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กรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดีกรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี

วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
1.  เพื่อเผยแพรความรู และวิชาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

2.  เพื่อเผยแพรผลงานคนควา และวิจัยของนักวิชาการดานสงเสริมสุขภาพและ

 อนามัยสิ่งแวดลอม

3.  เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ขอคิดเห็น ขาวสารและเปน

 สื่อสัมพันธในวงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

วารสารศูนยอนามัยที่ 5 เปนวารสารทางวิชาการ 
จัดพิมพเผยแพรโดย

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ

 วารสารศูนยอนามัยที ่5 กรมอนามัย เปน

วารสารสาธารณสุข เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยส่ิงแวดลอม พมิพออกเผยแพรทกุ 4 เดอืน 

(3 ฉบับตอป ) ไปยังหนวยงานสาธารณสุข

โรงพยาบาล ,  สถานศึกษาดานสาธารณสุข

ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่ขตนครชยับรุนิทร 

และหนวยงานในกรมอนามัย ยินดีรับบทความ

วิชาการดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก

ภายในและภายนอกศูนยอนามัยที่ 5 ที่ยังไมเคย

ลงพิมพในวารสารอื่นกอน เพื่อพิจารณาลงพิมพ

โดยกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิใ์นการตรวจแก

ตนฉบับ และลงพิมพตามลําดับกอนหลัง สําหรับ

บทความที่มีการศึกษาในมนุษย ตองไดรับ

การพิจารณาแลวจากกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในคน ในหนวยงานนั้นๆ ดวย

 ประเภทของเร่ืองท่ีลงพิมพเผยแพร
 นิพนธตนฉบับ (Original articles) 
ไดแก ผลงานวิจัย หรือประสบการณการดําเนิน

งานท่ีเก่ียวของกับวิชาการสาธารณสุข โดยเฉพาะ

การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

ควรประกอบดวย ชื่อเร่ือง ชื่อเจาของผลงาน
บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา 

วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุป

และอภิปราย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง 

อาจมีกิตติกรรมประกาศได ความยาวของเร่ือง

ไมควรเกิน 12 หนา

 บทความปริทัศน (Review articles) 

เปนบทความจากการทบทวนองคความรู

การสาธารณสุข ในประเด็นที่มีความสําคัญ 

เปนปญหา หรือมีนวัตกรรมท่ีนาสนใจ ความยาว

ของเรื่องไมควรเกิน 8 หนา

 บทความพิเศษ (Special articles) 

เปนบทความรับเชิญที่คณะผูจัดทําไดรองขอ

ทานผูทรงคุณวุฒิใหแสดงวิสัยทัศน อภิปราย

หรือแสดงแนวคิด  ตอประเ ด็นที่น าสนใจ

เปนประโยชนตอบุคลากรสาธารณสุข

 บทความทั่วไป (General articles) 

เปนบทความประเภทความรูเฉพาะเร่ืองท่ีหยิบยก

มานําเสนอโดยเพ่ิมเติมความรูใหมๆ  หรือนําเสนอ
รายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไมเสร็จสมบูรณ 

ที่ตองศึกษาตอ หรือศึกษาเสร็จแลวกําลังเตรียม

ตนฉบับสมบูรณ รายงานความกาวหนาของ

โครงการ รายงานผลการศึกษาวิจัยโดยสังเขป

หรือเปนบทความที่มีประเด็นที่ไดรับความสนใจ

อยูในปจจุบัน มีความยาวของเร่ืองไมควรเกิน 

8 หนา
 ปกิณกะ (Miscellany) เปนบทความ
เบด็เตลด็ทีม่คีวามหลากหลาย อาทเิชน บทความ

นารู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะทั่วไป รวมทั้ง

เรื่องแปลจากบทความวิชาการที่นาสนใจใน

ภาษาตางประเทศ โดยตองมีการขอลิขสิทธิ์กอน 
ความยาวไมควรเกิน 5 หนา



4

 บทความยอ (Abstract articles) 
ยอบทความจากผลการวิจัยใหมๆ แนะนําสิ่ง
ท่ีนาสนใจตางๆ ความยาวของเร่ืองไมควรเกิน 5 หนา
 จดหมายจากผูอาน และจดหมายจาก
บรรณาธิการ (Letter to/ from editor) เพ่ือให
เปนการสื่อสารสองทางระหวางผูอาน และคณะ
ผูจัดทํา และระหวางผูอาน เพื่อการเรียนรู
รวมกัน

 การเตรียมตนฉบับ
 (โดยเฉพาะนิพนธตนฉบับ)
 ช่ือเร่ือง ควรส้ันกะทัดรัดใหไดใจความ
ท่ีครอบคลุม และตรงกับวัตถุประสงคและเน้ือเร่ือง 
ช่ือเร่ืองตองมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ช่ือผูเขียน ช่ือและนามสกุล ตองมีท้ังภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ โดยไมมีคํานําหนาช่ือ
มีอภิไธยตอทายช่ือ และระบุสถาบัน/หนวยงานท่ี
สังกัดอยู กรณีมีเจาของผลงานจากตางสถาบัน/
หนวยงาน ใหใสเคร่ืองหมาย (*) และแสดง
รายละเอียดดานลาง
 บทคัดยอ เปนการยอเน้ือหาสําคัญ 
เฉพาะท่ีจําเปนเทาน้ัน ระบุตัวเลขสถิติท่ีสําคัญ 
เขียนดวยภาษาท่ีรัดกุม ประโยคท่ี สมบูรณ 
เปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ ความยาวไมเกิน 
15 บรรทัด โดยใหครอบคลุมถึงวัตถุประสงค 
วิธีการ ผล สรุป และวิจารณหรือขอเสนอแนะ 
โดยไมตองมีเชิงอรรถอางอิง บทคัดยอตองเขียนท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทนํา อธิบายความเปนมา และความสําคัญ
ของปญหาการวิจัยศึกษา การใชคํายอจะตอง
เขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน

 วัตถุประสงค กรณีมีมากกวา 1 วัตถุประสงค
ควรแสดงเปนรายขอในรูปแบบ Bullet points
 รูปแบบการวิจัย ระบุทั้งสองภาษา โดย
ภาษาอังกฤษอยูใน (วงเล็บ)
 ประชากรและกลุมตัวอยาง รวมถึงวิธีการ
เลือกหรือคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
 วิธีดําเนินการวิจัย อธิบายวิธีการดําเนินงาน
โดยกลาวถึงแหลงที่มาของขอมูล วิธีการรวบรวม
ขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะห
ขอมูลหรือหักสถิติที่ประยุกต อาจรวมถึงนิยาม
ศัพทเฉพาะ
 ผลการดําเนินงาน อธบิายสิง่ท่ีไดพบจาก
การวิจัย โดยเสนอหลักฐานขอมูลอยางเปน
ระเบียบ ตามลําดับ พรอมแปลความหมายของ
ผลท่ีพบหรือวิเคราะห
 วิจารณ/อภิปราย พยายามสรุปเปรียบ
เทียบวาผลเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม
เพียงใด จากเหตุหรือปจจัยใด อาจอางอิงทฤษฎี
หรือผลการศึกษาของผูที่เกี่ยวของประกอบดวย
 สรปุ (ถามี) ควรเขยีนสรุปเก่ียวกับความ
เปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค
ขอบเขตการวิจัย วิธีการและผลการวิจัยอยาง
สั้นๆ ตรงประเด็น และขอเสนอการนําผลวิจัย
ไปใชประโยชน หรือเสนอแนะประเด็นที่สามารถ
ปฏิบัติหรือวิจัยไดตอไป
 เอกสารอางอิง ผูเขียนตองรับผิดชอบ
ตรวจทานความถูกตองของการอางอิงเอกสาร
การระบุใหใชระบบ Vancouver ใชเชิงอรรถ
เปนหมายเลขตวัยกในวงเล็บ โดยเรียงตามลําดับ
ที่ปรากฎในบทความ ถาตองการอางอิงซํ้าใหใช
หมายเลขเดิม สามารถดูคําแนะนําเพิ่มเติมได
จาก Uniform Requirement for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journal (JAMA
1997;277:927-34) มีตัวอยางดังนี้
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 - อางถึงบทความในวารสาร
  ลําดับท่ี. ชื่อผูแตง. ชื่อวารสาร. ปที่พิมพ ; ปที่ : หนาแรก – หนาสุดทาย.
  วารสารภาษาอังกฤษ ใชช่ือสกุลข้ึนกอน ตามดวยอักษรยอของช่ือตัว ช่ือวารสารเปนช่ือยอตาม
ระบบ Index Medicus
  วารสารภาษาไทย ใชชื่อเต็มผูแตง ตามดวยนามสกุล และใชชื่อวารสารเปนตัวเต็ม
  กรณผีูแตงไมเกิน 6 คน ใชชือ่ผูแตงทุกคน คัน่ดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) กรณีผูแตงต้ังแต
7 คนขึ้นไป ใหใสชื่อ 3 คนแรก แลวเติม et al. สําหรับวารสารภาษาอังกฤษ หรือ และคณะ สําหรับ
วารสารภาษาไทย
  ตัวอยาง
  1. Muangsapaya W, Winichagoon P, Fucharoen S, Pootrakul P. Improved 
   technique for detecting intraerythrocytic trait inclusion bodies in 
   thalassemia. J Med Assoc Thai. 1985; 43-45.
  2. กติกา ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, วิษิษยศักด์ิ สุขสะอาด, กนกวรรณ แสนไชยสุรยิา
   และคณะ. การตรวจกรองฮีโมโกลบินอี โดยวิธีการตกตะกอน. วารสารเทคนิคการแพทยและ
   กายภาพบําบัด. 2536; 51: 39-43.
 - อางถึงหนังสือหรือตํารา
  ลําดับท่ี. ชื่อผูแตง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปที่พิมพ.
  ตัวอยาง
  1. Lance JW. Management of air pollution. 5th ed. Oxford: Butterworts; 2008.
  2. สวุด ีดวีงษ, เพญ็ศรี จติรนําทรัพย. สถานการณผูปวยเอดสและผูตดิเช้ือเอดสทีม่อีาการ
   ในประเทศไทย ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2546. นนทบุรี: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค;
   2547.
 - อางถึงบทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา
  ลําดับท่ี. ช่ือผูแตง. ช่ือเร่ือง. ใน: ช่ือบรรณาธิการ. ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ. เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ;
  ปที่พิมพ: หนาแรก – หนาสุดทาย.
  ตัวอยาง
  1. Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,
   Editors. Hypertension: Pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed.
   New York: Raven Press; 2007: 465-78.
  2. วิรัติ ศิริสันธนะ. ไขไมทราบสาเหตุในเด็ก. ใน: อุษา ทิสยากร. ทวีโชติพิทยาสุนันท, บรรณาธิการ.
   Update on pediatric infectious disease. กรงุเทพมหานคร: ชยัเจรญิ; 2540:236-42.
 - อางถงึบทความจากสือ่อเิลคทรอนกิส ขึน้อยูกบัชนดิของสือ่ทีอ่างถงึ ซึง่ระบใุนวงเลบ็ [ ]
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  ตัวอยาง
  1. Morse SS. Public emergency preparedness plans. Emerg Dis [Serial online]
   2003 Jan-Mar [cited 2010 Jun 6]; 1(1): [24 screens] Available from: URL: http://
   www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
  2. Aerodynamics II [Computer program] Version 2.2 Orlando(FL): Computerized
   Educational System; 1999.
  3. วิฑูรย ประเสริฐเจริญสุข. เบาหวานขณะต้ังครรภ: Gestational Diabetes Mellitus 
   [Internet]. ขอนแกน: ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร 
   มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2554 [cited 2554 มีนาคม 10]. Available from: 
   http://obgyn1.md.kku.ac.th/Mdbtemplate/component=19.

การสงตนฉบับ
 ตนฉบบัพมิพดวยคอมพวิเตอรโปรแกรม
Microsoft Word ตัวอักษร Angsana New หรือ
ThaiSarabun ขนาด 16 เวนขอบดานซายและ
ขวาไมนอยกวา 2.5 ซม. หรือมาตรฐานโปรแกรม
สงตนฉบับเปนไฟล.doc แนบมาพรอมอีเมลที่
Journal_hpc5@hotmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง
อีเมลเปนชื่อตนฉบับ พรอมระบุชื่อผูนิพนธ/
ผูประสานงาน สถานทีท่าํงาน หมายเลขโทรศพัท
และอีเมลที่ใชติดตอประสานงานในเน้ือจดหมาย
ตัวอยางอีเมลสงตนฉบับพิจารณา
To: journal_hpc5@hotmail.com
Subject: ภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
Attachment: [วิจัยสงศอ5.doc]
---------------- เนื้อหาอีเมล ----------------
ผูประสานงาน ภญ.ปุญชรัสมิ์ แสงทอง
ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
081-2345678
Poonc@gmail.com

การรับเรื่องตนฉบับ
 เร่ืองที่รับไวพิจารณา กองบรรณาธิการ
จะแจงตอบรับใหผูเขียนทราบ ไมมีคาใชจาย
 เรื่องท่ีไมไดลงพิมพ กองบรรณาธิการ
จะแจงใหทราบ
 เร่ืองท่ีพิจารณาใหแกไขกอนลงพิมพ กอง
บรรณาธิการจะแจงขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบ
(Peer reviewers) เพ่ือใหผูนิพนธไดพิจารณา
แกไขหรือใหขอมูลเพิ่ม กอนสงกลับใหพิจารณา
อีกครั้งในเวลาอันควร
 เร่ืองท่ีไดลงพิมพ กองบรรณาธิการจะแจง
ตอบกลบัใหผูเขยีนทราบ และเมือ่พมิพแลวจะสง
วารสารใหผูเขียนเรื่องละ 2 เลม

ความรับผิดชอบ
 บทความที่ลงพิมพในวารสารวิชาการ
ศูนยอนามัยท่ี 5 ถือเปนความเห็นสวนตัวของผูเขียน
คณะบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวย ผูเขียน
ตองรับผิดชอบตอบทความของตนเอง คณะ
บรรณาธิการมีสิทธิ์จะแกไขขอความใหถูกตอง
ตามหลักภาษาและความเหมาะสมได
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ประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็กดานการสงเสริมสุขภาพ
และพัฒนาการของเด็กในพื้นท่ีศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา ป 2556

จีรวรรณ ชงจังหรีด, วท.ม. (กีฎวิทยา)                                                                                                                                      
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา

บทคัดยอ

 การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็ก

ดานการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กในดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต 

โดยประยุกตใชรูปแบบซิป (CIPP Model) 2) เพ่ือสังเคราะหแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็ก 

ซึ่งดําเนินการศึกษารอยละ 50 ของศูนยเด็กเล็กที่ไมผานเกณฑมาตรฐานในป 2555 จํานวนทั้งสิ้น 

19 แหง กลุมเปาหมาย แบงเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมผูบริหาร จํานวน 58 คน 2) กลุมพอแม 

ผูปกครอง ผูเลี้ยงดูเด็ก จํานวน 257 คน 3) กลุมเด็กปฐมวัย จํานวน 250 คน เก็บรวบรวมขอมูล

โดยใชแบบสอบถามและการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

 ผลการประเมินพบวา 1) ดานบริบท (Context) กลุมเปาหมายมีความคิดเห็นตอศูนย

เด็กเล็ก วาเปนสถานที่ตองใหความสําคัญ โดยมีสวนรวมในการประชุมชี้แจงนโยบาย/แนวทาง

ดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็ก ศูนยเด็กเล็กมีที่ตั้งเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ การคมนาคม

จากชุมชนมีความสะดวก บริเวณภายนอกและรอบอาคารมีขอบเขตชัดเจน สะอาดและปลอดภัย 

รอยละ 67.2 และมีหองน้ํา หองสวม สะอาดถูกสุขลักษณะ รอยละ 62.1 สวนสภาพแวดลอม

ที่มีผลใหศูนยเด็กเล็กไมผานเกณฑมาตรฐานในปที่ผานมา สวนใหญเปนการมีรั่วรอบอาคาร และ

หองน้ําหองสวม สถานท่ีเตรียม/ปรุงอาหาร ไมถูกสุขลักษณะ นอกจากน้ีศูนยเด็กเล็กท่ีต้ังในพ้ืนท่ี

โรงเรียน ยังมีการใชหองสวมรวมกัน 2) ดานปจจัยนําเขา (Input) โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานงบประมาณ ซึ่งยังไมเพียงพอในการดําเนินการบริหารจัดการศูนย

เด็กเล็ก สัดสวนงบประมาณท่ีใชในการพัฒนาทองถ่ินกับการลงทุนกับศูนยเด็กเล็กแตกตางกัน 
3) ดานกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 4) ดานผลผลิต (Product) 

พบวา เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรอยละ 56.8  ไมสมวัย รอยละ 28.8 และเด็กปฐมวัยมีปญหา

พัฒนาที่ไมสมวัยคือ ดานภาษาและดานกลามเน้ือมัดเล็กใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 18.4 และ 18  
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 ผลของการสังเคราะหแนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็ก สามารถสรุปเปนแนวทาง

ไดดังนี้ 1) การสรางหลักสูตรท่ีเหมาะสม 2) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 3) การจัด

กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการ 4) การบูรณาการการเรียนรู การจัดการเรียนการสอน 5) การประเมิน

พัฒนาการ 6) การสรางความสัมพันธระหวางครูผูดูแลเด็ก ครอบครัวของเด็ก 7) การติดตาม

ประเมินผล ดังนั้นสิ่งสําคัญที่จะผลักดันใหศูนยเด็กเล็กมีการพัฒนายกระดับเขาสูเกณฑมาตรฐาน

อยางยั่งยืน ตองอาศัยปจจัยหลายดานท่ีจะชวยสงผลใหเด็กปฐมวัยเจริญเติบโตเปนบุคลากร

ที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตตอไป

คําสําคัญ: ประเมินผล, ศูนยเด็กเล็ก, พัฒนาการเด็ก
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Evaluations of the 2013 Health Promotion and Child Development 
Implementations in Child Development Centers under the Jurisdiction 

of Regional Health Promotion Center 5, Nakhon Ratchasima

Jeerawan Chongchangreed ,M.Sc.(Entomology)
Regional Health Promotion Center 5, Nakhon Ratchasima

Abstract

 The objectives of this study were to: 1) evaluate health promotion and 

child development implementations in child development centers under the 

CIPP model (context, input, process, and products); and 2) synthesize the 

improvement guidelines for child development centers that had not met 

the standard criteria in 2012.  The study populations were composed of 3 groups: 

1) 58 Administrators including Mayors, Chief Executives of the Subdistrict 

Administrative Organizations (SAO), Chief Administrators of the SAOs, Academic 

Service Offi cers, Public Health Personnel, and Child Care Teachers in child 

development centers; 2) 257 parents and child guardians; and 3) 250 children. 

Data were collected using questionnaires and focus groups. Data were analyzed 

using percentages, means, standard deviations and content analysis method.

 Results are determined in 4 different areas. 1) Context factors: target 

groups viewed child development centers as an important service and 

participated in a policy and guideline development process. Child development 
centers’ environments were suitable for local context. Transportation was 
convenient. About two-third (67.2 %) of the centers are well located, clean 

and safe. Less than two-thirds (62.1 %) had clean toilets and bathrooms. 

Most frequently unmet standards were physical structure e.g. leaks in 
buildings, toilets, bathrooms, and hygiene criteria of pantry areas. Most child 

development centers shared toilets and bathrooms with primary schools 

located in the same areas. 2) Input factors: Most were determined as an 

average level. The lowest level was budget which was insuffi c ient to 

maintain the centers. Amounts of budget varied among centers. 3) Process factors:
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All was determined as an average level. 4) Product factors: 56.8 % of children 

had an age-appropr iate development whi le 28 .8% did not have an 

age-appropriate development. The lack was signifi cant in language and fi ne 

motor developmental skills (18.4% and 18.0% respectively). 

 A guideline for child development centers was established and has 

suggested centers to provide: 1) an appropriate curriculum, 2) environments 

that promote learning, 3) activities that promote children’s development, 

4) integration of various learning activit ies, 5) evaluation of children’s 

developments, 6) relationship enhancement among teachers, child care 

teams, and families, and 7) monitoring and evaluation measure. These 

factors are important in sustaining the improvement of child development 

centers. Thus, children would subsequently become quality members of the 

future society.

Keyword: Evaluation, Child Development Center, Child Development
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บทนํา 

 เด็กเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนา

ประเทศและเปนตนทุนทางสังคมท่ีมีคามากท่ีสุด 

โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย เปนวัยที่มีความจําเปน

อยางยิ่งที่ตองไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

(Full Human Potential) ใหสอดคลองกับการ
เติบโต และพัฒนาการของสมองท่ีรวดเร็วมากท่ีสุด
ของชีวิตมนุษย จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจ

ที่บีบรัดทําใหครอบครัวสวนใหญไมไดเลี้ยงดู

บตุรเอง ซึง่ขอมลูจากการสํารวจในป 2553 พบวา 

เด็กรอยละ 61.5 ไมไดอยูกับพอและแม สาเหตุหลัก
มาจากพอแมแยกทางกัน และพอหรือแมทํางาน

คนละจังหวัด(1) การดูแลเด็กปฐมวัยจํานวนมาก

มักอยูในความดูแลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ

เขารับการบริการอบรมเล้ียงดูในสถานรับเลี้ยง

เด็กของหนวยงานตางๆ ซึ่งมีมาตรฐานท่ีตางกัน 

โดยจะไดรับการพัฒนาที่แตกตางกัน และเพื่อ

รองรับความตองการของสังคมดังกลาว จํานวน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีจํานวนเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง 

สวนใหญอยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน (2) กรมอนามัยไดพยายามพัฒนา

คุณภาพศูนยเด็กเล็ก กลุมเปาหมาย คือ ศูนย

เด็กเล็กที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน และศูนยเด็ก
เล็กนาอยูระดับพื้นฐานพัฒนาเปนระดับดีและ

ดีมาก โดยมีกิจกรรมประกอบดวยการประเมิน

รับรองศูนยเด็กเล็กตามเกณฑมาตรฐานศูนย
เด็กเล็กแลกเปลี่ยนเรียนรูเชื่อมโยงเครือขาย

ศูนยเด็กเล็กนาอยูภายในจังหวัด พรอมทั้งจัดหา

สิง่สนับสนุนองคความรูเพ่ือพฒันาคุณภาพบริการ

ดานโภชนาการและพัฒนาการ

 ในระดับชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศ

ใหมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติเปนมาตรฐาน

กลางของประเทศและไดมอบหมายใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

สาธารณสขุ กระทรวงแรงงาน สาํนกัพัฒนาสงัคม 

กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง

ศึกษาธิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย นํามาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติใชเปน

แนวทางในการประเมินผลการดําเนินงานและ

เปนเคร่ืองมือในการยกระดับคุณภาพของศูนย

เด็กเล็ก ซึ่งเปนมาตรฐานข้ันตําที่ศูนยเด็กเล็ก

ทุกแหงควรจะพัฒนาใหไดตามมาตรฐานฯ ศูนย

เด็กเล็กที่มีการดําเนินงานอยูในระดับดีเดน

ใหคงพัฒนาอยางตอเนื่อง สําหรับศูนยเด็กเล็ก

ที่ยังไมพรอมใหเร่ิมตนปรับปรุงการดําเนินงาน

ของตนเองใหไดมาตรฐานตอไป(3) การใชมาตรฐาน

ศูนยเด็กเล็กแหงชาติเสมือนเปนการประกัน

คุณภาพภายในการใหบริการของศูนยเด็กเล็ก 

ซึ่งคาดหวังใหเด็กปฐมวัยทุกคนที่เขารับบริการ
ในศูนยเด็กเล็กไดรับการพัฒนารอบดานตามวัย 

อยางมีคุณภาพและตอเนื่องแบบองครวมทั้ง

รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม 

จริยธรรม เพ่ือเติบโตเปนคนท่ีมีคุณภาพ ดังนั้น

เพ่ือเปนการรักษาคุณภาพของการบริการอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว ศูนยอนามัยท่ี 5 

นครราชสมีา เล็งเหน็ความสาํคญัของการประเมนิ

ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็ก

และการพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญ
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ของกระบวนการพัฒนางาน เนื่องจากเปนขอมูล

ที่ตองใชในการวางแผนและพัฒนาปรับปรุง

การดําเนินงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากลหรือเปาหมาย

ที่กําหนดไว ตลอดจนสนับสนุนใหมีกลไกประกัน

คณุภาพภายในของศูนยเด็กเล็กอยางเปนรปูธรรม 

และรวมกันตรวจสอบการดําเนินงานของศูนย

เด็ก เล็ก  ซึ่ ง เปนการดูแลเด็กอยางใกลชิด

อีกทางหน่ึง ทั้งนี้โดยอาศัยกลไกของหนวยงาน

ปฏิบัติทั้งในระดับจังหวัดและทองถิ่นในการ

ดําเนินการรวมกันเพ่ือนําไปสูการมีสุขภาพดี

ของเด็กในพ้ืนที่ตอไป

วัตถุประสงคทั่วไป

 1. เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็กดานการสงเสริม

สุขภาพและการพัฒนาการของเด็กในดาน

บริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต 

 2. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะแนวทาง

การพัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็กดานการสงเสริม

สุขภาพและการพัฒนาการของเด็ก

วิธีการศึกษา

ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากร คือ ผูที่มีสวนเ ก่ียวของ
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็ก
ดานการสงเสริมสุขภาพและการพัฒนาการของ

เด็กทุกคน รวมถึงพอแม ผูปกครอง และเด็ก

ในศูนยเด็กเล็ก ที่ไมผานเกณฑมาตรฐานในป

งบประมาณ 2556 จํานวน 19 แหงในพ้ืนท่ี 

4 จังหวัด ไดแก อําเภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา อําเภอหนองบัวแดง อําเภอ

บํ า เห น็จณรงค  อํ า เภอเทพสถิต  จั งห วัด

ชัยภูมิ อําเภอเมือง อําเภอแคนดง อําเภอ

บานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย และอําเภอ

รัตนบุรี อําเภอประสาท จังหวัดสุรินทร 

 กลุมตัวอยางในการศึกษาน้ี ประกอบดวย 

ผูบรหิาร นกัวชิาการศกึษา เจาหนาทีส่าธารณสขุ 

ครูผูดูแลเด็ก พอแม ผูปกครอง และเด็กปฐมวัย 

จํานวน 565 คน จากศูนยเด็กเล็กทั้ง 19 แหง 

โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก 

 1)  กลุมผูบริหาร นักวิชาการศึกษา 

เจาหนาที่สาธารณสุข ครูผูดูแลเด็กที่รับผิดชอบ

งานศูนย เด็กเล็ก โดยมีการกําหนดจํานวน

ประชากรแบบเจาะจง แหงละ 3 คน ไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 58 คน 

 2)  กลุมพอแม ผูปกครองเด็ก จํานวน 

257 คน

 3)  กลุมเด็กปฐมวัย จํานวน 250 คน

ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 และ 3 คํานวณ

โดยใชหลักการของ Levy และ Lemeshow(4)

ตามสัดสวนของประชากรในแตละแหง (การสุม
รอยละ 50 ของประชากรขางตน)

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 เค ร่ือง มือที่ ใช ในการประเ มิน  คือ 

แบบสอบถาม โดยการสอบถามผูที่เก่ียวของ 
พิจารณารายละเอียด ลักษณะ หลักเกณฑ 

และวิธีสรางเครื่องมือจากตํารา เอกสารตางๆ 

ประยุกตใชตามรูปแบบ CIPP Model มา
กําหนดเปนขอประเมินตามกรอบ 4 ดาน 
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ปรับปรุงเคร่ืองมือ และนําไปทดลองใชใน

ประชากรกลุ ม ใกล เคี ย งกับกลุ มตั วอย า ง 

คํานวณหาความเชื่อมั่น (reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยใชสูตรแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s alpha coeffi cient) ไดคา

สัมประสิทธิ์ความเที่ยงเทากับ 0.86 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล

        เก็บขอมูลในชวง เ ดือนมกราคม  - 

มิถุนายน 2556 รวบรวมขอมูลท่ีได ตรวจสอบ

ความครบถวน ถูกตอง จํานวน 565 ชุด ประกอบดวย 

แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการสาธารณสุข ครูผูดูแลเด็ก เกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมของศูนยเด็กเล็ก ปจจัยการ

ดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงานและการ

ประเมินผลการดําเนินงาน แบบสอบถามความพึง

พอใจของผูปกครองที่มีตอการพัฒนางานศูนย

เด็กเล็ก การตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยใชแบบ

ประเมินอนามัย 55 และการสนทนากลุม (focus 

group) บันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอร

การวิเคราะหขอมูล

 1.  การวิ เคราะหขอมูลเชิงปริมาณ

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2.  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

โดยการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
สําหรับนํามาประกอบการวิเคราะหรวมกับผล

การประเมินซึ่งเปนขอมูลเชิงปริมาณ

ผลการศึกษา

 ผลการประเมินการดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพศูนยเด็กเล็กดานการสงเสริมสุขภาพ

และการพัฒนาการของเด็กในพ้ืนที่รับผิดชอบ

ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา ปงบประมาณ 

2556 แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

 1.1 ขอมูลทั่ ว ไปของกลุมตั วอย าง

ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็ก 

โดยวิธีการใชแบบสอบถาม สัมภาษณผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  ไดแก  นายก

เทศมนตร ีปลัด นายกองคการบริหารสวนตําบล 

นักวิชาการศึกษา เจาหนาที่สาธารณสุข และ

ครูผูดูแลเด็กในศูนยเด็กเล็ก จํานวน 58 คน 

พบวา สวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 82.8 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 63.8

 1.2 ขอมูลทั่วไปของพอแม ผูปกครอง 

ผูเลี้ยงดูเด็ก จํานวน 257 คน พบวา สวนใหญ

เปนเพศหญิง รอยละ 74.3 โดยมีความสัมพันธ

กับเด็กปฐมวัยในฐานะพอแม รอยละ 63.5 

รองลงมาเปนปูยา ตายาย รอยละ 27.6 มีอายุ
ระหวาง 31 - 40 ป รอยละ 33.9 รองลงมาอายุ

อยูระหวาง 21 - 30 ป รอยละ 24.9 การศึกษา

พบวา สวนมากสําเร็จการศึกษาระดับประถม

ศึกษารอยละ 44.3 และมีอาชีพเกษตรกรรม

รอยละ 53.3
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 1.3 ขอมูลทั่วไปของเด็กปฐมวัย จาก

การสุมเด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็กกลุมเปาหมาย 

จํานวน 250 คน อายุระหวาง 13 - 60 เดือน 

สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 52.4 มีอายุ

ระหวาง 31 - 36 เดือน รอยละ 27.6 รองลงมา 

มีอายุระหวาง 43 - 48 เดือน รอยละ 26.4

2.  ผลการประเมิน โดยการประยุกตใชรูปแบบ

 ซิป (CIPP Model)
 2.1 ดานบริบท (Context) พบวา 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่

สาธารณสุข ครูผูดูแลเด็ก รอยละ 100 มีความ

คิดเห็นตอศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วาเปนสถานท่ี

ตองใหความสําคัญเพราะเปนที่เตรียมความ

พรอมใหเด็กปฐมวัยเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ

ทั้งทางรางกายสติปญญา และอารมณ โดยมี

สวนรวมในการประชุมชี้แจงนโยบาย/แนวทาง

การดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็ก รอยละ 74.1 

แตในทางปฏิบัติ การผลักดันนโยบายในระดับ

พื้นที่ ปจจุบันยังไมไดดําเนินการอยางจริงจัง 

โดยเฉพาะการนําแผนการดําเนนิงานสูการปฏบิตัิ

ในพ้ืนที่ยังไมครอบคลุมเทาท่ีควร จากการ

ประเมินสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สวนใหญรอยละ 81 เห็นวาพ้ืนที่ตั้งศูนยเด็กเล็ก

มีสภาพแวดลอมเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  

การคมนาคมจากชุมชนมายังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีความสะดวก รอยละ 89.7 ความสะอาดของ

บรเิวณภายในศูนยฯ รอยละ 79.3 บรเิวณภายนอก

และรอบอาคารมีขอบเขตชัดเจน สะอาดและ

ปลอดภัย รอยละ 67.2 และมีหองนํ้า หองสวม 

สะอาดถูกสุขลักษณะ รอยละ 62.1 (ตารางท่ี 1) 

ซึง่สภาพแวดลอมทีม่ผีลทําใหศนูยพฒันาเดก็เลก็

ไมผานเกณฑมาตรฐานในปที่ผานมา สวนใหญ

เปนการรั่วรอบอาคารที่ชัดเจน หองนํ้า หองสวม 

สถานที่เตรียมปรุงอาหาร ที่ยังไมถูกสุขลักษณะ 

สวนใหญพบในศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อาศัยอยูใน

พื้นที่โรงเรียน ซึ่งใชหองนํ้า หองสวมรวมกับของ

โรงเรียน เปนตน

ตารางท่ี 1 ความเห็น/การประเมินดานสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (n = 58)

                          หัวขอการประเมิน จํานวน (คน) รอยละ

1. สภาพแวดลอมของพื้นที่ตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
    เหมาะสม 47 81

       ไมเหมาะสม 11 19

 (  = 0.81, S.D = 0.40)

2. ความสะดวกในการคมนาคมจากชุมชนมายังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

        สะดวก 52 89.7

        ไมสะดวก 6 10.3

 (  = 0.90, S.D = 0.31)  
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 2.2  ดานปจจัยนําเขา (Input) พบวา

การประเมินดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย 

4 ดานคือ 1) ปจจัยพื้นฐาน ไดแก นํ้าดื่ม นํ้าใช 

สถานท่ีเตรียมปรุงอาหาร อุปกรณและภาชนะ

ใสอาหาร แกวนํา้ อาคารเรยีน พืน้ท่ีใชสอย ความ
มั่นคงแข็งแรงของตัวอาคาร 2) ปจจัยที่เปน

สิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก คูมือแนวทาง

การดําเนินงาน  ของเลน หนังสือนิทาน วัสดุ 

สื่อ เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการสอน สาธิต 
3) ปจจัยดานบุคลากร ไดแก ผูบริหาร ครูผูดูแล

เด็ก ผูประกอบอาหาร และ 4) ปจจัยดานงบ

ประมาณ ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง โดยพบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ 

ดานงบประมาณ และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

ในแตละดานพบวา ดานปจจัยพ้ืนฐานขอที่มี

คาเฉล่ียต่ําสุด คือ เรื่องของสถานท่ีเตรียม 

ปรุงอาหาร สะอาด ถูกสุขลักษณะ (  = 3.36) 

รองลงมาคือ เร่ืองอาคารเรียนและพื้นที่ใชสอย 

(  = 3.41) ปจจัยที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวก 
พบวา วัสดุ สื่อ เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการสอน 

สาธิต มีคาเฉล่ียตํ่าสุด (  = 3.22) รองลงมา

คือ ของเลน หนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวัย 

(  = 3.47) ปจจัยดานบุคลากร พบวา ผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มคีวามรู ความเขาใจ

ในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานพัฒนา

ศนูยเด็กเลก็ คาเฉลีย่ตํา่สดุ (  = 3.59) รองลงมา

คือ การสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนา

ศูนยเด็กเล็ก (  = 3.66) ซึ่งถือเปนปจจัยหลัก

ตารางท่ี 1 ความเห็น/การประเมินดานสภาพแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (n = 58) (ตอ)

                          หัวขอการประเมิน จํานวน (คน) รอยละ

3. ความสะอาดของบริเวณภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

        สะอาด 46 79.3

        ไมสะอาด 12 20.7

 (  = 0.79, S.D = 0.41)

4. ความสะอาด ปลอดภัยและขอบเขตที่ชัดเจนของบริเวณภายนอกและโดยรอบอาคาร

        มี 39 67.2

        ไมมี 19 32.8

 (  = 0.67, S.D = 0.47)

5. หองน้ํา หองสวม สะอาดถูกสุขลักษณะ 

        ถูกสุขลักษณะ 36 62.1

        ไมถูกสุขลักษณะ 22 37.9

 (  = 0.62, S.D = 0.49)
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ตารางท่ี 2 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับการดําเนินงานดานกระบวนการ (n = 58)

                       
หัวขอการประเมิน

  ระดับการดําเนินงาน

      S.D แปลผล

1. การสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการการพัฒนา 3.59 0.84 ปานกลาง

2. การวางแผนดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก 3.47 0.80 ปานกลาง

3. แผนงาน/โครงการตางๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3.28 0.78 ปานกลาง

4. การใชแผนเปนเครื่องมือในการดําเนินงานตามโครงการ 3.38 0.83 ปานกลาง

 พัฒนาศูนยเด็กเล็ก

5. ครูผูดูแลเด็กไดรับการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก 3.62 0.83 ปานกลาง
6. การฝกอบรมของครูผูดูแลเด็กใชวิธีการที่เหมาะสม 3.66 0.72 ปานกลาง

7. ครูผูดูแลเด็กมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ 4.02 0.76 มาก

8. อัตราสวนของครูผูดูแลเด็ก ตอเด็กมีความเหมาะสม 3.76 0.80 มาก

9. การจัดบอรดความรู ขาวสาร และมุมหนังสือ สําหรับผูปกครองเด็ก 3.31 0.84 ปานกลาง

10. การนิเทศการดําเนินงานจากบุคลากรที่เกี่ยวของ 3.38 0.81 ปานกลาง
11. การควบคุม กํากับ ใหกิจกรรมเปนไปตามแผนงาน/โครงการ 3.36 0.79 ปานกลาง

12. การประเมินผลการดําเนินงานตามขั้นตอนโดยวิธีการ/ 3.36 0.74 ปานกลาง

 เคร่ืองมือที่เหมาะสม

                              รวม 3.52 0.79 ปานกลาง

ท่ีมีความสําคัญในการขับเคล่ือนพัฒนาศูนยเด็กเล็ก

ใหไดคุณภาพ และดานงบประมาณ พบวาการไดรับ

การจัดสรรงบประมาณใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑเพ่ือการดําเนินงาน
มีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน คือ  = 3.14 และ 

 = 3.17 ตามลําดับ 

 2.3 ดานกระบวนการ (Process) พบวา 

กระบวนการดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็ก โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และเม่ือพจิารณา

เปนรายขอพบวา ดานกระบวนการอยูในระดับ

มากและปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

ไดแก ครูผูดูแลเด็ก มีสุขภาพดีทั้งรางกายและ

จิตใจ (  = 4.02) และอัตราสวนของครูผูดูแล

เด็ก ตอเด็กมีความเหมาะสม (  = 3.76) 

ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมา 3 อันดับแรก 

เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 

การฝ กอบรมของครู ผู ดู แล เด็ ก ใช วิ ธี ก าร

ที่เหมาะสม (  = 3.66) ครูผูดูแลเด็กไดรับ

การอบรมเก่ียวกับการเล้ียงดูเด็ก (  = 3.62) 

การสาํรวจสภาพปจจุบนั ปญหา และความตองการ

การพัฒนา (  = 3.59) อยูในระดับปานกลาง 

ตามลําดับ (ตารางท่ี 2)
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 2.4 ดานผลผลิต (Product) พบวา  

การประเมินดานผลผลิต ซึ่งประกอบดวยหัวขอ

การประเมนิ 13 ขอ โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก  

และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีกิจกรรม

แปรงฟนหลงัอาหารกลางวันทุกวนัคาเฉลีย่สงูสดุ 

(  = 4.26) รองลงมาคือ มีการตรวจฟนโดยครู

พี่เลี้ยงทุกเดือนและทันตบุคลากร ปละ 2 ครั้ง 

(  = 4.10) เด็กทุกคนมีอุปกรณแปรงฟน และ

ไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการครบ 5 หมู 

โดยมีคาเฉล่ียเทากนั (  = 4.07) มกีารช่ังนํา้หนัก 

วัดสวนสูงทุก 3 เดือน (  = 3.84) ไดรับอาหารวาง

ทีม่ีคณุคา (  = 3.84) และการดูแลตรวจสขุภาพ

ทุกวัน (  = 3.71) ตามลําดับ สวนการตรวจ

พัฒนาการ การบันทึกผลการตรวจประเมิน

พัฒนาการเด็กทุกคน การแจงผลการตรวจกับ

ผูปกครอง การแปลผลนํ้าหนักและสวนสูง

ในกราฟการเจริญเติบโตทั้ง 3 เกณฑและบันทึก

ภาวะโภชนาการเด็กทุกคนตอเนื่องทุก 3 เดือน 

ทั้งหมดอยูในระดับปานกลาง และจากผลการสุม

สํารวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุม

ตัวอยางจํานวน 250 ราย พบวา เด็กปฐมวัย

มีพัฒนาการสมวัยรอยละ 56.8 ไมสมวัย รอยละ 

28.8 และประเมินไมได รอยละ 14.4 (ภาพท่ี1) 

เมื่ อวิ เคราะห ในกลุมที่ ไมสมวัย  แยกตาม

พัฒนาการดานตางๆ 4 ดาน คือ ดานภาษา 

ดานสังคม ดานกลามเน้ือมัดเล็ก ดานกลามเน้ือ

มัดใหญ พบวา เด็กปฐมวัยมีปญหาพัฒนาการ

ดานภาษาและดานกลามเนื้อมัดเล็กใกลเคียงกัน 

คิดเปนรอยละ 18.4 และ 18 ตามลําดับ มีปญหา

พัฒนาการดานสังคม รอยละ 6 และพัฒนาการ

ดานกลามเนื้อมัดใหญ รอยละ 4.8

ภาพท่ี 1  ผลประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

 สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูปกครองตอการพัฒนางานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน 257 คน พบวา มีความพึงพอใจ
ในดานการสงเสริมสุขภาพ ดานบริการอาหาร

สะอาดปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอมปลอดภัย 

ดานบุคลากร อยูในระดับมาก และสวนใหญ

มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางในดาน
การเมือง ดานสงเสริมพัฒนาการเด็ก ดานการมี



19

สวนรวม และดานภูมิปญญาทองถิ่น โดยเหตุผล

สวนใหญรอยละ 91.1 นําบุตรหลานมาเลี้ยง

ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คือ อยูใกลบาน รองลงมา

คือ มีความสะดวก, ครูพี่ เลี้ยงดูแลเอาใจใส

ตอเด็ก และเสียคาใชจายนอย คิดเปนรอยละ 

87.2, 84.8 และ 70 ตามลําดับ

3. ผลการสังเคราะหแนวทางการพัฒนาศูนย

 พัฒนาเด็กเล็ก

    จากการรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ได

จากการสอบถาม และจัดประชุมกลุมเปาหมาย

ที่มีสวนเกี่ยวของไดแก ผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เจาหนาท่ีสาธารณสุข นักวิชาการ

ศกึษา ครูผูดแูลเด็ก ผูนาํชุมชน และผูปกครองเด็ก 

โดยใชรูปแบบวิธีการสนทนากลุม (focus groups) 

นําขอมูลที่ไดมาสังเคราะห เพื่อใหไดแนวทาง

การพัฒนาศูนยเด็กเล็กที่เหมาะสมกับบริบท

ของพืน้ที ่สามารถสรปุเปนแนวทางการพฒันาได 

ดังนี้ 

 1. การสรางหลักสูตรท่ีเหมาะสม :  

หลักสูตรมุงเนนการพัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และ

ลักษณะนิสัย พิจารณาจากวัยและประสบการณ

ของ เด็ ก เป นหลั ก โดยอยู บนพื้ น ฐ านของ

ประสบการณเดิมที่เด็กมีอยู และประสบการณ

ใหมที่ เด็กควรจะไดรับ ซึ่งเปนหลักสูตรท่ีให
โอกาสกับเด็กทุกกลุมไดแก เด็กปกติ เด็กดอย

โอกาส และเด็กพิเศษ

 2. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การเรียนรู : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรอยูในสภาพ

ที่แวดลอมธรรมชาติ ตอบสนองความตองการ 

ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอก

หองเรียน สะอาด ปลอดภัย อากาศถายเทสะดวก 

มีบริเวณออกกําลังกาย มีสื่อที่มาจากธรรมชาติ

และวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัย

ใหเด็กมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง สภาพ

แวดลอมใกลตัว รวมท้ังการอยูรวมกันกับผูอื่น

ในสังคม

 3. การจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการ

และการเรียนรูของเด็ก : ครูผูดูแลเด็กตอง

ยอมรับ เห็นคุณคา รูจักและทําความเขาใจเด็ก

แตละคนท่ีอยู ในความดูแลรับผิดชอบ เ พ่ือ

วางแผนสรางสภาพแวดลอมและกิจกรรมตางๆ

ได เหมาะสม นอกจากน้ีครูตองรูจักพัฒนา

ตนเอง ประยุกตใช เทคนิคการจัดกิจกรรม

ใหเหมาะสมกับเด็กตามบริบทของพื้นที่

 4. การบูรณาการ การเรียนรู การจัด

การเรียนการสอน: ยึดหลักการบูรณาการหนึ่ง

แนวคดิ เดก็สามารถเรยีนรูไดหลายกจิกรรม หนึง่

กิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู ไดหลายทักษะ

และหลายประสบการณ ดังนั้นครูผูดูแลเด็ก

จึงมีหนาที่ในการวางแผน การจัดประสบการณ
ใหเด็กเรียนรูผานการเลนที่หลากหลายกิจกรรม 

หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณ

อยางเหมาะสมกับวัยของเด็ก

 5. การประเมินพัฒนาการ การเรียนรู
ของเด็ก: ครูผูแลเด็กควรสังเกต และประเมิน

ทั้ ง ก า ร ส อนขอ ง ตน เ อ ง แ ล ะ พัฒน าก า ร 

การเรียนรูของเด็กวาไดบรรลุตามจุดประสงค
และเปาหมายหรือไม ผลที่ไดจากการสังเกต
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สามารถบอกไดวาเด็กเกิดการเรียนรูและมีความ

กาวหนาเพียงใด ซึ่งจะชวยครูผูดูแลเด็กในการ

วางแผนการจัดกิจกรรม ชี้ใหเห็นพัฒนาการ

ของเด็กเปนรายบุคคล ความตองการพิเศษของ

เด็กแตละคน 

 6.  ความสัมพันธระหวางครูผูดูแลเด็ก 

ครอบครัวของเด็ก : เนื่องจากสภาพแวดลอม

ที่ เด็กเติบโตขึ้นมาของเด็กแตละคนมีความ

แตกตางกัน ครูผูดูแล พอแม และผูปกครองเด็ก 

ตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ทําความเขาใจ

เรื่องพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็ก ยอมรับ

และรวมมือกันรบัผดิชอบ มสีวนรวมในการพัฒนา

ตามหลักการจัดหลักสูตรใหบรรลุเปาหมาย

ที่ตองการรวมกัน

        7. การติ ดตามประ เมิ นผล :  เป น

กระบวนการสําคัญตอการพัฒนาการดําเนินงาน 

เปนเคร่ืองบงชี้วาการดําเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สามารถดําเนินการไดตามแผนท่ี

กําหนดไว และนําไปใชใหเกิดการพัฒนาท่ีมี

ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการ

ของเด็กปฐมวัยไดอยางแทจริง รวมท้ังนํา

ขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุง แกไข พัฒนา

กระบวนการดําเนินงานตางๆ ในปตอไป

อภิปรายผลการศึกษา

 จากการประเมินผลการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพศูนยเด็กเล็กดานการสงเสริม

สขุภาพและพัฒนาการของเด็กในพ้ืนทีร่บัผดิชอบ

ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปงบประมาณ 

2556 โดยการประยุกตใชรูปแบบซิป (CIPP

Model) แบงการประเมินเปน 4 ดาน ไดแก 

ดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) 

ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต 

(Product) ประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี้

 ดานบรบิท (Context) ผูบรหิารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่สาธารณสุข 

ครูผูดูแลเด็ก มีความคิดเห็นวาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเปนสถานท่ีตองใหความสําคัญ โดย

มีสวนรวมในการประชุมชี้แจงนโยบาย/แนวทาง

การดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็ก แตในทาง

ปฏบิตักิารผลกัดันนโยบายในระดับพืน้ท่ี  ปจจบุนั

ยังไมดําเนินการอยางจริงจัง โดยเฉพาะการนํา

แผนการดําเนินงานสูการปฏิบัติในพื้นที่ยังไม

ครอบคลุมเทาท่ีควร อาจเปนปจจัยหน่ึงที่ทําให

การดําเนินงานศูนยเด็กเล็กไมไดตามมาตรฐาน

ที่กําหนด ซึ่งสภาพแวดลอมที่มีผลทําใหศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไมผานเกณฑมาตรฐานในป

ที่ผานมาสวนใหญเปนเร่ืองของ การมีรั่วรอบ

อาคารที่ชัดเจน หองนํ้า หองสวม สถานท่ีเตรียม 

ปรุงอาหาร ที่ยังไมถูกสุขลักษณะ สวนใหญ

พบในศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่วัด 
โรงเรียน ซึ่งใชหองนํ้า หองสวมรวมกับของ
โรงเรียน 

 ดานปจจยันําเขา (Input) ประกอบดวย 

4 ดาน คือ 1) ปจจัยพื้นฐาน ไดแก นํ้าดื่ม นํ้าใช 

สถานที่เตรียมปรุงอาหาร อุปกรณและภาชนะ
ใสอาหาร แกวนํ้า อาคารเรียน พื้นที่ใชสอย 

ความม่ันคงแข็งแรงของตัวอาคาร 2) ปจจัย

ทีเ่ปนสิง่อาํนวยความสะดวก ไดแก คูมอืแนวทาง

การดําเนินงาน ของเลน หนังสือนิทาน วัสดุ สื่อ
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เอกสารวชิาการเกีย่วกบัการสอน สาธติ 3) ปจจยั

ดานบุคลากร ไดแก ผูบริหาร ครูผูดูแลเด็ก 

ผูประกอบอาหาร และ 4) ปจจยัดานงบประมาณ  

ผลการประเมินโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

โดยพบวา  ดานท่ีมีคา เฉ ล่ียตํ่ าสุดคือ  ดาน

งบประมาณ เนื่องจากบริบทของ อบต./เทศบาล

ตําบลท่ีตางกนั งบประมาณมีอยางจํากัดตองแกไข

ปญหาที่เรงดวนกอน สอดคลองกับการศึกษา

ของจรรยา แสนหลา ไดศึกษาปญหาเกี่ยวกับ

งบประมาณในการจัดสรรสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก พบวา งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอ

กบัความตองการในการพัฒนาศูนยพฒันาเด็กเล็ก

เน่ืองจากงบประมาณมีจํากัดและ อบต. มีภารกิจ

ที่ตองพัฒนาในหลายๆดาน(5) สวนใหญจะเนน

ในเร่ืองโครงสรางพื้นฐาน เชน การทําถนน ไฟฟา 

สงผลใหการดําเนินงานพัฒนาศูนยเด็กเล็ก

บางครั้งไมเปนไปตามแผนที่วางไว สงผลตอการ

พฒันาคณุภาพของเดก็โดยตรง เพราะงบประมาณ

เปนปจจัยที่สําคัญท่ีจะสนับสนุนหรือเอื้อตอการ

พฒันาคณุภาพของศนูยเดก็เลก็ และเมือ่พจิารณา

เปนรายขอในแตละดานพบวา ดานปจจยัพืน้ฐาน

ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ เรื่องของสถานที่เตรียม 

ปรุงอาหาร สะอาด ถูกสุขลักษณะ (  = 3.36) 

รองลงมาคือ เรื่องอาคารเรียนและพื้นท่ีใชสอย 

(  = 3.41) ซึ่งปญหาที่พบในศูนยเด็กเล็ก

ที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน คือ สภาพของอาคาร
และสถานที่ตั้ง สวนมากจะจัดตั้งขึ้นในบริเวณวัด 

โรงเรียนหรือในสถานท่ีสาธารณะ การกอสราง

อาคารยังไมมีแบบแผน ไมมีมาตรฐานกําหนดไว 

จะดําเนินการตามสภาพอาคารท่ีมีอยู ซึ่งเห็นวา

พอจะนํามาใชประโยชนในการดําเนินงานศูนย

พฒันาเด็กเล็กได ทัง้น้ีในการกอสรางอาคารใหได

ตามมาตรฐานจําเปนตองใชงบประมาณคาใชจาย

เปนจํานวนมาก บางแหงมีฐานะทางการเงิน

การคลังไมเพียงพอที่จะตั้งงบประมาณเพื่อ

กอสรางใหมได จึงตองปรับปรุงของเดิมที่มีอยู

ใชตอไป  ไมสามารถพัฒนาใหอยู ในระดับ

มาตรฐานเดียวกันไดทุกแหง ปจจัยที่เปนสิ่ง

อํานวยความสะดวก พบวา วัสดุ สื่อ เอกสาร

วิชาการเก่ียวกับการสอน สาธิต มีคาเฉล่ียตํ่าสุด

(  = 3.22) ปจจัยดานบุคลากร พบวา ผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มคีวามรู ความเขาใจ

ในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานพัฒนา

ศูนยเด็กเล็ก คาเฉลี่ยต่ําสุด (  = 3.59) ซึ่ง

ถือเปนปจจัยหลักที่มีความสําคัญในการขับ

เคลื่อนพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหไดคุณภาพ 
 ดานกระบวนการ (Process) โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปน

เพร าะว า ศู นย พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ กแต ล ะแห ง

มีสภาพการดําเนินงานท่ีแตกตางกัน และเม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ดานกระบวนการ
อยูในระดับมากและปานกลาง โดยขอท่ีมคีาเฉล่ีย

สูงสุด ไดแก ครูผูดูแลเด็ก มีสุขภาพดีทั้งรางกาย

และจิตใจ (  = 4.02) และอัตราสวนของครู

ผูดูแลเด็กตอเด็กมีความเหมาะสม (  = 3.76) 

ซึ่งอยูในระดับมาก แตขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
แผนงาน/โครงการตางๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ซึ่งจากการประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็กสวนใหญ

ยังไมมีการจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีชัดเจน 

และไมไดนาํไปใชในทางปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรม
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ซึ่งตองใหความสําคัญ เน่ืองจากสงผลในการ

พฒันาคณุภาพศนูยเดก็เลก็ ดงัน้ันการดาํเนนิงาน

ตามแผน การติดตามความกาวหนา การแกไข

พัฒนาระหวางการดําเนินงานใหสอดคลองกับ

สภาพการณ ชวยใหการดําเนินงานมีความ

คลองตั วและบรรลุตามวัตถุประสงคของ

โครงการไดเปนอยางดี สอดคลองกับการศึกษา

ของ นงคนุช มิควาฬ(6) ที่พบวา ความคิดเห็น

ในดานกระบวนการการดําเนินงานโครงการ

ของเจาหนาที่สาธารณสุข ผูปกครองนักเรียน 

และผูนําชุมชน ในระดับปานกลาง มีผลตอความ

สําเร็จตอการดําเนินงาน 

 ดานผลผลิต (Product) โดยภาพรวม

อยู ในระดับมาก  ซึ่ ง ในสวนของการตรวจ

พัฒนาการ การบันทึกผลการตรวจประเมิน

พัฒนาการเด็กทุกคน การแจงผลการตรวจกับ

ผูปกครอง การแปลผลน้ําหนกัและสวนสงูในกราฟ

การเจริญเติบโตท้ัง 3 เกณฑและบันทึกภาวะ

โภชนาการเด็กทกุคนตอเนือ่งทุก 3 เดอืน ทัง้หมด

อยูในระดับปานกลาง สําหรับผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูปกครองในดานการสงเสริม
สุขภาพ ดานบริการอาหารสะอาดปลอดภัย 

ดานสิ่งแวดลอมปลอดภัย ดานบุคลากร อยูใน

ระดับมาก และสอดคลองกับอดิศา เสนแกว(7) 

ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมอืงบานบงึ จงัหวดัชลบรุ ีดานครอูยูในระดับมาก 

เชนเดียวกับการศึกษาของเปรมรุง วงคอนัน(8) 

