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คำนำ
หลังจากการดาเนินงานตามแนวทาง สหัสวรรษแห่งการพัฒนาที่ยงั ยืน (Millennium Development Goals:
MDGs) ได้สน้ิ สุดลงเมือ่ ปี 2558 สหประชาชาติ ได้จดั ทาเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
่ น (Sustainable Development
Goals : SDGs) ขึน้ มาใหม่ 17 เป้ าหมาย เพื่อเป็ นเข็มทิศให้แต่ละประเทศภายในโลกได้ใช้เป็ นกรอบในการพัฒนา
ประเทศ โดยประเทศไทยก็ได้ใช้แนวทางของเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ในการวางยุทธศาสตร์ 20 ปี ของชาติ โดย
การขับเคลื่อนสอดคล้องกับ โมเดลประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนาทีส่ มดุลทัง้ ความมังคั
่ งทางเศรษฐกิ
่
จ การรักษา
สิ่งแวดล้อ ม การสร้างสังคมที่อ ยู่ดีมสี ุ ข และการเสริมสร้างภูมปิ ั ญ ญามนุ ษ ย์ โดยในส่ ว นของการดาเนินงานทาง
สาธารณสุขมีความเกี่ยวข้องทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อมใน 17 เป้ าหมายของการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นนี้ แ ละเป็ นกรอบ
พืน้ ฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข เช่นกัน
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1 ภายใต้หวั ข้อ “สาธารณสุขในเป้ าหมายการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ น” มีจุดประสงค์เพื่อเป็ นเวทีแห่งการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างวิชาการ ของงานวิ จยั ด้านสาธารณสุขและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มาซึง่ องค์ความรูท้ ่หี ลากหลายด้านสาธารณสุขทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาไปสู่เป้ าหมายการพัฒนาที่
ยังยื
่ น ซึ่งสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะภาคีผู้ร่วมจัดงาน
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่านักวิจยั นักวิชาการ และผูเ้ ข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รบั ประโยชน์และความรูจ้ ากการประชุมครัง้ นี้
เพื่อนาไปสู่การต่อยอดการพัฒนางานวิจยั และงานวิชาการของท่านต่อไป
ในฐานะประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
ขอขอบคุณนักวิจยั ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม ภาคีรว่ มจัดงาน สถาบันวิจยั และนวัตกรรม ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกท่านทีม่ สี ่วนสาคัญ ใน
การทาให้การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1 ผ่านไปได้ดว้ ยดี หากมีขอ้ ผิดพลาดประการ
ใด ทางผูจ้ ดั ขออภัยทุกท่าน ไว้ ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย และจะนาไปพัฒนาปรับปรุงให้ดขี น้ึ ในการประชุมครัง้ ต่อไป
พบกันใหม่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 2 นะครับ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์
ประธานคณะกรรมการอานวยการจัดการประชุม
คณบดีสานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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สารบัญ
เรือ่ ง
กลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกลุม่ อนามัยสิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยี
1. ความเสีย่ งทางการยศาสตร์และระดับอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าของบุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบตั งิ าน
2. กิจกรรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวน ตามแนวคิดขัน้ ตอนการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
3. การประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กรณีศกึ ษา : งานก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. สถานการณ์การดูแลทีพ่ กั อาศัยผูส้ งู อายุในตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย และกลุ่มการศึกษาชุมชนและสังคม
1. ผลของการรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์ของพฤติกรรมการดูแลเท้าของผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลนา
บอน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ความต้องการบริการกายภาพบาบัดของผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในพืน้ ทีส่ าธารณะโดยชุมชนเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
5. การจัดการสุขภาวะชุมชนโดยใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน กรณีศกึ ษา ตาบลอุทยั เก่า อาเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี
6. ยากลาย(ยาเส้น) : ความเป็ นตัวตน ผัสสะและสุนทรียะ
International Session
1. The Association between Emotional–Psychological–Social–Ethical Developments And Child
Overweight–Obesity in Thailand
2. Psychosocial Factors Influencing The Intention to Drugs Abstinence among Juveniles at Tulakarn
Chalermprakiat Hospital
3. Factors Influencing HIV Voluntary Counseling and Testing among Migrants at the Thai-Myanmar
Border, Myawaddy Township, Myanmar
กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ
1. ต้นทุนคลินิกบริการโรคเรือ้ รังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วัฒนธรรมองค์กรปลอดภัยในโรงพยาบาล : กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. Cognitive impairment of METH-dependent patients screened with Mini-Mental State Examination
(MMSE) in Thai population.
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สารบัญ
เรือ่ ง
4. รูปแบบการดูแลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอดในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
5. การพัฒนากระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รัง โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
6. ประสิทธิภาพของรูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายที่
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
7. เทคนิคการกระตุน้ น้านมเหลืองต่อมารดาหลังคลอดทีโ่ รงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
8. ประสิทธิผลของแนวทางการให้ยาระงับความรูส้ กึ ทัวไปเพื
่
่อควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูงเพื่อการผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
กลุ่มบุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบตั ิ เหตุ โรคเรือ้ รัง แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
1. รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาทีโ่ ดยสาร
รถจักรยานยนต์ในเขตเมือง
2. การสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฎีจติ ในผูใ้ ช้สารเสพติด
3. การศึกษาความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งยาและสารเสพติดในนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 สังกัด
กรุงเทพมหานคร
4. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลัง
กายในผูป้ ่ วยปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
5. ผลของการลดความดันโลหิตด้วยวิธกี ารใช้สมาธิบาบัดแบบ SKT 1 ในผูท้ ม่ี รี ะดับความดันโลหิตสูง ใน
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม
6. ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีวดั ความแข็งของหลอดเลือดแดงหัวใจ-ข้อเท้า และความดันโลหิตในผูส้ งู อายุท่ี
มีภาวะไขมันในเลือดสูง
7. หลักพุทธธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม กรณีศกึ ษา สถานปฏิบตั ธิ รรมแห่งหนึ่ง
8. Antimicrobial Activity of Thunbergia laurifolia Leaves Extracts against Pathogenic Bacteria
ภาคผนวก
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ความเสี่ยงทางการยศาสตร์และระดับอาการปวดกล้ามเนื้ อคอบ่าของบุคลากรที่ใช้คอมพิ วเตอร์ในการปฏิ บตั ิ งาน
อัครเดช คงขา1 จานงค์ ธนะภพ2 สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ 3

*

*

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,
สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2
(ukkaradate.ko@gmail.com)

บทคัดย่อ
การศึก ษานี้ มีว ัตุ ป ระสงค์เ พื่อ ประเมิน ความเสี่ย งทางการยศาสตร์แ ละระดับ อาการปวดกล้า มเนื้ อ คอบ่ า ของบุ ค ลากรที่ใ ช้
คอมพิว เตอร์ใ นการปฏิบ ัติง าน กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น บุ ค ลากรมหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ จ านวน 80 คน เก็บ รวบรวมข้อ มูลโดยใช้
แบบสอบถาม แบบประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ Rapid Upper Limb Assessment (RULA) และอาการปวดของกล้ามเนื้อ
Visual Analogue Scale (VAS) วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเสีย่ งทางการยศาสตร์ของสถานี
งานคอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 57.5 มีความเสีย่ งระดับ 3 (งานนัน้ เริม่ เป็ นปั ญหา ควรทาการศึกษาเพิม่ เติมและรีบปรับปรุง)
ร้อยละ 37.5 มีความเสีย่ งระดับ 2 (ควรศึกษาเพิม่ เติมและติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง อาจจะจาเป็ นต้องมีการออกแบบงานใหม่) และ มี
ความเสีย่ งระดับ 1 (ยอมรับได้ แต่อาจจะมีปัญหาทางการยศาสตร์ได้ หากมีการทางานดังกล่าวซ้าๆ ต่อเนื่องเป็ นเวลานานกว่าเดิม)
และ 4 (มีปัญหาทางการยศาสตร์ และต้องมีการปรับปรุงทันที) ร้อยละ 2.5 เท่ากัน สาหรับระดับ อาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าพบว่า
บริเวณด้านซ้าย ร้อยละ 43.7 มีอาการปวดมาก และร้อยละ 38.8 มีอาการปวดปานกลาง และทางด้านขวา ร้อยละ 57.5 มีอาการปวด
มาก และร้อยละ 26.2 มีอาการปวดปานกลาง ผลการศึกษาระบุได้ว่าบุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั งิ าน มีสถานีงานทีม่ คี วาม
เสี่ย งทางการยศาสตร์อ ยู่ในระดับที่เ ป็ นปั ญหาและส่งผลให้เ กิด อาการปวดและโรคทางระบบกระดูกและกล้า มเนื้อ ได้ จึง ควรได้
ทาการศึกษาเพิม่ เติมและรีบดาเนินการปรับปรุงสถานีงานและวิธกี ารทางานให้มคี วามเหมาะสมเพิม่ ขึน้
คาสาคัญ
ความเสีย่ งทางการยศาสตร์ ระดับอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่า บุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์
แหล่งทุน
ผลงานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สัญญาเลขที่ 18/2559)
EC no.
หนังสืออนุมตั จิ ริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 59/065 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559
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บทนา
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทางานมีเพิม่ มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และมีแนวโน้มที่จะ
เพิม่ ขึน้ (นงค์นุช กลิน่ พิกุล, 2555; วันเฉลิม ฉัตรทอง, ยุทธชัย บันเทิงจิตร, และ ศจีมาศ ณ วิเชียร, 2556) ผลสารวจการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประชากร พบว่าจากจานวนประชากรประมาณ 63.1 ล้านคน มีผใู้ ช้คอมพิวเตอร์ 19.4 ล้านคน (ร้อยละ
30.8) และสถานภาพการทางานของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ พบว่าลูกจ้า งรัฐบาลใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 69.7 รองลงมาเป็ นนายจ้างใช้
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 34.6 และลูกจ้างเอกชนใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 28.4 ตามลาดับ (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2560)
ผู้ท่ใี ช้งานคอมพิวเตอร์ในการทางานจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างจากัดและอยู่ในท่าเดิมเป็ นเวลานานระยะเวลา 3 - 4
ชัวโมงต่
่
อวัน (กฤตยา แสนลี, วิชยั อึงพินิจพงศ์, และ อุไรวรรณ ชัชวาลย์, 2556) ส่งผลต่อภาวะสุขภาพโดยปั ญหาทีพ่ บบ่อยคือปั ญหา
ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal disorders: MSDs) (Maakip, Keegel, & Oakman, 2016; จุฑาทิพย์ วิญญูเจริญกุล
และ กลางเดือน โพชนา, 2558; พาวิณี ใจบาน, ระพร ศุทธากรณ์ , และ ธานี แก้วธรรมานุ กูล, 2556) โรคหรืออาการทีม่ กั พบได้บ่อย
ได้แก่ โรคพังผืดทับเส้นประสาทข้อมือ เอ็นอักเสบ อาการปวดหลังส่วนล่างและกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อเรือ้ รัง บริเวณทีม่ กั พบอาการ
คือบริเวณกล้ามเนื้อคอบ่ าโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ Upper Trapezius m. (ดารารัตน์ เบญจบุญญานุ ภาพ, อาทิตย์ พวงมะลิ, และ อุบล
พิรุณสาร, 2557)
ปั จจัยเสีย่ งทางด้านการยศาสตร์จงึ เป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของผูท้ ใ่ี ช้คอมพิวเตอร์ใน
การปฏิบ ัติง านด้ว ยท่ า ทางการท างานที่ ไ ม่ เ หมาะสม (Robertson et al., 2009) บุ ค ลากรมหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั งิ าน และมีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เป็ นระยะเวลานาน จึงส่งผลให้เกิดปั ญหาทางสุขภาพ ได้แก่ อาการ
ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง อาการปวดหลังส่วนล่าง ทางผู้วิจยั จึงได้ศึกษาระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์แ ละระดับอาการปวดของ
กล้ามเนื้อคอบ่าในบุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ เพื่อทาให้ทราบถึงระดับความเสีย่ งทางการยศาสตร์และระดับอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่า
และนาข้อมูลมาใช้ในการป้ องกันปั ญหาสุขภาพทีจ่ ะเกิดขึน้ เพื่อให้บุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั งิ านมีสขุ ภาพทีด่ ี และสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิ ธีการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่
ปฏิบตั งิ านในเดือน มีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2560 และมีการใช้คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะในการปฏิบตั งิ านติดต่อกันนานเกิน 4 ชัวโมง
่
ต่อวัน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงได้จานวนทัง้ สิน้ 80 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเพื่อทราบเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของบุ
่
คลากร 2) แบบประเมินความ
เสีย่ งทางการยศาสตร์ Rapid Upper Limb Assessment (RULA) เป็ นแบบประเมินท่าทางการนัง่ ทางาน โดยเน้นการเคลื่อนไหวของ
ระยางค์บน (McAtamney & Corlett, 1993) โดยวิธกี ารประเมินนัน้ จะแบ่งร่างกายออกเป็ นสองกลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วย แขนส่วนบน
แขนส่วนล่างและข้อมือ ในกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย คอ ลาตัวและขา แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับ ระดับคะแนน
สุดท้ายของ RULA แบ่งออกเป็ น 4 ระดับคือ ระดับ 1 หมายถึง งานนัน้ ยอมรับได้ แต่อาจเป็ นมีปัญหาทางการยศาสตร์ได้ถ้ามีการ
ทางานดังกล่าวซ้าๆ ต่ อเนื่องเป็ นเวลานานกว่าเดิม ระดับ 2 หมายถึงงานนัน้ ควรได้รบั การพิจารณาการศึกษาละเอียดขึน้ และติดตาม
วัดผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบงานใหม่อาจมีความจาเป็ น ระดับ 3 หมายถึงงานนัน้ เริม่ เป็ นปั ญหา ควรทาการศึกษาเพิม่ เติมและรีบ
ดาเนินการปรับปรุงลักษณะงานดังกล่าว และระดับ 4 หมายถึงงานนัน้ มีปัญหาด้านการยศาสตร์ทต่ี ้อ งได้รบั การปรับปรุงโดยทันที และ
3) แบบประเมินอาการปวดของกล้ามเนื้อ Visual Analogue Scale (VAS) เป็ นเครื่องมือวัดความปวดทีป่ ระกอบด้วยเส้นตรงยาว 10
เซนติเมตร ไม่มตี วั เลขให้เห็นโดยซ้ายสุดจะระบุว่าไม่มอี าการปวดและขวาสุดระบุว่าปวดมากจนทนไม่ได้ผปู้ ่ วยขีดเส้นตัง้ ฉากแล้วผู้
ประเมินวัดคะแนนความปวด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ผลการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมการศึกษาจานวน 80 คน ร้อยละ 91.2 เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 42.5 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี อายุเฉลีย่
เท่ากับ 39.5 ปี ร้อยละ 60 มีดชั นีมวลกายอยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 53.8 สถานภาพสมรส ร้อยละ 75 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ร้อยละ 36.2 มีอายุการทางานอยู่ในช่วง 15-20 ปี อายุการทางานเฉลีย่ 13 ปี ร้อยละ 68.8 มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 88.8
ไม่มโี รคประจาตัว ร้อยละ 47.5 ไม่มปี ั ญหาสายตา ร้อยละ 93.8 ใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านติดต่อกันมากว่า 4 ชัวโมง
่
ร้อยละ 95
ถนัดแขนขวา (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของบุ
่
คลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในการปฎิบตั งิ าน (n=80)
คุณลักษณะประชากร
จานวน (ร้อยละ)
คุณลักษณะประชากร
1. เพศ
7. รายได้ต่อเดือน (บาท)
ชาย
7 (8.8)
15,001 – 20,000
หญิง
73 (91.2)
มากกว่า 20,000
2. อายุ
8. โรคประจาตัว
21-30 ปี
14 (17.5)
ไม่มี
31-40 ปี
27 (33.8)
ไขมันในเลือดสูง
41-50 ปี
34 (42.5)
ความดันโลหิตสูง
51-60 ปี
5 (6.2)
ภูมแิ พ้
39.5, 7.7, 23, 55
ไมเกรน
X , S.D, Min, Max
3. ดัชนีมวลกาย
9. ปั ญหาสายตา
ผอม/น้าหนักน้อย
4 (5.0)
ไม่มี
ปกติ
48 (60.0)
สัน้
ท้วม/โรคอ้วนระดับ 1
13 (16.2)
ยาว
อ้วน/โรคอ้วนระดับ 2
13 (15.0)
การแก้ไข
อ้วนมาก/โรคอ้วนระดับ 3
3 (3.8)
ใส่แว่น
22.5, 3.3, 16.7, 31.6
X , S.D, Min, Max
4. สถานภาพ
10. ระยะเวลาในการ
โสด
33 (41.2)
ปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์
สมรส
43 (53.8)
4 ชัวโมง
่
หม้าย/หย่า
4 (5.0)
มากกว่า 4 ชัวโมง
่
5. ระดับการศึกษา
11. ความถนัดของแขน
ปวส./อนุปริญญาตรี
2 (5.0)
ขวา
ปริญญาตรี
60 (75.0)
ซ้าย
สูงกว่าปริญญาตรี
18 (22.5)
6. อายุการทางาน
1 - 5 ปี
20 (25.0)
6 - 10 ปี
11 (13.8)
11 - 15 ปี
10 (12.5)
15 - 20 ปี
29 (36.2)
มากกว่า 20 ปี
10 (12.5)
13.18, 7.6, 1, 24
X , S.D, Min, Max

จานวน (ร้อยละ)
25 (31.2)
55 (68.8)
71 (88.8)
1 (1.2)
3 (3.8)
4 (5.0)
1 (1.2)
38 (47.5)
22 (27.5)
20 (25)
42 (100)

5 (6.2)
75 (93.8)
76 (95.0)
4 (5.0)
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ระดับความเสีย่ งทางการยศาสตร์ของสถานีงานคอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 57.5 มีความเสีย่ งระดับ 3 (งานนัน้ เริม่
เป็ นปั ญหา ควรทาการศึกษาเพิม่ เติมและรีบปรับปรุง) ร้อยละ 37.5 มีความเสีย่ งระดับ 2 (ควรศึกษาเพิม่ เติมและติดตามวัดผลอย่าง
ต่อเนื่อง อาจจะจาเป็ นต้องมีการออกแบบงานใหม่) และ มีความเสีย่ งระดับ 1 (ยอมรับได้ แต่อาจจะมีปัญหาทางการยศาสตร์ได้ หากมี
การทางานดังกล่าวซ้าๆ ต่อเนื่องเป็ นเวลานานกว่าเดิม) และ 4 (มีปัญหาทางการยศาสตร์ และต้องมีการปรับปรุงทันที) ร้อยละ 2.5
เท่ากัน (ตารางที่ 2)
ระดับอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าในบุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในการปฎิบตั งิ าน พบว่าทางด้านซ้าย ร้อยละ 43.7 มีอาการปวด
มาก ร้อยละ 38.8 มีอาการปวดปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ของระดับอาการปวดเท่ากับ 5.61 cm. จากเต็ม 10 cm. สาหรับทางด้านขวา
ร้อยละ 57.5 มีอาการปวดมาก และ ร้อยละ 26.52 มีอาการปวดปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่ ของระดับอาการปวดเท่ากับ 6.20 cm. (ตาราง
ที่ 3) ระดับอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าในบุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในการปฎิบตั งิ านจาแนกเพศ ดัชนีมวลกาย อายุการทางาน และ
ระดับความเสีย่ งทางการยศาสตร์ พบว่าเพศหญิง มีอาการปวดบ่าซ้ายระดับปวดมาก 31 คน บ่าขวา 43 คน ผูท้ ม่ี ดี ชั นีมวลกายในระดับ
ปกติมอี าการปวดบ่าซ้ายระดับปวดมาก 18 คน บ่าขวา 28 คน อายุการทางาน 15 - 20 ปี มีอาการปวดบ่าซ้ายระดับปวดมาก 16 คน
บ่าขวา 20 คน และระดับความเสีย่ งการยศาสตร์อยู่ในระดับ 3 อาการปวดบ่าซ้ายระดับปวดมาก 16 คน บ่าขวา 24 คน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 2 ระดับความเสีย่ งทางการยศาสตร์ของสถานีงานคอมพิวเตอร์ในการปฎิบตั งิ าน (n=80)
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์
ระดับ 1 ยอมรับได้ แต่อาจจะมีปัญหาทางการยศาสตร์ได้ หากมีการทางานดังกล่าว
ซ้าๆ ต่อเนื่องเป็ นเวลานานกว่าเดิม
ระดับ 2 ควรศึกษาเพิม่ เติมและติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง อาจจะจาเป็ นต้องมีการ
ออกแบบงานใหม่
ระดับ 3 งานนัน้ เริม่ เป็ นปั ญหา ควรทาการศึกษาเพิม่ เติมและรีบปรับปรุง
ระดับ 4 มีปัญหาทางการยศาสตร์ และต้องมีการปรับปรุงทันที
X , S.D, Min, Max

จานวน
2

ร้อยละ
2.5

30

37.5

46
57.5
2
2.5
4.79, 1.14, 2, 7

ตารางที่ 3 ระดับอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าในบุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในการปฎิบตั งิ าน (n=80)
จานวน (ร้อยละ)
ระดับอาการปวดกล้ามเนื้ อคอบ่า (เซนติ เมตร)
ด้านซ้าย
ด้านขวา
ไม่ปวด (0)
4 (5)
3 (3.8)
ปวดเล็กน้อย (1-3)
10 (12.5)
10 (12.5)
ปานกลาง (4-6)
31 (38.8)
21 (26.2)
มาก (7-10)
35 (43.7)
46 (57.5)
5.61, 2.5, 0, 10
6.20, 2.63, 0, 10
X , S.D, Min, Max
ตารางที่ 4 ระดับอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าในบุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในการปฎิบตั งิ านจาแนกเพศ ดัชนีมวลกาย อายุการทางาน
และระดับความเสีย่ งทางการยศาสตร์ (n=80)
คุณลักษณะประชากร
จานวน
ไม่ปวด
เล็กน้ อย
ปานกลาง
มาก
(คน)
ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา
1. เพศ
ชาย
7
1
1
1
2
1
1
4
3
หญิง
73
3
2
9
8
30
20
31
43
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คุณลักษณะประชากร

จานวน
(คน)

ไม่ปวด
ซ้าย ขวา

เล็กน้ อย
ซ้าย ขวา

ปานกลาง
ซ้าย ขวา

มาก
ซ้าย ขวา

2. ดัชนีมวลกาย
ผอม/น้าหนักน้อย
4
0
0
1
1
0
0
3
3
ปกติ
48
1
0
7
5
22
15
18
28
ท้วม/โรคอ้วนระดับ 1
13
2
2
0
2
4
2
7
7
อ้วน/โรคอ้วนระดับ 2
12
1
1
1
1
4
3
6
7
อ้วนมาก/โรคอ้วนระดับ 3
3
0
0
1
1
1
0
1
1
3. อายุการทางาน
1 - 5 ปี
20
3
2
1
3
7
6
9
9
6 - 10 ปี
11
1
1
2
1
5
4
3
5
11 - 15 ปี
10
0
0
2
2
5
1
3
7
15 - 20 ปี
29
0
0
3
3
10
6
16
20
มากกว่า 20 ปี
10
0
0
2
4
4
5
4
10
4. ระดับความเสีย่ งการยศาสตร์
ระดับ 1
2
0
0
0
0
0
0
2
2
ระดับ 2
30
2
2
5
6
8
4
15
18
ระดับ 3
46
2
1
5
4
23
17
16
24
ระดับ 4
2
0
0
0
0
0
0
2
2
อภิ ปรายผล
บุคลากรส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์มากกว่า 4 ชัวโมงต่
่
อวันมากถึงร้อยละ 93.8 ซึง่ ส่งผลให้เกิดโรคทาง
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการปฏิบตั ิงานได้ เช่น อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง (เมธินี ครุสนั ธิ ์ และ สุนิสา ชายเกลี้ยง, 2557)
การศึกษาความเสีย่ งทางกายรศาสตร์ในบุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั งิ านโดยใช้แบบประเมิน RULA ซึง่ มีความเหมาะสมกับ
การประเมินร่างกานในส่วนของรยางค์บน พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มรี ะดับความเสีย่ งที่ระดับ 3 (ร้อยละ 57.5) และ 2 (ร้อยละ 37.5)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rabi Bhattacharya และคณะ ซึ่งได้สารวจปั จจัยเสีย่ งของโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในส่วนของ
รยางค์บนในผูท้ ใ่ี ช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั งิ านโดยใช้ RULA พบว่า ระดับความเสีย่ งทางการยศาสตร์ร้อยละ 23 อยู่ในระดับ 2 และ
ร้อยละ 34 อยู่ในระดับ 3 ตามลาดับ (Bhattacharya, Biswas, & Bhattacharya, 2013) ในส่วนของระดับอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าใน
บุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์ในการปฎิบตั งิ าน พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มรี ะดับอาการปวดทางด้านซ้ายเฉลีย่ เท่ากับ 5.61 cm. และระดับ
อาการปวดทางด้านขวาเฉลีย่ เท่ากับ 6.20 cm. สอดคล้องกับงานวิจยั ของรัตนา มูลคาและคณะ ซึง่ ทาการศึกษาเกีย่ วกั บผลของการ
ออกกาลังกายแบบโยคะต่ออาการปวดคอและไหล่ในพนักงานสานักงานทีท่ างานกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ Visual analogue scale (VAS)
ในการวัดระดับอาการปวดก่ อนการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีอาการปวดคออยู่ทร่ี ะดับ 6.42 cm. มีอาการปวดไหล่อยู่ทร่ี ะดับ 7.23
cm. กลุ่มควบคุมมีอาการปวดคออยู่ทร่ี ะดับ 6.54 cm. มีอาการปวดไหล่อยู่ทร่ี ะดับ 7.38 cm. (รัตนา มูลคา, วีระพร ศุทธากรณ์ , และ
นงค์คราญ วิเศษกุล, 2557) ยังพบว่ามีปัจจัยอื่นๆทีส่ ่งผลให้เกิดอาการปวดได้แก่ เพศ ในกรณีท่มี กี ารใช้งานของกล้ามเนื้อเท่าๆกัน
เพศหญิงจะสามารถออกแรงได้เพียงร้อยละ 70 ของเพศชายเพราะมีขนาดของกล้ามเนื้อทีเ่ ล็กกว่า นอกจากนี้อายุการทางานและระดับ
ความเสีย่ งทางการยศาสตร์ทส่ี งู ยังส่งผลให้เกิดอาการปวดได้เช่นกัน เนื่องจากการทางานในลักษณะท่าทางการทางานทีไ่ ม่เหมาะสม
เป็ นระยะเวลานาน จะเกิดการหดตัวค้างของกล้ามเนื้อจนกิด Trigger Point หรือจุดกดเจ็บอยู่ในตัวกล้ามเนื้อ การเกิด Trigger Point
ทาให้กล้ามเนื้อบริเวณนัน้ ขาดเลือดและออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงจนทาให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้ (ยอดชาย บุญประกอบ และคณะ.,
2559)
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ข้อเสนอแนะ
บุคลากรส่วนใหญ่มรี ะดับความเสีย่ งระดับ 3 หมายถึง งานนัน้ เริม่ เป็ นปั ญหา ควรทาการศึกษาเพิม่ เติมและรีบปรับปรุง ส่งผล
ให้เกิดอาการปวดคอบ่าและโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการปฏิบตั งิ าน บุคลากรจึงควรได้รบั การปรับสถานีงานคอมพิวเตอร์
ให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ และควรนาผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนารูปแบบการกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ปฏิบตั งิ าน เช่น การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั งิ าน การรับรูค้ วามสามารถตนเองและความ
คาดหวังในผลลัพธ์ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการการปฏิบตั งิ าน
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยการสนับสนุนทุนวิจยั จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สัญญาเลขที่ 18/2559) ขอขอบคุณ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทุกท่าน
เอกสารอ้างอิ ง
กฤตยา แสนลี, วิชยั อึงพินิจพงศ์, และ อุไรวรรณ ชัชวาลย์. (2556). ผลทันทีของการบาบัดด้วยวิธกี วั ซาต่อการบรรเทาอาการปวด
บริเวณคอและบ่าทีม่ สี าเหตุมาจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดในผูท้ ใ่ี ช้คอมพิวเตอร์เป็ นประจา. ารสารเทคนิค
การแพทย์และกายภาพบาบัด, 26(2), 169-179.
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กิ จกรรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติ กรรมสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวน ตามแนวคิ ดขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติ กรรม
Intervention Program to Develop Health Behaviors among Fishing Net Sinker-Workers on Transtheoretical Model
*ดลรวี แวเยง1 จันจิ รา มหาบุญ2 สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ 3
* Donrawee Waeyeng1 Junjira Mahaboon2 Supreecha Kaewsawat3
*

สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1,2,3
*School of Public Health, Walailak University1,2,3
Donrawee.wae@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความนี้ผู้วจิ ยั ได้เขียนขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมและประสบการณ์ในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ประกอบ
อาชีพมาดอวน ซึง่ เป็ นกลุ่มแรงงานนอกระบบทีไ่ ด้รบั การสัมผัสสารตะกัวอั
่ นเป็ นเหตุให้เกิดโรคพิษตะกัวและยั
่
งมีความสัมพันธ์กบั การ
เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น มะเร็ง ไต โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็ นต้น การมีพฤติกรรมสุขภาพจึงเป็ นกลยุทธ์สาคัญต่อการป้ องกัน
อันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ ต่อผูป้ ระกอบอาชีพและบุคคลภายในครอบครัว
พฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวน คือ การมีพฤติกรรมทีป่ ้ องกันการรับสัมผัสสารตะกัวเข้
่ าสู่ร่างกาย เช่น การทา
ความสะอาดร่างกายทุกครัง้ หลังเลิกงาน การทาความสะอาดสถานทีป่ ฏิบตั งิ านอย่างถูกวิธี เป็ นต้น แต่หากการสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพนัน้ จะต้องอาศัยกระบวนการทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดการปฏิบตั อิ ย่างยังยื
่ น โดยแนวคิดขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมีการบูรณาการแนวความคิดทางจิตวิทยาทีห่ ลากหลายและประสบความสาเร็จในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพทัง้ ในและ
ต่างประเทศ บทความนี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการแลกเปลีย่ นและนาเสนอกิจกรรมสุขศึกษาทีใ่ ช้ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวน ตามแนวคิดขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
คาสาคัญ:
พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิดขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวน
แหล่งทุน
ทุนวิจยั มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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บทนา
สารตะกัวเป็
่ นโลหะหนักทีพ่ บในธรรมชาติ ไม่มปี ระโยชน์ต่อร่างกายและมีความเป็ นพิษ เป็ น 1 ใน 10 ของสารเคมีอนั ตราย ทีม่ ี
โอกาสทาให้มนุ ษย์ทไ่ี ด้รบั สัมผัสเสียชีวติ ได้ หน่ วยงานสาธารณสุขควรให้ความสาคัญในการเฝ้ าระวัง ติดตาม และปกป้ องสุขภาพของ
ประชาชน ให้รอดพ้นจากอันตรายของสารตะกัวนี
่ ้ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน เด็ก และผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ หากได้รบั สารตะกัวใน
่
ปริมาณมากหรือปริมาณน้อยแต่ระยะเวลานาน ทาให้เกิดโรคพิษตะกัว่ (lead poisoning) (World Health Organization [WHO], 2010)
และยังมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น มะเร็ง ไต โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็ นต้น มีการคาดว่าจะมีผทู้ เ่ี สียชีวติ จาก
การสัมผัสสารตะกัวทั
่ วโลกประมาณ
่
143,000 รายต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศกาลังพัฒนาอย่างภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึง่ อยู่ในช่วงพัฒนาประเทศเข้าสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากประชากรที่ได้รบั พิษตะกัว่
ประมาณ 21 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 1.88 ของผลผลิตมวลรวมของภูมภิ าคเอเชีย (WHO, 2013)
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งทีย่ งั พบอุบตั กิ ารณ์โรคพิษตะกัว่ ซึง่ พบครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2495 หลังจากนัน้ มีรายงานผูป้ ่ วยโรคพิษ
ตะกัวมาโดยตลอด
่
ทาให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 3.7 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 2.07 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (เพ็ญโฉม
แซ่ตงั ้ , 2558) และ พ.ศ. 2556 พบผูป้ ่ วยโรคพิษตะกัวจ
่ านวน 53 ราย คิดเป็ นร้อยละ 84.1 ของผู้ ทป่ี ่ วยด้วยโรคพิษโลหะหนัก(สานัก
ระบาดวิทยา, 2556) ซึง่ ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 35.0 (สานักระบาดวิทยา, 2550)
แรงงานนอกระบบเหล่านี้จะพบปั ญหาความไม่ปลอดภัยในการทางานในเรื่องการได้รบั สารเคมีเป็ นพิษเป็ นลาดับแรก (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2558)
ผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวนเป็ นกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มหนึ่งที่สมั ผัสสารตะกัวในขั
่ น้ ตอนการผลิต โดยการนาลูกตะกัวมาร้
่ อย
เข้ากับเชือกติดกับส่วนปลายของอวน (จานงค์ ธนะภพ และคณะ, 2553) ทาให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นตะกัวที
่ เ่ กิดจากการกระแทก
เสียดสี ติดตามเสื้อผ้าและร่างกาย เสี่ยงต่ อการเข้าสู่ร่างกายทัง้ ทางการกินและการหายใจ (สานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิง่ แวดล้อม, 2558) ซึง่ หากผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวนไม่มกี ารป้ องกันตนเองทีด่ จี ะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพถูกกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิจากนักจิตวิทยามายาวนาน พบว่าขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (transtheoretical model) เป็ นแนวคิดหนึ่งทีป่ ระสบความสาเร็จในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ทีอ่ ธิบายถึงความเชื่อ
เกีย่ วกับพฤติกรรมของบุคคลทีม่ คี วามซับซ้อน ยากแก่การพัฒนา แต่สามารถเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ไี ด้โดยจะต้องค่อยๆดาเนินการ
ตามลาดับขัน้ และมีกจิ กรรมที่เหมาะสมกับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแต่ ละบุคคล การนากิจกรรมตามแนวคิด
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวนจะสามารถทาให้รอดพ้นจากอันตรายของสาร
ตะกัวได้
่
พฤติ กรรมการป้ องกันการสัมผัสสารตะกัวจากการประกอบอาชี
่
พมาดอวน
พฤติกรรมการป้ องกันการสัมผัสสารตะกัวจากการประกอบอาชี
่
พมาดอวนเป็ น สิง่ ทีผ่ ู้ประกอบอาชีพมาดอวนต้องตระหนักเป็ น
อย่างยิง่ เนื่องจากความรุนแรงของอันตรายทีเ่ กิดจากการรับสัมผัสเข้าสูร่ ่างกายทาให้เสียชีวติ หรือพิการได้ โดยสามารถแบ่งพฤติกรรม
การป้ องกันการรับสัมผัสสารตะกัวเข้
่ าสู่ร่างกายได้ 3 วิธี คือ พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พฤติกรรม
การมีสขุ ปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง และพฤติกรรมการรักษาความสะอาดของสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน มีรายละเอียดดังนี้
1. พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็ นการป้ องกันการสัมผัสสารตะกัวเข้
่ าสู่ร่างกายโดยตรง เช่น
การใช้หน้ากากอนามัยเป็ นการป้ องกันฝุ่ นตะกัวที
่ ่จะเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ ถุงมือเป็ นการป้ องกันไม่ให้สารตะกัวเข้
่ าสู่ร่างกาย
ทางการกิน เนื่องจากลูกตะกัวที
่ ใ่ ช้ในการมาดอวนเป็ นตะกัวอนิ
่ นทรียซ์ ง่ึ ไม่สามารถซึมผ่านผิวหนังได้แต่หากติดตามมือก็มโี อกาสทีผ่ ู้
ประกอบอาชีพจะหยิบจับอาหารโดยทีไ่ ม่ได้ลา้ งมือ ทาให้สารตะกัวติ
่ ดตามมือเข้าสูร่ ่างกายได้ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์คมุ้ ครองส่วนบุคคล
เหล่านี้ควรเปลีย่ นใหม่ทุกครัง้ หรือได้รบั การทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
2. พฤติกรรมการมีสุขปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง ผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวนควรปฏิบตั ติ นตามหลักสุขปฏิบตั เิ พื่อลดการรับสัมผัสสารตะกัว่
เข้าสูร่ ่างกาย ซึง่ ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
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ก. ควรรับประทานอาหาร ดื่มน้า หรือสูบบุหรี่ ปราศจากการปนเปื้ อนของสารตะกัว่ และมีหอ้ งรับประทานอาหารทีแ่ ยกเป็ น
สัดส่วนจากบริเวณทีท่ างานอย่างเด็ดขาด เช่น ห้องครัวควรจัดให้สะอาด มีโต๊ะ เก้าอี้ ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ มอย่างเฉพาะ และ
ก่อนรับประทานอาหารก็ตอ้ งถอดชุดทางานออกและทาความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อย
ข. ควรทาความสะอาดร่างกายและการเปลีย่ นชุดทางานซึง่ ป็ นอันดับแรกทีต่ ้องปฏิบตั หิ ลังจากปฏิบตั งิ านเสร็จแล้ว คือผู้
ประกอบอาชีพมาดอวนจะต้องทาความสะอาดร่างกาย โดยการอาบน้ าและสระผม สารวจความยาวของเล็บหากเริม่ ยาวให้ตดั ทันที
ชุดทางานทีใ่ ช้แล้วไม่ควรนากลับไปบ้าน (กรณีทส่ี ถานทีป่ ฏิบตั งิ านไม่ได้อยู่ในตัวบ้าน) แต่หากสถานทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ภายในบ้านควรมี
ตูห้ รือตะกร้าทีจ่ ดั เก็บแยกออกไป และควรซักแยกจากเสือ้ ผ้าทัวไป
่ โดยชุดทางานอย่างน้อยต้องมี 2 ชุด
3. ควรทาความสะอาดสถานที่ปฏิบตั ิงาน เนื่องจากการทาความสะอาดสถานที่ปฏิบตั ิงาน เป็ นการป้ องกันผู้ปฏิบตั ิงานไม่ให้
หายใจเอาฝุ่ นตะกัวที
่ ป่ ะปนอยู่ในอากาศ และช่วยลดความเสีย่ งต่อการสัมผัสสารตะกัวทางการหายใจรวมถึ
่
งการรับประทานเข้าไป โดย
วิธกี ารทาความสะอาดทีเ่ หมาะสมสาหรับผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวน คือ การทาความสะอาดแบบเปี ยก แต่ควรทาด้วยความระมัดระวัง
พื้นหรือบริเวณที่ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วอย่าปล่อยให้มนี ้ าหลงเหลืออยู่เพราะจะมีตะกอนตะกัวปนอยู
่
่ในน้ าซึ่งอาจทาให้พน้ื ที่
บริเวณอื่นๆปนเปื้ อน (จานงค์ ธนะภพ และคณะ, 2558) โดยขณะทาความสะอาดควรมีอุปกรณ์ป้องกันผูท้ าความสะอาดด้วย เพราะมี
โอกาสสัมผัสสารตะกัวตกค้
่
างได้เช่นกัน
แนวคิ ดขึน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม
แนวคิดขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ถูกพัฒนาโดย Prochaska ในปี 1979 โดยเริม่ ต้นจากการสังเกตผูร้ บั บริการทีม่ าเข้า
คลินิกเลิกบุหรีแ่ ต่ละคนมีความพร้อมและความก้าวหน้าในโปรแกรมเลิกบุหรีใ่ นอัตราทีแ่ ตกต่างกัน จึงทาให้เริม่ มีความสนใจว่าหากผู้
เข้า รับ บริก ารเหล่ า นัน้ ได้ร ับการช่ วยเหลือ เพื่อ การปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมในเรื่อ งที่ต้อ งการและใช้วิธีก ารเหมาะสมน่ าจะช่วยให้
ผูร้ บั บริการสามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จึงเป็ นทีม่ าของการจัดกิจกรรมให้ตรงกับ ระดับขันความตั
้
ง้ ใจใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (stage of change) (Prochaska & DiClemente, 1983). ซึ่งสามารถใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิม
หรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมใหม่ทถ่ี ูกต้อง จนมีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย โดยนามาใช้กบั ผูร้ ะกอบอาชีพมาดอวนได้ ดังนี้
ระดับขัน้ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ประกอบด้วย 5 ระดับขัน้ ได้แก่ (1) ขัน้ ก่อนคิด (precontemplation) เป็ นขัน้ ทีผ่ ปู้ ระกอบ
อาชีพมาดอวนยังขาดข้อมูลความเรื่องสารตะกัวจึ
่ งทาให้ไม่มกี ารป้ องกันตนเองจากอันตรายของสารตะกัวที
่ ถ่ ูกต้อง โดยบุคคลทีอ่ ยู่ใน
ขัน้ นี้มกั จะหลีกเลีย่ งทีจ่ ะอ่าน พูดคุยหรือคิดเรื่องเกีย่ วกับพฤติกรรมเสีย่ ง ซึง่ ถือว่าเป็ นโอกาสทีผ่ ชู้ ่วยเหลือจะหาวิธกี ารต่างๆ มาใช้ให้
เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคล ในขัน้ นี้จงึ จาเป็ นต้องได้รบั ข้อมูลสะท้อนกลับได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจโดยเน้นสิง่ ทีเ่ ป็ นจริง
เป็ นเหตุผลเป็ นกลางไม่ชน้ี า หรือขูใ่ ห้กลัว (2) ขัน้ เริม่ คิดพิจารณา (contemplation) เป็ นขัน้ ทีผ่ ปู้ ระกอบอาชีพมาดอวนมีความตัง้ ใจทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ในระยะเวลาอันใกล้น้ี มีความตระหนักถึงข้อดีของการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมแต่กย็ งั คงกังวลกับข้อเสียในการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้วย เช่น การใช้อุปกรณ์คมุ้ ครองส่วนบุคคลระหว่างการลงทุนกับกาไรทีจ่ ะได้เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
อาจทาให้เกิดความลังเลใจอย่างมาก จนทาให้ บุคคลต้องติดอยู่ในขัน้ นี้เป็ นเวลานานเหมือนกับการผัดวันประกันพรุ่ง (behavioral
procrastination) จึงยังไม่พร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงในทันที ในขัน้ นี้จงึ ควรมีการพูดคุยถึงข้อดีและข้อเสียของพฤติกรรมเก่าและใหม่ เปิ ด
โอกาสให้ได้ชงน
ั ่ ้ าหนัก และอาจมีการให้ขอ้ มูลทีถ่ ูก ต้องได้ดว้ ย (3) ขัน้ เตรียมหรือเริม่ ปฏิบตั ิ (preparation) เป็ นขัน้ ที่ผปู้ ระกอบอาชีพ
มาดอวนตัง้ ใจว่าจะลงมือปฏิบตั ใิ นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเร็วๆ นี้ (ภายใน 6 เดือน) จะมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการรับ
สัมผัสสารตะกัว่ บางคนอาจวางแผนว่าจะต้องทาอะไรบ้าง เช่น เข้าร่วมฟั งการบรรยายเรื่องการใช้อุปกรณ์คมุ้ ครองส่วนบุคคล ขัน้ ตอน
การทาความสะอาดหน้ าที่ถูกต้อง ค้นคว้าข้อมูล กาหนดวันที่จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม เป็ นต้น (4) ขัน้ ปฏิบตั ิ (action) เป็ นขัน้ ที่ผู้
ประกอบอาชีพมาดอวนลงมือปฏิบตั หิ รือกระทาพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ เป็ นบางครัง้ หรือเป็ นประจา (ตัง้ แต่ 1 วันแต่ไม่เกิน 6 เดือน) ผู้
อยู่ในระดับนี้ตอ้ งอุทศิ เวลาและพลังงานเป็ นอย่างมากเพื่อเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีเ่ คยชินให้เป็ นพฤติกรรมใหม่ทต่ี อ้ งการ บุคคลในขัน้
นี้ควรได้รบั การส่งเสริมให้ลงมือกระทาตามวิธกี ารทีเ่ ขาเลือกอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยหาทางขจัดอุปสรรค และให้กาลังใจแก่เขา และ (5)
ขัน้ ปฏิบตั ิสม่าเสมอ (maintenance) เป็ นขัน้ ที่ผปู้ ระกอบอาชีพมาดอวนกระทาพฤติกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องเกินกว่า 6 เดือน ในขัน้ นี้
ตัวกระตุ้นเร้าต่างๆ จะลดอิทธิพลลงและมีความเชื่อมันว่
่ าตนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปเพิ่ มขึน้ ระยะนี้ถือว่าเป็ นการสร้างความ
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มันคงของพฤติ
่
กรรมจนกลายเป็ นนิสยั ใหม่ โดยทีบ่ ุคคลจะต้องทาพฤติกรรมใหม่ทพ่ี งึ ประสงค์น้ไี ด้อย่างสม่าเสมอ เหมือนกับว่ามันเป็ น
ส่วนหนึ่งของ
ดังนัน้ ในแต่ละขัน้ ของการเปลีย่ นแปลงไม่ได้สะท้อนให้เห็นเฉพาะช่วงเวลาเท่านัน้ แต่ยงั สะท้อนให้เห็นกิจกรรมหรือความพร้อม
ทีต่ อ้ งดาเนินการเพื่อทีข่ า้ มผ่านเข้าสูข่ นั ้ ของการเปลีย่ นแปลงขัน้ ต่อไป ถึงแม้ว่าเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละขัน้ ของการเปลีย่ นแปลงของแต่ละคน
มีความแตกต่างกัน แต่กจิ กรรมที่มุ่งให้เกิดความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลงไม่มคี วามแตกต่างกัน ดังนัน้ ขัน้ ของการเปลี่ยนแปลงจึง
สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ อุปสรรคของการเปลีย่ นแปลง ตลอดจนความต้องการการส่งเสริมให้มกี าร
เปลี่ยนแปลงข้ามผ่านสู่ขนั ้ ของการเปลี่ยนแปลงขัน้ ต่อไป จนกว่าการเปลี่ยนแปลงนัน้ จะมีการคงที่ อย่างไรก็ตามบุคคลจานวนมาก
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้ไม่นานก็กลับคืนสู่พฤติกรรมเดิมอีก การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีป่ ระสบผลสาเร็จนัน้ พฤติกรรมใหม่ควรอยู่
อย่างยังยื
่ น ต้องจึงใช้ความพยายาม อดทน และเวลา จึงได้มศี กึ ษากระบวนการของการเปลีย่ นแปลง (processes of change) เพื่อทา
ให้พฤติกรรมอยู่อย่างยังยื
่ นซึง่ ประกอบด้วย 10 วิธี (Prochaska & Velicer,1997) ซึง่ ในบทความนี้จะนาเสนอ 7 วิธี ได้แก่ กิจกรรมการ
ปลุกจิตสานึก (consciousness raising) กิจกรรมการเร้าอารมณ์ และความรู้สกึ (dramatic relief) กิจกรรมการประเมินสิง่ แวดล้อม
(environmental reevaluation) กิจกรรมการรับรู้สงิ่ แวดล้อมที่สนับสนุ นสุขภาพ (social liberation) กิจกรรมการทาพันธะสัญญากับ
ตนเอง (self-liberation) กิจ กรรมแรงสนับ สนุ น ทางสัง คม (social support) กิจ กรรมการเสริม แรง (reinforcement management)
รายละเอียดดังหัวข้อ กิจกรรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามแนวคิดขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
กิ จกรรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติ กรรมสุขภาพตามแนวคิดขัน้ ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม
กิจกรรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามแนวคิดขัน้ ตอนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม เกิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้องกับวิธที างสุขศึกษา เทคนิคการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ และประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวน ดังนี้
1. กิ จกรรมการปลุกจิ ตสานึ ก (consciousness raising) เป็ นกิจกรรมที่สร้างให้ผปู้ ระกอบอาชีพมาดอวนเพิม่ การรับรูส้ าเหตุ
และสิง่ ทีเ่ ป็ นผลของพฤติกรรมทีต่ อ้ งการเปลีย่ น การสร้างจิตสานึกทีด่ จี ะต้องผ่านกระบวนการอบรมสังสอนให้
่
เกิดความตระหนักหรือ
การซึมซับผ่านประสบการณ์จากครอบครัว หรือสังคมรอบตัว ซึง่ ต้องใช้เวลาและมีการปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องสม่าเสมอ เพื่อให้กลายเป็ น
นิสยั และพฤติกรรมทีต่ ดิ ตัวตลอดไป กิจกรรมทีส่ ามารถปลุกจิตสานึก ได้แก่ การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การเผชิญหน้า การใช้ส่อื และการ
สอน ทาให้เกิดความละอายทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมแบบซ้าๆ ก่อเกิดพฤติกรรมใหม่หากได้รบั การชีแ้ นะจากผูร้ ู้
2. กิ จกรรมการเร้าอารมณ์ และความรู้สึก (dramatic relief) เป็ นกิจกรรมทีส่ ามารถกระตุ้นความรูส้ กึ อารมณ์ของผูป้ ระกอบ
อาชีพมาดอวนให้เกิดการคล้อยตาม เนื่องจากมีความเชื่อในสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ และสัมผัสได้ทาให้สามารถประเมินสถานการณ์ จากสิง่ ทีไ่ ด้พบ
เห็นและฟั ง จึงนาไปสู่การตัดสินใจในการเปลีย่ นแปลงตัวเอง การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ และความรูส้ กึ ควรประกอบด้วย
กิจกรรมการพูดคุยภายในกลุ่มเพื่อสร้างความคุน้ เคยและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน กิจกรรมการให้ดูภาพเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ความน่ากลัวทีเ่ กิดขึน้ จากการสัมผัสสารตะกัว่ จะเป็ นกระตุน้ ให้เกิดความต้องการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้
3. กิ จกรรมการประเมิ นสิ่ งแวดล้อม (environmental reevaluation) เป็ น กิจ กรรมที่ประเมิน ความรู้แ ละความรู้สกึ ของผู้
ประกอบอาชีพมาดอวนว่าพฤติกรรมของเขามีผลต่อสิง่ แวดล้อมอย่างไร การจัดกิจกรรมการประเมินสิง่ แวดล้อมนัน้ เน้นให้เกิดความ
เข้าใจถึงผลกระทบของพฤติกรรมตนเอง และทาให้เกิดการรับรูว้ ่าผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวนมีความสามารถทีจ่ ะมีพฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองได้ โดยก่อนการประเมินสิง่ แวดล้อมควรได้รบั ความรูอ้ ย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมทีน่ ิยมใช้ใน
การประเมินสิง่ แวดล้อมเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์คือ วิธีการอภิปรายกลุ่ม ทาให้เกิด การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกิดมุมมองทีห่ ลากหลายทาให้เกิดการรับรูใ้ นเรื่องของอันตรายและความรุนแรงได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ ผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวนที่
ยังไม่มพี ฤติกรรมการป้ องกันตนเองส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มบุคคลทีย่ งั เกิดความลังเลใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม หากได้รบั การประเมิน
สิง่ แวดล้อมร่วมกัน ก็จะทาให้เกิดการกระตุน้ การรับรูอ้ นั ตรายและความรุนแรงของสารตะกัว่ ทาให้เข้าใจผลกระทบของพฤติกรรมที่ไม่
มีการป้ องกันตนเอง จนในทีส่ ดุ สามารถตัดสินใจเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมได้
4. กิ จกรรมการรับรู้สิ่งแวดล้อมที่ สนับสนุนสุขภาพ (social liberation) เป็ นกิจกรรมทีก่ ระตุ้นให้ผู้ประกอบอาชีพมาดอวน
เกิดการรับรู้ถึงสิง่ แวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะเป็ นแนวทางหนึ่งให้เกิดการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมได้ง่ายยิง่ ขึ้น เช่น การจัดให้มอี ุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็ นต้น ทัง้ นี้ การรับรู้สงิ่ แวดล้อมที่สนับสนุ น
สุขภาพสาหรับผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวนนัน้ ควรเริม่ จากกระบวนการกระตุน้ ด้วยสิง่ เร้า เช่น การให้ขอ้ มูลในเรื่องอันตรายจากสารตะกัว่
ด้วยสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรูพ้ จิ ารณาและการแก้ปัญหา โดยหลักการแก้ปัญหาอันตรายจากสารตะกัวคื
่ อการป้ องกันตนเองไม่ให้
สารตะกัวเข้
่ าสู่ร่างกาย ด้วยวิธกี ารทาความสะอาดสถานทีท่ างานทีถ่ ูกต้อง และการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ซึง่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรเป็ นผูช้ ่วยเหลือด้านสังคมให้แก่ผปู้ ระกอบอาชีพมาดอวน
5. กิ จกรรมการทาพันธะสัญญากับตนเอง (self-liberation) เป็ นกิจกรรมทีส่ นับสนุ นให้ผปู้ ระกอบอาชีพมาดอวนพัฒนาความ
มุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์ โดยการสนับสนุนให้บุคคลค้นหาทางเลือกทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตนเอง การ
ทาพันธะสัญญากับตนเองเป็ นการสร้างความเชื่อมันในพฤติ
่
กรรมทีต่ อ้ งการ กิจกรรมทีใ่ ช้ในการสร้างความเชื่อมัน่ ได้แก่ การให้คามัน่
สัญญาแก่ตนเอง การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การแสดงตนว่ายินดีจะช่วยคนทีย่ งั มีพฤติกรรมเสีย่ งในอดีต เป็ นต้น โดยแนวทางทีจ่ ะสร้าง
ความเชื่อมันนั
่ น้ ต้องมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ซึง่ การได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของตนเองจะทาให้เกิดกาลังใจ ความหวัง และความมุ่งมันในเปลี
่
ย่ นแปลงพฤติกรรม โดยความมุ่งมันในตนเองจะท
่
าให้เกิดการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการสร้างแรงจูงใจให้กบั ตนเองทีส่ ่งอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อเพิม่ การ
ปฏิบตั ิ (Deci et al., 2017) ผู้ประกอบอาชีพมาดอวนก็เช่นกันหากมีการทาพันธะสัญญากับตนเองด้วยทางเลือกที่หลายหลายที่
สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ก็จะสร้างความมุ่งมันและแรงจู
่
งใจในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมป้ องกันอันตรายจากสารตะกัว่
ได้
6. กิ จกรรมแรงสนั บสนุ นทางสังคม (social support) เป็ น กลยุ ท ธ์ห นึ่ ง ที่ผ ลัก ดัน ให้บุ ค คลสามารถเปลี่ย นพฤติก รรมได้
โดยเฉพาะพฤติกรรมการสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวนทีม่ กี ารใช้แรงสนับสนุ นทางสังคมทัง้ 4 มิติ ได้แก่
(1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (emotion support) เช่น การได้รบั คาพูดให้กาลังใจจากบุคคลในครอบครัวจะทาให้รสู้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่า
มากขึน้ (2) การสนับสนุนด้านการประเมินคุณค่า (appraisal support) เป็ นการให้เกียรติหรือการยกย่อง การสนับสนุนด้านการประเมิน
คุณค่าจะอยู่ในระดับสูงได้หากได้รบั การให้คาแนะนาและตักเตือนเมื่อปฏิบตั ติ วั ไม่ถูกต้องจากผูใ้ กล้ชดิ (3) การสนับสนุ นด้านข้อมูล
ข่าวสาร (information support) ในปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้มกี ารเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ดา้ นการดูแลสุขภาพ
จากสือ่ ต่างๆทีเ่ อือ้ อานวย ทาให้สามารถแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง แต่สาหรับผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวนซึง่ ส่วนใหญ่มอี ายุอยู่ในช่วงว
วัยกลางคนจนถึงสูงอายุ มักจะมีขอ้ จากัดในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง ทัง้ ในเรื่องของการได้ยนิ และการมองเห็น เจ้าหน้าที่
หรือผู้ใกล้ชดิ จึงมีส่วนสาคัญในการให้ขอ้ มูลข่าวสารโดยมีวธิ กี ารที่ไม่เร่งรีบ และ (4) การสนับสนุ นด้านวัตถุ สงิ่ ของและการบริการ
(instrumental support) เป็ นสิง่ จาเป็ นแก่ผรู้ บั แรงสนับสนุ น ซึง่ ปั ญหาพฤติกรรมสุขภาพหลายส่วนหนึ่งต้นเหตุจากการขาดทรัพยากร
ในการป้ องกันตนเอง
7. กิ จกรรมการเสริ มแรง (reinforcement management) เป็ นกิจกรรมที่ทาให้ผปู้ ระกอบอาชีพมาดอวนเกิดความพอใจ และ
นาไปสู่ความสาเร็จในการเปลีย่ นแปลงตนเอง โดยใช้วธิ กี ารเสริมแรงบวก (positive reinforcement) เป็ นการเสริมความต่อเนื่องของ
พฤติกรรมโดยการให้ผลกรรมเป็ นตัวเสริมแรงบวก คือสิง่ ตอบแทนที่ดึงดูดใจหรือพอใจเป็ นรางวัลเมื่อ ผู้ประกอบอาชีพมาดอวนมี
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ เช่น คาชมเชย การได้รบั ของรางวัล เป็ นต้น การเสริมแรงทาได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ เสริมแรงทุกครัง้ ที่ทา
พฤติกรรมถูกต้อง เหมาะสมกับการเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่ และเสริมแรงเป็ นบางครัง้ เหมาะสาหรับการรักษาพฤติกรรมทีเ่ รียนรูแ้ ล้วไว้
โดยไม่จาเป็ นต้องมีการเสริมทุกครัง้ (Skinner & Morse, 1958; สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต, 2556)
ข้อเสนอแนะในการนากิ จกรรมสุขศึกษาเพือ่ พัฒนาพฤติ กรรมสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวนมาใช้
1. การประยุกต์ใช้กจิ กรรม เช่น กิจกรรมแรงสนับสนุ นทางสังคม กิจกรรมเสริมแรง ควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อ
การฝึ กปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ทาให้ผปู้ ระกอบอาชีพมาดอวนอยู่ในระดับขัน้ ปฏิบตั สิ ม่าเสมอให้ได้ ทัง้ นี้ อาจจัดตัง้ ชมรมป้ องกันภัยตะกัว่
โดยมีแกนนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ นมาเป็ นหัวหน้าชมรมเพื่อทาหน้าทีก่ ระตุน้ เสริมแรง ให้ผปู้ ระกอบอาชีพมาดอวนเกิด
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองอย่างยังยื
่ น
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2. พฤติกรรมการป้ องกันอันตรายจากสารตะกัวสามารถเปลี
่
ย่ นแปลงได้ ดังนัน้ การติดตามดูแลพฤติกรรมในกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพ
มาดอวนทุก 3 เดือน เป็ นสิง่ สาคัญทีค่ วรดาเนินการ และควรมีการตรวจระดับตะกัวในเลื
่
อดของผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวนทุกคนอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเป็ นการยืนยันว่ากิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ มีประสิทธิภาพ
กิ ตติ กรรมประกาศ
บทความนี้สาเร็จได้ดว้ ยการสนับสนุนทุนวิจยั จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวน ตาบลปากพูน
อาเภอเมือง และผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวน อาเภอท่าศาลา ตาบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีส่ ละเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ทาให้
เกิดองค์ความรูก้ ารพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพมาดอวนในครัง้ นี้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554 รวมถึงกฎกระทรวง ประกาศกรมและระเบียบกรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการก่อสร้างศูนย์
การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการแก้ไขให้สอดคล้องตามกฎหมาย โดยกลุ่มตัวอย่าง
บริษทั รับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นแบบตรวจประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลีย่
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ จากการสารวจพืน้ ทีเ่ ขตก่อสร้างโครงการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในช่วงการทาฐานราก การ
หล่อเสา และการหล่อพื้น บริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งนี้ มีขอ้ หรือมาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องจานวน 288 ข้อ ที่นามาตรวจประเมิน
ความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผลการประเมินความสอดคล้องการปฏิบตั ิตามกฎหมาย พบว่า
บริษทั รับเหมาก่อสร้างแห่งนี้ มีการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องตามกฎหมายจานวน 193 ข้อ คิดเป็ น ร้อยละ 67.01 และผลการปฏิบตั ติ ามทีไ่ ม่
สอดคล้องมีจานวน 95 ข้อ คิดเป็ น ร้อยละ 32.99 การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่สอดคล้องมากที่สุด 3 ด้าน คือ การจัดทาเอกสาร หนังสือ รายงาน
ด้านความปลอดภัย การดูแลสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน และการตรวจวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการทางาน
คาสาคัญ
งานก่อสร้าง กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย
แหล่งทุน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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งานก่อสร้างเป็ นหนึ่งในสาขาธุรกิจทีม่ อี นั ตรายมากทีส่ ดุ จากข้อมูลตัง้ แต่ปี 2522-2556 แยกตามกิจการทีล่ กู จ้างได้รบั อันตราย
หรือเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางาน สูงสุด 5 อันดับแรก พบว่าลูกจ้างทีไ่ ด้รบั อันตรายในงานก่อสร้างมาเป็ นอันดับหนึ่งในหลาย ๆ ปี เมื่อ
ปี พ.ศ. 2552 ลูกจ้างได้รบั อันตรายหรือเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางานจานวน 13,396 ราย แต่กม็ สี ถิตทิ ล่ี ดลงเรื่อย ๆ (สานักงาน
ประกันสังคม, 2558)
ความปลอดภัยในการทางานมีความสัมพันธ์กนั กับทัง้ ลูกจ้าง นายจ้าง เพื่อนร่วมงาน และสังคมส่วนรวมของประเทศชาติ ซึง่ อาจ
เกีย่ วพันไปถึงบุคคลอื่น ๆ ทีอ่ าจได้รบั อันตรายจากความไม่ปลอดภัยจากการทางานได้เช่นกัน ดังนัน้ การควบคุม คุม้ ครอง ความ
ปลอดภัย จะต้องมีตวั บทกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ให้เกิดความปลอดภัยในการทางาน การคุม้ ครองให้แรงงานมีความปลอดภัยถือเป็ น
หน้าทีข่ องทุกฝ่ ายทีต่ อ้ งร่วมมือกัน โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมายถือเป็ นมาตรการขัน้ ต่าทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ พื่อคุม้ ครองป้ องกัน และดูแลให้
ปราศจากการเกิดอุบตั เิ หตุโรคเนื่องจากการทางาน เพื่อลดการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ การควบคุมป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุจาก
การทางาน ดังนัน้ การจัดทาโครงการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554 จานวน 1 ฉบับ กฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องจานวนน 9 ฉบับ ประกาศกรมและระเบียบกรมต่าง ๆ
ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554 จานวนวน 21 ฉบับ หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารจานวน 2 ฉบับ รวมจานวนข้อในการตรวจประเมน 408 ข้อ ลักษณะงานก่อสร้าง อาคารโครงสร้างเหล็ก อาคารโรงพยาบาล 5
อาคาร อาคารบ้านพักบุคลากร 30 อาคาร และระบบสาธารณูปการ ในช่วงการทาฐานราก การหล่อเสา และการหล่อพืน้ โดยใช้แบบ
ประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เพื่อนาผลจากการประเมินทีไ่ ด้มาเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการแก้ไขเพื่อ
ปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องตามกฎหมาย ซึง่ อาจจะลดปั ญหาการประสบอันตรายหรือโรคอันเนื่องมาจากการทางานก่อสร้างได้
วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษาครัง้ นี้ เ ป็ นการประเมิน ความสอดคล้อ งในการปฏิบ ัติต ามพระราชบัญ ญัติ ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานพ.ศ. 2554 รวมถึงกฎกระทรวง ประกาศกรมและระเบียบกรมต่าง ๆ ฉบับอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทางด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโครงการ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การเก็บ
ตัวอย่างโดยวิธสี งั เกตการทางาน ตรวจเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง และสัมภาษณ์พนักงานบริษทั ผูร้ บั เหมา 1 บริษทั

รูปแบบการวิ จยั
วิธกี ารดาเนินการวิจยั เพื่อศึกษาเรื่อง “การประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย กรณีศกึ ษา: งานก่อสร้างโครงการ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ”เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey
Research) ในเขตพืน้ ทีก่ ่อสร้างโครงการ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 1 บริษัท โครงการ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จานวนหนึ่งบริษทั ที่ตงั ้ 222
ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. แบบประเมินความสอดคล้องการปฏิบตั ติ ามกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
2. โปรแกรม Microsoft Excel
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การทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้จดั ทาแบบตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายฯ โดยผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมายอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมายด้านสุขภาพ จานวน 3 ท่าน
โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence ) ที่มีเกณฑ์ในการพิจารณาให้
คะแนน ดังนี้
ให้
1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
สรุปการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
หลังจากนาแบบประเมินความสอดคล้องตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงของเครื่องมือแบบประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้ผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรง (Validity) ซึง่ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-Objective Congruence : IOC) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ค่า IOC ทีเ่ หมาะสมมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5
โดยทีค่ ่าความเทีย่ งตรงของแบบประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Validity) มีค่าเท่ากับ 0.87
วิ ธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล
ติดต่อบริษทั ผูร้ บั เหมาเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์การศึกษา ขอบเขตการศึกษา และแผนการดาเนินงาน
1. สารวจพืน้ ทีโ่ ครงการขอบเขตการศึกษา
2. จัดทาทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโครงการ อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่ี
จาเป็ นต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
3. จัดทาแบบประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
4. ตรวจสอบความเทีย่ งตรง (Validity) ของแบบประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย
5. เสนอโครงการวิจยั เพื่อขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมวิจยั ในมนุษย์
6. จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับตรวจประเมิน อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการดาเนินการตรวจประเมินความสอดคล้องตามกฎหมาย
เช่น ตลับเมตร กล้องถ่ายรูป เครื่องมือ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง อุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็ นต้น
7. ประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และสรุปผลการวิจยั
สถิ ติที่เกี่ยวข้อง
สถิติท่ใี ช้ในการศึกษาการปฏิบตั ิตามกฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กรณีศกึ ษาบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง คือสถิติท่ใี ช้
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้การคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) การคานวณหาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และการคานวณหาค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
1. การคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สตู รในการคานวณดังนี้

Percentage = n X 100
N
เมื่อ n = จานวนข้อมูลทีไ่ ด้จากการสุม่ ตัวอย่าง
N = จานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
2. การคานวณหาค่าเฉลีย่ (Mean) ใช้สตู รในการคานวณดังนี้
Σfx
𝑥̅ =
𝑛
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เมื่อ 𝑋̅= ค่าคะแนนเฉลีย่
Σ fX = ผลรวมของผลคูณระหว่างคะแนนกับความถีข่ องคะแนนนัน้ ๆ
n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. นาโดยนาเนื้อหาข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแบ่งหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการสรุปผล โดยแบ่งหมวดหมู่ตามเนื้อหาของกฎหมายได้
14 หมวด
2. นาผลจากการประเมินมาคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) คานวณหาค่าเฉลีย่ (Mean) และคานวณหาค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ตามสูตรข้างต้น โดยผลทีไ่ ด้ประกอบดังนี้
1) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ข้อทีส่ อดคล้องตามกฎหมาย
2) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ข้อทีไ่ ม่สอดคล้องตามกฎหมาย
เสนอแนะแนวทางในการดาเนินการแก้ไขให้สอดคล้องตามกฎหมาย

ผลการวิ จยั
1. กฎหมายทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการจัดทาทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลการสารวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็ นดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการสารวจกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลการสารวจ
จานวนข้อ
1. เกีย่ วข้องกับสถานประกอบการ
408
23
- เป็ นข้อมูลเชิงเทคนิคไม่สามารถตรวจประเมินได้
97
- ไม่มกี จิ กรรมงานขณะตรวจประเมิน
2. ไม่เกีย่ วข้องกับสถานประกอบการ
483
เมื่อพิจารณาสาหรับข้อทีเ่ กีย่ วข้องจากทัง้ หมด 408 ข้อจะพบว่ามีจานวนข้อทีเ่ ป็ นข้อมูลเชิงเทคนิคไม่สามารถตรวจประเมินได้มี
จานวน 23 ข้อและจานวนข้อทีไ่ ม่มกี จิ กรรมงานขณะตรวจประเมินมีจานวน 97 ข้อ ดังนัน้ กฎหมายทีป่ ระเมินได้มจี านวน 288 ข้อทีไ่ ด้
นามาประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายในการดาเนินวิจยั ในครัง้ นี้
2. การประเมิ นความสอดคล้องในการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
ผลการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มีผลได้ดงั นี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
จานวน
ข้อ
หมวดหมู่
(ข้อ)
1 การแต่งตัง้ /ขึน้ ทะเบียนบุคลากรด้านความปลอดภัย
24
2 การจัดทาเอกสาร/หนังสือ/รายงานด้านความปลอดภัย
29
3 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
12
4 การฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัย
24
5 การจัดทาข้อบังคับ คูม่ อื การทางานเพื่อความปลอดภัย
17
6 การออกระบบความปลอดภัย/การออกแบบทางวิศวกรรม
23
7 การตรวจวิเคราะห์สภาวะการทางาน
13
8 การดูแลสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
14
9 สภาพแวดล้อมในการทางาน
14

สอดคล้อง
(ข้อ) (ร้อยละ)
24 (100.0 )
14 (48.27)
10 (83.33 )
22 (91.67 )
11 (64.71)
16 (69.57 )
1 (7.14 )
9 (64.29 )

ไม่สอดคล้อง
(ข้อ) (ร้อยละ)
15 (51.73)
2 (16.67)
2 (8.33 )
6 (35.29)
7 (30.43)
13 (100.0)
13 (92.86)
5 (35.71)
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จานวน
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง
(ข้อ)
(ข้อ) (ร้อยละ)
(ข้อ) (ร้อยละ)
10 การทางานกับเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ
29
24 (82.76 )
5 (17.24)
11 การเตือนอันตราย
18
13 (72.22 )
5 (27.78 )
12 อุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
12
10 (83.33 )
2 (16.67)
13 การแจ้ง/ปิ ดประกาศ
29
18 (62.07)
11 (37.93)
14 มาตรการอื่น ๆ
33
24 (72.73)
9 (27.27)
รวม
288
193 (67.01)
95 (32.99 )
จากตารางผลการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย จากทัง้ หมดจานวน 288 ข้อ พบว่า มีการปฏิบตั ติ าม
สอดคล้องตามกฎหมายจานวน 193 ข้อ คิดเป็ น ร้อยละ 67.01 และจานวนทีไ่ ม่สอดคล้องตามกฎหมายมีจานวน 95 ข้อ คิดเป็ น ร้อยละ
32.99 โดยในส่วนข้อที่ยงั ไม่สอดคล้องตามกฎหมายจานวน 95 ข้อ สามารถสรุปข้อหรือมาตรากฎหมายที่ทางบริษัทปฏิบตั ิยงั ไม่
สอดคล้องตามกฎหมาย โดยแยกตามหมวดหมู่ สรุปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
1) การจัดทาเอกสาร/หนังสือ/รายงานด้านความปลอดภัย เช่น
- ไม่จดั ทาแบบรายงาน สอ 1. แบบบัญชีรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอนั ตราย
- ไม่พบรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์เกีย่ วกับสภาพแวดล้อมในการทางาน
2) การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
- ไม่มที างหนีไฟ และป้ ายแสดงเส้นทางหนีไฟทีไ่ ม่ชดั เจน
- ไม่พบแผ่นภาพพร้อมคาบรรยายเรื่อง วิธปี ฏิบตั เิ มื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้ า การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวติ
ขัน้ พืน้ ฐานติดไว้ในบริเวณทีท่ างานกับตูไ้ ฟฟ้ าชัวคราว
่
3) การฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัย
- การฝึ กอบรมสาหรับลูกจ้างทัวไปและลู
่
กจ้างเข้าทางานใหม่ของวันที่ 5 ตุ ลาคม 2559 พบว่ามีการอบรมโดยใช้
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชัวโมง
่
ซึง่ ไม่เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด (กฎมายกาหนดระยะเวลา 6 ชัวโมง)
่
4) การจัดทาข้อบังคับ/คู่มอื การทางานเพื่อความปลอดภัย
- การออกกฎข้อบังคับในเรื่อง อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เช่น พบเห็นพนักงานไม่มกี ารสวม
ใส่แว่นตานิรภัยขณะทาการตัดเหล็กเส้น (มีค่มู อื แต่ไม่มกี ารตรวจติดตามให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์คุม้ ครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลให้ครบถ้วนตามทีก่ าหนด)
5) การตรวจวิเคราะห์สภาวะการทางาน
- ไม่มกี ารตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างทุกจุดในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน เช่น โต๊ะทางานของวิศวกร เป็ นต้น
6) การดูแลสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านตามปั จจัยเสีย่ ง
- ไม่มกี ารตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสีย่ ง เนื่องจากพบว่ามีการสัมผัส ฟูม จากงานเชื่อม สัมผัส เสียง จากงานตัด เจีย
7) สภาพแวดล้อมในการทางาน
- พบพนักงานใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้ าขณะทีม่ นี ้าขังบริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
8) การทางานกับเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ สรุปประเด็นได้ดงั นี้
- พบพนักงานปฏิบตั งิ านกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้ า โดยไม่มถี งั ดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตดิ ตัง้ บริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
9) การเตือนอันตราย
- พบบริเวณทางแยกบางจุดในเขตก่อสร้าง ไม่มกี ารติดป้ ายเตือน การติดตัง้ กระจกนูน เพื่อเตือนอันตราย
10) อุปกรณ์คมุ้ ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
- พบพนักงานทางานเทปูนกาลังเทปูนโดยไม่สวมใส่ถุงมือผ้าป้ องกัน
ข้อ

หมวดหมู่
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11) การแจ้ง/ปิ ดประกาศ
- ไม่พบการติดประกาศข้อความแสดงสิทธิและหน้าทีข่ องนายจ้างและลูกจ้างในทีเ่ ห็นได้ง่าย ณ พืน้ ทีโ่ ครงการ ฯ
- ไม่พบการติดป้ ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินทีใ่ กล้ท่สี ุด
ไว้ในเขตก่อสร้างให้เห็นได้ชดั เจน เช่น โรงพยาบาลท่าศาลา หน่วยกูภ้ ยั อาเภอท่าศาลา เป็ นต้น
โดยในส่วนข้อทีย่ งั ไม่สอดคล้องตามกฎหมายจานวน 95 ข้อ ทางผูว้ จิ ยั ได้สรุปแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบตั ิตามเพื่อให้การปฏิบตั ิงานสอดคล้องตามกฎหมาย ประกอบด้วย สิง่ ที่ต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข

อภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย บริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งนี้มกี ารปฏิบตั ิ
สอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 67.01 และปฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องตามกฎหมาย ร้อยละ 32.99 การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่สอดคล้องมากทีส่ ุด 3
อันดับแรก ได้แก่ 1) การจัดทาเอกสาร หนังสือ รายงานด้านความปลอดภัย เช่น บริษทั มีการครอบครองสารเคมีอนั ตราย เช่น โซเดียม
คาร์บอเนท แคลเซียมคลอไรด์ กรดไฮดรอกซีคาร์บอกซีลกิ ไฮโดรฟลูออริก ซึง่ ใช้เป็ นสารเร่งการก่อตัวของคอนกรีต ปูน และสารลดน้า
ไม่มกี ารจัดทาบัญชีรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอนั ตราย (กรณีมสี ารเคมีอนั ตรายตามรายการ 1,516 ชนิด
อยู่ในครอบครอง) 2) การตรวจวิเคราะห์สภาวะการทางาน เช่น พบว่าไม่มกี ารตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างทุกจุดในพืน้ ที่
ปฏิบตั งิ าน เช่น โต๊ะทางานของวิศวกรในสานักงาน เป็ นต้น 3) การดูแลสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน เช่น ไม่มกี ารตรวจสุขภาพตามปั จจัย
เสีย่ ง เนื่องจากพบว่ามีการสัมผัส ฟูม จากงานเชื่อม สัมผัสเสียง จากงานตัด เจีย เป็ นต้น เนื่องจากลักษณะงานของธุรกิจการก่อสร้างมี
การเปลี่ย นแปลงงานตลอดเวลา พนัก งานท างานก่ อ สร้า งท างานเป็ น ลัก ษณะงานแบบชัวคราวมี
่
ก ารย้า ยสถานที่ทางาน ท าให้
สภาพแวดล้อมการทางานหรือปั จจัยเสีย่ งอันตรายเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา สถานที่ทางานของแต่ละกิจกรรมงาน จึงส่งผลให้ในการ
ตรวจสุขภาพตามปั จจัยเสีย่ ง การตรวจวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการทางานต้องมีการตรวจซ้าตามปั จจัยเสีย่ งทาให้การลงทุนในการ
ดาเนินการในส่วนนี้มคี วามคิดเห็นว่าเกิดการไม่คุม้ ทุน อีกทัง้ ขาดการสนับสนุ นในเรื่องของงบประมาณทีจ่ ะดาเนินการ ซึง่ จะแตกต่าง
จากผลงานวิจยั ของภาคย์ ชลสุวฒ
ั น์ ในเรื่องของการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ถูกต้องมากทีส่ ุด 3 ด้าน โดยผูว้ จิ ยั ภาคย์ ชลสุวฒ
ั น์ (2552) ได้ศกึ ษา
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้างของบริษทั ก่อสร้างแห่งหนึ่ง เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงความปลอดภัยใน
งานก่อสร้าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความคิดเห็นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยอ้างอิงจากกฎหมายความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน ใช้กลุ่มตัวอย่างจากโครงการก่อสร้างทัง้ หมด 5 โครงการ จานวน 173 คน
โดยผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่าบริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็ นจานวนร้อยละ 41.18 มีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายรองลงมาในระดับปานกลาง คิดเป็ นจานวนร้อยละ 58.82 การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ถูกต้องมากทีส่ ุด 3 ด้านคือ ด้านอุปกรณ์
คุ้ม ครองความปลอดภัย ส่ว นบุ ค คล ด้า นเครื่อ งมือ เครื่อ งจัก รและอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และด้า นการจัด เก็บ วัสดุ เมื่อ น าข้อ มูลที่ไ ด้มา
เปรียบเทียบกับระดับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย อยู่ในช่วงทีม่ กี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายในระดับปานกลาง

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความสอดคล้องของการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขเพื่อให้
เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด โดยผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีไ่ ด้สนับสนุ นทุนการวิจยั ครัง้ นี้ บริษทั ผูร้ บั เหมาศูนย์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนผูร้ ่วมวิจยั ทุกท่านทีไ่ ด้ให้คาปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลทัง้ หมด
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สถานการณ์การดูแลที่พกั อาศัยผูส้ ูงอายุในตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
*นรรฐพร ซัง1 จิ รา คงปราณ2 จานงค์ ธนะภพ3 สุปรีชา แก้วสวัสดิ์4
1,2,3,4

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
**สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
*kkkiiiggg@hotmail.co.th

บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิง สารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินที่พกั อาศัยของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างจานวน 371 ครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และสารวจรายการ ผลการศึกษา
พบว่าลักษณะครัวเรือน ร้อยละ 61.2 เป็ นบ้านชัน้ เดียว รองลงมาเป็ นบ้านสองชัน้ (ร้อยละ 21.3) และบ้านไม้ยกพืน้ (ร้อยละ 10.5) ผล
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่พกั อาศัย ไม่มคี รัวเรือนตัวอย่างผ่านเกณฑ์ระดับดี ดีมาก และดีเยี่ยม มีเพียงร้อยละ 50.9 (189
ครัวเรือน) ทีผ่ ่านเกณฑ์ระดับพืน้ ฐาน โดยสิง่ ทีค่ วรปรับปรุง ได้แก่ มีการติดตัง้ ราวจับทีไ่ ม่เหมาะสมกับการใช้งาน (ร้อยละ 92.5) ไม่มี
การจัดการน้ าเสียก่อนปล่อยออกสู่สงิ่ แวดล้อม (ร้อยละ 90.3) มีน้ าขังในภาชนะต่างๆ ที่อาจเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง (ร้อยละ 86.5)
ภาชนะรองรับมูลฝอยไม่เหมาะสม (ร้อยละ 80.6) ห้องน้ าไม่แยกโซนเปี ยกและแห้ง (ร้อยละ 78.2) และพืน้ ห้องน้ ามีคราบสกปรกเสีย่ ง
ต่อการลื่นล้ม (ร้อยละ 72.5) ดังนัน้ หน่วยงานและบุคลากรในท้องถิน่ ควรกระตุน้ เพื่อเพิม่ ความรูแ้ ละสร้างความตระหนักให้ผสู้ งู อายุและ
ผูด้ แู ล ได้ปรับปรุงสภาพทีพ่ กั อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผูส้ งู อายุ
คาสาคัญ
ผูส้ งู อายุ ทีพ่ กั อาศัย การดูแลทีพ่ กั อาศัย
แหล่งทุน
ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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บทนา
ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปทาให้ค่านิยมของคนไทยในการมีบุตรน้อยลง ในขณะที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพิม่ มากขึน้ ทาให้คนมีอายุยนื ยาวขึน้ ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุจากการมีโครงสร้างประชากร
ผูส้ งู อายุมากขึน้ ผลการสารวจผูส้ งู อายุ (อายุ 60 ปี ขน้ึ ไป) มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 6.8 ในปี 2537 เป็ นร้อยละ 14.9 ในปี 2557 โดยมี
จานวนผูส้ งู อายุทงั ้ สิน้ 10,014,699 คน (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2557) ปั ญหาสุขภาพจัดเป็ นปั ญหาสาคัญอันดับต้นของผูส้ งู อายุ เนื่องจาก
ภาวะเสื่อมโทรมของทัง้ ร่างกายและจิตใจ การปรับตัวก่อนเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุต้องส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุอยู่ในสังคมที่สามารถพึง่ พิงตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับสภาพแวดล้อมให้เป็ นมิตรกับผูส้ งู อายุ อยู่แล้วปลอดภัย ลดความเสีย่ งของการเกิดอุบตั เิ หตุเป็ นแนวทางหนึ่งใน
การส่งเสริมการปรับตัวของผู้สูงอายุ (ลัดดา ดาริการเลิศ, 2556) โดยเฉพาะการจัดที่พกั อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและการใช้
ชีวติ ประจาวันของผูส้ งู อายุ ตามมาตรฐานทีอ่ ยู่อาศัยในแต่ละช่วงชีวติ (Lifetime Homes Standard) ได้แก่ การทาทางลาด ราวบันได ราวจับ
กันลื่นในห้องน้ า เป็ นต้น (สมโภช รติโอฬาร, 2556) จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็ นจังหวัดหนึ่งทีก่ าลังก้าวเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุโดยมีสดั ส่วน
ผูส้ งู อายุรอ้ ยละ 17 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2558) แต่ขอ้ มูลสภาพทีพ่ กั อาศัยของผูส้ งู อายุในพืน้ ทีม่ จี ากัด ด้วยเหตุน้ี
ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษาการจัดที่พกั อาศัยของผูส้ ูงอายุในพื้นทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช เพี่อทราบสถานการณ์ปัจจุบนั และเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงทีพ่ กั อาศัยของผูส้ งู อายุ
วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลทีพ่ กั อาศัยของผูส้ งู อายุ ตาบลท่า
ศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครัวเรือนที่มผี ู้สูงอายุ ในพื้นที่ตาบลท่าศาลา
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 2,969 ครัวเรือน (องค์การบริหารส่วนตาบลท่าศาลา, 2559) คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 และเพิม่ จานวนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 เพื่อป้ องกันความคลาดเคลื่อนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมจานวนตัวอย่าง 371 ครัวเรือน โดยสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ ภูมกิ ระจายตามสัดส่วนจานวนครัวเรือนทัง้ 15 หมู่บา้ น
โครงการวิจยั นี้ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 020/ 2559
ด าเนิ น การส ารวจในช่ ว งเดื อ นตุ ลาคม-ธัน วาคม 2559 โดยใช้ แ บบสอบถามข้อ มู ลทัว่ ไปครัว เรื อ นละ 1 คน และประเมิ น
ที่พกั อาศัยโดยใช้แบบสารวจรายการ โดยประยุกต์จากแบบประเมินคู่มอื การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ
(สานักส่งเสริมและพิทกั ษ์ผสู้ ูงอายุ, 2550) ข้อแนะนาการออกแบบสภาพแวดล้อมและทีพ่ กั อาศัยของผู้สูงอายุ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2555) และแบบประเมินบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวสี มบูรณ์ (กรมอนามัย, 2542) ประกอบด้วย 13 ด้าน (47 ข้อ) ได้แก่ ได้แก่ ลักษณะที่พกั
อาศัยและบริเวณภายนอกทีพ่ กั อาศัย (10 ข้อ) ห้องรับแขก-ห้องนังเล่
่ น (2 ข้อ) ห้องครัว-อาหาร (4 ข้อ) ห้องนอน (6 ข้อ) ห้องน้า (9 ข้อ) ประตู
(2 ข้อ) อุปกรณ์ไฟฟ้ า (2 ข้อ) ราวจับ (3 ข้อ) ทางลาด (1 ข้อ) สีและพืน้ ผิว (1 ข้อ) เครื่องเรือน (3 ข้อ) การจัดการมูลฝอยและการจัดการน้ าเสีย
ครัวเรือน (3 ข้อ) และการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนาโรค (1 ข้อ) แบ่งระดับการประเมินทีพ่ กั อาศัยออกเป็ น 4 ระดับ (โคราชเมืองสะอาด,
2556) ได้แก่ เกณฑ์ระดับพืน้ ฐาน (ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60 ขึน้ ไป หรือผ่านเกณฑ์ประเมิน 28 ข้อขึน้ ไป) เกณฑ์ระดับดี (ผ่านเกณฑ์รอ้ ย
ละ 70-79) เกณฑ์ระดับดีมาก (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80-89) และเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ขึน้ ไป) แบบสอบถามและแบบ
ประเมินทีพ่ กั อาศัยของผูส้ งู อายุได้รบั การตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของข้อคาถามอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ผลการวิ จยั
1. ข้อมูลทัวไปกลุ
่
่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างจานวน 371 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 69.3) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 63.3) และศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 37.6)
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 58.8) ส่วนใหญ่มอี าชีพรับจ้าง (ร้อยละ 25.6) รองลงมาค้าขาย (ร้อยละ 17.3) และทางานบ้าน (ร้อย
ละ 17.5) มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 65.5) โดยส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 62.8) ในกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 218 คน ทีเ่ ป็ นผูส้ งู อายุ (60 ปี ขึน้ ไป) ส่วนใหญ่มโี รคประจาตัว (ร้อยละ 68.3) ได้แก่ โรคไขมันในเส้นเลือดสูง (ร้อยละ 35.3)
และโรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 16.0) (ตารางที่ 1)
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2. ผลการประเมินทีพ่ กั อาศัยของผูส้ งู อายุ
ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่มลี กั ษณะเป็ นบ้านชัน้ เดียว (ร้อยละ 61.2) รองลงมาเป็ นบ้านสองชัน้ (ร้อยละ 21.3) บ้านไม้ยกพืน้ (ร้อยละ
10.5) บ้านชัน้ ครึง่ (ร้อยละ 5.7) บ้านเช่า (ร้อยละ 1.1) และทาวน์เฮ้าส์ (ร้อยละ 0.3) ผลการประเมินตามเกณฑ์ทพ่ี กั อาศัย พบว่าไม่มคี รัวเรือน
ตัวอย่างทีผ่ ่านเกณฑ์ระดับดีเยีย่ ม ระดับดีมาก และระดับดี จานวนครัวเรือนทีผ่ ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานมี 189 ครัวเรือน (ร้อยละ 50.9) และ
ครัวเรือนทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจานวน 182 ครัวเรือน (ร้อยละ 40.1) เมื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินรายข้อ (ตารางที่ 2) พบว่า ประเด็นการ
จัดสภาพทีพ่ กั อาศัยของผูส้ งู อายุสาคัญทีค่ วรต้องปรับปรุง ได้แก่ ราวจับซึง่ มีลกั ษณะไม่เหมาะสมทัง้ ในส่วนของวัสดุทใ่ี ช้ทา ขนาด การติดตัง้
และการดูแลรักษา (ร้อยละ 92.5) ไม่มกี ารจัดการน้ าเสียจากครัวเรือน (ร้อยละ 90.3) มีน้ าขังในภาชนะต่างๆ ซึง่ อาจเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุง
(ร้อยละ 86.5) ภาชนะรองรับมูลฝอยไม่เหมาะสม (ร้อยละ 80.6) ห้องน้ าไม่แยกโซนเปี ยกและโซนแห้ง (ร้อยละ 78.2) และพื้นห้องน้ าลื่น
เนื่องจากคราบสกปรก (ร้อยละ 72.5)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปกลุ
่
่มตัวอย่าง (n=371)
ข้อมูล
จานวน ร้อยละ
1) เพศ
ชาย
114
30.7
หญิง
257
69.3
2) อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
3
0.8
20 – 39 ปี
49
13.2
40 – 59 ปี
101
27.2
60 – 69 ปี
139
37.5
70 – 79 ปี
60
16.2
80 ปี ขน้ึ ไป
19
5.1
3) ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษา
95
25.6
ประถมศึกษา
218
58.8
มัธยมศึกษา/ปวช.
33
8.9
ปวส. /อนุปริญญา
8
2.2
ปริญญาตรี
17
4.5
4) อาชีพ
ทาสวน
58
15.6
ประมง
14
3.7
ค้าขาย
64
17.3
งานบ้าน
64
17.3
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
21
5.7
รับจ้าง
92
24.8
ไม่ได้ทางาน
58
15.6

ข้อมูล
5) ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
6) รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
15,001 - 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
7) การได้มาซึง่ รายได้หลัก
จากการประกอบอาชีพ
ผลประโยชน์จากกิจการส่วนตัว
บุตรหลาน
อื่นๆ
8) โรคประจาตัวผูส้ งู อายุ (n=218)
ไม่มโี รคประจาตัว
มีโรคประจาตัว
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคเก๊าส์
โรคกระดูกและข้อ
โรคหัวใจ

