
6 เดือน ทั ้งนี ้อาจเพราะวาผู สูงอายุกลัวบาดเจ็บ และกลัวหกลม เนื ่องจากความแข็งแรงของกลามเนื้อลดลง            
ขาดสมรรถนะแหงตนหรือความเชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะออกกำลังกายไดสม่ำเสมอ การสนับสนุนจาก
สมาชิกในครอบครัวสามารถชวยกระตุนสมรรถนะแหงตนในการออกกำลังกายของผูสูงอาย ุดังน้ันการท่ีผูสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูงไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวมากจะทำใหผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงออกกำลังกายเพ่ิมขึ้น 
มีการออกกำลังกายอยางตอเน่ือง และสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตใหลดลงได 
 
การปฏิบัติหลังจบการวิจัย  

แนะนำให ผูสูงอายุที่ มีความดันโลหิตเพิ่มขึ้นจากเดิม ไปพบแพทยเพื่อตรวจและรับการรักษาผูสูงอายุท่ี
เปนกลุ มตัวอยางที ่ ความดันคงที ่และความดันลดลง แนะนำใหออกกำลังกายตอไป และพักผอนใหเพียงพอ
รับประทานอาหารใหเหมาะสมไมทำงานหนัก ไมสูบบุหร่ี ไมดื่มของมึนเมาเพ่ือ ปองกันไมให เกิดความดันโลหิตสูง
เพ่ิมขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

สามารถนำเรื่องกายออกกำลังกายโดยใชยางยืด กับกลุมตัวอยางอื่นๆ ตอไป เพื่อดูแลสุขภาพปองกัน
อันตรายจากความดันโลหิตสูง 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ศึกษาเร่ืองการออกกำลังกายวิธีอ่ืนๆ เพ่ือลดปญหาความดันโลหิตสูงท่ีไมทราบสาเหต ุ
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ผลของโปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของผูสูงอายุตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 
The effect of the health behavior promotion program of the elderly in Sa LongRuea 
Subdistrict Huai Krachao District, Kanchanaburi Province 
 
ผูวิจัย   รองศาสตราจารย ดร. สุทธิรัตน  พิมพพงศ  

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ผลของการใชโปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของผูสูงอายุ 

ตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุ 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
ไดแก แบบประเมิน ภาวะสุขภาพ และ โปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ประกอบไปดวย
ประเมินความพรอมการเปลี่ยนแปลง การใหความรู เร่ืองการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม การออกกำลังกาย การ
จัดการความเครียด การลดละเลิกบุหรี่ และการลดละเลิกแอลกอฮอล โดยผูศึกษา จะใหความรูกลุมตัวอยางเปน
เปนเวลา 3 คร้ังตอ สัปดาห คร้ังละ 1 ชั่วโมง เปนเวลา 4 สัปดาห และใหกลุมตัวอยาง ปฏิบัติตอไป เม่ือครบ 4 เดือน 
ประเมินกลุมตัวอยางอีกครั้ง สถานที่เก็บขอมูลโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลสระลงเรือ อ.หวยกระเจา จ.กาญจนบุรี 
ระยะเวลาทดลอง 4 เดือน ชวงเวลาศึกษาระหวางสิงหาคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560 ผลการวิจัย พบวากลุม
ตัวอยาง ประเมินภาวะสุขภาพท่ีมีแนวโนมท่ีมีภาวะเสี่ยง หลังจาก ปฏิบัติตามโปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
พบวา มีสุขภาพอยู ในเกณฑดี ไมมีภาวะเสี่ยง มีคาความดันโลหิตคงท่ี และบางสวน มีคาความดันโลหิตลดลง และ
รวมท้ังไมพบภาวะแทรกซอนตางๆ ของผูสูงอายุ 

 
คำสำคัญ : ภาวะเส่ียงทางสุขภาพ , โปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ , แบบประเมินภาวะสุขภาพ 
 
Abstract 

The objective of the study was to the effects of using a health behavior promotion 
programs of the elderly at Sa Long Ruea, Huai Krachao District, Kanchanaburi Province. 
The sample consisted of 30 elderly persons. The instruments used in the experiment were the 
health status assessment form and the health behavior promotion program of the elderly. 
Elderly consists of assessing the readiness of change Awareness Regarding proper eating 
Exercise Stress management Quitting smoking And alcohol abstinence, in which the 
educators will be given knowledge of the subjects for 3 times per week for 1 hour each time 
for 4 weeks and the sample to continue after 4 months. Evaluate the sample again. 

The data were collected from schools for the elderly, Sa Long Ruea, Huai Krachao 
District, Kanchanaburi Province, with a 4 month trial period, during the study period between 
August 2017 to December 2017 

The results of the study were as follows that the sample group Assess the health 
conditions that are likely to be at risk after following the health behavior promotion program. 
1) Good health. No risk. 2) Have a stable blood pressure 3) Lower blood pressure And including 
no complications Of the elderly 

 
Keywords : Health risk, Health behavior promotion program, Health assessment form 
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
การลดการเสียชีวิตจากปจจัยตางๆ ทำใหอายุคนไทยยืนยาวขึ้น สงผลใหไทยเปนกลุมสังคมสูงวัย ในกลุม

ประเทศอาเซียน เปนอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร (สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความ
มั่นคงของมนุษย, 2557, หนา 3) การสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเพื่อลดภาระการดูแลดานสุขภาพ สวัสดิการ 
และดานอ่ืนๆ จึงมีความสำคัญอยางยิ่ง (ปนนเรศ กาศอุดม และ มัณฑนา เหมชะญาติ, 2554, หนา 61)  

ปจจัยที่สงผลใหผู สูงอายุเกิดภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ ไดแก รางกายเกิดความเสื่อมตามวัย การมีโรค
ประจำตัว ไมสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพจิตใจมีความเปลี่ยนแปลง (เบญจพร 
สวางศรี และ เสริมศิริ แตงงาน, 2556, หนา 129) สงผลใหผูสูงอายุเขารับการรักษาในสถานพยาบาลมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นทุกป หากไมมีกลไกในการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุแลว จะทำใหประเทศเพ่ิมงบประมาณดานการซอม
สุขภาพ ของผูสูงอายุเปนจำนวนมหาศาล (ปนนเรศ กาศอุดม และ มัณฑนา เหมชะญาติ, 2554, หนา 63)  

การสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตามหลัก 3อ. 2ส. เปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหผู สูงอายุมีสุขภาพดี 
ประกอบดวย การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การลด-ละ-เลิก 
บุหร่ี และการลด-ละ-เลิก เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล (กระทรวงการพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย, 2557, 
หนา 5) เน่ืองจาก ชุมชนตำบลสระลงเรือ อยูบริเวณใกลเคียงกับคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
เพื่อใหผูสูงอายุในชุมชนซึ่งเปนที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีสุขภาพดี และเปนพื้นที ่บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ผูวิจัยจึ ตองการท่ีจะนำ โปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ มาศึกษากับ
ผูสูงอายุ ท่ีตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมากำหนดแนวทางการใหบริการวิชาการแกสังคม 
และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสังคมไดเหมาะสม 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองผลของโปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายตุำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา 
มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผูสูงอายุตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา ผลของโปรแกรม
การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในอำเภอหวยกระเจา และพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
ในอำเภอหวยกระเจา ซ่ึงผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูสูงอายุในอำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีท่ีมีอายุในชวง 
60-65 ป  
 กลุมตัวอยางคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากประชากร (purposive sampling)  
 
 
 

87

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขารวมการวิจัย (inclusion criteria) 
ผูวิจัยกำหนดเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
 1) อายุ 60-65 ป ท้ังเพศชายและเพศหญิง  
 2) ไมมีอาการและอาการแสดงของภาวะกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด, เบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคไต, 
โรคตาหรือโรคระบบกระดูกท่ีรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการเขารวมโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ 
 3) มีแนวโนมท่ีมีภาวะเสี่ยงตอภาวะสุขภาพ เชน น้ำหนักตัวอยูในเกณฑคอนขางสูง รอบเอวอยูในเกณฑเสี่ยง 
ดื่มเหลา สูบบุหร่ี 
 4) มีการรับรูวัน เวลา สถานท่ีและบุคคล อยูในระดับดี สามารถเขาใจและสื่อสารดวยภาษาไทยไดดี 
 5) ยินยอมและใหความรวมมือในการเขารวมโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเน่ือง สัปดาหละ 3 คร้ัง 
ติดตอกัน 4 สัปดาหได ถาไมสามารถเขารวมโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเน่ืองไดจะใหเขารวมจนครบ    
4 สัปดาห แตไมนับเปนกลุมตัวอยาง และใหปฏิบัติเองตอไปจนครบ 4 เดือน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย แบงเปน 2 ประเภท คือ 
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ซึ่งผูวิจัย
พัฒนาขึ้นจากการศึกษาตำราเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเนื้อหาเรื่อง ประเมินความพรอมการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การใหความรูเรื่อง 1) การรับประทานอาหารที่เหมาะสม 2) การออกกำลังกาย 3) การจัดการ 
ความเครียด 4) การลด ละ เลิก บุหร่ี 5) การลด ละ เลิก เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล การประเมินผล โดยกลุมทดลอง
จะไดรับโปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ สัปดาหละ 3 คร้ัง คร้ังละ 1 ชั่วโมง ติดตอกัน 4 เดอืน 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินตนเองของผูสูงอายุ จำนวน 13 ขอ (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ, 2558, หนา 15-17) 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 สถานที่เก็บรวบรวมขอมูล โรงเรียนผูสูงอายุ ตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแต 1 สิงหาคม 2560 -31 ธันวาคม 2560 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล คัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑที่กำหนด และดำเนินการทดลองตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 
 - เลือกกลุมตัวอยาง 
 - ประเมินภาวะสุขภาพ 
 - สอนโปรแกรมเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ 
 - ประเมินผลใหกลุมตัวอยางเขาใจการปฏิบัติตัว 
 - ติดตามผลทุกเดือน 
 - ประเมินผล โดยประเมินาภาวะสุขภาพ 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนำขอมูลมาวิเคราะหตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยแบงการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะขอมูล ดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางดวยการแจกแจงความถี่ รอย 
 2. วิเคราะหขอมูลสุขภาพของกลุมตัวอยางดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
 1. แบบประเมินตนเองของผูสูงอายุ  
 2. โปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล / ผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองผลของโปรแกรมการสรางเสริมพฤตกิรรมสขุภาพของผูสูงอาย ุตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา 

มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาภาวะเสี่ยงทางสขุภาพของผูสูงอายุตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจาวิเคราะหขอมูลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลตามระดับ ดังน้ี 
1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันชัดเจนในการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกำหนด
สัญลักษณท่ีใชในการแปลผล ดังน้ี 
 N แทน จำนวนประชากร 
 m แทน จำนวนกลุมตัวอยาง 
 % แทน รอยละ 
2. ผลการวิเคราะหวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 1 วิเคราะหรายละเอียดของกลุมตัวอยาง 
สวนท่ี 2 วิเคราะหผลของโปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 

 คณะผูวิจัย ไดดำเนินการวิจัย เปนเวลา 4 เดือน โดยติดตามผลเปนระยะ  ๆไดผลเพ่ือนำเสนอรายละเอียดตอไปน้ี  
ขอมูลสวนบุคคล 

จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามเพศเปน ชายจำนวน 11 คน คิดเปน รอยละ 37 และเปนหญิง 
จำนวน 19 คน คิดเปน รอยละ 63 
 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและรอยละการประเมินสุขภาพ  
 ปกต/ิดีมาก เสี่ยงนอย/ด ี เสี่ยงมาก/

ไมด ี
หมายเหต ุ

1. ดัชนีมวลกาย 60 26.66 13.33  
2. คารอบเอว 80 20 0  
3. คาความดันโลหิต 66.66 33.33 0  
4. การเจ็บปวยจากโรคเร้ือรัง 66.66 33.33 0  
5. การสูบบุหร่ี 66.66 33.33 10  
6. การดื่มสุรา  66.66 33.33 0  
7. การออกกำลังกาย 53.33 33.33 13.33  
8. การกินอาหารปลอดภัย 86.66 13.33 0  
9. การกินผักและผลไม 86.66 13.33 0  
10. ความสุขและความพอใจในชีวิต 88.66 13.33 0  
11. การจัดการความเครียด 66.66 33.33 0  
12. ความสัมพันธและการยอมรับคนอ่ืน 100 0 0  
13. การตรวจสุขภาพประจำป 80 20 0  

 

89

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



 จากตารางที่ 1 แสดงจำนวนและรอยละการประเมินสุขภาพ โดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับปกติ             
ไมมีผูใดมีภาวะเสี่ยงตอการเจ็บปวย ระดับความเสี่ยง อยูในระดับนอย ไมมีความเสี่ยงสูง 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินกลุมตัวอยางที่ไดรับการสอนโปรแกรมเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ 

จำนวนคน 
 

Post-test ครั้งที่ 1 หมายเหต ุ
 ผาน % ไมผาน % 

30 คน 22 73.33 8 26.66 ผูไมผานการทดสอบ ใหความรู
เพ่ิมเติมและผานการทดสอบ 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมิน หลังจากไดรับการสอน โปรแกรมเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ           
โดยสอบผาน รอยละ 73.33 ไมผาน 26.66 โดยผูผานการสอบ ผูวิจัยทบทวนโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพอีกคร้ัง  
จนผานทุกคน 
 
ตารางที่ 3 แสดงความดันโลหิตของกลุมตัวอยาง หลังการสอนโปรแกรมการสรางเสริมสุขภา 4 เดือน 
    ชาย (N = 7) รอยละ  หญิง (N = 23)   รอยละ 

ความดันสูงขึ้น    0     0   0      0 
ความดันคงท่ี    9 81.81   16   84.21 
ความดันลดลง    2 18.18   3   15.78 

   รวม           11  100            19    100 
 จากตารางท่ี 3 แสดงความดันโลหิตของกลุมตัวอยาง หลังจากใหโปรแกรมดูแลสุขภาพ มีความดันโลหิตดีขึ้น 
ไมเพ่ิมขึ้น มีคาคงท่ี และลดลงท้ังชายและผูหญิง 
 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและรอยละการประเมินสุขภาพ หลังสอนโปรแกรมสุขภาพ 
 ปกต/ิดีมาก เสี่ยงนอย/ด ี เสี่ยงมาก/

ไมด ี
หมายเหต ุ

1. ดัชนีมวลกาย 86.66 26.66 0  
2. คารอบเอว 80 20 0  
3. คาความดันโลหิต 100 0 0  
4. การเจ็บปวยจากโรคเร้ือรัง 100 0 0  
5. การสูบบุหร่ี 73.33 26.66 0  
6. การดื่มสุรา แอลกอฮอล 73.33 26.66 0  
7. การออกกำลังกาย 83.33 16.66 0  
8. การกินอาหารปลอดภัย 100 0 0  
9. การกินผักและผลไม 100 0 0  
10. ความสุขและความพอใจในชีวิต 86.66 13.33 0  
11. การจัดการความเครียด 83.33 16.66 0  
12. ความสัมพันธและการยอมรับคนอ่ืน 100 0 0  
13. การตรวจสุขภาพประจำป 80 20 0  
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จากตารางที่ 4 แสดงจำนวนและรอยละการประเมินสุขภาพ โดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับปกติ           
ไมมีผูใดมีภาวะเสี่ยงตอการเจ็บปวย ระดับความเสี่ยง อยูในระดับนอย ไมมีความเสี่ยงสูง ขอท่ีปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ
มากท่ีสุด คือ การรับประทานอาหารปลอดภัย และกินผักและผลไมเปนประจำ 
 
อภิปรายผล  

จากวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ ของผูสูงอายุ ตำบลสระลงเรือ อ.หวยกระเจา  
จ.กาญจนบุรี ผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางมีผลการประเมินสุขภาพ โดยรวม อยูในระดับปกติ ไมมีผูใดมีภาวะ
เสี่ยงตอการเจ็บปวย ระดับความเสี่ยง อยูในระดับนอย ไมมีความเสี่ยงสงู ขอที่ปฏิบัติโดยสม่ำเสมอมากที่สุด คือ 
การรับประทานอาหารปลอดภัย และกินผักและผลไมเปนประจำ และมีคาความดันโลหิตเทาเดิม 25 คน คิดเปน
รอยละ 83.33 และคาความดันโลหิตลดลงจำนวน 5 คนคิดเปน รอยละ 16.66  

กลุมตัวอยาง มีความสุข สุขภาพดี ไมตองไปรับการรักษา ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ไมมีโรค
แทรกซอนใดใด ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของอนุสรณ เปาสูงเนิน, วาริน แนวกลาง และคนอื่นๆ 
(2558, หนา 1344) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตพื ้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนการวิจัยเชิงบรรยาย เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก แบบ
สัมภาษณขอมูลสวนบุคคล และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 3 ดาน ประกอบดวย การออกกำลังกาย โภชนาการ 
และการจัดการความเครียด กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ จำนวน 260 คน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพที่ผูสูงอายุปฏิบัต ิอยางสม่ำเสมอรายขอมากที่สุด คือ ทานรับประทานอาหารครบ 5 หมู และปฏิบัตินอย
ท่ีสุดคือ กอนออกกำลังกายทานมีการเตรียมอบอุนรางกายใหพรอมสำหรับการออกกำลังกาย เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการมีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือดานการจัดการความเครียด และ
ดานการออกกำลังกายเปนอันดับสุดทาย 
การปฏิบัติหลังจบการวิจัย  

ผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยาง มีสุขภาพดีขึ้นหลังจากใชโปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ จึงแนะนำ             
ใหปฏิบัติตามโปรแกรมตอไป และพักผอนใหเพียงพอรับประทานอาหารใหเหมาะสม ไมทำงานหนัก ไมสูบบุหร่ี            
ไมดื่มของมึนเมาเพ่ือ ปองกันไมให เกิดโรคแทรกซอนอ่ืนๆคณะผูวิจัยจึงใหใชโปรแกรมสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
ดูแลสุขภาพตอไป พรอมท้ังขยายผลใหผูสูงอายุทานอ่ืนๆทราบดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอเสนอแนะในการนำไปใช สามารถนำเรื่องโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพกับกลุมตัวอยางอื่น ๆ ตอไป           
เพ่ือดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 
 ศึกษาเร่ืองการปองกันภาวะเสี่ยงตางๆ ท่ีจะมีผลตอผูสูงอายุปองกันโรค ในผูสูงอายุตอไปในชุมชนตอไป 
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ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุความดันโลหิตสูง 
 
The effect of Self Care Program in elderly with hypertention 
 
ผูวิจัย   รองศาสตราจารยเรณู  อาจสาล ี 

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรมดูแลตัวเอง ของผูสูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง   

ไมทราบสาเหต ุกลุมตัวอยางคือผูสูงอายท่ีุมีความดันโลหิตสูงโดยไมทราบสาเหต ุกลุมควบคุม 30 คน กลุมทดลอง 30 คน 
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุประกอบดวยการให
ความรูเรื่อง การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การลด ละ เลิก บุหร่ี 
การลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สถานที่เก็บขอมูลโรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลสระลงเรือ อ.หวยกระเจา               
จ.กาญจนบุรี ระยะเวลาสอนสัปดาหละ3 คร้ัง คร้ังละ 1 ชั่วโมง ติดตอกัน 4 สัปดาหและใหปฏิบัติเอง โดยติดตามผล 
เปนเวลา 4 เดือน และทำการสรุปผล ระยะเวลาการวิจัยอยูระหวา สิงหา 2559- กรกฎาคม 2560 ผลการวิจัย 
พบวากลุมตัวอยาง มีคาความดันโลหิต เทาเดิม 18 คนคิดเปนรอยละ 60 และมีคาความดันโลหิตลดลง 12 คน             
คิดเปนรอยละ 40 และไมมีกลุมตัวอยางท่ีคาความดนัโลหติเพ่ิมขึ้น สวน กลุมควบคุม มีคาความดันโลหิตเทาเดิม 20 คน 
คิดเปนรอยละ 66 และคาความดันโลหิตลดลงจำนวน 6 คนคิดเปน รอยละ 20 และมีคาความดันโลหิตเพิ่มขึ้น         
4 คน คิดเปนรอยละ 14 
 
คำสำคัญ : ความดันโลหิตสูง, โปรแกรมการดูแลตัวเอง 
 
Abstract 

This research aims to study the effects of using self-care programs. Of elderly people 
with unknown Hypertension. The sample consisted of 30 elderly people with high blood 
pressure without knowing the cause. The control group 30 people, the experimental group 30 
people , The tools used in the experiment were the elderly promotion program. Storage 
location for the Municipal elderly school Sa Long Ruea, Huai Krachao District, 
Kanchanaburi Province, trial period 4 weeks, August 2016 to July 2017 The research found 
that the control group With the same blood pressure, 20 people, 66% and blood pressure 
decreased by 6 people, 20% and 4 blood pressure increased by 14% and the experimental 
group With the same blood pressure value of 18 people, representing 60 percent, with blood 
pressure decreasing by 12 people, accounting for 40 percent, and there is no sample that 
increases blood pressure 
 
Keywords : Hypertention, Selfcare program 
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
ความดันโลหิตสูงเปนหน่ึงในปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและภาวะไตวาย 

เปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตนๆในประชากรของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประชากรสูงอายุ เนื่องจากวัย
สูงอายุจะมีความเสื่อมของอวัยวะตางๆ (สมฤทัย พุมสลุด และ ศศิมา พกุลานนท, 2559, หนา 2386) ความดัน
โลหิตสูงเปนผลจากความผิดปกติของปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ หรือแรงตานทานของหลอดเลือดสวนปลาย
เพ่ิมขึ้น อยางใดอยางหน่ึง หรือท้ังสองอยางรวมกัน โดยความผิดปกติเกิดไดจากหลายสาเหต ุการควบคุมความดัน
โลหิตสูงสามารถทำไดโดยการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก การรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย เปนตน 
นอกจากชวยควบคุมความดันโลหิตแลว ยังชวยลดความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากความดันโลหิตสูงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การปรับพฤติกรรมสุขภาพเปนการควบคุมความดันโลหิตสูงโดยไมใช ยา ประกอบดวย                 
การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด การลด-ละ-เลิก บุหร่ี และ
การลด-ละ-เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ทั้งนี้การปรับพฤติกรรมสุขภาพเปนการสรางเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับ
ผูสูงอายุ มีตนทุนคาใชจายต่ำกวาการรักษาสุขภาพ หรือรักษาโรค (จารี ศรีปาน, 2554, หนา 125) ในป 2556      
กรมอนามัยไดสนับสนุนใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพ โดยการปรับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ไดแก 
อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ สูบบุหรี่และสุรา เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนได 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาการใหผูสูงอายุปรับพฤติกรรมสุขภาพ ตามโปรแกรมตางๆดานสุขภาพ 
จะชวยใหผูสูงอายุสามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได เชน การใหความรูเรื่องความดันโลหิตสูง รวมกับการออก
กำลังกายแบบรำตังหวาย คร้ังละ 40 นาที สัปดาหละ 4 คร้ัง ติดตอกัน 8 สัปดาห มีผลลดคาความดันโลหิตท้ังความ
ดัน ซิสโตลิคและความดันไดแอสโตลิค (นิพพาภัทร สินทรัพย และ ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ, 2559, หนา82) การให
ความรูเรื่องความดันโลหิตสูงรวมกับการออกกำลังกายดวยโปงลาง ครั้งละ 40 นาที สัปดาหละ 3 ครั้ง ติดตอกัน  
12 สัปดาห มีผลลดคาความดันโลหิตทั้งความดันซิสโตลิคและความดันไดแอสโตลิค และการสรางเสริมสุขภาพ
ผู สูงอายุใหมีการรับรู ความสามารถของตนเอง มีความคาดหวังในผลของการปฏิบัติตน จะชวยใหผู สูงอายุ                  
มีพฤติกรรมควบคุมความดันโลหิตสูงได (อัมมร บุญชวย, 2558, หนา 242) เปนตน  

ผูวิจัยเห็นความสำคัญของการดูแลตนเองเพ่ือใหผูสูงอายุความดันโลหิตสูง สามารถควบคุมความดันโลหิต
สูงไดโดยไมใชยา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรมการดูแลตนเองของผูมีความดันโลหิตสูง เพ่ือไดแนวทางการ
จัดกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับผูสูงอาย ุและสามารถนำมาใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหต ุ
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการดูแลตนเองเพื่อสรางเสริมสุขภาพ ของผูสูงอายุตำบลสระลงเรืออำเภอ

หวยกระเจา มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผูสูงอายุตำบลสระลงเรือ อำเภอหวยกระเจา          
ผลของโปรแกรมการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในอำเภอหวยกระเจา และพฤติกรรมการสรางเสริม
สุขภาพของผูสูงอายุในอำเภอหวยกระเจา ซ่ึงผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูสูงอายุในอำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมีอายุในชวง 

60-65 ป และมีความดันโลหิต Systolic มากกวา 130 mmHg 
เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขารวมการวิจัย (inclusion criteria) 
ผูวิจัยกำหนดเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

1) อายุ 60-65 ป ท้ังเพศชายและเพศหญิง  
2) ไมมีอาการและอาการแสดงของภาวะกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด, เบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมอง, โรค

ไต, โรคตาหรือโรคระบบกระดูกท่ีเปนอุปสรรคตอการเขารวมโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ  
3) มีการรับรูวัน เวลา สถานท่ีและบุคคล อยูในระดับดี สามารถเขาใจและสือ่สารดวยภาษาไทยไดดี 
4) ยินยอมและใหความรวมมือในการเขารวมโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเน่ือง สัปดาหละ 3 

ครั้งติดตอกัน 4 สัปดาหได ถาไมสามารถเขารวมโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องไดจะใหเขารวมจน
ครบ 4 สัปดาห แตไมนับเปนกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย แบงเปน 2 ประเภท คือ 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ซึ่งผูวิจัย
พัฒนาขึ้นจากการศึกษาตำราเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวยเนื้อหาเรื่อง ประเมินความพรอมการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การใหความรูเรื่อง 1) การรับประทานอาหารที่เหมาะสม 2) การออกกำลังกาย 3) การ
จัดการความเครียด 4) การลด ละ เลิก บุหร่ี 5) การลด ละ เลิก เคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล การประเมินผล โดยกลุม
ทดลองจะไดรับโปรแกรมการสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอาย ุสัปดาหละ 3 คร้ัง คร้ังละ 1 ชั่วโมง ติดตอกัน 
4 สัปดาห 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินตนเองของผูสูงอายุ จำนวน 15 ขอ (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ, 2558, หนา 15-17) 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. สถานท่ีเก็บรวบรวมขอมูล อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
  2. ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแต 1 สิงหาคม 2559-31 กรกฎาคม 2560 
 3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 คัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑท่ีกำหนด และดำเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังน้ี  
  1. ประเมินตนเองกอนรับโปรแกรม 
    2. รับฟงโปรแกรมการดูแลตัวเอง 
    3. ประเมินตนเองหลังฟงโปรแกรมและปฏิบัติตามเปนเวลา 4 สัปดาห 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนำขอมูลมาวิเคราะหตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยแบงการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะขอมูล ดังน้ี 
 1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตวัอยางดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. วิเคราะหขอมูลสุขภาพของกลุมตัวอยางดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของกลุมตัวอยางดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิเคราะหขอมูล / ผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองผลของโปรแกรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ความดันโลหิตสูง มีผลการวิเคราะหขอมูลตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลตามระดับ ดังน้ี 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันชัดเจนในการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกำหนด
สัญลักษณท่ีใชในการแปลผล ดังน้ี 

N แทน จำนวนประชากร 
n  แทน จำนวนกลุมตัวอยาง 
% แทน รอยละ 

 ผลการวิเคราะหวิเคราะหขอมูล 
คณะผูวิจัย ไดดำเนินการวิจัย เปนเวลา 4 เดือนโดยติดตามผลเปนระยะๆ ไดผลเพ่ือนำเสนอรายละเอียดตอไปน้ี  
ขอมูลสวนตัว 

จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามเพศเปน ชาย จำนวน 7 คน คิดเปน รอยละ 23 และเปนหญิง 
จำนวน 23คน คิดเปน รอยละ 77 

จำนวนและรอยละของกลุมควบคุมแยกตามเพศ เปน ชาย 5 คนคิดเปน รอยละ 17 และเปนหญิง             
25 คิดเปน รอยละ 83 

 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและรอยละการประเมินสุขภาพของกลุมตัวอยาง  
 ปกต/ิดีมาก เสี่ยงนอย/ด ี เสี่ยงมาก/

ไมด ี
หมายเหต ุ

1. ดัชนีมวลกาย 66.66 20.13 13.33  
2. คารอบเอว 86.66 13.33 0  
3. คาความดันโลหิต 0 100 0  
4. การเจ็บปวยโรคเร้ือรัง 66.66 26.66 6.66  
5. การสูบบุหร่ี 70 20 10  
6. การดื่มสุราและเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 73.33 26.66 0  
7. การออกกำลังกาย 60 26.66 13.33  
8. การกินอาหารปลอดภัย 100 0 0  
9. การกินผักและผลไม 100 0 0  
10. ความสุขและความพอใจในชีวิต 88.66 13.33 0  
11. การจัดการความเครียด 73.33 20 6.66  
12. ความสัมพันธและการยอมรับคนอ่ืน 86.66 13.33 0  

13. การตรวจสุขภาพประจำป 80 20 0  
 จากตารางท่ี 1 แสดงสุขภาพโดยรวมของกลุมตัวอยางอยูในระดับปกติ ไมมีผูใดอยูในระยะของความเสี่ยง 
ตอการเจ็บปวย ท่ีจะ ไดรับการสอนใหดูแลตนเองเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
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ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและรอยละการประเมินสุขภาพของกลุมควบคุม 
 ปกต/ิดีมาก เสี่ยงนอย/ด ี เสี่ยงมาก/

ไมด ี
หมายเหต ุ

1. ดัชนีมวลกาย 63.33 26.66 10  
2. คารอบเอว 90 10   
3. คาความดันโลหิต 0 100   
4. การเจ็บปวย 60 40   
5. การสูบบุหร่ี 93.33 6.66   
6. การเจ็บปวย 93.33 6.66   
7. การออกกำลังกาย 80 20   
8. การกินอาหารปลอดภัย 73.33 26.66   
9. การกินผักและผลไม 100 0   
10. ความสุขและความพอใจในชีวิต 73.33 26.66   
11. การจัดการความเครียด 60 40   
12. ความสัมพันธและการยอมรับคนอ่ืน 66.66 33.33   
13. การตรวจสุขภาพประจำป 60 40   

 จากตารางท่ี 2 แสดงจำนวนและรอยละภาวะสุขภาพโดยรวมของกลุมควบคุม ไมมีผูท่ีอยูในภาวะเสี่ยงตอเจ็บปวย 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปของ ความดันโลหิต ในผูสูงอายุ ของกลุมตัวอยาง หลังจากไดรับการสอนโปรแกรมการ
ปฏิบัติตัว เปนเวลา 4 เดือน และกลุมควบคุมที่ไมไดรับการสอน 

    คาความดันโลหิต  จำนวนรอยละกลุมควบคุม  จำนวนรอยละกลุม         ตัวอยาง           หมายเหตุ 
ความดันโลหิตลดลง  20    40 
ความดันโลหิตคงท่ี  66    60 
ความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น  14     0 
 รวม            100   100 

จากตารางที่ 3 แสดงผลสรุปของความดันโลหิต ในผูสูงอายุ ของกลุมตัวอยาง หลังจากไดรับการสอน
โปรแกรมการปฏิบัติตัว เปนเวลา 4 เดือน และกลุมควบคุม พบวา กลุมทดลอง มีคาความดันโลหิตสูงโดยรวมดีขึ้น 
 

อภิปรายผล 
จากวัตถุประสงค การศึกษาเพ่ือศึกษาผลการใชโปรแกรมการดูแลตนเอง ของผูสูงอายุท่ีมีความดันโลหิตสงู

ผลการวิจัย พบวากลุมควบคุม มีคาความดันโลหิตเทาเดิม 20 คน คิดเปนรอยละ 66 และคาความดันโลหิต ลดลง
จำนวน 6 คนคิดเปน รอยละ 20 และมีคาความดันโลหิตเพิ่มขึ้น 4 คนคิดเปนรอยละ 14 และกลุม ตัวอยาง มีคา
ความดันโลหิต เทาเดิม 18 คนคิดเปนรอยละ 60 และมีคาความดันโลหิตลดลง 12 คน คิดเปนรอยละ 40 และไมมี
กลุมตัวอยางที่คาความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนายุส ธนธิติ และ กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์ 
(2558) ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีพึงประสงคของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตำบลบางเตย อำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
แบบมีสวนรวม เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ 1) แบบสอบถามภาวะความเจ็บปวย 2) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 4 คร้ัง 
รวม 12 ชั่วโมง 3) แบบันทึกสุขภาพ 4) คูมือการปองกันโรคผูสูงอายุ กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ 
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ตำบลบางเตย จำนวน 200 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด หลังการจัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกลุมตัวอยางมีแนวโนมภาวะเจ็บปวยลดลงอยางตอเน่ือง  

สำหรับการศึกษาในคร้ังน้ี กลุมควบคุมท่ีผูวิจัยศึกษา รวมดวยโดยไมไดใหคูมือการดูแลสุขภาพ พบวามีคา
ความดันโลหิตเทาเดิม 20 คน คิดเปนรอยละ 66 และคาความดันโลหิต ลดลงจำนวน 6 คนคิดเปน รอยละ 20 และ
มีคาความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น 4 คนคิดเปนรอยละ 14 แสดงใหเห็นวา กลุมผูสูงอายุท่ีมีความดันโลหิตสูง ท่ีไมไดปรับ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการสรางเสริมสุขภาพ มีแนวโนม วามีความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น คณะผูวิจัย จึงสอน
โปรแกรมการดูแลตนเองในการสรางเสริมสุขภาพ เพ่ือดูแลไมใหความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้น  

การปฏิบัติหลังจากการศึกษา ใหความรู เร่ืองโปรแกรมการดูแลตนเอง ของผูสูงอายุ เพ่ือปรับพฤติกรรม
สุขภาพ ใหหางไกลจากความรุนแรงและโรคแทรกซอน  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งน้ี 

ขอเสนอแนะในการนำไปใช สามารถนำเรื่องโปรแกรมสุขภาพกับกลุมตัวอยางอื่น ๆ ตอไป เพื่อดูแล
สุขภาพผูสูงอาย ุ
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 
 ศึกษาเรื่องโปรแกรมสุขภาพวิธีอื่นๆ เพื่อลดปญหาความดันโลหิตสูงที่ไมทราบสาเหตุในกลุมผูสูงอายุใน
ชุมชนอ่ืน ๆ ตอไป 
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การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพโดยใชรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของแพนเดอร 
 
Health promotion behaviors using the Pender’s Health Promotion Model 
 
ผูวิจัย   วาท่ีรอยตรีหญิงทิพยสุคนธ  ศรีลาธรรม 

   คณะพยาบาลศาสตรบุรีรัมย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 
บทคัดยอ 

การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ มีความสำคัญตอการดำเนินชีวิตของบุคคลทุกคนที่ตองการเปนคนมีสุขภาพดี 
การมีสุขภาพที่ดีสมบูรณจะเปนทุนในการประกอบกิจกรรมและภารกิจในชีวิตประจำวัน ตามบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ การมีความรูเก่ียวกับสุขภาพและมีการปฏิบัติตนหรือมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกตอง โดยมีการปฏิบัติท่ีทำใหมีความสุขและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงหรืองดการกระทำท่ีเสี่ยงหรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ เชน มีการออกกำลังกายเปนประจำ การกินอาหารที่ถูกหลักโภชนา การระมัดระวังเรื่องอาหารการกินท่ี
ปลอดภัย ไมมีสารพิษปนเปอนการสงเสริมสุขภาพจิต การจัดการกับความเครียดดวยตนเอง การลดความเสี่ยงจากการ
ปองกันและหลีกเลี่ยงสารเสพติดและอบายมุขตาง ๆ  เปนตน ถามีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีอยางตอเน่ืองจะทำให
ไมเจ็บปวยเปนโรคตาง ๆ โดยเฉพาะโรคที่สามารถปองกันได เชน โรคไมติดตอเรื้อรังหรือโรคที่เกิดจากวิถีชีวิต ไดแก  
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวาน และโรคอวนลงพุง เปนตน ซึ่งจะเปนผลใหมีสุขภาพแขง็แรง  
ไมเกิดการเจ็บปวย สามารถลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล และลดอัตราการปวยดวยโรคท่ีเกิดจากวิถีชีวิตใหนอยลงได 
 
คำสำคัญ : การสงเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของแพนเดอร 
 
Abstract 

Health promotion behaviors is important for the lifestyle of every person who wants to 
be a healthy person. Having good health will fund your daily activities and missions. According 
to their roles and responsibilities efficiently. Having knowledge about health and having proper 
behavior or health behavior There are practices that make people happy and avoid risky behavior 
or refrain from actions that are risky or may be harmful to health, such as regular exercise. Eating 
nutritious food Taking precautions about safe eating No toxic substances, promoting mental 
health Self-dealing with stress Reducing the risk of prevention and avoiding substance abuse and 
vices, etc. If good health behavior is practiced continuously, it will prevent illness from various 
diseases, especially preventable diseases such as chronic or non-communicable diseases. 
Diseases caused by lifestyle such as coronary heart disease. Disease, high blood pressure, 
diabetes and obesity, which will result in good health. No illness can reduce medical expenses 
and reduce the rate of illnesses caused by lifestyle diseases 
 
Key Word: Health promotion, Health Behavior, Pender’s Health Promotion Model 
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บทนำ 
การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ มีความสำคัญตอการดำเนินชีวิตของบุคคลทุกคนที่ตองการเปนคนมีสุขภาพดี 

การมีสุขภาพที่ดีสมบูรณจะเปนทุนในการประกอบกิจกรรมและภารกิจในชีวิตประจำวัน ตามบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ การมีความรูเก่ียวกับสุขภาพและมีการปฏิบัติตนหรือมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกตอง โดยมีการปฏิบัติท่ีทำใหมีความสุขและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงหรืองดการกระทำท่ีเสี่ยงหรืออาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพเปนกระบวนการสรางเสริมความสามารถของบุคคลและชุมชนในการดำเนินชีวิตท่ีมุง
ไปสูการมีสุขภาวะ ภายใตสภาวะแวดลอมที่เอื้ออำนวย เปนกระบวนการของการเพิ่มสมรรถนะใหคนมีความสามารถ
ควบคุมปจจัยท่ีเปนตัวกำหนดสุขภาพและสงผลใหบุคคลมีสุขภาพท่ีดีขึ้น กลาวคือสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ใหเหมาะสมและพรอมท่ีจะปรับสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการมีสุขภาพด ีลดปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เชน การรับประทาน
อาหารที ่เหมาะสม การไดรับภูมิคุ มกันโรค การออกกำลังกายเปนประจำ การจัดการกับความเครียดดวยตนเอง               
การพักผอนหยอนใจ การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพเปนบทบาทหนาที่ของทุกฝายในสังคมตองรวมกันทำ เปนแนวคิด 
เชิงบวกท่ีเนนไปท่ีภาวะสุขภาพท่ียังไมไดเกิดการเจ็บปวย ประกอบดวย การเฝาระวัง การคนหาโรคและความเจ็บปวย 
การคัดกรอง การเขาถึงกลุมเปาหมาย การสงตอและการติดตามประเมินผล มีการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของ เกิดจากการสรางความรวมมือกันของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
 

วัตถุประสงค 
           บทความน้ีนำเสนอรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร เน่ืองจากเปนแนวคิดทฤษฎท่ีีใชในการอธิบายและ
ทำนายพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพระดับบุคคล (Individual Health Behavior Theories) เนนท่ีการปรับเปลี่ยนปจจัย
ภายในตัวบุคคล เพื่อประยุกตใชในการปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพ เพื่อกำหนดกิจกรรมตาง ๆ  และชวยใหบุคคลรับรู
ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 
ความหมายของการสงเสริมสุขภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) มีความหมายและเกี่ยวของกับคำ คือ พฤติกรรม (Behavior) และ
สุขภาพ (Health) ซ่ึงตาม พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาต ิป 2550 ไดใหความหมายของสุขภาพวา หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง 
การกระทำหรือการปฏิบัติของบุคคลท่ีมีผลตอสุขภาพ ซ่ึงเปนผลมาจากการเรียนรูของบุคคลเปนสำคัญ โดยแสดงออกให
เห็นไดในลักษระของการกระทำและไมกระทำในสิ่งท่ีเปนผลดีตอสุขภาพ หรือผลเสียตอสุขภาพแลวแตกรณี นอกจากน้ี
ยังรวมถึงพฤติกรรมดานความรูและทัศนคติท่ีดีตอสุขภาพ (สุรียพันธุ วรพงศธร, 2557) สามารถแบงออกได 2 ลักษณะ 
คือ 1. พฤติกรรมที่พึงประสงคหรือพฤติกรรมเชิงบวก (Positive Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติแลว
สงผลดีตอสุขภาพของบุคคลนั้นเอง เปนพฤติกรรมที่ควรสงเสริมใหบุคคลปฏิบัติตอไปและควรปฏิบัติใหดีขึ้น เชน             
การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารครบ 5 หมู เปนตน 2. พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหรือพฤตกิรรมเชิงลบหรือ
พฤติกรรมเสี่ยง (Negative Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลปฏิบัติแลวจะสงผลเสียตอสุขภาพ ทำใหเกิดปญหา
สุขภาพหรือโรค เปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การรับประทานอาหารจำพวกแปงหรือ
ไขมันมากเกินความจำเปน การรับประทานอาหารที่ปรุงไมสุก เปนตน (เฉลิมพล ตันสกุล, 2541) ประเภทพฤติกรรม
สุขภาพ 1. พฤติกรรมปองกันโรค (Preventive health behavior) หมายถึง การปฏิบัติของบุคคลเพ่ือปองกันไมใหเกิดโรค 
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เชน การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน การไมสูบบุหร่ี เปนตน 2. พฤติกรรมเม่ือเจ็บปวย (Illness 
behavior) หมายถึง การที่บุคคลกระทำเมื่อมีอาการผิดปกติ เชน การซักถามถึงอาการของตน การแสวงหาการรักษา 
การหลบหนีจากสังคม การเพิกเฉย เปนตน 3. พฤติกรรมเมื่อรูวาตนเองเปนโรค (Sick - role behavior) หมายถึง             
การปฏิบัติท่ีบุคคลกระทบหลังจากทราบผลการวินิจฉัยโรคแลว เชน การรับประทานยาตามแพทยสั่ง การควบคุมอาหาร 
การออกกำลังกาย การลดหรือเลิกกิจกรรมท่ีทำใหอาการของโรครุนแรงมากขึ้น เปนตน  (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2532) 
 

การสงเสริมสุขภาพ (Health promotion) 
การสงเสริมสุขภาพ (Health promotion) หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนสามารถเพิ่มความสามารถใน

การควบคุมและปรับปรุงสุขภาพใหบรรลุถึงความสมบูรณ จิตใจ สังคม กลุมชุมชน และบุคคลตองเขาใจรูปญหาความ
อยากได ความตองการ และการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมของสังคมและธรรมชาต ิ (องคการอนามัยโลก, 1986) 
การสงเสริมสุขภาพประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีผลโดยตรงตอการเพ่ิมระดับความสมบูรณ และการบรรลุเปาหมาย
ในชีวิตของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม (Pender, 1987) กระบวนการซึ่งทำใหประชาชน สามารถเพิ่มการ
ควบคุมสุขภาพ และทำใหสุขภาพดีขึ้น การจะบรรลุถึงสภาวะสุขสบายทั้งรางกาย จิตใจ และสังคมได ปจเจกชนหรือ
กลุมบุคคลจะตองสามารถท่ีจะพอใจในสิ่งท่ีตนปรารถนาและท่ีจะปรับเปลี่ยนใหเขากับสิ่งแวดลอม (กฎบัตรออตตาวา, 
2529) กฎบัตรออตตาวา ไดสรุปใหมีกลยุทธการสงเสริมสุขภาพ 5 ประการ ไดแก 1. การใหการศึกษา และขอมูล
ขาวสารแกสาธารณสุข (Public education and public information) การใหการศึกษา และใหขอมูลแกสาธารณะ 
เปนกลยุทธพื้นฐานของงานสงเสริมสุขภาพ ทั้งนี้อาจทำไดผานสื่อตางๆ ซึ่งมีหลากหลายประเภท ในยุคขอมูลขาวสาร
ปจจุบันน้ี  2. การชี้แนะ (Advocate) สุขภาพดี เปนทรัยากรที่สำคัญ สำหรับการพัฒนาบุคคล สังคม และเศรษฐกิจ 
และเปนมิติสำคัญอันหนึ่ง ของคุณภาพชีวิต ปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม พฤติกรรม 
และชีววิทยา สามารถใหทั้งคุณ และโทษตอสุขภาพ งานสงเสริมสุขภาพมีเปาหมาย ที่จะทำใหปจจัยตางๆ ดังกลาว            
เปนผลดี โดยการชี้แนะเพ่ือสุขภาพ  3. การตลาดสังคม (Social marketing) การเปลี่ยนแปลงของสังคมในเร่ืองสุขภาพ 
อาจทำไดโดยนำหลักวิชาการตลาด ซึ่งใชไดผลในธุรกิจทั่วไป มาประยุกตขึ้น เปนการตลาดสังคม ตัวอยางในประเทศ
ไทยของการตลาดสังคม ท่ีประสบความสำเร็จ ก็คือ โครงการวางแผนครอบครัว ซ่ึงไดดำเนินการ จนสามารถลดอัตรา
การเพ่ิมของประชากรได  4. การทำใหมีความสามารถ (Enable) การสงเสริมสุขภาพ มุงท่ีการทำใหมีความเสมอภาคใน
สุขภาพ (Equity in health) ปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพมีเปาหมาย ที่จะลดความแตกตางในสถานภาพทางสุขภาพ 
(Health status) และใหมีโอกาส และทรัพยากรเทาเทียมกัน เพ่ือใหประชาชนท้ังมวล มีความสามารถใชศักยภาพทาง
สุขภาพ (Health potential) ของตนเองไดประโยชนสูงสดุ รวมถึงการมีหลักม่ันคง ในสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนสุขภาพ 
การเขาถึงขอมูลขาวสาร ทักษะชีวิต และโอกาสที่จะตัดสินใจเลือก ประชาชนจะไมสามารถบรรลุถึง ศักยภาพทาง
สุขภาพไดสูงสุด จนกวาเขาจะสามารถควบคุมสิ่งตางๆ ท่ีกำหนดสุขภาพของเขา ท้ังน้ีตองใชชายกับหญิง อยางเทาเทียม
กันดวย 5. การไกลเกลี่ย (Mediate) สิ่งที่ไดมาเพื่อสุขภาพที่ดี มิไดเกิดจากภาคสุขภาพแตฝายเดียวเสมอไป อุปสงค
ทางการสงเสริมสุขภาพ ตองการปฏบัติการประสานกัน โดยสวนที่เกี่ยวของทั ้งหมด คือ โดยรัฐบาล ภาคสุขภาพ              
ภาคสังคม ภาคเศรษฐกิจ โดยองคกรที่มิใชรัฐ โดยองคกรทองถิ่น โดยภาคอุตสาหกรรม และโดยสื่อ ประชาชนทุกหมู
เหลามีความเก่ียวของกัน ในฐานะปจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน นักวิชาชีพ กลุมสังคม และบุคลากรทางสุขภาพ    
มีความรับผิดชอบสำคัญ ในการไกลเกลี่ยระหวางกลุมผลประโยชนตางๆ ในสังคม เพื่อผลดีตอสุขภาพ และจำแนกวิธี
ปฏิบัติ ในการสงเสริมสุขภาพออกเปน 5 ประเภท 1. การสรางนโยบายสาธารณสุขเพื ่อสุขภาพ (Build Healthy 
Public) นโยบายสงเสริมสุขภาพมีวิธีการท่ีหลากหลายแตสอดคลองสนับสนุนกัน โดยผูกำหนดนโยบายจะตองคำนึงถึง
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ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นตอสุขภาพเปนสำคัญ 2. การสรางสรรคสิ่งแวดลอมที ่เอื ้อตอสุขภาพ (Create Supportive 
Environment) สงเสริมใหคนและสิ่งแวดลอมอยูรวมกันอยางเก้ือกูลและสมดลุ ถือวาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ัว
โลกเปนภารกิจรวมกันของประชากรโลก เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิต การทำงาน การพักผอนใหมีสุขภาวะท่ีดี
และปลอดภัยโดยไมทำลายสิ่งแวดลอม 3. การเสริมสรางกิจกรรมชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthen Community Action) 
เปนการสนับสนุนใหชุมชนพ่ึงตนเองได โดยชุมชนเปนผูตัดสินใจและจัดการมีการระดมทรัพยากรและวัตถุภายในชุมชน 
ทั ้งนี ้ชุมชนจะตองไดรับขอมูลขาวสาร โอกาส การเรียนรูและแหลงทุนสนับสนุน 4. การพัฒนาทักษะสวนบุคคล 
(Develop Personal Skills) การสงเสริมสุขภาพโดยการสนับสนุนในเร่ืองการพัฒนาบุคคลและสังคม ดวยการใหขอมูลขาวสาร 
การศึกษาเพ่ือสุขภาพและการเสริมทักษะชีวิตในการจัดการท่ีดีเพ่ือปองกันและควบคุมสุขภาพของตน 5. การปรับเปลี่ยน 
ระบบบริการสุขภาพ (Reorient Health Services) การจัดระบบบริการสาธารณสุขในการสงเสริมสุขภาพ เปนความ
รับผิดชอบรวมกันระหวางบุคคล ชุมชน และบุคลากรสาธารณสุข สถาบันบริการสาธารณสุขและรัฐบาล ซึ่งจะตอง
ทำงานรวมกันเพื่อมุงไปสูสุขภาพของประชาชน ในการปรับเปลี่ยนบริการสาธารณสุขจำปนตองใหความสำคัญในดาน
การวิจัยทางสาธารณสุข หลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรสาธารณสุขสาขาตาง ๆ  เพ่ือปรับเปลี่ยนเจตคติ โดยมองปญหา
ของปจเจกบุคคลไปสูการมองปญหาในองครวม (หทัย ชิตานนท, 2541) 

 
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพของแพนเดอร 

แบบจำลองการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร (Pender, 2011) มีพื ้นฐานมาจากแนวคิดดานการคิดรู           
ซ่ึงประกอบดวย ความคาดหวังตอผลลัพธของการปฏิบัติพฤติกรรม (Outcome expectancies) จากการใหทฤษฎีการ
ใหคุณคาความคาดหวัง และความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Self – efficacy expectancies) จากทฤษฎี
เรียนรูทางปญญาสังคม นอกจากน้ีการพัฒนาแบบจำลองการสงเสริมสุขภาพไดพัฒนามาจากการสังเคราะหผลการวิจัย
ตาง ๆ  ที่เกิดจากการทดสอบแบบจำลองโดยการศึกษาตัวแปรหรือมโนทัศนยอย ๆ  ในแบบจำลอง ซึ่งแบบจำลองที่ได
ปรับปรุงในป ค.ศ. 2006 น้ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางมโนทัศนตาง ๆ ท่ีสามารถอธิบาย
ปรากฏการณท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีทำใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ รวมท้ังแนวทางในการ
สรางสมมติฐานสำหรับการนำไปทดสอบหรือการทำวิจัยตลอดจนผสมผสานผลงานวิจัยตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับมโนทัศนใน
แบบจำลองการสงเสริมสุขภาพ 

มโนทัศนหลักของแบบจำลองสงเสริมสุขภาพ ประกอบดวย 3 มโนทัศนหลัก ไดแก ลักษณะเฉพาะและ
ประสบการณของบุคคล ความคิดและอารมณตอพฤติกรรมและพฤติกรรมผลลัพธ โดยอธิบายปจจัยท่ีมีความสำคัญหรือ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (Pender, 2011) ดังน้ี  

1. ลักษณะเฉพาะและประสบการณของบุคคล (Individual characteristics and experiences) ประกอบไป
ดวยพฤติกรรมท่ีเก่ียวของ (Prior related behavior) ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) ไดแก ปจจัยดานชีววิทยา 
ไดแก อายุ ดัชนีมวลกาย สภาวะวัยรุน สภาวะหมดระดู ความจุปอด ความแข็งแรงของรางกาย ความกระฉับกระเฉง 
และความสมดุลของรางกาย ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก ความมีคุณคาในตนเอง แรงจูงใจในตนเอง การรับรูภาวะสุขภาพ
ของตนเอง และปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม ไดแก สัญชาติ ชาติพันธุวรรณนา วัฒนธรรม การศึกษา และสถานะทาง
สังคมเศรษฐกิจโดยปจจัยสวนบุคคลดังกลาวมีอิทธิพล  

2. ความคิดและอารมณตอพฤติกรรม (Behavior – specific cognition and affect) เปนมโนทัศนหลักใน
การสรางกลยุทธ/กิจกรรมพยาบาล เพื่อสรางแรงจูงใจใหบุคคลมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง              
มโนทัศนหลักน้ีประกอบดวยมโนทัศนยอยท้ังหมด 5 มโนทัศน ดังน้ี 
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 2.1 การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived benefits of action) เปนความเชื่อ
ของบุคคลโดยคาดหวังประโยชนท่ีจะไดรับภายหลังการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ อาจจะเปนท้ังประโยชนภายนอกและ
ภายใน ยกตัวอยางเชน ประโยชนจากภายใน เชน การเพ่ิมความตื่นตัว หรือการลดความรูสึกเม่ือยลา สวนประโยชนจาก
ภายนอกน้ัน เชน การไดรับรางวัลเงินทองหรือความเปนไปไดของการมีปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีเกิดจากผลของการปฏิบัติ
พฤติกรรม ในระยะแรกน้ันประโยชนจากภายนอกจะเป นท่ีรับรูมากกวา แตประโยชนภายในน้ันจะสงผลใหเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติพฤติกรรมอยางตอเน่ืองมากกวา ขนาดของความคาดหวังและความสัมพันธชั่วคราวของประโยชนของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน  

2.2 การรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม (Perceived barriers to action) เปนความเชื่อหรือ
การรับรูถึงสิ่งขัดขวางที่ทำใหบุคคลไมสามารถปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ซึ่งอุปสรรคดังกลาวประกอบดวย 
อุปสรรคภายในและภายนอกของบุคคล อุปสรรคภายใน ไดแก ความขี้เกียจ ความไมรู ไมมีเวลา ไมพึงพอใจ ถาตอง
ปฏิบัติพฤติกรรมและความเขาใจผิดเก่ียวกับพฤติกรรม เปนตน อุปสรรคภายนอก ไดแก สถานภาพทางเศรษฐกิจ ขาด
แคลนสิ่งเอ้ืออำนวยในการปฏิบัติพฤติกรรม เชน คาใชจายสูง การรับรูวายาก สภาพอากาศ และความไมสะดวก เปนตน 

 2.3 การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived self-efficacy) การรับรูความสามารถของตนเอง 
หมายถึงความเชื่อมันของบุคคลเก่ียวกับความสามารถของตนเองในการบริหารจัดการและกระทำพฤติกรรมใดๆ ภายใต
อุปสรรคหรือสภาวะตางๆในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ   

2.4 ความรูสึกท่ีมีตอพฤติกรรม (Activity-related affect) เปนความรูสึกในทางบวกหรือลบท่ีเกิดขึ้น
กอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติพฤติกรรม การตอบสนองความรูสึกน้ีอาจมีนอย ปานกลาง หรือ มาก   

2.5 อิทธิพลระหวางบุคคล (Interpersonal influences) เป นพฤติกรรม ความเชื่อ หรือทัศนคติของ
คนอ่ืนท่ีมีอิทธิพลตอความคิดของบุคคล ไดแก ครอบครัว (พอ แม พ่ี นอง) เพ่ือน และบุคลากรทางสุขภาพ  

2.6 อิทธิพลจากสถานการณ (Situational influences) เปนการรับรูและความคิดของบุคคลเก่ียวกับ
สถานการณหรือบริบทที่สามารถเอื้อหรือขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ อิทธิพลสถานการณที่มีตอ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ หมายความรวมถึง การรับรูเงื่อนไขท่ีมาสนับสนุน ความตองการ และความราบร่ืนสุขสบาย
ของสภาพแวดลอมในการปฏิบัติพฤติกรรม  

3. พฤติกรรมผลลัพธ (Behavioral outcome) การเกิดพฤติกรรมผลลัพธ ประกอบดวย 3 อยาง ไดแก  
3.1 ความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติพฤติกรรม (Commitment to a plan of actions) เปนกระบวนการคิด

รูท่ีประกอบดวยความตั้งใจท่ีจริงจังท่ีจะกระทำพฤติกรรมซ่ึงสอดคลองกับเวลา บุคคล สถานท่ี โดยอาจทำรวมกับผูอ่ืน  
3.2 ความจำเปนและทางเลือกอื่นที่เกิดขึ้น (Immediate Competing Demands and Preferences) 

เปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นและมีความสัมพันธกับบุคคลปฏิบัติหรือไมปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพได  
3.3 พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (Health-Promoting Behavior) เปนตัวบงชี้โดยตรงตอการผลลัพธ

ทางสุขภาพท่ีประสบผลสำเร็จ ประกอบดวยพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 6 ดาน ดังน้ี 
- ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ (Health responsibility) เปนการเอาใจใสตอสุขภาพของตนเอง

ของบุคคล โดยสามารถดูแลสุขภาพและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง รวมถึงการแสวงหาขอมูล
และความรูที่เปนประโยชน มีการใชระบบบริการสุขภาพและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและของมึนเมาเพื่อสงเสริมใหตนเอง
ปลอดภัยจากสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
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- ดานกิจกรรมและการออกกำลังกาย (Physical activity) เปนการเคลื่อนไหวกลามเนื้อและสวน
ตางๆ ของรางกายที่ตองใชพลังงาน รวมถึงการออกกำลังกายและทํากิจกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันแตละวัน            
โดยคํานึงถึงสุขภาพของตนเองเปนสําคัญ โดยประเมินถึงวิธีการและความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายของบุคคล 
รวมทั้งการคงไวซึ่งความสมดุลของรางกายในการทํากิจกรรมตางๆ พฤติกรรมออกกำลังกายตามแนวคดิของเพนเดอร
ครอบคลุมการพักผอนและสันทนาการดวย 

- ดานโภชนาการ (Nutrition) เปนการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ลักษณะนิสัย ในการ
รับประทานอาหารและการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมกับความตองการของรางกายเพ่ือใหไดรับสารอาหรครบท้ัง  
5 หมู และมีคุณคาทางโภชนาการ 

- ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal relation) เปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกถึง
ความสามารถ และวิธีการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงจะทําใหตนเองไดรับประโยชนในการไดรับการสนับสนุนตาง ๆ  
เพ่ือชวยแกไขปญหาหรือสถานการณตาง ๆ 

- ดานการพัฒนาทางจิตวิญญาณ (Self-actualization or Spiritual Growth) เปนกิจกรรมท่ีกระทํา
เพื่อแสดงออกเกี่ยวกับการใหความสําคัญของชีวิต การกําหนดจุดมุงหมายหรือวางแผนในการดําเนินชีวิต มีความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ ซึ่งประกอบไปดวย ขอคําถามจากแบบวัดแบบ
แผนการดําเนินชีวิตและนิสัยสุขภาพดานความสําเร็จในชีวิตของตนเองและการมีจุดหมายในชีวิต  

- ดานการจัดการกับความเครียด (Stress management) เปนพฤติกรรมท่ีบุคคลกระทําเพ่ือชวยให
ตนเองไดผอนคลายความเครียด โดยมีการแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม มีการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และมี
การพักผอนอยางเพียงพอ ความเครียดเปนภาวะของอารมณหรือความรูสึกท่ีเกิดขึ้นเม่ือเผชิญกับปญหาตาง ๆ ท่ีทําให
รูสึกไมสบายใจ 
 ตัวอยางงานวิจัยที่ใชการสงเสริมสุขภาพของแพนเดอร “ประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ
สำหรับผูปวยเบาหวานในชุมชนบานหนองนาสราง จังหวัดรอยเอ็ด” (ธัญลักษณ ตั้งธรรมพิทักษ, 2562) เปนการศึกษา
กึ่งทดลอง กลุมตัวอยางทั้งหมด 20 ราย กลุมเดียววัดกอนและหลังไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพที่ประยุกตใช
แบบจำลองการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร เปนระยะเวลา 12 สัปดาห ผลการศึกษา: พบวา ผูปวยเบาหวานที่ไดรับ
โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ หลังไดรับโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ (M=4.21, SD=0.42) ผูปวยเบาหวานมี
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพดีขึ้นกวากอน ไดรับโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ (M=2.64, SD=0.76) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .001 (t = 24.10, p<.001)มีคาเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) หลังเขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ
ลดลงกวากอนเขารวมโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ 

“คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลทุงขาวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม” 
(จันทนา สารแสง, 2561) เปนการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุท่ีเขารับ
การศึกษาและไมไดเขารวมกิจกรรมในโรงเรียนผูสูงอายุ จำนวน 184 คน เขารวมกิจกรรมในโรงเรียนผูสูงอายุ จำนวน 
84 คน ไมเขารวมกิจกรรมในโรงเรียนผูสูงอายุ จำนวน 100 คน ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมใน
โรงเรียนผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตในดานความสัมพันธทางสังคมสูงสุด สวนผูสูงอายุท่ีไมเขารวมกิจกรรมในโรงเรียน
ผูสูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจสูงสุด พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมในโรงเรียน
ผูสูงอายุอยูในระดับสูงทุกดาน สวนพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุท่ีไมเขารวมกิจกรรมในโรงเรียนผูสูงอายุอยูใน
ระดับสูง ยกเวนดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ในสวนการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุพบวา ผูสูงอายุท่ี
เขารวมกิจกรรมและไมเขารวมกิจกรรมในโรงเรียนผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตในดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธ
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ทางสังคมและดานสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิติ(p-value = 0.001, 0.002, ≥ 0.0001 และ 0.002 
ตามลำดับ เมื ่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผู สูงอายุพบวา มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานความ
รับผิดชอบตอสุขภาพ ดานการออกกำลังกาย ดานโภชนาการ ดานการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ดานการพัฒนาจิตวญิ
ญาณ และดานการจัดการกับความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสำคญัทางสถิต ิ(p-value = ≥0.0001, 0.002, ≥0.0001, 
0.001, ≥0.0001และ ≥0.0001 ตามลำดับ) 

อีวา เจน ดูโบส (Eva Jean Dubois. 2006) ไดรายงานผลการศึกษาวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเซารอสีเทรน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 1,752 คน พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 37.6 เพศหญิงรอยละ 62.4 มีวิถีชีวิต
การสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดในแตละดานของวิถีชีวิตการสงเสริมสุขภาพ
ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานความรับผิดชอบตอสุขภาพ ดาโภชนาการ ดานกิจกรรมทางดานรางกาย ดานการจัดการกับ
ความเครียด ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล และดานการพัฒนาดานจิตวิญญาณ พบวาคะแนนเฉลี่ยท่ีมีคาสูงสุด ไดแก 
ดานการพัฒนาจิตวิญญาณและดานปฏสิัมพันธระหวางบุคคล สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการรับผิดชอบตอ
สุขภาพ กลุมตัวอยางไดคะแนนเฉลี่ย ดานการบริโภคอาหาร ดานกิจกรรมทางกาย และดานการรับผิดชอบตอสุขภาพ 
ดานการบริโภคอาหาร และดานจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังพบวาตัวแปรที่สามารถทํานายวิถีชีวิตการสงเสริมสุขภาพ 
ไดแก เพศ ดัชนีมวลกาย การสูบบุหรี่ สาขาวิชาที่ศึกษา การสูบบุหรี่และคาดัชนีมวลกายเปนปจจัยดานลบตอวิถีชวิีต
การสงเสริมสุขภาพ นักศึกษาท่ีมีอายุมากและนักศึกษาท่ีศกึษาอยูในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ มีคาคะแนนเฉลี่ยสงู
กวานักศึกษาท่ีมีอายุนอยและอยูในสาขาอ่ืน ๆ ท่ีไมเก่ียวของกับสุขภาพ 

Jeon, et al., 2010 โมเดลทำนายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของเด็กอวนวัยเรียนในประเทศเกาหลี โดยใช
โมเดลสมการโครงสรางและกำหนดตัวแปรท่ีสำคัญสำหรับทำนายพฤติกรรมมสงเสริมสุขภาพ มีตัวแปรแฝงหรือตัวแปร
โครงสราง 8 ตัว ไดแก Previous health behavior, Self-esteem, Perceived benefit, Perceived barrier, Perceived 
self-efficacy, Activity-related affect, Social support, Commitment to a plan of action ใชทำนายตัวแปรตาม 
คือ Health promotion behavior เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากตัวอยางนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 365 คน 
จากโรงเรียน 13 แหง ในจังหวัด Jeonbuk ประเทศเกาหลี และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม AMOS ผลการศึกษา
พบวาโมเดลท่ีเสนอมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ตัวแปร Previous health behavior, Perceived self-efficacy 
และ Commitment to a plan of action มีอิทธิพลโดยตรงตอตัวแปรพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพสำหรับตัวแปร 
Perceived barrier และ Activity-related affect มีอิทธิพลโดยออมตอตัวแปรพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยผานตัวแปร 
Commitment to a plan of action ปจจัยทั้งหมดสามารถทำนายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของเด็กอวนวัยเรียน           
ในประเทศเกาหลีไดรอยละ 75.3 

การนำเอารูปแบบการสงเสริมสุขภาพของแพนเดอรไปใช ควรคำนึงถึงปจจัยตอไปนี้ เนื่องจากรูปแบบการ
สงเสริมสุขภาพของแพนเดอร มีตัวแปรหลายตัวท่ีใชอธิบายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของบุคคล โดยมีขอท่ีควรพิจารณา 
14 ขอ (Pander, et al., 2011) ดังน้ี 1. พฤติกรรมเดิมท่ีเก่ียวของมีอิทธิพลตอความเชื่อ อารมณ และพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ 2. บุคคลมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติพฤติกรรมตอเม่ือเขาเห็นประโยชนของการปฏิบัตน้ัิน 3. การรับรูอุปสรรคเปน
ปจจัยที่ลดความมุงมั่นตอแผนการกระทำและมีอิทธิพลโดยออมตอการปฏิบัติพฤติกรรมจริงโดยผานความมุงมั่นตอ
แผนการกระทำ (เปนตัวแปรกลาง) 4.การรับรูความสามารถตนเองสงผลในการเพ่ิมความมุงม่ันตอแผนการกระทำและ
การปฏิบัติพฤติกรรม 5. การรับรูความสามารถตนเองที่สูงขึ้น จะชวยลดการรับรูอุปสรรคในการกระทำพฤติกรรม
สุขภาพเฉพาะเรื่องลง 6. เมื่อรูสึกที่จะปฏิบัติพฤติกรรมสูงขึ้น จะสงผลใหมีการรับรูความสามารถตนเองสูงขึ้นดวย           
7. เมื่อความรูสึกที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสูงขึ้น โอกาสที่ความมุงมั่นในแผนการกระทำจะเพิ่มสูงขึ้นดวย 8. บุคคลมี
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ความมุงม่ันในแผนการกระทำเพ่ิมขึ้น เม่ือเห็นแบบอยางพฤติกรรม ความคาดหวังของการเกิดพฤติกรรมและแหลงความ
ชวยเหลือสนับสนุนตอพฤติกรรม 9. ครอบครัว กลุมเพ่ือน และผูใหบริการดานสุขภาพ คือแหลงขอมูลบุคคลท่ีสำคัญท่ีมี
อิทธิพลในการเพ่ิมหรือลดความมุงม่ันในแผนการกระทำในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 10. อิทธิพลสถานการณ
ภายใตบริบทสิ่งแวดลอมภายนอก สามารถเพิ่มหรือลดความมุงมั่นในแผนการกระทำในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ 11. เม่ือความมุงม่ันในแผนการกระทำเฉพาะเร่ืองสูงขึ้น มีสวนผลักดันใหมีการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา 12. ความมุงมั่นในแผนการกระทำจะลดพฤติกรรมตามเปาหมายลง เมื่อบุคคลมีความ
ตองการกระทำในเร่ืองอ่ืนในขณะน้ันสูงกวาความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติพฤติกรรมตามเปาหมาย 13. ความมุงม่ันในแผนการ
กระทำจะลดพฤติกรรมตามเปาหมายลง เม่ือมีกิจกรรมอ่ืนท่ีนาสนใจมากกวาหรือชอบมากกวาการปฏิบัติพฤติกรรมตาม
เปาหมาย 14. บุคคลสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนรู อารมณ อิทธิพลระหวางบุคคล และอิทธิพลสถานการณ เพื่อเปน   
สิ่งกระตุนสนับสนุนในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 

จุดแข็ง : รูปแบบการสงเสริมพฤตกิรรมของแพนเดอรน้ันงายตอการเขาใจ แตมีความซับซอนในโครงสรางของโมเดล 
จุดออน : กรอบแนวคิดประกอบดวยหลายแนวคิด ซ่ึงอาจทำใหเกิดความสับสนได 
 

สรุป  
แบบจำลองการสงเสริมสุขภาพของแพนเดอร เปนการผสมผสานระหวางศาสตรทางการพยาบาลและทฤษฎี

ปญญาสังคม (social cognitive theory) เพื่อใชอธิบายพฤติกรรมของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 
ใชไดในทุกกลุมอายุ ทั้งในคนปกติที่มีภาวะสุขภาพดี ในกลุมเสี่ยงและกลุมที่เปนโรค การนำแบบจำลองการสงเสริม
สุขภาพไปประยุกตใชน้ัน จะชวยสงเสริมการปรับพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของประชาชนกลุมตาง ๆ เพ่ือลดภาวะเสี่ยง
ตาง ๆ และนำไปสูการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม การนำรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของแพนเดอร
ไปใชควรทำความเขาถึงปจจัยของบุคคลวามีความสำคัญตอการศึกษา ดังน้ี 1. มนุษยทุกคนมีเปาหมายสุขภาพที่ดี               
2. บุคคลสามารถทำความเขาใจจุดออน จุดแข็ง เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง 3. บุคคลจะพยายามรักษาความ
สมดุลของตนกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 4. บุคคลตองการหาวิธีการที่ดีเพื่อนำพาตนเองไปสูการมีสุขภาพที่ดี                
5. รางกาย อารมณ สังคม มีความสัมพันธกันและมีผลตอการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ 6. บุคลากรทางสุขภาพถือเปน
องคประกอบภายนอกท่ีสำคัญตอการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ 7. การเปลี่ยนมุมมองตอตนเองระหวางบุคคลสิ่งแวดลอมมี
สวนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 

 
ขอเสนอแนะ 
 การนำแบบจำลองการสงเสริมสุขภาพไปประยุกตใชน้ัน จะชวยสงเสริมการปรับพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของ
ประชาชนกลุมตาง ๆ เพ่ือลดภาวะเสี่ยงตาง ๆ และนำไปสูการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมน้ันควรมี 

1. การประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลในดานตาง ๆ กอน  
2. สรุปขอมูลจากการประเมิน เพ่ือสรางกิจกรรมในสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  
3. มีการระบุเปาหมายสุขภาพและพฤติกรรมท่ีตองการเปลี่ยนแปลง  
4. กำหนดกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ รวมถึงพิจารณาระบบสนับสนุนตาง ๆ  แสดงใหเห็นประโยชนของการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สรางแรงจูงใจและแสดงใหเห็นถึงความจำเปนในการปฏิบัติพฤติกรรม 
5. การวางแผนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีมาจากฐานความชอบ ภายใตระยะของการเปลี่ยนแปลงองคความรู 

ทางวิทยาศาสตรและหลักฐานเชิงประจักษเก่ียวกับวิธีการท่ีเลือก 
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ทคนลยี฿หม อาหาร ความขຌมขใง ละมะรใง 
 
New Technology, Nutrition, Hardiness and Cancer 
 
ผูຌวิจัย   กมลมาลย์  วิรัตน์ศรษฐสิน 
 

บทคัดยอ 
ทศวรรษทีไผานมาเดຌมีวิวัฒนาการทางการพทย์ขัๅนสูง นานทคนลยีทีไมีความจ าพาะตอซลล์มะรใงบบ

บาดผลลใก เมตຌองผาตัด ท าลายซลล์มะรใง เมท าลายนืๅอยืไอขຌางคียง ความปลอดภัยสูง ผลขຌางคียงตไ า ฿ชຌวลา฿น
การรักษาสัๅนโ ความมนย าสูง ภาวะทรกซຌอนนຌอย ละหัว฿จส าคัญ฿นการรวมรักษารคมะรใงขึๅนอยูกับสภาวะสขุภาพ
ละการดูลตัวอง กຌเขภาวะการอักสบรืๅอรังซึไงป็นวิกฤตของกระบวนการกิดรคมะรใง ควบคุมอาหารป็นพิศษ
ตลอดชีวิต…ครัๅงหนึไงทีไสามารถควบคุมอาหารเดຌ การบริภคทีไถูกตຌองจะกลายป็นนิสัย฿นทีไสุด ตลอดจนการผชิญกับ
มะรใงอยางกลຌาหาญละขຌมขใงิHardinessี อยูอยางมีสติกຌาวผานความทุกข์ ยอมรับความจใบปຆวย฿หຌป็นสิไงทຌาทาย
บนพืๅนฐานของความรัก พลังขับคลืไอนทุกยางกຌาวของชีวิตกับมะรใง กຌาวผานความทุกข์ละรับผิดชอบความรูຌสึกตนอง
เดຌอยางขใงกรง ละด านินชีวิตตอเป  

 
ค าส าคัญ : ทคนลยีบบบาดผลลใก อาหาร ความขຌมขใง มะรใง 
 
Abstract 

The last decade has advanced evolution of medicine. Nanotechnology could be 
selectively directed to cancer cells of a minimally invasive surgical technique. Destroy cancer 
cells, does not damage surrounding tissue with be safety, low side effects, operation in a short 
time, high precision and few complications. The key to cancer treatment depends on health 
conditions, taking care of yourself, solving chronic inflammation which is a crisis of 
pathogenesis, and Specially controlled food throughout one's life ... once being able to control 
food, proper food consumptions will eventually become a habit. Including coping with cancer 
courageously and hardiness, live consciously and through suffering. Accepting illness as a 
challenge based on love, the power to drive every step of life with cancer, through suffering 
and being accountable with hardiness. Keep calm and carry on living. 

 
KeyWord : minimally invasive surgical technique, Nutrition, Hardiness, Cancer 
 

บทน า 
มะรใงกิดจากการปลีไยนปลง DNA บนยีนทีไท าหนຌาทีไควบคุมการบงตัว ปງองกันละฟื้นฟู DNA เม฿หຌ

สียหาย/กลายพันธุ์ มะรใงตละชนิดมีความผิดปกติของต าหนงพันธุกรรมกอมะรใงตกตางกัน  มืไอดีอในอ฿นซลล์
สียหายเมเดຌรับการฟื้นฟู อาจกิดการบงตัวบบควบคุมเมเดຌกลายป็นซลล์มะรใง ิRobert A. Weinberg, โเแไี 
ซลล์ทีไกลายพันธุ์จะปรากฏอาการ 5 – 7 ปท า฿หຌซลล์มะรใงพรกระจายเปบริวณกวຌางเปตามกระสลือดละ           
ตอมนๅ าหลือง ิรูปทีไ 1) 
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นวัตกรรมการรักษามะรใง ิรูปทีไ โี นวคิด฿หม ทคนลยี฿หม บนพืๅนฐานหลักวิทยาศาสตร์ ประสิทธิภาพสูง 
ป็นการรักษาดຌวยทคนิคบบฉพาะจุด เมตຌองผาตัด ฿ชຌการสอดขใม ิProbe) ผานผิวหนังเปยังกຌอนนืๅอดຌวยการน าทาง
ของอัลตราซาวด์หรือซีทีสกน ฿ชຌยาระงับความรูຌสึก ิConscious sedation) เมมีการวางยาสลบ ท าลายซลล์มะรใง
บบถาวร นืๅอยืไอปกติถูกท าลายนຌอย ลดความสีไยงของการกลับป็นซๅ ากรณีทีไเมสามารถผาตัดเดຌสมบรูณ์ความยากงาย
ของการรักษาขึๅนกับอวัยวะทีไป็น ความปลอดภัยสูง ฿ชຌวลา฿นการรักษาสัๅนโ พักฟื้น 1-2 วันผลขຌางคียงตไ า ภาวะสียลือด 
การติดชืๅอ อาการทรกซຌอน นຌอยกวา 5% (ทีมพทย์ MDT, 2560) 

 

ทคนลยีบบบาดผลลใก ทางลือก฿หมส าหรับการรักษารคมะรใง  
1. การผาตัดดຌวยความยใน ิCryosurgery: Ar-He Knife) ิรูปทีไ ใี ป 1998 ผานการรับรองจากองค์การ

อาหารละยาสหรัฐอมริกา ิFDA) ป 2000 ผานการรับรองมาตรฐาน CE จากสหภาพยุรป ปัจจุบัน฿ชຌป็นนวการ
รักษารคมะรใงของ NCCN Clinical Practice Guideline in Oncology สหรัฐอมริกา 

หัวขใมปลอยกຍาซ (Ar-He) อยางรวดรใว มืไอหัวขใมปลอยอาร์กอน (Ar) ท า฿หຌอุณหภูมินืๅอยืไอกຌอนมะรใงลดลง 
–120° ถึง –165°C ฿น 10 วินาทีกลายป็นกຌอนนๅ าขใง (ice ball) ซลล์มะรใงอยู฿นสภาพขาดลือดกับ O2 ขใงตัวตายเป 
มืไอหัวขใมปลอยฮีลียม (He) รง฿หຌอุณหภูมิของกຌอนมะรใงสูงถึง 20-40°C (ice crystals) ท า฿หຌซลล์มะรใงตก฿นทีไสุด
ละคอยโสลายเป รางกาย฿ชຌวลา฿นการขับกຌอนมะรใงทีไฝຆอ แ-ๆ ดือน ิNational Cancer Institute, โเเใ) 

2. การจีๅกຌอนนืๅองอกดຌวยมีดนาน (NanoKnife:Irreversible Electroporation) (รูปทีไ  4) ป 2555 
องค์การอาหารละยาสหรัฐอมริกา ิFDA) อนุมัติ฿หຌ฿ชຌมีดนานทางคลินกิ ละป 2558 รัฐบาลจีนอนุญาต฿หຌ฿ชຌมีดนาน
฿นการรักษาผูຌปຆวย ทคนิคการสลายนืๅองอกทงขใมปลอยจังหวะคลืไนรงดันดຌวยกระสเฟฟງาความตางศักย์สูง
ิirreversible electro- poration) ฿นระดับ microseconds ยืไอหุຌมซลล์ทะลุป็นรูขนาดลใกิnanopores) ท าลาย
ความสมดุลภาย฿นซลล์ ท า฿หຌซลล์ตายบบธรรมชาติ ิapoptosis) เมท าลายนืๅอยืไอขຌางคียง 

3. คมีบ าบัดฉพาะทีไผานหลอดลือดดง (Transcatheter arterial chemoinfusion) (รูปทีไ 5) การ฿หຌ
ยาคมีบ าบัดตอตຌานมะรใงตามสายพันธุ์ผานทางสายสวนหลอดลือดดงิFemoral Artery) เปยังซลล์มะรใงดยตรง 
฿ชຌครืไอง อกซรย์ระบบหลอดลือดรวมกับการถายภาพทึบรังสี (Digital subtraction angiography & Fluoroscope) 
สรຌางภาพน าทางระหวางหัตถการ ความขຌมขຌนของยาสูงกวา฿หຌผานสຌนลือดด า 2-8 ทาละคงอยู฿นนืๅองอกเดຌนาน 
ตละครัๅงหางกัน ๆ สัปดาห์ ท า฿หຌกຌอนนืๅอขาดอาหาร ยับยัๅงมะรใงเม฿หຌจริญติบตละพรกระจาย ความปลอดภัยสูง 
ผลขຌางคียงตไ า ละภาวะทรกซຌอนนຌอย รางกาย ฟื้นฟูเดຌรใว ิKim, 2009) 

4. การอุดสຌนลือดของนืๅองอก (Embolization: HepaSphere) ิรูปทีไ 6) HepaSphere อนุภาคน าสงยา
ขนาดลใก ดูดซึมยาเดຌตใมทีไ ปลีไยนลักษณะตามหลอดลือด สามารถอุดสຌนลือดฝอยของนืๅองอกเดຌดี  ิTalal, et al, 
โเแ5: ้5็-้ๆ5ี มืไอฝังขຌาเปฉพาะบริวณนืๅอยืไอของกຌอนนืๅองอกจะปลอยยาป็นวลา 2 สัปดาห์อยางตอนืไอง 
ยืดวลา฿นการก าจัดกຌอนนืๅอเดຌตใมทีไ ท า฿หຌกຌอนนืๅองอกขาดออกซิจน สารอาหาร ละตายลง 

5. การรักษาดຌวยอซน (Ozone therapy) ิรูปทีไ ็ี สภาวะทีไขาดออกซิจน฿นระดับซลล์ คือสภาวะทีไอืๅอ
ตอการกิดมะรใง ดังนัๅนการติมออกซิจนหรืออซนบ าบัด ออกซิจนอะตอมดีไยว ิSinglet Oโี จับกับปรตีนทีไผนัง
ซลล์มะรใง (Warburg, 1956) ปริมาณออกซิจนทีไพิไม฿นลือด ชวยปรับการเหลวียน฿นหลอดลือดฝอยของนืๅองอก 
พิไมการตอบสนองกับคมีบ าบัดละรังสีรักษา ปริมาณออกซิจนทีไพิไม฿นนืๅอยืไอ กระตุຌนซลล์ภูมิคุຌมกันละการท างาน
ของมใดลือดขาว฿นการก าจัดซลล์ มะรใง ยับยัๅงการบงตัวของซลล์มะรใง ละสริมการผาผลาญการขับถายยาคีม 
ปງองกันละลดผลขຌางคียงของรังสีละคมีบ าบัด ิUdezue, 2018) 
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6. การผาตัดดຌวยคลืไนความถีไวิทยุ (Radio Frequency Ablation) (รูปทีไ ่) พลังงานคลืไนวิทยุความถีไสูง
สงผล฿หຌเอออนภาย฿นซลล์ทีไสัมผัสกับขัๅวเฟฟງา ิelectrode) สัไนสะทือน กิดความรຌอนมากกวา ๆเ°C ผกระจาย
ฉพาะสวนกຌอน มะรใง ท า฿หຌปรตีน฿นซลล์ปลงสภาพ ิdenature) เขมันทีไหอหุຌมซลล์ ิlipid bilayer) ละยืไอหุຌม
ซลล์ถกูท าลาย ละซลล์ตาย ิMarc Friedman, โเเไี 

7. การ฿หຌความรຌอนจากคลืไนเมครวฟ ิMicrowave Thermal Ablation) (รูปทีไ  9) ขใมความรຌอน
เมครวฟ ิMicrowave antenna) ทีไมนย าละรวดรใวสงสนามมหลใกเฟฟງาความถีไสูงกระตุຌนอณูของนๅ า฿นนืๅอยืไอ
มะรใง฿หຌกิดการสัไนปลีไยนป็นพลังงานความรຌอนกระจาย฿นนืๅอยืไอบริวณกวຌางละอยูลึกภาย฿นรางกาย รักษาระดับ
อุณหภูมิทีไหมาะสม ิ60°C) ซลล์มะรใงถูกท าลายอยางถาวร ิprotein coagulative necrosis) ฿ชຌวลาสัๅน เมสงผล
กระทบตอซลล์ปกติ ภาวะ ทรกซຌอนตไ า ิMcTaggart& Dupuy, 2007; Yong-Song Guan. 2015) 

8. การฝังวัสดุกัมมันตรังสีเออดายน์-แโ5 ิRadioactive I-แโ5 seed implantation) (รูปทีไ 10) Iodine-แโ5 
การรักษาทีไมีความสีไยงทางรังสีตไ า ิlow-energy photons) ฿ชຌขใมทงน าฝังติดรอยรค ิBrachytherapy) ซลล์มะรใง
ทีไมีการบงตัวพิไมจ านวนตลอดวลา ท า฿หຌเวละดูดกลืนรังสี ิabsorbed dose) มากกวาซลล์ปกติ รังสีกมมาทีไผ
ออกมาอยางตอนืไองจะท าลายนืๅอยืไอของซลล์มะรใงอยางมนย า เมป็นอันตรายตอนืๅอยืไอดยรอบละคนรอบขຌาง
ิTimothy, โเแใ; OSEH, โเแ5ี  

การสลายตัว ิradioactive decay) ของ Iodine-125 ฿หຌรังสีพลังงานต ไาพียงพอตอการท าลายซลล์มะรใง
ปງาหมาย มีคาครึไงชีวิตยาว ิhalf life 5้.ไ วันี ความขຌมขຌนของพลัง฿นการผรังสีจะลดลงครึไงหนึไงละสลายตัวลดตไ าลง
จนหมดเป ละอ านาจทะลุทะลวงนืๅอยืไอ ิpenetrating power) นืๅอยืไอดยรอบ แ.็ ซม.เดຌรับปริมาณรังสีลดลง
ครึไงหนึไง ิhalf-value layer in tissue แ.็ cm) ขຌอปฏิบัติคือการ฿สสืๅอตะกัไวก าบังรังสี ิLead apron) ส าหรับผูຌปຆวยละ
ผูຌ฿กลຌชิด ละระยะหาง แ มตรป็นวลา โ ดือนหลังการฝังร ละระวังรังสีส าหรับดใกตไ ากวา แโ ปละหญิงมีครรภ์ 

8. ซลล์ภูมิคุຌมกันบ าบัด (Immune-Cell Therapy) (รูปทีไ 11) ทคนลยีของซลล์บ าบัดรค ิCell Medicine 
Tech- nology) ก าจัดซลล์มะรใงดຌวยซลล์ตัวอง ิautologous cells) น าลือดมาสกัดซลล์ Dendritic ิตัวกระตุຌน 
tumor killing lympho- cytesี ละ Lymphocytes พาะลีๅยงทีไหຌองทดลอง พิไมจ านวนซลล์ภูมิคุຌมกัน฿นการท าลาย
ซลล์มะรใง ิCIK: cytokine-induced killer cellี ฉีดกลับสูรางกาย ิDC-CIK: Dendritic cell-activated Cytokine-induced 
Killer cellsี (Schmidt Wolf, et al, 1999; Xiang Wang, et al, 2018) 

 

อาหาร ละ มะรใง 
  Hippocrates ิพ.ศ. 83-166) บิดาหงการพทย์ตะวันตก จง฿หຌอาหารท าหนຌาทีไป็นยาของทาน  

Thomas Alva Edison ิ1847-1931) ยอดนักประดิษฐ์ พทย์฿นอนาคตจะเม฿ชຌยา฿นการรักษา  
ตจะดูลคนเขຌดຌวยการควบคุมอาหารพืไอ฿ชຌ฿นการรักษาละปງองกันการจใบปຆวย (รูปทีไ 12) 

ภาวการณ์อักสบรืๅอรัง (Chronic inflammation)  
กระบวนการอักสบมใดลือดขาวสงสัญญาณ (Cell signaling) ฿หຌซลล์บงตัวสมานผล รวมทัๅงซลล์มะรใงบงตัว

อยางรวดรใวขຌาสูบริวณดยรอบ ป็นภาวะทีไมีอนุมูลอิสระปริมาณมาก กระบวนการตຌานอนุมูลอิสระ (Antioxidation)          
ของรางกายเมสามารถรักษาสมดุลเดຌ (Oxidative stress) กิดการท าลายครง สรຌางของซลล์ละดีอในอซึไงป็นวิกฤตของ
กระบวนการกิดรคมะรใง อาหารทีไตอบสนองตอภาวะการอักสบ กຌเขภาวะผิดปกติของมตาบอลิสม 6 ประภท            
ิรูปทีไ แใี คือ 
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1. สารตຌานอนุมูลอิสระ ิAntioxidants) กลเกปງองกันปฏิกิริยาออกซิดชันของลิพิด ิlipid oxidation)    
ชวย฿นการยับยัๅงกระบวนการอักสบ ิHalliwell, 2004) สาหตุทีไกอ฿หຌกิดพยาธิสภาพของมะรใง ละตຌานการกลายพันธุ์ 
ิAntimuta- gens) เดຌก สารพฤกษคมี ิPhytonutrientี ฿นผักละผลเมຌยับยัๅงปฏิกิริยาออกซิดชันของเขมันทีไยืไอ
หุຌมซลล์ ิMary, et al, 2014) สารฟนลิก ิPhenolic compounds) ฿นครืไองทศมีความสามารถ฿นการดูดซับอนุมูล
อิสระของออกซิจนอยู฿นระดับ สูงกวาผักละผลเมຌ ิCarocho& Ferreira, 2013) 

2. ลดนๅ าตาล ลดปฏิกิริยาเกลคชัไน ลด AGEs (Paraskevi& Markus, 2012) ซลล์มะรใง฿ชຌนๅ าตาลป็น
หลงพลังงานผานกระบวนการเกลคเลซิส ิGlycolysis) ดยเม฿ชຌออกซิจน กิดปฏิกิริยาเกลคชัไน  ิGlycation) 
นๅ าตาลเปกาะติดกับปรตีนของซลล์ตางโ เดຌสาร AGEs (Advanced Glycation End-Products) ท าลายคอลลาจน
สงผล฿หຌซลล์สืไอมสมรรถภาพ กระตุຌนการอักสบ ท า฿หຌรอบซลล์มะรใงมีภาวะป็นกรด ิLactate) ตัวรง฿หຌซลล์มะรใง
พรกระจาย ละการผาผลาญนๅ าตาล ิglucose) เดຌสารอนุมูลอิสระปริมาณมากกวาการผาผลาญสารคีตน ิketone) 
จากเขมันป็นพลังงาน ละซลล์ มะรใงเมสามารถ฿ชຌพลังงานจากคีตน ิKetogenic Diet ฿ชຌเขมันผานพลังงานคีตน
ทนคาร์บเฮดรต ละปรตีน฿นปริมาณปานกลางี การลดนๅ าตาลป็นการตัดสຌนทางอาหารของซลล์มะรใง  

3. ปรตีน ิProteinี ผูຌทีไป็นมะรใงตຌองการปรตีนมากกวาปกติ  นืไองจากรางกายมีการหลัไง cytokine 
ตอบสนองตอภาวะการอักสบ รวมทัๅงสารทีไนืๅองอกสรຌางิproteolysis-inducing factorี ท า฿หຌกิดการสลายปรตีน
จากกลຌาม นืๅอ ิprotein degradation) ปรตีนเมพียงพอทีไจะสรຌางมใดลือดขาว สงผลตอการรักษา การติดชืๅอ ละอัตรา
การรอดชีวิต ปรตีนทีไยอยเดຌกรดอะมินสามารถดูดซึมเป฿ชຌเดຌ  ิProtein Digestibility Corrected Amino Acid Score) 
สูงสุด 1.0 เดຌก นม ิCasien) เขขาวิAlbumin) ปลา ถัไวหลือง ิFAO, 1991) ละยกิร์ต ิprobiotic) หลงของจุลินทรีย์ 
ิLactobacillius sp.) สรຌางอนเซม์ยับยัๅงการพรกระจายจุลินทรีย์กอรคิHerbel, et al, 2013) 

