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 วารสารศูนย์อนามัยที่ 5 ยินดีรับบทความวิชา

การทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ใน

วารสารอื่นใดมาก่อน โดยกองบรรณาธิการขอสงวน

สิทธิ์ในการตรวจแก้ต้นฉบับ และพิจารณาตีพิมพ์ตาม

ลำดับก่อนหลัง มีหลักเกณฑ์และข้อแนะนำดังนี้ 

 1. บทความที่ส่งตีพิมพ์ 
 นิพนธ์ต้นฉบับ (original articles) เป็นราย

งานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ของผู้เขียน ซึ่งไม่เคยตี

พิมพ์ในวารสารอื่น ควรประกอบด้วยหัวเรื่องตามลำดับ

ต่อไปนี้ ชื่อเรื่อง ชื่อเจ้าของบทความบทคัดย่อเป็น

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนำ วัตถุประสงค์ของ

การศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปและ

อภิปราย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง อาจมี

กิตติกรรมประกาศระหว่างสรุปและเอกสารอ้างอิงก็ได้ 

ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 12 หน้าพิมพ์ 

 บทความปริทัศน์ (review articles) เป็น

บทความที่เขียนจากการรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่อง

หนึ่งจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่าง

ประเทศ ประกอบด้วย บทนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำ

มาเขียน วิธีการสืบค้นข้อมูล บทวิจารณ์และเอกสาร

อ้างอิง ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 8 หน้า 

 บทความพิเศษ (special articles) เป็น

บทความประเภทกึ่งบทความปริทัศน์กับบทความทั่วไป

ที่ไม่สมบูรณ์พอที่จะบรรจุเข้าเป็นบทความชนิดใดชนิด

หนึ่ง เป็นบทสัมภาษณ์ หรือบทความแสดงข้อคิดเห็น

เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของ

มวลชนเป็นพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานั้นๆ 

ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 8 หน้า 

 บทความทั่วไป general articles) เป็น

บทความประเภทความรู้เฉพาะเรื่องที่ถูกหยิบยกมานำ

เสนอ โดยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ หรือเป็นการนำเสนอ

รายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ที่ต้อง

ศึกษาต่อเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาเสร็จแล้ว 

กำลังเตรียมต้นฉบับสมบูรณ์ รายงานความก้าวหน้าของ

โครงการ รายงานผลการศึกษาวิจัยโดยสังเขปหรือเป็น

บทความที่มีประเด็นที่ได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน มี

ความยาวไม่เกิน 8 หน้าพิมพ์ 

 ปกิณกะ (miscellany) เป็นบทความ

เบ็ดเตล็ด ที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น บทความที่น่า

รู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทั่วไป ความยาวไม่ควรเกิน 5 

หน้าพิมพ์ 

 เรื่องแปล (translated articles) เป็น

บทความที่แปลหรือเรียบเรียงมาจากบทความวิชาการ 

หรือบทความอื่นๆ ที่เป็นเรื่องน่าสนใจจากภาษาต่าง

ประเทศ โดยจะต้องมีการขอลิขสิทธิ์แปลจากประเทศ

นั้นๆ ก่อน ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 3-5 หน้าพิมพ์ 

 บทความย่อ (abstract articles) ย่อบทความ

จากผลการวิจัยใหม่ๆ แนะนำสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ความ

ยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 5 หน้าพิมพ์ 

 2. การเตรียมต้นฉบับ 
 ชื่อเรื่อง ควรสั้นกระทัดรัดให้ได้ใจความที่

ครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง ชื่อ

เรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ชื่อผู้เขียน ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(ไม่ใช่คำย่อ) พร้อมทั้งอภิไธยต่อท้ายชื่อ และสถาบันที่

ทำงานอยู่ 

 บทคัดย่อ คือการย่อเนื้อหาสำคัญ เอาเฉพาะที่

จำเป็นเท่านั้น ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใช้ภาษารัดกุม

เป็นประโยชน์ สมบูรณ์ และเป็นร้อยแก้ว ไม่แบ่งเป็น

ข้อๆ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด โดยให้ครอบคลุมถึง

วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการ ผลและวิจารณ์หรือ  

คำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อลงพิมพ์ 
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ข้อเสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิงถึง

เอกสารอยู่ในบทคัดย่อ บทคัดย่อต้องเขียนทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

 บทนำ อธิบายความเป็นมา และความสำคัญ

ของปัญหาที่ทำการวิจัยศึกษาค้นคว้าของผู้อื่นที่

เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานและ

ขอบเขตของการวิจัย 

 เนื้อเรื่อง ควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด และใช้

ภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น กะทัดรัด แต่ชัดเจน เพื่อประหยัด

เวลาของผู้อ่าน ใช้คำย่อต้องเขียนคำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน 

 วิธีการดำเนินงาน อธิบายวิธีการดำเนินการ

วิจัยโดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการรวบรวม

ข้อมูล วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือใน

การวิจัย ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือใช้หลัก

สถิติมาประยุกต์ 

 ผล/ผลการดำเนินงาน อธิบายสิ่งที่ได้พบจาก

การวิจัย โดยเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ 

พร้อมแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ 

แล้วพยายามสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้ 

 วิจารณ์ ควรเขียนอภิปรายผลว่าเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด แล้วควรอ้างอิงถึง

ทฤษฎี หรือผลการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบ

ด้วย 

 สรุป (ถ้ามี) ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับความเป็นมา 

และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ

วิจัย วิะีการวิจัยอย่างสั้นๆ รวมทั้งการวิจัย (สรุป) ให้

ตรงประเด็น และข้อเสนอที่อาจนำผลงานการวิจัยไปใช้

ให้เป็นประโยชน์หรือให้ข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาที่

สามารถปฏิบัติได้สำหรับการวิจัยต่อไป 

 เอกสารอ้างอิง 

 1. ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ

เอกสาร การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ Vancouver 

 2. การอ้างอิงเอกสารใดให้ใช้เครื่องหมาย

เชิงอรรถเป็นหมายเลขโดยใช้หมายเลขสำหรับเอกสาร

อ้างอิงอันดับแรก และเรียงต่อไปตามลำดับถ้าต้องการ

อ้างอิงซ้ำ ให้ใช้หมายเลขเดิม 

 3. รูปแบบการเขียนเอกสาร

อ้างอิง 
 3.1 การอ้างอิงวารสาร รูปแบบดังนี้ 

 ลำดับ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์ ; ปีที่ : 

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย 

 วารสารภาษาอังกฤษ 

 ใช้ชื่อนามสกุลขึ้นก่อน ตามด้วยอักษรย่อของ

ชื่อ ใช้ชื่อวารสารเป็นชื่อย่อตามระบบ Index Medicus 

 วารสารภาษาไทย 

 ชื่อผู้แต่งให้ใช้ชื่อเต็มตามด้วยนามสกุล และใช้

ชื่อวารสารเป็นตัวเต็ม 

 ในกรณีที่ผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใช้ชื่อผู้แต่งทุก

คน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 

 แต่ถ้ามี 7 คน หรือมากกว่านั้น ให้ใส่ชื่อ 3 คน

แรก แล้วเติม et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือ และ

คณะ (วารสารภาษาไทย) 

 ตัวอย่าง 

 1. Muangsapaya W, Winichagoon P, 

Fucharoen S, Pootrakul P. Improved 

Technique for detecting intraerythrocytic 

inclusion bodies in thalassemia trait. J. Med 

Assoc thai 1985;68:43-45 

 2. กติกา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม,   

วิษิษย์ศักดิ์ สุขสะอาด, กนกวรรณ แสนไชยสุริยา และ

คณะ. การตรวจกรองฮีโมโกบินอี โดยวิธีการตรวจกรอง

ด้วยดีซีไอพีในกลุ่มประชากรที่ไม่มีภาวะซีด วารสาร

เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2536;51:39-43 

 3.2 การอ้างอิงหนังสือหรือตำรา รูปแบบดังนี้ 

 รูปแบบอ้างอิงหนังสือหรือตำราผู้แต่งเขียน 

ทั้งเล่ม 

 ลำดับที่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ เมืองที่

พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์ 

 1. Dreisbash EB, Roberton WO. 

Handbook of poisoning. 12th ed. California: 

Appleton and lange, 1987. 
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 4. การส่งต้นฉบับ 
 4.1 ให้พิพ์ดีดหน้าเดียวลงบนกระดาษสั้น 

ขนาด A4 (21.3x27.9) และส่งเอกสารมาพร้อมกับ

แผ่น Diskette ซึ่งพิมพ์ต้นฉบับเอกสาร 

 4.2 ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นต้อง

เขียนด้วยหมึกดำบนกระดาษขาว ถ้าเป็นภาพถ่าย

ควรเป็นภาพสไลด์หรืออาจใช้ภาพสีขนาดโปสการ์ด

แทนก็ได้ การเขียนคำอธิบายให้เขียนแยกต่างหาก 

อย่าเขียนลงในรูป ควรกำกับหมายเลขของภาพ

ประกอบเพื่อการจัดเรียงพิมพ์ได้อย่างถูกต้องและมี

ไฟล์ภาพ .jpg มาพร้อม Diskette 

 4.3 การส่งเรื่องตีพิมพ์ให้ต้นฉบับ 2 ชุด 

พร้อมระบุสถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ถึง

บรรณาธิการวารสารศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

177 หมู่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

30280  

 5. การรับเรื่องต้นฉบับ 
 5.1 เรื่องที่รับไว้ กองบรรณาธิการจะแจ้ง

ตอบรับให้ผู้เขียนทราบ 

 5.2 เรื่องที่ไม่ได้รับพิจารณาลงพิมพ์ กอง

บรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืน 

 5.3 เรื่องที่ ได้รับพิจารณาลงพิมพ์ กอง

บรรณาธิการจะส่งวารสารให้ผู้เขียนเรื่องละ 1 เล่ม 

 

ความรับผิดชอบ 
 บทความที่ลงพิมพ์ในวารสารศูนย์อนามัยที่ 

5 ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้ เขียน คณะ

บรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย ผู้เขียนต้องรับผิด

ชอบต่อบทความของตนเอง คณะบรรณาธิการมีสิทธิ์

จะแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความ

เหมาะสมได้ 

 2. สุวดี ดีวงษ์ , เพ็ญศรี จิตรนำทรัพย์ . 

สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอาการใน

ประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546. นนทบุรี: 

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ; 2547. 

 รูปแบบอ้างบทหนึ่งในหนังสือหรือตำรา 

 ลำดับที่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ใน: ชื่อบรรณาธิการ 

ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่

พิมพ์ : หน้าแรก-หน้าสุดท้าย 

 1. Takada N, Khamboonroang C, 

Yamaguchi T, Thitasut P, Vajrasthira S. Scrub 

typhus and chiggers in Notrhern Thailand. 

Southeast Asian J Trop Med Pub Health 1984; 

40: 9-19. 

 2. วิรัติ ศิริสันธนะ ไข้ไม่ทราบสาเหตุในเด็ก. 

ใน: อุษา ทิสยากร, ทวี โชติพิทยาสุนันท์, บรรณาธิการ. 

Undate on pediatric infectious disease. 

กรุงเทพมหานคร: ชัยเจริย ; 2540. หน้า 236-42. 
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หมายเลขสมาชิก............................................. 

วัน เดือน ปี................................................................................................................................................. 

ชื่อ - สกุลผู้สมัคร........................................................................................................................................ 

สถานที่ปฏิบัติงาน....................................................................................................................................... 

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

โทรศัพท์ โทรสาร........................................................................................................................................ 

 

มีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกในนาม 

   สมาชิกใหม่     ต่ออายุสมาชิก 

สมัครเป็นสมาชิกเวลา......................................................................ปี (อัตราปีละ 2 ฉบับ ราคา 80 บาท) 

เริ่มตั้งแต่ฉบับที่...............................ปี..............................ถึงฉบับ.............................ปี................................ 

รวมเป็นเงิน..........................................บาท (............................................................................................) 

โดยได้แนบ  ธนาณัติ (สั่งจ่าย ปณ.ขามทะเลสอ)  ตั๋วแลกเงินธนาคาร 

   เช็คธนาคาร     เช็คของขวัญ 

 

ที่อยู่ (เพื่อจัดส่งวารสาร) 

เลขที่........................หมู่.................ถนน........................................ตำบล/แขวง......................................... 

อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.............................. 

โทรศัพท์...................................................... 

 

สั่งจ่ายในนาม  บรรณาธิการวารสารศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปณ.ขามทะเลสอ 30280 

ที่อยู่   กองบรรณาธิการวารสารศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 177 หมู่ 6 ต.โคกกรวด  

  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทร. 0-4430-5131-4 โทรสาร 0-4430-5137 

ใบสมัครสมาชิก 
วารสารศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
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สารจากบรรณาธิการ 
 

	 ก่อนอื่นต้องขออภัยมา	ณ	ที่นี้	 ที่วารสารออกปลายปี	 เกือบจะช้ากว่ากำหนดค่ะ	 สิ่งหนึ่งที่ปรากฏ

การเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด	 สำหรับวารสารศูนย์อนามัยที่	 5	 ฉบับนี้คือการเปลี่ยนแปลงของ	 

กองบรรณาธิการ	 มีบางท่านได้เกษียณอายุราชการไป	 บางท่านย้ายที่ทำงานสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ		 

มีน้องใหม่มารับหน้าที่แทน	 เป็นกฎธรรมชาติที่สรรพสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปัจจุบันขณะ		 

ขึ้นอยู่กับท่าทีของเราในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร	 แต่ก็เป็นที่น่ายินดี	 ที่น้องใหม่ใน	 

กองบรรณาธิการเรา	 ก็มีความมุ่งมั่นขยันขันแข็งไม่แพ้ทีมเดิมในการพัฒนาวารสารฯ	 เพื่อให้ผลงานทุกชิ้น	 

มีคุณภาพและน่าอ่าน	ก่อนที่จะปรากฏสู่สายตาสาธารณะชน	

	 ในช่วงปลายปี	 2553	 เชื่อว่าทุกท่านคงได้รับทราบข่าวน้ำท่วมเริ่มตั้งแต่ภาคอีสาน	 ตามมาด้วย	 

ภาคกลางและภาคใต้	 หลายจังหวัดในภาคอีสานได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้	 ทั้งต่อชีวิต	 

ทรัพย์สิน	 การดำรงชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน	 	 ในฉบับนี้กองบรรณาธิการได้รับความ

เอื้อเฟื้อต้นฉบับจากกลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม	 ศูนย์อนามัยที่	 5	 นครราชสีมาเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับ

สถานการณ์และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของเขตนครชัยบุรินทร์	ในภาวะอุทกภัยในช่วงเวลาดังกล่าว			

	 	 ในฉบับนี้เรายังมีเรื่องราวดี	 ๆ	 จาก	Mrs.นมแม่	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์	 ในการผลักและดันให้ผู้หญิง

คนหนึ่งประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	 เห็นภาพความมุ่งมั่น	 ทุ่มเทและความอดทนของแม่	 

คนหนึ่งซึ่งเป็นบุคลากรทางสาธารณสุข	 ในการต่อสู้เพื่อให้ลูกน้อยสุดที่รักได้ดื่มกินน้ำนมของตัวเอง	นมผสม

ยี่ห้อไหน	 ๆ	 ก็ไม่อยากให้มาระคายกระเพาะของลูก	 ถึงแม้หนทางจะยาวไกลสักเพียงใดก็ไม่เป็นอุปสรรค	

นอกจากนี้เรายังได้รับความเมตตา	 จากท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่	 5	 มาถ่ายทอดเรื่องราวจากการไป

ศึกษาดูงานที่เมืองโกเบ	ประเทศญี่ปุ่น	ในเรื่อง	Global	Forum	on	Urbanization	and	Health	เรื่องเล่า

ดีๆ	แบบนี้ต้องตามไปอ่านค่ะ		

	 ในส่วนของผลงานวิชาการ	 มีเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้าน

จุลชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเขตอำเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสีมา	 เรื่องพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวีตั้งแต่		 

10	 ปีขึ้นไปที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเรื่อง	 กระบวนการ

ปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวัน	 	 ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 	 สังกัดเทศบาลนคร

นครราชสีมา	ติดตามไปอ่านกันเลยค่ะ	

	 สุดท้ายนี้	 ขอถือโอกาสนำพรปีใหม่	 2554	 แด่ผู้อ่านทุกท่านมา	 ณ	 ที่นี้	 ขออำนาจคุณพระศรี

รัตนตรัย	 คุณงามความดีทั้งหลายที่ทุกท่านได้กระทำมา	 จงส่งผลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งใน

หน้าที่การงานและครอบครัว	มีพลังใจที่เข้มแข็งและสติรู้เท่าทันทั้งสุขและทุกข์ที่อาจมาเยือน	

ในทุกย่างก้าวของชีวิต	โชคดีปีใหม่คะ	
นงนุช   ภัทรอนันตนพ 

บรรณาธิการ 
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นิพนธ์ต้นฉบับ 
10 พฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี  

 ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

25 ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของ 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

 เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

44 กระบวนการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวัน   

 ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ขนาดใหญ่ กลางและเล็ก  

 สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ประเทศไทย 

 

ปกิณกะ 
64 WHO Globall Forum on Urbanization and Health 

 15-17 November 2010, Kobe, Japan 

68 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะอุทกภัย  

 พื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 14 

82 การเดินทางของนมแม่...พลังแห่งหัวใจ 

contents 
สารบัญ 
contents 
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นิพนธ์
ต้นฉบับ 
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❛พฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับ
ยาต้านไวรัสเอชไอวี ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

          ยุทธชัย ไชยสิทธิ์** 

สุวรรณา บุญยะลีพรรณ*** 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive study) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ

ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ซึ่งเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาล

ระดับตติยภูมิ 5 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี และโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา จำนวน 54 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพของ  

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ของสุวรรณา บุญยะลีพรรณ (2550) ซึ่งพัฒนาจากกรอบแนวคิดการ  

ส่งเสริมสุขภาพของ Pender นำมาหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับดี (   = 3.48, S.D. = 

0.24) เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมสุขภาพรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ

รายด้านที่อยู่ในระดับดีมากมี 3 ด้าน เรียงลำดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1) ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสุขภาพขณะได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี (   = 3.75, S.D. = 0.15) 2) ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ (   = 

3.69, S.D. = 0.30) และ 3) ด้านโภชนาการ (   = 3.54, S.D. = 0.32) ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนน

พฤติกรรมสุขภาพที่อยู่ในระดับดีมี 3 ด้าน เรียงลำดับค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการจัดการ

กับความเครียด (   = 3.45, S.D. = 0.44) 2) ด้านการมีกิจกรรมและการออกกำลังกาย (   = 3.33, S.D. = 

0.40) และ 3) ด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (   = 3.13, S.D. = 0.44) ตามลำดับ ผลการวิจัยครั้งนี้

พบว่า พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป   

โดยรวมอยู่ในระดับดี บุคลากรทีมสุขภาพควรส่งเสริมและให้ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อการส่งเสริม  

สุขภาพของผู้ป่วยอย่างยั่งยืน ลดปัญหาการดื้อยา ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย  

 คำสำคัญ : พฤติกรรมสุขภาพ, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวีตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

X 

X X 
X 

X X 

X 

*วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

**นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

***รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Health Behaviors of HIV/AIDS Patients Receiving  
Antiretroviral Therapy More Than 10 Years 
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Suwanna Boonyaleepun, Ph.D. (Public Health) 

 

Abstract 
 The purpose of this descriptive research was to study the health behaviors of 

persons with HIV/AIDS receiving antiretroviral therapy more than 10 years. The conceptual 

framework was based on Pender’s Health Promotion Model. The sample group consisted 

of 54 patients who had been receiving antiretroviral therapy for 10 years at the five tertiary 

hospital in the northeast region consisted of Khon Khaw Hospital, Srinagarind Hospital, 

Udonthani Hospital, Sappasitthiprasong Hospital and Maharaj Nakhon Ratchasima Hospital 

during June 2010 to September 2010. The research tool utilized a questionnaire technique 

consisting of demographic data and the health behaviors of persons with HIV/AIDS 

receiving antiretroviral therapy developed by Suwanna Boonyaleepun (2007), and tested 

for reliability using Cronbach’s alpha coefficient that yielded a result of 0.86. Data was 

analyzed to calculate frequency, percentage, mean (   ) and standard deviation (S.D.). 

 The research found: 1) The overall health behavior level: An overview of the 

sample group revealed that most participants have the high level of health behavior (   = 

3.48, S.D. = 0.24) 2) Health behavior level in each aspect: The health behavior aspect 

score at a highest level were three categories. The performance of health behavior was 

categorized from highest to lowest score, and was as follows: 1) Health behavior of health 

responsibility (   = 3.75, S.D. = 0.15) 2) Health behavior of spiritual growth (   = 3.69, S.D. = 

0.30) 3) Health behavior of nutrition (   = 3.54, S.D. = 0.32). The health behavior aspect 

score at a high level were three categories. The performance of health behavior was 

categorized from highest to lowest score, and was as follows:  1) Health behavior of stress 

management (   = 3.45, S.D. = 0.44) 2) Health behavior of physical activities (   = 3.33, S.D. 

= 0.40) 3) Health behavior of interpersonal relations (   = 3.13, S.D. = 0.44). 

 The finding from this study suggest that health care providers should be promoting 

and encouraging health behaviors to maintain health behaviors that effected to 

antiretroviral therapy, prevented drug resistance in the future and enhanced quality of life. 

 Keyword: Health behavior, HIV/AIDS patients, Antiretroviral therapy more than 10 years 
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บทนำ 
 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลก ณ 

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 33.4 

ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 2.7 ล้านคน 

รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีจำนวน 4 ล้านคน(1-2) 

สถิติผู้ติดเชื้อเอดส์ของประเทศไทย ณ วันที่ 31 

กรกฎาคม 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 352,424 คน รับ

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีจำนวน 218,459(3-4) 

คน นอกจากผู้ป่วยเอดส์จะได้รับผลกระทบโดยตรง

ต่อตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณแล้ว

ยังส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและระบบ

บริการสาธารณสุข(5) ซึ่งบุคลากรทีมสุขภาพควร

ตระหนักและให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

ดังกล่าว  

 การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีช่วยให้

ภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ป่วยสูงขึ้น สุขภาพแข็งแรง 

ชะลอการดำเนินของโรค ลดอัตราการติดเชื้อ  

ฉวยโอกาส ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราตายได้อย่าง

ชัดเจน ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตในสังคม

ได้อย่างมีความสุขและมีอายุที่ยืนยาว(6-8) พบว่ามี  

ผู้ป่วยเอดส์ที่มีชีวิตยืนยาวมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 5 

ของผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมด(9-11) และมีชีวิตยืนยาวมาก

ถึง 13 ปี เมื่อทำการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอ

วี(12) เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 

ผู้ป่วยต้องมีความสม่ำเสมอในการรับประทานยา 

(Medication adherence) อย่างน้อยร้อยละ 95 

ของยาที่ต้องรับประทานทั้งหมด การรับประทานยา

ที่ไม่สม่ำเสมอจะก่อให้เกิดการดื้อยา ส่งผลให้การ

รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีล้มเหลว(6,7) มีหลาย

การศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเอดส์มีพฤติกรรมการ  

รับประทานยาต้านไวรัสไม่สม่ำเสมอ(18-20) ความร่วม

มือในการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีของ

ประเทศไทยต่ำสุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(21) 

ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีใน

อนาคต นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงความชุกของ

การเกิดภาวะดื้อยาในประเทศยุโรปและประเทศที่

กำลังพัฒนา พบว่า การดื้อยาอยู่ในอัตราค่อนข้าง

สูงร้อยละ 5.50 ถึง 11.40(13) สำหรับประเทศไทย

จากการรวบรวมข้อมูลการดื้อยาโดย WHO FORCAST 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 พบว่า ผู้ป่วยมีอัตรา

การดื้อยาร้อยละ 1.47 (1,448 คน) และมีการ  

คาดการณ์ในปีพ.ศ. 2563 จะมีผู้ป่วยที่ดื้อยาต้าน

ไวรัสสูงถึงร้อยละ 30(14) ผลของการดื้อยาทำให้  

ผู้ป่วยต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 1,200 ถึง 

1,400 บาท/คน/เดือน เป็น 20,000 ถึง 50,000 

บาท/คน/เดือน(15) ผู้ป่วยมีสุขภาพทรุดโทรม ติดเชื้อ

ฉวยโอกาสได้ง่ายและเสียชีวิตเร็วขึ้น(7,8, 16,17)  

 ผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีจึง

ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม 

เพื่อชะลอความก้าวหน้าของโรคและลดการเกิด

ภาวะดื้อยาในอนาคต โดยมีพฤติกรรมสุขภาพ 

ได้แก่ การปฏิบัติตามแผนการรักษาอย่างเคร่งครัด 

รับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ 

สั ง เกตอาการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้นจากการ  

รับประทานยา สามารถจัดการกับอาการข้างเคียง

ได้ รวมทั้งติดตามประเมินประสิทธิผลการรักษา 

การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ การรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน์ งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา การ

ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอ 

การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นและการเผชิญ

ความเครียดอย่างเหมาะสม การมีจุดมุ่งหมายใน

การดำเนินชีวิต ตลอดจนการตระหนักและเห็น

คุณค่าแห่งตน ซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมดังกล่าวจะ

ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้ยาวนาน มีภาวะ

สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี(9,16,17)  
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 สำหรับประเทศไทยมีการนำยาต้านไวรัส  

เอชไอวีมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และมีผู้ป่วยเอดส์ที่

ชีวิตยืนยาวถึง 10 ปี (9, 10) แต่ยังไม่มีการศึกษา

พฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยกลุ่มนี้ การศึกษาที่ผ่านมา

เป็นการศึกษาในผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านไวรัส   

ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี เท่านั้น มีเพียงการศึกษา

ของรัชนี นามจันทรา(10) และวราภรณ์ บุญเชียง 

และคณะ(9) ทำการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้ติด

เชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตยืนยาวมากกว่า 10 ปี แต่

เป็นการศึกษามิติด้านจิตใจในการเผชิญปัญหาและ

ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการมีชีวิตยืนยาวของผู้ป่วย

เท่านั้น อีกทั้งการศึกษาที่ผ่านมามุ่งเน้นทำการ

ศึกษาเกี่ยวกับการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี

และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยเป็น  

ส่วนใหญ่ พฤติกรรมสุขภาพด้านอื่นๆ ยังมีการ

ศึกษาน้อย ไม่ครอบคลุมพฤติกรรมสุขภาพทั้งหมด

ของผู้ป่วยและเป็นการศึกษาเฉพาะด้านเรื่องการ

ออกกำลังกาย การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ การ  

รับประทานอาหาร การเผชิญความเครียด เป็นต้น 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยไม่สวมถุงยางอนามัยขณะ

มีเพศสัมพันธ์ ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

รับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อต่อวัน เผชิญ

ความเครียดโดยการดื่มสุรา สูบบุหรี่และใช้สารเสพติด 

เป็นต้น พฤติกรรมสุขภาพดังกล่าวอาจส่งผลให้  

ผู้ป่วยสุขภาพทรุดโทรม ติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่าย มี

การแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นจากการไม่สวมถุงยาง

อนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ทำให้การรักษาด้วย  

ยาต้านไวรัสเอชไอวี ไม่ได้ผลและเกิดการดื้อยาต้าน  

ไวรัสเอชไอวีตามมาได้(18) 

 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาพฤติกรรม

สุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ รับ

ประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี ในระยะยาวตั้งแต่   

10 ปี ขึ้นไป เพราะเป็นช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน

เพียงพอที่ผู้ป่วยจะเกิดการเรียนรู้ ความรู้และทักษะ

ที่จะช่วยส่งเสริมให้ตนเองมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 

(Pender et al., 2002) โดยนำรูปแบบพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของ Pender et al.(22) เป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษา เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวมี

การผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางการพยาบาลและ

พฤติกรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญแก่ปัจจัยด้าน  

ชีวจิตสังคม (Biopsychological) ในการอธิบาย

พฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งมีความครอบคลุมและเป็น

องค์รวมประกอบด้วยพฤติกรรมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 

ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การมีกิจกรรมและการ

ออกกำลังกาย โภชนาการ การมีสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ และการ

จัดการความเครียด ผลที่ได้จากการวิจัยจะใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเชิงรุกสำหรับบุคลากร

ทีมสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลในการสร้างเสริม

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/  

ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ให้ดำรงชีวิตได้

อย่างยืนยาวและมีความผาสุก ตลอดจนป้องกัน

ปัญหาการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี ในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมสุ ขภาพผู้ ติ ด เชื้ อ  

เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ตั้งแต่ 

10 ปี ขึ้นไป 

 

วิธีการศึกษา 
 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย 

(Descriptive study) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเชื้อ  

เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ตั้งแต่   

10 ปี ขึ้นไป จำนวน 54 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างจาก

ประชากรจำนวน 83 รายโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการและ

ติดตามการรักษา ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 5 แห่ง
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนำร่องเกี่ยวกับ  

การใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย(23) ได้แก่ 

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์อุบลราชธานี และโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา โดยกำหนดขนาดตัวอย่างให้มีสัดส่วน

เท่ากัน ดังตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้รับการวินิจฉัย

จากแพทย์และรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี 

ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 15-60 ปี เป็นผู้ป่วยที่มีการดื้อยาและไม่มี

