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บทคัดยอ
 กลวิธีหน่ึงของการดําเนินงานโครงการโภชนาการในโรงเรียน คือ การบูรณาการความรูดานโภชนาการ
เขาในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ในโรงเรียน แตยังขาดคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานโภชนาการ
ที่มีเนื้อหาครบถวนและสะดวกสําหรับครูในการนําไปใช การศึกษากึ่งทดลองนี้จัดทําขึ้นเพื่อประเมิน
ประสทิธผิลของการใชคูมอืการจดักจิกรรมดานโภชนาการทีจ่ดัทําขึน้ตอการเพิม่ความรูทางโภชนาการ 
สงเสริมพฤติกรรมการบริโภคและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 ในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จังหวัดนนทบุรี แบงเปนกลุมทดลอง 326 คน และกลุมเปรียบเทียบ 329 คน ครูในโรงเรียน
กลุมทดลองจะไดรบัคูมอืการจัดกิจกรรมดานโภชนาการช้ันปละ 4 เร่ือง คอื 1) โภชนบัญญตั ิ9 ประการ 
2) ธงโภชนาการ 3) เด็กไทยไมกิน หวาน มัน เค็ม และ 4) กินเปนเนนผัก ผลไม ระยะเวลาการทดลองนาน 
12 สัปดาห ในภาคการศึกษาท่ี 1 พ.ศ. 2552 เก็บขอมูลความรูทางโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภค
ดวยแบบสอบถามท่ีตอบดวยตนเอง ช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูงเพ่ือประเมินภาวะโภชนาการในกลุมตัวอยาง 
กอนและหลังการทดลอง สถิติวิเคราะหดวย Chi-square test, Independent t-test, และ Paired t-test  
 ภายหลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคะแนนความรูและพฤติกรรมการบริโภคสูงข้ึน
กวากอนทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) และพบวา 
กลุมเปรียบเทียบมีคะแนนความรูทางโภชนาการสูงข้ึนกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p-value <0.001) เชนกนั แตไมพบการเปลีย่นแปลงของคะแนนพฤตกิรรมการบริโภค อยางไรกต็าม 
การทดลองน้ี พบการเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการของนักเรียนกลุมทดลองในทางที่ดีขึ้นแตไมมี
นยัสาํคัญทางสถิต ิผลการศึกษาช้ีใหเหน็วา ชดุคูมอืการจัดกจิกรรมการเรียนรูดานโภชนาการท่ีจดัทาํขึน้
ในการวิจยันี ้จดัเปนสือ่การสอนท่ีมปีระสิทธิผลตอการเพ่ิมความรูทางโภชนาการและสงเสริมพฤติกรรม
การบริโภคของนักเรียนในทางที่ดีขึ้น สําหรับการประเมินผลกระทบของโครงการตอภาวะโภชนาการ
ตองการระยะเวลาในการติดตามผลยาวกวานี้ 
 ผลการศกึษาเสนอแนะวา ควรมกีารพฒันาชดุคูมอืการจดักจิกรรมการเรยีนรูดานโภชนาการ
สาํหรบัชัน้ประถมศกึษาปที ่1 - 3 และนาํคูมอืทีพ่ฒันาในการศกึษานีไ้ปใชกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปที่ 4 - 6 ในโรงเรียนอื่นๆ 

คาํสาํคญั: โครงการโภชนาการในโรงเรียน, ชดุคูมอืการจัดกจิกรรมการเรียนรูดานโภชนาการ, นกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6
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Abstract
 School nutrition program requires various strategies to ensure the effectiveness 
of program implementation. One of the strategies is an integration of nutrition knowledge 
into school curriculum. However, such comprehensive integration has not been established. 
A simple integration one also has not been widely used by teachers. The researchers, 
therefore, designed the integrative learning package and introduced to schools, to promote 
good eating behavior and nutritional status of the grade 4 - 6 school children. This quasi 
experimental research aimed to evaluate an effectiveness of the nutrition learning 
package. Schools were those under supervision of the Offi ce of the Basic Education 
Commission in Nonthaburi province. School children were divided into two groups: 326 
in an experiment group and 329 in a comparison group.  Teachers in the experimental group 
used a nutrition learning package which were consisted of 4 modules i.e. 1)  Food-based 
dietary guidelines for Thai,  2) A nutrition fl ag,  3) Anti-salt-sugar-fat educational materials, 
and 4) Promotion of vegetables and fruits consumption campaign materials. The 
experiment was 12 week long, during the 1st semester in 2009. Nutrition knowledge and 
eating behavior of the samples were collected using self-administered questionnaires; 
weight and height were measured to evaluate nutritional status, pre- and post- experiment.  
Chi-square test, Independent t-test and Paired t-test were applied for statistical analysis.               
 Results shown that nutrition knowledge and eating behavior of the experiment 
group improved signifi cantly and were better than those of the comparison group (p-value 
<0.001).  Of the comparison group, nutrition knowledge also improved signifi cantly while 
the eating behavior did not (p-value <0.001).  An improvement of nutritional status among 
experiment group children was noted but it shown no statistical signifi cance. These results 
illustrated an effectiveness of the nutrition learning package, to be used as educational 
material to provide nutrition knowledge and to promote good eating behavior for 
school children. However, the impact on children’s nutritional status requires a longer 
period of follow-up and further comprehensive studies. Expansion to other schools, as well 
as other grades of school is suggested by the researchers.
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บทนํา 

   เด็กวัยเรียนเปนวัยท่ีรางกายยังมีการเจริญ

เตบิโตและมพีฒันาการดานรางกาย อารมณ และ

สังคมอยางมาก มีความพรอมในการเรียนรู

ทุกๆ ดาน เปนวัยท่ีเด็กออกสูสังคมนอกบาน

มากขึน้ เวลาสวนใหญจะใชอยูในโรงเรยีน โรงเรยีน

จึงถือเปนสถานท่ีสําคัญที่มีสวนในการสงเสริม

สุขภาพของเด็กควบคูไปกับการศึกษา ดังนั้น 

การสงเสริมโภชนาการที่ดี จะชวยสงเสริมใหเด็ก

เจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย เต็มตามศักยภาพ

ที่พันธุกรรมกําหนด และยังเปนการปลูกฝง

พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีดี เพ่ือเปนการปองกัน

ไมใหเกิดโรคเรื้อรังในวัยผูใหญอีกดวย1  

 รายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย 

โดยการตรวจรางกาย ครัง้ที ่4 พ.ศ. 2551-25522 

แสดงวา เดก็วัยเรียนอายุ 6-14 ป มภีาวะโภชนาการ

ขาดลดลงจากรายงานการสํารวจภาวะอาหาร

และโภชนาการของประชาชนไทย ครั้งท่ี 5 

พ.ศ. 25463 คือ ภาวะน้ําหนักตามเกณฑอายุนอยกวา

เกณฑจากรอยละ 8.3 เปนรอยละ 3.7 ภาวะเตี้ย

หรอืการขาดสารอาหารแบบเร้ือรังจากรอยละ 7.5 
เปนรอยละ 3.5 และภาวะผอมหรือการขาด

สารอาหารแบบเฉียบพลันจากรอยละ 5.5 เปน

รอยละ 3.9 แตพบแนวโนมของภาวะโภชนาการ
เกินเพิ่มขึ้น ดังการศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัด

สําหรับติดตามการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียน

ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2545-25484 พบ
ภาวะอวนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.2 เปน

รอยละ 9 ใกลเคียงกับรายงานการสํารวจสุขภาพ

ประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย ครั้งท่ี 4 

พ.ศ. 2551-25522 ซึ่งพบภาวะนํ้าหนักเกิน 

(เร่ิมอวน) และอวน รอยละ 9.7 เด็กเหลานี้

จะเสี่ยงตอปญหาสุขภาพหลายอยาง ถาเติบโต

เปนผูใหญและยังคงอวน1 

 สาเหตุของภาวะทุพโภชนาการในเด็ก

วัยเรียนดังกลาว อาจเนื่องมาจากพฤติกรรม

สุขภาพของเด็ก ดังผลการสํารวจ2 ที่พบวา เด็ก

อายุ 6-14 ป 1 ใน 5 มีพฤติกรรมการกินอาหาร

แตละวันไมครบ 3 มื้อ ในกลุมเด็กที่กินอาหาร

ไมครบ 3 มือ้ พบวา มือ้อาหารท่ีมกีารงดมากท่ีสดุ

คือ มื้อเชารอยละ 61.3 การไมกินอาหารเชา 

จะมีผลทําใหไดรับพลังงานและสารอาหาร

นอยกวานกัเรียนที่กินอาหารเชา5 และการศึกษา

ในปจจุบันพบความสัมพันธทางบวกของการไมกิน

อาหารเชากับภาวะอวน6,7 เดก็สวนใหญกนิอาหาร

วาง และชนดิของอาหารวางทีเ่ดก็วยัเรียนกนิบอย 

ไดแก เนื้อสัตวติดมัน และอาหารประเภททอด8 

และรายงานการสํารวจ9 ยงัพบวา เด็กอายุ 6-14 ป 

กินขนมกรุบกรอบทุกวันมากที่สุด (รอยละ 27.4) 

รองลงมาคือ ไขเจียว ไขดาว (รอยละ 26.4) 
อาหารเหลานี้เปนอาหารท่ีมีไขมันสูงเส่ียงตอ

การเกิดโรคอวนหากไมออกกําลังกายหรือเคล่ือนไหว

รางกายอยางเพียงพอ ซึ่งผลการสํารวจ2 พบวา 
เด็กอายุ 6-9 ป และอายุ 10-14 ป ใชเวลา

ในการดูโทรทัศนวันละ 2 ชั่วโมงหรือมากกวา

ในวันธรรมดา รอยละ 57.1 และ 73.1 ตามลําดับ 

และใชเวลาเพิม่ข้ึนในวนัหยดุ นอกจากนี ้รายงาน

สาํรวจ9 ยงัพบวาเดก็อาย ุ6-14 ป มากกวารอยละ 
30 ที่ดื่มนมรสปรุงแตง นํ้าหวาน นํ้าอัดลม ลูกอม 



ช็อกโกแลต และไอศกรีม เกือบทุกวันและทุกวัน

ทาํใหไดรบัน้ําตาลในปรมิาณมากเกนิ และนาํไปสู

ปญหาโภชนาการเกินและโรคฟนผุ ในขณะท่ี

ผลการสาํรวจใน พ.ศ. 25463 พบเดก็วยัเรยีนกนิผกั

และผลไมในปริมาณนอยคือผักเฉลี่ย 13.9 กรัม

ตอวนั และผลไมเฉลีย่ 61.5 กรมัตอวนั ซึง่นอยกวา

ปริมาณท่ีแนะนําตามธงโภชนาการ10 สอดคลองกับ

รายงานการสํารวจครั้งหลังสุดใน พ.ศ. 2551-

25529 ที่พบเด็กอายุ 6-14 ป กินผักและผลไม

ในปริมาณเพียงพอตามขอแนะนําเพียงรอยละ 5 

และ รอยละ 21.7 ตามลําดับ 

 การดําเนินโครงการดานโภชนาการ

ในโรงเรียนในระยะแรกๆ เนนการดําเนนิโครงการ

เพื่อชวยแกไขปญหาการขาดสารอาหาร เชน 

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน11 และโครงการ

อาหารเสริม (นม)12 เปนโครงการที่เปนนโยบาย
ของรัฐบาลซ่ึงดําเนินการมายาวนาน มีวัตถุประสงค

เพื่อการจัดอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ

ครบถวนตามความตองการของรางกายสําหรับ

เดก็วัยเรยีน ผลการดาํเนนิโครงการมผีลทาํใหเดก็

วัยเรียนมีการขาดสารอาหารลดลงในระดับหนึ่ง 
ตอมาเมื่อมีตองเผชิญกับปญหาโภชนาการเกิน

ในเด็กวัยเรียน การดําเนินโครงการโภชนาการ

ในโรงเรียนไดมีการปรับกลวิธีการดําเนินงาน 
เนนการสงเสริมสุขภาพ ผานโครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ13 กิจกรรมสวนใหญ คือ การให

ความรูทางโภชนาการแกครู ผูปกครอง เด็ก
นักเรียน และผูที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมพฤติกรรม

การบริโภคอาหารท่ีถูกตอง และการจัดสภาพ-

แวดลอมทีเ่อือ้ตอการมีสขุภาพท่ีดแีกเดก็นกัเรียน 

Centers for Disease Control and Preven-

tion (CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา14 เสนอแนะ

แนวทางการจัดกิจกรรมหนึ่งสําหรับโครงการ

สขุภาพโรงเรียนเพือ่สงเสริมการบริโภคอาหารท่ีด ี

คือ การจัดหลักสูตรโภชนศึกษาท่ีมีเน้ือหาครบถวน

ตอเนื่องทุกระดับชั้นต้ังแตชั้นอนุบาลถึงมัธยม-

ศึกษา สําหรับประเทศไทยมีการนําแนวคิดการ

บูรณาการเน้ือหาสาระทางโภชนาการเขาใน

หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามปกติ คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

โภชนาการ จัดเปนนวัตกรรมของเครื่องมือที่ชวย

ใหครูมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเชิงบูรณาการดานโภชนาการแกเด็ก

นักเรียน สะดวกในการใชและมีเนื้อหาสาระ

ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ที่ผานมามีการจัดทํา

คูมือการบูรณาการเนื้อหาเฉพาะเร่ือง เชน แนว

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เรื่องผักผลไม

สําหรับเด็กชั้นอนุบาลและประถมศึกษา15 แตยัง

ไมมีการจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ดานโภชนาการที่มีเนื้อหาสาระดานโภชนาการ

ครบถวนที่จะชวยสงเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารท่ีเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหา

โภชนาการในปจจุบัน การวิจัยนี้จึงไดมีแนวคิด

ในการจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมดานโภชนาการ 
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ 4 เร่ือง คือ 1) โภชน

บัญญัติ 9 ประการ 2) ธงโภชนาการ 3) เด็กไทย

ไมกินหวาน มัน เค็ม และ 4) กินเปนเนนผัก 
ผลไม สําหรับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ

พลศกึษา และทดลองใชกบัเดก็นกัเรยีนช้ันประถม

ศึกษาปที่ 4-6 ซึ่งสามารถตอบแบบสอบถาม



ดวยตนเอง ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ.