4. อาหารอินทรีย์ิOrganic food) มีความป็นธรรมชาติเมผานการปรุงตง กระบวนการปรรูป การดัดปลง 
หรือตัดตงพันธุกรรมดຌวยวิธีการทางพันธุวิศวกรรม ิGMO) มีคุณคาทางภชนาการทีไคงความสมบูรณ์ละสมดุล 
ิcomplex com- pound) ท า฿หຌระบบภูมิคุຌมกันดีขึๅน ลดความสีไยงตอรค ิHoward, โเแแี 

5. การท าอาหาร (Cooking) ต ารับอาหารเทยตຌานมะรใง กงลียง กงสຌม กงปຆา กงหลือง ิสมศรี 
จริญ-กียรติกุล ละคณะ, 2545ี นๅ ามันหมูมีกรดเขมันชนิดอิไมตัว ิstearic acid) ความคงตัวสูง ลดปฏิกริยาออกซิจน
฿นอากาศ ิoxidation reaction) ลดการกิดอนุมูลอิสระ ทนตอความรຌอน หมาะส าหรับปรุงอาหาร สวนนๅ ามันพืชมี
กรดเขมันชนิดเมอิไมตัวสูง ผานกรรมวิธีท า฿หຌบริสุทธิ์ ฟอกสี ขจัดกลิไน เมคอยสถียร การทอดซๅ านๅ ามันตกตัวเดຌสารกอ
กลายพันธุ์ ิPolar Compound ละ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) มืไอปรุงอาหารรຌอนลยจุดกิดควันจะ
กิดสารอันตรายตอรางกาย ิPolar Compound) การทอด฿ชຌนๅ ามันทีไมีจุดกิดควันสูงิฝาขียว~1800Cี การผัด฿ชຌนๅ ามัน
ทีไมีจุดกิดควันตไ า ิฝาหลือง <170เCี ิThe Culinary Institute of America, 1996) นอกจากนีๅอาหารจานดวนอุดม
ดຌวยเขมันปรรูป ิTrans Fat) จากนๅ ามันเมอิไมตัวป็นเขมันอิไมตัว ิHydrogenation) (Martin, et al, 2007) ป็นเขมัน
ยอยสลายยาก กิดกระบวนการอักสบ฿นรางกาย ิNestel, 2014ี กระทรวงสาธารณสุข ิ2561ี เดຌประกาศ฿หຌเขมันท
รานส์ป็นอาหารทีไหຌามผลิต น าขຌา หรือจ าหนาย 

6. สมุนเพร (Herbal Medicine) มีฤทธิ์ยับยัๅงการอักสบ ยับยัๅงปฏิกิริยาออกซิดชัน ละป็นสารตຌานการ
กลายพันธุ์ ชน Flavonoid ฿นพลูคาว ิิRogerio, et al, โเเ็; Matsui, et al, โเเ5ี Curcumin ฿นขมิๅนชัน ิAggarwal 
& Harikumar, โเเ้ี Luteolin ละ Rosmarinic acid ฿นงาขีๅมຌอน ิOsakabe, et al, 2004ี Ginsenoside ฿นคัดคຌา 
ิHuang, แ้้้ี ละ Germanium สารหนีไยวน าออกซิจน สงผล฿หຌกิดภาวะทีไมีออกซิจนสมบูรณ์฿นนๅ ามันกระทียม 
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ิWarburg, แ้5ๆี การผาผลาญปลีไยนป็นพลังงานเดຌรใวกิดสารคีตน ซึไงมะรใงเมสามารถ฿ชຌป็นพลังงานเดຌ฿นนๅ ามัน
มะพรຌาว ิBryan, 2014) ชอดอกตัวผูຌกระตุຌนความอยากอาหารของงวงตาล ิมูลนิธิชีวิตเท, โ5ๆแี 
 
การลดความสีไยงตอรคมะรใง ิWorld Cancer Research Fund/ American Institute for Cancer Research, โเเ็ี 
1. สารกอมะรใง (Carcinogens)  

1.1 อาหารทีไปรุงดຌวยความรຌอนสูง ชน การทอดบบนๅ ามันทวม ความรຌอนสูง ิHeterocyclic Amine) ละ
การปຂ้ง ยาง รมควัน ิPolycyclic Aromatic Hydrocarbon) มันฝรัไงทอด ขนมปังกรอบ บิสกิต ิAcrylamide) 

1.2 นืๅอสัตว์ปรรูป มีสารกันบูด ิPotassium nitrate ดินประสิวี ชน นืๅอคใม กุนชียง เสຌกรอก บคอน 
2. ปัจจัยทีไกีไยวขຌอง ชน อาหารปนปื้อนสารคมี สียຌอมผຌา กลิไน รส สารฆามลง อาหารซดียมสูง อาหารหมักดอง 
ผงชูรส ิMonosodium glutamate) ท า฿หຌพทสซียมลดลง สงผลตอภูมิตຌานทาน ชืๅอรา ิAflatoxin) ฿นอาหารทีไกใบ
เวຌนาน฿นทีไรຌอนชืๅน อาหารสุกโดิบโ ละอลกอฮอล์ ิEthanol)  

 

ความขຌมขใง ิHealth related Hardinessี  
บุคคลทีไสามารถกຌาวผานความทุกข์ทรมานจากประสบการณ์การจใบปຆวย ยอมรับวาความจใบปຆวยป็นสวนหนึไง

ของชีวิต พยายามสูຌพืไอชีวิตของตนอง สามารถปรับตัวตอความครียดจากปัญหาสุขภาพ ิFlexibility and coping 
with health stressors) มีความกีไยวขຌองกับการด ารงอยู ิExistential theory) การผชิญปัญหา ิCoping) ละการ
ปรับตัว ิAdaptation) ประกอบดຌวยคุณลักษณะความขຌมขใงอดทนทางสุขภาพิPollock, 1989; นภาพร คงคาสวัสดิ์ 
ละคณะ, 2551ี 3 ประการ  

1. ความมีอ านาจควบคุมกีไยวกับสุขภาพิHealth related control) รับรูຌวาตนมีความสามารถจัดการ
ละมีความมัไน฿จทีไจะควบคุมภาวะสุขภาพเดຌอยางหมาะสม ตัวอยาง 

ศรัทธา คือรากฐานของพลังขับคลืไอนชีวิต฿หຌขຌามอุปสรรคละกຌาวเปสูสຌนทางทีไวางเวຌ 
ศาสนาป็นสิไงทีไควบคุมละประสานความสัมพันธ์฿หຌอยูรวมกันเดຌอยางปกติสุข 
2. ความทຌาทายกีไยวกับสุขภาพ ิHealth related challenge) สามารถประมินภาวะคุกคามสุขภาพเดຌ

อยางมีหตุผล ิReappraisal) เมรูຌสึกวาถูกคุกคาม/กดดัน ป็นอกาสมากกวาวิกฤติ ยอมรับละรียนรูຌสิไงตางโอยูสมอ          
มีความยืดหยุน มองลก฿นงดี ท า฿หຌสามารถประสบความส ารใจ฿นการปรับปลีไยนพฤติกรรม ตัวอยาง 

Albert Einstein…฿จกลางของอุปสรรคมีอกาสซอนอยู ิIn the middle of difficulty lies opportunityี 
รืไองลาชาวประมงญีไปุຆน ิL. Ron Hubbard, 1950ี…วิธีรกัษารสชาติความสด฿หมของนืๅอปลา ฿สปลาเวຌ฿นทຌงค ์

ลຌว฿สปลาฉลามลงเป ท า฿หຌบรรดาปลาสวน฿หญทีไรอดตายมีชีวิตชีวามากขึๅน ปลาเดຌผจญกับรืไองทຌาทาย เมซืไองซึม    
เมป็นปลาทีไรอวันตาย…วันนีๅคุณหาปลาฉลามมา฿ส฿นชีวิตคุณบຌางหรือยัง 

3. ความมุงมัไนกีไยวกับสุขภาพิHealth related commitment) มีความสามารถทีไจะผชิญกับภาวะ
คุกคามตามความป็นจริง มีความชืไอมัไน฿นตนอง มีความตัๅง฿จ/กระตือรือรืน฿นการดูลรักษาสุขภาพ ิActive to 
maintain or improve health) ฿หຌป็นเปตามปງาหมาย มีจุดประสงค์฿นการตัดสิน฿จ เมยอทຌอตออุปสรรคตางโดຌวย
ความรับผิดชอบละความมัไนคง฿นบทบาทของตนอง ตัวอยาง ชีวิตออกบบเดຌ (Fighting Cancer) หินยังคลืไอนทีไเดຌ
ิSailing stones) รากทีไคๅ าจุน ละชีวิตทีไกืๅอกูล ขอบคุณทุกคนทีไชวยถักทอชีวิต ลิงเมถือลูกทຌอลຌว 
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พลังความรัก ิA Bome of Love) (http://oknation.nationtv.tv/mblog/entry.php?id=แเ5แเโโ) 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ 

 
 

รูปทีไ 1 กระบวนการกิดมะรใง 
 
 

                                       
 

รูปทีไ 2 นวัตกรรมการรักษามะรใง 
 

ความรักคือกนทຌหงชีวิต…จดหมายจาก 
Albert Einstein ถึงลูกสาว Lieserl Einstein (1980) 
พลังงานทีไจะยียวยาลกเดຌสามารถเดຌมาดยผานความรัก 

คูณดຌวยความรใวสงยกก าลงัสอง 
E = mcโ 

 

ความรักป็นพลังทีไมีอานุภาพ อยูบืๅองหลัง
ปรากฏการณ์ตางๆ ป็นพลังทีไรวมละควบคุมพลังอืไนๆ 

อธิบายทุกสิไงทุกอยางละ฿หຌความหมายกชีวิต             
การรียนรูຌทีไจะ฿หຌละรับพลังงานจักรวาลนีๅ จะพสิูจน์

เดຌวาความรักพิชิตทุกสิไงละกຌาวขຌามทุกอยาง 

 

  การ 
ปลีไยนปลง 
ของ DNA ซลล์ 

กลายพันธุ ์

ปรากฏ 
อาการสดง 

ผลขຌางคียงนຌอย 

ฟ้ืนตัวรใว 

฿หม ฿หม 

ปลอดภัย 

อัตราการกลับป็นซ ้าตไ้า 

บาดผลลใก 
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รูปทีไ 3 การผาตัดดຌวยความยใน ิCryosurgery : Ar-He Knife) 

 

                      
 

รูปทีไ 4 การจีๅกຌอนนืๅองอกดຌวยมีดนาน ิNanoKnife : Irreversible Electroporation) 
 

 
 
 

รูปทีไ 5 คมีบ าบัดฉพาะทีไผานหลอดลือดดง ิTranscatheter arterial chemoinfusion) 
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รูปทีไ 6 การอุดสຌนลือดของนืๅองอก ิEmbolization : HepaSphere) 

 

 
 

รูปทีไ 7 การรักษาดຌวยอซน ิOzone therapy) 
 

                                       
 

รูปทีไ 8 การผาตัดดຌวยคลืไนความถีไวิทยุ ิRadio Fre- quency Ablation) 
 

 
 
 

นืๅองอกขาดลือดจะคอยๆตายลง 

ยาถูกสงผานขຌาเปยังกຌอนนืๅอ พืไออุดตันสຌนลือด 

สวนสายขຌาเปถึงสຌนลือด
ของกຌอนนืๅองอก 

จาะลือด 

 

 

Ozone 

ฉีดลือดกลับสูรางกาย 

 

ละลายอซนขຌาเป฿นลือดผูຌป่วย 
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รูปทีไ 9 การ฿หຌความรຌอนจากคลืไนเมครวฟ ิMicrowave Thermal Ablation) 

  

 
รูปทีไ 10 การฝังวัสดุกัมมันตรังสีเออดายน์-125 (Radioactive I-125 seed implantation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              รูปทีไ 11 ซลล์ภูมิคุຌมกันบ าบัด ิImmune-Cell Therapy) 

 

 

ปຂดผนึกดຌวยเททนยีม ขนาด ≈ 1 X 5 mm 
 

สืๅอตะกัไวก าบังรังสี ิLead apron) 

พิไมจ านวนซลล์ แเเ-โเเ ทา 

การพาะซลล์ 7-แ2 วัน  
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รูปทีไ 12 Hippocrates ละ Thomas Alva Edison 
 
 

 
 

รูปทีไ แใ อาหารยับยัๅงกระบวนการอักสบ 
 

สวนสรุป 
วิทยาการการรักษามะรใงรูปบบ฿หมเมวาจะป็นการ฿ชຌความรຌอน การ฿ชຌความยใน การ฿ชຌคลืไนสียงความถีไสูง 

การ฿ชຌคลืไนเมครวฟ การฝังวัสดุกัมมันตรังสี ป็นการรักษาฉพาะทีไดຌวยวิธีการทางรังสีรวมรักษา ตละวิธีมีขຌอดีขຌอสีย 
ขຌอบงชีๅละขຌอจ ากัด฿นการ฿ชຌรักษาตกตางกัน เมมีวิธี฿ดวิธีหนึไงทีไจะหมาะสมกับทุกภาวะของรค ทัๅงนีๅตຌองท าด ย
พทย์ทีไชีไยวชาญฉพาะทางพืไอ฿หຌการรักษาป็นเปตามมาตรฐาน หัว฿จส าคัญ฿นการรวมรักษารคมะรใง คือ อาหาร 
การควบคุมอาหารป็นพิศษตลอดชีวิต หากครัๅงหนึไงทีไสามารถควบคุมอาหารเดຌ การบริภคทีไถูกตຌองกใจะกลายป็นนิสัย
฿นทีไสุด ทຌายสุดความขຌมขใงอดทน การกຌาวผานความทุกข์ ยอมรับความจใบปຆวย฿หຌป็นสิไงทຌาทายของชีวิตบนพืๅนฐาน
ของความรัก  

 
ชีวิตทีไผานมามีคุณคา ชีวิตขຌางหนຌามีความหมาย ทุกกຌาวของชีวติมีความหวัง 

While I live, I hope 
 

 
 

Hippocrates ิพ.ศ. 83-166) Thomas Alva Edison ิ1847-1931) 
 

ลดน ้าตาล 

สมุนเพร 

สารตຌาน
อนุมูลอสิระ 

พิไมปรทีน 

ปรทีน

อาหาร
อินทรีย ์

การปรุง
อาหาร 
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การบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร โดยแบคทีเรียเซลลูโลส Acetobacter Xylinum 
 
Treatment of Wastewater from Cafeteria by Acetobacter Xylinum 
 
ผูวิจัย กลาณรงค  อินตะวงค  

จักรพงษ  สุขเจริญ 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโรงอาหารของแบคทีเรียเซลลูโลสสายพันธุ 
Acetobacter Xylinum โดยศึกษาภายในสภาวะการเขยาฟลาสกความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที อุณหภูมิ 32 องศา
เซลเซียส และระยะเวลาในการบำบัดน้ำเสียคือ 0, 24, 48, 72 และ 90 ชั่วโมง วิเคราะหผลทุก 24 ชั่วโมง จากผล
การศึกษาพบวาคุณภาพของน้ำที่ผานการบำบัดที ่ระยะเวลา 90 ชั่วโมง มีคาเฉลี่ยตามคาพารามิเตอรที ่ศึกษาคือ               
คาพีเอช คาบีโอดี คาซีโอดี และปริมาณของแขวนลอย เทากับ 8.11, 114.08 มิลลิกรัมตอลิตร (รอยละ 53.50), 278.01 
มิลลิกรัมตอลิตร (รอยละ 42.43) และ 42.95 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลำดับ (รอยละ 53.84) เมื ่อสรุปภาพรวมการ
วิเคราะหพารามิเตอรท้ัง 4 คา ท่ีระยะเวลาบำบัด 72 ชั่วโมง พบวาคาความเปนกรด-ดาง (pH) มีสภาพเปนกรด โดยคา
บีโอดีมีประสิทธิภาพการบำบัดดีที่สุด เทากับรอยละ 52.83 รองลงมาคือคาของแข็งแขวนลอย และคาซีโอดี ซึ่งมี
ประสิทธิภาพการบำบัด เทากับรอยละ 51.34 และ 38.31 ตามลำดับ แตไมผานเกณฑมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร
บานเรือนประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2537 
 
คำสำคัญ : น้ำเสียโรงอาหาร, แบคทีเรียเซลลูโลส, Acetobacter Xylinum 
 
Abstract 

This research aimed to study wastewater from cafeteria and treatment efficiency by 
bacterial cellulose from Acetobacter xylinum. The steps are under the shaking condition of 100 
rpm, 32 oC. The reaction time was 0, 24, 48, 72 and 90 hours with its 24 hours analysis time per 
cycle. The result found that treatment efficiency for 90 hours showed the highest values of pH, 
Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) and Suspended Solids 
(SS) were 8.11, 114.08 mg/l (53.50%), 278.01 mg/l (42.43%) and 42.95 mg/l (53.84%) 
respectively. The overall results for 72 hours showed the best values of pH present to acid phase, 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) removal efficiency at 52.83%, Suspended Solids (SS) and 
Chemical Oxygen Demand (COD) were 51.34% and 38.31%, respectively. 

This is no according to standard for water and wastewater habitat regulations type 2, 
Secretary Ministry of Science Technology and Environment, 1994. 
 
Key word (s) : Wastewater Cafeteria Treatment, Bacteria cellulose, Acetobacter Xylinum 
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บทนำ 
ปญหาน้ำเสียเกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตของชุมชน สังคม เศรษฐกิจที่ขยายตัวอยางรวดเร็วและจำนวน

ประชากรเพิ่มขึ้นของประเทศ ซึ่งมีการใชน้ำจากกิจกรรมของมนุษยทั้งดานบริโภคและอุปโภคเพื่อวัตถุประสงคตางๆ 
มากขึ้น น้ำท่ีผานการใชประโยชนตางๆ มักระบายสูสิ่งแวดลอมโดยไมผานการบำบัด ซ่ึงหากใชโดยไมเกิดความตระหนัก
อาจกอใหเกิดภาวะเนาเสียของแมน้ำและสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต ชุมชนตลอดจนสิ่งแวดลอมใกลเคียงเปนวงกวาง              
โดยแหลงกำเนิดที่เปนสาเหตุสำคัญทำใหเกิดมลภาวะทางน้ำ (Water pollution) มีหลายประการ เชน น้ำเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียจากเกษตรกรรม น้ำเสียจากกองขยะและน้ำเสียจากแหลงชุมชนตางๆ น้ำเสียเหลาน้ีจะถูก
ระบายลงสูแหลงน้ำธรรมชาติตางๆ โดยตรงจึงมีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2518            
ขึ้นเพื่อบังคับใหหนวยงาน หรือสถานประกอบกิจการที่กอใหเกิดน้ำเสียมีการบำบัดน้ำเสียกอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอม 
โรงเรียนและสถานศึกษาทั่วไปนับเปนอีกแหลงสำคัญที่กอใหเกิดความสกปรกในรูปของสารอินทรีย โดยเฉพาะโรง
อาหารซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีทำกิจกรรมเก่ียวกับการใชน้ำในการชำระลางคอนขางมาก ซ่ึงมีคาบีโอดีเฉลี่ยประมาณ 110-400 
มิลลิกรัมตอลิตรและไขมันสะสมโดยเฉลี่ยประมาณ 50-150 มิลลิกรัมตอลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ซึ่งมีคา
คอนขางสูง ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารจึงเปนสิ่งที่จำเปน อีกทั้งทำใหมีทางเลือกในการ
บำบัดน้ำเสียมากขึ้น การบำบัดน้ำเสียจึงมีความจำเปนและเขามามีบทบาทสำคัญในการแกไขปญหา ท้ังน้ีวิธีการควบคุม 
ติดตามและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียสวนใหญใชกระบวนการทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ ซึ่งแตละวธีิมี
ความเหมาะสมแตกตางกันไปตามสภาวะของแตละลักษณะและกิจกรรมที ่กอใหเกิดน้ำเสีย ซึ่งการพิจารณาเลือก
เทคโนโลยีตองมีเหมาะสม มีประสิทธิภาพเพียงพอ สำหรับการลดความสกปรกในน้ำเสียพอสมควร ตนทุนไมสูงเกินไป
และเปนระบบท่ีงายตอการดูแลในระยะยาว  

ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกระบบบำบัดน้ำเสียดวยวิธีทางชีวภาพ โดยอาศัยกลไกการทำงานของ
แบคทีเรียพวกท่ีตองการออกซิเจนเปนปจจัยหลัก แบคทีเรียท่ีดำรงชีวิตอยูในน้ำเสียมีหนาท่ีในการยอยสลายสารอินทรีย
และอนินทรียในน้ำและใชเปนสารอาหารเพ่ือการเจริญเติบโตเพ่ือเพ่ิมจำนวนประชากร สงผลใหสารอินทรียในน้ำเสียท่ี
ผานการบำบัดมีปริมาณลดลง น้ำเสียมีคุณภาพดีขึ้น จุลินทรียท่ีมีอยูในระบบบำบัดน้ำเสียมีหลากหลายสายพันธ ซ่ึงบาง
สายพันธมีความแข็งแรง ทนทานตอสภาพแวดลอม ในการบำบัดน้ำเสียคร้ังน้ีเลือกใชแบคทีเรีย Acetobacter xylinum 
หรืออิซิติกแบคทีเรีย (Acetic acid bacteria) เปนกลุมแบคทีเรียเซลลูโลส (Bacterial cellulose) ซ่ึงเปนอีกวิธีหน่ึงท่ี
ชวยปญหามลภาวะทางน้ำ  
 
วัตถุประสงค 

1. ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของน้ำเสียจากโรงอาหาร เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานน้ำท้ิงจากอาคาร
บานเรือน ประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2537 

2. ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโรงอาหารโดยเชื ้อแบคทีเรียเซลลูโลส Acetobacter xylinum             
โดยพารามิเตอร pH, BOD, COD และ SS 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ระดับหองปฏิบัติ ซึ่งดำเนินงานวิจัย

บำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร โดยวิธีทางชีวภาพดวยใชแบคทีเรียเซลลูโลส Acetobacter Xylinum ซึ่งการดำเนินการ
วิจัยเปน 2 สวนหลักๆ ดังน้ี 
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1. ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของน้ำเสียจากโรงอาหาร 
 เก็บตัวอยางน้ำเสียจากกิจกรรมภายในโรงอาหาร โดยผานการกรอง (Screen) จากผาขาวบางจำนวน 2 รอบ 
เพ่ือกำจัดเศษอาหารและสารอินทรียขนาดใหญ ปลอยท้ิงไวใหตกตะกอนในถังตกตะกอน ใหไดปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร 
จากนั้นนำไปตรวจวัดและวิเคราะหพารามิเตอรน้ำเสียกอนการทดลองไดแก คาความเปนกรด-ดาง (pH) คาบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand, BOD) คาซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) และปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids, SS) ภายในหองปฏบิัติการ โดยวิธีวิเคราะหตาม Standard Method for Water and Wastewater 
Examination 19 Ed. ดังแสดงตามตารางท่ี 1 
 

ตาราง 1 พารามิเตอรและวิธีที่ใชในการวิเคราะหตัวอยางน้ำเสียกอนและหลังการบำบัด 
พารามิเตอร วิธีวิเคราะห 

pH Electronic pH meter method 
BOD Azide Modification Method 
COD Close Reflux Method 
SS GF/C at 103-105 oC 

 

2. ทดสอบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร 
 2.1 เชื้อแบคทีเรียเซลลูโลส  

เชื้อแบคทีเรียเซลลูโลสสายพันธุ Acetobacter xylinum ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากศูนยวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยเก็บรักษาบนอาหาร Herstin & Schramm 
Nutrient (HS) ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสและตอเชื้อทุกๆ 1 เดือน โดยใชเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic technique) 

2.2 การเตรียมหัวเชื้อแบคทีเรียเซลลูโลสสายพันธุ Acetobacter Xylinum 
เตรียมกากน้ำตาล 200 มิลลิลิตร ดวยการเจือจางใหมีคาของแข็งละลายได 12o Brix โดยเจือจางกากน้ำตาล

ปริมาตร 37 มิลลิลิตรดวยน้ำกลั่น ปริมาตร 163 มิลลิลิตร โดยกากน้ำตาลเร่ิมตนมีคาของแข็งท่ีละลายไดเทากับ 65o Brix 
คาความเปนกรด-ดาง เทากับ 6.0 และเติมแอมโมเนียซัลเฟต ((NH4)2SO4) 0.5% (น้ำหนักตอปริมาตร) นำไปตมฆาเชื้อ
ดวยความรอนอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที แลวปรับคาความเปนกรด-ดาง ใหได 4.5 ดวยกรดอะซิติก 
นำไปใสในขวดรูปชมพู ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมหัวเชื้อ A. Xylinum ลงไป 10% ตั้งไวท่ีอุณหภมิูหองเปนเวลา 72 ชั่วโมง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 แสดงการเตรียมหวัเช้ือแบคทีเรียเซลลูโลส 
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 2.3 การทดสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร โดยเชื้อแบคทีเรียเซลลูโลสสายพันธุ Acetobacter 
Xylinum 
 นำหัวเชื้อท่ีเตรียมไวมาปนดวยเคร่ืองปนใหละเอียด ใชปเปตดูหัวเชื้อใสลงในฟลาสกขนาด 250 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 
32 องศาเซลเซียส ท่ีบรรจุน้ำเสีย 100 มิลลิลิตร ท่ีความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที ตามการศึกษาของ ลำพึง พุมจันทรและ
คณะ (2545) พบวาท่ีความเร็วเขยาฟลาสก 100 รอบตอนาที เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยมีกิจกรรมของ
เซลลตอผลิตเซลลูโลสไดสูงสุด ศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโรงอาหารบนเครื่องเขยาเปนระยะเวลา 4 วัน 
วิเคราะหพารามิเตอรตามตาราง 1 ทุก 24 ชั่วโมง เปนชุดการทดลองระยะเวลา 24, 48, 72 และ 96 ชั่วโมง 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของน้ำเสียจากโรงอาหาร 

จากการศึกษาการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร โดยแบคทีเรียเซลลูโลส Acetobacter Xylinum กอนทำการ
บำบัดน้ำเสีย พบวาลักษณะทางกายภาพจากการสังเกตของน้ำเสียจากโรงอาหารมี สี กลิ่น ท่ีไมประพ่ึงสงค เม่ือกรอง
ดวยผาขาวบางปรากฏสารอินทรียและอนินทรียเจือปน ท้ังคราบน้ำมัน เนย ธัญพืช เศษผักผลไมตลอดจนเศษกระดาษ
ชำระ ฯลฯ จากผลการวิเคราะหคาพารามิเตอรของน้ำเสียกอนบำบัด ตามตาราง 2 น้ำเสียมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) 
คาบีโอดี คาซีโอดี และคาของแข็งแขวนลอย เฉลี่ยเทากับ 4.63, 245.32 มิลลิกรัมตอลิตร, 482.87 มิลลิกรัมตอลิตร 
และ 93.04 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลำดับ ซึ่งมีคาสูง หรือไมผานเกณฑมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารบานเรือนประเภท ข. 
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยแีละสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2537 กลาวคือ อาคารโรงเรียนราษฎร โรงเรียนของ
ทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ ท่ีมีพ้ืนท่ี ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร
หรือกลุมของอาคารตั้งแต 5,000 ตารางเมตร แตไมถึง 25,000 ตารางเมตร  
 
ตาราง 2 แสดงลักษณะของน้ำทิ้งจากโรงอาหาร ดานกายภาพและดานเคมี ระยะเวลา 90 ช่ัวโมง 

พารามิเตอร หนวย น้ำเสีย 
*คามาตรฐาน ประสิทธิภาพการ

บำบัด กอนบำบัด หลังบำบัด 
คาพีเอช - 4.63 8.11 5.0-9.0 - 
คาบีโอด ี มิลลิกรัมตอลิตร 245.32 114.08 ไมเกิน 30 53.50 
คาซีโอดี มิลลิกรัมตอลิตร 482.87 278.01 ไมเกิน 120 42.43 
คาของแขวนลอย  มิลลิกรัมตอลิตร 93.04 42.95 ไมเกิน 40 53.84 

หมายเหตุ: *เกณฑมาตรฐานน้ำท้ิงจากอาคารบานเรือนประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. 2537  
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2. ทดสอบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร 
 เมื่อนำน้ำเสียผานกระบวนการบำบัดและวิเคราะหคาพารามิเตอรตางๆ พบวาคาความเปนกรด-ดาง (pH)   
ตามตาราง 2 พบวา มีคาหลังการบำบัดเทากับ 8.11 ซึ่งมีสภาพเปนดาง ไมเหมาะสมกับสภาวะการเจริญเติบโตของ
จุลินทรียกลุมเซลลูโลสแบคทีเรียและมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นหลังดำเนินการบำบัดแลว 90 ชั่วโมงประสิทธิภาพการบำบัดบีโอดี 
ตามภาพ 2 โดยรวมพบวาคอนขางดีคือสามารถบำบัดไดรอยละ 53.50 (114.08 มิลลิกรัมตอลิตร) ที ่ 90 ชั ่วโมง              
เม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาในการบำบัดพบวาท่ีระยะเวลาบำบัด 72 ชั่วโมง สามารถบำบัดน้ำเสียไดรวดเร็วท่ีสุด เทากับ
รอยละ 52.83 (115.71 มิลลิกรัมตอลิตร) แตไมผานเกณฑมาตรฐานน้ำท้ิงจากอาคารบานเรือนประเภท ข. ท่ีกำหนดไว
ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร การบำบัดซีโอดีของน้ำเสียมีประสิทธิภาพรอยละ 42.43 สามารถลดปริมาณซีโอดีเหลือ 
278.01 มิลลิกรัมตอลิตร ท่ีระยะเวลาบำบัด 90 ชั่วโมง ตามภาพ 2 ซ่ึงกอนบำบัดมีคาเทากับ 482.87 มิลลิกรัมตอลิตร 
โดยคาซีโอดีจัดเปนดัชนีบงชี้ถึงความสกปรกของน้ำเสียในเทอมของออกซิเจนดีมานต แตไมผานเกณฑมาตรฐานน้ำท้ิง
จากอาคารบานเรือนประเภท ข. ท่ีกำหนดไวไมเกิน 120 มิลลิกรัมตอลิตร  
 

 
ภาพ 2 ประสิทธภิาพการบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร โดยแบคทีเรยี Acetobacter Xylinum 

จากภาพ 2 พบวาประสิทธิภาพการบำบัดของแข็งแขวนลอยดีท่ีสุดท่ีรอยละ 51.34 (45.27 มิลลิกรัมตอลิตร)    
ท่ีระยะเวลาบำบัด 72 ชั่วโมงและมีแนวโนมการบำบัดชาลงหลังผานไป 90 ชั่วโมง และไมผานเกณฑมาตรฐานน้ำท้ิงจาก
อาคารบานเรือนประเภท ข. ท่ีกำหนดไวไมเกิน 40 มิลลิกรัมตอลิตร เม่ือสรุปภาพรวมการวิเคราะหพารามิเตอรท้ัง 4 คา 
ท่ีระยะเวลาบำบัด 72 ชั่วโมง พบวาคาความเปนกรด-ดาง (pH) มีสภาพเปนกรด โดยคาบีโอดีมีประสิทธิภาพการบำบัด
ดีที่สุด เทากับรอยละ 52.83 รองลงมาคือคาของแข็งแขวนลอยมีประสิทธิภาพการบำบัด เทากับรอยละ 51.34 และ           
คาซีโอดี ซ่ึง และ 38.31 ตามลำดับ ดังแสดงในตามภาพ 3 
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ภาพ 3 คาความสกปรกน้ำเสียโรงอาหารหลังการบำบัด 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร โดยแบคทีเรียเซลลูโลส Acetobacter Xylinum กอนทำการ
บำบัดน้ำเสีย พบวาน้ำเสียจากโรงอาหารมีสารอินทรียและอนินทรียเจือปน ประกอบกับกิจกรรมตางๆ ภายในโรงอาหาร
มีการปนเปอนของน้ำมัน เนย ธัญพืช เศษผักผลไมตลอดจนเคร่ืองปรุงแตงรสตางๆ โดยมีผลการศึกษาดังน้ี คาความเปน
กรด-ดาง อยูระหวาง 4.63-8.11 โดยในสภาพแวดลอมเปนกรดจะเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
เซลลูโลสและทำหนาท่ีบำบัดสารอินทรียในน้ำเสียไดด ีซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สาฟตรี นาแว (2547) ศึกษาผลของ
พีเอชตอการผลิตเซลลูโลส กลาววาท่ีระดับพีเอชเทากับ 5 คงท่ีบนอาหาร HS แบคทีเรียใหคาเปอรเซ็นตผลการผลิตมาก
ท่ีสุด และการศึกษาของ Sunun K., et al., (2014) กลาวาตัวแปรสำคัญท่ีทำใหปริมาณของแบคทีเรียเซลลูโลสเกิดมาก
ท่ีสุดคือ pH ปริมาณน้ำตาลและระยะเวลาในการเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนปจจัยเน่ืองมาจากแหลงคารบอนท่ีแตกตางกันของ
งานวิจัยไมไดควบคุมระดับพีเอชใหคงท่ีตลอดการศึกษา เม่ือสภาพแวดลอมการบำบัดเขาสูสภาพเปนดาง ทำใหประสิทธิ
ในการบำบัดน้ำเสียลดลง  

คาบีโอดี มีประสิทธิภาพการบำบัดสูงสุดท่ี 72 ชั่วโมง อาจเน่ืองจากเปนชวงท่ีแบคทีเรียอยูในระยะท่ีแบคทีเรียมี
การเพิ่มจำนวนมากที่สุด มีอัตราการแบงตัวคงท่ี (Log phase) โดยคาบีโอดีจะเหลือนอยลงเมื่อเวลาผานไป เพราะ
สารอินทรียในน้ำเสียถูกใชไปในการดำเนินกิจกรรมของแบคทีเรีย เพื ่อการเจริญเติบโตและเพิ ่มจำนวนประชากร 
(Kiattisak P. et al., 2014) และสอดคลองกับงานวิจัยของ ลำพึง พุมจันทรและคณะ (2545) ซ่ึงกลาววาระยะการเจริญ
และการสรางเซลลูโลสที่เหมาะสมของเชื้อ A. xylinum DK อยูในชวง 3-7 วัน ที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ซึ่งผลจาก
การทดลองมีความสามารถในการบำบัดเพียงรอยละ 53.50 (114.08 มิลลิกรัมตอลิตร) ซึ่งไมผานเกณฑมาตรฐานน้ำท้ิง
อาจเน่ืองจากภาระในการบรรทุกสารอินทรียของน้ำเสียมีมากกวาความสามารถในการบำบัดของระบบ (วรวัฒน ทิพจอย, 
2551)  
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คาซีโอดี ของระบบมีประสิทธิภาพการบำบัดสูงสุดรอยละ 42.43 ซ่ึงเปนการวิเคราะหปริมาณออกซิเจนท่ีใชใน
การยอยสลายสารอินทรียท้ังหมด ตลอดจนสารอนินทรียท่ีจุลินทรียสวนใหญไมสามารถยอยสลายได ทำใหคาวิเคราะห
เกินเกณฑมาตรฐานน้ำท้ิง สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ เสรีรักษ (2555) ศึกษาอิทธิผลของอัตราสวนอาหารตอ
จุลินทรีย (F/M ratio) ตอประสิทธิภาพการบำบัดซีโอดี พบวาแนวโนมประสิทธิภาพการบำบัดลดลง อาจเนื่องจาก
อัตราสวนอาหารตอจุลินทรียต่ำ ปริมาณอาหารในระบบเพ่ือใชในการเจริญของจุลินทรียเร่ิมขาดแคลน ทำใหเซลลเบามี
ลักษณะเปนแคปซูลสงผลใหเกิดการตกจมไดยาก หรือทางกลบักันถา F/M ratio สูงเกินไปปริมาณอาหารในระบบมีมาก
เกินไป หรือมีปริมาณจุลินทรียในระบบนอย ทำใหจุลินทรียไมสามารถยอยสลายไดหมด ประสิทธิภาพการบำบัด
สารอินทรียจึงต่ำ 

คาของแข็งแขวนลอย พบวามีประสิทธิภาพสูงสุดรอยละ 53.84 ซ่ึงกอนบำบัดมีคาเทากับ 83.04 มิลลิกรัมตอ
ลิตร และหลังบำบัดมีคาเทากับ 42.95 มิลลิกรัมตอลิตร โดยเกิดกระบวนการยอยสลายจากแบคทีเรียนำสารอินทรียใน
น้ำเสียไปใชในการเจริญเติบโตและผลิตเซลลใหม แตของแข็งแขวนลอยท่ัวไปประกอบดวยสารอินทรียรอยละ 70 และ
สารอนินทรียรอยละ 30 สงผลใหปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงเกินมาตรฐานสงผลตอการสะสมของตะกอนในระบบ
เนื่องจากโดยสวนใหญเปนสารอินทรียประเภทยอยสลายยาก ไมละลายน้ำ และสามารถแขวนลอยอยูไดอยางอิสระ              
ซ่ึงผลการศึกษาสามารถอธิบายไดวา เม่ือประสิทธิภาพของแข็งแขวนลอยสูงขึ้นทำใหประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจาก
ผลการวิเคราะหพารามิเตอรอ่ืนสูงไปดวย เน่ืองจากตะกอนแขวนลอยมีองคประกอบของเซลลแบคทีเรียเซลลูโลสเจริญ
อยูดวย (ปยะนุช, พีรกานติ์และมุจลินทร, 2555) นอกจากน้ีผลของความเขมขนของตะกอนแบคทีเรียในระยะแรกตองมี
การปรับตัว (Lag phase) ใหมีความเคยชินกับภาวะแวดลอมของน้ำเสียตัวอยาง ซึ่งหากเซลลแบคทีเรียไมแข็งแรง
หรือไมสามารถปรับสภาพไดอาจตาย หรือถูกยอยสลายไป ตลอดจนธาตุอาหารไมสมบูรณจะมีผลใหการเจริญเตบิโตของ
แบคทีเรียไมสมบูรณ (สันทัด, 2549)  
 
ขอเสนอแนะ 

หากประยุกตใชผลการทดลองในสถานการณ หรือการปฏิบัติการจริงในภาคสนาม (Full Scale) อาจสงผลให
ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียแตกตางไปจากประสิทธิภาพที่ไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ ควรวิเคราะหปริมาณ
สารอาหารในน้ำเสีย เพื่อประเมินหาคาอัตราสวนสารอาหารตอจุลินทรีย (F/M ratio) หรือเพิ่มสารอาหารที่ใชในการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย ตลอดจนปรับปริมาตรเขมขนเร่ิมตนของเชื้อจุลินทรีย (Start up) เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากปริมาณเชือ้
เร่ิมตนซ่ึงเลี้ยงบนอาหารแขง็ โดยวิธีเอียง (Slant) ในหลอดทดลองไมเพียงพอ ควรขยายสเกลพ้ืนท่ีการเลี้ยงเชื้อใหมากขึ้น 
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การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภคท่ีจำหนายในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
Study of Microbiological Quality in Ready to Eat Food in Restaurants in U-Thong District, 
Suphanburi Province 
 
ผูวิจัย   กลาณรงค  อินตะวงค 

วุชธิตา  คงด ี
สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
หฤทชญา  นับแสง 

   สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจหาปริมาณการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในอาหารและประเมินคณุภาพ
ทางชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภคที่จำหนายในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสุมตัวอยางอาหารประเภทยำ 
จำนวน 7 ตัวอยาง และอาหารประเภทผัด จำนวน 7 รวมตัวอยางอาหาร 14 ตัวอยาง จากรานอาหาร จำนวน 7 ราน 
มาทำการวิเคราะหหาปริมาณการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียท้ังหมด โดยใชวิธี Total viable count (TVA) เชื้อแบคทีเรีย
โคลิฟอรมและเชื้อแบคทีเรียฟคัลโคลิฟอรม โดยใชวิธี Most Probable Number (MPN) จากผลการศึกษาพบวา 
อาหารประเภทผัดและยำทุกตัวอยาง มีการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดไมเกินเกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 100 
แตจากการตรวจหาการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย พบวา ตัวอยางอาหารทุกตัวอยางมีการปนเปอนโคลิฟอรม
แบคทีเรียเกินคามาตรฐาน คิดเปนรอยละ 100 และสำหรับฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย พบวา ตัวอยางอาหารประเภทยำ
ทุกอยางพบการปนเปอนเกินคามาตรฐาน คิดเปนรอยละ 100 สวนตัวอยางอาหารประเภทผัดมีการปนเปอนฟคัลโคลิ
ฟอรมแบคทีเรีย เกินคามาตรฐาน คิดเปนรอยละ 71.43 และไมเกินคามาตรฐาน คิดเปนรอยละ 28.57 และจากการ
เปรียบเทียบปริมาณเชื้อจุลินทรียท่ีปนเปอนในอาหารแตละชนิด พบวา อาหารประเภทยำ มีการปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย
ท้ังหมด โคลิฟอรมแบคทีเรีย และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย มากกวาอาหารประเภทผัด 
 
คำสำคัญ : คุณภาพทางจุลชีววิทยา, อาหารพรอมบริโภค, รานอาหาร 
 
Abstract 

This study aim to study the contamination of total bacteria, coliform bacteria and fecal 
coliform bacteria in ready to eat food for microbiological quality assessment. A total of 14 food 
samples were collected from 7 restaurants in U-Thong district, Suphanburi province including 
Yum 7 samples and mixed fried 7 samples. The total bacteria contamination was analyzed using 
total viable count (TVA) method, and coliform bacteria and fecal coliform contamination were 
analyzed using most probable number (MPN) method. The results showed that 100% of food 
samples had microbiological quality within acceptable limit for total bacteria standard. But 100% 
of Yum and mixed fried samples were contaminated with coliform bacteria higher than the 
standard criteria. As for fecal coliform bacteria, the contamination in all Yum samples were 
found higher the standard. In mixed fried, 71.43% of samples were contaminated with coliform 
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bacteria higher than the standard, and 28.57% of samples were within the acceptable limit. And 
the amount of microbiology contamination results indicated that the amount of the contamination 
in Yum higher than the contamination in mixed fried. 
 
Keywords : Microbiological quality, Ready to eat food, Restaurant 
 
บทนำ 
 สภาพสังคมในปจจุบัน ประชากรนิยมบริโภคอาหารนอกบานหรือปรุงสำเร็จพรอมบริโภคที ่จำหนายตาม
รานอาหารเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะประชากรท่ีอาศัยในชุมชนเมือง เน่ืองจากหาซ้ือไดงาย สะดวก ประหยัดเวลาและราคา 
(พงศพันธุ วัชรวิชานันท, พัชรี อินธิยศ และสมชาย สิทธิโอภากุล, 2554) หลักในการเลือกซ้ืออาหารปรุงสำเร็จท่ีสำคัญ 
คือ สภาพท่ัวไป ตองสังเกตสีสัน กลิ่น รส ของอาหารใหเปนไปตามปกติ ไมมีสีดำคล้ำ หรือ ไมมีกลิ่นเหม็นเปร้ียว เนาเสยี 
หรือ ไมมีสีสันท่ีเขมจนผิดปกติ ลักษณะการเก็บอาหารปรุงสำเร็จ ระหวางรอการจำหนาย จะตองเก็บในตู หรือภาชนะท่ี
สะอาด มีฝาปดปองกันสัตวนำโรคได และตองสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร และตองอยูหางจากที่ลางมือ/ลาง
ภาชนะอุปกรณอยางนอย 1 เมตร เพื่อปองกันการกระเซ็นของน้ำสกปรกมาปนเป อน ในกรณีอาหารปรุงสำเร็จท่ี
จำหนายตามแผงลอย ควรบรรจุในถุงพลาสติกท่ีใชบรรจุอาหารรอน หรือบรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปดมิดชิด เลือกซ้ืออาหาร
ปรุงสำเร็จจากสถานท่ีปรุง ประกอบ จำหนายอาหารท่ีไดมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เชื่อถือได ความสะอาดของอาหาร
และความปลอดภัยในการบริโภค จึงเปนสิ่งสำคัญเน่ืองจากโรคหลายชนิดเขาสูรางกายไดทางปากพรอมน้ำ และอาหาร 
ทำใหผูบริโภคเกิดอาการเจ็บปวยได ซ่ึงโรคท่ีเกิดขึ้นกับผูบริโภคเน่ืองจากอาหารเปนสื่อเรียกวา “โรคท่ีเกิดจากอาหาร
เปนสื ่อ” (Food borne disease) ที่พบจากรายงานทางระบาดวิทยา สำหรับประเทศไทยไดแก โรคอุจจาระรวง
เฉียบพลัน (Acute Diarrhea) โรคอุจจาระรวงอยางแรง (Severe Diarrhea) โรคอาหารเปนพิษ (Food Poisoning) 
โรคบิด (Dysentery) และไขเอนเทอริค (Enteric Fever) เปนตน (สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, 2550) สาเหตุท่ีทำ
ใหเกิดโรคเนื่องจากอาหารถูก ปนเปอนจากแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิตางๆ พิษของแบคทีเรีย พิษของเชื้อ รา สารเคมี 
โลหะหนัก ในระหวางขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบ การประกอบปรุง ตลอดจนถึงขั้น ตอนการจัดเก็บ และระหวางการ
จัดจำหนายอาหารก็ลวนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเป อนที่เปนอันตรายไดทั้งสิ ้น ดังนั ้นการตรวจวิเคราะหหา
เชื้อจุลินทรียในอาหารจึงเปนสิ่งสำคัญในการบงชี้การสุขาภิบาลของอาหารและคุณภาพทางดานจุลชีววิทยาของอาหาร 
 การปนเปอนจุลินทรียในอาหารเปนสาเหตุทำใหเกิดการเนาเสียและการเสื่อมคุณภาพของอาหาร การปนเปอน
จุลินทรียประเภทแบคทีเรียเปนสาเหตุทำใหอาหารเนาเสีย ตัวอยางแบคทีเรียท่ีทำใหอาหารเนาเสีย เชน Pseudomonas 
Acinetobacter, Moraxella, Flavobacterium เปนตน นอกจากนี้ โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform bacteria) ถูกเลือก
มาเปนตัวบงชี้สุขลักษณะทางสุขาภิบาลของอาหาร (Sanitation Index) เนื่องจากโคลิฟอรมสวนใหญพบในระบบ
ทางเดินอาหารของคนและสัตวเลือดอุ นถึง รอยละ 95 ดังนั้นถาตรวจพบโคลิฟอรมยอมหมายความวาตัวอย างท่ี
ตรวจสอบนั้นอาจถูกปนเปอนดวยอุจจาระ โคลิฟอรมแบงตามแหลงที่มาได 2 ชนิด คือ ฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform) 
พวกนี้อาศัยอยูในลำไสของคนและสัตวเลือดอุนจะถูกขับถายมาพรอมกับอุจจาระ เมื่อเกิดการระบาดของโรคทางเดิน
ระบบอาหารจะพบแบคทีเรียบงชี้ชนิดน้ี ตัวอยางของฟคัลโคลิฟอรม ไดแก เอสเชอรีเซียโคไล (E.coli) โคลิฟอรมอีกชนิด
คือ นอนฟคัลโคลิฟอรม (Non-fecal coliform) พวกน้ีอาศัยอยูในดินและพืชมีอันตรายนอยกวาฟคัลโคลิฟอรม ใชเปน
แบคทีเรียบงชี้ความสะอาดของนําได เชน เอ.แอโรจิเนส (A.aerogenes) (สุพรรณี เทพอรุณรัตน และ สุลาวดี เขียวชม, 
2558) จากการศึกษาคุณภาพดานจุลชีววิทยาของอาหารปรุงสำเร็จในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 23 
ตัวอยาง จากรานอาหารภายในโรงอาหาร จำนวน 5 ราน พบวา มีตัวอยางอาหารท่ีผานเกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 
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73.91 และมีตัวอยางอาหารท่ีไมผานเกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 26.09 เม่ือเทียบกับมาตรฐานเกณฑคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาของอาหารปรุงสำเร็จทั ่วไป ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย สาเหตุท่ีอาหารไมผานเกณฑมาตรฐาน 
เน่ืองจากในตัวอยางอาหารมีการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด คิดเปนรอยละ 17.39 E.coli คิดเปนรอยละ 
21.74 ยีสต คิดเปนรอยละ 8.70 และเชื้อรา คิดเปนรอยละ 4.35 (บุญเลี้ยง สุพิมพ, ปยะพงษ ชุมศรี และอรทัย ปานเพชร
, 2560) นอกจากน้ี จากการศึกษาการปนเป อนการปนเป อน แบคทีเรียโคลิฟอรม ในอาหารบริโภคที ่จำหนายใน
รานอาหาร จำนวน 42 ราน และแผงลอยจำหนายอาหาร จำนวน 68 แหง ในอำเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี พบวา 
อาหารพรอมบริโภคที่จำหนายในรานและแผงลอย มีแบคทีเรียโคลิฟอรมไมไดมาตรฐานในกลุมอาหารปรุงสุกทั่วไป            
กลุมผักสดและผลไม และกลุมอาหารดิบ รอยละ 38.5, 32.6 และ 27.6 ตามลำดับ และจากการสำรวจการปนเปอน            
ฟคัลโคลิฟอรม ในตัวอยางอาหารจากตลาดสด 3 แหง และหางสรรพสินคา 3 แหง ในจังหวัดขอนแกน พบวา อาหารพรอม
บริโภคท่ีจำหนายในหางสรรพสินคาและตลาดสด พบการปนเปอนฟคัลโคลิฟอรมเกินมาตรฐานในอาหารประเภทยำ และ
สลัด รอยละ 96.7 เทากัน (ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, กาญจนา นาถะพินธุ, จรัสศรี นามแกว และภัควลัญชณ จันทรา, 2556)  
 จังหวัดสุพรรณบุรี เปนจังหวัดท่ีไดมีการทำประเมินในเร่ืองสุขาภิบาลอาหารตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพื่อใหรานคาที่จำหนายอาหารมีความปลอดภัยทางดานอาหาร เพื้อใหอัตราการเจ็บปวยจากอาหารลดลง 
งานวิจัยน้ีจึงเปนการศึกษาเพ้ือตรวจหาเชื้อแบคทีเรียท้ังหมด (Total bacteria) และแบคทีเรียท่ีเปนตัวบงชี้คุณภาพของ
อาหาร ไดแก เชื้อแบคทีเรียโคลิฟอรม (Coliform bacteria) และเชื้อแบคทีเรียฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform) ในอาหาร
ปรุงสุกพรอมบริโภคท่ีจำหนายในรานอาหารในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาของ
อาหาร (ชนนิกานต ทองพรม, 2559) ตามเกณฑมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ผลจาก
การศึกษาสามารถใชเปนขอมูลในการเพื่อเปนการเฝาระวังคุณภาพอาหารพรอมบริโภค และเปนขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเปนแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีของรานจำหนายอาหาร 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือประเมินปริมาณการปนเปอน Total bacteria, Total Coliform bacteria และ Fecal coliform bacteria 
ในอาหารพรอมบริโภค ในรานอาหาร ในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. เพ่ือประเมินคุณภาพทางชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภคท่ีจำหนายในเขตอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปนเปอนเชื้อจุลินทรีย Total bacteria, 
Total Coliform bacteria และ Fecal 

coliform bacteria ในอาหารพรอมบริโภค 

คุณภาพทางดานจุลชีววิทยา 
ของอาหารพรอมบริโภค 
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วิธีการวิจัย 
1. การเก็บตัวอยางอาหาร 
 การศึกษาวิจัยน้ีเปนการสำรวจเชิงวิเคราะห (Analytical survey research) เพ่ือตรวจวัดปริมาณของเชื้อจุลินทรีย 
Total bacteria, Total Coliform bacteria และ Fecal coliform ในอาหารพรอมบริโภคที่จำหนายในรานอาหารใน
เขตอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสุมเก็บตัวอยางอาหารจากรานอาหาร จำนวน 7 ราน เปนอาหารประเภทยำ 
และผัด รวมตัวอยางอาหารท้ังหมด 14 ตัวอยาง เก็บตัวอยางในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยเก็บตัวอยางไมนอยกวา 
25 กรัม ใสในภาชนะปราศจากเชื้อ แลวบรรจุภาชนะเก็บตัวอยางในกลองเย็นบรรจุไอซแพค โดยวิธีปลอดเชื้อ และ
ระหวางเตรียมตัวอยางเพื่อรอทำการวิเคราะห จะตองทำการรักษาสภาพตัวอยางโดยการเก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิ         
2 – 4 องศาเซลเซียส  
2. การเตรียมตัวอยาง 

ทำการเตรียมตัวอยางอาหารสำหรับการวิเคราะห จะใชตัวอยางอาหาร 50 กรัม ผสมกับฟอสเฟตบัฟเฟอร 450 
มิลลิลิตร แลวตีปนใหเขากัน จากน้ันทำการเจือจางตัวอยางเปน 10-1, 10-2 และ 10-3 ตามลำดับ  
3. การตรวจหาปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด (Total bacteria count) 
 ใชวิธี Total viable count (TVA) โดยดูดน้ำจากตัวอยางท่ีระดับการเจือจางตาง ๆ  ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใสลง
ในจานเพาะเชื้อ ท่ีเทอาหารแข็ง Plate count agar จากน้ันใหนำแทงแกวสามเหลี่ยมท่ีแชในแอลกอฮอลไปลนไฟ ท้ิงให
เย็นแลวนำมาเกลี่ยเชื้อบนอาหารใหท่ัวจนแหง (Spread plate) ปดฝาแลวพลิกจานเพาะเชื้อ คว่ำกลับอีกดานแลวนำไป
บมในตูเพาะเชื้อท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง นับจำนวนโคโลนีท่ีเกิดขึ้น 
4. การตรวจหา Total Coliform bacteria และ fecal coliform bacteria 
โดยใชวิธี Most Probable Number (MPN) ระบบ 3 หลอดตรวจ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1) การตรวจสอบเบ้ืองตน (Presumptive phase)  
 ปเปตตัวอยางอาหารในขอท่ี 2 แตละความเจือจาง ใสลงในหลอดอาหาร Lauryl Tryptose Broth (LST) หรือ 
Lactose broth 10 มิลลิลิตร ความเจือจางละ 3 หลอด เขยาหลอดอาหารเบาๆ นำไปบมท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 24 ชั่วโมง การอานผลสังเกตการณเกิดกาซ ดังน้ี ผลบวก (+) : เกิดกาซในหลอดดักกาซ (Durham tube)            
ผลลบ (-) : ไมเกิดกาซในหลอดดักกาซ หากใหผลลบบมเพ่ิมอีก 24 ชั่วโมง อานคาและบันทึกผลท่ี 48 ชั่วโมง 
 2) การตรวจยืนยัน (Confirmed phase) สำหรับ Coliforms 
 ใช Loop เตะเชื้อจากหลอด LST broth ท่ีใหผลบวก ถายเชื้อลงในอาหาร 2% Brilliant green lactose bile 
(BGLB) broth หลอดตอหลอด เขยาหลอดอาหารเบาๆ นำไปบมที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง      
การอานผลสังเกตการณเกิดกาซ ดังน้ี ผลบวก (+) : เกิดกาซในหลอดดักกาซ (Durham tube) ผลลบ (-) : ไมเกิดกาซ 
ในหลอดดักกาซ บันทึกจำนวนหลอดอาหารท่ีใหผลบวก เปรียบเทียบกับตาราง Most Probable Number (MPN) 
 3) การตรวจยืนยัน (Confirmed phase) สำหรับ fecal coliforms 
 ใช Loop เตะเชื้อจากหลอด LST broth ที่ใหผลบวก ถายเชื้อลงในอาหาร EC broth หลอดตอหลอด เขยา
หลอดอาหารเบาๆ นำไปบมที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง การอานผลสังเกตการณเกิดกาซ ดังน้ี 
ผลบวก (+) : เกิดกาซในหลอดดักกาซ (Durham tube) ผลลบ (-) : ไมเกิดกาซในหลอดดักกาซ หากใหผลลบบมเพ่ิมอีก 
24 ชั่วโมง อานคาและบันทึกผลที่ 48 ชั่วโมง บันทึกจำนวนหลอดอาหารที่ใหผลบวก เปรียบเทียบกับตาราง Most 
Probable Number (MPN) 
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5. การวิเคราะหขอมูล 
 เปรียบเทียบผลที ่ได จากการศึกษากับมาตรฐานคุณภาพทางจุลชีวว ิทยาของอาหารปรุงสำเร็จทั ่วไป 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2553 โดยกำหนดให จำนวนแบคทีเรียทั ้งหมด นอยกวา         
106 CFU/g จำนวนโคลิฟอรมแบคทีเรีย นอยกวา 3 MPN/g และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (E.coli) นอยกวา 3 MPN/g          
ผลจากการประเมินรายงานเปนความถี่และรอยละ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการตรวจหาจำนวนแบคทีเรียท้ังหมด (Total bacteria) โคลิฟอรมแบคทีเรีย (Coliform bacteria) และ 
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal coliform bacteria) ในอาหารพรอมบริโภคที่จำหนายในรานอาหารในเขตอำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสุมเก็บตัวอยางอาหารจากรานอาหาร จำนวน 7 ราน เปนอาหารประเภทยำ 7 ตัวอยาง และ
อาหารประเภทผัด 7 ตัวอยาง รวมตัวอยางอาหารทั้งหมด 14 ตัวอยาง เพื่อนำคาปริมาณจุลินทรียที่ตรวจวัดไดไป
ประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยา ซึ่งจากผลการศึกษา พบวา อาหารประเภทผัดและยำทุกตัวอยาง มีการปนเปอน
แบคทีเรียท้ังหมดไมเกินเกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 100 แตจากการตรวจหาการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย 
พบวา ตัวอยางอาหารทุกตัวอยางมีการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียเกินคามาตรฐาน คิดเปนรอยละ 100 และสำหรับ          
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย พบวา ตัวอยางอาหารประเภทยำทุกอยางพบการปนเปอนเกินคามาตรฐาน คิดเปนรอยละ 
100 สวนตัวอยางอาหารประเภทผัดมีการปนเปอนฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย เกินคามาตรฐาน คิดเปนรอยละ 71.43 
และไมเกินคามาตรฐาน คิดเปนรอยละ 28.57 ดังแสดงในตารางที่ 1 การพบการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียและ  
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร เปนตัวบงชี้คุณภาพของอาหาร สุขลักษณะที่ไมดีของกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่มี
การปนเปอน ตลอดจนสุขอนามัยของผูผลิต (สุดสายชล หอมทอง และ อมรรัตน ชำนวญ, 2561) โดยเฉพาะการตรวจพบ   
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียเปนการบงชี้วามีการปนเปอนอุจจาระ เน่ืองจากฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียเปนแบคทีเรียท่ีพบได
เฉพาะระบบทางเดินอาหารและสิ่งขับถาย อุจจาระของสัตวเลือดอุน การตรวจพบฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร
และน้ำอาจมีแนวโนมที่จะตรวจพบจุลินทรียกอโรคอื ่นๆ ในระบบทางเดินอาหารอีกดวย เชน Salmonella spp., 
Shigella spp. และ Vibrio spp. เปนตน (สุพรรณี เทพอรุณรัตน และคณะ, 2558) 
 
ตารางที่ 1 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภคที่จำหนายในรานอาหาร ในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

ชนิดของจุลินทรีย ชนิดของอาหาร จำนวนตัวอยางอาหาร ผลตามมาตรฐาน* (รอยละ) 
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ 

แบคทีเรียทั้งหมด  
(Total bacteria) 

ยำ 7 100 - 
ผัด 7 100 - 

โคลิฟอรมแบคทีเรยี (Coliform 
bacteria) 

ยำ 7 - 100 
ผัด 7 - 100 

ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal 
coliform bacteria) 

ยำ 7 - 100 
ผัด 7 28.57 71.43 

* เกณฑมาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารปรุงสำเร็จท่ัวไป กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2553 โดย
กำหนดให จำนวนแบคทีเรียท้ังหมด นอยกวา 106 CFU/g จำนวนโคลิฟอรมแบคทีเรีย นอยกวา 3 MPN/g และฟคัลโคลฟิอรมแบคทีเรีย 
(E.coli) นอยกวา 3 MPN/g 
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 จากตารางท่ี 2 ผลการตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรียในอาหารประเภทยำ และประเภทผัด จากรานเดียวกัน พบวา 
ตัวอยางอาหารประเภทยำ มีการปนเปอนแบคทีเรียท้ังหมด โคลิฟอรมแบคทีเรีย และ ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย มากกวา
ตัวอยางอาหารประเภทผัด ซ่ึงสาเหตุมาจากอาหารประเภทยำเปนอาหารท่ีมีลักษณะก่ึงสุกก่ึงดิบ (ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม 
และคณะ, 2556) ลักษณะการประกอบอาหารประเภทยำ วัตถุดิบบางสวน เชน ผักชี คึ่นฉาย ตนหอม มะเขือเทศ หรือ
หอมใหญ ไมผานความรอน และหลังจากปรุงเสร็จแลวไมไดผานความรอนอีก การปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย และ           
ฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย อาจมาจากขั้นตอนการใสวัตถุดิบเชน ผักชี คึ่นฉาย ท่ีไมไดผานความรอนเพ่ิมเติม ซ่ึงวัตถุดิบ
เหลาน้ีอาจมีการปนเปอนจุลินทรียจากการใชปุยคอกในการเพาะปลูก (ปรีชา จึงสมานุกูล, นวรัตน รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
และกมลวรรณ กันแตง, 2553) นอกจากน้ีการปนเปอนอาจมาจากสาเหตุอ่ืน เชน ปนเปอนผานมีด เขียง ท่ีใชกับอาหาร
ดิบและอาหารสุกรวมกัน ภาชนะประกอบอาหาร และมือของผูประกอบอาหาร (McSwane, Rue, and Linton, 2003; 
Marriott, 2003: บุญเลี้ยง สุพิมพ, 2560) โดยผลจากการศึกษาวิจัยน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาของ ดาริวรรณ เศรษฐี
ธรรม และคณะ (2556) ซ่ึงทำการศึกษาการปนเปอนของฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหารพรอมบริโภคชนิดตางๆ ท่ีมี
แหลงจากหางสรรพสินคา และตลาดสด ในจังหวัดอุดรธานีและขอนแกน พบวา อาหารท่ีมีการปนเปอนของฟคัลโคลิฟอรม 
แบคทีเรียมากท่ีสุด คือ ยำ และสลัด โดยพบวาเกินมาตรฐาน รอยละ 96.7 เทากัน รองลงมาคือ น้ำพริก ขนมหวาน และ
ผัดผัก มีคาเกินมาตรฐาน รอยละ 76.7 63.3 และ 56.7 ตามลำดับ และจากผลการศึกษาของ อับดุลลาห โดลาห ดาลี 
และคณะ (2557) ซ่ึงทำการตรวจหาปริมาณโคลิฟอรมในอาหารปรุงสำเร็จและน้ำบริโภค ซ่ึงจัดจำหนายในรานอาหาร
ตามสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดยะลา ปตตานีและนราธิวาส โดยพบวา ตัวอยางอาหารประเภทแกง ตม ผัด ทอด และยำ  
มีการปนเปอนโคลิฟอรม คิดเปนรอยละ 23.53, 24.00, 13.79, 9.10 และ 47.37 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นไดวา อาหาร
ประเภทยำพบการปนเปอนโคลิฟอรมมากที่สุด สวนอาหารประเภทผัดพบการปนเปอนโคลิฟอรมนอยที่สุด และผาน
เกณฑมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตรการแพทยมากท่ีสุด 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมด โคลิฟอรมแบคทีเรีย และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย ที่ตรวจพบในตัวอยาง
อาหารพรอมบริโภคที่จำหนายในรานอาหารในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

หมายเลขราน ชนิดของอาหาร แบคทีเรียท้ังหมด โคลิฟอรม แบคทีเรีย ฟคัลโคลิฟอรม แบคทีเรีย 
1 ยำ 3.00 x 105 20 20 

ผัด 7.70 x 102 3 <3 
2 ยำ 1.99 x 105 150 150 

ผัด 7.00 x 102 15 3 
3 ยำ 1.93 x 105 460 20 

ผัด 4.91 x 102 20 15 
4 ยำ 7.31 x 104 35 210 

ผัด 5.18 x 102 3 <3 
5 ยำ 2.88 x 105 28 93 

ผัด 8.11 x 104 16 27 
6 ยำ 6.90 x 105 75 150 

ผัด 1.93 x 104 21 20 
7 ยำ 9.90 x 105 460 39 

ผัด 1.89 x 104 28 11 
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สรุปผลการวิจัย 
 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภคท่ีจำหนายในรานอาหารในเขตอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
จากการสุมเก็บตัวอยางอาหารจากรานอาหาร จำนวน 7 ราน เปนอาหารประเภทยำ 7 ตัวอยาง และอาหารประเภทผัด 
7 ตัวอยาง รวมตัวอยางอาหารท้ังหมด 14 ตัวอยาง เม่ือทำการประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของอาหารปรุงสำเร็จท่ัวไป กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553 พบวา อาหารประเภทผัดและ
ยำทุกตัวอยาง มีการปนเปอนแบคทีเรียทั้งหมดไมเกินเกณฑมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 100 แตจากการตรวจหาการ
ปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย พบวา ตัวอยางอาหารทุกตัวอยางมีการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียเกินคามาตรฐาน 
คิดเปนรอยละ 100 และสำหรับฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย พบวา ตัวอยางอาหารประเภทยำทุกอยางพบการปนเปอนเกิน
คามาตรฐาน คิดเปนรอยละ 100 สวนตัวอยางอาหารประเภทผัดมีการปนเป อนฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย เกินคา
มาตรฐาน คิดเปนรอยละ 71.43 และไมเกินคามาตรฐาน คิดเปนรอยละ 28.57 และจากการเปรียบเทียบปริมาณ
เชื้อจุลินทรียท่ีปนเปอนในอาหารแตละชนิด พบวา อาหารประเภทยำ มีการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียท้ังหมด โคลิฟอรม
แบคทีเรีย และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย มากกวาอาหารประเภทผัด 
 
ขอเสนอแนะ 

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภคท่ีจำหนายในรานอาหารในเขตอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. สรางความตระหนักและชี้แจงความจำเปนในการตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร เพ่ือใหอาหาร
ท่ีผลิตออกมามีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไว ซ่ึงอาจใชสื่อ โฆษณาและใชกฎระเบียบท่ีมีความเขมงวด
มากขึ้น ซ่ึงทางสาธารณสุขอำเภอท่ีตรวจสอบในเร่ืองน้ี ควรเพ่ิมมาตรการในการควบคุมและสงเจาหนาท่ีเก่ียวของเขาไป
ดูแลอยางท่ัวถึง 

2. สำหรับผูบริโภคอาหารที่ปรุงสำเร็จ ควรเลือกบริโภคอาหารที่ปรุงเสร็จใหม และควรผานความรอนกอน
นำมารับประทาน 
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การปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟตในพ้ืนท่ีทำการเกษตร ในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
Contamination of Organophosphate Pesticides in Agricultural Area in U-thong District, 
Suphanburi Province 
 
ผูวิจัย    ขจรศักดิ์  ผิวเกลี้ยง 
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สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณการปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟตในดินและเพ่ือศึกษา
ปริมาณการปนเปอนสารปองกันและกำจัดศัตรูพืชท่ีตกคางในน้ำ พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว โดยตัวอยางดนิและตัวอยางน้ำ
ท่ีไดจากจุดตางๆ ของบริเวณพ้ืนท่ี ตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประชากรจำนวน 161 
ครัวเรือน โดยการวิเคราะหหาปริมาณการปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟต ดวย วิธี Gas Chromatograph-Mass 
Spectrometer (GCMS) ซ่ึงพบวา ในตัวอยางดิน มีคาความเปนกรด – ดาง (pH) อยูในชวง 7.1 – 7.92 และไมพบ
การปนเปอนของสารออรกาโนฟอสเฟต และในตัวอยางน้ำมีคาความเปนกรด – ดาง (pH) อยูในชวง 7.15 – 8.11 
และไมพบการปนเปอนของสารออรกาโนฟอสเฟต ซ่ึงจากผลการวิเคราะหจะเห็นวาไมพบการปนเปอนของสารออร
กาโนฟอสเฟต อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุมีพิษในดินมีกระบวนการตาง ๆ  ไดแก การดูดยึดวัตถุมีพิษโดย
อนุภาคดิน การเคลื่อนยาย การแพรกระจายและการยอยสลาย ซ่ึงขบวนการตาง ๆ สงผลตอความเปนพิษของสาร
บริเวณนั้น ดังน้ี 1.การดูดยึดวัตถุมีพิษโดยอนุภาคดิน มีบทบาทสำคัญตอสถานภาพ และพฤติกรรมของวัตถุมีพิษ 
โดยมีผลตอการเคลื ่อนยาย การแพรกระจาย การระเหยกลายเปน ไอ และการสลายตัวของวัตถุมีพิษในดิน              
2. การเคลื่อนยายของวัตถุมีพิษในดิน วัตถุมีพิษอาจมีการเคลื่อนยายโดยระเหยกลายเปนไอหรือการเคลื่อนยายไป
โดยมี น้ำเปนตัวพา (การชะลาง) 3. การสลายตัวของวัตถุมีพิษ วัตถุมีพิษในดินจะมีการสลายตัวโดยขบวนการตาง ๆ  
ทำใหการตกคางของวัตถุมี พิษมีปริมาณลดลง 

 
คำสำคัญ : ออรกาโนฟอสเฟต, พ้ืนที่ทำการเกษตร  
 
ABSTRACT  

The objective of this study is to study the amount of organic phosphate contamination 
in the soil and to study the amount of contamination of pesticides that remain in the water. 
Rice plantations By soil samples and water samples obtained from various points Of area Sra 
Yai Som Sub-district, U Thong District, Suphan Buri Province. With a population of 161 
households by analyzing the amount of organophosphate contamination using Gas 
Chromatograph-Mass Spectrometer (GCMS). Found that in soil samples. The acidity - 
alkalinity (pH) in the range 7.1 - 7.92 and no contamination of organophosphate. And in the 
water samples, the pH was in the range of 7.15 - 8.11 and there were no contaminations of 
organophosphate. From the analysis, it can be seen that the organophosphate is not 
contaminated. May be caused by the change in toxic substances in the soil. There are various 
processes, such as the absorption of toxic substances by soil particles. Moving Distribution 
and degradation In which the various processes. Affect the toxicity of substances in that area 
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as follows: 1. Absorption of toxic substances by soil particles Play an important role in status 
and behavior of toxic substances which affects the movement spread evaporation and 
decomposition of toxic substances in the soil 2. the movement of toxic substances in the soil 
poisonous materials may be evaporated by evaporation or transported with water as a carrier 
(wash). 3. Decomposition of toxic substances toxic substances in the soil will decompose by 
various processes, resulting in the residue of the material. The toxic content is reduced. 

 
Keywords : Organophosphate,Agricultural  
  
บทนำ 

ประเทศไทย เปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีสำคัญของโลก และมีการสงออกสินคาทางการเกษตรเปนอันดับตน อาทิเชน 
ขาว พืชไร พืชสวน ไมดอกไมประดับ เปนตน ซึ่งมีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรของประเทศทั้งสิ้น 149.2 ลานไร              
คิดเปนรอยละ 46 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด จะเห็นไดวาประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมโดยแทจริง แตเน่ืองมาจากท่ี
ผานมาประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจมาเปนระบบการคาเสรีนำไปสูการเปลี่ยนแปลงหลายๆดาน 
รวมถึง ดานเกษตรกรรม เกษตรเชิงเดี่ยวท่ีมุงเนนการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวชนิดเดียวในจำนวนมากโดยตองพ่ึงพา
ปจจัยภายนอก เชน ปุยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารปฏิชีวนะ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายไดจากการเพาะปลูกถูก
นำมาแทนท่ีเกษตรแบบผสมผสาน (อนันต ปนตารักษ,2559) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น นอกจากเกษตรกรมีรายไดลดลง
จากการที่ผลผลิตลนทองตลาดแลว ปญหาในดานสุขภาพทั้งของเกษตรกรจากการใชหรือฉีดพนสารเคมีและ
ผูบริโภคจากการบริโภคพืชผลทางการเกษตรยังมีเพ่ิมขึ้นดวย ดังแสดงใหเหน็จากงานวิจัยหลายหลายเร่ือง (Osman 
KA ,2553) (Wang S ,2556) (Latif Y, 2554) 

จากสถิติการนำเขาสารกำจัดศัตรูพืชตั้งแตป พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ.2558 ไดนำเขา สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) 
สารกำจัดแมลง (Insecticide) สารปองกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) และ อ่ืนๆ เปนจำนวนมหาศาล มากกวา 
100,000 ตันตอป และมีแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ถึงแมวาในปจจุบันมีการทำการเกษตรท่ีปลอดสารพิษเพ่ิมจำนวนมากขึ้น 
เน่ืองจากผูบริโภคหันมาใสใจสินคาทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษ แตในอดีตท่ีผานมามีการใชสารเคมีปองกันและ
กำจัดศัตรูพืชเพ่ือใหผลผลิตมีคุณภาพดี ซ่ึงสารเคมีท่ีใชในการปองกันและกำจัดศัตรูพืชสามารถตกคางในสิ่งแวดลอม
ไดนานหลายป ท้ังการตกคางในดิน น้ำ ดินตะกอน และสัตวน้ำ ประกอบกับเกษตรกรบางสวนยังคงใชสารเคมีเพ่ือ
เรงผลผลิตเหมือนเชนในอดีต และ ซ่ึงหากมีการบริโภคน้ำ ปลา หรือ พืชผลทางการเกษตรท่ีมีการปนเปอนก็จะเกิด
การสะสมและเกิดผลกระทบตอสุขภาพของคนได ปจจัยท้ังหมดท่ีไดกลาวมาขางตนจะกอใหเกิดการปนเปอนและ
นำไปสูการสะสมสารเคมีในดินตะกอนและในน้ำ จากการศึกษาของ ธิรารัตน โพธ์ิพันธุ (2542) ไดทำการศึกษาการ
ตกคางของสารกลุมออรกาโนฟอสเฟตในตัวอยางน้ำจากรองสวนองุน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยเก็บ
ตัวอยางน้ำเดือนละคร้ัง รวมท้ังสิ้น 60 ตัวอยาง พบสารตกคางในน้ำตัวอยางน้ำจากสวนองุน 19 ตัวอยาง พบการ
ตกคางของไดเมทโธเอท ปริมาณตั้งแต 0.54 – 11.63 ไมโครกรัมตอลิตร และพบการตกคางของโมโนโครโตฟอส 
ปริมาณตั้งแต 1.19 – 13.37 ไมโครกรัมตอลิตร และจากการศึกษาการศึกษาของศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน
สิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดทำการศึกษาพัฒนาแนวทางการลดใชสารเคมีในการเกษตรดวย
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาอำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จากผลการวิเคราะหสารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช 2 กลุม คือ กลุมออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต ในตัวอยางดนิและน้ำ และผลิตผลเกษตรในพื้นที่ของ
กลุมเกษตรกรอาสาสมัคร จาก 10 ตำบล ไดแก บานเปา ชอแล แมหอพระ สันมหาพน ปาแป สบเปงบานชาง         
กึ้ดชาง แมแตง และขี้เหล็ก รวมทั้งสิ้น 132 ตัวอยาง ระหวางเดือนธันวาคม 2556 - พฤษภาคม 2557 พบวา 
ตัวอยางดินรอยละ 58.2 มีการปนเปอนของสารเคมี โดยเฉพาะสารคลอไพริฟอส ซึ่งพบบอยที่สุด ตัวอยางพืช           
รอยละ 8.2 มีการปนเปอนของสารเคมี โดยในจำนวนนี้มีผลิตผลการเกษตรที่อยูในระยะเก็บเกี่ยวพรอมจำหนาย           
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มีการปนเปอนของสารไดอะซีนอน และเมทโธมิล สวนตัวอยางนํ้าไมพบการปนเปอนของสารเคมี ไมวาจะเปนน้ํา
จากรองน้ําชลประทาน น้ําผิวดินในสระ หรือ น้ําบอตื้นในพ้ืนท่ีเกษตร ผลการศึกษายังพบวาแมในพ้ืนท่ีการเกษตรท่ี
เกษตรกรหยุดการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาไมนอยกวา 3 ป ยังสามารถตรวจพบสารเคมีตกคางในดินได           
(กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2557) และจากการศึกษาของ พรรณวิมล ตันหัน และคณะ (2556) พบการ
ตกคางของสารในกลุมออรกาโนคลอรีน โดยพบปริมาณสูงท่ีสุดในตัวอยางตางๆ ดังน้ี endrin ketone สูงสุดในดิน
และเปลือกไข, endrin aldehyde ในน้ำ, endosulfan II ในอาหาร และ β-HCB ตกคางสูงสุดในไขและขนเปด 
โดยจากปริมาณท่ีตรวจพบน้ีพบวาปริมาณของ aldrin, ∑chlordane, dieldrin, endrin, ∑heptachlor มีปริมาณ
สูงกวา Acceptable Daily Intake (ADI) จากงานวิจัยที่ไดกลาวมาทั้งหมดจะพบวาเกิดการปนเปอนในดินและใน
น้ำในบริเวณท่ีทำการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร และจากปญหาดังกลาว พ้ืนท่ีในจังหวัดสุพรรณบุรีก็นับวาเปน
พ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดการปนเปอนของสารเคมีทางการเกษตรเชนเดียวกัน เน่ืองจากวาจังหวัดสุพรรณบุรีถือไดวามีพ้ืนท่ีทำ
การเกษตรมาชานานถือวาเปนอูขาวอูน้ำของภาคกลาง พืชที่เพาะปลูก อาทิเชน ขาว ออย มันสำปะหลัง มะมวง 
ยางพารา เปนตน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีทำการเกษตร 2.745 ลานไร พ้ืนท่ีเพาะปลูกขาว 792,898 ไรของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวท้ัง
จังหวัด และอำเภออู ทอง มีพื ้นที ่เพาะปลูกขาวทั ้งสิ ้น 57,481 ไร (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ           
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน),2559) มีพ้ืนท่ีในการปลูกขาวมากท่ีสุด เพราะฉะน้ันในเขตพ้ืนท่ีดังกลาวมีความเสี่ยง 
ตอการปนเปอนของสารเคมีทางการเกษตรเปนจำนวนมาก 

ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงทำการศึกษาปริมาณการปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟตใน ดินและน้ำ โดยทำการเก็บ
ตัวอยางในพื้นที่เพาะปลูกขาว ในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และนำการปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟตท่ี
ตกคางในดินและในน้ำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน และนำไปประเมินความเสี่ยงตอการไดรับสัมผัสการปนเปอน
สารออรกาโนฟอสเฟตท่ีตกคางผลท่ีไดนอกจากจะใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในเร่ืองการปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟต 
ในดินและในน้ำ  

 
วัตถุประสงคงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปริมาณการปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟตในดิน 
2. เพ่ือศึกษาปริมาณการปนเปอนสารปองกันและกำจัดศัตรูพืชท่ีตกคางในน้ำ 

 
วิธีการวิจัย 
1. วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเปนแบบการสำรวจเชิงวิเคราะห (analytical survey) เพ่ือศึกษาปริมาณและเปรียบเทียบระดับ
สารออรกาโนฟอสเฟต ในดิน และ น้ำ โดยทำการเก็บตัวอยางพื้นท่ี ในตำบลสระยาโฉม อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี มาวิเคราะหหาปริมาณการปนเป อนของสารออรกาโนฟอสเฟต พรอมทั้งวิเคราะหขอมูลสถิต ิเชิง
พรรณนา คือ รอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย  

กลุมประชากร คือ ดิน และน้ำ ในพ้ืนท่ี อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนตัวอยางท้ังสิ้น 49 ตัวอยาง 
จากการสุมเลือกพ้ืนท่ีในการเก็บตัวอยางโดยใชวิธีการสุมอยางงาย ซ่ึงจากการสุมสุมไดพ้ืนท่ี ตำบลสระยายโฉม ซ่ึงมี
พื้นที่ในการเพาะปลูกขาวทั้งสิ้น 1,031 ไร จาก 326 ครัวเรือนที่ทำการเพาะปลูกขาว และจากการสุมเลือกพื้นท่ี 
จากจำนวนครัวเรือนท่ีทำการเกษตรปลูกขาว จำนวน 326 ครัวเรือน โดยใชวิธีการคำนวณกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑ
คารอยละของประชากร  
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ตารางที่ 1 กลุมตัวอยางโดยใชเกณฑคารอยละของประชากร 
ประชากร กลุมตวัอยาง 
หลักรอย 15-30 % 
หลักพัน 10-15 % 
หลักหม่ืน 5-10 % 
หลักแสน 1-5 % 

ท่ีมา : วาโร เพ็งสวัสดิ์.2551. วิธีวิทยาการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. หนา 187-188. 
ตารางที่ 1 กลุมตัวอยางโดยใชเกณฑคารอยละของประชากร 

ดังนั้น จากการคำนวณจะไดกลุมตัวอยางที่ตองศึกษา เทากับ 49 ครัวเรือน ซึ่งผูวิจัยเก็บแบบสอบถาม  
โดยการเลืกกลุมตัวอยางทำโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) ดังน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 สุมตำบล ในอำเภออูทอง โดยใชวิธีสุมอยางงาย จากจำนวณท้ังหมด 13 ตำบล ไดแก ตำบลอูทอง 
ตำบลสระยายโสม ตำบลบานดอน ตำบลดอนมะเกลือ ตำบลยุงทะลาย ตำบลหนองโอง ตำบลดอนคา ตำบลพลับพลาไชย 
ตำบลบานโขง ตำบลจรเขสามพัน ตำบลเจดีย ตำบลกระจัน การสุมคร้ังน้ีได ตำบลสระยายโสม  

ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุมตัวอยางแบงระดับชั้นแบบเปนสัดสวน (Stratified Random Sampling) โดยนำ
ตำบลสระยายโสมมีทั้งหมด 9 หมูบาน ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ปลูกขาวทั้งหมด จำนวน 326 ครัวเรือน แลวหา
สัดสวนของประชากรและสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมอยางงาย ไดดังน้ี 

รายช่ือหมูบาน จำนวนประชากร 
(326 ครัวเรือน) 

สัดสวนจำนวนกลุมตวัอยาง 
(49 ครัวเรอืน) 

หมู 1 บานดอนเขวา  35 5 
หมู 2 บานบอปน  38 6 
หมู 3 บานสระยายโสม  56 8 
หมู 4 บานโซง  30 5 
หมู 5 บานโปง  30 5 
หมู 6 บานคลองตัน  36 5 
หมู 7 บานหนองยายทรัพย  45 7 
หมู 8 บานหนองแกเจริญ  26 4 
หมู 9 บานรางยาว 30 5 

รวม 326 49 
ตารางที่ 2 จำนวนครัวเรือนที่ปลูกขาว 
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2. สถานที่ทำการทดลอง/เก็บขอมูล 
สถานท่ีทำการเก็บขอมูล คือ ต.สระยายโฉม อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีวิธีการเก็บขอมูลดังภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพการดำเนินงานวิจัย 
 

3. การเก็บตัวอยาง 
เก็บขอมูลกอนการทดลอง (pre-test) โดยสัมภาษณเกษตรกรเพื่อเก็บขอมูลการใชสารเคมีกำจัดศัตรพืูช

เบื้องตน และเก็บตัวอยางดินตะกอนและน้ำ หลังจากการทดสอบเบื้องตน จะทำการคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอ
การปนเปอนของสารปองกันและกำจัดศัตรูพืช โดยการเก็บตัวอยางและวิเคราะหหาสารปองกันและกำจัดศัตรูพืช 
ในดินและพืช 

3.1 ดำเนินการเก็บตวัอยาง ตัวอยางดนิ และตัวอยางน้ำ พรอมสัมภาษณเกษตรกรเก่ียวกับการทำเกษตรกรรม 
3.1.1 การเก็บตัวอยางดิน ดำเนินการโดยใชเสียมขุด เปนรูตัว V ลึกประมาณ 30 เซนติเมตร

จากน้ันตักหนาดินในรูปตัว V ใหมีความหนาประมาณ 1 น้ิวในแตละจุดผสมรวมกันจากน้ันแบงเปน 4 สวนเทาๆกัน 
แลวนำดิน 2 สวนท่ีอยูตรงขามกันมารวมกันแลวแบงแบบเดมิอีก จากน้ันจึงเก็บตัวอยางดินประมาณ 1 กิโลกรัมเพ่ือ
สงวิเคราะหตอไป วิธีน้ีเรียกวา “cone and quater” โดยดำเนินการเก็บดิน 1 ตัวอยางตอพ้ืนท่ี 1 ไร แลวแบงใส
ถุงเก็บตัวอยางปริมาตร 1 กิโลกรัม เพ่ือนำไปวิเคราะหตอไป 

3.1.2 การเก็บตัวอยางน้ำ ดำเนินการโดยสุมเลือกพื้นใหเปนตัวแทนของพื้นที่ เก็บแลวนำมา
รวมกัน หลังจากน้ัน ใสขวดเก็บตัวอยางปริมาตร 2.5 ลิตร เพ่ือนำไปวิเคราะหตอไป 

3.2 วิเคราะหตัวอยาง 
3.2.1 สำหรับตัวอยางดินทำการสกัดสารปองกันและกำจัดศัตรูพืชในดินโดยใชเทคนิค ซ็อกเลท ดังน้ี 

(1) ตากตัวอยางดินใหแหงท่ีอุณภูมิหอง 
(2) บดตัวอยางดินใหละเอียด และรอนผานตะแกรงขนาด 20 เมช 
(3) ชั่งตัวอยางดินท่ีผานการตากแหงและผานการรอนแลว ตัวอยางละ 5 กรัม 

สำรวจพ้ืนท่ีการปฏิบตังิาน พรอมท้ังทดสอบตัวอยางเบื้องตนทำการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ 

เก็บตัวอยางทางสิ่งแวดลอม  

ดิน น้ำ 

วิเคราะห การปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟต 

ปริมาณสารออรกาโนฟอสเฟต 
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(4) สกัดโดยใชเคร่ืองสกัด (soxhlet extractor) โดยใชสารละลายผสมระหวางเฮกเซน
กับอะซิโตนในอัตราสวน 1 : 1 โดยปริมาตร ปริมาณ 140 มิลลิลิตร นาน 6 ชั่วโมง 

(5) นำสารละลายที่สกัดไดไปลดปริมาตรโดยใชเครื่องระเหยสุญญากาศหรืออังบน
เคร่ืองอังไอน้ํา จนเกือบแหง 

(6) นำสารละลายท่ีไดไปกำจัดสิ่งปนเปอน โดยนำไปผานคอลัมนแกวดังภาพท่ี 4 ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 1 น้ิว สูง 15 เซนติเมตร ท่ีบรรจุดวย ฟลอริซิล สูง 4 น้ิว ตามดวยโซเดียมซัลเฟต สูง 1 น้ิว 

(7) ชะสารท่ีตกคางในคอลัมนดวย 6 % และ 15 % ของไดเอทธิล อีเทอรในปโตรเลียม
อีเทอร อยางละ 200 มิลลิลิตร 

(8) นำไปลดปริมาตรดวยเคร่ืองระเหยสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสหรืออัง
บนเคร่ืองอังไอน้ํา จนแหงสนิท 

(9) ลางสารท่ีติดคางในขวดกนกลมดวยเฮกเซนจากน้ันถายใสขวดกำหนดปริมาตรและ
ปรับปริมาตรเปน 1 มิลลิลิตร เพ่ือนำไปวิเคราะหตอดวยเคร่ืองGC-MS ในการวิเคราะหทำการควบคุมคุณภาพโดย
การเติมสารละลายมาตรฐานลงในอยางเพื่อศึกษา %recovery ของการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวามีคา % 
recovery ของการวิเคราะหอยูในชวงรอยละ 85 - 120 ซ่ึงอยูในเกณฑท่ียอมรับได 

3.3 สำหรับตัวอยางน้ำ ทำการสกัดสารปองกันและกำจัดศัตรูพืชในดินโดยใชเทคนิค solid phase 
extraction ตามวิธีการและขั้นตอนดังน้ี 

3.3.1 กรองน้ําตัวอยางปริมาตรอยางนอย 1 ลิตร 
3.3.2 จัดเตรียมอุปกรณ Solid Phase Exaction 
3.3.3 ลางหลอด Solid Phase Exaction ดวยเมทานอลปริมาตร 6 มิลลิลิตร 
3.3.4 ลาง Solid Phase Exaction ดวยน้ำท่ีปราศจากไอออน ปริมาตร 3 มิลลิลิตร 
3.3.5 นำน้ำตัวอยางปริมาตร 1000 ผานหลอด Solid Phase Exaction จนหมด 
3.3.6 ลางดวยน้ำท่ีปราศจากไอออนปริมาตร 3 มิลลิลิตร 
3.3.7 ทิ้งใหแหงนาน 5 นาที จากนั้น เปลี่ยนที่รองรับดานลางหลอด Solid Phase Exaction 

เปน Vial ขนาด 2 มิลลิลิตร 
3.3.8 ผานสารละลายเอททิลอะซิเตท ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เก็บสารละลายท่ีผานออกมาไวใน Vial 
3.3.9 ทำการวิเคราะหสารปองกันและกำจัดศัตรูพืช โดยเคร่ืองมือ GC-MS 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟตในดิน บริเวณพ้ืนท่ีปลูกขาว หมูท่ี 4 บานโซง ตำบลสระยายโสม 
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนของเกษตรกร และทำการคำนวณโดยใชเกณฑคารอยละ 30 
ของประชากร แลวจากน้ันจะทำการสุมอยางงาย จะไดกลุมตัวอยางท่ีตองศกึษา เทากับ 33 ตัวอยาง ตัวอยางดิน และน้ำ 
วิเคราะหการปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟต ดวยวิธีวิเคราะหดวย Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GCMS) 
พบวา ไมพบสารปนเปอนออรกาโนฟอสเฟต และมีคาไมเกินท่ีมาตรฐานการปนเปอนของสารปองกันและกำจัด
ศัตรูพืชในดินกำหนด ดังแสดงในตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 
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ลำดับที ่
ผลการวิเคราะห 

ความเปนกรด-ดาง(pH) สารออกรกาโนฟอสเฟต 
(มก./กก.) 

1 7.1 ND 
2 7.65 ND 
3 7.92 ND 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสารออกรกาโนฟอสเฟต ในตัวอยางดิน 
หมายเหตุ วิธีวิเคราะห ความเปนกรด-ดาง คือ ดวยวิธี Electrometric 
        ออรกาโนฟอสเฟต คือ ดวยวิธี GC-FID/GCMS 
ตรวจวิเคราะห ณ ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 ผลการวิเคราะห ตัวอยางดิน จะพบวา มีชวงของความเปนกรด-ดาง (pH) คือ 7.1 – 7.92 และการปนเปอน 
สารออรกาโนฟอสเฟต พบวา ไมพบการปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟต ในดิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหสารออกรกาโนฟอสเฟต ลำดับที่ 1-3 
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ลำดับท่ี 
ผลการวิเคราะห 

ความเปนกรด-ดาง (pH) สารออกรกาโนฟอสเฟต 
(มก./กก.) 

