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ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการสัมผัสเสียงจากการทางานต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้น
หัวใจของแรงงานนอกระบบ กลุ่มพนักงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ จังหวัดสุโขทัย
RELATIONSHIP BETWEEN LEVEL OF NOISE EXPOSURE AND BLOOD PRESSUREHEART RATE OF WOOD FUNITURE INFORMAL WORKERS AT SUKHOTHAI PROVINCE
ยุวดี ทองมี1, อัมรินทร์ คงทวีเลิศ2, สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล3, ดุสิต สุจิรารัตน์4
Yuwadee Tongmee1, Amarin Kongtawelert2, Sutinun Chantanakul3, Dusit Sujirarat4,
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บทคัดย่อ
เสียงดังจากกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ สามารถส่ งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบ
อาชีพนี้ได้ โดยส่วนใหญ่ เป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งมักทางานโดยไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย หรื อไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาการรับสัมผัสเสียงจากการทางานที่ส่งผลต่อความดัน
โลหิ ต และอั ต ราการเต้ น หั ว ใจ ของพนั ก งานผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ข องจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย จ านวน
30 คน ที่ผ่ านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางการได้ยิน และเกณฑ์ ตรวจวัดความดันโลหิ ต ซึ่ง
คัดเลือกจากพนักงานทั้งหมดจานวน 334 คน โดยทาการติดตามอย่างต่อเนื่อง 5 วัน ด้วยแบบทดสอบ
การทานอาหารรสเค็ม และแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ รวมถึงวัดความดันโลหิต และการรับ
สัมผัสเสียงทุก 2 ชั่วโมง
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน แบ่งเป็นเพศหญิงจานวน 19 คน และเพศชาย จานวน
11 คน มีอายุเฉลี่ย 40 ± 7.36 ปี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง Systolic Blood Pressure อัตราการ
เต้นหัวใจ กับอายุ เพศ และการรับสัมผัสเสียงดังจากการทางาน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ (p-value < 0.05) แต่ไม่สัมพันธ์กับ Diastolic Blood Pressure ดังนั้นควรมีการเฝ้าระวัง
ปัญหา สุขภาพ แนะนาการใช้อุปกรณ์ป้องกันและการดูแลตนเองที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้าน
สุขภาพให้กับแรงงานนอกระบบ
คาสาคัญ : การรับสัมผัสเสียงดัง ความดันโลหิต อัตราการเต้นหัวใจ พนักงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
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ABSTRACT
The excessive noise from the production process of wood furniture to caused
the adverse health impact to the workers which mainly are the informal workers. These
workers work without the protections of regulations or enforcement of labor or health
and safety laws or enroll in a social security system. This study was a cross-sectional
study. Which studied the relationship between noise exposure and blood pressure and
heart rate in 30 wood furniture workers in Sukhothai, The sample selection was taken
from the total of 334 wooden furniture workers, Who meet the requirement of the
criteria in the hearing threshold and a blood pressure test. The workers were monitored
by measuring the blood pressure in every 2 hours of the working period and they need
to take “the eating salty food” and “the quality of sleeping” tests daily. These
processes were taking place continuously for 5 days.
The samples were 19 female and 11 male with the mean age 40 ± 7.36 year.
The result of this study found that the relationship between Systolic Blood Pressure
and heart rate with age, sex and level of exposure to noise at work was statistically
significant (p-value <0.05), but not associated with Diastolic Blood Pressure. Therefore,
health surveillance, proper used of sharp objects and self-care should be implemented
in order to reduce work-related risk of health and safety.
Keywords: Noise exposure, Blood pressure, Heart rate, Wood furniture worker
บทนา
ปัจจุบันอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย กระจายอยู่ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 2.74 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.5
ของจ านวนวิ ส าหกิ จ รวมทั้ง หมด (ส านัก งานส่ งเสริ มวิ ส าหกิ จขนากกลางและขนาดย่ อม, 2557)
มีการศึกษาทั้งในและต่างประเทศระบุว่าอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประสบปัญหาที่
สาคัญทั้งจากสภาพแวดล้อมในการทางานและสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย (Champoux D, Brun
J.,2003; Itani T, Tachi N, Kogi K., 2004; Krungkraiwong S, Itani T., Amornratanapaichit,
2006; Siriruttanapruk S, & Anantagulnathi P., 2004; Sorensen OH, Hasle P., & Bach, E.,
2006) รวมทั้งขาดระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทางาน
(โชคชัย สุทธาเวศ และคณะ, 2545; สมพงษ์ ธงไชย และคณะ, 2542; Hasles P, & Limborg H.,
2006; Nicholson PJ., 2004; Yamataki H, et al, 2006)
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ถือเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สาคัญ โดยกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
ในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอื่นๆ ต้องอาศัยคนงานในทุกขั้นตอนการผลิต ทาให้คนงานเหล่านี้ต้อง
เผชิญกับปัจจัยอันตรายในสภาพแวดล้อมการทางานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพหลายประการ ซึ่ง เสียง
เป็นหนึ่งปัจจัยอันตรายสาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจากการทางานในโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่
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(สันติ ใจจ้อง, 2542) ผลกระทบของเสียงดังจากการทางาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบต่อ
การได้ยิน (auditory) และผลกระทบที่ไม่ส่งผลต่อการได้ยิน (non-auditory) ( Attarchi M, et al.,
2012) ซึ่ ง ผลกระทบต่ อ การได้ ยิ น (auditory) ประกอบด้ ว ย การสู ญ เสี ย การได้ ยิ น แบบชั่ ว คราว
(hearing impairment) และการสูญเสียการได้ยินแบบถาวร (permanent hearing loss) มีรายงาน
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศพบว่า การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้โดยเฉพาะขั้นตอนการเลื่อยและตัดไม้ใน
โรงงานขนาดใหญ่ ทาให้คนงานมีโอกาสสัมผัสเสียงดัง 85 ถึง 115 dB(A) (กัลยา อุรัจนานนท์, 2549;
McCann M., 2015; Wellborn SN., 2007) และสภาพแวดล้อมการทางานที่มีเสียงดัง 87-118 dB(A)
ผลการตรวจสมรรถภาพทางการได้ยินของคนงานที่มีระยะเวลาการทางาน 4 เดือน ถึง 20 ปี พบว่ามี
การสูญเสียการได้ยินถึงร้อยละ 74 (ศูนย์ความปลอดภัยในการทางานพื้นที่ 11, 2549) และผลกระทบ
ที่ไม่ส่งผลต่อการได้ยิน (non-auditory) ประกอบด้วย ความเครียด (stress) ( Salami Olasunkanmi
Ismaila, Odusote A., 2014) ความราคาญ รบกวนการสื่อสาร (P.M. Rabinowitz., 2000) ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของมนุษย์ ( Simpson T. Cox, D.R. Rothschild., 1994) ความสนใจในการ
ปฏิบัติงานลดลง ( A.P. Smith.,1991) และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด
(cardiovascular disease) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง (hypertension)
(Passchier-Vermeer, Passchier WF., 2000)
เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีจานวนมากในประเทศไทย และมีหลักฐานที่ระบุ
ว่า เสียงเป็นหนึ่งปัจจัยอันตรายสาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจากการทางานในโรงงานไม้แปรรูป ไม้
(สันติ ใจจ้อง, 2542) รวมถึงการศึกษาถึงผลกระทบจากของการรับสัมผัสเสียงที่ไม่ส่งผลต่อการได้ยิน
โดยตรง และการรับสัมผัสเสียงดังจากการทางานที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดความดันโลหิตในประเทศ
ไทยยังมีข้อมูลไม่มากนัก ดังนั้นจึงทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงจากการทางานต่อ
ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจในกลุ่มแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ จังหวัดสุโขทัยซึ่ งเป็น
จังหวัดที่มีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ปัจจุบันมีโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าสิ่งประดิษฐ์รวม 7 โรงงาน
จานวนสมาชิก 225คน (ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม, 2555) เพื่อนาข้อมูลที่ได้นี้ไปจัดระบบเฝ้า
ระวังสุขภาพของคนงานที่ต้องทางานสัมผัสดังในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของประเทศไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาการรับสัมผัสเสียงจากการทางานที่ส่งผลต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจ
ของพนักงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจ จากการ
ทางานในกลุ่มคนงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับเสียงที่ได้รับ และระยะเวลาการทางานสัมผัส
เสียงดังกับระดับความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจของคนงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความดันโลหิตและอัตราการ
เต้นหัวใจของคนงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
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วิธีการวิจัย
กลุ่มประชากรที่ศึกษา
กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ แรงงานนอกระบบ กลุ่มพนักงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
จังหวัดสุโขทัย
วิธีการเลือกกลุ่มศึกษา
1. เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มศึกษา
- แรงงานเพศชาย และหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ทางานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
- พนักงานทางานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ค่าความดัน systolic blood pressure <140 mmHg และ diastolic blood pressure <90 mmHg
- พนักงานที่ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงระหว่างการทางาน
2. เกณฑ์การคัดออกจากกลุ่มศึกษา ไม่มีโรคประจาตัว ดังต่อไปนี้
- ความดันโลหิตสูง
- สูญเสียการได้ยินหรือโรคเกี่ยวกับการได้ยิน
- โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular diseases)
- โรคหัวใจ (heart disease)
- โรคเบาหวาน
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ผลการตรวจร่างกาย
ส่วนที่ 3 แบบทดสอบการทานอาหารรสเค็ม (ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข)
ส่วนที่ 4 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ (ของบูซซี่ และคณะฉบับภาษาไทยแปลโดย
ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์)
2. แบบบันทึกความดันโลหิต
3. แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง
4. แบบสัมภาษณ์และรายงานผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
5. เครื่องมือวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise dosimeter)
6. เครื่องวัดระดับเสียง (sound level meter)
7. เครื่องมือวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรปรอท
8. เครื่องชั่งน้าหนักชนิดอัตโนมัติ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
9. เครื่องมือวัดส่วนสูง มีหน่วยเป็นเซนติเมตร
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อลงพื้นที่สอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของพนักงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ จานวนทั้งหมด 334 คน ซึ่งโครงการนี้ได้ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นารายชื่อพนักงานทั้ง 334 คน มาค้นหาโรคเรื้อรัง ด้วยโปรแกรม JHCIS (Java Health Center
Information System) ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและศูนย์สุขภาพชุมชน
ได้ผู้ผ่านเกณฑ์ หรือผู้ที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทั้งหมด 116 คน
3. เชิญชวนพนักงานที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เข้าทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน และ
วัดความดันโลหิต ซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 84 ราย มีผู้ผ่านเกณฑ์การวิจัย หรือเป็นผู้ที่
สมรรถภาพการได้ยิ นไม่ผิ ดปกติ และไม่ มี โรคประจ าตัว ได้แก่ โรคหั วใจ โรคความดั นโลหิ ตสู ง และ
โรคเบาหวาน จานวน 39 ราย จากการสอบถามความสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัยนั้น มีผู้สมัครใจเข้าร่วม
การวิจัย จานวน 30 ราย คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณ t-test independent samples
4. ตรวจวัดระดับเสียง ความดันโลหิตและอัตราการเต้นหัวใจ ก่อนการทางาน และขณะทางานทุกๆ
2 ชั่วโมง ระยะเวลาติดต่อกัน 5 วัน ซึ่งในทุกๆเช้าก่อนวัดความดัน พนักงานจะตอบแบบประเมินคุณภาพ
การนอนหลับ และแบบทดสอบการติด อาหารรสเค็ม เป็นระยะเวลา 5 วันต่อเนื่องเช่นกัน
5. ข้ อมูลจะน าไปวิเคราะห์ ทางสถิ ติด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical package for the social
science) version 18 (ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อศึกษาลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลทั่วไป
ซึ่งนาเสนอในรูปตาราง ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร
5.2 สถิ ติ เชิ งวิ เคราะห์ (Analysis of variace) ได้ แก่ t-test, analysis of variance, pearson’s
product moment correlation coefficient (r)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา ทั้งหมด 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 19 (63.3 %) คน มีอายุ
เฉลี่ย 40 ± 7.36 ปี น้าหนักมวลรวม 25.20 ± 3.07 กิโลกรัม ระยะเวลาทางาน 9.46 ± 1.45 ชั่วโมง/วัน และ
ประสบการณ์ทางานไม้ 16.51 ± 8.62 ปี ซึ่งประวัติครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง บิดา มารดา และพี่น้อง (ร่วม
บิดามารดา หรือรวมบิดา หรือร่วมมารดา) ส่วนใหญ่ ไม่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ค่าการตรวจวัดเสียงเฉลี่ย ก่อนทางานและระหว่างทางาน มีค่า 60.56 ± 6.18 dBA และ 75.34 ±
8.01 dBA ตามลาดับ ค่าความดันเฉลี่ย Systolic Blood Pressure ก่อนและระหว่างทางาน มีค่า 115.65 ±
12.74 mmHg และ 116.28 ± 12.15 mmHg ตามลาดับ Diastolic Blood Pressure มีค่า 75.97 ± 9.41
mmHg และ 89.80 ± 9.90 mmHg ตามลาดับ Heart rate มีค่า 75.53 ± 10.45 ครั้ง/นาที และ 79.80 ±
11.33 ครั้ง/นาที ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ค่าการตรวจวัดเสียง (Leq) ค่าความดัน Systolic Blood Pressure (SBP) Diastolic
Blood Pressure และอัตราการเต้นหัวใจ (Heart rate; HR) ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะเฉพาะ (characteristic)
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
Mean ± S.D.
Min - Max
น้าหนักมวลรวม (Body Mass Index : BMI)
Mean ± S.D.
Min - Max
ระยะเวลาทางาน (ชั่วโมง/วัน)
Mean ± S.D.
Min - Max
ประสบการณ์ทางานไม้ (ปี)
Mean ± S.D.
Min - Max
Leq ก่อนทางาน
Mean ± S.D.
Min - Max
Leq ระหว่างทางาน
Mean ± S.D.
Min - Max
SBP ก่อนทางาน
Mean ± S.D.
Min - Max
SBP ระหว่างทางาน

จานวน (%)
30
11 (36.7)
19 (63.3)
40 ± 7.36
23 - 49
25.20 ± 3.07
17 – 31.70
9.46 ± 1.45
6.50 - 12
16.51 ± 8.62
3 - 30
60.56 ± 6.18
50.80 – 82.60
75.34 ± 8.01
57.62 – 86.98
115.65 ± 12.74
81 - 153
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ลักษณะเฉพาะ (characteristic)
Mean ± S.D.
Min - Max
DBP ก่อนทางาน
Mean ± S.D.
Min - Max
DBP ระหว่างทางาน
Mean ± S.D.
Min - Max
HR ก่อนทางาน
Mean ± S.D.
Min - Max
HR ระหว่างทางาน
Mean ± S.D.
Min - Max
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จานวน (%)
116.28 ± 12.15
83.4 – 150.8
75.97 ± 9.41
52 -105
89.80 ± 9.90
61.6 –m127.8
75.53 ± 10.45
49 - 97
79.80 ± 11.33
51.2 – 108.4

2. คุณภาพการนอนหลับ (ของบูซซี่และคณะฉบับภาษาไทยแปลโดย ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์)
จากแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพนักงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีชั่วโมงการ
น อ น ห ลั บ คื น ล ะ 7.76 ± 1.23 ชั่ ว โ ม ง ร ะ ย ะ เ ว ล า ตั้ ง แ ต่ เ ข้ า น อ น จ น ก ว่ า จ ะ ห ลั บ
17.94 ± 15.44 นาที และคุณภาพการนอนหลับ ในช่วง 1 เดือนนั้น ส่วนใหญ่มีคุณภาพการนอนหลับที่ดีมาก
23 (76.7 %) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการนอนหลับ
จานวนชัว่ โมงการนอนหลับแต่ละคืน (ชัว่ โมง)
Mean ± SD.
ระยะเวลา ตั้งแต่เข้านอนจนหลับ (นาที)
Mean ± SD.
คุณภาพการนอนหลับ ในช่วง 1 เดือน
ดีมาก
ดี
ไม่ค่อยดี

จานวน (%)
7.76 ± 1.23
17.94 ± 15.44
23 (76.7)
3 (10)
4 (2.7)
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3. ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่า งปัจ จั ยต่ า งๆ กั บ Systolic Blood Pressure (SBP) Diastolic Blood
Pressure (DBP) และ Heart Rate (HR)
การศึกษาความสั มพัน ธ์ของปัจจัยต่างๆ กับความดันโลหิ ต และอัตราการเต้นหั ว ใจ ของ
พนั กงานผลิ ต เฟอร์ นิ เจอร์ ไม้ จั งหวั ดสุ โ ขทัย พบว่า เพศ มีค วามสั มพันธ์ เชิง ลบระดั บ ค่อนข้างต่ า
(r = - 0.188, -0.214 และ -0.281ตามล าดั บ ) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.001 อายุ
มีความสั ม พัน ธ์เชิง บวกกับ ความดันโลหิ ตค่อนข้างต่า (r = 0.103 และ 0.156 ตามล าดับ ) และมี
ความสัมพันธ์เชิงลบระดับค่อนข้างต่ากับอัตราการเต้นหัวใจ (r = -0.303) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.001 ชั่ ว โมงท างาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบระดั บ ค่ อ นข้ า งต่ ากั บ อั ต ราการเต้ น หั ว ใจ
(r = -0.271) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จานวนปีที่ทางานไม้ มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระดับสูงกับ Systolic Blood Pressure (r = 0.084) Diastolic Blood Pressure มีความสัมพันธ์เชิง
บวกระดับค่อนข้างต่า (r = 0.189) และอัตราการเต้นหัวใจมีความสัมพันธ์เชิงลบระดับค่อนข้างต่า
(r = -0.162) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 การสู บ บุ ห รี่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกระดั บ
ค่อนข้างต่ากับ Systolic Blood Pressure (r = 0.167) และ มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับค่อนข้างต่า
กับอัตราการเต้นหัวใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 การดื่มแอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกระดับค่อนข้างต่ากับ Systolic Blood Pressure (r = 0.127) และมีความสัมพันธ์เชิงลบระดับ
ค่อนข้างต่ากับอัตราการเต้นหัวใจ (r = -0.215) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 การดื่มกาแฟ
มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับค่อนข้างต่ากับ Systolic Blood Pressure (r = 0.121) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดั บ 0.001 การออกกาลังกาย มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างต่ากับ Diastolic
Blood Pressure (r = 0.188) และมี ความสั ม พันธ์ เชิง ลบระดับ ค่อนข้างต่ากั บอัต ราการเต้นหั ว ใจ
(r = 0.133) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 BMI มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างต่ากับ
ความดั น โลหิ ต (r = 0.141 และ 0.138 ตามล าดั บ ) อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.001
(ตารางที่ 3)
การทดสอบการทานอาหารรสเค็ม (ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการทานอาหารรสเค็ม กับความดันโลหิต และอัตรา
การเต้น ของหั ว ใจ จากการตอบแบบสอบถามการทานอาหารของกลุ่ มตัว อย่าง ระยะเวลา 5 วัน
ติดต่อกันนั้น อาทิเช่น การเติมน้าปลาในอาหารแต่ละมื้อ, ทานขนมกรุบกรอบ, ทานอาหารแปรรูป
หรื อ ผ่ า นการถนอมอาหาร เช่ น กะปิ ปลาร้ า อาหารกระป๋ อ ง อาหารตากแห้ ง เป็ น ต้ น พบว่ า มี
ความสัมพันธ์เชิงลบระดับค่อนข้างต่ากับความดันโลหิต (r = -0.132 และ -0.147 ตามลาดับ) และมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างต่ากับอัตราการเต้นหัวใจ (r = 0.173) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 (ตารางที่ 3)
การทดสอบคุ ณภาพการนอนหลั บ (ของบู ซซี่ และคณะฉบั บภาษาไทยแปลโดย ตะวั นชั ย
จิรประมุขพิทักษ์) พบว่าจานวนชั่วโมงการนอนหลับในแต่ละคืน มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับค่อนข้างต่ากับ
ความดันโลหิต (r = -0.116 และ -0.111 ตามลาดับ) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ากับอัตราการเต้น
หั ว ใ จ (r = 0.004) อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ 0 . 0 0 1 ก า ร ตื่ น ก ล า ง ดึ ก
มี ความสั มพั นธ์เชิ งบวกระดั บค่อนข้างต่ ากับความดันโลหิ ต (r = 0.146 และ 0.260 ตามล าดับ) และมี
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ความสัมพันธ์เชิงลบระดับค่อนข้างต่ากับอัตราการเต้นหัวใจ (r = -0.127) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 (ตารางที่ 3)
ระดั บเสี ยงเฉลี่ ย (Leq) จากการท างาน มีความสั มพั นธ์ เชิ งบวกระดั บต่ ากั บ Systolic Blood
Pressure (r = 0.092) และความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างต่ากับอัตราการเต้นหัวใจ (r = 0.136)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่า Correlation (r) ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับ Systolic Blood Pressure (SBP) Diastolic
Blood Pressure (DBP) และ Heart Rate (HR)
ปัจจัย

SBP

DBP

HR

r

p-value

r

p-value

r

p-value

-0.188*

p < 0.001

-0.214*

p < 0.001

-0.281*

p < 0.001

อายุ
0.103* p >0.001 0.156* p < 0.001 -0.303*
ชั่วโมงทางาน
0.060 p > 0.001 0.017 p > 0.001 -0.271*
จานวนปีที่
0.084* P > 0.001 0.189* p > 0.001 -0.162*
ทางานไม้
การสูบบุหรี่
0.167* p < 0.001 0.049 p > 0.001 -0.123*
การดืม่
0.127* p < 0.001 0.022 p > 0.001 -0.215*
แอลกอฮอล์
ดื่มกาแฟ
-0.121* p < 0.001 -0.060 p > 0.001 0.009
การออกกาลัง 0.209* p < 0.001 0.188* p < 0.001 -0.133*
กาย
BMI
0.141* p < 0.001 0.138* p < 0.001 -0.028
รับประทาน
0-.132* p < 0.001 -0.147* p < 0.001 0.173*
อาหารรสเค็ม
ชั่วโมงการ
-0.116* p < 0.001 -0.111* p < 0.001 0.004
นอนหลับ
ตื่นกลางดึก
0.146* p < 0.001 0.260* p < 0.001 -0.127*
Leq
0.092* p < 0.05
0.082 p > 0.005 0.136*
หมายเหตุ * มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001 หรือ 0.05

p < 0.001
p < 0.001
p > 0.001

เพศ

p < 0.001
p < 0.001
p > 0.001
p < 0.001
p > 0.001
p < 0.001
p > 0.001
p < 0.001
p < 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน อายุเฉลี่ย 40 ปี โดยมีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ
7.36 ปี น้ าหนั ก มวลรวม (Body mass index; BMI) 25.20 กิ โ ลกรั ม น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 3.07
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กิโลกรัม พบว่าอายุ เพศ BMI และการรับสัมผัสเสียง กับค่าความดันโลหิต systolic blood pressure
และ diastolic blood pressure มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p-value < 0.05)
ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ เพศ และการรับสัมผัสเสียง กับอัตราการเต้นของหัวใจ มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) แต่ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง BMI กับอัตราการเต้นของ
หัวใจ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value > 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Tatiana Cristina Fernandes de Souza (2015) (24) พบว่า อายุ เพศ BMI และการรับสัมผัสเสียง
ดังจากการทางาน กับความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธ์กัน ในทิศทางบวก ที่ระดับความดังเสียงที่น้อย
กว่า หรือเท่ากับ 75 dBA จนถึง ระดับเสียงมากกกว่าหรือเท่ากับ 85 dBA ดังนั้นการรับสัมผัสเสียง
อาจส่งผลต่อการเกิดความดันโลหิตสูงในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ H Sbihi และ
คณะ (2008) (25) ได้ทาการศึกษาความดันโลหิตสูง จากการรับสัมผัสเสียงดังในพนักงานโรงงานเลื่อย
ไม้ โดยทาการโดยทาการศึกษาแบบติดตามต่อเนื่อง 7 ปี ผลการศึกษาพบว่ามีพนักงานที่ต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูง และมีพนักงานเสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูง
แต่ทั้งนี้ คนที่เสียชีวิต คือคนที่เป็นผู้ป่วยนอก หรือเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ก่อนแล้ว
ผลการศึกษาได้แสดงให้ เห็ นถึง ความสั มพันธ์ระหว่างการรับสัมผัส เสียงจากการทางานใน
ช่วงเวลาหนึ่ง กับ ความเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิ ตสูง ในพนักงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ซึ่งอาจจะ
นาไปสู่การเพิ่มขึ้นของ ค่า systolic blood pressure และ diastolic blood pressure ในอนาคต
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาถึงการดูแลสุขภาพพนักงานที่ต้องรับสัมผัสเสียงดังจากการทางาน รวมถึงมี
การการป้องกันการสูญเสียสมรรถภาพทางการได้ยิน ที่พัฒนามาจากความดันโลหิตสูงต่อไป
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การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์
พรอพอลิสไทยกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในฟันกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ : การศึกษานาร่อง
A COMPARISON OF WOUND HEALING IN PARTIAL PULPOTOMY BETWEEN THAI
PROPOLIS PRODUCT AND CALCIUM HYDROXIDE IN THE TEETH OF NEW ZEALAND
WHITE RABBIT : A PILOT STUDY
ณัฐฐิญา ลิขิตพงศ์พิพัฒน์1 ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล2 สมบูรณ์ แสงมณีเดช3 ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ4์ และ รัชฎา น้อยสมบัต5ิ
Nattiya Likitpongpipat1 Pattama Chailertvanitkul2 Somboon Sangmaneedeth3
Poramaporn Klanrit4 and Rajda Noisombut5
1

นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
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บทคัดย่อ
พรอพอลิสไทยมีคุณสมบัติที่ดีในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย เมื่อนามาเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
ใช้เป็นวัสดุปิดทับเนื้อเยื่อในพบว่า มีความไวต่อการต่อต้านเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส มิวแทนส์ และเชื้อ แล็คโต
บาซิลัส คาเซไอ ที่ผ่านมายังไม่พบการศึกษาใดที่นาผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยมาใช้เป็นวัสดุปิดทับเนื้อเยื่อใน
ฟันกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ การศึกษานาร่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์
พรอพอลิสไทยในการส่งเสริมให้เกิดการหายของแผลเมื่อใช้เป็นวัสดุปิดทับเนื้อเยื่อในบางส่วนเปรียบเทียบ
กับการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในฟันกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ ที่เวลา 14 วัน โดยศึกษาในฟัน
กระต่าย 3 ตัว ตัวละ 4 ซี่ เป็นฟันหน้าบน 2 ซี่ ฟันหน้าล่าง 2 ซี่ (ทั้งหมด 12 ซี่) แบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม
ควบคุมบวก คือฟันที่กรอทะลุเนื้อเยื่อในแต่ไม่ปิดทับด้วย วัสดุใดๆ จานวน 1 ซี่ กลุ่มควบคุมลบ คือ ฟันที่
ไม่ถูกกรอจ านวน 1 ซี่ กลุ่ มทดลองที่ 1 (ผลิ ตภัณฑ์พรอพอลิ สไทย) จานวน 5 ซี่ และกลุ่ มทดลองที่ 2
(แคลเซียมไฮดรอกไซด์) จานวน 5 ซี่ กรอแต่งฟันให้มีลักษณะโพรงฟันประเภทที่ห้า (Class V) ที่ด้านแก้ม
ของฟันหน้า กาจัดเนื้อเยื่อในฟัน ออกบางส่วนปิดทับด้วยวัสดุปิดทับเนื้อเยื่อใน เก็บตัวอย่างขากรรไกรของ
กระต่ายภายหลังการทดลอง 14 วัน ประเมินผลทางมิญชวิทยาพบว่าการอักเสบของเนื้อเยื่อในที่ปิดทับ
เนื้อเยื่อในด้วย แคลเซียมไฮดรอกไซด์และผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยอยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ฟันที่
ปิดทับ เนื้อเยื่อในด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยมีการอักเสบของเนื้อเยื่อในน้อยกว่ากลุ่มแคลเซียม-ไฮดรอก
ไซด์ โดยการอักเสบจากัดอยู่ระดับใต้ต่อบริเวณที่มีการเผยของเนื้อเยื่อในหรือสะพานฟัน ขณะที่เนื้อเยื่อใน
ส่วนอื่นๆมีลักษณะปกติพบการสร้างสะพานเนื้อฟันในทั้งสองกลุ่ม แต่สะพานเนื้อฟัน ของฟันที่กรอทะลุ
เนื้อเยื่อในและปิดทับด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์มีการเรียงตัวของท่อเนื้อฟันอย่างเป็นระเบียบมากกว่าฟันที่
กรอทะลุเนื้อเยื่อในและปิดทับด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทย
คาสาคัญ : ผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทย การตัดเนื้อเยื่อในบางส่วน
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ABSTRACT
Previous studies demonstrated the antimicrobial activity of Thai propolis. In
addition, Thai propolis formulated to be used as a pulp capping material showed an
inhibitory effect against Streptococcus mutans and Lactobacillus casei. However, there
was no study of Thai propolis product as a pulp capping material for healing ability on
the teeth of New Zealand White rabbits. The objective of this in vivo study was to
compare a wound healing ability of Thai propolis product versus calcium hydroxide in
partial pulpotomy in the teeth of New Zealand White rabbits at 14 days. Twelve teeth
from three New Zealand White rabbits (2 upper anterior teeth and 2 lower anterior
teeth each) were divided into four groups. One tooth was assigned as a positive control
which was a class V cavity exposed pulp without capping material. One intact tooth
was assigned as a negative control. In the experimental groups, partial pulpotomy were
prepared; group I : 5 teeth were capped with Thai propolis product, group II : 5 teeth
were capped with calcium hydroxide. Rabbits were sacrificed 14 days after treatment
and jaw samples were prepared for histopathological evaluation. The histological study
revealed that the pulpal inflammation levels of calcium hydroxide group and Thai
propolis product group were mild to moderate. The inflammation level of Thai
propolis product group was less than that of calcium hydroxide group and it limited
to area beneath the exposure area while other areas of the tooth showed normal
pulpal tissue. Dentin bridge formation was observed in both groups. Dentin bridge in
calcium hydroxide group composed of more regularly arranged tubular dentin than
Thai propolis product group.
Keywords: Thai Propolis Product, Partial Pulpotomy
บทนา
การตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนในฟันถาวร มีวัตถุประสงค์เพื่ อคงความมีชีวิตของเนื้อเยื่อในให้เกิด
การสร้างรากฟันที่สมบูรณ์ ในฟันที่ยังมีการสร้างรากฟันไม่สมบูรณ์ ใช้ในฟันที่ผุเผยเนื้อเยื่อในหรือ
ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุที่ไม่มีอาการ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่าการรักษา เนื้อเยื่อ
ในโดยการตั ด เนื้ อ เยื่ อ ในบางส่ ว นในฟั น ถาวร ที่ ผุ เ ผยเนื้ อ เยื่ อ ในที่ ไ ม่ มี อ าการอั ก เสบของ
เนื้อเยื่อในโดยใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือเอ็มทีเอจานวน 199 ซี่ และประเมินผลสาเร็จจาก อาการ
ทางคลินิกและภาพรังสีที่เวลา 6 เดือน ถึง มากกว่า 3 ปี ให้ผลสาเร็จร้อยละ 97.6 - 99.4 (Aguilar &
Linsuwanont, 2011)
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการรักษาเนื้อเยื่อในแบบคงความมีชีวิตได้แก่ เนื้อเยื่อในที่
ปราศจากการอักเสบ การควบคุมภาวะเลือดออกได้อย่างเหมาะสม วัสดุปิดทับเนื้อเยื่อในไม่เป็นพิษ
ต่อเซลล์และสามารถป้องกันการรั่วซึมภายหลังการรักษา แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นวัสดุที่นิยมนามา
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ใช้ปิดทับเนื้อเยื่อในเนื่องจากมีฤทธิ์ ในการกาจัดเชื้อแบคทีเรีย กระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อแข็ง
(Hilton, 2009; Swift, Trope, Edward, & Ritter, 2003) ข้อเสียของแคลเซียมไฮดรอกไซด์คือ เกิด
การรั่วซึมของแบคทีเรียเข้าสู่เนื้อเยื่อในได้ เนื่องจากเกิดรูพรุนในสะพานเนื้ อฟัน วัสดุไม่แนบสนิท กับ
โพรงฟัน วัสดุละลายได้ในน้าและในกรด เกิดเป็นช่องว่างเมื่อใช้เป็นเวลานาน (Cox, Subay, Ostro,
Suzuki, & Suzuki, 1996) ความสาเร็จของการใช้วัสดุแต่ละชนิดวัดได้จากความหนาและลักษณะ
สะพานเนื้อฟันที่เกิดขึ้น การอักเสบของเนื้อเยื่อใน การปรากฏของเซลล์สร้างเนื้อฟัน และความเข้ากัน
ได้กับเนื้อเยื่อใน (Asgary S, Eghbal MJ, Parirokh M, Ghanavati F, & H., 2008)
พรอพอลิสหรือกาวผึ้ง เป็นสารได้จากธรรมชาติเกิดจากผึ้งเก็บเอายางไม้ บริเวณเปลือกไม้
หรือใบอ่อนของพืชมาผสมกับเอนไซม์ ในน้าลายผึ้ง นามาใช้ในการปิดรู และฝังกลบสิ่งที่เขามารุกราน
ภายในรังผึ้ง มีลักษณะเป็นสารเหนียวสีเข้ม ทั้งนี้คุณสมบัติของพรอพอลิสจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
อาหาร แหล่งที่อยู่ ภูมิประเทศ สายพันุของผึ
ธ์ ้งและฤดูกาลที่เก็บ สารสาคัญในการออกฤทธิ์คือ สาร
กลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) สารประกอบฟี น อลิ ก (Phenolic) และสารประกอบอะโรมาติ ก
(Aromatic Compound) (Marcucci, 1995) มีฤทธิ์ทาง เภสัชวิทยาหลากหลาย เช่น ฤทธิ์ต้านจุลชีพ
(Antimicrobial Activity) ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน (Antioxidation Activity) และฤทธิ์ต้านการอักเสบ
(Antiinflammation Activity) (Banskota, Tezuka, & Kadota, 2001) ในทางเอนโดดอนติ ก ต์
พรอพอลิสช่ว ยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของเนื้อเยื่อใน ลดการอักเสบและการเสื่ อมสลายของ
เนื้อเยื่อในทาให้เกิดเนื้อฟันซ่อมแซม (Scheller et al., 1978) มีการนามาใช้เป็นน้ายาแช่ฟันที่ หลุด
จากเบ้าฟัน ยาใส่ฆ่าเชื้อในคลองรากฟัน รวมถึงมีการศึกษาที่นามาใช้เป็นยาปิดทับเนื้อเยื่อในด้วย
(Parolia, Thomas, Kundabala, & Mohan, 2010)
เมื่อปิดทับเนื้อเยื่อในโดยตรงด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์และพรอพอลิสในฟันหนูพบการสร้าง
สะพานเนื้ อฟันโดยกลุ่ มแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ มีสะพานเนื้ อฟั นที่มี รูพรุน (Porous Dentin) และกลุ่ ม
พรอพอลิ สมี ท่ อเนื้ อฟั นที่ เป็ นระเบี ยบ (Tubular Dentin) มากกว่ า (Ahangari et al., 2012) และเมื่ อ
เปรียบเทียบสารที่ใช้ในการปิดทับเนื้อเยื่อในโดยตรง 3 ชนิด คือ มิเนอรัลไตรออกไซด์แอกกรีเกท หรือเอ็มที
เอ ไดแคลและพรอพอลิสในฟันกรามน้อยของมนุษย์พบว่า พรอพอลิสและเอ็มทีเอ มีการอักเสบที่น้อยกว่า
กลุ่มไดแคล โดยพบการสร้างสะพานเนื้อฟันในวัสดุทั้ง 3 กลุ่ม (Parolia, Kundabala, et al., 2010)
พรอพอลิสไทยเมื่อนามาเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นวัสดุปิดทับเนื้อเยื่อในพบว่ามีความไว
ต่ อ การต่ อ ต้ า นเชื้ อ สเตร็ ป โตค็ อ กคั ส มิ ว แทนส์ แ ละเชื้ อ แล็ ค โตบาซิ ลั ส คาเซไอ (Namsirikul,
Chailertvanitkul, Peerapattana, Damrongrungruang, & Phonimdaeng, 2 0 1 4 ) แ ล ะ เ มื่ อ
เปรียบเทียบการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์กับผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยเป็นวัสดุปิดทับเนื้อเยื่อในโดย
ตรงในฟันมนุษย์ที่เลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์เป็นเวลา 7 และ 14 วันพบว่า ทั้งสองกลุ่มมีการอักเสบ
และการหายของแผลไม่แตกต่างกัน โดยพบการอักเสบในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณใต้ต่อรอย
ทะลุ (Rungcharassaeng et al., 2014) ที่ผ่านมายังไม่พบการศึกษาใดนาผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทย
มาใช้เป็นวัสดุปิดทับเนื้อเยื่อในฟัน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์พรอพอลิส ไทยเปรียบเทียบกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์
ในการเสริ มสร้ างการหายของแผลเมื่อใช้เป็นวัส ดุปิดทับเนื้อเยื่ อในบางส่ ว นในกระต่ายสายพัน ธุ์
นิวซีแลนด์ไวท์ที่เวลา 14 วัน
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ได้รับพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
เลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจาศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่
5/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
เป็นการวิจัยนาร่อง โดยใช้ฟันหน้าของกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์จานวน 12 ซี่ จาก
กระต่ายจานวน 3 ตัว ตัวละ 4 ซี่ เป็นฟันหน้าบน 2 ซี่ ฟันหน้าล่าง 2 ซี่ กระต่ายมีสุขภาพแข็งแรง
ไม่จากัดเพศ อายุ 14 สัปดาห์ น้าหนัก 2.5 – 3 กิโลกรัม โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมบวก กลุ่มควบคุม
ลบ กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 เลี้ยงในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมตามมาตรฐานของศูนย์
สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในห้องเลี้ยงสัตว์ไม่ติดเชื้อ
พักกระต่ายก่อนทดลองเป็นเวลา 5 วัน วางยาสลบด้วย Xylazine (3mg/kg) และ Ketamine
(20mg/kg) ฉีดเข้าทางกล้ ามเนื้ อ เมื่อกระต่ายสลบใส่ แผ่ นยางกั้นน้าลาย ทาความสะอาด ฆ่าเชื้อ
บริ เวณฟันและแผ่ นยางกั้น น้าลาย กรอแต่งฟันให้มีลั กษณะโพรงฟันประเภทที่ห้ าที่ด้านแก้มของ
ฟันหน้าขนาด 1.5 x 2 มิลลิเมตร ใช้หัวกรอกากเพชรทรงกลมกรอตัดเนื้อฟันจนทะลุโพรงเนื้อเยื่อใน
มีขนาดรูทะลุ 1 มิลลิเมตร แล้วตัดเนื้อเยื่อในส่วนบนออก ห้ามเลือดบริเวณรอยเผยเนื้อเยื่อใน ปิดทับ
เนื้ อเยื่ อในโดยแบ่ งเป็ น กลุ่ มควบคุมบวก คือ ฟันที่กรอทะลุ เนื้อ เยื่อ ในแต่ไม่ปิดทั บด้ว ยวัส ดุใดๆ
จานวน 1 ซี่ กลุ่ มควบคุมลบ คือ ฟันที่ไม่ถูกกรอจานวน 1 ซี่ กลุ่ มทดลองที่ 1 คือ ฟันที่กรอทะลุ
เนื้อเยื่อในและปิดทับด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยจานวน 5 ซี่ และกลุ่มทดลองที่ 2 คือ ฟันที่กรอ
ทะลุ เนื้อเยื่อในและปิดทับด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Dycal®: L.D.Caulk, Densply Int. Inc., USA)
จานวน 5 ซี่ รองพื้นด้วยเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (Vitrebond™, 3M ESPE, USA)
และวัส ดุอุดฟัน เรซิน คอมโพสิ ตชนิดไหลแผ่ ได้ (Filtex™ Z350 XT, 3M ESPE, USA) ภายหลั งการ
ท ด ล อ ง ก ร ะ ต่ า ย จ ะ ไ ด้ ย า ร ะ งั บ ป ว ด Carprofen (2-4 mg/Kg) ฉี ด เ ข้ า ใ ต้ ผิ ว ห นั ง วั น ล ะ
1 ครั้ง ต่อเนื่องนาน 3 วัน ร่วมกับเฝ้าสังเกตอาการของกระต่ายเป็นประจาทุกวัน ในวันที่ 14 กระต่าย
ถูกทาให้ ตายอย่ างสงบด้ว ยวิธีฉีดยาสลบเกินขนาดที่กาหนดด้วย Pentobarbital Sodium ขนาด
Lethal Dose (100 mg/kg) เข้าทางหลอดเลือด เก็บตัวอย่างขากรรไกรของกระต่าย ตรึงเนื้อเยื่อโดย
แช่ในสารละลายนิวทรัลบัฟเฟอร์ฟอร์มาลินความเข้มข้นร้อยละ 10 นาน 3 วัน จากนั้นขจัดแร่ธาตุ
ออกด้วยสารละลายกรดไนตริกความเข้มข้นร้อยละ 10 นาน 3 วัน นาฟันไปฝังในพาราฟฟินบล็อค นา
บล็อกพาราฟินที่ได้มาตัดให้มีความหนา 5 ไมโครเมตร ตามแนว แกนฟันในแนวแก้ม-ลิ้นจะได้แถบ
แผ่นบางของชิ้นเนื้อ (Serial Section) ย้อมสีฮีมาทอกซิลิน และอีโอซิน คัดเลือกเนื้อเยื่อในจากฟันแต่
ละซี่ในส่ ว นที่แสดงรอยทะลุ เนื้ อเยื่อในชัดเจนที่สุ ด 5 เซกชั่น ตรวจดู ลั กษณะทางมิญชวิทยาของ
เนื้อเยื่อในที่กาลังขยาย 40 และ 400 เท่า โดยแต่ละเซกชั่น ให้สุ่มเลือกบริเวณของเนื้อเยื่อในที่ติดกับ
หลังคาของโพรงเนื้อเยื่อใน (Roof of Pulp Chamber) และบริเวณที่มีการเผยผึ่ งของเนื้อเยื่อในที่
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สั ม ผั ส กั บ วั ส ดุ ม ากที่ สุ ด ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ (Microscope, eclipse E200, Nikon, Japan)
บันทึกภาพด้วยโปรแกรมถ่ายภาพ NIS Elements F3.2 (Nikon, Japan) ประเมินผลโดยทันตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทางมิญชวิทยาซึ่งไม่ใช่ผู้ใช้วัสดุปิดเนื้อเยื่อใน โดยดัดแปลงเกณฑ์การประเมินลักษณะทาง
มิญชวิทยาของ Aeinehchi และคณะในปี 2003 และ Asgary และคณะในปี 2008 ดังตารางที่ 1 การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาโดยแจกแจงความถี่ ตามลักษณะทางมิญชวิทยาของเนื้อเยื่อใน
ผลการวิจัย
กลุ่มควบคุมบวก ฟันที่กรอทะลุเนื้อเยื่อในแต่ไม่ปิดทับด้วยวัสดุใดๆ
ไม่พบการสร้างสะพานเนื้อฟัน และมีการตายของเนื้อเยื่อในบริเวณใต้ต่อรูทะลุ โดยพบการ
อักเสบของเนื้อเยื่อในเพียงเล็กน้อย มีการเพิ่มจานวนหลอดเลือดแดงที่ขยายตัวเฉลี่ย 6 หลอดเลือด
ไม่พบการสะสมแร่ธาตุและพบการตายของเซลล์สร้างเนื้อฟันบริเวณใต้ต่อรอยทะลุ (ภาพที่ 1)
กลุ่มควบคุมลบ ฟันที่ไม่ถูกกรอ
พบการสร้างสะพานเนื้อฟันปกคลุมบริเวณที่มีการเผยของเนื้อเยื่อในอย่างสมบูรณ์ และมีการ
เรียงตัวของท่อเนื้อฟันที่ไม่เป็นระเบียบ พบการอักเสบของเนื้อเยื่อในเพียงเล็กน้อย มีการเพิ่มจานวน
หลอดเลือดแดงที่ขยายตัวเฉลี่ย 3 หลอดเลือด ไม่พบการสะสมแร่ธาตุและไม่พบการตายของเซลล์
สร้างเนื้อฟัน (ภาพที่ 2)
ตารางที่ 1 เกณฑ์ประเมินลักษณะทางมิญชวิทยา (Aeinehchi และคณะ, 2003 และ Asgary และคณะ, 2008)
การแปลผล

การอักเสบของเนื้อเยื่อใน
(Pulp Inflammation)

สะพานเนื้อฟัน (Dentinal
Bridge)

ลักษณะ

ระดับ
ไม่มีการหายของแผล
1

มีการหายของแผล
2 (ปานกลาง)

3(ดี)

ไม่พบการสร้างสะพานเนือ้ ฟัน

มีสะพานเนือ้ ฟันปกคลุมบริเวณที่มี
การเผยเนือ้ เยื่อในแต่ไม่สมบูรณ์

มีสะพานเนือ้ ฟันปกคลุมบริเวณที่มี
การเผยเนือ้ เยื่อในอย่างสมบูรณ์

ไม่พบการเรียงตัวของท่อเนื้อฟัน

มีการเรียงตัวของท่อเนือ้ ฟันที่ไม่
เป็นระเบียบ

มีการเรียงตัวของท่อเนือ้ ฟันอย่าง
เป็นระเบียบ

ชนิด(Type)
(Asgary et al,
2008)

การอักเสบแบบเฉียบพลันและ
เรื้อรัง (พบเซลล์แมโครฟาจ, ลิมโฟ
ไซต์, พลาสมาเซลล์ และนิวโทร
ฟิลล์)

การอักเสบแบบเรือ้ รัง (พบเซลล์
แมโครฟาจ, ลิมโฟไซต์และพลาสมา
เซลล์)

ไม่พบการอักเสบ/ มีการอักเสบ
เพียงเล็กน้อย

ขอบเขตของการ
อักเสบ
(Extension)
(Asgary et al,
2008)

การอักเสบเกิดขึน้ ในตัวฟัน
ทั้งหมด

การอักเสบจากัดอยู่ระดับใต้ต่อ
บริเวณที่มกี ารเผยของเนือ้ เยื่อใน
หรือสะพานเนื้อฟัน

ไม่พบการอักเสบ/ มีการอักเสบ
เพียงเล็กน้อย

ความต่อเนื่อง
(Continuity)
(Asgary et al,
2008)
ลักษณะโครงสร้าง
(Morphology)
(Asgary et al,
2008)

ลักษณะทางมิญชวิทยาอื่นๆ

18

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

การเพิ่มจานวน
หลอดเลือดที่
ขยายตัว
(Hyperemia)
(Aeinehchi et al,
2003)
การสะสมแร่ธาตุ
(Calcification)
(Asgary et al,
2008)
การตายของเซลล์
(Necrosis)
(Asgary et al,
2008)

ค่าเฉลี่ยของหลอดเลือดที่ขยายตัว

พบการสะสมแร่ธาตุกระจายตัว อยู่
ทั่วไป

พบก้อนนิ่ว (Pulp Stone)
ส่วนโพรงในตัวฟัน

ทั้งหมด

ใน

ไม่พบการสะสมแร่ธาตุ

บางส่วน

ไม่ปรากฏ

ตารางที่ 2 ลักษณะทางมิญชวิทยาที่พบในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะโครงสร้าง
(Morphology)

ชนิด (Type)

ขอบเขตของการอักเสบ
(Extension)

การเพิ่มจานวนหลอดเลือด
ที่ขยายตัวเฉลีย่
(Hyperemia) (หลอด)

การสะสมแร่ธาตุ
(Calcification)

การตายของเซลล์
(Necrosis)

ลักษณะทางมิญชวิทยาอื่นๆ

1

1

1

3

3

6

3

1

1

3

2

3

3

3

3

3

5

3

2

3

3

1.8

3

3

3

2

3

3

1.8

3

3

3

3

3

3

1

3

3

2

2

3

3

1.2

3

3

2

2

2

2

0.6

3

3

3

2

3

3

1.6

3

3

2

3

2

2

1.25

3

3

3

3

3

3

1.4

2

3

3

3

2

2

2.33

3

3

2

2

2

2

1

3

3

ทดลองที่ 1
(ฟันที่กรอทะลุเนื้อเยื่อใน
และปิดทับด้วยผลิตภัณฑ์
พรอพอลิสไทย)
5
ทดลองที่ 2
(ฟันที่กรอทะลุเนื้อเยื่อใน
และปิดทับด้วย
แคลเซียมไฮดรอกไซด์)