จานวน

ร้อยละ

235
136

63.3
36.7

233
89
20
12
17

62.8
24.0
5.4
3.2
4.6

254
20
65
32

68.5
5.4
17.5
8.6

69
149
12
35
77
7
12
6

31.7
68.3
5.5
16.0
35.3
3.2
5.5
2.8
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินการจัดทีพ่ กั อาศัยของผูส้ งู อายุ
ด้าน
1. ลักษณะ
ทีพ่ กั อาศัยและ
บริเวณโดยรอบ

2. ห้องรับแขกห้องนังเล่
่ น
3. ห้องครัว-อาหาร

4. ห้องนอน

5. ห้องน้า

6. ประตู

7. อุปกรณ์ไฟฟ้ า

เกณฑ์การประเมินรายข้อ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2

โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยไม่แตกร้าว ไม่ชารุด ไม่ทรุดเอียง
ภายในบ้าน พบหยากไย่
แบ่งพืน้ ทีใ่ ช้งานเป็ นสัดส่วนและทาความสะอาดสม่าเสมอ
ภายในบ้านมีแสงสว่างธรรมชาติเพียงพอ
อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อบั
ภายในบ้านมีการจัดสิง่ ของไม่เป็ นระเบียบ
บริเวณพืน้ ไม่มเี ศษขยะเกลื่อนกลาด
กรณีเลีย้ งสัตว์ แยกเป็ นสัดส่วน ทาความสะอาดสม่าเสมอ
บริเวณโดยรอบทีพ่ กั อาศัยสะอาด ร่มรื่น
ครัวเรือนทีม่ กี ารนามาผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ มาแปรรูป
วางของใช้ไม่ขวางทางเดิน
จัดเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับหน้าต่างทาให้มองเห็นวิวภายนอกได้ซง่ึ
หน้าต่างควรสูงจากพืน้ 50 ซม.
ภายในห้องใช้สสี ว่าง และบารุงรักษาง่าย
ภายในห้องแยกเป็ นสัดส่วนสะอาดเป็ นระเบียบและถูกสุขลักษณะ
ภายในห้องระบายอากาศได้ดแี ละแสงสว่างเพียงพอ
ตูห้ รือโต๊ะวางของสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 ซม.
ภาชนะปกปิ ดอาหาร หรือเก็บในตูก้ บั ข้าวหรือตูเ้ ย็น
ภายในห้องสะอาด เป็ นระเบียบ ทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
ภายในห้องมีมงุ้ ลวด สามารถป้ องกันยุงและแมลงต่างๆ
ภายในห้องระบายอากาศได้ดี และแสงสว่างเพียงพอ
หัวเตียงควรมีโทรศัพท์และสัญญาณฉุกเฉิน
เตียงนอนมีระดับความสูงทีไ่ ม่มากป้ องกันการพลัดตกลงมาและให้อยูใ่ น
ระดับทีผ่ สู้ งู อายุ สามารถลุกขึน้ นังแล้
่ ววางเท้าถึงพืน้ ได้
ฟูกทีน่ อนและหมอนไม่ควรแข็งหรือนุ่มจนเกินไป
ตัวเรือนส้วมและสุขภัณฑ์ สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
น้าใช้ในห้องน้า ห้องส้วม สะอาด เพียงพอ
ภาชนะเก็บกักน้า ขันตักน้า อยูใ่ นสภาพใช้งาน
ภายในห้องระบายอากาศได้ดแี ละแสงสว่างเพียงพอ
ภายในห้องแยกโซนเปี ยกและโซนแห้งเพื่อกันลื่น
พืน้ พบคราบสกปรกตกค้างทีท่ าให้ล่นื ได้
การจัดแผ่นกันลื่นมาวางไว้ในห้องน้า
ก๊อกน้าเป็ นแบบก้านโยก ฝั กบัวควรเป็ นแรงดันต่า
ภาชนะเก็บน้าเป็ นแบบโอ่ง/ถัง ควรมีฝาปิ ด
ประตูทจ่ี บั เปิ ด-ปิ ด กลอนประตูทล่ี อ็ คด้านในอยู่ในสภาพดีใช้งานได้
ประตูมขี นาดความกว้างเป็ นพิเศษอย่างน้อย 90 ซม.ประตูควรเป็ นแบบผลัก
เปิ ดออกได้ง่าย

จานวนครัวเรือนทีค่ วร
ปรับปรุง (ร้อยละ)
23 (6.2)
93 (25.1)
117 (31.5)
158 (42.6)
127 (34.2)
147 (39.6)
132 (35.6)
121 (32.6)
150 (40.4)
116 (31.3)
137 (36.9)
125 (33.7)
173 (46.6)
137 (36.9)
176 (47.4)
166 (44.7)
121 (32.6)
107 (28.8)
189 (50.9)
121 (32.6)
214 (57.7)
207 (55.8)
147 (39.6)
103 (27.8)
88 (23.7)
76 (20.5)
105 (28.3)
290 (78.2)
269 (72.5)
169 (45.6)
171 (46.1)
120 (32.3)
94 (25.3)
140 (37.7)
129 (34.8)
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เกณฑ์การประเมินรายข้อ

จานวนครัวเรือนทีค่ วร
ปรับปรุง (ร้อยละ)

7.1 สูงจากพืน
้ ไม่เกิน 90 ซม.หรือในระยะเอื้อมจากมือปลักไฟควรสู
๊
งจากพื้น อย่าง
7.2

8. ราวจับ
8.1

9. ทางลาด

8.2
8.3
9.1

น้อย 45 ซม. เพื่อหลีกเลีย่ งการก้ม
สภาพพร้อมใช้งาน มีการติดสัญลักษณ์หรือสีต่างกันให้เด่นชัด ขนาดใหญ่
ชัดเจน
ทาด้วยวัสดุเรียบ มีความมังคงแข็
่
งแรงและไม่ล่นื มีลกั ษณะกลมโดยมีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 ซม.
ราวจับด้านทีอ่ ยู่ตดิ ผนังให้มรี ะยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 5 ซม.
สามารถทาความสะอาดได้ง่าย
พืน้ ต่างระดับทาเครื่องหมายชัดเจน พืน้ เรียบ ความกว้าง 90-150 ซม. ความ
ลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวไม่เกิน 6 เมตร

10. สีและพืน้ ผิว

140 (37.7)
343 (92.5)
343 (92.5)
343 (92.5)
160 (43.1)

171 (46.1)
10.1 ใช้สตี ดั กันเด่นชัดบริเวณพืน
้ ทางเดิน พืน้ ต่างระดับ พืน้ ห้องส้วม และพืน้ ต่าง

11. เครื่องเรือน
(เช่น โต๊ะ เก้าอี้
เตียง)

11.1
11.2
11.3

12. การจัดการ
มูลฝอย และการ
จัดการน้าเสีย
ครัวเรือน
13. การควบคุม
สัตว์และแมลง
พาหะนาโรค

12.1
12.2
12.3
13.1

สัมผัส ผนังและบัวเชิงผนัง ประตูธรณีประตู ขอบประตู ประตูทางเข้าออก
บันได และทางลาด ลูกนอนกับลูกตัง้ ของชัน้ บันไดหรือลูกนอนของขัน้ บันได
เก้าอีค้ วรมีพนักพิง และมีความสูงในระดับทีส่ ามารถวางเท้าถึงพืน้ ได้
ตูเ้ สือ้ ผ้าเป็ นแบบบานเลื่อนหรือลิน้ ชักทีส่ ามารถหยิบได้ง่าย
หากต้อ งใช้ร ถเข็น วัสดุ ร องพื้น หรือ เบาะ ควรมีค วามแข็ง ไม่ อ่ อ นเกิน ไป
สามารถทาความสะอาดได้ง่าย
มีการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอย เพื่อรอการเก็บขน หรือนาไปกาจัดและไม่มี
มูลฝอยตกค้างภายในครัวเรือน
ภาชนะรองรับมูลฝอยมีฝาปิ ดมิดชิดสะอาดและเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย
มีการจัดการน้าเสียจากครัวเรือนก่อนปล่อยออกสูส่ งิ่ แวดล้อม
ไม่มนี ้าขังในภาชนะต่าง ๆ ทีอ่ าจเป็ นแหล่งเพาะพันธุย์ ุง

136 (36.7)
163 (43.9)
135 (36.4)
215 (58.0)
299 (80.6)
335 (90.3)
321 (86.5)

อภิ ปรายผล
สภาพที่ พ ัก อาศัย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นบ้ า นชัน้ เดี ย วสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด และหลัก การออกแบบสภาพแวดล้ อ มส า หรับ ผู้ สู ง อายุ
ทีค่ วรมีลกั ษณะบ้านพักเป็ นบ้านชัน้ เดียว (ไตรรัตน์ จารุทศั น์และคณะ, 2554) อย่างไรก็ตามผลการประเมินทีพ่ กั อาศัยผูส้ งู อายุมเี พียงร้อยละ
50.9 ทีผ่ ่านเกณฑ์ระดับพืน้ ฐาน โดยพบสภาพปั ญหาสาคัญทีค่ วรได้รบั การปรับปรุง ได้แก่ ราวจับทีม่ กี ารติดตัง้ ไม่เหมาะสม และห้องน้าที่ไม่
แยกโซนเปี ยกและแห้งและสภาพพืน้ ลื่น (คราบสบู่ และตะไคร่น้ า) ทาให้เสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุล่นื ล้มซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญของการบาดเจ็บ
รุนแรงและเสียชีวติ ในผูส้ ูงอายุ (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2554) สอดคล้องกับผลการศึกษาของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
(2557) ทีพ่ บสภาพปั ญหาราวจับไม่เหมาะสม และผลการศึกษาสภาพทีพ่ กั อาศัยผูส้ งู อายุในอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (นอรีนี ตะ
หวา และปวิตร ชัยวิสทิ ธิ,์ 2559) ทีพ่ บสภาพปั ญหาห้องน้ าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 47.1) และพบผูส้ งู อายุหกล้มภายในบ้าน (ร้อยละ
17.8) ทัง้ นี้ในพื้นที่ศกึ ษาพบผู้สูงอายุท่มี ปี ั ญหาเรื่องกระดูกและข้อ (ร้อยละ 5.5) ซึ่งเป็ นกลุ่มเสีย่ งต่ออุบตั ิเหตุขา้ งต้น นอกจากนี้พบการ
จัดการอนามัยสิง่ แวดล้อมครัวเรือนทีไ่ ม่เหมาะสม ได้แก่ การระบายน้ าเสียออกสู่สงิ่ แวดล้อมโดยไม่มกี ารบาบัดทาให้เกิดน้ าขังและเน่ าเสีย
บริเวณนอกบ้าน รวมทัง้ การจัดการขยะไม่เหมาะสมโดยถังขยะไม่มฝี าปิ ดมิดชิด และพบภาชนะใส่น้ าทีไ่ ม่มฝี าปิ ด ซึง่ เป็ นแหล่งเพาะพันธ์สตั ว์
และแมลงนาโรคเสีย่ งต่อสุขภาพผูส้ งู อายุ ทัง้ นี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นผูส้ งู อายุทต่ี ้องดูแลตัวเองเนื่องจากบุตรหลานหรือผูด้ ูแลไปทางาน
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นอกบ้านไม่มีเวลาหรือยังไม่ได้เห็นความสาคัญในการดูแลสภาพที่พกั อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ อีกทัง้ ผู้สูงอายุ มีความเคยชินใน
สภาพแวดล้อมเดิม ๆ และรายได้ของครัวเรือนอาจไม่เพียงพอสาหรับการปรับปรุงทีพ่ กั อาศัยให้เหมาะสมได้
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผลการสารวจสภาพทีพ่ กั อาศัยของครัวเรือนตัวอย่าง 371 ครัวเรือน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับพืน้ ฐานจานวน 189 ครัวเรือน
(ร้อยละ 50.9) และไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 182 ครัวเรือน (ร้อยละ 49.1) ประเด็นสาคัญทีค่ วรปรับปรุงทีพ่ กั อาศัยผูส้ งู อายุในพืน้ ทีต่ าบลท่าศาลา
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ การติดตัง้ ราวจับให้เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับปรุงห้องน้าโดยแยกโซนเปี ยกและแห้ง ทา
ความสะอาดพื้นไม่ให้มคี ราบสกปรกที่เสีย่ งต่อการลื่นล้ม รวมทัง้ มีการติดตามข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุของผู้สูงอายุในพื้นที่ และการจัดการ
อนามัยสิง่ แวดล้อมในครัวเรือน ได้แก่ การจัดการน้ าเสีย ขยะ และการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์สตั ว์และแมลงนาโรค โดยการสนับสนุ นจาก
หน่ วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อการดูแลสภาพแวดล้อมทีพ่ กั อาศัยให้เอือ้ แก่ผสู้ งู อายุ ทัง้ การให้ความรูใ้ นการจัดสภาพทีพ่ กั
อาศัยที่ถูกสุขลักษณะแก่ สมาชิกในครัวเรือน และกระตุ้นให้สร้างความตระหนักในการปรับปรุ งโดยการประยุ กต์ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น
ทีห่ าได้ในชุมชน เพื่อให้ครัวเรือนมีสภาพทีเ่ หมาะสมทีเ่ อื้อต่อสุขภาพของผูส้ งู อายุในระยะยาว
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผลงานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สญ
ั ญาที่ 025 /2559 และขอขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมโครงการทุกท่าน
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงสารวจเพื่อ ประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการด้านการจัดการมูลฝอยจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 3 แห่ง กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตการปกครองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จานวน 267 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ผล
การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน ตาบลท่าซักใน
ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 45.9) ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลท่าแพ และเทศบาลตาบลทีว่ งั มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 64.3 และ 55.1 ตามลาดับ) เมื่อจาแนกตามประเด็นการให้บริการพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มรี ะดับความพึง
พอใจต่อการรับบริการด้านการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลางต่อความเพียงพอของจานวนถังขยะทีจ่ ดั ไว้ให้ตามจุดต่างๆ
ความสะอาดเรียบร้อยระหว่างการเก็บขน การจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ ในชุมชน รวมถึงผลการดาเนิน
โครงการ และการนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในประเด็นด้าน
ความถี่และช่วงเวลาการให้บริการของรถเก็บขนขยะมูลฝอยและอัตราการเก็บค่าบริการในการเก็บขนขยะไปกาจัด สาหรับ ประเด็นที่
คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการขยะอย่างทัวถึ
่ ง
ทัง้ นี้เพื่อให้การจัดการขยะในชุมชนมีประสิทธิผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการขยะให้ทวถึ
ั ่ ง และควรสนับสนุนการดาเนินโครงการทีป่ ระชาชนมีสว่ นร่วมเพิม่ ขึน้
คาสาคัญ
มูลฝอยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การจัดการมูลฝอย ความพึงพอใจ
แหล่งทุน
ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สัญญาเลขที่ 26/2559
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บทนา
ปั ญหาขยะมูลฝอยเป็ นปั ญหาสาคัญทัง้ ระดับชุมชนและระดับประเทศ เนื่องจากการกาจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิม่ ขึน้ ของขยะ
มูลฝอย โดยภาพรวมการดาเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็ นหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รบั การกระจาย
อานาจจากส่วนกลางในการบริหารและจัดการ โดยกฎหมายได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีอานาจหน้าทีใ่ นการจัดการมูล
ฝอยตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 (พิรยี ุตม์ วรรณพฤกษ์, 2555)
ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ทัวประเทศ
่
มีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทุกปี ทัง้ นี้ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้
ของประเทศไทย 27.06 ล้านตันซึ่งเพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ที่มขี ยะมูลฝอยเกิดขึน้ 26.85 ล้านตัน จากการสารวจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีม่ กี ารให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 4,711 แห่ง พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึน้ ทัง้ หมด ประมาณ 21.05
ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 78 ของปริมาณทีเ่ กิดขึ้นทัง้ ประเทศ มีการเก็บขนเพื่อนาไปกาจัด ประมาณ 15.76 ล้านตัน หรือร้อยละ 73.87
โดยขยะมูลฝอยชุมชนที่เ ก็บขนได้ ถูกขนส่งไปยังสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยทีถ่ ูกต้องประมาณ 9.75 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 62 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทีเ่ ก็บขนได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559 : 4 - 14) จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็ นจังหวัดทีม่ ปี ริมาณขยะมูลฝอย
ตกค้างในสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยทีด่ าเนินการไม่ถูกต้องอยู่ในลาดับที่ 2 ซึง่ มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง 1.09 ล้านตัน และจากข้อมูล
การจัดลาดับวิกฤตด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกจัดอยู่ในจังหวัดทีว่ กิ ฤตด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยเป็ นลาดับที่ 2 เช่นเดียวกัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559 : 27 - 38) ซึง่ กระบวนการเก็บขนและการกาจัดมูลฝอยทีไ่ ม่ถูกต้องอาจ
ก่อให้เกิดปั ญหาน้าขยะหกหล่นในช่วงเวลาทีม่ กี ารขนส่ง ส่งกลิน่ เหม็นรบกวน เป็ นแหล่งแพร่กระจายของเชือ้ โรค และส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนในชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดการมูลฝอยชุมชนโดยตรง ทัง้ การให้บริการประชาชนในเรื่อง
การเก็บขน การกาจัด รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในการลดปั ญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ดังนัน้ การสารวจความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการด้านการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเป็ นข้อมูล
ทีส่ ามารถนามาปรับใช้ในการดาเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและการจัดการปั ญหาขยะมูล
ฝอยชุมชนต่อไป
วิ ธีการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เลือกองค์กรกลุ่มตัวอย่างจาก 3 อาเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่
ละอาเภอทาการสุม่ เลือกเทศบาลตาบลมา 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 1 แห่ง รวม 6 แห่ง คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตู รทา
โร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ที่ร ะดับ ความเชื่อ มัน่ ร้อ ยละ 95 และเพิ่ม จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่ า งร้อ ยละ 10 เพื่อ ป้ อ งกัน ความ
คลาดเคลื่อนในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมเป็ น 440 คนจากนัน้ ทาการคานวณสัดส่วนจากประชากรแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา แต่จากการสารวจเบือ้ งต้นพบว่า องค์กรทีม่ กี ารให้บริการด้านการจัดการมูลฝอยมีอยู่ 3 องค์กร ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก เทศบาลตาบลท่าแพ และเทศบาลตาบลทีว่ งั ซึง่ ใน 3 องค์กรนี้มปี ระชาชนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างการวิจยั
ครัง้ นี้ รวมทัง้ สิน้ 267 คน โครงการวิจยั นี้ผ่านการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่
040/ 2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559
เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560 โดยใช้แบบสารวจข้อมูลพืน้ ฐานด้านการ
จัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแบบสัมภาษณ์ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านการจัดการมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบตัวเลือกเดียว สัมภาษณ์ครัวเรือนละ 1 คน แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมูลทัวไป
่
ของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ (8 ข้อ) ระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านการจัดการมูลฝอย (9 ข้อ) แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็ น
3 ระดับ จากคะแนนรวม 27 คะแนน ได้แก่ ระดับมาก (คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 80 – 100 หรือคะแนนเฉลีย่ อยู่ในช่วง 22 – 27 คะแนน)
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 60 – 79 หรือคะแนนเฉลีย่ ในช่วง 16 – 21 คะแนน) และระดับน้อย (คะแนนเฉลีย่ ต่ ากว่าร้อยละ
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60 หรือคะแนนเฉลีย่ ต่ากว่า 16 คะแนน) แบบสัมภาษณ์ได้รบั การตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน โดยมี
ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (IOC) ของข้อ ค าถามอยู่ร ะหว่า ง 0.67 ถึง 1.00 จากนัน้ น าไปทดลองใช้ก ับ ประชาชนในเทศบาลต าบล
ท่าศาลา จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าความเที่ยงโดยใช้ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบัค (Cronbach, 1970 อ้างถึงในบุญชม
ศรีสะอาด, 2543: 96) ได้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.850 วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ผลการวิ จยั
1. ข้อมูลทัวไปของประชาชน
่
จานวน 267 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 65.5) มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี (ร้อยละ 25.5) จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 31.1) รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 30.7) ประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ
26.2) ส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 66.7) มีสมาชิกทีอ่ าศัยในครัวเรือนอยู่ในช่วง 4 - 6 คน (ร้อยละ 48.3) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของประชาชนที
่
เ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่าง (n = 267)
คุณลักษณะประชากร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธมยมปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกรรม
ประมง
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา

จานวน ร้อยละ
175
92

65.5
34.5

24
51
68
41
43
40

9.0
19.1
25.5
15.4
16.0
15.0

83
34
45
15
82
8

31.1
12.7
16.9
5.6
30.7
3.0

18
10
9
70
32
40
20
68

6.7
3.7
3.4
26.2
12.0
15.0
7.5
25.5

คุณลักษณะประชากร
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
ม่าย
หย่า
สถานภาพในชุมชน
กรรมการชุมชน
สมาชิกกลุม่ ในชุมชน
อสม.
ประชาชนทัวไป
่
สถานภาพในครอบครัว
หัวหน้าครอบครัว
สมาชิกในครอบครัว
ผูอ้ าศัย
จานวนสมาชิกในครัวเรือน
1 – 3 คน
4 – 6 คน
7 – 9 คน
10 คนขึน้ ไป

จานวน

ร้อยละ

70
166
25
6

26.2
62.2
9.4
2.2

5
7
9
246

1.9
2.6
3.4
92.1

73
178
16

27.3
66.7
6.0

101
129
34
3

37.9
48.3
12.7
1.1
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2. ข้อมูลเบือ้ งต้นด้านการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทรัพยากรทีใ่ ช้ในกระบวนการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อจานวนชุมชนที่องค์กรรับผิดชอบ ได้แก่
จานวนพนักงานเก็บขยะในแต่ละองค์กรมีจานวน 6-11 คน และมีรถขยะ 2-3 คัน สาหรับการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แตกต่างกันตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละองค์กร โดย อบต.ท่าซัก จัดสรรงบประมาณร้อย
ละ 58.7 ใช้ในการขนส่งและกาจัดมูลฝอย เทศบาลตาบลท่าแพ งบประมาณร้อยละ 50.0 ใช้ในการจัดซือ้ อุปกรณ์ เทศบาลตาบลทีว่ งั
จัดสรรงบประมาณร้อยละ 40.0 ใช้ในการจัดจ้างบุคลากรและใช้ในการขนส่ง/กาจัดมูลฝอย (ตารางที่ 2)
องค์กรทีม่ กี ารจัดโครงการด้านการจัดการมูลฝอยอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม มี
เพียง 1 องค์กร คือองค์การบริหารส่วนตาบลท่าซัก ได้ดาเนิน โครงการวันรักษ์คลองท่าซัก (เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปั ญหาทีเ่ กิด
จากการทิง้ ขยะลงในแหล่งน้า กาจัดขยะและสิง่ กีดขวางทางน้ าเพื่อป้ องกันน้าเน่ าเสีย) โครงการบริหารจัดการขยะตาบลท่าซัก (เพื่อให้
ประชาชนมีจติ สานึกในการจัดการมูลฝอย มีความรูเ้ รื่องการจัดการมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตัง้ แต่ตน้ ทาง และลดปริมาณมูลฝอยที่
เกิดในครัวเรือนโดยใช้วธิ ตี ามหลัก 3 Rs)
ตารางที่ 2 การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณด้านการจัดการมูลฝอยของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หัวข้อ
จานวนชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ (หมู่บา้ น)
จานวนพนักงานเก็บขน (คน)
จานวนรถเก็บขยะ (คัน)
จานวนถังขยะ (ถัง)
อัตราการจัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ)
- การรณรงค์/จัดโครงการในชุมชน/จัดอบรมพนักงาน
- การจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์
- การจัดจ้างบุคลากรด้านการจัดการมูลฝอย
- การขนส่งและกาจัดมูลฝอย

อบต.ท่าซัก

ทต.ท่าแพ

ทต.ที่วงั

9
8
2
1,494

6
6
2
400

11
9
3
1,850

1.4
13.1
26.8
58.7

10.0
50.0
20.0
20.0

0
20.0
40.0
40.0

3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการด้านการจัดการมูลฝอย
ความพึ ง พอใจในภาพรวมของประชาชนผู้ ร ั บ บริ ก าร พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ใ นชุ ม ชนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ท่ า ซั ก ร้ อ ยละ 45.9 มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการจั ด การมู ล ฝอยอยู่ ใ นระดั บ มาก ส าหรั บ เทศบาลต าบล
ท่าแพ และเทศบาลตาบลทีว่ งั ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ 64.3 และ 55.1 ตามลาดับ และเมื่อวิเคราะห์จากคะแนนเฉลีย่
พบว่า ทุกองค์กรมีระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยขององค์กรอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 3) หากจาแนก
ตามประเด็นพบว่าประเด็นทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ช่วงเวลา (ร้อยละ 61.8) ความถี่ของรถเก็บขน
มาเก็บขยะ (ร้อยละ 50.2) รวมถึงอัตราการเก็บค่าบริการเก็บขนขยะไปกาจัด (ร้อยละ 52.8) ประเด็นทีม่ รี ะดับความพึงพอใจในระดับ
น้อย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆที่ เกีย่ วข้องกับการจัดการขยะอย่างทัวถึ
่ ง (ร้อยละ 56.6) ในประเด็นอื่นๆ
ความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง และภาพรวมทัง้ 3 องค์กร มีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ อยู่ท่ี 19.5 คะแนน จัด
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.9) (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการด้านการจัดการมูลฝอยจาก อปท. (n = 267)
จานวน (ร้อยละ)
ระดับความพึงพอใจ
(คะแนน)
อบต.ท่าซัก (n=98)
ทต.ท่าแพ (n= 42)
ทต.ที่วงั (n=127)
มาก (22 – 27)
45 (45.9)
1 (2.4)
42 (33.1)
ปานกลาง (16 – 21)
39 (39.8)
27 (64.3)
70 (55.1)
น้อย (ต่ากว่า 16)
14 (14.3)
14 (33.3)
15 (11.8)
Mean (SD)
20.4 (3.95)
16.8 (2.46)
19.6 (3.46)

รวม (n=267)
88 (33.0)
136 (50.9)
43 (16.1)
19.5 (3.71)

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการด้านการจัดการมูลฝอยจาก อปท. (n=267)
ระดับความพึงพอใจของประชาชน: จานวน (ร้อยละ)
ประเด็น
มาก
ปานกลาง
น้ อย
1 ช่วงเวลาทีร่ ถขยะมาเก็บขนขยะ
165 (61.8)
87 (32.6)
15 (5.6)
2 ความถี/่ จานวนครัง้ ในการเก็บขนขยะ
134 (50.2)
109 (40.8)
24 (9.0)
3 จานวนถังขยะทีเ่ ทศบาล/อบต.ได้จดั ไว้ให้ตามจุดต่างๆมี
115 (43.1)
118 (44.2)
34 (12.7)
ความเพียงพอ
4 การเรียกเก็บค่าบริการในการเก็บขนขยะไปกาจัด
141 (52.8)
114 (42.7)
12 (4.5)
5 ความสะอาดเรียบร้อยระหว่างการเก็บขนขยะ
124 (46.5)
125 (46.8)
18 (6.7)
6 การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร/กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
22 (8.2)
94 (35.2)
151 (56.6)
การจัดการขยะอย่างทัวถึ
่ ง
7 ท่านมีความพึงพอใจต่อการทาโครงการ/กิจกรรมที่
48 (18.0)
146 (54.7)
73 (27.3)
เกีย่ วกับการจัดการขยะทีเ่ ทศบาล/อบต.จัดขึน้ ในชุมชน
8 ท่านพึงพอใจต่อผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้าน
51 (19.1)
142 (53.2)
74 (27.7)
การจัดการขยะทีเ่ ทศบาล/อบต.จัดขึน้ ในชุมชน
9 ท่านนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ได้จริง
60 (22.5)
140 (52.4)
67 (25.1)
อภิ ปรายผล
จากการวิเ คราะห์ ร ะดับ ความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การจัด การมู ล ฝอยขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง รองลงมาคือระดับมาก ส่วน
ใหญ่ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเกีย่ วกับความเพียงพอของจานวนถังขยะทีจ่ ดั ไว้ให้ตามจุดต่างๆ ความสะอาด
เรียบร้อยระหว่างการเก็บขนขยะ ความพึงพอใจต่อกระบวนการทาโครงการ/กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการขยะต่างๆ รวมถึงผลการ
ดาเนินโครงการทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดขึน้ ในชุมชน และสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเกีย่ วกับช่วงเวลา ความถี่ จานวนครัง้ ในการเก็บขยะมูลฝอย และการเรียกเก็บค่าบริการในการ
เก็บขนขยะไปกาจัด อยู่ในระดับมาก และประชาชนมีความพึงพอใจในประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดการขยะอย่างทัวถึ
่ งอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องงานวิจยั ของราเชนทร์ นพณัฐวงศกร และคณะ (2559) ได้ศกึ ษาระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของสานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่าความ พึงพอใจของประชาชนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ซึง่ แตกต่ างจากการศึกษาของศุภวัตร วิชยั (2555) ซึง่ พบว่าประชาชนทีม่ ตี ่อการบริหาร
จัดการขยะของเทศบาลตาบลบ้านสวน อาเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุง ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยพบว่ามีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการเก็บขยะมีความสะดวกรวดเร็วเป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ การให้บริการเก็บขยะเป็ นไปตามลาดับก่อน-หลัง และการกาหนด
ช่วงเวลาในการจัดเก็บอย่างเหมาะสม
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นอกจากนี้ พ บว่ า การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนตระหนั ก และเข้ า ใจวิ ธี ก ารจั ด การขยะในครั ว เรื อ น
โดยประชาชนมีส่วนร่วมยังมีน้อย เนื่องจากประชาชนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประชาชนต้องการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เน้นให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยไปกาจัด ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ อัสภัส วิเศษโมรา และคณะ (2550) โดยศึกษาการ
จัดการมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม พบว่าความต้องการของประชาชนในการจัดการมูลฝอย
ส่วนใหญ่ตอ้ งการให้ อบต.มาเก็บมูลฝอยทีบ่ า้ น เนื่องจากมีความสะดวกกว่า และประชาชนยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บมูลฝอย
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อการจั ด การขยะมู ล ฝอยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาพรวมอยู่ ร ะดั บ
ปานกลาง รองลงมาคือระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อช่วงเวลา ความถีข่ องรถเก็บขนมาเก็บขยะ และอัตราการเก็บค่าบริการเก็บขน
ขยะไปก าจัด อย่ า งไรก็ต ามเพื่อ ประสิท ธิผ ลของการจัด การขยะในชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ควรมีก าร
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการขยะให้ทวถึ
ั ่ ง สนับสนุ นโครงการต่าง ๆ ทีป่ ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรม
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการสนับสนุ นทุนวิจยั จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สัญญาเลขที่ 26/2559 และขอขอบคุณ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทุกท่าน
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บทคัดย่อ
การวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ เปรีย บเทีย บผลการรับ รู้ค วามคาดหวัง ในผลลัพ ธ์ข องพฤติก รรมการดู แ ลเท้า ของผู้ป่ วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโปรแกรมการรับรู้ความคาดหวังในผลลัพธ์ข อง
พฤติกรรมการดูแลเท้า คือ ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานถู กคานวณโดยสูตรการคานวณค่าอิทธิพล (Effect Size) เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 30
คน และกลุ่มควบคุม จานวน 30 คนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาและ
สถิตเิ ชิงวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบการรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์ดว้ ย Paired t-test และ Independent t-test
ผลจากการวิจยั พบว่าภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ความคาดหวังในผลลัพธ์ของพฤติกรรมการ
ดูแลเท้า หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value =0.000ส่วนระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย ความคาดหวังในผลลัพธ์ของพฤติกรรมการดูแลเท้ากลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีp-value=0.000และพบว่าภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลีย่
พฤติกรรมการดูแลเท้าหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value=0.000ส่วนระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลเท้ากลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ p่ี -value=0.000
การศึกษานี้มขี อ้ เสนอแนะว่าหากบุคลลากรทีด่ ูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานกระตุ้นให้ผปู้ ่ วยเหล่านี้มคี วามคาดหวังในผลลัพธ์ของ
การมีพฤติกรรมการดูแลเท้าทีด่ ไี ด้ ทาให้ผปู้ ่ วยเกิดความตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ นเองในการดูแลเท้าในรอดพ้นจากภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้
และโปรแกรมการสร้างความคาดหวังนี้ยงั เป็ นประโยชน์ให้กบั ผูป้ ่ วยโรคอื่นได้ เช่น ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง โรควัณโรค ฯลฯ
คาสาคัญ
การรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์ พฤติกรรมการดูแลเท้า ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
แหล่งทุน
ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
EC No.
หนังสืออนุมตั จิ ริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่019/2559ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
บทนา
โรคเบาหวานเป็ นโรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติของการควบคุมระดับน้าตาลในเลือด ทาให้ระดับน้าตาลในเลือดสูงเกินกว่าทีค่ วรจะ
เป็ น (Fauci & Jameson, 2505) จากรายงานสถิตสิ ุขภาพทัวโลกปี
่
พ.ศ. 2558 ขององค์การอนามัยโลกพบว่า 1 ใน 10 ของประชาชน
เป็ นโรคเบาหวาน (International Diabetes Federation: IDF อ้างถึงใน (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2558)) พบว่าอัตราการ
เพิ่ม ของผู้ป่ วยโรคเบาหวานทัวโลกถึ
่
ง 415 ล้า นคนและคาดว่ าปี พ.ศ. 2582 จะมีผู้ป่ วยโรคเบาหวานถึง 642 ล้า นคน (สมาคม
โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2558) ในปี พ.ศ. 2555 มีการเสียชีวติ 1.5 ล้าน (World Health organization, 2016)
ประเทศไทยมีผปู้ ่ วยโรคเบาหวานประมาณ 3.2 ล้านคนและในปี พ.ศ.2578 เพิม่ ขึน้ อีก 1.1 ล้านคน (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักโรคไม่ตดิ ต่อ, 2558; นุ ชรี อาบสุวรรณและนิตยา พันธุเวทย์, 2557, 2558) เสียชีวติ จากโรคเบาหวานแต่ละวัน จานวน 180 ราย
(ชัชลิต รัตรสาร, 2556) และภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาททีส่ ่งผลโดยตรง คือ เท้า ซึง่ ก่อให้เกิดบาดแผลและนาไปสูก่ ารสูญเสียการ
ทางาน หรือการถูกตัดขาได้ (ศิริพร จันทร์ฉาย, 2548) และพบว่าร้อยละ 70 ของการถูกตัดขามีสาเหตุ จากโรคเบาหวาน ผู้ป่วย
โรคเบาหวานมีความเสี่ยงที่ถูกตัดขามากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็ นโรคเบาหวานถึง 25 เท่า สาหรับประเทศไทยยังพบว่ากลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวานทีม่ ปี ระวัตกิ ารเกิดแผลทีเ่ ท้า มีอตั ราเป็ น 3.5 เท่าของกลุ่มทีไ่ ม่มปี ระวัติ จากการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตมิ แี ผลมาก่อน
มีโอกาสเกิดแผลซ้าใน 5 ปี ประมาณร้อยละ 70 โดยอัตราตายหลังการตัดขาหรือเท้าใน 5 ปี พบประมาณร้อยละ 50 (กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจยั และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์, 2556) ซึ่งปั ญหาเหล่านี้มผี ลกระทบต่อผูป้ ่ วยโรคเบาหวานทัง้ ด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ (สุรพี ร คนละเอียด, 2553) และการกระตุ้นให้ผปู้ ่ วยมีความคาดหวังในผลลัพธ์ของพฤติกรรมการ
ดูแลเท้าทีถ่ ูกต้องจะทาให้ลดปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ กับเท้าตนเองได้
โรงพยาบาลนาบอนมีผปู้ ่ วยโรคเบาหวาน ปี 2558 จานวน 1,002 คน มีภาวะแทรกซ้อนทีเ่ ท้าร้อยละ 22 เข้านอนรักษาด้วยแผลที่
เท้า 9 คน ซึง่ พบปั ญหาการดูแลเท้าจากการสัมภาษณ์ผปู้ ่ วยโรคเบาหวาน พบว่ามีความคาดหวังในการดูแลเท้าอยู่ในระดับต่ า และมี
พฤติกรรมการดูแลเท้าทีถ่ ูกต้องอยู่ในระดับต่า ยังไม่ทกั ษะในการดูแลเท้า ไม่ตระหนักถึงความรุนแรงทีจ่ ะเกิดขึน้ และมีพฤติกรรมการ
ดูแลเท้าทีไ่ ม่ถูกต้อง ซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญทีท่ าให้เกิดแผลและมีโอกาสติดเชือ้ ลุกลามได้มากกว่าคนปกติและนาไปสูก่ ารตัดขาในทีส่ ดุ
ความคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการมีพฤติกรรมการดูแลเท้าทีถ่ ูกต้องจะช่วยให้ผปู้ ่ วยมีกาลังใจทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความสามารถในตนเองทีจ่ ะ
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ และจะนาไปสูผ่ ลลัพธ์การกระทาทีต่ นเองคาดหวังไว้ (Bandura, 1997; ศิรพิ ร ขัมภลิขติ และจุฬาลักษณ์ บารมี, 2555)
เมื่อผูป้ ่ วยมีความคาดหวังสูง ก็จะเกิดความมุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั ใิ ห้รอดพ้นจากอันตราย สนใจและตัง้ ใจทีด่ แู ลเท้าให้ถูกต้องมากขึ้น(อังคณา
นันท์ธพิ าวรรณและสมพิศ นิชลานนท์, 2538) การส่งเสริมความคาดหวังในผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จึงเป็ นกิจกรรมสาคัญและเป็ นประโยชน์ท่ี
ส่งผลให้ผปู้ ่ วยเกิดความเชื่อมันที
่ จ่ ะปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจยั สนใจศึกษาโปรแกรมการสร้างความคาดหวังในผลลัพธ์ของการกระทา เพื่อพัฒนาผู้ป่วย
โรคเบาหวานให้มกี ารรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป้ ่ วยโรคเบาหวานให้สามารถดูแลเท้าได้ ซึง่ จะนาไปสู่
การมีพฤติกรรมการดูแลเท้าที่ถูกต้อง ลดภาวะหลอดเลือดส่วนปลายตีบตัน ป้ องกันการเกิดแผลทีเ่ ท้าและกา รถูกตัดขา และเพื่อให้
ผูป้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี สามารถพึง่ พาตนเองได้
วิ ธีการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง (The
Two Group pretest and posttest design)
ประชากร คือ ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลนาบอน อาเภอนาบอน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อาเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลนาบอน อาเภอนาบอน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
ถูกคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างคานวณจากค่าอิทธิพล (Effect Size) ประมาณค่าของขนาดอิทธิพลจากค่าเฉลีย่ 2 กลุ่มและคานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Glass 1976 (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร , 2553)ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลอง(โรงพยาบาลนาบอน)
จานวน 30 คน และกลุ่มควบคุม(โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง) จานวน 30 คน ผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์คดั เข้า(Inclusion criteria)
กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
ประกอบด้ว ย ผู้ป่ วยเบาหวานที่ไ ม่ มีภ าวะแทรกซ้อ น เช่ น โรคหัว ใจขาดเลือ ด โรคหัว ใจล้ม เหลว โรคหลอดเลือ ดสมอง ผู้ป่ วย
โรคเบาหวานทีส่ ามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ ไม่มคี วามผิดปกทีโ่ ครงสร้างเท้า ได้แก่ เท้าหงิก (claw foot) นิ้วเท้ารูปค้อน (Hammer)
เท้าชาร์โคท์ (Charcot foot) เท้าคด(Bunion หรือ Hallux Valgus)
เครือ่ งมือที่ใช้การวิ จยั ประกอบด้วยแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1.เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่ เป็ นแบบสารวจรายการ จานวน 20 ข้อแบบสอบถาม
ความคาดหวังในผลลัพธ์มลี กั ษณะข้อคาถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ จานวน 15 ข้อแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ดูแลเท้ามีลกั ษณะถามเป็ นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จานวน18 ข้อ
2.เครื่องมือการทดลอง ประกอบด้วยแบบคัดกรองการตรวจสภาวะสุขภาพเท้า วีดโี อ power pointคู่มอื การดูแลเท้า แผ่นพับ
เรื่องความรูโ้ รคเบาหวานกับการดูแลเท้า
วิ ธีการทดลอง
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลอง ดังนี้
สัปดาห์ท่ี 1 ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลก่อนการทดลองด้วยแบบสอบถาม สร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูว้ จิ ยั กลุ่มทดลองและญาติ ด้วย
การแนะนาตัวและสร้างความคุน้ เคยกันภายในกลุ่ม โดยใช้กจิ กรรมนันทนาการกิจกรรมการให้ความรูพ้ น้ื ฐานทัวไปเกี
่
ย่ วปั จจัยเสีย่ งที่
ทาให้เกิดแผลทีเ่ ท้าและพฤติกรรมการดูแลเท้าทีถ่ ูกต้อง
สัปดาห์ท่ี 2 การสร้างความคาดหวังในผลลัพธ์ เป็ นกระบวนการกลุ่ม การถ่ายทอดประสบการณ์จากตัวแบบ และการตัง้ เป้ าหมาย
การดูแลเท้าร่วมกันแก้ปัญหา ให้ผปู้ ่ วยเกิดความมันใจในการดู
่
แลเท้าทีจ่ ะสามารถปฏิบตั ติ นในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าได้
สาธิตและฝึกปฏิบตั จิ นเกิดทักษะทีถ่ ูกต้อง
สัปดาห์ท่ี 3 - 4 การออกติดตามเยีย่ มบ้าน เพื่อฝึกปฏิบตั กิ ารดูแลเท้ารายบุคคล ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือแก้ปัญหา เพื่อกระตุน้ ให้
ผูป้ ่ วยเบาหวานมีกาลังใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั สาธิตการดูแลเท้า การออกกาลังกาย การบริหารเท้า และให้สาธิตให้ดู บันทึกพฤติกรรมการ
ดูแลเท้าของผูป้ ่ วย และผู้วจิ ยั ประเมินทักษะความถูกต้องต่อพฤติกรรมการดูแลเท้า จากนัน้ ผู้วจิ ยั สรุปประเด็นการเยีย่ มบ้านให้กลุ่ม
ทดลองทราบ
สัปดาห์ท่ี 5 การกระตุ้นเตือน ให้กาลังใจ ให้คาปรึกษา เป็ นกิจกรรมโทรศัพท์ตดิ ตาม ส่งเสริมการรับรูค้ วามสามารถในการดูแล
เท้า และพฤติกรรมการดูแลเท้าทีถ่ ูกต้อง
สัปดาห์ท่ี 6 ถึงสัปดาห์ท่ี 9ติดตามประเมินผลพฤติกรรมการดูแลเท้าของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานอยู่ทบ่ี า้ น มีญาติช่วยพูดกระตุน้ ชัก
จูงใจและให้กาลังใจ
สัปดาห์ท่ี 10ผูว้ จิ ยั นัดหมายให้มาร่วมทีโ่ รงพยาบาล เพื่อการทบทวนความรูใ้ นการดูแลเท้า พฤติกรรมการดูแลเท้า สรุปผลการ
เรียนรูแ้ ละประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากโปรแกรมและกระตุน้ ให้ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่อไป
กลุ่มควบคุม ไม่ได้จดั กิจกรรมตามโปรแกรมมีเพียงการสอนให้ความรูเ้ รื่องการดูแลเท้าตามปกติ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งแบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผล
การรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์ก่อนและหลังการทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยPaired t-test และ Independent
t-test
ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปกลุ
่
่มทดลอง พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.7 อายุอยู่ในช่วงกลุ่มอายุ 60 ปี ขน้ึ ไป มีรอ้ ยละ 63.3อายุสงู สุด
86 ปี อายุต่ าสุด 41 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.565 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 73.3 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ
73.3 มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 60.0 มีรายต่อเดือนได้ต่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 63.3ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่าเพศหญิง ร้อยละ 60 อายุ
กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย
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อยู่ในช่วงกลุ่มอายุ 60 ปี ขน้ึ ไป มีรอ้ ยละ 63.3 อายุสงู สุด 83 ปี อายุต่ าสุด 36 ปี ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.102 มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 73.3 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 40 มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 53.3 มีรายต่อเดือนได้ต่ากว่า 5,000 บาท ร้อย
ละ 60.0
ข้อมูลสุขภาพกลุ่มทดลอง พบว่าส่วนใหญ่ มีระดับ BMIช่วง 25-29 โรคอ้วนระดับ2 ร้อยละ 40 มีระยะเวลาเป็ นเบาหวาน 2-5 ปี
และ6-10 ปี ร้อยละ 43.3 โรคประจาตัวความดันโลหิตสูง ร้อยละ 66.7 มีประวัตกิ ารสูบบุหรี่ ร้อยละ 10 ออกกาลังกายน้อยกว่า 2 วันต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 40 มีค่า FBS มากกว่า 126 ร้อยละ 50.0 มีค่า HbA1c มากกว่า 6.5 ร้อยละ 83.3 ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่าส่วนใหญ่ มี
ระดับ BMIช่วง 25-29 โรคอ้วนระดับ2 ร้อยละ 40 มีระยะเวลาเป็ นเบาหวาน 2-5 ปี ร้อยละ 43.3 โรคประจาตัวความดันโลหิตสูง ร้อยละ
66.7 มีประวัติการสูบบุหรี่ ร้อยละ 6.7 ออกกาลังกาย 3-5 วันต่ อสัปดาห์ ร้อยละ 33.3 มีค่า FBS มากกว่า 126 ร้อยละ 60.0 มีค่า
HbA1c มากกว่า 6.5 ร้อยละ 83.3
การเปรียบเที ยบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลลัพธ์และพฤติ กรรมการดูแลเท้า ภายในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง
จากการวิจยั พบว่าภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความคาดหวังในผลลัพธ์ของพฤติกรรมการดูแลเท้า
(หลังการทดลอง X = 41.33, S.D =1.422 สูงกว่าก่อนการทดลอง X = 36.10, S.D. = 3.155)เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความ
คาดหวังในผลลัพธ์พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี p-value = 0.000ส่วนภายในกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง
พบว่าคะแนนเฉลีย่ ความคาดหวังในผลลัพธ์ของพฤติกรรมการดูแลเท้า (หลังการทดลอง X = 36.56, S.D. = 3.297 ไม่แตกต่างกับ
หลังการทดลอง X = 36.63, S.D. = 2.722)เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความคาดหวังในผลลัพธ์พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ p่ี -value = 0.919 ส่วนภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลเท้า(หลังการทดลอง X
= 74.10, S.D = 4.261 สูงกว่าก่อนการทดลอง X = 56.13, S.D. = 2.445)เมื่อเปรียบเทียบคะแนนคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแล
เท้าพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ p่ี -value = 0.000, t = -20.551 ส่วนภายในกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองพบว่า
คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลเท้า (หลังการทดลอง X = 57.43, S.D. = 9.179 ไม่แตกต่างกับก่อนการทดลอง X = 57.00, S.D. =
9.228)เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลเท้าพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value = 0.358แสดงใน
ตารางที1่
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลีย่ ความคาดหวังในผลลัพธ์และพฤติกรรมการดูแลเท้า ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง
n
S.D.
t
df
p-value
ความคาดหวังในผลลัพธ์
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
30
36.10
3.155
-9.977
29
0.000
หลังการทดลอง
30
41.33
1.422
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
30
36.63
2.722
0.103
29
0.919
หลังการทดลอง
30
36.56
3.297
พฤติ กรรมการดูแลเท้า
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
30
56.13
2.445
-20.551
29
0.000
หลังการทดลอง
30
74.10
4.261
กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย
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n
S.D.
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
30
หลังการทดลอง
30
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี p < 0.05

57.00
57.43

9.228
9.179

t

df

p-value

-0.934

29

0.358

การเปรียบเที ยบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลลัพธ์และพฤติ กรรมการดูแลเท้ าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง
จากการวิจยั พบว่าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ย ความคาดหวังในผลลัพธ์ของ
พฤติกรรมการดูแลเท้า (กลุ่มทดลอง X = 41.33, S.D. = 1.422 สูงกว่ากลุ่มควบคุม X = 36.57, S.D.= 3.298)เมื่อเปรียบเทีย บ
คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลอง พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี p-value = 0.000และพบว่าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมหลังการเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลเท้า (กลุ่มทดลอง X = 74.10, S.D.= 4.262 สูงกว่ากลุ่มควบคุม
X = 57.43, S.D.= 9.179)เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตท
ิ ่pี -value = 0.000
แสดงในตารางที2่
ตารางที่ 2เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลีย่ ความคาดหวังในผลลัพธ์และพฤติกรรมการดูแลเท้า
ควบคุม หลังการทดลอง
n
S.D.
t
ความคาดหวังในผลลัพธ์
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
30
41.33
1.422
-7.270
กลุ่มควบคุม
30
36.57
3.298
พฤติ กรรมการดูแลเท้า
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
30
74.10
4.262
-9.020
กลุ่มควบคุม
30
57.43
9.179
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี p < 0.05

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
df

p-value

58

0.000

58

0.000

อภิ ปรายผล
ด้านความคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการดูแลเท้าของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความคาดหวังในผลลัพธ์
ต่อการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานหลังการทดลอง X =41.33,S.D.=1.422 สูงกว่าก่อนการทดลอง X = 36.10 , S.D.=3.155
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในผลลัพธ์ พบว่าแตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี p-value <0.05 ส่วนการ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลีย่ X = 41.33 ,S.D.=1.422 สูงกว่า
กลุ่มควบคุม X = 36.57 , S.D.=3.298 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความคาดหวังในผลลัพธ์พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ p่ี -value < 0.05 ทัง้ นี้อธิบายได้ว่าการจัดกิจกรรมโดยการใช้ตวั แบบ (modeling) ถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลตนเองเพื่อให้มี
ความคาดหวัง ที่จ ะเกิด ขึ้น ในอนาคต เมื่อ ได้สงั เกตตัว แบบท าให้ผู้ป่ วยโรคเบาหวานเกิด ความรู้สึก ว่ า ตนก็สามารถที่จ ะประสบ
ความสาเร็จ ได้ (Kazdin, 1974) จากการศึก ษาของสุมาลี เชื้อ พัน ธ์ (2553) อธิบ ายว่ า การถ่ า ยทอดประสบการณ์ ต้น แบบผู้ป่วย
โรคเบาหวานทีม่ ปี ระสบการณ์ความสาเร็จในการดูแลเท้าและดูตวั แบบผ่านวิดโี อทาให้ผปู้ ่ วยโรคเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลเท้าดีขน้ึ
ส่วนกิจกรรมการตัง้ เป้ าหมาย(Goal Setting) คือ สิง่ ทีบ่ ุคคลต้องการกระทาให้สาเร็จให้ความสนใจและคาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต ลอด
กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย
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กีแ้ ละลาธาร์ม (Locke and Latham, 1990) กล่าวว่า การตัง้ เป้ าหมายทีย่ ากแต่มคี วามสามารถทีจ่ ะทาได้ ควรมีความเฉพาะเจาะจงใน
การตัง้ เป้ าหมายนัน้ และมีความท้าทายทีจ่ ะทาให้เป้ าหมายนัน้ ประสบความสาเร็จตามผลทีต่ อ้ งการ แต่ละคนจะมีระดับความสามารถที่
ต่างกัน ดังนัน้ จึงให้บุคคลได้มสี ว่ นร่วมในการกาหนดเป้ าหมาย จะทาให้ผปู้ ่ วยโรคเบาหวานมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของตนเองมาก
ขึน้ และไม่ปฏิเสธเป้ าหมายของตนเองจะเป็ นผลดีต่อการปฏิบตั ิ ส่วนการกระตุ้นทางอารมณ์ (emotional arousal)จะมีกจิ กรรมการดู
วีดโี อ และการพูดใช้คาพูดชักจูง เพื่อลดความวิตกกังวลและความเครียดทีอ่ าจจะเกิดขึน้ พูดกระตุ้นในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน เกิด ความ
คาดหวังจนเกิดความรูส้ กึ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อพฤติกรรมการดูแลเท้ามากขึน้
ด้า นพฤติก รรมการดู แ ลเท้า ของผู้ป่ วยโรคเบาหวานพบว่ า กลุ่ ม ทดลองมีค ะแนนเฉลี่ย พฤติก รรมการดู แ ลเท้า ของผู้ป่ วย
โรคเบาหวานหลังการทดลอง X =74.10,S.D.= 4.261 สูงกว่าก่อนการทดลอง X =56.13 , S.D.=2.445 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลเท้าพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ p่ี -value < 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบหลังการทดลองระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลีย่ X =74.10,S.D.=4.262 สูงกว่ากลุ่มควบคุม X =57.43, S.D. =9.179
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลเท้าพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value < 0.05 ทัง้ นี้อธิบายได้ว่า
จากกิจกรรมการใช้ตวั แบบ การตัง้ เป้ าหมายและการกระตุน้ ทางอารมณ์ ทาให้ผปู้ ่ วยโรคเบาหวานเกิดการรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์
ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าสูง เนื่องจากเกิดความเชื่อหรือมันใจว่
่ าตนเองมีความสามารถต่อการดูแลเท้าไ ด้ มีแรงจูงใจ ส่งให้ผู้ป่วย
โรคเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลเท้าทีถ่ ูกต้องจากการศึกษาของวรรณศิริ ประจันโน, ราตรี อร่ามศิลป์ และปิ่ นนเรศ กาศอุดม (2558)
อธิบายว่า การพูดคุยกันกับบุคคลแบบอย่างทีม่ พี ฤติกรรมเหมาะสมในการดู แลเท้ามาเป็ นตัวกระตุ้นหรือแรงบันดาลใจในการดูแลเท้า
ของตนเองได้ดี ก็จะช่วยให้ผปู้ ่ วยโรคเบาหวานมีความรูเ้ รื่องโรคเบาหวาน การดูแลเท้าและความสามารถในการดูแลเท้าทีส่ งู ขึน้
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. ควรนาโปรแกรมการรับรูค้ วามความคาดหวังในผลลัพธ์ไปใช้กบั ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการแผลทีเ่ ท้าใน
ระดับกลางและระดับสูงและผูป้ ่ วยกลุ่มอื่น
2.ควรมีการศึกษาผลของการไหลเวียนเลือดปลายเท้าร่วมพฤติกรรมการดูแลเท้าในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน กลุ่มเสีย่ งต่อการเกิดแผล
ทีเ่ ท้า
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ ุกท่าน
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเ คราะห์สถานะสุขภาพ เศรษฐกิจสวัสดิการ การ
เข้าถึงบริการ และความต้องการบริการกายภาพบาบัดของผู้สูงอายุในชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผูส้ งู อายุกลุ่มติดบ้านและติดสังคม เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จานวน156 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่าผูส้ งู อายุส่วนใหญ่ มสี ถานะสุขภาพป่ วยเป็ นโรคประจาตัวคือโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 55.1 รองลงมา
คือโรคเบาหวาน ร้อยละ 30.1 มีอาการเจ็บป่ วยในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสูงสุด ร้อยละ 43.6 รองลงมาคือระบบเมตาบอลิซมึ ร้อย
ละ 42.9 ทางด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 55.1 แหล่งทีม่ าของรายได้จงึ มาจากหน่วยงาน
รัฐ ร้อยละ 75.6 สิทธิการรักษาคือบัตรทอง ร้อยละ 67.9 การเข้าถึงบริการกายภาพบาบัด ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่รจู้ กั บริการกายภาพบาบัด
ร้อยละ 53.8 และเคยได้รบั บริการกายภาพบาบัด เพียง ร้อยละ 18.6 โดยผู้สูงอายุ มคี วามต้องการบริการกายภาพบาบัดทัง้ 3 ด้าน
ได้แก่ 1.ด้านการรักษา ฟื้ นฟู ส่งเสริมและป้ องกัน มีความต้องการบริการตามประเภทความเจ็บป่ วย การจัดบริการเชิงรุกและเชิงรับใน
ชุมชนระดับปานกลาง 2.ด้านบุคลากรทีใ่ ห้บริการ มีความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ทใ่ี ห้บริการเชิงรุกและมีบุคลิกภาพทีด่ ใี นระดับ
มาก ส่วนประเภทบุคคลทีใ่ ห้บริการบาบัด ดูแล มีความต้องการในระดับปานกลาง 3. ด้านข้อมูลทีไ่ ด้จากการบริการ มีความต้องการ
ด้านข้อมูลการให้บริการและรูปแบบการจัดบริการระดับมาก รองลงมาคือความต้องการด้านช่องทางการสื่อสารระดับปานกลาง โดย
สรุป ผูส้ งู อายุแสดงออกถึงความต้องการบริการกายภาพบาบัดระดับปานกลางถึงมาก ดังนัน้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรจัดบริการ
ดูแลระยะยาวให้สอดคล้องกับ ความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มมีพลัง ในชุมชน เพื่อตอบสนองตามความต้องการที่
แสดงออก
คาสาคัญ
ผูส้ งู อายุ, กลุ่มผูส้ งู อายุตดิ บ้าน, กลุ่มผูส้ งู อายุตดิ สังคม, ความต้องการบริการกายภาพบาบัด
แหล่งทุน
ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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บทนา
ปั จจุบนั สัดส่วนผูส้ งู อายุในประเทศไทยมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากการนาเอาวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่มาใช้ และการ
ขยายบริการทางการแพทย์ และเนื่องจากนโยบายประชากร ทีเ่ น้นการวางแผนครอบครัว
ปี พ.ศ. 2513 เป็ นปั จจัยสาคัญ ทีท่ าให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติต่อการมีบุตร คือ จะคานึงถึง “คุณภาพ” มากกว่า“ปริมาณ” จากสถิติ ในช่วง 20-30 ปี ทผ่ี ่านมา ทัง้ จานวน
และสัดส่วนของประชากรไทยในวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี ) ลดลง ในขณะที่จานวนของประชากรในวัยแรงงาน (อายุ 15-29 ปี ) ยังคง
เพิม่ ขึน้ และสาหรับประชากรสูงอายุทม่ี อายุ 60 ปี ขน้ึ ไป มีจานวนและสัดส่วนเพิม่ ขึน้ และมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในอนาคต
(วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2542)
ผูส้ งู อายุเป็ นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทัง้ ร่างกาย จิตใจ สังคม ภาวะทางด้านร่างกาย คือ การเสือ่ มลงของระบบในร่างกายทีส่ าคัญทัง้
5 ระบบ คือ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท และระบบเมตาบอลิซมึ โดยมี
ความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน 4 ประการ คือ อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย การดูแลสุขภาพอนามัยและบริการทางสังคมด้านต่างๆ ซึง่ มีรายงานการวิจยั
ต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ได้ช้ใี ห้เห็นว่าผู้สูงอายุมกั ประสบปั ญหาใหญ่อยู่ 2 ประการ คือ ปั ญหาทางเศรษฐกิจ การเงิน และปั ญหาด้าน
สุขภาพ ปั ญหาทัง้ 2 นี้ มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ คือ ถ้าภาวะสุขภาพไม่ดอี าจนาไปสูป่ ั ญหาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันความยากจนก็
ส่งผลต่ อสุขภาพทางกาย สุขภาพทางใจ (นภาพร ชโยวรรณ, 2532) และชุมชนเป็ นหน่ วยในสังคม ที่ถูกคาดหวัง ในการให้ความ
ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนในการทาหน้าทีด่ แู ลผูส้ งู อายุให้ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ การดูแลผูส้ งู อายุในชุมชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในเขตเมือง
เป็ นระบบทีไ่ ม่เข้มแข็ง มักไม่ค่อยมีความร่วมมือกันของเครือข่ายการดูแลระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขไม่
เพียงพอกับผูร้ บั บริการขาดการบูรณาการและขาดการประสานงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (Sasipat Yodpet, 2007) และจากสภาพปั ญหาต่างๆ
ผูส้ งู อายุยงั ไม่ได้รบั การตอบสนองอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั ญหาด้านสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพทีจ่ าเป็ นและเหมาะสมกับ
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับผูส้ งู อายุ จึงเป็ นสิง่ สาคัญทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับสุขภาพของผูอ้ ายุ เช่น แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด
นักสาธารณสุข ควรมีบทบาทร่วมกันในการกาหนดนโยบายและแผนในการจัดบริการสุขภาพแก่ผสู้ งู อายุให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูส้ งู อายุ (น้อมจิตต์ นวลเนตร์, 2552)
กายภาพบาบัดเป็ นวิชาชีพ ทีส่ ามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ทัง้ ผูท้ ม่ี สี ุขภาพดีและผูท้ ม่ี ภี าวะโรคต่างๆ บท
บทบาทของนักกายภาพบาบัด มีทงั ้ ใน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค การบาบัดรักษา และการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ในระบบ
ต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น การลดอาการปวดเรือ้ รังของกล้ามเนื้อ และการเพิม่ ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ ตาม
ร่างกาย ระบบประสาท เช่น การแก้ไขอาการอ่อนแรง และเพิม่ กาลังกล้ามเนื้อ เพิม่ การทรงตัว ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น การเพิม่
ความทนทานของหัวใจ ด้านระบบทางเดินหายใจ เช่น การลดอาการหอบเหนื่ อย และระบบเมตาบอลิซึม เช่น การป้ องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทีจ่ ะตามมาจากโรคอ้วนลงพุง โรคเบาหวาน เป็ นต้น โดยกายภาพบาบัดในผูส้ งู อายุจะดูแลผูส้ งู อายุ ทีม่ คี วามเสือ่ มสภาพ
ของระบบต่ างๆทางร่างกาย ด้วยวิธีการรักษาเฉพาะทางของกายภาพบาบัด เพื่อชะลอความเสื่อมและคงสมรรถภ าพร่างกาย งาน
กายภาพบาบัดยังสามารถแบ่งการให้บริการเป็ นในเชิงรุกและเชิงรับ ซึง่ งานเชิงรุกคือผูร้ กั ษาจะเข้าหาผูป้ ่ วยยังสถานทีท่ เ่ี ป็ นแหล่งชุมชน
หรือทีบ่ า้ นผูป้ ่ วยโดยตรง (เกษรา รักษ์พงษ์สริ ิ, 2555) ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้เพื่อวิเคราะห์สถานะสุขภาพ เศรษฐกิจและสวัสดิการ การ
เข้าถึงบริการและความต้องการบริการกายภาพบาบัดของผูส้ งู อายุในชุมชน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
นาไปวางแผนการจัดบริการเชิงรุกทีต่ อบสนองต่อความต้องการทีแ่ สดงออก (Express need) ของผูส้ งู อายุทย่ี งั มีพลังในชุมชนต่อไป
วิ ธีการวิจยั
งานวิจยั ชิน้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional survey research) สุ่มตัวอย่างด้วย วิธีMulti stage
random sampling คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Estimating a finite population proportion จากประชากรผูส้ งู อายุ 754 คน ได้
จานวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 156 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สถานะสุขภาพ เศรษฐกิจ สวัสดิการ การเข้าถึงบริการ และความ
ต้องการบริการกายภาพบาบัดของผูส้ งู อายุในชุมชน เขตเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา ค่า IOC เท่ากับ
0.98 และวิเคราะห์ความเทีย่ งของแบบสัมภาษณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคเท่
ากับ 0.87 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิง
์
พรรณนา
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ผลการวิ จยั
1. คุณลักษณะประชากร สถานะสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชน
ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 103 คน (ร้อยละ 66.0) มีอายุ อยู่ในช่วง 70-79 ปี จานวน 69 คน
(ร้อยละ44.23)
สถานภาพสมรส จานวน 97 คน(ร้อยละ 62.2) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจานวน 102 คน (ร้อยละ 65.4) และสภาพการอยู่อาศัย
จะอยู่ร่วมกับสามีหรือภรรยาจานวน 76 คน (ร้อยละ 48.7) โรคประจาตัวคือโรคความดันโลหิตสูงจานวน 86 คน (ร้อยละ 55.1) และ
เป็ นโรคเบาหวานจานวน 47 คน (ร้อยละ 30.1) มีอาการเจ็บป่ วยในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสูงสุด จานวน 68 คน (ร้อยละ 43.6)
รองลงมาคือระบบเมตาบอลิซมึ จานวน 67 คน (ร้อยละ 42.9)
2. เศรษฐกิจ สวัสดิการสุขภาพ
ผูส้ งู อายุในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวน 86 คน (ร้อยละ 55.1) มีแหล่งทีม่ าของรายได้จากหน่ วยงานรัฐ (เบีย้ ยัง
ชีพ) จานวน 118 คน (ร้อยละ 75.6) โดยรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของผูส้ งู อายุอยู่ท่ี 600-5,000 บาท จานวน 99 คน (ร้อยละ 63.5) และ
สิทธิการรักษาเป็ นบัตรทอง จานวน 106 คน (ร้อยละ 67.9)
3.การเข้าถึงบริการกายภาพบาบัดของผูส้ งู อายุในชุมชน
ผูส้ งู อายุในชุมชนส่วนใหญ่รจู้ กั บริการกายภาพบาบัด จานวน 84 คน (ร้อยละ 53.8) โดยมีความเข้าใจว่ากายภาพบาบัดคือ การ
ออกกาลังกายจานวน 45 คน (ร้อยละ 28.8) เคยได้รบั บริการกายภาพบาบัด จานวน 29 คน (ร้อยละ 18.6) ทีใ่ นโรงพยาบาลรัฐมาก
ที่สุด จ านวน 28 คน (ร้อ ยละ 17.9) ได้ร ับ บริก ารกายภาพบ าบัด 2-4 ครัง้ จ านวน 17 คน (ร้อ ยละ 10.9) และนอกจากบริการ
กายภาพบาบัด ยังเคยใช้การรักษาอย่างอื่นเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่ วย คือ รับประทานยา จานวน 104 คน (ร้อยละ 66.7)
4.ความต้องการบริการกายภาพบาบัดของผูส้ งู อายุในชุมชน
ความต้องการบริการกายภาพบาบัดด้านการรักษา ฟื้ นฟู ส่งเสริมและป้ องกัน ผู้สูงอายุในชุมชนมีความต้องการบริการตาม
ลักษณะความเจ็บป่ วยในระดับปานกลาง จานวน 91 คน (ร้อยละ58.33) ส่วนการจัดบริการเชิงรุกในชุมชนและการจัดบริการเชิงรับใน
ชุมชนมีความต้องการในภาพรวมระดับปานกลางเช่นกัน คิดเป็ นจานวน 96 คน (ร้อยละ61.54) และจานวน 99 คน (ร้อยละ63.46)
ด้านบุคคลากรทีใ่ ห้บริการ ผูส้ งู อายุมคี วามต้องการด้านบุคลากรทางการแพทย์ในระดับมาก จานวน 147 คน (ร้อยละ94.23) ด้าน
บุคคลทีใ่ ห้บริการบาบัด ดูแลในระดับปานกลาง จานวน 91 คน (ร้อยละ58.33) ด้านบุคลิกภาพทีด่ ใี นการให้บริการระดับมาก จานวน
138 คน (88.46) ด้านบุคลาการทางการแพทย์ทใ่ี ห้บริการเชิงรุกในระดับมาก จานวน 108 คน (ร้อยละ69.23)
ด้านข้อมูลทีไ่ ด้จากการบริการ ผูส้ งู อายุมคี วามต้องการด้านข้อมูลการให้บริการในระดับมาก จานวน 114 คน (ร้อยละ73.08) ด้าน
ช่องทางการสือ่ สารระดับปานกลาง จานวน 101 คน (ร้อยละ64.74) และด้านการจัดบริการในระดับมาก จานวน 126 คน (ร้อยละ80.77)
ด้านประเภทการให้บริการกายภาพบาบัดในภาพรวม ผูส้ งู อายุในชุมชนส่วนใหญ่มคี วามต้องการประเภทการบาบัดอาการทาง
ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อ จานวน 144 คน (ร้อยละ92.3) รองลงมามีความต้องการประเภทการบาบัดอาการทางระบบประสาท
และการฟื้ นฟูสภาพร่างกายเพื่อช่วยเหลือตนเอง จานวน 88 คน (ร้อยละ56.4) และ จานวน 86 คน (ร้อยละ55.1) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ความต้องการบริการกายภาพบาบัดของผูส้ งู อายุในชุมชน (n=156)
ด้านความต้องการบริการกายภาพบาบัด

1.ด้านบริการ
1.1 บริการตามระบบทีเ่ จ็บป่ วย
= 13.81 , S.D = 3.63 Min = 5, max = 20
1.2 การจัดบริการเชิงรุกในชุมชน
= 14.38 , S.D = 2.62 Min = 8, max = 20
1.3 การจัดบริการเชิงรับในชุมชน

ระดับความต้องการบริการกายภาพบาบัด
จานวนคน (ร้อยละ)
น้อย
ปานกลาง
มาก

19 (12.18)

91 (58.33)

46 (29.49)

7 (4.49)

96 (61.54)

53 (33.97)
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23 (14.74)
= 6.21 , S.D = 1.42 Min = 2, max = 8
2.ด้านข้อมูลทีไ่ ด้จากการบริการ
2.1 ข้อมูลการให้บริการ
1 (0.64)
= 12.88 , S.D = 2.56 Min = 7, max = 16
2.2 ช่องทางการสือ่ สาร
31 (19.87)
= 11.99 , S.D = 2.91 Min = 7, max = 20
2.3 การจัดบริการ
12 (7.69)
= 10.04 , S.D = 2.27 Min = 3, max = 12
3.ด้านบุคลากรทีใ่ ห้บริการ
3.1 บุคลากรทางการแพทย์
= 13.25 , S.D = 2.21 Min = 6, max = 16
3.2 บุคคลทีใ่ ห้บริการบาบัด ดูแล
4 (2.56)
= 8.31 , S.D = 1.75 Min = 4, max = 12
3.3 บุคลิกภาพในการให้บริการ
= 14.39 , S.D = 1.99 Min = 8, max = 16
3.4 บุคลากรทางการแพทย์ทใ่ี ห้บริการเชิงรุก
3 (1.92)
= 12.63 , S.D = 2.62 Min = 6, max = 16

99 (63.46)

34 (21.79)

41 (26.28)

114 (73.08)

101 (64.74)

24 (15.38)

18 (11.54)

126 (80.77)

9 (5.77)

147 (94.23)

91 (58.33)

61 (39.10)

18 (11.54)

138 (88.46)

45 (28.85)

108 (69.23)

อภิ ปรายผล
จากการวิจยั พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดสังคมในชุมชน ที่เป็ นสมาชิกโครงการ 30,000 เตียง เขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชปี 2559 จานวน 156 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลีย่ 71.29 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อยู่ร่วมกับสามี
หรือภรรยา และพบว่าสถานะสุขภาพของผูส้ งู อายุป่วยเป็ นโรคประจาตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง และเป็ นโรคเบาหวาน ผูส้ งู อายุสว่ น
ใหญ่จะมีอาการเจ็บป่ วยในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสูงสุด รองลงมาคือระบบเมตาบอลิซมึ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงการป่ วยเป็ นโรคเรือ้ รัง
ในผู้สูงอายุ อันเนื่องมาจากวัยสูงอายุเป็ นวัยที่มกี ารเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกายไปในทางที่เสื่อม ทาให้เสีย่ งต่อการเกิดโรค
โดยเฉพาะโรคเรือ้ รัง โดยสอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทยประจาปี 2559 พบว่า โรคทีม่ กั พบบ่อยในผูส้ งู อายุ 3 อันดับ
แรกได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และข้ออักเสบ/ข้อเสื่อม ซึ่งปั ญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในปั จจุบนั อาจมาจากการ
รับประทานอาการสาเร็จรูปทีม่ กี ารปรุงแต่งรสชาติอาหาร มีการใช้สารเสริมรสทีม่ ปี ริมาณโซเดียมมาก ประกอบกับการเปลีย่ นแปลง
จากสภาพร่างกายของความสูงอายุทาการรับรสเปลีย่ นไป รสอร่อยจะต้องมีรสชาติเข้มหรือรสจัด ส่งผลให้เพิม่ การทางานของไต
ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยด้านสวัสดิการและการเข้าถึงบริการกายภาพบาบัดของผูส้ งู อายุ พบว่าผูส้ งู อายุในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้
ประกอบอาชีพ มีแหล่งทีม่ าของรายได้จากหน่ วยงานรัฐ (เบีย้ ยังชีพ) โดยรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของผูส้ งู อายุอยู่ท่ี 600-5,000 บาท และ
สิทธิการรักษาเป็ นบัตรทอง ส่วนการเข้าถึงบริการกายภาพบาบัด ผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู้จกั บริการกายภาพบาบัด แต่มคี วามเข้าใจว่า
กายภาพบาบัดคือ การออกกาลังกาย และเคยได้รบั บริการกายภาพบาบัดเพียง 29 คน ที่ในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งความบ่อยในการรับ
บริการจะอยู่ท่ี 2-4 ครัง้ และนอกจากบริการกายภาพบาบัด ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างยังเคยใช้การรักษาอย่างอื่น เพื่อบรรเทาอ าการ
เจ็บป่ วยคือ รับประทานยา ซึง่ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผูส้ งู อายุในชุมชนเขตเมืองรูจ้ กั บริการกายภาพบาบัดน้อย ประกอบกับ
ผูส้ งู อายุไม่มกี ารประกอบอาชีพเป็ นหลัก ทาให้มรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนน้อย และในทางเดียวกันผูส้ งู อายุยงั ไม่รจู้ กั บทบาทของบริการ
กายภาพบาบัดอย่างแท้จริง ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่จงึ เลือกเข้ารับรักษาโดยการใช้ยาแทน เนื่องจากอาจคานึงถึงปั จจัยต้นทุนการเดินทางไป
รับการบริการกายภาพบาบัด สอดคล้องกับการศึกษาของทัดดาว คายอดใจ (2556) เรื่องปั จจัยที่มีผลต่ อการเข้ารับบริการทาง
การแพทย์ของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐบาล อาเภอเมือง จังหวดเชียงใหม่ พบว่าผู้สูงอายุให้ความสาคัญกับค่าใช้จ่าย ในการ
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เดินทางและค่ารักษาพยาบาลมากทีส่ ุด โดยเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.67 และ 4.73 รองลงมาคือค่าใช้จ่ ายสาหรับแพทย์และค่าใช้จ่ายการส่งเสริม
สุขภาพและการป้ องกันการเกิดโรค และจากการศึกษาของชมพูนุช สุจริตจันทร์ (2545) เรื่องปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการสุขภาพของประชาชนในเขตตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริก ารสุขภาพ
ประกอบด้วย รายได้ของครอบครัว สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ค่าใช้ในการรักษาพยาบาล และความจาเป็ นต่อบริการสุขภาพ
ความต้องการบริการกายภาพบาบัดของผูส้ งู อายุในชุมชนทัง้ 3 ด้าน 1.ด้านการรักษา ฟื้ นฟู ส่งเสริมและป้ องกัน โดยผูส้ งู อายุใน
ชุมชนมีความต้องการบริการตามลักษณะความเจ็บป่ วย มีความต้องการการจัดบริการเชิงรุกในชุมชนและการจัดบริการเชิงรับในชุมชน
ภาพรวมระดับปานกลาง 2.ด้านบุคคลากรทีใ่ ห้บริการ มีความต้องการด้านบุคลาการทางการแพทย์ทใ่ี ห้บริการเชิงรุกในระดับมาก ซึง่
สะท้อนถึงภาวะสุขภาพทีย่ งั สามารถช่วยเหลือตนเองได้ของผู้สงู อายุกลุ่มติดบ้านและสังคมทีถ่ งึ แม้จะมีการแสดงออกถึงสุขภาพทาง
กายทีด่ ี แต่กย็ งั ต้องการบริการเชิงรุกจากบุคลากรทางการแพทย์และกายภาพบาบัดทีม่ มี าตรฐานเชิงวิชาชีพ และ 3.ด้านข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การบริการนัน้ การทีผ่ ู้สูงอายุมคี วามต้องการด้านข้อมูลการให้บริการและด้านการจัดบริการในระดับมากสอดคล้องกับความต้องการ
บริการเชิงรุกเช่นเดียวกัน ซึง่ ประเด็นดังกล่าวสะท้อนถึงความต้องการทีแ่ สดงออกทีก่ ลุ่มผูส้ งู อายุยงั ไม่ได้รบั การตอบสนอง หน่ วยงาน
สุขภาพและชุมชนที่เกี่ยวจาเป็ นต้องนาข้อมูลส่วนดังกล่าวมาวางแผนการจัดบริการเชิงรุกใ นส่วนของงานกายภาพบาบัดเพื่อให้
ตอบสนองต่อความจาเป็ นดังกล่าวได้ ความต้องการบริการกายภาพบาบัดด้านประเภทการให้บริการกายภาพบาบัดในภาพรวม พบว่า
ผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่มคี วามต้องการประเภทการบาบัดอาการทางระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อ รองลงมามีความต้องการ
ประเภทการบาบัดอาการทางระบบประสาท ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของทัดดาว คายอดใจ (2556) ซึ่งพบว่า
ผู้สูงอายุให้ความสาคัญกับด้านบุคลากร ด้านระบบการให้บริการ และด้านสถานที่ ต่อการให้บริการกายภาพบาบัด สาคัญมากที่สุด
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ สุวารี ภู่ระหงษ์ (2551) ทีก่ ล่าวว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแผนกกายภาพบาบัดของ
ผูป้ ่ วยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 1.ด้านกระบวนการให้บริการ คือ มีแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขาความปลอดภัยใน
การรักษาพยาบาล มีบริการทีต่ รงตามความต้องการ โรงพยาบาลมีอุปกรณ์การแพทย์ทท่ี นั สมัย คุณภาพได้มาตรฐานและสถานที่มี
ขนาดกว้างขวาง 2. ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ คือ เจ้าหน้าทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับงานในหน้าทีเ่ ป็ นอย่างดี มีความเชื่อมันในความสามารถ
่
ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าทีม่ คี วามรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ เจ้าหน้าทีส่ ามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบตั งิ านได้เป็ นอย่างดี
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาความต้องการบริการกายภาพบาบัดของผูส้ งู อายุในชุมชน เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบว่าความต้องการบริการกายภาพบาบัดของผูส้ งู อายุ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการรักษา ฟื้ นฟู ส่งเสริมและป้ องกันภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง 2.ด้านข้อมูลทีไ่ ด้จากการบริการระดับมาก และ3.ด้านบุคลากรทีใ่ ห้บริการระดับมาก ส่วนความต้องการบริการ
กายภาพบาบัดด้านประเภทการให้บริการกายภาพบาบัดในภาพรวม พบว่ าผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่มคี วามต้องการประเภทการ
บาบัดอาการทางระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อมากทีส่ ดุ
ดัง้ นัน้ ผูบ้ ริหารและบุคลากรทางการแพทย์ในองค์กรควรมีการประชาสัมพันธ์ บทบาท/หน้าทีข่ องนักกายภาพบาบัดในงานบริการ
สุขภาพเชิงรุกมากขึน้ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มคี วามเข้าใจในงานกายภาพบาบัดทีแ่ ท้จริง จึงต้องควรเร่งทาความเข้าใจ เพื่อให้
ประชาชนรูจ้ กั งานกายภาพบาบัดมากขึน้ ควรให้ความสาคัญถึงความต้องการบริการสุขภาพของผูส้ งู อายุในชุมชน เพื่อตอบสนองตาม
ความต้องการทีแ่ ท้จริง เพื่อให้ผสู้ งู อายุมสี ุขภาพดี ลดภาวะพึง่ พิงในอนาคตและสามารถประกอบกิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเองต่อไป
เพื่อดาเนินตามนโยบายการสาธารณสุขของประเทศ ให้ความสาคัญกับการมองสุขภาพอย่างเป็ นองค์รวมทัง้ ทางด้านกาย ใจ สังคม
และปั ญญา เน้นให้ประชาชนรูจ้ กั ดูแลสุขภาพด้วยตนเองและดูแลกันเอง เน้น “การสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ” เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการสร้าง “ชุมชนสุขภาพ” ในชุมชนของตน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมทันตสุขศึกษาประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาถูกคานวณโดยสูตรการคานวณค่า
อิทธิพล (Effect Size) เป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 30 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ
แบบประเมินจากดัชนีคราบจุลนิ ทรียท์ ผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณาและสถิตเิ ชิงวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลของ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และการรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์) ด้วย
สถิติ Pair t-test และ Independent t-test ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ภายในกลุ่มทดลองก่อนการทดลองและหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลีย่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และ
การรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก (M = 2.19 , S.D. = .287 และ M = 2.16, S.D. = .277 ต่ ากว่าหลังการ
ทดลอง M = 2.34, S.D. = .223 และ M = 2.41, S.D. = .216) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความคาดหวังในผลลัพธ์พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value = <0.05
ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการป้ องกันโรคในช่องปาก
ความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบตั ติ วั เพื่อป้ องกันโรคในช่องปาก และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก มากกว่าก่อนการทดลอง
และมากกว่ากลุ่มควบคุม ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
คาสาคัญ/ Keywords:
ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง โปรแกรมทันตสุขศึกษา นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
แหล่งทุน / Source of research funding
ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
EC No. (ถ้ามี)
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
บทนา/ Introduction
โรคในช่องปากเป็ นปั ญหาทางทันตสุขภาพและปั ญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญ จากการเฝ้ าระวังโรคในช่องปากของ องค์กรอนามัย
โลกในปี 1980 พบเด็กอายุ 12 ปี มีค่าเฉลีย่ ฟั นผุถอนอุด (DMFT) 3 ซีต่ ่อคน ร้อยละ 51 จาก 107 ประเทศ และในปี 2000 พบร้อยละ
32 จาก 184 ประเทศ พบมากทีส่ ุดในทวีปอเมริกา แต่คาดว่าอุบตั กิ ารณ์ของโรคฟั นผุจะมีความชุกสูงขึน้ ในกลุ่มประเทศทีก่ าลังพัฒนา
เนื่องจากมีปริมาณการบริโภคน้ าตาลทีเ่ พิม่ ขึ้น และข้อจากัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก (World Health organization, 2004)
ซึง่ โรคดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและคุณภาพชีวติ เช่น อาการปวดฟั นทาให้นอนไม่หลับ เคีย้ วอาหารไม่ได้ ส่งผลให้ได้รบั
สารอาหารไม่เพียงพอ เจริญเติบโตช้า ร่างกายอ่อนแอ ในเด็กทีม่ ีฟันน้ านมผุหลายซีจ่ ะส่งผลให้การเจริญเติบโตของเด็กต่ ากว่าเกณฑ์
และจะส่งผลต่อการเรียนรูใ้ นระยะยาว (สุณี วงศ์คงคาเทพ, อลิสา ศิรเิ วชสุนทร, อิสระพงศ์ เพลิดเพลิน และนรินทิพย์ ชัยพรมเขียว,
2550) โรคฟั นผุและโรคเหงือกอักเสบยังเป็ นสาเหตุให้สญ
ู เสียฟั นก่อนวัยอันควรส่งผลต่อบุคลิกภาพในอนาคต เป็ นแหล่งของการติด
เชือ้ ในช่องปากทีอ่ าจแพร่เข้าสูอ่ วัยวะอื่นๆ ทาให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ได้ในทีส่ ดุ (Kataria et al., 2015) ปั จจัยทีท่ าให้เกิดปั ญหาสุขภาพ
ในช่องปากของกลุ่มเด็กวัยเรียนมีหลายปั จจัย ได้แก่ ความถี่ในการแปรงฟั นและความถี่ในการรับ ประทานอาหารว่างต่อวันมีความ
สัมพันธ์กบั ปั ญหาฟั นผุของเด็กนักเรียน (วราภร คุปติศาสตร์ , 2556) อีกทัง้ อาหารว่างประเภท ขนมพองกรอบ น้ าอัดลม ลูกอม
น้าหวาน มีความสัมพันธ์กบั การเกิดฟั นผุของเด็กนักเรียน (สุธา เจียรมณโชติชยั , วราภรณ์ จิระพงษา และปิ ยะดา ประเสริฐสม, 2551)
โดยเฉพาะน้าอัดลม (ธิดารัตน์ ตัง้ กิตติเกษม และวัชรพงศ์ หอมวุฒวิ งศ์, 2553) การเข้าถึงแหล่งขายอาหารทีเ่ อือ้ ต่อการเกิดโรคในช่อง
ปาก และทัศนคติของเด็กก็มผี ลอย่างยิง่ ต่อความสัมพันธ์ของการเกิดโรคฟั นผุ (ทวีชยั สายทอง, เบญจา มุกตพันธ์ และพงษ์เดช สาร
การ, 2551) รายงานการสารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติทท่ี าการสารวจทุก 5 ปี พ.ศ. 2555 พบว่า ในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปี มีฟันแท้ผุ
ร้อยละ 52.3 และสภาวะเหงือกอักเสบร้อยละ 50.3 ซึง่ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช สารวจ
สภาวะทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจานวนนักเรียน จานวน 1,847 คน ในปี
การศึกษา 1/2558 พบว่า มีนกั เรียนทีม่ ปี ั ญหาฟั นแท้ผุ จานวน 788 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.50 และมีปัญหาเหงือกอักเสบ 1,352 คน คิด
เป็ นร้อยละ 73.19 (โรงพยาบาลนาบอน, 2558) เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราฟั นผุและเหงือกอักเสบระดับประเทศพบว่า โรงเรียนชุมชน
บ้านนาวามีสดั ส่วนของโรคในช่องปากสูงกว่าระดับประเทศ ซึง่ ย่อมส่งผลต่อสภาวะทันตสุขภาพของนักเรียน และมีผลกระทบในด้าน
ต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สาเหตุของการเกิดโรคพบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการแปรงฟั นของนักเรีย นไม่ถูกต้อง การ
บริโภคอาหารหรือขนมทีห่ าซือ้ ได้ง่าย เช่น น้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ ซึง่ เป็ นขนมทีบ่ รรจุขายเป็ นอีกพฤติกรรมหนึ่งทีท่ าให้เกิดภาวะ
เสีย่ งต่อการเกิดโรคฟั นผุ เนื่องจากขนมเหล่านี้มกั มีแป้ งและน้าตาลเป็ นส่วนประกอบ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2555)
ผูศ้ กึ ษาวิจยั ได้เห็นถึงความสาคัญของโรคในช่องปากของเด็กในวัยเรียนประกอบกับการศึกษาทฤษฎีการรับรู้ ความสามารถของ
ตนเอง (self-efficacy) ของ Bandura (1997) ทีก่ ล่าว ไว้ว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเองมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ การที่
มนุ ษย์มีความรู้และความสามารถอาจไม่ช่ว ยให้ประสบความสาเร็จได้ หากบุคคลนัน้ ไม่มีความเชื่อว่าตนเองจะใช้ความรู้ หรือมี
ความสามารถที่จะกระทาพฤติกรรมในสถานการณ์ ต่างๆ ได้ โดยจะมีการจัดโปรแกรมสุขศึกษาประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการรับ รู้
ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีการรับรูค้ วามสามารถในตนเองทีจ่ ะป้ องกันโรค และมีความคาดหวังใน
ผลลัพธ์การมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพในช่องปากที่ดี ได้ จนกระทังนั
่ กเรียนมีพฤติกรรมและสามารถปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดีในการดูแล
สุขภาพในช่องปาก และคาดหวังว่าปั ญหาโรคช่องปากของนักเรียนจะลดลงในอนาคตได้
วิ ธีการวิจยั / Research methodology
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ น การวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง
(The Two Group pretest and posttest design)
ประชากร คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ในเขตอาเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จานวน 302 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา และโรงเรียนวัดจันดี อาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกคานวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคานวณจากค่าอิทธิพล (Effect Size) ประมาณค่าของขนาดอิทธิพลจากค่าเฉลีย่ 2 กลุ่มและคานวณขนาดของ
กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย
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กลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Glass 1976 (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลอง (โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา) จานวน
30 คน และกลุ่มควบคุม (โรงเรียนวัดจันดี) จานวน 30 คน ผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์คดั เข้า (Inclusion criteria) ประกอบด้วย อยู่ในโรงเรียน
ในเขตรับผิดชอบของกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลนาบอน และพบปั ญหาโรคในช่องปากเกินเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ เป็ นนักเรียนทีม่ คี วาม
เสีย่ งต่อการเกิดโรคในช่องปาก โดยประเมินจากดัชนีคราบจุลนิ ทรียจ์ ากการย้อมสีฟัน ไม่มปี ั ญหาสุขภาพช่องปากทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั
การรักษาอย่างเร่งด่วน สุขภาพร่างกายปกติ ไม่มโี รคประจาตัว
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั ประกอบด้วย 2 ชนิด
1. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ประกอบด้ว ยแบบสอบถามข้อ มูล ทัว่ ไป เป็ น แบบ check list จ านวน 10 ข้อ
แบบสอบถามการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก จานวน 2 ด้าน (การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธ์) เป็ นแบบสอบถามเป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
จาก 3 ตัวเลือก ด้านละ 10 ข้อ และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก ใช้อตั ราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 3 ระดับ จานวน 10 ข้อ
2. เครื่องมือการทดลอง ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมทันตสุขภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทันตสุขภาพ
เด็กนักเรียน และแบบบันทึกการตรวจสภาวะอนามัยช่องปาก (ตรวจโดยทันตบุคลากร) โดยการตรวจคราบจุลิ นทรียบ์ นตัว
ฟั น โดยใช้เกณฑ์และการแปลผลคะแนนจาก ดัชนีคราบจุลนิ ทรีย์ Quigley Hein Index modified (Turesky, S., Gilmore, N.
D., & Glickman, I. 1970) คู่มอื การดูแลสุขภาพช่องปากสาหรับนักเรียน แผ่นพับความรูส้ ขุ ภาพช่องปาก และโมเดลฟั นผุ
วิ ธีการทดลอง ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลอง ดังนี้
สัปดาห์ท่ี 1 ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลก่อนการทดลองด้วยแบบสอบถาม สร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูว้ จิ ยั กลุ่มทดลองและผูป้ กครอง
ด้วยการแนะนาตัวและสร้างความคุน้ เคยกันภายในกลุ่ม ใช้กจิ กรรมนันทนาการ กิจกรรมการให้ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับสุขภาพช่องปาก
และปั จจัยเสีย่ งทีท่ าให้เกิดโรคในช่องปาก
สัปดาห์ท่ี 2 กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในความสามารถของตนเองในการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรคในช่องปาก มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ในการปฏิบตั ติ วั เพื่อป้ องกันโรคในช่องปาก โดยการเล่าประสบการณ์การ
เกิดโรค และให้นกั เรียนฝึกแปรงฟั น และประเมินการแปรงฟั นด้วยการย้อมสีฟัน
สัป ดาห์ท่ี 3 กิจ กรรมการสร้า งความคาดหวัง ในประสิท ธิผ ลของผลลัพ ธ์ข องการปฏิบ ัติตัว เพื่อ ป้ อ งกัน โรคในช่ อ งปาก มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันโรคในช่องปาก โดยการแสดงบทบาทสมมุติ
นาเสนอการดูแลช่องปากทีถ่ ูกต้อง และผลเสียของการเกิดโรคในช่องปาก
สัปดาห์ท่ี 4-5 ติดตามการปฏิบตั ติ วั ในการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนในโรงเรียน และกระตุน้ การปฏิบตั ใิ ห้นักเรียนปฏิบตั ิ
ตัวในการดูแลสุขภาพช่องปากได้ถูกต้อง
สัปดาห์ท่ี 6 ถึงสัปดาห์ท่ี 9 ติดตามประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั ในการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน
สัปดาห์ท่ี 10 ทบทวนความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก พฤติกรรมการดูแลดูแลสุขภาพช่องปากและการแปรงฟั นที่ถูกวิธี
สรุปผลการเรียนรูแ้ ละประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากโปรแกรมและกระตุน้ ให้ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่อไป
กลุ่มควบคุม ไม่ได้จดั กิจกรรมตามโปรแกรมมีเพียงการสอนให้ความรูเ้ รื่องการดูแลสุขภาพช่องปากตามปกติ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งแบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก (การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และความคาดหวัง
ในผลลัพธ์) ก่อนและหลังการทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย Paired t-test และ Independent t-test
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ผลการวิ จยั / Results
ข้อมูลทัวไป
่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองเพศหญิงจานวน 16 คน เพศชาย 14 คน ส่วนกลุ่มควบคุมทัง้ เพศหญิงและเพศ
ชายมีจานวนเท่ากัน คือ 15 คน นักเรียนทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีอายุใกล้เคียงกัน (M= 11.06 ,S.D.= .253 และ M= 11.06
,S.D.= .253 ตามลาดับ) ในกลุ่มทดลองผูป้ กครองทีม่ บี ทบาทในการดูแลนักเรียนโดยตรงอยู่ในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น (ร้อยละ 76.77) ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 43.33) ประกอบอาชีพทาสวน (ร้อยละ 40) มีรายได้เฉลีย่ น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 43.33)
พบว่านักเรียนได้เงินเป็ นค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเฉลีย่ วันละ 49.16 (S.D.=21.49) บาท มีพฤติกรรมบริโภคอาหารว่างระหว่างมือ้ อาหาร
เฉลีย่ 2.80 (M = S.D.= 1.47) ครัง้ และบริโภคเครื่องดื่มรสหวานเฉลีย่ 1.60 (S.D.= .894) ครัง้ ในกลุ่มควบคุมผูป้ กครองทีม่ บี ทบาทใน
การดูแลนักเรียนโดยตรงอยู่ในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น (ร้อยละ 80) ระดับการศึกษามัธยมศึกษา (ร้อยละ 33.33) ประกอบอาชีพทาสวน (ร้อย
ละ 46.67) มีรายได้เฉลีย่ น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 60) นักเรียนได้เงินมาโรงเรียนเฉลีย่ วันละ 53.33 (S.D.=21.708) บาท
บริโภคอาหารว่างระหว่างมือ้ อาหารเฉลีย่ 2.17 (S.D.= .648) ครัง้ และบริโภคเครื่องดื่มรสหวานเฉลีย่ 1.53 (S.D.= 1.106) ครัง้
ข้อมูลสุขภาพ จากการสารวจสุขภาพช่องปากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มปี ั ญหาสุขภาพช่องปากอยู่ใน
ระดับต้องรักษาเร่งด่วน (ระดับ 7) รองลงมาคือเหงือกอักเสบ (ระดับ 1) (ร้อยละ 48.3 และร้อยละ 36.7 ตามลาดับ) ซึง่ พบเพศหญิงมี
ระดับสุขภาพช่องปากทีร่ ุนแรงกว่าเพศชาย ซึง่ ในกลุ่มทดลองพบนักเรียนมีปัญหาสุขภาพช่องปากทีต่ ้องรักษาเร่งด่วน (ระดับ 7) สูง
ทีส่ ดุ เช่นเดียวกับกลุ่มควบคุม (ร้อยละ 40 และ ร้อยละ 46.7 ตามลาดับ)
การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และการรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์) ต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม
จากการวิจยั พบว่าภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (หลังการทดลอง M
= 2.34, S.D =.223 สูงกว่าก่อนการทดลอง M = 2.19, S.D. = .287) และคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความคาดหวังในผลลัพธ์ (หลังการ
ทดลอง M = 2.41, S.D =.216 สูงกว่าก่อนการทดลอง M = 2.16, S.D. = .277) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองและความคาดหวังในผลลัพธ์พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value = 0.008 และ p-value = 0.000 ส่วนใน
กลุ่มควบคุม พบว่า คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเอง (หลังการทดลอง M=2.17, S.D.=0.253 และก่อนการทดลอง
M=2.13, S.D.=0.211) คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความคาดหวังในผลลัพธ์ (หลังการทดลอง M=2.17, S.D.=0.253 และก่อนการทดลอง
M=2.13, S.D.=0.211) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธ์พบว่าไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value = .457และ p-value = .643
จากการวิจยั พบว่าภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก (หลังการทดลอง
M = 2.34, S.D =.223 สูงกว่าก่อนการทดลอง M = 2.19, S.D. = .287) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value = 0.008 ส่วนในกลุ่มควบคุม พบว่าคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก (หลังการทดลอง M=2.17, S.D.=0.253 และก่อนการทดลอง M=2.13, S.D.=0.211) ไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value = 0.358
จากการวิจยั พบว่าภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของสภาวะอนามัยช่องปากโดยการวัดดัชนีคราบ
จุลนิ ทรีย์ดขี น้ึ (หลังการทดลอง M = 1.80, S.D =.516 ต่ ากว่าก่อนการทดลอง M = 3.98, S.D. = .601) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่
ของสภาวะอนามัยช่องปากโดยการวัดดัชนีคราบจุลนิ ทรียด์ ขี น้ึ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value = 0.000ส่วนใน
กลุ่มควบคุม พบว่าคะแนนเฉลีย่ ของสภาวะอนามัยช่องปากโดยการวัดดัชนีคราบจุลนิ ทรีย์ (หลังการทดลอง M=2.17, S.D.=0.253 และ
ก่อนการทดลอง M=2.13, S.D.=0.211) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของสภาวะอนามัยช่องปากโดยการวัดดัชนีคราบจุลนิ ทรีย์ พบว่า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value = 0.358 แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลีย่ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธ์) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก และสภาวะอนามัยช่องปาก โดยการวัดดัชนีคราบจุลนิ ทรีย์
ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง
n
M
SD.
t
df.
p-value
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
-2.828
29
.008
กลุ่มทดลอง (N=30)
ก่อนการทดลอง
30
2.19
.287
หลังการทดลอง
30
2.34
.223
-0.753
29
.457
กลุ่มควบคุม (N=30)
ก่อนการทดลอง
30
2.13
.211
หลังการทดลอง
30
2.17
.253
ความคาดหวังในผลลัพธ์
-4.502
29
.000
กลุ่มทดลอง (N=30)
ก่อนการทดลอง
30
2.16
.227
หลังการทดลอง
30
2.41
.216
-0.469
29
.643
กลุ่มควบคุม (N=30)
ก่อนการทดลอง
30
2.05
.303
หลังการทดลอง
30
2.08
.298
พฤติ กรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
-7.601
29
.000
กลุ่มทดลอง (N=30)
ก่อนการทดลอง
30
2.12
.219
หลังการทดลอง
30
2.53
.233
-1.533
29
.136
กลุ่มควบคุม (N=30)
ก่อนการทดลอง
30
2.18
.256
หลังการทดลอง
30
2.24
.248
ดัชนี คราบจุลินทรีย์
1.89
29
.000
กลุ่มทดลอง (N=30)
ก่อนการทดลอง
30
3.98
.601
หลังการทดลอง
30
1.80
.516
3.12
29
0.36
กลุ่มควบคุม (N=30)
ก่อนการทดลอง
30
4.04
.456
หลังการทดลอง
30
3.61
.664
* p < 0.05
การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธ์) ต่ อการดูแลสุขภาพช่ องปาก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการ
ทดลอง
จากการวิจยั พบว่าระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการเข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนเฉลีย่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
(กลุ่มทดลอง M = 2.34, S.D =.223 สูงกว่ากลุ่มควบคุม M = 2.19, S.D. = .287) และคะแนนเฉลีย่ การรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์
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(กลุ่มทดลอง M = 2.41, S.D =.216 สูงกว่ากลุ่มควบคุม M = 2.16, S.D. = .277) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value = 0.000 มีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก (กลุ่มทดลอง M = 2.41,
S.D =.216 สูงกว่ากลุ่มควบคุม M = 2.16, S.D. = .277) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี pvalue = 0.000 และมีคะแนนเฉลี่ยของสภาวะอนามัยช่องปากโดยการวัดดัชนีคราบจุลินทรีย์ ดขี ้นึ (กลุ่มทดลอง M= 74.10, S.D.=
4.262 สูงกว่ากลุ่มควบคุม = 57.43, S.D.= 9.179) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่ี p-value = 0.000 แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลีย่ ความคาดหวังในผลลัพธ์และพฤติกรรมการดูแลเท้า ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม หลังการทดลอง
n
M
SD.
t
df.
p-value
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
60
2.26
.252
2.807
58
.007
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
30
2.34
.223
-2.858
29
.008
กลุ่มควบคุม
30
2.17
.253
-0.753
29
.457
ความคาดหวังในผลลัพธ์
60
2.39
.278
4.906
58
หลังการทดลอง
.000
กลุ่มทดลอง
30
2.41
.216
-4.502
29
.000
กลุ่มควบคุม
30
2.08
.298
-0.469
29
.643
พฤติ กรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
60
2.39
.278
4.551
58
.000
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
30
2.53
.233
-7.601
29
.000
กลุ่มควบคุม
30
2.24
.248
-1.533
29
.136
ดัชนี คราบจุลินทรีย์
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
* p < 0.05