1 8.11 ND 
2 7.15 ND 
3 7.72 ND 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหสารออกรกาโนฟอสเฟต ในตัวอยางน้ำ 
หมายเหตุ วิธีวิเคราะห  ความเปนกรด-ดาง คือ ดวยวิธี Electrometric 
   ออรกาโนฟอสเฟต คือ ดวยวิธี GC-FID/GCMS 

ตรวจวิเคราะห ณ ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม บางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผลการ
วิเคราะห ตัวอยางน้ำ จะพบวา มีชวงของความเปนกรด-ดาง (pH) คือ 7.15 – 8.11 และการปนเปอนสารออรกาโน
ฟอสเฟต พบวา ไมพบการปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟต ในดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะหสารออกรกาโนฟอสเฟต ลำดับที่ 1-3 
 
อภิปรายผล 
 เพ่ือศึกษาปริมาณการปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟตในดิน บริเวณพ้ืนท่ี ตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบวา ไมพบการปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟตในดินและในน้ำ บริเวณนาขาวของ
เกษตรกร เม่ือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุมออร
กาโนฟอสเฟตในพื ้นที ่ภาคเหนือตอนบน ของศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม (กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม) พบวา ผลการวิเคราะหสารกำจัดศัตรูพืชตกคางในตัวอยางดนิ น้ำ และพืช พบวามีสารตกคางจำนวน 7 ชนิด 
(ไดแกคลอรไพริฟอส ไซเปอรเมทริน คารเบนดาซิม อาทราซีน ไกลโฟเสท เอเอ็มพีเอ และ พาราควอต) ในระดับ
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ความเขมขนท่ีไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ำ และ มาตรฐานคุณภาพดินของประเทศไทย โดยสวนใหญมีคาไมเกิน  
1 มก./กก. ในตัวอยางดิน และไมเกิน 0.2 ไมโครกรัม/ล. ในตัวอยางน้ำ ยกเวน สารกำจัดวัชพืช พาราควอต ซ่ึงพบ
ตกคางในดินความเขมขนสูงสุด 8.54 มก./กก. อยางไรก็ตามประเทศไทยยังไมมีคามาตรฐานคุณภาพดนิท่ีกำหนดไว
สำหรับสารดังกลาว สวนสารตกคางในพืชท่ีตรวจพบมีคาสูงสุดไมเกิน 0.02 มก./กก. และไมเกินคามาตรฐานอาหาร
ของประเทศไทย การศึกษาของ ผกาสินี คลายมาลัย ไดทำการศึกษาผลกระทบจาการใชวัตถุมีพิษการเกษตร 
Chlorpyrifos ในแปลกปลูกพริกตอสัตวน้ำ พืชน้ำ ดิน น้ำ และตะกอน พบวา ในปลานิลและปลาตะเพียง มีปริมาณ 
< LOQ – 0.09 มก./กก. (คา LOQ ในปลา 0.02 มก./กก.) พบปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดในปลาตะเพียงหลังฉีดพน 1 วัน 
สวนระดับเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส ในสมองปลางท้ังสองชนิดลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับปลาควบคุม บงชี้วา ปลา
ไดรับผลกระทบจาก Chlorpyrifos ที่ปนเปอนลงสูรองน้ำในวันที่ฉีดพน หลังฉีดพน 1 วัน มีปลาตายจำนวนมาก 
สำหรับผักกระเฉดในรองน้ำแปลงพริกพบวาปริมาณของ Chlorpyrifos < LOQ – 1.32 มก./กก. (คา LOQ ในผัก
กระเฉด 0.01 มก./กก.) โดยพบปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดในผักกระเฉดหลังฉีดพน สวนในดินพบปริมาณ 
Chlorpyrifos 0.04 – 0.34 มก./กก. ในน้ำพบปริมาณ Chlorpyrifos 0.02 – 3.47 มก./กก. ในตะกอนดินพบ
ปริมาณ Chlorpyrifos <LOQ – 0.05 มก./กก. (คา LOQ ในดินและตะกอนดิน 0.02 มก./กก.) หลังฉีดพน 30 วัน 
ไมพบปริมาณสารตกคางของ Chlorpyrifos ในตะกอนดิน แตยังตรวจพบปริมาณสารพิษตกคางในดินและในน้ำใน
ปริมาณต่ำๆ การติดตามตรวจสอบการปนเปอนสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชในแหลงน้ำของกรมควบคุมมลพิษ             
ซึ่งการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ในปจจุบัน (ปพ.ศ.2554) ตรวจไมพบสารเคมีกลุมที่มีฤทธ์ิ
ตกคางยาวนาน (กลุมออรกาโนคลอรีน ไดแก เฮปตาคลอร (Heptachlor) เฮปตาคลอรอีปอกไซด (Heptachlor-epoxide) 
บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC) อัลดริน (Aldrin) ดิลดริน (Diedrin) เอนดริน (Endrin) และ ดีดีที (DDT)) ซ่ึงคา
สารฆาศัตรูพืชและสัตวชนิดที่มีคลอรีนทั ้งหมด(Total Organochlorine Pesticides) ในแหลงน้ำไมเกิน 0.05 
มิลลิกรัมตอลิตร หรือ 50 ไมโครกรัมตอลิตร ทำการสำรวจสารพิษตกคางในแมน้ำบางปะกง พบกลุมท่ีมีฤทธ์ิตกคาง
ยาวนาน คือกลุมออรกาโนคลอรีน เชน อัลดริน และ ดิลดริน โดยพบปริมาณนอยกวา 0.01 ไมโครกรัมตอลิตร  

ซ่ึงในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) กำหนดคามาตรฐานคุณภาพน้ำใน
แหลงน้ำผิวดินไวสำหรับอัลดริน ไมเกิน 0.1 ไมโครกรัมตอลิตร และดิลดริน ไมเกิน0.2 ไมโครกรัมตอลิตร ทำการ
สำรวจพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีทำนาตั้งแตจังหวัดนครสวรรคลงมาถงึจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบกลุมออรกาโนคลอรีน
ในตัวอยางน้ำ ไดแกดีดีที (DDT) ดิลดริน (Diedrin) อัลดริน (Aldrin) และ เฮปตาคลอร(Heptachlor) ในปริมาณ
สูงสุดในน้ำ 0.064 0.038 0.009 และ 0.007 ไมโครกรัมตอลิตร ตามลำดับ ซึ่งมีปริมาณนอยมากและไมเกินคา
มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินที่กำหนดไว สำหรับ ดีดีที (DDT) ดิลดริน (Diedrin) อัลดริน (Aldrin) และ 
เฮปตาคลอร (Heptachlor) ในแหลงน้ำ กำหนดไวไมเกิน 1.0 0.2 0.1 และ 0.2 ไมโครกรัมตอลิตร ตามลำดับ และ
สำรวจแมน้ำทาจีน พบสารกลุมท่ีมีฤทธ์ิตกคางยาวนาน (ออรกาโนคลอรีน) ไดแก ดีดีที อัลดริน และดิลดริน ปริมาณ
ที่พบต่ำกวา 0.01 ไมโครกรัมตอลิตร ซึ่งไมเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ำ ในแหลงน้ำผิวดินที่กำหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) สำหรับ ดีดีทีไมเกิน 1.0 ไมโครกรัมตอลิตร อัลดริน ไมเกิน 
0.1ไมโครกรัมตอลิตร และดิลดริน ไมเกิน 0.2 ไมโครกรัมตอลิตร นอกจากนี ้ยังตรวจพบ สารเอนโดซัลแฟน 
(Endosulfan) ในปริมาณ 0.01 - 0.12 ไมโครกรัมตอลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับคา LC50 ของสาร endosulfan             
ท่ีกำหนดไวในThe Pesticide Manual ยังคงพบในปริมาณท่ีต่ำกวามากซ่ึงกำหนดไว 2 ไมโครกรัมตอลิตร 
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาการประเมินการปนเปอนสารออรกาโนฟอสเฟตในดินและในน้ำ บริเวณพ้ืนท่ี ตำบลสะยายโสม 
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
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1. ควรเพ่ิมงบประมาณในการทำวิจัย เพ่ือท่ีจะไดทำการวิเคราะหและศึกษาตัวอยางไดมากขึ้นเพ่ือท่ีจะไดมี
ความแมนยำมากขึ้น 

2. เพ่ิมชวงการเก็บตัวอยางสำหรับการวิเคราะห คือ ตน กลาง ปลาย ของฤดูการทำนา 
3. สนับสนุน สงเสริมใหเกษตรกรใชสารอินทรียจากพืชในการกำจัดศัตรูพืช เพ่ือลดการตกคางในสิ่งแวดลอม 
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คุณลักษณะทางกายภาพของแหลงน้ำ : กรณีศกึษาคลองแสนแสบ 
 
Physical Characteristics of Water Resource : Case Study in Saen Saeb Canel 
 
ผูวิจัย  จตุรวิทย  บุญพิทักษ  

นริศรา  กุลปรีชานันท  
  สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภยั และสิง่แวดลอม  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

แหลงน้ำมีความสำคัญและผูกพันตอวิถีชีวิตของคนไทยเปนอยางมาก ตั้งแตการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน 
การเลี้ยงชีพดวยเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว ไมเพียงเทานั้นยังใชเพ่ือการคมนาคมขนสง ปจจุบันความสำคัญของ
คลองนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยางมากตามกาลเวลาและบทบาทลดลงอยางมาก อีกทั้งเปนทางระบายน้ำทิ้งและขยะ
จากบานเรือนรอบขางริมฝงคลอง กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางของประเทศ ดึงดูดแรงงานชนบท อพยพยายถิ่น 
เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา และที่สำคัญคือปญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูใกลบริเวณแหลงน้ำ เชน คลองตาง ๆ โดยเฉพาะคลองแสนแสบท่ีเกิดการเนา
เสียและกลิ่นเหม็นจากการปลอยน้ำเสียจากบานเรือนและการท้ิงขยะลงคลอง การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
คุณลักษณะทางกายภาพของคลองแสนแสบ และเพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะนำมาใชในการแกปญหาน้ำเสีย และ
การพัฒนาและสรางนโยบายการจัดการคุณภาพแหลงน้ำ โดยแบงพื้นที่ออกเปนพื้นที่เขตชุมชนซึ่งเปนแหลงที่อยู
อาศัย และพ้ืนท่ีเขตพาณิชยกรรม/อุตสาหกรรม ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวเปนแหลงกำเนิดน้ำเสียสูแหลงน้ำผิวดิน จากการ
วิเคราะหพบวาคุณภาพน้ำคลองแสนแสบมีความเปนดางเล็กนอย คือ 8.17 - 8.35 ความขุนอยูระหวาง 146 – 199 
NTU ความเค็มและการนำไฟฟาสูงบริเวณชุมชมแออัด มีความหนาแนนบริเวณทาเรือประตูน้ำและอิตัลไทยทาวเวอร 
4.1 - 4.8 ppt และ 7.43 - 8.44 µs/cm ตามลำดับ และมีของแข็งละลายน้ำคอนขางสูงบริเวณทาเรือประตูน้ำ 
อิตัลไทยทาวเวอรและหัวชาง 4,420 - 6,234 mg/l ซ่ึงอาจสงผลตอใหอุปกรณในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
เกิดความเสียหายจากตะกรันหรือการอุดตัน และคาใชจายที่เพิ่มสูงขึ้นการบำบัด คาความเค็มและความการนำ
ไฟฟากอนการนำน้ำไปใชประโยชน 

 
คำสำคัญ : คุณภาพแหลงน้ำ, คลองแสนแสบ, คุณภาพน้ำทางกายภาพ 
 
Abstract 

Water sources are very important and are very connected to the Thai’s life such as for 
being a water source for household consumption, for agriculture and animal husbandry, for 
transportation. Nowadays, the importance of the canal has changed dramatically over time 
and the role has decreased considerably. It is also a way to drain water and garbage from 
houses around the canal. Bangkok is the center of the country, which attracting rural migrant 
workers and increasing latent population causing environmental problems. Those also 
causing environmental problems in the water industry which affects the quality of life of 
people living near water sources emphasize. The waste from homes and dumping waste into 
the canal such as canals by using only the Saen Saep canal that causes spoilage and foul odor 
from repeated emissions from homes and dumping waste into the canals. The objectives of 
this research were 1) to study the physical condition of water sources (Saen Saeb canel) and 
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2) to use as basic information for solving waste water problems for the development and 
creation of water quality management policies. In this research focusing on the quality of 
physical water resources in the Saen Saeb canel-area in community area and commercial area. 
From the analysis result, it was found that the water quality of Saen Saeb canal is slightly 
alkaline (8.17 - 8.35). The turbidity is between 146 - 199 NTU. The salinity and electrical 
conductivity are high at Pratunam Pier area and Ital Thai Tower, which are the congested 
community (slum) and the density of the industry, 4.1 - 4.8 ppt and 7.43 - 8.44 µs/cm, 
respectively. Moreover, the total dissolved solid is high at Pratunam Pier area, Ital Thai 
Tower and Hua Chang Pier 4,420 - 6,234 mg/l. This high concentration of those physical 
characteristics can cause damage to equipment in the industry process by scale or clogging 
and can be increasing costs of salinity and electricity conductivity treatment in pre-treatment 
process of water utilization. 
 
Key Words : Quality of Water Resource, Saen Saeb Canel , Physical Characteristic of Water 
 
บทนำ 

แหลงน้ำมีความสำคัญและผูกพันตอวิถีของคนไทยเปนอยางมาก เชน การเปนแหลงน้ำเพื่อ การอุปโภค
บริโภคของครัวเรือน เพื่อการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว เพื่อการคมนาคมขนสง เพื่อเปน การปองกันตัวเมือง
ทางดานยุทธศาสตรและปองน้ำทวมขัง และเพ่ือการผลิตน้ำประปา 

ประเทศไทยเริ่มมีการขุดคลองในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งจุดประสงคหลักเพื่อใชในการ
คมนาคมทางน้ำและไดมีการตั้งกรมคลองขึ้นมาเพื่อทำหนาที่รับผิดชอบขุดคลองและดูแลความสะอาดคลองอยาง
สม่ำเสมอ ตอมา การขนสงทางถนนและทางรถไฟเร่ิมมีความสำคัญและสะดวกมากยิ่งขึ้น สงผลใหการขุดคลองลด
นอยลงและบทบาทความสำคัญของคลองจึงลดลงตามไปดวย อีกทั้งคลองบางแหงไมไดรับการดูแลรักษาอยาง
เพียงพอ ทำใหตื้นเขิน น้ำสกปรกและเนาเสีย 

ปจจุบันความสำคัญของคลองนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยางมากตามกาลเวลา และบทบาทลดลงอยางมาก             
อีกท้ังเปนทางระบายน้ำท้ิงและขยะจากบานเรือนรอบขางริมฝงคลอง กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางของประเทศ
ดึงดูดแรงงานชนบทอพยพยายถิ่น เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม ทั้งดานอากาศ 
เสียง และน้ำ ซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูใกลบริเวณแหลงน้ำ เชน คลองตาง ๆ โดยเฉพาะคลอง
แสนแสบ (วัดเทพลีลา) มีคุณภาพน้ำในประเภทท่ี 4 สามารถนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมบางประเภทและการ
คมนาคม (ปยณัฐ สวัสดิ์เอ้ือ, 2553) โดยมีการเนาเสียและกลิ่นเหม็นจากการปลอยย้ำเสียจากบานเรือนและการท้ิง
ขยะลงคลอง รวมถึงสถานประกอบกิจการ รานคาตาง ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) แมจะไดมีการสำรวจประเมิน
มูลคาคุณภาพน้ำคลองแสนแสบ (Contingent Valuation Method, CVM) โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซ่ึง
ตั้งอยูริมคลองแสนแสบ (เรณู สุขารมณ, 2552) มีการรณรงคในการใหความรูเร่ืองการจัดการน้ำเสีย มีการทดลอง
การบำบัดน้ำเสียดวยอีเอ็มกอน เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำ (อิสริยะ ริยะขัน, 2556) อยางไรก็ตามคุณภาพน้ำในคลอง
แสนแสบยังไมดีขึ้น งานวิจัยนี้จึงทำการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของคลองแสนแสบ ซึ่งจะสามารถใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการแกปญหาน้ำเสีย เพ่ือการพัฒนาและสรางนโยบายการจัดการคุณภาพแหลงน้ำ ซ่ึงเปนแนวทาง
ในการควบคุมและรักษาคุณภาพน้ำในแหลงน้ำใหเหมาะสมกับการใชประโยชน และมีความปลอดภัยตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชน รวมท้ังยังเปนการอนุรักษทรัพยากร และสภาพแวดลอมตามธรรมชาติตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของคลองแสนแสบ 
2. เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะนำมาใชในการแกปญหาน้ำเสีย และการพัฒนาและสรางนโยบายการจัดการ

คุณภาพแหลงน้ำ 
 
วิธีการวิจัย 

การดำเนินงานวิจัย ประกอบดวย 2 สวน คือ การศึกษาขอมูลเบื้องตนของแหลงน้ำ และการตรวจวัด
คุณภาพน้ำทางกายภาพ โดยการศึกษาขอมูลเบื้องตนของแหลงน้ำ จะใชการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากกรมควบคุม
มลพิษ และสำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร สวนการตรวจวัดคุณภาพน้ำทางกายภาพ เปนการเก็บตัวแทนน้ำแบบ
สุมเก็บตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงจะครอบคลุมความยาวตลอดแนวแหลงน้ำและกิจกรรมการ
เกิดน้ำเสียในกลุมของ ยานชุมชนท่ีพักอาศัย ยานโรงเรียนและมหาวิทยาลัย และยานเขตเศรษฐกิจ โดยทำการเก็บ
ตัวอยางน้ำในพ้ืนท่ีศึกษาจำนวน 5 จุดๆ ละ 3 ตัวอยาง พิกัดจุดเก็บตัวอยางแสดงดงัตารางท่ี 1 ในสวนของแผนท่ีจุด
เก็บตัวอยางและสภาพพ้ืนท่ีแหลงเก็บตัวอยางน้ำท้ัง 5 จุดแสดงดังภาพท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 พิกดัการเก็บตัวอยางน้ำ 

จุดเก็บ 
พิกัดทางภูมิศาสตร 

สถานที่เก็บตัวอยาง 
ละติจดู ลองตจิดู 

1 13.764596 100.643238 ทาเรือเดอะมอลลบางกะป 

2 13.759858 100.613685 ทาเรือวัดเทพลีลา 

3 13.745958 100.573461 ทาเรืออิตัลไทยทาวเวอร 

4 13.749262 100.541303 ทาเรือประตูน้ำ 

5 13.749198 100.530790 ทาเรือสะพานหัวชาง 
 

ทำการเก็บตัวอยางโดยขั้นตอนการเก็บตัวอยางน้ำ (APHA, 1998) แสดงดังภาพท่ี 2 จากน้ันทำการศึกษา
ลักษณะคุณภาพแหลงน้ำทางกายภาพ ดังน้ี 

1. การวัดอุณหภูมิ (Temperature, Cํ) ใชเคร่ืองวัดอุณหภูมิ (Thermometer) วัดขณะเก็บตัวอยาง 
2. การวัดคาความขุน การใชเคร่ืองวัดความขุน (Turbidity Meter) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเปรียบเทียบ 

ความเขมของแสงท่ีกระเจิงออกมาของตัวอยางน้ำเทียบกับสารมาตรฐานภายใตสภาวะท่ีกำหนด สารมาตรฐานท่ีใช
คือ ฟอรมาซีน (Formazin Suspension) ความเขมของแสงท่ีกระเจิงออกมามากแสดงใหเห็นวาตัวอยางน้ำน้ันจะมี
ความขุนมาก 

3. การวัดคาการนำไฟฟา ใช Conductivity Meter ในการวัดปริมาณของกระแสไฟฟาหรือคาความนำไฟฟา 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยาง 

4. การวัดคาความเค็ม ใช Salinity Refractometer ในการวัดคาความเค็มของแหลงน้ำ 
5. การวิเคราะหหาคาความเปนกรดและดาง (pH) ดวยวิธีอิเล็คโทรเมตริก (Electrometric Method) 

5.1 ปรับเทียบเคร่ืองวัดความเปนกรด - ดาง 
5.2 เปดเคร่ืองวัดความเปนกรด - ดาง  
5.3 ปรับเทียบเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง โดยใชสารละลายบัฟเฟอรอยางนอย 2 คา และ

สารละลายบัฟเฟอรควรมีอุณหภูมิไมเกิน 2 องศาเซลเซียส จุมอิเล็คโทรดในสารละลายบัฟเฟอรแรก (pH 4.01) 
พรอมอิเล็คโทรดสำหรับวัดอุณหภูมิ ปรับเทียบเครื ่องวัดความเปนกรด – ดาง จนอานคาความตางศักยของ
สารละลายบัฟเฟอรท่ีอุณหภูมิสารละลายท่ีวัดไดตามท่ีระบ ุ

5.4 ลางอิเล็คโทรดดวยน้ำกลั่น 3 คร้ังแลวซับใหแหงดวยกระดาษทิชชู 
5.5 จุมอิเล็คโทรดในสารละลายบัฟเฟอรคาตอไป (pH 6.98 และ pH 9.95 ตามลำดับ) จนอานคา 

pH และคาความตางศักยของสารละลายบัฟเฟอรท่ีอุณหภูมิสารละลายท่ีวัดไดตามท่ีระบุ 
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ภาพที่ 2 ข้ันตอนปฏบัิติในการเก็บตัวอยางน้ำ 

 
5.6 หาคาความชัน (Slope) ของเครื่องวัดความเปนกรด – ดาง ตองอยู ในชวง 95 – 99%                 

ในกรณีท่ีเคร่ืองไมสามารถแสดงคาความชันได ใหอานและบันทึกคามิลลิโวลทของสารละลายบัฟเฟอรมาตรฐานแลว
คำนวณตามสมการดังน้ี 
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Slope (mV/pH) = (mV1 – mV2)/(pH1 - pH2) 
เม่ือ  mV1 และ mV2 คือคามิลลิโวลทของสารละลายบัฟเฟอรมาตรฐานท่ี 1 และ 2 

pH1 และ pH2 คือ พีเอชของสารละลายบัฟเฟอรมาตรฐานท่ี 1 และ 2 
 

Slop (%) = Sc x 100/ 59.16 
เม่ือ  Sc = ความชันของเคร่ืองจากการคำนวณ 

 
การทดสอบตัวอยาง 

1) ปรับอุณหภูมิตัวอยางใหอยูในชวง 25 ± 2 องศาเซลเซียส 
2) เขยาขวดตัวอยางใหผสมกันและเทลงในบีกเกอร  
3) จุมอิเล็คโทรดลงในตัวอยาง พรอมกวนตัวอยางใหสม่ำเสมอรอจนตัวเลขคา pH หยุดน่ิง 
4) อานคา pH และอุณหภูมิแสดงท่ีหนาจอ 
5) บันทึกคา pH และอุณหภูมิที่วัดไดลงในแบบฟอรมผลการบันทึกคาความเปนกรดดาง (pH) 

โดยวิธีอิเล็คโทรเมตริก Electrometric Method  
6) เม่ือจะวัดตัวอยางตอไปใหฉดีลางอิเล็คโทรดดวยน้ำกลั่นแลวซับเบาๆ ใหแหงดวยกระดาษทิชช ู

แลวจึงวัดตัวอยางถัดไป 
7) ทุกครั้งหลังจากวิเคราะหตัวอยางเรียบรอยตองจุมอิเล็คโทรดไวในสารละลายสำหรับรักษา

อิเล็คโทรด 
6. การทดสอบหาปริมาณของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids) โดยวิธีระเหยแหงท่ีอุณหภูมิ 

103-105 องศาเซลเซียส  
 6.1 การเตรียมถวยระเหย  
 6.2 อบถวยระเหยท่ีอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง 
 6.3 ปลอยท้ิงใหเย็นในตูดดูความชื้น 

6.4 ชัง่น้ำหนักถวยระเหยกอนการใชงานและบันทึกน้ำหนักเปน (B) ในหนวยกรัม 
   6.5 การเลือกปริมาตรตัวอยางท่ีใหคา Residue อยูในชวง 2.5-200 มิลลิกรัม 

การทดสอบตัวอยาง 
1) ปรับตัวอยางใหมีอุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมิหอง 
2) กวนตัวอยางดวยเคร่ืองกวนแมเหล็กใหตัวอยางเปนเน้ือเดียวกัน 
3) วางกระดาษกรองลงบนกรวยของชุดกรอง ซึ่งตอเขากับเครื่องดูดสุญญากาศโดยใหดานหยาบของ

กระดาษกรองอยูดานบน และเปดเคร่ืองดูดสุญญากาศ 
4) ลางกระดาษกรองดวยน้ำรีเอเจนตติดตอกันจำนวน 3 ครั ้ง ครั ้งละ 20 มิลลิลิตร เปดเครื ่องดูด

สุญญากาศตอไปจนกวาจะดูดน้ำออกจนแหงและเทน้ำลางไปท้ิง 
5) เทตัวอยางใสกระบอกตวงครั้งเดียวใหไดปริมาตรใกลเคียงกับที่ตองการ กรองตัวอยาง ผานกระดาษ

กรองและจดบันทึกปริมาตรตัวอยาง 
6) ลางกระดาษกรองดวยรีเอเจนตจำนวน 3 คร้ัง คร้ังละ 10 มิลลิลิตร โดยในระหวางการลาง แตละคร้ัง

ตองรอใหกระดาษกรองแหงกอนทำการลางคร้ังตอไป (กรณีตัวอยางมีการนำไฟฟาสูงหรือมีของแข็งละลายน้ำสูงให
ลางดวยน้ำรีเอเจนตใหมากพอเพ่ือปองกันของแข็งละลายติดคางอยูบนกระดาษกรอง)  

7) ถาตัวอยางมีคา Residue เกิน 200 มิลลิกรัม ใหใชกระดาษกรอง ท่ีมีขนาดเสนผานศูนยเพ่ิมขึ้นหรือลด
ปริมาตรของตัวอยางใหเหมาะสม 
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8) ถายตัวอยางที่ผานกระดาษกรองพรอมน้ำลาง (Filtrate) ลงในถวยระเหยที่ทราบน้ำหนักที่แนนอน 
แลวนำไปอบในตูอบจนแหง 

9) นำถวยระเหยไปอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เปนเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมง ปลอยท้ิง
ใหเย็น ในตูดูดความชื้น แลวชั่งน้ำหนักในหนวยกรัม 

10) อบและชั่งถวยระเหยซ้ำจนกระท่ังน้ำหนักคงท่ีบันทึกน้ำหนัก (A) หรือ มีการ เปลี่ยนแปลงน้ำหนักของ
ของแข็งท่ีเหลือ (Residue) นอยกวารอยละ 4 จากน้ำหนักท่ีชั่ง คร้ังกอนหรือนอยกวา 0.0005 กรัม (0.5 มิลลิกรัม) 
ท้ังน้ีใหใชเกณฑท่ีมีคาต่ำกวา กลาวคือ หากคาน้ำหนักคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัม ใหใชคาจากการคำนวณน้ีเปนเกณฑ 
แตหากคาน้ำหนัก มีคามากกวาหรือกับ 0.5 มิลลิกรัม ใหใชคา 0.5 มิลลิกรัม เปนเกณฑในการยอมรับ 
การคำนวณผลการทดสอบ  

ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (มิลลิกรัมตอลิตร) =  (A-B) x 106 
       ปริมาตรตัวอยาง (มิลลิลิตร)  
 เม่ือ A = น้ำหนักถวยระเหย+ของแขง็ (กรัม) 
  B = น้ำหนักถวยระเหย (กรัม) 
 11. การรายงานผลการทดสอบ รายงานผลในหนวยมิลลิกรัมตอลิตร (mg/L) 
 
ผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย 
1. การศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของแหลงน้ำ  

จากการสำรวจและศึกษาลักษณะทางกายภาพเชิงพื้นที่เพื่อศึกษาลักษณะแหลงน้ำคุณภาพน้ำตามแนว
คลองแสนแสบพบวาคลองแสนแสบเปนคลองที่เชื่อมตอระหวางแมน้ำบางปะกงและแมน้ำเจาพระยา มีความยาว
ประมาณ 88.5 กิโลเมตร และมีสวนในการรองรับน้ำเสียจากหลากหลายแหลงกำเนิดน้ำเสียท่ีสำคัญของกรุงเทพฯ 
เชน เขตประตูน้ำ เขตพระนคร เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตหวยขวาง เขตบางกะป เขตคันนายาว เขตวังทองหลาง 
เขตบึงกุม เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก นอกจากน้ีใชเปนเสนทางการคมนาคมทางน้ำ ตั้งแตทาน้ำ
วัดศรีบุญเรืองถึงทาสะพานผานฟาลีลาศ จึงสงผลใหเกิดมลพิษทางน้ำจากการคมนาคมทางน้ำ อีกท้ังชุมชนท่ีอาศัย
อยูบริเวณริมคลองแสนแสบ มีสวนในการปลดปลอยน้ำเสียและขยะ ซ่ึงเปนอีกแหลงกำเนิดมลพิษทางน้ำ 
2. ผลการศึกษาและวิเคราะหลักษณะคุณภาพน้ำทางกายภาพตามวิธีมาตรฐาน 

ผลการศึกษาและวิเคราะหลักษณะคุณภาพน้ำทางกายภาพของคลองแสนแสบ ในลักษณะทางกายภาพ เชน 
อุณหภูมิ (Temperature, Temp) ความขุน (Turbidity, Turb) คาการนำไฟฟา (Conductivity, Cond) คาความเปน
กรด-ดาง (pH) คาความเค็ม (Salinity, Sal) และคาของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solid, TDS) แสดงดัง
ตารางท่ี 2 โดยมีผลการวิเคราะหดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

155

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ตารางที่ 2 ผลวิเคราะหคุณภาพน้ำทางกายภาพ 

ลำดับ จุดเก็บ pH Temperature 
(°C) 

Turbidity 
(NTU) 

Conductivity 
(µs/cm) 

Salinity 
(ppt) 

TDS 
(mg/l) 

1 ทาเรือเดอะมอลล 
บางกะป 8.24 27.1 197 1.66 0.8 853 

2 ทาเรือวัดเทพ
ลีลา 8.27 27.1 199 1.34 0.7 666 

3 ทาเรืออิตัลไทย 
ทาวเวอร 8.35 27.0 184 7.43 4.1 4,420 

4 ทาเรือประตูน้ำ 8.17 26.9 167 8.44 4.8 5,168 
5 ทาเรือหัวชาง 8.18 26.7 146 10.6 6.0 6,234 

อุณหภูมิ เปนดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญตอแหลงน้ำ มีผลตอกระบวนการเจริญเติบโตและการสืบพันธุของ
สิ่งมีชีวิตในแหลงน้ีและมีผลตอการหมุนเวียนการผสมผสานและทิศทางการไหลของน้ำ อุณหภูมิในแหลงน้ำจะมีการ
แปรผันตามชวงฤดูกาลและชวงเวลาในแตละวัน เชน อุณหภูมิในฤดูแลงจะสูงกวาฤดูฝน อุณหภูมิ ในชวงกลางวันจะ
สูงกวาชวงกลางคืน จากผลการวิเคราะห อุณหภูมิตัวอยางน้ำพบวาทาเรือเดอะมอลลบางกะป ทาเรือวัดเทพลลีา 
ทาเรืออิตัลไทยทาวเวอร ทาเรือประตูน้ำ ทาเรือสะพานหัวชาง มีอุณหภูมิ 27.1 องศาเซลเซียส 27.1 องศาเซลเซียส 
27.0 องศาเซลเซียส 26.9 องศาเซลเซียส และ 26.7 องศาเซลเซียส ตามลำดับ โดยเกณฑคุณภาพน้ำที่เหมาะสม
สำหรับการเติบโตของสัตวน้ำหรือสิ่งมีชีวิตในน้ำอยูที่ประมาณ 23-32 องศาเซลเชียส เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น
ขบวนการหายใจ วายน้ำ กินอาหาร ยอยอาหาร ขับถายของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ำก็จะสูงขึ้น และเม่ืออุณหภูมิลดลง
ขบวนการเหลาน้ันก็จะลดลงดวย การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
และผลกระทบท่ีสำคัญตอสิ่งมีชีวิตในน้ำท่ีมีอุณหภูมิสูง คือปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง ในขณะท่ีขบวนการภายใน
รางกายเพ่ิมขึ้น จึงเกิดปญหาการขาดออกซิเจนขึ้นได ขณะเดียวกันการทำงานของจุลินทรียชนิดตาง ๆ ในการยอย
สลายซากสิ่งมีชีวิตในน้ำก็จะเพ่ิมขึ้นและการใชออกซิเจนเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกัน 

ความขุน เปนดัชนีท่ีแสดงถึงลักษณะท่ีสำคัญอีกชนิดหน่ึงท่ีนิยมใชวิเคราะหคุณภาพน้ำ ซ่ึงแสดงถึงปริมาณ
สารแขวนลอยท่ีอยูในแหลงน้ำในรูปของสารอินทรียและสารอนินทรีย น้ำท่ีมีสารแขวนลอย ซ่ึงขัดขวางทางเดินแสง
ท่ีผานน้ำน้ัน เชน ดินละเอียด หรือ อินทรียสาร แพลงคตอน และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ สารพวกท่ีจะทำใหเกิดการกระจัด
กระจาย (Scattered) และดูดซึม (Absorbed) ของแสง แทนที ่จะปลอยใหแสงผานเปนเสนตรง ปริมาณสาร
แขวนลอยในน้ำอาจจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือระบบนิเวศของแหลงน้ำแตปริมาณสารแขวนลอย
ที่มากจะสงผลในเรื่องความไมนาอุปโภคบริโภคและความนารังเกียจในการนำไปใชประโยชน นอกจากนี้สาร
แขวนลอยในน้ำยังหอหุมจุลินทรียไว ทำใหคลอรีนไมสามารถเขาไปทำลายจุลินทรียไดหรือมีผลตอกระบวนการ
สังเคราะหแสงของพืชในแหลงน้ำ จากผลการวิเคราะหคาความขุนของแหลงน้ำบริเวณทาเรือเดอะมอลลบางกะป 
ทาเรือวัดเทพลีลา ทาเรืออิตัลไทยทาวเวอร ทาเรือประตูน้ำ ทาเรือสะพานหัวชาง พบวามีคา 197 NTU 199 NTU 
184 NTU 167 NTU และ 146 NTU ตามลำดับ  

คาการนำไฟฟาเปนดัชนีคุณภาพน้ำท่ีแสดงถึงความสามารถในการสงผานกระแสไฟฟาซ่ึงเกิดจากการมีอยู
ของสารประกอบอนินทรียที่ละลายอยูในน้ำ เชน แอนไอออนคองคลอไรดไนเตรต ซัลเฟตและฟอสฟอรัส หรือ          
แคดไอออนของแมกนีเซียม เหล็ก และอลูมิเนียม คาการนำไฟฟาท่ีสูงเกินไปจะสงผลตอการขยายพันธของสัตวน้ำ
และกระบวนการตาง ๆในภาคอุตสาหกรรม จากผลการวิเคราะหคาการนำไฟฟาของแหลงน้ำบริเวณทาเรือเดอะมอลล 
บางกะป ทาเรือวัดเทพลีลา ทาเรืออิตัลไทยทาวเวอร ทาเรือประตูน้ำ ทาเรือสะพานหัวชาง พบวามีคา 1.66 µs/cm 
1.34 µs/cm 7.43 µs/cm 8.44 µs/cm และ 10.6 µs/cm ตามลำดับ  
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คาความเปนกรด-ดางของแหลงน้ำเปนดัชนีคุณภาพน้ำท่ีแสดงถึงความเขมขนของระดับไฮโรเจนอิออนในน้ำ 
ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ำได จากผลการวิเคราะห คาความเปนกรด-ดางของแหลงน้ำบริเวณ
ทาเรือเดอะมอลลบางกะป ทาเรือวัดเทพลีลา ทาเรืออิตัลไทยทาวเวอร ทาเรือประตูน้ำ ทาเรือสะพานหัวชาง พบวา 
8.24 8.27 8.35 8.17 และ 8.18 ตามลำดับ ซ่ึงคาความเปนกรด-ดางของแหลงน้ำอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำ
ผิวดิน (5-9) คาความเปนกรด-ดางดังกลาวคอนขางเปนดางเล็กนอยจึงไมกอใหเกิดมลพิษตอแหลงน้ำ 

คาความเค็ม เปนดัชนีคุณภาพน้ำที่แสดงถึงปริมาณของแข็งหรือเกลือแรตางๆ ท่ีละลาย อยู ในน้ำ
โดยเฉพาะโซเดียมคลอไรด คาความเค็มของน้ำมีผลตอการดำรงชีวิตของสัตวน้ำและแรงดัน ออสโมซิลในเซลลของ
สิ่งมีชีวิตจากผลการวิเคราะหคาความเค็มของแหลงน้ำบริเวณทาเรือเดอะมอลลบางกะป ทาเรือวัดเทพลีลา ทา
เรืออิตัลไทยทาวเวอร ทาเรือประตูน้ำ ทาเรือสะพานหัวชาง พบวา 0.8 ppt 0.7 ppt 4.1 ppt 4.8 ppt และ 6.0 
ppt ตามลำดับ  

คาของแข็งละลายน้ำเปนดชันีคุณภาพน้ำท่ีแสดงถึงปริมาณของแขง็ท่ีแขวนลอยในน้ำรวมถึงไอออน แรธาตุ
เกลือ และโลหะท่ีละลายในน้ำ ปริมาณคาของแข็งละลายน้ำบงบอกถึงความบริสุทธิ์ ของน้ำในรูปของสารอินทรยี
และสารอนินทรียจากผลการวิเคราะหคาของแข็งละลายน้ำของแหลงน้ำบริเวณทาเรือเดอะมอลลบางกะป ทาเรือวัด
เทพลีลา ทาเรืออิตัลไทยทาวเวอร ทาเรือประตูน้ำ ทาเรือสะพานหัวชาง พบวา 853 mg/l 666 mg/l 4,420 mg/l 
5,168 mg/l และ 6,234 mg/l ตามลำดับ 

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพของคลองแสนแสบโดยรวมพบวา สอดคลองกับกรมควบคุม
มลพิษซ่ึงทำการตรวจสอบการระบายน้ำท้ิงจากแหลงกำเนิดมลพิษ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในพ้ืนท่ีริมคลองแสนแสบ (ตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2560) ไดแก โรงแรม 
อาคารชุด โรงพยาบาล รานอาหาร หางสรรพสินคา ตลาด และที่ดินจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 631 แหง ผลการ
ตรวจสอบ พบวา มีแหลงกำเนิดมลพิษระบายน้ำท้ิงออกสูสิ่งแวดลอมไมเปนไปตามมาตรฐานถึงรอยละ 66 ซ่ึงเกิด
จากสถานประกอบกิจการตางๆ และชุมชนโดยรอบ ใชน้ำในการอุปโภคแลวไมไดทำการบำบัดกอนปลอยลงสูแหลง
น้ำสาธารณะ ไมเพียงเทาน้ันยังพบอีกวามีการแอบท้ิงขยะมูลฝอยลงในคลอง สงผลใหเกิดน้ำเนาเสีย สงกลิ่นเหม็น 
เกิดความเดือดรอนรำคาญตอประชาชนท่ีสัญจรผานคลอง และอาศัยอยูบริเวณคลองแสนแสบ  

แมวาสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครจะไดวางแนวทางในการแกไขปญหามลพิษทางน้ำและการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ ดวยระบบบำบัดทางชีวภาพ (Biological Contact Oxidation) รวมกับการ
กอสรางระบบบำบัดน้ำเสียเพ่ิมเติม ท้ังยังกอสรางเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสน
แสบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ ทำใหสามารถขุดลอกคลองเพ่ือลดปริมาณดินเลนใหนอยลง และลดการ
ระบายน้ำเสียลงสูคลอง แตคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบก็ยังไมดีขึ้นเทาท่ีควร และแมกรมควบคุมมลพิษจะบังคับใช
กฎหมายมาอยางเขมงวด แตก็พบวายังมีการลักลอบระบายน้ำทิ้งซึ่งมีคาเกินกวามาตรฐานที่กฏหมายกำหนด 
อยางไรก็ตาม การแกไขปญหาน้ำเสียอยางยั่งยืนตองอาศัยการบูรณาการแผนงานรวมกันของกรุงเทพมหานคร กรม
ควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจาทา และการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ซ่ึงสิ่งสำคัญคือตอง
มีการดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อใหเกิดความตระหนัก คือการลงพื้นที่ใหความรูแกแหลงกำเนิดมลพิษ ในการ
ปรับปรุงแกไข และระบบบำบัดน้ำเสียใหมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม ตลอดจน
ปลูกจิตสำนึก และสรางการมีสวนรวมจากภาคประชาชนใหเกิดความตระหนักในการฟนฟูคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบ 
เพ่ือใหมีคุณภาพน้ำท่ีเหมาะสมอยางยั่งยืนตอไป 

 
 
 
 

157

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



สรุปผลการวิจัย 
คลองแสนแสบเปนคลองที่มีความสำคัญของกรุงเทพ ฯ เนื่องจากมีความสำคัญทางระบบนิเวศวิทยา             

การคมนาคม การระบายน้ำและเศรษฐกิจจากการศึกษาสรุปไดวาคณุภาพน้ำคลองแสนแสบมีความเปนดางเลก็นอย 
มีคา 8.17 - 8.35 ความขุนอยูระหวาง 146 - 199 NTU ความเค็มและความการนำไฟฟาสูงบริเวณชุมชมแออัดและ
ความมีความหนาแนนของอุตสาหกรรมบริเวณทาเรือประตูน้ำและอิตัลไทยทาวเวอร เปน 4.1 - 4.8 ppt และ 7.43 
- 8.44 µs/cm ตามลำดับ และมีคาของแข็งละลายน้ำคอนขางสูงบริเวณทาเรือประตูน้ำ อิตัลไทยทาวเวอรและหัว
ชาง อยูในชวง 4,420 - 6,234 mg/l ซึ่งอาจสงผลตอใหอุปกรณในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเกิดความ
เสียหายจากตะกรันหรือการอุดตันและคาใชจายท่ีเพ่ิมสูงขึ้นการบำบัดคาความเค็มและความการนำไฟฟากอนการ
นำน้ำไปใชประโยชน โดยขอมูลที่ไดจะสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานใหกับหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนในการ
แกปญหามลพิษทางน้ำ เพ่ือการพัฒนาและสรางนโยบายการจัดการคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบตอไปในอนาคต 
 
ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาคร้ังตอไปควรมีการเก็บขอมูลคุณลักษณะทางเคมี และชีวภาพของน้ำในคลองแสนแสบรวมดวย
เพ่ือทำใหผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสูการวางนโยบายในการบริหารจัดการ
คุณภาพน้ำของคลองแสนแสบอยางครบถวนตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คุณลักษณะทางกายภาพของแหลงน้ำ : กรณีศึกษาคลองแสนแสบ ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
และสำเร็จลุลวงไปไดดวยดีโดยไดรับความชวยเหลืออยางดีในการใหคำปรึกษา และคำแนะนำ รวมท้ังขอเสนอแนะ
ตางๆ จากคณาจารยประจำคณะสาธารณสุขศาสตรทุกทาน  
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การตรวจวัดปริมาณความเขมแสงสวางภายในอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 
Measurement of Light Intensity in the Work Environment of Administratio n Building 
in Western University. 
 
ผูวิจัย  ณัฐพล  พิมพพรมมา 

วรรณภา  เนาวราช 
  สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปริมาณความเขมแสงสวางของหองเรียนภายในอาคารบริหาร
เปรียบเทียบความเขมแสงสวางกับคามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ความเขมแสงสวาง พ.ศ. 2561 และเปรียบเทียบความเขมแสงกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวง ฉบับที ่ 39             
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นดานผลกระทบ
ของแสงสวางท่ีมีผลตอสายตาของผูใชบริการในอาคารบริหาร โดยการตรวจวัดปริมาณความเขมแสงของหองเรียน
ภายในอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยใชเคร่ืองมือวัดแสง (Light Meter) การตรวจวัดปริมาณความเขม
แสงเฉลี่ยแบบพ้ืนท่ีท่ัวไป (Area measurement) ของหองเรียน จำนวน 5 หอง และแบบสอบถามการศึกษาความ
คิดเห็นดานผลกระทบของแสงสวางที่มีผลตอสุขภาพสายตาของผูใชบริการในอาคารบริหาร จากนั้นวิเคราะห
แบบสอบถามโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปดวยการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบวาปริมาณความเขมแสงสวางของพ้ืนท่ีหองเรียน 1302 หองเรียน 1303 หองเรียน 1304 
หองเรียน 1306 และหองเรียน 1307 ภายในอาคารบริหาร ทั ้ง 5 หองมีคาความเขมแสงเฉลี ่ยต่ำกวาเกณฑ
มาตรฐานเม่ือเทียบคามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขมแสงสวาง 
พ.ศ. 2561 และคามาตรฐานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงคาความเขมแสงสวางตามมาตรฐานของหองเรียนหองบรรยายตองไมนอยกวา 300 ลักซ 

ผลการศึกษาความคิดเห็นดานผลกระทบของแสงสวางท่ีมีผลตอสายตาของผูใชบริการในอาคารบริหารมี
การประเมินระดับความคิดเห็น โดยภาพรวมความคิดเห็นดานผลกระทบของแสงสวางที่มีผลตอสายตาของ
ผูใชบริการในอาคารบริหารมีอาการนอย ไมมีอาการ และ มีอาการปานกลาง ตามลำดับ 

สาเหตุที่ทำใหความเขมแสงสวางต่ำกวาเกณฑมาตรฐานมีหลายสาเหตดุวยกัน เชอ หลอดไฟไมเพยีงพอ 
หลอดไฟชำรุด หลอดไฟไมสะอาดพอ มีมานปดก้ันทางเขาของแสงสวางจากภายนอก การจัดการการความเขมของ
แสงสวางท่ีไมเหมาะสม ทำใหเกิดผลกระทบตาสายตาของผูใชบริการอาคารบริหาร แสงสวางท่ีนอยหรือมากเกินไป
หรือแสงจา ทำใหกลามเน้ือตาทำงานมากเกินไปเกิดความเม่ือยลา กลามเน้ือหนังตากระตุก ปวดตา มึนศีรษะ นอน
ไมไหลับ ความสามารถในการมองเห็นเสื่อมลงเปนผลทำใหเกิดปญหาสุขภาพและอาการผิดปกติทางสายตาเกิดขึ้น 
การออกแบบแสงสวางในหองเรียนควรคำนึงถึง ตำแหนงการวางผังโคมไฟและการออกแบบการเปดปดโคมไฟ             
ตองมีการแบงผังไฟในสวนของบริเวณการสอนออกจากผังไฟรวม เพื่อที่จะทำใหควบคุมปริมาณแสงสวางในการ
เรียนการสอนได 

 
คำสำคัญ : แสง, ความเขมแสง, หองเรียน, การตรวจวัดปริมาณความเขมแสงเฉล่ียพ้ืนที่ทั่วไป  
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Abstract 
 This research aims to study the light intensity in work environments and classroom at 
Administrative building comparing the light intensity with the standard value according to 
the Department of Labor Protection and Welfare’s standard of light intensity B.E. 2561, the 
light intensity with the standard value according to Ministry Regulations No. 39 (2537 B.E.) 
Issued under the Building Control Act B.E. 2522 to study the effect of sight and to study the 
sense of sight of the users in administrative buildings. Measures rate of the light intensity in 
5 classrooms of administrative building Western University, by using light meters to measure 
the average light intensity in general area (Area measurement). The data collection consisted 
of 5 classrooms and a questionnaire on the study of the opinions of the lighting effects 
affecting the eye health of service users in the administration building. Then, data is analyzed 
by descriptive statistics.  
 The study found that the classroom light intensity amount of the following 5 
classrooms: 1302, 1303, 1304, 1306 and 1307 within the administrative buildings, the 
average light intensity is lower than the standard criteria when compared with the standard 
values according to the Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on 
Light Intensity Standards B.E. 2561 and the standard values under the Ministry Regulation 
No. 39 (B.E. Issued under the Building Control Act 2522, in which the light intensity 
according to the standard of the classroom and lecture room must not be less than 300 lux. 
 The results of the study of opinions on the effect of lighting affecting the eyes of users 
in the administrative building have evaluated the opinions level. In general, the effects of 
lighting affecting the eyes of the service users in the administrative building were low and 
moderate symptoms. 
 There are many reasons why light intensity is lower than the standard. For example: 
the lamps are not enough, damaged and not clean enough. The curtains should open to let 
natural light shine through. Improper lighting intensity management cause eye strain in the 
eyes of users in the administrative building too little or too much light or bright light will 
cause eye muscles to work too much, fatigue Eye muscle twitching, eye pain, dizziness, 
unsteady sleep, impaired vision ability resulting health problems and visual disorders. 
Lighting design in the classroom should pay attention to the position of the lamp layout and 
its design plan in order to improve the classroom intensity lighting while teaching.  
 
Keywords : light, illumination, classroom, measurement of average light intensity, general area 
 

บทนำ 
แสงเปนพลังงานรูปแบบหน่ึงท่ีมีความสำคัญตอการดำรงชีวิตของมนุษย นอกจากจะมีการใชประโยชนของ

แสงสวางในการมองเห็นสิ่งตาง ๆ บนโลกไดแลว แสงสวางยังเปนกลไกของระบบประสาทสัมผัสท่ีทำใหมนุษยรับรู
และประมวลโดยการสื่อทางภาพ แสงที่มองเห็นไดปกตินิยามวามีความยาวคลื่นอยูในชวง 400-700 นาโนเมตร 
ความยาวคลื่นน้ีหมายถึงความถี่ชวงประมาณ 430–750 เทระเฮิรตซ โดยแสงมีแหลงกำเนิด ท้ังแสงจากธรรมชาติ 
(Natural Lighting) แหลงกำเนิดแสงธรรมชาติที่ใหญที่สุดคือดวงอาทิตย และแหลงกำเนิดแสงที่มนุษยสรางขึ้น 
(Artificial Lighting) เชน หลอดไส หลอดโซเดียม หลอดแสงจันทร หลอดเรืองแสง เทียนไข ตะเกียง คบเพลิง เปนตน 
(กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2560) 
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อาคารเรียนและอาคารสำนักงานเปนอาคารประเภทหนึ่งที่มีความจำเปนในการใชแสงสวางในการทำ
กิจกรรมตาง ๆ  ซึ่งกิจกรรมหลักที่สำคัญของอาคาเรียนก็คือ การเรียนการสอน อานหนังสือ เขียนงานหรือการดู
รูปภาพตาง ๆ ฯลฯ การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการทำงานเอกสาร การทำงานกับหนาเจอคอมพิวเตอร ปริมาณ
ความเขมแสงของหองเรียน หองสำนักงานสำหรับงานเอกสารที่เหมาะสมคือ 300 ลักซ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) พบวารอยละ 62 ของการเรียนรูท้ังหมด 
จะใชไปในทางการมองสิ่งท่ีทำ โดยมีปริมาณความเขมของแสงสวางท่ีตองการคือ 700-1,000 ลักซ  

การมองเห็นจะชัดเจนหรือไมยอมขึ้นอยู กับปริมาณความเขมของแสงสวางที ่เหมาะสม แสงสวางมี
ผลกระทบตอสุขภาพสายตาไมวาจะเปนการเรียน การทำงาน หรือการอานหนังสือ โดยมีการศึกษาพบวาอาการทาง
สายตาหลังจากที่เขาใชบริการของหองสมุดเกิดจากปจจัยหลายประการ ไดแก การเลือกใชสถานที่ใชบริการ 
ระยะเวลาการเขาใชบริการ และแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตไมเพียงพอ แสงสวางก็มีสวนเกี่ยวของกับสุขภาพ
สายตาไมวาจะอานหนังสือหรือทำงานแสงสวางน้ันควรพอดี (อรัญ ขวัญปานและคณะ, 2558) ถาหากแสงสวางมาก
เกินไปจะสงผลทำใหประสิทธิภาพในการ มองเห็นแยลง เม่ือยลา ปวดตา วิงเวียนศีรษะ อาจมีอาการกลามเน้ือหนัง
ตากระตุก อาการเหลาน้ีอาจเปนสาเหตุท่ีสงผลกระทบตามมาใหเกิดเปนโรคทางสายตาได การใชสายตาจองอะไร
นาน ๆ อาจทำใหเกิดอาการปวดเมื่อย ตาพรามัว บางคนมีอาการแพแสงสวาง ทำใหเคืองตา ตาแดง น้ำตาไหล 
(พวงทอง ไกรพิบูลย, 2556) เพ่ือความปลอดภัยของสายตาของนิสิตและบุคลากร และในเร่ืองประสิทธิภาพในการ
มองเห็นจำเปนตองมีการตรวจวัดความเขมของแสงสวางท่ีเหมาะสม โดยตรวจวัดความเขมของแสงสวางใหเปนไป
ตามที่กฎกระทรวงกำหนดเรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับ ความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 (กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน, 2559) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเขมแสงสวาง พ.ศ. 2561 
และ กฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

จากปญหาสภาพหองเรียนในอาคารบริหารมีแสงสวางไมสวางเทาที่ควร หลอดไฟไมเพียงพอ หลอดไฟ
ชำรุด หลอดไฟไมสะอาดพอ มีมานปดกั้นทางเขาของแสงสวางจากภายนอก จากการประเมินสภาวะแวดลอม
เบื้องตนเกิดปญหาทางสุขภาพสายตาของผูใชอาคาร ผูวิจัยจึงทำการศึกษาปริมาณความเขมแสงภายในอาคาร
บริหารเพ่ือนำขอมูลท่ีไดไปใชประโยชนในการหาแนวทางปองกันและเปนขอมูลพ้ืนฐานสำหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือจะนำไปประยุกตใชในการปรับปรุงแกไขปญหาตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปริมาณความเขมแสงสวางของหองเรียนภายในอาคารบริหาร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความเขมแสงสวางกับคามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เรื่อง มาตรฐานความเขมแสงสวาง พ.ศ. 2561 และเปรียบเทียบความเขมแสงกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นดานผลกระทบของแสงสวางท่ีมีผลตอสายตาของผูใชบริการในอาคารบริหาร 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั ้งนี ้ เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ในการตรวจวัดความเขมแสงสวางและ
เปรียบเทียบคากับคามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขมแสงสวาง 
พ.ศ. 2561 และเปรียบเทียบความเขมแสงกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใชแบบสอบถามในการศึกษาผลกระทบจากแสงสวางตอสุขภาพ
สายตาของผูใชบริการอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ตรวจวัดปริมาณความเขมแสงของหองเรียนภายในอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยใช
เครื่องมือวัดแสง (Light Meter) การตรวจวัดปริมาณความเขมแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ทั่วไป (Area measurement) 
ของหองเรียน ท่ีมีการใชในการทำการเรียนการสอนของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรจำนวน 5 หอง ไดแก หองเรียน 
1302 หองเรียน1303 หองเรียน1304 หองเรียน1306 และหองเรียน1307 ภายในอาคารบริหาร แลวนำคาท่ีไดมา
คำนวณหาแสงเฉลี่ยเปรียบเทียบตามคามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐาน
ความเขมแสงสวาง พ.ศ. 2561 และเปรียบเทียบความเขมแสงกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวง ฉบับที ่ 39              
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 2. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชากรทั้งหมดของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรชั้นปที่ 1 ชั้นปท่ี 2             
ชั้นปท่ี 3 และชั้นปท่ี 4 มีการใชบริการหองเรียนภายในอาคารบริหารและยินยอมเขารวมโครงการวิจัย จำนวน
ท้ังสิ้น 166 คน ดังตอไปน้ี 
 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรชั้นปท่ี 1 จำนวน 21  คน 
 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรชั้นปท่ี 2 จำนวน 26  คน 
 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรชั้นปท่ี 3 จำนวน 54  คน 
 นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรชั้นปท่ี 4 จำนวน 65  คน 
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานวิจัย 
 1. Heavy Duty Light Meter รุน 407026 ยี้หอ EXTECH เปนเครื่องมือที่ใชสำหรับการตรวจวัดความ
เขมแสงสวางเปนไปตามมาตรฐาน CIE 1931, ISO/CIE 10527 
 2. แบบสอบถามการศึกษาความคิดเห็นดานผลกระทบของแสงสวางที ่มีผลตอสุขภาพสายตาของ
ผูใชบริการในอาคารบริหาร โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังเน้ีเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นและ
ประยุกตมาจากงานวิจัยเร่ือง ผลกระทบจากแสงสวางตอสุขภาพสายตาของผูใชบริการหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา (อรัญ ขวัญปาน, 2558) ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป และสวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากแสงสวางที่มีผลตอสุขภาพ
สายตาของผูใชอาคารบริหาร 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลดานสวนบุคคลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ นิสิตคณะ
สาธารณสุขศาสตรชั้นป เวลาท่ีใชบริการอาคารบริหาร ทานไดมีการใชแวนสายตา/เลนสสัมผัสหรือไม ทานอาการ
ผิดปกติทางสายตาหรือไม ทานคิดวาแสงสวางมีผลกระทบตอสายตาหรือไม เปนตน 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากแสงสวางตอสุขภาพสายตาของผูใชบริการ
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 ไมมีอาการ = คุณมีความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองน้ัน ๆ ในระดับท่ีไมมีอาการ 
 มีอาการนอย  = คุณมีความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองน้ัน ๆ ในระดับนอย 
 มีอาการปานกลาง = คุณมีความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองน้ัน ๆ ในระดับปานกลาง 
 มีอาการมาก  = คุณมีความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองน้ัน ๆ ในระดับมาก 
 มีอาการมากท่ีสุด  = คุณมีความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองน้ัน ๆ ในระดับมากท่ีสุด 
 สำหรับการสรางและการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามนั้น ผูวิจัยไดดำเนินการสรางและตรวจสอบ
คุณภาพเปนลำดับขั้นดังตอไปน้ี 
 2.1 ศึกษาเอกสาร บทความ และรายงานวิจัยเปนการคนควาศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีแนวคิดปจจัยท่ี
ทำใหเกิดปญหาทางสายตาท่ีเกิดจากแสงสวาง 
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 2.2 กำหนดกรอบแนวความคิดและขอบเขตในการสรางเคร่ืองมือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการวิจัย 
 2.3 นำขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนความาสรางเปนแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการวิจัย 
 2.4 นำแบบสอบถามไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพ่ือทำการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 
 2.5 นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการศึกษาขอมูลไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ทำการตรวจสอบ
ความเหมาะสม ปรับปรุงใหเหมาะสมกับการสอบถาม จากนั้นนำมาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง 
(Content Validity) โดยคำนวณคา IOC (Index of item Objective Congruence) เทากับ 0.95 
 2.6 นำแบบสอบถามท่ีไดผานการตรวจสอบแกไขปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญ ไปใชกับกลุมทดลองท่ี
ไมใชกับกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน 
 2.7 นำแบบสอบถามที่ได มาวิเคราะหคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีของ 
(Cronbach ,1970) คาความเชื่อม่ันท่ีคำนวณได คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.83 
 
วิธีการดำเนินการ 
 การดำเนินการศึกษาแบงออกเปน 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกนั้นเปนการตรวจวัดความเขมแสงสวาง            
โดยเครื่องมือวัดแสง (Light Meter) ตรวจวัดตามวิธีที่กำหนด ขั้นตอนที่สองจะเปนการศึกษาความคิดเห็นดาน
ผลกระทบของแสงสวางที่มีผลตอสายตาของผูใชบริการในอาคารบริหาร โดยใชแบบสอบถามผลกระทบจากแสง
สวางตอสุขภาพสายตาของผูใชบริการอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. ตรวจวัดปริมาณความเขมแสงของหองเรียนภายในอาคารบริหารของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยใช
เครื่องมือวัดแสง (Light Meter) การตรวจวัดปริมาณความเขมแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ทั่วไป (Area measurement) 
ของหองเรียน ท่ีมีการใชในการทำการเรียนการสอนของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรจำนวน 5 หอง ไดแก หองเรียน
1302 หองเรียน1303 หองเรียน1304 หองเรียน1306 และหองเรียน1307 ภายในอาคารบริหาร โดยมีการตรวจวัด
ปริมาณความเขมแสงเฉลี่ยแบบพ้ืนท่ีท่ัวไป (Area measurement) ของหองเรียน ตามแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอมในการทำงาน
เกี่ยวกับความรอนรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2549 (ฝายพัฒนาความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน, 2549) แบงพื้นที่ทั้งหมดออกเปน 2 x 2 ตารางเมตร โดยถือเซลรับแสงในแนวระนาบสูงจากพื้น 30 น้ิว 
(75 เซนติเมตร) แลวอานคา (ในขณะท่ีวัดน้ันตองมิใหเงาของผูวัดบังแสงสวาง) นําคาท่ีวัดไดมาหาคาเฉลี่ย แลวนำ
คาท่ีไดมาคำนวณหาแสงเฉลี่ยเปรียบเทียบตามคามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง 
มาตรฐานความเขมแสงสวาง พ.ศ. 2561 และเปรียบเทียบความเขมแสงกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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ภาพท่ี 1 การตรวจวัดปริมาณความเขมแสงเฉลี่ยแบบพ้ืนท่ีท่ัวไป (Area measurement) ของหองเรียน 

 
 2. การศึกษาผลกระทบจากแสงสวางตอสุขภาพของผูใชบริการหอสมุดกลาง 
 2.1 ทำหนังสือขออนุมัติถึงคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเขาไปเก็บขอมูลในอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 2.2 แจกแบบสอบถามใหกับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ผูใชหองเรียน
1302 หองเรียน 1303 หองเรียน 1304 หองเรียน 1306 และหองเรียน 1307 ภายในอาคารบริหาร 
 2.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามนำขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณอีกคร้ังกอนนำไป
วิเคราะหในโปรแกรมคำนวณดวยระบบคอมพิวเตอรเพ่ือความแมนยำและนาเชื่อถือตอไป 
 2.4 วิเคราะหแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉล่ีย (Mean/Average) 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมแสงเฉลี่ยแบบพ้ืนท่ีท่ัวไป (Area measurement) ของหองเรียน ท่ีมีการ
ใชในการทำการเรียนการสอนของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรจำนวน 5 หอง พบวาพ้ืนท่ีหองเรียน 1302 หองเรียน 
1303 หองเรียน 1304 หองเรียน 1306 และหองเรียน 1307 ภายในอาคารบริหาร มีคาความเขมแสงเฉลี่ยต่ำกวา
เกณฑมาตรฐานเม่ือเทียบคามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขมแสง
สวาง พ.ศ. 2561 โดยหองเรียน 1302 คาความเขมแสงเฉลี่ยเทากับ 153.3 ลักซ หองเรียน 1303 คาความเขมแสง
เฉลี่ยเทากับ 203.8 ลักซ หองเรียน 1304 คาความเขมแสงเฉลี่ยเทากับ 122.7 ลักซ หองเรียน 1306 คาความเขมแสง
เฉลี่ยเทากับ 147.0 ลักซ และหองเรียน 1307 คาความเขมแสงเฉลี่ยเทากับ 140.5 ซึ่งต่ำกวาเกณฑมาตรฐานท่ี
กำหนดไว คาความเขมแสงสวางมาตรฐานของหองเรียนหองบรรยายตองไมนอยกวา 300 ลักซ (ตารางท่ี 1) 
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 เม่ือเปรียบเทียบความเขมแสงกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบวาหองเรียน 1302 หองเรียน 1 303 หองเรียน 1304 หองเรียน 
1306 และหองเรียน 1307 ภายในอาคารบริหาร มีคาความเขมแสงเฉลี่ยตำ่กวาเกณฑมาตรฐานท้ัง 5 หอง คาความ
เขมแสงสวางมาตรฐานของหองเรียนหองบรรยายตองไมนอยกวา 300 ลักซ (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณคาความเขมแสงสวางเทียบคามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

เรื่อง มาตรฐานความเขมแสงสวาง พ.ศ. 2561 
พ้ืนท่ี คาความเขมแสงเฉลีย่ 

(ลักซ) 
มาตรฐานความเขม 

แสงสวาง พ.ศ. 2561 (ลักซ) 
ผลการตรวจวัดเทียบกับ

คามาตรฐาน 
หองเรียน 1302 153.3 300 ต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 
หองเรียน 1303 203.8 300 ต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 
หองเรียน 1304 122.7 300 ต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 
หองเรียน 1306 147.0 300 ต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 
หองเรียน 1307 140.5 300 ต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณคาความเขมแสงสวางเทียบคามาตรฐานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
พ้ืนท่ี คาความเขมแสงเฉลีย่ 

(ลักซ) 
มาตรฐานความเขมแสงสวาง 

พรบ.อาอคาร (ลักซ) 
ผลการตรวจวัดเทียบกับ

คามาตรฐาน 
หองเรียน 1302 153.3 300 ต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 
หองเรียน 1303 203.8 300 ต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 
หองเรียน 1304 122.7 300 ต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 
หองเรียน 1306 147.0 300 ต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 
หองเรียน 1307 140.5 300 ต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน 

  
  2. ผลการศึกษาความคิดเห็นดานผลกระทบของแสงสวางท่ีมีผลตอสายตาของผูใชบริการในอาคารบริหาร
ท้ังหมด 166 คน โดยขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาเพศ อายุ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรชั้นป เวลาท่ี
ใชบริการอาคารบริหาร ทานไดมีการใชแวนสายตา/เลนสสัมผัสหรือไม ทานอาการผิดปกติทางสายตาหรือไม        
ทานคิดวาแสงสวางมีผลกระทบตอสายตาหรือไม (ตารางท่ี 3) 
  จากตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เพศหญิงรอยละ 81.9 และเพศชาย รอยละ 
18.1 อายุ 22 ป รอยละ 30.1 อายุ 21 ป รอยละ24.7 แลอายุ 20 ป รอยละ 19.9 ตามลำดับ นิสิตคณะสาธารณสุข
ศาสตรชั้นปท่ี 4 รอยละ 39.2 ชั้นปท่ี 3 รอยละ 32.5 ชั้นปท่ี 2 รอยละ 15.7 และชั้นปท่ี 1 รอยละ12.1 ตามลำดับ 
เวลาท่ีใชบริการอาคารบริหารสวนใหญใชเวลา 3-4 ชั่วโมง รอยละ 49.5 มีการใชแวนสายตา/เลนสสัมผัส รอยละ
18.1 ไมใชแวนสายตา/เลนสสัมผัส รอยละ 81.9 มีอาการทางผิดปกติทางสายสายตา รอยละ35.5 ไมมีอาการ
ผิดปกติทางสายตา รอยละ 64.5 คิดเห็นวาแสงสวางมีผลกระทบตอสายตา รอยละ 72.3 ไมแนใจวาแสงสวางมี
ผลกระทบตอสายตา รอยละ 20.5 และคิดวาแสงสวางไมมีผลกระทบตอสายตา รอยละ 7.2 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (N=166) 
ลักษณะของกลุมตัวอยาง จำนวน (คน) รอยละ 

     เพศ   
 ชาย 30 18.1 
 หญิง 136 81.9 
      อายุ   
 18 ป 1 0.6 
 19 ป 10 6.0 
 20 ป 33 19.9 
 21 ป 41 24.7 
 22 ป 50 30.1 
 23 ป 22 13.3 
 24 ปขึ้นไป 9 5.4 
นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร   
 ช้ันป 1 21 12.1 
 ช้ันป 2 26 15.7 
 ช้ันป 3 54 32.5 
 ช้ันป 4 65 39.2 
เวลาท่ีใชบริการอาคารบริหาร   
 1-2 ช่ัวโมง 10 6 
 3-4 ช่ัวโมง 82 49.4 
 5-6 ช่ัวโมง 51 30.8 
 7-8 ช่ัวโมง 17 10.2 
 มากกวา 8 ช่ัวโมง 6 3.6 
ทานไดมีการใชแวนสายตา/เลนสสัมผัสหรือไม   

 ใชแวนสายตา/เลนสสัมผัส 30 18.1 
 ไมใชแวนสายตา/เลนสสัมผัส 136 81.9 

ทานอาการผิดปกติทางสายตาหรือไม   
 มีอาการผิดปกติทางสายตา 59 35.5 
 ไมมีอาการผิดปกติทางสายตา 107 64.5 
ทานคิดวาแสงสวางมีผลกระทบตอสายตาหรือไม   
 แสงสวางมีผลกระทบตอสายตา 120 72.3 
 แสงสวางไมมีผลกระทบตอสายตา 12 7.2 
 ไมแนใจ 34 20.5 

รวม  166 100 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นดานผลกระทบของแสงสวางที่มีผลตอสายตาของผูใชบริการในอาคารบริหาร
ทั้งหมด 166 คน เปนผูตอบแบบสอบถามนั้นโดยภาพรวมมีการประเมินระดับความคิดเห็นมีอาการมากที่สุด คือ
อาการปวดตา รอยละ 3.6 มองภาพไมชัด รอยละ 3.0 และ น้ำตาไหล รอยละ 1.8 ตามลำดับ ความคิดเห็นมีอาการมาก 
คืออาการ มองเห็นภาพไมชัด รอยละ 12.7 ปวดศีรษะ รอยละ 11.4 และ ปวดตา รอยละ 10.2 ตามลำดับ (ตารางท่ี 4) 
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 หากพิจารณาเปนรายขอของความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบจากแสงสวางตอสุขภาพสายตาของผูใชบริการ
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน พบวาจากขอคำถามจำนวน 8 ขอ มีผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเหน็ของ
อาการผิดปกติทางสายตาดังนี้ ตาแหงงาย ไมมีอาการ รอยละ 36.7 มีอาการนอย รอยละ 34.9 และ มีอาการปาน
กลาง รอยละ 26.5 ตามลำดับ มองเห็นภาพซอน ไมมีอาการ รอยละ 38.0 มีอาการนอย รอยละ 35.5 และ มีอาการ
ปานกลาง รอยละ 21.7 ตามลำดับ ปวดศีรษะ มีอาการนอย รอยละ 37.30 อาการปานกลาง รอยละ 31.9 ไมมีอาการ 
รอยละ 18.7 ตามลำดับ ระคายเคืองตา อาการนอย รอยละ 39.8 ไมมีอาการ รอยละ 31.3 อาการปานกลาง รอยละ 
20.5 ตามลำดับ หนังตากระตุก อาการนอย รอยละ 37.3 ไมมีอาการ รอยละ 34.9 อาการปานกลาง รอยละ 20.5 
ตามลำดับ มองเห็นภาพไมชัด อาการนอย รอยละ 34.3 ไมมีอาการ รอยละ 28.3 อาการปานกลาง รอยละ 21.7 
ตามลำดับ น้ำตาไหล อาการนอย รอยละ 36.7 ไมมีอาการ รอยละ 29.5 อาการปานกลาง รอยละ 23.5 ตามลำดับ 
ปวดตา มีอาการนอย รอยละ 34.9 อาการปานกลาง รอยละ 27.7 ไมมีอาการ รอยละ 23.5 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3 อัตราสวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากแสงสวาง

ตอสุขภาพสายตาของผูใชบริการอาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
 

ผลกระทบจากแสงสวาง 
ตอสุขภาพทางสายตา 

คะแนนที่ไดรับการสัมผัส  
 

รวม 
ไมมี

อาการ 
มี

อาการ
นอย 

มีอาการ
ปาน
กลาง 

มีอาการ
มาก 

มี
อาการ
มาก
ที่สุด 

อาการผิดปกติทางดานสายตา  
1. ตาแหงงาย 61 58 44 3 0 166 
 (36.70) (34.9) (26.5) (1.8) (0.0) (100) 
2. มองเห็นภาพซอน 63 59 36 6 2 166 
 (38.0) (35.5) (21.7) (3.6) (1.2) (100) 
3. ปวดศีรษะ 31 62 53 19 1 (166) 
 (18.7) (37.30) (31.9) (11.4) (0.6) 100 
4. ระคายเคืองตา 52 66 34 12 2 166 
 (31.3) (39.8) (20.5) (7.2) (1.2) (100) 
5. หนังตากระตุก 58 62 34 12 0 166 
 (34.9) (37.3) (20.5) (7.2) (0.0) (100) 
6. มองเห็นภาพไมชัด 47 57 36 21 5 166 
 (28.3) (34.3) (21.7) (12.7) (3.0) (100) 
7. น้ำตาไหล 49 61 39 14 3 166 
 (29.5) (36.7) (23.5) (8.4) (1.8) (100) 
8. ปวดตา 39 58 46 17 6 166 
 (23.5) (34.9) (27.7) (10.2) (3.6) (100) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการตรวจวัดปริมาณความเขมแสงเฉลี่ยแบบพ้ืนท่ีท่ัวไป (Area measurement) ของหองเรียน ท่ีมีการ
ใชในการทำการเรียนการสอนของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร อาคารบริหาร จำนวน 5 หอง พบวาพ้ืนท่ีหองเรียน
1302 หองเรียน1303 หองเรียน1304 หองเรียน1306 และหองเรียน1307 ภายในอาคารบริหาร มีคาความเขมแสง
เฉลี่ยต่ำกวาเกณฑมาตรฐานเม่ือเทียบคามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐาน
ความเขมแสงสวาง พ.ศ. 2561 คาความเขมแสงสวางมาตรฐานของหองเรียนหองบรรยายตองไมนอยกวา 300      
ลักซ และคามาตรฐานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 คาความเขมแสงสวางมาตรฐานของหองเรียนหองบรรยายตองไมนอยกวา 300 ลักซ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษา กาญจน ศรีสวัสดิ์ การสำรวจสภาพแวดลอมในหองเรียนของโรงงเรียนวัดหนองโพธ (ศิลปวิทยาคม) 
ความเขมแสงในหองเรียนสวนใหญไมไดมาตรฐาน (กาญจน ศรีสวัสดิ์, 2554) และยังไปในทิศทางเดียวกันกับ
การศึกษาของ ขนิษฐกุล คูณเมือง และคณะ การตรวจวัดความเขมแสงสวางในหองเรียนการสอนแบบบรรยาย    
รอยละ 38 มีคาความเขมแสงสวางไมผานตามเกณฑมาตรฐาน (ขนิษฐกุล คูณเมือง และคณะ, 2560) 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นดานผลกระทบของแสงสวางท่ีมีผลตอสายตาของผูใชบริการในอาคารบริหารมี
การประเมินระดับความคิดเห็นมีอาการมากที่สุด คืออาการปวดตา มองภาพไมชัด น้ำตาไหล ตามลำดับ ความ
คิดเห็นมีอาการมาก คืออาการ มองเห็นภาพไมชัด ปวดศีรษะ และ ปวดตา ตามลำดับ โดยภาพรวมความคดิเห็น
ดานผลกระทบของแสงสวางท่ีมีผลตอสายตาของผูใชบริการในอาคารบริหารมีอาการนอยซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของ อรัญ ขวัญปาน และคณะ แสงสวางมีผลกระทบตอสุขภาพสายตาของผูใชบริการหอสมุดในระดับนอยอาการ
ทางสายตาหลังจากท่ีเขาใชบริการหอสมุดเกิดจากปจจัยหลายประการ (อรัญ ขวัญปาน และคณะ, 2558) 
 สาเหตุที่ทำใหความเขมแสงสวางต่ำกวาเกณฑมาตรฐานมีหลายสาเหตุดวยกัน เชอ หลอดไฟไมเพียงพอ 
หลอดไฟชำรุด หลอดไฟไมสะอาดพอ มีมานปดก้ันทางเขาของแสงสวางจากภายนอก การจัดการการความเขมของแสง
สวางท่ีไมเหมาะสม ทำใหเกิดผลกระทบตาสายตาของผูใชบริการอาคารบริหาร แสงสวางท่ีนอยหรือมากเกินไปหรือแสง
จา ทำใหกลามเนื้อตาทำงานมากเกินไปเกิดความเมื่อยลา กลามเนื้อหนังตากระตุก ปวดตา มึนศีรษะ นอนไมไหลับ 
ความสามารถในการมองเห็นเสื่อมลงเปนผลทำใหเกิดปญหาสุขภาพและอาการผิดปกติทางสายตาเกิดขึ้น การออกแบบ
แสงสวางในหองเรียนควรคำนึงถึง ตำแหนงการวางผังโคมไฟและการออกแบบการเปดปดโคมไฟ ตองมีการแบงผังไฟใน
สวนของบริเวณการสอนออกจากผังไฟรวม เพ่ือท่ีจะทำใหควบคุมปริมาณแสงสวางในการเรียนการสอนได 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ควรดำเนินการแกไขหองเรียนที่ที ่แสงสวางไมพียงพอเพื ่อใหผานเกณฑมาตรฐาน เพิ่มจำนวนของ
หลอดไฟสองสวางใหมากขึ้น ปรับเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุดและเสื่อมคุณภาพ ทำความสะอาดโคมไฟ ออกแบบการ
วางของตำแหนงโคมไฟใหเหมาสมกับหองเรียน 
 2. การวิจัยคร้ังตอไปควรทำการศึกษาความเม่ือยลาของสายตาและทดสอบสมรรถภาพทางสายตาของผูใช
อาคารเพื่อใหไดทราบถึงขอมูลผลกระทบของแสงสวางที่มีผลตอสายตาของผูใชอาคาร ซึ่งจะชวยใหผลงานวจิยัมี
ความชัดเจนมากยิ่งขั้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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 นอกจากน้ีผูวิจัย ขอขอบคุณนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตรทุกทานท่ีทำแบบสอบถามและสละเวลาในการให
ขอมูลเปนอยางดีจนทำใหการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ 
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ปจจัยที ่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี  
 

Factors Associated with Antibiotic used behavior of students faculty of Public Health 
Western University Kanchanaburi  
 
ผูวิจัย  ดร.ขนิษฐา  วัฒนจินดาเลิศ  

สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ            

(2) ทัศนคติเก่ียวกับยาปฏิชีวนะ (3) พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ และ (4) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ใชยาปฏิชีวนะ ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี โดยศึกษาทุกหนวยประชากร 
จำนวน 183 คน ระยะเวลาในการศึกษาตั ้งแตเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2562 เครื ่องมือเปนแบบสอบถาม
ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล ความรูเก่ียวกับยาปฏิชีวนะ ทัศนคติเก่ียวกับยาปฏิชีวนะ และพฤติกรรมการใชยา
ปฏิชีวนะ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี ่ รอยละ คาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห
ความสัมพันธโดยใชคา Chi-Square (x2)  

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช จากการศึกษา พบวา สวนใหญยังมีความรูเก่ียวกับประสิทธิภาพ
ของยาและคุณสมบัติของยาปฏิชีวนะไมถูกตอง และมีพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะยังไมเหมาะสม ดังน้ัน จึงควรมี
การใหความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ และจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหเกิดความตระหนักและนำไปสูวิธีการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการใชยาปฏิชีวนะไดอยางเหมาะสมตอไป 
 

คำสำคัญ : ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ  
 
Abstract 

The study was the survey research aims to (1) antibiotics knowledge (2) attitudes about 
antibiotics (3) behavior using antibiotics and (4) relation to students behavior using antibiotics 
in the Faculty of Public Health Western Kanchanaburi University. Studied from the entire 
population, 183. Duration of study from August - December 2019. The questionnaire Include: 
personal information, antibiotic knowledge, attitudes about antibiotics and the behavior using 
antibiotics. Data were analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard 
deviation and using Chi-Square (x2) analyzed relationships. 

The results showed that 77.1 % of the population was female. 89.4 % of them were 
Muslim, and most of them study in Year 4. The most had knowledge scores about antibiotics at 
a medium level of 73.2 %. Antibiotic attitudes and antibiotic usage behaviors were at a medium 
level of 63.7% and 71.5% respectively. Antibiotic knowledge and attitude about antibiotics 
correlated to antibiotic usage behavior with statistical significance at the level of 0.05 
Suggestions:  

The study found that most of them still did not know about antibiotics and antibiotic 
behavior incorrectly. 

Therefore, should provided knowledge about antibiotics and organize activities in 
various ways to raised awareness and lead to appropriate practices regarding antibiotic use.  
 