การดื้อยา สามารถพูด ฟังภาษาไทยและสื่อความ

หมายได้ดี มีความสมัครใจและผ่านความยินยอมให้

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วย   

แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและแบบสัมภาษณ์

พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้าน

ไวรัสเอดส์ของสุวรรณา บุญยะลีพรรณ(24) ซึ่งพัฒนา

จากกรอบแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของ Pender(22) 

ประกอบด้วยคำถามทางบวกจำนวน 53 ข้อ และ

คำถามทางลบจำนวน 2 ข้อ รวมทั้งหมด 55 ข้อ 

แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสุขภาพขณะได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี 2) ด้าน

การมีกิจกรรมและการออกกำลังกาย 3) ด้าน

โภชนาการ 4) ด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

5) ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 6) ด้านการ

จัดการกับความเครียด ลักษณะของคำตอบเป็น

มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนนดังนี้ คะแนน 3.50-4.00 หมายถึง 

พฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 2.50-

3.49 หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี 

คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง พฤติกรรมสุขภาพอยู่

ในระดับพอใช้ คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง 

พฤติกรรมสุขภาพระดับอยู่ในน้อย(25) เครื่องมือผ่าน

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

validity) จากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 9 ท่าน และมีค่า

ความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) เท่ากับ 0.86 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือไปหาค่าความเที่ยงซ้ำกับ  

ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ทำการศึกษาจำนวน 30 ราย โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.86  

 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง

เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ภาย

หลังผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ ในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย

ได้ขอความอนุเคราะห์แพทย์หรือพยาบาลซึ่งมีหน้า

ที่ ให้การดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ ใน  

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิทั้ง 5 แห่ง เป็นผู้ชี้แจง

รายละเอียดของโครงการวิจัยเบื้องต้น ซึ่งหากมี  

ผู้ป่วยรายใดสนใจ ผู้วิจัยจะเข้าไปแนะนำตัว ชี้แจง

วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การขอ

ความยินยอม การรักษาความลับ ตลอดจนการ

พิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย ซึ่งใช้ระยะเลาในการสัมภาษณ์ 

30 ถึง 45 นาที ในห้องที่เป็นส่วนตัวหรือบริเวณ  

ที่ไม่มีคนพลุกพล่าน  

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำเร็จรูป โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) ส่วนการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ภาวะ

สุขภาพก่อนและหลังได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีใช้

สถิติ Paired t-test 
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ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

59.30) อายุเฉลี่ย 43.10 ปี นับถือศาสนาพุทธ 

(ร้อยละ 98.10) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

(ร้อยละ 35.20) สถานภาพสมรส คู่ (ร้อยละ 

64.80) ประกอบอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 37.00) ค่า

มัธยฐาน (Median) รายได้ของครอบครัวเท่ากับ 

12,277.78 บาท/เดือน (ระหว่าง 2,000 ถึง 

100,000 บาท/เดือน) ส่วนใหญ่ใช้สิทธิบัตรทอง 

(ร้อยละ 44.40) และไม่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ   

(ร้อยละ 87.00)   

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ติดเชื้อเอชไอวีจากการ

มีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศมากที่สุด (ร้อยละ 88.9) 

ค่ามัธยฐาน (Median) ของระยะเวลาที่ทราบว่าติด

เชื้อเอชไอวีเท่ากับ 168 เดือน (ระหว่าง 120 ถึง 

252 เดือน) ค่ามัธยฐาน (Median) ของระยะเวลาที่

รับยาต้านไวรัสเอชไอวีเท่ากับ 132 เดือน (ระหว่าง 

120 ถึง 192 เดือน) และค่ามัธยฐาน (Median) 

ของระยะเวลาที่ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวีถึงระยะเวลา

ที่ได้รับยาต้านไวรัสเท่ากับ 24 เดือน (ระหว่าง 0 ถึง 

132 เดือน) 

ตารางที่ 1  จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำแนกตามโรงพยาบาล 

 ชื่อโรงพยาบาล จำนวนประชากร จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

  ทั้งหมด (คน)  ที่ใช้ในการวิจัย (คน) 

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 10 6 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์  20  13 

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 8  5 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 15  10 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 30 20 

 รวม 83 54 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเปลี่ยนยาต้าน  

ไวรัสเอชไอวีสูตรใหม่ (ร้อยละ 83.30) เนื่องจากเกิด

ผลข้างเคียงจากยารุนแรงมาก (ร้อยละ 51.90) เมื่อ

ต้องเปลี่ยนยาต้านไวรัสเอชไอวีตัวใหม่ กลุ่มตัวอย่าง

มีการปฏิบัติตนตามแผนการรักษาอย่างสม่ำเสมอ

และเคร่งครัด (ร้อยละ 83.30) ปัจจุบันกลุ่มตัวอย่าง

ได้รับยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐานกลุ่ม A (ร้อยละ 

46.30) สูตรยาต้านไวรัสที่รับประทานมากที่สุดคือ 

AZT + 3TC + NVP (GPO VIR Z) (ร้อยละ 27.80) 

บุคคลที่ให้คำแนะนำในการตัดสินใจรับยาต้านไวรัส

เอชไอวีคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ร้อยละ 98.10) 

โดยมีเหตุผลในการตัดสินใจรับยาต้านไวรัสเอชไอวี

เนื่องจากคิดว่าจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงมาก

ที่สุด (ร้อยละ 92.60) รองลงมาคือคิดว่าจะทำให้

อาการของโรคทุเลาลง (ร้อยละ 90.70) และคิดว่า

จะทำให้อายุยืนยาวขึ้น (ร้อยละ 88.90) ส่วนใหญ่มี

อาการข้างเคียงจากยาต้านไวรัส (ร้อยละ 61.10) 

อาการข้างเคียงที่พบมากที่สุดคือ แก้มตอบ/แขนขา

ลีบ/ก้นลีบ (ร้อยละ 37.00) เมื่อมีอาการข้างเคียง

ของยาต้านไวรัสกลุ่มตัวอย่างมีวิธีการจัดการแก้ไข

โดยการปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

(ร้อยละ 67.70)  
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  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดรับประทานยาต้าน

ไวรัสเอชไอวีอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอในรอบ 6 

เดือน ที่ผ่านมา (Medical adherence ≥ 95%) 

คิดเป็นร้อยละ 99.87 มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล

เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ภาวะสุขภาพ ได้แก่ ระดับ CD
4
 

cell count หลังได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีเฉลี่ย  

เพิ่มขึ้น (จาก 119.63 cell/mm3 เป็น 474.81 

cell/mm3) โดยมีผลต่างของระดับ CD
4
 cell 

count ก่อนได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีและหลังได้รับ

ยาต้านไวรัสเอชไอวีเพิ่มขึ้นเป็น 355.18 cell/mm3 

(95% CI = 299.18, 411.19) อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (p < 0.0001) น้ำหนักตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (จาก 

48.89 กิโลกรัม เป็น 54.45 กิโลกรัม) โดยมีผลต่าง

ของค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวก่อนได้รับยาต้านไวรัส  

เอชไอวีและหลังได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีเพิ่มขึ้น

เป็น 5.56 กิโลกรัม (95% CI = 3.92, 7.21) อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.0001) ค่าดัชนีมวลกาย 

(BMI) เฉลี่ยเพิ่มขึ้น (จาก 19.16 กิโลกรัม/เมตร2 

เป็น 21.28 กิโลกรัม/เมตร2) โดยมีผลต่างของ  

ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ก่อนได้รับยาต้านไวรัส

เอชไอวีและหลังได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีเพิ่มขึ้น

เป็น 2.12 กิโลกรัม/เมตร2 (95% CI = 1.45, 2.78) 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.0001) คะแนน 

Karnofsky’s score ของผู้ป่วยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (จาก 

67.59 คะแนน เป็น 99.81 คะแนน) โดยมีผลต่าง

ของค่าเฉลี่ย Karnofsky’s score ก่อนได้รับยาต้าน

ไวรัสเอชไอวีและหลังได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี  

เพิ่มขึ้นเป็น 32.22 คะแนน (95% CI = 24.82, 

39.62) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.0001) 

และผลการตรวจปริมาณไวรัสในกระแสเลือด  

(Viral load) ของกลุ่มตัวอย่างครั้งล่าสุดมีระดับ  

ต่ำลงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.48 copies/ml 

 2. พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

  2.1 ระดับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม

และรายด้าน 

  ระดั บพฤติ กรรมสุ ขภาพของกลุ่ ม

ตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับดี (   = 3.48, S.D. = 

0.24) เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมเป็นรายด้านทั้ง 

6 ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม

สุขภาพรายด้านที่อยู่ในระดับดีมากมี 3 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพขณะได้รับยา

ต้านไวรัสเอชไอวี (   = 3.75, S.D. = 0.15) 2) ด้าน

การพัฒนาด้านจิตวิญญาณ (   = 3.69, S.D. = 

0.30) และ 3) ด้านโภชนาการ (   = 3.54, S.D. = 

0.32) ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพที่

อยู่ในระดับดีมี 3 ด้าน เช่นกัน ได้แก่ 1) ด้านการ

จัดการกับความเครียด (   = 3.45, S.D. = 0.44)   

2) ด้านการมีกิจกรรมและการออกกำลังกาย (   = 

3.33, S.D. = 0.40) และ 3) ด้านการมีสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล (   = 3.13, S.D. = 0.44) ดังตาราง

ที่ 2 

   2.2 ระดับพฤติกรรมสุขภาพรายข้อ 

    2.2.1 ด้านความรับผิดชอบต่อ

สุขภาพขณะได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี 1) กลุ่ม

ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ

ด้านการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีส่วนใหญ่

อยู่ในระดับดีมาก โดยพฤติกรรมสุขภาพที่ปฏิบัติได้

เหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ การจดจำยาต้านไวรัส

แต่ละตัวที่รับประทานได้ (เช่นลักษณะของเม็ดยา สี 

หรือชื่อของยา) (   = 3.94, S.D. = 0.25) การมา

ตรวจตามนัด (   = 3.93, S.D. = 0.26) เมื่อพบ

อาการผิดปกติของการติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น มีฝ้า

ขาวในปาก ไข้สูง ท้องเดิน ปวดศีรษะอย่างรุนแรง มี

ก ารรั บคำปรึ กษาจากแพทย์หรื อ เจ้ าหน้ าที่  

ทีมสุขภาพ (   = 3.91, S.D. = 0.50) ตามลำดับ   

2) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรม

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
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สุขภาพด้านการป้องกันโรคแทรกซ้อนอยู่ในระดับดี

และดีมาก โดยพฤติกรรมสุขภาพที่ปฏิบัติได้เหมาะสม

มากที่สุด ได้แก่ รักษาความสะอาดของร่างกายด้วย

การอาบน้ำฟอกสบู่ทุกวัน (   = 4.00, S.D. = 0.00) 

รักษาความสะอาดของช่องปากด้วยการแปรงฟัน

อย่างถูกต้องทุกวัน (   = 3.98, S.D. = 0.14)   

ขับถ่ ายอุจจาระและปัสสาวะตามปกติอย่ าง

สม่ำเสมอ (   = 3.91, S.D. = 0.35) ตามลำดับ 

และ 3) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนน

พฤติกรรมสุขภาพด้านการป้องกันการแพร่กระจาย

เชื้อส่วนใหญ่อยู่ ในระดับดีมาก โดยพฤติกรรม

สุขภาพที่ปฏิบัติได้เหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ ไม่มี

เพศสัมพันธ์หรือมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย  

(   = 3.91, S.D. = 0.45) การแยกใช้ของส่วนตัว 

(เช่น ที่โกนหนวด กรรไกรตัดเล็บ) (   = 3.89, S.D. 

= 0.32) และการไม่สูบบุหรี่ (   = 3.81, S.D. = 

0.70) ตามลำดับ 

   2.2.2 ด้านการมีกิจกรรมและการ

ออกกำลังกาย กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนน

พฤติกรรมสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีและดีมาก 

โดยพฤติกรรมสุขภาพที่ปฏิบัติได้เหมาะสมมากที่สุด 

ได้แก่ เมื่อออกกำลังกายแล้วรู้สึกอ่อนเพลียก็จะพัก

ทันที (   = 3.80, S.D. = 0.49) ปฏิบัติกิจวัตร

ประจำวัน (เช่น การทำงานบ้าน ทำความสะอาด

ร่างกาย รับประทานอาหารด้วยตนเอง) ได้ดี (   = 

3.65, S.D. = 0.48) ออกกำลังกายอย่างน้อย นาน 

20-30 นาทีต่อวัน และออกกำลังกายมากกว่าหรือ

เท่ากับ 3 ครั้ง/สัปดาห์ (   = 3.30, S.D. = 1.02) 

ตามลำดับ อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนน

พฤติกรรมสุขภาพที่อยู่ในระดับดี พบว่า มีกลุ่ม

ตัวอย่างที่ไม่สามารถออกกำลังกายอย่างน้อย 20-

30 นาทีต่อวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้ง/สัปดาห์ 

(ร้อยละ 9.30) และไม่มีการหาความรู้เกี่ยวกับวิธี

การออกกำลังกายต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง (จาก

X 

X 

X 

X 
X 

X 

หนังสือ วิทยุ/โทรทัศน์ จากบุคคลที่รู้จัก) (ร้อยละ 

3.70) 

   2.2.3 ด้านโภชนาการ กลุ่ม

ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีและดีมาก โดยพฤติกรรม

สุขภาพที่ปฏิบัติได้เหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ เมื่อมี

การชั่งน้ำหนักตัวจะเปรียบเทียบน้ำหนักตัวกับการ

ชั่งครั้งก่อนทุกครั้ง (   = 4.00, S.D. = 0.00) การ

รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ (ได้แก่ ข้าวและ

แป้ง เนื้อสัตว์ ไขมัน ผักและผลไม้) ครบ 3 มื้อ (   = 

3.63, S.D. = 0.53) และการดื่มน้ำสะอาดอย่าง

น้อยวันละ 8-10 แก้ว (   = 3.59, S.D. = 0.57) 

ตามลำดับ 

   2.2.4 ด้ านการมี สั มพั น ธภาพ

ระหว่างบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนน

พฤติกรรมสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ ในระดับดี โดย

พฤติกรรมสุขภาพที่ปฏิบัติได้เหมาะสมมากที่สุด 

ได้แก่ ปฏิบัติบทบาทต่างๆ ต่อคนในครอบครัวได้

เป็นอย่างดีอย่างสม่ำเสมอ (   = 3.78, S.D. = 

0.42) ไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องได้เป็นอย่างดี

สม่ำเสมอ (   = 3.65, S.D. = 0.52) และไปมาหาสู่

กับเพื่อนได้เป็นอย่างดีสม่ำเสมอ (   = 3.41, S.D. 

= 0.71) ตามลำดับ อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของ

คะแนนพฤติกรรมสุขภาพรายข้ออยู่ในระดับพอใช้ 

ได้แก่ ไม่ได้แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการดูแล

สุขภาพจากกลุ่มเพื่อนที่มีประสบการณ์คล้ายคลึง

กันร้อยละ 7.40 

   2.4.5 ด้ านการพัฒนาด้ านจิ ต

วิญญาณ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนน

พฤติกรรมสุขภาพส่วนใหญ่อยู่ ในระดับดี โดย

พฤติกรรมสุขภาพที่ปฏิบัติได้เหมาะสมมากที่สุด 

ได้แก่ ทำงานบ้านหรือประกอบอาชีพได้ดี (   = 

3.91, S.D. = 0.29) ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ได้ดี   

(   = 3.87, S.D. = 0.34) ประพฤติหรือปฏิบัติตน

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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ให้มีคุณค่า (   = 3.83, S.D. = 0.38) และดำเนิน

ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย (   = 3.83, S.D. = 0.38) 

ตามลำดับ 

   2.4.6 ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร กั บ

ความเครียด กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนน

พฤติกรรมสุขภาพส่วนใหญ่ อยู่ในระดับดี โดย

พฤติกรรมสุขภาพที่ปฏิบัติได้เหมาะสมมากที่สุด 

ได้แก่ ผ่อนคลายความเครียดได้ดี (เช่น การฟังวิทยุ 

ดูโทรทัศน์ การพูดระบายกับบุคคลที่ไว้วางใจ)   

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่า

เฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมอยู่ใน

ระดับดีสอดคล้องกับหลายการศึกษาที่ผ่านมา(16,17,26) 

ซึ่งพบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีพฤติกรรมสุขภาพใน

ระดับดีและดีมาก เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

มีสถานภาพสมรสคู่ อาศัยอยู่กับครอบครัว ซึ่งเป็น

แหล่งสนับสนุนที่สำคัญในการช่วยเหลือและ  

ส่งเสริมให้กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติพฤติกรรม

สุขภาพได้ดี สอดคล้องกับการศึกษาของรัชนี   

ภูริสัตย์(27) และระวีวรรณ ถวายทรัพย์(28) พบว่า   

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในรายที่เปิดเผย

(   = 3.70, S.D. = 0.50) ยอมรับความเครียดที่  

เกิดขึ้นได้ (  = 3.69, S.D. = 0.51) และเมื่อมีปัญหา

หรือความเครียดจัดการกับปัญหาหรือความเครียด  

ได้ภายในระยะเวลาไม่นาน (  = 3.65, S.D.= 0.55) 

ตามลำดับ อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยของคะแนน

พฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 3.70 เมื่อมีปัญหาหรือความเครียดที่จัดการ

ด้วยตนเองไม่ได้ แต่ไม่ได้ปรึกษากับบุคคลอื่นหรือ

หาแหล่งช่วยเหลือในการจัดการกับความเครียดนั้น 

 

X 

X 

X 

X 

X 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับพฤติกรรมสุขภาพจำแนกเป็นรายด้านและโดยรวม (n = 54) 

 พฤติกรรมสุขภาพ   S.D. ระดับพฤติกรรม 

1.  ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพขณะได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี 3.75 0.15 ดีมาก 

2.  ด้านการมีกิจกรรมและการออกกำลังกาย 3.33 0.40 ดี 

3.  ด้านโภชนาการ  3.54 0.32 ดีมาก 

4.  ด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 3.13 0.44 ดี 

5.  ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 3.69 0.30 ดีมาก 

6.  ด้านการจัดการกับความเครียด 3.45 0.44 ดี 

 โดยรวม 3.48 0.24 ดี 

X 

สภาพแก่สมาชิกในครอบครัวจะได้รับความเห็นอก

เห็นใจ มีความห่วงใยรักใคร่กัน ตลอดจนการ

สนับสนุนด้านอารมณ์และจิตใจเป็นอย่างดี ทำให้มี

สิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจที่ช่วยให้เกิดกำลังใจและ

มีแรงที่จะต่อสู้ไปข้างหน้า กำลังใจจากครอบครัว

เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย

เอดส์ต้องดูแลตนเองเพื่อบุคคลอันเป็นที่รัก การให้

ความสนใจเอาใจใส่บำรุงรักษาเยียวยาสุขภาพของ

ตนต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของ Atkinson   

et al.(29) และ Ncama et al.(30) พบว่า การได้รับการ

สนับสนุนทางสังคมที่ดีจะส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อที่ได้รับ
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ยาต้านไวรัส เอชไอวีมีความสม่ำ เสมอในการ  

รับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีมากขึ้น นอกจากนี้

การที่โรงพยาบาลมีระบบการบริการให้คำปรึกษา

โดยจัดหน่วยงานและมีเจ้าหน้าที่เฉพาะสำหรับดูแล

กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ให้คำแนะนำ  

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งระยะก่อนและขณะได้

รับยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่ม

ตัวอย่างมีความรู้นำไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ 

ทั้งนี้ตามมาตรฐานของหน่วยบริการนอกจากจะมี

มาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและการให้  

ยาต้านไวรัสเอชไอวีแล้วสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพยังได้กำหนดให้การให้คำปรึกษาจาก  

ทีมสุขภาพเป็นมาตรฐานการบริการแก่ผู้ติดเชื้อ  

เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ร่วมด้วย(8) อีกทั้งในปัจจุบัน

รัฐบาลได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  

โรคเอดส์ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ มากมาย 

เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือต่างๆ จึงทำให้กลุ่ม

ตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี(31) สอดคล้องกับ

แนวคิดของ Pender et al.(22) ที่กล่าวว่า อิทธิพล

ระหว่างบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนและผู้ให้บริการ

สุขภาพ มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตจะช่วยให้บุคคลมี

พฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่

ดีและความผาสุกของบุคคลนั้น ระยะเวลา 10 ปี 

เป็นช่วงระยะเวลายาวนานเพียงพอที่ผู้ติดเชื้อ  

เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับประทานยาต้านไวรัส  

เอชไอวีจะเกิดการเรียนรู้ ความรู้และทักษะที่จะ

ช่วยในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของตนให้เป็น

ไปในทางที่ดี นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีการเพิ่มขึ้นของตัวบ่งชี้ภาวะสุขภาพใน

ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับ CD
4
 

cell count น้ำหนักตัว ดัชนีมวลกายและคะแนน 

Karnofsky’s score ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีภาวะสุขภาพที่

ดีขึ้น สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองได้ จึงสนับสนุน

ได้ว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี 

 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมสุขภาพเป็นรายข้อ

ในแต่ละด้านพบว่า พฤติกรรมสุขภาพด้านการมี

สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อย

ที่สุด โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการ

แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการดูแลสุขภาพจาก

กลุ่มเพื่อนที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างไม่สามารถปฏิบัติได้ เลยร้อยละ 7.40 

อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการปกปิดผล

การติดเชื้อและจะเปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวี

เฉพาะบุคคลในครอบครัว บุคคลที่ ไว้วางใจ 

บุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ผู้ป่วยเข้าไป

รับบริการจากองค์กรเอกชนต่างๆ ที่ทำงานด้าน

เอดส์เท่านั้น(27) อีกทั้งเมื่อมีปัญหาไม่สบายใจหรือ

ปัญหาในการดำเนินชีวิตมักจะจัดการปัญหาด้วย

ตนเองก่อนจึงปรึกษากับคนที่ไว้วางใจ ได้แก่ บุคคล

ในครอบครัว ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลุ่ม

ตัวอย่างมักจะปรึกษาเกี่ยวกับโรคและการดูแล

สุขภาพมากกว่าพูดคุยปัญหาส่วนตัว เนื่องจากไม่

อยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัวให้ผู้อื่นทราบ สอดคล้อง

กับการศึกษา Gaskins and Lyons(32) ซึ่งพบว่า   

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะมีการปกปิดผลเลือดของตนเพื่อ

คงสัมพันธภาพที่ดีของตนเองกับสังคมไว้ โดยจะ

เปิดเผยผลเลือดเฉพาะกับบุคคลที่ตนเองไว้ใจเท่านั้น 

เช่น มารดา ญาติและเพื่อนสนิท เนื่องจากกลัวว่า

สัมพันธภาพจะเสียไป กลัวถูกรังเกียจ กลัวถูกตีตรา

จากสังคม สอดคล้องกับการศึกษาของ ลัดดา   

พลพุทธา(17) พบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ไม่มี

การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการดูแลสุขภาพ

จากกลุ่มเพื่อนที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกันมากถึง

ร้อยละ 67.20 ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาวิจัย ที่

สนับสนุนว่าการเข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self-

help group) ชี้ ให้ เห็นว่ามีประโยชน์ในการ  
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สร้างเสริมแรงจูงใจและกำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

จากการได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและการได้รับ

กำลังใจกลับคืนมา ทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกมี

คุณค่าในตนเอง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ข่าวสารและประสบการณ์ในการปฏิบัติตนกับ ผู้ติดเชื้อ

ด้วยกันเอง ทำให้มีการเผชิญปัญหาที่เหมาะสม   

ผู้ป่วยมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและมี

พฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม(9, 27, 32) 

 นอกจากนี้พฤติกรรมสุขภาพด้านการมี

กิจกรรมและการออกกำลังกายของกลุ่มตัวอย่างมี

ค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดรองจากคะแนนพฤติกรรม

สุขภาพด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลพบว่า

มีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถออกกำลังกายอย่างน้อย 

20-30 นาทีต่อวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้ง/สัปดาห ์

(ร้อยละ 9.30) และไม่มีการหาความรู้เกี่ยวกับ  

วิธีการออกกำลังกายต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเอง 

(จากหนังสือ วิทยุ/โทรทัศน์ จากบุคคลที่รู้จัก)   

ร้อยละ 3.70 สอดคล้องกับการศึกษาของ

เบญจมาภรณ์ ชุมแสง(16) และลัดดา พลพุทธา(17) 

พบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ไม่มีการ  

ออกกำลังกายร้อยละ 17.30 และร้อยละ 29.90 

ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างไม่มีการแสวงหาข้อมูล  

เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่เหมาะสมร้อยละ 13.60 

และร้อยละ 21.50 ตามลำดับ อธิบายได้จากผลการ

ศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

รับจ้าง ซึ่งผู้ป่วยบางรายเชื่อว่าการประกอบอาชีพ 

การทำงานบ้านหรือการมีกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงาน  

ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่ง การเดินหรือ

การวิ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ทำได้ง่ายจึง ไม่มี

ความจำเป็นต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการ  

ออกกำลังกายเพิ่มเติม สอดคล้องกับข้อมูลของ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(33) 

ที่ระบุว่า การทำงานบ้านถือว่าเป็นการออกกำลังกาย

ประเภทหนึ่ง โดยการทำงานบ้านหลายๆ อย่างที่  

ต่อเนื่องผสมผสานกัน สามารถเผาผลาญพลังงาน  

ได้ถึง 100-200 กิโลแคลอรี สอดคล้องกับการศึกษา

ของอุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ และคณะ(34) พบว่า   

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มีการออกกำลังกาย

จากการประกอบอาชีพ เช่น ทำนา ทำสวน และ

รับจ้าง ซึ่งต้องใช้แรงงานในการประกอบกิจกรรม 

ซึ่งถือว่าเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง  

ผู้ติดเชื้อระบุว่าเมื่อทำงานมี เหงื่อออกจะรู้สึก

ร่างกายแข็งแรงและสุขสบาย ไม่ขัดต่อวิถีชีวิตของ

ตน สอดคล้องกับการศึกษาของ Clingerman(35)   

ที่พบว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีการออกกำลังกายเพียง

ร้อยละ 30.80 โดยเป็นกิจกรรมทางกายและการ

ออกกำลังกายจากการประกอบอาชีพ ได้แก่ การนั่ง

หรือเดินร้อยละ 15.40 และจากการประกอบอาชีพ

ที่ต้องใช้กำลังร้อยละ 15.40  

 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า พฤติกรรม

สุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยา

ต้านไวรัสเอชไอวีตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป ในภาพรวมอยู่

ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละ

ด้านยังพบประเด็นปัญหาที่บุคลากรด้านสุขภาพที่

เกี่ยวข้องในการให้การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย

เอดส์ควรส่งเสริมและให้ความรู้กับผู้ป่วยในเชิงรุก 

ได้แก่ ด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและด้าน

การมีกิจกรรมและการออกกำลังกาย เพื่อคงไว้ซึ่ง

พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยอย่างยั่งยืน อันจะส่งผล

ต่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างมี

ประสิทธิภาพ ลดปัญหาการดื้อยาในอนาคต   

ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อจำกัด ข้อดี/ข้อด้อย ของการวิจัยนี้ 

 ข้อดี การวิจัยนี้ทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยว

กับพฤติกรรมสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่

รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ในระยะยาว ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

สำหรับบุคลากรสุขภาพในการวางแผนส่งเสริม  

สุขภาพเชิงรุก  

 ข้อจำกัด/ข้อด้อย การวิจัยนี้ทำการศึกษาใน

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับยาต้านไวรัส  

เอชไอวี ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และทำการศึกษาเฉพาะ

ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 5 แห่ง ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการอ้างอิงผลการวิจัย

ไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆ  

 2. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

   2.1 ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 

    2.1.1 กลุ่ มตัวอย่ างส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมสุขภาพในระดับดีและดีมาก บุคลากร

ด้านสุขภาพจึงควรส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุกให้  

ครอบคลุมทุกๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ยั่งยืน 

    2.1.2 แ ม้ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง จ ะ มี

พฤติกรรมสุขภาพในระดับดีและดีมาก แต่

พฤติกรรมสุขภาพรายด้านและรายข้อ พบว่า ค่า

เฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง

น้อยที่สุดคือ พฤติกรรมสุขภาพด้านการมี

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยเฉพาะการแสวงหา

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคและการดูแลสุขภาพจาก

กลุ่มเพื่อนที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกันอยู่ในระดับ

พอใช้ และพฤติกรรมสุขภาพด้านการมีกิจกรรมและ

การออกกำลังกายโดยเฉพาะการหาความรู้เกี่ยวกับ

วิธีการออกกำลังกายต่างๆ ที่เหมาะสม ดังนั้นบุคลากร

ด้านสุขภาพควรหาวิธีการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการเปิดเผยตนเองควรมี

การจัดกิจกรรมเข้ากลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย

พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภาพร่วมกัน การหาแนวทางในการ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้านการมีกิจกรรมและ  

การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วย 

โดยการจัดการให้คำปรึกษาทั้งในรายบุคคลและ  

รายกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม

สำหรับผู้ป่วยให้สอดคล้องกับแบบแผนการดำเนิน

ชีวิตหรือการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล  

  2.2 ด้านการศึกษาพยาบาล 

   ควรนำแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริม  

สุขภาพและมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สอดแทรกใน

เนื้อหา โดยเฉพาะการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษา

ด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีร่วมด้วย เพื่อให้นักศึกษา

พยาบาลมีความตระหนักเห็นความสำคัญและ

สามารถวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

   3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีในระยะยาว รวมทั้งการ

ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 

   3.2 ควรมีการศึกษาเชิงทดลองเพื่อ  

ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/  

ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี ในประเด็น

เกี่ยวกับด้านการออกกำลังกายหรือด้านการมี

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม

สุขภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

   3.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทาง

ในการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้

รับยาต้านไวรัสเอชไอวี สามารถปฏิบัติพฤติกรรม

สุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและคงไว้ซึ่งการ

ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพนั้นอย่างยั่งยืน  
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   3.4 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่

ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่

ระดับดีมากและสามารถดำรงชีวิตได้ในระยะยาว 

เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการวางแผนและการ

ปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ  

เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีมี

พฤติกรรมสุขภาพเหมาะสมและยั่งยืน 

  

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี   

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี   

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ซึ่งให้การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตลอดจนผู้ติดเชื้อ  

เอชไอวีทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นอย่างดี รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ที่ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยครั้งนี้ 
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❛ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ปุญชรัสมิ์ ศิริทรัพย์, วีนัส จันมา, แสงนภา อุทัยแสงไพศาล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

บทคัดย่อ 
 

 ยาต้านจุลชีพจัดเป็นกลุ่มยาที่มีการใช้สูง การใช้ยาในกลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาการแพ้ยา และ  

เชื้อจุลชีพดื้อยาซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ การมีความรู้และพฤติกรรมที่ถูกต้อง

สามารถช่วยลดปัญหาจากการได้รับอันตรายจากยากลุ่มนี้ได้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้

และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย และเคยใช้ยาต้านจุลชีพแบบรับประทานจำนวน 410 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ในการใช้ยาต้านจุลชีพและพฤติกรรมในการใช้ยาต้าน

จุลชีพ แบบสอบถามด้านความรู้และพฤติกรรม ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามเท่ากับ 

0.95 และ 0.97 ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นโดยวิธีคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) ของแบบสอบถาม

ด้านความรู้ในการใช้ยาต้านจุลชีพเท่ากับ 0.87 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม

ด้านพฤติกรรมในการใช้ยาต้านจุลชีพเท่ากับ 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงอันดับแบบสเปียร์แมน 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และพฤติกรรมในการใช้ยาต้านจุลชีพโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ต่ำ (คะแนนเฉลี่ย 7.85 จากคะแนนเต็ม 14 คะแนน, ร้อยละ 54.40) และระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 

29.62 จากคะแนนเต็ม 39 คะแนน, ร้อยละ 63.90) ตามลำดับ ความรู้ในการใช้ยาต้านจุลชีพมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมในการใช้ยาต้านจุลชีพ (rs = 0.481, p < 0.05) ผลการศึกษาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การมีความรู้ที่ถูกต้องมีความสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงควรทำการวิจัยแบบ  

กึ่งทดลอง หารูปแบบในการส่งเสริมด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อให้มีพฤติกรรมการใช้ยา  

ที่เหมาะสมต่อไป 

 คำสำคัญ: ยาต้านจุลชีพ, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, ความรู้, พฤติกรรม, มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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Abstract 
 Antibiotics are among the most frequently prescribed medications. Use of these 

drugs may potentially cause problems such as allergic reactions, emerging of antibiotic-

resistant microorganisms. Educating the public, together with proper use of antibiotics can 

help reducing such problems. In the present study, the aims were to evaluate knowledge 

and use of antibiotics, and to study the association between levels of knowledge and use 

of antibiotics among senior high school students in Health Promoting Schools, Muaeng 

District, NakhonRatchasima Province. 410 Students who ever took antibiotics orally were 

recruited to answer 3 sets of questionnaire: a persona linformation, knowledge of 

antibiotics, and an attitudinal antibiotic utilization. The content validity indexes of 

knowledge and antibiotic utilization questionnaires are 0.95 and 0.97, respectively.   

