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วารสารศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นวารสารทางวิชาการ  

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย 

ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี 
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 

 และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

2.  เพื่อเผยแพร่ผลงานค้นคว้า และวิจัยของนักวิชาการ 

 ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

3.  เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น  

 ข่าวสารและเป็นสื่อสัมพันธ์ในวงการส่งเสริมสุขภาพ 

 และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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 วารสารศูนย์อนามัยที ่ 5 กรมอนามัย เป็น

วารสารทางการสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม พิมพ์เผยแพร่ทุก 4 เดือน ยินดีรับ

บทความวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่ง

แวดลอ้ม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จากภายในและ

ภายนอกศนูยอ์นามยัที ่5 ทีย่งัไมเ่คยตพีมิพใ์นวารสารอืน่

ใดมาก่อน เพื่อพิจารณาลงพิมพ์เผยแพร ่ โดยกอง

บรรณาธกิารขอสงวนสทิธิใ์นการตรวจแกต้น้ฉบบั และลง

พิมพ์ตามลำดับก่อนหลัง สำหรับบทความที่มีการศึกษา

ในมนุษย ์ ควรได้รับการพิจารณาแล้วจากกรรมการ

จรยิธรรมการวจิยัในคน ในหนว่ยงานนัน้ๆ ดว้ย 

 

ประเภทของเรื่องที่เผยแพร่ในวารสาร 
 นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) ได้แก่ ผล

งานวิจัย หรือประสบการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาการสาธารณสุข โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง   

ชื่อเจ้าของบทความ บทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ บทนำ วัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการ

ศึกษา ผลการศึกษา สรุปและอภิปราย ข้อเสนอแนะ 

และเอกสารอ้างอิง อาจมีกิตติกรรมประกาศได้   

ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 12 หน้า 

 บทความปริทัศน์ (Review articles) เป็น

บทความจากการทบทวนองค์ความรู้การสาธารณสุขใน

ประเด็นที่มีความสำคัญ เป็นปัญหาหรือมีนวัตกรรมที่

น่าสนใจ ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 8 หน้า 

 บทความพิเศษ (Special articles) เป็น

บทความรบัเชญิ ทีค่ณะผูจ้ดัทำไดร้อ้งขอทา่นผูท้รงคณุวฒุิ

ให้แสดงวิสัยทัศน์ ประเด็นปัญหา หรือแนวความคิด  

ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสาธารณสุข 

 บทความทั่วไป (General articles) เป็น

บทความประเภทความรู้เฉพาะเรื่องที่หยิบยกมานำ

เสนอ โดยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ หรือเป็นการนำเสนอ

รายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ที่ต้อง

ศึกษาต่อเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม หรือศึกษาเสร็จแล้ว

กำลังเตรียมต้นฉบับสมบูรณ์ รายงานความก้าวหน้าของ

โครงการ รายงานผลการศึกษาวิจัยโดยสังเขปหรือเป็น

บทความที่มีประเด็นที่ได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน   

มีความยาวไม่เกิน 8 หน้า 

 ปกิณกะ (Miscellany) เป็นบทความเบ็ดเตล็ด 

ที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น บทความน่ารู้ ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะทั่วไป รวมทั้งเรื่องแปลจากบทความ  

วิชาการที่น่าสนใจจากภาษาต่างประเทศ โดยต้องมีการ

ขอลิขสิทธิ์ก่อน ความยาวไม่ควรเกิน 5 หน้า 

 บทความย่อ (Abstract articles) ย่อ

บทความจากผลการวิจัยใหม่ ๆ แนะนำสิ่งที่น่าสนใจ

ต่าง ๆ ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 5 หน้า 

 จดหมายจากท่านผู้อ่าน และจดหมายจาก

บรรณาธิการ (Letter to Editor and Letter from 

Editor) เพื่อให้เป็นการสื่อสารสองทางระหว่างท่าน  

ผู้อ่าน และคณะผู้จัดทำ และระหว่างท่านผู้อ่าน เพื่อ

การเรียนรู้ร่วมกัน 

 

การเตรียมต้นฉบับ 
 ชื่อเรื่อง ควรสั้นกะทัดรัดให้ได้ใจความที่

ครอบคลุม และตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อเรื่อง ชื่อ

เรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 ชื่อผู้เขียน ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(ไม่ใช่คำย่อ) พร้อมทั้งอภิไธยต่อท้ายชื่อ และสถาบันที่

ทำงานอยู่ 

 บทคัดย่อ คือการย่อเนื้อหาสำคัญ เอาเฉพาะที่

จำเป็นเท่านั้น ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใช้ภาษารัดกุม

เป็นประโยชน์ สมบูรณ์ และเป็นร้อยแก้ว ไม่แบ่งเป็น

ข้อ ๆ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัด โดยให้ครอบคลุมถึง

วัตถุประสงค์ วัสดุและวิธีการ ผลและวิจารณ์หรือข้อ

เสนอแนะ (อย่างย่อ) ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิงถึง

เอกสารอยู่ในบทคัดย่อ บทคัดย่อต้องเขียนทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ 
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 บทนำ อธิบายความเป็นมา และความสำคัญ

ของปัญหาที่ทำการวิจัยศึกษาค้นคว้าของผู้อื่นที่

เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐาน และ

ของเขตของการวิจัย 

 เนื้อเรื่อง ควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด และใช้

ภาษาที่เข้าใจง่าย สั้น กะทัดรัด แต่ชัดเจน เพื่อประหยัด

เวลาของผู้อ่าน ใช้คำย่อต้องเขียนคำเต็มไว้ครั้งแรกก่อน 

 วิธีการดำเนินงาน อธิบายวิธีการดำเนินการ

วิจัยโดยกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อมูล วิธีการวบรวม

ข้อมูล วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือใน

การวิจัย ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หรือใช้หลัก

สถิติมาประยุกต์ 

 ผล/ผลการดำเนินงาน อธิบายสิ่งที่ได้พบจาก

การวิจัย โดยเสนอหลักฐานข้อมูล อย่างเป็นระเบียบ 

พร้อมแปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ 

แล้วพยายามสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้ 

 วิจารณ์ ควรเขียนอภิปรายผลว่าเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด และอ้างอิงทฤษฎี หรือ

ผลการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

 สรุป (ถ้ามี) ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับความเป็นมา 

และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ

วิจัย วิธีการวิจัยอย่างสั้น ๆ รวมทั้งผลการวิจัย (สรุปให้

ตรงประเด็น) และข้อเสนอที่อาจนำผลงานการวิจัยไป

ใช้ให้เป็นประโยชน์หรือให้ข้อเสนอแนะประเด็นปัญหา

ที่สามารถปฏิบัติได้สำหรับการวิจัยต่อไป 

 เอกสารอ้างอิง   

 1) ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ

เอกสาร การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ Vancouver 

 2) การอ้างอิงเอกสารใดให้ใช้เครื่องหมาย

เชิงอรรถเป็นหมายเลขโดยใช้หมายเลขสำหรับเอกสาร

อ้างอิงอันดับแรก และเรียงต่อไปตามลำดับ ถ้าต้องการ

อ้างอิงซ้ำ ให้ใช้หมายเลขเดิม สามารถดูคำแนะนำได้

จาก Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journal (JAMA 

1997;277:927-34) โดยมีตัวอย่างดังนี้ 

 อ้างถึงบทความในวารสาร 

 ลำดับที่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปีที่พิมพ์ ; ปีที่ : 

หน้าแรก-หน้าสุดท้าย 

 วารสารภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อสกุลขึ้นก่อน ตาม

ด้วยอักษรย่อของชื่อตัว ชื่อวารสารเป็นชื่อย่อตามระบบ 

Index Medicus 

 วารสารภาษาไทย ใช้ชื่อเต็มผู้แต่งตามด้วย

นามสกุล และใช้ชื่อวารสารเป็นตัวเต็ม 

 ในกรณีที่ผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใช้ชื่อผู้แต่ง  

ทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) 

 ถ้ามี 7 คน หรือมากกว่า ให้ใส่ชื่อ 3 คนแรก 

แล้วเติม et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือ และคณะ 

(วารสารภาษาไทย) 

 ตัวอย่าง 

 1. Muangsapaya W, Winichagoon P, 

Fucharoen S, Pootrakul P, Improved 

Technique for detecting intraerythrocytic trait 

inclusion bodies in thalassemia. J Med Assoc 

Thai 1985;68:43-45 

 2. กติกา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม,   

วิษิษย์ศักดิ์ สุขสะอาด, กนกวรรณ แสนไชยสุริยา และ

คณะ. การตรวจกรองฮีโมโกบินอี โดยวิธีการตกตะกอน

ด้วยดีซีไอพีในกลุ่มประชากรที่ไม่มีภาวะซีด วารสาร

เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2536; 51:39-43 

 อ้างถึงหนังสือหรือตำรา 

 ลำดับที่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ์ เมืองที่

พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์ 

 ตัวอย่าง

 1. Lance JW. Management of air 

pollution. 5th ed. Oxford: Butterworts;2008. 

 2. สุวดี ดีวงษ์ , เพ็ญศรี จิตรนำทรัพย์ . 

สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีอาการใน

ประเทศไทย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546. นนทบุรี : 

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ; 2547.  
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การส่งต้นฉบับ  
 ต้นฉบับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS 

Word ตัวอักษร Angsana New หรือ ThaiSarabun 

ขนาด 16 เว้นขอบด้านซ้ายและขวาไม่น้อยกว่า   

2.5 ซม. หรือมาตรฐานโปรแกรม ส่งต้นฉบับเป็นไฟล์

แนบ .doc มาที่ Journal_hpc5@hotmail.com โดย

ตั้งชื่อเรื่องเป็นชื่อต้นฉบับ พร้อมระบุชื่อผู้นิพนธ์หรือ  

ผู้ประสานงาน สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์และ  

อีเมล์ เพื่อใช้ในการติดต่อกับกองบรรณาธิการในเนื้อ

จดหมาย 

 ตัวอย่าง

To: Journal_hpc5@hotmail.com 

Subject: ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ
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ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย ผู้ เขียนต้องรับผิดชอบต่อ

บทความของตนเอง คณะบรรณาธิการมีสิทธิ์จะแก้ไข
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พิมพ์: หน้าแรก – หน้าสุดท้าย 
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and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 

Hypertension: pathophysiology, diagnosis and 

management. 2nd ed. New York: Raven Press; 

2007:465-78. 

 2. วิรัติ ศิริสันธนะ. ไข้ไม่ทราบสาเหตุในเด็ก. 
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สารจากบรรณาธิการ 
 

 วารสารฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรกของกองบรรณาธิการชุดใหม่ และบรรณาธิการใหม่ด้วยเช่น

กัน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ โดยเฉพาะคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ

ทานบทความทุกเรื่องวารสารฉบับนี้มีรายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่

วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่งานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยสุขภาพดียัง

คงเดิม โดยทางกองบรรณาธิการขอเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

เพื่อลดการใช้กระดาษ และกรุณาศึกษา "คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ” เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการพิจารณาผลงานของท่าน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2555 คือ ฉบับหน้าเป็นต้นไป วารสาร  

ศูนย์อนามัยที่ 5 จะเปลี่ยนแปลงกำหนดออก จากเดิม 2 ฉบับต่อปี เป็น 3 ฉบับต่อปี เพื่อให้สามารถ

รองรับองค์ความรู้และความสนใจของท่านผู้อ่านได้มากขึ้น  

 เป็นที่น่ายินดีว่าเรื่องที่นำเสนอแก่ท่านผู้อ่านในฉบับนี้มาจากหลากหลายวิชาชีพ หลาก

หลายสาขาของการสาธารณสุข ตั้งแต่เกี่ยวกับการแพทย์และระบาดวิทยา ได้แก่ การศึกษาความชุก

ของโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ การศึกษาการติด

เชื้อวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 

ได้แก่ พฤตพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน และ กระบวนการปรับปรุงคุณค่าทาง

โภชนาการของอาหารกลางวันในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขนาดกลาง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   

มีบทปกิณกะพิเศษที่บรรณาธิการได้เรียบเรียงมานำเสนอ เกี่ยวกับ EM Balls ซึ่งกำลังเป็นที่

อภิปรายในวงกว้างโดยเฉพาะการใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากมหาอุทกภัย 2554  

 ส่วนกลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา โดยคุณสุวรรณ   

แช่มชูกลิ่น ยังคงให้ความอนุเคราะห์ส่งบทความพิเศษเรื่อง การเฝ้าระวังอาหารและน้ำในภาวะ  

มหาอุทกภัย 2554 รวมทั้งประมวลรูปถ่ายสถานการณ์ในพื้นที่, ความช่วยเหลือจากใจชาวกรม

อนามัยเพื่อผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านมาลงไว้ในวารสารฉบับนี้ด้วย เป็นบรรยากาศการทำงานใน

ภาวะวิกฤตแต่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตจริงๆ ท่านผู้อ่านที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, แสดงความคิดเห็น 

สามารถส่งมาได้ที่อีเมล์ Journal_HPC5@hotmail.com และทางกองบรรณาธิการจักได้เป็นสื่อใน

การติดต่อระหว่างเพื่อนผองชาวสาธารณสุขเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อไป 

 ในโอกาสส่งท้ายปีเก่านี้ขออำนวยพรปีใหม่ 2555 มาแด่ทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรี

รัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และกุศลผลบุญที่ท่านได้กระทำ จงดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุข

ความเจริญ มีร่างกายที่แข็งแรง มีสติรู้เท่าทัน มีจิตใจเข้มแข็ง พร้อมในทุกสภาวการณ์  

 ..สวัสดีปีใหม่ .. 

 

แสงนภาอุทัยแสงไพศาล

บรรณาธิการ
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ความชุกของโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์

โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชาญชัยบุญอยู่,พ.บ.ว.ว.สูตินารีเวช

โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาความชุกของโรคเบาหวานใน

สตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวาน

ในสตรีตั้งครรภ์ โดยตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในสตรีทุกคนที่มาฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553 จำนวน 5,063 คน พบมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้อง

ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานด้วยวิธี Glucose Loading Test (GLT) จำนวน 938 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52 

ของสตรีที่มาฝากครรภ์ทั้งหมด และผลการตรวจคัดกรองเป็นบวก 194 คน ได้รับการส่งตรวจเพื่อยืนยันการ

วินิจฉัยโดยวิธี Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) พบเป็นโรคเบาหวานระหว่างการตั้ง

ครรภ์(Gestational Diabetes Mellitus; GDM) จำนวน 74 คน แยกเป็น GDM Class A1 56 คน GDM 

Class A2 18 คน และเป็นเบาหวานก่อนการตั้งครรภ์หรือ GDM class B 6 คน รวมเป็นโรคเบาหวานใน

สตรีตั้งครรภ์ ทั้งหมด 80 คน คิดเป็นความชุกของโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ ร้อยละ 1.6 ของการคลอด

ทั้งหมด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ

มารดา ≥ 35 ปี, ดัชนีมวลกาย(Body Mass Index: BMI) ≥ 25, ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ ≥1+ และมี

ประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว จากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องส่ง  

คัดกรองโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ ให้มี

คุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

คำสำคัญ: โรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ การตรวจคัดกรอง ความชุก ปัจจัยเสี่ยง 
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Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus 

among Pregnant Women

in Buayai Hospital, Nakorn Ratchasima Province

ChanchaiBunyoo,MD

Buayai Hospital, Nakhon Ratchasima Province

Abstract 
 Diabetes Mellitus is one of the most frequently occurring medical complications 

during pregnancy. It has the potential to harm the health of both mothers and babies. This 

descriptive study analyzed data derived from diabetes screening in pregnant women who 

attended the antenatal care (ANC) clinic in the Buayai district area. The objectives are to 

study the prevalence of Gestational Diabetes Mellitus (GDM) in this population and identify 

risk factors associated with GDM. The data was collected from 5,603 deliveries that 

occurred between October 1, 2005 and September 31, 2010 (fiscal years 2006-2010). A set 

of six criteria was applied and 938 cases received a Glucose Loading Test (GLT). Seventy-

four cases were laboratory-confirmed with Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) and 

diagnoses with GDM. The prevalence was 1.6% and is consistent with many previous 

studies in Thailand. Significant risk factors include an age of 35 years, a body mass index of 

over 25, a positive urine protein strip test, and a family history of GDM. The age criterion 

was not universally included in the screening criteria. Therefore, the age-GDM relationship 

should further be explored. The specificity and efficacy should be determined before 

widening the GDM screening criteria, especially when there are no other risk factors. 

 

Key Words: Gestational Diabetes Mellitus (GDM), Prevalence of GDM, Risk factors 
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บทนำ 
 โรคเบาหวาน ถือเป็นภาวะแทรกซ้อนทาง

อายุรศาสตร์ที่พบมากที่สุดในสตรีตั้งครรภ์(1,2,3) เป็น

ภาวะแทรกซอ้นทีส่ำคญั และอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย

ต่อทั้งมารดาและทารก นอกจากนี้การตั้งครรภ์เอง

ยังทำให้โรคเกิดอาการรุนแรงมากขึ้น ในอเมริกาพบ

ความชกุของโรคเบาหวานขณะตัง้ครรภ ์ รอ้ยละ 2.6 

ของสตรีตั้งครรภ์ทั้งหมด(3) ระดับน้ำตาลในเลือดที่

ผิดปกต ิ 3-10% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด พบเป็น

เบาหวานขณะตั้งครรภ์ร้อยละ 80(4) ในประเทศ

มอลตา จีน อิหร่าน พบความชุกของโรคเบาหวาน

ระหว่างตั้งครรภ์ร้อยละ 2.2, 3.8, 4.7 ของสตรีตั้ง

ครรภ์ทั้งหมดตามลำดับ(5) สำหรับประเทศไทยพบ

ความชุกร้อยละ 2-3 ของการคลอดทั้งหมด(6-12) มี

การสำรวจในสตรีตั้งครรภ ์ 15,000 ราย(13) พบว่า

ร้อยละ 5 เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ ์ (GDM) เมื่อ

วเิคราะหท์างสถติโิดยวธิ ีmultivariate พบวา่ปจัจยั

เสี่ยงในสตรีตั้งครรภ ์ คือ อายุมาก, มีประวัติคนใน

ครอบครัวเป็นเบาหวาน, สูบบุหรี่, มีดัชนีมวลกาย

มาก การสำรวจในสตรีตั้งครรภ ์ 1,100 ราย พบว่า

รอ้ยละ 7 เปน็เบาหวานขณะตัง้ครรภ ์ มปีจัจยัเสีย่ง

คอื อายมุากกวา่ 30 ป,ี มปีระวตัญิาตสิายตรงลำดบั

แรก (first-degree relative) เปน็เบาหวาน, และมี

ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก./ม2 อย่างไรก็ตาม มี

รายงานอุบัติการณ์ของเบาหวานขณะตั้งครรภ์ใน

หญงิตัง้ครรภท์ีไ่มม่ปีจัจยัเสีย่งสงูถงึรอ้ยละ 5 

 การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในสตรีตั้ง

ครรภ์มีข้อแนะนำโดย American Diabetic 

Association (ADA) แนะนำให้ตรวจคัดกรองทุกคน 

ส่วน American College of Obstetricians and 

Gynecologists (ACOG) แนะนำให้ตรวจทุกคนถ้า

ความชุกสูง หรือตรวจตามปัจจัยเสี่ยงถ้าความชุกไม่

สูง(3) การตรวจคัดกรองใช้วิธี Glucose Loading 

Test (GLT) รายที่ตรวจคัดกรองให้ผลบวก (Blood 

sugar: BS > 140 mg%) จะส่งตรวจยืนยันโดยวิธี 

Oral Glucose Tolerance Test (OGTT) ส่วน

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์มีการ

ใช้หลายแบบ เช่น เกณฑ์โดย WHO แนะนำวิธี 75g 

– 2 Hour OGTT(1,2) ส่วนใหญ่ใช้ในประเทศทาง

ยุโรป ส่วน ACOG แนะนำวิธี 100g-3 Hour 

OGTT(1,2) โดยใช้เกณฑ์วินิจฉัยเบาหวานระหว่างตั้ง

ครรภ์ของ National Diabetes Data Group: 

NDDG(1979) หรือ Carpenter & Coustan(1982) 

ก็ได้(1,2)  

 ภายในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะใน

พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลบัวใหญ่ ยังไม่มีการ

วิจัยเกี่ยวกับความชุก หรือความสัมพันธ์ของปัจจัยที่

สัมพันธ์กับโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์มาก่อน แต่

ได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง, รักษา, ติดตาม และ

เก็บข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 โดยได้ผนวก

เข้าในงานประจำของคลินิกฝากครรภ์ จึงควรมีการ

ศึกษาสถานการณ์ความชุกของโรค เพื่อเทียบกับ

สถาบันหรือหน่วยงานอื่น และเพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ ซึ่งจะนำไป

สู่การพัฒนารูปแบบการคัดกรอง และการปรับปรุง

ข้อบ่งชี้ในการตรวจคัดกรอง เพื่อให้เข้ากับบริบท

ของพื้นที่มากยิ่งขึ้น  

 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อศึกษาความชุกของโรคเบาหวานใน

สตรีตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค

เบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ 

 

รูปแบบการวิจัย   

  เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัด

ขวาง (Cross-sectional Descriptive Study)  



13

ประชากรที่ศึกษา  
  สตรีตั้ งครรภ์ทุกคนที่มาฝากครรภ์ที่ โรง

พยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาและหรือฝาก

ครรภ์ต่อที่ โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตำบล 

(รพ.สต.)ในเขต CUP บัวใหญ่ (อำเภอบัวใหญ่ 

อำเภอสีดา อำเภอบัวลาย) และคลอดที่โรงพยาบาล

บัวใหญ่ ในระหว่างปีงบประมาณ 2549–2553 รวม 

5,063 คน  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 หญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้รับการซักประวัติ 

ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาข้อ

บ่งชี้หรือปัจจัยเสี่ยง และส่งตรวจคัดกรองเมื่อเข้า

เกณฑ์เสี่ยง โดยตรวจคัดกรองเมื่อมาฝากครรภ์ครั้ง

แรก เมื่อสตรีตั้งครรภ์มีปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 1 ใน 4 ข้อ

ดังนี้(1,2) 

 1. มีบิดาหรือมารดาเป็นโรคเบาหวาน 

 2. เคยมีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ในครรภ์ก่อน 

 3. มีภาวะอ้วนตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ (Body 

Mass Index ; BMI ≥ 25)(14) 

 4. ตรวจพบ Urine Sugar ≥ 1+ 

 และตรวจคัดกรองเมื่ออายุครรภ์ 24 – 28 

สัปดาห์ เมื่อสตรีตั้งครรภ์มีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง

ต่อไปนี้ 

 1. การตรวจคัดกรองครั้งแรก ให้ผลลบ 

 2. ประวัติคลอดทารกมีน้ำหนักแรกคลอด 

≥ 4,000 กรัม 

 3. ประวัติคลอดทารกพิการ 

 4. ประวัติคลอดทารกตายแรกคลอด หรือ 

ตายในครรภ์ 

 5. ตรวจพบ Urine Sugar ≥ 1+ ขณะมา

ฝากครรภ์ 

 6. สตรีตั้งครรภ์มีอายุ ≥ 35 ปี นับถึงวัน

กำหนดคลอด 

 7. ตั้งครรภ์แฝดน้ำ (Amniotic Fluid 

Index ≥ 25 cm) 