Key Words : Knowledge, Attitude, Antibiotic use behavior. 
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บทนำ 
ปจจุบัน โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก และรวดเร็วท้ังทางดานเทคโนโลยี ความรู และสภาพชีวิตความ

เปนอยู มีประชากรเพ่ิมมากขึ้นจึงเกิดการแขงขัน มุงหวังเพ่ือการดำรงชีพจนออนลาเกินกำลังของรางกาย อีกท้ังขาด
การพักผอนท่ีเพียงพอ ทำใหเกิดการเจ็บปวยกันเปนจำนวนมาก และการพัฒนาเทคโนโลยีดานการสรางยาปฏชิีวนะ
ก็มีหลากหลาย มีจำหนายใหเลือกมากมายในรานขายยา  

ภาวการณของการเจ็บปวยของประชาชนคนไทยทั่วไปในปจจุบัน มีจำนวนมาก และจำนวนมากไมไปหา
แพทย ท้ังท่ีเปนการเจ็บปวยเล็กนอย หรือมากก็ตาม สวนใหญจะคิดเองตามอาการของการเจ็บปวย เชน อาการโรค
ไขหวัดใหญ น้ำมูกไหล ไอ ปวดศีรษะ และเจ็บคอ เปนตน แลวไปหาซื้อยาปฏิชีวนะมาใชรักษาเอง ทำใหบางคร้ัง  
ยาปฏิชีวนะไมมีผลตอการดำเนินโรคแตอยางใด (พิสนธ์ิ จงตระกูล, 2554) ซ่ึงยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เปนยาฆา
เชื้อแบคทีเรีย ไมมีฤทธ์ิฆาเชื้อไวรัส และไมมีฤทธ์ิลดการอักเสบ แกปวด ลดไข ใชรักษาเฉพาะโรคท่ีเกิดจากการติด
เชื้อแบคทีเรียเทานั้น (สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ, 2555) โดยเฉพาะอยางยิ่งยาปฏชิีวนะท่ีมีฤทธ์ิในการฆาเชื้อแบคทีเรียมีความสำคัญอยางยิง่ตอการแพทย
และการสาธารณสุขถาหากผูปวยรับประทานยาปฏิชีวนะรักษาการติดเชื้ออ่ืนนอกเหนือไปจากขอบงชี้ของยา จะไมเกิด
ประสิทธิผลทางการรักษาใด ๆ ในทางกลับกันอาจเปนอันตรายมากกวาเดิม และมีความเสี่ยงในการเกิดผลขางเคียง
จากยาได เชน การเจ็บปวยจากเชื้อไวรัสอยางไขหวัด ไขหวัดใหญ ทองเสียจากการติดเชื้อไวรัส โรคหลอดลมอักเสบ
จากเชื ้อไวรัส รวมถึงอาการไอหรือเจ็บคอจากสาเหตุทั่วไป และการติดเชื้อราบริเวณผิวหนัง ชองปาก หรือ           
ชองคลอด เปนตน ดังน้ันตองใชยาปฏิชีวนะเพ่ือรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียหรือปรสิตเทาน้ัน และตองใชยาภายใต
คำแนะนำของแพทยหรือเภสัชกรอยางเครงครัดเสมอ (Pobpad.com, 2016)  

การใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ำเพร่ือ หรือไมเหมาะสมจะกอใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยาและเกิดผลขางเคยีงกับผูท่ี
เจ็บปวย ซึ่งความเจ็บปวยอันดับตน ๆ  ของประชาชนมีการใชยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม โดยซื้อยาจากรานขายยา 
ไดแก อาการโรคไขหวัดใหญ ปวดศีรษะ และเจ็บคอ ซึ่งสอดคลองกับการศกึษาของนิธิมา สุมประดิษฐและคณะ 
(2555) พบวา คลินิก รานขายยา รวมถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) มีการจายยาปฏิชีวนะในโรคท่ี
ไมจำเปนตองใชยาดังกลาว เชน หวัด เจ็บคอ โรคติดเชื ้อระบบทางเดินหายใจสวนบน เปนตน จะเห็นไดวา
ประชาชนสามารถเขาถึงและไดมาซ่ึงยาปฏิชีวนะอยางสะดวกจากสถานท่ีดังกลาวรวมถึงรานท่ีจำหนายยาในชุมชน
ดวย (วิลาสินี ประกายม่ันตระกูล, 2553) โดยท่ีปจจัยการใชยาปฏิชีวนะท่ีไมเหมาะสมน้ัน สวนใหญเกิดจากความรู 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ (พิสนธิ ์ จงตระกูล, 2554) เพราะถาหากมีความรูความเขาใจแลว 
ประชาชนจะสามารถไตรตรองหรือมีกระบวนการคิดพิจารณาเก่ียวกับการใชยาปฏิชีวนะ 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ พรอมท้ังศึกษาปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ ในกลุมนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
กาญจนบุรี เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหหาแนวทาง ในการสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะอยาง
เหมาะสมของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร ชวยลดปญหาการใชยาปฏิชีวนะ และเกิดประโยชนตอสุขภาพของนิสิต
คณะสาธารณสุขศาสตรและประชาชนท่ัวไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความรูเก่ียวกับยาปฏิชีวนะของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี 
2. เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับยาปฏิชีวนะของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรู และทัศนคติกับพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของนิสิตคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี  
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กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
 ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) คือ ยาท่ีซ่ึงผลิตมาจากสิ่งมีชีวิต ใชรักษาโรคติดเชื้อแบงออกตามคุณสมบัติของ
ยาในการกำจัดเชื้อแตละชนิด เชน ยาตานเชื้อแบคทีเรีย ยาตานไวรัส ยาตานเชื้อรา มียาอื่นที่ใชเรียกเปนยา
ปฏิชีวนะ เชน ยาฆาเชื้อหรือยาแกอักเสบ ทำใหเกิดความเขาใจผิดวาเปนยาท่ีมีคุณสมบัติครอบจักรวาล ท่ีสามารถ
ฆาเชื้อโรคและแกอาการอักเสบไดทุกชนิด ความจริงแลวยังมีโรคท่ีเกิดจากภาวะการอักเสบอีกมากมาย ท่ีไมสามารถ
รักษาใหหายไดดวยยาปฏชิีวนะ รวมท้ังการอักเสบท่ีไมไดเกิดจากการติดเชื้อ เชน การท่ีขออักเสบจากโรครูมาตอยด 
หรือจากการบาดเจ็บ ซึ่งยาปฏิชีวนะไมมีประโยชนตอการรักษา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2544)           
จึงควรที่จะไดรับการวินิจฉัยวาอาการเจ็บปวยเกิดจากการติดเชื้อหรือไม เพื่อเลือกตัวยาปฏิชีวนะใหตรงกับเชื้อท่ี
เปนสาเหตุ เชน ถาติดเชื้อแบคทีเรีย ก็ตองใชยาตานแบคทีเรีย ถาติดเชื้อไวรัส ก็ตองใชยาตานไวรัส ซ่ึงถาใชยาไม
ตรงอาจมีผลใหเกิดการแพยา และเกิดเชื้อดื้อยา สงผลใหตองใชเวลารักษาไดยากหรือนานขึ้น และอาจทำให
เสียชีวิตได โดยควรรูวิธีการปฏิบัติตามหลักการใชยาที่ถูกตอง คือ ใชยาใหถูกกับโรคที่กำลังเจ็บปวย ใหถูกกบัคน
ตามเพศและอายุ โดยใชใหถูกเวลา ถูกวิธีตามท่ีแพทยสั่งหรือฉลากระบ ุถูกขนาดตามเด็กและผูใหญ และ เปนยาท่ี
ผลิตถูกมาตรฐาน หรือไมใชยาเกาเสื่อมคุณภาพ 

พฤติกรรมการใชยาของมนุษย สวนใหญเปนการกระทำท่ีเกี่ยวของกับความรูที่เคยไดรับรูมา และเกิด
ทัศนคตหิรือการยอมรับในสิ่งท่ีไดรับรูมาน้ัน จนทำใหเกิดการปฏิบัติ หรือพฤติกรรมท่ีอาจจะถูกหรือผิด ในการใชยา
ปฏิชีวนะ ความรูมีผลตอพฤติกรรมท้ังทางตรงและทางออม เชน บุคคลมีความรูและปฏิบัติ ตาม ความรูน้ัน ความรู
จึงมีผลตอทัศนคติกอน แลวพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็เปนไปตามทัศนคติ และ พฤติกรรม ก็มีผลตอความรูทั้งทางตรง
และทางออมเชนกัน โดยชวารท (Schwartz, 1975: 28-34) ไดอธิบายถึงรูปแบบความสัมพันธระหวางความรู             
เจตคตแิละการปฏบิัติแนวคิดดงักลาว ซ่ึงใหความสำคญักับตวัแปร 3 ตัวคือ ความรู (Knowledge) เจตคติ (Attitude) 
และการปฏิบัติ (Practice) ซ่ึงท้ังสามองคประกอบ จะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ดังภาพท่ี 1  

ภาพที่ 1 ความสัมพันธของ ความรู (Knowledge) เจตคติ (Attitude) และการปฏิบัติ (Practice) 
              A 
 

             
             K                        P 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ 
ทัศนคติเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ และปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยา
ปฏิชีวนะของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี โดยประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร ชั้นปท่ี 1-4 ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี จำนวน 183 คน ซ่ึงไดศึกษาทุก
หนวยประชากร  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย          
ท่ีเก่ียวของ แบบสอบถามมีท้ังหมด 4 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ ศาสนา และระดับชั้นป ลักษณะของ
คำถามเปนแบบเลือกตอบและเติมขอความ จำนวน 3 ขอ  

172

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความรูเกี่ยวกบัยาปฏชีิวนะ เปนเน้ือหาเก่ียวกับความรูเร่ืองยาปฏิชีวนะ การใชยา 
ปฏิชีวนะรักษาโรคหรือมีอาการเจ็บปวย การใชยาตามแนวทางหลักการใชยา ลักษณะขอคำถามเปนแบบเลือกตอบ 
จำนวน 20 ขอ  

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ เปนขอคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ความรูสึก 
ความเชื่อท่ีมีเก่ียวกับการใชยาปฏชิีวนะ ไดแก ประสิทธิภาพหรือผลของการรักษาเม่ือใชยาปฏชิีวนะ อันตรายของยา
ปฏิชีวนะ ความทันสมัยของการรักษาเม่ือใชยาปฏิชีวนะในยุคปจจุบัน และความสะดวกในการหาซ้ือ จำนวน 10 ขอ  

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ เปนขอคำถามเกี่ยวกับการแสดงออกหรือ         
การกระทำหรือการปฏิบัติตัวของบุคคลเก่ียวกับการใชยาปฏิชีวนะ ตามหลักการใชยา มีจำนวนท้ังหมด 15 ขอ  

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนที่จะนำไปใชจริงในการวิจัยโดยการทดสอบคาความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน กำหนดคาความชัดเจนของขอคำถามและของ
ภาษาท่ีใช ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence, IOC) ตั้งแต 0.60 ขึ้นไปทุกขอ แสดงวามีคาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (ยุทธ ไกยวรรณ, 2552: 60-64) และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำเครื่องมือไป
ทดลองใช (Try Out) กับกลุมนิสิตคณะเทคนิคการแพทย ในมหาวิทยาลัยแหงเดียวกันกับประชากรท่ีศึกษา จำนวน 
30 ราย วิเคราะหหาคาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) กำหนดใหมีคาไมนอยกวา 0.80 พบวา แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาชุดน้ี              
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.85 ซึ่งสูงกวาเกณฑความเชื่อมั่นที่กำหนดใหมีคาไมนอยกวา 0.80 จึงถือวา
แบบสอบถามมีความเชื่อถือได  
การวิเคราะหขอมูลที่ได จากการจัดเก็บ นำมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป คือ  

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยใชคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะปจจัยสวน
บุคคล ความรูเก่ียวกับยาปฏิชีวนะ ทัศนคติเก่ียวกับยาปฏิชีวนะ และพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ 

3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ในการวิเคราะหความสัมพันธ โดยการทดสอบ ไคสแควร 
(Chi-square test) ในการหาความสัมพันธระหวาง ความรู เกี ่ยวกับยาปฏิชีวนะ ทัศนคติเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ            
กับพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

ประชากรศึกษาเปนนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี พบวา สวนใหญเปน
เพศหญิง รอยละ 77.1 ชาย รอยละ 22.9 นับถือศาสนาอิสลามมากท่ีสุด รอยละ 89.4 รองลงมานับถือศาสนาพุทธ 
รอยละ 10.6 และกำลังศึกษาในระดับชั้นป 4 มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมากำลังศึกษาในระดับชั้นป 3 
รอยละ 31.8 กำลังศึกษาในระดับชั้นป 2 รอยละ 16.8 และกำลังศึกษาในระดับชั้นป 1 มีจำนวนนอยท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 15.1 (รายละเอียดดังตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี  
 (N=179) 

ปจจัยขอมูลสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 
เพศ ชาย 
   หญิง 

41 
138 

22.9 
77.1 

รวม 179 100 
ศาสนา พุทธ 
   อิสลาม 

19 
160 

10.6 
89.4 

รวม 179 100 
ระดับชั้นป ชั้นปท่ี 1 
   ชั้นปท่ี 2 
   ชั้นปท่ี 3 
   ชั้นปท่ี 4 

27 
30 
57 
65 

15.1 
16.8 
31.8 
36.3 

รวม 179 100 
ความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี พบวา 

นิสิตสวนใหญมีความรูการใชยาปฏิชีวนะในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 73.2 รองลงมา มีความรูอยูในระดับสูง 
คิดเปนรอยละ 25.1 และมีความรูอยูในระดับต่ำนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.7 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ระดับความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี 
(N=179) 

ระดับความรู จำนวน รอยละ 
ระดับสูง 
ระดับปานกลาง 
ระดับต่ำ 

45 
131 
3 

25.1 
73.2 
1.7 

µ= 11.5 คะแนน, σ= 2.663 คะแนน, Min= 6 คะแนน, Max= 19 คะแนน 

ทัศนคติเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี พบวา 
นิสิตมีทัศนคติเก่ียวกับยาปฏิชีวนะอยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด รอยละ 63.7 และมีทัศนคติเก่ียวกับยาปฏิชีวนะ
อยูในระดับสูง รอยละ 36.3 ดังแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี 
(N=179) 

ระดับทัศนคต ิ จำนวน รอยละ 
ระดับสูง 
ระดับปานกลาง 

65 
114 

36.3 
63.7 

µ= 2.36, σ = 0.48 
 พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี พบวา 
นิสิตมีพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะอยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด รอยละ 71.5และมีพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ
อยูในระดับสูง รอยละ 28.5 ดังแสดงในตารางท่ี 4  

174

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ตารางที่ 4 พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทริน กาญจนบุรี 
(N=179) 

ระดับพฤตกิรรม จำนวน รอยละ 
ระดับสูง  
ระดับปานกลาง 

51 
128 

28.5 
71.5 

µ= 2.28, σ= 0.45    

ความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ และ ทัศนคติเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ที่มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการใชยา 
ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี ผลการทดสอบไคสแควร (Chi-Square test) 
ดังน้ี 

ความรู เกี ่ยวกับยาปฏิชีวนะ และ พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี พบวา มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p= 0.000)           
ดังตารางท่ี 4  
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของนสิิต

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี 
ระดับคะแนนความรู พฤตกิรรม X2 P-value 

สูง ปานกลาง 
ระดับสูง 
ระดับปานกลาง 
ระดับต่ำ 

27 (15.1) 
24 (13.4) 
0 (0.0) 

18 (10.1) 
107 (59.8) 

3 (1.7) 

29.774** 0.000 

** P-value < 0.05 
ทัศนคติเกี ่ยวกับยาปฏิชีวนะ กับ พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี พบวา มีความสัมพันธ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p= 0.010) 
รายละเอียดดังตารางท่ี 5 

 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางทัศนคติเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะกับพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของนิสิตคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี 
ระดับคะแนนทัศนคต ิ ผลรวมคะแนนพฤติกรรม X2 P-value 

สูง ปานกลาง 
ระดับสูง 
ระดับปานกลาง 

11 (6.1) 
40 (22.3) 

54 (30.2) 
74 (41.3) 

6.704** 0.010 

**หมายถึง : กำหนดนัยสำคัญทางสถิติท่ี P-value < 0.05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรีสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 77.1 นับถือ
ศาสนาอิสลามมากที่สุดรอยละ 89.4 รองลงมานับถือศาสนาพุทธ รอยละ 10.6 และกำลังศึกษาในระดับชั้นป 4       
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมากำลังศึกษาในระดับชั้นป 3 รอยละ 31.8 และกำลังศึกษาในระดับชั้นป 1  
มีจำนวนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 15.1  
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ความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี สวนใหญ
มีความรูเก่ียวกับยาปฏิชีวนะอยูในระดับปานกลาง รอยละ 73.2 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 11.5 คะแนน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อดิศร วงศคงเดช และคณะ (2561: 169) ทำการศึกษา พฤติกรรมผูปกครองในการใชยาปฏิชีวนะชนิด
ผงแหงในเด็กแรกเกิดถึง 6 ป พบวา กลุ มตัวอยางสวนใหญมีความรู อยู ในระดับปานกลาง รอยละ 52.30 
เชนเดียวกับงานวิจัยของ สุวัฒน ปริสุทธิวุฒิพร และคณะ (2557: 119) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม
การใชยาปฏิชีวนะของผูรับบริการในโรงพยาบาล ขลุง จังหวัดจันทบุรี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 57.5 และการศึกษาของจิรชัย มงคลชัยภักดิ์ และคณะ(2555: 98) ที่ศึกษาความรูและ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะของผูรับบริการ ในรานยาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีคะแนนความรูเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะอยูในระดับปานกลาง และ Miao Yu et all 
(2016: 6) ที่ศึกษาเรื่อง ความรูทัศนคติและการปฏิบัติของผูปกครองในชนบทจีนตอการใชยาปฏิชีวนะในเด็ก: 
การศึกษาแบบภาคตัดขวาง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน 

ทัศนคติเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี           
ผลการศึกษา พบวา นิสิตสวนใหญมีทัศนคติ อยูในระดับปานกลาง รอยละ 63.7 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อดิศร วงศคงเดช และคณะ (2561: 169) ทำการศึกษา พฤติกรรมผูปกครองในการใชยาปฏิชีวนะชนิดผงแหงในเดก็
แรกเกิดถึง 6 ป พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับ ปานกลาง รอยละ 64.0 และ การศึกษาของศรี
กัญญา ชุณหวิกสิต (2561: 787) เร่ืองพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะในผูปวยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบนใน
ศูนยบริการสุขภาพชุมชนตลาดดอนนก เครือขายรพ.สุราษฎรธานี พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติอยูใน
ระดับปานกลาง  

ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ กับ พฤติกรรมการใชยาของนิสิตคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี ผลการศึกษา พบวา ความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ ของนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานและสอดคลองกับงานวิจัยของปนัดดา กุลจันทร (2559: 60) ท่ีศึกษา
เร่ือง พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของผูใชบริการหองพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี พบวา ความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของผูใชบริการหองพยาบาลอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p= 0.004) และการศึกษาของ วราวุธ จวงจันทร (2560: 100) ทำการศึกษาเร่ือง 
ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวการใชยาปฏิชีวนะ ในโรคระบบทางเดินหายใจสวนบน โรคทองรวง และแผล
เลือดออกของคนวัยทำงาน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พบวา ความรูท่ีเก่ียวกับ
ยาปฏิชีวนะมีความสัมพันธกับการปฏิบัติในการใชยาปฏิชีวนะอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ความสัมพันธระหวางทศันคตเิกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ กับ พฤติกรรมการใชยา ของนิสิตคณะสาธารณสขุศาสตร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี ผลการศึกษา พบวา ทัศนคติเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใชยาปฏิชีวนะ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สรัญญรักษ บุญมุสิก และคณะ 
(2562: 34) ทำการศึกษา ความรู เจตคติและพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล
เครือขายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต พบวา ความสัมพันธระหวางเจตคติในการใชยาปฏิชีวนะอยางสม
เหตุผลกับพฤติกรรมในการใชยาปฏิชีวนะทางบวกในระดับต่ำ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และงานวิจัย
ของวราวุธ จวงจันทร (2560: 100) ซ่ึงพบวา ทัศนคติตอการใชยายาปฏิชวีนะมีความสัมพันธกับการปฏบิัตติัวในการ
ใชยาปฏิชีวนะ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกตใชในเรื่องของการใหความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ โดยมุงเนนในเรื่อง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของยาและคุณสมบัติของยาปฏิชีวนะ พรอมทั้งการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อใหเกิด
ความตระหนักและนำไปสูวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะไดอยางเหมาะสม เชน จัดโครงการรณรงค
เสริมสรางความรู   ความเข าใจเกี ่ยวกับยาปฏิช ีวนะอยางเหมาะสม ใหแกนิส ิตคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กาญจนบุรี และประชาชนท่ัวไป และสงผลใหมีพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะไดอยางถูกตอง
เหมาะสมตอไป 
ขอเสนอแนะในการวจิัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยในเร่ือง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการยาปฏิชีวนะใหกวางขวางขึ้น โดยศึกษากับ
คณะอ่ืนๆ ท้ังมหาวิทยาลัย รวมท้ังประชาชนท่ัวไป 

2. ควรสรางวิจัยรูปแบบการใหความรู เพื่อใหเกิดความตระหนัก นำไปสูวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชยา
ปฏิชีวนะไดอยางเหมาะสม 
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กรณีศึกษา การบาดเจ็บจากการยกเคล่ือนยายถังน้ำดื่มและการออกแบบอุปกรณชวยเคล่ือนยาย
เพ่ือลดอาการบาดเจ็บของพนักงานยกเคล่ือนยายถังน้ำดื่ม 
 
Case study : The injuries from lifting, moving water container and design moving 
equipment aid to reduce muscle and bone pains of employee 
 
ผูวิจัย   อามีเนาะ  สามะจิ  

นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  
คณะวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตกาญจนบุรี 
ดร.นพกร  อุสาหะนันท 
อาจารยสาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
คณะวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุของการบาดเจ็บท่ีระบบกลามเน้ือโครงรางซ่ึงพบจากอาการปวด
หลังสวนลางของพนักงานท่ีรับผิดชอบในการยกถังนําดื่มและทำการออกแบบอุปกรณชวยเหลือเพ่ือชวยในการยาย
ถังนําดื่มใชเปนอุปกรณชวยในการเคลื่อนยาย ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานที่ยายถังนําดื่มในบริษัท
โดยขอขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะการทํางานและการทํางานโดยใชการสอบถาม
เก่ียวกับความเจ็บปวดของกลามเน้ือในหลังท่ีเกิดจากการดําเนินการและการสํารวจความผิดปกติของกลามเน้ือและ
โครงรางท่ีประกอบดวยการเดินผานจุดเสี่ยงในการทํางานความเสี่ยง สภาพแวดลอมการทํางานรวมถึงสุขภาพของ
พนักงานท่ีรับผิดชอบในการยายนําดื่มและการใชขอมูลท่ีไดรับจากการสํารวจและวิเคราะหสาเหตุของอาการปวด
หลังจาก 20 พนักงาน 

จากการสำรวจพบวาอาการปวดหลังสวนใหญเกิดจากการท่ีพนักงานตองยกถังน้ำดื่มท่ีมีน้ำหนักประมาณ 
19 กิโลกรัมตอถัง มายังตูน้ำดื่มโดยปราศจากอุปกรณทุนแรงในการชวยผอนแรงจากการยกถังน้ำ ดังน้ันผูวิจัยจึงได
นำเอาปญหาตางๆมาทำการวิเคราะหเพ่ือหาทางแกไขปญหา ดวยการออกแบบอุปกรณชวยยกเคลื่อนยายถังน้ำดื่ม
เพ่ือเปนอุปกรณกรณในการชวยทุนแรงแกพนักงานเพ่ือลดอัตราการบาดเจ็บของกลามเน้ือและกระดูกโครงราง  

 
คำสำคัญ : อุปกรณชวยยกเคล่ือนยาย 
 
Abstract 
 The research aims to study the causes of injuries to the skeletal muscle system.          
That finds the lower back pain of the employee, who is responsible for lifting the drinking 
water tank and designing an assist tool to help to move of drinking water tanks as a moving 
equipment aid. The samples used in this study are employees who carry a bucket of drinking 
water in a company by asking for employee's personal information. A questionnaire about 
work characteristics and functionality, using an inquiry about the pain of the muscles in the 
latter caused by the operation, and the survey of muscular and skeletal disorders consisting 
of walking through risk points at work, posture risk. Working environment, including the 
health of employees responsible for drinking water moving and the use of data obtained from 
the survey and asking for an analysis of the cause of the back pain from 20 employees. 
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 According to the survey, most of the back pain is due to employees lifting drinking 
water tanks weighing about 19 kilograms per tank to drinking water dispensers without any 
equipment to help ease the pressure from lifting water tanks. As a result, researchers have 
taken various problems to analyze them to find solutions. By an ergonomic design basis, to 
carry drinking water tanks as a moving equipment aid to help employees to reduce muscle 
and skeletal bone injuries.  
 
Keywords : moving equipment aid 
 
1. บทนำ 

ในการเคลื่อนยายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก อาจมีความลำบากในการเคลื่อนยาย หรือหากยกในทาทางที่ไม 
ถูกตอง อาจสงผลเสียตอสุขภาพของผูยกได นอกจากน้ี หากเคลื่อนยายวัตถุท่ีมีปริมาณมาก อาจทำใหเสียเวลาจาก 
การเคลื่อนยายหลายรอบ ในปจจุบันรถเข็นเปนเคร่ืองผอนแรงท่ีใชในการเคลื่อนยายวัตถุท่ีมีน้ำหนัก หรือมีปริมาณ
มาก และเพื่อปองกันไมใหผูปฏิบัติงานมีอาการปวดหลังจึงจำเปนที่ตองมีอุปกรณที่ชวยทุนแรงเม่ือตองมีการยก
เคลื่อนยายสิ่งของท่ีมีน้ำหนักเพ่ือปองกันการปวดหลังของพนักงาน เน่ืองจากปญหาจากอาการปวดหลังเปนปญหา
สุขภาพที่พบบอยในสังคมปจจุบัน สาเหตุสำคัญของการปวดหลังในวัยทำงานสวนใหญมาจากสภาพงานที่มีปจจัย
เสี่ยงทางการยศาสตร ปจจัยดานสวนบุคคล การมีทาทางการทำงานท่ีไมถูกตอง การยกของหนักท่ีไมถูกวิธีและไมมี
เครื่องทุนแรงมาชวยผอนแรงก็เปนสาเหตุของการปวดหลังแบบเฉียบพลัน และสงผลทำใหเกิดอาการผดิปกติทาง
ระบบโครงรางและกลามเนื้ออีกทั้งยังเปนปญหาสำคัญที่พบบอยจากการทำงานในหลายกลุมอาชีพรวมไปถึงกลุม
แรงงานและพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 พนักงานกลุมหน่ึงท่ีทำหนาท่ียกถังน้ำดื่มน้ันมีลักษณะทาทางการทำงานท่ีเสี่ยงตอการสัมผัสปจจัยอันตราย
ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพและมีโอกาสประสบปญหาเก่ียวกับอาการปวดหลังไดเชนกันเน่ืองจากการเคลื่อนยายถังน้ำ
ดื่มนั้นพนักงานตองมีการยกถังน้ำดื่มที่มีน้ำหนัก 19 กิโลกรัมตอถัง จากระดับพื้นโดยอาศัยแรงจากรางกายและ
ปราศจากเคร่ืองทุนแรงมาใชในการชวยผอนแรง จากการสอบถามเบื้องตนกับพนักงานท่ีทำหนาท่ีรับผิดชอบตูน้ำดื่ม
พบวาพนักงานมีอาการปวดหลังจากลักษณะทาทางการทำงานท่ีตองมีการยกเคลือ่นยายถงัน้ำดื่มอีกท้ังไมมีเคร่ืองทุน
แรงมาชวยในการผอนแรงจากการยกเคลื่อนยายถังน้ำดื่ม โดยตามกฏหมายจากฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักท่ี
นายจางใหลูกจางทำงานได พ.ศ. ๒๕๔๗ กลาวไวเพ่ิมเติมวานายจางควรท่ีจะสงเสริมใหมีการใชอุปกรณเคร่ืองจักรกล
และลดการใชกำลังแรงงานคนในการปฏบิัติงานซ่ึงตองเคลื่อนยายของหนักแมของหนักมีน้ำหนักไมเกินอัตราน้ำหนัก
ที่กำหนดไวตามขอที่ 1 ถึง 4 ก็ตาม ดังนั้นผูจัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญอยางยิ่งของปญหานี้จึงจัดทำโครงการ
ออกแบบอุปกรณชวยยกเคลื่อนยายถังน้ำดื่มเพ่ือลดอัตราบาดเจ็บของกลามเน้ือและกระดูกโครงรางมาเปนเคร่ืองมือ
อุปกรณในการผอนแรงและเพื่อถนอมพลังงานจากการทำงาน อีกทั้งเพ่ือลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของระบบ
กลามเน้ือและลดโอกาสในการสัมผัสปจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรจากการประกอบอาชีพของพนักงาน 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือหาสาเหตุการเกิดอาการปวดหลังการบาดเจ็บเก่ียวกับกลามเน้ือและกระดูกโครงรางจากการทำงาน 
2. เพื่อออกแบบอุปกรณเพื่อชวยใหพนักงานที่ทำหนาท่ีขนยายถังน้ำมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

มากขึ้น 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน ในบริษัทที่ทำธุรกิจดานการขนสงแหงหน่ึง 
ระหวางเดือน มกราคม – เมษายน 2562 ซ่ีงประสบปญหาอาการปวดหลังจากการยกเคลื่อนยายถังน้ำดื่ม  
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2. การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูวิยังไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยเร่ืองอุปกรณชวย

ยกเคลื่อนยายน้ำดื่มเพ่ือลดอาการบาดเจ็บของกลามเน้ือและกระดูกโครงรางของพนักงานท่ีทำหนาท่ีรับผิดชอบตูน้ำ
ดื่มในบริษัท ซ่ึงมีหัวขอดังตอไปน้ี 

2.1 เคร่ืองทุนแรง 
2.2 การยศาสตร 
2.3 สภาวะการทำงานไมปลอดภัยและการเสริมสรางความปลอดภัย 
2.4 อาการปวดหลังสวนลางจากการทำงาน  
2.5 สาเหตุของการปวดหลังจากการทำงาน 
2.6 กฎหมายกฏกระทรวงท่ีเก่ียวของ 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 เครื่องทุนแรง  
เคร่ืองทุนแรง หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชเพ่ือถนอมพลังงานในการทำงาน 

ในการเคลื่อนยายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก อาจมีความลำบากในการเคลื่อนยาย หรือหากยกในทาทางที่ไม 
ถูกตอง อาจสงผลเสียตอสุขภาพของผูยกได นอกจากน้ี หากเคลื่อนยายวัตถุท่ีมีปริมาณมาก อาจทำใหเสียเวลาจาก 
การขนหลายรอบ ในปจจุบันรถเข็นเปนเครื่องผอนแรงที่ใชในการเคลื่อนยายวัตถุที่มีน้ำหนักหรือปริมาณมาก 
ประเภทของ รถเข็นท่ีสามารถพบเห็นไดในชีวิตประจำวัน เชน รถเข็นแบบสองหรือสามลอท่ีใชในการขนผัก ผลไม 
ตามทองตลาด และรถเข็นแบบสี่ลอท่ีใชตามหางสรรพสินคา เปนตน การออกแบบรถเข็นเราจำปนตองคานึงถึงแรง
ท่ีใชในการผลักใหรถเข็นเคลื่อนท่ี ผูใชจะตองออกแรงนอย ท่ีสุดในการเคลื่อนยายรถเข็น ซ่ึงจะตองทาใหแรงเสียด
ทานระหวางลอและแกนของเพลามีคานอยท่ีสุดเทาท่ีจะ เปนไปได 
2.2 การยศาสตร  

การยศาสตร เปนเรื่องการศึกษาสภาพการทำงานที่มีความสัมพนัธระหวางผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม 
การทำงานเปนการพิจารณาวาสถานที ่ทำงานดังกลาว ไดมีการออกแบบหรือปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับ
ผูปฏิบัติงานอยางไร เพ่ือปองกันปญหาตาง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน 
และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานไดดวย หรืออาจกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา เพ่ือทำใหงานท่ีตองปฏิบัติดังกลาว 
มีความเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน แทนท่ีจะบังคับใหผูปฏิบัติงานตองทนฝนปฏิบัติงานน้ัน ๆ ตัวอยางงาย ๆ ตัวอยาง
หนึ่งไดแกการเพิ ่มระดับความสูงของโตะทำงานใหสูงขึ้น เพื่อพนักงานจะไดไมตองกมโนมตัวเขาใกลชิ ้นงาน 
ผูเชี่ยวชาญทางดานการยศาสตร หรือนักการยศาสตร ( Ergonomist ) จึงเปนผูที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
ผูปฏิบัติงาน สถานท่ีทำงาน และการออกแบบงาน 
  

 
รูปที่ 2.2 วงจรการยศาสตร 
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 ในการนำการยศาสตรไปประยุกตใชในสถานท่ีทำงานน้ัน ยอมกอใหเกิดประโยชนท่ีสามารถเห็นไดอยาง
เดนชัดมากมาย อาทิ ทำใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยที ่ดีขึ้น และสภาพการทำงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น          
สวนนายจางก็จะไดรับประโยชนอยางเดนชัดจากผลผลิตที่เพ่ิมมากขึ้น การยศาสตร จึงเปนแขนงวิชาที่มีเนื้อหา
สาระครอบคลุมกวางขวาง โดยไดรวมเน้ือหาวิชาหลาย ๆ สาขาท่ีเก่ียวกับสภาพการทำงานท่ีสามารถทำใหพนักงาน
มีความสะดวกสบายและมีสุขภาพอนามัยดี รวมไปถึงปจจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ เชน แสงสวาง เสียงดัง อุณหภูมิ 
ความสัน่สะเทือน การออกแบบหนวยท่ีทำงาน การออกแบบเคร่ืองมือ การออกแบบเคร่ืองจักร การออกแบบเกาอ้ี 
และการออกแบบงาน การยศาสตรเปนเรื่องของการประยุกตใชหลักการทางดานชีววิทยา จิตวิทยา กายวิภาค
ศาสตร และสรีรวิทยา เพ่ือขจัดสิ่งท่ีอาจเปนสาเหตทุำใหพนักงานเกิดความไมสะดวกสบาย ปวดเม่ือย หรือมีสุขภาพ
อนามัยท่ีไมดี เน่ืองจากการทำงานในสภาพแวดลอมน้ัน ๆ การยศาสตรจึงสามารถนำไปใชในการปองกันมิใหมีการ
ออกแบบงานที่ไมเหมาะสมที ่อาจเกิดมีขึ ้นในสถานที่ทำงาน โดยใหมีการนำการยศาสตรไปประยุกตใชในการ
ออกแบบงาน เคร่ืองมือ หรือหนวยท่ีทำงาน ดังตัวอยาง พนักงานท่ีตองใชเคร่ืองมือในการทำงาน ความเสี่ยงในการ
เกิดอันตรายตอระบบกลามเน้ือ-กระดูกจะสามารถลดลงได ถาพนักงานใชเคร่ืองมือท่ีไดมีการออกแบบอยางถูกตอง
เหมาะสมตามหลักการยศาสตรตั้งแตเร่ิมแรกเม่ือไมนานมาน้ี ไดมีพนักงาน สหภาพแรงงาน นายจาง เจาของสถาน
ประกอบการ เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงาน นักวิชาการ และนักวิจัย ไดเร่ิมหันมาใหความสนใจในเร่ืองการ
ออกแบบสถานที ่ทำงานวาจะมีผลตอสุขภาพอนามัยของพนักงานไดอยางไร หากในการออกแบบเครื่องมือ 
เคร่ืองจักร อุปกรณ และหนวยท่ีทำงาน ไมไดมีการนำหลักการยศาสตรมาประยุกตใช โดยท่ีมิไดมีการคำนึงถึงความ
จริงเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องความสูง รูปราง และขนาดสัดสวน รวมทั้งระดับความแข็งแรงท่ี
แตกตางกัน ซ่ึงลวนมีความสำคัญท่ีตองนำมาพิจารณา เพ่ือใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยท่ีดีและมีความสะดวกสบาย
ในการทำงาน ดังนั้น หากมิไดมีการนำหลักการยศาสตรมาประยุกตใช จึงเปนการบังคับใหพนักงานตองปรับตัว
ทำงานกับสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม 
2.3 สภาวะการทำงานไมปลอดภัยและการเสริมสรางความปลอดภัย 

สภาวะการทำงานไมปลอดภัยและการเสริมสรางความปลอดภัย หมายถึง ปจจุบันน้ีความปลอดภัยในการ
ทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม เปนสิ่งท่ีมีความสำคัญ แตก็ยังคงมีอุบัติเหตเุกิดขึ้นอยางตอเน่ืองโดยไมไดตั้งใจหรือโดยความ
รูเทาไมถึงการณวาอุบัติเหตุหรือความไมปลอดภัยเหลานี้จะเกิดขึ้นจากการกระทำ สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเกิดขึ้นได
อยางไรและจะมีแนวทางในการลดความไมปลอดภัยในการทำกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางไร เปนสิ่งท่ีเราควรท่ีจะศึกษา 
ตระหนัก และสรางสำนึกแหงความปลอดภัยใหเกิดขึ้น ถาลองสังเกตดูจะพบวามีอุบัติเหตุหรือความไมปลอดภัยใน
สถานท่ีทำงานเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาบนความเสี่ยง โดยท่ีเราเองก็ยอมใหเกิดขึ้น เชน พนักงานขนสงสินคาขับรถเร็ว
และแซงซายแซงขวาจนเกิดการเฉี่ยวชนกันในทองถนน หรือมีดบาดมือพนักงานเน่ืองจากการใชท่ีผิดวิธี ชิ้นงานหรือ
แฟมเอกสารหลนจากโตะทำงานใสขาพนักงานเน่ืองจากการวางแฟมท่ีไมเหมาะสม หรือพนักงานสะดุดสายไฟท่ีวาง
ไวตามพ้ืน เคร่ืองจักรตัดน้ิวหรือตัดมือผูปฏิบัตงิาน เหตุการณท่ีเกิดขึ้นเหลาน้ีสามารถปองกันไมใหเกิดหรือลดโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นได ถาผูปฏิบัติงานและทุกทานที่พบเห็นกิจกรรม มีความรูเพียงพอที่จะทำใหตระหนักถึงความไม
ปลอดภัย คิดคนหาหนทางปองกันและแกไขการทำกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิด อุบัติเหตุเหลาน้ีก็จะไมเกิดขึ้น
หรือถาเกิดขึ้นความรุนแรงของความสูญเสียก็จะลดลง 
สาเหตุของความไมปลอดภัยความไมปลอดภัยเกิดข้ึนจาก 2 สาเหตุ ดังน้ี 
1. การกระทำท่ีไมปลอดภัย (unsafe act)  

อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นทุกวันน้ีมากกวา 90% เกิดจากการกระทำท่ีไมปลอดภัย เชน ขับรถเร็ว (เมาแลวขับ) วาง
หรือเก็บของเกะกะกีดขวางทางเดิน ไมใสเครื่องปองกันที่จัดเตรียมไวให ดัดแปลงอุปกรณความปลอดภัยที่มากับ
เคร่ืองจักร ฯลฯ 
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2. สภาพการณท่ีไมปลอดภัย (unsafe condition)  
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากสภาพการณท่ีไมปลอดภัยมีไมถึง 10% ของอุบัติเหตุ ท้ังหมด เชน แสงสวางไมเพียงพอ 

ทำงานกับรังสี เสียงดัง มีไอสารเคมี ฯลฯ ทำไมถึงสรุปวามากกวา 90% ของอุบัติเหตุเกิดจากการกระทำที่ไม
ปลอดภัย (unsafe act)  
2.4 อาการปวดหลังสวนลางจากการทำงาน  
   อาการปวดหลังสวนลางจากการทำงานบุคคลท่ีมีแนวโนมจะมีอาการปวดหลัง หรือมีพยาธิสภาพท่ีกระดูก
สันหลังอยูเดิม หรือมีพยาธิสภาพ ที่กระดูกสันหลังอยูเดิม แตไมแสดงอาการกอนเขาสมัครงาน เมื่อไดทำงานชั่ว
ระยะเวลาหน่ึงแลวจึงเกิด อาการปวดหลังขึ้นมา ถาเปนโรครายแรงตองออกจากงาน ปจจัยเสี่ยงของการอาการปวด
หลังจากการทำงาน เคยมีประวัติปวดหลังมากอนลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงลักษณะงานที่ทำใหปวดหลังไดแก 
คนท่ีตองทำงานประเภทแบกหาม ยกของหนัก อาชีพและงานท่ีเสี่ยงตอการบาดเจ็บเฉียบพลัน เชนการยกของท่ีอยู
ในทาทางท่ีไมเหมาะสม อาชีพท่ีกมหรือบิดเอวเปนประจำเน่ินนาน เชนอาชีพพยาบาล อาชีพท่ีน่ังทำงานกับพ้ืนเปน
ประจำ อาชีพขับรถบรรทุก อาชีพทำงานน่ังโตะ 
อันตรายตอระบบอวัยวะที่สำคัญของรางกาย 

อาการปวดหลัง หมายถึงอาการปวดที่เกิดขึ้นในบริเวณหลังของลำตัวตั้งแตระดับคอลงไปจนถึง กนกบ 
(coccyx) แตอาการปวดหลังสวนใหญมักเกิดขึ้นในบริเวณบั้นเอวจนถึงกนกบ หรือที่เรียกวา อาการปวดหลัง
สวนลางการบาดเจ็บตอโครงสรางและเน้ือเยื่อตาง ๆ บริเวณบั้นเอวเกิดขึ้นได 2 กรณี คือกรณีแรกการ บาดเจ็บท่ี
เกิดจากแรงกระทำที่มากผิดปกติ กระทำตอโครงสรางที่ผิดปกติ เชนจากการถูกรถชน และกรณีที่สองเปนการ
บาดเจ็บจากแรงกระทำที่ปกติแลว โครงสรางที่ปกติทนไดแตโครงสรางที่เริ่มเสื่อมทรุดโทรมแลวทนไมได หรือ
โครงสรางสวนน้ันยังไมพรอมรับแรงกระทำน้ัน ๆ เชนกลามเน้ือและเอ็นท่ียังไมไดรับการอุนเพ่ือยืดหยุนท่ีเพียงพอ
แลวไดรับแรงกระชากทันที ซ่ึงอาจมีผลทำใหเกิดการฉีกขาดของกลามเน้ือและเอ็นได เชน กรณีของกลามเน้ือเอว
เคล็ดจากการทำงาน (back strain) ในกรณีของการเคลื่อนที่ของหมอนรองกระดูกสันหลัง (Herniated lumbar 
disc) นั้นเกิดเนื่องจากแรงอัด ภายในหมอนรองกระดูกสันหลัง สูงเกินท่ีผนังหุมรอบหมอนรองกระดูกสันหลัง
(Annulus fibrous) จะทนทานไดเกิดการฉีกขาด และสวนหมอนตามแนวฉีกขาดนี ้ออกมาซึ ่งมักจะเคลื ่อนสู
ตำแหนงของรากประสาท เน่ืองจากโครงสรางของผนังรอบหมอนรองกระดูกสันหลังสวนน้ีบางกวาสวนอ่ืน 
อาการปวดหลังท่ีอาจเก่ียวเน่ืองจากการประกอบอาชีพสามารถจำแนกได 3 กลุม ดังน้ี  

1. กลุมอาการปวดหลังเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากการกมยกของหรือการบิดเอวที่ผิดจังหวะ อาการปวดพบ
กระจายอยูบริเวณแผนเอวเบื้องลาง หรือบริเวณแกมกน อาจราวไปบริเวณ ตนขา แตไมเกินหัวเขา อาการ ปวดเปน
มากขึ้นเม่ือมีการเคลื่อนไหว ถาไดพักหรือเคลื่อนไหวนอยลงอาการปวดจะทุเลา 

2. กลุมอาการปวดราวไปที่ขา ประวัติการเจ็บปวยคลายกับกลุมแรกแตมอีาการปวดราวไปที่ขา บริเวณ
นองและปลายเทา ซ่ึงการปวดราวขึ้นกับรากประสาทท่ีเก่ียวของ อาการอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญ ไดแกอาการ ปวดตามแนว
รากประสาท ซ่ึงแสดงออกโดยผลตรวจดวยการโยกขาท่ีเหยยีดตรง ในขณะท่ีผูปวยนอนใหผล บวก อาจพบการออน
แรงของกลามเนื้อ และอาการชาของกลามเนื้อ กลามเนื้อ และพื้นที่ผิวหนังที่เลี้ยงดวย รากประสาทที่เกี่ยวของ
ตลอดจนอาการลดลงของ reflex สวนนอยของผูปวยกลุมนี้อาจมีอาการผิดปกติดานการขับถายอุจจาระ และ
ปสสาวะ ซ่ึงเกิดจากการกดทับของรากประสาทกระเบนเหน็บหลายเสน 

3. กลุมอาการปวดลาบริเวณนอง ขณะเดินและผูปวยตองหยุดเดนิหลังจากเดนิไดระยะทางหน่ึง โรคกลุมน้ี
มักเกิดจากการตีบแคบของโพรงรากประสาท ซ่ึงไมเก่ียวกับ ซ่ึงไมเก่ียวเน่ืองกับการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ
การวินิจฉัยโรคเพ่ือการรายงาน 

1. ประวัติการทำงาน ลักษณะงานหรือทาทางการทำงานที่มีกิจกรรมซ้ำในทาเดิมตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน หรือลักษณะงานทำใหเกิดการบาดเจ็บตอกลามเน้ือหลังได  
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2. จากประวัติและการตรวจรางกายไมพบสัญญาณอันตรายหรือปจจัยเสี่ยงที่ทำใหเกิดอาการปวดหลัง 
เชน ผูปวยท่ีอายุนอยกวา 20 ป หรือมากกวา 55ป การประสบอุบัติเหตุ เชนตกจากท่ีสูง อาการปวดมากขึ้นเร่ือย ๆ  
ไขและน้ำหนักตัวลด ตรวจรางกายพบกระดูกสันหลังมีรูปรางผิดปกติ พบอาการเจ็บหนาอก 
การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

1. การฉายภาพรังสีกระดูก  
2. การตรวจทางหลังสีแมเหล็ก (MRI) 
3. CT (computerize tomography) scan 

2.5 สาเหตุของการปวดหลังจากการทำงาน 
อาการปวดหลังจากการทำงานเปนปญหาที่พบไดบอยในกลุมพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ             

ซ่ึงมักมีอาการปวดท่ีบริเวณเอวและหลัง เม่ือพักผอนก็จะมีอาการดีขึ้น แตเม่ือเร่ิมเคลื่อนไหวทำงาน ก็จะเร่ิมมีอาการ
ปวดหลังขึ้นอีก อาการปวดหลังเร้ือรังน้ีจะสงผลไปถงึการหยดุงาน การสูญเสียรายได การเสียคารักษาพยาบาลสาเหตุ
อาการปวดหลังของคนกลุมนี้ มักเกิดจากตองคร่ำเครงกับการทำงาน กมตัวยกของหนัก ทำงานอยูในทาเดียวกัน
นานๆ ทำใหเสี่ยงตอการเกิดความผิดปกติของกระดกูและกลามเน้ือ มีรายงานประเทศอุตสาหกรรม มีอุบัติการณของ
อาการปวดหลังสูง เชน สหรัฐอเมริกามีผูปวยปวดหลัง รอยละ ๕ ของประชากรวัยทำงานท้ังหมด สำหรับประเทศไทย
ในแตละปพนักงานในสถานประกอบกิจการประสบปญหาบาดเจ็บจากการทำงานท่ีมีสาเหตุจากทาทางการทำงาน 
และการยกเคลื่อนยายของหนักดวยการใชแรงคน จนตองเขารับการรักษาพยาบาล ทำกายภาพบำบัดมีจำนวนสูงขึ้น
ทุกป เชน ปพ.ศ. 2559 มีจำนวน 1,251 ราย ปพ.ศ. 2550 มีจำนวน 2,395 ราย ปพ.ศ. 2551 มีจำนวน 5,925 ราย 
ตามลำดับ (สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม) 
2.6 กฎหมายฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจางใหลูกจางทำงานไดพ.ศ. 2547 

กฎหมายฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักท่ีนายจางใหลูกจางทำงานไดพ.ศ. 2547 อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 6 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 
และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ใหนายจางใชลูกจางทำงานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักไมเกินอัตราน้ำหนักโดย
เฉลี่ยตอลูกจางหน่ึงคน ดังตอไปน้ี 

(1) ยี่สิบกิโลกรัมสำหรับลูกจางซ่ึงเปนเด็กหญิงอายุตั้งแตสิบหาปแตยังไมถึงสิบแปดป 
(2) ยี่สิบหากิโลกรัมสำหรับลูกจางซ่ึงเปนเด็กชายอายุตั้งแตสิบหาปแตยังไมถึงสิบแปดป 
(3) ยี่สิบหากิโลกรัมสำหรับลูกจางซ่ึงเปนหญิง 
(4) หาสิบหากิโลกรัมสำหรับลูกจางซึ่งเปนชายในกรณีของหนักเกินอัตราน้ำหนักที่กำหนดตาม

วรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดใหมีและใหลูกจางใชเครื่องทุนแรงที่เหมาะสม และไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกจาง อยางไรก็ตาม แมนายจางใหลูกจางทำงานยก แบก หาม หาบ ทุน ลาก หรือเปนของหนักไมเกิน
อัตราน้ำหนักที่กำหนดไวตามขอที่ 1 ถึง 4 ก็ตาม นายจางควรที่จะสงเสริมใหมีการใชอุปกรณเครื่องจักรกลและลด
การใชกำลังแรงงานคนในการปฏิบัติงานซ่ึงตองเคลื่อนยายของหนักแตถาเปนเร่ืองยากท่ีจะนำอุปกรณเคร่ืองจักรกล
มาใชก็นำอุปกรณอ่ืนและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใชแทนเพ่ือลดการออกแรงในการเคลื่อนยายของหนัก 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
สุนิสา ชายเกลี้ยง กลาวไววา อาการปวดหลังเปนปญหาสุขภาพท่ีพบบอยในสังคมปจจุบัน รอยละ 75-80 

ของประชากรโลกเคยมีประสบการณการปวดหลังอยางนอยคร้ังหน่ึงในชวงชีวิต และเปนกลุมอาการท่ีพบมากท่ีสุด
ของโรคระบบกระดูกและกลามเน้ือซ่ึงมีรายงานวา 1 ใน5 ของวัยทำงานมีอาการปวดหลัง จากขอมูลการเฝาระวัง
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม พบวาประชากรไทยไดรับผลกระทบอาการน้ีเฉลี ่ยปละ 790 คน 
(สำนักงานกองทุนเงินทดแทน, 2552). สาเหตุสำคัญของการปวดหลังในวัยทำงานสวนใหญมาจากสภาพงานที่มี
ปจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร และสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีไมเหมาะสม นอกจากน้ันปจจัยดานสวนบุคคล การมี
ทาทาง อิริยาบถที่ไมถูกตอง ภาวะสุขภาพและความเครียด ก็เปนสาเหตุของการปวดหลัง ปจจุบันมีการการวิจัย 
และพัฒนาเครื่องมือหลายรูปแบบเพื่อศึกษาสภาพปญหาและการวินิจฉัยอาการปวดหลัง แตพบวาคาใชจายดาน
การบำบัดรักษาอาการปวดหลังของวัยทำงานยังสูงมากขึ้นทุกป เน่ืองจากเปนกลุมอาการเร้ือรังท่ีกลับมาเปนไดอีก
ถาไมมีการปองกันตามแนวทางที่ถูกตอง และดวยเกิดจากหลายสาเหตุรวมกันไดในทุกเพศ วัยและทุกกลุมอาชีพ 
ดังน้ันการเขาใจถึงสาเหตุเบื้องตนของการปวดหลัง จึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอการปองกันอาการปวดหลังจากการ
ทำงานตอไป 

ธวัชชัย คำปอง ชี้ใหเห็นปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการปวดหลังของแรงงานเย็บผาสำเร็จรูป ไดแก ทาทาง
การทำงานซ้ำซาก (repetitive of motion) (ORadj=7.09; 95%CI=2.94-17.11; p-value<0.001) ความเครียด 
(work stress) (ORadj=3.11; 95%CI=1.70-5.67; p-value<0.001) สมรรถภาพกลามเนื ้อหลัง (strength of 
back muscle) (ORadj=2.91; 95% CI=1.35-6.26; p-value=0.006) และสถานที ่ทำงานอากาศรอนอบอาว 
(very warm environment) (ORadj=2.45; 95% CI=1.39-4.33; p-value=0.002)จากการพบความชุกสูงของ
การปวดหลังของแรงงานเย็บผาสำเร็จรูปนี้ และปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับการปวดหลัง ทั้งปจจัยจากการ
ทำงาน ความเครียดและ สุขภาพ จึงควรจัดใหมีระบบการเฝาระวังปองกันโรคทางระบบโครงรางและกลามเน้ือโดย
องคกรในชุมชน เพ่ือลดความเสี่ยงและการวางแผนปองกันการปวดหลังจากการทำงานของแรงงานเย็บผา เชนการ
อบรมทางการยศาสตรการทำงานแกแรงงาน 

นิธิดา.จิรโชคนุเคราะห ไดศึกษาไววา ในเรื ่องการลดอาการปวดหลังสวนลางของพนักงานสาวผา : 
กรณีศึกษาโรงงานยอมผาถักตัวอยาง” วิทยานิพนธวิศสวกรรมศาสตรมหาบัญญัต,ิสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ,2544 
 
3. วิธีการดำเนินการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคออกแบบอุปกรณชวยเคลื่อนยายน้ำดื่มเพื่อลดอาการบาดเจ็บของ
กลามเนื้อและกระดูกโครงรางของพนักงานในบริษัทฟทรานส จำกัด โดยการใชการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยได
ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนโดยมีวิธีการในการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล  
3.1.2 ผูวิจัยทำการเก็บรวมรวบขอมูลจากบริษัท เพื่อชี้แจงเหตุในการศึกษา เรื่องการออกแบบ

อุปกรณชวยยกเคลื่อนยายน้ำดืม่เพ่ือลดอาการบาดเจ็บของกลามเน้ือและกระดูกโครงราง และขออนุญาติเก็บขอมูล 
3.2.2 การรวบรวมขอมูลเพื่อสรุปปญหา ผูวิจัยลงพื้นที่สำรวจขอมูลดวยการใชเครื ่องมือคือ 

แบบสอบถามพนักงานท่ีทำหนาท่ีรับผิดชอบตูน้ำดื่มดวยตนเอง 
3.2.3 หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถามพนักงานแลวก็นำขอมูลที่ไดมาเก็บ

รวบรวมขอมูลเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณหากขอมูลท่ีไดไมคลอบคลุมจะไดดำเนินการสำรวจเพ่ิมเติม 
3.3.4 ผลการสำรวจที่ไดมา ผูวิจัยไดทำการออกแบบอุปกรณชวยยกเคลื่อนยายน้ำดื่มเพื่อลด

ปญหาอาการบาดเจ็บของกลามเน้ือ  
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3.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
3.3 วิธิการดำเนินโครงการ 

สอบถามขอมูลของพนักงานที่ทำหนาที่ยกเคลื่อนยายถังน้ำดื่มมายังจุดทีม่ีตูน้ำดื่มดวยการใชเครื่องมือ
แบบสอบถาม (รายละเอียดของแบบสอบถามแสดงไวในภาคผนวก) และการณสังเกตุปญหาและอุปสรรคที่เปน
สาเหตุของการเกิดอาการปวดหลังของพนักงาน 

จากนั้นไดทำการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและ ทำการตราวจสอบขอมูลเพื่อความแมนยำในการ
ดำเนินการ แลววิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานออกแบบอุปกรณชวยยกเคลื่อนยายน้ำดื่ม
ดวยการ นำรายละเอียดจากการสอบถามพนักงานดวยแบบสอบถามแลวนำปญหามาแกไขใหตรงจุด 
 

4. ผลจากการศึกษา 
4.1 การลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจ  

จากการเดินสำรวจความเสี่ยงของตัวผูปฏิบัติงาน ในหลายๆแผนก พบวาพนักงานท่ีทำหนาท่ีรับผิดชอบตู
น้ำดื่มเปนกลุมบุคคลท่ีมีความเสี่ยงตอการสัมผัสปจจัยเสี่ยงทางการยศาสตรและไดสอบถามเบื้องตน ถึงลักษณะของ
การทำงาน ทาทางการทำงาน ตลอดจนถึงปญหาสุขภาพของพนักงาน พบวาพนักงานท่ีทำหนาท่ีรับผิดชอบตูน้ำดื่ม
มีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับอาการปวดหลังจากการยกเคลื่อนยายน้ำดื่ม โดยมีจุดเสี่ยงขณะยกเคลื่อนยายถังน้ำดืม่            
โดยมีจุดเสี่ยงดังน้ี 
พนักงานตองยกถังน้ำดื่มโดยมีการยก 2 ชวง 

ลักษณะจุดเสี่ยง ยกถังน้ำขนาด 18.9 ลิตร จากพ้ืนแลวเดินไปยังตูน้ำดื่มจึงเปนสามาเหตุท่ีทำใหพนักงาน
เกิดอาการปวดหลังสวนลางเน่ืองจาก การยกถังน้ำดื่มแลวเดินไปยังตูทำใหเกิดแรงกดตรงท่ีบริเวณหลังสวนลางจาก
การยกถังน้ำท่ีมีน้ำหนักมาก อีกท้ังยังตองมีการแบกรับน้ำหนักของถังน้ำดื่มเดินไปยังตู 

แนวทางการปองกัน ตองมีอุปกรณทุนแรงในการยกถังน้ำจากท่ีตองเดินไปยังตูน้ำดื่ม ทำการแกไขดวยการ 
ใชอุปกรณทุนแรงในการเข็นถังน้ำดื่มแทน 

ลักษณะจุดเสี่ยง เม่ือถึงตูน้ำดื่มพนักงานตองยกถังน้ำแลวคว่ำลงในตูน้ำดื่ม เปนสาเหตุท่ีทำใหพนักงานเกิด
อาการปวดตรงบริเวณไหล เนื่องจากการที่ตองแบกรับถังน้ำดื่มที่มีขนาดและน้ำหนักคอนขางมากทำใหเกิดการ
เหน่ือยและทำใหพนักงานตองรีบเดินมายังตูเพ่ือคว่ำถังน้ำดื่ม เม่ือพนักงานรีบคว่ำถังน้ำดื่มลงในตูทำใหไมมีการกะ
จังหวะของการคว่ำท่ีเหมาะสมทำใหเกิดอาการปวดบริเวณไหล 

แนวทางการปองกัน แกไขดวยการออกแบบอุปกรณทุนแรงท่ีสามารถผอนแรงจากการยกของหนักและยัง
สามารถยกถังน้ำดื่มคว่ำลงในตูเพ่ือใหพนักงานมีการกะจังหวะการยกถังน้ำดื่มคว่ำลงตูได  
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ขอมูลสวนที่ 1 ผลจากแบบสอบถามขอมูลพนักงานที่ทำหนาที่รับผิดชอบตูน้ำดื่ม 
ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนเพศที่พบมากที่สุดจากการทำหนาที่รับผิดชอบตูน้ำดื่ม 

เพศ จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 
ชาย 19 95 
หญงิ 1 5 
รวม รวม 100 

สรุปจากตารางท่ี4.1 แสดง ขอมูลสวนบุคคลพนักงานท่ีทำหนาท่ีรับผิดชอบตูน้ำดื่มสวนมากเปนพนักงาน
เพศชายคิดเปนรอยละ 95 จากจำนวนพนักงานเพศหญิงท่ีคิดเปนรอยละ 5  

สรุปจากแผนภูมิท่ี 4.1 แสดงขอมูลของชวงอายุของพนักงานพบวาชวงอายุที ่มากที่สุดอยู ในชวงอายุ             
34-41 ป คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือชวงอายุ 26-33 ป คิดเปนรอยละ 25 ชวงอายุ 18-25 ป คิดเปนรอยละ 20 
ชวงอายุ 42-49 ป คิดเปนรอยละ 10 
ตารางที่ 4.2 แสดงขอมุลของชวงสวนสูงของพนักงาน 

ชวงสวนสูง จำนวนพนักงาน (คน) คิดเปนรอยละ 
149-155 3 15 
156-165 7 35 
166-175 10 50 

>175 0 0 
สรุปจากตารางท่ี 4.2 แสดงขอมูลของชวงสวนสูงของพนักงานพบวาชวงสวนสูงท่ีพบมากท่ีสุดอยูระหวาง

ชวงสวนสูงท่ี 166-175 เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือชวงสวนสุง 156-165 เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 
35 ชวงสวนสูง 149-155 เซนติเมตร คิดเปนรอยละ 15 
ตารางที่ 4.3 แสดงขอมูลชวงของน้ำหนักของพนักงาน 

ชวงน้ำหนัก จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 
40-55 2 10 
56-65 7 35 
66-75 9 45 
>75 2 10 

สรุปจากตารางท่ี 4.3 แสดงขอมูลชวงของน้ำหนักของพนักงานพบวาจำนวนชวงน้ำหนักท่ีมากท่ีสุดจะอยูท่ี
ชวงน้ำหนัก 66-75 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 45 รองลงมาคือชวงน้ำหนัก 56-65 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 35ชวงของ
น้ำหนัก40-55 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 10และชวงน้ำหนักมากกวา 75 กิโลกรัมขึ้นไปคิดเปนรอยละ 10 
ตารางที่ 4.4 แสดงขอมูลอายุการทำงานของพนักงาน(ป) 

ระยะเวลาของการทำงาน (ป) จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 
นอยกวา 1 ป 2 10 

1-2 ป 3 15 
3-4 ป 7 35 
5-6 ป 5 25 

มากกวา 6 ป 3 15 
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สรุปจากตารางท่ี 4.4 แสดงขอมูลอายขุองการทำงานพบวาพนักงานท่ีมีอายุงานท่ีมากท่ีสุดพบในระยะเวลา
ของการทำงานที่ 3-4 ป คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือ 5- 6 ป คิดเปนรอยละ 25 อายุการทำงาน 1-2 ป คิดเปน
รอยละ 15 อายุของการทำงานมากกวา 6 ป คิดเปนรอยละ 15 และอายุงานนอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 10  
ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงขอมูลประวัติเขารับการรักษาของอาการบาดเจ็บของกลามเน้ือและกระดูกโครงราง 

ประวัตกิารเขารับการรักษา จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 
มี 5 25 

ไมมี 15 75 
สรุปจากตารางที่ 4.5 ที่แสดงขอมูลประวัติการเขารับการรักษาเกี่ยวกับอารการบาดเจ็บของระบบกลามเนื้อและ
กระดูกพบวาประวัติของพนักงานท่ีไมเคยมีประวัติในการเขารับการรักษามีมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 75 จากรอยละ
ของพนักงานท่ีมีประวัติในการเขารับการรักษาท่ีคิดเปนรอยละ 25 
ขอมูลสวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการยกถังน้ำดื่มของพนักงาน 
ตารางที่ 4.6 ตารางแสดงขอมูลของชวงเวลาที่พนักงานมีการยกถังน้ำดื่มบอยที่สุด 

ชวงเวลา จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 
ชวงเชา 08:00-12:00 น. 8 40 
ชวงบาย 13:00-17:20น. 12 60 

สรุปจากตารางที่ 4.6 ที่แสดงขอมูลของชวงเวลาที่พนักงานมีการยกถังน้ำดื่มบอยที่สุดพบวาชวงเวลาท่ี
พนักงานมีการยกถังน้ำดื่มบอยท่ีสุดเปนชวงบาย 13:00-17:20 น. คิดเปนรอยละ 60 และชวงเวลาเชา 08:00-12:00 น. 
คิดเปนรอยละ 40 
ตารางที่ 4.7 ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับการใชอุปกรณทุนแรงของพนักงานขณะมีการยกเคล่ือนยายถังน้ำดื่ม 
การใชอุปกรณทุนแรง จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 

ใช 3 15 
ไมใช 17 85 

สรุปจากตารางที่ 4.7 แสดงขอมูลเกี่ยวกับการใชอุปกรณทุนแรงของพนักงานขณะมีการยกเคลื่อนยาย          
ถังน้ำดื่มพบวาพนักงานที่มีการยกเคลื่อนยายถังน้ำดื่มไมมีการเครื่องทุนแรงคิดเปนรอยละ 85 จากพนักงานทีใ่ช
เครื่องทุนแรงคิดเปนรอยละ 15 ซึ่งจากการใหขอมูลของพนักงานมีงานใหขอมูลวา อุปกรณทุนแรงที่ใชในการยก
เคลื่อนยายถังน้ำดื่มจะเปน แฮนดลิฟ ท่ีพนักงานใชลากถังน้ำไปยังตูน้ำดื่ม 
ตารางที่ 4.8 ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับจำนวนของถังน้ำดื่มที่พนักงานมีการยกตอวัน 

จำนวนถงัน้ำดื่มที่ตองยกตอวัน จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 
1-3 ถงัตอวัน 13 65 
4-6 ถงัตอวัน 5 25 
7-9 ถงัตอวัน 2 10 

มากกวา 9 ถงัตอวัน 0 0 
สรุปจากตารางที่ 4.8 ตารางแสดงขอมูลของจำนวนถังน้ำดื่มที่พนักงานทำการยกตอวันพบกวาจำนวน         

ถังน้ำดื่มท่ีพนักงานยกมากท่ีวุดตอวันอยูท่ีจำนวน 1-3 ถังตอวัน คิดเปนรอยละ 65 รองลงมาคือ 4-6 ตอวันคิดเปน
รอยละ 25 และมากกวา 9 ถังตอวันคิดเปนรอยละ 10 
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ตารางที่ 4.9 แสดงขอมูลของระยะทางที่พนักงานมีการยกถังน้ำดื่มไปยังตูน้ำดื่ม 
ระยะทาง จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 

นอยกวา 1 เมตร 10 50 
1-2 เมตร 5 25 
3-4 เมตร 2 10 

มากกวา 4 เมตร 3 15 
สรุปจากตารางที่ 4.9 แสดงขอมูลของระยะทางที่พนักงานมีการยกถังน้ำดื่มไปยังตูน้ำดื่มพบวาระยะท่ี

พนักงานใชยกถังน้ำดื่มมากที่สุดอยูที่ระยะ นอยกวา 1 เมตร คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือระยะทาง 1-2 เมตร 
คิดเปนรอยละ 25 ระยะทาง 3-4 เมตร คิดเปนรอยละ 15 และระยะทางมากกวา 4 เมตรคิดเปนรอยละ 10 
ขอมูลสวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของกลามเน้ือบริเวณหลัง 
ตารางที่ 4.10 ตารางแสดงขอมูลอาการปวดบริเวณหลังสวนลาง 

อาการปวดหลังสวนลาง จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 
มี 13 65 

ไมมี 7 35 
สรุปจากตารางที่ 4.10 แสดงขอมูลเกี่ยวกับอาการปวดบริเวณหลังสวนลางจากขอมูลพบวาพนักงาน

สวนมากมีอาการปวดหลังสวนลางรอยละ 65 และพนักงานท่ีไมมีอาการปวดหลังสวนลางคิดเปนรอยละ 35  
ตารางที่ 4.11 ตารางแสดงบริเวณที่แสดงอาการที่บอยที่สุดของพนักงานที่มีอาการเจ็บปวด 

บริเวณที่เปนบอย จำนวนพนักงาน (คน) คิดเปนรอยละ 
หลังสวนลาง 15 75 
หลังสวนบน 3 15 

คอ 1 5 
ไหล 1 5 

สรุปจากตารางท่ี 4.11 แสดงขอมูลบริเวณท่ีมีอาการบอยท่ีสุดของพนักงานพบวาบริเวณท่ีเปนมากท่ีสุดคอื
หลังสวนลางคิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือหลังสวนบนคิดเปนรอยละ 15 บริเวณคอคิดเปนรอยละ 5 และบริเวณ
ไหลคิดเปนรอยละ 5 
ตารางที่ 4.12 ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับอาการปวดราวที่ขาบริเวณนองและปลายเทา 

อาการปวดราวไปทีข่าบริเวณนองและปลายเทา จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 
มี 2 90 

ไมมี 18 10 
สรุปจากตารางที่ 4.12 ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับอาการปวดราวที่ขาบริเวณนองและปลายเทาพบวา

พนักงานสวนมากไมมีอาการปวดราวไปที่ขาบริเวณนองและปลายเทาคิดเปนรอยละ 90 และพนักงานที่มีอาการ
ปวดราวไปท่ีขาบริเวณนองและปลายเทาคิดเปนรอยละ 10 
ตารางที่ 4.13 ตารางแสดงขอมูลการเจ็บปวดที่เกี่ยวเน่ืองจากการยกถังน้ำดื่มของพนักงาน 

การเจ็บปวดที่เกี่ยวเน่ืองจากการยกถังน้ำดื่ม จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 
เก่ียวของ 9 45 

ไมเก่ียวของ 11 55 
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สรุปจากตารางที่ 4.13 ตารางแสดงขอมูลการเจ็บปวดที่เกี่ยวเนื่องจากการยกถังน้ำดื่มของพนักงานจาก
ขอมูลพบวาพนักงานท่ีคิดวาอาการเจ็บปวดเก่ียวเน่ืองจากทการท่ียกถังน้ำดื่มคิดเปนรอยละ 55 และพนักงานท่ีคิด
วาอาการเจ็บปวดไมเก่ียวเน่ืองจากการท่ียกถังน้ำดื่มคิดเปนรอยละ 45 
ขอมูลสวนท่ี 4 การสำรวจอาการ ความผิดปกติทางระบบกระดูกและกลามเน้ือ 
ตารางที่ 4.14 ตารางแสดงขอมูลอาการเม่ือยลาจากการทำงานของพนักงาน 

อาการเม่ือยลาจากการทำงาน จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 
เปนประจำ 4 20 
เปนบอยๆ 3 15 

เปนบางคร้ัง 13 65 
ไมเคยเปนเลย 0 0 

สรุปจากตารางที่ 4.14 ตารางแสดงขอมูลอาการเมื่อยลาจากการทำงานของพนักงานพบวามีอาการ
เมื่อยลาจากการทำงานของพนักงานที่มากที่สุดคืออาการเมื่อยลาจากการทำงานเปนบางครั้งคิดเปนรอยละ 65 
รองลงมาคือพนักงานมีอาการเม่ือยลาจากการทำงานเปนประจำคิดเปนรอยละ 20 พนักงานท่ีมีการเม่ือยลาจากการ
ทำงานบอยๆคิดเปนรอยละ 15 
ตารางที่ 4.15 ตารางเสดงขอมูลเกี่ยวกับการใหคะแนนความเจ็บปวดของอาการเจ็บปวดที่เกิดข้ึน 

ระดับคะแนนความเจ็บปวด จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 
0-1 หมายถึง ไมปวดเลย 2 10 
1-3 หมายถึง ปวดนิดหนอย 5 25 
3-5 หมายถึง ปวดระดับปานกลาง 9 45 
5-7 หมายถึงปวดระดับปานกลางถึงปวดมาก 2 10 
7-9 หมายถึง ปวดมากๆ 0 0 
9-10 หมายถึง ปวดจนไมสามารถทนไหว มีไข 0 0 

สรุปจากตารางท่ี 4.15 ตารางเสดงขอมูลเก่ียวกับการใหคะแนนความเจ็บปวดของอาการเจ็บปวดท่ีเกิดขึ้น
พบวาพนักงานมีการใหคะแนนความเจ็บปวดท่ีคะแนน 3-5 มากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 45 รองลงมาคือระดับคะแนนท่ี 
1-3 คิดเปนรอยละ 25คะแนนท่ี 0-1 คิดเปนรอยละ 10 และคะแนนท่ี 5-7 คิดเปนรอยละ 10 
ตารางที่ 4.16 ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับการงดกิจกรรมเม่ือมีอาการเจ็บปวด 

การงดกจิกรรมเม่ือมีอาการเจ็บปวด จำนวนพนักงาน(คน) คิดเปนรอยละ 
มีการงดกิจกรรมเม่ือมีอาการเจ็บปวด 2 10 
ไมมีการงดกิจกรรมเม่ือมีอาการเจ็บปวด 18 90 

สรุปจากตารางท่ี 4.16 ตารางแสดงขอมูลเก่ียวกับการงดกิจกรรมเม่ือมีอาการเจ็บปวดพบวาเม่ือมีอาการ
เจ็บปวดพนักงานสวนมากไมมีการงดกิจกรรมหรือการทำงานคิดเปนรอยละ 90 และเม่ือมีอาการเจ็บปวดพนักงานมี
การงดกิจกรรมคิดเปนรอยละ 10  
ตารางท่ี 4.17 ตารางแสดงขอมูลสรุปความเสี่ยงของอาการผิดปกติของระบบกลามเน้ือและกระดูก 

สรุปความเส่ียงของอาการผิดปกติของระบบกลามเน้ือและกระดูก จำนวนพนักงาน
(คน) 

คิดเปนรอย
ละ 

มีความเสีย่ง 6 30 
ไมมีความเสีย่ง 14 70 
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สรุปจากตารางที่ 4.17 ตารางแสดงขอมูลสรุปความเสี่ยงของอาการผิดปกติของระบบกลามเนื ้อและ
กระดูกพบวาพนักงานไมมีความเสี่ยงของอาการผิดปกติของระบบกลามเนื้อและกระดูกคิดเปนรอยละ 70 จาก
พนักงานท่ีพบวามีความเสี่ยงของอาการผิดปกติของระบบกลามเน้ือและกระดูกคิดเปนรอยละ 30 
4.2 การออกแบบอุปกรณทุนแรงชวยยกเคล่ือนยายน้ำดื่ม 

จากการสำรวจความเสี่ยง ของ ผูปฏิบัติงาน และจากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูจัดทำไดออกแบบอุปกรณ
ทุนแรงชวยยกเคลื่อนยายน้ำดื่มโดยนำขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของพนักงาน โดยอุปกรณทุนแรงมี หลักการ
ออกแบบ และวิธีการใชงาน รวมถึงคุณประโยชนดังน้ี 
หลักกการออกแบบอุปกรณชวยยกเคลื่อนยายถังน้ำดื่มมีหลักกการคาน ในทางฟสิกส หมายถึง วัตถุแข็งเกรง็ที่ใช
โดยมีจุดหมุน เพ่ือทวีคูณแรงเชิงกล ท่ีกระทำตอวัตถุอ่ืน และนับเปนตัวอยางหน่ึงของหลักโมเมนต หลักของคานน้ัน
ยังใชจากการใชกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน และสถิตยศาสตรสมัยใหม การจำแนกคานไว 3 ระดับดวยกัน ตาม
ตำแหนงของจุดหมุน และแรงท่ีกระทำและแรงท่ีได  
คานอันดับที่ 1 

คานระดับที่ 1 เปนคานที่มีจุดหมุนระหวางแรงกดและแรงยก และกระทำโดยออกแรงกดหรือผลักไปบน
สวนหน่ึงของคานน้ัน และทำใหคานหมุน และเอาชนะแรงตานได  

ตัวอยางการออกแบบอุปกรณทุนแรงอ่ืนๆท่ีมีหลักการเดียวกัน เชน ไมกระดก,หัวคอน (สำหรับถอนตะปู),
คีม (คานคู),พาย เม่ือใชพาย คัดทาย,คันโยกสูบน้ำ,ชะแลง,เสียมขุดดิน,คานงัด 
โมเมนตของคาน 

โมเมนตของคานคือระยะทางจากวัตถุถึงจุดหมุนคูณดวยน้ำหนักของวัตถุ มีหนวยเปนนิวตันเมตรหรือจูล
(Nm,J) โดยโมเมนตของคานแบงเปน 2 ประเภท โมเมนตตามเข็มนาิกา และ โมเมนตทวนเข็มนาิกา 
คานสมดุล 

คานจะอยูในสภาวะสมดุล ก็ตอเมื่อ โมเมนตทวนเข็มนาิกา = โมเมนตตามเข็มนาิกา เชน กำหนดให
คานในรูปสมดุลกัน โดยคานฝงดานซายของจุดหมุนมีการออกแรง 20 นิวตันท่ีระยะหางจากจุดหมุน 30 ซม. คาน
ฝงดานขวาของจุดหมุนมีการออกแรง 5 นิวตันที่ระยะหางจากจุดหมุน 120 ซม. จะไดสมการ หลักการยกของ
อุปกรณชวยยกเคลื่อนยายถังน้ำดื่มแบบน้ำหนักถวง (Lifting Principle) อุปกรณชวยยกเคลื่อนยายถังน้ำดื่มมี
พ้ืนฐานมาจากคานกระดกท่ัวไป น้ำท่ีจะยกตองไมหนักกวาน้ำหนักถวงดานลาง หากน้ำหนักเกิน รถจะกระดกคะมำหนา 
จุดศูนยถวง (CG-Center Gravity)-คือจุดรวมน้ำหนักของวัตถุ ทำใหวัตถุอยูในสภาพสมดุล ทฤษฏีการลมของวัตถุ-
วัตถุจะลมก็ตอเม่ือมีแรงภายนอกมากระทำ ใหจุดศูนยถวงออกนอกฐานรับแรงทฤษฏีของคาน งานท่ีเกิดเน่ืองจาก
ระบบคาน =แรงxระยะทาง หนวยเปนนิวตันเมตร 
4.3 สรุปแนวทางการออกแบบอุปกรณทุนแรงในการขนถังน้ำ 
จากหลักการยศาสตร ในการออกแบบเคร่ืองมือชวยในการขนถังน้ำ สามารถสรุปเปนแนวทางการออกแบบไดดังน้ี 

4.3.1) คุณลักษณะของอุปกรณชวยยกเคล่ือนยายถังน้ำดื่ม 
เหมาะกับขนาดของตูน้ำดื่มตั้งแต 90 – 110 ซม. 
มีขนาด กวางxยาวxสูง 30.5 × 99.7 × 38 ซม 
น้ำหนัก 7.8 กก. 
น้ำหนักในการบรรทุกสูงสุด 50 กก  

ประโยชน 
เพ่ือชวยยกถังน้ำขนาด 18-20 ลิตร 
เพ่ือใชเปนอุปกรณทุนแรงในการผอนแรงในการเคลื่อนยายสิ่งของท่ีมีน้ำหนักมาก 
เพ่ือรักษาสุขภาพรางกายในการยกของหนัก 
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4.3.2) วิธีใชอุปกรณชวยยกเคล่ือนยายถังน้ำดื่ม 
1.วางถังน้ำดื่มในตำแหนงแลวนำโซมาล็อกเพ่ือปองกันถังน้ำดื่มดันไปขางหนาเวลาเข็น 
2. วางรถเข็นในแนวราบแลวจับท่ีราวเพ่ือลากถังน้ำดื่มขึ้น 

4.4 การจัดทำอุปกรณทุนแรงในการขนถังน้ำ 
จากแบบรางของโครงสรางอุปกรณชวยขนยายถังน้ำ ไดนำมาทำการจัดทำตามแบบรางจากโครงสราง

ดังกลาวไดนำสวนของลอและเพลาลอมาติดตัง้ใหสมบูรณและพรอมใชงานเพ่ือใชขนยายไดสะดวกและเบาแรงมากขึ้น  
4.5 สรุปผลการศึกษา 

สาเหตุการเกิดอาการปวดหลังการบาดเจ็บเก่ียวกับกลามเน้ือและกระดูกโครงรางเกิดจากจากการแบกถัง
น้ำซ่ึงมีน้ำหนักมากและเดินในระยะทางไกลเปนประจำทำใหกลามเน้ือและกระดูกเกิดความลาและบาดเจ็บ ดังน้ัน
การออกแบบอุปกรณเพ่ือผอนแรงจึงชวยลดโอกาสในการแบกรับน้ำหนักและชวยใหพนักงานท่ีทำหนาท่ีขนยายถัง
น้ำมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ  

ควรมีการมอบหมายหนาที่ที่รับผิดชอบตูน้ำดื่มและควรกำหนดชวงอายุที่เหมาะสมกับประเภทแบกหาม
ควรมีการจัดอบรมวิธีการยกเคลื่อนยายของหนักที่ถูกวิธีเพ่ือพนักงานจะไดมีความรูและนำความรูไปปฏิบัติใหเกิด
ความปลอดภัยจากการทำงาน 
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การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลบานบอปน ตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
The Development of Health Care Model for Home-Bound and Bed-Bound Elders : A 
Case Study of Banborpan Health Prpmotion Hospital Tumbon Sayaisom Aumphur 
Eutong Supanburi Province 
 

ผูวิจัย   ธนวรรธน  อ่ิมสมบูรณ  
ศิริกัญญา  ฤทธ์ิแปลก 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณ และพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมติดเตียง ตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางไดแก ผูสูงอายุ
กลุมติดบานติดเตียง 20 คน ผูดูแลผูสูงอาย ุ20 คน อาสาสมัครดูแลผูสูงอาย ุ10 คน และทีมผูใหบริการ 10 คนซ่ึง
ไดจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชไดแกแบบประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองครวม ใชวิธีการ
สัมภาษณและสนทนากลุมโดยแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (ความถึ,่ รอยละ) 
และวิเคราะหเชิงเน้ือหาสำหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 

ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงไดรับการเยี่ยมบานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและ
เจาหนาท่ี อาสาสมัครสาธารณสุขไดรับการพัฒนาทักษะในการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น ผูสูงอายุและผูดูแลมีความพึง
พอใจในบริการสุขภาพท่ีมีความตอเน่ืองมากขึ้น ทีมผูใหบริการมีแนวปฎิบัติในการดูแลสุขภาพอยางตอเน่ืองสำหรับ
ผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงที่ชัดเจน ผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และสามารถพ่ึงตนเองไดดีกวาเดิม  
 
คำสำคัญ : รูปแบบการดูแลสุขภาพ; ผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง 
 
Abstract 

This study focused on situational analysis and development of a continuing care 
service for the home-bound and bed-bound older adults in Tumbon Sayaisom Aumphur 
Eutong Supanburi Province. The sample included 20 home-bound and bed-bound elders, 20 
caregivers, 10 volunteers and 10 health care providers from purposive sampling. The research 
tools and approaches were; Comprehensive Geriatric Assessment, interview and focused 
group guidelines as well as assessment of the elders’ health status and their caregivers. The 
statistics for data analysis were descriptive statistics (frequency, percentage) and content 
analysis for qualitative data.  

The results revealed that : the home-bound and bed-bound older adults were visited 
by health care providers and volunteers. The volunteers were more skillful in caring for older 
adults by the training. The elders and their caregivers expressed more satisfied with the 
continuous home care and services. Clinical practice guideline was developed for the health 
care team. The home-bound and bed-bound elders were empowered and gained more abilities 
to perform better self-care in their daily lives than before. 

 

Key Words : Health care model; Home-Bound and Bed-Bound Elders 
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บทนำ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยท่ีกำลังเคลื่อนเขาสู “ภาวะประชากรสูงวัย” (Population ageing) 

ซ่ึงเปนกลุมท่ีมีความเสื่อมของรางกายท่ีเปนไปตามอายุจะทำใหพบการเจ็บปวยเร้ือรังไดมากขึ้น ท้ังน้ีพบผูสูงอายุไทยใน
สัดสวนที่สูงขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผูสูงอายุ 6.7 ลานคนคิดเปนรอยละ 10.3 จะเพิ่มขึ้นเปน 14.0 ลานคนคิดเปน
รอยละ 20 ในป พ.ศ. 2566 และจากการสำรวจสุขภาวะผูสูงอายุไทย พบวาปญหาสุขภาพสวนใหญท่ีพบในผูสูงอายุ คือ 
โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไตวาย ขอเขาเสื่อม เปนผูพิการ โรคซึมเศราและผูปวยติดเตียง ท้ังน้ียังพบวาผูสูงอายุมี
โรคเรื้อรังประจำตัว 1 – 3 โรค (สำนักงานสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2556) ภาวะการเจ็บปวยเรื้อรังเปนปญหา
สุขภาพท่ีสำคัญของหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทย จากขอมูลสำนักงานสถิติแหงชาติ พบวาปญหาสุขภาพท่ีพบบอย
ของกลุมโรคเร้ือรัง รอยละ 1.6 เปนโรคเสนเลือดในสมองตีบ รอยละ 31.1 เปนโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 13.1 เปน
โรคเบาหวาน กลุมอาการสมองเสื่อม โรคขอเสื่อม ภาวะซึมเศราและการหกลม โรคท่ีมากับความเสื่อมน้ีก็นำไปสูภาวะ
พ่ึงพาและภาวะทุพพลภาพซ่ึงรอยละ 1.7 ของผูสูงอายุไทยอยูในภาวะทุพพลภาพรุนแรงปานกลางและรุนแรงมากโดยมี
คาดัชนีบารเธลเอดีแอล (Barthel ADL) นอยกวา 12 คะแนน ปญหาอัมพาต/อัมพฤกษรอยละ 2.5 ปญหาความรูสึก
เหงา หวาเหวตองอยูคนเดียวรอยละ 21.7 และไมมีผูดูแลเมื่อเจ็บปวยรอยละ 12.2 อัตราสวนเปนภาระรอยละ 16.0 
ความตองการดานสุขภาพของผูสูงอายุสามารถตอบสนองความตองการดานบริการพ้ืนฐานของผูสูงอายุไดท้ังดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาและการฟนฟู (สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ, 2553)  

การเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรังสงผลกระทบตอผูปวยและผูดูแลผูปวยเปนอยางมากท้ังจากภาวะของโรคและความ
รุนแรงของการเจ็บปวย รวมท้ังการบำบัดรักษาท่ีผูปวยไดรับตลอดจนอาจเกิดอาการขางเคียงและภาวะแทรกซอนตางๆ 
การท่ีตองใหการดูแลตอเน่ืองท่ีบานในกลุมผูปวยเร้ือรัง ภาวการณเจ็บปวยเร้ือรังอาจทำใหผูปวยมีขอจำกัดในการทำ
กิจกรรม หรืออาจไมสามารถชวยเหลือตนเองได ซ่ึงผูปวยเหลาน้ีจำเปนตองไดรับการดูแลตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กลุมท่ีมีขอจำกัดในการดูแลสุขภาพท่ีมีการพ่ึงพาผูดูแลในระดับสูง จัดเปนภาระหนักงานท่ีหนัก และซับซอนในการดูแล
ท่ีเปนความรับผิดชอบของผูดูแลและสมาชิกในครอบครัวจากการท่ีผูดูแลผูปวยมีภาวะท่ียาวนานในการดูแล ตองมีการ
ปรับตัวเปลี่ยนแปลงในบทบาทหนาที่ตนเอง อาจเกิดความคลุมเครือในบทบาทและความไมสะดวกในการดำเนินชีวิต
เกิดขึ้น บางรายตองใหญาติมีสวนรวมในการดูแล ผูดูแลมีหนาท่ีชวยเหลือกิจวัตรประจำวันของผูปวย ตัดสินใจเก่ียวกับ
การดูแลรักษาทางการแพทยที่ใหการดูแลผูปวยที่บานแตพบวาผูดูแลผูปวยบางคนยังไมพรอมในการดูแลผูป วย          
อาจเน่ืองจากการเปลี่ยนบางคร้ังการเปนผูดูแลผูปวยอาจเกิดขึ้นกะทันหันการเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัวผูดูแล
บางคนไมไดมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโดยตรง ไมเคยมีประสบการณการดูแลผูปวย รวมทั้งยังมี
ภาระในดานอื่นๆ เชน งาน ภาระคาใชจายเพิ่มขึ้น และผูดูแลผูปวยบางคนมีครอบครัวของตนเองที่ตองดูแลนำมาซ่ึง
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในสถานการณการดูแลผูปวย (อรุณี ชุนหบดี, ธิดารัตน สภานันท, โรชินี อุปลา และสุนทรีภรณ ทองไสย
, 2556) การดูแลท่ีบานจึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมติดเตียงซ่ึงเปนการเชื่อมโยงตอชองวางการ
ดูแลสุขภาพของผูสูงอายท่ีุปวยดวย โรคเร้ือรังระหวางโรงพยาบาลกับบาน จะตอบงมีรูปแบบการดแูลท่ีเหมาะสมตอเน่ือง
ท่ีสามารถเชื่อมโยงถึงชุมชน โดยอาศัยกลยุทธการมีสวนรวมจากผูท่ีเก่ียวของ (สุทธิชัย จิตะพันธกูล และคณะ, 2550) 
 สถานการณการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานบอปน ตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ป 2560 พบวา ปญหาการเจ็บปวยที ่เปนสาเหตุใหผูสูงอายเขารับการรักษาอยางตอเนื ่องใน
โรงพยาบาลสวนใหญเปนปญหาโรคเรื้อรัง มีผูสูงอายุเปนโรคเบาหวานรอยละ 6.12 ความดันโลหิตสูงรอยละ 4.69 
โรคหัวใจและหลอดเลือดรอยละ 2.31 มีจำนวนผูสูงอายุท่ีนอนติดบาน ติดเตียงจำนวน 24 คน กระจายอยูทุกหมูบาน 
และพบปญหาสำคัญของผูสูงอายุกลุมน้ีคือ มีปญหาการชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การรับประทาน
ยาไมถูกขนาด ไมถูกเวลา มียาหลายชนิดเกินความจำเปน บางครอบครัวผูสูงอายุอยูบานตามลำพังเน่ืองจากญาติตองไป
ทำงานนอกบาน การติดตามเยี่ยมบานผูสูงอายุยึดหลักการเยี่ยมบานตามโรคหรือการเจ็บปวย ขาดการดูแลแบบองค
รวมที่มีรูปแบบชัดเจน (ขจรศักดิ์ ผิวเกลี้ยง, 2560) จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา การดูแลผูสูงอายุติดบาน        
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ติดเตียงจะตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนตลอดจนภาคีเครือขายในชุมชนเขามามีสวนรวมรวมคิด รวมพัฒนา
ใหตรงกับปญหา ความตองการ และวิถีชีวิตของชนในชุมชนแหงน้ี และสามารนำดำเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองสำหรับ
กลุมติดบาน ติดเตียง โดยใชกระบวนการจัดการคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) 4 ขั้นตอนของ W. Edwards 
Deming ประกอบดวยการวางแผน (Plan-P) การปฏิบัติตามแผน (Do-D) การตรวจสอบ (Check-C) และ การปรับปรุง
หรือแกไขปญหา (Act-A) ผู วิจัยจึงตองการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู สูงอายุกลุ มติดบาน กลุ มติดเตียง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานบอปน ตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือลดความเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะแทรกซอนและภาวะทุพพลภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมตามบริบทของชุมชนอยางตอเน่ืองตอไป 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาสถานการณการดูแลสุขภาพผูสูงอายกุลุมติดบานตดิเตยีงในเขตตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
2) เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมติดเตียงของชุมชนตำบลสระยายโสม 

อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ 1 ขั้นการวางแผน (Plan-P) 
1. วิเคราะหสถานการณประเมินสภาพปญหาผูสูงอายุ
กลุมติดบานติดเตียงในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลบานบอปน และสรุปภาพรวมของปญหา 
2. ประชุมผูเก่ียวของเพื่อนำเสนอปญหาจากขอ 1  
รวมกำหนดแผนการปฏิบัติการและกำหนดกลยุทธใน
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติด
บานติดเตียง 
3. วิเคราะหปญหาและความตองการของผูสูงอาย ุ       
ติดบาน ติดเตียง 
 

ระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Do-D)  
1. รวมกันกำหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการ
ดำเนินการดูแลผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง
แบบตอเน่ือง และการดำเนินการเยี่ยมบาน 
2. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูสูงอาย ุและกลุมเพื่อน
ชวยเพื่อน เพื่อเยี่ยมบานผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง 
3. การเสริมสรางพลังอำนาจชุมชน และครอบครัวเพื่อให
มีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง 
 

ระยะท่ี 3 ขั้นการตดิตามสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามแผนและการประเมินผล (Check-C)  

1. ประเมินผลกระบวนการโดยการสังเกตการณแบบมี
สวนร วมของผู  เข าร วมกิจกรรมในแต ละระยะของ
การศึกษา สะทอนผลของการปฏิบัติ ประชุมถอดบทเรียน 
2. สรุปผล วิเคราะหปจจัยของความสำเร็จ 
 

ระยะที่ 4 ขั้นการปรับปรุงแกไขในสวนที่มีปญหา 
(Act-A)  

1. วิเคราะหจุดออนที่ตองการปรับปรุงแกไข จุดแข็งที่
ตองสรางเสริมพัฒนาตอเน่ือง เพื่อนำไปสูการปฏิบัติ
ของผูดูแลผูสงูอายุกลุมติดบาน ติดเตยีง 
2. การประชุมสะทอนผลการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจุดออน 
และเสริมจุดแข็งอยางเปนรูปธรรม 
 

รูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมติดเตียงของชุมชนตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรกลุมเปาหมาย ไดแก 
 1) ผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง ไดแก ผูสูงอายุทุกเพศอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปท่ีอาศัยอยูในตำบลสระยายโสม 
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับการประเมินอยูในกลุ มติดบาน ติดเตียง มีความจำกัดในการทำกิจว ัตร
ประจำวันพ้ืนฐานบางประการ มีความตองการความชวยเหลือจากผูอ่ืนเกือบท้ังหมด ไมสามารถมีสวนรวมในสังคม
ไดดวยตนเอง อาจมีภาวะซึมเศรา สมัครใจรวมกระบวนการ จำนวน 20 คน 
 2) ผูดูแลผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง ไดแก ผูท่ีเปนสมาชิกของครอบครัวผูสูงอายุ หรือบุคคลที่ดูแล
ผูสูงอาย ุซ่ึงมีบทบาทในการดูแลชวยเหลือดานกิจวัตรประจำวันของผูสูงอายุ หรือใหการดูแลผูสูงอายุเม่ือมีปญหา
ดานสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และอารมณ มีระยะเวลาในการดูแลมาแลวอยางนอย 2 สัปดาห จำนวน 20 คน 
 3) กลุมแกนนำชุมชน ไดแก กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมจิตอาสาดูแลผูสูงอายุจากชมรมผูสูงอายุ 
จำนวน 10 คน  
 4) กลุ มบุคลากรผู ใหบริการสุขภาพ ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ นักสาธารณสุขชุมชน เภสัชกร            
นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห จำนวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 ชนิดไดแก  

1) แบบประเมินสุขภาพผูสูงอาย ุประกอบดวย 4 สวน สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป สวนท่ี 2 การประเมินสุขภาพ
ดานรางกาย จิตใจ และสังคม สวนท่ี 3 แบบประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน โดยใชแบบ Barthel’s 
index สวนท่ี 4 แบบประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันตอเน่ือง โดยใชแบบดัชนีจุฬาแอลดีแอล 

2) แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง เปนเครื่องมือเก็บขอมูลในระยะวิเคราะหสถานการณการใหบริการการ
ดูแลตอเนื่องสำหรับผูปวยติดบาน ติดเตียง โดยวิธีการสัมภาษณรายบุคคลและการสนทนากลุมยอยสำหรับกลุม
ผูดูแล กลุมแกนนำชุมชน 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 

1) ขั้นการวางแผน (Plan-P) ดำเนินการโดยศึกษาสถานการณการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบานติด
เตียงในเขตตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย (1) การศึกษาภาวะสุขภาพผูสูงอายแุบบ
องครวมโดยใชแบบประเมินสุขภาพผูสูงอายุ ดวยวิธีการสัมภาษณและประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุจำนวน 20 ราย 
(2) การศึกษาสถานการณการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงในเขตตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรีดวยวิธีการสัมภาษณและสนทนากลุมผูดูแลผูสูงอายุ 20 คน และอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ 10 คน 
โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง วิเคราะหสถานการณจากขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำเสนอ
ขอมูลปญหาและความตองการในการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมติดเตียงที่มีความ
เฉพาะเจาะจงของชุมชนเขตตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) ขั้นปฏิบัติการ (Do-D) ดำเนินการโดยจัดกิจกรรมประชมุระดมสมองแลกเปลี่ยนความคดิเห็น เพ่ือรวมกัน
วางแผนแกไขปญหาและพัฒนารูปแบบการดแูลสุขภาพผูสงูอายกุลุมติดบาน กลุมติดเตียงท่ีมีความเฉพาะเจาะจงของ
ชุมชนเขตตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สาระท่ีไดจากการประชุมระดมสมองแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีดังน้ี (1) รวมกันกำหนดเปาหมายและวางแผนการดูแลสุขภาพกลุมผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง (2) การ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูสูงอาย ุ(3) การจัดตั้งกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือนดำเนินการเยีย่มบานผูสูงอายุอยางตอเน่ือง 
ท้ังน้ีมีแนวทางการประเมินตดิตามผล การใหคำปรึกษาโดยพยาบาลวิชาชพี และนักสาธารณสุขชุมชนของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลบานบอปน (4) ดำเนินการรางรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมตดิเตียงที่มี
ความเฉพาะเจาะจงของชุมชนเขตตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการดูแลตอเนื่องสำหรับ
กลุมติดบาน ติดเตียงระหวางสถานบริการระดับปฐมภูมิและชุมชนโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  
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3) ขั้นการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนและการประเมินผล (Check-C) ดำเนินการโดยการจัด
กิจกรรมประชุมระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำรูปแบบไปใช สรุปผล วิเคราะหปจจัยแหลงความสำเร็จ 
ผลของขั้นตอนน้ีนำไปใชในขั้นตอนตอไป 

4) ขั้นการปรับปรุงแกไขในสวนท่ีมีปญหา (Act-A) แกไขรูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมตดิบาน กลุม
ติดเตียงใหเหมาะสมกับลักษณะของชุมชนเขตตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 การวิเคราะหขอมูล 

1) ใชสถิติเชิงพรรณนาสำหรับขอมูลเชิงปริมาณ สถิติท่ีใชไดแก ความถี่และรอยละ 
2) วิเคราะหเชิงเน้ือหาสำหรับขอมูลเชิงคุณภาพ  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมเปาหมายในระยะศึกษาสถานการณการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติด
บานติดเตียงในเขตตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

 1.1 กลุมผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง จำนวน 20 คน เปนเพศหญิง 15 คน เพศชาย 5 คน สวนใหญ 
เปนผูสูงอายุวัยกลาง มีอายุระหวาง 70 – 79 ป คิดเปนรอยละ 55 สถานภาพคู คิดเปนรอยละ 40 สถานภาพหมาย
รอยละ 60 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 85 สวนใหญอาศัยอยูกับบุตรหลานคิดเปนรอยละ 75  

 1.2 กลุมผูดูแลผูสูงอายุกลุมติดบาน ติดเตียง จำนวน 20 คน เปนเพศหญิง รอยละ 75 สวนใหญ
อายุอยูในชวง 45 – 59 ป คิดเปนรอยละ 55 สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 40 อาชีพ
สวนใหญอาชีพคาขายรอยละ 40 รายไดของครอบครัวอยูระหวาง 5,0001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 30 
สถานภาพสวนใหญสถานภาพคู คิดเปนรอยละ 50  

 1.3 กลุมแกนนำชุมชน จำนวน 10 คน เปนเพศหญิง 8 คน สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 50 – 60 
ปคิดเปนรอยละ 60 สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 60 สวนใหญมีประสบการณ
การทำงานในชุมชนมากกวา 10 ป รอยละ 60 
  1.4 กลุมบุคลากรผูใหบริการสุขภาพ เปนเพศหญิง 8 คน ทุกคนมีประสบการณในการปฏิบัติ
ราชการและปฏิบัติงานดานการดูแลผูสูงอายุมากกวา 10 ป 
 2. ผลการประเมินภาวะสุขภาพอยางเปนองครวมสำหรับผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง 

  2.1 ภาวะสุขภาพดานรางกาย พบวา ผูสูงอายุมีดัชนีมวลกายเกินปกติมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
50.00 และดัชนีมวลกายปกติรอยละ 25 ผูสูงอายุมีโรคประจำตัว โดยโรคท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ ความดัน
โลหิตสูง รอยละ 32 เบาหวาน รอยละ 24 ไขมันในเสนเลือดสูง รอยละ 22 ตามลำดับ เม่ือผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยจะไป
รับการรักษาที่โรงพยาบาลมากที่สุด รอยละ 75 รองลงมาคือซื้อยารับประทานเอง รอยละ 10 สุขภาพฟน พบวา
ผูสูงอายุมีฟนแทอยางเดียว รอยละ 60 มีท้ังฟนแทและฟนปลอม รอยละ 25 และพบผูสูงอายุมีปญหาในการเคี้ยว
กลืนอาหาร รอยละ 60 โดยอาการท่ีพบมากท่ีสุด คือ ฟนผุเหงือกอักเสบรอยละ 83.3 รองลงมา คือ ไมมีฟนขบเคี้ยว
รอยละ 16.3 นอกจากน้ีพบวาผูสูงอายุไดยินชัดเจนโดยไมใสเคร่ืองชวยฟง รอยละ 75 การไดยิน พบวา การไดยินไม
ชัดเจนรอยละ 25 สาเหตุที่ทำใหไดยินไมชัดเจน คือ หูตึง รอยละ 100 การมองเห็น พบวา ผูสูงอายุมองเห็นไม
ชัดเจนรอยละ 70 ชัดเจนโดยไมใสแวน รอยละ20 โดยสาเหตุท่ีทำใหมองเห็นไมชัดเจนมากท่ีสุดคือ ตามัวไมทราบ
สาเหตุ รอยละ 85.71 ตอหินรอยละ 14.28 สวนปญหาเก่ียวกับกระดูกและกลามเน้ือพบวา มีปญหาเก่ียวกับกระดูก
และกลามเน้ือ รอยละ 75 โดยปญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ปวดเอว ปวดหลัง รอยละ 80 รองลงมาคือ ปวดขอรอยละ 
20 การขับถาย พบวา ผูสูงอายุมีปญหาเกี ่ยวกับการถายอุจจาระ รอยละ 30.00 โดยปญหาที่พบมากที ่สุดคือ 
ทองผูกรอยละ 100 สำหรับการขับถายปสสาวะ พบวา มีปญหาเก่ียวกับการขับถายปสสาวะ รอยละ 60 โดยอาการ
ท่ีพบมากท่ีสุดคือ กลั้นปสสาวะไมไดรอยละ 83.3 ปสสาวะบอยและปสสาวะขัด รอยละ 8.3 
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2.2 ภาวะสุขภาพดานจิตใจ พบวา ผูสูงอาย ุมีภาวะซึมเศราระดับปานกลาง รอยละ 20 ระดับนอย 
รอยละ 15 โดยสาเหตุที่ทำใหผูสูงอายุเกิดปญหาดานจิตใจมากที่สุด คือ ปญหาเกี่ยวกับโรคภัยไขเจ็บของตนเอง 
รอยละ 38.89 ปญหาตาง ๆในครอบครัว รอยละ 27.8 หวงลูกหลาน 22.23 ตามลำดับ 