จังหวัดนนทบุรี วาจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ความรูทางโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค 

และภาวะโภชนาการของเด็กที่ดีขึ้นหรือไม เพื่อ

นําไปสูการขยายผลในการจัดทําคูมือสําหรับชวง

ชั้นอื่นๆ และนําไปใชในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 

(Quasi experimental research) รูปแบบ

การศึกษาเปนแบบสองกลุมวัดผลกอนและ

หลังการทดลอง (Pre test-post test two 

groups design) ระยะเวลาดําเนินการระหวาง

พฤษภาคม - ตุลาคม 2554

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปที่ 4-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด 

สพฐ. ในจงัหวดันนทบุร ีการคดัเลอืกกลุมตวัอยาง

ทําสองขั้นตอน ขั้นแรกทําการคัดเลือกโรงเรียน

ตวัอยาง โดยแบงโรงเรียนตามขนาด เปนขนาดเล็ก 

(นักเรียนไมเกิน 120 คน) ขนาดกลาง (นักเรียน 

121-300 คน) และขนาดใหญ (นักเรียน 301 คน

ขึ้นไป) เปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพที่มีการ
ดาํเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ผูบรหิารและ

ครูยินดีเขารวมโครงการ และไมเคยเขารวมกิจกรรม
ลกัษณะนีม้ากอน โดยทาํการสุมตวัอยางแบบงาย 

(Simple random sampling) เลือกโรงเรียน

ขนาดละ 2 โรงเรียน รวม 6 โรงเรียน สุมเลือก
เปนโรงเรียนในกลุมทดลองจํานวน 3 โรงเรียน 

และโรงเรียนกลุมเปรียบเทียบจํานวน 3 โรงเรียน 

แตละกลุมประกอบดวยโรงเรียนขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ ขนาดละ 1 โรงเรียน 

ขั้นที่สอง การคัดเลือกนักเรียนตัวอยาง ไดแก 

นักเรียนชายและหญิงที่กําลังศึกษาในช้ันประถม

ศึกษาปที่ 4-6 ทุกคนในโรงเรียนที่เปนตัวอยาง 

ไมมีโรคประจําตัวหรือเจ็บปวยที่มีผลตอการ

บริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ  

 เครือ่งมือและวิธกีารเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยั ประกอบดวย 1) ชดุคูมอื

การจดักจิกรรมการเรียนรูดานโภชนาการ จาํนวน 

4 เรื่องตอชั้นป รวม 12 เลม 2) แบบสอบถาม

ความรูทางโภชนาการ 3) แบบสอบถามขอมูล

พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน 4) เคร่ืองชั่ง

นํ้าหนัก และเครื่องวัดสวนสูง และ 5) โปรแกรม 

IMMU THAI GROWTH สําหรับใชในประเมิน

ภาวะโภชนาการ

 การพัฒนาชุดคูมอืการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูดานโภชนาการ ไดรับความรวมมือจาก

ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 

นนทบุรี ท่ีทราบถึงปญหาการจัดการเรียนการสอน

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของโรงเรียน รวมกับ
สํานักโภชนาการเปนแกนนําในการจัดทําคูมือ 

โดยไดเชญิผูทรงคณุวุฒจิากหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
คือ สํานักมาตรฐานการศึกษา สพฐ. คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร สาํนกัสงเสรมิ

สุขภาพ และครูที่สอนวิชาสุขศึกษาชั้นประถม

ปที ่4-6 รวมในการพจิารณาเนือ้หา มขีัน้ตอน ดงันี ้

1) วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 2 ) ศกึษาขอมลูดานโภชนาการ

ตามเน้ือหาท่ีกําหนด 3) กําหนดเคาโครงเร่ือง  

4) จดัทาํโครงราง เนือ้หา ผลการเรียนรู การวดัและ



ประเมนิผล และรปูแบบการนาํเสนอโดยใหถกูตอง

ตามหลักวิชาการของคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

5) ออกแบบการเรยีนประกอบดวย 5.1 สาระสาํคญั 

5.2 จุดประสงคการเรียนรู 5.3 สาระการเรียนรู 

5.4 กิจกรรมการเรียนรู จําแนกเปนกิจกรรมหลัก 

กิจกรรมยอย และกิจกรรมเสริม เริ่มจากเนื้อหา

ที่งายไปยาก จากส่ิงใกลตัวไปส่ิงท่ีไกลตัว จาก

นามธรรมไปสูรูปธรรม เนนกระบวนการคิดและ

ฝกปฏิบัติจริง ใชภาษากระชับ เขาใจงาย มีภาพ

ประกอบสัมพันธกับเรื่อง เทคนิคการนําเสนอ

หลากหลายนาสนใจ มีการเสริมการเรียนรู และ

การอางอิงถูกตอง ชัดเจนและมีความคิดสรางสรรค 

สามารถเรียนแลวนําไปใชไดจริง 5.5 การวัดและ

ประเมนิผล ประกอบดวย วธิวีดั เครือ่งมอืวดั และ
เกณฑการวดั 5.6 แนะนาํแหลงเรยีนรูทีจ่ะคนควา

ขอมูลเพิ่มเติม 6) นําชุดคูมือการจัดกิจกรรม

การเรยีนรูไปทดลองใช 7) นาํเสนอชดุคูมอืการจดั

กิจกรรมการเรียนรู เพ่ือการวิพากษและแลกเปล่ียน

เรียนรูรวมกันกับผูเช่ียวชาญ 8) ปรับปรุงชุดคูมือ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคําชี้แนะของผู

เชี่ยวชาญ และ  9)  จัดพิมพเปนรูปเลมเอกสาร 

พรอม PDF FILE เพือ่นาํไปใชในการเรยีนการสอน
 แบบสอบถามความรูทางโภชนาการ 
เปนแบบสอบถามความรูทางโภชนาการ ที่ผูวิจัย

สรางข้ึนเองเพ่ือใหนักเรียนตอบดวยตัวเอง (Self 

administered questionnaire) ครอบคลุม

เนื้อหาที่เปนสาระสําคัญในคูมือที่จัดทํา จํานวน 
12 ขอ ใหนักเรียนตอบเองวาใช ไมใช ไมแนใจ 

ถาตอบถกูตองจะให 1 คะแนน ถาตอบไมถกูหรอื
ไมแนใจ จะให 0 คะแนน รวมคะแนนความรู

จะอยูระหวาง 0-15 คะแนน แบงคะแนนความรู

ตามเกณฑของ Bloom16 ออกเปน 3 ระดบั ดงันี ้

ดี = 12-15 คะแนน (> 80% ของคะแนนรวม) 

ปานกลาง = 9-14 คะแนน (60-79% ของ

คะแนนรวม) และ ตํ่า 0-8 คะแนน (<60% ของ

คะแนนรวม)

 แบบสอบถามขอมูลพฤติกรรมการบริโภค

ของนักเรียน เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสราง

ขึ้นเองเพ่ือใหนักเรียนตอบดวยตัวเอง มีเนื้อหา

ครอบคลุมพฤติกรรมการบริโภคที่จะเปนตัวชี้วัด

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปนผล

จากการใชชุดคูมือกิจกรรมการเรียนรูดานโภชนาการ

ทัง้ 4 เรือ่ง จาํนวน 12 ขอ ประกอบดวยขอคาํถาม

พฤติกรรมการบริโภคเชิงบวก จํานวน 6 ขอ และ

พฤตกิรรมการบรโิภคเชงิลบ จาํนวน 6 ขอ กาํหนด

คําตอบเปนระดับความถ่ีของพฤติกรรมการบริโภค 

คือ กินเปนประจํา (6-7 วันตอสัปดาห) กินเกือบ

ทกุวนั (4-5 วนัตอสปัดาห) กนิบางวัน (1-3 วนัตอ

สัปดาห) กินนานๆ ครั้ง และไมกินเลย (0-3 ครั้ง/

เดือน) การกําหนดคะแนนพฤติกรรมการบริโภค 

ดังน้ี พฤติกรรมการบริโภคเชิงบวก กินเปนประจํา = 

4 คะแนน กินเกือบทุกวัน = 3 คะแนน กินบางวัน = 
2 คะแนน กินนานๆ คร้ังและไมกินเลย = 1 คะแนน 
สวนพฤตกิรรมการบรโิภคเชงิลบ กนิเปนประจาํ = 

1 คะแนน กนิเกอืบทกุวนั = 2 คะแนน กนิบางวนั = 

3 คะแนน กินนานๆ คร้ังและไมกินเลย = 4 คะแนน 

คะแนนรวมพฤติกรรมการบริโภคจะอยูระหวาง 
12-48 คะแนน แบงคะแนนพฤติกรรมการบริโภค

ออกเปน 3 ระดับ คือ ดี (37-48 คะแนน) พอใช  

(25-36 คะแนน) และไมดี  (12-24 คะแนน)



 แบบสอบถามความรูทางโภชนาการและ

แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน

จะไดรบัการตรวจสอบความเทีย่งตรงดานเนือ้หา 

(Content validity) โดยผูเช่ียวชาญดานโภชนาการ 

จํานวน 5 ทาน หลังจากนั้นไดนําไปทดสอบกับ

กลุมนักเรียนที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุม

ตัวอยาง (Pre-test) จํานวน 30 คน เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมของภาษาที่ใชในแตละขอคําถาม 

หลังจากน้ันทําการปรับปรุงขอคําถามใหเหมาะสม

กอนนําไปใชจริง

 ภาวะโภชนาการของนักเรียน ทําการ

ช่ังน้ําหนักนักเรียนดวยเคร่ืองช่ังน้ําหนักแบบ Beam 

Balance Scale ที่มีสเกลละเอียดเปน 0.1 

กิโลกรัม และเครื่องวัดสวนสูงเปนชนิดเทปโลหะ

มาตรฐานติดกับแผนกระดานสําหรับวัดสวนสูง

มีสเกลละเอียดเปน 0.1 เซนติเมตร เทคนิค

การชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงดําเนินตามคูมือ17 

นาํขอมลูนํา้หนกั สวนสงู วนั เดอืน ป เกดิ และเพศ

ของเด็กนักเรียนวิเคราะหภาวะโภชนาการดวย

โปรแกรม IMMU THAI GROWTH ในการศกึษานี้

ใชดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการ

ที่เปนผลจาการทดลอง ดวยน้ําหนักตามเกณฑ
สวนสูง

 ขั้นตอนการดําเนินงาน แบงเปนระยะ

ตางๆ ดังนี้ 

  ระยะกอนการทดลอง ใชเวลา 10 สปัดาห 
ดังนี้ 1) พัฒนาชุดคูมือการจัดกิจกรรมทาง

โภชนาการ ใชเวลาในการดําเนินการประมาณ 

8 สัปดาห 2) คัดเลือกโรงเรียนที่เปนตัวอยาง

การศึกษา ติดตอประสานงานผูบริหารโรงเรียน 

เพื่อทําการชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษา และ

รายละเอียดของการศึกษา 3) เก็บขอมูลความรู

ทางโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ชั่งนํ้าหนัก และวัดสวนสูงเพ่ือประเมินภาวะ

โภชนาการของนักเรียนกลุมทดลองและกลุม

เปรียบเทียบ

 ระยะการทดลอง ระยะเวลาดําเนินการ

ทดลอง ประมาณ 12 สัปดาห กลุมทดลอง 

1) ประชุมชี้แจงและอธิบายการใชคูมือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูทางโภชนาการในแกหัวหนา

งานวชิาการ  หวัหนากลุมสาระการเรียนรูสขุศกึษา

และพลศึกษา ครผููสอนวิชาสุขศกึษา ครปูระจําชัน้

ประถมศึกษาปที่ 4-6 ครูอนามัยโรงเรียน และ

ครผููรบัผดิชอบโครงการอาหารกลางวนั  2) หวัหนา

งานวิชาการในแตละโรงเรียน ประชุมจัดทําแผน

บูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษา และใหครู

ทีร่บัผดิชอบนําชุดคูมอืการจดักจิกรรมการเรยีนรู

ดานโภชนาการไปทดลองใชจริง 3) การนิเทศ 

ติดตามงาน เพื่อใหคําแนะนําการใชคูมือการจัด
กจิกรรมการเรียนรูดานโภชนาการโดยคณะผูวจิยั 

กลุมเปรียบเทียบ จะดําเนินการเรียนการสอน

ตามปกติ
 ระยะหลังการทดลอง ใชเวลาประมาณ 

2 สปัดาห ทาํการเก็บขอมลูความรูทางโภชนาการ

และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ชั่งนํ้าหนักและ
วัดสวนสูงเพ่ือประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน

กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ



 การวิเคราะหขอมลู ใชสถติเิชงิพรรณนา 

ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

วิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวาง

ตวัแปรดวยสถิต ิChi-square test ความแตกตาง

ระหวางกลุมดวยสถิติ Independent t-test 

และความแตกตางภายในกลุมดวยสถิติ Paired 

t-test เนื่องจากขอมูลมีการกระจายเปนปกติ 

กําหนดคานัยสําคัญที่คา p-value <0.05

ผลการศึกษา

 โรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 

6 โรงเรียน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

ที่มีขอมูลครบถวนจํานวน 655 คน เปนนักเรียน

กลุมทดลอง  326 คน  และนักเรียนกลุม

เปรียบเทียบ 329 คน เปนนักเรียนชาย 341 คน

และนักเรียนหญิง 314 คน อายุระหวาง 8-12 ป 

โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 9-11 ป คุณลักษณะ

ของกลุมตัวอยางดานเพศ อายุ ชั้นเรียน และ

ขนาดโรงเรียน ของทั้งสองกลุมคลายคลึงกัน 

(ตารางท่ี 1)

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะทั่วไปและภาวะโภชนาการของกลุมตัวอยาง

               กลุมทดลอง       กลุมเปรียบเทียบ

               ตัวแปร              (n = 326)           (n = 329) 2(df) p-value

  n % n %  

เพศ     

     ชาย 172 52.8 169 51.4 0.1273(1) 0.721

    หญิง 154 47.2 160 48.6  

อายุ (ป)  

    8 6 1.8 5 1.5  
    9 76 23.3 88 26.7  

  10 100 30.7 96 29.2 1.4038(4) 0.844

 11 107 32.8 108 32.8  

  12 37 11.3 32 9.7  
ชั้นเรียน     

  ประถมศึกษาปที่ 4 88 27.0 99 30.1  

  ประถมศึกษาปที่ 5 114 35.0 112 34.0 0.9242(2) 0.630
  ประถมศึกษาปที่ 6 124 38.0 118 35.9  



ตารางท่ี 1 คุณลักษณะทั่วไปและภาวะโภชนาการของกลุมตัวอยาง (ตอ)

               กลุมทดลอง       กลุมเปรียบเทียบ

               ตัวแปร              (n = 326)           (n = 329) 2(df) p-value

  n % n %  

ขนาดโรงเรียน     

  เล็ก 47 14.4 52 15.8  

  กลาง 71 21.8 80 24.3 1.0740(2) 0.585

  ใหญ 208 63.8 197 59.9  

นํ้าหนักตามเกณฑอาย ุ     

 มากเกินเกณฑ 29 8.9 24 7.4  

 คอนขางมาก 15 4.6 12 3.7  

 ตามเกณฑ 242 74.2 256 78.5 3.194(4) 0.526

 คอนขางนอย 25 7.7 20 6.1  

 นอยกวาเกณฑ 15 4.6 14 4.3  

สวนสูงตามเกณฑอาย ุ     

 สูง 20 6.1 21 6.4  

    คอนขางสูง 17 5.2 12 3.6  

    สูงตามเกณฑ 254 77.9 262 79.6 1.359(4) 0.851

    คอนขางเตี้ย 22 6.7 19 5.8  

    เตี้ย 13 4.0 15 4.6  

นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง      
 อวน 21 6.4 18 5.5 
    เริ่มอวน 22 6.7 20 6.1  

    ทวม 17 5.2 21 6.4 
0.876(5) 0.972 

    สมสวน 224 68.7 227 69.0  

    คอนขางผอม 23 7.1 22 6.7  

    ผอม 19 5.8 21 6.4  

 



 ความรูทางโภชนาการของนักเรียน 

ผลการศึกษา (ตารางที ่2) พบวา เมือ่เปรยีบเทียบ

คาเฉลีย่คะแนนความรูทางโภชนาการภายในกลุม 

ทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ย

คะแนนความรูเพิ่มขึ้นหลังการทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) เมื่อ

