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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

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
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สารจากบรรณาธิการ 
 

 

 วารสารฉบับต้อนรับปีมังกร 2555 นี้ เป็นฉบับต้อนรับการปรับกำหนด  

พิมพ์เผยแพร่ใหม่ เป็นปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, และ 

กันยายน-ธันวาคม เพื่อให้สามารถรองรับองค์ความรู้และความสนใจของท่านผู้อ่านได้  

มากขึ้น นักวิจัยท่านใดมีผลงานที่น่าสนใจ, ต้องการเผยแพร่ สามารถส่งมารับการพิจารณา

ได้ที่ Journal_HPC5@hotmail.com และขอรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น   

เพื่อช่วยกันลดโลกร้อน  

 เรื่องที่นำเสนอแก่ท่านผู้อ่านในฉบับนี้ มีบทนิพนธ์ต้นฉบับ 4 เรื่อง นำเสนอ 4 

กลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจ ทั้งผู้สูงอายุ, วัยรุ่นวัยเรียน, วัยทำงาน และกลุ่มผู้ป่วยใน  

โรงพยาบาล ได้แก่เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน, การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น, 

ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกของข้าราชการ ในจังหวัดนครราชสีมา และผลของ

การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยภายหลัง

ผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด บทความน่าสนใจที่ทางกองบรรณาธิการได้คัดเลือกมาเสนอ คือ 

มะเร็งปากมดลูก-สถานการณ์และการดำเนินงานที่ผ่านมาในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ 

นอกจากนี้ยังมีบทความพิเศษจากแพทย์หญิงสุนทรีรัตน์ อินทร์น้อย วิสัญญีแพทย์   

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ที่กรุณาร้อยเรียงเรื่องจากประสบการณ์ตรง

ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างน่าอ่าน น่าประทับใจ  

 ภาพประกอบปกในฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายกลุ่มงานของ  

ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นการบันทึกกิจกรรมด้วยภาพถ่าย ทั้งผลงานและความก้าวหน้าในงาน

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ คงได้เป็นขวัญและกำลังใจ

ในการปฏิบัติงานแก่ทุกท่าน 

 หากท่านผู้อ่านที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้, แสดงความคิดเห็น ก็สามารถส่งมา

ได้ที่อีเมล์ Journal_HPC5@hotmail.com และทางกองบรรณาธิการจักได้เป็นสื่อในการ

ติดต่อระหว่างชาวสาธารณสุขเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อไป 

 

แสงนภาอุทัยแสงไพศาล

บรรณาธิการ
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ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ในชุมชน
สมประสงค์พิพัฒน์ฐากร

       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) ชนิดสองกลุ่มวัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง (two group pre-post test design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป   
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 84 คน โดยการสุ่ม
อย่างง่าย และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 
2551 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยใช้สถิติ t-test และ 
Paired t-test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิจัย พบว่าผู้สูงอายุกลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.43) มีอายุระหว่าง 60 
ถึง 69 ปี (ร้อยละ 69.05) และมีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 57.14) การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถม
ศึกษา (ร้อยละ 85.60) อาชีพกว่าครึ่งเป็นแม่บ้าน (ร้อยละ 52.38) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 2,000 บาท 
(ร้อยละ 59.52) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้จ่ายไม่พอเพียง (ร้อยละ 45.24) แหล่งที่มาของรายได้ร้อยละ 95.24 ได้
จากเบี้ยยังชีพและจากบุตร/หลานร้อยละ42.86 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบุตรและคู่สมรส (ร้อยละ 64.24 และ 
50.00) และใช้สิทธิผู้สูงอายุในการรักษาพยาบาล (ร้อยละ 73.81) ด้านภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า   
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว (ร้อยละ 69.05) โรคที่พบมาก คือ ความดันโลหิตสูง ปวดข้อและเบาหวาน 
(ร้อยละ 40.48 , 28.57 และ 16.67 ตามลำดับ) มีค่าดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ร้อยละ 
50.00 และ 47.62) และร้อยละ 52.38 มีเส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ค่าความดันโลหิตส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
(ร้อยละ 64.29) พบว่ามีปัญหาสุขภาพร้อยละ 80.95 อาการที่พบมากที่สุด ได้แก่อาการปวดข้อ/ปวดเมื่อย
ตามร่างกาย (ร้อยละ 57.14) รองลงมาคือปวดหลัง (ร้อยละ 38.10) จำนวนฟันที่เหลือน้อยกว่า 20 ซี่   
ร้อยละ 45.24 สำหรับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรม  
ส่งเสริมสุขภาพมีค่าคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.003) และพฤติกรรมส่งเสริม  
สุขภาพของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสามารถส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพหรือมีการปฏิบัติตัวเพื่อการมีสุขภาพดีขึ้น และควรให้ความรู้เรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพแก่ครอบครัวผู้สูงอายุ เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติตัวและช่วย
สังเกตพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่บ้านให้บรรลุถึงการมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

คำสำคัญ: โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ 
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Effectiveness of Health Promotion Program 

for Elderly in Community

Abstract 
 This quasi-experiment aimed to study the effectiveness of a health promotion pro-

gram on health behavior of the elderly. Samples were 84 elderly, aged 60 years old or 

older, in Kog-kruad district municipality, Nakhon Ratchasima Province. Samples were drawn 

from both a simple random method and a purposive sampling method. Study period was 

during June 2008 to August 2008. Data were collected via interview. Data were analyzed 

with descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential 

statistics to compare the difference of health behaviors among the elderly. 

 Demographic profile of samples in the intervention was as follows: most were 

female (71.43%), 60-69 years old (69.05%), married (57.14%), short on expense (45.24%). 

Most of them went to elementary school (85.60%), worked as a homemaker (52.38%), 

lived with kids (64.24%) and lived with spouse (50.00%), possessed an elderly healthcare 

privilege (73.81%), received a social security monthly allowance as a major income 

(95.24%), and received fi-nancial support from kids/families (42.86%). Three quarters of 

them had at least one chronic illness condition (72.62%); they were hypertension, joint 

pain, and diabetes (40.48%, 28.57, and 16.67 respectively). About half had a normal body 

mass index and a proportionate waist circumference. Also, about half of them had more 

than 20 functional teeth. 

 The study shown that health behavior of the intervention group significantly im-

proved after joining the health promotion program (p=0.003). It also significantly differed 

from that of the control group (p<0.001). 

 In conclusion, the health promotion program effectively advocated positive health 

behavior of the elderly. It raised health concerns among the elderly. Integrally, their 

families should further be included to help sustaining the elderly healthy behaviors and 

supporting them.  

 

Keyword: Health Promotion Program, Elderly 
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บทนำ 
 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

ประชากรจึงส่งผลทำให้อัตราการเกิดและการตาย

ลดลงและนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่า“ภาวะประชากรสูง

อายุ” (Population Aging)(1) จากรายงานการ

ประชุมเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุขององค์การอนามัย

โลก (World Health Organization) ปี ค.ศ. 1980 

พบทั่วโลกมีประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

ประมาณ 600 ล้านคนคิดเป็น 1 ใน ทุก 10 คนของ

ประชากรโลก โดยร้อยละ 53 อยู่ในทวีปเอเชีย รอง

ลงมาร้อยละ 25 อยู่ในทวีปยุโรป และมีการคาด

การณ์ว่า ทวีปเอเชียและยุโรปจะมีประชากรสูงอายุ

ประมาณ 2,000 ล้านคน คิดเป็น 1 ในทุก 5 คน

ของประชากรโลก ซึ่งจะเป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่มีประชากรผู้สูงอายุ

มากกว่าประชากรเด็กอายุ 10–14 ปี (WHO, 

2007) ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

(Aging Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมี

ประชากรสูงอายุ ร้อยละ 10.2 (ตามนิยาม “สังคม  

ผู้สูงอายุ” หมายถึง การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป

มากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้ง

ประเทศ)(2) และจากการสำรวจประชากรผู้สูงอายุ

ไทยในปี 2550 พบว่า ประเทศไทยมีประชากร  

สูงอายุร้อยละ 10.9 ของประชากรทั้งประเทศ และ

ผู้สูงอายุหญิงมีอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 

(Life expectancy at birth) 75.0 ปี ในขณะที่  

ผู้สูงอายุชายมีอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 68.5 

ปี ด้านคุณลักษณะในภาพรวมของผู้สูงอายุพบว่า   

ผู้สูงอายุเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (55.4:44.6) 

เป็นผู้สูงอายุวัยต้น (60-69 ปี) ร้อยละ 58.8 ส่วน

ใหญ่ยังอยู่กับคู่สมรส ร้อยละ 61-62 โดยอาศัยอยู่

นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 71.4 และร้อยละ 33.6 

อยู่ในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(3)  

 ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่  

วัยสูงอายุมีลักษณะโดยรวมเหมือนกันในทุกคนทุก

เชื้อชาติ ศาสนา เพียงแต่ระยะเวลา ความช้าหรือ

เร็วของการเข้าสู่ความชราจะแตกต่างกันในแต่ละ

บุคคลขึ้นอยู่ปัจจัยที่ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น   

สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ พันธุกรรม และภาวะ

สุขภาพของแต่ละบุคคล ความสูงวัยนำมาซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงใน 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ การ

เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การ

เปลี่ยนแปลงด้านร่างกายมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 

เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมสภาพการทำงาน

ของระบบต่างๆ ของร่างกาย แต่จะเห็นได้ชัดเจน

กว่าด้านจิตใจและสังคม การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ทำได้โดยตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว ชุมชน และ

สังคม ประเด็นหลักในการดูแลสุขภาพร่างกาย  

ที่จำเป็น ได้แก่ การดูแลเรื่องอาหาร การออกกำลัง

กาย ความเครียดและความวิตกกังวล รวมทั้งการ

ป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 

และที่สำคัญในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น 

ปัญหาโรคเรื้อรังหรือมีความพิการ จำเป็นต้องได้รับ

การดูแลมากขึ้นเป็นพิเศษ(4) 

  การเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วและการมี

ชีวิตที่ยืนยาวขึ้นของผู้สูงอายุไทยในปัจจุบันนี้ ส่งผล 

ทั้งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผู้สูงอายุได้รับ

โอกาสทางสังคมน้อยลงและถูกทอดทิ้งมากขึ้น 

ปัญหาทางด้านสุขภาพถือเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาล

ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดูแลผู้สูงอายุ  

ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง, พิการ, ขาดที่พึ่งพิง จากรายงาน

สำรวจประชากรสูงอายุไทย ปี 2550 ด้านภาวะ

สุขภาพและโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ(3) พบว่า ผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่ามีสุขภาพดี (ร้อยละ 

43.0) สุขภาพปานกลาง (ร้อยละ 28.9) และ
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สุขภาพตนเองไม่ดีและไม่ดีมากๆ (ร้อยละ 21.5 

และ 2.8) โรคเรื้อรัง 3 อันดับแรก ได้แก่ ความดัน

โลหิตสูง (ร้อยละ 31.7) โรคเบาหวาน (ร้อยละ 13.1) 

และโรคหัวใจ (ร้อยละ 7.0) โดยภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือพบโรคเบาหวานสูงสุดถึงร้อยละ 18.9 

ด้านพฤติกรรมสุขภาพพบว่า ส่วนใหญ่รับประทาน

ผักสดและผลไม้สดเป็นประจำ (ร้อยละ 63.1)   

อีกร้อยละ 34.5 รับประทานเป็นบางครั้ง การ  

ออกกำลังกายของผู้สูงอายุชายและหญิงมีการ  

ออกกำลังกายไม่แตกต่างกัน (ร้อยละ 28.1 และ 

27.9) ด้านสุขภาพจิตและภาวะสมองเสื่อม พบว่า  

ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพจิตสูงสุด ในปี 2549 และ  

มีภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุช่วงอายุ 70 ถึง 79 ปี 

สูงสุดจำนวน 6,151 ราย อุบัติเหตุหกล้มในผู้สูงอายุ

พบว่าส่วนใหญ่เคยหกล้มหนึ่งครั้ง (ร้อยละ 55.7) 

และเป็นการหกล้มนอกตัวบ้าน (ร้อยละ 59.0) ใน

ตัวบ้านร้อยละ 41.0 เป้าหมายสำคัญในการดูแล  

ผู้สูงอายุจึงอยู่ที่การทำให้ผู้สูงอายุได้สามารถใช้ชีวิต

อย่างมีความสุข ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตาม

ต้องการ ถึงแม้สภาพร่างกายจะเสื่อมถอยไปหรือ  

มีโรคเรื้อรังต่างๆ อยู่ก็ตาม  

 การดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จึงเป็น

แนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้และ

การปฏิบัติตัวหรือมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดปัจจัย

เสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือภาวะเจ็บป่วยอันเนื่องมา

จากความเสื่อมของร่างกายตามวัย ผู้วิจัยจึงจัดทำ

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์  

ด้านส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตามแผนผู้สูงอายุ

แห่งชาติ และเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ  

ผู้สูงอายุในชุมชนอื่นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 วัตถุประสงค์หลัก  

 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริม 

สุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและภาวะ

สุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเทศบาล ตำบลโคก

กรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 2. เพื่ อศึ กษา เปรี ยบ เที ยบพฤติกรรม  

ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่มทดลองและ  

กลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง 

 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ใน

กลุ่มทดลอง ระยะก่อนและหลังได้รับโปรแกรม  

ส่งเสริมสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยคะแนนแตกต่างกัน 

 2. พฤติกรรมส่ง เสริมสุขภาพผู้สู งอายุ 

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังได้

รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยคะแนน  

แตกต่างกัน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-

experimental research) ชนิดสองกลุ่ม วัดผล

ก่อนและหลังการทดลอง (Two group pre-post 

test design) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ   

60 ปีขึ้นไปทั้งเพศชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

เขตเทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา จำนวน 84 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย 

(simple random sampling) และคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบ่ง

เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ   

42 คน ใช้เวลาในการศึกษา 12 สัปดาห์ ระหว่าง
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เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 2551 เครื่องมือ  

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น โดย

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือได้ค่าความ

เที่ยงของเนื้อหา (Reliability) เท่ากับ 0.86 และค่า

ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.79 แบบสัมภาษณ์ประกอบ

ด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) ข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ความเพียงพอ

ต่อการใช้จ่าย แหล่งที่มาของรายได้ สิทธิรักษา

พยาบาล ส่วนที่ 2) ข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 

ได้แก่ โรคประจำตัว ดัชนีมวลกาย รอบเอว ความ

ดันโลหิต ประวัติการเจ็บป่วย จำนวนฟันที่เหลือ 

และส่วนที่ 3) ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือ  

ข้อปฏิบัติเพื่อสุขภาพดีของผู้สูงอายุ 5 อ. (อาหาร 

ออกกำลังกาย อารมณ์ อนามัยช่องปาก อุบัติเหตุ/

สิ่งแวดล้อม) วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ข้อมูลส่วนบุคคลใช้สถิติ  

เชิงพรรณนา ในการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ  

เชิงอนุมาน t-test และ paired t–test ในการ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  

 

ผลการศึกษา 
 1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ

กลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะข้อมูลทั่วไปที่คล้ายคลึงกัน 

โดยพบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 71.43 และ 

76.19) มีอายุระหว่าง 60 ถึง 69 ปี (ร้อยละ 69.05 

และ 57.14) มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 57.14 

และ 61.90) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา   

(ร้อยละ 85.60 และ 80.95) อาชีพกว่าครึ่งเป็น  

แม่บ้าน (ร้อยละ 52.38 และ 59.52) รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนมากกว่า 2,000 บาทเท่ากัน (ร้อยละ 

59.52) มีรายได้พอเพียงในการใช้จ่าย (ร้อยละ 

35.71 และ 57.14) แหล่งที่มาของรายได้มาจาก

จากเบี้ยยังชีพ จากบุตร/หลาน และรายได้ของ

ตนเอง ในกลุ่มทดลอง (ร้อยละ 95.24, 42.86 และ 

38.10 ตามลำดับ) ในกลุ่มเปรียบเทียบ (ร้อยละ 

92.86, 42.86 และ 33.33 ตามลำดับ) ผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบุตรและคู่สมรส (ร้อยละ 

64.29 และ 50.00) และใช้สิทธิผู้สูงอายุในการ

รักษาพยาบาล (ร้อยละ 73.81 และ 64.29)  

 2. ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่มีโรค

ประจำตัว (ร้อยละ 69.05 และ 76.19) โรคประจำตัว

ในกลุ่มทดลองได้แก่ ความดันโลหิตสูง ปวดข้อ และ

เบาหวาน (ร้อยละ 40.48, 28.57 และ 16.67 ตาม

ลำดับ) ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบได้แก่โรคปวดข้อ 

ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน (ร้อยละ 30.95, 

23.81 และ 23.81 ตามลำดับ) มีค่าดัชนีมวลกายใน

เกณฑ์ปกติ (ร้อยละ 50.00 และ 66.67) มีเส้นรอบ

เอวอยู่ในภาวะเสี่ยง (ร้อยละ 52.38) และอยู่ใน

ภาวะปกติ (ร้อยละ 59.52) ค่าความดันโลหิตส่วน

ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ร้อยละ 64.29 และ 67.67) 

มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 80.95 และ 38.10 โดย

อาการที่พบมากที่สุดในกลุ่มทดลองได้แก่ อาการ

ปวดข้อ/ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดหลังและ  

ปวดศีรษะ (ร้อยละ 57.14, 38.10 และ 26.19 ตาม

ลำดับ) ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบอาการที่พบมาก

ที่สุดได้แก่ อาการปวดข้อ/ปวดเมื่อยตามร่างกาย 

ปวดหลัง เวียนศีรษะ และกลั้นปัสสาวะไม่อยู่   

(ร้อยละ 23.81, 16.67, 7.14 และ 7.14 ตาม

ลำดับ) จำนวนฟันของผู้สูงอายุเหลือน้อยกว่า 20 ซี่ 

ร้อยละ 45.24 และ 59.52 
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 3. ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (5 อ.) รายด้าน มีดังนี้ 