การอักเสบของเนื้อเยื่อใน

ความต่อเนื่อง
(Continuity)

ควบคุมบวก
(ฟันที่กรอทะลุเนื้อเยื่อใน
แต่ไม่ปิดทับด้วยวัสดุใดๆ)
ควบคุมลบ (ฟันที่ไม่ถูก
กรอ)

จานวนซี่ฟัน

กลุ่ม

การสร้างสะพานเนื้อฟัน

การสร้างสะพานเนื้อฟัน :
- ความต่อเนื่อง : 1 - ไม่พบการสร้างสะพานเนื้อฟัน, 2 - มีสะพานเนื้อฟันปกคลุมบริเวณที่มกี ารเผยเนือ้ เยื่อในแต่ไม่สมบูรณ์,
3 - มีสะพานเนื้อฟันปกคลุมบริเวณที่มกี ารเผยเนื้อเยือ่ ในอย่างสมบูรณ์
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-

ลักษณะโครงสร้าง : 1 - ไม่พบการเรียงตัวของท่อเนื้อฟัน, 2 - มีการเรียงตัวของท่อเนือ้ ฟันที่ไม่เป็นระเบียบ,
3 - มีการเรียงตัวของท่อเนื้อฟันอย่างเป็นระเบียบ
การอักเสบของเนื้อเยื่อใน
- ชนิด : 1 - การอักเสบแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง, 2 - การอักเสบแบบเรื้อรัง, 3 - ไม่พบการอักเสบ / มีการอักเสบเพียงเล็กน้อย
- ขอบเขตของการอักเสบ : 1 - การอักเสบเกิดขึน้ ในตัวฟันทัง้ หมด, 2 - การอักเสบจากัดอยู่ระดับใต้ตอ่ บริเวณทีม่ ีการเผยของ เนื้อเยื่อ
ในหรือสะพานเนื้อฟัน, 3 - ไม่พบการอักเสบ / มีการอักเสบเพียงเล็กน้อย
ลักษณะทางมิญชวิทยาอื่นๆ
- การเพิ่มจานวนหลอดเลือดที่ขยายตัวเฉลีย่ : จานวนหลอดเลือดเฉลีย่
- การสะสมแร่ธาตุ : 1 - พบการสะสมแร่ธาตุกระจายตัวอยู่ทั่วไป, 2 - พบก้อนนิ่ว (Pulp Stone) ในส่วนโพรงในตัวฟัน, 3 - ไม่พบการสะสมแร่ธาตุ
- การตายของเซลล์ : 1 - ทั้งหมด, 2 - บางส่วน, 3 - ไม่ปรากฏ

กลุ่มทดลองที่ 1 ฟันที่กรอทะลุเนื้อเยื่อในและปิดทับด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทย
พบการสร้างสะพานเนื้อฟันในฟันทุกซี่ โดยพบฟันที่มีการสร้างสะพานเนื้อฟันปกคลุมบริเวณ
ที่มีการเผยของเนื้อเยื่อในอย่างสมบูรณ์จานวน 3 ซี่ (ภาพที่ 3) โดยมีการเรียงตัวของท่อเนื้อฟันอย่าง
เป็นระเบียบจานวน 1 ซี่ และมีการเรียงตัวของท่อเนื้อฟันที่ไม่เป็นระเบียบจานวน 2 ซี่ พบฟันที่มีการ
สร้างสะพานเนื้อฟันปกคลุมบริเวณที่มีการเผยเนื้อเยื่อในไม่สมบูรณ์และมีการเรียงตัวของท่อเนื้อฟัน
อย่างไม่เป็นระเบียบจานวน 2 ซี่ พบการอักเสบของเนื้อเยื่อในเพียงเล็กน้อยจานวน 4 ซี่ และพบ การ
อักเสบของเนื้อเยื่อในแบบเรื้อรังคือพบเซลล์แมโครฟาจ, ลิมโฟไซต์และพลาสมาเซลล์จานวน 1 ซี่ มี
การเพิ่มจานวนหลอดเลือดแดงที่ขยายตัวเฉลี่ย 1-2 หลอดเลือด โดยไม่พบการสะสมแร่ธาตุและ ไม่พบ
การตายของเซลล์สร้างเนื้อฟัน ซึ่งพบว่ามีการอักเสบของเนื้อเยื่อในเพียงเล็กน้อยใกล้เคียงกับ กลุ่ม
ควบคุมลบที่ไม่ได้รับการกรอฟัน
กลุ่มทดลองที่ 2 ฟันที่กรอทะลุเนื้อเยื่อในและปิดทับด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์
พบการสร้างสะพานเนื้อฟันในฟันทุกซี่เป็นฟันที่มีการสร้างสะพานเนื้อฟันปกคลุมบริเวณที่มี
การเผยเนื้อเยื่อในเป็นอย่างสมบูรณ์จานวน 3 ซี่ โดยมีการเรียงตัวของท่อเนื้อฟันอย่างเป็นระเบียบ
จานวน 2 ซี่ และมีการเรียงตัวของท่อ เนื้อฟันอย่างไม่เป็นระเบียบจานวน 1 ซี่ พบฟันที่มีการ สร้าง
สะพานเนื้อฟันปกคลุมบริเวณที่มีการเผยเนื้อเยื่อในแต่ไม่สมบูรณ์จานวน 2 ซี่ โดยมีการเรียงตัว ของ
ท่อเนื้อฟันอย่างเป็นระเบียบจานวน 1 ซี่ และมีการเรียงตัวของท่อเนื้อฟันอย่างไม่เป็นระเบียบ จานวน

ภาพที่ 1 ลักษณะทางมิญชวิทยาของกลุ่มควบคุมบวก (ฟันที่กรอทะลุเนื้อเยื่อในและ ไม่ปิดทับด้วย
วัสดุใดๆ) ภายหลัง 14 วัน ไม่พบการสร้างสะพานเนื้อฟันปกคลุมบริเวณ ที่มีการเผยเนื้อเยื่อ
ในที่ กาลังขยาย 40 และ 400 เท่า โดย D คือเนื้อฟัน และ NT คือเนื้อเยื่อในที่ตาย

20

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

1 ซี่ การอักเสบของเนื้อเยื่อในอยู่ในระดับเล็กน้อยจานวน 2 ซี่ และมีการอักเสบของเนื้อเยื่อใน แบบ
เรื้อรังจานวน 3 ซี่ มีขอบเขตการอั กเสบจากัดอยู่ระดับใต้ต่อบริเวณที่มีการเผยของเนื้อเยื่อใน หรือ
สะพานเนื้อฟัน พบการเพิ่มจานวนหลอดเลือดที่ขยายตัว อยู่ในระดับเล็กน้อยโดยเฉลี่ย คือ 1-2 หลอด
เลือด ซึ่งมีฟันจานวน 1 ซี่ในกลุ่มนี้ที่พบการสร้างก้อนนิ่ว (Pulp Stone) ในส่วนโพรงในตัวฟัน และไม่
พบการตายของเซลล์ส ร้ างเนื้อฟัน ซึ่งพบว่ามีการอักเสบของเนื้อเยื่อในแบบเรื้อรังมากกว่า กลุ่ ม
ควบคุมลบที่ไม่ได้รับการกรอฟัน (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 2 ลักษณะทางมิญชวิทยาของกลุ่มควบคุมลบ (ฟันทีไ่ ม่ถูกกรอ) พบเนื้อฟันตติยภูมิ บริเวณ
กึ่งกลางฟันที่กาลังขยาย 40 และ 400 เท่า โดย D คือเนื้อฟัน และ TD คือเนื้อฟันตติยภูมิ

ภาพที่ 3 ลักษณะทางมิญชวิทยาของฟันที่กรอทะลุเนื้อเยื่อในและปิดทับด้วยผลิตภัณฑ์ พรอพอลิสไทย
ภายหลั ง 14 วัน พบการสร้างสะพานเนื้อฟันปกคลุ มบริเวณที่มีการเผยเนื้อเยื่อใน อย่า ง
สมบูรณ์ที่กาลังขยาย 40 และ 400 เท่า โดย D คือเนื้อฟัน และ DB คือสะพานเนื้อฟัน
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ภาพที่ 4 ลักษณะทางมิญชวิทยาของฟันที่กรอทะลุเนื้อเยื่อในและปิดทับด้วยแคลเซียม-ไฮดรอกไซด์
ภายหลัง 14 วัน พบการสร้างสะพานเนื้อฟันปกคลุมบริเวณที่มีการเผยเนื้อเยื่อในอย่าง
สมบูรณ์ที่กาลังขยาย 40 และ 400 เท่า โดย D คือเนื้อฟัน และ DB คือสะพานเนื้อฟัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นวัสดุ ที่ถูกนามาใช้ในทางทันตกรรมเพื่อปิด ทับเนื้อเยื่อในฟันมีชีวิต
นามาใช้ครั้งแรกโดย Hermann ในปี ค.ศ.1921 และถูกแนะนาเป็นวัสดุมาตรฐาน (Gold Standard)
ในการรักษาคลองรากฟันและนิยมนามาใช้ปิดรอยทะลุของเนื้อเยื่อใน แคลเซียมไฮดรอกไซด์ชนิด เป็น
ซี เ มนต์ ช นิ ด แข็ ง ตั ว เอง (Hard-setting Calcium Hydroxide Paste) เมื่ อ รวมตั ว กั บ น้ าจะแตกตั ว
เป็นไฮดรอกซิลอิออนและมีการละลายตัวน้อยกว่าชนิดที่เป็นผงผสมกับน้า มีค่าความเป็น กรดด่างสูง
11.5 ทาให้ผนังเซลล์และโครงสร้างโปรตีนของแบคทีเรียถูกทาลาย เกิดการระคายเคืองอย่างอ่อนต่อ
เนื้อเยื่อในโดยไม่ทาให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อในที่สัมผัสแต่สามารถกระตุ้นให้เซลล์เนื้อเยื่อในที่มีชีวิต
สร้างกระบวนการป้องกันและซ่อมแซมตัวเอง (Stanley, 1989) เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด การ
เข้ามาของเซลล์ อักเสบ และการซ่อมแซมจากเซลล์มีเซนไคมอล (Mesenchymal) และเซลล์ผนัง
หลอดเลือด เซลล์เนื้อเยื่อในจะถูกเปลี่ยนเป็นเซลล์สร้างเนื้อฟันเพื่อสร้างสะพานเนื้อ ฟัน (Stanley,
1989; Swift et al., 2003; Hilton, 2009) จากการศึกษาของ Zilberman และคณะ ในปี ค.ศ.2011
โดยถ่ายภาพรังสีในฟันกรามถาวรของผู้ป่วยอายุน้อยที่ได้รับการตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนแล้วปิดทับด้วย
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ พบว่ามีการสร้างเนื้อเยื่อแข็งภายใต้บริเวณที่มีการเผยของเนื้อเยื่อใน (Mass &
Zilberman, 2011) ข้ อ เสี ย ของแคลเซี ย มไฮดรอกไซด์ คื อ อาจเกิ ด การรั่ ว ซึ ม ของแบคที เ รี ย เข้ า สู่
เนื้อเยื่อในได้ เนื่องจากเกิดรูพรุนในสะพานเนื้อฟัน การที่วัสดุไม่แนบสนิทกับโพรงฟัน และเกิดการ
ละลายเป็นช่องว่าง เมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน (Cox et al., 1996)
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยนาร่องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทย
เป็นวัสดุปิดทับเนื้อเยื่อในฟันที่ มีชีวิต โดยใช้ผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยที่เตรียมได้จากการศึกษาของ
Namsirikul และ คณะในปี ค.ศ.2014 ซึง่ เป็นพรอพอลิสที่เก็บจากจังหวัดหนองคายพบว่า พรอพอลิส
ที่สกัดได้มีสารสาคัญในกลุ่มฟลาโวนอยด์และสารประกอบฟีนอลิก สามารถต้านเชื้อใน รอยโรคฟันผุ
และไม่เป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อใน (Namsirikul et al., 2014) วัสดุมีสีน้าตาล ค่าความเป็นกรดด่าง
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เท่ากับ 8.68 และเมื่อใช้เป็นวัสดุปิดทับเนื้อเยื่อในในฟันมนุษย์ที่เลี้ยงในอาหาร เลี้ยงเซลล์เป็นเวลา 7
และ 14 วัน เปรียบเทียบกับการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์พบว่า ทั้งสองกลุ่ม มีการอักเสบและการหาย
ของแผลไม่แตกต่างกัน โดยพบการอักเสบในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางรวม ทั้งมีการสร้างเส้นใยมา
ล้อมรอบเนื้อเยื่อในบริเวณใต้ต่อรอยทะลุ (Rungcharassaeng et al., 2014)
การศึกษานี้พบว่าฟันที่กรอทะลุเนื้อเยื่อในและปิดทับด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์มีการอักเสบ
ของเนื้อเยื่อในอยู่ในระดับเล็กน้อยจนถึงระดับที่มีการอักเสบเรื้อรังคือพบเซลล์แมโครฟาจ, ลิมโฟไซต์
และพลาสมาเซลล์ ในขณะที่ฟันที่กรอทะลุเนื้อเยื่อในและปิดทับด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยพบการ
อักเสบของเนื้อเยื่อในเพียงเล็กน้อยใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการกรอฟัน เนื่องจากพรอพอลิส
มีฤทธิ์ต้านการอักเสบโดยมีส่วนประกอบของสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ กรดคาเฟอิก และ กรดคาเฟอิกฟี
นิ ทิล เอสเทอร์ (Caffeic Acid Phenethy Ester : CAPE) โดยไปยับยั้ง การสร้าง กรดอะราคิ โ ดนิ ก
(Arachidonic Acid) ในวิถีไลโปซีจีเนส (Lipoxegenase Pathway) ลดการรวม ตัว กันของแมโคร
ฟาจ (Macrophage) และลดการตอบสนองของเซลล์ต่างๆในระบบภูมิคุ้มกัน ทาให้เกิดการอักเสบ
ลดลง (Parolia, Thomas, et al., 2010)
การศึกษาที่นาพรอพอลิสมาใช้เป็นวัสดุปิดทับเนื้อเยื่อในฟันเพื่อดูการหายของแผล กระบวน
การอักเสบและการสร้างสะพานเนื้อฟันในสัตว์ทดลองเช่น Sabir และคณะในปี 2005 เปรียบเทียบ
ระหว่างซิงค์ออกไซด์เบสฟิลเลอร์ (Zinc Oxide Based Filler) และพรอพอลิสชนิดที่มี สารฟลาโว
นอยด์และไม่มีสารฟลาโวนอยด์ เป็นวัสดุปิดทับเนื้อเยื่อในโดยตรง ในฟันกรามบนซี่แรก ของหนู วัด
การอักเสบและการสร้ างสะพานเนื้อฟันในสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 4 พบว่า กลุ่ มที่ ปิดทับเนื้อเยื่อใน
โดยตรงด้วยพรอพอลิสที่มีสารฟลาโวนอยด์มีการอับเสบช้ากว่าในกลุ่มอื่น และมี การสร้างสะพานเนื้อ
ฟัน ขึ้ น ในสั ป ดาห์ ที่ 4 (Sabir, Tabbu, Agustiono, & Sosroseno, 2005) สอดคล้ องกั บการศึ กษา
ของ Ozorio และคณะในปี ค.ศ.2012 ที่ตัดเนื้อเยื่อในบางส่วนในฟันหน้า ของหมูและปิดทับด้วยวัสดุ
ปิดทับเนื้อเยื่อใน 4 ชนิด ได้แก่ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ สารสกัดพรอพอลิส แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่
ผสมกับสารสกัดพรอพอลิส และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการปิดทับด้วยวัสดุใดๆ ที่เวลา 7, 21 และ 42
วัน พบว่า สารสกัดพรอพอลิส แคลเซียมไฮดรอกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ที่ผสมกับสารสกัด
พรอพอลิส มีการอักเสบของเนื้อเยื่อในเล็กน้อยและเริ่มพบการสร้างสะพานเนื้อฟัน ที่เวลา 21 วัน
( Ozorio, Carvalho, de Oliveira, de Sousa-Neto, & Perez, 2 0 1 2 ) Parolia แ ล ะ ค ณ ะ ใ น ปี
ค.ศ.2010 เปรียบเทียบสารที่ใช้ในการปิดเนื้อเยื่อใน 3 ชนิด คือ เอ็มทีเอ ไดแคล และพรอพอลิสที่
เวลา 15 และ 45 วัน ในฟันกรามน้อยของมนุษย์พบว่าจานวนเซลล์อักเสบ ที่พบในเนื้อเยื่อในของสาร
ทั้ง 3 ชนิดไม่แตกต่างกัน แต่ที่เวลา 45 วัน กลุ่มเอ็มทีเอและพรอพอลิส มีการอักเสบที่น้อยกว่ากลุ่ม
ไดแคล และมีการสร้างสะพานเนื้อฟัน ซ่อมแซมในวันที่ 15 และ 45 ทั้ง 3 กลุ่ม แต่ในกลุ่มของเอ็มที
เอและพรอพอลิสมีลักษณะของสะพานเนื้อฟันที่เป็นระเบียบกว่าไดแคล (Parolia, Kundabala, et
al., 2010) โดยการศึกษาครั้งนี้พบการสร้างสะพานเนื้อฟันในทั้งสองกลุ่ม โดยพบการสร้างสะพานเนื้อ
ฟันในฟันทุกซี่ โดยสะพานเนื้อฟันของฟันที่ปิดทับ ด้วยแคลเซียม-ไฮดรอกไซด์พบจานวนซี่ฟันที่มีการ
เรียงตัวของท่อเนื้อฟันอย่างเป็นระเบียบมากกว่าฟันที่ปิดทับด้วย ผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทย
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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยนาร่องในสัตว์ทดลองโดยนาข้อมูลที่ได้ใช้ในการคานวณขนาดตัวอย่าง
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อนาข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการศึกษา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยเพื่อใช้ปิดทับเนื้อเยื่อในฟันมนุษย์ต่อไป
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บทคัดย่อ
การพัฒนาแผนการสร้างเสริมสุขภาพสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพั ฒนาและศึ กษาประสิ ทธิผ ลของแผนการสร้างเสริ มสุ ข ภาพ ลดปัจจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ และ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ในด้านการบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย และการผ่อนคลาย
ความเครียด วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง 25 คน โดยแบบสารวจความต้องการ แบบทดสอบความรู้
ความสามารถ และสอบถามความคิ ด เห็ น ใช้ ส ถิ ติ ค่ า ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ หาความแตกต่างของตัวแปร T-Test ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการแผนสร้างเสริม
สุขภาพ เพื่อผ่อนคลาย และพัฒนางานคุณภาพชีวิตพนักงาน เช่น ลดพุง ลดน้าหนัก การทดสอบด้าน
ความรู้ความสามารถก่อนและหลังการฝึกอบรม การรับประทานอาหารที่มีไขมันมากๆ ทาให้เป็นโรค
ไขมันอุดตันในเส้นเลือด ควรตรวจสุขภาพร่างกายทุกๆ 1 ปี การรับประทานผัก ผลไม้ เป็นสิ่งที่ดี
เพราะช่วยให้ร ะบบขับถ่ายดี และยังช่วยลดน้าหนักได้ การทดสอบเปรียบเทียบความแปรปรวน
แผนการสร้างเสริมสุขภาพ ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังอบรมด้านความรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเพศหญิง มีอายุ 40-49 ปี ความพึงพอใจต่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแผนการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ และภาพรวมทั้งหมด
ของผู้เข้ารับการอบรม เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ จากสื่อประกอบการอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนากาหนดนโยบาย ด้านการสร้างเสริม ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ
คาสาคัญ : แผนสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วัดประสิทธิภาพ
ABSTRACT
The purpose of this research of developed health promotion plans for academic
support staff was to reduce risk factors of health and health promotion behaviors of
academic supporting staff food consumption, exercise and stress relaxation. This is an
applied research to survey the needs of health promotion. Twenty-five samples were
recruited by purposive sampling. Their knowledge, abilities and opinions were analyzed
by percentage, mean, standard variation and T-test. Results the findings were, as
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following: the need of health promotion plans was for stress relaxation and developed
quality life, such as lose belly fat and lose weight. For the knowledge and abilities before
and after attending the plans, it was found that high fat food consumption caused
dyslipidemia, physical exam should be taken annually, and vegetable and fruit consumption
made good bowel movement as well as weight loss. Regarding an average comparison of
variability in health promotion plans, knowledge pre and post training were different
statistical significantly at 0.05 level. For opinion, the majority of participants were female,
aged 40 – 49 years. The satisfaction with knowledge transferring, utilized abilities and overall
of content and media were average at high level. Which developed guideline and set
policy of promotion and reduced health risk factors.
Keywords: Health Promotion Plans, Academic Supporting Staff, Efficiency Test
บทนา
การสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร มีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะกลุ่มบุคลากรกลุ่มนี้เป็นวัย
ทางานที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นวัยผู้สูงอายุและเป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่จะทาการศึกษา โดยเฉพาะ
พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและยา การออกกาลังกาย การพักผ่อน การตรวจสุขภาพ
การจัดสิ่งแวดล้อม การกาจัดความเครียด ดังนั้นการให้ความสาคัญในการสร้างเสริมสุขภาพจึงมีผลต่อ
การดารงชีวิตของบุคลากร มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อจะนาไปสู่สุขภาพดีกับ
สังคม และได้กลายมาเป็นปัญหาสาคัญโดยคนส่วนใหญ่ยอมรับว่าในหลักการศึกษามีประโยชน์มากใน
ด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยทั้งสุขภาพทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ การ
สร้างพลเมืองที่ดีของสังคมยอมรับในกฎระเบียบ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความคิดค่านิยม
ร่วมกัน มีการประกอบอาชีพ การศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคมให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพมากขึ้น การที่จะพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพรู้จักใช้ชีวิตมีจิตสานึกต่อสังคมมาก
ขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกัน สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับตนเองได้ด้วย (ประเวศ วะสี, 2541)
ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 มุ่งเน้นการพัฒนาของคนในเรื่องการ
สร้างเสริมสุขภาพเป็นหลัก และการป้องกันโรคทุกกลุ่มอายุ มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ ใส่ใจ และ
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน โดยให้ประชาชนมีความรู้ และมีทักษะการ
ดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง เช่น การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย รู้จักวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่ดี
และรู้วิธีการดูแลตนเองเป็น เป้ าหมายหลั ก เพื่อการมีสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตที่ดี ลดการเจ็บป่ว ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่อยู่ในสถาบันการศึกษา สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ความรู้ ทัศนคติด้านการบริโภคอาหาร ด้านการออกกาลังกาย และด้านการจัดการความเครียดที่
เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และเป็นผู้นาด้านการสร้างเสริมสุขภาพต่อไป (วิลาวัลย์
ขุนทรานนท์, 2552)
บุคลากรสนับสนุนวิชาการ ในสถาบันการศึกษา เป็นบุคคลที่เป็นความคาดหวังสาคัญว่า
จะต้ อ งมี ค วามรู้ ทั ศ นคติ ด้ า นการบริ โ ภคอาหาร ด้ า นการออกก าลั ง กาย และด้ า นการจั ด การ
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ความเครียดที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และเป็นผู้นาด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้
ศึกษาจึ งมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒ นาโปรแกรมการสร้างเสริมสุ ขภาพส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ในสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่สามารถกาหนดนโยบายและแผน
ด าเนิ น การให้ เ หมาะสมกั บ บุ ค ลากร เพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงสมบู ร ณ์ ท างานได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ จันทร์ทรา โสภา (2553) ศึกษาการดูแลสุขภาพของบุคลากร องค์การ
บริ หารส่ วนจั งหวัดระยอง พบว่า บุ คลากรส่ วนใหญ่มีความรู้ เรื่อง การบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ยังดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ บุคลากรมีวิธีการออกกาลังกายแตกต่างกันโดยการเดิน นอกจากนั้นนั้น
ยังมีการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล เทนนิส แบดบินตัน แอโรบิค ว่ายน้า โยคะ ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว มี
โรคปราตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภูแพ้ หอบหืด ส่วนทางด้านสุขภาพจิต ส่วนใหญ่มี
ปัญหาเรื่องความเครียด แต่สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง โดยการทากิจกรรม เช่น การดูหนัง ฟังเพลง
นั่งสมาธิ ซึ่งองค์กรควรใสใจและเห็นถึงความสาคัญในสุขภาพของบุคลากรทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ เพื่อให้
งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ และเกิดการสร้างงานที่ดีในการพัฒนาองค์กร ควรส่งเสริมคุณธรรมและ
ผ่อนคลายความทุกข์ความเครียด ผ่อนคลายสุขภาพจิต พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง วราภรณ์ ประดับ (2553) ศึกษาการเปิดรับข่าวสารสุขภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมเรื่อง
การดูแลสุ ขภาพผู้ อ่านนิ ตยสารสุ ขภาพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ า รายได้ ผู้ อ่านนิตยสารในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีทัศนคติในเรื่องการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ
ส่วนอาชีพของผู้ อ่านนิ ตยสารในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีทัศนคติในเรื่องการดูแลสุ ขภาพ
แตกต่างกัน คือ ผู้ที่มีอาชีพมั่นคง เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท จะมีทัศนคติการ
ดูแลสุขภาพมากกว่าผู้ที่มีอาชีพแม่บ้าน และอาชีพอิสระ ส่วนสุ ขภาพในปัจจุบันของผู้อ่านนิตยสารในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในเรื่องการดูแลสุขภาพแตกต่างกัน คือ ผู้ที่จาป่วยเป็นโรคจะมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพมากกว่าผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี และการตรวจสุขภาพของผู้อ่านนิตยสารในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในเรื่องการดูแลสุ ขภาพแตกต่างกั น คือ ผู้ ที่ตรวจสุ ขภาพ
มากกว่ า 2-3 ครั้ ง/ปี จะมี พฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพมากกว่ าผู้ ที่ ไม่ เคยตรวจสุ ขภาพเลย สุ ร ศั ก ดิ์
บู ร ณตรี เวทย์ (2555) การพัฒ นาสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในการทางานของบุคลากรคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ประกอบด้ว ยการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุ ขภาพ ได้แก่
กิจกรรมเลิกบุหรี่และสุราในบุคลากรที่สูบบุหรี่และดื่มสุราเป็นประจา จัดกิจกรรมออกกาลังกายที่
สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย จัดร้านจาหน่ายอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ ให้ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกาลังกายและการบริโภคอาหาร และกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด
ส่วนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้หลากหลายตามความต้องการของบุคลากร ได้แก่ ศึกษาดูงาน
ต่ า งประเทศ อบรมนอกสถานที่ นวดผ่ อ นคลาย ปรั บ ปรุ ง ที่ ท างานให้ น่ า อยู่ ลดพุ ง ลดน้ าหนั ก
ท่องเที่ยววันเดียวทั วร์ และศุกร์หรรษา เช่น กีฬา บันเทิง วนิดา พิงสระน้ อย (2556) การพัฒนา
โปรแกรมการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพส าหรั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความต้องการโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อเนื่อง เพื่อผ่อนคลาย และ
พัฒนางานคุณภาพชีวิตพนักงาน อยู่ดีมีสุข เช่น ต้องการนวดผ่อนคลาย ต้องการปรับปรุงที่ทางานให้น่า
อยู่ ต้องการให้ส่งเสริมสุขภาพ เช่น ลดพุง ลดน้าหนัก และต้องการให้มีการจัดดนตรีบาบัด การทดสอบ
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เปรียบเทียบความแปรปรวนด้านความรู้ความสามารถก่อนและหลังการอบรมโปรแกรมการสร้างเสริม
สุขภาพ ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังอบรมด้านความรู้ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านเนื้อหาความรู้ที่ได้รับเหมาะสมทันยุค
สมั ย เนื้ อ หาที่ ไ ด้ รั บ เข้ า ใจง่ า ย สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ และเนื้ อ หาที่ ไ ด้ รั บ สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และภาพรวมทั้งหมดของผู้เข้ารับการอบรม เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ และสื่อ
เอกสารประกอบการอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแผนการสร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของแผนการสร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาโดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ตามเกณฑ์
การคัดเลือกผู้ยินยอมตนให้ทาการวิจัย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จานวน 25 คน สามารถแยกตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1. เพื่ อพั ฒ นาแผนการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ศึกษาโดยวิธีการสารวจความต้องการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ เครื่องมือที่ใช้
คือ แบบสารวจความต้องการ ผู้ศึกษาตรวจสอบเครื่องมือโดยหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านนาไปทดลอง (Try Out) จานวน 30 ชุดและนามาหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สั มประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .85 วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. ศึกษาประสิทธิผลของแผนการสร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ศึกษาโดยวิธีการ ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมุขภาพ ทดสอบวัดความรู้
ความสามารถก่อนและหลังการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ เครื่องมือที่ใช้คือ ผลการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ แบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถก่อนและหลังการฝึกอบรม และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ ศึกษาตรวจสอบเครื่องมือโดยหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านนาไปทดลอง (Try Out) จานวน 30 ชุดและนามาหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สั มประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .85 วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปร (T-test)
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสามารถแยกตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุป ระสงค์ข้อที่ 1. เพื่อพัฒนาแผนการสร้างเสริมสุ ขภาพ ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิช าการ ผลการส ารวจความต้องการฝึ กอบรมการสร้างเสริมสุ ขภาพ ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิช าการ พบว่า มี ค วามต้อ งการสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ผ่ อ นคลาย คิด เป็ น ร้ อ ยละ 47.2
รองลงมาคือ พัฒนางานคุณภาพชีวิตพนักงาน (อยู่ดีมีสุข) คิดเป็นร้อยละ 38 ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการนวด
ผ่อนคลาย คิดเป็นร้อยละ 92.6 รองลงมาคือต้องการปรับปรุงที่ทางานให้น่าอยู่ และส่งเสริมสุขภาพ เช่น
ลดพุง ลดน้าหนัก คิดเป็นร้อยละ 89.8 เท่ากัน และต้องการให้มีการจัดดนตรีบาบัด คิดเป็นร้อยละ 82.4
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. ศึกษาประสิทธิผลของแผนการสร้างเสริมสุขภาพ ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มีผลการศึกษา ดังนี้
2.1 ผลการจัดประชุม ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพ แบ่งกิจกรรม คือ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบั ติ โดยจั ด อบรมการสร้างเสริมสุ ข ภาพให้ แก่บุคลากรสายสนับสนุ นวิช าการ 1 ครั้ ง
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ ประเมินความรู้ความสามารถของ
ผู้เข้าร่วมอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ ก่อนและหลังเข้าร่วมอบรม ประเมินจากการฝึกทาการนวดเพื่อ
ผ่อนคลายความเครียด และการออกกาลังการเพื่อลดพุง ลดน้าหนักของผู้เข้าร่วมอบรมการสร้างเสริม
สุขภาพ โดยแบบสอบถาม เปรียบเทียบก่อนเข้าร่วมอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง และหลังเข้า
ร่วมอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ 7 วัน
2.2 ส่วนผลการทดสอบด้านความรู้ความสามารถก่อนการอบรมการสร้างสุขภาพ พบว่า
ด้านความรู้ คิดว่า การับประทานอาหารที่มีไขมันมากๆ ทาให้เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด อาหาร
ที่มีเส้นใยจะช่วยทาให้ระบบขับถ่ายได้ดี ควรตรวจสุขภาพร่างกายทุกๆ 1 ปี และการออกกาลังกาย
สามารถลดความเครียดได้ x = 1.00, SD = 0.00 เท่ากัน รองลงมาคือ การรับประทานอาหารให้
ครบ 5 หมู่ในแต่ล ะวัน จะทาให้ ร่ างกายได้รับสารอาหารครบถ้ว น การพักผ่ อนด้ว ยการนอนหลั บ
ควรนอนหลับ 6-8 ชั่วโมง และการออกกาลังกายหรือการฝึกโยคะสามารถลดอาการเครียดลงได้
x = 0.96, SD = 0.20 เท่ากัน และบุคคลที่พักผ่อนไม่เพียงพอจะทาให้การทางานของระบบประสาท
จะเสื่อมลง x = 0.92, SD = 0.28 ด้านเจตคติ คิดว่า การรับประทานผัก และผลไม้ เป็นสิ่งที่ดีเพราะ
ช่วยให้ระบบขับถ่ายดี และยังช่วยลดน้าหนักได้ x = 4.60, SD = 0.65 รองลงมา คือ สุขภาพของ
ตัวเองจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ดูแล x = 4.56, SD = 0.58 และอาหารที่ไม่สะอาด ทาให้
เกิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ x = 0.92, SD = 0.28 และด้ า นทั ก ษะ คิ ด ว่ า การสู บ บุ ห รี่ เ มื่ อ เกิ ด
ความเครี ย ด x = 4.80, SD = 0.71 รองลงมาคื อ การดื่ ม สุ ร าเมื่ อเกิ ด ความเครี ย ด x = 4.64,
SD = 0.7.6 และการตรวจสุขภาพประจาปี x = 4.40, SD = 1.00
2.3 ผลการทดสอบด้านความรู้ความสามารถหลังการฝึกอบรมโปรแกรมการสร้างสุขภาพ
พบว่า ด้านความรู้ คิดว่า การับประทานอาหารที่มีไขมันมากๆ ทาให้เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด
การรับประทานอาหารที่มีเส้นใยจะช่วยทาให้ระบบขับถ่ายได้ดี 1 สัปดาห์ควรออกกาลังกายอย่างน้อย
3-4 วัน การพักผ่อนด้วยการนอนหลับ ควรนอนหลับ 6-8 ชั่วโมง บุคคลที่พักผ่อนไม่เพียงพอจะทาให้
การทางานของระบบประสาทจะเสื่อมลง การออกกาลังกายสามารถลดความเครียดได้ การฝึกโยคะ
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สามารถลดอาการเครียดลงได้ และปัจจุบันความเครียดเป็นอาการที่เกิดจากสภาพจิตใจ x = 1.00,
SD = 0.00 เท่ากัน รองลงมา คือ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละวันจะทาให้ร่างกายได้รับ
สารอาหารครบถ้ ว น ควรตรวจสุ ขภาพร่ า งกายทุก ๆ 1 ปี และการสู บ บุห รี่ ห รื อ การดื่ มเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เป็น วิธีคลายเครียดที่ได้ผลดีที่สุ ด x = 0.96, SD = 0.20 เท่ากัน ด้านเจตคติ คิดว่า
สุขภาพแข็งแรงเกิดจากการออกกาลังกาย x = 4.52, SD = 0.87 สุขภาพของตัวเองจะดีหรือไม่ดี
ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ดูแล และวิธีที่ลดความเครียดที่ดีที่สุดคือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ x = 4.52,
SD = 0.59 เท่ากัน รองลงมา คือ การรับประทานผัก และผลไม้ เป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วยให้ระบบขับถ่ายดี
และยังช่วยลดน้าหนักได้ x = 4.48, SD = 0.77 และการนวดสามารถคลายเครียดได้ x = 4.40,
SD = 0.58 ด้านทักษะ คิดว่า การสูบบุหรี่เมื่อเกิดความเครียด ได้ x = 4.96, SD = 0.20 รองลงมา
คือ ดื่มสุราเมื่อเกิดความเครียด ได้ x = 4.84, SD = 0.47 รับประทานอาหารจาพวกผัก ผลไม้ได้
x = 4.32, SD = 0.90 และรับประทานอาหารครบ 3 มื้อในหนึ่งวันได้ x = 4.32, SD = 0.95
2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แผนการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ ผลการวิเคราะห์
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แผนการฝึกอบรม การสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า ผู้เข้าร่วม
อบรมเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ
มีอายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 24 และมีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งมาจากงานคลังพัสดุ
และงานบริหารทั่วไป เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 20.8 เท่ากัน รองลงมาคือ มาจากงานวิจัย คิดเป็น
ร้ อ ยละ 16.7 และจากงานบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ งานสถานวิ ท ยาศาสตร์ พ รี ค ลิ นิ ก สถาน
วิทยาศาสตร์ คลิ นิ กเท่ากัน คิด เป็ นร้อยละ 12.5 ซึ่งส่ ว นใหญ่ทางานในตาแหน่งบุคลากร คิดเป็ น
ร้อยละ 25 รองมาคือ ทางานในตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ คิดเป็น
ร้ อยละ 20.8 เท่ากัน ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านเนื้อหาความรู้ที่ได้รับเหมาะสมทันยุคสมัย คิดเป็นร้อยละ
52 เนื้ อ หาที่ ไ ด้ รั บ เข้ า ใจง่ า ย สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ และเนื้ อ หาที่ ไ ด้ รั บ สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 เท่ากัน ส่วนด้านสื่อเอกสารประกอบการอบรมสามารถ
ดึงดูดความสนใ คิดเป็นร้อยละ 64 สื่อ เอกสารประกอบการอบรมง่ายต่อการนาไปใช้ คิดเป็นร้อยละ
72 สื่ อ เอกสารประกอบการอบรมเหมาะสมกั บผู้ เ ข้า รับ การอบรม คิ ดเป็ น ร้อยละ 68 สื่ อเอกสาร
ประกอบการอบรมมีความเพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ 64 รูปแบบการอบรมเหมาะสม
กับเนื้อหา คิดเป็นร้อยละ 76 รูปแบบการอบรมเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็น
ร้อยละ
72 รูปแบบการอบรมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม คิดเป็น
ร้อย
ละ 68 วิ ทยากรสอนตรงเนื้ อหา คิด เป็ น ร้อยละ 84 และวิ ทยากรสอนเข้ าใจง่ า ย คิ ดเป็น ร้อยละ 80
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 72
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบด้านความรู้ความสามารถก่อนการฝึกอบรมโปรแกรมการสร้างสุขภาพ

ข้อมูล
ด้านความรู้
การับประทานอาหารที่มีไขมันมากๆ ทาให้เป็นโรคไขมันอุด
ตันในเส้ นเลื อด อาหารที่มีเส้นใยจะช่วยทาให้ระบบขับถ่ายได้ดี ควร
ตรวจสุ ข ภาพร่ า งกายทุ ก ๆ 1 ปี และการออกก าลั ง กายสามารถลด
ความเครียดได้
การรั บ ประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ในแต่ล ะวันจะทาให้
ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน การพักผ่อนด้วยการนอนหลับ ควร
นอนหลับ 6-8 ชั่วโมง และการออกกาลังกายหรือการฝึกโยคะสามารถ
ลดอาการเครียดลงได้
บุคคลที่พักผ่อนไม่เพียงพอจะทาให้ การทางานของระบบ
ประสาทจะเสื่อมลง
ด้านเจตคติ
การรับประทานผัก และผลไม้ เป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายดี และยังช่วยลดน้าหนักได้
สุขภาพของตัวเองจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ดูแล
อาหารที่ไม่สะอาด ทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ด้านทักษะ
การสูบบุหรี่เมื่อเกิดความเครียด
การดื่มสุราเมื่อเกิดความเครียด
การตรวจสุขภาพประจาปี
แสดงค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± S.D.)

ผลการทดสอบด้านความรู้
ความสามารถก่อนการ
ฝึกอบรม
1.00 + 0.00

0.96 + 0.20

0.92 + 0.28
4.60 + 0.65
4.56 + 0.58
0.92 + 0.28
4.80 + 0.71
4.64 + 0.76
4.40 + 1.00
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบด้านความรู้ความสามารถหลังการฝึกอบรมโปรแกรมการสร้างสุขภาพ
ข้อมูล
ด้านความรู้
การับประทานอาหารที่มีไขมันมากๆ ทาให้เป็นโรคไขมันอุดตันใน
เส้นเลือด การรับประทานอาหารที่มีเส้นใยจะช่วยทาให้ระบบขับถ่ายได้ดี
1 สัปดาห์ควรออกกาลังกายอย่างน้อย 3-4 วัน การพักผ่อนด้วยการนอน
หลับ ควรนอนหลับ 6-8 ชั่วโมง บุคคลที่พักผ่ อนไม่เพียงพอจะทาให้ การ
ท างานของระบบประสาทจะเสื่ อ มลง การออกก าลั ง กายสามารถลด
ความเครียดได้ การฝึ กโยคะสามารถลดอาการเครียดลงได้ และปัจจุบัน
ความเครียดเป็นอาการที่เกิดจากสภาพจิตใจ
การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละวันจะทาให้ร่างกาย
ได้รับสารอาหารครบถ้วน ควรตรวจสุขภาพร่างกายทุกๆ 1 ปี และการสูบ
บุหรี่หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวิธีคลายเครียดที่ได้ผลดีที่สุด
ด้านเจตคติ
สุขภาพแข็งแรงเกิดจากการออกกาลังกาย
สุขภาพของตัวเองจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ดูแล และวิธี
ที่ลดความเครียดที่ดีที่สุดคือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การรั บ ประทานผั ก และผลไม้ เป็นสิ่ งที่ดีเพราะช่ว ยให้ ระบบ
ขับถ่ายดี และยังช่วยลดน้าหนักได้
การนวดสามารถคลายเครียดได้
ด้านทักษะ
การสูบบุหรี่เมื่อเกิดความเครียดได้
ดื่มสุราเมื่อเกิดความเครียดได้
รับประทานอาหารจาพวกผัก ผลไม้ได้
รับประทานอาหารครบ 3 มื้อในหนึ่งวันได้
แสดงค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± S.D.)