ที่ศึกษาปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครอง

ในการสงบตุรหลานเขารบัการดแูลในสถานศกึษา

เด็กเล็กเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

พบวา ดานผูบรหิาร ครผููดแูลเดก็ ดานการบรกิาร

อาหาร ดานอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม 

ใหนํ้าหนักในภาพรวมอยูในระดับมาก สําหรับ

การสุมสํารวจประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

กลุมตัวอยางจํานวน 250 ราย พบวา เด็กปฐมวัย

มีพัฒนาการสมวัยรอยละ  56.8 ไมสมวัย 

รอยละ 28.8 และประเมินไมได รอยละ 14.4

เมื่ อวิ เคราะห ในกลุมที่ ไมสมวัย  แยกตาม

พัฒนาการดานตางๆ 4 ดาน คือ ดานภาษา 

ดานสังคม ดานกลามเน้ือมัดเล็ก ดานกลามเน้ือ

มัดใหญ พบวา เด็กปฐมวัยมีปญหาพัฒนาการ

ดานภาษาและดานกลามเนื้อมัดเล็กใกลเคียงกัน 

คิดเปนรอยละ 18.4 และ 18 ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการสํารวจความครอบคลุมและคุณภาพของ
การไดรับบริการตามกลุมวัย รายตัวช้ีวัดรายจังหวัด 
ในปงบประมาณ 2555 โดยการสํารวจอยางเรงดวน 

(Rapid survey)(9) พบวา เขตนครชัยบุรินทร 

เด็กกลุมอายุ 0 - 2 ป มีพัฒนาการเด็กสมวัย

รอยละ 75.0 ขณะที่เด็กกลุมอายุ 3 - 5 ป

มีพัฒนาการสมวัยเพียงรอยละ 61.2 เมื่อ
วิเคราะหพัฒนาการแยกตามพัฒนาการในดาน

ตางๆ  4 ดาน คือ ดานภาษา  สังคม  กลามเนื้อ

มดัเลก็  กลามเน้ือมดัใหญ  พบวา เดก็ทกุชวงอายุ

มีพัฒนาการดานภาษาตําสุด  โดยเด็กกลุมอายุ 

3 - 5 ป ดอยพัฒนาการดานภาษามากถึงรอยละ 
29.3 สวนเด็กกลุมอายุ 0 - 2 ป ที่พัฒนาการ

ดานภาษาลาชา รอยละ 14.2 และยงัมรีายงานวา

เด็กพัฒนาการภาษาลาชาหรือพูดชาไดประมาณ 

5 – 8 % ของเด็กอายุ 2 – 5 ป สวนใหญ



23

พบในเด็กชายมากกวาเด็กหญิง 2–3 เทา (10) 

ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งของการที่เด็กมีพัฒนาการสงสัย

ลาชา คือ เด็กไมมีโอกาสไดเรียนรูหรือแสดง 

หรือพอ แม ผูปกครอง ครูผูดูแลเด็กไมไดฝกสอน

ใหปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสํานัก

สงเสริมสุขภาพ(11) ดังนั้น จึงควรมีการใหความรู

กบัผูทีเ่ก่ียวของอยางสมํา่เสมอ เนนยํา้ใหตระหนกั

และเห็นความสําคัญของการสอนใหเด็กมีโอกาส

ไดเรียนรูในเร่ืองภาษาและการใชภาษา การใช

มือหยิบจับสิ่งของ การหัดวาดรูปทรงเลขาคณิต

และการฝกแกปญหา ซึ่งเปนการพัฒนาสมอง

และความคิดสรางสรรคของเด็ก สงผลใหเสนใย

สมองของเด็กมีการแตกกิ่งกานสาขา เชื่อมโยง

ความคิด จินตนาการ สติปญญาของเด็กตอไป

สรุปผลการศึกษา

 การประเมินผลการดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพศูนยเด็กเล็กดานการสงเสริมสุขภาพ

และพัฒนาการของเด็ก นับเปนกระบวนการ

สําคัญที่จะชวยผลักดันใหศูนยเด็กเล็กมีการ

พัฒนายกระดับเขาสูเกณฑมาตรฐานอยางยั่งยืน 

ผลการประเมินครั้งนี้ สามารถสรุปเปนแนวทาง

การพัฒนาศูนยเด็กเล็กท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่ และสามารถนําไปใชปฏิบัติไดอยางเปน

รูปธรรม ไดแก 1) การสรางหลักสูตรที่เหมาะสม 

พิจารณาจากวัยและประสบการณของเด็กเปนหลัก 
โดยอยูบนพื้นฐานของประสบการณเดิมที่เด็ก

มีอยูและประสบการณใหมที่เด็กควรจะไดรับ 

และตองเปนหลักสูตรท่ีใหโอกาสกับเด็กทุกกลุม 

2) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

ตอบสนองความตองการ ความสนใจของเด็ก

ทั้งภายในและภายนอก มีการทําความสะอาด

หองเรยีน และกาํหนดใหมกีารจดัมมุวสัด ุอปุกรณ 

สือ่การเรยีนการสอนอยางเปนระเบยีบ มมีาตรการ

ปองกันความปลอดภัย ตลอดจนการจัดหาพ้ืนที่

ลานกลางแจงเพื่อจัดกิจกรรมอยางเหมาะสม 

3) การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการและการ

เรยีนรูของเด็ก โดยสงเสริมความรูใหผูรบัผดิชอบ

เกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ อุปกรณภายในทองถิ่น

มาใชเปนสื่อในการจัดประสบการณ จัดทําแผน

การจัดประสบการณที่สนองตอความตองการ 

ความสนใจและพัฒนาการของเด็กทีช่ดัเจน รวมถึง

การจัดทําทะเบียนสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรู

และภูมิปญญาทองถิ่นตามความสนใจของเด็ก 

4) การบูรณาการ การเรียนรู การจัดการเรียน

การสอน ยึดหลักหนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู

ไดหลายกิจกรรม หนึง่กจิกรรมเด็กสามารถเรียนรู

ไดหลายทักษะและหลายประสบการณ โดยคํานึง

ถึงความแตกตางระหวางบุคคลจัดประสบการณ

ในรปูกจิกรรมทีบ่รูณาการ มกีารจดักจิกรรมอยาง

สมดุลเหมาะสมกบัเด็ก 5) การประเมนิพฒันาการ 
การเรียนรูของเด็ก ซ่ึงจะทําควบคูกับการจัดกิจกรรม 
ผลท่ีไดสามารถบอกไดวาเด็กเกิดการเรียนรู

และมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ชี้ใหเห็น

พัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล ทราบความ

ตองการพิเศษของเด็กแตละคน 6) การสราง
ความสัมพันธระหวางครูผูดูแลเด็ก ครอบครัว

เด็ก ชุมชน ถือเปนส่ิงสําคัญในการขับเคล่ือน

ที่จะพัฒนา ผูที่มีสวนเก่ียวของทุกฝายตองมีการ

แลกเปลี่ ยนข อมู ลทํ าความ เข า ใจร วมกัน 
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีดี ตองตอบสนองความตองการ
ของชมุชน ทกุคนไดเขามามสีวนรวมในการพฒันา

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกันโดยมี

ชองทางที่มีโครงสรางถาวรในการสื่อสาร และ

ประสานงานกับผูปกครองเด็กอยางใกลชิดและ

ตอเน่ือง 7) การติดตามประเมินผล เปนเคร่ือง

บงชี้วาการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว

และสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุง 

แกไขในสวนท่ียังพบวาเปนจุดออน เพื่อพัฒนา

กระบวนการดําเ นินงานตางๆ  ในปตอไป 

ซึ่งสิ่งที่กลาวมาขางตนจะเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายดาน 

ทั้ ง เรื่องของการสนับสนุนจากคนในชุมชน 

การสนับสนุนดานวิสัยทัศนของผูบริหารทองถ่ิน 

ตลอดจนความต้ังใจเอาใจใส ความทุมเทของ

ครูผูดูแลเด็กในการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหเปน

สถานท่ีเตรียมพรอมดานสมอง สุขภาพ และ

วินัยของเด็กไทย เพ่ือเติบโตเปนบุคลากรท่ีมี

คุณภาพของประเทศในอนาคต

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพศูนยเด็กเล็กในระยะตอไปควรมี ดังนี้

 1)  ควรดําเนินการพัฒนา ผูบริหาร 

สมาชิก และบุคลากร ใหมีเจตคติที่ดีตอการ
พฒันาศนูยพฒันาเดก็เลก็ ตระหนกัถึงความสาํคญั

ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย 

โดยใหการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรท้ังผูบริหาร

และผูปฏิบัติงาน ไดรับการอบรม เพื่อพัฒนาใหมี

ประสทิธภิาพ ไมวาจะเปนการจดัการฝกอบรมเอง

หรือสงบคุลากรเขารบัการฝกอบรมตามหลักสตูร

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก 

รวมถึงการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับ

ที่สูงขึ้น

 2) ผูบริหารควรเรงพัฒนาปรับปรุง

ระบบการบริหารใหมปีระสิทธภิาพมากข้ึนในเร่ือง

งบประมาณ กระบวนการดาํเนนิงาน การวางแผน

การประสานงาน การสรางขวัญและกําลังใจ

แกบุคลากรในองคกร การอบรมใหความรู

แกบุคลากรใหครอบคลุมทุกระดับ บุคลากร

ควรมีสวนรวมในการดําเนินงานและควรมีการ

ติดตามประเมิลผลทุกขั้นตอน และหลังจาก

ดําเนินการพัฒนาบุคลากรแลว ควรนําผลท่ีได

จากการประเมินมาปรับปรุ ง พัฒนาระบบ

การบริหารงานตอไป

 3)  ควรเนนการมีส วนร วมของทุก

ภาคสวนในการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

โดยทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

ไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และมีความตระหนักในการเปน

เจาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรวมในการคิดริเริ่ม 

การพัฒนา การตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและรับ
ผิดชอบตางๆ ประชาชนในชุมชนมีจิตอาสา

ในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และใชภูมิปญญา

ทองถ่ินมาชวยเสริมพัฒนาการใหเด็กปฐมวัย
 4) ควรมีการประเมินผลการพัฒนา

ศูนยเด็กเล็กอยางตอเน่ือง สม่ําเสมอ เพื่อ

ประสิทธิภาพของการทํางาน จัดสรรทรัพยากร

และงบประมาณใหเพียงพอ โดยจัดใหมีแผน
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พัฒนาศูนยเด็กเล็กเปนประจําทุกป และควร

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลอง

ตามความตองการของเด็กในแตละชวงวัย 

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณ ผูบริหาร นักวิชาการ

ศึกษา ครูผูดูแลเล็ก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผูปกครองนักวิชาการสาธารณสุขในพ้ืนที่

รับผิดชอบของศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
จํานวน 19 แหง ที่ใหความอนุเคราะหในการ

ตอบแบบสอบถามในค ร้ั ง น้ี  ขอขอบ คุณ 

ดร.เดชา บัวเทศ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 สระบุรี 

ที่กรุณาชวยเหลือเปนวิทยากรการทํา focus 

group ขอขอบคุณ ดร.สินศักด์ิชนม อุนพรมมี 

ที่กรุณาชวยเหลือในสวนบทคัดยอภาษาอังกฤษ 

และทายที่สุดขอขอบพระคุณ  นายแพทย

สุเทพ เพชรมาก ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 5 

นครราชสีมา ที่ชวยสนับสนุนงบประมาณ และ

ใหคําแนะนําดานวิชาการใหการศึกษาคร้ังนี้

สําเร็จไดดวยดี
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การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มลดน้ําตาลในโรงเรียน

ณัฏฐิรา ทองบัวศิริไล, กุลพร สุขุมาลตระกูล,จุฑารัตน สุภานุวัฒน                                                                                                                                      
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดยอ

           การศึกษาเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจปริมาณนํ้าตาลในเครื่องดื่มที่จําหนาย

ในโรงเรียนและเพ่ือศึกษาความรูเรื่องน้ําตาลกับสุขภาพและทัศนคติตอความหวาน ศึกษาวิธีการ

ผสมเครื่องดื่มของแมคาในโรงเรียน ศึกษาการพัฒนาสูตรเครื่องด่ืมใหมีปริมาณน้ําตาล 5 % และ 

10 % และศึกษาการยอมรับเครื่องดื่มลดนํ้าตาลที่พัฒนาจากแมคาและนักเรียน ระหวาง

เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2555 กลุมตัวอยางคือแมคาจํานวน 85 คน นักเรียนจํานวน 400 คน 

และเครื่องดื่มจํานวน 130 ตัวอยาง จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจํานวน 

32 แหงใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลในเคร่ืองดื่มที่จําหนายในโรงเรียน 

ดวยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) สํารวจความรูเร่ืองน้ําตาล

กับสุขภาพ ทัศนคติตอความหวานและวิธีการผสมเครื่องดื่มรสหวานของแมคา และศึกษาการยอมรับ

เครื่องดื่มลดนํ้าตาลที่พัฒนาโดยใชแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาพบวาเครื่องดื่มที่จําหนายในโรงเรียนมีปริมาณนํ้าตาลเฉลี่ยระหวาง 

15.12 – 19.41 กรัม /100 มิลลิลิตร เคร่ืองด่ืมประเภทน้ําหวานตักใสนํ้าแข็งซ่ึงเปนเคร่ืองด่ืม

สวนใหญที่จําหนายในโรงเรียน (จํานวน 109 ตัวอยาง) มีปริมาณนํ้าตาลเฉลี่ยสูงกวาเคร่ืองดื่ม

ประเภทนํ้าปน (จํานวน 21 ตัวอยาง) คือ 19.11 – 20.05 กรัม/100 มิลลิลิตร และ 7.63 –

12.50 กรัม/100 มิลลิลิตร ตามลําดับ และพบเคร่ืองด่ืมเพียง รอยละ 12.3 เทานั้นที่มีปริมาณ

นํ้าตาลไมเกิน 10 % โดยสวนใหญเปนนํ้าปน แมคาสวนใหญมีความรูเรื่องนํ้าตาลกับสุขภาพ
ไมถูกตอง มีทัศนคติตอความหวานในเคร่ืองด่ืมและวิธีการผสมเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีไมเหมาะสม 
การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มเพื่อลดนํ้าตาลจํานวน 15 สูตร โดยเตรียมนํ้าเชื่อมที่มีนํ้าตาล 10 % และ 

5 % แลวนําไปผสมกับนํ้าผลไม นํ้าสมุนไพร นํ้าหวานเขมขน และผงชงเครื่องดื่ม พบวาแมคา

รอยละ 81.2 ยอมรับการใชเครื่องดื่มท่ีผสมดวยนํ้าเชื่อมที่มีนนํ้าตาล 10 % และแมคารอยละ 75.3 

ยอมรับการใชเคร่ืองด่ืมท่ีผสมดวยน้ําเช่ือมท่ีมีนํ้าตาล 5 % และพบวานักเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษารอยละ 80.4 และรอยละ 72.5 ยอมรับเครื่องด่ืมผสมนํ้าเชื่อมท่ีมีนํ้าตาล 10% สําหรับ

เคร่ืองด่ืมท่ีผสมดวยน้ําเช่ือมท่ีมีนํ้าตาลรอยละ 5 % ยอมรับโดยนักเรียนประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา รอยละ 74.6 และ รอยละ 70.6 ตามลําดับ
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 การวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวาเครื่องดื่มที่จําหนายในโรงเรียนยังมีปญหาเรื่องปริมาณนํ้าตาล

มากเกิน ควรไดรับการปรับปรุงแกไขสูตรโดยลดนํ้าตาลลง ในเชิงนโยบายโรงเรียนควรมีขอกําหนด

ใหแมคาที่จะเขามาจําหนายเคร่ืองด่ืมทุกชนิดตองมีการแสดงสวนผสมของสูตรเคร่ืองด่ืมที่แสดงวา

มีนํ้าตาลไมเกินเกณฑที่กําหนด (5 % และ 10 %) และสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดได

อยางสม่ําเสมอทั้งนี้แมคาท่ีจะจําหนายเครื่องดื่มตองผานการอบรมดานโภชนาการและสุขาภิบาล

อาหารดวย

คําสําคัญ: เครื่องดื่มลดนํ้าตาล, นํ้าเชื่อมที่มีนํ้าตาล 5 % และ 10 %, สูตรเครื่องดื่ม
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Development of Reduced Sugar in Beverages in School

Natthira Thongbuasirilai ,Kunlaporn Sukumaltakun, Jutarat Supanuwat
Bureau of Nutrition, Department of Health, Ministry of Public Health

Abstract

 Objectives of the action research study are to survey sugar quantity in 

beverages sold in schools and to study knowledge of sugar consumption and health 

and attitude to sweetness, method of sugary beverage preparation in schools, 

development of reduced sugar beverages formulated sugar concentration at 5 % 

and 10 % and acceptability of the reduced sugar beverages. The studies were 

conducted during June to October 2012. Subjects were 85 sellers, 400 students 

and 130 beverages samples sampling from 32 primary and secondary schools 

in 4 regions in Thailand.  Sugar content in beverages was analyzed by high 

performance liquid chromatography (HPLC) technique. Knowledge of sugar 

to health and attitude to sweetness, acceptability of method of sugary 

beverage preparation of sellers and acceptability of reduced beverages were 

studied by questionnaires.

 It was found that an average of sugar content in 130 beverage samples 

was 15.12 - 19.41 grams per 100 milliliters. Sugar content of sweetened beverages 

with ice (109 samples, 19.11 - 20.05 grams per 100 milliliters) was higher than 

that of blended drinks (21 samples, 7.63 - 12.50 grams per 100 milliliters). 
In addition, there were only 12.3 beverages mostly in blended drinks contained 
an appropriate sugar content (less than 10%). Most of sellers had incorrect 

knowledge on sugar and health. They had inappropriate attitude on sugar 

content in beverages and incorrect method of sugary beverage preparation. 
Fifteen reduced sugar beverages formulas were developed by means of using 

10 % and 5 % concentrated sugar syrup for mixing with fruit juice, herb juice, 

concentrated sugary drinks and powdered drinks. It was found that 81.2 % 

of sellers accepted beverages with 10 % sugar syrup and 75.3 % accepted 
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beverages with 5% sugar syrup. Primary and secondary school students 

accepted the reduced beverages mixed with 10% sugar syrup in 80.4 % and 

72.5 %, respectively. For beverages mixed with 5 % sugar syrup, 74.6 % of primary 

school students and 70.6 % of secondary school students accepted the beverages. 

            The research indicated that problems of over sugar in beverages 

in schools still existed. Therefore, they should be resolved by sugar reduction 

in the beverages. Strategic policy recommendations included that schools should 

control nutritional and quality of beverage especially sugar content. Beverages 

sellers must show beverages formulas that sugar content is not over 5 % and 

10 %, they are able to continually prepare the reduced beverages. Furthermore, 

all sellers must have been trained in nutrition and food sanitation as well.

Keyword: reduced sugar beverage, 5 % and 10 % of sugar syrup, beverage  formula
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บทนํา 

 ปจจุบันเคร่ืองด่ืมท่ีปรุงจําหนายใน

โรงเรียน มีหลากหลายชนิดและสวนใหญมักมี

รสหวานเพ่ือใหนักเรียนติดใจในรสชาติ นํ้าตาล

ที่เติมในเคร่ืองด่ืมแตละชนิดจึงเปรียบเสมือน

ภัยเงียบท่ีแอบแฝงมากับความอรอย ในปจจุบัน

น้ําตาลไดกลายเปนสวนผสมในอาหารเกือบทุกชนิด 

โดยเฉพาะอาหารวาง ขนมและเครื่องดื่ม ซึ่ง

อาหารดังกลาวเปนแหลงของนํ้าตาลสวนเกิน

ทีน่กัเรยีนไดรบั จากรายงานการศึกษาดานสขุภาพ

ที่ เ ก่ียวของกับการบริโภคน้ําตาลในหลายๆ 

ประเทศ1 พบวา การบริโภคนํา้ตาลมีความสัมพนัธ

กับสภาวะฟนผุในประเทศท่ีกําลังพัฒนา 90 ประเทศ 
และพบภาวะฟนผุมีความชุกชุมสูงอยูในวัยเด็ก

มากกวาวัยอื่นรอยละ 80 และพบวาการด่ืม

เครื่องดื่มที่มีนํ้าตาลจะชวยเพิ่มความเสี่ยงตอ

ภาวะโภชนาการเกินและโรคอวนถึงรอยละ 60 

สอดคลองกับการศึกษาของ Mattes2 ที่พบวา

การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีสวนผสมของน้ําตาลจะสงเสริม

ใหเกิดโรคอวนและโรคเบาหวาน (ชนิดที่ 2) และ

พบภาวะเบาหวานเกิดข้ึนในประชากรท่ีอายุนอยลง 
(อายุ 11 ป) เพิ่มขึ้น การสํารวจการบริโภคขนม
และเคร่ืองด่ืมใน 24 ช่ัวโมง ในเด็กไทยวัยกอนเรียน

และวัยเรียน 5,764 คน พบวา รอยละ 84 

ดื่มเครื่องดื่มอยางนอย 1 รายการ ชนิดของ

เครื่องดื่มรอยละ 15.9 เปนนํ้าอัดลม รอยละ 
14.4 เปนนํ้าหวาน นํ้าผลไมเติมน้ําตาลคาเฉลี่ย

ปริมาณเคร่ืองด่ืมที่เด็กบริโภค 292.9 มิลลิลิตร  

ปริมาณนํ้าตาลที่เด็กวัยเรียนไดรับจากเครื่องดื่ม

เฉลี่ย 27.8 กรัม หรือ 7 ชอนชาท้ังนี้ไมนับรวม

นํ้าตาลท่ีอยูในขนมและอาหารอ่ืน เด็กไทยจึงอยู

ในภาวะไดรับนํ้าตาลมากเกินและการบริโภค

นํ้ า ต า ล ม า ก น้ี ยั ง ส ง ผ ล ต อ โ ร ค อ ว น แ ล ะ

โรคเบาหวาน3

 สถิติจากแหลงตางๆ ชี้ใหเห็นวาคนไทย

บริโภคน้ําตาลเพ่ิมปริมาณมากข้ึนอยางตอเน่ือง 
ดังเห็นไดจากการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการ

ของประเทศไทยใน ป พ.ศ. 2503, 2518 และ 

25294 พบวาการบริโภคนํ้าตาลเพ่ิมขึ้น จาก 7.0 

กิโลกรัมตอคนตอป เปน 9.0 และ 24.0 กิโลกรัม

ตอคนตอป ตามลําดับ ขอมูลจากสํานักงาน

คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย5 ชี้วา

อตัราการบรโิภคนํา้ตาลของประชากรไทยเพิม่ขึน้

ตั้งแต 12.7 กิโลกรัมตอคนตอป ในป 2526 

เปน 33.8 กโิลกรมัตอคนตอป ในป 2553 นํา้ตาล

เหลาน้ีเปนนํ้าตาลสวนเพิ่มขึ้นจากนํ้าตาลท่ีเรา

ไดรับจากอาหารตางๆ ในธรรมชาติ แสดงใหเห็นวา

ในภาพรวมคนไทยมีแนวโนมการบริโภคนํ้าตาล

เฉล่ียตอคนสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดเชนกัน ซึ่ง

เปนแนวโนมเดียวกันกับการบริโภคนํ้าตาล

ในรูปของขนม ลูกอม และเคร่ืองดื่มประเภท

ตางๆ เพ่ิมมากข้ึน สภาวะดังกลาวสอดคลองกับ
การเพิ่มขึ้นของปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับ

การบริโภคนํ้าตาลมากเกิน ไดแก อตัราความชุก

ของเด็กที่มีปญหาโภชนาการเกินโดยเฉพาะ
เด็กวัยเรียนท่ีอยูในเขตเมือง และอัตราความชุก

ของโรคฟนผุในเด็ก เปนตน  

 การ ด่ืมเค ร่ือง ด่ืมของเ ด็ก วัย เรียน 

นอกจากปจจัยดานคุณภาพของอาหารหลักและ
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อาหารวางแลว ยังมีหลักฐานระบุวา การดื่ม

เครื่องดื่มที่ใหความหวานมีความสัมพันธกับ

โรคอวนในเด็กดวย เคร่ืองด่ืม ในท่ีนี้ครอบคลุม

ตั้งแตนํ้าอัดลม (soft drinks) และเครื่องดื่ม

รสหวานตางๆ และ sport drinks จากการ

วเิคราะห พบวา เครือ่งดืม่ทีม่สีวนผสมของนํา้ตาล 

จะใหปริมาณนํ้าตาลโดยเฉลี่ย 8 - 10 ชอนชา

ตอเคร่ืองดื่ม 360 มิลลิลิตร6 หลายการศึกษา 

พบวา เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีแนวโนมของ

การไดรับพลังงานจากเคร่ืองดื่มรสหวานเพ่ิมขึ้น

ในขณะที่ปริมาณการดื่มนมลดลง และเครื่องดื่ม

รสหวานจะใหพลังงานเฉลี่ยรอยละ 5 - 10 ของ

พลังงานท้ังหมด 7,8 ขอมูลจากกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 25459 ซึ่งสํารวจ

กลุมวัยรุน 12 - 18 ป จํานวน 900 คน ในเขต

กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง พบวา

รอยละ 23.3 นิยมดื่มนํ้าอัดลมทุกวัน รายงาน

สํารวจสุขภาพประชาชนไทย10 ยังพบวาเด็กอายุ 

6 - 14 ป มากกวารอยละ 30 ที่ดื่มนมรสปรุงแตง 

นํ้าหวาน นํ้าอัดลม ลูกอม ช็อกโกแลต และ

ไอศกรีม เกือบทุกวันและทุกวัน ทําใหไดรับ
นํ้าตาลในปริมาณมากเกิน และนําไปสูปญหา
โภชนาการเกินและโรคฟนผุ เชนเดียวกับการสํารวจ 

พฤตกิรรมการบรโิภคขนมและอาหารวางของเดก็ 

3 - 15 ป11 พบวาเด็กวัยเรียนบริโภคขนม ลูกอม 

และเครื่องดื่มประเภทตางๆ เพิ่มมากขึ้น
 ปญหาโภชนาการเกินในเด็กเปนปญหา

สําคัญสําหรับประเทศไทยเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของเด็กไทยในการบริโภคอาหาร

ที่ ไม สมดุ ล โดย เฉพาะขนมและเครื่ อ งดื่ ม

ที่มีรสหวาน มีผลกระทบตอสุขภาพรางกาย

นําไปสูปญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคอวน

ที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จากการสํารวจภาวะ

โภชนาการในเดก็นกัเรยีนอนบุาลถงึประถมศกึษา

ทั่วประเทศโดยกองโภชนาการ กรมอนามัย

ในป พ.ศ. 2544, 2545, 2546 พบเด็กนักเรียน

มีภาวะโภชนาการเกินรอยละ 12.3, 12.8 และ 

13.4 ตามลําดับ และในป พ.ศ. 2546 เครือขาย

เด็กไทยไมกินหวานไดเร่ิมรณรงคลดการบริโภค

นํ้าตาลโดยแนะนําปริมาณนํ้าตาลที่เหมาะสม

ตอสขุภาพสําหรับประชากรโดยทัว่ไปคอื “บรโิภค

ไมควรเกินวันละ 6 ชอนชา หรือ 24 กรัม”12 

 เมือ่ปญหาโภชนาการเกนิในเดก็วยัเรยีน

มีแนวโนมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหการดําเนิน

โครงการโภชนาการในโรงเรียนจําเปนตองทําการ

ปรับกลวิธีการดําเนินงานที่แตกตางไปจากเดิม 

คือ เนนการสงเสริมสุขภาพ ผานการดําเนิน

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ13 กิจกรรม

สวนใหญเนนการใหความรูทางโภชนาการแกครู 

ผูปกครอง เด็กนักเรียน และผูที่เกี่ยวของเพ่ือ

สงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง 
และการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีสุขภาพ
ท่ีดีแกเด็กนักเรียน นอกจากน้ียังมีโครงการเฉพาะกิจ

ที่ดําเนินงานโดยหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ

ภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียน เชน โครงการควบคุม

ภาวะโภชนาการเกินในเด็กวยัเรียน14 เปนโครงการ
ดําเนินการโดยกองโภชนาการ กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรู

แกครู และจดักจิกรรมใหเดก็โดยตรง เพือ่ควบคุม

และปองกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน 
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โครงการเด็กไทยไมกินหวาน15  ดําเนินการ

โดยกองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข รวมกับเครือขายเด็กไทยไมกนิหวาน 

เนนการรณรงคใหเด็กไทยลดการกินหวาน 
  นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในป 2556 

ไดกําหนดตัวชี้วัดระดับกระทรวงฯ วารอยละ 75 

ของโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัด (ทั้งภาครัฐ

และเอกชน) ตองปลอดน้ําอดัลม (ควบคุมนํา้หวาน

และขนมกรุบกรอบ)16 ทั้งนี้เพื่อตองการควบคุม

การบริโภคนํ้าตาลในเด็กวัยเรียน ปญหาเร่ือง

การจัดการเคร่ืองด่ืมสําหรับเด็กในโรงเรียน

จึงเปนประเด็นเรงดวนท่ีตองเรงแกไขปญหา 

เพ่ือใหเกิดการจัดการปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

สขุภาพเดก็ทีม่าโรงเรยีน ทัง้ทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

ไดมีประกาศนโยบายใหโรงเรียนเปนพ้ืนท่ี

ปลอดน้ํา อัดลมและขนมกรุบกรอบต้ังแต  

29 พฤษภาคม 2551 ภายใตโครงการ สพป.

ออนหวาน โดยกรมอนามัยรวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหโรงเรียนทุกแหง

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

(สพป.) เปนโรงเรียนปลอดน้ําอัดลมเต็มพื้นที่ 

ในขณะเดยีวกนักรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ
กไ็ดกาํหนดเกณฑเรือ่งปริมาณน้ําตาลในเคร่ืองด่ืม

ที่จัดใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียน โดยไดอนุโลม

ใหเคร่ืองดื่มที่จําหนายในโรงเรียนตองมีนํ้าตาล
ไมเกิน 5 % หมายถึงเคร่ืองดื่มสําเร็จรูปหรือ

ผสมเองแบบไมใสนํ้าแข็ง มีนํ้าตาลไมเกิน 5 % 

หรือเคร่ืองด่ืมที่ผสมเองแบบใสนํ้าแข็งมีนํ้าตาล

ไมเกิน 10 %17 หรือมีนํ้าตาลไมเกิน 10 กรัม

ตอ 200 มลิลลิติร ตามเกณฑการจาํแนกเครือ่งดืม่

ที่ไดมาตรฐานโภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียนอายุ 

3 - 18 ป18 ทําใหโรงเรียนตางๆ มีความตองการ

สูตรในการจัดทําเครื่องดื่มที่ลดนํ้าตาลใหได

ตามเกณฑที่กําหนด ที่สามารถทดแทนนํ้าอัดลม

เพื่อเปนเครื่องดื่มทางเลือกแกเด็กวัยเรียน

นอกเหนือจากน้ําสะอาดท่ีโรงเรียนจัดใหแลว 

ซึ่งในปจจุบันการศึกษาหาปริมาณน้ําตาลใน

เครื่องด่ืมที่ปรุงจําหนายในโรงเรียนยังคงมีการ

ศึกษานอยมากและคอนขางจํากัด เชนเดียวกับ

การพัฒนาสูตรเครือ่งด่ืมลดนํา้ตาลทีป่รงุจําหนาย

ในโรงเรียนให ไดตามเกณฑที่ กํ าหนดของ

กรมอนามัยที่มีการศึกษายังนอยอยูเชนกัน

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาปริมาณน้ําตาลของเคร่ืองด่ืม 

ที่จําหนายในโรงเรียน

 2. เพื่อศึกษาความรู เร่ืองนํ้าตาลกับ

สุขภาพ ทัศนคติตอความหวาน วิธีการผสม

เครื่อง ด่ืมของแมคาที่ เตรียมเครื่อง ด่ืมขาย             

ในโรงเรียน
 3. เพ่ือพัฒนาสูตรเคร่ืองด่ืมที่จําหนาย

ในโรงเรียนใหมีปริมาณนํ้าตาลเหมาะสมใหตรง
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีอนุโลมใหจําหนายในโรงเรียน

คือปริมาณนํ้าตาลไมเกิน 5% (กรณีที่ ไมใส

นํ้าแข็ง) และ 10 % (กรณีที่ใสนํ้าแข็ง)
 4. เพื่อทดสอบการยอมรับเครื่องดื่ม

ทีพ่ฒันาปรบัลดปรมิาณนํา้ตาลในกลุมแมคาและ

นักเรียน
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ขอบเขตการวิจัย

   ศึกษาการพัฒนาเครื่องดื่มลดนํ้าตาล

ที่จําหนายในโรงเรียน จาก 4 ภูมิภาค ของ

ประเทศไทย จํานวน 32 โรงเรียน โดยเครื่องดื่ม

ทีศ่กึษาเลอืกเฉพาะเครือ่งดืม่ท่ีแมคาผสมขายเอง

ในโรงเรียนและเก็บตัวอยางเคร่ืองด่ืมชนิดท่ีขายดี

ที่สุดเพียง 1 - 2 ตัวอยางตอรานคา

เครื่องมือและอุปกรณการวิจัย

       1. แบบฟอรมและแบบสอบถาม ไดแก

  1.1 แบบสอบถามทัว่ไปของโรงเรยีน

  1.2 แบบฟอรมการลงทะเบียนตัวอยาง 
เครื่องดื่ม

  1.3 แบบสอบถามความรู ทัศนคติ 

ของแมคาเกีย่วกบันํา้ตาลในเครือ่งดืม่และวธิกีาร

ผสมเคร่ืองดื่มเพ่ือจําหนาย

  1.4 แบบสอบถามการยอมรับของ

แมคาและนักเรียนตอเครื่องดื่มที่พัฒนาปรับลด

ปริมาณน้ําตาลโดยใช  Fac ial  Hedonic 

Scale 5 point

       2. อุปกรณครัว สําหรับการเตรียม
เครื่องดื่ม เชน ขวดพลาสติก เครื่องชั่งอาหาร    

ถุงพลาสติก กลองโฟม เปนตน

       3. เครื่อง High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) สําหรับวิเคราะห

ปริมาณนํ้าตาลในเครื่องดื่ม

ระเบียบวิธีวิจัย  
 เปนวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบงการศึกษา

เปน 2 ระยะ ดําเนินการระหวาง มิถุนายน - 

ตุลาคม 2555

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

 แบบ Stratifi ed Multistage Cluster 

Sampling ดําเนินการ ดังนี้

  ขั้นที่ 1 สุมรายช่ือจังหวัดอยางงาย 

ภาคละ 2 จังหวัด รวม 8 จังหวัด ดังนี้

  - ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดนครสวรรค 

และจังหวัดพะเยา

  - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก 

จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดหนองคาย

  - ภาคกลาง ไดแก จังหวัดนนทบุรี 

และจังหวัดชลบุรี

  - ภาคใต ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี 

และจังหวัดสตูล

  ขั้นที่ 2 สุมรายชือ่อาํเภอ  จงัหวดัละ 

2  อําเภอ 

  ขั้นที่ 3 สุ ม โรง เรี ยน  อํ า เภอละ 

2 โรงเรียน รวม 32 โรงเรียน

  ขั้นที่ 4 เก็บเคร่ืองด่ืมท่ีขายดีที่สุด

จากรานคาทุกรานในโรงเรียน 1 - 2 ตัวอยาง

ตอรานคา จํานวน 130 ตัวอยางๆ ละ 3 ชุด    

การศึกษาระยะท่ี 1 เปนการศึกษาปริมาณน้ําตาล 
ในเครื่องดื่มที่จําหนายในโรงเรียน

        1. เก็บตัวอยางเครื่องด่ืมของแมคา       

ที่จําหนายในโรงเรียนจํานวน 85 ราน

        2. ศึกษาขอมูลความรู ทัศนคติของ
แมคาเกีย่วกบันํา้ตาลในเคร่ืองด่ืมและวธิกีารผสม

เครื่องดื่ม เพื่อจําหนายโดยใชแบบสอบถาม

         3. วิเคราะหหาปริมาณนํ้าตาลดวยวิธี 
High Performance Liquid Chromatography 
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: HPLC คํานวณปริมาณนํ้าตาล (กรัม) ตอ

เครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร

การศึกษาระยะท่ี 2 การพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม  

ลดปริมาณน้ําตาลและการศึกษาการยอมรับ

เครื่องดื่มที่พัฒนาข้ึน

 พัฒนาสูตรเครื่องดื่มโดยพัฒนาจาก

เครื่องดื่มยอดนิยมท่ีขายดีที่สุดในแตละราน

ในโรงเรียนและที่เด็กนักเรียนชอบซื้อดื่มแตมี
ปรมิาณนํา้ตาลเกินเกณฑทีก่าํหนด โดยเครือ่งดืม่

ที่ไดพัฒนาข้ึนเปนเคร่ืองด่ืมท่ีอนุโลมใหจําหนาย

ในโรงเรียนมีนํ้าตาลไมเกิน 10 กรัมตอเคร่ืองด่ืม 

200 มิลลิลิตร ตามเกณฑการจําแนกเครื่องดื่ม

ที่ไดมาตรฐานโภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน

อาย ุ3 - 18 ป18

 หลักการพัฒนาสูตรเคร่ืองด่ืม ทําโดย

พัฒนาน้ําเชื่อมสําหรับใชผสมเคร่ืองดื่มตางๆ ขึ้น

2 สูตร คือ นํ้าเชื่อมมีความเขมขนของนํ้าตาล 

10 % และนํ้าเชื่อมมีความเขมขนของนํ้าตาล 

5 % ดังตอไปนี้  

 สูตรที่ 1 นํ้าเช่ือมมีความเขมขนของ      

นํ้าตาล 10 %
 วิธีทํา 1. ตวงน้ําเปลา 10 ลิตร (10 

    กิโลกรัม) ใสหมอและช่ัง

    นํ้าตาล 1 กิโลกรัม

   2. ตมนํ้าเปลาจนเดือดจึงใส
    นํา้ตาล คนจนน้ําตาลละลาย

    เปนเนื้อเดียวกัน ใชไฟกลาง 

    นานประมาณ  5 นาทียกลง   
    (ไมจําเปนตองเคี่ยว)

 สูตรท่ี 2 นํ้าเช่ือมมีความเขมขนของ      

นํ้าตาล 5% 

 วิธีทํา 1. ตวงน้ําเปลา 10 ลิตร (10 

    กิโลกรัม) ใสหมอและ ชั่ง

    นํ้าตาล ½ กิโลกรัม   

     2. ตมนํ้าเปลาจนเดือดจึงใส

    นํา้ตาล คนจนน้ําตาลละลาย

    เปนเนื้อเดียวกัน ใชไฟกลาง

    นานประมาณ  5 นาทียกลง   

    (ไมจําเปนตองเคี่ยว) 

 จากนั้นนํานํ้าเชื่อมที่เตรียมไดมาพัฒนา

เปนสูตรเครื่องดื่มลดนํ้าตาลที่มีปริมาณนํ้าตาล

เหมาะสมไมเกินรอยละ 5 กรณีที่ไมใสนํ้าแข็ง 

และไมเกินรอยละ 10 กรณีที่ใสนํ้าแข็ง โดย

เลอืกจากเครือ่งด่ืมยอดนยิมทีจ่าํหนายในโรงเรียน

อยูแลวมาพัฒนา โดยมีวิธีการดังตอไปนี้

 1. เคร่ืองด่ืมประเภทผลไม เชน น้ําสมแท 

นํ้าสับปะรด นํ้ามะพราว นํ้าลําไยแหง โดยปกติ

ผลไมดังกลาวจะมีนํ้ าตาลอยู ในตัวเองจึงมี

รสหวานอยูบางแลว    

  1.1 น้ําสมค้ันผสมน้ําเช่ือม เน่ืองจาก
ระดับความหวานของผลไมขึ้นกับฤดูกาล และ 
สายพันธุ เชน นํ้าสมคั้นแท  มีปริมาณน้ําตาล

โดยเฉลี่ยรอยละ 11 หมายถึงนํ้าสมคั้น 100 

มิลลิลิตร (100 กรัม)  มีปริมาณนํ้าตาลธรรมชาติ

โดยเฉลี่ย 11 กรัม และเพ่ือใหระดับความหวาน
ไมทําใหเกิดความเส่ียงตอสุขภาพของผูบริโภค 

การพัฒนาคร้ังนี้จึงใชนํ้าเช่ือมสูตรท่ี 2 ที่มีระดับ

ความเขมขนของนํ้าตาล 5% มีอัตราสวนผสม

ระหวางนํ้าเชื่อมตอนํ้าสมคั้นแท เทากับ 5 
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ตอ 1 หมายถึง ใชน้ําเช่ือมสูตรท่ี 2 จํานวน 5 ลิตร 

(5 กิโลกรัม) ผสมกับตอน้ําสมคั้นแท 1 ลิตร 

(1 กิโลกรัม) นํ้าสมสูตรนี้สําหรับตักใสนํ้าแข็ง

เวลาขาย  

  1.2 นํ้ ามะพร าวผสมนํ้ า เชื่ อม  

เนื่องจากนํ้ามะพราวแทๆ มีปริมาณนํ้าตาลโดย

เฉล่ียรอยละ 7.3 หมายถึง นํ้ามะพราว 100 

มิลลิลิตร (100 กรัม) มีปริมาณนํ้าตาลธรรมชาติ

เฉลีย่ 7.3 มลิลลิติร (7.3 กรมั) จงึทดลองการพฒันา

สูตรนํ้ามะพราวผสมนํ้าเช่ือมสูตรที่ 2 มีระดับ

ความเขมขน ของนํ้าตาล 5% อัตราสวนผสม

ระหวางนํ้าเชื่อมตอนํ้ามะพราวแท ๆ เทากับ 

3 ตอ 1 หมายถึง ผสมน้ําเช่ือมสูตรท่ี 2 จํานวน 

3 ลิตร กับนํ้ามะพราวแท ๆ  จํานวน 1 ลิตร สูตรนี้

สําหรับตักใสนํ้าแข็ง  

   1.3 นํ้ าลํ าไยแหง  ขั้นตอนแรก  

เตรยีมนํา้ลาํไย โดยตมลาํไยแหง 1 ขีด (100 กรมั) 

กับนํ้าเปลา 2  ลิตร (2 กิโลกรัม) ตมประมาณ 

15 นาที 

   1.3.1 นํ้ า ลําไยแบบแช เ ย็น  

อัตราสวนการผสมระหวางนํ้าเชื่อมสูตรที่ 2 
(ความเขมขนของน้ําตาล 5 %) ตอน้ําลําไยท่ีเตรียม

ในขั้นตอนแรก เทากับ 3 ตอ 2 หมายถึง ผสม

นํา้เชือ่มสตูรที ่2 จาํนวน 3 ลติร (3,000 มลิลลิติร) 

กับนํ้าลําไยท่ีเตรียมจํานวน 2,000 มิลลิลิตร 

(2 กิโลกรัม) 
   1.3.2 น้ําลําไยแบบตักใสน้ําแข็ง 

อัตราสวนการผสมระหวางนํ้าเชื่อมสูตรที่ 1

(ความเขมขนของนํ้าตาล 10 %) กับนํ้าลําไย

ที่เตรียมในข้ันตอนแรก ดวยอัตราสวนเทากับ 

7 ตอ 1 หมายถึง นํ้าเชื่อมสูตรท่ี 1 จํานวน 7 ลิตร 

(7,000 มิลลิลิตร) กับนํ้าลําไยท่ีตมเตรียมไว 

1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) 

 2. เคร่ืองดื่มสมุนไพรท่ีไมมีนํ้าตาล 

เชน ใบเตย ตะไคร เกกฮวย มะตูม กระเจี๊ยบ   

  2.1 น้ําสมุนไพรแบบแชเย็น (น้ําตาล 

5 %) วิธีการเตรียมดังนี้       

   1. เตรียมนํ้าเปลา 10 ลิตร และ

นํ้าตาล ½ กิโลกรัม 

   2. แบงน้ําเปลาเปน 2 สวน 

สวนหน่ึง 5 ลิตร เพ่ือเตรียมน้ําเช่ือมโดยใชน้ําตาล 

½ กิโลกรัม และน้ําอีกสวน 5 ลิตรนํามาตมกับ

สมุนไพร (เชน เกกฮวย หรือ มะตูม หรือใบเตย 

หรือ ตะไคร หรือ กระเจี๊ยบ) ตมจนสีนํ้าสมุนไพร

สวยงามตามตองการ ยกลงจากน้ันกรองเอาสวน

ที่เปนเนื้อหรือกากออก 

   3. นํานํ้าเช่ือมท่ีเตรียมไวผสม

กับนํ้าสมุนไพรโดยคนเขากันวางไวใหเย็น เสริฟ

แบบแชเย็นหรือดื่มแบบรอนได 

  2.2 นํ้าสมุนไพรแบบตักใสนํ้าแข็ง 

(นํ้าตาล 10%) มีวิธีการเตรียมดังนี้
   1. เตรียมนํ้าเปลา 10 ลิตร และ

นํ้าตาล 1 กิโลกรัม 

   2. แบงน้ําเปลาเปน 2 สวน 

สวนหน่ึง 5 ลิตร เพ่ือเตรียมน้ําเช่ือมโดยใชน้ําตาล 

1 กิโลกรัม และนํ้าอีกสวน 5 ลิตรนํามาตมกับ
สมุนไพร (เชน เกกฮวย หรือมะตูม หรือ ใบเตย 

หรือ กระเจ๊ียบ) ตมจนสีนํ้าสมุนไพรสวยงาม

ตามตองการ ยกลงกรองเอาสวนท่ีเปนเนื้อหรือ

กากออก 
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    3. นําน้ําเช่ือมท่ีเตรียมไวผสม

โดยคนเขากัน วางไวจนเย็นเสริฟพรอมนํ้าแข็ง

 3. เครื่องดื่มที่ผสมนํ้าหวานเขมขน  

  3.1 นํ้าหวานเข็มขน กลิ่นสละ     

ตราเฮลบลูบอย 

        3.1.1 นํ้าหวานเฮลบลูบอย

ไมผสมนํ้าเชื่อม เนื่องจากนํ้าหวานเขมขน

มคีวามหวานอยูแลว และเพ่ือใหระดบัความหวาน

ตรงตามเกณฑที่กําหนด อัตราสวนการผสม

ระหวางน้ําตมสุกตอนํ้าหวานเขมขนกล่ินสละ 

เทากับ 5 ตอ 1 หมายถึง ผสมน้ําตมสุกจํานวน 

3 ลิตรคร่ึง (5 ขวดน้ําหวานปริมาตร 710 

มิ ล ลิ ลิ ต ร )  ต อนํ้ า ห ว าน เข ม ข น  1  ขวด 

(710 มิลลิลิตร) ผสมแลวไดเคร่ืองด่ืมนํ้าหวาน

เฮลบลูบอยแบบตักใสนํ้าแข็ง  

       3.1.2 นํ้าหวานเขมขนผสม

นํ้าเชื่อมสูตรท่ี 2 (ความเขมขนของนํ้าตาล 5 %) 
อัตราสวนการผสมของน้ําเช่ือมตอน้ําหวานเขมขน 
ตราเฮลบลูบอยเทากับ 10 ตอ 1 หมายถึง การผสม

น้ําเช่ือมสูตร 2 จํานวน 10 ขวด (7,100 มิลลิลิตร) 

กับน้ําหวานเขมขน ตราเฮลบลูบอย 1 ขวด (710 

มิลลิลิตร) ผสมแลวไดเคร่ืองด่ืมนํ้าเฮลบลูบอย

แบบตักใสนํ้าแข็ง  
  3.2 นํ้าสมสควอช นํ้าองุนสควอช

ตราโกลเดนแพน และโยเกริตตราติงฟง

   3.2.1 นํ้าหวานเขมขน ตรา
โกลเดนแพนผสมนํ้าตมสุก อัตราสวนการผสม

ระหวางนํ้าตมสุก ตอนํ้าหวานเขมขนสควอช 

เทากับ 4 ตอ 1 หมายถึง ผสมนํ้าตมสุก 3 ลิตร 

(4 ขวดน้ําหวานปริมาตร 750 มิลลิลิตร ) 

ตอนํ้าหวานเขมขน 1 ขวด (750 มิลลิลิตร) ผสม

แลวไดเครื่องดื่มกลิ่นตางๆ แบบตกัใสนํ้าแข็ง  

   3.2.2 นํ้าหวานเขมขนตรา

โกลเดนแพนผสมน้ําเช่ือมสูตรท่ี 2 (ความเขมขน

ของนํ้าตาล 5 %) อัตราสวนการผสมระหวาง

นํ้าเชื่อมสูตรที่ 2 ตอน้ําหวานเขมขนสควอช 

เทากับ 10 ตอ 1 หมายถึง การผสมนํ้าเชื่อม 7 ½ 

ลิตร (10 ขวดน้ําหวานปริมาตร 750 มิลลิลิตร) 

ตอนํ้าหวานเขมขน 1 ขวด (750 กรัม) ผสมแลว

ไดนํ้าหวานแบบตักใสนํ้าแข็ง  

   3.2.3 โยเกริต ตราติงฟง โยเกริต
เขมขนผสมนํ้าเชื่อมสูตรที่ 2 (ความเขมขน

ของน้ําตาล 5%) อตัราสวนผสมระหวางนํา้เช่ือม

สูตรที่ 2 ตอโยเกริตเขมขน เทากับ 11 ตอ 1 

หมายถึง ผสมนํ้าเชื่อมสูตรท่ี 2 จํานวน 8.3 ลิตร 

(11 ขวดนํ้าหวานปริมาตร 755 มิลลิลิตร) ตอ

โยเกริตเขมขน ตราติงฟง 1 ขวด (755 มิลลิลิตร) 

ผสมแลวไดเครื่องดื่ม แบบตักใสนํ้าแข็ง 

 4. เครื่องดื่มที่ผสมนมขนหวาน 

  4.1 นมเย็นผสมนํ้าหวานเขมขน

กลิ่นสละ ตราเฮลบลูบอย กับนํ้าเชื่อมสูตรที่ 1
(ความเขมขนนํ้าตาล 10 %) อัตราสวนผสม

ระหวางนํา้เช่ือม : นํา้หวานเขมขน : นมขนหวาน

ผสมรวมดวย เทากับ 10  : 1 : 1 หมายถึง 

การผสมนํ้าเชื่อมสูตรท่ี 1 ประมาณ 3.8 ลิตร 

(3,800 มิลลิลิตร) ตอนํ้าเฮลบลูบอย ½ ขวด 
(380 กรมั) ตอนมขนหวาน 1 กระปอง (380 กรมั) 

ไดเครื่องดื่มผสมนมแบบตักราดน้ําแข็ง 

            4.2 ไมโล/โอวัลติน ผสมนํ้าเช่ือม

สตูรท่ี 1 กบัผงไมโล / โอวัลติน และนมขนหวาน 
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3 อยางรวมกัน อัตราสวนการผสมเทากับ 13 

ตอ 1 ตอ 1 หมายถึง ผสมนํ้าเช่ือมสูตรที่ 1 

(ความเขมขนนํ้าตาล10%) ประมาณ 5 ลิตร 

(5,000 มิลลิลิตร) กับนมขนหวาน 1 กระปอง 

(380 กรัม) กับ ผงไมโลหรือโอวัลติน 3.8 ขีด 

(380 กรัม) เมื่อผสมแลวไดเครื่องดื่มแบบตัก

ราดนํ้าแข็ง 

  4.3 ชานมเย็น  นํ้ า เช่ือมสูตร 1 

(ความเขมขนน้ําตาล 10 %) ผสมกับนํ้าชา กับ

นมขนหวาน 3 อยางรวมกัน อัตราสวน ระหวาง

นํ้าเช่ือมสูตรท่ี 1: นํ้าชาผสมกับนมขนหวาน 

เทากับ 4 ตอ 1 หมายถึง ผสมนํ้าเชื่อมประมาณ 

1 ลิตรครึ่ง (1,500 กรัม) กับ (นํ้าชาท่ีลวก

เตรียมไว) ใสนมขนหวาน 1 กระปอง (380 กรัม) 

คนใหเขากัน เมื่อผสมแลวไดชานมแบบตัก

ใสนํ้าแข็ง 

วิธีทํา 1. ตมนํ้าแบงสวนหนึ่งทํานํ้าเชื่อม 

 2. นํานํ้าสวนท่ีแบงไวตมเพื่อลวกกับ

ผงชา จากนัน้นาํมาผสมนมขนหวานและนาํเช่ือม 

ตามสัดสวนคนใหละลายเขากันดี

 3. เมื่อตักใสแกวนํ้าแข็ง ใสนมสดเพิ่ม        

1 ชอนชา  

  4.4 กาแฟเย็น ใชกาแฟ นํ้าเช่ือม  
และนมขนหวานผสมรวมดวย อัตราสวนผสม

ระหวางนมขนหวานตอกาแฟผงตอนํ้าเช่ือม

สูตรท่ี 1 เทากับ 2 : 1 : 10  หมายถึง การผสม
โดยใสนมขนหวาน 2  สวน กาแฟผง 1  สวน และ

นํ้าเชื่อม 10 สวน ผสมแลวไดกาแฟแบบตัก

ใสนํ้าแข็ง 

   ตัวอยางการผสม นมขนหวาน 

½ กระปอง ผงกาแฟ  1 ขีด (100 กรัม) ผสมกับ

นํ้าเชื่อมสูตรท่ี 1 จํานวน 1 ลิตร ดังตอไปนี้

วิธีทํา 1. ตมนํา้สุกแบงเพือ่ทาํนํา้เชือ่มสตูรที ่1 

(ความเขมขนนํ้าตาล 10%) สวนหนึ่ง

 2. นํา้อกีสวนตมพอเดือดใสกาแฟคนให

ละลาย จากนั้นนาํมาผสมกับนํ้าเชื่อมที่เตรียมไว 

 3. เติมนมขนหวานตามสัดสวน คนให

ละลายเขากันดี

 4. เมื่อตักใสแกวนํ้าแข็ง ใสนมสดเพิ่ม     

1 ชอนชา

การศึกษาการยอมรับของแมคาและนักเรียน    

ตอเครื่องดื่มลดน้ําตาลท่ีพัฒนาข้ึน

          พัฒนาสูตรเครื่องดื่มแลวไดนําเครื่องดื่ม

ที่พัฒนาขึ้นมาทดสอบการยอมรับของแมคา

จํานวน 85 คน และกลุมตัวอยางนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปที่ 4 - 6 และมัธยมศึกษา 1 - 3 

จาก 32 โรงเรียน จํานวน 400 คน โดยใช

แบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 1. วิ เ ค ร า ะ ห ป ริ ม า ณ นํ้ า ต า ล ใ น
เคร่ืองด่ืมลดน้ําตาลท่ีพัฒนาข้ึนดวยวิธี High 

Performance Liquid Chromatography : 

HPLC คาํนวณปริมาณน้ําตาล (กรมั) ตอเคร่ืองด่ืม 

100 มิลลิลิตร

  2. วิ เคราะหขอมูล โดยใชสถิติ เชิ ง

พรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย

 1. ขอมูลทั่วไป

  โรงเรียนที่ทําการศึกษามีทั้งหมด 

32 โรงเรียน จาก 8 จังหวัด 4 ภาค ไดแก 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

และภาคใต รานเครื่องดื่มที่จําหนายในโรงเรียน

จาํนวน 85 ราน สวนประเภทเคร่ืองดืม่ทีจ่าํหนาย

และขายดีในโรงเรียน พบวา อันดับแรกเปน

เครือ่งดืม่ชงประเภทใสนมขนหวาน (รอยละ 34.5) 

รองลงมาเปนเคร่ืองดื่มประเภทผสมผลไมสด 

(รอยละ 22.3) ซึ่งใกลเคียงกับนํ้าหวานเขมขน 

(รอยละ 21.9) สวนน้ําสมุนไพร เคร่ืองด่ืมชง

ไมใสนมขนหวานและน้ําผลไมแหง ไดรับความ

นยิมนอย คือรอยละ 8.1, 7.1 และ 6.1 ตามลาํดบั 

  สําหรับภาชนะที่ ใช ใส เครื่องดื่ม

สําหรับจําหนายแกเด็กนักเรียน พบวาโรงเรียน

ที่มีนักเรียนช้ันอนุบาลสวนมากไดจัดหาแกวน้ํา

ที่มีขนาดเหมาะสมไมเกิน 200 มิลลิลิตร ดูแล

รักษางาย ทนทานใชไดหลายครั้ง สวนนักเรียน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใชแกวพลาสติก

ชนิดบางใสมีขนาดหลากหลายใชครั้งเดียวทิ้ง ซึ่ง
พบวา นักเรียนระดับประถมศึกษานิยมซ้ือเคร่ืองด่ืม
ท่ีมีแกวขนาดบรรจุนอยกวา 150  มิลลิลิตร (2 - 3 บาท) 

รอยละ 50.0 รองลงมานกัเรยีนซือ้เครือ่งดืม่ทีม่แีกว

ขนาดบรรจุ 151 - 200 มิลลิลิตร (3 - 5 บาท) 

