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ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี 
วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ  และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2.  เพื่อเผยแพร่ผลงานค้นคว้า และวิจัยของนักวิชาการ  ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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วารสารศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นวารสารทางวิชาการ  
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สารจากบรรณาธิการ 
 

 วารสารวิชาการฉบับนี้ เป็นฉบับกลางปีครั้งแรก ประเดิมการพิมพ์ออก

เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (เปลี่ยนจากปีละ 2 ฉบับ) ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจาก

นักวิชาการ และนักปฏิบัติหลายท่าน ส่งนิพนธ์ต้นฉบับและบทปกิณกะเพื่อ

พิจารณาลงพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี เพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณา

และพิมพ์เป็นไปอย่างราบรื่นรวดเร็ว ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาแนวทางการส่งเรื่อง

เพื่อรับการพิจารณาก่อนจัดทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ส่งมา 

 ในฉบับนี้ มีเรื่องที่นำเสนอแก่ท่านผู้อ่านอันได้แก่ บทนิพนธ์ต้นฉบับ 3 

เรื่อง คือ การประเมินคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา โดย

นักวิชาการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากศูนย์อนามัยที่ 5, ปัจจัยที่

สัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิด–6 เดือน ในจังหวัด

บุรีรัมย์ และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มไม่ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ส่วนบทความน่าสนใจที่ทางกอง

บรรณาธิการได้คัดเลือกมาเสนอท่านผู้อ่าน คือ งานอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น และ 

คลินิกวัยรุ่น (Youth Friendly Health Services – YFHS) ที่ได้รวบรวมสรุปจาก

การขับเคลื่อนนโยบายนานาชาติมาจนถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์

ของเรา ทั้งยังมีบทความถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จการดำเนินงานคลินิก

วัยรุ่นในร้านเสริมสวยในชุมชน โดยคุณมณีรัตน์ อวยสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ

ชำนาญการ โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ปรึกษาให้แก่อาสา

สมัครสาธารณสุขผู้ปฏิบัติและช่วยถ่ายทอดเรื่องราวเป็นตัวหนังสือให้เราได้อ่าน

กัน คงช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และแรงใจในการดำเนินงานอนามัย

เจริญพันธุ์ในวัยรุ่นให้หลายๆท่าน เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนางาน, ลดอัตราการ

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นต่อไป ส่วนอนามัยของกลุ่มวัยอื่นๆ คือ วัยทำงาน 

และวัยสูงอายุ ทางกองบรรณาธิการจะได้คัดสรรบทความวิชาการมานำเสนอแก่

ท่านในฉบับหน้า หมุนเวียนกันไป  หากท่านมีข้อเสนอแนะสามารถติดต่อได้ที่  

อีเมล์ journal_hpc5@hotmail.com เช่นเคย 

 

แสงนภา อุทัยแสงไพศาล 

บรรณาธิการ 
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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 
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การประเมินคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ 
ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

สมชาย แช่มชูกลิ่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

สมรัฐ นัยรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

บทคัดย่อ 
 การประเมินคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมามีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณ

คาร์บอนฟุตปริ๊นท์หรือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

การเสนอแนวทางและมาตรการการลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ให้แก่ผู้บริหารองค์กร วิธีการประเมินตาม

แนวทางการประเมินค่าคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อ้างถึงแนวทางการคำนวณ

คาร์บอนฟุตปริ้นท์ ที่ระบุใน GHG Protocol จัดทำขึ้นโดย World Resource Institute (WRI) เป็น หน่วย

งานที่ร่วมกับ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ทำการประเมินในปี 

2552-2554 ผลการประเมิน พบว่า องค์กรปล่อยคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ ปริมาณ 503,193 446,747 428,829 

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2552 2553 2554 ตามลำดับ ในปี 2554 ปริมาณคาร์บอนฟุต

ปริ๊นท์ลดลงจากปี 2552 ซึ่งเป็นปีฐาน คิดเป็นร้อยละ 14.78 เมื่อแยกรายกิจกรรมพบว่า ส่วนใหญ่กิจกรรมที่

ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์มากที่สุด คือ การใช้พลังงานงานไฟฟ้า และการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง คิด

เป็นร้อยละในช่วง 88.43-89.52 เปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ต่อหัวประชากร พบว่า ปริมาณ

คาร์บอนฟุตปริ๊นท์มีค่า 12.05 12.06 11.68 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน ในปี 2552 2553 

2554 ตามลำดับ โดยปี 2554 ลดลงจากปี 2552 ในปริมาณ 0.37 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ

คน ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2553 องค์กรมีโดยการดำเนินโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน GREEN 

and CLEAN Hospital โดยการบริหารจัดการด้านการประหยัดพลังงานทำให้ลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อ

เพลิงได้ ในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้ายังคงเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมปริมาณคาร์บอนฟุต

ปริ๊นท์ยังคงลดลง ดังนั้นในการลดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ในปีต่อไปควรเน้นหนักที่การลดการใช้พลังงานโดย

เฉพาะการใช้ไฟฟ้าที่มีปริมาณสูงมากขึ้นทุกปี 

 

คำสำคัญ; คาร์บอนฟุตปริ๊นท์, ลดโลกร้อน, GREEN and CLEAN Hospital 
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Estimation of Carbon Footprint at 
Regional Health Promotion Center 5, Nakhon Ratchasima 

Somchai Chamchuklin, BSc 

Somrut Nairam, BSc, MSc (Environment) 

Regional Health Promotion Center 5, Nakhon Ratchasima 

Abstract  

 This study aimed to estimate the amount of carbon footprint which was produced 

from various activities at Regional Health Promotion Center 5, Nakhon Ratchasima during 

2009-2011 and to consequently inform policy maker. The study methodology was 

structured according to the carbon footprint assessment guideline of the Health 

Department. The guideline also complied with the Greenhouse Gas Protocol, established 

by World Resource Institute (WRI) in collaboration with the World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD).  

 The study showed that Regional Health Promotion Center 5 had produced 

503,193, 446,747, and 428,829 kgCO
2
eq in 2009, 2010 and 2011, respectively. The largest 

sources were electricity and fuel consumption which occupied almost 90% of the overall 

carbon footprint. The organization emitted 12.05, 12.06 and 11.68 kgCO
2
eq/capita/year in 

2009, 2010 and 2011, respectively. In 2011, the carbon footprint decreased from 2009 by 

14.78% or 0.37 kgCO
2
eq/capita/year. The decrease was a result of GREEN and CLEAN 

Hospital policy that promoted energy saving and reducing fuel use. However, electricity 

consumption itself remains quite high and even continuously increases. Hence, to reduce 

the carbon footprint, the organization should focus its policy mainly on this major carbon 

footprint source i.e. electricity consumption. 

 

Keywords: Carbon footprint, GREEN and CLEAN Hospital 
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1. บทนำ 
 สภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็น

ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก โดยมี

ส า เ ห ตุ จ า ก ก า ร เ พิ่ ม ข อ ง ก๊ า ซ เรื อ น ก ร ะ จ ก 

(Greenhouse Gases) โดยก๊าซเรือนกระจกเป็น

ก๊าซที่มีคุณสมบัติดูดซับคลื่นรังสีความร้อนหรือคลื่น

รังสีอินฟราเรดที่เกิดจากการสะท้อนกลับของแสง

จากพื้นผิวโลกได้เป็นอย่างดี ก๊าซเหล่านี้มีความ

สำคัญในการรักษาอุณหภูมิบรรยากาศให้คงที่ เมื่อ

ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้บริเวณพื้นผิว

โลกมีอุณหภูมิ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย (World 

Resource Institute, 2002) องค์กรระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Intergovernmental Panel on Climate 

Change) (IPCC) (2007) รายงานว่า ปริมาณก๊าซ

เรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ

อุณหภูมิถึงปีละ 0.4 องศาเซลเซียส (IPCC, 2007) 

สำหรับประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ยในทุกภาคจะเพิ่ม

ขึ้นประมาณ 1 องศาเซลเซียส ในช่วงปี พ.ศ. 2553-

2582 (กรมอนามัย, 2554) และมีแนวโน้มจะเพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ ก๊าซเรือนกระจกมีหลายชนิดที่สำคัญ

ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน และก๊าซ

ไนตรัสออกไซด์ มีแหล่งกำเนิดมาจากธรรมชาติและ

การกระทำของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

สภาวะโลกร้อนไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความร้อนบน

ผิวโลกแต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การ

ดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์เราด้วย (IPCC, 

2007) รวมทั้งเกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพ เช่น 

โรคลมร้อน โรคทางเดินหายใจ โรคอาหารและน้ำ

เป็นสื่อ เกิดภาวะขาดแคลนอาหารและน้ำ การเกิด

โรคอุบัติใหม่ เกิดภาวะเครียดจากความร้อน ภัย

พิบัติทางธรรมชาติ ทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์บาง

ชนิด (IPCC, 2007) (World Health 

Organization, 2008) 

 กรมอนามัยได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลก

ร้อน จึงได้จัดทำโครงการสาธารสุขรวมใจรณรงค์ลด

โลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขได้

ดำเนินการเป็นต้นแบบในการดำเนินงานลดโลก

ร้อน (กรมอนามัย, 2553) สอดรับกับยุทธศาสตร์

อนามัยสิ่งแวดล้อม ในประเด็น การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (กระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 

2554) ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เป็นองค์กร

หนึ่งที่เข้าร่วมโครงการและมีการดำเนินงานลดโลก

ร้อน และเพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผล

การดำเนินงานลดโลกร้อน และการประเมิน

คาร์บอนฟุต ปริ๊นท์ขององค์กรสู่ทางเลือกในการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายจึงได้ดำเนินการประเมิน

คาร์บอนฟุตปริ๊นท์ในองค์กรขึ้น 

 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive Study) 

เพื่อประเมินค่าคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ของศูนย์อนามัยที่ 

5 นครราชสีมา ได้ดำเนินการตามแนวทางการ

ประเมินคาร์บอนฟุตปริ๊ นท์ ของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอ้างถึงแนวทางการคำนวณ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่ระบุใน GHG Protocol ซึ่ง 

GHG Protocol เป็น แหล่งความรู้ด้านการจัดทำ 

GHG accounting and reporting จัดทำขึ้นโดย 

World Resource Institute (WRI) เป็น หน่วยงาน

ที่ร่วมกับ World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) การ

รวบรวมผู้รู้ทั่วโลกมาช่วยกันทำ พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 

2001 ครั้งที่ 2 ค.ศ. 2003  
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 2.1 ขอบเขตการประเมินคาร์บอนฟุต

ปริ๊นท์จากกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร 

 การศึกษาครั้งนี้ทำการประมาณค่าคาร์บอน

ฟุตปริ๊นท์ จากกิจกรรมภายในศูนย์อนามัยที่ 5 

นครราชสีมาปีงบประมาณ 2552 ถึง ปีงบประมาณ 

2554 โดยมีขอบเขตการการประเมินแบ่งเป็น 3 

กลุ่ม ดังนี้ 

  1. Scope 1 (Direct Emission) 

เป็นการปล่อยทางตรงจากแหล่งที่องค์กรเป็น

เจ้าของหรือควบคุมได้ ประกอบด้วยกิจกรรม 5 

กิจกรรม คือ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การใช้ก๊าซหุง

ต้ม การกำจัดขยะด้วยหน่วยงานเอง การบำบัดน้ำ

เสีย การใช้สารเคมีทางการแพทย์ 

  2. Scope 2 (Indirect Emission) 

เป็นการปล่อยจากแหล่งองค์กรไม่ได้เป็นเจ้าของ

หรือควบคุมได้ คือ การใช้กระแสไฟฟ้า 

  3. Scope 3 (Indirect Emission) 

เป็นการปล่อยที่เกิดเนื่องจากกิจกรรมขององค์กรแต่

องค์กรไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม เป็นส่วนที่นอก

เหนือจาก scope 1 และ scope 2 ประกอบด้วย

กิจกรรม 3 กิจกรรม คือ การกำจัดขยะโดยหน่วย

งานภายนอก และการเดินทางไปกลับระหว่างบ้าน

กับที่ทำงานของบุคลากรขององค์กรด้วยพาหนะที่

ไม่ได้เป็นขององค์กร การจ้างเหมาพาหนะเดินทาง 

 2.2 การคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุต

ปริ๊นท์ขององค์กร 

  การคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์โดย

การนำค่าข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) คูณกับค่า

การปลดปล่อย (Emission Factor) แสดงผลในรูป

ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊ นท์ ในหน่วยกิ โลกรัม

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือตันคาร์บอน ได

ออกไซด์เทียบเท่า (kgCO
2
equivalent/tonCO

2 

equivalent) ดังสมการ 

CO
2
 emission = 

Activity Data x Emission factor 

 

 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 

ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้ม ปริมาณการใช้สารเคมี

ทางการแพทย์ การใช้ไฟฟ้า ปริมาณขยะที่กำจัด 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูล ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่ง

แวดล้อม กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสำรวจการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกของกรมอนามัย 

  2. ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วยค่าการ

ปลดปล่อย (Emission Factors) ได้มาจากคู่มือการ

ประเมินผลและลดคาร์บอนฟุตปริ๊ นท์ ในโรง

พยาบาล และคู่มือการประเมินคาร์บอนฟุตปริ๊นท์

ในสถานบริการสาธารณสุข 

 

3. ผลการประเมิน 
 3.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา สังกัดกรม

อนามัย ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด 

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์วิชาการ

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้บริการรักษาผู้

ป่วย ขนาด 30 เตียง พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 30 

ไร่ ในปีงบประมาณ 2554 มีบุคลากร จำนวน 193 

คน จำนวนบุคลากรลดลงจากปี 2552 จำนวน 12 

คน มีผู้ป่วยในจำนวน 1,277 รายต่อปี ผู้ป่วยนอก

จำนวน 35,250 รายต่อปี เปรียบเทียบจำนวนผู้

ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พบว่า ปี 2554 มี

จำนวนผู้ป่วยในลดลง 549 ราย จำนวนผู้ป่วยนอก

ลดลง 4,389 ราย 
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 3.2 การประเมินคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ปี 