 วิธีการตรวจคัดกรอง ตรวจโดยวิธี GLT 

หรือ GCT ให้กินน้ำตาลกลูโคส 50 กรัม โดยไม่ต้อง

งดน้ำงดอาหาร แล้วเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลใน

เลือด 1 ชั่วโมงหลังกินน้ำตาล ระดับน้ำตาลในเลือด 

< 140 mg/dl ถือว่าให้ผลลบ และระดับน้ำตาลใน

เลือด ≥ 140 mg/dl ถือว่าให้ผลบวก จะส่งตรวจ

เพื่อยืนยันการวินิจฉัยต่อไป 

 วิธีการตรวจวินิจฉัย ตรวจโดยวิธี OGTT 

ให้งดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 8 ชั่วโมง แล้วกิน

น้ำตาล 100 กรัม เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับน้ำตาล

ในเลือด 4 ครั้ง คือ ก่อนกินน้ำตาล, หลังกินน้ำตาล 

1 ชั่วโมง, หลังกินน้ำตาล 2 ชั่วโมง และหลังกิน

น้ำตาล 3 ชั่วโมง ค่าปกติคือ ไม่เกิน 105 , 190, 

165, 145 mg/dl ครั้งที่ 1,2,3,4 ตามลำดับ(ใช้

เกณฑ์ของ NDDG) 

 การวินิจฉัยโรคเบาหวานระหว่างการ  

ตั้งครรภ์ โดยแปลผลการตรวจ OGTT ดังนี้ 

 1. ค่าแรก < 105 ค่าที่ 2 ,3,4 ผิดปกติ 2 

ใน 3 ค่า วินิจฉัยเป็น GDM Class A1  

 2. ค่าแรก >≥ 105 หรือระดับน้ำตาลใน

เลือดหลังกินข้าวปกติ 2 ชั่วโมง (2 Hours 

Postprandial ; 2HPP) ≥ 120 mg/dl วินิจฉัย

เป็น GDM Class A2 

 3. Class B เป็นเบาหวานมาก่อนการ  

ตั้งครรภ์ 
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ตารางที่ 1 การจำแนกชนิดของโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์(1,2,3) 

 Class Onset Fasting Plasma Glucose 2-Hours Postprandial Glucose Therapy 

 A1 Gestational < 105 mg/dl > 120 mg/dl Diet control 

 A2 Gestational > 105 mg/dl < 120 mg/dl Insulin 

 

 Class Age of Onset (Yr) Duration(Yr) Vascular Disease Therapy 

 B Over 20 < 10 None Insulin 

 C 10 - 19 10 - 19 None Insulin 

 D Before 10 > 20 Benign Retinopathy Insulin 

 F Any Any Nephropathy Insulin 

 R Any Any Proliferative Retinopathy Insulin 

 H Any Any Heart Insulin 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 เก็บข้อมูลจากทะเบียนการฝากครรภ์และ

ทะเบยีนการคลอดในชว่งปงีบประมาณ 2549-2553 

 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ 
 สถิติที่ ใช ้ คือ ร้อยละ และ Multiple 

Logistic Regression โดยคำนวณความชุกของโรค

เบาหวานในสตรีตั้งครรภ์จากจำนวนผู้ป่วยเบาหวาน

ทั้งหมดทั้ง class A1, A2 และ B ต่อผู้มาคลอด

ทั้งหมดในช่วงเวลาที่ศึกษา และวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานในสตรี

ตั้งครรภ์กับการเกิดโรค แบบแยกรายปัจจัย 

(Univariate) และปัจจัยเมื่อควบคุมตัวแปรอื่นๆ 

(Multivariate) วเิคราะหค์า่ Odd Ratio และคา่ P- 

Value ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95  

 

ผลการดำเนนิงาน 
 จากสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์และคลอด

ทัง้หมดจำนวน 5,063 คน พบสตรตีัง้ครรภท์ีม่ปีจัจยั

เสีย่งจำนวน 938 คน (รอ้ยละ 18.5) โดยปจัจยัเสีย่ง

ที่พบมากที่สุดคือ มีประวัติเบาหวานในครอบครัว 

(รอ้ยละ 45.84) รองลงมาคอื อาย ุ≥ 35 ป ี(รอ้ยละ 

33.15) ดงัแสดงตามตารางที ่2 
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ตารางที่ 2 ปัจจัยเสี่ยงในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์และคลอดที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ (N = 938) 

ตารางที ่3 จำนวนสตรทีีเ่ปน็เบาหวานระหวา่งตัง้ครรภแ์ยกตาม class of Gestational Diabetes Mellitus  

 ปัจจัยเสี่ยง จำนวน (คน) ร้อยละ 

มีประวัติเบาหวานในครอบครัว* 430 45.84 

อายุ ≥ 35 ปี* 311 33.15 

น้ำหนักเพิ่ม ≥ 4 kgs.ใน 1 เดือน* 155 16.52 

BMI ก่อนตั้งครรภ์ ≥ 25 * 64 6.82 

ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ ≥ 1+* 40 4.00 

เคยคลอดบุตรน้ำหนัก ≥ 4,000 กรัม 10 1.06 

 GDM class จำนวน (คน) ร้อยละ 

 A1 56 70.0 

 A2 18 22.5 

 B 6 7.5 

 รวม 80 100.0 

 มีหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัด

กรองเบาหวานโดยวธิ ีGLT ทัง้หมด 938 คน ผลคดั

กรองผิดปกต ิ 193 คน (ร้อยละ 20.6) ส่งตรวจ

ยนืยนัการวนิจิฉยัโดยวธิ ีOGTT พบเปน็เบาหวานใน

สตรตีัง้ครรภ ์(GDM Class A1, A2) 74 คน เมือ่คดิ

 เมื่อวิ เคราะห์ปัจจัยจำนวน 6 ปัจจัยที่

สัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ 

ด้วยสถิติ Multiple Logistic regression โดย

วิเคราะห์แยกรายปัจจัย (Univariate)ที่สัมผัสและ

ไม่สัมผัสปัจจัยนั้นๆ ต่อการเกิดโรค พบว่า ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวานในสตรีตั้ง

ครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) 

ได้แก่ อายุมารดา ≥ 35 ปี, ดัชนีมวลกาย ≥ 25 

กิโลกรัมต่อตารางเมตร, การตรวจพบน้ำตาลใน

* สตรีตั้งครรภ์หนึ่งคนอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงที่พบร่วมกันหลายข้อ 

รวมกบั class B (เปน็เบาหวานมากอ่นการตัง้ครรภ)์ 

จำนวน 6 คน รวมเป็นเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์

ทัง้หมด 80 คน จากจำนวนผูม้าฝากครรภแ์ละคลอด

ทัง้หมด 5,063 คน ดงัแสดงตามตารางที ่3 

ปัสสาวะ ≥ 1+ ดังแสดงตามตารางที่ 4 และเมื่อ

วิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยพร้อมกันเพื่อควบคุมซึ่ง

และกัน (Multivariate) พบว่า ปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) ได้แก่ 

อายุมารดา ≥ 35 ปี, ดัชนีมวลกาย ≥ 25 กิโลกรัม

ต่อตารางเมตร, การตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ   

≥ 1+ และมีประวัติเบาหวานในครอบครัว ดังแสดง

ตามตารางที่ 5 
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์โดยแยกรายปัจจัย (N= 938)  

ปัจจัยเสี่ยง จำนวน (คน) OR (95% CI) P-value 

อายุมารดา (ปี)  

  < 35  628 1  

 ≥ 35 310 1.83 (1.12 – 3.01) 0.016 *  

BMI (กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 

 < 25 874 1 

 ≥ 25 64 2.92 (1.44 – 5.89) 0.003 * 

ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ  

 < 1+ 898 1  

 ≥ 1+ 40 4.47 (2.21 – 10.16) < 0.001 * 

มีประวัติเบาหวานในครอบครัว  

 ไม่ใช่ 507 1 

 ใช่ 431 0.79 (0.48 – 1.30) 0.353 

เคยคลอดบุตรมีน้ำหนัก ≥ 4000 กรัม 

 ไม่ใช่ 928 1  

 ใช่ 10 1.41 (0.18 - 11.26) 0.749 

มีน้ำหนักเพิ่ม ≥ 4 กิโลกรัมใน 1 เดือน  

 ไม่ใช่ 784 1 

 ใช่ 154 0.22 (0.07 - 0.70) 0.01 * 

* p-value < 0.05 is statistically significant 
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ตารางที ่5 วเิคราะหป์จัจยัทีส่มัพนัธก์บัการเกดิโรคเบาหวานในหญงิตัง้ครรภท์ัง้ 6 ปจัจยัรว่มกนั (N = 938) 

ปัจจัยเสี่ยง จำนวน (คน) Crude OR (95% CI) Adjusted OR (95% CI) P-value 

อายุมารดา (ปี)  

  < 35 628 1 1 

 ≥ 35 310 1.83 (1.12-3.01) 4.39 (2.08 - 9.28) < 0.001*  

BMI (กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 

 < 25 874 1 1 

 ≥ 25 64 2.92 (1.44-5.89) 7.10 (2.89 - 17.43) < 0.001* 

ตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะ  

 < 1+ 898 1 1 

 ≥ 1+ 40 4.74 (2.21-10.16) 11.60 (4.45 - 30.23) < 0.001* 

มีประวัติเบาหวานในครอบครัว  

 ไม่ใช่ 507 1 1 

 ใช่ 431 0.79 (0.48-1.30) 2.31 (1.15 - 4.60) 0.018* 

เคยคลอดบุตรมีน้ำหนัก ≥ 4000 กรัม 

 ไม่ใช่ 928 1 1 

 ใช่ 10 1.41 (0.18-11.26) 5.28 (0.58 - 47.95) 0.139 

มีน้ำหนักเพิ่ม ≥ 4 กิโลกรัมใน 1 เดือน  

 ไม่ใช่ 784 1 1 

 ใช่ 154 0.22 (0.07-0.70) 0.64 (0.18 - 2.27) 0.486 

* p-value < 0.05 is statistically significant 
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อภิปรายผล 
 ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เพียง

พอในการสนับสนุนหรือคัดค้านการตรวจคัดกรอง

เบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ทุกราย การทบทวนแนว

ปฏิบัติโดย United State Preventive Services 

Task Force และ Canadian Society of 

Obstetricians and Gynecologist มีความเห็นไป

ในทางเดียวกันว่าการคัดกรองทุกรายหรือคัดกรอง

เฉพาะกลุ่มให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และเจ้า

หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเป็นข้อตกลงร่วมกันหรือ

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และถือว่าเป็นที่ยอมรับได้ 

จนกว่าจะมีผลการศึกษาแบบ prospective 

randomized control trial ที่ขนาดใหญ่พอที่จะ

แสดงประโยชน์ทางคลินิกของการตรวจคัดกรอง

และการรักษา GDM(13) 

 จากผลการศึกษาในปีงบประมาณ 2549-

2553 พบความชุกของโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์

ร้อยละ 1.6 ของสตรีตั้งครรภ์ทั้งหมด หรือร้อยละ 

8.5 ของสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยง สอดคล้องกับการศึกษา

ของโรงพยาบาลราชวิถี ที่พบความชุกร้อยละ 1.8 

ของการคลอดทั้งหมด(5) โรงพยาบาลชลบุรี ที่พบ

ความชุกร้อยละ 7.4 ในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง(9) โรง

พยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่พบความชุกร้อยละ 

7.05 ในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง(11) แต่พบความชุกต่ำ

กว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา มอลตา จีน 

อิหร่าน(3,5) ต่ำกว่าโรงพยาบาลศิริราชที่พบความชุก

ร้อยละ 2.55 ของสตรีตั้งครรภ์ทั้งหมด(7) ต่ำกว่าโรง

พยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบความชุกร้อยละ 

20.17 ของสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง(10) และพบ

ความชุกสูงกว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่ตรวจ

ตามเกณฑ์เสี่ยง 7 ข้อ พบความชุก ร้อยละ 5.7 ของ

สตรีที่มีปัจจัยเสี่ยง(12) สาเหตุของความแตกต่างเป็น

ผลจากการใช้ข้อปัจจัยเสี่ยงในการคัดกรอง, เกณฑ์

วินิจฉัยที่แตกต่างกัน รวมถึงพื้นฐานประชากรของ

แต่ละพื้นที่(15) เมื่อทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องพบ

จำนวนปัจจัยเสี่ยงที่นำมาศึกษามีตั้งแต่ 6-13 ปัจจัย 

โดยบางปัจจัยไม่อาจนำมาใช้ได้ในสถานบริการที่มี

ทรัพยากร/บุคลากรจำกัด เช่น การตรวจคลื่น

ความถี่สูงมากกว่าหนึ่งครั้งระหว่างการตั้งครรภ์เพื่อ

ดูภาวะน้ำคร่ำมาก การมาฝากครรภ์ล่าช้าหรือการ

ฝากครรภ์ที่สถานบริการหลายแห่ง ทำให้ข้อมูลพื้น

ฐานและการซักประวัติคัดกรองความเสี่ยงตามการ

วิจัยนี้อาจไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ภาระงานของเจ้า

หน้าที่ยังอาจมีผลต่อความครบถ้วนของการซัก

ประวัติคัดกรองความเสี่ยงด้วย ข้อจำกัดข้างต้นจึงมี

ผลต่อจำนวนประชากรที่ศึกษาและผลการศึกษา 

 การศึกษานี้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ

เกิดโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติได้แก่ อายุมารดา ≥ 35 ปี, ดัชนีมวลกาย 

(Body Mass Index: BMI) ≥ 25, ระดับน้ำตาลใน

ปัสสาวะ ≥ 1+ และมีประวัติเบาหวานในครอบครัว 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Xiong และคณะ ที่พบ

ว่าปัจจัยเสี่ยงสามอันดับแรกที่สัมพันธ์กับ GDM 

ได้แก่ มารดาอ้วน(น้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม), 

มารดามีอายุ ≥ 35 ปี และมีประวัติทารกตาย ซึ่งมี

ค่า Odd Ratio (OR) เท่ากับ 2.40 2.34 และ1.19 

ตามลำดับ(8) และสอดคล้องกับการศึกษาของ

ประเสริฐและคณะ(6,7) ที่พบว่าปัจจัยที่เพิ่มความ

เสี่ยงอย่างมากต่อการเป็นโรคเบาหวานขณะ  

ตั้งครรภ์ ได้แก่ การมีญาติพี่น้องเป็นโรคเบาหวาน, 

อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป, ภาวะอ้วน BMI ≥ 27 

กิโลกรัมต่อตารางเมตร, เคยคลอดทารกเสียชีวิต, 

เคยคลอดบุตรที่มีน้ำหนักแรกเกิด 4 กิโลกรัมขึ้นไป

หรือบุตรพิการ และเคยเป็นโรคเบาหวานขณะ  

ตัง้ครรภม์ากอ่น ปจัจยัเสีย่งสงูตอ้งคดักรองเบาหวาน

ทันทีหรือตั้งแต่มาฝากครรภ์ครั้งแรก คือ การมีบิดา

หรือมารดาเป็นโรคเบาหวาน, เป็นเบาหวานขณะ  
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ตั้งครรภ์ในครรภ์ก่อน, มีภาวะอ้วนตั้งแต่ก่อนตั้ง

ครรภ์ (Body Mass Index: BMI ≥ 25) และการ

ตรวจพบ Urine Sugar ≥ 1+ (1,2) ซึ่งในการศึกษานี้

สอดคล้อง 3 ใน 4 ข้อ โดยปัจจัยที่ไม่ได้รวมไว้ใน

การศึกษานี้คือ การเป็นเบาหวานในครรภ์ก่อน   

ผลการวิจัยนี้พบปัจจัยเสี่ยงสูงเพิ่มเติมคือ อายุ

มารดา ≥ 35 ปี ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาความ

เหมาะสมและบริบทในการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงนี้ใน

หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ครั้งแรกแทนการตรวจเมื่ออายุ

ครรภ์ 24-28 สัปดาห์ดังแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน  

 

สรุปผลการวิจัย 
 การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในสตรีตั้ง

ครรภ์ ปีงบประมาณ 2549–2553 มีวัตถุประสงค์

เพื่อทราบความชุกของโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์

ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ และศึกษาความสัมพันธ์

ของปัจจัยที่มีผลต่อโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ 

เก็บข้อมูลจากทะเบียนบันทึกผู้มาฝากครรภ์และ

ทะเบียนผู้มาคลอดในช่วงปีงบประมาณ 2549-

2553 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ

และ Multiple Logistic Regression พบว่า มีผู้มา

ฝากครรภ์คลอดทั้งหมด 5063 คน พบสตรีที่มี

ปัจจัยเสี่ยง 938 คน จากปัจจัยเสี่ยง 6 ปัจจัย ตรวจ

พบว่าเป็นโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ 74 คน 

เป็นเบาหวานมาก่อนการตั้งครรภ์ 6 คน รวม

ทั้งหมด 80 คน มีความชุกของโรคเบาหวานในสตรี

ตั้งครรภ์ (Prevalence ) ร้อยละ 1.6 ของผู้มา

คลอดทั้งหมด หรือร้อยละ 8.5 ของผู้มีปัจจัยเสี่ยง  

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเบา

หวานในสตรีตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ได้แก่ อายุมารดา ≥ 35 ปี, ดัชนีมวลกาย (Body 

Mass Index: BMI) ≥ 25, ระดับน้ำตาลในปัสสาวะ 

≥ 1+ และมีประวัติเบาหวานในครอบครัว  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เพิ่มปัจจัย อายุมารดา ≥ 35 ปี ในการ

ตรวจคัดกรองตั้งแต่การฝากครรภ์ครั้งแรก ซึ่งเดิม

แนะนำให้ตรวจคัดกรองเมื่ออายุครรภ์ 24-28 

สัปดาห์  

 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะใน

กลุ่มที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

ในตรวจการคัดกรองโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ 

และเพื่อประกอบการพิจารณาว่าควรต้องตรวจใน

ทุกรายหรือไม่ 
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การศึกษาการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากร

ในโรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

วิระตติยานุพันธ์วงศ์, พ.บ. ว.ว. สูตินารีเวช

โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นีเ้ปน็การศกึษาเชงิพรรณนาแบบภาคตดัขวาง (Cross-Sectional Descriptive Study) มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการติดเชื้อวัณโรคและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรใน

โรงพยาบาลภูเขียว กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภูเขียว จำนวน 220 คน เก็บรวบรวม

ขอ้มลู ระหวา่งวนัท ี1 มกราคม ถงึ 31 พฤษภาคม 2553 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ชดุทดสอบปฏกิริยิาทเูบอร์

คลุนิ โดยการอา่นผลการทดสอบเมือ่ครบ 72 ชัว่โมง และแบบสอบถาม วเิคราะหผ์ลดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร์

สำเรจ็รปู ใชส้ถติริอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน สถติ ิt-test, Chi-square, Odds Ratio และ 95% CI 

 ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลภูเขียว ที่มีผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเป็นบวกหรือมีการ

ติดเชื้อวัณโรค จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 32.22 ผู้ที่อายุ 48 

ถึง59 ปี ติดเชื้อ วัณโรค มากที่สุด ร้อยละ 43.24 กลุ่มการพยาบาลติดเชื้อวัณโรค ร้อยละ 39.60 บุคลากรที่

มีคนในครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค มีผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเป็นบวก ร้อยละ 67.86 บุคลากรที่มีประวัติ

ไม่เคยได้รับวัคซีนบีซีจี มีผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเป็นบวก ร้อยละ 58.62 บุคลากรมีระยะเวลาทำงานใน

ช่วง 25 ถึง 37 ปี มีผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเป็นบวก ร้อยละ 43.75 บุคลากรที่ทำงานในห้องทำงานแบบ

ปิด มีผลการทดสอบทูเบอร์คุลิน เป็นบวก ร้อยละ 35.83 บุคลากรที่เคยดูแลผู้ป่วยวัณโรค มีผลการทดสอบ

ทูเบอร์คุลินเป็นบวก ร้อยละ 33.33 และบุคลากรที่มีการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกบางครั้งเมื่อดูแลผู้ป่วย มีผล

การทดสอบทูเบอร์คุลินเป็นบวก ร้อยละ 32.48 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อวัณโรคของ

บุคลากรโรงพยาบาลภูเขียว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การรับวัคซีนบีซีจี โดยพบว่า

บุคลากรที่ไม่ได้รับวัคซีนบีซีจี มีการติดเชื้อวัณโรค 16.28 เท่าของบุคลากรที่ได้รับวัคซีนบีซีจี, การมี

ประวัติการป่วยเป็นวัณโรคของคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อวัณโรค โดยพบว่า บุคลากรที่มีผู้

ป่วยเป็นวัณโรคในครอบครัวมีการติดเชื้อวัณโรค 7.83 เท่าของบุคลากรที่ไม่มีผู้ป่วยเป็นวัณโรคในครอบครัว, 

และการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อดูแลผู้ป่วย ซึ่งพบว่าบุคลากรที่ไม่ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อดูแลผู้ป่วย มีการ

ติดเชื้อวัณโรค 2.17 เท่าของบุคลากรที่ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกบางครั้งเมื่อดูแลผู้ป่วย ส่วนปัจจัยการดูแลผู้ป่วย

วัณโรค ลักษณะของห้องทำงาน และระยะเวลาในการทำงานในโรงพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ

วัณโรค เนื่องจากหน่วยงานให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายให้มีระบบการคัดแยกผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรค

และมีระบบการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล จัดระบบการให้บริการผู้ป่วยวัณโรค

ในคลินิกวัณโรคของโรงพยาบาลแบบ One Stop Service  

คำสำคัญ: การติดเชื้อวัณโรค ปัจจัยเสี่ยง บุคลากรโรงพยาบาล 
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Tuberculosis Infection among Personnel 

at Phukieo Hospital

ViraTatiyanupanwong,MD

Phukieo Hospital, Chaiyaphum Province

Abstract 
 This cross-sectional descriptive study aimed to investigate tuberculosis infection 

and its associated risk factors among personnel at Phukieo Hospital, Chaiyaphum Province. 

Samples were 220 individuals who were working at the hospital between January 1, 2010 

and May 31, 2010. The Purified Protein Derivative (PPD) was applied with Mantoux method 

for all samples. Other data were derived from a questionnaire. We found that 68 

individuals (30.90%) had a positive PPD test or a confirmed tuberculosis infection. Most 

infections occurred in females (32.22%), aged 48-59 years (43.24%), and in nursing division 

(39.60%). Most positive PPD tests were among non-vaccinated personnel (58.62%) and 

personnel with tuberculosis infection in family members (67.86%). Less than a half of 

personnel who had been working at the hospital for 25 to 37 years, working in a closed 

space, and working with tuberculosis patients had a positive PPD test: 43.75%, 35.83%, and 

33.33% respectively. About one-third of personnel who occasionally wore a face mask had 

a positive PPD test. Significant risk factors for tuberculosis infection included BCG 

vaccination, family history of tuberculosis infection, and face mask use. Non-statistically 

significant factors were patient contact, type of working space, and work period. This may 

be due to the hospital regulations in disease screening and case isolation. The hospital 

also provided a TB one-stop-service which effectively limited the disease spreading in the 

setting. 