รอยละ 34.4 สวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

นิยมซ้ือเคร่ืองดื่มที่มีแกวขนาด 151 - 200 

มิลลิลิตร (3 - 5 บาท) รอยละ 38.3 และ

แกวขนาดบรรจุตั้งแต 201 - 300 มิลลิลิตร 

(5 - 7 บาท) รอยละ 25.0 มากกวา 300 มิลลิลิตร

ขึ้นไป (7 - 10 บาท) รอยละ 15.8

 2. ปริมาณนํ้ าตาลในเครื่ องดื่ มที่

จําหนายในโรงเรียน             

           จากผลการวิเคราะหปริมาณน้ําตาล

ในเคร่ืองด่ืมดวยวิธี HPLC พบวา เคร่ืองด่ืม

ทีจ่าํหนายในโรงเรยีนทกุภาคมปีรมิาณคานํา้ตาล

เฉลีย่สงูกวาเกณฑทีก่าํหนดใหจําหนายในโรงเรยีน 

(เกินกวารอยละ 10) ปริมาณนํ้าตาลเฉลี่ยใน

เคร่ืองด่ืมท้ัง 4 ภาคโดยเฉล่ียรอยละ 18.30 ± 6.74   
เคร่ืองด่ืมในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปริมาณนํ้าตาลในเครื่องดื่มสูงใกลเคียงกันและ

สูงกวาทุกภาค เฉลี่ยรอยละ 19.41 ± 7.56 และ

18.19 ± 5.45 รองลงมาเปนภาคใตเฉลี่ยรอยละ 
17.33 ± 6.51 ต่ําสุดคือภาคเหนือรอยละ 15.12 ± 6.30 
(ตารางท่ี 1)
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุดและคาสูงสุด ของปริมาณน้ําตาลในเคร่ืองด่ืม

  ทุกชนิดที่จําหนายในโรงเรียน จําแนกตามรายภาค

 
จํานวน

  ปริมาณนํ้าตาล 

                    ภาค 
(ตัวอยาง) 

  (กรัม/100 มิลลิลิตร)

  ±SD คาตํ่าสุด คาสูงสุด

ภาคกลาง 54 19.41 ± 7.56 6.21 53.30

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 18.19 ± 5.45 8.32 27.32

ภาคใต 27 17.33 ± 6.51 5.82 31.18

ภาคเหนือ 13 15.12 ± 6.30 7.48 25.47

รวม 4 ภาค 130  18.30 ± 6.74 5.82 53.30

นํ้าตาลนอยกวา โดยเครื่องดื่มแบบนํ้าหวานตัก

ใสนํ้าแข็งจะมีคาเฉลี่ยนํ้าตาลใกลเคียงกันคือ

รอยละ 19.11 ± 5.04 - 20.05 ± 5.92 สวนนํา้ปน

จะมีคาเฉล่ียนํ้าตาลรอยละ 7.63 ± 1.70 -

12.50 ± 2.63 (ตารางท่ี 2)

 เคร่ืองด่ืมท่ีปรุงจําหนายเกือบท้ังหมด 

ท้ังชนิดน้ําหวานตักใสน้ําแข็งและน้ําปน มีปริมาณ

นํ้าตาลเกินกวามาตรฐานกําหนด แตนํ้าปนจะมี

ปริมาณน้ําตาลเกินมาตรฐานนอยกวาน้ําหวาน

ตกัใสนํา้แข็ง ทัง้น้ีเนือ่งจากปรมิาณการเตมิน้ําแข็ง

ในน้ําปนจะมีปริมาณมากกวา ทําใหปริมาณ

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของปรมิาณนํา้ตาลในเครือ่งดืม่แตละประเภท

  จําแนกเปนรายภาค 

                               นํ้าหวานตักใสนํ้าแข็ง                             นํ้าปน

             ภาค
 

จํานวน
 นํ้าตาล(กรัม)/  

จํานวน
 นํ้าตาล (กรัม)/ 

 
(ตัวอยาง)

 100 มิลลิลิตร 
(ตัวอยาง)

 100 มิลลิลิตร

   ±SD  ±SD

 กลาง 48 20.05 ± 5.92 6 12.50 ± 2.63

 ภาคใต 21 19.86 ± 4.91 6 7.63 ± 1.70

 ภาคเหนือ 8 19.19 ± 4..66 5 12.40 ± 2.67

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 32 19.11 ± 5.04 4 10.94 ± 1.84

รวม 4  ภาค 109 19.55 ± 0.47 21 10.17 ± 2.69
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    เครือ่งดืม่รสหวานท่ีจาํหนายในโรงเรียน 

พบวาเครื่องดื่มที่เจือจางจากน้ําหวานเขมขน 

เชน นํ้าหวานเฮลบลูบอย นํ้าหวานเขมขน

กลิ่นตางๆ และโอเล้ียง มีปริมาณน้ําตาลอยูใน

ระดับสูงเกินรอยละ 20 รวมท้ังนํ้าหวานผสม

นมขนหวาน และนํา้ผลไมทีผ่สมนํา้เชือ่ม ชามะนาว

และน้ําเกกฮวย ก็มีปริมาณน้ําตาลอยูในระดับ

สูงเกินเกณฑที่กําหนดเชนกัน (ตารางที่ 3) และ

พบวามีเคร่ืองด่ืมเพียงรอยละ 12.3 เทานั้น

ที่มีระดับความหวานอยูในเกณฑกําหนด (ไมเกิน

รอยละ 10) โดยสวนใหญเปนนํ้าปน  

ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด และคาสูงสุดของปริมาณนํ้าตาล

  ในของนํ้าหวานตักใสนํ้าแข็งชนิดตางๆ และน้ําปน

 
จํานวน

  ปริมาณนํ้าตาล 

         ชนิดนํ้าหวาน 
(ตัวอยาง) 

  (กรัม/100 มิลลิลิตร)

  ±SD คาตํ่าสุด คาสูงสุด

นํ้าหวานเฮลบลูบอย 7 23.40±4.83 15.92 31.82

นํ้าหวานเขมขนกลิ่นตาง ๆ 24 21.04±9.02 8.31 53.30
(โคลา รสสม  บลูเบอรี แอปเปล องุน)

โอเลี้ยง 4 20.18±7.90 12.71 31.18

นํ้าหวานผสมนมขนหวาน 32 19.35±5.61   8.02 28.80

นํ้าผลไม (สม กระเจี๊ยบ 30 19.64±4.40 10.90 27.50
มะนาว มะพราว สับปะรด) ผสมนํ้าเชื่อม

ชามะนาว 8 17.47±3.19 12.37 22.78

นํ้าเกกฮวย 4 16.82±3.94 12.19 21.00
นํ้าปน 21 10.17±2.69 5.82 16.73
รวม 130 18.30±6.74 5.82 53.30

หมายเหตุ  1. ปริมาตร 1 แกวมาตรฐาน เทากับ 200 มิลลิลิตร

             2. ปริมาตรนํ้าหวานตักใสเครื่องดื่มชนิดตักใสนํ้าแข็ง เทากับ 100 มิลลิลิตรตอแกว
    3. ปริมาตรนํ้าหวานที่ใชในเครื่องดื่มชนิดนํ้าปน เทากับ 100 มิลลิลิตร ตอแกว
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 3. ความรูของแมคาตอเร่ืองนํา้ตาลกับ

สุขภาพ

            แมคาสวนใหญยงัมคีวามรูความเขาใจ
เก่ียวกับน้ําตาลในอาหารท่ีมีผลตอสุขภาพไมถูกตอง 
แมคามีความรูเกี่ยวกับนํ้าตาลกับสุขภาพถูกตอง

ไมถึงคร่ึง เชน การด่ืมเคร่ืองด่ืมที่มีรสหวาน

เปนประจําจะเส่ียงตอการเกิดโรคอวน แมคารู

รอยละ 45.9 สวนความรูปริมาณนํ้าตาลของ

เคร่ืองด่ืมจะเพ่ิมข้ึนตามภาชนะท่ีบรรจุ แมคารู

เพียงรอยละ 41.2 เชนเดียวกับนํา้ตาลในเคร่ืองด่ืม

ไมมีผลตอโรคฟนผุ แมคามีความรูรอยละ 48.2 

และแมคารอยละ 81.2 ยังมีความรูไมถูกตอง

ในเรื่องของนมขนหวานที่เขาใจวามีประโยชน

เชนเดียวกับนมสดรสจืดทั่วไป

 4. ทัศนคติของแมคาตอความหวาน

ของเครื่องดื่ม 
  การสอบถามทัศนคติของแมคาเก่ียวกับ

ความหวาน พบวา แมคาทุกคนทั้ง 85 คน 

เห็นดวยท่ีเครื่องด่ืมท่ีนักเรียนสวนใหญชอบ

ตองมีรสชาติหวาน และคิดวาหากตองลดนํ้าตาล

ในเครื่องดื่มลงจะทําใหนักเรียนไมซื้อถึงรอยละ 
84.7 แมคารอยละ 71.8 ไมเหน็ดวยเรือ่งเครือ่งดืม่

รสหวานมากมีผลตอยอดขายที่เพิ่มขึ้น เพราะ

แมคาเห็นวาเคร่ืองด่ืมท่ีตนเองผสมขายไมหวานมาก 

และแมคารอยละ 61.2 เห็นดวยวาถึงน้ําตาล

จะราคาสูงข้ึนก็จะไมลดปริมาณน้ําตาลในเคร่ืองด่ืมลง
 5. วิธีการผสมเคร่ืองดื่มของแมคา       

ผูจําหนายในโรงเรียน

  วิธีการผสมเคร่ืองด่ืมของแมคา

ผูจาํหนาย พบวา แมคารอยละ 74.1 ไมไดชัง่หรอื

ตวงปริมาณน้ําตาลแตใชความชํานาญในการผสม

เคร่ืองด่ืม แมคาสวนใหญมีการใชสูตรของคนท่ี

ขายดีและตองชิมทุกครั้งที่ปรุงเครื่องดื่มเสร็จ

กอนนําไปขายและถารูสึกไมหวานจะเติมน้ําตาลเพ่ิม
รอยละ 76.4 และ 70.6  ตามลําดับ แมคาทุกคน

(85 คน) ปรุงเคร่ืองด่ืมท่ีขายแกนักเรียนตองมี

รสหวานนําและมีแมคาอีกจํานวนหน่ึงท่ีเอาใจ

นักเรียนโดยการเติมความหวานเพ่ิม เชน เติมผง

ชอ็คโกเเลต หรอืเติมนํา้หวานเขมขน ในเครือ่งด่ืม

ที่เรียกกวา ภูเขาไฟ ซึ่งมีถงึรอยละ 40

  หลกัการทัว่ไป แมคาทีป่รุงเคร่ืองดืม่

รสหวานขายในโรงเรียน จะมีการเตรียมนํ้าเชื่อม

สาํหรับผสมเครือ่งดืม่ไว โดยแมคาจะเคีย่วนํา้เชือ่ม

ไวกอนลวงหนาชวงบายหลังเลิกขายในแตละวัน  

จะตมในปริมาณมากไวเพ่ือผสมกับนํ้าหวาน

เขมขนชนิดตางๆ ในชวงเชากอนนําไปขาย

ท่ีโรงเรียน ซ่ึงเทคนิคของแตละบุคคลไมเหมือนกัน 

บางคนจะตมนํ้าเปลาอีกหมอใหญไวผสมเพ่ือ

เจือจางนํา้หวาน และสวนใหญจะใชวธิชีมิทกุครัง้

วาหวานตามที่ตองการหรือไม สําหรับนํ้าเชื่อม

ที่ เตรียมจะมีความเขมขนสูง ตัวอยางเชน 

เครื่องดื่มรสหวานท่ีไมใสนมขนหวานประเภท

สมุนไพร เชน นํ้าเกกฮวย นํ้าเช่ือมจะมีความ
เขมขนของน้ําตาลรอยละ 25 (นํา้ 1 ลติรตอนํา้ตาล 

250 กรัม) แตถาเปนเครื่องดื่มรสหวานประเภท 

นํ้ามะนาว นํ้ามะขาม นํ้ามะพราว นํ้าลําไย 
นํา้หวานเฮลบลบูอย จะใชนํา้เชือ่มทีม่คีวามเขมขน

ของนํ้าตาลรอยละ 50 ( ใชนํ้า 1 ลิตรตอนํ้าตาล 

½ กิโลกรัม) กรณีที่เครื่องดื่มใสนมขนหวาน 

เชน นมเย็น น้ําเช่ือมจะใชน้ํา 1 ลิตร ใสน้ําตาล 
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1 กิโลกรัม ผสมนมขนหวาน 1 กระปองและ

นํ้าเฮลบูลบอยแดงอีก ½ ขวด สวนชาเย็น 

จะเตรียมน้ําเชื่อมท่ีมีความเขมขนของนํ้าตาล

รอยละ 100 (นํ้า 1 ลิตร ตอนํ้าตาล 1 กิโลกรัม) 

แลวจึงมาผสมกับนมขนหวาน ½ กระปอง 

ซึ่งสวนใหญแมคาจะไมไดชั่งตวง แตจะใชจาก
การกะประมาณและความชํานาญในการปรุง

เครื่องดื่มแตละชนิดที่ปรุงขายในโรงเรียน 

โดยสนใจแตจะใหมีรสหวานจัดและถูกใจผูซื้อ

เทานั้น              

 6. ปริมาณนําตาลในเครื่องดื่มสูตร      

ที่พัฒนาข้ึนที่จําหนายในโรงเรียน   

  เมื่อทําการพัฒนาน้ําเชื่อม 2 สูตร

แลวนําไปพัฒนาเปนสูตรในการผสมเครื่องดื่ม 

พบวาปริมาณนํ้าตาลมีแนวโนมลดลง จนไมเกิน

มาตรฐานท่ีกําหนด คือ เคร่ืองด่ืมผสมเองกรณี

ที่ใสนํ้าแข็ง นํ้าตาลไมควรเกิน 10 % เคร่ืองด่ืม

ที่แชเย็น (ไมใสนํ้าแข็ง) นํ้าตาลไมควรเกิน 5 %17 

โดยเคร่ืองด่ืมท่ีจําหนายในโรงเรียนมีน้ําตาลไมเกิน 

10 กรัมตอเครื่องด่ืม 1 แกว 200 มิลลิลิตร 

(ตารางท่ี 4)

ตารางท่ี 4 แสดงประเภทเคร่ืองดื่มและปริมาณนํ้าตาลในเคร่ืองดื่มที่พัฒนาขึ้น

               
ชนิดของเครื่องดื่ม

 ปริมาณนํ้าตาลท่ีวิเคราะห

     ดวยวิธี HPLC (กรัม/100 มิลลิลิตร)

 1. เครื่องดื่มประเภทผลไม

   1.1 นํ้าสมค้ันผสมนํ้าเชื่อมสูตร 2 (ตักใสนํ้าแข็ง)    9.98

   1.2 นํ้ามะพราวผสมนํ้าเชื่อมสูตร 2  (ตักใสนํ้าแข็ง)    9.53

   1.3 นํ้าลําไยผสมนํ้าเชื่อมสูตร 2  (แชเย็น) 4.86

   1.4 นํ้าลําไยผสมนํ้าเชื่อมสูตร1 (ตักใสนํ้าแข็ง)    9.90
 2. เครื่องดื่มนํ้าสมุนไพร

   2.1 สมุนไพรแชเย็น นํ้าเกกฮวย ผสมนํ้าเชื่อมสูตร 2 4.92

   2.2 สมุนไพรแบบตักใสนํ้าแข็ง นํ้ามะตูม 9.95
   ผสมน้ําเชื่อมสูตร 1

 3. เคร่ืองดื่มนํ้าหวานเขมขนแบบตักใสนํ้าแขง็ 

  3.1 นํ้าหวานเขมขนกลิ่นสละ ตราเฮลบลูบอย 
    3.1.1 นํ้าเฮลบลูบอย ไมผสมนํ้าเชื่อม 9.89

   3.1.2 นํ้าเฮลบลูบอย ผสมนํ้าเชื่อมสูตร 2 9.96
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทเคร่ืองดื่มและปริมาณนํ้าตาลในเคร่ืองดื่มที่พัฒนาขึ้น (ตอ)

               
ชนิดของเครื่องดื่ม

 ปริมาณนํ้าตาลท่ีวิเคราะห

     ดวยวิธี HPLC (กรัม/100 มิลลิลิตร)

  3.2 นํ้าสมสควอช /นํ้าองุนสควอช ตราโกลเดนแพน 

   และ โยเกริตตราติงฟง  

   3.2.1 นํ้าหวานเขมขน ตราโกลเดนแพน 9.85

    ผสมนํ้าตมสุก

   3.2.2 นํ้าหวานเขมขน ตราโกลเดนแพน  9.60

    ผสมนํ้าเชื่อมสูตร 2

   3.2.3 โยเกริต ตราติงฟง โยเกริตเขมขน 9.95

    ผสมนํ้าเชื่อมสูตร 2

 4. เครื่องดื่มผสมนมขนหวาน แบบตักใสนํ้าแข็ง 

  4.1 นมเย็น (นํ้าหวานเขมขนกลิ่นสละ 9.98

   ผสมกับนํ้าเชื่อมสูตร 1)

  4.2 ไมโล/โอวัลตินผสม นมขนหวาน 7.63

  4.3 ชานมเย็น น้ําชา ผสมน้ําเช่ือมสูตร 1 ผสมนมขนหวาน 9.72

  4.4 กาแฟเย็น กาแฟ ผสมน้ําเช่ือมสูตร 1 ผสมนมขนหวาน  8.91

หมายเหตุ   ปริมาตรนํ้าหวานท่ีใชในเครื่องดื่มประเภทตักใสนํ้าแข็ง เทากับ 100 มิลลิลิตรตอแกว

 7. การยอมรับเคร่ืองด่ืมท่ีพัฒนาปรับลด

ปริมาณนํ้าตาลในกลุมแมคาและนักเรียน 

          การประเมินยอมรับของแมคาและ
นักเรียนที่มีตอเครื่องดื่มที่พัฒนาปรับลดปริมาณ

น้ําตาลแลว โดยใชแบบทดสอบการยอมรับ 

Facial Hedonic Scale 5 point พบวา

  7.1 การยอมรับตอเครื่องดื่มที่ผสม

นํ้าเช่ือมสูตรท่ี 1 (นํ้าตาล 10%) และสูตรท่ี 2 
(นํ้าตาล 5 %) ของแมคา (85 คน)

  จากการประเมนิแมคาตอการยอมรบั

เคร่ืองดื่มที่ผสมดวยนํ้าเชื่อมสูตร 1 และ สูตร 2 

พบวา แมคายอมรับ (ชอบและชอบมาก) ที่จะ
ใชนํ้าเช่ือมสูตรที่ 1 ผสมในเคร่ืองดื่มโดยเฉล่ีย

รอยละ 81.2 รูสึกเฉยๆ รอยละ 12.9 ที่เหลือ

ไมชอบ รอยละ 5.9 สวนแมคารอยละ 75.3 

ยอมรับ (ชอบและชอบมาก) นํ้าเชื่อมสูตร 2 

รูสึกเฉยๆ รอยละ 16.5 ไมชอบรอยละ 8.2 
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  7.2 ก า ร ย อม รั บ ข อ งนั ก เ รี ย น 

(ประถมศกึษาตอนปลาย ป.4 - 6 จาํนวน  240 คน 

มัธยมศึกษาตอนตน 160 คนรวม 400 คน) 

ตอเครื่องดื่มที่ผสมดวยนํ้าเชื่อมสูตรที่ 1 และ

นํ้าเชื่อมสูตรที่ 2

            พบวานกัเรยีนช้ันประถมศึกษา ป.4 - 6 

ยอมรับ (ชอบและชอบมาก) เคร่ืองด่ืมที่ผสม

ดวยนํ้าเชื่อมสูตร 1 มากกวานักเรียนมัธยมศึกษา

คอื รอยละ 80.4 และ 72.5 ตามลําดับ รูสึกเฉยๆ

รอยละ 10.8 และ 16.7 ไมชอบรอยละ 8.8 และ 

10.8 ตามลําดับ

   สําหรับเครื่องดื่มที่ผสมดวยน้ําเช่ือม

สูตร 2 นักเรียนช้ันประถมศึกษา ป.4 - 6 ยอมรับ

(ชอบและชอบมาก) เครื่องดื่มที่ผสมดวยนํ้าเชื่อม

สูตร 2 รอยละ 74.6 เฉยๆ รอยละ 15.0 ไมชอบ

รอยละ 10.4 นักเรียนมัธยมศึกษายอมรับ

(ชอบและชอบมาก) รอยละ 70.6 เฉยๆ รอยละ 

17.5 ไมชอบรอยละ 11.9

วิจารณ

 เคร่ืองด่ืมที่จําหนายในโรงเรียนท่ีสํารวจ

ทุกภาค พบวามีนํ้าตาลเฉล่ียสูงเกินกวาเกณฑ
มาตรฐานท่ีกรมอนามัยกําหนด เร่ืองปริมาณน้ําตาล

ในเครือ่งด่ืมท่ีจดัใหแกเดก็นกัเรยีนโรงเรียน17 และ

เครื่องดื่มทั้ง 4 ประเภท คือ นํ้าผลไมสดและแหง 

นํ้าสมุนไพร เครื่องดื่มชงผสมนมขนหวานและ
ไมผสมนมขนหวาน และเคร่ืองด่ืมผสมน้ําหวาน

เขมขนแตงกล่ิน เปนเครื่องดื่มที่มีปริมาณนํ้าตาล

เฉล่ียสูงเกินเกณฑมาตรฐานถึงรอยละ 87.7 

มีเครื่องดื่มเพียงรอยละ 12.3 ที่มีปริมาณนํ้าตาล

อยูในเกณฑมาตรฐานไมเกินรอยละ 10 โดย

สวนมากเปนน้ําปนประเภท นํ้าสม นํ้าลิ้นจี่ 

นํ้ามะพราว นํ้ามะนาว ชามะนาวสด เปนตน 

 การคืนขอมูลผลการวิเคราะหปริมาณ

นํ้าตาลในเครื่องดื่มใหโรงเรียนทราบ มีความ

สาํคญัมาก โดยไดนาํเสนอผลการวเิคราะหปรมิาณ

นํ้าตาลของเคร่ืองด่ืมที่ปรุงจําหนายในโรงเรียน 

ใหผูบริหารทุกโรงเรียน ตลอดจนครูโภชนาการ 

ครูอนามัย แกนนํานักเรียน เครือขายผูปกครอง 

และแมคาผูปรงุเคร่ืองด่ืมรสหวานทกุคนทราบผล 

ซึ่งไดรับความสนใจมากเน่ืองจากปริมาณน้ําตาล
ในเคร่ืองด่ืมท่ีจําหนายใหเด็กนักเรียนสูงเกินเกณฑ
มาตรฐานที่แนะนํามาก โดยเกณฑการจําแนก

เคร่ืองด่ืมที่ไดมาตรฐานโภชนาการสําหรับเด็ก

วัยเรียนอายุ 3 - 18 ป18 ไดกําหนดปริมาณน้ําตาล
จากเคร่ืองดื่ม (ไมรวมนม) 10 กรัมตอคนตอวัน

หรือประมาณ 2% ของพลังงานท้ังหมด แต

เคร่ืองด่ืมที่สํารวจ เชน นํ้าหวานเขมขนกลิ่นตางๆ 

ทีไ่ดวเิคราะหพบปรมิาณนํา้ตาลสงูสดุถงึ 53.3 กรมั 

คิดเปนปริมาณ 5.3 เทาท่ีเด็กนักเรียนควรไดรับ 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เนตรนภา จุฑานันท 
พบวา นกัเรียนรอยละ 82.6 ไดรบัปรมิาณนํา้ตาล

จากกลุมเคร่ืองด่ืมรสหวานมีคามัธยฐาน 33.3 กรัม

ตอคนตอวัน19 และสอดคลองกับการศึกษาของ 

Danyliw พบวาในกลุมเด็กและวยัรุนมกีารบรโิภค
เคร่ืองด่ืมรสหวาน ในปริมาณมากเกินคาํแนะนํา20  

นอกจากน้ียังไดรวมกับโรงเรียนวิเคราะหและวางแผน

ในการดําเนินงานในระยะตอไป คือการพัฒนา
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สูตรเครื่องดื่มลดนํ้าตาล แมคาท่ีมารวมประชุม

ก็ใหความรวมมือและไดชวยใหขอคิดเห็นในการ

พัฒนาสูตรเคร่ืองด่ืมลดน้ําตาลเปรียบเสมือน

แมคาทุกคนเปนเจาของสูตรท่ีพัฒนาข้ึนเอง

เพื่อใหเกิดการยอมรับในระยะตอไป

 สวนในเร่ืองความรู ทัศนคติ ของแมคา

ท่ีปรุงเครื่องดื่มขายในโรงเรียน พบวา แมคา

มากกวาคร่ึงยังมีองคความรูเรื่องความหวานกับ

สุขภาพไมถูกตอง ในทุกประเด็นที่เกี่ยวของกับ

สขุภาพ ตลอดจนทัศนคตติอเร่ืองความหวานของ

เครื่องดื่ม ที่พบสวนใหญแมคาก็ยังเลือกที่จะ

จําหนายเครื่องดื่มท่ีมีความหวานเนื่องจากความ

ตองการของผูบริโภคคือเด็กนักเรียนน่ันเอง ดังน้ัน
เพ่ือใหการลดน้ําตาลในเคร่ืองด่ืมสามารถดําเนินการ

ไดควรจะมีการใหความรูแกเด็ก รวมไปถึงผูปกครอง

ใหทราบถึงผลของการบริโภคน้ําตาลเกินความ

ตองการของรางกายท่ีจะสงผลกระทบตอสขุภาพ

โดยเฉพาะโรคอวน21 ความชอบเครือ่งดืม่รสหวาน
ของเด็กเปนปจจัยอีกปจจัยหน่ึงท่ีกําหนดการเลือก

และบริโภคเคร่ืองด่ืมนั้นๆ และผูปกครองก็เปน

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกชนิดของอาหาร

ของเด็กดวย22 
 การผสมเคร่ืองด่ืมที่ปรุงขายในโรงเรียน 

แมคารอยละ 74.1 ใชการกะประมาณตามความ

เคยชิน มากกวาการช่ัง ตวง วัด และชิมทุกคร้ัง

กอนนําไปขาย โดยสวนมากจะเตรียมน้ําเช่ือมเขมขน
ไวลวงหนากอน แลวจึงนําไปผสมกับเครื่องดื่ม

ทั้ง 4 ประเภท เนื่องจากปจจุบันโรงเรียนไดมี

นโยบายปลอดนํ้าอัดลม ดังนั้นเครื่องดื่มรสหวาน

เหลานี้โรงเรียนก็ถือวาเปนเครื่องดื่มทางเลือก

ทีใ่หเดก็ไดบรโิภค แตปรมิาณนํา้ตาลในเครือ่งดืม่

ทุกชนิดที่แมคาปรุงจําหนายในโรงเรียน มักถูก

ละเลยจากผูบริหารและคณะกรรมการโครงการ

อาหารกลางวนั เนือ่งจากไมทราบปรมิาณนํา้ตาล

ในเครื่องดื่มท่ีแมคาปรุงจําหนาย อีกท้ังเด็ก

นกัเรียนจะซ้ือเคร่ืองด่ืมรสหวานด่ืมในม้ือกลางวัน

นอกเหนอืจากนํา้เปลาทีท่างโรงเรยีนจดัไวให โดย

รานคาเหลานี้เปนแหลงนํ้าตาลที่ใหเด็กเขาถึง

ไดงาย3 

 การพัฒนาสูตรเคร่ืองด่ืมรสหวานท่ีให

ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กํ าหนดที่อนุ โลม

ใหจําหนายในโรงเรียน ไดดําเนินการพัฒนาสูตร

รวมกับแมคาท่ีจําหนายเครื่องดื่มแตละประเภท

ในโรงเรียน โดยไดใชนํ้าเช่ือมท่ีมีนํ้าตาล 5 % 

และ 10 % เปนหลัก แลวทําการทดลองสูตร 

เคร่ืองด่ืมทั้ง 4 ประเภท คือ นํ้าผลไมสด/แหง  

นํ้าสมุนไพร เครื่องดื่มชงผสมนมขนหวานและ

ไมผสมนมขนหวาน และเคร่ืองด่ืมผสมน้ําหวาน

เขมขนแตงกลิน่  โดยเลอืกจากเคร่ืองด่ืมยอดนยิม

ที่จําหนายไดสูงสุดในรานแตละรานมาพัฒนา 

15 สูตร เม่ือวิเคราะหดวยวิธี HPLC มีปริมาณ

นํ้าตาลอยูในเกณฑที่กําหนด ซึ่งแตละสูตรได

ทดลองพัฒนาปรับปรุงในรสชาติ แลวทดสอบ
การยอมรับจนเปนที่พอใจของแมคาที่ปรุง

จําหนายกอน แลวจึงนํามาใหแมคามาปรุง

จําหนายจริงพรอมทดสอบการยอมรับจากเด็ก
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 - 6 และนักเรียน

