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ปจจยัทีม่ผีลตอการกระตุนพฒันาการเดก็ในชมุชน จงัหวดันครราชสมีา

ณิชาณี พันธุงาม* 

* นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

บทคดัยอ

 การวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการกระตุนพัฒนาของเด็ก 
และปจจยัทีม่ผีลตอการกระตุนพัฒนาการเดก็ในชมุชน จงัหวดันครราชสมีา โดยประชากรทีศ่กึษา เปนกลุม
ผูดูแลเด็กที่มีอายุ 0-5 ป จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 175,105 คน กลุมตัวอยางจํานวน 307 คน ไดจาก
การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ระหวางวันที่ 1 - 30 เมษายน 
พ.ศ. 2560 วิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบสถิติไคสแควร สถิติสหสัมพันธของเพียรสัน และการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลการศึกษาพบวา ผูดูแลเด็กที่มีอายุ 0-5 ป จังหวัดนครราชสีมามีการกระตุนพัฒนาการเด็ก
ทั้ง 5 ดาน ไดแก (1) ดานการเคลื่อนไหว (2) ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา (3) ดานการเขาใจ
ภาษา (4) ดานการใชภาษา และ (5) ดานการชวยเหลือตัวเอง ในภาพรวมมีระดับการกระตุน รอยละ 
63.91 ซึ่งอยูในระดับสูง ปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการกระตุนพัฒนาการเด็ก 
ไดแก โรคประจําตัวหรือการเจ็บปวยที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก (r = 0.2001; p = 0.005) ผูอื่นที่ทํา
หนาทีช่วยเลีย้งดเูดก็ (r = 0.2453; p < 0.001) ระยะเวลาทีอ่ยูกบัเดก็ (r = 0.2566; p < 0.001) การกระทาํ
ดวยเหตุผล (r = 0.4460; p < 0.001) ความคาดหวังในผลลัพธ (r = 0.4421; p < 0.001) การรับรูในความ
สามารถ (r = 0.4490; p < 0.001) แรงจูงใจทางกายภาพ (r = 0.2837 p < 0.001) แรงจูงใจทางจิตวิทยา 
(r = 0.3257; p < 0.001) และแรงจงูใจทางสังคม (r = 0.3293; p < 0.001) ปจจยัทีม่ผีลคาดทาํนายตอการ
กระตุนพัฒนาการเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การกระทําดวยเหตุผล (p < 0.001) ความคาดหวัง
ในผลลัพธ (p < 0.001) การรับรูในความสามารถ (p < 0.001) แรงจูงใจทางสังคม (p < 0.001) และ
การมีโรคประจําตวัหรือการเจ็บปวยท่ีเกีย่วกับพฒันาการของเด็ก (p = 0.0005) โดยสามารถรวมกันทํานาย
การกระตุนพัฒนาการเด็กไดรอยละ 35.67 (R2= 0.3567; p < 0.001) 
 ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริการในคลินิกพัฒนาการของเด็ก ควรเนนการจัด
บริการที่มุงเนนผูดูแลเด็กดวยการทําความเขาใจในสาเหตุและผลของการทํากิจกรรม สงเสริมความ
เชื่อมั่นในการกระตุนพัฒนาการของเด็กที่ตนดูแลอยู รวมถึงการจัดใหมีกิจกรรมพิเศษสําหรับผูดูแลเด็ก
ที่ตองดูแลเด็กที่มีโรคประจําตัวหรือการเจ็บปวยที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการกระตุน
พัฒนาการเด็กอยางเหมาะสมตามวัย

คําสําคัญ พัฒนาการเด็ก 0-5 ป, การกระตุนพัฒนาการ
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Factors Affecting Child’s Development Stimulations in the Community 
in Nakhon Ratchasima Province

Nichanee Phanngam*

* Public Health Technical Officer, Senior Professional Level, Nakhon Ratchasima Provincial Public Health Office

Abstract

 The purposes of this cross-sectional survey research were to examine factors affecting 
the stimulations of child’s development in the community in Nakhon Ratchasima province. The 
population of this study were 175,105 caretakers of children ages 0-5 years old. The samples 
included 307 caretakers of the children drawn through stratified random sampling method. 
The research instruments included the questionnaires developed by the researcher. The data 
were collected during April 1-30, 2017. Data analyses were conducted using chi-square tests, 
Pearson Product Moment Correlation Coefficients, and Stepwise Multiple Regressions.
 The results showed that the caretakers of children 0-5 years old provided stimulations 
on child development in gross motor function, fine motor function, receptive language, 
expressive language and Personal and Social developments at a high level (63.91%). Variables 
that significantly related to the caretakers’ child development stimulations included having 
child’s underlying diseases or having diseases impacting child developments (r = 0.2001; 
p = 0.005), having additional children caretakers (r = 0.2453; p < 0.001), time spent with their 
children (r = 0.2566; p < 0.001), having reasons in their actions (r = 0.4460; p < 0.001), outcome 
expectations (r = 0.4421; p < 0.001), caretakers’ self-efficacy (r = 0.4490; p < 0.001), physiological 
motivations (r = 0.2837 p < 0.001), psychological motivations (r = 0.3257; p < 0.001) and 
social motivations (r = 0.3293; p < 0.001). Factors that can significantly predict the caretakers’ 
child development stimulations included having reasons in their actions (p < 0.001), outcome 
expectations (p < 0.001), caretakers’ self-efficacy (p < 0.001), social motivations (p < 0.001), 
and having child’s underlying diseases or having diseases impacting child developments 
(p = 0.0005). The factors had 35.67 percent predictability (R2= 0.3567; p <0.001).
 It was recommended that related organizations and providers who provided 
services in well child clinics should focus on empowering children’s caretakers to realize 
and take actions towards child development stimulations. Additional health education 
and activities should be provided in particular for parents and caretakers of children 
with underlying diseases and diseases that affect child development. 

Keywords: Child development, Child development stimulation, Children ages 0-5, 
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บทนํา

ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล งท า ง สั ง ค มภ า ค
เกษตรกรรมเขาสูภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว
ของประเทศไทย ทาํใหนโยบายดานสขุภาพภายใต
การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขจําเปนตองมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานที่เนนเชิงรุก
ใหมากขึ้นเพื่อกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง จาก
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) ที่มียุทธศาสตรมุงเนนการสงเสริม
สขุภาพ การปองกนั การควบคมุโรค และการคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ เพ่ือใหคนไทยแข็งแรงทั้ง
รางกายจติใจสงัคมและปญญากาวเขาสูแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ที่มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพคนไทยเชิงรุกในทุก
กลุมวัย ประชากรเด็กแรกเกิด - 6 ป ถือไดวา
เปนชวงวัยวางรากฐานการเจริญเติบโตทางรางกาย
และพัฒนาการในทุกๆดาน เนื่องจากเปนชวงที่
สมองมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว(1) ดังนั้นจึงเปน
ความจําเปนทีต่องไดรบัการดูแลต้ังแตกอนการเกิด
หมายถึงตั้งแตอยูในครรภมารดา โดยมารดาเมื่อ
รูวาตนเองต้ังครรภ ตองไดรับการตรวจครรภจาก
บุคลากรทางการแพทยอยางมีคุณภาพ จนกระทั่ง
ในชวงเวลาคลอด มารดาก็มีสิทธิ์ที่จะคลอด
ในสถานพยาบาลที่ไดมาตรฐานทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงการดูแลหลังคลอดท้ังมารดาและ
ทารกเปนเวลา 15 ป สําหรับสิทธิประโยชนของ
ประชาชนท่ีไดรับการคุมครองตามหลักประกัน
สขุภาพถวนหนา ในสวนทีป่ระชาชนจะไดรบับริการ
ดานสงเสรมิสขุภาพการปองกนัโรคและควบคุมโรค
หรือชุดสิทธิประโยชนประกันสุขภาพถวนหนา

ดานการตรวจและดูแลเพื่อสงเสริมสุขภาพของ
หญิงตัง้ครรภ การดแูลสุขภาพเดก็ พฒันาการ และ
ภาวะโภชนาการของเด็ก รวมถึงการใหภมูคิุมกนัโรค
ตามแผนงานการใหภูมิคุ มกันของประเทศ การ
เยี่ยมบาน (Home visit) และการดูแลผูปวยที่บาน 
(Home Health Care) การใหความรูดานสุขภาพ
แกผูรับบริการในระดับบุคคล การใหคําปรึกษา 
(Counseling) สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
ในการสงเสริมสขุภาพ(2) องคกรยูนเิซฟเสนอผลงาน
วิจัยเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาในเด็กปฐมวัย 
4 ระดับ ไดแกระดับครอบครัว โดยพอแมตองให
ความรูและทักษะการดํารงชีวิตใหอยูรอด ระดับ
ชุมชน เด็กตองอาศัยอยูในชุมชนไดอยางปลอดภัย 
ระดับประเทศโดยมีบทบาทในการดูแลนโยบาย
และจัดหาทรัพยากรเพื่อการเรียนรูที่จะพัฒนาเด็ก 
และระดับนานาชาติ โดยมีการกําหนดเปาหมาย
ที่เด็กควรไดรับการพัฒนา(3)

 จากขอมลูยอนหลัง 3 ป พบวาประเทศไทย
มีแนวโนมของจํานวนเด็กตํ่ากวา 5 ป ที่ลดลง
อยางตอเนื่อง ป 2557 จํานวน 2,921,499 คน 
ป 2558 จํานวน 2,772,925 และ ในป 2559 
เหลือเพียง 2,662,195 คน(4) เหลานี้อาจเกิดจาก
สาเหตุหลายประการอาทิเชน ภาวะเศรษฐกิจ 
การวางแผนคุมกําเนิด ภาวะมีบุตรยาก ฯลฯ 
อาจสงผลใหจํานวนแรงงานในการพัฒนาประเทศ
ในอีก 20 ปขางหนาลดลง ในจํานวนนี้มีเด็กอายุ 
9, 18, 30, และ 42 เดือน ที่ตองไดรับการประเมิน
พฒันาการตามเกณฑ และมีพฒันาการสมวัย รวมกับ
สมวัยหลังการติดตาม 30 วัน เพียงรอยละ 90.86 
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แมวาการตอบสนองนโยบายของหนวยบริการ
ในภาครัฐที่ผานมาจะมีปริมาณมากเพียงใดก็ตาม  
จากการศึกษาภาพรวมระดับประเทศ พบวาเด็ก
ปฐมวัยยังคงมีป ญหาด านการพัฒนาท่ีสงสัย
ลาชาถึงรอยละ 27.2 ในขณะท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 
ที่ประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา 
บุรีรัมย สุรินทร และชัยภูมิ มีเด็กกลุมเดียวกันที่มี
พัฒนาการสมวัย ณ วันที่ตรวจวัดและมีพัฒนาการ
สมวัยภายหลังการติดตาม 30 วัน เทากับรอยละ 
91.03 และพบปญหาดานพัฒนาการท่ีสงสัยลาชา
รอยละ 25.1(5) ประเด็นเหลานี้สะทอนใหเห็นถึง
ทิศทางอนาคตของประเทศในอีกไมกี่ปขางหนา
อยูในสถานการณทีน่าเปนหวง จากพระราชบญัญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่คุมครองบุคคลที่มีอายุ
ตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่สมรส โดย
มีการจดทะเบียนสมรสชอบดวยประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยแลว แตไมนับรวมการสมรส
โดยพฤตินัย ซึ่งในมาตรา 23 บัญญัติวา "ผูปกครอง
ตองใหการอุปการะเล้ียงดูอบรมส่ังสอนและพัฒนา
เด็กที่อยูในความปกครองดูแลของตนตามสมควร
แกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหง
ทองถ่ิน แตทัง้นีต้องไมตํา่กวามาตรฐานขัน้ต่ําตามที่
กาํหนดในกฎกระทรวง และตองคุมครองสวัสดภิาพ
เดก็ทีอ่ยูในความปกครองดแูลของตนมใิหตกอยูใน
ภาวะอนันาจะเกดิอนัตรายแกรางกายหรอืจติใจ"(6)  
   การจัดบริการสงเสริมสุขภาพของเด็ก
ในคลินิกสุขภาพเด็กดีในหนวยบริการตั้งแต 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล
ชุมชน จนถึงโรงพยาบาลจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย 
โดยท่ัวไปจะเปนการจัดบริการเพ่ือตรวจประเมิน
กลุมเด็กแรกคลอดจนถึง 6 ป ดวยการตรวจประเมิน

ความผิดปกติทางรางกาย การประเมินพัฒนาการ
เด็ก 5 ดาน ดวยการใชคูมือเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  (Developmental 
Surveillance and Promotion Manual – 
DSPM)(7) ในขณะท่ีแตละหนวยบริการไดจัดใหมี
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว
ในสวนของการดูแลเด็ก กิจกรรมและกลวิธีในการ
ดาํเนนิงานท่ีมคีวามหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี 
ในขณะเดียวกันกิจกรรมภายในครอบครัวหรือ
ชมุชนกต็องดาํเนนิการควบคูกนัไปดวย พอแมและ
คนในครอบครวัตลอดจนผูดแูลเดก็ตองคอยกระตุน
พัฒนาการและทักษะตางๆ เพื่อคอยชวยเหลือเด็ก 
เชน แกไขปญหาหรือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิด
ขึ้นได หัวใจหลักของการเจริญเติบโตและการมี
พฒันาการทีส่มวยัของเดก็ขึน้อยูกบัพฤตกิรรมของ
บุคคลใกลชิดที่ทําหนาที่เลี้ยงดูเด็ก และจากผล
การศึกษาที่ผานมา สวนหนึ่งพบวาพฤติกรรม
การเลี้ยงดูของผู ปกครองมีความสัมพันธ กับ
พัฒนาการของเด็กโดยรวม(8) 
 นโยบายดานสาธารณสุขของจังหวัด
นครราชสีมา มุงเนนการทํางานแบบเชื่อมประสาน
ตัง้แตระดบัสถานพยาบาลสูภายในชุมชน โดยมกีาร
กําหนดเปนยุทธศาสตรหลักของการสรางสุขภาพ 
ประชากรอายุ 0 - 5 ป จังหวัดนครราชสีมา 
ณ เดือนธันวาคม 2558 ทั้งหมด 175,105 คน 
มีการประเมินตามชวงอายุที่กําหนด พบวาเด็กที่มี
พัฒนาการสมวัยรอยละ 85.95(9) แสดงถึงปญหา
ที่สําคัญของจังหวัด ผลการศึกษาที่มากมายแสดง
ใหเห็นวาการมีพัฒนาการของเด็กสมวัย เกิดจาก
การกระตุ นพัฒนาการในเด็กจากผู ดูแลเด็ก 
จึงเกิดประเด็นคําถามวาอะไรท่ีเปนปจจัยหลัก
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ในการทําใหผูดูแลมีพฤติกรรมกระตุนพัฒนาเด็ก
ภายใตความดูแลของตนเองไดอยางถูกตองและ
สมํา่เสมอ  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 
ใหความสําคญักับประเด็นดงักลาว และเพ่ือใหทราบ
ถงึปจจยัทีม่ผีลตอผูทาํหนาทีด่แูลเด็กในการกระตุน
พฒันาการเดก็ 0-5 ปในชมุชน จงัหวดันครราชสมีา
วาเปนอยางไร เพื่อนําผลการศึกษาไปประยุกตใช
ในการจัดบริการสาธารณสุขตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาระดบัการกระตุนพฒันาการ
เด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
 2. เพือ่ศกึษาปจจยัทีม่ผีลและคาดทํานาย
การกระตุนพฒันาการเด็กในชุมชน จงัหวดันครราชสีมา

วิธีดําเนินการวิจัย

 การศึกษาคร้ังนีเ้ปนการวิจยัเชิงวเิคราะห 
แบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ
การกระตุ นพัฒนาการในเด็ก และปจจัยที่มีผล
และคาดทาํนายการกระตุนพัฒนาการเดก็ในชมุชน 
จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
โดยมีการดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรของการวิจยัคร้ังนีเ้ปนผูดแูลเด็ก 
0 - 5 ป ในครอบครัวภายในจังหวัดนครราชสีมา 
จาํนวน 175,105 คน การกาํหนดขนาดของตวัอยาง
และการเลือกกลุมตวัอยางโดยใชสตูรของ Yamane (10) 
การเลือกตัวอยางไดใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบ
หลายข้ันตอน (Multi stage Random Sampling) 

ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 307 คน โดยกลุม
ตัวอยางเปนผู ดูแลหลักของเด็กเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 1 เดือน และสามารถอานออกและ
เขียนได ถูกสุมตัวอยางและเก็บขอมูลระหวางวันที่ 
1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด
ในการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 แบ  งก ลุ มอํ า เภอในจังห วัด
นครราชสีมา จํานวน 32 อําเภอ แบงโซนพ้ืนที่ 
5 เขตของจังหวัดนครราชสีมา โดยแบงเปนพื้นท่ี 
หรือโซน จํานวน 5 โซน ดังนี้
 - โซน 1 ประกอบดวย 7 อําเภอ ไดแก 
อําเภอเมือง สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ จักราช 
เฉลิมพระเกียรติ และปากชอง
 - โซน 2 ประกอบดวย 7 อําเภอ ไดแก 
โนนไทย พระทองคํา คง โนนสูง ขามสะแกแสง 
ดานขุนทด และเทพารักษ
 - โซน 3 ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก 
พิมาย ชุมพวง ลําทะเมนชัย เมืองยาง โนนแดง 
และหวยแถลง
 - โซน 4 ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก 
บัวใหญ แกงสนามนาง บานเหลื่อม สีดา บัวลาย 
และประทาย
 - โซน 5 ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก 
โชคชัย ครบุรี ปกธงชัย วังนํ้าเขียว หนองบุญมาก 
และเสิงสาง
 ขั้นที่ 2 สุ มเลือกอําเภอในแตละโซน 
โซนละ 2 อําเภอ เลือกเปนอําเภอขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญ อยางละ 1 อาํเภอ โดยวิธกีารสุมตวัอยาง
แบบงาย ใชวิธีการจับฉลาก 
 ขั้นที่ 3 สุมเลอืกตาํบล อาํเภอขนาดใหญ 
2 ตําบล อําเภอขนาดเล็ก 1 ตําบล โดยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบงาย ใชวิธีการจับฉลาก 
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 ขั้นที่ 4 กําหนดขนาดตัวอยางในแตละ
ตําบลตามสัดสวนประชากร
 ขั้นที่ 5 สุมตัวอยางผูดูแลเด็ก 0 - 5 ป 
โดยใชรายชื่อเด็ก 0 - 5 ป เปนตัวแทนของผูดูแล
เด็กทั้งหมด ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยประยุกตมาจากการ
ทบทวน วรรณกรรม ซึง่ผูวจิยัประยุกตมาจาก คูมอื
สงเสรมิพฒันาการเดก็แรกเกดิ - 5 ป สาํหรบัผูปกครอง 
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (11) โดย
ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา จากนัน้นาํไปทดลอง
ใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุม
ตัวอยางที่ทําการศึกษาจํานวน 30 คน แลวนํา
ผลที่ไดมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิแอลฟาของ
ครอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.945 แบบสอบถาม
แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปและสิ่งแวดลอมของ
ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 11 ขอ สวนที่ 2 เปน
แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม จํานวน 10 ขอ 
และสวนท่ี 3 เก่ียวกับแรงจูงใจ จํานวน 12 ขอ 
สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม
การกระตุนพัฒนาการเด็ก 0-5ป จํานวน 30 ขอ 
แบงเปน 5 ดาน คือการกระตุนพัฒนาการดาน
การเคล่ือนไหว การใชกลามเน้ือมัดเล็กและสติ
ปญญา การเขาใจภาษา การใชภาษา และการ
ชวยเหลือตัวเอง โดยตัวเลือกในแบบสอบถาม
แบงเปน 3 ตัวเลือกคือ ปฏิบัติทุกวัน ปฏิบัติเปน
บางวัน ปฏิบัตินอยมาก/ไมเคยปฏิบัติเลย

การเก็บรวบรวมขอมูล

 การวิจยัน้ีผานการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (KHE 2017-014) 
ระหวางวันที่ 14 มีนาคม 2560 - 14 มีนาคม 2561  
และไดรับการยินยอมจากลุมตัวอยางใหเก็บขอมูล 
ซึ่งผู เขารวมการวิจัยทุกคนไดลงนามในเอกสาร
ยนิยอมการเขารวมการวิจยั กอนท่ีจะเร่ิมเก็บขอมลู
วิจัย
 ขอมลูทัว่ไปไดรบัการวเิคราะหโดยใชสถติิ
การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวาง
ตวัแปรใชสถติกิารทดสอบไคสแควร และสหสัมพนัธ
ของเพยีรสนั สาํหรบัปจจยัทาํนายปจจยัทีม่อีทิธพิล
ตอการกระตุนพัฒนาการเด็กใชการวิเคราะห
การถดถอยพหุแบบขั้นตอน 

ผลการศึกษา
 1. ขอมูลทั่วไป
 กลุมตัวอยางผูดูแลเด็กที่มีอายุ 0 - 5 ป 
จงัหวดันครราชสีมา สวนใหญเปนเพศหญงิ (รอยละ 
83.39) มีอายุระหวาง 21-30 ป (รอยละ 58.63) 
จบการศึกษาสูงสุดในระดับ อนุปริญญา/ปวส./
ปวท. (รอยละ 59.28) รายไดเฉลีย่ตอเดอืน 15,001 - 
20,000 บาท (รอยละ 38.76) สวนใหญประกอบ
อาชีพรับจางในภาคอุตสาหกรรม (รอยละ 37.25) 
รองลงมาอยูในภาคเกษตรกรรม (รอยละ 35.29) 
สวนใหญมีประสบการณการเลี้ยงดูเด็ก (รอยละ 
99.67) และใชเวลาในการอยูกบัเดก็มากกวา 6 ชัว่โมง
ตอวัน (รอยละ 50.49) เด็กที่ดูแลอยูในครอบครัว
ที่มีทั้งพอและแม (รอยละ 61.89) สวนใหญเด็กที่
ดูแลมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว
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วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูดูแลเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (n = 307)

ขอมูลทั่วไป
จํานวน 

(n=307)
รอยละ

1. เพศ  

ชาย   51 16.61

หญิง  256 83.39

2. กลุมอายุ (ป)  

ตํ่ากวา 20 ป   10 3.26

21 – 30 ป 180 58.63

31 – 40 ป  80 26.06

มากกวา 40 ปขึ้นไป  37 12.05

3. การศึกษา 

ตํ่ากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษา   23 7.49

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 182 59.28

ปริญญาตรี  92 29.97

สูงกวาปริญญาตรี 10 3.26

4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท)

นอยกวา  5,000 บาท   2 0.65

ระหวาง  5,001 – 10,000 บาท 55 17.92

ระหวาง 10,001 – 15,000 บาท 62 20.20

ระหวาง 15,001 – 20,000  บาท 119 38.76

มากกวา 20,000 บาท 69 22.48

หรือการเจ็บปวยที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก 
(รอยละ 93.16) ในชวงเวลาที่ผูตอบแบบสอบถาม
ไมไดอยูกับเด็ก จะมีบุคคลอื่นเปนผูดูแลรวมดวย  
ไดแก บิดา/มารดาของเด็กเอง (รอยละ 50.16) 
รองลงมาคือผูที่เกี่ยวของเปนญาติอื่น ๆ (รอยละ 

48.86) ผูดูแลเด็กสวนมาก (รอยละ 45.93) มองวา
พัฒนาการของเด็กดีขึ้นไดหากไดรับการกระตุน
ของผู ดูแล ในขณะที่สวนนอย (รอยละ 5.54) 
ทีม่องวาไมดขีึน้เพราะเกดิจากกรรมพนัธุของบดิา/
มารดา (ตารางที่ 1)
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วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูดูแลเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (n = 307) (ตอ)

ขอมูลทั่วไป
จํานวน 

(n=307)
รอยละ

5. อาชีพ (n=306)

วางงาน/แมบาน 3 0.98

เกษตรกรรม 108 35.29

รับจาง/ภาคอุตสาหกรรม 114 37.25

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 81 26.47

6. ประสบการณการเลี้ยงดูเด็ก

ไมเคยมีประสบการณ 1 0.33

มีประสบการณมากอน 306 99.67

7. การใชเวลาในการอยูกับเด็ก

2 – 4 ชั่วโมงตอวัน 13 4.23

4 – 6 ชั่วโมงตอวัน 139 45.28

มากกวา 6 ชั่วโมงตอวัน 155 50.49

8. ลักษณะครอบครัวของเด็ก

ประกอบดวยพอและแม 190 61.89

ประกอบดวยพอและแม และเครือญาติ เชน ปู ยา ตา ยาย ฯลฯ 67 21.82

ประกอบดวยพอหรือแมคนใดคนหนึ่ง และเครือญาติ 
เชน ปู/ยา/ตา/ยาย ฯลฯ

50 16.29

9. การมีโรคประจําตัวหรือการเจ็บปวยที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก

มีโรคประจําตัวหรือการเจ็บปวย 21 6.84

ไมมีโรคประจําตัวหรือการเจ็บปวย 286 93.16

10. ผูดูแลรวม

บิดา/มารดาของเด็ก 154 50.16

เครือขายของผูดูแลเด็ก 150 48.86

อื่นๆ เชนเพื่อนบานหรือสถานที่เลี้ยงเด็ก เปนตน 3 0.98
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วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูดูแลเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (n = 307) (ตอ)

ขอมูลทั่วไป
จํานวน 

(n=307)
รอยละ

11. ความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการที่ดีของเด็ก

ดีขึ้นไดหากไดรับการกระตุนของผูดูแล 141 45.93

ไมดีขึ้นเพราะเกิดจากกรรมพันธุของบิดา/มารดา 17 5.54

ปรับหรือแกไขไมได เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของวัย 76 24.76

ไมแนใจวาพัฒนาการที่ดีเกิดขึ้นไดอยางไร 73 23.78

 2. ระดับการกระตุนพัฒนาการเด็ก
 สวนใหญการกระตุ นพัฒนาการเด็ก
ในภาพรวมอยูในระดับสูง (รอยละ 63.91) การ
กระตุนพฒันาการเด็กในรายดานจะพบวา สวนใหญ
มีการกระตุนพัฒนาการเด็กในระดับสูง ไดแก การ
กระตุนพัฒนาการเด็กดานการเคล่ือนไหว (Gross 
Motor) กลามเน้ือมดัเลก็/สตปิญญา (Fine Motor) 

การเขาใจภาษา (Receptive Language) การใช
ภาษา (Expressive Language) รอยละ 57.70, 
52.61, 52.13 และ 51.63 ตามลําดับ ในขณะที่
การกระตุนพัฒนาการดานการชวยเหลือตนเอง/
สังคม (Personal /Social) สวนใหญมีการกระตุน
ในระดับปานกลาง (รอยละ 49.51) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ระดับการกระตุนพัฒนาการเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (n = 307)

การกระตุนพัฒนาการเด็ก

ระดับการกระตุนพัฒนาการเด็กในชุมชน

นอย ปานกลาง สูง

จํานวน % จํานวน % จํานวน %

ดานการเคลื่อนไหว 16 5.25 113 37.05 176 57.70

ดานการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 3 0.98 142 46.41 161 52.61

ดานการเขาใจภาษา 8 2.62 138 42.25 159 52.13

ดานการใชภาษา 0 0 148 48.37 158 51.63

ดานการชวยเหลือตัวเอง 4 1.30 152 49.51 151 49.19

ภาพรวม 1 0.33 108 35.76 193 63.91
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วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

ความคาดหวังในผลลัพธ (r = 0.4421; p < 0.001) 
แรงจูงใจทางสังคม (r = 0.3293; p < 0.001) แรงจงูใจ
ทางจิตวิทยา (r = 0.3257; p < 0.001) แรงจูงใจ
ทางกายภาพ (r = 0.2837 p < 0.001) ระยะเวลา
ที่อยูกับเด็ก (r = 0.2566; p < 0.001) ผูอื่นที่ทํา
หนาท่ีชวยเลีย้งดเูดก็ (r = 0.2453; p < 0.001) และ 
โรคประจาํตวัหรอืการเจบ็ปวยทีเ่กีย่วกบัพฒันาการ
ของเด็ก (r = 0.2001; p = 0.005) (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางการกระทําดวยเหตุผล การรับรูในความสามารถ แรงจูงใจ และปจจัย
  แวดลอม กับการกระตุนพัฒนาการเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (n = 307)

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ การกระตุนพัฒนาการเด็กในชุมชน

Pearson’s Correlation (r) p-value

ปจจัยดานพฤติกรรม

 - การกระทําดวยเหตุผล 0.4460 <0.001

 - ความคาดหวังในผลลัพธ 0.4421 <0.001

 - การรับรูในความสามารถ 0.4490 <0.001

ปจจัยดานแรงจูงใจ

 - ทางกายภาพ 0.2837 <0.001

 - ทางจิตวิทยา 0.3257 <0.001

 - ทางสังคม 0.3293 <0.001

ปจจัยดานแวดลอม

 - โรคประจําตัวหรือการเจ็บปวย

   ที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก

0.2001 0.0005

 - ภาระการเล้ียงดเูดก็ (คนเดยีว/ญาต/ิคนอืน่) 0.2453 <0.001

 - ระยะเวลาที่อยูกับเด็ก 0.2566 <0.001

 3. ปจจัยท่ีมคีวามสมัพันธกบัการกระตุน
พัฒนาการเด็กในชุมชน   
 เม่ือพิจารณาระหวางตวัแปรดานพฤติกรรม 
ดานแรงจูงใจและดานแวดลอม การกระตุนพฒันาการ
ทั้ง 5 ดานของเด็ก ผลการศึกษาแสดงใหเห็นปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการกระตุ นพัฒนาการเด็ก
ในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา เรียงลําดับจากคา
ระดับความสัมพันธ (r) มากที่สุดไปนอยที่สุด ไดแก 
การรบัรูในความสามารถ (r = 0.4490; p < 0.001) 
การกระทําดวยเหตุผล (r = 0.4460; p < 0.001) 
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วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

ตารางที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการกระตุนพัฒนาการเด็กในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา (n = 307  )

ตัวแปร B Beta Adjusted R2 t P-value

การรับรูในความสามารถ 1.849 0.179 0.1990 8.70 <0.001

แรงจูงใจทางสังคม 1.901 0.101 0.1055 6.03 <0.001

การกระทําดวยเหตุผล 1.836 0.230 0.1963 8.63 <0.001

ความคาดหวังในผลลัพธ 1.707 0.178 0.1928 8.54 <0.001

การมีโรคประจําตวัหรอืการเจ็บปวย

ที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก

2.245 0.101 0.0368 3.54 0.0005

* โมเดลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ <0.01 , R2 = 0.3567 F= 32.38  e = 1.146923

 4. ปจจัยที่มีผลคาดทํานายตอการ
กระตุนพัฒนาการเด็กในชุมชน   
 ปจจยัทีค่าดทาํนายการกระตุนพฒันาการ
เด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การรับรูใน
ความสามารถ (p-value <0.001) แรงจูงใจทาง
สังคม (p- value <0.001) การกระทําดวยเหตุผล 
(p-value <0.001) ความคาดหวังในผลลัพธ 

(p- value <0.001) และการมีโรคประจําตัว
หรือการเจ็บปวยท่ีเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก 
(p-value = 0.0005) ซึ่งปจจัยเหลานี้ สามารถ
รวมกันทํานายไดรอยละ 35.67 (R2=0.35.67; 
p-value<0.001) (ตารางที่ 4)

อภิปรายผล

 จากการศึกษาพบวา เด็ก 0 - 5 ป ใน
จังหวัดนครราชสีมา สวนใหญไดรับการดูแลจาก
ผูดูแลที่เปนเพศหญิง โดยทั่วไปแลวถึงแมวาสภาพ
เศรษฐกิจทําใหผูหญิงตองออกมาประกอบอาชีพ 
เพื่อความมั่นคงทางฐานะและความเปนอยูของ
ครอบครัว ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความเปนผูทํา
หนาที่ใหการเลี้ยงดูบุตรเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของรัมภรดา อินทโฉม และมัทนา 
อังศุไพศาล(12) ในการศึกษาวิจัยเรื่องความรูและ
ความบอยของพฤติกรรมของผูดูแลหลักในชุมชน
คลองหนองเหล็กเพ่ือการสงเสริมพัฒนาการของ

เดก็ปฐมวัยและสาวิตร ีพงังา และจุไรพร รอดเช้ือ(13)

ที่สนใจในบทบาทของผูปกครองที่มีตอการอบรม
เลี้ยงดูในโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรเกษตร 
ที่มีผูดูแลที่เปนเพศหญิงรอยละ 74.19 และ 74.89 
ตามลําดับ 
 ผลการศึกษาแสดงใหเหน็ถงึผูดแูลสวนใหญ
มปีระสบการณการเล้ียงดเูดก็ ซึง่ถือวามคีวามสําคญั
เปนอยางมาก ไมวาจะเปนประสบการณเลีย้งดูเดก็
ที่อยูในครอบครัวอยางใกลชิดเชน บุตรของตนเอง
ลําดับกอนหนานี้หรือแมแตการดูแลเด็กท่ีอยูใน
เครือญาติเดยีวกนั ผูดแูลเด็กสามารถนําประสบการณ
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ในอดีตมาปรับใชกับปจจุบัน ทั้งในดานความรู 
พฤติกรรม ทักษะตางๆ ในขณะที่การศึกษาของ
รัมภรดา อินทโฉมและมัทนา อังศุไพศาล(12) ผูดูแล
สวนใหญรอยละ 40.32 กลับไมมีประสบการณ
ดงักลาว หากแตเคยไดรบัความรูเกีย่วกบัการสงเสรมิ
พัฒนาการเด็กถึงรอยละ 74.19 ในสวนของการ
ใชเวลาอยูกับเด็กที่ถือไดวาเปนปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับการกระตุนพัฒนาการของเด็ก 0 - 5 ป 
อาจตองพจิารณาทัง้ในสวนของปรมิาณและคุณภาพ
ของการใชเวลาดังกลาว ผูดูแลสวนใหญใชเวลา
มากกวา 6 ชัว่โมงตอวนั (รอยละ 50.49) ซึง่สอดคลอง
กบัการศึกษาของสาวติรี พงังา และจไุรพร รอดเชือ้(11) 
โดยผูดูแลรอยละ 63.01 ใชเวลาในการดูแลเด็ก
มากกวา 6 ชั่วโมงตอวัน เชนเดียวกับผลการศึกษา
ของรัมภรดา อินทโฉมและมัทนา อังศุไพศาล(12) 
รอยละ 33.87 ของกลุมผูดแูลใชเวลาในการดแูลเด็ก
วันละ 5-10 ชั่วโมง ผูดูแลเด็กรอยละ 6.84 ที่ตอง
ดูแลเด็กที่มีภาวะการเจ็บปวยดวยโรคประจําตัว
ของเด็ก โรคหรืออาการของการเจ็บปวยทีต่องอาศัย
การรักษาท่ีใชระยะเวลาท่ียาวนาน สภาพโดยรวม
ของเด็กท่ีเจ็บปวยทั้งดานรางกายและจิตใจอาจไม
สนับสนุนใหการกระตุนพัฒนาการเปนไปตามคาด
ตองการของผูดูแล ทําใหผูดูแลเด็กอาจมีขอจํากัด
ในการกระตุนพัฒนาการของเด็กตามวัย ในทาง
ตรงขามกระบวนการรักษาภาวการณเจ็บปวยทาง
สุขภาพจิตบางกลุม ตองอาศัยการกระตุนพัฒนา
การในการเยยีวยา หากผูดแูลไมทราบหรือไมเขาใจ
ก็จะไมแสดงพฤติกรรมกระตุนพัฒนาการแกเด็ก
ดังกลาว โดยเฉพาะในเด็กที่มีความบกพรองทาง
พัฒนาการและสติปญญา อาจมีขอจํากัดดานสติ
ปญญาและการเรียนรู ตลอดจนการปรับตัวเพื่อ
ใหเขากับสิ่งแวดลอมและสังคมที่จะสามารถดํารง