 

Keywords: Tuberculosis infection, Risk factors, Hospital personnel 
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บทนำ 
 วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่กำลังเป็นปัญหาที่

สำคัญด้านสาธารณสุข เป็นสาเหตุของการป่วยและ

การเสียชีวิตในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ปัจจัย

สำคัญที่ทำให้วัณโรคกลับมาระบาดมากเนื่องจาก

การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อเอชไอวี และ

การระบาดของเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ทำให้

เป็นปัญหาท้าทาย ที่สำคัญต่อวงการสาธารณสุข 

และประเทศต่าง ๆ(1) การรักษาวัณโรคเน้นที่การ

รักษาด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยง (DOTS)   

ผู้ป่วยวัณโรคต้องกินยาติดต่อกันทุกวันจนครบระยะ

เวลา 6 ถึง 9 เดือน ถ้าผู้ป่วยขาดยา หรือรักษาไม่

หายขาด เชื้อวัณโรคจะสามารถแพร่กระจายไปสู่

บุคคลอื่นได้ ผู้ที่รักษาไม่หายขาด 1 คน สามารถ

แพร่เชื้อวัณโรคไปสู่บุคคลอื่นๆ ได้ 10 ถึง 15 คน(2) 

โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่มีโอกาสแพร่เชื้อโรคได้

มากปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆ มีงานด้านการบริการ

เพิ่มมากขึ้น เข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น 

ทำให้สถานที่ให้บริการมีความแออัด อากาศถ่ายเท

ไมส่ะดวก สง่ผลใหบ้คุลากรทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาล

และผู้ป่วยทั่วไปมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจาก  

ผู้ป่วย วัณโรคในโรงพยาบาลมากขึ้น(3) ในประเทศ

ญี่ปุ่นระหว่าง พ.ศ.2530 ถึง 2540 พบอัตราป่วย

วัณโรคในพยาบาลหญิงสูงกว่าในประชากรหญิงถึง 

2.3 เท่า(15) บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยวัณโรคมีความเสี่ยง

ต่อการติดเชื้อวัณโรคมากกว่าประชากรทั่วไป ถ้า

หน่วยงานมีมาตรการการควบคุมการติดเชื้อที่ไม่มี

ประสิทธิภาพจะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อใน

สถานบริการสาธารณสุข(1) สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด

การระบาดของวัณโรค คือ การวินิจฉัยล่าช้า ทำให้

บุคลากรสัมผัสผู้ป่วยที่มีเชื้อวัณโรคในเสมหะ หรือ  

ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก โดยมิได้มีการใช้อุปกรณ์

ป้องกัน(4) ในประเทศไทยได้มีการศึกษาการติดเชื้อ

และป่วยเป็นวัณโรคของบุคลากรทางการแพทย์   

ทีใ่หผ้ลแตกตา่งกนั โดยศกึษาทีโ่รงพยาบาลนครพงิค์ 

จงัหวดัเชยีงใหม ่ โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห์

และโรงพยาบาลโรคทรวงอก นนทบุรี พบอัตราการ

ติดเชื้อวัณโรค (TST>10 mm) ร้อยละ 68.0, 68.0 

และ 98.3 ตามลำดับ(7) และความชุกของการติดเชื้อ

วัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาล แม่สอด จังหวัด

ตาก พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลติดเชื้อวัณโรค 

ร้อยละ 75.60 พบผู้ป่วยวัณโรคปอด 1 ราย(3)   

เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ

ปัญญา มีผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเป็นบวก   

คิดเป็นร้อยละ 63.0 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไป 

เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กฯ เป็นกลุ่มผู้ที่ต้อง

ทำงานดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญาอย่างใกล้

ชิด จึงมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกาย ส่งผล

ให้ผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเป็นบวกมากกว่า

ประชาชนทั่วไป(8) จากสถานการณ์และปัญหาการ

ติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคในบุคลากรทางการ

แพทย์มากขึ้น การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค

แก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้การวินิจฉัยผู้ป่วยและ

ให้การรักษาผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มมีอาการจะเป็นการ

ยับยั้งการแพร่เชื้อโรคตั้งแต่ต้น การเฝ้าระวังการ

ระบาดของวัณโรคในโรงพยาบาลโดยการทดสอบ  

ทูเบอร์คุลินในบุคลากร บ่งชี้ถึงการมีมาตรการ

ควบคุมวัณโรคที่ดีและมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควร

มีนโยบายและการเฝ้าระวังการระบาดของวัณโรค

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัยจากภัย

คุกคามทางสุขภาพจากการทำงาน(9)  

 จากสถานการณ์การป่วยเป็นวัณโรคของ

ประชาชนในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี  

ผู้ป่วยวัณโรคเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูเขียว 

ตั้งแต่ปี 2550, 2551, 2552 พบผู้ป่วย จำนวน 

117, 125 และ 128 ราย ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้ม

สงูขึน้(6) สง่ผลใหบ้คุลากรทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาล



25

มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อวัณโรค จากการปฏิบัติงาน 

จากข้อมูลดังกล่าวประกอบกับความแตกต่างของ

ผลการศึกษาหลายแห่ง ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจ   

ที่จะศึกษาการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรใน  

โรงพยาบาลภูเขียว เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการ

ติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อนำไป

สู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันการ

แพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาลักษณะการติดเชื้อวัณโรคของ

บุคลากรในโรงพยาบาลภูเขียว 

  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ

ติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาลภูเขียว  

 

นิยามศัพท์ 
  1. การทดสอบปฏิกิริยาทู เบอร์คุลิน (10) 

หมายถึงการทดสอบการติดเชื้อวัณโรคด้วยน้ำยาทู

เบอร์คุลินชนิด Purified Protein Derivative 

(PPD) ใช้น้ำยา 0.1 มิลลิลิตร ฉีดในหนัง (Mantoux 

Method) ปฏิกิริยา ทูเบอร์คุลิน จะเริ่มเกิดตั้งแต่ 

5-6 ชั่วโมงหลังฉีด และเกิดขึ้นสูงสุดที่เวลา 48-72 

ชั่วโมง 

  2. ผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเป็นบวก(10) 

หมายถึง ผลการทดสอบแล้วขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางรอยนูนที่ตำแหน่งทดสอบมากกว่าหรือ

เท่ากับ 10 มิลลิเมตร 

  3. ผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเป็นลบ(10) 

หมายถึง ผลการทดสอบแล้วขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางรอยนูนที่ตำแหน่งทดสอบน้อยกว่า 10 

มิลลิเมตร 

  4. การการติดเชื้อวัณโรค หมายถึง ผลการ 

ทดสอบทูเบอร์คุลินทางผิวหนังเป็นบวก  

  5. การวินิจฉัยว่าป่วยเป็นวัณโรค(1) หมายถึง 

ผลการตรวจทูเบอร์คุลินติดเชื้อวัณโรค และผล

เสมหะพบเชื้อวัณโรค หรือ ผลการถ่ายภาพรังสี

ทรวงออกเข้าเกณฑ์ ตามคู่มือแนวทางการดำเนิน

งานวัณโรคแห่งชาติ (National Tuberculosis 

Program: NTP) 

  6. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง

ประจำ และลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลภูเขียว ปีงบประมาณ 2553 

 

วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา

แบบภาคตัดขวาง (Cross- sectional Descriptive 

Study)  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลภูเขียว ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 414 

คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติ

งานในโรงพยาบาลภูเขียว ปีงบประมาณ 2553 

จำนวน 220 คน คำนวณตัวอย่างจากสูตรของอรุณ 

จิรวัฒน์กุล(11) และเลือกมาโดยการสุ่มแบบง่าย 

(Simple Random Sampling)  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 1. ชุดทดสอบทูเบอร์คุลินทางผิวหนัง ซึ่ง

เป็นน้ำยาทูเบอร์คุลิน ชนิด Purified Protein 

Derivative (PPD) ใช้น้ำยา 0.1 มิลลิลิตร ฉีดใน

หนัง (Mantoux Method) 
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  2. แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหา

วิชาการ กรอบการวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย ลักษณะทั่วไป ประวัติเกี่ยวกับวัณโรค

และครอบครัว ลักษณะและระยะเวลาในการทำงาน 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. การทดสอบการติดเชื้อและป่วยเป็น

วัณโรค โดยทดสอบทูเบอร์คุลินทางผิวหนัง กับกลุ่ม

ตัวอย่าง ตามแนวทางการทดสอบทูเบอร์คุลิน(5,10) 

โดยการฉีดน้ำยาทดสอบเข้าในผิวหนัง จำนวน 0.1 

มิลลิลิตร และอ่านผลเมื่อครบ 72 ชั่วโมง ถ้าขนาด

ปฏิกิริยาการทดสอบมากกว่าหรือท่ากับ 10 

มิลลิเมตร ถือว่าให้ผลบวก กรณีการทดสอบให้ผล

บวก ให้เก็บเสมหะส่งตรวจ 3 วัน และถ่ายภาพรังสี

ทรวงอก เพื่อยืนยันการป่วยเป็นวัณโรค 

  2. นำแบบสอบถามไปสอบถามบุคลากรใน

โรงพยาบาลที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เพื่อ

สอบถามข้อมูลลักษณะทั่วไป ประวัติ เกี่ยวกับ

วัณโรคและครอบครัว ลักษณะและระยะเวลาใน

การทำงาน ซึ่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลระหว่าง 1 

มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2553 

  3. การทดสอบปฏิกิริยาทูเบอร์คุลิน โดย

การอ่านผลการทำสอบเมื่อครบ 72 ชั่วโมง ผลการ

ทดสอบแล้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอยนูนที่

ตำแหน่งทดสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 10 มิลลิเมตร 

แสดงว่าผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเป็นบวกและ

แปลผลว่ามีการติดเชื้อวัณโรค ส่วนบุคลากรที่ผล

การตรวจทูเบอร์คุลินติดเชื้อวัณโรคและผลเสมหะ

พบเชื้อวัณโรค หรือมีผลการถ่ายภาพรังสีทรวงอก

เข้าเกณฑ์ตามคู่มือแนวทางการดำเนินงานวัณโรค

แห่งชาติ ถือว่าป่วยเป็น วัณโรค 

  4. บันทึกผลการทดสอบปฏิกิริยาทูเบอร์คุ

ลินและแบบสอบถามลงในคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์

ผลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ข้อมูลลักษณะทั่วไป ประวัติเกี่ยวกับ

วัณโรค และครอบครัว ลักษณะงาน และระยะใน

การทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

  2. หาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับวัคซีน 

บีซีจี วัณโรคในครอบครัว การดูแลผู้ป่วยวัณโรค 

ลักษณะห้องทำงาน การใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก และ

ระยะเวลาในการทำงานกับการติดเชื้อวัณโรคของ

บุคลากรในโรงพยาบาลภูเขียว โดยใช้ Chi-square, 

Odds Ratio ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติพรรณนาได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์ ใช้ 

Chi-square, Odds Ratio และ 95% CI 

 

ผลการศึกษา 
  ลักษณะการติดเชื้อวัณโรค 

  ในการศึกษาการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากร

โรงพยาบาลภูเขียว จำนวน 220 คน ส่วนใหญ่เพศ

หญิง ร้อยละ 81.82 อายุเฉลี่ย 38 ปี (S.D.=9.07) 

อายุต่ำสุด 23 ปี อายุสูงสุด 59 ปี อยู่ ในกลุ่ม

งานการพยาบาล ร้อยละ 45.91 

  บุคลากรที่มีผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเป็น

บวก จำนวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.90 ส่วน

ใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 32.22 บุคลากรที่อายุ

ระหว่าง 48 ถึง 59 ปี ติดเชื้อวัณโรค มากที่สุด   

(ร้อยละ 43.24) และส่วนใหญ่กลุ่มการพยาบาล   

ติดเชื้อวัณโรค ร้อยละ 39.60 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทูเบอร์คุลิน จำแนกตามลักษณะทั่วไป  

 ข้อมูล จำนวน (%) ทูเบอร์คุลินบวก (%) 

 รวม 220 68 (30.90) 

เพศ   

 ชาย 40 (18.18) 10 (25.00) 

 หญิง 180 (81.82) 58 (32.22) 

อายุ   

 23- 34 ปี 86 (39.09) 24 (27.91) 

 35- 47 ปี 97 (44.09) 28 (28.87) 

 48- 59 ปี 37 (16.82) 16 (43.24) 

 X =38, S.D.=9.07, Min.=23, Max=59 

กลุ่มงาน   

 การพยาบาล 101 (45.91) 40 (39.60) 

 บริหาร 38 (17.27) 11 (28.94) 

 เวชปฏิบัติฯ 30 (13.64) 6 (20.00) 

 เภสัช 23 (10.45) 5 (21.73) 

 ทันตฯ 15 (6.82) 3 (20.00) 

 เทคนิคบริการ 13 (5.91) 3 (23.07) 

 ผลการทดสอบทูเบอร์คุลิน จำแนกตาม

ประวัติ เกี่ยวกับวัณโรคและครอบครัว พบว่า 

บุคลากรที่มีประวัติไม่เคยได้รับวัคซีนบีซีจี ร้อย

ละ39.55 มีผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเป็นบวก 

ร้อยละ 58.62 บุคลากรที่มีคนในครอบครัวป่วยเป็น

วัณโรค ร้อยละ 25.45 มีผลการทดสอบทูเบอร์คุลิน

เป็นบวก ร้อยละ 67.86 บุคลากรที่เคยดูแลผู้ป่วย

วัณโรค ร้อยละ 54.55 มีผลการทดสอบทูเบอร์คุลิน

เป็นบวก ร้อยละ 33.33 ดังตารางที่ 2 



28

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทูเบอร์คุลิน จำแนกตามประวัติเกี่ยวกับวัณโรคและครอบครัว 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทูเบอร์คุลิน จำแนกตามลักษณะและระยะเวลาในการทำงาน 

 ข้อมูล จำนวน (%) ทูเบอร์คุลินบวก (%) 

การรับวัคซีนบีซีจี   

 เคย 133 (60.45) 17 (12.78) 

 ไม่เคย 87 (39.55) 51 (58.62) 

วัณโรคในครอบครัว   

 มี 56 (25.45) 38 (67.86) 

 ไม่มี 164 (75.55) 30 (18.29) 

การดูแลผู้ป่วยวัณโรค    

 เคย 120 (54.55) 40 (33.33) 

 ไม่เคย 100 (45.45) 28 (28.00) 

 ข้อมูล จำนวน (%) ทูเบอร์คุลินบวก (%) 

ลักษณะห้องทำงาน   

 ปิด 120 (54.55) 43 (35.83) 

 เปิด 100 (45.45) 25 (25.00) 

ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก   

 ใช้ทุกครั้ง 13 (5.91) 1 (7.69) 

 ใช้บางครั้ง 197 (89.54) 64 (32.48) 

 ไม่ใช้ 10 (4.55) 3 (30.00) 

ระยะเวลาทำงาน   

 1 - 12 ปี 90 (41.60) 24 (26.67) 

 13 - 24 ปี 98 (44.50) 30 (30.61) 

 25 - 37 ปี 32 (13.90) 14 (43.75) 

  X =15.10, S.D.= 8.71, Min. = 1, Max = 37 

 ผลการทดสอบทู เบอร์คุลินจำแนกตาม

ลักษณะและระยะเวลาในการทำงาน พบว่า 

บุคลากรมีลักษณะห้องทำงานแบบปิด ร้อยละ 

54.55 มีผลการทดสอบ ทูเบอร์คุลินเป็นบวก   

ร้อยละ 35.83 บุคลากรที่มีการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก

บางครั้งเมื่อดูแลผู้ป่วย ร้อยละ 89.54 มีผลการ

ทดสอบทูเบอร์คุลินเป็นบวก ร้อยละ 32.48 และ

บุคลากรมีระยะเวลาทำงานในช่วง 25 ถึง 37 ปี 

ร้อยละ 13.91 มีผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเป็น

บวก ร้อยละ 43.75 ดังตารางที่ 3 
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 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การติดเชื้อวัณโรค 

 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติด

เชื้อวัณโรคของบุคลากรโรงพยาบาลภูเขียว พบว่า 

การรับวัคซีนบีซีจีมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ

วัณโรคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

(p<0.001) โดยบุคลากรที่ไม่ได้รับวัคซีนบีซีจีมีการ

ติดเชื้อวัณโรค 16.28 เท่าของบุคลากรที่ได้รับวัคซีน

บีซีจี การมีประวัติการป่วยเป็นวัณโรคของคนใน

ครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อวัณโรค

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<0.001) 

โดยที่บุคลากรที่มีผู้ป่วยวัณโรคในครอบครัวมีการ

ติดเชื้อวัณโรค 7.83 เท่าของบุคลากรที่ไม่มีผู้ป่วย

เป็นวัณโรคในครอบครัว และการใช้ผ้าปิดปากปิด

จมูกเมื่อดูแลผู้ป่วย มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ 

วัณโรคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

(p<0.001) โดยบุคลากรที่ไม่ใช้ผ้า ปิดปากปิดจมูก

เมื่อดูแลผู้ป่วยมีการติดเชื้อวัณโรค 2.17 เท่าของ

บุคลากรที่ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกบางครั้งเมื่อดูแล  

ผู้ป่วย ส่วนการดูแลผู้ป่วย วัณโรค ในลักษณะห้อง

ทำงาน และระยะเวลาในการทำงานในโรงพยาบาล

ของบุคลากรโรงพยาบาลภูเขียว ไม่มีความสัมพันธ์

กับการติดเชื้อวัณโรค ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรโรงพยาบาลภูเขียว  

 ปัจจัย  ผลทูเบอร์คุลิน (%) OR 95% CI p-value 

  บวก ลบ    

การรับวัคซีนบีซีจี     

 เคย 17 (12.78) 133 (60.45) 1.00   

 ไม่เคย 51 (58.62)  87 (39.55) 16.28 0.34-4.56 <0.001 

วัณโรคในครอบครัว     

 มี 38 (67.86)  56 (25.45) 7.83 0.28-0.51 <0.001 

 ไม่มี 30 (18.29) 164 (75.55) 1.00   

การดูแลผู้ป่วยวัณโรค      

 เคย 40 (33.33) 120 (54.55) 1.22 0.17-8.46 0.519 

 ไม่เคย 28 (28.00) 100 (45.45) 1.00   

ลักษณะห้องทำงาน     

 ปิด 43 (35.83) 120 (54.55) 1.78 0.13-5.65 0.155 

 เปิด 25 (25.00) 100 (45.45) 1.00   

ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูก     

 ใช้ทุกครั้ง 1 (7.69)  13 (5.91) 1.00   

 ใช้บางครั้ง 64 (32.48) 197 (89.54) 2.17 0.16-1.29 0.026 

 ไม่ใช้  3 (30.00)  10 (4.55) 1.19 0.12-1.10  

ระยะเวลาทำงาน     

 1 - 12 ปี 24 (26.67) 90 (41.60) 1.00   

  13 - 24 ปี 30 (30.61) 98 (44.50) 0.79 0.41-2.15  

  25 - 37 ปี 14 (43.75) 32 (13.90) 0.46 0.38-1.62 0.892 
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การอภิปรายผล 
 บุคลากรโรงพยาบาลภูเขียว ที่สมัครใจเข้า

ร่วมในการศึกษาได้รับการทดสอบทูเบอร์คุลิน 

จำนวน 220 คน และอ่านผลเมื่อครบ 72 ชั่วโมง 

พบว่า บุคลากรที่มีผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเป็น

บวกหรือติดเชื้อวัณโรค ร้อยละ 30.91 เพศหญิงมี

การติดเชื้อวัณโรคมากที่สุด (ร้อยละ 32.22) 

บุคลากรที่อายุระหว่าง 48 ถึง 59 ปี มีการติดเชื้อ

วัณโรคมากที่สุด (ร้อยละ 43.24) และกลุ่มงานการ

พยาบาลมีการติดเชื้อวัณโรคมากที่สุด (ร้อยละ 

39.60) สอดคล้องกับการศึกษาของ Bowerman 

RJ(12) กล่าวว่า อัตราผลการทดสอบทูเบอร์คุลินเพิ่ม

ขึ้นตามอายุจนถึง 60 ปี ก็จะเริ่มลดลง วิลาวรรณ 

สมทรง และวรรณพร ถิระวัฒน์(8) พบว่า เพศหญิง

ผลการทดสอบทูเบอร์คุลิน เป็นบวกมากที่สุดร้อย

ละ 85.00 จากการศึกษาของทองปาน เงือกงาม(3) 

พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 

ติดเชื้อวัณโรค ร้อยละ 75.60 การติดเชื้อวัณโรค

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กลุ่มงานการพยาบาลมีติด

เชื้อวัณโรคมากที่สุด และสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Sepkowitz KA.(14) ซึ่งพบว่าพยาบาลเป็นกลุ่ม

ที่ผลการทดสอบทูเบอร์คูลินเป็นบวกสูงสุด (ร้อยละ 

40-50) เมื่อเทียบกับบุคลากรการแพทย์ กลุ่มอื่น ๆ 

ประมาณ 2 เท่า และมากกว่าแพทย์ประมาณ 3 

เท่า เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ให้การดูแลผู้ป่วยโดยตรง 

ทั้งกลุ่มที่ป่วยเป็นวัณโรคแล้ว และกลุ่มที่มีอาการ

เสี่ยงต่อการเป็นวัณโรค ซึ่งยังไม่ได้รับการวินิจฉัยว่า

เป็นวัณโรค ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จึงมี

โอกาสได้รับเชื้อวัณโรคได้มากกว่า 

 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติด

เชื้อวัณโรคของบุคลากรโรงพยาบาลภูเขียว พบว่า 

การรับวัคซีนบีซีจีมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ

วัณโรคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยบุคลากรที่ไม่

ได้รับวัคซีนบีซีจี มีการติดเชื้อวัณโรค 16.28 เท่า

ของบุคลากรที่ได้รับวัคซีนบีซีจี เนื่องจากการได้รับ

วัคซีนบีซีจีสามารถป้องกันการติดเชื้อวัณโรคได้ 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Brewer TF, 

Heymann SJ. (13) พบว่า วัคซีนบีซีจี มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคได้ 

ร้อยละ 54-100 การมีประวัติการป่วยเป็นวัณโรค

ของคนในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ

วัณโรคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยที่บุคลากรที่มี

คนป่วยเป็นวัณโรคของคนในครอบครัวมีการติดเชื้อ

วัณโรค 7.83 เท่าของบุคลากรที่ไม่มีคนป่วยเป็น

วัณโรคของคนในครอบครัว สอดคล้องกับการ 

ศึกษาของวิลาวรรณ สมทรงและวรรณพร 

ถิระวัฒน์(8) พบว่า เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็ก

พิการทางสมองและปัญญาที่มีประวัติสมาชิกใน

ครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค มีผลการทดสอบทูเบอร์คุ

ลินเป็นบวก ร้อยละ 88.20 และ Bowerman 

RJ.(12) กล่าวว่า ประวัติการอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย

วัณโรคมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับผลการทดสอบทู

เบอร์คุลิน และการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อดูแลผู้

ป่วย มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อวัณโรคอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติ โดยบุคลากรที่มีการใช้ผ้าปิดปากปิด

จมูกเมื่อดูแลผู้ป่วยวัณโรคบางครั้งมีการติดเชื้อ 

วัณโรค 2.17 เท่าของบุคลากรที่มีการใช้ผ้าปิดปาก

ปิดจมูกทุกครั้งสอดคล้องกับการศึกษาของลดารัตน์ 

ผาตินาวิน(8) พบว่า บุคลากรที่ป่วยเป็นวัณโรคส่วน

มากไม่มีการใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกในขณะดูแลผู้ป่วย

วัณโรค  

 ส่วนการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ลักษณะของห้อง

ทำงาน และระยะเวลาในการทำงานในโรงพยาบาล

ของบุคลากรโรงพยาบาลภูเขียวไม่มีความสัมพันธ์

กับการติดเชื้อวัณโรค เนื่องจากหน่วยงานให้ความ



31

สำคัญและกำหนดนโยบายให้มีระบบการคัดแยกผู้

ป่วยที่สงสัย วัณโรคและมีระบบการเฝ้าระวังการ

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลที่

เคร่งครัด เช่น การกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกัน

การแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล มีการอบรมให้

ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล จัด

ระบบการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยวัณโรคที่แยกออก

จากผู้ป่วยอื่น ๆ จัดระบบการให้บริการผู้ป่วย

วัณโรคในคลินิกวัณโรคของโรงพยาบาล แบบ One 

Stop Service เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
  1. บุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล ควรให้

ความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และควรตรวจ

การติดเชื้อวัณโรคทุกปี และหมั่นสังเกตอาการที่บ่ง

ชี้ว่าป่วยเป็นวัณโรค เพื่อรับการรักษาก่อนที่จะแพร่

เชื้อ วัณโรคให้แก่บุคคลใกล้ชิด 

  2. สถานบริการด้านสาธารณสุขควรเน้น

หนักและกำหนดนโยบายสำคัญในการจัดระบบการ

เฝ้าระวังการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน*

นิตยาสุวรรณเพชร**

ศรีเทียนตรีศิริรัตน์***

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research)นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการพฤฒพลัง

ด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งพักอาศัยและมีรายชื่อใน

ทะเบียนราษฎร์ ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 378 คน ทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1–30 

มิถุนายน พ.ศ. 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบ

คัดกรองความปกติของสภาพจิตหรือปัญญาตามแบบทดสอบสภาพจิตจุฬา ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบุคคล และส่วนที่ 3 แบบวัดพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าความเชื่อ

มั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ .93 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ อายรุะหวา่ง 60-69 ป ี การศกึษา

ระดบัประถมศกึษา สถานภาพสมรสคู ่ อาศยัอยูก่บัครอบครวั ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี และมรีายไดพ้อใช ้ สำหรบั

พฤฒพลงัดา้นการมสีว่นรว่มของผูส้งูอายใุนชมุชนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.36, SD = 0.78) ทัง้นี้

มติกิระบวนการ การมสีว่นรว่มทัง้ 2 คอื ดา้นการปฏบิตัขิองผูส้งูอาย ุ และมติดิา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจาก

ครอบครวั ชมุชนและสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลางเชน่กนั (X = 3.26, SD = 0.81 , X = 3.47, SD = 0.75 ตาม

ลำดบั) สำหรบัองคป์ระกอบ 3 ดา้นของทัง้สองมติมิรีะดบักระบวนการปานกลางเหมอืนกนัคอื องคป์ระกอบ

ดา้นการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ในมติดิา้นปฏบิตัขิองผูส้งูอายแุละมติดิา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจาก

ครอบครวั ชมุชนและสงัคม (X = 3.01, SD = 0.93, X = 3.38, SD = 0.73 ตามลำดบั) แตอ่งคป์ระกอบดา้น

การตระหนกัและมสีว่นรว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ในดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ ในมติดิา้นปฏบิตัขิองผูส้งูอายอุยูใ่น

ระดบัปานกลาง (X = 3.11, SD = 0.92) มติดิา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากครอบครวั ชมุชนและสงัคมอยูใ่น

ระดบัมาก (X = 3.58, SD = 0.71) และองคป์ระกอบสดุทา้ยคอืการสนบัสนนุใหม้สีว่นรว่มอยา่งเตม็ทีใ่นชวีติ

ครอบครวัและชมุชนมติดิา้นปฏบิตัขิองผูส้งูอายอุยูใ่นระดบัมาก (X = 3.68, SD = 0.59) แตม่ติดิา้นการไดร้บั

การสนบัสนนุจากครอบครวั ชมุชนและสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.45, SD = 0.81) 

 จากผลการศึกษาผู้วิจัยเสนอแนะว่า ควรหาวิธีการและกำหนดแนวปฏิบัติเป็นนโยบาย เพื่อส่งเสริม

พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ที่เน้นให้ทุกคนทำและทำเพื่อทุกคน มี

กระบวนการจัดการสู่ความสำเร็จ ตลอดจนมีการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 

คำสำคัญ: พฤฒพลัง การมีส่วนร่วม ผู้สูงอายุ 

* วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

** นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

*** รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Participation of Active Ageing 

among Older Adults in Community 

 NittayaSuwannaphet, MNs

SritianTrisirirat,MSc (Physiology)

Abstract 
 Active ageing is the process of optimizing opportunities for health, participation, and 
security in order to enhance quality of life as people age. Active ageing allows people to 
realize their potential for physical, social, and mental well-being throughout the life course. 
As the Thailand’s population proportion changes to a more elderly age society, public health 
personnel should pay more attention to this age group and their active ageing. This 
descriptive research aimed to study the participation process of active ageing among older 
adults in the community. Samples were elderly people aged 60 and over who lived in Muang 
district, Ubon Ratchathani Province. Data were collected from 378 individuals in June 2011, 
using a set of questionnaire. It consisted of three parts: screening of cognitive functions by the 
Chula Mental Test (CMT), personal information and participation of active ageing. Participation 
of active ageing was divided into 3 components: a sustainable education and learning, 
economic improvement, and familial/community commitment. The reliability test using 
Cronbach’s alpha coefficient was 0.93. Data analysis was conducted using descriptive statistics 
such as frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
 The results shown that most subjects were female, between 60-69 years of age, 
married, living with their families, completed elementary-level education, unemployed, and 
with average income. The gross participation of active ageing among older adults in the 
community was moderate (X = 3.36, SD = 0.78). For a sustainable education and learning 
component, the participation level was moderate in both elderly practice and familial/social 
support dimensions (X = 3.01, SD = 0.93, X = 3.38, SD = 0.73 respectively). For economic 
improvement, elderly practice was moderate (X = 3.11, SD = 0.92) and familial/social support 
was high (X = 3.58, SD = 0.71). For familial/community commitment, the practice was high   
(X = 3.68, SD = 0.59), while the support was moderate (X = 3.45, SD = 0.81). 
 The study suggested that we should advocate guidelines and policies to promote 
the participation of active ageing, especially dimensions that still lack participation. An 
evaluation and monitoring program should also be implemented to ensure the better 
quality of life of older adults. 
 
Key word: Active ageing, Participation, Older adults  
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บทนำ  
 ปัจจุบันทั่วโลกกำลังก้าวสู่ภาวะสังคมผู้สูง

อายุ เป็นผลสืบเนื่องจากการลดลงของอัตราการ

เจริญพันธุ์ และการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น(1) เห็นได้จาก

สถิติโลกในปี ค.ศ. 1950 จำนวนประชากรที่มีอายุ 

60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 8 ปี ค.ศ. 2007 เพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ 11 และคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2050 จะมี

จำนวนมากถึงร้อยละ 22 ของประชากรทั้งหมด(2) 

ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2548 โดยมีร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป

จำนวน 10.3 และเพิ่มขึ้นเป็น 10.7 และ 11.8 ในปี 

พ.ศ. 2550 และ พ.ศ.2553 ตามลำดับและคาด

การณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 

20(3) ขณะเดียวกันพบว่า เขตอำเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี มีประชากรผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 

10.11(4) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่าเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสังคมผู้สูงอายุ 

 ภาวะสังคมผู้สูงอายุก่อให้เกิดความยากต่อ

การจัดการได้แก่ การเกิดโรคเรื้อรังที่ไม่ใช่โรคติดต่อ

จำนวนมากขึ้น และส่งผลให้ความต้องการผู้ดูแล

เพิ่มมากขึ้น จากปัญหาทุพพลภาพ รวมทั้งประเด็น

จริยธรรมในการดูแลในระยะยาวจากการรักษาใน

แผนการแพทย์สมัยใหม่(1) พบว่าผู้สูงอายุ 1 ใน 4 

คนเกิดปัญหาทุพพลภาพ โดยเฉพาะในเพศหญิง(5) 

ส่งผลต่ออัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูง

ขึ้น(3) การมีประชากรผู้สูงอายุจำนวนมาก นอกจาก

การเกิดปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุแล้ว ยังส่งผล

กระทบด้านเศรษฐกิจอีกด้วย สำนักคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(6) กล่าวว่า

ภาวะสังคมผู้สูงอายุยังเกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนต่อ

การนำเสนอทัศนคติต่อผู้สูงอายุในเชิงลบ สังคม

ชนบทถูกกลืนจากสังคมเมือง และการขาดแคลนวัย

แรงงาน มีผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศลดลง การ

ออมและการลงทุนลดลง การปรับเปลี่ยนการผลิต

สินค้าและบริการพื้นฐานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

การจัดรูปแบบการลงทุนและบริการทางสังคมให้

สอดคล้องกับวัยสูงอายุ เป็นต้น 

 หากสังคมไทยตระหนักผลกระทบข้างต้น

และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ สังคมไทยจะต้องมี

กลไกสร้างเสริม “พฤฒพลัง” (Active Ageing)(7) 

เพราะเกิดการใช้แนวคิด ในการดูแลจัดการและรอง

รับผลกระทบอันเกิดจากสังคมผู้สูงอายุมีการสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการจัดการต่างๆ ใน

สังคมต้องสอดคล้องกับภาวะสังคมผู้สูงอายุ เช่น 

การปรับกระบวนทัศน์ใหม่โดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม

ในแรงงาน ปรับทัศนคติที่ดีต่อเพศหญิงเชิงบวก(1,8,9)  

 องคก์ารอนามยัโลกไดก้ำหนดแนวคดิพฤฒพลงั

ขึ้นเพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งพฤฒพลัง 

(Active Ageing) เป็นกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อ

เข้าสู่ สุขภาพ (Health) การมีส่วนร่วม 

(Participation) และความมั่นคง (Security) เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อสูงวัย ซึ่งต้องมีการดำเนินการ

สำหรับทุกวัย(1,10) ซึ่งกระบวนการเข้าสู่พลังด้านการ

มีส่วนร่วมประกอบด้วยแนวทาง 3 ด้าน(1) ได้แก่ (1) 

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) การ

ตระหนักและมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจ และ (3) การสนับสนุนให้มี

ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในชีวิตครอบครัวและชุมชน 

ปัจจัยของพฤฒพลังประกอบด้วย ปัจจัยเพศและ

วัฒนธรรม ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ (1) 

สุขภาพและบริการทางสังคม (2) พฤติกรรมสุขภาพ 

(3) ปัจจัยส่วนบุคคลทั้งด้านชีวภาพและพันธุกรรม 

และปัจจัยด้านจิตใจ (4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง

แวดล้อมกายภาพ (5) ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับสิ่ง
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แวดล้อมทางสังคม และ (6) ปัจจัยกำหนดทางด้าน

เศรษฐกิจ แนวคิดพฤฒพลังก่อให้เกิดประโยชน์

หลายๆ ด้าน(1) ได้แก่ การลดลงของอัตราการตาย

ก่อนวัยอันควร ลดความพิการ ลดภาวะทุพพลภาพ

จากโรคเรื้อรัง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อสูงวัย ส่ง

ผลให้คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในสังคมวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ มีบทบาททางการเมือง ในครอบครัวและ

ชุมชน และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรักษาทางการ

แพทย์และการบริการด้านการดูแลลดต่ำลง 

 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่มี

ความสำคัญ เพราะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของผู้สูง

อายุ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกมี

คุณค่าในตนเอง คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เห็นคุณค่าของตน

ในการดำรงชีวิต และช่วยผู้สูงอายุให้สามารถปรับ

ตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดี(11) การมีส่วน

ร่วมทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมมีความ

สัมพันธ์ในระดับสูงกับการมีสุขภาพดี มีความผาสุก

ตลอดช่วงชีวิต(12,13) 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการ

ศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับพฤฒพลังและศึกษาในผู้สูง

อายุในประเทศไทย มีการศึกษาแบบเชิง

คุณภาพ(12,14) โดย ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีภาวะ

ทุพพลภาพ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของ

สังคม และมีความโดดเด่นด้านการมีส่วนร่วมใน

สังคม บ่งชี้พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมในบริบท

ของสังคมไทยมีลักษณะ 3 ประการคือ 1) การไม่อยู่

นิ่งทำกิจกรรมตลอดเวลา 2) การทำกิจกรรมที่ชอบ

ในยามว่าง ได้แก่ กิจกรรมงานอดิเรก กิจกรรมการ

เรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) การทำกิจกรรมใน

องค์กรที่ตนเป็นสมาชิก ได้แก่ครอบครัว ชุมชน 

สอดคล้องกับการศึกษาของวลัยพร นันท์ศุภวัฒน์(15) 

ชี้ให้เห็นลักษณะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในบริบทของ

คนชนบทอีสาน ในลักษณะที่เป็นผู้ที่ยังประโยชน์ 

รวมทั้งการศึกษาของ Bowling(16,17) กล่าวว่า

ลักษณะของพฤฒพลังตามการรับรู้ของผู้สูงอายุนั้น

ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ

ต้องมีกิจกรรมทางสังคมด้วย นอกจากนี้เยาวลักษณ์ 

จิตตะโคตร์(8) ได้ศึกษาพฤฒพลังในกลุ่มนักศึกษา

อุดมศึกษาในเชิงปริมาณ พบว่าการการเตรียมตัว

เข้าสู่วัยสูงอายุด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับต่ำ 

และบ่งชี้สัญญาณว่าการตระหนัก การเห็นความ

สำคัญของการมีส่วนร่วมยังอยู่ในระดับต่ำเช่นกัน 

แนวโน้มการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในอนาคตอาจ

ยังคงมีระดับต่ำ เนื่องจากมีการเตรียมตัวน้อย  

 พฤฒพลังเกี่ยวเนื่องกับทุกคนในสังคมเพื่อ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเมื่อสูงวัย(10) ดังนั้นพยาบาล

ในฐานะบุคลากรทางด้านสุขภาพควรมีบทบาทใน

การเผยแพร่แนวคิดพฤฒพลังในระดับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน และส่งเสริมให้เกิดพฤฒพลังด้าน

การมีส่วนร่วม ควรมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิด

การเรียนรู้, การให้ความรู้และข้อเสนอแนะแก่ผู้

เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดพฤฒพลังด้านการมี

ส่วนร่วม แนวคิดพฤฒพลังเป็นแนวคิดที่กว้าง และ

การศึกษาเกี่ยวกับพฤฒพลังยังไม่มีการศึกษาในเชิง

ปริมาณในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วม ผู้

วิจัยจึงสนใจศึกษาเจาะลึกแบบภาคตัดขวาง ที่

อธิบายกระบวนการพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม

ของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้

เกิดกระบวนการพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้

สูงอายุต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษากระบวนการพฤฒพลังด้านการมี

ส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน ในเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย 

(Descriptive study) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุตั้ง

แต่ 60 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยและมีรายชื่อในทะเบียน

ราษฎร์ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น

ผู้ที่มีการคิดรู้ปกติ (cognitive functions) และ

สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ จำนวน 378 ราย 

เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากร 21,818 ราย โดย

วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage 

sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาขึ้นตาม

กรอบแนวคิดพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลก 

2002 และผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรง

ของเนื้อหา โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง

ประเด็นที่ต้องการวัดกับข้อคำถามที่สร้างขึ้นหา

ดัชนีความสอดคล้องระหว่ างข้อคำถามและ

วัตถุประสงค์(18) ได้ค่าเท่ากับ 0.90 และตรวจสอบ

ความเที่ยงของเครื่องมือโดยการนำเครื่องมือไป

ทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาครอน

บาค เท่ากับ 0.93 เครื่องมือประกอบด้วย 3 ส่วน 

ได้แก่ส่วนที่ 1 แบบคัดกรองความปกติของสภาพจิต

หรือปัญญา (Cognitive function) ตามแบบ

ทดสอบสภาพจิตจุฬาฯ ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล และ ส่วนที่ 3 แบบวัดพฤฒพลัง

ด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย 2 

มิติได้แก่ มิติด้านการปฏิบัติของผู้สูงอายุ และมิติ

ด้านการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน 

และสังคม และแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) การ

ตระหนักและมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจ และ 3) การสนับสนุนให้มีส่วน

ร่วมอย่างเต็มที่ในชีวิตครอบครัวและชุมชน  

 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง

วันที่ 1-30 มิถุนายน 2554 ภายหลังผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ และเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง คือ ทัพไทย และ ทัพ

สะแก ในพื้นที่ตำบลแจระแม ขั้นตอนประกอบด้วย

การแนะนำตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาด

ว่าจะได้รับ การขอความยินยอม ใช้เวลาในการ

สัมภาษณ์ 30-45 นาทีต่อราย  

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำเรจ็รปู ขอ้มลูสว่นบคุคลใชส้ถติกิารแจกแจงความถี ่

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วน

ข้อมูลพฤฒพลังด้านมีการส่วนร่วม ทั้งรายด้านและ

โดยรวม ใชก้ารคำนวณคา่เบีย่งเบนมาตรฐานและคา่

เฉลี่ย นำมาเปรียบเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย

ของคา่คะแนนดงันี ้3.50-4.00 หมายถงึ มาก, 2.50-

3.49 หมายถงึ ปานกลาง, 1.50-2.49 หมายถงึ นอ้ย 

และ 1.00-1.49 หมายถงึ ไมม่ี 

 

ผลการศึกษา  

 1. คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเป็น

เพศหญิง ร้อยละ 63.5 และเพศชาย ร้อยละ 36.5 

สว่นใหญม่อีายรุะหวา่ง 60-69 ป ี รอ้ยละ 49.2 รอง

ลงมามอีายรุะหวา่ง 70-79 ป ีรอ้ยละ 33.6 สว่นใหญ่

มีสถานภาพสมรสคู ่ ร้อยละ 58.7 รองลงมาเป็น

หม้าย ร้อยละ 30.7 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ

ครอบครัว ร้อยละ 96.6 ส่วนใหญ่จบระดับประถม

ศึกษา ร้อยละ 80.4 ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

รอ้ยละ 52.9 รองลงมามอีาชพี ทำสวน ทำนา ทำไร ่

รอ้ยละ 21.4 และอาชพีธรุกจิสว่นตวั รอ้ยละ 10.3 

สว่นใหญม่รีายไดพ้อใช ้ รอ้ยละ 54.0 รองลงมามรีาย

ไดไ้มพ่อใช ้ รอ้ยละ 34.4 และสว่ยนอ้ยมรีายไดเ้หลอื

เกบ็ รอ้ยละ 11.6 ดงัแสดงตามตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ 

 - หญิง 

 - ชาย 

อายุ 

 - 60 ถึง 69 ปี 

 - 70 ถึง 79 ปี 

 - ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป 

สถานภาพ 

 - สมรส 

 - หม้าย 

 - โสด 

การพักอาศัย 

 - อยู่กับครอบครัว 

 - อยู่กับเพื่อน 

 - อยู่คนเดียว 

การศึกษา 

 - ต่ำกว่าประถมศึกษา 

 - ประถมศึกษา 

 - มัธยมศึกษา 

อาชีพ 

 - ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

 - เกษตรกรรม 

 - ทำธุรกิจ 

รายได้ 

 - ไม่พอใช้ 

 - พอใช้ 

 - เหลือเก็บ 

 

240 

138 

 

186 

127 

65 

 

222 

116 

27 

 

365 

1 

12 

 

26 

304 

29 

 

200 

81 

39 

 

130 

204 

44 

 

63.5 

36.5 

 

49.2 

33.6 

17.2 

 

58.7 

30.7 

7.1 

 

96.6 

0.3 

3.2 

 

6.9 

80.4 

7.7 

 

52.9 

21.4 

10.3 

 

34.4 

54.0 

11.6 

จำนวน (N=378) 

 คน ร้อยละ 
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 2. ข้อมูลพฤฒพลัง  สำหรับพฤฒพลังด้าน

การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (X = 3.36, SD = 0.78) ทั้งนี้มิติ

ด้านการปฏิบัติของผู้สูงอายุ และมิติด้านการได้รับ

การสนับสนุนจากครอบครัว ชุนชุนและสังคมอยู่ใน

ระดับปานกลางเช่นกัน (X = 3.26, SD = 0.81,   

X = 3.47, SD = 0.75 ตามลำดับ) สำหรับองค์

ประกอบ 3 ด้าน พบว่าองค์ประกอบด้านการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิติด้านปฏิบัติของผู้สูง

อายุและมิติด้ านการได้ รับการสนับสนุนจาก

ครอบครัว ชุมชนและสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 

(X = 3.01, SD = 0.93, X = 3.38, SD = 0.73 

อภิปรายผลการศึกษา 
 พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุใน

ชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง รวมทั้งมิติด้าน

การปฏิบัติของผู้สูงอายุ และมิติด้านการได้รับการ

สนับสนุน จากครอบครัว ชุมชนและสังคมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เช่นกัน แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติ

และการได้รับการสนับสนุนของผู้สูงอายุเป็นไปใน

ตามลำดับ) องค์ประกอบด้านการตระหนักและมี

ส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ มิติด้านปฏิบัติของผู้สูงอายุอยู่ในระดับ

ปานกลาง (X = 3.11, SD = 0.92) แต่มิติด้านการ

ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชนและสังคม

อยู่ในระดับมาก (X = 3.58, SD = 0.71) และองค์

ประกอบสุดท้ายคือการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอย่าง

เต็มที่ในชีวิตครอบครัวและชุมชนมิติด้านปฏิบัติของ

ผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก (X = 3.68, SD = 0.59) 

แต่มิติด้านการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 

ชุมชนและสังคมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.45, 

SD = 0.81) ดังแสดงตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามองค์ประกอบ โดยภาพรวม และมิติ 

องค์ประกอบ ภาพรวม มิติด้านการปฏิบัติของผู้สูงอายุ มิติด้านการได้รับการสนับสนุน 

   จากครอบครัว ชุมชนและสังคม 

การศึกษาและการเรียนรู้  ปานกลาง ปานกลาง 

ตลอดชีวิต  (X = 3.01, SD = 0.93) (X = 3.38, SD = 0.73) 

การตระหนักและมีส่วนร่วม ปานกลาง ปานกลาง มาก 

อย่างกระตือรือร้นในด้าน (X = 3.36,  (X = 3.11, SD = 0.92) (X = 3.58, SD = 0.71) 

การพัฒนาเศรษฐกิจ SD= 0.78)  

การสนับสนุนให้มีส่วนรวม  มาก ปานกลาง 

อย่างเต็มที่ในชีวิตครอบครัว  (X = 3.68, SD = 0.59) (X = 3.45, SD = 0.81) 

และชุมชน 

ทิศทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ไม่ได้

ศึกษาความสัมพันธ์ทางสถิติของการปฏิบัติของผู้สูง

อายุ กับการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 

ชุมชน และสังคม ปฏิบัติตามกระบวนการที่เอื้อให้

เกิดพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วม เนื่องจากการที่ผู้

สูงอายุยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ นอกจากจะ
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รู้สึกถึงความมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ยังช่วยให้สุขภาพจิต

ของผู้สูงอายุดีขึ้น อันจะส่งผลต่อสุขภาพกายของผู้

สูงอายุด้วย(19) ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

เกิดความตระหนักให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สามารถอ่านออกเขียนได้ เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐาน

ในการเรียนรู้ได้ มีแหล่งในการแสวงหาความรู้ ด้าน

การอาชีพ ด้านสุขภาพ และการพัฒนาให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการลดราย

จ่าย ไม่มีหนี้สิน มีเงินออม มีการทำงานที่ก่อรายได้

และไม่ก่อรายได้ และมีการจัดการด้านการคมนาคม 

รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่ออาทรต่อผู้สูงอายุเพื่อให้

เกิดความสะดวกปลอดภัย ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้า

ถึงกระบวนการมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น ส่งเสริมให้เกิด

การมีส่วนร่วมภายในครอบครัว และชุมชน ดำเนิน

ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี 

 เมื่อพิจารณารายด้านตาม 3 องค์ประกอบ 

ในแต่ละมิติ พบว่ามิติด้านการปฏิบัติของผู้สูงอายุ 

ต ามองค์ ป ระกอบด้ านการปฏิบั ติ เ พื่ อ เข้ า สู่

กระบวนการสนับสนุน ให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ใน

ชีวิตครอบครัวละชุมชน อยู่ในระดับมาก แสดง

ว่าการปฏิบัติ เกี่ยวกับการคมนาคม การจัดสิ่ง

แวดล้อมที่ปลอดภัย การมีกิจกรรมภายใน

ครอบครัวและชุมชน การดำรงชีวิตเป็นแบบอย่าง 

อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ของผู้สูงอายุในชุมชนนี้ดีแล้ว ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ดีที่ควรรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป ทั้งนี้อาจเกิด

จากผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัวอยู่จึงมี

โอกาสมีมีส่วนร่วมในครอบครัวได้ง่าย และยังคง

บทบาทการเป็นผู้นำครอบครัว ซึ่งสมพร โพธินาม

และคณะ(20) ศึกษาผู้สูงอายุไทย บริบทของจังหวัด

มหาสารคาม พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีบทบาท

เป็นหัวหน้าครอบครัวร้อยละ 70.9 และยังมีความ

สอดคล้องกันว่าระดับการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ

มากที่สุดคือการมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เช่น 

การรับประทานอาหาร การดูทีวี ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป

ในครัวเรือนไทย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่การ

ศึกษาวิจัยนี้จะเสนอให้แนะให้สมาชิกในครอบครัว

เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมอื่นๆ เช่น 

ท่องเที่ยว และเยี่ยมญาติด้วย และเมื่อพิจารณาราย

ด้าน ด้านการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 

ชุมชนและสังคม กลับพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ในรายข้อได้รับการสนับสนุนอยู่

ในระดับมาก แสดงว่า ผู้สูงอายุได้การสนับสนุนใน

เรื่องการคมนาคม การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่ง

เป็นกิจกรรมที่ดีที่ควรส่งเสริมให้คงอยู่ ในรายข้อพบ

ว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ชมรมผู้สูงอายุมี

บทบาทหรือช่วยเหลือผู้ สู งอายุ ให้มีส่ วนร่ วม

กิจกรรมต่างๆ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล มีบทบาทหรือช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้ที่

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการดูแลผู้สูงอายุ จึงควร

ค้นหาปัญหา อุปสรรคเพื่อโอกาสพัฒนาเพื่อส่งเสริม

ให้ผู้สูงอายุมีโอกาส มีส่วนร่วมโดยใช้รมชมผู้สูงอายุ

เป็นตัวกลางในการดำเนินการให้เกิดพฤฒพลังด้าน

การมีส่วนร่วม ดังที่ปรียามิตร จันทนปุ่ม(21) กล่าว

ว่าการที่กรมประชาสงเคราะห์จัดทำโครงการ ศูนย์

บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชน 200 แห่งทั่ว

ประเทศ เป็นการเพิ่มโอกาสทางสังคมในชนบท จึง

ควรมีมาตรการสนับสนุนให้สถานพยาบาล องค์กร

เอกชน ศาสนา และชุมชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้สูง

อายุมากขึ้น 

 องค์ประกอบด้านกระบวนการการศึกษา

และเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในมิติด้านการปฏิบัติและ

มิติด้านการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 

ชุมชน และสังคมพบว่าอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน 

อธิบายได้ว่า ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้สูง

อายุ เกี่ยวเนื่องกับความกระตือรือร้นในการ

หาความรู้ การมีแหล่งสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 

แ ละยั ง ค งต้ อ ง ก า ร ให้ มี ก า รส่ ง เ ส ริ ม ให้ เ กิ ด
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กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งโดยตัวผู้สูงอายุ

และจากครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งบรรลุ ศิริ

พานิช(22) ได้ให้ข้อมูลว่าสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชูอุปถัมภ์ ได้ลงนามในความร่วม

มือกันกับกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเรื่องการ

ศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้สูงอายุ แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่า

ที่ควร กระทรวงศึกษาธิการและกรมการศึกษานอก

โรงเรียน ควรสนับสนุนการเงินให้ชมรมผู้สูงอายุ ทำ

โครงการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ตามความต้องการของ

ผู้สูงอายุ และจัดให้เกิดการศึกษาต่อเนื่อง นอกจาก

นี้ เอมอร จารุรังษี(19) ได้เสนอแนวทางโดยการ

จัดการศึกษาทางเลือก และสนับสนุนการเรียนรู้

ด้วยตนเอง โดยให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการใช้ภูมิ

ปัญญา ศักยภาพ เพื่อพัฒนาสังคม และจัดพื้นที่ให้

มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง  

 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้สูงอายุมีแหล่ง

สนบัสนนุในการหาความรู ้เชน่ เจา้หนา้ทีด่า้นสขุภาพ 

นกัวชิาการ ผูรู้ ้ เปน็ตน้ อยูใ่นระดบัมาก อาจเปน็ไป

ได้ว่าพื้นที่ตำบลแจระแม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพจำนวน 2 แห่ง สามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง

สะดวก เจา้หนา้ทีท่างดา้นสขุภาพจงึควรสง่เสรมิการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ยัง

เป็นการสะท้อนว่าเป็นพฤติกรรมการแสวงหาการ

รักษา โดยจะมีการปรึกษาบุคคลในเครือข่ายชุมชน 

รวมทัง้เจา้หนา้ทีด่า้นสขุภาพ(23) มคีวามสอดคลอ้งกบั 

วิภาพร สิทธิสาตร ์ และสุชาดา สวนนุ่ม(24) ที่พบว่า

เมื่อผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพจะปรึกษา แพทย ์

พยาบาล เจา้หนา้ทีด่า้นสขุภาพมากทีส่ดุ 

 องค์ประกอบด้าน การตระหนักและมีส่วน

รว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ในดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ ใน

มติดิา้นการปฏบิตัขิองผูส้งูอายพุบวา่อยูใ่นระดบัปาน

กลาง (X = 3. 11, S.D. = 0.92) แสดงวา่การปฏบิตัิ

ของผูส้งูอายเุกีย่วเนือ่งกบั การลดรายจา่ย การไมก่อ่

หนี ้การออม และการทำงานทีไ่มม่คีา่จา้ง ยงัคงตอ้งมี

การส่งเสริมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า   

ผูส้งูอายสุว่นมากทำงานทีไ่มก่อ่รายได ้ เชน่ งานบา้น 

การดแูลหลาน การรดนำ้ตน้ไม ้เปน็ตน้ และผูส้งูอายุ

สว่นนอ้ยทีม่เีงนิออม สอดคลอ้งกบัการทำงานทีไ่มก่อ่

รายได ้ จึงทำให้ไม่มีเงินออม นอกจากนี ้ รัตนา   

เพ็ชรอุไร(25) พบว่าเบี้ยยังชีพจากรัฐบาล ไม่เพียงพอ

ตอ่คา่ใชจ้า่ย และสำนกังานสถติแิหง่ชาติ(26) รายงาน

ว่าป ี พ.ศ. 2548 มีผู้สูงอายุที่อยู่ในตลาดแรงงาน   

ร้อยละ 38.8 และไม่ได้อยู่ในตลาดแรงงานร้อยละ 

61.2 โดยทำงานบ้านร้อยละ 9.0 และไม่สามารถ

ทำงานไดร้อ้ยละ 49.9 

 ส่วนมิติด้านการได้รับการสนับสนุน จาก

ครอบครัว ชุมชนและสังคม อยู่ในระดับมาก แสดง

ว่าผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการเงิน และ

การทำงานที่ไม่มีค่าจ้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี ควร  

ส่งเสริมให้คงอยู่ต่อไป แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า   

ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนให้ทำงานที่ไม่มีค่าจ้าง

อยู่ในระดับปานกลาง มีความเป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุมี

ส่วนร่วมในการทำงานที่ ไม่มีค่าจ้างเนื่องจาก   

ลูกหลานคิดว่าวัยสูงอายุควรหยุดพักผ่อน ไม่ต้อง

ทำงานและเกรงว่าผู้สูงอายุจะเกิดอุบัติเหตุ การ

หกล้มได้ จึงห้ามไม่ให้ทำงาน ซึ่งในความเป็นจริงนั้น 

ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำงานตามศักยภาพของผู้

สูงอายุ เป็นการเกื้อหนุนให้สมาชิกในครอบครัวมี

โอกาสในการทำงานในระบบเศรษฐกิจได้เต็มที่(27) มี

ความสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริวรรณ ศิริบุญ 

และมาลี วงษ์สิทธิ์(28) พบว่างานบ้านที่ผู้สูงอายุมี

ส่วนร่วมมากที่สุดคือเฝ้าบ้าน ทำความสะอาดบ้าน   

ซักผ้า ทำกับข้าว และซื้ออาหาร นับว่าเป็นการดีที่มี

ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านยังเป็นผู้ที่ยังประโยชน์ให้กับ

ครอบครัว สามารถลดรายจ่ายของครอบครัวได้ด้วย

การทำงานบ้าน  
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สรุปผลการศึกษา 
 การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทุกภาคฝ่ายจำเป็น

ต้องมีการวางแผนเพื่อรองรับกับผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้น องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวคิดพฤฒพลัง

ขึ้นเพื่อให้นานาประเทศนำไปใช้เพื่อให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อสูงวัย การศึกษานี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อว่าผู้สูงอายุมีพฤฒพลังด้านการมี

ส่วนร่วมเป็นอย่างไร พบว่าพฤฒพลังด้านการมีส่วน

ร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง สำหรับองค์ประกอบ 3 ด้าน พบว่าองค์

ประกอบด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มิติด้านปฏิบัติของผู้สูงอายุและมิติด้านการได้รับ

การสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชนและสังคมอยู่ใน

ระดับปานกลาง องค์ประกอบด้านการตระหนักและ

มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ มิติด้านปฏิบัติของผู้สูงอายุอยู่ในระดับ

ปานกลาง แต่มิติด้านการได้รับการสนับสนุนจาก

ครอบครัว ชุมชนและสังคมอยู่ในระดับมาก และ

องค์ประกอบสุดท้ายคือการสนับสนุนให้มีส่วนร่วม

อย่างเต็มที่ในชีวิตครอบครัวและชุมชนมิติด้าน

ปฏิบัติของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากแต่มิติด้านการ

ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชนและสังคม

อยู่ในระดับปานกลาง การส่งเสริมในแต่ละรายข้อ

จะช่วยให้ท้ายที่สุดผู้สูงอายุได้เข้าสู่กระบวนการ

พฤตพลังด้านการมีส่วนร่วมได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าสู่กระบวนการพฤฒพลัง

ด้านการมีส่วนร่วมได้ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 52.9 และ รายได้

ของผู้สูงอายุไม่พอใช้ถึงร้อยละ 34.4 น่าจะหา

สาเหตุของการไม่ได้ประกอบอาชีพ เพื่อจะได้

ทำการแก้ไขให้ตรงตามสาเหตุ และควรมีการส่ง

เสริมอาชีพในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอ

กับค่าใช้จ่าย และมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้เมื่อจำเป็น 

และควรมีการสร้างความตระหนักส่งเสริมการออม 

และหลักประกันที่มั่นคงด้านรายได้ ตั้งแต่ก่อนวัยสูง

อายุ 

  1.2 ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

การศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา ถึงร้อยละ 6.9 

หน่วยงานด้านการศึกษาควรให้ความสำคัญกับคน

กลุ่มนี้ โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงการศึกษาใน

ขึ้นพื้นฐาน ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน และหา

ช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ได้  

  1.3 ผลการวิจัยพบว่า พฤฒพลังด้าน

การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนอยู่ในระดับปาน

กลาง สามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้น

ฐาน เพื่อวางแผน นโยบายในการส่งเสริมให้ผู้สูง

อายุ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นกระทรวง

ศึกษาธิการสามารถนำไปวางแผนออกแบบหลักสูตร

ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระทรวงแรงงาน

วางแผนนโยบายให้เกิดการตระหนักและการมีส่วน

ร่วมอย่างกระตือรือร้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วางแผนนโยบายเพื่อ การสนับสนุนให้มีส่วนร่วม

อย่างเต็มที่ในชีวิตครอบครัว และชุมชน เพื่อส่ง

เสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความตระหนักให้เกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิต สามารถอ่านออกเขียนได้ เกิดทักษะพื้น

ฐานในการเรียนรู้ได้ มีแหล่งในการแสวงหาความรู้ 

ด้านการอาชีพ ด้านสุขภาพ และการพัฒนาให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการลด
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รายจ่าย ไม่มีหนี้สิน มีเงินออม มีการทำงานที่ก่อ

รายได้และไม่ก่อรายได้ และมีการจัดการด้านการ

คมนาคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่ออาทรต่อผู้สูง

อายุเพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัย ส่งเสริม

สนับสนุนให้เข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น 

ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในครอบครัว และ

ชุมชน ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี 

 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1 ควรหาความสัมพันธ์ของมิติด้าน

การปฏิบัติของผู้สูงอายุ กับมิติด้านการได้รับการ

สนับสนุน จากครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อเจาะ

ลึกจุดแข็งหรือจุดอ่อนของกระบวนการว่า อุปสรรค

หรือโอกาสเกิดจากผู้สูงอายุหรือปัจจัยรอบนอก 

ตลอดจนบ่งบอกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

พฤฒพลังด้านการมีส่วนรวม  

  2.2 หาปัจจัยทำนายพฤฒพลังแต่ละ

องค์ประกอบและภาพรวมของพฤฒพลัง เพื่อ

ประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมพฤฒพลังต่อไปได้

ตรงประเด็นมากขึ้น 

  2.3 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะด้านการ

มีส่วนร่วม จึงควรศึกษาในด้านสุขภาพ และความ

มั่นคงในลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อให้ได้ภาพพฤฒพลัง

ที่ครอบคลุมและชัดเจนขึ้น 

  2.4 พฤฒพลังสามารถนำไปใช้กับทั้งราย

เดี่ยว และกลุ่มคน สำหรับทุกวัยจึงควรศึกษาใน

กลุ่มวัยอื่นๆ เพื่อหาแนวทางส่งเสริมพฤฒพลังในทุก

วัย และเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อสูงวัย 
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 งานวิ จั ยนี้ ไ ด้ รั บทุนอุดหนุนทั่ ว ไป เพื่ อ

สนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณมา ณ 

โอกาสนี้ ขอกราบขอบคุณหัวหน้าโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพตำบลทัพไทย หัวหน้าโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพตำบลทัพหนองแก และเจ้าที่ทุกท่าน ผู้

สูงอายุทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล

เป็นอย่างดี  

 



44

เอกสารอ้างอิง 
1. World Health Organization. Active ageing: a policy framework. Geneva: The Organization; 

 2002. 

2. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division.  

 World population ageing 2007[online] 2009[cited 2009 November13]. Available from  

 http://www.un.org /esa/population/ publications/ WPA2007/ES-English.pdf  

3. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, บรรณาธิการ. สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันวิจัย 

 และพัฒนาผู้สูงอายุไทย; 2551. 

4. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนประชากรของ จังหวัดอุบลราชธานี  

 ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551[ออนไลน์] 2552[อ้างเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2552] จาก  

 http://www. dopa. go.th/cgi-bin/people2_sta... C5%C3%D2%AA%B8% D2%B9% D5  

 &DISTRICT =&TAMBON=  

5. สุทธิชัย จิตพันกุล. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ ผู้สูงอายุในประเทศไทย รายงานการทบทวน 

 องค์ความรู้และสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนข้อเสนอแนะทางนโยบายและการวิจัย.  

 [ม.ป.ท.: ม.ป.พ]; 2544.  

6. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. รายงานวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง 

 โครงสร้างประชากรและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ: สำนักงาน; 2551.  

7. เยาวลักษณ์ จิตตะโคตร. รายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ สถานการณ์พฤฒพลังในประเทศไทย:  

 กรณีศึกษานักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. วิจัยด้านวัยผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุน 

 การวิจัย; 2548. 

8. วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์. การพยาบาลผู้สูงอายุ: ความท้าทายกับภาวะประชากรผู้สูงอายุ. พิมพ์ครั้งที่ 2.  

 ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์; 2552. 

9. สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล. “Active ageing” เรือธงลำใหม่ศตวรรษที่ 21. วารสารพฤฒาวิทยาและ 

 เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 2544; 2(4):1-3. 

10. World Health Organization. What is active ageing? [online]2009 [cited 2009 November 13] 

 Available form : http:// www. who.int /ageing/ active_ageing/ en/index.html 

11. จิราพร เกศพิชญวัฒนา และคณะ. รายงานการวิจัยโครงการ พฤฒพลัง: กรณีศึกษาจากผู้สูงอายุที่ได้รับ 

 การยอมรับในสังคม. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ; 2549. 

12. The Wisdom Years. Active Ageing. [online] 2010[cited 2010 April 24 ] Available from :  

 http://wisdom.unu.edu/en/active-aging/  

13. Lee Y H , Jang Soong-Nang, Lee S, Cho Sung-II, Park Eun-Ok. The relationship between  

 social participation and self-rated health by sex and age: A cross-sectional survey.  

 Int J Nurs Stud [serial online]2008; 45: 102-1054. 



45

14. ปาริชาติ ญาตินิยม. ลักษณะภาวะพฤฒพลัง: กรณีศึกษาผู้สูงอายุไทยที่มีชื่อเสียง. วิทยานิพนธ์ปริญญา 

 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547. 

15. วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์. บทบาทของครอบครัวไทยชนบทในการส่งเสริมพฤฒพลังของผู้สูงอายุ.  

 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

 ขอนแก่น; 2552.  

16. Bowling A. Enhancing later life: How older people perceive active ageing? Aging &  

 Mental Health [serial online] 2008;12(3): 293–301 

17. Bowling A. Perceptions of active ageing in Britain: divergences between minority ethnic  

 and whole population samples. Age and Ageing. [serial online]2009;38: 703–710.  

18. สุวิมล ติรกานันท์. การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ.  

 กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง; 2550.  

19. เอมอร จารุรังษี. การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active aging). วารสารพฤฒาวิทยาและ 

 เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 255; 9(1):1-11. 

20. สมพร โพธนิาม,พศิ แสนศกัดิ,์ จงกล พลูสวสัดิ,์ วริตัน ์ปานศลิา, ชนศิา ปานศลิา, ชนตัถา พลอยเลือ่มแสง, 

 และคณะ. ผู้สูงอายุไทย บริบทของจังหวัดมหาสารคาม. ศรีนครินทร์เวชสาร 2552; 24(3):197-205. 

21. ปรียามิตร จันทนปุ่ม. โอกาสทางสังคมของผู้สูงอายุในชนบท. นิตยสารการประชาสงเคราะห์  

 2544; 44(2): 12-15. 

22. บรรลุ ศิริพานิช. ผู้สูงอายุกับการศึกษาต่อเนื่อง. วารสารคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 

 สหประชาชาติ 2542; 31(1-2): 8-11. 

23. ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล, ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย,  

 กนกพร สุคำวัง. พยาบาลสาร 2548; 32(2):1-14. 

24. วภิาพร สทิธสิาตร,์ สชุาดา สวนนุม่. พฤตกิรรมสง่เสรมิสขุภาพของผูส้งูอายใุนชมุชน เขตความรบัผดิชอบ 

 ของ สถานีอนามัยบ้านเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก:  

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช; 2550.  

25. รัตนา เพ็ชรอุไร. การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ. วารสารหลักเมือง 2542; 9(98): 6-15.  

26. สำนกังานสถติแิหง่ชาต.ิ ผูส้งูอายกุบัการทำงาน. กรงุเทพฯ: สำนกังานสถติแิหง่ชาต ิกระทรวงเทคโนโลยี 

 สารสนเทศและการสื่อสาร; 2549. 

27. ชาย โพธิสิตา. เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ. วารสารราชบัณฑิตยสถาน 2551; 33(1): 40-67. 

28. ศิริวรรณ ศิริบุญ และ มาลินี วงษ์สิทธิ์. การประเมินผลโครงการนำร่องการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคม 

 สำหรับผู้สูงอายุ : ผลการศึกษาจากข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ:  

 สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541. 



46

กระบวนการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวัน

ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขนาดกลาง 

สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

สุจิตราสุมนนอก,สุปราณีพรหมดี

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

บทคัดย่อ 
 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเป็นกลวิธีหนึ่งในการส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน แต่ใน

ปัจจุบันคุณค่าอาหารกลางวันโรงเรียนกลับยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน แม้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีการ

ดำเนินงานด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย การศึกษาวิจัยกึ่งทดลองนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์

กระบวนการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการอาหารกลางวันให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของเด็กวัยเรียน 

โดยศึกษาในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ระหว่าง

ปีการศึกษา 2552 ระยะเวลา 12 สัปดาห์ กระบวนการปรับปรุงประกอบด้วย 1) การชักชวน/ชี้แจง 

(Advocating) กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) ให้กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียใช้ศักยภาพตนเอง (Enabling) 3) เป็นสื่อกลาง (Mediating) ในการประสานงานระหว่างโรงเรียนและ

ชุมชน/หน่วยงาน 4) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Capacity Building) 5) ปรับปรุงรายการอาหารและ

ทดลองปรุง มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณค่าอาหาร ประเมินปริมาณและคุณภาพอาหารที่

จัดบริการก่อนและหลังกระบวนการปรับปรุง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน pair t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการชักชวนชี้แจง, การให้กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้

ศักยภาพตนเองและการเป็นสื่อกลางในการประสานงาน ทำให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและวางแผนแก้

ปัญหาแบบบูรณาการที่นำไปปฏิบัติได้จริง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทำให้ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุง

รายการอาหารให้มีคุณค่าใกล้เคียงมาตรฐาน 1 ใน 3 ของความต้องการในหนึ่งวัน โดยเฉพาะวิตามินเอและ

วิตามินซีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และการกระจายพลังงานจากสารอาหารหลัง

กระบวนการปรับปรุงมีความเหมาะสมมากกว่าก่อนกระบวนการปรับปรุง 

 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การสร้างความร่วมมือจากผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย

การนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็นสื่อกลางให้ผู้เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการอาหารกลางวันโรงเรียน 

 

คำสำคัญ : อาหารกลางวันโรงเรียน คุณค่าอาหารทางโภชนาการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
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Modification Process of School Lunch Menu 

in a Medium-Size Health Promoting School, 

Nakhon Ratchasima Municipality, Thailand

SuchitraSumonnok,MNs

SupraneePromdee,BEd

Regional Health Promotion Center 5, Nakhon Ratchasima Province 

Abstract 
 School Lunch Program is one of strategies to improve nutritional status of school 
children. Today, the nutritive value of school lunch has not reached the standard 
regulations, even in the Health Promoting Schools where nutrition and food safety 
programs are implemented. This quasi-experiment research aimed to analyze the process 
of school lunch modification in order to meet the Dietary Reference Intakes for Thai 
children. One medium-size Health Promoting School under supervision of the Nakhon 
Ratchasima Municipality was purposively selected. Modification process was conducted for 
12 weeks during the academic year 2009. The process included 1) Providing policy makers 
and stakeholders with relevant information about school lunch program 2) Enabling all 
people to brainstorm. 3) Mediating schools, communities, and health sectors during the 
process of modification. 4) Assisting in capacity building through training programs. 5) 
Implementing modified menus and evaluation programs. The quantity and quality of 
school lunch were evaluated at both pre- and post-modification stages. The percentage, 
mean, standard deviation, paired t-test and content analysis were used in analyzing data. 
 The results revealed that those steps in modification process played an important 
role in promoting stakeholder participation and led to a potentially sustainable quality 
school lunch program. School lunch menus were raised to almost one-third of the energy 
and nutrients requirement, regarding the Dietary Reference Intakes for school children. 
Vitamin A and vitamin C were significantly increased (p<0.05). The energy distribution was 
well balanced in a post-modification menu.  
 The results indicated that the cooperation of policy makers and stakeholders through 
the provided 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, Health Promoting School 
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บทนำ 
 เด็กวัยเรียนอายุระหว่าง 4-12 ปี เป็นวัยที่มี

อัตราการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่วัยรุ่น อาหารและโภชนาการจึงมี

ส่วนสำคัญในการพัฒนาการเจริญเติบโตของ

ร่างกาย สติปัญญา และความสามารถในการเรียน

รู้(1) ภาวะทุพโภชนาการนอกจากส่งผลต่อการเจริญ

เติบโตและการเรียนรู้แล้ว ยังอาจก่อให้เกิดโรค

เรื้อรังเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ได้(2) เด็กวัยนี้ใช้เวลาอยู่ใน