  2.3 ภาวะสุขภาพดานสังคม ผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงมีบทบาทในครอบครัว เปนที่ปรึกษา
ครอบครัว รอยละ 46.87 อยูบานเฉย ๆ รอยละ 43.75 เลี้ยงบุตรหลาน รอยละ 6.25 ผูดูแลหลักท่ีใหการชวยเหลือ
ผูสูงอายุมากที่สุดคือ บุตรหลานรอยละ 80 รองลงมาคือ คูสมรส รอยละ 20 และจากการลงเยี่ยมชุมชนถึงพบวา
แมวาจะมีผูดูแลหลักเปนบุตรหลาน แตก็สามารถดูแลผูสูงอายุไดเฉพาะเวลากลับจากทำงานหรือชวงเวลาตอนเย็น
เทานั้น เพราะลูกหลานก็จะตองออกทำงานนอกบานเพื่อหารายไดจุนเจือครอบครัว มักจะจัดเตรียมอาหารไวให
ผูสูงอายุไวใหตอนชวงกลางวันเทาน้ัน ในรายท่ีติดเตียง ครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะจางผูดูแลมาดูแลให 
ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว รักใครปรองดองกันด ีรอยละ 85 มีเรื่องขดัแยงกันบาง รอยละ 10 การเขา
รวมกิจกรรมในสังคมของผูสูงอาย ุไมไดเขารวมถึงรอยละ 85 เขารวมเพียง รอยละ 15 

3. สถานการณการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงในเขตตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี กอนการพัฒนา 

3.1 ดานกลุมผูดูแลผูสูงอายุกลุมติดบาน พบประเด็นปญหาท่ีควรไดรับการพัฒนา ไดแก ยงัไมมี 
แนวทางการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงโดยเฉพาะอยางตอเนื่อง ขาดความพรอมในการใหการดูแล  
ไมมีแนวทางการดำเนินงาน ตลอดท้ังชองทางการเชื่อมประสานระหวางหนวยประสานไมชัดเจน  

3.2 ดานกลุมแกนนำชุมชน ประกอบดวยกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมจิตอาสาดูแลผูสูงอายุ 
จากชมรมผูสูงอายุ พบประเด็นปญหาขาดความรูและทักษะในใหการดูแลกลุ มผูสูงอายุที่ถูกตอง ตองการการ
เสริมสรางพลังอำนาจในตนเอง 
  3.3 ดานกลุมบุคลากรผูใหบริการสุขภาพ พบประเด็นปญหาท่ีควรไดรับการพัฒนา ไดแกยังไมมี
แนวทางการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องสำหรับผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงโดยเฉพาะ ชองทางการเชื่อมประสาน
ระหวางหนวยงานในชุมชนเพ่ือการใชทรัพยากรรวมกันยังไมชัดเจน 

4. การวางแผนพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมติดเตียงของชุมชนตำบลสระยายโสม 
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากการวิเคราะหสถานการณการดูแลสุขภาพผูสูงอายกุลุมติดบานติดเตยีง จากการ
ประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง มีความตองการในการพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพอยาง
ตอเนื่องสำหรับผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง และจากการการสัมภาษณรายบุคคลรวมทั้งการสนทนากลุมยอย
สำหรับกลุมผูดูแล กลุมแกนนำชุมชนจึงไดมีกระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู สูงอายุกลุ มติดบาน            
กลุมติดเตียงของชุมชนตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีในชุมชน ดังน้ี 

ระยะท่ี 1 ขั้นการวางแผน (Plan-P) กิจกรรมในระยะน้ี คือ จัดประชุมระดมสมองทีมผูใหบริการ เพ่ือเสนอ
ประเด็นในการทำงานการดูแลผูสูงอายุในชุมชนตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แนวโนมปญหา
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง ครอบครัว/ผูดูแล และศักยภาพของชุมชนท่ีสามารถเขามา
มีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง และที่ประชุมลงความเห็นวา การใชเกณฑการจำแนกกลุม
ผูสูงอาย ุตามคูมือแนวปฏิบัติในการบริการผูสูงอายุ รพ.สต โดยการแบงผูสูงอายุเปน 3 กลุม เพื่อการจัดบริการท่ี
เหมาะสมกับผูสูงอายุในชุมชนชนคือ กลุมท่ี 1 กลุมชวยตนเองไดดีหรือกลุมติดสงัคม กลุมท่ี 2 กลุมติดบาน กลุมท่ี 3 
กลุมติดเตียง แลวลงพื้นที่ศึกษาประเมินภาวะผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง เพื่อทราบถึงปญหาและความตองการ
ของผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง และใหการดูแลใหครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม โดยใชแบบประเมิน
ภาวะสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองครวม ที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยนำไป
ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบรายละเอียด ความถูกตองเหมาะสมแลว และพัฒนาศักยภาพกลุมอาสาสมัคร
ผู สูงอายุ ลงพื ้นที่ประเมินสุขภาพผูสูงอายุรวมกับเจาหนาที ่ในชุมชนที ่ศึกษา และสัมภาษณผู ดูแล และกลุม
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อาสาสมัครท่ีประกอบดวย แกนนำชุมชน อสม.และจิตอาสาโดยใชแนวคำถามท่ีสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และตรวจสอบจากผูทรงคณุวุฒิ และนำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห นำเสนอภาพรวมรวมกัน และตั้งเปาหมายท่ีจะใหการ
ดูแลผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงรวมกันโดยยึดตามคูมือแนวปฏิบัติในการบริการผูสูงอายุ รพ.สต. ผลลพัธของการ
ดำเนินกิจกรรม ในขั้นตอนน้ี คือ การมีสวนรวมของทีมเจาหนาท่ี แกนนำชุมชน เกิดความคิดอยางเปนระบบ ทำให
ทราบเปาหมายในการทำงาน ทราบปญหาผูสูงอายุรวมกัน และหาวิธีในการพัฒนารวมกัน มีเกณฑในการแบงกลุม
และมีเปาหมายในการใหบริการผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง อาสาสมัครดูแลผูสูงอาย ุไดรับการฝกปฏิบัติการ
ประเมินผูสูงอายุอยางเปนองครวม ผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง ไดรับการประเมินภาวะสุขภาพอยางเปนองครวม 

ระยะท่ี 2 ขั้นปฏิบัติการ (Do-D) กิจกรรมในระยะน้ีคอื หลังจากท่ีทราบเปาหมายการดูแลผูสูงอายุกลุมติด
บานติดเตียง และขอมูลท่ีไดจากการลงประเมินภาวะสุขภาพอยางเปนองครวมการสัมภาษณผูดูแล อาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุ ทีมผูใหบริการมีความเห็นวาควรมีการพัฒนาเครือขายในการดูแลผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง โดยนำ
ชุมชนเขามามีสวนรวม ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสาของชมรมผูสูงอายุ แกนนำชุมชน โดยมีกิจกรรม คือ  

(1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหมีความรูและทักษะใหกลุมผูดแูลผูสูงอายุกลุม 
ติดบานและกลุมแกนนำชุมชนจำนวน 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 จำนวน 2 วัน โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับ การเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกาย จิตใจ สังคมของผูสูงอาย ุโรคที่บอยของผูสูงอาย ุการประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุ อาหารและการออก
กำลังกายของผูสูงอายุ การใชยาในผูสูงอายุ การทำสมุนไพรประจำบาน การผอนคลายอยางลึก การสื่อสารกับ
ผูสูงอาย ุกายภาพบำบัดในผูสูงอายุท่ีเปนอัมพาตคร่ึงซีก สิทธิประโยชนของผูสูงอาย ุคร้ังท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
จำนวน 2 วัน โดยมีเนื ้อหาเกี ่ยวกับ การวัดสัญญาณชีพ การเช็ดตัวลดไข การนวดกดจุด 25 จุดคลายเครียด          
การดูแลผูสูงอายท่ีุมีการวิงเวียนศรีษะ ไขหวัด การปฐมพยาบาลอยางงาย การจัดสิ่งแวดลอมสำหรับผูสงูอาย ุบทบาท
ของกลุมผูดูแลผูสูงอายุกลุมติดบานและกลุมแกนนำชุมชน ผลการดำเนินกิจกรรม ทำใหเกิดการเรียนรูรวมกนัเกิด
ความสัมพันธที ่ดีในกลุมผูดูแลผู สูงอายุกลุ มติดบานและกลุมแกนนำชุมชน เกิดความเขาใจในตัวผูสูงอายุและ
ครอบครัวของผูสูงอายุมีความรูเร่ืองการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น มีความม่ันใจในการไปดูแลผูสูงอายุในชุมชนของตนเอง 

(2) จัดตั้งกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน วางแผนการเยี่ยมบานผูสูงอายุกลุมตดิบานติดเตยีง โดยรวมกันคิด 
กิจกรรมท่ีจะดำเนินการในวันท่ีไปเยี่ยม และรวมออกแบบรายงานเยี่ยม กำหนดสงรายงานใหเจาหนาท่ีทราบทุกสิ้น
เดือน โดยขั้นตนจะเริ่มออกเยี่ยม สัปดาหละ 1 ครั้งกอน เพื่อรวมกันประเมินสุขภาพผูสูงอายุที่ไปเยี่ยม จากน้ัน
วางแผนประชุมกลุมรวมกันกับเจาหนาท่ีทุกสิ้นเดือน เพ่ือสรุปปญหาและอุปสรรคในการเยี่ยมบาน พรอมท้ังสงตอ
รายที่เจาหนาที่ตองลงไปดูแล ผลการดำเนินกิจกรรมพบวา ในการประชุมกลุมสมาชิกอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ          
กลาแสดงความคิดเห็น มีความกระตือรือรน และเต็มใจท่ีออกเยี่ยมบาน บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน ผูสูงอายุ
และผูดูแลเกิดความพึงพอใจตอบริการสุขภาพท่ีอาสาสมัครเยี่ยมบานรอยละ 85.18 

ระยะที ่ 3 ขั ้นการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนและการประเมินผล (Check-C) กิจกรรม       
ในระยะน้ีคือ  

(1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเยี่ยมบาน กับทีมผูใหบริการสุขภาพของ รพ. สต. 
ผลการดำเนินกิจกรรมพบวาเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณการทำงาน มีการซักถามตอบประเด็นที่สงสัยแก
สมาชิกที่เขารวมประชุม สามารถกระตุนและจุดประกายใหมีการเสริมพลังใหกับกลุ มสมาชิกอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอาย ุท่ีจะทำความดีกับสังคม  

(2) จัดประชุมระดมสมองหารือ เพื่อรางแนวทางการดูแลตอเนื ่องสำหรับผู สูงอายุกลุมติดบาน           
ติดเตียงในเขตตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และแนวปฏิบัติในการเชื่อมประสานการสงตอดังน้ี 

ระยะที่ 4 ขั้นการปรับปรุงแกไขในสวนที่มีปญหา (Act-A) กิจกรรมในระยะนี้ คือ การประชุมสะทอนผล
การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาจุดออน และเสริมจุดแข็งอยางเปนรูปธรรม ไดแก 1) ผูปวยสูงอายุกลุมติดบานติดเตยีงท่ีพบใน
ชุมชน ซึ่งไดมาจากการสงตอหรือคนพบในชุมชนโดยอาสาสมัคร จากการจำหนายและสงตอจากโรงพยาบาล           

200

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



จากทะเบียนโรคเรื้อรังของหนวยบริการปฐมภูมิ หลังจากนั้นกลุมบุคลากรผูใหบริการสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) 
ประสานกลุมผูดูแลผูสูงอายุกลุมติดบาน/กลุมแกนนำชุมชน เพื่อรวมกันติดตามเยี่ยมผูสูงอายุในชุมชน ประเมิน
ภาวะสุขภาพผูสูงอายุ 2) คนหาประเด็นปญหาท่ีไมใชปญหาทางคลินิก รวมกันพิจารณาเร่ืองสิทธิท่ีผูสูงอายุติดบาน
ติดเตียงพึงมีพึงได ประสานหนวยงานที่เกี ่ยวของในการชวยเหลือจากกองสวัสดิการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี           
ดานสิ่งแวดลอมท่ีอยูอาศัย ประสาน งานกับองคการปกครองสวนทองถิ่นใหการชวยเหลือ สวนประเด็นปญหาดาน
คลินิก หากไมฉุกเฉนิ ออกเยี่ยมบานและใหบริการดูแลสุขภาพตอเน่ืองตามบทบาทท่ีกำหนดไวในรูปแบบการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมติดเตียงใหเหมาะสมกับลักษณะของชุมชนเขตตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชเกณฑ ADL > 11 ถา ADL < 11 ใหเจาหนาท่ีกลุมบุคลากรผูใหบริการสุขภาพ (ระดับปฐมภูมิ) 
เปนผูใหดูแลออกเยี่ยมบาน และเสริมพลังแกผูปวยและผูดูแลในสวนท่ีขาดโดยกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน และถามีปญหา
ทางดานจิตใจมีภาวะซึมเศรา หรือตองการความชวยเหลือเกี่ยวอุปกรณ เจาหนาที่ปฐมภูมิประสานศูนยการดูแล
ตอเนื่องของกลุมงานเวชกรรมสังคม เพื่อลงเยี่ยมและประเมินภาวะสุขภาพและใหการชวยเหลือตามบทบาทของ
ทีมสหสาขา กรณีฉุกเฉินไมสามารถใหการชวยเหลือในระดับชุมชนได พิจารณาประสานการสงตอไปยังโรงพยาบาล 
ท้ังน้ีทีมสหวิชาชีพควรมีประชุมอยางนอยเดือนละคร้ังเพ่ือวางแผนและประเมินผล การเยี่ยม หลังการเยี่ยมบานแต
ละคร้ังทีมจะรวมกันสรุปผลเพ่ือวางแผนดูแลเปนรายกรณีตามปญหาและความตองการของผูปวย 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

การศึกษาวิจัยวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมติดเตียงของชุมชนตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในท่ีน้ีขออภิปราย
ผลตามวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี  

(1) สถานการณการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงในเขตตำบลสระยายโสม อำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาผูสูงอายุมีดัชนีมวลกายเกินปกติมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.00 และพบวามีโรคประจำตัว
มากท่ีสุด 3 ลำดับแรกคือ โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเสนเลือดสูง คิดเปนรอยละ 32, 24 
และ 22 ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนักวิชาการและนักวิจัยหลายๆ ทานที่พบวาโรคที่เปนปญหา
สำหรับผูสูงอายุท่ีพบไดมากท่ีสุดคือ โรคไมติดตอ โรคเร้ือรัง ซ่ึงมีผลมาจากขอจำกัดในการเคลื่อนไหวของรางกาย 
ความเสื่อมของรางกายตามอายุ (อัมพร เจริญชัย และคณะ, 2547) นอกจากการเจ็บปวยเร้ือรังยังพบวามีผูสูงอายุท่ี
มีภาวะทุพพลภาพไมสามารถดูแลตนเองตองการพึ่งพาผูอื่น (ชื่นตา วิชชาวุธ และคณะ, 2547) ในป 2550 พบวา
ประมาณรอยละ 3.8 ของผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะทุพพลภาพไมสามารถออกนอกบานไดดวยตนเอง รอยละ 18.5 หรือ
เกือบ 1 ใน 5 ของผูสูงอายุที่ทุพพลภาพขาดผูดูแล (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2551) เมื่อพิจารณาดาน
สถานะสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงในการศกึษาคร้ังน้ี ผูสูงอายุทุกรายมีโรคประจำตัวเปนโรคเร้ือรัง มีภาวะ
เจ็บปวยสวนใหญมากวา 1 โรคขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100 ลักษณะของโรครวมของผูสูงอายุแตละรายมีความแตกตาง
กันในดานความรุนแรง ความซับซอน และระยะเวลาของการเกิดโรค ซ่ึงสงผลกระทบตอความสามารถในการจัดการ
และการดูแลตนเองของผูสูงอายุ การที่ผูสูงอายุตองเผชิญกับภาวะเจ็บปวยเรื้อรังที่ยาวนาน มักมีปญหาตอสขุภาพ
ดานรางกายและดานจิตใจ และอาจสงผลตอความตองการอยูติดบาน ติดเตียง ตองการพึ่งพาครอบครัวและชุมชน
ตามมา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553) กลุ มอาการที ่พบบอยในผู สูงอายุ (geriatric syndrome) ไดแก           
การพลัดตกหกลม/ตกเตียง (falls) ความจำเปลี่ยน (changes in cognitive) การกลั้นปสสาวะไมได (incontinence) 
แผลกดทับ ปญหาในการรับประทานอาหารและความไมสุขสบายจากอาการปวด (วรรณภา ศรีธัญญรัตน และผอง
พรรณ อรุณแสง, 2545) เมื่อพิจารณาดานสถานะสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงในการศึกษาครั้งน้ี พบวา 
ผูสูงอายุทุกราย มีโรคเรื้อรัง และภาวะการเจ็บปวยอยูและสวนใหญมีปญหามากกวา 1 โรคขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
100 ลักษณะการมีโรครวมท่ีแตกตางกัน เชน มีภาวะเรื้อรังที่มีความรุนแรงและซับซอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว          
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ที่มีผลบดบังการจัดการโรคอื่น ๆ  หรือโรคเรื้อรังเดิม ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ ความสามารถในการจดัการและดูแล
ตนเองลดลง และการท่ีตองเผชิญกับภาวะเจ็บปวยเร้ือรังท่ียาวนาน มักมีปญหาความปวดเร้ือรัง การสูญเสียหนาท่ี
และความเปนอิสระ และตองการพึ่งพาจากครอบครัวและชุมชนตามมา ดังนั้นโอกาสเกิดภาวะทุพพลภาพจะมาก
ขึ้นตามจำนวนโรคท่ีมีอยู ทำใหตองอยูติดบานติดเตียง แสดงใหเห็นถึงแนวโนมความตองการทางการดูแลตอเน่ืองท่ี
มีมากขึ้นในชุมชน (สำนักงานคณะกรรมการระบบสุขภาพแหงชาติ, 2557) 

(2) การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุกลุมติดบาน กลุมติดเตียงของชุมชนตำบลสระยายโสม 
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาครั้งนี้มุงใหเปนกุญแจสำคัญในทีมการดูแลที่บานและในชุมชนตอเนื่อง 
และไดเนนการฝกใหสามารถประเมินภาวะสุขภาพผูสูงอายุอยางเปนองครวม น้ัน พบวาผูดูแลและอาสาสมัครสวน
ใหญทำได พรอมไปกับการเยี่ยมบานเพ่ือใหการดูแลเบื้องตนและใหกำลังใจ แสดงใหเห็นวา หากมีการวางแผนจัด
หลักสูตรและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลใหกับผูดูแลและอาสาสมัครอยางเหมาะสม ก็จะ
สามารถขยายบุคลากรใหกับเครือขาย ทีมงานในการดูแลผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงไดมากขึ้น สอดคลองกับ
โครงการหลายแหงที่กำลังดำเนินอยูในปจจุบัน อยางไรก็ตามเนื้อหาที่จัดสอนและฝกพัฒนาใหแกกลุมผูดูแลและ
อาสาสมัครผูดูแลผู สูงอายุนั ้น ควรเนนใหสอดคลองกับปญหาปญหาพื ้นท่ี การเยี่ยมบานโดยอาสาสมัครและ
เจาหนาท่ี ทำใหทราบถึงความตองการการดูแลตอเนื่องของผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียงในดานการฝกทักษะการ
ดูแลผูสูงอายุ การฟ นฟูสมรรถภาพ การดูแลเฉพาะโรค การจัดสื ่อและอุปกรณ คู มือการดูแลผู สูงอายุที่บาน 
(สำนักงานคณะกรรมการระบบสุขภาพแหงชาติ, 2557; สำเริงแหยงกระโทก และรุจิรา มังคละศิริ, 2547) ใน
กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาเครือขายการทำงานของกลุมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ การจัดใหมีการประชุมเพ่ือ
สรุปการทำงานภายในกลุมของตนเองและมีการประชุมกลุมใหญรวมกับอาสาสมัครในชุมชนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการเยี่ยมบาน ทำใหเกิดการตื่นตัวท่ีจะใหมีการจัดการดูแลตอเน่ืองสำหรับกลุมผูสูงอายุกลุมติด
บานติดเตียงในชุมชนอื่นและเปนการขยายเครือขายการทำงานใหครอบคลุมพื้นท่ี ผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง
ไดรับการดูแลอยางครอบคลุม อันจะสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป การสรางพลังอำนาจ เปนกระบวนการท่ี
ทำใหบุคคลเกิดความตระหนักรูเขาใจและยอมรับในศักยภาพของตนเอง ชวยใหคนไดคิดเปน ทำเปน สามารถ
ตัดสินใจที่จะแกไขปญหาไดดวยตนเอง นอกจากจะเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนดานผูสูงอายุเขาสูการเปน
ผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Aging) ท่ีสามารถคิดวิเคราะหและตัดสินใจแกปญหาไดดวยตนเองเพ่ือใหสอดคลอง
กับสภาพการดำเนินชีวิตของผูสูงอายุท่ีนับวันจะมีอายุท่ียืนยาวขึ้น ยังเปนการเปลี่ยนมุมมองของสังคมท่ีมองถึงการ
เปนผูสูงอายุท่ีตองออนแอตองพ่ึงพิง เขาสูการเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ สามารถคิดวิเคราะหและตัดสินใจในการดูแล
สุขภาพของตนเองได โดยท่ีผูสูงอายุตองมีสวนรวมในการสรางสุขภาพของตนเอง และมีครอบครัวรวมถึงชุมชนเขา
มามีสวนรวมดวย สุขภาพจึงเปนเร่ืองของทุกคนท่ีตองรับผิดชอบ ดังน้ันการสรางพลังอำนาจในผูสูงอายุ ครอบครัว
ผูดูแล ตลอดท้ังชุมชน ใหผูสูงอายุกลุมที่มีภาวะพ่ึงพิงสามารถดำรงชีวิตประจำวันไดอยางปกติน้ัน จึงเปนเร่ืองท่ีมี
ความสำคัญตอระบบการดูแลสุขภาพมาก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผูสูงอายุใหมีคุณภาพ สามารถคิดเปน ทำเปน ปองกัน
ความบกพรองทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม ลดปจจัยเสี่ยงรวมถึงปญหาสุขภาพตาง ๆ  อันจะเปนการสงเสริมให
ผูสูงอายุกลุมติดบานติดเตียง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ลดอัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ลดการเปนภาระตอ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมตอไป (ทัศนา ชูวรรณธนปกรณ, 2546) 
 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะจากการวิจยั 

1.1 ควรจัดใหมีเวทีคืนขอมูลใหกับชุมชน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายนอกเหนือจากหนวยงานดานการ
ดูแลสุขภาพ เพ่ือใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการสะทอนคิดตอขอมูลและรวมวางแผนการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีอาศัย
อยูในชุมชน  
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 1.2 ควรมีแผนกลยุทธพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุติดบานติดเตียงทุกกลุมอยางตอเนื่อง เนื่องจากชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกๆ ดาน เพื่อใหมุมมองของการจัดบริการใหครอบคลุมและตอบสนองปญหาหรือความ
ตองการของผูสูงอายุติดบานติดเตียงใหมาก และสอดคลองกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทดานการดูแลสุขภาพประชาชนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน 
องคการบริหารสวนทองถิ่นท่ีบูรณาการในการดูแลสุขภาพชุมชนในรูปเครือขาย 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความตองการและความคาดหวังของครอบครัว และผูใหการดูแลผูสูงอายุ
ติดบานติดเตียงท่ีเนนชุมชนเปนฐาน 
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สถานการณและมาตรการการจัดการโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019- ของประเทศไทย 
 
Situations and measures to manage the 2019 Corona virus of Thailand 
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รองศาสตราจารย ดร. ประภาเพ็ญ  สุวรรณ 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

สถานการณ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ระบาดใหญทั่วโลก โลกไดรับรูเรื่อง
โรคติดตอเชื้อไวรัสสายพันธุใหม หลังจากทางการจีนยืนยันเมื่อ 31 ธ.ค. 2019 วาเกิดการระบาดของเชื้อไวรสัสายพนัธุ
ใหมในเมืองอูฮ่ัน ซ่ึงมีประชากรกวา 11 ลานคนโดยหลังจากเก็บตัวอยางไวรัสจากคนไขนำไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
ในเวลาตอมา จีนและองคการอนามัยโลก ระบุวา ไวรัสชนิดน้ีคือ "เชื้อไวรัสโคโรนา" คนไทยรูจักไวรัสในตระกูลน้ีมาแลว
จากโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรายแรง หรือ โรคซารส (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS)             
การระบาดใหญท่ัวโลก อยางเชน ประเทศ สหรัฐ อิตาลี ญี่ปุน และอีกหลายประเทศ ฯลฯ การระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหม 
ดูเหมือนตัวเลขผูปวย COVID-19 จะยังเพิ่มขึ้นไมหยุด ทั้งยังแพรกระจายไปยังประเทศขางเคียง จนรัฐบาลแตละชาติ          
ตองออกมาตรการที่เขมขนขึ้นเรื่อยๆ มารับมือกับการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 เชนเดียวกับ
ประเทศไทยที่มีมาตรการในการตอบโตภาวะฉุกเฉินนี้อยางมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ   
พ.ศ. 2562 ในการดูแลประชากร ในพื้นที่รับผิดชอบของตนซึ่งเนนการดูแลทุกคน ดูแลทุกอยาง ดูแลทุกท่ี ดูแลทุกเวลา 
ดวยเทคโนโลยี เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี ไมเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได ลดการนอนโรงพยาบาล ลดการปวย            
ลดความพิการ โดยสรางความไววางใจ ใหกับประชาชน เพ่ิมการเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพ ประหยัด และมีความตอเน่ือง 

 
คำสำคัญ : สถานการณและมาตรการ การจัดการโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา – 2019 
 
Abstract  

The COVID-19 or Corona Virus Infection Situation Global epidemic and the world has 
been aware of new viral diseases. After Chinese authorities confirmed on December 31, 2019, 
the china authorities confirmed on Dec 31, 2019. The outbreak of a new strain of the virus in 
Wuhan of China. It has a population of more than 11 million people after collecting viral samples 
from patients. To Laboratory Analysis On the later China and the World Health Organization 
announced It states that this virus is a "corona virus." Thais already know the virus in this family 
from serious acute respiratory diseases. Or Sars. ( Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS ) 
Global outbreaks, such as: Countries United states Italy Japan And many other countries, etc. 
Outbreak of new strains of the virus COVID-19 Outbreak of new strains of the virus It will 
continue to rise non-stop. It also spread to neighboring countries, Then Each nation's government 
has taken more intensive measures to tackle the spread of the new corona virus. 2019 . Like as 
the same Thailand, measures to effectively counter this emergency. By Under the 2019 Primary 
Health System Act in Population Care Act In the care of the population, the area is responsible 
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for caring for everyone, taking care of everything, taking care of everything everywhere, taking 
care of everything, with technology. To keep the public healthy. No illness with preventable 
diseases. Reduce hospital sleep Reducesickness Reduce disability By building trust with the 
people. Increase access to quality, economical and continuous services. 
 
Key Word : Situations & Measures , Corona Virus Infection Management – 2019 
 
บทนำ  

โลกไดรับรูเรื่องโรคติดตอเชื้อไวรัสสายพันธุใหม หลังจากทางการจีนยืนยันเมื่อ 31 ธ.ค. 2019 วาเกิดการ
ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมในเมืองอูฮั่น ซึ่งมีประชากรกวา 11 ลานคนโดยหลังจากเก็บตัวอยางไวรัสจากคนไข
นำไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ในเวลาตอมา จีนและองคการอนามัยโลก ระบุวา ไวรัสชนิดนี้คือ "เชื้อไวรัสโคโรนา"       
กอนหนานี้ พบไวรัสโคโรนามาแลว 6 สายพันธุ ที่เคยเกิดการระบาดในมนุษย สำหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมที่กำลัง
ระบาดเปนสายพันธุท่ี 7 คนไทยรูจักไวรัสในตระกูลน้ีมาแลวจากโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรายแรง หรือ โรคซารส 
(Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) ซ่ึงมีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโคโรนาเชนกัน โดยพบการระบาดคร้ังแรก
ปลายป 2002 เร่ิมจากพ้ืนท่ีมณฑลกวางตุงของจีน กอนท่ีจะแพรกระจายไปในหลายประเทศ จนมีผูติดเชื้อกวา 8,000 คน 
และคราชีวิตผูคนไปเกือบ 800 คนท่ัวโลก และองคการอนามัยโลก ประกาศชื่อท่ีเปนทางการสำหรับใชเรียกโรคทางเดิน
หายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมวา "โควิด-ไนนทีน" (Covid-19) ขณะน้ียังไมมีใครทราบชัดเจนถึงแหลงกำเนิด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม กอนหนาน้ีมีการสันนิษฐานวา ไวรัสชนิดน้ีอาจเร่ิมติดตอจากสัตวปามาสูคน โดยมีตน
ตอของการแพรระบาดจากงูเหาจีน (Chinese cobra) และงูสามเหลี่ยมจีน (Chinese krait) ที่นำมาวางจำหนายใน
ตลาดสดเมืองอูฮ่ัน ซ่ึงเปนสถานท่ีพบผูติดเชื้อกลุมแรกๆ1  

สถานการณ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ระบาดมาตั้งแตปลายป 2562 และเม่ือ
วันที่ 11 มี.ค. 2563 องคการอนามัยโลกก็ประกาศใหเปนโรคระบาดใหญทั่วโลก (Pandemic) เพราะนอกจากแพร
ระบาดไปนอกเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย ประเทศจีนแลว ก็ยังระบาดไปท่ัวจีน และท่ัวโลก 210 ประเทศ จนมีจำนวนสะสม
ของผูปวยมากกวา 3,007,000 คน และผูเสียชีวิตมากกวา 207,265 คน ในหลายประเทศอยาง สหรัฐ อิตาลี ญี่ปุน และ
อีกหลายประเทศ ฯลฯ ดูเหมือนตัวเลขผูปวย COVID-19 จะยงัเพ่ิมขึ้นไมหยุด ท้ังยังแพรกระจายไปยังประเทศขางเคียง 
จนรัฐบาลแตละชาติตองออกมาตรการที่เขมขนขึ้นเรื่อยๆ มารับมือกับการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
2019 น้ี ซ่ึงมาตรการการจัดการดานสาธารณสุขของแตละประเทศก็จะมีวิธีการท่ีขึ้นอยูกับนโยบาย การรับรูความเสี่ยง
ของโรคและศักยภาพความพรอมทางดานการแพทยและสาธารณสุข ของรัฐบาลของประเทศนั้นๆโดยจะมีกระทรวง
สาธารณสุขเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการ รักษา พยาบาล ฟนฟู ปองกัน และควบคุมโรคระบาด โรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีระบาดใหญท่ัวโลก โดยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ยังคงแพรระบาดอยางกวางขวางท่ัวประเทศไทยซ่ึงแพทยและบุคลากรทางดานสาธารณสุขไดทำงานอยางเสยีสละในการ
ดูแลผูปวยเปนดานหนาในการรับมือกับโรคระบาดใหมน้ีซ่ึงเปนภารกิจท่ีหนักท่ีสุดเทาท่ีระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของ
ประเทศไทยไดประสบมา ราชวิทยาลัยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทยรวมกับสมาคมแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปหรือ
เวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทยจึงออกแถลงการณเพ่ือเปนกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของแพทยเวชศาสตร
ครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขทุกฝาย ซึ่งราชวิทยาลัยเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทยรวม 
สมาคมแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปหรือเวชศาสตรครอบครัวแหงประเทศไทย ขอใหแพทยเวชศาสตรครอบครัว และทีมสห
วิชาชีพ ท้ังในระบบของรัฐและเอกชน ยึดม่ันในภารกิจตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภมิู พ.ศ. 2562 ในการดูแล
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ประชากร ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนซ่ึงเนนการดูแลทุกคน ดูแลทุกอยาง ดูแลทุกท่ี ดูแลทุกเวลา ดวยเทคโนโลย ีเพ่ือให
ประชาชนมีสุขภาพที่ด ีไมเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันได ลดการนอนโรงพยาบาล ลดการปวย ลดความพิการ โดยสราง
ความไววางใจ ใหกับประชาชน เพิ่มการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ ประหยัด และมีความตอเนื่อง 2 ซึ่งในสถานการณ           
โรคระบาดติดตออันตรายชนิดใหมน้ีเปนโอกาสในการผลักดันการจัดการระบบสาธารณสุขอันถือเปนบททดสอบคร้ังยิ่งใหญ 
ของการสาธารสุขไทย ดังน้ันมาตรการการจัดการท่ีสำคัญในการตอบโตภาวะฉุกเฉินน้ี ตองมีมาตรการมารองรับการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 อยางมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดมีมาตรการการจัดการท่ีดี
และไดรับการยอมรับจากหลายๆประเทศ 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อสื่อสารและเผยแพรประเด็นขอควรรูที่ประชาชนคนไทยควรใหความสำคัญและการใหความรวมมือ
ปฏิบัติในขอกำหนดที่ทุกคนตองปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองใหพนจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใหม 2019 

2. เพื่อใหประชาชนคนไทยทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของตน โดยความสมัครใจไมคิดวาเปนการกดขี่
บังคับใจแลวเกิดความคับของใจทำใหมีความเครียดสะสม 

 
เนื้อเร่ือง 

เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2563 ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
แถลงสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน วา ประเทศไทยพบจำนวนผูติดเชื้อรายใหมเพิ ่ม 9 ราย           
รวมยอดสะสม 2,947 ราย ใน 68 จังหวัด ไมพบผูเสียชีวิตเพ่ิม ยอดผูเสียชีวิตรวม 54 ราย รักษาหายกลับบานเพ่ิม 13 ราย 
รวม 2,665 ราย3 จะเห็นไดวาการท่ีมีจำนวนผูติดเชื้อรายใหมของประเทศไทยลดจำนวนการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ลงนั้นซึ่งเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากยังมีบาง
ประเทศทั่วโลกที่ยังประสบปญหาภาวะวิกฤติรุนแรงอยูแตประเทศไทยสามารถแกไขปญหาสาธารณสุขเกี่ยวกบักรณี 
โรคระบาด C0VID 19 โดยมีการนำเอามาตรการการจัดการสาธารณสุขมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเอาชนะ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดในระดับหน่ึงแลวอยางนาชื่นชมทั้งนี ้ก็ดวยความ
เสียสละ อดทน ตอสู กับปญหาและอุปสรรค ของชาวนักสูเสื้อขาว หรือนักรบเสื้อกาวน บุคลากรชาวสาธารณสุข และ 
อสม. ทุกทาน รวมทั้งประชาชนชาวไทยที่เห็นความสำคัญในการใหความรวมมือ “อยูบาน ชวยชาติ .” และใหความ
รวมมือตามมาตรการการจัดการดานสาธารณสุขตามนโยบายของรัฐอยางดีซ่ึงมีมาตรการท่ีควรใหความสนใจดังน้ี 
มาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา20194  
1. มาตรการการปองกันและสกัดก้ันการนำเชื้อเขาสูประเทศไทย กิจกรรมสำคัญ คือ :- 

1.1 ใหผูที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเปนพื้นที่ระบาดตอเนื่อง (ยังไมประกาศเปนเขตติดโรคติดตออันตราย) 
ตามเกณฑที ่คณะกรรมการดานวิชาการ ภายใตคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติกำหนด ถูกคุมไวสังเกตอาการ         
ตามพระราชบัญญัติ โรคติดตอ พ.ศ.2558 เปนเวลาไมนอยกวา 14 วัน 

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการกักกันผู ที่เปนหรือผู ที่มีเหตุอันสงสัยวาเปนโรคติดตออันตราย ณ ที่พำนัก         
ตามพระราชบัญญัติ โรคติดตอ พ.ศ.2558 
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1.3 กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงสำหรับชาวตางชาติที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเปนพื้นที่ระบาดตอเนื่อง
เชนมีใบรับรองแพทย มีประกันสุขภาพอยางนอย 100,000 USD ,มีที่พำนักที่สามารถติดตอไดในประเทศไทย หากไม
ปฏิบัติตามจะไมสามารถเดินทางเขาสูประเทศไทยได รวมท้ังคนไทยท่ีพำนักอาศัยตางประเทศ ใหชะลอการเดินทางกลับ
ประเทศไทยจนกวาสถานการณการระบาดของโรคในประเทศจะดีขึ้น 

1.4 หามขาราชการ พนักงานงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเดินทางไปตางประเทศ ยกเวนมีเหตุจำเปนสำคัญและ
เตือนใหประชาชนงดการเดินทางไปในประเทศซ่ึงเปนพ้ืนท่ีระบาดตอเน่ือง 
2. มาตรการการยับยั้งการระบาดในประเทศ กิจกรรมสำคัญ คือ :- 

2.1เลื่อนวันหยุดสงกรานต 13 – 15 เมษายน 2563) เพื่อปองกันการแพรระบาดโดยจะชดเชยวันหยุดใหใน
ชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

2.2 ปดสถานท่ีท่ีเสี่ยงตอการตอการแพรระบาดท่ีมีคนแออัด เบียดเสียด งายตอการแพรเชื้อ 
- ปดชั่วคราว จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย สำหรับสนามมวย สนามกีฬา สนามมา ท่ัวประเทศ 
- ปดชั่วคราว 14 วัน สำหรับ ผับ สถานบันเทิง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟตเนสและสถาน

บริการอ่ืนๆตามพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ.2509 และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติโรคตดิตอ พ.ศ.2558 และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ 

2.3 กำหนดมาตรการจำกัดการเคลื่อนยายแรงงานตางดาว โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสงกรานต 
  2.4 งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (สถาบันการศกึษา) โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ และสถาบันกวดวิชา 
หรือปรับวิธีการเรียนการสอนเปนทางออนไลน ตั้งแตวันพุธท่ี 18 มีนาคม 2563 เปนระยะเวลา 14 วัน และใหสถานศกึษา
ดำเนินการปองกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด เม่ือสถานศึกษากลับมาเปดสอนตามปกติ 
   2.5 งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการแพรระบาดของโรคโควิด19 เชน การจัดคอนเสิรต 
การจัดงานแสดงสินคาตางๆ การจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำปของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา เวนแตเปนกิจกรรมท่ีมีความจำเปนสำคัญ 
   2.6 งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนยายคนขามจังหวัดของหนวยงานที่มีคนจำนวนมาก ไดแก คายทหาร เรือนจำ 
โรงเรียน รวมถึงจำกัดการเคลื่อนยายของแรงงานตางดาว หรือหากจำเปนตองเคลื่อนยายตองมีมาตรการปองกันการ
แพรของโรคเชนการตรวจคัดกรองคนกอนเคลื่อนยาย 
   2.7 ใหสถานที่ทำงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ลดความแออัด โดยเหลื่อมเวลาทำงาน เหลื่อมเวลาพัก
รับประทานอาหาร และจัดท่ีน่ังใหหางกันอยางนอย 1 เมตร โดยใหหนวยราชการทุกหนวยทำแผนการเหลื่อมเวลาการ
ทำงานและรายงานผลการปฏิบัติตอศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ทุกสัปดาห 
  2.8 สงเสริมใหใชระบบอินเตอรเน็ต เชนประชุมทางไกล เพื่อใหบุคลากรทำงานที่บานทดแทนภาวะปกติ 
ประชุมทางไกลผูถือหุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสงเสริมระบบธุรกรรมอิเลคทรอนิกสและการซ้ือชาย
ออนไลนสำหรับประชาชนท่ัวไป โดยใหหนวยราชการทุกหนวยทำแผนการทำงานจากบานและรายงานผลการปฏิบัติตอ
ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 019 (โควิด 19) ทุกสัปดาห 

2.9 ลดความเสี่ยงของการแพรเชื้อในสถานท่ีท่ีมีประชาชนใชบริการจำนวนมาก ไดแก หางสรรพสินคา ตลาด 
สถานท่ีราชการและรัฐวิสาหกิจเชนคัดกรองอุณหภูมิกอนเขาอาคาร การวางเจลลางมือในจุดท่ีมีการใชรวมกัน การทำ
ความสะอาดพ้ืนผิวและหองสุขา จำกัดจำนวนคนเขาใชบริการในแตละชวงเวลา 
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2.10 รานคา รานอาหาร ใหมีมาตรการปองกันการแพรเชื้อเชนการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส หองสุขา          
การคัดกรองอุณหภูมิกอนเขาราน การดูแลสุขภาพและปองกันการติดเชื้อของพนักงานเชนใหใชหนากากผา จัดเจลลางมือ 
ใหพนักงานอยางพอเพียง กำหนดการจัดการขยะอยางถูกวิธี 

2.11 ลดความเสี่ยงของการแพรเชื้อในระบบขนสงสาธารณะภายในประเทศ และเพ่ิมความถี่ของการเดินรถ 
2.12 สงเสริมใหประชาชนท่ัวไปใชหนากากผาเม่ือเดินทางเขาสถานท่ีท่ีมีคนจำนวนมาก และเรงผลิตหนากาก

ใหเพียงพอ 
2.13 ใหผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดและ คณะกรรมการ 

โรคติดตอกรุงเทพมหานคร ใชอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 มาตรา 35 และมาตราอื่นที่เกี่ยวของ 
เพื่อจำกัด ดูแลการเคลื่อนยายที่จะทำใหเกิดการแพรระบาด หรือกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจำกัดพืน้ที่เสี่ยง
ตามขอมูลท่ีมีการแพรระบาดและแจงมาตรการท่ีจะดำเนินการตอศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2.19 (โควิด 19) ทราบและใหความเห็นชอบดวยเร็ว พรอมท้ังรายงานผลการดำเนินงานเปนประจำทุกวัน 

2.14 ใหมีการกำหนดใหชาวตางประเทศ รวมท้ังคนไทยท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ ใหมีการใชแอปพลิเคชั่น
ติดตามตัว 

2.15 ใหเรงดำเนินการจัดตั้งหนวยปฏิบัตกิารควบคุมโรคในทุกอำเภอ เขต หมูบาน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีโดยเดน 
และใหภาคประชาชนเชามามีสวนรวมดวยในการดำเนินการเฝาระวัง 
 

มาตรการท่ีแนะนำใหคนท่ัวไปปฏิบัติเปนประจำ 
การท่ีจะใหทุกคนปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 2019 น้ี จำเปนท่ีจะตองมีมาตรการสำคัญเพ่ือใหคนท่ัวไปปฏิบัติเปนประจำ ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 1 

ที่มา : กรมควบคุมโรค สืบคนจาก https://ddc.moph.go.th/index.php 
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มาตรการท่ีใชกับคนไทย/ตางชาติท่ีกลับมาจากพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียง 
สำหรับคนไทยหรือชาวตางชาติที่กลับมาจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยง หากไมมีมาตรการใดมารองรับ

หากบุคคลกลุมดังกลาวเปนผูท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มา ก็จะนำเชื้อดังกลาวมาเผยแพรสูบุคคลใกลชิดและชุมชนได 
จึงตองมีมาตรการใหกลุมบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามอยางเครงครัดเพ่ือปองกันไมใหเกิดการแพรกระจายเชื้อ ดังภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 2 

6. ที่มา : กรมควบคุมโรค สืบคนจาก https://ddc.moph.go.th/index.php 
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สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลสำคัญในเร่ือง
จำนวนผูติดเชื้อ จำนวนผูที่รักษาหายและจำนวนผูเสียชีวิตของประเทศไทยและทั่วโลก คือศูนยบริหารสถานการณ           
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายละเอียดดังแสดงในตารางดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 

7. ที่มา: เอเอฟพี,ซินหัว,นิวยอรกไทมส,ซีเอ็นเอ็น,worldmeters 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878500 

มาตรการท่ีกับคนไทยตองมี การเปลี่ยนแปลงหลังจากผานพนวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 

การเปลี ่ยนแปลงหลังจากผานพนวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเกิดสิ ่งที ่เรียกวา          
“New Normal” หรือ New Norm ซึ่งก็หมายถึง “ความปกติใหม” นั่นคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคนในการใช
ชีวิตประจำวัน และการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน ซ่ึงพฤติกรรมของ New Normal ท่ีอาจเปลี่ยนแปลงมี
ดังน้ีคือ การไปเท่ียวตางประเทศนอยลง มีการซ้ือของกินของใชตุนไวสำหรับในเวลาฉุกเฉิน ในบางบริษัทใหพนักงานทำงาน
ท่ีบาน (Work From Home) มีการใชบริการ Food Delivery มากขึ้น ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นและ      
ลดการใชจายในสิ่งของฟุมเฟอย มีการรักษาระยะหางทางสังคมและปองกันตนเองโดยการใสหนากาก โลกจะถูกขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยีออนไลนเชน New Normal กับยุค Telehealth เปนการใชบริการการดูแลสุขภาพผานระบบ Telehealth 
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นั่นคือ การนำเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบตางๆ มาสนับสนุนการใหบริการทางสุขภาพที่หลากหลาย มีเทคโนโลยีหนึ่งท่ี
กำลังเปนที่ถูกกลาวถึง คือ เครื่องมือในกลุม Handheld Examination Kit เชน TytoCare ซึ่งเปน Digital Stethoscope 
หรือ เคร่ืองมือท่ีใชฟงเสียงหัวใจและปอด อีกท้ังยังสามารถสองดูห ูลำคอ จมูก ผิวหนังและวัดอุณหภูมิรางกายไดในเคร่ืองเดียว 
ทำใหแพทยไดขอมูลจากรางกายคนไข โดยไมตองสัมผัสใกลชิดโดยตรง ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีไดผานการรับรองจากองคการอาหาร
และยาของท้ังสหรัฐอเมริกาและไทย8 (ทีมขาวสุขภาพ 2563)  
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ดร.กิตติพร เนาวสุวรรณ ดร.นภชา สิงหวีรธรรม และ ดร.พยงค เทพษร ไดดำเนินการวิจัยเรื่องการดำเนินงาน
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ประเทศไทย 
จากการตอบแบบสอบถามออนไลน ระหวางวันท่ี 15 -22 เมษายน 2563 ของ อสม. จำนวน 10,400 คน แลวนำมาวิเคราะห
ดวยสถิติตามระเบียบวิธีการวิจัย บทความปกิณกะนี้ เปนการตกผลึกทางความคิดผนวกกับผลของการวิจัยมาวิเคราะห 
สังเคราะห พบวาองคประกอบและตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ประเทศไทยมี 9 องคประกอบ 50 ตัวชี้วัด ไดแก องคประกอบท่ี
เปนปจจัยภายใน 5 องคประกอบ (Internal Factors) คือ 1) พฤติกรรมการปองกันตนเอง (Self-Protective Behaviors)  
2) การดูแลสุขภาพตนเอง (Self-Care)3) การลางมืออยางถูกวิธี (Washing Hands Correctly) 4) แรงจูงใจในการปฏบิัติงาน 
(Motivation for Work) 5) การรับรูความรุนแรงของโรค (Perception of Severity of Disease) และมีองคประกอบ ท่ีเปน
ปจจัยภายนอก 4 องคประกอบ (External Factors) คือ 6) การควบคุมโรคเชิงรุก(Proactive Disease Control) 7) การสื่อสาร 
วางแผน และติดตาม (Communication, Planning and Following Up) 8) การคนหาขอมูล บันทึกและรายงานผล 
(Information Query, Record and Report) และ 9) การสนับสนุนอุปกรณและเวชภัณฑ (Support for Equipment and 
Medical Supplies) รายละเอียดศึกษาเพ่ิมเติมไดท่ี9 ดร.กิตติพร เนาวสุวรรณ ดร.นภชา สิงหวีรธรรม และ ดร.พยงค เทพษร,2563. 
 
บทสรุป 

สถานการณ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน เมื ่อวันท่ี            
29 เมษายน 2563 วา ประเทศไทยพบจำนวนผูติดเชื้อรายใหมเพิ่ม 9 ราย รวมยอดสะสม 2,947 ราย ใน 68 จังหวัด  
ไมพบผูเสียชีวิตเพิ่ม ยอดผูเสียชีวิตรวม 54 ราย รักษาหายกลับบานเพิ่ม 13 ราย รวม 2,665 รายจะเห็นไดวาการที่มี
จำนวนผูติดเชื้อรายใหมของประเทศไทยลดจำนวนการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงนั้นซึ่งเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยประเทศไทยมีการนำเอามาตรการการจัดการ
สาธารณสุขมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเอาชนะสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ไดในระดับหน่ึงแลวอยางนาชื่นชมท้ังน้ีก็ดวยความเสียสละ อดทน ตอสู กับปญหาและอุปสรรค ของชาวนักสูเสื้อขาว 
หรือนักรบเสื้อกาวน บุคลากรชาวสาธารณสุข และ อสม ทุกทาน รวมท้ังประชาชนชาวไทยท่ีเห็นความสำคัญในการให
ความรวมมือ “อยูบาน ชวยชาติ.” และใหความรวมมือตามมาตรการการจัดการดานสาธารณสุขตามนโยบายของรัฐ
อยางดียิ่งและทานสามารถหาอานรายละเอียดอ่ืนๆไดท่ีขาวกรมควบคมุโรค นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงหลังจากผานพน
วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเกิดสิ่งที่เรียกวา “New Normal” สงผลใหมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูคนในการใชชีวิตประจำวัน และการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน ซึ่งพฤติกรรมของ  
New Normal มีผลโดยรวมกับการใชชีวิตของคนท่ัวไปในสังคมซ่ึงเปนการปรับตัวใหทันกับเหตุการณใหมๆท่ีเกิดขึ้น 
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ขอเสนอแนะ  
สถานการณ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ถือวาเปนวิกฤติที่เปนโอกาสสำหรับ

ประเทศไทย ท้ังประชาชนและสิ่งแวดลอม สำหรับประชาชนท่ีตองกักตัวอยูบานเพ่ือลดการแพรเชื้อชวยชาติแลวยังไดมี
กิจกรรมของครอบครัวรวมกันทำใหเกิดความสุขของคนในครอบครัว ขณะเดียวกันชวยลดความแออัดของชุมชน 
หางสรรพสินคา รานคา การจราจร สวนตามแหลงทองเท่ียวก็มีระบบนิเวศวิทยาเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น จะเห็นไดจาก
ขาวตามหนาหนังสือพิมพ สำหรับนักวิชาการ ทางการแพทยและสาธรณสุขและทุกหนวยงานของประเทศไทยเกิดการมี
สวนรวมและไมทิ้งกัน เกิดความกาวหนาในการวางระบบการเฝาระวังโรครวมกันทุกสาขา อาชีพ ไมวาจะเปน ทาง
การแพทย สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ และเจาหนาท่ีของรัฐทุกกระทรวงทบวงกรม และสรางความเขมแข็งใหกับประเทศ
ไทยจนไดรับความชื ่นชมจากนานาประเทศถึงแมจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากมายแตประเทศไทยก็ให
ความสำคัญและเห็นคุณคาในสุขภาพและชีวิตของประชาชนคนไทยมากกวา  
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คำศัพทนารูเกี่ยวกับ COVID 19 
 
USEFUL VOCABULARIES FOR COVID -19 (CORONAVIUS) OUTBREAK  
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐาวรี  ขันสำโรง 

รองศาสตราจารยจุฑามาศ  เทพชัยศรี 
อาจารย ดร.สุภกรรณ  จันทวงษ 
อาจารย ดร.วัชรินทร  พอสม 
อาจารยประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (Novel coronavirus 2019; 2019-nCoV) หรือ COVID-19 เปนโคโรนาไวรัสท่ีอาจ
เกิดจากการรวมตัวระหวางไวรัสโคโรนาท่ีมีพันธุกรรมใกลชิดกับสายพันธุ RaTG13 ซ่ึงพบในคางคาวมงกุฎเทาแดง 
(Rhinolophus affinis) กับไวรัสโคโรนาท่ีมีพันธุกรรมคลายคลึงกับชนิดท่ีพบในตัวน่ิมสามารถพัฒนาใหติดเชื้อและ
แพรขยายถึงมนุษยกอใหเกิดโรคท่ีรายแรงและแพรระบาดไปท่ัวโลก องคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาด
ของโรค COVID-19 เปนการระบาดท่ัวโลก (Pandemic) ประเทศไทยไดบัญญัติใหโรค COVID-19 เปนโรคอุบัติใหม
จากไวรัส และใชมาตรการเพ่ือลดอัตราการปวยและอัตราการเสียชีวิตของประชาชนเชนเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ 
การใหความรวมมือของประชาชนตามมาตรการของรัฐจึงเปนสิ่งสำคัญท่ีสุดจนกวาการคนพบยาและวัคซีนบรรลุผล 
การทำความเขาใจเก่ียวกับโรค COVID 19 ของประชาชนชวยใหความรวมมือตามมาตรการของรัฐเปนไปดวยดแีละ
เปนประโยชนตอการปรับตัวกับวิถีชีวิตประจำวันใหม (New normal) จากโรคน้ีท่ียังคงระบาดอยู 
 
คำสำคัญ : ไวรัสโคโรนา 2019 / การระบาดทั่วโลก / คางคาวมงกุฎเทาแดง 
 
ABSTRACT  

The Coronavirus 2019 (2019-nCoV), or COVID-19, is a Corona virus that may be 
caused by a combination of Corona viruses that are genetically closed to the RaTG13 species 
found in the red-crowned bats (Rhinolophus affinis) and Corona viruses that are genetically 
similar to those found in armadillo can develop to infect and spread to humans, causing 
serious illnesses and spread throughout the world. The World Health Organization has 
announced that the COVID-19 is a Pandemic. Thailand has determined that COVID-19 is a 
new infectious viral disease and take measures to reduce the morbidity and mortality rates of 
the people, as in many countries that are facing the COVID-19 crisis. Public cooperation in 
accordance with government measures is the most important until the discovery of drugs and 
vaccines is achieved. Understanding of COVID 19 by the people has helped the government 
to well cooperate with the measures and is beneficial to adapt to the new daily life                 
(New normal) from the disease that is still pandemic. 

 
 

Keyword (s) : Novel Corona virus 2019 / Pandemic) / Rhinolophus affinis 
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บทนำ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (Novel coronavirus 2019; 2019-nCoV) หรือ COVID-19 ที่กำลังระบาดหนักท่ัว

โลกอยู ขณะน้ี เปนไวรัสโคโรนาที ่อยู ในครอบครัวไวรัสใหญ (The family of viruses) โคโรนาไวรัสบางชนิด
กอใหเกิดอาการเจ็บปวยในมนุษย บางชนิดกอใหเกิดอาการเจ็บปวยในสัตว เชน คางคาว อูฐ และชะมด โดยท่ัวไป
โคโรนาไวรัสท่ีเกิดในมนุษยมักกอใหเกิดการเจ็บปวยเล็กนอย เชน เปนหวัด ไมบอยนักท่ีโคโรนาไวรัสในสัตวสามารถ
พัฒนาใหติดเชื้อและแพรขยายถึงมนุษย กอใหเกิดโรคที่รายแรง เชน โรคทางเดินการหายใจรุนแรงเฉียบพลัน 
(Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS) (WHO, 2020) ที่ระบาดในชวงป พ.ศ. 2545 ซึ่งมีสาเหตุจาก
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ SARS-CoV ที่เปนไวรัสโคโรนาขามสปชีสจากคางคาวผานชะมด (Civet cat) มาติดเชื้อใน
มนุษย โดยเริ่มระบาดจากประเทศจีนและกระจายไปทั่วโลก มีผูติดเชื้อกวา 8,000 คน อัตราการตายรอยละ 10 
และเพ่ิมเปนรอยละ 50 ในผูสูงอายุ ตอมาในป พ.ศ. 2555 มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ชื่อ Middle 
East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) ท่ีเปนไวรัสโคโรนาขามสปชีสจากคางคาวผานอูฐมาติด
เชื้อในมนุษย เร่ิมจากผูปวยในประเทศซาอุดิอาราเบีย มีผูติดเชื้อรวม 1,733 คน อัตราการตายรอยละ 36 จนกระท่ัง
ลาสุดพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เมืองอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย ตอนกลางของประเทศจีน โดยบริเวณที่พบ
ผูปวยมากที่สุดและคาดวานาจะเปนรังของโรคคือ ตลาดอาหารทะเลและสัตวหายากในเมือง อาจเกิดจากการรวมตัว
ระหวางไวรัสโคโรนาท่ีมีพันธุกรรมใกลชิดกับสายพันธุ RaTG13 ซ่ึงพบในคางคาวมงกุฎเทาแดง (Rhinolophus affinis) 
กับไวรัสโคโรนาท่ีมีพันธุกรรมคลายคลึงกับชนิดท่ีพบในตัวน่ิมมาติดเชื้อในมนุษย (คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) ซึ่งไดแพรกระจายไปในหลายเมืองในประเทศจีนและระบาดใน 201 ประเทศทั่วโลก
รวมท้ังประเทศไทย จำนวนผูติดเชื้อท่ัวโลก ณ วันท่ี 22 เมษายน 2563 มีจำนวน 2,554,568 ราย โดยหมูเกาะบริติช 
เวอรจินและเซนตคิส และเวนิส เปนสองดินแดนลาสุดท่ีพบผูติดเชื้อ และมีผูเสียชีวิตรวมท่ัวโลก จำนวน 177,402 ราย 
(กรมควบคุมโรค, 2563) องคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาดของ COVID-19 เปนการระบาดทั่วโลก 
(Pandemic) เปนภาวการณระบาดครั ้งใหญโลก (Pandemic) หมายถึงการที ่โรครายโรคใดโรคหนึ ่งต ิดตอ
แพรกระจายระหวางคนสูคนในแตละประเทศในหลายสวนของโลกในชวงเวลาเดียวกัน เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2563 
โดยการประกาศภาวะโรคระบาดโลก มีหลักการเบื้องตนอยู 3 ประการ คือ  1) โรคสามารถกอใหเกิดอาการปวย
จนถึงเสียชีวิต 2) มีการติดตอระหวางคนสูคน และ 3) การแพรระบาดลุกลามไปท่ัวโลก (WHO, 2020) 

ประเทศไทย ไดบัญญัติให COVID-19 เปนโรคอุบัติใหมจากไวรัส และกำลังรับมือกับการระบาดของไวรัส 
โคโรนาในครั้งนี้ เพื่อลดอัตราการปวยและอัตราการเสียชีวิตของประชาชนเชนเดียวกับหลายๆ ประเทศที่กำลัง
เผชิญวิกฤติ COVID-19 ซ่ึงยังไมมียาและวัคซีนเพ่ือรักษาและปองกัน COVID-19 ตอเชื้อไวรัสน้ีไดในขณะน้ี คงตอง
รอใหนักวิทยาศาสตรและนักวิจัยศึกษาไวรัสใหนี้มากพอ ผลิตยาและวัคซีนใหสำเร็จในอนาคตอันใกล แมกระน้ัน 
นักวิชาการทางการแพทยเชื่อวา COVID-19 นาจะอยูกับการใชชีวิตประจำวัน จนกลายเปนวิถีชีวิตประจำวนัใหม 
(New normal) ก็ตอเม่ือประชาชนสวนใหญมีภูมิคุมกัน หรือท่ีเรียกวา ภูมิคุมกันหมู (Herd immunity) ซ่ึงปกติจะ
เกิดไดสองทางหลัก คือ (1) คนสวนใหญไดรับเชื้อและสรางภูมิคุมกันขึ้นมาตามธรรมชาติ หรือ (2) การกระตุนดวย
วัคซีนใหรางกายรูจักเชื้อและสรางภูมิคุมกันตอเชื้อน้ันขึ้นมา ความสูญเสียชีวิตนับแสนคนในทุกวันน้ีชี้ใหเห็นวา วิธี
แรกจะกอใหเกิดความสูญเสียท่ีมากเกินไป แทบทุกประเทศจึงหันมาใชวิธีหยุดการระบาดของเชื้อ COVID-19 ใหได
กอนโดยการจำกัดการติดตอของผู คน (Lock down และ Social distancing) ควบคู ไปกับการคนหาผูติดเชื้อ 
COVID-19 ในขณะท่ีทุกประเทศก็เรงพัฒนาวัคซีนขึ้นมา ซึ่งดวยกระบวนการที่ใชอยูในปจจุบันน้ี คาดกันวานาจะ
เริ่มผลิตออกมาใชไดในตนป พ.ศ. 2564 แตก็คงจะเริ่มใชมากในประเทศที่ประสบกับการระบาดอยางรุนแรงกอน 
และกวาที่ประเทศไทยจะสามารถนำวัคซีนมาใชกับประชาชนทั ่วประเทศได ก็นาจะเปนชวงกลางหรือปลายป            
พ.ศ. 2564 เปนอยางเร็ว (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย [ทีดีอารไอ], 2563). อยางไรกต็าม COVID-19 
เปนโรคระบาดท่ีไดสรางความตึงเครียด ความเสียหายตอชีวิตและเศรษฐกิจเปนอยางมาก ซ่ึงเชื่อวา ประชาชนทุก
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คนทุกระดับตองใหความใสใจสืบคนหาขอมูลเก่ียวกับ COVID 19 ในชองทางตาง ๆ เชน สื่อออนไลน โทรทัศน วิทยุ 
เปนตน เพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับโรคนี้ใหมากขึ้น บทความวิชาการน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมคำศัพทนารู
เก่ียวกับ COVID 19 และความหมายโดยสังเขป ใหเกิดประโยชนตอการปรับตัวและการดำเนินวิถีชวิีตประจำวันใหม 
(New normal) ท่ีมีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 คูขนานไปดวยไดดียิ่งขึ้น 

 
ก. คำศัพทเกี่ยวกับ COVID 19 
 COVID-19 (ไวรัสโคโรนา 2019)(คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563)  ♦เชื้อ COVID-19  

เชื้อ COVID-19 เปนไวรัสท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดท่ีมีสารพันธุกรรมเปนอารเอ็นเอ และมีเปลือกหุมดานนอกท่ี
ประกอบดวยโปรตีนคลุมดวยกลุมคารโบไฮเดรตเปนปุม (Spikes) ยื่นออกไปจากอนุภาคไวรัส ทำใหเม่ือดูดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอน จะเห็นเปนเหมือนมงกุฎ (ภาษาลาติน Corona แปลวา Crown หรือ มงกุฎ) ลอมรอบ            
จึงเปนที่มาของชื่อเชื้อไวรัสในกลุมนี้ที่มีสมาชิกหลากหลาย ติดเชื้อกอโรคไดทั้งในมนุษย และสัตวหลายชนิด เชน 
สัตวปก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม (มา วัว แมว สุนัข คางคาว กระตาย หนู อูฐ และสัตวปาอื่น ๆ ) และสัตวเลื้อยคลาน 
เชน งู เปนตน ดังน้ัน ไวรัสโคโรนาสายพันธุท่ีกอโรคในสัตวท้ังระบบทางเดินหายใจและทางเดนิอาหาร อาจแพรมาสู
มนุษยและกอโรคในมนุษยได (zoonotic infection) ♦ชนิดของเชื้อ COVID-19 

ไวรัสโคโรนามี 4 ยีนัส (Genus) คือ Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus และ
Deltacoronavirus โดยไวรัสโคโรนาท่ีกอโรคในมนุษยท่ีทำใหมีอาการของระบบทางเดินหายใจท่ีไมรุนแรง และมัก
มีการติดเชื้อแบบไมมีอาการ จัดอยูในยีนัส Alphacoronavirus สวนไวรัสโคโรนาที่กอโรครุนแรงในมนุษยและ
ขามสปชีส (Species) มาจากสัตว เชน SARS-CoV และ MERS-CoV จัดอยูในยีนัส Betacoronavirus  ♦การแพรขยายของเชื้อ COVID-19 

ผูเชี่ยวชาญทางโคโรนาไวรัสมีความเห็นวา เปนไปไดท่ี COVID-19 อาจจะเร่ิมตนท่ีคางคาวในประเทศจีน
และแพรขยายไปยังสัตวอีกพันธุหนึ่ง (ซึ่งยังไมเปนที่รู จัก) ตอจากนั้นก็แพรขยายติดตอถึงผูคนที่เขาใกลชิดสตัว
เหลาน้ัน มีความเห็นวาเชื้อ COVID-19 ปรับตัวเขากับมนุษย และในขณะน้ีท่ีแพรขยายออกเปนสวนใหญคือ จากคน
หน่ึงไปยังอีกคนหนึ่ง สายพันธุโคโรนาไวรัสในมนุษยตามปกติแลวแพรขยายจากผูที่ติดเชื้อไปยังอีกคนหนึ่งที่อยู
ใกลชิด โดยทางละอองท่ีมีเชื้อโรค แพรออกโดยการไอหรือจาม หรือโดยการสัมผัสมือท่ีติดเชื้อโรค หรือพ้ืนผิวหรือ
วัตถุท่ีติดเชื้อโรค ♦อายุของเชื้อ COVID-19 บนพ้ืนผิว 

ขอมูลขององคการอนามัยโลก ยังไมเปนท่ีแนนอนวา ไวรัสท่ีกอใหเกิดโรค COVID-19 มีชีวิตบนพ้ืนผิวได
นานเทาไร แตดูเหมือนวามีลักษณะเหมือนกับโคโรนาไวรัสสายพันธุอ่ืน ๆ จากการศึกษาทดสอบปรากฏผลวาโคโร
นาไวรัสสายพันธุตาง ๆ  (รวมทั้งขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวกับไวรัส COVID-19) อาจอยูไดบนพื้นผิวเปนเวลาสองสาม
ชั่วโมง หรือนานถึงหลายวัน ทั้งนี้อาจแตกตางไปตามสถานการณที่แตกตางกัน (เชน ลักษณะของพื้นผิว อุณหภูมิ
หรือความชื้นของสิ่งแวดลอม)  ♦ระยะเวลาฟกตัวของเชื้อ COVID-19 

หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตผูท่ีไดสมัผัสกับไวรัสจนถึงเม่ือปรากฏอาการคร้ังแรกโดยท่ัวไปเปนระยะ 5-6 วัน 
แมวาอาจจะอยูในชวง 2-14 วันก็ได ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี จึงแยกตัวผูท่ีไดรับการยืนยันวาติดเชื้ออยูตามลำพังเปน
เวลา 14 วัน 
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♦อาการของการติดเชื้อ COVID-19 
ผูปวยอาจเปนไข ไอ น้ำมูกไหล หายใจถี ่และอาการอ่ืนอีก ในรายท่ีหนักมากการติดเชื้อสามารถกอใหเกิด

โรคปอดบวมท่ีมีภาวะปญหาหายใจอยางรุนแรง ♦การวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 
การวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID-19 โดยคนหาหลักฐานของไวรัสในตัวอยางทางการหายใจ เชน กวาดจากขาง

ในดานหลังจมูกและลำคอ หรือของเหลวจากปอด การทดสอบเชื้อ 2019-nCoV ทำในหองปฏิบัติการสาธารณสุข 
Pandemic (การระบาดใหญท่ัวโลก)(WHO, 2020) 

Pandemic คือ การระบาดของโรคท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก ในพื้นที่เปนวงกวางอยางยิ่ง ขามเขตแดนระหวาง
ประเทศ และมักสงผลกระทบตอผูคนจำนวนมาก เชื้อโรคที่ระบาดไปทั่วโลกทำใหอัตราการปวยและเสียชีวิตเพ่ิม
สูงขึ้นอยางมาก โดยมาจากรากศัพทภาษากรีก Pandemic แปลวา ผูคนท้ังหมด เปนศัพทท่ีใชโดยผูเชี่ยวชาญดาน
การติดเชื้อ เมื่อการระบาดหรือ Epidemics ขยายวงออกไปในหลายประเทศ หรือหลายทวีปในเวลาพรอม ๆ กัน 
การประกาศภาวะโรคระบาดโลก มีหลักการเบื้องตนอยู 3 ประการ คือ  

1) โรคสามารถกอใหเกิดอาการปวยจนถึงเสียชีวิต  
2) มีการติดตอระหวางคนสูคน  
3) การแพรระบาดลุกลามไปท่ัวโลก  

ท้ังน้ีระยะภาวะตาง ๆ การแพรกระจายของโรคติดเชื้อมี 4 ระดับ คือ  
1) Endemic (โรคประจำถิ่น) คือ โรคท่ีเกิดขึ้นประจำในพ้ืนท่ีน้ันๆ อัตราปวยคงท่ีและสามารถคาดการณได 
2) Outbreak (การระบาด) คือ เหตุการณท่ีมีผูปวยเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ท้ังในกรณีโรคประจำถิ่น และกรณีพบ

ผูปวยในโรคอุบัติใหม  
3) Epidemic (โรคระบาด) คือ การระบาดท่ีแพรกระจายกวางขึ้นในเชิงภูมิศาสตร 
4) Pandemic (การระบาดใหญท่ัวโลก) คือ โรคระบาดท่ีเกิดการระบาดท่ัวโลก 

 Transmission-based precautions (การปองกันการติดเชื้อตามการแพรเชื้อ) (ชนาธิป ไชยเหล็ก, 2563) 
ในทางการแพทยจะแบงระดับของการปองกันการติดเชื้อตามการแพรเชื้อ (Transmission-based precautions) 

ออกเปน 3 กลุ ม ไดแก Contact Droplet และ Airborne นอกเหนือจากการปองกันตัวตามมาตรฐาน (Standard 
Precaution) ไดแก การลางมือ การสวมถุงมือ ผาปดปาก-จมูก แวนตา หนากาก เสื้อคลุม ซ่ึงตองปฏิบัติกับผูปวย
ทุกรายเหมือนกันคลายกับการรักษาสุขอนามัยของคนท่ัวไป ♦Contact:  

หมายถึง การสัมผัสเชื้อโรคอยูในของเหลวที่หลั่งออกมาจากตัวผูปวย เชน หนอง เลือด หากสัมผัสผาน
ผิวหนังที่มีแผลจะเปนชองทางเขาของเชื้อได เราจึงมักเห็นแพทยสวมถุงมือทุกครั้งที่สัมผัสผูปวย การสัมผัสนี้ยัง
รวมถึงการสัมผัสน้ำมูกและน้ำลายของผูปวยท่ีอาจตกอยูตามสิ่งของ การปองกันท่ีสำคัญอีกอยางจึงเปนการลางมือ  ♦Droplet:  

หมายถึง ละอองน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะที่ผูปวยไอจามออกมา ละอองเหลานี้จะกระเด็นออกไปไดไมเกิน   
1-2 เมตร แลวจะตกลงที่พื้นหรือสิ่งของที่อยูใกล แพทยจะปองกันตัวดวยการสวมหนากากอนามัยทางการแพทย 
(Surgical Mask) การแพรเชื้อแบบนี้เปนชองทางการติดตอหลักของเชื้อ COVID-19 เพราะเปนโรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจ ผูปวยสวนใหญจะมีอาการไอ ซ่ึงไมวาไอแหงหรือไอมีเสมหะก็จะมีละอองน้ำมูกน้ำลายออกมาดวยทุก
คร้ัง เปนท่ีมาของคำแนะนำใหผูมีอาการปวยตองสวมหนากากอนามัยและเวนระยะหางจากผูอ่ืน (Social Distancing) 
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♦Airborne:  
หมายถึง ละอองท่ีมีขนาดเล็กมาก (นอยกวา 5 ไมครอน) หรือละอองเสมหะท่ีระเหยไปจนมีขนาดเล็กและ

มีเชื้อโรคท่ีมีชีวิตเกาะอยู ละอองน้ีจะสามารถลอยอยูในอากาศไดนานและไกล เชื้อโรคท่ีสามารถแพรเชื้อไดแบบน้ีท่ี
รูจักมีเพียง 3 ชนิด ไดแก ไวรัสที่ทำใหเกิดโรคหัด โรคสุกใสหรืองูสวัด และแบคทีเรียวัณโรค ทั้ง Droplet และ 
Airborne เปนการแพรเชื้อผานทางอากาศ แต Droplet จะตองสูดหายใจเอาละอองขนาดใหญซ่ึงลอยอยูในอากาศ
ไดไมนานเขาไป สวน Airborne เปนการหายใจเอาเชื้อโรคหรือละอองขนาดเล็กเขาไป แพทยจะปองกันดวยการ
สวมหนากากชนิด N95 และแยกผูปวยอยูในหองท่ีควบคุมทิศทางการไหลของอากาศได  
Patients under investigation: PUI (ผูปวยท่ีเขาเกณฑสอบสวนโรค)(กรมควบคุมโรค, 2563) 

หมายถึง ผูท่ีเขาเกณฑสอบสวนโรค เปนผูท่ีมีอาการและประวัติเสี่ยงตองไดรับการตรวจหาเชื้อ มี 3 กรณี
คือกรณีท่ี 1 เดินทางมาจากประเทศท่ีมีการระบาด กรณีท่ี 2 เปนผูท่ีประกอบอาชีพท่ีสัมผัสใกลชิดกับนักทองเท่ียว 
สถานที่แออัด หรือติดตอกับคนจำนวนมาก สถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุมคน และ 3) มีประวัติ
ใกลชิดหรือสัมผัสกับผูปวยเขาขายหรือยืนยันโรค COVID-19 
Super Spreader (ผูติดเชื้อท่ีแพรกระจายเชื้อวงกวาง)(กรมควบคุมโรค, 2563) 

หมายถึง ผูติดเชื้อ COVID-19 ท่ีสามารถแพรกระจายเชื้อไปสูผูอ่ืนในวงกวาง 
Swab (การเก็บตัวอยางสงตรวจ)(กรมควบคุมโรค, 2563) 

หมายถึง การเก็บตัวอยางสงตรวจหองปฏิบัติการมีชื่อภาษาอังกฤษวา Specimen Collection สวน
สาเหตุท่ีเรียกกันวา Swab เน่ืองจากเปนการใชไมปาย โดยวิธีการเก็บสิ่งสงตรวจของเชื้อ COVID-19 น้ัน แพทยจะ
นำไมสอดเขาไปในจมูกเพื่อเก็บสารคัดหลั่งจากหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) และไมเก็บตัวอยางอีก
อันหน่ึงสำหรับนำไปปายในคอ (Throat swab) 
COVID 19 testing (วิธีการตรวจหาเชื้อ) (กรมควบคุมโรค, 2563) 
หมายถึง วิธีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยทีมแพทยไทย ใชวิธีการตรวจหาเชื้อ ดังน้ี 

1) Real-time RT PCR วิธีแรกเปนการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสดวยวิธี Real-time RT PCR ซึ่งเปน
วิธีท่ีองคการอนามัยโลกแนะนำและประเทศไทยพรอมใชอยูในปจจุบัน องคการอนามัยโลกแนะนำ การตรวจดวยวิธี
นี้มีขอดีคือ มีความไว มีความจำเพาะสูง สามารถทราบผลภายใน 3-5 ชั่วโมง และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสใน
ปริมาณนอย ๆ ได ดังนั้นไมวาจะเชื้อไวรัสนั้นคือเชื้อเปนหรือเชื้อตาย ก็สามารถตรวจจับไดหมดจากสารคัดหลั่ง
ทางเดินหายใจสวนบน สวนลางของผูสงสัยติดเชื้อ ถือวาเปนวิธีที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อการ
รักษาท่ีรวดเร็ว ตั้งแตระยะแรกของการเกิดโรค 

2) Rapid test เปนการเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจหาภูมิคุมกัน โดยการใชชุดทดสอบแบบรวดเร็ว หรือ 
Rapid Test ที่สามารถทราบผลไดใน 15 นาที การตรวจวิธีนี้จะทำไดหลังมีอาการปวย 5-7 วัน หรือไดรับเชื้อ
มาแลว 10-14 วัน รางกายจึงจะสรางภูมิคุมกันขึ้นมาตานเชื้อโรค ดังนั้นการใช Rapid Test ตรวจภูมิคุมกันใน
ชวงแรกของการรับเชื้อ หรือชวงแรกท่ีมีอาการ ผลการตรวจจะขึ้นลบ ซ่ึงไมไดแสดงวาผูปวยไมไดตดิเชือ้ COVID-19 
เน่ืองจากภูมิคุมกันยังไมเกิดขึ้น 
Negative Pressure Room (หองความดันลบ)(กรมควบคุมโรค, 2563) 

หมายถึง หองความดันลบคือหองที่มีความดันอากาศภายในหองต่ำกวาภายนอก เมื่อเปดประตูหอง 
อากาศภายนอกจะมีความดันอากาศสูงกวา สงผลใหอากาศภายในหองหรือเชื้อไวรัสไมไหลออกไปนอกหอง 
Cohort Ward (หอผูปวยรวมแยกโรค) และ Hospitel (หอผูปวยเฉพาะ)(กรมควบคุมโรค, 2563) 

หมายถึง การรองรับผูปวยในระยะท่ีมีการแพรระบาดเพ่ิมมากขึ้น ปจจุบันเร่ิมมีการเตรียมหอผูปวยรวม
แยกโรค หรือ Cohort Ward ท้ังท่ีอยูในโรงพยาบาลหรือในสถานท่ีอ่ืน เชน มหาวิทยาลัย ศาลากลางจังหวัด และ
โรงแรม ท้ังในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงตางจังหวัด โดยมีมาตรการใหผูติดเชื้อเม่ืออยูในโรงพยาบาลนาน 2-7 
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วันเพื่อเฝาดูอาการ หากมีอาการไมรุนแรง สามารถยายผูติดเชื้อไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามหรือหอผูปวย
เฉพาะ (Hospitel) ท่ีโรงพยาบาลจัดเตรียมไวจนครบ 14 วันนับจากวันท่ีตรวจพบเชื้อ เพ่ือเปนการเพ่ิมจำนวนเตียง
ในโรงพยาบาลสำหรับผูปวยรายใหม และผูปวยท่ีมีอาการรุนแรง 
Herd immunity (การสรางภูมิคุมกันหมู)(อานุภาพ สกุลงาม, 2563) 

Herd immunity เปนภาวะท่ีประชากรสวนมากของสังคมมีภูมิคุมกันโรค โดยคิดเปนสัดสวนจำนวนคน
ที่สูงมากพอจนชวยปองกันการแพรระบาดของโรคไมใหเกิดขึ้นอีกในอนาคตได ประมาณรอยละ 60 ภูมิคุมกนัหมู
อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเม่ือหายจากโรค หรือเกิดจากการฉีดวัคซีนตามหลักการของภูมิคุมกันหมู คือเม่ือชุมชน
แหงใดมีภูมิคุมกันหมูเกิดขึ้น สมาชิกสวนหน่ึงท่ียังไมมีภูมิคุมกัน หรือรางกายออนแอจนไมมีภูมิคุมกันโรค ก็จะไดรับ
ประโยชนจากการปกปองรวมหมูน้ีโดยอัตโนมัต ิ 
 
ข. คำศัพทเกี่ยวกับมาตรการลดการติดเช้ือ COVID 19 
Hand Hygiene (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2563). 