 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารก่อน

การทดลอง พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มทดลอง

และเปรียบเทียบ มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 

(ร้อยละ 80.95 และ 59.52) และหลังการทดลอง   

มีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 90.48 และ 71.43 

ตามลำดับ แต่ยังอยู่ในระดับปานกลาง 

 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออก

กำลังกายก่อนการทดลอง พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่ม

ทดลองส่วนใหญ่มีคะแนน อยู่ในระดับปานกลาง 

ร้อยละ 57.14 ส่วนผู้สูงอายุในกลุ่มเปรียบเทียบ 

ส่วนใหญ่มีคะแนน อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 50.00) 

และหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนเพิ่มขึ้น 

อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 85.71) และกลุ่มเปรียบ

เทียบ มีคะแนนลดลง อยู่ ในระดับปานกลาง   

(ร้อยละ 45.24) 

 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านอารมณ์ก่อน

การทดลอง พบว่า ผู้สูงอายุ ทั้งกลุ่มทดลองและ

กลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับดี 

(ร้อยละ 57.20 และ 73.80) และหลังการทดลอง 

พบว่าผู้สูงอายุกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่มีคะแนน   

ยังอยู่ในระดับดี แต่มีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 

64.30 และกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนลดลง แต่ยัง

อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 71.40) เช่นกัน  

 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัย  

ช่องปากก่อนการทดลอง พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่ม

ทดลองส่วนใหญ่ มีคะแนนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 

57.14) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่

ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 57.14) และหลัง  

การทดลอง กลุ่มทดลอง มีคะแนนอยู่ในระดับดี แต่

มีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 59.52 ส่วนกลุ่ม

เปรียบเทียบมีคะแนนลดลง แต่ยังอยู่ ในระดับ  

ปานกลาง (ร้อยละ 54.76) 

 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านอุบัติเหตุ

และสิ่งแวดล้อม ก่อนการทดลอง พบว่าผู้สูงอายุ

ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่มี

คะแนน อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 57.14 และ 80.95) 

และหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่มี

คะแนนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 83.33 ซึ่งยังอยู่ในระดับ

ดี ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนลดลงเป็นร้อยละ 

64.29 แต่ก็ยังอยู่ในระดับดีเช่นกัน  

 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

(5อ.) รายด้าน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

เปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่ง

เสริมสุขภาพ พบว่าเมื่อทดสอบความแตกต่างของ

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้านอาหาร ทั้งก่อนและการ

ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มเปรียบเทียบ พบมีคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.003) และ   

(p<0.001) คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้านการ  

ออกกำลังกาย ก่อนได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ  

มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และหลังได้

รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) คะแนน

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านอารมณ์และอนามัย

ช่องปาก ทั้งก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริม  

สุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p>0.05) 

และด้านอุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อนและหลัง

ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพมีคะแนนเฉลี่ย  

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) 

และ (p =0.003) ตามลำดับ ดังตารางที่ 1 



16

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (5อ.) รายด้าน  

 ก่อนและหลังการศึกษา ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ              กลุ่มทดลอง             กลุ่มเปรียบเทียบ 

(5 อ.) รายด้าน              (n=42)                     (n=42)  t P-value 

  X S.D. X S.D. 
1. อาหาร 

    ก่อนการศึกษา 

    หลังการศึกษา 

2. ออกกำลังกาย 

    ก่อนการศึกษา 

    หลังการศึกษา 

3. อารมณ์ 

    ก่อนการศึกษา 

    หลังการศึกษา 

4. อนามัยช่องปาก 

    ก่อนการศึกษา 

    หลังการศึกษา 

5. อุบัติเหตุ/สิ่งแวดล้อม 

 ก่อนการศึกษา 

 หลังการศึกษา 

 

21.30 

21.36 

 

11.28 

12.40 

 

11.85 

12.24 

 

11.35 

11.62 

 

12.05 

13.69 

 

23.00 

19.29 

 

11.46 

10.05 

 

12.51 

12.43 

 

11.50 

11.74 

 

13.69 

12.29 

 

2.27 

1.49 

 

1.89 

1.01 

 

1.77 

1.73 

 

1.49 

1.12 

 

1.70 

1.47 

 

2.78 

2.20 

 

2.27 

2.53 

 

1.46 

1.45 

 

1.02 

1.49 

 

1.70 

2.59 

 

-3.02 

5.05 

 

-0.40 

5.60 

 

-1.83 

-0.55 

 

-0.53 

-0.41 

 

-4.35 

3.05 

 

0.003 

< 0.001 

 

0.687 

< 0.001 

 

0.071 

0.587 

 

0.599 

0.682 

 

< 0.001 

0.003 

 5. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม  

ส่งเสริมสุขภาพ (5 อ.) รายด้าน ภายในกลุ่ม

ทดลอง พบว่าพฤติกรรมด้านอาหารและการดูแล

อนามัยช่องปาก ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม  

ส่งเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน   

(p>0.05) ส่วนพฤติกรรมด้านออกกำลังกายและ

อารมณ์ หลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพมี

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมส่งเสริม  

สุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) และ

พฤติกรรมด้านอุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อม ก่อนและ

หลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ย

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p =0.003) 

ภายในกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าพฤติกรรมด้าน

อาหารและอุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลัง

ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยแตก

ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วน

พฤติกรรมด้านอาหาร อารมณ์ และการดูแลอนามัย

ช่องปาก ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริม  

สุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) 

ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (5 อ.) รายด้าน  

 ก่อนและหลังการศึกษา ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
X S.D.  t P-value    

 (5 อ.) รายด้าน  

1. อาหาร 
 กลุ่มทดลอง 
  ก่อนการศึกษา 
      หลังการศึกษา 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 
      ก่อนการศึกษา 
      หลังการศึกษา  
2.  ออกกำลังกาย 
 กลุ่มทดลอง 
      ก่อนการศึกษา 
      หลังการศึกษา 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 
      ก่อนการศึกษา 
      หลังการศึกษา    
3.  อารมณ์ 
 กลุ่มทดลอง 
      ก่อนการศึกษา 
      หลังการศึกษา 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 
      ก่อนการศึกษา 
      หลังการศึกษา   
4.  อนามัยช่องปาก 
 กลุ่มทดลอง 
  ก่อนการศึกษา 
      หลังการศึกษา 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 
      ก่อนการศึกษา 
      หลังการศึกษา   
5.  อุบัติเหตุ/สิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มทดลอง 
      ก่อนการศึกษา 
      หลังการศึกษา 
 กลุ่มเปรียบเทียบ 
      ก่อนการศึกษา 
      หลังการศึกษา 

 
 

21.30 
21.36 

 
23.00 
19.29 

 
 

11.28 
12.40 

 
11.46 
10.05 

 
 

11.85 
12.24 

 
12.51 
12.43 

 
 

11.35 
11.62 

 
11.50 
11.74 

 
 

12.05 
11.93 

 
13.69 
12.36 

 
 

-0.07 
 
 

8.23 
 
 
 

-4.26 
 
 

8.51 
 
 
 

-2.96 
 
 

1.66 
 
 
 

-1.28 
 
 

-1.01 
 
 
 

-3.19 
 
 

9.58 
 

 
 

2.27 
1.49 

 
2.78 
2.20 

 
 

1.89 
1.01 

 
2.27 
2.53 

 
 

1.77 
1.73 

 
1.46 
1.45 

 
 

1.49 
1.12 

 
1.02 
1.49 

 
 

1.70 
1.53 

 
1.70 
1.12 

 
 

0.944 
 
 

< 0.001 
 
 
 

< 0.001 
 
 

< 0.001 
 
 
 

0.005 
 
 

0.103 
 
 
 

0.210 
 
 

0.318 
 
 
 

0.003 
 
 

< 0.001 
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 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพรวมทุกด้าน ก่อน

และหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ และเมื่อ

เปรียบเทียบภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มทดลอง ก่อน

และหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีคะแนน

 7. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพรวมทุกด้าน ก่อน

และหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ เมื่อทดสอบ

เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p=0.003) ส่วน

ภายในกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนและหลังได้รับ

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน (p< 0.001) ดังตาราง  

ที่ 3 

ความแตกต่างของ คะแนนระหว่างกลุ่ม พบว่าทั้ง

ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มี

คะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ 

(p<0.01) และ (p<0.001) ตามลำดับ ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุรวมทุกด้าน 

 ก่อนและหลังการศึกษา ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทุกด้าน  

 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง 

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
X S.D.  t P-value    

ผู้สูงอายุ  

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
X S.D.  t P-value    

ผู้สูงอายุ  

กลุ่มทดลอง  

    ก่อนการศึกษา 

    หลังการศึกษา    

กลุ่มเปรียบเทียบ 

    ก่อนการศึกษา 

    หลังการศึกษา 

ก่อนการศึกษา 

    กลุ่มทดลอง 

    กลุ่มเปรียบเทียบ 

หลังการศึกษา 

    กลุ่มทดลอง 

    กลุ่มเปรียบเทียบ 

 

67.83 

69.43 

 

71.60 

65.86 

 

67.83 

71.60 

 

69.55 

65.86 

 

-3.19 

 

 

6.09 

 

-2.63 

 

 

3.50 

 

5.19 

4.72 

 

7.51 

4.99 

 

5.19 

7.51 

 

4.64 

4.99 

 

0.003 

 

 

<0.001 

 

0.010 

 

 

0.001 
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อภิปรายและสรุปผล 
 คุณลักษณะของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 71.43) อายุระหว่าง 60 ถึง 

69 ปี (ร้อยละ 69.05) สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 

57.14) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 

85.60) อาชีพแม่บ้าน (ร้อยละ 52.38) รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนมากกว่า 2,000 บาท (ร้อยละ 59.52)   

มีค่าใช้จ่ายพอเพียง (ร้อยละ 35.71) แหล่งที่มาของ

รายได้ ส่วนใหญ่ได้จากเบี้ยยังชีพ (ร้อยละ 95.24) 

จากบุตร/หลานและของตนเอง (ร้อยละ 42.86 

และ 38.10) บุคคลที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยส่วนใหญ่

เป็นบุตรและคู่สมรส (ร้อยละ 64.29 และ 50.00) 

ส่วนใหญ่ใช้สิทธิผู้สูงอายุในการรักษาพยาบาล   

(ร้อยละ 73.81)  

 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง พบ

ว่าส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว (ร้อยละ 69.05) โรคที่

พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ปวด

ข้อ และโรคเบาหวาน (ร้อยละ 40.48, 28.57 และ 

16.67 ตามลำดับ) มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์

ปกติ (BMI=18.6-23 กก./ม2) ร้อยละ 50.00 และ

อยู่ในภาวะอ้วน (ร้อยละ 30.95) มีส่วนเส้นรอบเอว

ปกติ (หญิง 80 เซนติเมตร/ชาย 90 เซนติเมตร) 

ร้อยละ 47.62 และภาวะเสี่ยง (รอบเอวเกินเกณฑ์ 

80/90) ร้อยละ 52.38 ค่าความดันโลหิตส่วนใหญ่

อยู่ในเกณฑ์ปกติ (130/85 มม.ปรอท) ร้อยละ 

64.29 และภาวะเสี่ยง (ตัวบนหรือตัวล่างเกิน/ทั้งตัว

บนและล่างเกิน) ร้อยละ 35.71 เรื่องปัญหาสุขภาพ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 80.95 

โดยอาการที่พบมากที่สุด ได้แก่ อาการปวดข้อ/ปวด

เมื่อยตามร่างกาย และปวดหลัง (ร้อยละ 57.14 

และ 38.10) จำนวนฟันของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีฟัน

เหลือน้อยกว่า 20 ซี่ (ร้อยละ 45.24) และจากการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้านภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่ม

ตัวอย่าง จะเห็นว่าสอดคล้องกับผลสำรวจของ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในรายงานการสำรวจ

ประชากรสูงอายุไทยปี พ.ศ. 2550(3) พบโรคเรื้อรัง

ในผู้สูงอายุ 3 อันดับแรก คือ โรคความดันโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ตามลำดับ ปัจจัยที่

ทำให้เกิดโรค เช่น ภาวะอ้วน (BMI=23.1กก./ม2 

ขึ้นไป) มีรอบเอวเกินเกณฑ์คือผู้ชายมากกว่า 90 

เซนติเมตร ผู้หญิงมากกว่า 80 เซนติเมตร เป็นภาวะ

เสี่ยงซึ่งต้องให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุปรับ

พฤติกรรม โดยเน้นเรื่องการบริโภคอาหารและการ

ออกกำลังกาย ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ศึกษานี้ก็พบปัจจัย

เสี่ยงต่างๆ ในอัตราค่อนข้างสูง ด้านจำนวนฟัน 

ประมาณครึ่งต่อครึ่งของกลุ่มผู้สูงอายุจะมีฟันเหลือ

ใช้งานได้ 20 ซี่ขึ้นไปกับน้อยกว่า 20 ซี่ จากการ

สำรวจประชากรสูงอายุไทยปี 2550 ก็พบว่า   

ผู้สูงอายุเกือบครึ่งเหลือฟันใช้งานน้อยกว่า 20 ซี่ 

และต้องใส่ฟันปลอมถึงร้อยละ 36.0  

 ผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนพฤติกรรม  

ส่งเสริมสุขภาพ (5 อ.) รายด้าน ของผู้สูงอายุกลุ่ม

ตัวอย่าง ทั้งก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริม  

สุขภาพ ส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมส่งเสริม  

สุขภาพระดับปานกลาง-ดี อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุ

กลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล เป็นเขตเมือง มีสถาน

บริการสาธารณสุขอยู่ใกล้ สามารถเข้าถึงบริการ

ด้านส่งเสริมสุขภาพได้สะดวกและผู้สูงอายุได้มี  

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน มีโอกาสพบปะ

พูดคุยและถ่ายทอดข้อมูลถึงกันได้รวดเร็ว ทำให้มี

คะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ ในระดับ  

ปานกลางถึงดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของภราดา 

บุรานสาร(5) ที่ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  

ผู้สูงอายุเขตอำเภอเมือง พบว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่

อยู่ในระดับสูง ตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 

ได้แก่ การเข้าถึงบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และ
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สอดคล้องกับการศึกษาของปัทมาวดี บุพสิริ(6) ซึ่ง

ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สู งอายุ 

อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า การเข้าถึง

บริการ การรับรู้ภาวะสุขภาพการได้รับการ

สนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน 

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการ

ศึกษาของประจัญ กิ่งมิ่งแฮ(7) ได้ศึกษารูปแบบการ

พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุในเขตชุมชนเมือง ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ

การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัจจัยด้าน

สุขภาพจิต ด้านสังคม การจัดบริการสุขภาพ และ

ปัจจัยการพัฒนาด้านร่างกาย  

 สำหรับพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารและ

การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ กลุ่มทดลองและ

กลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง-ดี 

ทั้งก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ   

ซึ่งยังไม่ค่อยสอดคล้องกับการศึกษาของ อนัน   

โกนสันเทียะ(8) ศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

ของประชาชนวัยทำงาน พบว่า ส่วนมากมีพฤติกรรม

ด้านการออกกำลังกายและบริโภคอาหารที่เหมาะสม 

อยู่ในระดับดี เป็นไปได้ว่า ผู้สูงอายุบางส่วนยังยึดติด

กับการบริ โภคและรสชาติอาหารแบบเดิมที่  

ไม่เหมาะสมซึ่งปรับเปลี่ยนได้ยาก ส่วนการออก

กำลังกาย เมื่อมีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุจะมีการออก

กำลังกายเพิ่มขึ้นเพราะมีเพื่อน มีความสนุกสนาน   

มีการพบปะพูดคุยกัน พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ด้านอารมณ์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี จากการจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุมีหน้าตา

สดชื่น แจ่มใส พูดคุยโต้ตอบดี และมีชมรมผู้สูงอายุ

ในชุมชน มีการพบปะสังสรรค์ มีอาสาสมัคร

สาธารณสุขเป็นแกนสำคัญ สอดคล้องกับการศึกษา

ของ วิภาพร สิทธิสาตร์ และสุชาดา สวนนุ่ม(9) 

ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

โดยศึกษาพฤติกรรม 6 ด้าน ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสุขภาพ พบว่าเมื่อมีอาการผิดปกติ ผู้สูงอายุจะ

ไปปรึกษาแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขทันที ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

พบว่า มีคนในครอบครัวดูแลและช่วยเหลือ ด้าน

การออกกำลังกาย พบว่า มีการทำกิจกรรมเพื่อยืด

เส้นยืดสาย เช่น แกว่งแขน ยืดขา ด้านโภชนาการ 

พบว่า รับประทานอาหารรสเค็มจัด ด้านการพัฒนา

จิตวิญญาณ พบว่า พยายามทำให้รู้สึกว่าตนเองมี

คุณค่า และด้านการจัดการความเครียด พบว่า 

สามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีสติ ผลการวิจัย

นี้เสนอแนะให้จัดทำโปรแกรม เพื่อให้ผู้สูงอายุมี

โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนมากขึ้น เน้นการ

ปฏิบัติการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และส่งเสริมเรื่อง

ของการจัดการความเครียด การดูแลสุขภาพอนามัย

ช่องปากได้ดี เนื่องจากผู้สูงอายุกลุ่มนี้เป็นผู้สูงอายุที่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี และเป็นชุมชนเขต

เมืองเข้าถึงบริการทันตกรรม รวมถึงสื่อข่าวสาร

ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากได้หลาย

ช่องทาง และการดูแลตนเองด้านอุบัติเหตุและ  

สิ่งแวดล้อมในกลุ่มนี้สามารถทำได้ดี เพราะเป็นบ้าน

เรือนในเขตเมือง นิยมสร้างชั้นเดียว ผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่อยู่กับบุตรหลาน/คู่สมรส และช่วยเหลือตนเอง

ได้จึงสามารถดูแลตนเองด้านอุบัติเหตุได้ดี 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (5 อ.) รายด้าน ก่อนและ

หลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ เมื่อทดสอบความ  

แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้านอาหาร ทั้ง

ก่อนและการได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่ามีคะแนน

เฉลี่ ยที่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   

(p=0.003) และ (p<0.001) คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม

ด้านการออกกำลังกาย ก่อนได้รับโปรแกรม  
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ส่งเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน   