2552 

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค า ร์ บ อ น ฟุ ต ป ริ๊ น ท์ 

ปีงบประมาณ 2552 เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ 

ผลการประเมิน พบว่า ศูนย์อนามัยที่ 5 

นครราชสีมา ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ปริมาณ 

503,193 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

แยกรายกลุ่มประเภทของการปล่อย พบว่า มาก

กว่าครึ่งคือร้อยละ 53.21 มีปริมาณคาร์บอนฟุต

ปริ๊นต์จาก scope ที่ 2 คือ การใช้กระแสไฟฟ้า รอง

ลงมาคือ scope ที่ 1 ร้อยละ 42.45 และ scope 

ที่ 3 ร้อยละ 4.33 ตามลำดับ หากพิจารณาราย

กิจกรรม พบว่า ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์เกิดจาก

กิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด คิดเป็น ร้อย

ละ 53.21 รองลงมา คือ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใน

ราชการ การจัดการขยะโดยหน่วยงานภายนอก 

การใช้สารเคมีทางการแพทย์ ระบบบำบัดน้ำเสีย 

การใช้ก๊าซหุงต้ม พาหนะจ้างเหมา การโดยสาร

เครื่องบินของเจ้าหน้าที่ และการจัดการขยะด้วย

ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 36.63 2.91 2.36 1.68 

1.42 0.75 0.68 และ 0.36 ตามลำดับ รายละเอียด

ดังแผนภูมิที่ 1 และ 2 

แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกราย scope ปี 2552 

แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายกิจกรรม ปี 2552 
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 3.2 การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ปี 

2554 

 ปีงบประมาณ 2554 ศูนย์อนามัยที่ 5 

นครราชสีมา ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ปริมาณ 

428,829 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

แยกราย scope ของการปล่อย พบว่าส่วนมาก

ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์มาจากกิจกรรมใน 

scope ที่ 2 คือ การใช้กระแสไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 

68.52 รองลงมาคือ scope ที่ 1 ร้อยละ 26.78 

และ scope ที่ 3 ร้อยละ 4.69 ตามลำดับ หาก

แผนภูมิที่ 3 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกราย scope ปี 2554 

แผนภูมิที่ 4 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกรายกิจกรรม ปี 2554 

พิจารณารายกิจกรรม พบว่า ปริมาณคาร์บอนฟุต

ปริ๊นท์เกิดจากกิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ามาก

ที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 68.52 รองลงมา คือ การใช้

น้ำมันเชื้อเพลิงในราชการ ระบบบำบัดน้ำเสีย 

พาหนะจ้างเหมา การจัดการขยะโดยหน่วยงาน

ภายนอก การใช้สารเคมีทางการแพทย์ การใช้ก๊าซ

หุงต้ม การโดยสารเครื่องบินของเจ้าหน้าที่ และการ

จัดการขยะด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 36.63 2.65 

2.22 1.86 1.39 1.12 0.61 และ 0.28 ตามลำดับ 

รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 3 และ 4 
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 3.3 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 

2552-2554 

 จากการดำเนินงานและเปรียบเทียบปริมาณ

คาร์ บอนฟุ ตปริ๊ นท์ แยกรายกิ จกรรม โดย ใช้

ปีงบประมาณ 2552 เป็นปีฐานในการเปรียบเทียบ 

พบว่า ปี 2554 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

สามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ได้มากถึง 

74,364 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิด

เป็นร้อยละ 14.78 จากกิจกรรมการใช้น้ำมันเชื้อ

เพลิง การใช้ก๊าซหุงต้ม การกำจัดการขยะทั้งกำจัด

เองโดยหน่วยงานเองและหน่วยงานภายนอก การ

ใช้สารเคมีทางการแพทย์ และ การโดยสารเครื่อง

บิน ส่วนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์เพิ่ม

ขึ้น คือ การใช้ไฟฟ้าและ การจ้างพาหนะจ้างเหมา 

รายละเอียดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ในแต่ละ

กิจกรรมเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2552-2554 ดัง

แสดงในแผนภูมิที่ 5 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอน

ฟุตปริ๊นท์ต่อหน่วยประชากร พบว่า ในช่วง  3 ปี 

ศูนย์อนามัยที่ 5 ปล่อยคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ในปี 

2553 มากที่สุด ปริมาณ 12.6 กิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน รองลงมาคือ ปี 

2552 ปริมาณ 12.5 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อคน น้อยที่สุดในปี 2554 ปริมาณ 

11.68 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน 

และพบว่าปี2554 ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ต่อหัว

ลดลงจากปี 2552 ซึ่งเป็นปีฐานในปริมาณ 0.37 

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน ราย

ละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

แผนภูมิที่ 5 ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์จากศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา แยกรายกิจกรรม ปี 2552-2554 
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4. สรุปและอภิปรายผล 
 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา สังกัดกรม

อนามัยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น ในปีงบประมาณ 2554 

จำนวน 193 คน ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์

ปริมาณ 428,829 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า ลดลงจากปี 2552 ในปริมาณ 74,364 

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อย

ละ 14.78 จากกิจกรรมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การ

ใช้ก๊าซหุงต้ม การกำจัดการขยะทั้งกำจัดเองโดย

หน่วยงานเองและหน่วยงานภายนอก การใช้สาร

เคมีทางการแพทย์ และ การโดยสารเครื่องบิน ส่วน

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์เพิ่มขึ้น คือ 

การใช้ไฟฟ้าและ การจ้างพาหนะจ้างเหมา เมื่อ

พิจารณาเป้าหมายสุทธิของการลดคาร์บอนฟุต

ปริ๊นท์คือเป้าหมายต่อหน่วย (กรมอนามัย, 2553) 

ของบุคลากรและผู้ป่วย พบว่า ในปี 2554 องค์กรมี

ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ต่อหน่วยลดลง 0.37 

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน  

 เปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์แยก

ราย scope ทั้ง 3 ปีจะเห็นได้ว่าองค์กรมีสัดส่วน

ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ต่อหัวประชากร ปี 2552-2554 

ประชากร 

จำนวนผู้ป่วยใน (ราย) 

จำนวนผู้ป่วยนอก (ราย) 

จำนวนบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน (คน) 

ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นต์  

(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

ปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นต์ต่อหัวประชากร 

(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน) 

ปี 2552 

1,826 

39714 

205 

503,193 

 

12.05 

ปี 2553 

1,464 

35,383 

182 

446,747 

 

12.06 

ปี 2554 

1,277 

35,250 

193 

428,820 

 

11.68 

คาร์บอนฟุตปริ๊นท์ส่วนใหญ่อยู่ใน scope ที่ 2 ใน

ช่วงร้อยละ 88.43-89.52  คือ การใช้พลังงานไฟฟ้า 

โดยในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2552-2554 มีปริมาณการใช้

พลังงานไฟฟ้าในภาพรวมเพิ่มขึ้นทุกปี  ส่งผลให้

สัดส่วนในการปล่อยคาร์บอนฟุตปริ๊นท์เพิ่มขึ้นตาม

ไปด้วย ส่วน scope 1 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม

ขององค์กรที่สามารถควบคุมได้มีปริมาณการปล่อย

คาร์บอนฟุตปริ๊นท์ที่ลดลง โดยการใช้น้ำมันเชื้อ

เพลิงที่มีการปล่อยในช่วงร้อยละ 21.00-36.63 มี

ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้มีปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ลดลง และ

ทำให้ภาพรวมการประเมินคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ของ

องค์กรมีปริมาณลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วง

ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา ทางกรมอนามัยได้

ดำเนินโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลก

ร้อนเพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานลดโลกร้อนโดย

ใช้กลยุทธ์หลัก คือ GREEN and CLEAN โดยเน้น

กิจกรรม GREEN ประกอบด้วย G: Garbage คือ 
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การจัดการขยะ R: Restroom คือ การพัฒนาส้วม

สาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS (Health 

Accessibility and Safety) E: Energy คือ การลด

การใช้พลังงาน E: Environment คือ การจัดการ

สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และ N: 

Nutrition คือ การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ 

รณรงค์การใช้ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ภายใต้

กลยุทธ์ CLEAN ดังนี้ C: Communication คือ 

การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ L: 

Leader คือ สร้างบทบาทนำ เพื่อเป็นตัวอย่างใน

การดำเนินงาน E: Effectiveness คือ ให้บังเกิด

ผลอย่างมีประสิทธิภาพ A: Activity คือ สร้าง

กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม N: 

Networking คือ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการ

ดำเนินงาน (กรมอนามัย, 2553) ในด้านการลด

พลังงานรวมปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้

น้ำมัน ทั้งสองกิจกรรมเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิด

คาร์บอนฟุตปริ๊นท์ คิดเป็นร้อยละในช่วง 88.43-

89.52 ทางองค์กรได้เน้นการจัดการด้านการ

ประหยัดพลังงานตามกิจกรรม E: Energy ส่งผลให้

มีการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงานมากขึ้น

ต่อมาในปี2554 กรมอนามัยมีนโยบายและ

มาตรการประหยัดพลังงาน ศูนย์ฯมีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน การมี

มาตรการประหยัดพลังงานโดยมุ่งเน้นการประหยัด

น้ำมันเชื้อเพลิง และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

การประกาศนโยบายและแจ้งมาตรการประหยัด

พลังงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมใน

การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน  การจัด

กิจกรรมเพื่อส่ ง เสริมพฤติกรรมการประหยัด

พลังงานเช่นการประกวดห้องประหยัดพลังงาน การ

เคาะประตูให้ความรู้ การรณรงค์และให้รางวัลเจ้า

หน้าที่ที่มาทำงานโดยรถสาธารณะ car pool.ใน

วันcar free day การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

และการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

จากการดำเนินงานตามรูปแบบ ส่งผลให้คาร์บอน

ฟุตปริ๊นท์ลดลงในภาพรวม  

แต่อย่างไรก็ตามจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ แม้

จะประสบความสำเร็จในการลดการใช้น้ำมันเชื้อ

เพลิงแต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานที่ไม่

สม่ำเสมอ ดังนั้นเพื่อลดปริมาณคาร์บอนฟุตปริ๊นท์

ในปีต่อๆไป องค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับการลด

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่าง

เคร่งครัด ควบคู่ ไปกับการดำเนินกิจกรรมลด

คาร์บอนฟุตปริ๊นท์อื่นๆด้วย 

  

5. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 

ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยในการดำเนินงาน

พัฒนาลดโลกร้อนขององค์กร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การเก็บรวบรวมมูลทุกท่าน ตลอดจนผู้บริหารของ

องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการลดโลกร้อนและการ

ใช้คาร์บอนฟุตปริ๊นท์เป็นเครื่องมือในการประเมิน

ผล 
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6. บรรณานุกรม 
 กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,(2554),ยุทธศาสตร์อนามัย

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-2554 

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,(2553),การจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ 

 กรมอนามัย,(2553),คู่มือการประเมินและลด Carbon footprint ในโรงพยาบาล 

 กรมอนามัย,(2553),คู่มือการประเมิน Carbon footprint ในสถานบริการสาธารณสุข. บริษัทสาม

เจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด, กรุงเทพ. 2553 

 กรมอนามัย,(2553),คู่มือโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 กรมอนามัย,(2554), รายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2553. โรงพิมพ์

ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 2554 

 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,(2553),เรื่องเล่าความสำเร็จ GREEN and CLEAN Hospital. 

สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, กรุงเทพฯ 

 IPCC, (2007), Climate change 2007 The Physical  Science Basis. The press syndicate 

of the university of Cambridge. Cambridge. First, 2001. 

 World Resource Institutes,(2002), Working 9 to 5 on Climate Change: An Office 

Guideline, United State 

 World Health Organization,(2008),How is CLIMATE CHANGE affecting Our HEALTH? A 

Manual for Teachers. 
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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 
ตั้งแต่แรกเกิด – 6 เดือน ในจังหวัดบุรีรัมย์ 

ปิ่นมณี  แซ่เตีย  

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

บทคัดย่อ 
 เหตผุลของการวจิยั : นมแมเ่ปน็อาหารทีม่คีณุประโยชนต์อ่ทารก เนือ่งจากมสีารอาหารทีม่ปีระโยชน์

อยูอ่ยา่งครบถว้น เหมาะสำหรบัการเลีย้งทารกอยา่งยิง่ สถานการณก์ารเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ในจงัหวดับรุรีมัยใ์น

รอบ 4 ปทีีผ่า่นมา (พ.ศ.2550-2553) มคีา่เฉลีย่รอ้ยละ 23 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ไดก้ำหนดเปา้

หมาย สำหรบัอตัราการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวตัง้แตแ่รกเกดิถงึ อาย ุ6 เดอืน ตอ้งไมต่ำ่กวา่ รอ้ยละ 30 

 วัตถุประสงค์ :  

 1.  เพือ่วเิคราะหป์จัจยัทีส่มัพนัธก์บัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดยีวตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึอาย ุ6 เดอืน 

  2. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานของมารดา ทารก และการเลี้ยงดูทารกใน จ.บุรีรัมย์ 

 สถานทีท่ำการศกึษา : โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำบล ทกุแหง่ในจงัหวดับรุรีมัย์ 

 รูปแบบการวิจัย : Retrospective cohort study 

 วิธีการศึกษา : ศึกษา ทารกที่ผู้ปกครองพามารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well baby clinic) 

ในโรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2553 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 จำนวน 760 ราย โดยแบ่งทารกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มศึกษาได้แก่ 

ทารกที่กินนมแม่อย่างเดียว 354 ราย และกลุ่มเปรียบเทียบได้แก่ ทารกที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว 406 ราย 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ univariate analysis และ multiple logistic regression analysis 

 ผลการศึกษา : อัตราการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิด–6 เดือน ของ จ.บุรีรัมย์ 

เท่ากับร้อยละ 46.5 วิเคราะห์แบบ multiple logistic regression analysis พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิด–6 เดือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ มารดาเป็นผู้