หมายถึง การลางมือเพ่ือขจัดสิ่งสกปรกตาง ๆ  เหงื่อ ไขมัน ท่ีออกมาตามธรรมชาติ และลดจำนวนเชื้อโรคท่ี 
อาศัยอยู ชั ่วคราวบนมือ การลางมืออยางถูกวิธีตองลางดวยสบู ก อนหรือสบู เหลว ใชเวลาในการฟอกมือ                    
นานประมาณ 15 วินาที แบงเปน 4 ประเภท  

1) Normal hand washing (การลางมือทั ่วไป) หมายถึง การลางมือเพื ่อขจัดสิ ่งสกปรกตาง ๆ เหงื่อ 
ไขมัน ท่ีออกมาตามธรรมชาติ และลดจำนวนเชื้อโรคท่ีอาศัยอยูชั่วคราวบนมือ การลางมืออยางถูกวิธีตองลางดวย
สบูกอนหรือสบูเหลว ใชเวลาในการฟอกมือ นานประมาณ 15 วินาที  

2) Hygienic hand washing (การลางมือดวยน้ำยาฆาเชื้อ) หมายถึง การลางมือดวยสบูเหลวผสมน้ำยา
ฆาเชื้อ เชน Chlorhexidine 4% ใชเวลาในการฟอกมือนาน 20- 30 วินาที  

3) Surgical hand washing (การลางมือกอนทำหัตถการ) การลางมือกอนทำหัตถการในหองผาตัดหรือ
หองคลอดเพื่อปองกันการติดเชื้อ โดยการฟอกมือดวยสบู ผสมน้ำยาฆาเชื้อ เชน Chlorhexidine 4% ตั้งแตมือ 
แขน ถึงขอศอกใหท่ัวเปนเวลา 2-5 นาที 

4) การลางมือดวยแอลกอฮอลเจล (Alcohol gel) หมายถึง การลางมือในกรณีรีบดวน ไมสะดวกในการ
ลางมือดวยน้ำและมือไมปนเปอนสิ่งสกปรก หรือสาร คัดหลั่งจากผูปวย ใหทำความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจล 
การลางมือดวยน้ำ/น้ำยาประมาณ 10 มิลลิลิตร ใชเวลาประมาณ 15-25 วินาที 
Social distancing (การเวนระยะหางทางสังคม)(รพีพรรณ รัตนวงศนรา มอรด, 2563)  

Social distancing คือ การเวนระยะหางทางสังคมกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม เปนการอยูหางจากคนอ่ืนใน
สังคมเพียงพอที่จะทำใหเกิดการแพรเชื้อของโรคนอยลงหรือชาลง ทำใหผูที่ปฏิบัติตามเทคนิคนี้ปลอดภัยมากขึ้น 
นอกจากน้ี การเวนระยะเชนน้ี ยังชวยใหบุคลากรทางการแพทยและระบบสาธารณสุขมีเวลาเตรียมความพรอมใน
การรับมือผูปวยจำนวนมากได ซึ่งใชสำหรับทุกคนในสังคม รวมทั้งผูที่อาจจะยังไมไดมีการสัมผัสผูติดเชื้อ หรือผู
สงสัยวาอาจติดเชื้อโดยตรง Social distancing เปนหน่ึงในมาตรการลดการระบาดของเชื้อ COVID-19 ซ่ึงสามารถ
ใชไดกับโรคอ่ืน ท่ีเกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจ หรือจากการสัมผัสอ่ืน ๆ อีกดวย 
การเวนระยะหางทางสังคมทำไดดังน้ี 

1) การยืนนั ่งหางกันอยางนอย 1.5-2 เมตร (อางอิงจากคาเฉลี ่ยที ่เชื้อ COVID-19 สามารถแพรไปได              
ซ่ึงตามคำแนะนำสากลสวนใหญ คือ 6 ฟุต คิดเปน 1.83 เมตร) 

2) การปดโรงเรียน หรืองดคลาสเรียน หันมาเรียนออนไลน 
3) การงดการรวมตัวกันในสถานศึกษา ท่ีทำงาน หรือสถานบันเทิงตาง ๆ  อาจมีการยกเลิกกิจกรรมหลาย ๆ 

อยาง เชน งานเทศกาลสงกรานต หรือการรวมญาติในงานไหวบรรพบุรุษในคนไทยเชื้อสายจีน (วันเช็งเมง) งานบุญ 
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4) การใชในหองสมุด ควรจัดใหจองหนังสือออนไลน เดินไปรับแลวออกไปอานเองในท่ีพัก หรืออานแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

5) การเปลี่ยนระบบการทำธุรกิจ โดยใชการติดตอทางโทรศัพท หรือออนไลนเปนหลัก หรือปรับเวลาการ
มาทำงานใหยืดหยุน 

6) การหลีกเลี่ยงการเดินทางดวยขนสงที่มีคนหนาแนน หรือใกลชิดกัน เชน รถโดยสารประจำทางปรับ
อากาศ เรือสำราญ หรือเคร่ืองบิน เปนตน 

7) การลดความหนาแนนในลิฟต อาจมีการตีเสนแบงในลิฟตเพื ่อใหยืนหางกัน หันหนาออกจากกัน             
เลี่ยงการพูดคุยในลิฟต หรือเนนการเดินขึ้นบันได โดยเฉพาะถามีอากาศถายเทไดดีกวา 

8) การทำงานที่บานแทนที่จะทำที่ทำงาน (Work From Home; WFH) ทำใหลดการเดินทางมาทำงาน 
และการพบปะคนอ่ืนในท่ีทำงาน ซ่ึงเพ่ิมท้ังโอกาสการรับและแพรกระจายของเชื้อ 

9) การเยี่ยมญาติหรือติดตอสื่อสารกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส เชน ทาง LINE หรือ VDO call ทางสื่อ
โซเชียลแทนการไปพบปะกันโดยตรง 

10) การยกเลิก หรือเลื ่อนงานสัมมนา หรืองานประชุมขนาดใหญไปเลย ซึ ่งพบไดมากในชวงน้ี เชน           
การยกเลิกการสัมมนาวิชาการกลางปของสมาคมโรคติดเชื้อ เปนตน 

11) การรับประทานอาหารจานเดียว หรือสำรับอาหารสำหรับคนเดียว แทนที่จะนั่งรับประทานรวมกัน
เปนกลุม เพราะขณะท่ีอาจจะสวมใสหนากากอนามัยเปนสวนใหญในสถานท่ีชุมชน แตเวลารับประทานอาหารหรือ
เคร่ืองดื่ม ตองมีการถอดออก เพ่ือรับประทานอาหารหรือพูดคุยกับเพ่ือนรวมโตะ ทำใหเพ่ิมความเสี่ยงในการรับและ
แพรเชื้อ COVID-19 อีกดวย  

นอกจากน้ี ยังสามารถซ้ืออาหารมาทานท่ีโตะทำงาน หรือท่ีพักของตนเอง แทนท่ีจะน่ังในศูนยอาหาร ซ่ึงมี
ความหนาแนนกวา หากเลี่ยงไมไดยังสามารถน่ังเวนระยะหางจากผูอ่ืน เชน น่ังเกาอ้ีเวนเกาอ้ี หรือจัดวางโตะใหหาง
กันทำสัญลักษณบอกวา เกาอี้ใดควรนั่ง ทุกคนหันหนาทางเดียวกัน และทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสดวย
น้ำยาฆาเชื้อท่ีเหมาะสมกอนน่ังรับประทานอาหาร 
Physical distancing (พรเทพ ศิริวนารังสรรค, 2563) 

Social Distancing คือ การงดเวนหรือหลีกเลี่ยงการพบปะกัน เปนการตัดการมีปฏิสัมพันธในสังคม แต
เม่ือองคารอนามัยโลกรณรงคใหใชวิธีน้ีไประยะหน่ึง พบวา ยังไมสามารถแกไขการระบาดของโรค COVID-19 ได จึง
เริ่มมีการใหคนยืนอยูหางกัน ทำใหประชาชนเกิดความสับสนในทางปฏิบัติวา คนตองอยูหางกันหรือสังคมตองอยู
หางกัน องคการอนามัยโลกจึงไดรวบรวมกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือบังคับใหคนในสังคมอยูหางกัน โดยออกเปนกฎหมาย 
ขอบังคับตาง ๆ เรียกวา Social Distancing (การเวนระยะหางทางสังคม) ในทางปฏิบัติ เมื่อรัฐออกกฎหมาย
ขอบังคับ ใหมี Social Distancing หรือการเวนระยะหางทางสังคม คนจะปฏิบัติตัวใหอยูหางกัน เรียกวา Physical 
Distancing (การเวนระยะหางทางกายภาพ) 
Self quarantine (การแยกตัวเอง)(กรมควบคุมโรค, 2563) 

หมายถึง การใหผูท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคแยกตัวเองออกจากครอบครัว ชุมชน หรือสังคม เพ่ือลดการ
แพรกระจายของเชื้อไวรัส 
Quarantine (การกักกัน) (กรมควบคุมโรค, 2563) 

หมายถึง การกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มปวย คำนี้จะใชเฉพาะผูที่เขาขายเสี่ยงติดโรค เชน กลับจาก
ตางประเทศหรือมีประวัติใกลชิดกับผูปวย แมยังไมมีอาการแตควรกักกันตัวเองในระยะฟกตัวของโรคเพ่ือดูอาการ
ราว 14 วัน ปองกันการไปแพรเชื้อโดยไมรูตัว Quarantine มี 3 รูปแบบ คือ 
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1) Home Quarantine หมายถึง การใหผู ที ่เขาขายเสี ่ยงกักกันที ่บาน มาตรการนี ้ในไทยบังคับท้ัง
นักทองเที่ยวและชาวไทยผูที่เดินทางมาจากประเทศกลุมเสี่ยง กักกันตัว 14 วันที่บานหรือโรงแรม โดยใหใชแอป
พลิเคชันของทาอากาศยานไทย (AOT) ในการติดตามตัว 

2) State Quarantine หมายถึง การกักกันโรคที่ศูนยควบคุมโรคซึ ่งหนวยงานของรัฐจัดตั ้งขึ ้น เชน           
ศูนยกักกันโรคท่ีฐานทัพเรือสัตหีบ ซ่ึงใชเปนท่ีกักกันโรคคนไทยท่ีกลับจากอูฮ่ันและแรงงานไทยท่ีกลับจากเกาหล ี

3) Local Quarantine หมายถึง การกักกันโรคในทองถิ่น โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนผู รับผิดชอบ            
กอนหนาน้ีเคยมีการตั้งศูนยกักกันโรคในหลายจังหวัด แตมีคำวิพากษวิจารณเร่ืองอุปกรณและการจัดสถานท่ี เชน 
ให ผูถูกกักกันโรคนอนในมุงหรือเต็นท ใชหองน้ำรวม ซ่ึงอาจจะยิ่งทำใหเกิดการแพรกระจายของโรคมากขึ้น  
Lockdown (การปดประเทศ)(กรมควบคุมโรค, 2563) 

หมายถึง การปดประเทศ หรือปดพรมแดน หามบุคคลในประเทศเดินทางออกนอกประเทศ และหาม
บุคคลภายนอกประเทศเดินทางเขามาในประเทศ 
Curfew (เคอรฟว)(องคการบริหารสวนตำบลคำนาดี, 2563) 

หมายถึง การประกาศมาตรการหามบุคคลออกนอกเคหสถาน หรือการหามมั่วสุมชุมนุมกันเพื่อการใดๆ         
ก็ดี ณ พ้ืนท่ีน้ันในระหวางท่ีมีการประกาศสถานการณฉุกเฉิน  
พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  

(พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)(สำนักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2563) ♦พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพ่ือยกระดับการปองกัน
การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะมีการกำหนดมาตรการตาง ๆ ภายใตกฎหมายดังกลาวที่จะเพิ่มความ
เขมขนขึ้นตามสถานการณในแตละชวงเวลา  ♦สถานการณฉุกเฉิน หมายความวา สถานการณอันกระทบ หรือ อาจกระทบตอความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน หรือ เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือ อาจทำใหประเทศ หรือ สวนใดสวนหนึ่งของประเทศตกอยูใน
ภาวะคับขัน หรือ การกระทำความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบ หรือ การสงคราม 
ซึ่งจำเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพื่อรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแหงอาณาเขต ผลประโยชนของชาติ         
การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุนครองสิทธิ
เสรีภาพ ความสงบเรียบรอยหรือประโยชนสวนรวม หรือ การปองปดหรือแกไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติ
สาธารณะอันมีมาอยางฉุกเฉินและรายแรง 

โดยสรุป คำศัพทเก่ียวกับ COVID 19 และคำศัพทเก่ียวกับมาตรการลดการติดเชื้อ COVID 19 เปนคำศพัทท่ี
ใหความหมายและคำอธิบายเพียงสวนหน่ึงท่ีปรากฏขึ้นในชวงเวลาระบาดของโรค COVID 19 อยางตอเน่ือง ใหผูท่ี
สนใจเกิดความเขาใจโรค COVID 19 และสิ่งท่ีเก่ียวของมากขึ้น เปนประโยชนตอการใหความรวมมือกับภาครัฐเพ่ือ
ลดการติดเชื้อ COVID 19 และการปรับตัวใหอยูรอดปลอดภัยจากโรครายน้ี 

 
สรุป 

ไวรัสโคโรนา 2019 (Novel coronavirus 2019; 2019-nCoV) หรือ COVID-19 เปนโคโรนาไวรัสท่ีอาจ
เกิดจากการรวมตัวระหวางไวรัสโคโรนาท่ีมีพันธุกรรมใกลชิดกับสายพันธุ RaTG13 ซ่ึงพบในคางคาวมงกุฎเทาแดง 
(Rhinolophus affinis) กับไวรัสโคโรนาท่ีมีพันธุกรรมคลายคลึงกับชนิดท่ีพบในตัวน่ิมสามารถพัฒนาใหติดเชื้อและ
แพรขยายถึงมนุษยกอใหเกิดโรคท่ีรายแรงและแพรระบาดไปท่ัวโลก องคการอนามัยโลกไดประกาศใหการระบาด
ของโรค COVID-19 เปนการระบาดท่ัวโลก (Pandemic) ประเทศไทยไดบัญญัติใหโรค COVID-19 เปนโรคอุบัติใหม
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จากไวรัส และใชมาตรการเพ่ือลดอัตราการปวยและอัตราการเสียชีวิตของประชาชนเชนเดยีวกับหลาย ๆ  ประเทศท่ี
กำลังเผชิญวิกฤต ิCOVID-19 ไดแก สวมหนากาก ลางมือ การแยกตัวเอง การกักกัน การเวนระยะหางทางสังคม 
การปดประเทศ เคอรฟว และประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อลดการระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยยังไมมียาและ
วัคซีนเพ่ือรักษาและปองกัน COVID-19 การใหความรวมมือของประชาชนตามมาตรการของรัฐจึงเปนสิ่งสำคัญท่ีสดุ
จนกวาการคนพบยาและวัคซีนบรรลุผล ดังน้ัน การท่ีประชาชนทุกคนทุกระดับคนหาขอมูลเก่ียวกับ COVID 19 เพ่ือ
ทำความเขาใจเก่ียวกับโรคน้ีใหมากขึ้นมีสวนชวยใหความรวมมือตามมาตรการของรัฐเปนไปดวยด ีบทความน้ีจึงเปน
สะพานเชื ่อมใหประชาชนรวมมือตามมาตรการของรัฐและเปนประโยชนตอการปรับตัวและการดำเนินวิถี
ชีวิตประจำวันใหม (New normal) ในขณะท่ีโรค COVID-19 ยังคงอยูกับมนุษยอีกนานนับป 
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วิถีชีวิต : สุขภาพ,การเปล่ียนแปลง และการศึกษาวิจัย 
 
Lifestyle : Health, Change and Research 
 
ผูวิจัย   รองศาสตราจารย ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 
 
บทคัดยอ 
 วิถีชีวิต (Lifestyle) มีผลตอสุขภาพหรือสุขภาวะของบุคคล ซ่ึงจะมีผลตอองคประกอบของชีวิตดานการศึกษา 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ประเทศและของโลก หากจะมองเฉพาะ
ดานสุขภาพจะเห็นวาวิถีชีวิตในชีวิตประจำวันดานการรับประธานอาหาร การออกกำลังกายหรือการมีกิจกรรมทางกาย 
การบริหารจัดการความเครียด การพักผอนนอนหลับ การไมบริโภคสารเสพติดรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล การมี
เพ่ือนฝูงและมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เหลาน้ี หากปฏิบัติไดถกูตองยอมเปนผลดตีอสุขภาพและเปนการปองกันโรค
ไรเชื้อเร้ือรังตางๆ ซ่ึงเปนปญหาของประเทศไทยและท่ัวโลก ท้ังประเทศพัฒนาแลว กำลังพัฒนา หรือดอยพัฒนา การ
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติสิ่งเหลานี้ไมเพียงแตเปนการสงเสริมสุขภาพยังเปนการปองกันโรคไรเชื้อเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแตก เปนตน จึงควรจะดำเนินการศึกษาวิจัยดานการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ดำเนินงานอยางเขมขน ครอบคลุมพฤติกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตหลายพฤติกรรมอยางครอบคลุม
และครบถวนทุกพฤติกรรม (Lifestyle or Multiple Behavior Modification) หรือการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต
อยางสิ้นเชิงและจริงจัง (Reversed lifestyle) ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ไมใชเนน
พฤติกรรมเดี่ยว (Single behaviors) เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมที่กวางขึ้น (Broader health 
behavior pattern) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบครบถวนนี้ทำไดโดยเอกัตบุคคลหรือโดยการชวยเหลือของทีม
สุขภาพท่ีเนนการปรับเปลี่ยนวิถีชวิีต การประยุกตแนวคิด/ทฤษฎดีานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสม
กับสภาพสังคมเศรษฐกิจและปจจัยแวดลอมของกลุมเปาหมาย การปรับเปลี่ยนท้ังวิถีชีวิตน้ีตองการการศึกษาวิจัยอีก
มากในประเทศไทย เพื ่อพัฒนาวิชาการดานน้ี อันจะนำไปสูการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื ้อรังอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ : วิถีชีวิต / พฤติกรรมสุขภาพ / การเปล่ียนพฤติกรรมวิถีชีวิตโดยส้ินเชิง 
 
Abstract 
 Lifestyle affects tremendously on health or wellbeing of people as well as other 
factors, for instance, education, social, economic, and quality of life of Individuals, family, 
community, country and the world. In regard to health, lifestyle behaviors concerning food 
consumption, physical exercise / physical activity, stress management, sleep, addictive 
substance non-use, and forming and maintaining relationship. These lifestyle behaviors if had 
been behaved properly will affect health and wellbeing including preventing non 
communicable diseases which are public health problems among Thai people and the world 
people in developed countries, developing and underdeveloped countries. Lifestyle behavior 
modification is not beneficial only health promotion but also prevention of non 
communicable diseases as well, for example diabetes, hypertension, cardiovascular disease, 
cerebrovascular disease, etc. There is a need to organize intensive searches on lifestyle or 
multiple behavior modification or reversed lifestyle behavior programs, by emphasizing on 
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multiple behaviors rather than single behaviors in order to create enduring changes in broader 
health behavior patterns. The modification of the multiple lifestyle behaviors can be done by 
individuals themselves or by the assistance of a health team whose members emphasize on 
the change of lifestyle, the application of behavioral science concepts/theories appropriately 
with socio-economic situation and environmental factors of the target group. The change of 
all lifestyle behaviors needs more researches in Thailand in or order to create academic 
development that can lead to the prevention and control of non communicable diseases 
 
Keywords : L ifestyle / Health Behavior / Reversed Lifestyle Behaviors 
 
บทนำ 

วิถีชีวิต (Lifestyle) หรือวิถีการดำเนินชีวิต ลีลาชีวิต ของปจเจกบุคคล มีผลตอสภาวะตางๆ หลายอยางท้ัง
ดานเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอม ปจเจกสุขภาวะ หรือสุขภาวะ ของบุคคลครอบครัวชุมชนประเทศและโลก ทั้งใน
ดานบวกและดานลบ วิถีชีวิตเกี่ยวของกับสิ่งที่บุคคลปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดำรงชีวิตจนเปนนิสัย ซึ่งเปนผลจาก
สภาพสังคม วัฒนธรรม อาชีพ การศึกษา สภาพแวดลอมในครอบครัวและสังคม คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal 
Characteristics) อันไดแก อาย ุเพศ เชื้อชาติ เปนตน ปจจัยท่ีกลาวมาแลวจะเปนสวนท่ีหลอมรวมใหบุคคลปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวันแตกตางกัน เชน ในดานรับประทานอาหารจะเก่ียวของกับปริมาณและชนิดของอาหาร ความชอบ
ลักษณะการปรุง/เตรียมอาหาร ความบอยในการรับประทานอาหารหรือ ของวาง รสชาติของอาหาร (หวาน เค็ม มัน) 
เปนตน หากบุคคล มีวิถีชีวิตดานการบริโภคอาหารดังกลาวไมเหมาะสมจะมีผลตอสภาวะสุขภาพของบคุคลเก่ียวกับ
น้ำหนักตัวปจจัยเสี่ยงดานชีววิทยา (Biological risk factors) ซึ่งไดแก คาความดันโลหิตสูง คาคลอเลสเตอรอล      
ในเลือดสูง คาไขมันในเลือดสูง คาน้ำตาลในเลือดสูง เปนตน จึงกลาวไดวาวิถีชีวิตหรือวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลมี
ความสำคัญอยางยิ่งตอสภาวะสุขภาพของบุคคล จึงจำเปนจะตองใหความสำคัญตอการมี วิถีชีวิตที่เหมาะสมหรือ
เพ่ือการมีสุขภาพดี ซ่ึงนอกจากจะชวยปองกันโรคไมใหติดตอไรเชื้อแลวยังเปนการชวยใหการดแูลผูปวยโรคไมติดตอ
ไรเชื้อใหสามารถหายจากโรคหรือปองกันโรคแทรกซอนได นอกจากน้ีวิถีชีวิตจะเก่ียวของกับกิจกรรมปฏิบัติเก่ียวกับ
การใชเวลาวาง งานอดิเรก กีฬาที่ชอบเลนหรือชอบดู รายการโทรทัศนที่ชอบดู หนังสือที่ชอบอาน เปนตน ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอการวางแผนกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานสุขภาพ สาธารณสุข และงานดานอื่นๆ เชน การตลาด 
(Lifestyle Marketing) ตองใหความสำคัญตอการมีวิถีชีวิตที ่เหมาะสมหรือเพื่อการมีสุขภาพดี เปนตน แตใน
เอกสารน้ีจะกลาวถึงเฉพาะวิถีชีวิตที่เกี่ยวของโดยตรงกับสุขภาพ โดยเฉพาะโรคติดตอ ไรเชื้อ (NCDs) ที่กำลังเปน
ปญหาของประชากรโลกในปจจุบัน 
 
วิถีชีวิต พฤติกรรม และสุขภาพ 

วิถีชีวิต/ วิถีการดำรงชีวิต ลีลาชีวิต การดำเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรม ท่ีบุคคล
ควรปฏิบัติจนเปนนิสัย ซึ่งเปนผลจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมตลอดจนคุณลักษณะของบุคคลที่ทำให
บุคคลปฏิบัติจนเปนนิสัยน้ันๆ และวิถีชีวิตน้ีจะสงผลใหเกิดสภาวะสุขภาพขึ้นอยูกับลักษณะของวิถีชีวิตน้ันๆ วาจะ
สงเสริมใหเกิดสภาวะสุขภาพทางบวกหรือลบอยางไรก็ตาม สถานะสุขภาพยังเปนผลจากปจจัยท่ีเก่ียวของอีกหลาย
ปจจัย เชน สิ่งแวดลอมในการดำรงชีวิต สิ่งแวดลอมทางกายภาพ บริการสุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพ เปนตน 

พฤติกรรม (Behavior) โดยทั ่วไปเมื ่อกลาวถึงคำวา “พฤติกรรม” (Behavior) จะหมายถึงการปฏิบัติ 
(Action) ของบุคคลที่สามารถสังเกตเห็นไดโดยตาเปลา เชน การเดิน การพูด การรับประทานอาหาร การสูบบุหร่ี 
การนอนหลับ เปนตน ซ่ึงพฤติกรรมจะมีท้ังพฤตกิรรมท่ีพึงประสงค (Desirable Behaviors) หรือพฤติกรรมท่ีเปนบวก
ท่ีสงผลดีตอสุขภาพ และพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค (Undesirable Behaviors) หรือพฤติกรรมท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ 
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แนวคิดเกี่ยวกับ “พฤติกรรม” ตามหลักจิตวิทยาอธิบายความหมายของคำวาพฤติกรรมวาครอบคลุม
พฤติกรรมท้ังภายในและภายนอก (covert and overt behaviors) พฤติกรรมภายในหมายถึง ความคดิ ความรูสึก 
ทัศนคติ คานิยม ฯลฯ ซ่ึงสังเกตไมไดแตสามารถวัดไดโดยใชเคร่ืองมือทางจิตวิทยา และพฤติกรรมภายนอก หมายถงึ
การกระทำของบุคคลท่ีสามารถสังเกตเห็นดวยตาเปลา ดังท่ีไดอธิบายมาแลวและสามารถประเมินไดวาสิ่งท่ีปฏิบัติ
นั้นสงเสริมหรือเสริมสรางสุขภาพหรือไมหรือเสี่ยงตอการมีสุขภาพไมดีหรือเสี่ยงตอการเกิดโรค เชน การสูบบุหร่ี 
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การรับประทานอาหารท่ีมีรสหวาน มัน หรือเค็ม เปนตน ซ่ึงเปนพฤติกรรมเสี่ยงหรือ
ปจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรม (Behavioral Risk Factors) เปนตน อยางไรก็ตามแนวคิดหรือความหมายของคำวา 
“พฤติกรรม” แตกตางกันไปตามแนวคิดและทฤษฎพ้ืีนฐานท่ีบคุคลน้ันๆ เชื่อและอาจจะใชคำท่ีแตกตางกันไปท้ังๆ ท่ี
ความหมายและลักษณะเปนสิ่งเดียวกัน เชน ในดานการศึกษา นักการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงชาวอเมริกันไดสรางทฤษฎี
การเรียนรู ด านการศึกษา (Educational Learning Theory) ซึ ่งมีอิทธิพลอยางมากตอการจัดการศึกษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลก รวมถึงการจัดการศึกษาหรือกิจกรรมเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในดานอ่ืนๆ เชน
ดานสาธารณสุขเปนตน Bloom ไดสรางอนุกรมวิธาน (Taxonomy) เกี่ยวกับวัตถุประสงคการศึกษา เรียกวา 
Bloom's taxonomy ซ่ึงจัดแบงชนิดของวัตถปุระสงคการศึกษา (การเรียนรู) ออกเปนประเภทท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ี
ครูหรือผูจัดการศึกษา (ซึ่งอาจจะเปนนักวิชาการสุขศึกษาหรือนักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบดานการจัด
การศึกษาใหกับผูปวยหรือประชาชนกลุมเปาหมาย) ไดจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหเกิดการเรียนรูประเภทสำคัญ 3 
ประเภทคือ 1) ดานปญญา/ความคิด (Cognitive domain/knowledge-based); 2) ดานความรูสึก ทัศนคติ/คานยิม 
(Affective domain/emotion-based); และ3) ดานการปฏิบัติ (Psychomotor domain/action-based) จะเห็น
วาแนวคิดของพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ (Action) ที่กลาวไวขางตนตรงกับ Psychomotor domain ของ 
Bloom's Taxonomy แนวคิดเก่ียวกับ Cognitive domain ไดนำเสนอในป ค.ศ.1965 แนวคิดเก่ียวกับ Affective 
domain ไดนำเสนอในป ค.ศ.19641,2 และแนวคิดเกี่ยวกับ Cognitive domain ที่ปรับปรุงใหมไดนำเสนอในป 
ค.ศ.2001 ซึ ่งไดเพิ ่มทักษะดานความคิดริเริ ่มสรางสรรค (Creativity) แทนที ่ทักษะการสังเคราะห (synthesis)          
เดิม3 ภาพเปรียบเทียบ Cognitive domain กอน – หลัง  

ตามแนวคิดของ Bloom's Taxonomy คำวา Cognition (ซึ่งในประเทศไทยจะเปนที่รูจักในคำวา "ความรู") 
น้ันจะหมายถึงทักษะความสามารถของผูเรียนในการใชความคิด ทักษะความสามารถทางสติปญญา (Intelligence 
abilities) ซึ่งเปนการเนนทักษะ (Skills) มากกวาเนื้อหาเนื้อหาเปนเพียงพาหะ (vessels) เพื่อสอนทักษะที่จะ
นำไปสูการคิดแกปญหาสรางสิ่งใหมขึ้นมา ซึ่งความสามารถเหลานั้นไดแก การคิดวิเคราะห (Analysis) การประเมิน 
(Evaluation) การสังเคราะห (synthesis) และการริเริ่มสรางสรรค (Creation) แนวคิดของทักษะทางดานสติปญญา   
น้ีปจจุบันก็นำมาประยุกตใชในการพัฒนาทักษะดานความรอบรูสุขภาพ (Health literacy) ซ่ึงคาดหวังวาทักษะความ
รอบรูสุขภาพจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการปฏิบัติของประชาชนในการใชบริการสุขภาพ การดูแล
สุขภาพตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บปวยไดอยางถูกตอง4,5 
(Nutbeam, กระทรวงสาธารณสุข) 

ทักษะความสามารถดานสติปญญาดงักลาวขางบนสามารถสรางใหเกิดขึน้ได สามารถวัดและประเมินผลได 
และก็ถือวาทักษะความสามารถเหลานี ้เปนพฤติกรรมประเภทหนึ ่งที ่จำเปนจะตองพัฒนาขึ ้นในประชากร
กลุมเปาหมายของเราในงานสาธารณสุขทางดานการสรางเสริมสุขภาพ (Health promotion) การปองกันโรค 
(Disease Prevention) การรักษา (Curation) และการฟนฟูสภาพ (Rehabilitation) 

ตามแนวคิดของ Bloom เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดจากแนวคิดพื้นฐานที่วา “การเรียนรู
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานความรู / ความคิด, ทาที /ความรูสึก และการปฏิบัติ” ดังนั้นในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูหรือในการวางแผนการสอนซึ่งจำเปนจะตองมีวัตถุประสงคการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน
ประกอบดวยพฤติกรรม 3 ดานดังกลาว สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู  (Learning Activities) ใหเกิดตาม
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วัตถุประสงคท่ีตั้งไวและสามารถวัดไดวาผูเรียนเกิดการเรียนรูคือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานตางๆ ตามท่ีระบุไวใน
วัตถุประสงค แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของ Bloom นี้ ไดถูกนำมาใชอยางแพรหลายในวง
การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศตางๆ ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยและวงการ "การสุขศึกษา" ในงาน
สาธารณสุขไดประยุกตแนวคิดนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานสขุภาพของประชาชนในสถานที่ตางๆ เชน 
สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสถานประกอบการ และงานสาธารณสุขในชุมชน โดยเฉพาะงาน สาธารณสุข 
ไดนำแนวคิดของ Bloom มาใชในการวางแผนโครงการ การนำแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล รวมถึงการ
ศึกษาวิจัยดานสุขภาพ / สาธารณสุข และจะเปนที่รู จักในชื่อ “ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ (Knowledge – 
Attitude – Practice) หรือเรียกสั้นๆวา "K A P" และไดใหคำนิยามของพฤติกรรม 3 พฤติกรรมนี้แตกตางกันไป
แลวแตบุคคลแตก็ยังไมครอบคลุมแนวคดิท่ีแทจริงของ Bloom เพียงพอ นักวิจัยบางทานอาจจะใหคำนิยามของคำวา 
"ความรู" ตามทักษะตนๆ ของความหมายของคำวา “Cognition” เชน "การรู” (Knowing) ซึ่งจะเนนเนื้อหาของ
ขอมูลแตจะไมใชการวิเคราะห การสังเคราะห หรือประเมินผล ซ่ึงเปนทักษะดานการคิดท่ีจำเปนตอการนำไปสูการ
ปฏิบัติ หรือ ไมปฏิบัติ อน่ึงการวัดพฤติกรรมการปฏิบัติก็เชนเดียวกัน อาจจะเนนการใหผูตอบตอบคำถามการปฏบิตัิ
โดยตอบแบบสอบถาม ซึ่งอาจจะไมใชพฤติกรรมการปฏิบัติที่แทจริง ประเด็นการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมดาน
สุขภาพท้ัง 3 องคประกอบน้ี ยังเปนสิ่งท่ีนักวิจัยของประเทศไทยตองศกึษาคนควาและพัฒนาเคร่ืองมือวัดใหถกูตอง
เหมาะสม เชื่อถือได รวมถึงวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท้ัง 3 อยางน้ี 

อยางไรก็ตามแนวคิดเก่ียวกับ "พฤติกรรมสุขภาพ" ไดมีการพัฒนามากขึ้นเร่ือยมาและนักพฤติกรรมศาสตร
ไดเสนอทฤษฎีและรูปแบบ (Model) เพ่ืออธิบายลักษณะ การเกิด การสราง และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน เชน แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model)6 ทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรค 
(Protection Motivation Theory : PMT)7 ทฤษฎีการกระทำดวยเหตผุล (Theory of Reasoned Action : TRA)8 

PRECEDE Framework, PRECEDE/PROCEED Framework9, ทฤษฎีปญญาเชิงสังคม (Social Cognitive Theory)10, 
Trans theoretical Model/stages of Change11 เปนตน ซึ ่งในแตละทฤษฎีหรือแนวคิดก็จะอธิบายตัวแปร              
ที่แตกตางกันที่จะมีผลตอการเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติที่เหมาะสมในการแกปญหาสุขภาพของกลุมตัวอยางตางๆ   
ซ่ึงโดยรวมแลวจากทฤษฎีตางๆ จะกลาวถึงตัวแปรท่ีจะมีผลตอการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีถูกตอง (หรือท่ีจะชวยใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม) ดังน้ี :  

- ความรู  - ความพึงพอใจ 
- ทัศนคติ  - ความสนใจ 
- ความเชื่อ  - แรงจูงใจ 
- คานิยม  - กฎระเบียบทางสังคม  
- การรับรู  - บริการสุขภาพ 
- ความตั้งใจจะปฏิบัติ  - นโยบายสาธารณะ ฯลฯ 
 

สุขภาพ (Health) 
ปจจุบันอาจไดยินคำหลายๆ คำที่มีความหมายเกี่ยวของกับสุขภาพ เชน “สุขภาวะ”, สุขภาพเชิงบวก 

(Positive health) สุขภาพเชิญลบ (Negative health), ความสุข (Happiness) ซ่ึง 3 คำสุดทายเปนแนวคิดของกลุม
นักวิชาการดานจิตวิทยาที่เนนจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) ซึ่งหมายถึง "การศึกษาดานวิทยาศาสตร
เกี ่ยวกับการทำใหชีวิตที ่เปนอยู มีคุณคา” (The scientific study of what makes life worth living)13 ผูนำทาง
ความคิดของจิตวิทยาเชิงบวก คือ Martin Seligman ซ่ึงกลุมนักจิตวิทยาเชิงบวกไดศึกษาทำความเขาใจ อธิบาย และ
บริหารจัดการพฤติกรรมของมนุษยซ่ึงซับซอน ไดอยางด ีอันจะชวยใหมนุษยมีแรงจูงใจทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
มีสมาธิ มองโลกในแงด ีเกิดความสุข มีความหวัง มีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น สิ่งเหลานี้จะนำไปสูการมสุีขภาพดี

226

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



หรือมีสภาวะสมบูรณทางสุขภาพหรือสุขภาวะ (Wellbeing) เกิดความสุข ประกอบกิจกรรมตางๆ ไดอยางราบร่ืน        
เกิดความเขมแข็ง ฉลาด มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการที่นำไปสูสิ่งใหมๆ ที่ดีกวาเปนตน14 แนวคิดเกี่ยวกับ
สภาวะสมบูรณทางสุขภาพหรือสุขภาวะน้ีสอดคลองกับแนวคดิทางดานสุขภาพ (Health) ซ่ึงใหคำจำกัดความโดยองคการ
อนามัยโลก (World Health Organization) วาตั้งแตป ค.ศ.1948 (พ.ศ. 2491) สุขภาพ เปนสภาวะของความสมบรูณของ
รางกาย จิตใจ และสังคม ไมใชเพียงแตการไมมีโรคและไมทุพพลภาพเทานั ้น “Health is a state of complete 
physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity.”15  

จะเห็นวาปจจุบันแนวคิดเก่ียวกับ “สุขภาพ” หรือ “สุขภาวะ” ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามการพัฒนา
ดานสังคมและสิ่งแวดลอมตางๆ รวมทั้งความเจริญดานเทคโนโลยี ทำใหมุมมองเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนไปเชน            
ในสมัยโบราณซ่ึงมีปญหาโรคภัยไขเจ็บคนท่ีมีสุขภาพดีคือคนท่ีมีชีวิตรอดจากโรคตางๆ ท่ีเกิดขึ้นและตอจากน้ันก็มา
สูแนวคิดท่ีเนนความสามารถทางบุคคลในการปฏิบัตกิิจวัตรประจำวัน จนปจจุบันไดเนนการมีความสุข (Happiness) 
ตามแนวคิดของกลุมจิตวิทยาเชิงบวกท่ีเนนสุขภาพเชิงบวก (Positive health) ดังไดกลาวมาแลว และไดมีการเพ่ิม
สภาวะความสมบูรณดานจิตวิญญาณ (spiritual) ในคำนิยามของ “สุขภาพ” ดวย 

ไดมีกลุมบุคคล/กลุมนักวิชาการ/องคกร เสนอแนวคิดเพ่ือปรับปรุงความหมายของคำวา “สุขภาพ” เพ่ือให
สอดคลองและเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีมีผลตอสุขภาพของประชาชนตัวอยางเชน แนวคิดท่ีวาคำ
นิยามของคำวา “สุขภาพ” ควรครอบคลุม “ความสามารถที่จะบริหารจัดการความเครียดหรือสิ่งที่กอใหเกิด
ความเครียด (Stressors)”16 “สุขภาพ หมายถึง แนวคิดดานบวกที่เนนความสามารถที่จะไดมาซึ่งทรัพยากรทาง
สังคม ทรัพยากรสวนบุคคล และทรัพยากรดานกายภาพ”16 เปนตน ในวันอนามัยโลก (World Health Day)           
เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2019 (พ.ศ.2562) Middleton Co, Chief Clinical Advisor and General Practitioner17 
ไดกลาววา คำนิยามของคำวา “สุขภาพ” ที่ใหไวโดยองคการอนามัยโลกควรจะเปลี่ยนไดแลวในป พ.ศ.2561 น้ี           
ซึ ่งควรจะเนนการมีความสัมพันธเชิงบวกกับสิ ่งแวดลอมของโลกที ่กำลังเปลี ่ยนแปลง ถึงแมวานวัตกรรมดาน
วิทยาศาสตรและการรักษาพยาบาลจะชวยบรรเทาการเจ็บปวย การรักษา และการเพิ่มคุณภาพของผลลัพธทาง
สุขภาพ แตปญหาดานโรค ไมติดตอเร้ือรังเกิดขึน้มากมาย เปนตนวา โรคเบาหวาน หลงลืม โรคหัวใจ โรคอวน เปนตน 
ซ่ึงโรคเหลาน้ีลวนเกิดจากการมีพฤติกรรมคำท่ีไมถูกตองเก่ียวกับการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิต (Lifestyle) และโรคไร
เชื้อเร้ือรังเหลาน้ีสามารถปองกันไดและบางรายสามารถรักษาใหหายขาดไดโดยการปรับเปลี่ยนนิสัยในชีวิตประจำวัน 

นอกจากน้ีนักวิชาการบางทานยังเสนอใหคำนิยามของคำวาสุขภาพครอบคลุม “ความรูสึกเหงา” (Loneliness) 
เพราะสภาพจิตใจเก่ียวกับความเหงาน้ีเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญท่ีมีผลตอสุขภาพดานจิตใจหรือสุขภาวะดานจิตใจซ่ึงขอมูล
เชิงประจักษมีมากขึ้นทุกวันที่แสดงวาปจจัยเรื่องนี้เปนสาเหตุของการเสียชีวิตกอนวัยอันควร (Premature death) 
มากกวาการสูบบุหร่ี หรือ โรคอวน และกอใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease) รวมถึงความจำเสื่อม
และอาการการหลงลืม ซ่ึงถือวาความรูสึกวาเหวน้ีเปนประเด็นสำคัญดานสาธารณสุขประเด็นหน่ึงในปจจุบันของหลายๆ 
ประเทศ เชน อังกฤษ ออสเตรเลียปญหาดานน้ีนับวันจะเพ่ิมขึน้เร่ือย  ๆโดยเฉพาะปจจุบันท่ีสังคมสวนใหญของโลกไดเปน
สังคมผูสูงอายุและผูสูงอายุเปนจำนวนมากจะอยูโดดเดี่ยว อยางไรก็ตามปญหาสุขภาพดานโรคไมติดตอไรเชื้อน้ีสามารถ
ปองกันไดและปจเจกบุคคลควรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตท่ีไมถูกตองใหถูกตองและสงเสริมสุขภาพได17 
 

คำนิยามของคำวา “Wellbeing” 
จากคำจำกัดความขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับสุขภาพ (Health) ที่กลาวมาและไดใชคำวา “State of 

complete physical mental and social well-being” ผูอานควรจะไดทำความเขาใจเกี่ยวกบัความหมายของคำ
วา “Well-being” หรือ “Wellbeing” ตามคำจำกัดความของ “Wellbeing” “The state of being comfortable 
healthy or happy.” (สภาวะของความสบาย ความอบอุ นสุขภาพดี หรือความสุข) ซึ ่งจะเห็นวาคำอธิบายน้ี
สอดคลองกับคำวา “Wellbeing” ท่ีใชอธิบายความหมายของคำวาสุขภาพท่ีใหไวโดยองคการอนามัยโลก 
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ดังไดกลาวมาแลววาแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวกไดเกิดขึ้นโดยผูนำความคดิของจิตวิทยาเชิงบวกคือ Seligman 
ดังไดกลาวมาแลว และไดเสนอทฤษฎีความสขุ (New Theory of Wellbeing) ท่ีเนนปจจัย 5 ปจจัยท่ีทำใหบุคคล
เกิดสภาวะของความสุขหรือสุขภาวะอันไดแก 1) การมีอารมณดานบวก (Positive emotions) 2) การมีความ
ผูกพันหรือสวนรวมอยางเต็มท่ี (Engagement) ; 3) การมีความสัมพันธเชิงบวก (Positive Relationship) ; 4) การ
ไดทำในสิ่งที่มีความหมายตอชีวิต (Meaning) และ 5) ความรูสึกประสบผลสำเร็จ (Achievement) ซึ่งจะเห็นวา
ทฤษฎีของความสุขนี ้เนนทางดานจิตใจอันไดแก ความรู สึก อารมณ การมีความสัมพันธกับบุคคลอื ่น สังคม 
สิ่งแวดลอม รวมถึงการไดกระทำในสิ่งที่นำความรูสึกที่ดีมาสูตนเอง สิ่งที่ตนเองใหความหมายหรือใหความสำคัญ
และความรู สึกวาตนเองประสบความสำเร็จ แนวคิดเกี่ยวกับความสุขนี้จะคลายกับแนวคิดดานสุขภาพดาน          
“สุขภาวะทางดานจิตใจและอารมณ” แตก็ครอบคลุมองคประกอบอ่ืนๆ มากกวาน้ันและทำใหความหมายของคำวา 
“สุขภาพ”หรือ “สุขภาวะ” เดิมมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
ตัวกำหนดของสุขภาพและการเกิดโรค (Determinants of Health and Diseases)  

จากขอมูลท่ีนำเสนอขางบนเก่ียวกับวิถีชีวิตพฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพหรือสุขภาวะและความสุข ตางก็
มีความสัมพันธเก่ียวของกันหากมีความผิดปกติของวิถีการดำเนินชีวิตซ่ึงหมายความวามีการปฏิบัติท่ีไมถูกตองหรือ
ปฏิบัติในดานท่ีจะเสี่ยงตอการเกิดความผิดปกติทางดานรางกายก็จะเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรค หรือมีความเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะเสี่ยงดานชีววิทยา (Biological risk factors) เชนภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะน้ำตาลในเลอืดสูง 
ภาวะความดันในเลือดสูง เปนตน ซึ่งจะเปนภาวะที่กอใหเกิดโรคไรเชื้อเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดันในเลือดสูง 
โรคหลอดเลือดหัวใจ เปนตน นอกจากน้ีการเกิดสุขภาพหรือการมีสุขภาพดีของประชาชนน้ันยังเก่ียวของสัมพันธกับ
ปจจัยอ่ืนๆ อีกมากในสิ่งแวดลอมเปนตนวา สิ่งแวดลอมทางสังคมและจิตใจ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ บริการสุขภาพ 
คุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ฯลฯ ซ่ึงปฏิสัมพันธขององคประกอบท้ังหมดน้ีสงผลตอสถานะสุขภาพของบุคคล
ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ปฏิสัมพันธระหวางวิถีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
แหลงที่มา : L.W. Green and M.W. Kreuter (1999). Health Promotion Planning : 

An Educational and Ecological Approach. California : Mayfield Publishing Company: 143 
 

รูปแบบของพฤติกรรม ภาวะความเปนอยู ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

ส่ิงแวดลอมดาน
บริการสุขภาพ 

ภาวะสุขภาพ 
• การเจ็บปวย 
• การตาย 
• สุขภาวะ 

 

คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล 

(เชน อายุ เช้ือชาติ เพศ) 

ส่ิงแวดลอมทางสังคม 
และวิถีชีวิต 

คณุลักษณะสวนบุคคล 

เครือขายทางสังคม 

วัฒนธรรม ประวัติครอบครัว 

การศึกษา อาชีพ Income 

พฤติกรรม 
การดูแลตนเอง 

ปจจัยเส่ียงของการเกิดโรค 
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วิถีชีวิตและโรคไมติดตอไรเช้ือ (Lifestyle and non-communicable diseases) 
พฤติกรรมสุขภาพ (Health behavior) ที่ไมถูกตองสงผลตอการตายดวยโรคไมติดตอไรเชื้อหรือการตาย

กอนวัยอันควรหรือท่ีเรียกวา Premature death เกือบรอยละ 40 ของประชากรโลก และพฤติกรรมเหลาน้ีมาจาก
วิถีชีวิตของประชาชน เชน การรับประทานอาหารท่ีไมเหมาะสม การสูบบุหร่ี การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การขาด
การออกกำลังกาย ความเครียด วิถีชีวิตเหลาน้ีกอใหเกิดปญหาสุขภาพมากมายของประชากรโลกรวมถึงประเทศไทย
ดวย แนวคิดพ้ืนฐานในการปองกันโรคติดตอไรเชื้อคือการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตท่ัวไป และการปองกันและ
ควบคุมโรค องคการอนามัยโลกไดระบุปจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไมติดตอไรเชื้อดังน้ี 
ปจจัยเส่ียงหลักเชิงพฤติกรรม (Major Behavioral Risk Factors)  

- การบริโภคยาสูบ (Tobacco Use) 
- การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (Harmful alcohol consumption)  
- การบริโภคอาหารที่ไมสงเสริมสุขภาพ (รับประทานผักและผลไมในปริมาณนอยรับประทานอาหาร

ไขมันและเกลือสูง) (Unhealthy Diet Low fruit and vegetables consumption, diet high in fat and salt)  
- การมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ 

ปจจัยเส่ียงหลักทางชีวภาพ (Major Biological Risk Factors) 
- ภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอวน (Overweight and obesity)  
- ความดันโลหิตสูง (Raised blood pressure) 
- น้ำตาลในเลือดสูง (Raised blood sugar) 
- ไขมันในเลือดผิดปกติรวมถึงระดับคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง 
ปจจัยเสี่ยงเหลาน้ีท้ังปจจัยเสี่ยงเดีย่วและปจจัยเสี่ยงรวมเปนสาเหตุสำคญัทำใหเกิดโรคเร้ือรัง ท่ีเปนสาเหตตุนๆ 

ของการตายของประชากรโลกในปจจุบันเชนโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ปจจัยเส่ียงที่เปนสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease) 
ปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับพฤตกิรรม 

(Non-behavioral factors) 
ปจจัยเส่ียงเชิงพฤติกรรม 

(Behavioral risk factors) 
ปจจัยเส่ียงเชิงชีวภาพ 

(Biological risk factors) 
• เพศ 
• อายุ 
• ประวัติครอบครัว 
• โรคเบาหวาน 
 

• การสูบบุหร่ี 
• การรับประทานอาหารไขมันสูง 
• การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  
ในปริมาณท่ีมากเกินไป 
• การขาดกิจกรรมทางกาย 
(Sedentary)  

• ความดันโลหิตสูง 
• คลอเลสเตอรอลในเลือดสูง 
• ภาวะความเครียด 
• ภาวะอวน 

ผลการศึกษาวิจัยชี้ใหเห็นถึงผลของพฤตกิรรมตอการเกิดโรคเร้ือรังตางๆ หลายโรค และโรคหน่ึง ก็เกิดจาก
พฤติกรรมท่ีไมถูกตองหลายพฤติกรรม เชน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ พบวาการบริโภคน้ำตาลมากจะทำใหเกิดภาวะ
อวนหรือโรคอวน และจะมีความเสี่ยง 2 เทาตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และถาบุคคลน้ันสูบบุหร่ีดวยจะยิ่ง
เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น อนึ่งความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะมีมากขึ้นตามจำนวนปจจัยเสี่ยงท่ี
บุคคลน้ันมี18 

วิถีชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาพ (Healthy lifestyle) ไมเพียงแตปองกันการเกิดโรคไมติดตอเร้ือรังเทาน้ัน แตยัง
ชวยใหผูที่มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคไรเชื้อเรื้อรังลดความเสี่ยงใหนอยลงหรือไมเกิดโรคนั้นเชน กรณีปองกันผูมี         
โรคความดันโลหิตสูงไมใหเกิดโรคเสนเลือดในสมองแตก (Cerebrovascular disease Stroke) พบขอมูลตอไปน้ี 
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บุคคลท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงจะมีโอกาสท่ีจะมีเสนเลือดแตกในสมอง 8 เทาของบุคคลท่ีมีความดันโลหิต 
ปกติและการมีความดันโลหิตสูงจะมีปจจัยเสี่ยงตอไปน้ี 
• บุคคลจะมีความเสี่ยงตอการเสนเลือดในสมองแตก (Stroke) หากมีปจจัยเสี่ยงตอไปน้ี 

- ระดับคลอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดในเลือดสูง 
- สูบบุหร่ี 
- เปนโรคอวน 
- เปนโรคเบาหวาน 
- ขาดกิจกรรมทางกาย 
ที่จริงแลวปจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแตกในสมองเปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 

เพราะท้ังสองโลกน้ีมีสาเหตุมาจากการทำลายของเสนเลือดแดงท่ีนำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลลตางๆของรางกาย 
• โรคหลอดเลือดในสมองแตกสามารถปองกันไดถาบุคคลดำเนินวิถีการดำรงชีวิตท่ีเหมาะสมในชวงท่ีมีชีวิตเยาววัย 
• สำหรับผูปวยท่ีปวยเปนโรคหลอดเลือดสมองแตกพบขอมูลตอไปน้ี 

- วิถีชีวิตท่ีชวยปองกันโรคหลอดเลือดสมองแตกจะชวยใหผูปวยฟนจากการเจ็บปวยและปองกันการเกิดโรคซ้ำ 
(Recurrent stroke) 

- ผนังหลอดเลือดแดงท่ีหนาขึ้นและเสนเลือดตีบจะคอยๆ ขยายขึ้นจากการรับประทานอาหารท่ีมีไขมันต่ำ 
อาหารประเภทผักเปนสวนมากอยางสม่ำเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตนเองเพื่อสงเสริมสุขภาพดานอื่นๆ เชน การมี
กิจกรรมทางรางกาย การไมสูบบุหร่ี การรูจักบริหารจัดการความเครียด เปนตน 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานวิถีชีวิตดังกลาวขางบนถือวาเปนความรับผิดชอบเบื้องตนของทุกๆคน ไมใช
เปนหนาท่ีของแพทยพยาบาลโรงพยาบาลยารักษาโรคหรือการผาตัดฯลฯ บุคคลสามารถปฏิบัติอยางคอยเปนคอย
ไปทีละขั้นตอน สม่ำเสมอ อยางอดทน และใหความสนใจอยางเต็มท่ี มีแรงจูงใจ มีเปาหมาย สิ่งเหลานี้จะทำให
สามารถบรรลุเปาหมายการมีวิถีชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาพได 
วิธีการที่จะชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต (Lifestyle Intervention) 

ดังไดกลาวมาแลววาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถเกิดขึ้นไดจากความตั้งใจของบุคคล แตอยางไรก็ตาม
บุคคลก็ยังตองการความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนๆ หากจะตองการเปลี่ยนแปลงท่ีถูกตองเหมาะสมและเกิดขึ้นอยางถาวร
จนเปนนิสัยของบุคคล หากจะพิจารณาแนวคิดทฤษฎีทางดานพฤติกรรมประสาทจะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลน้ันอาจจะเกิดไดโดยตัวบุคคลเอง แตหากจะใหการเปลี่ยนแปลงน้ันเกิดขึ้นไดเร็วและถูกตองก็จำเปนจะตอง
อาศัยความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนๆ ท้ังในดานวิชาการท่ีถูกตอง การปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม การใหการเสริมแรงท่ีจะ
ชวยใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงเกิดขึ ้นไดจริงและทันทวงที ทันกับสถานการณที่เปนปญหาเชน จากเจาหนาที่ทาง
การแพทยและสาธารณสุข จากสมาชิกในครอบครัว จากเพ่ือนฝูง เพ่ือนบาน ผูปวยท่ีมีปญหาเหมือนกัน (เชนโครงการ
เพ่ือนชวยเพ่ือน) จากนโยบายของรัฐท่ีเอ้ือตอการเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง เปนตน 

ไดมีโครงการ/กิจกรรม/วิธีการ เพื่อชวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลหรือผูปวยเกี่ยวกับวิถีชวิีต          
ซ่ึงอาจจะเรียกโครงการกิจกรรมวิธีการเหลาน้ันวา “Lifestyle Intervention” ในหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย 
ในสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาล ในโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการอ่ืนๆ ท่ีมีบุคลากรเจาหนาท่ีทำงานหรือ
ประกอบกิจการเชน โรงงาน โรงเรียน เปนตน ซึ่งแนวทางการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนั้นนอกจากจะเพื่อการสงเสริม
สุขภาพแลวยังเพ่ือการปองกันโรคไรเชื้อเร้ือรังและการชวยใหผูปวยโรคเร้ือรังเหลาน้ันสามารถอยูไดกับโรคเหลาน้ัน
และปองกันโรคแทรกซอนอีกดวย 
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การแพทยวิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) 
การแพทยวิถีชีวิต เปนการแพทยที่เนนการสรางพลัง (Empower) ใหกับผู ปวยเพื ่อการปองกันโรค            

การรักษาโรค หรือแมแตการเปลี่ยนโรคเรื ้อรังที่เปนอยู ใหหายเปนปกติหรือเพิ่มภูมิคุมกันโรคใหกับผูป วยได 
การแพทยวิถีชีวิตหรือการรักษาเยียวยาเชิงวิถีชีวิตเก่ียวของกับการชวยใหผูปวยมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติเก่ียวกับการ
เลือกรับประทานอาหารท่ีถูกตองเหมาะสม การบริหารจัดการความเครียด การหลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด นอนให
เพียงพอ และการไดรับการสนับสนุนทางจิตใจจากบุคคลรอบขาง และเพื่อนๆ สิ่งเหลานี้เปรียบเสมือน “ยา”           
ที่แพทยสั่ง ซึ่งจะมีพลังมหาศาลอันจะนำไปสูการมีสุขภาวะ (Wellbeing) โดย “ไมตองใชยา” สุขภาพที่ดีหรือสุข
ภาวะเปนสิ่งท่ีตัวเราสามารถควบคุมไดหากมีความตั้งใจจริงและปฏิบัติอยางมีระเบียบวินัยสามารถบริหารจัดการให
เปนไปตามเปาหมายไดวิธีการท่ีจะควบคุมตนเองไดน้ันมีวิธีการดังแสดงในภาพท่ี 2 คือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การแพทยวถิีชีวติเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 

การแพทยวิถีชีวิต 
(Lifestyle Medicine) 

เนน 6 ประเด็น 
ในการสรางเสรมิสุขภาพ 

 

สรางและคงไวซ่ึง
ปฏิสัมพันธที่ดี 

การบริหาร
จัดการ

ความเครยีด 

การหยุดสูบบุหรี่ 

การปรับปรุงการ
นอนหลับ 

การรับประทาน
อาหารเพื่อ
สุขภาพ 

การเพิ่มกิจกรรม
ทางกาย 
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1) การรับประทานอาหาร (Healthful Eating) การรับประทานอาหารท่ีเนนพืชเปนหลัก (Whole , plant 
- based foods) ซึ่งพืชจะประกอบดวยเสนใย คุณคาดานโภชนาการ ซึ่งจะชวยสรางเสริมสุขภาพและปองกนัโรค 
อาหารเหลาน้ีไดแก ผัก ผลไม ถั่วชนิดตางๆ ถั่วเมล็ดแหง ผลไมเปลือกแข็ง เมล็ด (seeds) เปนตน  

2) การออกกำลังกายอยางเปนประจำและสม่ำเสมอ การมีกิจกรรมทางกายเปนประจำและสม่ำเสมอเชน 
การเดินการทำสวน การบริหารรางกายโดยการวิดพื้น การยืดเสน (stretching) หรือวิธีอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพ
รางกายและอายุ เปนตน  

3) การนอนหลับ (Sleep) การนอนไมหลับ การอดนอน หรือนอนไมเต็มท่ี หลับๆตื่นๆ จะทำใหรางกายไม
สามารถมีพลัง หากเจ็บปวยก็จะหายชาและขัดขวางการสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย หากปวยเปนโรคเรื้อรงัอยูก็
อาจทำใหมีอาการมากขึ้น การแพทยวิถีชีวิตจะกำหนดอาหารท่ีเหมาะสมสิ่งแวดลอมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพ่ือนำไปสูการนอนหลับเพ่ือสุขภาวะ  

4) การบริหารจัดการความเครียด (Develop Strategies to manage Stress) ภาวะความเครียดมีผลตอ
สุขภาพและผลลัพธการทำงานหรือผลผลิต (Productivity) รวมท้ังภาวะของความกังวลใจ ภาวะซึมเศรา ความอวน 
(Obesity) ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันโรคของรางกาย (Immune dysfunction) และการมีปญหาสุขภาพ 
การชวยใหผูปวยตระหนักถึงผลเสียของการมีความเครียดและการบริหารจัดการความเครียดที่ไมถูกตอง และ
แนวทางการบริหารจัดการความเครียดท่ีถูกตองจะชวยฟนฟูสงเสริมสุขภาวะไดอยางไร  

5) การไมสูบบุหร่ี (Cessation of Tobacco) จากการวิจัยพบวา การสูบบุหร่ีมีผลกอใหเกิดความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคมะเร็งหลายชนิด โรคหัวใจ และโรคถุงลมโปงพอง การหยุดสูบบุหรี่มีความสำคัญ ตอผูปวยในการฟนฟูสภาพ
การเจ็บปวย ซ่ึงมีโครงการงดสูบบุหร่ีท่ีมีประสิทธิภาพหากผูปวยใหความรวมมือและตั้งใจจริงจะสามารถเลิกบุหร่ีได  

6) สรางและคงไวซ่ึงความสัมพันธ (Eorm and Maintain Relationships) การมีเครือขาย/ การติดตอทาง
สังคม เปนสิ่งจำเปนและสำคัญตอการพัฒนาเสริมสรางอารมณของบุคคลรวมท้ังมีผลตอสุขภาพโดยรวม งานวิจัยได
แสดงใหเห็นวาการอยูโดดเดีย่วโดยไมมีความสัมพันธทางสังคมรวมถึงการมีภาวะเหงา (loneliness) มีความสัมพันธ
กับการเพิ่มขึ้นของการเสียชีวิต (Mortality) และการเจ็บปวย (Morbidity) โดยเฉพาะในกลุมผูปวยที่ไดรับการ
วินิจฉัยวาเปนโรคท่ีมีสาเหตุจากการดำเนินชีวิต/วิถีชีวิต (Lifestyle – related conditions) 

การแพทยวิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต จะใหความสนใจ
ทั้งดานการรักษาและการปองกันโรคเรื้อรังที่มีสาเหตุจากการมีวิถีชีวิตที่ไมถูกตอง ดังนั้นสิ่งที่แพทย “สั่งยา”               
ใหผูปวยเหลานี้ก็คือ การเนนใหผูปวยใหความสนใจใสใจและปฏิบัติอยางจริงจังกับปจจัยทั้ง 6 ปจจัยดังกลาว         
ซ่ึงหากทำไดจะเปนสิ่งท่ีมีพลังในการปองกัน การรักษา และการพลิกผันโรคเร้ือรัง ท่ีเปนอยูใหลดความรุนแรงและ
หายจากโรคเร้ือรังบางชนิดได 
การแพทยวิถีชีวิตมีหลักการสำคัญที่มีคุณคาย่ิง ดังน้ี 

1. ใหรางกายทำหนาท่ีปองกันโรคและบำบัดโรคท่ีเปนอยูดวยตัวของมันเองโดยการสงเสริมใหมีการเลือก
ปฏิบัติการดำเนินชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาพ 

2. จัดการศึกษาใหการแนะนำและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางเลือกท่ีสงเสริมสุขภาพ 
3. เนนขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร การบริหารจัดการความเครียด การนอนหลับ และ

การมีกิจกรรมดานรางกาย การออกกำลังกาย 
4. สนับสนุนใหผูปวยมีสวนรวมมากขึ้น 
5. ใหการรักษาตามสาเหตุท่ีทำใหเกิดโรคสาเหตุจากวิถีชีวิต 
6. ใชยาเพ่ือการรักษาเปนเพียงสิ่งท่ีเสริมรวมกับการรักษาโดยการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต 
7. ใหความสนใจตอสิ่งแวดลอมและบานท่ีอยูอาศัยของผูปวยโดยมีการติดตามเยี่ยมบานผูปวย 
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มีการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของการแพทยวิถีชีวิต ซ่ึงเปนกรณีศึกษาในผูปวยท่ีมีภาวะอวน 4 คน และมี
พฤติกรรมการปฏิบัติที่ไมสงเสริมสุขภาพ ผูปวยเหลาน้ีไดรับการดูแลรักษาโดยทีมงานการรักษา/การแพทยวถิชีีวิต    
ซ่ึงประกอบดวย แพทย (ไดรับการฝกอบรมดานการแพทยวิถีชีวิต : Lifestyle medicine physician) นักโภชนาการ 
(Licensed nutrition specialist) นักกายภาพบำบัด (Physical therapist) นักจิตวิทยา (Licensed mental health 
professional) และผูที่ใหคำแนะนำดานสุขภาวะ (Certified wellness coach) ผูปวยจำนวน 4 คน 2 คนปวยเปน
โรคเบาหวานและทั้ง 4 คน มีความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิต> 120/80 mmHg) หลังจากดำเนินกิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติดานวิถีชีวิตเปนเวลา 3 เดือน พบวา ผูปวยทั้ง 4 คน มีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ถูกตองเพิ่มขึ้นและเพิ่มการออกกำลังกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของไขมันในเลือดดีขึ้น รวมท้ัง
ระดับความดันโลหติ น้ำหนักลดลง รวมถึงระดบัคลอเลสเตอรอลลดลงดวยคาน้ำตาลสะสม HbA1c ลดลงจนเปนปกติ
และเมื ่อติดตามผลหลังจากนั ้น 9 เดือน ยังพบภาวะที ่ด ีขึ้นและพฤติกรรมการเปลี ่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูปวย           
ผลการศึกษาคร้ังน้ีชี้ใหเห็นถึงประโยชนท่ีไดจากการดำเนินกิจกรรมการรักษาวิถีชีวิตในลักษณะการทำงานเปนทีม19 

แพทยวิถีชีวิต (Lifestyle doctor) ไดรับการฝกอบรมดานการแพทยวิถีชีวิตที่มหาวิทยาลัยโลมา ลินดา 
คณะสาธารณสุขศาสตร (Loma Linda's School of Public Health) ไดรับปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ดานการแพทยวิถีชีวิต (MPH in Lifestyle Medicine) ไดรับการฝกเปนแพทยฝกหัดท่ี Institute of Lifestyle 
Medicine, Harvard Medical School and St Helena Center for Health นอกจากน้ียังไดรับการฝกอบรมในวิชา
ท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตหลายหลักสูตรและมีความรูประสบการณทักษะเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมรวมถึงทฤษฎี/
แนวคิดเกี่ยวกับ Trans theoretical model of change, social cognitive theory, และ Theory of Reasoned 
action. นอกจากกิจกรรมที่แพทยจัดใหที่คลินิกแพทย มีการติดตามเยี่ยมบานสอนเกี่ยวกับการเลือกรับประทาน
อาหารการออกกำลังกายโดยนักวิชาการดานโภชนาการโคชดานการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (wellness coach) 
ซ่ึงไดรับปริญญาโทดานการบริหารวิทยาศาสตรการกีฬา (Master of Science in Eithers and sports Management) 
ผูเชี่ยวชาญนี้ไดใชเทคนิควิธีการสรางภูมิคุมกันเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวา การตั้งเปาหมายโดยเทคนิค 
SMART : Specific., Measurable, Action oriented, realistic and time sensitive รวมถึงการฝกสติ (Mindfulness) 
และการประยุกตหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)  

ผลสำเร็จที ่เกิดจากการศึกษาครั ้งนี ้ชี ้ใหเห็นถึงความจำเปนและความสำคัญของการจัดทำรูปแบบ
การแพทยวิถีชีวิตแบบทีมน้ีอยางไรก็ตามการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติทางการแพทยแบบเดิมอาจจะทำไดยากเพราะ 
มีปญหา/อุปสรรคอีกมากมายซ่ึงจะรวมถึงทัศนคติของแพทยตอการสงเสริมวิถีชีวิตท่ีสงเสริมสุขภาพและความม่ันใจ
ในความสามารถของตนเองและปจจัยอ่ืนๆ อีกมากซ่ึงยังตองการการศึกษาวิจัย อีกมากในเร่ืองน้ี19 

สำหรับการประยุกตใชผลของการวิจัยดังกลาวในประเทศไทยผูเขียนมีความเห็นวาเปนสิ่งที่นาจะทำได 
และจะทำไดดีหากมีทีมงานที่มุงมั่นตั้งใจและนักสุขศึกษานาจะมีบทบาทในการเปน coach ไดดี ในการศึกษา
กรณีศึกษาดังกลาวไดใชโคชเกี ่ยวกับการดูแลสุขภาวะ (wellness coach) ซึ ่งนักศึกษาหรือ ผู ที ่ทำหนาที่ให
การศึกษา การจูงใจ รวมถึงการประยุกตใชหลักและแนวคิดจากทฤษฎีเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไมวา
จะทฤษฎีดานพฤติกรรมมาสาดสังคมศาสตรหรือทฤษฎีการเรียนรูหากนักศึกษาไดรับการฝกฝน/อบรม ดานนี้ให
เขมขนยิ่งขึ้นจะเปนการดียิ่งที่จะรวมดำเนินงานกับทีมเพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อปองกันควบคุมและรักษา
ผูปวยโรคไมติดตอเร้ือรัง (Non Communicable Chronic diseases) แนวคิดเก่ียวกับการแพทยวิถีชีวิตน้ีสอดคลอง
กับคำแนะนำที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองของผูปวยโรคเรื้อรังของ นายแพทยสันต ใจยอดศิลป 
เจาของเวลลเนสตเซ็นเตอรอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซ่ึงไดเนนการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิต
อยางจริงจัง/อยางสิ้นเชิง โดยใชตัวชี้วัดงายๆ 7 ตัวคือ 1) น้ำหนักตัว 2) ความดันโลหิต 3) ไขมันในเลือด 4) น้ำตาล
ในเลือด 5) จำนวนผักและผลไมท่ีกินตอวัน 6) จำนวนเวลาท่ีออกกำลังกายตอชั่วโมงและ 7) การสูบบุหร่ี และท่ีศูนย
สุขภาพมีการฝกอบรมในลักษณะหลักสูตรสั้นๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตรวมทั้งการฝกสติ 
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(Mindfulness) เพ่ือการบริหารจัดการความเครียดและการรักษาโรค (Mindfulness Based Treatment)นอกจากน้ี 
นายแพทยสันต ใจยอดศิลป ยังมีบทความตางๆ ท่ีประชาชนในสังคมออนไลนสามารถใชศึกษาและใชประโยชนจาก
บทความเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพเหลาน้ันอยางมากมายและสม่ำเสมอ20 
 
งานวิจัยเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต 

เปนท่ีทราบกันดีในกลุมนักวิชาการดานการแพทย/สาธารณสุข วาปญหาสุขภาพของประชาชนน้ันเกิดจาก
ปจจัยหลายอยางที่เปนตัวกำหนดเปนตนวาสถานภาพดานสังคม เศรษฐกิจ ความรู ความเชื่อคานิยม ประเพณี 
วัฒนธรรมฯลฯ และไดมีความพยายามท่ีจะดำเนินโครงการดานสาธารณสุขโดยใชมาตรการทางสาธารณสขุตั้งแต
การปองกันโรคการรักษาโรคการสงเสริมสุขภาพ และท่ีจะขาดไมไดคือมาตรการทางการศึกษาและการใชการบังคับ
ทางกฎหมาย ซ่ึงมาตรการทางการศึกษาน้ีมีเปาหมายสำคัญคอื การชวยใหใหประชาชนไดมีพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีมี
ผลดีตอสุขภาพสงเสริมสุขภาพของตนเองและชุมชนสวนรวม ซ่ึงมาตรการเหลาน้ีไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเร่ือยๆ ตามยุคสมัย และปญหาท่ีเก่ียวของก็เปลี่ยนไปเร่ือยๆ มีการเกิดแนวคิดใหมขึ้นเร่ือยมา 
เชน เกิดแนวคิดใหมทางดานสาธารณสุขที่ใหความสำคัญกับโรคไรเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการตายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุตางๆ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการปฏิบัติของบุคคลและสวนใหญจะสามารถปองกันไดนอกจากน้ีไดมี
การพัฒนางานดานการสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) และหาแนวทางรวมกันระหวางประเทศตางๆท่ัวโลก 
เพ่ือรวมกันคิดหาวิธีการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปองกันโรคไรเชื้อเร้ือรังท่ีสวนใหญสามารถปองกันได
ตัวอยางเชนการเสนอแนวทางในการสรางเสริมสุขภาพโดยใชกลยุทธ Ottawa Charter for Health Promotion , 
การพัฒนาดานความรอบรูสุขภาพ (Health Literacy) เปนตน รวมถึงไดมีการพัฒนาการดานการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
แนวทางหรือวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการรักษาโรคตางๆ เพ่ือใหประชาชน
ในชุมชนมีสุขภาพด ี

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการมีสุขภาพดี นักวิชาการดานตางๆ ไดสราง
แนวคิด โมเดล และทฤษฎี เพื่ออธิบายองคประกอบการเกิดการเปลี่ยนแปลงปจจัยที่มีผลตอการเกิดและการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ แนวคิด โมเดล และทฤษฎีตางๆ เหลานั้นไดถูกนำไปประยุกตใชใน
สถานท่ีตางๆ ท้ังในสถานบริการชุมชนและสถานท่ีอ่ืนๆ และกับผูปวยท่ีมีโรคตางๆรวมท้ังโครงการดานการสงเสริม
สุขภาพ การใหบริการสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ ถึงแมจะผานมาเปนเวลาหลายปโมเดลแนวคิด
ทฤษฎีเหลานั้นก็ยังคงถูกนำมาใชในปจจุบัน21 แตอาจจะเพิ่มเติมแนวคิดบางแนวคิดหรือประยุกตใชทฤษฎีหลาย
ทฤษฎีรวมกันก็ได ทฤษฎีโมเดลเหลาน้ัน ไดแก   

ทฤษฎ ี โมเดล 
• Social Learning  • Communication persuasion 
• Theory of Reasoned Action (TRA) • Model of innovation diffusion 
• Social Behavioral Community Psychology  • Community organization 
• Problem Behavior Theory  • The Trans-theoretical Model (TTM) 
• Theory of Planed Behavior (TPB) • Health Belief Model (HBM) 
• Social Cognitive Theory • PRECEDE – MODEL* 
• Social Support and Social Networks • PRECEDE – PROCEED MODEL* 
 • Social Marketing  

*โมเดลนี้นอกจากจะเปนประโยชนตอการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ยังเปนประโยชนอยางมากตอการ
วางแผนดานสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 
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การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตกับการควบคุมโรคไรเช้ือเรื้อรัง 
สถาบันการแพทยของประเทศสหรัฐอเมริกา (Institute of Medicine, 2001) ไดเสนอแนะใหมีการพัฒนา

รูปแบบ (Model) หรือกิจกรรมเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Intervention) หลายๆ พฤตกิรรมอยาง
ครอบคลุม เพื่อเปาหมายใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งหมายความวาวิถีชวิีต
ประกอบดวยพฤติกรรมหลายๆ พฤติกรรม ไมใชมุงความสนใจไปท่ีพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงหรือพฤติกรรมยอย
ซ่ึงเปนสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยง (risk factor) กิจกรรม ที่จัดขึ้นก็ควรจะมุงเนนการจูงใจกลุมเปาหมายใหเกิด
พฤติกรรมหลายพฤติกรรมเหลาน้ัน 

ในบทความน้ีไดนำเสนอผลงานวิจัยจากการทบทวนอยางเปนระบบ (Systematic review) ท่ีแสดงถึงผล
โครงการชวยใหกลุมเปาหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวิถีชีวิต (Lifestyle behavior) ตอสภาวะโรคหรือปญหา
สุขภาพการทบทวนงานวิจัยโดย Lochner, J, Rugged B. และ Judkins, D. พบวาการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมเก่ียวกับการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การลดน้ำหนักการดื่มแอลกอฮอล และการงดสูบบุหร่ี 
มีผลตอระดับความดันโลหิตในผูปวยความดันโลหิตสูง ขอมูลเชิงประจักษชี้ใหเห็นวาการออกกำลังกายโดยวิธแีอ
โรบิคขนาดปานกลางอยางนอย 40 นาทีใน 1 สัปดาหจะมีผลทำใหความดันโลหิตซิสโทลิคลดลง 5 มม./ปรอท และ
ความดันโลหิตไดแอสโทลิคลดลง 4 มม./ปรอท22 

อาหารลดความดันโลหิต (DASH – Dietary Approaches to Stop Hypertension)ประกอบดวยอาหาร
จำพวก ปลา ไก เนื้อสัตวไมติดมัน นมไขมันต่ำ ผลไม ผัก ธัญพืช ถั่ว และเมล็ดพืช ชวยลดระดับความดันโลหิต 
systolic ประมาณ 5.5 มม./ปรอท ในกลุมทดลองเปรียบเทียบกับกลุมเปรียบเทียบโดยท่ัวไปพบวา การออกกำลัง
กายอยางสม่ำเสมอ,น้ำหนักลด 3% ถึง 9%, การลดการบริโภคเกลือ, การบริโภคอาหารปองกันโรคความดันโลหิต 
(Dash Diet) และการดื่มสุราขนาดปานกลาง (Moderation of alcohol intake) สามารถลดระดับความดันโลหิต
ได โดยเฉลี่ยแลวพบวาความดันโลหิต systolic ลดลงได 3 - 11 มม./ปรอท และความดันโลหิต diastolic ลดลง
เฉลี่ย 2.5 - 5.5 มม./ปรอท ขึ้นอยูกับชนิดของโครงการ/กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้ันๆ โดยท่ัวไปงานวิจัยท่ีมี
ความเขมขน (Intensive) ในแงของระยะเวลาที ่ใชวิจัยนานพอ การใชวิธีการกลุมหรือการใชวิธีการตัวตอตัว
(รายบุคคล)และงานวิจัยที่มีชวงเวลาติดตามผล (Follow up) หลังการทดลองพบวาใหผลลัพธในดานบวก การ
ลดลงของคาความดันโลหิตหลังการทดลองมีความแตกตางกันในแตละวิธีการ/โครงการ รายงานฉบับที ่ 7               
ของคณะกรรมการรวมแหงชาติเกี่ยวกับการปองกันการคัดกรองประเมินผลและการรักษาโรคความดันโลหิตสงู 
(The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Pressure) ไดเสนอแนะวากิจกรรมการเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle modification's) 
ควรจัดใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงทุกคน และใหความเห็นวาการบริโภคอาหาร Dash diet โดยบริโภคเกลือ
โซเดียม 1000 mg จะมีผลตอระดับความดันโลหิตเทาๆ กับการใชยารักษา และสอดคลองกับการศึกษาของ 
Vooradi S, และ Mateti UV23 และของ Elhani S, Cleophas TJ. และ Atiqi R. ซึ่งพบวาการใหคำแนะนำผูปวย
ความดันโลหิตสูงโดยแพทยอยางสม่ำเสมอเก่ียวกับการลดน้ำหนัก งดสูบบุหร่ี และเพ่ิมกิจกรรมทางกาย โดยแพทย
จะมีประโยชนตอผูปวยมากและพบวาแพทยท่ีสูงอายุและท่ีทำงานในชุมชนจะใหคำแนะนำโดยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
แทนการใหยารักษา การวิจัยที ่ศ ึกษาผลของการจัดโครงการโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community – based 
intervention) ในประเทศจีนของChu – Hong Lu และคณะฯ25 พบวา การจัดกิจกรรมทางสุขศึกษาที ่ใหมี
ปฏิกิริยารวมระหวางผูปวยโรคความดันโลหิตสูง เปนกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดท่ีจัดในชุมชนสำหรับผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงท่ีสามารถเพ่ิมความรูเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูงและปองกันปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคแทรก
ซอนเมื่อเปรียบเทียบกับการใชวิธีการใหผูปวยเรียนรูด วยตนเอง (Self - learning reading) และการบรรยาย        
เดือนละ 1 คร้ังในชวงเวลา 2 ป 
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ในผูปวยเบาหวานก็เชนเดียวกันพบวา คำแนะนำที่แพทยใหกับผูปวยเบาหวานมีประสิทธิผลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานวิถีชีวิตซ่ึงใหผลดีตอผูปวยในดานการลดระดับความดันโลหิตไดในกลุมผูปวยทางเพศชาย
และหญิงทุกเชื้อชาติ และพบวาการใหคำแนะนำใหปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางกายพบวาไมคอยมีประสิทธิภาพ26 
 
สรุป 

ในประเทศไทยซ่ึงมีการเพ่ิมขึ้นของจำนวนผูปวยโรคไรเชื้อเร้ือรังในอัตราท่ีสูงและน้ำมันจะเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ 
ตองการการศึกษาวิจัยดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานวิถีชีวิตเพื่อการปองกันและควบคุมโรคเรื้อรังอยางเปน
ระบบ ท้ังในดานการประยุกตทฤษฎี/แนวคิดเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีชีวิตหลักการดานวิจัยวิธีการ/กล
ยุทธระยะเวลาของการดำเนินการวิจัยนักวิจัย/นักวิชาการเพื ่อใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมรวมถึงการ
ประเมินผลและเครื่องมือประเมินผลที่ถูกตองเหมาะสมเปนตนและตองการการทำงานรวมกันเปนทีมนักวิชาการ
ตางๆ ไปพรอมกันทั้งแพทยนักโภชนาการนักศึกษานักกายภาพบำบัดและอื ่นๆ ที ่เหมาะสมเพื ่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมรวมตามคำนิยามของวิถีชีวิตและท่ีเหมาะสมกับปญหาและกลุมผูปวย 
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ความชุกและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับอาการผิดปกติทางระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงรางจาก
การทำงานของบุคลากรทันตกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
Prevalence and Factors Related to Abnormalities in the Work-Related Musculoskeletal 
Disorders System of Dental Personnel  Suphanburi Province.       
 
ผูวิจัย  วรรณภา  เนาวราช 

 ณัฐพล  พิมพพรมมา 
  เสาวรส  พัวพลเทพ 
  สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับ
อาการทางระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงรางจากการทำงานของบุคลากรทันตกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 
122 คน โดยเลือกแบบเจาะจงและเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและแบบประเมินของนอรคิด (Standardized 
Nordic questionnaire) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean)ทดสอบ
ชวงความเชื่อมันท่ี 95% ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาวิจัย อวัยวะท่ีไดรับบาดเจ็บในชวง 12 เดือนท่ี
ผานมา พบวาสวนใหญ คือบริเวณคอ (รอยละ 80.3) รองลงมาหลังสวนบน (รอยละ 60.7) และไหล (54.1) และ
อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บในชวง 7 วันที่ผานมา พบวาสวนใหญ คือบริเวณคอ (รอยละ 40.2) รองลงมาไหล ขอศอก 
(รอยละ 28.7) และหลังสวนบน (23.0) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับอาการผิดปกติทางระบบกลามเนื้อและกระดกู
โครงรางจากการทำงาน โดยการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลพบวา อายุ และปจจัยจากการทำงานพบวา ประสบการณ 
ในการทำงาน มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ขอมูลท่ีไดสามารถใชในการจัดการปญหาสุขภาพและความ
ปลอดภัย ในกลุมบุคลากรทันตกรรมตอไป 

 
คำสำคัญ : ความชุก, อาการผิดปกติทางระบบกลามเน้ือและกระดูกโครงรางจากการทำงาน,บุคลากรทันตกรรม 
 
Abstract 

Work-related musculoskeletal disorders is common compliant of staff and workers in 
the different workplaces. There is a lake of data related to which position making a disorder 
and how hospital staffs respond to injury or of what postures making musculoskeletal 
disorders. The objective of this research was to assess the abnormalities in the work related 
musculoskeletal symptoms among Dental personnel. The subjects of the current study were 
122 dental personnel in Suphanburi province hospital. There were 122 personnel evaluated 
in the workplaces for human factors assessment using Standardized Nordic Musculoskeletal 
Questionnaire. Check tool was used to evaluate the working postures to determine the 
musculoskeletal risk and action level for prevention. The results from questionnaire and the 
evaluation thru percentage mean and interval at 95% of postures illustrated that, there was a 
significant relationship at (P value less than 0.05. The tool assessment showed that the              
12-month period prevalence rate of experiencing a musculoskeletal disorder in at least one 
body region and seeking health care for this condition were neck area (80.3%), upper back 
(60.7%) and shoulders (54.1). In last 7 days of assessment found out (40.2%) neck injury, 
(28.7%) shoulder, (28.7%) elbow and (23.0%) upper back there is a high risk for 
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musculoskeletal disorders among dental personnel. From the data analyze it was found that age 
and work experience showed that there is significant relationship. These findings underscore 
the need for dental personnel to reinforce risk awareness, improve physical and psychosocial 
working conditions, and promote a safer work environment among dental personnel. 
 
Key Words : Prevalence, Abnormalities in the musculoskeletal system from work, 

Dental personnel. 
 
บทนำ 

อาการปวดกลามเนื้อและโครงกระดูกเปนปญหาสุขภาพที่พบไดในคนทั่วไปจากการศึกษาของ Kelsey 
และคณะพบวาผูใหญจำนวนรอยละ 60 ถึง 80 มีอาการปวดหลังในชวงเวลาหนึ่งของชีวิตและเปนสาเหตุที่ทำให
ตองหยุดงานวิชาชีพทันตแพทยเปนวิชาชีพหน่ึงท่ีมีลักษณะการทำงานท่ีมีโอกาสเกิดการเจ็บปวดของกลามเน้ือและ
กระดูกไดสูงเน่ืองจากตองปฏิบัติงานในบริเวณชองปากซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริเวณแคบตองใชสายตาและการศึกษาวาวิชาชีพ
ทันตแพทยเปนวิชาชีพที่ตองเผชิญกับภาวะการทำงานที่มีทั้งความเครียดและความตึงเคน (stress and strain)            
แตทันตแพทยเองก็ใหความสนใจตอสุขภาพรางกายและจิตใจของตนเองนอย (Kelsey, 1979) 
 องคการอนามัยโลก (WHO) ใหคำจำกัดความคำวา Work-related musculoskeletal disorders หรือ
ความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับอาการผิดปกติทางระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงรางของบุคลากรทันตก
รรม จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวของกับการทำงานวาหมายถึงปญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการทำงานของระบบ
ภายในรางกายท่ีสามารถเคลื่อนไหวไดดวยตนเอง เชน กลามเน้ือ เสนเอ็น กระดูกสันหลังกระดูกออน หลอดเลือด
เลี้ยงเน้ือเยื่อกระดูก และเสนประสาท รูปแบบของความเจ็บปวดของกลามเน้ือและกระดูกโครงรางเร่ิมจาก มีอาการ
ผิดปกติเพียงเล็กนอย มีอาการผิดปกติชั่วคราว มีอาการผิดปกติถาวร จนกระทั่งมีความพิการ (Luttermann, 
2015) โดยอาการผิดปกติกลามเนื้อและกระดูกเปนปญหาจากการทำงานที่มีแนวโนมที่สูงขึ้นทั่วโลก (NIOSH, 
2016) ซ่ึงเปนสาเหตุดานลักษณะทางการยศาสตร (Chaiklieng, 2009) 

การยศาสตร (Ergonomic) คือคำวา Ergon หมายถึงงานและคำวา Nomos หมายถึงกฎธรรมชาติ โดย 2 คำ 
มารวมกันจึงหมายถึงงานหรือสภาพการทำงาน (นงนุช, 2555) เปนการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบซึ่งกันและกัน
ระหวางมนุษยและสภาพแวดลอมทั้งดานกายภาพและพฤติกรรมปญหาทางดานการยศาสตรมักมีหลายปจจัย           
(ดลพร, 2550) เพ่ือปองกันการเจ็บปวยและการบาดเจ็บและเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานถูกออกแบบมา
ใหเหมาะสมกับความสามารถของผูปฏิบัติงาน (สสิธร, 2556)  
 ทันตแพทยเปนอาชีพท่ีตองปฏิบัติงานกับชองปากของคนไขท่ีมีขนาดเล็ก ทำใหตองกมตัวไปขางหนาและ
ดานขาง รวมถึงการยกหัวไหลขึ้น และงอแขนตลอดการทำงานท้ังวัน (แมนสรวง, 2551) เปนอาชีพหน่ึงซ่ึงมีความ
เสี่ยงตอการเกิดอาการผิดปกติทางและกลามเน้ือและกระดูกอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน (Luttermann, 2015)  
สุนิสา ชายเกลี้ยงและคณะ (2559) ไดทำการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปวด คอ ไหล หลังของ
บุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดขอนแกน พบวาทันตแพทยมีความเสี่ยงสูงสุดตอการเกิดความผิดปกติ
กลามเนื้อและกระดูกคือ คอ (รอยละ 78.8) และรองลงมาคือ หลัง (รอยละ 75.3) โดยใชการประเมินความเสี่ยง
ทางการยศาสตรของ BRIEF นอกจากน้ันพบวา อาการปวดหลัง คอ ไหล ท่ีเกิดในทันตแพทยน้ันถาเกิดอาการปวด
ดังกลาวซ้ำ ๆ สะสมเปนระยะเวลานานก็สามารถสงผลใหเกิดการบาดเจ็บเร้ือรังตอกลามเน้ือ และกระดูกโครงราง
เปนสาเหตุสำคัญใหตองยุติอาชีพทันตแพทยกอนเวลาอันควร (Luttermann, 2015)   
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ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีศึกษาความชุกและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับอาการผิดปกติทางระบบกลามเน้ือและ
กระดูกโครงรางของบุคลากรทันตกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทราบถึงผลกระทบตอสุขภาพและใชขอมูลเปน
แนวทางในการเฝาระวังโรคที่เกี่ยวกับอาการผิดปกติทางระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงรางในการทำงานของ
บุคลากรทันตกรรมไดดวย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกลามเนื ้อและกระดูกโครงรางจากการทำงานของ
บุคลากรทันตกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับอาการผิดปกติทางระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงรางจากการ
ทำงานของบุคลากรทันตกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความชุกและปจจัยที ่มี
ความสัมพันธกับอาการผิดปกติทางระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงรางจากการทำงานของบุคลากรทันตกรรม 
จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือศึกษาความชุกและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับอาการผิดปกติทางระบบกลามเน้ือและกระดูก
โครงรางจากการทำงานของบคุลากรทันตกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี การเกิดปญหาอาการผิดปกติทางระบบกลามเน้ือ
และกระดูกโครงรางในงานทันตกรรม โดยมีจำนวนกลุมตัวอยางจำนวน 122 ราย ใชแบบสอบถามและแบบประเมิน
ของนอรดคิ (Standardized Nordic questionnaire)  เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับอาการ
ผิดปกติทางระบบกลามเน้ือและกระดูกโครงรางจากการทำงานของบุคลากรทันตกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี แบงเปน 
3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลและปจจัยจากการทำงาน ประกอบไปดวย เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา และดัชนีมวลกาย (BMI)  

สวนที ่  2 ปจจัยจากการทำงาน ประกอบไปดวย หนาท่ี/ตำแหนงงาน ชั ่วโมงในการทำงาน และ
ประสบการณการทำงานดานทันตกรรม 

สวนที่ 3 แบบประเมินอาการผิดปกติทางระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงรางดานการยศาสตรโดยแบบ
ประเมินของนอรดิค (Standardized Nordic questionnaire) ประกอบไปดวย สวนของรางกาย ไดแก คอ ไหล 
หลังสวนบน ขอศอก หลังสวนลาง ขอมือ/มือ สะโพก/ตนขา เขา และขอเทา/เทา 

ลักษณะของแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจำนวน 122 คน โดยนำมา
ตรวจความสมบูรณแลวนำไปประมวลผลขอมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS กำหนดระดับนัยสำคัญเทากับ 0.05  

ผูวิจัยนำขอมูลท่ีไดรวบรวมตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถาม ศึกษาและวิเคราะห 
โดยนำขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติและประมวลผล โดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติสำเร็จรูป โดยใชสถิติ ดังน้ี  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คาความถี ่ รอยละ คาเฉลี ่ย และสวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน คาต่ำสุด คาสูงสุดใชในการอธิบายปจจัยสวนบุคคล  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและปจจัยจาก
การทำงานกับอาการผิดปกติทางระบบกลามเน้ือและกระดูกโครงรางจากการทำงานของบุคลากรทันตกรรมโดยสถติิ
ไค-สแควร (Chi-square) 
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบวาผูประกอบอาชีพบุคลากรทันตกรรมสวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน 96 คน คิดเปนรอยละ 
78.7 รองลงมาเปนเพศชาย จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 21.3 มีอายุระหวาง 20-30 ป รองลงมาสถานภาพสวน
ใหญโสด คิดเปนรอยละ 57.4 รองลงมาคาดัชนีมวลกายสวนใหญอยูในเกณฑปกติ คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมา
การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 53.3 (รายละเอียดดังตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามขอมูลทั่วไป (n=122) 

เพศ  
     ชาย       26                  21.3 
     หญิง       96                   78 
อายุ (ป) 
     20-30 ป      28    28.0 
     31-40 ป      23   18.0 
     41 ปขึ้นไป                   16         9.0 
สถานภาพ  
     โสด       41  34.0 
     สมรส            26  21.0 
ดัชนีมวลกาย (kg/m2)      
     < 18.5                                            20                  16.4       
     18.5-22.9                                        51                  41.8 
     23.0-24.9       22                  18.0 
     ≥ 25.0                                            29                 23.8 
ระดับการศึกษา 
    ต่ำกวาปริญญาตรี        47  38.5 
    ปริญญาตรี      65  53.3 
    ปริญญาโท      10  8.2 
 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีหนาที่หรือตำแหนงงานสวนใหญเปนทันตแพทย คิดเปนรอยละ 52.5 
รองลงมาเปนผูชวยทันตแพทย คิดเปนรอยละ 47.5 และมีชั่วโมงในการทำงานนอยกวาหรือเทากับ 8 ชั่วโมง โดยมี
ประสบการณทำงานนอยกวาหรือเทากับ 5 ป (รายละเอียดดังตารางท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
 

                    ตัวแปร                                        จำนวน (คน)                     รอยละ 
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ตารางที่ 2  จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามปจจัยการทำงาน (n=122) 

 หนาที่/ตำแหนงงาน 
      ทันตแพทย                                   64             52.5 
      ผูชวยทันตแพทย                             58              47.5 
 ช่ัวโมงในการทำงาน (ช่ัวโมง) 
        < 8 ชั่วโมง               108              88.5 
        8 ชั่วโมงขึ้นไป                              13   10.7 
        ไมไดตอบ                                      1               0.8 
ประสบการณในการทำงาน (ป)   
        < 5 ป                     53                43.5 
        6-10 ป      32                    26.2 
        11 ปขึ้นไป      36   29.5 
        ไมไดตอบ                     1                            0.8               

ผลการศึกษาอวัยวะท่ีไดรับบาดเจ็บ ในชวง 1 ปผานมามีอาการปวดเม่ือยท่ีผานมามีอาการปวด พบวาสวน
ใหญคือ บริเวณคอ คิดเปนรอยละ 80.3 รองลงมาบริเวณหลังสวนบน คิดเปนรอยละ 60.7และบริเวณไหล คิดเปน
รอยละ 54.1  

ผลการศึกษาการปองกันไมใหทำกิจกรรมตามปกติการบาดเจ็บในชวง 1 ปท่ีผานมา พบวา สวนใหญบริเวณ
คอ คิดเปนรอยละ 27.0 รองลงมาเปนบริเวณหลังสวนบน คิดเปนรอยละ 22.1 และขอศอก คิดเปนรอยละ 9.0 

ผลการศึกษาเคยไปพบแพทยที่มีอาการปวดในชวง 1 ปที่ผานมา พบวาสวนใหญไปพบแพทยบริเวณคอ 
คิดเปนรอยละ 23.8 รองลงมาเปนบริเวณไหล คิดเปนรอยละ 16.4 และขอมือหรือมือ คิดเปนรอยละ 15.6 

ผลการศึกษาอวัยวะที่ไดรับการบาดเจ็บในชวง 7 วันที่ผานมา พบวาสวนใหญบริเวณคอ คิดเปนรอยละ 
40.2 รองลงมาเปนบริเวณไหลและขอศอก คิดเปนรอยละ 28.7 และหลังสวนบน คิดเปนรอยละ 23.0 (รายละเอียด
แสดงดังตารางท่ี 3)            
                                                                                                         
ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกลามเนื้อและ

กระดูกโครงรางจากการทำงานของบุคลากรทันตกรรม (n=122) 
สวนของ
รางกายที่
เกิดอาการ

บาดเจ็บทาง
ระบบกระดูก

และ
กลามเนื้อ 

1 ปที่ผานมามี      
อาการปวด 

จำนวน (รอยละ) 

1 ปที่ผานมาปองกัน
ไมใหทำกจิกรรมอื่น 
จำนวน (รอยละ) 

1 ปที่ผานมา 
เคยไปพบแพทย 
จำนวน (รอยละ) 

7 วันที่ผานมา 
มีอาการปวด 

จำนวน (รอยละ) 

ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช 
1. คอ 98(80.3) 24(19.7) 33(27.0) 89(73.0) 29(23.8) 93(76.2) 49(40.2) 73(59.8) 

2. ไหล               66(54.1) 55(45.1) 10(8.2) 112(91.8) 20(16.4) 101(82.8) 35(28.7) 87(71.3) 

3. ขอศอก 54(44.3) 68(55.7) 11(9.0) 111(91.0) 13(10.7) 109(89.3) 35(28.7) 87(71.3) 

4. ขอมือ/
มือ     8(6.6) 113(92.6) 6(4.9) 116(95.1) 5(4.1) 117(95.9) 7(5.7) 115(94.3) 

          ตัวแปร                                                     จำนวน (คน)                รอยละ 
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ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกลามเนื้อและ
กระดูกโครงรางจากการทำงานของบุคลากรทันตกรรม (n=122) ตอ 

สวนของ
รางกายที่เกิด

อาการบาดเจ็บ
ทางระบบ
กระดูกและ
กลามเนื้อ 

1 ปที่ผานมามี      
อาการปวด 

จำนวน (รอยละ) 

1 ปที่ผานมาปองกัน
ไมใหทำกจิกรรมอื่น 
จำนวน (รอยละ) 

1 ปที่ผานมา 
เคยไปพบแพทย 
จำนวน (รอยละ) 

7 วันที่ผานมา 
มีอาการปวด 

จำนวน (รอยละ) 

ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช 
5. หลัง
สวนบน            

74(60.7) 48(39.3) 27(22.1) 95(77.9) 19(15.6) 103(84.4) 28(23.0) 94(77.0) 

6. หลัง
สวนลาง 

31(25.4) 91(74.6) 7(5.7) 115(94.3) 11(9.0) 111(91.0) 25(20.5) 97(79.5) 

7. สะโพก 20(16.4) 102(83.6) 8(6.6) 114(93.4) 5(4.1) 117(95.9) 13(10.7) 109(89.3) 

8. เขา 16(13.1) 106(86.9) 9(7.4) 113(92.6) 5(4.1) 117(95.9) 7(5.7) 115(94.3) 

9. ขอเทา/
เทา 

20(16.4) 102(83.6) 6(4.9) 116(95.1) 5(4.1) 117(95.9) 12(9.8) 110(90.2) 

ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลในชวง 12 เดือน พบวาเพศ (p=0.259) สถานภาพ 
(p=0.446) ดัชนีมวลกาย (p=0.708) ระดับการศึกษา (p=0.606) ไมมีความสัมพันธทางสถิติ และอายุ (p=0.030) 
มีความสัมพันธทางสถิติอยางมีนัยสำคัญท่ี 0.05 (รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4) 
 
ตารางที่ 4 จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ในชวง 12 เดือน 

(n=122) 

เพศ  
     ชาย                   16 (61.5)           10 (38.5) 
     หญิง                  70 (72.9)           26 (27.1)    
อายุ (ป) 
     20-30 ป                 33 (58.9)           23 (41.1) 
     31-40 ป                   34 (82.9)           7 (17.1)                    *0.030 
     41 ปขึ้นไป                  19 (76.0)           6 (24.0)     
สถานภาพ  
     โสด                  51 (68.0)          24 (32.0) 
     สมรส                    35 (74.5)          12 (25.5)     
 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล         อาการระบบกระดูกและกลามเน้ือ 
        มีอาการ              ไมมีอาการ p-value 

0.259 

 0.446 
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ตารางที่ 4 จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ในชวง 12 เดือน 
(n=122) ตอ 

ดัชนีมวลกาย (kg/m2)  
    < 18.5                     16(80.0)        4(20.0) 
    18.5-22.9                 41(69.5)        18(30.5) 
     23.0-24.9                10(62.5)         6(37.5) 
     ≥ 25.0                 19(70.4)        8(29.6)  
ระดับการศึกษา 
        ต่ำกวาปริญญาตรี                31(66.0)               16(34.0) 
        ปริญญาตรี              47(72.3)         18(27.7)                   0.606 
        ปริญญาโท                    8(80.0)                 2(20.0)      

ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยจากการทำงานในชวง 12 เดือน พบวาหนาท่ี/ตำแหนงงาน 
(p=0.454) ชั่วโมงในการทำงาน (p=0.655) ไมมีความสัมพันธทางสถิติ และประสบการณในการทำงาน (p=0.033) 
มีความสัมพันธทางสถิติอยางมีนัยสำคัญท่ี 0.05 (รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 5) 

 
ตารางที่ 5 จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามความสัมพันธระหวางปจจัยจากการทำงานในชวง 12 เดือน 

(n=122) 

ปจจัยจากการทำงาน อาการระบบกระดกูและกลามเน้ือ 
p-value    มีอาการ                  ไมมีอาการ 

หนาที่/ตำแหนงงาน 
      ทันตแพทย             47(73.4)          17(26.6) 
      ผูชวยทันตแพทย            39(67.2)          19(32.8)   
 ช่ัวโมงในการทำงาน (ช่ัวโมง) 
        < 8 ชั่วโมง               12(70.0)          4(25.0) 
        8 ชั่วโมงขึ้นไป            73(69.5)          32(30.5) 
ประสบการณในการทำงาน (ป) 
        < 5 ป                  31(58.5)         22 (41.5) 
        6-10 ป                24 (75.0)          8 (25.0)           *0.033 
        11 ปขึ้นไป             30 (83.3)          6 (16.7)   

ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลในชวง 7 วัน พบวาเพศ (p=0.098) อายุ (p=0.496) 
สถานภาพ (p=0.944) ด ัชนีมวลกาย (p=0.065) ระด ับการศึกษา (p=0.250) ไมม ีความสัมพันธทางสถิติ 
(รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 6) 

 
 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล         อาการระบบกระดูกและกลามเน้ือ 
       มีอาการ             ไมมีอาการ   p-value 

0.708 

       0.655 

0.454 
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ตารางที่ 6 จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามความความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลในชวง 7 วัน
(n=122) 

ปจจัยสวนบุคคล     อาการระบบกระดูกและกลามเน้ือ 
p-value   มีอาการ               ไมมีอาการ 

เพศ  
     ชาย             18(69.2)               8(30.8) 
     หญิง                                  49(51.0)        47(49.0)    
อายุ (ป)      
     20-30 ป                28(50.0)      28(50.0) 
     31-40 ป                23(56.1)      18(43.9)  
     41 ปขึ้นไป                           16(64.0)       9(36.0)     
สถานภาพ  
     โสด                             41(54.7)      34(45.3) 
     สมรส                              26(55.3)      21(44.7)     

ดัชนีมวลกาย (kg/m2)   
     < 18.5                        6(30.0)           14(70.0) 
    18.5-22.9                  36(61.0)                 23(39.0) 
     23.0-24.9                           11(68.8)      5(31.3) 
     ≥ 25.0                           14(51.9)     13(48.1)  
ระดับการศึกษา 
     ต่ำกวาปริญญาตรี            25 (53.2)      22 (46.8)      
     ปริญญาตรี             34 (52.3)      31 (47.7)              0.250 
     ปริญญาโท              8 (80.0)       2 (20.0)  

ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยจากการทำงานในชวง 7 วัน พบวาหนาท่ี/ตำแหนงงาน 
(p=0.077) ชั่วโมงในการทำงาน (p=0.221) ประสบการณในการทำงาน (p=0.862) ไมมีความสัมพันธทางสถิติ 
(รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 7) 
ตารางที่ 7 จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามความสัมพันธระหวางปจจยัจากการทำงานในชวง 7 วัน 

(n=122) 

ปจจัยจากการทำงาน   อาการระบบกระดูกและกลามเน้ือ 
p-value     มีอาการ             ไมมีอาการ 

หนาที่/ตำแหนงงาน 
      ทันตแพทย               40(62.5)       24(37.5) 
      ผูชวยทันตแพทย                27(46.6)       31(53.4)       
ช่ัวโมงในการทำงาน (ช่ัวโมง) 
      < 8 ชั่วโมง                          11(68.8)        5(31.3) 
      8 ชั่วโมงขึ้นไป              55(52.4)       50(47.6)      
  ประสบการณในการทำงาน (ป) 
      < 5 ป                     28(52.8)       25(47.2) 
        6-10 ป              17(53.1)       15(46.9)                   0.862 
        11 ปขึ้นไป                            21(58.3)       15(41.7)        

    0.098 

  0.944 

 0.065 

    0.496 

    0.221 

0.077 

246

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



อภิปรายผลการวิจัย 
กลุมบุคลากรในงานทันตกรรม เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอการปวดเม่ือยหรือบาดเจ็บทางระบบกระดูกและ

กลามเนื้อจากการทำงาน ซึ่งอาจบาดเจ็บไดเล็กนอย เพราะลักษณะงานตองทำทาทางในการกมคอเปนสวนใหญ 
สำหรับการศึกษาความชุกและปจจัยเส ี ่ยงทางการยศาสตรต อการเกิดอาการระบบกระดูกและกลามเ น้ือ               
กลุมบุคลากรทันตกรรมของโรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรี ทำใหทราบถึงปจจัยเสี่ยงท่ีจะชวยเปนแนวทางในการ
ปองกันและการกัดการความเสี่ยงทางดานสุขภาพและความปลอดภัย ใหสอดคลองกับสภาพปญหาจากการทำงาน
ของบุคลากรในงานทันตกรรมตอไป ซ่ึงผลการศึกษาพบดังน้ี  

ความชุกของการเกิดอาการระบบกระดูกและกลามเนื้อ กลุมบุคลากรทันตกรรมของโรงพยาบาลจังหวัด
สุพรรณบุรี พบความชุกในชวง 12 เดือนที่ผานมา พบความชุกในสวนของรางกายที่มีอาการบาดเจ็บมากที่สุด 3 
ลำดับแรก คือ สวนใหญบริเวณคอ (รอยละ 80.3) รองลงมาหลังสวนบน (รอยละ 60.7) และไหล (รอยละ 54.1) 
อวัยวะท่ีไดรับบาดเจ็บในชวง 7 วันท่ีผานมา พบความชุกในสวนของรางกายท่ีมีอาการบาดเจ็บมากท่ีสุด 3 ลำดับแรก 
คือ สวนใหญบริเวณคอ (รอยละ 40.2) รองลงมาไหล ขอศอก (รอยละ 28.7) และหลังสวนบน (รอยละ 23.0) ท้ังน้ี
ความผิดปกติทางระบบและกลามเน้ือโครงราง เหลาน้ี เกิดขึ้นในกลุมทันตบุคลากรไดเน่ืองจากทันตบุคลากรมีการ
ใชแรง (Physical load) ในการทำทันตกรรม (Lindfors et al., 2006) ประกอบกับมีทาทางในการทำงานที่ไม
เหมาะสม ไดแก การกมหรือเอียงคอไปดานใดดานหนึ่ง ยกหัวไหล เอียงตัวไปทางดานซายหรือขวา เอี้ยวตัวมาก
เกินไป กมตัวไปขางหนามาก งอหัวไหลเขาหากันงอขอศอกมากกวา 90 องศา งอขอมือยึดนิ้วโปงมากเกินไปและ
การอยูในทาเดิมนานกวา 40 นาทีตอผูปวย 1 คนตองกมตัวไปขางหนาและดานขาง ยกหัวไหลขึ้น และงอแขนโดย
จะตองอยูกับทาทางในลักษณะน้ีตลอดการทำงานท้ังวัน (สุวรรณี ตวงรัตนพันธและคณะ, 2539) และทันตบุคลากร
มีอาการปวด คอ ไหลและหลังเปน 3 อันดับแรก (Morse et al., 2010; รัชติญา นิธิธรรมธาดา, 2556) โดยมีความ
สอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยงของการศึกษาคร้ังน้ี พบวา คอ หลังและไหล เปนตำแหนงท่ีมีความเสี่ยงสูง
ตอความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ  
 กลาวโดยรวมแลว การบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกลามเน้ือ บริเวณหลังและคอ ในกลุมทันตกรรมน้ัน 
อาจขึ้นอยูกับหลายปจจัยรวมกัน (Multi-factors) เนื่องจากงานทันตกรรมตองทำงานในลักษณะทาทางที่ตองกม เอื้อม  
บิดเอ้ียวลำตัว ยกหัวไหล ซ่ึงอาการบาดเจ็บน้ีเปนไปไดท้ังแบบเฉียบพลันและเร้ือรัง ขึ้นอยูกับปจจัยท่ีสงผลตอการ
บาดเจ็บดวย (Chaiklieng S., 2009)  สอดคลองกับความชุกของการเกิดอาการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและ
กลามเนื ้อโครงราง ในกลุ มทันตกรรม ที ่มีอาการปวดเมื ่อย โดยรวมทั่วรางกายในรอบ 12 สูงถึงรอยละ 87.2               
โดยสวนใหญเกิดขึ้นท่ีบริเวณคอ หลังสวนลาง และไหล ตามลำดับ  (พรสวรรค ธนวงศ, 2554) และ 7 วันท่ีผานมา 
สูงถึงรอยละ 57.8 โดยสวนใหญเกิดขึ้นที่บริเวณหลังสวนลาง คอและหลังสวนบน ตามลำดับ (อรรถพล แกวนวล
และคณะ, 2560) เชนเดียวกับที ่หลายการศึกษาไดสำรวจอาการบาดเจ็บหรือปวดเมื่อยทางระบบกระโกและ
กลามเน้ือ ดวยแบบประเมิน Nordic ตางก็ใหขอสรุปในทิศทางเดยีวกัน คือ ปจจัยท่ีเก่ียวของซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลให
เกิดการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกลามเน้ือ (ฌาน ปทมะ พลยงและคณะ, 2560) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมก็ยังพบงานวิจัยในการทำงานบริการทางการแพทย อาทิเชน ทันตแพทย 
ผูชวยทันตแพทย ทันตาภิบาล  (โรจกร ลือมงคล, 2557; ศิลดา วงษษา, 25552; พรสวรรค ธนวงศ, 2554) 

อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ยังเปนประเด็นที่นาสนใจ ถึงแมวาตัวแปรเหลานั้นจะไมมีความสัมพันธกับ
การเกิดอาการระบบกระดูกและกลามเน้ือจากการทำงานทันตกรรมก็ตาม แตจะเปนขอมูลประกอบสำหรับการเฝา
ระวังความเสี่ยงจากการทำงานทันตกรรมตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับอาการผิดปกติทางระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงราง
จากการทำงานของบุคลากรทันตกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี สำเร็จลุลวงไดดวยดี ไดรับความชวยเหลืออยางดีในการให
คำปรึกษา คำแนะนำ รวมทั ้งขอเสนอแนะตางๆ รวมถึงทุกทานที ่เกี ่ยวของท่ีไดสละเวลาอันมีคาแกคณะผูวิจัย             
ไดแนะนำแนวทางในการศึกษาคนควาจัดทำวิจัย ตลอดจนการตรวจแกไขขอมูลท่ีสมบูรณท่ีสุด ขอขอบพระคณุคณา
ประจำคณะสาธารณสุขศาสตรท่ีไดใหคำปรึกษาและขอมูลอันเปนประโยชนสำหรับงานวิจัยน้ี 

นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณบุคลากรในงานทันตกรรมทุกทานในจังหวัดสุพรรณบุรี และคุณดิลก นูนหันต 
หัวหนาฝายทันตกรรมของโรงพยาบาลดอนเจดีย ท่ีกรุณาใหขอมูลจำนวนบุคลากรในงานทันตกรรมซ่ึงเปนประโยชน
อยางมากในการสนับสนุนขอมูลการศึกษาวิจัย และใหความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลตลอดจนจนทำใหการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ 
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การผลิตแกสชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว ในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
Biogas production from food waste and animal dung. At Western University 
 
ผูวิจัย    วาท่ีรอยตรีจักรพงษ  สุขเจริญ 

สาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
พีรดา  พงษทอง 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ณัฐพล  พิมพพรมมา 
สาขา อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการผลิตพลังงานทดแทน โดยเลือกวัสดุเหลือ
ท้ิงจากของเศษอาหารและมูลสัตวในถังขนาด 10 ลิตร เพ่ือผลิตแกสชีวภาพซ่ึงทำการศึกษาสัดสวนท่ีเหมาะสมกับ
การผลิตแกสมีเทน โดยทำการทดลองทั้งหมด 8 อัตราสวนการทดลอง ผลการวิจัยพบวาปริมาณการผลิตจาก
วัตถุดิบ 10 ลิตร สามารถผลิตแกสมีเทนจากวัสดุเหลือท้ิงเศษอาหารและมูลสัตว สัดสวน 0:1 สามารถผลิตปริมาณ
แกสมีเทนไดสูงสุดท่ี 9.52 มิลลิลิตร ในระยะเวลา 45 วัน และปริมาณแกสมีเทนไดสูงสุดรอยละ 82 ซึ่งเปนความ
เขมขนท่ีสามารถผลิตเปนพลังงานทดแทนได นอกจากน้ียังสามารถผลิตแกสมีเทนไดในอัตราสวนตางๆ ดังน้ี สัดสวน 
3:1, 1:3 และ 2:1 สามารถผลิตแกสมีเทนได 7.08, 3.61 และ 2.99 มิลลิลิตร ตามลำดับ อัตราสวน 1:3 สามารถ
ผลิตแกสมีเทนได 5.69 มิลลิลิตร ตามดวยอัตราสวน 2:1, 1:2 และ 1:1 สามารถผลิตแกสมีเทนได 5.65, 4.54 และ 
4.4 มิลลิลิตร ตามลำดับ 

 
คำสำคัญ : แกสมีเทน,เศษอาหาร,มูลสัตว  
 
ABSTRACT  

The objective of this research is to study the suitable approach in the production of 
alternative energy. By choosing waste materials from food scraps and dung in 10 liter tank 
to produce biogas, which studies the proportions suitable for methane production. Which 
performed all 8 experimental ratios. The results showed that the production volume of 10 
liters of raw materials can produce methane gas from waste materials, food waste and animal 
manure in the ratio of 0:1 can produce the maximum methane gas content of 9.52 milliliters 
over 45 days. The maximum methane content of 82 percent, which is the concentration that 
can be produced as a renewable energy. In addition, methane can be produced in various 
ratios as follows proportions 3: 1, 1:3 and 2:1 can produce methane 7.08, 3.61 and 2.99 
milliliters respectively. The ratio of 1:3 can produce 5.69 milliliters of methane, followed by 
the ratio of 2:1, 1:2 and 1:1, producing 5.65, 4.54 and 4.4 milliliters respectively. 