ผลการทดสอบด้านความรู้
ความสามารถก่อนการ
ฝึกอบรม
1.00 + 0.00

0.96 + 0.20

4.52 + 0.87
4.52 + 0.59
4.48 + 0.77
4.40 + 0.58
4.96 + 0.20
4.84 + 0.47
4.32 + 0.90
4.32 + 0.95

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการจั ดประชุ ม ผู้ เชี่ ยวชาญด้า นการสร้า งเสริม สุ ข ภาพ ได้ แ บ่ง กิจ กรรม คื อ
ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บั ติ บู ณาการจัด แผนการสร้ างเสริ มสุ ขภาพให้ แก่ บุค ลากรสายสนับ สนุ น
วิชาการ 1 ครั้ง ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมแผนการสร้างเสริมสุขภาพ ประเมินความรู้ของ
ผู้เข้าร่วมแผนการสร้างเสริมสุขภาพ ก่อนและหลังเข้าร่วมอบรม ประเมินจากการฝึกทาการนวดเพื่อ
ผ่อนคลายความเครียด และการออกกาลังการเพื่อลดพุง ลดน้าหนักของผู้เข้าร่วมอบรมแผนการสร้าง
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เสริมสุขภาพ โดยใช้แบบสอบถาม เปรียบเทียบก่อนเข้าร่วมแผนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง และ
หลังเข้าร่วมแผนการสร้างเสริมสุขภาพ 7 วัน
2. จากผลการทดสอบด้านความรู้ความสามารถก่อนการฝึกอบรมแผนการสร้างสุขภาพ
พบว่า ด้านความรู้ คิดว่า การับประทานอาหารที่มีไขมันมากๆ ทาให้เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด
อาหารที่มีเส้นใยจะช่วยทาให้ระบบขับถ่ายได้ดี ควรตรวจสุขภาพร่างกายทุกๆ 1 ปี และการออกกาลัง
กายสามารถลดความเครียดได้ ด้านเจตคติ คิดว่า การรับประทานผัก และผลไม้ เป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วย
ให้ระบบขับถ่ายดี และยังช่วยลดน้าหนักได้ และด้านทักษะ คิดว่า การสูบบุหรี่เมื่อเกิดความเครียด
รองลงมาคือ การดื่มสุราเมื่อเกิดความเครียด และการตรวจสุขภาพประจาปี สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ จันทร์ทรา โสภา, 2553 ที่ว่า การใส่ใจในสุขภาพของบุคลากรเกิดจากการจัดให้มีห้องออกกาลังกาย
และห้องผ่อนคลายด้านสุขภาพจิต พร้อมทั้งให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
3. จากผลการทดสอบด้านความรู้ความสามารถหลังการฝึ กอบรมแผนการสร้างสุ ขภาพ
พบว่า ด้านความรู้ คิดว่า การับประทานอาหารที่มีไขมันมากๆ ทาให้เป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด
การรับประทานอาหารที่มีเส้นใยจะช่วยทาให้ระบบขับถ่ายได้ดี 1 สัปดาห์ควรออกกาลังกายอย่างน้อย
3-4 วัน การพักผ่อนด้วยการนอนหลับ ควรนอนหลับ 6-8 ชั่วโมง บุคคลที่พักผ่อนไม่เพียงพอจะทาให้
การทางานของระบบประสาทจะเสื่อมลง การออกกาลังกายสามารถลดความเครียดได้ การฝึกโยคะ
สามารถลดอาการเครียดลงได้ และปัจจุบันความเครียดเป็นอาการที่ เกิดจากสภาพจิตใจ ด้านเจตคติ
คิดว่า สุขภาพแข็งแรงเกิดจากการออกกาลังกาย สุขภาพของตัวเองจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่
ดูแล และวิธีที่ลดความเครียดที่ดีที่สุดคือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้านทักษะ คิดว่า การสูบ
บุหรี่เมื่อเกิดความเครียดได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวิลาวัลย์ ขุทรานนท์ , 2552 ที่ว่าโปรแกรม
สร้างเสริมสุขภาพมีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการออกกาลัง
กาย และด้านการผ่อนคลายความเครียดได้
4. จากผลแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แผนการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพ
พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี รองลงมาคือ มีอายุ 20-29 ปี มาจาก
งานคลังพัสดุ และงานบริหารทั่วไป เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือ จากงานวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่ทางานใน
ตาแหน่งบุคลากร รองมาคือ ทางานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการพัสดุ ความ
พึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแผนการสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ด้ า นเนื้ อ หาความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ เหมาะสมทั น ยุ ค สมั ย เนื้ อ หาที่ ไ ด้ รั บเข้ า ใจง่ า ย สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ และเนื้อหาที่ได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านสื่อ เอกสารประกอบการ
อบรมสามารถดึงดูดความสนใจ ง่ายต่อการ เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรม มีความเพียงพอต่อผู้เข้า
รั บ การอบรม ส่ ว นด้ า นรู ป แบบการอบรมเหมาะสมกั บ เนื้ อ หา เหมาะสมกั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม
เปิ ดโอกาสให้ผู้ เข้ารั บการอบรมมีส่ วนร่วมในการทากิจกรรม ด้านวิทยากรสอนตรงเนื้อหา คิดเป็น
ร้ อยละ 84 และวิ ท ยากรสอนเข้ า ใจง่ า ย คิ ด เป็ น ร้อยละ 80 ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการอบรม มี ค วาม
เหมาะสม และภาพรวมทั้งหมดความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ แผนการสร้างเสริมสุขภาพ
ของผู้เข้ารับการอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเนื้อหาความรู้ที่ได้รับ และสื่อ เอกสาร
ประกอบการอบรม สรุปผลงานสาคัญที่ค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ อธิบายหรือตีความหมายให้เข้าใจ
ชัด เจนยิ่ ง ขึ้ น โดยให้ เ หตุผ ลแก่ ผ ลการทดลอง น าแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลการศึ ก ษามาสนั บ สนุ น
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วิเคราะห์ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับทฤษฎีและผลการศึกษาที่ผู้อื่น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกั บ
ประโยชน์ในการประยุกต์ผลการศึกษา เสนอแนะแนวทางที่ควรทาต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
บทความฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ได้ ด้ ว ยความเมตตากรุ ณ าและขอขอบพระคุ ณ อย่ า งสู ง ส าหรั บ
คณาจารย์ทุกท่านในสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานอื่นๆที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา บ่มเพาะจน
สามารถน าหลั ก การมาประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละอ้ า งอิ ง ในบทความฉบั บ นี้ ท้ า ยที่ สุ ด ขอขอบพระคุ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เห็นคุณค่าอันพึงมีจากบทความฉบับนี้
ขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
วนิดา พิงสระน้อย
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การเปรียบเทียบกลุ่มอาการเจ็บป่วยจากการทางานในอาคารของพนักงานธนาคารที่ทางานใน
สานักงานสาขาที่ใช้ระบบปรับอากาศแยกและร่วมกับห้างสรรพสินค้า
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บทคัดย่อ
การศึก ษาแบบภาคตั ด ขวางนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ส ารวจและเปรี ย บเที ย บกลุ่ ม อาการ
เจ็บป่วยจากการทางาน (Sick building syndrome) ของพนักงานในธนาคารแห่งหนึ่งที่มีสาขาตั้งใน
ห้างสรรพสิ นค้าในเขตกรุ งเทพมหานครชั้นในจานวน 37 แห่ ง โดยแบ่งเป็น การใช้แบบสอบถาม
เกี่ย วกับ อาการเจ็ บ ที่เ กิด ขึ้น กั บ พนักงาน จานวน 72 คนที่ ปฏิบั ติง านในธนาคารสาขาที่ มีการใช้
เครื่องปรับอากาศแบบศูนย์รวมร่วมกับห้างสรรพสินค้าทั้งหมด 26 สาขาและพนักงานจานวน 41 คน
ที่ปฏิบัติงานในธนาคารสาขาที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศของสานักงานโดยเฉพาะจานวน 11 สาขา
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีอาการปวดศีรษะ ระคายเคืองตา และอาการเหนื่อย
ล้าส่วนอาการอื่นๆ เช่น คัดจมูกอาการเหมือนเป็นหวัด หายใจลาบาก วิงเวียน คลื่นไส้ หายใจสั้นและ
แน่นหน้าอก และไอจามมีไม่เกินร้อยละ 12 โดยพนักงาน ร้อยละ 94 ระบุว่าอาการเหล่านั้นจะหายไป
เองเมื่อเสร็จงานและออกไปพักผ่อนที่บ้าน โดยไม่ต้องไปพบแพทย์ เมื่อทาการเปรียบเทียบระหว่าง
พนักงานที่ทางานในสาขาที่ใช้ระบบปรับอากาศร่วมกับห้างสรรพสินค้าและพนักงานที่ใช้ระบบปรับ
อากาศของสานักงานโดยเฉพาะ ผลการศึกษาพนักงานที่ทางานในสานักงานทั้งสองแบบส่วนใหญ่มี
ปัญหาความเจ็บป่วยจากการทางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p>0.05)
คาสาคัญ : กลุ่มอาการเจ็บป่วยจากอาคาร การเจ็บป่วยจากการทางาน พนักงานธนาคาร
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ABSTRACT
This cross-sectional study was designed to observe and compare sick building
syndromes (SBS) among bank officers who worked in 37 branch offices, with different
air conditioning systems, located inside department stores in the inner part of Bangkok.
To conduct the study, questionnaires were distributed to 72 bank officers working in
26 branch offices sharing air conditioning with department stores, while distributed to
41 bank officers working in offices with their own air conditioning system.
The result showed that, in general, most bank officers felt headache and eye
irritation followed by fatigue. Less than 12% of bank officers got nasal congestion, flulike symptom, throat irritation, breathing difficulty, dizziness, nausea, shortness of
breath and cough. However, when they went back home, 94%of bank workers stated
that these symptoms disappear without medical seeking. When SBS observed in two
groups of bank workers were compared, the result showed that there were no
significant difference between bank officers who worked in offices sharing air
conditioning with department stores and the ones who worked in offices posing their
own air conditioning system.
Keywords: Sick Building Syndrome, Work Related Illness, Bank Officers
บทนา
กรุ งเทพมหานครเป็ น เมือ งหลวงที่ เ ป็น ศู นย์ กลางการสื่ อ สารคมนาคม เศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยีต่างๆ จึงเป็นเหตุให้การแข่งขันธุรกิจมีความเข้มข้นสูง ธนาคารหลายธนาคารได้ปรับกลยุทธ์
โดยการขยายระยะเวลาในการทาการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และเพิ่มระยะเวลาทาการหลังเลิกงานโดย
มีการอานวยความสะดวกเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งการเงินได้
จากการสารวจเบื้องต้นพบว่าสานั กงานสาขาดังกล่าวมีระบบระบายอากาศ 2 รูปแบบ คือ
สานักงานที่มีการติดตั้งระบบระบายอากาศรวมกับห้างสรรพสินค้าและสานักงานที่มีระบบระบาย
อากาศแยกอิสระที่มีการทางานที่แตกต่างกัน ระบบระบายอากาศแบบรวมกับห้างสรรพสินค้านั้นจะ
ใช้แบบระบบระบายอากาศแบบรวมศูนย์ (Central Air-conditioning System) โดยใช้เครื่องทาน้า
เย็นเป็นตัวระบายความร้อนด้วยน้า และแบบแยกอิสระนั้นจะใช้ระบบแบบแยกส่วน (Split type)
ระบบปรับอากาศทั้งสองแบบนี้อาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดฝุ่น จุลินทรีย์ และอื่นๆ หากมีประสิทธิภาพ
และการบารุงรักษาไม่ดีพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน อาทิ ปวดศรีษะ คลื่นไส้ ระคาย
เคืองตา ระคายเคืองคอ เป็นผื่ นคันโดยไม่ทราบสาเหตุ (ณหทัย, 2554) หากพนักงานที่ทางานใน
สถานที่ทางานเดียวกันมากกว่าร้อยละ 20 มีกลุ่มอาการเจ็บป่วยดังกล่าวเบื้องต้นและอาการเหล่านั้น
หายไปหลังจากพนักงานออกจากตัวอาคารและกลับไปพักผ่อนที่บ้าน กลุ่มปัญหาด้านสุขภาพลักษณะ
อาการแบบนี้ ถู ก เรี ย กว่ า กลุ่ ม อาการเจ็ บ ป่ ว ยจากอาคาร ( Sick building syndrome; SBS)
(Norhidayah, 2013; G. Tyler Miller JP, 1999)
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ด้วยเหตุนี้ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกิดจาก
การทางานภายในอาคาร (Sick building syndrome) ของพนักงานธนาคารในห้างสรรพสินค้าที่มี
การใช้เครื่องปรับอากาศแบบศูนย์รวมของอาคารและเครื่องปรับอากาศส่วนตัวของสานักงานในเขต
กรุงเทพมหานครชั้นในเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าพนักงานที่ใช้ระบบปรับอากาศร่วมกับห้างสรรพสินค้า
อาจจะมีอาการเจ็บป่วยจากอาคารมากกว่าพนักงานที่ทางานในสานักงานที่ใช้ระบบแยกเนื่องจาก
ห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งรวมของสินค้าหลายชนิด เช่น เฟอร์นิเจอร์ พลาสติก สารเคมี ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบกลุ่มอาการเจ็บป่วยจากการทางานในอาคารของพนักงานธนาคารที่อยู่ใน
ห้างสรรพสินค้าเขตกรุงเทพมหานครชั้นในที่ใช้ระบบปรับอากาศร่วมและแยกกับห้างสรรพสินค้า
วิธีการวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างและการเก็บตัวอย่าง
การศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวางในพนักงานธนาคารที่ทางานในห้างสรรพสินค้า ในเขต
กรุงเทพมหานครชั้นในจานวน 37 สาขา โดยแยกเป็นสานักงานสาขาทีม่ ีการใช้เครื่องปรับอากาศแยก
เป็นเอกเทศจานวน 11 สาขารวมพนักงานทั้งหมด 41 คน และสานักงานที่ใช้ระบบปรับอากาศร่วมกับ
ห้างสรรพสินค้าจานวน 26 สาขา รวมพนักงานทั้งหมด 72 คน
วิธีการเก็บตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ทางผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง เกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นในขณะ
ทางาน โดยแบบสอบถามนั้นประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและการเจ็บป่วยและ
สภาวะสุขภาพโดยให้พนักงานทั้งหมด 113 คน ที่ทางานอยู่ในห้างสรรพสินค้าตอบแบบสอบถามให้
ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อวิเคราะห์
ลักษณะการกระจายข้อมูลทั่วไปหาร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้ Independent
Sample T-test เพื่อเปรียบเทียบกลุ่มอาการเจ็บป่วยจากการทางานในอาคารของพนักงานธนาคารที่
อยู่ในห้างสรรพสินค้าเขตกรุงเทพมหานครชั้นในที่ใช้ระบบปรับอากาศร่วมและแยกกับห้างสรรพสินค้า
ที่ระดับความเชื่อมั่น α= 0.05
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ผลการวิจัย
1.ข้อมูลทั่วไป
โดยภาพรวมกลุ่มพนักงานที่ทาการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.5 เพศชาย ร้อยละ 26.5 โดย
ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 26-30 ปีตาแหน่งหน้าที่การทางานของพนักงานส่วนมากเป็นพนักงาน
บริการลูกค้า พนักงานส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทางานและใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า 8 ชั่วโมงขึ้น
ไป ร้อยละ 66.4
เมื่อทาการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานที่ทางานในธนาคารสาขา
ที่มีระบบปรับอากาศทั้งสองรูปแบบมีข้อมูลพื้นฐานและลักษณะการทางานไม่แตกต่างกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1จานวนและร้อยละของข้อมูลพื้นฐานในกลุ่มตัวอย่าง (N = 113)
ข้อมูล

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 40 ปี
มากกว่า 40 ปี
ตาแหน่งงาน
ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ
พนักงานบริการ
สินเชื่อ
ลักษณะงานใช้คอมพิวเตอร์
ใช้
ไม่ใช้
ใช้คอมพิวเตอร์นาน (ชั่วโมง)
4 ชั่วโมง
5 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
มากกว่า 8 ชั่วโมง

จานวนพนักงาน (ร้อยละ)
ระบบปรับอากาศรวม

ระบบปรับอากาศแยก

27.8
72.2

24.4
75.6

20.8
31.9
30.6
16.7

17.1
39
22
22

9.7
12.5
68.1
9.7

7.3
7.3
78
7.3

100
0

100
0

1.4
6.9
29.2
62.5

2.2
2.2
43.9
51.2
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2. ผลการสารวจการเจ็บป่วยจากการทางาน
จากผลการสารวจการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทางาน พบว่า ในภาพรวม พนักงานส่วน
ใหญ่มีอาการปวดศรีษะ (ร้อยละ 35.7) ระคายเคืองตาแสบตา (ร้อยละ 32.7) เหนื่อยล้า (ร้อยละ27.4)
และอาการอื่นๆ เช่น คัดจมูก เหมือนเป็นหวัด ระคายเคืองคอ หายใจลาบาก วิงเวียนเป็นลม คลื่นไส้
หายใจสั้น และไอจาม ไม่เกิน ร้อยละ 11.5 ดังแสดงในรูปที่ 1อาการนั้นจะหายไปเองเมื่อเสร็จงาน
และออกไปพักผ่อนที่บ้าน ร้อยละ 93.8
อาการเจ็บป่วยของพนักงานทั้งหมด N=113
40

35.7
32.7

35
30

27.4

25
20
15
10
5

อาการเจ็บป่วยต่างๆ

11.5
6.2

7.1

6.2
2.7

2.7

0.9

1.8

0

รูปที่ 1 อาการเจ็บป่วยของพนักงานในห้างสรรพสินค้า
เมื่อทาการเปรียบเทียบอาการเจ็บป่วยจากการทางานในพนักงานธนาคารที่ใช้ระบบระบาย
อากาศรวมและแยกกับห้างสรรพสินค้าพบว่า กลุ่มอาการของพนักงานที่ทางานในสานักงานสาขาทั้ง
สองประเภท มีลักษณะอาการที่คล้ายกันและมีปริมาณพนักงานที่เจ็บป่วยจากอาการดังกล่าวใกล้เคียง
กัน โดยพบอาการปวดศรีษะระคายเคืองตาและเหนื่อยล้ามากที่สุดดังแสดงในตารางที่ 2 และ รูปภาพ
ที่ 2 เมื่อ น ากลุ่ มอาการต่างๆ มาเปรีย บเทีย บกั นทางสถิติ โ ดยแบ่ง ออกเป็ นสองกลุ่ มคื อกลุ่ ม ที่ใ ช้
เครื่องปรับอากาศแบบแยกและรวมกับทางห้างสรรพสินค้า ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่ทางานใน
สานักงานสาขาทั้งสองแบบ มีอาการเจ็บป่วยจากการทางานไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ยกเว้น อาการ
วิงเวียนเป็นลม หายใจสั้น และไอจามที่มีค่าเฉลี่ยของประชากรแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ตาม
ตารางที่ 3
อย่างไรก็ตาม เมื่อพนักงานกลับไปพักผ่อนที่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานที่ทางานใน
ธนาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศร่วมกับห้างสรรพสินค้าหายจากอาการดังกล่าวมากถึงร้อยละ 97.2
ในขณะที่พนักงานทีท่ างานในธนาคารที่มีระบบระบายอากาศแยกหายจากอาการดังกล่าวร้อยละ 87.8
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ตารางที่ 2 ลักษณะกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นของพนักงาน
ข้อมูล
อาการเจ็บป่วย
ปวดศรีษะ
คัดจมูก
อาการเหมือนเป็นหวัด
ระคายเคืองตา/แสบตา
ระคายเคืองคอ/คอแห้ง
หายใจลาบาก
วิงเวียนเป็นลม
เหนื่อยล้า
คลื่นไส้
หายใจสั้น
ไอจาม
เมื่อกลับไปพักผ่อนที่บ้าน
หาย
ไม่หาย

จานวนพนักงาน(ร้อยละ)
สาขาที่ใช้ระบบปรับ
สาขาที่ใช้ระบบปรับ
อากาศรวม
อากาศแยก
38
12.5
6.9
33.3
6.9
2.8
0
25
2.8
0
2.8

31.7
9.8
4.9
31.7
4.9
2.4
7.3
31.7
2.4
2.4
0

97.2
2.8

87.8
12.2

อาการเจ็บป่วยของพนักงานโดยแบ่งตามการใช้ระบบปรับอากาศ
40
35
30
25
20
15
10
5
0

รูปที่ 2 อาการเจ็บป่วยของพนักงานในห้างสรรพสินค้าแบ่งตามระบบปรับอากาศ

แบบแยก
แบบรวม
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางสถิติกลุ่มอาการจากการทางานในระบบแยกและรวมกับ
ห้างสรรพสินค้า
กลุ่มอาการ
ปวดศรีษะ
คัดจมูก ระคายเคืองจมูก
อาการเหมือนเป็นหวัด
ระคายเคืองตาแสบตา
ระคายเคืองคอ
หายใจลาบาก
วิงเวียน เป็นลม
เหนื่อยล้า
คลื่นไส้
หายใจสั้น
ไอ จาม

F

P value

1.949
.780
.770
.126
.770
.046
26.327
2.143
.046
7.440
4.878

.166
.379
.382
.723
.382
.831
.001*
.146
.831
.007*
.029*

*Significant at α = 0.05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการสารวจกลุ่มของพนักงานธนาคารในห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ชั้น ในที่ มี การใช้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศแบบรวมและแยกกับ ห้ างสรรพสิ น ค้ านั้ น ผลการศึก ษาพบว่ า
พนักงานส่วนใหญ่มีอาการปวดศรีษะ ระคายเคืองตาและเหนื่อยล้าซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการใช้
คอมพิวเตอร์และความเครียดจากการนั่งทางานเป็นเวลานาน ส่วนอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดิน
หายใจ เช่น อาการคัดจมูก มีอาการเหมือนเป็นหวัด ระคายเคืองคอ พบมากเป็นอันดับสองซึ่งอาจจะ
เป็นผลมาจากการมีอนุภาคขนาดเล็กจากการนับธนบัตรในขณะรับลูกค้าซึ่งคล้ายกับงานวิจัยของพร
ธิดาที่ศึกษาอาการเจ็บป่วยของพนักงานสานักงานที่มีจานวน 25 ชั้นขึ้นไปในเส้นถนนรั ชดาภิเษกที่มี
การจราจรติดขัดและรายงานว่าอาการแสบจมูกและปวดศรีษะเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานที่ทาการศึกษา (พรธิดา, 2553) นอกจากนี้ นิรัชนันท์ (2553) พบว่า พนักงานเก็บเงินใน
ช่องทางด่วน มีอาการทางด้านระบบการหายใจ ปวดหัวและเครียดมากที่สุด
นอกจากอาการเจ็บป่วยที่พบในพนักงานข้างต้น ผลการศึกษาทั้งสองยังพบความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพอากาศกับอาการเจ็บป่วยของพนักงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ ผู้วิจัยได้พบว่า
พนักงานส่ ว นใหญ่นั้น เมื่อเสร็ จสิ้นจากการทางานในแต่ละวันพนักงานประมาณร้อยละ 93.8 ไม่มี
อาการดังกล่าวหลังจากกลับไปพักผ่อนที่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอาการที่เกิดขึ้นน่าจะผลเป็นจากการ
ทางาน ดังนั้นทางธนาคารควรจะสืบค้นหาสาเหตุที่แน่ชัดของอาการที่เกิดขึ้นในพนักงานดังกล่ าวเช่น
การ การประเมินท่าทางและระยะเวลาในการทางาน ประเมินระดับความเครียด การศึกษาคุณภาพ
อากาศภายในอาคาร เช่น ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารระเหยอินทรีย์ในธนาคาร เพื่อที่จะได้
หาทางแก้ไขให้ตรงจุดต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทากิจกรรมทางกายและความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ทัศนคติและการสนั บ สนุ น ทางสั งคมกับการทากิจกรรมทางกายของนักเรียนมัธ ยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จ านวน 186 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามที่ผู้ วิจั ย สร้ า งขึ้น มีค่าความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.78 วิเคราะห์ ข้ อมูล โดยใช้ ส ถิติค วามถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และหาความสั มพันธ์ของตัว แปรโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธ์
สหพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับ สูง ( X̅ = 9.31,
S.D. = 0.91) มีทัศนคติ การสนับสนุนทางสังคมและการทากิจกรรมทางกายอยู่ในระดับปานกลาง
( X̅ = 40.60, 20.64 และ 21.09 ตามล าดั บ ) ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ พบว่ า ความรู้
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการทากิจกรรมทางกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = -0.20,
p-value = 0.01) การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการทากิจกรรมทางกายอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 (r = 0.65, p-value <0.001) ส่ ว นทั ศ นคติ ไ ม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
การทากิจกรรมทางกาย ดังนั้น สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริม สนับสนุน การทา
กิจกรรมทางกายให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่ม มากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ์ต่อไป
คาสาคัญ : ความรู้ ทัศนคติ การสนับสนุนทางสังคม การทากิจกรรมทางกาย
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study the physical activity and the
relationship between knowledge, attitude, and social support with the physical activity
of students in junior secondary Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal
Patronage Demonstration School. The samples of this research consisted of 186 junior
secondary students. Data were collected by using questionnaire constructed by the
researcher (reliability = 0.78). The data were analyzed by using descriptive statistics,
frequency, percentage, mean, and standard deviation. Pearson’s correlation coefficient
was used to determine the correlation. The results showed that the students had
the knowledge of the physical activity in the good rank (X̅ = 9.31, S.D. = 0.91).
The average of the attitude, social support and practice of physical activity were also
medium (X̅ = 40.60, 20.64, and 21.09) respectively. The knowledge had negative
correlation with the physical activity (r= -0.20, p-value = 0.01), the social support had
positive correlation with the physical activity (r= 0.65, p-value < 0.001), however the
attitude had not correlation with the physical activity .Therefore, school should
provide the knowledge that meet students’ need and conduct activities that promote
more physical activities among junior secondary students.
Keywords: Knowledge, Attitude, Social Support, Physical Activity
บทนา
สถานการณ์ด้านสภาวะสุ ขภาพคนไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ ยนแปลงของ
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้ อม จากการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมแบบก้าว
กระโดดนี้ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ การใช้ชีวิต
มีความเร่งรีบมากขึ้น ทาให้ประชาชนต้องประสบกับความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังหรือโรคไม่ติดต่อที่เกิด
จากการบริ โ ภคอาหารเกิ น ความต้ อ งการของร่ า งกายและขาดการมี กิ จ กรรมทางกาย เช่ น
โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิ ต โรคหลอดเลื อดตีบ โรคกระดูกพรุนในผู้ สู งอายุ (Thai Health,
2011) ซึ่ ง โรคต่ า งๆ เหล่ า นี้ ส ามารถป้ อ งกั น หรื อ ท าให้ ทุ เ ลาลงได้ ด้ ว ยการมี กิ จ กรรมทางกาย
อย่ า งสม่ าเสมอจะเป็ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ป้ อ งกั น โรคและยกระดับ ของสุ ข ภาพให้ ดี ขึ้ น ด้ ว ย
การทางาน การเดิน ทางในชีวิตประจาวัน การทากิจกรรมในเวลาว่างหรือทางานอดิเรก (สนธยา
สีละมาด, 2557)
สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (2555) รายงานว่า ผลของการที่บุคคลมี
การทากิจกรรมทางกายไม่เพียงพอนั้น ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรโลกถึง
3.2 ล้านราย สาหรับประเทศไทย พบว่า การที่ประชาชนทากิจกรรมทางกายไม่เพียงพอนั้นเป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตถึงจานวน 11,129 ราย ในปี 2552 โดยแบ่งเป็นเพศชาย จานวน 4,357 ราย ร้อยละ
1.60 และเพศหญิง จ านวน 6,772 ราย ร้อยละ 3.60 เมื่อพิจารณาในหน่ว ยของภาระโรค พบว่า
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การทากิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับ 8 ของประชากรหญิง และอันดับ
9 ของประชากรชาย สอดคล้องกับผลการศึกษาของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่
พบว่า กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีแนวโน้มอ้วนลงพุงมากขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่ ใช้เวลาอยู่หน้าจอ
โทรทัศน์ 6 ชั่วโมงต่อวัน และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งอื่น ๆ เช่น นั่งในเวลาเรียน และเล่นเกมนอกเวลาเรียน คุย
โทรศัพท์หรือแชท เล่นอินเทอร์เน็ต รวม 13.50 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่ทากิจกรรมทางกายรวมทุกประเภท
เพียง 2 ชั่วโมงต่อวัน เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมก้มหน้าทาให้ นักเรียนขยับตัวน้อยลง (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558)
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทากิจกรรม
ทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ปัจจัย โดยใช้กรอบแนวคิดการส่งเสริม
สุขภาพของ Pender (1987) ประกอบไปด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ดัชนีมวล
กาย ปัจจัยด้านความคิดและความรู้สึกที่เฉพาะกับพฤติกรรม เช่น ความรู้ ทัศนคติ การสนับสนุนทางสังคม
และปัจจัยทางด้านผลลัพธ์ของพฤติกรรม ได้แก่ การทากิจกรรมทางกาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการทา
กิจกรรมทางกายของนั กเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งสิ้ น ด้วยเหตุนี้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการสนับสนุนทางสังคมกับการทากิจกรรมทางกายของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจนาไปวางแผน
ปรับปรุง สร้างเสริมโครงการส่งเสริมสุขภาพให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทากิจกรรมทางกาย เพื่อ
เป็นการส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์และแข็งแรง สามารถเติบโตเป็นกาลังหลักในการพัฒนาองค์กรและ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ การสนับสนุนทางสั งคมและการทากิจกรรมทางกายของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการสนับสนุนทางสังคมกับการทากิจกรรม
ทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สมมติฐานการวิจัย
ความรู้ ทัศนคติ และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการทากิจกรรม ทางกาย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
วิธีการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Study)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 357 คน คานวณ
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ขนาดตัวอย่าง โดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์เกน (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดตัวอย่าง จานวน 186 คน นามาทาการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนตามจานวนนักศึกษาแต่ละห้องเรียนในแต่ละระดับชั้นจนได้
ครบเท่าจานวนขนาดตัวอย่างที่กาหนดไว้
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 5
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะประชากร เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบและปลายเปิด ได้แก่ เพศ อายุ
น้าหนัก ส่วนสูง และระดับชั้น จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการทากิจกรรมทางกาย เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเพียงคาตอบ
เดียว จานวน 10 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ถูก ได้ 1 คะแนน และผิด ได้ 0 คะแนน
ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการทากิจกรรมทางกาย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จานวน 10 ข้อ โดยมี
คาถามเชิงบวก 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, ข้อ 5, ข้อ 6, ข้อ 8 และข้อ 10 และคาถามเชิงลบ 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, ข้อ
3, ข้อ 4, ข้อ 7 และข้อ 9
ส่วนที่ 4 การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับการทากิจกรรมทางกาย เนื้อหาครอบคลุมการได้รับการ
สนับสนุนจาก พ่อแม่ ครู และเพื่อน โดยลักษณะแบบสอบถามประเมินความถี่ของการปฏิบัติ 4 ระดับ คือ
ได้รับประจา ได้รับบ่อยครั้ง ได้รับบางครั้ง และไม่ได้รับเลย จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 5 การทากิจกรรมทางกาย โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นประเมินความถี่ของการปฏิบัติ
4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง และไม่ปฏิบัติเลย จานวน 8 ข้อ
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน พิจารณาความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity Index; CVI) ได้ค่าความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.88 แล้วนาแบบสอบถามไปทาการทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha) ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.78
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าเร็ จรู ปทางสถิ ติ โดยใช้ สถิ ติ เชิ งพรรณนา
(Descriptive statistics) ได้ แก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้ สถิ ติ เชิ งอนุ มาน หา
ความสั มพั นธ์ โดยสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ ของเพี ยร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) กาหนดระดับนัยสาคัญที่ 0.05
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ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยครัง้ นี้ ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 44.6 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.4 มีอายุ 11 – 13 ปี ร้อยละ
51.1 และอายุ 14 – 15 ปี ร้อยละ 48.9 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 38.2 รองลงมาคือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 32.3 และ 29.5 ตามลาดับ มีดัชนีมวลกายอยู่ใน
ระดับน้าหนักน้อยกว่าปกติ ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ มีน้าหนักปกติและน้าหนักเกิน ร้อยละ 34.4 และ
22.6 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการทากิจกรรมทางกายอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 84.40
(X̅ = 9.31, S.D. = 0.91) มีทัศนคติเกี่ยวกับการทากิจกรรมทางกายอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 64.50
(X̅ = 40.60, S.D. = 4.04) และการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ
44.10 (X̅ = 20.64, S.D. = 4.15) ดังแสดงในตารางที่ 2
3. กลุ่มตัวอย่างมีการทากิจกรรมทางกายอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.80 (X̅ = 21.09, S.D.
= 4.09) ดังแสดงในตารางที่ 3
4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการทากิจกรรมทางกาย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = -0.20, p = 0.01) และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ทากิจกรรมทางกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = 0.65, p < 0.001) ส่วนทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ทากิจกรรมทางกาย ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามคุณลักษณะประชากร (n = 186)
คุณลักษณะประชากร

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

83
103

44.6
55.4

11 - 13 ปี
14 - 15 ปี

95
91

51.1
48.9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
71
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
55
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
60
2
ดัชนีมวลกาย (kg/m )
น้าหนักน้อย (< 18.50 kg/m2)
80
2
น้าหนักปกติ (18.50 - 22.90 kg/m )
64
2
น้าหนักเกิน (≥ 23.00 kg/m )
42
X̅ = 20.38 S.D. = 4.31 Min = 13.06 Max = 34.48

38.2
29.5
32.3

เพศ
อายุ (ปี)

X̅ = 13.38 S.D. = 1.09 Min = 11.00 Max = 15.00
ระดับชั้น

43.0
34.4
22.6
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ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความรู้
ทัศนคติ และการสนับสนุนทางสังคม (n = 186)
จานวน (ร้อยละ)
ตัวแปร

สูง

ปานกลาง
18 (9.70)

̅
X

S.D.

9.31

0.91

ต่า

- ความรู้ (คะแนนเต็ม = 10)

157 (84.40)

11 (5.90)

- ทัศนคติ (คะแนนเต็ม = 50)

47 (25.30)

120 (64.50) 19 (10.20) 40.60

4.04

- การสนับสนุนทางสังคม
(คะแนนเต็ม = 32)

33 (17.70)

82 (44.10)

4.15

71 (38.20) 20.64

ตารางที่ 3 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทากิจกรรมทางกาย (n = 186)
จานวน (ร้อยละ)
̅
X

ตัวแปร
การทากิจกรรมทางกาย

สูง
40 (21.50)

ปานกลาง

ต่า

113 (60.80) 33 (17.70) 21.09

S.D.
4.09

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการสนับสนุนทางสังคมกับการทากิจกรรม
ทางกาย (n = 186)
ตัวแปร
- ความรู้
- ทัศนคติ
- การสนับสนุนทางสังคม
*p-value0.05

พฤติกรรมการออกกาลังกาย
R
P-value
-0.20
0.01*
0.09
0.21
0.65
0.000*
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สรุป
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นเพศชาย ร้อยละ 44.6 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.4 มีอายุ 11 – 13 ปี ร้อยละ 51.1
และอายุ 14 – 15 ปี ร้อยละ 48.9 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 38.2 รองลงมาคือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 32.3 และ 29.5 ตามลาดับ มีดัชนีมวลกาย
อยู่ในระดับน้าหนักน้อยกว่าปกติ ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ มีน้าหนักปกติและน้าหนักเกิน ร้อยละ
34.4 และ 22.6 ตามล าดับ กลุ่มตัว อย่างส่ว นใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการทากิจกรรมทางกายอยู่ ใน
ระดับสูง ร้อยละ 84.40 มีทัศนคติเกี่ยวกับการทากิจกรรมทางกาย การสนับสนุนทางสังคมและการทา
กิจกรรมทางกายอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.50, 44.10 และ 60.80 ตามลาดับ ผลการ
วิเ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ พบว่ า ความรู้ มี ค วามสั ม พั นธ์ เ ชิ ง ลบกั บ การทากิ จ กรรมทางกายอย่ า งมี
นัย ส าคัญทางสถิติ (r = -0.20, p = 0.01) และการสนับสนุนทางสั งคมมีความสั มพันธ์ เชิงบวกกับ
การท ากิ จ กรรมทางกายอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (r = 0.65, p < 0.001) ส่ ว นทั ศ นคติ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กับการทากิจกรรมทางกาย
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารท ากิ จ กรรมทางกายอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง ร้ อยละ 60.80 สอดคล้ องกับการศึกษาของ วัช รินทร์ ภูบุญอิ่ม (2552) ที่ทาการศึกษา
พฤติกรรมการออกกาลังกายของนักเรียน โรงเรียนสาธิตสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีพฤติกรรมการออกกาลังกายโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และการศึกษาของมาริสา เกตุขาวและคณะ (2554) ที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้ น โรงเรี ย นสาธิต ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ ยัง ออกก าลั งกายไม่ส ม่าเสมอ รวมทั้ ง
การศึกษาของสุดกัญญา ปานเจริญ และปริทรรศน์ วันจันทร์ (2550) ที่พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค์มีพฤติกรรมการออกกาลังกายอยู่ในระดั บปานกลาง ทั้งนี้สามารถอธิบาย
ได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะทุ่มเทกับการเรียนเพื่อสอบเข้าในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทาให้ไม่ค่อยมีเวลาทา
กิจกรรมทางกาย และอาจเป็นเพราะความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้นักเรียนหันไปให้
ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้มากในขณะที่ให้ความสนใจกับการทากิจกรรมทางกายน้อย
ความรู้เกี่ยวกับการทากิจกรรมทางกายมีความสั มพันธ์ เชิงลบกับการทากิจกรรมทางกาย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = -0.20, p = 0.01) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับการศึกษา
ของสุ ด กั ญ ญา ปานเจริ ญ และปริ ท รรศน์ วั น จั น ทร์ (2550) ที่ พ บว่ า การรั บ รู้ อุ ป สรรคของการ
ออกกาลังกายมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ และสมนึก แก้ววิไล (2552) ที่พบว่า ความรู้ด้านการออกกาลังกายไม่ได้ทา
ให้ พฤติกรรมสร้างเสริมสุ ขภาพของนิสิ ตนักศึกษาเพิ่มขึ้น และการศึกษาของชโลธร เสี ยงใสและ
สุ จิ ต รา สุ ค นธทรั พ ย์ (2558) ที่ พ บว่ า ถ้ า นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมทางกายมาก
มีกิจกรรมทางกายน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจนไม่มีเวลาทา
กิจ กรรมทางกาย และการทากิจ กรรมทางกายจะส่ งผลให้ เกิดเหงื่อ ทาให้ เหนื่อย ทาให้ มีกลิ่นตัว
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เป็นต้น รวมทั้งสถานศึกษามุ่งให้ความสาคัญในเรื่องหลักสูตรเกี่ยวกับกีฬาหรือกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพน้อย เพราะมุ่งหวังให้เป็นผู้นาด้านความรู้
การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการทากิจกรรมทางกาย สอดคล้องกับ
การศึกษาของสุดกัญญา ปานเจริญ และปริทรรศน์ วันจันทร์ (2550) ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
ด้า นการออกกาลั ง กายมีค วามสั ม พัน ธ์ ทางบวกกั บพฤติ กรรมการออกกาลั ง กายของนั ก เรี ยนชั้ น
มัธ ยมศึกษาอย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับการศึกษาของ เฉลิ มพล สุ ทธจรรยา (2549)
ที่พบว่า แรงสนั บสนุ นจากสังคมในการสร้างเสริมสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติ กรรมสร้างเสริม
สุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ มัสสุโมโต และทาเคนากะ (2004) ที่พบว่า แรงจูงใจและแรง
กระตุ้นมีส่วนในการสร้างกาลังใจให้ นักเรียนนักศึกษามีกิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามที่
ได้รั บแรงกระตุ้น นั้ นๆ และสอดคล้ องกับ แบบจาลองการส่ งเสริมสุ ขภาพของเพนเดอร์ (Pender,
1987) ทีก่ ล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมเป็นการเรียนรู้
ของบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมความเชื่อหรือทัศนคติของบุคคลอื่น ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพ ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า ครอบครัวถือเป็นสถาบันทางสังคมที่สาคัญที่สุดในการขัดเกลา
พฤติกรรมต่างๆ ของวัยรุ่น ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการทากิจกรรมทางกายด้วย รวมทั้งการได้รับอิทธิพล
จากการสนับสนุนจากครู และเพื่อน ที่มีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักเรียนในขณะที่กาลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ความรู้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การท ากิ จ กรรมทางกาย ดั ง นั้ น
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญกับ การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทา
กิจ กรรมทางกายแก่ นั กเรี ย นชั้ น มัธ ยมศึก ษาตอนต้น เพื่ อให้ นั กเรี ยนเห็ นประโยชน์และมีก ารท า
กิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้เกิดความแข็งแรงของร่างกาย มีสุขภาพที่ดี ลดโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคต่าง ๆ ได้
2. จากผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการทากิจกรรมทางกาย
ดังนั้น ครู ผู้ปกครอง และเพื่อนนักเรียน ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีการทากิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการทากิจกรรมทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการทากิจกรรมทาง
กายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้มีการทากิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น
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ขอขอบพระคุณ ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ กรรมการและเลขานุการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ ที่ ให้ การสนั บสนุ นในการท าวิ จั ยครั้ งนี้
ขอขอบพระคุณท่านผู้อานวยการและครูอนามัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ดาเนินการวิจัย และขอขอบคุณนักเรียนมัธยมตอนต้นที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการทาวิจัยเป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะเครียดของผู้สูงอายุ ในตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จานวน
220 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เก็บแบบสอบถามในช่วงวันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2559 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 89.5 ซึ่ง ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดของผู้สูงอายุ ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม และการเข้าร่วม
กิ จ กรรมทางสั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะเครี ย ดของผู้ สู ง อายุ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (pvalue<0.05) ผลจากการศึกษานี้สามารถนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาภาวะ
เครียดในชีวิตของผู้สูงอายุ โดยเพิ่มเรื่องแรงสนับสนุนทางสังคมและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
เพื่อทาให้ผู้สูงอายุมีการปรับตัวและมีการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ: ความเครียด ผู้สูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ABSTRACT
This study was a cross sectional survey research aimed to determine the
factors relations with the stress of the elderly in Takhro sub-district, Phisalee district,
Nakhon Sawan province. Two hundred and twenty elders were selected by sample
random sampling technique. Data were collected by self administered questionnaire
during 1th September to 30th September, 2016. Descriptive statistic, Chi-Square and
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Pearson's Correlation Coefficient were used for data analysis. The results found 89.5%
of the elders had high level of stress. Factors associated with the stress of the elderly
(p-value<0.05) were life preparing for social support and participation in social events.
The findings from this study can be used as a guide for stress in the elderly planning
by enhance the social support and participation in social events. These could make
the elders properly adapt themselves and had good life quality.
Keywords: Stress, Elderly, Social Support, Participation in Social Events
บทนา
สังคมโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร และก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุเนื่องมาจาก ประชากรมีการเกิดน้อยลงและอายุยืนมากขึ้น ทาให้ประชากรทั่วโลกจะมีอายุ
เฉลี่ยยืนยาวขึ้นอย่างน้อย 9 ปี และประชากรทั่วโลกที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะมีจานวน 2 พันกว่าล้านคน
คิดเป็นสัดส่วนได้ 1 ใน 5 หรือร้อยละ 20.0 ของประชากรทั้งโลก ซึ่งพบได้ในเกือบทุกประเทศแถบ
ยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลี เยอรมัน อังกฤษ และสแกนดิเนเวีย รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่น ที่เป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2010 และจากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ พบว่า ในปี 2047
จะเป็นครั้งแรกของโลกที่จานวนประชากรอายุ 60 ปี จะมีมากกว่าจานวนประชากรเด็ก นอกจากนี้
จากการคาดการณ์จ านวนประชากรผู้ สูงอายุในปี 2050 ในกลุ่ มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พบว่า ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่จะมีจานวนประชากรผู้ สู งอายุมากเป็นอันดับที่ 2 คือ รองจาก
ประเทศสิงคโปร์ จากการสารวจจานวนผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่าได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัย” มาตั้งแต่
ปี 2548 เมื่อสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) สูงถึงร้อยละ 10.0 ของประชากรทั้งหมด และ
ประเทศไทยกาลั งจะกลายเป็ นสังคมสู งวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี 2564 หรือในอีกเพียง 7 ปีข้างหน้า
เพราะคาดว่าจะประชากรสูงอายุมีมากถึงร้อยละ 20.0 และคาดว่าจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดใน
อีกไม่ถึง 20 ปี ข้างหน้านี้ เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสั ดส่ วนถึงร้อยละ 28.0 ของประชากร
ทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2557)
ประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจาก
การพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม
รูปแบบวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการรับเอารูปแบบการดาเนินชีวิตและวัฒนธรรม
ต่างชาติมาเป็นค่านิยม การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ เกิดโรคที่มีผลมาจากพฤติกรรมสังคมหรือโรคไม่ติดต่อ
มากขึ้นในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จานวนมากมีการปรับตัวไม่ทันจนส่งให้เกิดความเครียด
(วิภาพร สิทธิสาตร์ และสุชาดา สวนนุ่ม, 2550)
ความเครียดเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตชนิดหนึ่งและเกิดขึ้นได้ทุกคนและย่อมต้องเคยผ่าน
ความเครียดมาไม่มากก็น้อย ส่งผลให้สภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจเสียไป เมื่อเกิดความเครียด
บุคคลจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดและทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ รวมทั้งด้านพฤติกรรม (ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ , 2556) ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มี
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การเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอย และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องประสบปัญหาต่างๆ หากผู้สูงอายุไม่สามารถจัดการกับ
ปัญหาความเครียดได้ ก็ย่อมส่งผลต่อสภาวะสุขภาพ (วิภาพร สิทธิสาตร์ และสุชาดา สวนนุ่ม , 2550)
ที่สาคัญผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 40.0 มี โรคประจาตัว ตัวอย่างน้อย 1 โรคและยิ่งมีอายุสูงขึ้นอัตรา
การเกิดโรคมากกว่าหนึ่งโรคจะสูงมากขึ้น ในส่วนของสุขภาพจิต พบว่าภาพรวมของผู้ป่วยโรคจิต
พบว่าภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราผู้ป่วยภาพรวมสูงที่สุด ในส่วนของโรควิตกกังวล
ก็พบว่าแนวโน้มเช่นเดียวกันคือมีอัตราผู้ป่วยด้วยโรควิตกกังวลสูงกว่าภาคอื่นๆ (นิติกร ภู่สุวรรณ,
2556)
จากการสารวจจานวนประชากรของผู้สูงอายุในจังหวัดนครสวรรค์พบว่า มีผู้สูงอายุ ที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปี จานวน 195,458 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ของประชากรทั้งหมด เป็นผู้สูงอายุเพศชาย
จานวน 87,353 คน ผู้สูงอายุเพศหญิงจานวน 108,105 คน (สานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์, 2557)
นับว่ามีประชากรผู้สูงอายุอยู่ในอันดับที่ 5 ของภาค (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) และพบว่ามีอัตรา
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุมชนตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอีกหนึ่ง
ชุมชนที่จัดอยู่ในสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่นอกเขตเทศบาล บางส่วนอาศัยอยู่กับลูกหลานหรือมีที่ดูแล
และอีกจานวนหนึ่งที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลาพัง ขาดผู้ดูแล รวมถึงมีปัญหาสุขภาพทางกายร่วมด้วย เช่น
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานหรือโรคเรื้อรังอื่นๆ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุดังกล่าวเกิดความเครียด
จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดของผู้สูงอายุในชุมชน
ตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้แนวคิดด้านความเครียดของลาซารัส (Lazarus
& Folkman, 1984) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเป็นข้อมู ลพื้นฐานใน
การวางแผนส่งเสริมสุขภาพ การจัดการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีความเครียดได้อย่างเหมาะสม อัน
จะทาให้ผู้สูงอายุมีสภาพจิตที่ดี และดาเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาสถานการณ์ความเครียดและปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับภาวะเครียดในผู้สูงอายุตาบล
ตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ ภ าวะเครี ย ดในผู้ สู ง อายุ ต าบลตะคร้ อ อ าเภอไพศาลี จั ง หวั ด
นครสวรรค์
2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้
โรคประจาตัว และความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันที่ส่งผลต่อภาวะเครียดในผู้สูงอายุตาบล
ตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคม
และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่ส่งผลต่อภาวะเครียดในผู้สูงอายุ ตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์
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วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือกลุ่ม ผู้สูงอายุที่มาอายุ ที่มีอายุ ( 60 ขึ้นไป ) ในตาบลตะคร้อ
อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ในตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัด
2. แหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้นามาดัดแปลงจาก
การที่ได้ศึกษาค้นคว้ารายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องบางส่วน เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและปรับปรุงในการ
สร้างเครื่องมือ โดยให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมประชากรในพื้นที่ที่ศึกษาประกอบด้วย 7 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานะ
เศรษฐกิจ ภาระหนี้สิน สิทธิในการรักษาพยาบาล โรคประจาตัว ข้อคาถามเป็นแบบเลือกตอบ และ
เติมข้อความ
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยประยุกต์
มาจากแบบสัมภาษณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพของ สมคิด สีหสิทธิ์ และบารุง ขันสิกร ข้อ คือ ข้อ
คาถามเกี่ยวกับระยะทาง การเดินทาง ความสะดวกสบาย และ สิทธิในการเข้ารับบริการสุขภาพ ข้อ
คาถามเป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความ
ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัวโดยผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบวัด
สัมพันธภาพครอบครัวของสุธรรม นันทมงคลชัยและคณะเป็นแบบวัดมาตราส่วน ( Rating scale ) 4
ระดับ คือ เป็ น ประจ า บางครั้ ง นานๆครั้งและไม่ เคยเลย ลั ก ษณะคาถามเป็นแบบให้ เลื อกตอบ
หน้าข้อความที่เป็นจริง
ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์ความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวัน ดัชนีบาร์เธล เอดีแอล
(Barthel ADL index) การจ าแนกกลุ่ มผู้ สู งอายุเ พื่อ ให้ เ หมาะสมกับ การดาเนินงานดูแลส่ งเสริ ม
สุขภาพผู้สู งอายุร ะยะยาวครอบคลุมกลุ่ มเป้าหมายตามกลุ่ มศักยภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประยุกต์จากเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจาวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index)
ส่วนที่ 5 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมที่ ผู้วิจัยผู้วิจัยประยุกต์มา
จากของจุริยาง แอกทอง โดยลักษณะคาถามแบบประเมินค่า ( Rating scales ) คาถามเป็นแบบให้
เลือกตอบหน้าข้อความที่เป็นจริง
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ส่วนที่ 6 แบบสั มภาษณ์การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยได้นามา
ดัดแปลงจากการทบทวนวรรณกรรมของนางจุริยาง แอกทอง โดยลักษณะคาถามเป็นแบบประเมิน
ค่า (Rating Scales) คาถามเป็นแบบให้เลือกตอบหน้าข้อความที่เป็นจริง
ส่วนที่ 7 แบบสัมภาษณ์ความเครียดของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้นาแบบวัดความเครียดของกรรม
สุขภาพจิต เป็นแบบวัดมาตราส่วน (Rating Scale) 4 ระดับ คือ เป็นประจา เป็นบ่อย เป็นครั้งคราว
ไม่เคยเลย ลักษณะคาถามเป็นแบบให้เลือกตอบหน้าข้อความที่เป็นจริง
4. สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.สถิติก ารทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Test) เพื่อวิเ คราะห์ ห าความสั มพัน ธ์ระหว่า ง
ข้อมูลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะครอบครัว ผู้ให้การดูแลในการ
ทากิจวัตรประจาวันกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดในผู้สูงอายุ
2. สถิ ติ ส หพั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้แก่ รายได้ สมาชิกในครอบครัว การเข้าถึงบริการสุขภาพ สัมพันธภาพ
ในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคม การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะเครียดในผู้สูงอายุ
5. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญต่อจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังนั้นก่อนเริ่มขั้นตอนการ
เก็บ โดยการจั ดทาเอกสารแจ้ งวัตถุประสงค์การวิจัยและการดาเนินการเก็บข้อมูล ด้ว ยตนเอง มี
วัตถุประสงค์ใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไว้เป็นความลับ และไม่
นาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างมาเปิดเผยหรือนาเสนอผลการวิจัยเป็นรายบุคคล และหลังเสร็จสิ้นการวิจัยผู้วิจัย
จะทาการทาลายข้อมูลด้วยเครื่องทาลายเอกสาร
ผลการวิจัย
ลักษณะของข้อมูลทั่วไป
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 60 ถึง 69 ปี ร้อยละ (78.6) เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ (67.7) มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ (55.5) ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อย
ละ (94.1) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ (85.9) มีรายได้น้อยกว่า 5001 บาท ร้อยละ (61.8) มี
สถานะภาพทางเศรษฐกิจไม่พอใช้และไม่เหลือเก็บ (รายจ่ายมากกว่ารายรับ) ร้อยละ (47.7) มีภาระ
หนี้สิน ร้อยละ (50.7) มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ (100.0) มีโรคประจาตัว ร้อยละ
(75.0) มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว ร้อยละ (70.5)
ความเครียดของผู้สูงอายุ ของตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
สถานการณ์ ความเครี ยดของผู้ สู งอายุ ของตาบลตะคร้อ พบว่า ผู้สู งอายุ ส่ว นใหญ่ มีระดับ
ความเครียดอยู่ในระดับเครียดมาก ร้อยละ 89.5 รองลงมาคือระดับความเครียดอยู่ในระดับเครียดสูง
กว่าปกติเล็กน้อย ร้อยละ 5.5 ร้อยละ 4.5 มีระดับความเครียดอยู่ในระดับ เครียดปานกลาง และมี
เพียง ร้อยละ 0.5 ที่มีระดับความเครียดอยู่ในระดับความปกติ/ไม่เครียด
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ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับภาวะเครียดในผู้สูงอายุตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อพิจารณาปัจจัยโดยการวิเคราะห์แบบไคสแควร์ พบว่า อายุ อาชีพ ลักษณะครอบครัวที่
อยู่อาศัย ผู้ดูแลในการทากิจวัตรประจาวัน มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดในผู้สูงอายุตาบลตะคร้อ
และเมื่อวิเคราะห์หาค่าประสิทธิ์สหพันธ์ของเพียรสัน พบว่า การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม (r =
0.185) และการเข้าร่ ว มกิจ กรรมทางสั งคม (r = 0.206) มีความสั มพันธ์ทางลบกับภาวะเครียดใน
ผู้สูงอายุตาบลตะคร้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สถานการณ์ความเครียดของผู้สูงอายุของตาบลตะคร้อมีระดับความเครียดอยู่ในระดับเครียด
มาก ร้อยละ 89.5 รองลงมาคือระดับความเครียดอยู่ในระดับ เครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย ร้อยละ 5.5
ร้ อยละ 4.5 มี ร ะดั บ ความเครี ย ดอยู่ ในระดับ เครี ยดปานกลาง และมี เพีย ง ร้ อยละ 0.5 ที่มีร ะดั บ
ความเครียดอยู่ในระดับความปกติ/ไม่เครียด สอดคล้องกับการศึกษาของนิติกร ภู่สุวรรณ (2556) ที่
พบว่า ความเครียดในผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 64.8 และเมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้านที่
ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับภาวะเครียดในผู้สูงอายุตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
พบว่า
อายุ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ภาวะเครีย ดของผู้ สู งอายุ โดยผู้ สู งอายุ 60-69 ปี มี ความเครี ย ด
มากกว่า คิดเป็นร้อยละ 78.6 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ 70-79 ปี และผู้สูงอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ซึ่งมี
ความเครียด คิดเป็นร้อยละ 13.2 และร้อยละ 7.7 ตามลาดับ อภิปรายได้ว่า เนื่องจากผู้สูงอายุ 60-69
ปี เป็นผู้สูงอายุวัยต้น หรือตอนต้นที่ยังพอมีพลัง ช่วยเหลือตนเองได้แต่ไม่สะดวกเท่าช่วงวัยหนุ่ ม วัย
ทางาน หรืออาจจะยังไม่สามารถปรับตัวและทาใจรับไม่ได้กับการเข้าสู่สังคมวัยสูงอายุ จึงส่งผลทาให้
เกิดภาวะเครี ยดซึ่งแตกต่างกับ การศึกษาของนิติกร ภู่สุว รรณ (2556) ที่พบว่าอายุ ต่างกันมีระดับ
ความเครียดไม่แตกต่างกัน
อาชีพมีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีภาวะ
เครียดมากกว่า ร้อยละ 46.8 อธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายในทาง
ที่เสื่อมถอยลง ทาให้สามารถประกอบอาชีพได้น้อยลง หรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้เลย จึงส่งผล
ให้ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพมีภาวะเครียดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรสา ใยยอง และพีรพันธ์
ลือบุญธวัชชัย (2554) ที่พบว่า การไม่ได้ประกอบอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความเครียด และเกิดภาวะ
ซึมเศร้าได้ในผู้สูงอายุ
ลักษณะครอบครั วที่อยู่ อาศัยมีความสั มพันธ์กับภาวะเครียดของผู้ สู งอายุ โดยผู้ สู งอายุ มี
ลักษณะครอบครัว ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว (ประกอบด้วย ตัวท่าน คู่สมรส บุตร) มี
ความเครียดมากกว่า ร้อยละ 70.5 เมื่อเทียบกับ ลักษณะครอบครัวขยาย (ประกอบด้วย ตั วท่าน คู่
สมรส บุตร ญาติพี่น้อง) และที่อาศัยอยู่เพียงคนเดียวซึ่งมีภาวะเครียด ร้อยละ 24.1 และร้อยละ 5.0
ตามลาดับ อภิปรายได้ว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดี่ยว เมื่อประสบปัญหาอาจต้องปรึกษาคู่
สมรส บุ ต ร ซึ่ ง บางครั้ ง เมื่ อ ความคิ ด เห็ น ไม่ ต รงกั น หรื อ มี ป ากเสี ย งกั น จึ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ สู ง อายุ เ กิ ด
ความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ของอรสา ใยยอง และพีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย (2554) พบว่า
ลักษณะครอบครัวที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับความเครียด และเกิดภาวะซึมเศร้าได้ในผู้สูงอายุ
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ผู้ดูแลในการทากิจวัตรประจาวัน พบว่า ดูแลในการทากิจวัตรประจาวันมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะเครียดของผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลมีภาวะเครียด ร้อยละ 95.5 ซึ่งมากกว่าผู้สูงอายุที่มี
ผู้ดูแล ร้อยละ 4.1 อภิปรายได้ว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลในการทากิจวัตรประจาวันจะทาอะไรก็ลาบาก
ประกอบในวัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อมถอยทางด้านร่างกายส่งให้การดาเนินชีวิตประจาวันไม่
สะดวกมากนัก เช่น การทาอาหารรับประทานเอง การเข้าห้องน้า จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกถูกทอดทิ้ง
ให้เผชิญปัญหาอยู่เพียงคนเดียว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ของนภา พวงรอด (2558) ที่พบว่าผู้ดูแล
ในชีวิตประจาวันมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะเครียดของผู้สูงอายุ อาจเป็นเพราะว่า
การที่ผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือบุคคลอื่นในสังคม และไม่
มีการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ไม่มีการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมที่ดีซึ่งกันและกันย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุ
เกิดภาวะเครียด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ของสายนาท พลไชโย ที่พบว่าการได้รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์กับภาวะเครียด เช่นเดียวกับการศึกษาของ รุจิรางค์ แอกทอง (2549) พบว่าแรง
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะเครียดของผู้สูงอายุ อภิปรายได้
ว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น ไม่ได้ไปเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรม ไม่ได้ไปเที่ยวดู
การละเล่นในงานรื่นเริง งานประเพณีต่างๆ ไม่ได้ทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทาให้ไม่เกิดความ
ผ่อนคลาย จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะเครียด แต่การศึกษาของ รุจิรางค์ แอกทอง (2549) พบว่าแรง
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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บทคัดย่อ
โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญญาทางสาธารณสุขที่สาคัญในปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีอัตราผู้ป่วย
เพิ่มมากขึ้นทุกปี การวิจั ย นี้ เป็ น การศึกษาเชิง พรรณนา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาระดับความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในชุมชนตาบลหัวไผ่ อาเภอ
มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 300 ราย ทาการสุ่มเลือกแบบจับสลาก
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ
55.0 มีช่วงอายุ 26–30 ปี ร้อยละ 25.0 มีสถานภาพสมรสร้อยละ 55.3 มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์
ปกติร้ อ ยละ 64.3 ส่ ว นมากมีร ะดับการศึกษามัธ ยมศึกษาตอนปลายหรื อเทีย บเท่าร้ อยละ 29.7
ครอบครัวมีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาทร้อยละ 54.3 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย
ร้อยละ 25.0 มีระดับความรู้ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในระดับปานกลาง ร้อยละ 53.0 ระดับ
ทัศนคติปานกลาง (ร้อยละ 75.0) และมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับปาน
กลาง (ร้อยละ 79.0) ดังนั้นจึงควรเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อที่จะได้มีทัศนคติที่ดีและนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ให้ห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงให้ดียิ่งขึ้นไป
คาสาคัญ : การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม
ABSTRACT
Nowadays, hypertension has become the important problem which
increasing incidence rate in every year. This descriptive study aim to determine
knowledge, attitude, and behaviors of hypertension prevention of people in Hupai sub
– district, Maharat district Ayuttaya province. 300 sample sizes were selected by simple