60
30
30

1.807
1.80
3.61

.516
.516
.664

-11.774
1.89
3.12

58
29
29

.000
.000
.036

อภิ ปรายผล/ Discussions
จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และ
คาดหวังในผลลัพธ์) ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลีย่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองหลังการเข้าร่วมกิจกรรม (M = 2.34, S.D
=.223) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (M = 2.19, S.D. = .287) และคะแนนเฉลีย่ ความคาดหวังในผลลัพธ์หลังเข้าร่วมกิจกรรม (M =
2.41, S.D =.216) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (M = 2.16, S.D. = .277) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองและความคาดหวังในผลลัพธ์ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี p-value = 0.008 และ p-value = 0.000 ทัง้ นี้สบื
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรูเ้ รื่อ งการดูแลสุขภาพช่องปาก การแปรงฟั นทีถ่ ูกวิธี อภิปรายกลุ่มถึงวิธกี ารดูแลสุขภาพ
ช่องปากเพื่อป้ องกันโรควนช่องปาก ทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจการการดูแลช่องปากตัวเองได้อย่างถูกต้อง อีกทัง้ กิจกรรมบทบาท
สมมติทช่ี ่วยกระตุน้ ให้เด็กสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้มานาเสนอและเป็ นตัวแทนในการส่งเสริมทัตสุขภาพแก่เพื่อนๆ ในโรงเรียนได้
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ส่วนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลช่องปาก พบว่า มีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากหลังเข้าร่วมกิจกรรม
(M = 2.34, S.D =.223) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (M = 2.19, S.D. = .287) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพช่องปาก พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี p-value = 0.008 และพบว่าคะแนนเฉลี่ยดัชนีคราบจุลนิ ทรีย์หลังเข้า
ร่วมกิจกรรม (M = 1.80, S.D =.516) ต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม(M = 3.98, S.D. = .601) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การวัดดัชนี
คราบจุลนิ ทรีย์ พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี p-value = 0.000 เนื่องจากบุคคลจะเชื่อว่าหากตนเองสามารถทีจ่ ะทาได้
หากได้รบั การฝึกและพัฒนาให้มที กั ษะเพียงพอ บุคคลก็จะสามารถประสบความสาเร็จในความคาดหวังนัน้ ๆได้ ซึง่ ในกิจกรรมผูว้ จิ ยั จัด
โปรแกรมการสาธิตวิธกี ารแปรงฟั นให้ถูกวิธี และฝึกแปรงฟั น และประเมินการแปรงฟั นด้วยการย้อมสีฟัน กิจกรรมเหล่านี้สามารถสร้าง
สมรรถนะให้กบั นักเรียนจนเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมให้ยงยื
ั ่ นได้ เพราะทาให้เกิดความร่วมมือ เกิดความต้องการและความตัง้ ใจที่
จะปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ทาให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมรูส้ กึ ถึงความเป็ นไปได้และทาได้ดว้ ยตนเอง และผลจากการจัดกิจกรรมผูเ้ ข้าร่วมโปแก
รมสามารถกาหนดแนวทางในการลด ละพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดโรคยังเป็ นผลให้มที กั ษะการปฏิบตั ติ วั ทีด่ ขี น้ึ จากการเรียนรู้ ดว้ ย
การกระทาด้วยตนเอง
สรุปผลและข้อเสนอแนะ/ Conclusion and Recommendations
1. ควรนาโปรแกรมทันตสุขศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก ไปใช้กบั กลุ่ม
อื่นๆ
2. ควรมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ ในงานสาธารณสุข
กิ ตติ กรรมประกาศ/ Acknowledgement
งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ของผู้ทรงคุณวุฒทิ ุกท่าน ผู้อานวยการโรง ครู และนักเรียนโรงเรียน
ชุ ม ชนบ้านนาวา และโรงเรีย นวัด จันดี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนาบอน สาธารณสุขอ าเภอ และเจ้า หน้ า ที่ก ลุ่มงานทันตกรรม
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลนาบอน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาบอน ที่อานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามจนกระทังงานวิ
่
จยั นี้สาเร็จ
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การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพืน้ ที่สาธารณะโดยชุมชนเขตภาษี เจริญ กรุงเทพมหานคร
*เพ็ญรุง่ นวลแจ่ม,ธารทิ พย์ จิรกัญจนะ,และนฤมล อังศิ ริศกั ดิ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
rungnu@hotmail.com

บทคัดย่อ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในปั จจุบนั พบปั ญหาเรื่องการไม่สามารถการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานถึง 6 เดือนเนื่องจากมารดาต้อง
ออกทางานนอกบ้าน หรือมีกจิ กรรมนอกบ้านเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ การศึกษาเชิงปฏิบตั กิ ารนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษา(1)รูปแบบการ
ส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ใน 4 กลุ่มเป้ าหมาย (2)ศึกษากระบวนการเสริมพลังอานาจและการมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ในพืน้ ทีส่ าธารณะของชุมชนในเขตภาษีเจริญ (3)พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยการมีส่วนร่วมใน
พืน้ ทีส่ าธารณะของชุมชนในเขตภาษีเจริญ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 โดยเก็บข้อมูลประชากรในเขตภาษี
เจริญและแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 4 กลุ่มคือกลุ่ม หญิงตัง้ ครรภ์ หญิงหลังคลอด นักเรียนนักศึกษา และครอบครัว โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากความต้อ งการการมีส่ว นร่ ว มของตัว แทนคนในชุ ม ชน และเก็บ ข้อ มูลโดยใช้แ บบสอบถามวิเ คราะห์ข้อ มูลโดยใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่รอ้ ยละค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการทากลุ่ม(focus group)
และการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) พร้อมทัง้ ใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมทัง้ ในส่วนของชุมชนและภาคีทเ่ี กีย่ วข้องในการรณรงค์
สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้เกิดในชุมชนเขตภาษีเจริญ
ผลการศึกษาพบว่า
1.การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน 4 กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มหญิ งหลังคลอดกับการเลีย้ งบุตรคนที่ 1 ด้วยนมแม่นานทีส่ ดุ ได้แค่ระยะ 3เดือน ร้อยละ 15.8 การแสดงความต้องการมี
ส่วนร่วมในการเปิ ดพืน้ ทีส่ าธารณะเพื่อแม่ให้นมลูก กลุ่ม นี้สนใจนาเรื่องเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เข้าประชุม ร้อยละ83.3 กลุ่มหญิ งตัง้ ครรภ์
กับการเลีย้ งบุตรคนที่ 1 ด้วยนมแม่และการเลีย้ งบุตรคนที่ 1 ด้วยนมผสมบุตร อายุเฉลีย่ ในทุกระดับตัง้ แต่ 1–7 เดือน ทีร่ อ้ ยละ 16.7 ใน
การเลี้ยงบุตรคนที่ 2 ด้วยนมแม่พบว่าเลี้ยงได้นาน 3 เดือนมากทีส่ ุดทีร่ ้อยละ 50 การแสดงความต้องการมีส่วนร่วมในการเปิ ดพืน้ ที่
สาธารณะเพื่อแม่ให้นมลูก กลุ่มนี้สนใจประชาสัมพันธ์เสียงตามสายความสาคัญในเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เป็ นร้อยละ 83.3 กลุ่มนักเรียน/
นักศึกษา พบว่าไม่เคยช่วยแม่เลีย้ งน้องด้วยนมแม่มากทีส่ ุด ร้อยละ 76.1 ในคนทีเ่ คยช่วยแม่เลีย้ งน้องปั จจุบนั น้องอายุสงู สุดคือ 9 ปี
มากทีส่ ดุ ที่ ร้อยละ 43 การแสดงความต้องการการมีสว่ นร่วมในการเปิ ดพืน้ ทีส่ าธารณะ เพื่อแม่ให้นมลูกพบว่าสนใจประเด็นมากทีส่ ดุ ใน
เรื่องประชาสัมพันธ์เสียงตามสายความสาคัญในเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 52.2 กลุ่มครอบครัวเห็นด้วยกับเรื่องการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่จานวนมากทีส่ ุด ร้อยละ87การแสดงความต้องการมีส่วนร่วมในการเปิ ดพืน้ ทีส่ าธารณะ เพื่อแม่ให้นมลูก พบว่าสนใจประเด็นคนใน
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้แม่เลีย้ งลูกเมื่อออกจากบ้านส่วนมากทีส่ ุดในเรื่องการนาเรื่องเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เข้าประชุม
ร้อยละ52.8
2.ผลการศึกษาผลการมีส่วนร่วมและกระบวนการเสริมพลังอานาจ
ในการส่ง เสริมการเลี้ย งลูกด้วยนมแม่ในพื้น ที่สาธารณะของชุมชนในเขตภาษีเ จริญ ในกระบวนการมีส่วนร่ว มโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมตัง้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล ผลของการมีส่วนร่วมเกิดการสร้างทีมอานวยการ ทีมทางาน
และทีมนมแม่เพื่อลูก และเกิดทีมจิตอาสานมแม่เพื่อลูกใน 4 ชุมชน มีการประชุมต่อเนื่อง ลงพืน้ ในพืน้ ที่ 4 ชุมชน ให้ความรู้ หาต้นแบบ
จัดทีมเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชนและระหว่างชุมชน จัดเวทีเสริมพลังอานาจในพืน้ ทีด่ ว้ ยการรณรงค์ปลุกกระแสการเปิ ดพืน้ ทีเ่ พื่อแม่ให้
นมลูกผลการจัดนิทรรศการมีผสู้ นใจเข้าชมนิทรรศการและเข้า ร่วมประกวด มากกว่า 300 คน และสร้างกระแสความสนใจในประเด็น
การเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้เกิดขึน้ ในสือ่ โทรทัศน์ การได้รบั การเชิญจากสือ่ ทีส่ นใจในการเปิ ดพืน้ ทีเ่ พื่อแม่ให้นมลูก
กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย
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ข้อเสนอแนะ
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ให้สาเร็จ จึงควรจัดให้มกี ารเปิ ดพืน้ ทีใ่ นการให้นมลูกในระดับนโยบาย
เขตภาษีเจริญ และระดับชุมชน โดยเพิ่มพื้นที่ปัม๊ นมและจัดเก็บน้ านมแม่ในพื้นที่สาธารณะได้แก่ ตามสถานีรถไฟฟ้ า BTS บนรถ
โดยสารสาธารณะ ในสถานประกอบการ และพืน้ ทีส่ าธารณะในชุมชน ร่วมกับการรณรงค์ เสริมแรงและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เขตภาษีเจริญ
คาสาคัญ
การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่,การมีสว่ นร่วม,ชุมชนเขตภาษีเจริญ
1.บทนา
สถานการณ์การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ แบ่งได้เป็ น 3 ช่วงเวลา ช่วงแรกเริม่ ตัง้ แต่ 1970-2005 เป็ นระยะรับรูป้ ระโยชน์ของการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ และตระหนักว่านมผสมทาให้การป่ วยและการตายของเด็กเพิม่ ขึน้ ในช่วงนี้ มีการให้ขอ้ แนะนาการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว 4 เดือน มีการเคลื่อนไหวเรื่องการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง และเปลีย่ นข้อแนะนา เป็ นการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็ น 6 เดือนในปี 2001 จาก The Multiple Indicator Cluster Survey พบว่า มีเด็กเกิด 809,400 คน มีทารกทีไ่ ม่
เคยได้นมแม่เลยร้อยละ 15 ได้รบั นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพียงร้อยละ 5.4 ในขณะทีข่ อ้ มูลจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2005 ระบุ
ว่า มีทารกได้รบั นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 14.5 ในระยะต่อมาอยู่ในระหว่างปี 2006-2013 เริม่ มีการสนับสนุ นการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่ในระดับตาบลอย่างเป็ นระบบ
จากงานวิจยั การศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อระยะเวลาและพฤติกรรมของแม่ทใ่ี ห้นมบุตร ในเขตภาษีเจริญ(เพ็ญรุ่ง นวลแ จ่มและ
คณะฯ.2555) พบว่าการศึกษาด้านคุณลักษณะของมารดาอันเกีย่ วเนื่องกับเรื่อง อายุ สถานภาพ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่าง
ส่งผลต่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ พบว่าจานวนมากทีส่ ุดเป็ นดังนี้ อายุเฉลีย่ 21 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.9 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ น
ร้อยละ 89.6 และระดับการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา/ปวช คิดเป็ นร้อยละ 55.4 และ กลุ่มตัวอย่างรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่อครอบครัวมากกว่า
10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 59.6 จากผลดังกล่าวเมื่อมาวิเคราะห์ร่วมกับจากหลายการศึกษาที่พบว่ามารดาทีม่ อี ายุมากกว่า 25 ปี
สถานภาพสมรสคู่ จะประสบความสาเร็จในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่มากกว่ามารดาทีมอี ายุน้อย และมารดาทีม่ รี ายได้ครอบครัวสูงจะมี
โอกาสที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากกว่ามารดาที่มีรายได้ต่ า (Blyth,etal., 2004;McLeod, Pullon, & Cookson, 2002; Meeya,Fahy,
&Kable, 2010; Scott, Landers, Hughes, &Binns, 2001)
จากข้อมูลประชากรของเขตภาษีเจริญปี 2554 พบว่าประชากรรวมทัง้ หมด 54 ชุมชนในเขตภาษีเจริญมีจานวน 130,439
คน จัดอยู่ในวัยเจริญพันธุห์ ญิง (อายุ 19-45ปี ) จานวน 27,863คน คิดเป็ นร้อยละ 40.42 ของประชากรเพศหญิง และจานวนเด็กแรก
เกิดถึงอายุ 5 ปี มีจานวน 7,547 คน โดยแบ่งเป็ นเด็กอายุแรกเกิดถึง 2 ปี จานวน 3,590 คนคิดเป็ นร้อยละ 47.57 หรือเกือบร้อยละ 50
ของจานวนเด็กทัง้ หมดส่วนหน่ วยงานปฐมภูมิท่รี บั ผิดชอบในงานสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในเขตภาษีเจริญ ประกอบด้วยศูนย์
สาธารณสุข 47,62 และสถานีกาชาด 11ซึง่ หน่ วยงานสาธารณสุขได้ร ับผิดชอบดูแลในงานอนามัยแม่และเด็ก ในงานส่งเสริมสุขภาพ
และได้มกี ารจัดให้มมี ุมนมแม่เพื่อให้บริการแม่ทเ่ี ลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในชุมชน แต่จานวนผูใ้ ช้บริการมีน้อยถึงไม่มเี ลยในบางมุมนมแม่ท่ี
ถูกจัดตัง้ ขึน้ ในสถานทีด่ งั กล่าว และจากการเก็บข้อมูลพืน้ ทีย่ งั ไม่พบมุมนมแม่ท่ี เปิ ดบริการทัง้ ให้ปัม๊ นมและเก็บรักษาและมุมนมแม่ท่ี
เปิ ดในพืน้ ทีส่ าธารณะทีบ่ ริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อคนในชุมชน
ศูนย์วจิ ยั เพื่อพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ในฐานะหน่ วยงานด้านสุขภาพ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงมุ่งค้นหาแนวทางในการพัฒนาพืน้ ที่
สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเชิงบูรณาการในการริเริม่ นาร่องอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดาเนินการส่งเสริมการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่
เพื่อเกิดพื้นที่ไม่เป็ นข้อจาจัดในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในอนาคตที่ชุ มชนจะมีเด็กที่จะได้เติบโตเป็ นผู้ใหญ่ท่มี ีสุขภาวะ และเป็ น
ประชากรทีม่ คี ุณภาพของประเทศต่อไป
กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย
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2.คาถามงานวิ จยั
รูปแบบใดทีส่ ามารถพัฒนาการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในพืน้ ทีส่ าธารณะอย่างมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนเขตภาษี
เจริญ ให้มมี ากขึน้
3.วัตถุประสงค์ของการวิ จยั เพื่อศึกษา
3.1.เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ใน 4 กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ หญิงตัง้ ครรภ์,มารดาหลังคลอดทีบ่ ตุ รอายุ
0-24 เดือน,กลุ่มนักเรียนนักศึกษา,และกลุ่มครอบครัว
3.2.เพื่อศึกษากระบวนการเสริมพลังอานาจและการมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในพืน้ ทีส่ าธารณะของ
ชุมชนในเขตภาษีเจริญ
3.3.เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่โดยการมีสว่ นร่วมในพืน้ ทีส่ าธารณะของชุมชนในเขตภาษีเจริญ
3.4.เพื่อประเมินการใช้รปู แบบการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในพืน้ ทีส่ าธารณะของชุมชนในเขตภาษีเจริญเพื่อนาเสนอ
และขยายผลรูปแบบทีไ่ ด้มาในการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในพืน้ ทีส่ าธารณะของชุมชนในเขตภาษีเจริญ
4.วิ ธีการวิ จยั / Research methodology รูปแบบการวิ จยั :การวิ จยั เชิ งปฏิ บตั ิ การ( Action Research ) (R&D)
4.1.ขอบเขตของการวิจยั
พืน้ ที่ศึกษา:มหาวิทยาลัยสยาม ชุมชนโดยรอบในเขตภาษีเจริญ และสถานประกอบการประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ประชากรใน
การศึกษานี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตภาษีเจริญ กลุม่ ตัวอย่าง ใน 4 กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ หญิงตัง้ ครรภ์,มารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรอายุ 024 เดือน,กลุ่มนักเรียนนักศึกษา,กลุ่มครอบครัว และจิตอาสาซึง่ เป็ นตัวแทนแต่ละชุมชน แบ่งเป็ น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที 1 การเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณ 4 กลุ่มเป้ าหมาย
4.2.เครือ่ งมือในการวิจยั : แบบสอบถาม ทีมผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ร่วมกัน และทาการทดสอบสัมประสิทธิของความเชื
่อมัน่
์
(Cronbach’s alpha) ได้ เท่ากับ 0.88 และทาการขอจริยธรรมในมนุษย์ทม่ี หาวิทยาลัยมหิดล
4.3.การวิ เคราะห์ข้อมูล: ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่รอ้ ยละค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและกระบวนการ PAR
ขัน้ ตอนที่1 ค้นหาปั ญหาและทาความเข้าใจของชุมชนในเขตภาษีเจริญ โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม(Focus group)
ขัน้ ตอนที่2 ร่วมประชุมกับแกนนาและคณะกรรมการแต่ละชุมชนทีเ่ ข้าร่วม ด้านการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่จดั หาผูน้ าในการบริหารจัดการ
มุมนมแม่และคนในชุมชนหาจิตอาสากลุ่มแม่นมและเพื่อนเลีย้ งลูกโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุม่ (Focus group)และการสัมภาษณ์เชิง
ลึก(In-depth interview)
ขัน้ ตอนที่3 เปิ ดพืน้ ทีส่ าธารณะมุมนมแม่ในชุมชนและสถานประกอบการ ร่วมกันจัดตัง้ มุมนมแม่และกฎกติกา ในการจัดการ
ขัน้ ตอนที่4 จัดหาทุนและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการจัดการในมุมนมแม่
ขัน้ ตอนที่5 ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเอาแบบอย่างการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ และประชาชนทัวไป
่
4.4.เครือ่ งมือในการวิจยั : การสนทนากลุ่ม (Focus group)และการสนทนาเชิงลึก (in-depth interview)
4.5.วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.5.1.การประชุมจัดเตรียมและทางานไปด้วยกันในทีมงานจิตอาสานมแม่ เป็ นคณะกรรมการทีม่ าจากเครือข่าย
ประกอบด้วยองค์กรนมแม่ ตัวแทนจากสถานประกอบการ และจิตอาสาจากชุมชน หลังจากนัน้ ลงพืน้ ทีร่ ณรงค์ให้ความรู้ สัมภาษณ์เชิง
ลึก และทาการสนทนากลุ่ม วนไปในแต่ละชุมชน
4.5.2.การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร นารูปแบบทีไ่ ด้ทาการทดลองทาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่ในพืน้ ทีส่ าธารณะห้างสรรพสินค้าซีคอนสแคว์(สถานประกอบการ) โดยการมีสว่ นร่วมของทีมอาสานมแม่และคนในชุมชน
4.6.การวิ เคราะห์ข้อมูล: จากเทปเสียงและNote takerใช้วธิ กี ารวิเคราะห์แก่นสาระ
กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย
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5.ผลการศึกษา รูปแบบการส่งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน 4 กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ หญิงตัง้ ครรภ์, มารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรอายุ
0-24 เดือน, กลุ่มนักเรียนนักศึกษา, และกลุ่มครอบครัว การจัดทาข้อมูลชุมชนเกีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่จากแบบสัมภาษณ์ และ
กระบวนการประชุมภาคีและผูเ้ ชีย่ วชาญในประเด็นการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ อันประกอบไปด้วย ตัวแทนศูนย์สาธารณะสุข 47พยาบาล
ชานาญการด้านบริหารและงานอนามัยแม่และเด็ก ,มูลนิธนิ มแม่แห่งประเทศไทย เลขาธิการมูลนิธแิ พทย์ผเู้ ชีย่ วชาญงานส่งเสริมการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ทม่ี ากด้วยประสบการณ์,อาจารย์ภาควิชาสูตศิ าสตร์,ผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั เพื่อพัฒนาชุมชน ผูช้ านาญงานพัฒนาเชิง
พืน้ ทีแ่ ละผูว้ จิ ยั ร่วมประชุมอภิปรายแบบสอบถาม และควบคุมเนื้อหาทีค่ ลอบคลุมและจาเป็ นสาหรับแต่ละข้อคาถามโดยวิจยั ในมนุษย์
ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดล
5.1.ผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 ในด้านความต้องการการมีสว่ นร่วมในการเปิ ดพืน้ ทีเ่ พื่อแม่ให้นมบุตร ช่องทางการสร้าง
การมีสว่ นร่วมและประเด็นความต้องการให้เขตภาษีเจริญถูกนาเสนอเป็ นเขตแรกในการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ เป็ นดังนี้
กลุ่ม
ผล
การมีส่วนร่วม
ในการสร้างความเข้าใจ
ความต้องการในการ
ของชุมชน กับการเลี้ยงลูก ส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่
ด้วยนมแม่เป็ นเขต
แรก
มีเพียง15.8% ทีแ่ ม่หลัง
83.0%.
การรณรงค์ผ่านหนังสือพิมพ์
61.1%
หลังคลอด0-24
คลอดเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
ท้องถิน่ 36.8%
3 เดือน
16.7% เลีย้ งลูกด้วยนม
83.3%
การรณรงค์โดยอาสาสมัคร
66.7%
หญิ งตัง้ ครรภ์
แม่โดยเฉลีย่ ที่ 1-7 เดือน
40.0%.
,50.0% ของบุตรคนแรก
นักเรียน
ครอบครัว

76.1% ไม่ได้ชว่ ยมารดา
เลีย้ งน้อง
87.0% เห็นด้วยกับการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่

43.0%
40.7%

สนใจในการส่งเสริมการเลีย้ ง
ลูกด้วยนมแม่ 52.2%
ส่วนมากสนใจในการเป็ น
ต้นแบบการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่ในชุมชน 25.9%

34.8%
40.7%

5.2.การมีสว่ นร่วมและการเสริมพลังอานาจ(The participation and empowerment process from PAR )
การส่งเสริมการให้นมบุตรในทีส่ าธารณะในเขตภาษีเจริญโดยการมีส่วนร่วมเริม่ ตัง้ แต่ ในการวางแผน การตัดสินใจและการ
ปฏิบตั ิงาน การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมในชุมชนใช้ช่องว่างในการรณรงค์เพื่อให้แม่ให้นมลูก มีการจัดตัง้ กลุ่มคนจิตอาสานมแม่
ช่วยกันจัดนิทรรศการขึน้ เพื่อให้ประชาชนทัวไปและจากชุ
่
มชน ดูนิทรรศการและการประกวดมีคนเข้าร่วมกว่า 300 คน นิทรรศการ
นาเสนอมุมมองเกีย่ วกับการให้นมบุตรยิง่ ขึน้ และนาเสนอความรู้เกี่ยวกับประเด็นทีส่ าคัญ ต่อมารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทาการ
สร้างกระแสความสนใจในพืน้ ที่ ทีจ่ ะเลีย้ งลูกด้วยนมในสือ่ เพื่อรับคาเชิญจากสือ่ ทีส่ นใจเปิ ดพืน้ ทีส่ าหรับคุณแม่เพื่อให้นมลูก
6.อภิ ปรายผล/ Discussions
6.1.อภิ ปรายการศึกษาข้อมูลทัวไป
่ ซึง่ เป็ นปั จจัยส่วนบุคคลทีก่ าหนดรูปแบบการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
6.1.1.ปั จจัยส่วนบุคคล จากผลเมื่อมาวิเคราะห์ร่วมกับจากหลายการศึกษาทีพ่ บว่าในกลุ่มเป้ าหมายทัง้ สองกลุ่ม ปั จจัยส่วน
บุคคลในด้านอายุการศึกษา รายได้ครอบครัวจะเป็ นปั จจัยที่จะทาให้เกิดโอกาสจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แต่ในทางกลับกันผลที่พบว่า
กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย
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สถานภาพสมรสที่พบมากอยู่ท่หี ม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ มากที่สุด ในกลุ่มหญิง หลังคลอด0-24 เดือน ปั จจัยร่วมของทัง้ กลุ่มหญิงหลัง
คลอด0-24 เดือน และหญิงตัง้ ครรภ์ ในด้านการประกอบอาชีพนอกบ้าน ทาให้เกิดโอกาสเสีย่ งในการลดจานวนการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่

กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย
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5.3 รูปแบบการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ในพืน้ ที่สาธารณะโดยชุมชน เขตภาษี เจริญ กรุงเทพมหานคร
ชุมชนเขตภาษีเจริญ

การเสริมศักยภาพ(empowerment)

(Community in Prasicharoen
province)

กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนภาษี
เจริญ
PAR process of Prasicharoen

สื่อสาธารณะ
TV 3 campaign

สถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยสยาม (Siam
University)

สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม Industry

การสนับสนุนการเลี ้ยงลูกด้ วยนม
แม่โดย
ภาคีเครือข่ าย
มูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทย (The
Breastfeeding Foundation of
Thailand)

สสส. ศวพช และคณะพยาบาลศาสตร์

การสนับสนุนโดยเขต
ภาษีเจริญ
(Prasicharoen province)

- ฝ่ ายพัฒนาชุมชนฯ
-ฝ่ ายดูแลสถาน
ประกอบการ

การพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริมการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ ในพืน้ ที่สาธารณะเขต
ภาษีกลุเ่ มจริจิตญอาสาดู
อย่ าแงยั
BF บ
กลุ่มจิตอาสาทา Model forธนาคารเก็
นวตกรรมเปิ ด
ลมุ่ งมยืน Prasicharorn
นมแม่
(Volunteer group)

-ร่วมเป็ นเจ้ าของดูแล
บริหารจัดการมุมนมแม่
(management BF corner)

กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
-ทีมนมแม่เพื่อลูก (BF

นา้ นมแม่

พืน้ ที่เพื่อแม่ ให้
นม(Innovation
space open for BF)

รณรงค์
(Campaign)

-อัตราการและระยะเวลาเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ ในชุมชนและสถานประกอบการ
เขตภาษีเจริญเพิ่มมากขึน้ (Increase both ratio and time for BF in community
and Industry Company in Prasicharoen province)

การสบับสนุนจากคณะพยาบาล
ศาสตร์
การส่ งเสริ มสุขภาพกลุ่มผู้มารั บ
บริการ
-ให้ สขุ ศึกษา/การทากลุม่ ช่วยเหลือ/
กิจกรรม (health education)

กลุ่มการจัดการสุขภาพตามช่วงวัย
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6.2.2.ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิ อภิปรายได้ว่าในกลุ่มตัวอย่างหญิ งหลังคลอด 0-24 และหญิ งตัง้ ครรภ์ มีความรู้
เป็ นไปตามทฤษฎีมกี ารรับรูใ้ นด้านประโยชน์ของน้ านมแม่เป็ นอย่างดี และ ทาให้ความเข้าใจและโอกาสในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ถ้า
ได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุ นให้แม่ได้มพี น้ื ทีใ่ นการให้นมลูกและจะเกิดรูปแบบการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่และสามารถเพิม่ ทัง้
อัตราและระยะเวลาของการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา พบว่ากลุ่มนี้มคี วามรูใ้ นการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ค่อนข้างดี
และเห็น ความสาคัญ การเลี้ย งลูก ด้ว ยนมแม่ ซึ่ง จะสอดคล้อ งกับ วิธีก ารหรือ การสร้า งความตระหนั ก ถ้า หากจัด ให้มีก ารรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการให้แสดงออกซึง่ เป็ นหลักพัฒนาการในวัยนี้ จะสามารถสร้างหรือปลูกฝั กการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ได้ ใน
กลุ่มครอบครัว อภิปรายในนี้พบว่าส่วนมากจัดอยู่ในวัยผูใ้ หญ่ตอนปลายถึงวัยสูงอายุ มีโรคประจาตัว อยู่เป็ นครอบครัวตนเอง กลุ่มนี้
มีความรูเ้ หมาะสม เห็นด้วยกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่และปฏิบตั กิ ารส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
6.2.อภิ ปรายการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม
6.2.1.อภิ ปรายผลเชิ งปริมาณในกลุ่มเป้ าหมาย ในด้านความต้องการการมีสว่ นร่วมในการเปิ ดพืน้ ทีส่ าธารณะ เพื่อแม่ให้นมลูก
ในกลุ่มหญิงหลังคลอด 0 -24 เดือน พบว่ากลุ่มสนใจประเด็นคนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาพืน้ ทีใ่ ห้แม่เลีย้ งลูกเมื่อออกจาก
บ้านส่วนมากทีส่ ดุ ในเรื่องการนาเรื่องเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เข้าประชุม คิดเป็ นร้อยละ83.3 ส่วนวิธกี ารทีจ่ ะทาให้ชุมชนเข้าใจและต้องการ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่มากทีส่ ดุ คือ อบรมตัวแทนจิตอาสาสร้างรูปแบบส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนม คิดเป็ นร้อยละ 40 ในประเด็นการร่วม
สร้างพืน้ ทีส่ ภุ าวะเพื่อส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เขตแรกในกทม.พบว่าต้องการมีสว่ นร่วม คิดเป็ นร้อยละ 66.7 ข้อเสนอแนะทัง้ สอง
กลุ่มพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการให้มกี ารรณรงค์เลีย้ งลูกด้วยนมแม่เพื่อทีจ่ ะให้แม่และลูกมีความผูกพันธุท์ ด่ี ี ต้องการให้มกี ารรณรงค์การ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และอยากให้ชาวชุมชนช่วยกันรณรงค์ให้ลูกกินนมแม่มากที่สุด อภิปรายได้ว่าจากประเด็นการมีส่วนร่วมกับ
วิธกี ารพัฒนารูปแบบงานวิจยั จะพบว่า ความต้องการของกลุ่มหญิงหลังคลอด 0 -24 เดือนและหญิงตัง้ ครรภ์ สอดคล้องกับวิธกี ารวิจยั ที่
ใช้ในการสร้างกระบวนการการมีสว่ นร่วมในประเด็นการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
6.3. อภิ ปรายผลเชิ งคุณภาพในกระบวนการมีส่วนร่วม
6.3.1การสร้างทีม การเกิดทีมอานวยการทีมคิดและทีมทางานในระยะที่ 2ได้นนั ้ ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม ตัง้ แต่เริม่ คิด
ทา จนประเมินผล ทาทรัพยากรทีม่ อี ยู่ และจากผลการศึกษาให้เกิดรูปแบบการส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ทเ่ี กิดขึน้ โดยชุมชนและ
ภาคีสขุ ภาพต่าง ๆร่วมมือกันทุกส่วน
6.3.2. กระบวนการเสริมพลังอานาจ ในระยะที่ 2
ในการรณรงค์สร้างกระแสการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ องค์ประกอบทีใ่ ช้มกี ารสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการทางาน
เนื่องจากการมีส่วนร่วมเป็ นพืน้ ฐานของการเสริมสร้างพลังอานาจ ประชุมตัวแทนผ่านการประชุมทีมอานวยการ ทีมคิด ทีมนมแม่เพื่อ
ลูก สร้างและพัฒนาทีมนมแม่ในชุมชน มีการกาหนดเป้ าหมายและบทบาทหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน มีการนาเสนอ หรือประเมินปั ญหา ร่วม
หาแนวทางแก้ไข และดาเนินการแก้ไขปั ญหาตามทีท่ มี ได้วางไว้ มีการเสริมสร้างความสามารถของชุมชนโดยการร่วมค้นหาสาเหตุ
สิง่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงการเพื่อเพิม่ อัตราการเลีย้ งลูกด้ วยนมแม่ในชุมชน การขับเคลื่อนทรัพยากรทีม่ อี ยู่ให้เกิดประโยชน์
ในสัปดาห์ท่ี 4, 8, และ12 หลังคลอด การรณรงค์ปลุกกระแสการเปิ ดพื้นที่เพื่อแม่ให้นมลูกผลการจัดนิทรรศการ มีผู้สนใจเข้าชม
นิทรรศการและเข้าร่วมประกวด มากกว่า 300 คน การจัดนิทรรศการทาให้ผเู้ ข้าร่วมมีมุมมองในเรื่องในการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เพิม่ เติม
จากองค์ความรูเ้ ดิมในประเด็นพืน้ ทีส่ าคัญต่อแม่ให้นมลูก และสร้างกระแสความสนใจในประเด็นการเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้เกิดขึน้ ในสื่อโทรทัศน์
การได้รบั การเชิญจากสื่อทีส่ นใจในการเปิ ดพืน้ ทีเ่ พื่อแม่ให้นมลูก โดยมีการนาเสนอเป็ นข่าวสัน้ และเป็ นการออกรายการสดในรายการ
ผูห้ ญิงถึงผูห้ ญิงโดยสือ่ เป็ นผูต้ ดิ ต่อและนาเสนอเวลา
7.สรุปผลและข้อเสนอแนะ/ Conclusion and Recommendations
การเสนอระดับนโยบายในการเปิ ดพืน้ ทีเ่ พื่อการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ ในทีส่ าธารณะในเขตภาษีเจริญ เช่น บน BTS station,
บนรถเมล์, ในสถานทีท่ างานและพืน้ ทีส่ าธารณในชุมชน การเปิ ดพืน้ ทีม่ มุ นมแม่ในทีส่ าธารณะเขตภาษีเจริญ จะช่วยส่งเสริมแม่ท่ี
ทางานนอกบ้าน ทีม่ สี ถานภาพแยกกันอยู่กบั สามี ไม่มคี นเลีย้ งลูก และไม่มญ
ี าติ ทาให้ลดความเสีย่ งในการเกิดปั ญหาเด็กและเยาวชน
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ในสังคม เพราะการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เป็ นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์แม่ลกู และคนในครอบครัว และเป็ นการสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ทีม่ ุ่งบรรยายลักษณะของการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของ
ชุมชน กรณีศกึ ษา ตาบลอุทยั เก่า อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนใน
การจัดการสุขภาวะชุมชน และวิเคราะห์ศกั ยภาพของทุ นทางสังคมในการจัดการสุขภาวะชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการ
วิจยั ชุมชนเชิงชาติพนั ธุว์ รรณนาแบบเร่งด่วน โดยใช้แบบสัมภาษณ์มโี ครงสร้างร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก
และสนทนากลุ่มย่อย จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ บุคคล สถาบัน กลุ่มทีเ่ ป็ นแกนกลาง และกลุ่มผูส้ นใจ และใช้กระบวนการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์เรื่องราว
จากการศึกษา พบว่า ตาบลอุทยั เก่า มีทุนทางสังคมทีแ่ สดงสถานะและศักยภาพของชุมชนในการจัดการสุขภาวะชุมชน ดังนี้ (1)
ทุนบุคคล ทีเ่ ป็ นคนดี คนเก่ง คนสาคัญ (2) ทุนแหล่งเรียนรู้ องค์กรชุมชน (3) ทุนหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย (4) ทุนแหล่งประโยชน์ และ
(5) หมู่บา้ นจัดการตนเอง โดยพบทุนทางสังคมทีม่ ศี กั ยภาพในการทาหน้าทีเ่ ป็ นกลุ่มปฏิบตั กิ ารหรือแหล่งเรียนรู้ 32 กลุ่ม และจัดกลุ่ม
ทุนทางสังคมในการจัดการสุขภาวะชุมชน ได้เป็ น 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ (1) การบริหารจัดการพืน้ ที่ (2) การพัฒนาเกษตรกรรมยังยื
่ น (3)
เศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม (4) สวัสดิการและการศึกษา และ (5) นวัตกรรมหมู่บา้ นจัดการตนเอง การศึกษานี้ สะท้อนให้เห็นถึงการนาใช้
ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนในการจัดการสุขภาวะชุมชน ทีเ่ ริม่ จากแนวคิดในการพัฒนาคน จนก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม และ
เกิดกิจกรรมในพืน้ ทีแ่ บบมีสว่ นร่วม โดยมีฐานทุนและศักยภาพของชุมชน เป็ นปั จจัยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนา 4 ฐานคิดหลัก คือ
(1) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (2) การพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (3) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และ (4) การสร้างผูน้ า/แกนนาจิตอาสา โดยได้นาใช้และมุ่งเน้นสูก่ ารพัฒนา การสร้างการเรียนรูใ้ นองค์กร ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
บูรณาการงานต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมี 4 องค์กรหลักในพืน้ ที่ (ท้องถิน่ ท้องที่ ภาครัฐ และภาคประชาชน) เป็ นกลไกขับเคลื่อนงานเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
คาสาคัญ
การจัดการสุขภาวะชุมชน, ทุนทางสังคม, ศักยภาพชุมชน
แหล่งทุน
สานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก 3) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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บทนา
การพัฒนาตนเองสู่การเป็ นตาบลสุขภาวะ เกิดขึน้ ภายใต้แนวคิดของการค้นหารูปธรรมจากปฏิบตั กิ ารจริงในพืน้ ทีท่ แ่ี สดงให้เห็น
ถึง (1) กระบวนการต่างๆ ของปฏิบตั กิ ารและการจัดการ (2) องค์กรและกลุ่มปฏิบตั กิ ารพร้อมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้อง (3) ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบ
ต่ อกระบวนการ และ (4) ผลผลิตและผลลัพธ์ท่เี กิดขึ้น ที่มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ทัง้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน
เปลีย่ นแปลงวิถกี ารดาเนินชีวติ เปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ, 2558) ซึง่ การค้นหารูปธรรมเหล่านี้ตอ้ งอาศัยกระบวนการสาคัญ คือ กระบวนการเรียนรูศ้ กั ยภาพชุมชน
ท้องถิน่ โดยชุมชนท้องถิน่ ทีป่ ระกอบด้วย 4 ภาคส่วน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.), กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น, องค์กรชุมชน กลุ่ม
ประชาชนทีร่ ่วมคิด ร่วมทากิจกรรมของชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่
การขับเคลื่อนงานพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนให้บรรลุ เป้ าหมายได้นัน้ จาเป็ นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคีท่ี
เกี่ย วข้อ งหลายฝ่ าย Flynn, B.C., Rider, M.S., & Bailey, W.W. (1992) ได้ เ สนอยุ ท ธศาสตร์ ใ นการจัด การสุ ข ภาวะในพื้น ที่ ว่ า
ประกอบด้ว ย (1) ขยายพื้น ที่ท างปั ญ ญา (Wisdom Space) รวมทัง้ พัฒ นาความรู้ต่ อ เนื่ อ งให้เ ท่ า ทัน สถานการณ์ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย และบริบทองค์ความรู้ (Body of Knowledge) (2) ขยายพืน้ ทีก่ ารมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Space
of Participatory Policy Process) หากนโยบายได้พฒ
ั นาขึน้ มาโดยพืน้ ฐานทางปั ญญา และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมก็จะยิง่ เป็ นทีย่ อมรับ
เกิดความร่วมมือดีในทางปฏิบตั ิ และมีความยังยื
่ น และ (3) การขยายพืน้ ทีท่ างสังคม (Social Space) ขยายเครือข่ายภาคี ก่อให้เกิด
การระดมพลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั เก่า อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี มีบทเรียนการจัดการตนเอง และมีขดี ความสามารถในการ
จัดการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ มีรปู ธรรมในการจัดการสุขภาวะชุมชนทีเ่ กิดจากการนาใช้ขอ้ มูลมาประมวลและวิเคราะห์ทุนและศักยภาพ
ของชุมชน เพื่อจัดกลุ่มปฏิบตั กิ ารหรือแหล่งเรียนรูท้ ม่ี แี นวคิดและเป้ าหมายเดียวกันให้อยู่ในกลุ่มสาระเดียวกัน จนสามารถถ่ายทอด
เป็ นแนวทางการจัดการเรียนรูข้ องตาบลหรือชุดความรู้ ทีน่ าไปสูก่ ารจัดการสุขภาวะชุมชน โดยมีการทางานร่วมกันขององค์กรในพื้นที่
4 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท้องที่ (กานัน , ผูใ้ หญ่บา้ น) และองค์กรภาคประชาชน (แกนนากลุ่ม , แหล่งเรียนรู)้
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐทัง้ ภายในตาบลและภายนอกตาบล (ชยภรณ บุญเรืองศักดิ ์ และคณะ, 2558)
จากข้อมูลเบือ้ งต้นและกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี กิดขึน้ ผูว้ จิ ยั และตาบลอุทยั เก่า จึงเห็นความสาคัญและร่วมกันศึกษาวิจยั เพื่อถอด
บทเรียนด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยใช้ทุน ทางสังคมและศักยภาพของชุมชน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงทุนทางสังคมทีแ่ สดงสถานะ
ของตาบลและศักยภาพของชุมชนในการจัดการสุขภาวะชุมชน รวมถึงการจัดการและนาใช้ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ จนเกิดเป็ นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทางวิชาการในการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนท้องถิน่ และเป็ นรูปแบบให้พ้นื ที่อ่นื ๆ นาไปปรับใช้ในการวางแผน
จัดการสุขภาวะชุมชนด้วยตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนในการจัดการสุขภาวะชุมชน ของตาบลอุทยั เก่า อาเภอ หนองฉาง จังหวัด
อุทยั ธานี
2. เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของทุนทางสังคมในการจัดการสุขภาวะชุมชน ของตาบลอุทยั เก่า อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี
วิ ธีการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทีม่ ุ่งบรรยายลักษณะเงื่อนไขและสภาพเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นจริงใน
ปั จจุบนั ของการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ของตาบลอุทยั เก่า อาเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทยั ธานี โดยมีวธิ ดี าเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร ใช้แนวคิดใน 4 เรื่องหลัก คือ การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน การศึกษาและถอดบทเรียนชุมชน
การวิเคราะห์และนาใช้ขอ้ มูลพืน้ ฐานตาบล และการจัดการแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสูต่ าบลสุขภาวะ
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาภาคสนาม ซึง่ มีสาระ ดังนี้
กลุ่มการศึกษาชุมชนและสังคม
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2.1 ระเบียบวิ ธีการวิ จยั ใช้กระบวนการวิจยั ชุมชนเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา โดยการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็ นหลัก
ได้แก่ การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ มีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่ได้กาหนดล่ว งหน้ า
สาหรับใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion)
2.2 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Institution) ผู้วิจยั ดาเนินการคัดเลือกผู้ให้ขอ้ มูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
จาแนกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้ (1) ตัวแทนจากปั จเจกบุคคลทีเ่ ป็ นตัวหลัก (Key Individuals) (2) ตัวแทนจากสถาบันต่างๆ ที่
เป็ นตัวหลัก (Key Institution) (3) ตัวแทนจากกลุ่มทีเ่ ป็ นแกนกลาง (Core Groups) และ (4) ตัวแทนกลุ่มผูส้ นใจ (Wider Interests)
2.3 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิ จยั ใช้แบบสัมภาษณ์ มีโครงสร้าง (Starred Interview) ในการเก็บ ข้อมูลทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของชุมชน มีรายละเอียด ดังนี้
2.3.1 เครื่ อ งมื อ ในการวิ จ ยั ชุ ม ชนเชิ ง ชาติ พ นั ธุ์ว รรณนาแบบเร่ ง ด่ ว น (Rapid Ethnography Community
Appraisal Program: RECAP) เพื่อศึกษาทุนทางสังคม ตามแนวทางของขนิษฐา นันทบุตร และคณะ (2558) ได้แก่ (1) การค้นหา
ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิน่ ในการจัดการตนเอง (2) การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิน่ (3) การ
วิเคราะห์ศกั ยภาพในการพัฒนางานต่อเนื่องและขยายผล และ (4) การสร้างและพัฒนานวัตกรรมของชุมชนท้องถิน่ โดยเอาพืน้ ทีเ่ ป็ นตัว
ตัง้
2.3.2 เครื่องมือการวิ เคราะห์และนาใช้ข้อมูลตาบล เป็ นการประมวลและนาใช้ขอ้ มูลที่แสดงสถานะของตาบล
และกระบวนการวิจยั ชุมชน (RECAP) เพื่อวิเคราะห์และนาใช้ขอ้ มูลตาบลตามแนวทางของ ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ (2559) และจัดทา
แนวทางการจัดการเรียนรูต้ าบลหรือชุดความรูต้ าบลตามแนวทางของ ชยภรณ บุญเรืองศักดิ ์ และคณะ (2558)
2.4 การวิ เคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ผู้วจิ ยั ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิง เนื้อหา วิเคราะห์
เปรียบเทียบ รวมถึงวิเคราะห์เรื่องราว (ชาย โพธิสติ า, 2549) ข้อมูลทีไ่ ด้ผ่านการตรวจสอบแบบสามเส้า ผูว้ จิ ยั ได้คนื ข้อมูลให้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เพื่อร่วมกันตรวจสอบและสอบทานข้อมูลก่อนนาไปจัดทารายงานการวิจยั (สุภางค์ จันทวานิช , 2547)
ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ (1) ทุนทางสังคมทีแ่ สดงสถานะของตาบล (2) ศักยภาพของทุนทางสังคมในการจัดการสุข
ภาวะชุมชน และ (3) ฐานคิดในการจัดการสุขภาวะชุมชนของตาบลอุทยั เก่า อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี
(1) ทุนทางสังคมที่ แสดงสถานะของตาบลอุทยั เก่า อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี ทุนและศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะชุมชนของตาบลอุทยั เก่า เพื่อนาสู่การจัดการสุขภาวะชุมชนตามวิสยั ทัศน์ ของตาบลทีว่ ่า “พัฒนาแหล่งน้ า มุ่งมันเกษตรปลอดภั
่
ย
รายได้พอเพียง แหล่งวัฒนธรรม เมืองประวัตศิ าสตร์ สังคมน่าอยู่ สูป่ ระชาธิปไตย” โดยมีทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ดังนี้
(1) ทุนบุคคล มีผนู้ า แกนนา คนดี คนเก่ง คนสาคัญ อาสาสมัครด้านต่างๆ (2) กลุ่มองค์กรทางสัง คม (3) หน่ วยงาน/องค์กรภาคี ทีม่ ี
บทบาทในการร่วมหนุ นเสริมการทางาน (4) แหล่งประโยชน์ สิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไข
ปั ญหาของชุมชน และ (5) หมู่บา้ นจัดการตนเอง หมู่ท่ี 9 บ้านหนองไม้
(2) ศักยภาพของทุนทางสังคมในการจัดการสุขภาวะชุมชนของตาบลอุทยั เก่า อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี มีกลุ่ม
ปฏิบตั ิการ/แหล่งเรียนรู้ รวม 62 กลุ่ม และจัดกลุ่มปฏิบตั ิการ/แหล่งเรียนรู้ ตามศักยภาพในการจัดการสุขภาวะชุมชนได้ 32 แหล่ง
เรียนรู้ และจัดเป็ น 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการพืน้ ที่ (2) การพัฒนาเกษตรกรรมยังยื
่ น (3) เศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม
(4) สวัสดิการและการศึกษา และ (5) นวัตกรรมหมู่บา้ นจัดการตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(2.1) กลุ่มสาระที่ 1 การบริหารจัดการพืน้ ที่ ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็ นสาคัญ เน้นการจัดการแบบมีสว่ นร่วมพหุภาคี ใช้ขอ้ มูลใน
การตัดสินใจ บริหารจัดการด้วยสภาองค์กรชุมชน ร่วมกันสะท้อนข้อมูลให้ประชาชนรับทราบผ่านเวทีประชาคมประจาหมู่บา้ น เพื่อให้
ได้แผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วม ทัง้ นี้ หลักบริ หารจัดการพืน้ ที่ เน้ นที่ การจัดการและพัฒนาคน ทีใ่ ช้กลไกการปรับแนวคิดการ
พัฒนาการทางานในตาบล สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผูน้ าต้องทาเป็ นแบบอย่างเพื่ อสร้างการเรียนรู้จากคนต้นแบบและ
สร้างเครือข่ายในการทางาน
กลุ่มการศึกษาชุมชนและสังคม
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(2.2) กลุ่มสาระที่ 2 การพัฒนาเกษตรกรรมยังยื
่ น กระบวนการทางานเน้ นให้ผ้นู าเป็ นคนพาทา ทาเป็ นต้นแบบ จัดทาแผน
แก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น เกิดการรวมกลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพภายใต้ทุนและศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน
ส่งเสริมการทาเกษตรปลอดสารแบบพึง่ พาตนเอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน ร่วมรณรงค์การลดการ
ใช้สารเคมีท่สี ่งผลกระทบต่ อเกษตรกรและสร้างช่องทางการผลิตให้กบั คนในชุมชนได้มตี ลาดในการกระจายผลผลิตที่ปลอดภัยสู่
ผูบ้ ริโภค
(2.3) กลุ่มสาระที่ 3 เศรษฐกิ จเชิ งวัฒนธรรม พัฒนาระบบเศรษฐกิจที่คนในชุมชนได้มสี ่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับประโยชน์
และร่วมกันเป็ นเจ้าของ โดยส่งเสริ มเศรษฐกิ จชุมชนที่ มาจากศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน มี
เป้ าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะวัยแรงงานและวัยสูงอายุ สามารถประกอบอาชีพได้ ให้มอี าชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กบั
ครอบครัว และมีรายได้เสริมเพิม่ เติมจากการประกอบอาชีพหลัก ต้องการทีจ่ ะแก้ไขปั ญหาผลผลิตทางการเกษตรในตาบลมีจานวนมาก
ทาให้ราคาตกต่า และการเพิม่ มูลค่าของผลผลิตทีม่ จี านวนมากและมีความหลากหลายในชุมชน
(2.4) กลุ่มสาระที่ 4 สวัสดิ การและการศึกษา มีแนวคิดในการส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลมีเงิ นออม ลดรายจ่าย สร้างอาชีพ
และเพิ่ มรายได้ สร้างนิสยั การออมเพื่ออนาคต ลดการก่อหนี้สนิ เกินตัว ซึ่งจากการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว ทาให้เกิดการช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกันในชุมชน และยังมีการปั นผลกาไรบางส่วนจากกองทุนเงินออมต่างๆ เพื่อเป็ นกองทุนหรือสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
และมีแนวคิดเพื่อสร้างการเรียนรูข้ องเด็กและเยาวชน โดยการเปิ ดพืน้ ที่สาธารณะที่สร้างสรรค์ ให้เด็กได้มีพฒ
ั นาการตามวัย และ
เรียนรู้ภมู ิ ปัญญาในท้องถิ่ น จึงได้มกี ารจัดทาหลักสูตรท้องถิน่ ทีเ่ น้นการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติ เรียนรูท้ จ่ี ะอยู่กบั วิถชี วี ติ
ของตนเอง เกิดการรักถิน่ ฐาน มีความภูมใิ จในความเป็ นอุทยั เก่า
(2.5) กลุ่มสาระที่ 5 นวัตกรรมหมู่บ้านจัดการตนเอง การขับเคลื่อนงานในระดับหมู่บ้าน ที่ทาให้เกิ ดกระบวนการจัดการ
ตนเองของหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และแก้ไขปั ญหาที่ ตอบสนองความต้องการ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน เกิดพื้นที่เรียนรู้ครบทัง้ 10 หมู่บ้าน สาหรับตาบลอุทยั เก่า มีหมู่บ้านที่มนี วัตกรรมการจัดการตนเองที่โดดเด่นชัดเจน โดย
สามารถจัดการตนเอง และสามารถดูแลซึง่ กันและกันได้ คือ หมู่บา้ นจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 9 บ้านหนองไม้
(3) ฐานคิ ดในการจัดการสุขภาวะชุมชนของตาบลอุทยั เก่า อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี
การขับเคลื่อนงานเกิดจากความเชื่อในความเป็ นพี่น้องเป็ นเครือญาติ มีความเคารพและให้เกียรติซง่ึ กันและกัน เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเกิดการเรียนรูส้ ่กู ารจัดการด้วยตนเอง โดยมีฐานคิดการดาเนินงาน 4 ฐานคิดหลัก คือ (1) การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม (2) การพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (3) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (4)
การสร้างผูน้ า/แกนนาจิตอาสา โดยได้นาใช้และมุ่งเน้นสู่การพัฒนา การสร้างการเรียนรูใ้ นองค์กร ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ เพื่อบูรณา
การงานต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมี 4 องค์กรหลักในพืน้ ที่ ได้แก่ ท้องถิน่ ท้องที่ ภาครัฐ และภาคประชาชน เป็ นกลไกขับเคลื่อนงานเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
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ภาพที่ 1 ฐานคิดในการจัดการสุขภาวะชุมชนของตาบลอุทยั เก่า อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยั ธานี
อภิ ปรายผล
การนาใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนในการจัดการสุขภาวะชุมชนของตาบลอุทยั เก่า เกิดขึน้ เนื่องจากการสะสมทุนทาง
สังคมที่เป็ นระบบและมีกระบวนการนาทุนมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นิตยา ปรูกระโทก
(2558) ที่พบว่า ทุนทางสังคมเป็ นทุนประเภทหนึ่งที่เกิดจากการค้นหาศักยภาพของชุมชน ทัง้ จากความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
วัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ เครือข่ายทางสังคม กลุ่มองค์กรในชุมชน และผูน้ าชุมชน ทีจ่ ะนาไปสูก่ ารสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนทัง้
4 มิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ ทรงรัตน์ ศรีสารคาม และคณะ (2558) ทีพ่ บว่า การพัฒนาสุขภาวะชุมชนนัน้ สามารถนาชุดองค์
ความรูท้ ม่ี มี าพัฒนาสุขภาวะของคนในชุมชนทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา และสิง่ แวดล้อม โดยผ่านกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ ยังก่อให้เกิดกระบวนการ “สร้างความยังยื
่ น ” จากการประสานใจร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กร ผู้นา
หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประชาชนในตาบลอุทยั เก่า “มีความอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน” โดยมุ่งสร้างการ
เปลี่ยนแปลงบนพื้น ฐานของทุ นทางสัง คมและทรัพยากรที่มีอยู่ ผ่านการฝึ กฝนและสร้างจิต สานึก อาสาให้กบั คนในชุมชน ให้มุ่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวม ปรับวิธคี ดิ และทัศนคติในการดาเนินชีวติ ให้ห ั นมาพึ่งพาตนเอง ก่อนพึ่งพาปั จจัยภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เบญจมาภรณ์ ฮัวเจี
่ ยม (2559) ทีพ่ บว่า การสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็ นการเสริมพลังเชิงบวกอย่างสม่าเสมอและเสริมพลัง
เชิงลบตามสถานการณ์ จะสามารถพัฒนาชุมชนได้ดแี ละนาไปสูก่ ารสร้างกระบวนการเรียนรูท้ ท่ี าให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การนาใช้ทุนทางสังคมเพื่อการจัดการสุขภาวะชุมชน เป็ นการสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์จริงหรือแหล่งปฏิบตั กิ าร แล้วจัดการ
ความรูใ้ ห้เห็นถึงเนื้อหา กระบวนการ และวิธกี าร ทัง้ นี้ ในการนาข้อมูลชุมชนไปออกแบบกระบวนการเรียนรูข้ องพืน้ ที่ ควรประกอบด้วย
2 สาระสาคัญ คือ (1) สาระทีเ่ ป็ นเนื้อหาแสดงประเด็นการพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ ละผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชน อาจสรุปตาม
ระบบย่อยต่างๆ ที่รวมแหล่งเรียนรูเ้ อาไว้ เช่น สวัสดิการของชุมชนท้องถิน่ การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การดูแลสุขภาพ ชุมชน
เศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน การจัดการสิง่ แวดล้อมของชุมชน เกษตรอินทรีย์ เป็ นต้น และ (2) สาระทีเ่ ป็ นการจัดการกลไกทีเ่ อือ้ ให้
กลุ่มการศึกษาชุมชนและสังคม
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การจัดการแหล่งเรียนรู้ เช่น การค้นหาและนาใช้ขอ้ มูลในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสมรรถนะกาลังคนของแหล่งเรียนรู้ การ
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการสนับสนุนและเสริมความเข้มแข็งของแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาอาสาสมัคร เป็ นต้น แต่ทงั ้ นี้
การศึกษาในแต่ละพืน้ ทีม่ คี วามจาเพาะและบริบททีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ในจัดเก็บและนาใช้ขอ้ มูลทุนทางสังคมของแต่ละพืน้ ที่ จึงจาเป็ นที่
จะต้องศึกษาเงื่อนไขและบริบทตามสภาพจริงทีป่ รากฏในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้ผสู้ ูบ บุหรีซ่ องเปลี่ยนมาสูบยาเส้น และกาลเทศะไหนทีผ่ สู้ ูบยาเส้นเลือกสูบ
บุหรีซ่ อง โดยคาถามการวิจยั คือทาไมผูส้ บู บุหรีจ่ งึ เลือกสูบยาเส้น วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหาจากข้อมูลทีไ่ ด้โดยสัมภาษณ์คนสูบยาเส้น
ในพื้นที่ลุ่มน้ าคลองกลาย จานวน 17 คน ทบทวนเอกสารทราบว่า เหตุผลของการสูบยาเส้น คือ ต้องการลดค่าใช้จ่าย ต้องการลด
อันตราย ใช้ทดแทนกันได้และเข้าถึง ได้ง่าย แต่การศึกษาครัง้ นี้ต้องการชีใ้ ห้เห็นว่านอกจากประเด็นดังกล่าวแล้ว การมีอานาจในการ
เลือกและสุนทรียะจากผัสสะก็เป็ นปั จจัยหนึ่งทีส่ ่งผลให้คนสูบยาเส้นแทนบุหรีซ่ อง ผลการศึกษาพบว่า การมีอานาจในการเลือก ชนิด
แหล่งทีม่ า เลือกขนาดมวนยาเองได้ เป็ นการเลือกทีเ่ กิดจากกระบวนการต่อรองเชิงคุณค่า การรับรูท้ างผัสสะ กลิน่ ทีเ่ ป็ นธรรมชาติ เป็ น
วัฒนธรรมท้องถิน่ ตลอดจนการให้ความหมายยาเส้นเป็ นสมุนไพร เป็ นพืชเศรษฐกิจ เป็ นเหตุผลทีท่ าให้ มกี ารเลือกสูบยาเส้นเพิม่ ขึน้
แต่อย่างไรก็ตามผูส้ บู มีการเปลีย่ นชนิดยาสูบตามความลงตัวกับอัตตลักษณ์ทางสังคมอีกด้วย แม้ว่ามีความพยายามให้ลดและเลิกการ
สูบบุหรี่ แต่กลับมีผสู้ บู มากขึน้ โดยเฉพาะการสูบยาเส้น จากการศึกษายืนยันได้ว่า การมีอานาจในการเลือกและสุนทรียะจากผัสสะมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกสูบ ดังนัน้ ทิศทางในการรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบจึงควรให้ความสาคัญกับยาเส้นมากขึน้ และใช้แนว
ทางการลดอันตรายจากการสูบสาหรับผูท้ ไ่ี ม่สามารถเลิกสูบได้
คาสาคัญ
ยาเส้น อานาจในการเลือก ผัสสะ สุนทรียะ
แหล่งทุน
สานักวิจยั สังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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บทนา
ตลอด 20 ปี ทผ่ี ่านมา ประเทศไทยใช้มาตรการและกฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ โดยการขึน้ ภาษียาสูบ (Tobacco Taxation)
และการใช้มาตรการทีไ่ ม่ใช่ราคา (Nonprice intervention)(ฉัตรสุมน พฤฒิภญ
ิ โญ, 2558) แต่จากการสารวจในปี 2557 พบว่า อัตราการ
สูบเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 20.7 และยังมีแนวโน้มว่าผูส้ บู บุหรีซ่ องจะเปลีย่ นมาใช้บุหรีม่ วนเองเพิม่ ขึน้ ซึง่ พบว่าการตัดสินใจสูบยาเส้น มี
สาเหตุมาจาก 4 ประการคือ ประการแรก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่มวนเองต่ ามาก ประการที่สอง คือผู้สูบบุหรีม่ วนเองคิดว่ามี
ความปลอดภัยมากกว่าบุหรีซ่ อง ประการทีส่ าม ผูส้ ูบบุหรีค่ ดิ ว่าคุณภาพของบุหรีม่ วนเองเหมือนกับบุหรีซ่ องสามารถใช้ทดแทนกันได้
และประการทีส่ ่ี คือ บุหรีม่ วนเองสามารถเข้าถึงได้ง่าย (บัวพันธ์ พรหมพักพิง, นิลวดี พรหมพักพิง, พรเพ็ญ ปานคา, เกศราภรณ์ คลัง
แสง, ภัทรพร ศรีพรหม, อนุ วฒ
ั น์ พลทิพย์ และเบญจมาภรณ์ ผาโคตร, 2553)แต่การศึกษาครัง้ นี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า นอกจากประเด็น
ดังกล่าวแล้ว “อานาจในการเลือกและสุนทรียะจากผัสสะก็เป็ นปั จจัยหนึง่ ทีส่ ่งผลให้ผสู้ บู บุหรีเ่ ปลีย่ นมาสูบยาเส้นแทนบุหรีซ่ อง”โดยมี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลให้ผสู้ บู เลือกสูบยาเส้นและเพื่อศึกษากาลเทศะทีท่ าให้ผสู้ บู ยาเส้นเลือกสูบบุหรี่
ซองเป็ นบางเวลา มีคาถามหลัก คือ ทาไมผูส้ ูบบุหรี่ซองจึงเลือกสูบยาเส้นและกาลเทศะไหนบ้างทีผ่ ู้สูบเลือกสูบยาเส้นหรือบุหรีซ่ อง
โดยมีประเด็นย่อยทีศ่ กึ ษา 4 ประเด็นคือ 1) มาตรการของการควบคุมยาสูบในสังคมไทยมีผลต่ ออานาจในการเลือกของผูบ้ ริโภคยาสูบ
อย่างไร 2) ทาไมการมีอานาจในการเลือกของผูส้ บู มีผลต่อการเลือกสูบยาเส้น 3) ทาไมยาเส้นจึงให้สนุ ทรียะทางผัสสะมากกว่าบุหรีซ่ อง
และ 4) ทาไมบางกาลเทศะทาให้ผสู้ บู ยาเส้นกลับมาสูบบุหรีซ่ อง
วิ ธีการวิ จยั
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้ให้ขอ้ มูลหลักคือผู้สูบยาเส้นทีเ่ คยสูบบุหรี่ซองในพื้นทีล่ ุ่มน้ าคลองกลาย อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เลือกกลุ่มตัวอย่างจากคนทีส่ มัครใจแบบจาเพาะเจาะจง(Purposive Sampling) เก็บข้อมูลจากการทบทวนเอกสารทาง
วิชาการในประเด็นของมาตรการของการควบคุมยาสูบในสังคมไทย และเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใน
ประเด็นของการมีอานาจในการเลือกของผูส้ บู สุนทรียะทางผัสสะจากการสูบยาเส้นและกาลเทศะทาให้ผสู้ บู ยาเส้นกลับมาสูบบุหรีซ่ อง
เป็ นบางเวลา ร่วมกับการสังเกตการณ์ทงั ้ แบบมีส่วนร่วมและไม่มสี ่วนร่วม และจะหยุดเก็ บข้อมูลเมื่อข้อมูลมีความครบถ้วนหรืออิม่ ตัว
(Saturation of Data) สาหรับการศึกษาครัง้ นี้ ข้อมูลมีความอิม่ ตัวเมื่อได้จานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูล 17 คน ตรวจสอบข้อมูลด้วยการตรวจสอบ
ความตรงของข้อมูล (Validity)และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธรี วบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation) นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)และขยายความเชื่อมโยง โดยการตีความและหาความหมายเพื่อหาคาอธิบายปรากฏการณ์ทค่ี น้ พบใน
ภาคสนาม
ผลการศึกษา
รายงานการวิจยั ครัง้ นี้แบ่งเป็ น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 จะกล่าวถึงมาตรการของการควบคุมยาสูบในสังคมไทยทีม่ ผี ลต่ออานาจ
ในการเลือกของผูบ้ ริโภคยาสูบ ตอนที่ 2 จะกล่าวถึงการมีอานาจในการเลือกของผูส้ บู ยาเส้น การสามารถกาหนดชนิดและปริมาณยา
เส้นได้ การรับรูถ้ งึ อันตรายจากการสูบยาเส้นและบุหรีซ่ อง และแนวทางการลดอันตรายจากการสูบ บุหรี่ ตอนที่ 3 จะกล่าวถึงเหตุผลที่
อธิบายว่าทาไมยาเส้นจึงให้สุนทรียะทางผัสสะมากกว่าบุหรีซ่ อง และตอนที่ 4 จะกล่าวถึงกาลเทศะทีท่ าให้ผสู้ บู ยาเส้นกลับมาสูบบุหรี่
ซองเป็ นบางเวลา โดยนาเสนอเกี่ยวกับเรื่อง ความเหมาะสมลงตัวกับอาชีพ และลักษณะงานทีท่ า และความเหมาะสมลง ตัวกับอัตต
ลักษณ์ทางสังคม ซึง่ จะนาเสนอรายประเด็นตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การควบคุมยาสูบในสังคมไทยที่มีผลต่ออานาจในการเลือกของผูบ้ ริโภคยาสูบ
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายทีใ่ ช้ในการควบคุมยาสูบ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 การนากฎหมายดังกล่าวลงสู่การปฏิบตั ิ มีทงั ้ มาตรการด้านราคา เพื่อลด
อ านาจซื้อ การขึ้น ภาษีทาให้ร าคาบุหรี่สูงขึ้น ส่ง ผลให้ยอดการจาหน่ ายบุหรี่ลดลง ซึ่ง สะท้อ นว่า จานวนการบริโภคบุหรี่ซองของ
กลุ่มการศึกษาชุมชนและสังคม
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ประชาชนโดยรวมลดลง รวมทัง้ การควบคุมการจาหน่ ายและการบริโภค และการรณรงค์ให้เห็นผลกระทบทางลบต่อสุขภาพจากการ
สูบบุหรี่ (ฉัตรสุมน พฤฒิภญ
ิ โญ, 2558)
จากมาตรการเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ เห็นได้ว่าแนวคิดทีใ่ ช้สาหรับการควบคุมการบริโภคยาสูบคือ การลดอานาจ
ของผูส้ บู บุหรีใ่ นเรื่อง การลดอานาจในการเข้าถึงยาสูบ การลดอานาจในการแบ่งซือ้ การลดอานาจในการเลือกซือ้ ในสิง่ ทีค่ ดิ ว่าอันตราย
น้อยกว่า ซึ่งได้ส่งผลให้ยอดการจาหน่ ายบุหรี่ซองลดลง ในทางตรงกันข้ามผลกระทบที่คาดไม่ถึงจากการใช้มาตรการควบคุมการ
บริโภคยาสูบทีม่ ุ่งลดอานาจของผูส้ บู บุหรีซ่ อง ได้ส่งผลให้ผบู้ ริโภคยาสูบใช้บุหรีท่ างเลือกโดยเฉพาะการสูบยาเส้นเพิม่ มากขึน้ (บัวพันธ์
พรหมพักพิง, นิลวดี พรหมพักพิง, พรเพ็ญ ปานคา, เกศราภรณ์ คลังแสง, ภัทรพร ศรีพรหม, อนุวฒ
ั น์ พลทิพย์ และเบญจมาภรณ์ ผา
โคตร, 2553) และผลกระทบทีค่ าดไม่ถงึ จากการใช้มาตรการดังกล่าว ยัง ทาให้ผสู้ บู บุหรีส่ ่วนหนึ่งทีย่ งั ไม่สามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด้สร้าง
ทางเลือกในการสูบบุหรีใ่ ห้กบั ตัวเอง โดยการเปลีย่ นจากการสูบบุหรีซ่ องมาสูบยาเส้น โดยเหตุผลของการเลือกสูบยาเส้นเป็ นทีน่ ่าสนใจ
และควรแก่การตีแผ่ให้สงั คมได้รบั รู้
ตอนที่ 2 ทาไมยาเส้นถึงให้อานาจในการเลือกมากกว่าบุหรีซ่ อง
แนวคิดทฤษฎีทผ่ี เู้ ขียนนามาใช้สาหรับอธิบายเรื่องการมีอานาจในการเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกสูบยาเส้น มี 2 แนวคิด คือ
1) แนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory) Jon Elster อธิบายว่าเมื่อมนุ ษย์ตกอยู่ในสถานการณ์
ของการเลือกจะใช้กระบวนการ 3 ขัน้ ตอนของการเลือกตัดสินใจอย่างมีเหตุผลคือ ประการแรกจะพยายามค้นหาทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้
ทัง้ หมด (situational choice) ประการที่ สอง คือการเข้าสูช่ ุดความเชื่อทีม่ เี หตุผล ซึง่ เป็ นตัวกาหนดว่าแนวทางใดเมื่อตัดสินใจเลือกแล้ว
จะเกิดผลอย่างไร และขัน้ ตอนสุดท้ายคือการจัดลาดับของการกระทาทีเ่ ป็ นไปได้ทงั ้ หมดแล้วจะนาไปสู่การตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล
แนวคิด ที่ 2) แนวคิด การลดอัน ตราย(Harm reduction) มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ป้ อ งกัน หรือ ลดผลกระทบทางลบที่มีต่ อ สุ ข ภาพอัน
เนื่องมาจากพฤติกรรมบางอย่าง มีหลักการสาคัญคือ การปฏิเสธการฟั นธงถึงความแตกต่าง ระหว่างการเลิก และ การติด ไม่ส่งผลให้
คนต้องเลือกข้าง Harm Reduction เป็ นการหาพืน้ ทีใ่ ห้ทุกฝ่ ายมีทท่ี างได้ยนื อย่างมีศกั ดิศรี
์ และการหาทางอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
(วรพล หนูนุ่น, 2556)
จากแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการมีทางเลือกและสามารถเลือกแนวทางได้ดว้ ยการตัดสินใจของตัวเอง ภายใต้
การรับรูข้ อ้ มูลและรายละเอียดในการตัดสินใจเลือก เป็ นการเพิม่ อานาจในการเลือกและทาให้สงิ่ ทีถ่ ูกเลือกมีคุณค่าสาหรับผูเ้ ลือกมาก
ขึน้ ยาเส้นก็เช่นกัน คนสูบได้รบั รูข้ อ้ มูลเกีย่ วกับยาเส้นผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตัวเอง ทาให้การเลือกสูบยาเส้นไม่เป็ นเพียงแค่การ
สูบเพื่อลดความอยากสูบ แต่เป็ นการสูบทีส่ ร้างความรูส้ กึ ให้กบั ผูส้ บู ทีห่ ลากหลายและแตกต่างกัน ดังทีจ่ ะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
ตอนที่ 2.1 ยาเส้นเลือกได้ : การสามารถเลือกชนิดและแหล่งทีม่ าของยาเส้นเองได้
“สูบบุหรีม่ าตัง้ แต่เด็กๆสูบยาเส้นบ้างบุหรีซ่ องบ้างปรับเปลีย่ นกันไป แต่ปัจจุบนั สูบยาเส้นใบจากเป็ นหลัก สูบ
ทัง้ ใบจากลอกเองและซื้อจากร้านค้าในชุมชน แต่ใบจากลอกเองรสชาติดกี ว่าไม่เปรี้ยว ส่วนยาเส้นจะซื้อจากเจ้า
ประจาทีป่ ลูกและทายาเส้นขาย (ลุงล้อม ลุงจวน ลุงลุย้ ) ต้องการสูบรสชาติแบบไหนก็ซ้อื จากเจ้านัน้ เพราะติดใจ
และเคยชินกับรสชาติ และความแรงของยา และมันใจในความปลอดภั
่
ยจากสิง่ เจือปนในยาเส้น”
จากข้อมูลภาคสนาม เหตุผลหนึ่งที่ผสู้ ูบบุหรีน่ ิยมสูบยาเส้นมากกว่าบุหรีซ่ องคือ การสามารถเลือกชนิดของยาเส้นเองได้ว่าจะ
เลือกสูบแบบแรงหรือแบบอ่อนๆ จะเลือกสูบรสชาติหรือกลิน่ แบบไหน นอกจากนี้ ผูส้ บู บุหรีท่ ไ่ี ม่สามารถเลิกสูบได้เชื่อว่า การสูบยาเส้น
มีพษิ ภัยน้อยกว่าบุหรีซ่ อง จึงต้องการลดความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ โดยการเปลีย่ นจากการสูบบุหรีซ่ องมาสูบยาเส้นแทน และ
เช่นเดียวกันคนทีส่ บู ยาเส้นก็ทราบดีว่า ขัน้ ตอนการทายาเส้นของคนปลูกยาก็มกี ารผสมสารเคมีลงไปในยาเส้นเพื่อปรุงแต่งรสชาติและ
เพิม่ ความแรงของยา แต่ผสู้ บู ยาเส้นก็สามารถทีจ่ ะเลือกสูบยาเส้นจากผูผ้ ลิตทีร่ จู้ กั คุน้ เคย หรือสูบยาเส้นทีป่ ลูกเองในครอบครัว จะเห็น
ว่าการเลือกสูบยาเส้นเป็ นการเลือกโดยอาศัยข้อมูลทีร่ บั รูม้ าเอง จากประสบการณ์การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของตัวเอง หรือได้รบั
จากการบอกเล่า จึงสามารถกล่าวได้ว่าการมีอานาจในการเลือกเป็ นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งทีท่ าให้ผสู้ บู บุหรีน่ ิยมสูบยาเส้นเพิม่ ขึน้
ตอนที่ 2.2 ยาเส้นกาหนดเองได้ : การสามารถกาหนดปริมาณยาเส้นในแต่ละมวนได้
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การสูบยาเส้น ปริมาณยาเส้นที่ใช้สาหรับการสูบแต่ละครัง้ ผู้สูบสามารถกาหนดเองได้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั ขนาดของใบจากที่ใช้มวน
ความแรงของยาเส้น หรือในช่วงทีผ่ สู้ บู รูส้ กึ ไม่สบาย เจ็บคอ ไอ ผูส้ บู ก็จะใช้ปริมาณยาเส้นจานวนน้อย หรือแม้แต่ในช่วงเวลาทีเ่ ร่งรีบ
หรือช่วงเวลาทีว่ ่าง ปริมาณยาเส้นทีใ่ ช้กม็ ปี ริมาณทีแ่ ตกต่างกัน
ตอนที่ 2.3 ยาเส้นลดอันตรายได้ : การรับรูถ้ งึ อันตรายจากการสูบยาเส้นและบุหรีซ่ อง
จากการรณรงค์ให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรีซ่ อง ทาให้ผสู้ บู บุหรีท่ เ่ี ชื่อว่าการสูบยาเส้นมีภยั น้อยกว่าบุหรีซ่ อง ก็ตอ้ งการลดความ
เสีย่ งจากผลกระทบต่อสุขภาพ (Harm reduction) ด้วยการสูบยาเส้น จากข้อมูลภาคสนาม การรับรูถ้ งึ อันตรายจากการสูบบุหรีข่ องผู้
สูบ เกิดจากการใช้ความรู้สกึ และประสบการณ์ ของผู้สูบเอง รวมทัง้ ใช้คาบอกเล่าของคนอื่นที่มปี ระวัติศาสตร์ ร่วมกัน เช่นการใช้
ความรูส้ กึ ว่าสูบแล้ว ไม่ไอ ไม่แสบคอ ไม่เจ็บคอ ควันเข้าตาแล้วน้าตาไม่ไหล เป็ นตัวตัดสินถึงอันตรายทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่
การมีอานาจในการเลือกรสชาติ เลือกสิง่ ทีป่ ลอดภัยกว่า และเลือกปริมาณยาเส้นสาหรับการสูบแต่ละครัง้ ทีเ่ หมาะสมกับการ
สูบของผูส้ บู ทีม่ ากกว่า ของยาเส้นเมื่อเทียบกับบุหรีซ่ อง เป็ นทางเลือกในการพึง่ พาตนเองของผูส้ บู เป็ นการใช้ความสามารถของตัวผู้
สูบเอง อันเป็ นผลสืบเนื่องจากกระบวนการต่อรองเชิงคุ ณค่าระหว่างความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ เป็ นการสร้างพึง
พอใจให้กบั แนวทางที่เลือกที่ตดั สินใจ จึงเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ผู้สูบบุหรี่นิยมสูบยาเส้นเพิม่ ขึน้ ซึ่ง เป็ นไปตามแนวคิดทฤษฎีการ
ตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational Choice Theory) และแนวคิดการลดอันตราย (Harm reduction) แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีคนทีส่ บู
ยาเส้นใบจากอีกจานวนหนึ่งทีเ่ ชื่อว่า ยาเส้นมีพษิ และเกิดผลเสียต่อสุขภาพเหมือนกับบุหรีซ่ อง จากการบอกกล่าวของคนเหล่านี้แสดง
ให้เห็นว่าการตัดสินใจเลือกสูบยาเส้นยังขึน้ อยู่กบั เหตุผลอื่นๆ อีก ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะได้กล่าวถึงต่อไป
ตอนที่ 3 ทาไมยาเส้นจึงให้สุนทรียะทางผัสสะมากกว่าบุหรีซ่ อง
แนวคิดทฤษฎีท่ผี ู้เขียนนามาใช้สาหรับอธิบายเรื่องสุนทรียะทางผัสสะที่เกิดจากการสูบยาเส้น คือ แนวคิดทางสัญศาสตร์
(Semiology) เป็ นศาสตร์ทส่ี นใจในเรื่องของการให้ความหมาย และวิธกี ารทีค่ วามหมายได้รบั การผลิตขึน้ มาและถูกส่งต่อหรือถ่ายทอด
สิง่ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมาย (Meaning) แทนของจริง (Object) ในตัวบท (Text) และในตัวบริบท(Context) หนึ่งๆสิง่ ที่
นามาใช้เป็ นสัญญะนัน้ อาจจะเป็ น วัตถุ สิง่ ของ หรือเป็ นการกระทา(ธีรยุทธ บุญมี, 2551) และจากการศึกษาเรื่องผัสสะ สัญลักษณ์
เรือนร่าง และประสบการณ์ความเจ็บป่ วยภายใต้ภูมทิ ศั น์ทางเสียงในชีวติ ประจาวัน ของโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เป็ นการชีใ้ ห้เห็นว่า
ผัสสะ สัญลักษณ์และเรือนร่าง ได้รวมตัวกันสร้างประสบการณ์ และเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดความรูส้ กึ และถูกให้ค วามหมายทีแ่ ตกต่างกัน
ในแต่ละสังคม และอธิบายให้เห็นว่าผัสสะการรับรูท้ ต่ี ่างกัน เป็ นสื่อนาการรับรูค้ วามจริงทีต่ ่างกัน ประสบการณ์ทางผัสสะแต่ละชนิดมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน และแสดงบทบาทในการสถาปนาความจริงที่แตกต่างกันไปในแต่ ละสังคม(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ,
2559)และจากการศึกษาของ ปรวรรณ ดวงรัตน์ เรื่องสัญศาสตร์ และความหมายทีแ่ ปรเปลีย่ น สาระสาคัญเสนอให้เห็นถึง ความหมาย
และความสาคัญของสัญศาสตร์ ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตีความหมายสัญญะทีส่ ่งผลให้เกิดความหมายทีแ่ ปรเปลี่ยนไป ผลกระทบที่
เกิดขึน้ จากการตีความหมายสัญญะทีแ่ ปรเปลีย่ นไปจากความหมายเดิม และการคาดการณ์ถงึ ความแปรเปลีย่ นในการตีความสัญญะที่
จะส่งผลต่อความเปลีย่ นแปลงวิธคี ดิ ของคนในสังคม(ปรวรรณ ดวงรัตน์,2557)
จากแนวคิด ทฤษฎีร วมถึง การศึก ษาของโกมาตร จึง เสถีย รทรัพ ย์แ ละ ปรวรรณ ดวงรัต น์ ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า สิ่ง ที่ก่ อ ให้เ กิด
ความหมายและสุนทรียะ มักจะเกิดขึน้ จากการรวมตัวกันระหว่าง รูปสัญญะ ประสบการณ์ทางผัสสะ และบริบทของสังคม การสูบยา
เส้นก็เช่นกัน การรับรูป้ ระวัตศิ าสตร์ บริบทของชุมชน และประสบการณ์การรับรูท้ างผัสสะของผูส้ บู หรือของคนรอบข้าง ส่งผลให้เกิด
การให้ความหมายและสุนทรียะทีแ่ ตกต่างกัน ไป ซึง่ จะส่งผลถึงเหตุผลในการตัดสินใจทีจ่ ะเลือกสูบหรือไม่สบู ยาเส้น ดังรายละเอียดที่
กล่าวถึงต่อไป
ตอนที่ 3.1 ยาเส้น : การรับรูท้ างผัสสะ (กลิน่ ความแรง) ของผูส้ บู
จากข้อมูลภาคสนาม ผูส้ บู ยาเส้นเกิดการรับรูท้ างผัสสะในเรื่องของ กลิน่ และความแรงของการสูบยาเส้นทีค่ ล้ายคลึงกัน การ
รับรูถ้ งึ กลิน่ รสชาติ และความแรงของยาเส้น ได้ถูกให้ความหมายโดยอาศัยประสบการณ์และบริบทของผูส้ บู เอง ซึง่ ถูกแปลความให้
เป็ นเรื่องของการการผ่อนคลาย การเหมาะสมกับเศรษฐานะ การเข้ากันได้กบั วิถชี วี ติ และผัสสะทีร่ บั รูน้ ้ที าให้ผสู้ บู ยาเส้นตัดสินใจเลือก
สูบยาเส้นต่อไป
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“สูบยาเส้นแล้วสูบยาขาวไม่ได้ เพราะไม่ได้แรงอก ไม่เมา ยาเส้นใบจาก หอมหวา เมาหวา กลิน่ ธรรมชาติ ยาเส้น
เมาดี ได้แรงอกกว่า ไม่ตอ้ งสูบมากสูบทีสองทีกพ็ อไม่ตอ้ งสูบทัง้ มวน พอรูส้ กึ ไม่สบายใจ ได้นงมวนใบจากแล้
ั่
วรูส้ กึ ผ่อน
คลาย ถ้าให้ดหี วนท่อมสูบใบจากมันเข้ากัน แต่คนสูบใบจากไม่โก้ ยาขาวหอมกว่า ใบจากเหม็น แต่ยาเส้นเมากว่า ยา
ขาวไม่สาไหร่ สูบหนุกๆได้”
ตอนที่ 3.2 ยาเส้น: มุมมองการให้ความหมายของผูส้ บู
ยาเส้น ถูกให้ความหมายโดยผู้คนในสังคมที่แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ชวี ติ และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มคน ซึ่ง
ส่งผลให้การปฏิบตั ิต่อ และยาเส้นแตกต่างกันออกไปตามความสอดคล้องกับการให้ความหมาย จากข้อมูลที่ได้พบว่า ยาเส้น ถูกให้
ความหมายจากคนทีส่ บู ยาเส้นในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน คือการมองเห็นถึงประโยชน์ การมองเป็ นยาสมุนไพร และเป็ นพืชเศรษฐกิจ
ของท้องถิน่ การให้ความหมายกับยาเส้นได้สง่ ผลให้เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะเลือกสูบยาเส้นแทนบุหรีซ่ อง
จากข้อมูลผัสสะและการให้ความหมายของยาเส้น ทัง้ คนสูบเองและจากบุคคลรอบข้าง ทาให้ทราบว่าผัสสะจากยาเส้นและการ
ประกอบสร้างทางความคิด ประสบการณ์ ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมและบริบทของท้องถิน่ เป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดสุนทรียะและการให้
ความหมายต่อยาเส้นทีแ่ ตกต่างจากบุหรีซ่ อง ประสบการณ์ทางสุนทรียะ (Aesthetic experience) และความหมายทีเ่ กิดขึน้ มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผูส้ บู ทีจ่ ะเลือกสูบยาเส้น ทัง้ นี้กเ็ พราะว่าสุนทรียะและความหมายได้ถูกแปลให้เป็ นสัญญะทีเ่ กิดความเหมาะสมลงตัวกับวิถี
ชีวติ ของผูส้ บู ยาเส้น
ตอนที่ 4 อะไรที่ทาให้ผสู้ ูบยาเส้นกลับมาสูบบุหรี่ซองเป็ นบางเวลา
จากแนวคิดเรื่อง พหุอตั ลักษณ์ (Multiple identities) ทีว่ ่า ตัวตนทีถ่ ูกนาเสนอออกมา คือตัวตนทีป่ รารถนาให้คนอื่นรับรูแ้ ละให้
การยอมรับ ภายใต้เงื่อนไขหรือบริบทของการปฏิสมั พันธ์ในสถานการณ์หนึ่งๆเท่านัน้ (โสฬส ศิรไิ สย์, 2550) และจากการศึกษาเรื่อง
พื้น ที่ เวลา อัต ตลัก ษณ์ แ ละการสร้า งความหมายทางสัง คม ของศุ ภ มณฑา สุ ภ านั น ท์ ที่ช้ีใ ห้เ ห็น ว่ า กาลเทศะ มีผ ลต่ อ การใช้
ชีวติ ประจาวัน พืน้ ทีแ่ ละเวลาทาให้เรารูว้ ่าเราควรปฏิบตั ติ วั อย่างไร (ศุภมณฑา สุภานันท์, 2554)
จากแนวคิดเรื่องพหุอตั ลักษณ์ และจากการศึกษาของศุภมณฑา สุภานันท์ เห็นว่าตัวตนทีแ่ สดงออกมาให้คนรอบข้างเห็นจะ
เปลีย่ นไปตามกาลเทศะ บทบาทหน้าที่ และการคาดหมายต่อผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ การสูบบุหรีก่ เ็ ช่นกัน ผูส้ บู จะเลือกสูบบุหรีช่ นิดไหนก็
ขึน้ อยู่กบั พืน้ ที่ เวลา บทบาทหน้าทีท่ เ่ี หมาะสมลงตัว และการคาดหวังต่อผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ ซึง่ ในแต่ละ พืน้ ที่ แต่ละเวลา และแต่ ละ
บทบาทหน้าที่ ทาให้การสูบบุหรีม่ รี ปู แบบทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ตอนที่ 4.1 ยาเส้น บุหรีซ่ อง : ความเหมาะสมลงตัวกับอาชีพ และลักษณะงานทีท่ า
จากข้อมูลภาคสนามทาให้ทราบว่า คนทีส่ บู ยาเส้นประจา บางครัง้ ก็กลับมาสูบบุหรีซ่ อง ด้วยเหตุผลเพื่อความเหมาะสมลงตัว
กับอาชีพและลักษณะงานทีท่ า ด้วยขัน้ ตอนและวิธกี ารของการสูบยาเส้น ในบางโอกาสทาให้การสูบยาเส้นไม่เหมาะสมและสร้างความ
ยุ่งยาก ผูส้ บู ยาเส้นจึงเปลีย่ นมาสูบบุหรีซ่ องในบางเวลา
ตอนที่ 4.2 ยาเส้น บุหรีซ่ อง : ความเหมาะสมลงตัวกับอัตตลักษณ์ทางสังคม
ข้อมูลอีกด้านหนึ่งทีน่ ่ าสนใจทีไ่ ด้จากภาคสนามคือ การสูบยาเส้น เป็ นการสร้างอัตตลักษณ์ทางสังคมให้กบั ผูส้ บู พบว่าใน
มุมมองของผูส้ บู บุหรี่ บทบาทของยาเส้นมันมีมากกว่ามุมมองของคนนอก คือสูบแล้วได้เพื่อนทีอ่ ยู่ในวัยเดียวกัน อาชีพเดียวกัน สูบ
แล้วได้รบั ความไว้วางใจ ดังคาบอกเล่าจากภาคสนามทีว่ ่า
“การสูบยาเส้นใบจากทาให้ได้นงั ่ พูดคุยกับเพือ่ นเรือ่ งการประกอบอาชีพ ถ้าไม่สบู ใบจากก็นงั ่ กันได้ไม่นาน จะ
สูบบุหรีเ่ ฉพาะทีอ่ ยู่กบั เพือ่ นทีส่ ูบบุหรีด่ ้วยกัน ถ้าเป็ นเพือ่ นทีส่ นิทสนมกัน นัง่ กินกาแฟด้วยกันก็จะสูบยาเส้นใบจาก
บางครัง้ เพือ่ นทีส่ บู ยาขาวก็จะสูบยาเส้นใบจากของเราด้วย แต่ถา้ อยู่กบั กลุ่มทีไ่ ม่สนิทกันก็จะสูบบุหรีซ่ อง บางครัง้ การ
ทีเ่ รานังสู
่ บยาเส้นใบจากกับชาวบ้านก็ทาให้ชาวบ้านรูส้ กึ ว่าเป็ นพวกเดียวกัน เป็ นคนระดับเดียวกัน ”
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อภิ ปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะ
ถึงแม้ว่าจากการศึกษาของ บัวพันธ์ พรหมพักพิงและคณะได้กล่าวถึงเหตุผลของการสูบบุหรีม่ วนเองประเภทยาเส้นว่ามีผลมา
จาก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่มวนเองต่ ามาก ผู้สูบบุหรี่มวนเองคิดว่ามีความปลอดภัยมากกว่าบุหรี่ซองซึ่งเป็ น
เพราะว่าผู้สูบบุหรี่มวนเองเห็นว่ายาเส้นชาวบ้านปลูกและผลิตในชุมชน จึ งเข้าใจว่าไม่มอี นั ตรายเท่ากับบุหรี่ซอง ผู้สูบบุหรี่คดิ ว่า
คุณภาพของบุหรี่มวนเองเหมือนกับบุหรี่ซองสามารถใช้ทดแทนกันได้ และบุหรี่มวนเองสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยการปลูกเก็บไว้
บริโภคเอง หรือการหาซือ้ จากเพื่อนบ้าน และมีขายทัวไปตามร้
่
านขายของชาในหมู่บา้ น แต่จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ พบว่านอกจาก
เหตุผลดังกล่าวแล้ว การตัดสินใจเลือกสูบยาเส้นยังมีเหตุผลมาจาก การทีผ่ สู้ บู ยาเส้นมีอานาจในการเลือกชนิดและแหล่งทีม่ าของยา
เส้น สามารถกาหนดปริมาณยาเส้นในแต่ละมวนได้ สามารถเลือกวิธกี ารลดอันตรายจากการสูบยาเส้นได้ หรือการทีย่ าเส้นให้ สุนทรียะ
จากผัสสะที่เกิดจากการสูบของผูส้ ูบเองและบุคคลรอบข้างในเรื่อง กลิน่ ความแรง รวมถึงการให้ความหมายกับยาเส้น ของผูส้ ูบ สิง่
เหล่านี้ลว้ นมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสูบยาเส้น การมีทางเลือกหรือมีอานาจในการเลือก ทาให้ผสู้ บู ทีย่ งั ไม่สามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด้และ
ไม่ต้องการสูบบุหรีซ่ อง เปลีย่ นมาสูบยาเส้น และเมื่อสูบยาเส้น แล้วเกิดความพึงพอใจ เกิดความเหมาะสมกลมกลืนกับบริบทของชีวติ
จึงตัดสินใจทีจ่ ะสูบต่อ นอกจากนี้ความลงตัวเหมาะสมกับอาชีพ และลักษณะงานที่ทา และความเหมาะสมลงตัวกับอั ตตลักษณ์ทาง
สังคม ซึง่ ยาเส้นและบุหรีซ่ องในทัศนะของผูส้ บู มีความเหมาะสมกับกาลเทศะทีแ่ ตกต่างกัน จึงทาให้ผสู้ บู ยาเส้นกลับมาสูบบุหรีซ่ องเป็ น
บางเวลา
ข้อเสนอแนะ
1 สาหรับผูก้ าหนดนโยบายควรให้ความสาคัญกับการรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาเส้นมากขึน้
2 สาหรับเจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบตั ิงานการจัดโปรแกรมเลิกบุหรี่ต้องมีมุมมอง ในเรื่องสุนทรียะที่เกิดจากผัสสะ การให้นิยาม
ความหมายแก่ยาเส้น ควรมีคลินิกเลิกยาเส้นเป็ นการเฉพาะ มีการให้ความรูเ้ พิม่ เติมแก่ผสู้ บู ยาเส้นในเรื่องแนวทางการลดอันตรายจาก
การสูบยาเส้น
3 ใช้แนวทางการลดอันตรายจากการสูบยาเส้นสาหรับผูท้ ไ่ี ม่สามารถเลิกสูบได้ โดยส่งเสริม การผลิตยาเส้นและใบจากที่ไม่
มีสงิ่ เจือปน เพื่อลดอันตรายจากการสูบยาเส้น
4 ควรมีการศึกษาวิจยั ต่อเนื่องเพื่อหารูปแบบการควบคุมการบริโภคยาเส้นทีเ่ หมาะสมเพื่อจัดทาโปรแกรมเลิกยาเส้นเป็ น
การเฉพาะเจาะจง และควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มอาการผลกระทบที่เกิดจากการสูบยาเส้นในมุมมองของผู้สูบยาเส้น เพื่อนาผล
การศึกษาทีไ่ ด้มาใช้รณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาเส้น
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่องนี้ สาเร็จได้กเ็ พราะผู้วจิ ยั ได้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้จากหลักสูตรนักวิจยั วัฒนธรรมความเสีย่ งสุขภาพ ของ
สานักวิจยั สังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบพระคุณ อ.ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ อ.ดร.ประชาธิป กะทา และ
อ.สิทธิโชค ชาวไร่เงิน ทีช่ ่วยแนะนาและขัดเกลาให้งานชิน้ นี้มคี วามสมบูรณ์ ครบถ้วน พร้อมทีจ่ ะเปิ ดเผยเรื่องราวข้อค้นพบสู่ผทู้ ส่ี นใจ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อุไร จเรประฬาร สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีช่ ท้ี างและให้คาปรึกษาตลอดช่วงเวลาของ
การศึกษาวิจยั ขอขอบคุณพีน่ ้องร่วมงานทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมความสมสุขภาพตาบลบ้านหัวคู ทีต่ อ้ งรับภาระงานแทนตลอดระยะเวลา
1 ปี ทีผ่ วู้ จิ ยั เข้าร่วมโครงการนักวิจยั วัฒนธรรมความเสีย่ งสุขภาพ ขอขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลในสนามของการวิจยั ทีร่ ่วมประสบการณ์ผสั สะ
และเกิดสุนทรียะจากการพูดคุย และขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกท่าน ท่านคือคนสาคัญทีท่ าให้งานวิจยั นี้ สาเร็จลุล่วงดังทีป่ รากฏ
เอกสารอ้างอิ ง
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The Association between Emotional–Psychological–Social–Ethical Developments And Child Overweight–Obesity
in Thailand
Sith Pakapaiboon1 *Aroonsri Mongkolchati1 Jiraporn Chompikul1 Taksin Pimpak2
* ASEAN Institute for Health Development,Mahidol University1 College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University2
* aroonsri.mon@mahidol.edu