พิจารณาเปรียบเทียบระหวางกลุม จะเห็นวา 

คาเฉลี่ยคะแนนความรูของกลุมทดลองมากกวา

กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value <0.001) ทั้งกอนและหลังการทดลอง 

แตกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยความแตกตางของ

คะแนนความรู ( ) มากกวากลุมเปรียบเทียบ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001)

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนความรูทางโภชนาการของนักเรียนกอนและหลังการทดลอง

ภายในกลุมและระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

 
n  

   กอนการทดลอง   หลังการทดลอง 
   df

 paired 
p-value

   SD  SD    t-test 

กลุมทดลอง 326 7.75 1.64 10.71 1.65 -2.96 1.39 325 -38.44 <0.001

กลุมเปรียบเทียบ 329 7.14 1.91 7.38 1.88 -0.24 0.86 328 -5.13 <0.001

 t(df) 4.39(653) 24.08(653) 23.21(653)   

 p-value <0.001 <0.001 <0.001 

 พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน พบวา 

กอนทดลอง นักเรียนกลุมทดลอง มีพฤติกรรม

การกินอาหารไมเหมาะสมเปนประจํามากที่สุด 

ไดแก กินขนมกรุบกรอบ (รอยละ 34.4) รอง
ลงมา คือ ดื่มเคร่ืองดื่มรสหวาน เชน นํ้าอัดลม 
นํ้าหวาน นมเปร้ียว และนมปรุงแตงรสหวาน 

(รอยละ 34.0) และกินอาหารจานดวนประเภท
พิซซา แซนวิช ฮอดดอก แฮมเบอรเกอร รอยละ 

30.1 ในขณะที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

เหมาะสม คือ กินอาหารหลักครบ 3 มื้อ มีเพียง

รอยละ 58.6 และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ที่เหมาะสมอื่นๆ เปนประจําเพียง รอยละ 23.3-

37.7 เทานั้น แตหลังการทดลอง พบวา นักเรียน

มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไมเหมาะสม

เปนประจําลดลงอยางชดัเจน และไมพบนักเรียน
ที่กินขนมกรุบกรอบประจํา สวนพฤติกรรม

การบริโภคอาหารที่ เหมาะสมเพิ่มขึ้นทุกขอ 

(รายละเอียดผลการศึกษาไมไดนําเสนอ)

 ผลการวเิคราะหเปรียบเทียบภายในกลุม 
พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉล่ีย

คะแนนพฤติกรรมการบริโภคเพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) สวนกลุม
เปรียบเทียบไมพบการเปล่ียนแปลง เม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบระหวางกลุม จะเห็นวา คาเฉลี่ย



คะแนนพฤติกรรมการบริโภคของกลุมทดลอง

มากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p-value <0.001) ทั้งกอนและหลัง

การทดลอง และกลุมทดลองมีคาเฉล่ียความ

แตกตางของคะแนนพฤติกรรมการบริโภค ( ) 

มากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value <0.001) รายละเอียดในตารางที่ 3

 ภาวะโภชนาการของนักเรียน ผลการ

วเิคราะหภาวะโภชนาการตามดัชนชีีว้ดั ในตาราง

ท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางกอนการทดลอง เด็กนักเรียน

ทั้งสองกลุม มีนํ้าหนักตามเกณฑอายุ ตามเกณฑ

ซึ่งแสดงวาเด็กมีการเจริญเติบโตของน้ําหนัก

เหมาะสมกับอายุนอยกวา รอยละ 80 มีสวนสูง

ตามเกณฑอาย ุคอื สงูตามเกณฑ คอนขางสงู และ

สูงกวาเกณฑ ซึ่งแสดงวาเด็กมีการเจริญเติบโต

ทางโครงสรางรางกายดี ดมีาก และดีมากๆ รอยละ 

89.2 ในกลุมทดลอง และรอยละ 89.6 ในกลุม

เปรียบเทียบ แตพบเด็กนักเรียนท่ีมีนํ้าหนักตาม

เกณฑสวนสูงคือ มีรูปรางสมสวนซ่ึงแสดงวา

เด็กมีการเจริญเติบโตของน้ําหนักที่สัมพันธกับ

สวนสูงเพียงรอยละ 68.7 และรอยละ 69.0 ในกลุม

ทดลองและกลุมเปรียบเทียบตามลําดับ เม่ือพิจารณา

เด็กที่มีปญหาการขาดสารอาหารโดยรวมทําให

นํ้าหนักนอยกวาเกณฑ ภาวะเต้ียจากการขาด

สารอาหารแบบเรือ้รงั และภาวะผอมจากการขาด

สารอาหารแบบเฉียบพลัน จะพบเด็กที่มีปญหา

ของทั้งสองกลุมระหวางรอยละ 4.0-6.4 โดยเด็ก

ที่มีภาวะผอมมีสัดสวนมากกวาเด็กที่มีนํ้าหนัก

นอยกวาเกณฑและภาวะเตี้ยเล็กนอย ในทาง

ตรงกันขาม จะพบเด็กที่มีปญหานํ้าหนักเกิน 

(เริม่อวน) และอวนในสัดสวนท่ีมากกวา คอืรอยละ 

13.1 และ 11.6 ในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ

ตามลาํดับ และภาวะโภชนาการของกลุมตวัอยาง

ทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนกอนและหลัง
การทดลองภายในกลุมและระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

 
n  

   กอนการทดลอง   หลังการทดลอง 
   df

 paired 
p-value

   SD  SD    t-test 

กลุมทดลอง 326 30.97 5.93 33.63 3.05 -2.26 5.72 325 -8.388 <0.001

กลุมเปรียบเทียบ 329 30.56 1.48 30.62 2.28 -0.05 2.21 328 -0.449 0.654

 t(df) 1.21(653) 14.33(653) 7.693(653)   

 p-value <0.001 <0.001 <0.001 



 การวเิคราะหการเปลีย่นแปลงของภาวะ

โภชนาการซ่ึงเปนผลการทดลองดวยดัชนีชี้วัด

นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูงเปรียบเทียบระหวาง

กอนและหลังการทดลองในตารางท่ี 4 พบวา 

ภายหลงัการทดลอง กลุมทดลองมรีปูรางสมสวน

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 68.7 เปนรอยละ 76.7 โดย

สัดสวนของเด็กที่มีภาวะคอนขางผอมและผอม

ลดลงจากรอยละ 12.9 เปนรอยละ 9.2 และภาวะ

ทวม เร่ิมอวน (นํ้าหนักเกิน) และอวนลดลงจาก

รอยละ 18.3 เปนรอยละ 14.1 แตไมมีนัยสําคัญ

ทางสถติ ิ(p = 0.374) สวนกลุมเปรียบเทยีบมกีาร

เปล่ียนแปลงเล็กนอยทั้งเพ่ิมข้ึนและลดลงอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.97)

ตารางท่ี 4 คุณลักษณะทั่วไปและภาวะโภชนาการของกลุมตัวอยาง (ตอ)

    ระดับภาวะ      กอนการทดลอง     หลังการทดลอง

 
กลุมตัวอยาง

   โภชนาการ        n % n % 
2(df) p-value

  อวน 21 6.4 16 4.9

  เริ่มอวน 22 6.7 16 4.9

 กลุมทดลอง ทวม 17 5.2 14 4.3 
5.354(5) 0.374

 (n=326) สมสวน 224 68.7 250 76.7

  คอนขางผอม 23 7.1 16 4.9

  ผอม 19 5.8 14 4.3

  อวน 18 5.5 21 6.4

  เริ่มอวน 20 6.1 22 6.7

 กลุมเปรียบเทียบ ทวม 21 6.4 19 5.8 
0.849(5) 0.974

 (n=326) สมสวน 227 69.0 228 69.3

  คอนขางผอม 22 6.7 22 6.7
  ผอม 21 6.4 17 5.2

2(df) 0.876(5) 4.617(5) 

p-value 0.972 0.464 



บทวิจารณ

 การดําเนินโครงการทางโภชนาการใน

โรงเรียน ถือวามีสวนสําคัญยิ่งในการสงเสริม

พฤตกิรรมการบริโภคและภาวะสุขภาพของเด็ก18 

การวิจัยนี้เนนการบูรณาการเรื่องโภชนาการใน

หลกัสตูรการเรยีนการสอนในกลุมสาระการเรยีนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา โดยเพิ่มเนื้อหาที่จําเปน

ตอการสรางทกัษะโภชนาการเพือ่ใชในการดาํเนนิ

ชวีติประจาํวนั โดยการจดัทาํคูมอืการจดักจิกรรม

การเรียนรูดานโภชนาการครอบคลุมสาระสําคัญ

ทางโภชนาการ 4 ประเด็น เปนแนวทางสําเร็จรูป

ใหครผููสอน มคีวามสะดวกในการนาํไปใช ประหยดั

เวลาในการคิดกิจกรรม ครูที่ไมจบดานสุขศึกษา

และพลศึกษาก็สามารถใชได คูมือที่พัฒนาขึ้นนี้

จึงจัดเปนนวัตกรรมของสื่อการเรียนการสอน

อยางหน่ึง

 การเลือกกลุมตัวอยางเปนโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพและมีโครงการอาหารกลางวัน 

เนื่องจากจะมีปจจัยแวดลอมท่ีเอื้อตอการท่ีเด็ก

จะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม

ไดระดับหน่ึง13 ผลการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวา 

กลุมโรงเรียนท่ีครูใชชุดคูมือการจัดกิจกรรม
การเรียนรูดานโภชนาการแกเดก็ มผีลตอการเพ่ิม
ความรูทางโภชนาการแกเด็กนักเรียนดีกวา

กลุมเปรียบเทียบซ่ึงครูไมไดใชชุดคูมือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูดานโภชนาการ นอกจากนี้ 

ผลการวิจัยยังพบวา เด็กนักเรียนในกลุมเปรียบเทียบ
มีความรูทางโภชนาการเพิ่มขึ้นหลังการทดลอง

เชนกนั (ตารางที ่2) อาจกลาวไดวา การจดัการเรยีน

การสอนตามปกติของครูนาจะมีสวนชวยเพิ่ม

ความรูดานโภชนาการแกเด็กนักเรียน สอดคลองกับ

งานวิจัยของนุชนาฎ นุชานนท18 ที่พบวา แนวคิด

โรงเรยีนสงเสรมิสขุภาพสงผลใหนกัเรยีนมคีวามรู

ทางโภชนาการทีถ่กูตอง อยางไรกต็าม งานวจิยันี้

ไมไดกําหนดเลือกโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับ

เดยีวกนั อาจมผีลตอระดับความรูทางโภชนาการ

ของเดก็นกัเรียนทีแ่ตกตางกนัได ดงัจะเหน็ไดจาก

คะแนนความรูทางโภชนาการและคะแนนพฤติกรรม

การบริโภคของเด็กนักเรียนท้ังสองกลุมท่ีแตกตางกัน

ตั้งแตในระยะกอนการทดลอง (ตารางท่ี 3) ขอดี

ของงานวิจัยนี้คือ การเลือกลุมตัวอยางที่มาจาก

โรงเรียนท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ 

และมีจํานวนตัวอยางคอนขางมาก ทําใหไดผล

การวิจัยที่นาเชื่อถือมากขึ้น 

 ผลการวจิยันีย้งัชีใ้หเหน็วา กลุมโรงเรียน

ที่ครูใชชุดคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน

โภชนาการแกเด็กมีผลตอการสงเสริมพฤติกรรม

การบรโิภคในเดก็วยัเรียนในทางทีด่ขีึน้ โดยไมพบ

การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคในกลุม

เปรยีบเทยีบ (ตารางท่ี 3) แสดงวา ความรูของเด็ก

อาจเพิม่ไดจากการเรียนการสอนท่ัวไป แตถาจะให

เด็กนําไปปฏิบัติไดนั้นจําเปนตองอาศัยรูปแบบ
การจัดกจิกรรมการเรียนรูทีเ่หมาะสม ดงัการวิจยั
ของนันทวดี สาลิกานนท19 ที่ทําการพัฒนาส่ือ
การสอนและคูมือเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การดูแลน้ําหนักตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 ในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร พบวา 

เด็กทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนน

ความรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม ไมพบ



ความแตกตางกันของคะแนนความรูแตพบ

ความแตกตางของพฤติกรรมการปฏิบัติตัว 

ผลการวิจัยดังกลาวเสนอแนะวา สื่อการสอน

และคูมือมีบทบาทตอการสงเสริมพฤติกรรม

การบริโภคอาหารที่เหมาะสม สําหรับชุดคูมือ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูดานโภชนาการที่จัด

ทําขึ้นในการศึกษานี้ ไดกําหนดลักษณะพิเศษ

ของการใชชดุคูมอืการจดักจิกรรมการเรยีนรูดาน

โภชนาการ คือ เนนการใหเด็กมีบทบาทโดยตรง

ในการทํากิจกรรม ลองผิดลองถูกดวยตนเอง 

จนเกิดความชื่นชมและภาคภูมิใจในตนเอง ครูมี

บทบาทเปนเพียงผูชี้แนะใหคําปรึกษาและเอื้อ

อํานวยเทานั้น

 สําหรับภาวะโภชนาการของนักเรียนกลุม

ตวัอยางในการศกึษานี ้พบวา มภีาวะนํา้หนกัเกนิ

และอวนมากกวาภาวะขาดสารอาหาร ซ่ึงสอดคลอง

กับรายงานการสํารวจ2 ท่ีพบวา เด็กวัยเรียนมีปญหา

ภาวะโภชนาการเกินมากกวาภาวะขาดสารอาหาร 

แมวาปญหาการขาดสารอาหารจะพบไมมาก 

แตจะมีกลุมเส่ียงตอการขาดสารอาหาร คือ 
นํา้หนกันอยกวาเกณฑ คอนขางเตีย้ และคอนขาง

ผอมซ่ึงควรจะไดรับการพัฒนาการเจริญเติบโต

เพ่ือปองกันไมใหเปล่ียนไปสูภาวะขาดสารอาหาร 
นอกจากน้ี ยังพบวานักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

มีการเจริญเติบโตทางโครงสรางของรางกาย 

(สวนสูงตามเกณฑอายุ) ในระดับดี ดีมาก และ

ดมีากๆ ใกลเคยีงกับเกณฑเปาหมาย20 (ไมนอยกวา

รอยละ 90) แตมีรูปรางสมสวนซึ่งแสดงถึงการ
เจริญเติบโตของนํ้าหนักท่ีสัมพันธกับสวนสูงยัง

นอยกวาเกณฑเปาหมาย20 (ไมนอยกวารอยละ 85) 

คอนขางมาก การวิจัยนี้เลือกใชดัชนีชี้วัดนํ้าหนัก

ตามเกณฑสวนสงูในการประเมนิการเปลีย่นแปลง

ของภาวะโภชนาการจึงนาจะเหมาะสมสําหรับการ

ทดลองในระยะสั้น21 หลังการทดลอง ปรากฏวา 

กลุมทดลองมีการเปล่ียนแปลงของภาวะโภชนาการ

ในทางที่ดีขึ้นแมจะไมมีนัยสําคัญทางสถิติก็ตาม 

ทัง้นีอ้าจเน่ืองจาก ครูผูสอนจะมีอสิระในการเลือก

กจิกรรมจากคูมอืทัง้ 4 เร่ือง มาทยอยจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนอยางตอเนื่องตลอดชวงการ