โรงเรียนอย่างน้อย 7–8 ชั่วโมงต่อวัน อาหารกลาง

วันจึงเป็นมื้ออาหารที่เด็กต้องรับประทานที่โรงเรียน

อย่างน้อย 1 มื้อ ซึ่งควรมีคุณค่าทางโภชนาการ

เพียงพอและมีการกระจายพลังงานจากสารอาหาร

ที่เหมาะสม(3)  

 โครงการอาหารกลางวันแม้จะดำเนินการมา

เกือบ 60 ป ี และมีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ

โครงการอาหารกลางวันเป็นกฎหมายรองรับ แต่

อาหารก็ยังมีคุณค่าด้านโภชนาการไม่เพียงพอกับ

ความตอ้งการของเดก็วยัเรยีน ทัง้นีเ้นือ่งจากผูบ้รหิาร

ไมเ่หน็ความสำคญั อตัรากำลงัไมเ่พยีงพอและยงัขาด

ความรูค้วามชำนาญดา้นอาหารและโภชนาการ การ

บริหารงบประมาณไม่เหมาะสม ขาดการมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งขาดการนิเทศ

ติดตามและประเมินผล(4-6) จากการประเมินปริมาณ

และคุณค่าอาหารกลางวันโรงเรียนทั่วประเทศของ

สถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อป ี

2540 พบวา่ อาหารกลางวนัของโรงเรยีนใหพ้ลงังาน

เฉลี่ยร้อยละ 73 ของพลังงานที่ควรได้รับ แร่ธาตุที่

จำเป็นเช่น แคลเซียม วิตามินเอ วิตามินบ ี 1 และ

วติามนิบ ี2 มคีา่เฉลีย่ความพอทีร่อ้ยละ 59 สว่นการ

กระจายพลงังานจากสารอาหารนัน้ไมเ่หมาะสม(5) ซึง่

คล้ายกับผลการวิจัยประเมินผลของกระทรวง

ศกึษาธกิารเมือ่ป ี พ.ศ.2549 ทีพ่บวา่ สารอาหารยงั

ไม่เพียงพอโดยเฉพาะ แคลเซียม เหล็ก วิตามินเอ 

และวิตามินซี(7) กระบวนการปรับปรุงคุณค่าทาง

โภชนาการของอาหารกลางวันในโรงเรียนจึงจำเป็น

ตอ้งไดร้บัการศกึษา เพือ่พฒันารปูแบบทีส่ามารถนำ

ไปสู่การปฏิบัติได้จริงและมีคุณค่าทางโภชนาการที่

เหมาะสมยิง่ขึน้  

 

วัตถุประสงค์ 
 1. วิ เคราะห์สถานการณ์การจัดบริการ

อาหารกลางวันโรงเรียนในด้านกระบวนการจัด

บริการและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณค่าอาหาร 

  2. สร้างกระบวนการปรับปรุงคุณค่าทาง

โภชนาการของอาหารกลางวัน ให้ได้มาตรฐานตาม

ความตอ้งการของเดก็วยัเรยีน ในโรงเรยีนสง่เสรมิสขุ

ภาพขนาดกลาง สงักดัเทศบาลนครนครราชสมีา 

 3. วิเคราะห์ปริมาณและคุณค่าอาหารกลาง

วันที่โรงเรียนจัดบริการก่อนและหลังดำเนินการ 

 

สมมุติฐานการศึกษา 
 1. หลั งดำเนินการปรับปรุ งคุณค่าทาง

โภชนาการ อาหารกลางวันโรงเรียนจะมีปริมาณ

พลังงานและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับเด็กวัยเรียน 

(4-12 ปี) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของพลังงานและสาร

อาหารที่ควรได้รับใน 1 วัน รวมทั้งการกระจาย

พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน

เหมาะสม 

 2. ปริมาณและคุณค่าอาหารกลางวันที่

โรงเรียนจัดบริการหลังดำเนินการมากกว่าก่อน

ดำเนินการ 
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วิธีการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษากึ่งทดลอง 

(Quasi-Experiment) แบบหนึง่กลุม่ วดัผลกอ่นและ

หลังการทดลอง (one group, pre-post test 

design) ประชากรคอืโรงเรยีนสง่เสริมสุขภาพระดบั

ประถมศกึษาสงักดัเทศบาลนครนครราชสมีาจำนวน 

5 โรงเรยีน โรงเรยีนทัง้หมดจดับรกิารอาหารกลางวนั

ให้เด็กรับประทานทุกคนทุกวัน สุ่มแบบเจาะจงได้

โรงเรยีนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เปน็โรงเรยีนตวัอยา่งที่

ศกึษา กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็รายการอาหารคดัเลอืกโดย 

สุ่มเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที ่ 1-6 

ดว้ยวธิจีบัฉลากรอ้ยละ 25 ของจำนวนนกัเรยีน เพือ่

สอบถามความชอบรายการอาหารและนำรายการ

อาหารดงักลา่วมาปรบัปรงุคณุคา่ทางโภชนาการ เกบ็

ข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน–สิงหาคม 2552 

จำนวน 12 สปัดาหแ์บง่เปน็ 3 ระยะคอื 

 1. ระยะก่อนดำเนินการ ใช้เวลา 4 สัปดาห ์

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณค่า

อาหารประกอบด้วย 1) การจัดบริการอาหารกลาง

วันด้านบริหารงบประมาณ การจัดรายการอาหาร 

การจดัซือ้ การเตรยีม และการปรงุ 2) องคป์ระกอบ

ทีม่ผีลตอ่การจดับรกิารดา้นการสนบัสนนุเชงินโยบาย 

อัตรากำลัง งบประมาณ การมีส่วนร่วมและนิเทศ

ติดตาม นอกจากนี้ได้วิเคราะห์ปริมาณและคุณค่า

อาหารซึง่ประกอบดว้ยปรมิาณพลงังาน โปรตนี ธาตุ

เหลก็ วติามนิเอ วติามนิบ ี1 วติามนิบ ี2 และวติามนิ

ซซีึง่ควรไดร้บัอยา่งนอ้ย 1/3 ของความตอ้งการใน 1 

วัน รวมทั้งการกระจายพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน และไขมัน ซึ่งควรเท่ากับ 55-60 :10-15 : 

25-30 โดยการชั่งน้ำหนักส่วนประกอบของอาหาร

แต่ละรายการแล้วหาค่าเฉลี่ยใน 1 สัปดาห ์ และคัด

เลอืกรายการอาหารเพือ่ปรบัปรงุ โดยคำนงึถงึความ

ชอบของเด็ก ปรุงง่าย มีวัตถุดิบตามฤดูกาลและไม่

เกนิงบประมาณทีไ่ดร้บั 10 บาท/คน/วนั 

 2. ระยะดำเนินการ ใช้เวลา 6 สัปดาห์ 

ประกอบด้วย 6 กระบวนการคือ 1) ชักชวน/ชี้แจง 

(Advocate) เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มผู้กำหนด

นโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความ

ตระหนัก โดยนำเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณและ

คุณค่าอาหาร 2) ดำเนินการให้กลุ่มผู้กำหนด

นโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ศักยภาพตนเอง

อย่างเต็มที่(Enable) โดยการประชุมระดมสมอง 3) 

ผู้วิจัยเป็นสื่อกลางในการประสานงาน(Mediate) 

ระหว่างโรงเรียน/ชุมชน 4) พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากร (Build Capacity) 5) ปรับปรุงรายการ

อาหาร 6) ทดลองปรุงและติดตามประเมินผล  

 3. ระยะหลังดำเนินการ ใช้เวลา 2 สัปดาห์ 

เพื่อวิเคราะห์ปริมาณและคุณค่าอาหารหลังดำเนิน

การ เครื่องมือที่ ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ด้าน

นโยบายและการบริหารจัดการโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียน แบบสอบถามความชอบรายการ

อาหาร แบบบันทึกการประกอบอาหาร เครื่องชั่ง

แบบ 10 กิโลกรัมความละเอียด 100 กรัม และ

โปรแกรมวิเคราะห์อาหาร (Nutri Survey) 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานและ paired t-test โดยกำหนดค่า

นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

  

ผลการศึกษา 
 1. สถานการณ์การจัดบริการอาหารกลาง

วันโรงเรียนแบ่งเป็น 2 หัวข้อดังนี้ 

  1.1 องค์ประกอบที่ มี ผลต่ อการจั ด

บริการอาหารกลางวันโรงเรียน  

   1.1.1 นโยบาย ตั้งแต่ระดับรัฐบาล

คือ มีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 เป็น

กฎหมายรองรับ ในระดับท้องถิ่นคือ เทศบาลฯ   
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มีนโยบายให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียน  

ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งจัดบริการอาหารกลางวันให้

นักเรียนทุกคนทุกวัน  

   1.1.2 อัตรากำลัง โรงเรียนไม่มีครูที่

มีวุฒิทางคหกรรมศาสตร์ แต่ครูผู้รับผิดชอบ

โครงการมีความสมัครใจในการดำเนินโครงการ 

และมีการแต่งคณะกรรมการอาหารกลางวันควบคุม

คุณภาพอาหาร สำหรับการประกอบอาหารนั้น

โรงเรียนจ้างร้านค้าในโรงเรียน 2 ร้านดำเนินการ 

แบ่งเป็นกลุ่มอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 2 และ

กลุ่มประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม

ละ 1 ร้าน  

   1.1.3 งบประมาณ ตามมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบให้

จัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันในอัตรา

คนละ 13 บาท/คน/วัน ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงประถม

ศึกษาครอบคลุมทุกคน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 

เป็นต้นไป(8) แต่ในระยะเวลาที่ศึกษาโรงเรียนยังได้

รับงบประมาณ 10 บาท/คน/วัน ครอบคลุมร้อยละ 

60 ของจำนวนนักเรียน(9) และเทศบาลฯอุดหนุน

เพิ่มเติมเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ ไม่มีนโยบายขอ

สนับสนุนค่าอาหารจากผู้ปกครองเนื่องจากเห็นว่า

ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 

   1.1.4 การมสีว่นรว่มของผูป้กครอง/

ชุมชน อยู่ในระดับน้อยมาก ไม่มีการช่วยเหลือทั้ง

ด้านแรงงานและวัตถุดิบ เนื่องจากผู้ปกครองส่วน

ใหญม่อีาชพีรบัจา้งหรอืคา้ขายเลก็ๆ นอ้ยๆ 

   1.1.5 การนิเทศติดตาม ไม่มีการ

นิเทศด้านคุณค่าอาหารเนื่องจากขาดบุคลากรที่มี

ความรู้ ความชำนาญทั้งในระดับส่วนกลางและท้อง

ถิ่น โรงเรียนมีครูเวรดูแลรายการอาหาร, การบริการ

อาหารและการรับประทานอาหารของนักเรียน

ระหว่างพักกลางวันทุกวัน เวรละ 1 คน 

  1.2 กระบวนการจัดบริการอาหารกลาง

วันโรงเรียน  

    1.2.1 การบริหารงบประมาณ จาก

งบประมาณ 10 บาทต่อคนต่อวัน โรงเรียนและ

แม่ค้าหักค่าจัดบริการรวม 2 บาท จึงเหลือเป็นค่า

อาหาร 8 บาท 

    1.2.2 การจัดรายการอาหาร จัด

หมุนเวียน 20 วัน และแบ่งอาหารเป็น 3 ชุดคือ 

กลุ่มชั้นอนุบาล, ป.1-2 และ ป.3–6 ทั้งนี้จัดอาหาร

จานเดียวเป็นกับข้าว 1 อย่างสำหรับชั้นอนุบาลและ 

ป.1-2 มีขนมเป็นอาหารเสริมเฉพาะอนุบาลสัปดาห์

ละ 3 วัน ส่วนชั้น ป.3–6 เป็นรายการอาหาร

เดียวกันกับที่จำหน่าย วันละ 5-6 รายการ แต่

นักเรียนเลือกได้เพียง 1 รายการ ยังไม่สามารถจัด

อาหารให้หลากหลายหรือครบ 5 หมู่ได้ทุกมื้อ และ

ไม่ทราบว่าอาหารที่จัดมีคุณค่าเพียงพอหรือไม่ 

    1.2.3 การจัดซื้อ โรงเรียนตั้งอยู่ใน

ชุมชนใกล้ตลาด ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง  

    1.2.4 การเตรียมและปรุง ร้านค้า

ใช้เวลาเตรียมและปรุงอาหาร 2 ชั่วโมงโดยแม่ครัว 

6 คน 

 2. กระบวนการปรับปรุงคุณค่าอาหารทาง

โภชนาการประกอบด้วย 6 กระบวนการดังนี้ 

  2.1 การชักชวน/ชี้แจง ผู้วิจัยนำเสนอ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณค่าอาหารแก่ นายก

เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา 

ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการ

อาหารกลางวัน แม่ครัว ผู้ปกครองและตัวแทน

นักเรียน จากการสังเกตการณ์พบว่าผู้เข้าประชุมให้

ความสนใจมาก เนื่องจากไม่เคยมีหน่วยงานใดนำ

เสนอข้อมูลดังกล่าวมาก่อน ส่วนใหญ่เข้าใจว่า

โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กทุกคนทุกวันก็

เพียงพอ 
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   2.2 ดำเนินการให้กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ใช้ศักยภาพตนเองอย่าง

เต็มที่โดยการประชุมระดมสมอง ทำให้ได้แนวทาง

แก้ปัญหาที่นำไปปฏิบัติได้จริง 

   2.3 ผู้วิจัยเป็นสื่อกลางในการประสาน

งานระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและเทศบาลฯ ใน

การแสวงหาความร่วมมือและแนวทางแก้ปัญหา  

   2.4 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ผู้วิจัย

อบรมการจัดบริการอาหารกลางวันแก่คณะกรรม

การฯและแม่ครัวเป็นเวลา 2 วัน โดยแบ่งเป็นภาค

บรรยาย 1 วันครึ่งใน 5 หัวข้อคือ ความต้องการ

พลังงานและสารอาหารในเด็กวัยเรียน หลักการจัด

อาหารกลางวันโรงเรียน ธงโภชนาการและรายการ

อาหารแลกเปลี่ยน การวางแผนจัดรายการอาหาร 

และเทคนิคการปรุงประกอบอาหารให้ได้คุณค่าทาง

โภชนาการ ส่วนอีกครึ่งวันเป็นภาคปฏิบัติใน

วางแผนการจัดรายการอาหาร  

   2.5 ปรับปรุงรายการอาหาร กลุ่มชั้น

อนุบาลและ ป. 1–2 ลดปริมาณเนื้อสัตว์ทุกวันแต่

ลดปริมาณลงเพิ่มผักเป็นส่วนประกอบทุกมื้อ ไข่

สัปดาห์ละ 2-3 วัน เลือดหมู/ไก่และตับสัปดาห์ละ 

2 วัน มีขนม/ผลไม้ทุกวัน ส่วนกลุ่มชั้น ป.3-6 จัด

อาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นหมู/ไก่ ไข่ ตับ เลือดและผัก

เป็นส่วนประกอบทุกวันใน 5-6 รายการ แต่ไม่

สามารถจัดผลไม้ได้เนื่องจากงบประมาณไม่พอ 

โรงเรียนจึงให้รถผลไม้มาจำหน่ายในโรงเรียนทุกวัน  

   2.6 ทดลองปรุงและติดตามประเมินผล 

โรงเรียนใช้เวลาในการเตรียมมากขึ้นประมาณครึ่ง

ชั่วโมง เนื่องจากมีผัก/ผลไม้หรือขนมเป็นส่วน

ประกอบมากขึ้ นซึ่ ง ไม่ ส่ งผลกระทบมากนัก 

นอกจากนี้แม่ค้าทั้งสองร้านพยายามจัดอาหารให้

ใกล้เคียงมาตรฐานที่สุดเนื่องจากมีบุตรหลานเรียน

ในโรงเรียน และผลิตขนมเข้าสู่โครงการอาหารกลาง

วันเองเพื่อประหยัดงบประมาณ  

 3. ปริมาณและคุณค่ าอาหารกลางวัน

โรงเรียน  

  3.1 ปริมาณพลังงานและสารอาหาร

ก่อนดำเนินการ โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวัน 

มีปริ มาณพลั ง งานและสารอาหารใกล้ เคี ย ง

มาตรฐานทั้งสามกลุ่ม โดยเฉพาะอนุบาลมีปริมาณ

ธาตุเหล็กเพียงพอ ส่วนโปรตีนและวิตามินบี 1 เกิน

ระดับมาตรฐานมาก คือร้อยละ 62.69 และ 61.67 

ตามลำดับ ชั้น ป.1-2 มีปริมาณโปรตีน วิตามินเอ 

วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 เพียงพอและธาตุเหล็ก

ใกล้เคียงมาตรฐาน ส่วนชั้น ป.3-6 มีปริมาณโปรตีน

เท่านั้นที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังพบว่าวิตามินเอต่ำ

กว่ามาตรฐานมากในกลุ่มชั้นอนุบาลและ ป.3-6 คือ 

ร้อยละ 9.56 และ 8.72 ตามลำดับ (แผนภูมิที่ 1) 

ส่วนการกระจายพลังงานเหมาะสมเฉพาะชั้น

อนุบาล (แผนภูมิที่ 2)  
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แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของพลังงานและสารอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการที่ควรได้รับใน 1 วัน 

 ของเด็กวัยเรียนในโรงเรียนขนาดกลางก่อนดำเนินการ 

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

 ซึ่งควรมีค่าเท่ากับ 1/3 ของความต้องการใน 1 วัน 

แผนภูมิที่ 2 การกระจายของพลังงานจากสารอาหารที่จัดบริการก่อนดำเนินการ 
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แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของพลังงานและสารอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการที่ควรได้รับใน 1 วัน 

 ของ เด็กวัยเรียนในโรงเรียนขนาดกลางหลังดำเนินการ 

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

 ซึ่งควรมีค่าเท่ากับ 1/3 ของความต้องการใน 1 วัน 

แผนภูมิที่ 4 การกระจายของพลังงานจากสารอาหารที่จัดบริการหลังดำเนินการ 

  3.2 ปริมาณพลังงานและสารอาหาร

หลังดำเนินการ หลังดำเนินการพบว่าโรงเรียนจัด

บริการอาหารกลางวันให้นักเรียนทั้งสามกลุ่ม มี

ปริมาณพลังงานและวิตามินบี 2 ใกล้เคียงมาตรฐาน 

ส่วนสารอาหารอื่นๆ พบว่า กลุ่มชั้นอนุบาลและ 

ป.1-2 มีโปรตีน ธาตุเหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 

และวิตามินซีเพียงพอ ส่วนกลุ่มชั้น ป.3-6 มีเฉพาะ

โปรตีนและวิตามินเอเพียงพอ (แผนภูมิที่ 3) ส่วน

การกระจายพลังงานพบว่า เหมาะสมทั้งสามกลุ่ม 

(แผนภูมิที่ 4)  

 



54

 4. เปรียบเทียบปริมาณและคุณค่าอาหาร

ก่อนและหลังดำเนินการ 

 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณและคุณค่าอาหาร

ก่อนและหลังดำเนินการพบว่า ชั้นอนุบาลมีค่าเฉลี่ย

ของพลังงาน วิตามินเอและวิตามินซีหลังดำเนินการ

มากกว่าก่อนดำเนินการ แต่มีเฉพาะวิตามินเอ

เท่านั้นที่มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 

0.05) (ตารางที่ 1) นอกจากนี้ยังพบว่า โปรตีนและ

วิตามินบี 1 หลังดำเนินการน้อยกว่าก่อนดำเนินการ

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนชั้น ป.1-

2 มีค่าเฉลี่ยของพลังงานและวิตามินซีหลังดำเนิน

การมากกว่าก่อนดำเนินการ แต่มีวิตามินซีมากกว่า

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 2) 

และชั้น ป.3-6 มีค่าเฉลี่ยของโปรตีน ธาตุเหล็ก 

วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และวิตามินซี 

หลังดำเนินการมากกว่าก่อนดำเนินการอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณพลังงานและสารอาหาร ของชั้นอนุบาล 

 ก่อนและหลังดำเนินการ 

    ปริมาณพลังงานและสารอาหาร 

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

 และสารอาหาร  X ± SD X ± SD 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 433.34 338.13 ± 49.51 346.84 ± 33.73 -1.01 0.323 

โปรตีน (กรัม) 7.34 13.79 ± 2.13 9.54 ± 1.21 7.74 0.000* 

เหล็ก (มิลลิกรัม) 2.10 2.49 ± 2.70 2.19 ± 0.78 0.46 0.654 

วิตามินเอ (µg RE) 150 43.01 ± 69.42 142.51 ± 158.05 -2.77 0.012* 

วิตามินบี 1 (มิลลิกรัม) 0.20 0.37 ± 0.22 0.20 ± 0.09 3.90 0.001* 

วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.20 0.15 ± 0.09 0.14 ± 0.09 0.83 0.416 

วิตามินซี (มิลลิกรัม) 13.34 8.59 ± 10.48 16.18 ± 14.66 -1.87 0.077  

* กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

** Dietary Reference Intake ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณพลังงานและสารอาหาร ของชั้น ป.1-2 

  ก่อนและหลังดำเนินการ 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณพลังงานและสารอาหาร ของชั้นป.3-6  

  ก่อนและหลังดำเนินการ 

    ปริมาณพลังงานและสารอาหาร 

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

 และสารอาหาร  X ± SD X ± SD 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 466.67 388.84 ± 29.88 389.30 ± 25.67 -0.06 0.956  

โปรตีน (กรัม) 9.34 15.16 ± 5.33 11.01 ± 1.25 3.53 0.002*  

เหล็ก (มิลลิกรัม) 2.70 2.84 ± 1.52 2.71 ± 1.19 0.39 0.703  

วิตามินเอ (µg RE) 166.67 229.96 ± 661.41 190.83 ± 309.75 0.42 0.681 

วิตามินบี 1 (มิลลิกรัม) 0.20 0.27 ± 0.18 0.21 ± 0.11 1.66 0.113  

วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.20 0.20 ± 0.19 0.14 ± 0.11 1.62 0.121  

วิตามินซี (มิลลิกรัม) 13.34 9.79±9.13 24.59 ± 28.78 -2.36 0.029* 

    ปริมาณพลังงานและสารอาหาร 

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

 และสารอาหาร  X ± SD X ± SD 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) 500 357.37 ± 25.59 399.04 ± 12.36 -2.41 0.095   

โปรตีน (กรัม) 12.00 11.84 ± 1.13 13.65 ± 0.39 -4.39 0.022*   

เหล็ก (มิลลิกรัม) 4.34 1.88 ± 0.33 3.63 ± 0.28 -14.70 0.001*   

วิตามินเอ (µg RE) 188.67 46.32 ± 34.36 522.53 ± 109.08 -7.43 0.005*  

วิตามินบี 1 (มิลลิกรัม) 0.27 0.20 ± 0.63 0.23 ± 0.53 -5.17 0.014*   

วิตามินบี 2 (มิลลิกรัม) 0.27 0.13 ± 0.04 0.18 ± 0.05 -3.59 0.037*   

วิตามินซี (มิลลิกรัม) 14.34 5.65 ± 6.46 8.73 ± 7.33 -6.54 0.007* 

* กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

** Dietary Reference Intake ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน 

* กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

** Dietary Reference Intake ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน 
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วิจารณ์ 
 1. องค์ประกอบที่มีผลต่อการจัดบริการ