ชวีติอยูได(14) เชน ในเดก็ทีม่ภีาวะสมาธสิัน้ (ADHD) 
หรือโรคออทิสติก (Autism) ในบางชวงเวลาหาก
ผูดูแลมีภาระหรือกิจกรรมอ่ืนๆ  ที่ตนเองไมได
ดแูลเดก็ ในชวงเวลาเวลาดงักลาวบคุคลทีต่องเขามา
ดแูลเดก็รวมดวย สวนใหญกจ็ะเปนบิดาหรอืมารดา
ของเดก็เอง รองลงมาคอืผูทีเ่กีย่วของเปนญาตอิืน่ๆ 
อาทิเชนปู ยา ตา ยาย ในเด็กบางคน ผูดูแลหลัก
จะเปนในกลุมเครือญาติ โดยเฉพาะในเด็กที่บิดา/
มารดาตองไปประกอบอาชพีตางพืน้ท่ี การเดนิทาง
ไปมาระหวางทีพ่กัของเดก็และทีท่าํงานหางกนัมาก 
บทบาทหนาท่ีการเปนผูดูแลหลักจึงกลายเปนของ
เครือญาติ และเมื่อเด็กมีอายุเขาเกณฑที่สามารถ
ใชชวีติอยูรวมกับผูอืน่ได ผูดแูลหลักของเด็กเหลานี้
ก็จะเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานดูแลเด็ก
ที่มีเปดใหบริการทั้งภาครัฐและเอกชน 
 หัวใจหลักของการกระตุนพัฒนาการเด็ก
อยูที่ผูดูแล จากการศึกษาพบวา ผูดูแลใหความ
สนใจและมีพฤติกรรมกระตุนพัฒนาการเด็กที่มี
การกระทําทุกวัน มากกวารอยละ 50 จัดอยูใน
ระดบัสงูเกอืบทกุดาน ไดแก การกระตุนพฒันาการ
เด็กดานการเคลื่อนไหว (Gross Motor) กลามเนื้อ
มดัเลก็ / สติปญญา (Fine Motor)  การเขาใจภาษา 
(Receptive Language) การใชภาษา (Expressive 
Language) จากการทบทวนวรรณกรรมของ
ผูดูแลเด็ก ยังไมมีรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการกระตุนพัฒนาการเด็กในแตละดาน 
หากแตพบขอมูลท่ีเทียบเคียง ซึ่งผลการศึกษา
ไมสอดคลองกับการศึกษาคร้ังนี้คือการศึกษาของ
รมัภรดา อนิทโฉมและมทันา องัศไุพศาล(12) ทีแ่สดง
ความบอยของพฤติกรรมกระตุนพัฒนาการในเด็ก
ปฐมวยัทีแ่บงเปนดานรางกาย สตปิญญา จติใจและ
อารมณ และดานสังคม ซึ่งผูดูแลสวนใหญแสดง
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ความบอยของการสงเสริมพัฒนาการในทุกดาน
หรือปฏิบัติเกือบทุกวัน ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ 
ผูดูแลสวนใหญแสดงพฤติกรรมกระตุนพัฒนาการ
เด็กโดยมีการปฏิบัติอยู ในระดับสูง มีเพียงการ
กระตุนพัฒนาการดานการชวยเหลือตนเอง/สังคม 
(Personal /Social) ที่สวนใหญมีการกระตุนใน
ระดับปานกลางเทานั้น
 ผูศึกษาไดทําการสืบคนขอมูลที่ผานมา 
ซึ่งไมปรากฏขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การกระตุนพัฒนาการในเด็กของผูดูแลเด็ก ทั้งน้ี
มผีูทาํการศึกษาเก่ียวกับ ปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธกบั
พฤติกรรมของบุคคลโดยทั่วไป อาจเทียบเคียงได
กับการศึกษานี้ในบางสวน ซึ่งผลการศึกษานี้แสดง
ใหเห็นถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
ผูดูแลเด็กที่ทําหนาที่ในการกระตุนพัฒนาการเด็ก
ในชุมชน ไดแก การกระทําดวยเหตุผล 
 ความคาดหวังในผลลัพธ การรับรู ใน
ความสามารถ ซึ่งอาจบอกไดวา การที่บุคคลแสดง
พฤติกรรมตางๆ หากเกิดจากการรับรูถึงเหตุผล
ของการกระทําวาทาํไปเพือ่สิง่ใด มปีระโยชนหรอืไม 
สอดคลองกับแนวคิดของ แบนดูรา ที่วาบุคคล
ตัดสินความสามารถของตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรม
หรอืการกระทาํบางอยางในการนาํทกัษะตางๆ มาใช 
บุคคลท่ีรับรูถึงความสามารถวาตนเองน้ันสามารถ
ทําได และคาดวาการกระทําที่เกิดขึ้นภายใตความ
ตั้งใจของบุคคลนั้นๆ จะไดรับผลจากการกระทํา
ที่สูงด วย ก็จะมีความพยายามในการกระทํา
พฤติกรรมน้ันสูงตามไปดวย (15) ผลการศึกษา
ยังแสดงใหเห็นถึงปจจัยแรงจูงใจทั้ง 3 ไดแก 
ทางกายภาพ จิตวิทยา และสังคม ลวนแลวแตเปน
ป จจัยพื้นฐานโดยทั่วไปของบุคคลที่แสวงหา
ความสมดุลอยูเสมอ หากรางกายอยูในสภาวะ

ไมสมดุล เชน หิว กระหาย ฯลฯ และสามารถ
ตอบสนองภาวะดังกลาวไดอยางเหมาะสม การมี
พฤติกรรมภายใตความเครียดก็จะไมเกิดขึ้น(16) 
ในขณะท่ีสภาพจิตใจอารมณของบุคคลท่ีเปรียบ
เสมือนแหลงพลังงานสํารองในชีวิต(17) จะสามารถ
เปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมตามมา 
รวมถึงการอยูภายในสังคมสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
ซึ่งแรงจูงใจทางสังคมของบุคคลตางๆ จะเกิดข้ึน
ภายหลังจากการเรียนรูตามการพัฒนาของชวงวัย
และเปนแรงขบัทีซ่บัซอน ถาเปนแรงขบัทีท่าํใหเกดิ
พฤตกิรรมเชงิบวกก็สามารถสงผลใหเกดิการกระทาํ
ทีด่ีในระดับสูงไปดวย
 สภาพแวดล อมของผู ดูแลท่ีมีผลต อ
พฤติกรรมการกระตุนพัฒนาการของเด็ก ไดแก 
การมีภาวะโรคประจําตัวของเด็ก บุคคลอ่ืนท่ีทํา
หนาที่ดูแลเด็กในขณะท่ีผู ตอบแบบสอบถาม
ไมสามารถอยู กับเด็กได รวมถึงชวงระยะเวลา
ที่อยูกับเด็ก มีการศึกษาที่บอกไดวา การที่เด็ก
มีโรคประจําตัว โดยเฉพาะกลุมท่ีมีพัฒนาการชา
ตามลักษณะการดําเนินของโรค จําเปนตองการ
ไดรับการกระตุ นอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ(14) 
ซึ่งถือไดวาเปนตัวกระตุนพฤติกรรมที่สําคัญของ
ผูดูแลเด็กในกลุมน้ี ผลการศึกษาเทียบเคียงไดกับ
การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยไทย เขตสุขภาพท่ี8 ของเยาวรัตน รตันนนัต 
ในป 2557 ที่แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของ
ผูดูแลเด็ก ที่ประกอบไปดวย อายุ อาชีพ รวมถึง
โรคประจาํตวัหรอืการเจบ็ปวยทีเ่กีย่วกบัพฒันาการ
ของเด็ก วามีความสัมพันธกับการพัฒนาการ
ของเด็ก อยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ P-value 
< 0.05(18)
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ขอเสนอแนะ

ในการจัดบริการของคลินิกสุขภาพเด็กดี
ในหนวยบริการ สวนของการใหผูดูแลเด็กไดมีการ
กระตุนพัฒนาการเด็กที่อยูในความดูแล เจาหนาที่
ควรเนนถึงเหตุผลและความจําเปนของแตละ
กิจกรรมวาสงผลดีตอเด็กอยางไรบาง อีกทั้ง
ควรมีการสงเสริมศักยภาพรายบุคคลแกผูดูแลเด็ก
ใหเกิดความเชื่อมั่นในการกระตุนพัฒนาการเด็ก
โดยเฉพาะสําหรับผูดูแลเด็กที่มีโรคประจําตัวหรือ
การเจ็บปวยที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดการกระตุนพัฒนาการเด็กที่สามารถ
ทําไดจริงภายใตขอจํากัดที่เปนอยู

กิตติกรรมประกาศ

ผู วิจัยขอขอบคุณ นายแพทยสุวิทย 
โรจนศักด์ิโสธร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา สาธารณสุขอําเภอและคณะเจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล จงัหวดันครราชสมีา
ที่กรุณาประสานงานกับกลุมผูดูแลเด็กในชุมชน
พรอมทั้งอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลและ
ขอขอบคุณผูดูแลเด็กทุกทานท่ีเขารวมการวิจัย
ในครั้งนี้
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ตอการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5

สกาวรัตน เทพรักษ*, ภภัสสร มุกดาเกษม**, 

จรรยา สืบนุช** และ จารุณี จตุรพรเพิ่ม*

* นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
** นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
 ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บทคดัยอ

 การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาสถานการณดานการเจริญเตบิโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
และศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอการเจริญเติบโต และพฒันาการของเด็กปฐมวัยดานการเล้ียงดเูดก็ของผูปกครอง 
และการมีสวนรวมของชุมชน วิธีการศึกษาเปนการวิเคราะหและสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Analytic 
study and cross sectional survey) กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิด - 5 ป จํานวน 1,600 คน 
ในพื้นที่เปาหมายที่ศึกษา 8 ตําบล ใน 4 จังหวัดเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
ระหวางเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2556 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา การแจกแจงความถี่ จํานวน 
รอยละ คาเฉลี่ย และสถิติวิเคราะห Chi-square Test 
 ผลการศึกษา พบวา จํานวนเด็กปฐมวัย แรกเกิด - 5 ป ที่สํารวจทั้งสิ้นจํานวน 1,558 คน เปน
เพศชายรอยละ 51.8 เพศหญิงรอยละ 48.2 ผูเลี้ยงดูเด็กสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 87.2 โดย
เปนแมของเด็ก หรือเปนยาย เปนยาของเด็ก สถานภาพสมรสของผูเลี้ยงดูสวนใหญอยูดวยกันรอยละ 
80.19 ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยายขนาดใหญ มีสมาชิกอยูรวมกัน 4 - 5 คน และ 6 - 7 คน 
รอยละ 43 ประกอบดวย พอ แม ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา อายุของผูเลี้ยงดู ระหวาง 20 - 30 ป 
รอยละ 40.2 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษารอยละ 43.83 ประถมศึกษารอยละ 35.25 การประกอบ
อาชีพสวนมากเปนแมบานรอยละ 35.25 รับจางทั่วไปรอยละ 22.54 
 สถานการณดานการเจริญเติบโต พบวา เด็กปฐมวัยมีนํ้าหนักตามเกณฑอายุรอยละ 73.68 
นํา้หนักเกนิเกณฑรอยละ 9.97 มสีวนสงูตามเกณฑคอนขางสงูและสงูกวาเกณฑรอยละ 90.34 คอนขางเตีย้
และเตี้ยรอยละ 9.66 มีรูปรางสมสวนรอยละ 77.11 เริ่มอวนและอวนรอยละ 8.94 ผอมรอยละ 5.4
 สถานการณดานพัฒนาการโดยแยกรายดาน พบวา เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 
รอยละ 71.47 พัฒนาการสงสัยลาชารวม 4 ดานรอยละ 28.53 พัฒนาการดานสังคม และการชวยเหลือ
ตนเองสมวัยรอยละ 97.44 พัฒนาการดานกลามเนื้อมัดใหญสมวัยรอยละ 96.17 พัฒนาการดานการใช
กลามเนื้อมัดเล็กสมวัยรอยละ 93.59 และพัฒนาการดานภาษาสมวัยรอยละ 75.05 
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 ปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธตอการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย ตามดัชนสีวนสูงตามเกณฑอายุ ไดแก 
ผูเลี้ยงดูเด็ก และดัชนีนํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง ไดแก สถานภาพสมรส และลักษณะครอบครัว P-value 
< 0.05 สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยชวงอายุ 3 - 5 ป ตามดัชนี
นํ้าหนักตามเกณฑอายุและตามดัชนีนํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง ไดแก คะแนนการมีสวนรวมของชุมชน
 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพัฒนาการเด็กสมวัยรวม 4 ดาน ไดแก สถานภาพสมรส การศึกษา
ของผูเลี้ยงดูเด็ก อายุของผูเลี้ยงดู และรายไดของครอบครัว P-value < 0.05 พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก 
มีความสัมพันธกับพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน พัฒนาการดานภาษา พัฒนาการดานการใชกลามเนื้อ
มัดเล็ก พัฒนาการดานสังคม และการชวยเหลือตนเอง P-value < 0.05
 การศึกษาคร้ังนี้พบวา เด็กปฐมวัยยังมีปญหาพัฒนาการสงสัยลาชาถึงรอยละ 28.5 โดยเฉพาะ
พัฒนาการดานภาษา มีภาวะทุพโภชนาการ คือ มีเด็กนํ้าหนักเกินเกณฑรอยละ 9.97 เร่ิมอวนและอวน
รอยละ 8.94  คอนขางเตีย้และเต้ียรอยละ 9.66 ดงันัน้ ผูปกครองและบคุลากรสาธารณสขุ ครผููดแูละเดก็ 
ตองรวมกันสงเสริมความรู ความเขาใจ ถึงวิธีการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เฝาระวังการเจริญเติบโต
ของเด็กโดยใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หนวยบริการสาธารณสุขทุกแหง พัฒนาระบบใหบริการ
ตามมาตรฐานและมีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการกํากับติดตามดานการสงเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยกําหนดผูรับผิดชอบหลักในระดับอําเภอ และจังหวัด

คําสําคัญ การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย, การเลี้ยงดูของผูปกครองและการมีสวนรวม
 ของชุมชน
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 Regional Health Promotion Center 5, Ratchaburi Department of Health, Ministry of Public Health

Abstract

 The Objective of this research to study growth and development situation in 
0-5 years child on the regional health promotion center 4 and 5 and study caregivers 
raring and community participation factors that related to child growth and development.
   The methodology was cross sectional survey. The samples were purposive 
sampling 0-5 years children in 8 subdistricts in 4 provinces in the region 4 and 5. 
About 1,600 samples were collected from May to August 2013. Analysis was done 
by percentage, mean, and chi-square test.
 The results showed that the general data, 1558 cases of 0-5 year children 
were collected 51.8 % were males and 48.2 % were females. About caregivers, 87.2 % 
were female, 80.19 % of caregivers marital status were married, 43 % of the children 
lived in extended family (family size 3-4 and 6-7 persons per family), 40.2 % 
of caregivers’ age were between 20-30 years, 43.83 % and 35.25 % of caregiver 
finished secondary school and primary school respectively, 35.25 % of caregivers 
were housewife and 22.54 % were employed out of their houses.  
 Child Growth situation measured by weight for age, 73.68 % were normal 
Weight for age, 9.97 % were overweight. Measure by height for age (HFA), 90.34 % 
were appropriate height for age, 9.66 % were rather short and short. Measured 
by weight for height (WFH) 77.11 % were appropriate weight for height, 8.94 % 
were rather obesity and obesity, 5.4 % were thin child development situation. About 
71.47 % were normal child development in all aspects, 28.53 % were delayed 
development, normal child development in social and selfcare development, 
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fine motor development, language development, gross motor development were 
97.44%, 93.59%, 75.05% and 96.17% respectively. 
 Factor that significant related to height for age (HFA) was caregiver. Factors 
that Significant   related to weight for height (WFH) were caregivers’ marital status, 
Family Type.   Factors that significant related to child development were caregivers’ 
marital status, caregivers’ age, family income. Child bearing behavior significant 
related to overall child development, language development, fine motor development 
and social and selfcare development
 The 28.5 % of 0-5-year child had the problem of delayed development 
especially in language development and had the problems of growth development 
such as overweight 9.97 %, rather obesity and obesity 8.94 %, stunt 9.66 %. Caregivers, 
health personnel, teachers and communities should join together to promoted 
child growth and development by using maternal and child Health book and 
all level of hospitals should improve the quality of care to comply with the standards 
and improve the surveillance, monitoring and evaluation system of child growth 
and development.
 