Kuder-Richardson’s reliability coefficient (KR-20) of knowledge questionnaire is 0.87 and 

Cronbach’s coefficient alpha of the attitudinal antibiotic utilization questionnaire is 0.88. 

Analysis was done using frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. 

Spearman’s rank correlation coefficient was used to measure the variables dependence. 

 The study showed that students had a poor knowledge of antibiotics (mean 7.85/14 

or 54.40%) and a mid-level of attitudinal utilization of antibiotics (mean 29.62/39 or 

63.90%). The result suggested a positive association between knowledge and attitudinal 

utilization of antibiotics (rs = 0.481, p < 0.05). Thus, educating is likely to lead to a proper 

and better attitudinal utilization of antibiotics among the population. Further quasi-

experimental research design studies shall be implemented to identify appropriate 

methods of public education about antibiotics and utilization. 

 Keywords: Antibiotics, Health Promoting School, Knowledge, Utilization, Senior High School. 
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บทนำ 
 ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ยาจัดเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยสี่ที่จำเป็นซึ่งจะขาดเสียมิได้ การบริโภคยาใน

ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะมีในอนาคตเป็นผลจาก  

การพัฒนาด้านความรู้ ความก้าวหน้าทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การคมนาคม และการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพระราชบัญญัติการปฏิรูป

ระบบสุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อลักษณะปัญหาด้านสุขภาพ 

การบริการสาธารณสุข ตลอดจนการใช้บริการ

สาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีแนวโน้มที่

ต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแล

สุขภาพอนามัยทั้งของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

การเรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง 

ตลอดจนปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการใช้ยา (Drug 

related problems) จะช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยง

อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาและช่วยให้

ได้รับประโยชน์จากการใช้ยานั้นๆ อย่างเต็มที่(1) การ

ที่ประชาชนมีการบริโภคยาในปริมาณที่สูงขึ้น โดย

เฉพาะยาต้านจุลชีพซึ่งจัดเป็นกลุ่มยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ที่สุดในบรรดาเภสัชภัณฑ์ทั้งหมด จากข้อมูลปี พ.ศ. 

2548 และพ.ศ. 2549 นั้น พบว่ามูลค่ายาต้านจุลชีพ

สำเร็จรูปที่ผลิตในประเทศไทยและนำเข้าจาก  

ต่างประเทศ เมื่อคิดจากราคาขายส่งแล้วคิดเป็น

มูลค่า 7,517 ล้านบาท และ 16,000 ล้านบาท   

ตามลำดับ คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 21.06 ของมูลค่า  

การผลิตและนำเข้ายาสำเร็จรูปทั้งหมด จากข้อมูลจะ

เห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายด้านยาที่กำลังเพิ่มขึ้นในปริมาณ

สูงเมื่อเทียบกับภาวการณ์เติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข รวมทั้ง  

ที่สำคัญยังพบว่าประชาชนมีการบริโภคยาโดยผ่าน

การตัดสินใจหรือผ่านคำแนะนำของแพทย์ เภสัชกร 

และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประมาณ 2 ใน 3 ที่เหลือ

อีกประมาณ 1 ใน 3 เป็นการบริโภคยาโดยผ่านการ

ตัดสินใจของประชาชนเอง(2) 

 ยาแก้อักเสบ เป็นชื่อที่ชาวบ้านรู้จักกันทั่วไป

นั้น หมายถึง ยาต้านจุลชีพ ซึ่งจัดเป็นยาที่ออกฤทธิ์

ยับยั้งการเจริญเติบโตหรือทำลายจุลินทรีย์ ได้แก่ 

เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัสและเชื้อโปรโตซัว ใช้

รักษาโรคติดเชื้อ มีความหมายรวมถึง ยาปฏิชีวนะ

และยาที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยขบวนการทางเคมี ยาต้าน

จุลชีพแต่ละชนิดมีการออกฤทธิ์และวิธีใช้ในการ

รักษาโรคที่แตกต่างกันออกไป หากมีการใช้ยากลุ่ม

นี้ไม่ถูกต้องจะนำไปสู่การดื้อยาของเชื้อโรค การ

รักษาโรคติดเชื้อยากขึ้น ต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์แรงขึ้น

กว่าเดิม ราคายาแพงมากกว่าเดิม และต้องใช้ระยะ

เวลาในการรักษาโรคนานกว่าเดิม อีกทั้งการใช้ยาใน

กลุ่มนี้อาจทำให้เกิดการแพ้ยาได้ ซึ่งพบตั้งแต่การ

แพ้ยาเล็กน้อยเช่น เป็นผื่นแดง คัน เกิดลมพิษ 

คลื่นไส้ อาเจียน ตลอดจนการแพ้ยาอย่างรุนแรง

เช่น เกิดภาวะโลหิตจาง ตับถูกทำลาย การทำงาน

ของตับเสียไป ไตวาย และอาจทำให้เสียชีวิตได้(3-5) 

 พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

ระหว่าง 1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551 

พบอาการไม่พึงประสงค์จำนวน 59,915 รายการ 

จากยาที่สงสัยจำนวน 39,615 ตัวยา (1 รายงาน

สามารถมียาที่สงสัยและอาการไม่พึงประสงค์ได้มาก

กว่า 1 รายการ) โดยกลุ่มยาต้านจุลชีพ ได้รับ

รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์มากที่สุดสูง

ร้อยละ 52.08 (20,630 รายการ)(2) นอกจากนี้ยัง

พบการศึกษาในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 3 

แห่ง พบรายงานอัตราการใช้ยาต้านจุลชีพไม่เหมาะ

สมสูงถึงร้อยละ 50 ถึง 90 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้

ยาเกินความจำเป็น(6) ซึ่งส่งผลต่อความสูญเสียทาง

ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาเชื้อ

จุลชีพดื้อยา จัดเป็นปัญหาที่กำลังรุนแรงมากขึ้น 

รวมทั้งทำให้โรคติดเชื้อบางชนิดที่เคยรักษาได้กลาย

เป็นโรคที่รักษาได้ยาก ค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น 
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หรือบางโรคกลายเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ ปัญหาที่เกิด

ขึ้นจากการใช้ยาโดยเฉพาะการใช้ยาต้านจุลชีพเกิน

ควร จึงมีผลเสียไม่เพียงแต่ด้านเศรษฐกิจ และ

อันตรายต่อบุคคลที่ได้รับยาเท่านั้น แต่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อบุคคลที่ อยู่ ร่ วม ในสั งคมและต่อ

ประชากรทั่วโลกด้วย(6) การใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง

เหมาะสมจึงนับเป็นสิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาต้านจุลชีพมีหลาย

ประเด็น แต่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ ตัวผู้ป่วย โดย

เฉพาะในยุคปัจจุบันนี้ในสิ่งแวดล้อมที่มีการใช้ยา

ต้ า น จุ ล ชี พ ม า ก เ กิ น ค ว ร แ ล ะ ก า ร โ ฆ ษ ณ า

ประชาสัมพันธ์ยาที่หลากหลาย อาจทำให้ประชาชน

เกิดความรู้และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรักษาโรค

ด้วยยาต้านจุลชีพ ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

ความหมายและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของยาต้าน

จุลชีพ รวมทั้งกระบวนการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ 

นอกจากนี้อาจเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลือก

ใช้ยาใหม่หรือยาที่มีราคาแพง จะเป็นการช่วย

ให้การเจ็บป่วยนั้นหายดีและรวดเร็วขึ้น ประชาชน

ส่วนใหญ่รวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นยังขาดความรู้เกี่ยวกับ

เชื้อจุลชีพและผลกระทบจากการใช้ยาต้านจุลชีพ 

ซึ่งแนวทางการแก้ไขที่สำคัญคือ การให้ความรู้ที่  

ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สร้างความ

ตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาที่

เกิดขึ้นจากการใช้ยาต้านจุลชีพ บทบาทที่เหมาะสม

ของการใช้ยาต้านจุลชีพ และการสร้างความมีส่วนร่วม

ของสื่อมวลชนในทุกแขนง รวมทั้งการให้การศึกษา

ในโรงเรียนในทุกช่วงชั้นให้มากยิ่งขึ้น6  

 จากแนวคิดของการเกิดพฤติกรรมที่ว่า 

ความรู้มีผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติได้โดยตรง(7) 

ความรู้ทำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้เป็น

กระบวนการที่ทำให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการปฏิบัติตามมา(8) การมีความรู้ที่เพียง

พอจึ ง เป็ นปั จจั ยสำคัญที่ จะสามารถทำให้ มี

พฤติกรรมการใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

ป้องกันและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและผล  

ข้างเคียงจากการใช้ยาได้(9) การเรียนรู้เพื่อเตรียมตัว

เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ อาจเริ่มได้ตั้งแต่ในช่วงวัยรุ่น

ตอนปลาย การให้ข้อมูลความรู้และวิธีปฏิบัติตัว

เกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง จึงควรเริ่มตั้งแต่ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่จากการศึกษางานวิจัยใน

ประเทศไทย การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ

ยังมีจำกัด โดยเฉพาะการศึกษาในเรื่อง ความรู้ 

เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพในนักเรียนระดับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนครราชสีมา

นั้น ยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษา จากการศึกษาพบว่า

นักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นนี้ ปัจจุบันมีแนวโน้มว่า

วั ยรุ่ นจะมี เพศสัมพันธ์ ก่ อนแต่ ง งานมากขึ้ น   

ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากสังคม

ตะวันตก และการนัดพบเพื่อนต่างเพศตามลำพัง 

อาจก่อให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

และการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ เป็น

เหตุให้ต้องมีการใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อรักษาโรค  

ติดเชื้อดังกล่าว(10) นอกจากนี้วัยรุ่นจำนวนมากยังมี

การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อการรักษาสิว และใช้ยาตาม

คำบอกเล่าของเพื่อนๆ และจากคำโฆษณาต่างๆ ซึ่ง

อาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง ทำให้

เกิดการดื้อยา และเกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายเกิน

ความจำเป็นตามมา(11) 

 การศึกษาเกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรมการ

ใช้ยาต้านจุลชีพของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริม  

สุขภาพนั้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ใช้ในการวางแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้

ยาต้านจุลชีพที่ไม่ถูกต้อง และเป็นแนวทางในการ  

ส่งเสริมการให้ความรู้ในส่วนที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้

ยาต้านจุลชีพ ซึ่งเภสัชกรจัดเป็นวิชาชีพที่มีบทบาท

หน้าที่ดังกล่าว และถ้านักเรียนเหล่านี้มีความรู้ที่  

ถูกต้อง น่าจะมีประโยชน์แก่ตัวเองในด้านพฤติกรรม
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สุขภาพ สามารถดูแลตนเองในเรื่องการใช้ยา และมี

ส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ครอบครัว ชุมชน

และภาคีเครือข่าย ซึ่งน่าจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับ

การใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่ถูกต้องเป็นลำดับต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษา 
 1. ความรู้ ก า ร ใช้ ย าต้ านจุ ลชีพของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 2. พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ

พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 

คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึงโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการโรงเรียน  

ส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง นักเรียนที่เรียน

ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 

6 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อำเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา จำนวน 410 คน 

 ความรู้ หมายถึง สิ่งที่นักเรียนรู้และเข้าใจ 

และสามารถอธิบายเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพ ในด้าน

ฤทธิ์ของยา ระยะเวลาการรับประทานยา เชื้อโรค

ดื้อยา วิธีการรับประทานยา วิธีการเก็บรักษายา 

การปฏิบัติตัวเมื่อการเกิดการแพ้ยา  

 พฤติกรรม หมายถึง การปฏิบัติตนตามการ

รับรู้ของนักเรียนขณะได้รับยาต้านจุลชีพ ในด้านการ

ใช้ยาได้ตรงกับอาการของโรค วิธีการรับประทานยา 

การเก็บรักษายา การปฏิบัติตัวเมื่อการเกิดการแพ้ยา 

 ยาต้านจุลชีพ หมายถึง ยาที่มีผลระงับการ

เจริญหรือทำลายจุลินทรีย์ ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อ

รา เชื้อไวรัสและเชื้อโปรโตซัว เพื่อใช้รักษาโรคติด

เชื้อ ซึ่งได้แก่ ยาต้านจุลชีพเคมีสังเคราะห์ และยา

ปฏิชีวนะ (antibiotic) ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษา

เฉพาะยาต้านจุลชีพแบบรับประทานที่นักเรียนใช้

เป็นครั้งคราวเพื่อรักษาความเจ็บป่วย ไม่เกี่ยวข้อง

กับโรคเรื้อรัง เช่น  วัณโรค 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพ 

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ 

พฤติกรรมการใช้ยา 

ต้านจุลชีพ 
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วิธีการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชาย

และหญิงที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2552 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 4,211 คน และกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ใช้สูตรคำนวณโดยมี

ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อน

ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 410 คน เลือก

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแบ่งชั้น (stratified random 

sampling) ตามลักษณะของโรงเรียน และระดับชั้น

เรียน โดยทำการศึกษาในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพใน

เขตเทศบาลเมืองจำนวน 2 โรงเรียน และนอกเขต

เทศบาลเมืองจำนวน 2 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 จำนวน 

136, 136 และ 138 คนตามลำดับ และในแต่ละ

โรงเรียนเลือกนักเรียนชั้นต่างๆมาโดยวิธีการสุ่ม

อย่างง่าย (simple random sampling) สำหรับ

การคำนวณขนาดตัวอย่าง คำนวณจากสูตรของ  

ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ขนาดตัวอย่างที่

คำนวณได้เท่ากับ 366 คน โดยคิดคำนวณเผื่อความ

ผิดพลาดและไม่ครบถ้วนของแบบสอบถามไว้ จึง

เก็บขนาดตัวอย่างเป็นจำนวน 410 คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม

ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชั้นปี 

โรคประจำตัว ชนิดยาที่รับประทานเป็นประจำ 

แหล่งที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับยาต้านจุลชีพ  

 ส่วนที่ 2 ข้ อ มู ล ก า ร ใช้ ย า ต้ า นจุ ล ชี พ 

ประวัติการรับประทานยาต้านจุลชีพ วิธีการที่ได้ยา

ต้านจุลชีพมา การทราบชื่อยาต้านจุลชีพ ประวัติ 

การแพ้ยาต้านจุลชีพ ค่าใช้จ่าย  

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับยา

ต้านจุลชีพ จำนวน 14 ข้อ ได้แก่ คุณสมบัติของ  

ยาต้านจุลชีพ วิธีการที่ได้ยาต้านจุลชีพมา เชื้อโรค

ดื้อยา ระยะเวลาในการ รับประทานยา วิธีการ  

รับประทานยา การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการแพ้ยา การ

เก็บรักษายา การสังเกตลักษณะยา ซึ่งเป็นคำถาม

แบบปรนัย 5 ตัวเลือก โดยถ้าตอบถูกต้องได้   

1 คะแนน ถ้าตอบผิด ได้ 0 คะแนน การแปลผล

คะแนนความรู้เกี่ยวกับยาต้านจุลชีพ และในการ

กำหนดคะแนนความรู้เกี่ยวกับยาต้านจุลชีพ (การที่

จะยอมรับว่าบุคคลมีความรู้ในเรื่องนั้น บุคคลนั้นจะ

ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นดี ซึ่งโดยทั่วไปกำหนดเกณฑ์

การให้คะแนนไว้ที่ร้อยละ 80)(12) คะแนนความรู้ใน

การใช้ยาต้านจุลชีพมีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 14 คะแนน 

และกำหนดระดับคะแนนความรู้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ช่วงคะแนน 11.20 – 14.00 คะแนน (เท่ากับหรือ

สูงกว่าร้อย ละ 80) มีระดับความรู้เกี่ยวกับยาต้าน

จุลชีพระดับสูง ช่วงคะแนน 8.54 - 11.19 คะแนน 

(ตั้งแต่ร้อยละ 61–79) มีระดับความรู้เกี่ยวกับยา

ต้านจุลชีพระดับปานกลาง และช่วงคะแนน   

0–8.53 คะแนน (เท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ 60)   

มีระดับความรู้เกี่ยวกับยาต้านจุลชีพระดับต่ำ 

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้

ยาต้านจุลชีพ จำนวน 13 ข้อ ได้แก่ วัตถุประสงค์

ในการใช้ยา แหล่งที่ได้รับยา ระยะเวลาในการรับ

ประทานยา วิธีการรับประทานยา การเก็บรักษายา 

การสังเกตลักษณะยา การสังเกตวันหมดอายุของยา 

ซึ่งเป็นคำถามปลายปิด มีคำตอบคือ ปฏิบัติเป็น

ประจำ ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย มีข้อ

คำถามที่เป็นด้านบวก 4 ข้อ และด้านลบ 9 ข้อ การ

ประเมินความถี่ของการปฏิบัติมีความหมายดังนี้ 

การปฏิบัติเป็นประจำ หมายถึง นักเรียนกระทำ
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กิจกรรมนั้นสม่ำเสมอหรือทุกครั้ง การปฏิบัติเป็น

บางครั้ง หมายถึง นักเรียนกระทำกิจกรรมนั้นเป็น

บางครั้งหรือนานๆ ครั้ง และการไม่เคยปฏิบัติเลย 

 และในการแปลผลคะแนนพฤติกรรมการใช้

ยาต้านจุลชีพนั้น โดยทั่วไปการยอมรับในพฤติกรรม

ใด ถ้าปฏิบัติถูกต้องร้อยละ 80 ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

(12) คะแนนพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพมีค่าอยู่

ระหว่าง 13 – 39 คะแนน ผู้วิจัยจึงกำหนดระดับ

คะแนนพฤติกรรมเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ช่วงคะแนน 

31.20 – 39.00 คะแนน (เท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 

80) มีระดับพฤติกรรมการใช้ยาในระดับสูง ช่วง

คะแนน 23.79 – 31.19 คะแนน (ตั้งแต่ร้อยละ 

61 – 79) มีระดับพฤติกรรมการใช้ยาในระดับปาน

กลาง และช่วงคะแนน 13.00 – 23.78 คะแนน 

(เท่ากับหรือต่ำกว่าร้อยละ 60) มีระดับพฤติกรรม

การใช้ยาในระดับต่ำ 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 การหาความตรงตามเนื้อหา (content 

validity) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามความรู้และ

พฤติกรรมการใช้ ยาต้ านจุลชีพของนัก เรี ยน

มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ไปหาความ

ตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน 

แล้วนำมาตรวจสอบดัชนีความตรงตามเนื้อหา 

ความถี่ของการปฏิบัติ คำถามด้านบวก  (คะแนน) คำถามด้านลบ (คะแนน) 

ปฏิบัติเป็นประจำ 3 1 

ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 2 2 

ไม่เคยปฏิบัติเลย 1 3 

หมายถึง นักเรียนไม่เคยกระทำกิจกรรมนั้นเลย   

ซึ่งกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนรายข้อ ดังนี้ 

(content validity index) โดยแบบสอบถามความ

รู้ในการใช้ยาต้านจุลชีพ ได้ค่าความตรงกันของ

ผู้ทรงคุณวุฒิเท่ากับ 0.95 และแบบสอบถาม

พฤติกรรมในการใช้ยาต้านจุลชีพ ได้ค่าความตรงกัน

ของผู้ทรงคุณวุฒิเท่ากับ 0.97 จากนั้นนำข้อคิดเห็น

และข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำ 

ส่วนการหาความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยนำ

แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้าน

จุลชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ที่หาความตรงตามเนื้อหาเรียบร้อย

แล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 60 ราย และ

คำนวณหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือแต่ละชุด โดย

แบบสอบถามด้านความรู้ในการใช้ยาต้านจุลชีพ ใช้

สูตร (KR-20) ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-

Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ

เท่ากับ 0.87 และแบบสอบถามด้านพฤติกรรมการ

ใช้ยาต้านจุลชีพ นำมาทดสอบสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’ s alpha coefficient) 

ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.88 
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ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้อมูล 
 1. ทำหนังสือออกจากศูนย์อนามัยที่ 5 

นครราชสีมา เพื่อขออนุญาตจากผู้อำนวยการ

โรงเรียนต่างๆ เพื่อทำการทดสอบเครื่องมือและเก็บ

รวบรวมข้อมูล 

 2. เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับ ผู้วิจัยไปติดต่อ

กับอาจารย์พยาบาลของแต่ละโรงเรียน เพื่อทำการ

นัดหมายนักเรียน 

 3. ชี้แจงให้ผู้ เข้าร่วมการวิจัยทราบถึง

วัตถุประสงค์ของการศึกษาและวิธีตอบแบบสอบถาม 

และการพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย ข้อมูลที่

ได้จะเก็บเป็นความลับและนำเสนอเป็นภาพรวม 

การไม่เข้าร่วมการวิจัยไม่มีผลใดๆ ทั้งสิ้นต่อผลการ

เรี ยนของนัก เรี ยนและถื อว่ านั ก เรี ยนที่ ตอบ

แบบสอบถามให้การยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย 

 4. นำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง

สถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป นำเสนอเป็นค่า

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ

รู้และพฤติกรรมในการใช้ยาต้านจุลชีพ โดยใช้

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงอันดับแบบสเปียร์แมน 

(Spearman’s rank correlation coefficient) 

ทดสอบการกระจายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้

สถิติ Kolmogorov-Smirnov one sample test 

 

ผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง

ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จำนวน 410 คน ผลการ

ศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้ยา

ต้านจุลชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

 ส่วนที่ 2 ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม รู้ แ ล ะ

พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความ

รู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
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 จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ร้อยละ 85.60 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 14.40 เป็น

เพศชาย โดยศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, และ 

6 ร้อยละ 33.20, 33.20 และ33.70 ตามลำดับ 

ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองและนอก

เขตเทศบาลเมืองร้อยละ 50 เท่ากัน กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 17.30 มีโรคประจำตัว โรคประจำตัวที่กลุ่ม

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ข้อมูลลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จำนวน (n = 410) ร้อยละ 

เพศ 

 ชาย  59 14.40 

 หญิง  351 85.60 

การศึกษาชั้นปี 

      มัธยมศึกษาปีที่ 4  136 33.20 

      มัธยมศึกษาปีที่ 5  136 33.20 

      มัธยมศึกษาปีที่ 6  138 33.70 

เขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียน 

 ในเขตเทศบาลเมือง 205  50.00 

 นอกเขตเทศบาลเมือง 205 50.00 

โรคประจำตัว 

      ไม่มี  339 82.70 

      มี  71 17.30 

ยาที่รับประทานเป็นประจำ (n = 71) 

 ไม่มี  35 49.30 

 มี  36 50.70 

มีญาติพี่น้องที่เป็นบุคลากรสาธารณสุข 

      ไม่มี  322 78.50 

      มี  88 21.50 

การได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพ  (n = 88) 

      ไม่เคย  61 69.32 

      เคย  27 30.68 

ตัวอย่างเป็นมากที่สุดร้อยละ 50.70 คือ โรคภูมิแพ้ 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.70 มียาที่รับประทานเป็น

ประจำ ซึ่งยาที่รับประทานเป็นประจำมากที่สุดคือ

ยา CPM (ร้อยละ 44.44) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 

21.50 มีญาติพี่น้องที่เป็นบุคลากรสาธารณสุข และ

ร้อยละ 30.68 เคยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการ

ใช้ยาต้านจุลชีพ รายละเอียดที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ  
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คำแนะนำจากญาติพี่น้องที่เป็นบุคลากรสาธารณสุข 

เกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพที่พบมากที่สุด   

ร้อยละ 44.44 คือ ควรรับประทานยาให้ครบ  

ขนาดยา รองลงมาร้อยละ 22.22 คือ ควรรับประทาน

ยาให้ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าอาการจะหายแล้ว เพราะจะ

ทำให้ดื้อยา  

การได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพจากแหล่งต่างๆ จำนวน (n = 410) ร้อยละ 

ไม่เคย  220 53.70 

เคย**  190 46.30 

 เภสัชกร           17 8.95 

 แพทย์            14 7.37 

 ฉลากยา             23 12.10 

 หนังสือวิชาการ             35 18.42 

 นิตยสาร วารสาร             38 20.00 

 วิทยุ โทรทัศน์             32 16.84 

 เพื่อน               4 2.10 

 พยาบาล              17 8.95 

 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 10 5.26 

  รวม 190 100.00 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จำแนกตามการได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา 

 ต้านจุลชีพจากแหล่งต่างๆ 

หมายเหตุ   **  สามารถตอบได้หลายอย่าง 

 

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.30 เคยได้

รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพจากแหล่ง

อื่นๆ  โดยที่ร้อยละ 20.00  ได้รับความรู้จาก

นิตยสาร วารสารมากที่สุด รองลงมาคือการได้รับ

ความรู้จากหนังสือวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 18.42 

(ตารางที่  2)   



35

  ข้อมูลลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จำนวน (n=410) ร้อยละ 

ข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพ  ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา   

 ไม่ใช้  158 38.50 

 ใช้   96 23.40 

 จำไม่ได้  156 38.10 

วิธีการที่ได้ยาต้านจุลชีพมา**   

 รับการตรวจโรคและจ่ายยาโดยแพทย์ที่โรงพยาบาล 297 72.40 

 รับการตรวจโรคและจ่ายยาโดยแพทย์ที่คลีนิค 162 39.50 

 เล่าอาการให้ฟังและจ่ายยาโดยเภสัชกรที่ร้านขายยา 147 35.90 

 ซื้อยาจากร้านขายยาโดยเอายาเก่าไปให้ดูเป็นตัวอย่าง 43 10.50 

 ซื้อยาจากร้านขายยาโดยบอกชื่อยาที่ต้องการ 76 18.50 

 เอายาที่เหลือจากเพื่อนหรือญาติพี่น้อง 30   7.30 

วิธีการที่ใช้บ่อยที่สุด   

 รับการตรวจโรคและจ่ายยาโดยแพทย์ที่โรงพยาบาล 215 52.40 

 รับการตรวจโรคและจ่ายยาโดยแพทย์ที่คลีนิค 83 20.20 

 เล่าอาการให้ฟังและจ่ายยาโดยเภสัชกรที่ร้านขายยา 61 14.90 

 ซื้อยาจากร้านขายยาโดยเอายาเก่าไปให้ดูเป็นตัวอย่าง  9   2.20 

 ซื้อยาจากร้านขายยาโดยบอกชื่อยาที่ต้องการ 33   8.00 

 เอายาที่เหลือจากเพื่อนหรือญาติพี่น้อง  9   2.20 

ตารางที่ 3  แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพ ในระยะเวลา  

 1 ปีที่ผ่านมา วิธีการที่ได้ยาต้านจุลชีพมา  และวิธีการที่ใช้บ่อยที่สุด 

 จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ร้อยละ 38.10 จำไม่ได้ว่าเคยใช้ยาต้านจุลชีพกี่ครั้ง

ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.40 

มีการใช้ยาต้านจุลชีพ ซึ่งมีความถี่ในการใช้ยาต้าน

จุลชีพที่มากที่สุดคือ จำนวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 45.83) 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.40 ได้ยาต้าน

จุลชีพมาจากการรับการตรวจโรคและจ่ายยา  

หมายเหตุ   **  สามารถตอบได้หลายอย่าง 

โดยแพทย์ที่โรงพยาบาล รองลงมา ร้อยละ 39.50 

คือ รับการตรวจโรคและจ่ายยาโดยแพทย์ที่คลินิก 

และวิธีการที่ใช้บ่อยที่สุดในการได้ยาต้านจุลชีพมา 

ที่พบมากที่สุดร้อยละ 52.40 คือ รับการตรวจโรค

และจ่ายยาโดยแพทย์ที่โรงพยาบาล รองลงมา ร้อย

ละ 20.20 คือ รับการตรวจโรคและจ่ายยาโดย

แพทย์ที่คลีนิค 
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  ข้อมูลลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จำนวน (n=410) ร้อยละ 

การทราบชื่อยาต้านจุลชีพ   

 ไม่ทราบ  356 86.80 

 ทราบ   54 13.20 

  ยา Amoxycillin 22 40.74 

       ยา Ampicillin 11 20.37 

           ยา Cloxacillin 2 3.70 

          ยา Penicillin  V 12 22.22 

          ยา Rulid    4 7.41 

        ยา Sulfa  3 5.56 

   รวม 54 100.00 

การแพ้ยาต้านจุลชีพ   

 ไม่เคย   401 97.80 

  เคย   9 2.20 

          ยา Amoxycillin  -  มีผื่นคัน เวียนศีรษะ 4 44.44 

           ยา Ampicillin     -  มีผื่นคัน หน้าบวม 1 11.11 

            ยา Cloxacillin    -  มีผื่นคัน 1 11.11 

        ยา Penicillin  V  -  มีผื่นคัน แน่นหน้าอก 2 22.22 

       ยา Sulfa            -  ผื่นขึ้นตามตัว 1 11.11 

   รวม 9 100.00 

ตารางที่ 4  แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จำแนกตามการทราบชื่อยาต้านจุลชีพ  

 และการแพ้ยาต้านจุลชีพ 

 จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 

86.80 ไม่ทราบชื่อยาต้านจุลชีพ มีเพียงร้อยละ 

13.20 เท่านั้นที่ทราบชื่อยาต้านจุลชีพ และยาต้าน

จุลชีพที่กลุ่มตัวอย่างทราบชื่อมากที่สุดคือ ยา 

Amoxycillin การศึกษาเรื่อง การแพ้ยาต้านจุลชีพ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 2.20 เคยแพ้ยาต้าน

จุลชีพ และยาที่แพ้มีหลายชนิด พบมากที่สุดคือยา 

Amoxycillin (ร้อยละ 44.44) รองลงมาคือยา 

Penicillin V (ร้อยละ 22.22) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรม 

 การใช้ยาต้านจุลชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาความรู้ในการใช้ยาต้านจุลชีพ 

เมื่อพิจารณาจากคะแนน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้

ในการใช้ยาต้านจุลชีพโดยเฉลี่ยอยู่ ในระดับต่ำ   

(    = 7.85 ± 2.48) พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ

โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (   = 29.62 ± 

3.34) ดังตารางที่ 5 

X 
X 
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 ความรู้และพฤติกรรม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ระดับความรู้ ค่าฐานนิยม 

 การใช้ยาต้านจุลชีพ  มาตรฐาน 

ความรู้ในการใช้ยาต้านจุลชีพ 7.85 2.48 ต่ำ 9 

 

พฤติกรรมในการใช้ยาต้านจุลชีพ 29.62 3.34 ปานกลาง 31 

  ความรู้และพฤติกรรมการใช้  จำนวน  (ร้อยละ) (n=410) 

  ยาต้านจุลชีพ ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ำ 

ความรู้  19  (4.60) 168  (41.00) 223  (54.40) 

 -  โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง 8 (3.90) 69 (33.70) 128 (62.40) 

      -  โรงเรียนนอกเขตเทศบาลเมือง 11 (5.40) 99 (48.30) 95 (46.30) 

พฤติกรรม  126  (30.70) 262  (63.90) 22  (5.40) 

      - โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง 51 (24.90) 139 (67.80) 15 (7.30) 

      - โรงเรียนนอกเขตเทศบาลเมือง 75 (36.60) 123 (60.00) 7 (3.40) 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าฐานนิยม  เกี่ยวกับคะแนนความรู้และพฤติกรรมการใช้ 

 ยาต้านจุลชีพ  และระดับความรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  เกี่ยวกับระดับความรู้และพฤติกรรมการใช้ยา 

 ต้านจุลชีพจำแนกตามเขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียน 

  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ใน

ระดับต่ำ (ร้อยละ 54.40) มีเพียงร้อยละ  4.60  ซึ่ง

มีความรู้ในระดับสูง และการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม

การใช้ยาต้านจุลชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 

  ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้าน 

  จุลชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

 จากการทดสอบการกระจายข้อมูลของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้สถิติ Kolmogorov-Smirnov one 

sample test พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงไม่เป็นโค้ง

ปกติ จึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธิ์  

สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน พบว่า ความรู้เกี่ยวกับ

ร้อยละ 63.90 มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง   

มีเพียงร้อยละ 5.40 มีพฤติกรรมในระดับต่ำ (ตาราง

ที่ 6) 

ยาต้านจุลชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

ในการใช้ยาต้านจุลชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (rs = 0.481) ความรู้เกี่ยวกับยาต้าน

จุลชีพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมในการ

ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ในนักเรียนทุกๆ ชั้นปี และความรู้เกี่ยวกับ  

ยาต้านจุลชีพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

ในการใช้ยาต้านจุลชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.05 ในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริม  

สุขภาพทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลเมือง 

 

อภิปรายผลการศึกษา  
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ 4, 5 และ 6 ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน มีโรค

ประจำตัวซึ่งพบมากที่สุดคือโรคภูมิแพ้ รองลงมาคือ

โรคกระเพาะอาหาร ยาที่รับประทานเป็นประจำคือ 

ยาแก้แพ้ CPM กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 46.30 ได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพจากแหล่งต่างๆ 

ที่พบมากที่สุดคือ จากนิตยสาร วารสาร และ  

กลุ่มตัวอย่างบางคนได้รับความรู้จากหนังสือวิชาการ

หรือวิชาที่ เรียน เมื่อมีการเจ็บป่วยส่วนใหญ่  

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 72.40 มีวิธีการดูแลตนเอง

เมื่อเจ็บป่วย โดยการรับการตรวจโรคและจ่ายยา

โดยแพทย์ที่โรงพยาบาล/คลินิกอบอุ่น (PCU) และ

รับการตรวจโรคและจ่ายยาโดยแพทย์ที่คลินิก 

นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างบางรายนำยาที่เหลือ

จากเพื่อนหรือญาติพี่น้องมารับประทานต่อ เนื่องจาก

มีมารดาเป็นผู้แทนบริษัทยา มีบิดาหรือมารดาเป็น

แพทย์หรือเภสัชกร มีญาติพี่น้องเป็นแพทย์ 

เภสัชกร หรือพยาบาล การได้ยามาโดยวิธีนี้จึงนับ

ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่สะดวก ง่ายและประหยัด จากการ

สอบถามเกี่ยวกับการทราบชื่อ ยาต้านจุลชีพ พบว่า

ร้อยละ 86.80 ไม่ทราบชื่อยาต้านจุลชีพ บางส่วน

อาจจะเคยทราบแล้วแต่จำไม่ได้ หรืออาจไม่ใส่ใจกับ

ชื่อยาที่รับประทาน ซึ่งจัดว่าเป็นข้อเสียหรือ  

จุดบกพร่องของนักเรียนในกลุ่มนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

บางรายเคยแพ้ยาต้านจุลชีพ และบางรายจำชื่อยาที่

ตนเองแพ้ไม่ได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดอันตราย เพราะ

ถ้ากลุ่มตัวอย่างได้รับยาตัวเดิมซ้ำอีกอาจเกิดการ  

แพ้ยาซ้ำ ส่งผลทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  

 จากข้อมูลทั่วไปจึงทำให้ทราบพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยของกลุ่มตัวอย่างซึ่งพบว่ามี

ความหลากหลาย ทราบเกี่ยวกับปัจจัยหลายด้าน

เช่น ด้านเศรษฐกิจและความรู้ที่ได้รับจากแหล่ง

ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างยังพร่องในเรื่อง

ของการจำชื่อยาที่ตนเองใช้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่

จะต้องส่งเสริมหรือเพิ่มเติมหรือจัดกิจกรรมเมื่อมี

การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพแก่

กลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 2. ศึกษาความรู้ในการใช้ยาต้านจุลชีพของ

นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การที่พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ในการใช้ยาต้านจุลชีพ  

โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ แต่พบว่ากลุ่มตัวอย่าง  

บางส่วนมีความรู้ในระดับสูง (ร้อยละ 4.60) และ

ระดับปานกลาง (ร้อยละ 41.00) ด้วย โดยที่

อัตราส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ในระดับสูง

และระดับปานกลางนั้นแตกต่างกัน แสดงว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการใช้ยาต้านจุลชีพพร่อง

เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.60 หยุด

รับประทานยาต้านจุลชีพเมื่ออาการทุเลาลงหรือ

อาการดีขึ้น ดังนั้นการให้ความรู้ ในข้อนี้แก่  

กลุ่มตัวอย่างในทางที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นวิธีการ  

ลดปัญหาการดื้อยาได้ เช่น การจัดอบรมเกี่ยวกับ

การปฐมพยาบาลและการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้

ยาเบื้องต้น เป็นต้น ซึ่งการเข้ารับการอบรมหรือ  

การเรียนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้

รับความรู้เพิ่มขึ้น  

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากจะรับการตรวจ

โรคและจ่ายยาโดยแพทย์ที่โรงพยาบาล (ร้อยละ 

72.40) รองลงมาคือรับการตรวจโรคและจ่ายยาโดย

แพทย์ที่คลีนิค (ร้อยละ 39.50) และพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างบางส่วนยังพร่องความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ได้

ยามารักษาตนเอง โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 18.50 

คิดว่าสามารถซื้อยาต้านจุลชีพจากร้านขายยาโดย
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บอกชื่อยาที่ต้องการ และร้อยละ 10.50 คิดว่า

สามารถซื้อยาต้านจุลชีพจากร้านขายยาโดยเอายา

เก่าไปให้ดูเป็นตัวอย่าง สอดคล้องกับการศึกษาของ 

สุพัตราและคณะ(13) พบว่าประชาชนมีวิธีการตัดสิน

ใจซื้อยาเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยปรึกษาบุคลากร

สาธารณสุขมากที่สุด (ร้อยละ 43.60) และ

สอดคล้องกับการศึกษาของบุปผา ศิริรัศมี(14) ซึ่ง

ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ

ของประชาชนใน จ.นครปฐม พบว่า ประชาชนส่วน

ใหญ่จะซื้อยาเอง เป็นยาที่มีการโฆษณามาก และ

เป็นยาที่ใช้ตามคำบอกเล่า การขาดความรู้ในเรื่องนี้

ก็อาจทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ใช้ยาได้ เพราะอาจได้ยา

มาไม่ตรงกับโรคที่ต้องการจะรักษา และในปัจจุบัน

ยามีมากมายหลายชนิด หลายยี่ห้อ มีบริษัทยา

หลายบริษัทที่ทำการผลิตยา รูปแบบ สี ลักษณะ

ของยาอาจใกล้เคียงกัน หรือเหมือนกันมาก ผู้จ่าย

ยาอาจจะไม่สามารถจดจำลักษณะยาได้ครบถ้วน 

อาจมีการจ่ายยาผิดพลาดได้(3) และการขาดความรู้

ในข้อนี้เกี่ยวข้องกับการขาดความรู้ในเรื่องฤทธิ์ของ

ยา ซึ่งอาจเนื่องจากได้รับคำแนะนำไม่ครบถ้วน   

นั่นคือกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.20 ไม่ทราบว่ายา

ต้านจุลชีพจัดอยู่ในกลุ่มยาอันตราย ซึ่งส่งผลให้ไม่

ได้ตระหนักถึงวิธีการที่จะได้ยามา ได้ยามาโดยใช้  

วิธีการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว ความรู้ด้านอื่นๆ ที่  

กลุ่มตัวอย่างยังบกพร่องคือ ความรู้ด้านวิธีการ  

รับประทานยา ซึ่งร้อยละ 58.60 ไม่ทราบว่ายาต้าน

จุลชีพที่รับประทานหลังอาหาร ควรรับประทาน

หลังมื้ออาหารครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง ทั้งนี้คิดว่าควร  

รับประทานหลังอาหารทันที ซึ่งอธิบายได้ว่า  

กลุ่มตัวอย่างอาจมีความเข้าใจผิด ในทางวิชาการ 

เนื่องจากยารับประทานหลังอาหารนั้นมี 2 แบบ คือ

ยาที่รับประทานหลังอาหาร และยาที่รับประทาน

หลังอาหารทันที(15) กลุ่มตัวอย่างอาจเคยรับรู้เกี่ยวกับ

การเคยใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยต์ 

(non-steroidal anti-inflammatory drugs) ที่ใช้

แก้ปวดเวลาเป็นประจำเดือน หรือแก้ปวดเวลา

กล้ามเนื้อบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา(16) ซึ่งการ  

รับประทานยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยต์ 

ต้องรับประทานหลังอาหารทันทีเพราะยามีฤทธิ์

ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร จากประสบการณ์

ดังกล่าวอาจทำให้เข้าใจผิดว่ายาที่รับประทานหลัง

อาหารต้องรับประทานหลังอาหารทันที และนำไปสู่

การปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการรับประทานยาที่ผิดได้ 

 3. ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ

ของนักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มี

พฤติกรรมในการใช้ยาต้านจุลชีพโดยค่าเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

ตามเกณฑ์การจำแนกระดับอยู่ในระดับปานกลาง

พบว่าร้อยละ 30.70 ของกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม

ในการใช้ยาต้านจุลชีพอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 63.90 

อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 5.40 อยู่ในระดับ

ต่ำ และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองและนอกเขต

เทศบาลเมืองมีพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพอยู่ใน

ระดับปานกลางเช่นกัน 

 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าความรู้ในการใช้

ยาต้านจุลชีพของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.40 อยู่ใน

ระดับต่ำ แต่การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างร้อยละ 5.40 เท่านั้นที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่ง

อาจอธิบายได้ว่าข้อคำถามที่เกี่ยวกับความรู้ในเรื่อง

การใช้ยาต้านจุลชีพเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง

และยาที่ใช้มีหลายประเภท กลุ่มตัวอย่างที่จะตอบ

คำถามได้ถูกต้องต้องมีความรู้จริง แต่กลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละ 53.70 ไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้  

ยาต้านจุลชีพจากแหล่งอื่นๆ (ตารางที่ 2) และ  

ร้อยละ 78.50 ไม่มีญาติพี่น้องที่ เป็นบุคลากร

สาธารณสุข (ตารางที่ 1) จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า

กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องยา
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ต้านจุลชีพ ดังนั้นเป็นไปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 

54.40 จะมีคะแนนความรู้ในระดับต่ำ ส่วนคะแนน

พฤติกรรมพบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปานกลาง

ถึงระดับสูง อาจอธิบายได้ว่าข้อคำถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงให้

เป็นเรื่องของยาต้านจุลชีพเท่านั้น ข้อคำถามสร้าง

ออกมาในรูปแบบที่เป็นเรื่องของการใช้ยาโดยภาพ

รวม กลุ่มตัวอย่างอาจจะเคยเรียนเรื่องการใช้ยามา

ก่อนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเคยใช้ยา

อื่นๆ มาก่อน ซึ่งก็มีวิธีการใช้ มีข้อควรระวัดระวัง 

ไม่แตกต่างจากการใช้ยาต้านจุลชีพมากนัก และเมื่อ

กลุ่มตัวอย่างไปใช้บริการการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล

หรือคลินิก มักจะได้รับคำอธิบายโดยเน้นสิ่งที่  

ต้องปฏิบัติเป็นหลักและเน้นแต่จุดที่สำคัญ ดังนั้น

กลุ่มตัวอย่างจึงอาจมีพฤติกรรมที่สูงได้ 

 แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรม

การใช้ยาต้านจุลชีพในระดับสูงและระดับปานกลาง 

แต่ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.40 มีพฤติกรรม

การใช้ยาต้านจุลชีพในระดับต่ำ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง

ยังมีพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพพร่องเป็น  

บางส่วน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 88.50 ลืม

รับประทานยาต้านจุลชีพบางมื้อ อาจอธิบายได้ว่า

ลักษณะความเจ็บป่วยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ

อย่างหนึ่ง ที่เป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือ

ในการรับประทานยาหรือไม่ เนื่องจากการเป็น  

โรคติดเชื้อจะต้องรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลา 

5 ถึง 7 วัน อาจส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายในการ

รับประทานยา และทำให้ลืมรับประทานยาได้(17) 

ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัยที่กำลังศึกษา 

อาจมีกิจกรรมที่ต้องทำมากมายเช่น เรียนหนังสือ 

เล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ   

ซึ่งแตกต่างจากการใช้ยาในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่กับ

ครอบครัว มีบุตรหลานหรือญาติพี่น้องคอยดูแล

ห่วงใยสุขภาพและการรับประทานยา ช่วยกระตุ้น

เตือนให้กำลังใจ ให้รับประทายาตามกำหนด หรือ

ช่วยจัดยาให้กับผู้สูงอายุได้ตามแผนการรักษา ซึ่ง

เป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการใช้ยาที่  

ถูกต้องมากยิ่งขึ้น (18-19) สำหรับพฤติกรรมที่  

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.80 ไม่ได้ถามแพทย์หรือ 

เภสัชกรเกี่ยวกับชื่อยาและผลข้างเคียงของยาต้าน

จุลชีพที่ต้องใช้ อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างอาจมีความ

เชื่อถือในแพทย์ที่ทำการรักษาหรือเภสัชกรที่จ่ายยา 

ถ้าแพทย์หรือเภสัชกรพิจารณาให้ยารักษา แสดงว่า

ประสิทธิภาพของยาเหมาะสมกับโรค(17) หรืออาจ

เกิดจากความเกรงใจ ความเร่งรีบ เพราะเห็นว่ามี  

ผู้ป่วยรอเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุที่ไม่ได้ใส่ใจ

ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นต้น 

 จ า ก ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ แ ม้ ว่ า ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี

พฤติกรรมในระดับสูงและระดับปานกลาง อย่างไร

ก็ตามก็ยังมีพฤติกรรมที่บกพร่องอยู่ ซึ่งการให้ความ

รู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมอาจช่วยแก้ไขพฤติกรรมที่

บกพร่องดังกล่าวได้ 

 4. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และ

พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักเรียน ผล

การศึกษาพบว่า ความรู้ในการใช้ยาต้านจุลชีพมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมในการใช้ยาต้าน

จุลชีพของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 (rs = 0.481) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

ของการวิจัย โดยที่ความรู้เป็นพื้นฐานในการแปลผล

การรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ ความ

เข้าใจ การคิด การไตร่ตรองตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติ ทำให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(20) 

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับหลายการศึกษา 

เช่น ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะกระดูก

พรุนของสตรีวัยหมดประจำเดือน และสตรีวัยสูง

อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้เรื่องภาวะ

กระดูกพรุน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

(rs = 0.278)(21) สอดคล้องกับการศึกษาของเยาวดี 
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สุวรรณนาคะ(22) ที่พบว่าความรู้เกี่ยวกับโรคมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมอนามัยของผู้ป่วย  

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี อย่างมี  

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (rs = 0.366) และ

สุจันทร์ ขันตี (23) ได้ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคยาปฏิชีวนะในชุมชนกึ่งเมือง

กึ่งชนบท พบว่าปัจจัยนำด้านความรู้ความตระหนัก

มี ความสัมพันธ์ กั บพฤติกรรมการบริ โภคยา

ปฏิชีวนะ(20) การศึกษาของกญจนา บุตรจันทร์(7) 

เกี่ยวกับความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านอักเสบ

ชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ในผู้สูงอายุโรคกระดูกและ

กล้ามเนื้อ พบว่าผู้สูงอายุโรคกระดูกและกล้ามเนื้อมี

ความรู้และพฤติกรรมการใช้ ยาต้านอักเสบชนิด

ไม่ใช่สเตียรอยด์โดยรวมอยู่ในระดับสูง ความรู้ใน

การใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้ยาต้านอักเสบ

ชนิดไม่ ใช่สเตียรอยด์ผู้สู งอายุ โรคกระดูกและ  

กล้ามเนื้อ (rs = 0.149, p < 0.05) การศึกษาของ

ชลดา เจริญลาภ(24) พบว่าพยาบาลที่เคยได้รับ  

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล จะมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการ

ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้าน

การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ สูงกว่า

พยาบาลที่ไม่เคยได้รับความรู้มาก่อน สอดคล้องกับ

การศึกษาในโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี(25) ที่

พบว่าภายหลังได้รับความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง

การติดเชื้อในโรงพยาบาล ทำให้บุคลากรพยาบาลมี

พฤติกรรมการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลถูก

ต้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และ

สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐวรรณและคณะ(12) 

พบว่าความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (rs = 0.407)  

 จากความสัมพันธ์ที่พบดังกล่าว แสดงให้เห็น

ว่า องค์ประกอบด้านความรู้มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ

ตนเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ นั่นหมายความว่า ปัจจัย

ด้านความรู้ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ และมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ความรู้เกี่ยวกับการใช้

ยาที่ถูกต้อง สามารถส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้ยาที่

ถูกต้องของนักเรียนด้วย ดังนั้นจึงควรส่งเสริมด้าน

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ โดยอาศัยหลาก

หลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาที่

เหมาะสมต่อไป 

 

สรุปผลการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ในเรื่องการใช้

ยาต้านจุลชีพโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 4.60 

ของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ ในการใช้ยา  

ต้านจุลชีพอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 41.00 อยู่ใน

ระดับปานกลาง และร้อยละ 54.40 อยู่ในระดับต่ำ 

คะแนนพฤติกรรมในเรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพโดย

เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 30.70 ของ  

กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมในการใช้ยาต้าน

จุลชีพอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 63.90 อยู่ในระดับ

ปานกลาง และร้อยละ 5.40 อยู่ในระดับต่ำ ความรู้

ในการใช้ยาต้านจุลชีพของกลุ่มตัวอย่างมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (rs = 0.481) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำวิจัยเกี่ยวกับ

ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของ

นักเรียน โดยทำการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อส่งเสริม

พฤติกรรมการใช้ยาในกลุ่มนักเรียน ให้มีความ  

ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น 

 2. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดแนวทาง

หลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน
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ในแต่ละช่วงชั้น รวมทั้งการจัดกิจกรรม/เวทีแลก

เปลี่ยนเรียนรู้แก่แกนนำนักเรียน สร้างความ

ตระหนักและการมีส่วนร่วม เพื่อให้แกนนำนักเรียน

ในแต่ละโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ

กัน และถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเพื่อนๆ นักเรียน

ต่อไป ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียนมี

พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพที่ถูกต้อง เหมาะสม

มากยิ่งขึ้น 

 3. ทบทวนบทบาทหน้าที่ ของเภสัชกร  

เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ตลอดจน

การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง และคำแนะนำต่างๆ   

ที่จำเป็นสู่ผู้บริโภค 

 4.  ควรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานและ

ภาคีเครือข่ายทางสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการใช้ยา

ที่สมเหตุสมผลมากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อำนวยการศูนย์

อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ อาจารย์ณัฐวรรณ สุวรรณ คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อำนวย

กา ร โร ง เรี ยนส่ ง เ ส ริ ม สุ ขภ าพและนั ก เรี ยน

มัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 4 โรงเรียนทุกท่าน   

คุณวีนัส จันมา รวมทั้งคณะผู้ร่วมวิจัยที่ให้ความ  

ร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการวิจัย จนทำให้สำเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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❛กระบวนการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหารกลางวัน

ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขนาดใหญ่กลางและเล็ก
สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาประเทศไทย

สุปราณี  พรหมดี 1, สุจิตรา  สุมนนอก1, วรรณทัศน์  อิงไธสง2,   

สันทนีย์  สุนทรสุข3, สุภา  บัณฑิตพรหมชาติ4 

บทคัดย่อ
 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนับเป็นกลวิธีหนึ่ง ในการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน ปัจจุบัน

คุณค่าอาหารกลางวันโรงเรียนยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน แม้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีการดำเนินงานด้าน

โภชนาการและอาหารปลอดภัย การศึกษาวิจัยกึ่งทดลองนี้จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ

ปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวัน ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของเด็กวัยเรียน โดย

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณค่าอาหาร ดำเนินกระบวนการปรับปรุงโดย 1) การชักชวน/

ชี้แจง(Advocating) กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณและ

คุณค่าอาหาร 2) ดำเนินการให้กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ศักยภาพตนเอง (Enabling) โดย

การประชุมระดมสมอง 3) เป็นสื่อกลาง (Mediating) ในการประสานงานระหว่างโรงเรียนและชุมชน/หน่วยงาน 

4) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Capacity Building) 5) ปรับปรุงรายการอาหารและทดลองปรุง ประเมินปริมาณ

และคุณภาพอาหารกลางวันทั้งก่อนและหลังปรับปรุง ทำการศึกษาในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประถม

ศึกษา ขนาดใหญ่ กลางและเล็ก สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ปีการศึกษา 2552 ระยะเวลา 12 สัปดาห์ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน pair t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการชักชวนชี้แจง การให้กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ใช้ศักยภาพตนเอง และเป็นสื่อกลางในการประสานงาน ทำให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและวางแผน  

แก้ปัญหาแบบบูรณาการที่นำไปปฏิบัติได้จริง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทำให้ผู้ให้บริการสามารถ

ปรับปรุงรายการอาหารภายใต้งบประมาณ 10 บาท/คน/วัน ให้มีคุณค่าใกล้เคียงมาตรฐาน 1 ใน 3 ของ

ความต้องการใน 1 วัน โดยเฉพาะวิตามินเอและวิตามินซีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)   

ส่วนการกระจายพลังงานจากสารอาหารพบว่า หลังดำเนินการเหมาะสมมากกว่าก่อนดำเนินการ 

 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การสร้างความร่วมมือจากผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย

การนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็นสื่อกลางให้ผู้เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร  เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการอาหารกลางวันโรงเรียน 

 คำสำคัญ: อาหารกลางวันโรงเรียน / คุณค่าอาหารทางโภชนาการ / โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
1 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา   2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 
3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  4 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตต์สามัคคี) 
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ModificationProcessofSchoolLunchMenu
inaLarge,MediumandSmallHealthPromoting
School,NakhonRatchasimaMunicipality,Thailand

ABSTRACT
 School Lunch Program is one of strategies to improve nutritional status of school 

children. Today, the nutritive value of school lunch is not up to standard, even in the Health 

Promoting School that promotes nutrition program. This quasi-experiment research aimed to 

analyze the process of school lunch modification in order to meet the Dietary Reference Intakes 

for Thai children by assessing factors affecting the quantity and quality of school lunch. The 

modified process included 1) Advocating the policy makers and stakeholders by revealing the 

factors that affect the school lunch program. 2) Enabling all people to achieve their potential by 

brainstorming. 3) Mediating schools/communities and health sectors for the process of 

modification. 4) Capacity building through training program. 5) Implementing modified menus 

and evaluating the results. The quantity and quality of school lunch were evaluated both at 

pre- and post-modifying process. A large, medium, and small Health Promoting School under 

supervision of the Nakhonratchasima Municipality were purposively selected. Modifying process 

was conducted for 12 weeks in the academic year 2009. The percentage, mean, standard 

deviation, paired t-test and content analysis were used in analyzing data. 

 The results revealed that advocating the policy makers and stakeholders/enabling 

all people/mediating among all involved sectors was able to integrate the practical 

implementation of school lunch program. Capacity building was able to improve lunch 

menus to meet almost the 1/3 energy and nutrients requirement of Dietary Reference 

Intakes for school children. The level of vitamin A and vitamin C were significantly 

increased (p<0.05). The energy distribution was well balanced in post-modifying process.  

The results indicated that the cooperation of policy makers and stakeholders through the 

evidence based data, Mediation among involved sectors, and capacity building were the 

important factors to improve the nutritive value of school lunch.  