ศึกษา ความรูบางอยางเด็กอาจเพิ่งไดรับและ

ยังไมไดนําไปสูการปฏิบัติ และพฤติกรรมการ

บริโภคของเด็กบางอยางอาจเริ่มเปลี่ยนแปลงยัง

ไมนานพอท่ีจะสงผลกระทบตอภาวะโภชนาการ 

นอกจากนี้ การท่ีเด็กจะมีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารที่ เหมาะสมไดนั้นยังตองอาศัยปจจัย

แวดลอมซ่ึงเอ้ือตอการบริโภคอาหารท่ีดีตอสุขภาพ

ทั้งที่บานและท่ีโรงเรียนรวมดวย14 ดังนั้น ระยะ

เวลาในการทดลองเพียง 12 สัปดาหอาจนอยไป

สาํหรบัประเมนิการเปลีย่นแปลงภาวะโภชนาการ

ของเด็ก และควรเพิ่มระยะติดตามผล นอกจากนี้ 
กลุมตัวอยางทีเ่ปนเดก็อาย ุ8-12 ป ซึง่เปนชวงวยั

ที่มีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางนอย แตเด็ก

บางคนอาจเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเขาสูวัยรุน1 
และการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนอาจไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากปจจัยดาน

โภชนาการ เชน พนัธกุรรม การใชกจิกรรมทางกาย 

และการพักผอน เปนตน นอกจากน้ี ถาจะได

มีการใชชุดคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูดาน
โภชนาการอยางตอเนื่องในชั้นปตอๆ ไป นาจะมี



ผลกระทบตอการสงเสริมภาวะโภชนาการท่ีดี

ของเด็กนักเรียน

สรุปการศึกษา 

 การที่ครูนําชุดคูมือการจัดกิจกรรม

การเรียนรูดานโภชนาการที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 

4 ประเด็นไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษาแกเด็กนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปท่ี 4-6 มีผลตอการเพ่ิมความรูทางโภชนาการ

และพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียน

ในทางที่ดีขึ้นอยางชัดเจน และยังแสดงใหเห็น

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการ

ของเด็กนักเรียนในทางท่ีดีขึ้นเชนเดียวกัน 

ชดุคูมอืการจดักจิกรรมการเรยีนรูดานโภชนาการ

ที่จัดทําขึ้นในการวิจัยนี้ จัดเปนนวัตกรรมของสื่อ

การเรียนการสอนท่ีควรมีการพัฒนาสําหรับเด็ก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 เพื่อเปนการ

เริ่มตนปลูกฝงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ที่เหมาะสมแกเด็กอยางตอเน่ือง และเผยแพร

ใหมีการนําไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4-6 ในโรงเรียนอื่นๆ อยางกวางขวางตอไป 

 สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ควรกําหนด

เลือกกลุมตัวอยางท่ีมาจากโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพระดับเดียวกัน มีอายุใกลเคียงกัน เชน 

เลือกเฉพาะชั้ นประถมศึกษาปที่  4  และ

ยังไมมีการเปล่ียนแปลงของรางกายเขาสูวัยรุน 

นอกจากนี้ ควรเพิ่มการติดตามผลในระยะยาว

เพ่ือการประเมินผลกระทบของการดําเนินกิจกรรม

ตอภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน

กิตติกรรมประกาศ

 คณะผู วิ จัย  ขอขอบคุณสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 และ 2 

ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและ

ผูเกีย่วของทกุทานท่ีรวมในการวจิยัคร้ังนี ้อาจารย
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ปจจัยที่มีความสัมพันธตอคุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย   

ใจทิพย เช่ือมไธสง, พ.บ.
โรงพยาบาลนาโพธ์ิ อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย   

บทคัดยอ 
 โรคเบาหวานเปนโรคเรื้อรังท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดได และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอน
ไดงาย ตองใชเวลาในการรักษานานและตอเน่ืองซ่ึงสงผลใหคุณภาพชีวิตของผูปวยลดลง เปนภาระ
ใหบุคคลในครอบครัวและสังคมได การศึกษาคุณภาพชีวิตและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต
ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาอยางตอเนื่องที่โรงพยาบาลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย นี้ กลุมตัวอยางเปนผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 จํานวน 322 คน ใชเครื่องมือในการศึกษา 
คือ แบบสัมภาษณและแบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก ดําเนินการเก็บขอมูลระหวาง
เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2555 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปดวยสถิติเชิงพรรณนา
และหาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงซอนแบบถดถอยพหุลอจิสติก
เมื่อควบคุมอิทธิพลตัวแปรอื่นๆ 
 ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อยูในระดับปานกลาง 
มคีะแนนเฉล่ีย 91.8 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.63 ปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธกบัคณุภาพชีวติของผูปวย
เบาหวานชนิดท่ี 2 ไดแก การประกอบอาชีพ รายไดตนเองตอเดือน รายไดครอบครัวตอเดือน 
สิทธิการรักษาพยาบาล การฉีดอินซูลิน อาการตาพรามัว อาการเจ็บหนาอก ความพิการที่เกิดจาก
เบาหวานโดยเฉพาะความพิการจอประสาทตา (p<0.05) ปจจัยท่ีมีผลตอการทํานายคุณภาพชีวิต
ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ไดแก การฉีดอินซูลินและอาการเจ็บหนาอก 
 การศึกษาน้ีชี้แยกถึงปจจัยทั้งทางสังคมและสุขภาพ สามารถนําไปใชประโยชนในการวางแผน
พฒันา, ปรบัปรุงระบบบรกิารการแพทยและสาธารณสขุ เพือ่การสงเสรมิสุขภาพ การปองกนั การรกัษา
และการฟนฟูในกลุมผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในพ้ืนที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย หรือการพัฒนา
ดานสังคมและส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะปจจัยดานสังคมท่ีมีผลตอสุขภาพ (Social determinants 
of health) ได นอกจากนี้หากศึกษาเพิ่มเติมเปรียบเทียบในพื้นที่ที่มีบริบทใกลเคียงกัน อาจสามารถ
ขยายผลการศึกษาและพัฒนาการนําผลวจิัยไปใชในพ้ืนที่อื่นไดดวย 

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต, ผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2



Factors Associated with Quality of Life of DM Type II Patients 
at Napho Hospital, Buriram Province

JaithipChuamtaisong, MD.
 Napho Hospital, Napho District, Buriram Province

Abstract
 Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease which requires continuous treatment 
and which is potentially encounter patients with medical complications causing a 
decrease in quality of life. In Thailand, number of DM patients has been alarmingly 
increasing. The government budget has been suffering from medical care bills. Also, 
disability or dependency resulted from complications of DM are causing social and 
familial problems. This cross-sectional analytical research aims to identify the quality of 
life and factors associated with the quality of life of Type II Diabetes Mellitus (DM) 
patients at Napho Hospital, Napho district, Buriram Province. Samples are 322 DM 
patients, selected from a systematic random process during October 2012 to November 
2012. Each subject is interviewed for 2 set of questionnaires i.e. a demographic and 
personal history data form and the World Health Organization Quality of Life 
Brief-Thai Questionnaire (WHOQOL-BREF-THAI). Both descriptive and analytic 
statistics (chi-square test) were used for data analysis. Logistic regression was 
performed to identify factors infl uencing patient’s quality of life.
 Results show that most samples are female with an average age of 61 years old. 
Most are married, are grade 6 primary school graduated, and are farmers. Household 
income ranges from 500 to 40,000 baht per month. Overall quality of life is at moderate 
level. Factors signifi cantly associate with the quality of life of Type II Diabetes Mellitus 
patients are occupation, personal income, household income, health insurance status, 
insulin injection status, vision impairment, presence of chest pain, presence of DM 
complications especially diabetic retinopathy. Predicting factors for quality of life 
of Type II Diabetes Mellitus patients are insulin injection status and presence of chest pain.
 The results can be used as basic knowledge for strategic and action planning 
to promote, to improve, and to optimize health status of patients. However, even 
with the ideal healthcare and health service re-orientation, the impact on quality 
of life of patients yet requires more work through non-health measures, highlighting 
the social determinants of health and health in all policies scheme.

Keywords: Quality of life, Type II diabetes mellitus



บทนํา

 เบาหวานเปนโรคเร้ือรังทางกายท่ีมี

อุบัติการณที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกป  ถือเปนโรค

ที่เปนปญหาทางดานสาธารณสุขอันดับตนๆ 

ในระดับโลกและระดับประเทศ  จากการประมาณ

การในป 2543-2573 เกีย่วกบัอบุตักิารณการเกิด

เบาหวานท่ัวโลก พบวาอุบัติการณการเกิดเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ในทุกกลุมอายุเทากับ รอยละ2.8 ในป 

2543 และจะเพ่ิมสูงขึ้นเปนรอยละ 4.4 ในป 

2573 หรอืประมาณ 171 ลานคนในป 2543 และ

เพิ่มเปน 366 ลานคนในป 2573 โดยอุบัติการณ

ที่ เพิ่มสูงขึ้นนี้พบวาเก่ียวของกับสัดสวนของ

ประชากรทมีอีายมุากกวา 65 ปทีเ่พิม่ขึน้1  สาํหรบั

ประเทศไทยพบอุบัติการณเบาหวานชนิดที่ 2 

เพิ่มจากรอยละ 4.4 ในป 2540 เปนรอยละ 6.9 

ในป 2552 และจากการพยากรณสํานักโรค

ไมติดตอ พบวาในป พ.ศ.2554 จะพบผูปวย

เบาหวานรายใหม 501,299 คน และระหวางป 

พ.ศ. 2554 - 2563 เพิ่มขึ้นอยูในชวง 501,299 – 

553,941 คน/ป  ทัง้นีจ้ะมจีาํนวนผูปวยเบาหวาน

เพ่ิมขึ้นเปน 2 เทา ภายใน 6 ป และในป 2563 

จะมผีูปวยเบาหวานรายใหมสงูถงึ 8,200,000 คน2

 จากขอมูลจังหวัดบุรีรัมย พบอัตรา

การปวยดวยโรคเบาหวานในป 2552 – 2554 
เปน 1780.02 , 1975.90 และ 2425.87 ตอแสน

ประชากรตามลําดับ3จากขอมูลโรงพยาบาล

นาโพธ์ิ ป2553-2555 พบอัตราปวยเบาหวาน
รายใหม (ตอแสนประชากร )คิดเปน 296, 369 

และ 284 ปจจุบันมีผูปวยทั้งหมด 1,632 คน 

สวนมากเปนกลุมอายุมากกวา 60 ป รอยละ 54.46  

จากการวิเคราะหขอมูลป 2552-2555 พบอัตรา

การเกดิภาวะแทรกซอนทางไต รอยละ 3.78, 6.43, 

56.62 และ 41.06 อตัราการเกดิภาวะแทรกซอน

ทางเทา รอยละ 2.12, 0.96, 2.25 และ 3.47 อตัรา

การเกิดภาวะแทรกซอนทางตาในป 2553-2555 

พบรอยละ 0.44, 2.91 และ 5.52 อัตราการ Re-

admit ภายใน 28 วัน ดวยภาวะฉุกเฉินจาก

เบาหวาน คิดเปนรอยละ 1.35 , 3.09 และ 2.67 

อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะ Hyper-

glycemia คิดเปนรอยละ 3.38 , 3.34 และ 5.35  

อัตราการนอนโรงพยาบาลดวยภาวะ Hypog-

lycemia คิดเปนรอยละ 2.64 , 3.42 และ 3.464

 คณุภาพชีวติท่ีดเีปนสิง่ท่ีทกุคนปรารถนา

ไมวาจะอยูในภาวะปกติหรือภาวะเจ็บปวย5 คุณภาพ

ชีวิตเปนการรับรูดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความ

สัมพันธทางสังคม ดานสิ่งแวดลอมภายในบริบท

ของวัฒนธรรมและเปาหมายชีวิตของแตละคน6 

รวมถึงการพัฒนาความเปนอยูของผูปวยหลัง

เกิดโรคและภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น เพื่อให

ผูปวยกลับไปใชชีวิตอยางมีคุณภาพในสภาพ

แวดลอมและสังคมของตนเอง7 โรคเบาหวาน

เปนโรคเร้ือรังที่กอใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ 
ไดแก ภาวะแทรกซอนทางระบบหลอดเลือดและ
หวัใจ ระบบประสาท ตา ไต ระบบเลอืดและระบบ

ภูมิคุมกัน18 ผูปวยเบาหวานตองไดรับการดูแล

อยางตอเน่ือง โดยการรับประทานยา ออกกําลังกาย 

การควบคุมอาหาร การปฏิบัติตามคําแนะนํา8,9 
รวมถึงการดูแลดานจิตใจเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจาก

ผูปวยตองยอมรับสภาพของตนท่ีถูกจํากัด 

ขาดอิสระ รูสึกไมมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต 



จากที่เคยดูแลใสใจสุขภาพตนเองได กลับเกิด

ความรูสึกทอแท เบื่อหนาย สิ้นหวังกับการรักษา 

ไมสามารถดูแลตนเองได ทําใหเปนภาระของ

ครอบครัวที่ตองดูแล พบวา รอยละ 40 ของ

ผูปวยเบาหวานเกิดความรูสึกวาตนเองเปนภาระ

ของครอบครัว10 สัมพันธภาพระหวางผูปวยกับ

ครอบครัวแยลง นอกจากน้ีผูปวยเบาหวานจะ

เสยีคาใชจายในการรกัษาสขุภาพมากกวาคนปกต ิ

4.5 เทา11

 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาจํานวน

ผูปวยโรคเบาหวานเพ่ิมมากข้ึนทุกปและมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโรคเบาหวานเปนโรคเร้ือรัง

ท่ีไมสามารถรักษาใหหายขาดและมีโอกาสเกิดภาวะ

แทรกซอนไดงายตองใชเวลาในการรกัษานานและ

ตอเนื่องซึ่งสงผลใหคุณภาพชีวิตของผูปวยลดลง
และยังเปนภาระท่ีทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณ

ในการดแูลชวยเหลอืดานการรกัษาเปนอยางมาก 

หากผูปวยเกิดความพิการจากภาวะแทรกซอนของ

โรคอาจเปนภาระใหบุคคลในครอบครัวและสังคมได 

นอกจากน้ียังพบวายังมีตัวแปรอ่ืนๆ ที่สงผลตอ

คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเบาหวาน ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวาน
ของอําเภอนาโพธ์ิจังหวัดบุรีรัมย เพ่ือนําผลการวิจัย
ในคร้ังน้ีมาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนา

การใหบริการผูปวยโรคเบาหวาน ลดคาใชจายท่ีเกิด

จากภาวะแทรกซอนของผูปวยโรคเบาหวานและ

ใหผูปวยโรคเบาหวานเกิดความพึงพอใจในชีวิต 
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน กลับไปใชชีวิตไดอยางมีคุณภาพ 

ตลอดจนเปนแนวทางในการศกึษาวจิยัในประเดน็

อื่นๆ ที่เก่ียวของกับคุณภาพชีวิตตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปวย

เบาหวาน

 2. เพือ่ศกึษาปจจยัท่ีมคีวามสมัพันธตอ

คุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2

วิธีดําเนินการวิจัย

ลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากรศึกษา คือ ผูปวยเบาหวาน 

ทีม่ารับการรักษาท่ีแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล

นาโพธิ์ จํานวน 322 คน

เกณฑคัดเลือกกลุมตัวอยาง

เกณฑการคัดเลือกเขา(Inclusion criteria)