Keywords: Child growth and development, Caregiver and community participation
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บทนํา

จากอดีตที่ผานมา การดูแลเด็กปฐมวัย
มกัใหความสาํคญักบัการเจรญิเติบโต โดยใชวธิกีาร
ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง แลวปลอยใหพัฒนาการ
เกดิขึน้ตามวยั ตอมาความตืน่ตวัทางวทิยาการใหมๆ
สงผลใหหันมาสนใจและใหความสําคัญตอการ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก ตั้งแตแรกเกิด – 5 ป ทั้ง
ในกลุ มเด็กปกติ และเด็กที่มีปญหาพัฒนาการ
ลกัษณะพัฒนาการเด็กจะเปนสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามลาํดบั
ขั้นตอน โดยเด็กจะชันคอ ควํ่า คลาน นั่ง ยืน เดิน
และวิ่งไดตามลําดับ ซึ่งแตละคนก็จะมีแบบฉบับ
ลักษณะเฉพาะของตนเอง เชนพูดเร็ว ชาไมเทากัน
พื้นฐานอารมณแตกตางกัน เปนตน ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอพฒันาการเด็ก ไดแก พนัธกุรรมท่ีไดรบั
จากพอแม วุฒิภาวะและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับการเลี้ยงดู อบรม ในภาพรวมพัฒนาการเด็ก
ประกอบดวยพัฒนาการดานการเคลื่อนไหว ดาน
การใชกลามเน้ือมัดเล็กและสติปญญา ดานความ
เขาใจภาษาและการใชภาษา ดานการชวยเหลือ
ตนเองและทักษะทางสังคม (1) การศึกษาวิจัย
พัฒนาการแบบองค รวมของเ ด็กไทย โดย
แพทยหญิงลัดดา เหมาะสุวรรณและคณะ ศึกษา
ในป พ.ศ. 2544 ภาวะโภชนาการของเดก็ปฐมวัย
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑอางอิงน้ําหนักสวนสูง
และเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนไทย
อาย ุ1 - 19 ป พบวา ภาวะโภชนาการจากการเทียบ
นํา้หนกัตามอายมุากกวาเกณฑ รอยละ 7.1 นํา้หนกั
นอยยกวาเกณฑ รอยละ 6.9 ดานประเมินภาวะ
โภชนาการจากสวนสูงตามเกณฑอายุ พบวา เตี้ย
รอยละ 8.7 คอนขางเตี้ย รอยละ 9.8 สูงกวาเกณฑ
รอยละ 2.7 คอนขางสงู รอยละ 3.1 และถาประเมนิ

ภาวะโภชนาการนํา้หนกัตามสวนสงู พบวา มภีาวะ
อวน รอยละ 6.8 ผอม รอยละ 5.1 แสดงใหเห็นวา
ปญหาเด็กปฐมวัยมีภาวะอวนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น(2) 
จากการสํารวจภาวะสุขภาพ พัฒนาการ และการ
เจริญเตบิโตของเดก็ปฐมวยัประเทศไทย พ.ศ. 2542 
พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2553 โดยสํานัก
สงเสริมสขุภาพ ดวยแบบทดสอบ DENVER II พบวา 
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการรวมปกติทุกดาน รอยละ 
71.7, 72.0, 67.7 และเพิ่มเปนรอยละ 72 ตาม
ลําดับ โดยพัฒนาการท่ีสงสัยลาชาพบมาก ไดแก
ดานภาษา รองลงมาคอืการใชกลามเนือ้มดัเลก็และ
การปรบัตัว พฒันาการทางสงัคมและการชวยเหลือ
ตนเอง การใชกลามเนือ้มดัใหญ พฒันาการดงักลาว 
เปนพ้ืนฐานของสติปญญาและสําคัญตอกระบวนการ
เรียนรูของเด็กเปนการสูญเสียโอกาสพัฒนาสมอง
ในชวงระยะที่สมองเจริญเติบโต หรือเรียกวา
“หนาตางแหงโอกาส”(3) 
 จากผลการศึกษาภาวะโภชนาการและ
การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุข
ที่ 4 และ 5 ป พ.ศ. 2551 พบวาสวนใหญเด็กมี
นํ้าหนักตัวตามเกณฑอายุรอยละ 89.1 สวนสูง
ตามเกณฑอายุ รอยละ 92.6 นํ้าหนักตัวตามเกณฑ
สวนสูง สมสวนรอยละ 85.1 สําหรับการประเมิน
พัฒนาการเด็กดวยแบบประเมินอนามัย 49 พบวา
เด็กปฐมวยัมีพฒันาการรวมสมวัยรอยละ 61.7 โดย
มีพัฒนาการดานการใชกลามเนื้อมัดเล็กสมวัย
รอยละ 73.2 พัฒนาการดานการใชภาษาสมวัย
รอยละ 75.1 และพัฒนาการดานสังคมและการ
ชวยเหลือตนเองสมวัยรอยละ 100(4) และในป 
พ.ศ. 2553 พรณิชา ชุณหคันธรส และคณะ(5) 
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ประเมินผลการดําเนินงานโรงพยาบาลสายใยรัก
แหงครอบครัวเขตสาธารณสุขที่ 4, 5 โดยประเมิน
พฒันาการเดก็ปฐมวยั ดวยแบบประเมนิอนามยั 49 
พบวา เด็กมีพัฒนาการสมวัยทุกดานรอยละ 75.3 
 ในป พ.ศ. 2554 นโยบายของกรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข เนนในเร่ืองการสงเสริม
พัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ป ใหมีพัฒนาการสมวัย
ทั้งดานรางกายและอารมณไมนอยกวา รอยละ 
95 ซึ่งเปนตัวชี้วัดหลักของเปาหมายบริการของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวตัถุประสงคครอบคลุม
การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็ก การพัฒนา
ศักยภาพครูผูดูแลเด็กการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ศนูยอนามัยที ่4 ราชบุร ีซึง่รบัผดิชอบในการสงเสริม
สุขภาพประชาชน โดยเฉพาะกลุมเด็กแรกเกิดถึง 
5 ป ใหมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการเจริญเติบโต
สมสวนและมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน จาก
ความสําคัญในเร่ืองน้ี จึงไดทําการศึกษาปจจัย
ดานการเลีย้งดเูดก็ของผูปกครองและการมสีวนรวม
ของชุมชนตอการสงเสริมการเจริญเติบโตและ
พฒันาการเดก็ปฐมวยั โดยการมสีวนรวมของชมุชน
ในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5

วัตถุประสงค 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
 1. สถานการณดานการเจรญิเตบิโตและ
พัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย
 2. ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานการเลี้ยงดูเด็กของ    
ผูปกครองและการมีสวนรวมของชุมชน

ขอบเขตของการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะเด็ก
ปฐมวัยในพ้ืนที่เขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 ซึ่ง
มีจังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัด โดยเลือกพื้นที่ศึกษา
เขตสาธารณสขุท่ี 4 จาํนวน 2 จงัหวัด เขตสาธารณสขุ
ที่ 5 จํานวน 2 จังหวัด ที่มีการจัดทําแผนชุมชน
ดานการสงเสริมอนามัยแมและเด็ก

วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิเคราะห
และการสาํรวจแบบภาคตัดขวาง (Analytic Study  
and Cross-section survey) เพือ่ศกึษาสถานการณ
ดานการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของเดก็ปฐมวยั
และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานการเลี้ยงดูเด็ก
ของผูปกครองและการมสีวนรวมของชมุชน ในพืน้ที่
เขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5  

การเลือกกลุมตัวอยาง
สถานท่ีศึกษา ใชพื้นที่เขตสาธารณสุข

ที่ 4 ไดแก จังหวัด กาญจนบุรี อําเภอทามวง ตําบล
ทามวง จังหวัดนครปฐม อําเภอดอนตูม ตําบล
หวยพระ เปนตําบลศกึษา ซึง่พืน้ท่ีมกีารขับเคลือ่น
การสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กโดยชุมชน
มีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแมและเด็ก

ตาํบลเปรยีบเทยีบ 2 ตาํบล ไดแก จงัหวดั
กาญจนบุรี อําเภอทามวง ตําบลหนองขาว จังหวัด
นครปฐม อําเภอดอนตูม ตําบลหวยดวน
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 ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 5 ไดแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ อําเภอเมือง ตําบลเกาะหลัก 
สมุทรสงคราม อําเภออัมพวา ตําบลวัดประดู เปน
ตําบลศึกษา ซึ่งพื้นที่ มีการขับเคลื่อนการสงเสริม
สุขภาพอนามัยแมและเด็กโดยชุมชนมีสวนรวม
จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแมและเด็ก
 ตาํบลเปรยีบเทยีบ 2 ตาํบล ไดแก จงัหวดั
ประจวบคีรขีนัธ อาํเภอเมือง ตาํบลอาวนอย จงัหวัด
สมุทรสงคราม อําเภออัมพวา ตําบลทาคา

กลุมประชารที่ศึกษา 
 ประชากรท่ีศึกษาคร้ังนี้ เปนเด็กปฐมวัย
อายแุรกเกดิ - 5 ป ทัง้หมดในแตละพืน้ที ่ของตาํบล
ที่ศึกษา ซึ่งเปนพื้นที่เปาหมายของการศึกษาท้ัง 
8 ตําบลใน 4 จังหวัด ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 4 
และ 5 จํานวน 1,600 คน

การคํานวณขนาดตัวอยาง
 กลุมตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนประชากร 
ไดจากการคํานวณหาขนาดตัวอยาง ดวยการ
นําจํานวนเด็กอายุ 0 - 5 ป ทั้งหมดในแตละตําบล
ซึ่ ง เป นพื้นที่ เป าหมาย ของจังหวัดตัวอย าง 
มาคํานวณ
โดยใชสูตร 

 n =  Nk2 (1-P)
   k2 (1-P)+ NPE2

 N = ประชากร ในทีน่ี ้คอื จาํนวนเด็กอายุ 
0 - 5 ป ในตําบล ของจังหวัดพื้นที่เปาหมาย
 k = 1.96 ไดจากระดับความเชื่อมั่นที่ใช
สําหรับผลที่ไดคือ 95%
 P = สดัสวนพฒันาการสมวยัในระดับเขต 
ของเขต 4 และ 5 ป 2553 คือ .75

 E2 = .05 หรือ 5% คือสัดสวน หรือ
เปอรเซนตของความคลาดเคลื่อนของคา P ที่ยอม
ใหเกิดขึ้น
 ดําเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย 4 จังหวัด 
จงัหวดัละ 400 คน รวม จาํนวนตวัอยาง 1,600 คน 
โดย กําหนดเปนตําบลศึกษา 4 ตําบล ใน 4 จังหวัด 
ที่มีการดําเนินงานจัดทําแผนชุมชนดานพัฒนา
สุขภาพแมและเด็ก จํานวนกลุมตัวอยาง เด็กอายุ 
0 - 5 ป ตําบลละ 200 คน รวม 800 คน ตําบล 
เปรียบเทียบ 4 ตําบล ในจังหวัดเดียวกัน จํานวน
กลุมตัวอยาง เด็กอายุ 0 - 5 ป ตําบลละ 200 คน 
รวม 800 คน

การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ใช วิธีประสานเจ าหนาท่ีสาธารณสุข 
ทีร่บัผดิชอบพืน้ทีเ่ปาหมายใน 8 ตาํบล นดัผูปกครอง
ที่มีบุตรอายุแรกเกิด ถึง 5 ป ที่อยูในพื้นที่ ณ ชวง
เวลาที่กําหนด ตําบลละ 200 คน รวมจํานวนเด็ก
ทั้งหมด 1600 คน

เครื่องมือ
 เครื่องมือที่ใชในการประเมินพัฒนาการ
เด็กใชแบบเฝาระวัง อนามัย 55 ที่พัฒนาโดย
ผูเช่ียวชาญกรมอนามยั โดยมคีา sensitivity รอยละ 
82.14 specificity รอยละ 80.38 

การแปลผล 
 การแปลผลพัฒนาการรวมทุกด าน 
แบงเปน 2 ระดับ คือ 
  1. ปกติ (Normal) คือ เด็กท่ีผานขอ
ทดสอบตามแบบประเมินพัฒนาการเด็กดวย
เครื่องมืออนามัย 55 ทุกขอ
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  2. สงสัยลาชา (Suspect) คือ เด็กที่
ไมผานขอทดสอบตามแบบประเมินพัฒนาการเด็ก
ดวยเครื่องมือ อนามัย 55 ตั้งแต 1 ขอ เปนตนไป

การวิเคราะหขอมูล
 ใชสถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) 
นําเสนอขอมูลดวยตารางแจกแจงความถ่ี จํานวน 
รอยละ คาเฉลีย่ และใชสถติวิเิคราะห Chi – square 
test ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95

ผลการศึกษา

 1. ขอมูลทั่วไป
 จํานวนเด็กแรกเกิด - 5 ป ที่ดําเนินการ
สาํรวจไดมทีัง้หมด 1,558 คน อยูในเขตสาธารณสุข
ที่ 4 จํานวน 701 คน เขตสาธารณสุขที่ 5 จํานวน 
857 เปนเพศชาย 807 คน รอยละ 51.8 เพศหญิง 
751 คน รอยละ 48.2 โดยจําแนกเปนชวงอายุ
แรกเกดิ - 12 เดอืน รอยละ 15.5 อาย ุ13 - 24 เดอืน 
รอยละ 15.0 อายุ 25 - 36 เดือน รอยละ 16.88 อายุ 
37 - 48 เดือน รอยละ 19.32 อาย ุ49 - 60 เดอืน รอยละ 
18.36 และอายุ 61 - 72 เดือน รอยละ 15.00
 ขอมูลพื้นฐานของครอบครัว
 ผู  เลี้ยงดูเด็ก สวนใหญเปนเพศหญิง 
รอยละ 87.21 เปนเพศชาย รอยละ 12.79
 ความสัมพันธกับเด็ก สวนใหญเปนแม
ของเด็ก รอยละ 65.04 เปนปู ยา ตา ยาย รอยละ 
22.69 พอ รอยละ 8.0 ลุง ปา นา อา รอยละ 4.28 
บุคคลที่เลี้ยงดูเด็กสมํ่าเสมอ และใกลชิดเด็ก
มากที่สุด ไดแก แม รอยละ 36.58 ปู ยา ตา ยาย 
รอยละ 27.27 พอ และแม รอยละ 25.79 พอ แม 
ปู ยา ตา ยาย และลุง ปา นา อา รวมกันเลี้ยงดู 

รอยละ 3.62 และ 3.77 ตามลําดับ พี่เลี้ยงเด็ก 
รอยละ 0.44
 สถานภาพสมรสของพอแมเด็ก สวนใหญ
อยูดวยกัน รอยละ 80.19 แยกกันอยูถาวร รอยละ 
12.71 แยกกันอยูชั่วคราว รอยละ 5.84 พอ หรือ
แม เสียชีวิต เปนหมาย รอยละ 1.26
 จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอยู อาศัย
อยูดวยกันประจําไมนอยกวา 6 เดือน สวนมาก
มีสมาชิกครอบครัวละ 4 - 5 คน รอยละ 43.09 
ครอบครัวละ 6 - 10 คน รอยละ 43.02 ครอบครัว
ละ 2-3 คน รอยละ 11.68 และครอบครวัทีม่สีมาชกิ
มากกวา 10 คน รอยละ 2.21
 สมาชิกในครอบครัว ส วนมากเป น
ครอบครัวใหญ มทีัง้พอ แม ลกู ปู ยา ตา ยาย ลงุ ปา 
นา อา รอยละ 27.86 มีพอ แม ลูก ปา ยา ตา ยาย 
รอยละ 26.16 มีเฉพาะพอ แม ลูก รอยละ 23.0 
เด็กอยูกับแม และปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา 
รอยละ 10.05 เด็กอยูกับปู ยา ตา ยาย ลุง ปา 
นา อา รอยละ 9.46 เด็กอยูกับแม รอยละ 0.89 
เด็กอยูกับพอลําพัง รอยละ 0.15
 อายุของผู เลี้ยงดูเด็ก สวนมากมีอายุ
ระหวาง 20.30 ป รอยละ 40.21 อายุ 31 - 40 ป 
รอยละ 28.53 อายุ 41 - 50 ป รอยละ 11.75 
อายุ 51 - 60 ป รอยละ 7.98 อายุมากกวา 60 ป 
รอยละ 5.47 และอายุนอยกวา 20 ป รอยละ 6.06 
 การศึกษาของผู เลี้ยงดูเด็ก สวนมาก
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 43.83 
ประถมศึกษา รอยละ 35.25 อนุปริญญา รอยละ 
10.20 ปริญญาตรี รอยละ 8.8 ปริญญาโท รอยละ 
0.81 และไมไดเรียนหนังสือ รอยละ 1.11
 อาชีพของผูเลี้ยงดูเด็ก สวนมากเปน
แมบาน รอยละ 35.25 รับจางทั่วไป รอยละ 22.54 
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คาขาย รอยละ 17.88 รับจางบริษัท รอยละ 10.27 
เกษตรกรรม รอยละ 9.68 รบัราชการ รอยละ 3.84 
เปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 0.52
 รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน สวนมาก
ครอบครัวมีรายไดประมาณ 6,000 - 10,000 บาท 
รอยละ 33.11 10,001 - 15,000 บาท รอยละ 21.88 
ตํ่ากวา 6,000 บาท รอยละ 15.37 15,001 - 
20,000 บาท รอยละ 12.86 20,001 - 25,000 บาท 
รอยละ 6.87 25,001-30,000 บาท รอยละ 4.51 
และรายไดมากกวา 30,000บาท รอยละ 5.30
 2. ขอมูลดานการเจริญเติบโตของเด็ก
ปฐมวัย
 การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก
ปฐมวัย ใชเกณฑอางอิงของสํานักโภชนาการ 
กรมอนามัย ใชนํ้าหนักตามเกณฑอายุ สวนสูง
ตามเกณฑอายุ นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง และ
สวนสูงระดับดี และรูปรางสมสวน
 ผลการประเมินการเจริญเติบโตโดยใช
เกณฑอางอิง นํ้าหนักตามเกณฑอายุ พบวา เด็ก
มีนํ้าหนักตามเกณฑร อยละ 73.68 นํ้าหนัก
คอนขางมาก รอยละ 4.31 นํ้าหนักคอนขางนอย 