 Keywords: School Lunch / Nutritive value of school lunch / Health Promoting School 
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บทนำ
 เด็กวัยเรียนอายุระหว่าง 4-12 ปี เป็นวัยที่มี

อัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าวัยทารกแต่การเจริญ

เติบโตจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่วัยรุ่น อาหารและโภชนาการจึงมีส่วน

สำคัญในการพัฒนาการเจริญเติบโตของร่างกาย สติ

ปัญญา และความสามารถในการเรียนรู้(1) หากเกิด

ภาวะทุพโภชนาการ นอกจากส่งผลต่อการเจริญ

เติบโตและการเรียนรู้แล้ว ยังก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง  

เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่(2) เด็กวัยนี้ใช้เวลาอยู่ในโรงเรียน

อย่างน้อย 7–8 ชั่วโมงต่อวัน อาหารกลางวันจึงเป็น

มื้ออาหารที่เด็กต้องรับประทานที่โรงเรียนอย่างน้อย 

1 มื้อ ซึ่งควรมีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอและ

การกระจายพลังงานจากสารอาหารที่เหมาะสม(3)  

 โครงการอาหารกลางวันแม้จะดำเนินการมา

เกือบ 60 ปี มีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการ

อาหารกลางวันเป็นกฎหมายรองรับ แต่อาหารก็ยัง

มีคุณค่าด้านโภชนาการไม่เพียงพอกับความต้องการ

ของเด็กวัยเรียน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารไม่เห็นความ

สำคัญ อัตรากำลังไม่เพียงพอและยังขาดความรู้

ความชำนาญด้านอาหารและโภชนาการ การ

บริหารงบประมาณไม่เหมาะสม ขาดการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งขาดการนิเทศ

ติดตามและประเมินผล(4-8) จากการประเมินปริมาณ

และคุณค่าอาหารกลางวันโรงเรียนทั่วประเทศของ

สถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อ  

ปี 2540 พบว่า ให้พลังงานเฉลี่ยร้อยละ 73 ของ

พลังงานที่ควรได้รับ แร่ธาตุที่จำเป็นเช่น แคลเซียม 

วิตามินเอ วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 มีค่าเฉลี่ย

ความพอเพียงร้อยละ 59 ส่วนการกระจายพลังงาน

จากสารอาหารนั้นไม่เหมาะสม(6) ซึ่งคล้ายกับผลการ

วิจัยประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ  

ปี พ.ศ.2549 ที่พบว่า สารอาหารยังไม่เพียงพอ  

โดยเฉพาะ แคลเซียม เหล็ก วิตามินเอ และวิตามินซี(8) 

 

วัตถุประสงค์
 1. วิ เคราะห์สถานการณ์การจัดบริการ

อาหารกลางวันโรงเรียนในด้านกระบวนการจัด

บริการและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณค่าอาหาร 

  2. สร้างกระบวนการปรับปรุงคุณค่าทาง

โภชนาการของอาหารกลางวัน ให้ได้มาตรฐานตาม

ความต้องการของเด็กวัยเรียนในโรงเรียนส่งเสริม  

สุขภาพ ขนาดใหญ่ กลางและเล็ก 

 3. วิเคราะห์ปริมาณและคุณค่าอาหารกลาง

วันที่โรงเรียนจัดบริการก่อนและหลังดำเนินการ 

 

สมมุติฐานการศึกษา
 1. หลังดำเนินการปรับปรุงคุณค่าทาง

โภชนาการ อาหารกลางวันโรงเรียนจะมีปริมาณ

พลังงานและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับเด็กวัยเรียน 

(4-12 ปี) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของพลังงานและ  

สารอาหารที่ควรได้รับใน 1 วัน รวมทั้งการกระจาย

พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน

เหมาะสม 

 2. ปริมาณและคุณค่าอาหารกลางวันที่

โรงเรียนจัดบริการหลังดำเนินการมากกว่าก่อน

ดำเนินการ 

 

วิธีการศึกษา
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษากึ่งทดลอง 

(Quasi-Experiment) แบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อนและ

หลังการทดลอง (one group pre-post test 

design) ประชากรเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

จำนวน 5 โรงเรียน ซึ่งจัดบริการอาหารกลางวันให้

เด็กรับประทานทุกคนทุกวัน กลุ่มตัวอย่างที่เป็น

โรงเรียน คัดเลือกโดยสุ่มอย่างแบบง่ายจำนวน 3 

โรงเรียน ได้โรงเรียนเทศบาล 2, 4, 5 เป็นตัวแทน

ของโรงเรียนขนาดใหญ่ กลางและเล็กตามลำดับ 
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ทั้งนี้โรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง และเล็กหมายถึง 

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 720–1079, 360–719, 

และ 121–359 คน(9) ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างที่เป็น

รายการอาหาร คัดเลือกโดยสุ่มเลือกนักเรียนชั้น

อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1-6 ด้วยวิธีจับฉลาก  

ร้อยละ 25 ของจำนวนนักเรียน เพื่อสอบถาม  

ความชอบรายการอาหารและนำรายการอาหารมา

ปรับปรุง เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน–สิงหาคม 

2552 จำนวน 10-12 สัปดาห์แบ่งเป็น 3 ระยะคือ  

 1. ระยะก่อนดำเนินการ ใช้เวลา 4 สัปดาห์

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณค่า

อาหารประกอบด้วย 1) การจัดบริการอาหารกลางวัน

ด้านบริหารงบประมาณ การจัดรายการอาหาร การ

จัดซื้อ การเตรียม และการปรุง 2) องค์ประกอบที่มี

ผลต่อการจัดบริการด้านการสนับสนุนเชิงนโยบาย 

อัตรากำลัง งบประมาณ การมีส่วนร่วมและนิเทศ

ติดตาม นอกจากนี้ได้วิเคราะห์ปริมาณและคุณค่า

อาหารซึ่งประกอบด้วยปริมาณพลังงาน โปรตีน 

ธาตุเหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และ

วิตามินซีซึ่งควรได้รับอย่างน้อย 1/3 (ร้อยละ 33) 

ของความต้องการใน 1 วัน รวมทั้งการกระจาย

พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน   

ซึ่งควรเท่ากับ 55-60 :10-15 : 25-30 โดยการ  

ชั่งน้ำหนักส่วนประกอบของอาหารแต่ละรายการ

แล้วหาค่าเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยและ  

เครื่องชั่งชุดเดียวกันทั้งสามโรงเรียน และคัดเลือก

รายการอาหารเพื่อปรับปรุง โดยคำนึงถึงความชอบ

ของเด็ก ปรุงง่าย มีวัตถุดิบตามฤดูกาลและไม่เกิน

งบประมาณ 10 บาท/คน/วัน 

 2. ระยะดำเนินการ ใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ 

(โรงเรียนที่จัดรายการอาหารหมุนเวียน 10 วัน  

ใช้เวลา 4 สัปดาห์ ส่วนโรงเรียนที่จัด 20 วันใช้เวลา 

6 สัปดาห์) ประกอบด้วย 6 กระบวนการคือ   

1) ชักชวน/ชี้แจง (Advocate) เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร

แก่กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้

เกิดความตระหนัก โดยนำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ปริมาณและคุณค่าอาหาร 2) ดำเนินการให้กลุ่ม  

ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ศักยภาพ

ตนเองอย่างเต็มที่ (Enable) โดยการประชุมระดม

สมอง 3) ผู้วิจัยเป็นสื่อกลางในการประสานงาน 

(Mediate) ระหว่างโรงเรียน/ชุมชน 4) พัฒนา

สมรรถนะบุคลากร (Build Capacity) 5) ปรับปรุง

รายการอาหาร 6) ทดลองปรุงและติดตามประเมินผล 

 3. ระยะหลังดำเนินการ ใช้เวลา 2 สัปดาห์ 

เพื่อวิเคราะห์ปริมาณและคุณค่าอาหารหลังดำเนินการ 

 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ด้าน

นโยบายและการบริหารจัดการโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียน แบบสอบถามความชอบรายการ

อาหาร แบบบันทึกการประกอบอาหาร เครื่องชั่ง

แบบ 10 กิโลกรัมความละเอียด 100 กรัม และ

โปรแกรมวิเคราะห์อาหาร (Nutri Survey) วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและ paired t-test กำหนดค่านัยสำคัญ

ทางสถิติที่ 0.05  

 

ผลการศึกษา
 1. สถานการณ์การจัดบริการอาหารกลาง

วันโรงเรียนแบ่งเป็น 2 หัวข้อดังนี้ 

  1.1 องค์ประกอบที่ มี ผลต่อการจัด

บริการอาหารกลางวันโรงเรียน  

   1.1.1 นโยบาย มีพระราชบัญญัติ

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายรองรับ   

ส่วนระดับพื้นที่นั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครราชสีมาเขต 1 และกองการศึกษา เทศบาลนคร

นครราชสีมามีนโยบายให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจัดบริการอาหาร  

กลางวันให้นักเรียนทุกคนทุกวัน  
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   1.1.2 อัตรากำลัง ดำเนินโครงการ

ในรูปคณะกรรมการ โรงเรียนทั้งสามขนาดไม่มีครู  

ที่มีวุฒิทางคหกรรมศาสตร์ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

ของโรงเรียนขนาดใหญ่และกลางสมัครใจรับผิดชอบ

โครงการ ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กครูจะหมุนเวียนใน

คณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง สำหรับการประกอบ

อาหารนั้น โรงเรียนขนาดใหญ่มีแม่ครัว 6 คน จัด

บริการฟรีสำหรับชั้นอนุบาลถึง ป. 6 และจำหน่าย

แก่ครูและนักเรียนชั้นอื่นๆ โรงเรียนขนาดกลางจ้าง

ร้านค้าในโรงเรียน 2 ร้านดำเนินการ แบ่งเป็นกลุ่ม

อนุบาล–ป. 2 และชั้น ป. 3-6 กลุ่มละ 1 ร้าน   

ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กจ้างแม่ครัว 1 คน จัดบริการ

เฉพาะนักเรียนทุพโภชนาการและขาดแคลน 

   1.1.3 งบประมาณ ตามมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบใน

หลักการให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็ก

นักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา จากเดิมอุดหนุนในอัตราคนละ 10 

บาทต่อวัน เป็นอัตราคนละ 13 บาท ครอบคลุม  

ร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียน ทั้งนี้ตั้ งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป และให้

กระทรวงศึกษาธิการประสานขอความร่วมมือจาก

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการนำรายได้ของ 

อปท. มาสมทบค่าอาหารกลางวันที่เพิ่มขึ้นในโอกาส

แรกก่อน รวมทั้งควรส่งเสริมให้โรงเรียนนำเงิน

ทุนหมุนเวียนจากสำนักงานโครงการอาหารกลางวัน 

กระทรวงศึกษาธิการมาดำเนินงาน โดยส่งเสริมให้

นักเรียนทำการเกษตร เช่น ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ 

ฯลฯ ในโรงเรียนแล้วนำผลผลิตทางเกษตรมาสมทบ

กับค่าอาหารกลางวัน ทั้งนี้การจัดอาหารกลางวันให้

แก่เด็กนักเรียน ให้พิจารณาดำเนินการให้ถูกหลัก

โภชนาการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่เหมาะสมเพียงพอทั้งใน

ด้านปริมาณและคุณภาพ(10) ต่อมาในวันที่ 13 

พฤษภาคม 2552 ก็เห็นชอบให้จัดสรรเงินอุดหนุน

สำหรับอาหารกลางวันในอัตราคนละ 13 บาทต่อวัน 

ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงประถมศึกษาครอบคลุมทุกคน 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป(11) แต่ระยะ

เวลาที่ศึกษา โรงเรียนยังได้รับงบประมาณเดิมคือ 10 

บาท/คน/วัน ครอบคลุมร้อยละ 60 ของจำนวน

นักเรียนและเทศบาลฯอุดหนุนเพิ่มเติมเป็นร้อยละ 

100(12) และไม่มีนโยบายขอสนับสนุนค่าอาหารจาก 

ผู้ปกครองเนื่องจากเห็นว่าส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 

   1.1.4 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

/ชุมชนน้อยมาก ไม่มีการช่วยเหลือทั้งด้านแรงงาน

และวัตถุดิบ เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ

รับจ้างหรือค้าขายเล็กๆ น้อยๆ และมีการย้ายถิ่น

ค่อนข้างสูง  

   1.1.5 การนิเทศติดตาม ไม่มีการ

นิเทศด้านคุณค่าอาหารเนื่องจากขาดบุคลากรที่มี

ความรู้ความชำนาญทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น 

  1.2 กระบวนการจัดบริการอาหาร  

กลางวันโรงเรียน  

    1.2.1 บริหารงบประมาณ โรงเรียน

ขนาดใหญ่ใช้งบประมาณเป็นค่างานบ้านงานครัว 

ค่าแก๊สหุงต้ม ค่าจ้างแม่ครัวและค่าพาหนะ 

ประมาณ 2 บาท ซึ่งเหลือเป็นค่าอาหารประมาณ   

8 บาท ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและเล็กใช้เป็นค่า

บริหารจัดการประมาณ 1 บาท ที่เหลือเป็นค่าจ้าง

เหมาแม่ค้า 9 บาท ซึ่งแม่ค้าหักค่าจัดบริการแล้ว

เหลือเป็นค่าอาหารประมาณ 8 บาทเช่นกัน 

    1.2.2 ก า ร จั ด ร า ย ก า ร อ า ห า ร 

โรงเรียนทั้งสามขนาดจัดอาหารเป็นแบบอาหารจาน

เดียว ส่วนใหญ่เป็นข้าวสวยและกับข้าว 1 อย่าง 

โรงเรียนขนาดใหญ่และเล็กจัดรายการอาหารวัน  

ต่อวันโดยครูและแม่ครัว โรงเรียนขนาดกลาง  

จัดรายการอาหารหมุนเวียน 20 วันโดยคณะกรรมการ
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อาหารกลางวัน โรงเรียนขนาดใหญ่และกลางจัด

อาหาร 3 ชุดคือ สำหรับชั้นอนุบาล ป.1-2 และ 

ป.3–6 มีขนมเป็นอาหารเสริมเฉพาะชั้นอนุบาล

สัปดาห์ละ 3 วัน โรงเรียนขนาดเล็กจัดอาหาร 2 ชุด

คือ ชั้นอนุบาลและ ป.1–ป.6 มีขนมเป็นอาหาร

เสริมเฉพาะชั้นอนุบาลสัปดาห์ละ 3 วัน ทั้งนี้

โรงเรียนทั้งสามขนาดไม่สามารถจัดอาหารให้  

หลากหลายหรือครบ 5 หมู่ได้ทุกมื้อ และไม่ทราบ

ว่าอาหารที่จัดมีคุณค่าเพียงพอหรือไม่ 

   1.2.3 การจัดซื้อ โรงเรียนทั้งสาม

ขนาดตั้งอยู่ในชุมชนใกล้ตลาด จึงไม่มีปัญหาเรื่อง

การเดินทาง  

   1.2.4 การเตรียมและปรุง โรงเรียน

ขนาดใหญ่ใช้เวลาเตรียมและปรุง 4 ชั่วโมงใช้แม่ครัว 6 

คน ขนาดกลางใช้เวลา 2 ชั่วโมงใช้แม่ครัว 6 คน ส่วน

โรงเรียนขนาดเล็กใช้เวลา 2 ชั่วโมงใช้แม่ครัว 1 คน 

 2. กระบวนการปรับปรุงคุณค่าอาหารทาง

โภชนาการประกอบด้วย 6 กระบวนการดังนี้ 

  2.1 การชักชวน/ชี้แจง ผู้วิจัยนำเสนอ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณค่าอาหารแก่   

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการ

อาหารกลางวัน แม่ครัว ผู้ปกครองและตัวแทน

นักเรียน จะเห็นว่าผู้เข้าประชุมให้ความสนใจเรื่อง

ดังกล่าวมาก เนื่องจากไม่เคยมีหน่วยงานใดนำเสนอ

ข้อมูลดังกล่าวมาก่อน ส่วนใหญ่เข้าใจว่าโรงเรียนจัด

อาหารกลางวันให้แก่เด็กทุกคนทุกวันก็เพียงพอแล้ว 

  2.2 ดำเนินการให้กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ศักยภาพตนเองอย่าง  

เต็มที่โดยการประชุมระดมสมอง ทำให้ได้แนวทาง

แก้ปัญหาที่นำไปปฏิบัติได้จริง 

  2.3 ผู้วิจัยเป็นสื่อกลางในการประสาน

งานระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและเทศบาลฯ ใน

การแสวงหาความร่วมมือและแนวทางแก้ปัญหา  

   2.4 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร โรงเรียน

ทั้งสามขนาดไม่เคยได้รับการสนับสนุนคู่มือตำรับ

อาหารกลางวันจากกระทรวงศึกษาธิการ แต่ได้รับ

การอบรมด้านอาหารปลอดภัยจากเทศบาลนคร

นครราชสีมา ผู้วิจัยได้อบรมการจัดบริการอาหาร

กลางวันแก่คณะกรรมการอาหารกลางวันและแม่ครัว

เป็นเวลา 2 วัน โดยแบ่งเป็นภาคบรรยาย 1 วันครึ่ง

ใน 5 หัวข้อคือ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร

ในเด็กวัยเรียน หลักการจัดอาหารกลางวันโรงเรียน 

ธงโภชนาการและรายการอาหารแลกเปลี่ยน การ

วางแผนจัดรายการอาหาร และเทคนิคการปรุง

ประกอบอาหารให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ นอกจาก

นี้ก็เป็นภาคปฏิบัติอีกครึ่งวันโดยให้แต่ละโรงเรียน

วางแผนการจัดรายการอาหาร ขั้นตอนนี้พบปัญหา

ค่อนข้างมากในโรงเรียนขนาดใหญ่และเล็ก เนื่องจาก

ไม่เคยจัดรายการอาหารล่วงหน้าเป็นเวลานาน  

   2.5 ปรับปรุงรายการอาหาร โรงเรียน

ขนาดใหญ่จัดอาหารจากวันต่อวันเป็นหมุนเวียน 20 

วัน มีผลไม้/ขนมทุกมื้อตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ป.6 และ

ปรับการจัดอาหารของนักเรียนเป็น 3 กลุ่มตาม

ความต้องการของเด็กแต่ละวัยคือ กลุ่มชั้นอนุบาล 

ชั้น ป.1-3 และ ชั้น ป.4-6 โรงเรียนขนาดกลางจัด

รายการอาหารหมุนเวียน 20 วันเหมือนเดิม แต่

ปรับปรุงรายการอาหารโดยมีขนม/ผลไม้สำหรับ  

ชั้นอนุบาล–ป.2 ทุกมื้อ ส่วน ป.3-6 จัดผลไม้/ขนม

ไม่ได้เนื่องจากงบประมาณไม่พอ แต่เพิ่มผักเป็น  

ส่วนประกอบและจำหน่ายผลไม้ทดแทน ส่วนโรงเรียน

ขนาดเล็กจัดรายการจากวันต่อวันเป็นหมุนเวียน  

10 วัน โดยมีผักเป็นส่วนประกอบทุกมื้อ และมี

ขนม/ผลไม้เฉพาะชั้นอนุบาลสัปดาห์ละ 3 วัน   

ทั้งสามโรงเรียนลดปริมาณข้าวแป้งและเนื้อสัตว์ลง

แล้วเพิ่มผักหรือผลไม้ทดแทน  

   2.6 ทดลองปรุงและติดตามประเมินผล  

 โรงเรียนขนาดใหญ่จ้างแม่ครัวเพิ่ม 1 คน 
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เพื่อเตรียมอาหารที่มีผักและผลไม้เป็นส่วนประกอบ

มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิม แต่จัดบริการอาหารให้ครู

เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ยังบูรณาการกับ

การเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โดยทำขนม/ผลไม้ส่งขายให้กับโครงการในราคาถูก  

 โรงเรียนขนาดกลาง ใช้เวลาในการเตรียม

มากขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงเนื่องจากมีผัก/ผลไม้หรือ

ขนมเป็นส่วนประกอบมากขึ้นซึ่งไม่ส่งผลกระทบ

มากนัก นอกจากนี้แม่ค้าทั้งสองร้านพยายามจัด

อาหารให้ได้มาตรฐานที่สุดเนื่องจากมีบุตรหลาน

เรียนในโรงเรียน และผลิตขนมเข้าสู่โครงการอาหาร

กลางวันเองเพื่อประหยัดงบประมาณ  

 โรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบโดยจัดให้มี  

โรงครัวของโรงเรียนและจ้างแม่ครัว 1 คนจัดอาหาร

สำหรับชั้นอนุบาล ส่วน ป.1-6 จ้างเหมาแม่ค้า

เหมือนเดิม เวลาในการเตรียมและปรุงเหมือนเดิม  

 3. ปริมาณและคุณค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 

  3.1 ปริมาณพลังงานและสารอาหาร

ก่อนดำเนินการ 

  โรงเรียนขนาดใหญ่ จัดอาหารสำหรับ  

ชั้นอนุบาลมีปริมาณธาตุเหล็กและวิตามินบี 1 เพียง

พอและโปรตีนใกล้เคียงมาตรฐาน แต่ชั้น ป.1-2 

และ ป.3-6 ไม่เพียงพอทั้งพลังงานและสารอาหาร 

นอกจากนี้ ยั งพบว่าปริมาณวิตามินเอต่ำกว่ า

มาตรฐานมากทั้งสามกลุ่มชั้นคือ ร้อยละ 8, 3.74, 

และ 5.05 ในชั้นอนุบาล ป.1-2 และ ป.3-6 ตาม

ลำดับ (แผนภูมิที่ 1) ส่วนการกระจายพลังงาน

เหมาะสมเฉพาะชั้นอนุบาล 

แผนภูมิที่1 ร้อยละของพลังงานและสารอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการที่ควรได้รับใน 1 วันของ   

 เด็กวัยเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ก่อนดำเนินการ 

 ............................ 1/3 DRI คือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับจากอาหารกลางวัน 

 ซึ่งควรมีค่าเท่ากับ 1/3  ของความต้องการใน 1 วัน 
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  โรงเรียนขนาดกลาง มีปริมาณพลังงาน

และสารอาหารใกล้เคียงมาตรฐานทั้งสามกลุ่มชั้น 

โดยเฉพาะอนุบาลมีปริมาณธาตุเหล็กเพียงพอ ส่วน

โปรตีนและวิตามินบี 1 เกินระดับมาตรฐานมาก คือ

ร้อยละ 62.69 และ 61.67 ตามลำดับ ชั้น ป.1-2   

มีปริมาณโปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี 1 และวิตามิน

  โรงเรียนขนาดเล็ก ชั้นอนุบาลมีปริมาณ

โปรตีนเพียงพอ ส่วนวิตามินบี 1 และ วิตามินบี 2 

ใกล้เคียงมาตรฐาน ชั้น ป.1-6 มีปริมาณโปรตีน

เท่านั้นที่เพียงพอ ส่วนวิตามินซีต่ำกว่ามาตรฐาน

มากคือร้อยละ 5.19 (แผนภูมิที่ 3) ส่วนการ

กระจายพลังงานเหมาะสมเฉพาะชั้นอนุบาล  

แผนภูมิที่2 ร้อยละของพลังงานและสารอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการที่ควรได้รับใน 1 วัน 

 ของ  เด็กวัยเรียนในโรงเรียนขนาดกลางก่อนดำเนินการ 

           .......................... 1/3 DRI คือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับจากอาหารกลางวัน 

 ซึ่งควรมีค่าเท่ากับ 1/3  ของความต้องการใน 1 วัน 

บี 2 เพียงพอและธาตุเหล็กใกล้เคียงมาตรฐาน ส่วน

ชั้น ป.3-6 มีปริมาณโปรตีนเท่านั้นที่ เพียงพอ 

นอกจากนี้ยังพบว่าวิตามินเอต่ำกว่ามาตรฐานมาก

ในกลุ่มชั้นอนุบาลและ ป.3-6 คือ ร้อยละ 9.56 

และ 8.72 ตามลำดับ (แผนภูมิที่ 2) ส่วนการ

กระจายพลังงานเหมาะสมเฉพาะชั้นอนุบาล 
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แผนภูมิที่3 ร้อยละของพลังงานและสารอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการที่ควรได้รับใน 1 วัน 

 ของ  เด็กวัยเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กก่อนดำเนินการ 

           .......................... 1/3 DRI คือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับจากอาหารกลางวัน 

 ซึ่งควรมีค่าเท่ากับ 1/3  ของความต้องการใน 1 วัน 

  3.2 ปริมาณพลังงานและสารอาหารหลัง

ดำเนินการ  

  โรงเรียนขนาดใหญ่พบว่า ชั้นอนุบาลและ 

ป.1-3 มีปริมาณพลังงานยังไม่เพียงพอ ส่วนสารอาหาร

นั้นเพียงพอทั้งหมดยกเว้นวิตามินบี 2 ส่วนชั้น ป.4-6 มี

ปริมาณวิตามินซี เท่านั้นที่ เพียงพอและวิตามินเอ  

ใกล้เคียงมาตรฐาน (แผนภูมิที่ 4) ส่วนการกระจาย

พลังงานนั้นเหมาะสมทั้งสามกลุ่ม 
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แผนภูมิที่4 ร้อยละของพลังงานและสารอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการที่ควรได้รับใน 1 วัน 

 ของ  เด็กวัยเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่หลังดำเนินการ 

           .......................... 1/3 DRI คือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับจากอาหารกลางวัน 

 ซึ่งควรมีค่าเท่ากับ 1/3  ของความต้องการใน 1 วัน 

  โรงเรียนขนาดกลางพบว่า ทั้งสามกลุ่มมี

ปริมาณพลังงานและวิตามินบี 2 ใกล้เคียงมาตรฐาน 

และกระจายพลังงานเหมาะสม ส่วนสารอาหารตัวอื่นๆ 

พบว่า ชั้นอนุบาลและ ป.1-3 มีโปรตีน ธาตุเหล็ก 

วิตามินเอ วิตามินบี 1 และวิตามินซีเพียงพอ ส่วนชั้น 

ป.4-6 มีเฉพาะโปรตีนและวิตามินเอเพียงพอ (แผนภูมิ  

ที่ 5)  
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แผนภูมิที่5 ร้อยละของพลังงานและสารอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการที่ควรได้รับใน 1 วัน 

 ของ  เด็กวัยเรียนในโรงเรียนขนาดกลางหลังดำเนินการ 

           .......................... 1/3 DRI คือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับจากอาหารกลางวัน 

 ซึ่งควรมีค่าเท่ากับ 1/3  ของความต้องการใน 1 วัน 

  โรงเรียนขนาดเล็กพบว่า ทั้งชั้นอนุบาลและ 

ป.1-6 ยังมีปริมาณพลังงานยังไม่เพียงพอ แต่การ

กระจายพลังงานเหมาะสม ด้านสารอาหารพบว่า   

ชั้นอนุบาลมีโปรตีนเพียงพอ ส่วนธาตุเหล็ก วิตามินเอ 

และวิตามินบี 1 ใกล้เคียงมาตรฐาน สำหรับชั้น ป.1-6 มี

ปริมาณวิตามินเอเพียงพอ ส่วนโปรตีนและวิตามินบี 1 

ใกล้เคียงมาตรฐาน (แผนภูมิที่ 6)   
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แผนภูมิที่6 ร้อยละของพลังงานและสารอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการที่ควรได้รับใน 1 วัน 

 ของ  เด็กวัยเรียนในโรงเรียนขนาดกลางหลังดำเนินการ 

           .......................... 1/3 DRI คือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับจากอาหารกลางวัน 

 ซึ่งควรมีค่าเท่ากับ 1/3  ของความต้องการใน 1 วัน 

 4. เปรียบเทียบปริมาณและคุณค่าอาหาร

ก่อนและหลังดำเนินการ 

 โรงเรียนขนาดใหญ่พบว่า ชั้นอนุบาลมี  

ค่าเฉลี่ยของพลังงาน โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี1 

และวิตามินซี หลังดำเนินการมากกว่าก่อนดำเนินการ

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 1) 

ส่วนชั้นประถมฯไม่สามารถเปรียบเทียบได้เนื่องจาก 

หลังดำเนินการได้ปรับชุดอาหารจาก ป.1-2 และ 

ป.3-6 เป็น ป.1-3 และ ป.4-6  

 โรงเรียนขนาดกลางพบว่า ชั้นอนุบาลมี  

ค่าเฉลี่ยของพลังงาน วิตามินเอและวิตามินซีหลัง

ดำเนินการมากกว่าก่อนดำเนินการ แต่วิตามินเอ

เท่านั้นที่มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 

0.05) (ตารางที่ 2) นอกจากนี้ก็พบว่า โปรตีนและ

วิตามินบี 1 หลังดำเนินการน้อยกว่าก่อนดำเนินการ

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนชั้น ป.1-2 มีค่าเฉลี่ย

ของพลังงานและวิตามินซีหลังดำเนินการมากกว่า

ก่อนดำเนินการ และวิตามินซีมีมากกว่าอย่างมี  

นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 3) และ  

ชั้น ป.3-6 มีค่าเฉลี่ยของ สารอาหารคือโปรตีน   

ธาตุเหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และ

วิตามินซี หลังดำเนินการมากกว่าก่อนดำเนินการ

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 4) 

 โรงเรียนขนาดเล็ก ชั้นอนุบาลมีค่าเฉลี่ยของ

พลังงาน ธาตุเหล็ก วิตามินเอและวิตามินซี หลัง

ดำเนินการมากกว่าก่อนดำเนินการ แต่ไม่มากกว่า

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5) ส่วน  

ชั้น ป.1-6 มีค่าเฉลี่ยของพลังงาน ธาตุเหล็ก วิตามิน

เอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และวิตามินซี หลัง

ดำเนินการมากกว่าก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ธาตุเหล็ก

และวิตามินซีมีมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   

(p < 0.05) (ตารางที่ 6) 
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 พลังงาน              ปริมาณพลังงานและสารอาหาร 