เลี้ยงดูทารกด้วยตัวเอง (OR 5.61, 95%CI 2.9 -10.8), มารดาที่ฝากครรภ์ ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป (OR 2.83, 

95%CI 1.4–5.7), ทารกได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวขณะที่อยู่ รพ. หลังคลอด (OR 2.52, 95%CI 1.57–4.0) 

และ มารดาที่เคยได้รับข่าวสารเรื่องนมแม่มาก่อน (OR 2.2, 95%CI 1.3–3.9)  
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 สรุป : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิด – 6 เดือนอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติได้แก่ มารดาเป็นผู้เลี้ยงดูทารกด้วยตัวเอง มารดาที่ฝากครรภ์ ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป ทารกได้

รับนมแม่เพียงอย่างเดียวขณะที่อยู่ รพ. หลังคลอด และ มารดาที่เคยได้รับข่าวสารเรื่องนมแม่มาก่อน ดังนั้น

ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เรื่องนมแม่และส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์อย่างน้อยตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป มี

ทีมงานที่ช่วยให้มารดาสามารถให้นมแม่ได้อย่างมั่นใจตั้งแต่หลังคลอด และเป็นที่ปรึกษาปัญหานมแม่ที่

สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นที่รู้จักทั่วไปในชุมชน ที่สำคัญคือ การสอน การปฏิบัติตัว การเลี้ยงดูทารก 

และการให้นม ควรจัดให้เข้าใจง่ายเหมาะสมกับระดับการศึกษา อาชีพ วิถีชีวิต และรายได้ต่อเดือนของ

มารดา รวมถึงควรมีอาชีพรองรับภายในชุมชนของมารดาเพื่อให้มารดาสามารถให้นมบุตรได้สะดวก ส่งผลให้

อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิด – 6 เดือน ในจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขึ้น 

 คำสำคัญ : เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว, ปัจจัย 
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Contributing Factors of Exclusive 
Breastfeeding during the First 6 Months  

of Life in Buriram Province 
Pinmanee Sae–Tia, MD 

Public Health Office, Burirum province 

ABSTRACT 
 Background: Breastfeeding has enormous benefit for infant. As breast milk has 

complete beneficial nutrients that suitable for infant. Buriram exclusive breastfeeding 

within first 6 months after delivery has been 23 % (Average value for 4 years, during 2007- 

2010). Department of Health, Ministry of Public Health assigned target of exclusive 

breastfeeding within first 6 months after delivery at least 30 %.  

 Objective:  

 1. To identify maternal associated factors of exclusive breastfeeding within first 6 

months after delivery 

  2.  To identify basic maternal characteristic and taking care of their infants in 

Buriram Province 

 Setting : All of the government hospitals and Tambon Health Promoting Hospital 

in Buriram Province 

 Design : Retrospective cohort study 

 Method : Infants that the parent brought to receive health service at Well baby 

clinic in all the government hospitals and Tambon Health Promoting Hospital within 

Buriram Province during July 1, 2007 to February 28, 2010 were included in this study. 

Total 760 infants, 354 infants were the study group (exclusive breastfeeding) and 406 

infants were the control group (non exclusive breastfeeding). Data were analyzed by both 

univariate analysis and multiple logistic regression analysis. 
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 Results : Exclusive breastfeeding rate in Buriram Province was 46.5%. Multiple 

logistic regression analysis was done, the factors which were statistically significant were 

maternal who taking care of babies by themselves (OR 5.61, 95%CI 2.9–10.8), numbers of 

ANC ≥ 4 visits (OR 2.83, 95%CI 1.4–5.7), the babies received only breast milk while staying 

in hospital during postpartum period (OR 2.52, 95%CI 1.57–4.0) and maternal knowledge 

about benefits of breast milk (OR 2.2, 95%CI 1.3–3.9) 

 Conclusion: Maternal who taking care of babies by themselves, numbers of ANC ≥ 

4 visits, the babies received only breast milk while staying in hospital during postpartum 

period and maternal knowledge about benefits of breast milk were significant factors of 

exclusive breastfeeding during first 6 months after delivery. Hence, there should be 

provided more promotion about benefits of breast milk and encouraged pregnant women 

to have ANC ≥ 4 visits. Creating a consultant team for help mothers breastfeed their 

babies with confidence and the team should be easy to contact and well known in the 

community. Teaching courses about self-care, taking care of baby and baby feeding should 

be easy to understand properly according to the maternal education, occupation, lifestyle 

and income. The community should provide a job for mother to easily breastfeed for 

increasing rate of exclusive breastfeeding in Buriram Province 

 Key words: Exclusive breast feeding, factors 
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บทนำ 
 นมแม่เป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อทารก 

เนือ่งจากมสีารอาหารทีม่ปีระโยชนอ์ยูอ่ยา่งครบถว้น 

เหมาะสำหรบัการเลีย้งทารกอยา่งยิง่ จากการศกึษา

ตา่งๆ ในระยะ 40 ป ี ทีผ่า่นมา แสดงใหเ้หน็วา่การ

เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ เปน็อาหารและวธิกีารใหอ้าหารที่

ดทีีส่ดุสำหรบัทารก เพราะมผีลดตีอ่สขุภาพกายและ

สขุภาพใจ นำ้นมแมเ่ปน็สารอาหารทีจ่ำเพาะสำหรบั

ลูกคน มีส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญกว่า 200 ชนิด 

เช่น สารในระบบภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน ที่มีผลดีต่อ

สขุภาพทารก ทารกทีก่นินมแมม่โีอกาสเจบ็ปว่ยนอ้ย

กวา่ทารกกนินมผสม ลดโอกาสแพโ้ปรตนีนมววั ลด

การเกดิโรคภมูแิพ ้ลดโอกาสเจบ็ปว่ย เชน่ โรคตดิเชือ้

ทางเดินหายใจ ท้องเสีย และมีพัฒนาการทางสติ

ปญัญาด ีมรีะดบัพฒันาการดกีวา่เดก็ทีไ่มไ่ดร้บันมแม่

เลย 5.8–8.2 จุด การพัฒนาด้านอารมณ ์ มีโอกาส

พัฒนาด้านอารมณ์ที่ด ี ได้รับความรัก ความอบอุ่น 

และความเอาใจใส่จากมารดา และมีผลดีต่อสุขภาพ

กายใจของมารดา (2,3,5,6,7) ดงันัน้ทารกควรไดร้บั

นมแม่ให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอาย ุ 6 

เดอืนแรก 

 สถานการณ์การเลี้ ยงลูกด้ วยนมแม่ ใน 

จังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2550-

2553) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 23 กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับอัตราการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง อายุ 

6 เดือน ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30  

 ใน จังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่เคยมีการศึกษาถึง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง อายุ 6 เดือน และ ยังไม่

เคยศึกษาลักษณะการเลี้ยงดูให้อาหารเด็กแรกเกิด–

6 เดือน จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และ

นำผลการศึกษาที่ ได้ไปใช้เป็นแนวทางใน การ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการงานอนามัยแม่

และเด็ก และกำหนดกลวิธีเพื่อเพิ่มอัตราการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง อายุ 6 

เดือน ให้เด็กทุกคนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มี

ความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ที่ดี  

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อวิ เคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง อายุ 

6 เดือน 

 2. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานของมารดา 

ทารก และการเลี้ยงดูทารกใน จ.บุรีรัมย์ 

 

คำจำกัดความ 
 1. กินนมแม่อย่างเดียว (Exclusive breast 

feeding) หมายถึง ทารกได้กินนมแม่เพียงอย่าง

เดียวโดยไม่ได้กินอาหารอื่น หรือ น้ำเปล่าเลย 

 ซึ่ง ในงานวิจัยนี้ ทารกที่ผู้ปกครองตอบว่า 

ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทารกกินนมแม่เพียงอย่าง

เดียวโดยไม่ได้กินอาหารอื่น หรือ น้ำเปล่าเลย จะ

ถือว่า ทารกรายนั้น ที่อายุนั้น กินนมแม่อย่างเดียว 

(Exclusive breast feeding) 

 

วัสดุและวิธีการศึกษา 
 ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ใ ช้ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ 

retrospective cohort study ประชากรที่ศึกษา

ได้แก่ ทารกที่ผู้ปกครองพามารับบริการที่คลินิก

สุขภาพเด็กดี (Well baby clinic) ในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ สถานี

อนามัยทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 

กรกฎาคม พ.ศ.2553 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 

ซึ่งมีจำนวน 760 ราย โดยแบ่งทารกเป็น 2 กลุ่ม 

กลุ่มศึกษาได้แก่ ทารกที่กินนมแม่อย่างเดียว กลุ่ม

เปรียบเทียบได้แก่ ทารกที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว 
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โดยแบ่ง 2 กลุ่มนี้ตามช่วงอายุ 3 ช่วง คือ แรกเกิด–

2 เดือน , แรกเกิด–4 เดือน และ แรกเกิด–6 เดือน 

 ดำเนินการวิจัยโดยการบันทึกข้อมูลตาม

แบบบันทึกข้อมูลที่ออกแบบไว้ เก็บรวบรวมข้อมูล

จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่พาทารกมารับบริการ

ที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ข้อมูลที่ต้องการศึกษาเปรียบ

เทียบในทารก 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ข้อมูลของเด็ก 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและวิธีการที่ทารกกิน ข้อมูล

ด้านชีวเศรษฐกิจและสังคมของผู้เลี้ยงดู ข้อมูลด้าน

การแพทย์และสูติกรรมของมารดาและทารก ข้อมูล

ด้านการเลี้ยงดู รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้สถิติเชิง

พรรณนา รายงานเป็นจำนวนและร้อยละ ส่วนสถิติ

วิเคราะห์ใช้ univariate analysis และ multiple 

logistic regression analysis ที่ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 สำหรับทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 

ตั้งแต่แรกเกิด–2 เดือน , แรกเกิด–4 เดือน และ 

แรกเกิด–6 เดือน นำเสนอเป็น odds ratio (OR) 

และร้อยละ 95 confidence interval (95 % CI) 

 

ผลการศึกษา 
 ในการศึกษา มีทารกตั้งแต่แรกเกิด–2 เดือน 

จำนวน 261 ราย (กินนมแม่อย่างเดียว 158 ราย 

คิดเป็นอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ร้อย

ละ 60.5) , แรกเกิด–4 เดือน จำนวน 546 ราย (กิน

นมแม่อย่างเดียว 298 ราย คิดเป็นอัตราการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 54.5) และ แรก

 เมื่อพิจารณาปัจจัยทางด้านชีวเศรษฐกิจและ

สังคมของมารดา/ผู้เลี้ยงดู ในเด็กอายุแรกเกิด–6 

เดือน พบว่า อายุของมารดา อาชีพของผู้เลี้ยงดู 

เกิด–6 เดือน จำนวน 760 ราย (กินนมแม่อย่าง

เดียว 354 ราย คิดเป็นอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อย่างเดียว ร้อยละ 46.5) ดังนั้นอัตราการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง อายุ 6 เดือน 

ของ จ.บุรีรัมย์ คือ ร้อยละ 46.5 ดังกราฟที่ 1 

การศึกษาของผู้เลี้ยงดู รายได้ของครอบครัว ของทั้ง

กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1) 
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 ปัจจัยทางด้านการแพทย์ของมารดา/ผู้เลี้ยง

ดู ในเด็กอายุแรกเกิด–6 เดือน พบว่า มารดาที่ฝาก

ครรภ์ ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป และ มารดาที่เคยได้รับ

ข่าวสารเรื่องนมแม่ มีความสัมพันธ์ต่อการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง อายุ 6 เดือน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนลำดับของบุตร วิธี

คลอด และ การได้รับสุขศึกษาเรื่องนมแม่จาก 

บุคลากรสาธารณสุขขณะฝากครรภ์ ของทั้งกลุ่ม

ศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่างอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)  

 ปัจจัยด้านการเลี้ยงดู ในเด็กอายุแรกเกิด–6 

เดือน พบว่า การที่ทารกได้รับนมแม่เพียงอย่าง

เดียวขณะที่อยู่ รพ. หลังคลอด และ การที่มารดา

เป็นผู้เลี้ยงดูทารกด้วยตัวเอง มีความสัมพันธ์ต่อการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง อายุ 

6 เดือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วน อายุที่ทารก

ได้กินนมแม่ครั้งแรก และ วิธีการรับนมแม่ครั้งแรก 

กลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบไม่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 1  ปัจจัยด้านชีวเศรษฐกิจและสังคมของมารดา/มารดา (แรกเกิด – อายุ 6 เดือน) 

 ปัจจัย              ประชากรทั้งหมด           กลุ่มศึกษา            กลุ่มเปรียบเทียบ Adjusted 95%CI 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ OR 

อายุมารดา         

   อายุ < 20 ปี 120 15.8 47 39.2 73 60.8   

   อายุ ≥ 20 ปี 640 84.2 307 48 333 52   

อาชีพผู้เลี้ยงดู         

   เกษตรกรรม  196 25.8 95 48.5 101 51.5   

   รับจ้าง  217 28.6 88 40.6 129 59.4   

   รับราชการ 34 4.5 18 52.9 16 47.1   

   แม่บ้าน/ไม่ได้ทำงาน 224 29.5 109 48.7 115 51.3   

   ค้าขาย  58 7.6 30 51.7 28 48.3   

   อาชีพอื่นๆ 31 4.1 14 45.2 17 54.8   

การศึกษาของผู้เลี้ยงดู         

   ประถม  282 37.4 104 36.9 178 63.1 1  

   มัธยม   356 47.2 189 53.1 167 46.9 1.2 0.7–1.8 

   ปวช.   37 4.9 17 45.9 20 54.1 0.83 0.3–1.7 

   ปวส.  31 4.1 14 45.2 17 54.8 1.03 0.4–2.3 

   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 49 6.5 26 53.1 23 46.9 1.20 0.6–2.4 

รายได้ของครอบครัว       7142 ± 6234           6930 ± 5387          7327 ± 6889 

(บาทต่อเดือน) 