มัธยมศึกษาปที 1 - 3 โดยกลวิธีในการลด

ปริมาณน้ําตาลในระยะแรกๆ ใหแมคาที่ปรุง

จําหนายคอยๆ ลดครั้งละ 1 - 2 ขีด ตอวันจาก
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ปริมาณน้ําตาลท่ีเคยใช เพื่อสรางความเคยชิน

ใหเด็กนักเรียนกอน จนลดปริมาณไดตามสูตร

ที่กําหนด ซึ่งจะมีแกนนํานักเรียนไปเก็บปริมาณ

นํ้าตาลที่ลดในแตละรานทุกวันแลวนําเสนอ

ผูบรหิารและคณะกรรมการโครงการอาหารกลาง

วันเปนรายสัปดาห และผูบริหารโรงเรียนก็ไดให

ความสําคัญกําหนดเปนนโยบายของโรงเรียน

ในเร่ืองเกณฑมาตรฐานของเคร่ืองด่ืมท่ีมาจําหนาย

ในโรงเรียน พรอมใหนักเรียนแกนนําออก

ประชาสัมพันธถึงประโยชนของการลดน้ําตาล

ในเคร่ืองดื่มที่สงผลดีตอสุขภาพ ซึ่งโดยสวนใหญ

นักเรียนเขาใจวาถึงนักเรียนบริโภคนํ้าตาลไดถึง 

6 ชอนชา หรือ 24 กรัม แตในสวนของเคร่ืองดื่ม

ที่ผสมน้ําตาลไมควรไดรับเกิน 2.5 ชอนชา หรือ 

10 กรัม ตอแกวตอคนตอวันหรือเครื่องดื่มที่ผสม
น้ําแข็งมีน้ําตาลไมเกิน 10% ตอแกว 200 มิลลิลิตร 
สวนนํ้าตาลที่เหลือจะเปนนํ้าตาลที่ผสมในขนม 

12 กรัมหรือประมาณ 3 ชอนชา ในอาหารหลัก 

3 มื้อประมาณ 6 กรัม หรือประมาณ 1.5 ชอนชา 

รวมปริมาณนํ้าตาลท่ีไดรับตอวันไมควรเกิน 

24 - 28 กรัม18 ซึ่งนักเรียนก็ไมจําเปนตองไดรับ

นํ้าตาลถึง 6 ชอนชา (24 กรัม) ตอวัน                     

 เครื่องดื่มที่พัฒนาขึ้นใหม รอยละ 81.2 
ของแมคายอมรับเครื่องดื่มที่ ใชนํ้าเชื่อมที่มี

ความเขมขนของนํ้าตาล 10 % รอยละ 75.3 

ของแมคายอมรับเครื่องดื่มที่ ใชนํ้าเชื่อมที่มี
ความเขมขนของนํ้าตาล 5 % และพบวานักเรียน

ประถมศึกษาและนักเรียนมัธยมศึกษา ยอมรับ

เครือ่งดืม่ทีใ่ชนํา้เชือ่มทีม่คีวามเขมขนของนํา้ตาล

10 % มากกวา 5 % โดยนกัเรยีนทัง้ประถมศกึษา

และมัธยมศึกษามากกวารอยละ 70.0 ยอมรับ

เคร่ืองด่ืมที่ปรุงดวยน้ําเช่ือมท่ีมีความเขมขนของ

น้ําตาล 10 % และ 5 % แตยังมีนักเรียนบางสวน

ที่ไมชอบ เนื่องจากยังติดในรสหวานจัดอยู ซึ่ง

ตองใชวิธีการคอยๆ ลดปริมาณน้ําตาลในเคร่ืองด่ืม

จนนักเรียนเคยชิน ดังนั้นจึงควรมีการใหขอมูล

และความรูแกนักเรียนและแมคาถึงขอดีของ

การลดปริมาณน้ําตาลในเครื่องด่ืม และควรมี

การสงเสริมใหบรโิภคเคร่ืองด่ืมทีม่ปีรมิาณน้ําตาล

ตามเกณฑที่กําหนดในโรงเรียนตอไป ที่สําคัญ

ที่สุดผูบริหารโรงเรียนตองสื่อสารใหแมคา

เห็นประโยชนจากตนทุนเคร่ืองดื่มที่ลดลง 

และยังชวยประเทศชาติในการลดปญหาโรคอวน

และฟนผุในเด็กวัยเรียนอีกทางดวย

สรุปผลการศึกษา

 การพัฒนาสูตรเคร่ืองด่ืมลดน้ําตาล 

มีจุดมงหมายใชเปนเครื่องดื่มทางเลือก หลังจาก

ที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศนโยบายให

โรงเรียนเปนพ้ืนท่ีปลอดน้ําอัดลม การดําเนินงานน้ี

ไดสงผลใหแมคาผูปรงุจําหนายเคร่ืองด่ืมรสหวาน

ที่มีความตองการสูตรและวิธีการปรุงเครื่องดื่ม
ลดนํา้ตาลทีส่ามารถจําหนายเครือ่งด่ืมออนหวาน

ในโรงเรียนได  การพัฒนาสูตรเร่ิมจากการศึกษา

ปริมาณน้ําตาลในเครื่อง ด่ืมแตละประเภท 

วิธีการปรุงเคร่ืองด่ืมยอดนิยมของแตละราน 
การทดลองพัฒนาสูตร การทดสอบการยอมรับ

ทั้งผูจําหนายและผูบริโภค การนําสูตรที่พัฒนา

ไปใชจริง ซ่ึงไดรับการตอบรับอยางดีย่ิงจากแมคา 

นักเรียน ตลอดจนผูบริหารโรงเรียนทุกแหง 
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ท่ีตองการใหโรงเรียนปลูกฝงพฤติกรรมและบริโภค

นิสัยของเด็กไทยในโรงเรียนใหบริโภคอาหาร

และเคร่ืองดื่มออนหวาน เนื่องจากเด็กวัยเรียน

ใชชีวิตสวนใหญอยูในโรงเรียนประมาณวันละ  

8 ชั่วโมง ดังนั้นการสรางสิ่งแวดลอมตอการมี

สขุภาพดขีองเดก็วยัเรยีนจงึมคีวามจาํเปนอยางยิง่ 

ที่สําคัญที่สุดโรงเรียนที่ เขารวมโครงการน้ี

ทุกโรงเรียนไดประกาศนโยบายลดนํ้าตาล

ในเคร่ืองด่ืมทุกชนิดและใชเปนเกณฑในการ

คัดเลือกรานคาท่ีจําหนายเคร่ืองด่ืมรสหวาน

ในโรงเรียนอีกดวย    

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ

 1. เคร่ืองด่ืมท่ีผสมน้ําตาลทุกประเภท
ยกเวนนม ท่ีจะจําหนายไดในโรงเรียนควรผานเกณฑ
เครื่องดื่มที่ไดมาตรฐานโภชนาการสําหรับเด็ก

อายุ 3 - 18 ป คือ พลังงานไมควรเกิน 40 แคลอรี 
น้ําตาล ไมเกิน 10 กรัม โซเดียม ไมเกิน 40 มิลลิกรัม 

ตอปริมาตร 200 มิลลิลิตร และถามีกลุมผัก 

หรือผลไม หรือสมุนไพรแทผสมดวยควรไดรับ

การพจิารณาใหจาํหนายในลาํดบัแรกๆ เนือ่งจาก

มเีคร่ืองด่ืมหลายประเภทท่ีผานเกณฑแตมคีณุคา
ทางโภชนาการต่ํา

 2. เครื่องดื่มหลายประเภทในโรงเรียน

ใสนํ้าแข็ง ดังน้ันตองมีการควบคุมคุณภาพของ
น้ําแข็งและภาชนะท่ีบรรจุ น้ําท่ีใชปรุงตองสะอาด

ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. โรงเรียนควรมีขอกําหนดในการ

คัดเลือกใหแมคาท่ีจะเขามาจําหนายเคร่ืองดื่ม

ทุกชนิด ตองมีการแสดงสวนผสมของสูตร

เคร่ืองด่ืมท่ีแสดงวามีน้ําตาลไมเกินเกณฑท่ีกําหนด 

(รอยละ 5 และ 10) และสามารถปฏบิตัติามเกณฑ

ที่กําหนดไดอยางสมํ่าเสมอ

 2. แมคาที่จะจําหนายเคร่ืองด่ืมใน

โรงเรียนตองผานการอบรมดานโภชนาการและ

สุขาภิบาลอาหาร

 3. กระทรวงศึกษาธิการ ควรบรรจุเขา

เร่ืองภัยของน้ําตาลเขาในหลักสูตรแกนกลาง

ทุกชวงช้ัน โดยเฉพาะในช้ันเด็กประถมศึกษา

ควรออกแบบหลักสูตรใหงายตอความเขาใจ 

และโรงเรียนควรนํามาประยุกตออกแบบบทเรียน

ใหเขากับสภาพแวดลอม โดยครู นักเรียนหรือ

ผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชไดทันที

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งตอไป

       1. ควรมีการศึกษาทดลองพัฒนาเคร่ืองมือ

ภาคสนามอยางงาย มีราคาถูกและรูผลเร็วเพื่อ

ประเมินคาปริมาณนํ้าตาลในเครื่องดื่ม และ

สามารถใชไดสะดวกในพื้นที่ภาคสนาม เพื่อ
ให โรงเรียนเฝาระวังเค ร่ือง ด่ืมรสหวานได

ดวยตนเอง

       2. ควรมีการศึกษาระบบการเฝาระวัง 
ดานมาตรฐานอาหารวางและเคร่ืองด่ืมของเด็กเล็ก

และเด็กวัยเรียน โดยชุมชนแบบบูรณาการ 
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เพื่อสรางความรู ความเขาใจรวมกันของบุคลากร

ในโรงเรียนและภาคีเครือขายระดับพื้นที่ 

       3. ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล

ของการสื่อสารของภาครัฐเชิงการตลาดให

ผูบริ โภคมีความรู ความเขาใจในการเลือก

เครื่องดื่มไดถูกตอง รวมทั้ งการสรางภาพ

ลักษณ เครื่ องดื่มแบบสุขภาพที่ออนหวาน

กิตติกรรมประกาศ

         ขอขอบคุณแผนงานรณรงคเพื่อเด็กไทย

ไมกินหวาน สสส. ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการ

ศึกษาครั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักโภชนาการที่ให

คําแนะนําท่ีเปนประโยชนและขอขอบคุณโรงเรียน

และผู เกี่ยวของทุกทานท่ีรวมในการศึกษา 

ที่ทําใหการศึกษาสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภท โรงพยาบาลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

พิมลพร คุปติพงศกุล, วท.บ. (พยาบาล)
สุวณีย โรจนานนท, กศ.ม.

วิลาวัณย ไพราม, วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดลอม)                                                                                                                                      
โรงพยาบาลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดยอ

 การวิจัยเชิงพรรณนาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง จําแนกตามปจจัยตางๆ ของผูปวยโรคจิตเภท กลุมตัวอยาง

คือ ผูปวยโรคจิตเภทที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล

บัวใหญ จํานวน 110 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เปนแบบสัมภาษณ ซึ่งประกอบดวยขอมูล 5 สวน คือ ขอมูลทั่วไป แบบวัดความรูเรื่องโรคจิตเภท 

เจตคติตอโรคจิตเภท ความคิดเห็นตอคุณภาพของระบบบริการและพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยจิตเภท ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญและทดสอบความเช่ือมั่น 

แบบวัดความรูเก่ียวกับโรคจิตเภท เจตคติตอโรคจิตเภท และคุณภาพระบบบริการ โดยวิธีอัลฟา

ของครอนบาค มีคาเทากับ .62, .61 และ .67 ตามลําดับ เก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณผูปวย

โรคจิตเภทระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2555 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับดี รอยละ 84.5 

และ ระดับพอใช รอยละ 15.5 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
จําแนกตามปจจัยตางๆ พบวา เพศและเจตคติที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน

อยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิสวนอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชพี ระยะเวลาเจ็บ การมผีูดแูล 
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และระดับความรูที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ไมแตกตางกัน นอกจากน้ียังพบวา ผูปวยโรคจิตเภทสวนมากขาดการออกกําลังกาย และมักสูบบุหรี่ 

คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชจึงควรสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง เนนการออกกําลังกาย การลด 

ละ เลิกบุหรี่ หรือสงตอคลินิกอดบุหรี่ และสงเสริมใหผูปวยไดรับรูภาวะเจ็บปวยและมีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข

คําสําคัญ: การดูแลตนเอง, โรคจิตเภท, พฤติกรรม, ความรู, เจตคติ
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Buayai Hospital, Buayai District, Nakhonratchasima

Abstract
 The purposes of this analytical descriptive study were 1) to determine self-care 
behaviors of schizophrenia patients and 2) to compare self-care behaviors of 
schizophrenia patients categorized by personal data, knowledge and attitude 
toward schizophrenia, and their opinions on the quality of service system. Participants 
were schizophrenia patients following-up at the out-patient mental health clinic 
of Buayai Hospital, Buayai District, Nakhon Ratchasima. Purposive sampling technique 
was used to recruit 110 participants. Interviewers used an expert-validated 
open-end questionnaire. The Cronbach’s alpha coeffi cients of knowledge and 
attitude toward schizophrenia, and their opinion on the quality of service system 
were .62, .61, and .67, respectively. Data were obtained between May 15 and 
July 15, 2012. Descriptive statistics, t – test, and F-test were used for data analysis.
 Results showed that the majority of participants were single male (57.3 %), 
aged between 30 – 39 years old (42.7%), graduated primary school (62.7 %), were in 
agriculture (62.7 %), lived with care-givers (88.2 %), and were not an addict (86.4 %). 
Their self-care behavior was at good level (84.5 %). The fi rst two highest scores of knowledge 
items were taking medication (97.3 %) and daily routine of self-care activity (96.4 %). 
The highest score of attitude items was taking medication continuously (95.5). The highest 
score of opinion items on the quality of service system was staff concerns on their problems 
and needs (68.2 %). Gender and attitude relate to differences in self-care behaviors (p<.05), 
while other factors were not signifi cantly associated with level of self-care behaviors 
of schizophrenia patients. This research also highlighted a high prevalence of smoking 
and sedentary lifestyle among samples. Therefore, mental health clinic should also 
integrally introduce good self-care behaviors together with promoting exercise, 
encouraging patients to quit smoking, and empowering self esteems.

Keyword: self-care behaviors, schizophrenia, knowledge, attitude
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บทนํา 

 โรคจิตเภทเปนโรคจิตท่ีพบมากท่ีสุด

เมื่อเทียบกับโรคจิตชนิดอื่น เมื่อเปนแลวมัก

ไมหายขาด สวนใหญจะมีอาการกําเริบเปนชวงๆ 
มีการดําเนินของโรคในลักษณะเร้ือรัง พบอุบัติการณ

ของโรค 0.1 – 0.5 ตอ 1,000 ประชากร และจาก

การรวบรวมขอมูลของกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสขุ ในป 2546 และ 2547  พบวา 

กลุมโรคที่พบมากที่สุด คือ โรคจิตเภท คิดเปน

รอยละ 54.6 และ 59.0 ของผูปวยในท้ังหมด(1) 

จากสถติผิูปวยทีม่ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลจติเวช

นครราชสีมาราชนครินทร พบวา ผูปวยไดรับ

การวนิจิฉยัจากแพทยวาเปนโรคจติเภทมากทีส่ดุ 

และมีแนวโนมเพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง โดยพบผูปวย
เพ่ิมข้ึนจาก 30,333 ราย ในป 2547 เปน 32,498 ราย 

ในป 2549(2) ปจจบุนั นโยบายการดแูลผูปวยจติเวช

ในโรงพยาบาลมุงที่การรักษาอาการเฉียบพลัน  

เพื่อบรรเทาอาการทางจิตที่รุนแรง เพื่อแกไข

ใหพฤติกรรมผูปวยเปนปกติโดยเร็วที่สุด เปน

การปองกันอันตรายซึ่งอาจเกิดกับผูปวยหรือ

ผูอื่น เมื่ออาการของผูปวยสงบลงผูปวยจะไดรับ

การจําหนายออกสูครอบครัวและชุมชน  

 โรงพยาบาลบวัใหญ  จงัหวดันครราชสมีา  
สังกัดกรมสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

สาธารณสุข  เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 

120  เตียง รับผิดชอบประชากรในเขตพ้ืนที่
อําเภอบัวใหญ บัวลาย และสีดา ยังไมมีจิตแพทย 

มพียาบาลเฉพาะทางสขุภาพจติและจติเวช 1 คน  

ในปงบประมาณ  2555  โรงพยาบาลบัวใหญ  

ไดเปดบริการคลินิกจิตเวช แยกจากผูปวยนอก

ทั่วไป มีผูปวยท่ีมีปญหาดานสุขภาพจิตและ

จิตเวชที่ขึ้นทะเบียน จํานวน 496 คน พบวา 

วินิจฉัยเปนโรคจิตเภทจํานวน 232 คน คิดเปน

รอยละ 46.77 ผูปวยท่ีมีปญหาดานสุขภาพจิต

และจิตเวชท่ีมารบับรกิารท่ีคลนิกิจติเวช สวนใหญ

เปนผูปวยเกาท่ีมารับยาตอเนื่อง เพราะหาก

มีอาการเจ็บปวยทางจิตครั้งแรก แพทยจะสง

ผูปวยไปที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

ราชนครินทร เพ่ือวินิจฉัยและรักษาอาการ

เฉียบพลันใหทุเลากอน จึงสงกลับมารับยาและ

ดแูลรกัษาตอเนือ่งทีโ่รงพยาบาลบวัใหญ  จากการ

เก็บขอมูลต้ังแตเดือนตุลาคม 2554 - กุมภาพันธ  

2555 พบวา ผูปวยขาดนัดรับยา รอยละ 10.1 และ

ยงัพบวามผีูปวยจติเภทมอีาการกาํเรบิ ไมสามารถ

ควบคุมอาการได ตองสงตอผูปวยไปโรงพยาบาล

จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร ผูวิจัยจึงสนใจ

ที่จะศึกษาวา ผูที่เปนโรคจิตเภทมีพฤติกรรม

การดูแลตนเองที่บานอยางไร โดยใชแนวคิด
การดูแลตนเองของโอเร็ม ซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย

การสงเสริมใหบุคคลมีการดูแลตนเอง และพ่ึงพา

ตนเองในระยะยาว  ผลของการศึกษาท่ีไดจะเปน

ขอมูลสําหรับกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม
สนับสนุน ชวยเหลือ สงเสริมการดูแลตนเอง

ใหสอดคลองกับระดับความตองการของผูที่เปน

โรคจิตเภท โดยมุงเนนใหผูที่ เปนโรคจิตเภท
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่สมํ่าเสมอ ตอเนื่อง 

และสามารถปรับวิถีชีวิตประจําวันใหเหมาะสม

กับสภาพของโรค ใชชีวิตอยูในสังคมของตนได
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วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผูปวยโรคจิตเภท

 2. เพื่ อ เปรียบเ ทียบคะแนนเฉ ล่ีย

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภท 

ในกลุม ขอมูลทั่วไป ระดับความรู เจตคติ และ

ระดับความคิดเห็นตอคุณภาพของระบบบริการ

ขอบเขตการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษาในผูปวย

ที่มีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช โดยขึ้นทะเบียน

เปนผูปวยจิตเวชในปงบประมาณ 2555 และ

มารับบริการในคลินิกจิตเวช โรงพยาบาลบัวใหญ 

จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 15 พฤษภาคม 

– 15 กรกฎาคม 2555 เทานั้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย

- คุณภาพของระบบบริการ

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ     

- ระดับการศึกษา

- อาชีพ  

- ระยะเวลาเจ็บปวย

- การดื่มแอลกอฮอล

- ผูดูแล

- ความรู
- เจตคติ

พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผูปวยจิตเภท
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รูปแบบการวิจัย
 การศึกษาคร้ังนีเ้ปนการวิจยัเชิงพรรณนา 
(Descriptive study)   

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากรศึกษา คือ ผูปวยที่มีปญหา
สุขภาพจิต ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปน
โรคจิตเภท และมารับบริการในคลินิกจิตเวช 
โรงพยาบาลบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
232 คน
 กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยท่ีไดรับการ
วนิจิฉยัจากแพทยวาเปนโรคจติเภท มารบับรกิาร
ที่คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลบัวใหญ จังหวัด
นครราชสมีา โดยการสุมอยางงาย จาํนวน 110 คน 
 การสุมตัวอยาง
 คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตร Nun 
nally and Bernstein (3)   
 จํานวนตัวอยาง = 10 x k ( เมื่อ k คือ 
จํานวนตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน)
 = 10 x 11  = 110 ตัวอยาง
 เกณฑการเลือกตัวอยาง
 1. ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย
วาเปนโรคจิตเภท พูดคุย สื่อสาร และใหขอมูลได
 2. ยินยอมใหขอมูล

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบ
สอบถามทีผู่วจิยัพฒันาขึน้จากการทบทวนทฤษฎ ี
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
5 สวน (แบบวัดทุกสวนใชเกณฑการแบงระดับ
คะแนนอิงเกณฑของ Bloom) (4) 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
    1. ความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) 
ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ
และทรงคุณวุฒิตรวจสอบและแกไขเนื้อหา
รวมทั้งความถูกตองของการใชภาษา จากนั้น
นํามาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะ 
ใหมีความถูกตอง ตรงตามเน้ือหาและความ
เหมาะสมดานภาษา  
 2.  ความเชื่อมั่น (Reliability) ทดสอบ
คาความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื โดยนาํแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมผูปวย
โรคจิตเภท ที่มีลักษณะเดียวกับกลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษา จํานวน 20 คน จากนั้นนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหคาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coeffi cient)(5) และ KR21 ผลเปนดังนี้
  แบบวัดความรูของผูปวยโรคจิตเภท  
มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.62
  แบบวัดเจตคติของผูปวยโรคจิตเภท  
มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.61
  แบบวัดความคิดเห็นตอคณุภาพของ
ระบบบริการ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.67

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ชี้แจงวัตถุประสงค และขอความรวมมือ
จากกลุมตัวอยางกอนดําเนินการเก็บขอมูล 
เก็บรวบรวมขอมูลในกลุมตัวอยางท่ีสมัครใจ
เขารวมการศกึษา โดยผูทีผ่านการอบรมจากผูวจิยั 
ตรวจสอบความครบถวน สมบูรณของแบบสอบถาม
กอนบนัทึกขอมลูลงในคอมพวิเตอร และวิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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การวิเคราะหขอมูล
 1.  วเิคราะหขอมลูท่ัวไป ความรู เจตคต ิ
คุณภาพของระบบบริการ โดยใชสถิติพรรณนา 
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 2.  เปรียบเทียบความแตกตางของ
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยโรคจิตเภท ระหวาง 2 กลุม โดยสถิต ิt-test 
และ 3 กลุม โดยใชสถิติ F-test

ผลการศึกษา
 จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 57.3 อายุระหวาง 
30 – 39 ป มากที่สุด รอยละ 42.7 สถานภาพ
สมรสโสด รอยละ 57.3 การศึกษาระดับประถม
ศึกษารอยละ 62.7 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

รอยละ 62.7 เกือบครึ่งหน่ึงมีระยะเวลาเจ็บปวย 
1 – 5 ป มีผูดูแล รอยละ88.2 และมีพฤติกรรม
ไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 86.4  
 ดานความรู พบวา กลุมตวัอยางมคีวามรู
เกีย่วกบัโรคจติเภททีถ่กูตองมากทีส่ดุ 2 ลาํดับแรก 
ไดแก เร่ืองการรักษาโรคจิตเภทที่สําคัญคือ
การรับประทานยา รอยละ 97.3 รองลงมา คือ
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง รอยละ 
96.4 สวนประเด็นที่กลุมตัวอยางมีความรู
เกีย่วกบัโรคจติเภทนอยทีส่ดุหรอืตอบผดิมากทีส่ดุ 
2 ลําดับแรก ไดแก เรื่องสาเหตุของโรคจิตเภท 
รอยละ 57.3 และ 49.1 ตามลําดับ  
 เมื่อจําแนกผูปวยโรคจิตเภทตามระดับ
ความรู พบวา สวนใหญมีความรูอยูในระดับสูง 
รอยละ 49.1 และระดับปานกลาง  รอยละ  34.5 
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูปวยโรคจิตเภท จําแนกตามระดับความรู

  ระดับความรู จํานวน  (คน) รอยละ

ตํ่า  (0 – 7 คะแนน)  18 16.4

ปานกลาง  (8 – 10 คะแนน) 38 34.5

สูง  (11 – 14 คะแนน)  54 49.1

  รวม 110 100.0

 = 10.20, S.D = 2.59, Min = 3, Max = 14

 ดานเจตคติ พบวา ผูปวยโรคจิตเภท
มีเจตคติตอโรคจิตเภทในทางบวก 2 ลําดับแรก 
คือ โรคจิตเภทเปนโรคที่ตองรับประทานยาอยาง
ตอเน่ือง รอยละ 95.5 รองลงมา คอื คนในครอบครัว
รักและหวงใย รอยละ 90.9 และมีเจตคติตอ
โรคจิตเภทในทางลบ 2 ลําดับแรก คือ รูสึกเบ่ือ

ท่ีตองรบัประทานยาทุกวนั รอยละ 47.3  รองลงมา
คือ รูสึกอายที่ปวยเปนโรคจิตเภท รอยละ 41.8  
 เม่ือพจิารณาเจตคติของผูปวยโรคจิตเภท
จําแนกเปนระดับ พบวา สวนใหญมีเจตคติตอ
โรคจติเภทในระดบัดรีอยละ 61.8 และปานกลาง 
รอยละ 36.4 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูปวยโรคจิตเภท จําแนกตามระดับเจตคติ

  เจตคติ จํานวน  (คน) รอยละ

ไมดี  (1 - 17 คะแนน)  2 1.8

พอใช  (18 - 23 คะแนน)  40 36.4

ดี  ( 24 -30 คะแนน)  68 61.8

  รวม 110 100.0

 = 24.4, S.D = 3.55, Min = 16.00, Max = 30.00

มาตรวจตามนัด รอยละ 48.2 รองลงมาคือ  

เจาหนาที่เปดโอกาสใหทานไดซักถามขอสงสัย 

รอยละ 5.5   

 เมื่อพิจารณาระดับความคิดของผูปวย

โรคจิตเภทตอคุณภาพของระบบบริการ พบวา 

สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับดี มากท่ีสุด 

รอยละ 63.6 และระดับปานกลาง รอยละ 32.7 

ดังรายละเอยีดในตารางท่ี 3 

 ดานความคิดเหน็ตอระบบบรกิาร พบวา 

ผูปวยโรคจิตเภทมีความคิดเห็นในทางบวก

ตอคุณภาพของระบบบริการ 2 ลําดับแรก คือ 

เจาหนาที่สนใจปญหาและความตองการของ

ผูปวย รอยละ 68.2 รองลงมาคือเจาหนาท่ีให

บรหิารดวยความเปนกนัเองรอยละ 66.4 มคีวาม

คิดเห็นในทางลบตอคุณภาพของระบบบริการ 

2  ลาํดบัแรก คอื เจาหนาท่ีแนะนาํข้ันตอนของการ

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูปวยโรคจิตเภท จําแนกตามระดับความคิดเห็นตอคุณภาพของ

  ระบบบริการ

  ระบบบริการ จํานวน  (คน) รอยละ

ไมดี  (1 - 17 คะแนน)  4 3.6

พอใช  (18 - 23 คะแนน)  36 32.7
ดี  (24 - 30 คะแนน)  70 63.6

  รวม 110 100.0

 = 24.81, S.D = 3.73, Min = 15.00, Max = 30.00
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 ดานพฤติกรรมการดูแลตนเอง พบวา 

ผูปวยโรคจิตเภท มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ที่ถูกตอง 2 ลําดับแรก คือ รับประทานยา