(p>0.05) ส่วนหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 

มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p<0.001) คะแนนพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้าน

อารมณ์และอนามัยช่องปาก ทั้งก่อนและหลังได้รับ

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยไม่มีความ

แตกต่างกัน (p>0.05) และด้านอุบัติ เหตุและ  

สิ่งแวดล้อม ทั้งก่อนและหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริม  

สุขภาพมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ (p<0.001) และ (p=0.003) ตามลำดับ 

และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่ม

ทดลอง พบว่า พฤติกรรมด้านอาหารและการดูแล

อนามัยช่องปาก ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม  

ส่งเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p>

0.05) ส่วนพฤติกรรมด้านออกกำลังกายและอารมณ ์

หลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพมีคะแนนเฉลี่ย

สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) และพฤติกรรมด้าน

อุบัติ เหตุและสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังได้รับ

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p =0.003) ภายใน

กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าพฤติกรรมด้านอาหารและ

อุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม

ส่งเสริมสุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่ามี

นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนพฤติกรรมด้าน

อาหาร อารมณ์ และการดูแลอนามัยช่องปาก ก่อน

และหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ มีคะแนน

เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p>0.05)  

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพรวมทุกด้าน ก่อนและหลัง

ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ในกลุ่มทดลอง   

พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p=0.003) และใน

กลุ่มเปรียบเทียบก็พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.001) ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับ  

ผู้สูงอายุโดยใช้กิจกรรม 10 อ.ของนฤมล เอื้อพงศธร(10) 

ที่พบว่าในกลุ่มทดลองหลังการทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าก่อน

การทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ (p<0.001) 

แต่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบที่พบว่าก่อนและ

หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p=

0.164) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่าง

กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง

พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน (p=0.753) แต่หลังการ

ทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

มากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p<0.001) ซึ่งจะสอดคล้องกับคะแนนเฉลี่ยระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบหลังได้รับโปรแกรม

ส่งเสริมสุขภาพ ที่มีความแตกต่างกันอย่างมี  

นัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) แต่แตกต่างกับ

คะแนนก่อนได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ที่มี

คะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p<

0.01) จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับโปรแกรม

ส่งเสริมสุขภาพก็มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริม  

สุขภาพดีขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากได้รับข้อมูลจากการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุด้วยกันเพราะ

เป็นพื้นที่เขตเมืองที่ติดต่อกันไปมาหาสู่กันง่าย มี

ชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม  

ส่งเสริมสุขภาพในสถานบริการที่อยู่ใกล้เคียงหลาย

แห่ง เช่น ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลนครราชสีมา 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ผู้สูงอายุ

ในพื้นที่นี้ยังได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย  

ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

จึงทำให้มีความรู้ด้านพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือ

การปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพค่อนข้างดีแต่ขาด

ความต่อเนื่อง และมีแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข

ที่เข้มแข็งอีกด้วย  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้ 

 1.1 ผลการวิจัยสามารถนำไปเป็นแนวทาง

หรือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

อื่นๆและพัฒนาหรือประยุกต์ใช้กับประชาชนวัย

ทำงานได้ 

 1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับ  

ผู้สูงอายุ ควรมีการติดตามและประเมินผลเป็น

ระยะๆ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ต่อเนื่องและ

ลดภาวะเสี่ยง 

 1.3 การประเมินพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ

หรือการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุ ควรให้ครอบครัวมี

ส่วนร่วมในการสังเกตพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่บ้าน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงของผู้สูงอายุ

ทำให้ผลการวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น 

 1.4 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต้องให้ความ

รู้ เรื่องหลักการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีสำหรับ  

ผู้สูงอายุกับครอบครัวควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เห็น

ความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และนำไปสู่

ความร่วมมือในการเตรียมหรือจัดหาสิ่งอำนวย

ความสะดวกในการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุ 

  2. ข้อจำกัดในการวิจัย 

 2.1 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเดียวกัน มีการ

ติดต่อกันได้สะดวก รวดเร็ว มีการพบปะพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ง่าย จึงทำให้มี

โอกาสถ่ายทอดข้อมูลระหว่างกลุ่มทดลองและ  

กลุ่มเปรียบเทียบได้ นอกจากนี้ยังมีสถานบริการ

สาธารณสุขที่ใกล้และสามารถไปรับบริการส่งเสริม 

สุขภาพได้สะดวก  

 2.2 ผู้สูงอายุบางส่วนติดภารกิจไม่สามารถ

เช้าร่วมกิจกรรมได้ครบ จึงไม่สามารถติดตาม

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ผู้สูงอายุปฏิบัติได้จริง 

 2.3 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ใน

การเก็บข้อมูลพฤติกรรม เป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุจะใช้

ความรู้ที่มีอยู่นำมาตอบเป็นพฤติกรรมของตนเอง 

จึงอาจทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นการปฏิบัติจริงของ  

ผู้สูงอายุ 

 3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

 3.1 ควรทำการศึกษาในเขตพื้นที่ชุมชนนอก

เขตเมือง และมีชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งเพื่อช่วย

ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพได้จริง 

 3.2 นำโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไป

ประยุกต์ใช้กับกลุ่มวัยทำงาน  

 3.3 นำโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนี้

ไป ใช้พื้ นที่ เขต เทศบาลอื่ น เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบ

ประสิทธิผลของโปรแกรมต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณนายแพทย์สุ เทพ เพชรมาก   

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ที่ให้การ

สนับสนุนการทำวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ  

เจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุขจากศูนย์ แพทย์ชุ มชน   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประธานอาสาสมัคร

สาธารณสุขและผู้สูงอายุในตำบลโคกกรวดที่ให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง และทำให้งานวิจัยครั้งนี้

สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหา

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น

ในชุมชนชานเมืองแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น

ศศิธรฤทธิ์ไธสง**

นิตย์ทัศนิยม***

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ  

วัยรุ่นตอนต้นในชุมชนชานเมืองแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น ใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ดำเนินการเก็บข้อมูล

ระหว่างเดือนธันวาคม 2551 ถึงเดือนมกราคม 2553 การศึกษานี้แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก (ระยะก่อน

การทำวิจัย) เป็นการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นตอนต้น ใช้การสัมภาษณ์

เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลเป็นเด็กวัยรุ่นตอนต้นที่มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 12 คนและไม่ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 7 คน เจ้าของร้านค้า 2 แห่ง และผู้นำชุมชน 4 คน เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้า 

ระยะที่สอง (ระยะการวิจัย) เป็นการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในชุมชนโดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน

จำนวน 15 คน ผู้วิจัยนำเสนอข้อมูลนำเข้า จากนั้นให้กลุ่มผู้นำชุมชนคิดอย่างอิสระตั้งแต่ขั้นวางแผน การ

ลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล ในเวทีประชุมประจำเดือนของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนเลือก

แนวทางป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น คือ 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนหันมา

เล่นกีฬา 2) จัดเวรยามออกตรวจในพื้นที่เสี่ยง 3) ส่งเสริมให้ครอบครัวให้เวลากับเด็กมากขึ้น ตลอดระยะ

เวลาที่ดำเนินกิจกรรมคนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน มีการระดมทุนจากภายในและภายนอกชุมชน 

และมีการจัดการทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา หลังดำเนินการตามแนวทางป้องกันปัญหาของชุมชน พบว่า 

เด็กวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการดื่มจำนวน 7 คน ได้ลดพฤติกรรมการดื่มลง มีวัยรุ่น 1 คนที่คงมีพฤติกรรมการ

ดื่มเช่นเดิม ขณะที่วัยรุ่น 1 คน ตั้งใจจะเลิกดื่ม และมีวัยรุ่น 2 คน เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัยรุ่นตอนต้น 

*วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

**นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

***รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Community Participation in Preventing Alcohol 

Use among Early Adolescents in Suburban 

Community, Khon Kaen Province

Sasitorn Ritthaisong, MNS (Community Nursing)

Nit Tassniyom, Ph.D. (Public Health) 

Abstract 
 This participatory action research (PAR) aimed to study community participation to 

prevent alcohol use among early adolescents in a suburban community of Khon Kaen 

Province. The qualitative data were gathered during December 2008 to January 2010. The 

study was divided into two phases. During the first phase, a pre-intervention phase, factors 

influencing alcohol use among early adolescents were investigated using an in-depth 

interview technique. Subjects were 12 early adolescents who reported alcohol drinking, 7 

adolescents who did not drink, 2 shop owners and 4 community leaders. During the 

second phase, an intervention phase, 15 community leaders were invited to brainstorm 

and to help preventing alcohol use among early adolescents. The data from the first phase 

were presented to the community leaders for discussion. They worked through the process 

of planning, action, and evaluation. Further, they integrated these activities into their 

monthly community meetings. They came to a conclusion to solve the problem which 

included; 1) encouraging young people to participate in sports, 2) setting up community 

patrols for community at-risk areas and 3) promoting families-and-kids interaction. 

Community involvement was the key issue throughout the duration of conducting those 

activities. They raised money from both within and outside the community and mobilized 

the resources to solve the problem. As a result, seven early adolescents who were drinkers 

reduced their drinking amount; one intended to quit drinking; two completely stopped and 

only one still continued drinking. Additionally, community leaders and early adolescents 

learned how to solve their problems and how to work together through this process. This 

would sustain ably benefit the whole community. 

 

Keyword: Community Participation, Prevention Alcohol, Early Adolescents, Participatory 

Action Research 
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บทนำ 
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นยาเสพติดที่ไม่ผิด

กฎหมาย อีกทั้งยังแฝงอยู่ในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวัฒนธรรมไทยมาช้านาน ปัจจุบัน

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วาง

เป้าหมายไว้ที่กลุ่มวัยรุ่น มีผลให้อายุที่ เริ่มดื่ม

แอลกอฮอล์ลดลง(1) เยาวชนไทยที่ เริ่มดื่ม

แอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุ 10-13 ปี มีอัตราเพิ่มขึ้น มี

แนวโน้มจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นและถี่

ขึ้น ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเด็กวัยรุ่น

เกิดขึ้นมากถึงปีละ 2.6 แสนคน และในเวลาเพียง 7 

ปี (พ.ศ.2539-2546) กลุ่มวัยรุ่นชายอายุ 11-19 ปี 

ดื่มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21 ส่วนวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 

ปี ดื่มเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า จากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 

5.6 และในกลุ่มที่ดื่มนี้มีการดื่มเป็นประจำ (ดื่ม 1-2 

ครั้งต่อสัปดาห์ ถึงดื่มทุกวัน) ถึงร้อยละ 14.1(1-4)  

 การดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผลต่อสมองของวัยรุ่นที่ยังคง

มีการเจริญเติบโตอยู่ ก่อให้เกิดปัญหาระยะยาวใน

แง่ของความจำและการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังพบว่า

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตับและระบบต่อมไร้ท่อ 

ทำให้อวัยวะ กล้ามเนื้อ และกระดูกเจริญเติบโต  

ช้าลง เด็กที่เริ่มดื่มแอลกอฮอล์เมื่ออายุน้อยมีโอกาส

เกิดปัญหาพฤติกรรม, ปัญหาทางเพศมากขึ้น เสี่ยง

ต่อการใช้สารเสพติดชนิดอื่นและทำให้เกิดผล

กระทบทางอ้อม เช่น การบาดเจ็บและตายจาก

อุบัติ เหตุจราจร การทะเลาะวิวาทและทำร้าย

ร่างกาย การฆ่าตัวตาย เป็นต้น(5) อีกทั้งยังมีความ

เสี่ยงสูงที่จะติดสุราเมื่ออายุมากขึ้น(6)  

 การจัดการกับปัญหาและการห้ ามดื่ ม  

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย พบว่า รัฐบาลได้มี

การกำหนดนโยบายเพื่อควบคุมปัญหาสุรา โดยการ

ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น 

มาตรการจำกัดวันและเวลาจำหน่าย มาตรการ

จำกัดอายุผู้ซื้อ มาตรการควบคุมการโฆษณา 

เป็นต้น รวมถึงประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551(7) แต่จากผลการ

ดำเนินงานตามนโยบายไม่ได้ทำให้การดื่มและ  

การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นลดลง  

 จากการศึกษานำร่องชุมชนชานเมืองแห่ง

หนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในชุมชน พบว่า   

วัยรุ่นที่ดื่มมีประสบการณ์การดื่มครั้งแรกอายุต่ำสุด 

8 ปี สูงสุด 10 ปี สาเหตุการดื่มเกิดจากอยากลอง, 

เพื่อนชวนดื่ม พฤติกรรมในการแสดงออกหลังการ

ดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น พบมีวัยรุ่นที่ดื่ม

แอลกอฮอล์แล้วขับรถเกิดอุบัติเหตุ, มีการจับกลุ่ม

แข่งรถจักรยานยนต์ ส่งเสียงรบกวนและสร้างความ

รำคาญให้กับคนในชุมชน, มีการทะเลาะวิวาทใช้

กำลังกับกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน

จนได้รับบาดเจ็บ วัยรุ่นตอนต้นจำนวน 2 คนมีผล

การเรียนตกต่ำ เรียนซ้ำชั้น และมีพฤติกรรมการใช้

สารเสพติด ได้แก่ บุหรี่และกัญชา รวมถึงบางคนมี

พฤติกรรมเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 

จากการพูดคุยกับผู้นำชุมชนพบว่าในชุมชนยังไม่มี

มาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการดื่ม

แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น มีเพียงมาตรการในกรณีเกิด

เหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า 

การมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดกิจกรรมที่

ค รอบคลุ มถึ ง สิ่ ง แวดล้ อมการดื่ ม เ ค รื่ อ งดื่ ม

แอลกอฮอล์ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนได้ ลักษณะของ

กิจกรรมที่จัดมีหลากหลาย มีทั้งประสบผลสำเร็จ

และล้มเหลว ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากเพื่อน 

ครอบครัว ชุมชน และการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุม

ระดับชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงถือเป็น
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หัวใจสำคัญในการแก้ปัญหานี้ แต่กระบวนการที่จะ

ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นขึ้นกับบริบทของพื้นที่ 

รูปแบบหรือมาตรการที่ใช้ได้ผลดีจากที่อื่นอาจไม่

สามารถนำมาใช้ได้ ชุมชนต้องมีโอกาสคิด วิเคราะห์ 

ทำความเข้าใจสถานการณ์ของปัญหา รวมถึงได้

ลงมือแก้ไขปัญหาเอง ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา

กระบวนการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของ

ประชาชนในชุมชน ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรม 

นำไปสู่การหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา  

ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษากระบวนการป้องกันปัญหาการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นในชุมชน 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

วิธีการศึกษา 
 เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research, PAR) ทำงาน

ร่วมกับแกนนำในชุมชน เพื่อร่วมกันวางแนวทางแก้

ปัญหา 

 ชุมชนที่ศึกษาเป็นชุมชนชานเมืองแห่งหนึ่ง 

เขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัด

ขอนแก่น 10 กิโลเมตร อยู่ติดถนนมิตรภาพ จำนวน 

118 หลังคาเรือน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง

ตามโรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง

และห้างสรรพสินค้าในตัวจังหวัดขอนแก่น ภายใน

ชุมชนไม่มีวัดและโรงเรียน แต่มีโรงงานอุตสาหกรรม, 

โรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน 

สถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นมีแนวโน้ม

รุนแรงขึ้น อายุที่เริ่มดื่มลดลง ผู้นำชุมชนเห็นความ

สำคัญของปัญหาและต้องการให้ทุกฝ่ายมาร่วมมือ

แก้ไขปัญหา อีกทั้งกลุ่มแกนนำต่างๆ ของหมู่บ้านให้

ความสนใจ, กระตือรือร้น และกล้าแสดงความคิด

เห็นในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

 การวิจัยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระยะเวลาดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน

ธันวาคม 2551 ถึงมกราคม 2553 

 การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก 

(ระยะก่อนการทำวิจัย) เป็นการศึกษาสถานการณ์

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นตอนต้น

และศึกษาชุมชนอย่างละเอียด ผู้ให้ข้อมูลเป็นเด็ก

วัยรุ่นตอนต้นที่มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

จำนวน 12 คน และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

จำนวน 7 คน ได้จาก จากการบอกต่อของคนใน

ชุมชน (Snowball technique) ใช้การสัมภาษณ์

เชิงลึก การสังเกต และการทำกิจกรรมร่วมกัน 

นอกจากนี้ยังมีเจ้าของร้านค้า 2 แห่ง แกนนำและ

ประชาชนในชุมชนจำนวน 4 คน เพื่อสะท้อนมุม

มองของแต่ละกลุ่มต่อปัญหาการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในวัยรุ่นตอนต้น ข้อมูลส่วนแรกนี้จะนำ

ไปเป็นข้อมูลนำเข้า (input) ของระยะที่สอง 

 ระยะที่สอง (ระยะการวิจัย) เป็นการเก็บ

ข้อมูลในระหว่างดำเนินการร่วมกับชุมชนในการ

ป้องกันปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัย

รุ่น กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน ประกอบด้วย 

ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทใน

กิจกรรมของชุมชน โดยจัดเวทีประชุมระดมสมอง 

ข้อมูลในระยะนี้ส่วนใหญ่ได้จากรายงานการประชุม

แต่ละครั้ง ได้แก่ ขั้นตอนการดำเนินงาน การ

วางแผน การดำเนินการตามแผน การติดตามความ

ก้าวหน้า และการประเมินผล  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 

1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เป็นคำถามปลายเปิดโดย
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ใช้ กรอบแนวคิดการศึ กษาชุ มชนแบบวงล้ อ 

(Community Assessment Wheel Model) 2) 

แนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล เป็นคำถาม

ปลายเปิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของวัยรุ่นตอนต้น และ

คำถามเกี่ ย วกับพฤติกรรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม

แอลกอฮอล์ โดยสัมภาษณ์วัยรุ่นตอนต้น ที่มี

พฤติกรรมดื่มและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ  

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การดื่มของวัยรุ่นแต่ละ

คน 3) แนวคำถามในการประชุมระดมสมองกลุ่ม

แกนนำต่างๆ ของชุมชน เป็นคำถามปลายเปิดที่

กระตุ้นหรือสะท้อนคิดให้กลุ่มได้ทบทวนสาเหตุของ

ปัญหา และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  

 มีการตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพที่ได้ โดยใช้วิธีสามเส้า (Triangulation)(8) 

แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิดการศึกษา

ชุมชน Community Assessment Wheel 

Model(9) กรอบการศึกษาสถานการณ์การดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นในชุมชน และการ

จำแนกประเภทข้อมูลและจัดหมวดหมู่ของข้อมูล

ร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

ผลการศึกษา 
 ผลจากการดำเนินงานตามกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นในชุมชน 

สรุปได้ดังนี้ 

  1. เกิดแผนการดำเนินงาน แนวทาง และ

โครงการป้องกันปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ของวัยรุ่นตอนต้นในชุมชน ที่ชุมชนยอมรับว่า

สามารถแก้ไขปัญหาการจับกลุ่มดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนต้นในชุมชนได้จริง 

โครงการดังกล่าวได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริม

ให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา 2) การจัดเวรยาม  

ออกตรวจในพื้นที่เสี่ยง 3) การจัดกิจกรรมรณรงค์

สร้างกระแสต่อต้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

ชุมชน 4) โครงการพี่สอนน้อง นอกจากนี้ แนวทาง

ป้องกันที่ชุมชนยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

คือ การให้ครอบครัวให้เวลากับเด็กมากขึ้น 

  2. สถานการณ์ปัญหาการดื่มของวัยรุ่น มี

วัยรุ่นที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้จำนวน 19 คน จาก

ทั้งหมด 29 คน (10 คน เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง

จึงไม่นำมาประเมินผล) เป็นวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการ

ดื่มจำนวน 12 คน และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จำนวน 7 คน พบว่าพฤติกรรมการดื่มยังคงมีอยู่ แต่

ปริมาณการดื่มและความถี่ลดลง โดยวัยรุ่นจำนวน 

4 คน เคยดื่ม 2-3 วัน/สัปดาห์ ดื่มแต่ละครั้ง >1 

ขวด ลดเป็น 1-2 วัน/เดือน หรือดื่มเฉพาะเมื่อมีงาน

บุญประเพณี และดื่มเพียง 1-2 แก้วต่อครั้ง, มีวัยรุ่น 

1 คนที่ดื่มเกือบทุกวัน และยังคงดื่มเช่นเดิม, มีวัย

รุ่น 2 คน เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอีก 1 

คน ตั้งใจจะเลิกดื่มแต่ยังไม่สามารถเลิกได้   

 3. โอกาสในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ของกลุ่มวัยรุ่นยังคงมีอยู่ เนื่องจากร้านค้าในชุมชน 

1 ร้านยังฝ่าฝืนกฎหมาย จำหน่ายเครื่องดื่มให้กับ

กลุ่มวัยรุ่น และยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน  

งานประเพณีของชุมชน  

 4. ผลกระทบจากการดื่ม ไม่พบการจับกลุ่ม

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในชุมชน การ

ทะเลาะวิวาทจากการดื่มลดลง ผลจากการดื่มทำให้

วัยรุ่นจำนวน 2 คน เรียนไม่จบต้องออกจากโรงเรียน 

 สำหรับการประเมินการมีส่วนร่วมหรือความ

เข้มแข็งชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การประเมินการมี

ส่วนร่วมในความหมายการเสริมสร้างพลังอำนาจ

ของชุมชนตามกรอบแนวคิดของ Laverack(10) พบ

ว่า ชุมชนมีทักษะ มีการระบุปัญหาและจัดลำดับ
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ปัญหาโดยชุมชนเอง แต่เมื่อผู้วิจัยที่เป็นบุคคลภาย

นอกมากระตุ้นทำให้ชุมชนแสดงตัวและแสดงความ

เป็นเจ้าของปัญหา หาวิธีการแก้ปัญหา และการ

ลงมือปฏิบัติ โดยมีผู้ใหญ่บ้านและอสม.ที่ได้รับความ

ไว้วางใจจากคนในชุมชน เป็นผู้ประสานงาน ทำให้

สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

แสดงความคิดเห็น วางแผนและดำเนินกิจกรรม มี

การแลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล, 

ความรู้ระหว่างสมาชิกด้วยกันผ่านเวทีการประชุม

ของชุมชน รวมถึงปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ชุมชนมี

กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองที่เป็นอิสระ 

รวมถึงมีการระดมทุนทั้งจากภายในและนอกชุมชน 

ถือว่ามีความเข้มแข็งของชุมชน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ความร่วมมือจากชุมชน ถือเป็นหัวใจ

สำคัญเพราะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความ

ศรัทธาในตัวเอง (Self reliance) เกิดความเชื่อมั่น

ในตนเอง (Self confidence) และความรู้สึกเป็น

เจ้าของ (Sense of belonging) และการดำเนิน

งานจะสำเร็จ, มีประสิทธิภาพได้ด้วยการให้

ประชาชนได้บริหารงานด้วยตนเอง(11) การทำให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้ เริ่มจาก

การทำให้ชุมชนเกิดความไว้วางใจในตัวผู้วิจัยด้วย

การเข้าไปอยู่ร่วมและทำกิจกรรมกับชุมชน และ

ค้นหาผู้นำที่ได้รับการยอมรับมาเป็นผู้นำในการ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเป็นผู้กระตุ้น 

(Facilitator) ช่วยให้ชุมชนสามารถหาคำตอบด้วย

ตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Active 

learning) พบว่าเงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วม คือ การที่ชุมชนได้มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น 

และมีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

แทนการปฏิบัติตามความต้องการของหน่วยงาน

ภาครัฐ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนคือ 

การมีผู้นำเป็นคนที่ชุมชนให้การยอมรับไว้ใจ มีความ

เสียสละ มีศักยภาพในการประสานงานกับหน่วย

งานภายนอก รวมถึงมีการระดมทุนในชุมชน ทำให้

กิจกรรมมีความต่อเนื่อง 

 2. การประเมินผลความสำเร็จต้องมีการ

ติดตามผลในระยะยาว กิจกรรมที่ เกิดขึ้นตาม

กระบวนการ PAR ยังไม่สามารถสรุปผลได้ 

เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาการทำวิจัย จึงไม่

สามารถยืนยันได้ว่าแนวทางหรือโครงการที่เกิดขึ้น

สามารถป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัย

รุ่นได้จริงหรือไม่ รวมถึงความตระหนักต่อปัญหา

และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เกิดขึ้นจะ

คงอยู่ต่อไป แต่มีผลลดการจับกลุ่มดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ดังนั้นจึงควรมีการติดตามผล

ในระยะยาวต่อไป 

 3. การเปรียบเทียบผลกับการศึกษาอื่น พบ

ว่า การส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาและการจัด

เวรยามออกตรวจในพื้นที่เสี่ยงสามารถแก้ไขปัญหา

ได้ สอดคล้องกับการศึกษาการออกมาตรการหรือ

การบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการดื่ม  

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นที่ได้ผล เช่น การ

สร้างมาตรการการเฝ้าระวังในชุมชน(12) การใช้กฎ

ของหมู่บ้านเพื่อลดผลกระทบจากการทะเลาะวิวาท

เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการ

ทำเป็นตัวอย่าง(14) และการจัดกิจกรรมให้กลุ่มวัยรุ่น

ทำในเวลาว่าง ส่งผลให้ลดปัญหาการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นได้(13-14) สำหรับแนวทาง

ป้องกันโดยให้ครอบครัวให้เวลากับเด็กมากขึ้น ถูก

ยกเลิกไปเพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ นอกจาก

นี้ชุมชนยังมีกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน และโครงการ  

พี่สอนน้อง ทั้งนี้มีผลการศึกษาชี้ว่าการการรณรงค์

เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาการดื่ม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นได้ เพราะทำให้เกิด

การรับรู้และเกิดความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา ช่วย

ปรับระดับของทัศนคติของจิตสำนึกและการสร้าง

ค่านิยมใหม่ที่ถูกต้อง(13-14) แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ทั้ง

สองกิจกรรมยังอยู่ในขั้นปฏิบัติ ยังไม่มีการประเมิน

ผล ด้านการระดมทุนและการจัดการทรัพยากร   

ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและไม่พบมีการกล่าว

ถึงการระดมทุนและการจัดการทรัพยากรว่าส่งผล

ต่อการเกิดและคงอยู่ของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลของการวิจัยนี้ทำให้การรวมกลุ่มของ

วัยรุ่นลดลง วัยรุ่นบางคนลดการดื่มลง แต่ไม่

สามารถยืนยันได้ว่าแนวทางหรือโครงการที่เกิดขึ้น

สามารถป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน  

วัยรุ่นได้จริงหรือไม่ และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่

เกิดขึ้นจะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ จึงควรมีการติดตาม

ระยะยาวต่อไป 

 2. การวิจัยพบว่าร้านค้าบางร้านยังขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับวัยรุ่นและยังมีเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีในชุมชน การ

วางแผนดำเนินงานต่อไปจึงควรพิจารณาประเด็น

เหล่านี้ด้วย 

 3. ควรมีการนำรูปแบบการดำเนินการ

ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอน

ต้นในชุมชน ไปขยายผลต่อในกลุ่มอายุอื่นๆ เพื่อให้

ชุมชนสามารถป้องกันปัญหาการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของคนในชุมชนได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

เป้าหมาย 
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ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกของข้าราชการ 

ในจังหวัดนครราชสีมา
Prevalence of Metabolic Syndrome among Civil Servants

in Nakhon Rathchasima Province, Thailand

นงนุชภัทรอนันตนพ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย

บทคัดย่อ 
 กลุ่มอาการเมตาบอลิกเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ซึ่งในปัจจุบันยังมีปัญหาในเกณฑ์การ
วินิจฉัยที่แตกต่างกัน มีการศึกษาความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกอย่างมากในประเทศทางตะวันตก แต่
ในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์การวินิจฉัยของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes 
Federation, IDF) ยังมีข้อมูลน้อย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิก ตาม
เกณฑ์ของ IDF และเปรียบเทียบอัตราความชุกเมื่อใช้เกณฑ์ต่างๆ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา ในกลุ่ม
ข้าราชการที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีโดยหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ของโรงพยาบาลส่งเสริม  
สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง เมษายน 2554 จำนวน 1,664 
ราย การแปลผลกลุ่มอาการเมตาบอลิก ใช้หลักเกณฑ์ของ IDF สำหรับคนเอเชีย และเมื่อใช้ค่า BMI มากกว่า
หรือเท่ากับ 23 Kg/m2 กับ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 25 Kg/m2 แทนค่าเส้นรอบเอว (Waist Circumferrence) 
ในเกณฑ์ของ IDF  
 ผลการศึกษาพบความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกตามเกณฑ์ของ IDF ร้อยละ 38.8 (เพศหญิง 
ร้อยละ 36.6 และเพศชาย ร้อยละ 41.3) และที่ระดับของ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 23 Kg/m2 กับ BMI 
มากกว่าหรือเท่ากับ 25 Kg/m2 พบความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกสูงกว่าเกณฑ์ของ IDF คือร้อยละ 
64.5 (เพศหญิง ร้อยละ 57.7 และเพศชาย ร้อยละ 74.3) และร้อยละ 42 (เพศหญิง ร้อยละ 35.4 และเพศ
ชาย ร้อยละ 49.6) ตามลำดับ เฉพาะเกณฑ์ของ IDF เท่านั้นที่พบว่าอัตราความชุกของกลุ่มอาการ
เมตาบอลิก ไม่มีความสัมพันธ์กับเพศอย่างมีนัยสำคัญ (p > 0.05) และทั้งสามเกณฑ์พบอัตราความความชุก
ที่มากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.001) เพศหญิงมีอัตราความชุกองค์ประกอบของ
กลุ่มอาการเมตาบอลิกที่พบมาก 3 ลำดับแรกคือ BMI ที่เกินมาตรฐาน (ร้อยละ 56.3) ความดันโลหิตสูง 
(ร้อยละ 44.5) และเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน(ร้อยละ 36.6) ส่วนเพศชายพบความดันโลหิตสูง BMI ที่เกิน
มาตรฐาน และไตรกลีเซอไรด์สูง ร้อยละ 63.7, 49.0 และ 43.5 ตามลำดับ 
 สรุป พบความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกที่สูงมาก ในข้าราชการที่มารับการตรวจสุขภาพ
ประจำปี และอัตราความชุกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้เกณฑ์ในการแปลผล แสดงให้เห็นถึงความจำเป็น
เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อไป 
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บทนำ 
 Metabolic syndrome คือกลุ่มความผิด

ปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือดซึ่งพบร่วมกันได้บ่อย ความผิดปกติดังกล่าว

ได้แก่ความผิดปกติของไขมันในเลือด ความดันโลหิต 

ระดับน้ำตาล ตลอดจนปัจจัยที่เป็น prothrombotic 

และ proinflammatory ผู้ที่ เป็น Metabolic 

syndrome จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรค  

เบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือด 

โดยสาเหตุของ metabolic syndrome ในปัจจุบัน

เชื่อว่าเป็นผลจากโรคอ้วนและภาวะดื้อต่ออินซูลิน(1-2) 

ปัจจุบันมีเกณฑ์ที่ใช้วินิจฉัยกลุ่มอาการเมตาบอลิก

หลายเกณฑ์(3-8) ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์

ของ IDF ความชุกของ metabolic syndrome ขึ้น

อยู่กับอายุ เชื้อชาติและเพศ อายุมากขึ้นจะมีความ

ชุกเพิ่มขึ้น การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า

ความชุกของโรคนี้พบได้ประมาณร้อยละ 25 ของ

ประชากรทั้งประเทศ(9) ในประเทศไทย จากการ

ศึกษาในกลุ่มประชากรพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ในกรุงเทพฯ(10) เมื่อปี พ.ศ. 2538 อายุระหว่าง   

35-54 ปี จำนวน 3,499 ราย พบความชุกของ 

metabolic syndrome เพศชาย ร้อยละ 19.3 และ

เพศหญิง ร้อยละ 11.8 ถ้าใช้เกณฑ์การวินิจฉัยของ 

NCEP ATPIII และเมื่อใช้เกณฑ์ของ IDF พบร้อยละ 

11.7 และ 10.3 ในเพศชายและเพศหญิงตามลำดับ 

การศึกษาของแหลมทอง แก้วตระกูลพงษ์(12) ในกลุ่ม

ประชาชนที่มารับ บริการตรวจสุขภาพประจำปี ของ

โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เมื่อ พ.ศ. 

2550 โดยใช้เกณฑ์วินิจฉัยของ NCEP ATPIII พบ

ร้อยละ 16.93 และเมื่อใช้เกณฑ์ของ IDF พบความ

ชุกร้อยละ 15.04 โดยความผิดปกติในองค์ประกอบ

ของกลุ่มอาการเมตาบอลิกที่พบมากที่สุดคือเส้นรอบ

เอวเกินเกณฑ์ ซึ่งพบมากถึงร้อยละ 44.7 และค่า 

BMI เกินเกณฑ์พบร้อยละ 38.5 ข้อมูลจากรายงาน

การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ

สุขภาพร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 ถึง 2552 

เปรียบเทียบกับการสำรวจในครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 ถึง 

2547(13) พบว่าคนไทยมีเส้นรอบเอวเกินเกณฑ์เพิ่ม

ขึ้นโดยผู้หญิงเพิ่มจากร้อยละ 36.1 เป็นร้อยละ 45 

และผู้ชายเพิ่มจากร้อยละ 15.4 เป็นร้อยละ 18.6 

แสดงให้ เห็นถึ งความเสี่ ยงที่ สู งขึ้ นต่อการเกิด 

metabolic syndrome ปัจจุบันกรมอนามัยได้ขับ

เคลื่อนการดำเนินงานการดำเนินงานผ่านโครงการ

คนไทยไร้พุง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ

กลุ่มที่เกิดภาวะเมตาบอลิกแล้ว ให้มีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. อันจะส่งผลให้ลด

ความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และโรคหัวใจและหลอด

เลือด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความชุกของ

กลุ่มอาการเมตาบอลิก ในข้าราชการที่มารับการ

ตรวจสุขภาพประจำปี จากหน่วยตรวจสุขภาพ

เคลื่อนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูล

สำหรับการวางแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพของ

ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวต่อไป 
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จากหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โรงพยาบาล  
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International Diabetes Federation (IDF) 

สำหรับคนเอเชีย 

 2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราความชุกของกลุ่ม

อาการเมตาบอลิก เมื่อใช้เกณฑ์ของ International 

Diabetes Federation (IDF) สำหรับคนเอเชีย 

และเมื่อใช้ค่า BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 23 Kg/m2 

กับ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 25 Kg/m2 แทนค่า

เส้นรอบเอว (WC) 
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 3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศและ

อายุของผู้ที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี และ

อัตราความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิก 

 

วิธีการศึกษา  
 รูปแบบการวิจัย  Cross-sectional study  

 ขอบเขตการวิจัย ประชาชนทั้งเพศชายและ

หญิงที่เป็นข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา และได้

รับการตรวจสุขภาพประจำปีโดยหน่วยตรวจ

สุขภาพนอกสถานที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2553 – เมษายน 2554  

 การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลกลุ่มอาการ

เมตาบอลิก ใช้หลักเกณฑ์ของ IDF สำหรับคนเอเชีย

อัตราความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกใช้ค่าสถิติ

ร้อยละ ความชุกของแต่ละองค์ประกอบในกลุ่ม

อาการเมตาบอลิก ตามเกณฑ์ของ IDF ใช้ค่าสถิติ

ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ

สัมพันธ์ระหว่างเพศและอายุของผู้ที่มารับบริการ

ตรวจสุขภาพประจำปี และอัตราความชุกของกลุ่ม

อาการเมตาบอลิก ใช้สถิติ Chi-square Test 

 

คำจำกัดความ(7,14) 

 เกณฑ์ในการวินิจฉัยภาวะ metabolic 

syndrome ของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ 

(International Diabetes Federation - IDF) 