Abstract
The Prospective study was conducted to examine the association between emotional–psychological–social–ethical
developments at 12 months and child overweight–obesity at 24 months. A total of 4,245 cohort children were collected between
July 2000 and June 2002 based on the Prospective Cohort of Thai Children. 60 twin infants, 35 dead and abnormal children
were excluded. Then, the remaining 4,150 children were conducted for data analysis. Chi-square tests and Multiple Logistic
Regressions were used for identifying influential predictors and child overweight and obesity at 24 months.
The finding showed that 11.3 % were overweight and obesity at 24 months by Thai reference. After adjusting the
potential confounding factors in the final model of multiple logistic regressions, this study found that significant risk factors
related to overweight and obesity are study area (North East), religion (Buddhism), positive emotional development, negative
psychological development, positive social development and negative social development.
This study indicated that emotional–psychological–social developments are associated with child overweight – obesity at 24
months. Therefore, holistic care that was used to implement for child that concern in development of emotional, psychological,
social and ethics of child in primary care should be promoted in health policy.
Keywords
Child Overweight Obesity Emotional Psychosocial
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Introduction
Child overweight and obesity is one of the most significant global health topics of the present time. Childhood obesity
is worldwide and progressively influencing in many undeveloped and developing countries(Organization, 2015). The
prevalence of child overweight and obesity has increased at a rising rate. Over 42 million were child overweight and obesity
in preschool. In developing countries included Thailand, child overweight and obesity were 35 million of these are living
(Sahoo et al., 2015). Although the etiology of childhood overweight and obesity is still unclear, it is proved that overweight
and obesity go on when calories intake exceeds. There are multiple causes for this imbalance; therefore, the increasing
prevalence of childhood overweight and obesity can’t be predicted. The etiology of childhood overweight and obesity are
multifaceted and complex because it is a condition with many biological, genomic, environmental and bio-psycho-social
effects. Genomic factors incentively promote to obesity. Nevertheless, behavior and bio-psycho-social factors seem to
composite important part in the increasing prevalence of child overweight and obesity worldwide, instead of fluctuations in
genetic or biological factors. These consist of eating practices and food elements, physical movement and social dynamics
(Vazquez & Torres, 2012). Child overweight and obesity has been acknowledged a lot of consideration from psychiatric and
psychological study. It was postulated that obese persons suffer from their body weight conditions. Obesity is a very much
detectible illness implication that everyone can assess the weight status of others and makes interpretations about it. As a
result there are a wide range of emotional and behavioral outcomes that have been considered in relationship with obesity in
children and adolescents, predominantly those associated to stigma, psychological well-being, and mental health problems.
And some dependable epidemiological outcome is the result that, in highly developed countries at any rate, the prevalence
of child overweight and obesity is in reverse related with social status, financial status and educational status(Mustillo et al.,
2003). Overweight and obesity is not a disease of psychiatric disorder, but it is a mental health or behavioral problem that
many clinicians and researchers should concern (Bagchi, 2010). Overweight and obesity is a multiple factors illness (Speiser
et al., 2005). Causes of child overweight and obesity such as mother’s mental health and emotion (Lewinsohn et al., 2005)
in addition to different behavioral configuration, for example development of early negative eating patterns (Birch, McPheee,
Shoba, Steinberg, & Krehbiel, 1987) and the other psychological and social factors have an significant role in this concern.
However, there is slight knowledge about factors of emotional – psychological – social and ethics related with child overweight
and obesity in Thailand. Thereby, this study aims to determine developments of emotional – psychological – social and ethics
associated child overweight and obesity, to identify the prevalence of child overweight and obesity at 24 months in Thailand
and to identify general characteristics of children, socio–demographic, family characteristics, utilization of health care services,
and nutritional practice related to child overweight and obesity in Thailand.
Research methodology
Material and Method: We used data from the prospective cohort study of Thai children (PCTC) detailed below.
(http://pctc.damus.in.th/damus/) From birth to 2 years-old children in the prospective study were measured anthropometrically
which was performed by physicians and specially trained research assistants. The present study included a total of 4,245
children from five districts in four different provinces namely Panomtuan District in Kanchanaburi, Thepa District in Songkla,
Kranuan District in Khon Kaen, Muang District in Nan, and Bangkok.
Sampling: The study design was an observational, community-based study designed to follow all fetuses from the 28 to
38 week gestational age from four selected districts in different regions and the Bangkok metropolitan area. The birth cohort
started during 2000-2002 in each site and was followed-up until the children reached the age of 24 months and time of
measurement was every 6 months. The children who were eligible for the PCTC project with parental consent during
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pregnancy were sampled for inclusion in the present study. Children were not recruited for the present study if they were not
registered and had frequently migrated. Children delivered as twins and children with significant health problems such as birth
defects, deficits of physical development, and delayed development were excluded for the present study.
Outcome Measurement: For the instruments of anthropometric, PCTC project growth instrument was developed locally
at Nutrition Institute, Mahidol University of Thailand. Each child’s nutritional status was expressed as a number of standard
deviations (Z-scores) above or below the median for the reference population, taken into account age and gender. 2006
WHO-Anthro software (WHO, 2010) was used to process the data (age in days, weight and height) and generate Z- scores
for each children. The Thai Child Growth Standard confirm that children born anywhere in the world and given and optimum
start in life have the potential to develop within the same range of height and weight (Group, 2006). Thus, a cut-off point of
2 SD Z-score was used to assess the determinants of child overweight and obesity.
Characters variables :At 12 month, The data related to demographic variables, determinant variables of children drawn
from the database of The PCTC Project were categorized into 2 groups: gender (girls and boys), birth weight(< 2500 g and
>= 2500 g), care taker children(relative and parents), religion (not Buddhism and Buddhism), mother age (< 20 and >=20),
mother’s BMI (<25 and >=25), education of mother (higher-equal primary school and lower primary school), occupation of
mother (employed and unemployed), family member (<5and >=5), family income (< 25 percentile (52,000 Baht) and>= 25
percentile), ANC(< 4 times and >= 4tmes), immunization (completed and not completed), stopped breastfed (<6months and
>=6months), complementary food(<6months and >=6months), positive and negative emotional-psychological–social and
ethics factor development(< mean and >= mean) and study area (classified into 5 categories) that are independent variables.
At 24 months, the dependent variable is child overweight and obesity identified by weight for height (Branca, Nikogosian, &
Lobstein, 2007; Onis, 2006) .
Data analysis: secondary data was put into the SPSS version 20 used for data analysis for descriptive statistics, Chisquare tests and simple logistic regression used to determine association between independent and
dependent variables. Multiple logistic regression analysis was used to determine association between the developments of
emotional-psychological–social and ethics factor and child overweight and obesity when controlling the other factors.
Ethical clearance: PCTC was approved by The National Ethics Committee, the Ministry of Public Health
Results
We found that 11.3% of 24 month children diagnosed child overweight and obesity by using Thai reference and variables
were significantly associated with parent care taker children, study area, religion (Buddhism), mother age, mother BMI (kg/m²),
education of mother, family member, family income, immunization status, age at which children were stopped breastfed,
positive emotional, positive psychological, negative psychological, positive social, negative social, and negative ethics. (As
shown in table1) After we had used the final model of Multiple Logistic Regression of child overweight and obesity, we found
that risk factors related to overweight and obesity are study area, religion, positive emotional, negative psychological, positive
social, and negative social. (As shown in table2)
Discussions
The first objective of this study was to describe the prevalence of child overweight and obesity at 24 months in Thailand.
We found that 11.3% were child overweight and obesity by using Thai reference that accordant to Office of Health Promotion’s
information, Thailand 2006 that overweight and obesity prevalence is 8-20 percent among preschool children (Winichagoon,
2013).
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The second objective of this study was to determine variables at 12 month that related to child overweight and obesity
at 24 months in Thailand (Table1& 2). We found that study area significantly related to child overweight and obesity; children
residing in North-East had higher risk of being overweight and obesity than children residing in capital city which not accordant
to other study results that urban communities were associated with greater odds of obesity than rural communities (Firestone,
Punpuing, Peterson, Acevedo-Garcia, & Gortmaker, 2011; Teerawattananon & Luz, 2017). Religion significantly related to
child overweight and obesity by children in Buddhism families were higher risk of being overweight and obesity than children
not in Buddhism family. To illustrate, a religion system normally influences culture, spirituality, beliefs and custom. Moreover,
the most Thai people are Buddhism which influences the study’s outcome. Maternal factors such as mother’s age, mother’s
BMI and education of mother were a significantly influenced on the risks of obesity in children during the preschool years
which accordant to the results of other studies. (Aguillon, Caedo, Arnold, & Engel, 1982; Grewal, Gopaldas, & Gadre, 1973;
Martorell, Leslie, & Moock, 1984). This study’s outcome showed that mother age significantly related to child overweight and
obesity. To illustrate, children who were born from mother over 20 years old had higher risk of being child overweight and
obesity than children who were born from mother less than 20 years old. These findings therefore confirm previous results
that there are significant positive associations between maternal age and good nutritional status in preschool children (Aguillon
et al., 1982; Grewal et al., 1973; Martorell et al., 1984). Children who have mother’s BMI over 25 were higher risk of being
overweight and obesity than children who have mother’s BMI less than 25 which accordant to the other study result that
mother’s obesity, before and begin pregnancy, is associated to increased risk of child overweight and obesity of these mothers
(Whitaker, 2004). High family income is an associated risk of being overweight and obesity that is similar to other studies that
income was significantly related with the child nutritional status at aged 6 months to 3 years (Grewal et al., 1973). In the part
of utilization of health services such as frequency of ANC and completed Immunization OPV- DPT were a weekly related to
child overweight and obesity. Age at which children were stopped breastfed associated with child overweight and obesity but
not accordant to a recent systematic review that breastfeeding has a protective effect against childhood obesity. However
further large studies were suggested to explore(Pearce, Taylor, & Langley-Evans, 2013).
The third objective of this study was to describe characteristics of the development of emotional-psychological- social
and ethics of child age at 12 months that associated with child overweight and obesity at 24 month. The data revealed that
development of emotional, psychological, social and ethics factors affected child overweight and obesity (Table 1). The results
of this study provided that development of positive emotional, positive & negative psychological, positive& negative social and
negative ethics affected child overweight and obesity at 24 month. The final model of multiple logistic regression of child
overweight and obesity to determine factors had the significant association with child overweight and obesity: positive
emotional development, negative psychological development, positive social development and negative social development
(Table 2). This study is accordant to the pervious psychological and social hypothesis which explained the association
between excess weight gain and psychological and social conditions (Mustillo et al., 2003). A recent review showed that 53
papers indicated the association between psychological and social factors and child overweight and obesity(Wardle & Cooke,
2005). The trend of the association between overweight and obesity and psychological and social factors surely remains
indistinct as most of the papers are cross-sectional(Wardle & Cooke, 2005). Current findings of The Millennium Cohort Study
show that obesity child may be associated with emotional and behavioral problems at early age (Griffiths, Dezateux, & Hill,
2011). It is not clear whether negative emotion (Bad Emotion) is the result or the cause of child overweight and obesity; both
associations may be correct(Nieman & Leblanc, 2012).
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This study had a strong result because of using data of the participants from the PCTC which a large of sample size
collected. The limitation of our study is using a secondary data as a consequence we cannot make a questionnaire to
determine some factors.
Conclusion and Recommendations
Health workers and family should be encouraged and promoted to use holistic care to implement child health care that
concern in development of emotional, psychological, social and ethics of child in primary care.
Table1: The association between variables at 12 months and child overweight–obesity at 24 month.
Variables
Gender
Birth weight
Care taker children
Study area
Religion
Mother age
Mother BMI (kg/m²)
Education of mother
Occupation of mother
Family member
Family income (Baht for year)
ANC
Immunization status: OPV- DPT
Age at which children were stopped
breastfed
Introduce of complementary food
Positive Emotional
Negative Emotional
Positive Psychological
Negative Psychological
Positive Social
Negative Social
Positive Ethics

Boy
Girl
< 2500 g
≥ 2500 g
Relative
Parents
North
Bangkok
North East
South
Central
Not Buddhism
Buddhism
< 20 years old
≥ 20 years old
< 25
≥ 25
< Primary school
≥ Primary school
Unemployed
Employed
≥5
<5
< 25 percentile
≥ 25 percentile
< 4 times
≥ 4 times
Completed
Not completed
immunization
< 6 monthsfor
immunization
≥ 6 moths for
< 6 age
months
≥ 6 age
months
< 16
≥ 16
≥ 13.37
< 13.17
< 16.38
≥ 16.38
≥ 11.23
< 11.23
< 15.36
≥ 15.36
≥ 13.10
< 13.10
< 11.49
≥ 11.49

Normal Children (%)

Overweight Children (%)

Crude OR

95% CI

p- value

1502 (88.9)
1492 (88.5)
228 (89.8)
2614 (89.0)
2123 (90.3)
736 (87.0)
600 (88.2)
343 (74.1)
653 (93.6)
769 (93.4)
587 (90.0)
633 (93.9)
2295 (87.8)
375 (92.1)
2561 (88.7)
920 (90.1)
1287 (87.2)
1634 (91.7)
1318 (85.9)
520 (90.4)
2418 (88.8)
1362 (90.0)
1532 (88.2)
758 (92.0)
2160 (88.0)
405 (91.6)
2547 (88.6)
1948 (89.9)
926 (87.4)
1948 (90.9)
650 (85.0)
1162 (89.6)
1718 (88.6)
1760 (90.7)
1201 (86.4)
1345 (89.7)
1619 (88.3)
1566 (90.9)
1394 (86.7)
1065 (92.8)
1901 (86.9)
1463 (90.5)
1502 (87.4)
1156 (91.4)
1805 (87.4)
1412 (89.2)
1580 (88.3)

187 (11.1)
194 (11.5)
26 (10.2)
324 (11.0)
229 (9.7)
110 (13.0)
80 (11.8)
120 (25.9)
45 (6.4)
54 (6.6)
65 (10.0)
41 (6.1)
318 (12.2)
32 (7.9)
326 (11.3)
101 (9.9)
189 (12.8)
148 (8.3)
216 (14.1)
55 (9.6)
305 (11.2)
151 (10.0)
203 (11.8)
66 (8.0)
288 (12.0)
37 (8.4)
327 (11.4)
219 (10.1)
134 (12.6)
196 (9.1)
115 (15.0)
135 (10.4)
221 (11.4)
180 (9.3)
189 (13.6)
155 (10.3)
215 (11.7)
156 (9.1)
214 (13.3)
83 (7.2)
287 (13.1)
153 (9.5)
216 (12.6)
109 (8.6)
261 (12.6)
171 (10.8)
209 (11.7)

1
1.044
1
1.087
1
1.386
1
5.077
4.982
3.159
2.624
1
2.139
1
1.492
1
1.338
1
1.809
1
1.193
1
1.202
1
1.571
1
1.405
1
1.287
1
1.758
1
1.107
1
1.539
1
1.152
1
1.541
1
1.937
1
1.375
1
1.534
1
1.092

0.844 – 1.293

0.690

0.713 – 1.657

0.669

1.087 – 1.766

0.008

3.518 – 7.326
3.527 – 7.038
2.272 – 4.394
1.920 – 3.586
1.527 – 2.996

<0.001
<0.001

1.021 – 2.179

0.039

1.036 – 1.728

0.026

1.450 – 2.258

<0.001

0.881 – 1.614

0.254

0.962 – 1.503

0.105

1.187 – 2.078

0.002

0.985 – 2.006

0.061

1.024 – 1.618

0.031

1.374 – 2.251

<0.001

0.883 – 1.389

0.378

1.239 – 1.911

<0.001

0.926 – 1.434

0.204

1.238 – 1.918

<0.001

1.500 – 2.501

<0.001

1.104 – 1.712

0.004

1.212 – 1.941

<0.004

0.881 – 1.354

0.420
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Variables
Negative Ethics

Normal Children (%)

Overweight Children (%)

Crude OR

95% CI

p- value

1702 (90.2)
1262 (87.2)

184 (9.8)
186 (12.8)

1
1.363

1.098 – 1.693

0.005

≥ 11.97
< 11.97

Table 2: The final model of Multiple Logistic Regression of child overweight and obesity age at 24 months
Predictors

Study Area

Religion
Education of mother
Occupation of mother
Positive Emotional
Negative Psychological
Positive Social
Negative Social

North
Bangkok
North East
South
Central
Not Buddhism
Buddhism
< Primary school
≥ Primary school
Employed
Unemployed
<
≥

<
≥

<
≥

<
≥

Adjusted OR
1
0.348
1.815
1.217
1.227
1
2.049
1
1.310
1
0.685
1
1.467
1
0.706
1
1.365
1
0.642

(95 % CI)

p-value

(0.233–0 .521)
(1.127– 2.923)
(0.723– 2.051)
(0.770– 1.954)

<0.001
0.014
0.460
0.390

(1.128– 3.720)

0.018

(0.945– 1.816)

0.105

(0.449–1.045)

0.685

(1.085– 1.986)

0.013

(0.502–0.993)

0.045

(1.004– 1.855)

0.047

(0.465– 0.886)

0.007

(Hosmer and Lemeshow Test;Chi-square 7.491, Sig. 0.485)

Acknowledgement
The authors wish to thank the families who participated in the study, the PCTC’s data management center. The
prospective study was supported by the Thailand Research Fund, the Health System Research Institute, the Ministry of Public
Health, DUMEX Science and the World Health Organization. This paper showed no conflict of interest.
References
Aguillon, D. B., Caedo, M. M., Arnold, J. C., & Engel, R. (1982). The relationship of family characteristics to the nutritional
status of pre-school children. Food Nutr Bull, 4(4), 5-12.
Bagchi, D. (2010). Global perspectives on childhood obesity: current status, consequences and prevention: Academic Press.
Birch, L. L., McPheee, L., Shoba, B., Steinberg, L., & Krehbiel, R. (1987). “Clean up your plate”: effects of child feeding
practices on the conditioning of meal size. Learning and motivation, 18(3), 301-317.
Branca, F., Nikogosian, H., & Lobstein, T. (2007). The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies
for response: summary: World Health Organization.
Firestone, R., Punpuing, S., Peterson, K. E., Acevedo-Garcia, D., & Gortmaker, S. L. (2011). Child overweight and
undernutrition in Thailand: Is there an urban effect? Social Science & Medicine, 72(9), 1420-1428.
Grewal, T., Gopaldas, T., & Gadre, V. (1973). Etiology of malnutrition in rural Indian preschool children (Madhya Pradesh).
Journal of tropical pediatrics, 19(3), 265-270.
Griffiths, L. J., Dezateux, C., & Hill, A. (2011). Is obesity associated with emotional and behavioural problems in children?
Findings from the Millennium Cohort Study. Pediatric Obesity, 6(2Part2).

International Session

81
The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
Group, W. M. G. R. S. (2006). WHO Child Growth Standards based on length/height, weight and age. Acta Paediatrica
(Oslo, Norway: 1992). Supplement, 450, 76.
Lewinsohn, P. M., Holm‐Denoma, J. M., Gau, J. M., Joiner, T. E., Striegel‐Moore, R., Bear, P., & Lamoureux, B. (2005).
Problematic eating and feeding behaviors of 36‐month‐old children. International Journal of Eating Disorders, 38(3),
208-219.
Martorell, R., Leslie, J., & Moock, P. R. (1984). Characteristics and determinants of child nutritional status in Nepal. The
American journal of clinical nutrition, 39(1), 74-86.
Mustillo, S., Worthman, C., Erkanli, A., Keeler, G., Angold, A., & Costello, E. J. (2003). Obesity and psychiatric disorder:
developmental trajectories. Pediatrics, 111(4), 851-859.
Nieman, P., & Leblanc, C. M. (2012). Psychosocial aspects of child and adolescent obesity. Paediatrics & child health,
17(4), 205-206.
Onis, M. (2006). WHO Child Growth Standards based on length/height, weight and age. Acta paediatrica, 95(S450), 76-85.
Organization, W. H. (2015). Global strategy on diet, physical activity and health. 2015. URL http://www. who.
int/dietphysicalactivity/childhood/en/(accessed 23 August 2014).
Pearce, J., Taylor, M., & Langley-Evans, S. (2013). Timing of the introduction of complementary feeding and risk of
childhood obesity: a systematic review. International journal of obesity, 37(10), 1295.
Sahoo, K., Sahoo, B., Choudhury, A. K., Sofi, N. Y., Kumar, R., & Bhadoria, A. S. (2015). Childhood obesity: causes and
consequences. Journal of family medicine and primary care, 4(2), 187.
Speiser, P. W., Rudolf, M. C., Anhalt, H., Camacho-Hubner, C., Chiarelli, F., Eliakim, A., . . . Iughetti, L. (2005). Childhood
obesity. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 90(3), 1871-1887.
Teerawattananon, Y., & Luz, A. (2017). Obesity in Thailand and its economic cost estimation. Retrieved from
Vazquez, F. L., & Torres, A. (2012). Behavioral and psychosocial factors in childhood obesity Childhood Obesity: InTech.
Wardle, J., & Cooke, L. (2005). The impact of obesity on psychological well-being. Best Practice & Research Clinical
Endocrinology & Metabolism, 19(3), 421-440.
Whitaker, R. C. (2004). Predicting preschooler obesity at birth: the role of maternal obesity in early pregnancy. Pediatrics,
114(1), e29-e36.
WHO. (2010). Anthro for personal computers, version 3.2. 2, 2011: Software for assessing growth and development of the
world's children: WHO Geneva.
Winichagoon, P. (2013). Thailand nutrition in transition: situation and challenges of maternal and child nutrition. Asia Pacific
journal of clinical nutrition, 22(1), 6-15.

International Session

82
The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
Psychosocial Factors Influencing The Intention to Drugs Abstinence among Juveniles at Tulakarn Chalermprakiat
Hospital
Sirasit Srisaowanan1 *Nate Hongkrailert2 Doungjai Buntup3
*ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University1 2 3
*activeteaching@gmail.com

Abstract
This research was case-control study. The objectives were to test the relationship between socio-demographic, attitude
toward abstinence, perceived self-efficacy, self-control, social support, and the intention to drugs abstinence and to compare
intention to drugs abstinence among juveniles in crisis treatment unit and rehabilitation unit. The population and sample were
collected from 60 juveniles who were treated with the process of juvenile forensic psychiatry in restorative justice, involved
with the Therapeutic community at Tulakarn Chalermprakiet hospital. The case group was the rehabilitation unit and the
control group was the crisis treatment unit. A purposive sampling method was used for sample group selecting with the
following conditions. The instrument for data collection was a six-part self-report questionnaire. Data were analyzed by
descriptive statistics, Chi-square test, Fisher’s exact test, and Independent samples t-test, with significance set at p <= 0.05.
It was found that the samples had mostly completed at least lower high school, and most preferred marijuana as the drug of
choice. The sample had been using drugs for more than one year, and most of them had never been in abstinence for more
than 3 0 days. Most of the respondents were one child, and had received an authoritative parenting, received weekly visits
from family members. Among the crisis treatment unit group, perceived self-efficacy was significantly associated with intention
to drugs abstinence (p<0 . 0 1 ) . Among the rehabilitation unit group, the number of times the respondent had been arrested
and parenting styles were significantly associated with intention to drugs abstinence (p<0 . 0 5 ) . Perceived self-efficacy was
significantly associated with intention to drugs abstinence (p<0.01). Based on the findings, factors influencing the intention to
drugs abstinence among juveniles were number of arrest, parenting styles, and perceived self-efficacy. It is therefore
recommended that it is important to know the psychosocial factors and other related factors of the juveniles in order to develop
a personalized treatment and rehabilitation plan so these could be incorporated into programs to improve the efficiency and
effectiveness of the outcomes.
Keywords: Psychosocial Factors, Intention to Drugs Abstinence, Juvenile
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Introduction
In the meantime, the global number of children deprived of liberty as a result of conflict with the law is estimated to be
not less than one million. Committing an offense, especially offenses to childhood, is one of the causes of conflict with the
law. Children may be arrested as a result of being found to be ‘at risk of delinquency’ or in an ‘irregular situation’. The causes
related to social background that bring children into conflict with the law include poverty, broken homes, lack of education
and employment opportunities, drug or substance misuse, peer pressure, lack of parental guidance, violence, abuse, and
exploitation (Office on Drugs and Crime, 2006). Meanwhile, World Drug Report (Office on Drugs and Crime, 2017) presented
that the estimate number of all illicit drug users in 2015 was 255 million people, and juvenile delinquency has become more
severe and complicated, with symptoms such as aggression, violence, attention deficit hyperactivity disorder, gambling, game
addiction and drug use (Onuma Wachirapraditporn, 2 0 1 2 ; Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute,
2 0 1 4 ) . According to a statistical report on juvenile criminal cases in justice procedures in 2 0 1 3 ( Information Technology
Center, Department of Juvenile Observation and Protection, 2 0 1 4 ) , the three most common crimes of juveniles were drug
use (42.24 %), assets-related crime (19.75 %), and life- and body-related crime (11.59 %).
It is clear that drug abuse is a serious problem which needs a prompt solution. Tulakarn Chalermprakiat Hospital, Office
of the Judiciary, one of the organizations related to specific treatment and rehabilitation for juveniles is the first hospital in
Thailand which serves juveniles with juvenile delinquency and problems as per the court’s order by employing Forensic
Psychiatry System in Restorative Justice for Juveniles together with behavioral modification with Therapeutic Community
(Tulakarn Chalermprakiat Hospital, Office of the Judiciary, n.d.).
Treatment and rehabilitation program must be implemented to juveniles admitted to the hospital as stated in the indicator
2. The indicator 2 demonstrated that at least 75-80% of juveniles with treatment intervention did not undergo into drug relapse
(Tulakarn Chalermprakiat Hospital, Office of the Judiciary, n.d.).
According to previous reports, the monitoring statistics and assessment of juveniles during September 2012 - February 2015
(Prapavarin Posung, 2015) demonstrated that the number of juveniles with inpatient monitoring was two hundred and one
(N=201) individuals. 140 (69.7%) were being monitored, and 61 (30.3%) juveniles have been dismissed. Although the results
have been reached the minimal standard level, they did not reach the expected level as implicated by the indicator. The main
struggle in drug treatment among juveniles is drug relapse. It is a part of vicious cycles in drug addiction. Therefore, the
further research study should focus on suitable and effective drug treatment intervention that has taken the characteristics
and need of these young patients into account for successful planning. Therefore, juveniles will be effectively prepared for
the return to family and society, and they will be able to live competently in the communities (Office of Drug Abuse Prevention
and Treatment, 2010; 2017). This study emphasizes psychosocial factors influencing the intention to drugs abstinence among
juveniles at Tulakarn Chalermprakiat Hospital. There were 1) psychological factors (attitudes toward abstinence, perceived
self-efficacy, and self-control), and 2) social factor (social support from family). The objectives were to examine the
associations among socio-demographic characteristics, attitude toward abstinence, perceived self-efficacy, self-control, and
social support for the intention to drugs abstinence in juveniles and to compare the intention to drugs abstinence between
the crisis treatment unit and the rehabilitation unit.
Research methodology
This study was 2 groups case-control study. The case group was the rehabilitation unit and the control group was the
crisis treatment unit. The population and sample in this study included all juvenile who were treated with the process of
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juvenile Forensic Psychiatry in Restorative Justice, involved with The Therapeutic Community at Tulakarn Chalermprakiat
hospital, office of the judiciary. A Purposive Sampling method (Sin Phanphinic, 2008) was used for sample group selecting
with the following conditions: 1) Ability to understand Thai language, 2) Consenting to participate in research, 3) Staying at
the crisis treatment unit, mode of inpatient in January to February 2017. 4) Had completed the crisis treatment unit and now
staying at the rehabilitation unit, mode of inpatient for at least 121 days in January to February 2017, and 5) Juveniles who
were not diagnosed with Schizophrenia, Major depressive disorder, Bipolar disorder and Mental retardation. Therefore, the
total number of sample size was 60 people, who were divided into 2 groups; crisis treatment unit group and rehabilitation unit
group.
The instruments for this study consisted of 2 parts: Part A. is Therapeutic Community program with forensic psychiatry
in restorative justice which is a program that designed for juveniles who are entered to treatment and rehabilitation at the
rehabilitation unit. And part B. is Questionnaire. The questionnaire was divided into 6 parts as follows: Socio-demographic,
attitude toward abstinence, perceived self-efficacy, self-control, social support, and the intention to drugs abstinence. The
questionnaires were tested with 30 juveniles who had admitted to Tulakan ChalermPrakiat Hospital, office of the judiciary and
The Rehabilitation Center of Royal Thai Air Force (Air House) for not less than 4 months. The reliability of pretest group was
analyzed following Cronbach’s alpha coefficients as follows: 1) Cronbach’s alpha coefficients of attitude toward abstinence
questionnaire was 0.805, 2) Cronbach’s alpha coefficients of perceived self-efficacy questionnaire was 0.934, 3) Cronbach’s
alpha coefficients of self-control questionnaire was 0.736, and 4) Cronbach’s alpha coefficients of social support questionnaire
was 0.703. Data were analyzed by descriptive statistics, Chi-square test, Fisher’s exact test, and Independent samples t-test,
with significance set at p <= 0.05. This study was certified from the committee for research ethics (Social Sciences), Faculty
of Social Sciences and Humanities, Mahidol University (Certificate of Approval No.: 2016/411.0111, MU-SSIRB No.: 2016/486
(B1))
Results
According to the study findings, the results revealed that the juveniles of the crisis treatment unit were male (100%) age
between 15 to 17 years old. Most of them were the laborers with secondary level of education (43.3%). More than a year
was the duration that most of them have engaged in (66.7%) and ‘Cannabis’ was mostly used at 43.3%. The longest period
mostly used to stop using drug was ‘no longer than 30 days’ (53.3%). ‘4 times or over’ was pointed the highest number of
being arrested at 33.3% and there are 30.0% of them were arrested only once. 56.7% were from divorced families. The
number of juveniles who had parented with authoritative styles showed the highest at 50.0% as well as the number of juveniles
who lived with father/stepfather and mother/stepmother at 43.3%. Most of the juveniles at 36.7% paid expense by themselves
while an income per day was mostly 'more than 100 baht' (83.3%). The finding also showed that the most frequently of family
visit were 'every week' and '2 times a month' at 26.7% equally.
The results revealed that the juveniles of the rehabilitation unit were male (100%) and were between 15 to 17 years
old. Most of the juveniles were from formal education system (43.3%) and the secondary school was mostly taken part at
63.3%. According to the duration of drug use, 73.7% of the juveniles had used drug for ‘more than a year’ and amphetaminetype stimulants were also used the most at 40.0%. Most of the juveniles at this unit had ever stopped using drugs for ‘No
longer than 30 days’ (30.0%) and were arrested once (36.7%). Half of them were from families that parents stayed couple
(50.0%). Juveniles with 'no sibling' showed the highest number at (43.3%), as well as the 'parented with Authoritative style'
(53.3%). Most of them lived with father/stepfather and mother/stepmother (33.3%), paid expense by mother/stepmother at
23.3%, earned more than 100 baht per day (73.3%), and were visited by families every week (43.3%).
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The results from bivariate analysis using Chi-Square test and Fisher's exact test revealed that all 13 variables of the
crisis treatment unit group were not statistically significant of association between the intention to drugs abstinence and sociodemographic characteristics. While the rehabilitation unit group, two variables of socio-demographic characteristics were
statistically significant that include the number of arrest (p-value = 0.047*f ; f: fisher’s exact test) and parenting styles (p-value
= 0.047*f ; f: fisher’s exact test).
In part of attitude toward abstinence, the results showed that both of crisis treatment unit group and rehabilitation unit
group exhibited no association between the intention to drug abstinence and attitude toward abstinence (p-value = 0.073 and
p-value = 0.442f (fisher’s exact test), respectively).
In part of perceived self-efficacy, the result showed there was a significant association between the intention to drug
abstinence and perceived self-efficacy in both juvenile groups, crisis treatment unit and rehabilitation unit (p-value = 0.002**
and p-value = 0.002**, respectively).
Table 1 The association between attitude toward abstinence, perceived self-efficacy, self-control, social support, and the
intention to drugs abstinence of the juveniles
p-value
Crisis treatment unit
Rehabilitation unit
f
Occupation before treatment/rehabilitation
1.000
0.256
Graduation
0.660f
1.000f
Duration of drug use
0.084f
0.156f
Regularly drug uses
0.632f
1.000f
Time duration that ever stop using Drug
1.000f
0.611f
The number of arrest
1.000f
0.047*f
Marital status of parent
1.000f
0.705
f
Number of siblings (exclude respondents)
1.000
0.132f
Parenting styles
1.000f
0.047*f
Accommodation
0.360
0.454f
Source of allowance
0.714f
0.359f
Allowance (Baht)
0.622f
0.417f
Number of visits by family
0.669f
1.000f
Attitude toward abstinence
0.073
0.442f
Perceived Self-efficacy
0.002**
0.002**
Self-control
0.296
0.105
f
Social support
0.260
0.705
Note:
1) * = p-values < 0.05, 2) ** = p-values < 0.01, and 3) f: fisher’s exact test
In part of self-control, and social support the results showed that both were not significantly associated with the intention
to drug abstinence among juveniles in both crisis treatment unit group and rehabilitation unit group.
Variables

Table 2 The comparison of the intention to drugs abstinence between the crisis treatment unit and the rehabilitation unit with
therapeutic community program.
International Session

86
The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
Unit

N

Mean

S.D.

t

Sig

The crisis treatment unit
(treated with therapeutic community program)
The rehabilitation unit
(treated with therapeutic community program)

30

4.33

.606

.414

.680

30

4.27

.640

In part of the intention to drugs abstinence, the present study showed that the intention to drug abstinence was not
significantly different between crisis treatment unit group and rehabilitation unit group (p-value = 0.680).
Discussions
Majority of the respondents used amphetamine-type stimulants and cannabis and they believed that it was herbal plants
and there was not any severe effects. The studied found that the majority of juveniles had used drug more than one year,
and the abstinence occurred no longer than 30 days due to withdrawal affects. In terms of family relationship, found that
family was the most important social institution and if divorcing occurred, all member would be affected. In part of parenting
style, found that most of juveniles were aware that they had been treated by authoritative style due to parenting in eastern
culture. The parenting style in eastern culture is co-dependent among family members. The adults tend to give more attention
to their children, to indulge, and protect their children. As a result, some children may exhibit problems on dependence and
self-centered and undisciplined personalities (Sirikul Isaranurug & Pranee Suthisukon, 2007).
The results revealed that all 13 variables of the crisis treatment unit group were not significantly associated with the
intention to drug abstinence and socio-demographic characteristics. In the rehabilitation unit group, two variables of sociodemographic characteristics were found significant at a level of p < 0.05, included: i) The number of arrest were significantly
associated with the intention to drug abstinence with p – value of 0.047*f (f: fisher’s exact test). It can be implicated that first
time arrestees show the increase in determination for the intention to abstain from addictive drugs because of the consequence
from curiosity, individual’s sensation seeking, peer pressure, and persuasion. When juveniles were arrested and admitted to
the facility to the treatment and rehabilitation program, they feel remorse and guilt on their behave. Therefore, the results
correspond with Vipa Danthamrongkul (2007) on the topic of substance use among adolescents in probation and treatment
systems. The results showed that drug use relapse has a strong relationship with the number of being arrested (p < 0.01).
And ii) Parenting styles were significantly associated with the intention to drug abstinence with p-value 0.047*f (fisher’s exact
test). It can be concluded that permissive parenting style showed more eagerness and intention to drug abstinence than
authoritative (carefulness/reasonable) and authoritarian (strict/control) parenting styles. However, based on research focusing
on parenting styles, it can be implicated that authoritative parenting style is widely regarded as the most effective and beneficial
style for normal children (Dulaya Chitayasothorn, 2009).
In part of attitude toward abstinence, the results showed that both of crisis treatment unit group and rehabilitation unit
group exhibited no association between the intention to drug abstinence and attitude toward abstinence. Consistent with the
study of Pinyo Tarangkon and Prawit Kunnikom (2013) showed that attitude toward drug abstinence of drug addicts have not
been related to the intention to drug abstinence at Aoluk Drug Rehabilitation Camp. In contrast, the findings of Wanpen
Amnajkitikorn et al. (2010) showed that attitude toward abstinence of drug addicts significantly exerted its effects on intention
to abstain from addictive drugs among drug addicts (path coefficient = 0.34). In conclusion, it can be implicated that when
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juveniles have higher positive attitude toward drug abstinence, they will be even more determined and eagerly committed to
treatment intervention program.
According to perceived self-efficacy and the intention to drugs abstinence, the result showed that there was a significant
association between the intention to drug abstinence and perceived self-efficacy in both juvenile groups. The results showed
that perceived self-efficacy highly associated with the intention to drug abstinence. Consistent with previous research findings,
self-efficacy of drug addicts had been significantly correlated with the intention to drug abstinence of drug addicts (Wanpen
Amnajkitikorn et al., 2010; Pinyo Tarangkon & Prawit Kunnikom, 2013). From the present study, perceived self-efficacy is one
of factors that influences the behaviors of individual. Thus, Bandura believed that perceived self-efficacy constantly changes
with social circumstances. When the person has greater degree of self-confidence, they will eventually tend to show greater
self-efficient behaviors. Therefore, the theoretical perspective of perceived self-efficacy is the idea that has been applied in
many contexts, including drug addiction.
According to Self-control and the intention to drugs abstinence, the results showed that self-control was not significantly
associated with the intention to drug abstinence among juveniles in both crisis treatment unit group and rehabilitation unit
group. The results in the present study were contradictory with other previous findings, showing the association between selfcontrol and behavioral changes. For example, Nutthida Dachmit (2016) investigated the factors affecting the successful
rejection of narcotic use among public sector vocational students in the Bangkok metropolitan. The results implicated that
students’ self-control was significantly associated with the rejection of narcotic use (p = 0.05).
The results showed that social support was not significantly associated with the intention to drug abstinence among
juveniles in both the crisis treatment unit group and rehabilitation unit group (p-value 0.260f (fisher’s exact test) and p-value
0.705). According to Pinyo Tarangkon and Prawit Kunnikom (2013) have shown that the social support had not related to the
intention of abstinence of drug addict at Aoluk Drug Rehabilitation Camp. Therefore, it can be explained that the intention of
drug abstinence cannot be only based on environmental influence, such as family support. For the successful drug abstinence,
motivation, self-commitment and other important traits from drug addicts themselves are crucial factors for individual’s intention
to drug abstinence. However, it cannot be denied that family is an important institution that functions in teaching and caring
for juveniles; meanwhile, family problems can also influence the individual’s drug use (Pranee Suthisukon, Dusanee Dammee,
and Kriengsak Sueluerm, 2008).
According to the intention to drug abstinence, the present study showed that the intention to drug abstinence was not
significantly different between crisis treatment unit group and rehabilitation unit group (p-value = 0.680). It is possible to
explain that rehabilitation program, has been changed and adapted on activities and duration. Therefore, this may effects on
juvenile’s learning processes at Tulakarn Chalermprakiat Hospital. Although, previous research (Pongrawee Lasee, 2014)
showed that therapeutic activities, therapeutic work activities, and children punishment were suitable and able to develop
proper learning capabilities and habits for youths. These activities may applied and adapted for the daily living after
rehabilitation program.
Conclusion and Recommendations
1) The results showed that the number of arrested and parenting styles were statistically significant. This represented
that there were the relation between the number of times to be arrested and parenting styles and the intention to drugs
abstinence. Therefore, to screen and evaluate socio-demographic characteristics of juvenile before entering the treatment
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and rehabilitation processes are needed to proceed to provide appropriate plan or program. 2) There were the relationship of
perceived self-efficacy between the crisis treatment unit group and the rehabilitation unit group and the intention to drugs
abstinence. This indicated the importance of perceived self-efficacy to intention for abstinence of juvenile and how the
treatment and rehabilitation processed improved their self-efficacy. Therefore, to design activities related to self-efficacy
improvement should be concerned. 3) Attitude towards abstinence and self-control were not statistically significant, the
variables of the rehabilitation unit group showed higher average scores than the crisis treatment unit group. This possibly
indicated that juvenile who have entered the processes were also increased the positive direction. Therefore, if the treatment
and rehabilitation processes were more concentrated, it may be increase the positive of attitude toward abstinence and selfcontrol. And 4) It was showed that the level of the intention to drugs abstinence of the rehabilitation unit group was lower
than the crisis treatment unit group’s. This situation might refer to the beginning status of entering the processes that juvenile
were with hope and full of intention to stop using drugs however decreasing when the period had passed longer. Moreover,
the intention to drugs abstinence level (36.7%) at Rehabilitation unit group was lower than ‘no the intention to drugs
abstinence” level (63.3%). This can be represented that the samples evaluated themselves sincerely following the symptoms
and situations. This can be a good notice to apply for future studies.
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Abstract
The objective of this research was to study the socio-economic factors and socio-cognitive factors of the ‘Protective
Motivation Theory’ in determining acceptance of voluntary counseling and testing (VCT) services among migrants along the
economic corridor in Myawaddy Township, along the Thai-Myanmar border area. This research was a cross-sectional study
and data were collected during March to April 2017 in randomly selected migrant clusters. The method for selecting
respondents used simple random sampling to achieve a total sample of 358 persons. The proportion who had VCT among
migrants who had a life-time experience of VCT in the year prior to the survey was 49%. The significant influencing factors
associated with VCT were having a high level of knowledge about HIV and AIDS, having self-efficacy to undertake VCT,
receiving information about VCT through media, and having exposure to health education sessions about VCT. Thus, in order
to promote uptake of VCT among migrants who are living in border areas, there should be a special strategy comprising
dissemination of health information through media and outreach health services to make VCT more convenient for migrants.
Keywords
HIV, voluntary counseling and testing, migrants, Thai-Myanmar border
Source of research funding
ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Thailand.
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Introduction
For over three decades, HIV has been a major public health threat for mankind worldwide, and its socio-economic
impacts are still affecting low- and middle-income countries (World Health Organization, 2016) where the financial effort for
combating HIV is waning (United Nations Programme on HIV/AIDS, 2016). In the era of sustainable development goals
(SDGs), every action to improve the economy and infrastructure of a country should be considered together to mitigate healthrelated risks for people living in that area, especially for vulnerable and under-privileged groups. Improvement of infrastructure
as a part of poverty reduction projects of the Asian Development Bank in the Greater Mekong Sub-region (GMS) (Stone,
Strutt, & Hertel, 2010) will improve mobility of people crossing borders, and the anticipated increase in migration will impact
on both host communities and the migrants themselves. Since travelling, living and working conditions of migrants can
influence their physical and mental wellbeing, migration can be regarded as a social determinant of health. However, migrants
are not considered as key players in health, resilience and sustainability (International organization for Migration, 2015b). As
HIV can be transmitted via sex in the migrant’s place of origin and destination, migration is an independent factor for HIV
transmission. HIV prevalence among Myanmar migrants (1.0%) in Thailand (2010-2012) was highest when compared to that
of Lao PDR (0.8%) and Cambodia (0.9%). The Myanmar National Demographic and Health Survey (2016-20) found that,
while 21% of males and 18% of females had history of receiving HIV voluntary counseling and testing (VCT) (Ministry of
Health and Sports, 2016a), only 17% of migrants have ever been tested for HIV infection (IOM, 2013). As HIV is a public
health problem among migrants in Myanmar, it was included as a risk population in the national strategic plan (2016-20) for
HIV in Myanmar (Ministry of Health and Sports, 2016b).
Myawaddy, a border township of Myanmar adjacent to Thailand, is situated on the envisioned East-West economic
corridor of GMS countries (Inkochasan et al., 2015). Migrants in this area pose a significant threat for HIV infection since, in
one study, 18 % of migrants in the region were HIV-infected (International Organization for Migration - IOM, 2015a). In
general, HIV prevalence is higher among mobile populations than the general population (United Nations Programme on
HIV/AIDS, 2014). According to population statistics of local immigration offices, only 30 % of the de facto population are
registered as local residents; the rest are migrants from other townships (Township immigration office, 2017). IOM data show
that only one-fourth of the total HIV tested population were identified as migrants (IOM, 2013). This means that the majority
of migrants are lagging in access to HIV testing although they may be at elevated risk of infection (Inkochasan et al., 2015).
Therefore, it is important to know why there is a gap in VCT coverage for migrants compared to the mainstream population.
In this study, the objective is to explore the socio-economic and socio-cognitive factors of the ‘Protective Motivation
Theory’ in determining acceptance of VCT among migrants along the economic corridor in Myawaddy Township, on the ThaiMyanmar border. The findings should be useful for local authorities to strengthen HIV control and prevention by promoting
VCT and by addressing migrant-specific issues. Moreover, the findings can be generalized to countries where migrants are
living and working along the border area.
Research Methodology
Study design, study area and study population
The study is a community-based cross-sectional study among the migrants aged 18-49 years in an urban area of
Myawaddy Township, Myanmar. According to the 2014 Union Report of the Population and Housing Census of Myanmar,
there were 59,174 males and 57,261 females living in the urban area of the township, which is the most densely populated
township in Kayin State (Ministry of Immigration and Population, 2015). It was estimated that 8,140 adult migrants are living
in the urban area of this township (Township immigration office, 2017). While HIV prevalence among other high risk
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populations, e.g., men who have sex with men and sex workers, is 18.8%, HIV prevalence among the migrant population
was 22.5% in that area in 2013 (IOM, 2013).
Inclusion criteria for participants in the study
1) Aged 18 to 49 years.
2) Residents of Myawaddy Township who have lived there for less than five years continuously (Inbound
migrants).
3) Residents of Myawaddy Township who have lived there for more than five years continuously or who
was born there but has moved (or commuted) out of the township for a minimum of three months in
the past two years (Outbound migrants).
Sample size estimation
The sample size was calculated by using a formula for estimating proportion by assuming as 5% margin of error (d)
and 95% confidence interval (CI). The proportion of migrants who used a condom during sexual intercourse with a female
sex worker in the past year (p) was set at 33% in reference to a previous study in that area (Maw, 2010). With total estimated
adult migrant population (N), the required sample size is 326. Finally, the sample size was increased to 358 to account for
10% probable non-response.
Data collection procedure
Under the urban area of the township, there are ten migrant clusters which were defined by using a map showing places
where migrants are concentrated (Inkochasan et al., 2015). A two-stage cluster sampling method was applied to collect the
required sample. In the first stage of sampling, six out of ten migrant clusters were selected by using simple random sampling.
In the second stage, households from these six clusters were selected using simple random sampling. The total number of
migrants in these six clusters is estimated to be 11,670. Nearly ten percent of households from each cluster was selected
randomly and one representative from each household who met the inclusion criteria and agreed to participate in the study
was selected.
This study was conducted during August, 2016 to April, 2017. Data collection was conducted between third week of
March, 2017 and the first week of April, 2017. Two research assistants who had previous experience with field data collection
were trained to understand the meaning of questions, how to obtain informed consent and how to keep confidentiality of the
information they gathered. Completeness and accuracy of data were checked by the principal investigator daily.
Instrument
The instrument is an interviewer-administered questionnaire which was developed by review of related studies with
sound reliability results. The instrument has seven parts containing information about migration status (3 questions), sociodemographic characteristics (6 questions), knowledge of HIV /AIDS (24 questions), social cognitive factors for HIV/AIDS (43
questions), cues to preventive action (5 questions), assessment of substance use (5 questions) and HIV testing history in last
12 months (1 question). Knowledge level was separated into low and high levels by dividing those above and below 80%
correct response. Every construct of Protective Motivation Theory was classified according to a 3-point Likert scale: agree,
uncertain and disagree. The research instrument was first developed in English and then translated into Burmese. Regarding
the reliability of the questions on HIV knowledge and perception, Kuder-Richardson 20 (KR-20) for knowledge related
questions and Cronbach’s alpha for perception related questions were 0.759 and 0.81 respectively.
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Statistical analysis
Data collected from the study area were verified before data entry, and then computerized using Epidata software
version 3. The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software version 21 was used for data analysis. Descriptive
statistics include frequency tables with number and percentage. For inferential statistics, crude odds ratio (COR) with 95%
confident intervals (CIs) was calculated to test significance of association between independent variables and the outcome
variable. Multivariate logistic regression was used to identify factors influencing VCT by controlling possible confounding
factors. The adjusted odds ratios (Adj. OR) with 95% confidence interval are presented.
Ethical considerations
Ethical issues about this study were reviewed and approved by the Office of the Committee for Research Ethics, Faculty
of Social Sciences and Humanities, Mahidol University Institutional Review Board (COA. No. 2017/053.0803). Before each
interview, the objectives of this study and importance of voluntary participation were explained to all participants. After that,
oral informed consent was obtained from each participant to ensure that participation was strictly voluntary.
Results
Socio-demographic characteristics of migrants
Table 1 shows the socio-demographic characteristics of the respondents. Among all participants, 77.4%, were male and
22.6% were female. Since the main reason for migration into this area was economic instability, most of the inbound migrants
were male and working as manual laborers. Fully 94 participants (26.3%) were between the ages of 18 and 24, 42.5 % were
between 25 and 35 years and 31.3% were between 36 and 49 years, with mean age of 31 years. A majority, 255 (71.2%) of
participants were married and their wives accompanied them. The rest, 28.8 % of participants, were never married or ever
married but were separated, widowed or divorced. While 152 participants (42.6%) were illiterate or had primary school level
of education, 57.4% had middle school or above education. Most of the migrants (306, 85.5%) had current employment. Only
52 participants (14.5%) were jobless. Regarding monthly individual income, 220 (62.1%) migrants had monthly income above
150,000 Myanmar Kyat (≥ 150 USD). The rest (37.9%) earned below 150,000 MMK (< 150 USD).
Knowledge and perceptions about HIV
Regarding general knowledge about HIV, 334 (93.3%) of respondents knew that HIV is a contagious disease, but 252
(70.4%) answered that there is a vaccine for HIV. Moreover, 197 (55%) and 258 (72.1%) migrants believed (incorrectly) that
HIV is transmitted through coughing/sneezing and mosquito bites, respectively. Two-thirds of respondents had correct
knowledge about preventive methods for HIV infection in answering five questions. When overall HIV knowledge level was
evaluated, 191 (53.4%) and 167 (46.6%) migrants had low and high level of knowledge regarding HIV, respectively.
When perception about severity of HIV infection was assessed, 193 (53.9 %) respondents had a high level of selfefficacy to practice VCT. According to Protective Motivation Theory, threat and coping appraisals were formed to assess for
associations with VCT. While half of the participants had a high level of coping appraisal, over half had a high level of high
threat appraisal.
Cues to HIV preventive actions
Among 358 participants, 238 (66.5%) had received information about HIV/AIDS in the last 12 months. Regarding
receiving condoms for HIV prevention, 78 (21.8%) said “Yes” (i.e., they had) during the last 12 months. While 118 (33%) had
attended a health education session within the past 12 months, 40.4 % (144) of participants were aware about HIV treatment
centers in the study area.
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Assessments of substance use
Among 358 participants, while 208 (58.1%) participants had history of alcohol drinking in last three months, 12 (3.4%)
participants had a history of narcotic drug use within the last 12 months. When asked about history of substance use before
having sex within the past 12 months, 92 (25.8%) participants said they had used drugs before sex.
Table 1: Socio-demographic Factors, Knowledge and Perception of HIV/AIDS, Cues to Preventive Actions, and
Assessment of Substance Use among Migrants at Myawaddy Township, Myanmar, 2017.
Variables
n
%
Variables
n
%
Socio-Demographic characteristics
Knowledge about HIV
Sex
Level of Knowledge about HIV
Male
277
77.4
Low
191 53.4
Female
81
22.6
High
167 46.6
Age (Mean=31.4, SD=3.51)
Level of social cognitive factors
Threat appraisal
18-24 years
94
26.3
25-35 years
152
42.5
Low
169 47.2
36-49 years
112
31.3
High
189 52.8
Education
Coping appraisal
Illiterate or primary school
152
42.6
Low
179 50.0
Above primary school
205
57.4
High
179 50.0
Current employment
Self-efficacy
Unemployment
52
14.5
Low
165 46.1
Employment
306
85.5
High
193 53.9
Marital status
Single/separated/divorced/widowed
103
28.8
Cues to HIV preventive actions
Married, living together
255
71.2
Individual current monthly income (MMK)
Receiving HIV information
< 15,000
134
37.9
Yes
238 66.5
≥ 15,000
220
62.1
No
120 33.5
Receiving condoms
Substance use
Yes
78 21.8
Alcohol Drinking (last 3 months)
No
279 78.2
Receiving health education
Yes
208
58.1
No
150
41.9
Yes
118 33.0
Narcotic drug use (last 12 months)
No
240 67.0
Receiving HIV treatment information
Yes
12
3.4
No
345
96.4
Yes
144 40.4
Use any substance before having
No
212 59.6
Yes
92
25.8
No
265
74.2
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Voluntary Counseling and Testing (VCT) among migrants
Regarding VCT, 143 (39.9%) out of 358 participants had undergone VCT at least one time in their life. Among them,
70 participants (49%) had history of VCT within the last 12 months, and 61 participants (88.4%) knew HIV serostatus. Among
70 participants who had VCT within the last 12 months, 30 participants (43%) said that curiosity about their HIV status was
the main reason for undergoing VCT. Among the participants who had no VCT within the last 12 months, being too busy with
daily tasks, not knowing places where VCT is available and belief in themselves about HIV infection were the main reasons
for not going for HIV testing.
Overall level of knowledge about HIV/AIDS, self-efficacy, threat appraisal, coping appraisal, protective motivation level,
having had health information about HIV/AIDS and exposure to health education sessions within the last 12 months were
associated with VCT in last 12 months in the univariate analysis where the p value is less than 0.05 (i.e., 95% confidence
interval).
In multivariate analysis, migrants with a high level of knowledge about HIV/AIDS were 2 times more likely to have VCT
(AOR = 2.04, 95% CI: 1.27-3.27, p-value = 0.003). Having a high level of self-efficacy to undertake VCT was also a predictive
factor (AOR = 1.85, 95% CI: 1.15-2.98, p-value = 0.012). Moreover, those migrants who attended health education sessions
about HIV/AIDS in the last 12 months (AOR = 3.29, 95% CI: 1.99-5.46, p-value <0.001) and migrants who had a history of
receiving health information through media within the last 12 months (AOR = 1.76, 95% CI: 1.02-3.01, p-value = 0.041) were
3 times and 2 times more likely to contact the VCT service, respectively.
Table 2: Factors Associated with HIV Testing among Migrants
FACTORS
COR
2.50
High Knowledge level HIV (Ref: low)
Level of social cognitive factors
High Self-efficacy (Ref :low)
2.25
High Threat Appraisal (Ref :low)
1.56
High Coping Appraisal (Ref :low)
1.80
High Protection Motivation (Ref :low)
1.70
Cues to HIV preventive actions
Received HIV information by media (Ref :no)
2.71
Attended health education about HIV (Ref :no)
4.17

95%CI
1.62-3.85

P-value
<0.001

AOR
2.04

95%CI
1.27-3.27

P-value
0.003

1.45-3.48
1.02-2.40
1.17-2.76
1.11-2.61

<0.001
0.04
0.007
0.016

1.85

1.15-2.98

0.012

1.67-4-41
2.62-6.64

<0.001
<0.001

1.76
3.29

1.02-3.01
1.99-5.46

0.041
<0.001

Discussion:
In this study, it was found that economic need is the main reason for migration because 305 (85.2%) migrated to seek
job opportunities. However, approximately half of the participants are below middle school level of education and manual
labor is common.
In this study, 70 (19.6%) out of 358 participants reported that they had VCT in the last 12 months. This finding is
consistent with the HIV testing percentage among Myanmar migrants in Thailand (Ford & Holumyong, 2016) and in the study
area (Inkochasan et al., 2015). The lower rate of HIV testing was common among participants when compared to other
studies among migrants from Ethiopia and China (Abdissa, Lemu, & Nigussie, 2014; Wang, Li, Stanton, Liu, & Jiang, 2013;
Zhao et al., 2015). It is rather lower than these studies because of many migration-related factors like fear, disclosure problem,
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lack of health knowledge, lack of information about HIV and AIDS, lack of health care service accessibility and unfamiliarity
with the local context (Inkochasan et al., 2015).
In this study, HIV knowledge level, self-efficacy, attending a health education session within the last 12 months and
experience of receiving health information through media within the last 12 months were associated with VCT within last 12
months among migrants. Migrants who had a high level of knowledge about HIV were 2 times more likely to undertake VCT
than migrants who had low levels of knowledge. This finding is supported by studies among migrants in Ethiopia (Leta,
Sandøy, & Fylkesnes, 2012) and Thailand (Ford & Holumyong, 2016) because a higher level of knowledge about HIV is
related to utilization of VCT. This study shows that migrants with high self-efficacy to perform HIV preventive actions are
nearly 2 times more likely to have VCT than those with a low level. This finding is consistent with findings from studies among
Ethiopian (Abdissa et al., 2014) and Chinese migrants (Ye et al., 2012). In this study, there was no differences for receiving
VCT service between inbound and outbound type of migrants.
This study found that there is an association between attending health education sessions about HIV within the last 12
months and VCT among migrants. A previous study about VCT among migrant workers in China found that uptake of VCT
is lower among migrants because of low awareness about HIV/AIDS and VCT (Ma et al., 2013). For this reason, exposure
to health related information in the last 12 months was also found as influencing VCT attendance in this study.
Limitations of the study
The sample population was living in a society where people are culturally sensitive to morality and sexual issues. Thus,
there might be a social desirability bias in response to some questions. In order to reduce this limitation, well trained
interviewers were used and confidentiality was assured. As the study used a cross-sectional design, which limits ability to
fully explain the process of behavior change which is dynamic process.
Conclusions and Recommendations:
In the era of SDGs, economic and infrastructure development in a community is often accompanied with other
undesirable side-effects on underprivileged and vulnerable populations, like migrants. These study findings can show that
provision of health education sessions will promote self-efficacy of migrants to promote uptake of VCT among migrants who
are living in cross-border areas. As migrants were regarded as a vulnerable population for HIV and AIDS in the new National
Strategic Plan (2016-2020) for HIV and AIDS in Myanmar. The Myanmar HIV/AIDS program should implement prevention
programs through community-based outreach approach which is the simplest and cheapest intervention at the primary health
care level. In addition, further qualitative study is necessary to identify other possible factors at the population level in order
to be better understand about HIV infection in every single step of migration flow.
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินและเปรียบเทียบต้นทุนของคลินิกบริการโรคเรื้อรังแบบการให้บริการทุกสัปดาห์และการ
ให้บริการแบบรายเดือน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจยั นี้มรี ปู แบบการศึกษาเชิง
พรรณนาแบบภาคตัดขวาง ประชากรได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ให้บริการคลินิกโรคเรื้อรังทีใ่ ห้บริการรักษาในช่วง 10 เดือน เก็บ
ข้อมูลทัง้ แบบย้อนหลังและ ณ จุดเวลา โดยใช้แบบบันทึกต้นทุน การบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลและศูนย์สขุ ภาพชุมชน และการสัมภาษณ์ผปู้ ่ วยและญาติ และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่า มีต้นทุนด้านผูร้ บั บริการแบบรายสัปดาห์เท่ากับ 390.91 บาทต่อครัง้ และแบบรายเดือนเท่ากับ 601.10 บาทต่อครัง้ โดยส่วน
ใหญ่เป็ นต้นทุนทางอ้อม รองลงมาคือ ต้นทุนทีไ่ ม่ใช่ดา้ นการแพทย์ ส่วนต้นทุนด้านผูใ้ ห้บริการแบบรายสัปดาห์เท่ากับ 529.50 บาทต่อ
ครัง้ และแบบรายเดือนเท่ากับ 646.15บาทต่อครัง้ เมื่อจาแนกตามองค์ประกอบต้นทุน พบว่าต้นทุนส่วนใหญ่ คือ ค่าวัสดุ รองลงมาคือ
ต้นทุนค่าแรงและต้นทุนค่าลงทุน โดยสัดส่วนของผูใ้ ห้บริการแบบรายสัปดาห์คดิ เป็ น 65.07 : 30.31 : 4.62 ส่วนแบบรายเดือนคิดเป็ น
54.52 : 28.46 : 17.02 จะเห็นได้ว่าการให้บริการแบบรายสัปดาห์มตี น้ ทุนในมุมมองของผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการต่ากว่าการให้บริการ
แบบรายเดือน จึงควรนามาใช้เป็ นแนวทางในการประมาณค่าใช้จ่ายในการให้บริการสุขภาพสาหรับผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ ารับบริการใน
คลินิกบริการโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และใช้ประกอบการตัด สินใจเพื่อพิจารณาทางเลือกการจัดบริการที่
ก่อให้เกิดความประหยัดต่อขนาดในระยะยาว
คาสาคัญ:
ต้นทุน โรคเรือ้ รัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
แหล่งทุน/Source of research funding
ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
EC No.
หนังสืออนุมตั จิ ริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 027/2559 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ

100

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
บทนา
สถานการณ์โรคเรือ้ รังคาดการณ์ว่าจะเพิม่ สูงขึน้ ในอนาคต สาหรับประเทศไทยปี พ.ศ.2552-2556 มีผปู้ ่ วยโรคเบาหวานคิดเป็ น
อัตรา 648.04, 678.03, 698.92, 786.54 และ 813.94 ตามลาดับ ส่วนโรคความดันโลหิตสูง 1119.10, 1166.26, 1265.28, 1442.55
และ 1494.21 ตามลาดับ (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ , 2557) จากรายงานสถิตสิ ุขภาพเครือข่ายบริการสุขภาพนาบอน ในปี พ.ศ.
2556 - 2558 พบว่า อัตราการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 9.02, 8.14 และ 5.14 ตามลาดับ โรคความดันโลหิตสูง คิดเป็ น
ร้อยละ 6.15, 5.30 และ 4.20 ตามลาดับ (โรงพยาบาลนาบอน, 2558) ทาให้มกี ารส่งต่อผูป้ ่ วยทีค่ วบคุมโรคได้จากโรงพยาบาลแม่ขา่ ย
ไปยังหน่ วยบริการปฐมภูมเิ พิม่ มากขึน้ ดังนัน้ การจัดบริการโรคเรื้อรังให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ จะต้องเข้าใจลักษณะการดาเนินโรคซึง่
เป็ นไปอย่างช้าๆ และมีระยะเวลาในการเป็ นนาน ต้องการการดูแลต่ อเนื่อง มีความซับซ้อนหลายมิติทงั ้ ทางกาย จิต และสังคม
เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ที่ต้องการการดูแลตนเองที่ เหมาะสม การควบคุมโรคจึงขึน้ อยู่กบั การดูแลตนเองของผูป้ ่ วย
เจ้าหน้าที่ และการจัดระบบบริการ จึงนาแนวคิดการจัดการโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังโดยใช้รปู แบบการดูแลโรคเรือ้ รัง (Chronic Care Model)
ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับทรัพยากรและโครงสร้างระบบบริการสุขภาพ
อย่างไรก็ตามการจัดบริการโรคเรือ้ รังเครือข่ายบริการสุขภาพนาบอนมีปัญหาในการเข้าถึงบริการจากการเดินทางไปรับบริการ
ข้อจากัดด้านโครงสร้างอัตรากาลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ซึ่งมีบุคลาการสาธารณสุขเพียง 2-3 คน ในขณะทีม่ ี
จานวนผูป้ ่ วยมากขึน้ ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริก าร จึงทาให้เกิดรูปแบบการให้บริการผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังในคลินิกบริการโรคเรือ้ รัง ของ
รพ.สต.ใน อ.นาบอน 2 รูปแบบ คือ ระบบการให้บริการแบบรายสัปดาห์ (ทุกวันพุธ) และแบบรายเดือน (พุธที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 ของ
เดือน) ผูว้ จิ ยั พบว่าการให้บริการแบบรายเดือน มีจานวนผูป้ ่ วย 246 ราย ให้บริการใน 3 สถานบริการ ส่วนแบบรายสัปดาห์มจี านวน
ผู้ป่วย 166 ราย ให้บริการใน 2 สถานบริการ (โรงพยาบาลนาบอน, 2558) เพื่อตอบสนองต่อความจาเป็ นทางสุขภาพของผูป้ ่ วยโรค
เรือ้ รัง เพิม่ ความครอบคลุม การเข้าถึงบริการสุขภาพ
องค์การอนามัยโลก (อ้างในระเบียบ ขุนภักดี และ อรัญญา สุขช่วย, 2557) ได้ระบุว่าการจัดการบริการสุขภาพต้องตระหนักถึง
การดาเนินด้านการเงินและการคลัง หน่วยงานทีใ่ ห้บริการสุขภาพต้องมีการวิเคราะห์ถงึ การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ดังนัน้ หน่วยงาน
ที่มีค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพสูงควรใช้วิธีการทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพมาวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสุขภาพ สาหรับประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้หน่ วยบริการต้องมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารการเงินการคลัง จัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน เรียนรูก้ ารบริหารแบบธุรกิจเอกชน (business plan) และต้องพัฒนาการจัดทาต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วย (unit cost) ให้
เกิดขึน้ ในหน่วยงาน เนื่องจากพบว่าบางหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
ดังนัน้ การจัดบริการโดยเฉพาะในหน่วยบริการปฐมภูมเิ พื่อให้ได้คุณภาพการบริการตามมาตรฐาน ผูท้ ท่ี าหน้าทีใ่ นการจัดการราย
ป่ วยควรคานึงถึงการจัดการทรัพยากรหรือปั จจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิตของการจัดบริการ จึงเป็ นกรอบแนวคิดที่นาสู่การ
ปฏิบตั เิ พื่อให้กจิ กรรมหรือโครงการนัน้ ๆ บรรลุเป้ าหมายได้ โดยในเบือ้ งต้นสามารถนาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อทาประเมินความ
คุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรในการดาเนินงานว่ามีความคุม้ ค่าหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนการดาเนินงานกิจกรรมหรือโครงการ ซึง่ ที่
ผ่านมายังไม่มขี อ้ มูลเชิงประจักษ์ของต้นทุนคลินิกบริการโรคเรือ้ รังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอนาบอน ทีม่ รี ปู แบบการ
จัดบริการทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลต้นทุนการให้บริการย้อนหลัง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประเมินต้นทุนของ
คลินิกบริการโรคเรื้อรังใน รพ.สต. โดยเปรียบเทียบแบบการให้บริการรายสัปดาห์และการให้บริการแบบรายเดือนเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
การเงินการคลังทีส่ ามารถนามาวางแผนการจัดบริการอย่างคุม้ ค่าต่อไป
วิ ธีการวิจยั
การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เก็บข้อมูลต้นทุนแบบย้อนหลัง (Retrospective Study) ในช่วงเวลา 10 เดือน
(1 มิถุนายน 2558 – 31 มีนาคม 2559) และทาการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ณ จุดเวลา (Cross – sectional Study) ในการกาหนดการ
จัดสรรต้นทุนเชิงกิจกรรม วิเคราะห์ตน้ ทุนด้านผูใ้ ห้บริการ โดยมีประชากร ได้แก่ รพ.สต. จานวน 5 แห่ง เครื่องมือทีใ่ ช้ คือ แบบบันทึก
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ต้นทุน ประกอบด้วย แบบบันทึกค่าวัสดุค่าแรง ค่าเสื่อมราคาครุภณ
ั ฑ์ และแบบบันทึกสัดส่วนเวลาการทางาน ข้อมูลผูป้ ่ วยรายบุคคล
รวบรวมจากฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS ต้นทุนด้านผูร้ บั บริการ ได้แก่ ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ ารับบริการคลินิกบริการโรคเรือ้ รัง ณ รพ.
สต. ในช่วงระยะเวลาทีท่ าการศึกษาจานวน 412 คน และทาการสุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาต้นทุนในการมารับบริการ ณ คลินิกโรคเรือ้ รัง
จานวน 80 คน (การให้บริการแบบรายสัปดาห์ 40 คน และการให้บริการแบบรายเดือน 40 คน) เครื่องมือทีใ่ ช้ คือ แบบสัมภาษณ์ชนิด
ต่อหน้าผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ/หรือญาติ ประกอบด้วย ข้อมูลการเดินทางของผู้รบั บริการ ข้อมูลการสูญเสียโอกาสด้านรายได้ในการ
ประกอบอาชีพของผูป้ ่ วยและญาติในการมารับบริการ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลีย่ และ
ร้อยละ
ผลการวิ จยั
1. คุณลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างผูป้ ่ วยทีน่ ามาวิเคราะห์ตน้ ทุนด้านผูร้ บั บริการ จานวน 80 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นโรค
ความดันโลหิตสูง ระยะเวลาการเจ็บป่ วยเฉลีย่ 6.35 ปี และระยะเวลาเฉลีย่ การรับบริการที่ รพ.สต. 4.18 ปี เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการคลินิกบริการโรคเรือ้ รังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแบบราย
สัปดาห์และแบบรายเดือน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559 (n=80)
กลุ่มตัวอย่าง
แบบรายสัปดาห์
ผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูป้ ่ วย
34 (85.00)
ญาติ
6 (15.00)
ข้อมูลการเจ็บป่ วย
โรคเบาหวาน
7 (17.50)
โรคความดันโลหิตสูง
27 (67.50)
เป็ นทัง้ สองโรค
6 (15.00)
ระยะการเจ็บป่ วยเฉลีย่ 6.35 ปี
ระยะเวลาการรับบริการ 4.18 ปี
เพศ
หญิง
28 (70.00)
ชาย
12 (30.00)

แบบรายเดือน

รวม

39 (97.50)
1 (2.50)

73 (91.20)
7 (8.80)

6 (15.00)
29 (72.50)
5 (12.50)
ต่าสุด 1 ปี
ต่าสุด 1 ปี

13 (16.20)
56 (70.00)
11 (13.80)
สูงสุด 15 ปี
สูงสุด 14 ปี

25 (62.50)
15 (37.50)

53 (66.20)
27 (33.80)

2. ต้นทุนผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ ารับบริการในคลินิกโรคเรือ้ รัง ต้นทุนด้านผูร้ บั บริการแบบรายสัปดาห์เท่ากับ 390.91 บาทต่อครัง้
และแบบรายเดือนเท่ากับ 601.10 บาทต่อครัง้ โดยส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนทางอ้อม ประกอบด้วย ค่าการสูญเสียรายได้ของผูป้ ่ วยและญาติ
รองลงมา คือ ต้นทุนทีไ่ ม่ใช่ดา้ นการแพทย์ ประกอบด้วยค่าเดินทาง ค่าอาหาร และอื่นๆ ของผูป้ ่ วยและญาติ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ต้นทุนเฉลีย่ ของผูร้ บั บริการคลินิกบริการโรคเรือ้ รังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแบบรายสัปดาห์และแบบรายเดือน
อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559 (n=80)
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รายการต้นทุน
ต้นทุนทีไ่ ม่ใช่ดา้ นการแพทย์
ต้นทุนทางอ้อม
ต้นทุนรวม

ต้นทุนเฉลี่ย (บาทต่อครัง)้ (ร้อยละ)
แบบรายสัปดาห์
แบบรายเดือน
25.91 (6.63)
25.03 (4.16)
365.00 (93.37)
576.07 (95.84)
390.91 (100.00)
601.10 (100.00)

3. ต้นทุนด้านผูใ้ ห้บริการแบบรายสัปดาห์เท่ากับ 529.50 บาทต่อครัง้ และแบบรายเดือนเท่ากับ 646.15 บาทต่อครัง้ เมื่อจาแนก
ตามองค์ป ระกอบต้น ทุ น พบว่ า ต้น ทุ น ส่ว นใหญ่ คือ ค่ า วัสดุ รองลงมาคือ ต้น ทุ น ค่ า แรงและต้น ทุ น ค่ า ลงทุ น โดยมีสดั ส่ว นตาม
องค์ประกอบต้นทุนของผู้ให้บริการแบบรายสัปดาห์คดิ เป็ น 65.07 : 30.31 : 4.62 ส่วนแบบรายเดือนคิดเป็ น 54.52 : 28.46 : 17.02
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ต้นทุนเฉลี่ยคลินิกบริการโรคเรือ้ รังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแบบรายสัปดาห์และแบบรายเดือน จาแนกตาม
องค์ประกอบต้นทุน อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559 จาแนกตามองค์ประกอบต้นทุน (N=412)
ต้นทุนจาแนกตาม
องค์ประกอบ
ต้นทุนค่าแรง
ต้นทุนค่าลงทุน
ต้นทุนค่าวัสดุ
ต้นทุนรวม

ต้นทุนรวม (%)
รายสัปดาห์
183,140.59 (30.31)
27,915.00 (4.62)
393,108.50 (65.07)
604,164.09 (100.00)

รายเดือน
276,213.34 (28.46)
165,168.80 (17.02)
529,134.81 (54.52)
970,516.95 (100.00)