62

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

random sampling and collected data using questionnaire. The results showed that the
major characteristics of the samples were female (5 5 . 0 percent), in the age range of
26 to 30 years old (25.0 percent). 55.3 percent were married and the education level
of most of them was high school education (2 9 . 7 percent). Most of them had body
mass index 64.3 percent and the family income was 5,001-10,000 baht per month (54.3
percent). 54.3 percent of samples were business owner. The knowledge about
hypertension prevention was largely moderate (5 3 . 0 percent). The attitudes about
hypertension prevention of most of them were moderate (75.0 percent), followed by
hypertension prevention behavior of the samples was moderate (79.0 percent). Hence,
prevention of hypertension knowledge should be performed in people to promote
theirs appropriate attitude, and elevate the good behaviors as well.
Keywords: Hypertension Prevention, Knowledge, Attitudes, Hypertension, Behavior
บทนา
ความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุขและนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมาก
ขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทางเทคโนโลยี การแข่งขันใน
การทางานรวมถึงการใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ประชาชน ที่อาศัยอยู่ใน
สังคมดังกล่ าวอาจจะต้องประสบปัญหาในการปรับตัว ให้ทั นต่อการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้ อม
รอบๆตัว ทั้งการใช้ชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งอาจจะนาไปสู่ภาวะเครียดอันเป็นหนึ่ง ซึ่งเป็น
สาเหตุสาคัญของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง (สุธีรา ฮุ่นตระกูล และและ วิไลพรรณ สมบุญตนนท์ ,
2555) โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่มีระดับความดันโลหิตสูงมีค่าตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท
ขึ้นไป ผู้คนจานวนมากมีภาวะความดันโลหิตสูงโดยไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะนี้ เนื่องจากเป็นโรคที่ไ ม่
ปรากฏอาการที่ชัดเจนในช่วงระยะแรกแต่เมื่อปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้รับการดูแลรักษา แรงดัน
หลอดเลือดที่สูงจะทาลายผนังหลอดเลือดและอวัยวะที่ สาคัญในร่างกาย (ธาริณี พังจุนันท์ และคณะ,
2556) โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีอันตรายเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่ทาให้เกิดการเสียชีวิต
ได้แก่ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เส้น เลื อดในสมองแตก ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตาบาลหั วไผ่ อาเภอ
มหาราช จั งหวัดพระนครศรี อยุธ ยา ส่ว นใหญ่ประกอบธุรกิจของตนเองและเป็นลูกจ้างในองค์กร
เอกชนส่ ง ผลให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ นี้ มี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ที่ เ ร่ ง รี บ และมี ส ภาพแวดล้ อ ม ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครียด อีกทั้งการขาดการดูแลตนเองในเรื่องของการรับประทานอาหารและการออกกาลังกาย
ซึ่งอาจนาไปสู่ความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่องความรู้ทัศนคติ
และ พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนใน ชุมชนตาบลหัวไผ่ อาเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยาเพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ไปใช้เป็น แนวทางในการส่งเสริม
ป้องกันการเกิดความดันโลหิตสูงในประชาชนสืบต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกัน โรคความดันโลหิตสูงของ
ประชาชนในชุมชนตาบลหัวไผ่ อาเภอ มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study design) ในประชาชนที่
อาศัยอยู่ในชุมชนตาบลหัวไผ่ อาเภอ มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด 989 คน จากการ
คานวณขนาดตัวอย่างได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ซึ่งเป็นประชาชนอายุ 25 ปีขึ้นไปทั้งเพศหญิง
และชาย โดยทาการสุ่มอย่างง่าย ใช้วิธีการจับสลาก เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบไป
ด้วย 4 ส่วนได้แก่ ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจานวน 9 ข้อ ข้อคาถามทั้งในเชิงบวกและเชิง
ลบในเรื่องของความรู้ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โดยให้เลือกถูกหรือผิด ทั้งหมด 15 ข้อ ใช้
เกณฑ์การให้คะแนนความรู้ของบลูม (Bloom, 1968) ข้อคาถามในการวัดทัศนคติและพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงซึ่งประกอบด้วยคาถามทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ อย่างละ 15 ข้อ มีคาถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของเบสท์ (Best,
1977) แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยนี้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิสามท่าน วิเคราะห์ผลโดย
การคานวณในรูปแบบของร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
จากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน เป็นเพศชาย จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 45 เพศหญิง
จานวน 165 คน คิดเป็น ร้อยละ 55 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุ 26 – 30 ปี จานวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 รองลงมา คือ อายุ 31 – 35 จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ส่ว นอายุ 41 – 45
พบว่ามีจานวนน้อยที่สุดซึ่งมีจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีสถานภาพสมรส
จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ
37.3 ส่วนสถานภาพหย่าร้าง/แยกกัน พบว่ามีจานวนน้อยที่สุด มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นมากมี ค่ า ดั ช นี ม วลกายอยู่ ใ นเกณฑ์ ป กติ จ านวน 193 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.3
รองลงมาคือ มีค่าดัชนีมวลกายอ้วนอันดั บ 1 จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และค่าดัชนีมวล
กายอ้วนอันดับ 3 พบว่ามีจานวนน้อยที่สุด จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมา
คือ มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และระดับการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา
มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมี รายได้ครอบครัว 5,001-10,000 บาทต่อเดือน จานวน 163 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมา คือ รายได้ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน จานวน 85 คนคิดเป็นร้อย
ละ 28.33 และรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากประกอบ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ
25.0 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพลูกจ้างในหน่วยงานเอกชนและรับจ้าง จานวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.0 และประกอบอาชีพ แม่บ้านมีจานวนน้อยที่สุ ด จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 กลุ่ ม
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ตัวอย่างส่วนมากไม่มีโรคประจาตัว จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 และมีโรคประจาตัว จานวน
101 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.7 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โรคเบาหวาน จ านวน 50 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.7
รองลงมา คือ ไขมันในเส้นเลือด จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่มีบุคคล
ภายในครอบครัวป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง จานวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 และมีบุคคล
ภายในครอบครัวป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=300)
ลักษณะส่วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้อยละ

135
165

45.0
55.0

17
75
67
38
7
37
29
30

5.7
25.0
22.3
12.7
2.3
12.3
9.7
10.0

166
122
12
10

55.3
37.3
4.0
3.4

20
193
51
33
3

6.7
64.3
17.0
11.0
1.0

1
63
82
89
38
22
5

0.3
21.0
27.3
29.7
12.7
7.3
1.7

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
25 ขึ้นไป
26 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
> 55
สถานภาพ
สมรส
โสด
คู่สมรสเสียชีวิต
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
ดัชนีมวลกาย (BMI)
ต่ากว่าเกณฑ์
ปกติ
อ้วนระดับ 1
อ้วนระดับ 2
อ้วนระดับ 3
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลักษณะส่วนบุคคล
รายได้ครอบครัว (บาทต่อเดือน)
≤ 5000
5,001 - 10,000
10,001 - 15,000
15,001 - 20,000
> 20,000
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
ลูกจ้างในหน่วยงานเอกชน
รับจ้าง
เกษตรกร
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บ้าน
โรคประจาตัว
ไม่มี
มี
เบาหวาน
ไขมันในเส้นเลือด
หัวใจ
เกาต์
โรคไต
บุคคลภายในครอบครัวป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ไม่มี
มี

จานวน (คน)

ร้อยละ

24
163
85
26
2

8.0
54.3
28.3
8.7
0.7

75
63
63
47
42
10

25.0
21.0
21.0
15.7
14.0
3.3

199
101
50
35
11
4
1

66.3
33.7
16.7
11.7
3.7
1.3
0.3

251
49

83.7
16.3

ระดับความรู้ของกลุ่ มตัวอย่างในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง มี คะแนนเฉลี่ย 9.07
คะแนน ส่ ว นใหญ่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู้ ร ะดั บ ปานกลาง จ านวน 159 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.0
รองลงมา คือ มีความรู้ระดับต่า จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และมีความรู้ระดับสูงน้อยที่สุด
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ระดับความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนตาบลหัวไผ่
อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (n=300)
ระดับความรู้
ระดับความรู้สูง (≥ 12 คะแนน)
ระดับความรู้ปานกลาง (9 – 11 คะแนน)
ระดับความรู้ต่า (≤ 8 คะแนน)
x̅ = 9.07 , S.D = 1.71 , Max = 14.00 , Min = 4.00

จานวน (คน)
21
159
120

ร้อยละ
7.0
53.0
40.0

ระดับ ทัศนคติ ข องกลุ่ มตัว อย่า งในการป้องกั นโรคความดัน โลหิ ตสู ง มีคะแนนเฉลี่ ย 2.70
คะแนน ส่ ว นมากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมีทั ศ นคติร ะดั บ ปานกลาง จ านวน 225 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 75.0
รองลงมา คือ มีทัศนคติระดับ ต่า จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และมีทัศนคติระดับสูงเพียง 6
คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับทัศนคติในเรื่องการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนตาบลหัว
ไผ่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (n=300)
ระดับทัศนคติ
ระดับทัศนคติสูง (3.67 - 5.00 คะแนน)
ระดับทัศนคติปานกลาง (2.33 – 3.66 คะแนน)
ระดับทัศนคติตา่ (1.00 – 2.33 คะแนน)
x̅= 2.70 , S.D = 0.41 , Max =3.87 , Min = 1.67

จานวน (คน)
6
225
69

ร้อยละ
2.0
75.0
23.0

ระดับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงมีคะแนนเฉลี่ย 2.90
คะแนน ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมระดับปานกลาง จานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0
รองลงมา คือ มีพฤติกรรมที่ไม่ดี จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และมีพฤติกรรมที่ดี 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.3 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระดับพฤติกรรมในเรื่องการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนตาบล
หัวไผ่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (n=300)
ระดับพฤติกรรม
ระดับพฤติกรรมดี (3.67 - 5.00 คะแนน)
ระดับพฤติกรรมปานกลาง (2.33 – 3.66 คะแนน)
ระดับพฤติกรรมไม่ดี (1.00 – 2.33 คะแนน)
x̅= 2.90 , S.D = 0.55 , Max =3.93 , Min = 1.13

จานวน (คน)
19
237
44

ร้อยละ
6.3
79.0
14.7

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

67

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิต
สูงของประชาชนในชุมชนตาบลหัวไผ่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 300 ราย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.0 มีช่วงอายุ 26–30
ปี ร้อยละ 25.0 มีส ถานภาพสมรสร้อยละ 55.3 มีค่าดัช นีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 64.3
ส่วนมากมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าร้อยละ 29.7 ครอบครัวมีรายได้ต่อ
เดือน 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 54.3 และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายร้อยละ 25.0
จากการศึกษาระดับความรู้ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วน
ใหญ่มีความรู้ระดับปานกลาง (ร้อยละ 53.0) ซึ่งสอดคล้องกับชลนกุล คานึก (2544) ที่ทาการศึกษาใน
หมู่บ้านพูนทอง หมู่ที่ 16 ตาบลหินดาด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา พบว่าความรู้ของ
บุคคลในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงโดยรวมความรู้อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษานี้อาศัยอยู่ในชุมชนชนบท และมีระดับการศึกษาในระดับปานกลาง (มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 29.7) จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง
และไม่มีความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ดังนั้น จึงควรมีการเสริมสร้างความรู้
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ทัศนคติระดับปานกลาง (ร้อยละ 75.0) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐรินีย์ หนูเทพและสกาว
เดือน ขาวล้ วน (2553) ที่ทาการศึกษาในหมู่ที่ 4, 5 และ 7 ตาบลบ่อหิน อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
พบว่าทัศนคติมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง
เป็น ชุมชนชนบท ซึ่งทัศนคติมีผ ลต่อสภาพของจิตใจความรู้สึ ก ของบุคคลนั้น และความเชื่อยัง ถูก
ปลูกฝังจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมา เห็นได้จากทัศนคติข้อที่ถูกต้องน้อยที่สุดแต่กลุ่มตัวอย่างกลับเห็น
ด้วยมากที่สุด คือ การเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งเป็นความความเชื่อที่ไม่
ถูกต้องอย่างมากส่งผลทาให้ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
พฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมี
พฤติกรรมระดับปานกลาง (ร้อยละ 79.0) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอุมาพร ปุญญโสพรรณ
(2554) ที่ทาการศึกษาในตาบลท่าฉาง อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าพฤติกรรมการป้องกัน
โรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ ส่วนใหญ่อยู่ในวัย
ทางานบางรายต้องทางานเป็นช่วงเวลา เช่นกลุ่มอาชีพค้าขาย ทาให้ไม่มีเวลาเลือกรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ ตลอดจนการทางานที่หนักจนทาให้ร่างกายเหนื่อยล้า จึงไม่คิดออกกาลังกายเพราะคิด
ว่ามีการเคลื่อนไหวจากการทางานแล้ว ส่งผลให้ร่างกายขาดการออกกาลังกาย ประกอบกับบุคคล
ภายในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันสูง (ร้อยละ 83.7) ทาให้ ขาด
ความตระหนักในผลกระทบของการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ทาให้ละเลยการดูแลสุขภาพตนเอง
รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ซึ่งนามาสู่ความเสี่ยงในการเป็ นโรคความดันโลหิตสูง ซึ่ง
พฤติกรรมเหล่านี้มาจากพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตประจาวันอันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ สาคัญที่ทาให้เกิด
โรคความดันโลหิตสูง (พัชรี รัศมีแจ่ม, 2556)
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อการศึกษาความเครียดของผู้ป่วยมะเร็งที่
ให้ยาเคมีบาบัดของโรงพยาบาลมะเร็งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งชนิดและมารับรักษาด้วยการยาเคมีบาบัด จานวน 110 คน และ
เลือกสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน
และแบบวัดความเครียดสวนปรุง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งที่มาให้ยาเคมีบาบัดเป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.0 ส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่ ม อายุ 35-59 ปี (ร้ อ ยละ 53.6) จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ร้ อ ยละ 44.5) และมี
ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวันอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 54.5) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาชนิด
ของมะเร็งพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นมะเร็งเต้านม (ร้อยละ 18.2) รองลงมาคือ มะเร็งระบบทางเดิน
อาหาร มะเร็งตับ และ มะเร็งปอด (ร้อยละ 12.7, 11.8 และ 10.9) ซึ่งมีจานวนปีที่ป่วยส่วนมากอยู่
ในช่วง 0-1 ปี (ร้อยละ 55.5) ในส่วนของความเครียดส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ
80.0) และมีการเลือกจัดการกับความเครียดโดยการนอนพักผ่อน (ร้อยละ 54.5) รองลงมาคือ ดูหนัง/
ฟังเพลง (ร้อยละ33.6) ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการหาวิธีในการจัดการความเครียดของ
ผู้ป่วย เพื่อป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิตของผู้ป่วยต่อไป
คาสาคัญ : ความเครียด มะเร็ง ยาเคมีบาบัด
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ABSTRACT
The study was a descriptive study aimed to study the stress among cancer
patients receiving chemotherapy at a hospital in Bangkok. The samples consisted of
110 cancer patients who were visit to receiving chemotherapy. The sampling method
used was purposive sampling. The data were collected using the structured interview.
The instruments consisted of questionnaire for demographics data, Barthel Activities of
Daily Living Index and Suanprung Stress test-20 (SPST-20) Data were analyzed by using
descriptive statistics.
The result revealed that the most of sample has female ( 60. 0% ) age ranged
35- 59 years ( 53. 6% ) . Most of them were finished Bachelor ( 44. 5% ) and had good
functional ability (54. 5%). In addition, when considering type of cancer, it was found
that the majority of the sample had breast cancer (18.2), followed by digestive cancer,
liver cancer and lung cancer (12.7%, 11.8% and 10.9% respectively) which the range
of illness had 0- 1 year ( 55% ) , Therefore the mostly of the sample had high stress
( 80. 0% ) and had coping of stress that sleeping ( 54. 5% ) , followed by watch movies/
listen to music (33.6%). The finding of this study should be using the data to planning
for guideline for prevention stress and mental health problem among cancer patients
in the future.
Keywords: Stress, Cancer, Chemotherapy
บทนา
โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญในทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทาให้มีการสูญเสียทรัพยากรบุคคลก่อนวัยอันควร เป็นภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การรักษานานและมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย มีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมี
อุบั ติการณ์ผู้ ป่ ว ยมะเร็ งรายใหม่ ป ระมาณ 20-25 ล้ านคน (World Health Organization: WHO,
2008) สาหรับประเทศไทยมีทิศทางและแนวโน้มในทานองเดียวกันโดยพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการ
ตายอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องและพบว่าอัตราการตายเพิ่มสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง 2550
(วงจันทร์ เพชรพิเชษฐชียร, 2554) ซึ่งปัจจุบันนี้การรักษาโรคมะเร็งที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสม
ที่สุดคือ การฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบาบัด เพราะช่วยทาให้ประสิทธิภาพของการรักษาดีขึ้น (ธงชัย
พงศ์มฆพัฒ น์ และบุ ญชู กุล ประดิษฐารมณ์ , 2550) อย่างไรก็ตาม การรั กษาด้ว ยยาเคมีบาบัดใน
ปัจจุบันถึงแม้จะมีการพัฒนาคุณสมบัติของยาให้มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยลดน้อยลง แต่ก็ยังมีผลทาให้
ผู้ป่ วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาตามมาภายหลั ง ได้แก่ ซีด เบื่ออาหาร คลื่ นไส้ อาเจียน
เหนื่อยล้า เลือดออดง่าย ติดเชื้อง่ายเป็นต้น (American Cancer Society, 2006) นอกจากนี้ ยังมี
การศึกษาด้านสังคมและอารมณ์ขณะได้รับยาเคมีบาบัดในมุมมองของผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ
ยาเคมีบาบัดรู้สึกวิตกกังวล เครียด รู้สึกไม่ดี เหมือนถูกตีตราในขณะได้รับการรักษา (Michell, 2007)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

71

เนื่องจากทัศนคติที่ผู้ป่วยมีต่อโรคมะเร็งว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมีผลต่อชีวิต กลัวว่าเมื่อป่วยไปแล้วจะขาด
ผู้ดูแล และกลัวการสูญเสียบทบาทหน้าที่ แม้ว่าการรักษาดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยแต่การรักษา
ด้วยยาเคมีบาบัดต้องใช้ระยะเวลานานละต่อเนื่อง ย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการและคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความเครียดมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันเพราะการรักษายาเคมี
บาบัดนั้นส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายและ
จิตใจ และส่งผลกระทบเรื้อรังต่อคุณภาพชีวิตโดยร่วม
ความเจ็ บ ป่ ว ยทางกายทาให้ เกิดภาวะเครียดขึ้นซึ่งผู้ ป่ว ยต้องปรับตัว เพื่อเผชิญกับความ
เจ็บป่วยโรคมะเร็งนอกจากจะก่อให้เกิดความไม่สุขสบายด้านร่างกาย จิตใจ ความผันผวนทางอารมณ์
แก่ตัวผู้ป่วยแล้ว ยังคุกคามจิตใจและอารมณ์ของบุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ ป่วย
ด้วย ผู้ป่วยมะเร็งอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ากาลังเผชิญกับความตายที่ใกล้เข้ามา โดยความวิตกกังวล
อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นช่วง ๆ ตามระยะของโรค ความรู้สึกไม่สามารถควบคุมความเจ็บป่วยละแก้ไข
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ จ ะท าให้ ข วั ญ ก าลั ง ใจของผู้ ป่ ว ยลดลง ผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง จะต่ อ สู้ กั บ โรคมะเร็ ง ละ
ผลข้างเคียงจากการรักษาได้จะต้องอาศัยขวัญกาลังใจที่ดีจึงจะสามารถดาเนินชีวิตได้เป็นปกติสุข
ผู้ป่วยแต่ละคนมีสิ่งจาเป็นห่วงใยต่าง ๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลเกี่ยวกับโรคการรักษา
และการรอดชี วิ ต กลั ว การลุ ก ลามของโรค กลั ว ทุ ก ข์ ท รมาน ไม่ มั่ น ใจในการรั ก ษาและกลั ว
ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา โดยเฉพาะภายหลังการผ่าตัดใหม่ๆ ขณะรับเคมีบาบัด ผู้ป่วยจะมีทั้ง
ความกังวล ความเบื่อหน่ายจากการรักษาที่ยาวนาน และความทุกข์ทรมานจากอาการข้างเคียงจาก
การรักษา ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคมะเร็งและวิธีการรักษาโรคมาก่อน (ภารดี
ปรีชาวิทยากุล, 2552) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะเครียดของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ที่มาให้ยาเคมีบาบัด ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาคาดว่าจะ
สามารถนาเอาไปปรับใช้และแก้ไขปัญหาที่ผู้ป่วยมีภาวะเครียดจากการมาให้ยาเคมีบาบัด เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาภาวะเครียดของกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มาให้ยาเคมีบาบัดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) ประชากรในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ชนิดใดชนิดหนึ่งและมารับรักษาด้วยการยาเคมีบาบัด
อย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป ณ แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 การคานวณขนาดตัวอย่างของแดเนียล (Daniel,
1995) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อแทนค่าในสูตรจะใช้ตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 110 ราย และการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดย กาหนดคุณสมบัติ
ของกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโรคมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่งและมารับรักษาด้วยการยา
เคมีบาบัดอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป และมีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และยินดีให้ความ
ร่วมมือในการวิจัย
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กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ
โดยผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี ความเครียดและการเผชิญความเครียด (Stress, Appraisal and
Coping Model) ของลาซารัสและ โฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) กล่าวว่า ความเครียด
ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่คนกับสิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลซึ่ง กันและ
กัน ดังนั้นปัจจัยหลายๆด้านที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้ป่วยที่มาให้ยาเคมีบาบัด ของโรงพยาบาล
มะเร็งแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถแสดงในกรอบแนวคิดได้ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
- ความเพียงพอของรายได้ต่อเดือน
- หลักประกันสุขภาพ
- ผู้ดูแล
- ชนิดของมะเร็ง
- จานวนระยะเวลาที่เป็นมะเร็ง
- จานวนโรคร่วม/โรคประจาตัว
- ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน

ความเครียดของผู้ป่วยมะเร็งที่มารับ
รักษาด้วยเคมีบาบัดของโรงพยาบาล
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิ ด ของการศึ ก ษาความเครี ย ดของผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง ที่ ใ ห้ ย าเคมี บ าบั ด ของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยได้จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ จานวน 16 ข้อ ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ ชนิดของ
มะเร็ง ระยะเวลาที่ป่วยเป็นมะเร็ง จานวนโรคร่วม หลักประกันสุขภาพ ลักษณะการอยู่อาศัย
สัมพันธภาพในครอบครัว วิธกี ารจัดการความเครียด
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล
(Barthel ADL index) ใช้ในการจาแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจาวัน( Barthel Activities of Daily Living :ADL) เกณฑ์การประเมินความสามารถใน
การประกอบกิจวัตรประจาวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20
คะแนน ดังนี้
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ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ (กลุ่มติดสังคม) มี
ผลรวมคะแนน ADL ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือ
ตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) มีผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง 5 – 11 คะแนน และผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3
ผู้สูงอายุ กลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ (กลุ่มติดเตียง) มีผลรวม
คะแนน ADL อยู่ในช่วง 0 -4 คะแนน
ส่วนที่ 3 แบบประเมินความเครียดฉบับสวนปรุง (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล วนิดา พุ่มไพศาล
ชัย และพิมพ์มาศ ตาปัญญา, 2540) เป็นแบบประเมินความเครียดในรอบ6 เดือนที่ผ่านมา จานวน
20 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ รู้สึกเครียดมาก
ที่สุด รู้สึกเครียดมาก รู้สึกเครียดปานกลาง รู้สึกเครียดเล็กน้อย และไม่รู้สึกเครียด โดยที่ถ้าข้อไหน
ไม่ได้เกิดขึ้นให้ข้ามไปไม่ต้องตอบ เมื่อรวมคะแนนทุกข้อแล้วนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กาหนด
ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
0 – 23 คะแนน
มีความเครียดอยู่ในระดับน้อยและหายไปได้ใน
ระยะสั้นๆ
24 – 41 คะแนน
มีความเครียดในระดับปานกลาง
42 – 61 คะแนน
มีความเครียดในระดับสูง
62 คะแนนขึ้นไป
มีความเครียดในระดับรุนแรง
ผู้วิจัยได้ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่ง
พิจารณาผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยแยกเป็นแต่ละส่วนของแบบสอบถาม ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
แบบประเมิความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน และแบบประเมินความเครียดฉบับสวนปรุง ได้
ค่า IOC เท่ากับ 0.88, 0.90, 0.92 ตามลาดับ ซึ่งถ้าค่า IOC>0.50 แสดงว่ามีความสอดคล้องที่สมบูรณ์
และชัดเจน
สาหรั บ การพิทักษ์สิ ทธิ์ของกลุ่ มตัว อย่าง ผู้ วิจัย ขอความร่ว มมือในการเก็บข้อมูล กับกลุ่ ม
ตัวอย่าง หากกลุ่มตัวอย่างยินดีร่วมมือในการวิจัยโดยการกล่าวยินยอมด้วยวาจาและเซ็น โดยข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยจะถือเป็นความลับการนาเสนอข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวมเท่านั้น
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 110 ราย จากนั้น
ตรวจความครบถ้วนและสมบูร ณ์ แล้วนาไปประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ซึ่ง
ก าหนดนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive study) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าต่าสุด -สูงสุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วย
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น
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ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ประกอบด้วย ผู้ป่วยมะเร็งที่มารับยาเคมีบาบัดของโรงพยาบาล
แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยจานวน 110 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 60.0 และ เพศชาย ร้อยละ 40.0 มีอายุระหว่าง 20-80 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 44.6 ปี (SD.
= 14.5) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 35-59 ปี (ร้อยละ 53.6) ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส
สมรส (ร้อยละ 50.0) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 44.5) ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 30.5) มีรายได้เฉลี่ย 15,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 59.1) เมื่อพิจารณา
ลักษณะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมพบว่า กลุ่มตัว อย่างส่ว นใหญ่อาศั ยอยู่บ้านของตนเอง (ร้อยละ
60.0) มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 56.4) รายได้ไม่เพียงพอ/ไม่พอใช้
(ร้อยละ 53.6) ใช้สิทธิ 30 บาท/บัตรทอง (ร้อยละ 30.0) รองลงมาคือข้าราชการ/รัฐวิสาหกจ (ร้อยละ
29.1) และ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่น (ร้อยละ 88.2) สาหรับลักษณะทางด้านสุขภาพ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคประจาตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ โรคเบาหวาน และไขมันใน
เลือดสูง (ร้อยละ 49.1, 27.3 และ 23.6 ตามลาดับ) นอกจากนี้ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็นมะเร็งเต้า
นม (ร้อยละ 18.2) รองลงมาคือ มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งตับ และ มะเร็งปอด (ร้อยละ 12.7,
11.8 และ 10.9) ซึ่งมีจานวนปีที่ป่วยส่วนมากอยู่ในช่วง 0-1 ปี (ร้อยละ 55.5) และมีความสามารถใน
การทากิจ วัตรประจ าวัน อยู่ ในระดับสู ง (ร้อยละ 54.5) เมื่อพิจารณาถึงความเครียด พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีคะแนนความเครียดอยู่ระดับสูงคือ (ร้อยละ 80.0) รองลงมาคือรุนแรงและระดับปานกลาง
(ร้ อยละ 17.3 และ2.7ตามล าดับ ) และเมื่อพิจารณาถึงวิธีการจัดการกับความเครีย ดพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกจัดการกับความเครียดโดยการนอนพักผ่อน (ร้อยละ 54.5) รองลงมาคือ ดู
หนัง/ฟังเพลง เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ทาบุญไหว้พระ/นั่งสมาธิ (ร้อยละ33.6, ร้อยละ 30.9 และร้อย
ละ 27.3 ตามลาดับ)
ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง (n = 110)
ลักษณะ
จานวน ร้อยละ
ลักษณะ
อายุ (ปี) (ค่าต่าสุด-สูงสุด = 20-80, ค่าเฉลี่ย= ความเพียงพอของรายได้
445.9, SD.=14.5)
18-34 ปี
29
26.4 มีเหลือเก็บ
35-59 ปี
59
53.6 เพียงพอ/พอใช้
60 ปีขึ้นไป
22
20.0 ไม่เพียงพอ/ไม่พอใช้
เพศ
ชนิดของมะเร็งที่ป่วย
ชาย
66
60.0
มะเร็งเต้านม
หญิง
44
40.0
มะเร็งระบบทางเดิน
อาหาร
สถานภาพสมรส
มะเร็งตับ
โสด
35
31.8
มะเร็งปอด

จานวน ร้อยละ
40
11
59

36.4
10.0
53.6

20
14

18.2
12.7

13
12

11.8
10.9
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ลักษณะ
สมรส
หม้าย/หย่า/แยก
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา

จานวน ร้อยละ
55
50
20
18.2
2
14

1.8
12.7

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
รับจ้างทั่วไป
เกษตรกร
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
พนักงานบริษัทเอกชน
รายได้เฉลี่ย
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-15,000 บาท
15,000 บาทขึ้นไป
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ดี
ปานกลาง
ไม่ดี
ลักษณะที่พักอาศัย

4
15
9
49
17

3.6
13.6
8.2
44.5
15.5

10
7
8
10
34
13
28

9.1
6.4
7.3
9.1
30.9
11.8
25.5

18
27
65

16.4
24.5
59.1

31
62
17

28.2
56.4
15.5

บ้านของตนเอง
บ้านของคนอื่น/บ้านเช่า
ความสามารถในการทา

66
44

60.0
40.0

75

ลักษณะ
จานวน ร้อยละ
มะเร็งปากมดลูก
11
10.0
มะเร็งระบบขับถ่าย
11
10.0
มะเร็งระบบไหลเวียน
11
10.0
เลือด
อื่นๆ
18
16.4
จานวนระยะเวลาเป็น
มะเร็ง
0-1 ปี
61
55.5
1-2 ปี
37
33.6
3 ปีขึ้นไป
12
10.9
โรคประจาตัว
โรคความดันโลหิตสูง
54
49.1
โรคเบาหวาน
30
27.3
ไขมันในเลือดสูง
26
23.6
เก้าท์
11
10.0
หลักประกันสุชภาพ
สิทธิ 30 บาท/บัตรทอง
44
40.0
ประกันสังคม
32
29.1
จ่ายค่ารักษาเอง
2
1.8
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
32
29.1
ลักษณะการอยู่อาศัย
อาศัยอยู่คนเดียว
13
11.8
อาศัยอยู่รวมกับผู้อื่น
97
88.2
วิธีการจัดการกับความเครียด
นอนพักผ่อน
60
54.5
ดูหนัง/ฟังเพลง
37
33.6
เที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ
34
30.9
ทาบุญไหว้พระ/นั่งสมาธิ
30
27.3
เข้าร่วมกิจกรรมของ
27
24.5
สังคม
อ่านหนังสือ/วารสาร
27
24.5
ระดับความเครียด
เล็กน้อย (0 – 23 คะแนน) 0
0.0
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ลักษณะ
กิจวัตรประจาวัน
ต่า (0-4 คะแนน)
ปานกลาง (5-11
คะแนน)
สูง (12 คะแนนขึ้นไป)

จานวน ร้อยละ
20
30

18.2
27.3

60

54.5

ลักษณะ
จานวน ร้อยละ
ปานกล าง (2 4 – 4 1 3
2.7
คะแนน)
สูง (42 – 61 คะแนน)
88
80.0
รุนแรง (62 คะแนนขึ้นไป) 19
17.3

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความเครียดอยู่ระดับสูงคือ (ร้อยละ 80.0) รองลงมาคือรุนแรง
และระดับปานกลาง (ร้อยละ 17.3 และ2.7ตามลาดับ) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศุภกาญจน์ โอภาสรัตนากร
(2558) ศึกษา ความเครียด และการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ที่ได้รับการรักษาด้วยการฉาย
รังสีร่วมกับยาเคมีบาบัด พบว่า ผู้ป่วยมะเร้งมีความเครียดส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 49.0) รองลงมาคือ มี
ความเครียดปานกลาง (ร้อยละ 35.3) ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยได้เข้ามารับแนวทางการรักษาในโรงพยาบาลคล้ายๆ กัน อยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน และอาการหรือโรคคล้ายคลึงกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของแสงรุ้ง สุขจิระทวี
(2551) ที่ศึกษา ความเครียด การเผชิญความเครียด ปัจจัยส่วนบุคคล และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับ
ยาเคมีบาบัด พบว่า ผู้ป่วยมะเร็งมีความเครียดระดับปานกลางถึงสูง จากผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่า
การที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับสูง การได้รับเคมีบาบัดอาจส่งผลต่อการ
ดาเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่างและส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับ ความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับสูง
สอดคล้องกับทฤษฎี ความเครียดและการเผชิญความเครียดของลาซารัสและ โฟล์คแมน (Lazarus &
Folkman, 1984) กล่าวคือ การตัดสินระดับความรุนแรงของความเครียดขึ้นอยู่กับการประสบกับ
เหตุการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อน ความรุนแรงของตัวโรค ความกังวลใจกับความไม่แน่นอนของการ
รักษา การที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ นอกจากนี้แล้วผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่าง
ชนิดกัน วิธีการรักษา และผลจากการรักษาอาจแตกต่างกัน ย่อมมีระดับความเครียดที่ไม่เหมือนกัน
รวมทั้งโรคมะเร็งเป็นโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษาในโรงพยาบาลนาน มีลักษณะการดาเนินโรคและ
วิธี การรักษาที่ไม่ส ามารถยื น ยัน ผลส าเร็จได้เต็มที่ทาให้ป่ว ยเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนในชีวิตและ
ก่อให้เกิด ความเครียดได้สูง และถ้าผู้ป่วยเผชิญกับปัญหาไม่มีประสิทธิภาพก็จะทาให้เกิดความรู้สึก
ทุกข์ทรมานและก่อให้เกิดความเครียด และอาจนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงหรือนาไปสู่การฆ่าตัว
ตายได้ (สุภาพร จงประกอบกิจ, 2551) ดังนั้นแล้วกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด เป็นกลุ่มเสี่ยง
ควรได้รับการดูแลจากหน่วยงานหรือบุคคลในครอบครัวเพื่อป้องกันการเกิดความเครี ยดและระดับ
ความเครียดที่สูงขึ้นได้
ผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้คือ การที่กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดอยู่ในระดับสูง เนื่องจากกังวล
ใจกับความไม่แน่นอนของการรักษา รวมทั้งสถานการณ์ที่ กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้
ดังนั้นแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย โดยอาจมีการจัดทา
รูปแบบการให้ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา วิธีการจัดการหรือผ่อนคลายกับความเครียด
และจัดทาคู่มือการปฏิบัติตัวขณะได้รับยาเคมีบาบัดสาหรับผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแล
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ตนเองได้และสามารถจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น นอกจากนี้ควร
จัดโปรแกรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการปรับตัวและสนับสนุนให้ ผู้ป่วยสามารถเลือกใช้วิธีการ
เผชิญความเครียดอย่างเหมาะสม ได้แก่ การจัดทาโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อ นการได้รับยาเคมี
บาบัด และควรมีการประเมินสถานการณ์ความเครียด ระดับความเครียด เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
เพราะความเครียดและสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
และส าหรั บ การศึ ก ษาในอนาคตควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณถึ ง ปั จ จั ย ที่ อ าจมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความเครียด การเผชิญกับความเครียดและการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้ป่วยมะเร็ง และ
อาจนาไปสู่การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อที่จะได้เข้าใจความต้องการตามบริบทของผู้ป่วยอย่างชัดเจน
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจภาคตั ด ขวาง ( cross-sectional survey
research) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ โรคฟั น ผุ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเสนาบดี อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 266 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจั ยพัฒ นาขึ้น เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม – 14 ตุล าคม พ.ศ. 2559
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ไคสแควร์
ผลการวิ จั ย พบว่ าจากกลุ่ มตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่มีร ะดับ ความรู้ ทัศ นคติ และการปฏิบั ติตั ว
เกี่ยวกับโรคฟันผุอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 70.7 82.0 และ 89.5 ตามลาดับ จากนั้นนาข้อมูลทุก
ด้านมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
จากผู้ ปกครอง รายได้ ครอบครัวต่อเดือน และการปฏิบัติตัว มีความสัมพันธ์กับผลกระทบทางทันตสุขภาพที่
เกี่ยวเนื่องกับโรคฟันผุของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ส่วน
ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบทางทันตสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคฟันผุของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4–6 ได้แก่ อายุ อาชีพของผู้ปกครอง จานวนบุตร ความรู้ ทัศนคติ
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าทางโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้เรื่องโรค
ฟันผุ สาเหตุของอาหารที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากนักเรียนยังเข้าใจผิดอยู่ว่า
โรคฟัน ผุ เกิดจากแมงกิน ฟัน การให้ ความรู้รวมทั้งการเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่ วนผสมของฟลู ออไรด์
เนื่ องจากนักเรี ย นยั งขาดความรู้ในเรื่องของฟลู ออไรด์ นอกจากนั้นควรสร้างทัศนคติที่ดี มีบุคคล
ตัวอย่างที่นักเรียนสามารถเห็น สัมผัสได้ทุกวัน เช่น ครู ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียน
มีทัศนคติที่ถูกต้อง และในการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่านักเรียนมีการปฏิบัติตนด้ านทันตสุขภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง ควรฝึกให้เด็กนักเรียนเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพฟัน รวมทั้งรู้จักการเลือก
ซื้อแปรงสีฟันที่ถูกลักษณะ ควรแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารและก่อนนอนทุกวัน
คาสาคัญ: โรคฟันผุ การปฏิบัติตัว ผลกระทบทางทันตสุขภาพ
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ABSTRACT
This research study is a Cross - Sectional Survey Research with the purpose to
study the factors that associated with dental caries elementary school students (Grade
4-6) Senabodee School Sena district, Ayutthaya province. This study was conducted
by randomly selected 266 students in the fourth to sixth grade of elementary schools
and the students were also asked to fill in the developed questionnaires. The data
were collected in 3-14 October 2016 and were analyzed by using statistical analysis
such as frequency percent average standard deviation and Chi-square.
The research found that the knowledge attitude and practice were moderate
level with 70.7 82.0 and 89.5, respectively. Furthermore, the factors of general
information (sex, charges received from parents and average income per month) and
practice were significantly related with effects of dental caries elementary school
students (Grade 4-6) at P-value < 0.05 while age, parent’s occupation, number of
children, knowledge and attitude were not correlated.
From this study found that the school and the relevant authorities should give
more knowledge about dental caries, tooth decay and causing of caries because the
students misunderstood that dental caries caused by jellyfish-eating teeth. Moreover,
the students should be known about using toothpaste with fluoride because they lack
knowledge about the fluoride. Someone should create a positive example that
students can see every day like teachers and parents to raise awareness and provide
students with the right attitude. In this study found that the students have to practice
their dental side is moderate, so the students must be trained to eat healthy foods
and knew about buying a good characteristics of toothbrush. Finally, they should be
brushing their teeth after eating every meal and before going to bed every day.
Keywords: Dental Caries, Practice, Effects of Dental Health
บทนา
โรคฟันผุเป็นปัญหาหลักของโรคในช่องปากที่พบในเด็กไทยและภาคพื้นเอเชีย การเกิดโรคฟัน
ผุเป็นขบวนการเกิดโรคที่ซับซ้อนจะต้องประกอบด้วยสภาวะที่เหมาะสมของ 3 ปัจจัยร่วมกัน ได้แก่
เชื้อจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดกรด อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ฟันและสภาพแวดล้อมในช่องปาก ปาก
จึงเป็นเสมือนด่านแรกที่จะนาสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เข้าไปในร่างกาย จนกระทั่งมีผู้
กล่าวว่า “ปากเป็นประตูสุขภาพ” ซึ่งน่าจะหมายถึง การรู้จักทั้งคุณและโทษของสิ่งที่รับประทานเข้า