 
Keywords : Methane gas, food waste, animal dung 
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บทนำ 
มหาวิทยาลัยเปนอีกองคการหนึ่งที่ไดขึ้นชื่อวาเปนแหลงชุมชนที่มีการขับเคลื่อนอยูตลอดเวลา มีจำนวน

ประชากรที่อาศัยอยูเปนจำนวนมาก มีการหมุนเวียนประชากรพรอมทั้งมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรภายใน
มหาวิทยาลัยในทุกๆป ทั้งนั้นแหลงทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยสิ่งหนึงคือเรื่องของอาหาร 
อาหารในมหาวิทยาลัยถูกผลิตขึ้นในแตละวัน เพื่อตอบสนองความตองการของนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิยาลัย 
อาหารจึงถูกผลิตขึ้นมา และเปนเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน กลายเปนขยะอินทรียในที่สุด นอกจากน้ี
ภายในมหาวิทยาลัยยังมีคณะสัตวแพทยศาสตร ที่มีการเลี้ยงสัตวเปนจำนวนมากเพื่อการศึกษาของคณะฯ มูลสัตว
เหลานั้นก็เปนขยะอินทรียท่ีเกิดขึ้นตามมาอีกดวย ซ่ึงหากปลอยมูลสัตวเหลานี้ทิ้งไวเปนจำนวนมาก ก็จะพบปญหา
กลิ่นเหม็นของมูลสัตว เปนแหลงเพาะเชื้อโรคยอมเกิดผลกระทบตอสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของประชาชนโดยตรง 
ดังน้ันจึงควรมีการจัดการมูลสัตวและขยะอินทรียท่ีเกิดขึ้นโดยการนำไปผลิตกาซชีวภาพเพ่ือสรางประโยชนตอไป 
 กาซชีวภาพ (Biogas หรือ digester gas) คือ กาซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักยอยสลายของ
สารอินทรียภายใตสภาวะท่ีปราศจากออกซิเจน(anaerobic digestion) โดยท่ัวไปจะหมายถึง กาซมีเทน ท่ีเกิดจาก 
การหมัก (fermentation) ของ สารอินทรีย โดยกระบวนการน้ีสามารถเกิดขึ้นไดในหลุมขยะ กองมูลสัตว และกน
บอแหลงน้ำน่ิง กลาวคือเม่ือไหรก็ตามท่ีมีสารอินทรียหมักหมมกันเปนเวลานานก็อาจเกิดกาซชีวภาพเกิดขึ้นได 

ศึกษาและหาสัดสวนที่เหมาะสมในการผลิตแกสมีเทน โดยกระบวนการยอยสลายทางชีวภาพแบบไมใช
ออกซิเจน (Anaerobic biological) กระบวนการดังกลาวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารอินทรียในแบคทีเรีย             
2 กลุ ม คือแบคทีเรียกลุ มผลิตกรด (Acid forming bacteria) จะยอยสลายสารอินทรียที ่มีโครงสรางใหญให
กลายเปนสารอินทรียท่ีมีโครงสรางโมเลกุลเล็กลงและแบคทีเรียกลุมผลิตมีเทน (Methane production bacteria) 
ซึ่งใชสารอินทรียที่มีโครงสรางโมเลกุลเล็กเปนสารอาหารและยอยสลายใหผลผลิตหลักเปนแกสมีเทน (CH4) และ
แกสคารบอนไดออกไซด (CO2) ซ่ึงในกระบวนการผลิตแกสมีเทน (Methanogenessis) แสดงดังสมการท่ี 1 และ 2 
ตามลำดับ (สำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย, 2553) 

 
Acetophilic methanogen 

 CH3COOH CH4 + CO2 (1) 
 
Hydrogenophilic methanogen 

   CO2 + 4H2               CH4 + 2H2O (2) 
 
  การวิจัยคร้ังน้ีไดมุงเนนในการนำวัชพืชน้ำและวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรซ่ึงเปนปญหาหลักของชาวสวน
และผูสัญจรทางเรือในพื้นที่มาทำการศึกษา โดยนำสาหรายหางกระรอกที่มีปริมาณจำนวนมากและแพรกระจาย
อยางรวดเร็วมาหาวิธีการผลิตเปนแกสชีวภาพ (Biogas) โดยกระบวนการหมักทางชีวภาพแบบไมใชออกซิเจน 
(Anaerobic biological) 

ดังนั ้นโครงการวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที ่จะใชเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานกาซชีวภาพจากมูลสัตวและ           
เศษอาหาร เพ่ือใหไดกาซชีวภาพท่ีสามารถใชเปนพลังงานทดแทน โดยการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ
จากมูลสัตวและขยะอินทรีย ลดปญหาขยะอินทรียในมหาวิทยาลัยและกลิ่นของมูลสัตว สามารถนำกาซชีวภาพท่ี
เกิดที่เกิดขึ้นไปใชเปนเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร และไดปุยเปนผลพลอยไดจากการหมักกาซวีภาพจากขยะ
อินทรีย ซึ่งการนำเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวและขยะอินทรียในมหาวิทยาลัยนี้จะเปนแนวทางใน
การใชประโยชนของมูลสัตวและขยะอินทรียในมหาวิทยาลัยเวสเทิรน จ.กาญจนบุรี โดยสามารถนำไปสงเสริมและ
เผยแพรใหกับรานคาในมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนพลังงานทดแทนและลดคาใชจายในกระบวนการผลิดไดอีกทางหน่ึง 
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กระบวนการท่ีเหมาะสมในการผลิตกาซ
ชีวภาพจากเศษอาหาร และมูลสตัว 

อัตราสวนท่ีเหมาะสม
ของเศษอาหาร และ

มูลสัตว 

วัตถุประสงคงานวิจัย 
เพ่ือหาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของเศษอาหารและมูลสัตวในการผลิตแกสมีเทนเพ่ือเปนแนวทางประยุกตใช

ในการผลิตแกสชีวภาพ 
 

กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพกรอบแนวความคิดของโครงการวจิัย 
 
วิธีการวิจัย 
ข้ันตอนการดาเนินการทดลองในระดับปฎิบัติการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การทดลองจากพ้ืนท่ีบริเวณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยจะดำเนินการทดลองโดยใชสถานท่ี โดยการทดลองผลติ
กาซชีวภาพในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 

 

 
ภาพที่ 2 ข้ันตอนการดาเนินการทดลอง 

 
2. การหมักมูลสัตวเบื้องตนทิ้งไว 7 วัน เพื่อใหเกิดการขยายตัวของจุลินทรีย ผลิตมีเทน และมีวาลลปด

ชองวาง เพ่ือไมใหนาหมักมูลไหลไปยังหลอดเก็บตวัอยาง กาซ กรณีเกิด แรงดันของกาซชีวภาพการหมักเปนการเติม
วัตถุดิบแบบคร้ังเดยีว มีการตรวจสอบปริมาณกาซท่ีเกิดขึ้น วันละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาทาการทดลองประมาณ 45 วัน 
โดยใชวิธีการตดิตั้งอุปกรณตรวจวัด ปริมาณแกสที่เกิดขึ้นแบบ gas counter และการเก็บตัวอยาง แกสเพื่อนำมา
วิเคราะหปริมาณมีเทนท่ี เกิดขึ้น พรอมท้ังมีการตรวจสอบปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการผลิตกาซชีวภาพ ไดแก คา pH ท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลงในแตละวันตลอดชวงระยะเวลาในการหมัก การทดลองหมักท่ีสภาพอุณหภูมิ สิ่งแวดลอมปกต ิ

 
 

• เตรียมเศษอาหารและมูลสัตว

• ปนละเอียดและเติมนํ้า

• ถังปฏิกรณชนิด Plug flow แบบ Anaerobic digester

• เก็บตัวอยางอาทิตยละ 3 วัน เพ่ือวิเคราะหปริมาณแกสมีเทน 

รูปแบบการผลติ
แกสมีเทนท่ี
เหมาะสม 
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 3. ระยะเวลาทำการทดลองประมาณ 45 วัน โดยใชวิธีการติดตั้งอุปกรณตรวจวัดปริมาณแกสที่เกิดขึ้นดวย  
Gas counter และวิเคราะหปริมาณแกสมีเทนท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการหมัก โดยเคร่ืองมือวิเคราะหแกสโครมาโทกราฟ 
(Gas Chromatography, GC-TCD) ตามวิธีและขั้นตอน Method 3C U. S. Environmental Protection Agency.  
 

อัตราสวนที ่
(A:B) 

เศษอาหาร 
(g) A 

น้ำหนัก 
มูลสัตว 
(g) B 

(1) 1 : 1 500 500 
(2) 2 : 1 666.6 333.3 
(3) 3 : 1 750 250 
(4) 1 : 1 500 500 
(5) 1 : 2 333.3 666.6 
(6) 1 : 3 250 750 
(7) 1 : 0 1000 0 
(8) 0 : 1 0 1000 

 
ตารางที่ 1 อตัราการผลิตแกสมีเทนของเศษอาหารและมูลสัตวในถังขนาด 10 ลิตร 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษานำเศษอาหารและมูลสัตวมาผลิตเปนแกสชีมีเทนในระดับหองปฏิบัติการ พบวาเศษอาหาร
และมูลสัตว สามารถนำมาผลิตเปนแกสมีเทนได ผลการทดลองผลิตแกสมีเทนดวยชุดทดลองผลิตแกสท่ีมีความจุ
ของถังหมักแกสขนาด 10 ลิตร ดังแสดงภาพท่ี 3 และ 4 

จากภาพท่ี 3 พบวาอัตราการผลิตแกสมีเทนจากเศษอาหารและมูลสัตว มีอัตราสวนการผลิตแกสไมแตกตาง
กันมาก โดยการทดลองท่ีอัตราสวน 1:3 สามารถผลิตแกสมีเทนได 5.69 มิลลิลิตร ในปริมาตรของถังหมักแกสมีเทน 10 
ลิตร ตามดวยอัตราสวน 2:1, 1:2 และ 1:1 สามารถผลิตแกสมีเทนได 5.65, 4.54 และ 4.4 มิลลิลิตร ตามลำดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ปริมาณแกสมีเทนท่ีผลิตไดจากเศษอาหารและมูลสัตว 
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จากภาพที่ 4 พบวาอัตราการผลิตแกสมีเทนจากเศษอาหารและมูลสัตว มีอัตราสวนการผลิตแกสดังน้ี           
การทดลองในอัตราสวน 0:1 สามารถผลิตแกสมีเทน ได 9.52 มิลลิลิตร ในปริมาตรของถังหมักแกสมีเทน 10 ลิตร 
ตามดวยสัดสวน 3:1, 1:3 และ 2:1 สามารถผลิตแกสมีเทนได 7.08, 3.61 และ 2.99 มิลลิลิตร ตามลำดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงปริมาณแกสมีเทนที่ผลิตไดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประเภทตาง ๆ 
 
อภิปรายผลการทดลอง 

เม่ือเทียบอัตราการผลิตแกสมีเทนจากเศษอาหารและมูลสัตว ท้ัง 8 การทดลอง พบวาในอัตราสวนท่ีดีท่ีสดุ
คือ 0:1 สามารถผลิตแกสมีเทนไดสูงสุดรอยละ 82 ในปริมาตรของถังหมักแกสมีเทน 10 ลิตร ในระยะเวลา 45 วัน 
ซ่ึงมูลสัตว 1,000 กรัม เม่ือเทียบกับเซลลูโลสจากอาหารซ่ึงมีโครงสรางอ่ืน ไดแก เฮลิเซลลูโลส ลิกนิก (Hemicelluloses) 
ซ่ึงทำใหจุลินทรียท่ีใชในการยอยลายเปนแกสมีเทนไดนอยกวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทัศน ยกสาน (2553) 
และ คณะ ท่ีกลาววาวัสดุเหลือท้ิงอาหารจะมีโครงสรางของผนังเซลลประกอบดวย เฮมิเซลลูโลสและลิกนิน ซ่ึงเปน
ของแข็งที่ยอยสลายยาก โดยเฉพาะเฮมิเซลลูโลสมีทั้งสวนที่ละลายน้ำไดและสวนที่ละลายน้ำไมได ซึ่งขึ้นอยูกับ
ปจจัยดานมวลโมเลกุลของวัตถุดิบ การยอยสลายดวยจุลินทรีย หรือเอนไซมจึงตองผานหลายขั้นตอนการยอยสลาย
กอนท่ีจะเปลี่ยนองคประกอบเหลาน้ันใหเปนน้ำตาลในรูปแบบการรีดิวส (Reducing sugar) นอกจากน้ีปริมาณแกส
มีเทนที่ผลิตไดจากสิ่งเหลือใชจากทางการเกษตรจำพวกมูลสัตวจะมีปริมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยอ่ืน 
(Abbasi S.A และคณะ (1990) 

 
ขอเสนอแนะ 

ควรมีทดลองกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและน้ำเสียในครัวเรือนดวยการผลิตและใชประโยชนจากแกส
ชีวภาพท่ีผลิตไดใหมีความเหมาะสมตอเน่ืองท่ีสามารถเปนแรงกระตุนใหเกิดความสนใจจากหนวยงานอ่ืน ๆ ใหสามารถ
ผลิตและใชประโยชนจากพลังงานที่ผลิตไดตอไปและเพื่อติดตามประสิทธิภาพการผลิตแกสที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
หมักควรมีการตรวจวิเคราะหพารามิเตอรท่ีเก่ียวของเพ่ิมเตมิอยางตอเน่ือง เชน อุณหภูมิ (Temperature), ปริมาณซีโอด ี
(COD), ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS), ปริมาณธาตุ (C, N, P), ปริมาณสารที่ละลายน้ำไดทั้งหมด (TDS), ปริมาณ
ของแข็งระเหยได (VS), ปริมาณความเขมขนของอิเล็กตรอน (ORP) รวมดวย เปนตน  
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ปจจัยและแนวทางการปองกันการสูญเสียการไดยินของผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
Factors and guidelines for preventing hearing loss among industrial workers 

 
ผูวิจัย   วิชาญ  บุญค้ำ 

อินทนิล  ดวยงา 

ศตวรรษ  เสาเปย 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาโดยการรวบรวมขอมูลวิจัยและขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของกับปจจัยตางๆที่ทำใหเกิดการสญูเสีย

การไดยินของผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงและแนวทางในการปองกันอันตรายจาก
การสูญเสียการไดยิน หากผูปฏิบัติงานประสบภาวะการณสูญเสียการไดยินจะทำใหสงผลกระทบตอการใชชีวิตและ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงการสูญเสียการไดยินจะเกิดขึ้นแบงเปน 2 ระดับคือ การสูญเสียการไดยินชั่วคราวและ การสูญเสียการได
ยินอยางถาวร สำหรับแนวทางรับมือปญหาเร่ืองเสียงดังจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ันมีวิธีควบคุมโดยพิจารณา 3 ปจจัย
สำคัญ ไดแก ตัวแหลงกำเนิดเสียง ระยะหางจากแหลงกำเนิดเสียง และการปองกันของตัวผูรับเสียงเอง เพ่ือลดการเกิด
ความเสี่ยงตอการสูญเสียสมรรถภาพการไดยินของผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
คำสำคัญ : สูญเสียการไดยิน 
 
Abstract  
 The study by gathering research data and academic data related to various factors that 
cause hearing loss of industrial workers in order to use us information for improvement and ways 
to prevent the danger of hearing loss. If the operator experiences hearing loss, it will affect their 
life and work. There are two levels of hearing loss which are temporary hearing loss and 
permanent hearing loss. Dealing with these problems of loud noise from industrial factories, 
there are methods of controlling these by considering 3 important factors: which are the sound 
source distance from the source, the sound and the protection of the receiver and to reduce the 
risk of loss of hearing capacity of industrial workers. 
 
Key words : hearing loss 
 

บทนำ 
ในโลกปจจุบันมีการนำเทคโนโลยีตางๆมาประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรมเปนจำนวนมาก เชน เคร่ืองจักรกล 

เคร่ืองยนต เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น ดวยระยะเวลาท่ีนอยลง ทำใหผูปฏิบัติงานทำงานไดสะดวก
มากขึ้น แตในความสะดวกสบายจากการใชเครื่องจักร กลับมีภัยเงียบที่สงผลกระทบกับผูปฏิบัติงานโดยตรง โดยท่ี
ผูปฏิบัติงานอาจไมรูสึกถึงความปกติท่ีเกิดขึ้น น่ันคือ “เสียงดัง” ท่ีเกิดขึ้นจากเคร่ืองจักร อาจกอใหเกิดภาวการณสูญเสีย
การไดยิน ซ่ึงสวนมากพบในผูท่ีตองทำงานสัมผัสเสียงดังจากการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม 
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ปจจุบันประเทศไทยมีการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตร 
ไปสูอุตสาหกรรมมากขึ ้น ผูคนจำนวนมากหันไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ ้น ในภาคอุตสาหกรรมมีการนำ
เคร่ืองจักรมาใชเปนจำนวนมากซ่ึงเคร่ืองจักรดังกลาวเปนแหลงกำเนิดเสียงดัง เม่ือผูปฏิบัติงานทำงานในสถานท่ีท่ีมีเสียง
ดังเปนเวลานาน อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพเชน กอใหเกิดความรำคาญ หูอื้อ รบกวนการนอนหลับทำใหไมมี
สมาธิในการทำงาน เกิดการสูญเสียการไดยินแบบชั่วคราว และการสูญเสียการไดยินแบบถาวร ซ่ึงปญหาเหลาน้ีสงผลตอ
การในการใชชีวิตประจำวันของผูปวยและยังสงผลตอครอบครัว สังคม และหนาที่การงานของผูปวยอีกดวย และหาก
เกิดการสูญเสียการไดยินแบบถาวร จะไมสามารถรักษาใหหายขาดและกลับมาเปนปกติได ซ่ึงการสูญเสียการไดยินท่ีเกิด
จากปจจัยตางๆ ถือเปนปญหาใหญท่ีตองรีบหาแนวทางปองกันและแกไข โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีเคร่ืองจักรท่ี
สงเสียงดังเปนจำนวนมาก เน่ืองจากมีแนวโนมสูงขึ้นและเน่ืองจากภาวะสูญเสียการไดยิน เปนภาวะท่ีไมสามารถรักษา
ฟนฟูใหกลับคืนสู สภาพปกติได จึงสงผลกระทบตอการใชชีวิตของผูปวยทำใหคุณภาพชีวิตแยลง ปจจุบันมีหลาย
หนวยงานท่ีตระหนักถึงปญหาน้ี จึงไดมีการผลักดันเพ่ือใหเกิดกฎหมายเพ่ือควบคุมปญหาเสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้ควรกระตุนใหสถานประกอบการมีความตระหนักในเรื่องการปองกันการสูญเสียการไดยินจากปจจยัตางๆ           
มีการจัดการควบคุมทางวิศวกรรมท่ีดี ผูประกอบการควรจัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคลท่ีเหมาะสมกับการใชงานแตละ
ประเภทอยางเพียงพอ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับความปลอดภัยในการทำงาน และมีสุขภาะท่ีดีในการทำงานตอไป
(กัมปนาท วังแสน,2560)ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยตางๆ ทำใหทราบวา การสูญเสียการไดยิน สงผลกระทบตอการใชชีวิต
ของผูปวยทำใหคุณภาพชีวิตลดลง และยังกอใหเกิดคาใชจายในการรักษาพยาบาล โดยท่ีการสูญเสียการไดยินสามารถ
เกิดขึ้นไดจากหลายปจจัย เชน ประวัติการทำงานท่ีเคยสัมผัสเสียงดัง เพศ พ้ืนท่ีการทำงาน ระยะเวลาการทำงานและ
อายุ พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากเสียง แตสาเหตุท่ีพบไดบอยท่ีสุดคือ การรับสัมผัสเสียงดัง สวนหน่ึงของการเกิด
เสียงดังมาจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีเสียงดังเกินกวาท่ีมาตรฐานกำหนดเปนเวลานานการสูญเสียการได
ยินจากเสียง (Noised-inducedhearing loss) คือการเสื่อมของประสาทหู เปนโรคท่ีไมกอใหเกิดอาการทันที เม่ือผูปวย
ไดรับเสียงดังเปนเวลานานจะเกิดการสะสมประสาทหูจะเร่ิมเสื่อมในความถี่สงูกอน ทำใหผูปวยสามารถพูดคุยไดยนิเสยีง
เปนปกติได แตถาในระยะยาวหากผูปวยยังมีการสัมผัสเสียงดังอยางตอเน่ือง ประสาทหูจะเร่ิมเสื่อมในความถี่ท่ีต่ำลงจน
ไมสามารถไดยินเสียงอีกเลย เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการรับสัมผัสเสียงดังเปนภัยเงียบที่ไมไดแสดงอาการผิดปกติใน
ระยะแรก ทำใหผูรับสัมผัสไมไดระมัดระวังปองกันการรับสัมผัสเสียงดังและกอใหเกิดการสูญเสียการไดยินในท่ีสุด ซ่ึงใน
ภาคอุตสาหกรรมจัดไดวาเปนสถานที่ทำงานที่เสี่ยงตอการเกิดการสูญเสียการไดยินสูง จึงควรรีบหาแนวทางในการ
ปองกันการเกิดการสูญเสียการไดยิน 

ดังน้ันผูเขียนจึงไดรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีกอใหเกิดการสูญเสียการไดยินเพ่ือนำเสนอปจจัยท่ีทำให
เกิดการสูญเสียการไดยินและแนวทางในการปองกันแกไขของผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังน้ี 

 
วัตถุประสงคการทำวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีกอใหเกิดการสูญเสียการไดยินของผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยจาก
บทความวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการปองกันการสูญเสียการไดยินของผูปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ขอบเขตเน้ือหา 

คนควาขอมูลบทความวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยตางๆท่ีสงผลใหเกิดการสูญเสียการไดยินในแต
ละอุตสาหกรรมในประเทศไทย และแนวทางการปองกันการสูญเสียการไดยิน จากป พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2563 เพ่ือเปน
ขอมูลสำหรับการปรับปรุงและการพัฒนาแนวทางการปองกันใหดีขึ้น  

 
สถานการณภาวะการสูญเสียการไดยินจากเสียงดังจากการประกอบอาชีพในประเทศไทย 

จากขอมูลสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สถานการณภาวะสูญเสียการไดยินจากเสียงดังใน
ประเทศไทย พบวา ปพ.ศ. 2556 พบผูปวยดวยโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง จำนวน 2,695 ราย คิดเปน 65.50 คน 
ตอประชากรแสนคน ในป 2557 พบผูปวยจำนวน3,674 ราย คิดเปน 93.96 คนตอประชากรแสนคน ป 2558 พบผูปวย
จำนวน 24,690 ราย คิดเปน99.72 คน ตอประชากรแสนคน และในป 2559 พบผูปวยจำนวน 56,055 ราย คิดเปน 
115.19 คนตอประชากรแสนคน ซ่ึงจะเห็นไดวาจำนวนผูปวยจากสูญเสียไดยิน มีแนวโนมสูงขึ้นจากอดีตดังแผนภูมิท่ี 1 
(สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2559) 
 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงถึงอตัราการปวยจากโรคประสาทหูเส่ือม(สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม, 2559) 

 
ปจจัยท่ีกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน 

จากการศึกษางานวิจัยตางๆพบวา (จิราพร ประกายรุงทอง,2560) ประวัติการทำงานท่ีเคยสัมผัสเสียงดังเปน
ปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดการสูญเสียการไดยิน คนงานท่ีมีประวัติทำงานสัมผัสเสียงดังมีความเสี่ยงตอการสูญเสียการได
ยินเปน 6.72 เทา เม่ือเทียบกับคนงานท่ีไมมีประวัติทำงานสัมผัสเสียงดัง สวนปจจัยท่ีสนับสนุนใหเกิดการสญเสียการได
ยินคือ มีระยะเวลาการทำงานเฉลี่ย 5.9+3.9 ป (อุไรวรรณ หมัดอาดัม,2562) เพศเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดการสูญเสียการ
ไดยิน ซ่ึงเพศชายมีการสูญเสียการไดยินมากกวาเพศหญิง เพราะในลักษณะการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญ
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ในการผลิตจะเปนเพศชายและตำแหนงงานเปนการทำงานท่ีตองสัมผัสกับเคร่ืองจักรท่ีมีเสียงดังเปนเวลานาน ในขณะท่ี
เพศหญิงสวนใหญทำงานท่ีไมไดสัมผัสกับเคร่ืองจักรและสามารถเคลือ่นท่ีไปมาไดเพศชายจึงมีโอกาสสัมผัสเสียงดงัและมี
การสูญเสียการไดยินมากกวาเพศหญิง (กนกวรรณ อาจแกว,2563)พื้นที่การทำงาน เปนปจจัยการสูญเสียการไดยิน    
การสัมผัสระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (TWA) ของแตละ SEG มีพนักงานสวนใหญมีชั่วโมงการทำงานท่ี
ตองสัมผัสเสียงดังมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน มีบางแผนกท่ีตองทำงานลวงเวลา ซ่ึงพนักงานตองทำงานในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดัง
เปนเวลานานขึ้น นอกจากนี้ พฤติกรรมของพนักงานสวนใหญไมสวมใสอุปกรณปองกันเสียงที่ถูกตองและเหมาะสม            
คิดเปนรอยละ 62.09 ของพนักงานท้ังหมดทำใหเสี่ยงตอการเกิดการสูญเสียการไดยิน และดวยสภาพพ้ืนท่ีการแบงพ้ืน
การทำงานแตละแผนก ทำใหบางแผนกท่ีตองทำงานใกลกับแผนกท่ีมีเสียงดังจะไดรับผลกระทบดานการสัมผัสเสียงดวย 
(ไพลิน เชิญทอง,2560) ระยะเวลาการทำงานและอายุ เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดการสูญเสียการไดยิน ในดานระยะเวลาการ
ทำงานอาจเปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการสูญเสียการไดยิน เน่ืองจากการท่ีตองทำงานเปนเวลานานตองสัมผัสกับเสียงมาก
ขึ้น จึงมีโอกาสที่จะเสี่ยงตอการสูญเสียการไดยินมาก และอายุยังเปนอีกปจจัยที่สงผลใหเกิดการสูญเสียการไดยิน 
เนื ่องจากอายุที ่มากขึ ้นจะสงผลใหอวัยวะที่ทำหนาที่เกี่ยวกับการไดยินเสื ่อมสภาพตามอายุที ่เพิ ่มมากขึ ้น ทำให
สมรรถภาพการไดยินลดลง (ชนิดาภา มาตยบัณฑิต,2561).พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากเสียงของพนักงานเปนอีก
ปจจัยสำคัญที่สงผลตอการสูญเสียการไดยิน หากพนักงานที่ทำงานสัมผัสกับเสียงดัง มีพฤติกรรมการปองกันอันตราย
จากเสียง มีการสวมใสอุปกรณปองกันเสียงอยางถูกตองและเหมาะสม จะชวยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียการไดยินได 
 

การสูญเสียการไดยิน 
คือการเสื่อมของประสาทหู ท่ีเกิดจากการสัมผัสเสียงดังเปนเวลานาน อาจเกิดการเสื่อมของหูขางเดียวหรือท้ัง

สองขาง ในระยะแรกของการหูเสื่อมจากเร่ิมจากการสูญเสียการไดยินท่ีความถี่ 3000 ถึง 6000 เฮริตซ ซ่ึงผูปวยมักจะ
สูญเสียการไดยินที่ความถี่ 4000 เฮริตซมากที่สุด หากผูปวยยังตองสัมผัสกับเสียงดังติดตอกันเปนเวลานาน จะทำให
ประสาทหูถูกทำลายไปดวย ประสาทรับเสียงจะพิการแบบถาวร ไมสามารถรักษาหายได โดยกลไกการเกิดโรคท่ีทำการ
สูญเสียการไดยินจากเสียงดงัสามารถแบงความรุนแรงของการเกิดการสญูเสยีการไดยนิจากเสียงดังออกเปน 2 ระดับ คือ 
(รัตนาภรณ เพ็ชรประพันธ ,2558) 

1. การสูญเสียการไดยินชั่วคราว (temporary hearingloss หรือ temporary threshold shift : TTS) คือ 
อาการเสื่อมของหูท่ีเกิดจากการรับสัมผัสเสียงดัง เกิดจากท่ีเซลลขนท่ีอยูในหูชั้นใน ภายในคลอเคลีย เกิดการงอ ลม แลว
ไมคืนสภาพปกติ โดยท่ีเซลลประสาทรับการไดยิน มีอาการลาจากการรับสัมผัสกับเสียงท่ีดังเปนเวลานานๆ หรือเกิดจาก
การรับสัมผัสเสียงที่ดังสม่ำเสมอและตอเนื่องที่มีความเขมของเสียงสูงถึงขีดอันตราย ใหไมสามารถแปรสัญญาณการ
สั่นสะเทือนเปนคลื่นประสาทได จึงทำใหเกิดอาการหูตึงชั่วคราว (auditory fatigue) ซึ่งอาการนี้สามารถกลับคืนสู
ภาวปกติได หากหยุดสัมผัสสียงดังเปนระยะเวลา 1-2 วัน 

2. การสูญเสียการไดยินอยางถาวร (permanenthearing loss หรือ permanent threshold shift : PTS) 
คือ อาการเสื่อมของหูอยางถาวร หรือการสูญเสียการไดยินแบบถาวร การสูญเสียการไดยินเกิดจากการสัมผัสเสียงท่ีดัง
เกินกวามาตรฐานในระยะเวลานานๆ โดยปกติแลวมักพบในผูทำงานในอุตสาหกรรม โดยสาเหตุเกิดจากการท่ีเซลลขน 
เซลลประสาทเกิดการฉีกขาด ลมแลวไมลุก ถูกทำลาย หรือเสนประสาทที่สงสัญญาณเสียงไปยังสมองถูกทำลาย             
ในระยะแรกการสูญเสียการไดยินจะเริ่มเสียที่ชวงความถี่ของเสียง 3,000 ถึง 6,000 เฮิรตซ และจะพบเสมอวาเสียงท่ี
ความถี่ 4,000 เฮิรตซกอนความถี่อ่ืน ๆ ซ่ึงการสูญเสียการไดยินแบบถาวรน้ีจะไมมีโอกาสคืนสูสภาะปกติไดและไมสมา
รถรักษาใหหายได 

259

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ความรุนแรงของการเกิดโรค 
ผูท่ีเกิดการสูญเสียการไดยิน จะมีการไดยินนอยลง หรือมีปญหาการไดยิน อาการท่ีพบไดบอยท่ีสุด คือฟงเสียง

คนอ่ืนพูดไมชัด และจะไดยินเสียงยากขึ้นหากในบริเวณน้ันมีเสียงอ่ืนรบกวนหรือมีเสียงดัง นอกจากปญหาดานการไดยิน
แลว ผูปวยมักจะไดยินเสียงหึ่งๆ หรือเสียงกระดิ่งในหู ซ่ึงอาการดังน้ันกลาวจะเกิดขึ้นเปนพักๆ หรืออาจเปนตลอดเวลา
และอาการจะเกิดขึ้นบอยขึ้น เม่ือผูปวยตองสัมผัสกับเสียงดังมากๆ การไดยินเสียงผิดปกติในหูจะทำใหผูปวยรูสึกรำคาญ 
และรบกวนการนอนหลับหรือสงผลกระทบทำใหไมมีสมาธิในการทำงานอีกดวย ดังน้ันลูกจางทุกคนท่ีปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการท่ีมีระดับเสียงดังมากกวา 85 เดซิเบล ตองไดรับการตรวจการไดยิน 
 
แนวทางการปองกันการเกิดการสูญเสียการไดยิน 

แนวทางในการปองกันควบคุมเสียง วิธีที่ดีที่สุดคือการควบคุมเสียงที่แหลงกำเนิดเสียงดวยวิธีทางวิศวกรรม 
จากน้ันจึงทำการควบคุมท่ีทางผานของเสียง และท่ีคนงานผูสัมผัสเสียงตามลำดบั ซ่ึงแนวทางการปองกันการสูญเสยีการ
ไดยินในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น อาจมีวิธีควบคุมโดยพิจารณา 3 ปจจัยสำคัญ ไดแก แหลงกำเนิดของเสียง ระยะหาง
จากแหลงกำเนิดเสียง(ทางผาน) และการปองกันของตัวผูรับเสียงเอง 
1. ควบคุมแหลงกำเนิดเสียง 

เปนการควบคุมเสียงจากตัวแหลงกำหนดเสียง เพื่อไมใหเสียงจากแหลงกำเนิดเสียงสงไปรบกวนผูปฏิบตัิงาน 
หรือลดปริมาณเสียงใหนอยลง สามารถทำไดโดยการเลือกใชเคร่ืองมือท่ีถูกออกแบบมาเปนพิเศษซ่ึงทำงานไดโดยท่ีไมสง
เสียงดังเกินมาตรฐาน หรือออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ชวยใหเสียงลดนอยลง และควรตรวจสอบ
กระบวนการผลิตตางๆ โดยละเอียด วาในกระบวนการผลิตใดมีเสียงท่ีดังเกินมาตรฐานเพ่ือหาแนวทางในการแกไขหรือ
ทดแทน เพ่ือใหเสียงลดนอยลง 

นอกจากการควบคุมที่เครื่องจักรและกระบวนการผลิตแลว อาจหาวัสดุที่สมารถปองกันเสียงไดมาปดลอม
เคร่ืองจักรได เพ่ือชวยลดเสียงท่ีท่ีดังจากเคร่ืองจักร รวมถึงการติดตั้งแผนซับเสียงท่ีผนังหอง ตรวจสอบสอบใหเคร่ืองจักร
ตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีม่ันคง สม่ำเสมอ มีฐานรองเคร่ืองจักรเชน สปริง หรือยางรอง เพ่ือลดการสั่นสะเทือนของเคร่ืองจักร 
2. ระยะจากแหลงกำเนิดเสียง(ทางผาน) 

หากระยะหางจากเคร่ืองจักรหรือแหลงกำเนิดเสียงยิ่งไกลมากจะทำใหการรับสัมผัสเสียงนอยลง ดังน้ันการจัด
สถานท่ีทำงานของผูปฏิบัติงานใหหางจากเคร่ืองจักรหรือแหลงกำเนิดเสียงมากท่ีสุด เปนอีกวิธีท่ีชวยลดการสัมผัสเสียง
ได และยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันเสียงดวยการทำกำแพงก้ันหรือทำหองแยก รวมไปถึงการใชวัสถุปองกัน
เสียงรวมกับการใชวัสดุดูดซับเสียงท่ีทางผานเสียง จะสามรถกรองและลดระดับเสียงลงได นอกจากน้ี ภายในโรงงานท่ีมี
บริเวณพ้ืนท่ีระหวางเคร่ืองจักรกับผูสัมผัสเสียง หากสามารถปลูกไมยืนตนท่ีมีใบดกขึ้นปกคลุม ก็จะชวยในการลดระดับ
ของเสียงได และยังเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในสถานประกอบการอีกดวย 
3. การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล(PPE) 

การใชอุปกรณเสียงเปนการปองกันเปนการปองกันที่ใชงบประมาณนอยที่สุด การปองกันที่ตัวบุคคลที่ตอง
สัมผัสกับเสียงดังเอง โดยมีอุปกรณท่ีใชในการปองกันเสียงโดยท่ัวไป 2ประเภท คือ ท่ีอุดหู (EAR PLUG) ทำจากยางหรือ
พลาสติก สำหรับใชสอดเขาไปอุดในหู นิยมใชกันมากที่สุด อีกประเภทคือ ที่ครอบหู (EAR MUFF) ซึ่งจะปดหูและ
กระดูกรอบๆ ใบหูทั้งหมด แตควรมีหลักในการเลือกอุปกรณใหเหมาะกับสภาวะทางเสียงในขณะที่ปฏิบัติงานและ
สามารถลดเสียงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลือกใชอุปกรณ ดังตารางท่ี 1 
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อุปกรณ 

 
ประสิทธิภาพการลดเสียง

(dB) 

 
ประสิทธิภาพการลดเสียง

(Hz) 

 
วัสดทุี่ใช 

1. ท่ีครอบห ู(ear muff) ลดเสยีงไดตัง้แต 30-40 dB  ลดเสยีงท่ีความถี่สงูกวา   
400 Hz ไดด ี

มี 2 ชนิด คือ แบบท่ีเปน
โลหะและท่ีเปนพลาสติก  

2. ท่ีอุดหู (ear plugs) ลดเสยีงไดตัง้แต 15-25dB  ลดเสยีงท่ีมีความถี่ตำ่กวา 
400 Hzไดด ี

ทำจากวัสดหุลายชนิด เชน 
โฟม ใยหิน ใยแกว ฯลฯ  

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณลดเสียง (thai-safetywiki.com.2556) 
 

บทสรุป  
จากการศึกษางานวิจัยพบวา การสูญเสียการไดยินสามารถเกิดไดจากหลายปจจัย แตสาเหตุหลักของการเกิด

การสูญเสียการไดยินคือการรับสัมผัสเสียงดงั ประวัติการทำงานท่ีเคยสัมผัสเสียงดัง เพศ พ้ืนท่ีการทำงาน ระยะเวลาการ
ทำงานและอายุ พฤติกรรมการปองกันอันตรายจากเสียง เปนปจจัยเสริมที ่ทำใหเกิดการสูญเสียการไดยิน                       
หากผูปฏิบัติงานที่ตองทำงานที่ตองสัมผัสกับเสียงดังมีปจจัยเหลานี้จะเพิ่มความเสี่ยงตอการสูญเสียการไดยินมากขึ้น 
เม่ือผูปฏิบัติงานไดรับสัมผัสเสียงเปนเวลานานจะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพเชน กอใหเกิดความรำคาญ หูอ้ือ รบกวน
การนอนหลับทำใหไมมีสมาธิในการทำงาน เกิดการสูญเสียการไดยนิแบบชั่วคราวที่สามารถหายไดเองในเวลา 1-2 วัน และ
การสูญเสียการไดยินแบบถาวร หากเกิดการสูญเสียการไดยินแบบถาวรจะไมสามารถรักษาใหหายขาดได ซ่ึงแนวทาง
การปองกันการสูญเสียการไดยินของผูปฏบิัติงาน จึงควรปองกันการรับสัมผัสเสียงดงัของผูปฏบิัตงิานควบคุมเสยีง วิธีท่ีดี
ที่สุดคือการควบคุมเสียงที่แหลงกำเนิดเสียงดวยวิธีทางวิศวกรรมคือการออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมอืตางๆ             
ที่ชวยใหเสียงลดนอยลง นอกจากการควบคุมที่เครื่องจักรและกระบวนการผลิตแลว อาจหาวัสดุที่สมารถปองกนัเสียง
ไดมาปดลอมเคร่ืองจักรได เพ่ือชวยลดเสียงท่ีท่ีดงัจากเคร่ืองจักร รวมถึงการติดตั้งแผนซับเสียงท่ีผนังหอง ตรวจสอบสอบ
ใหเคร่ืองจักรตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีม่ันคง สม่ำเสมอ มีฐานรองเคร่ืองจักรเชน สปริง หรือยางรอง เพ่ือลดการสั่นสะเทือนของ
เครื่องจักร หากไมสามารถควบคุมที่แหลงกำเนิดไดจึงทำการควบคุมที่ทางผานของเสียงโดยการจัดสถานที่ทำงานของ
ผูปฏิบัติงานใหหางจากเคร่ืองจักรหรือแหลงกำเนิดเสียงมากท่ีสุด เปนอีกวิธีท่ีชวยลดการสัมผัสเสียงได และยังสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันเสียงดวยการทำกำแพงก้ันหรือทำหองแยก รวมไปถึงการใชวัสถุปองกันเสียงรวมกับการใช
วัสดุดูดซับเสียงท่ีทางผานเสียง จะสามรถกรองและลดระดับเสียงลงได และการใชอุปกรณการปองกันสวนบุคคลโดยมี
อุปกรณท่ีใชในการปองกันเสียงโดยท่ัวไป 2ประเภท คือ ท่ีอุดหู (EAR PLUG) ทำจากยางหรือพลาสติก สำหรับใชสอด
เขาไปอุดในหู นิยมใชกันมากท่ีสุด อีกประเภทคือ ท่ีครอบหู (EAR MUFF) ซ่ึงจะปดหูและกระดูกรอบๆ ใบหูท้ังหมด  

 
ขอเสนอแนะ 

1. ในอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังควรจัดหาอุปกรณปองกันเสียงและใหพนักงานสวมอุปกรณปองกันเสียงขณะ
ปฏิบัติงานเชน ท่ีอุดหู (ear plug) หรือ ท่ีครอบหู(ear muff) ระหวางเวลาทำงานโดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีความเขมของ
เสียงระดับสูงซ่ึงเปนการปองกันอันตรายท่ีเกิดจากมลภาวะทางเสียงท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
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2. ควรจัดเวลาการทำงานใหกับพนักงานโดยใหชั่วโมงการทำงานนอยลงเพ่ือลดระยะเวลาในการสัมผัสเสียงดัง
ของผูปฏิบัติงานท่ีอยูบริเวณท่ีมีระดับเสียงดัง  
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ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรกับอัตราความชุก กลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงราง 
และกลามเนื้อในผูประกอบอาชีพทอผาไหม อำเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย 
 
The Relationship between Ergonomic Risk Factors and Prevalence of Musculoskeletal 
Disorders Among Weaving Silk Workers in Napho District, Buriram Province 
 
ผูวิจัย   ศิริกัญญา  ฤทธ์ิแปลก 

สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  
บทคัดยอ 
  ปจจัยดานการยศาสตร เปนปจจัยคุกคามตออาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อ โดยเฉพา
อยางยิ ่งทาทางการทำงาน นับเปนปญหาสุขภาพที ่สำคัญของผูประกอบอาชีพทอผาไหม การวิจัยครั ้งนี ้เปน
การศึกษาเชิงพรรณาหาความสัมพันธคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความชุกของกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครง
รางกลามเน้ือ และปจจัยดานทาทางการทำงานรวมท้ังความสัมพันธระหวางปจจัยดานทาทางการทำงาน และกลุม
อาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อ ในกลุมอาชีพทอผาไหม กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบอาชีพทอผา
ไหมเปนอาชีพหลักจำนวน 135 ราย อำเภอนาโพธ จังหวัดบุรีรัมย เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลประกอบดวย 
1) แบบสัมภาษณกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ มีคาดัชนีความตรงตามเน้ือหาเทากับ 0.91 
2) แบบสังเกตทาทางการทำงานวิธี RULA โดยแมคอะตัมเนยและคอรเลท (McAtamney & Corlett, 1993)              
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดวยวิธีการหาคาความเท่ียงแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) เทากับ 0.85 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและไคสแควร  
  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานการยศาสตรของผูประกอบอาชีพทอผาไหมในสวนของทาทางการทำงานรอยละ 
65.17 มีปญหาในดานทาทางการทำงาน ควรไดรับการประเมินอยางตอเน่ืองและตองมีการปรับปรุงการดำเนินการ
ดังกลาว อัตราความชุกของกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือในชวย 7 วัน และ 6 เดือนท่ีผานมา 
เทากับ รอยละ 66.39 และรอยละ 70.13 ตามลำดับ โดยพบอาการผิดปกติบริเวณหลังสวนบนมากที่สุด เมื่อพิจารณา 
ความสัมพันธระหวางทาทางการทำงานกับกลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ พบวา ทาทางการ
ทำงานมีความสัมพันธกับกลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือท้ังในชวง 7 วัน และ 6 เดือนท่ีผานมา
อยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ( = 42.68 และ 59.84 ตามลำดับ , p < 0.001) 
 ผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวา ปจจัยดานการยศาสตรโดยเฉพาะทาทางการทำงานมีความสำคญัอยางยิง่
ท่ีจะสงผลตอสุขภาวะของผูทำงาน ซ่ึงบุคลากรทางดานสาธารณสุขและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหความสำคัญท่ีจะ
นำขอมูลไปใชในการปองกัน และลดความชุกของการเกิดความผิดปกติกลุมอาการทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ  
 
คำสำคัญ : ปจจัยดานการยศาสตร, ความชุก, กลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ 
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Abstract 
Ergonomic risk factors is a significant occupation health hazard especially working 

posture, resulting in musculoskeletal disorders which create a critical occupation health 
problem among weaving silk workers. The main purpose of this descriptive correlational 
study was to examine the prevalence rate of musculoskeletal disorders and working posture 
factors, as well as the association between working posture factors and musculoskeletal 
disorders among weaving silk workers. The sample consisted of 135 weaving silk workers at 
Napho District, Buriram Province. The research instruments were 1) musculoskeletal 
disorder interview which the CVI was 0.91 and 2) working posture observation using Rapid 
Upper Limbs Assessment (RULA) tested for reliability alpha coefficient of RULA was 0.85. 
Data were analyzed using descriptive statistics and chi-square.  
 The major finding showed that 6 5 . 1 7 present of weaving silk workers had poor 
working posture which need continuous monitoring as well as immediate work improvement.                      
The prevalence rate of musculoskeletal disorders among the study samples during 7 day and 
6 month period were 66 .39  and 70 .13  percent respectively. The low-back were the most 
common found for musculoskeletal disorders. Regarding the relationship between working 
posture factors were found to be significant associated with musculoskeletal disorder, 
working posture factors were found to be significant associated with musculoskeletal disorder 
during 7 day and 6 month period (  = 42.68 and 59.84 respectively , p < 0.001)  

The results of this study clearly indicate that ergonomic factors especially working 
posture is important and affects weaving silk workers’ health. Personnel in Public health and 
institutions related to occupation and environment health should recognize the importance of 
such factors for either effective planning to prevent and reduced the occurrences of 
musculoskeletal disorders  
 
Key Words : Prevalence / Working Posture Factor / Musculoskeletal Disorders 
 

บทนำ 
สุขภาพท่ีดีเปนเปาหมายท่ีมนุษยทุกคนปรารถนา แตการมีสุขภาพท่ีดีขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ดังน้ัน

การท่ีจะมีภาวะสุขภาพท่ีดีตองทราบมีปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ หรือตัวกำหนดสุขภาพ (Determination of Health) 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบปจจัยท่ีสัมพันธและมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพ ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ ปจจัยสวน
บุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายไดของครอบครัว โรคประจำตัว และสัมพันธภาพในครอบครัว ปจจัยจากการ
ทำงาน ไดแก สิ่งแวดลอมในการทำงาน สภาวะการทำงาน และปจจัยพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก การรับประทาน
อาหาร การออกกำลังกาย การพักผอน การใชสารเสพติด ความเครียดและการจัดการความเครียด ประเทศไทยมี
ประชากรในวัยทำงาน อายุระหวาง 16-60 ป ประมาณ 36 ลานคน พบวาสวนหน่ึงมีปญหาเก่ียวกับสุขภาพจากการ
ทำงาน เชน การทำงานในสถานประกอบการท่ีไมไดมาตรฐาน มลภาวะ สารเคมี สารพิษตางๆ ปญหาการบาดเจ็บ
กระดูกและกลามเนื้อเนื่องจำทาทางการทำงาน เปนตน (สงวน ธานี, สมจิตต ลุประสงค, ยมนา ชนะนิล และ
รวีวรรณ เผากัณหา, 2561) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำแนกผูปวยดวยโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม จำแนกตามกลุมโรค ทั้งหมด 10 กลุมโรค จาก พ.ศ. 2553 – 2559 พบวา 
อาการความผิดปกติของระบบโครงรางและกระดูก (Musculoskeletal disorder) เปนกลุ มผู ปวยที ่ไดรับการ
รายงานมากที่สุด รอยละ 45.0 (เฉลี่ย 1,898 รายตอป) รวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 13,290 ราย จำแนกเปนกลุมปวด
หลังจากอาชีพ 9,482 ราย คิดเปนรอยละ 71.3 จากรอยละของผูบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมท่ี
จำแนกตามอาชีพ พบวาอาชีพอุตสาหกรรมสิ่งทออยูในระดับท่ีสอง คิดเปนรอยละ 24.2 รองจากอาชีพรับจางท่ัวไป 
ซ่ึงมีจำนวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 30.1 (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2562)  
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การยศาสตร เปนศาสตรท่ีรูจักในวงจำกัด เฉพาะในบางสาขาอาชีพ ไดแก ทางดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สุขศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรรมบางสาขา และทางดานจิตวิทยาอุตสาหกรรม เปนตน สถาบันแหงชาติ
เพ่ือความปลอดภัยดานอาชีวอนามัย (National Institute for Occupation Safety and Health-NOISH) เปนศาสตร 
ที่เกี่ยวกับคนในที่ทำงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเครียด การบาดเจ็บและโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ
กลามเน้ือ จากการทำงานซ่ึงเกิดจากการทำงานท่ีตองออกแรงเกินขีดจำกัดของมนุษยแบบซ้ำๆ การทำงานในทาทาง
ที่ไมเหมาะสม การทำงานกับเครื่องมือ สถานีงาน และสิ่งแวดลอม การทำงานที่ออกแบบมาไมเหมาะสมสำหรับ
ผูปฏิบัติงาน ปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตรท่ีนำไปสูการเกิดความผิดปกติทางกระดูกและกลามเน้ือ จากการทำงานมี
หลายปจจัยดวยกัน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล เชน การออกแรงท่ีมากเกินความสามารถ การทำงานในทาผิดธรรมชาติ 
การทำงานแบบซ้ำๆ ในระยะเวลานานๆ การทำงานกับเครื่องมือเครื่องจักร และสถานีงานที่ออกแบบมาไม
เหมาะสมสำหรับผูปฏิบัติงาน ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เชน การทำงานในสถานท่ีมีอุณหภูมิไมเหมาะสม 
แสงสวางไมเพียงพอ และการทำงานท่ีตองมีการสัมผัสกับการสั่นสะเทือน นอกจากน้ียังมีปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหเกิด
ปญหาการยศาสตรจากการทำงานคือ ปจจัยดานจิตสังคม เชน การรับรูถึงงานหนักการขาดการสนับสนุนทางสังคม 
ความเครียดและความขดัแยงในงาน (ทศพล บุตรมี, 2558) โรคท่ีเกิดจากการทำงาน หรือโรคจากการประกอบอาชพี 
เปนปญหาสำคัญท่ีมีผลตอภาวะเศรษฐกิจและสังคม ท้ังสวนบุคคลครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ เม่ือเกิดกับ
บุคคลที ่อยู ในวัยทำงานและมีบทบาทความรับผิดชอบสำคัญของครอบครัวยอมสงผลกระทบอยางรุนแรงตอ
ครอบครัวและสังคม ท้ังในทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเกิดกับผูประกอบอาชีพ เชน กลุมทอผา 
รานเสริมสวย บริการซัก – รีด รานอาหาร ขายเสื้อผา รับจางตัดเย็บเสื้อผา รับจางแตงหนา ซอมรถยนต ซอม
เครื่องใชไฟฟา เปนตน เพราะผูที่ประกอบอาชีพเหลานี้เปนเจาของกิจการเองไมได รับคาจางจากผูอื่นในลักษณะ
ของเงินเดือนหรือคาแรงประจำ และรับผิดชอบตอการดำเนินการทั้งในสวนของกำไร หรือขาดทุน หากเกิดการ
เจ็บปวยหรือประสบเหตุอันตรายไมสามารถทำงานได ยอมขาดรายได สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในครัวเรือนและ
คุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว โรคจากการทำงาน หรือโรคจากการประกอบอาชีพคือโรคใดๆ (อาจเปนไดท้ัง
โรคเฉียบพลันหรือโรคเร้ือรัง) อันมีสาเหตุเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพ หรือการดำเนินกิจกรรมอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กับอาชีพเชน อาการปวดหลัง ปวดกลามเน้ือ พิษจากสารตะก่ัว สารเคมี โรคทางเดินหายใจ เครียด เปนตน (วิฑูรย 
สิมะโชคดี และกฤษฎา ชัยกุล, 2547) เปาหมายหลักของการปรับปรุงวิธีการทำงาน จำเปนที่จะตองอาศัยขอมูล
สำหรับการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งถือวามีสวนสำคัญวิ่งในการใชเครื่องมือ/
อุปกรณตางๆ อยางเหมาะสม รวมถึงการจัดวางเคร่ืองมือ/อุปกรณ และวัสดุตางๆ ใหเหมาะกับผูใชงานมีสวนชวยใน
การลดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บ ปวยท่ีเกิดจากการใชเคร่ืองมือหรือการปฏิบัติงาน องคประกอบสำคัญท่ีจะนำไป
พิจารณาสำหรับการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงแกไขปญหาทางการยศาสตร การศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อหา
ขอสรุปจึงเปนองคประกอบสำคัญในการนำไปพิจารณาสำหรับการตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงแกไข การศึกษาปญหา
ทางการยศาสตรสามารถใชวิธีการ RULA (Rapid Upper Limb Assessment) เปนวิธีที่ออกแบบเพื่อใชประเมิน
ความรุนแรงของทาทางในการทำงานโดยใชเทคนิคนี้ถูกออกแบบขึ ้น เพื่อทำการประเมินรางกายทอนบนของ
ผูปฏิบัติงานเปนหลัก ไดแก งานท่ีน่ังหรือยืนทำงาน โดยมีการเคลื่อนไหวไมมากนัก โดยแบงการวิเคราะหออกเปน     
3 กลุมหลักไดแก กลุมท่ี 1 วิเคราะหทาทางของแขนสวนบน แขนสวนลาง มือและขอ กลุมท่ี 2 วิเคราะหทาทางของ
ศีรษะ คอ และลำตัว กลุมที่ 3 วิเคราะหทาทางของขาและเทา และ REBA (Rapid Entire Body Assessment)   
ใชกับลักษณะการทำงานเปนงานที่ใชทุกสวนของรางกายในการปฏิบัติงาน พนักงานที่ตองออกแรงเคลื่อนยาย
สิ่งของของหนัก มักจะมีการใชทาทางในการทำงานท่ีขัดตอหลักการยศาสตร ท้ังจากการยก การถือของหนักท่ีตอง
ใชแรงกายมาก การใชแรงกายเกินขีดความสามารถ การกมโนมตัวบอยคร้ัง การบิดตัว ตลอดจนทาทางการทำงาท่ี
ไมเหมาะสม ซึ่งพบวากลุมผูปฏิบัติงานที่ตองออกแรงกายเคลื่อนยายสิ่งของหนัก เปนกลุมที่มีแนวโนมเกิดการ
ผิดปกติของโครงรางและกลามเน้ือได (จันจิราภรณ วิชัย และสุนิสา ชายเกลี้ยง, 2557)  
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จังหวัดบุรีรัมย เปนแหลงสำคัญในการผลิตผาทอพื้นเมืองสืบตอกันมา เปนเวลานาน ผาไหมบุรีรัมยจะมี
รูปแบบลวดลายท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ แสดงถึงเอกลักษณวัฒนธรรมแตละชาติพันธุ โดยเฉพาะกลุมชาติพันธไทย
ลาว ไทยเขมร และปจจุบันผาไหมจังหวัดบุรีรัมย ยังไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีสำคัญ
ท่ีสุดคือ สมเด็จพระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ ทรงตั้งโครงการศิลปาชพีสนับสนุนการทอผาไหม ผามัดหม่ี ท่ี
ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธ์ิ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง และตำบลหนองกง 
อำเภอนางรอง อำเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย ราษฎรมีอาชีพทำนาเปนอาชีพหลัก และปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทอ
ผาเปนอาชีพเสริมมานาน โดยเฉพาะในกลุมสตรีมีการประกอบอาชีพทอผาไหมทุกหมูบานในพื้นที่อำเภอนาโพธ์ิ 
โดยนำออกไปจำหนายในตางจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งเขาประกวด ในระดับจังหวัดและระดับภาค ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ทำใหผาไหมนาโพธ์ิเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป ในป พ.ศ.2516 สมาชิกไดเขาเปนสมาชิกสวนจิตรดา กรุงเทพฯ 
ผาไหมมัดหมี่จำหนายใหกับสวนจิตรดาจนถึงปจจุบัน ในป พ.ศ.2532 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ ปจจุบันอำเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย (คคนางค ชอช,ู 2547) กลุมอาชีพทอผาไหม 
มักจะมีปญหาสุขภาพจากหลายปจจัยดวยกัน ปจจัยสวนบุคคลไดแกอายุของผูประกอบอาชีพนี้มักจะอยูในวัย
ทำงานที่อายุมากกวา 35 ปขั้นไป สภาพแวดลอมไดแกเรื่อง แสงสวางที่ทำงานทอผาอาจไมเพียงพอ การระบาย
อากาศบริเวณที่ทอผาไหมมีความไมเหมาะสม สวนใหญพบปญหาเรื่องของการปวดเมื่อยกลามเนื้อมากที่สุดคือ 
บริเวณเอว เขา ไหล ตนขา และหลังสวนบน การดูแลสุขภาพของผูประกอบอาชีพทอผาไหมเปนการดูแลตนเองใน
วิถีชีวิตชุมชนคือ การนวด เมื่อทำงานไปเปนเวลานานป อาการปวดมักจะเปนรูปแบบสะสม เพราะลักษณะการ
ทำงานท่ีตองกมคอ การเอ้ียวตัว การบิดขอมือในขั้นตอนการทอผาขณะทำงานเปนประจำ ซ่ึงผูท่ีทำงานควรมีการจัด
ทาทำงาน อิริยาบถขณะทำงานควรทำใหถูกตองตามหลักการยศาสตร การหยุดพัก การยืดเหยียดกลามเนื้อควร
ดำเนินการอยางเหมาะสม เพื่อลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งที่เปนความผิดปกติแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง             
(ณัฐพงษ ฤทธ์ิน้ำคำ และกาญจนา นาถะพินธุ, 2557)  

ผูวิจัยจึงสนใจการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาความชุก และความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรกับ
อาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือของผูประกอบอาชีพทอผาไหมในอำเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมยเพ่ือ
นำไปใชในการปรับปรุงการทำงานน้ัน จำเปนตองมีการศึกษาถึงวิธีการประเมินทาทางทำงานเปนสิ่งสำคัญ ในการชี้
วัดถึงความรุนแรงและอัตราเสี่ยงท่ีอาจเกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บเน่ืองจากการทำงาน อันนำไปถึงการปรับปรุง
แกไขการทำงานที่อาจทำใหเกิดอาการบาดเจ็บเรื้อรังอันเนื่องมาจากการทำงานไดดีที่สุด และเพื่อนำไปประยุกต
หรือปรับปรุงสภาพของงานใหเหมาะสมกับผู ปฏิบัติงาน และทำใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
ผูปฏิบัติงานมีความเปนอยูและมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ซ่ึงสภาพแวดลอมในการทำงาน ไดแก สิ่งแวดลอม วัสดุสิ่งของ 
เครื่องมือ วิธีหรือทาทางการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน ขนาดสัดสวนรางกาย ภายใตสภาพแวดลอมที่ทำงานอยู 
ดังนั้นการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรกับอัตราความชุกกลุมอาการผดิปกติทางระบบ
โครงรางและกลามเนื้อในผูประกอบอาชีพทอผาไหม อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ทำใหนำไปใชในการออกแบบ
ทางวิศวกรรมหรือการปรับปรุงว ิธีการทำงานใหเกิดความเหมาะสม และสามารถนำไปใชในการปรับปรุง
กระบวนการทำงานของผูประกอบอาชีพทอผาไหมตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาความชุกของอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือในรอบ 7 วัน และ 6 เดือนท่ีผานมา 
ของผูประกอบอาชีพทอผาไหม ในอำเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย 

2) เพื ่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรกับอาการผิดปกติของระบบโครงรางและ
กลามเน้ือของผูประกอบอาชีพทอผาไหม ในอำเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย 
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กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
ปจจัยสวนบุคคล   

เพศ อายุ   
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา   
พฤติกรรมสุขภาพ ประวัติการเจ็บปวย   

ปจจัยดานการทำงานและสภาพแวดลอม  อาการผิดปกติของระบบโครงรางและ
กลามเน้ือในรอบ 7 วัน และ 6 เดือน 

ท่ีผานมาของผูประกอบอาชีพทอผาไหม 
ระยะเวลาในการทำงาน ระยะเวลาพัก  
การใชอุปกรณในการทำงาน  

ปจจัยดานการยศาสตร   
ทาทางการทำงานตามขั้นตอนการทอผา   

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงพรรณนา (Descriptive crosssectional design) 
เพื่อศึกษาความชุก และความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรกับอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและ
กลามเน้ือของผูประกอบอาชีพทอผาไหมในอำเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย การเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนตุลาคม 
ถึง เดือนธันวาคม 2562 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูประกอบอาชีพทอผาไหม ในอำเภอนาโพธ์ิจังหวัดบุรีรัมย จำนวน 1 แหง 
จำนวนสมาชิกท่ีอยูในกลุมทอผาไหมมีจำนวนท้ังสิ้น 237 คน  

กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบอาชีพทอผาไหม ในอำเภอนาโพธ์ิจังหวัดบุรีรัมย คัดเลือกไดจำนวน 135 คน 
การคัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑคัดเขา (Inclusion Criteria) ดังน้ี  

1. มีประสบการณการทอผาไหมตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป 
2. สามารสื่อสารความหมาย และเขาใจภาษาไทยได 
3. อายตุั้งแต 18 ปขึ้นไป 
4. ไมมีโรคประจำตัวที่เปนสาเหตุใหบาดเจ็บ ที่สงผลตออาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

เชน โรคเกาต โรครูมาตอยด ความผิดปกติแตกำเนิน เปนตน 
5. ไมมีประวัติการไดรับอุบัติเหตุการบาดเจ็บที่สงผลตออาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ

โดยถาวร หรือโดยการผาตัด เชน ภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเสนประสาท เปนตน 
6. ยินดีเขารวมการวิจัย 

เกณฑการคัดออก (Exclusion Criteria) ดังน้ี 
 1. ตองการถอนตัวออกจากการเขารวมกิจกรรมระหวางเก็บขอมูล 
 2. มีภาวะเจ็บปวยกะทันหัน ในขณะทำการเก็บขอมูล หรือยายออกจากพ้ืนท่ีศึกษา 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 ประเภทดังน้ี 
  1) แบบสัมภาษณอาการผิดปกติระบบโครงรางและกลามเนื้อ ที่พัฒนามาจาก งานวิจัยของจีรนันท ธีระธารินพงศ 
(2554) ท่ีปรับปรุงมาจากแบบสอบถามมาตรฐานนอรดิก (Standardized Nordic Questionaire {SNQ}) ของคูรินกา และคณะ 
(Kuorinka et al} 1987) การวัดเปนการระบุตำแหนงของความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อ ในชวง 7 วัน และ 6 
เดือนท่ีผานมา ลักษณะอาการผิดปกติ สาเหตุของอาการผิดปกติ และการจัดการแกไข แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย  
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปสวนตัวของผูประกอบอาชีพทอผา ประกอบดวย ท่ีอยู เพศ อายุ น้ำหนักตัว สวนสูง 
การศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพทอผา พฤติกรรมสุขภาพ (การออกกำลังกาย             
การสูบบุหร่ี การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล) ประวัติการเจ็บปวยในอดีต และอาชีพรอง 

สวนท่ี 2 กลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ ในชวง 7 วัน และ 1 เดือนกอนทำการศึกษา
วิจัย ไดแก ตำแหนงของความผิดปกติ ตำแหนงของความผิดปกติ สาเหตุของอาการผิดปกติ และการจัดการแกไข 
  2) แบบสังเกตเพื่อประเมินปจจัยดานการยศาสตร ใชแบบประเมินทาทางการทำงานและแรงกระทำตอ
รยางคสวนบนของรางกาย (Rapid Upper Limb Assessment {RULA}) เปนแบบสังเกตทาทางการทำงาน พัฒนามา
จาก งานวิจัยของอารยา วุฒิกุล (2559) แบบสังเกตประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

2.1 การประเมินแขนและมือ ประเมินโดยพิจารณาใหคะแนนจากทาทางหรือตำแหนงในการ
เคลื่อนไหวของแขน มือ และขอมือ ในขณะทำงานรวมกับพิจารณาการทำซ้ำ และการใชแรงหรือน้ำหนักที่ถือ           
การประเมินแขนและมือจะประเมินตามลำดับขั้นตอน กลาวคือ เร่ิมท่ีการประเมินตำแหนงแขนสวนบนตอดวยการ
ประเมินตำแหนงแขนสวนลาง การประเมินตำแหนงของขอมือ การประเมินการบิดหนุนขอมือ จากน้ันนำคะแนนท่ี
ไดจากการประเมินเทียบคาในตารางการประเมินทาทางของแขนและมือ การประเมินในขั้นตอไป จะประเมินการใช
กลามเน้ือ การใชแรงของกลามเน้ือแบบสถติ หรือการทำงานท่ีซ้ำกัน รวมท้ังการใชแรงหรืออกแรงในการยก คะแนน
ท่ีไดในการประเมินท้ังหมด จะนำมารวมกันเปนคาคะแนนในสวนของการประเมินแขนและมือ 

2.2 การประเมินคอ ลำตัว และขา ประเมินโดยพิจารณาใหคะแนนจากทาทางตำแหนงในการ
เคลื ่อนไหวของคอ ลำตัว และขา ในขณะทำงานรวมกับพิจารณาการทำซ้ำ และการใชแรงหรือน้ำหนักที่ยก             
การประเมินคอ ลำตัว และขา จะประเมินตามลำดับขั้นตอนเหมือนแขนและมือ กลาวคือ เร่ิมท่ีการประเมินตำแหนงคอ 
ตอดวยการประเมินตำแหนงลำตัว การประเมินตำแหนงของขา การประเมินในขั้นตอไป จะประเมินการใชกลามเน้ือ 
การใชแรงของกลามเนื้อแบบสถิต หรือการทำงานที่ซ้ำกัน รวมทั้งการใชแรงหรืออกแรงในการยก คะแนนที่ไดใน
การประเมินท้ังหมด จะนำมารวมกันเปนคาคะแนนในสวนของการประเมินคอ ลำตัว และขา  
จากน้ันนำคะแนนการประเมินทั้งสองสวน คือ คะแนนในสวนการประเมินแขนและมือ และคะแนน 

ในสวนการประเมินคอ ลำตัว และขาเทียบคาในตารางการประเมินทาทางในการทำงานท้ังหมด จากการ
ประเมินตามขั้นตอนดังกลาว คะแนนการประเมินทาทางการทำงานวิธี RULA มีการแปลผลออกเปน 4 ระดับดังน้ี 

ระดับท่ี 1 คะแนนอยูในชวง 1-2 คะแนน งานท่ีประเมินยอมรับได แตอาจมีปญหาดานการยศาสตร ถามี
การทำงานดังกลาวซ้ำ ๆ ตอเน่ืองเปนเวลานานกวาเดิม 

ระดับท่ี 2 คะแนนอยูในชวง 3-4 คะแนน งานท่ีประเมินควรไดรับการพิจารณาศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของให
ละเอียดขึ้น และติดตามวัดผลอยางตอเน่ือง การออกแบบงานใหมอาจมีความจำเปน 

ระดับที่ 3 คะแนนอยูในชวง 5-6 คะแนน งานที่ประเมินเริ่มมีปญหา ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมและรีบ
ดำเนินการปรับปรุงงานดังกลาว 

ระดับท่ี 4 คะแนนอเทากับ 7 คะแนน งานท่ีประเมินมีปญหาดานการยศาสตร ตองไดรับการปรับปรุงโดยทันที 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1) แบบสัมภาษณอาการผิดปกติระบบโครงรางและกลามเน้ือ มีดัชนีความตรงตามเน้ือหา CVI (content 
validity index) ไดเทากับ 0.91 
 2) แบบสังเกตเพื่อประเมินปจจัยดานการยศาสตร ใชแบบประเมินทาทางการทำงานและแรงกระทำตอ
รยางคสวนบนของรางกาย (Rapid Upper Limb Assessment {RULA}) เปนแบบสังเกตทาทางการทำงาน ผูวิจัย
ไดฝกการสังเกตจากผูเชี่ยวชาญดานการยศาสตร และนำไปใชสังเกตผูประกอบอาชีพทอผาไหมจำนวน 10 ราย           
นำคะแนนท่ีไดของผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานการยศาสตรมาคำนวนหาคาความเชื่อม่ันของการสังเกตดวยวิธีการหา
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คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficiency) ซึ่งคาที่ไดสำหรับทาการสืบเสนดายยืนเขากับแกนมวนดายยืน 
เทากับ 0.80 คาท่ีไดสำหรับทาการกระทบฟนหวี (ฟม) เพ่ือทำใหผาแนนหนา เทากับ 0.80 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีนำเสนอเปน 4 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลและการทำงาน สวนท่ี 2 
ปจจัยดานการยศาสตร สวนที่ 3 อัตราความชุกของกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเนื้อ สวนที่ 4 
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรกับกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ  
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลและการทำงาน  

ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงท้ังหมดคดิเปนรอยลุ 100 อายุสวนใหญ
อยูในชวงระหวาง 41 – 50 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 75.56 (อายุเฉลี่ย 55.39 ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 9.89) 
อายุต่ำสุด คือ 22 ป อายุสูงสุด คือ 81 ป สถานภาพสวนใหญสมรสคู คิดเปนรอยละ 83.70 ระดับการศึกษาสวน
ใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยลุ 77.04 ขอมูลดานสุขภาพของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑปกติมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.00 พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการสูบบุหร่ี 
และการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พบวาสวนใหญ ไมสูบบุหร่ี และไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล คิดเปนรอยละ 86.66 
และ 92.59 ตามลำดับ ในดานการออกกำลังกายพบวาสวนใหญขาดการออกกำลังกาย คิดเปนรอยละ 67.41 
รองลงมาคือออกกำลัง 1 – 2 คร้ังตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 31.11 สวนโรคประจำตัวสวนใหญไมมีโรคประจำตัว 
คิดเปนรอยละ 84.46 สำหรับโรคประจำตัวท่ีพบมากท่ีสุด คือ โรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 4.44  

ขอมูลการทำงานของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญมีจำนวนวันในการทำงาน 6-7 วัน คิดเปน
รอยละ 57.04 มีจำนวนชั่วโมงทำงานตอวัน 6 – 7 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 71.12 จำนวนครั้งในการพักงานตอวัน            
1 – 2 ครั้งตอวัน คิดเปนรอยละ 72.59 ระยะเวลาในการหยุดพักแตละครั้ง 15 – 20 นาทีตอครั้ง คิดเปนรอยละ 
62.96 สวนใหญมีงานเสริมนอกเหนือจากการทอผา คือ การรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 45.18 สวนใหญขณะ
ทำงานในทาน่ังไมพิงพนักพิง และไมใชอุปกรณเสริมเพ่ือปรับท่ีน่ัง คิดเปนรอยละ 91.11 และ 71.85 ขณะน่ังสวน
ใหญไมมีอุปกรณพักเทา คิดเปนรอยละ 57.78 การใชมือทำงานสวนใหญใชขางท่ีถนัดทำงานมากกวา คิดเปนรอยละ 
71.85 สวนใหญมีการยืดเหยียดกลามเน้ือเปนบางคร้ังในชั่วโมงการทำงานคิดเปนรอยละ 80.00 
สวนที่ 2 ปจจัยดานการยศาสตร  
 การประเมินปจจัยดานการยศาสตร คือ การประเมินทาทางการทำงาน โดยการใหคะแนนและแบงผลการ
ประเมิน เปน 4 ระดับ ดังน้ี 
 ระดับ 1 คือ คะแนนอยูในชวง 1 – 2 คะแนน งานท่ีประเมินยอมรับได แตอาจมีปญหาดานการยศาสตร 
ถามีการทำงานดังกลาวซ้ำๆ ตอเน่ืองเปนเวลานากวาเดิม 
 ระดับ 2 คือ คะแนนอยูในชวง 3 – 4 คะแนน งานท่ีประเมินควรไดรับการพิจารณาศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของ
ใหละเอียดขึ้นและติดตามวัดผลอยางตอเน่ือง การออกแบบสถานีงานใหมอาจมีความจำเปน 
 ระดับ 3 คือ คะแนนอยูในชวง 5 – 6 คะแนน งานท่ีประเมินเร่ิมมีปญหา ควรทำการศึกษาเพ่ิมเติมและรีบ
ดำเนินการปรับปรุงงานดังกลาว 
 ระดับ 4 คือ คะแนนเทากับ 7 งานท่ีประเมินดานการยศาสตร ตองไดรับการปรับปรุงโดยทันที 

ผลการประเมินปจจัยดานการยศาสตร โดยการประเมินทาทางการทำงานทอผาท้ัง 3 ขั้นตอน พบวากลุม
ตัวอยางรอยละ 56.30 มีคะแนนทาทางการทำงานอยูในระดับ 3 และในระดับ 2 รอยละ 22.22 เม่ือพิจารณาในแต
ละขั้นตอนของการทอผา พบวา ในขั้นตอนท่ี 1 เตรียมดายพุงเพ่ือใชในการทอผากลุมตัวอยาง มีคะแนนทาทางการ
ทำงานอยูในระดับ 3 และระดับ 4 คิดเปนรอยละ 53.35 และรอยละ 32.59 ตามลำดับ ขั้นตอนท่ี 2 กดเคร่ืองแยก
ตะกอเพ่ือทำการทอกลุมตัวอยางมีคะแนนทาทางการทำงานอยูในระดับ 3 และระดับ 2 คิดเปนรอยละ 52.59 และ 
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31.11 ตามลำดับ ในขั้นตอนที่ 3 กระทบฟนหวีเพื่อทำใหผาแนนกลุมตัวอยาง มีคะแนนทาทางการทำงานอยูใน
ระดับ 3 และระดับ 2 คิดเปนรอยละ 62.96 และ 21.48 ตามลำดับ (ตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของระดับคะแนนการประเมินปจจัยดานการยศาสตรจากทาทางการทำงานของ

กลุมตัวอยาง แยกตามข้ันตอนการทำงานการทอผา (n = 405) 

ระดับคะแนน 

ข้ันตอนการทำงาน 

รวม เตรียมดายพุง  
เพ่ือใชในการทอ 
จำนวน (รอยละ) 

กดเครื่องแยกตะกอ
เพ่ือทำ การทอ 

จำนวน (รอยละ) 

กระทบฟนหว ี
เพ่ือทำใหผาแนน 
จำนวน (รอยละ) 

2 19 (14.07) 42 (31.11) 29 (21.48) 90 (22.22) 
3 72 (53.35) 71 (52.59) 85 (62.96) 228 (56.30) 
4 44 (32.59) 22 (16.30) 21 (15.56) 87 (21.48) 

รวม 135 (100) 135 (100) 135 (100) 405 (100) 
สวนที่ 3 อัตราความชุกของกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ  

อัตราความชุกของกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ จากการสัมภาษณอาการผิดปกติ
ของระบบโครงรางและกลามเนื้อ ในชวง 7 วัน และ 6 เดือนที่ผานมาของกลุมตัวอยางจำนวน 135 คน พบวา 
ในชวง 7 วันท่ีผานมา กลุมตัวอยางท่ีมีอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ จำนวน 91 คน คิดเปนรอยละ 
67.41 สวนอีก 44 คน คิดเปนรอยละ 32.59 ไมมีอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ ในชวง 6 เดือน        
ที่ผานมา กลุมตัวอยางที่มีอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อ จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 71.85 
สวนอีก 38 คน คิดเปนรอยละ 28.15 ไมมีอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ จากสูตรอัตราความชุก
ของกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

 

= จำนวนผูท่ีมีอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือในชวง 7 วันท่ีผานมา x 100 
 จำนวนประชากรกลุมเสี่ยงท้ังหมดในชวงเวลาท่ีศึกษา 

 

เม่ือประเมินความชุกของกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือในชวง 7 วันท่ีผานมาจากสูตร 
   = 91 x 100/135  
   = 67.41 ตอ 100 

เม่ือประเมินความชุกของกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือในชวง 6 เดือนท่ีผานมา 
   = 97 x 100/135  
   = 71.85 ตอ 100 

สรุปอัตราความชุกของกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือของผูประกอบอาชีพทอผาไหม 
ในชวง 7 วันท่ีผานมาเทากับรอยละ 67.41 ในชวง 6 เดือนท่ีผานมาเทากับรอยละ 71.85 
สวนที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรกับกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางระดับคะแนนทาทางการทำงานตามขั้นตอนการทอผาไหม และกลุม
อาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือของกลุมตัวอยาง ในชวง 6 เดือน และ 7 วัน ท่ีผานมาพบวา คาไคสแควร 
เทากับ 61.04 และ 65.28 ตามลำดับ เม่ือเทียบกับคาวิกฤตท่ีไดจากการเปดตารางไคสแควรท่ีระดับนัยสำคัญ (α) 
0.01 df = 1 ไดคาเทากับ 6.63 ซ่ึงคาท่ีคำนวณไดมีคามากกวาคาวิกฤตท่ีไดจากการเปดตาราง ไคสแควร แสดงวา
ระดับคะแนนทาทางการทำงานทอผาโดยรวม (ปจจัยดานการยศาสตร) มีความสัมพันธกับกลุมอาการผิดปกติระบบ
โครงรางและกลามเน้ืออยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางระดับคะแนนทาทางการทำงานทอผาโดยรวมกับการเกิดกลุมอาการผิดปกติ
ระบบโครงรางและกลามเน้ือของกลุมตัวอยาง ในชวง 6 เดือนที่ผานมา (n = 135) 

ระดับคะแนน 
กลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

รวม ไมมี  
จำนวน (รอยละ) 

มี  
จำนวน (รอยละ) 

ระดับ 1 และ 2 19 (67.86) 9 (32.14) 28 
ระดับ 3 และ 4 44 (37.93) 72 (62.07) 116 

รวม 63 (46.67) 72 (53.33) 135 
 X2 = 61.04 df = 1 p < 0.01 
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางระดับคะแนนทาทางการทำงานทอผาโดยรวมกับการเกิดกลุมอาการผิดปกติ

ระบบโครงรางและกลามเน้ือของกลุมตัวอยาง ในชวง 7 วันที่ผานมา (n = 135) 

ระดับคะแนน 
กลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

รวม ไมมี 
จำนวน (รอยละ) 

มี 
จำนวน (รอยละ) 

ระดับ 1 และ 2 19 (67.86) 9 (32.14) 29 
ระดับ 3 และ 4 35 (53.35) 72 (87.51) 106 

รวม 54 (40.00) 81 (60.00) 135 
 X2 = 65.28 df = 1 p < 0.01 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรกับกลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางและ
กลามเนื้อในชวง 6 เดือนที่ผานมาของกลุมตัวอยางในขั้นตอนที่ 1 เตรียมดายพุงเพื่อใชในการทอผา ขั้นตอนที่ 2 
การกดเครื่องแยกตะกอเพื่อทำการทอ และขั้นตอนที่ 3 กระทบฟนหวี พบวามีคาไคสแควรเทากับ 35.09, 45.28 
และ 65.28 ตามลำดับ เม่ือเทียบกับคาวิกฤตท่ีไดจากการเปดตารางไคสแควรท่ีระดบันัยสำคัญ (α) 0.01 df = 1 ได
คาเทากับ 6.63 ซึ่งคาที่คำนวณไดมีคามากกวาคาวิกฤตที่ไดจากการเปดตารางไคสแควร แสดงวา ระดับคะแนน
ทาทางการทำงาน มีความสัมพันธกับกลุมอาการผิดปกติระบบโครงกรางและกลามเนื้ออยางมีนัยสำคัญทางสถติิ 
(ตารางท่ี 4 - ตารางท่ี 6) 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตร (ระดับคะแนนทาทางการทำงานข้ันตอนที่ 3 กระทบ

ฟนหวีเพื่อทำใหผาแนน) กับการเกิดกลุมอาการผิดปกติระบบโครงรางและกลามเนื ้อของกลุม
ตัวอยาง ในชวง 7 วันที่ผานมา (n = 135) 

ระดับคะแนน 
กลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

รวม ไมมี 
จำนวน (รอยละ) 

มี 
จำนวน (รอยละ) 

ระดับ 1 และ 2 16 (57.14) 12 (42.86) 28 
ระดับ 3 และ 4 33 (30.84) 74 (69.16) 107 

รวม 63 (46.67) 72 (53.33) 135 
 X2 = 35.09 df = 1 p < 0.01 
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ตารางที่ 5 จำนวนและรอยละระดับคะแนนทาทางการทำงานขั้นตอนที่ 2 การกดเครื่องแยกตะกอเพื่อทำการ
ทอผา และการเกิดกลุมอาการผิดปกตริะบบโครงรางและกลามเน้ือของกลุมตวัอยาง ในชวง 6 เดือน 
ที่ผานมา (n = 135) 