 และสารอาหาร ⅓ DRI** ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินการ t-test p-value 

 พลังงาน              ปริมาณพลังงานและสารอาหาร 

 และสารอาหาร ⅓ DRI** ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินการ t-test p-value 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

โปรตีน (กรัม) 

เหล็ก  (มิลลิกรัม) 

วิตามินเอ ( µg RE) 

วิตามินบี 1  (มิลลิกรัม) 

วิตามินบี 2  (มิลลิกรัม) 

วิตามินซี  (มิลลิกรัม) 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

โปรตีน (กรัม) 

เหล็ก  (มิลลิกรัม) 

วิตามินเอ ( µg RE) 

วิตามินบี 1  (มิลลิกรัม) 

วิตามินบี 2  (มิลลิกรัม) 

วิตามินซี  (มิลลิกรัม) 

433.34 

7.34 

2.10 

150 

0.20 

0.20 

13.34 

433.34 

7.34 

2.10 

150 

0.20 

0.20 

13.34 

213.02 ± 68.81 

6.85 ± 3.39 

2.34 ± 3.17 

36.22 ± 56.18 

0.18±0.22 

0.10±0.10 

4.83±4.02 

338.13 ± 49.51 

13.79 ± 2.13 

2.49 ± 2.70 

43.01 ± 69.42 

0.37±0.22 

0.15±0.09 

8.59±10.48 

334.35 ± 40.47 

9.04 ± 1.37 

2.33 ± 0.89 

211.31±238.54 

0.25±0.17 

0.16±0.10 

18.23±18.65 

346.84 ± 33.73 

9.54 ± 1.21 

2.19 ± 0.78 

142.51± 158.05 

0.20±0.09 

0.14±0.09 

16.18±14.66 

-5.56 

-3.16 

0.02 

-3.17 

-2.27 

-2.02 

-2.98 

-1.01 

7.74 

0.46 

-2.77 

3.90 

0.83 

-1.87 

0.000* 

0.005* 

0.985 

0.005* 

0.035* 

0.058 

0.008* 

0.323 

0.000* 

0.654 

0.012* 

0.001* 

0.416 

0.077 

ตารางที่1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณพลังงานและสารอาหาร ของชั้นอนุบาล 

   ในโรงเรียนขนาดใหญ่ก่อนและหลังดำเนินการ 

ตารางที่2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณพลังงานและสารอาหาร ของชั้นอนุบาล 

   ในโรงเรียนขนาดกลางก่อนและหลังดำเนินการ      

* กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่  0.05 

** Dietary  Reference  Intake  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน 

* กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่  0.05 

** Dietary  Reference  Intake  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน 

χ ± SD 

χ ± SD 

χ ± SD 

χ ± SD 
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 พลังงาน              ปริมาณพลังงานและสารอาหาร 

 และสารอาหาร ⅓ DRI** ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินการ t-test p-value 

 พลังงาน              ปริมาณพลังงานและสารอาหาร 

 และสารอาหาร ⅓ DRI** ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินการ t-test p-value 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

โปรตีน (กรัม) 

เหล็ก  (มิลลิกรัม) 

วิตามินเอ ( µg RE) 

วิตามินบี 1  (มิลลิกรัม) 

วิตามินบี 2  (มิลลิกรัม) 

วิตามินซี  (มิลลิกรัม) 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

โปรตีน (กรัม) 

เหล็ก  (มิลลิกรัม) 

วิตามินเอ ( µg RE) 

วิตามินบี 1  (มิลลิกรัม) 

วิตามินบี 2  (มิลลิกรัม) 

วิตามินซี  (มิลลิกรัม) 

466.67 

9.34 

2.70 

166.67 

0.20 

0.20 

13.34 

500 

12.00 

4.34 

188.67 

0.27 

0.27 

14.34 

388.84 ± 29.88 

15.16 ± 5.33 

2.84 ± 1.52 

229.96±661.41 

0.27±0.18 

0.20±0.19 

9.79±9.13 

357.37 ± 25.59 

11.84 ± 1.13 

1.88 ± 0.33 

46.32 ± 34.36 

0.20±0.63 

0.13±0.04 

5.65±6.46 

389.30 ± 25.67 

11.01 ± 1.25 

2.71 ± 1.19 

190.83±309.75 

0.21±0.11 

0.14±0.11 

24.59±28.78 

399.04 ± 12.36 

13.65 ± 0.39 

3.63 ± 0.28 

522.53± 109.08 

0.23±0.53 

0.18±0.05 

8.73±7.33 

-0.06 

3.53 

0.39 

0.42 

1.66 

1.62 

-2.36 

-2.41 

-4.39 

-14.70 

-7.43 

-5.17 

-3.59 

-6.54 

0.956 

 0.002* 

0.703 

0.681 

0.113 

0.121 

 0.029* 

0.095 

 0.022* 

0.001* 

0.005* 

0.014* 

0.037* 

 0.007* 

ตารางที่3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณพลังงานและสารอาหาร ของชั้น ป.1-2 

  ในโรงเรียนขนาดกลางก่อนและหลังดำเนินการ 

ตารางที่4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณพลังงานและสารอาหาร  ของชั้น ป.3-6   

  ในโรงเรียนขนาดกลางก่อนและหลังดำเนินการ 

* กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่  0.05 

** Dietary  Reference  Intake  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน 

* กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่  0.05 

** Dietary  Reference  Intake  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน 

χ ± SD 

χ ± SD 

χ ± SD 

χ ± SD 
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 พลังงาน              ปริมาณพลังงานและสารอาหาร 

 และสารอาหาร ⅓ DRI** ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินการ t-test p-value 

 พลังงาน              ปริมาณพลังงานและสารอาหาร 

 และสารอาหาร ⅓ DRI** ก่อนดำเนินการ หลังดำเนินการ t-test p-value 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

โปรตีน (กรัม) 

เหล็ก  (มิลลิกรัม) 

วิตามินเอ ( µg RE) 

วิตามินบี 1  (มิลลิกรัม) 

วิตามินบี 2  (มิลลิกรัม) 

วิตามินซี  (มิลลิกรัม) 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 

โปรตีน (กรัม) 

เหล็ก  (มิลลิกรัม) 

วิตามินเอ ( µg RE) 

วิตามินบี 1  (มิลลิกรัม) 

วิตามินบี 2  (มิลลิกรัม) 

วิตามินซี  (มิลลิกรัม) 

433.34 

7.34 

2.10 

150 

0.20 

0.20 

13.34 

500.00 

11.00 

3.77 

179.37 

0.25 

0.25 

14.00 

309.15 ± 96.89 

12.04 ± 6.09 

1.61 ± 0.68 

78.73 ± 84.43 

0.19±0.09 

0.19±0.14 

6.45±8.68 

307.80 ± 64.60 

12.34 ± 5.50 

1.48 ± 0.58 

66.41± 89.33 

0.17±0.08 

0.13±0.10 

2.18±1.48 

310.81 ± 60.18 

8.76 ± 1.58 

2.00 ± 0.81 

146.04±137.71 

0.17±0.08 

0.16±0.11 

9.78±5.06 

345.30 ± 33.60 

10.06 ± 1.06 

2.69 ± 1.25 

183.10±281.52 

0.21±0.09 

0.15±0.11 

5.46±2.39 

-0.05 

1.77 

-1.87 

-1.21 

0.43 

0.81 

-1.15 

-1.76 

1.35 

-2.76 

-1.17 

-1.28 

0.59 

-3.56 

0.961 

0.111 

0.094 

0.256 

0.680 

0.438 

0.279 

0.113 

0.211 

0.006* 

0.273 

0.232 

0.572 

0.006* 

ตารางที่5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณพลังงานและสารอาหาร ของชั้นอนุบาล 

      ในโรงเรียนขนาดเล็กก่อนและหลังดำเนินการ 

ตารางที่6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณพลังงานและสารอาหาร ของชั้น ป.1-6 

   ในโรงเรียนขนาดเล็กก่อนและหลังดำเนินการ 

* กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่  0.05 

** Dietary  Reference  Intake  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน 

* กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่  0.05 

** Dietary  Reference  Intake  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน 

χ ± SD 

χ ± SD 

χ ± SD 

χ ± SD 
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วิจารณ์
 1. องค์ประกอบที่มีผลต่อการจัดบริการ

อาหารกลางวันโรงเรียน  

  1.1 นโยบายและงบประมาณ นับเป็น

จุดแข็งของโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนที่มีการ

สนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ส่วน

ด้านเงินทุนก็มีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการ

อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 

เป็นกฎหมายรองรับ ส่วนในระดับท้องถิ่นนั้น

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมานับว่าได้รับ

การสนับสนุนมากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ ดังจะเห็นได้จาก

นายกเทศมนตรีอุดหนุนงบประมาณสำหรับทุก

โรงเรียนในสังกัด ครอบคลุมเพิ่มเติมเป็นร้อยละ 

100 ส่วนในระดับโรงเรียนนั้นโรงเรียนทั้งหมด  

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีโครงการ

อาหารกลางวันโรงเรียนที่รองรับทั้งนักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการ

ขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้อาหารกลางวันโรงเรียน  

มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอ 

   1.2 ด้านอัตรากำลัง การมีส่วนร่วมและ

นิเทศติดตาม ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนั้นไม่ต่าง

กับโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ(4-8) กล่าวคือ ดำเนิน

โครงการในรูปคณะกรรมการและครูผู้รับผิดชอบ

ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทางคหกรรมฯ การมีส่วนร่วมของ  

ผู้ปกครองและชุมชนนั้นนับว่าน้อยมาก และนายก

เทศมนตรียังมอบนโยบายให้โรงเรียนสนับสนุนแบบ

รัฐสวัสดิการคือรับประทานฟรีทุกคน รวมทั้ง  

ขาดการนิเทศด้านคุณค่าอาหารทั้งจากส่วนกลาง

และท้องถิ่น แม้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก็ไม่มี

เกณฑ์ประเมินด้านคุณค่าอาหาร(13) องค์ประกอบ  

ดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณค่าอาหารในทางลบได้   

ดังจะเห็นจากการศึกษาของศริศักดิ์ สุนทรไชย(14)   

ที่พบว่าการดำเนินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

จะมีประสิทธิภาพ ต้องการความร่วมมือแบบ  

จตุรภาคีคือ นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน

รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกนิษฐา   

เนาว์แก้ว(15) พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ

ชุมชนทำให้อาหารมีปริมาณพลังงานมากขึ้น  

กว่าเดิมสองเท่า ซึ่งอาหารบางอย่างนำมาจากชุมชน

และผู้ปกครองจ่ายค่าอาหารเพิ่ม และจากการ

ประเมินผลโครงการอาหารกลางวันของกระทรวง

ศึกษาธิการเมื่อปี 2551 ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มี

ผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพอาหารด้วย(8)  

 2. กระบวนการจัดบริการอาหารกลางวัน

โรงเรียน ด้านกระบวนการนั้นไม่มีรูปแบบที่แน่นอน 

ส่วนมากแล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนไม่ว่าสังกัด

ใดๆ จะเห็นได้จากโรงเรียนตัวอย่างทั้งสามโรงเรียน

แม้จะอยู่ในสังกัดเดียวกันแต่จัดกระบวนการต่างกัน 

ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณค่าอาหารทั้งทางบวกและทาง

ลบกล่าวคือ งบประมาณที่ได้รับเท่ากันคือ 10 

บาท/คน เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดกับโครงการ 

ทำให้โรงเรียนที่บริหารแบบมีโรงครัวเองและ  

จ้างเหมาแม่ค้าดำเนินการ มีงบประมาณเหลือ

สำหรับอาหารสดจริงๆ ประมาณ 8 บาท ซึ่งไม่

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

 3. กระบวนการปรับปรุงคุณค่าอาหารทาง

โภชนาการ ในกระบวนการดังกล่าวนั้น การชักชวน

ชี้แจง (Advocating) โดยนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการ

ด้านคุณค่าอาหารเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องดำเนินการ 

ดังจะเห็นได้จากผู้กำหนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้อง มี

ความสนใจข้อมูลที่ทางคณะผู้วิจัยนำเสนอเป็นอย่าง

มาก เนื่องจากไม่เคยมีหน่วยงานใดนำเสนอข้อมูล

ดังกล่าวมาก่อน ทำให้เกิดความตระหนักและ

แสวงหาทางแก้ไขโดยใช้ศักยภาพของตนเองอย่าง

เต็มที่ (Enabling) ในเวลาต่อมา โดยการประชุม

ระดมสมอง และคณะผู้วิจัยก็เป็นผู้ให้ความสะดวก 

เชื่อมโยง และไกล่เกลี่ย (Mediating) แนวคิด  
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จนทำให้มีการปรับกระบวนการทำงานภายใต้บริบท

ที่เป็นอยู่และอยู่ในจุดที่ทุกคนยอมรับได้ นอกจากนี้

ในกระบวนการเชื่อมโยงและไกล่เกลี่ยแนวทางใน

การแก้ปัญหา หากเป็นบทบาทหน่วยงานทางวิชาการ

ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะได้รับการไว้วางใจและเกิด

การแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่น  ส่วน

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Capacity 

Building) นั้น น่าจะดำเนินการอย่างเร่งด่วน

เนื่องจากโรงเรียนทั่วประเทศมีบุคลากรวิชาชีพ  

ด้านโภชนาการหรือคหกรรมฯ เพียงร้อยละ 3(8) 

และเมื่อคณะกรรมการ/แม่ครัวได้รับการอบรมแล้ว 

ก็สามารถจัดรายการอาหารมีคุณค่าใกล้ เคียง

มาตรฐานภายใต้งบประมาณ 10 บาท/คน คล้าย

กับการศึกษาของสุจิตรา สุมนนอก(16) ที่พบว่าเมื่อ

ได้รับการอบรม ครูสามารถจัดรายการอาหารได้

คุณค่าตามมาตรฐานตามความต้องการเด็กวัยเรียน 

ปัญหาที่พบในขั้นตอนนี้คือ การปรับปรุงรายการ

อาหารโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่จัดอาหาร

หมุนเวียนวันต่อวันเป็น 20 วัน ขั้นตอนนี้อาจ  

ปรับใหม่โดยจัดหมุนเวียน 5–10 วันในระยะแรก 

เมื่อมีความชำนาญแล้วจึงปรับเพิ่มขึ้น  

 การทดลองปรุงจะพบปัญหาในโรงเรียน

ขนาดใหญ่ เนื่องจากต้องเตรียมอาหารที่มีผัก/ผลไม้

เป็นส่วนประกอบมากขึ้น แต่โรงเรียนก็บูรณาการ

กับการเรียนการสอนทำให้ประหยัดงบประมาณ  

ได้มาก ส่วนนิเทศติดตามนั้นจะเห็นว่าแม้ครูไม่มีวุฒิ

ทางคหกรรมฯ แต่หลังได้รับการอบรมก็สามารถ

นิเทศทางด้านคุณค่าอาหารได้ ซึ่งน่าจะผลักดัน  

เชิงนโยบายให้มีการนิเทศด้านคุณค่าอาหารใน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น 

  4. ปริมาณและคุณค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียน ก่อนดำเนินการในโรงเรียนทั้งสามขนาดมี

ปริมาณและคุณค่าอาหารไม่เพียงพอกับความ

ต้องการเด็กวัยเรียนคือ ไม่ถึงร้อยละ 33 ของ  

ข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับในหนึ่งวัน ทั้งนี้

สารอาหารที่ผ่านมาตรฐานส่วนใหญ่เป็นโปรตีนและ

วิตามินบี 1 เนื่องจากโรงเรียนมักจัดรายการอาหาร

ที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบค่อนข้างมาก ทำให้

วิตามินบี 1 ซึ่งมีมากในเนื้อสัตว์มากตามไปด้วย แต่

สารอาหารตัวอื่นเช่น ธาตุเหล็ก วิตามินบี 2 และ

วิตามินซี จัดได้ประมาณร้อยละ 10–25 ส่วน  

วิตามินเอนั้นน้อยมากเพียงร้อยละ 3–10 เท่านั้น 

แต่หลังดำเนินการพบว่า มีปริมาณและคุณค่ามาก

ขึ้นถึงแม้ว่าบางตัวยังไม่ได้มาตรฐานก็ตาม จากผล

การศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการ

พัฒนาคุณค่าอาหารต่อไป 

 

สรุป
 กระบวนการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการ

ของอาหารกลางวันโรงเรียน เป็นกระบวนการที่

พัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงปริมาณและคุณค่าอาหารให้

ได้มาตรฐานตามความต้องการของเด็กวัยเรียน ซี่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดเมนูเพื่อสุขภาพ

สำหรับเด็ก จึงควรนำรูปแบบไปปรับใช้ในโรงเรียนที่

มีบริบทคล้ายกันต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

ประโยชน์ 

  1.1 กระบวนการปรับปรุงคุณค่าอาหาร

ทางโภชนาการ  

   1.1.1 ก า ร ชั ก ช ว น / ชี้ แ จ ง 

(Advocating) โดยการคืนข้อมูลกลับโรงเรียน/

ชุมชน ควรเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องดำเนินการ 

เนื่องจากทำให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียเกิดความตระหนักและแสวงหาแนวทาง  

แก้ปัญหาภายใต้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ 
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   1.1.2 จากการที่ผู้วิจัยดำเนินการ

ให้กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้

ศักยภาพของตนเอง (Enabling) โดยการประชุม

ระดมสมอง และเป็นสื่อกลางในการประสาน

ระหว่างโรงเรียนและชุมชน/หน่วยงาน (Mediating) 

ทำให้เกิดกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้จริงตาม

บริบทของโรงเรียน จึงควรมีหน่วยงานวิชาการหรือ

เป็นกลางเช่น จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   

โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป หรือศูนย์วิชาการ ซึ่งไม่มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการอาหารกลางวันมา

ดำเนินการจะได้รับการไว้วางใจและเกิดการแสวงหา

แนวทางแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่น  

   1.1.3 จากการที่โรงเรียนทั่วประเทศ

มีวิชาชีพเฉพาะทางด้านโภชนาการหรือคหกรรมฯ

ไม่เพียงพอ รวมทั้งการศึกษาพบว่า การพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร (Capacity Building) ทำให้

คณะกรรมการฯและแม่ครัวสามารถจัดรายการ

อาหารมีคุณค่าตามความต้องการเด็กวัยเรียน   

จึงควรมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านนี้

อย่างเร่งด่วน 

  1.2 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า อ ง ค์ ก ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ดังจะ

เห็นได้ว่ามีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

ครอบคลุมเด็กทุกคน จึงควรแสวงหาการมีส่วนร่วม

จากชุมชนหรือผู้ปกครองมากขึ้น ซึ่งอาจดำเนินการ

ในรูปแบบของมูลนิธิหรือสมาคมผู้ปกครอง  

  1.3 การศึกษาครั้ งนี้ ไม่ ได้สอบถาม

ข้อมูลการบริโภคอาหารของนักเรียน ซึ่งอาจ  

รับประทานอาหารอย่างอื่นที่มีขายในโรงเรียน  

ช่วงพักกลางวัน จึงควรสอบถามข้อมูลบริโภคใน  

มื้อกลางวันหรือในรอบหนึ่งวันเพื่อประเมินความ  

พอเพียงของการได้รับอาหาร นอกจากนี้อาจจะ

ติดตามการรับประทานของเด็กหลังจากปรับปรุง

รายการอาหารซึ่งมีผักเป็นส่วนประกอบมากขึ้น 

  1.4 ขับเคลื่อนให้มีการบังคับใช้และ

สนับสนุนเชิงนโยบาย ให้มีเกณฑ์การพัฒนาคุณค่า

อาหารในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพหรือพัฒนาให้เกิด

นโยบายสาธารณะต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

   2.1 การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและ

คุณค่าทางโภชนาการของโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในแต่ละปี

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

  2.2 การศึกษาหลักสูตรที่เหมาะสมใน

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดบริการอาหาร  

กลางวันโรงเรียนเนื่องจากบุคลากรขาดความรู้  

ความชำนาญทางด้านอาหารและโภชนาการ 

  2.3 การศึกษาประสิทธิผลของการใช้

คู่มือสำเร็จรูปในการจัดรายการอาหารหมุนเวียน

สำหรับเด็กวัยเรียน ทั้งนี้อาจจัดทำรายการอาหาร

หมุนเวียน 10–20 วัน แล้วคำนวณปริมาณและ

คุณค่าอาหาร เพื่อให้ความสะดวกแก่ครูหรือ

บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียน 



62

เอกสารอ้างอิง
1.  Homeier P. Growth and Your 6-to 12 -Year-Old ; 2005. Available from www.kidshealth.org/  

 (30 Nov.2008) 

2.  Drawn E. et al. Nutrition Through the Life Cycle. 2nd edition.United States:Thomson/ 

 Wadsworth ;2005. 

3.  นัยนา ภู่สีห์รัตน์. วัตถุประสงค์ของการจัดอาหารกลางวันในสถานศึกษา: อาหารกลางวันที่ยั่งยืน. เอกสาร 

 ประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการ: แนวคิดสู่การปฏิบัติเพื่อผู้บริโภค; 24-26 เมษายน  

 2545. ม.ป.ท.; ม.ป.ป. 

4.  กระทรวงศึกษาธิการ. การดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา.  

 กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ; 2535. 

5.  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานสังเคราะห์สภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา. 

  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว; 2537. 

6.  สถาบันวิจัยโภชนาการ. มหาวิทยาลัยมหิดล.รายงานฉบับสมบูรณ์การประเมินโครงการอาหารกลางวัน 

 โรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ไทย; 2540. 

7.  สำนักประเมินผล. กระทรวงศึกษาธิการ.รายงานการติดตามผลโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ  

 2543 ;ม.ป.ท.,2544. 

8.  สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ. การวิจัยติดตามผลการดำเนินงาน 

  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา; ม.ป.ท.,2551.  

9.  สุวัฒนา สุวรรณเขตนิยม. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกี่ยวกับ ครู โรงเรียนและสภาพท้องถิ่นกับความสามารถ 

 พื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่. กรุงเทพฯ: สำนักงาน 

 คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ; 2528. 

10.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551. เรื่อง ขอปรับเพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน.  

 แหล่งที่มา www.cabinet.Thaigov.go.th/cc_main21.htm ( 15 ธันวาคม 2553) 

11.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552. เรื่อง ของบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนให้เด็ก 

 นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารกลางวัน. แหล่งที่มา www.eppo.go.th ( 10 กันยายน 2553) 

12.  กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 :วิธีการงบประมาณ 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำแผน การ 

 บริหารงบประมาณ การพัสดุ การเงินและบัญชีทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; ม.ป.ท.,2552. 

13.  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์ 

 ชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2548.  

14.  ศริศักดิ์ สุนทรไชย และคณะ. รายงานวิจัย (ฉบับย่อ) การจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัด 

 นนทบุรี: กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอบางกรวย.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; 2549. 

15.  กนิษฐา เนาว์แก้ว.รูปแบบการส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาได้บริโภคอาหารกลางวันอย่างเพียงพอโดยการมี 

 ส่วนร่วมของโรงเรียนและหมู่บ้าน กรณีศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว จังหวัดเพชรบูรณ์.[วิทยานิพนธ์ปริญญา 

 สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต].ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2544. 

16.  สุจิตรา สุมนนอก. กระบวนการปรับปรุงคุณค่าอาหารกลางวัน ในโรงเรียนเด็กไทยทำได้ เขตอำเภอเมือง  

 จังหวัดนครราชสีมา.[วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยา]. กรุงเทพฯ :  

 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล; 2550. 
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❛WHO Global Forum on Urbanization and Health 
15-17 November 2010, Kobe, Japan 

นพ.สุเทพ  เพชรมาก   

ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  กรมอนามัย 

  จากสถานการณ์ความเป็นเมือง (Urbanization) ที่ขยาย

ตัวอย่างต่อเนื่องทั่วโลก คนกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมือง และมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นำมาซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตเมือง ทั้งการติดเชื้อใน

ประชากรที่อาศัยอยู่อย่างแออัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม การขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม 

การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัญหาสุขภาพจิต 

 ในหลายประเทศมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและไม่มี

การวางแผนที่ดี เกินความสามารถของรัฐบาลในการจัดระบบโครงสร้าง

พื้นฐานที่จำเป็นและการบังคับใช้กฎหมายที่เอื้อให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและมีสุขภาพดี เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ 

 องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอิทธิพลโดยตรงเกี่ยวกับปัจจัยกำหนด

สุขภาพ และอยู่ในสถานะที่จะดำเนินการและบังคับใช้กฎหมายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ พิจารณาผลกระทบ

ต่อสุขภาพ ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงมาตรฐานบริการสุขภาพ ลดช่องว่างลดความไม่เป็นธรรมระหว่าง

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง 

 ตลอดปี พ.ศ. 2553 องค์การอนามัยโลกได้รณรงค์เพิ่มความตระหนัก

ในประเด็นสุขภาพเขตเมืองและผลักดันให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง ใช้คำขวัญวันองค์การ

อนามัยโลก 7 เมษายน “สุขภาพเขตเมืองเป็นเรื่องสำคัญ (Urban 

Health Matters)” ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 1,500 เมืองทั่วโลก และนำ

มาซึ่งข้อตกลงในการให้ความสำคัญกับสุขภาพประชาชนในเขตเมือง 

  การประชุม Global Forum ครั้งนี้ภายใต้เนื้อหาหลัก 

Urbanization and Health เพื่อให้ผู้เกี่ยวรับผิดชอบพัฒนาสุขภาพ

เขตเมืองทั้งระดับประเทศ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค

ส่วนต่างๆ มาประชุมร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน มุ่งสู่เป้า

หมายการบรรลุสุขภาพดีและความเสมอภาคของคนในเขตเมือง  



65

 ในส่วนของประเทศไทยมีผู้เข้าประชุมจาก

กรมอนามัย ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและผู้บริหาร

เทศบาลจำนวน 16 แห่ง การประชุมครั้งนี้มีทั้ง

การนำเสนอ อภิปราย และการดูงาน  

 1. ประเด็นหลักเรื่อง “ความท้าทายด้าน

สุขภาพในเขตเมือง (Urban health challenges)” 

ได้กล่าวถึงความไม่ธรรมด้านสุขภาพ ซึ่งต้องมีการ 

เตรียมการและเพิ่มความตระหนักในปัจจัยด้าน

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพและความไม่

เป็นธรรมในเขตเมือง ได้มีการอภิปรายและนำเสนอ

เรื่องโรคติดเชื้อในเขตเมือง เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ 

เรื่องภัยคุกคามด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปิดเผยความ

จริงเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในเขตเมือง 

 ในเรื่องนี้ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดี

กรมอนามัย ได้เสนอเรื่อง “ภัยคุกคามด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสหรัฐอเมริกา แอนติการ์ 

บาร์บูดาและตูนีเซีย 

 2. ประเด็นหลักเรื่อง “การจัดการเพื่อ

สุขภาพเขตเมือง (Managing for health in 

cities)” มีการนำเสนอการวางแผนจัดการเมืองเพื่อ

ความปลอดภัยและสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้า

ถึงอาหารสุขภาพและบริการสุขภาพ การปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายจราจร การปรับปรุงบ้านเรือน แก้ไข

ปัญหาชุมชนแออัด การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ 

น้ำ สุขาภิบาล การจัดการภัยพิบัติ โรคระบาด และ

การเข้าถึงบริการต่างๆ ของประชาชน 

 3. ประเด็นหลักเรื่อง “ภาวะผู้นำด้าน

สุขภาพเขตเมือง (Leadership on urban 

health)” พูดถึงความสำคัญของผู้นำองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ที่ต้องมีความเป็นผู้นำและกำหนด  

บทบาทเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงาน   

ซึ่งต้องทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ บูรณาการ

ทำงานร่วมกันเกิดนโยบายสุขภาพเขตเมือง 

 ในเรื่องนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ผวจ. 