รอยละ 7.33 นํ้าหนักมากเกินเกณฑ รอยละ 9.97 
นํ้าหนักนอยกวาเกณฑ รอยละ 4.7 
 การเจริญเติบโตโดยใชเกณฑสวนสูง
ตามเกณฑอายุ พบวา เด็กมีสวนสูงตามเกณฑ 
รอยละ 80.68 คอนขางสงู รอยละ 5.8 สงูกวาเกณฑ 
รอยละ 3.86 คอนขางเตี้ย รอยละ 4.64 และเตี้ย 
รอยละ 5.02
 การเจริญเติบโตโดยใชเกณฑนํ้าหนัก
ตามเกณฑสวนสูง พบวา เด็กปฐมวัยมีรูปราง
สมสวน รอยละ 77.11 ทวม รอยละ 3.73 
คอนขางผอม รอยละ 5.08 เร่ิมอวน รอยละ 5.34 
อวน รอยละ 3.60 และผอม รอยละ 5.14 
 การเจริญเติบโตโดยใชเกณฑสวนสูง
ระดับดีและรูปรางสมสวน พบวา เด็กมีสวนสูง
ระดับดีและรูปรางสมสวน รอยละ 69.97
 3. ขอมลูดานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
 จํานวนเด็กปฐมวัยท่ีประเมินพัฒนาการ
ทั้งหมด 1,558 คน มีเด็กที่ไมพรอม ไมใหความ
รวมมือในการประเมินพัฒนาการ ครบทุกดาน 
จํานวน 114 คน สามารถประเมินพัฒนาการ
ไดสมบูรณครบทุกดาน จํานวน 1,444 คน ดังนี้

ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละของเด็กแรกเกิด - 5 ป ที่มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน และพัฒนาการ
  สมวัยแยกรายดาน 

พัฒนาการเด็กปฐมวัย
สมวัย สงสัยลาชา

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง 1,333 97.44 35 2.56

ดานการใชกลามเนื้อเล็ก 1,432 93.59 98 6.41

ดานภาษา 1,143 75.05 380 24.95

ดานกลามเนื้อใหญ 1,455 96.17 58 3.83

พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 1,032 71.47 412 28.53
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 เดก็แรกเกดิถงึ 5 ป มพีฒันาการรวมสมวยั 
4 ดาน รอยละ 71.47 มีพัฒนาการสงสัยลาชา 
รอยละ 28.53 เมื่อพิจารณาพัฒนาการแตละดาน 
พบวา เดก็มพีฒันาการดานสงัคมและการชวยเหลอื

ตนเองสมวัย รอยละ 97.44 พัฒนาการดานการ
ใชกลามเน้ือเล็กสมวัย รอยละ 93.59 พัฒนาการ
ดานภาษาสมวัย รอยละ 75.05 พัฒนาการดาน
กลามเนื้อใหญสมวัย รอยละ 96.17 

ตารางที่ 2 แสดงจาํนวน และรอยละของเด็กแรกเกดิ - 5 ป ทีม่พีฒันาการสมวยัรวม 4 ดาน และพฒันาการ
  สมวัยแยกรายดาน จําแนกตามชวงอายุ

พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามชวงอายุ
พัฒนาการสมวัย สงสยัวาพฒันาการลาชา

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

แรกเกิด ถึง 1 ป 6 เดือน

 ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง 338 96.57 12 3.43

 ดานการใชกลามเนื้อเล็ก 334 95.43 16 4.57

 ดานภาษา 316 89.52 37 10.48

 ดานกลามเนื้อใหญ 331 96.43 20 3.57

พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 277 80.52 67 19.48

อายุ 1 ป 7 เดือน ถึง 3 ป

 ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง 346 96.92 11 3.08

 ดานการใชกลามเนื้อเล็ก 352 95.65 16 4.35

 ดานภาษา 296 81.54 67 18.46

 ดานกลามเนื้อใหญ 351 96.43 13 3.57

พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 256 78.77 69 21.23

อายุ 3 ป 1 เดือน ถึง 5 ป

 ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง 649 98.18 12 1.82

 ดานการใชกลามเนื้อเล็ก 746 91.87 66 8.13

 ดานภาษา 531 65.80 276 34.2

 ดานกลามเนื้อใหญ 773 96.87 25 3.13

พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 499 64.39 276 35.61
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 พฒันาการตามชวงอาย ุพบวา เด็กแรกเกดิ
ถึงอายุ 1 ป 6 เดือน มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 
รอยละ 80.52 เด็กอายุ 1 ป 7 เดือน ถึง 3 ป 
มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 64.39 เด็ก
อายุ 3 ป ถึง 5 ปมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 
รอยละ 64.39 โดยมีพัฒนาการดานภาษา สงสัย
ลาชามากที่สุดถึงรอยละ 34.2
 ผลการประเมนิพัฒนาการเดก็รายจงัหวดั
ในตําบลท่ีศึกษา และตําบลเปรียบเทียบ พบวา
จังหวัดสมุทรสงครามเด็กปฐมวัยในตําบลที่ศึกษา
มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 78.08 
เดก็ปฐมวยัในตาํบลเปรยีบเทยีบมพีฒันาการสมวัย

รวม 4 ดาน รอยละ 71.82 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เด็กปฐมวัยในตําบลท่ีศึกษามีพัฒนาการสมวัย
รวม 4 ดาน รอยละ 64.25 เด็กปฐมวัยในตําบล
เปรียบเทียบมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 
69.95 จงัหวดันครปฐมเดก็ปฐมวยัในตาํบลทีศ่กึษา
มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 67.32 เด็ก
ปฐมวัยในตําบลเปรียบเทียบมีพัฒนาการสมวัย
รวม 4 ดาน รอยละ 67.78 จังหวัดกาญจนบุรี
เด็กปฐมวัยในตําบลที่ศึกษามีพัฒนาการสมวัยรวม 
4 ดาน รอยละ 71.82 เด็กปฐมวัยในตําบล
เปรียบเทียบมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 
รอยละ 79.66 

ตารางที่ 3 แสดงจาํนวน และรอยละของเด็กแรกเกดิ - 5 ป ทีม่พีฒันาการสมวยัรวม 4 ดาน และพฒันาการ
  สมวัยรายดาน จําแนกตามรายจังหวัด และตําบล

พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามชวงอายุ
พัฒนาการสมวัย สงสัยวาพัฒนาการลาชา

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

สมุทรสงคราม

 ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง 147/150 98.00 200/206 97.09

 ดานการใชกลามเนื้อเล็ก 149/157 94.90 215/232 92.67

 ดานภาษา 120/156 76.92 176/236 74.57

 ดานกลามเนื้อใหญ 151/153 98.69 214/228 93.86

พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 114/146 78.08 158/220 71.82

ประจวบคีรีขันธ

 ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง 210/222 94.59 168/178 94.38

 ดานการใชกลามเนื้อเล็ก 233/250 93.20 187/203 92.12

 ดานภาษา 172/244 70.49 157/201 78.11

 ดานกลามเนื้อใหญ 231/245 94.28 188/201 93.53

พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 151/235 64.25 135/193 69.95
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ตารางที่ 3 แสดงจาํนวน และรอยละของเด็กแรกเกดิ - 5 ป ทีม่พีฒันาการสมวยัรวม 4 ดาน และพฒันาการ
  สมวัยรายดาน จําแนกตามรายจังหวัด และตําบล (ตอ)

พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามชวงอายุ
พัฒนาการสมวัย สงสัยวาพัฒนาการลาชา

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

นครปฐม

 ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง 139/140 99.28 131/133 98.50

 ดานการใชกลามเนื้อเล็ก 149/158 94.30 134/142 94.37

 ดานภาษา 117/163 71.78 106/142 74.65

 ดานกลามเนื้อใหญ 155/159 97.48 136/140 97.14

พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 103/153 67.32 101/149 67.78

กาญจนบุรี

 ดานสังคมและการชวยเหลือตนเอง 172/174 98.85 165/165 100.00

 ดานการใชกลามเนื้อเล็ก 186/199 93.47 179/189 94.71

 ดานภาษา 147/198 74.24 148/183 80.87

 ดานกลามเนื้อใหญ 191/198 96.46 189/189 100.00

พัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 130/181 71.82 141/177 79.66

 4. ขอมูลพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก และ
การมีสวนรวมของชุมชน
 ในป พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 ไดมีการ

ดําเนินโครงการชุมชนตนแบบดานการพัฒนา
สุขภาพแมและเด็ก และใน ป พ.ศ. 2555 ไดพัฒนา
ตอดวยการดําเนินงาน ตําบลนมแมเพ่ือสายใยรัก
แหงครอบครัว ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 4 โดย
เลอืกตาํบลศกึษา ไดแก ตาํบลทามวง อาํเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 5 ตําบล
ศึกษา ไดแก ตําบลเกาะหลัก อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรขีนัธ และตําบลวัดประดู อาํเภออัมพวา 

จงัหวดัสมทุรสงคราม ซึง่เปนพืน้ท่ีทีม่กีารขับเคลือ่น
การสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กโดยชุมชน
มสีวนรวมดาํเนนิกจิกรรมดวยการจดัทาํแผนพฒันา

สุขภาพแมและเด็ก ซึ่งเปนการดําเนินการรวมกัน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบล แกนนําชุมชน และอาสา
สมัครสาธารณสุข หลังจากที่จัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพแมและเด็ก และมีการนําแผนไปปฏิบัติ
ในชุมชน มีการกําหนดตามบทบาทหนาท่ี และ 
setting โดยในสวนของทองถิ่น ใหการสนับสนุน
งบประมาณจดัทําโครงการดานการสงเสรมิสขุภาพ
แมและเด็ก กจิกรรมครอบครัวอบอุน หรือกิจกรรม
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รณรงควันสําคัญตางๆ เชนวัน แม วันพอ เนนให
พอแม ผูปกครองและผูเลีย้งดเูดก็ ทาํกิจกรรมรวมกนั 
จัดซ้ืออุปกรณสงเสริมพัฒนาการ อาหารเสริม 
ในสวนของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ดําเนินการใหบริการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 
เชน ดูแลหญิงตั้งครรภ การเยี่ยมมารดาหลังคลอด 
ดแูลเฝาระวงัการเจริญเตบิโตเด็กปฐมวัย การสงเสริม
พัฒนาการ การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก และ
การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ในสวนของตําบลเปรียบเทียบ กําหนดไว 
4 ตําบล ไดแก ตําบลหนองขาว อําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี ตําบลหวยดาน อําเภอดอนตูม 
จงัหวดันครปฐม ตาํบลอาวนอย อาํเภอเมอืง จงัหวดั 
ประจวบคีรีขันธ และ ตําบลทาคา อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งใน 4 ตําบลน้ี ไมมีการ
จัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแมและเด็ก โดยชุมชน
มีสวนรวม แตมีการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพ
แมและเด็ก ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
ในพื้นที่ และสามารถของบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาสุขภาพแมและเด็กจากทองถิ่นได โดย
เปนงบกองทุนตําบล 
 จากการตดิตามผลการดาํเนนิงานสงเสรมิ
สุขภาพแมและเด็ก ในตําบลกลุมศึกษา และกลุม
เปรียบเทียบพบวา ภาพรวม มีการดําเนินกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพ ทั้งในกลุมหญิงตั้งครรภ มารดา
หลังคลอด การดูแลสงเสริมการเจริญเติบโต และ
การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชน และ
ศูนยพัฒนาเด็ก ตลอดจนการใหความรูประชาชน
ในชุมชน ทั้งนี้ในตําบลกลุมศึกษา จะดําเนินการ
เปนรูปธรรมชัดเจนและตอเนื่อง มีการนําเสนอ
ผลการดาํเนินงานตอผูบรหิารและ ศนูยวชิาการเขต

 การศึกษาพฤติกรรมการเ ล้ียงดูเด็ก
แรกเกิด - 5 ป ในแตละชวงอายุพบวา เด็กแรกเกิด 
- 1 ป 6 เดือน ทั้งกลุมศึกษา และกลุมเปรียบเทียบ 
จะไดรับการเลี้ยงดู เอาใจใส การใหความรัก 
ความอบอุน อาหารตามวัย การฝกหัดเพื่อใหเด็ก
สามารถชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมตามชวงวัย 
การฝกวินัย การเลนกับลูก การปองกันอุบัติเหตุ 
การสงเสริมพัฒนาการตามวัย โดยผูเลี้ยงดูจะทํา
กิจกรรมดังกลาวตอเนื่องเปนประจํามากกวา 
รอยละ 80 ขึ้นไป ยกเวนเรื่องการเลานิทานหรือ
อานนิทานใหเด็กฟงที่ผู เลี้ยงดูปฏิบัติไดประจํา
เพียงรอยละ 52 
 เด็กชวงอายุ 1 ป 7 เดือน - 3 ป ทั้งกลุม
ศึกษา และกลุมเปรียบเทียบ จะไดรับการเลี้ยงดู 
เอาใจใส การใหความรัก ความอบอุน อาหารตามวยั 
การฝกหัดเพื่อใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองได
เหมาะสมตามชวงวัย การดูแลความสะอาดรางกาย
ทั่วไป การฝกวินัย การเลนกับลูก การปองกัน
อบุตัเิหตุ การสงเสริมพฒันาการตามวัย โดยผูเลีย้งดู
จะทาํกจิกรรมดงักลาวตอเนือ่งเปนประจาํมากกวา 
รอยละ 80 ขึ้นไปไป ยกเวนเรื่องการเลานิทานหรือ
อานนิทานใหเด็กฟงที่ผู เลี้ยงดูปฏิบัติไดประจํา
เพียงรอยละ 25.3 ปฏิบัติไดบางครั้งรอยละ 60.4 
หลีกเลี่ยงการดูโทรทัศนของเด็กผู เลี้ยงดูปฏิบัติ
ไดประจํารอยละ 53.5
 เด็กชวงอายุ 3 ป - 5 ป ทั้งกลุมศึกษา 
และกลุมเปรียบเทียบ จะไดรับการเลี้ยงดู เอาใจใส 
การใหความรัก ความอบอุน การใหอาหารตามวัย 
การฝกวินัย โดยผูเลี้ยงดูจะทํากิจกรรมดังกลาว
ตอเนื่องเปนประจํามากกวา รอยละ 75.0 การเลา
นิทานหรืออานนิทานใหเด็กฟงท่ีผู เลี้ยงดูปฏิบัติ



34

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

ไดประจําเพียงรอยละ 32.5 ปฏิบัติไดบางคร้ัง
รอยละ 54.4
 การศกึษาในเรือ่งการมีสวนรวมของชุมชน 
ของเด็กชวง อายุ แรกเกิด - 1 ป 6 เดือน ทั้งกลุม
ศึกษา และกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญคนในชุมชน
มีการหยอกลอ ทักทายเด็กดวยความรัก เอ็นดู 
เปนประจํา รอยละ 86 - 90 สําหรับการเปน
แบบอยางที่ดีใหกับเด็กยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 
มีปฏิบัติบางบางครั้ง รอยละ 68 - 70 เนื่องจาก
สวนใหญเด็กอยูกับพอ แม ผู เลี้ยงดู ชุมชนมี
สิ่งแวดลอมท่ีสะอาด ปลอดภัย ร อยละ 80 
ในชุมชนมีแหลงเรียนรูที่เปดโอกาสใหครอบครัว
เขารวมกิจกรรมประจํา รอยละ 43 - 48 ชุมชน 
มีการจัด กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
ที่เปดโอกาสให ลูกหลาน มารวม กิจกรรมประจํา
รอยละ 60-65
 เด็ก 1 ป 6 เดือน - 3 ป ทั้งกลุมศึกษา 
และกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญคนในชุมชนมีการ
หยอกลอ ทกัทายเด็กดวยความรัก เอน็ด ูเปนประจํา 
รอยละ 86 - 89 สําหรับการเปนแบบอยางท่ีดี
ใหกับเด็กยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน มีปฏิบัติบาง
บางคร้ัง รอยละ 68 - 70 ชุมชนมีสิ่งแวดลอม
ที่สะอาด ปลอดภัย รอยละ 80 ในชุมชนมีแหลง
เรียนรูที่เปดโอกาสใหครอบครัวเขารวมกิจกรรม
ประจํา รอยละ 43 - 48 ชุมชน มีการจัด กิจกรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ที่เปดโอกาสให 
ลูกหลาน มารวมกิจกรรมประจํารอยละ 60 - 65
 เด็ก 3 ป - 5 ป ทั้งกลุมศึกษา และกลุม
เปรียบเทียบสวนใหญคนในชุมชนมีการหยอกลอ 
ทักทายเด็กดวยความรัก เอ็นดู เปนประจํา รอยละ 
82 - 83 สําหรับการเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเด็ก
ยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน มีปฏิบัติบางบางครั้ง 