 1. ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปน

โรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินและขึ้นทะเบียน

ผูปวยเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาล

นาโพธิ์

 2. มารับการรักษาตอเนือ่งอยางนอย 1 ป

 3. อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป

 4. ยนิดใีหความรวมมอืในการตอบแบบ

สัมภาษณ
 5. สามารถพูดตอบโต ติดตอสื่อสารได
เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria) 

 1. ผูปวยเบาหวานท่ีมอีาการรุนแรงจาก

การเกิดภาวะแทรกซอนเฉียบพลันระหวางการ

ศึกษา เชน หมดสติจากนําตาลในเลือดตําหรือสูง
เกินไป ชวยเหลือตัวเองไมได ตองไดรับการดูแล

อยางเรงดวน เปนตน



 2. มีโรคประจําตัวอื่นๆ ยกเวน โรค

ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดโคโรนารี 

โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคไขมันผิดปกติ 

โรคตาซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเปนโรคเบาหวาน

ชนิดไมพึ่งอินซูลิน

 3. มีความพิการทางกาย ยกเวน ความ

พิการนั้นเกิดจากการเปนโรคเบาหวานชนิด

ไมพึง่อินซลูนิ เชน นิว้ขาด ขาขาด ตาบอด เปนตน

ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample size) 

 คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง

โดยใชสูตรของทาโรยามาเน12 ไดกลุมตัวอยาง

ทั้งสิ้นจํานวน 322 คน 

การสุมกลุมตัวอยาง

 ใช วิ ธี การสุ มตั วอย างแบบมีระบบ 

Systematic random sampling12 โดยผูปวย

เบาหวานตามคุณสมบัตขิองเกณฑคดัเขาทัง้หมด

จะถูกกําหนดลําดับที่ในแตละคน จากนั้นหาชวง

ของการเลือกตวัอยาง โดยใชสตูร I = N/n ไดระยะ

หางในการสุมท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เทากับ 5 

จากน้ันทําการสุมหาเลขสุมตัวอยางผูปวยเร่ิมตน 
(Random start: R) โดยการสุมคาเริม่ตนอยางงาย 

เพือ่หาตาํแหนงเริม่ตนของตวัอยางแรก ในการสุม
ไดเลขเริ่มตนที่ตําแหนง 5 จากน้ันใหบวกทุกๆ 

ตําแหนงที่ 5 จากตําแหนงเริ่มตน จนไดครบตาม

จาํนวนท่ีตองการ เชน R+5, R+2(5),….R+(n-1)5

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

 1. แบบสมัภาษณ ซึง่ประกอบดวย 2 สวน 

คือ ขอมูลทั่วไป  และขอมูลความเจ็บปวย   

 2. แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการ

อนามัยโลก ฉบับยอชุดภาษาไทย (WHOQOL-

BREF-THAI) 

วิธีการรวบรวมขอมูล

 1. คัดเลือกทีมวิจัย โดยเลือกจากพยาบาล
วิชาชีพท่ีประจําอยูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตาํบล ทีม่รีายชือ่ผูปวยจากการสุมอยูในเขตพ้ืนที่

 2. อบรมทีมวจิยัในการใชแบบสอบถาม

 3. รวบรวมผูปวยเบาหวานตามเกณฑ

การคัดเลือกเขา เขารวมการวิจัย

 4. ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย 

อธิบายรายละเอียดการเขารวมเปนอาสาสมัคร 

และขอความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ 

ทําการสัมภาษณเม่ือผูปวยยินยอมใหความรวมมือ

โดยลงลายมือชื่อในใบยินยอมเปนอาสาสมัคร

 5. ระหวางสัมภาษณ ผูสัมภาษณเปด

โอกาสใหผูปวยซักถามสิ่งท่ีไมเขาใจตลอดเวลา 

และถาผูปวยตองการยุติการสัมภาษณ ผูสัมภาษณ
จะยุติการสัมภาษณทันทีและยกเลิกการเก็บขอมูล

รายนั้น
 6. นําขอมูลที่ไดรับจากแบบสัมภาษณ

ทั้งหมดที่ขอมูลครบถวนมาวิเคราะหขอมูล      

ตามวิธีการทางสถิติตอไป



การวิเคราะหขอมูล 

 นาํขอมลูทีไ่ดไปวิเคราะหขอมลูทางสถิต ิ 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS

ผลการศึกษา

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานดานประชากร ดานสังคม

และเศรษฐกิจ และดานการเจ็บปวย

 1.1 ขอมูลท่ัวไปดานประชากร  กลุมผูปวย

ที่ศึกษาจํานวน 322 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง 

รอยละ 72.6 มีอายุอยูในชวง 60-69 ปมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 38.8  อายุเฉลี่ย 61.6 ป สวนใหญ

อยูในสถานภาพคู คือ รอยละ 74.5  

 1.2  ขอมูลดานสังคมและเศรษฐกิจ 

ผูปวยสวนใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 99.6 

ระดับการศึกษา เปนระดับประถมศึกษา รอยละ 

93.1 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ

กสิกรรม รอยละ 70.5 มีรายไดตอเดือนนอยกวา 

5,000 บาท รอยละ 81.6 รายไดเฉล่ีย 2,246.2 บาท 

รายไดตอเดือนของครอบครัวสวนใหญอยูในชวง 

5,000-10,000 บาท รอยละ 40.9 รองลงมา
อยูในชวงนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 40.0 

รายไดเฉล่ียของครอบครัว 8,086 บาท โดยมี

รายไดเพียงพอ แตไมมีเก็บสะสมรอยละ 42.2 
รองลงมามีเพียงพอ และเก็บสะสม รอยละ 37.8 

สวนใหญใชสิทธิการรักษา บัตรทองไมตองจาย 

30 บาท รอยละ 59.9 เปนหัวหนาครอบครัว
รอยละ 48.4 และสวนใหญอาศยัอยูกบัครอบครัว 

รอยละ 95.6

 1.3  ขอมูลดานการเจ็บปวย ผูปวย

สวนใหญเร่ิมปวยเปนเบาหวานในชวงอายุ 50-

59 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 39.4 ปวยดวย

โรคเบาหวานเปนระยะเวลามากกวา 5 ป รอยละ 

69.8 สวนใหญไมเคยเขารักษาตัวในโรงพยาบาล

ชวง 1 ปที่ผานมา รอยละ 77.6 เคยเขารักษาตัว

ในโรงพยาบาล 1-5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 21.4  

ดานวิธีการรักษาโรคเบาหวาน ผูปวยไดรับ

คาํแนะนาํใหควบคมุอาหารมากทีส่ดุ รอยละ 71.7  
รองลงมาเปนการรบัประทานยาลดนํา้ตาล รอยละ 

67.3 และไดรบัคาํแนะนําใหออกกาํลงักาย รอยละ 

59.3 ผูปวยสวนใหญไมมีอาการและภาวะ

แทรกซอนจากเบาหวานในชวง 2 สปัดาห รอยละ 

31.9  อาการและภาวะแทรกซอนท่ีพบมาก ไดแก 

ตาพรามวั รอยละ 28.2 ชาตามปลายมอืปลายเทา 

รอยละ 27.6  และปวดขา รอยละ 26.7 สวนใหญ

ไมเคยเกิดแผลที่เทา รอยละ 95.0  และไมพบ

ความพิการทางกายท่ีเกิดจากโรคเบาหวาน 

รอยละ 97.2 มีผูปวยที่ไดรับการตัดนิ้วเทา 

รอยละ 1.2

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
 คะแนนคุณภาพชีวิต  พบคา ต่ําสุด 

53 คะแนน  คาสูงสุด 119 คะแนน  คะแนนเฉล่ีย

คิดเปน 91.8 ± 10.6 คะแนน

 คุณภาพชีวิตดานรางกายในผูปวย 

พบวารอยละ 2.8 มีระดับคุณภาพชีวิตดาน
รางกายทีไ่มด ีรอยละ 79.8 อยูในระดบัปานกลาง 

และรอยละ 17.3 อยูในระดับดี สวนคุณภาพ



ชีวิตดานจิตใจ พบวารอยละ 1.2 มีระดับคุณภาพ
ชีวิตดานจิตใจที่ไมดี รอยละ 50.3 อยูในระดับ
ปานกลาง และรอยละ 48.4 อยูในระดับดี
 คุณภาพชีวิตดานสังคมในผูปวย พบวา
รอยละ 8.0 มีระดับคุณภาพชีวิตดานสังคมที่ไมดี 
รอยละ 71.1 อยูในระดับปานกลาง และรอยละ 
20.8 อยู ในระดับดี สวนคุณภาพชีวิตดาน
สิ่งแวดลอมในผูปวย พบวารอยละ 1.2 มีระดับ
 คุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอมท่ีไมดี 
รอยละ 66.4 อยูในระดับปานกลาง และรอยละ 
43.1 อยูในระดับดี
 คุณภาพชีวิตโดยรวมท้ัง 4 ดาน คือ 
ดานรางกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอม 
พบวารอยละ 66.4 มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 32.9 อยูในระดับดี 
และรอยละ 0.6 อยูในระดับท่ีไมดี

สวนที่ 3 หาความสมัพนัธระหวางปจจยัดานตางๆ 
กับคุณภาพชีวิต 
 ปจจัยดานประชากรไมพบปจจัยใด
มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูปวยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 สําหรับปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ
ที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูปวย ไดแก 
การประกอบอาชีพ รายไดของตนเอง รายได
ของครัวเรือน และสิทธิในการรักษาพยาบาล
สวนปจจัยดานสุขภาพท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพ
ชีวิต ไดแกการฉีดยาอินซูลิน อาการตาพรามัว 
อาการเจ็บหนาอก และความพิการของจอรับภาพ

สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหปจจัยทํานายคุณภาพ
ชีวิต โดยใชสถิติความถดถอยลอจิสติก
 ปจจยัทีม่ผีลตอการทํานายคุณภาพชีวติ
ของผูปวยเบาหวานชนดิที ่2 ไดแก การฉดีอนิซูลนิ 
และอาการเจ็บหนาอก ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงปจจัยทํานายคุณภาพชีวิตที่ดีของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2

 ปจจัย Adjusted        95% CI of OR
  OR Lower Upper p-value

ปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ    
การประกอบอาชีพ 0.86 0.21 3.51 0.83
รายไดตนเองตอเดือน 1.06 0.34 3.34 0.91
รายไดครัวเรือนตอเดือน 0.42 0.14 1.21 0.11
สิทธิดานการรักษาพยาบาล 2.96 0.00 0.00 0.99
ปจจัยดานสุขภาพและการเจ็บปวย    
การฉีดอินซูลิน 4.14 1.29 13.28    0.01**
ความพิการจอรับภาพ 5.89 0.92 37.40 0.06
ตามัว 1.10 0.39 3.10 0.84
เจ็บหนาอก 0.99 6.78 0.00    0.00**

** p<0.05



อภิปรายผล

 1. คุณภาพชีวิตของผูปวยเบาหวาน 

ชนิดที่ 2

  กลุมตวัอยางทัง้หมด 322 ราย พบวา

มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

รอยละ 66.46 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

จิณณพัต ธีรอภิศักดิ์กุล13, พันธทิพยวัชรสินธุ14 

และ เสกสรร หีบแกว15 พบวาคุณภาพชีวิตของ

ผูปวยโรคเบาหวานในภาพรวมอยูในเกณฑ

ปานกลาง สวนการศึกษาในตางประเทศของ 

Glasgow และคณะ16 ไดทําการศึกษาคุณภาพ

ชีวิตของโรคเบาหวานในผูใหญประเทศสหรัฐ-

อเมริกา โดยใชแบบสํารวจสุขภาพ SF-20 (The 

general Short Form 20 Health Survey) 

พบวา กลุมเปาหมายมีคุณภาพชีวิตอยูในเกณฑ

ปานกลางถึงตํ่ า ซึ่ งตางจากการศึกษาของ 

บุญจันทร วงศสุนพรัตนและคณะ17 ที่พบวา

ผูปวยเบาหวานรอยละ 88.3 รับรูวามีคุณภาพ

ชีวิตอยู ในระดับสูง และเพียงรอยละ 11.7 

ที่รับรูวาคุณภาพชีวิตอยู ในระดับปานกลาง 

อาจเปนเพราะแบบวัดคุณภาพชีวิตที่มีความ

แตกตางกัน  ซึ่งการศึกษานั้นใชแบบวัดคุณภาพ
ชวีติ (Diabetes Quality of life, DQOL) จงึทาํให

ผูปวยเบาหวานมีระดบัคณุภาพชีวติท่ีแตกตางกนั
  นอกจากนี้จากการศึกษาครั้งนี้ เมื่อ

พิจารณาคุณภาพชีวิตตามองคประกอบรายดาน 

ทั้งดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธ
ทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม สามารถอธิบาย

ไดดังน้ี

  1. ดานรางกาย พบวา ผูปวยเบาหวาน

สวนใหญอายุระหวาง 60-69 ป ซึ่งถือเปนวัย

ผูสูงอายุ โรคเบาหวานท่ีเปนอยูอาจกอใหเกิด

สุขภาพที่รางกายท่ีเสื่อมโทรมลง9 มีอาการ

ทางกายจากโรคเบาหวานและภาวะแทรกซอน

ของโรคเบาหวานเ พ่ิมมากข้ึน 8 ซึ่ งรบกวน

การดําเนินชีวิตประจําวัน สงผลใหคุณภาพชีวิต

ดานรางกายสวนใหญจัดอยูในระดับปานกลาง

  2. ดานจิตใจ พบวาผูปวยเบาหวาน

สวนใหญมีปญหาในการปรับตัวและแกไขปญหา

ความขัดแยง อาจจะสงผลใหปรับตัวยอมรับ

กับสถานการณบางอยางไดยาก เชน การท่ีตอง

ดูแลรักษาสุขภาพของตนอยางถูกตองและตอง

ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด 

ทําใหเกิดความรูสึกเบ่ือหนาย ทอแท มีอารมณ

เปล่ียนแปลงหงุดหงิด ฉนุเฉียว18 จงึทําใหคณุภาพ

ชีวิตดานจิตใจสวนใหญจัดอยูในระดับปานกลาง

  3. ดานความสัมพันธทางสังคม  

พบวาสวนใหญอยูกับครอบครัว และเปนหัวหนา

ครอบครัว ทําใหผูปวยรูสึกวาตนเองมีคุณคา

และพึงพอใจในชีวิต สงผลใหคุณภาพชีวิต

ดานสัมพันธภาพทางสังคมสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง
  4. ดานสิ่งแวดลอมพบวา ผูปวย

ทั้งหมดอาศัยอยูในชุมชนชนบท มีเศรษฐานะ

คอนขางตํ่า มีรายไดเพียงพอแตไมมีเงินเก็บ

สะสม สงผลใหคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม
อยูในระดับปานกลาง



 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิตในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2

  ปจจัยสวนบุคคลท่ีสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิต ไดแก อาชีพ รายไดตนเอง รายไดครัวเรือน 