กรุงเทพมหานคร ได้นำเสนอเรื่องวิสัยทัศน์และ

ภาวะผู้นำ (Urban visionaries, urban leaders) 

 4. พันธะสัญญาเพื่อสุขภาพคนเมือง นำ

เสนอความเป็นผู้นำและพันธะสัญญาเพื่อการดำเนิน

งาน และการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ 

ของสังคม เพื่อการสร้างเมืองเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น 

 5. ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก 

Margaret Chan และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากประเทศต่างๆ ร่วมกันประกาศกรอบความ  

ร่วมมือเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ เรื่องความเป็นเมืองกับ

สุขภาพ (Kobe Call to Action) 

 6. ศึกษาดูงาน ด้านแผ่นดินไหวและภัย

พิบัติ ณ พิพิธภัณฑ์ Disaster Reduction ด้านการ

แพทย์ ณ สถาบันวิจัยนวตกรรมด้านการแพทย์และ

ด้านสิ่งแวดล้อม ณ โรงผลิตไบโอแก๊ซเมืองโกเบซึ่ง

ผลิตไบโอแก๊ซจากสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน 

 นอกจากนี้มีการแสดงนิทรรศการ ซึ่งเทศบาล

นครพิษณุโลก ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 เมืองของ

โลกที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกได้นำ

เสนอความสำเร็จในการจัดการขยะครบวงจร และ

เทศบาลตำบลพนา จ.อำนาจเจริญ ได้รับคัดเลือกให้

ร่ ว ม จั ด แ ส ด ง

นิ ท ร รศการตาม

โครงการ 1000 

เมือง 1000 ชีวิต 

พิทักษ์คุณภาพชีวิต

คนเมือง อีกด้วย 

  ที่ ป ร ะ ชุ ม

ได้เห็นชอบ กรอบความร่วมมือเพื่อให้เกิดการ

ปฏิบัติ เรื่องความเป็นเมืองกับสุขภาพ (Kobe Call 

to Action” เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน

ด้านสุขภาพเขตเมืองของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

(ท่านที่สนใจสามารถดูข้อมูลต่างๆ และรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ www.gfuh.org) 
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ข้อเสนอจากโกเบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ (Kobe Call to Action) 
หลักการพื้นฐานสำคัญ (Key Principles) 

 พวกเรา ผู้นำรัฐบาล นายกเทศมนตรี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆที่เข้าร่วมประชุมนานาชาติว่า

ด้วยเรื่องความเป็นเมืองและสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามหลักการพื้นฐาน

สำคัญ 3 ประการ เพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพคนเมือง ดังนี้ 

 1. เผยแพร่และจัดการกับความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพของคนเมืองเพื่อสร้างสังคมสุขภาพ 

ที่ดี (Uncover and address urban health inequities to build healthier cities) ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสุขภาพคนเมือง เริ่มต้นด้วยการรับทราบว่าผู้อาศัยในเขตเมืองกลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบ 

เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และการทำให้เห็นกลุ่มผู้ที่เปราะบางอย่างชัดเจนจะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้

ตรงตามสถานการณ์ ในการนี้เทศบาลหรือเมืองต่างๆ ต้องมีความเข้าใจอย่างดีว่าปัญหาคืออะไร 

บทบาทของพวกเขาอยู่ตรงไหน และทำอย่างไรจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุด 

 ความเข้าใจนี้สามารถพัฒนาไปสู่การใช้หน่วยวัดและตัวกำหนดความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพใน

ชุมชนเมืองที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำสะอาดและการสุขาภิบาล รวมไปถึง

วิถีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อต่างๆ 

 2. แสดงความเป็นผู้นำโดยการนำประเด็นสุขภาพเข้าไว้ในทุกนโยบายของเมืองผ่านการ

ปฏิบัติของภาคส่วนต่างๆ (Show leadership by including health in all urban policies 

through intersectoral action) องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทเป็นผู้นำหลักในการพัฒนาสุขภาพ

ประชาชนและลดความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ นายกเทศมนตรีมีศักยภาพในการประสานความร่วมมือ

จากหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่างๆ เพื่อผลักดันให้ประเด็นสุขภาพและความไม่เป็นธรรมด้าน

สุขภาพเป็นหัวใจหลักในการสร้างนโยบาย 

 ปัจจัยสำคัญอยู่ที่การบูรณาการเรื่องสุขภาพเข้ากับทุกนโยบายของเมือง รวมไปถึงการยึดมั่นข้อ

ตกลงต่างๆของผู้นำท้องถิ่น การพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม การสร้างสถาบันเพื่อให้การสนับสนุน การสร้าง

เครื่องมือวัดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากนโยบายและแผนงานต่างๆ และร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้ง

ภาพประชาสังคมและภาคเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินงานเหล่านี้ 

 3. ใช้กลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดนโยบายและแผนงาน

ของชุมชน (Use effective mechanism for community participation in urban policy and 

planning) ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระต่อชีวิตของเขา ชุมชนต้องรับทราบ

สถานการณ์และความจำเป็นที่ต้องดำเนินการในชุมชนของตนเองดีที่สุด ชุมชนจะต้องมีศักยภาพในการ

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อปท.มีสถานภาพที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาความไม่

เป็นธรรมด้านสุขภาพ แต่ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐทุกระดับและชุมชนต่างๆ 

 กลไกนี้จะสำเร็จได้โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวางแผนงาน เสริม

สร้างพลังอำนาจให้ประชาชนและชุมชนในการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
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ข้อเสนอจากโกเบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ (Kobe Call to Action)  

 พวกเรา ผู้นำรัฐบาล นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมว่าด้วยความเป็นเมืองและสุขภาพ   

ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 

ให้สัญญาว่าจะดำเนินการ : 

 • ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นธรรมด้านสุขภาพในเขตเมือง 

 • พัฒนาความต่อเนื่องของระบบการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัด  

  กระจายให้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน 

 • บูรณาการเรื่องสุขภาพไว้ในทุกนโยบายสาธารณะ (เช่น ด้านการศึกษา การสุขาภิบาล ที่พัก 

  อาศัย การบริโภคยาสูบ ความปลอดภัยทางถนน อาหารและน้ำ สุขภาพจิต) โดยอาศัยการ 

  ปฏิบัติการร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อความเป็นธรรม 

  ด้านสุขภาพ 

 • จัดระบบประเมินความเป็นธรรมด้านสุขภาพ เพื่อบ่งชี้และแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม  

  รวมทั้งประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของนโยบายและแผนงานของเมืองที่มีต่อสุขภาพ 

  ประชาชน 

 • ใช้กระบวนการวางแผนในการสร้างโอกาสชี้ปัญหาความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ 

 • เสริมพลังกลไกต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มประชาชนในการตัดสินใจ 

 • ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เรียกร้องให้ทุก อปท. :  

 • ติดตามข้อตกลงเหล่านี้เพื่อพัฒนาสุขภาพเขตเมืองและความเป็นธรรมด้านสุขภาพ 

เรียกร้องให้ประชาสังคม : •   สนับสนุนและร่วมดำเนินการอย่างแข็งขันในการนำข้อตกลงนี้ไปปฏิบัติ 

เรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศ :  

 •  บูรณาการสุขภาพและความเป็นธรรมด้านสุขภาพไว้ในทุกนโยบาย 

 • จัดทำข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

 • พัฒนาการจัดการเกี่ยวกับสถาบันต่างๆ ที่ช่วยเสริมพลัง อปท.ให้รับมือกับความไม่เป็นธรรม 

  ด้านสุขภาพ ด้วยการปฏิบัติการของหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ 

 • จูงใจให้ผู้นำประเทศสนับสนุนตามข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการเรื่องความไม่เป็น 

  ธรรมด้านสุขภาพ ในการประชุมสหประชาชาติเรื่องโรคไม่ติดต่อ ในเดือนกันยายน พ.ศ.2554 

 • สนับสนุนผู้นำของเมืองในการส่งเสริมการสาธารณสุขมูลฐาน สุขภาพเขตเมืองและความไม่ 

  เป็นธรรมด้านสุขภาพ 
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❛การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะอุทกภัย 
พื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 14 

สมชาย แช่มชูกลิ่น  นักวิชาการสาธารณสุข (ชำนาญการ) 

สมรัฐ นัยรัมย์  นักวิชาการสาธารณสุข (ชำนาญการ)                                                                                   

กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

 พื้นที่เขตการ

สาธารณสุขที่ 14 

ประสบปัญหาภาวะ

อุทกภัยเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 

2553 เริ่มจากอำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัย และ

อำเภอเมืองนครราชสีมา ตามด้วยอำเภออื่นๆ จน

ครบ 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา 16 

อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ 19 อำเภอของจังหวัด

บุรีรัมย์ และ 14 อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ จากนั้น

แต่ละพื้นที่จะทยอยเข้าสู่ภาวะหลังน้ำลดหรือภาวะ

ปกติ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม จนถึงกลางเดือน

พฤศจิกายน 2553 เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผล

กระทบต่อชีวิตทรัพย์สิน และสุขภาพของประชาชน 

โดยเฉพาะการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ หากไม่มีการ

จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ย่อมส่งผลให้เกิดการ

ระบาดของโรคได้  

 

สถานการณ์การเจ็บป่วยจากโรคที่
ต้องเฝ้าระวัง 
 1.  สถานการณ์ช่วงน้ำท่วม 
 จากข้อมูลรายงาน

การออกหน่วยเคลื่อนที่ของ

อำเภอต่างๆ และจากการ

ร า ย ง า น ส ะ ส ม โ ร ค ข อ ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ในเขตการสาธารณสุขที่ 14 

ช่วงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 

2553 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดภาวะน้ำท่วม พบว่ามีผู้ป่วย

มากที่สุด 3 ลำดับแรกเรียงจากมากไปหาน้อย คือ 

โรคน้ำกัดเท้า จำนวน 11,916 คน โรคกลุ่มอาการ

คล้ายไข้หวัดใหญ่ จำนวน 10,105 คน และภาวะ

เครียดนอนไม่หลับ จำนวน 6,314 คน โดยโรค

อุจจาระร่วงเฉียบพลัน และโรคอาหารเป็นพิษ อยู่

ในอันดับที่ 6 และ 12 เป็นจำนวน 1,094 คน และ 

29 คน ตามลำดับ 

 จากการเฝ้าระวังพบว่าไม่มีการระบาดเป็น  

กลุ่มก้อน (Outbreak) ในช่วงน้ำท่วม 
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 2.  สถานการณ์ช่วงน้ำลด 
 เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะน้ำลด การ

รายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังเข้าสู่ระบบปกติเป็นราย

สัปดาห์คือ รง.506 จากรายงานของจังหวัดและ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ในช่วงวันที่ 7-13 

พฤศจิกายน 2553 พบว่า โรคที่มีผู้ป่วยมากที่สุด 3 

ลำดับแรกคือ กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 11,356 

คน อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 981 คน และโรคไข้  

ไม่ทราบสาเหตุ 243 คน ทั้งนี้มีโรคอาหารเป็นพิษ

อยู่ในลำดับที่ 6 จำนวน 100 คน  

 

สถานการณ์และการจัดการอนามัย  
สิ่งแวดล้อมในภาวะอุทกภัย 
 1. ภาวะน้ำท่วม (ข้อมูลวันที่ 18 ตุลาคม-

6 พฤศจิกายน 2553) 

   1.1 ส ถ านก า รณ์ ปั ญห าอนามั ย  

สิ่งแวดล้อมในภาวะน้ำท่วม 

  สิ่งที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของ

มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน น้ำดื่มน้ำใช้ การ

ขับถ่าย ย่อมได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย 

กิจกรรมดังกล่าวจึงมีความแตกต่างจากภาวะปกติ 

จากการลงพื้นที่ของศูนย์อนามัยที่ 5 สามารถสรุป

สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตการ

สาธารณสุขที่ 14 ในภาวะน้ำท่วมได้ดังนี้  

   1) อาหาร จะมีรูปแบบการ

จัดการอยู่ 4 รูปแบบ ได้แก่ การเตรียมปรุงเองจาก

บ้าน เช่น ที่อำเภอปากช่อง อำเภอปักธงชัยในบาง

พื้นที่ รูปแบบครัวเคลื่อนที่ เช่น ครัวกองบัญชาการ

กองทัพไทย ที่อำเภอพิมาย รูปแบบที่เป็นข้าวกล่อง

จากการบริจาคลำเลียงถึงผู้ประสบภัย และรูปแบบ

ครัวประจำที่ ซึ่งอาจเป็นจุดอพยพด้วยก็ได้ รูปแบบ

นี้พบหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมา เช่น ที่

โรงเรียนท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ หน้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใต้อาคาร

เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล จ อ ห อ 

อำเภอเมือง บ้านโนนพรม

และบ้านโนนบ่อ ตำบลลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง 

ศูนย์อพยพ อบต.หนองพลวง อำเภอจักราช และ

ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ  

   จากการออกหน่วยเคลื่อนที่ของ

ศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อเฝ้าระวังสภาวะสุขาภิบาล

อาหารโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามของกรมอนามัย

เพื่อตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด 15 แห่ง/

19 ครั้ง โดยมี 4 แห่ง ที่มีการเก็บตัวอย่างซ้ำจาก

การเก็บตัวอย่างอาหารทั้งหมด 135 ตัวอย่าง พบ

การปนเปื้อนจำนวน 66 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 48.9 

ตัวอย่างภาชนะสัมผัสอาหาร 20 ตัวอย่าง พบการ

ปนเปื้อน 14 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 70.0 และ

ตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร 36 ราย พบการปนเปื้อน 

22 ราย หรือ ร้อยละ 61.1 

    2) น้ำดื่ม ในภาวะอุทกภัย

ประชาชนส่วนมากจะได้รับน้ำดื่มจากการบริจาค 

ซึ่งเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดภาชนะปิดสนิท และบาง

ส่วนเป็นถ้วยน้ำดื่มปิดสนิท นอกจากนี้ตรวจพบว่า  

มีการดื่มน้ำฝน เช่น ที่ตำบลหินโคน อำเภอ  

ลำปลายมาศ บ้านโนนพรมและโนนบ่อ ตำบล  

ลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง และยังมีบริการรถผลิตน้ำ

ดื่มเคลื่อนที่ของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปภ.) บริการที่เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 

   จากการเฝ้าระวังน้ำดื่มในพื้นที่

ประสบอุทกภัย โดยใช้ชุดทดสอบภาคสนาม (อ.11) 

ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โดยการออกหน่วย

เคลื่อนที่ของศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อเฝ้าระวังน้ำดื่ม

ด้วยชุดทดสอบดังกล่าว จำนวน 11 แห่ง เก็บ
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ตัวอย่างทั้งหมด 59 ตัวอย่าง แยกเป็นน้ำดื่มบรรจุ

ภาชนะปิดสนิท 53 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 12 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 22.64 และน้ำฝน 6 

ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนทุกตัวอย่าง นอกจากนี้ยัง

ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มผ่านเครื่องกรองจาก  

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 8 ตัวอย่าง ผ่าน

มาตรฐานร้อยละ 75.0 

    3) น้ำใช้ ในภาวะอุทกภัย ส่วน

มากจะพบปัญหาระบบประปาชำรุดเสียหาย ไม่

สามารถใช้การได้ จากการออกหน่วยเคลื่อนที่ของ

ศูนย์อนามัยที่ 5 พบที่ ตำบลท่าช้าง อำเภอ

เฉลิมพระเกียรติ พื้นที่หมู่ 4 เทศบาลตำบลจอหอ 

บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง 

บ้านม่วง หมู่ 7 อำเภอพิมาย และที่ตำบลหินโคน 

อำเภอลำปลายมาศ ชาวบ้านจะแก้ปัญหาโดยการ

ใช้น้ำฝนที่เก็บไว้ หรือ ชาวบ้านบางแห่งอพยพมาใช้

น้ำประปาที่วัดเช่นบ้านโนนบ่อ และยังพบว่ามี 1 

แห่ง คือศูนย์อพยพบ้านโนนพรม ตำบลลำคอหงส์ 

อำเภอโนนสูง ที่ใช้น้ำจากน้ำท่วมเป็นน้ำใช้ 

   การเฝ้าระวังน้ำใช้ในพื้นที่ประสบ

อุทกภัย จากการเก็บตัวอย่างน้ำใช้โดยใช้ชุดทดสอบ 

อ.11 ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 9 

ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนร้อยละ 66.7 

    4) การขับถ่าย จากการสำรวจ

ของหน่วยเคลื่อนที่ของศูนย์อนามัยที่ 5 พบว่า   

ผู้ประสบภัยมีการขับถ่าย 4 รูปแบบ คือ 

   ❛ ใช้ส้วมของเพื่อนบ้านหรือญาติ

ที่น้ำไม่ท่วม ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ที่ท่วมขังไม่นาน

และไม่สูงมาก เช่นที่ อำเภอโนนแดง อำเภอ

ปากช่องและอำเภอปักธงชัยบางส่วน 

   ❛ รถสุขาเคลื่อนที่ โดยมีรถจาก 

อบจ.นครราชสีมาบริการที่ อำเภอเมือง อำเภอ

ปักธงชัย และรถจากกทม. บริการที่เทศบาลตำบล

จอหอ, รถสุขาเอกชนบริการริมถนนมิตรภาพ-

หนองคายหน้าทางเข้าหมู่บ้านวีไอพี 

   ❛ ส้วมของศูนย์อพยพ/จุดพักพิง 

   ❛ ขับถ่ายใส่ถุงพลาสติก หรือ 

กระป๋อง 

  1.2 การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

ภาวะน้ำท่วม 

  การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะ

น้ำท่วมพื้นที่ เขตการสาธารณสุขที่ 14 ในช่วง

ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ถึง 6 พฤศจิกายน 

2553 เป็นช่วงที่มีพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุดและหนัก

ที่สุด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ ส่วน

ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนจะ

ท่วมที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครราชสีมาบาง

อำเภอ ศูนย์อนามัยที่ 5 สามารถสรุปรูปแบบและวิธี

ดำเนินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้ 
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    1.2.1 ขั้นเตรียมการ  

    เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อให้การ

ลงพื้นที่ของหน่วยงานมีความพร้อม ตรงเป้าหมาย 

และเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย มีรายละเอียดการทำงาน 

คือ การสำรวจและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น 

รองเท้าบู้ท เสื้อชูชีพ การสำรวจและจัดหาสารเคมี

เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในช่วงน้ำท่วม เช่น 

คลอรีนน้ำ ถุงดำ ปูนขาว สารส้ม เจลล้างมือ 

นอกจากนี้ยังต้องจัดเตรียมชุดทดสอบภาคสนาม 

เช่น ชุดตรวจหาคลอรีนคงเหลือ ชุดตรวจหา  

โคลิฟอร์มแบคทีเรียน้ำดื่มน้ำใช้ ชุดเฝ้าระวังอาหาร 

ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหาร เป็นต้น การเตรียมสื่อ

ความรู้ การปฏิบัติตั วด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้อม 

สำหรับประชาชนในภาวะน้ำท่วม/หลังน้ำลด คำ

แนะนำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 

อาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ และการจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล 

และที่สำคัญคือ การเตรียมคน ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ทีม

ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือทีม SRRT (Surveillance 

and Rapid Response Team) จำนวน 3 ทีม 

และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน (Back office) ทำ

หน้าที่การจัดหา จัดเตรียม จัดสรรวัสดุสารเคมี 

สรุปรายงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   1.2.2 ขั้นดำเนินการในภาวะน้ำท่วม 

   ในภาวะน้ำท่วม เกือบทุกหน่วยงาน

ที่มีภารกิจ จะมีการประชุม War room ศูนย์อนามัย

ที่ 5 ก็เช่นเดียวกัน จะมีการประชุม War room ของ

หน่วยงานในช่วงเช้าก่อนที่ทีม SRRT จะออก  

ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ 

ร่วมกันแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้เชิงเทคนิคใน

การทำงาน สิ่งสำคัญคือ การพิจารณาพื้นที่ออก

ปฏิบัติงานที่เป็นปัญหา และไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงาน

อื่น สำหรับกิจกรรมการปฏิบัติงานของทีม SRRT   

ที่ผ่านมาสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 
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   1) เข้าร่วมประชุม War room 

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวม 9 ครั้ง เพื่อ

ติดตามสถานการณ์ สนับสนุนวิชาการ/สารเคมี 

และร่วมปฏิบัติงานในบางพื้นที่ 

   2) สำรวจสถานการณ์อนามัยสิ่ง

แวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 จังหวัดรวม 19 

พื้นที่ ในจำนวนนี้มี 5 พื้นที่ ที่ลงช่วยเหลือซ้ำ 2 

ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการสำรวจสถานการณ์พื้นที่  

โรงพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา และโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ 

   3) การให้คำแนะนำด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม 75 ครั้ง รวม 5 เรื่อง คือ อาหาร น้ำดื่ม 

น้ำใช้ การขับถ่ายและการจัดการขยะ 

   4) การเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร

และน้ำดื่ม น้ำใช้ด้วยชุดทดสอบตรวจหาโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียภาคสนาม รวม 235 ตัวอย่าง 

   5) ให้การสนับสนุนส้วมลอยน้ำ 1 

ที่ และส้วมฉุกเฉิน 4 ที่ แก่อำเภอชุมพลบุรี, อำเภอ 

ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยได้ประสานงานขอรับการ

สนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี 

   6) สนับสนุนวัสดุ และสารเคมี 

เพื่อป้องกันการเกิดโรค แก่สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด 4 จังหวัด และสนับสนุนแก่ประชาชนใน

ช่วงออกหน่วยเคลื่อนที่ของศูนย์อนามัยที่5 ตลอด

จนชุดทดสอบภาคสนาม โดยมีรายละเอียดจำนวน 

21 รายการดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  รายการวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่สนับสนุนพื้นที่  

หมายเหตุ  1. รายการที่ 7, 9 บางส่วนและ 14-21 ได้รับการสนับสนุนจากกรมอนามัย 

 2. ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. - 12 พ.ย. 53 

 รายการ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ทั้งหมด 

1. คลอรีน 60% (กก.)  189 154 0 75 418 

2. ปูนขาว (กก.)  890 485 31 72 1,478 

3. สารส้ม (กก.)  687 19 25 46 777 

4. โซดาไฟ (กก.)  9 65 0 10 84 

5. ถุงดำ (18″ x 20″) (กก.) 85 0 0 0 85 

6. ถุงดำ (30″ x 40″) (กก) 203 0 0 0 203 

7. ถุงดำ (18″ x 20″) (ใบ) 18,694 6,400 8,000 5,600 38,694 

8. ถุงดำ (28″ x 36″) (ใบ) 1,632 1,020 1,700 1,530 5,882 

9. ถุงดำ (30″ x 40″) (ใบ) 2,846 1,440 1,920 700 6,906 

10. หยดทิพย์ (ขวด) 2,328 570 595 680 4,173 

11. ชุดทดสอบ อ 11 (ขวด) 167 20 0 80 267 

12. ชุดทดสอบ SI-2 (ขวด) 413 450 0 100 963 

13. ชุดตรวจสอบ ว 720 (ชุด) 11 1 0 2 14 

14. เจลล้างมือ  (ขวด)  2,832 500 900 1,200 5,432 

15. สบู่ (ก้อน)  1,224 0 288 288 1,800 

16. น้ำยาล้างจาน (ซอง) 2,376 144 288 504 3,312 

17. ถุงยังชีพ กรมอนามัย (ถุง) 143 40 75 40 298 

18. หน้ากากอนามัย  800 200 0 200 1,200 

19. คู่มือการล้างมือ  600 0 0 0 600 

20. คู่มือประชาชน (เล่ม) 445 200 100 575 1,320 

21. EM Ball  190 50 50 0 290 
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 2. ภาวะหลังน้ำลด 
 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรการฟื้นฟู

หลังน้ำลดด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เมื่อวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2553 โดยให้สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดร่วมกับท้องถิ่นระบุพื้นที่ และร่วมปฏิบัติการ

ฟื้นฟูพื้นที่ทั้งระดับครัวเรือน และแหล่งสาธารณะ 

อาทิ แหล่งน้ำดื่มน้ำใช้ ระบบประปา แหล่งน้ำขัง 

กองขยะห้องสุขา การตรวจสอบคุณภาพอาหาร   

น้ำดื่ม น้ำใช้ โดยก่อนหน้านี้ ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้

สนับสนุนสารเคมีและร่วมกับท้องถิ่นในการลงพื้นที่

ฟื้นฟูหลังน้ำลดจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 30 

ตุลาคม ที่เทศบาลตำจอหอ วันที่ 2 พฤศจิกายน ที่

เทศบาลตำบลเมืองปัก และวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่

เทศบาลตำบลชุมพวง ในการสาธิตการล้างตลาด 

และการล้างทำความสะอาดเมือง และภายหลังจาก

การประชุมกรมอนามัย ได้มีมติให้ศูนย์อนามัย

ประชุม war room ร่วมกับจังหวัด จัดทำแผนฟื้นฟู

ผู้ประสบภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดละ 2 

แห่ง ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้มีการจัดทีมฟื้นฟู รวม 4 

ทีม 4 จังหวัด และจัดทำแผนปฏิบัติการลงพื้นที่

สาธิตด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 8-19 

พฤศจิกายน 2553 จากการดำเนินงานที่ผ่านมา 

สามารถสรุปการดำเนินงานได้ดังนี้ 

  2.1 ทีมฟื้นฟูหลังน้ำลด ประกอบด้วย 

  ทีมจังหวัดนครราชสีมา แยกเป็น 2 ทีม 

  ❛ ทีม 1 รับผิดชอบอำเภอเมือง 

เฉลิมพระเกียรติ และจักราช ได้แก่ นางเพ็ญบุญ นะ

ราศรีอุทุมภา นางสถาพร เป็นตามวา และนาย

สมชาย แช่มชูกลิ่น 

  ❛ ทีม 2 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอปักธงชัย 

ได้แก่ นางกนกพร พลมิตร นางนลินี ซอมตะคุ  

นางสาวประดับ ศรีหมื่นไวย นางแน่งน้อย ธูปแช่ม 

 ทีมจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นางสินีนาฎ   

สิงหวิบูลย์ นางสาวนฤมล โอ้สวนศรี นางสาว  

ภัคนันท์ เรืองช่อ 

  ทีมจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ ได้แก่   

นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง นางสาวปิยมาภรณ์   

โล่ทวีมงคล นางอัมพร สมพงษ์ และ นางสาว

จุฑามาศ แสงเพ็ชร 

 2.2 สรุปกิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบ

อุทกภัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลด   

4 จังหวัด รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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การสนับสนุนการช่วยเหลือด้านอื่น 
 ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้ให้การสนับสนุนช่วย

เหลือด้ านการรักษาพยาบาลแก่ โรงพยาบาล

นครราชสีมา โดยจัดส่งรถ refer ตลอด 24 ชั่งโมง 

จำนวน 1 คัน ในช่วงวันที่ 20-29 ต.ค. 53 และรับ

ซักอบผ้า จำนวน 812 กิโลกรัม รับนึ่งอุปกรณ์เครื่อง

มือแพทย์ 912 ห่อ ในช่วงวันที่ 18 ตุลาคม ถึงวันที่ 

6 พฤศจิกายน 2553 นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือ  

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่ประสบภัยจำนวน 45 คน โดยมี

การสำรวจความเสียหาย เยี่ยมบ้านเจ้าหน้าที่ 

 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะ

อุทกภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมป้องกันการเกิด

โรคระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเกี่ยวกับระบบทาง

เดินอาหาร ซึ่งภาวะอุทกภัยมีความเสี่ยงสูงกว่าภาวะ

ปกติ การจัดการปัญหาในภาวะดังกล่าว จึงจำเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องมีความรวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

เช่น เรื่องวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ที่สนับสนุน

ประชาชน รวมทั้งสื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวกับอาหาร   

น้ำดื่มน้ำใช้ และการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย   

ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดทำสื่อแผ่นผับแยกเป็น  

กลุ่มประชาชน และท้องถิ่น จัดทำวิดีโอ เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ทางสถานีวิทยุ 24 สถานี 

และ เวบไซด์ของหน่วยงาน 

 2.  การเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารและ

น้ำดื่มน้ำใช้ ในช่วงเกิดอุทกภัยเป็นบทบาทสำคัญที่

ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการโดยเก็บตัวอย่าง อาหาร 

น้ำดื่ม น้ำใช้ ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย แต่ที่ผ่าน

มายังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ โดยเฉพาะใน

จุดพักพิงที่มีการเตรียมปรุงประกอบอาหาร มักพบ

ว่ามีสภาพไม่ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารเกือบ

ทุกข้อเป็นสภาพที่ยากลำบากต่อการจัดการ แต่

เหตุการณ์ดังกล่าวในพื้นที่ส่วนใหญ่จะคงอยู่ไม่เกิน 

1-2 สัปดาห์  

  3. จากการรายงานของจังหวัด พบว่า 

ตลาดที่ถูกน้ำท่วมในเขต 14 มีเพียง 7 แห่ง คือที่ 

จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง และ นครราชสีมา 5 แห่ง แต่

ยังพบว่ามีตลาดที่ไม่ถูกน้ำท่วม และได้รับผลกระทบ 

เนื่องจากน้ำท่วมบริเวณโดยรอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการ

ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค เจ้าของตลาดและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรร่วมกัน ล้างตลาด

อย่างถูกหลักสุขาภิบาลทันที มิเช่นนั้นแล้วแม่ค้าจะ

รีบเข้าไปจำหน่ายทำให้ไม่สามารถล้างทำความ

สะอาดได้อย่างทั่วถึง และถูกหลักสุขาภิบาล 

 4.  ในระยะยาวชุมชนและท้องถิ่น ควรมี

ก ารจั ดทำแผน เตรี ยมพร้ อมรั บภั ยน้ ำท่ วมที่

ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชน เบื้องต้นศูนย์อนามัยที่ 5 ได้ร่วม

กับภาคีเครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้พื้นที่ อบต.ลุ่ม

ลำชี อำเภอบ้านเขว้า เป็นพื้นที่นำร่อง ในการ

วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหาด้าน

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะอุทกภัย โดย

การมีส่วนร่วมของพื้นที่ และมีแผนจัดกิจกรรม

นำร่องในจังหวัดอื่นต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 
1. สรุปรายงานการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่  

 18 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

2. สรุปการเฝ้าระวังอาหารและน้ำในภาวะน้ำท่วม ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  

3. สรุปการควบคุม และป้องกันโรค ช่วงประสบภัยน้ำท่วม และหลังน้ำท่วม วันที่  

 16 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  

 นครราชสีมา 
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❛การเดินทางของนมแม่ 

...พลังแห่งหัวใจ 
ผู้เล่า    อังสนา  วงศ์ศิริ 

Mrs.นมแม่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 กับการทำงานด้านนมแม่อย่างจริงจังมากว่า 