รอยละ 62 - 65 ชุมชนมีสิ่งแวดลอมท่ีสะอาด 
ปลอดภัย รอยละ 70 - 72 ในชุมชนมีแหลงเรียนรู
ที่เปดโอกาสใหครอบครัวเขารวมกิจกรรมประจํา 
รอยละ 40 - 45 ชุมชน มีการจัด กิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ที่เป ดโอกาสให 
ลูกหลาน มารวม กิจกรรมประจํารอยละ 53-56
 5. ความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวน
บุคคล ครอบครัว การเลี้ยงดู ที่มีผลตอการเจริญ
เติบโต และพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดานการเจริญ
เติบโต
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล ครอบครัว การเลี้ยงดู ที่มีผลตอ
การเจริญเติบโต พบวา ลกัษณะสมาชิกในครอบครัว
มคีวามสัมพนัธกบัการเจริญเตบิโตตามดัชนนีํา้หนกั
ตามเกณฑอาย ุอยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิP- value 
< 0.05 โดยเด็กที่อยูกับแม และพอจะมีนํ้าหนัก
เกินเกณฑรอยละ 15.4 สวนเด็กที่อยูกับครอบครัว
ขยายประกอบดวยพอแม ปูยา ตายาย ลุงปา นา 
อา มีนํ้าหนักนอยกวาเกณฑ รอยละ 15.9 
 ผูเลี้ยงดูเด็กมีความสัมพันธกับการเจริญ
เติบโตตามดัชนีสวนสูงตามเกณฑอายุ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05 โดยเด็กที่
พอแมเลี้ยงดูจะคอนขางเตี้ย และเตี้ย รอยละ 10.8 
สวนเด็กที่ ปูยา ตายาย ลุงปา เลี้ยงดูจะคอนขาง
เตี้ย และเตี้ย รอยละ 5.9 
 สถานภาพสมรสและลักษณะสมาชิก
ในครอบครัว มีความสัมพันธกับการเจริญเติบโต
ตามดชันนีํา้หนกัตามเกณฑสวนสงู อยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติ P-value < 0.05 โดยครอบครัวที่พอ
และแมอยูดวยกันพบเด็กมีรูปรางสมสวน รอยละ 
83.8 อวน รอยละ 10.8 สวนครอบครัวที่พอแม
แยกกัน หรือพอ แมเสียชีวิต พบวาเด็กมีอวน 
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รอยละ 5.6 เดก็ทีอ่ยูกบัแม และพอจะมรีปูรางอวน
รอยละ 7.7 เด็กที่อยูกับครอบครัวขยายประกอบ
ดวยพอแม ปูยา ตายาย ลุงปา นาอา มีรูปรางอวน 
14.6
 ด านพัฒนาการเด็กปฐมวัย  พบว า 
สถานภาพสมรส การศึกษาของผูเลี้ยงดูเด็ก อายุ
ของผู เ ล้ียงดูเด็ก และบุคคลท่ีมีความสัมพันธ
กับเด็ก มีความสัมพันธกับพัฒนาการสมวัยรวม
4 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05 
โดยเด็กที่พอแมอยูดวยกันมีพัฒนาการสมวัยรวม 
4 ดาน รอยละ 74.1 สวนเด็กที่พอแมแยกกันอยู
หรือเสียชีวิตมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 
67.7 ผู เลี้ยงดูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
หรืออนุปริญญาข้ึนไป เด็กมีพัฒนาการสมวัยรวม 
4 ดาน รอยละ 73.9 และ 77.5 ตามลําดับ 
สวนผู เลี้ยงดูที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
เด็กมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 69.1 
ผูเลี้ยงดูที่มีอายุ <19 ป เด็กมีพัฒนาการสมวัยรวม 
4 ดาน รอยละ 69.1 ผูเลี้ยงดูที่มีอายุ 20 - 60 ป 
และ > 60 ป เด็กมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 
รอยละ 73.9 และ 77.5 ตามลําดับ เด็กท่ีพอแม
เลี้ยงดู มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 79.0 
เด็กที่ปูยา ตา ยาย เลี้ยงดูมีพัฒนาการสมวัยรวม 
4 ดาน รอยละ 68.1 
 สถานภาพสมรส การศึกษาของผูเลี้ยง
ดูเด็ก อายุของผูเลี้ยงดูเด็ก และรายไดครอบครัว 
มคีวามสัมพนัธกบัพัฒนาการสมวัยดานภาษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05 โดยเด็กที่
พอแมอยู ด วยกันมีพัฒนาการสมวัยดานภาษา 
รอยละ 78.6 สวนเด็กที่พอแมแยกกันอยู หรือ
เสียชีวิตมีพัฒนาการสมวัยดานภาษารอยละ 69.9 
ผู เ ล้ียงดูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ

อนุปริญญาขึ้นไป เด็กมีพัฒนาการสมวัยดานภาษา 
รอยละ 78.6 และ 82.1 ตามลําดบั สวนผูเลีย้งดทูีม่ี
การศกึษาระดบัประถมศกึษาเดก็มพีฒันาการสมวยั
ดานภาษา รอยละ 71.8 ผูเลี้ยงดูที่มีอายุ < 19 ป
และอายุ 20 - 60 ป เด็กมีพัฒนาการสมวัยดาน
ภาษา รอยละ 79.7 และ 77.5 ตามลาํดับ ผูเลี้ยงดู
ที่มี อายุ > 60 ป เด็กมีพัฒนาการสมวัยดานภาษา 
รอยละ 63.1 รายไดครอบครวั < 6,000 และไมเกิน 
20,000 บาท เด็กมีพัฒนาการสมวัยดานภาษา 
รอยละ 73.4 และ 73.6 ตามลาํดบั รายไดครอบครัว 
> 20,000 บาท เด็กมีพัฒนาการสมวัยดานภาษา 
รอยละ 84.5
 ปจจัยดานคะแนนพฤติกรรมการเล้ียงดู 
กับพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน พัฒนาการดาน
ภาษา ดานกลามเน้ือมัดเล็ก ดานสังคม และการ
ชวยเหลือตนเองจําแนกตามชวงอายุ จากการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนพฤติกรรม
การเล้ียงดูกับพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน และ
พัฒนาการ รายดานจําแนกตามชวงอายุ พบวา
มคีวามสมัพันธอยางมนียัสําคัญทางสถิต ิP - value 
< 0.05 โดยในกลุมเด็กแรกเกิด - 1 ป 6 เดือน 
ที่ผูปกครองไดคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดู < 49 
คะแนน มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 
69.6 มีพัฒนาการสมวัยดานภาษารอยละ 75.0 
ผูปกครองไดคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดู > 50 
คะแนน มพีฒันาการสมวยัรวม 4 ดาน รอยละ 82.2 
มีพัฒนาการสมวัยดานภาษารอยละ 91.8 กลุม
เดก็อาย ุ1 ป 7 เดอืน ถงึ 3 ป ทีผู่ปกครองไดคะแนน
พฤติกรรมการเลี้ยงดู < 52 คะแนน มีพัฒนาการ
สมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 64.3 มีพัฒนาการสมวัย
ดานภาษารอยละ 65.3 พัฒนาการสมวัยดานการ
ใชกลามเน้ือมัดเล็ก รอยละ 88.7 ผู ปกครอง
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ไดคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดู > 53 คะแนน 
มีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 80.9 
พฒันาการสมวยัดานภาษารอยละ 84.1 พฒันาการ
สมวัยดานการใชกลามเน้ือมัดเล็ก รอยละ 96.8 
กลุมเด็กอายุ 3 ป ถึง 5 ป ที่ผูปกครองไดคะแนน
พฤติกรรมการเลี้ยงดู < 50 คะแนน มีพัฒนาการ
สมวัยรวม 4 ดาน รอยละ 56.7 พัฒนาการสมวัย
ดานการใชกลามเนือ้มดัเลก็รอยละ 86.6 พฒันาการ
สมวัยดานสังคมและการชวยเหลือตนเองรอยละ 
95.7 ผูปกครองไดคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดู 
> 51 คะแนน เด็กมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ดาน 
รอยละ 66.1 พฒันาการสมวยัดานการใชกลามเน้ือ
มัดเล็กรอยละ 93.1 พัฒนาการสมวัยดานสังคม
และการชวยเหลือตนเองรอยละ 98.7

สรุปอภิปรายผลการศึกษา

สถานการณดานการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
ในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5
 จากกผลการประเมนิการเจรญิเตบิโตของ
เดก็ปฐมวยั โดยใชเกณฑอางองิของสํานกัโภชนาการ 
กรมอนามัย ตามดัชน ีนํา้หนักตามเกณฑอายุ สวนสูง
ตามเกณฑอายุ นํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง และ
สวนสูงระดับดี และรูปรางสมสวน ผลการศึกษา 
พบวา เด็กมีนํ้าหนักตามเกณฑอายุ รอยละ 73.68 
นํา้หนกัคอนขางมากรอยละ 4.31 นํ้าหนกัคอนขาง
นอยรอยละ 7.33 นํ้าหนักมากเกินเกณฑ รอยละ 
9.97 นํ้าหนักนอยกวาเกณฑรอยละ 4.7 เด็กมี
สวนสูงตามเกณฑคอนขางสูง และสูงกวาเกณฑ
รวมกันรอยละ 90.31 เด็กคอนขางเตี้ย และเตี้ย
รอยละ 9.66 เด็กปฐมวัยมีรูปรางสมสวนรอยละ 
77.11 ทวมรอยละ 3.73 คอนขางผอมรอยละ 5.08 

เริ่มอวนรอยละ 5.34 และอวนรอยละ 3.60 ผอม 
รอยละ 5.14 โดยภาพรวมเด็กปฐมวัยมีสวนสูง
ระดับดี และมีรูปรางสมสวนรอยละ 69.97 ซึ่ง
เปนตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขป 2556
 จากผลการศึกษาคร้ังนี้  จะเห็นว า 
เด็กปฐมวัยมีปญหาทุพโภชนาการอยางตอเนื่อง 
มีเด็กนํ้าหนักเกินเกณฑ เด็กเริ่มอวน และอวน 
รอยละ 8.94 เด็กเตี้ย (Stunted) คือ เด็กที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการเรื้อรังปานกลางรอยละ 9.66 เด็กมี
ภาวะทพุโภชนาการเฉียบพลนั คอื ผอมรอยละ 5.14

สถานการณพฒันาการเด็กปฐมวยัในเขตสาธารณสุข
ที่ 4 และ 5
 จํานวนเด็กท่ีเขาโครงการศึกษาท้ังหมด 
1,558 คน มีเด็กที่ไมพรอมหรือไมใหความรวมมือ
ในการประเมนิพฒันาการ จาํนวน 114 คน เหลอืเดก็
ที่สามารถประเมินพัฒนาการไดสมบูรณ จํานวน 
1,444 คน ผลการตรวจประเมินพัฒนาการ พบวา 
เดก็ปฐมวยัมพัีฒนาการสมวยั 4 ดาน รอยละ 71.47 
พัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 28.53 พัฒนาการ
ดานสังคม และการชวยเหลือตนเองสมวัยรอยละ 
97.44 พฒันาการดานกลาเนือ้มดัเลก็สมวยัรอยละ 
93.59 พัฒนาการดานภาษาสมวัยรอยละ 75.05 
พัฒนาการดานกลามเนื้อมัดใหญสมวัยรอยละ 
96.17 
 เมื่อพิจารณาพัฒนาการเด็ก เปนราย
จังหวัด พบวา จังหวัดกาญจนบุรี เด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการสมวัยสูงสุดรอยละ 75.7 รองลงมา
ไดแก เด็กจังหวัดสมุทรสงคราม มีพัฒนาการสมวัย
รอยละ 74.32
 เมือ่จาํแนกพฒันาการเดก็ปฐมวยั ตามชวง
อายุ พบวา เด็กแรกเกิด - 1 ป 6 เดือน มีพัฒนาการ
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สมวัยรอยละ 80.52 เด็กอายุ 1 ป 7 เดือน - 3 ป 
มพีฒันาการสมวยัรอยละ 78.77 เด็กอาย ุ3 ป - 5 ป 
มพีฒันาการสมวัยรอยละ 64.39 ผลการศึกษาครัง้นี้
สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของกรมอนามัย 
ดวยเครื่องมือ Denver II ในป 2542 ที่พบเด็กอายุ 
1 - 2 ป และ 4 - 5 ป มพีฒันาการลาชารอยละ 21.8 
และ 31.7 ตามลําดับ และการศึกษาของกรม
อนามัยในป 2553 ดวยเครื่องมือ Denver II 
ที่พบวาเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรอยละ 70 
พัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 30

พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 5 ป
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก 
ในแตละชวงอายุ พบวา
 ในเด็กแรกเกิด - 1 ป 6 เดอืน เดก็จะไดรบั
การเลี้ยงดู เอาใจใส การใหความรัก ความอบอุน 
อาหารตามวยั การฝกเดก็เพือ่ใหสามารถชวยเหลอื
ตนเองตามชวงวัย การฝกวินัย การเลนกับลูก 
การปองกันอบุตัเิหตุ การสงเสริมพฒันาการตามวัย 
กิจกรรมดังกลาวผูปกครองจะทําอยางตอเน่ือง
เปนประจํามากกวา รอยละ 80 ปขึ้นไป ยกเวน
เร่ืองการเลาหรอืานนทิานใหเด็กฟง ผูปกครองทาํได
รอยละ 52
 ในเดก็ชวงอาย ุ1 ป 7 เดือน - 3 ป จะไดรบั
การเลี้ยงดู เอาใจใสดวยความรัก ความอบอุน 
อาหารตามวัย การดูแลรางกาย ความสะอาดทั่วไป 
การฝกวินัย การฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองตาม
ชวงวัย การเลนกับลูก การปองกันอุบัติเหตุ ที่จะ
เปนอันตรายกับเด็ก การสงเสริมพัฒนาการตามวัย 
ผู ปกครองเด็กทําเปนประจําตอเนื่องมากกวา 
รอยละ 80 ยกเวนเรื่องการเลานิทานท่ีผูปกครอง
ทําไดประจํา รอยละ 25.3 ทําไดบางครั้ง รอยละ 

60.4 หลีกเลี่ยงการดูทีวีของเด็ก ผูปกครองทําได
ประจําเพียง รอยละ 53.5
 ในเด็กชวงอายุ 3 ป - 5 ป เด็กไดรับ
การดูแลดวยความรัก ความอบอุน การใหอาหาร
ตามวัย การฝกระเบียบวินัย ผูปกครองทําเปน
ประจํารอยละ 75.0 การเลานิทาน ทําประจํา 
รอยละ 32.5 ทําเปนบางครั้งรอยละ 54.4 

การมีสวนรวมของชุมชน
 ในเด็กชวงอายุ แรกเกิด - 1 ป 6 เดือน 
สวนใหญคนในชุมชนมีการหยอกลอทักทายเด็ก
ดวยความรัก เอ็นดูรอยละ 80 สําหรับการเปน
แบบอยางทีด่ใีหกบัเดก็ยงัไมปรากฏชดัเจน เนือ่งจาก
สวนใหญเด็กอยู กับ พอ แม ผู เลี้ยงดู ชุมชน
มสีิง่แวดลอมทีส่ะอาด ปลอดภยัรอยละ 81.5 ชมุชน
สามารถเปนแหลงเรียนรูใหครอบครัว เขารวม
กิจกรรมเปนประจํารอยละ 52.7 ชุมชนมีการจัด
กิจกรรมทางศาสนา และเปดโอกาสใหครอบครัว
ไดเขารวมกิจกรรมรอยละ 57.1
 ในเด็กชวงอายุ 1 ป 7 เดือน - 3 ป 
สวนใหญคนในชุมชนมีการหยอกลอทักทายเด็ก
ดวยความรกั เอ็นดูรอยละ 86.1 การเปนแบบอยาง
ที่ดีใหกับเด็กเปนประจํายังไมปรากฏ เนื่องจาก
เด็กจะอยูกับพอ แม ผูเลี้ยงดู แตจะเปนแบบอยาง
ไดบางบางครั้ง รอยละ 70.5 ชุมชนที่เด็กอาศัย
อยูสะอาด ปลอดภัยรอยละ 81.6 ชุมชนมีแหลง
เรียนรูใหครอบครัวเขารวมกิจกรรมรอยละ 42.9 
มกีารจดักจิกรรมทางศาสนาทีเ่ปดโอกาสใหลกูหลาน
เขารวมกิจกรรมไดรอยละ 60.4
 ในเด็กอายุ 3 ป - 5 ป สวนใหญ คนใน
ชุมชนทักทาย หยอกลอกับเด็กดวยความเอ็นดู
รอยละ 82.1 การเปนแบบอยางทีด่ใีหเดก็เปนบางครัง้
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รอยละ 64.6 ชุมชนมีแหลงเรียนรู ใหครอบครัว
เขารวมกิจกรรมเปนประจํารอยละ 50.4 ชุมชน
มีกิจกรรมทางศาสนา และเปดโอกาสใหลูกหลาน
เขารวมกิจกรรมรอยละ 53.3 

ความสมัพันธระหวางปจจยัสวนบคุคล ครอบครวั 
การเล้ียงดูเด็กและการมีสวนรวมของชุมชนที่มี
ผลตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการเดก็ปฐมวยั

ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
 จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
ตอการเจรญิเตบิโตตามดชันนีํา้หนกัตามเกณฑอายุ 
พบวา ลักษณะครอบครัวของเด็กปฐมวัยมีความ
สัมพันธกับนํ้าหนักตามเกณฑอายุอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต P-value < 0.05 ปจจัยที่มีความสัมพันธ
ตอการเจริญเติบโต ตามดัชนสีวนสูงตามเกณฑอายุ 
พบวา ปจจัยดานผูเลี้ยงดูเด็ก มีความสัมพันธกับ
สวนสูงของเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิต P-value 
< 0.05 
 ปจจัยท่ีมคีวามสมัพันธกบัการเจรญิเตบิโต
ของเด็กตามดัชนีนํ้าหนักตามเกณฑสวนสูง พบวา 
สถานภาพสมรส และลกัษณะของ ครอบครวัผูเลีย้ง
ดูเด็กมีความสัมพันธตอน้ําหนักตัวและสวนสูงของ
เด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05 
 ปจจยัทีมี่ความสมัพันธตอการเจรญิเตบิโต
ตามดัชนีนํ้าหนักตามเกณฑอายุ ของเด็กชวงอายุ 
3 - 5 ป พบวาคะแนนการมีสวนรวมของชุมชน 
มีความสัมพันธกับนํ้าหนักตามเกณฑอายุอยางมี
นยัสําคญัทางสถติ P-value < 0.05 ปจจัยทีม่คีวาม
สมัพนัธตอการเจริญเติบโตตามดัชนนีํา้หนักตามเกณฑ
สวนสูงของเด็กชวงอายุ 3 - 5 ป พบวาคะแนน
การมสีวนรวมของชมุชน มคีวามสมัพนัธกบันํา้หนกั