สิทธิในการรักษาพยาบาล (p< 0.05) กลาวคือ 

อายุที่มากกวา 60 ป การศึกษาและเศรษฐานะ

ทีต่ํา่ จะสงผลใหเกดิคณุภาพชีวติทีแ่ยลง  สามารถ

อธิบายไดดังนี้ อายุที่มากขึ้นจะมีความเสี่ยงตอ

การเจ็บปวยทางดานรางกายมากข้ึน เน่ืองจาก

อวัยวะทุกสวนเสื่อมถอย ชวยเหลือตัวเอง

ไดนอยลง การกระทําเพื่อดูแลตนเองจะทําได

ไมดีเทาที่ควร ผูสูงอายุหลายรายจะมีระดับ

การพึ่งพาผูอื่นสูง จึงมีความรูสึกเปนภาระตอ

ครอบครวั สงผลใหการรบัรูความผาสกุของตนเอง

ตํ่าลง19 การศึกษาก็มีความเกี่ยวของกับความ

สามารถในการปรับตัว ผูที่มีการศึกษาต่ํา มักจะ

มีความสามารถในการปรับตัวท่ีไมดี เน่ืองจาก

ขาดทักษะและประสบการณความรู ความคิด

ในการแกปญหาในการดําเนินชีวิตไดอยาง

เหมาะสม ซึ่งระดับการศึกษาท่ีสูงเปนสวนหน่ึง

ที่จะสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจในชีวิต เชน

การมีอาชีพการงานท่ีดีจะกอใหเกิดรายไดที่มาก
สงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี20 นอกจากน้ันแลว

ผูที่ไมไดประกอบอาชีพจะไมสามารถตอบสนอง
ความตองการข้ันพื้นฐานของตนเองได กระทบ

ตอความรูสึกเชื่อมั่น การนับถือตนเอง ความมี

คุณคาในตนเอง กอใหเกิดความเครียด วิตก
กังวล รวมถึงความไมพึงพอใจในตนเอง ทําให

มีคุณภาพชีวิตตํ่า21 นอกจากนี้ผูไมไดประกอบ
อาชีพจะมีความขัดแยงในครอบครัว เนื่องจาก

ตองพึ่งพาบุคคลในครอบครัวจะมองตนเองไรคา

ไรความสามารถ เกิดปญหาสัมพันธภาพภายใน

ครอบครัว สวนรายไดเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ

ของมนุษย ดังน้ันการมีรายไดท่ีสูงเพ่ือใหเพียงพอ

กับความจําเปนในการใชจายท่ีจําเปนตางๆ ของ

ผู ป วย  จะทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ ดี กว า ผู มี

รายไดตํ่าและไมเพียงพอ

  ปจจัยดานสุขภาพท่ีสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิต ไดแก การฉีดยาอินซูลิน ภาวะ

แทรกซอนและความพกิารทีเ่กดิจากโรคเบาหวาน

ไดแก อาการตาพรามัว อาการเจ็บหนาอก และ

ความพิการของจอรับภาพ(p<0.05) เนื่องจาก

อายุที่ เริ่มปวยสวนใหญอยูในชวง 50-59 ป 

ซึ่งเปนวัยที่ เกือบจะเขาสูวัยผูสูงอายุ ผูปวย

คิดวาโรคที่เปนอยูทําใหชีวิตของตนเกิดอันตราย

และเปนภาระของคนในครอบครัวและรูสึก

ไมสบายใจท่ีตองพ่ึงพาผูอื่น22 อาการทางกาย

ของโรคเบาหวานท่ีรบกวน ไดแก อาการตาพรามัว 

ซึ่งเกิดจากน้ําตาลในเลือดสูงและไปค่ังอยูที่ตา

จึงทําใหเกิดตาพรามัว และเมื่อเปนโรคเบาหวาน

นานกวา 5 ป ก็เสี่ยงตอการเกิดความพิการของ

จอรับภาพเพิ่มขึ้น และเส่ียงตอการเกิดเสนเลือด
หัวใจตีบซ่ึงอาจจะแสดงอาการเจ็บหนาอก
นํามากอน ดังนั้นผูปวยเบาหวานท่ีมีอาการทาง
กายของโรคเบาหวานรบกวน จะทําใหผูปวย

ไมสามารถดําเนินชีวิตตามปกติได เพราะอาการ

ที่เกิดขึ้นอาจทําใหตองหยุดงาน สูญเสียรายได 

บางคร้ังอาจรุนแรงถึงสูญเสียอวัยวะและชีวิต 

จึงสงผลใหความพึงพอใจในชีวิตต่ําลง



 3. ปจจัยที่มีผลตอการทํานายคุณภาพ

ชีวิตของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2

  การฉีดอินซูลิน และอาการเจ็บหนาอก 

เปนปจจัยที่มีผลตอการทํานายคุณภาพชีวิต

ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 (p = 0.01, 0.00 

ตามลําดับ) เนื่องจากผูปวยสวนใหญเปนผูสูง

อายุ การมองเห็นเร่ิมไมชัดเจนเหมือนเดิม 

เมื่อตองใชยาฉีดจะพบปญหาในเร่ืองการมอง

ตัวเลขท่ีแสดงปริมาณของอินซูลิน และบางคน

ไมมีผูดูแล หรือจําเปนตองพึ่งผูอื่นในการฉีด

อินซูลินให ทําใหเกิดความรูสึกวาชวยเหลือ

ตัวเองไมได สําหรับอาการเจ็บหนาอก จะ

สอดคลองกับภาวะหัวใจขาดเลือด ซึ่งเม่ือผูปวย

มอีาการจะไมกลาทีจ่ะดําเนนิกจิกรรมเหมอืนเดมิ 

ทําใหรูสึกดอยคาในตัวเอง ซึ่งเม่ือพบปจจัย

ทั้งสองอยางนี้หรืออยางใดอยางหน่ึงก็จะสงผล

ตอคุณภาพชีวิตของผูปวย
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 มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.



การพัฒนารูปแบบการคนหาและการบําบัดรักษาฟนฟูผูเสพและผูเสพติด
อยางบูรณาการ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2554 (ศูนยขวัญแผนดิน)

ประทุมทอง ยาทุม1 แมนวัฒน โชคสุวัฒนสกุล2 สุวัฒน โชคสุวัฒนสกุล3 

ณิชาณี พันธุงาม4 เอนก มุงออมกลาง1

บทคัดยอ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบ การคนหา การบําบัดรักษาและฟนฟู

ผูเสพ และผูติดยาเสพติดในจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินงานในลักษณะคายฝกอบรมชื่อวา “ศูนยขวัญ

แผนดนิ” ยดึปรัชญาและแนวคิดทีใ่หความสําคญักบัมติดิานจิตใจอารมณในการเรียนรู เพือ่ปรับเปล่ียน

พฤติกรรม เปนศูนยกลางการขับเคลื่อนการแกปญหายาเสพติดของจังหวัด โดยไดรับมอบอํานาจ

จากผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการประสานการดําเนินงานจากทุกภาคสวน เพื่อบูรณาการ

การดําเนินงาน ดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2554 จํานวน 14 รุนๆ ละ 

10 วัน

 ผลการวิจัยพบวา ผูรับการอบรมรวมท้ังสิ้น 3,183 คน มีคาใชจายเฉล่ีย 1,866 บาทตอคน 

ผูรับการอบรมไมกลับไปเสพซํ้า รอยละ 93.85 และระหวางการอบรม ไดรับแจงขอมูลเครือขาย

การคายาเสพติดจากผูเขารับการอบรมจํานวนมาก สามารถนําไปขยายผลจับกุมผูเสพและผูคา 

นําเขาสูกระบวนการบําบัดไดเพิ่มเปนวงจรตอเนื่อง 

 ปจจัยความสําเร็จ คือ ระบบการบริหารจัดการท่ีดี ผูบริหารมีภาวะผูนําและความมุงมั่น  

ผูปฏิบัติงานมีจิตอาสาและความเสียสละ การบูรณาการจากทุกภาคสวน การสรางความตระหนัก

ในคุณคาตัวเอง และการสรางความไววางใจจากผูรับการอบรม การนํารูปแบบไปขยายตอ และ
การศึกษาประเมินผลอยางตอเน่ืองจักเปนประโยชนตอปรับปรุงรูปแบบการคนหาและการบําบัด

รักษาและฟนฟูผูเสพและผูเสพติดตอไป

คําสําคัญ: คายบําบัดยาเสพติด นครราชสีมา ศูนยขวัญแผนดิน

1  โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
2  โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
3  ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิจังหวัดนครราชสีมา
4  สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา



The Holistic Drug-abusers Trace and Treat Model 
(The Spirit of Nation Camp) in Nakhon Ratchasima Province, 2011 

Pratoomthong Yathoom1, Manwat Choksuwattanasakul2, 
Suwat Choksuwattanasakul3, Nichanee Phan-ngam4, Anek Moong-aomklang1

Abstract

  The “Spirit of Nation Camp” project was developed and implemented to 
appropriate systematic means to recruit, to treat, and to rehabilitate drug abusers 
in Nakhon Ratchasima province. The holistic-approach camps applied 3 key 
concepts i.e. an ideal building force, a relation building force, and an inner-value 
building force. Six operational strategies were drug-abuser evaluation, counseling, 
inspiration building, role of family members, self-development and self-control, 
and social skills optimization. The project started from May 10, 2011 to November 24, 
2011 and the total of 14 camps was arranged. There were 3,183 participants. 
  This study found that 93.85% of participants could liberate from the drug. 
Unit cost per one participant was 1,866 baht. More importantly, information of many 
paths of drug smuggling was reported from participants and it led to a broader control 
of drug traffi cking in the province. This loop of information allowed model 
developers to recruit more camp participants. 
  Analysis revealed the key success factors as followed: policy commitment 
and support, holistic approach technique, integration of all relevant bodies. The model 
has shown its cost-effectiveness and realistic facet of application. However, a further 
model evaluation and continuous model development are suggested before 
expansion of model implementation area. 

Key words: drug abusers, rehabilitation camp, Spirit of Nation Camp

1  Thepparat Nakhon Ratchasima Hospital, Nakhon Ratchasima province
2  Chok Chai District Hospital, Nakhon Ratchasima province
3  Expert consultant, Nakhon Ratchasima province
4  Provincial Public Health Offi ce, Nakhon Ratchasima province



บทนํา

  สถานการณปจจุบันของยาเสพติดใน

ประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัวรุนแรงมากข้ึน 

ใกลเคียงกับระดับกอนประกาศสงครามกับ

ยาเสพติด เนื่องจากปจจัยในดานตางๆ เชน 

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเคร่ือง 

Rotary ที่มีกําลังการผลิตสูง, การพัฒนาขั้นตอน

การผลิตใหงายข้ึนในลักษณะ Kitchen Lab 

หรือการเปล่ียนสารต้ังตนการผลิดยาบาและยาไอซ 

จากอีเฟดรีนเปนซูโดอีเฟดรีน ซึ่งเปนยาแกหวัด

ทีห่าไดงายในทองตลาด เปนตน จากขอมลูพบวา 

ในชวง 3 ปที่ผานมา (พ.ศ.2551-พ.ศ.2553) 

มีการจับกุมซูโดอีเฟดรีนถึง 37 ลานเม็ด ซึ่ง

สามารถนําไปผลิตยาบาไดถึง 72 ลานเม็ด 

และตลาดคายาเสพติดมีความตองการสั่งซื้อ

ซูโดอีเฟดรีนถึง 500 ลานเม็ด มีการจับกุม

ยาไอซ ซึ่งเปนหัวเช้ือในการผลิตยาบาเพิ่มข้ึน

จาก 48 กิโลกรัม จากผูตองหา 1,846 คน 

ในป พ.ศ. 2550 เปน 384.50 กิโลกรัม จาก

ผูตองหา 3,963 คน ในป พ.ศ. 2553 นอกจากนี้

ยังคาดวาปริมาณยาเสพติดที่พักคอยอยูนอก

ประเทศนั้น มียาบาประมาณ 80-100 ลานเม็ด 
ยาไอซ 1,500 กิโลกรัมและเฮโรอีน 1,500 
กิโลกรัม(1) 

  ดานผูคานั้น พบนักคารายเกากลับมา
เคลื่อนไหวใหม และมีผูคารายใหมเขาสูวงจร

การคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูเสพท่ีผันตนเอง

เปนนักคารายยอยตามชุมชนตางๆ และพบวา

กลุมองคกรอาชญากรรมและอาชญากรรม

ขามชาติเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้น เจาหนาที่รัฐ

บางสวนเขาไปมผีลประโยชนเกีย่วของ(1) ในขณะที่

ยั งคงมีผูที่ เสพติดเปนตลาดรองรับอยู เปน

จํานวนมากและมีความพยายามขยายฐานผูเสพ

ยาไอซเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดยาบาเร่ิมมีความ

อิ่มตัว โดยนําเทคนิคทางการตลาดมาใชอยาง

เต็มรูปแบบ เชน การโฆษณาวามีรสชาติที่ดีขึ้น 

การอางอิงผลดีตอสุขภาพ การใหทดลองใชฟรี 

การลดราคา การแจกและแถมตามยอดจําหนาย(1) 

เปนตน

  จากขอมูลระบบรายงานระบบติดตาม

และเฝาระวังปญหายาเสพติด (บสต.1-5) สํานัก

บริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 พบวายาเสพติด

ขยายตัวเขาสูกลุมประชากรอายุนอยลงเร่ือยๆ 

โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยเพิ่มขึ้น

จาก 3,276 คน ในป พ.ศ. 2549 เปน 10,475 คน 

ในป พ.ศ. 2553 และขอมูลผลการสํารวจของ

กระทรวงสาธารณสุขพบวาจาํนวนผูเสพและผูตดิ

ยาเสพติด 2.6 ลานคน ในป พ.ศ. 2544 เพิ่มขึ้น

เปน 3 ลานคน ในป พ.ศ. 2545 การประมาณ

การจํานวนผูเก่ียวของกับยาเสพติดในประเทศไทย
โดยการสํารวจและทางวิชาการ พบวามีจํานวน

เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป จาก 409,563 คน 

ในป พ.ศ. 2550 เปนประมาณ 1.3 ลานคน ในป 

พ.ศ. 2554 คิดเปนสัดสวน 19 คนตอ 1,000 
ประชากร ขณะท่ีเปาหมายคือไมเกิน 3 คน

ตอ 1,000 ประชากร ผูรับการบําบัดฟนฟูเพิ่มขึ้น

จาก 75,419 คน ในป พ.ศ. 2550 เปน 221,288 คน 

ในป พ.ศ. 2553 และในปงบประมาณ 2554 

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2553 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554)



มีผูเขารับการบําบัดจํานวน 124,990 คน โดย

แยกเปน ระบบสมัครใจ 23,039 คน(รอยละ

23.27) ระบบบังคับบําบัด 80,868 คน (รอยละ

76.13) และระบบตองโทษ 11,574 คน (รอยละ

9.61)(2)

  ปจจัยเส่ียงพ้ืนฐานท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคม การศึกษา คานิยมท่ีเนนวัตถุนิยมและ

บริโภคนิยม ปญหาสถานบันเทิง รานเกมและ

การมั่วสุมของวัยรุน ปญหาการบริโภคสุราและ

บุหร่ี ปญหาสถาบันครอบครัวและชุมชนท่ีออนแอ 

ลักษณะทางภูมิศาสตรและสังคมศาสตรที่เอื้อ

ตอการแพรกระจายยาเสพติด เชน การเปน

ศูนยกลางคมนาคม  แหลงกบดานซองสุม 

แหลงหนังสือเดินทางและวีซาปลอมท่ีมียอด

จําหนายมากที่สุดในโลก(1) แหลงสงผาน, เก็บพัก

และกระจายยา เปนตน นอกจากนี้ จากรายงาน

ยังพบวาใน 84,302 หมูบานท่ัวประเทศไทย 

มีเพียง 19,616 หมูบาน ที่ไมมีปญหายาเสพติด

(รอยละ 23.27)(1)

 จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดท่ีมี

ขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ มีเขต

การปกครอง ทั้งหมด 32 อําเภอ 4,275 หมูบาน 
549 ชุมชน เปนประตูสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเชื่อมโยงสูชายแดนประเทศลาวและกัมพูชา 

ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

เปนแหลงจางงานที่สําคัญ มีแหลงทองเที่ยว 

สถานศึกษา หอพัก สถานบันเทิงจํานวนมาก 
พบการระบาดของยาเสพติดอยางกวางขวาง

ทั่วทั้งจังหวัดในทุกอําเภอ (1) จากขอมูลของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

ณ ส้ินเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 พบวาจากจํานวน

ประชากรชวงอายุ 15-64 ป จํานวนท้ังสิ้น 

1,761,340 คน เสพยาเสพติดถึง 54,482 คน

(รอยละ 3.09) มีผูเขารับการบําบัดระหวางวันที่ 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2554 จํานวน 3,440 คน (รอยละ 6.31) 

โดยแบงเปนระบบสมัครใจ 68 คน ระบบบังคับ

บําบัด 2,847 คน และระบบตองโทษ 525 คน(3)

 จากสถานการณปญหาขางตน คณะ

ผูวิจัยและทีมงานจึงไดพัฒนารูปแบบการคนหา, 

การบําบัดรักษาฟนฟูผูติดและผูเสพยาเสพติด

แบบบรูณาการขึน้ โดยใชชือ่ “ศนูยขวญัแผนดิน” 

บนพ้ืนฐานแนวคิดมนุษยนิยม ที่ใหความสําคัญ

กับคุณคาความเปนมนุษย ยอมรับในธรรมชาติ

ของมนุษยวามีอารมณและความรูสึกนึกคิด 

รูรอนรูหนาว มีความรักความชัง มีความตองการ

ขั้นพ้ืนฐาน และความรักความเขาใจ รวมท้ัง

ความมีคุณคาในตัวตน ผสมผสานกับแนวคิด

การสรางการเรียนรูที่มุงสรางผลกระทบภายใน
จิตใจอยางลึกซ้ึง เพ่ือนําสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ภายนอก หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
ของการเรียนรู และเนนดานอารมณความรูสึก

ซึ่งเปนพ้ืนฐานสูการปรับเปล่ียนทัศนคติตอชีวิต

ตอตนเองและผูอื่น ยึดถือหลัก “เขาเหลานั้น

คือลูกหลาน” และการสรางความเช่ือมั่นและ
ศรัทธาในผูนําฝกและพี่เลี้ยง มีวัตถุประสงค

เพื่อรวบรวมกลุมเปาหมายท้ังผูติดและผูเสพ
ยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดไดครบถวน

และดําเนินการบําบัดฟนฟูจนสามารถเลิกเก่ียวของ

กับยาเสพติดไดอยางยั่งยืน



 การดาํเนนิการของ “ศนูยขวัญแผนดนิ” 

ไดรวบรวมผูที่ถูกตรวจคนจับกุมยาเสพติด 

จากปฏิบัติการ “จัดระเบียบสังคม” ของจังหวัด

นครราชสีมา ระหวางวันที่ 7 เมษายน 2554 

ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2554 และขยายผลปฏิบัติ

การตอเนื่องมาจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 

รวมทั้งผูที่สมัครใจเขารับการบําบัดเอง หรือ

นาํสงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยกําหนดเกณฑ

ในการคัดเลือกผูเขารับการบําบัดฟนฟู ดังนี้

 - nclusion criteria ประกอบดวย

กลุมผูเสพ ผูติดยาเสพติดทุกชนิด ทุกกลุมอายุ 

ชวยเหลือตัวเองได

 - Exclusion cr iter ia คือ ผูที่มี

ภมูลิาํเนาอยูนอกเขตจงัหวดันครราชสีมา มปีญหา

สุขภาพจิต มีโรคติดตอในระยะแพรเชื้อ พิการ

ทางสมอง, การไดยิน, การพูด หรือการมองเห็น

รูปแบบการวิจัย 

 การประเมินโครงการภายใตรูปแบบ

ประสิทธิผลการฝกอบรม (The Kirk Patrick 

Approch) โดยพิจารณาระดับการประเมินทั้ง 
4 ระดับ ดังนี้ การตอบสนอง (Reaction), 

การเรียนรู (Learning), พฤติกรรม (Behavior), 

และ ผลลัพธตอองคกร (Results)

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย

ขั้นตอนดังน้ี

 1. การสัมภาษณ ตัวแทนทีมคนหา 

จากชุดเฉพาะกิจระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 

ประกอบดวยเจาหนาท่ีตํารวจ ฝายสาธารณสุข

ฝายปกครอง เจาหนาที่สํานักงานปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 3 และอาสา

สมัครรักษาดินแดนออกปฏิบัติการ

 2. การสัมภาษณทีมบําบัด สัมภาษณ

หัวหนาศูนยฝก ครูพี่เลี้ยงในคายฝก (10 ทาน) 

 3. การสัมภาษณตั วแทนผู เข า รั บ

การบําบัดเชิงลึก (In-depth interview) และ

ทําในลักษณะกลุมfocus group ในแตละรุน

 4. การสัมภาษณตัวแทนทีมติดตาม

การรักษาและพฤติกรรมหลังผานกิจกรรม

กลุมคายบําบัดในระดับอําเภอ ระดับตําบล และ

หมูบาน

 5. ทีมประเมินซ่ึงประกอบดวยสมาชิก

จากทั้งภายในและภายนอกศูนยขวัญแผนดิน 

รวมกิจกรรมในคายบําบัด และการสังเกต

พฤติกรรมในระหวางทํากจิกรรมรวมกบัครพูีเ่ลีย้ง

 6. ติดตามผลการบําบัดจากขอมูลของ

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติ

พรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และ

ขอมูลเชิงคุณภาพ รวบรวมประเด็นที่คนพบ
จากการสอบถาม การทดสอบ การสมัภาษณและ
การสังเกตระหวางทํากิจกรรม ใชการวิเคราะห

เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ยืนยันและ

เชื่อมโยงขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะห แบบ

สามเสา (Triangular Analysis)



ผลการประเมินการพัฒนารูปแบบการดําเนิน

การบําบัดยาเสพติดในศูนยขวัญแผนดิน

มีการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการบําบัด

ตามหลักวิชาการ 

 การพัฒนารูปแบบการบําบัด พัฒนา
หลักสูตรและกิจกรรมการฝกอบรม เนนกระบวนการ 
พัฒนาจิตลักษณะสรางความเช่ือมั่นและการเห็น

ในคณุคาของตนเอง เพือ่สรางความเขมแขง็มัน่คง

ทางจิตใจ จนสามารถเอาชนะใจของตนเองหลีกหนี

พนจากยาเสพติด มกีารศึกษาทบทวนรูปแบบการ

บําบัดที่มีอยูในปจจุบัน(4) และทฤษฎีการเรียนรู

ตางๆ(6)  พรอมทัง้รปูแบบวธิกีารและเทคนิคการจดั

การเรียนการสอน(7) มาจัดทํารางหลักสูตรการ

บําบัด โดยยึดเกณฑมาตรฐานพัฒนาระบบงาน

ยาเสพติด (พบยส.) ป 2553 และกรอบแนวทาง

ปฏิบัติการใหการชวยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูปวยยาเสพติดในสถานบริการ/หนวยบําบัด/

คายบาํบดั กระทรวงสาธารณสุข  เปนกรอบในการ

ดาํเนนิการ และนาํเขาประชมุกลุมเพือ่หาขอสรปุ 

 หลักสูตรการอบรม  ประกอบดวย 

3 หมวดการอบรม ไดแก หมวดการสราง

อุดมการณ หมวดการสรางความสัมพันธ และ
หมวดการสรางคุณคาโดยแบงเปน 6 กลุม
การเรียนรู ไดแก

 1. กลุมการประเมินสภาพกอนฝก

อบรม เพื่อประเมินสภาพเมื่อแรกรับของผูเขารับ

การอบรมท้ังรางกาย จิตใจและสังคม คัดกรอง
แยกประเภทการใชสารเสพติด รวมทั้งการตรวจ

คนจากสมาชกิอาสารกัษาดนิแดนและสนุขัทหาร

 2. กลุมการใหคาํปรกึษา เพือ่ใหผูเขารบั

การอบรมระบายความคบัของใจ และหาทางแกไข

ปญหาดวยตนเอง โดยมีครูพี่เล้ียงที่พรอมใหคํา

ปรึกษาและปรับทุกขไดตลอด 24 ชั่วโมง

 3. กลุมทักษะเสริมสรางแรงจูงใจ เพื่อ

ใหผูเขารับการอบรมไดทบทวนการดําเนินชีวิต

ของตนเอง ตระหนักในผลกระทบท่ีเกิดจาก

การใชยาเสพติด สํารวจภาวะแรงจูงใจและ

ความลังเลใจของตนเอง สามารถบอกทางเลือก

ที่เหมาะสมในการเลิกยาเสพติด 

 4. กลุมทักษะการทําหนาที่ครอบครัว 

เพ่ือใหผูเขารับการอบรมตระหนักบทบาทตนเอง 

ตอครอบครัว ประสานความเขาใจระหวาง

ครอบครัวและผูดําเนินการอบรม 

 5. กลุมทักษะการพัฒนาและควบคุม

ตนเอง เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถแสดง

ความรูสึกและยอมรับความผิดพลาดของตนเอง 

พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรค 

 6. กลุมทักษะทางสังคมและพัฒนา

อาชีพ เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางผูเขารับ        

การอบรม และการวางแผนชีวิตและอาชีพ

 มกีารเตรยีมสถานที ่วสัด ุอปุกรณ และ
ทีมงาน ไดแก หองประชุม เรือนนอน หองนํ้า 

โรงครัว สนามฝก และครุภัณฑที่จําเปนอื่นๆ 

โดยทีมงาน คือ คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการ
ตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา

เปนผูรบัผดิชอบหลัก ไดรบัมอบอํานาจในลักษณะ

ที่สามารถปฏิบัติการ, สั่งการแทนผูวาราชการ

จงัหวดัไดในทุกดานทาํใหการดําเนนิการเปนไปได
อยางความรวดเร็วและมีประสิทธิผล



 มีแนวทางการคนหาผู เสพ  ผูติด

ยาเสพติดเพ่ือนาํเขาสูกระบวนการอบรม ไดแก 

จากการออกปฏิบัติการ เชิงรุก ปดลอม ตรวจคน

และตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ เพื่อนํา

ผูเสพและผูติดยาเสพติดเขาสูการกระบวนการ

บําบัดฟนฟู ของชุดเฉพาะกิจระดับจังหวัดและ

ระดับอําเภอ อันประกอบดวยเจาหนาที่ตํารวจ 

เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่ฝายปกครอง 

เจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 และอาสาสมัครรักษา

ดินแดน, จากการขยายผลตรวจคนจับกุม โดยใช

ขอมูลท่ีไดจากผูเขารับการอบรมรุนกอนๆ, จากการ

ชักชวนของผูเกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ ผูนําชุมชน

ในพ้ืนที่ พอแม ผูปกครองและเพ่ือนๆ ตลอดจน

ผูเขารับการอบรมรุนกอนๆ ใหผูเสพและผูติด

ยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดโดยสมัครใจ, 

จากการสงตอของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

นครราชสีมา สาขาสีคิ้วและสาขาบัวใหญ

 มีขั้นตอนการอบรมตามโปรแกรม

กิจกรรมที่ชัดเจน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมดังนี้

 1. พิธีรับขวัญโดยหัวหนาสวนราชการ 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

 2. การฝกทักษะทางสังคม การพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 

 3. การแขงขนักฬีาและกจิกรรมบาํเพญ็

ประโยชน เพ่ือสรางเสริมสุขนิสัยการชวยเหลือ

เก้ือกูลกัน

 4. การเสริมสรางแรงจูงใจ โดยการ

ถายทอดประสบการณชวีติของวทิยากรภาคธรุกจิ 

ทีป่ระสบความสาํเรจ็และเปนทีย่อมรบัทัง้ในดาน

อาชีพและชีวิตครอบครัว 

 5. การฝกสรางสรรคกจิกรรมท่ีมคีณุคา

รวมกนั ทกัษะการวินจิฉัยชมุชน ทกุขของหมูบาน 

 6. การสํารวจตนเองและทบทวนจิตใจ 

สรางคุณคาในตนเอง ตระหนักและเรียนรู ทักษะ

การปฏิเสธ การต้ังเปาหมายชีวติ ผานกิจกรรมเกม

จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก เชน ชมรม

ผูพิการเพ่ือสังคม ชมรม TO BE NUMBER 

ONE เปนตน 

 7. การแนะนําและฝกฝนอาชีพ จากกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเพ่ือฝกทักษะ
การประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัด 

 8. ทกัษะการทําหนาทีค่รอบครัว เรยีนรู

บทบาทหนาที่ของตนเองตอครอบครัว 

 9. พิธีเทียน เพื่อใหผูเขารับการอบรม

ตระหนักถึงบุญคุณแผนดิน บุญคุณผูมีพระคุณ

 10. พิธีครอบครัว และกิจกรรมอําลา 

เพื่อแนะนําผูปกครองในการดูแลบุตรหลาน 

การใหอภัยและใหโอกาส ใหผูผานการบําบัด
กลับเขาสูสังคมเกาดวยจิตวิญญาณใหม

 มีการติดตามหลังการอบรม โดยคณะ

เจาหนาที่ ในพื้นที่ ติดตามใหการดูแลอยาง
ตอเนื่องใหความชวยเหลือในดานตางๆ เพื่อ

สรางความเช่ือมั่นและใหสามารถดํารงชีวิตได

ในชุมชน ปลอดภัยจากการขมขูคุกคามของ

เครือขายยาเสพติด ปองกันการกลับไปเสพซํ้า 

รวมถึงติดตาม และประเมินผลการอบรม



 มีการสรุปผลการดําเนินงาน การทบทวน
และหาโอกาสพัฒนา เพื่อนําไปปรับปรุงการ

ดําเนินงานในรุนตอไป ทั้งประเด็นปจจัยแหง

ความสาํเรจ็และปญหาอปุสรรคในการดาํเนนิงาน

ผลการดําเนินโครงการศูนยขวัญแผนดิน 

 การคนหาผูใชสารเสพติดในระหวาง

วันที่ 7 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 

ในพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง รถบรรทุก

และรถตู จํานวน 2,400 คน ตรวจพบสารเสพติด 

90 คน (รอยละ 3.75) ในประชาชนพื้นที่เทศบาล

นครนครราชสีมา เทศบาลเมืองปากชอง และ

เทศบาลโนนสูง จํานวน 7,050 คน ตรวจพบ

สารเสพติด 156 คน (รอยละ 2.21) และใน

ประชาชนในพ้ืนที่อําเภอตางๆ ของจังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 11,661 คน ตรวจพบ

สารเสพติด 444 คน (รอยละ 3.80) ดังแสดง

ในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจหาสารเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา                           