  *  Statistical significant at p < 0.05   
  Adjusted OR = Adjusted odds ratio  
 CI = confidence interval 
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ตารางที่ 2  ปัจจัยด้านการแพทย์ของมารดา (แรกเกิด – อายุ 6 เดือน) 

 ปัจจัย              ประชากรทั้งหมด           กลุ่มศึกษา            กลุ่มเปรียบเทียบ Adjusted 95%CI 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ OR 

บุตรคนที่         

   บุตรคนที่ 1 391 51.4 166 42.5 225 57.5 1  

   บุตรคนที่ 2 ขึ้นไป 369 48.6 188 50.9 181 49.1 1.2 0.8-1.7 

วิธีคลอด         

   NL  569 75.1 271 47.6 298 52.4   

   V/E  or F/E 27 3.6 13 48.1 14 51.9   

   C/S  162 21.4 68 42 94 58   

จำนวนครั้ง ANC         

   < 4 ครั้ง 51 6.8 12 23.5 39 76.5 1  

   ≥ 4 ครั้ง 704 93.2 340 48.3 364 51.7 2.84 1.4–5.7* 

ได้รับสุขศึกษานมแม่ 

ขณะฝากครรภ์         

   ไม่เคย  33 4.3 11 33.3 22 66.7   

   เคย  727 95.7 343 47.2 384 52.8   

เคยได้รับข่าวนมแม่         

   ไม่เคย  78 10.3 22 28.2 56 71.8 1  

   เคย  682 89.7 332 48.7 350 51.3 2.27 1.3–3.9* 
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ตารางที่ 3  ปัจจัยด้านการเลี้ยงดู (แรกเกิด – อายุ 6 เดือน) 

ตารางที่ 4  สรุปปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 

 ปัจจัย              ประชากรทั้งหมด           กลุ่มศึกษา            กลุ่มเปรียบเทียบ Adjusted 95%CI 

  จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ OR 

กินนมแม่ครั้งแรก 

   อายุ  30 – 60 นาที 528 69.5 269 50.9 259 49.1 1.2 0.8 - 2.0 

   อายุ 1 – 2 ชั่วโมง 117 15.4 41 35 76 65 0.7 0.4 - 1.3 

   อายุ  >  2  ชั่วโมง 114 15.1 44 38.6 70 61.4 1  

วิธีรับนมแม่ครั้งแรก         

   จากเต้า  726 95.6 345 47.5 381 52.5   

   จาก ถ้วย/ช้อน 16 2.2 4 25 12 75   

   จาก ขวด 16 2.2 4 25 12 75   

สิ่งที่ทารกได้กินขณะอยู่ รพ.หลังเกิด       

   นมแม่อย่างเดียว 633 83.3 321 50.7 312 49.3 2.52 1.5 – 4.0* 

   นมแม/่นมผง รว่มกบัอืน่ๆ 127 16.7 33 26 94 74   

อายุของผู้เลี้ยงดู หลัก      31.3 ± 11.6             28.8 ± 8.86             33.5 ± 13.3 1.004 0.9 – 1.0 

ผู้เลี้ยงดู หลัก         

   แม่  591 77.9 322 54.5 269 45.5 5.61 2.9 – 10* 

   พ่อ/ญาติอื่นๆ 165 21.7 31 18.8 134 81.2 

 เมื่อนำปัจจัยเสี่ยงข้างต้นมาวิเคราะห์ด้วยวิธี  

multiple  logistic  regression  analysis  พบว่า

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง อายุ 6 เดือนอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติ ได้แก่ มารดาเป็นผู้เลี้ยงดูทารกด้วย

ตัวเอง  มารดาที่ฝากครรภ์ ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป  

ทารกได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวขณะที่อยู่ รพ. 

หลังคลอด  และมารดาที่เคยได้รับข่าวสารเรื่องนม

แม่ (ตารางที่  4) 

ปัจจัยเสี่ยง ที่อายุ แรกเกิด – 6 เดือน 

มารดาเลี้ยงทารกด้วยตัวเอง 

มารดาฝากครรภ์ ≥  4 ครั้ง 

ขณะอยู่ รพ.หลังคลอด ได้กินนมแม่อย่างเดียว 

เคยได้รับข้อมูล เรื่องนมแม่ มาก่อน 

Adj.OR 

5.61 

2.83 

2.52 

2.2 

95% CI 

2.9 – 10.8 

1.4 – 5.7 

1.57 – 4.0 

1.3 – 3.9 

P- Value 

< 0.001 

 0.001 

< 0.001 

0.001 
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ตารางที่ 5  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก (แรกเกิด – อายุ 6 เดือน) 

 จากข้อมูลพื้นฐานของมารดาและผู้เลี้ยงดู 

พบว่ามารดาส่วนใหญ่อายุ มากกว่า 20 ปี (84.2%) 

ฝากครรภ์ มากกว่า 4 ครั้ง (93.2%) ผู้เลี้ยงดูทารก

ส่วนใหญ่คือ มารดา (77.9%) ทารกส่วนใหญ่ ได้กิน

นมแม่ครั้งแรกภายในเวลา 30–60 นาทีหลังเกิด 

(69.5%) โดยการดูดจากเต้า (95.6%) หลังเกิดขณะ

อยู่ ในโรงพยาบาลได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 

(83.3%) เริ่มกินอาหารอย่างอื่นที่ไม่ใช่นมแม่ครั้ง

แรก อายุ 1–2 เดือน โดยกินนมแม่ หรือ นมผง 

ร่วมกับ อาหารหลายอย่าง เช่น น้ำเปล่า , ข้าวย้ำ , 

กล้วยน้ำหว้า , ซีลีแล็ค เหตุผลที่ให้ทารกกินอาหาร

อื่นก่อนอายุ 6 เดือน คือ เด็กร้องงอแง , กลัวเด็ก

คอแห้ง , กลัวเด็กไม่อิ่ม , กินนมแม่แล้วถ่ายเหลว , 

มารดาไม่มีน้ำนม / น้ำนมไม่พอ , มารดาต้องไป

ทำงาน (ตารางที่ 1–3 ,5-6)   

 

1. นมแม่อย่างเดียว 

2. นมแม่ร่วมกับ ดังนี้ 

     2.1 น้ำเปล่า 

     2.2 นมผง 

     2.3 กล้วยน้ำหว้า 

     2.4 ข้าวย้ำ 

     2.5 ซีลีแล็ค 

     2.6 อื่นๆ 

     2.7 ร่วมกับข้อ 2.1 -2.6 มากกว่า 1 อย่าง 

3. นมผงอย่างเดียว 

4. นมผงร่วมกับ ดังนี้ * 

     4.1 น้ำเปล่า 

     4.2 กล้วยน้ำหว้า 

     4.3 ข้าวย้ำ 

     4.4 ซีลีแล็ค 

     4.5 อื่นๆ 

     4.6 ร่วมกับข้อ 4.1 -4.5 มากกว่า 1 อย่าง 

จำนวน 

354 

 

68 

73 

2 

5 

27 

2 

116 

47 

 

19 

7 

1 

10 

1 

31 

ร้อยละ 

46.5 

 

8.9 

9.6 

0.3 

0.7 

3.6 

0.3 

15.3 

6.2 

 

2.5 

0.9 

0.1 

1.3 

0.1 

26.7 

* หมายถึง ไม่ได้กินนมแม่เลย แต่กินนมผงร่วมกับ 4.1 – 4.6 
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ตารางที่ 6  ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก (แรกเกิด – อายุ 6 เดือน) (ต่อ) 

อายุ 

0 – 1 เดือน 

> 1 – 2 เดือน 

> 2 – 3 เดือน 

> 3 – 4 เดือน 

> 4 – 5 เดือน 

> 5 – 6 เดือน 

เหตุผล 

 1. ต้องไปทำงาน 

 2. ไม่มีน้ำนม / น้ำนมไม่พอ 

 3. หัวนมสั้น 

 4. อื่นๆ * 

 5. เหตุผล ข้อ 1 – 4 ร่วมกัน 

จำนวน (คน) 

106 

116 

94 

47 

19 

28 

จำนวน (คน) 

128 

129 

3 

83 

67 

ร้อยละ 

25.6 

28.3 

22.9 

11.4 

4.6 

6.8 

ร้อยละ 

31.2 

31.5 

0.7 

20.2 

16.3 

อายุที่เริ่มกินอาหารอื่นครั้งแรก 

อายุที่เริ่มกินอาหารอื่นครั้งแรก 

* เช่น เด็กร้องงอแง , กลัวเด็กคอแห้ง , กลัวเด็กไม่อิ่ม , ถ่ายเหลว 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 
 การศึกษานี้พบอัตราการการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิด–6 เดือน ของ จ.บุรีรัมย์ 

เท่ากับร้อยละ 46.5 มากกว่าเกณฑ์ตัวชี้วัดของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ว่าไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 30  

 จากข้อมูลได้รับสุขศึกษานมแม่ขณะฝาก

ครรภ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับการกินนมแม่ อาจเป็น

เพราะว่าจำนวนผู้มารับบริการฝากครรภ์มีจำนวน

มากกว่าอัตรากำลังของผู้ให้บริการทำให้การให้สุข

ศึกษาไม่สามารถทำได้เต็มที่ หรือ อาจต้องปรับ

กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

ในเวลาอันจำกัด 

 เหตุผลที่มารดาส่วนใหญ่ให้ทารกกินอาหาร

อื่นที่ไม่ใช่นมแม่ก่อนอายุ 6 เดือน คือ ไม่มีน้ำนม , 

น้ำนมไม่พอ และต้องไปทำงาน ทั้งที่ มีวิธีช่วยให้

น้ำนมแม่มีมากขึ้นได้และสามารถบีบเก็บน้ำนมแม่

เก็บไว้ให้ทารกด้วยวิธีที่ถูกต้องได้ แสดงให้เห็นว่า 

การรับรู้และเข้าถึงการบริการช่วยให้คำปรึกษาส่ง

เสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (คลีนิกนมแม่) ของ 

รพ. ควรต้องมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่

รู้จักและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งต้องเร่งดำเนินการก่อน

ทารกอายุ 1–2 เดือนเนื่องจากเป็นช่วงอายุส่วน

ใหญ่ที่ทารกจะเริ่มได้อาหารอื่นที่ไม่ใช่นมแม่ ซึ่งจะ

ตรงกับบทความเกี่ยวกับนมแม่อื่นๆ ที่พบว่าสิ่งที่

ทำให้แม่ตัดสินใจไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่คือ มารดาไม่

ทราบว่าสามารถบีบนมแม่เก็บไว้ได้ , ไม่สามารถ

ประเมินผลดีผลเสียระหว่างการให้นมแม่และการ

ออกทำงานนอกบ้าน(3) 

 การศึกษานี้มีจุดดีคือมีการวิเคราะห์ด้วยวิธี 

multiple logistic regression analysis ร่วมด้วย

ซึ่งทำให้ได้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิด–6 เดือนอย่าง

แท้จริง ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงที่พบร่วมกัน  

  

ข้อเสนอแนะ 
 ควรส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์อย่าง

น้อยตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป มีทีมงานที่ช่วยให้มารดา

สามารถให้นมแม่ได้อย่างมั่นใจตั้งแต่หลังคลอด 

และมีที่ปรึกษาปัญหานมแม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

และเป็นที่รู้จักทั่วไปในชุมชน ปรับทัศนคติและให้

ความรู้ของมารดาและคนในชุมชนให้ทราบข้อเท็จ

จริงเกี่ยวกับนมแม่ที่สำคัญคือลักษณะของกลยุทธ์

ในการให้บริการฝากครรภ์ เช่น การให้สุขศึกษาข้อ

แนะนำในการปฏิบัติตัวและประโยชน์ความสำคัญ

ของนมแม่ควรจัดให้เข้าใจง่ายเหมาะสมกับระดับ

การศึกษา อาชีพ วิถีชีวิต และรายได้ต่อเดือนของ

ผู้รับบริการ รวมถึงควรมีอาชีพรองรับภายในชุมชน

ของมารดาเพื่อให้มารดาสามารถให้นมบุตรได้

สะดวกเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิด–6 เดือน 

ในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อช่วยพัฒนาให้เยาวชนรุ่นใหม่

ในอนาคตมีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการสมวัยและมี

สติปัญญาทั้ง IQ และ EQ ที่ดีเป็นกำลังสำคัญของ

ประเทศชาติต่อไป 

 



30

เอกสารอ้างอิง : 
 1. สุอารีย์ อ้นตระการ,ธิดารัตน์ วงศ์วิสุทธิ์. ความรู้พื้นฐานสู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. 

ใน : นิพรรณ วรมงคล, บรรณาธิการ. คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ; 2553.44 - 78 

 2. ศิราภรณ์ สวัสดิวร. ความจำเพาะของน้ำนมแม่และผลต่อสุขภาพทารก. ใน : นิพรรณ วรมงคล, 

บรรณาธิการ. คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ; 2553.31 - 43 

 3. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์. Breastfeeding : ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. ใน :   

นิพรรณ วรมงคล, บรรณาธิการ. คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ; 2553.20 - 28 

  4. ปิยาภรณ์ บวรกีรติขจร. คุณแม่ทำงาน กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. ใน : นิพรรณ วรมงคล, 

บรรณาธิการ. คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ; 2553.166 - 177 

 5. วีระพงษ์ ฉัตรานนท์. Why Breastfeeding. ใน : นิพรรณ วรมงคล, บรรณาธิการ. คู่มือการ

อบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก ; 2553. 9 - 19 

 6. Wiesenfeld AR,Malatesta CZ,Whitman PB, et al..Phychophysiological response of 

breast and bottle-feeding mothers to their infant,s signals.Psychophysiology 1985;22:79. 