ตามเกณฑสวนสงูอยางมนียัสาํคญัทางสถติ P-value 
< 0.05
 จากการศึกษาปจจัย ที่มีความสัมพันธ
ตอการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย พบวา อิทธิพล
ของผูเลีย้งดทูีเ่ปน พอ แม ปู ยา ตา ยาย สถานภาพ
สมรส ลักษณะของครอบครัวที่เปนครอบครัวเดี่ยว

หรอืครอบครัวขยาย มสีมาชกิอยูรวมกนัจาํนวนมาก 
มผีลตอภาวะโภชนาการของเด็กโดยตรง นอกจากน้ี
พบวาเด็กชวงอายุ 3 - 5 ป ที่สวนมากจะอยูใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น ปจจัยดานการมีสวนรวม
ของชุมชนจะมีผลตอการเจริญเติบโต ตามดัชนี
นํ้าหนักตามเกณฑอายุ และนํ้าหนักตามเกณฑ
สวนสูง

ปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
 จากผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
ตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พบวา ปจจัยดาน
สถานภาพสมรส การศึกษาของผูเลี้ยงดู อายุของ
ผูเลี้ยงดูเด็กและความสัมพันธของผูเลี้ยงดูกับเด็ก 
มีความสัมพันธตอพัฒนาการเด็กสมวัยรวม 4 ดาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05 
 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพัฒนาการ
ดานภาษาของเด็กปฐมวัยอยางมนียัสาํคญัทางสถิติ 

P-value < 0.05 ไดแก สถานภาพสมรส การศกึษา
ของผูเลี้ยงดูเด็ก อายุของผูเลี้ยงดูเด็ก และรายได
ของครอบครวั เม่ือพิจารณาพฒันาการตามชวงอายุ
ของเด็ก พบวา ชวงอายุของเด็กมีความสัมพันธ
กับพัฒนาการสมวัย 4 ดาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ P-value < 0.05 โดยพบวา เด็กชวงอายุ 
3 ป – 5 ป จะมีพัฒนาการสงสัยลาชา สูงกวา 
เดก็ชวงอายแุรกเกดิ – 3 ป ชวงอายขุองเดก็มคีวาม
สัมพันธกับพัฒนาการดานภาษา และกลามเน้ือ
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มัดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05 
โดยพบวา เด็กอายุ 3 ป - 5 ป จะมีพัฒนาการ
ดานภาษา และดานกลามเน้ือมัดเล็กสงสัยลาชา 
สูงกวาเด็กแรกเกิด - 3 ป
 จากสถานการณ พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ของการศึกษาครั้งน้ี สอดคลองกับผลการศึกษา
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ป 2542, 
2550 และ 2553(6) สอดคลองกับการศึกษาของ 
จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ(7), ศิริกุล อิศรานุรักษ 
และคณะ(8) และของสุธรรม นันทมงคลชัย และ
คณะ(9)

 จากการศกึษาของสุธรรม นนัทมงคลชัย(10) 
ถงึสถานการณครอบครัวไทย พบวา ขนาดของครัว
เรือนคนไทยป 2553 มีขนาดเทากัน 3.3 คน 
เปนครอบครัวเดี่ยว รอยละ 52.3 ครอบครัวขยาย 
รอยละ 34.5 อยูคนเดียว รอยละ 12.6 ซึ่งการ
อยูคนเดียวอาจจะเกิดจากการหยาราง หรือแยก
กันอยูมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการอบรม
เลี้ยงดูเด็ก ปญหาครอบครัวและปญหาสังคมได
 ปจจยัดานพฤตกิรรมการเลีย้งดเูด็ก แตละ
ชวงอายุที่มีความสัมพันธตอพัฒนาการเด็ก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ P-value < 0.05
 ในเดก็อายแุรกเกดิ - 1 ป 6 เดอืน ผูเลีย้งดู
ที่มีคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดูสูงกวาคาเฉลี่ย 
คือ มีคะแนนการเลี้ยงดู > 50 คะแนน พบวา 
เดก็จะมีพฒันาการสมวัยรวม 4 ดาน และพัฒนาการ
ดานภาษา สมวัย สูงกวา เด็กที่ผูเลี้ยงดู มีคะแนน
พฤติกรรมการเลี้ยงดู < 49 คะแนน
 ในเด็กอายุ 1 ป 7 เดือน - ตํ่ากวา 3 ป 
ผูเลี้ยงดูที่มีคะแนนพฤติกรรมการเล้ียงดูสูงกวา
คาเฉลี่ย > 53 คะแนน พบวา เด็กจะมีพัฒนาการ
ดานภาษา และพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็ก

สมวัย สูงกวา เด็กท่ีผูเลี้ยงดู มีคะแนนพฤติกรรม
การเลี้ยงดู < 52 คะแนน
 ในเดก็อาย ุ3 ป - 5 ป ผูเลีย้งดทูีม่คีะแนน
พฤตกิรรมการเลีย้งด ูสงูกวาคาเฉลีย่ > 51 คะแนน 
พบวา เด็กจะมีพัฒนาการสมวัย รวม 4 ดาน 
และพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการ
ดานสังคมและการชวยเหลือตนเองสมวัย สูงกวา
เด็กที่ผูเลี้ยงดูมีคะแนนพฤติกรรม การเลี้ยงดู < 50 
คะแนน สาํหรบัปจจยัดานการมีสวนรวมของชุมชน 
พบวาคะแนนในดานการมีสวนรวมของชุมชน
ในเด็กทั้ง 3 ชวงอายุไมมีความแตกตางกัน ทั้ง
ในกลุมเด็กที่มีพัฒนาการปกติสมวัยและเด็กที่มี
พัฒนาการสงสัยลาชา
 จากผลการศึกษา คะแนนพฤติกรรม
การเลีย้งดเูดก็ของผูปกครองทีพ่บวามคีวามสมัพนัธ
โดยตรงกับพัฒนาการเด็ก มีการศึกษาของสุธรรม 
นันทมงคลชัย และคณะ(10) ที่พบวา มารดาท่ีมี
ความรู การปฏิบัติดานการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ตามโปรแกรมที่เหมาะสม จะชวยทําใหพัฒนาการ
ของเด็กที่ลาชากลับเขาสูภาวะปกติได เนื่องจาก
พอแมเปนผูเลีย้งดูหลกั ท่ีอยูใกลชดิกับลกูมากท่ีสดุ
 สรปุ จากสถานการณดานการเจรญิเตบิโต 
และพฒันาการของเดก็ปฐมวยัของการศกึษาครัง้นี้ 
ทาํใหทราบวา เดก็ปฐมวยัเปนวยัทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อยางรวดเรว็ ทัง้ดานการเจรญิเตบิโตและพฒันาการ 
ถาครอบครัวและชุมชน ใหความสําคัญตอการ
เฝาระวังสขุภาพเด็กปฐมวัยใหการสงเสริม สนบัสนุน 
โดยการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใสใหเหมาะสมตามวัย 
เพื่อใหเด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย 
ในขณะเดียวกันยังมีเด็กปฐมวัยอีกสวนหนึ่งที่มี
พัฒนาการสงสัยลาชา ครอบครัว พอ แม ปู ยา 
ตา ยาย ผูใกลชิดบางสวน ยังไมเขาใจ หรือไมให
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ความสําคญั เน่ืองจากยังไมเหน็ความผิดปกติชดัเจน 
หรือผลกระทบท่ีจะตามมาภายหลัง ดังนั้นจึงตอง
ทําความเขาใจกับผูเลี้ยงดูเด็กและเพิ่มศักยภาพ 
โดยการใหความรูเร่ืองการเล้ียงดูและความสําคัญ
ของการสงเสริมพัฒนาการอยางถูกตอง เหมาะสม 
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ควรจะเขามามีสวนชวยในการ
ดูแลเด็กตอไป

ขอเสนอแนะ

 การศึกษาคร้ังนี้ พบวา การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุข
ที่ 4 และ 5 ยังมีภาวะทุพโภชนาการ ไดแก เด็ก
นํ้าหนักนอย เด็กอวน และเด็กเตี้ย (Stunted)
มีพัฒนาการสมวัย รอยละ 71.47 ซึ่งต่ํากวาเปา
หมายที่กระทรวงสาธารณสุข กําหนดไววาไมนอย
กวารอยละ 85 โดยพบวา มีพัฒนาการดานภาษา
สงสัยลาชามากท่ีสุด ซึ่งตองอาศัย ความรู ความ
เขาใจของครอบครัวผูเลี้ยงดูเด็ก การมีสวนรวม
ของชมุชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหการ
สนับสนุน และผลักดันใหเกิดการสงเสริมการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่
 ขอสังเกตจากการศึกษาครั้งนี้ พบวา 
การที่เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสงสัยลาชา นาจะมี
อิทธิพลมาจากการเลี้ยงดูของพอแม และผูเลี้ยงดู
เดก็ทีบ่าน หมายถงึ ปู ยา ตา ยาย เนือ่งจากเดก็บาง
สวนขาดโอกาส ไมไดรับการฝกหัดใหทํากิจกรรม
ตางๆ หรือฝกการชวยเหลือตนเอง เชน การรับ
ประทานอาหาร การแตงตัวใสเสื้อผา สวมรองเทา 
ฯลฯ จากการศึกษาของสํานักสงเสริมสุขภาพ กรม
อนามยั ป 2550 พบวา ผูเลีย้งดูเดก็ไมเคยไดรบัการ
อบรมวธิกีารเลีย้งดเูดก็ ขาดความรูเรือ่งพฒันาการ

เด็กปฐมวยั พอแมจะใหความสาํคัญกบัการเลนของ
เด็กมากกวาการเลานิทาน การรองเพลง
 จากการศึกษาที่กลาวมา แสดงวา การสง
เสริมพัฒนาความรู เรื่อง การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให
แก พอแม และผูดูแลเด็กยังเปนสิ่งที่จําเปนอยาง
ยิง่ ดงันัน้ การท่ีจะแกไขภาวะทุพโภชนาการแกเดก็ 
การสงเสรมิการเจรญิเตบิโต และสงเสรมิพฒันาการ
เดก็ใหเหมาะสมตามวัย ควรท่ีจะดําเนินการในเร่ือง
ตอไปนี้
 1. สงเสริมความรูใหแก พอแม ผูเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย โดยเร่ิมตั้งแตกอนต้ังครรภในระดับ
ชมุชน ในระยะต้ังครรภ เนนกระบวนการใหความรู
แบบแลกเปลีย่นเรียนรูตามกจิกรรมโรงเรยีนพอแม
ในสถานบรกิารสาธารณสขุทกุแหง ดแูลตอเนือ่งใน
ระยะคลอด หลังคลอด และท่ีคลินิกสุขภาพเด็กดี 
เพื่อใหพอแม ผูเลี้ยงดูเด็กมีความรู เขาใจ สามารถ
เล้ียงดเูด็กไดตามหลกัโภชนาการทีเ่หมาะสมกบัเดก็ 
การศึกษานิสัยการกินที่ดี กินอาหารหลากหลาย
ครบ 5 หมู ปรุงอาหารสด สะอาด หาไดจากทอง
ถิน่ สามารถเฝาระวังภาวะโภชนาการไดดวยตนเอง 
ดวยการช่ังนํา้หนกั วดัสวนสูงของเดก็ และลงบนัทึก
ในกราฟแสดงน้ําหนักตามเกณฑอายุ กราฟแสดง
สวนสงูตามเกณฑอาย ุและกราฟแสดงนํา้หนกัตาม

เกณฑสวนสูงในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กได
อยางถูกตอง พอแมมีความรู เขาใจความสามารถ
ของเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย และใหการ
สงเสริมเพื่อใหเด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
 2. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุข
ในหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ประกอบ
ดวย ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ตลอดจน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหมีความรู ความสามารถ
ในการเฝาระวัง การเจริญเติบโต การคัดกรอง
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พฒันาการเด็กปฐมวัย มทีกัษะในการประเมินภาวะ
โภชนาการอยางถูกตองทั้งดานเทคนิคการวัด การ
เลือกใชอุปกรณเครื่องชั่งนํ้าหนักที่ไดมาตรฐาน 
การวิเคราะหสถานการณดานการเจริญเติบโต การ
ประเมินพัฒนาการ ตลอดจนสามารถใหคําแนะนํา
พอแม ผูเลี้ยงดูเด็ก และจัดระบบการสงตอเด็กที่มี
พัฒนาการสงสัยลาชา เพื่อการดูแลอยางตอเนื่อง
 3. สนับสนุนการดําเนินงานของโรง
พยาบาลตามมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก เพื่อให
หญิงต้ังครรภ มารดาหลังคลอด และเดก็ปฐมวยัทุก
คนไดรบัการดแูลอยางมคีณุภาพ เนนกจิกรรมแลก
เปลีย่นเรยีนรูระหวางครอบครวั และการมสีวนรวม
ของชุมชน

 4. สนับสนุนใหมีการจัดมุมส งเสริม
โภชนาการ พัฒนาการ และทันตสุขภาพ (Nutri-
tion Development and Dental clinic) ใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง สวนโรง
พยาบาลชุมชน โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย
ควรพัฒนาคลินิกเด็กดี ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
คลินิกเด็กดีคุณภาพ
 5. มีระบบกํากับ ติดตาม โดยผูรับผิด
ชอบงานระดับอําเภอ และระดับจังหวัด (child 
manager) สามารถวิเคราะหสถานการณดานการ
เจรญิเตบิโตภาวะทพุโภชนาการเด็กปฐมวยั เดก็ท่ีมี
พัฒนาการสงสัยลาชา ไดรับการกระตุนพฒันาการ 
หรือมีระบบสงตอเพื่อการรักษาตามสภาพปญหา
ตอไป
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บทคดัยอ

 การใชนํ้าในโรงพยาบาลมีความสําคัญยิ่ง เพราะมีผูปวยและกลุมที่ไวตอการติดเชื้อจากการใชนํ้า
ที่มีการปนเปอนจุลชีพมากกวาปกติ จึงไดศึกษาการตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรียปนเปอนเชื่อมโยง
กับความเขมขนของคลอรีนคงเหลือในน้ําประปาในกระบวนการผลิตนํ้าประปา จากแหลงผลิตตาม
เสนทางการจายนํ้าในชุมชนถึงโรงพยาบาล การศึกษานี้เปนการศึกษาภาคตัดขวางโดยการสํารวจแหลง
ผลิตนํ้าประปาและเสนทางแจกจายนํ้าในชุมชนมาถึงโรงพยาบาลท้ังหมด 4 เสนทาง ทั้งหมด 30 จุด 
เลือกเคร่ืองมือที่ใชตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรียของศูนยหองปฏิบัติการ กรมอนามัย อ.11 กระทรวง
สาธารณสุข และชุดตรวจวัดระดับคลอรีน ขอมูลท่ีไดวิเคราะหหาความสัมพันธของการพบโคลิฟอรม
แบคทีเรียกับปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าประปา โดย Chi Square for linear trend (Extended 
Mantel_Haenszel) ที่ P value < 0.05 คํานวณจาก โปรแกรม Epi Info™ 7 ผลการศึกษาพบวา 
ทัง้สีเ่สนทางปรมิาณคลอรนีอสิระคงเหลอืคอยๆลดลงจากแหลงผลติจนตํา่กวาคามาตรฐานคอื 0.2 มก./ล.
ทีร่ะยะสัน้ทีส่ดุ 0.27 - 1.9 กโิลเมตร และพบความสมัพนัธวาเมือ่ปรมิาณคลอรีนลดลงต่ํากวาคามาตรฐาน
ในแตละความเขมขน จะทําใหมีโอกาสพบโคลิฟอรมแบคทีเรียสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P-Value = 0.009) การลดลงของคลอรีนอสิระคงเหลือในน้ําประปามีหลายปจจยัเก่ียวของ เชน ขนาดทอ 
อายุทอ ชนิดทอ ปริมาณคลอรีนตั้งตน ไบโอฟลมในผนังทอ เปนตน ซึ่งสามารถอธิบายไดจากแบบจําลอง
การสลายคลอรีนในหลายๆ การศึกษา ขอมูลการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียในนํ้าประปาในการศึกษานี้ 
ทีมผูวิจัยยังไมทราบขนาดของปญหาหรือผลกระทบในโรงพยาบาลดังกลาว แตมีหลายการศึกษาพบวา
อบุตักิารณการเกดิโรคตดิเช้ือทีเ่พิม่ขึน้ มสีวนจากการปนเปอนของนํา้ในโรงพยาบาลในตางประเทศ ดงันัน้
ทุกโรงพยาบาลตองใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบนํ้าใหไดคุณภาพ ดวยการปรับปรุงคุณภาพนํ้า
กอนสงตรงเขาสูระบบการใหบริการของโรงพยาบาล 

คําสําคัญ: โคลิฟอรมแบคทีเรีย, ความเขมขนของคลอรีนตกคาง, การปนเปอนจุลินทรีย



44

Regional Health Promotion Center 9 Journal

Vol. 11 No. 25 May – August 2017

Water Quality Assessment at Local Waterworks and Water Supply 
Distribution Routes in General Hospital in Northeast of Thailand Community 

Ratiwat Ueakoonwarawat M.D.* Anek Mungaomklang, M.D.**  

Unchulee Pruankratoke B.N.S.*** Rattanawan Panomchai B.P.H.***  

Kanyanee Seelad B.S.*** & Phanumart Narmwat****

* Occupational Center, Rim Living Hospital
**  Epidemiology Unit, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
***  Occupational Health Unit, Theppharat Nakhon Ratchasima Hospital
**** Science Program in Environmental Health, Faculty of Medicine, Suranaree University of Technology

Abstract

 Using microbiologically contaminated water is one major problem in hospital 
because nowadays it tends to be increasing of patients infected by using microbiologically 
contaminated water. As a result, this study aimed to investigate the contaminated coliform 
bacteria which related to the concentration of residual chlorine in tap water from the 
process of tap water supply. The route starts with the source of water supply in communities 
to the hospital by employing the cross-sectional study to survey the source of water supply 
and the water distribution from communities to the hospital totally 4 directions and 
30-point selection. The tools were Standard toolkit from the Food Sanitation Division 11 
of the Health Ministry to detect coliform bacteria and the chlorine level test. To analyze 
the data, using chi-square for linear trend (extended Mantel_Haenszel) to investigate the 
correlation between the coliform bacteria and residual chlorine in the water supply. 
 The results found that all four directions of tab water distribution had gradually decline 
of residual free chlorine from the source to less than the standard level which is 0.2 mg. / L., 
at 1.9 0.27 kilometers and found a correlation between each level decline of residual free 
chlorine which was in under standard level of chlorine in tap water and the increasing of 
coliform bacteria with 0.01 of statistical significance. The decline of residual free chlorine 
in tap water affected by many factors such as size of pipes, age of pipes, type of pipes, 
level of chlorine substrate and biofilms on pipe walls. The results from this study showed 
that hospitals must pay attention to the development of water quality before delivering 
to hospital service as well as the factors related to decline of residual free chlorine.