อาหารกลางวันโรงเรียน  

 จุดแข็งของโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 

คือ การสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาลทุกยุคทุก

สมัย ส่วนด้านเงินทุนก็มีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 

พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายรองรับ โดยในปัจจุบัน

อุดหนุนงบประมาณครอบคลุมร้อยละ 60 ของ

จำนวนนักเรียนจำนวน 10 บาท/คน/วัน ส่วนระดับ

ท้องถิ่นนั้นโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา

นับว่าได้รับการสนับสนุนมากกว่าท้องถิ่นอื่นๆ ดัง

จะเห็นได้จากนายกเทศมนตรีอุดหนุนงบประมาณ

สำหรับโรงเรียนในสังกัดครอบคลุมเพิ่มเติมเป็นร้อย

ละ 100 ส่วนในระดับโรงเรียนนั้นโรงเรียนเข้าร่วม

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนรองรับทั้งนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนเชิง

นโยบายให้อาหารกลางวันโรงเรียนมีคุณค่าทาง

โภชนาการเพียงพอ 

 ด้านอัตรากำลัง การมีส่วนร่วมและนิเทศ

ติดตามในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนั้นไม่ต่างกับ

โรงเรียนในสังกัดอื่นๆ(4-7) กล่าวคือ ดำเนินโครงการ

ในรูปคณะกรรมการและครูผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่

ไม่มีวุฒิทางคหกรรมฯ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

และชุมชนน้อย นายกเทศมนตรีมีนโยบายให้

โรงเรียนสนับสนุนแบบรัฐสวัสดิการคือรับประทาน

ฟรีทุกคน ขาดการนิเทศด้านคุณค่าอาหารทั้งจาก

ส่วนกลางและท้องถิ่น แม้ในโรงเรียนส่งเสริมสุข

ภาพก็ไม่มีเกณฑ์ประเมินด้านคุณค่าอาหาร(10) องค์

ประกอบดังกล่าวอาจส่งผลให้อาหารมีคุณค่าไม่

เพียงพอ ดังจะเห็นจากการศึกษาของศริศักดิ์ สุนทร

ไชย(11) ที่พบว่าการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนจะมีประสิทธิภาพ ต้องการความร่วมมือ

แบบจตุรภาคีคือ นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนและ

ชุมชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจาก

นี้กนิษฐา เนาว์แก้ว(12) พบว่าการมีส่วนร่วมของผู้

ปกครองและชุมชนทำให้อาหารมีปริมาณพลังงาน

มากขึ้นกว่าเดิมสองเท่า และจากการประเมินผล

โครงการอาหารกลางวันของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อปี 2551(7) ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีผู้รับผิดชอบ

ด้านคุณภาพอาหารด้วย 

 2. กระบวนการจัดบริการอาหารกลางวัน

โรงเรียน  

 รูปแบบการจ้างแม่ค้าในโรงเรียนดำเนินการ

โดยมีคณะกรรมการฯควบคุมคุณภาพ เป็นรูปแบบ

ที่ผู้บริหารคิดว่าเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

เนื่องจากช่วยแบ่งเบาภาระครูที่มีภาระด้านการ

เรียนการสอนได้ และรูปแบบดังกล่าวยังสามารถ

ดำเนินการให้อาหารกลางวันมีปริมาณและคุณค่า

มากขึ้น หากปรับกระบวนการและพัฒนาศักยภาพ

ของคณะกรรมการฯ  

 3. กระบวนการปรับปรุงคุณค่าอาหารทาง

โภชนาการ  

 ระหว่างการศึกษาพบว่าการชี้แจงเป็นส่วน

แรกและเป็นส่วนสำคัญ ทำให้ผู้กำหนดนโยบายและ

ผู้เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักและแสวงหาทางแก้ไข

โดยใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ในเวลาต่อมา 

จนทำให้มีการปรับกระบวนการทำงานภายใต้บริบท

ที่เป็นอยู่และทุกคนยอมรับได้ นอกจากนี้บทบาท

ของหน่วยงานทางวิชาการซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน

การชักชวนชี้แจงและไกล่เกลี่ย ช่วยให้ได้รับการไว้

วางใจ และสามารถดำเนินงานได้ราบรื่น  

 ส่วนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรนั้น ควร

จะดำเนินการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากโรงเรียน  

ทั่วประเทศมีบุคลากรวิชาชีพด้านโภชนาการหรือ  

คหกรรมเพียงร้อยละ 3(8) ดังจะเห็นได้จากเมื่อ  
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คณะกรรมการ/แม่ครัวได้รับการอบรม ก็สามารถ

จัดรายการอาหารมีคุณค่าใกล้เคียงมาตรฐานภายใต้

งบประมาณ 10 บาท/คนได้ คล้ายกับการศึกษา

ของสุจิตรา สุมนนอก(13) ที่พบว่าเมื่อได้รับการอบรม

ครสูามารถจดัรายการอาหารไดค้ณุคา่ตามมาตรฐาน 

นอกจากนี้ครูก็ยังสามารถนิเทศด้านคุณค่าอาหารได้ 

ซึ่งน่าจะผลักดันเชิงนโยบายให้มีการนิเทศด้าน

คุณค่าอาหารในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่อไป  

 4. ปริมาณและคุณค่ าอาหารกลางวัน

โรงเรียน ก่อนดำเนินการโรงเรียนจัดบริการอาหารมี

ปริมาณและคุณค่าไม่เพียงพอกับความต้องการเด็ก

วัยเรียนคือ ต่ำกว่าร้อยละ 33 ของข้อกำหนดสาร

อาหารที่ควรได้รับในหนึ่งวัน ทั้งนี้สารอาหารที่ผ่าน

มาตรฐานส่วนใหญ่เป็นโปรตีนและวิตามินบี 1 

เนื่องจากโรงเรียนจัดรายการอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็น

ส่วนประกอบค่อนข้างมาก ทำให้วิตามินบี 1 ซึ่งมี

มากในเนื้อสัตว์มากตามไปด้วย แต่สารอาหารตัวอื่น

เช่น ธาตุเหล็ก วิตามินบี 2 และวิตามินซี จัดได้

ประมาณร้อยละ 10–25 ส่วนวิตามินเอนั้นน้อยมาก

เพียงร้อยละ 3–10 เท่านั้น แต่หลังดำเนินการพบว่า 

มีปริมาณและคุณค่ามากขึ้นถึงแม้ว่าสารอาหารบาง

ชนิดยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก็ตาม จากผลการ

ศึกษาดังกล่าวชี้ ให้ เห็นถึงความสำคัญของการ

พัฒนาคุณค่าอาหารต่อไป  

 

สรุป 
 กระบวนการปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการ

ของอาหารกลางวันโรงเรียน เป็นกระบวนการที่

พัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงปริมาณและคุณค่าอาหารให้

ได้มาตรฐานตามความต้องการของเด็กวัยเรียน มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยความร่วมมือ

ของทุกภาคส่วน โดยใช้กระบวนการตามขั้นตอน 

ทำให้เกิดเมนูเพื่อสุขภาพ จึงควรนำรูปแบบไปปรับ

ใช้ในโรงเรียนที่มีบริบทคล้ายกันต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้

ประโยชน์ 

  1.1 จากการศึกษาพบว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้ว่ามี

การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมครอบคลุมเด็กทุก

คน จึงควรแสวงหาการมีส่วนร่วมเพิ่มเติมจากชุมชน

หรือผู้ปกครองมากขึ้น ซึ่งอาจดำเนินการในรูปแบบ

ของมูลนิธิหรือสมาคมผู้ปกครอง  

  1.2 การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้สอบถามข้อมูล

การบริโภคอาหารของนักเรียน ซึ่งอาจรับประทาน

อาหารอย่างอื่นที่มีขายในโรงเรียนช่วงพักกลางวัน 

จึงควรสอบถามข้อมูลบริโภคในมื้อกลางวันหรือใน

รอบหนึ่งวันเพื่อประเมินความพอเพียงของการได้

รับอาหาร นอกจากนี้อาจจะติดตามการรับประทาน

ของเด็กหลังจากปรับปรุงรายการอาหารซึ่งมีผักเป็น

ส่วนประกอบมากขึ้น 

  1.3 ขับเคลื่อนให้มีการบังคับใช้และ

สนับสนุนเชิงนโยบาย ให้มีเกณฑ์การพัฒนาคุณค่า

อาหารในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หรือพัฒนาให้เกิด

นโยบายสาธารณะต่อไป 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

   2.1 การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและ

คุณค่าทางโภชนาการของโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในแต่ละปี

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

  2.2 การศึกษาหลักสูตรที่เหมาะสมใน

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดบริการอาหารกลาง

วันโรงเรียนเนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความ

ชำนาญทางด้านอาหารและโภชนาการ 
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 EM: Effective Microorganism แปลว่า 

จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิผล หรือ จุลินทรีย์ที่มี

ประโยชน์ เริ่มมาจากแนวคิดที่ผสมผสานความรู้

ทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์โดย ศจ.Teruo 

Higa ชาวญี่ปุ่น ที่รายงานเมื่อปี 2523 ว่ามีจุลินทรีย์

กว่า 80 ชนิดตามธรรมชาติที่สามารถช่วยย่อยสลาย

สารอินทรีย์ได้ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นี้ ส่วนมาก

เป็นชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตและ

เป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดโรค โดยสายพันธุ์หลักๆ ที่ใช้

ในการผลิต EM ได้แก่  

 - ชนิดสร้างกรดแลคติก (Lactobacillus 

casei, L. casei, Streptococcus lactis)  

 - ชนิดสังเคราะห์แสงได้เอง (Rhodopseu 

domonas palustrus, Rhodobacter spaeroides) 

 - ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae, 

Candida utilis) 

 - แอคติโนไมซีต (Streptomyces albus, 

S. griseus) 

 - จุลินทรีย์สายพันธ์ที่ส่งเสริมกระบวนการ

หมัก (Aspergillus oryzae, Mucor hiemalis)(1) 

 หลกัการของ EM คอื จลุนิทรยีเ์หลา่นีจ้ะผลติ

กรดอนิทรยีห์ลายชนดิ รวมถงึกรดแลคตกิ, เอนไซม,์ 

สารต่อต้านอนุมูลอิสระและสารต่อต้านโลหะหนัก 

ก่อให้เกิดภาวะต้านอนุมูลอิสระในสิ่งแวดล้อมนั้น   

ส่งเสริมให้เกิดการแยกตัวของชั้นของแข็งและ

ของเหลว ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการผลิตน้ำ

สะอาด(2) สว่นการใชเ้พือ่กำจดัสารตะกอนในแหลง่นำ้

พัฒนามาจากแนวคิดว่า จุลินทรีย์จะย่อยสลายสาร

อินทรีย์ในน้ำให้เปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, 

ก๊าซมีเทน และใช้บางส่วนในการเจริญเติบโต, การ

เจริญพันธ์ของจุลินทรีย์เอง ทำให้กระบวนการย่อย

สลายโดยจลุนิทรยีเ์หลา่นีป้ราศจากกลิน่เหมน็(3) 

 จึงเป็นที่มาของการใช้ EM technology ใน

หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น ใช้ปรับปรุงสภาพดิน

ในการเกษตรกรรม, กสิกรรม, ผลิตปุ๋ยหรือสารเสริม

อาหารแก่ดิน, กำจัดขยะ, บ่อบำบัดทางชีวเคมี, บ่อ

บำบัดน้ำเสีย, การควบคุมปริมาณสาหร่ายในแหล่ง

น้ำธรรมชาติ, การผลิตยาและอาหารเสริม เป็นต้น 

นอกจากมีการนำไปใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การ

บรรเทาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังภัยพิบัติ ได้แก่   

สึนามิในประเทศเอเชียอาคเนย์ช่วงปี 2547, แผ่น

ดินไหวในโกเบ และพายุเฮอร์ริเคนคาทรินา เป็นต้น 

แสงนภาอุทัยแสงไพศาล,พ.บ.,ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

EM Ball
ก้อนจุลินทรีย์

ที่มีประสิทธิผล
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 แนวคิดและการนำไปใช้ยังคงเป็นที่ถกเถียง

ในปัจจุบัน เนื่องจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในทาง

วิ ท ย าศ าสตร์ ยั ง ไ ม่ เ พี ย งพอ ในก า รส รุ ป ผล

ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์เหล่านี้ การวิจัยส่วนมาก

ทำในเชิงเกษตรกรรม เพื่อดูผลของจุลินทรีย์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพดินหรือคุณภาพผลผลิต ซึ่งให้

ผลลัพธ์ที่หลากหลาย ส่วนการใช้เพื่อบำบัดน้ำเสียมี

การวิจัยพบว่า EM ในบ่อบำบัดน้ำเสียที่ ไม่มี

ออกซิเจนสามารถลดการเกิดสารตกตะกอนและ

สารไม่พึงประสงค์ที่เป็นผลข้างเคียงจากการย่อย

สลายได้(2,3) บางการศึกษา เช่น ในมณฑลกว่างตง 

ประเทศจีน พบว่าน้ำที่ผ่านการบำบัดมีระดับความ

ขุ่นลดลงอย่างมาก มีค่าสัมประสิทธิการแยกสาร

ออกจากน้ำถึง 99% และผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งแห่ง

ชาติ (4) ส่วนการวิจัยในประเทศอินเดียพบว่ามี

ประสิทธิภาพในการลดผลกระทบของน้ำเสียต่อสิ่ง

แวดล้อม(5) และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการใช้ 

EM ในการบำบัดน้ำเสีย(6) นอกจากนี้รายงานและ

บทสัมภาษณ์จากประสบการณ์ตรงของหน่วยงาน

และองค์กรเอกชนที่รับแนวคิดนี้มาใช้ในการบำบัด

น้ำเสียของตน และพบว่าให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ

หลายแห่ง เช่น เมือง Kani ประเทศญี่ปุ่น, บริษัท 

Cen-Cal Septic Services มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา, ฟาร์มปศุสัตว์ Tyson Chicken ใน

มลรัฐมิซซูรี สหรัฐอเมริกา เป็นต้น(7) อย่างไรก็ดี มี

การศึกษาเปรียบเทียบการกำจัดสารตะกอนในน้ำ

เสีย พบว่าสามารถลดระดับความเป็นกรดด่างของ

น้ำเสียและเพิ่มการตกตะกอนได้มากขึ้น แต่ปริมาณ

ตะกอนของแข็งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทำให้

ผลการศึกษาไม่สามารถชี้ชัดถึงประโยชน์ของการใช้ 

EM บำบัดได้(8) ยังไม่มีการศึกษาใดที่ทดลองใช้ EM 

ในการบำบัดน้ำเสียจากภาวะน้ำท่วมขัง หรือ การ

ใช้บำบัดน้ำอื่นๆ นอกเหนือจากน้ำในระบบบำบัด 

ซึ่งมีคุณลักษณะทางเคมีและชีวภาพแตกต่างกัน 

 ในประเทศไทยมีการนำแนวคิดนี้มาใช้ใน

การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน เช่น ที่มูลนิธิข้าว

ขวัญ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีการอบรมเทคนิคนี้ให้แก่

เกษตรกรและผู้สนใจ เครือข่ายโรงเรียนชาวนา 

จ.นครสวรรค์ ที่นำเทคนิคนี้มาใช้บำบัดน้ำเสียในบ่อ

ปลาอย่างได้ผล 

 เมื่อมีการนำมาใช้ในการบำบัดน้ำหลังภาวะ

อทุกภยัในประเทศไทย มกีารถกเถยีงอยา่งกวา้งขวาง 

และไดม้ใีนการประชมุอภปิรายที ่ “ศนูยจ์ดัการความ

รู้ เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติ” โดยสำนักงานคณะ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที ่ 8 พฤศจิกายน 

2554 ซึ่งได้มีข้อสรุปและเสนอแนะที่สำคัญคือ EM 

Ball จะใชไ้ดผ้ลมปีระสทิธภิาพ เมือ่ 
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 1) ใช้หัวเชื้อถูกต้อง คือควรเป็นเชื้อ

จุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายของเสียทั้ง 4 ชนิด คือ 

แป้ง โปรตีน ไขมัน และเซลลูโลส ซึ่งเกิดจากซาก

พืชต่างๆ หัวเชื้อที่เกษตรกรใช้บำบัดน้ำเสียในบ่อ

ปลา หรือใช้บำบัดน้ำเสียที่ จ.นครสวรรค์ จึงน่าจะ

ใช้ในกรุงเทพได้เช่นกัน เพราะน้ำเสียส่วนมากเกิด

จากขยะและเศษอาหารนั่นเอง 

 2) ผลิตลูกอีเอ็มอย่างถูกต้อง คือ ต้องบ่มให้

นานพอ ปั้นแล้วต้องผึ่งไว้อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ 

เพื่อให้หัวเชื้อจุลินทรีย์กินอาหารคือ รำข้าวและกาก

น้ำตาล และแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเต็มที่ ถ้าปั้นแล้วเอา

ไปโยนน้ำเลย เชื้อจุลินทรีย์จะยังมีปริมาณน้อย และ

เศษรำข้าวกับกากน้ำตาลก็จะไปทำให้น้ำเสียยิ่งขึ้น 

ดังที่มีนักวิชาการออกมาแสดงความเห็นแล้วนั้น ข้อ

สำคัญ ไม่ควรนำไปตากแดดหรือเก็บในที่ร้อนเกิน

ไป เชื้อจุลินทรีย์จะไม่เติบโตหรือตายหมด 

 3) นำไปใช้อย่างถูกต้อง คือ ต้องใช้เพื่อ

บำบัดน้ำเสีย ใช้ป้องกันน้ำเสียไม่ได้, ใช้ในน้ำนิ่ง 

ไม่ใช่ในน้ำไหล เพราะน้ำจะสัมผัสออกซิเจนได้

ตลอดและมีการบำบัดแบบใช้ออกซิ เจนตาม

ธรรมชาติอยู่แล้ว ขัดแย้งกับแนวคิด EM ที่จุลินทรีย์

เป็นสายพันธ์ที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจน, ต้องพยายาม

กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ออกไปให้มากที่สุด

เสียก่อน และใช้ในที่น้ำลึกไม่เกิน 2 เมตร(9)  

 ทั้งนี้เป็นข้อสรุปจากการอภิปรายโดยนักวิชา

การ ผู้เชี่ยวชาญในเชิงประสบการณ์และความคิด

เห็น ยังขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา

วิจัยรองรับ การนำไปปฏิบัติจึงขึ้นอยู่กับการใช้

วิจารณญาณวิเคราะห์เหตุและผลของทุกท่าน 

ประเทศไทยยังคงต้องพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องนี้ขึ้น

เพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมแก่บริบทแวดล้อมและ

สถานการณ์ที่จะนำมาใช้ โครงการวิจัยเร่งด่วนโดย

กลุ่มส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 

กรมอนามัย ก็อยู่ในระหว่างการเก็บและประมวลผล

ข้อมูล ซึ่งทางกองบรรณาธิการจะนำมาเสนอเป็น

ทางเลือกในการบริโภคข้อมูลของท่านผู้อ่านใน

โอกาสอันใกล้นี้ 
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1. บทนำ 
 ประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากมหาอทุกภยั 

ป ี2554 ศนูยอ์นามยัที ่5 นครราชสมีา ไดม้สีว่นรว่ม

และชว่ยเหลอืประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ ทัง้ในพืน้ที่

เขตการสาธารณสขุ ที ่14 และพืน้ทีภ่าคกลาง โดยใน

ระหวา่งวนัที ่19 ก.ย.–6 ต.ค. 54 ทมี SRT (Special 

Response Team) ได้ลงสำรวจและดำเนินการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่เขตการสาธารณสุข ที ่ 14 

ไดแ้ก ่ จงัหวดัชยัภมู ิ ทีอ่ำเภอบา้นเขวา้ อำเภอจตัรุสั 

และอำเภอคอนสวรรค ์จงัหวดันครราชสมีา ทีอ่ำเภอ

พมิาย จงัหวดับรุรีมัยท์ีอ่ำเภอสตกึ แคนดง พทุไธสง 

และจังหวัดสุรินทร ์ ที่อำเภอ ชุมพลบุร ี และท่าตูม 

โดยภาพรวมพื้นที ่ เขต 14 จะท่วมไร่นา ท่วมบ้าน

เรือนบางส่วนที่ติดลำน้ำชี/มูล ไม่ท่วมขังนาน ส่วน

ใหญ่อาศัยในบ้านได ้ ทีมศูนย์อนามัยที ่ 5 ได้ดำเนิน

การสำรวจ/แนะนำดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม และการ

สนับสนุนวัสดุสารเคม ี เช่น คลอรีนน้ำ สารส้ม ปูน

ขาวฯลฯ แก่หน่วยงานและประชาชน ส่วน

สถานการณใ์นภาคกลาง ศนูยอ์นามยั ที ่5 ไดล้งพืน้ที่

ศนูยอ์นามยัที ่2 สระบรุ ีในชว่งวนัที ่10-31 ต.ค. 54 

จำนวน 1 ทีม ปฏิบัติการในจุดอพยพและจุดช่วย

เหลือผู้ประสบภัยเป็นหลัก รวม 16 จุดอพยพใน

จงัหวดัสระบรุแีละลพบรุ ีจดุชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั 9 

จดุ ในจงัหวดัสระบรุ,ี สงิหบ์รุ,ี ชยันาท, ลพบรุ ี ชว่ง

วนัที ่18 ต.ค.–4 ธ.ค. 54 ไดจ้ดัทมี SRT เพิม่เปน็ 3 

ทีม ที่ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่ง

แวดลอ้มและสง่เสรมิสขุภาพ ลงพืน้ทีร่บัผดิชอบศนูย์

อนามัยที ่ 1 กรุงเทพ และจัด 2 ทีม สำหรับ

กรงุเทพมหานคร ในชว่งวนัที ่15-25 พ.ย. 54 บรูณา

การทัง้ดแูลศนูยพ์กัพงิและการเยีย่มบา้น 

 การดำเนนิการอนามยัสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีจ่ดุ

อพยพหรอืจดุพกัพงิ เปน็เรือ่งทีม่คีวามสำคญั หากมี

การจัดการที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาลย่อมก่อให้เกิดโรค

ระบาดได ้กจิกรรมทีท่มี SRT ไดด้ำเนนิการนอกจาก

การเตรียมความพร้อมของทีมวิชาการและสิ่ง

สนับสนุนที่เพียงพอแล้ว กิจกรรมเบื้องต้นยังรวมถึง 

การสำรวจสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก ่ อาหาร 

สุวรรณแช่มชูกลิ่น,อรุณรัตน์เดชชัยภูมิ,สมรัฐนัยรัมย์

กลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา

การเฝ้าระวังอาหาร

และน้ำในภาวะ 

มหาอุทกภัย 2554 
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นำ้ดืม่ นำ้ใช ้การขบัถา่ย การจดัการขยะ และนำ้เสยี 

ซึ่งขนาดของปัญหาจะแปรผันตามจำนวนผู้อพยพ, 

ระยะเวลาที่พักพิงและการเตรียมพร้อมด้านสถานที่

เพื่อรองรับผู้พักพิง กิจกรรมอื่นๆ ได้แก ่ การให้คำ

แนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนวัสดุ

สารเคม ี การเฝ้าระวังอาหาร/น้ำดื่มทางแบคทีเรีย

ดว้ยชดุทดสอบภาคสนามกรมอนามยั 

 