 7. Modahl C,Newton N.Mood state differences between breast and bottle feeding 

mothers.In.Carenza L,Zinchella L,eds.Emotion and reproduction,Proceedings of the Serano 

Symposia 1979;819:20B 

 8. นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์,พญ.นิพรรณพร วรมงคล,บรรณาธิการ.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และ

เด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2550.16 

 9. สุอารีย์ อ้นตระการ. Early problems in breastfeeding. ใน : นิพรรณ วรมงคล, 

บรรณาธิการ. คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ; 2553.116 – 146 

 10. กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์. การให้การปรึกษา : อีกมิติของการส่งสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. ใน :   

นิพรรณ วรมงคล, บรรณาธิการ. คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ; 2553.254 – 278 



31

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มไม่ส่งเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสีมา 
กฤษฎา  กุลกระจ่าง* 

สุวลี  โล่วิรกรณ์**  

*    นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทคดัยอ่ 
 การวจิยัเชงิพรรณนานี ้ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่ไมส่ง่เสรมิสขุภาพของ

นกัศกึษาพยาบาล กลุม่ตวัอยา่ง คอื นกัศกึษาพยาบาล ชัน้ปทีี ่1–4 จำนวน 215 คน รวบรวมขอ้มลูโดยการใช้

แบบสอบถาม และการสมัภาษณเ์จาะลกึตวัแทนคณะกรรมการบรหิาร นกัศกึษา และเจา้ของรา้นคา้ วเิคราะห์

ขอ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ตำ่สดุ-คา่สงูสดุ  

 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 91.6) อายุเฉลี่ย 20.1 ป ี มีภาวะ

โภชนาการ (ดชันมีวลกาย) ปกต ิ รอ้ยละ 60.9 ผอม รอ้ยละ 31.2 มคีา่ใชจ้า่ยกบัเครือ่งดืม่ไมส่ง่เสรมิสขุภาพ

เฉลีย่นอ้ยกวา่ 25 บาท/วนั ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัเครือ่งดืม่ไมส่ง่เสรมิสขุภาพทางโทรทศันม์ากทีส่ดุรอ้ย

ละ 89.3 และเลอืกบรโิภคดว้ยตนเองรอ้ยละ 92.7 นกัศกึษามคีวามรูเ้กีย่วกบัเครือ่งดืม่ไมส่ง่เสรมิสขุภาพโดย

รวมอยูใ่นระดบัตำ่ รอ้ยละ 88.4 มทีศันคตติอ่การบรโิภคเครือ่งดืม่ไมส่ง่เสรมิสขุภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลาง รอ้ยละ 57.4 และระดบัด ีรอ้ยละ 41.4 การบรโิภคเครือ่งดืม่ 3 อนัดบัแรก คอื นำ้อดัลม กาแฟ และชา 

โดยมคีวามถีข่องการบรโิภค 1-2 ครัง้/สปัดาห ์ ของนำ้อดัลม รอ้ยละ 42.8 กาแฟชงเยน็ กาแฟผงสำเรจ็รปูชง

เอง กาแฟพรอ้มดืม่ รอ้ยละ 16.7, 15.3 และ14.9 ตามลำดบั สว่นชาดำเยน็/ชามะนาวและชาเขยีวพรอ้มดืม่

สูตรต้นตำรับมีความถี่ของการบริโภค 1-2 ครั้ง/สัปดาห์เท่ากันคือ ร้อยละ 16.3 และชาเขียวพร้อมดื่มสูตร

นำ้ตาลนอ้ยพบ รอ้ยละ 13.0 

 นักศกึษาพยาบาลเป็นบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญด้านสาธารณสุขในอนาคต จึงควรส่งเสริมให้นัก

ศึกษามีความรู้และทัศนคต ิ รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ถูกต้อง สามารถ

ถา่ยทอดและเปน็แบบอยา่งแกป่ระชาชนตอ่ไป 

 

คำสำคญั : พฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่, เครือ่งดืม่ไมส่ง่เสรมิสขุภาพ, นกัศกึษาพยาบาล 
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Abstract 
 The objective of this descriptive study was to describe the unhealthy beverage 

consumption behavior of first-to-fourth-year nursing students. There were 215 individuals. 

Data were retrieved from a questionnaire and an in-depth interview of college’s executive 

committees, students and food shop owners. Data were analyzed using percentage, average, 

and standard deviation.  

 The result showed that most students were female (91.6%), average of age was 20 

years old. About three fifths had a normal nutritional status, as determined by a body mass 

index (60.9%) and less than one third was undernourished (31.2%). The average amount 

spent on unhealthy beverage was less than 25 baht per day. Most received the information 

on these beverages from television commercials. Knowledge of unhealthy beverage was poor 

with 88.4 percent. The attitude was fair with 57.4 percent, good with 41.4 percent. The three 

most popular unhealthy beverages were soft drink, coffee and tea. Frequency of 

consumption of 1-2 times / week of soft drinks was reported with 42.8 percent whereas iced 

coffee maker, instant coffee, canned coffee was 16.7, 15.3 and 14.9 percent, respectively. In 

addition, iced tea / iced lemon tea and original recipe green tea were 16.3 percent. And less 

sugar recipe green tea was 13.0 percent. 

 In conclusion, to be healthy, knowledge and attitudes, and practices of consuming 

beverage should be promoted. 

 

Keywords: beverage consumption behavior, unhealthy beverage, nursing students. 
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บทนำ 
 ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางด้าน

สังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งมีความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี 

เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวาง 

ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป รวม

ทั้งภาวะโภชนาการโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีการ

บริโภคอาหารจานด่วนและเครื่องดื่มตามที่สื่อ

พยายามโฆษณา  

 การเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของ

นักเรียนจากเครือข่ายเฝ้าระวัง 24 จังหวัดทั่ว

ประเทศระหว่าง พ.ศ.2548-2552 มีนักเรียน

ทั้งหมด 234,483 คน อายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16-17 

ปี นักเรียนชายและหญิงมีดัชนีมวลกาย (BMI) เฉลี่ย

ใกล้เคียงกันระหว่าง 18.8-18.9 มีแนวโน้มน้ำหนัก

เกินและอ้วนที่สูงขึ้น ภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 5.3 ใน พ.ศ.2548 เป็นร้อยละ 6.7 ใน 

พ.ศ.2552 และภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.1 

ใน พ.ศ.2548 เป็นร้อยละ 3.8 ใน พ.ศ.2552(1) และ

จากการศึกษาการบริโภคเครื่องดื่มของวัยรุ่นอายุ 

13-22 ปี จำนวน 376 คน ในกรุงเทพมหานคร พบ

ว่า ชอบดื่มน้ำอัดลมและน้ำผลไม้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า

เครื่องดื่มที่วัยรุ่นไทยชอบดื่ม คือ น้ำอัดลม นมปรุง

แต่งรส น้ำผลไม้ ซึ่งเครื่องดื่มเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมี

น้ำตาลเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูง การบริโภค

น้ำตาลปริมาณสูงเป็นประจำ จะนำไปสู่การเพิ่มของ

น้ำหนักตัว และอ้วนในที่สุด ซึ่งภาวะอ้วนนั้นเป็นต้น

เหตุของปัญหาที่ตามมาของโรคเบาหวาน โรคหัวใจ

และหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น(2) ใน

เครื่องดื่มนั้นนอกจากจะมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ

แล้วบางชนิดมีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย 

เช่น น้ำอัดลมประเภทโคล่า ชา กาแฟ ซึ่งเครื่องดื่ม

เหล่านี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดย

เฉพาะกาแฟในปัจจุบันนอกจากได้รับความนิยมใน

กลุ่มผู้ใหญ่ ยังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักเรียนและนัก

ศึกษาอีกด้วย(3) ซึ่งคาเฟอีนนี้มีฤทธิ์ในการกระตุ้น

ประสาท ทำให้ร่างกายตื่นตัว และยังมีผลต่อ

ร่างกายอีกหลายระบบ อาทิ การก่อให้เกิดโรคหัวใจ 

การเกิดแผลในระบบทางเดินอาหาร อันตรายต่อ

ทารกในครรภ์มารดา(4) ซึ่งเด็กและผู้ใหญ่ควรระวัง

ไม่ให้ได้รับคาเฟอีนจากการบริโภคอาหาร ขนม 

และเครื่องดื่มเกินวันละ 250 กรัม(5) 

 จากข้อมูลการศึกษาการบริโภคอาหารของ

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะ

สาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัย

นครราชสีมา พบว่า นักศึกษาดื่มน้ำอัดลม 1-3 

ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 37.0 และดื่มชา/กาแฟ ทุกวัน 

ร้อยละ 41.2(6) นักศึกษาพยาบาลเป็นวัยรุ่นกลุ่ม

หนึ่ง ที่มีพัฒนาการต่างๆ แตกต่างไปจากวัยอื่น ๆ 

เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถที่จะเข้าใจ

เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะที่

จะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้การศึกษาเกี่ยวกับ

โภชนาการ(7) และจะต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อ

ออกไปปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพนอกเหนือไป

จากการบำบัดรักษา จำเป็นจะต้องมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ดีก่อนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม

การบริโภคเครื่องดื่มไม่ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาว่าเป็น

อย่างไร และหากมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะ

สมจะได้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่

เหมาะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มไม่

ส่งเสริมสุขภาพ 

 2. เพื่อประเมินทัศนคติที่มีผลต่อการบริโภค

เครื่องดื่มไม่ส่งเสริมสุขภาพ 

 3. เพื่อศึกษาแบบแผนการบริโภคเครื่องดื่ม

ไม่ส่งเสริมสุขภาพ  

 

รูปแบบการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) ใช้การศึกษาแบบภาคตัด

ขวาง (Cross-sectional Study)  

 

ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี หลกัสตูรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที ่ 1-4 ในปีการศึกษา 2554 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนนีครราชสมีา จำนวน

ทัง้สิน้ 662 คน กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี ้

มาจากการคำนวณโดยใช้สูตรคำนวณขนาดตัวอย่าง 

เพื่ อประมาณค่าสัดส่ วนกรณีที่ ทราบจำนวน

ประชากร(8) ไดข้นาดตวัอยา่งเทา่กบั 215 คน 

 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ มี ร ะ บ บ 

(Systematic Random Sampling) ในกลุ่ม

ตัวอย่างจำนวน 215 คน และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ในกลุ่มผู้ที่บริโภค

เครื่องดื่มยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจับสลาก

จำนวน 30 คน เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลการบริโภค

อาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง (24-Hour Dietary 

Recall)  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เจาะ

ลึกซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย ทำการตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 

ท่าน และหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบ

ทดสอบความรู้โดยใช้วิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

(Kuder-Richardson Method: KR-20) ได้ค่า KR-

20 เท่ากับ 0.82 และแบบวัดทัศนคติโดยใช้วิธีการ

ของครอนบาค (Cronbach Method) ได้ค่า

สัมประสิทธิ์ของครอนบาค เท่ากับ 0.78 

 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในระหว่าง

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป STATA Version 

10.0 โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด ใน

การอธิบายข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

วิเคราะห์ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับ

จากการสัมภาษณ์การบริโภคอาหารย้อนหลัง 24 

ชั่วโมง ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป INMUCAL version 

7.0 แสดงข้อมูลปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้

รับเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อย

ละของ DRI ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% CI  

 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงร้อยละ 91.6 อายุเฉลี่ย 20.01 ปี มี

ภาวะโภชนาการ(ดัชนีมวลกาย) ปกติ ร้อยละ 60.9 

มีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อเดือน 3,001-6,000 บาท 

ร้อยละ 74.9 ผู้ปกครองมีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน

น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 31.2 บิดาประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 38.6 และมีระดับการ

ศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 26.0 
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ส่วนมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 

40.0 และมีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษา

ปีที่ 4 ร้อยละ 29.8 นักศึกษามีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร

ต่อวัน 51-100 บาท ร้อยละ 87.9 ค่าใช้จ่ายกับ

เครื่องดื่มทุกประเภทต่อวันน้อยกว่า 25 บาท ร้อย

ละ 61.9 และค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มยกเว้นเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 25 บาท ร้อยละ 

64.5 ในเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่อง

ดื่มไม่ส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ได้รับจากโทรทัศน์ร้อย

ละ 89.3 และเลือกดื่มด้วยตนเองร้อยละ 92.7  

 2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มไม่ส่งเสริมสุข

ภาพ พบว่า มีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 

88.4 โดยมีความรู้ดีในเรื่อง น้ำอัดลมประเภทน้ำดำ

หรือโคล่าทำให้เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน ร้อยละ 

76.3 น้ำอัดลมให้พลังงานเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 

56.3 การดื่มเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มจะไม่มีผล

ต่อการทำงานของสมอง เพราะไม่มีสารคาเฟอีนซึ่ง

มีฤทธิ์ต่อสมอง ร้อยละ 25.6 และข้อที่นักศึกษา

ตอบถูกน้อยที่สุดคือ เครื่องดื่มชูกำลังเหมาะกับวัย

รุ่นเพราะให้พลังงานและวิตามินที่ช่วยบำรุงร่างกาย

และสมอง ร้อยละ 8.8 ดังตารางที่ 1 และ 2 

 3. ทศันคตติอ่การบรโิภคเครือ่งดืม่ไมส่ง่เสรมิ 

สุขภาพ พบว่า มีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง รอ้ยละ 57.7 และระดบัด ีรอ้ยละ 41.4 โดยมี

ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มกาแฟมากกว่าวันละ 3 แก้ว 

(แกว้ละ 150 ซซี)ี จะทำใหไ้ดร้บัสารคาเฟอนีมากเกนิ

ไป อยู่ในระดับด ี และข้อคำถามเครื่องดื่มชาเขียวมี

ส่วนผสมคาเฟอีนและน้ำตาลในปริมาณที่สูง ส่งผล

เสยีตอ่สขุภาพของเดก็ วยัรุน่ และหญงิตัง้ครรภอ์ยูใ่น

ระดบัด ี สว่นขอ้ความเชงิลบ พบวา่ การดืม่นำ้อดัลม

ทำใหรู้ส้กึวา่เปน็คนทีท่นัสมยั อยูใ่นระดบัด ีการเลอืก

ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามินเป็นส่วนผสม จะช่วย

บำรงุสมอง อยูใ่นระดบัปานกลาง และหลงัการออก

กำลังกายหรือเสียเหงื่อจากการทำงานควรดื่มเครื่อง

ดื่มเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่ร่างกายสูญ

เสยีไป อยูใ่นระดบัปานกลาง (ตารางที ่3) 