ต้นทุนเฉลี่ยต่อครัง้
รายสัปดาห์
160.51
24.47
344.53
529.50

รายเดือน
183.90
109.97
352.29
646.15

อภิ ปรายผล
จากการวิเคราะห์ต้นทุนคลินิกบริการโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบว่า ต้นทุนต่อหน่ วยของผู้ให้บริการโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในช่วงระยะ 10 เดือนที่ทาการศึกษา พบว่า
ต้นทุนแบบรายเดือน 646.15 บาทต่ อครัง้ ซึ่งสูงกว่าต้นทุนแบบรายสัปดาห์ 529.50 บาทต่ อครัง้ โดยต้นทุนด้านผู้รบั บริการทัง้ 2
รูปแบบส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนทางอ้อมจากการสูญเสียรายได้ของผูป้ ่ วยและญาติ
เนื่องจากผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นวัยผูส้ งู อายุและมีสถานภาพคู่ สอดคล้องกับวิน เตชะเคหะกิจ (2556) ซึง่ เป็ นงานวิจยั ต้นทุนทีโ่ รงพยาบาล
อย่างไรก็ตามต้นทุนหรือทรัพยากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และโรงพยาบาลมีโครงสร้างทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ พบว่า ปั จจัย
สาคัญทีม่ ผี ลต่อการกาหนดค่าเดินทางของผูป้ ่ วยและต้นทุนทางตรงทีไ่ ม่เกีย่ วกับการแพทย์ของผูด้ แู ล ประกอบด้วย แผนกทีผ่ ปู้ ่ วยเข้า
รักษา เพศ และภูมลิ าเนาของผูป้ ่ วย ด้านต้นทุนผูใ้ ห้บริการสอดคล้องกับสานักงานวิจยั เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือ
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (2555) ทีส่ รุปว่า การวิเคราะห์ตน้ ทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการให้บริการในสถานพยาบาลมีความแตกต่างกันมาก
โดยเฉพาะในระหว่างระดับโรงพยาบาล เนื่องจากขึน้ อยู่กบั บริบทของโรงพยาบาล จานวนทรัพยากร จานวนผูร้ บั บริการและพฤติกรรม
การรักษาซึง่ มีความแตกต่างกันไป
ต้นทุนรวมของผูใ้ ห้บริการด้านการแพทย์ตามรายการต้นทุน พบว่า การให้บริการทัง้ 2 รูปแบบมีสดั ส่วนต้นทุนค่าวัสดุมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ ต้นทุนค่าแรงและค่าลงทุน ตามลาดับ คิดเป็ นสัดส่วนของการให้บริการแบบรายสัปดาห์ 65:30:5 ส่วนการให้บริการแบบ
รายเดือนคิดเป็ นสัดส่วน 55:28:17 ซึง่ สอดคล้องกับโสภาพรรณ จิรนิรตั ศิ ยั และ สงกรานต์ ดีร่นื (2559) ศึกษาต้นทุนการจัดบริการอาชี
วอนามัยในคลินิกสุขภาพเกษตรกร ใน รพ.สต.ของจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
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ประจวบคีรขี นั ธ์ จานวนรวม 11 แห่ง พบว่า ต้นทุนค่าวัสดุมคี ่ามากทีส่ ุด รองลงมาคือ ต้นทุนค่าแรงและค่าลงทุน ตามลาดับ คิ ดเป็ น
สัดส่วน 66:49:1 โดยทีร่ ูปแบบการจัดบริการใน รพ.สต.มีความคล้ายคลึงกันทีม่ กี ารจัดบริการแบบต่อเนื่อง จัดบริการในรูปแบบคลินิก
และมีการใช้วสั ดุสน้ิ เปลืองรวมทัง้ ค่ายามีทม่ี รี าคาแพง สาหรับค่าครุภณ
ั ฑ์สว่ นใหญ่หมดอายุการใช้งานและผูว้ จิ ยั ไม่คดิ ค่าเสือ่ มราคาสิ่ง
ปลูกสร้างและทีด่ นิ เนื่องจากเป็ นต้นทุนคงที่ จึงทาให้ตน้ ทุนส่วนนี้ต่ากว่าองค์ประกอบอื่น แตกต่างกับดารงค์ สีระสูงเนิน และ ประเสริฐ
เก็มประโคน (2558) ศึกษาต้นทุนการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในอาเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรรี มั ย์ ปี 2555
จานวน 7 แห่ง พบว่า ต้นทุนโดยรวมของทุก รพ.สต. มีค่าเฉลี่ยต้นทุน ค่าแรงมากทีส่ ุด รองลงมาคือค่าวัสดุ และค่าลงทุน คิดเป็ น
สัดส่วนเท่ากับ 64 : 31 : 5 เนื่องจากการศึกษาต้นทุนดังกล่าวศึกษาต้นทุนรวมทุกกิจกรรมการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาครัง้ นี้ อย่างไรก็ตามเมื่อจาแนกตามการวินิจฉัยโรค พบว่า ค่าเฉลีย่ โดยรวมโรคเบาหวาน มี
ต้นทุนมากทีส่ ดุ รองลงมาคือโรคเกีย่ วกับความผิดปกติของเนื้อเยื่ออ่อน และโรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ ตามลาดับ
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ต้นทุนทีม่ รี าคาสูง ได้แก่ ต้นทุนผันแปรค่าวัสดุ รองลงมาคือค่าแรง ต้นทุนเฉลีย่ ต่อครัง้ การจัดบริการแบบรายเดือนสูงแบบราย
สัปดาห์ในทุกองค์ประกอบ รวมทัง้ ในมุมมองของผูร้ บั บริการ ผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนทีไ่ ด้จากการวิจยั นี้สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางใน
การประมาณค่าใช้จ่ายในการให้บริการสุขภาพสาหรับผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีม่ ารับบริการในคลินิกบริการโรคเรือ้ รังในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลอื่นๆและที่สาคัญ ผู้บริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมคิ วรใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศบริการสุขภาพร่วมกับข้อมูลต้นทุนเชิง
บริหารประกอบในการตัดสินใจเปรียบเทียบการจัดการงานคลินิกบริการโรคเรือ้ รังได้โดยหลักฐานเชิงประจักษ์จากการปฏิบตั งิ าน และ
เพื่อพิจารณาทางเลือกการจัดบริการทีก่ ่อให้เกิดความประหยัดต่อขนาดในระยะยาว และควรมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านผลลัพธ์บริการ
เพื่อประเมินความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรในการจัดบริการทีส่ ะท้อนทัง้ ในมุมมองประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผลงานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสาเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ของผูท้ รงคุณวุฒิ
ทุกท่านผู้อานวยการโรงพยาบาลนาบอน สาธารณสุขอาเภอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล สังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาบอน ทีอ่ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และกรุณาเสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามจนกระทังงานวิ
่
จยั นี้สาเร็จ
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บทคัดย่อ
วัฒนธรรมองค์กรปลอดภัยมีความสาคัญและเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล ซึง่ โรงพยาบาลเกาะสมุยได้ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมองค์กร การดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล และวัฒนธรรมองค์กรของ
บุคลากรโรงพยาบาลเกาะสมุย โดยการวิจยั เชิงพรรณนา ประชากรได้แก่ บุคลากรโรงพยาบาลเกาะสมุย จานวน 201 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
บุคลากรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 90.55 อายุ 21 - 30 ปี ร้อยละ 49.25 ประสบการณ์ทางาน 1 - 5 ปี ร้อยละ 49.25 และทางานใน
หน่ วยงานปั จจุบนั 1 - 5 ปี ร้อยละ 56.22 การดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
โดยรวมอยู่ในระดับยอมรับได้ ( µ = 72.64) พฤติกรรมองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( µ = 88.24) โดยค่านิยม ( µ = 23.80) และ
ทัศนคติ ( µ = 23.18) อยู่ในระดับมาก การรับรู้ ( µ = 21.29) และแรงจูงใจ ( µ = 19.97) อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ โดยสรุป
บุคลากรโรงพยาบาลเกาะสมุยมีพฤติกรรมองค์กรทีด่ ี ทัง้ ในส่วนของค่านิยมและทัศนคติต่อการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ซึง่
สะท้อนการมีวฒ
ั นธรรมองค์กรของหน่วยงาน ดังนัน้ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลควรนาข้อมูลเชิงวัฒนธรรมองค์กรมาใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีพฤติกรรมที่นามาซึ่งการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ระดับนโยบาย การทางานอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อสร้างเสริม
ทัศนคติ และการรับรู้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรปลอดภัย ตามเป้ าหมายมาตรฐานด้านความปลอดภัยและ
คุณภาพโรงพยาบาล
คาสาคัญ
วัฒนธรรมองค์กรปลอดภัย พฤติกรรมองค์กร ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
แหล่งทุน
ใช้ทุนส่วนตัว
EC No.
หนังสืออนุมตั จิ ริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ WU-EC-AH-0-111-60 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
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บทนา
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2560 เน้นการบริการเป็ นเลิศโดยสนับสนุ นให้สถานพยาบาลมีการพัฒนา
คุณภาพและพัฒนาให้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล นอกจากนัน้ ยังมีนโยบายของรัฐมี
การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมาตรฐาน (สานักนโยบาย
และยุ ทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559) รวมทัง้ กระทรวงสาธารณสุขมีเป้ าหมายให้มีระบบสุขภาพที่ย งั ่ ยืนโดยให้
สถานพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล ร้อยละ 63 ซึ่งการพัฒนาคุณภาพของการบริการอย่างต่ อเนื่องต้องอาศัย
วัฒนธรรมองค์กรเชิงความปลอดภัยเป็ นสิง่ สาคัญ และการยึดถือความปลอดภัยของผูป้ ่ วยทาให้เกิดระบบบริการสุขภาพมีความปลอดภัย
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย เป็ นตัวชีว้ ดั ความสาคัญของคุณภาพการบริการ และเป็ นศาสตร์แห่งการกาจัดความเสีย่ งต่อสุขภาพของ
ผูป้ ่ วยระหว่างทีไ่ ด้รบั การรักษาพยาบาล (สายสมร เฉลยกิตติ, พรนภา คาพราว และสมพิศ พรหมเดช, 2557) นอกจากนัน้ เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพบริการทีไ่ ด้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไร ก็ตามความปลอดภัยของผูป้ ่ วยนับเป็ นปั ญหาที่
สาคัญและมีผลกระทบต่อวงการแพทย์ทวโลก
ั ่ ประเทศไทยถึงแม้มกี ารพัฒนาในระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่องแต่ยงั คงมีช่องว่างเกีย่ วกับการ
พัฒนาระบบความปลอดภัยของผูป้ ่ วยตลอดมาซึง่ Nieva, V. & Sorra, J. (2003) สรุปว่าองค์กรด้านการดูแลสุขภาพควรตระหนักถึงความสาคัญ
ของวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนัน้ การเริ่มต้นด้านความปลอดภัยในระบบบริการสุขภาพต้องอาศัย
วัฒนธรรมความปลอดภัย
วัฒนธรรมองค์กรปลอดภัย เป็ นพฤติกรรมทีม่ ุ่งเน้นเกีย่ วกับความปลอดภัยของผูป้ ่ วย และการทางานทีป่ ลอดภัยของบุคคลในองค์กร
ทีม่ าจากบุคลากรเองมีความคิด ความเชื่อและทัศนคติทถ่ี ูกต้องเกีย่ วกับความปลอดภัย ซึง่ ในระบบบริการสุขภาพวัฒนธรรมองค์ปลอดภัยเป็ น
เป้ าหมายสาคัญทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้ ในโรงพยาบาล และความปลอดภัยของผูป้ ่ วยบ่งชีถ้ งึ การจัดบริการอย่างมีคุณภาพของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเกาะสมุยผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลภายใต้นโยบายความปลอดภัย รวมทัง้ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และมีการกระตุน้ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในโรงพยาบาลทีเ่ น้นความปลอดภัยทุกระบบ ซึง่ โรงพยาบาล เกาะสมุยมีศกั ยภาพเป็ นโรงพยาบาล
ทัวไป
่ ซึง่ ดูแลประชากรในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอเกาะสมุย, ประชากรแฝง, แรงงานต่างด้าว และมีการรับส่งต่อผูป้ ่ วยจากเกาะพะงัน เกาะเต่า ซึง่ เป็ นการ
จัดบริการทีม่ คี วามหลากหลาย นอกจากนัน้ ยังเผชิญกับการให้บริการในพืน้ ทีพ่ เิ ศษและห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก เกิดการโอนย้ายของ
บุคลากรบ่อยครัง้ อาจส่งผลให้รูปแบบการดาเนินงานขาดความเชื่อมโยงต่อเนื่องระหว่างทีมการให้บริการ เพราะฉะนัน้ การจัดบริการผูป้ ่ วยทีม่ ี
คุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้ าหมายให้ผปู้ ่ วยมีความปลอดภัยจึงต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลอดภัยให้เกิดขึน้ อย่าง
มีคุณภาพ การวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมองค์กร การดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล และวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลเกาะสมุย

วิ ธีการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เก็บข้อมูลโดยการสารวจแบบภาคตัดขวาง ระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจยั ตัง้ แต่พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 ประชากรได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ท่ที างานบริการผู้ป่วย หรือรับผิดชอบงาน Hospital
Accreditation รวมทัง้ หน่วยงานสนับสนุนจานวน 201 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลปั จเจกบุคคลพฤติกรรมองค์กรของ
โรงพยาบาล การดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ปั ญหาอุปสรรคและโอกาสพัฒนาเกีย่ วกับการดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
ผลการทดสอบคุ ณภาพเครื่องมือ มีค่ าดัชนี ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุ ประสงค์ (Item-objective Congruence Index: IOC) ของ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 เท่ากับ 0.95 และ 1 ตามลาดับ ค่าความเชื่อมันสั
่ มประสิทธิอั์ ลฟาครอนบาคซ์ของแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3
เท่ากับ 0.823 และ0.776 ตามลาดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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ผลการวิ จยั
1. คุณลักษณะบุคคลของประชากรที่ทาการศึกษา
ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 182 คน (ร้อยละ 90.55) มีอายุระหว่าง 21 30 ปี จานวน 99 คน (ร้อยละ 49.25) มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 182 คน (ร้อยละ 90.55) ตาแหน่ งทีป่ ฏิบตั งิ านส่วน
ใหญ่เป็ นพยาบาลวิชาชีพจานวน 129 คน (64.18) มีประสบการณ์ทางานในช่วงระยะเวลา 1 - 5 ปี จานวน 99 คน (ร้อยละ 49.25) และมี
ระยะเวลาปฏิบตั งิ านในหน่วยงานปั จจุบนั 1 - 5 ปี จานวน 113 คน (ร้อยละ 56.22) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คุณลักษณะบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุยทีท่ างานบริการผูป้ ่ วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ทร่ี บั ผิดชอบ
งาน Hospital Accreditation ในโรงพยาบาลเกาะสมุย ปี พ.ศ. 2560 (N=201)
คุณลักษณะบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
19
9.45
หญิง
182
90.55
2. อายุ
21 - 30 ปี
99
49.25
31 - 40 ปี
42
20.89
41 - 50 ปี
38
18.91
51 - 60 ปี
22
10.95
3. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน
อนุปริญญา
3
1.49
ปริญญาตรี
182
90.55
ปริญญาโท
16
7.96
4. อาชีพ / ตาแหน่ง
แพทย์
14
6.96
ทันตแพทย์
8
3.99
เภสัชกร
14
6.96
พยาบาล
129
64.18
นักวิชาการสาธารณสุข
14
6.96
อื่นๆ เช่น แพทย์ทางเลือก นักกายภาพบาบัด
22
10.95
5. ระยะเวลาในการทางานโรงพยาบาลเกาะสมุย
1 - 5 ปี
99
49.25
6 - 15 ปี
48
23.88
16 - 25 ปี
31
15.43
มากกว่า 25 ปี
23
11.44
6. ระยะเวลาปฏิบตั งิ านในฝ่ าย/แผนกปั จจุบนั
1 - 5 ปี
6 - 15 ปี
16 - 25 ปี
มากกว่า 25 ปี

113
52
26
10

56.22
25.87
12.93
4.98
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คุณลักษณะบุคคล
รวม

จานวน (คน)
201

ร้อยละ
100.00

2. ความคิ ด เห็น เกี่ ยวกับพฤติ กรรมองค์ก รและการดาเนิ นงานด้ านความปลอดภัยของผู้ป่วยตามมาตรฐาน
คุณภาพของโรงพยาบาล พบว่า พฤติกรรมองค์กรภาพรวมของทุกหน่ วยงานในโรงพยาบาลอยู่ในระดับมาก ( µ = 88.24) โดย
แผนกผูป้ ่ วยนอกมีคะแนนมากทีส่ ดุ (µ = 88.70) รองลงมาได้แก่แผนกผูป้ ่ วยใน ( µ = 88.32) และหน่ วยงานสนับสนุ น ( µ = 87.55) ซึง่
ประกอบด้วยศูนย์พฒ
ั นาคุ ณภาพโรงพยาบาล กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการงานนโยบายและแผน ห้องปฏิบตั ิการ และรังสีวิท ยา
ตามลาดับ สาหรับการดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลโดยรวมอยู่ใน ระดับ
ยอมรับได้ ( µ = 72.64) เมื่อพิจารณารายแผนก พบว่า แผนกผูป้ ่ วยนอกเห็นว่าตนเองมีการดาเนินงานในระดับมาก (µ = 73.79) โดย
แผนกผูป้ ่ วยในและหน่วยงานสนับสนุนอยู่ในระดับยอมรับได้เช่นเดียวกัน (µ = 72.34 และ µ = 70.32 ตามลาดับ) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 พฤติกรรมองค์กรและการดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วยตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล จาแนกตามหน่วยงาน
โรงพยาบาลเกาะสมุย ปี พ.ศ. 2560 (N=201)
การดาเนินงานด้าน
พฤติกรรมองค์กร
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
หน่วยงานทีส่ งั กัด
ส่วนเบีย่ งเบน
ส่วนเบีย่ งเบน
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ผูป้ ่ วยนอก
88.70 (มาก)
0.818
73.79 (มาก)
0.802
ผูป้ ่ วยใน
88.32 (มาก)
0.797
72.34 (ยอมรับได้)
0.850
หน่วยงานสนับสนุน
87.55 (มาก)
0.757
70.32 (ยอมรับได้)
0.710
โรงพยาบาล
88.24 (มาก)
0.801
72.64 (ยอมรับได้)
0.821
3. วัฒนธรรมองค์กรต่อการดาเนิ นงานด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วยตามมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาล
ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมบุคลากรโรงพยาบาลเกาะสมุยมีวฒ
ั นธรรมองค์กรอยู่ในระดับมาก
( µ = 22.06)
โดยระดับมากพบทัง้ ในด้านค่านิยมและทัศนคติ ด้านค่านิยมมีคะแนนมากทีส่ ุด ( µ = 23.80) รองลงมาได้แก่ ด้านทัศนคติ ( µ = 23.18)
สาหรับด้านแรงจูงใจและการรับรูพ้ บว่าอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน โดยคะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดพบในด้านแรงจูงใจ ( µ = 19.97)
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 วัฒนธรรมองค์กรต่อการดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วยตามมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลของโรงพยาบาล
เกาะสมุย ปี พ.ศ. 2560 (N=210)
วัฒนธรรมองค์กร

ค่าเฉลีย่

ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ระดับความ
คิดเห็น

1. ค่านิยม
2. ทัศนคติ
3. แรงจูงใจ
4. การรับรู้
รวม

23.80
23.18
19.97
21.29
22.06

0.781
0.661
0.877
0.702
0.082

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
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อภิ ปรายผล
1. วัฒนธรรมองค์กรต่อการดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วยตามมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่านิยมมีคะแนนมากที่สุดเนื่องจากโรงพยาบาลมีค่านิยมองค์กรเน้นความปลอดภัยระดับสากล บุคลากรทาง
การแพทย์ทางานภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ยงั มีนโยบายการบริการที่ประทับใจ และการทางานเป็ นทีม ซึ่งการทางานเป็ นทีมทาให้
บุคลากรทางานร่วมกันในลักษณะสหวิชาชีพได้ดจี นเกิดเป็ นวัฒนธรรมความปลอดภัยของหน่วยงาน สอดคล้องกับการศึกษาของพร บุญมี และ
เฉลิมพรรณ์ เฆมลอย (2554) ส่วนทัศนคติมคี ะแนนรองลงมาแต่อยู่ในระดับมากเช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาของสุนทร บุญบาเรอ (2557)
โดยทัศนคติระดับมากเป็ นปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการทางานภายในองค์กรทาให้เกิดการพัฒนาการดาเนินงานด้านความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการศึกษาของอารีย์ แก้วทวี (2553) สาหรับการรับรู้ท่พี บว่าอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องจาก
นโยบายในการดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยส่วนใหญ่ถ่ายทอดไปยังระดับผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล แต่ขาดประสานงานไปยังระดับปฏิบตั ิ การมีสว่ นร่วมในการลงปฏิบตั เิ กีย่ วกับความปลอดภัยยังน้อยและบุคลากรบางส่วน
ยังไม่เข้าใจเกีย่ วกับระบบความปลอดภัยของผูป้ ่ วย นอกจากนัน้ การอบรมเพื่ อพัฒนาด้านความปลอดภัยยังไม่ครอบคลุมในบุคลากร
ทางการแพทย์ทุกคน ในด้านแรงจูงใจพบว่ามีคะแนนต่าสุดแต่อยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจใน
การดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยยังมีน้อย เช่น การประกวดเพื่อมอบรางวัล การส่งเสริมจากหน่ ว ยงานให้ก้าวหน้า โดย
แรงจูงใจเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล หากบุคลากรทางการแพทย์ได้ร ับ การ
ตอบสนองความต้องการด้านแรงจูงใจอย่างเต็มที่จะรู้สกึ พึงพอใจพร้อมปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กรจนเกิดเป็ นองค์กรที่มคี วามปลอดภัย
สอดคล้องกับการศึกษาของ สาธกา ธาตรีนรานนท์, พรทิพย์ เกยุรานนท์ และ อารยา ประเสริฐชัย (2556) ทีพ่ บว่าการสนับสนุ นและส่งเสริม
จากองค์กรจะทาให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านจนบรรลุเป้ าหมายขององค์กร ดังนัน้ ทัศนคติ ค่านิยม การรับรูแ้ ละแรงจูงใจเป็ น
ปั จจัยทีพ่ ยากรณ์พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน (สุนทร บุญบาเรอ, 2557) ซึง่ ส่งผลต่อการดาเนินงานด้านความปลอดภัยของ
ผูป้ ่ วยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล และการพัฒนาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องโดยต้องอาศัยวัฒนธรรมองค์กรเชิงความ
ปลอดภัยเป็ นสิง่ สาคัญ
2. ระดับความคิดเห็นการดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล ของบุคลากร
โรงพยาบาลเกาะสมุย โดยรวมอยู่ในระดับยอมรับได้สอดคล้องกับการศึกษาของอนงค์ ถาวร, พร บุญมี และ
เกษร เกตุชู (2557)
พบว่าระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลพะเยาโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง ซึง่ ในระบบการพัฒนาคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลประเด็นความปลอดผูป้ ่ วยมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก และเป็ นเป้ าหมายของการเป็ นโรงพยาบาลคุณภาพ ซึง่
ปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาล (ณัฐกฤษฎ์ ธรรมกวินวงศ์ ,2559) สาหรับ
วัฒนธรรมองค์กรของโรงพยาบาลเกาะสมุย ด้านแรงจูงใจและการรับรู้ทพ่ี บว่าอยู่ในระดับปานกลาง อาจมีส่วนทาให้การดาเนินงานด้าน
ความปลอดภัยอยู่ในระดับยอมรับได้ ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบตั ิงานแผนกผูป้ ่ วยในมีภาระงานจานวนมาก และลักษณะงานมีความ
หลากหลาย ทัง้ ยังเป็ นโรงพยาบาลทัวไปมี
่ ผปู้ ่ วยมาใช้บริการจานวนมาก อาจเกิดอุปสรรคเกีย่ วกับการสื่อสาร รวมทัง้ การโยกย้ายของ
บุคลากรบ่อยครัง้ อาจส่งผลต่อการรับรู้และการยอมรับในงานของบุคลากรได้ อย่างไรก็ตามบุค ลากรทางการแพทย์ท่อี ยู่ในกลุ่มภารกิจ
หน่ วยงาน และตาแหน่ งที่ต่างกัน มีวฒ
ั นธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยแตกต่างกัน เนื่องจากบริบทและภารกิจของหน่ วยงานทีไ่ ด้
รับผิดชอบแตกต่างกัน เช่นเดียวกับการศึกษาของพรรณถนิม กิละกุลดิลก (2554)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ระดับความคิดเห็นการดาเนินงานด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมอยู่
ในระดับยอมรับได้ พฤติกรรมองค์กรของโรงพยาบาลอยู่ในระดับมาก โดยวัฒนธรรมองค์กรในด้านค่านิยมและทัศนคติอยู่ในระดับมาก ส่วน
การรับรูแ้ ละแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง หน่ วยงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลควรนาข้อมูลเชิงวัฒนธรรมองค์กรมาใช้ประกอบการพัฒนา
บุคลากรให้มพี ฤติกรรมทีน่ ามาซึง่ การพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมนโยบาย ออกแบบการทางานและแผนดาเนินงานอย่างมี
ส่วนร่วมของสมาชิกหน่วยงานเพือ่ สร้างเสริมทัศนคติ การรับรูแ้ ละจัดกิจกรรมส่งเสริมแรงจูงใจต่อการดาเนินงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
และคุณภาพโรงพยาบาลให้เป็ นเป้ าหมายขององค์กร ซึง่ จะทาให้บุคลากรมีพฤติกรรมองค์กรเชิงบวกทีค่ งอยู่อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็ นวัฒนธรรม
องค์กรปลอดภัยต่อไป
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Cognitive impairment of METH-dependent patients screened with Mini-Mental State Examination (MMSE) in Thai
population.
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Abstract
Methamphetamine (METH) effects on brain and behaviors of its abusers. Chronic METH use can cause cognitive
changes, leading to poor judgement and incompetent thinking operation. This research study focuses on the investigation of
cognitive function of METH-dependent patients by using Mini-Mental State Examination (MMSE). Two hundred and forty-eight
(N=248) patients were randomly recruited from the Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment (PMNIDAT),
diagnosed with METH dependence, and screened with MMSE. One hundred and fifty (N=1 5 0 ) healthy controls were also
recruited with non-substance use history. Descriptive statistics were used to analyze biographical information, including age,
sex, and educational levels. The statistical method for cognitive patterns of METH-dependent patients was performed by
using t-test. The value of p < 0.05 was considered as statistically significant. Results showed that 10.1% 0f METH-dependent
patients were cognitively impaired as screened with MMSE cutoff score < 22. Moreover, METH-dependent patients performed
poorer on the overall score of MMSE when compared with healthy controls. These results indicated that cognitive impairment
occurred in METH dependence users. These may lead to poorer outcome of treatment intervention program.
Keywords
Methamphetamine, Cognitive Impairment, Cognition, MMSE
Source of research funding
Mahidol University
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Introduction
Methamphetamine (METH) is a potently addictive type of psycho-stimulating drugs. Prolonged use of METH causes
structural brain abnormalities (London, 2 0 0 8 &Berman, O' Neill, Fears, Bartzokis) and cellular toxicity in the brain resident
cells, including neurons and glial cells. METH causes neurotoxicity by increased oxidative stress, mitochondrial dysfunction,
DNA damage, and among others, leading to neuronal cell death. These detrimental mechanisms subsequently exert effects
on brain function, leading to cognitive impairment. Previous research investigators using neuroimaging techniques showed
that there are several alterations in brain activation patterns induced by METH. Studies showed decreased frontal activation
associated with impaired decision-making and cognitive control. Impaired attentions and impaired cognitive control were also
associated with deficits in cingulate gyrus and insula (London et al., 2005).
Numerous research findings have also shown that chronic METH abusers and abstinent METH users suffer from
cognitive decline in several aspects of cognitive functioning. Using various neuropsychological batteries, previous research
studies showed that METH-dependent patients had overall cognitive impairments on domains of verbal memory, working
memory, attention, psychomotor speed, motor ability, verbal fluency and language, information processing speed, executive
function, visuo-constructual abilities, and social cognition (Cadet & Bisagno, 2016). The executive function impairment, such
as decision-making, working memory, cognitive flexibility, and response inhibition, was an important factor to accelerate the
progression of addiction (Bechara, Damasio, Damasio, & Anderson, 1994). Furthermore, the impulsive behaviors of METH
abusers may promote the maintenance of drug-seeking behaviors (Semple, Zians, Grant, & Patterson, 2005).
The Mini-Mental State Examination (MMSE) is a brief psychometric screening instrument with 1 1 - item assessment of
cognitive function (Folstein, Folstein, & McHugh, 1975). It has been administered to various inpatient and outpatient medical
settings. The MMSE is used to screen patients for cognitive impairment, track changes in cognitive functioning over time, and
to assess the outcome of therapeutic agents or treatment intervention programs on changes of cognitive function (Creavin et
al., 2 0 1 6 ) . Its most common use is the screening of dementia and mild cognitive impairment (MCI) in memory clinics for
Alzheimer’s Disease (AD) (Risacher et al., 2017) and, furthermore, Parkinson’s disease (PD). Other application is an initial
screening in brain-injured patients (Godefroy et al., 2011; de Guise et al., 2013), psychiatric illnesses (Kanchanatawan et al.,
2 0 1 7 ) and substance abuse settings (Smith, Horton, Saitz, & Samet, 2 0 0 6 ) . However, few research studies have been
conducted to examine the utility of MMSE among substance-dependent patients. The goal of present study is to investigate
the cognitive impairment of Thai METH-dependent patients by using Mini-Mental State Examination (MMSE).
Research Methodology
The experiment was designed to be case-controls study. Formulas and parameters used to calculate sample sizes use
large scale study with 0.05 of significant level and 80% power. (Kasiulevicius, V.et al.2006). Two hundred and forty-eight
(N=2 4 8 ) METH-dependent patients were randomly recruited from the Princess Mother National Institute on Drug Abuse
Treatment (PMNIDAT). These patients were diagnosed as METH dependence with DSM-V criteria by the physicians. One
hundred and fifty (N=1 5 0 ) healthy controls were also recruited with no history of substance abuse. These subjects were
informed with substantial details of research study and provided the consent form. Subsequently, they were screened with
Mini-Mental State Examination (MMSE). The test took approximately 1 0 - 1 5 minutes each subject. Other medical and
psychiatric illnesses were excluded from this study. The research study was approved by Mahidol University Institutional
Review Board (MUIRB) and the ethical committee of Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment (PMNIDAT).
The ethical approval number is MU_IRB2014/085.0707.
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Statistical analyses were performed using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 18.0. The descriptive
statistics were used to analyze demographic characteristics and performance in MMSE scores of two groups. The
independent-sample t-test was used to compare cognitive performance of two groups. A p-value of less than 0 . 0 5 was
considered statistically significant.
Results
The subjects were predominantly male (94.4% in METH group and 75.3% in HC group). Females were accounted for
only 5.6% among METH group and 24.7% among HC group. The age among METH group was mainly between 18 to 35
years old (89.1%) and over 36 years was 10.9%. The age among HC group was 100% being between 18 to 25 years old.
The total mean age among METH group was 27±0.68, and among HC group was 25±0.45 years.
The educational levels among METH group were predominantly high school or vocational school graduates (6 5 .5 % ) ,
followed by middle school graduates (22.6%), and elementary school graduates (5.2%). On the contrary, 87.3% healthy
control (HC) group finished bachelor’s degrees (B.A. or B.S.), and 11.3% of healthy individuals were holding master’s degrees
(M.A. or M.S.).
Screening cognitive impairment of METH-dependent patients and healthy controls using Mini-Mental State Examination
(MMSE-Thai version) (Table 1 ) , 8 8 . 9 % of METH group obtained a score of 2 2 or above. On the contrary, 2 5 METHdependent patients (1 0 . 1 % ) obtained an MMSE score below 2 2 , indicating cognitive impairment. One hundred and fifty
healthy controls (N=150, HC group) were able to obtain score of 22 or greater, indicating normal level of cognitive functioning.
Table 1 Percentage of healthy controls (HC) compare with METH-dependent patients, classified as cognitively impaired by
using the MMSE.
MMSE
MMSE

HC group

METH group

N = 150 (%)

N = 248 (%)

Cutoff Scores ≥ 22

150 (100)

223 (88.9)

Cutoff Scores < 22

0 (0)

25 (10.1)

Max

30

30

Min

29

9

When compared between groups, we found that mean MMSE scores was a significant difference of between METHdependent patients and healthy controls as shown in Figure 1
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Figure 1 MMSE total score (Mean±SD) between healthy controls and METH-dependent patients using non-parametric t-test
(p < 0.0001).
Discussions
The present research study showed that chronic METH addiction may lead to cognitive impairment as screened with
Mini-Mental State Examination (MMSE). METH dependence exhibits brain abnormalities and neuronal damage. METH exerts
its crucial effects on certain brain areas that can lead to cognitive dysfunction (Hart, Marvin, Silver, & Smith, 2012). Numerous
research investigators have used various neuropsychological batteries to assess to cognitive function of METH addicts.
Furthermore, neuroimaging studies showed the association of different cognitive domains with several brain regions that are
affected by METH (Cadet & Bisagno, 2016).
MMSE has long been used in the memory clinics to detect mild cognitive impairment (MCI) and dementia in older adults
(Nasreddine et al., 2 0 0 5 ) . However, little evidence has been shown for the utilization of Mini-Mental State Examination
(MMSE) in the settings of substance abuse. The present research study is to apply MMSE in the investigation of cognitive
impairment in METH dependence. Compared with healthy controls, METH-dependent patients exhibited significantly poorer
cognitive performance in MMSE screening. When applying the cutoff scores to diagnose cognitive impairment, only 25 METHdependent patients (or approximately 1 0 % ) were clinically diagnosed as cognitively impaired. The cutoff score used in the
present study was based on previous published research findings on mild cognitive impairment (MCI) and dementia in older
adults. Previous research studies applied MMSE and other basic cognitive screening instruments as an initial screening
process before the recruitment of patients with substance use disorders (SUDs) into the treatment program. The results
showed that patients with better cognitive screening scores tended to perform better in the treatment program with less
absence and/or drop out (Smith, Horton, Saitz, & Samet, 2006; Kalapatapu et al., 2011; Copersino et al., 2009; Copersino
et al., 2012). Therefore, it is important for clinicians and treatment providers to implement an initial cognitive assessment for
METH-dependent patients in evaluation of a suitable and effective treatment intervention program.
Conclusion and Recommendations
The present study examined the application of cognitive screening instruments in substance abuse settings, specifically
METH-dependent patients. Comparison of cognitive performance among patients and healthy controls, METH-dependent
patients performed significantly poor on MMSE scores. These may lead to poorer outcome of treatment intervention program.
Further research, MMSE still needs other more comprehensive neuropsychological batteries to confirm cognitive performance
of METH-dependent patients.
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บทคัดย่อ
ในระยะที่ 3 ของการคลอด การเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดสาเหตุส่วนใหญ่จากการหดรัดตัวของมดลูกไม่ดี ในปั จจุบนั ใช้วธิ ี
ประเมินการเสียเลือดด้วยตาเปล่าซึง่ ผลต่ ากว่าความเป็ นจริง งานอนามัยแม่และเด็กมีนโยบายใช้ถุงตวงเลือดประเมินการเสียเลือด
แม่นยากว่า จึงได้วจิ ยั และพัฒนาการใช้รูปแบบการดูแลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอดด้วยการเร่งคลอดรก Active management of
the third stage of labor (AMTSL) ร่วมกับใช้ถุงตวงเลือด การศึกษาพบว่ามีสดั ส่วนการตกเลือดหลังคลอดเพิม่ ขึน้ มากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญ p <.05 และการได้เลือดทดแทนน้อยกว่า รูปแบบการดูแลผู้คลอดในระยะที่ 3 ของการคลอดมี Early
warning sign เป็ นการป้ องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกจากสาเหตุมดลูกหดรัดตัวไม่ดใี ช้เป็ นมาตรฐานในทางปฏิบตั ทิ างคลินิก
ในผูค้ ลอดระยะที่ 3
คาสาคัญ
รูปแบบการดูแลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอด ประเมินการเสียเลือด ห้องคลอด
Abstract
At the third stage of labor ,The postpartum hemorrhage (PPH) cause of Uterine Atony and use visual assessment
regularly that this evaluated strategy is not accuracy and practical. Therefore the maternal and child committee set the policy
to evaluate PPH using plastic film collector bag for the measurement postpartum blood loss. Research and development was
model to develop model of the active management of the third stage of labor (AMTSL) and using plastic film collector bag for
the measurement postpartum blood loss. For PPH assessment and early PPH prevention is immediately. The model of the
active management of the third stage of labor (AMTS) and using plastic film collector bag for the measurement postpartum
blood loss can evaluate PPH significantly at p < .05. The model of the active management of the third stage of labor (AMTSL)
is effectiveness model comprised early PPH prevention and early warning signs of PPH assessment. It was recommended
to other institutions to apply this standard intervention to prevent and to evaluate an early postpartum hemorrhage among the
third stage of labor women.
Key words
The third stage of labor/delivery model, PPH assessment, Labor room
แหล่งทุน / Source of research funding
ไม่มี
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บทนา
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนแผนงานการดูแลหญิงตัง้ ครรภ์อย่างมีคุณภาพเป็ นแผนทีต่ อบสนอง เน้นการส่งเสริม
สุขภาพเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดูแลมารดาและทารก พัฒนาระบบบริการของสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว กรมอนามัยพบว่าอัตราส่วนการตายมารดาในปี 2558 อยู่ท่ี 20 ต่อการเกิดมีชพี แสน
คน โดยสาเหตุการตายส่วนใหญ่มาจากหญิงตัง้ ครรภ์มภี าวะเสีย่ งและมารดาตกเลือดหลังคลอด
จากสถิตกิ ารคลอดของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตากในปี งบประมาณ 2555 - 2559 จานวน 5 ปี ยอ้ นหลัง
เท่ากับ 2090, 2094, 2188,1897,1842 รายตามลาดับ พบอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด ในปี งบประมาณ 2555 – 2559
เท่ากับร้อยละ 0.38 , 0.28 ,0.55, 0.63 และ 0.98 ตามลาดับซึง่ เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ เป็ นการประเมินการเสียเลือดในระยะที่ 3ของการคลอด
ทีใ่ ช้วธิ กี ารคาดคะเนด้วยตาเปล่า บางครัง้ พบว่าผูค้ ลอดมีภาวะตกเลือดหลังคลอดและต้องได้รบั เลือดทนแทนภายหลัง ถึงแม้ว่า
อัตราเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดของงานห้องคลอดไม่เกินตัวชีว้ ดั ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตากทีต่ งั ้ เป้ าอัตรา
เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดน้อยกว่าร้อยละ 1 และตัวชีว้ ดั ระดับเขตทีต่ งั ้ เป้ าอัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดน้อยกว่าร้อยละ5
นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ในสาขาสูติกรรม ที่จะต้องไม่มมี ารดาเสียชีวติ จากภาวะตกเลือดหลังคลอด
กรมอนามัยจึงมีนโยบายให้ใช้ถุงตวงเลือดเพื่อประเมินการเสียเลือดที่ แม่นยากว่า จึงเป็ นความท้าทายในการป้ องกันมารดาเสียชีวติ
จากภาวะตกเลือดหลังคลอดสาหรับพยาบาลผูป้ ฏิบตั แิ ละผูบ้ ริหารทางการพยาบาล จึงมีแนวคิดพัฒนาแนวทางการดูแลผูค้ ลอดระยะ
ที่ 3 ของการคลอดร่วมกับใช้ถุงตวงเลือดแทนการประเมินการเสียเลือดด้วยตาเปล่า เพื่อเป็ นการป้ องกันการตกเลือดหลังคลอด
ระยะแรกที่มีสาเหตุ จากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี และช่วยให้การวินิจฉัยได้รวดเร็วขึ้น จากปั ญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษาวิจยั และพัฒนา
(Research and Development) รูปแบบการดูแลผูค้ ลอดในระยะที่ 3 ของการคลอด ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วิ ธีการวิจยั / Research methodology
ระเบียบวิธวี จิ ยั แบ่งเป็ น 3 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานและวิเคราะห์องค์ประกอบการดูแลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอด ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการดูแลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอด
ขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใช้และศึกษาผลการใช้ รูปแบบการดูแลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอด

ศาตราจารย์ดร.รัตนะ บัวสนธ์ ( 2556:13-14) ได้เสนอกระบวนการวิจยั และพัฒนาดังนี้
เรียบเรียงและจัดทาโดย อ.ดร.พงษ์พษิ ณุ บุญดา PH.D.( Research and Development Education)
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แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกรอบแนวคิดการวิจยั
Input
Process
ทฤษฎี/ แนวทาง/นโยบาย
องค์ประกอบของรูปแบบดูแลผูค้ ลอดระยะที่
3 ของการคลอด งานห้องคลอด รพ.สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
1.คู่มอื เวชปฏิบตั กิ ารคลอด
1.หลักการ เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานแนว
มาตรฐาน
ทางการดูแลระยะที่ 3 ของการคลอด
(กรมการแพทย์ , 2558 )
2.วัตถุประสงค์ป้องกันการตกเลือดหลัง
2. แนวทางเวชปฏิบตั ิ
คลอดระยะแรก
เรื่องการดูแลและรักษาภาวะตก
3.เนื้อหา
เลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัด 3.1 การให้ยา Oxytocin
ตัว( แนวทางเวชปฏิบตั ขิ องราช
3.2 การหนีบสายสะดือ (Cord clamping)
วิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศ
3.3 ใช้ถุงตวงเลือด
ไทย, 2558)
3.4 ทาคลอดรกโดยวิธcี ontrolled
3.นโยบายงานอนามัยแม่และเด็ก
cord traction
เขตบริการสุขภาพที่ 2ลดการตาย 3.5 การคลึงมดลูก ( Uterine massage )
ของมารดาห้องคลอดคุณภาพและ 3.6 การประเมินการสูญเสียเลือด
ฝากครรภ์คุณภาพ, 2559)
3.7 ชนิดของยาทีใ่ ช้กระตุน้ การหดรัดตัว
4.ภาวะวิกฤตทางสูตกิ รรม
ของมดลูก
Obstetric Crisis ตาราประกอบ
4. กระบวนการใช้การเร่งคลอดรก Active
ภาพ:An IIIustrated
management of the third stage of
(วิทยา ถิฐาพันธ์ , 2559)
labor(AMTSL) ร่วมกับใช้ถุงตวงเลือด
5.การวัดและประเมินผลเปรียบเทียบก่อน
และหลังการใช้รปู แบบดูแลผูค้ ลอดระยะที่
3 ของการคลอด
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั

Output
ผลของรูปแบบ

1.มาตรฐานการดูแลการคลอดระยะที่ 3
แบบ Active management of the third
stage of labor (AMTSL)
2.มีการวัดปริมาตรการสูญเสียเลือดที่
แท้จริงโดยการใช้ถุงตวงเลือดแทนการ
คาดคะเนด้วยตาเปล่า
3.มีเกณฑ์การวินิจฉัยตกเลือดหลังคลอด
ปริมาตรเลือดมากกว่า 500 มิลลิลติ ร
ได้รบั การดูแลทีร่ วดเร็วมากขึน้
(Early management)
4.ได้รบั ยากระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูก
ตามแนวทางการให้ยาทีใ่ ช้ในภาวะตก
เลือดหลังคลอดจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี

1.แบบบันทึกข้อมูลผูค้ ลอดทีใ่ ช้รูปแบบการดูแลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอดตัง้ แต่วนั ที่ 1กันยายน 2560 – วันที3่ 0 พฤศจิกายน
2560 จานวน 230 คน และศึกษาย้อนหลังผูค้ ลอดตัง้ แต่วนั ที 1ธันวาคม 2559 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 230 คน จากแบบ
บันทึกรายงานการคลอดและโปรแกรมHosXP ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็ นกลุ่มเปรียบเทียบ
2.การใช้รูปแบบการดูแลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอดทีผ่ ่านการประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒสิ ตู แิ พทย์ 5 ท่านทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วตาม
ข้อเสนอแนะ
3.คู่มอื การใช้รปู แบบการดูแลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอดคู่มอื การใช้รปู แบบการดูแลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอด
คู่มอื การใช้รปู แบบการดูแลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอด
1.การให้ยา Oxytocin กระตุน้ การหดรัดตัวของมดลูกโดย
การฉีด Oxytocin 10 unit ทีก่ ล้ามเนื้อต้นขาผูค้ ลอดและให้
Oxytocin 20 unitผสมในสารละลาย 5%D/N/2 1,000 ml IV
drip 60 มิลลิลติ ร/ชัวโมงหลั
่
งทารกคลอดภายใน 1 นาที เพื่อ
ป้ องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก( Early PPH )
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ภาพแสดง: การให้ยา Oxytocin 10 Unit ฉีดทีก่ ล้ามเนื้อต้นขา
มารดาและให้ยา Oxytocin 20 Unitผสมในสารละลายกระตุน้
การหดรัดตัวของมดลูก
2.การหนีบสายสะดือ( Cord clamping ) ใช้ Umbilical Cord
clamp หนีบสายสะดือแล้วตัดสายสะดือทารกภายใน 1 นาที
( กรณีทารกต้องการการช่วยเหลือเร่งด่วนหรือเกิดภาวะขาด
ออกซิเจนหรือจาเป็ นต้องได้รบั การช่วยฟื้ นคืนชีพให้ตดั สาย
สะดือทันที )
ภาพแสดง : การหนีบสายสะดือ(Cord clamping)
3.ใช้ถุงตวงเลือดทีม่ หี น่วยปริมาตรทีช่ ดั เจนสเกลวัดปริมาตร
50 มิลลิลติ รถึง 2,000 มิลลิลติ รใช้เมื่อเด็กคลอดแล้วก่อนทา
คลอดรกจนกระทังเย็
่ บแผลฝีเย็บเสร็จเพื่อเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้
ประเมินการเสียเลือดในระยะทีส่ ามของการคลอดทีค่ ลอด
ทางช่องคลอด

ภาพแสดง : การใช้ถุงตวงเลือดภายหลังเด็กคลอด และ
ก่อนทาการคลอดรก เพื่อลดการปนเปื้ อนของน้าคร่า
และสามารถวัดปริมาตรการเสียเลือดได้ใกล้เคียงความ
ภาพแสดง : ถุงตวงเลือด

เป็ นจริงมากทีส่ ดุ

คู่มอื การใช้รปู แบบการดูแลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอด
4.ทาคลอดรกโดยวิธcี ontrolled cord traction
การทาคลอดรกโดยรอให้มดลูกหดรัดตัวอย่างแรงแล้วใช้มอื
ข้างหนึ่งดึงสายสะดือเบาๆขณะทีม่ อื อีกข้างกดทีเ่ หนือกระดูก
หัวเหน่าผลักส่วนล่างของมดลูกทีอ่ ยู่บริเวณเหนือกระดูก
หัวเหน่าขึน้ ไปทางศีรษะมารดาพร้อมดึงสายสะดือลงและ
ออกจากช่องคลอดเบาๆถ้ารกไม่เคลื่อนลงต่าให้หยุดดึงแล้ว
รอมดลูกหดรัดตัว
ภาพแสดง :ทาคลอดรกโดยวิธcี ontrolled cord traction
ครัง้ ต่อไปจึงเริม่ ทาคลอดรกใหม่ไปเรื่อยๆจนรกสามารถ
คลอดออกมาได้
5.การคลึงมดลูก (Uterine massage) หลังรกคลอดวางมือ
บนยอดมดลูกเพื่อตรวจการหดรัดตัวของมดลูกหากไม่
แข็งตัวให้ดนั ไล่กอ้ นเลือดและใช้มอื คลึงยอดมดลูกเบาๆ
เพื่อให้มดลูกหดรัดตัวได้ดแี ละตรวจสอบระดับยอดมดลูก
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6.การประเมินการสูญเสียเลือดดูปริมาณการเสียเลือด
( Blood loss )ทีว่ ดั ได้จากขีดสเกลของถุง ตวงเลือด
คู่มอื การใช้รปู แบบการดูแลผูค้ ลอดระยะที่ 3 ของการคลอด
7.ชนิดของ ชนิดของยา
ยาทีใ่ ช้
Oxytocin
กระตุน้ การ (Syntocinon)
หดรัดตัวของ
มดลูก
Methylergometrin
e (Methergine)
Misoprostol
( Cytotec)
Sulprostone
(Nalador )

ขนาดสาหรับการป้ องกัน PPH

ขนาดสาหรับการรักษาPPH

1. Oxytocin 10 unit IM
2. Oxytocin 2-5 unit IV unit IV
ช้าๆนานกว่า1นาที
3.Oxytocin 20 unit ในสารน้า
1000 ml. IV drip 60 ml./hr
0.2 mg. IM or IV

1. Oxytocin 40 unit in isotonic
solutionIV drip 125 ml/min
2. Oxytocin 10 unit IM
3. Oxytocin 2-5 unit IV ช้าๆนานกว่า1นาทีพจิ ารณา
ให้ยาซ้าได้หลังจาก 20นาที
0.2 mg. IM
ทุก 2-4 ชม. ไม่เกิน 5 ครัง้
600 ไมโครกรัม
1.Cytotec 800 ไมโครกรัม
Oral
อมใต้ลน้ิ
2. Cytotec 800-1000 ไมโครกรัมเหน็บทวารหนัก
ไม่แนะนาให้ใช้เพื่อป้ องกัน PPH 500 ไมโครกรัมผสม 0.9%
NSS 500 ml. drip 100 -500 ml/hr.(ขนาดยาไม่เกิน
1500 ไมโครกรัม/วัน)

ผลการวิ จยั / Results
พบว่ากลุ่มทีใ่ ช้รปู แบบการดูแลผูค้ ลอดในระยะที่ 3 ของการคลอดมีปริมาณการเสียเลือดน้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบเมื่อใช้สถิตทิ ดสอบที
แบบไม่อสิ ระ (t-test dependent ) พบว่า p-value 0.048 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ p <.05 การเสียเลือด ≥300 มิลลิลติ ร (Early
Warning sign) น้อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบเมื่อใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test dependent) พบว่า p-value 0.016 แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ p <.05
กลุ่มที่ใช้รูปแบบการดูแลผู้คลอดในระยะที่ 3 ของการคลอดมีการเสียเลือด >500 มิลลิลติ รตกเลือดหลังคลอด (Postpartum
hemorrhage) ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 2.6 มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ร้อยละ 0.8
กลุ่มทีใ่ ช้รูปแบบการดูแลผูค้ ลอดในระยะที่ 3 ของการคลอดปริมาณการเสียเลือด 300-500 มิลลิลติ รพบว่าไม่มภี าวะตกเลือด
หลังคลอด ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีภาวะตกเลือดหลังคลอดต้องได้รบั เลือดทดแทน 2 คนคิดเป็ นร้อยละ13.33
กลุ่มทีใ่ ช้รูปแบบการดูแลผูค้ ลอดในระยะที่ 3 ของการคลอดปริมาณการเสียเลือด 600-900 มิลลิลติ ร ได้รบั เลือดทดแทนน้อยกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ ร้อยละ 25
อภิ ปรายผล/ Discussions
พบว่าปริมาณการเสียเลือดทีว่ ดั ได้มากกว่า 500 มิลลิลติ ร ในกลุ่มทีใ่ ช้รปู แบบการดูแลผูค้ ลอดในระยะที่ 3 ของการคลอดมากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ ซึง่ เป็ นผลจากการใช้ถุงตวงเลือดการทีไ่ ด้ขอ้ สรุปเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกใช้เกณฑ์เสีย
เลือด >500 มิลลิลติ ร กลุ่มทีใ่ ช้รูปแบบการดูแลผูค้ ลอดในระยะที่ 3 ของการคลอดคิดเป็ นร้อยละ 2.6 สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบร้อยละ
0.8โดยข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพรรณีย์ คาจันทร์ คืออัตราชุกของภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกในกลุ่มประเมินโดย
การใช้ถุงรองเลือดเท่ากับร้อยละ 4.9 และในกลุ่มประเมินด้วยสายตาเท่ากับร้อยละ 2.4
พบว่ า รูปแบบการดูแลผู้ค ลอดในระยะที่ 3 ของการคลอด มีสดั ส่ว นการตกเลือดหลังคลอดมากกว่า กลุ่ ม เปรียบเทียบ โดย
ข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ นววรรณ มณีจนั ทร์ คือผลการวิจยั พบว่ามารดากลุ่มที่ได้รบั การดูแลโดยใช้แนวปฏิบตั ิการ
พยาบาลทางคลินิกมีสดั ส่วนการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกมากกว่ามารดาในกลุ่มทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ( p< .05)
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ/ Conclusion and Recommendations
รูปแบบการดูแลผูค้ ลอดในระยะที่ 3 ของการคลอด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตากสามารถใช้เป็ นมาตรฐาน
การดูแลผูค้ ลอดในระยะที่ 3 ของการคลอด เกณฑ์การวินิจฉัยตกเลือดหลังคลอดปริมาตรเลือดมากกว่า 500 มิลลิลติ รจะได้รบั การดูแล
ทีร่ วดเร็วมากขึน้ (Early management ) ช่วยให้การรักษาทันเวลาก่อนทีจ่ ะเกิดความรุนแรงดังนัน้ ควรถูกนาไปใช้ในการดูแลผูท้ ค่ี ลอด
ทางช่องคลอดทุกราย
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การพัฒนากระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีโรคไตเรือ้ รัง โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นมหาราช
Development of a Goal Oriented Care System Management Process in Diabetes Mellitus Patients with Chronic
Kidney Disease of Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital.
สุรียญ
์ า สัจจาช่วยชัย1*, พงศ์พิษณุ บุญดา 2
Sureeya Satjachuaychai1*, Phongpisanu Boonda2
1
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โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดพิษณุโลก

Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital, Tak Province, 2 Sirinhorn College of public Health, Phitsanulok
* suwannasatja@hotmail.com

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รัง โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มุ่ง เฉพาะเรื่องการรับประทานอาหาร เพื่อชะลอความเสื่อมของไต เป็ นการวิจยั และพัฒนา 4 ขัน้ ตอน
กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตใิ นการเป็ นผูจ้ ดั การระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รัง จานวน 15
คน ทีส่ ุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่ แบบวัดและประเมินทักษะ และสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีย่ ( X )
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิตกิ ารทดสอบ (t-test dependent sample) ผลการวิจยั พบ 1) ทีมสหวิชาชีพมีความรูแ้ ต่ยงั ขาด
ทักษะในการจัดการระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่มโี รคไตเรื้อรัง กระบวนการจัดการ มี 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ ระยะตัดสินใจ ระยะ
เตรียมความพร้อม ระยะคัดเลือกโอกาสพัฒนา และ ระยะเตรียมความพร้อมในการนาระบบมาใช้ 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบโดยผูท้ รงคุณวุฒพิ บว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 3) ผลการทดลองใช้กระบวนการพบ ทีมสหวิชาชีพ สามารถใช้ความรูแ้ ละทักษะ
ในการใช้กระบวนการ ภายหลังการทดลองสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 4) ทีมสหวิชาชีพมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ ระดับมาก ผูจ้ ดั กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อทีมสหวิชาชีพ ระดับมาก และผูป้ ่ วยได้รบั การดูแลตามมาตรฐาน มีความพึง
พอใจต่อผูจ้ ดั กิจกรรม ระดับมาก จึงสรุปได้ว่ากระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรื้อรังนี้ มีความ
เหมาะสมและสามารถนามาใช้ได้ประสบความสาเร็จ กระบวนการที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถนาไปใช้กบั หน่ วยบริการเครือข่ายเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการให้บริการต่อไป
คาสาคัญ
ระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ า, ผูป้ ่ วยเบาหวาน, โรคไตเรือ้ รัง
Abstract
The aim of this study was to develop agoal oriented care system management process in diabetes mellitus patients
with chronic kidney disease (CKD) of Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital. This study just go to eating of CKD to slow
down the kidney degeneration was research and development and was conducted in four stages. The samples in this study
research were personnel who qualify as target system managers in diabetic patients with CKD (15 persons) by purposive
sampling technique from Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital. The instruments used for data collection were skill test,
and satisfaction questionnaires. Descriptive statistics such as means, standard deviations were computed, and t-test
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dependent was used to compare post-test means and criteria. The findings were as follows: 1) multidisciplinary team have
the knowledge but also lack of skills to manage care system in diabetes mellitus patients with CKD. The developed goal
oriented care system management process in diabetes mellitus patients with CKD consisted of 4 steps; decisive moment,
preparation period, development opportunities, and the preparation stage to implement the system. 2) The quality of the
process checked by experts was good. 3) The results of the experiment showed that the process following the stage was
smooth, multidisciplinary team can use knowledge and the skills to use process and after the intervention was significantly
higher than criteria at 0.01. 4) The process is satisfied with the multidisciplinary team and multidisciplinary team is satisfied
with organizers were at a high level. Patients have been treated according to standards and high level for organizers
satisfaction. It can be confidently concluded that the goal oriented care system management process in diabetes mellitus
patients with CKD is suitable and can be applied successfully. The process developed by this work can be applied to other
service units to increase the efficiency of the service.
Keywords
Goal Oriented Care System, Diabetes Mellitus Patients, Chronic Kidney Disease
แหล่งทุน
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
EC No.
SCPHPL 1/2560 – 26(4) (ได้รบั อนุ มตั ิให้ดาเนินการทาวิจยั จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดพิษณุโลก)
บทนา
โรคไตเรือ้ รังเป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญ เนื่องจากรักษาไม่หายขาดและมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อไตเข้าสู่ระยะสุดท้ายต้องได้รบั การ
บาบัดทดแทนไต (วิไลวรรณ แสนโฮม, 2557) กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้จดั ทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไต
(Service Plan) เนื่องจากมีผปู้ ่ วยไตเรือ้ รังเพิม่ ขึน้ สาเหตุจากโรคเบาหวานถึงร้อยละ 40 เป็ นโรคไตเรือ้ รังระยะที่ 3 ถึง 1.9 เท่า (Ongajyooth L, Vareesangthip K, Khonputsa P, Aekplakorn W., 2009) ระยะแรกจะไม่ พ บอาการผิด ปกติร้อ ยละ 17.5 (กระทรวง
สาธารณสุข, 2555) และทราบว่าตนเองเป็ นโรคไตเรื้องรังเพียงร้อยละ 1.9 เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจะความทุกข์ทรมาน เช่น ภาวะ
โลหิตจาง บวม ของเสียคังในร่
่ างกาย ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังระยะแรกจะไม่แสดงอาการทาให้ผู้ ป่วยละเลยไม่ดูแลตนเอง ทาให้โรคไตเรือ้ ง
รังจะทรุดลงอย่างรวดเร็ว จากการสารวจการคัดกรองไตในโปรแกรม Hos Xp โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พบผูป้ ่ วย
เป็ นโรคไตเรือ้ รังและภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา เพิม่ ขึน้ ปี 2557, 2558, 2559 และปี 2560 ดังนี้ 237 คน (4,954,537 บาท), 431คน
(12,604,582 บาท), 846 คน (18,267,285 บาท) และ 1,040 คน (24,301,071 บาท) รวมภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา 60,127,475 บาท
และข้อมูลปี 2561 พบผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง จานวน 2,475 คน เป็ นระยะแรกร้อยละ 85.09 เป็ นโรคไตเรือ้ รังระยะที่ 1, 2, และ 3 จานวน
46 คน (ร้อยละ 1.86), 1,121 คน (ร้อยละ 45.29) และ 939 คน(ร้อยละ 37.94) ผูป้ ่ วยเหล่านี้จาเป็ นต้องได้รบั การจัดการให้เข้าถึงการ
ดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็ นระบบเพื่อชะลอไตเสือ่ ม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2555) ทีผ่ ่านมา
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ยังไม่มรี ปู แบบและระบบการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานทีต่ ่อเนื่องและชัดเจน
ปี 2548 ผูว้ จิ ยั ปฏิบตั งิ านผูป้ ่ วยนอก จึงนารูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานครบวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อ
ชะลอภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน แต่ระยะเวลาของการเป็ นเบาหวานและอายุทเ่ี พิม่ ขึน้ ของผูป้ ่ วยมีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
โดยเฉพาะโรคไตเรือ้ รัง (พรธิชา วงษ์ชมพู,นัทธนันชนก เพียรแพทย์, สุพรรณษา กาวีระ, 2559) ซึง่ ระบบการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ี
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โรคไตเรือ้ รังนัน้ จาเป็ นต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ ด้านการจัดบริการ และพัฒนาเครื่องมือทีจ่ าเป็ นให้กบั ทีมสหสาขา
วิชาชีพ (ธิดารัตน์ อภิญญา, 2559) เพื่อให้องค์กรมีระบบการจัดการการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผูว้ จิ ยั เห็นความสาคัญของการพัฒนาการจัดการระบบการดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน จึงสนใจจะพัฒนากระบวนการจัดการระบบการ
ดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รัง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มุ่ งเฉพาะการรับประทานอาหารสาหรับ
ผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รัง เพื่อแก้ปัญหาข้อจากัดดังกล่าว
ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั นี้ดาเนินการตามระเบียบวิธวี จิ ยั และพัฒนา (Research and Development) 4 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานและแนวคิดในการพัฒนากระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ี
โรคไตเรือ้ รัง ส่วนที่ 1 ประเมินความรูแ้ ละทักษะของทีมสหวิชาชีพเกีย่ วกับการรับประทานอาหาร กลุ่มตัวอย่างสุม่ แบบเจาะจง 15 คน
ใช้กจิ กรรมการจัดการระบบการดูแลและการสังเกตตามเกณฑ์การประเมิน ส่วนที่ 2 ศึกษาแนวคิดในการพัฒนากระบวนการเกีย่ วกับ
การรับประทานอาหาร
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพกระบวนการจัดการ คือ ส่วนที่ 1 การสร้างกระบวนการ โดยนาข้อมูลจากขัน้ ตอนที่
1 มายกร่างกระบวนการจัดการและจัดทาเอกสารประกอบกระบวนการ ได้แก่ คูม่ อื การใช้กระบวนการ และกระบวนการจัดการ 4
ขัน้ ตอนของทีมสหวิชาชีพตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นา จานวน 1 แผน ส่วนที่ 2 ตรวจสอบกระบวนการโดย ทดลองนาร่องเพื่อศึกษาความ
เป็ นไปได้ และแก้ไขปรับปรุงรูปแบบ คูม่ อื การใช้รปู แบบ และแผนการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพ ตามผลการประเมินและจาก
ข้อเสนอแนะในส่วนทีเ่ ป็ นปลายเปิ ดของแบบประเมินทีผ่ ทู้ รงคุณวุฒใิ ห้ขอ้ เสนอ
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ ทดลองและศึกษาผลการใช้กระบวนการ เพื่อเปรียบเทียบระดับทักษะหลังการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพ
และความสามารถการดาเนินการตามกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างสุม่ แบบเจาะจง จานวน 15 คน แบบกลุ่มเดียว ทดสอบหลังการพัฒนา
ทักษะทีมสหวิชาชีพ (One group posttest design) เครื่องมือทีใ่ ช้ แผนการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพ และแบบประเมินความสามารถ
ในการจัดการกิจกรรมการรับประทานอาหาร เพื่อเปรียบเทียบระดับ eGFR หลังการใช้โปรแกรมการรับประทานอาหาร กลุ่มตัวอย่าง
สุม่ แบบเจาะจง จานวน 86 คน แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการรับประทานอาหาร (One group pretestposttest design) เครื่องมือทีใ่ ช้ แผนโปรแกรมการรับประทานอาหาร ตามกระบวนการตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นา จานวน 1 แผน และแบบ
วัดและประเมิน พิจารณาจากระดับความรู้ ดังนี้ 1) ก่อนดาเนินโปรแกรมการรับประทานอาหาร ประเมินระดับ eGFR 2) ดาเนิน
โปรแกรมการรับประทานอาหาร ใช้แผนการโปรแกรมการรับประทานอาหาร ตามกระบวนการของรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และทาการ
ประเมินในระหว่างดาเนินการ 3) หลังดาเนินการโปรแกรมการรับประทานอาหาร วัดระดับ eGFR แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ คานวณ
ค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่าง หลังการใช้โปรแกรมการรับประทานอาหาร แล้วใช้สถิติ
การทดสอบที (t-test dependent sample) จากนัน้ วิเคราะห์เนื้อหาทีไ่ ด้จากการบันทึกสภาพการจัดการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพและ
สร้างข้อสรุป
ตามกระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รัง ตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นา จานวน 1 แผน
และแบบวัดและประเมินการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพ โดยดาเนินการดังนี้
1) ดาเนินตามกระบวนการจัดการระบบ โดยใช้แผนการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทีมสห
วิชาชีพและกิจกรรมการรับประทานอาหาร ตามกระบวนการของรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1: ตัดสินใจ ระยะที่ 2: เตรียม
ความพร้อม ทบทวน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระยะที่ 3: คัดเลือกโอกาสพัฒนา ระยะที่ 4: เตรียมความพร้อมในการนาระบบมาใช้ และทาการ
ประเมินในระหว่างจัดการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพ ผู้วจิ ยั บันทึกสภาพการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพ ด้วยแบบบันทึกสภาพการ
จัดการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพ
2) หลั ง ด าเนิ น การจั ด การพั ฒ นาทั ก ษะ ที ม สหวิ ช าชี พ กิ จ กรรมการรั บ ประทานอาหาร ท าการวั ด ทั ก ษะที ม
สหวิชาชีพและความสามารถของทีมสหวิชาชีพ ตามกระบวนการจัดการ โดยใช้แบบประเมินทักษะทีมสหวิชาชีพ เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ ซึ่งเป็ นการทดสอบเชิงปฏิบตั ิการ โดยมีแบบสังเกตพฤติกรรม แล้วใช้ สถิติการทดสอบที (t-test dependent sample) และ
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ความสามารถในการดาเนินการตามกระบวนการจัดการ จากนัน้ วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการบันทึกสภาพการจัดการพัฒนา ทักษะ
ทีมสหวิชาชีพ และผลการทดลองกิจกรรมการรับประทานอาหาร แล้วสร้างข้อสรุป
ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่อกระบวนการจัดการระบบ ตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยเป็ นการประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจหลังจากเสร็จสิน้ กระบวนการจัดการระบบ ตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/ กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง ผูว้ จิ ยั ได้แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1

แนวคิ ด/ ทฤษฎี
1.
2.
3.

4.

แนวคิดเกีย่ วกับรูปแบบและ
หลักการในการพัฒนารูปแบบ
ทฤษฎีระบบ
แนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข (Six Building
Blocks Plus)
คู่มอื ปฏิบตั กิ ารเพื่อ
ดาเนินงานลดโรคไตเรือ้ รัง
(CKD) ในผูป้ ่ วยเบาหวาน

5.

กระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่ง เป้ าในผู้ป่วย
เบาหวานที่ มีโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตาก
สิ นมหาราช
1.ระบบบริ การด้านสุขภาพ
1.1 หลักการ
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 เนื้อหา
1.4 กระบวนการ
ระยะที่ 1: ระยะตัดสินใจ พัฒนาระบบบริการ
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน
ระยะที่ 2: ระยะเตรียมความพร้อม ทบทวน แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระยะที่ 3: ระยะคัดเลือกโอกาสพัฒนา
ระยะที่ 4: ระยะเตรียมความพร้อมในการนาระบบมาใช้
1.5 การวัดประเมินผล
- แบบประเมินทักษะ/ความสามารถ
2.กาลังคนด้านสุขภาพ
3.ระบบข้อมูลข่าวสาร
4.เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
6.ภาวะผูน้ า และธรรมาภิ บาล
7.การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการจัดการระบบ
การดูแลแบบมุ่งเป้ าใน
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไต
เรือ้ รัง โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสิ นมหาราช

1. eGFR
ความสามารถในการ
ดาเนินการตามกระบวนการ
จัดการระบบการดูแลแบบ
มุง่ เป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ ี
โรคไตเรือ้ รัง

1. ทักษะ

ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อ
กระบวนการจัดการระบบ
การดูแลแบบมุง่ เป้ าใน
ผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไต
เรือ้ รัง

ผลการวิ จยั
ผลการทดลองใช้กระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รัง
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทีพ่ ฒ
ั นา
1. ความสามารถในการดาเนินการตามกระบวนการจัดการ โดยทีมสหวิชาชีพ ส่งผลให้ผจู้ ดั กิจกรรมการรับประทานอาหาร ดูแล
ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังได้ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยการเปรียบเทียบระดับ eGFR หลังการใช้โปรแกรมการรับประทานอาหาร พบว่า ระดับ
eGFR ของกลุ่มผูป้ ่ วยภายหลังสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมการรับประทานอาหาร ของผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง เพื่อชะลอความเสือ่ มของไต
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
(ที่ ระดับนัยสาคัญ .01 มีอย่างน้อย 2 Conditions ทีม่ คี ่าเฉลีย่ eGFR แตกต่างกัน)
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะของทีมสหวิชาชีพหลังการทดลอง
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะของทีมสหวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะ ตามกระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่ง
เป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายหลังการพัฒนาทักษะกั บเกณฑ์ แสดงให้เห็นว่า
ทีม สหวิช าชีพ ที่ไ ด้ร ับ การพัฒ นาทัก ษะ ตามกระบวนการจัด การระบบการดูแ ลแบบมุ่ ง เป้ า ในผู้ป่ วยเบาหวานที่มีโ รคไตเรื้อ รัง
โ ร ง พ ย า บ า ล ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า ต า ก สิ น ม ห า ร า ช ภ า ย ห ลั ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ กั บ เ ก ณ ฑ์
มีระดับทักษะภายหลังการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพ ( X = 90.27) สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3.ผลการประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่อรูปแบบพบว่า ทีมสหวิชาชีพ มีความพึงพอใจต่อการจัดการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพ
ตามกระบวนการจัดการระบบ ที่พฒ
ั นาขึ้น ระดับมาก ( X =4.49) และผู้จดั กิจกรรมการรับประทานอาหาร มีความพึงพอใจต่อ
กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ
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บทบาทของทีมสหวิชาชีพ ระดับมาก ( X = 4.49) และผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง ได้รบั การดูแลได้ตามมาตรฐาน มีความพึงพอใจต่อผูจ้ ดั
กิจกรรมการรับประทานอาหาร ระดับมาก ( X = 4.45) เช่นเดียวกัน
อภิ ปรายผล
1. ความสามารถในการดาเนินการตามกระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รค
ไตเรือ้ รังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยการเปรียบเทียบระดับ eGFR หลังการใช้โปรแกรมการรับประทานอาหาร
พบว่า ระดับ eGFR ของกลุ่มผูป้ ่ วยภายหลังสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมการรับประทานอาหาร ของผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง เพื่อชะลอความ
เสือ่ มของไต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (ที่ ระดับนัยสาคัญ .01 มีอย่างน้อย 2 Conditions ทีม่ คี ่าเฉลีย่ eGFR แตกต่างกัน)
เนื่องจากกระบวนการจัดการระบบให้ผปู้ ่ วยได้รบั กิจกรรมการรับประทานอาหารแล้วทาให้ผปู้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รังรับรูเ้ รื่องการ
รับประทานอาหารได้ถูกต้อง ทาให้ปฏิบตั พิ ฤติกรรมการชะลอไตเสือ่ มได้ดขี น้ึ สอดคล้อง จินตนา หามาลี, นัยนา พิพฒ
ั น์วณิชชา,
รวีวรรณ เผ่ากัณหา (2557) ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมการับรูต้ ามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการชะลอ
ความก้าวหน้าของโรคไตเรือ้ รังในผูส้ งู อายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทีม่ ภี าวะเสีย่ งต่อการเกิดโรคไตเรือ้ รัง และส่งผลให้ eGFR สูงขึน้
สอดคล้องกับ ชิสาพัชร์ วงษ์จนิ ดา (2559) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการดูแลผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังในโรงพยาบาลบางเปรีย้ ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดลองใช้กระบวนการจัดการพัฒนาขึน้ พบว่า ทีมสหวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะทีมสห
วิชาชีพ ตามกระบวนการจัดการระบบนี้ มีทกั ษะ แสดงว่า กระบวนการจัดการ ช่วยพัฒนาทีมสหวิชาชีพให้มรี ะดับทักษะดีขน้ึ ซึง่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ ทัง้ นี้เป็ นเพราะ กระบวนการจัดการดังกล่าว สร้างขึน้ โดยมีหลักการ แนวคิด และมีการจัดองค์ประกอบ
ของกระบวนการจัดการทัง้ หมด อย่างมีระบบสอดคล้องสัมพันธ์กนั ซึง่ ทีมสหวิชาชีพส่วนใหญ่ เห็นพร้องกันว่า ทักษะทีมสหวิชาชีพจะ
ช่วยให้ทมี สหวิชาชีพ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการได้รบั การพัฒนาทักษะเพื่อดูแลแบบมุง่ เป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รังนัน้ ควร
จะต้องเป็ นการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพทีม่ กี ารจัดการระบบทีด่ ี โดยมีทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเป็ นพืน้ ฐานในการจัดกิจกรรม
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของทีมสหวิชาชีพ ผูจ้ ดั กิจกรรมการรับประทานอาหาร และผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รังทีม่ ี
ต่อกระบวนการจัดการ ระดับมาก อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมตามกระบวนการของรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ช่วยให้ทมี สหวิชาชีพ ผูจ้ ดั
กิจกรรมการรับประทานอาหาร และผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รัง ได้รบั การกระตุน้ และการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ ของกระบวนการ
จัดการ เป็ นการสร้างความสนใจ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความรูเ้ ดิม กับความรูใ้ หม่ ของระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วย
เบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รัง และการบริการทีด่ ขี น้ึ
สรุปผลการวิ จยั
1. ผลการทดลองใช้กระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รังทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
พบว่า ทักษะของทีมสหวิชาชีพ หลังการพัฒนาทักษะทีมสหวิชาชีพสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
2. ความสามารถของทีมสหวิชาชีพ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาทักษะตามกระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าใน
ผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รังทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พบว่า ทีมสหวิชาชีพ สามารถดาเนินการจัดการให้ ผูจ้ ดั กิจกรรมการรับประทานอาหาร
ของผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง เพื่อชะลอความเสื่อมของไต จัดโปรแกรมการรับประทานอาหาร ของผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง เพื่อชะลอความเสือ่ ม
ของไตได้ โดยส่งผลให้ผปู้ ่ วยมีระดับ eGFR ทีด่ ตี ามเกณฑ์
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของทีม่ ตี ่อรูปแบบ ของทีมสหวิชาชีพ ผูจ้ ดั กิจกรรมการรับประทานอาหารและผูป้ ่ วยโรคไต
เรือ้ รังทีม่ ตี ่อกระบวนการจัดการ พัฒนาขึน้ อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ดังกล่าวข้างต้นผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. กระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไตเรือ้ รัง ทีมสหสาขาวิชาชีพสามารถนาไปใช้ใน
การจัดการระบบการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มอื่นๆ เพื่อเป็ นทางเลือกให้บุคลากรสาธารณสุขอีกรูปแบบหนึ่งสามารถนาไปประยุกต์และปรับใช้ได้
ตามสภาพและความเหมาะสมของบริบททางการจัดกิจกรรมในหลาย ๆ ด้าน
กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป จากการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ ค้นพบทีน่ ่าสนใจระหว่างทาการวิจยั จึงขอให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่อทาการศึกษาและวิจยั ในครัง้ ต่อไป คือ ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการระบบการดูแลแบบมุ่งเป้ าในผูป้ ่ วยเบาหวานทีม่ โี รคไต
เรือ้ รัง ในด้านแบบแผนการวิจยั (Research design) เป็ นแบบ two group มี control group ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
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งานวิจยั ตารา และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดพิษณุ โลก ในการสนับสนุ นให้งานวิจยั เรื่องนี้ สาเร็จลุล่วงไป
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บทคัดย่อ
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็ นการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงลดการคังของ
่
ของเสีย น้า และเกลือแร่ ในร่างกาย แต่อาจ
เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดเป็ นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งทีอ่ าจเกิดขึน้ ทาให้เสีย่ งต่อการเกิด
ภาวะโรคหลอดเลือดสมองและภาวะ Left ventricular hypertrophy เป็ นเหตุให้เสียชีวติ ได้การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
รูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียมเป็ นการวิจยั และพัฒนา 3 ขัน้ ตอน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้เป็ นกลุ่ม
ผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีม่ คี วามดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือด จานวน 1 กลุ่ม (16 คน) ของหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ รูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ แบบบันทึกการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนา สถิตกิ ารทดสอบ (t-test dependent sample) ผลการวิจยั พบว่าหลัง
การทดลองความดันโลหิตตัวบนระหว่างฟอกเลือดของกลุม่ ตัวอย่างลดลงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จานวนครัง้ การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะความดันโลหิตสูงลดลงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ0.05 สรุปได้ว่า
รูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีฟ่ อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีประสิทธิภาพใน
การลดความดันโลหิต ภาวะแทรกซ้อนลดลง ควรทาควบคู่ไปกับการแก้ไขทีส่ าเหตุ
คาสาคัญ
ความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือด โรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้าย การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
Abstract
Hemodialysis is a highly effective treatment that reduces the accumulation of wastes, wastes, and minerals in thebody.
Complications may occur during hemodialysis and long-term complications, patients with intradialytic hypertension, possible
complications are stroke, long-term complications are left ventricular hypertrophy, which results in death. The purpose of this
study was to develop the controlling intradialytic hypertension model in patients with end-stage renal diseaseof
Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital. This study was research and development and was conduct in 3 stage. Quality of
the model check by expert was good. The sample in this study research were one group of 16 ESRD –HD patient with
intradialytic hypertension at Somdejphrajaotaksin Maharaj Hospital. The instruments use to evaluate for controlling intradialytic
hypertension model and hemodialysis record. Descriptive statistics , t-test dependent. After intervention intradialytic
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hypertension in patients with end-stage renal disease was significantly less than before intervention at 0.05 and The number
of instances complication form Intradialytic hypertension was significantly less than before intervention at 0.05 In
conclusion,The model of controlling intradialytic hypertension in patients with end-stage renal disease and be control
intradialytic hypertension. This Model comprehensive 3 phase Pre-dialysis During- dialysis and Post- dialysis with Rout
cause analysis
Keywords
Intradialytic hypertension, End stage renal disease, Hemodialysis
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บทนา
โรคไตเรือ้ รังเป็ นหนึ่งในโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง(Non-communicable disease ,NCD) พบว่ามีความชุกของโรคไตเรือ้ รังในระยะที1่ -5
เท่ากับร้อยละ17.5ของประชากร ( Thai SEEK study. Nephrol Dial Transplant ,2010)และทีส่ าคัญทีส่ ุดคือประชากรส่วนใหญ่ไม่รตู้ วั
ว่าตนมีโรคไตเรือ้ รังอยู่ ทาให้การดาเนินโรคเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วจนเข้าสูไ่ ตเรือ้ รังระยะสุดท้าย จากสถิตโิ รงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช จ.ตากพบว่าผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังมีจานวนเพิม่ ขึน้ เช่นกันโดยในปี พ.ศ.2557-2559มีจานวนผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังทีเ่ ข้ารับการ
รักษาจานวน 489,650และ1,147รายตามลาดับ(สถิติผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,2557-2559)จานวนผู้ป่วยที่
เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วส่งผลให้รฐั ต้องสูญเสียทรัพยากรจานวนมากในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายต้องได้รบั
การบาบัดทดแทนไตซึ่งประกอบด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการเปลี่ยนไต จาก
รายงานผลการลงทะเบียนการรักษาด้วยการบาบัดทดแทนไตของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555(Thailand Renal
Replacement Therapy Registry, 2012:online)พบว่าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตทียมมีสดั ส่วนมากทีส่ ุดคือร้อยละ81.1ในปี พ.ศ.2550
สาหรับหน่วยไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก พบว่ามีสถิตกิ ารฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในปี พ.ศ.25572559มีจานวนเพิม่ ขึน้ คือ 3,667,4,477และ4,397 ครัง้ ตามลาดับ(ทะเบียนผูป้ ่ วยนอกหน่วยไตเทียม,2557-2559)
ภาวะความดันโลหิตสูงและโรคไตเรือ้ รังเป็ นภาวะทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ กล่าวคือความดันโลหิตสูงเป็ นได้ทงั ้ สาเหตุและ
ภาวะแทรกซ้อนของโรค ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่รอ้ ยละ 80-90มีความดันโลหิตสูงเมื่อเข้าสู่ระยะทีต่ อ้ งทา Dialysis พบว่าเกิด Left ventricular
hypertrophy สูงถึงร้อยละ 75 ( Levin A, Singer J, Thompson CR, Ross H & Lewis M,2008) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหาก
ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้จะส่งผลให้ไม่สามารถฟอกเลือดได้อย่างเพียงพอและอาจเกิดโรคหลอดเลือดสมองขณะทาการฟอกเลือด
เสียชีวติ ก่อนวัยอันควรจากสถิตขิ องสมาคม
โรคไตแห่งประเทศไทยพบอุบตั กิ ารณ์การเกิดความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดร้อยละ5-15สาหรับหน่ วยไตเทียมโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ.ตากพบว่าในปี พ.ศ.2559(ทะเบียนผู้ป่วยนอกหน่ วยไตเทียม,2559) ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง
ระหว่างฟอกเลือดถึง ร้อยละ 28.69 เกิดภาวะแทรกซ้อน คือ มีภาวะโรคหลอดเลือดสมอง 1 ราย เป็ นเหตุให้เกิดอัตราการตายเพิม่ ขึน้
ถึงแม้ว่าจะปฏิบตั ติ ามแนวทางของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแล้วก็ตามดังนัน้ การควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือด จึง
เป็ นสิง่ สาคัญทีช่ ่วยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิด
ความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดคือการปฏิบตั ติ นของผูป้ ่ วยและเทคนิคการฟอกเลือดประกอบกับการดูแลผูป้ ่ วยในหน่วยไตเทียมยัง
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ไม่มแี นวทางปฏิบตั ใิ นการดูแลเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน แนวทางในข้อแนะนาเวชปฏิบตั กิ ารบาบัดทดแทนไต พ.ศ.2557 เป็ นเพียง
แนวทางปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เฉพาะเจาะจง
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เห็นความสาคัญของการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายที่ฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมจึงสนใจทีจ่ ะทาการวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อสร้ างและตรวจสอบ และทดลองใช้
รูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีฟ่ อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้มปี ระสิทธิภาพ
และนาไปใช้ได้ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั นี้ได้ดาเนินการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั และพัฒนา (Research and Development)ประกอบด้วย
3ขัน้ ตอนโดยมีโครงสร้างของการดาเนินงานวิจยั และพัฒนาดังนี้
ขัน้ ตอนที1่ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของรูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีฟ่ อก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก โดยศึกษาจากผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีม่ คี วามดัน
โลหิตสูงระหว่างฟอกเลือด ของหน่ วยไตเทียม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตากแบบบันทึกสรุปข้อมูลจากแฟ้ ม
ประวัตผิ ปู้ ่ วยสัมภาษณ์ทมี แพทย์ พยาบาลที่ให้การดูแลผูป้ ่ วย
วิเคราะห์องค์ประกอบและแนวทางการพัฒนารูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายที่
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากเอกสารตารา รายงานการวิจยั บทความทางวิชาการ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องจากฐานข้อมูลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายที่
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ดาเนินการสร้างโดยนาข้อสรุปที่ได้จาก
การศึกษาในขัน้ ตอนที1่ รวมถึงถามผูเ้ ชีย่ วชาญ3ท่าน ประกอบด้วย อายุรแพทย์โรคไต พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญโรคไตและนักโภชนาการ
มากาหนดเป็ นแนวทางในการสร้างและยกร่างรูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายที่
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก การตรวจสอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินรูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผู้ป่วยไตเรือ้ รัง
ระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากนัน้ นาไปทดลองใช้ (Tryout) กับผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มคี วามดันโลหิตสูง
ระหว่างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จานวน 8 คนเพื่อตรวจสอบว่ารูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไต
เรือ้ รังระยะสุดท้ายทีฟ่ อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทีจ่ ดั ทาขึน้ มีความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้เพียงใด ทาการเก็บข้อมู ลปั ญหาทีพ่ บและ
แก้ไ ขปรับ ปรุ ง ตามผลที่ไ ด้จ ากการทดลองน าร่ อ งจากข้อ เสนอแนะในส่ ว นที่เ ป็ น ปลายเปิ ด ของแบบประเมิน ที่ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิใ ห้
ข้อเสนอแนะ
ขัน้ ตอนที่3 การทดลองใช้จริงกับผู้ป่วยและศึกษาผลการใช้รูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไต
เรือ้ รังระยะสุดท้ายทีฟ่ อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
ประชากร เป็ นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รบั การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็ นประจา ที่ หน่ วยไตเทียม โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ.ตาก ทัง้ หมด จานวน50คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีม่ คี วามดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดจานวน 1 กลุ่ม
ของหน่ วยไตเทียม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ.ตาก ทีส่ ุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เพื่อเฉพาะเจาะจงกับ
กลุ่มที่สนใจศึกษาโดยมีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ คอื 1)มีอายุตงั ้ แต่ 20ปี ขน้ึ ไป2) มีความดันโลหิตตัวบนเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย
10mmHgเทียบเมื่อก่อนและสิน้ สุดการฟอกเลือดและได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือด 3)เป็ นโรคไต
เรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครัง้ ละ 4ชัวโมง
่ สัปดาห์ละ 2หรือ3ครัง้ และได้รบั การฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียมติดต่อกันมาแล้วเป็ นเวลาอย่างน้อย6เดือนขึน้ ไป4)รูส้ กึ ตัวดี สามารถสือ่ สารได้ อ่านเขียนและเข้าใจภาษาไทยได้ดี ไม่มปี ั ญหาการ
ได้ยนิ 5)ไม่มปี ระวัตเิ ป็ นโรคหัวใจ
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ได้ผู้ป่วยทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดจานวน 16 คนจึงทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างนัน้ ทัง้ หมด เกณฑ์การคัดออกจากการวิจยั คือผูท้ ม่ี ี
ภาวะโรคหลอดเลือดสมองระหว่างการดาเนินการวิจยั มีแบบแผนการวิจยั เป็ นแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
ควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือด
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี รูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ แบบประเมินการใช้รูปแบบการ
ควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือด แบบบันทึกการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยดาเนินการดังนี้
1)ก่อนดาเนินการผูว้ จิ ยั เตรียมกลุ่มตัวอย่างและผูช้ ่วยวิจยั โดยอธิบายและชีแ้ จงให้กลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ ประโยชน์ท่ี
คาดจะได้รบั ขัน้ ตอนดาเนินการวิจยั ระยะเวลาในการทาวิจยั และลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ด้วยความสมัครใจและมีสทิ ธิ ์
ยกเลิกการเข้าร่วมวิจยั โดยไม่มผี ลต่อการรักษา เตรียมผูช้ ่วยวิจยั เป็ นพยาบาลทีผ่ ่านการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบตั กิ าร
บาบัดทดแทนไตและมีประสบการณ์การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอย่างน้อย2ปี จานวน 4คน โดยชีแ้ จงวัตถุประสงค์ วิธดี าเนินการ
อธิบายรายละเอียดคู่มอื การใช้รปู แบบ การปฏิบตั ติ ามรูปแบบ การเฝ้ าติดตามอาการและบันทึกในแบบบันทึกการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม
2)ทาการทดลองใช้รูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดโดยดาเนินการเป็ น 3ระยะคือระยะก่อนการฟอกเลือด
ระยะระหว่างการฟอกเลือดและระยะหลังการฟอกเลือดประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การควบคุมเกลือและน้ าในร่างกายโดยการ
จัดการตนเอง2) การเลือกใช้ยาลดความดันโลหิตให้เหมาะสม 3) การปรับเทคนิคการฟอกเลือดโดยปรับอุณหภูมิ รูปแบบการดึงน้าและ
ความเข้มข้นของน้ ายาตามรูปแบบที่พฒ
ั นา4)การเพิม่ เวลาในการฟอกเลือด 5)การบริหารยา ESA 6) การปรับลดน้ าหนักหลังฟอก
เลือดทัง้ 3ระยะ ทาการทดลองและเก็บข้อมูลเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เมื่อสิน้ สุดการวิจยั บอกยุตกิ ารทดลองและดาเนินการทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้รปู แบบ โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบที (t-test dependent sample)และสรุป
ผลการวิ จยั
1.ด้านกลุ่มตัวอย่าง มีอายุน้อยทีส่ ดุ 21ปี อายุมากทีส่ ดุ 85ปี อายุเฉลีย่ 61.94 ปี (SD=20.5)มีภาวะความดันโลหิตสูงเป็ นโรคร่วมคิด
เป็ นร้อยละ 93.8และโรคเบาหวานเป็ นโรคร่วมร้อยละ37.5 ได้รบั ยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม ARB , B-blocker และ CCB คิดเป็ นร้อย
ละ68.8 , 43.8และ81.3ตามลาดับ ไม่ได้รบั ยาESAคิดเป็ นร้อยละ6.3ได้รบั ยาESA 4,000U/wks คิดเป็ นร้อยละ258,000U/wks คิดเป็ น
ร้อยละ56.312,000U/wksคิดเป็ นร้อยละ12.5 ได้บริหารยาทางvenous ระยะเวลาในการฟอกเลือด 2ครัง้ /สัปดาห์ จานวน 12 ราย คิด
เป็ นร้อยละ753ครัง้ /สัปดาห์ จานวน4ราย คิดเป็ นร้อยละ25 มีน้าหนักตัวเพิม่ ขึน้ ระหว่างวันฟอกเกิน1kgs/days จานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 81.25
2.ผลการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รปู แบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไตเรือ้ ระยะสุดท้ายทีฟ่ อก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
ตารางที่1การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนทักษะการจัดการตนเองของกลุ่มตัวอย่างในระยะก่อนและหลังการทดลอง(n=16)
คะแนนทักษะการจัดการตนเอง
Mean
SD
t
df
p
ก่อนการทดลอง
25.31
4.97
-10.01* 15
.000
หลังการทดลอง
36.38
1.78
*p<.05
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลีย่ คะแนนทักษะการจัดการตนเองหลังการทดลองมากกว่าการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ0.05
ตารางที่2การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ น้าหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างวันฟอกของกลุ่มตัวอย่างในระยะก่อนและหลังการทดลอง(n=16)
น้าหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างวันฟอกเลือด Mean
SD
t
df
p
(กิโลกรัม/วัน)
ก่อนการทดลอง
1.49
.53
5.78*
15
.000
หลังการทดลอง
1.09
.37
*p<.05
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลีย่ น้าหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างวันฟอกหลังการทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ0.05
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ตารางที่ 3การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการทดลอง
(n=16)
ระยะของการฟอกเลือดทัง้ 3ระยะ
Mean
SD
t
df
p
(Pre-dialysis During dialysis Post-dialysis)
Pre-dialysis ก่อนการทดลอง
27.43
14.88
-2.80* 15
.013
Pre-dialysis หลังการทดลอง
37.50
11.04
During dialysis ก่อนการทดลอง
23.05
13.22
-10.24* 15
.000
During dialysis หลังการทดลอง
52.56
8.79
Post-dialysis ก่อนการทดลอง
30.69
15.17
-3.67*
15
.002
Post-dialysis หลังการทดลอง
50.20
16.05
*p<.05
กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดหลังการทดลองทัง้ 3ระยะเพิม่ ขึน้ กว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ0.05
ตารางที่ 4การผลเปรียบเทียบจานวนครัง้ การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดของกลุ่มตัวอย่างก่อนและ
หลังการทดลอง(n=16)
ภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง Mean
SD
t
df
p
ระหว่างฟอกเลือด
ก่อนการทดลอง
5
1.59
14.38*
15
.000
หลังการทดลอง
.88
.88
*p<.05
กลุ่มตัวอย่างมีจานวนครัง้ การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดหลังการทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ0.05
อภิ ปรายผล
หลังการใช้รูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีฟ่ อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
พบว่ามีค่าเฉลีย่ คะแนนทักษะการจัดการตนเองหลังการทดลองมากกว่าการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 การประเมิน
น้ าหนักตัวทีม่ าในวันฟอกไม่เกิน 1kgs/day ค่าเฉลีย่ น้ าหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างวันฟอกหลังการทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 น้ าหนักลดลงเฉลีย่ 0.4 kgsซึง่ สอดคล้องกับBarnett et al. ทีพ่ บว่าการให้ความรูแ้ ละให้แรงเสริมตนเอง
แก่ผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รังทีไ่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในการควบคุมการรับประทานอาหาร น้ าดื่มอย่างต่อเนื่องทาให้ผปู้ ่ วยมี
น้าหนักเพิม่ ขึน้ ระหว่างการฟอกเลือดลดลง
การปรับเทคนิคการฟอกเลือด การตัง้ Dialysate Temperatureที่อุณหภูมกิ ายของผู้ป่วยทาให้อุณหภูมกิ ายเพิม่ ขึน้ 0.5-1 องศา
เซลเซียสทาให้หลอดเลือดขยายส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องExploration of a reasonable dialysate
temperature setting in Hemodialysis for Patients with Hypertension(Lin-Fang Xu, Chun-Lei Wu,2016)ทีพ่ บว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การ
ตัง้ Dialysate Temperatureเท่ากับอุณหภูมกิ ายหรืออุณหภูมกิ าย-0.5องศาเซลเซียสส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงและสามารถควบคุม
ความดัน โลหิต ให้ ค งที่ ลดภาวะแทรกซ้ อ นผู้ ป่ วยทนต่ อ การฟอกเลื อ ดได้ ดี การใช้ Dialysate sodium 138-135mEq/l(KDOQI
Guideline,2012)การใช้ Dialysate calcium 2.5mEq/lโดยการใช้ Low calcium Dialysate ( 2.5mEq/l)จะมีการบีบตัวของกล้ามเนื้อ
หัวใจต่ ากว่าเมื่อเทียบกับการใช้ High calcium Dialysate ( 3.5mEq/l)และพบว่ามีการลดลงของระดับความดันโลหิต(ข้อแนะนาการ
ปฏิบตั กิ ารล้างไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม,2555,pp15) และได้มกี ารติดตามผลserum sodium serum calciumก่อนและ
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หลังการทดลองพบว่าserum sodiumหลังการทดลองลดลงเฉลีย่ 1mEq/l serum calciumไม่มคี วามแตกต่างประสิทธิภาพในการกาจัด
ของเสีย ออกจากร่ า งกายไม่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ย ัง พบอาการปวดมึน ศีร ษะอยู่ การบริห ารยา ESAปรับ ตามระดับ Hemoglobinและ
Hematocritเปลี่ยนroutทีให้ยาจากveinเป็ นsubcutaneousทุกรายทาให้ลดการกระตุ้น Endothelium-1ลดการหดตัวของหลอดเลือด
(Matt Sparks & Gearoid McMahon,2011:online)และได้ตดิ ตามการเปลีย่ นแปลงของระดับ Hemoglobinพบว่าไม่มคี วามแตกต่าง ทา
ควบคู่กนั ไปผลจากการใช้รปู แบบทัง้ 6ขัน้ ตอนพบว่าสามารถลดความดันโลหิตระหว่างฟอกเลือดได้ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งคานึงถึงภาวะโรคร่วมที่
ผูป้ ่ วยเป็ น ภาวะโรคหัวใจ อายุและปั จจัยทางคลินิกอื่นๆอีกด้วย(KDOQI guideline for CV disease in dialysis patient AJKD,2005)
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1.พยาบาลไตเทียมสามารถนารูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีฟ่ อกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมไปใช้กบั ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีฟ่ อก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม ฟอกเลือดครบเวลา ลดอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ ุนแรงและภาวะแทรกซ้อนระยะยาว ผูป้ ่ วยมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
2.ควรมีการค้นหาสาเหตุและปั จจัยด้านอื่นๆของการเกิดความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดแก้ทส่ี าเหตุพร้อมปฏิบตั คิ วบคู่ไปกับ
รูปแบบการควบคุมความดันโลหิตสูงระหว่างฟอกเลือดในผูป้ ่ วยไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีฟ่ อกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายแพทย์จรัล วิวฒ
ั น์คุณูปการ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คณะแพทย์และทีมพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุกท่านและขอบคุณ อ.ดร.พงศ์พษิ ณุ บุญดา ทีช่ ว่ ยเสนอแนะข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ในครัง้ นี้
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการกระตุน้ น้านมเหลืองต่อมารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาอยู่หอผูป้ ่ วยหนัก
ทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก เป็ นการวิจยั และพัฒนา ( Research and Development) 2
ขัน้ ตอน คือ 1) การศึกษาสถานการณ์ 2) การสร้างและตรวจสอบโดยการศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องจากผูเ้ ชีย่ วชาญและ
การทดลองใช้นาร่องจากกลุ่มตัวอย่างมารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาอยู่หอผูป้ ่ วยทารกหนักทารกแรกเกิดเหมือนกลุ่มทดลอง
จริง จานวน 10 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ เทคนิคการกระตุน้ น้านมเหลือง สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ (X) ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจยั พบว่า มารดาหลังคลอดมีน้ านมเหลืองให้ทารกครัง้ แรกภายใน 24 ชัวโมงหลั
่
งเกิดร้อยละ 40
และมารดาหลังคลอดบุตรทุกคนรูส้ กึ สบายไม่เจ็บปวดเต้านมขณะกระตุน้ น้านมร้อยละ100
คาสาคัญ
การกระตุน้ น้านม น้านมเหลือง มารดาหลังคลอด หอผูป้ ่ วยหนักทารกแรกเกิด
Abstract
The aim of this study was to develop a technique for stimulating postpartum lactating mothers treated at the infant
hospital of SomdejphrajaotaksinMaharaj Hospital, Tak Province. Research and Development: 2 The process consists of 1)
studying the situation; 2) creating and examining by studying the relevant research papers; The pilot trial from a sample of
postpartum maternal child was treated at a hospital as an infant crisis experimental group of 10 was used in the study.
Techniques for postnatal breast milk delivery in SomdejphrajaotaksinMaharaj Hospital. Descriptive statistics such as means,
standard deviations were computed.The results of this study were as follows: the mother after delivery of milk yellow to the
first baby within 24 hours after birth 40% and postpartum mothers feel comfortable, painless, breast-feeding while breastfeeding 100%.
Keywords
Milk Stimulation Technique Colostrum Postpartum Mothers Neonatal Intensive Care Unit
แหล่งทุน
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
EC No. SCPHPL 1/2560-28(4) (ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดาเนินการทาวิจยั จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิทยาลัยสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดพิษณุโลก)
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บทนา
น้ านมเหลือง(Colostrum)ถูกผลิตขึน้ ได้ตงั ้ แต่ตอนตัง้ ครรภ์และในช่วงวันแรกๆ หลังคลอด มีสเี หลืองถึงสีสม้ ข้น และเหนียว มี
ปริมาณไขมันต่าและเต็มไปด้วยภูมติ า้ นทาน เช่น IgA แลคโตเฟอริน เซลล์เม็ดเลือดขาว โปรตีนต่างๆ ทีช่ ่วยเสริมสร้างระบบภูมคิ มุ้ กัน
ของร่างกาย ประหนึ่งวัคซีนจากธรรมชาติทป่ี กป้ องลูกจากความเจ็บป่ วยรายงานจากการ สารวจสถานการณ์เด็กและสตรีประเทศไทย
ของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติในปี 2558-2559 พบว่าอัตราการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 12.3 ในปี 2552
เป็ นร้อยละ 23.1 ซึง่ เป็ นไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ แต่ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555
-2559) ที่ได้ตงั ้ เป้ าหมายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนร้อยละ 50 เพราะยังมีแม่ท่ไี ม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่กลุ่มหนึ่งที่
ส าคัญ คือ แม่ ท่ีมีลู ก ป่ วย(สาระจากการประชุ ม วิช าการนานาชาติ Breastfeeding Sick Babies,2556) สถิ ติ ปี 2557-2559 ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีจานวนทารกป่ วย จานวน 599 คน ,971 คน และ 937 คนตามลาดับ ทารกทีค่ ลอดก่อน
กาหนด ทารกป่ วย ที่นอนรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด(NICU) ทาให้ต้องแยกจากมารดา มารดาหลังคลอดช่วยเหลือ
ตนเองยัง ไม่ ส ะดวก มีอ าการเจ็บ แผลผ่ า ตัด มาเยี่ย มบุ ต รได้ช้า ท าให้ไ ม่ เ กิด กลไกการสร้า งและหลัง่ น้ า นมจึง ไม่ มีน้ า นมให้
ทารก ประกอบกับการดูแลในหอทารกแรกเกิดวิกฤติยงั ไม่มแี นวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั เห็นความสาคัญของน้านมแม่ จึงสนใจทีจ่ ะทาการวิจยั และพัฒนาเทคนิคการกระตุน้ น้านมเหลืองต่อมารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั
การรักษาอยู่ท่หี อผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยคาถามงานวิจยั คือ เทคนิคการกระตุ้น
น้ านมเหลืองต่อมารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาอยู่ห อผูป้ ่ วยหนักทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เป็ นอย่างไร วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาสถานการณ์ สร้างตรวจสอบคุณภาพ และผลการใช้นาร่องของเทคนิคการกระตุน้ น้านม
เหลืองต่อมารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาอยู่ทห่ี อผูป้ ่ วยหนักทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ
นาไปใช้เป็ นแนวทางการกระตุน้ น้านมเหลืองต่อมารดาหลังคลอดบุตรได้รบั การรักษาอยู่ทห่ี อผูป้ ่ วยหนักทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก ต่อไป
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/กรอบแนวคิ ดการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องเพื่อพัฒนาเทคนิคการกระตุน้ น้ านมเหลืองต่อมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช ดังนี้
1. Lactogenesisคือ กระบวนการสร้า งน้ า นมของมารดา เริ่ม จากการสร้า งน้ า นมในช่ว งตัง้ ครรภ์ จนถึง เมื่อ หลัง คลอดนัน้ จะมี 3
ช่วง ช่วงที่ 1 เรียกว่า Lactogenesis I น้ านมแม่เริม่ สร้างตัง้ แต่ตงั ้ ครรภ์ประมาณ 16-22 สัปดาห์จนถึงวันแรกหลังคลอด ช่วงที่ 2
เรียกว่า Lactogenesis II เกิดขึน้ หลังคลอดประมาณ 30-40 ชม. หลังจากนัน้ น้ านมจะสร้างได้ต่อเนื่องขึน้ กับการดูด ของทารกและการ
นาน้านมออกจากเต้า ช่วงที่ 3 Lactogenesis III เริม่ 10 วันหลังคลอดเป็ นช่วงทีส่ าคัญมาก เพราะการผลิตน้านมของคุณแม่จะไม่ได้ถกู
ควบคุมด้วยฮอร์โมนเพียงอย่างเดียว แต่น้านมจะถูกผลิตอย่างต่อเนื่องก็ต่อเมื่อทารกดูดอย่างสม่าเสมอ
(https://eln.theasianparent.com/how-breast-milk-is-produced/)
2. Milk ejection reflex คือ ขบวนการหลังน
่ ้านม เมื่อลูกดูดนมทาให้ปลายประสาททีห่ วั นมและลานหัวนมถูกกระตุน้ ส่งกระแสไปยัง
hypothalamus กระตุน้ ต่อมใต้สมองส่วนหลัง (pituitary gland; posterior lobe) ให้มกี ารสร้างฮอร์โมน oxytocin เข้าสูก่ ระแสเลือดไปยัง
เต้านม กระตุน้ myoepithelial cells หดรัดตัวบีบไล่น้านมให้ไหลผ่านท่อน้านมออกมาเข้าสูป่ ากลูก
(http://www.nakhonsihealth.org/hp/images/stories/file_book/MCH/physical.pdf)
3. กลไกในการควบคุมปริมาณน้านม(Milk removal) การสร้างน้านมทาได้ โดยเพิม่ ความเร็วและความถีข่ องการ remove น้านมออก
จากเต้านม (การทาให้นมเกลีย้ งเต้า) ยิง่ ทาให้นมเกลีย้ งเต้าถีเ่ ท่าไร ปริมาณน้านมทีส่ ร้างก็จะมากขึน้ เท่านัน้ เพราะการทาให้นม
เกลีย้ งเต้าจะกระตุน้ การสร้างน้านม ตราบใดทีย่ งั มี Milk Removal ก็จะคงมีการสร้างน้านมอย่างไม่สน้ิ สุด
(http://www.nommaeshop.com)
4. Let-down reflex กระบวนการทีร่ ่างกายหลังน
่ ้านมออกมา อาจจะรูส้ กึ จีด๊ ๆทีเ่ ต้านมก่อนทีน่ ้านมจะพุง่ ออกมา หรือการทีล่ กู ดูดข้าง
หนึ่งแล้วน้านมนมอีกข้างก็ไหลออกมาเอง การดูดทีม่ ปี ระสิทธิภาพของลูกเป็ นตัวกระตุน้ กลไกการหลังน
่ ้านมทีด่ ที ส่ี ดุ
(http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/data/cat6/BF_anatomy.pdf)
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5. Feedback Inhibitor of Lactation (FIL) หากเต้ า นมที่ มี น้ า นมปริ ม าณมากเหลื อ ค้ า งอยู่ ส ารโปรตี น ที่ ย ับ ยัง้ การสร้ า งน้ า นม
(inhibitor)จะยับยัง้ การสร้างน้านมจะไปยับยัง้ ไม่ให้สร้างน้านม ถ้าเต้านมมีปริมาณน้านมน้อย อัตราการสร้างน้านมก็จะมาก ถ้าปริมาณ
น้านมในเต้านมมาก อัตราการสร้างน้านมก็จะลดลง
6. ปั จจัยทางด้านจิตใจ (Lawrence, 1999) ชีใ้ ห้เห็นว่าความไม่สมดุลยทางด้านอารมณ์ และความวิตกกังวลมีผลต่อปฏิกริ ยิ าการหลัง่
น้านม ซึง่ เป็ นสาเหตุของน้านมหลังได้
่ น้อย จากการศึกษาของสุอารีย อ้นตระการ (2543) พบว่า ความเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจ
ได้แก่ ความวิตกกังวล ความกลัว ความอ่อนเพลีย ความเจ็บปวดต่างๆ จะทาให้มกี ารหลัง่ Dopamine จาก Hypothalamus ซึง่ เป็ น
สารที่ยบั ยัง้ การหลัง่ Prolactin ที่มผี ลทาให้การสร้างน้ านมน้อยลง จากแนวคิดและทฤษฎีท่ี เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผู้วจิ ยั ได้แสดง
กรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1
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4. Let-down reflex
5. Feedback Inhibitor of
Lactation (FIL)
6.ปั จจัยทางด้านจิตใจ