80

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

ไปรวมถึงสภาวะสุขภาพช่องปาก จะมีผลให้สุขภาพทางกายรวมไปถึงสุขภาพทางจิตเป็นไปในทางที่ดี
หรือไม่อย่างไร ดังนั้นการส่งเสริมทันตสุขภาพควบคู่ไปกับการส่งเสริมทันตสุขภาพทั่วไป จะช่วยใน
การพัฒนาความพร้อมในด้านร่างกายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากโทษของสิ่งที่รับประทานเข้าไปรัฐบาลได้มี
การเล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นในการแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุข จึงได้บรรลุแผนงานทันต
สาธารณสุขในแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) โดยมีวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายเพื่ อลดอัต ราโรคฟัน ผุ แ ละได้ด าเนิ นงานต่ อเนื่อ งมาในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) โดยยึดเป้าหมาย “สุขภาพดีถ้วนหน้า พ.ศ.2543” และจากการ
สารวจทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2549-2550) กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่าฟัน
ถาวรเด็กอายุ 6-12 ปี มีลักษณะการเกิดฟันผุที่ฟันกรามล่างเกือบทั้งหมด เด็กอายุ 12 ปี มีอัตราการผุ
ของฟันบนด้านบดเคี้ยว ร้อยละ 56.87 ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านทันตสาธารณสุข ดังนั้นในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) จึงเน้นที่จะลดอัตราการเกิดโรคฟันผุของ
เด็กอายุ 12 ปีเฉลี่ยไม่เกิน 1.6 ซี/คน และในแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้เน้นการแก้ไขปัญหา
การเจ็บป่วยในช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษา ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุของ
เด็กอายุ 6-12 ปี คือเด็กยังไม่สามารถดูแลทันตสุขภาพด้วยตนเอง ดังนั้นจึงควรได้รับการดูแลจาก
ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดในการให้คาแนะนาและการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก นอกจากนั้นยังพบปัญหา
สาคัญที่ตามมาจากการเกิดโรคฟั นผุ เช่น ปัญหาด้านการบดเคี้ยว การกลืน พัฒนาการด้านการพูด
การออกเสียง เป็นต้น ในทวีปเอเชียได้เล็งเห็นว่าปัญหาสุขภาพช่องปากเด็กเป็นปัญหาสุขภาพที่ทั่ว
โลกให้ความสาคัญจึงมีการจัดการประชุมนานาชาติการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนภาคเอเชีย
ครั้งที่ 5 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,2550) กล่าวถึงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กใน
วั ย เรี ย น พร้ อ มทั้ ง ก าหนดทิ ศ ทางในการด าเนิ น การโดยใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของโรงเรี ย น
ครอบครัว และชุมชน
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง ใน
สั งคมเต็ มไปด้ว ยการแข่ง ขัน โดยเฉพาะการแข่งขั นทางด้า นอาหาร ซึ่ งอาหารเป็น ปัจจั ยหลั กที่ มี
ความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ การที่คนเรามีพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสม
จะส่งผลให้ มีภ าวะโภชนาการที่ดี มีการพัฒ นาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สั งคมและสติปัญญาอย่างมี
ศักยภาพ ซึ่งในปัจจุบันทางเลือกในการบริโภคอาหารที่หลากหลาย ประกอบกับวิถีการใช้ชีวิตของ
มนุษย์ที่เร่งรีบและต้องการความสะดวกสบาย ทาให้อาหารสาเร็จรูป เช่น ขนมขบเคี้ยว ได้รับความ
นิยมในการบริโภคของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากสินค้าประเภทขนมขบ
เคี้ยวมีรูปแบบและรสชาติที่หลากหลาย พกพาสะดวก อีกทั้งยังมีการโฆษณา และโปรโมชั่นต่างๆ เป็น
การสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อมารับประทาน (สุวรรณา เชียงขุนทด,2556)
เด็กวัยเรียนภาคพื้นเอเชียเป็นอีกความก้าวหน้าในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่เหมาะสม
สาหรับประเทศไทยจากการสารวจสภาวะทันตสุขภาพของเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง เด็กไทยมีแนวโน้ม
ของอัตราการเป็นโรคฟันผุเพิ่มสูงขึ้นและและเป็นปัญหาสาคัญ 1 ใน 10 อันดับแรกของเด็กไทย ที่
ผ่านมากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้การแปรงฟันหลัง
อาหารกลางวันที่โรงเรียนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสาหรับการส่งเสริมสุขภาพและการบูรณาการจัดการ
เรียนรู้เรื่องทันตสุขภาพในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นยังมีการประกาศนโยบาย
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โรงเรี ยนปลอดน้ าอัดลม ขนมกรุบ กรอบ และขนมหวาน โดยมีความพยายามที่จะทางานร่วมกัน
ระหว่างทันตบุคลากร โรงเรียน ครอบครัว เช่น พ่อแม่ มีการสอนบุตรหลานแปรงฟันอย่างถูกวิธีเพื่อ
ป้องกันฟันผุ (ทันตสาธารณสุขภาคพื้นเอเชีย,2552)
จากการสารวจสภาวะทันตสุขภาพ ในกลุ่มเด็ก 6-12 ปี ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี
พ.ศ.2558 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา,2558 ) พบว่าอัตราการเป็นโรคฟันผุใน
เด็กอายุ 6 – 12 ปี มีดังนี้ โรคฟันผุในฟันแท้ ร้อยละ 35.32 ค่าเฉลี่ยฟันผุ อุด ถอน เท่ากับ 3.2 ซี่ต่อ
คน จากการส ารวจสภาวะทั น ตสุ ข ภาพของเด็ ก ประถมศึ ก ษา ในเขตอ าเภอเสนา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาได้ทาการตรวจสภาวะทันตสุขภาพช่องปากนั กเรียน จากแบบรายงานสภาวะช่อง
ปากของนักเรียนในงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพระดับโรงเรียน (ทศ.002) ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1
ช่วงเดือน มิถุนายน 2558 พบเด็กนักเรียนประถมศึกษาอายุ 6-12 ปี มีอัตราฟันแท้ผุร้อยละ78.54 มี
ค่ า เฉลี่ ย ฟั น ผุ อุ ด ถอน (DMFT) เท่ า กั บ 23.78 ซี่ ต่ อ คน ซึ้ ง มี ค วามรั ก ษาเร่ ง ด่ ว น (กระทรวง
สาธารณสุข,2558 )
จากสภาวะทางทันตสุขภาพที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นปัญหาที่สาคัญและควรได้รับการแก้ไข
เนื่องจากเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่จะเจริญเติบโตเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต
นอกจากนั้นการที่ผู้ปกครองมี ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลทันตสุขภาพของเด็ก ก็เป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญอีกปัจจัยหนึ่งของการเกิดปัญหาด้านทันตสุขภาพ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นสมควรให้
มีการศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของผู้ปกครอง และ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 ที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี เพื่อนาข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพในเด็ก
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาโรคฟันผุของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนเสนาบดี อาเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของ
โรงเรียนเสนาบดี อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้
1. ผู้ ศึ ก ษาท าหนั ง สื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ถึ ง
ผู้อานวยการโรงเรียนเสนาบดี อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปศึกษาเก็บข้อมูล
2. ติดต่อประสานงานกับผู้อานวยการโรงเรียน และ คุณครูประจาชั้นของโรงเรียนเสนาบดี
อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นัดหมายวันเวลาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ
3. ผู้ศึกษาเตรียมแบบสอบถามเพื่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
4. ผู้ศึกษาดาเนินการเก็บข้อมูลโดยนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลตามเวลาที่นัดหมายไว้
5. นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเสนาบดี อ าเภอเสนา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 266 คน โดยใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่1 ข้อมูล
ทั่วไป ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ เช่น การรับประทาน
อาหาร การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ การแปรงฟัน มีเกี่ยวข้องกับโรคฟันผุอย่างไร ส่วนที่ 3 ทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ และส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเรื่องการ
บริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้ง 4 ส่วนมาทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และหาค่าความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS
1. ข้อมูล ส่ว นบุ คคล การประกอบอาชีพและรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนของผู้ ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มาวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มาวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 – 6
โดยใช้ไคสแควร์ (Chi-Square)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปัจจัยทั้ง 4 ด้านพบว่า ด้านที่1 ข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 56.8 เพศชายร้อยละ 43.2 อายุของกลุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุดคือ อายุ 11 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 33.5 รองลงมาอายุ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.3 และน้อยที่สุดมีอายุ 13 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.5
ระดับการศึกษาปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 37.2 รองลงมา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 33.5 และน้อยที่สุดกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ
29.3 ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผู้ปกครอง มากที่สุด 40 บาท รองลงมา 50 บาท และน้อยที่สุด 90 บาท
คิดเป็นร้อยละ 33.8 22.2 และ 0.4 ตามลาดับ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ พ่อแม่ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
75.9 รองลงมาอาศัยอยู่กับญาติ ปู่ย่า ตายาย คิดเป็นร้อยละ 18.0 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 6.0 อาชีพ
หลักของผู้ปกครอง รับจ้างทั่วไปมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาพนักงานบริษัท/โรงงาน คิด
เป็นร้อยละ 26.7 และน้อยที่สุดคือแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 1.9 รายได้ของครอบครัวมากที่สุด 10,000
บาท รองลงมาคือ 15,000 บาท และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 22.7, 17.3 และร้อยละ 0.4 ตามลาดับ
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรคนที่หนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาเป็นบุตรคนที่สอง คิดเป็น ร้อยละ
27.4 น้อยที่สุดเป็นบุตรคนที่สี่ คิดเป็นร้อยละ 3.4 อัตราการผุของฟันแท้พบว่าส่วนใหญ่ฟันแท้ไม่ผุ คิด
เป็นร้อยละ 71.8 และฟันแท้ผุ คิดเป็นร้อยละ 28.2 ด้านที่ 2 ศึกษาเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ใน 3 อันดับแรก คือ เรื่องโรคฟันผุเกิด
จากการรับประทานอาหารแล้วไม่แปรงฟัน โรคฟันผุมีสาเหตุมาจากแมงกินฟัน และแปรงสีฟันเป็น
อุปกรณ์ที่ช่วยกาจัดอาหารบริเวณผิวฟันดีที่สุด ร้อยละ 96.6 94.4 และ 93.6 ตามลาดับ ด้านที่ 3
ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ พบว่ากลุ่มตัวอย่ างมีทัศนคติใน 3
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อันดับแรก คือ อาหารหวานมักทาให้เกิดฟันผุ เศษอาหารติดซอกฟันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคฟันผุ และ
การรับประทานอาหารประเภทแป้งและน้าตาลจะทาให้ฟันแข็งแรง ร้อยละ 69.9 59.0 และ 53.3
ตามลาดับ ด้านสุดท้าย ศึกษาการปฏิบัติตนเรื่องการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตนใน 3 อันดับแรก คือ รับประทานอาหารประเภททอด รับประทานอาหาร
กรุบกรอบ และดื่มน้าอัดลมและน้าที่มีรสหวาน ร้อยละ 43.2 42.9 และ 41.0 ตามลาดับ
นาข้อมูลดังกล่าวทดสอบหาระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคฟันผุ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนอยู่ในระดับปานกลาง จากนั้นนา
ข้อมูลทั้งหมด (ข้อมูลทั่วไป ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน) มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ พบว่า
ปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ จานวนเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผู้ปกครอง รายได้ครอบครัวต่อเดือน
และการปฏิบั ติตัวมีความสัมพัน ธ์กับผลกระทบทางทันตสุ ขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคฟันผุของกลุ่ ม
ตัวอย่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบทาง
ทันตสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโรคฟันผุของกลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ อายุ อาชีพของผู้ปกครอง จานวนบุตร
ความรู้ ทัศนคติ
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ของโรงเรี ย นเสนาบดี อาเภอเสนา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในครั้ ง นี้เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ
ภาคตัดขวาง (Cross - Sectional Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโรคฟันผุของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนเสนาบดี อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จานวน 266 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยเครื่องมือ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ ส่วนที่ 3 ทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ และส่วนที่ 4 การปฏิบัติตนเรื่องการบริโภค
อาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ ตรวจสอบความเทียงตรงของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3
ท่าน และตรวจความเชื่อมั่น ของเครื่องมือ (Reliability) โดยการทดลองใช้ (Try out) ในกลุ่ มที่มี
ลักษณะทางประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน โดยผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคมคม – 14 ตุลาคม 2559 ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ Chi-square
1. ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ
ความรู้ เ รื่ อ งการบริ โ ภคอาหารที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด โรคฟั น ผุ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนเสนาบดี อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัว อย่ างส่ ว นใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางจานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 70.7
เนื่องจากนักเรียนได้รับความรู้ด้านทันตสุขภาพจากทันตแพทย์จึงทาให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปาก
ได้ตั้งแต่วัยเด็ก และกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้นักเรียนมีความรู้อยู่ ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ตุลยา วรพล (2552) ที่ได้ศึกษาความรู้ พฤติกรรมการ
ดูแลสุ ขภาพช่องปากของนั กเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนหนองหญ้าป้อง อาเภอเมือง
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จังหวัดชัยภูมิ จานวน 78 คน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติในการดูแลช่องปากอยู่ ระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับการศึกษาของจันทร์พิมพ์ ไวอนันต์ (2551) ที่ได้ศึกษาความรู้พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลภาชี
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 65 คน พบว่าด้านความรู้ของผู้ปกครองอยู่ ในระดับ
พอใช้ร้ อยละ 49.23 แต่ในการศึกษาครั้งนี้ไม่ส อดคล้ องกับการศึกษาของ กรองกาญจน์ เจริญยัง
(2552) ซึ่งศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียนประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพในช่องปากอยู่ในระดับดี ร้อยละ 70.0 ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของบุญชู นามซุย (2552) ซึ่งได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของผู้ปกครองที่มีบุตร 6-12 ปี ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ อาเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากสูง และไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ธัญญรัตน์ ศรีนาค (2550) ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ มีผลต่อการเกิด
โรคฟันผุของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยตาบลหัวนา
อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 120 คน พบว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.2 มีความรู้ในระดับสูง
2. ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ
ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ การบริ โ ภคอาหารที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด โรคฟั น ผุ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนเสนาบดี อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0
เนื่องจากนักเรียนได้ประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนและมีการเฝ้ าระวังในด้านทันต
สุขภาพในโรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนยังมีมาตรการในการควบคุมการขายขนมกรุบกรอบให้เด็กนักเรียน
และกระตุ้นให้นักเรียนมีความเอาใจใส่ในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย ตุลยา วรพล (2552) ได้ศึกษาความรู้ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนหนองหญ้าป้อง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จานวน 78 คน
พบว่านั กเรี ย นส่ว นใหญ่ ทัศนคติในการดูแลช่องปากอยู่ระดับปานกลาง และธัญญรัตน์ ศรีนาค
(2550) ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด โรคฟั น ผุ ข องเด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยตาบลหัวนา อาเภอเดิมบางนางบวช จั งหวัด
สุพรรณบุรี จานวน 120 คน พบว่านักเรียนมีระดับทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการ
เกิดโรคฟันผุนักเรียนมากสุด ร้อยละ 45.0 มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง และในการศึกษาครั้งนี้ไม่
สอดคล้องกับการศึกษา บุญชู นามซุย (2552) ซึ่งได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพช่องปากของผู้ปกครองที่มีบุตร 6-12 ปี ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากสูง
3. การปฏิบัติตนเรื่องการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ
การปฏิ บั ติ ต นเรื่ อ งการบริ โ ภคอาหารที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด โรคฟั น ผุ ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนเสนาบดี อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตนเรื่องการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุ อยู่ใน
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ระดับปานกลาง จานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการดูแลจะครู
อนามัย และมีเจ้ าหน้ าที่ทันตสาธารณสุ ขของโรงพยาบาลเสนาคอยเข้าไปกระตุ้น เพื่อให้ เกิดการ
ปฏิบัติตนในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ และการดูแลสุขภาพช่องปากของตัวนักเรียนเอง
และเมื่อนาข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติตนมีความสัมพันธ์กับ
โรคฟันผุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธัญญรัตน์ ศรีนาค
(2550) ได้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด โรคฟั น ผุ ข องเ ด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยตาบลหัวนา อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี จานวน 120 คน พบว่านักเรียนมีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีผลต่อการ
เกิดโรคฟันผุ นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.0 มีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ
ตุลยา วรพล (2552) ได้ศึกษาความรู้ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 โรงเรียนหนองหญ้าป้อง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จานวน 78 คน พบว่านักเรียนการปฏิบัติ
ในการดูแลช่องปากอยู่ระดับปานกลาง แต่ในการศึกษาครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับศึกษาของกรองกาญจน์
เจริ ญยั ง (2552) ไดศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียน
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นอนุ บ าลพระนครศรี อ ยุ ธ ยา อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา พบว่านักเรียนมีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการดูแลทันตสุขภาพในช่องปากอยู่ในระดับ
พอใช้ ร้อยละ 66.0
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
FACTORS RELATED TO HIV PREVENTIVE HEALTH BEHAVIORS
AMONG STUDENTS AT VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY
UNDER THE ROYAL PATRONAGE
วิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย วนิดา สุขสบาย เกศรินทร์ ชื่นชม และกัลยา จันทร์ด้วง
Wimonrat Tanomsridachchai Wanida Suksabay Ketsarin Chuenchom and Kanlaya janduang
สังกัด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีเมล: wimonrat412@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัย ในครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)
ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี โดยประยุกต์กรอบแนวคิดแบบจาลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ เป็นแนวทางใน
การกาหนดกรอบการวิจัย กลุ่มตัวอย่างจานวน 387 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.3 ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับสูง คิดเป็น
ร้อยละ 59.2 ทัศนคติต่อการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.9 พฤติกรรมการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 55.3 สาหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี ด้านปัจจัยนา ได้แก่ คณะที่ศึกษา สถานภาพครอบครัว
ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี ทัศนคติต่อการติดเชื้อเอชไอวี ด้ านปัจจัยเสริม ได้แก่ การสนับสนุน
ทางสังคม และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ปัจจัย พฤติกรรมการป้องกัน เอชไอวี นักศึกษา
ABSTRACT
The objectives of this cross-sectional research were to study: (1) HIV preventive
health behaviors; and (2) factors related to HIV preventive health behaviors among
students at valaya alongkorn rajabhat university under the royal patronage. The
PRECEDE Framework was applied for developing the research conceptual framework.
The sample was 387 students selected by Multistate Random Sampling. The data were
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collected using questionnaires. Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and
Chi-Square were used for this data. The results showed that: most of the students
were female (69.3 %), knowledge of HIV infection at the high level was 59.2 %, attitude
towards HIV infection at the moderate level was 66.9, HIV preventive health behaviors
at the high level was 55.3. The factors related to HIV preventive health behaviors in
the predisposing factors were faculty, status of family, knowledge, and attitude. The factors
related to HIV preventive health behaviors in the reinforcing factors were social
support, information at the 0.05 level of significance.
Keywords: Foctor, Preventive Health Behaviors, HIV, Student
บทนา
โรคเอดส์ (Acquired Immune Deficiency Syndrome : AIDS) เป็นโรคที่เกิดจากการติด
เชื้อไวรัสเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus :HIV) ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ทาให้มีผู้
ที่ติดเชื้อเอชไอวีกันเป็นจานวนมาก จนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้าน
สาธารณสุข จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยมีมาอย่างต่อเนื่อง โดย
นับตั้งแต่การได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์รายแรกในปี พ.ศ. 2527 สาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของ
การติดเชื้อเอชไอวี เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน แม้ว่าประเทศไทยจะมีนโยบายควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในระดับชาติ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 แต่ในช่วงหลังที่ผ่านมา
กลับมีการระบาดของเชื้อเพิ่มขึ้น (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556)
ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด จะอยู่ในช่วงของกลุ่มอายุ 15 19 ปี ซึ่งยังเป็นกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน เพราะเป็นช่วงที่กาลังเปลี่ยนแปลงจากการเป็นเด็กไปเป็น
ผู้ ใ หญ่ จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งของทางด้ า นอารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม ซึ่ ง เป็ น ผลที่ ม าจากการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการที่ตามช่วงวัย มีความอยากลอง อยากรู้ และมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่ง่าย
เริ่ มความสนใจในเรื่ องของการมี เพศสัมพันธ์ และต้องการการยอมรับจากเพื่อนในกลุ่ ม จึงทาให้
เยาวชนมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ได้รับการชักจูงจากกลุ่ม
เพื่อนที่มีการปฏิบัติในเรื่องเพศที่ไม่ถูกต้องด้วยการซื้อบริการทางเพศ การใช้สารเสพติด นอกจาการ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นร่ า งกายแล้ ว อาจจะมาจากการเปลี่ ย นทางด้ า นสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จึงทาให้บิดามารดามีเวลาที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวน้อยลง จึงทาให้
เยาวชนให้ไปสนใจกลุ่มของเพื่อนมากกว่าการอยู่กับครอบครัว วัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศ
ชายมีการคบกันได้อย่างมีอิสระ (ปัทมา รักเกื้อ, 2553) ทาให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันได้อย่างง่าย ดังนั้น
กลุ่มวัยรุ่นจึงมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ที่มาจากการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อาจจะ
เนื่องมาจากการขาดความรู้หรือการที่ได้รับข้อมูลมาไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติด
เชื้อเอชไอวีในกลุ่มของวัยรุ่น ถ้าหากวัยรุ่นมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ถูกต้อง
ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องตามไปด้วย จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าวัยรุ่นโดยเฉพาะในกลุ่ม
นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษามีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีของนั กศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจาก
นักศึกษายังเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้อ งกันตนเองจากการติดเชื้อ
เอชไอวี เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ข องนั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ภาคการศึกษาปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ข อง
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิธีการวิจัย
การวิจั ย ในครั้ งนี้ เป็ น การวิจัยเชิงพรรณนา ศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional
Study) โดยศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการป้ องกัน การติดเชื้อเอชไอวีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1. กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
ปัจจัยนา
ได้แก่ เพศ
2. ระดับ ชั้น ปี คณะที่ ศึกษา สถานภาพ
ครอบครัว ความรู้ ทัศนคติ
ปัจจัยเอื้อ
ได้ แ ก่ ลั กษณะที่ พั กอาศั ย ในระหว่ า งกาลั ง ศึ ก ษา
การเข้าถึงสถานที่/ปัจจัยเสี่ยง ความสะดวกสบาย
ในการเข้าถึงถุงยางอนามัย
ปัจจัยเสริม
ได้แก่ การสนั บ สนุ น ทางสังคม การทราบข่าวว่า
บุคคลที่รู้จักติดเชื้อเอชไอวี การได้รับข้อมูลข่าวสาร
ด้านโรคเอดส์

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี
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2. ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2559 จาก 6 คณะ 1 วิทยาลัย จานวน 7,905 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 จานวน 353 คน ซึ่ง
คานวณได้จากสูตรของแดเนียล (Daniel, 1995 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ , 2551, หน้า
113) โดยใช้ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 แต่เนื่องจากอาจเกิดความไม่สมบูรณ์ในการตอบคาถาม ผู้วิจัยจึง
เพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างขึ้นอีก ร้อยละ 10 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 387 คน ทา
การคั ด เลื อ กตั ว อย่ า งโดยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น (Stratified Random Sampling) ตามสั ด ส่ ว น
ประชากรแต่ละคณะ (Proportional Stratified Random Sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจัยครั้งนี้
เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้ สร้างขึ้น โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกี่ยวข้องครอบคลุม
เนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิด ของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยเพศ ชั้นปี คณะที่กาลังศึกษา สถานภาพครอบครัว ลักษณะที่
พักอาศัยในระหว่างกาลังศึกษา การทราบว่าบุคคลที่รู้จักหรือใกล้ชิดติดเชื้อเอชไอวี การได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ ความสะดวกในการหาซื้อถุงยางอนามัย และการเข้าถึงสถานที่/ปัจจัยเสี่ยง
ซึง่ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (check lists) และแบบเติมคาตอบ จานวน 9 ข้อ ส่วนที่
2 ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี ประกอบด้วยการเกิดโรคและลักษณะอาการของโรค การ
ป้องกันโรค และการติดต่อของโรค กาหนดให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงคาตอบเดียว คือ ใช่และไม่ใช่ มี
เกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยประยุกต์ใช้
เกณฑ์การแบ่งระดับความรู้ของ Bloom’s Theory (Bloom et al., 1968) ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อโรค
เอดส์ เป็นคาถามให้เลือกตอบตามสภาพที่ตรงกับความรู้สึก ความคิดเห็น มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งมีข้อคาถามทั้งด้านบวกและด้านลบ ลักษณะคาภามเป็นลักษณะปลายปิด (Close
ended Question) โดยให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว มีเกณฑ์การให้คะแนนโดยพิจารณาค่าเฉลี่ย
ของระดับทัศนคติ 3 ระดับ ตามเกณฑ์ของ Best (1977) ส่วนที่ 4 การสนับสนุนทางสังคม มีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบจานวน 12 ข้อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ลักษณะของคาถามเป็นปลายปิด (Close ended Question)
โดยให้ เลื อกตอบเพีย งคาตอบเดีย ว การแปลความหมาย แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ของ Best
(1977) และส่วนที่ 5 พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบจานวน
12 ข้อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เป็นประจา บ่อยครั้ง เป็นครั้ง
คราว นานๆ ครั้ ง ไม่ เ คย ลั ก ษณะของค าถามเป็ น ปลายปิ ด (Close ended Question) โดยให้
เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว การแปลความหมายของคะแนนพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ของ Best (1977)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 387 คน โดยมีการตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของ
ข้อมูล และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
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5. สถิติที่ใช้ในการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
หาค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square)
ผลการวิจัย
1. การศึกษาลักษณะของข้อมูลทั่วไป ความรู้ ทัศนคติ การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรม
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง จานวน 387 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงจานวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ
33.1 คณะที่กาลังศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในคณะวิทยาการจัดการจาวน 102 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.4 สถานภาพครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
จานวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 72.1 ดังตารางที่ 1
ลักษณะที่พักอาศัยในระหว่างกาลังศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามประมาณครึ่งหนึ่ง พักอยู่
หอพักนอกมหาวิทยาลัยจานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 การเข้าถึงสถานที่ /ปัจจัยเสี่ยงของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นานๆ ครั้ง (น้อยกว่าเดือนละครั้ง)
จานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 และไม่เคยเที่ยวในสถานที่บันเทิงเป็นจานวน 198 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.2 สาหรั บการหาซื้อถุงยางอนามัย พบว่า ส่ วนใหญ่ส ะดวกในการหาซื้อถุงยางอนามัย
จานวน 306 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 79.1 นอกจากนี้ผู้ ตอบแบบสอบถามทุกคนตอบว่าไม่รู้จักบุคคล
ใกล้ชิดที่ติดเชื้อเอชไอวี สาหรับการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านโรคเอดส์ พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตจานวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 86.6 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลทั่วไป (n = 387)
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

268
119

69.3
30.7

102
128
88
69

26.4
33.1
22.7
17.8

เพศ
หญิง
ชาย
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
คณะที่กาลังศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
สถานภาพครอบครัว
บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
บิดามารดาแยกกันอยู่
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
ลักษณะที่พักอาศัยในระหว่างกาลังศึกษา
หอพักนอกมหาวิทยาลัย
บ้านตัวเอง
หอพักในมหาวิทยาลัย
บ้านญาติ
บ้านเช่า
การทราบข่าวว่าบุคคลที่รู้จักติดเชื้อเอชไอวี
ไม่มี
มี เกี่ยวข้องเป็น
การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านโรคเอดส์
สื่อโทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
โปสเตอร์/แผ่นพับความรู้
นิตยสาร/วารสาร
หนังสือพิมพ์
ความสะดวกในการหาซื้อถุงยางอนามัย
สะดวก
ไม่สะดวก

จานวน (คน)

ร้อยละ

102
88
72
68
25
20
12

26.4
22.7
18.6
17.6
6.5
5.2
3.1

279
76
32

72.1
19.6
8.3

232
80
57
10
8

59.9
20.7
14.7
2.6
2.1

387
0

100.0
0

238
335
215
140
140

61.5
86.6
55.6
36.2
36.2

306
81

79.1
20.9
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ่อยเพียงใด
เป็นประจา (4-7 วัน/สัปดาห์)
บ่อย (1-3 วัน/สัปดาห์)
เป็นครั้งคราว (ทุก 2 สัปดาห์)
นานๆ ครั้ง (น้อยกว่าเดือนละครั้ง)
ไม่เคย
ท่านไปเที่ยวในสถานที่บันเทิงบ่อยเพียงใด
เป็นประจา (4-7 วัน/สัปดาห์)
บ่อย (1-3 วัน/สัปดาห์)
เป็นครั้งคราว (ทุก 2 สัปดาห์)
นานๆ ครั้ง (น้อยกว่าเดือนละครั้ง)
ไม่เคย

จานวน (คน)

ร้อยละ

11
20
49
162
145

2.8
5.2
12.7
41.9
37.5

0
9
38
142
198

0
2.3
9.8
36.7
51.2

การพิจารณาระดับความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี พบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อ
เอชไอวีของผู้ตอบแบบสอบถามประมาณครึ่งหนึ่ง (จานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2) อยู่ ใน
ระดับสูง รองลงมาคือ อยู่ในระดับปานกลาง (จานวน 121 คน) และ อยู่ในระดับต่า (จานวน 37 คน)
คิดเป็นร้อยละ 31.1 และร้อยละ 9.6 ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงระดับความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี (n = 387)
ระดับคะแนนความรู้
ความรู้ในระดับสูง
ความรู้ในระดับปานกลาง
ความรู้ในระดับต่า

จานวน
229
121
37

ร้อยละ
59.2
31.3
9.6

ทั ศ นคติ ต่ อ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี พบว่ า ระดั บ ทั ศ นคติ ต่ อ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ อยู่ ในระดับปานกลางจานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมาคือ
ระดับสู ง (จ านวน 120 คน) และระดับต่า (จานวน 8 คน) คิดเป็นร้อยละ 31.0 และ ร้อยละ 2.1
ตามลาดับ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงระดับทัศนคติต่อการติดเชื้อเอชไอวี
ระดับคะแนนทัศนคติ
ทัศนคติระดับสูง
ทัศนคติระดับปานกลาง
ทัศนคติระดับต่า

จานวน
120
259
8

ร้อยละ
31.0
66.9
2.1

การพิจารณาจากระดับการสนับสนุนทางสังคม พบว่า ระดับการสนับสนุนทางสังคมของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในระดับสูง จานวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 รองลงมา คือ อยู่
ในระดับปานกลางจานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 และอยู่ในระดับต่า จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.3 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละ การสนับสนุนทางสังคมของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 387)
ระดับคะแนนการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคมมีระดับสูง
การสนับสนุนทางสังคมมีระดับปานกลาง
การสนับสนุนทางสังคมมีระดับต่า

จานวน
255
131
1

ร้อยละ
65.9
33.9
0.3

4. การวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
จากการพิจารณาระดับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พบว่า ระดับพฤติกรรมการ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ตอบแบบสอบบถามส่วนใหญ่ อยู่ในระดับสูง จานวน 214 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.3 รองลงมา คือ ระดับปานกลางจานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 และระดับต่า
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 คน ละเอียดแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คะแนนพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (n = 387)
ระดับคะแนนพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีระดับสูง
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีระดับปานกลาง
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีระดับต่า

จานวน
214
172
1

ร้อยละ
55.3
44.4
0.3

5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนา ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี
จาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
โดยใช้ค่าสถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า คณะที่กาลังศึกษา (p-value < 0.001) สถานภาพ
ครอบครัว (p-value < 0.018) และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์จากหนังสือพิมพ์ (pvalue = 0.041) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ข องนั ก ศึ ก ษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p-value <
0.05) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ประเด็น
เพศ
หญิง
ชาย
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
คณะที่ศึกษา
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์
สถานภาพครอบครัว
บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
บิดามารดาแยกกันอยู่
บิดาหรือมารดาเสียชีวิต
ลักษณะที่พักอาศัย
หอพักในมหาวิทยาลัย
หอพักนอกมหาวิทยาลัย
บ้านเช่า
บ้านตัวเอง
บ้านญาติ
*มีนัยสาคัญทางสถิติ P < 0.05

พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ค่อนข้าง
ไม่
เหมาะสม
เหมาะสม เหมาะสม
144(37.2)
70(18.1)

123(31.8)
49(12.7)

pvalu
e
1.243 0.537
X2

1(0.3)
0
3.959 0.682

59(15.2)
68(17.6)
48(12.4)
39(10.1)

43(11.1)
60(15.5)
39(10.1)
30(7.8)

0
0
1(0.3)
0
33.667 0.001*

42(10.9)
51(13.2)
12(3.1)
3(0.8)
63(16.3)
10(2.6)
33(8.5)

30(7.8)
17(4.4)
8(2.1)
9(2.3)
39(10.1)
15(3.9)
54(14.0)

0
0
0
0
0
0
1(0.3)
11.922 0.018*

151(39.0)
44(11.4)
19(4.9)

128(33.1)
32(8.3)
12(3.1)

0
0
0
8.894 0.351

31(8.0)
136(35.1)
3(0.8)
41(10.6)
3(0.8)

26(6.7)
96(24.8)
5(1.3)
38(9.8)
7(1.8)

0
0
0
1(0.3)
0
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ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (ต่อ)
ประเด็น
การได้รับข้อมูลข่าวสาร
สื่อโทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
โปสเตอร์/แผ่นพับความรู้
นิตยสาร/วารสาร
หนังสือพิมพ์
ความสะดวกในการหาซื้อถุงยาง
อนามัย
สะดวก
ไม่สะดวก
ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เป็นประจา
บ่อย
เป็นครั้งคราว
นานๆ ครั้ง
ไม่เคย
การเที่ยวในสถานที่บันเทิง
เป็นประจา
บ่อย
เป็นครั้งคราว
นานๆ ครั้ง
ไม่เคย
*มีนัยสาคัญทางสถิติ P < 0.05

พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ค่อนข้าง
ไม่
เหมาะสม
เหมาะสม เหมาะสม
135(34.9)
189(48.8)
115(29.7)
70(18.1)
67(17.3)

102(26.4)
145(37.5)
99(25.6)
69(17.8)
72(18.6)

1(0.3)
1(0.3)
1(0.3)
1(0.3)
1(0.3)

170(43.9)
44(11.4)

135(34.9)
37(9.6)

1(0.3)
0

X2

pvalu
e

1.204
1.478
1.366
4.034
6.367
0.317

0.548
0.478
0.505
0.133
0.041*
0.853

4.374 0.822
8(2.1)
9(2.3)
27(7.0)
93(24.0)
77(19.9)

3(0.8)
11(2.8)
22(5.7)
69(17.8)
67(17.3)

0
0
0
0
1(0.3)
4.028 0.673

0
3(0.8)
23(5.9)
83(21.4)
105(27.1)

0
6(1.6)
15(3.9)
59(15.2)
92(23.8)

0
0
0
0
1(0.3)

จาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวการติดเชื้อเอชไอวีกับพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีใน
ด้านที่ 1 การเกิดโรคและลักษณะอาการของโรค (p-value < 0.001) และด้านที่ 3 การติดต่อของโรค
(p - value = 0.012) มีค วามสั มพัน ธ์กั บพฤติ กรรมการป้องกัน การติ ดเชื้ อเอชไอวีของนั กศึ กษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(p-value < 0.05) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
เหมาะสม ค่อนข้างเหมาะสม ไม่เหมาะสม
ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี
ผลรวมความรู้ทั้ง 3 ด้าน
ความรู้ระดับสูง
134(34.6)
95(24.5)
0
ความรู้ระดับปานกลาง
64(16.5)
56(14.1)
1(0.3)
ความรู้ระดับต่า
16(4.1)
21(5.4)
0
ด้านที่ 1 การเกิดโรคและลักษณะอาการของโรค
ความรู้ระดับสูง
122(31.5)
87(22.5)
0
ความรู้ระดับปานกลาง
70(18.1)
34(8.8)
0
ความรู้ระดับต่า
22(5.7)
51(13.2)
1(0.3)
ด้านที่ 2 การป้องกันโรค
ความรู้ระดับสูง
152(39.3)
125(32.3)
1(0.3)
ความรู้ระดับปานกลาง
48(12.4)
38(9.8)
0
ความรู้ระดับต่า
14(3.6)
9(2.3)
0
ด้านที่ 3 การติดต่อของโรค
ความรู้ระดับสูง
183(47.3)
134(34.6)
0
ความรู้ระดับปานกลาง
16(4.1)
23(5.9)
1(0.3)
ความรู้ระดับต่า
15(3.9)
15(3.9)
0
*มีนัยสาคัญทางสถิติ P < 0.05
ประเด็น

X2

P - Value

5.531

0.237

29.627

<0.001*

0.709

0.950

12.938

0.012*

จาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการติดเชื้อเอชไอวีกับพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี พบว่า ทัศนคติต่อการติดเชื้อเอชไอวี (p-value < 0.001) มีความสั มพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
X 2 P - Value
ประเด็น
เหมาะสม ค่อนข้างเหมาะสม ไม่เหมาะสม
ทัศนคติต่อการติดเชื้อเอชไอวี
86.707 <0.001*
ทัศนคติระดับสูง
94(24.3)
26(6.7)
0
ทัศนคติระดับปานกลาง 119(30.7)
140(36.2)
0
ทัศนคติระดับต่า
1(0.3)
6(1.6)
1(0.3)
*มีนัยสาคัญทางสถิติ P < 0.05
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จาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันการติด
เชื้อเอชไอวี พบว่า ผลรวมการสนับสนุนทางสังคมทั้ง 3 ด้าน (p-value < 0.001) และการสนับสนุน
ทางสังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (p-value < 0.01) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีข องนั กศึ กษามหาวิทยาลั ย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ ที่ร ะดั บ
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ประเด็น

พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
เหมาะสม ค่อนข้างเหมาะสม ไม่เหมาะสม

การสนับสนุนทาสังคม
ระดับสูง
168(43.4)
ระดับปานกลาง
46(11.9)
ระดับต่า
0
*มีนัยสาคัญทางสถิติ P < 0.05

87(22.5)
84(21.7)
1(0.3)

X2

P - Value

35.550

<0.001*

0
1(0.3)
0

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จาการเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างจานวน 387 คน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ทั่วไปกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า คณะที่กาลังศึกษา สถานภาพครอบครัว การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โรคเอดส์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บนุ ช วรรณ์ บุญ เรื อง (2553) จากการ
วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหูคูณ เพศ อายุ การศึกษา การพักอาศัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนั กเรียนชายและนักเรียนหญิง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และผลการศึกษาของศิรินภา พูลเกษม (2554) เพศ อายุ ชั้นปีที่ต่างกันของนักศึกษา
วิทยาลั ย นครราชสี มากั บ การรั บ รู้ ข้ อมูล ข่ าวสารทางเพศสั มพันธ์ ความรู้เรื่ องโรคเอดส์ เจคติต่ อ
เพศสัมพันธ์และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์กัน
ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 59.2 ซึ่ง
แสดงว่าการมีความรู้ที่ดีย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วย เมื่อพิจารณาถึง
ความสัมพัน ธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ พบว่า ความรู้ เรื่องการเกิดโรค
ลักษณะอาการของโรค และเรื่องการติดต่อของโรคมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคเอดส์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทัศนคติต่อการติดเชื้อเอชไอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.9 ซึ่งแสดงว่าการมีทัศนคติต่อการติดเชื้อ
เอชไอวีที่ดีย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ดดี ้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
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ดาวรุ่ง โพธินี และ พรพิมล คาพาสอน (2554) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ส่วน
ใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 71.4 เมื่อพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม การป้องกันโรคเอดส์ พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษา
ของบุญวัฒน ไทรยอย (2552)
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี ทัศนคติต่อการติดเชื้อเอชไอวี
การสนั บ สุ น ทางสั งคม มีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดาวรุ่ง
โพธินี และ พรพิมล คาพาสอน (2554) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์
และรายได้ มีความสั มพัน ธ์กับ พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สกลนคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลการศึกษาของสุนีย์ เอื้อประเสริฐ (2552)
พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์-อุปสรรคในการป้องกันโรคเอดส์ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
และการสนับสนุนทางสังคม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณ .22, .18 และ .16 ตามลาดับ
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การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดชั้นน้้าและสาร
สกัดชั้นเอทานอลของยาธรณีสัณฑะฆาตและการตรวจสอบสารบ่งชี้ในต้ารับ
COMPARATIVE STUDY OF ANTIOXIDANT ACTIVITY AND TOTAL PHENOLIC
CONTENT OF WATER EXTRACTS AND ETHANOLIC EXTRACTS OF YA-THOR-RANEE-SAN-THA-KAT AND DETECTION OF CHEMICAL MARKER IN THE FORMULA
อมลวัทน์ แท่นคา1 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส2 รัตนา วิเชียรศิร3ิ และธนิสร์ ปทุมานนท์4*
Amonwat Thaenkham1 Nutjaree Pratheepawanit Johns2 Ratana Vichiansiri3
and Tanit Padumanonda4*
1

สังกัด สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น amonwat.t@kkumail.com
2
สังกัด สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินกิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น pnutja@kku.ac.th
3
สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vratana@kku.ac.th
4*
สังกัด สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
*
Corresponding author: tanpad@kku.ac.th