 4. แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มไม่ส่งเสริม 

สุขภาพ พบว่า เครื่องดื่มที่บริโภคเป็นประจำ 3 

อันดับแรก คือ น้ำอัดลม ร้อยละ 35.8 กาแฟ ร้อย

ละ 17.7 และชา ร้อยละ 11.6 มีเหตุผลที่เลือกดื่ม

เพราะชอบในรสชาติ ร้อยละ 87.9 และมักจะเลือก

ซื้อเครื่องดื่มที่ร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 97.7 รองลง

มาคือ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 67.4 (ตารางที่ 4) 

โดยทั่วไปนักศึกษาส่วนใหญ่มักจะดื่มเครื่องดื่มครั้ง

ละ 1 ขวด/กล่อง/วัน และมีขนาดบรรจุ 250 ซีซี 

สำหรับโอกาสในการดื่มเครื่องดื่มได้แก่ ชา น้ำ

อัดลม ส่วนใหญ่จะดื่มเมื่อรู้สึกหิวหรือกระหาย ร้อย

ละ 53.5 และ 49.8 ส่วนกาแฟ จะดื่มเมื่อรู้สึก

อ่อนเพลีย ร้อยละ 30.7 และเครื่องดื่มเกลือแร่ จะ

ดื่มก่อนหรือหลังออกกำลังกาย ร้อยละ 31.2 

สำหรับเครื่องดื่มชูกำลังไม่ดื่ม ร้อยละ 34.9 รองลง

มาคือ ดื่มเมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย ร้อยละ 29.3 โดยดื่ม

น้ำอัดลม 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ส่วนเครื่องดื่มที่ไม่ดื่ม

เลยในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ คือ ชาซอง ชาดำ

เย็น/ชามะนาว ชาเขียวพร้อมดื่มสูตรต้นตำรับ ชา

เขียวพร้อมดื่มสูตรน้ำตาลน้อย/ไม่มีน้ำตาล กาแฟ

ผงสำเร็จรูปชงเอง กาแฟพร้อมดื่ม กาแฟชงเย็น 

กาแฟสด กาแฟเติมครีมมาก/ท๊อปปิ้ง เครื่องดื่มชู

กำลัง และเครื่องดื่มเกลือแร่ (ตารางที่ 5) 

 ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ ได้รับ

ประจำวันพบว่า พลังงานที่ได้รับจากอาหารทั้งหมด

เฉลี่ย 1,807.7 กิโลแคลอรี่ ซึ่งได้รับจากเครื่องดื่ม

ทั้งหมดมีค่ามัธยฐาน เท่ากับ 204.0 กิโลแคลอรี่ 

เป็นคาร์โบไฮเดรต เฉลี่ย 13.9 กรัม ไขมัน 10.0 

กรัม โปรตีน 6.0 กรัม ส่วนการกระจายพลังงาน

จากอาหารที่ได้รับทั้งหมด พบว่า นักศึกษาได้รับ

พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 54.6 โปรตีน 

ร้อยละ 16.2 และไขมัน ร้อยละ 29.1  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผล

ดังนี้  

 1. ความรู้ เกี่ยวกับเครื่องดื่มไม่ส่งเสริม 

สุขภาพ พบว่า มีความรู้โดยรวม อยู่ในระดับต่ำ 

ร้อยละ 88.4 สอดคล้องกับเมลดา อภัยรัตน์(9) ซึ่ง

พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับปริมาณ

น้ำตาลและน้ำตาลในเครื่องดื่มอยู่ในระดับต่ำ ร้อย

ละ 41.6 โดยความรู้ที่นักศึกษารู้จะเป็นความรู้พื้น

ฐานของโภชนาการ เช่น มีความรู้ที่ดี ในเรื่อง 

ปริมาณน้ำที่ควรดื่มในแต่ละวัน ฉลากโภชนาการ

เกี่ยวกับปริมาณไขมันและแคลเซียมที่ เป็นส่วน

ประกอบ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ที่ถูกต้อง คือ 

น้ำอัดลมประเภทน้ำดำหรือโคล่าทำให้เสี่ยงต่อโรค

กระดูกพรุน น้ำอัดลมให้พลังงานเพียงอย่างเดียว 

และชาเขียวพร้อมดื่มมีสารคาเฟอีนมีผลต่อการ

ทำงานของสมอง ส่วนที่ยังขาดความรู้ที่ถูกต้อง คือ 

เครื่องดื่มชูกำลังเหมาะกับวัยรุ่นเพราะให้พลังงาน

และวิตามินที่ช่วยบำรุงร่างกายและสมอง และจาก

การสัมภาษณ์เจาะลึกนักศึกษา พบว่า บางคนจะดื่ม

เครื่องดื่มชูกำลังหลังจากออกกำลังกาย เนื่องจาก

ทำให้รู้สึกสดชื่น ช่วยลดอาการอ่อนเพลียจากการ

เสียเหงื่อและพลังงาน โดยทั่วไปเครื่องดื่มชูกำลังจะ

มีส่วนประกอบหลัก คือ น้ำตาล วิตามินชนิดต่างๆ 

ที่มีอยู่เพียงเล็กน้อย และคาเฟอีนที่มีฤทธิ์กระตุ้น

ระบบประสาทส่วนกลางและหัวใจ รวมทั้งกระตุ้น

ให้เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ทั้งนี้อาจ

เนื่องจากนักศึกษารับรู้ประโยชน์เพียงด้านเดียว 

โดยไม่ตระหนักถึงโทษ ซึ่งอาจเกิดจากการรับรู้จาก

สื่อโฆษณาเครื่องดื่มชูกำลังที่ชูประเด็นความ

แข็งแกร่งของร่างกาย ความเป็นสมัยนิยมและความ

สดชื่นของร่างกายที่ส่งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจ

ที่ไม่ถูกต้องได้  

 2. ทัศนคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มไม่ส่ง

เสริมสุขภาพ พบว่า มีทัศนคติโดยรวม อยู่ในระดับ

ปานกลาง ร้อยละ 57.7 รองลงมาอยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 41.1 โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดื่ม

กาแฟมากกว่าวันละ 3 แก้ว (แก้วละ 150 ซีซี) 

ทำให้ได้รับสารคาเฟอีนมากเกินไป และเครื่องดื่มชา

เขียวมีส่วนผสมคาเฟอีนและน้ำตาลในปริมาณที่สูง 

ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก วัยรุ่น และหญิงตั้ง

ครรภ์ และการดื่มน้ำอัดลม ทำให้รู้สึกว่าเป็นคนทัน

สมัย อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาทราบว่า

ในเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน ซึ่งการได้รับคาเฟอี

นมากเกินไป อาจเกิดอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย 

กระวนกระวายใจ และหงุดหงิดเมื่อหยุดบริโภค 

โดยเฉพาะในเด็ก ซึ่งกลไกกำจัดคาเฟอีนออกจาก

ร่างกายได้ช้ามาก(10) และการดื่มชาเขียวพร้อมดื่ม

ทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลในปริมาณที่สูง ซึ่งทำให้

อ้วนได้ สอดคล้องกับศักดา ผาจำปา(11) พบว่า 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความคิดเห็นว่า 

เครื่องดื่มผสมสารคาเฟอีนไม่มีสารอาหารที่มีคุณค่า

ต่อร่างกาย ร้อยละ 67.0 และทำให้หัวใจเต้นเร็ว

และแรงขึ้น ร้อยละ 66.1 

 3. แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มไม่ส่งเสริม 

สขุภาพ พบวา่ เครือ่งดืม่ทีน่ยิมบรโิภค 3 อนัดบัแรก 

คือ น้ำอัดลม กาแฟ ชา สอดคล้องกับเมลดา อภัย

รัตน์(9) ที่พบว่า นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล นิยมบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่ส่ง

เสรมิสขุภาพ คอื นำ้อดัลม กาแฟ ชา ความถีข่องการ

บริโภคเครื่องดื่มส่วนใหญ่นักศึกษาจะดื่มครั้งละ 1 

ขวด/กลอ่ง ตอ่วนั และมขีนาดบรรจ ุ 250 ซซี ี สว่น

ใหญ่นักศึกษาดื่มน้ำอัดลม 1-2 ครั้งต่อสัปดาห ์ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบักมลทพิย ์ศกัดิส์มานชยั(12) พบวา่ วยัรุน่

มีความถี่ในการดื่มน้ำอัดลม 2-3 วันต่อสัปดาห์มาก



37

ทีส่ดุและเมลดา อภยัรตัน์(9) ทีพ่บวา่ นกัศกึษาบรโิภค

นำ้อดัลม 1-2 ครัง้/สปัดาห ์สว่นเครือ่งดืม่ทีพ่บวา่ดืม่

นอ้ยกวา่ 1 ครัง้/เดอืนหรอืไมด่ืม่เลย ไดแ้ก ่เครือ่งดืม่

ชกูำลงั ชาซอง กาแฟเตมิครมีมาก/ ทอ๊ปปิง้ กาแฟ

สด เครื่องดื่มเกลือแร ่ ชาเขียวพร้อมดื่มสูตรน้ำตาล

น้อย/ไม่มีน้ำตาล กาแฟพร้อมดื่ม ชาเขียวพร้อมดื่ม

สูตรต้นตำหรับ ชาดำเย็น/ชามะนาว กาแฟผง

สำเร็จรูปชงเอง กาแฟชงเย็น โดยผลการศึกษา

สอดคลอ้งกบัสภุาพร ฉนัทวี(6) พบวา่ นกัศกึษาจะไม่

ดืม่เครือ่งดืม่ชกูำลงั รอ้ยละ 96.6 จากการสมัภาษณ์

เจาะลึกกลุ่มแม่ค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่ม พบว่า นัก

ศึกษาส่วนใหญ่มักบริโภคน้ำอัดลมในช่วงเวลากลาง

วัน เหตุผลที่เลือกดื่มเพราะชอบในรสชาต ิ และจาก

การสัมภาษณ์เจาะลึก พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะ

พจิารณาวา่ เมือ่ดืม่แลว้ทำให ้รูส้กึสดชืน่ ไมท่ำใหง้ว่ง 

สามารถทำงานได้มากขึ้น รวมทั้งต้องมีความเหมาะ

สมกบัราคา สว่นสถานทีซ่ือ้เครือ่งดืม่สว่นใหญจ่ะซือ้

ทีร่า้นสะดวกซือ้และซเูปอรม์ารเ์กต็ เนือ่งจากมคีวาม

สะดวก มเีครือ่งดืม่หลายชนดิใหเ้ลอืกซือ้บรโิภค รวม

ทั้งให้บริการตลอดทั้งวัน ซึ่งโอกาสในการดื่มเครื่อง

ดื่มไม่ส่งเสริมสุขภาพที่นิยมบริโภค ได้แก ่ น้ำอัดลม 

จะดืม่เมือ่รูส้กึหวิหรอืกระหาย สว่นกาแฟ ชา พบวา่ 

มกีารบรโิภคในบางครัง้ จะดืม่เมือ่รูส้กึออ่นเพลยี โดย

เฉพาะในชว่งทีต่อ้งอา่นหนงัสอืดกึ หรอืขึน้ฝกึปฏบิตัิ

งานชว่งกะบา่ยหรอืดกึ ทัง้นีเ้นือ่งจากนกัศกึษาเหน็วา่ 

เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสม ดื่มแล้วจะมีความรู้สึก

สดชืน่ กระปรีก้ระเปรา่ และไมง่ว่งนอน แตเ่นือ่งจาก

ลกัษณะงานของพยาบาลจะไมท่ำงานในชว่งกลางวนั

และพักผ่อนในเวลากลางคืน ทำให้ต้องดื่มเครื่องดื่ม

กาแฟซึ่งมีคาเฟอีนผสม จึงยังมีความต้องการดื่ม

เครือ่งดืม่ทีม่คีาเฟอนีอยูบ่า้ง สว่นเครือ่งดืม่เกลอืแรท่ี่

นิยมดื่มค่อนข้างน้อยจะดื่มก่อนหรือหลังออกกำลัง

กาย สำหรบัเครือ่งดืม่ชกูำลงัพบวา่นกัศกึษาสว่นใหญ่

จะไมด่ืม่ และจากการสมัภาษณเ์จาะลกึความคดิเหน็

ทีม่ตีอ่โฆษณาและประชาสมัพนัธท์ีม่ผีลตอ่วยัรุน่ พบ

ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเครื่องดื่มหลาย

ชนดิมกีารโฆษณาเกนิจรงิ ไมน่า่เชือ่ถอื 

 เมื่อพิจารณาปริมาณพลังงานที่ได้รับจาก

เครือ่งดืม่ทัง้หมดพบวา่ มคีา่มธัยฐาน เทา่กบั 204.0 

กิโลแคลอรี ่ ร้อยละ 11.8 ของปริมาณพลังงานที่ได้

รับจากอาหารทั้งหมด และพบว่า นักศึกษาได้รับ

คาร์โบไฮเดรตมากที่สุดเท่ากับ ร้อยละ 13.9 ของ

คาร์โบไฮเดรตที่ได้รับจากอาหารทั้งหมด จากข้อมูล

โภชนาการของเครือ่งดืม่ทีน่ยิมบรโิภค 3 อนัดบัแรก 

พบวา่ สารอาหารทีไ่ดร้บัสว่นใหญ ่คอื คารโ์บไฮเดรต 

ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข(13) ได้ให้คำ

แนะนำเกีย่วกบัอาหารวา่งเพือ่สขุภาพควรใหพ้ลงังาน

ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของพลงังานทีร่า่งกายตอ้งการใน 1 