เทคนิ คการกระตุ้น
น้านมเหลือง
1.การให้ขอ้ มูล
2.กระตุ้นการสร้างและการ
หลัง่ น้านมโดย การบีบ/
ปั ม๊ ทุก 3 ชัวโมง
่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ประสิ ทธิ ภาพของ
เทคนิ คการกระตุ้น
น้านมเหลืองต่อมารดา
หลังคลอดที่บตุ รได้รบั
การรักษาอยู่ที่หอผู้ป่วย
ทารกวิ กฤติ ใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจ้าตากสิ นมหาราช
1.ทารกได้น้ านมเหลือง
ภายใน 24 ชม.หลังคลอด

วิ ธีการวิจยั
รูปแบบการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นมารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาอยู่ทห่ี อผูป้ ่ วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จังหวัดตาก ในช่วงวันที1่ ก.ค.2560 –20 ก.ค.2560 จานวน 12 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เลือกแบบเจาะจงจากประชากร จานวน 10 คน เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัว อย่าง ต้องเป็ นที่เป็ น
มารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาอยู่ทห่ี อผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ที่
รูส้ กึ ตัวดี สามารถสื่อสารเข้าใจภาษาไทยได้ ไม่มปี ั ญหาทางการได้ยนิ และการมองเห็น และยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ด้วยความสมัคร
ใจ ซึ่ง มารดากลุ่ ม ตัว อย่ า งนี้ ถู ก แยกจากทารกหลัง จากการคลอดบุ ต รทัน ที ส่ ง ผลให้ก ระบวนการสร้า งและหลัง่ น้ า นม ไม่ มี
ประสิทธิภาพ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนี้ เกณฑ์คดั ออกคือมารดาหลังคลอดทีแ่ พทย์วนิ ิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถใช้น้านมแม่
เลีย้ งดูบุตรได้
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เทคนิคการกระตุน้ น้านมเหลืองทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ แบบบันทึกปริมาณน้านม แผ่นพับเกีย่ วกับความสาคัญในการ
เลีย้ งบุตรด้วยนมแม่
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิตบิ รรยาย(Descriptive statistic) ได้แก่ จานวน(Frequency) ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลีย่ (mean) และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน(Standardization)
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การดาเนินงานวิจยั และพัฒนาดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ ปั ญหาความจาเป็ น วิเคราะห์องค์ประกอบ/ขัน้ ตอนและแนวทางการพัฒนาเทคนิคการกระตุ้น
น้ านมในมารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาทีห่ อผูป้ ่ วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
จากเอกสารตารา รายงานการวิจยั บทความทางวิชาการ และศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง จากฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพของเทคนิคการกระตุ้นน้ านมเหลืองในมารดาหลังคลอดบุตรได้รบั การรักษาที่หอ
ผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก โดยนาข้อสรุปทีไ่ ด้จากการศึกษาในขัน้ ตอนที่ 1
รวมถึงถามจากผูเ้ ชีย่ วชาญมากาหนดแนวทางในการสร้างเทคนิ คการกระตุ้นน้ านมเหลืองในมารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาอยู่
ที่หอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย กุมารแพทย์ 1 ท่าน สูตแิ พทย์ 1 ท่าน และพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญทารกแรกเกิดวิกฤติ 1 ท่าน และ
รวมรวบข้อมูลจากเครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมินเทคนิคการกระตุ้นน้ านมเหลืองในมารดาหลังคลอด จากนัน้ นาเทคนิคการกระตุ้น
น้ านมเหลืองในมารดาหลังคลอดที่บุตรได้รบั การรักษาอยู่ท่หี อผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ไปทดลองใช้นาร่องกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
พิจารณาความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้จริง ทาการเก็บข้อมูลปั ญหาทีพ่ บและแก้ไขปรับปรุงตามผลทีไ่ ด้จากการทดลองนาร่องและ
จากข้อเสนอแนะในส่วนทีเ่ ป็ นปลายเปิ ดของแบบประเมินทีผ่ ทู้ รงคุณวุฒใิ ห้ขอ้ เสนอแนะ
ผลการวิ จยั
1. ผลการศึกษาสถานการณ์ ปั ญหาความจาเป็ นและผลการวิเคราะห์เทคนิคกระตุน้ น้านมในมารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาอยู่
ทีห่ อผูป้ ่ วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก พบว่า แนวทางการกระตุน้ น้ านมของบุคลากร
แต่ละคนไม่เป็ นไปในทางเดียวกันและขัน้ ตอนการกระตุ้นน้ านมมารดาหลังคลอดเต้านมทาให้เกิดความเจ็บปวดเต้านมไม่สุขสบายซึง่
ทาให้ยบั ยัง้ การหลัง่ Prolactin มีผลให้การสร้างน้านมน้อยลง ทารกได้รบั น้านมครัง้ แรกช้ากว่า 24 ชัวโมง
่
2. ผลการสร้างเทคนิคการกระตุน้ น้ านมเหลืองในมารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาอยู่ทห่ี อผูป้ ่ วยหนั กทารกแรกเกิด โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนหลัก คือ 1.การให้ขอ้ มูลและแจกแผ่นพับเกีย่ วกับความสาคัญใน
การเลีย้ งบุตรด้วยนมแม่และข้อมูลเกีย่ วกับอาการและการรักษาของบุตร 2. สอนและอธิบายวิธกี ารบีบน้ านม/ปั ม๊ นมทีถ่ ูกต้อง ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยผูท้ รงคุณวุฒพิ บว่าเทคนิคการกระตุน้ น้านมในมารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาอยู่ทห่ี อผูป้ ่ วยทารกวิกฤติ
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
3. ผลการใช้นาร่องเทคนิคกระตุ้นน้ านมเหลืองในมารดาหลังคลอดที่บุตรได้รบั การรักษาอยู่ท่หี อผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด จังหวั ด
ตาก กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลีย่ อยู่ท่ี 27 ปี (S.D. = 5.23) อายุน้อยสุด 18 ปี และอายุสงู สุด 35 ปี เป็ นสัญชาติไทย 8 คน(ร้อยละ80)
ทีเ่ หลือ 2 คนสัญชาติพม่า(ร้อยละ20) คลอดเองทางช่องคลอด 6 คน(ร้อยละ60) ทีเ่ หลือ 4 คน(ร้อยละ40) คลอดบุตรโดยผ่าตัดคลอด
บุตรทางหน้ าท้อง มีอายุครรภ์ครบกาหนดคลอด 6 คน(ร้อยละ60) นอกนัน้ มีอายุครรภ์คลอดก่ อนกาหนดจานวน 4 คน(ร้อยละ
40) กลุ่มตัวอย่างมีน้ านมเหลืองให้ทารกครัง้ แรกภายใน 24 ชัวโมงหลั
่
งเกิดจานวน 4 คน(ร้อยละ40) และหลังการใช้นาร่องเทคนิค
กระตุน้ น้านมเหลืองกลุ่มตัวอย่างทุกคนรูส้ กึ สบายไม่เจ็บปวดเต้านมขณะกระตุน้ น้านม(ร้อยละ100)
อภิ ปรายผล
จากผลการใช้นาร่องเทคนิคกระตุ้นน้ านมมารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาอยู่ทห่ี อผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก พบว่า มารดาหลังคลอดจานวน 6 คน(ร้อยละ 60) มีน้านมเหลืองให้ทารกครัง้ แรกภายหลัง
24 ชัวโมง
่
ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั อายุครรภ์ มารดาที่คลอดก่อนกาหนดอายุครรภ์น้อยพัฒนาการของเต้านมยังไม่สมบรูณ์ส่งผลให้
กระบวนการสร้างและหลังน
่ ้ านม ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร มารดาหลังคลอดก่อนกาหนดจึงมีก ารสร้างน้ านมล่าช้าและมีปริมาณ
น้ านมน้ อย(Anderson et al,1983)นอกจากนัน้ มารดาหลังคลอดที่ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้ าท้องจานวน 4 คน(ร้อยละ40) มีน้ านม
เหลืองให้บุตรช้า คือมีน้ านมเหลืองในวันที่ 2-4หลังคลอดบุตร สอดคล้องกับการศึกษาของ(รุ่งฤดี จีระทรัพย์ และคณะ, 2553) พบว่า
กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ
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มารดาทีผ่ ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องมีน้ านมมาเต็มเต้าช้า ถึงร้อยละ 12.1 ในขณะทีม่ ารดาที่ คลอดบุตรทางช่องคลอดมีน้ านมมาเต็ม
เต้าช้าเพียงร้อยละ 3.4 อีกทัง้ มารดาหลังการผ่าตัดคลอดจะมีอาการง่วงซึมและไม่ต่นื ตัว ไม่สุขสบาย อ่อนเพลีย จากการงดน้ างด
อาหารก่อน ผ่าตัดอย่ างน้อย 8 ชัวโมง
่
และภายหลังผ่าตัดอีกหลายชัวโมง
่
หลังผ่าตัดวันแรกยังลุกช่วยเหลือตัวเองได้จากัด และมี
อาการปวดแผลผ่าตัด ทาให้ไม่สามารถมาให้นมบุตรหรือมากระตุ้นน้ านมได้สะดวกซึ่งปั ญหาดังกล่าวส่งผลให้น้ านมไหลช้าตามมา
(Evans, Evans, Royal, Esterman, & James, 2002; Hsien, Fu, Long, & Lin, 2011; Karlstrom et al., 2007)
อีกทัง้ มารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาทีห่ อผูป้ ่ วยหนักทารกแรกเกิดส่วนใหญ่จะมีความรูส้ กึ กังวลเกีย่ วกับบุตรร่วมถึงภาวะ
เครียดจากการคลอดเกิดการยับยัง้ การหลังฮอร์
่ โมนออกซิโตซินทาให้หลังน
่ ้านมลดลง (Lawrence & Lawrence, 2005) ดังนัน้ การทีจ่ ะ
ช่วยกระตุ้นฮอร์โมนออกซิโตซิน ต้องลดปั จจัยทีท่ าให้เกิดการยับยัง้ การหลังฮอร์
่ โมนออกซิโตซิน ผู้วจิ ยั จึงใช้วธิ กี าร การให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับความสาคัญในการเลีย้ งบุตรด้วยนมแม่และข้อมูลเกีย่ วกับอาการและการรักษาของบุตร เพื่อ ช่วยให้มารดาคลายความเครียด
สอดคล้องกับการศึกษาของ(Younger, Kendellและ Pickler1997) พบว่า การสนับสนุ นจากบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ การสร้าง
สัมพันธภาพทีด่ กี บั มารดา การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการสร้างและหลังน
่ ้านม การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับทารก และการเปิ ดโอกาสให้มารดา ได้ไป
เยีย่ มทารก สามารถช่วยให้มารดามีปริมาณ น้ านมเพิม่ ขึน้ การบีบน้ านม/ปั ม๊ นมข้างละ 15 นาที รวม 2 ข้าง 30 นาที หรือถ้าปั ม๊ พร้อม
กัน 2ข้างรวม 15นาที หรือจนเกลีย้ เต้าโดยทาซ้าทุก 3 ชัวโมง
่
ซึง่ เป็ นเลียนแบบการดูดของทารก หัวนมและลานหัวนมจะถูกกระตุน้
การสร้างฮอร์โมน oxytocin ทาให้มกี ารหลังของน
่
้านม และการกระตุน้ เต้านมอย่างสม่าเสมอ จะทาให้เต้านมว่างลง ส่งผลให้มกี ารสร้าง
น้านม ใหม่อกี ครัง้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Daly, Owens และ Hartmann (1993) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการเปรียบเทียบปริมาณ น้านม
ของมารดาของทารกเกิดก่อนกาหนดใน มารดา 2 กลุ่มผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่ ของปริมาณ น้ านมของมารดาในกลุ่มทีม่ จี านวนครัง้
ในการปั ม๊ นมมาก (632±324 มิลลิลิตร) มากกว่ามารดาใน กลุ่มที่มีจานวนครัง้ ในการปั ม๊ น้ านมน้ อย (319±292 มิลลิลิตร) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<.01)
สรุปและข้อเสนอแนะ
1.จากการวิจยั พบว่า ระยะทางระหว่างหอผูป้ ่ วยหนักทารกแรกเกิดกับหอผูป้ ่ วยหลังคลอด มีระยะทางค่อนข้างไกลอีกทัง้ มารดาหลัง
คลอดมีแผลจากการคลอดบุตรมาเยีย่ มบุตรได้ลาบาก การกระตุ้นน้ านมจึงล่าช้า ทาให้น้ า นมไหลช้า ควรมีการส่งเสริมการใช้เทคนิค
กระตุน้ น้านมเหลืองในเชิงรุก ควรนาเทคนิคกระตุน้ นมแม่เหลืองไปใช้กบั มารดาหลังคลอดปกติทางช่องคลอดภายใน 2 ชัวโมงหลั
่
งการ
คลอดบุตร และนาเทคนิคกระตุน้ นมแม่เหลืองไปใช้กบั มารดาหลังคลอดโดยการผ่าตัดคลอดภายใน 4 ชัวโมงหลั
่
งการคลอดบุตร
2. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรนาเทคนิคกระตุ้นน้ านมมารดาหลังคลอดทีบ่ ุตรได้รบั การรักษาอยู่ทห่ี อผูป้ ่ วยหนักทารกแรกเกิดจังหวัดตาก
ไปทดลองใช้จริงเพื่อขยายผลการวิจยั ให้มคี วามตรงภายในยิง่ ขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายแพทย์จรัล วิวฒ
ั น์คุณูปการ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คณะแพทย์ และทีม
พยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุกท่าน และขอบคุณ อ.ดร.พงศ์พษิ ณุ บุญดา ทีช่ ่วยเสนอแนะข้อมูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ในครัง้ นี้
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ประสิ ทธิ ผลของแนวทางการระงับความรูส้ ึกทัวไปเพื
่
่อควบคุมความดันโลหิ ต
ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงเพื่อการผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช
Effectiveness of general anesthesia guidelines to control blood pressure in Hypertensive Patients to surgery
operation in Somdejphrachaotaksinmaharaj hospital
กัลยา ท้วมโคกหม้อ1 พงศ์พิษณุ บุญดา 2
Kallaya Tomkokmoe1 Phongpisanu Boonda2
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บทคัดย่อ
ความดันโลหิตสูงพบได้บ่อยขณะรับการระงับความรู้สกึ ทัวไป
่ เสี่ยงต่ อภาวะแทรกซ้อนทุกระยะการผ่าตัด การศึกษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการระงับความรูส้ กึ ทัวไปเพื
่
่อควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อ
การผ่าตัด เป็ นการวิจยั และพัฒนา กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 18 ปี ขน้ึ ไปรับการผ่าตัดไม่เร่งด่วน เตรียม
ผ่าตัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน รับบริการระงับความรูส้ กึ ทัวไปทุ
่ กแผนกยกเว้น สูตกิ รรมจานวน 52 คน 1 กลุ่ม โรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช เครื่องมือวิจยั 1. แนวทางการระงับความรูส้ กึ ทัวไปเพื
่
่อควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อ
การผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2.แบบรวบรวมผลลัพธ์ประกอบด้วย ร้อยละผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง- ต่า ระยะ
ก่อนผ่าตัด ร้อยละผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง - ต่ าเกิน 20% ของค่าเดิมผูป้ ่ วยระหว่างผ่าตัด ร้อยละผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง -ต่ าระยะก่อน
ระหว่าง หลังผ่าตัด และร้อยละผูป้ ่ วยเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังใช้แนวทางดังกล่าว ผลการศึกษา: ร้อยละผูป้ ่ วยเกิดภาวะความดันโลหิต
สูงระยะก่อนผ่าตัด 44.2% ร้อยละผูป้ ่ วยความดันโลหิตต่าเกิน 20% ของค่าเดิมผูป้ ่ วยระหว่างผ่าตัด 1.9% ร้อยละผูป้ ่ วยความดันโลหิต
สูง ระยะก่ อ น ระหว่ า ง หลัง ผ่ า ตัด 44.2% ,7.7%,9.6% ตามล าดับ และไม่ พ บภาวะแทรกซ้อ นกับ ผู้ป่ วยหลัง ใช้แ นวทางดัง กล่ า ว
ข้อเสนอแนะ : บูรณาการแนวทางการระงับความรู้สกึ ทัวไปเพื
่
่อควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิ ตสูงเพื่อการผ่าตัดสู่
งานประจาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป
คาสาคัญ
แนวทางการระงับความรูส้ กึ ทัวไป
่ ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิต การผ่าตัด
Abstract
Hypertension has occurred frequency and is relative complication in patients under general anesthesia.The purpose of
this study were to study the effectiveness of general anesthesia guidelines to control blood pressure in hypertensive patients
for the surgery operation. Research Design was Research & Development. The subjects were 52 persons one group in
Somdejphrachaotaksinmaharaj hospital admit with hypertension and aged 1 8 years and over who underwent elective
surgery operation were scheduled for at least 1 day in advance except the obstetric department in hospital .The instruments
were 1 ) . General Anesthesia Guidelines for Blood Pressure Control in Hypertensive Patients for Surgery.2) . The results of
the study were as follows. High - low blood pressure in preoperative of general anesthesia of this guideline , High - low blood
pressure during surgery varies over 20% of the patient's original blood pressure of general anesthesia of this guideline ,High
- low blood pressure in 3 stage of general anesthesia of this guideline. And the incidence of patient complications after used
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General Anesthesia Guidelines to control blood pressure in Hypertensive Patients to Surgery of
Somdejphrachaotaksinmaharaj hospital. The majors find were as follows 1) There was incidence of high blood pressure in
pre-operation 44.2%. 2). There was incidence of low blood pressure over 20% of the patient's original blood pressure while
induction during surgery operation 1.9%. 3) There was incidence of high blood pressure in preoperative intraoperative and
postoperative 44.2%, 7.7% and 9.6% respectively. And no incidence of complications after used General Anesthesia
Guidelines to control blood pressure in Hypertensive Patients to surgery operation of Somdejphrachaotaksinmaharaj hospital.
Recommendations: the general anesthesia guidelines approach should be integrated to control blood pressure in Hypertensive
Patients for routine surgery operation to improve service quality
Keywords
general anesthesia guidelines Hypertensive Patients blood pressure control surgery
แหล่งทุน
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
EC No.
SCPHPL 1/2560-22(4) (ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดาเนินการทาวิจยั จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
จังหวัดพิษณุโลก)
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บทนา
โรคความดันโลหิตสูงเป็ นหนึ่งในโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (Non- communicable disease , NCD) ทีเ่ ป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขทีส่ าคัญ
ของโลก องค์การอนามัยโลก(WHO) รายงานว่าทัวโลกมี
่
ผทู้ ม่ี คี วามดันโลหิตสูงมากถึงพันล้านคน และได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568
(ค.ศ. 2025) ประชากรวัย ผู้ใ หญ่ ท วั ่ ทัง้ โลกจะป่ วยเป็ น โรคความดัน โลหิต สูง 1.56 พัน ล้า นคน ประเทศไทยข้อ มูลจากกระทรวง
สาธารณสุขรายงานว่า จานวนผูป้ ่ วยและอัตราการเสียชีวติ จากโรคความดันโลหิตสูงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2550 พบอัตรา
ผูป้ ่ วยในต่อประชากรแสนคนจาก 1,025.44 เพิม่ ขึน้ เป็ น 1,561.42 ในปี พ.ศ.2557 และมีอตั ราการเสียชีวติ ด้วยโรคนี้ต่อประชากรแสน
คนเป็ น 3.64 ในปี พ.ศ.2550 ก็เพิม่ ขึน้ เป็ น 10.95 ในปี พ.ศ.2557 จังหวัดตากพบสาเหตุการป่ วยผูป้ ่ วยในเป็ นโรคความดันโลหิตสูง
อัน ดับ 3 (1500:แสนประชากร) พบสาเหตุ ก ารเสีย ชีวิต เป็ น อัน ดับ 1 คือ โรคความดัน โลหิต สูง (71:แสนประชากร)โดยพบว่ า
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง อาจคุกคามขัน้ รุนแรง ถึงความพิการต่อ หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ไตวายและอาจ
สูญเสียชีวติ ได้ (Goldman et al ,1997 และสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ,2015) โรคความดันโลหิตสูงเป็ นโรคทีพ่ บบ่อย
ทีส่ ุดในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผูป้ ่ วยทีม่ ารับการผ่าตัดทีไ่ ม่ใช่การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด จากการศึกษา Thai study พบ
โรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 40 และพบเป็ นอันดับ 1 ใน 5 อันดับโรคผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการทางวิสญ
ั ญี โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช ในปี 2559-2560 จากความชุกของประชากรโรคความดันโลหิตทีเ่ พิม่ มากขึน้ และความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ทาให้
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มโี อกาสเข้ารับการผ่าตัดมากขึน้ จากข้อมูลสถิตปิ ี 2558-2560 งานวิสญ
ั ญีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การ
ให้บริการทางวิสญ
ั ญีมากกว่า ร้อยละ 70 เป็ นการระงับความรูส้ กึ ทัวไป
่ ในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตคิ วามดันโลหิตสูงมักพบภาวะความดันโลหิต
สูงระหว่างผ่าตัด( McKillion และ Dellinger 1997 ) ภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเกิดขึน้ ประมาณ 25% ที่
ได้รบั การผ่าตัด ( Prys-Roberts et al 1971 ; Goldman and Caldera 1979 ) ภาวะความดันโลหิตทีไ่ ม่เสถียรภาพเป็ นปั จจัยเสีย่ งต่อ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัดและหลังผ่ าตัด มีการศึกษาพบว่าในผู้ป่วยความดันโลหิต สูงและเบาหวานที่มีค วามดัน เลือ ด
เปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงมากกว่า 20% มีความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะผ่าตัด (สหัสา หมั น่ ดี ,2555) การ
ควบคุมความดันเลือดในขณะผ่าตัด ในผูป้ ่ วยความดันเลือดสูงมีเป้ าหมายในการควบคุมความดันเลือดให้อยู่ในช่วง 20% ของค่า mean
arterial pressure (อนันตโชติ วิมุกตะนันทน์ ,2558) โดยผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงมีโอกาสเกิดความดันเลือดเปลีย่ นแปลงในหลายระยะ
ด้วยกันได้แก่ระหว่างการนาสลบและใส่ท่อหายใจ ระหว่างผ่าตัด และในช่วงหลังการผ่าตัด ในระหว่างการนาสลบและใส่ท่อหายใจ
ความดันเลือดทีส่ งู ขึน้ มีความสัมพันธ์กบั การกระตุน้ reflex ในทางเดินหายใจ สาหรับในขณะผ่าตัดมักมีความสัมพันธ์กบั การเจ็บปวดที่
กระตุ้นให้เกิดการกระตุ้น sympathetic และในช่วงหลังผ่าตัดผู้ป่วยอาจมีความดันเลือดสูงได้จากความเจ็บปวด ภาวะตัวเย็น ขาด
ออกซิเจน การได้รบั สารน้ามากเกินไปในช่วงขณะผ่าตัด และผลจากการขาดยาลดความดันเลือดทีป่ กติเคยได้รบั (สหัสา หมันดี
่ ,2555)
ปั จจัยสาคัญทีท่ าให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่าในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีม่ าระงับความรูส้ กึ ทัวไปได้
่
แก่ การเสียเลือด หลอดเลือด
ขยายจากยาระงับความรูส้ กึ sudden onset ของ junctional cardiac rhythm (สหดล ปุญญถาวร ,2551) จากการสังเกตและสอบถาม
ในทีมงานวิสญ
ั ญี และสหสาขาวิชาชีพ พบปั ญหาการควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดและรับบริการทางวิสญ
ั ญี และมี
แนวทางปฏิบตั ิท่หี ลากหลายไม่ครอบคลุม ชัดเจนได้แก่การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การบริหารยาระงับความรู้สกึ ทัวไป
่ การดูแล
ต่อเนื่องหลังผ่าตัด
ในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นผูใ้ ห้การบริการพยาบาลวิสญ
ั ญี โดยให้การพยาบาลผูป้ ่ วยระยะก่อนให้บริการทางวิสญ
ั ญี ระยะให้บริการ
ทางวิสญ
ั ญีและระยะหลังให้บริการทางวิสญ
ั ญีครอบคลุมถึงการประสานงานกับทีมพยาบาลผ่าตัด ทีมแพทย์ผ่าตัดและพยาบาลประจา
หอผูป้ ่ วย (ศิรมิ า ลีละวงศ์,2551) ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญของการพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการระงับ ความรูส้ กึ ทัวไป
่
เพื่อควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อผ่าตัด อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนางานบริการเพื่อ เพิ่มความ
ปลอดภัยและความพึงพอใจให้กบั ผูป้ ่ วยและผูม้ ารับบริการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้กบั
ทีมงานวิสญ
ั ญีและสหสาขาวิชาชีพต่อไป
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วิ ธีการวิจยั
การวิจ ัย นี้ ดาเนิ น การตามระเบียบวิธีวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ตามกรอบแนวคิด ของศาสตราจารย์
ดอกเตอร์รตั นะ บัวสนธ์ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน และแนวคิดในการพัฒนาแนวทางการระงับความรู้สกึ ทัวไปเพื
่
่อควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูงเพื่อผ่าตัด
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแนวทางการระงับความรูส้ กึ ทัวไปเพื
่
่อควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
เพื่อผ่าตัด ในขัน้ ตอนนี้ผู้วิจยั ได้แบ่งการดาเนินการเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1.สร้างแนวทาง ประกอบด้วยมี 5 องค์ประกอบได้แก่
หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการ การวัดและประเมินผล ภายในองค์ประกอบ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนหลัก คือ การพยาบาล
ก่อนให้บริการวิสญ
ั ญี การพยาบาลระหว่างให้บริการวิสญ
ั ญี และการพยาบาลหลังให้บริการวิสญ
ั ญี (ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์ ,2558
และศิรมิ า ลีละวงศ์ 2551) ส่วนที่ 2. การตรวจสอบคุณภาพแนวทางโดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ 5 ท่านพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (4.71)
และภายหลังผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ขอ้ เสนอแนะผูศ้ กึ ษาปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้จริงตรวจสอบความเป็ นไปได้และความเหมาะสมในทาง
ปฏิบตั โิ ดยได้นาไปทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วย 7 คน และสอบถามความคิดเห็นของผูท้ ดลองใช้แนวทางมีความเห็นว่ามีความเป็ นไปได้ในการ
นาไปใช้จริง มีความสะดวกในการปฏิบตั ิ ใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้ได้ผลดีในการดูแลผูป้ ่ วย ทีมสาขาวิชาชีพสามารถปฏิบตั ไิ ด้
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ ทดลองและศึกษาผลการใช้แนวทางการระงับความรูส้ กึ ทัวไปเพื
่
่อควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
เพื่อผ่าตัด ประชากรในการศึกษาคือ ผูป้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยเป็ นโรความดันโลหิตสูง รับบริการทางวิสญ
ั ญีชนิด การระงับความรูส้ กึ
ทัวไป
่ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จานวน 207 ราย เกณฑ์คดั ออกไม่รวมผู้ป่วยที่มาผ่าตัดฉุ กเฉินและผู้ป่วยอายุ
มากกว่า 60 ปี และหรือมีโรคประจาตัวอื่นทีไ่ ม่ใช่เบาหวานและไตเรือ้ รังจานวน 95 ราย เกณฑ์คดั เข้าเป็ น กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครัง้ นี้คอื ผูป้ ่ วยแพทย์นัดผ่าตัดล่วงหน้า 1 วันโดยการคัดกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ เี กณฑ์วนิ ิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงที่ 140/90 (MAP=107) คือ
อายุมากกว่า 18 ปี ถงึ 60 ปี หรือมากกว่า 60 ปี และมีโรคประจาตัวคือเบาหวานหรือโรคไตเรือ้ รัง รับบริการระงับความรูส้ กึ ทัวไป
่ จานวน
52 คน1 กลุ่ม ที่สุ่มแบบเจาะจง (Purpostive Sampling) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนใช้แนวทางการระงับความรู้สกึ ทัวไปเพื
่
่อควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อผ่าตัด ระหว่างเดือน มิถุนายน
2560-กันยายน 2560 จานวน 50 คน 1กลุ่ม เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ 1. แนวทางการระงับความรูส้ กึ ทัวไปเพื
่
่อควบคุมความ
ดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อการผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพัฒนาโดย กัลยา ท้วมโคกหม้อและ
คณะ 2.เครื่องมือรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบรวบรวมผลลัพธ์พฒ
ั นาโดย กัลยา ท้วมโคกหม้อและคณะประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 2.1.
ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลการรักษา 2.2 ข้อมูลผลลัพธ์ประกอบด้วย ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูง- ต่ า ระยะก่อนผ่าตัด ร้อยละผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง- ต่ าเกิน 20% ของค่าเดิมผูป้ ่ วยระหว่างผ่าตัด ร้อยละผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง-ต่ าระยะก่อน ระหว่าง หลังผ่าตัด และ
ร้อยละผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังใช้แนวทางดังกล่าวโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนมารับการระงับ
ความรู้สกึ , แบบบันทึกการดมยา งานวิสญ
ั ญี รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยคัดเลือกเฉพาะแบบบันทึกการดมยาทีม่ คี วาม
สมบูรณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์สถิติพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ ( frequency) ค่าเฉลี่ย
(mean) ร้อยละ(percentage)และ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และผลลัพธ์โดยใช้ compare t-test independent & Anova
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ผลการวิ จยั : ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม จาแนกตามข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลการรักษา
ข้อมูลทัวไป
่

Age
<=40ปี
41-60ปี
61-80ปี
>=81ปี

กลุ่มก่อนมีการใช้แนวทาง
(n=50)
จานวน(คน)
ร้อยละ
2
29
17
2

(Range=25-87 x̄ =58.7 SD=12.464)
Gender
men
11
female
39
Body Mass Index
>= 30
7
< 30
43
(Range=16.33-44.90 x̄=25.2442 SD=5.31317)
Physical Status
ASA class 2
31
ASA class 3
18
ASA class 4
1
Department
Orthopedic
33
General Surg+Urology
6
Ear Eye Throat Nose Maxillo
4
Gynae
7
Blood loss
>1000 cc.
2
<1000 cc.
48
IV Fluid
>1000 cc.
19
=1000 cc.
2
<1000 cc.
29
Operation time
<60 min
10
60-120 min
17

4
58
34
4

กลุ่มหลังมีการใช้แนวทาง
(n=52)
จานวน(คน)
ร้อยละ
2
29
17
4

3.8
55.8
32.7
7.7

(Range=31-89 x̄ =59.13 SD= 12.649)
22
78

11
41

21.2
78.8

14
9
17.3
86
43
82.7
(Range=18.26-46.00 x̄=26.2115 SD=4.57615)
62
36
2

27
24
1

51.9
46.2
1.9

66
12
8
14

33
11
2
6

63.45
21.2
3.8
11.5

4
96

2
50

3.8
96.2

38
4
58

20
1
31

38.5
1.9
59.6

20
34

8
26

15.4
50
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ข้อมูลทัวไป
่

>120 min
Pre-medication
ได้รบั
ไม่ได้รบั
ยาลดความดันโลหิต
ได้รบั
ไม่ไดรับ

กลุ่มก่อนมีการใช้แนวทาง
(n=50)
จานวน(คน)
ร้อยละ
23
46

กลุ่มหลังมีการใช้แนวทาง
(n=52)
จานวน(คน)
ร้อยละ
18
34.6

5
45

10
90

52
0

100
0

35
15

70
30

52
0

100
0

กลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่มส่วนใหญ่มคี วามคล้ายคลึงกันในเรื่องอายุ เพศ ดัชนีมวลกาย ระดับผูป้ ่ วย แผนกการผ่าตัด การสูญเสียเลือด
การให้สารน้ า ข้อมูลทีแ่ ตกต่างคือ กลุ่มตัวอย่างก่อนมีการใช้แนวทางปฏิบตั ิ ระยะเวลาการผ่าตัดส่วนใหญ่มากกว่า 120 นาที ได้รบั ยา
pre –medication 10% ได้รบั ยาลดความดันโลหิต 70% กลุ่มหลังมีการใช้แนวทางปฏิบตั ิ ระยะเวลาการผ่าตัดส่วนใหญ่ 60-120 นาที
ได้รบั pre-mediation 100% ได้รบั ยาลดความดันโลหิต 100%
2. ผลการใช้แนวทางการระงับความรูส้ กึ ทัวไปเพื
่
่อควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่ อผ่าตัดโรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชพบว่า
2.1 ตารางที่ 2 แสดงภาวะความดันโลหิตในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีม่ าระงับความรูส้ กึ ทัวไปเพื
่
่อผ่าตัดระยะ pre-operation
ข้อมูลผลลัพธ์
ก่อนใช้แนวทาง(n=50)
หลังใช้แนวทาง(n=52)
PMAP
จานวน ร้อยละ mean Std.Deviation จานวน ร้อยละ mean Std.Deviation value
ความดันโลหิตต่า
1
2
107.16
18.181
0
0
106.02
10.346
.012
ความดันโลหิตปกติ 23
46
29
55.8
ความดันโลหิตสูง
26
52
23
44.2

กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ

147

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

2.2 ตารางที่ 3 แสดงภาวะความดันโลหิตเปลีย่ นแปลงเกิน 20% ค่าเดิมผูป้ ่ วยในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีม่ าระงับความรูส้ กึ ทัวไปเพื
่
่อ
ผ่าตัดระยะ intra-operation

ข้อมูลผลลัพธ์ MAP

ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตปกติ
ความดันโลหิตต่า
Induction
Maintenance
Extubation

ก่อนการใช้แนวทาง(n=50)
induction
maintenance
extubation
ร้อยละ
mean ร้อยละ mean ร้อยละ mean
2
94
4

102.6

2
96
2

89.74

4
96
0

93.48

หลังการใช้แนวทาง(=52)
induction
maintenance
ร้อยละ
mean
ร้อยละ
mean
0
98.1
1.9

102.17

0
100
0

90.38

Pvalue

extubation
ร้อยละ mea
n
0
92.7
100
5
0

.884
.834
.796

2.3 ตารางที่ 4 แสดงภาวะความดันโลหิตในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีม่ าระงับความรูส้ กึ ทัวไปเพื
่
่อผ่าตัดใน 3 ระยะหลักการให้บริการ
ทางวิสญ
ั ญี
ข้อมูลผลลัพธ์
MAP

Preoperation
Intraoperation
postoperation

ก่อนการใช้แนวทาง(n=50)
ความดัน
โลหิตสูง
ร้อยละ
52
18
20

ความดัน
โลหิตปกติ
ร้อยละ
46
80
80

ความดัน
โลหิตต่า
ร้อยละ
2
2
0

mean

107.16
95.26
96.64

หลังการใช้แนวทาง(=52)
Std.Devi
ation
18.181
13.054
13.860

ความดัน
โลหิตสูง
ร้อยละ
44.2
7.7
9.6

ความดัน
โลหิตปกติ
ร้อยละ
55.8
92.3
90.4

ความดัน
โลหิตต่า
ร้อยละ
0
0
0

mean

106.02
94.98
96.52

P-value
Std.Devi
ation
10.346
8.619
7.947

0.696
0.898
0.957

2.4 ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิบตั ติ ามแนวทางการระงับความรูส้ กึ ทัวไปเพื
่
่อควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิต
สูงจากการติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด 24 ชัวโมงและติ
่
ดตามต่อเนื่องจากข้อมูลผูป้ ่ วยในโปรแกรม Hos-Xp
อภิ ปรายผล
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการระงับความรู้สกึ ทัวไปเพื
่
่อควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรคความดัน
โลหิตสูงเพื่อผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึง่ เกิดจากปั ญหาความดันโลหิตทีเ่ ปลีย่ นแปลงจานวนมากขณะมารับ
บริการระงับความรูส้ กึ ทัวไป
่ และเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ ุนแรงแก่ชวี ติ จากการปฏิบตั ทิ ห่ี ลากหลาย ไม่ครอบคลุมชัดเจนของบุคลากร
ทีมงานวิสญ
ั ญี และสหสาขาวิชาชีพ พบว่าหลังใช้แนวทางปฏิบตั ิขอ้ มูลผลลัพธ์ผปู้ ่ วยมารับบริการระงับความรู้สกึ ทัวไปมั
่ กเกิดภาวะ
ความดันโลหิตสูงในเพศหญิง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจ ยั ของ (Dannenberg et al 1988 ; Borzecki et al 2003 ) พบในเพศชายส่วน
ใหญ่ดงั นี้ ระยะก่อนผ่าตัด ร้อยละภาวะความดันโลหิตสูงลดลงจากการพักผ่อน ลดความวิตกกังวลและการรับประทานยาลดความดัน
โลหิตต่อเนื่องถึงเช้าวันผ่าตัดสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Goldberg and Larijani 1998 ;Chobanian et al 2003a ) ระหว่างผ่าตัดร้อย
ละภาวะความดันโลหิตเปลีย่ นแปลงเกิน 20% จากค่าเดิมผูป้ ่ วยลดลง แสดงให้เห็นว่าการควบคุมรักษาความดันโลหิตมาอย่างดีก่อน
ผ่าตัดการประเมินภาวะเสี่ยงและปรับ เปลี่ยน เทคนิคการบริหารยาระงับความรู้สกึ ทัวไปที
่
่เหมาะสมมีผ ลดีต่ อการควบคุม ระบบ
กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ

148

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
ไหลเวียนเลือดระหว่างผ่าตัด และร้อยละภาวะความดันโลหิตสูง ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานลดลง ใน 3 ระยะการให้บริการทาง
วิสญ
ั ญี โดยเฉพาะขณะอยู่ในห้องพักฟื้ นการสอนและให้คาแนะนาเรื่องการประเมินความปวดและการจัดการความปวดก่อนมาผ่าตัดทา
ให้ผู้ป่วยสามารถจัดการความปวดได้ส่งผลต่ อเนื่องการดูแลต่ อเนื่องหลังผ่าตัดในหอผู้ป่วยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากใช้
แนวทางดังกล่าวเลย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ( Robert B Schonberger ,2018) การควบคุมความดันโลหิ ตให้เสถียรภาพขณะผ่าตัดช่วยลด
และป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้
อนึ่งพบว่าข้อมูลร้อยละค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานมีความแตกต่างของความดันโลหิตทีผ่ ดิ ปกติค่อนข้างชัดเจนและลดลง
อย่างเห็นได้ชดั อีกทัง้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังใช้แนวทางดังกล่าวเลยแต่ดว้ ยความแตกต่างด้านปั จเจกบุคคลในผูป้ ่ วยเฉพาะรายและ
ความเป็ นปั จเจกด้านผูใ้ ห้การระงับความรูส้ กึ และจานวนประชากรทีน่ ้อยเกินไปแต่มเี ป้ าประสงค์ทต่ี รงกัน ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่าควรทา
การเก็บข้อมูลศึกษาต่อเนื่องต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. บูรณาการแนวทางการระงับความรู้สกึ ทัวไปเพื
่
่อ ควบคุมความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อผ่าตัด ไปใช้ให้
เป็ นงานประจาครอบคลุมทุกชนิดการให้บริการทางวิสญ
ั ญีและเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้กบั ทีมสหสาขาวิชาชีพ ต่อไป
2. นาเสนอผลการศึกษาครัง้ นี้ต่อผูบ้ ริหาร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการวิสญ
ั ญีในกลุ่มผูป้ ่ วยทีมารับ
บริการผ่าตัดต่อไป
3. ปรับปรุงแนวทางให้มคี วามทันสมัยโดยทบทวนจากงานวิจยั เอกสาร ตาราวิชาการอย่างต่อเนื่อง
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายแพทย์จรัล วิวฒ
ั น์คุณูปการ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แพทย์หญิงมัสติกา โพธิสระ
์
วิสญ
ั ญีแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอบคุณทีมงานวิสญ
ั ญีพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
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เอกสารอ้างอิ ง
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ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4/2558) มาตรฐานการระงับความรูส้ กึ แบบทัว่ ไป สืบค้นจาก
http://anesthai.org/public/rcat/Documents/document/1452148784annouce1.pdf
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง 2558) Guidelines on The Treatment of Hypertension
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ั ่ Retrieved from http://www.thaihypertension.org/files/GL%20HT%202015.pdf
สหดล ปุญญถาวร (2551) ตาราฟื้ นฟูวชิ าการวิสญ
ั ญีวทิ ยา การให้ยาระงับความรูส้ กึ ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
(หน้า 211) กรุงเทพมหานคร
สหัสา หมันดี
่ (2555) ตาราฟื้ นฟูวชิ าการวิสญ
ั ญีวทิ ยา การให้ยาระงับความรูส้ กึ ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง
(หน้า 167-168) กรุงเทพมหานคร
ศิรมิ า ลีละวงศ์ (2551) มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล สานักการพยาบาล กรมการแพทย์
มาตรฐานการบริการพยาบาลวิสญ
ั ญี (หน้า 283) กรุงเทพมหานคร
อนันตโชติ วิมุกตะนันทน์ (2558) ตาราฟื้ นฟูวชิ าการวิสญ
ั ญีวทิ ยา การให้ยาระงับความรูส้ กึ ผูป้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิตสูง (หน้า 205 ) กรุงเทพมหานคร
Joseph Varon (2008) Perioperative hypertension management Retrieved from
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2515421/
Laurent Lonjaret ( 2014) Optimal perioperative management of arterial blood pressure Retrieved from
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4178624/
กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ

149

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
Robert B Schonberger (2018) Anesthesia for adult patients with hypertension Retrieved from
https://www.uptodate.com/contents/anesthesia-for-adult-patients-with-hypertension?topicRef=3868&source=see_link

กลุ่มการพัฒนาบริการระบบสุขภาพ

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

กลุ่มบุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบตั ิ เหตุ โรคเรือ้ รัง แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

สานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
http://phnrc.wu.ac.th e-mail : smarthphwu@gmail.com

150

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
รูปแบบการสร้างเสริมพฤติ กรรมการสวมหมวกนิ รภัยสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาที่โดยสารรถจักรยานยนต์ในเขตเมือง
Model of Helmet Use Promotion among Student Motorcycle Passengers in Urban area
ธนันญดา บัวเผือ่ น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ananya1623@gmail.com

บทคัดย่อ
รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในนักเรียนทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์ ผูว้ จิ ยั ใช้รปู แบบการวิจยั แบบการ
วิจยั และพัฒนา (Research and Development) 4 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการ (Need
Assessment) ทัง้ การศึกษากลุ่มเป้ าหมายและการศึกษาซึง่ นาไปสู่การวางแผนรูปแบบ ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบ (Product Design)
การสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์ ขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ ( Experimental) และ
ปรับปรุง ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินประสิทธิผลการทดลองใช้รปู แบบฯ (Evaluation)
จากการพัฒนาผู้วจิ ยั ได้รูปแบบที่มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและการตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของการสวมใส่
หมวกกันน็อกในหมู่นกั เรียนประถมศึกษาเพื่อให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมโดยประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการตลาดเชิงสังคมทีส่ รุปกรอบ
กระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในนักเรียนประถมศึกษาได้เป็ น 6 กระบวนการ 1) การศึกษากลุ่มเป้ าหมายและ
วางแผนการตลาด (Assessment and Marketing Plan) 2) การจัดหาหมวกนิรภัยทีเ่ หมาะสมสาหรับนักเรียน (Product) 3) การกาหนด
ราคาและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Price) 4) สถานทีแ่ ละช่องทางการจาหน่ าย (Place) 5) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง และ 6) การประเมินประสิทธิผล (Evaluation) ผูว้ จิ ยั ได้นารูปแบบฯ มาทดลอง
ใช้ โดยเป็ นการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง ศึกษากลุ่ม 2 กลุ่ม วัดสองครัง้ ก่อนและหลังการทดลอง (Control groups Pretest-posttest Design)
แ ล ะ ใ ช้ แ น ว คิ ด แ บ บ แ ผ น ค ว า ม เ ชื่ อ ด้ า น สุ ข ภ า พ ( Health Belief Model) ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง
ผลการทดลอง พบว่า ในเชิงพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาเพิม่ ขึน้ จากไม่พบพฤติกรรมการสวมหมวก
นิรภัยในนักเรียนทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 62.63 โดยในกลุ่มผูป้ กครองมีคะแนนเฉลีย่ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ ง การรับรู้
ความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน การรับรูป้ ระโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย แรงจูงใจในการสวมหมวกนิรภัยให้เด็ก
และการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการสวมหมวกนิรภัยในเด็กเพิม่ สูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และในกลุ่มเด็กมีคะแนนความรู้
เรื่องป้ องกันอุบตั เิ หตุทางถนน และแรงจูงใจในการสวมหมวกนิรภัยเพิม่ สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ
หมวกนิรภัย ความปลอดภัยในนักเรียน โดยสารรถจักรยานยนต์
แหล่งทุน
ทุนวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กลุ่มบุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบตั เิ หตุ

151

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
บทนา
ความปลอดภัยในเด็กที่โดยสารรถจักรยานยนต์ เป็ นสิง่ ที่ถูกสังคมมองข้าม ไม่ว่าจะเป็ นตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก
กาหนดให้ทุกคนทีข่ บั ขีแ่ ละซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคน แต่สภาพความเป็ นจริง ไม่มกี ารบังคับใช้กฎหมาย
สาหรับเด็กทีไ่ ม่สวมหมวกนิรภัย แม้จะมีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องการปรับผูฝ้ ่ าฝื นโดยการปรับผูข้ บั ขี่ 2 เท่า หากคนซ้อนไม่สวม
หมวกนิรภัยแล้วก็ตาม เด็กก็ยงั ได้รบั การยกเว้น เหตุผลทีส่ าคัญคือ ผูป้ กครองและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องบังขาดความตระหนัก รวมถึง
หมวกนิภยั สาหรับเด็กยังหาซือ้ ได้ยากตามท้องตลาด แต่ตามสถิติ ทแ่ี สดงจะเห็นว่า การบาดเจ็บและเสียชีวติ เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่
เกิดจากอุบตั ิเหตุจราจรส่วนใหญ่เกิดจากการใช้รถจักยานยนต์ และเกือบทัง้ หมดในผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ 98.39)
สอดคล้องกับชมรมคนห่วงหัว ภายใต้การสนับสนุ นของกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และการสารวจการสวมหมวกของเด็กอายุ 314 ปี ของโครงการ “รักและห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้อง” พบว่า มีการสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 7.5 และ 9.3 เท่านัน้
ปั ญหาทีส่ าคัญทีท่ าให้เด็กไม่สวมหมวกนิรภัย มีปัจจัยหลายๆสาเหตุ ได้แก่ 1) ปั ญหาการเข้าถึงหมวกนิรภัยสาหรับเด็ก ซึง่
หาซือ้ ได้ยาก เนื่องจากจะมีขายเฉพาะในร้านค้าใหญ่ๆ 2) ขนาดของหมวกนิรภัยสาหรับเด็กมีหลายขนาด ได้แก่ ขนาดเด็กเล็ก 3-5 ปี ,
เด็กโต 6-12 ปี ซึ่งร้านค้าที่มจี าหน่ ายขนาดไม่ครบถ้วน ตามขนาดของอายุ รวมถึงบริษทั ที่ผลิต ผลิตหมวกสาหรับเด็กออกมาน้อย
เนื่องจากความต้องการตามท้องตลาดมีน้อย 3) ผูป้ กครองไม่เห็นความสาคัญและขาดความตระหนักของการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก
ซึง่ ให้ความสาคัญการสวมหมวกตามกฎหมายบังคับมากกว่า 4) ตามกฎหมายกาหนดให้ทุกคนทีข่ บั ขีแ่ ละซ้อนท้ายรถจักยานยนต์ตอ้ ง
สวมหมวกนิรภัย ซึง่ ไม่ได้ยกเว้นเด็ก แต่ในทางปฏิบตั ติ ารวจยังไม่ได้ดาเนินการตามกฎหมายในเด็ก จึงทาให้เด็กสวมหมวกนิรภัยน้อย
การลงทุนเรื่องความปลอดภัยให้กบั บุตรหลานเป็ นเรื่องสาคัญ ผูใ้ หญ่ต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเด็ก เพราะจะให้เด็กเป็ นผู้
หาซือ้ มาใส่เองคงเป็ นไปไม่ได้ และหมวกกันน็อคก็มรี าคาเพียงใบละประมาณ 200-300 บาทซึง่ ถือว่าราคาถูกมากกับการดูแลรักษา
ชีวติ ของเด็ก ปั ญหาไม่ใช่ขอ้ บังคับทางกฎหมายแต่เป็ นอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นเหล่านี้ไม่มขี นาดสาหรับเด็กเล็ก ในช่วงอายุ 3 ขวบถึง 6 ขวบ
แต่ ในปั จจุบนั พบว่า หมวกนิรภัยสาหรับเด็ก มีวางจาหน่ ายทัวไปแล้
่
ว แต่ ก็ยงั พบว่าเด็กๆ ยังสวมหมวกนิรภัย ในการซ้อนท้า ย
รถจักรยานยนต์น้อยมาก ประการสาคัญ คือ จะทาอย่างไรให้เด็กได้สวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร การ
ดาเนินงานส่งเสริมทีเ่ ด็กอย่างเดียวไม่ได้ เพราะเด็กยังอายุน้อยไม่สามารถทีจ่ ะตัดสินใจ ในเรื่องความปลอดภัยของตัวเอง ผูป้ กครอง
โรงเรียน ครู และหน่ วยที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมมือกันในการดาเนินงาน ซึ่งพบว่าการดาเนินงานในเรื่องนี้ในประเทศไทยยังมีน้อย
ถึงแม้ว่าจะเคยมีโครงการส่งเสริมมาบ้างแล้วในอดีต ซึง่ ก็พบว่ายังมีบางพืน้ ทีท่ ย่ี งั ดาเนินการอยู่บา้ ง โดยมีรปู แบบในการดาเนินงานที่
แตกต่างกันไป การรณรงค์ใ ห้ผใู้ ช้รถจักรยานยนต์และเด็กทีซ่ อ้ นท้ายเข้าใจถึงประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย การสร้างค่านิยมต่อ
ความปลอดภัย โดยเน้ นให้เห็นถึงอันตรายและความสูญเสียอย่ างใหญ่ หลวงให้กบั ครอบครัวและสังคม สิง่ ที่สาคัญ คือ จะมีการ
ดาเนินการอย่างไรในรูปแบบทีเ่ หมาะสมทีส่ ามารถส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและการสร้างค่านิยมต่อความปลอดภัยในเด็กได้อย่าง
ยังยื
่ น ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความสาคัญทีจ่ ะมุ่งสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์เพื่อให้ครบถ้วนทุก
กลุ่มอายุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสาหรับนัก เรียนชัน้ ประถมศึกษาที่โดยสาร
รถจักรยานยนต์
วิ ธีการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบ R & D (Research and Development) แบ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ศึ ก ษาสภาพปั ญหาและความต้ อ งการ (Need Assessment) เพื่ อ ประเมิ น สภาพปั ญหาความจ าเป็ น เพื่ อ ก าหนด
แนวทางการพัฒนารูปแบบฯ ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการ (Need Assessment) ในตัวแปร ดังนี้
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1.1 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก
1.2 ความรูเ้ รื่องการสวมหมวกนิรภัย
1.3 การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
1.4 การรับรูค้ วามรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
1.5 การรับรูป้ ระโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
1.6 การรับรูถ้ งึ อุปสรรคของการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
1.7 แรงจูงใจในการสวมหมวกนิรภัยให้เด็ก (Health motivation)
1.8 การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
1. การศึกษาโดยวิ ธีเชิ งปริมาณ (Quantitative) โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
1. กลุ่มผูป้ กครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพืน้ ทีเ่ ขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็ นผูป้ กครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 3,446 คน
2. กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-6 จานวน 3,446
คน แบ่งออกเป็ น 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดธาตุทอง โรงเรียนวิจติ รวิทยา โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน โรงเรียนสุเหร่าบางมะเขือ
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน โรงเรียนวัดภาษี โรงเรียนแจ่มจันทร์ โรงเรียนสวัสดีวทิ ยา โดยแบ่งรายละเอียดตามตารางที่ 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
1. ผูป้ กครองของนักเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้สตู รการคานวณกลุ่มตัวอย่างของเครซีแ่ ละมอร์
แกน (Krejcie and Morgan :1970) จานวน 346 คน
2. นักเรียนในโรงเรียนในพืน้ ทีเ่ ขตวัฒนา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้สตู รการคานวณกลุ่มตัวอย่างของเครซีแ่ ละมอร์แกน
(Krejcie and Morgan :1970) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั โดยคานวณตามตารางของเครซีแ่ ละมอร์แกน
กลุ่มประชากร
จานวน
ขนาดประชากร
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ตามตาราง
ตามตาราง
Krejcie and Morgan Krejcie and Morgan
กลุ่มผูป้ กครอง
3446
3500
346
โรงเรียนวัดธาตุทอง
852
900
269
โรงเรียนวิจติ รวิทยา
381
400
196
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน
170
170
118
โ ร ง เ รี ย น สุ เ ห ร่ า บ า ง
299
300
169
มะเขือ
โรงเรียนสุเหร่าสามอิน
461
480
214
โรงเรียนวัดภาษี
456
460
210
โรงเรียนแจ่มจันทร์
263
270
159
โรงเรียนสวัสดีวทิ ยา
564
600
234
อ้างอิงจาก Krejcie and Morgan :1970

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง
ที่ใช้ในงานวิจยั
346
269
196
118
169
214
210
159
234
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. กลุ่มผูป้ กครอง ใช้แบบสอบถาม การรับรูค้ วามรุนแรงของการบาดเจ็บจากการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการ
เกิดอุบตั เิ หตุทางถนน การรับรูป้ ระโยชน์และอุปสรรคของการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
แรงจูงใจในการสวมหมวกนิภยั ให้เด็ก
2. กลุ่มเด็กนักเรียน ใช้แบบสอบถาม ความรูเ้ รื่องการสวมหมวกนิรภัย การรับรู้อุปสรรคของการสวมหมวกนิรภัย และแรงจูงใจใน
การสวมหมวกนิภยั แบ่งนักเรียนเป็ นระดับชัน้ ดังนี้
2.1 นักเรียนระดับชัน้ ป.1 – ป.3 ใช้วธิ กี ารศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม และใช้วธิ สี อบถามโดยการการสัมภาษณ์
2.2 นักเรียนระดับชัน้ ป.4 – ป.6 ใช้วธิ กี ารศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม โดยให้นกั เรียนเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
3. กลุ่มเด็กเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ โดยวิธกี ารสังเกต (Observation) สังเกตพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
ทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์บริเวณหน้าโรงเรียนและชุมชน เพื่อหาอัตราการสวมหมวกนิรภัยในเด็กที่โดยสารรถจักรยานยนต์
2. การศึกษาโดยวิ ธีเชิ งคุณภาพ (Qualitative) ใช้วธิ กี ารศึกษาโดยการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus group) ในกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.1 กลุ่มผูป้ กครองของนักเรียนทีม่ าส่งบุตรหลานมาโรงเรียน ใช้วธิ กี ารศึกษาโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) จานวน
7-12 คน
2.2 กลุ่มนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาที่เดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ใช้วธิ กี ารศึกษาโดยการจัดสนทนากลุ่ม
(Focus group) แบ่งกลุ่มสนทนาออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.2.1 กลุ่มนักเรียนระดับชัน้ ป.1 – ป.3 จานวน 7-12 คน
2.2.2 กลุ่มนักเรียนระดับชัน้ ป.4 – ป.6 จานวน 7-12 คน
2.3 ในกลุ่มภาคีเครือข่ายในชุมชน ได้แก่ คณะครู ผูบ้ ริหารโรงเรียน และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ใช้วธิ กี ารศึกษาการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) ร่วมกันอภิปราย โดยผู้วจิ ยั เป็ นผู้ดาเนินรายการ และสร้างบรรยากาศแสดงความคิดเห็น และสรุปประเด็น ใน
หัวข้อประเมินสภาพปั ญหาและความจาเป็ น
ขัน้ ที่ 2 สร้างรูปแบบ (Product design) การส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษาการดาเนินงานการสร้างเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กทีใ่ ช้รถจักรยานยนต์ ในพืน้ ทีท่ ่ีมกี าร
ดาเนินงานมาแล้ว โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทัง้ ผูด้ าเนินงานและภาคีเครือข่าย พร้อมทัง้ ศึกษารายงานเอกสารต่างๆ
ในพืน้ ทีท่ ด่ี าเนินงาน อย่างน้อย 3 พืน้ ที่
1.1 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลหัวสาโรง อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา (มีการดาเนิ นการศูนย์เด็กเล็ก 5 แห่ง
และขยายพืน้ ทีเ่ พิม่ เป็ น 12 แห่ง)
1.2 อบต. รอบเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
1.3 สานักงานเครือข่ายลดอุบตั เิ หตุ
1.4 ชมรมคนห่วงหัว ภายใต้มลู นิธเิ มาไม่ขบั
2. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (Participatory) ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ดาเนินงานมาแล้ว
โดยการจัดประชุมถอดบทเรียนจากประสบการณ์ทเ่ี คยดาเนินการ แล้วร่วมกันการสร้างรูปแบบฯการดาเนินงานส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยในเด็ก การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
3. ใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่าย (Participatory) ได้แก่ ผูป้ กครอง คณะครู ผูบ้ ริหาร โรงเรียน
และเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในพืน้ ทีท่ ท่ี ดลองฯ ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันวาง
แผนการดาเนินกิจกรรมตามรูปแบบทีส่ ร้างขึน้
ขัน้ ที่ 3 ทดลองใช้รปู แบบการสร้างเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์
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ทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์ ใช้การทดลอง (One group
pretest-posttest design) แบบหนึ่งกลุ่มวัดสองครัง้ โดยวัดอัตราการสวมหมวกนิรภัย ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็ น
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาทีเ่ ดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ โดยเลือกโรงเรียนใช้วธิ สี มุ่ ตัวอย่างแบบเจาะจงมา 1 โรงเรียน
ขัน้ ที่ 4 ประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กที่โดยสารรถจัก รยานยนต์ โดยมีการ
ประเมินดังนี้
1. ประเมินประสิทธิผลของการทดลองใช้รูปแบบฯ โดยการประเมินประสิทธิผลในเชิงปริมาณในพืน้ ทีท่ ดลองฯ เปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการทดลอง ดังนี้
1.1 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก (Observation)
1.2 กลุ่มผูป้ กครองทีม่ าส่งบุตรหลานมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์
1.2.1 การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
1.2.2 การรับรูค้ วามรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
1.2.3 การรับรูป้ ระโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย
1.2.4 การรับรูถ้ งึ อุปสรรคของการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
1.2.5 แรงจูงใจในการสวมหมวกนิรภัยให้เด็ก (Health Motivation)
1.2.6 การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
1.3 กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาทีเ่ ดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์
1.3.1 ความรูเ้ รื่องการสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้ องกันการบาดเจ็บ
1.3.2 การรับรูอ้ ุปสรรคของการสวมหมวกนิรภัย
1.3.3 แรงจูงใจในการสวมหมวกนิรภัย (Health Motivation)
2. ประเมินประสิทธิผลของการทดลองใช้รปู แบบฯ ในเชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ กี ารสนทนากลุ่ม (Focus group) ในกลุ่มภาคี
เครือข่ายในชุมชน ได้แก่ คณะครู ผูบ้ ริหารโรงเรียน และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ใช้วธิ กี ารศึกษาการสนทนากลุ่ม (Focus group)
ร่วมกันอภิปราย โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินรายการ และสร้างบรรยากาศแสดงความคิดเห็น และสรุปประเด็นประสิทธิผลของการ
ดาเนินการวิจยั ทัง้ ในเชิงกระบวนการตลาดเชิงสังคมและความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเด็กก่อนและหลังการทดลอง
2. วิเคราะห์ความแตกต่าง pretest – posttest คะแนนเฉลีย่ ของตัวแปรต่อไปนี้ ในกลุ่มผูป้ กครองโดยใช้สถิตทิ ดสอบ Paired Sample ttest
2.1 การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
2.2 การรับรูค้ วามความรุนแรงของการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
2.3 การรับรูป้ ระโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
2.4 การรับรูถ้ งึ อุปสรรคการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
2.5 แรงจูงใจในการสวมหมวกนิภยั ให้เด็ก (Health Motivation)
2.6 การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
3. วิเคราะห์ความแตกต่าง pretest – posttest คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรต่อไปนี้ ในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษา โดยใช้สถิติทดสอบ
Paired Sample t-test
3.1 ความรูเ้ รื่องการสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้ องกันการบาดเจ็บ
3.2 การรับรูอ้ ุปสรรคของการสวมหมวกนิรภัย
กลุ่มบุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบตั เิ หตุ
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3.3 แรงจูงใจในการสวมหมวกนิภยั (Health Motivation)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุปในการวิจยั ทีไ่ ด้จากการจัดสนทนากลุ่ม(Focus group)
ในกลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ กลุ่มผูป้ กครองและกลุ่มนักเรียน โดยการวิเคราะห์การจาแนกชนิดของข้อมูล(Typological Analysis) และใช้
วิธกี ารตรวจสอบข้อมูลแบบ วิธกี ารตรวจสอบสามเส้าด้านวิธรี วบรวมข้อมูล(Methodological Triangulation) คือ การเก็บข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน ซึง่ ได้แก่ 1) ข้อมูลจากการจากการจัดสนทนากลุ่มในกลุ่มเด็กและผูป้ กครอง 2) ข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามทีไ่ ด้จากการศึกษาในเชิงปริมาณ 3) ข้อมูลทีไ่ ด้จากการจัดสนทนากลุ่มภาคีเครือข่ายในชุมชน โดยมีการวิเคราะห์
ข้อมูล 2 ครัง้
งานวิจยั นี้ได้รบั การให้คายินยอมสาหรับงานวิจยั ของผู้ถูกวิจยั หมายเลขอนุ มตั ิใบรับรองผ่านความเห็นชอบที่ 60 -35 จาก
คณะกรรมการจริยธรรมในงานวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
1. ผลศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการ (Need Assessment) สาหรับประเมินสภาพปั ญหาความจาเป็ น จานวนตัวอย่างการเก็บ
ข้อ มู ล ประกอบด้ว ย ผู้ป กครองนั ก เรีย น 202 คน นั ก เรีย นระดับ ชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 1-3 จ านวน 147 คน นั ก เรีย นระดับ ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 จานวน 182 คน จานวนนักเรียนทีส่ งั เกตพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย จานวน 349 คน
ในกลุ่มผูป้ กครอง ผูป้ กครองส่วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง ประกอบอาชีพ โรงงานอุตสาหกรรมและรับจ้างทัวไป
่ ยานพาหนะทีใ่ ช้
ประจาเป็ นรถจักรยานยนต์ นักเรียนส่วนใหญ่การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์และเป็ นผูป้ กครองมาส่ง ผูป้ กครองร้อยละ
80.7 ไม่มหี มวกนิรภัยสาหรับเด็กจากการสังเกตพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย(Observation)ในกลุ่มผูป้ กครอง จานวน 349 คน มีผู้
สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 5.3 และไม่พบเด็กนักเรียนสวมหมวกนิรภัย คิดเป็ นร้อยละ 0.0การจัดสนทนากลุ่ม(Focus Group) เหตุผลของ
การไม่สวมหมวกนิรภัยของเด็ก พบว่า โรงเรียนตัง้ อยู่ในซอยใกล้บา้ น รถไม่พลุกพล่าน และใช้ระยะเวลาในการเดินทางไม่นาน , ไม่มี
ระเบียบของโรงเรียน ผูป้ กครองเข้าใจว่าไม่มหี มวกกันนิรภัยสาหรับเด็กขายหรือถ้ามีขายก็หาซือ้ ได้ยาก ทุกคนทีเ่ ข้าร่วมสนทนากลุ่ม
เห็นด้วยทีค่ วรมีกจิ กรรมส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก ปั ญหาทีส่ าคัญทีท่ าให้เด็กไม่สวมหมวกนิรภัย คือการเข้าถึงหมวกนิรภัย
สาหรับเด็กซึง่ หาซือ้ ได้ยากและมีราคาแพงและในตัวผูป้ กครองยังไม่เห็นความสาคัญของการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก รวมถึงหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องยังให้ความสาคัญของความปลอดภัยในเด็กน้อย
2. การสร้ า งรู ป แบบ (Product design) การสร้ า งเสริม พฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภัย ในนั ก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาที่โ ดยสาร
รถจักรยานยนต์ โดยรูปแบบนัน้ ประยุกต์มาจากทฤษฎีการตลาดเชิงสังคมของ Philip Kotler and Nancy R. Lee. (2011) นามาสร้าง
แผนการดาเนิ น การการตลาดเชิง สัง คมในการสร้า งเสริม พฤติก รรมการสวมหมวกนิ ร ภัย ในนัก เรียนชัน้ ประถมศึก ษาที่โ ดยสาร
รถจักรยานยนต์
3. การทดลองใช้รูปแบบ (Experiment) การสร้างเสริมการสวมหมวกนิรภัยในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์ ใช้
การวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดสองครัง้ ก่อนและหลังการทดลอง (One group
pretest-posttest design) โดยมีก ารทดลองใช้ รู ป แบบตามแผนการสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมการสวมหมวกนิ ร ภัย ในนั ก เรีย นชัน้
ประถมศึกษาทีโ่ ดยสารรถจักรยายยนต์ ดังนี้
ตารางที่ 2 แผนการสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในนักเรียนทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์
ขัน้ ตอน
แผนการตลาดเชิ งสังคม
1. ศึกษากลุ่มเป้ าหมาย วิเคราะห์สงิ่ แวดล้อมทางการตลาด
และวางแผนการตลาด
วางแผนการตลาดเชิงสังคม
2. การจัดหาหมวกนิรภัย Product
การสรรหาสินค้าเลือกรูปแบบ
และราคาของหมวกนิรภัย
ทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย

กิ จกรรม
เก็บข้อมูล แบบสอบถาม,
จัดสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
การสรรหาหมวกนิรภัยให้ตรงความต้องการ
ของกลุ่มเป้ าหมายมากทีส่ ดุ คานึงถึงรูปแบบ,
ราคาหมวกนิรภัย, จานวนความต้องการ,
แหล่งทุนหรือหน่วยงานสนับสนุน
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ขัน้ ตอน
3. การส่งเสริมการมี
หมวกนิรภัยเด็ก

แผนการตลาดเชิ งสังคม

กิ จกรรม
Price
กิจกรรมการกระจายหมวก ได้แก่ แจก, การ
การกระตุน้ ให้กลุม่ เป้ าหมายมีการซือ้
ให้ยมื , การเช่าซือ้ ผ่อนชาระ, การจาหน่าย
สินค้าโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
** ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เลือกการจาหน่าย
ในด้านราคาและคุม้ ค่าต่อการซือ้
หมวกนิรภัยราคาถูก 99 บาท/ใบ
4. การสือ่ สารการตลาด Place
3.1 กิจกรรมประกาศนโยบาย รณรงค์
เพื่อปรับเปลีย่ น
การสือ่ สารการตลาดเพื่อปรับเปลีย่ น
3.2 ติดตัง้ ป้ ายประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร
พฤติกรรม การ
พฤติกรรม การประชาสัมพันธ์ ให้
แผ่นพับเสียงตามสาย
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความรู้ โดยใช้สอ่ื วิธกี าร ช่องทางการ 3.3 การสอนให้ความรูน้ กั เรียน
โดยใช้ช่องทางและสือ่ ให้ ส่งข่าวสาร ความรูใ้ ห้เข้าถึง
3.4 การให้ความรูผ้ ปู้ กครองในวันประชุม
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายให้ กลุ่มเป้ าหมายให้มากทีส่ ดุ และสร้างการ ผูป้ กครอง หรือโอกาสต่างๆเช่น
มากทีส่ ดุ
รับรูต้ ่อความ เสีย่ งและความรุนแรงต่อ 3.5 กิจกรรมอบรมสร้างวินยั จราจรโดย
อุบตั เิ หตุทางถนน และรับรูป้ ระโยชน์
เจ้าหน้าทีต่ ารวจในพืน้ ที่
ของหมวกนิรภัย
3.6 กิจกรรมอบรมความปลอดภัยและการ
ปฐมพยาบาลโดยโรงพยาบาลในพืน้ ที่
5. สร้างแรงจูงใจ กระตุน้ Promotion
4.1 กิจกรรมแลกคูปอง แจกของรางวัล
ให้เกิดการสวมหมวก
การสร้างแรงจูงใจกระตุน้ ให้เกิดการสวม สาหรับเด็กทีส่ วมหมวกนิรภัย
นิรภัยในเด็กอย่าง
หมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง
4.2 กิจกรรมมีสว่ นร่วมของนักเรียน
ต่อเนื่อง (Promotion)
โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
- ประกวดทีมรณรงค์สง่ เสริมความ
ปลอดภัยทางถนน
- ประกวดวาดภาพ, คาขวัญ
-ประกวดเต้นประกอบหมวกกันนิรภัย
6. ประเมินผลเชิง
ประเมินประสิทธิผลการดาเนินงาน
5.1 เก็บข้อมูล (แบบสอบถาม, สัมภาษณ์,
ปริมาณและเชิงคุณภาพ รูปแบบการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย จัดสนทนากลุ่ม)
ในเด็กทีซ่ อ้ นท้าย
5.2 สารวจการสวมหมวกนิรภัย
ก่อนและหลังการวิจยั
4. ผลการประเมินประสิทธิผลการทดลองใช้รูปแบบ (Evaluation) การประเมินโดยใช้แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health
Belief Model)
4.1 การสังเกตพฤติกรรม (Observation) การสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองเก็บข้อมูลแบบนับซ้า
พบว่า ก่อนทดลองกลุ่มตัวอย่างจานวน 349 คน ไม่พบนักเรียนสวมหมวกนิรภัย หลังทดลองกลุ่มตัวอย่างจานวน 326 คน พบว่า มี
นักเรียนสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 55.83
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาในพืน้ ทีเ่ ขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พืน้ ที่สารวจ

1. โรงเรียนสุเหร่าสามอิน

พฤติ กรรมการสวมหมวกนิ รภัยของนักเรียน
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
จานวนที่
จานวนที่ ร้อยละ
จานวนที่ จานวนที่
สารวจ(คน)
สวม
สารวจ(คน)
สวม
167
0
0
156
83

ร้อยละ
53.21
กลุ่มบุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบตั เิ หตุ
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2. โรงเรียนสวัสดีวทิ ยา
รวม

182
349

0
0

0
0

170
326

99
182

58.24
55.83

4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลอง
กลุ่มผูป้ กครอง พบว่า คะแนนการรับรูโ้ อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุก่อนทดลองมีคะแนนเฉลีย่
3.86 เป็ น 4.17 หลังการทดลอง, การรับรูป้ ระโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยในเด็กก่อนทดลองมีคะแนนเฉลีย่ 3.79 เป็ น 4.12 หลังการ
ทดลอง, การรับรูถ้ งึ อุปสรรคของการสวมหมวกนิรภัยในเด็กก่อนทดลองมีคะแนนเฉลีย่ 3.39 เป็ น 3.66 หลังการทดลอง, แรงจูงใจใน
การสวมหมวกนิรภัยให้เด็กก่อนทดลองมีคะแนนเฉลีย่ 3.66 เป็ น 4.01 หลังการทดลอง และการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการสวมหมวกนิรภัย
ในเด็กก่อนทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 0.37 เป็ น 0.71 หลังการทดลอง และจากการทดสอบความแตกต่างทางสถิติในตัวแปรข้างต้น
(Dependent t-test)ก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
กลุ่มนักเรียนระดับชัน้ ป.1 – ป.3 พบว่า คะแนนความรูเ้ กีย่ วกับการสวมหมวกนิรภัยก่อนทดลองมีคะแนนเฉลีย่ 0.83 เป็ น
0.93 หลังการทดลอง และแรงจูงใจในการสวมหมวกนิรภัยก่อนทดลองมีคะแนนเฉลีย่ 2.30 เป็ น 2.51 หลังการทดลอง และจากการ
ทดสอบความแตกต่างทางทางสถิติ (Dependent t-test)ก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
.05
กลุ่มนักเรียนระดับชัน้ ป.4 – ป.6 พบว่า คะแนนการรับรู้โอกาสเสีย่ งและความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ ก่อน
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 0.70 เป็ น 0.82 หลังการทดลอง การรับรู้ประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยและอุปสรรคของการสวมหมวก
นิรภัยในเด็กก่อนทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1.41 เป็ น 1.67 หลังการทดลอง และแรงจูงใจในการสวมหมวกนิรภัยก่อนทดลองมีคะแนน
เฉลีย่ 1.47 เป็ น 1.70 หลังการทดลองและจากการทดสอบความแตกต่างทางทางสถิติ (Dependent t-test) ก่อนและหลังการทดลองมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังดาเนินโครงการของกลุ่มผูป้ กครองในกลุ่มเด็กนักเรียน
ระดับชัน้ ป.1 – ป.3 และป.4 – ป.6
ตัวแปร
กลุ่มผูป้ กครอง (n=133)
1. การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งและความรุนแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบตั เิ หตุ
2.การรับรูป้ ระโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
3. การรับรูถ้ งึ อุปสรรคของการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
4. แรงจูงใจในการสวมหมวกนิรภัยให้เด็ก
5. การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก
กลุ่มนักเรียน ป.1-ป.3 (n=120)
1.การรับรูเ้ กีย่ วกับการสวมหมวกนิรภัย
2.แรงจูงใจในการสวมหมวกนิรภัย
ตัวแปร
กลุ่มนักเรียน ป.4 – ป.6 (n=77)
1.การรับรูเ้ กีย่ วกับการสวมหมวกนิรภัย