บทคัดย่อ
บทนา: ธรณีสัณฑะฆาตเป็นตารับยาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้รับคัดเลือกอยู่ในบัญชี
ยาจากสมุนไพร พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยสมุนไพร 26 ชนิด เช่น พริกไทย ยาดา รงทอง เป็นต้น โดย
มีการรายงานฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ของพืชแต่ละชนิด แต่ยังไม่มีรายงานถึงฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในการ
ใช้ส ารสกัดของพืช ร่ ว มกัน ทั้ง 26 ชนิด ในรูปของยาธรณีสั ณฑะฆาต วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ทั้งหมด และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของตัวอย่างยา
ธรณี สั ณ ฑะฆาต จากแหล่ ง ผลิ ต 10 แหล่ ง และตรวจหาสารบ่ ง ชี้ ท างเคมี (Chemical marker)
วิธีดาเนินการวิจัย: นายาธรณีสัณฑะฆาตชนิดแคปซูล สกัดด้วย 95% ethyl alcohol และ น้า และ
ระเหยตัวทาละลายให้แห้งโดยใช้ เครื่องระเหยแบบลดความดันและ เครื่องระเหยแห้งแบบแช่เยือก
แข็ง ได้สารสกัดหยาบนามาวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu method
และวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH assay และ FRAP assay ผลการวิจัย: ในภาพรวม
พบว่าสารสกัดเอทานอล ของยาธรณีสัณฑะฆาต มีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สูงกว่าสารสกัดน้าอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยมีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดอยู่ในช่วง 111.04-161.67
µg GAE/mg. วิ ธี DPPH assay มี ค่ า IC50 อยู่ ใ นช่ ว ง 103.23-190.94 µg/ml วิ ธี FRAP assay มี
ความสามารถในการรีดิวซ์เหล็ก อยู่ในช่วง 265.78-410.53 µg/g crude extract. ปริมาณฟีนอลิก
ทั้งหมดมีความสั มพัน ธ์ในเชิงบวกกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สารสกัดเอทานอลจากตัว อย่างทั้ง 10
แหล่ง นามาตรวจสอบสาร piperine โดยใช้วิธีทีแอลซี เฟสเคลื่อนที่คือ toluene : ethyl acetate
(7:3) พบว่าในตารับยาทุกแหล่งมีสาร piperine ตรงกับสารมาตรฐาน มีค่า Rf ระหว่าง 0.42-0.45
ข้อเสนอแนะ: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเป็นฤทธิ์ทางชีวภาพที่สอดคล้องกับหลักการแพทย์แผนไทยคือต้าน
ความเสื่อมของร่างกาย ควรมีการศึกษาทางคลินิกเพื่อประเมินสรรพคุณแก้กษัย เส้น ท้องผูก ร่วมกับ
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การควบคุมคุณภาพตารับโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเคมี (Chemical marker) ด้วยต่อไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การบรรเทาการปวดกล้ามเนื้อซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกษัยเส้น
ค้าส้าคัญ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมด ยาธรณีสัณฑะฆาต
ABSTRACT
Introduction: YA-THOR-RA-NEE-SAN-THA-KAT is a Thai traditional formula used
since ancient times and included in the list of herbal medicinal products A.D.2016. The
formula composed of twenty-six plants; the main components are Piper nigrum, Aloe
vera and Garcinia hanburyi. Several particular plants in the formula have been studied
for antioxidant activity but there is still no report on the activity of the formula.
Objective: To determine and compare the total phenolic content and antioxidant
activity among 10 different samples of YA-THOR-RA-NEE-SAN-THA-KAT as well as the
detection of chemical marker. Materials and method: Each sample was extracted with
95% ethyl alcohol and water, filtered twice and removed the solvent by using rotary
evaporator and freeze-dry instrument. Then, the extracted were evaluated for total
phenolic content using Folin-Ciocalteu method and antioxidant activities via DPPH
assay and FRAP assay. Results: Overall, the results found that the ethanol extracts of
YA-THOR-RA-NEE-SAN-THA-KAT showed higher total phenolic content and antioxidant
activities than the water extract. The total phenolic contents were range from 111.04161.67 µg GAE/mg extract. DPPH assay and FRAP assay exhibited the IC50 and Trolox
equivalence ranged from 103.23-190.94 µg/ml and 265.78-410.53 µg/g crude extract,
respectively. The total phenolic content were positively correlated with antioxidant
activity. Ethanol extracts of 10 sample were detected for the chemical marker
“piperine” by Thin Layer Chromatography (TLC) – Densitometry mobile phase; toluene:
ethyl acetate (7:3). The results exhibited that piperine was detected in all sample with
the Rf value ranged from 0.42-0.45. Suggestion: Antioxidant activity of thai traditional
medicine is one of the mechanisms to prevent the degeneration of all bodies.
However, the further clinical studies especially toone the kasai-sen, constipation of this
formula as well as the quality control related to muscle sureness relief correlated to
kasai-sen theory as well as the quality control of the formula using chemical marker
Keywords: Antioxidant Activities, Total Phenolic Content, Ya- thor-ra-nee-san-tha-kat
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บทน้า
สังคมปัจจุบันมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่มีความสมดุล สิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยความ
เป็นพิษมากมาย ทั้งมลพิษทางอากาศ สารเคมีปนเปื้อน ซึ่งทาให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย เมื่อมีมาก
เกินไป สารต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอ เป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคหลายอย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ข้ออักเสบ ภาวะเสื่อมและความชรา เป็นต้น เกิดผลเสียต่อสังคมและสุขภาพอนามัย
อย่ า งมาก ปั จ จุ บั น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ พ ยายามค้ น คว้ า วิ จั ย เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง พบ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของพืชหลายชนิด การลดสารหรือสิ่งที่จะทาให้เกิดอนุมูลอิสระ
หรือการเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระ เป็นประจาจะป้องกันการเกิดโรคได้ ทาให้มีผลิตภัณฑ์ อาหาร
หรือยา ที่มาจากสมุนไพรเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพมากขึ้น
ยาธรณีสัณฑะฆาตเป็นตารับยาที่ใช้รักษาโรคมาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้รับคัดเลือกเข้า
เป็นตารับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน สรรพคุณแก้กษัยเส้น เถา
ดาน พรรดึก มีส่วนประกอบของสมุนไพรทั้งหมด 26 ชนิด ได้แก่ เมล็ดพริกไทย 60% ยาดา 12.5%
เนื้อลูกสมอไทย 3.75% มหาหิงคุ์ 3.75% การบูร 3.75% รงทอง 2.5% ผักแพวแดง1.25% เนื้อลูก
มะขามป้อม1.25% และอื่นๆ 0.625% ได้แก่ หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกกระวาน ลูกเร่ว หัว
บุก โกษฐ์เขมา เทียนขาว หัวกลอย ชะเอมเทศ ดองดึง ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ เทียนดา รากเจตมูลเพลิง
แดง โกษฐ์น้าเต้า โกษฐ์กระดูก ดอกกานพลู และเหง้าขิง (คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ,
2558. หน้า 228) พริกไทย ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในตารับยาธรณีสัณฑะฆาตถึง 60% มีสารสาคัญ
คื อ piperine เป็ น ตั ว หลั ก (Fofaria et al., 2014) มี ร ายงานฤทธิ์ ต้ า นการอั ก เสบ ฤทธิ์ แ ก้ ป วด
(Tasleem et al., 2014) ฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระ (Bagheri et al., 2014) ฤทธิ์ต้านมะเร็ง (Deng et
al., 2016) ในทางการแพทย์แผนไทยมีสรรพคุณใช้แก้ลมอัมพฤกษ์ ลมมุตฆาต ลมลั่นในท้อง แก้ท้อง
ขึ้น อืด เฟ้อ (ตาราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเภสัชกรรม กองประกอบโรคศิลปะ, 2542) ปัจจุบัน
ยังไม่มีแนวทางการวิเคราะห์ปริมาณสารสาคัญในตารับและยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกของตารับยา
ธรณีสัณฑะฆาต มีเพียงการศึกษาความเป็นพิษในสัตว์ทดลองพบว่า มีความปลอดภัย LD50 มากกว่า
10 กรัม/ กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าขนาดที่ใช้ในคน1,600 เท่า (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2555)
ในส่วนของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรในตารับ มีการรายงานฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
และสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในพืชบางชนิด เช่น พริกไทย สมอไทย และมะขามป้อม (Ahmad et
al., 2015; Saha and Verma, 2014; Chatterjee et al., 2011) แต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาในสาร
สกั ด ของพื ช ทั้ ง 26 ชนิ ด ในรู ป ของยาธรณี สั ณ ฑะฆาต ฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระมี ผ ลสอดคล้ อ งกั บ
สรรพคุณของยาธรณีสัณฑะฆาตคือ แก้กษัย ซึ่งเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่ ทาลายสุขภาพให้เสื่อมโทรมไปที
ละน้อย เป็นเวลาต่ อ เนื่ อ งกั น ยาวนานทาให้ มีอาการ หรือเกิดโรคต่างๆ ตามมา (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ,
2545) ในส่วนของการตรวจเอกลักษณ์ของตารับ วิธีรงคเลขผิวบาง (Thin Layer Chromatography,
TLC) เป็นวิธีที่ใช้ประกอบการตรวจเอกลักษณ์ของสมุนไพรโดยใช้การเปรียบเทียบลักษณะโครมาโท
แกรม (chromatogram) ของสารสาคัญในสมุนไพรตัวอย่างกับสารมาตรฐาน (ธิรดา สุขธรรม, 2557)
ถ้าการศึกษาสามารถระบุสารสาคัญที่พบในสมุนไพรได้ โดยมีค่า Rf ที่แน่นอน ในเฟสเคลื่อนที่หนึ่ง
และตรวจพบทุกครั้งที่เตรียมสารสกัดและนามาศึกษาด้วย TLC ในสภาวะเดียวกัน สารชนิดนั้นจะ
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สามารถใช้เป็น สารบ่งชี้ (chemical marker) สามารถใช้ระบุเอกลักษณ์และใช้ควบคุมคุณภาพของ
สมุนไพร หรือตารับยาสมุนไพรได้ (Li et al., 2008)
การศึกษาครั้ งนี้ จึ งมีวัต ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเที ยบปริม าณสารประกอบฟีนอลิ ก
ทั้งหมด (total phenolic content) และทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) ของ
ยาธรณีสัณฑะฆาต ซึ่งจะสุ่มจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณในประเทศไทยทั้งหมด 10 แหล่ง
และตรวจสอบสารบ่ งชี้ ของต ารั บ โดยใช้ piperine เป็นสารมาตรฐานเนื่องจากเป็นสารส าคัญใน
พริ ก ไทย ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ในต ารั บ ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ทราบ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมด และสารบ่งชี้ของตารับยาธรณีสัณฑะ
ฆาตจากแหล่งผลิตต่างๆในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิด
อาการเจ็บป่วย เพิ่มหลักฐานเชิงประจักษ์ของยาแผนโบราณและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น
ต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟีนอลิก ทั้งหมดของยา
ธรณีสัณฑะฆาตจากแหล่งผลิต 10 แหล่ง
2. เพื่อตรวจสอบสารบ่งชี้ของตารับยาธรณีสัณฑะฆาตโดยวิธีทีแอลซี
วิธีการวิจัย
การสกัดสารตัวอย่าง
นายาธรณีสัณฑะฆาตชนิดแคปซูล แกะเอาเฉพาะผงยา และชั่งน้าหนักผงยาให้ได้ 50 กรัม
สกัดด้วยเอทานอล 95 % เป็นเวลา 7 วัน นาไปทาการระเหยเอทานอลออกให้ได้สารสกัดแบบแห้ง
โดยใช้เครื่องระเหยแห้งแบบลดความดัน (rotary evaporator) และสกัดด้วยน้า เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
นาไปทาการระเหยน้าออกให้ได้สารสกัดแบบแห้งโดยใช้เครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dry)
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl Free Radical assay (DPPH
assay)
เตรียมสารละลาย DPPH ที่ความเข้มข้น 0.2 mM เตรียมสารละลายมาตรฐาน Trolox ที่
ความเข้มข้น 1 mg/ml เตรียมสารละลายตัวอย่างที่ความเข้มข้น 1 mg/ml โดยชั่งสารมา 0.0010 g
ละลายด้ว ยเอทานอลและน้ า 1 ml dilute ความเข้ มข้ น 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25,
15.625, 7.8125, 3.90625 µg/ml ใช้ Micropipette ดูดสารสกัด 100 µl และดูดสาร DPPH 100
µl ลงใน Microwell plate บ่มไว้ 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง spectrometer ที่ความ
ยาวคลื่น 517 นาโนเมตร นาค่าที่วัดได้มาคานวณหาเปอร์เซ็นต์การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากสูตร
% Radical scavenging = [(A control – A sample)/A control] ×100
เมื่อ
A control คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม
A sample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดทดสอบ
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี Ferric reducing antioxidant power assay (FRAP assay)
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เตรียมสารละลาย FRAP reagent โดยชั่งเฟอร์ริกคลอไรด์ 0.054 กรัม ละลายในน้ากลั่น
10 มิลลิลิตร และชั่ง TPTZ มา 0.031 กรัม ละลายในกรดไฮโดรคลอริก 10 มิลลิลิตร แล้วผสมด้วยอะ
ซิเตทบัฟเฟอร์ pH 3.6 ปริมาณ 100 มิลลิลิตร เตรียมสารละลายมาตรฐาน Trolox ที่ความเข้มข้น 1
mg/ml เตรียมสารละลายตัวอย่างที่ความเข้มข้น 1 mg/ml ละลายด้วยเอทานอลและ น้า 1 ml
dilute ความเข้ ม ข้ น 1000,500, 250 µg/ml ใช้ Micropipette ดู ด สารสกั ด 50 µl และดู ด
สารละลาย FRAP reagent 150 µl ลงใน Microwell plate วั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงด้ ว ยเครื่ อ ง
spectrometer ที่ความยาวคลื่น 593 นาโนเมตร
การหาปริมาณสารฟีนอลิกรวม (Total phenolic content)
เตรียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) โดยชั่งโซเดียมคาร์บอเนต
7.5 กรัมละลายในน้ากลั่นแล้วปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่นจนครบ 100 มิลลิลิตร เตรียมสารละลายโฟลินซิโอเคาทูรีเอเจนต์ (Folin-Ciocalteu reagent) ความเข้มข้น 0.2 N ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ปรับ
ปริมาตรด้วยน้ากลั่นจนครบ 25 มิลลิลิตร เตรียมสารมาตรฐาน Gallic acid ความเข้มข้น 1 mg/ml
เตรียมสารละลายตัวอย่างที่ความเข้มข้น 1 mg/ml โดยชั่งสารมา 0.0100 g ละลายด้วยเอทานอล
และน้า 10 ml แล้ว dilute ความเข้มข้นด้วยวิธี Serial dilution จะได้ความเข้มข้นของการเจือจาง
ในแต่ละครั้งเป็น 1/10, 1/100, 1/1000, 1/100000 ตามลาดับ ใช้ Micropipette ดูดสารสกัด 20
µl ดูดสารละลาย โซเดียมคาร์บอเนต 80 µl และดูดสารละลายโฟลินซิโอเคาทูรีเอเจนต์ 100 µl ลง
ใน Microwell plate บ่มไว้ 30 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงเครื่อง spectrometer ที่ความยาวคลื่น
760 นาโนเมตร
ทีแอลซี (Thin Layer Chromatography (TLC))
ตรวจสอบหาสารบ่งชี้ ในตารับยาธรณีสัณฑะฆาตโดยใช้ piperine จาก SIGMA เป็นสาร
มาตรฐาน โดยเตรียมสารละลายมาตรฐาน piperine ความเข้มข้น 1 mg/ml และสารตัวอย่างจาก
แหล่ งต่ างๆที่ ความเข้มข้น ความเข้มข้ น 1 mg/ml เตรียมแผ่ น TLC Silica gel 60 F254 Merck
(Germany) ขนาด 12×10 เซนติเมตร Spot สารมาตรฐานและสารสกัดตัวอย่างต่างๆ ในปริมาณ 10
µl โดยใช้ เ ครื่ อ งที แ อลซี ใช้ mobile phase: toluene : ethyl acetate (7:3) (Shingate et al.,
2013) ตรวจภายใต้แสงอัล ตราไวโอเลตความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร และ 365 นาโนเมตร และ
สเปรย์ด้วย anisaldehyde
ผลการวิจัย
จากการรวบรวมตัวอย่างโดยการคัดเลือกจากโรงพยาบาลหรือโรงงานที่มีการผลิตตารับยา
ธรณีสั ณฑะฆาต และเป็น สถานที่ผลิ ตที่ผ่ านการรับรองมาตรฐานจีเอ็มพี (Good Manufacturing
Practice) จากทั่วประเทศได้ยาธรณีสัณฑะฆาตชนิดแคปซูล ทั้ง หมด 10 แหล่ง โดยแบ่งเป็นตัวอย่าง
จากโรงพยาบาล 6 แหล่ง และตัวอย่างจากโรงงาน 4 แหล่ง จาแนกเป็นตัวอย่างจากภาคกลาง 5
แหล่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แหล่ง และภาคใต้ 1 แหล่ง โดยในการวิจัยนี้ให้ตัวอย่างยาแทนด้วย
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สัญลักษณ์ A-J หลังจากนั้นนาตัวอย่างมาสกัดเพื่อใช้ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟี
นอลิกทั้งหมด และหาสารบ่งชี้ในตารับได้ผลดังนี้
ตารางที่ 1 ค่า IC50 และความสามารถในการรีดิวซ์เหล็ก ของสารสกัดยาธรณีสัณฑะฆาตที่สกัดด้วย
น้าและเอทานอล
ตัวอย่าง

IC50 (µg/ml) mean ± SD

(TCAC) mean ± SD
(µg/g crude extract)
สกัดด้วยน้า
สกัดด้วยเอทานอล สกัดด้วยน้า
สกัดด้วยเอทานอล
Trolox
47.91 ± 0.008
504.78 ± 0.091
A
212.61±0.002 175.45±0.008 214.28±0.042 331.78±0.055
B
247.44±0.020 113.47±0.015 196.78±0.016 353.03±0.012
C
195.34±0.027 179.87±0.035 277.78±0.035 285.78±0.085
D
123.41±0.005 116.23±0.019 340.53±0.043 342.78±0.030
E
187.06±0.012 103.23±0.008 256.28±0.018 391.78±0.027
F
204.10±0.005 109.58±0.000 326.03±0.023 410.53±0.025
G
340.40±0.014 178.99±0.004 213.78±0.017 323.03±0.019
H
213.11±0.011 114.33±0.005 215.03±0.017 394.03±0.065
I
209.09±0.025 190.94±0.004 223.28±0.040 265.78±0.035
J
202.66±0.029 106.76±0.007 295.53±0.018 381.78±0.054
Sig
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.002**
0.001**
** แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ α = 0.05

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay จากสารสกัดยา
ธรณีสั ณฑะฆาตที่ส กัดด้วยน้ า มีความสามารถต้านอนุมูล อิสระได้มากที่สุ ดคือ D (IC50 = 123.41
µg/ml), E (IC50 = 187.06 µg/ml) และ C (IC50 = 195.34 µg/ml) ตามลาดับ ในส่วนสกัดด้วยเอ
ทานอล ตัว อย่ างที่ ส ามารถต้า นอนุมูล อิส ระได้ มากที่สุ ด คือ E (IC50 = 103.23 µg/ml), J (IC50 =
106.76 µg/ml) และ F (IC50 = 109.58 µg/ml) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP assay ยาธรณีสัณฑะฆาตที่สกัดด้วยน้ามีความสามารถใน
การรี ดิวซ์เหล็ กได้มากที่สุดคือ D (340.53 µg Trolox/g crude extract), F (326.03 µg Trolox/g
crude extract) และ J (295.53 µg/g crude extract) ตามล าดั บ ในส่ ว นสารสกัดด้ว ยเอทานอล
สามารถรีดิวซ์เหล็กได้ดีที่สุดคือ F (410.53 µg/g crude extract), H (394.03 µg/g crude extract)
และ E (391.78 µg/g crude extract) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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ตารางที่ 2 ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดในยาธรณีสัณฑะฆาตที่สกัดด้วยน้าและสกัดด้วยเอทานอล
แหล่งผลิตยา ความเข้มข้น

ปริมาณฟีนอลิก (µg GAE/mg)

สกัดด้วยน้า สกัดด้วยเอทานอล
Gallic acid 200 µg/ml
206.67 ± 0.043
A
1,000 µg/ml 75 .000± 0.020 111.04 ± 0.029
B
1,000 µg/ml 90.63 ± 0.020 142.50 ± 0.024
C
1,000 µg/ml 100.00 ± 0.039 112.29 ± 0.033
D
1,000 µg/ml 84.79 ± 0.030 119.58 ± 0.036
E
1,000 µg/ml 92.71 ± 0.022 161.67 ± 0.063
F
1,000 µg/ml 92.92 ± 0.015 137.92 ± 0.029
G
1,000 µg/ml 69.79 ± 0.013 127.50 ± 0.040
H
1,000 µg/ml 58.96 ± 0.007 138.33 ± 0.031
I
1,000 µg/ml 62.71 ± 0.014 119.17 ± 0.013
J
1,000 µg/ml 94.38 ± 0.020 147.71 ± 0.013
Sig.
0.000**
0.000**
0.000**
** แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ α = 0.05
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดของยาธรณีสัณฑะฆาตที่สกัดด้วย
น้ามีปริ มาณฟีน อลิ ก ทั้งหมดมากที่สุ ดคือ C (100.00 µg GAE/mg), J (94.38 µg GAE/mg) และ F
(92.92 µg GAE/mg) ตามลาดับ ในส่วนสารสกัดด้วยเอทานอลมีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดมากสุดได้แก่
E (161.67 µg GAE/mg), J (147.71 µg GAE/mg) และ B (142.50 µg GAE/mg) ตามล าดั บ เมื่ อ
เปรียบเทียบภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
ผลการตรวจหาสารบ่งชี้ (chemical marker) โดยวิธีทีแอลซีที่มีเฟสเคลื่อนที่คือ toluene :
ethyl acetate (7:3) พบว่าตัวอย่างของยาธรณีสัณฑะฆาตทั้งหมด พบ band ที่มีช่วง Rf ตรงกับสาร
มาตรฐาน piperine โดยพบเป็นจุดสีดาเมื่อตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร
(ภาพ A) และจุดสีฟ้าเมื่อตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต 365 นาโนเมตร (ภาพ B) โดยมีค่า Rf
ในช่วง 0.42-0.45 จากการยืนยันด้วยการสเปรย์ด้วย anisaldehyde พบว่าทุก band ทุกตัวอย่างที่
Rf 0.42-0.45 เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เช่นเดียวกับสารมาตรฐาน piperine ดังนั้นจึงสามารถยืนยันได้ว่า
มีการตรวจพบสาร piperine ที่มีความคงตัวในตัวอย่างยาธรณีสัณฑะฆาตทั้งหมด
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Piperine
Rf 0.42-0.44
Mobile phase: toluene : ethyl acetate (7:3)
254 nm

(A)

Std.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Piperine
Rf 0.42-0.45
Mobile phase: toluene : ethyl acetate (7:3)
365 nm

(B)

Std. A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Piperine
Rf 0.42-0.45
Mobile phase: toluene : ethyl acetate (7:3)
Spray reagent: Anisaldehyde

(C)

Std.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

รูปที่ 1 รูปทีแอลซีของสารสกัดยาธรณีสัณฑะ (A) ตรวจภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร
(B) ตรวจภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต 365 นาโนเมตร และ (C) หลังสเปรย์ด้วย anisaldehyde
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ วิธี DPPH assay พบว่า สารสกัดน้าของยาธรณีสัณฑะ
ฆาต มีค่า IC50 ระหว่าง 123.41 ± 0.005 – 340.40 ± 0.014 µg/ml สารสกัดเอทานอลมีค่า IC50
ระหว่ า ง 103.23 ± 0.008 – 190.94 ± 0.004 µg/ml ส่ ว น วิ ธี FRAP assay สารสกั ด น้ ามี ค่ า
ความสามารถในการรีดิวซ์เหล็กระหว่าง 196.78 ± 0.016 - 340.53 ± 0.043 µg/g crude extract
ส่ ว นสารสกัด เอทานอล มีค่ าระหว่า ง 265.78±0.035 - 410.53 ± 0.025 µg/g crude extract ใน
ภาพรวมสารสกัดเอทานอลฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าสารสกัดน้าในทั้ง 2 วิธี ในส่วนของปริมาณ
สารฟีนอลิกทั้งหมดพบว่า สารสกัดน้ามีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดระหว่าง 58.96 ± 0.007 - 100.00 ±
0.039 µg GAE/mg ส่ว นสารสกัด เอทานอลมีปริมาณฟีนอลิ ก ทั้งหมดระหว่าง 111.04 ± 0.029 161.67 ± 0.063 µg GAE/mg จากการศึ ก ษายาธรณี สั ณ ฑะฆาตทั้ ง 3 วิ ธี เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างภายในกลุ่มและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
(p < 0.05). Trolox มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระมากกว่าสารสกัดยาธรณีสัณฑะฆาต 10
เท่า และมีความสามารถในการรีดิวซ์เหล็กมากกว่า 5 เท่า โดยสารสกัดชั้นเอทานอลมีปริมาณฟีนอลิก
ทั้งหมดสูง มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารสกัดชั้นน้าอย่างมีนัยสาคัญ (p <0.05)
ตัวอย่างที่มีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากสุดคือ D, E และ F ตามลาดับ จาก
การตรวจหาสารบ่งชี้ในตารับด้วยทีแอลซีโดยใช้เฟสเคลื่อนที่คือ toluene : ethyl acetate (7:3) พบ
สาร piperine ในตัวอย่างยาธรณีสัณฑะฆาต ทั้ง 10 ตัวอย่าง โดยมีค่า Rf ตรงกับสารมาตรฐาน โดย
พบเป็นจุดสีดาเมื่อตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต 254 นาโนเมตร และจุดสีฟ้าเมื่อตรวจสอบ
ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต 365 นาโนเมตร โดยมีค่า Rf ในช่วง 0.42-0.45 จากการยืนยันด้วยการ
สเปรย์ ด้ ว ย anisaldehyde พบว่ า ทุ ก band ทุ ก ตั ว อย่ า งที่ Rf 0.42-0.45 เปลี่ ย นเป็ น สี เ หลื อ ง
เช่นเดียวกับสารมาตรฐาน piperine แสดงถึงความคงตัวของ piperine ในตารับที่ได้จากพริกไทย ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบ 60% ในตารับ ดังนั้นในการควบคุมคุณภาพของตารับธรณีสัณฑะฆาต จึงมีแนวโน้ม
ที่จะใช้ piperine เป็นสารบ่งชี้ได้
พิเพอรี น เป็ น สารอั ล คาลอยด์ห ลั ก พบมากในพื ช กลุ่ มพริ กไทย (Fofaria et al., 2014) มี
รายงานฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์แก้ปวด (Tasleem et al., 2014) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Bagheri
et al., 2014) ซึ่งสอดคล้องกับการแพทย์แผนไทย ที่ใช้แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้กษัยเส้ น เป็นกลุ่มโรค
เรื้อรังที่ทาลายสุขภาพร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อย เป็นเวลาต่อเนื่องกันยาวนานทาให้มีอาการ
ซูบผอม ไม่มีแรง มือเท้าชา เป็นต้น ในส่วนการตรวจพบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตารับธรณีสัณฑะ
ฆาตก็แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการต้านความเสื่อมที่เ กิดกับร่างกาย ซึ่งมี ปัจจัยส่งเสริมที่ทา
ให้เกิดโรคหรืออาการจากปัจจัยภายในที่เกิดจากตนเองเช่น พันธุกรรม การรับประทานอาหารและ
ปัจจัยภายนอกเช่น สิ่งแวดล้อม เป็นต้น การลดสารหรือสิ่งที่จะทาให้เกิดอนุมูลอิสระ หรือการเพิ่มสาร
ต่อต้านอนุมูลอิสระ เป็น ประจาจะป้องกันการเกิดโรคได้ ดังนั้นฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเป็นฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่สอดคล้องกับหลักการแพทย์แผนไทยคือต้านความเสื่อมของร่างกาย ควรมีการศึกษาทาง
คลิ นิกเพื่อประเมินสรรพคุณแก้กษัยเส้น ร่ว มกับการควบคุมคุณภาพตารับโดยใช้ตัว บ่งชี้ทางเคมี
(Chemical marker) ด้วยต่อไปโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการบรรเทาการปวดกล้ามเนื้อซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีกษัยเส้น
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บทคัดย่อ
ในประเทศไทยกาลังประสบปัญหาภาวะน้าหนักเกินในเด็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นามาซึ่งปัญหาสุขภาพ
มากมาย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ
ทางด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักเรียนประถมศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 145 คน โดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยายและหาความสัมพันธ์โดย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความ
รุนแรงของการเกิดภาวะน้าหนั กเกิน การรับรู้ ประโยชน์ของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน อยู่ในระดับสู ง
คิดเป็นร้ อยละ 83.4, ร้ อยละ 62.8 และ ร้อยละ 96.6 ตามลาดับ และได้รับการสนับสนุนทางสั งคม อยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 55.2 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย อยู่ในระดับดี ร้อยละ 44.8 อีกทั้งพบว่า การ
รับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.22, r=.18, r=.28, p.05) ตามลาดับ ดังนั้น
พฤติกรรมการออกกาลังกายขึ้นอยู่กับการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน และ
นักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดี จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการออกกาลังกายได้ดีด้วย
คาสาคัญ : ความเชื่อทางด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการออกกาลังกาย
ABSTRACT
Thailand is experiencing the problem of overweight in children is increasing. Lead to many
health problems. This correlational study was aim to analyze the relationship among health belief,
social support with exercise behavior.The study sample consisted of 145 persons. Data were
analyzed using descriptive statistics, pearson product moment correlation coefficient. The results
showed that the perceived risk, the perceived severity of overweight, the perceived benefits of
overweight prevention, social support and exercise behavior were high level, 83.4%, 62.8%, 96.6%,
55.2% and 44.8% respectively, Furthermore, there was a significantly positive relationship
among perceived benefits, perceived barriers and social support with exercise behavior (r=.22,
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r=.18, r=.28, p.05). The findings suggest that the exercise behavior depend on perceived
benefits and the perceived barriers of overweight prevention.The students had good social support
will also be good at exercise behavior.
Keywords: Health Belief, Social Support, Exercise Behavior
บทนา
ในปัจจุบันทั่วโลกและประเทศไทยกาลังประสบปัญหาของภาวะน้าหนักเกินในเด็กที่มีแนวโน้ม
สูงมากขึ้น ข้อมูลของเด็กทั่วโลกในปี ค.ศ. 2014 พบว่า เด็กอายุตั้งแต่ 2-15 ปี มีปัญหาภาวะน้าหนักเกิน
ถึง 41 ล้านคน (World Health Organization, 2016) ในประเทศไทยมีข้อมูลรายงาน การเจริญเติบโตของเด็ก
อายุ 6 – 12 ปี พบว่า เด็กมีภาวะน้าหนักเกินและอ้วนเพิ่มขึ้น คือ จากร้อยละ 8.8 ในปี พ.ศ. 2556 เป็น ร้อยละ
9.5 ในปี พ.ศ. 2557 (กรมอนามัย, 2558)
เด็กที่มีภาวะน้าหนักเกินจะมีปัญหาสุขภาพตามมามากมาย คือ ความผิดปกติของข้อที่รับน้าหนักมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเข่า และยังพบโรคเบาหวาน ซึ่งปัจจุบันเริ่มพบในกลุ่มเด็กอายุน้อยลงเรื่อย ๆ บางราย
อาจมีผิวหนังบริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบ ข้อพับดาคล้า (ชุติมา ศิริกุลชยานนท์, 2558)
การออกกาลังกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก กล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้ง
ช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วน นอกจากนี้ การออกกาลังกายยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพจิตและลดความเครียด
ได้ โดยการออกกาลังกายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหัวใจและปอด คือ ออกกาลังกายที่ทาให้หัวใจเต้น มีค่า
ระหว่าง 60-80% ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจของบุคคลนั้นๆ ซึ่งอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ เท่ากับ
220-อายุ (ปี) (สนธยา สีละมาด, 2557)
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกาย 2 แนวคิดด้วยกัน คือ
ความเชื่อทางด้านสุขภาพ (Rosenstock, 1974) ได้อธิบายไว้ว่า การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรค บุคคลนั้นต้องมีความเชื่อว่าเขามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรค อย่างน้อยที่สุดโรค
นั้นต้องมีความรุนแรงต่อชีวิตของเขา การปฏิบัติดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคจะก่อให้เกิดผลดีแก่เขา
โดยช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือช่วยลดความรุนแรงของโรค และการปฏิบัติดังกล่าวไม่ควรมีอุปสรรค
ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของเขา ความเชื่อทางด้านสุขภาพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การรับรู้โอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้าหนักเกิน 2) การรับรู้ความรุนแรงของภาวะน้าหนักเกิน 3) การรับรู้ประโยชน์ในการ
ป้องกันภาวะน้าหนักเกิน 4) การรับรู้ต่ออุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน และแนวคิดเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทางสังคม (House, 1985) ได้แก่ ผู้ปกครอง เพื่อน และครู การสนับสนุนทางสังคมมีส่วนสนับสนุนใน
การช่วยป้องกันภาวะน้าหนัก เช่น ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัย
นักเรียน มีการชักชวนให้นักเรียนออกกาลังกาย จากัดการดูโทรทัศน์และการเล่นเกมของนักเรียนไม่ให้เกิน 2
ชั่วโมงต่อวัน
รายงานการศึ กษาสภาวการณ์ และขั บเคลื่ อนการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตเด็ กและเยาวชนประจ าปี
พ.ศ. 2556 – 2557 พบว่า เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเพิ่มขึ้น ได้แก่ การขาดการออกกาลังกายที่ถูกต้อง เนื่องจาก
นักเรียนส่วนใหญ่ ใช้เวลาในการเล่นคอมพิวเตอร์และเรียนพิเศษ
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความสาคัญและสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการออกกาลังกายของนักเรียน
ประถมศึกษา เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพการออกกาลังกายให้แก่นักเรียน ในการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสุขภาพ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเชื่อทางด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางด้านสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรม
การออกกาลังกายในเด็กนักเรียนประถมศึกษา
สมมติฐานการวิจัย
1. ความเชื่อด้านสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกาลังกาย
วิธีการวิจัย
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีจานวน 234 คน และ
คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) จากนั้นทาการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling random) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 145 คน
2. เครื่องมือทีใช้ในงานวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการทบทวน และดัดแปลงมาจาก (นุชนาถ สุขาวดี, 2548) แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ประกอบด้วย เพศ อายุ น้าหนัก ส่วนสูง อาชีพของผู้ปกครอง
จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความเชื่อทางด้านสุขภาพมี 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้าหนักเกิน
การรับรู้ถึงความรุนแรงของภาวะน้าหนักเกิน การรับรู้ถึงประโยชน์ของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน การรับรู้
อุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นการประมาณค่า (Rating scale)
5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 3 การสนั บสนุนทางสั งคมเกี่ยวกับการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน ได้แก่ ผู้ ปกครอง เพื่อน
คุณครู โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นประเมินความถี่ของการปฏิบัติ 4 ระดับ คือ ได้รับประจา ได้รับ
บ่อยครั้ง ได้รับบางครั้ง และไม่ได้รับเลย จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นการประเมินความถี่ของ
การปฏิบัติ 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ไม่ปฏิบัติเลย จานวน 5 ข้อ
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3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถาม เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3
ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ และนาผลคานวณหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity Index : CVI) ได้เท่ากับ 0.81 จากนั้นนามาแก้ไขปรับปรุงและนามาทดสอบความเชื่อมั่น โดย
นาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาคานวณ
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficent ) ได้ค่าระหว่าง 0.70 – 0.80
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมาน หาความสัมพันธ์โดย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
1. จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.3 เพศชาย ร้อยละ 49.7 มี
อายุ 10 ปี ร้อยละ 34.5 รองลงมา 11 ปี ร้อยละ 20.7 มี น้าหนักเฉลี่ย 40.98 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ ย
143.75 เซนติเมตร และมากกว่าครึ่ ง ผู้ ปกครองประกอบอาชีพ ธุรกิจส่ว นตัว /ค้าขาย และพนักงาน
บริษัท คิดเป็นร้อยละ 69
2. จากการศึกษาระดับความเชื่อทางด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ด้านการรับรู้โอกาส
เสี่ยงของการเกิดภาวะน้าหนักเกิน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 83.4 (X̅ =2.83, S.D.=.37)
การรั บ รู้ ถึ ง ความรุ น แรงของภาวะน้าหนั กเกิ น มากกว่ า ครึ่ง อยู่ ในระดับ สู ง คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 62.8
(X̅ =2.62, S.D.=.50) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน เกือบทั้งหมดอยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 96.6 (X̅ =2.97, S.D.=.18) และด้านการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะ
น้าหนักเกิน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.3 (X̅ =2.19, S.D.=.70) การสนับสนุนทางสังคม
พบว่า มากกว่าครึ่งอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 55.2 (X̅ =2.52, S.D.=.55) ดังตารางที่ 1
3. จากการศึกษาพฤติกรรมออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีพฤติกรรมการออกกาลัง
กาย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 44.8 (X̅ =2.33, S.D.=.68) ดังตารางที่ 2
4. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางด้านสุขภาพ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของ
การเกิดภาวะน้าหนักเกิน ด้านการรับรู้ถึงความรุนแรงของภาวะน้าหนักเกิ น ด้านการรับรู้ประโยชน์
ของป้องกันภาวะน้าหนักเกิน และด้านการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิ น และการ
สนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมออกกาลังกาย พบว่า ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะ
น้าหนักเกิน ด้านการรับรู้ อุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน และการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=0.22, r=0.18, r=0.28,
p0.05ตามลาดับ) ดังตารางที่ 3

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

115

ตารางที่ 1 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเชื่อทางด้านสุขภาพ
และการสนับสนุนทางสังคม (n = 145)
จานวน (ร้อยละ)
ตัวแปร
ความเชื่อทางด้านสุขภาพ
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้าหนักเกิน
การรับรู้ถึงความรุนแรงของภาวะน้าหนักเกิน
การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน
การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน
การสนับสนุนทางสังคม

̅)
(𝐗

S.D.

สูง

ปานกลาง

ต่า

121
(83.4)
91
(62.8)
140
(96.6)

24 (16.6)

0(0.0)

2.83

.37

53 (36.6)

1
(0.7)
0(0.0)

2.62

.50

2.97

.18

51
(35.2)
80
(55.2)

70 (48.3)

24
(16.6)
4
(2.8)

2.19

.70

2.52

.55

5 (3.4)

61 (42.1)

ตารางที่ 2 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการออกกาลังกาย (n = 145)
จานวน (ร้อยละ)
̅)
(𝐗

ตัวแปร
ดี
65
(44.8)

พฤติกรรมการออกกาลังกาย

ปานกลาง
63
(43.5)

ไม่ดี
17
(11.7)

2.33

SD
.68

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทางด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการ
ออกกาลังกาย (n = 145)
ตัวแปร
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้าหนักเกิน
การรับรู้ถึงความรุนแรงของภาวะน้าหนักเกิน
การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน
การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน
การสนับสนุนทางสังคม
*p-value0.05

พฤติกรรมการออกกาลังกาย
R
P-value
.01
.95
.01
.94
.22
.01*
.18
.03*
.28
.00*
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สรุป
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูป ถัมภ์ พบว่า เป็ น เพศหญิ งร้ อยละ 50.3 เพศชาย ร้อ ยละ 49.7 มีอายุ 10 ปี ร้อ ยละ 34.5
รองลงมา 11 ปี ร้อยละ 20.7 มีน้าหนักเฉลี่ย 40.98 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 143.75 เซนติเมตร และมากกว่า
ครึ่งผู้ ปกครองประกอบอาชี พ ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 69 กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความเชื่อทางด้านสุขภาพ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้าหนักเกิน การรับรู้ถึง
ความรุนแรงของภาวะน้าหนักเกิน การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน อยู่ในระดับสูง
คิดเป็นร้อยละ 83.4, ร้อยละ 62.8และ ร้อยละ 96.6 ตามลาดับ และด้านการรับรู้อุปสรรคของการ
ป้องกันภาวะน้าหนักเกิน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48.3 ด้านการสนับสนุนทางสังคม
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 55.2 ด้านพฤติกรรมการออกกาลั งกาย มีพฤติกรรม
ออกกาลังกายอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 44.8 อีกทั้งยังพบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
ภาวะน้าหนักเกิน ด้านการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน และการสนับสนุนทางสังคม
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r=.22, p.05) (r=.18,
p.05) และ (r=.28 , p.05) ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้าหนักเกิน
การรับรู้ถึงความรุนแรงของภาวะน้าหนักเกิน และด้านการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะน้าหนัก
เกิน อยู่ในระดับสูง และพฤติกรรมการออกกาลังกายอยู่ในระดับดี อีกทั้งยังพบว่า การรับรู้ประโยชน์
และการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกาลัง
กาย สอดคล้ องกับ การศึกษาของมยุรี ยีปาโล๊ ะ (2556) ที่ศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่างความเชื่อ กับ
พฤติกรรมการออกกาลังกายในกลุ่มเด็กวัยรุ่น พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะน้าหนัก
เกิน และด้านการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน มีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมการเกิด
ภาวะน้าหนักเกิน โดยมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับความเชื่อด้านสุขภาพของพฤติกรรมการเกิดภาวะ
น้าหนักเกิน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ทั้งนี้จากแนวคิดของความเชื่อทางด้านสุขภาพ (Rosenstock,
1974) อธิบายได้ว่า เมื่อนักเรียนมีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการออกกาลังกายซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ
และสามารถลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติพฤติกรรมได้ ส่งผลให้นักเรียน มีพฤติกรรมการออก
กาลังกายที่เหมาะสมได้ และยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง ส่งผล
ให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการออกกาลังกายที่ดี ทั้งนี้จากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคม (House,
1985) อธิบายได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง เพื่อน และครู ด้วยวิธีการให้กาลังใจ
กระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติพฤติกรรม หรือการให้ คาชมเชย ทาให้เด็กมีพฤติกรรม การออกกาลังกายที่
ถูกต้อง สอดคล้องกับการศึกษาของกรเกล้า สาลี และคณะ (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับในเด็กวัยเรียน
ตอนปลายที่ได้รับการสนับสนุนทั้งในเรื่องของวัตถุ ข้อมูลข่าวสาร และการเงินต่าง ๆ ทั้งจากบิดา
มารดา ผู้ปกครอง ครู เพื่อน และพี่น้อง จะมีพฤติกรรมการออกกาลังกายที่เหมาะสม
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ชี้ให้เห็นว่า เด็กนักเรียนที่เกิดการรับรู้ ประโยชน์ของการป้อ งกันภาวะน้าหนักเกิน และรับรู้
อุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน อยู่ในระดับดี อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ครู
และเพื่อน เป็นปัจจัยที่สาคัญในการส่งเสริมให้แสดงพฤติกรรมการออกกาลังกายมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อทางด้านสุขภาพ ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
ภาวะน้าหนักเกิน และการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การออกกาลังกาย ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มการรับรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันภาวะน้าหนัก
เกินแก่เด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมการออกกาลังกายที่ดีตามมา
2. จากการวิจั ย พบว่า การสนับสนุนทางสั งคมมีความสั มพันธ์กับพฤติกรรมออกกาลั งกาย
ดังนั้น ผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ ควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนแก่เด็กนักเรียนให้มีการออกกาลัง
กายทีเ่ หมาะสม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะส่งผลให้เ กิดพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ควรให้หาวิธีการหรือรูปแบบในการลดการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะน้าหนักเกิน
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลาง และสูง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
ออกกาลังกายของนักเรียนประถมศึกษา
บรรณานุกรม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2558). รายงานประจาปี 2558. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎคม 2559, จาก
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตาม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง กลุ่มตัวอย่าง จานวน 63 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
เก็บคืนได้ ร้อยละ 85
ผลการศึกษาพบว่า อสม. สามารถปฏิบัติตามบทบาท ในเกณฑ์สูง ร้อยละ 96.3 และปาน
กลางร้อยละ 3.7 โดยมีความพึงพอใจในตาแหน่ง อยู่ในเกณฑ์สูงร้อยละ 61.1 ปานกลางร้อยละ 38.9
มีแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และเพื่อน อยู่ในเกณฑ์สูงร้อยละ 66.7 และปาน
กลางร้อยละ 33.3 ด้านการรับรู้ต่อความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูอยู่ในระดับปานกลาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดย
ใช้สถิติไคสแคว์พบว่าไม่มีตัวแปรใดที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
จากผลการศึกษาควรเสริมสร้างพลังอานาจ การรับรู้และความเชื่อมั่นในการทางานและ
ปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ให้สูงขึ้น โดยใช้แรงสนับสนุนทางสังคม และอาศัยโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลเป็นผู้ชี้แนะและสนับสนุนในการดาเนินงาน
คาสาคัญ: อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน บทบาทของอสม
ABSTRACT
This study was a descriptive study which aims to study the factors of the
practical role of Village Health volunteers in Yilon sub-district, Wiset Chai Chan district,
Angthong province. A sample of 63 people was sampling. Data were collected by
questionnaires which were 85 percent.

120

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

The results showed that the abilities in the practical role of Village Health
volunteers were 96.3 percent in high level and 3.7 percent moderate level. The job
satisfactions were 61.1 percent in high level and 38.9 percent in moderate level. The
social support from staff, family and friends were 66.7 percent in high level and 33.3
percent moderate level. The self - efficacy of Village Health volunteers that were
divided to health promotion, prevention, treatment and rehabilitation were in
moderate level. Correlation analysis by using Chi Square showed that there were no
variables related to the practical role of Village Health volunteers. There were no
significant difference (p-value <0.05).
The suggestions of this study should reinforce empowerment of awareness and
confidence in the practical role of Village Health volunteers by using the social support
and the suggestion from Health Promoting Hospital in operation.
Keywords: Village Health Volunteer, The Practical Role of Village Health Volunteer
บทนา
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และพัฒนางานด้านสุขภาพ จึงได้นาแนวคิดสาธารณสุขมูลฐาน
มาเป็นกลวิธีหลักในการดาเนินงานด้านสุขภาพภาคประชาชน ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2520-2524) ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาโรงสร้างพื้นฐานและกระจายบริการ
ทางด้านสาธารณสุขสู่ภูมิภาค (สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช.
ประวัติ อสม., 2556) โดยอาศัยแนวคิดและกลยุทธ์ 2 ประการ คือ ความครอบคลุมประชากรในด้าน
บริการสาธารณสุข และการผสมผสานงานบริการด้านต่างๆ ตลอดจนความร่วมมือในงานพัฒนาสังคม
กลยุทธ์ดังกล่าวนามาสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จาก
บทบาทเดิ ม เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารประชาชน เปลี่ ย นมาเป็ น ผู้ ก ระตุ้ น ให้ ค าแนะน า (supervisor) และ
ผู้สนับสนุน (supporter) ให้กับประชาชน โดยที่ประชาชนจะต้องเป็นผู้เริ่มต้นบริการด้วยกันเองใน
รูปแบบของอาสาสมัคร ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอบรมให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อช่วยเหลือกันเอง
ได้ และขยายผลไปสู่ ป ระชาชนทุกครอบครัว (ธวัช ชัย วีระกิติ กุล , 2552) โดยสนับสนุนให้ มีการ
ดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในความ
จ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งแก้ ไ ขปั ญ หาสาธารณสุ ข ของชุม ชนเอง ซึ่ ง มีตั ว จั ก รส าคั ญ ในการดาเนิ น งาน คื อ
ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้ าน (อสม.) (สานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2556)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทของอสม.พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. มี 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
การศึกษา อาชี พ รายได้ (เอกริ นทร์ โปตะเวช, 2551) ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การนิเทศงาน
การศึกษาดูงาน และด้านจิตวิทยาสังคม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งช่วยสร้างความกระตือรือร้น
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ในการทางาน อันเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. (อภิสิทธิ์ บุญเกิด ,
2553)
ปั จ จั ย ที่มีผ ลต่อการปฏิ บัติงานของอสม.ข้า งต้น ส่ งผลต่อการดาเนินกิจกรรมในระบบ
สุขภาพภาคประชาชน หากมีประสิทธิภาพจะสามารถลดต้นทุนการดูแลสุขภาพของประชาชนลงได้
โดยการสนับสนุนให้ อสม. มีบทบาทในการดาเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมทั้งเป็ น สื่อกลางในการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมด้ านสุขภาพของประชาชนในชุมชน
(สุจินดา สุขกาเนิด และ เบญจรัชต์ เมืองไทย, 2549) เป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีทักษะที่จาเป็นในการดูแลสุขภาพของตนที่ถูกต้อง (กรมสนับสนุนบริการ
ด้านสุขภาพ, 2549) ดังนั้น อสม.จึงมีภารกิจที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนต้องระดมสรรพ
กาลัง ร่วมพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้านอย่างจริงจัง
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มี อสม. มากที่สุดในโลก จานวน 1,047,800 คน ดูแล
ประชากรเฉลี่ย 1 คนต่อ 19 หลังคาเรือน (สานักงานกองทุ นสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558)
โดยจังหวัดอ่างทองมีประชากร 283,568 คน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพียง 179 คน และมี อสม.
5,418 คน (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ. จานวนบุคลากร จังหวัดอ่างทอง, 2559)
หากพิจารณาจากจานวนบุคลากรสาธารณสุขต่อ จานวนประชากรที่ต้องรับผิดชอบถือได้ว่า อสม.เป็น
กาลังสาคัญในการดาเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เนื่องจากว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ
ประกอบกับ อสม. ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดได้รับรางวัล อสม. ดีเด่นระดับอาเภอ 2 ปี
ซ้อน (พ.ศ.2557-2558) จากกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นจึงถือได้ว่า อสม. ตาบลยี่ล้น เป็นกลุ่มผู้ที่มี
ศักยภาพในการดาเนินงาน
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ และยอมรับว่า อสม.คือ ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในพื้นที่ ส่งเสริมสุขภาพและปรับพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนให้เหมาะสม ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทของอสม.ในตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทองจากการศึกษาครั้งนี้ ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลนาไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
แผนการดาเนินงาน ของ อสม. และขยายผลให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านสาธารณสุข ทั้งใน
ระดั บ หมู่ บ้ า นและภาคราชการ สามารถน าไปใช้ ใ นการวางแผนและพั ฒ นาการ ศั ก ยภาพและ
ดาเนินงานให้เกิดความสาเร็จมากยิ่งขึ้นและเกิดความยั่งยืนตลอดไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ตาบลยี่ล้น
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการปฏิ บั ติ ง านกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
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วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ตาบลยี่ล้ น
อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จานวน 63 คน ใช้สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือก อสม. ใน
พื้นที่ทุกคน
2. เครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ชนิดตอบคาถามด้ว ย
ตนเอง ที่ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และรายงานการวิจัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือ ประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ประกอบด้ ว ยเพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดั บ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง จานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงานในตาแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุข ประกอบด้วยการนิเทศ
งาน การศึกษาดูงาน ผลตอบแทน จานวน 14 ข้อ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านจิตวิทยาและสังคม ประกอบด้วย ความพึงพอใจในตาแหน่ง การ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการดาเนินงาน แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ครอบครัวและเพื่อนบ้าน จานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 4 การรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
จานวน 14 ข้อ
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.1 การหาความตรงในเชิงเนื้อหา (Content validity) ตรวจสอบความครบถ้วน
และความชัดเจนของคาถามให้ตรงกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดย
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ จานวน 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ เพื่อนามาแก้ปรับปรุง
เพิ่มความสมบูรณ์ของเครื่องมือโดยถือเกณฑ์ 2 ใน 3 ท่าน ยอมรับได้ตรงตามเนื้อหา
3.2 การหาความเที่ยง (Reliability) นาเครื่องมือ ที่พัฒ นาขึ้น ทดลองใช้ กับกลุ่ ม
ตัวอย่าง ที่มีคุณสมบั ติคล้ ายคลึงกับกลุ่ มเป้าหมาย จานวน 30 ชุด เพื่อประเมินความเข้าใจในข้อ
คาถามและความเที่ ย ง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยได้ ค่า 0.9 จากนั้น ปรั บปรุ งคุณ ภาพ
เครื่องมือให้เหมาะสมก่อนเก็บข้อมูลจริง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ทาหนังสือขออนุญาตเก็บแบบสอบถาม จากโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
4.2 เข้าพบเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทองเพื่อแนะนาตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการเก็บตัวอย่าง ตลอดจนตอบข้อซักถาม
4.3 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยผู้วิจัยเอง โดยการแนะนา
ตัวเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ ตลอดจนตอบข้อซักถามต่างๆแก่กลุ่มตัวอย่าง
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4.4 เมื่อทาการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยจะนาข้อมูลมาตรวจสอบความครบถ้วน
และความถูกต้อง
5. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ อสม. โดยการจัดทาเอกสารแจ้งวัตถุประสงค์การ
วิจัยและการดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ผู้วิจัยยึดหลักพิทักษ์สิทธิ์ด้วยความสมัครใจและเก็บ
ข้อมูลไว้เป็นความลับ มีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น ข้อมูลที่ได้นาเสนอในภาพรวม โดยไม่มี
การระบุชื่อ
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคมกับการปฏิบัติตามบทบาทของ
อสม. โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างเก็บแบบสอบถามคืนได้ จานวน 54 ชุด จากกลุ่มตัวอย่าง 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85 โดยแบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 16.7 เพศหญิง ร้อยละ 83.3 อายุเฉลี่ย 55.74 ปี โดยอยู่ในช่วง
อายุ 46-61 ปี ร้ อยละ 40.7 สถานภาพสมรส ร้อยละ 66.7 ด้านบทบาทในครอบครัว พบว่าเป็น
หัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 44.4 และเป็นสมาชิกในครอบครัว ครัวร้อยละ 55.6 จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา (ป.4 / ป.6) ร้อยละ 42.6 มีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 35.2 รายได้ต่อครอบครัวต่อ
เดือน น้อยกว่า 5,000 บาทร้อยละ 55.6 และมีระยะเวลาของการเป็น อสม. เฉลี่ย 16.59 ปี โดยอยู่
ในช่วง 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 44.4 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงจานวน ร้อยละ ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n = 54)
ข้อมูล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
ต่ากว่า 30 ปี
30-45 ปี
46-61 ปี
62 ปีขึ้นไป
Mean=55.74, SD=12.30, Max=76, Min=26

จานวน (คน)

ร้อยละ

9
45

16.7
83.3

3
9
22
20

5.6
16.7
40.7
37.0
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูล
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย
หย่า
แยกกันอยู่
บทบาทในครอบครัว
หัวหน้าครอบครัว
สมาชิกในครอบครัว
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา (ป.4 / ป.6)
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที 6 / ปวช. / เทียบเท่า
อนุปริญญา ปวส. / เทียบเท่า
อาชีพ
เกษตรกรรม
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
รับราชการ
แม่บ้าน
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,000-15,000 บาท
15,000 ขึ้นไป
ระยะเวลาทีท่ ่านเป็น อสม. (ปี)
10 ปีขึ้นไป
10-20 ปี
21-31 ปี
32 ปีขึ้นไป
Mean=16.59, SD=11.60, Max=35, Min=1.00

จานวน (คน)

ร้อยละ

8
36
6
3
1

14.8
66.6
11.1
5.6
1.9

24
30

44.4
55.6

23
14
16
1

44.6
25.8
29.5
1.9

19
13
15
1
6

35.2
24.1
27.7
1.9
11.1

30
16
6
2

55.6
29.6
11.1
3.7

24
9
18
3

44.4
16.7
33.3
5.6
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2. การปฏิบัติงานตามบทบาทในตาแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุข
ในภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนการปฏิบัติงานตามบทบาทในตาแหน่ง อสม. ใน
เกณฑ์สูงร้อยละ 96.3 และปานกลางร้อยละ 3.7 (ตารางที่ 2)
เมื่อวิเคราะห์รายด้าน กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนการปฏิบัติงานในตาแหน่ง อสม. เกณฑ์สูง 5
ลาดับแรก มีประเด็นดังต่อไปนี้
1) มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานสุขภาพ เช่น วัดความดันโลหิต แจ้งข่าวสาร
ด้านสุขภาพ สุ่มตรวจลูกน้ายุงลาย เป็นต้น
2) เป็น ผู้ที่ยิน ดีสละเวลาของตนเอง เพื่อให้บริการด้ านสุขภาพแก่เพื่อนบ้านและ
ประชาชน
3) ได้รับการอบรมหรือให้ความรู้ การตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ตามทีกระทรวง
สาธารณสุขกาหนด
4) กระจายข่าวสาร หรือ ความรู้ต่างๆจากเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ชุมชนทราบ
5) ได้รับความรู้ เรื่อง การเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดและโรคติดต่อประจาถิ่นในชุมชน
และมีเพียงประเด็นเดียวที่กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนการปฏิบัติงานตามบทบาทในตาแหน่ง
อสม. ในเกณฑ์ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.67) ดังนี้
1) คิดว่าค่าตอบแทนที่ อสม. ได้รับในแต่ละเดือนมีความเหมาะสม
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของอสม. ต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่ง อสม. ในภาพรวม
ปัจจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง อสม.
ปัจจัยต่อการปฏิบัติงานในเกณฑ์สูง (51.3 – 70 คะแนน)
ปัจจัยต่อการปฏิบัติงานในเกณฑ์ปานกลาง (32.7 – 51.2 คะแนน)

จานวน
52
2

ร้อยละ
96.3
3.7

3. ปัจจัยจิตวิทยาและสังคม
กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนความพึงพอใจในตาแหน่ง อสม. อยู่ในเกณฑ์สูงร้อยละ 61.1 และ
ปานกลางร้อยละ 38.9 การรับรู้ความสามารถของ อสม. อยู่ในเกณฑ์สูงร้อยละ 61.1 และปานกลาง
ร้อยละ 38.9 และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และเพื่อน อยู่ ในเกณฑ์สูงร้อยละ
66.7 และปานกลางร้อยละ 33.3 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของอสม. ต่อปัจจัยจิตวิทยาและสังคม
ปัจจัยด้านจิตวิทยาและสังคม
ความพึงพอใจในตาแหน่ง อสม.
มีความพึงพอใจในตาแหน่งในเกณฑ์สูง (19 – 25 คะแนน)
มีความพึงพอใจในตาแหน่งในเกณฑ์ปานกลาง (12 – 18 คะแนน)
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
มีความรับรู้ความสามารถตนเองสูง (36.68 – 5.00 คะแนน)

จานวน

ร้อยละ

33
21

61.1
38.9

33

61.1
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มีความรับรู้ความสามารถตนเองปานกลาง (23.34 – 36.67 คะแนน)

21

38.9

จานวน

ร้อยละ

ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมสูง (19-25 คะแนน)

36

66.7

ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมปานกลาง (12 – 18 คะแนน)

18

33.3

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของอสม. ต่อปัจจัยจิตวิทยาและสังคม (ต่อ)
ปัจจัยด้านจิตวิทยาและสังคม
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และเพื่อน

4. การรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่า ความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพร่างกาย และในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของ อสม. การรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทของอสม.
การรับรู้ความสามารถ
การปฏิบัติตามบทบาทของอสม. ดานการสงเสริมสุขภาพ
การปฏิบัติตามบทบาทของอสม. ดานการปองกันโรค
การปฏิบัติตามบทบาทของอสม. ด้านการรักษาพยาบาล
การปฏิบัติตามบทบาทของอสม. ด้านการฟื้นฟูร่างกาย
การปฏิบัติตามบทบาทของอสม. ในภาพรวม

Mean
2.58
2.74
2.25
2.42
2.49

SD
0.37
0.23
0.52
0.42
0.39

การแปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

5. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม.
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสถิติไคสแคว์พบว่าไม่มีตัวแปรใดที่มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม.
ตัวแปร
เพศ
อายุ
สถานภาพ

การปฏิบัติตามบทบาทของ อสม.
𝒙𝟐

0.197
2.884
0.155

P value
0.657
0.089
0.694
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บทบาทในครอบครัว
0.039
ระดับการศึกษา
0.099
อาชีพ
1.999
ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. (ต่อ)
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0.844
0.753
0.157

การปฏิบัติตามบทบาทของ อสม.