วัน และเครื่องดื่มที่เหมาะสม ไม่ควรมีน้ำตาลเกิน

รอ้ยละ 5 ซึง่พบวา่ พลงังานจากเครือ่งดืม่เมือ่รวมกบั

อาหารวา่งแลว้มแีนวโนม้ทีส่งูกวา่ทีแ่นะนำ และเมือ่

พจิารณาปรมิาณนำ้ตาลในเครือ่งดืม่ทีน่ยิมบรโิภค 3 

อันดับแรก ได้แก ่ น้ำอัดลม ขนาดบรรจ ุ 325 

มลิลลิติร/กระปอ๋ง กาแฟพรอ้มดืม่ ขนาดบรรจ ุ 100 

มิลลิลิตร/กระป๋อง ชาเขียวพร้อมดื่มรสน้ำผึ้งผสม

มะนาว ขนาดบรรจ ุ 500 มิลลิลิตร/ขวด มีปริมาณ

นำ้ตาลเทา่กบั รอ้ยละ 9.5, 8.9 และ 9.5 ตามลำดบั 

ดังนั้น ปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มที่บริโภคในช่วง

เวลาทีใ่หส้มัภาษณจ์งึมแีนวโนม้สงูกวา่ทีแ่นะนำเกอืบ 

2 เทา่ของคำแนะนำขา้งตน้ 

 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องดื่ม

ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า ได้รับ

จากสื่อทางโทรทัศน์ สอดคล้องกับกรรณิการ์ นิติ

อภัยธรรม(14) พบว่า นิสิตได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยว

กับอาหารเพื่อสุขภาพจากโทรทัศน์ ร้อยละ 98.1 

และจากการสัมภาษณ์เจาะลึกนักศึกษาเกี่ยวกับ

โฆษณา พบว่า มีการโฆษณาเกินจริง ส่วนแรงจูงใจ

ในการเลือกเครื่องดื่มพบว่า เลือกด้วยตนเองเป็น
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ส่วนใหญ่ อาจเนื่องจากนักศึกษาเป็นวัยที่ต้องการ

อิสระทั้งการใช้เงิน อยากเป็นตัวของตัวเอง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในช่วงของวัยรุ่นตอนปลาย ซึ่งมี

ความนึกคิด หรือตั้งปรัชญาชีวิตตนเองได้(15) 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
 จากผลการศกึษาทีพ่บวา่ นกัศกึษายงัมคีวาม

รู ้ ทัศนคต ิ และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการบริโภค

เครื่องดื่มไม่ส่งเสริมสุขภาพบางส่วนที่ยังไม่ถูกต้อง

และเหมาะสม เนือ่งจากเครือ่งดืม่ไมส่ง่เสรมิสขุภาพ

ส่วนใหญ่ที่บริโภคนั้น ร่างกายจะได้รับน้ำตาลใน

ปรมิาณมาก ซึง่จะสะสมในรปูของไขมนั เปน็สาเหตุ

และปัจจัยหนึ่งของโรคอ้วนและโรคเรื้อรัง เช่น เบา

หวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ 

เปน็ตน้ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

 1. ควรส่งเสริมด้านความรู้ ทัศนคติ และ

การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเกี่ยวกับโภชนาการให้กับนัก

ศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกรับ

ประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพ

โดยเฉพาะน้ำอัดลม  

 2. ควรส่งเสริมด้านความรู้ในเรื่องเครื่องดื่ม

หรืออาหารว่างเพื่อสุขภาพ โดยสอดแทรกในเนื้อหา 

รายวิชาที่ศึกษา 

 3. สถาบันการศึกษามีคณะ กรรมการ

ควบคุมร้านค้าให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มไม่ส่ง

เสริมสุขภาพให้น้อยลง และจำหน่ายเครื่องดื่มที่ส่ง

เสริมสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มจากผลไม้ น้ำสมุนไพร 

เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า

และถูกหลักโภชนาการ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชา โภชนวิทยา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่

กรุณาให้คำชี้แนะในการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ

คณาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสีมา ที่อำนวยความสะดวกในการเก็บ

ข้อมูลในพื้นที่ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน

การตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลที่มีประโยชน์

ต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
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ตารางที่ 1  ร้อยละของความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (n=215 คน) 

ตารางที่ 3  ทัศนคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์กลุ่มไม่ส่งเสริมสุขภาพ 

ตารางที่ 2  ร้อยละ จำนวนของความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์กลุ่มไม่ส่งเสริมสุขภาพ  

     รายข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูก (n=215 คน) 

 ระดับความรู้ จำนวน (คน) ร้อยละ 

กลุ่มไม่ส่งเสริมสุขภาพ (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)   

ความรู้ระดับต่ำ (0 – 3 คะแนน) 190 88.4 

ความรู้ระดับปานกลาง (4 – 5 คะแนน) 25 11.6 

ความรู้ระดับสูง (6 – 7 คะแนน) 0 0.0 

ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) :  2.2 (1.1)   

95 % ช่วงเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย:  2.1 ถึง 2.4  

 ระดับทัศนคติ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) จำนวน (คน) ร้อยละ 

ทัศนคติระดับต่ำ (1.00-2.33) 2 0.9 

ทัศนคติระดับปานกลาง (2.34-3.66) 124 57.7 

ทัศนคติระดับดี (3.67-5.00) 89 41.4 

ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) : 3.6 (0.5)   

95 % ช่วงเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ย : 3.6 – 3.7 

  
ข้อคำถาม

  ตอบถูก 

   จำนวน (คน)  ร้อยละ 

1. การดื่มน้ำอัดลมประเภทน้ำดำหรือโคล่าทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมลดลง 164 76.3 

 เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน  

2.  น้ำอัดลมจะให้พลังงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 121 56.3 

3.  การดื่มเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มจะไม่มีผลต่อการทำงานของสมอง   55 25.6 

     เพราะไม่มีสารคาเฟอีนซึ่งมีฤทธิ์ต่อสมอง   

4.  การดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่เป็นประจำทำให้ฟันผุและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 46 21.4 

5.  เครื่องดื่มเกลือแร่ดื่มเพื่อชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสียไปกับเหงื่อจากการ 38 17.7 

     ออกกำลังกาย  

6.  การดื่มกาแฟทำให้ร่างกายหายจากอาการอ่อนเพลียได้ 36 16.7 

7.  เครื่องดื่มชูกำลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นเพราะให้พลังงานและวิตามินที่ช่วยบำรุง 19 8.8 

 ร่างกายและสมอง 
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ตารางที่ 4  ร้อยละ จำนวนของการบริโภคเครื่องดื่มไม่ส่งเสริมสุขภาพ (n=215 คน) 

  การบริโภคเครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน (คน) ร้อยละ 

1.  เครื่องดื่มไม่ส่งเสริมสุขภาพที่ชอบบริโภคเป็นประจำส่วนใหญ่  

 3 อันดับแรก   

 - น้ำอัดลม  77 35.8 

 - กาแฟ  38 17.7 

 - ชา  25 11.6 

2. เหตุผลที่ท่านดื่มเครื่องดื่มไม่ส่งเสริมสุขภาพ 3 อันดับแรก   

 ชอบในรสชาติ  189 87.9 

 ดื่มตามเพื่อน/ครอบครัว  67 31.2 

 โฆษณา/แฟชั่น  25 11.6 

 ทำให้รู้สึกสดชื่น  22 10.2 

 ตามพรีเซ็นเตอร์ที่ชื่นชอบ  9 4.2 

 รู้สึกเป็นคนทันสมัย  3 1.4 

 ต้องการของแถม  2 0.9 

 ต้องการลุ้นรางวัล/ชิงโชค  1 0.5 

3. สถานที่ที่ซื้อเครื่องดื่มมากที่สุด 3 อันดับแรก   

 ร้านสะดวกซื้อ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น, แฟมิลี่มาร์ท 210 97.7 

 ซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้า  145 67.4 

 ร้านค้าปลีกรายย่อย  122 56.7 

 ร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ เช่น บิ๊กซี, โลตัส, แม็คโค 108 50.2 

 ร้านค้าสวัสดิการของวิทยาลัยฯ  12 5.6 

 ร้านค้าตามปั๊มน้ำมัน  5 2.3 

 ร้านขายยา  4 1.9 



42

ตารางที่ 5  ร้อยละ จำนวนความถี่การดื่มเครื่องดื่มไม่ส่งเสริมสุขภาพในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (n=215 คน) 

     ร้อยละ (จำนวนคน) 

  เครื่องดื่มไม่ส่งเสริมสุขภาพ มากกว่า  3-4 ครั้ง 1-2 ครั้ง 1-3 ครั้ง ไม่ดื่มเลย 

   5 ครั้ง /สัปดาห์ /สัปดาห์ /เดือน 

   /สัปดาห์     

1.  น้ำอัดลม  10.7 (23) 12.6 (27) 42.8 (92) 10.7 (23) 23.3 (50) 

2.  ชาซอง  0.5 (1) 2.3 (5) 4.7 (10) 2.8 (6) 89.8 (193) 

3.  ชาดำเย็น/ชามะนาว  1.4 (3) 4.2 (9) 16.3 (35) 7.4 (16) 70.7 (152) 

4.  ชาเขียวพร้อมดื่ม สูตรต้นตำรับ 0.5 (1) 4.2 (9) 16.3 (35) 7.4 (16) 71.6 (154) 

5.  ชาเขียวพร้อมดื่ม สูตรน้ำตาลน้อย/ไม่มีน้ำตาล 0.0 (0) 3.3 (7) 13.0 (28) 2.8 (6) 80.9 (174) 

6.  กาแฟผงสำเร็จรูปชงเอง   4.7 (10) 2.8 (6) 15.3 (33) 7.0 (15) 70.2 (151) 

7.  กาแฟพร้อมดื่ม (กระป๋อง/กล่อง)   1.9 (4) 3.3 (7) 14.9 (32) 5.6 (12) 74.4 (160) 

8.  กาแฟชงเย็น    4.7 (10) 11.6 (25) 16.7 (36) 6.0 (13) 60.9 (131) 

9.  กาแฟสด    0.9 (2) 0.9 (2) 7.4 (16) 3.3 (7) 87.4 (188) 

10. กาแฟเติมครีมมาก/ท๊อปปิ้ง 0.0 (0) 0.9 (2) 6.5 (14) 3.7 (8) 88.8 (191) 

11. เครื่องดื่มชูกำลัง    0.0 (0) 0.0 (0) 6.0 (13) 3.3 (7) 90.7 (195) 

12. เครื่องดื่มเกลือแร่    0.0 (0) 0.5 (1) 10.2 (22) 7.9 (17) 81.4 (175) 
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ปกิณกะ 
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งานอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น 

และ คลินิกวัยรุ่น 

Youth Friendly Health 

Services – YFHS  

 วัยรุ่น วัยแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจและสังคม เป็นช่วงรอยต่อของความ

เป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ ควรได้รับการพัฒนา

อย่างเต็มศักยภาพเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ต่อไป แต่ในปัจจุบันอิทธิพลของเทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ และสังคม ทำให้วัยรุ่นเจ็บป่วยและเสีย

ชีวิตจากปัญหาสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ทั้งที่

ส่วนมากเป็นสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ แต่

ประชากรกลุ่มนี้มักเข้าไม่ถึงบริการและไม่ไปใช้

บริการที่สถานบริการของรัฐ ด้วยสาเหตุได้แก่ วัย

รุ่นไม่รู้ข้อมูลแหล่งให้บริการ สถานบริการไกลบ้าน

และโรงเรียน การเดินทางและเวลาให้บริการไม่

สะดวกสำหรับวัยรุ่น และผู้ให้บริการไม่มีความเป็น

มิตรและชอบตัดสินวัยรุ่น  

 ด้านสาธารณสุขระดับโลก มีการกล่าวถึงการ

จัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและ

เยาวชนเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมนานาชาติ

ด้านประชากรและการพัฒนา (International 

Conference on Population and 

Development: ICPD) ปี 2537 ที่กรุงไคโร 

ประเทศอียิปต์ และในอีกหลายเวที โดยเฉพาะเมื่อ

องค์การอนามัยโลกจัดการประชุม Global 

Consultation on Adolescent Friendly 

Health Services ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

เมื่อปี 2544 และการประชุม WHO Advisory 

Group Meeting เมื่อปี 2545 กำหนดคุณลักษณะ

ของบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อ

เป็นกรอบให้ประเทศสมาชิกได้จัดทำมาตรฐานฯขึ้น 

โดยย่อคือ  

 1. นโยบายที่เป็นมิตร – เป็นไปตามสิทธิ

ของวัยรุ่นและเยาวชน ในข้อกำหนดของ

สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก และคำประกาศ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงความต้องการพิเศษที่

แตกต่างกันของกลุ่มประชากร รวมถึงกลุ่มที่ด้อย

โอกาส ไม่มีการจำกัดบริการสุขภาพด้วยเหตุผลทาง

เพศ ให้ความสนใจเป็นพิเศษในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

เพศ รับรองความเป็นส่วนตัวและส่งเสริมความรับ

ผิดชอบต่อตนเอง ดังนั้นวัยรุ่นและเยาชนสามารถให้

คำยินยอมการรักษาด้วยตนเองได้ ให้บริการโดยไม่

คิดค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายที่วัยรุ่นและเยาวชน

สามารถจ่ายได้ 

 2. กระบวนการให้บริการที่เป็นมิตร – 

การลงทะเบียนที่ง่ายและปกปิด รวมทั้งสามารถเก็บ

และค้นข้อมูลย้อนหลังได้ ระยะเวลารอรับการรักษา

สั้น และมีระบบส่งต่อที่รวดเร็ว สามารถให้บริการ

ได้ทั้งกรณีที่และไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า  

 3. ผู้ให้บริการที่เป็นมิตร – มีสรรถนะทาง

เทคนิคที่ เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นและเยาวชน และ

สามารถให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา

และดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามสภาพแวดล้อมเป็น
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รายบุคคล มีทักษาในการสื่อสาร มีแรงจูงใจและสิ่ง

ผลักดัน เข้าถึงง่าย ไว้ใจได้ อุทิศเวลาให้กับผู้รับ

บริการหรือผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ให้ความสนใจผู้รับ