Pre-Promotion
(X )

Post-Promotion
(X )

P-value

3.86

4.17

.001*

3.79
3.39
3.66
0.37

4.12
3.66
4.01
0.71

.000*
0.32
.001*
.000*

0.83
2.30

0.93
2.51

.000*
.001*

Pre-Promotion
(X )

Post-Promotion
(X )

P-value

0.70

0.82

.000*
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2.การรับรูป้ ระโยชน์และอุปสรรค ของการสวมหมวกนิรภัย
1.41
3.แรงจูงใจในการสวมหมวกนิรภัย
1.47
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ รี ่ ะดับ .05

1.67
1.70

.001*
0.00*

สรุปผล
รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาทีโ่ ดยสารรถจักรยานยนต์ จากผลการศึกษา
สภาพปั ญหาและความต้องการ (Need Assessment) ส่วนใหญ่นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์โดยผูป้ กครองมาส่ง
ผูป้ กครองร้อยละ 80.7 ไม่มหี มวกนิรภัยสาหรับนักเรียน และจากการสารวจไม่พบนักเรียนสวมหมวกนิรภัย ผูป้ กครองมีการรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารการสวมหมวกนิรภัยในเด็กยังรับรู้น้อย กลุ่มเป้ าหมายที่ควรที่จะดาเนินการส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย คือ
ผูป้ กครองและเด็กนักเรียน ปั ญหาสาคัญคือการไม่มหี มวกนิรภัย การเข้าถึงหมวกนิรภัย การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารน้อยและไม่มกี จิ กรรม
ส่งเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก และไม่มกี ารบังคับใช้กฎหมายในเด็กทีไ่ ม่สวมหมวกนิรภัย ทาให้เด็กๆ ในพืน้ ทีว่ จิ ยั ไม่
สวมหมวกนิรภัย
รูปแบบการดาเนินงานการสร้างเสริมพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความเหมาะสม
กับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยทีม่ าตรการทางกฎหมายใช้ไม่ได้ผล โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจและการตอบสนอง
ความต้องการหรือการแก้ปัญหาอุปสรรคของการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทฤษฎีกระบวนการ
ตลาดเชิงสังคม เริม่ ด้วยศึกษากลุ่มเป้ าหมายและวางแผนการตลาด ต่อด้วยการกระตุน้ ให้ผปู้ กครองมีหมวกนิรภัยสาหรับเด็ก จะเห็นว่า
สัดส่วนการครอบครองเป็ นเจ้าของหมวกนิรภัยสาหรับเด็กมีน้อย จะทาอย่างไรจะให้ผปู้ กครองซือ้ หมวกนิรภัยให้เด็ก ซึง่ เป็ นลูกหลาน
ของตน และการแก้ปัญหาการเข้าไม่ถงึ ของหมวกนิรภัยของผูป้ กครองได้อย่างไร โดยใช้แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด(4 P’s) ได้แก่
ผลิตภัณฑ์(Product) ราคา(Price)สถานที(่ Place)และการส่งเสริมการตลาด(Promotion) โดยการคานึงถึงการจัดหาสินค้าทีต่ รงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ราคาหมวกนิรภัยให้เหมาะสมกับรายได้ เพื่อการกระจายหมวกนิรภัยให้ทวถึ
ั ่ ง ความคุม้ ค่าในการสวมหมวก
นิรภัยให้แก่บุตรหลาน สถานทีแ่ ละช่องทางทีจ่ ะเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อการสือ่ สารประชาสัมพันธ์และให้ความรูท้ งั ้ ในกลุ่มเด็กนักเรียน
และผู้ปกครอง ที่สาคัญการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก การให้ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจต่อการสวมหมวกนิรภัยในเด็กนักเรียน
เพื่อกระตุน้ พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทัง้ การมีมาตรการของโรงเรียน การมีสว่ นร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ท้องถิน่ สุดท้ายมีการประเมินผลเป็ นระยะๆ เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของกิจกรรมและเพื่อจะนาไปสู่การดาเนินงานให้เกิดอัตรา
การสวมหมวกนิรภัยในเด็กนักเรียนทีม่ ากเพิม่ ขึน้ และเป็ นพฤติกรรมทีย่ งยื
ั่ น
เอกสารอ้างอิ ง
[1] กรมการขนส่งทางบก. (2559). จานวนรถที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559. กลุ่มสถิตกิ ารขนส่ง กองแผนงาน
กรมการขนส่งทางบก.
[2] แท้จริง ศิรพิ านิช. (2554). หมวกกันน็อค 1 ใบมีค่าต่อชีวิต. (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560,
จาก http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/17231/
[3] นันทวรรณ วิจติ รวาทการ. (2550). รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาประเมิ นผลโครงการให้ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์ รักและ
ห่วงใย...สวมหมวกนิ รภัยให้น้อง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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*
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บทคัดย่อ
ทฤษฎีจติ (Theory of Mind) เกีย่ วข้องกับความสามารถในการรับรูแ้ ละเข้าใจทางสังคม (Sociocognitive) ในการอนุมานหรือการ
ตีความถึงความนึกคิดของผูอ้ ่นื ซึง่ ได้รบั การคาดการณ์ว่าความสามารถนี้จะมีความบกพร่องในผูใ้ ช้สารเสพติด ซึง่ สามารถอธิบายถึง
ผลกระทบด้านลบทางสังคม รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของการวิจยั และความสัมพันธ์กนั ระหว่างทฤษฎีจติ และการใช้สารเสพติด
วิธกี ารวิจยั โดยค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย MEDLINE, Web of Science, PsycINFO และ Embase เพื่อค้นหา
การศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฎีจติ ในผูใ้ ช้สารเสพติด
ผลการวิจยั จากการสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฏีทางจิตในผูใ้ ช้สารเสพติดของต่างประเทศช่วงพ.ศ.2521 ถึงพ.ศ.2560
จ านวน 14 บทความ พบว่ า เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ และเมทแอมเฟตามีน มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ การบกพร่ อ งของทฤษฎีจิตที่มี
ความสัมพันธ์กนั ทางคลินิก ส่วนกัญชาและโคเคนไม่พบหลักฐานทีช่ ดั เจนทางคลินิก
แม้ว่าการศึกษาและกระบวนการวิจยั ยังมีขอ้ จากัดแต่ดเู หมือนว่าการใช้สารเสพติดจะมีบทบาทและความเกีย่ วข้องกับทฤษฎีจติ
ซึง่ ต้องอาศัยการศึกษาวิจยั เพิม่ เติม โดยเฉพาะในบริบทของสังคมไทยทีย่ งั ไม่มกี ารศึกษาทีช่ ดั เจน เพื่ออธิบายถึงความบกพร่องทาง
ทฤษฎีจติ ทีเ่ กิดจากการใช้สารเสพติดได้
คาสาคัญ
Theory of Mind Substance Systematic review
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บทนา/ Introduction
ทฤษฎีจติ (Theory of Mind) เป็ นความสามารถในการจัดการของสภาพจิต เช่น ความเชื่อ ความตัง้ ใจ ความต้องการ บทบาท
สมมุติ และในการเข้าใจคนอื่นๆ ซึ่งทาให้เกิดความรับรู้ความรู้เข้าใจ ความเชื่อ ความต้องการของผู้อ่นื นัน้ ทฤษฎีจติ เรียกว่าเป็ น
"ทฤษฎี" เพราะว่า จิตไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง โดยผ่านกระบวนการพินิจภายใน (introspection) แต่ไม่มใี ครที่สามารถเข้าถึง
สภาพจิตใจของคนอื่นได้โดยตรง จึงต้องสมมุตวิ ่าคนอื่นมีจติ เหมือนกับตนเอง โดยอาศัยเหตุต่าง ๆ คือ พฤติกรรมทีม่ รี ่วมกันในสังคม
การใช้ภาษา และความเข้าใจถึงอารมณ์และการกระทาของผูอ้ ่นื การมีทฤษฎีจติ ทาให้สามารถพยากรณ์และอธิบายการกระทาของผูอ้ ่นื
และสามารถเข้าใจถึงความตัง้ ใจของคนอื่นได้ นิยามดัง้ เดิมก็คอื ทฤษฎีจติ ทาให้สามารถเข้าใจว่า สภาพจิตอาจเป็ นเหตุพฤติกรรมของ
ผูอ้ ่นื และดังนัน้ จึงทาให้เราสามารถพยากรณ์และอธิบายพฤติกรรมของผูอ้ ่นื ได้ ความสามารถในการยกสภาพจิตว่าเป็ นของผูอ้ ่นื และ
ในการเข้าใจว่าสภาพจิตนัน้ เป็ นสาเหตุ ของพฤติกรรม เป็ นตัวชี้บ่งโดยส่วนหนึ่งว่าต้องเข้าใจว่ าจิตเป็ น "ตัวสร้างตัวแทนทางใจ"
(generator of representations) การมีทฤษฎีจติ ที่บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์นัน้ อาจจะเป็ นอาการของความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วง
พัฒนาการหรือจากการใช้สารเสพติด
ความบกพร่องของทฤษฎีจติ นัน้ หมายถึงความยากลาบากในการมองจากมุมมองของผูอ้ ่นื ซึง่ บางครัง้ เรียกว่า mind-blindness
(การบอดจิต) ผูม้ คี วามบกพร่องอาจจะมีปัญหาในการเข้าใจความตัง้ ใจของคนอื่น ในการเข้าใจว่าพฤติกรรมของตนมีผลต่อผูอ้ ่นื อย่างไร
และในการปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ่นื ความบกพร่องของทฤษฎีจติ นัน้ พบในคนไข้โรคออทิซมึ (Autism Spectrum Disorder) โรคจิต
เภท โรคสมาธิสนั ้ ในบุคคลทีเ่ กิดพิษต่อประสาท (neurotoxicity) จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบุคคลทีน่ อนไม่พอ และในบุคคล
ทีก่ าลังประสบความเจ็บปวดทางกายหรือทางใจ
ทฤษฎีจติ มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องทางสังคม รวมถึงปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จึงได้มศี กึ ษาเพื่อนาเสนอถึงความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับความบกพร่องทางสังคม การรูค้ ดิ ทางสังคม การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ่นื รวมถึงกระบวนการรับรูข้ อ้ มูลทางสังคม
เช่น Theory of Mind (ToM) หรือทฤษฎีจติ ความสามารถในการตีความสภาพทางจิตใจ (เช่น ความเชื่อ และความตัง้ ใจ) ในบริบทนี้มี
ข้อมูลสนับสนุ นการอ้างอิงถึงความบกพร่องของสมรรถภาพของจิตในผูใ้ ช้สารเสพติด แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั พบบางการศึกษาทีม่ บี าง
ข้อมูลซึง่ ขัดแย้งกัน
กลไกทางสมองมีความเกีย่ วข้องกับการทางานทฤษฎีจติ สมองส่วนหน้าสุด (Pre-Frontal Cortex) และกลีบสมอง (Insula) พบว่า
มีความเกีย่ วข้องในการเปลีย่ นแปลงในระบบประสาทในการใช้สารเสพติด ดังนัน้ จึงมีการเปลีย่ นแปลงทางประสาทวิทยาตามทฤษฎี
ของจิตจากการใช้สารเสพติด นอกจากนี้ยงั พบความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการทางานของทฤษฎีจิต เช่น
หน่วยความจา ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา และการทางานของสมองด้านการจัดการ ซึง่ เป็ นผลมาจากการใช้สารเสพติดอีกด้วย
ผู้วิจ ัย มีค วามสนใจในทฤษฎีจิต ร่ ว มกัน กับ การศึก ษาผู้ท่ีมีก ารใช้ส ารเสพติด ซึ่ง มีค วามสัม พัน ธ์เ กี่ย วข้อ งทางสัง คม การ
เปลีย่ นแปลงทฤษฎีจติ เป็ นผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้สารเสพติด ซึ่ งพบข้อมูลเชื่องโยงถึงการบกพร่องของทฤษฎีจติ รวมถึงในการ
บาบัดรักษาอาการเจ็บป่ วย การเปลี่ยนแปลงทฤษฎีจติ ของผู้ใช้สารเสพติดนัน้ อาจเป็ นไปได้ว่าเป็ นผลมาจากการใช้สารเสพติด ซึ่ง
อาจจะรวมไปถึงผลกระทบด้านอื่นๆ ในหัวข้อของศึกษาครัง้ นี้ จึงได้ดาเนินการการสังเคราะห์งานวิจยั ซึง่ เป็ นองค์ความรูใ้ หม่ทเ่ี กีย่ วข้อง
กับทฤษฎีจติ ในผูใ้ ช้สารเสพติด
วิ ธีการวิจยั / Research methodology
โดยการค้นหางานวิจยั ด้วยโปรแกรม The PRISMA 2009 checklist ในการการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีจติ ใน
ผู้ใช้สารเสพติดเพื่อศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่ างในงานวิจยั รูปแบบของการศึกษา แบบทดสอบและการวัดที่ใช้ และผลการของศึกษา
ความสัมพันธ์กนั ระหว่างทฤษฎีจติ และการใช้สารเสพติด
การค้นหางานวิจยั โดยใช้คาว่า "Drug use" และ "Theory of mind" ใช้เกณฑ์คอื เป็ นบทความที่เป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นข้อมูล
ต้นฉบับ การศึกษาโดยใช้การวัดทฤษฎีจติ เป็ นตัวแปรตาม ในรูปที่ 1 แสดงรายละเอียดในการค้นหา โดยพิจารณาจากการประเมิน
ทฤษฎีจติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทดสอบสภาพจิตของผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ใช้เกณฑ์โดยหลีกเลีย่ งการประเมินทีไ่ ม่ได้ประเมินทฤษฎีจติ ทีแ่ ท้จริง
ตัวอย่างเช่น การเข้าใจอารมณ์ขนั ้ พืน้ ฐาน การจับผิดการโกหก และการเข้าใจคาอุปมาอุปมัย
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การศึกษาได้คานึงถึงประเด็นอคติและลาเอียง ได้สรุปเกณฑ์การพิจารณาว่า : (1) เป็ นการทดสอบสารเสพติด (2) สภาวะเงื่อนไข
ในการใช้สารเสพติด (เช่น เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การใช้ทไ่ี ม่เหมาะสม หรือภาวะพึง่ พา) และ (3) ระยะเวลาตั ้งแต่การใช้ครัง้ ล่าสุด
และยิง่ ไปกว่านัน้ ศึกษากระบวนทัศน์ เพราะมีกระบวนทัศน์ในการประเมินทฤษฎีจติ ทีแ่ ตกต่างกัน (ดูตารางที่ 1 สาหรับข้อมูล) ซึง่ ได้
วิเคราะห์ผลสรุปตามแต่ละประเภท
บทความทัง้ หมด 151 บทความ
บทความตีซ้า 53 บทความ
ไม่รวมบทคัดย่อ/ วิเคราะห์เนื้อหาฉบับเต็ม
 ไม่ใช่บทความภาษาอังกฤษ (8 บทความ)
 ทบทวน / วิพากษ์วจิ ารณ์ (12 บทความ)
 ไม่มกี ารประเมินทฤษฎีจติ (15 บทความ)
 ไม่มกี ารศึกษากลุ่มผูใ้ หญ่ใช้ยาในอดีตและปั จจุบนั
(49 บทความ)
เลือกมาสังเคราะห์งานวิจยั 14 บทความ
รูปที่ 1 แผนผังงานของการสังเคราะห์งานวิจยั การศึกษาวิจยั ดาเนินการโดยค้นหาในฐานข้อมูลต่ อไปนี้: Medline, Web of
Science, PsycINFO และ EMBASE โดยการค้นหาคาว่า " “drug use conditions " หรือ " theory of mind" หรือ " “drug addiction"
หรือ " drug dependence " หรือ " “substance addiction " หรือ " “substance abuse " หรือ "drug abuse" หรือ "substance use
disorders " หรือ " “organic mental disorders " หรือ " “drug habituation " หรือ " “drug effects " และ " “theory of mind " หรือ "
“mentalizing " หรือ " mind reading " หรือ "psychology” โดยจากัดบทความทีต่ พี มิ พ์ในครัง้ แรกตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2521 ตามทฤษฎีของจิต
ทีถ่ ูกอธิบายโดย Peemack and Woodruff (2521) จนถึงเดือนมกราคม ปี 2560 และคัดกรองชื่อเรื่อง บทคัดย่อ รวมถึงการอ้างอิงของ
บทความทีม่ อี ยู่คดั กรอง และค้นหาการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมแต่กไ็ ม่พบการศึกษาวิจยั อื่นๆ
ตารางที่ 1 ทฤษฎีจิตและการประเมิ นกระบวนทัศน์
กระบวนทัศน์
ความหมาย
ตัวอย่างแบบทดสอบ
การตรวจสอบ
ประเมินความสามารถของ
Happe’s story task, ToM Stories,Faux
การเข้าใจผิดและการรับรูเ้ นื้อหาบริบทข้อมูล ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ในการตีความคน PasTask,Wason’s Task.
อื่น ๆ ในสถานการณ์แตกต่างกัน
อาจประกอบด้วยความไม่เข้าใจ
ในกฎของผูอ้ ่นื หรือเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ก่อนหน้านี้ซง่ึ ทาให้
ความคิดของพวกเขาแตกต่าง
จากความจริง
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กระบวนทัศน์
ความเข้าใจ
ความรูค้ วามเข้าใจในภาษา

เหตุผล
เหตุผลเชิงอนุมานในอวัจนภาษา

ความหมาย
ตัวอย่างแบบทดสอบ
ประเมินว่าผูเ้ ข้าร่วมวิจยั สามารถ HintingTask; irony comprehension; indirect
รับรูส้ ภาพจิตใจคนอื่นแม้ว่าจะ
speech comprehension; Joke Stems.
ไม่ได้พดู โดยตรงก็ตาม
ความเข้าใจผิดประชด; ความเข้าใจในคาพูด
โดยอ้อม
ให้ผเู้ ข้าร่วมการทดสอบทา
RMET; The Awareness of Social Inference
เครื่องหมายในช่องทีแ่ สดงถึงการ Test III; tasks with geometric figures
แสดงออกต่อสังคมโดยนัย (เช่น การรับรูถ้ งึ การทดสอบการอนุมานทางสังคม
กรอบจากตาของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง) ซึง่ จะแสดงถึงสภาพจิตใจ

ผลการวิ จยั
จากการสังเคราะห์งานวิจยั นัน้ หลังจากคัดกรองทัง้ หมด 151 บทความ ได้ 14 บทความทีต่ รงตามเกณฑ์ พบว่าข้อมูลทัวไปคื
่ อ
กลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติด 26 ราย และกลุ่มควบคุม 29 ราย โดยกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง และการศึกษา
ทัง้ หมดไม่มกี ารศึกษาในการจับคู่เรื่องเพศเดียวกัน หรือการศึกษาทางด้านความแตกต่างทางเพศ พบว่าสาหรับการศึกษาผูใ้ ช้กญ
ั ชามี
จานวนผูเ้ ข้าร่วมการทดสอบเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ การศึกษาทัง้ หมดควบคุม ช่วงอายุ และโดยค่าเฉลีย่ ของอายุผเู้ ข้าร่วมอยู่ระหว่าง 19
ปี ถึง 49 ปี (ตางรางที่ 2)
พบว่าแบบทดสอบ "Reading the Mind in the Eyes Test" (RMET) หรือแบบทดสอบวัดความสามารถของคนในการอ่านใจคน
อื่นจากดวงตานัน้ ได้ถูกนามาใช้มากทีส่ ดุ โดยมีการใช้ศกึ ษาอื่น ๆ อีก 8 รายการ ได้แก่ การตรวจจับการรับรูข้ อ้ มูลบริบท 4 แบบ และ
การวัดความเข้าใจในการพูดโดยอ้อม 4 แบบ โดยเฉพาะการทดสอบ Faux Pas Recognition Test ถูกใช้ศกึ ษามากกว่าหนึ่งครัง้ และมี
การศึกษา 6 ครัง้ ที่มีการวัดที่แตกต่างกันของทฤษฏีจติ ซึ่งเมื่อพิจารณาพบว่าผลการวิจยั โดยรวมแสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มควบคุม
สุขภาพทาคะแนนได้ดกี ว่าผูใ้ ช้สารเสพติด (ตารางที่ 3)
ประเภทของสารเสพติดและลักษณะการใช้ทแ่ี ตกต่างกัน เช่น การใช้เพื่อผ่อนคลาย หรือภาวะพึง่ พา รวมถึงระยะเวลาตัง้ แต่การ
ใช้สารเสพติดครัง้ ล่าสุด พบว่ามีความสัมพันธ์ทจ่ี ะส่งผลกระทบต่อความบกพร่องด้านการทางานในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันไป โดยการ
สรุปผลคานึงถึงปั ญหาอคติและลาเอียงที่เป็ นไปได้ การศึกษาส่วนใหญ่ เป็ นการพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอ ล์ซ่งึ ข้อมูลดังกล่าวนัน้
สนับสนุ นถึงการบกพร่องของทฤษฏีจติ การพึง่ พาสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน พบว่ามีความบกพร่องในระบบประสาทวิทยาช่วง
ระยะเวลาสัน้ จากใช้ครัง้ ล่าสุด รวมทัง้ ผูท้ ใ่ี ช้เพื่อความผ่อนคลายได้พบความบกพร่องในการรับรูแ้ ละเข้าใจทางสังคม (Sociocognitive)
และการรับรู้ความรู้สกึ ทางอารมณ์ แต่กพ็ บผลการวิจยั ทีแ่ ตกต่างกันสาหรับการติดสารเสพติดประเภทโคเคนซึ่งมีการศึกษาทดลอง
เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
จากงานวิจยั ทัง้ หมดนัน้ พบว่าความสามารตามทฤษฎีจติ มีความเชื่อมโยงกับผลกระทบด้านลบทางคลินิกและการกระบวนการคิด
รวมถึงอาการซึมเศร้า ปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระยะเวลาของการพึง่ พาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประสิทธิภาพการทางาน
ของทฤษฎีจติ สัมพันธ์กบั ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา การทางานของสมองด้านการจัดการ (Executive Function) และความจาเชิง
อัตชีวประวัติ (Autobiographical Memory)
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะงานวิ จยั
เอกสาร ผูว้ ิ จยั
ปี

1

2

3

4

ประชากร
(การใช้สารเสพติ ด / เพศ / อายุ)

Bosco
et al.

2556 - กลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
22 คน
เพศชาย 15 คน เพศหญิง 7 คน
อายุเฉลีย่ 49.64 ปี
- กลุ่มควบคุม 22 คน อายุเฉลีย่
49.32 ปี
เพศชาย 15 คน เพศหญิง 7 คน
Gizews 2556 - กลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ki et al.
12 คน
เพศชาย 12 คน
อายุเฉลีย่ 37 ปี
- กลุ่มควบคุม 12 คน
เพศชาย 12 คน
อายุเฉลีย่ 36.6 ปี
- กลุ่มผูป้ ่ วยจิตเภทร่วมกับการพึง่ พา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 คน
เพศชาย 12 คน
อายุเฉลีย่ 37.2 ปี
- กลุ่มควบคุมผูป้ ่ วยจิตเภท 12 คน
เพศชาย 12 คน
อายุเฉลีย่ 37.8 ปี
Henry 2552 - กลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเมทแอมเฟตามีน 20
et al.
คน
เพศชาย 12 คน เพศหญิง 7 คน
อายุเฉลีย่ 27.5 ปี
- กลุ่มควบคุม 20 คน
เพศชาย 12 คน เพศหญิง 7 คน
อายุเฉลีย่ 28.2 ปี

Homer
et al.

2556 - กลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเมทแอมเฟตามีนเพศ
ชาย 8 คน
อายุเฉลีย่ 40 ปี
- กลุ่มควบคุมผูม้ เี ชือ้ HIV แต่พง่ึ พา
เมทแอมเฟตามีน 13 คน

เครือ่ งมือ
(แบบทดสอบ/
แบบสอบถาม)
1. Theory of Mind
Assessment Scale
(Th.o.m.a.s)
2. The Strange Stories
test

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบกลุ่มผูพ้ ง่ึ พา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
คะแนนต่ากว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างนัยสาคัญทางสถิติ

1. Reading the Mind in
the Eyes Test
2. Interpersonal
Reactivity Index

ผลการทดสอบทัง้ สองกลุ่ม
คือกลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์และกลุ่มผูป้ ่ วย
จิตเภทร่วมกับการพึง่ พา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
คะแนนต่ากว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างนัยสาคัญทางสถิติ

1. Reading the Mind in
the Eyes Test
2. Pictures of Facial
Affect Recognition
Task
3. National Adult
Reading Test
4. Rey Auditory Verbal
Learning Test
5. FAS Oral test
1.Reading the Mind in
the Eyes Test
2. Faux Pas
Recognition Task

ผลการทดสอบกลุ่มผูพ้ ง่ึ พา
เมทแอมเฟตามีนได้คะแนน
ต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
นัยสาคัญทางสถิติ

ผลการทดสอบทัง้ สองกลุ่ม
คือกลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเมทแอมเฟ
ตามีนและกลุ่มกลุม่ ผูพ้ ง่ึ พา
เมทแอมเฟตามีนซึง่ มีเชือ้
HIV ได้คะแนนต่ากว่ากลุ่ม
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เอกสาร

ผูว้ ิ จยั

ปี

ประชากร
(การใช้สารเสพติ ด / เพศ / อายุ)

เพศชาย 13 คน
อายุเฉลีย่ 40 ปี
- กลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเมทแอมเฟตทามีนซึง่ มี
เชือ้ HIV
เพศชาย 19 คน
อายุเฉลีย่ 40 ปี
- กลุ่มควบคม 16 คน
เพศชาย 16 คน
อายุเฉลีย่ 40 ปี
2550 - กลุ่มผูใ้ ช้โคเคนเป็ นครัง้ คราว 30 คน
เพศชาย 16 คน เพศหญิง 14 คน
อายุเฉลีย่ 22.56 ปี
- กลุ่มผูใ้ ช้โคเคนเพื่อผ่อนคลาย 48
คน
เพศชาย 27 คน เพศหญิง 19 คน
อายุเฉลีย่ 24.08 ปี
- กลุ่มควบคม 21 คน
เพศชาย 11 คน เพศหญิง 10 คน
อายุเฉลีย่ 21.40 ปี
2554 กลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเมทแอมเฟตามีน 28 คน
เพศชาย 28 คน
อายุเฉลีย่ 40.21 ปี
- กลุ่มควบคม 27 คน
เพศชาย 27 คน
อายุเฉลีย่ 38.93 ปี

5

Kemmi
s et al.

6

Kim et
al.

7

Kornrei 2554 - กลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ch et
25 คน
al.
เพศชาย 17 คน เพศหญิง 8 คน
อายุเฉลีย่ 49.4 ปี
- กลุ่มควบคุม 25 คน
เพศชาย 17 คน เพศหญิง 8 คน
อายุเฉลีย่ 46.30 ปี

เครือ่ งมือ
(แบบทดสอบ/
แบบสอบถาม)
3. Timeline FollowBack Interview
4. Barratt
Impulsiveness Scale

ผลการศึกษา

ควบคุมอย่างนัยสาคัญทาง
สถิติ

1.Reading the Mind in
the Eyes Test
2. Faux Pas
RecognitionTask
3. Symptom checklist

จากผลการทดสอบของทัง้ 3
กลุ่มคือผูใ้ ช้โคเคน และกลุ่ม
ควบคุมไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

1. Reading the Mind in
the Eyes Test
2. Hinting Task Social
3. Face Emotional
Recognition based on
Eckman database
4. Wisconsin Card
Sorting Test
5. Beck Depression
Inventory
1. Reading the Mind in
the Eyes Test
2. Trait Emotional
Intelligence
Questionnaire
3. Wason Selection
4. Beck Depression

ผลการทดสอบกลุ่มผูพ้ ง่ึ พา
เมทแอมเฟตามีนได้คะแนน
ต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
นัยสาคัญทางสถิติ

ผลการทดสอบของกลุ่มผู้
พึง่ พาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และกลุ่มควบคุมไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ
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8

9

10

ผูว้ ิ จยั

ปี

ประชากร
(การใช้สารเสพติ ด / เพศ / อายุ)

เครือ่ งมือ
(แบบทดสอบ/
แบบสอบถาม)
5. Temperament and
Character

ผลการศึกษา

Mátyás 2549 - กลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
sy et
30 คน
al.
เพศชาย 18 คน เพศหญิง 12 คน
อายุเฉลีย่ 37.6 ปี
- กลุ่มควบคุม 30 คน
เพศชาย 20 คน เพศหญิง 10 คน
อายุเฉลีย่ 36.3 ปี
Maurag 2554 - กลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
e et al.
24 คน
เพศชาย 15 คน เพศหญิง 9 คน
อายุเฉลีย่ 48.63 ปี
- กลุ่มควบคุม 24 คน
เพศชาย 15 คน เพศหญิง 9 คน
อายุเฉลีย่ 24 ปี

1. Reading the Mind in
the Eyes Test
2. Wechsler Adult
Intelligence Scale
3. Beck Depression
Inventory

จากผลการทดสอบของกลุม่
ผูพ้ ง่ึ พาเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
และกลุ่มควบคุมไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ

1. Reading the Mind in
the Eyes Test
2. Wechsler Adult
Intelligence Scale
subscale vocabulary
3. State-Trait Anxiety
Inventory
4. Beck Depression
Inventory
5. Inventory of
Interpersonal Problems
6. Toronto Alexithymia
Scale

ผลการทดสอบกลุ่มผูพ้ ง่ึ พา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
คะแนนต่ากว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างนัยสาคัญทางสถิติ

Nandri
no et
al.

1. Reading the Mind in
the Eyes Test
2. Versailles-situational
intention reading
3. Autobiographical
memory assessment
4. Hospital Anxiety and
DepressionScale
5. fast alcohol
consumption
evaluation

ผลการทดสอบกลุ่มผูพ้ ง่ึ พา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
คะแนนต่ากว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างนัยสาคัญทางสถิติ

2557 - กลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
50 คน
เพศชาย 42 คน เพศหญิง 8 คน
อายุเฉลีย่ 45 ปี
- กลุ่มควบคุม 30 คน
เพศชาย 27 คน เพศหญิง 3 คน
อายุเฉลีย่ 43.77 ปี
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ผูว้ ิ จยั

11

Platt et
al.

12

Preller
et al.

13

Thoma
et al.

ปี

ประชากร
(การใช้สารเสพติ ด / เพศ / อายุ)

2553 - กลุ่มผูใ้ ช้กญ
ั ชา 28 คน
เพศชาย 26 คน เพศหญิง 2 คน
อายุเฉลีย่ 19.25 ปี
- กลุ่มควบคุม 27 คน
เพศชาย 12 คน เพศหญิง 15 คน
อายุเฉลีย่ 21.22 ปี
2557 - กลุ่มผูใ้ ช้โคเคน 69 คน
เพศชาย 49 คน เพศหญิง 20 คน
อายุเฉลีย่ 28.09 ปี
- กลุ่มผูพ้ ง่ึ พาโคเคน 31 คน
เพศชาย 24 คน เพศหญิง 7 คน
อายุเฉลีย่ 34.81 ปี
- กลุ่มควบคุม 68 คน
เพศชาย 47 คน เพศหญิง 21 คน
อายุเฉลีย่ 29.81 ปี

2556 - กลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
20 คน
เพศชาย 13 คน เพศหญิง 7 คน
อายุเฉลีย่ 47.35 ปี
- กลุ่มควบคุม 20 คน
เพศชาย 9 คน เพศหญิง 11 คน
อายุเฉลีย่ 45.65 ปี

เครือ่ งมือ
(แบบทดสอบ/
แบบสอบถาม)
1. Reading the Mind in
the Eyes Test
2. Pictures of Facial
affect RecognitionTask
3. Beck Depression
Inventory
1. Reading the Mind in
the Eyes Test
2. ,Multifaceted
Empathy Test
3. Movie for
assessment of Social
Cognition
4. Social Network
Questionnaire
5. Beck Depression
Inventory
6. Fagerström test of
nicotine dependence
7. Cocaine Craving
Questionnaire
1. Reading the Mind in
the Eyes Test
2. Faux Pas
RecognitionTask
3. Interpersonal
Reactivity Index
4. Scale for the
Assessment of the
Severity of Alcohol
Dependence
5. Beck Depression
Inventory
6. Letter-NumberSequencing
7. Trail Making Test

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบของกลุ่มผูใ้ ช้
กัญชาและกลุ่มควบคุมไม่
พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

ผลการทดสอบพบกลุ่มใช้
โคเคนและกลุ่มพึง่ พาโคเคน
ได้คะแนนต่ากว่ากลุม่
ควบคุมในการทดสอบ
บางส่วน

ผลการทดสอบกลุ่มผูพ้ ง่ึ พา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
คะแนนต่ากว่ากลุม่ ควบคุม
อย่างนัยสาคัญทางสถิติ

กลุ่มบุหรี่ แอลกอฮอล์ อุบตั เิ หตุ

167

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
เอกสาร

ผูว้ ิ จยั

14

Ueker
mann
et al.

ปี

ประชากร
(การใช้สารเสพติ ด / เพศ / อายุ)

2556 - กลุ่มผูพ้ ง่ึ พาเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
29 คน
เพศชาย 23 คน เพศหญิง 6 คน
อายุเฉลีย่ 41.79 ปี
- กลุ่มควบคุม 29 คน
เพศชาย 19 คน เพศหญิง 10 คน
อายุเฉลีย่ 42.69 ปี

เครือ่ งมือ
(แบบทดสอบ/
แบบสอบถาม)
1. Joke Stem
2. Letter-NumberSequencing
3. Trail Making Test
4. Stroop Color and
Word Test
5. Wechsler Adult
Intelligence Scale
subscale picture
completion
6. Beck Depression
Inventory

ตารางที่ 3 สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับผลของการใช้สารเสพติ ดในทฤษฎีของจิ ต
สภาวะเงื่อนไขของการใช้ยาและสารเสพติ ด ระยะเวลาสัน้ ตัง้ แต่ใช้ครังล่
้ าสุด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ภาวะพึง่ พา
เมทแอมเฟตามีน
- ภาวะพึง่ พา
- ใช้ในทางทีผ่ ดิ
กัญชา
- ใช้เพื่อผ่อนคลาย
โคเคน
- ภาวะพึง่ พา
- ใช้เพื่อผ่อนคลาย

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบกลุ่มผูพ้ ง่ึ พา
สุราได้คะแนนต่ากว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างนัยสาคัญทาง
สถิติ

ระยะเวลานานตัง้ แต่ใช้ครังล่
้ าสุด

บกพร่อง (4/5)

บกพร่อง (2/3)

บกพร่อง (2/2)

บกพร่อง (1/1)
-

ปกติ (1/1)

-

ได้ผลทัง้ สองแบบ “(1/1 ) ก”
ปกติ "(1/1) ข"

ปกติ "(1/1)b"

ก คือมีการศึกษาครัง้ เดียวกันพบผลการบกพร่องทางทฤษฎีจติ ในการทดสอบบางส่วน
ข คือมีการศึกษาแบบเดียวกันทีไ่ ด้ทาการทดสอบผูท้ ใ่ี ช้สารเสพติดเพื่อผ่อนคลายภายในช่วงระยะเวลาสัน้ ตัง้ แต่ทใ่ี ช้สารเสพ
ติดครัง้ ล่าสุดและผูท้ ใ่ี ช้สารเสพติดเพื่อผ่อนคลายซึง่ ระยะเวลานานนับตัง้ แต่การใช้ครัง้ ล่าสุด
หมายเหตุ: ช่วงระยะเวลาสัน้ ตัง้ แต่ใช้สารเสพติดครัง้ ล่าสุดหมายถึงการงดเว้นในช่วง 0-8 สัปดาห์ ช่วงระยะเวลานานตัง้ แต่
การใช้ครัง้ ล่าสุดหมายหมายถึงการงดเว้นการใช้สารเสพติดมากกว่า 8 สัปดาห์ และช่องว่างทีท่ าเครื่องหมายว่างเปล่าหมายถึงไม่มี
การศึกษาใดๆ
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อภิ ปรายผล
จากการศึกษาโดยการสังเคราะห์งานวิจยั จากต่างประเทศนัน้ พบว่าผูป้ ่ วยทีใ่ ช้สารเสพติดนัน้ มีความสัมพันธ์กบั การบกพร่องของ
ทฤษฎีจิต แต่ ผลการศึกษาวิจยั นัน้ ยังคงต้องได้รบั การศึกษายืนยันเพิ่มเติมต่อไป เนื่องจากมีปัญหาลาเอียงอคติหลายประการที่
เกีย่ วข้องกับการวิจยั ซึง่ เกีย่ วกับรูปแบบของการศึกษาผูใ้ ช้สารเสพติด
มีประเด็นทีน่ าสนใจของการบกพร่องตามทฤษฏีจติ ในการพึง่ พาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพึง่ พาเมทแอมเฟตามีซง่ึ มีความ
เชื่อมโยงถึงความผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นนั ้ การสังเคราะห์งานวิจยั นี้ชใ้ี ห้เห็น ความผิดปกติของการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อการทางานของทฤษฎีจติ สาหรับการพึง่ พาโคเคนนัน้ ผลการวิจยั มีแตกต่าง โดยพบว่าเมื่อวัด
การบกพร่องของทฤษฎีจติ ด้วยการวัดการใช้ภาษา แม้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะชีใ้ ห้เห็นถึงความบกพร่องของทฤษฎีจติ แต่ขอ้ มูลเหล่านี้ไม่
สนับสนุ นผลกระทบเช่นเดียวกันกับการใช้เพื่อความผ่อนคลาย มีหลักฐานการบกพร่องในการรับรูอ้ ารมณ์ในผูท้ ใ่ี ช้สารเสพติดเพื่อการ
ผ่อนคลาย ซึง่ พบได้ในกลุ่มผูใ้ ช้ยาทีม่ พี ยาธิวทิ ยา ซึง่ พิจารณาว่าการรับรูอ้ ารมณ์เป็ นความสามารถในการรับรูค้ วามสามารถขัน้ พืน้ ฐาน
ในการรับรู้และเข้าใจทางสังคม (Sociocognitive) ความบกพร่องดังกล่าวอาจเป็ นสัญญาณของการบกพร่องการรับรู้และเข้าใจทาง
สังคม (Sociocognitive) อย่างไรก็ตามมีการศึกษาเพียงครัง้ เดียวทีศ่ กึ ษาทัง้ ผูใ้ ช้แบบพึง่ พา และใช้เพื่อผ่อนคลาย โดยไม่พบการศึกษา
อื่นๆสนับสนุนผลการศึกษาครัง้ นี้
ความเป็ นไปได้ทจ่ี ะมีการบกพร่องของทฤษฎีจติ ในผูใ้ ช้สารเสพติดนัน้ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องผลกระทบต่อทางด้านสุขภาพ
และยังทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสมองรวมถึง สมองส่วนหน้ าสุด (Pre-Frontal Cortex) และกลีบสมอง (Insula) ใน
บางส่วนของผลของการศึกษาบ่งชีถ้ งึ ความสัมพันธ์ทเ่ี กีย่ วข้องระหว่างความบกพร่องของทฤษฎีจติ และปริมาณของการใช้สารเสพติดที่
เพิม่ ขึน้ โดย โดยเฉพาะระยะเวลาการใช้สารเสพติดทีเ่ ป็ นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเปลีย่ นแปลงของทฤษฎี
จิตทีเ่ ชื่อมโยงกับผูป้ ่ วยทีใ่ ช้สารเสพติด ในความเข้าใจผู้ ป่วยถึงการเริม่ ต้นการใช้สารเสพติด และการคงอยู่ของการใช้สารเสพติดแต่
อย่างใด มีผลการศึกษาที่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างผลการทางานของทฤษฎีจติ ทัง้ อาการซึมเศร้า และปั ญหาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็ นต้น การวิจยั เพิม่ เติมในหัวข้อนี้อาจช่วยสาหรับการวางแผนแทรกแซงในการบาบัดรักษาทีด่ ขี น้ึ โดยใช้
การบาบัดทางจิตสังคม (Psychosocial) และการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการรับรู้และเข้าใจทางสังคม (Sociocognitive) เป็ นสาคัญ ซึ่ง
หมายความว่าการเปลีย่ นแปลงทฤษฎีจติ และการใช้สารเสพติดอาจสามารถอธิบายถึงการมีความสัมพันธ์ทงั ้ สองทิศทาง
นอกจากนี้สงิ่ สาคัญคือต้องคานึงถึงและพิจารณาความเป็ นไปได้ว่าถึงความบกพร่องทางสังคม และความผิดปกติของผูใ้ ช้สารเสพ
ติดร่วมกัน ตัวอย่างเช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีจติ และระดับความ
รุนแรงของการใช้และพึง่ พาสารเสพติด หรือการศึกษาอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ขนาดความยาวของยีนส์ในการรับสารสื่อประสาทโดปามีน
(D4 receptor) การได้รบั บาดแผลทางจิตใจในวัยเด็ก (Trauma) ทีเ่ กีย่ วข้องกับความบกพร่องของทฤษฎีจติ อาการทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูใ้ ช้
สารเสพติด การแสดงถึง ประวัติของครอบครัวที่สามารถแสดงบทบาทตามทฤษฎีของจิต รวมถึงการเริ่มการใช้สารเสพติดและ
พัฒนาการของการใช้สารเสพติดของผูป้ ่ วยอีกด้วย
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สารเสพติดมีผลกระทบและอิทธิพลต่อการรับรูข้ องสมองซึ่งมีความเกีย่ วข้องในทางทฤษฏีจติ การศึกษาครัง้ นี้ชใ้ี ห้เห็นว่ามีการ
บกพร่องหรือหยุดชะงักของทฤษฎีจติ เนื่องมาจากการใช้สารเสพติด โดยยังไม่มกี ารศึกษาในบริบทสังคมไทย แต่จาเป็ นต้องมีการศึกษา
เพิม่ เติมนัน้ อีกทัง้ อาจพิจารณาประเด็นข้อจากัด รวมถึงการศึกษาประเภทของยาแลสารเสพติด ตัวอย่างและส่วนผสมของเมทแอมเฟ
ตามีน ซึ่งอาจจะมีความแตกต่ างกันในแต่ ละประเทศ ควรศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมรูปแบบของการใช้สารเสพติดที่มคี วามแตกต่างกัน
ปริมาณ และระยะเวลาตัง้ แต่การใช้ครัง้ ล่าสุด รวมถึงการควบคุมตัวแปรการใช้สารเสพติดเนื่องจากอาจเป็ นปั ญหาอคติลาเอียงใน
งานวิจยั ได้ เช่นเดียวกับการศึกษาเพิม่ เติมในความแตกต่างทางเพศ นอกจากนี้แล้วยังต้องมีการศึกษาและควบคุมผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ในเรื่อง
ของการใช้บุหรีซ่ ง่ึ อาจเป็ นตัวแปรแทรกซ้อนทีม่ ขี อ้ บ่งชีแ้ สดงถึงปั จจัยรบกวนทีส่ ่งผลต่อทฤษฎีจติ การศึกษาครัง้ นี้แสดงถึงผลกระทบ
จากการใช้สารเสพติดซึ่งมีความเป็ นไปได้ท่จี ะเกิดความบกพร่ องในการรับรู้แ ละเข้าใจทางสังคม (Sociocognitive) ผลกระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีความเกีย่ วข้องกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพในผูใ้ ช้สารเสพติดต่อไป
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บทคัดย่อ
ปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาสาคัญของเด็กและเยาวชน การป้ องกันก่อนทีจ่ ะเริม่ ใช้ยาเสพติดจึงเป็ นวิธกี ารทีด่ ใี นการแก้ไขปั ญหา
หรือลดผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด ซึ่งการวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเป็ นเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมป้ องกันยาเสพติดนอกหลักสูต รกับความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งยาและสารเสพติด กลุ่ม
ตัว อย่ า งเป็ น นัก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1 จ านวน 1,300 คน จาก 25 โรงเรีย นโดยใช้วิธีก ารสุ่ม อย่ า งง่ า ย เครื่อ งมือ ที่ใ ช้เ ป็ น
แบบสอบถามโดยให้นักเรียนตอบด้วยตนเองทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณา
และ Chi-square test ทีก่ าหนดค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ผลการศึกษา พบว่านักเรียน 57.6% ยังไม่เคยทดลองใช้ยาและสารเสพติด นักเรียนส่วนใหญ่ (89.0%) มีความตัง้ ใจในการ
หลีกเลีย่ งยาและสารเสพติด เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งยาและสารเสพติด กับปั จจัยด้านเพศ ประวัติ
การใช้ยา กลุ่มเพื่อนทีใ่ ช้ยา พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) และการเข้าร่วมกิจกรรมป้ องกันยาเสพติดนอก
หลักสูตรไม่มสี มั พันธ์กบั ความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งยาและสารเสพติด (P>0.05)
โดยผลจากศึกษานี้ จานวนครัง้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมป้ องกันยาเสพติดนอกหลักสูตรไม่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งยา
และสารเสพติด แต่ควรปรับรูปแบบและเนื้อหาของกิจกรรมทีจ่ ะเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดมาก
ขึน้ เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกีย่ วกับยาเสพติด และข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษานี้ ควรศึกษาขยายไปถึงกลุ่มเยาวชนในทุกระดับการศึกษาทัง้
สายสามัญและอาชีพ
คาสาคัญ/

ความตัง้ ใจ, ยาและสารเสพติด, กิจกรรมป้ องกันยาเสพติดนอกหลักสูตร
แหล่งทุน
ไม่มี
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บทนา/ Introduction
ในปั จจุบนั ปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาที่เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกีย่ วมากขึน้ จากสถานการณ์ยาเสพติด พบว่า กลุ่มอายุ
ของผู้เข้ารับการบาบัดรักษา เป็ นกลุ่มอายุระหว่าง 15-19 ปี (ร้อยละ 45-47) จะมีสดั ส่วนมากเป็ นอันดับหนึ่งแทนทีก่ ลุ่มอายุ 20-24
(ร้อยละ 21-24) และพบว่าในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาทีเ่ ข้ารับการบาบัดรักษาจะมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ
41-47) ระดับชัน้ มัธยมปลาย (ร้อยละ 16-19) และประถมศึกษา (ร้อยละ 12-16) ตามลาดับ โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนมี
แนวโน้มเข้ามาเกีย่ วข้องกับยาเสพติดมากขึน้ 1 และข้อมูล ยาเสพติดจากระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติด
(บสต.3) ระหว่างปี 2555 -2557 พบว่า มีผเู้ ข้ารับการบาบัดทุกระบบรวมกันลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี แต่กลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ทีเ่ ข้า
รับการบาบัด มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ในปี 2555-2557 คิดเป็ นร้อยละ 13.6 16.1 และ 11.32 ซึง่ ในการใช้ยาเสพติด มีผลรบกวนต่อสารสื่อ
ประสาทในสมองซึง่ ส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมทีเ่ ป็ นทางด้านลบ และเมื่อสมองถูกทาลายด้วยยาเสพติดต่างๆ แล้ว สามารถ
ที่จะฟื้ นฟูให้กลับมาทางานได้ แต่ไม่สามารถกลับคืนเหมือนเดิมก่ อนการใช้ยาเสพติดได้ ดังนัน้ การป้ องกันจึงเป็ นวิธกี ารที่ดใี นการ
แก้ไขปั ญหาหรือผลกระทบอันเนื่องมาจากการเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
ปั จจัยสาคัญทีท่ าให้เด็กและเยาวชนหันไปใช้ยาเสพติด3 ได้มกี ารศึกษาไว้ 3 ปั จจัยหลัก คือ 1) ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย
ลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด ความเชื่อ บรรทัดฐาน เจตคติเกี่ยวกับยาเสพติด ทักษะชีวติ 2)
ปั จจัยครอบครัว ประกอบด้วยแบบแผนการเลีย้ งดู ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว/สถานภาพของครอบครัว ระดับการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว ระดับความคาดหวังต่อสมาชิกในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว 3) ปั จจัยสิง่ แวดล้อม
ประกอบด้วย กลุ่มเพื่อน โรงเรียน ชุมชนและลักษณะสภาพแวดล้อมทีอ่ ยู่อาศัย สังคม วัฒนธรรม ค่านิยมทีเ่ น้นการบริโภคนิยม วัตถุนิยม
ทุนนิยม รวมถึงสื่อและเทคโนโลยี และ การทีน่ ักเรียนจะสามารถป้ องกันตนเองจากยาและสารเสพติดได้นัน้ ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ
โดยได้จากการเรียนการสอนในชัน้ เรียน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมป้ องกันยาเสพติดต่างๆ เพื่อป็ นการส่งเสริมนักเรียน มีการปฏิบตั ติ น
โดยไม่ไปเผชิญกับความเสีย่ ง และไม่การเข้าไปยุ่งเกีย่ วหรือทดลองใช้ยาและสารเสพติด ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม
6 (TPB) เป็ น การอธิบ ายพฤติก รรมของนุ ษ ย์ท่ีเ กิด จากเจตนาที่จ ะแสดงพฤติก รรมนั น
้ โดยมีองค์ประกอบสาคัญ คือ ทัศนคติต่อ
พฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรูค้ วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ซึง่ มีรายงานการศึกษาจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านการป้ องกันปั ญหายาเสพติด ทัง้ ภาครัฐบาล เอกชน สถาบันการศึกษา และ
เครือข่ายต่างๆ ได้มกี ารศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อป้ องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี พบว่า ได้มกี ารสร้าง
ชุดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมหลักจานวน 8 กิจกรรม เพื่อให้เยาวชนแกนนาต้นแบบ ใช้เป็ นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมให้กบั
เยาวชนกลุ่มอื่นๆ ในการเป็ นต้นแบบทีด่ แี ละเปิ ดพืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้ องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะ
ชีวติ ด้านต่างๆ4 และการศึกษารูปแบบการทางานป้ องกันในเยาวชนกลุ่มพฤติกรรมเสีย่ ง โดยการศึกษาจากแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ขี อง
องค์กรทีม่ กี ารปฏิบตั ทิ ด่ี ดี า้ นการทางานกับเยาวชนกลุ่มพฤติกรรมเสีย่ งในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและในภูมภิ าคต่างๆ จานวนทัง้ สิน้ 10
องค์กร พบว่า แนวทางการป้ องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสีย่ ง มี (1) การเข้าถึง เยาวชนกลุ่มพฤติกรรมเสีย่ ง คือต้องเข้าใจใน
อัตลักษณ์ ตัวตน ความคิดของเยาวชน ฯลฯ (2) คุณสมบัติและแนวคิดของพี่เลี้ยง หรือคนทางาน ต้องมีจติ ใจอาสาสมัคร จิตอาสา
อยากช่วยเหลือ ฯลฯ (3) แนวทางการจัดกิจกรรมกับเยาวชน มีการสร้างพืน้ ทีพ่ ูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือปรึกษาปั ญหาของ
เยาวชนแบบไม่ เ ป็ น ทางการ ฯลฯ 5 ล้ว นแล้ว แต่ เ ป็ น การจัด กิจ กรรมเพิ่ม เติม ให้ก ับ เด็ก และเยาวชน เพื่อ เพิ่ม พูน ทัก ษะ ความรู้
ความสามารถต่างๆ ให้กบั เด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด
ดังนัน้ การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จ จัยส่วนบุคคล การเข้าร่วมกิจกรรมป้ องกันยาเสพติดนอก
หลักสูตรกับความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งยาและสารเสพติด ในนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
วิ ธีการวิจยั / Research methodology
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเป็ นเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการใช้การวิจยั แบบสารวจ (Survey Research)
ด้วยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 108 โรงเรียน จาก 38 สานักงานเขต จานวน 12,995 คน กลุ่มตัว อย่างได้จากการคานวณตามสัดส่วน 10% ของ
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จานวนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทัง้ หมด ได้จานวน 1,300 คน จาก 25 โรงเรียนโดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ เป็ นนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งนักเรียนต้องผ่านชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ของ โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และสามารถสื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาโดยนักวิจยั มี
ทัง้ หมด 3 ตอน ประกอบด้วย ข้อมูลทัวไป
่ กิจกรรมการป้ องกันยาเสพติด นอกหลักสูตรและการเข้าร่วม และความตัง้ ใจการหลีกเลีย่ ง
ยาและสารเสพติด โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของแบบสอบถาม จานวน 3 ท่าน และการวิจยั นี้ได้รบั การ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน สาขาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสโครงการ 2019/144.1204
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย สถิตเิ ชิงบรรยาย เช่น ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตราฐานและการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ สถิติ Chi-square tests ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ ง
ยาและสารเสพติด
ผลการวิ จยั / Results
ผลการศึกษา จากแบบสอบถามทัง้ หมดจานวน 1,300 ชุด พบว่ามีแบบสอบถามตอบกลับมาและสมบูรณ์ท่สี ามารถนามา
วิเคราะห์ได้จานวน 1,060 ชุด ในตารางที่ 1 พบว่า เป็ นเพศชาย จานวน 550 คน (51.9%) เพศหญิง จานวน 510 คน (48.1%)
สถานะภาพของครอบครัว พบว่า พ่อแม่อยู่ดว้ ยกัน 63.0% ประวัตกิ ารใช้ยาเสพติด พบว่า นักเรียน 57.6% ยังไม่เคยทดลองใช้ยาเสพ
ติด อีกทัง้ มีบุคคลในครอบครัวใช้ยาเสพติด (42.8%) ไม่ใช้ยาเสพติด (57.2%) และมีเพื่อนใช้ยาเสพติด (31.9%) ไม่ใช้ยาเสพติด
(68.1%) การเข้าร่วมกิจกรรมป้ องกันยาเสพติดนอกหลักสูตร (ตารางที่ 2) พบว่า นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการป้ องกันยาเสพติดนอก
หลักสูตรมากกว่า 1 กิจกรรม โดยเข้าร่วมกิจกรรมการสอนทักษะชีวติ ป้ องกันยาเสพติด ร้อยละ 63.8 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้
โรงเรียนปลอดบุหรี่ ร้อยละ 62.3 และเข้าร่วมกิจกรรมโครงการตารวจ D.A.R.E. ร้อยละ 57.3 ตามลาดับ ซึ่งจากการศึกษานี้ พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ (89.0%) มีความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งยาและสารเสพติด ดังแสดงในตารางที่ 3
เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตัง้ ใจในการหลีกเลี่ยงยาและสารเสพติดของนักเรียนกับการ เข้าร่วมกิจกรรม
ป้ องกันยาเสพติดนอกหลักสูตร (ตารางที่ 4) พบว่าจานวนครัง้ ของการเข้าร่วมกิจกรรมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ ง
ยาและสารเสพติด (P=0.149)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ( n = 1,060 )
ข้อมูลทัวไป
่
เพศ
- ชาย
- หญิง

จานวน

ร้อยละ

550
510

51.9
48.1

จานวน

ร้อยละ

668
391

63.0
37.0

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ( n = 1,060 ) (ต่อ)
ข้อมูลทัวไป
่
สถานะภาพของครอบครัว
- อยู่ดว้ ยกัน
- หย่าร้าง/แยกกันอยู่
(Missing = 1)
ประวัติการใช้ยาเสพติ ดของนักเรียน
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- ไม่เคยใช้
- เคยใช้
(Missing = 7)
ประวัติการใช้ยาเสพติ ดของบุคคลในครอบครัว
- ไม่ใช้
- ใช้
(Missing = 2)
ประวัติการใช้ยาเสพติ ดของเพื่อน
- ไม่ใช้
- ใช้
(Missing = 7)

607
446

57.6
42.4

605
453

57.2
42.8

717
336

68.1
31.9

ตารางที่ 2 การเข้าร่วมกิจกรรมป้ องกันยาเสพติดนอกหลักสูตร
กิ จกรรม
กิจกรรมการป้ องกันยาเสพติดทีน่ กั เรียนเข้าร่วมในปี การศึกษาทีผ่ ่านมา
- กิจกรรมการสอนทักษะชีวติ ป้ องกันยาเสพติด
- โครงการตารวจ D.A.R.E.
- การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน
- การอบรมให้ความรูโ้ รงเรียนปลอดบุหรี่
- อื่นๆ (กิจกรรมแตกต่างกันในแต่ละโรงเรียน)
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จานวน

ร้อยละ

676
607
254
660
21

63.8
57.3
24.0
62.3
2.0

ตารางที่ 3 ความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งยาและสารเสพติดของนักเรียน
ความตัง้ ใจในการหลีกเลี่ยงยาและสารเสพติ ด
ไม่ใช้
ใช้
- จะลองใช้
- จะใช้

จานวน
944
116
56
60

ร้อยละ
89.0
11.0
5.3
5.7

ตารางที่ 4 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งยาและสารเสพติดของนักเรียนกับการเข้าร่วมกิจกรรมป้ องกันยาเสพ
ติดนอกหลักสูตร
การเข้าร่วมกิ จกรรมการป้ องกัน
ยาเสพติ ดนอกหลักสูตร
1 ครัง้

ความตัง้ ใจในการหลีกเลี่ยง
ยาและสารเสพติ ด
ไม่ใช้
ใช้
N (%)
N (%)
340
34
(90.9)
(9.1)

𝑥2
(df)
2.079
(1)

p-value
0.149
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การเข้าร่วมกิ จกรรมการป้ องกัน
ยาเสพติ ดนอกหลักสูตร
2 ครัง้ ขึน้ ไป

ความตัง้ ใจในการหลีกเลี่ยง
ยาและสารเสพติ ด
ไม่ใช้
ใช้
N (%)
N (%)
602
82
(88.0)
(12.0)

𝑥2
(df)

p-value

Missing = 2
อภิ ปรายผล/ Discussions
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยใช้สารเสพติดและครอบครัวส่วนใหญ่กไ็ ม่ใช้สารเสพติดแต่พบว่ามีประสบการณ์ท่มี ี
เพื่อนใช้ยาเสพติดเป็ นส่วนใหญ่ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการป้ องกันยาเสพติดนอกหลักสูตรมากกว่า 1 กิจกรรม ซึง่ สามารถอภิปราย
ได้ดงั นี้ จากการศึกษาของมานพ คณะโต (2551)7 พบว่า กิจกรรมการป้ องกันยาเสพติดทีน่ กั เรียนส่วนใหญ่รบั รู้ คือ การให้ความรู้ การ
สนับสนุ นกิจกรรมทางสังคม การตรวจค้นและสอดส่อง ฯลฯ ซึ่งคล้ ายกับการศึกษาของ Cuijpers P, Jonkers R, de Weerdt l & de
Jong A (2001)8 พบว่า โรงเรียนทีม่ กี ารดาเนินโครงการโรงเรียนดูแลสุขภาพและยาเสพติด ช่วยลดจานวนวัยรุ่นทีเ่ ริม่ ทดลองสูบบุหรี่
แอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่นๆ ได้ และจากการศึกษาของจันทร์ฟอง ก้อนคา (2547)9 พบว่า รูปแบบของกิจกรรม เพื่อการป้ องกัน
ปั ญหายาเสพติดแก่นักเรียนของครูสงั คมศึกษา โดยครูใช้รูปแบบกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ได้แก่ การสอดแทรกความรูใ้ นวิชาที่สอน
และการจัดป้ ายความรู้ เป็ นต้น ส่วนกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้แก่ การจัดเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การประก วด
บทความ สาหรับกิจกรรมเสริมทักษะชีวติ เพื่อป้ องกันยาเสพติด ได้แก่ การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม และการจัดทัศนศึกษา และผลที่
เกิดหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับยาเสพติด มีความต้องการทีจ่ ะหลีกเลีย่ งจากยาเสพติด และ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรม คือ ได้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และรูจ้ กั แนวทางการ
ป้ องกันตนเองจากยาเสพติด นอกจากนี้ผลการศึกษาของ วราวัลย์ ธรรมเขตต์ (2550)10 จากการดาเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) พบว่า ประสบความสาเร็จในระดับมาก โดยนักเรียนมีความรู้ เกีย่ วกับปั ญหา
และผลกระทบของยาเสพติดได้เป็ นอย่างดี
มีทกั ษะและวิธกี ารตัดสินใจทีถ่ ูกต้อง กล้าปฏิเสธเมื่อถูกเพื่อนชักชวนให้ลอง และเสพ
ยาเสพติด รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
นักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงเรียน ผูป้ กครองต้องคาดหวังให้โรงเรียนมีบทบาทในด้านความรูก้ ารป้ องกันและทักษะใน
การดูแลตัวเอง ดังนัน้ กิจกรรมในชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียนมีความสาคัญสาหรับการป้ องกันยาเสพติด โรงเรียนควรสนับสนุนกิจกรรมและ
การมีสว่ นร่วมของเด็ก สาหรับผลกระทบในระยะยาวทีน่ กั เรียนจะได้รบั ขึน้ อยู่กบั กิจกรรมทีจ่ ดั อย่างต่อเนื่องและตลอดทัง้ ปี
ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านการเข้าร่วมกิจกรรมป้ องกันยาเสพติดนอกหลักสูตรพบว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับความตัง้ ใจในการหลีกเลีย่ งยาและสารเสพติด (p-value = 0.149) เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ทจ่ี ดั ให้กบั นักเรียนเป็ นกิจกรรมระยะ
สัน้ และขาดความต่อเนื่อง ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมกาหนดให้นักเรียนทุกระดับ หรือร่วมกันระหว่างชัน้ ประถม 5 -6 ทาให้กจิ กรรมไม่
สามารถเข้าถึงกลุ่มเสีย่ งทีเ่ ริม่ ใช้ยาได้จริง
อย่างไรก็ตาม จากการวิจยั ของสภากาชาด (2548)11 เกีย่ วกับกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน พบว่า ลักษณะของ
กิจกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อการป้ องกันยาเสพติด คือ การปฏิเสธยาเสพติด ไม่ชกั ชวนให้เพื่อนมาติดยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ และการศึกษาของจุฑารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์ (2553)12 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างด้านบันเทิงอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ การออกกาลังกายหรือเล่นกีฬา และด้านการเรียน ตามลาดับ คล้ายกับการศึกษาของ รัดเกล้า สายหร่าย (2548)13 พบว่า
นักเรียนต้องการทากิจกรรมนันทนาการมากทีส่ ดุ (35.2%) รองลงมาคือกิจกรรมกีฬา (26.6%)
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ มนต์นัทธ์ ทองสิมา (2557)14 พบว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมจูงใจในการใช้ยาเสพติดใน
ระดับมากที่สุด คือ สื่อมวลชน การศึกษาระดับความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับมากทีส่ ุด คือ การมีส่วนร่วมออกแบบ
โปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของนักเรียน ช่วยลดปั ญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสีย่ งได้ โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เคย
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และเคยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ต่อพฤติกรรมจูงใจในการใช้ ยาเสพติด พบว่าทัง้ 7 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยเกีย่ วกับ
ตัวเอง, ครอบครัว, เพื่อน, โรงเรียน, ชุมชน, เศรษฐกิจ และสือ่ มวลชน ซึง่ ปั จจัยเสีย่ งทีม่ อี ทิ ธิพลต่อกลุ่มทีไ่ ม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า
กลุ่มที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม (p < 0.05) โดยปั จจัยที่มีระดับความเสี่ยงต่ อกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือ ปั จจัยเกี่ยวกับ
สือ่ มวลชน
สรุปผลและข้อเสนอแนะ/ Conclusion and Recommendations
ผลการศึกษานี้ สามารถนาไปใช้ในการปรับกิจกรรมการป้ องกันยาเสพติด หรือกาหนดแนวทางการให้ความรูท้ จ่ี ะเสริมสร้าง
ให้เด็กและเยาวชนมีการความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดมากขึน้ โดยจะเป็ นการป้ องกันไม่ไปยุ่งเกีย่ วกับยาเสพติดโดยอาจจะไม่ต้อง
มีจานวนของกิจกรรมที่มาก สาหรับข้อเสนอแนะของการศึกษานี้ ควรขยายการศึกษาเรื่องของกิจกรรมการป้ องกันยาเสพติดนอก
หลักสูตรไปถึงกลุ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และเปรียบเทียบในประเภทสามัญ และสายอาชีพ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลความคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การออกกาลังกายของผูป้ ่ วยปอดอุดกัน้ เรือ้ รังระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ่ วย
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังจานวน 60 คนโดยการสุม่ คัดเลือกและแบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 30 คนกลุ่มทดลองได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกทักษะ การเสริมสร้างการรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์ผ่านตัวแบบ ได้รบั การโทรศัพท์ตดิ ตามและเยีย่ มบ้าน
พร้อมทัง้ การซักถามแลกเปลี่ย นความคิดเห็น ระหว่างกัน ดาเนินการทดลอง 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล
ประกอบด้ว ยแบบบันทึก ข้อ มูลทัว่ ไป แบบบัน ทึก ข้อ มูลด้า นสุขภาพ แบบสอบถามความคาดหวังในผลลัพ ธ์ และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยมีค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.67และมีค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคเท่
ากับ 0.83
์
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตทิ ดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังกลุ่มทีไ่ ด้รบั โปรแกรมส่งเสริมความคาดหวังในผลลัพธ์ในการออกกาลังกายหลังการ
ทดลองมีคะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์สงู กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (t = -2.520, p < 0.05) และเมื่อ
เปรียบเทียบหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทีไ่ ด้รบั โปรแกรมมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (t = -3.020, p < 0.05) สรุปได้ว่าโปรแกรมนี้สามารถทาให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกายของ
ผูป้ ่ วยปอดอุดกัน้ เรือ้ รังไปในทางทีด่ ขี น้ึ ซึง่ ส่งผลให้ผปู้ ่ วยปอดอุดกัน้ เรือ้ รังสามารถลดภาวะอาการหอบเหนื่อยได้ รวมทัง้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ่ วยปอดอุดกัน้ เรือ้ รังรายอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกันได้
คาสาคัญ
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ความคาดหวังในผลลัพธ์ พฤติกรรมการออกกาลังกาย
แหล่งทุน
ทุนอุดหนุนโครงการวิจยั สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สัญญาเลขที่ 17/2559)
EC no.
หนังสืออนุมตั จิ ริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 089/2559 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559
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บทนา
โรคปอดอุดกัน้ เรื้อรังเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่สาคัญปั ญหาหนึ่งในระบบสาธารณสุขทัวโลก
่
ปั จจุบนั ถือเป็ นสาเหตุการเสียชีวติ
อันดับที่ 4 ของโลกจากโรคเรือ้ รังทัง้ หมด (GOLD, 2017) จากสถิตพิ บว่ามีอตั ราตายต่อประชากรแสนคนทัง้ ประเทศไทย 7.7 และ 9.8
ในปี พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2558 ตามลาดับ และมีอตั ราป่ วย(สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2559) 89.61 ซึ่งจะพบในเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง และมีอตั ราการเจ็บป่ วยมากทีส่ ดุ ในกลุ่มอายุเท่ากับหรือมากกว่า 60 ปี ขน้ึ ไป (อมรา ทองหงษ์, กมลชนก เทพสิทธา,
ภาคภูมิ จงพิรยิ ะอนันต์และ ธนวันต์ กาบภิรมย์, 2556) โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง มักมีสาเหตุจากปั จจัยเสีย่ งร่วมหนึ่งปั จจัยหรือหลายๆ
ปั จจัยก็ได้ (สมเกียรติ โพธิสตั ย์ และคณะ, 2557) ซึง่ ปั จจัยเสีย่ งทีส่ าคัญทีเ่ ป็ นอันดับต้นๆของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังคือ การได้รบั
สารพิษจากควันบุหรีท่ าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของทัง้ ตัวผูส้ บู บุหรี่เองและผูท้ ไ่ี ม่สบู จากสถิตกิ ารบริโภคยาสูบในปี พ.ศ.2556 พบว่า
ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขน้ึ ไปมีการบริโภคยาสูบจานวน 10.77 ล้านค้น (19.94%)(ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พื่อการควบคุมยาสูบ
(ศจย.) และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2557)
เนื่องจากโรคมีแนวทางการรักษาทีม่ เี ป้ าหมายหลักเพื่อลดอาการของโรครักษาภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราการตาย การ
รักษาจึงมีหลายวิธดี ว้ ยกัน กล่าวคือ การให้ความรูเ้ รื่องโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังและการดูแลตนเอง การรักษาทางยา เป็ นต้น และนอกจาก
การการรักษาทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้ ยังมีการรักษาเสริมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงมากทีส่ ดุ นันคื
่ อการออกกาลังกายฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด
(exercise rehabilitation) เพื่อลดภาวะหายใจหอบเหนื่อยและเพิม่ ความทนทานในการออกกาลัง การรักษาผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ไม่ได้ขน้ึ อยู่เพียงแต่การรักษาทางกายภาพของโรคเท่านัน้ แต่ยงั เกี่ยวข้องถึงการพัฒนาความสามารถของแต่ละบุคคลในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพเมื่อมีภาวะเจ็บป่ วย (Dudley, Glaser, Jorgenson, & Logan, 1980)
การออกกาลังกายทีเ่ หมาะสมและค่อยเป็ นค่อยไปตามระยะของโรคและความสามารถของผูป้ ่ วยจึงเป็ นแนวทางการรักษาทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้สมรรถภาพปอดของผูป้ ่ วยดีขน้ึ บรรเทาอาการหายใจหอบเหนื่อย โดยการออกกาลังกายจะต้องออกกาลัง
กายทัง้ กล้ามเนื้อส่วนบนและส่วนล่าง ควรออกกาลังกายครัง้ ละ 20-30 นาที 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์เป็ นอย่างน้อย แต่จากการศึกษาทีผ่ ่าน
มาพบว่าผูป้ ่ วยปอดอุดกัน้ เรือ้ รังมีความสามารถในการออกกาลังกายลดลง (พรรณิกา สืบสุข, 2554; GOLD, 2017) แต่ทงั ้ นี้การสร้าง
ความคาดหวังในผลลัพธ์ในการออกกาลังกายของผูป้ ่ วยให้สามารถมองเห็นประโยชน์ของการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องจึงเป็ นเรื่องที่
ท้าทาย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาการออกกาลังกายเพื่อบรรเทาอาการของโรคโดยการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมี
ความคาดหวังในผลลัพธ์ว่าการออกกาลังกายสามารถช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ท่จี ะเกิดขึ้นจากโรค แ ละสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสูพ่ ฤติกรรมทีด่ ไี ด้
ความคาดหวังในผลลัพธ์เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง ซึ่งแนวคิดทฤษฎีน้ีเป็ น
แนวทางทีด่ ที ส่ี ามารถประยุกต์ใช้เพื่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังได้ ความคาดหวังในผลลัพธ์ (Outcomeexpectancy) ในการออกกาลังกาย ผูป้ ่ วยมีความเชื่อทีจ่ ะประมาณค่าถึงพฤติกรรมทีต่ นได้ปฏิบตั นิ นั ้ ว่าจะนาไปสูผ่ ลลัพธ์ของการกระทา
ทีต่ นเองคาดหวังไว้ (Bandura, 1977) จนนาไปสูก่ ารมีพฤติกรรมการออกกาลังกายเพื่อลดปั ญหาของโรคได้อย่างยังยื
่ น
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็ นโรงพยาบาลชุมชนทีใ่ ห้บริการด้านทุตยิ ภูมขิ นาด 30 เตียง ไม่มแี พทย์
เฉพาะทาง ในปี พ.ศ.2557 มีผปู้ ่ วยปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ทีเ่ ข้ามารับบริการในคลินิก Easy Asthma & COPD จานวน 180 คน มีอตั ราการ
กลับมานอนโรงพยาบาลซ้าภายใน 28 วัน ร้อยละ 12.77 คิดเป็ นค่ารักษาพยาบาลทัง้ หมด 866,547 บาท และในปี พ.ศ.2558 มีจานวน
190 คน และมีอตั ราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้าภายใน 28 วัน ร้อยละ 23.16 คิดเป็ นค่ารักษาพยาบาลทัง้ หมด 770,926 บาทจะ
เห็นได้ว่ามีอตั ราการกลับมานอนโรพยาบาลซ้าภายใน 28 วันที่มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ทาให้ต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายสุขภาพ
โดยรวมเป็ นจานวนมาก
จากการศึกษาข้อมูลปั ญหาผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรังในคลินิก Easy Asthma & COPD ที่ผ่านมาพบว่ากิจกรรมทีส่ ่งเสริม
สุขภาพของผูป้ ่ วยมีเพียงการให้ความรูเ้ กีย่ วกับสาเหตุการเกิดโรค วิธกี ารดูแลตนเองเบือ้ งต้น การสอนใช้ยาพ่นขยายหลอดลม ซึง่ ยัง
ไม่สามารถสร้างความคาดหวังในผลลัพธ์จากการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ ่ วยทีจ่ ะกลับไปดูแลตนเองทีบ่ า้ นได้
ดังนัน้ ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังควรได้รบั การส่งเสริมการรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการออก
กาลังกาย ทาให้มสี ุขภาพทีด่ ขี น้ึ หากผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรังรับรูผ้ ลของการปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี มีแนวโน้มสูงที่
ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังจะปฏิบตั พิ ฤติกรรมนัน้ ๆและประสบความสาเร็จในทีส่ ดุ
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วิ ธีการวิจยั
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบ 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลัง (Two – group pretest –
posttest designs)ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีม่ รี ะดับความรุนแรง
ของโรคทีร่ ะดับ 2 ขึน้ ไป อายุตงั ้ แต่ 40 ปี ขน้ึ ไป และไม่มคี วามผิดปกติของระบบต่างๆ ทีเ่ ป็ นข้อจากัดหรือข้อห้ามในการออกกาลังกาย
กาหนดค่าอานาจในการทดสอบขนาดกลุ่มตัวอย่างคานวณจากค่าอิทธิพล (effect size) จากสูตรของกลาส (Glass, 1976 อ้างถึงใน
อรุณ จิรวัฒน์กุล, 2556) คานวณหาค่าอิทธิพลได้ขนาด 1.06 นาค่ามาเปิ ดตารางของค่าเฉลีย่ 2 กลุ่ม ที่ α 0.05 Power .80 (Cohen,
1992)ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 25 คน แต่ การศึกษาในสถานการณ์จริงอาจมีการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างในระหว่างการทดลอง
จึงต้องมีการปรับเพิม่ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 20% เป็ น 30 คน ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 30 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั แบ่งเครื่องมือออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้ 1.เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบบันทึกและแบบสอบถามที่
ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั แบ่งเป็ น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทัวไป
่ ส่วนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูล
สุขภาพ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความรูเ้ กีย่ วโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับความคาดหวังในผลลัพธ์ในการออก
กาลังกาย และส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการออกกาลังกาย 2.เครื่องมือในการทดลอง โปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อ
เพิม่ สมรรถภาพปอด ประกอบด้วย การให้ความรู้เกีย่ วกับโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังและการออกกาลังกายทีเ่ หมาะสมกับวัยสูงอายุ การ
ถ่ายทอดประสบการณ์การออกกาลังกายเพื่อเพิม่ สมรรถภาพปอดโดยบุคคลตัวแบบด้วยการปฏิบตั ิการออกกาลังกาย ด้วยการเดิน
ร่วมกับการออกกาลังกายกล้ามเนื้อทรวงอกด้วยตนเอง พร้อมทัง้ พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นถึงผลทีไ่ ด้รบั จากการออกกาลังกายกับ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้ระบายความวิตกกังวลและปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการออกกาลังกาย มี ค่า
ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.67และมีค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคเท่
ากับ 0.83โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
์
ระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการให้ตอบแบบบันทึกข้อมูลทัวไปแบบบั
่
นทึกข้อมูลสุขภาพแบบสอบ
ถามความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังในผลลัพธ์ในการออกกาลังกาย และแบบสอบถาม
เกีย่ วกับพฤติกรรมในการออกกาลังกายก่อนและหลังการทดลอง
ระยะดาเนินการ
สัปดาห์ท่ี 1 สร้างสัมพันธภาพและความคุน้ เคย พร้อมทัง้ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังและการออกกาลังกายที่
เหมาะสมกับวัยสูงอายุและเหมาะสมกับโรคเป็ นเวลา 1 ชัวโมงโดยผู
่
ว้ จิ ยั พร้อมทัง้ นาเสนอบุคคลตัวแบบและเปิ ดโอกาสให้มกี าร
พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับการออกกาลังกายด้วยการเดินร่วมกับการออกกาลังกายกล้ามเนื้อทรวงอกด้วยตนเองเป็ น
เวลา 1 ชัวโมง
่
สัปดาห์ท่ี 3-4 ให้ผู้เข้าร่วมวิจยั ฝึ กปฏิบตั ิพฤติกรรมการออกกาลังกายด้วยการเดินร่วมกับการออกกาลังกายกล้ามเนื้อ
ทรวงอกด้วยตนเองทีบ่ า้ น โดยผูว้ จิ ยั จะโทรติดต่อสอบถามกับผูเ้ ข้าร่วมวิจยั หรือญาติพร้อมทัง้ สอบถามถึงปั ญหาอุปสรรคในการ
ออกกาลังกายและอาการทีเ่ กิดขึน้ ในขณะออกกาลังกายทีบ่ า้ น
สัปดาห์ท่ี 5-7 ผูว้ จิ ยั ลงติดตามเยีย่ มบ้านผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุกรายเพื่อติดตามการออกกาลังกาย และสอบถามถึงปั ญหาและ
อาการทีเ่ กิดขึน้ ขณะออกกาลังกายทีบ่ า้ นพร้อมทัง้ หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
สัปดาห์ท่ี 8 ผูว้ จิ ยั นัดหมายให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั มาพบกัน เพื่อมาทบทวนการออกกาลังกายและมาแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ระหว่างกัน พร้อมทัง้ พูดกระตุน้ เพื่อให้เกิดการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์
สถิตเิ ชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สถิตเิ ชิงหนุมาน โดยสถิตIิ ndependent T-test และ Paired T-test
การพิ ทกั ษ์สิทธิ กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาในครัง้ นี้ได้รบั การรับรองจากอนุกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 089/2559 ลง
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้รบั คาอธิบายจากผูว้ จิ ยั ถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธกี ารวิจยั อันตราย หรืออาการทีอ่ าจ
กลุ่มโรคเรือ้ งรัง
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เกิดขึน้ ในการวิจยั รวมทัง้ ประโยชน์ท่จี ะเกิดขึน้ จากการวิจยั ผู้เข้าร่วมการวิจ ั ยมีสทิ ธิที์ จ่ ะตัดสินใจเข้าร่วมและบอกเลิกการเข้าร่วม
เมื่อใดก็ได้ และการเข้าร่วมโครงการวิจยั โดยสมัครใจและการบอกเลิกการเข้าร่วมวิจยั นี้ ไม่มผี ลต่อการรักษาทีผ่ เู้ ข้าร่วมวิจยั ได้รบั ต่อไป
ผลการวิ จยั
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมการศึกษามีจานวน 60 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่ม
ควบคุม 30 คน ซึง่ พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 66.7 อายุเฉลีย่ 68 ปี ( SD 10.04) มีอายุ 70 ปี ขน้ึ ไป ร้อยละ 40 มี
ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ทว้ ม/โรคอ้วนระดับ1 ร้อยละ 33.3 เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 63.3 สู บมาเป็ นเวลามากกว่า 21 ปี รอ้ ยละ 36.7ส่วน
กลุ่มควบคุมพบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 80 อายุเฉลีย่ 71 ปี (SD 12.09) มีอายุ 70 ปี ขน้ึ ไป ร้อยละ 56.7 มีดชั นีมวลกายอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ร้อยละ 30 เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 80 และสูบมาเป็ นเวลามากกว่า 21 ปี ร้อยละ 63.3
2.การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกกาลังกายและพฤติกรรมการออกกาลังกาย ก่อนและหลัง
การทดลอง ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่ คะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกกาลังกาย
เพิม่ ขึน้ ภายหลังการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t = -2.520, p < .05และ
t = -5.172, p < .05) ส่วนกลุ่มควบคุมไม่
แตกต่างกัน(ตารางที่ 1)
3. การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกกาลังกายและพฤติกรรมการออกกาลังกายระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลอง พบว่าค่าเฉลีย่ คะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกกาลังกายและพฤติกรรม
การออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่มก่อนการทดลอง มีค่าเฉลีย่ คะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกกาลังกายไม่
แตกต่างกัน ส่วนภายหลังการทดลอง พบว่า มีค่าเฉลีย่ คะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกกาลังกายและพฤติกรรมการออก
ก าลัง กายของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทัง้ สองกลุ่ ม แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (t = -3.020, p < .05และ t = -4.520, p < .05)
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1ผลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกกาลังกายก่อนและหลังการทดลอง ภายในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม

ผลการศึกษา

ก่อนการทดลอง
n = 30
S.D.