2. สถานการณ์การเฝ้าระวังอาหาร 

 และน้ำดื่ม 
 2.1 การเฝ้าระวังอาหาร  

 1) แยกตามพื้นที่ 

 ทีม SRT ได้เก็บตัวอย่างอาหารในจุดพักพิง/

จุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่จังหวัดสระบุรี , 

สิงห์บุรี, นนทบุรี, ปทุมธานีและกทม. รวม 28 จุด 

โดยบางจุดมีการเฝ้าระวังต่อเนื่องถึง 8 ครั้ง 

เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหารกล่องแหล่งใหญ่ของ

จังหวัด และมีสถาบันต่างๆ หมุนเวียนกันมาทำ

อาหาร ผลการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุด

ทดสอบ SI-2 ในอาหารจำนวน 119 ตัวอย่าง พบว่า

ผ่านมาตรฐานร้อยละ 53.8 แสดงผลรายละเอียดดัง

ตารางที่ 1 

 2) แยกตามประเภทอาหาร 

 จากการวิ เคราะห์ตัวอย่างอาหารที่ เก็บ

ทั้งหมด 119 ตัวอย่าง เมื่อวิเคราะห์แยกตามชนิด/

ประเภทอาหารที่เก็บ พบว่าประเภทอาหารที่ผ่าน

มาตรฐานทุกตัวอย่าง คือ ข้าวเหนียว ข้าวผัด รอง

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ผ่านมาตรฐานแยกรายจังหวัด 

จังหวัด จำนวนแห่งที่เก็บตัวอย่าง ตัวอย่างที่เก็บทั้งหมด           ตัวอย่างที่ผ่านมาตรฐาน 

 จุดพักพิง/จุดช่วยเหลือ  จำนวน  ร้อยละ 

สระบุรี 14/2 43 21 48.84 

สิงห์บุรี 0/2 9 4 44.44 

ปทุมธานี 0/1 3 2 66.67 

นนทบุรี 7/1 63 36 57.14 

กทม. 1/0 1 1 100 

รวม 22/6 119 64 53.80 

ลงมาคือ ประเภทอาหารทอด ผ่านมาตรฐานคิดเป็น

ร้อยละ 78.9 ของตัวอย่างอาหารที่ เก็บ ส่วน

ตัวอย่างอาหารที่ไม่ผ่านมาตรฐานสูงสุด คือ ผักสด 

คิดเป็นร้อยละ 20 ของตัวอย่างที่ เก็บทั้งหมด   

ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 ผลการเฝา้ระวงัอาหารจดุพกัพงิ/จดุชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัแยกตามประเภทอาหารทีผ่า่นมาตรฐาน 

ประเภทอาหาร จำนวนตัวอย่าง จำนวนที่ผ่านมาตรฐาน 

  (ร้อยละของตัวอย่างที่เก็บ) 

สถานที่เก็บตัวอย่าง จำนวน (แห่ง) จำนวนตัวอย่างอาหารที่เก็บ จำนวนที่ผ่านมาตรฐาน (ร้อยละ) 

จุดพักพิง 

โรงเรียน  7 55 31 (56.36) 

วัด 4 8 2 (25.00) 

ค่ายทหาร 5 19 9 (47.37) 

สถานที่ราชการ 4 12 6 (50.00) 

สถานที่เอกชน 2 3 2 (66.70) 

จุดช่วยเหลือ    

เทศบาล 2 8 4 (50.00) 

อบต. 2 6 2 (33.33) 

อื่นๆ แยกศรีสมาน / 2 8 7 (87.50) 

ศูนย์อบรมตำรวจภูธรภาคที่ 1 

*อืน่ๆ คอื ขา้วหมแูดง ไขต่ม้ ไขล่กูเขย บะหมี ่เสน้กว๋ยเตีย๋ว หมหูวาน ลกูชิน้ปลา แกงเขยีวหวาน ขา้วคลกุกะปิ 

 3) แยกตามประเภทจุดพักพิง/จุดช่วย

เหลือผู้ประสบภัย 

 จากการวิ เคราะห์ตัวอย่างอาหารที่ เก็บ

ทั้งหมด 119 ตัวอย่าง เมื่อวิ เคราะห์แยกตาม

ประเภทจุดพักพิง/จุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 

22/6 จุด พบว่ามีการเก็บตัวอย่างอาหารในโรงเรียน

มากที่สุด 7 แห่ง 55 ตัวอย่าง ผ่านร้อยละ 56.4 

รองลงมาคือค่ายทหาร มี 5 จุด โดยตัวอย่างอาหาร 

ผ่านมาตรฐานร้อยละ 47.4 ดังรายละเอียดตาราง  

ที่ 3 

ตารางที ่3 ผลการเฝา้ระวงัอาหารจดุพกัพงิ/จดุชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัแยกตามประเภทจดุพกัพงิ/จดุชว่ยเหลอื 

อาหารผัด 

อาหารทอด 

ข้าวสวย 

ผักสด 

ผัดหมี่/มาม่า/ผัดไท 

ข้าวเหนียว 

ต้มจืด 

ข้าวผัด 

อื่นๆ 

รวม 

26 

19 

22 

15 

6 

5 

5 

3 

18 

119 

12 (6.2) 

15 (78.9) 

15 (68.2) 

3 (20.0) 

3 (50.0) 

5 (100) 

2 (40.0) 

3 (100) 

6 (33.3) 

64 (53.8) 
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ประเภทน้ำดื่ม จำนวนที่เก็บ จำนวนที่ตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (ร้อยละ) 

1. น้ำดื่มบรรจุขวด   

     - ขวดใส 20 5 (25.0) 

     - ขวดขุ่น  23 2 (8.7) 

2. ถังน้ำปภ. 4  3 (75.0) 

3. ตู้น้ำดื่ม 4 2 (50.0) 

4. ถังคูลเลอร์ 5 5 (100) 

5. ถังน้ำ 20 ลิตร 2 1 (50.0) 

6. รถผลิตน้ำดื่ม   6 4 (66.7) 

7. แกลลอน 5 ลิตร 1 1 (100) 

8. ก๊อกผ่านเครื่องกรอง 19 7 (36.8) 

9. ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 1 1 (100) 

10. ถังน้ำผ่านเครื่องกรอง 14 4 (28.6) 

รวม  99  35 (35.4) 

 2.2 การเฝ้าระวังน้ำดื่ม 

 1) แยกตามพื้นที่ ทีม SRT ได้เก็บตัวอย่าง

น้ำดื่มตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบ 

อ.11 ในพื้นที่จุดพักพิงและจุดช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยจังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี นนทบุรี ปทุมธานี และ

ตารางที ่5 ผลการเฝา้ระวงันำ้ดืม่ในจดุพกัพงิแยกตามประเภทภาชนะทีบ่รรจุ 

กทม. ผลการตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในน้ำดื่ม

จำนวน 99 ตัวอย่างในจุดพักพิง/จุดช่วยเหลือ  

ผู้ประสบภัย/อื่นๆ (ตลาด) รวม 30/6/1 จุด พบว่า

ผ่านมาตรฐานร้อยละ 64.6 แสดงผลการตรวจ  

ดังตารางที่ 4 

ตารางที่  4  จำนวนและร้อยละของตัวอย่างน้ำดื่มที่ผ่านมาตรฐานแยกรายจังหวัด 

จังหวัด จำนวนแห่งที่เก็บตัวอย่าง จำนวนตัวอย่างที่             ตัวอย่างที่ผ่านมาตรฐาน 

 จุดพักพิง/จุดช่วยเหลือ/อื่นๆ เก็บทั้งหมด จำนวน ร้อยละ 

สระบุรี 14/1/0 27 16 59.26 

สิงห์บุรี 0/1/0 3 1 33.33 

ปทุมธานี 0/1/0 2 1 50.00 

นนทบุรี 11/2/1 52 35 67.31 

กทม. 5/1/0 15 11 73.33 

รวม 30/6/1 99 64 64.60 
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 2) แยกตามประเภท/ลักษณะภาชนะที่

บรรจุ 

 จากการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มในจุดพักพิง/จุด

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 99 ตัวอย่าง เพื่อ

ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย พบว่า มีการปนเปื้อน

แบคทีเรีย จำนวน 35 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 35.4 

เมื่อแยกประเภทน้ำดื่ม พบว่า น้ำดื่มบรรจุขวดพบ

แบคทีเรียน้อยที่สุด โดยเฉพาะขวดขาวขุ่น พบเพียง 

ร้อยละ 8.7 รองลงมาคือ ขวดใสพบร้อยละ 25 

ส่วนน้ำดื่มที่พบแบคทีเรียสูงสุดคือจากถังคูลเลอร์ 

พบทุกตัวอย่างที่เก็บทั้ง5ตัวอย่าง ดังรายละเอียด

ตารางที่ 5 

 

3. สภาพที่พบกับการดำเนินงาน

อาหารและน้ำในจุดพักพิง 
  3.1 อาหาร  

  - การจัดบริการอาหารสำหรับผู้ประสบ

อุทกภัย ประกอบด้วย อาหารกล่องโฟมที่ได้จาก

การบริจาค และการปรุงประกอบในจุดอพยพ ซึ่งมี

ทั้งจัดเป็นข้าวกล่องโฟมและใส่ภาชนะที่ต้องมีการ

ล้าง บางแห่งจ้างเหมาร้านอาหารในการปรุง

ประกอบและขนส่งมายังจุดอพยพ หลายจุดอพยพ

จะมีครัวปรุงประกอบอาหารแบบถาวร เช่น 

โรงเรียน วัด ค่ายทหาร ฯลฯ บางแห่งจะมีครัวปรุง

ประกอบอาหาร นอกจากเลี้ยงผู้อพยพแล้วยังต้อง

ขนส่งอาหารใส่กล่องไปยังจุดอพยพอีกหลายแห่งใน

จังหวัด โดยมีสถาบันการศึกษาจากต่างจังหวัด

หมุนเวียนกันมาปรุงอาหาร จุดอพยพบางแห่งเป็น

สถานที่เตรียมปรุงอาหารแต่มิได้บริการผู้อพยพใน

จุดนั้น แต่กลับขนส่งไปยังจุดอพยพแห่งอื่นๆ (ตาม

โครงการ1 จังหวัด1เขต ของกระทรวงมหาดไทย) 

บางแห่งจะทำการปรุงที่บ้านแล้วใส่กล่องนำมาบริ

จาคจุดอพยพ/จุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จุดอพยพ

บางแห่งบริหารจัดการโดยการไปซื้ออาหารมาจทำ

เอง บางแห่งได้รับอาหารสดจากการบริจาคแล้วนำ

มาปรุงอาหาร การเก็บตัวอย่างอาหารส่วนมากเก็บ

ในจุดทีมีการเตรียมปรุงประกอบอาหารในจุดพักพิง 

สภาพทั่วไปอยู่ในสภาพที่ดี ลักษณะของสถานที่

เตรียมปรุงขึ้นอยู่กับจังหวัด เช่น จังหวัดสระบุรีส่วน

มากจะมีสถานที่ที่หลากหลาย เช่นค่ายทหาร วัด 

รร. ศูนย์ฝึกกีฬาฯ ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล 

ฯลฯ ส่วนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่วนมากจะใช้โรง

อาหารของโรงเรียนเป็นแหล่งกระจายอาหาร เช่น

เดียวกับจุดพักพิงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ

ยังพบว่าจุดพักพิงในจังหวัดนนทบุรีบางแห่ง เป็นจุด

ปรุงประกอบอาหาร ตามโครงการ 

1 จังหวัด 1 เขต เพื่อส่งไปยังจุด

พักพิงในเขตต่างๆ ของกรุงเทพ 

มหานคร เช่น ที่จุดพักพิงชุมนุม

สหกรณ์ฯ มีครัวในโครงการ 1 

จังหวัด 1 เขต ส่งให้เขตบางพลัด 

และจดุพกัพงิโรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ 

หอวัง นนทบุรี มีครัวตามโครงการฯ 

ส่งให้เขตดอนเมือง เป็นต้น 
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  - กรณีที่มีการขนส่งอาหารไปจุดพื้นที่

อพยพที่น้ำท่วมสูง ต้องใช้รถจีเอ็มซีทหารซึ่งก็จะมีผู้

ประสบภัยโดยสารไป-กลับบ้านด้วย พบว่าในการ

ขนส่งอาหารจำนวนมาก อาหารกล่องก็จะวางไว้ใต้

ที่นั่ง ทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสูงโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งหากไม่มีการหีบห่ออาหารอย่างมิดชิด หรือมัด

ปากถุงไม่แน่น บางครั้งการขนส่งอาหารไปจุด

อพยพที่น้ำท่วมต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง และยังพบ

ว่ามีการแจกอาหารกล่องเผื่อไว้มื้อต่อไป หรือบาง

คนเก็บไว้มื้อถัดไป ทำให้ต้องเก็บอาหารนานเกิน

กว่า3-4 ชั่วโมง เนื่องจากปัญหาการเข้าถึงจุดพักพิง 

และ แหล่งปรุงอาหารไกลจากจุดพักพิง และยังพบ

ว่าบางครั้งข้าวกล่องที่บริจาคมาจากแหล่งผลิตที่

ค่อนข้างไกล เช่น จังหวัดเพชรบุรี  

  - การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่พบ เช่น ได้

แนะนำและให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารเรื่อง 

การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากอาหาร

และน้ำ สุขวิทยาส่วนบุคคล คำแนะนำสำหรับการ

จัดอาหารพร้อมบริโภค (ข้าวกล่อง) การเก็บ ปรุง 

ประกอบอาหาร แนะนำการแยกข้าวและกับข้าว

บรรจุในข้าวกล่อง เมนูการปรุงอาหารที่ไม่เสียง่าย 

เช่น ข้าวเหนียว ประเภทอาหารทอด ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการตรวจตัวอย่างอาหาร ตลอดจนการมอบ

สิ่งสนับสนุนและสารเคมีที่เกี่ยวข้อง 

  3.2 น้ำดื่ม 

 - น้ำดื่มในตู้น้ำดื่ม และน้ำดื่มที่ผ่าน

เครื่องกรอง น้ำในตู้น้ำดื่มส่วนใหญ่จะพบในศูนย์

อพยพในโรงเรียน ซึ่งในบางโรงเรียนจะดำเนินการ

ต่อน้ำประปาสู่เครื่องกรองน้ำก่อนแล้วผ่านเครื่อง

ทำความเย็นก่อนบริการแก่นักเรียน เมื่อเป็นจุด

อพยพ ผู้อพยพจึงใช้บริการจุดบริการน้ำดื่มดังกล่าว 

สาเหตุที่พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม คือการที่ตู้

ทำน้ำเย็นขาดการทำความสะอาดมาเป็นเวลานาน 

ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคมาก่อน วิธีการดำเนินการ

แก้ไขคือให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องให้มีการ

ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ส่วนจุดอพยพบาง

แห่งมีระบบกรองน้ำเพื่อทำน้ำดื่มนั้นควรทำการล้าง

เครื่องกรองหรือเปลี่ยนไส้เครื่องกรองตามระยะ

เวลาที่กำหนด  

 - ถังน้ำดื่ม (คูลเลอร์) จะพบในบางจุด

อพยพโดยทางผู้รับผิดชอบได้จัดบริการไว้ตามจุด

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือในจุดอพยพ บางจุดมี 

ถังเดียว บางจุดมีหลายถัง เช่นในโรงเรียนจะจัดไว้

ตามชั้นต่างๆ ของทางโรงเรียน ที่มีผู้อพยพอาศัยอยู่ 

น้ำดื่มที่ใส่ในถังก็จะเป็นน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง และ

น้ำบรรจุขวด บางจุดจะใส่น้ำแข็งเพื่อทำความเย็น 

สาเหตุของการพบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียอาจจะเกิดเนื่องการการขาดการทำความ

สะอาดถังบรรจุน้ำดื่ม หรือการปนเปื้อนจากน้ำแข็ง

ที่ใส่แช่เย็น วิธีการดำเนินการแก้ไขคือการให้คำ

แนะนำแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องในการทำความสะอาด

ภาชนะบรรจุ การบริการน้ำโดยไม่ใส่น้ำแข็ง 

 - น้ำดื่มจากรถ ปภ. จะเป็นรถผลิตน้ำดื่ม

ที่มาจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขตต่างๆ มาตั้งจุดให้บริการน้ำดื่ม ซึ่งคุณภาพน้ำ

บริโภคจะต้องมีความสะอาดปราศจากเชื้อโคลิ

ฟอร์มแบคทีเรียได้มาตรฐานน้ำดื่ม แต่ผลการกรวด

น้ำดื่มที่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อาจจะเกิด

เนื่องจากการขาดการดูแลทำความสะอาดบริเวณ

ก๊อกที่เป็นจุดบริการน้ำดื่ม หรือสายยางที่ต่อออก

จากตัวก๊อกน้ำ ดังนั้นการแก้ไขคือการทำความ

สะอาดรถผลิตน้ำดื่ม ก๊อก อย่างสม่ำเสมอ และทั่ว

ถึง รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องกรอง 

 - น้ำดื่มจากถัง 20 ลิตร และน้ำดื่มจาก

แกลลอนจะให้บริการกับผู้ประสบภัยโดยการเทใส่

ในถังน้ำดื่ม หรือคูลเลอร์ก่อน การเก็บตัวอย่างน้ำ

ดื่มจากถังโดยตรงตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

ทั้งนี้อาจจะเกิดเนื่องจากกระบวนการผลิตน้ำดื่ม
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ของผู้ผลิตน้ำดื่มยังไมได้มาตรฐานหรืออาจจะเกิด

เนื่องจากสุขวิทยาบุคคลในการบรรจุน้ำ หรือการ

ทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำดื่มที่ยังไม่เพียงพอ  

  - รถผลิตน้ำดื่มจากบริษัทเอกชน ตั้งจุด

ให้บริการน้ำดื่มโดยรถผลิตน้ำดื่มของบริษัทเอกชน 

ซึ่งคุณภาพน้ำบริโภคจะต้องมีความสะอาดปราศ

จากเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียได้มาตรฐานน้ำดื่ม แต่

ผลการตรวจน้ำดื่มที่พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อาจจะ

เกิดเนื่องจากการขาดการดูแลทำความสะอาด

บริเวณก๊อกที่เป็นจุดบริการน้ำดื่ม หรือสายยางทีต่อ

ออกจากตัวก๊อกน้ำ ดังนั้นการแก้ไขคือการทำความ

สะอาดรถทำน้ำดื่ม ก๊อก อย่างสม่ำเสมอ และทั่วถึง 

รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องกรอง 

  - น้ำดื่มจากถังน้ำผ่านเครื่องกรอง จะให้

บริการกับผู้ประสบภัยโดยการนำน้ำดื่มผ่านเครื่อง

กรองน้ำแล้วนำไปพักไว้ที่ถังขนาดแตกต่างกันแล้ว

แต่จุดอพยพ เช่น ถังขนาด 2,000 ลิตร 1,500 ลิตร 

และขนาดอื่นๆ การเก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากถัง

โดยตรงตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งนี้อาจจะ

เกิดเนื่องจากเครื่องกรองไม่สะอาด หรือถังพักน้ำ

หลังกรองแล้วไม่มีการล้างทำความสะอาดก่อน ดัง

นั้นควรทำการล้างเครื่องกรองหรือเปลี่ยนไส้เครื่อง

กรองตามระยะเวลาที่กำหนด และล้างถังพักน้ำ

อย่างสม่ำเสมอ 

 

4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ท้องถิ่นและ

ภาครัฐ 

  1)การพิจารณาเลือกจุดพักพิง เป็นพื้น

ฐานสำคัญแรกๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหาร

จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของ

ประชาชน มีสถานที่ เตรียมปรุงอาหารเฉพาะ 

ห้องน้ำห้องส้วมที่สอดคล้องกับจำนวนผู้พักพิง รถ

จัดเก็บขยะเข้าถึง มีถังขยะเพียงพอ 

  2)การจัดบริการอาหารในจุดพักพิ ง 

เตรียมอาหารจุดไหน ควรแจกจ่ายผู้พักพิงจุดนั้น

ด้วย และหากต้องบริการจุดอื่น ไม่ควรต้องใช้เวลา

ขนส่งนาน 

  3)การเตรียมและแจกอาหารกล่อง ควร

พิจารณาจัดมื้อต่อมื้อ ถ้าจำเป็น ควรจัดเตรียม

อาหารที่ไม่บูดเสียง่าย 

  4)การขนส่งอาหารกล่อง หน่วยงานรัฐ/

ท้องถิ่น ควรจัดเตรียมรถสำหรับขนส่งอาหารเฉพาะ 

หรือมีภาชนะบรรจุมิดชิด  

  4.2 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ เตรียมปรุง

อาหาร ผู้ดูแลจุดพักพิงและประชาชน  

  1)ควรศึกษาข้อปฏิบัติในการป้องกันโรคที่

เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อในภาวะน้ำท่วม 

 -  ทำความสะอาดภาชนะใส่อาหาร เช่น 

จาน ชาม ช้อน ด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำผสมคลอรีน  

 - อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ ผักสด 

ต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อน รวมทั้งอาหารปรุง

สำเร็จ ก่อนรับประทานควรอุ่นให้ร้อนทุกครั้ง  

 - ผักสด ผลไม้ ก่อนรับประทานต้องล้าง

ด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง  

 - อาหารสำเร็จรูปต่างๆ และอาหารกระ

ป๋อง ต้องดูวันหมดอายุ ภาชนะบรรจุอาหารปิดสนิท 

ไม่ฉีกขาด กระป๋องไม่ปูดบวม หรือเป็นสนิม ควรอุ่น

ให้ร้อนก่อนบริโภค  

 - ไม่ใช่มือหยิบจับอาหารโดยตรง ควรใช้

ช้อน/ทัพพีตักอาหารและต้องเก็บให้มิดชิดในที่

อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันอาหารเน่าเสีย  

 - ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับ

ประทานอาหาร เตรียมปรุงอาหารและหลังจากเข้า

ห้องส้วม  

  2)การจัดอาหารกล่อง ไม่ควรเป็นอาหารที่

บูดเสียง่ายคือไม่มีส่วนผสมของกะทิ หรือไขมันสูง 

หรืออาหารสุกๆ ดิบๆ เช่น แกงกะทิ ยำ ขนมจีน 
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เป็นต้น อาหารประเภทนี้หากเก็บไว้ที่

อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานก่อนบริโภค จะ

บูดเสียได้ ควรเป็นอาหารปรุงสุกใหม่ 

ประเภทอาหารแห้ง เช่น ข้าวหมูทอด ไก่

ทอด ปลาทอด เป็นต้น ไม่ควรเตรียม

อาหารล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนบริโภค 

อาหารที่ผลิตแต่ละครั้ง ควรบริโภคภายใน 

3-4 ชั่วโมง การบรรจุอาหารในกล่อง ไม่

ควรตักกับข้าวราดบนข้าวโดยตรง ควร

แยกบรรจุกับข้าวในถุงพลาสติกต่างหาก 

โดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำ (ผัด 

หรือแกง) อาหารกล่องที่บรรจุเรียบร้อยแล้ว ควร

วางบนโต๊ะที่สูงจากพื้น ควรวางในร่ม ไม่ให้ตากแดด

หรืออยู่ใกล้เตาไฟที่มีอุณหภูมิสูง การขนส่งอาหาร

ไปยังผู้บริโภค ควรทำอย่างรวดเร็วเพื่อลดความ

เสี่ยงในการบูดเสียของอาหาร 

  3) น้ำดื่ม 

  - ในการจัดบริการน้ำดื่มในถังคูลเลอร์ ไม่

ควรจัดรวมกับน้ำแข็งเนื่องจากการปนเปื้อนอาจจะ

มาพร้อมกับน้ำแข็งได้ 

 - ในการขนส่งและจัดเก็บควรทำอย่าง

ระมัดระวังเพื่อป้องกันขวดบรรจุฉีกขาด เสี่ยงต่อ

การปนเปื้อน 

  - ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม/สัมผัสน้ำดื่มมีผลต่อ

การปนเปื้อนแบคทีเรียในน้ำดื่ม หากไม่มีการ

ทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงเช่นถังน้ำ 

20 ลิตร น้ำดื่มจากแกลลอน ถังน้ำดื่ม (คูลเลอร์) รถ

ผลิตน้ำ ตู้น้ำดื่ม ตู้หยอดเหรียญ และน้ำดื่มที่ผ่าน

เครื่องกรอง ฯลฯ 
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