ตัวแปร

0.176
1.889
0.083
0.104

P value
0.203
0.169
0.773
0.747

0.127

0.721

𝒙𝟐

ระยะเวลาที่เป็น อสม.
การได้รับการนิเทศงาน / อบรมจาก เจ้าหน้าที่
ความพึงพอใจในตาแหน่ง
แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข
ครอบครัวและเพื่อนบ้าน
การรับรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ในภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่า
คะแนนการปฏิบัติงานตามบทบาทในตาแหน่ง อสม. ในเกณฑ์สูงร้อยละ 96.3 และปานกลางร้อยละ
3.7
มีค่าคะแนนความพึงพอใจในตาแหน่ง อสม. อยู่ในเกณฑ์สูงร้อยละ 61.1 และปานกลาง
ร้อยละ 38.9 การรับรู้ความสามารถของอสม. อยู่ในเกณฑ์สูงร้อยละ 61.1 และปานกลางร้อยละ 38.9
และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ ครอบครัว และเพื่อน อยู่ในเกณฑ์สูงร้อยละ 66.7 และปาน
กลางร้อยละ 33.3
การรับรู้ต่อความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษา การฟื้นฟู และในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสถิติไคสแคว์พบว่าไม่มีตัวแปรใดที่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
การอภิปรายผลการวิจัย
การปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องมาจาก อสม.ส่วนใหญ่ เป็น
ผู้ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมานาน เฉลี่ย 16.59 ปี จึงทาให้มีประสบการณ์ในการทางานตามบทบาท
ของ อสม. ร่วมกับการได้รับความรู้ การกระตุ้นและติดตามการนิเทศงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในพื้นที่ จึงทาให้ สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อ งกับการศึกษาของ สุรัตน์ อยู่ยอด (2544) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสามารถของ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ในการด าเนิ น งานสาธารณสุ ข มู ล ฐาน อ าเภอทรายทองวั ฒ นา จั ง หวั ด
กาแพงเพชร พบว่ าตัว แปรที่ มีความสั มพันธ์กับความสามารถของอาสาสมัค รสาธารณสุ ขในการ
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ดาเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ ประสบการณ์การทางานด้านพัฒนาชุมชน การได้รับการอบรมใหม่
ความรู้ต่อเนื่องการศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขการได้รับขอมูลข่าวสารด้ านสาธารณสุข การยอมรับ
จากสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ความพึงพอใจในตาแหน่งของ อสม. อยู่ในเกณฑ์สูงและปานกลาง เนื่องมาจากว่าเมื่อ อสม.
ได้ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชน รู้สึกตัวเองเป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งของชุมชนเป็นงานที่สร้างความ
ภูมิใจ จึงทาให้เกิดความรู้สึกพึงใจในตาแหน่งที่ได้ปฏิบัติงาน รวมถึงการได้รับแรงสนับสนุนจากชุมชน
ครอบครั ว และเพื่ อ นบ้ า นด้ ว ยซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ แสงจั น ทร์ ศรี ท ะวงษ์ (2540)
ทาการศึ กษาปั จ จั ย สู่ ความส าเร็ จ ในการด าเนิน งานศู นย์ ส าธารณสุ ขมู ล ฐาน ที่ พบว่า อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ได้แก่ การได้รับความ
ร่วมมือจากผู้นาชุมชนต่างๆ ในหมู่บ้าน ความร่วมมือของประชาชน และซึ่งสอดคล้องกับ เอกรินทร์
โปตะเวช (2551) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
พบว่า การได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน มีผล
ต่อการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสถิติไคสแคว์ พบว่า ไม่มีตัวแปรใดที่มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติตามบทบาทของ อสม. เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ กเกินไป เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ทาง
สถิติ ค่าที่ได้จึงไม่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นจึงควรหากลุ่มตัวอย่างให้มีขนาดที่ใหญ่กว่านี้ จึงจะได้ค่าที่
เชื่อถือได้ โดยเฉพาะในด้านการได้รับการนิเทศงาน / การอบรม ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับ
การปฏิ บั ติ ตามบทบาท เนื่ องจากการศึ ก ษาของธวั ช ชัย วี ระกิ ติกุ ล (2552) ที่ ได้ ศึ กษาปั จจั ย ที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ การปฏิบั ติงาน ตามบทบาทของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้าน ในการ
ดาเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จังหวัดพัทลุง ที่พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตาม
บทบาท ได้แก่ รายได้ของอาสาสมัครสาธารณสุข ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ความพึง
พอใจในตาแหน่ งอาสาสมัครสาธารณสุ ข การรับรู้ ความสามารถของตนเองในการพัฒนาหมู่บ้าน
จั ด การสุ ข ภาพ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ครอบครั ว เพื่ อ นบ้ า น และ
สั มพัน ธภาพของอาสาสมัครสาธารณสุ ขกั บประชาชน ผู้ นาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ส าธารณสุ ข มี
ความสั มพัน ธ์อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่การศึกษาของ วรจิตร หนองแก (2540)
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามชนบท ของอาสาสมัคร สาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็น ปัจจัยที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ทางสถิติไม่มีความสัมพันธ์ แต่เมื่อพิจารณาแล้ว
พบว่าเป็นแรงเกื้อหนุนให้เกิดการดาเนินงานของ อสม. ในชุมชนทั้งสิ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ควรมีการเสริมสร้างพลังอานาจ (Empowerment) ให้แก่ อสม. โดยใช้แรงสนับสนุนทาง
สังคม เพื่อให้ อสม.มีความมั่นใจในการทางานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถ
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ในการปฏิบั ติต ามบทบาทของ อสม. อยู่ใ นระดับปานกลาง แต่เมื่อประเมินการปฏิบัติงานอยู่ใ น
ระดับสูง ดังนั้นจึงควรสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในการทางานให้สูงขึ้น
2. ควรมีการเพิ่มความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน โดยการจัดการอบรมให้ ความรู้ด้านต่างๆ
นิเทศและติดตามการทางาน อสม. โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหรือสาธารณสุขอาเภอ เป็น
ระยะอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือนถึง 1 ปีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ อสม. มีความกระตือรือร้นด้านสุขภาพ
และเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นปัจจุบัน หรือสอดแทรกความรู้ในการประชุมประจาเดือน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1. ควรเพิ่ มกลุ่ มตั ว อย่ างให้ มี ขนาดใหญ่ มากกว่ านี้ เนื่ องจากการศึก ษาวิ จัย ครั้ง นี้ เป็ น
การศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก โดยศึกษาในอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่
ตาบลยี่ล้น อาเภอยี่ล้น จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาไม่แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการ
ปฏิบัติตามบทบาท รวมถึงควรเพิ่มตัวแปรอื่นที่ค รอบคลุมถึงอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน (อสม.) ที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะของสภาพตัวแปรแตกต่างต่างกันไป เช่น โครงสร้างเศรษฐกิจ
สังคม วิถีการดาเนินชีวิต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทีร่ ับผิดชอบที่แตกต่างกัน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยี่ล้น อาเภอยี่ล้น จังหวัดอ่างทอง ที่
อนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูล อาสาสมัครสาธารณสุขตาบลยี่ล้นที่ ให้ข้อมูล ในการวิจัยและ ให้
ข้อเสนอแนะ ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย นอกจากนี้ ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน
ที่สละเวลาในการตรวจความถูกต้อง แก้ไขข้อบกพร่อง และพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาขนาดสั ด ส่ ว นร่ า งกายของนั ก เรี ย นแผนกวิ ช าช่ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงเก้าอี้เรียนให้เหมาะสมตามหลักการย์ศาสตร์ และสามารถลด
ความเมื่อยล้าตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจและความเหมาะสม 2. ประเมินความเสี่ยงของท่าทางการนั่งโดยวิธี RULA และ 3. การ
วัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (EMG) บริเวณกล้ามเนื้อ Trapezius ผลการตอบแบบสอบถาม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ และมีความคิดเห็นว่าเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุง
ใหม่มีความเหมาะสมมากกว่าเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน และผลการประเมินระดับความเมื่อยล้าและ
ความไม่สบายตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย พบว่า เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ มีคะแนนความเมื่อยล้า
เฉลี่ยในสัดส่วนต่างๆ ของร่างกายลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งยังพบว่าผล
เฉลี่ยของระดับความเสี่ยงท่าทางการนั่ง ด้านซ้ายและขวาจากการนั่งเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่มีค่า
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญสถิติ (p<0.05) ทั้งสองด้าน และค่าเฉลี่ยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อจากการนั่งเก้าอี้
เรียนที่ปรับปรุงใหม่มีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญ สถิติ (p<0.05) ทั้งสองด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเก้าอี้
เรียนที่ปรับปรุงใหม่สามารถลดการเกิดความเมื่อยล้าตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
คาสาคัญ : การยศาสตร์ ขนาดสัดส่วนร่างกาย คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
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ABSTRACT
This research aimed to study the physical ratio of the technical electronic
students for ergonomic proportioning of the class room chairs which are able to
promote the proper sitting postures and reduce the discomfort related to an occupying
it. Three sections information of this research were obtained as follows 1) Survey
Questionnaires for the satisfaction of current using classroom chairs, opinion of the
chair proportion related to comfort when they sit on it, comparisons between current
in service chair and new ergonomic designs. 2) Implementation of RULA to evaluate
the sitting postures. 3) Electromyography on trapezius. The survey results from 126
students shown the higher satisfactory feedback for new ergonomic design than
previous chairs as well as the discomfort was decreased. The RULA from 20 sample
found the ergonomic design reduced the inappropriate sitting posture statistical
significantly (p<0.05). According of the EMG shown muscle stresses were decreased
when the study subjects using ergonomic chairs design (p<0.05). The study results
shown ergonomic chair design has effectiveness to enrich the appropriate sitting
postures as well as providing comfort.
Keywords: Ergonomics, Body dimensions, Electromyography
บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งการพัฒนานั้นต้องอาศัยบุคลากร
ทางสายงานด้านอาชีพต่างๆ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมต่างๆ สามารถดาเนินไปได้
ด้ว ยดี ซึ่งหนึ่ งในกลไกขับ เคลื่ อนนั้นมีรากฐานมาจากเด็กนักเรียนจากสถาบันอาชีว ศึกษาที่ จะถูก
ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงเป็น เหตุผลที่ผู้วิจัยมีความสนใจเข้าไปศึกษาการเรียนการสอน และความ
พร้อมของอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ที่ใช้ในห้องเรียน และจากการสารวจพบว่า สภาพเครื่องเรือนที่ใช้ใน
ห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ยังไม่ได้มาตรฐาน และอยู่ในสภาพที่ไม่เ หมาะสมต่อการใช้งาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเก้าอี้เรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาและต้องการดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเก้าอี้เรียนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และจากการศึกษาหาข้อมูล เพิ่มเติม พบว่า
ประเทศไทยมีมาตรฐานสาหรับเครื่องเรื อนที่ใช้ในสถานศึกษาอยู่แล้วแต่ไม่ครอบคลุมถึงเครื่องเรื อน
ส าหรั บ ใช้ใ นสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา(ส านัก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ อุต สาหกรรม, 2541) อี กทั้ งจาก
การศึกษาข้อมูลขนาดสัดส่วนร่างกายของคนไทย พบว่า ข้อมูลของสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุ ต ส าหก รรม กร ะทร ว งอุ ตสา หกร รม เมื่ อปี พ. ศ . 2524-2544 (ส า นั ก ง านม าตร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2544) เป็นข้อมูลขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียนที่ค่อนข้างเก่าและไม่ได้
รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และจากการศึกษาผลงานการวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ หรื อ เนคเทค (National Electronics and Computer Technology
Center : NECTEC) ได้ผลออกมาเป็นขนาดรูปร่างมาตรฐานของคนไทย หรือ มาตรฐานไซส์ไทย ซึ่ง
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ผลที่ได้พบว่า คนไทยมีขนาดร่างกายที่โตขึ้นทั้งชายและหญิง (หน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้,
ม.ป.ป.) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆ ทีพ่ บว่า สภาพร่างกายของเด็กในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีต
โดยมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ้ น เป็น สาเหตุให้ขนาดโต๊ะและเก้าอี้เรียนที่ใช้มีความไม่เหมาะสมกับขนาด
สั ด ส่ ว นร่ า งกายของเด็ ก นั ก เรี ย น (Castelluccia, 2010), (Gouvali, 2006), (Panagiotopoulou,
2004), ( Parcells, 1999) ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาอ้างอิงในการออกแบบเก้าอี้เรียนใหม่
ได้ และเนื่องด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนสายอาชีพค่อนข้างแตกต่างจากการเรียนใน
โรงเรียนสายสามัญ ประกอบกับอุปกรณ์การเรียนที่ไม่เอื้ออานวยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพโต๊ะและ
เก้าอี้เรียนไม่เหมาะสมจึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเกิดความเมื่อยล้าจากการนั่ ง
เรียนเป็นระยะเวลานานๆได้ การที่เด็กนักเรียนต้องนั่งอยู่กับโต๊ะและเก้าอี้ที่มีขนาดไม่เหมาะสมกับ
สัดส่ วนร่ างกาย หรื อนั่งในท่าทางที่ผิ ดสุ ขลักษณะเป็นเวลานานๆ อาจทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
รูปร่างและสัณฐานและมีอาการปวดหลังได้ง่าย ด้วยเหตุนี้นักเรียนทุกคนจึงจาเป็น ต้องมีโต๊ะเรียนและ
เก้าอี้เรียนที่เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายของพวกเขา และจากงานวิจัยที่ผ่านมาหลายๆงานวิจัย
ชี้ให้ เห็ น ว่า โต๊ะและเก้าอี้เ รี ย นที่ ใช้อยู่ใ นปัจจุบั นนี้ไม่มี ความเหมาะสมกับขนาดร่า งกายของเด็ ก
เท่าที่ควร
การจัดหาโต๊ะ เก้าอี้เรีย นโดยทั่ว ไปมักจะคานึ งถึงหลั กด้านเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก โดย
มักจะเลือกซื้อโต๊ะ เก้าอี้ในราคาที่ประหยัด และมีจาหน่ายทั่วไปซึ่งมีการสร้างหรือออกแบบโดยไม่ได้
อาศัยหลักการทางการยศาสตร์ (Ergonomics)
แม้ว่าจะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายในต่างประเทศ แต่การศึกษาขนาดความ
เหมาะสมของโต๊ะและเก้าอี้ของนั กเรียนรวมไปถึงการปรับปรุง และออกแบบโต๊ะ และเก้าอี้ตาม
หลักการยศาสตร์ในประเทศไทยยังขาดการศึกษาที่ชัดเจน และการศึกษาส่วนใหญ่ที่พบมักจะเป็น
การศึกษาในโรงเรียนในสายสามัญมากกว่าในสายอาชีพ ซึ่งโต๊ะและเก้าอี้ที่ใช้ในสถานศึกษา (โรงเรียน
สายสามัญศึกษา) จะมีรูปแบบตามมาตรฐานที่กระทรวงกาหนด แต่จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาก็ยังคง
พบว่า โต๊ะและเก้าอี้เรียนที่ใช้ยังมีความไม่เหมาะสมอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาในสาย
อาชีพจะมีลักษณะของโต๊ะและเก้าอี้เรียนที่ใช้ที่ค่อนข้างแตกต่างออกไปจากที่ใช้ในโรงเรียนสามัญ
ทั่ว ไป เนื่ องจากมีลั กษณะการเรี ย นและการปฏิบัติกิจกรรมที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังไม่มีมาตรฐาน
เกี่ย วกับ ขนาดและรู ป แบบที่ชั ดเจนแน่ นอน ดังนั้ นการศึก ษาวิจัยเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ในกลุ่ มนักเรีย น
นั ก ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง มี ค วามจ าเป็ น และควรให้ ค วามส าคั ญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มตัวอย่างที่นักวิจัยได้ทาการศึกษา คือ กลุ่มนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่ง
ทาการศึกษาในแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่มีการใช้
เก้าอี้เรียนที่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งจากการสารวจเบื้องต้น พบว่า เก้าอี้ส่วนใหญ่มีความไม่
เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียน อีกทั้งเก้าอี้เรียนที่ใช้อยู่นั้นเป็นเก้าอี้เรียนที่จัดซื้อโดย
ไม่ได้คานึงถึงหลักการยศาสตร์ และไม่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน จึงอาจ
ส่งผลให้ เกิดปั ญหา หรื อเกิดอาการเมื่อยล้ าในนักเรียนได้ ผู้ วิจัยจึงมีความคิดเห็ นว่าเก้าอี้ที่ใช้ใน
ปัจจุบันของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นเก้าอี้เรียนที่ไม่เหมาะสมและควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข
จากข้อเท็จจริงต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว ทาให้ผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาขนาดสัดส่ วน
ร่างกายของนักเรียน และสารวจขนาดของเก้าอี้ที่นักเรียนใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้นาหลักการ
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ทางการยศาสตร์มาใช้เพื่อปรับปรุงเก้าอี้เรียนใหม่ให้มีความเหมาะสมต่อการนั่งเรียนของนักเรียน และ
สามารถลดปัญหาความเมื่อยล้าที่อาจเกิดจากการนั่งเรียนโดยใช้เก้าอี้เรียนที่ไม่เหมาะสมได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเมื่อยล้าที่เกิดจากการนั่งเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันและเก้าอี้
เรียนที่ปรับปรุงใหม่ตามหลักการยศาสตร์ ของนักเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค
นครปฐม
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. สารวจขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
2. ปรับปรุงขนาด และลักษณะของเก้าอี้ที่ใช้สาหรับนั่งเรียน โดยใช้หลักการยศาสตร์
3. สารวจความรู้สึกสะดวกสบาย ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
ใช้เก้าอี้เรียนในปัจจุบัน
4. ประเมินความเสี่ยงของท่าทางการนั่ง จากการนั่งเก้าอี้เรียนที่ใช้ ในปัจจุบัน และเก้าอี้
เรียนที่ปรับปรุงใหม่
5. ศึกษาเปรียบเทียบค่าภาระกล้ามเนื้อของนักเรียนจากการใช้เก้าอี้เรียนในปัจจุบันกับ
เก้าอี้ที่ปรับปรุงใหม่
วิธีการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.1 เก้าอี้เรียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.1.1 เก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน คือ เก้าอี้เรียนที่ใช้ในอยู่ในปัจจุบันของแผนกวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ที่ไม่ได้รับการออกแบบตามหลักการยศาสตร์
1.1.2 เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ คือ เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ตามหลักการยศาสตร์ โดยใช้
ขนาดสัดส่วนร่างกายของกลุ่มตัวอย่างในการปรับปรุง
1.2 แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่2 แบบสอบถามความพึงพอใจในสัดส่วนต่างๆของเก้าอี้เรียน
ส่วนที่3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของเก้าอี้เรียนกับขนาดสัดส่วนร่างกาย
ส่วนที่4 แบบสอบถามระดับความเมื่อยล้าตามส่วนต่างๆของร่างกายที่เกิดจากการใช้เก้าอี้เรียน
1.3 การประเมินความเสี่ยงท่าทางการนั่งโดยวิธี RULA
1.3.1 กล้องวีดีโอบันทึกท่าทางการนั่ง
1.3.2 แบบประเมิน RULA
1.4 เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (Electromyography)
1.5 เครื่องวัดขนาดสัดส่วนร่างกาย (Anthropometer)
1.6 เครื่องชั่งน้าหนัก
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2. การวัดขนาดสัดส่วนร่างกาย
ทาการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายของนักเรียนทั้งหมดตามมาตรฐานการวัดสัดส่วนร่างกาย
ของ ISO 7250 (Basic human body measurements for technological design – part 1 Body
measurement definitions and landmarks) โดยทาการวัดทั้งสิ้น 11 สัดส่วน ดังนี้
1) น้าหนัก (Weight)
2) ส่วนสูง (Stature)
3) ความสูงจากพื้นถึงข้อพับเข่าด้านในขณะนั่ง (Popliteal height, sitting)
4) ความยาวจากสะโพกถึงข้อพับเข่าด้านในขณะนั่ง (Buttock-popliteal length, sitting)
5) ความกว้างของสะโพกขณะนั่ง (Hip breadth, sitting)
6) ความสูงของสะบักขณะนั่ง (Scapular height, sitting)
7) ความสูงของเอวขณะนั่ง (Lumbar height, sitting)
8) ความสูงของข้อศอกขณะนั่งพักแขนไว้ข้างลาตัว ข้อศอกตั้งฉากกับพื้น (Elbow height)
9) ระยะเหยียดแขนไปด้านหน้าขณะลาตัวตั้งตรงในท่านั่ง (Forward arm reach, sitting)
10) ระยะห่างระหว่างข้อศอกทั้ง 2 ข้าง (Elbow to elbow breadth, sitting)
11) ความหนาของต้นขาขณะนั่ง (Thigh depth, sitting)
3. การออกแบบเก้าอี้ตามหลักการยศาสตร์
การออกแบบเก้าอี้เรียนตามหลักการยศาสตร์ จะใช้วิธีการออกแบบตามหลักการยศาสตร์
(บุตรี, 2555), (พีระ, 2541), (มัณฑนา, 2538), (สุ มณฑา, 2547), (สุ ทธิ์, 2544), (Damon, et al.,
1966), (Evans, 1998), (Murrell, 1971), (Pheasant, 1997), (UNESCO, 1979) โดยใช้ข้อมูลขนาด
สัดส่วนร่างกายที่วัดได้ในครั้งนี้ จะได้ขนาดสัดส่วนของเก้าอี้ ดังนี้
ความสูงของเก้าอี้
: เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ของ popliteal height + ความสูงของพื้น
รองเท้า
ความกว้างของเก้าอี้ : เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ของ Hip breadth + ค่าเผื่อในการนั่ง 5 cm
ความลึกของเก้าอี้
: เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ของ Buttock-popliteal length – 5 cm
ความสูงของพนักพิง : ขอบบน = ความสูงของสะบัก และ
ขอบล่าง = ความสูงของเอว
ความกว้างของพนักพิง : ความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างสะโพก
มุมเอนของพนักพิง : ทามุม 95-105 องศากับเบาะนั่ง
4. การประเมินความเสี่ยงของท่าทางการนั่งโดยวิธี RULA
ทาการสุ่ มกลุ่ มตัว อย่างด้ว ยวิธีการคานวณทางสถิติ มาจานวนทั้งสิ้น 20 คน เพื่อทาการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความเสี่ยงของท่าทางการนั่งจากการนั่งเรียนด้วยเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันกับ
เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ โดยสุ่มคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 ไม่มีโรค
ประจาตัว และไม่เคยประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บที่ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่อาจส่งผลต่อ
ความเมื่อยล้าที่จะเกิดขึ้นจากการนั่งเรียนได้ในช่วง 7 วันก่อนทาการเก็บข้อมูล เมื่อได้กลุ่มตัวอย่าง
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แล้วทาการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการนั่งโดยให้กลุ่มตัวอย่างนั่งเรียนด้วยเก้าอี้เรียนที่ใช้ใน
ปัจจุบัน และบันทึกท่าทางการนั่งด้วยกล้องวีดีโอตลอดการเรียนเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง (Pre-test)
และนาไปประเมินด้วยวิธี RULA หลังจากที่ทาการปรับปรุงเก้าอี้เรียนใหม่ให้กลุ่มตัวอย่างนั่งเรียนด้วย
เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่และบันทึกท่าทางการนั่งด้วยกล้องวีดีโอเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง (Post-test)
และนาไปประเมินผลด้วย RULA อีกครั้ง จากนั้นทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความเสี่ยงของ
ท่าทางการนั่งระหว่างการนั่งเรียนด้วยเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันกับเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่
5. การวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (EMG)
ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคานวณทางสถิติมาจานวนทั้งสิ้น 10 คน เพื่อทาการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อที่เกิดจากการนั่งเรียนด้วยเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันกับ
เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ โดยสุ่มคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 ไม่มีโรค
ประจาตัว และไม่เคยประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่อาจส่งผลต่อ
ความเมื่อยล้าที่จะเกิดขึ้นจากการนั่งเรียนได้ในช่วง 7 วันก่อนทาการเก็บข้อมูล เมื่อได้กลุ่มตัวอย่าง
แล้วทาการวัดคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ โดยให้กลุ่มตัวอย่างนั่งเรียนด้วยเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันเป็น
เวลา 2 ชั่วโมง (Pre-test) และเมื่อทาการปรับปรุงเก้าอี้เรียนใหม่ให้ กลุ่มตัวอย่างนั่งเรียนด้วยเก้าอี้
เรี ย นที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ เป็ น เวลา 2 ชั่ ว โมง (Post-test) และน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวั ด ไปวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบระหว่างค่าคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ที่เกิดจากการนั่งเรียนด้วยเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันกับ
เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
ใช้ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าสู งสุ ดและต่าสุ ด ในการพรรณนา
ลักษณะทางประชากร ข้อมูลทางสุขภาพ และระดับ ความเมื่อยล้าและความรู้สึกไม่สบายตามส่วน
ต่างๆของร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง
6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
ใช้สถิติ t–test เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนความเสี่ยงของท่าทางการนั่ง และค่าภาระ
กล้ามเนื้อจากการนั่งเรียนโดยทาการเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ได้จากการนั่งเรียนด้วยเก้าอี้เรียนที่ใช้ใน
ปัจจุบันกับเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่
ผลการวิจัย
จากการส ารวจขนาดสั ด ส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกายของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากการวั ด เมื่ อ น ามา
วิเคราะห์ความเหมาะสมกับขนาดของเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน พบว่า เก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันไม่มี
ความเหมาะสม จึงน าข้อมูลขนาดสัดส่ วนร่างกายที่วัดได้ไปประยุกต์ใช้ตามหลักการยศาสตร์เพื่อ
ปรับปรุงเก้าอี้เรียนขึ้นใหม่ การออกแบบเก้าอี้เรียนตามหลักการยศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลขนาดสัดส่วน
ร่างกายที่วัดได้ในครั้งนี้จะใช้วิธีการออกแบบตามหลักการยศาสตร์ ซึ่งผลการคานวณได้ดังนี้
ความสูงของเก้าอี้
: 48.42 cm
ความกว้างของเก้าอี้
: 42.76 cm
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ความลึกของเก้าอี้
: 42.27 cm
ความสูงของพนักพิง
: ขอบบน = 43.96 cm และขอบล่าง = 26.54 cm
ความกว้างของพนักพิง : ความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างสะโพก
มุมเอนของพนักพิง
: ทามุม 95-105 องศากับเบาะนั่ง
เมื่อทาการเปรียบเทียบความเหมาะสมของขนาดเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน ที่และเก้าอี้เรียนที่
ปรับปรุงใหม่ตามหลักการยศาสตร์ จะได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะ และขนาดของเก้าอี้เรียนที่ ใช้ในปัจจุบันกับเก้าอี้เรียนที่
ปรับปรุงใหม่
สัดส่วนของเก้าอี้
ความสูงของเก้าอี้
ความกว้างของเก้าอี้
ความลึกของเก้าอี้
พนักพิง
เบาะรองนั่ง
การปรับระดับความสูงในการนั่ง

เก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน
46 cm
30 cm
30 cm
ไม่มี
แข็ง ทาจากไม้
ปรับระดับไม่ได้

เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่
48.42 cm
42.76 cm
47.27 cm
มี
นุ่ม ทาจากฟองน้า
ปรับระดับได้

เมื่อทาการปรับปรุงเก้าอี้เรียนใหม่แล้ว จึงทาการประเมินผลเปรียบเทียบระหว่างการใช้เก้าอี้
เรียนที่ใช้ในปัจจุบันกับเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วน
ที่ 1 ประเมินด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการใช้งาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจต่อการใช้เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ในระดับมากร้อยละ 73.81 เมื่อเทียบกับความพึงพอใจระดับ
มากของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้เก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีเพียงร้อยละ 2.38 ผลดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอต่อการใช้เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่มากกว่าเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน
ดังแสดงภาพที่ 1
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ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจจากการใช้เก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน
กับเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่
80

73.81%

70
60

50
%

40.48%

40
30

39.68%

เก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน

22.22%

17.46%

20
10

3.97%

2.38%

เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่

0%

0

พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย

ไม่พอใจเลย

ภาพที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจจากการใช้เก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันกับเก้าอี้
เรียนที่ปรับปรุงใหม่
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันและเก้าอี้
เรียนที่ปรับปรุงใหม่กับขนาดสัดส่วนร่างกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 97.62 มีความเห็นว่าเก้าอี้
เรียนที่ปรับปรุงใหม่มีความเหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายมากกว่าเมื่อเทียบกับเก้าอี้เรียนที่ใช้ใน
ปัจจุบัน แสดงผลในภาพที่ 2
ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต่ อ ความเหมาะสมระหว่ า ง
ขนาดสั ด ส่ ว นร่ า งกายกั บ เก้ า อี้ เ รี ย นที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น และเก้ า อี้
เรี ย นที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่
93.65%

97.62%

%
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
6.35%

เก้ า อี้ เ รี ย นที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น

2.38%

เก้ า อี้ เ รี ย นที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่

ภาพที่ 2 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความเหมาะสมระหว่างเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน
และเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่กับขนาดสัดส่วนร่างกาย
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ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความรู้สึกเมื่อยล้าตามส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อนั่งเรียน
ด้วยเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันกับเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ พบว่า คะแนนความเมื่อยล้าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างลดลงในทุกๆสัดส่วนของร่างกาย เมื่อนั่งเรียนด้วยเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ ดังแสดงในภาพ
ที่ 3 ซึ่งผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่สามารถลดความเมื่อยล้าตามส่วนต่างๆ
ของร่างกายได้

ระดับคะแนน

ผลเปรียบเทียบคะแนนความรู้สึกเมื่อยล้าตามส่วนต่างๆของร่างกายจากการใช้
เก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันกับเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

เก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน
เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่

คอ

ไหล่

1.47
0.39

1.32
0.33

หลัง
หลัง
ส่วนบน ส่วนล่าง
1.41
1.63
0.21
0.26

ก้น/
สะโพก
1.64
0.28

ต้นขา

น่อง

เข่า

เท้า

1.25
0.2

1.03
0.14

0.99
0.16

1.02
0.18

สัดส่วนของร่างกาย

ภาพที่ 3 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความรู้สึกเมื่อยล้าตามส่วนต่างๆของร่างกายจาก
การใช้เก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันกับเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่
ผลการประเมินส่วนที่ 2 เป็นผลการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการนั่งโดยวิธี RULA โดย
แบ่งการประเมินออกเป็นด้านซ้ายและด้านขวา พบว่า คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยของร่างกายจากการนั่ง
เรี ย นด้ว ยเก้าอี้เรี ยนที่ใช้ในปัจ จุ บั นมีคะแนนด้านซ้ายอยู่ที่ 5.30 คะแนนและด้านขวาอยู่ที่ 5.45
คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงระดับ 3 ซึ่งหมายความว่า ลักษณะงานหรือท่าทางการนั่งดังกล่าว
เริ่มเป็นปัญหา ควรศึกษาเพิ่มเติมและควรรีบดาเนินการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
ความเมื่อยล้าตามส่วนต่างๆของร่างกาย และผลการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการนั่งจากการใช้
เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ทั้งด้านซ้ายและขวา พบว่า คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยของร่างกายด้านซ้ายอยู่ที่
2.85 คะแนน และด้านขวาอยู่ที่ 3.15 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงระดับ 2 ซึ่งมีค่าลดลงเมื่อ
เทียบกับการนั่งเก้าเรียนที่ใช้ในปัจจุบัน ดังนั้นค่าคะแนนความเสี่ยงของท่าทางการนั่งที่ได้จากการนั่ง
เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่มีค่าลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งสองด้าน โดยระดับคะแนน
ความเสี่ย งของท่าทางการนั่งด้านซ้ายหลังการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยลดลง 1 คะแนน และด้านขวามี
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ค่าเฉลี่ยลดลง 0.95 คะแนน แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงเก้าอี้เรียนใหม่มีผลทาให้คะแนนความเสี่ยง
ของท่าทางการนั่งของกลุ่มตัวอย่างลดน้อยลง ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงในตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติของคะแนน RULA เฉลี่ยของท่าทางการนั่งด้านซ้ายและ
ด้านขวาของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับเก้าอี้เรียนที่
ปรับปรุงใหม่ (N=20)
variables

Group

Sig. *
(2-tailed)

Mean

S.D.

t

Pre-test
5.30
Post test
2.85
Pre-test
5.45
คะแนนด้านขวา
Post test
3.15
* Statistic significance: p < 0.05

1.03
0.49
0.95
0.37

9.60
9.60
10.15
10.15

คะแนนด้านซ้าย

.000
.000

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเ คราะห์ ท างสถิติ ของระดั บความเสี่ ย ง RULA เฉลี่ ยของท่ าทางการนั่ ง
ด้านซ้ายและด้านขวาของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ (N=20)
variables

Group

Pre-test
ระดับความเสี่ยง
ด้านซ้าย
Post test
Pre-test
ระดับความเสี่ยง
ด้านขวา
Post test
* Statistic significance: p < 0.05

Mean

S.D.

t

2.80
1.80
2.95
2.00

0.616
0.410
0.510
0.000

6.045
6.045
8.324
8.324

Sig. *
(2-tailed)
.000
.000

ส าหรั บ ผลการประเมิ น ในส่ ว นที่ 3 ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น โดยใช้ เ ครื่ อ งวั ด คลื่ น ไฟฟ้ า ของ
กล้ ามเนื้ อ (EMG) บริเวณกล้ ามเนื้อ Trapezius พบว่า ผลการวัดค่าคลื่นไฟฟ้าของกล้ ามเนื้อของ
ร่างกายด้านซ้ายและด้านขวา เมื่อเทียบระหว่างการนั่งเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันกับเก้าอี้เรียนที่
ปรับปรุงใหม่ ค่าคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อเฉลี่ยที่ได้จากการนั่งเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่มีค่าลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งสองด้าน ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ของค่าคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อเมื่อนั่งเรียนด้วยเก้าอี้เรียนที่ใช้ใน
ปัจจุบันเปรียบเทียบกับเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ (N=10)
variables

Group

Mean

Pre-test
0.25840
Post test
0.24930
Pre-test
0.25560
ด้านขวา
Post test
0.24800
* Statistic significance: p < 0.05
ด้านซ้าย

S.D.

t

0.007137
0.006767
0.007043
0.008819

2.926
2.926
2.129
2.129

Sig. *
(2-tailed)
.009
.047

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นการสรุปเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจ
ความเหมาะสม ความรู้สึกเมื่อยล้าไม่สบายตามส่วนต่างๆของร่างกาย ความเสี่ยงของท่าทางการนั่ง
และค่าคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อที่วัดได้จากการนั่งเรียนโดยเปรียบเทียบระหว่างค่าที่ได้จากการนั่ง
เรียนโดยใช้เก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันกับเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจจากการใช้เก้าอี้เรียน พบว่า ความพึงพอใจต่อเก้าอี้
เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับน้อยถึงปานกลาง อยู่ที่ร้อยละ
39.68 และ 40.48 ตามลาดับ ในขณะที่มีความพึงพอใจต่อการใช้เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ ในระดับ
ความพึงพอใจมากถึงร้อยละ73.81 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการนั่งเรียนด้วย
เก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่มากกว่าเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของเก้าอี้เรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเก้าอี้
เรียนที่ใช้ในปัจจุบันมีความเหมาะสมเพียงร้อยละ 6.35 และมีความเห็นว่าเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่มี
ความเหมาะสมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97.62 ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเก้าอี้
เรียนที่ปรับปรุงใหม่มีความเหมาะสมกับขนาดร่างกายมากกว่าเก้าอี้เรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ความคิดเห็นต่อความรู้สึกเมื่อยล้าตามส่วนต่างๆของร่างกาย พบว่า เมื่อนั่งเรียนด้วยเก้าอี้
เรียนที่ปรับปรุงใหม่มีระดับความรู้สึกเมื่อยล้าตามส่วนต่างๆของร่างกายทั้ง 9 ตาแหน่งลดลงเมื่อเทียบ
กับการนั่งเรียนด้วยเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน
จากการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการนั่งโดยวิธี RULA พบว่า คะแนนความเสี่ยงของ
ท่าทางการนั่งจากการนั่งเรียนด้วยเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับการนั่งเรียนด้วยเก้าอี้
เรียนที่ใช้ในปัจจุบันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่ระดับความเสี่ยงของท่าทางการนั่งจาก
การนั่งเรียนด้วยเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ 3 ในขณะที่ระดับความเสี่ยงของท่าทางการนั่ง
จากการนั่ งเรี ย นด้ว ยเก้ าอี้เรี ย นที่ปรับปรุงใหม่ ล ดลงอยู่ในระดับที่ 2 แสดงให้ เห็ นว่าเก้าอี้เรียนที่
ปรับปรุงใหม่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของท่าทางการนั่งได้
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ผลการวัดค่าคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อ Trapezius ด้านซ้ายและด้านขวา
ขณะนั่งเรียน ค่าเฉลี่ยคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อที่ได้จากการนั่งเก้าอี้เรียนที่ปรับปรุงใหม่มีค่าลดลงอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ทั้งสองด้านเมื่อเทียบกับเก้าอี้เรียนที่ใช้ในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
- การศึกษาในครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาเรื่องความเหมาะสมของการนั่งโดยจาแนกตาม
ลักษณะทางประชากร เช่น จาแนกตามอายุ เพศ เป็นต้น
- การศึกษาควรท าการวั ดขนาดสั ดส่ ว นร่ างกายของกลุ่ มตัว อย่า งที่มีขนาดใหญ่ ขึ้น เช่ น
ครอบคลุมถึงสถาบันอาชีวศึกษาอื่นๆ ที่อาจเป็นตัวแทนของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับจังหวัดได้
- ควรมีการสารวจขนาดสัดส่วนร่างกายของเด็กไทยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เนื่องจากขนาด
สัดส่วนร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาโดยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลที่ ไ ด้ ส นั บ สนุ น เพื่ อ ท าการเผยแพร่ แ ละน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์
วิทยา อยู่สุข อาจารย์ดุสิต สุจิรารัตน์ และอาจารย์เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์ ที่ได้ให้คาปรึกษาจน
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์
ขอกราบขอบพระคุณผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คนครปฐม ดร.จุลินทร์ มิลินทสูต ที่ให้
ความอนุเคราะห์เวลา และสถานที่ ขอขอบพระคุณอาจารย์อนุสร ยังปรีดา และคณาจารย์ทุกท่านที่
ช่วยประสานงานและให้ข้อมูลในการทาวิจัย
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
และคณะกายภาพบ าบั ด มหาวิทยาลั ยมหิ ดลทุก ท่านที่ให้ ความช่ว ยเหลื อ ทางด้านเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทาวิจัยครั้งนี้
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ บิดา มารดา และสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่คอยเป็นกาลังใจและ
คอยให้ความช่วยเหลือในทุกด้านเป็นอย่างดี
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หลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จานวน 216 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ปรับปรุงขึ้นจากเมธี มณีงาม (2556) เก็บข้อมูล
ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 21 ตุลาคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ไคสแคว์
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 89.8 เพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 10.2 อายุพบว่ามากที่สุดมีอายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.9 ระดับชั้นที่ศึกษาอยู่เป็นนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 29.1 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
18.5 และอาชี พ ของผู้ ป กครองท าอาชี พ เกษตรกรมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.6 ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ราคากาแฟต่อแก้วที่เหมาะสม และ
ปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
ของนักศึกษาหลั กสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณ ฑิต ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นที่ศึกษาอยู่ อาชีพของ
ผู้ปกครอง ความถี่ในการบริโภคกาแฟ วันที่บริโภคกาแฟ ช่ วงเวลาที่บริโภคกาแฟ ประเภทกาแฟที่
ชอบบริโภค และวัตถุประสงค์ในการบริโภคกาแฟ
คาสาคัญ : กาแฟ พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ การส่งเสริมการขาย
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ABSTRACT
This research study is a cross-sectional survey research (cross sectional
survey).
The purpose is to study the factors associated with coffee consumption
habits of students in health sciences program of valaya alongkorn rajabhat university
under the pratonage. The population in this study Student Public Health number 216
The instrument used in this study was a questionnaire improved from Mr.Mathee
Mane-ngam (2556) During storage 10 October - 21 October 2559. Data were analyzed
using frequency, percentage, average, standard deviation Chi-Square test.
The findings showed that the majority were female Percentage 89.8 Male
percent 10.2 Age found that most older 20 Year Percentage 26.9. The class that
education is the first year students. 2 Most percent 29.1 the average cost per month
as possible 5,000 Baht per cent 18.5 And profession of parents do most farmers.
Percentage 30.6 Factors associated with coffee consumption habits Students of the
Faculty of Public Health statistically significant (p-value<0.05) and the average cost
per month, Coffee prices on the glass, Factors contributing to the coffee
consumption habits. the factors No relation Coffee consumption habits of students in
the Bachelor of Health Sex, age, level of education Professional Parents The
frequency of coffee consumption. The consumption of coffee During the time that
coffee consumption The type who likes coffee consumption And the purpose of
consumption of coffee.
Keyword: Coffee, Coffee Consumption Behavior, The Promotion
บทนา
ในปัจจุบันธุรกิจประเภทร้านกาแฟนั้นได้รับความนิยมอย่างมากโดยมีอัตราการขยายตัวสูง
มากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ซึ่งในกาแฟมีส่วนประกอบที่สาคัญ คือ คาเฟอีน มีสรรพคุณในด้านชูกาลัง
ในมนุ ษย์ ทาให้ในปั จจุบัน กาแฟจึงเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม โดยปี พ.ศ.2543 อัตราการดื่ม
กาแฟของคนไทยนั้นมีเพียง 50 แก้วต่อปี แต่ปัจจุบันในปี พ.ศ.2553 อัตราเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น
เป็น 200 แก้วต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2543 ถึง 4 เท่า กาแฟเป็นสินค้าส่งออกสาคัญของโลก โดย
ในปี ค.ศ.2004 กาแฟเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีการส่งออกเป็นอันดับหกของโลกและยังเป็นสินค้า
ที่ทารายได้อันดับหนึ่งในจานวน 12 ประเทศ และในปี ค.ศ.2005 กาแฟเป็นพืชที่มีการส่งออกนอก
ประเทศมีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ 7 ทั่วโลก (เมธี มณีงาม, 2556) ธุรกิจกาแฟถือว่ามีการเจริญเติบโต
ต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ธุรกิจกาแฟ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คอฟฟี่ช็อปและคาเฟ่ ส่วนที่เป็นคอฟฟี่ช็
อปเป็นร้านที่มุ่งขายกาแฟเป็นหลัก อาจมีเบเกอรี่เป็นส่วนประกอบ โดยมีส่วนแบ่งของตลาดร้อยละ
49.0 มูลค่าประมาณ 8,540 ล้านบาท อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.0 เป็นผลมาจากคอฟฟี่ช็อป
ที่เพิ่มสุงขึ้น รวมทั้งการเข้ามาของผู้ประกอบการใหม่ และคาเฟ่ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ขายอาหารประเภท
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อื่นควบคู่ไปด้วย มีทั้งอาหารว่าง อาหารจานหลัก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนทางาน นักศึกษา และ
ครอบครัว ปัจจุบันร้านกาแฟประเภทคาเฟ่มีส่วนแบ่งของตลาดร้อยละ 51.0 มูลค่าทางตลาด 8,860
ล้านบาท ของมูลค่าตลาดธุรกิจกาแฟทั้งหมด (พริษฐ์ อนุกูลธนาการ, 2558)
ในปัจจุบันนี้ร้านกาแฟแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือคอฟฟี่ช็อป และคาเฟ่ ส่วนที่เป็นคอฟฟี่ช็
อปเป็นร้านที่มุ่งขายกาแฟเป็นหลัก อาจมีเบเกอรี่เป็นส่วนประกอบ โดยมีส่วนแบ่งของตลาดร้อยละ
49.0 มูลค่าประมาณ 8,540 ล้านบาท อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10.0 เป็นผลมาจากคอฟฟี่ช็อป
ที่เพิ่มสุงขึ้น รวมทั้งการเข้ามาของผู้ประกอบการใหม่ และคาเฟ่ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ขายอาหารประเภท
อื่นควบคู่ไปด้วย มีทั้งอาหารว่าง อาหารจานหลัก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนทางาน นักศึกษา และ
ครอบครัว ปัจจุบันร้านกาแฟประเภทคาเฟ่มีส่วนแบ่งของตลาดร้อยละ 51.0 มูลค่าทางตลาด 8,860
ล้านบาท ของมูล ค่าตลาดธุรกิจ กาแฟทั้งหมด (ธนาคารกรุงเทพ, 2558) กระแสความนิยมบริโภค
กาแฟของคนไทยเพิ่มมากอย่ างแพร่ห ลาย และเข้ามามีบทบาททุกกลุ่ มผู้ บริโภค โดยเฉพาะกลุ่ ม
นักศึกษา และกลุ่มคนวัยทางาน ที่มีความนิย มบริโภคมากขึ้น ทาให้ธุรกิจร้านกาแฟมีจานวนเพิ่มมาก
ขึ้นและได้รับความนิยม เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักในการบริโภคคือ ลดอาการง่วง
นอน (กานดา เสือจาศีล, 2555)
จากข้อมูล ข้างต้น ผู้ ศึกษาจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสั มพันธ์ต่อการบริโภคกาแฟของ
ผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถนาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจทาธุรกิจกาแฟต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิธีการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาแบบส ารวจภาคตั ดขวาง (Cross-Sectional survey research)
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยสร้างเกณฑ์การให้คะแนนตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likest
Scale) การหาความตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทดลองใช้ (Try-out) จานวน 30 คน ที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตั ว อย่ า ง ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 ทั้งหมด 4 ชั้นปี โดยใช้สูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่ างของ Daniel (2010) จานวนตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ มีจานวน 216 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling)
โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างดังนี้ ขั้นที่ 1 แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 4 กลุ่ม ตามชั้นปี ขั้น ที่ 2 การหา
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามชั้นปีโดยใช้การหาสัดส่วนของนักศึกษา คือ กลุ่มที่ 1 นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จานวน 36 คน กลุ่มที่ 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จานวน 63 คน
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กลุ่มที่ 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จานวน 55 คน กลุ่มที่ 4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปี ที่ 4 จ านวน 62 คน วิ เคราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ได้ แก่ ความถี่
(Frequency) ร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) มั ธ ยฐาน (Median) ค่ าต่ าสุ ด (Minimum)
ค่าสูงสุด (Maximums) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติวิเคราะห์ วิเคราะห์หา
ความ สัมพันธ์ต่อการบริโภคกาแฟของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ Chi-Square test
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคกาแฟ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 89.8 เพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 10.2 อายุพบว่ามีอายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.9 อายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.4 และ
อายุ 23 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.9 ระดับชั้นที่ศึกษาอยู่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 29.1 เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 28.7 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คิดเป็น ร้อยละ 16.7 มีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.5 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
17.6 และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 2,800 บาท 3,200 บาท 3,700 บาท 4,800 บาท 8,300 บาท
10,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 อาชีพของผู้ปกครองทาอาชี พเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 30.6 ทา
อาชีพพนั กงานบริษัท/โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และทาอาชีพขับแท็กซี่ คิดเป็นร้อยละ 0.5 มี
ความถี่ในการบริโภคกาแฟส่วนมากบริโภคกาแฟวันละ 1 แก้ว คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาบริโภค
กาแฟสัปดาห์ละ 4 – 6 แก้ว คิดเป็นร้อยละ 34.7 น้อยที่สุดบริ โภคกาแฟเดือนละแก้ว คิดเป็นร้อยละ
0.5 วันที่บริโภคกาแฟส่วนมากบริโภคกาแฟในวันที่ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาบริโภค
กาแฟทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 22.2 น้อยที่สุดบริโภคกาแฟในวันเสาร์ – อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 4.6
ช่วงเวลาที่บริโภคกาแฟบริโภคกาแฟในช่วงเวลา 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 21.3 ในช่วงเวลา 09.00 น.
คิดเป็ น ร้อยละ 15.2 และช่วงเวลา 06.00 น. 13.30 น. 14.30 น. 19.00 น. คิดเป็นร้อยละ 0.5
ประเภทกาแฟที่ชอบบริโภคผู้บริโภคชอบบริโภคกาแฟประเภทคาปูชิโนร้อน คิดเป็นร้อยละ 13.7
ประเภทลาเต้ร้อน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ประเภทเอสเปรสโซเย็นและอเมริกาโนร้อน คิดเป็นร้อยละ
7.1 ราคากาแฟต่อแก้วที่เหมาะสมคิดว่าราคา 30 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.7 ราคา 25 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 24.1 ราคา 18 บาท และราคา 49 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 วัตถุประสงค์ในการบริโภคกาแฟ
เพื่อแก้ง่วงนอน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 29.9 และช่วยให้ความจาดี 1.2
ปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ รายข้อพบว่า 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อคาถามปัจจัยด้านการ
บริการเรื่องความสุภาพและความเป็นกันเองของพนักงาน มีผลมากที่สุด จานวน 126 คน คิดเป็นร้อย
ละ 58.0 รองลงมาคือปัจจัยด้านการบริการเรื่องความถูกต้องในการชาระเงิน จานวน 123 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.9 และปัจจัยด้านสถานที่เรื่องมีบริการ internet/wifi จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ
56.0 ส่วนข้อคาถามปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายเรื่องมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มี
ผลน้อยที่สุด คือให้ความสาคัญในระดับที่มีผลมากที่สุด จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9 ปัจจัยที่มี
ความสั มพั นธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของนั กศึ กษาหลั กสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบั ณฑิ ต อย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.05) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อเดือน ราคากาแฟต่อแก้วที่เหมาะสม
และปัจจัยเอื้อต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
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กาแฟของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบั ณฑิต ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นที่ศึกษาอยู่ อาชีพ
ของผู้ปกครอง ความถี่ในการบริโภคกาแฟ วันที่บริโภคกาแฟ ช่วงเวลาที่บริโภคกาแฟ ประเภทกาแฟ
ที่ชอบบริโภค และวัตถุประสงค์ในการบริโภคกาแฟ
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุส่ วนมากอยู่ที่ 20 ปี ระดับชั้นที่
ศึกษาอยู่ส่วนมากศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนส่วนมากมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่
5,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุวธนา ท้าวแก่น (2550) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการ
บริโภคกาแฟสดของนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20-21 ปี กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2 มีรายได้ต่อเดือนไม่
เกิน 5,000 บาท ผู้บริโภคกาแฟส่วนใหญ่มีความถี่ในการบริโภคกาแฟวันละ 1 แก้ว อาจเนื่องมาจาก
ผู้บริโภคเป็นนักศึกษา เมื่อบริโภคกาแฟแล้วจะทาให้เกิดความรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า และช่วยทา
ให้ หายง่วงซึมในขณะที่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญชนิกา ยมลาภู (2551) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาร้านกาแฟสดแอท ทู คอฟ
ฟี่ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ดื่มกาวันละ 1 แก้วต่อวัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ดื่มกาแฟใน
ช่วงเวลา 12.00 น. เนื่ องมาจากในมหาวิทยาลัยมีร้านกาแฟหลายร้าน และร้านกาแฟยังเป็นที่นั่ง
พบปะพู ด คุ ย กั น ระหว่างกลุ่ ม เพื่ อ นในช่ ว งเวลาว่าง ส่ ว นใหญ่ นั ก ศึก ษาจะพั กเที่ ย งหรือ ว่างกัน ใน
ช่วงเวลา 12.00 น. เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของมัทวัน กุศลอภิบาล (2555) ที่ศึกษาปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสด ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่บริโภคกาแฟสดในช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น.
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบบริโภคกาแฟประเภทคาปูชิโนร้อน อาจเนื่องมาจากห้องเรียนที่ผู้บริโภคเรียน
นั้นมีความเย็นและอาจทาให้หนาว ผู้บริโภคจึงเลือกที่จะบริโภคกาแประเภทคาปูชิโนร้อน เพื่อทาให้
ร่างกายอบอุ่น และกาแฟคาปูชิโนมีรสชาติที่ไม่เข้มจนเกินไปทาให้ผู้บริโภคชอบบริโภคกาแฟประเภท
คาปูชิโนร้อน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกานดา เสือจาศีล (2555) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
เข้าใช้บริการร้านกาแฟสดอเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เครื่องดื่มที่
นิยมบริโภคมากที่สุด คือ คาปูชิโน ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับราคาต่อแก้วที่เหมาะสม
คือราคา 30 บาท เพราะผู้ บ ริโภคคิดว่าเป็นราคาที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไป เป็นราคาที่ผู้บริโภค
สามารถจะจ่ายไหวและมีความเหมาะสมกับปริมาณของกาแฟ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนงนุช
อุณ อนั น ต์ (2557) ที่ ศึก ษาเรื่ อ งพฤติ กรรมการบริโภคในการใช้ บ ริการร้านกาแฟสดในเขตธนบุ รี
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคซื้อกาแฟสดในราคาแก้วละ 30 – 39 บาท ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการบริโภคกาแฟเพื่อแก้ง่วงนอน อาจเนื่องมาจาผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความ
เชื่ อ หรื อ มี ค วามรู้ สึ ก ว่ ากาแฟสามารถช่ ว ยลดอาการง่ว งนอนได้ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษา
ของณัฐวรรณ โสมาศรี (2549) ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตเมืองพัทยา ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นว่าสิ่งที่ได้รับจากการบริโภคกาแฟคือลดอาการง่วงนอน
ปัจจัยที่เอื้อต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟด้านผลิตภัณฑ์ ที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่อง
รสชาติของกาแฟ เพราะรสชาติกาแฟที่กลมกล่อม หอม และอร่อย จะทาให้ได้อรรถรสในการบริโภค