 1. ต้องมีภาวะอ้วนลงพุง คือ  

 เส้นรอบเอว (WC) ตั้งแต่ 90 ซม.ขึ้นไปใน

ผู้ชาย 

  เส้นรอบเอว (WC) ตั้งแต่ 80 ซม.ขึ้นไปใน  

ผู้หญิง 

 ร่วมกับความผิดปกติทางเมตาบอลิสมอีก

อย่างน้อยสองในสี่ข้อต่อไปนี้ 

 2. ระดับไตรกลีเซอไรด์ (TG)≥150 mg/dl 

 3. ระดับ HDL-cholesterol‹40 mg/dl 

ในผู้ชาย HDL-cholesterol ‹ 50 mg/dl ในผู้หญิง 

 4. ความดันโลหิตสูง (BP)≥130/85 mmHg 

 5. ระดับน้ำตาลขณะอดอาหาร (FBS)   

≥100 mg/dl 

 

ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มอาการเมตาบอลิก 

  ข้าราชการที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

จากหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ของ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา   

มีจำนวนทั้งสิ้น 1,664 ราย มีข้อมูลครบถ้วนเพื่อใช้

ในการศึกษา 1,628 ราย เป็นเพศชาย 758 ราย 

(ร้อยละ 46.5) และเพศหญิง 870 ราย (ร้อยละ 

53.5) อายุระหว่าง 19-65 ปี ส่วนใหญ่มีอายุมาก

กว่า 50 ปี พบความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิก

ตามเกณฑ์ของ International Diabetes 

Federation (IDF) ร้อยละ 38.8 ( 631 ราย) เป็น

ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง (เพศหญิง ร้อยละ 36.6 และ

เพศชาย ร้อยละ 41.3) ในด้านอายุ พบว่ากลุ่มที่มี

อาการเมตาบอลิกและไม่มีอาการเมตาบอลิกมีอายุ

โดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดยอายุเฉลี่ยในกลุ่มอาการ

เมตาบอลิกเท่ากับ 49.1 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 6.7 และกลุ่มที่ไม่มีอาการเมตาบอลิกมีอายุ

เฉลี่ยเท่ากับ 47.0 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

7.0 ซึ่งมากกว่าครึ่งในกลุ่มอาการเมตาบอลิกมีอายุ

มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี  

 เมื่อพิจารณาความชุกของแต่ละองค์ประกอบ 

เปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่ม Metabolic Syndrome 

กับ Non Metabolic Syndrome พบว่าในกลุ่ม 

Non Metabolic Syndrome มีหลายองค์ประกอบ

ที่ผิดปกติ โดยพบในอัตราที่ใกล้เคียงกับกลุ่มที่เป็น 
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Metabolic Syndrome โดยเฉพาะความดันโลหิต

สูง (130/85 mmHg) ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง (TG 

150 mg/dl) ระดับ HDL-cholesterol ต่ำกว่า

มาตรฐาน(<40 mg/dl ในเพศชายและ <50 mg/

dl ในเพศหญิง) และระดับน้ำตาลขณะอดอาหารสูง 

(FBS 100 mg/dl) ซึ่งผู้ที่มีความผิดปกติเหล่านี้ ถึง

แม้จะไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Metabolic 

Syndrome ก็จำเป็นต้องได้รับการแนะนำปรึกษา 

โดยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การดูแลรักษาที่

เหมาะสมต่อไป (ตารางที่ 1) 

 2. ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิก

เมื่อใช้เกณฑ์ต่างๆ 

  จากการศึกษานี้ได้ใช้เกณฑ์ของ IDF และใช้

ค่า BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 23 Kg/m2 กับ BMI 

มากกว่าหรือเท่ากับ 25 Kg/m2 แทนค่าเส้นรอบเอว 

(WC) ในการบ่งชี้ถึงกลุ่มอาการเมตาบอลิก โดย

แปลผลแยกตามเพศและช่วงอายุพบว่า อัตราความ

ชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกแตกต่างกัน โดยเมื่อ

ใช้ค่า BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 23 Kg/m2 แทนค่า

เส้นรอบเอว (WC) จะพบอัตรากลุ่มตัวอย่างที่เป็น 

Metabolic Syndrome มากที่สุดถึง 1,065 ราย 

(ร้อยละ 65.4) รองลงมาคือเมื่อใช้ BMI มากกว่า

หรือเท่ากับ 25 Kg/m2 แทนค่าเส้นรอบเอว (WC) 

พบ 864 ราย (ร้อยละ 42) และถ้าใช้เกณฑ์ของ IDF 

พบกลุ่มตัวอย่างที่เป็น Metabolic Syndrome 

น้อยที่สุด คือ 631 ราย (ร้อยละ 38.8) และพบว่า

ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกตามเกณฑ์ IDF 

ไม่มีความสัมพันธ์กับเพศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p > 0.05) แต่เมื่อใช้ค่า BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 

23 Kg/m2 และ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 25 Kg/

m2 แทนค่าเส้นรอบเอว (WC) ในการบ่งชี้ถึงกลุ่ม

อาการเมตาบอลิก จะพบว่าความชุกของกลุ่ม

อาการเมตาบอลิก มีความสัมพันธ์กับเพศอย่างมี  

นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) และในทุกๆ เกณฑ์

จะพบความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกในเพศ

ชายมากกว่าเพศหญิงและพบสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบมากที่สุดในกลุ่ม

อายุเกิน 50 ปี ดังแสดงในตารางที่ 2  

 3. อัตราความชุกขององค์ประกอบใน

กลุ่มอาการเมตาบอลิก แยกตามเพศและอายุ 

  อัตราความชุกขององค์ประกอบในกลุ่ม

อาการเมตาบอลิก ในประชาชนที่มารับบริการตรวจ

สุขภาพประจำปี กับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที 5 นครราชสีมา 

พบว่าเพศหญิงมีอัตราความชุกขององค์ประกอบใน

ด้าน BMI ที่เกินมาตรฐาน (BMI ≥ 25 Kg/m2 ใน

ชายและ ≥ 23 Kg/m2 ในหญิง) และระดับ HDL-

Cholesterol ที่ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด มากกว่า

ในเพศชาย (HDL-cholesterol ‹ 40 mg/dl ใน

ชายและ ‹ 50 mg/dl ในหญิง) คิดเป็นร้อยละ 56.3 

และ 29.6 ตามลำดับ ส่วนความดันโลหิตสูง (130/

85 mmHg) ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง (TG 150 mg/

dl) เส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน (WC ตั้งแต่ 90 ซม. 

ขึ้นไปในชาย และตั้งแต่ 80 ซม.ขึ้นไปในหญิง) และ

ระดับน้ำตาลในเลือดในขณะอดอาหาร (FBS 100 

mg/dl) พบว่าในเพศชายมีอัตราความชุกมากกว่า

ในเพศหญิง คือร้อยละ 63.7, 43.5, 41.3 และ 

23.5 ตามลำดับ ดังรูปที่ 1  

 อัตราความชุกขององค์ประกอบในกลุ่ม

อาการเมตาบอลิก ในเพศชายและเพศหญิงมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นอัตรา

ความชุกของเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน และอัตรา

ความชุกของระดับ HDL-Cholesterol ที่ต่ำกว่า

มาตรฐานกำหนด ในเพศชายและเพศหญิงไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 ในด้านอัตราความชุกขององค์ประกอบของ

กลุ่มอาการเมตาบอลิกแยกตามอายุ พบว่าช่วงอายุ 

> 50 ปี มีอัตราความชุกองค์ประกอบของกลุ่ม
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อาการเมตาบอลิก (FBS, TG, BP, HDL-Cholesterol, 

WC, BMI) มากที่สุดและมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่ออายุ

มากขึ้น ในเพศหญิงอายุที่แตกต่างกันจะพบอัตรา

ความชุกขององค์ประกอบในกลุ่มอาการเมตาบอลิก

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นอัตรา

ความชุกของระดับ HDL-Cholesterol ที่ต่ำกว่า

มาตรฐานกำหนด เท่านั้นที่พบว่าไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และในเพศชาย พบว่า

อายุที่แตกต่างกันจะพบอัตราความชุกขององค์

ประกอบในกลุ่มอาการเมตาบอลิกด้านระดับน้ำตาล

ในเลือดในขณะอดอาหารและความดันโลหิตสูง  

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนอัตรา

ความชุกขององค์ประกอบอื่นๆ พบว่าไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 1 ความชุกของกลุ่มอาการ Metabolic syndrome ในกลุ่มข้าราชการที่ได้รับการตรวจสุขภาพ 

 ประจำปี ตามเกณฑ์ของ International Diabetes Federation (IDF) จำนวน 1,628 ราย 

Variable                       Metabolic syndrome          Non Metabolic syndrome 

   จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

1. เพศ     

 ชาย (n=758) 313 (41.3) 445 (58.7) 

 หญิง (n=870) 318 (36.6) 552 (63.4) 

  รวม 631 (38.8) 997 (61.2) 

2.  อายุ (ปี)     

 <30 (n=23) 5 (21.7) 18 (78.3) 

 30-39 (n=178) 50 (28) 128 (72) 

 40-49 (n=686) 242 (35.3) 444 (64.7) 

  50 (n=741) 334 (46.8) 407 (53.2) 

 Mean (S.D.) 49.1 (6.7) 47.0 (7.0) 

 Min, Max (23, 65)  (19, 61) 

3.  ระดับ HDL-cholesterol ในเพศชาย     

 <40 mg/dl  109 (14.4) 75 (9.9) 

  40 mg/dl  188 (24.8) 340 (44.9) 

 Mean (S.D.) 44.4 (11.1) 51.9 (13.9) 

 Median (Q1-Q3) 43.0 (35.0-51.0) 50.0 (42.0-60.0) 

4. ระดับ HDL-cholesterol ในเพศหญิง     

 <50 mg/dl 135 (15.5) 106 (12.2) 

  50 mg/dl 176 (20.2) 402 (46.2) 

 Mean (S.D.) 53.4 (13.3) 62.7 (15.4) 

 Median (Q1-Q3) 52.0 (44.0-61.0) 62.0 (51.3-73.0) 
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Variable                       Metabolic syndrome          Non Metabolic syndrome 

   จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

5.  ระดับไตรกลีเซอไรด์ (TG)     

 <150 mg/dl 352 (21.6) 782 (48) 

  150 mg/dl 273 (16.8) 206 (12.7) 

 Mean (S.D.) 168.5 (114.4) 122.9 (94.1) 

 Median (Q1-Q3) 137.0 (102 -199.5) 95.0 (70.0-138.0) 

6.  ความดันโลหิตสูง (BP)     

 <130/85 mmHg 185 (11.4) 573 (35.2) 

  130/85 mmHg 444 (27.3) 424 (26) 

7.  ระดับน้ำตาลขณะอดอาหาร (FBS)     

 <100 mg/dl 480 (29.5) 884 (54.3) 

  100 mg/dl 142 (8.7) 105 (6.4) 

 Mean (S.D.) 95.7 (29.1) 87.3 (20.2) 

 Median (Q1-Q3) 89.0 (81.0-98.0) 84.0 (78.0-91.0) 

8.  ดัชนีมวลกาย (BMI)     

  <23 Kg/m2 19 (1.2) 562 (34.5) 

  23 Kg/m2 612 (37.6) 433 (26.6) 

9.  ดัชนีมวลกาย (BMI)     

 <25 Kg/m2 117 (7.2) 840 (51.6) 

  25 Kg/m2 514 (31.6) 155 (6.5) 

 Mean (S.D.) 27.9 (3.4) 22.5 (2.4) 

 Median (Q1-Q3) 27.4 (25.5-29.3) 22.5 (20.8-24.2) 

ตารางที่ 1 ความชุกของกลุ่มอาการ Metabolic syndrome ในกลุ่มข้าราชการที่ได้รับการตรวจสุขภาพ 

 ประจำปี ตามเกณฑ์ของ International Diabetes Federation (IDF) จำนวน 1,628 ราย (ต่อ) 
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รูปที่ 1  อัตราความชุกขององค์ประกอบในกลุ่มอาการเมตาบอลิก แยกตามเพศ 

WC เส้นรอบเอว ตั้งแต่ 90 ซม. ขึ้นไปในชาย และตั้งแต่ 80 ซม.ขึ้นไปในหญิง 

HDL-cholesterol ‹ 40 mg/dl  ในชายและ ‹ 50 mg/dl ในหญิง 

BMI ≥ 25 Kg/m2 ในชายและ ≥ 23 Kg/m2 ในหญิง 

ตารางที่ 2 อัตราความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิก เมื่อใช้เกณฑ์ต่างๆ 

ตัวแปร IDF  p-value BMI ≥ 23 p-value BMI ≥ 23 p-value 

 จำนวน  จำนวน  จำนวน 

 (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  

เพศ       

ชาย (n=758) 313 (41.3) 0.107 563 (74.3) 0.030 376 (49.6) 0.023 

หญิง (n=870) 318 (36.6)  502 (57.7)  308 (35.4) 

รวม 631 (38.8)  1056 (65.4)  684 (42) 

อายุ (ปี)        

<30 (n=23) 5 (21.7) 0.001 10 (43.5) 0.001 6 (26.1) 0.001 

30-39 (n=178) 50 (28.2)  87 (48.9)  66 (37.1)  

40-49 (n=686) 242 (35.3)  430 (62.7)  275 (40.1)  

≥50 (n=741) 334 (45.1)  538 (72.6)  337 (45.5) 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 
 ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกของ

ประชาชนที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี กับ

หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 

ศูนย์อนามัยที่ 5 ตามเกณฑ์ของ IDF พบมากถึง  

ร้อยละ 38.8 และเมื่อใช้เกณฑ์การวินิจฉัยกลุ่ม

อาการเมตาบอลิกที่ต่างกัน ส่งผลให้อัตราความชุก

ของกลุ่มอาการเมตาบอลิกต่างกัน ความชุกของ

กลุ่มอาการเมตาบอลิกขึ้นอยู่กับอายุ เชื้อชาติและ

เพศ อายุมากขึ้นจะมีความชุกเพิ่มขึ้น(1) อัตราความ

ชุกที่พบจากการศึกษานี้สูงกว่าที่พบจากการศึกษา

ในประเทศอเมริกา ในปี ค.ศ. 1988-1994 ใน

ประชากรอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 8,814 ราย 

ซึ่งพบประมาณร้อยละ 25 ของประชากรทั้ง

ประเทศ(9) ส่วนข้อมูลในประเทศไทยเป็นการศึกษา

ในกลุ่มประชากรพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตใน

กรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ.2538(10) อายุระหว่าง 35–54 ปี 

จำนวน 3,499 ราย พบความชุกของกลุ่มอาการ

เมตาบอลิก ในเพศชาย ร้อยละ 19.3 และเพศหญิง 

ร้อยละ 11.8 ถ้าใช้เกณฑ์การวินิจฉัยของ NCEP 

ATPIII และ เมื่อใช้เกณฑ์ของ IDF พบร้อยละ 11.7 

และ 10.3 ในเพศชายและเพศหญิงตามลำดับ และ

พบมากกว่าการศึกษาของวิฑูรย์ โล่สุนทรและ

คณะ(11) ในปี พ.ศ.2544 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ในประชากรกลุ่มข้าราชการที่มารับการตรวจ

สุขภาพประจำปี จำนวน 1,339 ราย พบความชุก

เมื่อใช้เกณฑ์ของ NCEP ATP III ร้อยละ 15.2 โดย

เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง 3 เท่า (ร้อยละ 

25.8 และ 8.2) นอกจากนี้ยังพบมากกว่าการศึกษา

ของแหลมทอง แก้วตระกูลพงษ์(12) ที่ศึกษาในกลุ่ม

ประชาชนที่มารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่โรง

พยาบาลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย อายุ

ระหว่าง 20-39 ปี จำนวน 1,004 ราย พบความชุก

ของกลุ่มอาการเมตาบอลิก เมื่อใช้เกณฑ์วินิจฉัยของ 

NCEP ATPIII ร้อยละ 16.93 และเมื่อใช้เกณฑ์ของ 

IDF พบความชุกร้อยละ 15.04 ความแตกต่าง  

ดังกล่าวอาจเนื่องมาจากกลุ่มประชากรในการศึกษา

นี้มีอายุสูงกว่าในการศึกษาอื่นๆ โดยอยู่ระหว่าง   

19-65 ปี และส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี   

(ร้อยละ 45.5) และกลุ่มตัวอย่างบางส่วนเป็น  

กลุ่มเสี่ยง เช่น โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมัน

ในเลือดผิดปกติ และโรคเบาหวาน ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ของ

ประเทศไทย(15) จำนวน 2,252 ราย พบภาวะ 

metabolic syndrome โดยเกณฑ์วินิจฉัยของ 

NCEP ATP III สูงร้อยละ 59 

  ในกลุ่ม Non Metabolic Syndrome มี

หลายองค์ประกอบที่ผิดปกติ โดยพบเป็นจำนวน

เกือบครึ่งของกลุ่มที่เป็น Metabolic Syndrome 

โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง (130/85 mmHg) 

ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง (TG 150 mg/dl) ระดับ 

HDL-cholesterol ต่ำ (<40 mg/dl ในเพศชาย

และ <50 mg/dl ในเพศหญิง) และระดับน้ำตาล

ขณะอดอาหารสูง (FBS 100 mg/dl) ซึ่งผู้ที่มีความ

ผิดปกติเหล่านี้ แม้จะไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 

Metabolic Syndrome ก็จำเป็นต้องได้รับการ

แนะนำปรึกษา โดยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อ

ให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป  

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศและอายุ

กับอัตราความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิก พบว่า

ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกตามเกณฑ์ IDF 

พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง (เพศหญิง ร้อยละ 36.6 

และเพศชาย ร้อยละ 41.3) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ

เพศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซึ่งแตก

ต่างกับการศึกษาของแหลมทอง แก้วตระกูลพงษ์
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และวิฑูรย์ โลห์สุนทรและคณะ(11-12) ที่พบอัตรา

ความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกมีความสัมพันธ์

กับเพศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากใน

การศึกษานี้ อัตราความชุกของเส้นรอบเอวเกิน

มาตรฐาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการ

วินิจฉัยกลุ่มอาการเมตาบอลิก ตามเกณฑ์ของ IDF 

ในเพศชายและเพศหญิง ไม่มีความแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบอัตราความความ

ชุกที่มากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ สอดคล้องกับข้อมูลจากหลายศึกษาใน

ประเทศไทย (1,11-13) 

 องค์การอนามัยโลกได้แนะนำว่าคำจำกัด

ความของโรคอ้วนและภาวะน้ำหนักเกินสำหรับคน

เอเชีย ควรแตกต่างจากคนในซีกโลกตะวันตก   

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่สัมพันธ์กับการเกิด  

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เริ่มตั้งแต่ 23 

Kg/m2 และจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อค่า BMI มาก

กว่า 25 Kg/m2 และคำจำกัดความของน้ำหนักเกิน

และโรคอ้วนในคนเอเชียจะใช้เกณฑ์ BMI มากกว่า

หรือเท่ากับ 23 Kg/m2 กับ BMI มากกว่าหรือ

เท่ากับ 25 Kg/m2ตามลำดับ(16-19) ดังนั้นการศึกษา

นี้ได้ลองนำค่า BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 23 Kg/m2 

กับ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 25 Kg/m2 แทนค่า

เส้นรอบเอว (WC) สำหรับทั้งเพศชายและเพศหญิง 

เพื่อหาความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิก พบว่า

เพศหญิงมีความชุกของระดับ BMI ที่เกินมาตรฐาน

มากกว่าเพศชาย และค่าความชุกนี้จะเพิ่มขึ้นตาม

อายุที่มากขึ้นทั้งในเพศชายและเพศหญิง และพบว่า

อัตราความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกในเพศ

ชายสูงกว่าในเพศหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ และที่ระดับของ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 

23 Kg/m2 กับ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 25 Kg/m2 

พบความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิกสูงกว่า

เกณฑ์ของ IDF 1.7 เท่าและ 1 เท่าตามลำดับ 

สอดคล้องกับการศึกษาของแหลมทอง แก้วตระกูล

พงษ์ วิฑูรย์ โลห์สุนทรและคณะ และฉัตรเลิศ   

พงษ์ไชยกุล และคณะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้  

ค่า BMI แทนเส้นรอบเอวจะพบอัตราความชุกของ

กลุ่มอาการเมตาบอลิกที่สูงกว่า  

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลความชุกของกลุ่มอาการเมตาบอลิก 

ควรนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการ  

ส่งเสริมสุขภาพประชากรในกลุ่มนี้ เพื่อป้องกันและ

ควบคุมโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ โดย

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต ตามหลัก   

3 อ. ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะ

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป 
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ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรม

การดูแลตนเองในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด

ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี*

เสาวนีย์โสบุญ**

ตวงพรพุ่มทองดี***

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพยาบาล ระบบสนับสนุนและ

ให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด โดยใช้กรอบแนวคิด

ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคนิ่วในไตที่เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดนิ่วแบบ

เปิดที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ในช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2554 จำนวน 74 คน 

แบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุม 37 คน และกลุ่มทดลอง 37 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม

คุณสมบัติที่กำหนด กลุ่มทดลองได้รับการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการ

พยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบประเมินข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสัมภาษณ์

พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด ตรวจความตรงของเครื่องมือโดย  

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยสัมประสิทธ์อัลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ 

0.72 วิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความแตกต่างค่าเฉลี่ย

ของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Independent t-test 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิดกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม

การดูแลตนเองโดยรวม (X = 226.43, S.D = 4.52) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (X = 197.24, S.D = 9.48) อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองรายด้าน ซึ่งประกอบด้วย 

ด้านการดูแลตนเองที่จำเป็นโดยทั่วไป การดูแลตนเองที่จำเป็นตามพัฒนาการ และการดูแลตนเองที่จำเป็น

ในภาวะเบี่ยงเบนทางด้านสุขภาพของกลุ่มทดลอง สูงกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ผลการวิจัยสนับสนุนทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็มที่ว่าระบบการพยาบาลมีความสำคัญต่อการ

พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีและ

เหมาะสมต่อไป 

 คำสำคัญ : การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้, พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยภายหลัง

ผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด 

* วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

** นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

*** รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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The Effects of the Supportive-Educative Nursing System 

on Self-care Behaviors in Open Stone Surgery Patients 

at Sappasitthiprasong Hospital, Ubonratchathani Province

Saowanee  Soboon, MNS

Tuangporn  Poomthongdee, M.NC (Nursing)

Abstract 
 This quasi-experimental research aims to study the effects of the supportive-

educative nursing system on self-care behaviors of post operative patients. The researcher 

used Orem,s self-care theory of nursing as a framework for this study. Seventy-four renal 

stone patients were purposively selected from a population of patients who was admitted 

for an open stone surgery in Sappasitthiprasong Hospital, Ubonratchathani during March 

2011 to September 2011. Samples were equally divided into 2 groups; an experimental 

group and a control group. Subjects in the experimental group individually received a 

supportive-educative nursing system while those in the control group received a regular 

nursing care. Data on demography and self-care behaviors were retrieved using a 

questionnaire. The questionnaire was tested for its content validity by experts and its 

reliability was tested with Cronbach,s alpha coefficient; 0.72. Descriptive data were 

analyzed using frequency, mean, and standard deviation. The difference in mean scores 

between two groups was analyzed using an independent t-test.  

 The study showed that patients in the experimental group had a higher mean 

score in self-care behaviors (X = 226.43, S.D. = 4.52) than those in the control group (X = 

197.24, S.D. = 9.48), with a statistical significance. Three aspects, which included Universal 

self-care requisites, developmental self-care requisites, and health deviation self-care 

requisites, of the experimental group also scored higher than those of the control group, 

with a statistical significance. Results of this study support Orem’s theory that a nursing 

system is important in improving self-care capabilities of the person. Consequently, patient 

may have better and proper self-care behaviors. 

 Keyword: Supportive-educative Nursing System, Self-care Behaviors in Open Stone 

Surgery Patients, Orem’s theory 
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บทนำ 
 โรคนิ่วในไตเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ

ในประเทศไทย พบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ อัตราสูงถึง 122.07, 118.00 และ 124.00 

ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2550-2552(1) ถึง

แม้ว่าความรุนแรงของโรคนี้ไม่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

ในทันที แต่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานแก่  

ผู้ป่วย และเป็นสาเหตุสำคัญอันดับ 4 ของภาวะไต

วายเรื้อรังที่พบในประเทศไทย(2) รวมทั้งก่อให้เกิด

มะเร็งในไตได้อีกด้วย(3) ทำให้ประเทศชาติต้อง  

สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค ผู้ป่วยสูญเสียเงิน

ในการรักษาพยาบาลและขาดงาน ส่งผลต่อการขาด

รายได้ของครอบครัว ก่อให้เกิดความวิตกกังวลทั้ง

จากอาการที่เป็นอยู่และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งอาจ

ทำให้เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของไตวายเรื้อรัง

ได้(4) การรักษาโดยการผ่าตัดนิ่วแบบเปิด (Open 

stone surgery) ซึ่งภายหลังผ่าตัด ผู้ป่วยต้องได้รับ

การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันภาวะ

แทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้หลังการ

จำหน่ายกลับบ้านแล้ว ผู้ป่วยต้องฟื้นฟูสภาพ  

ต่อเนื่องที่บ้าน และอาจประสบปัญหา ได้แก่ แผล

ติดเชื้อ การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 

เป็นต้น(5,6,7) อีกทั้งผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดมีโอกาสเกิด

นิ่วซ้ำได้อีก เนื่องจากขาดการสร้างเสริมสุขภาพที่

เหมาะสม(8) ขาดความรู้เกี่ยวกับโรคและขาดความ

ตระหนักในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดนิ่ว

ซ้ำ ดังนั้นผู้ป่วยที่กลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิม ไม่

เปลี่ยนแปลงชนิดอาหารที่รับประทานและปริมาณ

การดื่มน้ำ ขาดการติดตามการรักษาที่ต่อเนื่อง และ

คิดว่าโรคนิ่วที่เป็นอยู่นั้นหายไม่กลับเป็นอีก อาจ

เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์หลังการรักษาทั้ง

สิ้น(9) จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคนิ่วในไตที่ไม่

กลับเป็นซ้ำภายหลังการผ่าตัด มีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองดีกว่าผู้ป่วยโรคนิ่วในไตที่กลับเป็นซ้ำภายหลัง

การผ่าตัด ทั้งในด้านพฤติกรรมการดื่มน้ำ 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีสารก่อให้เกิด

นิ่ว พฤติกรรมการรับประทานยา และพฤติกรรม

การออกกำลังกาย(10) ซึ่งล้วนเป็นพฤติกรรมที่

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

ได้ โดยการอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วย การให้

ความรู้ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีความรู้

และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม มีการ

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างเคร่งครัด มีการติดตามการ

รักษาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็น

สาเหตุของการเกิดนิ่ว และป้องกันการเกิดภาวะ

แทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้

ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยภาย

หลังการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด ตามกรอบแนวคิด

การดูแลตนเองของโอเร็ม(11) ซึ่งเป็นการปฏิบัติใน

กิจกรรมที่บุคคลริเริ่มและกระทำอย่างจงใจ เพื่อ  

มุ่งเน้นให้บุคคลใช้ศักยภาพสูงสุดของตนเองในการ

ดูแลตนเองและตอบสนองความต้องการของ

ร่างกายเพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิต สุขภาพ และความ

ผาสุกของตน ซึ่งระบบการพยาบาลแบบสนับสนุน

และให้ความรู้ เป็นระบบที่ช่วยให้บุคคลกำหนด

ความต้องการ และช่วยให้บุคคลได้รับการพัฒนา

ความสามารถในการดูแลตนเองให้เพียงพอที่จะ

ตอบสนองความต้องการในการดูแลตนเองทั้งหมด

ของบุคคล ด้วยวิธีช่วยเหลือตามบทบาทของ

พยาบาลซึ่งประกอบด้วย การชี้แนะ การสอน การ

สนับสนุน และการสร้างสิ่งแวดล้อม(12) ทำให้ผู้ป่วย

เห็นแนวทางปฏิบัติและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังใน

การกำหนดปัญหาความต้องการในการดูแลตนเอง

ตลอดจนการประเมินผล ซึ่งความรู้เหล่านี้จะช่วยให้

ผู้ป่วยวางเป้าหมายที่เป็นจริงและสามารถนำความรู้

ที่ ได้รับมาปฏิบัติได้ เป็นการส่งเสริมพลังความ
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สามารถ 10 ประการ ช่วยให้ผู้ป่วยโรคนิ่วในไต

สามารถคาดการณ์และพิจารณาตัดสินใจ สามารถ

ริเริ่มปฏิบัติกิจกรรมเพื่อดูแลตนเองได้อย่างเหมาะ

สม และสามารถปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูก

ต้องได้  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลของการพยาบาลระบบสนับสนุน

และให้ความรู้ ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย

ภายหลังการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด 

วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 

(Quasi–experimental research) แบบสองกลุ่ม 

ที่ไม่เท่าเทียมกันและวัดหลังทดลอง (The posttest 

only design with nonequivalent groups) 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคนิ่วในไตภายหลังได้รับ

การรักษาด้วยการผ่าตัด  Pyelolithotomy, 

Nephrolithotomy, Nephrectomy ณ โรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มีอายุ

ระหว่าง 30–60 ปี ทั้งเพศชายและหญิง เป็นโรคนิ่ว

ในไตครั้งแรก จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  

ปีที่ 4 เป็นผู้ที่มีการรับรู้ที่ดี ไม่มีอาการทาง  

จิตประสาท ไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน 

การมองเห็น การพูดหรือการเขียน ยินดีให้ความ

ร่วมมือในการวิจัย มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การพยาบาลระบบสนับสนุนและ

ให้ความรู้ 

- การสอน เรื่อง 

 1) โรคนิ่วในไต 

 2) การดูแลตนเองภายหลัง 

  ผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด 

- การชี้แนะและสนับสนุน 

- การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา 

 ความสามารถในการดูแลตนเอง 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ  

ผู้ป่วยหลังผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด 

- การดูแลตนเองที่จำเป็นโดย 

 ทั่วไป 

- การดูแลตนเองที่จำเป็นตาม 

 ระยะพัฒนาการ 

- การดูแลตนเองที่จำเป็นในภาวะ 

 เบี่ยงเบนทางด้านสุขภาพ 

ความสามารถ 

ในการดูแลตนเอง 

ติดต่อได้สะดวก และไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 

ได้แก่ ภาวะช็อค ถุงลมปอดแฟบ ภาวะไตวาย 

เป็นต้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการคำนวณ

กลุ่มตัวอย่างสำหรับงานวิจัยเชิ งทดลองแบบ  

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ เป็นอิสระต่อกัน(13) ได้  

กลุ่มตัวอย่างละ 37 คน คือกลุ่มทดลอง 37 คน 

และกลุ่มควบคุม 37 คน  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบประเมินข้อมูลส่วน

บุคคลของผู้ป่วย และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการ

ดูแลตนเองในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนิ่วในไตแบบ
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เปิด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม

เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลังการ

ผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิดตามแนวคิดทฤษฎีการดูแล

ตนเองของโอเร็ม ซึ่งแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อ

คำถาม ที่สอดคล้องกับความต้องการการดูแล

ตนเองทั้งหมดของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนิ่วในไต

แบบเปิดที่ครอบคลุมการดูแลตนเองทั้ง 3 ด้าน 

ได้แก่ การดูแลที่จำเป็นโดยทั่วไป การดูแลตนเองที่

จำเป็นตามระยะพัฒนาการ การดูแลตนเองที่

จำเป็นในภาวะเบี่ยงเบนทางด้านสุขภาพ ตรวจสอบ

ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน และหาความความ

เที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยผู้วิจัยได้นำ

เครื่องมือไปทดลองใช้กับผู้ที่มีคุณลักษณะเดียวกับ

กลุ่มตัวอย่างที่จะทำการศึกษาจำนวน 10 ราย และ

คำนวณสั มประสิ ทธิ์ แ อลฟาของครอนบาค 

(Cronbach's alpha Coefficient) ได้ 0.72  

 เครื่องมือที่ ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 

โปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความ

รู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการดูแล

ตนเองของโอเร็มที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย แผนการพยาบาลระบบ

สนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางของ  

ขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาล และมีแผนการสอน

ผู้ป่วยเรื่องโรคนิ่วในไตและการดูแลตนเองภายหลัง

ผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิดเป็นแนวทางในการสอน โดย

ใช้คู่มือผู้ป่วยนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะและวีดิ

ทัศน์เรื่องโรคนิ่วในไตและการดูแลตนเองของผู้ป่วย

ภายหลังผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิดเป็นสื่อการสอน 

ตรวจสอบความถูกต้องครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 

ความเหมาะสมของสำนวนภาษาและความชัดเจน

ในเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน และนำ

ไปทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาและความชัดเจน

ของสำนวนภาษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยภายหลัง

ผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 ราย ก่อนนำไปใช้จริง  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน

มีนาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ภายหลังผ่าน

การพิจารณาด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการวิจัย

ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ

กรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์ อุบลราชธานี ผู้วิจัยสำรวจรายชื่อผู้ป่วยที่

เข้ามารับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด คัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด แล้วสุ่มตัวอย่าง

ผู้ป่วยรายแรกที่เข้ารับการรักษาในสัปดาห์แรกเข้า

กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง ด้วยวิธีจับฉลาก จาก

นั้นศึกษากลุ่มควบคุมก่อนจนครบ 37 ราย จึงศึกษา

กลุ่มทดลองต่อ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง

สองกลุ่มในช่วง 1 วันก่อนผ่าตัด จากนั้นผู้ป่วยกลุ่ม

ทดลองจะได้รับการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้

ความรู้ 3 ครั้ง ในวันที่ 2, 3 หลังผ่าตัดและวันที่

จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยใช้วิธีการช่วย

เหลือตามระบบการพยาบาลระบบสนับสนุน และ

ให้ความรู้ มอบหนังสือคู่มือการดูแลตนเอง และ

โทรศัพท์ติดตาม 2 ครั้งภายหลังจำหน่ายออกจาก

โรงพยาบาล ส่วนกลุ่มควบคุมจะได้รับการพยาบาล

ตามปกติ และมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มภายหลังการผ่าตัดโดย

ใช้แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองหลังการ

ผ่าตัด 4 สัปดาห์  

 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วย

สถิติไคสแควร์ (X2-test), Fisher’s exact 

probability และ t-test เปรียบเทียบความ  

แตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนการดูแลตนเอง

ภายหลังการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิดระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการทดสอบที (t-test) 

แบบ 2 กลุ่มเป็นอิสระต่อกัน  
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ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มี

ลักษณะข้อมูลทั่วไปคล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่เป็น

เพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 62.20 และ 

64.90 ตามลำดับ) มีอายุเฉลี่ย 48.62 ปี และ 

47.76 ปี มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 97.30 และ 

97.30 ตามลำดับ) จบชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 

91.90 และ 86.50 ตามลำดับ) ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพทำนา (ร้อยละ 81.60 และ 73.0 ตามลำดับ) 

มีค่าเฉลี่ยรายได้ของครอบครัวต่อเดือนเท่ากับ 

3567.57 บาท และ 3837.84 บาท ตามลำดับ เมื่อ

เปรียบเทียบ อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส 

อาชีพ และรายได้ครอบครัวต่อเดือนของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่าไม่มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงว่าข้อมูลพื้นฐาน

ทั้งสองกลุ่มคล้ายคลึงกัน 

 2. ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุน

และให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ  

ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด 

 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน

พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมหลังการได้รับการ

พยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ของกลุ่ม

ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติและเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า กลุ่ม

ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ด้านการดูแลตนเองโดยทั่วไป พฤติกรรมการดูแล

ตนเองที่จำเป็นตามระยะพัฒนาการ และพฤติกรรม

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม และค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม 

 การดูแลตนเองรายด้านระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม หลังได้รับการพยาบาลระบบ 

 สนับสนุนและให้ความรู้ 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง              กลุ่มทดลอง              กลุ่มควบคุม t p-value 