บริการเป็นอย่างดี ให้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียม

กัน ให้ข้อมูลและการสนับสนุนพร้อมทั้งเสนอทาง

เลือกให้วัยรุ่นและเยาวชนสามารถเลือกสิ่งที่ตรงกับ

ความต้องการได้อย่างเหมาะสม 

 4. ทีมสนับสนุนบริการที่เป็นมิตร – เข้าใจ

และคำนึงถึงการให้บริการวัยรุ่นและเยาวชนแต่ละ

คน อย่างเท่าเทียมกัน มีสมรรถนะ แรงจูงใจและ

การสนับสนุนที่ดี 

 5. สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก – 

ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เดินทางสะดวก 

และมีรูปแบบที่วัยรุ่นและเยาวชนต้องการ เวลาเปิด

บริการที่สะดวกเหมาะสมกับวัยรุ่นและเยาวชน 

สถานที่มีความเป็นส่วนตัวและไม่ทำให้สังคมและ

ชุมชนมองในแง่ลบ มีสื่อ,เอกสารเพื่อให้ข้อมูลความ

รู้แก่ผู้รับบริการ 

 6. วัยรุ่นและเยาวชนมีส่วนร่วม – เพื่อให้

ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการและสิทธิของตน เพื่อ

กระตุ้นวัยรุ่นและเยาวชนให้เคารพสิทธิของผู้อื่น 

เพื่อมีส่วนร่วมในการประเมินบริการรวมถึงประเมิน

สื่อให้ความรู้ 

 7. มีการสื่อสารกับชุมชน และชุมชนมี

ส่วนร่วม – เพื่อส่งเสริมคุณค่าของบริการสุขภาพ

สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้ครอบครัว

และชุมชนสนับสนุนบริการ 

 8. การบริการเชิ งรุกและสัมพันธ์กับ

บริการด้านอื่นโดยวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชน - 

เพื่อเพิ่มความครอบคลุมและการเข้าถึงบริการ 

 9. การบริการที่เหมาะสมและครบวงจร – 

บริการด้านกาย จิต อารมณ์ สังคม และพัฒนาการ

ของวัยรุ่นและเยาวชน มีบริการดูแลสุขภาพครบ

วงจรรวมถึงบริการส่งต่อ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น 

 10. การบริการสุขภาพที่มีประสิทธิผล – มี

ข้อมูลจากการศึกษาวิจัย และคู่มือในการปฏิบัติงาน 

มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และบริการพื้นฐานที่จำเป็น 

และมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพบริการ 

 11. การบริการที่มีประสิทธิภาพ - มีระบบ

บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและข้อมูลค่าใช้จ่าย

สำหรับแหล่งทรัพยากรต่างๆ มีระบบการใช้

ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร 

 

 ในประเทศไทย รัฐบาลได้มีนโยบายและ

ยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 

1 (พ.ศ.2553-2557) เน้นกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 

เป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนแปลงไปสู่การปฏิบัติใน

พื้นที่ กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกรมควบคุมโรคและภาคี

ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบบริการอนามัยเจริญ

พันธุ์ และสุ ขภาพทาง เพศที่ มี คุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ แบบบูรณาการ คาดหวังการมีส่วน

ร่วมของภาคีและเครือข่ายทุกภาคส่วนในทุกระดับ 

ได้รับการสนับสนุนจาก WHO และ UNFPA ให้จัด

ทำมาตรฐานระดับประเทศด้าน YFHS มี “โครงการ

ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญ

พันธุ์สำหรับวัยรุ่น” เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ให้

บริการจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทุกแห่งให้มีการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น

และเยาวชน (Youth Friendly Health Services: 

YFHS) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 

เป็นต้นมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในสังกัด

กรมอนามัยทั้ง 12 แห่ง และขยายต่อภายใต้ 

“โครงการวัยเรียน วัยใส อนามัยดี๊ดี” ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช) อีก 9 แห่ง เป็นโรง

พยาบาลนำร่อง และมีแผนขยายความครอบคลุม

สถานบริการของรัฐให้ได้ร้อยละ 60 ภายในปี 2556 
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 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้รับมอบ

หมายในการนิเทศติดตามและประเมินรับรอง

มาตรฐาน YFHS ของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่นคร

ชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ

สุรินทร์) เพื่อประสาน, ติดตามความก้าวหน้า และ

สนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้ดำเนิน

การอย่างต่อเนื่อง สะท้อนข้อมูลจากการปฏิบัติและ

ประสบการณ์ตรงแก่ส่วนกลางเพื่อพิจารณาในการ

ปรับสร้างและปรับใช้มาตรฐานฯ รวมถึงวางแผน

การสนับสนุนด้านวิชาการ ทรัพยากร และพัฒนา

นโยบายระดับประเทศต่อไป  

 

ความก้าวหน้าในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ พบมี

สถานบริการหลายแห่งที่จัดระบบบริการที่เป็นมิตร

กับวัยรุ่นและเยาวชน (คลินิกวัยรุ่น) ทั้งในและนอก

สถานบริการ ในรูปแบบที่หลากหลายน่าสนใจ 

ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้มุมเพื่อนใจวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 

นครราชสีมา สาขาเดอะมอลล์, ร้านเสริมสวยใน

ชุมชน (คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น) โรงพยาบาลสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ซึ่งในฉบับนี้ผู้รับผิด

ชอบงานจาก โรงพยาบาลสูงเนิน ได้มาเผยแพร่เรื่อง

เล่าความสำเร็จให้แก่เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพทุก

ท่านทราบ หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจ

ในการผลักดันงานอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นและ

เยาวชนต่อไป 

องค์ประกอบทั้ง 5  

ของมาตรฐาน YFHS  

ได้แก่ 

1.  การบริหารจัดการ 

2.  การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความต้องการ 

ในการใช้บริการ 

3.  บริการที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

4.  ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อวัยรุ่น 

และเยาวชน 

5.  ผู้ให้บริการ (มีการเสริมสร้างทัศนคติและ 

ความมุ่งมั่นในการให้บริการ และ 

มีความเป็นมิตร) 
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คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่นในร้านเสริมสวยในชุมชน 
หมู่ 15 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 

นางมณีรัตน์ อวยสวัสดิ์   

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 

กว่าจะมาเป็นวันนี้  
 เริ่มจากการทำงานแก้ไขปัญหาการตั้ง

ครรภ์ในวัยรุ่น ที่ทีมฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรง

พยาบาลสูงเนินได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 มี

การพัฒนาระบบริการการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น 

การให้คำปรึกษาวัยรุ่น ปี2554 ได้บูรณาการร่วมกับ

การดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ (OSCC) จากนั้นกรม

อนามัยได้ให้มีการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่นในสถานบริการ 

เราก็ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการที่

เป็นมิตรกับวัยรุ่นเพื่อหวังว่าจะได้พัฒนางานให้ดียิ่ง

ขึ้น จากการดำเนินงาน ทีมงานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 

ก็ได้มองเห็นปัญหาว่าการจัดบริการในชุมชนซึ่งใกล้

ชิดกับวัยรุ่นมากกว่า น่าจะช่วยให้วัยรุ่นเข้าถึง

บริการได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ก็มาได้ที่ร้านเสริมสวย 

โดย อสม.วรรณนภา พุทธจันทึก เป็นผู้ให้บริการ 

โรงพยาบาลสูงเนิน เป็นพี่ เลี้ยงและที่ปรึกษา 

สนับสนุนองค์ความรู้ สื่อ อุปกรณ์และรับส่งต่อเมื่อ

พบปัญหาที่ซับซ้อน มีการประสานงานร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ จึงได้

เกิดเป็นคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่นในร้านเสริมสวยใน

ชุมชน เป็นคลินิกต้นแบบแห่งหนึ่งของพื้นที่นครชัย

บุรินทร์ 
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ผลงานที่ผ่านมา 
 ปี 2548 ทำวิจัยเชิงคุณภาพหาปัญหาและ

ปัจจัยสาเหตุในการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอำเภอสูงเนิน 

โดยทีมฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ มีการจัดเวทีคืนข้อมูล

แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถาน

บริการ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศและทักษะ

ชีวิตแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมในเขตอำเภอสูงเนิน 

 ปี 2550-2553 ทำวิจัยเชิงคุณภาพต่อย

อดเพื่อพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่

เชื่อมโยงระบบบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

โรงพยาบาล แต่การดำเนินงานเชิงรุกในโรงเรียนทีม

ก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 ปี 2554 เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและ

เยาวชน ที่ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นผู้รับผิดชอบจัด

อบรม ร่วมแลกเปลี่ยนรู้ในการดำเนินงาน พัฒนา

คลินิกให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 

ของโรงพยาบาล ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และบูรณา

การงานดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น การให้คำปรึกษา

แก่วัยรุ่นเข้ากับการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้(OSCC) มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ระดับ ระดับโรง

พยาบาล ระดับCUP และ ระดับอำเภอ  

 เปิดดำเนินการให้บริการให้คำปรึกษาใน

ร้านเสริมสวยติ๋มบิวตี้ซาลอนในชุมชน (คลินิกเพื่อน

ใจวัยรุ่น) ที่หมู่ 15 ตำบลสูงเนิน (หลังบ.ซีเกท)  

 ปี 2554-2555 บูรณาการกับงานอนามัย

เจริญพันธุ์ที่กลุ่มงานเอดส์ สสจ.นครราชสีมารับ

นโยบายมาจากกระทรวง จึงได้มีการขยายเครือสู่

รพ.สต.และโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้และสามารถจัด

บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนได้ พัฒนา

ศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครู โดยการจัด

อบรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมค่าย

ครอบครัวซึ่ ง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 

อบต.สูงเนิน 
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ความภาคภูมิใจในผลงาน  

 มีคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่นในร้านเสริมสวยในชุมชน ที่มีผู้มารับบริการให้

คำปรึกษาทั้งวัยรุ่น แม่ ผู้ปกครอง 50-60 คน เรื่องที่ให้ เพศศึกษา ปัญหาการ

เรียน ปัญหาระหว่างพ่อแม่และลูก ปัญหากับแฟน ปัญหาความสวยความงาม 

เป็นต้น ในจำนวนนี้มีแม่ 1 คน ที่รู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้ลูกกลับคืนมา  

 

“หนูต้องขอบคุณพี่ติ๋มมากๆ ที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวของเรา  

ถ้าไม่ได้พี่ติ๋มหนูคงจะแย่ ตอนนี้ดีใจเหมือนได้ลูกคนใหม่...” 
 

 นอกจากนี้ยังเกิดกิจกรรมต่อยอดจากคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น โดยรวม

กลุ่มเยาวชนไปร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะวัยใส ที่สำนักสงฆ์ไชยมงคลวนาราม 

หมู่ 15 ตำบลสูงเนิน มีเยาวชน 20-30 คนมาร่วมกิจกรรมทุกเย็นวันเสาร์เวลา 

16.30–17.00 น. มีกิจกรรมค่ายครอบครัว 2 ครั้ง มีครอบครัวในเขตอบต.เข้า

ร่วมกิจกรรมครั้งละ 40 ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครองและลูกมีความรู้เรื่องเพศ

ศึกษาและทักษะชีวิตมากขึ้น มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรม

และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายครอบครัว อยากให้มีจัดกิจกรรมแบบนี้

อีกเพื่อครอบครัวอื่นๆ จะได้เข้าร่วม เกิดเครือข่ายพ่อแม่อาสาในการช่วยสอด

ส่องดูแลลูกหลานในชุมชน 
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ปัจจัยความสำเร็จ   
 ในชุมชน 

 - มีบุคคลที่มีจิตอาสาอยากร่วมแก้ไข

ปัญหา (คนดำเนินการหลัก)/เก็บข้อมูลบริการ 

 - ชุมชนรับรู้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบ

ปัญหาและให้การสนับสนุนงบประมาณ มีการ

ติดตามประเมินผลร่วมกัน 

 - มีสถานที่จัดบริการที่วัยรุ่นสามารถเข้า

ถึงได้ง่าย สะดวก เป็นกันเอง 

 - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยง ที่

ปรึกษา ติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและรับส่งต่อ

กรณีมีปัญหาซับซ้อน 

 ในสถานบริการ 

 - มีแนวทางการดำเนินงาน และกำหนด

ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน 

 -  ดำเนินงานเป็นทีมสหวิชาชีพ 

 -  เจ้าหน้าสาธารณสุขมีทัศนคติด้านบวก

ต่อวัยรุ่นและเยาวชนที่มาขอรับบริการให้คำปรึกษา 

 -  มีการเก็บข้อมูลการให้บริการและ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการฝากครรภ์มารดา

วัยรุ่น การคลอด การแท้ง 

 - มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการดำเนิน

งาน เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
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สิ่งที่ได้จากการทำคลินิกวัยรุ่นในชุมชน 
 ใจ : มีความสุข ความภาคภูมิใจ มีกำลังใจที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และมีแรง

บันดาลใจจาก อสม.ผู้รับผิดชอบทุ่มเทแรงกาย แรงใจอย่างเต็มที่ 

  ความคิด : การทำงานกับชุมชนต้องเข้าใจชุมชน สามารถวิเคราะห์ต้นของ

ชุมชนให้ได้เพื่อให้ชุมชนและภาคีเครือข่าย รับรู้รากเหง้าของปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง จึงจะเกิดความยั่งยืน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้กระตุ้น 

เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อวัยรุ่นและเยาวชน  

 ความรู้/ทักษะ : ได้ความรู้และพัฒนาทักษะในการให้คำปรึกษาทางเลือกแก่ผู้

มารับบริการ ได้เรียนรู้ไปกับอสม.และมีการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการที่จะจัดบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่นและเยาวชน ต้องให้วัย

รุ่นและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะการจัดบริการจะทำให้การดำเนินงานมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 

ก้าวต่อไปของคลินิกในชุมชน 
 ทีมคลินิกวัยรุ่นมีความพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ เกิดความ

ภาคภูมิใจและรักในงานอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น และจะดำเนิน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วางแผนจะขยายเครือข่ายคลินิกวัยรุ่น

ไปที่ร้านเกมส์คอมพิวเตอร์ ที่หมู่ 15 ตำบลสูงเนิน ซึ่งเชื่อว่าจะ

เกิดประโยชน์มาก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพศชาย  
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