1.คาดหวังใน
ผลลัพธ์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
2.พฤติกรรม
การออกกาลังกาย
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

หลังการทดลอง
n = 30

ระดับ

S.D.

t

df

p-value

ระดับ

12.60 2.061 ปานกลาง
12.23 2.029 ปานกลาง

14.03 2.977
สูง
12.07 1.964 ปานกลาง

-2.520
0.358

29
29

0.017*
0.723

15.93 2.463
16.33 2.869

21.1 5.013
16.33 2.869

-5.172
0.129

29
29

0.001*
0.898

ต่า
ต่า

สูง
ต่า

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี p - value< 0.05

กลุ่มโรคเรือ้ งรัง
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ตารางที่ 2ผลเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกกาลังกายและพฤติกรรมการออกกาลังกาย ก่อนและ
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ผลการศึกษา
ก่อนการทดลอง
1.คาดหวังในผลลัพธ์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
2.พฤติกรรมการออกกาลังกาย
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง
1.คาดหวังในผลลัพธ์
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
2.พฤติกรรมการออกกาลังกาย
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

n

S.D.

t

df

p-value

30
30

12.60
12.23

2.061
2.029

-0.694

58

0.490

30
30

15.93
16.33

2.463
2.869

0.579

58

0.565

30
30

14.03
12.07

2.977
1.964

-3.020

58

0.004*

30
30

21.10
16.33

5.013
2.869

-4.520

58

0.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี p - value< 0.05

อภิ ปรายผล
จากการศึกษาในครัง้ นี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง 60 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 73.3 สอดคล้องกับ
ข้อมูลสถิตแิ ละงานวิจยั ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ทพ่ี บว่า ผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังมักเกิดในเพศชายมากกว่าเพศหญิง (Arora, P. et al.,
2014) เนื่องจากเพศชายมีพฤติกรรมการสูบบุหรีม่ ากกว่าเพศหญิง(ศรัณญา เบญจกุล,มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิชและ
ดุสติ สุจริ ารัตน์, 2557)
ค่าเฉลีย่ คะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกกาลังกายของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p <
.05) การเพิม่ ขึน้ ของค่าเฉลีย่ คะแนนความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกกาลังกายในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง อาจเนื่องมาจากที่
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกัน้ เรื้อรังได้รบั โปรแกรมส่งเสริมความคาดหวังในผลลัพธ์ของการออกกาลังกายที่ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ เป็ นระยะเวลา 8
สัปดาห์ ประกอบด้วยการนาเสนอตัวแบบผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีป่ ระสบความสาเร็จในการออกกาลังกาย การฝึ กปฏิบตั กิ ารออก
กาลังกาย โดยมีการเปิ ดโอกาสให้พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับตัวแบบ การพูดระบาย
ซักถามเกีย่ วกับอุปสรรคและอาการทีเ่ กิดขึน้ ของแต่ละบุคคลในการฝึ กออกกาลังกายทีผ่ ่านมาโดยผูว้ จิ ยั โทรสอบถามและลงติดตาม
เยีย่ มบ้านเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมถึงการพูดให้กาลังใจเพื่อเสริมแรงในการปฏิบตั ิ พฤติกรรมนัน้ ๆ จึงทาให้ผปู้ ่ วยโรคปอดอุด
กัน้ เรื้อรังเกิดความมันใจในการออกก
่
าลังกายมากยิง่ ขึน้ เมื่อเจอปั ญหาอุปสรรคต่างๆระหว่างออกกาลังกาย ซึ่งนาไปสู่การปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอสอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร และคณะ ซึง่ ศึ กษาผลของ
โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุ นทางสังคมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้ องกันโรคหอบหืด โดยใช้การ
บรรยาย สือ่ วีดที ศั น์ การฝึกปฏิบตั ิ การนาเสนอตัวแบบ การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การติดตามเยีย่ มบ้าน และการให้คาปรึกษาผ่าน
ทางโทรศัพท์ พบว่าการรับรู้ความคาดหวังในผลลัพธ์และพฤติกรรมการป้ องกันโรคเพิม่ ขึน้ มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
กลุ่มโรคเรือ้ งรัง
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ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (ณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร, วีระศักดิ ์ สืบเสาะและดนัย ธีวนั ดา, 2556) และสอดคล้องกับการศึกษาของอันวาร์ เบ็ญอิส
มาแอล และคณะ ซึง่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผูป้ ่ วยตามแนวทางเวชปฏิบตั ติ ่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง : กรณีศกึ ษา โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปั ตตานี กลยุทธ์ทใ่ี ช้ประกอบด้ว ย การบรรยาย การ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ การชมสื่อวีดที ศั น์ และการติดตามเยีย่ มบ้าน พบว่าคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในขณะทีค่ ะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (อันวาร์ เบ็ญอิสมาแอล, กรรณิกา เรื่องเดช, อภิรดี แซ่ลมิ่ และไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ,
2557)
ผลการศึกษาในครัง้ นี้สนับสนุ นการส่งเสริมการรับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์ของแบนดูรา ทาให้ผปู้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังมีการ
รับรูค้ วามคาดหวังในผลลัพธ์เพิม่ ขึน้ และมีแนวโน้มทีผ่ ปู้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังจะปฏิบตั พิ ฤติกรรมการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ ซึง่ ทาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่ผปู้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาโปรแกรมตามแนวคิดทฤษฎีการรับรูค้ วามสามารถตนเองต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยมี
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บทคัดย่อ
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (Quasi – experimental research design) เพื่อศึกษาความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตในผูท้ ่ี
มีร ะดับ ความดัน โลหิตสูง ที่อ าศัยอยู่ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยสยาม ที่ไ ด้ร ับ การฝึ ก สมาธิบาบัด แบบ SKT เทคนิ ค ที่ 1 (SKT 1)
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตซิสโตลิคและไดแอสโตลิคระหว่างก่อนฝึกกับหลังฝึกโดยติดตามวัด 6 ครัง้ คือ หลังฝึกทันที หลังฝึก
วันที่ 3, 7, 14, 21 และ 28 รวม 4 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ได้แก่ ผูท้ ม่ี รี ะดับความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด คือ ผูท้ ม่ี รี ะดับความดันโลหิตซิสโตลิค ≥ 130 มิลลิเมตรปรอท หรือไดแอสโตลิค ≥ 85 มิลลิเมตรปรอท ค่าใดค่าหนึ่งหรือทัง้
สองค่า ไม่ว่าจะเคยได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่กต็ าม จานวน 38 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
Repeated measure One-way ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตซิสโตลิค ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนฝึ กเท่ากับ 143.9 มิลลิเมตรปรอท หลังฝึ กวันที่ 28
เท่ากับ 119.1 มิลลิเมตรปรอท และค่าเฉลีย่ ความดันไดแอสโตลิค ก่อนฝึ กเท่ากับ 82.3 มิลลิเมตรปรอท หลังฝึ กวันที่ 28 เท่ากับ 70.3
มิลลิเมตรปรอท และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตซิสโตลิคและไดแอสโตลิคระหว่างก่อนฝึ ก กับหลังฝึ ก 6 ครัง้ พบว่าลดลง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.001 (ซิสโตลิค F = 51.72, df = 3.83 และไดแอสโตลิค F = 13.11, df = 6) เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตเป็ นรายคู่โดยวิธี Bonferroni ระหว่างหลังฝึกแต่ละครัง้ รวม 6 ครัง้ เปรียบเทียบกับก่อนฝึ ก พบว่าค่าเฉลีย่ หลัง
ฝึกทัง้ 6 ครัง้ ลดลงจากก่อนฝึกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ุกคู่ ทัง้ ความดันโลหิตซิสโตลิคและไดแอสโตลิค จากผลการวิจยั นี้จงึ เสนอแนะ
ให้บุคลากรทางสุขภาพนาสมาธิบาบัดแบบ SKT 1 ไปใช้ในการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู งเพื่อควบคุมระดับความดัน
โลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยสามารถนาไปใช้ในการดูแลแบบผสมผสานร่วมกับการดูแลระบบการแพทย์ปัจจุบนั แก่ผปู้ ่ วยโรคความ
ดันโลหิตสูงได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ
ความดันโลหิตสูง, สมาธิบาบัดแบบ SKT 1
แหล่งทุน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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Abstract
This quasi – experimental research aimed to compare mean of blood pressure among hypertensions in nearby
communities of Siam University who practiced SKT 1 Meditation. The comparison between before and after practice 6 times:
instantly, after day 3, 7, 14, 21, and 28 total up 4 weeks. The data were collected from 38 hypertensions that had systolic
blood pressure ≥ 130 mmHg or diastolic blood pressure ≥ 85 mmHg. The data were analyzed by Repeated Measure OneWay ANOVA.
The results revealed: Mean of systolic blood pressure before and after practice were 143. 9 and 119. 1 mmHg
respectively. Mean of diastolic blood pressure before and after practice were 82. 3 and 70. 3 mmHg respectively. The
comparisons of both systolic and diastolic blood pressure between before and after practice 6 times were decreasing at level
of significant 0.001 (systolic: F = 51.72, df = 3.83, and diastolic: F = 13.11, df = 6). The pairwise comparisons by Bonferroni
method between after practice 6 times and before practice showed that mean of blood pressure were significant decreasing
both systolic and diastolic. In conclusion, the findings indicate that health care providers should apply the SKT 1 meditation
for controlling of blood pressure in hypertensions and integrating into conventional medicine.
Keywords
Hypertension, SKT 1 Meditation for Healing
Source of funding
Faculty of Nursing, Siam University
บทนา
องค์การอนามัยโลกระบุว่าทัวโลกมี
่
ผทู้ ม่ี คี วามดันโลหิตสูงเกือบหนึ่งพันล้านคน ซึง่ สองในสามอยู่ในประเทศกาลังพัฒนา โดย
พบว่าในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยนัน้ คนวัยผูใ้ หญ่มหี นึ่งในสามคนทีม่ ภี าวะความดันโลหิตสูง และเป็ นสาเหตุหนึ่ง
ทีส่ าคัญของการตายก่อนวัยอันควร (WHO, 2013 อ้างใน ธาริณี พังจุนันท์ และนิตยา พันธุเวชย์, 2558) จากรายงานสถานการณ์โรค
ความดันโลหิตสูงในประเทศไทย สานัก นโยบายและยุ ทธศาสตร์ สานัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข พบว่ า ในปี พ.ศ. 2556 มี
ผูเ้ สียชีวติ จากสาเหตุความดันโลหิตสูงจานวน 5,165 คน ซึง่ สูงกว่าปี 2555 ทีม่ จี านวน 3,684 คน สถานการณ์ป่วยและเข้ารับการรักษา
ในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขด้ว ยโรคความดัน โลหิตสูงมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น อย่า งต่ อ เนื่อ งในทุกภาคของประเทศ เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2546 กับ 2556 พบว่าอัตราผูป้ ่ วยในต่อประชากรแสนคนด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิม่ จาก 389.80 เป็ น
1,621.72 ถือว่ามีอตั ราเพิม่ ขึน้ กว่า 4 เท่า (สถิตสิ าธารณสุข สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556 อ้างใน ธาริณี พังจุนนั ท์ และนิตยา
พันธุเวชย์, 2558) โรคความดันโลหิตสูงเป็ นปั จจัยเสี่ยงซึ่งนาไปสู่การเสียชีวิตและทุพพลภาพ มี โอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
มากกว่าคนปกติ 3 เท่า และมีโอกาสเกิดโรคหัวใจวายเพิม่ ขึน้ 6 เท่า นอกจากนี้ยงั พบว่าผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงมีความเสีย่ งต่อการ
เป็ นอัมพฤกษ์อมั พาตได้มากกว่าคนปกติ 7 เท่า (สานักโรคไม่ตดิ ต่ อ, 2550 อ้างใน อัมพร วรภมร, 2554) หากไม่ได้รบั การรักษาและ
ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่เกณฑ์ปกติอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายตามมา ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไต
โรคความดันโลหิตสูงจึงเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่สาคัญทีต่ ้องได้รบั การแก้ไขอย่างทันท่วงที เพราะหากเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วอาจ
ส่งผลให้เกิดความพิการทางร่างกายและปั ญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปั ญหาทางด้านครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ เป็ นต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาเทคนิคทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการควบคุมระดับความดันโลหิต โดยใช้สมาธิบาบัดแบบ
SKT 1 ในผู้ท่มี รี ะดับความดันโลหิตสูง เนื่องจากเป็ นเทคนิคทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ง่าย ไม่ต้องใช้วสั ดุอุปกรณ์ใดๆ ไม่มคี ่าใช้จ่าย ไม่ขดั ต่อแบบ
แผนการดารงชีวติ ของคนในชุมชน ผู้ฝึกสามารถฝึ กได้ทบ่ี า้ นของตนเอง โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 15 - 20 นาทีต่อครัง้ จึงเป็ นวิธที ่ี
สะดวกและเหมาะสมที่จะใช้ส่งเสริมการควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพื่อป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนอันตราย
ซึง่ จะส่งผลถึงคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยและครอบครัวในระยะยาว
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความดันโลหิตในผูท้ ม่ี รี ะดับความดันโลหิตสูงทีไ่ ด้รบั การฝึกสมาธิบาบัดแบบ SKT 1
ในระยะก่อนและหลังการทดลอง
นิ ยามศัพท์
ผูท้ ม่ี รี ะดับความดันโลหิตสูง หมายถึง ผูท้ ม่ี รี ะดับความดันซิสโตลิค ≥ 130 มิลลิเมตรปรอท หรือความดันไดแอสโตลิค ≥85
มิลลิเมตรปรอท ค่าใดค่าหนึ่งหรือทัง้ สองค่า ไม่ว่าจะเคยได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่กต็ าม
สมาธิบาบัดแบบ SKT 1 หมายถึง การฝึกปฏิบตั สิ มาธิเพื่อสร้างสมดุลในร่างกาย การกาหนดจิต การรับรู้ และการเคลื่อนไหว
โดยอาศัยลมหายใจเข้าและออกเป็ นตัวขับเคลื่อน ซึ่งเป็ นเทคนิคที่ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
ผูพ้ ฒ
ั นาขึน้ สาหรับเทคนิคที่ 1 เป็ นการปฏิบตั สิ มาธิดว้ ยการนัง่ หรือนอนหายใจเพื่อการผ่อนคลาย โดยหายใจเข้าช้าๆ ลึกๆ ทางจมูก
กลัน้ หายใจชัวขณะ
่
แล้วหายใจออกยาวๆ ช้าๆ ทางปาก ติดต่อกัน 30 – 40 รอบลมหายใจ ใช้ระยะเวลา 15 - 20 นาที
วิ ธีการวิจยั
รู ป แบบงานวิ จ ัย เป็ นการวิ จ ั ย แบบกึ่ ง ทดลอง (Quasi – experimental research design) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ่ ม เดี ย ว
เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง แบบวัดซ้ารวม 7 ครัง้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษา คือ ผูท้ ม่ี ภี าวะความดันโลหิตสูงทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
สยาม ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา คานวณด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป G*Power กาหนดระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% ผลการ
คานวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 35 คน และเพื่อป้ องกันการสูญหายระหว่างการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงบวกเพิม่ 10% รวม
เป็ นกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 38 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ตามเกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า
1. เป็ นผูท้ ม่ี รี ะดับความดันโลหิตสูง คือ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การวัดความดันโลหิตหลังจากนังพั
่ กอย่างน้อย 15 นาที แล้วพบว่า
มีค่าความดันซิสโตลิค ≥ 130 มิลลิเมตรปรอท หรือไดแอสโตลิค ≥ 85 มิลลิเมตรปรอท ค่าใดค่าหนึ่งหรือทัง้ สองค่า ไม่ว่าจะเคยได้รบั
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่กต็ าม
2. สามารถสือ่ สารด้วยภาษาไทยได้
3. สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจยั ภายหลังได้รบั การบอกกล่าวอย่างชัดเจน
เกณฑ์การคัดออก
1. ผูท้ ม่ี คี วามดันโลหิตสูงทีม่ คี วามบกพร่องทางการรับรู้ ไม่สามารถสือ่ สารด้วยภาษาไทย หรือมีปัญหาสุขภาพจิต
2. ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจยั
การพิ ทกั ษ์สิทธิ ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเริม่ โครงการผูว้ จิ ยั ได้ชแ้ี จงให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ วิธกี าร และขัน้ ตอน
ในการวิจยั ทัง้ หมด พร้อมทัง้ แจ้งให้ทราบว่าการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจยั ครัง้ นี้จะไม่มผี ลใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง คาตอบ
หรือข้อมูลทุกอย่างจะถือเป็ นความลับและนามาใช้ตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี้เท่านัน้ เมื่อกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
และเซ็นใบยินยอมเข้าร่วมโครงการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้วผู้วจิ ยั จึงเริม่ ดาเนินการวิจยั และในระหว่างดาเนินการวิจยั หากกลุ่ม
ตัวอย่างต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือต้องการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อผูว้ จิ ยั ได้ทุกเวลา
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. แบบบันทึกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง รอบเอว BMI สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และ โรคประจาตัว
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกระดับความดันโลหิตทีไ่ ด้จากการวัด โดยวัดก่อนเริม่ การทดลอง 1 ครัง้ และหลังการทดลอง 6 ครัง้
กลุ่มโรคเรือ้ งรัง
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2. เครื่องวัดความดันโลหิต (Sphygmomanometer) และหูฟัง (Stethoscope) ที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อถือจากแผนก
สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี
3. สื่อประกอบการฝึ กทาสมาธิบาบัดแบบ SKT ของ รศ.ดร สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ได้แก่ แผ่นพับ และแผ่นซีดี
(VDO clip) โดยจะแจกให้กลุ่มตัวอย่างไว้ดเู พื่อทบทวนด้วยตนเองภายหลังการสอน
การดาเนิ นการวิ จยั และเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ ดังนี้
1. ก่อนการทดลอง ผู้วจิ ยั ไปพบกลุ่มตัวอย่างที่บ้านเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลทัวไป
่ ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง
ดัชนีมวลกาย (BMI) สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ โรคประจาตัว และวัดระดับความดันโลหิต (pre) เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐาน
2. สอนและสาธิตการปฏิบตั สิ มาธิบาบัดแบบ SKT 1 จานวน 30 รอบลมหายใจ ใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาที แล้วให้กลุ่ม
ตัวอย่างสาธิตย้อนกลับจนมันใจว่
่ าปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง หลังจากนัน้ เปิ ดโอกาสให้ซกั ถาม พร้อมทัง้ อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าหลังจาก
นี้ให้ฝึกปฏิบตั ติ ่อเนื่องทุกวันในเวลาใดก็ได้ทส่ี ะดวก วันละ 1 ครัง้ โดยผูว้ จิ ยั จะติดตามเยีย่ มเพื่อประเมินระดับความดันโลหิตเป็ นเวลา
4 สัปดาห์ รวม 6 ครัง้ (post 1 - 6) โดยนัดหมายวันเวลาล่วงหน้า
3. หลังการสอน ให้กลุ่มตัวอย่างฝึกปฏิบตั ิ SKT 1 ด้วยตนเองทีบ่ า้ นทุกวัน วันละ 1 ครัง้ (30 รอบลมหายใจ)
4. ผูว้ จิ ยั ติดตามวัดความดันโลหิตเพื่อประเมินผลหลังการฝึก 6 ครัง้ (ทาการวัดในช่วงเวลาเดียวกันของวันทุกครัง้ โดยใช้ผวู้ ดั
คนเดิม และอุปกรณ์การวัดความดันโลหิตชุดเดิมในการวัดทุกครัง้ ) ดังนี้
post 1 = ระดับความดันโลหิตหลังฝึกสมาธิบาบัด SKT 1 ทันที
post 2 = ระดับความดันโลหิตหลังฝึกสมาธิบาบัด SKT 1 วันที่ 3
post 3 = ระดับความดันโลหิตหลังฝึกสมาธิบาบัด SKT 1 วันที่ 7
post 4 = ระดับความดันโลหิตหลังฝึกสมาธิบาบัด SKT 1 วันที่ 14
post 5 = ระดับความดันโลหิตหลังฝึกสมาธิบาบัด SKT 1 วันที่ 21
post 6 = ระดับความดันโลหิตหลังฝึกสมาธิบาบัด SKT 1 วันที่ 28
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้าของค่าความเฉลีย่ ความดันซิสโตลิคและไดแอสโตลิค ใช้สถิติ Repeated measure
One-way ANOVA
ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 73.7 มีอายุอยู่ในช่วง 69 -77 ปี มากที่สุด ร้อยละ 39.5 อายุ
เฉลีย่ เท่ากับ 66.7 ปี (SD=10.6 ปี ) ส่วนใหญ่มี BMI อยู่ในช่วง 23 ขึน้ ไป ร้อยละ 78.9 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 60.5 มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 78.9 กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ประกอบอาชีพมากทีส่ ุด ร้อยละ 47.4 กลุ่มตัวอย่างมีโรคประจาตัวอื่นๆ ได้แก่โรค
ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 55.3 โรคเบาหวาน ร้อยละ 36.8 และอื่นๆ ร้อยละ 18.4
การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตซิสโตลิคระหว่างก่อนฝึกและหลังฝึก 6 ครัง้ ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้า (Repeated measure One-way ANOVA) พบว่าการทดสอบความแปรปรวนของการวัดซ้าแต่ละครัง้ มีขนาดไม่
เท่ากัน (ไม่เป็ น Compound Symmetry) จึงอ่านผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ กี ารปรับค่า Degree of freedom ของ Greenhouse-Geisser
ซึง่ ผลการศึกษาพบว่าระดับความดันโลหิตซิสโตลิคก่อนฝึกและหลังฝึ ก 6 ครัง้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตอิ ย่างน้อย 1
คู่ (F = 51.72, df = 3.83, p < 0.001) ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความดัน ไดแอสโตลิค พบว่าการทดสอบความ
แปรปรวนของการวัดซ้าแต่ละครัง้ เป็ น Compound Symmetry การอ่านผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงใช้ค่าของ Sphericity Assumed ซึง่ ผล
การศึกษาพบว่าระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิคก่อนฝึกและหลังฝึก 6 ครัง้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตอิ ย่างน้อย 1 คู่
(F = 13.11, df = 6, p < 0.001) รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตซิสโตลิคและไดแอสโตลิค ก่อนฝึกสมาธิบาบัดแบบ SKT 1
และหลังฝึก 6 ครัง้
แหล่งความแปรปรวน
SS
ความดันซิ สโตลิ ค
ภายในกลุ่ม (Greenhouse-Geisser)
ช่วงเวลา
15000.36
ความคลาดเคลื่อน
10732.21
ความดันไดแอสโตลิ ค
ภายในกลุ่ม (Sphericity Assumed)
ช่วงเวลา
3264.15
ความคลาดเคลื่อน
9213.56

df

MS

F

p

3.83
141.86

3912.47
76.66

51.72

0.000

6
222

544.03
41.50

13.11

0.000

เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบระดับความดันซิสโตลิค ระหว่างก่อนฝึ กกับหลังฝึ ก 6 ครัง้ เป็ นรายคู่ โดยวิธี Bonferroni
พบว่าหลังการฝึกแต่ละครัง้ ค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตซิสโตลิคลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความดันซิสโตลิค ก่อนฝึกสมาธิบาบัดแบบ SKT 1 และหลังฝึก 6 ครัง้
ความดันซิ สโตลิ ค
ก่อนฝึก
หลังการฝึกทันที (post 1)
ก่อนฝึก
หลังการฝึกวันที่ 3 (post 2)
ก่อนฝึก
หลังการฝึกวันที่ 7 (post 3)
ก่อนฝึก
หลังการฝึกวันที่ 14 (post 4)
ก่อนฝึก
หลังการฝึกวันที่ 21 (post 5)
ก่อนฝึก
หลังการฝึกวันที่ 28 (post 6)

Mean
143.9
131.8
143.9
128.4
143.9
128.4
143.9
127.4
143.9
121.1
143.9
119.1

SD
2.1
2.0
2.1
1.5
2.1
1.8
2.1
1.7
2.1
1.5
2.1
1.2

Mean Difference
12.1

p
0.000

15.5

0.000

15.5

0.000

16.5

0.000

22.8

0.000

24.8

0.000

เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบระดับความดันไดแอสโตลิค ระหว่างก่อนฝึ กกับหลังฝึ ก 6 ครัง้ เป็ นรายคู่ โดยวิธี Bonferroni
พบว่าหลังการฝึกแต่ละครัง้ ค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตไดแอสโตลิคลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความดันไดแอสโตลิค ก่อนฝึกสมาธิบาบัดแบบ SKT 1 และหลังฝึก 6 ครัง้
ความดันไดแอสโตลิ ค
ก่อนฝึก
หลังการฝึกทันที (post 1)

Mean
82.3
76.6

SD
1.6
1.5

Mean Difference
5.7

p
0.017

กลุ่มโรคเรือ้ งรัง
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ความดันไดแอสโตลิ ค
ก่อนฝึก
หลังการฝึกวันที่ 3 (post 2)
ก่อนฝึก
หลังการฝึกวันที่ 7 (post 3)
ก่อนฝึก
หลังการฝึกวันที่ 14 (post 4)
ก่อนฝึก
หลังการฝึกวันที่ 21 (post 5)
ก่อนฝึก
หลังการฝึกวันที่ 28 (post 6)

Mean
82.3
75.5
82.3
74.4
82.3
74.7
82.3
72.3
82.3
70.3

SD
1.6
1.2
1.6
1.2
1.6
1.3
1.6
1.2
1.6
1.0

Mean Difference
6.8

p
0.000

7.9

0.000

7.6

0.000

10.0

0.000

12.0

0.000

อภิ ปรายผล
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาผลของการฝึกปฏิบตั สิ มาธิบาบัดแบบ SKT 1 ต่อระดับความดันโลหิตของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ภี าวะความ
ดันโลหิตสูงทีอ่ ยู่ในชุมชน ภายใต้สภาพแวดล้อมและวิถชี วี ติ ตามปกติ มิได้มกี ารเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ หรือพฤติกรรมสุขภาพอื่นๆ ซึง่
เป็ นไปตามหลักการของ SKT โดยผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความดันซิสโตลิคและไดแอสโตลิคก่อนการฝึ กและหลังฝึ ก 6
ครัง้ ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.001 โดยก่อนฝึ กค่าเฉลี่ยความดันซิสโตลิคเท่ากับ 143.9 มม.ปรอท หลังฝึ กวันที่ 28
เท่ากับ 119.1 มม.ปรอท (ลดลง 24.8 มม.ปรอท) ส่วนความดันไดแอสโตลิคก่อนฝึ ก เท่ากับ 82.3 มม.ปรอท หลังฝึ กวันที่ 28 เท่ากับ
70.3 มม.ปรอท (ลดลง 12.0 มม.ปรอท) ซึง่ เป็ นไปตามที่ สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี (2557) อธิบายว่าการทีค่ วามดันโลหิตลดลง
ในระหว่างการปฏิบตั สิ มาธิมคี วามสัมพันธ์กบั การทางานของระบบประสาทอัตโนมัติ Parasympathetic เนื่องจากการปฏิบตั สิ มาธิทาให้
Arterial baroreceptors มีความไวมากขึน้ มีผลต่อสมองบริเวณ Caudal ventral medulla ทาให้ปริมาณสารสื่อประสาท GABAergic ที่
บริเ วณ Supraoptic nucleus ของ Hypothalamus ลดลง โดยบริเ วณ Supraoptic nucleus มีห น้ า ที่ห ลัง่ สาร Arginine vasopressin
(AVP) ถ้าปริมาณ AVP ลดต่ าจะทาให้หลอดเลือดหดตัว แต่ถ้า AVP มีปริมาณมากจะทาให้หลอดเลือดขยายตัว ซึง่ ส่งผลให้ความดัน
โลหิตกลับเข้าสู่ระดับปกติ ฮอร์โมน AVP นี้จะไปกระตุ้น Baroreflex receptors ให้มคี วามไวมากขึน้ โดยทาหน้าทีค่ วบคุมการทางาน
ของระบบไหลเวียนเลือด ทาให้ความดันโลหิตเพิม่ หรือลดได้ ในระหว่างการปฏิบตั สิ มาธิพบว่าสาร AVP ในน้าเลือดมีปริมาณสูงขึน้ มาก
จึงทาให้ความดันโลหิตลดลงได้
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ สุภาพร แนวบุตร (2558) ที่ศกึ ษาผลของการปฏิบตั เิ ทคนิคสมาธิเพื่อการเยียวยา SKT 2 ต่อ
ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลวังอิทก จังหวัดพิษณุ โลก
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองปฏิบตั เิ ทคนิค SKT 2 เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รบั การ
พยาบาลตามปกติ ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มทดลอง ภายหลังการทดลองมีความดันซิสโตลิคและไดแอสโตลิคต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001) และต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
ผลการศึกษานี้ยงั สอดคล้องกับ ธิตสิ ุดา สมเวที (2553) ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลของการปฏิบตั สิ มาธิเคลื่อนไหวไทยชีก่ ง (SKT 7) ต่อ
ความดันโลหิตในผูส้ ูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองสองกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูส้ ูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุจานวน 68 รายที่มารับบริการที่คลินิกโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเวียงป่ าเป้ า จังหวัด
เชียงราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ และจับคู่ให้มคี วามคล้ายคลึงกันในด้านเพศ อายุ การศึกษา ระดับความดัน
โลหิต และกลุ่มยาควบคุมความดันโลหิต สุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละคู่เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองปฏิบตั ิ SKT 7 เป็ น
เวลา 8 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้ปฏิบตั สิ มาธิโดยวิธใี ดๆ ผลการวิจยั พบว่าหลังการฝึกกลุ่มทดลองมีความดันซิสโตลิคและไดแอส
โตลิคต่ากว่าก่อนฝึกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001) และต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประภาส จิบสมานบุญ และอุบล สุทธิเนียม (2552) ทีศ่ กึ ษาสมาธิบาบัด SKT 2
ต่อระดับความดันโลหิตและตัวบ่งชีท้ างเคมี ได้แก่ FBS, HbA1C และ Lipid profile ซึง่ เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลองแบบไม่สุ่มสองกลุ่ม วัด
กลุ่มโรคเรือ้ งรัง
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ก่อนและหลัง ในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 21 คน
และกลุ่มควบคุม (รักษาด้วยยา) 22 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้รบั การฝึกสมาธิบาบัดแบบ SKT 2 นาน 20 นาที และไปปฏิบตั ทิ บ่ี า้ นวัน
ละ 2 รอบ คือ ช่วงเช้าและเย็นทุกวัน ผูว้ จิ ยั นัดพบกลุ่มตัวอย่างทุก 4 สัปดาห์ จานวน 2 ครัง้ เพื่อวัดความดันโลหิตและเจาะเลือดตรวจ
ตัวบ่งชีท้ างเคมี ส่วนกลุ่มควบคุมได้รบั บริการตามปกติ ผลการศึกษาพบว่าหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ค่าเฉลีย่ ความดันซิสโตลิคและ
ไดแอสโตลิคของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 และค่าเฉลี่ยความดันซิสโตลิคและ
ไดแอสโตลิคของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง 4 และ 8 สัปดาห์ ลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001
การปฏิบตั ิสมาธิบาบัดแบบ SKT เทคนิคที่ 1 – 7 ทุกเทคนิคล้วนมีผลในการลดความดันโลหิตได้ แต่ เทคนิคที่สูงขึ้นจะ
สามารถเยียวยาการเจ็บป่ วยทีซ่ บั ซ้อนได้ดกี ว่า ดังนัน้ จึงพบว่างานวิจยั ทีผ่ ่านมามักใช้ SKT ทีส่ งู กว่าเทคนิคที่ 1 เพื่อการเยียวยาและ
ควบคุมโรคต่างๆ ให้ได้ผลดี ซึง่ รวมถึงโรคความดันโลหิตสูงด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบตั ิ SKT 1
เพียงเทคนิคเดียวก็สามารถลดระดับความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะมีโรคเรือ้ รังอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่กต็ าม
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิ จยั
การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความดันโลหิตซิสโตลิค และไดแอสโตลิค ก่อนฝึ กสมาธิบาบัดแบบ SKT 1 และหลัง
ฝึ ก 6 ครัง้ ในเวลา 4 สัปดาห์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างแบบวัดซ้า ใช้สถิติ Repeated measure One-way ANOVA
พบว่าค่าเฉลีย่ ของระดับความดันซิสโตลิคและไดแอสโตลิคก่อนการฝึกและระยะติดตามผลหลังฝึก 6 ครัง้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.001 (F = 51.72 และ 13.11 ตามลาดับ) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความดันโลหิตระหว่างก่อนฝึกกับหลังฝึ กวันที่
28 พบว่าความดันซิสโตลิคลดลง 24.8 มิลลิเมตรปรอท ส่วนความดันไดแอสโตลิคลดลง 12.0 มิลลิเมตรปรอท
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. ผลของการฝึ กสมาธิบาบัดแบบ SKT 1 ช่วยทาให้ความดันโลหิตลดลงทัง้ ความดันซิสโตลิคและไดแอสโตลิค จึงสามารถ
นาไปใช้ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ควบคู่ไปกับแผนการรักษาของแพทย์ เพื่อส่งเสริมการควบคุมโรคให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2. บุคลากรทางสุขภาพสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง แบบผสมผสาน
ร่วมกับการดูแลระบบการแพทย์ปัจจุบนั ทัง้ ในคลินิกและในชุมชน
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. ควรขยายระยะเวลาในการติดตามวัดผลหลังฝึกอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้เกิดความคงทนของการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกสมาธิบาบัดแบบ SKT ในเทคนิคต่างๆ ต่อระดับความดันโลหิต
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี อาจารย์พยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้คดิ ค้น
เทคนิคการปฏิบตั สิ มาธิบาบัดแบบ SKT ทีไ่ ด้ประสิทธิประสาทวิ
ชาความรู้ และอนุญาตให้ศษิ ย์นามาใช้ในการทาวิจยั ครัง้ นี้
์
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ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี วดั ความแข็งของหลอดเลือดแดงหัวใจ-ข้อเท้า และความดันโลหิ ตในผูส้ ูงอายุที่มีภาวะไขมัน
ในเลือดสูง
*รุชดา ศรีอาหมัด1 ปิ ยะพงษ์ ประเสริฐศรี2 ปรพร ศรีวรรณวิ ทย์3 ฐาปนี เริงฤทธิ์ 4
*ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,1 สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2 ภาควิชา
กายภาพบาบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,3 ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์4
Ruchada.sri@gmail.com

บทคัดย่อ
ดัชนีวดั ความแข็งของหลอดเลือดแดงหัวใจ-ข้อเท้า (CAVI) ใช้วนิ ิจฉัยโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ความดันโลหิตสูง และไขมันใน
เลือดสูงเป็ นปั จจัยเสีย่ งสาคัญที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ปั จจุบนั การศึกษาความสัมพันธ์ของ CAVI และความดันโลหิตใน
ตาแหน่งอื่นนอกจากตาแหน่ง brachial artery ยังมีน้อย ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ CAVI และความดันโลหิตที่
วัดจากตาแหน่งต่างๆ ของร่างกาย ในผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะไขมันในเลือดสูง จานวน 42 คน ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิตใน
ต าแหน่ ง ต่ า งๆ และ CAVI ผลการศึก ษาพบว่ า CAVI ซีก ขวา มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ right brachial และ right ankle systolic blood
pressure อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี P < 0.05 (r = 0.47 และ 0.15 ตามลาดับ) แต่ไม่พบความสัมพันธ์กบั right brachial และ right
ankle diastolic blood pressure และ CAVI ซีกซ้ายมีความสัมพันธ์กบั left brachial systolic blood pressure, left brachial diastolic
blood pressure และ left ankle systolic blood pressure (r = 0.60, 0.41 และ 0.51 ตามลาดับ) แต่ไม่พบความสัมพันธ์กบั left ankle
diastolic blood pressure ดังนัน้ CAVI มีความสัมพันธ์กบั systolic blood pressure ในทุกตาแหน่ ง ผลการวิจยั สามารถนาไปเป็ น
ข้อมูลเพื่อสืบค้นผูป้ ่ วยทีม่ สี ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง โดยพิจารณาจากความดันโลหิต ได้ตงั ้ แต่ระยะเริม่ แรก
คาสาคัญ
ดัชนีวดั ความแข็งของหลอดเลือดแดงหัวใจ-ข้อเท้า ความดันโลหิต ภาวะไขมันในเลือดสูง
แหล่งทุน
1. ทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภททัวไป
่ ประจาปี 2561 สานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ทุนอุดหนุนการวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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บทนา
ผูส้ งู อายุ คือ ผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปี บริบูรณ์ขน้ึ ไป (WHO) ทีม่ กั พบอุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคไขมันในเลือดสูง จากการลดลงของระดับ
กิจกรรมทางกาย และอัตราการเผาผลาญในร่างกาย (Manini et al., 2010) ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มไี ขมันสูงใน
ปริมาณมาก ร่างกายนาไปใช้ไม่หมด สะสมอยู่ในกระแสเลือด เมื่อระยะเวลานานขึน้ เกิดการตกตะกอนเกาะภายในผนังหลอดเลือด
เรียกว่า ตะกรันไขมัน (plaque) ทาให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึน้ และสูญเสียความยืดหยุ่น (compliance) เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง
(arteriosclerosis) (Quin et al., 2012) เป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) (Cecelja et al.,
2012) โดยความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงสามารถตรวจจากดัชนีวดั ความแข็งของหลอดเลือดแดงหัวใจ -ข้อเท้า (cardio-ankle
vascular index; CAVI) (Grillo et al., 2017; Miyoshi et al., 2016; Sun et al., 2013) CAVI เป็ นเครื่องมือที่นิยมใช้มาก เนื่องจากมี
ความแม่นยา และเป็ นการวัดชนิดไม่รุกราน (non-invasive) ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผปู้ ่ วย มีการศึกษาความสัมพันธ์ของ CAVI กับ
ความดันโลหิตทีว่ ดั บริเวณต้นแขนตาแหน่ง brachial artery แต่การศึกษาความสัมพันธ์ของ CAVI กับความดันโลหิตในตาแหน่งอื่นยัง
มีน้อย และการเข้าถึงเครื่องมือชนิดนี้ของคนในชุมชนเป็ นไปได้ยาก เพราะจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ทีม่ ั ก
มาด้วยอาการความผิดปกติจากผลของความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง เช่น กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ อัมพฤกษ์
อัมพาต เป็ นต้น และเนื่องด้วยภาวะหลอดเลือดแดงแข็งมักแสดงออกเมื่ออายุมากขึน้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของ
CAVI และความดันโลหิตทีว่ ดั จากตาแหน่งต่างๆ ของร่างกาย ในผูส้ งู อายุ ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้อาจช่วยสืบค้นผูป้ ่ วยทีม่ สี ภาวะหลอดเลือดแดง
แข็งได้ตงั ้ แต่ระยะเริม่ แรก โดยพิจารณาจากความดันโลหิต เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ ุนแรง
ขึน้
วิ ธีการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้เป็ นคนไทยสูงอายุทม่ี าเข้ารับบริการ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ หาดใหญ่ชวี าสุข ทัง้ เพศหญิง และ
เพศชาย อายุ ตัง้ แต่ 60 ปี ข้นึ ไป จ านวน 42 คน มีภ าวะไขมัน ในเลือดสูง โดยประกอบด้วยปั จจัยเหล่ า นี้ อ ย่า งน้ อ ย 1 อย่ า ง คือ
cholesterol > 200 mg%, HDL-C < 32 mg%, triglyceride > 150 mg% และ LDL-C > 150 mg% ไม่มีประวัติ หรือบุคคลใน
ครอบครัวเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือด (เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจล้มเหลว โรคลิน้
หัวใจผิดปกติ และโรคหลอดเลือดอักเสบ) การทางานของไตไม่ผดิ ปกติ ไม่ใช้ยาทีส่ ง่ ผลต่อการควบคุมหรือเปลีย่ นแปลงความดันโลหิต
(เช่น ยาลดความดันโลหิต และยาลดไขมันในเลือด) ไม่มสี ภาวะของความเจ็บป่ วย (เช่น เป็ นไข้ ปวดหัว มึนศีรษะ อ่อนแรง) และสมัคร
ใจในการเข้าร่วมโครงการวิจยั การวิจยั จะดาเนินการ ณ ศูนย์ส่ง เสริมสุขภาพ หาดใหญ่ชวี าสุข การวิจยั นี้ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสโครงการวิจยั REC 16-166-19-2
อาสาสมัครได้รบั การนัดหมาย 3 ครัง้ ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 อาสาสมัครได้รบั ใบชีแ้ จงการเข้าร่วมวิจ ัยและเซ็นยินยอมเข้าร่วมวิจยั จากนัน้
ได้รบั การตรวจสัญญาณชีพ (vital signs) ได้แก่ อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (resting heart rate; RHR) ด้วยเครื่อง pulse oximeter
(Masimo, United States) ตรวจความดันโลหิต (blood pressure; BP) ด้วยเครื่อง Mercury sphygmomanometer (Riester, Germany)
และได้รบั การเจาะเลือดทางหลอดเลือดดาประมาณ 4 มิลลิลติ ร (ภายหลังงดน้ า และอาหารอย่างน้อย 8 ชัวโมง)
่
เพื่อวิเคราะห์ระดับ
ไขมันในเลือด (lipid profile) ได้แก่ triglyceride, high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low density lipoprotein cholesterol
(LDL-C) และ cholesterol ครัง้ ที่ 2 อาสาสมัครได้รบั การวัดสัดส่วนของร่างกาย (anthropometry) ได้แก่ ความสูง น้ าหนักตัว แล้ว
คานวณหาค่าดัชนีมวลกาย (body mass index: BMI) โดยใช้สูตร BMI = น้ าหนักตัว[kg] / (ส่วนสูง[m])2 ได้รบั การตรวจเปอร์เซ็นต์
ไขมันในร่างกาย (% fat mass) ด้วยเครื่องวัดไขมัน (UM-076 Tanita, Japan) โดยใช้หลักการ bioelectrical impedance analysis
(BIA) และการตรวจการกระจายของไขมันในร่างกาย (body fat distribution) จากการวัดอัตราส่วนระหว่างรอบเอวต่อรอบสะโพก
(waist to hip ratio: WHR) โดยใช้สตู ร WHR = รอบเอว [in] / รอบสะโพก [in] ครัง้ ที่ 3 อาสาสมัครรับการตรวจวัด CAVI จากจุดเริม่ ต้น
ของหลอดเลือดแดงใหญ่ท่อี อกจากหัวใจ (aorta) จนถึงหลอดเลือดแดงที่ขอ้ เท้า (tibial artery) โดยเครื่อง VaSera VS-1500N แยก
ออกเป็ นซีกซ้ายและซีกขวาของร่างกาย และวัด ความดันโลหิตทัง้ หมด 4 ตาแหน่ ง คือ ต้นแขนทัง้ 2 ข้างทีเ่ ป็ นตาแหน่ งของ brachial
artery และเหนือข้อเท้าทัง้ 2 ข้างทีเ่ ป็ นตาแหน่งของ tibial artery
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Ps: ความดันโลหิต systolic
Pd: ความดันโลหิต diastolic
P: ความดันโลหิต systolic-ความดันโลหิต diastolic
PWV: ความเร็วคลื่นชีพจร
ln: ลอการิทมึ ธรรมชาติกบั ฐาน e

ภาพที่ 1 ดัชนีวดั ความแข็งตัวของหลอดเลือดแดงหัวใจ-ข้อเท้า (CAVI) (Kubota et al., 2011)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลค่าตัวแปรแสดงเป็ นค่าเฉลีย่ ± ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (mean ± SD) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับ CAVI
ด้วยสถิติ Pearson correlation analysis โดยใช้โปรแกรม SPSS Statistics กาหนดค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี P <
0.05
ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของอาสาสมั
่
ครผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะไขมันในเลือดสูงจานวน 42 คน (ตารางที่ 1) เป็ นเพศชายจานวน 9 คน (ร้อยละ
21.43) เพศหญิงจานวน 33 คน (ร้อยละ 78.57) อายุเฉลีย่ 64.31 ± 4.14 ปี มีค่าดัชนีมวลกายเฉลีย่ 24.27 ± 2.49 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร

ตารางที่ 1 ข้อมูลลักษณะทัวไปของอาสาสมั
่
คร (จานวน 42 คน)
Characteristic
Male (%)
Female (%)
Age (year)
Arterial blood pressure (mm Hg)
Height (cm)
Weight (kg)
BMI (kg/m2)
WHR
Fat mass (%)
Cholesterol (mg%)
HDL-C (mg%)

Mean ± SD
21.43
78.57
64.31 ± 4.14
124 ± 13
157.19 ± 6.99
60.12 ± 8.33
24.27 ± 2.49
0.89 ± 0.06
32.33 ± 5.13
245.77 ± 43.38
62.38 ± 15.87
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Triglyceride (mg%)
103.67 ± 42.20
LDL-C (mg%)
170.61 ± 37.30
R-CAVI
8.73 ± 0.83
L-CAVI
8.72 ± 0.86
SD, standard deviation; BMI, body mass index; WHR, waist to hip ratio; HDL-C, high-density lipoprotein cholesterol; LDL-C,
low-density lipoprotein cholesterol.
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง CAVI กับอายุ (age) ดัชนีมวลกาย (BMI) อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (RHR) และความดันโลหิต
(BP) (ตารางที่ 2) พบว่า CAVI ซีกขวา มีความสัมพันธ์กบั right brachial และ right ankle systolic blood pressure อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ่ี P < 0.05 (r = 0.47 และ 0.15 ตามลาดับ) แต่ไม่พบความสัมพันธ์กบั right brachial diastolic blood pressure และ right
ankle diastolic blood pressure และ CAVI ซีกซ้ายมีความสัมพันธ์กบั left brachial systolic blood pressure, left brachial diastolic
blood pressure และ left ankle systolic blood pressure (r = 0.60, 0.41 และ 0.51 ตามลาดับ) แต่ไม่พบความสัมพันธ์กบั left ankle
diastolic blood pressure ส่วน CAVI ทัง้ ซีกซ้ายและขวาไม่พบความสัมพันธ์กบั ดัชนีมวลกาย และอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีวดั ความแข็งของหลอดเลือดแดงหัวใจ-ข้อเท้า (CAVI) กับอายุ (age) ดัชนีมวลกาย (BMI) อัตรา
การเต้นของหัวใจขณะพัก (RHR) และความดันโลหิต (BP)
Mean ± SD
CAVI
Correlation coefficient (r) P-value
R-CAVI
8.73 ± 0.83
Age (year)
64.31 ± 4.14
0.26
0.091
2
BMI (kg/m )
24.27 ± 2.49
- 0.07
0.677
RHR (bpm)
69 ± 10
- 0.09
0.574
RB-SBP (mm Hg)
124 ± 13
0.47
0.002**
RB-DBP (mm Hg)
75 ± 8
0.29
0.063
RB-PP (mm Hg)
49 ± 10
0.40
0.009**
RB-MAP (mm Hg)
92 ± 9
0.40
0.008**
RA-SBP (mm Hg)
140 ± 18
0.32
0.039*
RA-DBP (mm Hg)
74 ± 8
0.15
0.357
RA-PP (mm Hg)
65 ± 15
0.15
0.042*
RA-MAP (mm Hg)
96 ± 10
0.26
0.095
L-CAVI
8.72 ± 0.86
Age (year)
64.31 ± 4.14
0.38
0.012*
BMI (kg/m2)
24.27 ± 2.49
- 0.06
0.687
RHR (bpm)
69 ± 10
- 0.08
0.604
LB-SBP (mm Hg)
124 ± 13
0.60
<0.001**
LB-DBP (mm Hg)
76 ± 9
0.41
0.007**
LB-PP (mm Hg)
48 ± 10
0.44
0.004**
LB-MAP (mm Hg)
92 ± 9
0.54
<0.001**
LA-SBP (mm Hg)
142 ± 16
0.51
0.001**
LA-DBP (mm Hg)
76 ± 8
0.29
0.063
LA-PP (mm Hg)
67 ± 13
0.44
0.004**
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Mean ± SD
LA-MAP (mm Hg)

98 ± 10

CAVI
Correlation coefficient (r) P-value
0.44
0.003**

* มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)

** มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.01)
R-CAVI, right cardio-ankle vascular index; L-CAVI, left
cardio-ankle vascular index; BMI, body mass index; RHR, resting heart rate; RB, right brachial; RA, right ankle; LB, left
brachial; LA, left ankle; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; PP, pulse pressure; MAP, mean
arterial pressure.
อภิ ปรายผล
ผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะไขมันในเลือดสูงจานวน 42 คน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการอยูใ่ นเกณฑ์น้าหนักและเปอร์เซ็นต์ไขมันเกินมาตรฐาน
อ้างอิงจาก Asian criteria (Nuttal et al., 2015) เมื่ออายุเพิม่ ขึน้ ระดับการทากิจกรรมทางกายและอัตราการเผาผลาญสารอาหารใน
ร่างกายลดลง มีการสะสมของไขมันทีผ่ นังหลอดเลือดแดงมากขึน้ ทาให้ผนังหลอดเลือดหนาขึน้ เส้นผ่านศูนย์กลางและความยืดหยุ่น
หลอดเลือดลดลง (Quin et al., 2012) แรงทีก่ ระทาต่อผนังหลอดเลือดจึงสูงขึน้ ถ้าเกิดขึน้ เป็ นเวลานาน จะทาให้เยื่อบุผนังหลอดเลือด
ทางานผิดปกติ เซลล์กล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือดเพิม่ จานวนขึน้ ส่งผลต่อกระบวนการเกิดหลอดเลือดแดงแข็ง (arteriosclerosis)
(Franklin et al., 2010; Payne et al., 2010) แม้ว่าการศึกษาครัง้ นี้ค่า arterial blood pressure เฉลีย่ อยู่ในเกณฑ์ปกติ การศึกษา
พบว่า CAVI มีความสัมพันธ์กบั systolic blood pressure ในทุกตาแหน่ง ขณะทีห่ วั ใจบีบตัว หลอดเลือดทีแ่ ข็งจะมีความสามารถใน
การยืดขยายเพื่อรับเลือดจากหัวใจลดลง (Sun et al., 2015) ส่งผลต่อค่า systolic blood pressure ทีส่ งู ขึน้ โดยค่า CAVI ทีส่ งู บ่งชี้
สภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (arteriosclerosis) (Grillo et al., 2017; Miyoshi et al., 2016; Sun et al., 2013) การศึกษาในอดีตพบว่า
CAVI มีค่าสูงในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูง (Lim, J. et al., 2015) และค่า CAVI ซึง่ ใช้ประเมินหลอดเลือดส่วนกลาง (central artery)
มีความสัมพันธ์กบั ความดันโลหิตทีข่ อ้ เท้า ผูท้ ม่ี คี วามดันทีข่ อ้ เท้าสูงจะมีแนวโน้มของโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดกัน้ (peripheral
arterial disease) จึงควรตรวจดัชนีวดั ความดันโลหิตแขน-ข้อเท้า (ankle-brachial index; ABI) เพื่อประเมินหลอดเลือดส่วนปลาย
นอกจากนี้ยงั พบความสัมพันธ์ระหว่าง CAVI กับ mean arterial pressure และ pulse pressure เนื่องจากเป็ นค่าทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เปลีย่ นแปลงของ systolic blood pressure และ diastolic blood pressure แต่ไม่พบความสัมพันธ์ของ CAVI กับดัชนีมวลกาย และ
อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็ก จึงควรเพิม่ ขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อความชัดเจนในการระบุ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
CAVI มีความสัมพันธ์กบั systolic blood pressure ทุกตาแหน่ง จึงสามารถสรุปได้ว่าผูท้ ม่ี ี systolic blood pressure สูงมี
แนวโน้มทีจ่ ะเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ดังนัน้ ผลการสะท้อนความสัมพันธ์ขา้ งต้น สามารถนามาเป็ นข้อมูลทีใ่ ช้ในการสืบค้นผูป้ ่ วย
สภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้ในระยะเริม่ แรก จากการพิจารณาความดันโลหิต นามาสูก่ ารสร้างมาตรการในการดูแล ป้ องกัน เพื่อลด
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โอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ทีอ่ าจเป็ นอันตรายถึงชีวติ งานวิจยั นี้มงุ่ เน้นศึกษาในผูส้ งู อายุ เนื่องจาก
ผูส้ งู อายุมอี ุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งสูง แต่อย่างไรก็ตามควรศึกษาเพิม่ เติมในวัยกลางคนทีก่ าลังจะเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ
เพื่อให้บุคคลเหล่านัน้ สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีส่ ง่ เสริมให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ เี มื่อก้าวเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณทุนสนับสนุนวิจยั ได้รบั ทุนอุดหนุนจากสานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัญญาเลขที่
SCI610431S ทุนอุดหนุนการวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอขอบคุณศูนย์สง่ เสริมสุขภาพ หาดใหญ่ชวี าสุข
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในทุกท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ดา้ นครุภณ
ั ฑ์ สถานที่ และอานวยความสะดวกในการทาวิจยั ครัง้ นี้
เอกสารอ้างอิ ง
Cecelja, M., & Chowienczyk, P. (2012). Role of arterial stiffness in cardiovascular disease. JRSM Cardiovascular Disease,
1(4).
Franklin, S. S. (2005). Arterial Stiffness and Hypertension: A Two-Way Street? Hypertension, 45(3), 349–351.
Grillo, A., Lonati, L. M., Guida, V., & Parati, G. (2017). Cardio-ankle vascular stiffness index (CAVI) and 24 h blood
pressure profiles. European Heart Journal Supplements, 19(suppl_B), B17–B23.
Kubota, Y., Maebuchi, D., Takei, M., Inui, Y., Sudo, Y., Ikegami, Y., … Momiyama, Y. (2011). Cardio-Ankle Vascular Index
is a predictor of cardiovascular events. Artery Research, 5(3), 91–96.
Lim, J., Pearman, M. E., Park, W., Alkatan, M., Machin, D. R., & Tanaka, H. (2015). Impact of blood pressure perturbations
on arterial stiffness. American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 309(12),
R1540-1545.
Manini, T. M. (2010). Energy Expenditure and Aging. Ageing research reviews, 9(1), 1.
Miyoshi, T., & Ito, H. (2016). Assessment of Arterial Stiffness Using the Cardio-Ankle Vascular Index. Pulse, 4(1), 11–23.
Nuttall, F. Q. (2015). Body Mass Index. Nutrition Today, 50(3), 117–128
Payne, R. A., Wilkinson, I. B., & Webb, D. J. (2010). Arterial Stiffness and Hypertension: Emerging
Concepts. Hypertension, 55(1), 9–14. https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.090464
Quinn, U., Tomlinson, L. A., & Cockcroft, J. R. (2012). Arterial stiffness. JRSM Cardiovascular Disease, 1(6).
Sun, C.-K. (2013). Cardio-ankle vascular index (CAVI) as an indicator of arterial stiffness. Integrated Blood Pressure
Control, 6, 27–38.
Sun, Z. (2015). Aging, Arterial Stiffness and Hypertension. Hypertension, 65(2), 252–256.
WHO | Proposed working definition of an older person in Africa for the MDS Project. (ม.ป.ป.). สืบค้น 19 มกราคม 2018, จาก
http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/

กลุ่มโรคเรือ้ งรัง

198

The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1
หลักพุทธธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม กรณี ศึกษา สถานปฏิ บตั ิ ธรรมแห่งหนึ่ ง
*กฤตพร บารุงแจ่ม, รณภูมิ สามัคคีคารมณ์, อดิ ศกั ดิ์ สัตย์ธรรม
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*nankrittapornnan@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักพุทธธรรมสาหรับการดาเนินชีวติ ของผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสถานปฏิบตั ธิ รรมแห่ง
หนึ่งและเพื่อศึกษาความสอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยศึกษาเชิงคุณภาพ ระหว่างเดือนสิงหาคม -ธันวาคม
2560 ใช้การเลือกกลุ่มเป้ าหมายแบบเจาะจง จานวน 15 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาและตรวจสอบสามเส้า ผลการศึกษา พบว่าแนวคิดการดาเนินชีวิตของผู้ปฏิบตั ิธรรมคือ การนาบุคคลใน
พระไตรปิ ฎกมาเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ เช่น นางวิสาขา อนาถบิณฑิก ะ อยู่ในฐานะฆราวาสทีท่ ุกคนนามาปฏิบตั ติ ามได้ โดย
ใช้หลักพุทธธรรมจากพระไตรปิ ฎก เช่น อุบาสกธรรม 5 อารยวัฒิ 5 เป็ นต้น ซึง่ มีความสอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์
รวม โดยประยุกต์แนวคิดและหลักพุทธธรรมเป็ นกิจกรรมและการดาเนินชีวติ ของผูป้ ฏิบตั ธิ รรม ซึง่ นาหลักพุท ธธรรมในพระไตรปิ ฎกมา
ประยุกต์กบั การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทัง้ 4 ด้าน โดยไม่ขดั ต่ อการแพทย์กระแสหลัก แต่มุ่งเน้ นการรักษาโรคทางใจคือ
ละความเห็นแก่ตวั ความโลภ ความโกรธ ความหลงให้เบาบางเพื่อเข้าถึงอรรถ 3 คือ 1.ประโยชน์ตน 2.ประโยชน์ผอู้ ่นื 3.ประโยชน์
ส่วนรวม การศึกษาเชิงคุณภาพต่อแนวคิดและหลักพุทธธรรมสาหรับการดาเนินชีวติ ทาให้ทราบถึงความลุ่มลึกในการเชื่อมโยงกับการ
สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทีป่ ระยุกต์จากพระไตรปิ ฎก ดังนัน้ การนาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไปใช้ในโรงพยาบาล รพ
สต. หรือในบุคคลทัวไป
่ จึงควรเห็นความสาคัญในการรักษาโรคทางใจเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบยังยื
่ นมากขึน้
คาสาคัญ
หลักพุทธธรรม, การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม, สถานปฏิบตั ธิ รรม
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บทนา
ปั จจุบนั สภาพสังคมได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ โรคใหม่ๆ จึงเกิดขึน้ ตามมาอย่าง
ต่อเนื่องไม่ขาดสาย อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาทีเ่ น้นทางด้านวัตถุและการบริโภคนิยมทีม่ ากขึน้ (พระมหาอุดร สุทธิญาโณ,
2554, น.3) ซึง่ โรคภัยไข้เจ็บทีเ่ กิดขึน้ นี้สามารถเป็ นได้ทงั ้ โรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ โรคต่างๆเหล่านี้ได้พฒ
ั นาขึน้ เป็ น เงาตามตัว (อ้าง
ใน พระครูสุวธิ านพัฒนบัณฑิต , 2557, น.3) โดยเฉพาะโรคไม่ตดิ ต่อทีม่ อี ตั ราป่ วยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และเป็ นสาเหตุของการเสื่อม
สังขารก่อนวัยอันควร องค์การอนามัยโลกระบุว่า ในปี พ.ศ. 2548 ในจานวนการตายของประชากรโลกทัง้ หมดประมาณ 58 ล้านคน มี
ถึงร้อยละ 60 ทีต่ ายจากโรคเรือ้ รัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,
2556) จากสถิตยิ งั พบว่า จานวนผู้ป่วยเพิม่ ในอัตราทีส่ ูงขึน้ แต่กลับพบว่าอายุของผู้ป่วยกลับลดลงจากอดีต เช่น ผลการสารวจการ
ตรวจสุขภาพคนไทยโดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา พบว่า คนไทยอายุ 15 ปี ข้นึ ไป มีภาวะอ้วนและลงพุงร้อยละ 34.7 และ 32.1
ตามลาดับ (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตราและคณะ, 2554, น.11) ซึ่งปั ญหาทัง้ หมดนี้ล้วนมีความสัมพันธ์กนั อย่างแนบแน่ นกับวัฒนธรรม
แบบบริโภคนิยม ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อร่างกาย เช่น ทาให้เกิดอาการเครียด นอนไม่หลับ ทัง้ ส่งผลในระยะยาวต่อสุขภาพ อันเป็ นปั ญหา
ของคนเมืองในยุคปั จจุบนั (ภินนั ท์ สิงห์กฤตยา, 2553, น.2)
ปั จจุบนั แม้ว่ามาตรฐานการรักษาจะสูงขึน้ แต่กลับพบว่าผูป้ ่ วยจานวนมากไม่หายขาดจากภาวะและอาการของโรคทีเ่ กิดขึน้ ได้
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการมองคนแบบแยกส่วนและรักษาคนแบบแยกส่วน โดยให้ความสาคัญกับโรคและภาวะทางกายเท่านัน้ (อุ่น
เอือ้ สิงห์คา, 2555, น.3) แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมเชื่อว่ากาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณเชื่อมโยงกันอย่างมีนยั ยะสาคัญ
การให้ความเข้าใจแต่เพียงด้านเดียวจึงเท่ากับได้เพียงส่วนเดียวและเป็ นเพียงส่วนน้อยในการสร้างเสริมสุขภาพ (พระไพศาล วิสาโล,
2550) สอดคล้องกับแนวคิดสุขภาพปั จจุบนั ทีเ่ น้นคาว่า สุขภาพ เป็ นคาทีแ่ ปลตรงจากภาษาอังกฤษคือ คาว่า Health และคาว่า Health
นี้ มาจากคาภาษาอังกฤษโบราณว่า hal หมายถึง whole แปลว่า ทัง้ หมด (Churchill’s illustrated medical dictionary, 1989) ซึง่ ก็คอื
ความเป็ นองค์รวมของชีวติ มนุษย์ทงั ้ หมด
ในประเทศไทยมีทุนวัฒนธรรมทีด่ ี เช่น พุทธปรัชญา ระบบจริยธรรม และการมีลกั ษณะนิสยั ทีเ่ อือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่ นับเป็ นจุดแข็งของ
สังคมไทยทีต่ ่างจากโลกตะวันตก (อุ่นเอือ้ สิงห์คา, 2555) ซึง่ การนาหลักพุทธปรัชญามาสร้างเสริมสูก่ ระบวนการดูแลสุขภาพให้ร่างกาย
และจิตใจอยู่ในสภาพปกติ คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งแนวคิดเรื่องสุขภาพได้ปรากฏหลักฐานมากมายใน
พระไตรปิ ฎก (พระมหาอุดร สุทธิญาโณ, 2554) การศึกษาถึงแนวคิดและหลักพุทธธรรมสาหรับการดารงชีวติ ทีส่ อดคล้องกับการสร้าง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวมของผู้ปฏิบตั ิธรรม ณ สถานปฏิบตั ิธรรมแห่งนี้ จึงเป็ นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่บี ูรณาการวิทยาศาสตร์
สุขภาพและวัฒนธรรมชุมชนวิถพี ุทธทีใ่ ห้ความสาคัญทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณเพื่ อนาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
เสริมสุขภาพและการดาเนินชีวติ ทีม่ คี วามสุขตามหลักพุทธธรรมในสังคมไทยอย่างยังยื
่ นจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นทีต่ อ้ งศึกษา
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักพุทธธรรมสาหรับการดาเนินชีวติ ของผูป้ ฏิบตั ธิ รรม ณ สถานปฏิบตั ธิ รรมแห่งนี้
2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของแนวคิดและหลักพุทธธรรมสาหรับการดาเนินชีวติ ของผูป้ ฏิบตั ธิ รรม ณ สถานปฏิบตั ธิ รรมแห่งนี้
กับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทีส่ มบูรณ์ทงั ้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ประกอบกันโดยไม่ได้หมายเอาเฉพาะแต่
เพียงการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านัน้
การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หมายถึง การดูแลรักษาสุขภาพโดยวิธกี ารต่างๆ ในสภาพปกติดว้ ยไม่จากัดเฉพาะการใช้
เครื่องมือทางการแพทย์และยาที่มปี ระสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคเท่านัน้ หรือแม้ในเวลาเจ็บป่ วยก็สามารถนาวิธกี ารต่างๆ สอด
ประสานกันได้ในการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อให้สมั ฤทธิผล
์
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หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมทีเ่ ป็ นคาสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้าและเป็ นข้อปฏิบตั อิ นั เป็ นแนวทางทีจ่ ะทาให้มนุ ษย์มคี วาม
ประพฤติดี ปฏิบตั ชิ อบและสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ได้ตามความเหมาะสมตามฐานะและภาวะของแต่ ละบุคคล เพื่อเข้าถึงสมดุลของ
ชีวติ ทัง้ ทางกาย จิตและปั ญญา
ความสอดคล้อง หมายถึง ความสมกัน, ความเป็ นไปในทานองเดียวกัน, การพ้องกัน, การประสานความเห็น
นิพพาน หมายถึง การละความเห็นแก่ตวั ความโลภ ความโกรธ ความหลงให้เบาบางและหมดสิน้ ไปตามฐานะและกาลังของตน
วิ ธีการวิ จยั / Research methodology
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็ นการออกแบบการวิจยั แบบ case study ซึ่ง เก็บข้อมูลระหว่าง
เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2560 โดยการศึกษาจากเอกสารรวบรวมข้อมูลชัน้ ปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลชัน้ ทุติยภูมิ
(Secondary Data) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดย
ใช้การเลือกกลุ่มเป้ าหมายแบบเจาะจง(Purposeful Sample) ในผู้ปฏิบตั ิธรรมทัง้ เพศชายและเพศหญิงของสถานปฏิบตั ธิ รรมแห่งนี้
ตัง้ แต่ 5 ปี ขน้ึ ไป จานวนทัง้ หมด 15 คน และประธานผูก้ ่อตัง้ และเป็ นผูน้ าองค์ความรูท้ างพระพุทธศาสนาของสถานปฏิบตั ธิ รรมแห่งนี้
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธวี เิ คราะห์เนื้อหา (Content analysis) และตรวจสอบสามเส้าผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้ขอ้ มูลที่ต่างกัน
(Data triangulation)
ผู้ศกึ ษาได้ขออนุ ญาตจากหน่ วยงานต้นสังกัดในการเก็บข้อมูลได้แก่ การขอรับรองจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุ ษย์ จากคณะอนุ กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนการลงเก็บข้อมูลกับผู้ให้ขอ้ มูล ผู้ศกึ ษาจัดทา
เอกสารชีแ้ จงให้ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั (Information sheet) และหนังสือแสดงเจตนายินยอมด้วยความสมัครใจเข้าร่วมการวิจยั (Informed
consent form) ให้แก่ผทู้ ย่ี นิ ยอมเข้าร่วมงานวิจยั หมายเลขอนุมตั ิ ใบรับรอง COA No. 320/2560
ผลการวิ จยั / Results
ผลการศึกษา พบว่าแนวคิดการดาเนินชีวติ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลของสถานปฏิบตั ธิ รรมแห่งนี้ จะมีวธิ กี ารนาแนวคิดในการดาเนินชีวติ
ของอุบาสก อุบาสิกาอริยบุคคลในสมัยพุทธกาลทีม่ ปี รากฏในพระไตรปิ ฎกมาใช้กบั ตนเองของผูป้ ฏิบตั ธิ รรมและเหตุผลการนาแนวคิด
ในการดาเนินชีวติ ของผู้ปฏิบตั ิธรรมไปใช้ท่แี ตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั พบว่า ผู้ให้ขอ้ มูลส่วนใหญ่จะนาอุบาสก อุบาสิกาที่ปรากฏใน
พระไตรปิ ฎกมาเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ คือ นางวิสาขา และท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึง่ ท่านอยู่ในฐานะของอุบาสก อุบาสิกาที่
อยู่ครองเรือน ซึง่ ทุกคนสามารถนามาปฏิบตั ติ ามได้ และท่านทัง้ สองเป็ นผูท้ พ่ี ระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็ นอุบาสก อุบาสิกาทีด่ เี ป็ นเลิศ
ด้านการให้ทาน เป็ นผูท้ ม่ี ศี ลี อันงดงาม มีศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมันคง
่ มีจาคะเสียสละ เกือ้ กูลพระพุทธศาสนาสม่าเสมอ ชักชวน
ผูอ้ ่นื ฟั งธรรม สนทนาธรรม และลงมือปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ จนเป็ นผู้ ทเ่ี ข้าสู่ความเป็ นอริยบุคคลชัน้ ต้น มุ่งสู่พระนิพพานคือ
สามารถละความโลภ ความโกรธ ความหลงให้เบาบางลงได้ ดังแสดงได้จาก
“ผมไม่ประมาทในการดาเนินใช้ชวี ติ ผมจึงยึดตามหลักการดาเนินชีวติ ตามแบบอย่างของอริยบุคคลในสมัยพุทธกาล เช่น
ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา เพราะท่านเป็ นฆราวาสศีล 5เหมือนเรา ดูว่าท่านใช้หลักอะไรในการดาเนินชีวติ เราก็ใช้ เพราะสิง่
เหล่านัน้ ท่านได้ทามาหมดแล้ว”
กบ เพศชาย อายุ 39ปี ระยะเวลาปฏิบตั ิ 10 ปี
ผลการศึกษา พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่จะใช้หลักพุทธธรรมจากพระไตรปิ ฎกซึง่ เป็ นหลักธรรมพืน้ ฐาน คือ อุบาสกธรรม 5 และ
อารยวัฒิ 5 ในการดาเนินชีวติ มากทีส่ ุด โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีเป้ าหมายในการนาหลักพุทธธรรมทัง้ 2นี้ ไปใช้เป็ นหลักพุทธธรรมพืน้ ฐานที่
เหมือนกัน เพื่อทีจ่ ะพัฒนาตนเองอย่างยังยื
่ นไปสู่การประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักพุทธธรรมทีม่ คี วามลึกซึง้ มากขึน้ ซึง่ นาไปสู่เป้ าหมาย
สูงสุดในการดาเนินชีวติ คือ พระนิพพาน คือการหลุดพ้น ซึง่ เป็ นการรักษาโรคทางใจคือ การละความเห็นแก่ตวั ความโลภ ความโกรธ
ความหลงให้เบาบางและหมดสิน้ ไปตามฐานะและกาลังของตน ตามแบบอย่างการดาเนินชีวติ ของอริยบุคคลต้นแบบในพระไตรปิ ฎก ดัง
แสดงได้จาก
“หลักพุทธธรรมเราสามารถนามาใช้ในการดาเนินชีวติ ได้หลายหลัก แต่พน้ื ฐานเราต้องเริม่ จากหลักอุบาสกธรรม 5 เพราะ
มันคือคุณสมบัตขิ องการเป็ นอุบาสก อุบาสิกาทีด่ กี ่อน นอกจากนัน้ แล้วเรายังต้องมีหลักอารยวัฒิ 5 ซึง่ เป็ นหลักในการพัฒนาสู่ความ
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เป็ นอริยชน ทัง้ 2 หลักธรรมนี้เป็ นหลักธรรมพืน้ ฐานของคนทีม่ เี ป้ าหมายไปสู่พระนิพพาน เพราะอริยบุคคลต้นแบบในพระไตรปิ ฎกก็มี
คุณสมบัตติ ามหลักธรรมเหล่านี้เช่นกัน”
แอร์ เพศชาย อายุ 41ปี ระยะเวลาปฏิบตั ิ 5ปี
ผลการศึกษา ความสอดคล้องของแนวคิดและหลักพุทธธรรมสาหรับการดาเนินชีวติ ของผูป้ ฏิบตั ธิ รรม ณ สถานปฏิบตั ธิ รรมแห่งนี้
กับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมพบว่า แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ 1.การประยุกต์แนวคิดและหลักพุทธธรรมของสถานปฏิบตั ธิ รรม
มาเป็ นกิจกรรมต่างๆ 2.การนาแนวคิดและหลักพุทธธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวติ ของผูป้ ฏิบตั ธิ รรม พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ได้นา
แนวคิดในการดาเนินชีวติ ตามแบบอย่ างอุบาสก อุบาสิกาอริยบุคคลในสมัยพุทธกาลไปประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจาวันของตัวเอง โดย
ผ่านการปฏิญาณตนเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างตัง้ มัน่ ดังแสดงได้จาก
“เมื่อก่อนผิดศีลทุกข้อโดยเฉพาะข้อ5 กับข้อ3 กินเหล้าทุกวัน เปลี่ยนแฟนตลอด ใจร้อนมาก แต่ บงั เอิญได้มาศึก ษา
หลักธรรมพืน้ ฐานจากทีน่ ่ี มันทาให้พส่ี ลดใจจากเรื่องกฎแห่งกรรม พีเ่ ลยมาปฏิบตั เิ รื่อยๆจนพีไ่ ด้ปฏิญาณตน แล้วมีเป้ าหมายมุ่งสูพ่ ระ
นิพพาน หลังจากนัน้ พี่กเ็ ริม่ รักษาศีลมาตลอดไม่ได้ข่มด้วยนะ สวดมนต์ นัง่ สมาธิ กรวดน้ า แผ่เมตตาที่บ้านทุกวัน ใส่บาตรทุกเช้า
เกือ้ กูลสงฆ์ทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส พีร่ สู้ กึ ได้เลยว่าความอยากได้ อยากมีมนั ลดลงนะ สติมนั จะมีมากขึน้ ใจเย็นลงเยอะ จิตมันจะเบิกบาน”
แอร์ เพศชาย อายุ 41ปี ระยะเวลาปฏิบตั ิ 5ปี
พบว่ามีความสอดคล้องกับกับผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญที่กล่าวถึง ผู้ให้ขอ้ มูลว่าหลังจากปฏิญาณตนเพื่อเข้าถึงพระรัต นตรัยแล้ว ผู้ให้
ข้อมูลมีการเปลีย่ นแปลงด้านพฤติกรรมจริงนาแนวคิดในการดาเนินชีวติ ตามแบบอย่างอุบาสก อุบาสิกาอริยบุคคลในสมัยพุทธกาลไป
ประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจาวันของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจริง เช่น การรักษาศีล การสวดมนต์ การนัง่ สมาธิ ศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมันคง
่ เป็ น
ต้น ดังแสดงได้จาก
“เค้า(แอร์)ดีข้นึ กว่าเดิมมาก แต่ ก่อนมีแต่เรื่องเมาหัวราน้ าทุกวัน เปลี่ยนแฟนตลอด ตอนแรกแทบไม่อยากเชื่อว่าเค้า
เปลีย่ นไปจริงๆน่าจะประมาณ 4-5ปี ละนะทีเ่ ค้าไม่กนิ เหล้าเลย ถือศีล สวดมนต์ นังสมาธิ
่
ทบ่ี า้ นทุกวัน วันเสาร์ วันพระก็ไปร่วมกิจกรรม
แม่ดใี จทีล่ กู เค้าเปลีย่ นไปในทางทีด่ ี เค้าใจเย็นขึน้ มีเหตุมผี ลมากขึน้ (หน้าตายิม้ แย้ม ภูมใิ จ)”
นี เพศหญิง อายุ 65ปี , ญาติผใู้ ห้ขอ้ มูล นอกจากนี้ยงั พบว่าทีน่ ่ียงั มีการรักษาระบบนิเวศน์และปลูกผักอินทรียเ์ พื่อบริโภค
เองซึง่ เป็ นส่วนช่วยเอือ้ ต่อสุขภาพกายเพื่อเข้าถึงอรรถ 3 คือ 1.ประโยชน์ตน 2.ประโยชน์ผอู้ ่นื 3.ประโยชน์ทงั ้ สองฝ่ ายหรือประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งทัง้ หมดนี้ผู้ให้ขอ้ มูลจะมีเป้ าหมายมุ่งสู่พระนิพพานคือ การดับทุกข์ ปราศจากกิเลศตัณหาหรือโรคทางใจ คือความโลภ
ความโกรธ ความหลง
อภิ ปรายผล/ Discussions
จากการศึกษาและการสังเกตของผูศ้ กึ ษาจะเห็นได้ว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ได้ปฏิบตั ติ ามแนวคิดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และ
นางวิสาขา และนาไปประยุกต์ใช้กบั การดาเนินชีวติ ของตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับหลักพุทธานุ มตั ิ คือ ศึกษาแนวทาง มองดูแบบอย่าง
เข้าถึงความคิดของพุทธชนเหล่าคนผูเ้ ป็ นบัณฑิต ซึง่ อยู่ใ นหลักพุทธธรรม วัฒนมุข 6 หมายถึง ธรรมทีเ่ ป็ นต้นทางสู่จุดหมาย (พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2559, น.152-153) และมีการสร้างศูนย์เรียนรูพ้ ระพุทธศาสนาและชุมชนวิถพี ุทธ ซึง่ เป็ นแนวคิดในการ
สร้างแหล่งเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนาตลอดชีวติ ในชุมชนตามแบบอย่างในสมัยพุทธกาลขึ้นซึง่ เป็ นแหล่งเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนาของชุมชน
ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านทาน ด้านศีล ด้านสมาธิและวิปัสสนา เป็ นต้น ตลอดจนการเรียนรูใ้ นทุกรูปแบบตามอัธยาศัย (ตามความ
ประสงค์ของผูเ้ รียน) อาทิเช่น การฟั งธรรม การสนทนาธรรม การเสวนาธรรมและการถามตอบปั ญหาธรรมะ เป็ นต้น โดยมีผนู้ าเป็ น
กัลยาณมิตรทีด่ เี พื่อเชื่อมโยงและสร้างผูป้ ฏิบตั ธิ รรมทุกคนให้เป็ นกัลยาณมิตรทีด่ ี จนเข้าสู่กระบวนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ตามแนวทาง
ของทีน่ ่ี คือ การปฏิญาณตนเป็ น อุบาสก อุบาสิกาผูม้ ุ่งไปสูค่ วามเป็ นอริยชนตลอดชีวติ และสามารถพัฒนาตนเป็ นกัลยาณมิตรทีด่ ีให้กบั
ผูอ้ ่นื ต่อไป เพื่อเข้าถึงอรรถ 3 คือ 1.ประโยชน์ตน 2.ประโยชน์ผอู้ ่นื 3.ประโยชน์ทงั ้ สองฝ่ ายหรือประโยชน์ส่วนรวม ซึง่ สอดคล้องกับ
หลักกัลยาณมิตตา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), 2559, น.57) พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า กัลยาณมิตรเป็ นทัง้ หมดของพรหมจรรย์
คือ ความประพฤติอนั ประเสริฐ ดังเช่นชาวพุทธทีไ่ ด้พระองค์เป็ นกัลยาณมิตรทีป่ ระเสริฐ จึงรูธ้ รรมต่างๆ ทีจ่ ะนามาปฏิบตั ใิ นชีวติ ทัง้
เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม และ ความสงบของจิตนาการ ซึง่ เป็ นการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมด้านกาย จิต ปั ญญา สังคม
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จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าหลักพุทธธรรมสาหรับการดาเนินชีวติ ในพระไตรปิ ฎกมีอยู่หลายหลักธรรมแต่ผปู้ ฏิบตั ธิ รรมส่วนใหญ่จะ
ใช้หลักอุบาสกธรรม 5 และ อารยวัฒิ 5 เนื่องจากเป็ นหลักพุทธธรรมพืน้ ฐานทีป่ ฏิบตั ิ ในชีวติ ประจาวันได้ ซึ่งนาไปสู่การสร้างเสริม
สุขภาพทัง้ 4 ด้านของผูป้ ฏิบตั ธิ รรม ซึง่ ด้านกายจะหมายถึงพฤติกรรมเป็ นหลัก คือ การมีศลี ทีด่ งี ามตามฐานะของตนซึง่ จะช่วยเรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรค ด้านจิตใจหมายถึงการมีจาคะ คือการเสียสละ การเกือ้ กูล ด้านปั ญญาหมายถึงการมีเป้ าหมายมุ่งสู่
กระแสพระนิพพานและการฟั งธรรม ด้านสังคมหมายถึง สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและชุมชน โดยเน้ นการรักษาโรคทางใจซึ่ง
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมในพระไตรปิ ฎกอันเป็ นทางดับทุกข์ คืออริยมรรคมีองค์ 8 เพื่อมุ่งสู่พระนิพพาน โดยอริยมรรคมีองค์ 8
สามารถแยกออกเป็ น ทาน ศีล ภาวนาได้ จึงมีความสอดคล้องกับหลักอุบาสกธรรม 5 และ อารยวัฒิ 5
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าความสอดคล้องของแนวคิดและหลักพุทธธรรมสาหรับการดาเนินชีวติ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับการสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวมโดยมีการสร้า งกิจกรรมของสถานปฏิบตั ิธ รรมและการประยุกต์ใช้ใ นการดาเนินชีวิตของผู้ให้ข้อมูลมีค วาม
สอดคล้องกับงานวิจยั พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ ( 2554, น.78-81) พบว่ารูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพองค์รวมใน
พระไตรปิ ฎกเป็ นการเสริมสร้างสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิต เพื่อให้มสี ุขภาพแข็งแรง และมีจติ ใจที่ผ่องใส บริสุทธิ ์ โดยมี
แนวทางในการปฏิบตั ิ คือ การสวดมนต์ การปฏิบตั ธิ รรม และการสนทนาธรรม และมีปัญญาในการดาเนินชีวติ ในระดับโลกิยะ มีปัญญา
ในการรูแ้ จ้งแทงตลอดจนได้บรรลุมรรค ผล นิพพาน ซึง่ เป็ นหลักหรือเป้ าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา
จากการสังเกตพบว่าสถานปฏิบตั ธิ รรมยังมีการช่วยกันรักษาสิง่ แวดล้อมโดยให้พน้ื ทีภ่ ายในสถานปฏิบตั ธิ รรมเป็ นเขตอินทรีย์คอื
เขตปลอดสารพิษ สารเคมี และมีการทาเกษตรอินทรียป์ ลูกผักไว้ทานเอง ซึง่ เป็ นปั จจัยเสริมในการสร้างเสริมสุขภาพด้านกายอีกด้วย
สรุปผลและข้อเสนอแนะ/ Conclusion and Recommendations
ผลการศึกษา พบว่าแนวคิดการดาเนินชีวติ ของผูป้ ฏิบตั ธิ รรมคือ การนาบุคคลในพระไตรปิ ฎกมาเป็ นแบบอย่างในการดาเนิ นชีวติ
เช่น นางวิสาขาและอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็ นต้น ซึ่งอยู่ในฐานะฆราวาสผู้ครองเรือนทีท่ ุกคนสามารถนามาปฏิบตั ติ ามได้โดยใช้หลัก
พุทธธรรมจากพระไตรปิ ฎกเช่น อุบาสกธรรม 5, อารยวัฒิ 5 เป็ นต้น ซึง่ มีความสอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทัง้ 4
ด้าน คือ กาย จิต ปั ญญา สังคม โดยไม่ขดั ต่อการแพทย์กระแสหลัก แต่มุ่งเน้นการรักษาโรคทางใจคือ ละความเห็นแก่ตวั ความโลภ
ความโกรธ ความหลงให้เบาบาง
การศึกษาเชิงคุณภาพต่อแนวคิดและหลักพุทธธรรมสาหรับการดาเนินชีวติ ทาให้ทราบถึงความลุ่มลึกในการเชื่อมโยงกับการสร้าง
เสริมสุขภาพแบบองค์รวมทีป่ ระยุกต์จากพระไตรปิ ฎก ดังนัน้ การนาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไปใช้ในโรงพยาบาล รพสต.
หรือในบุคคลทัวไป
่ จึงควรเห็นความสาคัญในการรักษาโรคทางใจเพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบยังยื
่ นมากขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ/ Acknowledgement
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รบั ความกรุณา และการแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์จากกรรมการวิทยานิพนธ์ทุกท่าน
ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เกสร สาเภาทอง ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร. พัฒนา นาคทอง ทีใ่ ห้ความ
กรุณาสละเวลามาเป็ นกรรมการและทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ภายนอก โดยเฉพาะรองศาสตราจารย์ ดร. อดิศกั ดิ ์ สัตย์ธรรม กรรมการและ
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ภายในทีค่ อยแนะนา แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และชีแ้ นะให้คาปรึกษา ผูศ้ กึ ษาขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็ น
อย่างสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณอาจารย์ รณภูมิ สามัคคีคารมย์ ทีค่ อยให้คาแนะนา แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ชีแ้ นะแนวทาง ให้คาปรึกษา และให้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์ในการศึกษาครัง้ นี้
ขอขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ และอาจารย์ ดร. พีระพล รัตนะ ทีใ่ ห้ความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือใน
การวิจยั และให้คาแนะนา ชีแ้ นะให้คาปรึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
หากผลการศึกษานี้มขี อ้ บกพร่องประการใด ผูศ้ กึ ษาขอน้อมรับไว้เพื่อปรับปรุง แก้ไขในการศึกษาครัง้ ต่อไป
นางสาวกฤตพร บารุงแจ่ม
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Abstract
Hospital acquired infections have become more virulent during the last decade. Antimicrobial resistant infections are
difficult to treat using standard antibiotics. Infections typically result in high mortality rates and usually involve long lengths of
hospitalization. In addition, infectious disease treatment is quite costly. Many plants have pharmacological properties including
antimicrobial activity. This study aimed to determine the effects of leaves extracts from Thunbergia laurifolia on growth of
Escherichia coli ATCC 35218, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Staphylococcus aureus ATCC 29213 in a 24 hour
microdilution susceptibility test. Data were analyzed using ANOVA with a significance level of α = 0.05. T. laurifolia leaves
were extracted using distilled water, 50% methanol, 80% methanol or absolute methanol. The percentage yield of extracts
were 16.5%, 13.0%, 9.7% and 15.2%, respectively. At 24 hours of treatment, all of T. laurifolia leaves extracts exhibited
strong antimicrobial activity against S. aureus ATCC 29213 at a concentration of 40 mg per ml of extracts (p < 0.05). These
finding indicated that T. laurifolia leaves, extracted by aqueous, aqueous-methanol, and methanol, effectively control growth
of S. aureus ATCC 29213. Active compounds from T. laurifolia leaves extracts and inhibitory mechanisms of bacterial growth
should be investigated that would help us to reveal more alternatives of antimicrobial agents.
Keywords:
Thunbergia laurifolia, Staphylococcus aureus, MRSA, antimicrobial activity
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Introduction
Bacterial infections is one of important problems in global public health. Bacterial infections are more violent due to the
development of antibiotic drug resistant in microbes. The antimicrobial resistant organisms lead to difficult treatment using
standard types of antibiotics. In addition, treatments of antimicrobial resistant infections using the special antibiotic drugs are
higher cost than the general antibiotic drugs. The effect of the antimicrobial resistant infection show higher mortality rate and
longer length of stay than those of the normal infection. Besides infectious disease treatment is quite high cost (Danchaivijitr,
Judaeng, Sripalakij, Naksawas, & Plipat, 2007; de Kraker et al., 2011). According to National Antimicrobial Resistance
Surveillance Center, Thailand (NARST) in 2010, there were more than 100,000 cases and 38,481 deaths. Length of stay in
hospital has greatly increases about 3.24 million days. Economic loss has been estimated at 2,539-6,084 million baht or 0.61.6 percent of total health expenditure in 2010. Previous studies revealed that many herbs and medicinal plants have
pharmacological properties as antimicrobial activity. The study to find the effective antimicrobial compound from natural
products is attractive. Thunbergia laurifolia is a tropical plant in tropical and mixed forest which is considered into climbing
plants. T. laurifolia has various locally synonyms such as Rang-chuet, Rang-yen or Nam-nong. The plant is used to relieve
fever and used as detoxifying substance in Thai traditional medicine. Photochemical constitutes of T. laurifolia are found i.e.
phenolic, carotenoid chlorophyll, caffeic acid and apigenin compounds (Chivapat, Chavalittumrong, Attawish, Bansiddhi, &
Padungpat, 2009). The properties of T. laurifolia are investigated in several studies. From previous study reported by
Pukumpuang, Thongwai, & Tragoolpua (2012), the extract of T. laurifolia presented antioxidant property and antimicrobial
property against Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes and MRSA, as shown by agar
disc diffusion susceptibility test, MIC and MBC values. Therefore, the aim of this study was to investigate the antimicrobial
effect of T. laurifolia leaves extracts against Escherichia coli ATCC 35218, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and
Staphylococcus aureus ATCC 29213 by microdilution susceptibility test. The curve of growth rate and percent inhibition were
determined for antimicrobial activity evaluation.
Research methodology
1. Bacterial culture
Pathogenic bacterial strains from ATCC used in this study were Escherichia coli ATCC 35218, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853 and Staphylococcus aureus ATCC 29213. Bacteria were cultured on tryptic soy agar (TSA) and then incubated
at 37°C for overnight. A colony was picked up and inoculated into tryptic soy broth (TSB) and incubated at 37°C in shaker
for overnight. The level of CFU was adjusted to 108 cells per ml by comparing the turbidity with 0.5 McFarland’s number 0.5
(CLSI, 2012).
2. Crude extracts preparation of Thunbergia laurifolia
The method was modified from Mira, Tanaka, Tateyama, Kondo, & Shimizu (2013) and Pukumpuang, Thongwai, & Tragoolpua
(2012). T. laurifolia leaves were washed, chopped into small pieces and dried in the hot air oven at 50°C for overnight. After
the incubation, the dried plant were ground into powder and sieved to particle size less than 100 meshes. The dried powder
of T. laurifolia leaves was extracted by maceration with four different solvent including distilled water, 50% methanol, 80%
methanol and absolute methanol. For the aqueous extraction, 20 grams of T. laurifolia leaves powder was extracted with 300
ml distilled water at 45°C for 3 hours then the process was repeated twice. The aqueous extracts were filtered and the
supernatant was dried by lyophilization. The different concentrations of each aqueous extract were prepared by using distilled
water for antimicrobial susceptibility test. For the methanolic extraction, 20 grams of T. laurifolia leaves powder was extracted
with 200 ml of 50% methanol, 80% methanol and absolute methanol, respectively, at 25°C for 48 hours and this process was
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repeated twice. Each methanolic crude extracts was filtered. The supernatant were concentrated by rotary evaporator and
then the viscous substance from each extracts were dried by lyophilization. The different concentrations of each methanolic
extracts were prepared by using DMSO for antimicrobial susceptibility test.
3. Evaluation of antimicrobial activity of T. laurifolia extracts by microdilution susceptibility test
Antimicrobial activity of T. laurifolia leaves extracts were evaluated by curve of growth rate. The effective extract presents the
lower bacteria growth rate. The method was performed in a sterile 96-well microtitration plate. Briefly, bacteria were adjusted
turbidity to 0.5 McFarland before the dilution to 1:100 by tryptic soy broth (TSB). The extracts 50 µl (40 mg/ml: final
concentration) and the diluted bacteria 50 µl ( ̴ 5x105 CFU/ml: final concentration) were inoculated to well of microtitration
plate. The mixtures were incubated at 37°C and were measured by microtiter plate reader at 600 nm every hour for 24 hours.
The extracts without bacteria were used as blank. The mixtures of antibiotic drug (gentamicin 16 mg/ml) 50 µl and the diluted
bacteria 50 µl were used as positive control. The mixtures of TSB 50 µl and the diluted bacteria 50 µl were used as negative
control. All experiments were done in triplicate.
Results
T. laurifolia leaves were washed, chopped into small pieces and dried. The percentage yield of dry weight for T. laurifolia
leaves were 17.4%. T. laurifolia leaves were extracted with distilled water, 50% methanol, 80% methanol and absolute
methanol. The crude extracts are semisolid and sticky with brown color. From the result as shown in Table 1, the percentage
yield of extracts from T. laurifolia leaves by distilled water (TLW), 50% methanol (TL50), 80% methanol (TL80) and absolute
methanol (TL100) were 16.5%, 13.0%, 9.7 % and 15.2%, respectively.
Table 1 Percentage yield of extract from Thunbergia laurifolia leaves.
Solvents
Extract code
Weight of extract (g)a
Distilled water
TLW
3.30
50% methanol
TL50
2.60
80% methanol
TL80
1.93
Absolute methanol
TL100
3.04
a 20.0 g of powdered sample was used in each extraction

% Yield of extract
16.5
13.0
9.7
15.2

Antimicrobial activity on growth of E.coli ATCC 35218, P. aeruginosa ATCC 27853 and S. aureus ATCC 29213, were evaluated
using broth microdilution method. Pathogenic bacterial ATCC strains growth of 3 groups: 1) four extracts from Thunbergia
laurifolia leaves (treatment group), 2) TSB, DMSO (negative control group), and 3) gentamicin (positive control group). There
are 24 hours in total for the experiment. This study used one-way analysis of variance (ANOVA; assume α at 0.05) to
compare growth of pathogenic bacterial ATCC strains every hour. The growth of E.coli ATCC 35218,P. aeruginosa ATCC
27853 and S. aureus ATCC 29213 did not revealed any significant differences during first 5 hours and showed significant
differences of at least one pair (p-value < 0.05) during 6-24 hours as shown in Figure 1. The results revealed that four extracts
of T. laurifolia leaves had inhibitory effect on growth of E.coli ATCC 35218 (Figure 1A), P. aeruginosa ATCC 27853 (Figure
1B) and S. aureus ATCC 29213 (Figure 1C) compared to negative and positive control group.
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Effect of T. laurifolia leaves extracts on growth of E. coli ATCC 35218. At the end of treatment as shown in Figure 2A,
growths of E.coli ATCC 35218 could be inhibited by all four extracts from T. laurifolia leaves, TLW, TL50, TL80 and TL100
at 40 mg/ml for 98.6±9.0%, 91.9±13.5%, 81.7±27.3% and 78.2±24.8%, respectively.
Effect of T. laurifolia leaves extracts on growth of P. aeruginosa ATCC 27853. Even though growths of P. aeruginosa
ATCC 27853 at the end of treatment, 24 hours, could be only inhibited by all four extracts from T. laurifolia leaves, TLW,
TL50, TL80 and TL100 at 40 mg/ml for 55.1±3.3%, 28.8±119.1%, 68.2±6.2% and 56.2±0.4%, respectively as shown in Figure
2B. But growths of P. aeruginosa ATCC 27853 at 12 hours of treatment could be inhibited by all four extracts from T. laurifolia
leaves, TLW, TL50, TL80 and TL100 at 40 mg/ml for 89.3±2.2%, 109.1±19.5%, 99.7±2.8% and 99.2±0.9%, respectively.
Effect of T. laurifolia leaves extracts on growth of S. aureus ATCC 29213. At the end of treatment as shown in Figure 2C,
growths of S. aureus ATCC 29213 could be inhibited by all four extracts from T. laurifolia leaves, TLW, TL50, TL80 and TL100
at 40 mg/ml for 95.9±28.9%, 99.4±6.0%, 92.8±13.5% and 93.4±1.9%, respectively.
Discussions
In this study, at the end of treatment, most of T. laurifolia leaves extracts exhibited strong inhibition more than 90% against
E.coli ATCC 35218 and S. aureus ATCC 29213. Although at 24 hour of treatment antimicrobial activity against P. aeruginosa
ATCC 27853 was less than 90% but at 12 hour of treatment all of extracts exhibited strong inhibition more than 90% which
are similar to E.coli ATCC 35218 and S. aureus ATCC
29213. Previous study reported in same result that ethanolic extracts from T. laurifolia showed antimicrobial activity against
S. aureus by agar disc diffusion susceptibility test, MIC and MBC values (Pukumpuang,
(A)

(B)

(C)

Figure 1 Antimicrobial activity of Thunbergia laurifolia leaves extracts on growth of (A) E.coli ATCC 35218, (B)
P. aeruginosa ATCC 27853 and (C) S. aureus ATCC 29213. All experiments were done in triplicate.
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Thongwai, & Tragoolpua, 2012). On the other hand, Cheeptham and Towers (2002) revealed the inhibition on Bacillus subtilis
growth under UV light induction but not for S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, Candida albicans, and Aspergillus fumigatus. The
effectiveness of extracts for inhibition of pathogenic bacterial growth are different due to extracted solvent, method of
antimicrobial activity test and pathogenic bacterial strain.
From the result in this study, the T. laurifolia leaves extracts revealed stronger inhibition on growth of S. aureus ATCC 29213
than those of E.coli ATCC 35218 and P. aeruginosa ATCC 27853 which consistent with another report. The reason for the
different sensitivity between Gram-positive and Gram-negative bacteria could be described to the morphological differences.
The most important function for the outer membrane in Gram-negative bacteria is to serve as a selective permeable barrier.
Gram-negative bacteria having an outer phospholipidic membrane including the structural lipopolysaccharide components.
This makes the cell wall impermeable to lipophilic solutes, while porins constitute a selective barrier to the hydrophilic solutes
with an exclusion limit of about 0.6 kDa (Nikaido, 2003). The Gram-positive bacteria should be more susceptible having only
an outer peptidoglycan layer which is not an effective permeability barrier (Scherrer and Gerhardt, 1971).
(A)

(B)

(C)

Figure 2 Percent inhibition of T. laurifolia leaves extracts on growth of (A) E.coli ATCC 35218, (B) P. aeruginosa ATCC 27853
and (C) S. aureus ATCC 29213. All experiments were done in triplicate.
Conclusion and Recommendations
All of T. laurifolia leaves extracts at 40 mg/ml showed effective controlling growth of E.coli ATCC 35218, P. aeruginosa ATCC
27853 and S. aureus ATCC 29213 within 24 hours (p < 0.05). The study in identification of active compounds from T. laurifolia
leaves and its inhibitory mechanisms of bacterial growth would help us to reveal more alternatives of antimicrobial agents for
infectious disease treatment in the future.
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รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
รองศาสตราจารย์ วิทยา อานามนารถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานงค์ ธนะภพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา หนูนิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จุ้งลก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ธนะภพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมศิริ เดชารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อภิชยั วรรธนะพิศิษฐ์
อาจารย์ ดร.จิรา คงปราณ
อาจารย์ ดร.จันจิรา มหาบุญ
อาจารย์ ดร.เชาวนา ยี่รงค์
อาจารย์ ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง
อาจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
อาจารย์ ดร.นุจรีย์ แซ่จิว
อาจารย์ ดร.ปนัดดา พิบูลย์
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The 1th National Public Health Research Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจยั ” ครัง้ ที่ 1

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายพิจารณาบทความและการประชุม
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
อาจารย์ ดร.ปัทมา เสนทอง
อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ คามณีจันทร์
อาจารย์ ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
อาจารย์ ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
อาจารย์ ดร.สรัญญา มณีรัตนาศักดิ์
อาจารย์ ดร. สุปานดี มณีโลกย์
อาจารย์ ดร. สุภาพร เมฆสวี
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
อาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท
อาจารย์ นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
อาจารย์ นพ.ธารินทร์ เพ็ญวรรณ
อาจารย์ชุติมา รอดเนียม
อาจารย์ณัฐจิต อันเมฆ
อาจารย์ธนาวัฒน์ รักกมล
อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล
อาจารย์ปัทมา รักเกื้อ
อาจารย์พิชามญชุ์ อัครยศพงศ์
อาจารย์ลิเลียน วิวัฒน์
อาจารย์เสาวนีย์ สังข์แก้ว
อาจารย์อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
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