 X SD X SD   

การดูแลตนเองทั้งหมด 226.43 4.52 197.24 9.48 -16.91* 0.000 

การดูแลตนเองที่จำเป็นโดยทั่วไป 172.11 14.99 145.84 7.32 -9.58* 0.000 

การดูแลตนเองที่จำเป็นตามระยะพัฒนาการ 13.84 1.07 12.46 1.22 -5.18* 0.000 

การดูแลตนเองที่จำเป็นในภาวะเบี่ยงเบน 45.43 1.72 38.95 2.83 -11.91* 0.000 

ทางด้านสุขภาพ 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การดูแลตนเองที่จำเป็นในภาวะเบี่ยงเบนทางด้าน

สุขภาพ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติเช่นเดียวกัน ดังตารางที่ 1 นั่นคือ ผู้ป่วยโรคนิ่ว

ในไตที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดนิ่วไตแบบเปิด

ที่ได้รับการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้มี

พฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการ

พยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้  
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อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิดใน

กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม เมื่อพิจารณาค่า

เฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองในแต่ละด้าน 

พบว่าคะแนนในกลุ่มทดลองก็สูงกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เห็นได้ว่าโปรแกรมนี้ช่วย

พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยให้

สามารถดูแลตนเองได้ทั้ง 3 ด้าน คือ  

 1. การดูแลตนเองที่จำเป็นโดยทั่วไป 

แสดงว่าผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับ

ประทานอาหารและน้ำดื่ม การขับถ่าย การทำ

กิจกรรมและการออกกำลังกาย การพักผ่อน การ

ป้องกันและควบคุมความรุนแรงของโรค ตลอดจน

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการพยาบาล

ระบบสนับสนุนและให้ความรู้ สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ วนิดา พิมทา(14) ที่ศึกษาผลของการ

พยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 

เมื่อจำแนกภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยทั้งสอง

กลุ่มขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลพบว่า ผู้ป่วย  

ทั้งสองกลุ่มมีภาวะท้องอืดมากที่สุด (ร้อยละ 70.27 

และ 81.08 ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตาม

ลำดับ) โดยพบในวันที่ 2-3 หลังผ่าตัด อาจมีสาเหตุ

จากการปวดแผลผ่าตัดทำให้ผู้ป่วยไม่กล้าเคลื่อนไหว 

จึงมีการคั่งค้างของก๊าซหรือสารคัดหลั่งในลำไส้(5) 

อันดับรองมาคือ ไข้ (ร้อยละ 14.71 และ 16.22) 

และการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ (ร้อยละ 

10.81 และ 13.51) โดยผู้ป่วยบางรายเกิดภาวะ

แทรกซ้อนมากกว่า 1 อย่าง ซึ่งภาวะแทรกซ้อนหลัง

การผ่าตัดส่วนใหญ่อาจเกิดต่อเนื่องจากพยาธิสภาพ

ของโรคก่อนผ่าตัด และจากการรักษา เช่น ไข้จาก

เนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ ร่างกายตอบสนองต่อการ

อักเสบหลังผ่าตัด(5) 

 2. การดูแลตนเองที่จำเป็นตามระยะ

พัฒนาการ แสดงว่าผู้ป่วยเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ

ตนเอง ยอมรับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป รู้จัก

แสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น สามารถ

ควบคุมจิต ใจและอารมณ์ ได้อย่ า ง เหมาะสม 

สอดคล้องกับการศึกษาของอรทัย สนใจยุทธ(15) ที่

ศึกษาผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้

ความรู้ต่อระดับความวิตกกังวลและพฤติกรรม การ

ดูแลตนเองในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับเคมีบำบัด  

 3. การดูแลตนเองที่จำเป็นในภาวะเบี่ยง

เบนทางด้านสุขภาพ แสดงว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรม

การแสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลที่เชื่อถือได้ มี

การรับรู้ สนใจ และดูแลผลของพยาธิสภาพจากโรค

และการรักษา จัดการกับความปวดและมีการปรับ

พฤติกรรมการดำเนินชีวิต ทั้งในเรื่องการรับประทาน

อาหาร การดื่มน้ำ การรับประทานยา การออก

กำลังกาย การคลายเครียด(16) และการติดตามการ

รักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการเป็นนิ่ว

ซ้ำได้ดีกว่ากลุ่มที่ ได้รับการพยาบาลตามปกติ 

สอดคล้องกับการศึกษาของอภิรดี ชูพันธุ์(17) ที่ศึกษา

ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้

ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้

รับรังสีรักษา เช่นเดียวกับการศึกษาของจันทนา 

ทองชื่น(18) ที่ศึกษาผลของระบบการพยาบาลแบบ

สนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแล

ตนเองในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม  

 จากรูปแบบการพยาบาลที่ใช้กับกลุ่มผู้ป่วย

ภายหลังผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิดในการศึกษาครั้งนี้ 

จะเห็นว่าเหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย ซึ่งช่วยเหลือ

ตนเองและสามารถตัดสินใจเลือกกระทำหรือไม่

กระทำโดยผ่านกระบวนการคิดรู้ของผู้ป่วยได้ ทั้งนี้

โปรแกรมการพยาบาลที่สร้างขึ้นจะช่วยพัฒนาความ

สามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วย โดยการสอนจะ

ยึดหลักตามความพร้อมและความสนใจของผู้ป่วย 
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รวมทั้งเนื้อหาที่สอนจะเป็นการเสริมจากความรู้และ

ประสบการณ์เดิมของผู้ป่วย อันเป็นหลักสำคัญใน

การสอน(12,19) วิธีการสอนประกอบด้วยการสนทนา 

ซักถาม อธิบาย ให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความจำเป็น 

ประโยชน์และความสำคัญของการดูแลตนเอง จัดให้

ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติ ปรับ

กิจกรรมดูแลตนเองให้สอดคล้องกับแบบแผนการ

ดำเนินชีวิต ให้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกปฏิบัติเอง กล่าว

ชมเชยเพื่อให้กำลังใจเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง ประเมิน

ความเข้าใจและการยอมรับของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ 

ใช้วีดีทัศน์เป็นสื่อประกอบการสอน นอกจากนี้ผู้วิจัย

ได้มอบคู่มือการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคนิ่วในไตให้

แก่ผู้ป่วย จัดให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดกับญาติและให้

ญาติมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดูแล

ตนเองของผู้ป่วย ซึ่งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่  

ส่งเสริมให้บุคคลได้พัฒนาความสามารถ และภาย

หลังผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ผู้วิจัยได้โทรศัพท์

ติดตามเยี่ยม 2 ครั้ง เป็นการติดตามพฤติกรรมใน

การดูแลตนเองและปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจำหน่าย 

รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการดูแล

ตนเอง ทำให้ผู้ป่วยเห็นแนวทางปฏิบัติ สามารถดูแล

ตนเองได้อย่างเหมาะสม และปรับพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองที่ถูกต้องและต่อเนื่องได้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ 

มีประสิทธิผลในการช่วยให้ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัด

นิ่วในไตแบบเปิดมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูก

ต้อง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และเกิด

นิ่วซ้ำภายหลังรับการรักษา โดยภายหลังให้การ

พยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ ผู้ป่วยใน

กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง  

สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านการพยาบาล 

 1.1 จากผลการวิจัยพบว่าการพยาบาลระบบ

สนับสนุนและให้ความรู้ สามารถส่งเสริมการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิดได้ 

จึงควรนำรูปแบบการพยาบาลระบบสนับสนุนและ

ให้ความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกัน

การเกิดภาวะแทรกซ้อน และเกิดนิ่วซ้ำภายหลังการ

รับการรักษาโดยการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิดต่อไป 

 1.2 จากการโทรศัพท์ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยภาย

หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลพบว่ามีผู้ป่วย

หลายรายที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติการดูแลตนเอง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรจัดบริการให้คำปรึกษา

ทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารสองทางวิธีอื่นๆ แก่  

ผู้ป่วยหลังจำหน่ายกลับบ้าน 

 2. ด้านการวิจัย 

 2.1 ควรศึกษาติดตามผลของการพยาบาล

ระบบสนับสนุนและให้ความรู้ในผู้ป่วยภายหลัง

ผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิด เพื่อติดตามการคงอยู่ของ

พฤติกรรมการดูแลตนเองในระยะยาว 

 2.2 ควรนำการพยาบาลระบบสนับสนุนและ

ให้ความรู้ไปศึกษาในผู้ป่วยโรคนิ่วในไตที่ได้รับการ

รักษาด้วยการสลายนิ่วหรือรักษาด้วยการเจาะไต

และกรอนิ่ว เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเป็นนิ่วซ้ำ  
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สถานการณ์ 

มะเร็งปากมดลูก 
                                                                                                            

ธิฏิญาศ์ภัคสุขศิรินาคสกุล

ดวงใจหมั่นสาร

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย 

 มะเร็งปากมดลูก หมายถึง การเกิดเนื้อเยื่อที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติไม่อยู่ในการควบคุมของ

ร่างกายบริเวณ ปากมดลูก ส่วนใหญ่พบเป็นก้อนยื่นออกมาจากปากมดลูก คล้ายดอกกะหล่ำ บางครั้งอาจ

พบเป็นแผลลึกหรือแทรกซึมไปในเนื้อปากมดลูก สัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส Human Pappilloma Virus 

(HPV) โดยช่องทางในการติดเชื้อ คือ การมีเพศสัมพันธ์ ส่วนใหญ่ผู้ชายเป็นพาหะนำโรค เมื่อติดเชื้อแล้ว   

ร้อยละ 80-90 จะไม่มีอาการ สามารถติดเชื้อชั่วคราวและหายเองได้ภายใน 2 ปี ด้วยภูมิต้านทานของ

ร่างกาย มีเพียงส่วนน้อยประมาณร้อยละ 10 ที่โรคจะดำเนินต่อไป จนทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ปาก

มดลูก และกลายเป็นมะเร็งในเวลาต่อมา ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10-15 ปี เชื้อ HPV ชนิดที่เป็นสายพันธุ์

อันตรายและทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง ได้แก่ HPV 16 และ 18 เป็น

สาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูกถึง 70% สายพันธุ์อื่นได้แก่ HPV 6 และ 11 ที่เป็นสาเหตุหลัก 90% 

ของโรคหูดอวัยวะเพศ (โรคหูดหงอนไก่)(4) 

 

สถานการณ์มะเร็งปากมดลูก 
 จากรายงานสถานการณ์การป่วยรายใหม่จากมะเร็งปากมดลูกในประเทศ

ไทย(2) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552 ในภาพรวมประเทศ พบว่าในแต่ละปี

ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่, จำนวนผู้เสียชีวิตต่อปีเพิ่มมากขึ้น จังหวัดที่

พบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี เชียงใหม่ ตามลำดับ 

พื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง มีอัตราการป่วยรายใหม่ ประมาณ 4,000 

ราย ต่อปี มากกว่าพื้นที่ภาคใต้ซึ่งพบประมาณ 1,400 ราย รวมทั้งประเทศเฉลี่ย

ต่อปีประมาณ 10,000 ราย หรือวันละ 27 คน โดยจะเห็นได้ว่าอัตราการป่วยจาก

โรคมะเร็งปากมดลูกมีแนวโน้มลดลงจากเดิมเพียงเล็กน้อย 
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แหล่งที่มา สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสุขภาพ 

 

 จากรายงานอัตราการตายของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในระดับประเทศ(2) เห็นได้ว่าหญิงไทยมีแนวโน้ม

การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกสูงขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2552 เฉลี่ยปีละประมาณ 

5,000 คน 

แหล่งที่มา สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสุขภาพ 

 

 จากรายงานสถานการณ์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ความครอบคลุมการคัดกรองในกลุ่มอายุ 30-60 ปี พ.ศ. 2547-2554 อยู่ที่ ร้อยละ 48.5-60.2(3) ทาง

กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มีนโยบายและจัดการรณรงค์ในการตรวจคัดกรองอย่าง

สม่ำเสมอ 



58

แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

 จากรายงานสถานการณ์การป่วยจากมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 14 ตั้งแต่  

ปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552 ในภาพรวม 4 จังหวัด พบว่าอัตราการป่วยในพื้นที่จังหวัดในเขต เฉลี่ยประมาณ 

200 รายต่อปี เว้นจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนเฉลี่ยสูงประมาณ 800 รายต่อปี แต่ในปี พ.ศ.2552 พื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มลดลงใกล้เคียงกับจังหวัดอื่น 

แหล่งที่มา สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสุขภาพ 
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วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
 ปัจจุบันมีการคิดค้นวัคซีน HPV เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อ HPV โดย

กลุ่มที่จะได้ประโยชน์สูงสุดคือ อายุ < 26 ปี (อายุน้อยจะกระตุ้นภูมิได้ดีกว่า) และไม่เคยติดเชื้อ 

HPV มาก่อน (ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน) โดยจะสามารถป้องกัน CIN 2+ได้ > 98% สำหรับคนที่

เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนอาจน้อยกว่าสตรีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ 

อาจได้รับประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อ HPV สายพันธ์ที่มีในวัคซีน แต่ยังไม่ติดเชื้อ (ประมาณ 

30-50%) การตรวจ HPV DNA test ไม่จำเป็นต้องทำก่อนการฉีดวัคซีน เนื่องจาก HPV พบได้เป็น

ปกติในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว โดยเฉพาะอายุ < 30 ปี และในคนที่อายุมากกว่า 26 ปีก็สามารถฉีด

วัคซีนได้ จากการศึกษาพบว่าจนอายุ 55 ปี วัคซีนก็ยังสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ โดยระดับ

ภูมิคุ้มกันจะมากกว่าการติดเชื้อตามธรรมชาติ 5-11 เท่า แต่แม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนก็ต้องทำการ

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ตามปกติ เนื่องจากวัคซีนเป็นวัคซีนจากสายพันธุ์ 16, 

18 ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกประมาณ 70% ยังมีอีก 30% ที่วัคซีนป้องกันไม่ได้ผลการ

ศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 (PATRICIA study) ในสตรีอายุ 15-25 ปี ทั่วโลก จำนวน 18,644 ราย 

พบว่าหลังการติดตามเฉลี่ย 34.9 เดือน วัคซีนสามารถป้องกัน CIN 2, CIN 2+, CIS และ 

adenocarcinoma in situ จากเชื้อ HPV 16, 18 ได้ 98.1% และยังพบว่าสามารถป้องกันข้ามสาย

พันธุ์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของวัคซีนคือ สายพันธุ์ 31, 33 และ 45 ได้อีกด้วย ทำให้ช่วยเสริมการ

ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้อีกประมาณ 11-16%(6) ส่วนอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนที่พบบ่อย 

ได้แก่ ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีดยา อ่อนล้า ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งอาการเหล่านี้หายได้เอง 
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ใคร ทำอะไร ที่ใหน ในเขต นคร ซัย บุรินทร์ เพื่อแก้ปัญหามะเร็งปากมดลูก 
 กรมอนามัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันมะเร็งปากมดลูก และได้มีการรณรงค์ป้องกันอย่าง

ต่อเนื่อง มีการนำวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบใช้น้ำส้มสายชู (VIA: Visual Inspection with Acetic 

acid) และรักษาด้วยวิธีจี้เย็นมาใช้ โดยความร่วมมือจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย คณะ

แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การ JHPIEGO 

โดย VIA เป็นการตรวจคัดกรองที่สามารถทราบผลได้ทันที สามารถลดข้อจำกัดของกระบวนการตรวจคัด

กรองมะเร็งปากมดลูก แก้ปัญหาเรื่องความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองปากมดลูกของสตรีไทย ปัจจุบัน

มีการขยายการดำเนินงานไป 29 จังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคือ สตรีวัย

แรงงานอายุระหว่าง 30-45 ปี กรมอนามัยแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน

ประเทศไทยคือ การคัดกรองด้วยวิธี VIA ทุก 5 ปี ร่วมกับการคัดกรองด้วยวิธี Pap smear ซึ่งมีความคุ้มค่า

ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขมากกว่าการคัดกรองด้วยวิธี Pap smear เพียงอย่างเดียว  

 ในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 14 (เขตนครชัยบุรินทร์) ได้มีการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ

ป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกระดับเขต เพื่อพัฒนางานระบบเครือข่าย จัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้

สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 

 • วิจัย : การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยวิธี VIA ปัจจัยเสี่ยงของ

มะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็ง การรักษามะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็ง ด้วยวิธี  

จี้เย็นในสตรีในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2550 

 • วิจัย : ความรู้ ทัศนคติ และแรงสนับสนุนทางสังคม ต่อการมาใช้บริการตรวจมะเร็ง

ปากมดลูก ของสตรีกลุ่มเป้าหมาย ในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2550 

 • โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยวิธี VIA และการ

รักษาด้วยการจี้เย็นใน เขต ต.โคกกรวด และ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยประชุมให้

ความรู้กลุ่มแกนนำตามหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนในเขตตำบลเห็นความสำคัญของการมารับการ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก และมารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ซึ่งมีผู้มารับบริการตรวจตาม

โครงการทั้งหมด 1,586 ราย ปี พ.ศ. 2551 

 • วิจัย : การพัฒนารูปแบบการค้นหาและตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเป้าหมาย

แบบเชิงรุกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2551 

 • วิจัย : การพัฒนารูปแบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีจิตอาสาและ

ภาวะผู้นำ ปี พ.ศ.2551 

 • วิจัย : การพัฒนารูปแบบการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเป้าหมายแบบ

เชิงรุกในพื้นที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลพลับพลาชัย ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย 

จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2551 
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 • วิจัย : ผลของการใช้รูปแบบส่งเสริมการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน

สตรีโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2551 

 • วิจัย : การพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสถานีอนามัยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่

ผู้หญิงสถานีอนามัย ศรีทายาท ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปีงบประมาณ 2550-2551 

 • โครงการตรวจเซลล์มะเร็งปากมดลูกระยะแรกตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร 

จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ.2551 

 • โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย

ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต อำเภอเมือง นครราชสีมา 25 ตำบล ประชุม

รณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก วิธี VIA ประชาสัมพันธ์ให้มาใช้บริการของ

ศูนย์อนามัยที่ 5 ในรูปของสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายหน้าห้างสรรพสินค้า

ชื่อดัง การจัดประชุม อบรม ทำให้ประชาชนเห็นความ สำคัญของการมารับการตรวจมะเร็งปาก

มดลูก ซึ่งครั้งนี้มีผู้มารับบริการตรวจตามโครงการทั้งหมด 2,569 ราย ปี พ.ศ. 2552 

 • โครงการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม โรงแรมเพชรเกษม 

อ.เมืองสุรินทร์ ปี พ.ศ.2552 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน 

และเจ้าหน้าที่อนามัย จากจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม   

250 คน 

 • วิจัย : ผลของโปรแกรมการให้ความรู้แบบกลุ่ม ตามแนวทางการสอนของศูนย์

อนามัยที่ 5 นครราชสีมาที่มีต่อความรู้และเจตคติในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก 

ปี พ.ศ. 2553 

 • การพัฒนาการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลชัยภูมิ 

ปี พ.ศ. 2553 

 • วิจัย : การศึกษาปัญหาการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของตำบลอู่โลก 

อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2554 

 • วิจัย : การศึกษาสภาพปัญหาแนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ของตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2554  

 • วิจัย : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการไม่มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกสตรีอายุ 

30-60 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะตรวจ ปี พ.ศ. 2554 

 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม โดยมี

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลศูนย์/ชุมชน และเจ้าหน้าที่สถานี

อนามัย จากจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสุรินทร์ ณ ห้องประชุมรัตนบุรี โรงแรมทอง

ธารินทร์ เข้าร่วมโครงการฯจังหวัดสุรินทร์ 11 สิงหาคม 2554 

 • โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี ตลอดเดือนสิงหาคม 2554 โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2554 
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ข้อเสนอนโยบาย และแนวทางป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูก(3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ร้อยละ 80 สตรี 30-60 ปี ได้ตรวจ  

คัดกรองและตรวจซ้ำทุก 5 ปี 

  • สตรี 30-45 ปี ตรวจด้วย VIA, สตรี 

30-60 ปี ตรวจด้วย Pap smear 

  • วัคซีนเด็กหญิง 12 ปี ทุกคน   

(ถ้าวัคซีนราคาถูกลง) 

 2. การบริหารจัดการโครงการ นโยบายรัฐ 

  • คณะกรรมการกำกับทิศทาง 

    ทะเบียนสตรี 

   	วางแผน และพัฒนากำลังคน 

    ระบบควบคุมคุณภาพ 

    ระบบสารสนเทศ 

    กำกับประเมินผล 

  • คณะกรรมการภูมิภาค 

    คุณภาพบริการ / บริการเชิงรุก 

    ระบบส่งต่อ การคัดกรอง การรักษา 

    แรงจูงใจ นักเซลล์วิทยา  

    พยาบาลวิชาชีพที่ทำ VIA 

    ควบคุมคุณภาพ 

 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ชัดเจน 

   30-45 ปี ตรวจ VIA, 30-60 ปี 

ตรวจ Pap smear 

   พื้นที่ VIA 29 จังหวัด 

   สตรี 30-60 ปี 13 ล้านคน คัดกรอง

ปีละ 2.6 ล้านคน Pap smear 2.4 ล้านคน VIA 

0.2 ล้านคน 

 4.  สร้างกระแสสังคม 

   รณรงค์สร้างความตระหนักรู้สตรี 

30-60 ปี 

   จัดให้มี/บูรณาการ ตรวจคัดกรองใน

ระบบบริการสุขภาพ 

   บริการเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง 

   ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน

ท้องถิ่น / เอกชน / ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูก(3) 

เอกสารอ้างอิง 
1. จตุพล ศรีสมบูรณ์. รู้เท่าทันสู่นโยบาย: ไทยโพสต์. สืบค้น 21 กันยายน 2554. แหล่งที่มา www.teenpath.net 

2. ข้อมูลสำหรับภาคี. สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสุขภาพ. สืบค้น 21 ก.ย.2554. แหล่งที่มาwww.hiso.or.th 

 /hiso5/questionaire/questionaire_detail.php?datadetail=1&questionaire_id=667&level_id= 

 1266&a=1&showdetail=1&status2 

3. สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. การป้องกันและควบคุม มะเร็งปากมดลูก. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์. สืบค้น  

 21 กันยายน 2554. แหล่งที่มาhttp://rh.anamai.moph.go.th  

4. วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก. ข้อมูลโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน. สืบค้น 24 กันยายน 2554.  

 แหล่งที่มาhttp://www.bknowledge.org/index.php/object/page/access/health/files/45.html 

5. ธิฏิญาศ์ภัค สุขศิรินาคสกุล. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้แบบกลุ่ม ตามแนวทางการสอนของศูนย์อนามัยที่ 5   

 นครราชสีมาที่มีต่อความรู้และเจตคติในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก. นครราชสีมา :  

 ศูนย์อนามัยที่ 5; 2553. 2, เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง; 5-8 

6. บงกช ชาครบัณฑิต. HPV vaccination :การประชุมวิชาการ OB & GYN update & practical 2011  

 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554. 
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ประสบการณ์ 

น ม แ ม่ 

 ดิฉันตั้งใจตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ว่าอยากให้นม

ลูกเอง พยายามศึกษาหาข้อมูลจากที่ต่างๆ และ  

ไถ่ถามผู้มีประสบการณ์ แต่ลึกๆ ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ

มากนักว่าจะทำได้หรือไม่ 

 

 ก่อนครบกำหนดคลอดตอน 35 สัปดาห์   

ก็ต้องผ่าตัดคลอด ทั้งที่ใจอยากจะคลอดลูกเอง 

เนื่องจากมีเลือดออกจากภาวะรกเกาะต่ำปิดมาก

มดลูกทั้งหมดและเลือดไปเลี้ยงลูกไม่ดี ทำให้ลูก

เจริญเติบโตช้า น้ำหนักน้อยตกเกณฑ์ คุณหมอ

แนะนำผ่าคลอดเพื่อมาเลี้ยงโตข้างนอกจะดีกว่า 

 

 ดิฉันกังวลมาก เป็นห่วงลูก แต่โชคดีมาก ถึง

ลูกจะตัวเล็ก หนักเพียง 1600 กรัม แต่ลูกออกมา

ร้องไห้เอง หายใจได้ดี ดิฉันไม่ได้เห็นหน้าลูก เพราะ

คุณหมอเด็กนำลูกเข้าตู้อบแล้วดูแลต่อที่หอผู้ป่วย

ทันที 

 

 เช้าวันรุ่งขึ้นดิฉันรีบไปหาลูกทั้งที่ยังปวดแผล

ผ่าคลอดมาก ครั้งแรกที่เห็นหน้าลูกในตู้อบ “หนู

เอย” ของแม่ตัวเล็กและดูบอบบางมาก แม่รู้สึก

สงสารลูกเหลือเกิน น้ำตาแม่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว 

 

 พยาบาลนมแม่แนะนำให้แม่ปั๊มนม เพื่อ

กระตุ้นการสร้างน้ำนม เนื่องจากลูกยังดูดไม่ได้ แต่

แม่ไม่รู้สึกคัดตึงเต้านมเลย กลัวจะไม่มีน้ำนมให้ลูก 

แต่ธรรมชาติมหัศจรรย์เสมอ มีน้ำนมเหลืองเกาะ

รอบๆ หัวนมของแม่ แม้จะน้อยมาก ไม่พอที่จะหยด

ลงขวดได้ด้วยซ้ำ แต่พยาบาลนมแม่ก็อุตส่าห์เอา 

syringe มาดูดน้ำนมไม่กี่หยดนั้น แล้วไปป้อนให้หนู

เอยของแม่ ถ้าแม่ไม่ได้คิดไปเอง แม่ว่าหนูดูมีความ

สุขกับน้ำนมหยดเล็กๆนั่นมาก แม่ยังจำได้ดี ภาพ  

ริมฝีปากน้อยๆ ที่รับน้ำนมแม่เข้าปาก และใบหน้า

น้อยๆ ของหนูเอยตอนนั้น ณ วินาทีนั้น แม่สัญญา

กับตัวเองว่า "แม่จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะมีน้ำนมมา

ให้ลูกให้ได้" 

 



65

 หลังจากนั้น แม่ปั๊มนมทุก 3 ชม. ไม่เคยขาด 

ไม่ว่าจะง่วง จะเพลีย จะปวดแผล หรืออะไรก็ตาม 

แม่ก็จะต้องปั๊มนมตามเวลาเสมอ ความตั้งใจที่มาก

เกินไป กลายเป็นแรงกดดันให้ตัวเอง 1-2 วันแรก 

น้ำนมน้อยมาก แต่ละครั้งไม่ถึง 5 ซีซี แม่ร้องไห้

หลายต่อหลายครั้ง เครียดมาก แต่พอนึกถึงหน้าลูก 

แม่ก็ไม่ท้อ แม่ต้องทำให้ได้ 

 

 วันที่ 3 แม่ปั๊มนมได้ครั้งละประมาณ 20 ซีซี 

แม่ดีใจมาก เฝ้ามองดูน้ำนมเหลืองในขวดอย่างภาค

ภูมิใจ แม่เอานมไปให้หนูที่หอผู้ป่วยตามปกติ วันนี้

จะเป็นวันแรก ที่มื้อต่อไป หนูจะได้กินน้ำนมจากอก

ของแม่เพียงอย่างเดียว 

 

 แม่ยังคงปั๊มนมอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งปั๊ม น้ำนม

ก็ยิ่งมาก จากที่พอกินมื้อต่อมื้อ ก็เริ่มเหลือเก็บ และ

เริ่มทำสต๊อคได้ในที่สุด ภายในสัปดาห์แรกเท่านั้น 

พ่อและแม่ตัดสินใจซื้อตู้แช่เพื่อเก็บน้ำนมแม่ให้หนู 

เราอยากให้ลูกได้รับทุกอย่างที่ดีที่สุด 

 

 ลูกของแม่โตวันโตคืน น้ำหนักค่อยๆ เพิ่มขึ้น

ตามลำดับ อยู่ รพ.ประมาณ 2 สัปดาห์ คุณหมอ

อนุญาตให้ลูกมาดูดนมจากเต้าของแม่ได้เป็นครั้ง

คราว หนูดูดเบามาก ดูดไม่ได้น้ำนมเลย แม่ต้องไป

ป้อนแก้วต่อทุกครั้ง 

 

 หนูอยู่ รพ. 3 สัปดาห์ น้ำหนักเพิ่มเป็น 

2000 กรัม คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว แม่

ดีใจมากที่จะได้อยู่กับลูกทั้งวันทั้งคืนเสียที แม่รีบพา

ลูกกลับบ้าน ทั้งๆ ที่ลูกยังดูดนมจากเต้าไม่ได้ 

 

 กลับมาอยู่บ้านแม่ป้อนแก้วอยู่ไม่กี่มื้อ ก็

เปลี่ยนเป็นใช้ขวดนมแทน ตอนนั้นแม่คิดว่าไม่

เป็นไร เพราะถึงอย่างไรหนูก็กินนมแม่อยู่ดี ถึงไม่ได้

ดูดเต้า ก็ไม่เห็นเป็นอะไร แม่ไม่รู้เลยว่าแม่คิดผิดไป

อย่างมากทีเดียว 

 

 หลังจากนั้นไม่กี่วัน แม่เริ่มมีอาการนมคัด 

แข็งเป็นก้อน ปั๊มยังไงก็ไม่ออก บางครั้งเป็นข้างเดียว 

บางครั้งเป็น 2 ข้างพร้อมกัน ใครไม่เคยเป็นจะไม่รู้

เลยว่านมคัดมันปวดมากแค่ไหน บางครั้งประคบอุ่น

ร่วมกับนวด แล้วปั๊มก็หาย แต่หลายๆ ครั้งก็ไม่หาย 

แม่ทนนอนปวดเต้านม นอนร้องไห้หลายต่อหลาย

ครั้ง เพราะเต้านมคัดแข็งเป็นหิน คิดอยากจะเลิกให้

นมไปซะเลย แต่พอเห็นหน้าลูก แม่ก็บอกตัวเองว่า 

แม่จะอดทน อดทน และอดทน 

 

 แม่ไปปรึกษาคลินิกนมแม่ พยาบาลนมแม่

ช่วยนวด ประคบร้อน หายบ้างไม่หายบ้าง พยาบาล

แนะนำว่าต้องให้ลูกดูดนมจากเต้า จึงจะแก้ไข

ปัญหานี้ได้ แต่แม่จะทำยังไง ในเมื่อลูกไม่ได้ดูดเต้า

แม่ตั้งแต่แรก และตอนนี้ลูกคงติดขวดนมไปแล้ว 

 

 แม่ตั้งใจเริ่มนับหนึ่งใหม่ หัดให้ลูกกินนมจาก

เต้า ตอนนั้นหนูเอยหนัก 2 กิโลกรัมกว่าๆ หนูดูดนม

เบามาก ดูดไม่ได้น้ำนม หนูร้องไห้งอแง หนูหิว หนู

ต่อต้านแม่ทุกอย่าง ร้องกรี๊ดทุกครั้งที่แม่เอาเข้าเต้า 

แม่น้ำตาคลอทุกทีที่ลูกร้องไห้ ปวดใจแต่แม่ก็ต้อง

อดทน แม่พยายามให้ลูกดูดนมจากเต้าแม่ก่อนทุกมื้อ 

อย่างน้อยมื้อละ 5 นาที แล้วแม่จึงให้หนูกินขวดต่อ 
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 ทุกมื้อนมของลูก เป็นความลำบากใจของทั้ง

แม่และลูก แม่ทนดูหนูร้องกรี๊ดแบบนี้วันละหลาย

ต่อหลายครั้ง ประมาณ 3-4 วัน หนูเริ่มต่อต้าน  

น้อยลง หนูร้องไห้ที่แม่เอาหนูกินนมจากเต้า แต่ก็  

ไม่มากเหมือนวันแรกๆ แม่เริ่มยืดเวลาที่หนูกินเต้า

ให้นานขึ้นๆ 

 

 ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หนูเอยกินนม

จากเต้าแม่ได้นานๆ หนูไม่ร้องไห้แล้ว แม่อุ้มหนูกิน

นม ร้องเพลงอิ่มอุ่นให้หนูฟัง เฝ้ามองหนูดูดนม และ

เคลิ้มหลับในอกแม่ มันเป็นความสุขที่อบอุ่นและ  

ยิ่งใหญ่มาก 

 

 ระยะนี้แม่ยังคงเผชิญกับปัญหานมคัดเช่น

เดิม แม้ว่าแม่จะปั๊มนมอย่างสม่ำเสมอทุก 3-4 ชม. 

แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น “หนูเอย” ลูกเป็นเครื่องปั๊มนม

ที่ดีที่สุด หนูช่วยแม่ให้หายจากอาการปวดเต้านมได้ 

แม่เริ่มคลายความกังวล มั่นใจอย่างที่สุดว่าจะให้  

นมลูกได้ตามที่ตั้งใจไว้ 

 

 แม่ลาคลอด 3 เดือน ก็กลับมาทำงาน ตอน

เย็นทุกวันแม่ต้องรีบกลับบ้าน และสิ่งแรกที่แม่ต้อง

ทำคือ เปิดเสื้อให้หนูกินนมจากเต้า หนูจะดูดนมแม่

อย่างมีความสุข แล้วก็หลับไป เป็นอย่างนี้ทุกวัน 

 

 แม่ยังคงปั๊มนมอย่างสม่ำเสมอทุก 3-4 ชม. 

ปั๊มนมที่ทำงานวันละ 2 ครั้ง กลับบ้านให้ลูกดูดจาก

เต้าตลอด น้ำนมมีมากมาย แม่ภูมิใจทุกครั้งที่เปิดตู้

แช่น้ำนม เห็นสต็อคเต็มตลอด 

 

 ตอนนี้หนูอายุ 1 ขวบแล้ว และยังคงกินนม

แม่อยู่ หนูเอยแข็งแรงมาก ไม่ค่อยเจ็บป่วยเลย (เป็น

หวัดครั้งเดียวตอนอายุ 8 เดือน) หนูน่ารักมาก 

อารมณ์ดี พัฒนาการสมวัย แม่มีความสุขมากที่ได้

ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูก มีความสุขมากที่หนูคลานมาหา

นมแม่ มาซุกหน้าตรงอกแม่ คุ้มแสนคุ้ม ไม่ว่าจะ

ต้องอดทนมากแค่ไหน ก็คุ้มที่สุด 

 

 อยากให้ประสบการณ์ตรงของดิฉันเป็นอีก

หนึ่งกำลังใจให้คุณแม่ทุกท่าน ภารกิจนมแม่ . .  

ไม่มีใครทำแทนเราได้ ขอให้คุณแม่ทุกท่านมั่นใจ   

เราทำได้ค่ะ ขอเพียงตั้งใจจริง เพราะเราคือ "แม่"   

ผู้หญิงที่อดทนได้ทุกอย่างเพื่อลูก 

 

 ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณอัจฉรา พยาบาลนมแม่ 

รพ.รามาธิบดี และคุณเสาวลักษณ์ พยาบาลนมแม่ 

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ หากขาด 2 ท่านนี้ ภารกิจ

นมแม่คงยากที่จะประสบความสำเร็จ 

 

 สุดท้ายจริงๆ ขอบคุณน้องหนูเอย นางฟ้า  

ตัวน้อยของแม่ หนูเป็นทุกอย่าง เป็นทุกกำลังใจของ

แม่ แม่อดทนได้ทุกอย่างเพราะหนู สอนให้แม่รู้ว่า

ความรักยิ่งใหญ่เพียงใด และคนเราทำได้ทุกอย่าง

จริงๆ เพื่อคนที่เรารัก "แม่รักลูกมากนะจ๊ะ หนูเอย" 

แพทย์หญิงสุนทรีรัตน์อินทร์น้อย  

(คุณแม่น้องหนูเอย และอีก 1 ตัวน้อยในครรภ์) 

วิสัญญีแพทย์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ 
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