ตรงตามเวลาที่ไดรับคําแนะนํา รอยละ 92.7 

รองลงมา คือ สวมใสรองเทาเมื่อออกจากบาน 

รอยละ 90.9 มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ไมถูกตอง 2 ลําดับแรก คือออกกําลังกาย

อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้งๆ ละ 20 – 30 นาที

รอยละ 37.3 รองลงมาคือ สูบบุหรี่ รอยละ 

29.1 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4

ตารางท่ี 4 รอยละของผูปวยโรคจิตเภท จําแนกตามพฤติกรรมการดูแลตนเองรายขอ

 
ขอที่                 พฤติกรรมการดูแลตนเอง

 เปนประจํา บางครั้ง ไมเคย

   รอยละ รอยละ รอยละ

 1 รับประทานยาตรงตามเวลาท่ีไดรับคําแนะนํา 92.7 6.4 0.9

 2 สวมใสรองเทาเมื่อออกจากบาน 90.9 6.4 2.7

 3 นอนหลับตอนกลางคืนติดตอกันอยางนอย 6 - 8  ชั่วโมง 84.5 14.5 0.9

 4 รับประทานอาหารตรงตามเวลาวันละ 3 มื้อ 78.2 17.3 4.5

 5 อาบนํ้าและถูตัวดวยสบูวันละ 2 ครั้ง 70.0 16.4 13.6

 6 ถายอุจจาระทุกวัน 66.4 30.0 3.6

 7 ดื่มนํ้าสะอาดวันละ 8 - 10 แกว 66.4 20.0 13.6

 8 รับประทานอาหารพรอมกันกับคนอื่นๆ ในครอบครัว 66.4 27.3 6.4

 9 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน อานหนังสือ  62.7 31.8 5.5

  ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน 

 10 ทําความสะอาดบาน ลางจาน รดนํ้าตนไม ทําอาหาร 56.4 33.6 10.0

  เพื่อความเพลิดเพลิน

 11 เขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน เชน งานบุญ งานบวช 44.5 41.8 13.6
 12 ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้งๆ ละ 20 - 30 นาที 27.3 35.5 37.3
 13 เมื่อโกรธหรือไมพอใจคนใกลชิด ทานจะพูดโตเถียง 4.5 34.5 60.9

  หรือขวางปาสิ่งของ

 14 หยุดรับประทานยาเม่ืออาการดีขึ้น 5.5 24.5 70.0

 15 สูบบุหรี่ 29.1 4.5 66.4
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 เม่ือแบงระดบัพฤตกิรรมการดแูลตนเอง

ของผูปวยโรคจิตเภท พบวา สวนใหญอยูในระดับดี 

รอยละ 84.5 และระดับพอใช รอยละ 15.5 

และคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผูปวยโรคจิตเภทท้ัง 3 ระดับแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังรายละเอียด

ในตารางท่ี 5

ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของผูปวยโรคจิตเภท จําแนกตามระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

  พฤติกรรมการดูแลตนเอง จํานวน  (คน) รอยละ

ไมดี  (0 - 26 คะแนน)  - -

พอใช  (27 - 35 คะแนน)  17 15.5

ดี  (36 - 45 คะแนน)  93 84.5

  รวม 110 100.0

 = 38.51, S.D = 3.53, Min = 27.00, Max = 44.00

 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรม

การดูแลตนเองในผูปวยโรคจิตเภทตามปจจัยตางๆ 

พบวาเพศหญิงมคีะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการดูแล

ตนเองดีกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สวนดานเจตคติ พบวา คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภททั้ง 3 ระดับ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยในกลุม

ที่มีเจตคติตอโรคจิตเภทในระดับดี มีคะแนนเฉล่ีย

ของพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงที่สุด รองลงมา คือ 

กลุมที่มีเจตคติในระดับปานกลาง และระดับไมดี 

ตามลําดับ สวนกลุมผูปวยท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการเจ็บปวย การด่ืม

แอลกอฮอล และความรูเกีย่วกบัโรคจติเภทของผูปวย

โรคจิตเภทท่ีแตกตางกัน มีคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรม

การดูแลตนเองไมแตกตางกัน

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

 การวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูปวยโรคจิตเภท

มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับดี รอยละ 

84.5 และในระดับพอใช รอยละ 15.5 เมือ่เปรียบเทียบ

คะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการดูแลตนเอง จําแนก

ตามปจจยัตางๆ พบวา เพศและเจตคตทิีแ่ตกตางกัน

มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ สวนอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

อาชีพ ระยะเวลาเจ็บ การมีผูดูแล การดื่มเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล และระดับความรูที่แตกตางกัน 

มีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตกตางกัน 

 ผูปวยโรคจติเภท รอยละ 84.5 มพีฤตกิรรม

การดูแลตนเองอยูในระดับดี สอดคลองกับผลการศึกษา

ของ จันทรฉาย เนตรสุวรรณ(6) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูที่เปนโรคจิตเภท และสุมณฑา บุญชัย(7) 
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ที่ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูที่ เปน

โรคจิตเภท ในโครงการดูแลผูปวยจิตเวชที่บาน

ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย เมื่อพิจารณาในราย

ละเอยีด พบวา ผูปวยโรคจติเภทมพีฤติกรรมการดแูล

ตนเองที่ดีในการรับประทานยาตรงตามเวลาท่ีไดรับ

คาํแนะนํา สวนหน่ึงมาจากผูปวยโรคจิตเภทสวนใหญ

มีผูดูแล (รอยละ 88.2) และอยูในชวงอายุระหวาง 

30 - 39 ป (รอยละ 42.7) ซึง่เปนวยัผูใหญ พฒันาการ

สูงสุดมีวุฒิภาวะในการดูแลตนเองได สอดคลองกับ

ผลการศึกษาของจันทรฉาย เนตรสุวรรณ(6) พวงเพ็ญ 

เจียมปญญารัชและคณะ(8) และสายรุง จันทรเส็ง(9)

 การรับประทานยาของผูปวยโรคจิตเภท

ทีม่อีาการกาํเรบิซ้ําอยูบอยๆ สวนใหญมาจากปญหา

การขาดยา(10) ญาติตองคอยกระตุนใหรับประทานยา(11) 

ผูปวยหยุดรับประทานยาเองเม่ืออาการดีขึ้น หรือ

มีอาการขางเคียงจากการใชยา(12) โรคจิตเภทเปน

โรคเรื้อรังเมื่อเปนแลวไมหายขาด สวนใหญมีอาการ

กาํเรบิเปนชวงๆ(10) และจากการศกึษาในครัง้นี ้พบวา 

ผูปวยโรคจติเภทมคีวามรูสกึเบือ่ทีต่องรับประทานยา

ทุกวัน ประกอบกับสวนใหญของผูปวยมีระยะเวลา

การเจ็บปวยนาน (  = 11.23) และสอดคลองกับ

การศึกษาสวนใหญที่อางถึงใน นริศรา หวนนิช และ

เพ็ญพักตร อุทิศ(13) และ มารศรี ปาณีวัตร(14) ที่พบวา 

ผูปวยโรคจิตเภทสวนใหญไมออกกําลังกายและ

มีพฤติกรรมสูบบุหร่ี โดยพบวา ผูปวยโรคจิตเภท

มีการสูบบุหร่ีมากถึง 3 ใน 4 ของผูปวยโรคจิตท้ังหมด(6) 

ประกอบกับผูปวยโรคจิตเภทจะมีความผิดปกติของ

ความคิด อารมณ การรับรู และขาดความสนใจ

ในกจิกรรมทกุชนดิ ไมมสีมัพนัธภาพกบัใคร  ไมสนใจ

การงานหรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน(15)  

 พฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูปวยจติเภท

ในเพศหญิงจะดีกวาเพศชาย สอดคลองกับการศึกษา

ของ วาน โดเจน (Van Dogen) อางใน รัชนี ศรีหิรัญ(16) 

ซึง่พบวาเพศหญิงจะมีทศันคติทีด่แีละใหความรวมมือ

ในการรับประทานยาและการรักษาดีกวาเพศชาย 

การดูแลตนเองเปนพฤติกรรมท่ีจงใจและมีเปาหมาย 

ประกอบดวยการพิจารณาและกระทํา การดูแลตนเอง

มีความแตกตางกันไปตามความจําเปนและความ

ตองการของบุคคล การดูแลตนเองเปนกิจกรรม

ที่เกิดจากการเรียนรูอยางมีเปาหมายของบุคคล

ท่ีเกิดขึ้นระหวางการดําเนินชีวิตประจําวัน(17) ผูปวย

โรคจิตเภทท่ีมีเจตคติที่ดีมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ดีกวาท่ีมีเจตคติที่ไมดี บุคคลอาจมีเจตคติตอบางส่ิง

บางอยางโดยอาศัยการศึกษา ความรู จนเกิดความ

เขาใจและมีความสัมพันธกับจิตใจ คือ อารมณและ

ความรูสึกรวม ซึ่งมีทั้งทางบวกและทางลบ เจตคติ

ทางบวกสงผลใหบุคคลพรอมจะนําไปปฏิบัติในทางท่ีดี 

เพื่อสนองความตองการ เชน เจตคติที่ดีตอการ

รับประทานยา การศึกษาคร้ังน้ีพบวาผูปวยโรคจิตเภท

มีความรูอยู ในระดับสูง มีพฤติกรรมที่ดีในการ

รับประทานยา รูสึกดีตอคุณภาพของระบบบริการ 

รู สึก เปน ท่ีรักของคนในครอบครัวและชุมชน 

จึงสงผลใหมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับดี 

ขอเสนอแนะ

 1. จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา ผูปวย

โรคจิตเภทขาดการออกกําลังกาย และมักสูบบุหรี่ 

พยาบาลควรจัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย 

และสรางแรงจูงใจในการเขาคลินิกอดบุหรี่
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 2. ควรมีการศึกษาเชิงวิเคราะหในกลุม

ตวัอยางผูปวยสองกลุมเปรยีบเทยีบ จะชวยใหทราบ

ถงึปจจยัความสาํเรจ็ทีส่มัพนัธกบัพฤติกรรมการดแูล

ตนเองทีพ่งึประสงคของผูปวยและจะนาํไปสูกลยทุธ

การสงเสรมิการดแูลตนเองในผูปวยจติเภททีเ่จาะจง

ยิ่งขึ้นตอไป 

 3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูปวยใหครอบคลุมในทุกกลุมโรคทาง

จิตเวช
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ตนทุนการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ เขตนครชัยบุรินทร ป 2556

แสงนภา อุทัยแสงไพศาล, พ.บ., สศ.ม.                                                                                                                                      
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

บทคัดยอ

 เขตพื้นที่เครือขายบริการที่ 9 มีประชากรผูสูงอายุทั้งส้ิน 803,143 คน คิดเปนรอยละ 12.1 

ของจํานวนประชากรท้ังเขต โดยมีสัดสวนผูสูงอายุตามศักยภาพการดําเนินกิจวัตรประจําวัน (ADL) 

กลุมท่ี 1, 2, 3 เปนรอยละ 92.11, 6.56, และ 1.33 ตามลําดับ โดยกลุมท่ี 2 และ 3 ซึ่งจําเปน

ตองมีผูดูแลชวยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันถึงรอยละ 7.89 ของผูสูงอายุทั้งหมด 

การเตรียมการเพ่ือรองรับผูสูงอายุ โดยการจัดเตรียมและจัดหาผูดูแลที่มีความรู ความสามารถ

และมีทัศนคติที่ดีจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยมีการจัดอบรมผูดูแลผูสูงอายุเปนหน่ึงในกลยุทธของเขตฯ

 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาตนทุนตอหนวยในการจัดการอบรม ตอรุน 

และตอผูดูแล 1 คน เพื่อเปนขอมูลในการเสนอแนะเชิงนโยบายตอการลงทุนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุและขยายผลการจัดอบรมผูดูแลผูสูงอายุ การคํานวณตนทุน

เปนแบบผสม ในมุมมองของผูใหบริการสาธารณสุข โดยงบประมาณใชหลักทางเศรษฐศาสตร 

และวิเคราะหเฉพาะตนทุนทางตรง (Direct Cost) โดยไมรวมงบประมาณลงทุนในการวิเคราะห 

เพื่อใหสามารถนําไปปรับใชไดในบริบทอ่ืน ผลการศึกษาพบวา การฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ

มีตนทุนทั้งสิ้น 305,000 บาท โดยเปนตนทุนตอการฝกอบรมหนึ่งรุน คือ 76,250 บาท และ 

ตนทุนตอการฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุหนึ่งคน คือ 2,202 บาท นอกจากน้ียังพบวา ตนทุนตอหนวย

แปรผกผันกับจํานวนผูเขารับการฝกอบรม คือ จํานวนผูเขารับการอบรมย่ิงมากย่ิงทําใหตนทุน
ตอหนวย (ผูดูแลผูสูงอายุหนึ่งคน) ตํ่าลง
 จากการศึกษาพบวา ตนทุนตอหนวยในการฝกอบรม ทั้งตอรุนการฝกอบรม และตอราย
ผูดูแลผูสูงอายุ เปนตนทุนที่ชุมชนสามารถลงทุนได ควรสนับสนุนและเสนอแนะองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในฐานะผูลงทุนและดําเนินการในชุมชน เพื่อประกันบริการทางสังคมข้ันต่ําใหแก

ผูสูงอายุอยางยั่งยืนตอไป 

คําสําคัญ: ผูดูแลผูสูงอายุ, ตนทุนตอหนวย
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Training Caregiver for the Elderly: Unit Cost Analysis for Future Investment

Saengnapha Uthaisaengphaisan, MD, MPH
Regional Health Promotion Center 5, Nakhonratchasima

Abstract
 As number of aging population is increasing, government agencies have 
implemented various strategies. Interventions usually include an establishment 
of elderly activity center and elderly clubs, home visits, and home healthcare. 
More bed-bound elderly have been found abandoned and have become a tragic 
burden for both families and communities. Caregiver training is an essential 
public health intervention to provide better quality of life for everyone. 
Therefore, cost analysis of the training is crucial for further development 
and implementation of such program.
 The cost study was conducted at Regional Health Promotion Center 5, 
Department of Health. Standard costing method was applied. Total cost was 
determined as the cost for the whole project. Products were sessions 
of training and caregivers who were trained. Units of cost analysis were determined 
as one training session and one caregiver. Capital cost and indirect cost 
(cost allocation) were not included in the study.
 From the public health perspective, the total cost of caregiver 
training was approximately 305,000 Baht (9,243 USD; 33Baht = 1 USD). 
Cost per one session was 76,250 Baht (2,311 USD). Cost per one caregiver was 
2,202 Baht (66.7 USD). The more attendants there are, the more saving 
of training cost it would be. However, the quality control limits the size 
of practice class to 40 trainees.  The study implied the possibility of high 
cost-effectiveness investment in healthcare promotion for the elderly i.e. 
by training and providing caregivers. Further in-detailed economic evaluation 
can be useful for policy decision makers.

Keyword: Caregivers, Elderly, Unit cost analysis
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บทนํา 

 ประเทศไทยเปน “สังคมผูสูงอายุ” 

(Ageing Society) โดยมีจํานวนผูสูงอายุ 

7.6 ลานคน ในป พ.ศ. 2552 และคาดการณวา

ในป พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเปนสงัคมผูสงูวยั

อยางสมบูรณ (Aged Society - มีสัดสวน

ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปรอยละ 10 - 20 

ของประชากรทั้งหมด) และในป พ.ศ. 2574 

ประเทศไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงวัยระดับ

สุดยอด (Super Aged Society - มีสัดสวน

ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 

ของประชากรท้ังหมด) พบวาอัตราการเพ่ิมของ

ประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยมีมากกวา

รอยละ  3 ตอป 1,2,3,4  เขตนครชัยบุรินทร  

(พื้นที่เครือขายบริการท่ี 9) ในป พ.ศ. 2556 

พบมีประชากรผูสูงอายุทั้งสิ้น 803,143 คน 

คิดเปนรอยละ 12.1 ของจํานวนประชากรทั้งเขต 

โดยมีสัดสวนผูสูงอายุตามศักยภาพการดําเนิน

กจิวัตรประจาํวัน (ADL) กลุมท่ี 1, 2, 3 เปนรอยละ 

92.11, 6.56, และ 1.33 ตามลาํดับ โดยกลุมที่ 2 

และ 3 ซึ่งจําเปนตองผูดูแลชวยเหลือในการ

ดําเนินกิจวัตรประจําวันรวม 60,617 คน หรือ

คิดเปนรอยละ 7.89 ของผูสูงอายุทั้งหมดในเขต 
โดยผูสูงอายุมีแนวโนมอยูคนเดียวหรืออยูลําพัง

กับคูสมรสเพ่ิมมากข้ึน5,6,7 มีการเจ็บปวยดวย

โรคเรื้อรังตางๆ โดยเฉพาะ โรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน เกิดภาวะพ่ึงพาและตองการ

การดูแลจากผูอื่นมากขึ้น การเตรียมการเพื่อ

รองรับสภาพปญหาของผูสูงอายุ จึงเปนประเด็น

สําคัญ โดยเฉพาะผูสูงอายุกลุมที่ 3 (ติดเตียง) 

และผูพิการหรืออัมพฤกษ/อัมพาต  ซึ่ งส ง

ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ของประเทศไทย จากการใชจายบริโภคตอหัว

เฉพาะผูสูงอายุลดลง แตคาใชจายครัวเรือน

สูงขึ้น ไมสอดคลองกับแรงงาน/รายไดที่ลดลง 

และการใชสวัสดิการโดยเฉพาะดานสาธารณสุข
ท่ีเพ่ิมข้ึน8 ควรตองมีผูดูแลท่ีมีความรู ความสามารถ

และมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผูสูงอายุ เพื่อใหมี

คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม คงเปนทรัพยากรที่ทรง

คุณคาแกครอบครัว, สังคม รวมทั้งมีศักด์ิศรี

ความเปนมนุษยแมในวัยชรา

 จากสถานการณดังกลาว ศูนยอนามัย

ที่ 5 นครราชสีมา ไดดําเนินโครงการพัฒนา

ศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุในเขตนครชัยบุรินทรขึ้น 

เพื่อใหผูดูแลมีความรูและทักษะในการดูแล

ผูสูงอายุอยางมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาจาก

หลักสูตรการฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ จํานวน 

70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

มีผูผ านการอบรม ,  ไดรับประกาศนียบัตร

จากสถาบันสุขภาพผูสูงอายุ ศูนยอนามัยที่ 5 

นครราชสีมา (Anamai Aging Academy: AAA) 

รวม 4 รุน ครอบคลุมทั้ง 4 จังหวัด เปนจํานวน
ทั้งสิ้น 109 คน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากสํานักงานสาธารณสุขเขตพื้นที่บริการ

เครือขายที่ 98  เพ่ือประโยชนในการขยายผล
การดําเนินงานอบรมผูดูแลผูสูงอายุ จึงไดศึกษา

วิเคราะหตนทุนตอหนวยในการจัดการอบรม 

ตอรุน และตอผูดูแล 1 คน ซึ่งเปนขอมูลสําคัญ

ในการเสนอแนะนโยบายการจัดหา, จัดใหมี
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ผูดูแลผูสูงอายุในชุมชนเพื่อความยั่งยืนสืบไป 

ไมวาจะโดยบุคลากรสาธารณสุขเอง หรือโดย

การสนับสนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน9,10

วัตถุประสงค

 1. เพื่อวิเคราะหตนทุนตอหนวยในการ

ฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ 

 2. เ พ่ื อ เป นข อมู ล ในการ เสนอแนะ

เชิงนโยบายตอการลงทุนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการดูแลผูสูงอายุ

วิธีการศึกษา

 การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา  

โดยการ

 1. วิ เคราะหทบทวนวรรณกรรมและ

วรรณกรรมอางอิง (Literature review and cited 

reference search) จากในประเทศและตางประเทศ 

สืบคนขอมูลการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ

หลักสูตรการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ ขอมูลตนทุน

การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในเขตพ้ืนที่บริการท่ี 9 

ขอมูลเศรษฐศาสตรสุขภาพโดยเฉพาะการวิเคราะห

คาใชจายสุขภาพ ฐานขอมูลไดแก Pubmed และ 

Google search engine คัดเลือกเอกสารจาก

หนวยงานหรือองคกรที่ไดรับความเช่ือถือในระดับ

ประเทศหรือนานาชาติ ไดแก มหาวิทยาลัย กระทรวง

สาธารณสุข องคการอนามัยโลก เปนตน 

 2. วิ เ คราะห ต นทุนกิ จกรรมโดย วิธี  

standard costing ผลลัพธคือ ตนทุนตอหนวย

ในการฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ 1 รุน และตอการ

ฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ 1 ราย

นิยามศัพท

 ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ป    

ขึ้นไป1

 โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารผูดแูลผูสงูอายุ 

หมายถึง โครงการท่ีมีวัตถุประสงคอบรมพัฒนา

ศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุเขตนครชัยบุรินทร ของ

สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ปงบประมาณ 

2556 

 ตนทนุการอบรม (Training cost) หมายถึง 

ตนทุนการทางตรงในการดําเนินงานสําหรับโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลผูสูงอายุ 

 ตนทุนทางตรง (Direct cost) ประกอบดวย 

ตนทุนคาแรงและตนทุนคาวัสดุ

 ตนทุนคาแรง (Labor cost) หมายถึง 

คาแรงเจาหนาท่ีทุกคนในการดําเนินงานสําหรับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการผูดูแลผูสูงอายุ 

 ตนทุนคาวัสดุ (Material cost) หมายถึง 

มูลคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่ใชในในการดําเนินงาน

สําหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลผูสูงอายุ 

รวมท้ังตนทนุการเดินทางและตนทนุคาทีพ่กัสาํหรับ

เจาหนาที่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแล

ผูสูงอายุ 

กรอบการวิเคราะหตนทุนและข้ันตอนการดําเนินการ

 กรอบตนทุน ครอบคลุมกิจกรรมตามชวงเวลา

การปฏิบัติงาน 3 ชวงการปฏิบัติงาน คือ ชวงเตรียม

เอกสารการอบรมจาก Expert opinion, ชวงอบรม

เจาหนา ท่ีที่ทําการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ และ

ชวงอบรมผูดูแลผูสูงอายุ
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ขั้นตอนการดําเนินการ

 1. การวิเคราะหองคกรเพ่ือจัดหนวยตนทุน 

(Cost center identifi cation and grouping) 

 2. การวิเคราะหตนทุนทางตรง (Direct 

cost determination) มุมมองการวิเคราะหเปน

มุมมองของผูจัดการอบรม ในกรอบเวลาที่จัดการ

อบรม ตนทุนที่รวมในการศึกษา ไดแก ตนทุนคาแรง  

คํานวณจากผลรวมของอัตราจางและคาตอบแทน

ในชวงดําเนินหลักสูตรอบรม ปรับตามสัดสวนเวลา

ในการดําเนินงาน (adjusted by proportion 

of working time), คาวัสดุอุปกรณ คํานวณจาก

ปริมาณท่ีใชจริงคูณดวยราคาตอหนวย, คาเดินทาง 

คํานวณจากจํานวนการเดินทางและระยะทาง

ที่ผูเขารับการอบรมและวิทยากรเดินทาง, และ

คาท่ีพัก คํานวณจากอัตราเชาหองพักในพื้นท่ี

และคาสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริงจากการเขาพัก

ของผูเขารับการอบรมและวิทยากร ในการศึกษาน้ี 

ไมรวมตนทุนคาลงทุน (Capital cost) เชน 

การกอสรางอาคาร เนื่องจากตองการใหสามารถ

นําไปใชไดในบริบทหนวยงานอื่น ซึ่งมีตนทุนชนิดนี้

แตกตางจากสถานที่ที่ทําการศึกษา 

 3. การคํานวณตนทุนทางออม (Indirect 

cost allocation) การจัดสรรตนทุนของหนวยงาน

อยูนอกเหนือขอบขายตัวแปรที่สามารถควบคุมได 

และอยูนอกเหนือวัตถุประสงคการศึกษา จึงไมประเมิน

และวิเคราะหในการศึกษาน้ี

 ตนทุนการอบรม คือ ผลรวมของ คาจาง

คาแรง + คาวัสดุอุปกรณ + คาเดินทาง + คาที่พัก

 ตนทุนตอหนวย คือ ตนทุนการอบรมตอ

หนวยศึกษา ในการศึกษาน้ีแสดงผลการวิเคราะห

ตนทุนเปน ตนทุนตอหนวยการฝกอบรมผูดูแล

ผูสูงอายุ 1 รุน และ ตนทุนตอหนวยผูดูแลผูสูงอายุ 

1 คน

ผลการศึกษา

 จากการวิเคราะหตนทุนในมุมมองของ

ผูใหบรกิารสาธารณสุข พบตนทนุการฝกอบรมผูดแูล

ผูสงูอายทุัง้สิน้ 305,000 บาท ตนทนุตอการฝกอบรม

หน่ึงรุน คอื 76,250 บาท และ ตนทนุตอการฝกอบรม

ผูดูแลผูสูงอายุหนึ่งคน คือ 2,202 บาท นอกจากนี้

ยังพบวา ตนทุนตอหนวยแปรผกผันกับจํานวน

ผูเขารับการฝกอบรม นั่นคือ ยิ่งจํานวนผูเขารับ

การฝกอบรมมีมาก ยิ่งประหยัดตนทุนตอหนวย 

ในการฝกอบรมผูดแูลผูสงูอายุแตละคนไดมากย่ิงขึน้ 

อยางไรก็ตาม การควบคุมคุณภาพการฝกอบรมเปน

สิ่งสําคัญ โดยเฉพาะกิจกรรมการฝกปฏิบัติการดูแล 

ในการศึกษานี้ มีจํานวนผูเขารับการอบรมไมเกิน 

40 คนตอรุน

อภิปราย

 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูสูงอายุ

เขตนครชัยบุรินทร ถือเปนกลไกสําคัญหน่ึงในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานของภาคีเครือขายในการ

ดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว เปนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญ ใหผูสูงอายุ

ไดรับการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การดําเนินงานโครงการครอบคลุม พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ทั้ง 4 จังหวัด ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานสาธารณสุขเขตพื้นที่บริการเครือขายที่ 9 

มกีารพฒันาหลกัสตูร สรางทมีวทิยากรและจัดอบรม 
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จํานวน 4 รุน มีผูดูแลผูสูงอายุที่ผานการฝกอบรม 

109 คน โดยมีตนทุนตอหนวยในการฝกอบรม 

ทั้งตอรุนการฝกอบรมและ ตอรายผูดูแลผูสูงอายุ 

ที่ชุมชนสามารถลงทุนได โดยควบคุมคุณภาพ

หลักสตูรการอบรม เนือ่งจากในการศกึษานีม้ผีูเขารบั

การอบรมผูดูแลผูสูงอายุไม เกิน 40 คนตอรุน 

เพื่อใหการฝกปฏิบัติสามารถทําไดอยางทั่วถึง11

 ผลการศึกษาน้ีเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจขยายผลการดําเนินงานฝกอบรมผูดูแล

ผูสูงอายุในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร โดยศูนยอนามัย

ที่ 5 หรือหนวยงานดานฝกอบรมที่เกี่ยวของเปน

ผูจัดใหมีการฝกอบรม และสนับสนุน/ลงทุน/จัดหา

ผูเขารับการฝกอบรมโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการดูแลผูสูงอายุในชุมชน

โดยชุมชนเองอยางย่ังยืน10 มีความคุมทุนในทาง

เศรษฐศาสตรสุขภาพ12 ควรขยายผลการดําเนินงาน 

และกระตุนใหชุมชนเกิดความต่ืนตัวในการดูแล

ผูสูงอายุกลุมนี้ในชุมชนใหครอบคลุมตอไป

ขอเสนอแนะ

 1. ควรเรงรดัใหดาํเนนิการฝกอบรมผูดแูล

ผูสูงอายุ (care giver) ใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย 

ในระยะเวลา 5 ป โดยอาจสนบัสนุนจากงบประมาณ

ของเขตสุขภาพ และ อปท. ซึ่งจะชวยใหผูสูงอายุ

ไดรับการดูแลอยางมี คุณภาพมากขึ้น และยังอาจ

ขยายผลใหสามารถดูแลผูพิการ ผูปวยอัมพฤกษ

อัมพาตไดอีกดวย 

 2. ควรกําหนดใหมีผูจัดการดูแลสุขภาพ    

ผูสงูอาย ุ(care manager) ในระดบัอาํเภอและตาํบล

 3. พฒันาระบบบริการสุขภาพเพือ่รองรบั

สังคมผูสูงอายุ สามารถใหบริการผสมผสานในการ

ดูแลผูสงูอายุทั้งสามกลุม ทั้งดานการรักษาพยาบาล 

สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและฟนฟูสภาพ  

 4. จัดใหมีเวทีถอดบทเรียน ประสบการณ 

ยกยองเชิดชูเกียรติผูดูแลผูสูงอายุเปนประจําทุกป 

เพื่อแกปญหา พัฒนาการดําเนินงานและรวบรวม   

นวตกรรมตางๆในการดูแลผูสูงอายุ

 5. ควรศึกษาประเมินผลโครงการ เพื่อ           

การขยายผลการทําโครงการตอไปในพื้นที่อื่นๆ

กติติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณผูตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข พื้นท่ีเขตบริการที่ 9 ผูอํานวยการ

สาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพเขต 9 และผูอาํนวยการ

ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา ในการสนับสนุน

ทั้งดานนโยบาย, งบประมาณและวิชาการในการจัด

อบรมผูดูแลผูสูงอายุโดยสถาบันสุขภาพผูสูงอายุ 

(Anamai Aging Academy: AAA) นักวิชาการ

และบุคลากรศูนยอนามัยที่  5 นครราชสีมา 

โดยเฉพาะกลุมอนามัย วัยทํางานและผูสูงอายุ 

ที่ ใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรและ

จดัดาํเนนิการอบรมผูดแูลผูสงูอายทุกุทาน ตลอดจน

ผูทรงคุณวุฒิที่ ใหคําปรึกษาจนการศึกษาคร้ังนี้

สําเร็จไดดวยดี
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Best Practices ระบบการสงเสริมสุขภาพในวัด
“ดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย ใสใจสิ่งแวดลอม พรอมพัฒนาสูการเปนวัด

สงเสริมสุขภาพตนแบบ” วัดปาอตุโลบุญญลักษม  
ตําบลสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

  วัดปาอตุโลบุญญลักษม ตั้งอยูที่ บานโดน หมูที่ 8 

ตําบลสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทรเปนวัดราษฎร 

สัง กัดคณะธรรมยุต  ที่ดินที่ตั้ ง วัดมี  24 ไร  2 งาน 

7 ตารางวา เริ่มตั้งวัดเมื่อป พ.ศ. 2520 ไดรับการประกาศ

ใหเปนวัดเมื่อวันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2529

 ได รับพระราชทานวิสุ งคามสีมา  เมื่ อวันที่  

22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 

 ไดรับการประกาศใหเปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทรแหงที่ 4 (ธรรมยุติ)           

ตามประกาศมหาเถระสมาคม มติที่ 35 /2550 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2550 

 เปนสํานักปฏิบัติธรรมดีเดน ประจําจังหวัดสุรินทร(ธรรมยุต) ปพ.ศ. 2556

 เปนวัดสงเสริมสุขภาพประจําจังหวัดสุรินทร ป พ.ศ. 2555

 เดิมวัดมีชื่อวา “วัดปาบุญญลักษม” ตอมาไดเปลี่ยนชื่อวัดใหมเปน “วัดปาบานโดน”

ภายหลังจึงไดรับการประทานช่ือวัดใหมจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวา 

“วัดปาอตุโลบุญญลักษม” เพื่อความเปนสิริมงคลและเพื่อเปนอนุสรณใหกับพระราชวุฒาจารย 

(หลวงปูดูลย อตุโล) บูรพาจารยผูริเริ่มกอตั้งวัด

ที่มาและแนวทางการดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ
 เจาอาวาสวัดปาอตุโลบุญญลักษม มีแนวคิดในการท่ีจะพัฒนาวัดใหมีความสัมพันธ

อยางใกลชิดกับชุมชน เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนเกี่ยวพันอยูกับวัดจากเกิดไปจนตาย และ

คงจะไมเกินความจริงมากนักที่ทางวัดจะเปรียบวา การพัฒนาวัดปาอตุโลบุญญลักษมกับชุมชน
เปรียบไดกับชีวิตของคน โดยวัดเปรียบเสมือนจิตใจหรือจิตวิญญาณของชุมชน และชุมชน

เปรียบเสมือนรางกาย ชีวิตของคนที่มีความสมบูรณนั้นตองมีองคประกอบทั้ง 2 สวนน้ี  ถาขาด

อยางใดอยางหนึ่งไปก็จะเสียความสมดุล ขณะที่วงการแพทยและสาธารณสุขเองก็มองไป

ในทิศทางเดียวกันวาชีวิตคนเราจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อคนๆ นั้นมีสุขภาพรางกาย และสุขภาพจิตดี 

(Good physical and mental health) โดยทานผูอํานวยการโรงพยาบาลสนม ไดเขามามีสวนรวม

่
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ในการพัฒนาวัดรวมกับเจาอาวาส ทานเจาอาวาสวัดปาอตุโลบุญญลักษมมีหลักการพัฒนาวัดใหเปน

วัดสงเสริมสุขภาพโดยใชแนวทางท่ีเกี่ยวของกับพระและคนอยู 4 ประการคือ วัดตองเปนวัด 

วัดความสามารถของผูบริหารคือเจาอาวาส วัดความศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอพระพุทธศาสนา  

และวัดความสามัคคีของประชาชนตอวัด

 เข็มมุงของการพัฒนาวัดปาอตุโลบุญญลักษม ของเจาอาวาสเพ่ือใหเปนการดําเนินงาน  

ที่เปนตนแบบที่ดีของการดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชน ทุกกลุมวัย 

และการเอาใจใสในการพัฒนาสิ่งแวดลอมของวัดที่สงผลตอการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนที่เขา

ในวัด ดังนี้

 -  วัดตองเปนโรงธรรม คือการพัฒนาวัดใหเปนที่สอนธรรมมะ เปนสถานท่ีเทศน สวดมนต

รวมกับประชาชน

 -  วัดตองเปนโรงทีม คือเปนที่สวดศพ เปนที่เก็บศพ ฝงศพ เก็บอัฐิ ซึ่งเปนหลักประโยชน

ที่วัดตองมีอยูอยาไปรังเกียจ วัดมีการจัดที่ เก็บอัฐิไว เปนสัดสวนและปลูกตนไมหอมๆ ไว

หลากหลายชนิดเพื่อการบูชาและกําจัดความกลัวของคนได

 -  วัดตองเปนโรงเรียน  คือเปนแหลงเรียนรูใหกับเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรม 

ใหการแนะแนวใหคําปรึกษา และแหลงอบรมเพื่อสงเสริมความประพฤติที่ เหมาะสม และ

ในป 2558 มีแผนดําเนินการโครงการ โรงเรียนผูสูงอายุ เน่ืองจากมีความพรอมท้ังดานสถานท่ี  

กําลังคน และองคความรูของภาคีเครือขาย

 -  วัดตองเปนโรงพยาบาล เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมระหวางโรงพยาบาล วัดและชุมชน

ในการดูแล  เอาใจใสประชาชนในเร่ืองสุขภาพอนามัย โดยทางวัดไดรวมทํากิจกรรมดานรณรงค

ปองกันสุขภาพของประชาชนท้ังการจัดกิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพในวัด  โรงพยาบาล และ

รวมถึงการเขาไปสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานทั้งในระดับ รพ.สต. /โรงพยาบาลสนม 

 -  วัดใหเปนโรงแรม คือทําใหเปนท่ีตอนรับประชาชน เปนที่พักพิงอาศัยเม่ือเกิดภัยพิบัติ 

และการปฏิบัติธรรม
 -   วัดเปนโรงงาน วัดเปนสถานที่ฝกอาชีพ สรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชน 

โดยความรวมมือจากหนวยงานภาคีเครือขายภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เขาไปรวมดําเนินการภายในวัด
 - วัดเปนที่ออกกําลังกาย โดยเครือขายญาติธรรม เทศบาลตําบลสนม และ รพ.สนม  

จัดอุปกรณออกกําลังกายตามจุดตางๆ ในวัด นอกจากน้ีทานเจาอาวาสและคณะพระภิกษุสงฆ

ยังจัดลานธรรมสุขภาพลดโลกรอน โดยใชภูมิปญญาชาวบานคือ ใชชั้นท่ี 1 ดิน ชั้นท่ี 2 ใบไม  

ชั้นที่ 3 ทราย ชั้นท่ี 4 แกลบ ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นจากแนวคิดที่วา แกลบชวยเก็บความเย็น
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(ในสมัยกอนเราเอาแกลบกลบนํ้าแข็งเพื่อใหนํ้าแข็งละลายชา) ในขณะเดียวกัน แกลบก็มีความสาก

เวลาเดินยํ่าเสมือนนวดเทา ชวยทําใหระบบไหลเวียนเลือดดี และเปนวัสดุจากพืชท่ีมีประโยชน

ตอรางกายขณะเดียวกันก็ลดการใชพัดลม เนื่องจากพื้นเย็นอยูแลว

 นอกจากน้ีการพัฒนาวัดยังนําเอาหลักการและแนวทางการดําเนินงาน  ภายใตองคประกอบ

และหลักเกณฑตามตัวช้ีวัด การประเมินวัดสงเสริมสุขภาพระดับยั่งยืน เพื่อเปนวิธีการปฏิบัติ

ทีส่ามารถใชในการพัฒนาการสงเสรมิสขุภาพใหเกดิขึน้กบัประชาชนได  อกีทัง้ไดปรบัปรุงสิง่แวดลอม

และจัดระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในวัดใหเอื้อตอการเรียนรู เพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ของประชาชนทุกกลุมวยัในวัด ใหเปนผูมสีขุภาพ แขง็แรง สมบูรณ ปราศจากโรค และไดรบัการพัฒนา

อยางตอเน่ืองและเกิดความยั่งยืน จนบรรลุเปาหมายวัดสงเสริมสุขภาพตนแบบตอไป

วัตถุประสงค

 1.  เพื่อพัฒนารูปแบบวัดตนแบบดานการดูแลสุขภาพ ทุกกลุมวัย ใสใจส่ิงแวดลอม 

ในการแกปญหาสุขภาพและการตายอยางมีคุณคาของประชาชนในสังคม

 2.  เพื่อปรับปรุงสภาพส่ิงแวดลอมและจัดระบบสุขาภิบาลในวัด ที่เอื้อตอการเรียนรูและ

การสงเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ของ พระ ประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวของในวัดและชุมชน

 2.  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  ประสานงานเครือขายวัดสงเสริมสุขภาพใหรวมกันดูแล  สงเสริม 

สนับสนุน แกไขปญหา พัฒนา สุขภาพอนามัย ภาวะสุขภาพของพระสงฆ ปลูกฝงทัศนคติ  

ใหความรู และเสริมทักษะ ที่กอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและย่ังยืน

วิธีการดําเนินงาน

 1.  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวัดสงเสริมสุขภาพ โดยประกอบดวย เจาอาวาส พระ 

ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หัวหนาสวนราชการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลและคณะ

เจาหนาที่ รพ.สนม อสม. และเจาหนาที่ รพ.สต. เพ่ือชี้แจงและขอความรวมมือในการดําเนินงาน

ของวัด

 2.  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวัดสงเสริมสุขภาพเพ่ือกําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน  

และการประเมินผล 
 3.  ดําเนินการจัดหารายไดในการพัฒนาและจัดกิจกรรมตางๆ

 3.  ประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะๆ และพัฒนาตอเน่ือง แบบมีสวนรวมจาก

คณะกรรมการบรหิารการพฒันาวัดสงเสรมิสขุภาพ กลุมคนทีม่าปฏบิตัธิรรมในวดั ประชาชนในชมุชน      

โรงพยาบาลสนม เจาหนาที่ รพ.สต. และ อสม.
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ขั้นตอนการดําเนินงาน ( Flowchart)
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ปจจัยความสําเร็จ

 1. การสนับสนุนที่จริงจังจากภาคีเครือขายทุกระดับ

        จากการพฒันาวดัสงเสรมิสขุภาพของ วดัปาอตุโลบญุญลกัษมโดยใชหลักการการมสีวนรวม

และการประสานงานจากเจาอาวาส คณะกรรมการวัดสงเสริมสุขภาพ ชุมชน ผูนําทองถิ่น อบต. 

เทศบาล เจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอสนม โรงพยาบาลสนม คณะครู นักเรียนในเขตอําเภอสนม 

พบวา ทําใหเกิดการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและสามารถนํามาใชประโยชนไดจริง และวัดไดรับ

การรับรองเปนวัดสงเสริมสุขภาพระดับย่ังยืน ในป 2556

     2.  การมีปณิธานจิตมุงมั่นของเจาอาวาส /พระทุกรูปของวัด ที่มีความเห็นพองตองกัน

ในการที่จะรวมแรงรวมใจในการผลักดันใหเกิดการพัฒนา การดําเนินงานสูกระบวนการมาตรฐาน

วัดสงเสริมสุขภาพ และศูนยเรียนรูสุขภาพตนแบบภายในวัด เพื่อชวยเหลือและสนับสนุน

การดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชนและยังเสริมระบบบริการการดูแลสุขภาพ

ใหกับโรงพยาบาลสนม เพื่อใหบรรลุพันธกิจของโรงพยาบาลสนมที่วา “สุขภาพประชาชนชาวสนม  

ดีถวนหนา เมื่อภาคีเครือขายรวมพัฒนา และชาวประชารวมสรางสุขภาพของตนเอง”

    3.  วัดไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรดานปจจัยตางๆ ดวยดี ประชาชน หนวยงาน

ทุกภาคสวนในอําเภอสนมและ จากตระกูลบุญญลักษม (นายปญญา บุญญลักษม อุบาสิกา 

กาญจนา บุญญลักษม หรือ แมชีนอย) ซึ่งเปนโยมอุปฐากและศิษย รวมท้ังนายไพบลูย บุญญลักษม 

เปนอยางดี สงผลใหวัดสามารถผานการประเมินรับรองเปนวัดสงเสริมสุขภาพระดับยั่งยืน 

ระดับประเทศของจังหวัดสุรินทร ในป 2556

ความภาคภูมิใจ

      ระดับประเทศ
 1. ป 2550  ไดรับการอนุมัติแตงตั้งจากมหาเถรสมาคมประกาศใหวัดปาอตุโลบุญญลักษม
เปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร แหงท่ี 4 สังกัดคณะธรรมยุต

 2. ป 2556  ไดรับโลเกียรติคุณรับรองมาตรฐานการดําเนินงานวัดสงเสริมสุขภาพ 

ระดับดีเดน ระดับประเทศของจังหวัดสุรินทร จากกรมอนามัย

       ระดับจังหวัด
 1. ป  2556 จดัทอดผาปาการกุศล เพ่ือสมทบทุนถวายสมเด็จพระสังฆราชในการจัดหาทุน

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองมือแพทยใหกับโรงพยาบาลสนม

 2. ป 2556  เปนสํานักปฏิบัติธรรมดีเดนของจังหวัดสุรินทร (ธ.)
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน

1. โครงการเจริญพุทธมนตธัมมจักรฯ ฉลอง 26 ศตวรรษปพุทธชยันตี
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2. โครงการปลูกปาถวายเปนพุทธบูชาวันวิสาขบูชา

     

นายชศูกัดิ ์จาํเรยีงฤทธิ ์(ที ่2 จากซายมอื) นายอาํเภอสนม เปนประธานและรวมปลูกตนไมเปนท่ีระลกึ

     

     

ผูนําชุมชน วัด บาน ขาราชการ รวมกันปลูกปาชุมชน    
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3. โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลผูปวยระยะสุดทาย

     

     

                เยี่ยมผูปวยในชุมชน                                  เยี่ยมผูปวยในโรงพยาบาล

    

  

  



80

4. โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมในวัดและการจัดส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ

          

           

     

          

       กังหันนํ้าบําบัดนํ้าเสีย                           อุปกรณออกกําลังกายในวัด
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              กุฏิสําหรับปฏิบัติธรรมในวัด               ศาลากลางน้ํา    

   

             

                         สุขานาใช                                         หองนํ้าผูสูงอายุ-ผูพิการ 
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5. โครงการสวดมนตขามป
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6. โครงการอบรมนักเรียนสรางคุณธรรม จริยธรรม /และตานยาเสพติด

          

     

7. โครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมกับโรงพยาบาลสนม    

     

8. โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
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9. โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมจากวัดสูชุมชน

         

      

แมชีกาญจนา บุญญลักษม มอบปจจัย จํานวน 150,000 บาท 

เพื่อสบทบทุนสรางหองพิเศษ โรงพยาบาลสนม

10. ลานธรรมลดโลกรอน
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โรงพยาบาลลดโลกรอน
โรงพยาบาลสนม อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร

แรงบันดาลใจ

 สภาวะโลกรอนกําลังเปนปญหาท่ีสําคัญของโลกท่ีทุกประเทศ ตางก็เรงระดมวิธีการแกไข

ปญหาสําคัญปญหาน้ี ในระดับสากลมีมติรวมกันท่ีจะลดสภาวะโลกรอนใหสําเร็จโดยเร็ว มิฉะน้ัน

โลกจะประสบปญหาภยันํา้ทวม ปญหาภยัพบิตัติางๆ และปญหาโรคอบุตักิารณใหมๆ  จะสงผลกระทบ

ตอชีวิตและความอยูเย็นเปนสุขของมวลมนุษยชาติทั้งปวง แตการแกปญหาเพื่อลดสภาวะโลกรอน 

มิใชเรื่องงายนักเพราะเกี่ยวของกับผลประโยชนของการประกอบธุรกิจ การดํารงชีวิตประจําวัน และ

ความสนใจตอปญหาสวนรวม แตอยางไรกต็ามนานาประเทศกม็ไิดละเลยตอปญหานี ้ดงัจะเห็นไดจาก

นโยบายของแตละประเทศท่ีกําหนดมาตรการอยางจริงจังตอการแกไขปญหาโลกรอน

 กรมอนามยัไดจดัทาํโครงการ สาธารณสุขรวมใจลดโลกรอน ดวยการสขุาภบิาลอยางยัง่ยนื

และเปนมติรกบัสิง่แวดลอม โดยมเีปาหมายใหสถานบริการสาธารณสุขในสังกดักระทรวงสาธารณสุข

เปนแบบอยางการดําเนินการลดภาวะโลกรอนโดยการนําเอาหลักการสุขาภิบาลอยางย่ังยืนและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาประยุกตใชภายใตหลักการ GREEN & CLEAN ทั้งนี้ไดกอใหเกิดกระแส

และความเคลื่อนไหวในการดําเนินการเพื่อลดภาวะโลกรอน ทั้งในสถานบริการสาธารณสุขและ

หนวยงานเครือขายข้ึนอยางกวางขวาง ผูบรหิารโรงพยาบาลสนมจงึเหน็ความสาํคญัของการลดโลกรอน 

และมีความมุงมั่น ตั้งใจ มีนโยบาย จึงไดสมัครเขารวมกับโครงการโรงพยาบาลสนมรวมใจ 

ลดโลกรอน (GREEN Hospital) ป 2554 ดวยการสุขาภิบาลอยางยั่งยืน และดําเนินโครงการ

ดังกลาวอยางตอเนื่องทุกป จนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในโรงพยาบาล

เกิดความตระหนักตอปญหาโลกรอน และเกิดจิตสํานึกในการลดการใชพลังงานท่ีไมจําเปน  
ที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนดวยการนําหลักการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนมาประยุกตใช และมีการขยายผล

การดําเนินงานไปสูชุมชนและเพ่ือสงเสริมใหหนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาลเปนตนแบบในการปองกัน

และแกไขปญหาสภาวะโลกรอนตอไป

ความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้น

 เพื่อใหการดําเนินโครงการและกิจกรรมลดโลกรอน อาทิ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

ดวยวิธีการรีไซเคิลคัดแยกขยะที่ตนทางอยางเปนระบบตลอดจนสรางจิตสํานึกใหเจาหนาที่เห็น

ความสําคัญของการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงพยาบาล สงเสริมการออมเงิน

ของหนวยงานและเจาหนาท่ี สรางรายไดจากการจําหนายขยะรีไซเคิล โครงการทําปุยหมักอินทรีย
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และปุยอินทรียนํ้าจากเศษผักผลไมที่ใชในโรงพยาบาล เพื่อลดการทิ้งขยะจากเศษอาหารพรอมได

ผลิตภัณฑนํากลับมาใชภายในโรงพยาบาล และโครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอก

และภายในอาคาร  

วิธีการที่ทําใหสําเร็จ

 ธนาคารขยะรีไซเคิล เริ่มดําเนินการรับฝากต้ังแต วันที่ 16 ตุลาคม 2555 โดยไดกอสราง

สถานที่ทําการธนาคารขยะ และดําเนินงานโดยใหเจาหนาที่และหนวยงาน ภายในโรงพยาบาลสนม 

คัดแยกขยะแตละประเภทกอนนําขยะมาฝาก ประมาณ 2 เดือน เจาหนาที่ขยะจะติดตอประสานงาน

กับรานรับซื้อของเกามารับขยะ ซึ่งในวันที่จําหนายขยะ สมาชิกธนาคารขยะจะตองมาช่ังขยะ

ที่นํามาฝากเองและคิดเปนจํานวนเงิน จากนั้นบันทึกลงสมุดฝาก รายไดแบงเปน 2 สวนคือ 70% 

เปนของผูจําหนาย 30% เขาเงินบํารุงโรงพยาบาล โดยจะใชราคาจากรานรับซื้อของเกาเปนเกณฑ 

รายไดจากการขายขยะ ตั้งแตวันท่ีเปด-ปจจุบัน มียอดจําหนาย 20,818.57 บาท มีเงินเขา

เงินบํารุงโรงพยาบาล 4,810.93 บาท

 โครงการกอสรางเรือนเพาะชํา/กิจกรรมเพาะชํากลาไม ป 2556 เนนกิจกรรม ปลูกตนไม

เพื่อเพ่ิมพื้นที่สีเขียวภายนอกและภายในอาคาร โดยขอสนับสนุนพันธุกลาไมเพื่อดําเนินการปลูก

ภายในโรงพยาบาลและโครงการปลูกพืชสมุนไพรปละ 10 ชนิด เพื่อใชงานแพทยแผนไทย และยังมี

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระตางๆ

 โครงการปุยหมักอินทรียและปุยอินทรียนํ้า เริ่มดําเนินโครงการตนปงบประมาณป 2556 

จากเศษผักผลไมงานโภชนาการ และนําผลิตภัณฑที่ไดไปใชในการดูแลตนไมในโรงพยาบาลรวมทั้ง

การแนะนําใหเจาหนาที่ทดลองนํากลับไปใชที่บาน

ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน

 ความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมลดโลกรอนโรงพยาบาลสนม เกิดจาก

ความตองการสนับสนุนจากผูบรหิารโรงพยาบาลท่ีใหความสําคญัตามนโยบายและถายทอดองคความ

รูเพื่อสงเสริมกิจกรรมลดโลกรอน ในโรงพยาบาล รวมไปถึงการทํางานเปนทีม และการสรางจิตสํานึก

ในการมีสวนรวมของทุกคนในโรงพยาบาลสนม

สิ่งที่ชื่นชอบ/ประทับใจในการดําเนินงาน

 ธนาคารขยะรีไซเคลิ ไดรบัการสนับสนุนจากผูบริหาร ซึง่ผูบรหิารไดจดัใหรางวลัแกหนวยงาน

ที่มีรายไดจากการจําหนายขยะรีไซเคิลสูงสุด ทุกป ปละ 3,000 บาท ทําใหเจาหนาที่มีการแขงขัน
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ในการจําหนายและใหความสําคัญในการคัดแยกขยะมากข้ึน และการปลูกตนไมเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่

สีเขียว ไดสรางภูมิทัศนภายในโรงพยาบาลสงผลใหเปนที่พักผอนหยอนใจสําหรับผูมารับบริการ

และรับการประเมินมาตรฐาน Healthy Work Place ปที่ 5 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 

พรอมท้ังไดรับคําชมเชยจากท่ีแบงเจาหนาท่ีทดลองใชปุยหมักวาตนไมออกดอกและผลิตภัณฑ

มีกลิ่นหอม

 

สิ่งที่ไดเรียนรูจากการทํางานนี้

 จากการทํากิจกรรมลดโลกรอนน้ัน สงผลใหโรงพยาบาลเปนโรงพยาบาลสีเขียวมากข้ึน

เพยีงระยะเวลาทีเ่ริม่ดาํเนนิโครงการ จากการประกาศนโยบายของผูบรหิารเมือ่ ป 2554 จนถงึปจจบุนั

โดยเร่ิมท่ีธนาคารขยะรีไซเคิลเพ่ือลดโลกรอน ทําใหสภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาลสนมดีขึ้น 

หนวยงานและเจาหนาที่มีรายไดจากการจําหนายขยะรีไซเคิล และโรงพยาบาลมีรายได 30% 

เขาเปนเงินบํารุงโรงพยาบาล นอกจากน้ียังทําใหเจาหนาที่ตระหนักและเห็นคุณคาของขยะ

ที่สามารถเปล่ียนเปนเงินได สวนโครงการอ่ืนๆ ที่ดําเนินการเพ่ือลดโลกรอนนั้นแสดงใหเห็นถึง

การทํางานประจําอยางตอเนื่องเพื่อชวยใหสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลดีขึ้น

กาวตอไปใหยั่งยืน

 โรงพยาบาลสนม ดําเนินโครงการและกิจกรรมที่ผานมาตั้งแตป 2554 ตามโครงการ

สาธารณสุขรวมใจลดโลกรอน GREEN & CLEAN HOSPITAL เชน ธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรม

การทําปุยหมักอินทรีย และปุยอินทรียนํ้า ปลูกตนไม และดําเนินอยางตอเน่ืองในการดูแลสวม

ที่ไดตามมาตรฐาน HAS นโยบายและมาตรการการประหยัดพลังงาน โครงการสงเสริมการใชถุงผา

ใสยาในกลุมผูปวยเร้ือรังและในเจาหนาที่โรงพยาบาลสนม ดานส่ิงแวดลอม มีการเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว

ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารโดยขอสนับสนุนตนกลาจากสถานีเพาะชํากลาไม จังหวัด
สุรินทร กิจกรรมปลูกพืชผักปลอดสารพิษและการสรางเครือขายผักปลอดสารพิษ กิจกรรม

เดินรณรงคและประชาสัมพันธลดภาวะโลกรอน

 โรงพยาบาลสนมไดดําเนินการ โครงการโรงพยาบาลสนมรวมใจลดโลกรอน (GREEN 

HOSPITAL) เพือ่ใหตอบสนองตามนโยบาย สาธารณสขุรวมใจลดโลกรอนโดยการนาํเอาหลกัสขุาภบิาล
อยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาประยุกตภายใตหลักการ GREEN & CLEAN 
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ดาน G = Garbage 

     

     
        จุดทิ้งขยะภายในโรงพยาบาลสนม   จุดท้ิงขยะติดเชื้อภายในตึก

 

     
                     ที่พักขยะท่ัวไป          จุดพักขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

 

     

       รถจากบริษัทเอกชนมารับขยะติดเชื้อ    พิธีเปดธนาคารขยะรีไซเคิล
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                      ขยะรีไซเคิล             การใชถุงผาในกลุมผูปวยเรื้อรัง

 

     

    การใชถุงผาในเจาหนาที่โรงพยาบาลสนม          บอรดประชาสัมพันธลดโลกรอน

ดาน R = Rest room 
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หองนํ้าโรงพยาบาลสนม

ดาน E = Energy

     

    

    
   

     

ผูบริหารประกาศนโยบายประหยัดพลังงาน 5 ส.การประหยัดพลังงาน
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ดาน E = Environment

     

    

      
    

     
ภูมิทัศนภายในโรงพยาบาลสนม

    

    

    
   

     

    สรางเรือนเพาะจัดในการเพาะปลูกกลาไม         ขอสนับสุนนกลาไมจาก สนง.เพาะพันธุกลาไม

                 จังหวัดสุรินทร

    
    

    
     

     

    ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร  เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร
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ปลูกพืชสมุนไพรงานแพทยแผนไทย

    

       

     
การทําปุยอินทรียนํ้า

ปุยหมักอินทรีย
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ดาน N = Nutrition

     

    

     
     

     

       

     
เจาหนาที่ในโรงพยาบาลมีกิจกรรมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

และการสรางเครือขายผักปลอดสารพิษสูชุมชน