ระดับคะแนน 
กลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

รวม ไมมี 
จำนวน (รอยละ) 

มี 
จำนวน (รอยละ) 

ระดับ 1 และ 2 18 (64.29) 10 (35.71) 28 
ระดับ 3 และ 4 29 (37.93) 78 (62.07) 107 

รวม 30 (22.22) 105 (77.78) 135 
X2 = 45.28 df = 1 p < 0.01 
ตารางที่ 6 จำนวนและรอยละระดับคะแนนทาทางการทำงานข้ันตอนที่ 3 กระทบฟนหวีเพ่ือทำใหผาแนนและ

การเกิดกลุมอาการผิดปกติระบบโครงรางและกลามเน้ือของกลุมตัวอยาง ในชวง 6 เดือนที่ผานมา 
(n = 135) 

ระดับคะแนน 
กลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

รวม ไมมี 
จำนวน (รอยละ) 

มี 
จำนวน (รอยละ) 

ระดับ 1 และ 2 18 (64.29) 10 (35.71) 28 
ระดับ 3 และ 4 29 (37.93) 78 (62.07) 107 

รวม 47 (35.81) 88 (61.19) 135 
 X2 = 65.28 df = 1 p < 0.01 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรซึ่งการวิจัยครั้งนี้กับกลุมอาการผิดปกติของ
ระบบโครงรางและกลามเน้ือในชวง 7 วันท่ีผานมาของกลุมตัวอยางในขั้นตอนท่ี 1 เตรียมดายพุงเพ่ือใชในการทอผา 
ขั้นตอนท่ี 2 การกดเคร่ืองแยกตะกอเพ่ือทำการทอ และขั้นตอนท่ี 3 กระทบฟนหวี พบวา ขั้นเตรียมดายพุงเพ่ือใช
ในการทอผา ขั้นการกดเคร่ืองแยกตะกอเพ่ือทำการทอ และขั้นกระทบฟนหวี มีคาไคสแควร เทากับ 61.57, 33.28 
และ 36.58 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับคาวิกฤตที่ไดจากการเปดตารางไคสแควรที่ระดับนัยสำคัญ (α) 0.01 df = 1    
ไดคาเทากับ 6.63 ซ่ึงคาท่ีคำนวณไดมีคามากกวาคาวิกฤตท่ีไดจากการเปดตารางไคสแควร แสดงวา ระดับคะแนน
ทาทางการทำงาน (ปจจัยดานการยศาสตร) มีความสัมพันธกับกลุมอาการผิดปกติระบบโครงรางและกลามเน้ืออยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 7 - ตารางท่ี 9) 
ตารางที่ 7 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตร (ระดับคะแนนทาทางการทำงานขั้นตอนที่ 1 เตรียม

ดายพุงเพื่อใชในการทอผา) กับการเกิดกลุมอาการผิดปกติระบบโครงรางและกลามเนื้อของกลุม
ตัวอยาง ในชวง 7 วันที่ผานมา (n = 135) 

ระดับคะแนน 
กลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

รวม ไมมี 
จำนวน (รอยละ) 

มี 
จำนวน (รอยละ) 

ระดับ 1 และ 2 8 (47.06) 9 (51.44) 17 
ระดับ 3 และ 4 50 (53.34) 75 (63.56) 125 

รวม 58 (40.74) 84 (59.26) 135 
 X2 = 61.57 df = 1 p < 0.01 
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ตารางที่ 8 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตร (ระดับคะแนนทาทางการทำงานข้ันตอนที่ 2 การกด
เครื่องแยกตะกอเพื่อทำการทอ) กับการเกิดกลุมอาการผิดปกติระบบโครงรางและกลามเนื้อของ     
กลุมตัวอยาง ในชวง 7 วันที่ที่ผานมา (n = 135) 

ระดับคะแนน 
กลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

รวม ไมมี 
จำนวน (รอยละ) 

มี 
จำนวน (รอยละ) 

ระดับ 1 และ 2 5 (50.00) 5 (50.00) 10 
ระดับ 3 และ 4 50 (53.35) 75 (87.51) 125 

รวม 55 (40.74) 80 (59.26) 135 
X2 = 33.28 df = 1 p < 0.01 
 
ตารางที่ 9 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตร (ระดับคะแนนทาทางการทำงานข้ันตอนที่ 3 กระทบ

ฟนหวีเพื่อทำใหผาแนน) กับการเกิดกลุมอาการผิดปกติระบบโครงรางและกลามเนื ้อของกลุม
ตัวอยาง ในชวง 7 วันที่ผานมา (n = 135) 

ระดับคะแนน 
กลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

รวม ไมมี 
จำนวน (รอยละ) 

มี 
จำนวน (รอยละ) 

ระดับ 1 และ 2 5 (50.00) 5 (50.00) 10 
ระดับ 3 และ 4 50 (53.35) 75 (87.51) 125 

รวม 55 (40.74) 80 (59.26) 135 
  X2 = 36.58 df = 1 p < 0.01 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
1. ขอมูลสวนบุคคลและการทำงาน 
 1.1 ขอมูลสวนบุคคลกลุมตัวอยางคือผูมีอาชีพทอผาไหม เปนผูหญิงท้ังหมดอายุตั้งแต 28 – 71 ป นับวา
เปนกลุมท่ีเขาสูวัยทอง หรือวัยหมดประจำเดือนในผูหญิงจะอยูในชวงอายุประมาณ 45-55 ป โดยเฉลี่ยอายุ 50 ป 
เม่ือถึงวัยท่ีเรียกวาวัยทอง รังไขจะหยุดทำงาน และไมมีการตกไขอีกตอไป ทำใหไมมีประจำเดือนและไมมีการสราง
ฮอรโมนเพศหญิงจากรังไขอีก ฮอรโมนเพศหญิงที่ขาดหายไปนี้มีชื่อวาเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจึงทำใหเกิด
อาการเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจตางๆ อาการของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวน้ันรูจักกันโดยท่ัวไปวา เลือดจะ
ไปลมจะมาทำใหมีอาการปวดเมื่อยไดงาย (วิไล คุปตนิรัติศัยกุล, มณี รัตนไชยานนท และประสงค ตันมหาสมทุร, 
2556) มีประสบการณการทอผาตั้งแต 2 ปขึ้นไป จนมากกวา 10 ป สวนใหญขาดการออกกำลังกาย มีบางสวน
เทาน้ันท่ีไดออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกลามเน้ือ 1 – 2 คร้ังตอสัปดาห  

1.2 ขอมูลการทำงาน พบวากลุมตัวอยางผูมีอาชีพทอผา สวนใหญทำงานวันละ 7-10 ชั่วโมง ลักษณะงาน
จะน่ังปฏิบัติงานตอเน่ืองนานๆ หลายชั่วโมง โดยมีการพักงานตอวันนอยคร้ัง ลักษณะการทำงานคือน่ังทำงานเปน
แบบกม ตอเนื่องกันเปนเวลานานๆ ทำใหกลามเนื้อบริเวณ ไหล คอ หลัง มีอาการปวดสะสม เกิดอาการปวด
กลามเน้ือตามมา รวมท้ังสภาพแวดลอมในการทำงานท่ีไมเหมาะสมทำใหเกิดอาการปวดกลามเน้ือ ไดแกผูทอผาโดย
ไมพิงพนักเกาอ้ีขณะปฏิบัติงานทำใหเกิดการเกร็งของกลามเน้ือหลังมากเกินไป รวมถึงการวางอุปกรณบางชนิดไม
เหมาะสมทำใหตองมีการเอ้ียงตัว โนมตัว เอ้ือม เพ่ือหยิบจับอุปกรณในทาน้ีซ้ำๆ ทำใหเกิดอาการปวดกลามเน้ือและ
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ขอตอได สอดคลองกับการศึกษาของ เพชรรัตน แกวดวงดี และคณะ (2554) ท่ีศึกษากลุมอาชีพอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทแหอวน มีการทำงานในทากมๆ เงยๆ บอยๆ ทาทางการทำงานตองจดจออยูกับชิ้นงาน ผูปฏิบัติงานตองใช
สมาธิมากในการผลิตชิ ้นงานแตละชิ ้นเปนเวลานาน ท้ังหมดที ่กลาวมาลวนมาผลตอการปวดกลามเนื ้อ และ
สอดคลองตามทฤษฎีแพทยแผนไทยจากคัมภีรเวชศึกษา เร่ืองมูลเหตุของโรค 8 ประการ ซ่ึงกลาวถึงการทำงานเกิน
กำลังและอิริยาบถ วาเปนหน่ึงในสาเหตุท่ีทำใหเกิดโรคภยัไขเจ็บของผูปวย โดยอิริยาบถท่ีกลาวถงึในคัมภรีเวชศกึษา 
หมายถึง การไมเปลี่ยนอิริยาบถหรืออยูในอิริยาบถที่ไมเหมาะสม มีผลทำใหการเคลื่อนที่ของธาตุลม ในรางกาย
ผิดปกติไป จึงเกิดอาการแสดงออกมาทางธาตุดิน กลามเน้ือและเสนเอ็นบริเวณท่ีธาตุลม 
2. ปจจัยดานการยศาสตร  

ปจจัยดานการยศาสตรสำรหับการวิจัยครั้งนี้หมายถึง ทาทางการทำงานของผูประกอบอาชีพทอผาไหม 
การศึกษาปจจัยดานทาทางการทำงานในผูประกอบอาชีพทอผา จากผลการศึกษาพบวา ระดับคะแนนทาทางการ
ทำงานรอยละ 56.30 อยูในระดับ 3 หมายถึง งานที่ประเมินเริ่มมีปญหาดานการยศาสตร ควรมีการปรบัปรงุงาน 
หรืออุปกรณที่ใชในการทำงาน และรอยละ 21.8 มีระดับคะแนนทาทางการทำงานในระดับ 2 หมายถึง งานท่ี
ประเมินควรไดรับการพิจารณาศึกษาปจจัยที ่เก ี ่ยวของใหละเอียด และมีการติดตามวัดผลอยางตอเนื ่อง             
การออกแบบงานใหมอาจมีความจำเปน และเมื่อพิจารณาระดับคะแนนทาทางการทำงานในแตละขั้นตอน ซึ่งมี
ลักษณะทาทางที่แตกตางกัน พบวา กลุมตัวอยางในขั้นเตรียมดายพุงเพื่อใชในการทอ รอยละ 50.2 และรอยละ 
36.7 มีระดับคะแนนทาทางการทำงานอยูในระดับ 3 และ 4 ตามลำดับ สวนกลุมตัวอยางในขั้นขั้นกดเครื่องแยก
ตะกอเพื ่อทำการทอ รอยละ 76.40 และรอยละ 19.0 มีระดับคะแนนทาทางการทำงานในระดับ 3 และ 2 
ตามลำดับ (ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3) เน่ืองจากขั้นตอนการทำงานทอผามีทาทางการทำงานซ้ำซาก จากการใชมือ/
น้ิวมือ และการใชขอมือในการทอ มีการกมศีรษะและลำตัวในการน่ังทำงาน การใชสายตาตองจองหรือเพงงานจึง
ตองมีการเก็งคอ ไหล ตลอดเวลาท่ีทำการทอผา ในบางชวงตองมีการเอ้ียวตัว/บิดตัว เพ่ือการสงแรงในขณะทอผา 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุนิสา ชายเกลี้ยง และธัญญาวัฒน หอมสมบัติ (2554) ศึกษาแรงงานหญิงท่ีประกอบ
อาชีพสานไมไผซึ่งมีลักษณะการทำงานคลายกัน พบวา ปจจังดานทาทางการทำงานของแขนสวนบน และแขน
สวนลางท่ีมีการยกมือและขอมือ มีการบิดขอมือ มีการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ลำตัวมีการกมไปดานหนา พบวา กลุมตัวอยาง 
รอยละ 41.2 มีคะแนนทาทางอยูในระดับ 2 และระดับ 3 เทากันตองการการปรับปรุงและติดตาม สอดคลองกับ
รายงานของ NIOSH (2005) กลาววาปจจัยเสี่ยงดานการยศาสตรในงานท่ีตองใชกลามเน้ือมัดเดิมซ้ำๆ หรือการจัด
ทาเพ่ือการทำงานไมเหมาะสม เชน หัตถกรรมวาดภาพหินของกลุมคนงานผลิตกำไล พบวามีอาการระบบโครงราง
และกลามเน้ือ เน่ืองมาจากทาการน่ังและยืนทำงานนาน สงผลใหมีระดับคะแนน REBA และ RULA สูงจึงสรุปไดวา
ลักษณะการทำงานสงผลตอการเกิดปญหาดานการยศาสตร 
3. อัตราความชุกของกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

ผลการศึกษาพบวาอัตราความชุกของกลุมอาการของระบบโครงรางและกลามเน้ือของผูประกอบการทอผาไหม 
ในชวง 6 เดือน และ ชวง 7 วันท่ีผานมา พบอัตราความชุกของกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ 
รอยละ 79.7 และรอยละ 69.2 ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ จีรนันท ธีระธารินพงศ (2554) พบวากลุม
อาชีพสานตะกราซ่ึงเปนกลุมหัตถการท่ีมีทาทางการทำงาน มีขั้นตอนการทำงานท่ีมีการใชกลามเน้ือมัดเดิมในทาซ้ำๆ 
กันเชนเดียวกับกลุมอาชีพทอผาไหม มีอัตราความชุกของอาการผิดปกติของระบบโครงรางกลามเน้ือในชวง 12 เดือน 
และ 7 วันที่ผานมา และพบวาสวนใหญเปนกลามเนื ้อบริเวณหลังสวนลางมากที่สุด เชนเดียวกับการวิจัยของ           
พรพิรมย ทัศนาวงศ, วิโรจน จันทร และจุฑารัตน รักประสิทธิ์ (2561) พบวาความชุกของกลุมอาการผดิปกติทาง
ระบบโครงรางและกลามเนื้อรอยละ 46.7 และ 85.0 ในชวง 7 วันและ 12 เดือนตามลำดับซึ่งพบที่บริเวณหลัง
สวนลางมากที่สุดเชนกัน โดยปจจัยดานการยศาสตรที่สำคัญคือทาทางการทำงานที่ไมเหมาะสม และการทำงาน
ซ้ำซากทำเปนระยะเวลานานเกิน 2 ชั่วโมงตอวัน  
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4. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการยศาสตรกับกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเน้ือ  
ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับอาการผิดปกติระบบโครงรางและกลามเนื ้อในรอบ 7 วัน            

ท่ีผานมาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.01) ไดแกระยะเวลาในการปฏิบัติงานตอวัน จำนวนคร้ังในการพักงานตอวัน 
การวางเคร่ืองมืออุปกรณท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธัญญาวัฒน หอมสมบัตร (2553) พบวา 
การวางเคร่ืองมือในการทำงานเปนสิ่งสำคัญ จากการสำรวจพบวา หากมีการวางเคร่ืองมือในการทำงานไมเหมาะสม 
และทาทางการทำงานในลักษณะการกมๆ เงย ๆ  ก็เชนกันจะสงผลใหมีความสัมพันธกับอาการปวดบริเวณกลามเน้ือหลัง 
และสวนรยางคบนของรางกาย นอกจากน้ีเพชรรัตน แกวดวงดี และคณะ (2554) ท่ีศึกษากลุมอาชีพอุตสาหกรรมสิง่
ทอประเภทแหอวน มีการทำงานในทากมๆ เงยๆ บอยๆ ทาทางการทำงานตองจดจออยูกับชิ้นงาน ผูปฏิบัติงานตอง
ใชสมาธิมากในการผลิตชิ้นงานแตละชิ้นเปนเวลานาน ทั้งหมดที่กลาวมาลวนมาผลตอการปวดกลามเนื้อ และยัง
สอดคลองกับผลการศึกษาของเพชรรัตน แกวดวงดี และคณะ (2553) กลาววา ลักษณะงานท่ีทำซ้ำๆ มีการบิดหมุน
ขอมือจากการสาน ซ่ึงลักษณะงานคลายกับการทอผา สงผลใหเกิดอาการผิดปกติบริเวณขอมือ/ มือ  
 
ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ดังน้ี 

1. การจัดอบรมเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการทำงานท่ีปลอดภัย โดยเฉพาะดานทาทางการทำงานท่ีเหมาะสม 
โดยเนนในเร่ือง  

1.1 การแกไขปญหาการยศาสตรในขั้นตอนการน่ังทอผาเน่ืองจากปญหาท่ีพบ คือ ผูทอผาจะตองน่ัง
ตอเน่ืองกันนาน และมีระยะพักของการทาทางการทำงานนอย ทำใหเกิดอาการปวดหลัง สวนลาง ดังน้ัน ควรจัดใหผูทอ
ผาไดน่ังบนเกาอ้ีท่ีเหมาะสม กำหนดใหมีการเปลี่ยนอิริยาบถระหวางการน่ังทอผา รวมท้ังพัฒนาอุปกรณการทอผา  

1.2 ปรับเปลี่ยนเกาอ้ีใหมีพนักพิงท่ีหลังและ โดยให ความสูงของจุดท่ีตองทำงานอยูระดับเอวและ
สูงกวาระดับเกาอ้ีท่ีน่ังเล็กนอย เพ่ือท่ีจะใหผูทอผาไมตองกมและเงยหลังสวนลางสลับกันไปมา  

1.3 การใหคำแนะนำการบริหารกลามเน้ือหลังสวนลาง เพ่ือเปนทางเลือกสำหรับบรรเทา อาการ
ปวดที่สามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง ทั้งนี้รวมถึงการใหคำแนะนำการ ประคบความรอนบริเวณที่ปวดและการใช
สมุนไพรไพล ซ่ึงเปนสมุนไพรพ้ืนบานสำหรับใชเปนยาภายนอกทาบริเวณท่ีมีอาการปวดของกลามเน้ือ 

2. ประสานงานกับผูนำกลุมทอผา เพื่อนำขอเสนอแนะจากการศึกษาไปใชในการพัฒนางานดานความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดลอมใหกับสมาชิกกลุมทอผา 

3. การสื ่อสารความเสี ่ยง โดยประสานกับเจาหนาที ่เทศบาลตำบล โดยนำขอคนพบจากการศึกษา                
เพ่ือนำไปหาแนวทางในการเผยแพรขอมูลดานสุขภาพในรูปแบบตางๆ เชน การทำแผนพับ การจัดนิทรรศการการ
ปองกันอันตรายจากทาทางการทำงานท่ีไมเหมาะสม  

4. การสรางแนวปองกัน และลดอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อในกลุมผูประกอบอาชีพ
ทอผา โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในการจัดทำสื่อเผยแพรขอมูลเก่ียวกับมาตรฐาน และวิธีการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเนื้อ เชน การออกกำลังกายท่ี
เหมาะสมเพ่ือทำใหระบบโครงรางและกลามเน้ือมีความยืดหยุน แข็งแรง 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป มีดังน้ี  

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับ วิธีการปรับปรุงสถานีงานดานการทอผาไหมท่ีเหมาะสม โดยใชหลักการ ทฤษฎี
ทางชีวกลศาสตร เพือทำใหสถานีงานของผูทำอาชพีทอผาท่ีความเหมาะสม ลดภาวะเสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บตอ
ระบบโครงรางและกลามเน้ือ 

2. ควรมีการศึกษาเชิงทดลอง เก่ียวกับโปรแกรมการใหความรู และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน 
โดยเฉพาะทาทางการทำงาน เพ่ือปองกันและลดการเกิดอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเน้ือ 
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การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวมจากการสังเคราะห
งานวิจัยโดยวิธีการวิเคราะหอภิมาน 
 
The Study of Factors Associated with Participation in Elderly Health Promotion from 
Syntheesis of Research throuth Meta-Analysis 
 
ผูวิจัย   ศิริกัญญา  ฤทธ์ิแปลก 

สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
   การวิจัยคร้ังน้ีเปนการสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับ พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม 
เพ่ือคนหาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ กลุมตัวอยางท่ีศึกษา เปนรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม จำนวน 72 เรื่อง ในชวงป พ.ศ.2550 – 2560 งานวิจัยท่ี
นำมาสังเคราะหเปนงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ มีตัวแปรตามเปนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ การเก็บรวบรวมขอมูล 
ใชแบบการเก็บขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น การสังเคราะหงานวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา และการ
สังเคราะหงานวิจัยในเชิงปริมาณ โยใชการวิเคราะหอภิมาน 
 ผลการวิจัยพบวา ประเภทของงานวิจัยที่นำมาสังเคราะห สวนใหญเปนงานวิจัยปริญญานิพนธระดับ
ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 34.72 มีผูสนใจทำการศึกษาวิจัยกันมากในชวงป พ.ศ. 2556 – 2557 คิดเปนรอยละ 
36.11 กลุมตัวอยางท่ีศึกษาสวนมากเปนกลุมผูสูงอายุในชุมชน คิดเปนรอยละ 80.55 รองลงมาเปนกลุมผูสูงอายุปวย 
คิดเปนรอยละ 16.67 จากการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหอภิมานตามวิธีของ Glass พบวา        
ตัวแปรสำคัญท่ีเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม คือ ตัวแปรปจจัยภายใน ประกอบดวย การรับรู
เก่ียวกับสุขภาพ เจตคติตอการสงเสริมสุขภาพ คานิยมเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ และความรูเก่ียวกับการสงเสริม
สุขภาพ สวนตัวแปรภายนอกบุคคล พบวาการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ญาติ เพ่ือนบาน บุคลากร
ทางดานสาธารณสุข ตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ และมีความสัมพันธมากกวากับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
มากกวาดานอ่ืนๆ  
 
คำสำคัญ : ผูสูงอายุ/ การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม / การสังเคราะหงานวิจัย  
 
Abstract 

The purpose of this research was to synthesize research studies related to health 
promoting behaviors, to explore variables affecting health promotion behaviors. The samples 
consisted of 72 individual research studies concerning health promotion behaviors during 
2007 – 2017. Data collecting done by using a researcher-conducted data collection from data 
analysis comprised of two parts : 1) Qualitative research synthesis through content analysis 
present in percentages 2) Quantitative research synthesis through meta-analysis  
  Qualitative research synthesis results show : the type of research synthesized, mostly 
are Master’s thesis at 34.72. The researchers between 2013 -2014 were significant studied 
totally 36.11 % and xx.xx % respectively. The majority of stdy sample were elderly living in 
community and sick elderly at 80.55 % and 16.67 % respectively. The Quntitative research 
synthesis through meta-analysis results show : An important factor related directly to health-
promotion behaviors is shown on health perception, attitude, knowledge and health 
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promoting values. Social support is from family members, neighbor, public health personal 
which had the best effects size on health promoting behaviors.  
 
Key Words : Elderly / Participation in Elderly Health Promotion / Syntheesis of Research 
 

บทนำ 
การมีสุขภาพที ่ดีทั ้งทางรางกายและจิตใจเปนสิ ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา สุขภาพที ่ดีมิไดหมายพึงการ         

ไมเจ็บปวย หรือปราศจากโรคเทาน้ัน หากยังครอบคลุมถึงการมีสุขภาพท่ีสมบูรณของรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมอีกดวย 
สุขภาพมีความสำคัญตอชีวิตความเปนอยูของคนแตละสังคม สังคมจึงหมายรวมท้ังมิติดาน ความเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของบุคคล ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา และจิตวิญญาณ ซ่ึงสงผลตอคุณภาพชีวิต
ของคนโดยรวม จากความสำคัญของสุขภาพดังกลาว สำหรับประเทศไทยก็เห็นความสำคัญของการสงเสริมสุขภาพ 
โดยกำหนดนโยบายการสงเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุมวัยรวมทั้งการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และไดกำหนด
นโยบายสำคัญที ่นำไปใชในการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพตามแนวยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข คือ 
นโยบายเมืองไทยสุขภาพดี ซึ่งการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพดังกลาว ตองอาศัยกระบวนดำเนินงานชุมชนเปนตัว
จักรสำคัญในการดำเนินงาน ไดแก การรับรูและการปฏิบัติตามนโยบาย รวมไปพึงการขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดการ
สงเสริมสุขภาพในชุมชน โดยอาศัยบทบาทของกลุมองคกรชุมชนในการรับรูนโยบายที่เกี่ยวของ เพื่อนำนโยบาย
ดังกลาวลงไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 
2554) รวมถึงการระดมความคิดเห็นของชุมชนในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ซึ่งรัฐบาลอาศัยกลยุทธในการ
ดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ คือ การใหความรูและความเขาใจแกประชาชนใหมีความตระหนักถึงการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม เสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2548)  

ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติพบวาประเทศไทยมีจำนวนและสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วและตอเน่ือง การสำรวจคร้ังสุดทายเม่ือ พ.ศ. 2560 พบวามีผูสูงอายุท่ีอยูตามลำพังในครอบครัวเพ่ิมขึ้นเปน
รอยละ 10.8 และมีผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูกับสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัว เชน อยูกับคูสมรส บุตร พ่ีนอง ญาติ เปนตน 
รอยละ 89.2 (สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2551) จากการกำหนดนโยบาย แผน และโครงการตางๆ เพ่ือตอบสนองตอ
ประเด็นสังคมผูสูงอาย ุตองอาศัยขอมูล ผลการวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษที่มีความนาเชื่อถือ เที่ยงตรง และ
ทันสมัยสอดคลองกับสถานการณเพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาและตัดสินใจ ซึ่งงานวิจัยทางประชากรและ
สังคมเกี่ยวกับผูสูงอายุไดรับความสนใจจากนักสังคมศาสตรและประชากรศาสตรประมาณ 10 กวาปที่ผานมา         
ดวยสาเหตุคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากร อันเปนผลมาจากความสำเร็จของนโยบายประชากรท่ี
สามารถลดอัตราการเพ่ิมประชากรและอัตราการเกิดไดอยางรวดเร็ว เม่ือพิจารณาถึงความเพียงพอของงานวิจัยดาน
ประชากรและสังคมเก่ียวกับผูสูงอายุ จะพบวามีงานวิจัยดานผูสูงอายุคอนขางมากและมีประเด็นท่ีซ้ำๆ กัน (สุนทรา 
โตบัว, 2555) การสังเคราะหงานวิจัย เปนกระบวนการแสวงหาความรู และตอบคำถามวิจัยดวยระเบียบวิจัยทาง
วิทยาศาสตร โดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับปญหานั้นๆ มาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติหรือวิธีการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ และสรุปรวมสาระอยางมีระบบใหไดคำตอบตามปญหาวิจยัที่ตองการ (รัตนะ บัวสนธ, 2556) 
การสังเคราะหงานวิจัยทำไดหลายวิธี วิธีท่ีใชกันในระยะแรกตั้งแตชวงคริสตทศวรรษท่ี 1930s และใชกันมาจนถึง
ปจจุบัน คือ การสังเคราะหงานวิจัยโดยการพรรณนา (narrative method) ปจจุบันมีนักวิจัยไดพยายามปรบัปรุง
และพัฒนาวิธีการสังเคราะหงานวิจัยใหมีระบบมากขึ้น คูลิคค และคูลิคค (Kulik and Kulik, 1989)  
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การสังเคราะหงานวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือรวบรวมและประมวลผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวมท่ีดำเนินการในประเทศไทย โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา และการสังเคราะหงานวิจัย
ในเชิงปริมาณ โยใชการวิเคราะหอภิมานตามวิธีของ Glass มีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมและประมวลผลการวิจัยท่ี
เกี ่ยวของกับการดูแลสุขภาพผู สูงอายุแบบมีสวนรวมจากบุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคม และบุคลากรทาง
สาธารณสุขในมิติการสงเสริมสุขภาพ 6 ดานประกอบดวย ดานความรับผิดชอบของสุขภาพ ดานการออกกำลังกาย 
ดานโภชนาการ ดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานการพัฒนาทางดานจิตวิญญาณ ดานการจัดการความเครียด         
ซ่ึงสอดคลองและตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ดานยุทธศาสตร 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย ท่ีตอไปเปนสังคมผูสูงอายุ ใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ มีความสัมพันธ
ทางสังคมและอยูในสภาพแวดลอมท่ีนาอยู การประมวลและสังเคราะหงานวิจัยคร้ังน้ีสามารถนำองคความรูดานตัว
แปรท่ีสัมพันธกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม นำไปประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
เพ่ือผูสูงอายุไทยในอนาคตเปนผูสูงอายุท่ีมีความสุขในบริบทของตนเอง  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสาระของการวิจัยไดแก วัตถุประสงคการวิจัย ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัย และดานวิธีการวิจัย 
ไดแก เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย และสถิติท่ีใชในการวิจัย 

2. เพ่ือคนหาตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม 
 

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดการสังเคราะหงานวจิัย 
เป นการนำผลการว ิจ ัยจากหลายๆ 
งานวิจัยท่ีศึกษามาศึกษาวิเคราะห และ
นำเสนอ 

วิธีสังเคราะห 
 

การสังเคราะหเชงิคุณลักษณะ 
(Qualitative synthesis) 

 

 

ตัวแปรที่สังเคราะห 
1. ดานสาระของการวิจัย สาระของงานวิจัย 
(Substantive) 
  - วัตถุประสงคการวิจัย 
  - ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัย 
2. ดานวิธีการวิจัย (Methodology) 
  - เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  - สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ขอสรุปผลการวิจัย เก่ียวกับการสงเสริมสขุภาพ
ผูสูงอายุแบบมีสวนรวม 
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วิธีการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาตัวแปรที่สัมพันธกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
แบบมีสวนรวม ดำเนินการโดยยึดระเบียบวิจัยของการสังเคราะหงานวิจัย ซึ่งวิธีการดำเนินการวิจัยประกอบดวย 
การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ รายงานวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธหรือภาคนิพนธที่มีประเด็น
การศึกษาเร่ือง การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายแุบบมีสวนรวม ในแงมุมตางๆ และเปนผลงานท่ีเผยแพรในป พ.ศ. 2550 
– 2560 สามารถสืบคนไดจากฐานขอมูลออนไลนของโครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย หรือ Thai Digital 
Collection (ThaiLis) ซึ่งจากการสืบคนขอมูล พบวา มีงานวิจัยที่สอดคลองกับของเขตการศึกษาที่กำหนดไว 
จำนวน 141 เร่ือง 
เกณฑในการคัดเลือกงานวิจัยเขาศึกษา (Inclusion Criteria) มี 4 ประการคือ 

1) เปนงานวิจัยที่จัดทำโดยนักวิชาการ นักวิจัย เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผู สูงอายุแบบมีสวนรวม           
ท่ีเผยแพรในปพ.ศ. 2550 -2560  

2) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงบรรยาย เชิงสำรวจ เชิงทดลอง งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ หรืองานวิจัย
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ วิจัยปฏิบัติการ 

3) เปนงานวิจัยท่ีมีการรายงานคาสถิติพื้นฐาน และเปนคาสถิติที่มีมาจากาการทดสอบที่เพียงพอตอการ
นำไปในใชในการสังเคราะหงานวิจัย 

4) มีเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
กลุมตัวอยาง คือ รายงานวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธหรือภาคนิพนธ 

ที่มีประเด็นการศึกษาเรื่อง การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม ในแงมุมตางๆ ตามลักษณะท่ี
กำหนดไวจากการคัดเลือกประชากร นอกจากนี้ยังตองเปนเอกสารเผยแพรแลวในรูปเลมที่สามารถสืบคนไดจาก
ฐานขอมูลออนไลนของโครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย หรือ Thai Digital Collection (ThaiLis) และ
สามารถดาวนโหลดเอกสารฉบับสมบูรณ (Full-text) ซ่ึงจากการสืบคนขอมูลและคัดเลือกตามเกณฑท่ีกำหนดพบวา 
มีกลุมตัวอยางงานวิจัยท่ีนำมาสังเคราะหจำนวน 72 เลม 
ในการคัดเลือกงานวิจัย เพ่ือนำมาวิเคราะหอภิมาน ผูวิจัยดำเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยางดังน้ี 

1. สำรวจรายชื ่องานวิจ ัย วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ ที ่จ ัดทำขึ ้นโดยนักวิชาการ นักวิจ ัยของ
สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน  

2. อานงานวิจัยเบื้องตน เพ่ือศึกษาเน้ือหาสาระในรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ/สารนิพนธวามีคุณสมบัติ
ตามเกณฑในการคัดเลือกงานวิจัยท่ีกำหนดไวหรือไม 

3. คัดเลือกรายงานวิจัย วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ ท่ีผานเกณฑจัดทำแฟมขอมูล รายชื่อบรรณานุกรม
ของรายงานวิจัย ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกำหนดไวตามท่ีผูวิจัยกำหนดไวสำหรับการดำเนินการคัดเลือกงานวิจัย
คร้ังน้ี ไดจำนวนท้ังสิ้น 72 เลมจำนวนหัวขอเร่ือง 30 หัวขอเร่ือง  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยพัฒนาจากเคร่ืองมือในงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552; อัญญา ปลดเปลื้อง และฐิติชญา ฉลาดลน, 2560 เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัยประกอบดวย 2 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของการวิจัย ประกอบดวย ชื่อผูวิจัย ชื่องานวิจัย หนวยงาน สถานศึกษา ปท่ีเผยแพร 
ประเภทของงานวิจัยและลักษณะของงานวิจัย 
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สวนท่ี 2 รายละเอียดเก่ียวกับงานวิจัย ประกอบดวย แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย ลักษณะของตัวแปรตาม 
ลักษณะของตัวแปรอิสระ (ดานชีวสังคมและภูมิหลัง ดานสถานการณ) จำนวนประชากร จำนวนกลุมตัวอยาง วิธีการ
เลือกตัวอยาง เพศของกลุมตัวอยาง อายุของกลุมตัวอยาง ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง พ้ืนท่ีเก็บขอมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ตารางสถิติสำหรับคำนวณขนาดอิทธิพล และสรุปผลการวิจัยท่ีสำคัญ  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
1. การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity)  

ผูวิจัยนำแบบแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม แบบ
บันทึกขอมูลคุณลักษณะงานวิจัยระดับเลม แบบบันทึกขอมูลคุณลักษณะงานวิจัยสหสัมพันธ และแบบบันทึกขอมูล
คุณลักษณะงานวิจัยเปรียบเทียบ/เชิงทดลอง ท่ีสรางขึ้นเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความชัดเจน 
เหมาะสมของภาษา ความครอบคลุมของเน้ือหาท่ีประเมิน และความถูกตองของเกณฑการใหคะแนน แลวจึงนำมา
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ คาดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม เทากับ 1.00 
 2. การตรวจสอบความเชื้อถือได (Reliability) 
  ผูวิจัยนำแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม แบบบันทึกขอมูล
คุณลักษณะงานวิจัยระดับเลม แบบบันทึกขอมูลคุณลักษณะงานวิจัยสหสัมพันธ แบบบันทึกขอมูลคุณลักษณะงานวิจัย
เปรียบเทียบ/เชิงทดลอง ตรวจสอบความเชื่อถือได ดวยวิธีการใชแบบประเมินรวมกับผูรวมวิจัย ตางคนตางบันทึกขอมูล
งานวิจัย จำนวน 5 เร่ือง ลงในแบบประเมินท่ีสรางขึ้น จากกน้ันนำผลการบันทึกท่ีได หาคาความสอดคลองกัน ตามสูตร 
    P = Po / Po + Pe 
  เม่ือ   P  คือ ความสอคลองของการประเมิน  
    Po คือ จำนวนขอของการประเมินท่ีสอดคลองกัน 
    Pe คือ จำนวนขอของการประเมินท่ีไมสอดคลองกัน 

คาความเชื่อถือไดของเคร่ืองวิจัย (Inter rater reliability) เกณฑท่ียอมรับไดขึ้นอยูกับประเภทของเคร่ืองมือ 
โดยคาความเท่ียงท่ีไตองเทากับ .80 ขึ้นไป (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2553) แลวนำเคร่ืองมือไปใชในการเก็บขอมูล 
การรวบรวมขอมูล 
การสังเคราะหงานวิจัยคร้ังน้ี มีขั้นตอนการดำเนินการดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ขั้นการรวบรวมขอมูลบรรณานุกรรมจากฐานขอมูลออนไลนของหองสมุดของโครงการเครอืขาย
หองสมุดในประเทศไทย หรือ Thai Digital Collection (ThaiLis) ซ่ึงสามารถโหลดเอกสารฉบับสมบูรณได โดยคำ
สืบคนหลักคือ การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ และการดูแลสุขภาพแบบมีสวนรวม ซ่ึงขั้นตอนน้ีปรากฏชื่อรายงานวิจัย
ท่ีสอดคลองกับคำคนจำนวน 141 เร่ือง  

ขั้นท่ี 2 ขั้นคัดเลือกงานวิจัย สำหรับสาเหตุท่ีคัดงานวิจัยออกจำนวนหน่ึงแมวาจะเปนงานวิจัยท่ีมีชื่อเร่ือง
เก่ียวกับการสงเสริมเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลวพบวา เน้ือหางานวิจัย
ไมสอดคลองกับเรื่องการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม และบางงานวิจัยมีความซ้ำซอน การคัดเลือก
เอกสารงานวิจัย มีเกณฑการคัดเลือก ดังน้ี 

1) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก การวิจัยเชิงสหสัมพันธเปรียบเทียบ และการวิจัยเชิงทดลอง ท่ีมีวิธี 
วิทยาการวิจัยอยางเปนระบบ หากเปนงานวิจัยเชิงปริมาณจะตองมีกลุมตัวอยางขนาดใหญ มีการ

วิเคราะหขอมูลที ่ใชสถิติที ่เหมาะสมกับลักษณะของขอมูล ตลอดจนมีการสรุปผลการวิจัยที ่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย 

2) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีมีประเด็นเก่ียวกับ ภาวะสุขภาพผูสูงอายุจากกระบวนการสงเสริม
สุขภาพแบบมีสวนรวม การศึกษาผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา  
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สรุปจำนวนงานวิจัยที่นำมาสังเคราะหเชิงเน้ือหา จำนวน 72 เลม 
 ขั้นที่ 3 การสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหอภิมาน ภายหลังคัดกรองเลมงานวิจัยตาม
เกณฑที่กำหนด คือ มีขอมูลและคาสถิติครบถวน ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient) 
คาสถิติ t, F,  คาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน องศาอิสระ (degree of freedom) และขนาดของกลุ มตัวอยาง           
เพ่ือนำมาคำนวณขนาดอิทธิพล (effect size) และคาขนาดอิทธิพลมาตรฐาน  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการสังเคราะหขอมูล 2 แบบ คือ  

1) แบบท่ี 1 เปนการใชวิธีการเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเน้ือหา ซ่ึงเปนเทคนิควิจัยท่ีบรรยายเน้ือหาของ
ขอความหรือเอกสาร ในการวิเคราะหเน้ือหาน้ี ผูวิจัยจะสรุปผลดวยการเขียนบรรยายในประเด็นตางๆ ไดแก ขอมูล
พ้ืนฐานของงานวิจัย และขอมูลดานการวิจัย  

ขอมูลพ้ืนฐานของงานวิจัย ประกอบดวย ชื่อผูวิจัย ชื่องานวิจัย หนวยงานท่ีเผยแพร ปท่ีเผยแพร สาขาวิชา
ท่ีเผยแพร ประเภทของงานวิจัย และลักษณะของงานวิจัย ลักษระของตัวแปรอิสระ จำนวนประชากร จำนวนกลุม
ตัวอยาง วิธีการเลือกตัวอยาง เพศของกลุมตัวอยาง อายุของกลุมตัวอยาง ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง พ้ืนท่ี
เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ท้ังน้ีสรุปผลดวยการเขียนบรรยาย และใชการแจงนับ
และนำเสนอดวยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ ในสวนการรวบรวมแบบวัดคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูวิจัยใช
วิธีสรุปเชิงพรรณนา เพื่อคนหาแหลงที่มาของแบบวัด จำนวนองคประกอบหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวน 

2) แบบท่ี 2 เปนการใชวิธีการเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหอภิมาน แบบวิธีการสังเคราะหคาประมาณดัชนี
มาตรฐานตามวิธีของโรซาลทาลและเฮดเจส เนื่องจากเปนวิธีการใชสำหรับหาคาขนาดอิทธิพลของงานวิจัยเชิง
สหสัมพันธ ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะงานวิจัยท่ีนำมาสังเคราะห  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลพื้นฐานของงานวิจัย ขอมูลทั่วไปของงานวิจัยที่นำมาศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทาง
สังคมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม พบวา งานวิจัยที่มาสังเคราะหเกือบครึ่งเปนงาน
ประเภทสารนิพนธหรือการคนควาอิสระ คิดเปนรอยละ 47.22 (ตารางที่ 1) สวนใหญเปนงานวิจัยที่เผยแพรโดย
มหาวิทยาลัยขอนแกน คิดเปนรอยละ 41.67 (ตารางท่ี 2) เปนงานวิจัยท่ีอยูในสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 27.8 (ตารางที่ 3) ปที่มีการศึกษาประเด็นการสงเสรมิสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวมเปนป 
พ.ศ. 2556 และ 2559 คิดเปนรอยละ 20.83 (ตารางที่ 4) เปนงานวิจัยประเภทสหสัมพันธเปนสัดสวนสูงที่สุด         
คิดเปนรอยละ 45.83 (ตารางท่ี 5)  
ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จำแนกตามระดับของงานวิจัย (n = 72) 

ระดับของงานวจิัย จำนวน (เรื่อง) รอยละ 
ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต 3 4.17 
ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต 24 34.72 
สารนิพนธ/การคนควาอิสระ 35 47.22 
งานวิจัยของหนวยงาน 10 13.89 

รวม 72 100.00 
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ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จำแนกตามสถาบันที่เผยแพรงานวิจัย (n = 72) 
สถาบันที่เผยแพรงานวจิัย จำนวน (เรื่อง) รอยละ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 30 41.67 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 9 11.12 
มหาวิทยาลัยบูรพา 7 8.34 
มหาวิทยาลัยมหิดล 5 6.94 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 5 6.94 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 5.12 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 5.12 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2 2.78 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 2.78 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 2.78 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2 2.78 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 2.78 
มหาวิทยาลัยบูรพา 2 2.78 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 1 1.39 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 1 1.39 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1 1.39 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 1.39 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 1.39 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง   

รวม 72 100.00 
 
ตารางที่ 3 จำนวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จำแนกตามสาขาวิชาที่เผยแพรงานวิจัย (n = 72) 

สาขาที่เผยแพรงานวิจัย จำนวน (เรื่อง) รอยละ 
การบริหารสาธารณสุข 21 27.78 
การพยาบาลและสาธารณสุข 18 23.61 
การเมืองการปกครอง 14 20.81 
สังคม การพัฒนา และการศึกษา 7 9.78 
จิตวิทยา 5 5.56 
ประชากรศาสตร 5 5.56 

รวม 72 100.00 
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ตารางที่ 4 จำนวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จำแนกตามปที่เผยแพรงานวิจัย (n = 72) 
ปที่เผยแพรงานวิจัย จำนวน (เรื่อง) รอยละ 

พ.ศ. 2550 3 4.17 
พ.ศ. 2551 2 2.78 
พ.ศ. 2552 4 5.56 
พ.ศ. 2553 3 4.17 
พ.ศ. 2554 5 6.94 
พ.ศ. 2555 3 4.17 
พ.ศ. 2556 15 20.83 
พ.ศ. 2557 11 15.28 
พ.ศ. 2558 7 9.72 
พ.ศ. 2559 15 20.83 
พ.ศ. 2560 2 2.78 

รวม 72 100.00 
 
ตารางที่ 5 จำนวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จำแนกตามแผนการวิจัย (n = 72) 

แบบแผนการวจิัย จำนวน (เรื่อง) รอยละ 
การวิจัยเชิงสหสัมพันธ 33 45.82 
การวิจัยสำรวจ/บรรยาย 18 23.65 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 10 14.25 
การวิจัยเชิงทดลอง 4 5.56 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 3 4.17 
การวิจัยเชิงประเมินโครงการ 3 4.17 
การวิจัยและพัฒนา 2 2.78 

รวม 72 100.00 
 
 2. ดานสาระของการวิจัยและดานวิธีการวิจัย ดานสาระของการวิจัยไดแก วัตถุประสงคการวิจัย ตัวแปร
ท่ีศึกษาในการวิจัย ดานวิธีการวิจัย ไดแกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย และสถิติท่ีใชในการวิจัย พบวา งานวิจัยเก่ียวกับ
การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวมท้ัง 72 เร่ือง มีวัตถุประสงคการวิจัยมากกวา 1 วัตถุประสงค ซ่ึงสวนใหญ
มีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจและบรรยายคิดเปนรอยละ 87.48 มากท่ีสุด (ตารางท่ี 6)  
 
 
 
 
 
 
 
 

284

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ตารางที่ 6 จำนวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จำแนกตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
วัตถุประสงคของการวจิัย จำนวน (เรื่อง)* รอยละ 

เพ่ือสำรวจ/บรรยาย 63 87.48 
เพ่ือเปรียบเทียบ 20 27.76 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ/ปฏิสัมพันธ 15 20.77 
เพ่ือคนหาปจจัย/ทำนาย/คนหาสาเหตุ 12 16.67 
เพ่ือประเมินผล 4 5.58 
เพ่ือสรางแบบจำลอง 3 4.17 
เพ่ือสรางและพัฒนากระบวนการ 3 4.17 

รวม 72 100.00 
*มีงานวิจัยบางเร่ืองมีวัตถุประสงคของการวิจัยมากกวา 1 วัตถุประสงค 
 
 เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระท่ีนำมาศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระในกลุมสถานการณทางสังคม ตัวแปร
อิสระในกลุมตัวแปรจัดกระทำ ซ่ึงพบวา สวนใหญศึกษาตัวแปรอิสระในกลุมสถานการณทางสังคมมากท่ีสุด (รอยละ 
77.79) ตัวอยางตัวแปรอิสระในกลุมตัวแปรอิสระในกลุมสถานการณทางสังคม เปน การเปนสมาชิกชารมผูสูงอายุ 
การเขารวมกิจกรรมกลุม การมีบทบาทในสังคม เปนตน เปนตน (ตารางท่ี 7 และตารางท่ี 8) สำหรับเคร่ืองมือท่ีใช
ในการศึกษาสวนใหญเปนแบบสอบถาม คิดเปนรอยละ 59.72 การหาคุณภาพเครื่องมือมีการหาคาความเชื่อม่ัน
และคาความเท่ียงตรง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลน้ันมีท้ังการหาคาความเชื่อม่ัน และการหาคาความเท่ียงตรง 
(ตารางท่ี 9 และตารางท่ี 10) งานวิจัยเกือบท้ังหมดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลมากกวา 1 วิธี ซ่ึงสถิติท่ีงานวิจัยทุก
เร่ืองใชคือสถิติเชิงพรรณนา (ตารางท่ี 11) 
 
ตารางที่ 7 จำนวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จำแนกตามตัวแปรอิสระที่ศึกษา  

ตัวแปรอิสระที่ศึกษา จำนวน (เรื่อง) รอยละ 
ตัวแปรอิสระที่ศึกษา   
   ระบุ 58 80.56 
   ไมระบุ 14 19.44 
จำนวนตัวแปรอิสระที่ศึกษา (n=58)   
   นอยกวา 6 ตัวแปร 26 44.83 
   6-10 ตัวแปร 18 31.03 
   มากกวา 10 ตัวแปร 
กลุมตัวแปรอิสระที่ศึกษา * 

14 24.14 

   ตัวแปรในกลุมสถานการณทางสังคม  45 77.59 
   ตัวแปรจัดกระทำ 41 70.69 
   ตัวแปรในกลุมลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 8 12.18 
* มีงานวิจัยบางเร่ืองท่ีมีตัวแปรอิสระท่ีศึกษามากกวา 1 กลุม 
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ตารางที่ 8 จำนวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จำแนกตามตัวแปรอิสระที่ศึกษาในกลุมตัวแปร
สถานการณทางสังคม 

ตัวแปรอิสระ จำนวน (เรื่อง) จาก 45 เรือ่ง รอยละ 
การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 18 40.00 
การเขารวมกิจกรรมกรม 14 31.11 
การพ่ึงพาชวยเหลือตนเอง 8 17.78 
การไดรับการเก้ือหนุนและบริการ 8 17.78 
การมีบทบาทในสังคม 8 17.78 
การอยูรวมกับผูอ่ืน 8 17.78 
แหลงท่ีมาของคาใชจาย 8 17.78 
การดูแลของเจาหนาท่ี 8 17.78 
การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน 7 15.56 
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 7 15.56 
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวม 7 15.56 
สภาพครอบครัว 4 8.89 

* มีงานวิจัยบางเร่ืองท่ีมีตัวแปรในกลุมลักษณะสถานการณมากกวา 1 กลุม 
 
ตารางที่ 9 จำนวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จำแนกตามเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา จำนวน (เรื่อง) รอยละ 
แบบสอบถาม 43 59.72 
รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ 27 37.50 
โปรแกรมการออกกำลังกาย 2 2.78 

รวม 72 100.00 
 
ตารางที่ 10 จำนวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จำแนกตามการหาคุณภาพเครื่องมือ 

การหาคุณภาพเครื่องมือ จำนวน (เรื่อง) รอยละ 
การหาความเช่ือม่ัน   

 มีการหา 44 61.11 
 มีการหาคา Alpha  (43) (97.73) 
 มีการหาคา KR 20, 21 (1) (2.27) 
 ไมมีการหา 28 38.89 
การหาความเที่ยงตรง   
 มีการหา 45 62.50 
 มีการหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (42) 93.23 
 มีการหาความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (3) 6.66 
 ไมมีการหา  27 37.50 
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ตารางที่ 11 จำนวนและรอยละของงานวิจัยที่สังเคราะห จำแนกตามสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล จำนวน (เรื่อง) รอยละ 

ใชสถิต ิ 69* 95.83 
 Descriptive statistics [69] [100.00] 
 t-test  (18) (31.88) 
 Chi-square  (9) (15.94) 
 Simple correlation (7) (14.49) 
 Multiple regression (7) (11.59) 
 One-way ANOVA (4) (7.25) 
 Factor Analysis (2) (2.90) 
 ANCOVA (1) (1.45) 
 MNCOVA (1) (5.70) 
 Logistic regression  (2) (2.90) 
 ไมมีการหา  3 4.17 

*มีงานวิจัยบางเร่ืองใชสถิติวิเคราะหขอมูลมากกวา 1 วิธี 
 

3. คนหาตัวแปรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม 
การศึกษาตัวแปรที่เปนปจจัยเชิงเหตุดานจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมี

สวนรวม ไดกำหนดขอบเขตเฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีใชแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองหรือเชิงสหสัมพันธศึกษาตัว
แปรเชิงสาเหตุดานจิตและสังคมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม พบวา ตัวแปรท่ีงานวิจัย
เก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวมนำมาศกึษา สามารถแบงออกเปน กลุมตัวแปรดานชีวสังคม และ
กลุมตัวแปรดานการจัดกระทำ ซ่ึงแตละกลุมตัวแปรมีคาขนาดอิทธิพลตอการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายแุบบมีสวนรวม
ในปริมาณท่ีแตกตางกัน พบวา กลุมปจจัยเชิงเหตุดานจิตและสังคมมีอิทธิพลตอการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมี
สวนรวม ไดแก กลุมปจจัยดานการจัดกระทำ/โปรแกรมการทดลอง คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ำหนักรวม 
เทากับ .556 โดยมีตัวแปรสำคัญในแตละกลุมปจจัย ไดแก โปรแกรมการแนะแนวกลุม (ตารางท่ี 12) กลุมตัวแปร
ปจจัยดานสถานการณท่ีมีผลตอการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ำหนัก
สูงสุด ไดแก ความสัมพันธในครอบครัว เทากับ .520 (ตารางท่ี 13) 
ตารางที่ 12 คาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลกลุมตัวแปรปจจัยดานโปรแกรมจัดกระทำที่มีผลตอการสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุแบบมีสวนรวม 
กลุมตวัแปร 

ดานโปรแกรมจดักระทำ 
คาเฉล่ีย 

ขนาดอทิธิพล 
คาเฉล่ีย 

ขนาดอทิธิพล 
แบบถวงน้ำหนัก 

จำนวนคาขนาด 
อิทธิพล 

1. โปรแกรมการแนะแนวกลุม .932 .932 1 
2. รูปแบบพันธมิตรในการจัดบริการ
สุขภาพในชุมชน 

.567 .567 1 

3. โปรแกรมการฟนฟูสุขภาพจิต .320 .320 1 
4. โปรแกรมการออกกำลังกาย .159 .188 5 

รวม .474 .556 4 

287

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ตารางที่ 13 คาเฉล่ียขนาดอิทธิพลกลุมตวัแปรปจจยัดานสถานการณทีมี่ผลตอการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบ 
มีสวนรวม 

กลุมตวัแปร 
ดานสถานการณ 

คาเฉล่ีย 
ขนาดอทิธิพล 

คาเฉล่ีย 
ขนาดอทิธิพล 

แบบถวงน้ำหนัก 

จำนวนคาขนาด 
อิทธิพล 

1. ความสัมพันธในครอบครัว .478 .520 5 
2. การรับรูดานการสงเสริมสุขภาพ .338 .391 3 
3. ความสามารถในการดูแลตนเอง .295 .357 3 
4. การดูแลยามปวย .273 .273 1 
5. การดูแลเพ่ือปองกันโรค .273 .258 1 
6. การเปนสมาชิกกลุมสูงอายุ .225 .226 1 
7. การสนับสนุนทางสังคม .238 .206 4 
8. การรับรูขาวสาร .246 .195 13 
9. การติดบุหร่ีและสุรา .194 .186 4 
10. ภาวะการใชเงิน .194 .186 1 
11. การเขารวมกิจกรรมทางสังคม .194 .151 4 
12. พฤติกรรมการดูแลตนเอง .196 .132 6 
13. การมีกิจกรรม .163 .158 7 
14. การพึงตนเอง .018 .136 3 
15. สภาพท่ีอยูอาศัย .170 .122 5 
16. สภาพแวดลอมท่ีอาศัย .104 .104 2 
17. ลักษณะของชุมชน .053 .038 4 
18. การแสดงบทบาท .032 .033 2 

รวม .219 .235 71 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
1) ผลการศึกษาคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลตามกลุมปจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

แบบมีสวนรวม พบวา กลุมปจจัยดานโปรแกรมจัดกระทำ มีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ำหนักสูงท่ีสุด (.556) 
รองลงมาคือ กลุมปจจัยดานสถานการณทางสังคม (.235) ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ตัวแปร
จัดโปรแกรมการทดลองในงานวิจัยเชิงทดลอง มีอิทธิพลตอการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายแบบมีสวนรวมมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะโปรแกรมทดลอง หรือชุดฝกอบรมตางๆ เปนตัวแปรอสิระแบบจัดกระทำ ที่มุงหวังใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม และนำไปสูผลลัพธจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ดุจเดือน พันธุมมาวิน, 2550) 
 2) เม่ือพิจารณากลุมปจจัยดานโปรแกรมจัดกระทำท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม 
พบวา โปรแกรมการแนะแนวกลุมมีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพลแบบถวงน้ำหนักสูงท่ีสุด และมีความสัมพันธทางบวก
คอนขางสูงกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม ท้ังน้ีอาจเปนเพราะรูปแบบการแนะแนวกลุม เปนเทคนิค
การใหคำปรึกษาท่ียึดผูรับบริการเปนสำคญั หรือ ยึดผูสูงอายุเปนศูนยกลาง และการใชการอภิปรายกลุม เปนวิธีการ
เปดโอกาสใหผูสูงอายุเขารวมกลุม ไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางกัน ตลอดจนไดนำ
ปญหาที่เกี่ยวกับความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพที่ตนเองปฏิบัติ สิ่งแวดลอมที่สงผลตอการสงเสริม
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สุขภาพทุกมิติ ท้ังท่ีประสบความสำเร็จและไมประสบความสำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ทำใหเกิดความรูสึกเห็นใจ
และวางใจกันเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีการเขารวมกิจกรรมจะชวยลดความตึงเครียดทางอารมณ ชวยใหผูสูงอายสามารถ
ปรับตัวตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนไดเรียนรูพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาที่เหมาะสมกับวัยของตนเอง 
สงเสริมตอการพัฒนาตนเอง (สิทธิอาภรณ ชวนป, 2543) งานวิจัยท่ีสอดคลองกัน ดังเชน อังศินันท อินทรกำแหง 
(2551) พบวาโปรแกรมจัดกระทำ เปนการชวยเหลือท่ีใชแนวคิดทางจิตวิทยา และแนวคิดเก่ียวกับการใหคำปรึกษา 
และการสอนกลุมยอย 
 3) เม่ือพิจารณาปจจัยดานสถานการณทางสังคมพบวา ความสัมพันธในครอบครัวมีคาเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
แบบถวงน้ำหนักสูงที่สุด มีความสัมพันธทางบวกกับ การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม ทั้งนี้เพราะ
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวชวยสรางความสุขทางใจซ่ึงเปนมิติการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ดานจิตใจ 
ใหแกผูสูงอายุได 5 ดาน ไดแก ความปรองดอง ความสงบสุขและการยอมรับ การพ่ึงพาอาศัยกัน การเคารพนับถือ
และความสดชื่นเบิกบานใจ ทั้งนี้การมีปฏิสัมพันธผานรูปแบบการเกื้อกูล การใหเงิน การใหสิ่งของยามเจ็บปวย     
การเลี้ยงหลาน การใหการศึกษา การติดตอเยี่ยมเยียน การเอาใจใส มีความสัมพันธกับความสุขท่ีแตกตางกัน ดังท่ี 
จันทรเพ็ญ แสงเทียมฉาย และคณะ (2544) พบวารูปแบบการชวยเหลือเก้ือกูลกันในครอบครัว กอใหเกิดความสุข
ทางใจในมิติการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ดังน้ันสมาชิกในครอบครัวจึงเปนผูมีบทบาทสำคัญในการเก้ือหนุนการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ แมวาปจจุบันแผนการอยูอาศัยของผูสูงอายุในเขตเมือง มีแนวโนมอยูอาศัยตามลำพัง และอยูกับคู
สมรสมากขึ้น แตหากสมาชิกในครอบครัวท่ีอยูหางไกลยังคงใหการเก้ือหนุนผูสูงอายุอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะดาน
อารมณ ดานขอมูลขาวสสารดวยวิธีการติดตอสื่อสารผานเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม และใหการสนับสนุนเร่ืองเงิน
และวัตถุสิ่งของท่ีจำเปนแกผูสูงอายุก็เปนแนวทางหน่ึงในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางมีสวนรวม (เวธกา กลิ่นวิชิต 
ยุวดดี รอดจากภัย และคะนึงนิจ อุสิมาศ, (2559); วิโชติ ผาผิวด,ี 2556) 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้
 จากผลการคนพบผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงวิชาการเพ่ือการพัฒนารายงานวิจัยเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุแบบมีสวนรวม และขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาแนวทางการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายแุบบมีสวนรวม 
1. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ  
  1) จากขอคนพบในประเด็นความซ้ำซอนของแบบแผนการวิจัย และวัตถุประสงคของการวิจัย จึงมี
ขอเสนอแนะวา ผูท่ีสนใจศึกษาประเด็นการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม ควรเปลี่ยนทิศทางของการทำ
วิจัยใหมีลักษณะในเชิงประยุกต (Applied research) หรืองานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
รวมท้ังการพัฒนาทดลอง (Experimental development) ใหมากขึ้น เชน การวิจัยและพัฒนาชุดอบรม โปรแกรม
สงเสริมสุขภาพดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานจิตวิญญาณโดยใหผูสูงอายุและครอบครัวมีสวนรวมให
มากขึ้น ท้ังน้ีการสรางนวัตกรรมใหมๆ ในรูปแบบสื่อการสงเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพ  
 2) จากขอคนพบการวิจัยเชิงทดลองยงัไมเครงครัดในการออกแบบซ่ึงอาจมีผลตอความตรงภายนอกของการ
วิจัย หากมีการออกแบบแผนการทดลองจริง (True experimental design) เชน Pretest posttest control group 
design หรือ Solomon four group design เพ่ือใหทราบถึงปริมาณการฝกอบรมท่ีเหมาะสม รวมท้ังปจจัยท่ีมีอิทธิ
ผลตอการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุแบบมีสวนรวมอยางแทจริง 
 3) ผลการวิเคราะหสะทอนใหเห็นวา ตัวแปรจัดกระทะหรือโปรแกรมการทดลองในงานวิจัยเชิงทดลองมี
อิทธิพลตอการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายแุบบมีสวนรวมมากท่ีสุด จึงมีขอเสนอแนะวา รูปแบบการวิจัยท่ีจะดำเนิน
ตอไปในอนาคตนอกจากจะเปนการวิจัยเชิงทดลองแลว นักวิจัยควรทบทวนการสรางตัวแปรจัดกระทำที่สงผลตอ
การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุแบบมีสวนรวมจากแนวคิดทฤษฎีที่บูรณาการองคความรูจากสหสาขาวิชาทั้งดาน
จิตวิทยาและสังคมศาสตร เพ่ือใหไดโปรแกรมจัดกระทำหรือชุดฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสงผลตอสุขภาพผูสูงอาย ุ

289

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) จากขอคนพบที่วา โปรแกรมการแนะแนวกลุมมีความสัมพันธทางบวกคอนขางสูงกับการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม ดังนั้น องคกรเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ เชน ชมรม
ผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตำบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกขนท่ีมีบัณฑิต
ทางดานสาธารณสุขศาสตร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย เปนตน ควรมีการจัดกิจกรรมแนะแนวกลุม
โดยเนนการมีสวนรวมของผูสูงอายุเพ่ือพัฒนาแนวทางการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ
 2) จากขอคนพบที่วาความเชื่อในความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ มีความสัมพันธ
ทางบวกคอนขางสูงกับแนวทางการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม จึงมีขอเสนอแนะวาภาคสวนที่ใกลชิด
ผูสูงอายุ ไดแก ครอบครัว ชุมชน ควรมีบทบาทสงเสริมดานการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน การจัดกิจกรรมเสริมสราง
พลังอำนาจในการดูแลตนเองเพื่อสงเสริมสุขภาพในการชีวิตประจำวัน โดยครอบครัว และชุมชน สงเสริมใหกำลงัใจ 
ประคับประคองศักยภาพนำดานพลังอำนาจของผูสูงอายุ ทำใหผูสูงอายุมีการเรียนรูรวมกันตลอดชีวิต เปนตน 
 3) จากขอคนพบที่วา ความสัมพันธในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับการสงเสริมสุขภาพผูสงูอายุ
แบบมีสวนรวม จึงมีขอเสนอแนะในเร่ืองสงเสริมบทบาทของครอบครัว โดยเฉพาะรุนหลาน ซ่ึงจะไดใกลชิดผูสูงอายุ
ชวยสงเสริมสุขภาพใหผูสูงอายุไดในดานจิตสังคม จิตวิญญาณ เปนการใหความสุขทางใจทำใหผูสูงอายุสามารถ
ดำรงชีวิตอยูกับครอบครัว และสังคมไดอยางมีความสุข 
 4) จากขอคนพบบงบอกวา รายไดมีความสัมพันธทางบวกกับ การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแบบมีสวนรวม 
ดังน้ัน หากไดมีการสงเสริมผูสูงอายดุานการทำงานรวมกัน น่ันหมายความวาผูสูงอายุตองการทำงานเปนรายไดเสริม 
จึงมีขอเสนอแนะใหหนวยงานหรือองคกรภาครัฐและเอกชนควรพิจารณาการขยายโอกาสใหผูสูงอายุทำงานในจุดท่ี
เหมาะสม เชน การรับสงเอกสาร จัดทำบัญชี เปนตน จะทำใหผูสูงอายุมีรายได ลดการพ่ึงพาลูกหลาน และยังสงผล
ทางดานความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
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ปจจัยในการเพ่ิมความปลอดภัยในโครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู (ชวงแคราย-มีนบุรี) 
 
Factors for increasing construction safety of MRT p ink lines (Khae Rai - Min Buri)  
 
ผูวิจัย  เสาวรส  พัวพลเทพ 

ณัฐพล  พิมพพรมมา 
ผูชวยศาสตราจารยสมศรี  ประเสริฐวงค 

  สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการเพ่ิมความปลอดภยัในงานกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู 
(แคราย-มีนบุรี) เพ่ือใหทราบถึงการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยของคนงานในหนวยงานกอสราง และศึกษาปจจัย
ในการเพ่ิมความปลอดภัยในงานกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู กลุมตัวอยางเปนกลุมคนงานในหนวยงานกอสรางของ
โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) จำนวน 30 ราย ของสถานีมัยลาภ (PK 20) ทำการเก็บ
รวบรวมขอมูลในกลุม วิศวกร เจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) ผูควบคุมงาน และคนงานกอสราง ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบมีเกณฑเลือกพ้ืนท่ี ทำการศึกษาปจจัย 4 ดานท่ีสำคัญ คือ ดานการบริหารการจัดการความปลอดภัย 
ดานนโยบายความปลอดภัย ดานมาตรการความปลอดภัย และดานแนวทางการปองกันอุบัติเหตุ ดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากนั ้นนำขอมูลที ่ไดไปทำการวิเคราะหคาทางสถิติ เพื ่อนำมาพิจารณา
เรียงลำดับความสำคัญของปจจัยในแตละดานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหกับคนงานที่ปฏิบัติงาน จากผลการศึกษา
พบวา ปจจัยดานนโยบายความปลอดภัยเปนปจจัยที่คนงานใหความสำคัญมากที่สุด (� �= 4.45) รองลงมาเปน
ปจจัยดานการบริหารจัดการความปลอดภัย (� �= 4.35) ปจจัยดานมาตรการความปลอดภัย (� �= 4.19) และปจจัย
ดานแนวทางการปองกันอุบัติเหตุ (� �= 4.05) ตามลำดับ หนวยงานกอสรางควรใหความสำคัญในการเพิ่มความ
ปลอดภัยในงานกอสราง เชน จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยเพ่ือสรางความตระหนักในเร่ืองของความปลอดภัย
และสุขภาพใหกับคนงาน มีระเบียบปฏิบัติและบังคับใชอยางจริงจังเพื่อเปนการปองกันและลดความรุนแรงของ
อุบัติเหตุท่ีจะเกิดขึ้น เพ่ือใหคนงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และยังเปนการสงเสริมภาพลักษณท่ีดมีีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานใหกับหนวยงานโครงการกอสรางรถไฟฟาอีกดวย 

 
คำสำคัญ : รถไฟฟา, ความปลอดภัย, งานกอสราง 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study Factors for increasing construction safety 
of MRT pink lines (Khae Rai -  Min Buri), to know the safety operations of workers in the 
construction unit and study the factors for increasing construction safety of the electric train. 
The samples were 30 workers in the construction unit of the MRT pink lines project of 
Mayalap Station (PK 20). The Data were collected among engineers, safety officers, 
supervisors, and workers. The method of this research was purposive sampling. Conducting 
a study of four important factors are Safety management administration, Safety policy, Safety 
measures, and Guidelines for preventing accidents. Data were collected by using 
questionnaires, then use the obtained data for statistical analysis and prioritize the importance 
of factors on each side. The study found that Safety policy is the most important factors               
(� �= 4.45) followed by Safety management administration (� �= 4.35), Safety measures (� �= 4.19), 
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and Guidelines for preventing accidents (� �= 4.05) respectively. In the regard, the construction 
unit should give importance to the safety of the construction such as organize safety 
promotion activities to raise awareness among workers, and establish regulations and strictly 
implement to prevent and reduce the severity of accidents. For employees to have a good 
quality of life and also to promote a good image for the establishment as well. 
 
Key Words : Electric train , Safety, Construction 
 
บทนำ 

งานกอสรางในประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก และมีปริมาณเพิ่มสูงมากขึ้นอยาง
ตอเน่ือง จากสถิติของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงานพบวา ตั้งแตป พ.ศ. 2550 
ถึง ป พ.ศ. 2560 พบวาขอมูลการกอสรางอาคารมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น และเม่ือแยกเปนรายภาคพบวาการขออนุญาต
กอสรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปริมาณสูงมากที่สุด (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2560)       
แตเม่ือมีปริมาณการกอสรางเพ่ิมสูงขึ้นการเกิดอุบัติเหตุก็เปนสิ่งท่ีมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นเชนกัน ซ่ึงการเกิดอุบัติเหตุใน
แตละคร้ังกอใหเกิดความสูญเสียตอท้ังชีวิต และทรัพยสินอยางไมสามารถประมาณคาได และความสูญเสียจากงาน
กอสรางในปจจุบันไดทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นทุกขณะและมีผูปฏิบัติงานท่ียังไดรับความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจาก
การทำงานเปนจำนวนมากอีกดวย ถึงแมวาขอมูลการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทำงาน ป พ.ศ. 2556 
ถึง ป พ.ศ. 2560 ของสำนักงานประกันสังคมพบวา จำนวนลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการ
ทำงานลดลงอยางตอเนื่อง แตการประสบอันตรายสวนใหญเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด เฉลี่ยรอยละ 
28.38 ตอป และกิจการกอสรางเปนกิจการที่มีการประสบอันตรายสูงสุด เฉลี่ยรอยละ 8.12 ตอป (สำนักงาน
ประกันสังคม, 2560)  

งานกอสรางเปนงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีความแตกตางจากอุตสาหกรรมอื่นเปนอยางมาก ถึงแมวาใน
ปจจุบันมีการนำเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชเพื่อชวยใหงานกอสรางสามารถดำเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพูถือเปนโครงการท่ีผูปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงสูงตอการ
ประสบไดอันตรายมากเชนกัน เน่ืองจากผูปฏิบัติงานมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม เชน ไมไดรับการฝกอบรมดานความ
ปลอดภัย ขาดความรูความชำนาญ ขาดทักษะในการทำงานทางดานการกอสราง ขาดความรูเร่ืองอันตรายจากการ
ทำงาน การไมสวมใสอุปกรณคุมครองอันตรายสวนบุคคล เปนตน (ชูภักดี ธีรวุฒิ และ ทรงนิสัย วัฒนา, 2560;           
วิชัยรัมย สุดารัตน, 2552) ซ่ึงในขณะท่ีทำการกอสรางในโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูน้ันก็มีอุบัติเกิดขึ้น เชน คนงาน
เดินชนกับวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองจักร ของหลนจากท่ีสูงใสคนงาน ซ่ึงถาหากอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแลวยิง่สงผลกระทบตอ
หลาย ๆ ดาน เปนตนวา สงผลใหงานกอสรางลาชา ขาดแคลนคนงาน เสียคาใชจายเพิ่มขึ้น บั่นทอนขวัญและ
กำลังใจของคนงาน รวมถึงเสื่อมเสียภาพลักษณของหนวยงานโครงการกอสรางรถไฟฟา จากปญหาที่กลาวมา
ขางตนผูวิจัยเล็งเห็นวา การปองกันอุบัติเหตุในงานกอสรางนับวาเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ทำการศึกษาหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมความปลอดภัยในโครงการกอสรางรถไฟฟา เพ่ือนำมาประยุกตใชเปน
แนวทางในการเพ่ิมความปลอดภัยสำหรับการทำงานกอสรางอ่ืน ๆ ในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยในการท่ีเพ่ิมความปลอดภัยใหกับคนงานในงานกอสราง 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติดานการจัดการความปลอดภัยในงานกอสรางของผูปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือสำรวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานเก่ียวกับมาตรการดานความปลอดภัยในงานกอสราง 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพ่ือสำรวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน 

และศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับมาตรการการจัดการความปลอดภัยในงานกอสราง ทำการศึกษาคนงาน
กอสรางในโครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ของสถานมัยลาภ (PK 20)          
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงพื้นที่ ทำการเก็บรวบรวมขอมูลในกลุม วิศวกร เจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.)          
ผูควบคุมงาน และคนงานกอสราง โดยมีจำนวนกลุมตัวอยางจำนวน 30 ราย  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่ใชเพิ่มความปลอดภัยในงานกอสราง
รถไฟฟา แบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูเขารวมวิจัย ประกอบไปดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน ประสบการณการทำงานดานการกอสราง และจำนวนชั่วโมงการทำงานตอวัน  

สวนท่ี 2 ความสำคัญดานความปลอดภัยในการทำงานกอสรางรถไฟฟา เปนแบบสอบถามความคิดเห็นใน
ดานความปลอดภัยในการทำงาน แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการบริหารการจัดการความปลอดภัย 2) ดาน
นโยบายความปลอดภัย 3) ดานมาตรการความปลอดภัย และ 4) ดานแนวทางการปองกันอุบัติเหตุ 

ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนแบบมาตรสวนประเมินคา (Rating Scales) 5 ระดับของแตละปจจัย 
โดยเปนการสอบถามถึงระดับความสำคัญของปจจัยสาเหตุที่เกิด เชน บุคคล เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ และ
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน จากระดับมากท่ีสุดไปจนถึงนอยท่ีสุด 

ผู วิจัยดำเนินการทดสอบความเที ่ยงตรงและความนาเช ื ่อถ ือ (Pilot test) ของแบบสอบถาม โดยนำ
แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา จำนวน 3 ทาน ไดแก อาจารยประจำคณะสาธารณสุขศาสตรจำนวน 
2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย จำนวน 1 ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาและความถูกตอง
ของการใชภาษาในแบบสอบถาม จากน้ันผูวิจัยไดนำคำแนะนำจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับแกไขในจุดท่ีบกพรองกอนท่ีจะ
นำแบบสอบถามไปดำเนินลงพ้ืนท่ีเพ่ือการเก็บขอมูล หลังจากเก็บขอมูลเรียบรอยแลวผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของ
ขอมูลท่ีไดมา และนำขอมูลท้ังหมดไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต ิโดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ 
สถิติเชิงพรรณา เพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายตัวของขอมูลท่ัวไป ซ่ึงนำเสนอในรูปตาราง ความถี่ (Frequency) รอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร (Standard deviation, SD) ซึ่งมีเกณฑการ
แปลผลคะแนนเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม ดังน้ี (Likert Rensis A, 1961; เรืองประพันธ ชัชวาลย, 2543)  

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 
กลุมตัวอยางท้ังหมดเปนเพศชาย สวนใหญมีอายุ 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 53.3 รองลงมามีอายุ 31 – 40 ป 

คิดเปนรอยละ 26.7 มีอายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 16.7 และมีอายุต่ำกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 3.3 ตามลำดับ 
กลุ มตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับชั ้นมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือระดับ ปวช./ปวส. 
ประถมศึกษา และปริญญาตรี ตามลำดับ กลุมตัวอยางเปนวิศวกร จำนวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 6.7 เจาหนาท่ีความ
ปลอดภัย (จป.) จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 3.3 ผูควบคุมงาน จำนวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 30.0 และคนงาน
กอสราง จำนวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 60.0 กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณทำงาน 5 – 10 ป คิดเปนรอยละ 
50.0 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีจำนวนชั่วโมงการทำงาน 9 – 12 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 50.0 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 จำนวนและรอยละของตัวอยาง จำแนกตามขอมูลทั่วไปและขอมูลการทำงาน (n = 30) 
ตัวแปร จำนวน (คน) รอยละ 

เพศ   
 ชาย 30 100.0 
 หญิง 0 0.0 
อายุ   
 ตำ่กวา 20 ป 1 3.3 
 21 – 30 ป  16 53.3 
 31 – 40 ป 8 26.7 
 41 – 50 ป 5 16.7 
 50 ปขึ้นไป 0 0 
ระดับการศึกษา   
 ประถมศึกษา 5 16.6 
 มัธยมศึกษา 15 50.0 
 ปวช. / ปวส. 8 26.7 
 ปริญญาตรี 2 6.7 
ตำแหนงงาน   
 วิศวกร 2 6.7 
 เจาหนาท่ีความปลอดภัย (จป.) 1 3.3 
 ผูควบคุมงาน 9 30.0 
 คนงานกอสราง 18 60.0 
ประสบการณทำงาน ดานการกอสราง   
 นอยกวา 5 ป 11 36.7 
 5 – 10 ป 15 50.0 
 11 – 15 ป 3 10.0 
 16 – 20 ป 0 0 
 21 – 30 ป 1 3.3 
จำนวนช่ัวโมงในการทำงานตอวัน   
 นอยกวา 8 ชั่วโมง 1 3.3 
 8 ชั่วโมง  6 20.0 
 9 – 12 ชั่วโมง 15 50.0 
 มากกวา 12 ชั่วโมง 8 26.7 

ความสำคัญดานความปลอดภัยในงานกอสราง ดานที่ 1 ดานการบริหารจัดการความปลอดภัย พบวา  
กลุมตัวอยางใหความสำคัญในเร่ืองของการใหคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยมากท่ีสุด 
(� �= 4.53) ดานที่ 2 ดานนโยบายความปลอดภัย พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญในเรื่องการระบุหนาที่ความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจน (� �= 4.67) ดานท่ี 3 ดานมาตรการความปลอดภัย พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญในเร่ือง
การสวมใสรองเทานิรภัย (� �= 4.73) และดานท่ี 4 ดานแนวทางปองกันอุบัติเหต ุพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคญั
ในเร่ืองการรายงานอุบัติเหตุตอผูควบคุมงานทันทีเม่ือเกิดอุบัติเหตุ (� �= 4.40) (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความสำคัญดานความปลอดภัยในงานกอสรางรถไฟฟา 
ขอ ปจจัย � �  S.D. แปลผล ลำดบั 

1. ดานการบริหารจัดการความปลอดภัย     
1.1 มีการใหคำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับ

ความปลอดภัย 
4.53 0.860 มากท่ีสุด 1 

1.2 มีการควบคุมการประชุมดานความปลอดภัยและการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานท่ีกอสราง 

4.43 0.858 มากท่ีสุด 6 

1.3 มีการดำเนินงานดานฝกอบรมดานความปลอดภัย 4.50 0.900 มากท่ีสุด 2 
1.4 มีการจัดเตรียมกิจกรรมสงเสริมดานความปลอดภัย เพ่ือ

กระตุ นใหเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของความ
ปลอดภัย 

4.50 0.861 มากท่ีสุด 4 

1.5 มีการจัดทำและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมี
ความปลอดภัย 

4.43 0.858 มากท่ีสุด 7 

1.6 มีการควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามขอกำหนดและ
แนวทางดานความปลอดภัย 

4.43 0.971 มากท่ีสุด 5 

1.7 มีการปฏิบัติตามขอแนะนำของคณะกรรมการดานความ
ปลอดภัย 

4.37 0.850 มากท่ีสุด 8 

1.8 มีการควบคุมใหผู ปฏิบัติงานใชอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบคุคลใหถูกตองเหมาะสมกับงาน 

4.50 0.900 มากท่ีสุด 3 

1.9 มีการจัดตั้งและดูแลใหสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีกอสรางอยู
ในสภาพพรอมใชงานเสมอ 

3.73 1.143 มาก 10 

1.10 มีการเขารวมในการประชุมอภิปรายดานความปลอดภัย 4.13 1.074 มาก 9 
รวมคาเฉล่ีย 4.35 0.927 มากที่สุด 2 

2. ดานนโยบายความปลอดภัย     
2.1 มีการกำหนดเปาหมายและกำหนดมาตรฐานในการ

ปฏิบตัิงานเพ่ือความปลอดภยั 
4.23 0.898 มากท่ีสุด 9 

2.2 มีการระบุหนาท่ีความรับผดิชอบท่ีชัดเจนสำหรับทุก
หนวยงานใหปฏิบตัติามมาตรฐานความปลอดภยั 

4.67 0.802 มากท่ีสุด 1 
 

2.3 มีการดำเนินการใหความรูและบงัคับใหลูกจางและคนงาน
ทุกคนปฏิบตัิตามกฎมาตรการดานความปลอดภยั 

4.53 0.900 มากท่ีสุด 4 

2.4 มีการตรวจสอบรับรองวาเครื ่องจักร เครื ่องมือ และ
อุปกรณในการกอสรางอยูในสภาพท่ีดีและพรอมใชงาน 

4.60 0.814 มากท่ีสุด 3 

2.5 มีการดำเนินการตรวจสอบวิธีการกอสรางตามหลัก
วิศวกรรมเพ่ือกำจัดความเสี่ยงดานความปลอดภัย 

4.37 0.850 มากท่ีสุด 8 

2.6 จัดเตรียมผู ปฏิบ ัต ิงานเข าร ับการอบรมดานความ
ปลอดภัยกอนท่ีจะเร่ิมงาน 

4.53 0.819 มากท่ีสุด 5 

2.7 มีการใหความรู และฝกอบรมใหผู ปฏิบัติงานทุกคนมี
ความรูท่ีถูกตองดานความปลอดภัย 

4.60 0.855 มากท่ีสุด 2 
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ขอ ปจจัย � �  S.D. แปลผล ลำดบั 
2.8 มีการจัดเตรียม บำรุงรักษา และปรับปรุงสภาพการ

ทำงานใหแกลูกจางและคนงาน 
4.17 0.874 มาก 10 

2.9 คณะกรรมการดานความปลอดภัยมีการตรวจความ
ปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

4.47 0.860 มากท่ีสุด 6 

2.10 จัดใหมีหัวหนางานพูดคุยเรื่องการทำงานและวิธีการใช
เคร่ืองมือกอนเขาทำงาน 

4.40 0.855 มากท่ีสุด 7 

รวมคาเฉล่ีย 4.45 0.852 มากที่สุด 1 
3. ดานมาตรการความปลอดภัย     
3.1 มีการสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 4.67 0.802 มากท่ีสุด 2 
3.2 ผูปฏิบัติงานสวมเสื้อผาที่รัดกุม และเหมาะสมกับสภาพ

งานท่ีทำ 
4.63 0.850 มากท่ีสุด 3 

3.3 ผูปฏิบัติงานสวมใสรองเทานิรภัยในขณะท่ีทำงาน 4.73 0.785 มากท่ีสุด 1 
3.4 การใชอุปกรณเพ่ือปองกันฝุนและควัน 4.30 0.702 มากท่ีสุด 6 
3.5 มีการใชเคร่ืองมือปองกันหูในงานท่ีมีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ 3.97 0.999 มาก 7 
3.6 น่ังรานมีความแข็งแรงตรวจสอบโดยวิศวกร 4.33 0.661 มากท่ีสุด 5 
3.7 มีการดูแลความสะอาดในพ้ืนท่ีการทำงานกอสราง 4.43 0.626 มากท่ีสุด 4 
3.8 หองสุขาชั่วคราวไดรับการดูแลความสะอาดอยูเสมอ 3.60 1.221 มาก 9 
3.9 มีการใชอุปกรณในการสื่อสาร เชน วิทยุสื่อสาร 3.50 1.075 มาก 10 
3.10 อุปกรณปองกันอัคคีภัยและอุปกรณดับเพลิง มีการติด

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีเห็นไดชัดเจน 
3.80 1.031 มาก 8 

รวมคาเฉล่ีย 4.19 0.875 มาก 3 
4. ดานแนวทางการปองกันอุบัติเหตุ     
4.1 มีผู รักษาความปลอดภัย และทีมกูภัยเพื่อควบคุมและ

ชวยเหลืออุบัติเหตุเม่ือเกิดขึ้น 
3.83 1.085 มาก 8 

4.2 มีเจ าหนาที ่ที ่ม ีความรู  เร ื ่องการปฐมพยาบาลและมี
เคร่ืองมือปฐมพยาบาล 

3.73 1.230 มาก 9 

4.3 มีการปฐมพยาบาลท่ีถูกตองในไซตงาน 3.67 1.155 มาก 10 
4.4 มีการรายงานรายละเอียดเก่ียวกับอุบัติเหตุและอุบัติการณ 4.17 0.834 มาก 5 
4.5 มีผู ควบคุมดูแลจากหนวยงานที ่เกี ่ยวของดำเนินการ

ตรวจสอบอุบัติเหตุและอุบัติการณ 
4.33 0.711 มากท่ีสุด 2 

4.6 มีการรายงานอุบัติเหตุตอผูควบคุมทันทีเม่ือเกิดอุบัติเหต ุ 4.40 0.724 มากท่ีสุด 1 
4.7 มีการอพยบเม่ือเกิดอุบัตเิหตแุละเหตุการณฉกุเฉนิท่ีรายแรง 4.17 0.986 มาก 4 
4.8 มีการวางแผนสำหรับอุบตัิเหตแุละเหตุการณฉุกเฉินรายแรง 4.00 0.788 มาก 7 
4.9 มีการรักษาอยางถูกตองและเหมาะสมตอผูไดรับบาดเจ็บ 4.07 0.868 มาก 6 
4.10 มีการปองกันและดูแลผู ปฏิบัติงานซึ ่งสามารถควบคุม

เหตุการณท่ีเกิดขึ้นได 
4.20 0.761 มาก 3 

รวมคาเฉล่ีย 4.05 0.914 มาก 4 
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จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญโดยภาพรวมของปจจัยดานนโยบายความ
ปลอดภัยมากท่ีสุด (� �= 4.45) รองลงมาคือ ดานการบริหารการจัดการความปลอดภัย (� �= 4.35) ดานมาตรการ
ความปลอดภัย (� �= 4.19) และดานแนวทางการปองกันอุบัติเหตุ (� �= 4.05) ตามลำดับ โดยมีคนงานแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมโดยอยากใหมีการอบรมกอนเร่ิมปฏิบัตงิานทุกคร้ังและสาธิตวิธีการใชอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรตาง ๆ  
และอยากใหมีการฝกอบรมปฐมพยาบาลบาล และพยาบาลอยูประจำไซตงาน เพื่อใหเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได
สามารถเขาชวยเหลือไดทันที 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ปจจัยดานนโยบายความปลอดภัย เปนปจจัยท่ีคนงานสวนใหญในการศึกษาน้ีใหความสำคัญมากท่ีสุด 
เนื่องจากถาหากในหนวยงานโครงการกอสรางรถไฟฟามีนโยบายในเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งแสดงใหเห็นวาใน
หนวยงานใหความสนใจในเรื่องความปลอดภัยของคนงาน ซึ่งจะสงผลในเรื่องของการสนับสนุนอุปกรณความ
ปลอดภัยตาง ๆ และยังมีผลในเร่ืองของการสรางความตระหนักเร่ืองความปลอดภัยและสุขภาพของคนงานอีกดวย 
ซ่ึงสอดคลองกับบทความวิจัยท่ีไดใหความสำคัญกับนโยบายดานความปลอดภัยวา องคกรควรมุงเนนนโยบายดาน
สุขภาพและความปลอดภัยในสถานท่ีทำงาน โดยนโยบายตองมีคำสั่งและมีการจัดทำเปนลายลักษณอักษรเพ่ือเปน
การสรางความม่ันใจใหกับผูปฏิบัติงาน ซ่ึงนโยบายจะเปนสิ่งท่ีสรางเสริมขวัญกำลังใจใหกับพนักงานและยังเปนการ
สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกร (Safeair Environmental Services. 2558) ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญ
ถึงการมีกฎระเบียบ ขอบังคับ และหนาท่ีท่ีชัดเจนในการทำงาน ซ่ึงจะทำใหผูปฏิบัติงานไดรับความรู ความเขาใจใน
เร่ืองของความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติตามนโยบายไดอยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของ ธีรวุฒิ และ วัฒนา (ชูภักดี ธีรวุฒิ และ ทรงนิสัย วัฒนา, 2560) และยังสอดคลองกับแนวคดิท่ีวา สถาน
ประกอบการจะตองมีกฎ ระเบียบความปลอดภัย เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการทำงาน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สำนักความปลอดภัยแรงงาน, 2554)  

2. ปจจัยดานการบริหารจัดการความปลอดภยั จากการศึกษาพบวาผูปฏิบัติงานไดรับคำแนะนำ มีแนวทาง
ปฏิบัติ และไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยสำหรับงานกอสรางในโครงการ ในระดับมากที่สุด (� �= 4.53 
และ (� �= 4.50) ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารความปลอดภัยในโครงการกอสรางในเขต
กรุงเทพมหานคร ที ่กลาววาการฝกอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง คือการกำหนดวิธีการ และการ
ปฏิบัติงานอยางปลอดภัยอยางสม่ำเสมอ (มวงงาม ลัลลนา, 2550)  

3. ปจจัยดานมาตรการความปลอดภัย พบวาคนงานมีการสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมท้ังอุปกรณตาง ๆ ไดรับการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอยางสม่ำเสมอ อยู
ในระดับมาก ซึ ่งสอดคลองกับทฤษฎีการใชอุปกรณคุ มครองความปลอดภัยสวนบุคคลที ่วา การใชอุปกรณท่ี
ออกแบบมาสำหรับสวมใสเพ่ือปองกันอันตรายสวนบุคคลเปนสิ่งสำคัญและเปนหน่ึงในมาตรการควบคุมและปองกัน
อันตรายจากการบาดเก่ียวท่ีเก่ียวของจากการทำงาน (ชินวิเศษวงศ ธวัชชัย, 2550)  

4. ปจจัยดานแนวทางการปองกันอุบัติเหตุ พบวาเม่ือเกิดอุบัติเหตุคนงานจะแจงใหผูควบคุมทราบทันที 
และจะมีการดำเนินการตรวจสอบอุบัติเหตุ พรอมทั้งมีแนวทางในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ อยูในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎหีลักการทั่วไปในการปองกันอุบัติเหตุที่วา การปองกันอุบัติเหตุจะสำเร็จไดจะตอง
วางแผนไวลวงหนา (ธนกรณ พันธุสวัสดิ์, 2551)  

จากการผลการวิจัยจึงสรุปไดวา ปจจัยในดานนโยบายความปลอดภัย ดานการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย ดานมาตรการความปลอดภัย และดานแนวทางการปองกันอุบัติเหตุ มีสวนสำคัญในการเพิ่มความ
ปลอดภัยในหนวยงานกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู เน่ืองจากการท่ีหนวยงานในโครงการกอสรางรถไฟฟามี

298

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในดานตาง ๆ  จะเปนสงเสริมใหคนงานมีอุปกรณที่ชวยในเรื่องของความปลอดภัย
อยางเพียง เหมาะสม พรอมใชงานในขณะปฏิบัติงาน อีกท้ังเปนการสรางเสริมกำลังใจใหกับคนงาน ซ่ึงจะสงผลให
คนงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และยังเปนการสรางภาพลักษณท่ีดี มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานใน
โครงการกอสรางรถไฟฟาอีกดวย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาโครงการ เรื่องปจจัยในการเพิ่มความปลอดภัยในงานกอสรางรถไฟฟาสายสีชมพู (ชวงแคราย-
มีนบุรี) สำเร็จลุลวงไปไดดวยดีโดยไดรับความชวยเหลืออยางดีในการใหคำปรึกษา และคำแนะนำ รวมท้ัง
ขอเสนอแนะตาง ๆ  ขอขอบพระคุณอาจารยประจำคณะสาธารณสุขศาสตร และผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย         
ท่ีไดใหคำปรึกษาและขอมูลอันเปนประโยชนสำหรับงานวิจัยน้ี 
 ผูวิจัย ขอขอบคุณหนวยกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (ชวงแคราย-มีนบุรี) สถานีมัยลาภ ท่ีใหความ
รวมมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอขอบคุณ วิศกร เจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) ผูควบคุมงาน และคนงาน
กอสราง ท่ีสละเวลาในการใหขอมูลเปนอยางดี จนทำใหการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ 
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