150

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

กาแฟ ซึ่งสอดคล้ องกับ ผลการศึกษาของยุวธนา ท้ าวแก่น (2550) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการ
บริโภคกาแฟของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญต่อ
พฤติกรรมในการบริโภคกาแฟด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุดคือรสชาติกาแฟด้านราคาผู้บริโภคให้
ความสาคัญมากที่สุดในเรื่องการติดป้ายบอกราคาชัดเจน เพราะถ้าผู้บริโภคไม่ทราบราคาที่แน่นอน
ผู้บริโภคอาจเกิดความไม่แน่ใจกลัวแพงกว่าราคาที่คิดเอาไว้ อาจส่งผลให้ผู้บริโภคไม่เลือกซื้อกาแฟ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ ผลการศึกษาของลั คนา ตรีวิรานุ วัฒ น์ (2554) ที่ ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบปั จจัย
ส่วนผสมทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภคกาแฟของร้านกาแฟอเมซอนและ
ร้านกาแฟอินทนินท์ กรณีศึกษาสถานีบริการน้ามัน ปตท. หจก.ฐานิตปิโตเลียม และสถานีน้ามันบาง
จาก พระราม 3 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการร้านกาแฟอินทนินท์ให้ความสาคัญในเรื่องการมี
ป้ายบอกราคาสินค้าชัดเจนมากที่สุด ด้านสถานที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่องความสะอาด
ของร้าน เพราะผู้บริโภคเห็นว่าถ้าสถานที่หรือร้านที่ไม่มีความสะอาด สกปรก กรรมวิธีในการทากาแฟ
ออกมาให้ ผู้ บ ริโภคได้บริโภคนั้ นก็อาจจะไม่สะอาดและสกปรกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของณัฐกานต์ พันธ์สวัสด์ (2557) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของลู ก ค้ า ร้ า นกาแฟในเขตชิ ด ลม กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคให้
ความสาคัญด้านช่องทางการจาหน่ายในระดับมากในเรื่องของความสะอาดของร้าน ด้านการบริโภค
ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่องความสุภาพและความเป็นกันเองของพนักงาน เพราะการที่
ผู้บริโภคจะเข้าไปใช้บริการร้านกาแฟร้านใดร้านหนึ่งผู้บริโภคจะคานึงถึงความพึงพอใจเสมอ และถ้า
พนักงานในร้านกาแฟทากริยาที่ไม่ดี พูดจาไม่ไพเราะ ผู้บริโภคจะไม่กลับมาใช้บริการร้านกาแฟร้าน
นั้นอีก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอริสรา วิริยะวารี ,ดร.ณกมล จันทร์สม (2556) ที่ศึกษาเรื่อง
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กบริ โภคและเข้ า ใช้ บ ริก ารร้ านกาแฟสดในสถานี บ ริ ก ารน้ ามั น
กรณีศึกษากาแฟคาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน้ามัน ปตท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นความสาคัญด้านกระบวนการให้บริการ
เรื่องการต้อนรับของพนักงานด้วยอัธยาศัยไมตรีและเอาใจใส่ลูกค้า และสุดท้าด้านการส่งเสริมการขาย
ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากในเรื่องการมีกิจกรรมสะสมแลกรางวัล เพราะผู้บริโภคเป็นนักศึกษายังอยู่
ในช่ ว งวัย รุ่ น ชอบการท ากิจ กรรมสะสมเพื่ อแลกของต่างๆ อี กทั้ งผู้ บ ริโภคยั งไม่ มีรายได้จึ งท าให้
ผู้บริโภคชอบการได้ของฟรีหรือของถูกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกานต์ชนิ
ตา โข่ค้างพลู (2558) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญด้านส่งเสริมการขาย ในเรื่องการใช้คูปองสะสมเพื่อแลกสินค้า
หรือส่วนลด
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บทคัดย่อ
การออกแบบสถานีงานสาหรับห้องสมุด (โต๊ะ/เก้าอี้) ถือเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง เพราะหากออกแบบ
ไม่ เ หมาะสมกั บ ขนาดสั ด ส่ ว นร่ า งกายก็ อ าจส่ ง ผลให้ เ กิ ด ท่ า ทางการนั่ ง ในที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ส่ ง ผลต่ อ ความ
สะดวกสบายในการใช้งาน งานวิจัยนี้จึงได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่ างขนาดโต๊ะและเก้าอี้ใน
ห้องสมุด ต่อขนาดสัดส่วนร่างกายของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และประเมินความเสี่ยงของท่าทางการนั่ง
ด้วยเทคนิคRULA โดยทาการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายกลุ่มตัวอย่างจานวน 284 คน (ชาย 69 คน และหญิง
215 คน) เมื่อนาข้อมูลขนาดสัดส่วนร่างกายมาวิเคราะห์หาความไม่เหมาะสมกับขนาดโต๊ะและเก้าอี้ห้องสมุดที่
ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจานวน 6 ชุด (Set1, Set2, Set3, Set4, Set5, Set6) พบว่า เก้าอี้ของทุกSetมีความสูง
มากเกินไป ความลึกและความกว้างของเก้าอี้ Set1, 2 และ3 มีมากเกินไป มีเพียงความสูงของโต๊ะในSet1 ที่มี
ความเหมาะสม ส่วนความสูงช่องว่างใต้โต๊ะทุก Setมีความเหมาะสม และระดับความเสี่ยงของท่าทางการนั่ง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดสัดส่วนร่างกายเหมาะสมและไม่เหมาะสมกับขนาดของโต๊ะและเก้าอี้ พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
คาสาคัญ : เฟอร์นิเจอร์ห้องสมุด ขนาดสัดส่วนร่างกาย ความไม่เหมาะสมของขนาดสัดส่วนร่างกายกับ
เฟอร์นิเจอร์
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ABSTRACT
The design of library furniture (tables/chairs) are extremely important because if
furniture is mismatch with body dimensions of user, it can cause a wrong sitting posture and
influence to comfort of the workstation’s user. The objective of the research was to study the
suitability of library furniture and student body dimensions, and to risk assessment of sitting
posture with Rapid Upper Limp Assessment (RULA). This study consist of 284 people (69 male
and 215 female) to be as sample group. All samples were measured their body dimensions,
which were analyze together with the 6 sets (Set1, Set2, Set3, Set4, Set5, Set6) of current used
table and chair in library. From the study, the findings indicated that the chairs in all sets were
too high for using of all samples. Beside, the chairs in set1, set2 and set3 had extremely depth
and width. In case of table, it was found that the tables almost in all sets except in set 1 are
also too high. While the table clearances of all tables were match with body dimensions of
samples. Rula level score between match group and mismatch group found were no
statistically significant differences (p> 0.05). In addition, researchers used the body dimensions
data of the students for recommended size of the tables and chairs that are suitable of all
student.
Keywords: Library Furniture, Student Body Dimensions, Mismatch of Library Furniture
บทนา
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นสถานที่ที่ สาคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกาลังหลักในการ
พัฒนาประเทศและรองรับการเจริญเติบโตของตลาดแรงงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ จากการสารวจ
ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556 ของสานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พบว่ามีความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีหรือระดับสูงกว่า ทั่วราชอาณาจักรมี
จานวน 45,614 คน และจากการสารวจภาวการณ์ทางานของประชากร ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 พบว่า
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึก ษามี อั ต ราการว่ า งงานสู ง ถึ ง ร้ อยละ31.1 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาในระดับอื่นๆ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2547) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจานวน
บัณฑิตที่ผลิตออกมามีมากกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้อง
ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองและเป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพ พร้อมสาหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานได้
ห้ อ งสมุ ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาถื อ เป็ น สถานที่ ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การศึ กษาเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองของ
นักศึกษาและบุคลากร รวมทั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศให้มี
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ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
, 2544) และมีความเพียงพอต่อจานวนนักศึกษาถือเป็นสิ่งจาเป็นที่ห้องสมุ ดควรมีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต ในส่วนของครุภัณฑ์ห้องสมุด เช่น โต๊ะ และเก้าอี้ ควรมีการออกแบบที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายของผู้ใช้งาน โดยใช้หลักการทางการยศาสตร์ในการออกแบบ
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน
จากการศึกษาพฤติกรรมการเข้า ใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาของ Caitlin P. DeClercq (2014)
พบว่า ร้อยละ 86 ของนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดจะเข้ามาเพื่ออ่านหนังสือและนั่งทางาน โดยร้อยละ
56 ของนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดจะใช้เวลาอยู่ในห้องสมุดเฉลี่ย 2.5 ชั่วโมงต่อวัน และจากการศึกษา
ของชวาลา พลเวียง (2555) พบว่า ร้ อยละ 49 ของนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดจะเข้า มาเพื่ออ่าน
หนั งสื อและนั่ งทางาน โดยร้ อยละ 51 ของนักศึก ษาที่เข้ามาใช้บริก ารห้ องสมุ ดจะใช้เ วลาอยู่ใ นห้ องสมุ ด
ประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ 41 ของนักศึกษาจะเข้ามาใช้บริการห้องสมุดมากกว่าสัปดาห์ละครั้ง
ในอุตสาหกรรมการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับห้ องเรียนส่ว นใหญ่เป็นการออกแบบและผลิ ต
ออกมาเพียงขนาดเดียวให้ครอบคลุมขนาดสัดส่ วนร่างกายของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ (one size fits all) เพื่อลด
ต้น ทุ น ในการผลิ ต และง่ า ยต่ อ การขายเนื่ อ งจากสามารถขายได้ ใ นราคาที่ ถู ก (CLAUDIA PARCELLS MS,
ROBERT P. HUBBARD, 1999) ดังนั้นข้อมูลสัดส่วนร่างกายของผู้ใช้งานถือเป็นปัจจัยแรกที่มีความสาคัญอย่าง
ยิ่งที่จะนามาใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หากเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นถูกออกแบบไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับ
ขนาดสั ด ส่ ว นร่ า งกายของผู้ ใ ช้ ก็ จ ะส่ ง ผลต่ อ ท่ า ทางการนั่ ง ท าให้ เ กิ ด การนั่ ง ในท่ า ทางที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง เกิ ด
ความเครี ย ดของร่ า งกายซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพของผู้ ใ ช้ ง านท าให้ เกิ ด ความเมื่ อ ยล้ า ของกล้ า มเนื้ อ
(musculoskeletal disorders) มีผลต่อกระดูกสันหลัง (Danijela Domljan IG andJulijana Ha|ina, 2008)
และความไม่สะดวกสบาย เช่น บริเวณคอ และหลั งส่วนล่าง (low-back pain) นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการ
ขยายตัว ของปอดและเกิดความตึงเครีย ดของกระดูกอ่อน เส้ นเอ็น และกล้ ามเนื้ออีกด้วย (Chaffin D AG,
1991) การนั่งบนเก้าอี้เป็นระยะเวลานานมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดการปวดเมื่อยและการบาดเจ็บกระดูกและ
กล้ามเนื้อ (Metin Tunay KM, 2008) การใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่เหมาะสมนอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ
ของนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วยังทาให้เกิดความไม่สะดวกสบาย และส่งผลต่อความสนใจต่อกิจกรรมต่างๆใน
การเรียนและประสิทธิภาพในการทากิจกรรมลดลงด้วย (Gouvali MK and Boudolos, 2006) (R OsqueiZadeh JG et al, 2012) (George Adu SA et al, 2014)
จากการศึกษาของ G A M Ariëns et al (2001) พบว่า การนั่งทางานเป็นระยะเวลานานมากกว่า
ร้อยละ 95 ของระยะเวลาทางาน และท่าทางการทางานในอิริยาบถก้มหน้าซึ่งทาให้ช่วงคอโค้งงออย่างน้อย 20
องศา เป็นระยะเวลานานมากกว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาทางาน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดคอ
มากขึ้น
การนั่งอยู่ในท่าหลังงอ (kyphotic posture) เป็นระยะเวลานานมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดอาการ
ปวดหลั ง และเกิด แรงกดต่อ หมอนรองกระดู ก สั น หลั งมากขึ้ น ทาให้ ห มอนรองกระดูก เสื่ อ มความรู้สึ ก ไม่
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สะดวกสบายขณะนั่งนั้นมีความสัมพันธ์กับระดับการงอของลาตัวและการเคลื่อนที่ของกระดูกสันหลังช่วงเอว
โดยการนั่ งหลังงอนั้นจะทาให้ลาตัว และศีรษะโน้มไปข้างหน้า ส่งผลให้กระดูกสันหลังได้รับแรงกดมากขึ้น
(Rohlmann A et al, 2011) แรงกดนี้สามารถลดได้โดยใช้เก้าอี้ที่มีพนักพิงหรือวางแขนบนที่พักแขนหรือบน
ขาส่วนบน จากงานวิจัยต่างๆพบว่าอาการปวดหลังส่วนล่างจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่ และในเพศหญิงอาการปวดมี
แนวโน้มที่สูงกว่าเพศชาย (18-22) เช่น การศึกษาของ Kath D. Watson (2002) พบว่า นักเรียนอายุ 11 ปี มี
อาการปวดหลังส่วนล่างร้อยละ 17 และในนักเรียนอายุ 14 ปี อาการปวดหลังส่วนล่างเพิ่มเป็นร้อยละ 30 และ
ยังพบว่าเพศหญิงมีอาการปวดหลังส่วนล่างสู งกว่าเพศชาย และจากงานวิจัยของ Karen Grimmer (2000)
พบว่ า มี อ าการปวดหลั ง ส่ ว นล่ า งร้ อ ยละ 25.2 และร้ อ ยละ 15.2 ในนั ก เรี ย นเกรด 8 (เพศหญิ ง และชาย
ตามลาดับ) และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 44.3 และร้อยละ 20 ในนักเรียนเกรด 12 (เพศหญิงและชายตามลาดับ)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหมาะสมระหว่างขนาดโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนกั บขนาดสัดส่วนร่างกาย
ของผู้ใช้งาน ถือเป็นอีกปัจจัยที่มีความสาคัญอย่ างยิ่งที่ส่งผลต่อท่าทางการนั่ง ซึ่งมีการศึกษาก่อนหน้าหลาย
งานวิจัยที่พบความไม่เหมาะสมระหว่างขนาดโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนกับขนาดสัดส่วนร่างกายของผู้ใช้งาน
จากการศึกษาของ Gouvali MK et al (2006) โดยศึกษาความไม่เหมาะสมระหว่างขนาดโต๊ะและเก้าอี้ใน
ห้องเรียนกับสัดส่วนร่างกายของนักเรียนจานวน 274 คน จากโรงเรียน 6 แห่งในเมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ
พบว่า โต๊ะที่ใช้มีความสูงที่ไม่เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายร้อยละ 81.8 ของนักศึกษาทั้งหมด และเก้าอี้มี
ความสูงไม่เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายร้อยละ 71.5 ของนักศึกษาทั้งหมด นอกจากนั้นยังพบว่าความลึก
ของเบาะนั่งมีความเหมาะสมกับนักเรียนเพียงร้อยละ 38.7 และในงานวิจยั ของ Castellucci HI et al (2014)
ได้นาเสนองานวิจัยของ Batistao,2010 ว่าพบถ้าความสูงของเบาะนั่งเตี้ยเกินไปจะส่งผลทาให้ขณะใช้งานหลัง
ส่วนบนจะโน้มเอียงไปข้างหน้า และแขนส่วนบนจะต้องยกให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถเขียนหรือทากิจกรรมอื่นๆ
บนโต๊ ะ ได้ ดั ง นั้ น การนั่ ง บนเก้ า อี้ ที่ มี ข นาดเหมาะสมกั บ สั ด ส่ ว นร่ า งกายของนั ก เรี ย นจะท าให้ เ กิ ด ความ
สะดวกสบายมากกว่าการนั่งบนเก้าอี้ที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าสัดส่วนร่างกายของนักเรียน
ห้องสมุดราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นห้องสมุดที่รองรับการใช้บริการของนักศึกษาและบุคลากร
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้งบุคคลภายนอก จาก
สถิติจานวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด ในปี พ.ศ.2552-2554 มีจานวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดเฉลี่ย 300,000 ครั้งต่อปี (ข้อมูล
ผู้ใช้บริการห้องสมุดราชวิถี, 2557) ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดเป็นจานวน
มาก ซึ่งเป็ นที่แน่ชัดแล้ วว่าผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดทุกคนจะต้องใช้โ ต๊ะและเก้าอี้ที่มีอยู่ใน การนั่งอ่าน
หนังสือหรือนั่งทางาน ประกอบกับงานวิจัยก่อนหน้าพบว่านักศึกษาจะใช้ระยะเวลาอยู่ในห้องสมุดเฉลี่ย 2.5
ชั่วโมงต่อวัน (Caitlin P. DeClercq GC, 2014) (พลเวียง ชวาลา, 2555) ทั้งนี้หากโต๊ะและเก้าอี้ที่ให้บริการใน
ห้องสมุดนั้นมีความไม่เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายของนักศึกษาเมื่อนั่งเป็นระยะเวลานานก็จะส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่ างขนาดโต๊ะและเก้าอี้ใน
ห้องสมุด ต่อขนาดสัดส่วนร่างกายของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อลดโอกาสการสัมผัสแรงกดต่างๆที่จะ
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ทาให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และความไม่สะดวกสบายในการใช้งาน ตลอดจนการตรวจสอบความพึง
พอใจของผู้ใช้งานห้องสมุด ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะนาไปสู่การเสนอแนะถึงขนาดสัดส่วนของโต๊ะ
และเก้าอี้ที่มีความเหมาะสมกับขนาดสัดส่วนของนักศึกษาผู้ใช้งานในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างขนาดสัดส่วนร่างกายของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กับขนาดโต๊ะและเก้าอี้ที่ใช้งานในห้องสมุดราชวิถี
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. สารวจขนาดสัดส่วนร่างกายของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน
2. สารวจสภาพและขนาดสัดส่วนของโต๊ะและเก้าอี้ที่ใช้งานในห้องสมุดราชวิถีที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
3. เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงของท่าทางการนั่งด้วยเทคนิค RULA ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
สัดส่วนร่างกายเหมาะสมกับขนาดโต๊ะและเก้าอี้ และกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดสัดส่วนร่างกายไม่เหมาะสมกับ
ขนาดโต๊ะและเก้าอี้
4. เปรียบเทียบขนาดโต๊ะและเก้าอี้ที่ได้จากงานวิจัยกับ มอก.1494 และ มอก.1495
วิธีการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.1. แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่2 แบบสอบถามข้อมูลประวัติการบาดเจ็บ
ส่วนที่3 แบบสอบถามการใช้บริการห้องสมุด
ส่วนที่4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโต๊ะและเก้าอี้ในปัจจุบัน
1.2. โต๊ะในห้องสมุดราชวิถีแบบปัจจุบัน
1.3. เก้าอี้ในห้องสมุดราชวิถีแบบปัจจุบัน
1.4. การประเมินท่าทางการนั่งด้วยเทคนิค RULA
1.4.1 กล้องวีดีโอบันทึกท่าทางการนั่ง
1.4.2 แบบประเมิน RULA
2. การวัดขนาดสัดส่วนร่างกาย
โดยให้กลุ่มตัวอย่างนั่งบนเก้าอี้ที่สามารถปรับระดับความสูงได้ โดยนั่งลาตัวตั้งตรง ศอกและหัวเข่า
ตั้งฉาก (ทามุม 90 องศา) กับพื้น และเท้าต้องวางบนพื้นได้พอดี ตามมาตรฐานการวัดสัดส่วนร่างกายของ ISO
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7250 (Basic human body measurements for technological design–part 1 Body measurement
definitions and landmarks) โดยทาการวัดทั้งสิ้น 8 ตาแหน่ง ดังนี้
1. ความสูงร่างกายขณะยืน (Stature) วัดจากระยะในแนวตั้งจากพื้นที่วางเท้าถึงตาแหน่งที่สูงที่สุด
ของศีรษะ
2. ความสูงของข้อพับเข่าด้านในถึงพื้น (Popliteal height) วัดจากระยะในแนวตั้งจากพื้นถึง
ตาแหน่งล่างสุดของขาส่วนบนบริเวณหลังเข่า
3. ความยาวจากข้อพับเข่าถึงก้น (Popliteal-buttock length) วัดจากระยะในแนวนอนจาก
ด้านหลังของเข่าถึงตาแหน่งหลังสุดของก้น
4. ความกว้างของสะโพก (Hip breadth) วัดจากขอบสะโพกที่กว้างที่สุดทั้งสองข้างขณะนั่ง
5. ความสูงของข้อศอก (Elbow rest height) วัดจากระยะในแนวตั้งจากเบาะนั่งถึงตาแหน่งที่ต่า
ที่สุดของแขนส่วนบนแขน
6. ความสูงของหัวไหล่ (Shoulder height) วัดจากระยะในแนวตั้งจากเบาะนั่งถึงหัวไหล่
7. ความสูงของเข่า (Knee height) วัดจากระยะในแนวตั้งจากพื้นถึงจุดที่สูงที่สุดของเข่า
8. ความหนาโคนขาขณะนั่ง (Thigh clearance) วัดจากระยะในแนวตั้งจากเบาะนั่งถึงตาแหน่งที่สูง
ที่สุดของโคนขา
3. การวัดขนาดของโต๊ะและเก้าอี้ โดยใช้ตลับเมตร
3.1 วัดขนาดโต๊ะแบบปัจจุบันที่ใช้ในห้องสมุด ตามวิธีการวัดของ มอก.1494-2541 โดยทาการวัด
ทั้งสิ้น 4 ตาแหน่ง ดังนี้
1) ความสูงของโต๊ะ (Desk height)
2) ความสูงช่องว่างใต้โต๊ะ (Desk/table clearance)
3) ความลึกของโต๊ะ
4) ความกว้างของโต๊ะ
3.2 วัดขนาดเก้าอี้แบบปัจจุบันที่ใช้ในห้องสมุด ตามวิธีการวัดของ มอก.1495-2541 โดยทาการวัด
ทั้งสิ้น 4 ตาแหน่ง ดังนี้
1) ความสูงของที่นั่ง (Seat height)
2) ความลึกของที่นั่ง (Seat depth)
3) ความกว้างของที่นั่ง (Seat width)
4) ความสูงของพนักพิงหลัง (Backrest height)
4. การวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างขนาดโต๊ะและเก้าอี้ต่อขนาดสัดส่วนร่างกาย(CLAUDIA PARCELLS et
al, 1999), (Gouvali MK et al, 2006)
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4.1 ความไม่เหมาะสมของ popliteal height (PH) กับ seat height(SH)
คือ การที่ seat height >95% หรือ <88% ของ popliteal height โดยการหาระดับ seat height ที่
เหมาะสมกับ popliteal height ซึ่งหาได้จากสมการ (1)
(PH+2) cos30◦ ≤ SH ≤ (PH+2) cos5◦ ____ (1)
4.2 ความไม่เหมาะสมของ buttock-popliteal length (PL) กับ seat depth (SD)
คือ การที่ seat depth >95% หรือ <80% ของ buttock-popliteal length โดยการหาระดับ seat depth
ที่เหมาะสมกับ buttock-popliteal length ซึ่งหาได้จากสมการ (2)
(0.80)PL ≤ SD ≤ (0.99) PL ____ (2)
4.3 ความเหมาะสมของ seat width (SW)
ความกว้างของสะโพก (hip breadth, HB) จะต้องรองรับคนรูปร่างสูงใหญ่ที่มีความกว้างของสะโพกสูงที่สุด
โดยการหา seat width ได้จากสมการ (3)
1.1 HB ≤ SW ≤ 1.30 HB ____ (3)
4.4 ความเหมาะสมของ backrest height (BH)
ความสูงของพนักพิงหลังจะต้องต่ากว่าตาแหน่งสะบัก เพื่อให้ลาตัวและแขนสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก ซึ่ง
ความสู งของพนักพิงจะอยู่ระหว่าง 60-80% ของความสูงไหล่ขณะนั่ง (shoulder height, SH) โดยการหา
seat width ได้จากสมการ (4)
0.6 SH ≤ BH≤ 0.8 S ____ (4)
4.5 ความไม่เหมาะสมของ elbow rest height (EH) กับ desk/table height (DH)
ความสูงของโต๊ะจะต้องอยู่ในระดับที่ไหล่ไม่งอ หรือไหล่งอได้ไม่เกิน 25 องศา และไหล่กางได้ไม่เกิน 20 องศา
โดยการหาระดับ desk/table height ที่เหมาะสม elbow rest height ซึ่งหาได้จากสมการ (5)
EH+ {(PH+2) cos30◦] ≤ DH ≤ [(P+2) cos5◦] + [(EH 0.8517) + (SH 0.1483)] ___ (5)
4.6 ความไม่เหมาะสมของ knee height (KH) กับ desk/table clearance (DC)
ในการออกแบบโต๊ะและเก้าอี้ความจะให้ระดับ desk–knee clearance สูงกว่า knee height อย่างน้อย 2
เซนติเมตร โดยการหาระดับ desk/table clearance ที่เหมาะสมกับ knee height ซึ่งหาได้จากสมการ (6)
(KH+2) + 2 ≤ DC ≤ [((PH+2) cos5◦) + (EH0.852)+(SH0.148)-4)] ____(6)
5.ประเมินความเสี่ยงของท่าทางการนั่งด้วยเทคนิค RULA
ดาเนินการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดสัดส่วนร่างกายเหมาะสมกับขนาดโต๊ะและเก้าอี้
และกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดสัดส่วนร่างกายไม่เหมาะสมกับขนาดโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อประเมินความเสี่ยงของ
ท่าทางการนั่ง โดยบันทึกท่าทางการนั่งใช้งานโต๊ะและเก้าอี้ในห้องสมุดราชวิถีของกลุ่มตัวอย่างขณะนั่งด้วย
กล้องบันทึกวีดีโอตลอดระยะเวลาการใช้งาน และนาไปประเมินผลด้วยRULA
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ผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสัญชาติไทย ระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวนทั้งสิ้น 284 คน พบว่า แบ่งออกเป็นเพศชาย
จานวน 69 คน (24.3%) และเพศหญิงจานวน 215 คน (75.7%) ดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=284)
N
HEIGHT
(cm)
WEIGH
(kg)

Male
Female
Total
Male
Female
Total

69
215
284
69
215
284

Minimum Maximum
160.00
146.00
146.00
45.00
38.00
38.00

184.00
174.00
184.00
98.00
90.00
98.00

Mean
171.13
159.66
162.45
64.00
52.81
55.53

S.D
5.08
5.16
7.11
10.39
9.01
10.51

2. การวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างขนาดโต๊ะและเก้าอี้ ต่อขนาดสัดส่วนร่างกาย
จากการสารวจโต๊ะและเก้าอี้ในห้องสมุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่า มีเก้าอี้ที่แตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่
C1, C2 และC3 และมีโต๊ะที่แตกต่างกัน 6 แบบ ได้แก่ T1, T2, T3, T4, T5 และT6 โดยเก้าอี้และโต๊ะแต่ละ
แบบจะถู ก จั ด คู่ ใ ช้ ง านได้ ทั้ ง หมด 6 แบบ ได้ แ ก่ C1T1(set1), C1T2(set2), C1T3(set3), C2T4(set4),
C2T5(set5) และ C3T2(set6) โต๊ะและเก้าอี้แต่ละชุดมีขนาดสัดส่วนดังแสดงในตารางที่ 2 และค่าเฉลี่ยของ
ขนาดสัดส่วนร่างกายในตาแหน่งต่างๆของกลุ่มตัวอย่างแสดงในตารางที่3
ตารางที่4 แสดงให้เห็นว่าในSet1 ความสูง ความลึก และความกว้างของเบาะนั่งมีมากเกินไป ซึ่งมี
ความเหมาะสมกับ ขนาดสั ดส่ ว นร่างกายของกลุ่ มตัว อย่างเพียง 1.76%, 30.99% และ33.45% ตามล าดับ
ความสูงของโต๊ะมีความเหมาะสม 50.7% ส่วนในSet2 และSet3 ความสูง ความลึก และความกว้างของเบาะ
นั่งมีจานวนความเหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายเช่นเดียวกับSet1 ความสูงของโต๊ะมีความเหมาะสมกับ
ขนาดสัดส่วนร่างกายเพียง 9.15% ในSet4 และ Set5 ความสูงของเก้าอี้ มีความเหมาะสมกับขนาดสัดส่วน
ร่างกายเพียง 9.86% ส่วนความลึก และความกว้างของเก้าอี้มีจานวนความเหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกาย
ถึง 68.31%, 63.03%ตามลาดับ และความสูงของโต๊ะมีความเหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายเพียง 1.41%
ในSet6 ความสูงของเก้าอี้เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายเพียง 7.04% แต่ความลึกและความกว้างของเก้าอี้
มี ค วามเหมาะสมกั บ ขนาดสั ด ส่ ว นร่ า งกายถึ ง 75.7%, 53.17%ตามล าดั บ และความสู ง ของโต๊ ะ มี ค วาม
เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายเพียง 3.17% ทั้งนี้พบว่าความสูงของช่องว่างใต้โต๊ะของโต๊ะทั้ง 6 Setมีความ
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เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกาย 100% นอกจากนี้ยังเห็นได้ชัดเจนว่าความสูงของเก้าอี้และความสูงของโต๊ะ
ในทุกSet มีความสูงมากเกินไปสาหรับขนาดสัดส่วนร่างกายของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ตารางที่ 2 ขนาดสัดส่วนของโต๊ะและเก้าอี้แต่ละแบบที่มีใช้อยู่ในห้องสมุด หน่วยเป็นเซนติเมตร(cm)

ชุดที่
Set 1 (C1T1)
Set 2 (C1T2)
Set 3 (C1T3)
Set 4 (C2T4)
Set 5 (C2T5)
Set 6 (C3T2)

Seat
height
47
47
47
45
45
45.5

เก้าอี้
โต๊ะ
Seat Seat Backrest Table Table
depth width height height clearance
47
48
35
72
68
47
48
35
75
71.3
47
48
35
75
71.3
44
46
42
75
63
44
46
42
75
63
39
39
36.5
75
71.3

ตารางที่ 3 แสดงขนาดสัดส่วนร่างกายในตาแหน่งต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 284 คน หน่วยเป็น
เซนติเมตร (cm)
ตาแหน่งร่างกาย
Height
Popliteal Height
Popliteal-buttock Length
Hip Breadth
Elbow rest Height
Shoulder Height
Knee Height
Thigh Clearance

Min

Max

Mean

S.D

146.00
26.20
42.50
29.30
17.43
47.57
38.97
8.90

184.00
48.00
55.77
46.00
29.40
64.77
56.27
19.27

162.45 7.11
39.90 2.57
47.40 2.20
35.60 3.02
23.31 2.28
56.84 2.97
48.80 2.77
12.80 1.817

Percentiles
5
50
152.00 161.00
36.04 39.68
43.78 47.43
31.36 35.33
19.82 23.22
51.70 56.80
44.44 48.73
10.30 12.58

95
175.00
44.26
51.142
41.47
27.28
61.82
53.40
16.14
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนและเปอร์เซ็นต์ความเหมาะสมของขนาดสัดส่วนร่างกายกับขนาดสัดส่วนของโต๊ะและ
เก้าอี้ห้องสมุด

PH
and
SH
PL
and
SD
HB
and
SW
EH
and
DH
KH
and
DC

Too low seat
Match
Too high seat
Too shallow
seat
Match
Too deep seat
Too narrow seat
Match
Too wide
Too low table
Match
Too high table
Too low table
clearance
Match
Too high table
clearance

Percentage

Set6
frequency

Percentage

Set5
frequency

Percentage

Set4
frequency

Percentage

Set3
frequency

Percentage

Set2
frequency

Percentage

frequency

Set1

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 1.76
5 1.76
5 1.76 28 9.86 28 9.86 20 7.04
279 98.24 279 98.24 279 98.24 256 90.14 256 90.14 264 92.96
0
88
196
11
95
178
0
144
140
0
284
0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

69

24.3

30.99 88 30.99 88 30.99 194 68.31 194 68.31 215 75.7
69.01 196 69.01 196 69.01 90 31.69 90 31.69
0 0.00
3.87 11 3.87 11 3.87 23 8.09 23 8.10 132 46.48
33.45 95 33.45 95 33.45 179 63.03 179 63.03 151 53.17
62.68 178 62.68 178 62.68 82 28.87 82 28.87
1 0.35
0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50.70 26 9.15 26 9.15
4 1.41
4 1.41
9 3.17
49.30 258 90.85 258 90.85 280 98.59 280 98.59 275 96.83
0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

100 284

100 284

100 284

100 284

100 284

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบขนาดโต๊ะและเก้าอี้ที่ได้จากงานวิจัยกับ มอก.1494 และ มอก.1495
สัดส่วนเก้าอี้/โต๊ะ
seat height
seat depth
seat width
backrest height
table height
table clearance

Acceptable range
(cm)
36.28 – 41.73
37.92 – 46.93
39.16 – 46.28
34.10 – 45.47
59.59 – 70.00
52.80 – 66.00

ANSI
40.60-52.00
38.00-43.00
≥45.00
≥50.00
71.00-86.5
≥65.00

มอก.14942541

มอก.14952541
38.00-46.00
38.00-40.00
≥36.00
31.00-39.00

67.00-76.00
56.00-65.00

จากตารางที่5 แสดงว่าให้เห็นว่าช่วงขนาดของโต๊ะและเก้าอี้ที่ได้จากงานวิจัยซึ่งมีขนาดเหมาะสมกับ
ขนาดสัดส่วนร่างกายของกลุ่มตัวอย่างมีความสูงของเก้าอี้ลดลงจาก มอก.1495 โดยเก้าอี้มีค่าความสูงของ
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เบาะนั่งมากที่สุดทีย่ อมรับได้เท่ากับ 41.73 ซม. และค่าความลึกของที่เบาะนั่งควรมีขนาดเพิ่มขึ้นจาก มอก.
1495 โดยค่าความลึกของเบาะนั่งน้อยที่สุดที่ที่ยอมรับได้เท่ากับ 37.92 ซม.ส่วนความสูงของโต๊ะนั้นควรมี
ความสูงลดลงจาก มอก.1494 โดยมีค่าความสูงของโต๊ะมากที่สุดที่ยอมรับได้เท่ากับ 70.0 ซม.
3. ประเมินความเสี่ยงของท่าทางการนั่งด้วยเทคนิค RULA
จากการประเมินระดับความเสี่ยงของท่าทางการนั่งด้วยวิธี RULA ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด
สัดส่วนร่างกายเหมาะสมกับขนาดโต๊ะและเก้าอี้และกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดสัดส่วนร่างกายไม่เหมาะสมกับขนาด
โต๊ะและเก้าอี้ โดยเลือกประเมินขณะนั่งใช้งานSet1เนื่องจากมีจานวนมากที่สุดและกลุ่มตัวอย่างนิยมนั่งใช้งาน
พบว่าระดับความเสี่ ยงของท่าทางการนั่ งของร่างกายฝั่ งขวาและร่างกายฝั่ งซ้ายของทั้งสองกลุ่มไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที6่
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงของท่าทางการนั่งของร่างกายฝั่งขวาและฝั่งซ้าย ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีขนาดสัดส่วนร่างกายเหมาะสมกับขนาดโต๊ะและเก้าอี้และกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดสัดส่วนร่างกาย
ไม่เหมาะสมกับขนาดโต๊ะและเก้าอี้
variables

Group

N

Mean

S.D

t

ระดับคะแนนฝั่ง
ขวา
ระดับคะแนนฝั่ง
ซ้าย

Match
Mismatch
Match
Mismatch

17
25
17
25

2.471
2.440
2.235
2.240

0.6243
0.5066
0.4372
0.5228

0.175
0.168
-0.031
-0.032

Sig. *
(2-tailed)
0.862
0.976

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นระดับของความเหมาะสมและความไม่เหมาะสมระหว่างขนาดสัดส่วน
ร่างกายของกลุ่มตัวอย่างกับขนาดสัดส่วนของโต๊ะและเก้าอี้ห้องสมุดที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยเก้าอี้และโต๊ะ
ทุกแบบมีความสูงที่มากเกินไปจึงไม่เหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกายของกลุ่มตั วอย่างส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Parcells et al. (1999) และ Ghazilla et al. (2010) ส่วนความกว้างและความลึกของเบาะนั่ง
ใน Set 4, 5 และ 6 มีความเหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกาย และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีเพียงความสูง
ของช่องว่างใต้โต๊ะเท่านั้นที่มีความเหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างการของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Parcells et al. (1999) โดยเมื่อทาการเปรียบเทียบความเหมะสมของชุดโต๊ะและเก้าอี้ทั้ง 6Set
กับขนาดสัดส่วนร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ใน Set 4 และ 5 มีความเหมาะสมกับขนาดสัดส่วนร่างกาย
ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด รองลงมา คือ Set6, 1, 2 และ 3 ตามลาดับ
ขนาดสัดส่วนของโต๊ะและเก้าอี้ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นขนาดสัดส่วนที่มีความเหมาะสมกับ
ขนาดสัดส่วนร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อ
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การออกแบบหรือจัดหาโต๊ะและเก้าอี้ในอนาคตให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ และอาจนาเอาข้อมูลขนาดสัดส่วน
ร่างกายของกลุ่มตัวอย่างใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบขนาดสัดส่วนโต๊ะและเก้าอี้ในอนาคต
ปัญหาจากความไม่เหมาะสมระหว่างขนาดสัดส่วนร่างกายของกลุ่มตัวอย่างกับขนาดสัดส่วนของโต๊ะ
และเก้าอี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อท่าทางการนั่งใช้งานโต๊ะและเก้าอี้ ซึ่งจากผลการวิจัย ในครั้งนี้พบว่าระดับ
ความเสี่ยงของท่าทางการนั่งจากการประเมินด้วยเทคนิค RULA อยู่ในระดับความเสี่ ยง 2-3 แสดงให้เห็นว่า
โต๊ะและเก้าอี้ที่ใช้งานอยู่ ในปัจจุบันต้องการการออกแบบใหม่ แม้จะยังเป็นระดับที่ยอมรับได้แต่ หากมีการใช้
งานในท่าทางเดิมซ้าๆ ก็ อาจเกิด ความเครี ยดของร่างกายซึ่งส่ งผลต่อสุ ขภาพของผู้ใช้งานทาให้ เกิดความ
เมื่ อยล้ าของกล้ ามเนื้ อ (musculoskeletal disorders) มี ผ ลต่ อ กระดูก สั นหลั งและความไม่ส ะดวกสบาย
นอกจากนั้นยังส่งผลต่อความสนใจต่อกิจกรรมต่างๆในการเรียนและยังทาให้ประสิทธิภาพในการทากิจกรรม
ลดลงอีกด้วย (Gouvali MK et al., 2006), (R Osquei-Zadeh JG et al., 2012), (George Adu SA et al.,
2014)
การวิจัยในครั้งนี้มีขนาดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่แตกต่างกันมาก
(ชาย69คน, หญิง215คน) เนื่องจากนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่ มตัว อย่างมีจานวนของนักศึกษาเพศหญิงมากกว่า
นักศึกษาเพศชาย ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงอาจเพิ่มจานวนสถานศึกษาในการเก็บข้ อมูลขนาดสัดส่วน
ร่างกายให้มากขึ้น เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเพศใกล้เคียงกัน และข้อมูลที่ได้มีความคลอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น
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