     กลุมผูไดรับการตรวจสารเสพติด จํานวน (คน) พบสารเสพติด (คน) รอยละ

พนักงานขับรถโดยสารประจําทาง 762 19 2.49

รถบรรทุก และรถตู (ตั้งดานตรวจคน) 1,638 71 4.33

ชุมชนเทศบาลเมืองนครราชสีมา 6,658 137 2.05

ชุมชนเทศบาลเมืองปากชอง 230 16 6.95

ชุมชนเทศบาลโนนสูง 162 3 1.85

ประชาชนในพ้ืนที่ 32 อําเภอ 11,661 444 3.80

                  รวม 21,111 690 3.26

 รายท่ีตรวจพบถูกนําเขาสูกระบวนการ

บําบัดฟนฟูในศูนยขวัญแผนดิน และขยายผล

การดําเนินการ จนไดผูรับการบําบัดรวมทั้งสิ้น 
3,183 ราย แยกเปนเพศชาย 3,039 คน (รอยละ

95.5) และเพศหญิง 144 คน (รอยละ4.5) 

โดยพบวาสวนใหญมีอายุระหวาง 15-30 ป 

สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

ถึงมัธยมศึกษา มีอาชีพรับจาง มีรายไดตํ่ากวา 
5,000 บาทตอเดือน สารที่เสพสวนใหญ คือ 

ยาบา และสวนใหญเสพมากกวาหนึ่งชนิดโดย

เฉพาะบุหร่ีและสุรา สาเหตุที่เสพ คือ เพื่อน

ชักชวนและอยากลอง สวนใหญเสพท่ีบานของ
ตนเองหรือบานเพื่อน

 สถานที่ดําเนินกิจกรรมบําบัดฟนฟู คือ 
กองรอยอาสารักษาดินแดน จังหวัดนครราชสีมา

ที่ 1 ตําบลจอหอ อําเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการระหวางวันที่ 10 

พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 

จํานวน 14 รุน รุนละ 10 วัน รวมผูรับการบําบัด 
3,183 ราย เฉลี่ยรุนละ 227 ราย



 ผลการประเมินพฤติกรรมผู เขารับ

การอบรมโดยครูพี่เลี้ยง พบวา กอนการอบรม 

พฤตกิรรมอยูในระดบัด ีจาํนวน 427 คน (รอยละ 

13.40) หลังการอบรม พฤติกรรมอยูในระดับดี

เพิ่มขึ้นเปน 1,818 คน (รอยละ 57.10) กอน

การอบรม พฤติกรรมอยูในระดับควรปรับปรุง 

จํานวน 1,172 คน (รอยละ 36.80) หลังการ

อบรม พฤติกรรมอยูในระดับควรปรับปรุงลดลง

เปน 568 คน (รอยละ 17.80) ดังแสดงใน

ตารางท่ี 2

 การติดตามหลังการดําเนินการบําบัด

ฟนฟู 8 เดือน พบวาผูผานการบําบัดหยุดเสพ 

2,044 ราย (รอยละ 93.85) กลับไปเสพซ้ํา 

3 ราย (รอยละ 0.14) และตดิตามไมพบ 131 ราย 

(รอยละ 6.01) ดังแสดงในตารางท่ี 3

ตารางท่ี 2 ระดับพฤติกรรมของผูเขารับการบําบัด เปรียบเทียบกอนและหลัง (N=3,183)

    ระดับพฤติกรรม                   กอนการบําบัดฟนฟู                 หลังการบําบัดฟนฟู

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ดี 427 13.40 1,818 57.10

พอใช 1,584 49.80 797 25.10

ควรปรับปรุง 1,172 36.80 568 17.80

ตารางที่ 3 ผลการติดตามผูผานการบําบัดฟนฟ ู       

                      ผลการติดตาม   จํานวน(คน) รอยละ

หยุดเสพ   2,044 93.85

เสพซํ้า (กลับไปเสพใหม)   3 0.14

ติดตามไมพบ   131 6.01
                             รวม   2,178 100.00

 ในกลุมที่ติดตามไดพบวารอยละ 82.60 

ไมตองการความชวยเหลอื เพราะกลบัสูอาชพีเดมิ, 

ศึกษาตอ รอยละ11.39, รองานรอยละ 5.05 
และตองการรับการสงเสริมและฝกอาชีพ รอยละ 

0.78

 ผู เขารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ในการดําเนินการบําบัด รอยละ 88.70 สวนมาก

มีความประทับใจในความรักความเอาใจใส, 

การใหความสําคัญและเห็นคุณคา นอกจากนี้

การชวยเหลือดูแลภาระครอบครัวของผูรับการ
บําบัด เชน การดูแลทรัพยสิน ดูแลสมาชิกใน

ครอบครัวที่ตองการความชวยเหลือ หรืออยู

ในภาวะพ่ึงพิง ชวยสรางความเช่ือถือเช่ือใจ
ของผูรับการบําบัดได



 คาใชจายในการดาํเนินงาน ไดแก คาวสัดุ

อุปกรณสําหรับกิจกรรมบําบัดฟนฟู, คาใชจาย

ในการประสานงานและติดตามผูรับการบําบัด

หลังสิ้นสุดการบําบัด, คาเชื้อเพลิง, คาตอบแทน

วิทยากร เปนตน ทั้งนี้ไมรวมคาตอบแทนใน

การปฏิบัติราชการในเวลาของเจาหนาที่ เฉลี่ย 

1,866 บาทตอคน (ผูรับการบําบัด) ตอครั้ง 

(10 วัน)

วิจารณ และอภิปรายผล

 จากขอมูลผลการดําเนินงานและผล

การติดตามหลังการอบรมพบวาการอบรม

ในรูปแบบศูนยขวัญแผนดินนี้ มีผลลัพธที่ดี

ทั้งในระยะตนและระยะกลาง ทั้งในดานความรู

ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 

สามารถสรางความหวังและแรงบันดาลใจที่จะ

กลับไปเปนคนดีของสังคม มีอัตราการไมกลับไป

เสพซ้ําสูงถึงรอยละ 93.85 ใชงบประมาณและ

ทรัพยากรโดยตรงไมสูงมากนักเพียง 1,866 บาท

ตอคน เทียบกับรูปแบบจิตสังคมบําบัด (Matrix  

Program) ที่มีอัตราการไมกลับไปเสพซํ้ารอยละ
70(8) มีคาใชจายเฉลี่ยตอราย 8,199.52 บาท 
ใชเวลาบําบัด 4 เดือน และสูงสุดไมเกิน 8 คน

ตอคร้ัง หรือการบําบัดแบบเขมขนทางสายใหม 

(FAST model) ซึ่งมีประสิทธิผลดีกวารูปแบบ
จิตสังคมบําบัด (9) แตมีคาใชจายตอรายสูงถึง 

41,417.29 บาท(11) และใชเวลาบําบัดอยางนอย 
4 เดือน ซึ่งเปนขอจํากัดในการดําเนินการ

ในกลุมเปาหมายจํานวนมาก จากการศึกษา

พบวารูปแบบศูนยขวัญแผนดินนี้มีประสิทธิผล

ดีกวาระบบการถอนพิษแบบปกติ สอดคลองกับ

การศึกษาของ Perngparn U,Limanonda B, 

Aramrattana A, Pilley C, Areesantichai C, 

Taneepanichskul S(10) นอกจากน้ียังสอดคลองกับ
การศึกษาทบทวนผลงานวิจัยของ Lee NK. 

และ Rawson RA. ที่พบวา Psychological 

Interventions (Cognitive-Behavioral and 

Behavioral Interventions) ในผูติดหรือ

ผูเสพสาร Amphetamine รวมทั้ง Alcohol 

and Other Drugs (AOD) มีประสิทธิผลดีกวา

การบําบัดโดยการใชยา(12) ในทํานองเดียวกัน 

ระบบบังคับบําบัดและระบบตองโทษ  ก็มี

คาใชจายตอรายสูงกวาการดําเนินงานของ

ศูนยขวัญแผนดิน (9 )  แตมีผลลัพธที่ ตํ่ ากว า

อยางชัดเจน โดยมีอัตราการหยุดเสพในระบบ

บังคับบําบัดเพียงรอยละ 61.19(5) นอกจากนี้

รูปแบบขวัญแผนดิน ยังมีประสิทธิผลสูงกวา

การบําบัดในระบบสมัครใจรูปแบบอื่นๆ ซึ่งมี

อัตราการหยุดเสพเพียงรอยละ 52.53(5) 

 ดานการขยายผลการดําเนินงาน พบวา

กระบวนการขยายผลดําเนินการดังกลาวมีลักษณะ

ตอเ น่ืองเปนวงจร ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
การดําเนินการสามารถเพ่ิมจํานวนผูสมัครใจ
เขารับการอบรมรายใหม ไดอยางตอเนื่อง 

ทั้งโดยการนําไปปรับฐานขอมูลการขาวของ

เจาหนาที่ตํารวจและหนวยงาน ป.ป.ส. โดย

ไมตองมีสายขาว และจากการสมัครเขารับ
การบําบัดโดยสมัครใจจากการชักชวนของ

ผูปกครองและเพื่อน สามารถแกปญหาจํานวน

ผูเขารับการบําบัดท่ีลดลงในภาพรวมระดับประเทศ



ในชวงที่ผานมา อันเนื่องมาจากการคนหาโดยใช

กระบวนการชุมชน หรือการไมยินยอมเขารับ
การบําบัด เน่ืองจากไมตองการลงทะเบียนประวัติ(13) 

 นอกจากนี้ รูปแบบการดําเนินการ

ที่กะทัดรัด มาตรฐานใกลเคียงกับของกระทรวง

สาธารณสุข ใชทรัพยากรและคาใชจายต่ํา และ

ระยะเวลาการอบรมเพียง 10 วัน จึงมีความ

เปนไปไดในการนําไปดําเนินการเพ่ือรองรับผูเขารับ

การอบรมจํานวนมากในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะ

ในจังหวัดท่ียังมีรูปแบบการดําเนินงานไมชัดเจน (14)

ปจจัยความสําเร็จ เพื่อพิจารณานําไปปรับใช

นอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

 1. นโยบายที่ชัด เจน  จริ งจั ง  และ

การสนับสนุนที่เพียงพอจากผูบริหารสูงสุดใน

ระดับจงัหวดัพรอมทัง้มกีลยทุธในการดําเนนิการ

ที่มีประสิทธิผล 

 2. การคัดเลือกทีมปฏิบัติงานท่ีมุงม่ัน

ทุมเท และมทีศันคตทิีด่ตีอผูเสพหรอืตดิยาเสพตดิ 

เห็นคุณคาในความเปนมนุษยและศักยภาพใน

การปรับปรุงพัฒนาตนเอง หัวหนาทีมท่ีมีความเปน

กระบวนการคนหา บําบัด และฟนฟูผูเสพติด

ทีมจัดระเบียบสังคม

ผูนําชุมชน ตั้งดานเฉพาะกิจ

สํานักงานควบคุมประพฤติและหนวยงานอื่น

วงจรตอเนื่อง

ขอมูลตั้งตน

(ขอมูลเดิม)

คนหา

คัดกรอง

ศูนยขวัญแผนดิน

(คายบําบัด)

คืนคนดีสูสังคม

(ชุมชน)

ติดตามกํากับ
ขอมูลยอนกลับ

วงจรตอเนื่อง

ผูปกครอง/เพื่อน

แผนภูมิที่ 1  วงจรการดําเนินงานของศูนยขวัญแผนดิน 



ผูนํา มีจิตวิทยา มีเมตตาท้ังตอทีมงานผูใตบังคับ

บัญชาและตอผูเขารับการอบรม รวมท้ังมีความ

สามารถในการบริหารจัดการ ประสานความรวมมือ

จากทุกภาคสวน นอกจากนี้การมีประสบการณ

ในพืน้ทีด่าํเนนิการมากกอน ชวยใหการดาํเนนิการ

มีปะสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 3. ความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทั้งภาครัฐและเอกชน

 อยางไรกต็าม รปูแบบศนูยขวญัแผนดินน้ี 

จําเปนตองไดรับการประเมินผลและติดตาม

อยางตอเน่ือง ตองมีกระบวนการติดตามชวยเหลือ

สนับสนุน และกระบวนการสรางชุมชนเขมแข็ง

อยางแทจริงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเลิกยาเสพติด

ไดอยางถาวร(15,16,17) ผลลัพธไมพึงประสงคจากการ

ไดมารวมชุมนมุกนัเปนจาํนวนมากของผูเสพและ

ผูติดยาเสพติด อาจทําใหเกิดเครือขายยาเสพติด

เพิ่มขยายข้ึนได จึงควรไดรับการติดตามอยาง

ตอเนือ่งจรงิจัง และมกีารพฒันามาตรการการเฝา

ระวังอยางเขมงวด อยางไรก็ตาม การพัฒนารูปแบบ

ศูนยขวัญแผนดินน้ี ไมพบผลลัพธในดานลบดังกลาว
สรุปและขอเสนอแนะ
 รูปแบบการอบรมผูเสพและผูติดยา

เสพติดในศูนยขวัญแผนดินจังหวัดนครราชสีมา 

เปนการอบรมในลักษณะคายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ใชเวลาดําเนินการคร้ังละ 10 วัน ใชงบประมาณ
ในการดําเนินการตอคนตํ่ากวารูปแบบอื่นๆ 

มีจุดเดน คือ เปนศูนยกลางการประสานและ

ขับเคลื่อนกิจกรรมแกปญหายาเสพติดของ

จังหวัด โดยมีระบบการบริหารจัดการที่กะทัดรัด

คลองตัว มีขอบเขตอํานาจคอนขางเบ็ดเสร็จ 

นอกจากนี้ยังไดขอมูลเครือขายการคายาเสพติด 

ซ่ึงนําไปสูการขยายผลจับกุมเพ่ิมอีกเปนจํานวนมาก 

นอกจากชวยลดจํานวนผูคาแลว ยังสามารถ
นํากลุมเสี่ยงเขารับการบําบัดไดอยางเปนวงจร

ตอเ น่ือง จึงมีคุณคาตอการพิจารณานําไป

ประยุกตใชในพ้ืนที่อื่นๆ ของประเทศตอไป

กิตติกรรมประกาศ

 การพฒันารูปแบบศูนยขวญัแผนดินและ 

ผลงานวิชาการฉบับนี้สําเร็จลุลวง ดวยไดรับ

การอนมุตัใิหดาํเนนิการศกึษาวจิยัพรอมสนับสนุน

งบประมาณในดําเนินการโครงการจาก นายระพี 

ผองบุพกิจ ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ นายแพทยวิชัย 

ขัตติยวิทยากุล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา, นางศิริพร ปญญาพฤทธิ์พงศ 

นกัวเิคราะหนโยบายและแผนเช่ียวชาญ สาํนกังาน

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และเจาหนาที่

ทุกทานท่ีเกี่ยวของ ที่ไดใหคําแนะนําดานการ

จัดการและวิชาการที่จําเปน
 ขอขอบคุณคณะเจาหนาที่จากทุกสวน

ราชการรวมท้ังภาคเอกชนท่ีรวมดําเนินการ

โครงการดวยความมุงมั่นทุมเท โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีและบุคลากรประจําศูนยขวัญแผนดิน 
และผูรับการบําบัดทุกทานที่ใหความรวมมือ

ในการฝกอบรมและใหขอมูลในการศึกษาวิจัย

ดวยความเต็มใจและอัธยาศัยไมตรีอันดี



เอกสารอางอิง
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