7 ปี กาลเวลาสอนให้ฉันรู้ว่ากว่าจะทำให้ใครหรือ

คนใดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จนั้น มันไม่ใช่เพียงแค่

การชักชวน และบอกกล่าวในสิ่งที่เรียนรู้มาจาก

ตำรา แต่ฉันว่า “การเป็นตัวอย่างที่ดี” มีความ

สำคัญกว่าเป็นไหนๆ เพราะฉันพิสูจน์มาแล้วว่า 

“นมแม่” ดีจริง เมื่อลูกชายคนเล็กคว้า “รางวัลที่ 1: 

 “น้องโจ” พยาบาลรุ่นน้องผู้รั้งตำแหน่ง “คุณแม่คนใหม่” ที่ฉันคุยได้ว่าเป็น

คนเอาลูกชายน้อยมาดูดนมบนอกในชั่วโมงแรกที่เธอฟื้น ฉันเห็นแววตาปลาบปลื้ม

ของทั้งพ่อและแม่ กับอาการกระตือรือร้นที่จะดูดนมแม่ของเจ้าตัวเล็ก ฉันแตะ

ไหล่น้องพร้อมกับยิ้มกว้าง และกล่าวเพียงว่า “เลี้ยงนมแม่ให้ได้นะ พี่รู้ว่าโจ

ทำได้” เพียงไม่ถึง 20 นาทีกับการเยี่ยมเยียนและคำพูดที่ทิ้งไว้ จากนั้นเราก็ไม่ได้

พบกันอีกเลย... ได้ข่าวว่าเธอเอาลูกไปอยู่กับย่าที่จังหวัดอ่างทองตลอดระยะ

เวลา 3 เดือน ที่ลาคลอด ฉันรู้ว่าระหว่างเราค่อนข้างรู้จักกัน เคยทำงานร่วมกัน 

เธอเองรู้และเคยสัมผัสกับงานนมแม่ที่ฉันทำจากการที่แวะมาเล่น มาพูดคุยบ้าง จึงเข้าใจไปเองว่าหลังคลอด

เธอย่อมรู้ดีว่าควรจะทำอย่างไร แต่ที่ผ่านมาคนใกล้ชิดหลายรายที่ฉันหวังว่าเค้าต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง

เดียว 6 เดือนได้แน่ๆ ก็ยังทำไม่ได้สักราย ฉันจึงไม่แน่ใจว่านั่นคือตัวชี้วัดการทำงานของเราหรือไม่ เมื่อ

ประสบการณ์ของการเรียนรู้เริ่มตกผลึก ฉันจึงเลิกคาดหวัง เลิกเห็นแก่ตัวที่จะดึงเขามาทำในสิ่งที่ฉัน

ต้องการ เปลี่ยนเป็นค่อยๆ เรียนรู้และช่วยกันหาทางออก ซึ่งเป็นหนทางที่เราบรรจบกันพอดี 

พัฒนาการดี....เริ่มที่นมแม่” ระดับจังหวัด มาให้ชื่นใจ ตั้งแต่ยังไม่ทันจะขวบ

ครึ่ง ลูกเป็นใบเบิกทางให้พูดได้เต็มปากว่า นมแม่ดีที่สุดในทุกๆด้าน และฉันก็

ถ่ายทอดประสบการณ์ให้คุณแม่หลายคนฟังเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เค้า 

หากใครเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวได้ 6 เดือน ฉันถือว่านั่นคือความสำเร็จ

ของเราทั้ง 2 ฝ่าย แต่หากทำไม่ได้ ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะวาสนาที่เด็ก

สร้างมาเท่านั้นเอง 
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 วันแรกที่น้องโจมาทำงาน “พี่วาส” ผู้ร่วมงานในคลินิกเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นระคนผิดหวังอย่าง

บอกไม่ถูกหลังผ่านการพูดคุยสารทุกข์สุกดิบกับเธอในวันแรกเจอ “โทรขึ้นไปคุยหน่อย เร็วๆ ไม่งั้นไม่สำเร็จ

แน่ ไม่รอดชัวร์ โจสนิทกับเอ้ไม่ใช่เหรอ” วูบแรกใจฉันมีท่าทีชินชาไม่อยากสนใจ ช่างปะไร โตๆ กันแล้ว

แยกแยะกันเองก็แล้วกัน แต่วูบหลัง กับคำพูดที่ว่า “โจสนิทกับเอ้ไม่ใช่เหรอ” ช่างตอกย้ำ ฉันเกิดแรงใจที่จะ

ลองดูอีกสักครั้ง “เราต้องทำให้เธอเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้” ฉันยกหูโทรศัพท์ตามคำขอ งานโน้มน้าวจิตใจ

จึงเริ่มขึ้น ฉันพูดคุยกับน้องกว่าครึ่งชั่วโมง ในทุกเรื่องที่ฉันคิดว่าสำคัญ และแนวทางที่เราจะร่วมกันดูแลใน

การรักษาสิทธิให้ลูกได้กินนมแม่ต่อไป “หนูบีบของหนูอยู่ มีหลายถุงไม่ได้นับ วันหลังหนูถึงจะไปบีบนม!” 

เป็นคำพูดสรุป อย่างมั่นใจของเธอ ที่จบลงแบบไม่สวยนักในความรู้สึกของฉัน เพราะนั่นหมายความว่า 

ต้องการคิดดูก่อนว่าจะตอบรับน้ำใจของเราหรือไม่ เราต่างนิ่งเงียบหลังการสนทนาจบลง 

 และแล้ว เหมือนมีอะไรมาดลใจ น้องโจโทรกลับมาบอกฉันว่าจะลงมาวันนี้ตอนบ่าย โชคดีเมื่อมาถึงมี

กลุ่มเจ้าหน้าที่นมแม่มาบีบน้ำนม 2-3 คน ต่างก็ผลัดกันพูดชักจูงให้เธอได้คิดถึงสิ่งดีๆ ในนมแม่และการบีบ

นมแบบช่วยกันพร้อมชักชวนให้เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่ม ฉันสังเกตในแววตาน้องมีความตื่นเต้นระคนแปลก

ใจกับบรรยากาศการต้อนรับ ด้วยท่าทีขัดเขินเล็กน้อย และเป็นครั้งแรกกับการบีบน้ำนมโดยมีผู้ช่วยบีบ

คนละข้าง ที่ได้ปริมาณถึง 6 ออนซ์ ซึ่งเธอบอกว่าไม่เคยบีบได้ถึงขนาดนี้ 

ฉันแนะนำวิธีเก็บถุงนมแบบประหยัดพื้นที่ 

หนึ่งในคนที่นั่งบีบนมลุกไปกดน้ำอุ่นมาให้

ดื่ม ด้วยไมตรี ยิ้มเล็กๆ ของเธอบ่งบอกว่า 

เธอจะไม่เหงากับการบีบนมเพียงลำพังอีก

ต่อไป  

 ดูแล้วน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีกว่านี้หากทางบ้านไม่ส่งข่าวมาว่าเหลือนมแม่เพียง 15 ถุง จะทำ

อย่างไรเมื่อสิ่งที่เธอเคยคิดว่า “เวลามันคัดก็บีบๆไว้ นมผงดีๆสักยี่ห้อก็แทนนมแม่ได้” แม้กระนั้นก่อนจาก

ลากลับมาที่บุรีรัมย์เธอยังมีนมเก็บไว้ถึง 50 ถุง อย่างไม่ตั้งใจ แต่เวลานี้เธอเปลี่ยนใจ “นมผงยี่ห้อไหน...ก็ไม่

อยากให้ระคายกระเพาะ” และจำนวนน้ำนมที่บีบไว้งวดลงทุกทีทำให้เธอร้อนรนไม่น้อย “พรุ่งนี้หนูต้องส่ง

นมแล้ว ยังไม่ได้นับว่ามีเท่าไร” เป็นสัญญาณว่าไม่ได้เตรียมรับกับสถานการณ์ เราตื่นเต้นไม่แพ้กันเพราะมัน

จะเป็นการเดินทางของน้ำนมแม่ที่ฉันไม่เคยมีประสบการณ์...ฉันต้องเรียนรู้จากเธอต่อไป 

...กว่าจะทำให้ใครหรือคนใด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จนั้น   

มันไม่ใช่เพียงแค่การชักชวน  

และบอกกล่าวในสิ่งที่เรียนรู้มาจากตำรา  

 แต่ฉันว่า “การเป็นตัวอย่างที่ดี”   

มีความสำคัญกว่าเป็นไหนๆ… 
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 เช้าวันนี้บรรดา “แม่ลูกอ่อน” ที่ลงเวรดึก ในชุดพยาบาล ต่างมานั่งบีบนม ฉันเล่าให้ฟังว่า “น้องโจจะ

ไปส่งนมให้ลูกวันนี้ แต่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไร เพราะเพิ่งมาทำงานได้ 3-4 วัน พี่นัดเค้ามาที่นี่จะได้ช่วยกัน” ฉัน

เหลือบมองประตูหลายครา นี่มัน 11 โมงแล้ว เธอคงวุ่นวายกับการเก็บนับถุงนม และเตรียมอุปกรณ์ในการ

แพ็ค ไม่กี่อึดใจเสียงเคาะประตู และอาการทุลักทุเลกับการเปิดประตู ชักชวนให้ทุกคนหันไปมอง น้องโจ

หอบกล่องโฟมใบโตซึ่งประมาณได้ว่าต้องมี ถุงน้ำนมอยู่ในนั้นไม่น้อย “โอ้โห!” ใครซักคนอุทานออกมาใน

ขณะที่เธอวางมันลงกลางห้อง “ไหน! นับมายัง ได้กี่ถุง” เสียงพี่วาสแทรกขึ้นมา  

 ภาพภายในกล่องที่ฉันเห็นหลังจากที่เธอบรรจงเปิดกล่องด้วย

อาการหอบ ทำให้ฉันรู้สึกฉงน เพราะถุงนมที่แข็งแล้วไม่ต่างอะไรกับการ

เก็บน้ำนมของฉันสมัยก่อน “รุ่นโบราณ” พวกเราตั้งชื่อมันไว้ภายหลังที่

มีการเปลี่ยนรูปแบบการเก็บนมที่สวยขึ้นและง่ายต่อการนำไปทำ

ละลาย ซ้ำไปกว่านั้นมันเป็นก้อนบิดๆเบี้ยวๆ จนเรียกชื่อรูปทรงไม่ได้ที่

พวกเรา 3-4 คนขณะนั้นต้องอมยิ้มไปตามๆ กัน และหนักที่สุดก็คือ 

เจ้ากล่องใหญ่ที่ว่ามีถุงนมนอนกองก้นอยู่ไม่ถึง 15 ถุงด้วยซ้ำ  

 “กินกี่วัน” “จะพอเหรอ” “คุ้มมั้ยเนี่ย” “จะส่งอยู่เหรอ” เป็น

คำถามที่น่าจะมีคำตอบอยู่ในตัว แต่หลายคนอดสงสัยไม่ได้ “เอาไงดี” 

ฉันถามขอความเห็นจากทุกคน ภายหลังเหลือบเห็นสีหน้าของเธอฉาย

แววกังวล “เอาของพี่มั้ย วันนี้พี่ให้หมดเลย ในตู้เย็นอีก 20 กว่าถุง ส่งไป

ให้ลูกเถอะ” เสียงหนึ่งเอ่ยขึ้น และเสียงอื่นๆ ก็ตามมา “เค้าก็ให้หมด 

เอาไปเลย ดีกว่าได้นมผสมนะ” “เอาของพี่นะ วันนี้ได้เยอะให้ไปเลยจ้ะ” “เดี๋ยวรอแป๊บ...พี่จะไปเอาที่บ้าน

มาให้” น้ำใจหลั่งไหลมากับน้ำเสียงที่กระตือรือร้นอยากให้ มันทำให้ฉันผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรอดซึ้ง

ใจไม่ได้ ความอบอุ่น เอื้ออาทร ไม่เคยจางหายไปเลยแม้เพียงสักวันในคลินิกเล็กๆที่มีกลิ่นอายของนมแม่แห่ง

นี้ บางคนที่อุตส่าห์หยิบยื่นนมให้ เป็นพยาบาลที่น้องโจเพิ่งเคยรู้จักด้วยซ้ำ เขาเหล่านี้เกื้อกูลโอกาสให้

ลูกชายของเธอที่สามีตั้งชื่อให้ว่า “น้องณัฐ” ได้รับสิทธิอันชอบธรรมที่จะได้กินนมแม่ต่อไป  

 ฉันเชื่อว่าเขาเหล่านี้เป็น “ผู้ที่มีคุณธรรมขั้นสูง” จากประสบการณ์ที่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะนม

แม่สอนในเรื่องการให้โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีผลตอบแทน เขาอาจหาญที่จะหยิบยื่น “นมตัวเอง”ให้เธอ

โดยไม่ต้องการคำตอบ เพียงเพื่อ “อยากให้” เธอถึงกับน้ำตาคลอหันมาสบตาฉันเพื่อขอความเห็น ก้าวแรก

ของเธอกับน้ำใจล้นปรี่ที่ทุกคนมีให้ ฉันอยากให้เธอรับไว้อย่างไม่มีข้อสงสัย จากนี้ไปน้ำใจและไมตรีที่เกื้อ

หนุนเธอในวันนี้ จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป  

 “โจตัดสินใจเลยนะ ไม่มีใครว่า..ขึ้นอยู่กับโจ แม่ทุกคนในที่นี้

สุขภาพดี ดูสมุดสีชมพูได้” ฉันเอ่ยขึ้น “ใช่!! พวกเรารับรองปลอดภัย” 

บรรดาแม่ๆพากันสำทับ ฉันเข้าใจความรู้สึกเช่นนี้ดี มันเป็นความยากยิ่ง

ที่จะตัดสินใจ แต่ฉันคาดการณ์ไว้ไม่ผิด เธอเลือกหนทางที่เสี่ยงน้อยกว่า

ให้ลูกคือ “ให้ลูกกินนมแม่คนอื่น” ก่อนที่จะจบลงหนทางสุดท้าย 
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“หนทางสิ้นคิด” ใครบางคนเคยบอกเช่น

นั้น นั่น คือ “นมวัว” นมที่ไม่รู้ว่าแม่วัวตัว

ไหนบ้างมีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตให้ลูก 

หนทางที่เลือกย่อมดีที่สุดในสภาวะที่ต้อง

ยืดหยุ่น อย่างน้อยที่สุดเลือกแม่นม ย่อม

ดีกว่าแม่วัวเป็นไหนๆ” ขอบคุณพี่ๆ นะ

คะที่ช่วยหนูครั้งนี้ ต่อไปหนูจะทำให้ได้ด้วย

ตัวเอง” เธอกล่าวทิ้งท้ายด้วยหัวใจพองโต 

 10 นาที สุดท้าย กล่องนมแม่อยู่ในสภาพพร้อมส่ง “อึ๊บ!! 

เสียงที่ลอดออกมาขณะที่เธอยกมันขึ้นพร้อมกับปากที่เม้มสนิท 

มันหนักไม่น้อยฉันตัวใหญ่กว่ายังยกไม่ไหว “เพื่อลูก..แม่ทำได้

เสมอ” เธอก้าวเดินกึ่งวิ่งออกจากห้อง ฉันวิ่งตามออกไปส่งแทบ

ไม่ทัน แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นภาพเธอกอดกล่องนมแม่แน่น ด้วย

ความหวงแหน ซ้อนมอ’ไซด์ ที่พี่วาสเต็มใจเป็นสารถี พาเธอบึ่งไป

ด้วยความรวดเร็ว ในครั้งแรกนี้เธอมีนมส่งไปถึง 74 ถุง เป็นการ

รวมพลังแห่งความรักเพื่อทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มกันและปกป้อง

ให้ “น้องณัฐ” สุขภาพดีแม้ต้องไกลจากอ้อมกอดของพ่อแม่ 

ฉันไม่สามารถประเมินค่าของมันได้...  

 

...นมแม่สอนในเรื่องการให้ 

โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีผลตอบแทน   

เขาอาจหาญที่จะหยิบยื่น “นมตัวเอง”ให้เธอ 

โดยไม่ต้องการคำตอบ  เพียงเพื่อ “อยากให้”… 

 ฉันได้เรียนรู้การเดินทางของน้ำนมแม่ที่ไม่ธรรมดา ทำให้หลายๆ คนอึ้ง

แกมประหลาดใจ “หนูต้องเอานมไป บขส. บุรีรัมย์ เพื่อฝากส่งลงไว้ที่

บขส.สระบุรี พี่ก๋งเค้าจะขับรถจากค่ายทหารที่ลพบุรี มาที่สระบุรี แล้วเอานมไป

ส่งให้ลูกที่อ่างทอง แต่บ้านหนูอยู่อำเภอโพธิ์ทองต้องต่อไปอีกประมาณ 29 กิโล 

รวมๆแล้วทั้งหมดก็ 419 กิโล ค่ำๆ ก็ถึงบ้านพอดี ” “ โห!! อะไรจะขนาด

น้าน..น” “ห๋า!!เอาใหม่ พูดใหม่อีกรอบ ฟังไม่ทัน” ฉันและบรรดาคุณแม่พากัน

อุทาน คนที่มีความพร้อมและเชื่อมั่นเท่านั้นถึงจะทำได้ และเรื่องราวเช่นนี้จะสร้าง

กำลังใจให้ผู้คนอีกมากมาย เราภาวนาขอให้เธอมีแรงกายแรงใจ หยัดยืน ที่จะทำ

เพื่อลูกต่อไป 

 เย็นวันนั้น น้องโจโทรมาบอกฉันด้วยน้ำเสียงตื้นตันปนสะอื้นว่าสามีได้รับ

นมแล้ว เขาตื่นเต้นมากเพราะไม่คิดว่าเธอจะทำได้ ก่อนนี้เธอเล่าว่าสามีเคยอิดออด

ถึงความยากลำบากที่จะต้องขับรถไปรับกล่องนม “มันยุ่งยากน่าเบื่อ ไหนจะต้อง

ขอนายออกมา” “เสียเวลาอ่านหนังสือ” “กว่าจะขับไปถึงแต่ละทีมันเหนื่อยนะ” 

สารพัดที่จะหาคำมากล่าวอ้างไว้ก่อน จึงทำให้เธอเกรงใจและลังเล แต่ครั้งนี้ 



86

 “โจ...พี่ได้รับนมแล้วนะ ดีจังเลย บีบมาเยอะๆ นะพี่จะขับรถไปรับ

เอง....พี่ขอโทษ..... จะไม่บ่น ไม่เบื่ออีกแล้ว โจทำเพื่อลูก พี่จะทำเพื่อโจ พี่ให้

กำลังใจนะ...คนดี” คำพูดที่เป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจ มันมีความหมายยิ่งนัก ผู้

หญิงคนหนึ่งกำลังต่อสู้เพื่อสิทธิและหน้าที่ในความเป็นแม่ พลังรักของแม่

กำลังโอนถ่ายไปหาลูกด้วยความเกื้อกูลของพ่อ ที่เป็นผู้สร้างชีวิตร่วมกัน ฉัน

ถึงกับน้ำตารื้อเมื่อรับรู้เรื่องราวที่น่ายินดี...ระยะทางแม้ไกลห่างไม่เคย

จืดจางความรักหัวใจที่เคยร้าวรานกลับชุ่มชื่นอีกครั้ง  

 ฉันอ่านเจอเรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงเคยบรรยายความรู้สึกของการจากพรากลูกไว้ดังนี้ 

 ฉันได้รับข้อความหนึ่งที่ส่งมาในช่วงเย็น “ขอบคุณดวงอาทิตย์ ขอบคุณดวงจันทร์ 

ขอบคุณคืนและวัน ที่ทำให้ฉันพบเธอ” น้องโจทำให้ฉันอดยิ้มไม่ได้ เพราะฉันเคยใช้

เพจเจอร์ส่งอะไรต่อมิอะไรทำนองนี้เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ที่ผ่านมาจากนั้นไม่เคยส่งกลอนหวาน

ให้ใครแม้แต่สามี สำหรับน้องโจ ฉันตอบกลับด้วยความจริงใจ “แม่ที่รักและปรารถนาดีต่อ

ลูกย่อมให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาและอย่ามองว่าลำบากถ้านี่คือสิ่งที่เราเลือก ศรัทธาต่อตัว

เองเถอะ...รู้ไว้เพียงว่าน้องณัฐ เค้าจะรักและศรัทธาต่อแม่ยิ่งกว่าอื่นใด พี่ว่าเค้าโชคดี

ที่สุดในโลกที่มีแม่ชื่อโจ ที่เสียสละเพื่อเค้าอย่างไม่เห็นแก่ตัว” ฉันรู้ภายหลังว่าเธอถึงกับ

ร้องไห้ เมื่อได้รับข้อความนี้ ฉันอยากให้กำลังใจที่มากกว่านี้ เพราะเธอสู้จากมาเพราะ

หน้าที่ ไม่มีแม่คนไหนอยากทิ้งลูกไว้ในอ้อมกอดคนอื่นถ้าไม่จำเป็น 

“เมื่อเริ่มรู้ว่าจะพรากจากไกลลูก ความชื่นสุขที่เคยมีพลอยหนีหาย 

มีแต่เศร้าเช้าเย็นมิเว้นวาย ทุกข์ไม่คลายแม้จะผ่านนานเป็นเดือน 

เห็นลูกเขา  เศร้าใจ  ได้แต่คิด ด้วยดวงจิตป่วยใจคล้ายถูกเฉือน 

ภาพความหลังครั้งใดไม่เคยเลือน ได้แต่เตือนตอกใจให้ต้องตรม 

ฝากความรักมากมายไว้กับลูก ความพันผูกมีมากจริงยิ่งขื่นขม 

อุ้มท้องมาด้วยหวังจะชื่นชม แต่ต้องล้มเลิกไปเมื่อไกลกัน 

ตะวันคล้อยลาลับหลับหรือตื่น ยามค่ำคืนทุกข์ใดได้แต่ฝัน 

ชอกช้ำใจคิดถึงลูกทุกวี่วัน แล้ววันนั้นวันไหนหนอได้คลอเคลีย...” 

 “ความหวังของโจคือของเราทุกคนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะ...อย่าได้หมดกำลังใจเพราะถ้าล้มเลิกก็

เท่ากับว่าได้ทำลายอนาคตของลูกด้วย พี่ยังเคียงข้างเสมอนะจ้ะ” ฉันส่งข้อความหาเธออีกครั้งในบางคราวที่

เธอเริ่มท้อแท้ เวลาผ่านไปความมุมานะในการบีบเก็บน้ำนม โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก กลายเป็น

กิจวัตรประจำวันที่เธอขาดไม่ได้ บางครั้งถึงกับอดหลับอดนอน เพื่อทำสต๊อกน้ำนม และส่งไปให้ทันกับความ

ต้องการของลูก ไม่เพียงเท่านี้เธอยังทำหน้าที่ “ทูตนมแม่” โดยแนะนำ ชักชวน ให้แม่มือใหม่หลายต่อหลาย

คน รวมถึงกลุ่มบุคลากรที่มาดูงาน เห็นผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และรับรู้ถึงวิธี “บีบ..เก็บ..แพ็ค..ส่ง

น้ำนม”  อย่างมีคุณภาพ 
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 ลึกไปกว่านั้นพวกเราได้เรียนรู้เรื่องของ “เกลือ” ที่เธอสาธยายได้

อย่างออกรส “เกลือเม็ดละเอียดมันเปลือง ละลายง่าย ต้องใช้เกลือเม็ด

หยาบที่เข็นขายตามบ้าน ถ้าให้ดีกว่านั้นต้องเป็นเกลืออุตสาหกรรมเม็ด

ใหญ่ๆ มันเป็นเกลือทะเลแท้ๆ เวลา ผสมกับน้ำแข็งแล้วจะเก็บความเย็นได้ดี 

ไปถึงบ้านนมยังแข็งเหมือนเดิม” หลายคนชื่นชมในความเพียร และความ

ตั้งใจ เธอกลายเป็นต้นแบบของผู้ที่เกิดความท้อแท้ เพื่อให้เค้าเหล่านั้นเกิดพลังเหมือนดั่งที่เธอมี  

 จวบจนวันนี้เธอสามารถให้ลูกกินนมแม่ได้อย่างเดียว 6 เดือน โดยการส่ง

ผ่านรถประจำทาง กว่า 14 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 ถุง ถุงละ 6-7 ออนซ์ ที่

ผ่านการจัดวางให้แข็งด้วยรูปทรงที่สวยงาม พร้อมด้วยลายมือที่เป็นระเบียบ

เรียบร้อย บ่งบอกถึงความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน อีกทั้งยังจดบันทึก

รายละเอียดต่างๆในการจัดส่งทุกครั้ง บอกได้แม้กระทั่งรายจ่ายซึ่งสรุปเบ็ด

เสร็จด้วยตัวเลขที่เธอแจงว่า “กล่องโฟมไม่ต้องซื้อ...ขอที่ห้องยา น้ำแข็งเกล็ด 

20 บาท เกลือ 10 บาท ค่าฝากส่ง 100 บาท ค่าน้ำมันไปกลับของสามีครั้งละ 

500 บาท อ้อ! ยังมีค่าถุงเก็บนมอีก ใบละ 1บาท 50 สตางค์ รวมแล้ว 6 เดือน หนู

จ่ายไปไม่ถึง 8,000 บาท ได้กำไรด้วยซ้ำเพราะน้องณัฐยังไม่เคยป่วยเลย สรุปได้ว่า

คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม" 

...ความมุมานะ ในการบีบเก็บน้ำนม   

โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก   

กลายเป็นกิจวัตรประจำวัน ที่เธอขาดไม่ได้   

บางครั้งถึงกับอดหลับอดนอน   

เพื่อทำสต๊อกน้ำนม และส่งไปให้ทันกับความต้องการของลูก... 

...เธอสามารถให้ลูกกินนมแม่ได้อย่างเดียว  6  เดือน 

 โดยการส่งผ่านรถประจำทาง  กว่า  14  ครั้ง  

 ครั้งละไม่ต่ำกว่า  50  ถุง  ถุงละ 6-7  ออนซ์  

ที่ผ่านการจัดวางให้แข็งด้วยรูปทรงที่สวยงาม... 
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 และเธอยังย้ำเสมอถึงแม่แบบที่ทำให้เกิดพลังที่จะก้าวต่อไป “หนูเคย

ถามพี่หนิงตอนที่ลูกพี่เค้าใกล้จะ 6 เดือนว่าจะบีบไปถึงเมื่อไหร่ พี่เค้าก็ยิ้มและ

บอกว่า “เพิ่งได้ครึ่งทางเอง” หนูเลยได้แรงบันดาลใจจากพี่เค้านี่แหล่ะ ตอน

แรกกะว่าแค่ 6 เดือนคงพอ ได้ฟังแล้วมาคิดใหม่ หนูจะบีบไปเรื่อยๆ เป็นปีๆ

เลย”  

 เวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วมิตรภาพที่ได้รับอย่างอบอุ่น ความเอื้ออาทร 

และความเห็นอกเห็นใจ ด้วยความบริสุทธิ์ใจของแม่กลุ่มเล็กๆ ที่หยิบยื่นให้ซึ่งมี

ทั้งเพื่อนๆ พี่ น้อง ในเส้นทางเดียวกัน จากคนที่ดูแข็งๆ พูดจาห้วนๆ ไม่ใส่ใจกับ

ความรู้สึกของใคร หล่อหลอมให้เธอเปลี่ยนไปและ เปลี่ยนเป็นคนใหม่ โดย

เฉพาะความรู้สึกนึกคิด “ไม่น่าเชื่อว่าน้องโจ จะเปลี่ยนเป็นคนละคน จนจำไม่ได้เลยว่า

ภาพเดิมเป็นยังไง” ทุกคนลงความเห็นเช่นนั้น 

 และคำพูดของเธอในวันหนึ่ง ที่กล่าวออกมาอย่างจริงจัง “หนูเคยเป็นผู้รับมา

มากแล้ว ต่อจากนี้หนูจะขอทำหน้าที่เป็นผู้ให้บ้าง ทุกคนดีกับหนู” เธอทำตามอย่างที่

พูดไว้ไม่มีผิด ความเอื้ออาทร มีน้ำใจ ผนวกกับน้ำเสียงที่นุ่มนวล และความใส่ใจต่อ

ผู้คนไม่เว้นแม้เพียงเล็กน้อยทำให้หลายคนชื่นชมและประทับใจ 

ฉันได้เรียนรู้ว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่เพียงทำให้ลูกได้อาหารที่มีคุณค่า แท้จริงคือ

การพัฒนาจิต ขัดเกลาชีวิต และเรียนรู้ธรรม- สอนให้เข้าใจธรรมชาติ เราจะก้าวย่างไป

สู่ความรักที่บริสุทธิ์ขึ้น ไร้เงื่อนไขมากขึ้น และละเอียดขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด 

 ฉันเชื่อเสมอว่าสังคมเล็กๆ แห่งนี้...เราสามารถร่วมกันทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ 

ความยิ่งใหญ่ที่ว่านี้ไม่ใช่ชื่อเสียง เงินทอง หรือเกียรติยศใดใด หากแต่คือ "ใจ" ที่พวกเรา

ทั้งหลายไม่ต้องลงแรงลงทุนมาก เพียงแค่เราเผื่อแผ่ให้กัน เท่านี้ก็เพียงพอให้สังคม

เล็กๆ แห่งนี้เกิดศานติได้ 

...การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ไม่เพียงทำให้ลูกได้อาหารที่มีคุณค่า  

 แท้จริงคือการพัฒนาจิต  ขัดเกลาชีวิต 

 และเรียนรู้ธรรม สอนให้เข้าใจธรรมชาติ    

เราจะก้าวย่างไปสู่ความรักที่บริสุทธิ์ขึ้น ไร้เงื่อนไขมากขึ้น 

และละเอียดขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด... 