Key word:  Coliform bacteria, Residual chlorine concentration, Microbial contamination
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บทนําและความเปนมา

นํ้าเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการดํารง
ชีวิตของมนุษย ไมวาจะใชสําหรับการอุปโภค
บริโภค ใชในการเกษตร อตุสาหกรรม การทองเท่ียว
และสถานพยาบาล ฯลฯ ทุก ๆ กิจกรรมลวนแลว
แตมีความจําเปนตองใชนํ้าเปนสวนประกอบ
นํ้าจึงมีความสําคัญกับการดํารงชีวิตของมนุษย
อยางขาดไมได นํา้ด่ืมน้ําใชทีป่ลอดภยัเปนส่ิงสําคัญ
ตอสขุภาพขัน้พืน้ฐานของมนุษย การอปุโภคบริโภค
นํา้ทีไ่มมคีณุภาพ อาจนาํมาซึง่ปญหาการเจบ็ปวยได
โดยเฉพาะอยางยิง่นํา้ทีม่กีารปนเปอนของแบคทเีรยี
หรือจุลชีพ(1)

ในกระบวนการผลิตนํ้าใชหรือนํ้าประปา
ขัน้ตอนการฆาเชือ้โรคมกัใชคลอรีนเปนองคประกอบ
ดวยคุณสมบัติของคลอรีนซึ่งเปนสารที่สามารถ
สลายตัวได เพราะตองสงนํ้าผานทอระยะไกลกวา
จะถึงมือผูใชนํ้า การเติมคลอรีน ณ โรงงานผลิต
นํ้าประปาเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอ ตาม
มาตรฐานขององคการอนามัยโลก กําหนดใหนํ้า
ประปาถึงมือผูใชนํ้าจะตองมีคลอรีนคงเหลืออยู
การควบคุมใหนํ้ามีคุณภาพเดียวกันทั้งเสนทอ
หรือตัง้แตตนทางจนถึงปลายทาง ซึง่ในทีน่ีห้มายถงึ
การควบคุมใหนํ้าประปามีปริมาณคลอรีนอิสระ
คงเหลือตามเกณฑแนะนําขององคการอนามัยโลก
คอื ไมตํา่กวา 0.2 มก./ล. และ ไมเกนิ 0.5 มก./ล.(2-4)

การใชนํ้าในโรงพยาบาล มีความสําคัญ
มากยิ่งขึ้น เพราะเปนสถานที่ที่มีกลุมคนที่มีโอกาส
ไดรับผลกระทบจากการใชนํ้าที่มีการปนเป อน
จุลชีพมากกวาปกติ โดยเฉพาะผูปวยที่มีภูมิคุมกัน
ออนแอ หรือบกพรอง ดังนั้นตองมีความมั่นใจ
เพียงพอวาน้ําใชในโรงพยาบาล ตองปลอดภัย

ตอคนกลุ มนี้ ตลอดจนผู มารับการรักษาและ
เจาหนาที่ผู ปฎิบัติงานทุกสวน อยางไรก็ตาม
มหีลกัฐานการตพีมิพพบการเพิม่ข้ึนของอบุตักิารณ
และการระบาดของโรคติดเชื้อจากจุลินทรียที่มี
ส วนเกี่ยวของกับการปนเป อนของนํ้าท่ีใช ใน
โรงพยาบาล(5-9) ทําใหเรายิ่งตองตระหนักถึงการ
ดูแลปรับปรุงน้ําใชในโรงพยาบาลมากยิ่งข้ึนเพราะ
อาจจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูปวย
และเจาหนาที่ โดยเฉพาะกลุมคนไขที่มีภูมิคุมกัน
บกพรองในโรคตางๆ ซึ่งอาจกอผลรุนแรงได  
จงึไดทาํการศกึษาคณุภาพน้ําประปาจากแหลงผลติ
ตามเสนทางการจายนํ้าในชุมชนถึงโรงพยาบาล
เทพรัตนนครราชสีมาโดยมุงไปท่ีการตรวจพบ
แบคทีเรียปนเปอนเช่ือมโยงกับความเขมขนของ
คลอรีนคงเหลือในน้ําประปา เพ่ือใหไดขอมูล
ที่จะนําไปสูการพัฒนาระบบน้ําที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของผูอุปโภค
บริโภคนํ้าภายในโรงพยาบาลแหงนี้ตอไป

วัตถุประสงค

 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและ
เสนทางการแจกจายน้ําประปาของเทศบาลโคกกรวด
มายังโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา
 2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปา
ดานชีวภาพในสวนการตรวจโคลิฟอรมแบคทีเรีย
เชื่อมโยงกับความเขมขนของคลอรีนอิสระคงเหลือ
ในนํา้ของเทศบาลตําบลโคกกรวดมายังโรงพยาบาล
เทพรัตนนครราชสีมา
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 3. เพื่อสามารถอธิบายปจจัยที่ส งผล
ต อความเข มข นของคลอรีนอิสระคงเหลือ
ในนํ้าประปา

รูปแบบการศึกษา 

 เปนการศึกษาแบบ Cross sectional 
analytical study จากแจกจายนํ้าจากแหลงผลิต
มายังโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

วิธีการศึกษา

 1. สํารวจเสนทางและแหลงผลิตเพื่อ
เก็บขอมูล
 สํารวจแหลงผลิตนํ้าประปาและเสนทาง
แจกจายถึงโรงพยาบาล เลือกเสนทาง โดยแตละ
เส นทางเช่ือมโยงมาถึงโรงพยาบาลเทพรัตน
นครราชสีมา ไดทั้งหมด 4 เสนทาง จุดสุมตรวจ
ตัวอยางนํ้าทั้งหมด 30 จุด 
 2. วัสดุอุปกรณในการศึกษา
  2.1 ชดุตรวจ โคลฟิอรมแบคทีเรยีของ
ศูนยหองปฏิบัติการ กรมอนามัย (อ. 11) กระทรวง
สาธารณสุข โดยดําเนินการเตรียมชุดทดสอบ ดังนี้
   2.1.1 ทําความสะอาดพ้ืนถาด
วางอุปกรณ มือทั้งสองขางผูตรวจ มีดคัตเตอร
สําหรับตัดแถบรัด และบริเวณรอบฝาขวด คอขวด 
ใหสะอาดดวยสําลีแอลกอฮอล 70%
   2.1.2 ใช มือข างหน่ึงจับขวด
โดยใหนิว้ช้ีอยูหลังฝาขวดสวนนิว้ทีเ่หลอืพยงุขวดไว 
วางน้ิวช้ีของมือท่ีจับดามมีดยันบนขวดแลวจึงวาง
ปลายมีดลงบนแถบรัดปากขวด ตดัแถบรัดปากขวด
ใหขาด จากนัน้ใชปลายมดีเปดแถบรดัปากขวดออก

   2.1.3 ทําความสะอาดบริเวณ
รอบคอขวดและฝาขวดใหสะอาดอีกครั้งหนึ่งดวย
สําลีชุบแอลกอฮอล 70%
   2.1.4 ใชนิ้วหัวแมมือและน้ิวช้ี
หมุนฝาขวดใหคลายเกลียวออกโดยไมใหนิ้วมือ
โดนปากขวด ใชนิว้กอยและน้ิวนางหนีบฝาขวดออก
จากขวด อยาวางฝาขวดกับพ้ืนใหใชนิ้วนางและ
นิ้วกอยหนีบไว โดยใหปากฝาขวดหันออกจากมือ
   2.1.5 เติมนํ้ าตัวอย างจนถึง
ขีดที่ 4 ของขวดอยาใหภาชนะโดนปากขวด โดย
ใหอยู หางจากปากขวดประมาณ 1 เซนติเมตร
ในขณะเทตัวอยางนํ้าลงในขวด จากนั้นคอยๆ วาง
ฝาขวดที่หนีบไวลงบนปากขวด แลวหมุนเกลียว
ฝาขวดใหแนนอีกครั้งหนึ่ง
   2.1.6 หมนุขวดเปนวงกลมเบาๆ 
ใหอาหารตรวจเชื้อ อ11 ผสมกับตัวอยางนํ้า
ใหเขากัน ตั้งท้ิงไวที่อุณหภูมิหอง (25-40 องศา
เซลเซียส) เปนเวลา 24-48 ชั่วโมง ตรวจสอบผล
โดยเทียบกับแผนเทียบสี อ11(10)

  2.2 ชุดตรวจระดับคลอรีน  
  โดยทําการตรวจวัดคาคลอรีนและ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย ทําดังนี้
   1. กดปุม ON/OFF เพือ่เปดเคร่ือง 
กดปุม MODE จนกระทัง่ท่ีหนาจอขึน้คาวา [Cl - F] 
สาํหรบัการวดั Free Chlorine หรอื [Cl - T] สาํหรบั
การวัด Total Chlorine
   2. กดปุม READ/ENTER เพือ่เปน
การยนืยนัการเลอืก จากนัน้ทีห่นาจอจะขึน้ [STbY]
   3. เลือกขวดใสตัวอยางที่สะอาด
ใสสารละลายตัวอยางลงไปแลวปดฝา จากนั้น
ใสขวดตัวอยางลงไปในชองสําหรับวัดโดยขวดน้ัน
ตองแหงและสะอาดและไมมีรอยน้ิวมือท่ีดานนอก
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ของขวด และใหเครือ่งหมายทีข่วดตรงกบัเครือ่งหมาย
ที่เครื่อง
   4.  กดปุม ZERO เพื่อเขาสูการ 
set blank เคร่ือง ที่หนาจอจะข้ึนคาวา [ZERo] 
เมื่อมีการ set blank
   5. ดึงขวดใสตัวอยางออกมาจาก
ชองสําหรับวัด จากนั้นเติม Reagent สําหรับ
การวัด Free Chlorine หรือ Total Chlorine
   6.  พลิ กขวดกลับ ไปกลับมา
ประมาณ 20 วินาที เพื่อใหเกิดการทําปฏิกิริยา
   7. ใสขวดลงไปในชองวัดโดยให
เครื่องหมายบนขวดตรงกับเครื่องหมายบนเครื่อง
   8. กดปุม READ/ENTER ภายใน
ระยะเวลา 2 และ 4 นาทีหลังจากท่ีมีการเติม 
reagent ลงไป สําหรับการวัด Free Chlorine 
และ Total Chlorine ตามลําดับ

สถิติที่ใช

 วิเคราะหหาความสัมพันธของการพบ
โคลิฟอรมแบคทีเรยีกบัปริมาณคลอรีนอสิระคงเหลือ
ในนํ้าประปา โดย Chi Square for linear trend 
(Extended Mantel_Haenszel) ที่ P value 
<0.05  คํานวณจาก โปรแกรม Epi Info™(2)

ผลการศึกษา

 1. กระบวนการผลติน้ําประปาของเทศบาล
ตาํบลโคกกรวด กอนแจกจายผานชมุชนจนมาถงึ
โรงพยาบาลเทพรัตน
  1) การสูบน้ําจากแหลงนํ้าดิบ ซึ่ง
มีการตรวจวัดคุณภาพของนํ้าดิบเดือนละครั้ง และ

สงขอมูลนํ้าดิบเขาสูสวนกลาง คือ กรมอนามัย 
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
  2) การปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบ ดวย
สารสมหรือปูนขาวเพ่ือชวยในการตกตะกอนและ
ปรับคา pH ของนํ้าดิบ
  3) นํ้าที่ผสมสารสมหรือปูนขาวแลว
จะไหลเขาสูถังตกตะกอน เพื่อใหไดนํ้าที่ใสสะอาด
  4) การกรองเพื่อกําจัดตะกอนและ
สิ่งปนเปอนที่มีขนาดเล็กมากอีกครั้ง
  5) การฆาเช้ือโรคดวยการเตมิคลอรนี 
โดยใชคลอรีนผง 60% เตรียมในสัดสวนที่กําหนด
ตามมาตรฐาน
  6) การควบคุมคุณภาพนํ้าโดยมีการ
ตรวจวัดเดือนละครั้ง 
  7) เก็บนํ้าในถังเก็บนํ้าใส
  8) การสูบจายนํ้าขึ้นถังเก็บนํ้าสูง
และแจกจายไปตามเสนทอสูผูใชนํา้ ซึง่เสนทางการ
แจกจายนํ้าดังกลาวขางตนดังแสดงใน ภาพที่ 1
 2. เสนทางแจกจายน้ําจากแหลงผลิต
มายังโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา
            จากแหลงผลติทอทีใ่ชเปนชนดิ PVC ขนาด 
12 นิว้ ลาํเลียงนํา้จากแหลงผลิตไปประมาณ 500 เมตร 
กอนจะลดขนาดเปนทอเมน PVC 6 - 8 นิว้ วิง่ไปตาม
เสนทางตางๆ นับเฉพาะที่เช่ือมโยงกับโรงพยาบาล
เทพรัตนนครราชสีมา จากการสํารวจได 4 เสนทาง 
โดยแนวทอเมน PVC 6 - 8 นิว้ มกีารแตกแขนงยอย
ในชมุชนเปนทอขนาดเลก็ลงตัง้แต 4 นิ้ว ลงมาและ
สานเปนรางแห เพือ่ลาํเลยีงนํา้ไปยงัชมุชน จากการ
ตรวจวดัคาคลอรนีและโคลฟิอรมแบคทเีรยีตามเสน
ทางการแจกจายน้ําจากแหลงผลติมายงัโรงพยาบาล 
เก็บตวัอยางท้ังหมด 30 จดุ ซึง่มบีางจุดท่ีซํา้กนั (เนือ่งจาก
มีจุดเช่ือมแนวทอ) จึงเลือกเก็บเพียงตัวอยางเดียว 
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 ภาพท่ี 2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางปริมาณคลอรีนกับระยะทางในแตละ
เสนทาง ในที่นี้พบวา
 เสนทางที่ 1 ซึ่งเปนทอเมน PVC ขนาด 
6 นิว้ จากการตรวจระดบัคงเหลือของคลอรีนอิสระ
พบวา มีคาคอย ๆ ตํ่าลงตามระยะทางซึ่งหางจาก
จุดผลิตนํ้าเริ่มตนและตํ่ากวา 0.2 mg/l เม่ือ
ระยะทางประมาณ 1.4 km. 
 เสนทางที่ 2 ทอเมน PVC 6 นิ้ว และ
มีการแตกแขนงเล็กลงเปน 4 นิ้วเพื่อลําเลียงนํ้า
ในชุมชน พบวามีการลดลงของคลอรีนต่ําลง
อยางมากที่ระยะทางผานไป 0.27 km ซึ่งจากจุดนี้
ไปพบคาความเขมขนของคลอรีนคงเหลือนอยกวา 
0.20 ทั้งหมด และสวนใหญก็มีการตรวจพบ
โคลิฟอรมแบคทีเรียรวมดวย

 เสนทางที่ 3 ซึ่งมีจุดรวมกับเสนทางที่ 2 
ในบางจุดสุ มตรวจ พบการลดลงของคลอรีน
อยางมากที่ระยะทางตั้งแต 0.27 km. เชนกัน 
และความเขมขนก็ตํ่ากวา 0.2 mg/l ตลอดเสนทาง 
และสวนใหญมีการตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย
รวมดวย
 เสนทางที่ 4 ซึ่งมีจุดรวมกับเสนทางที่ 2 
ในบางจุดสุ มตรวจ พบการลดลงของคลอรีน
อยางมากที่ระยะทางตั้งแต 0.27 km. และความ
เขมขนก็ตํ่ากวา 0.2 mg/l ตลอดเสนทาง และ
สวนใหญมีการตรวจพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย
รวมดวย

ภาพที่ 3 แสดงเสนทางแจกจายนํ้าจากแหลงผลิตมายังจุดสุดทายในโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา
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 จากขอมลูภาพรวมแสดงการตรวจคลอรนี
อิสระคงเหลือตั้งแตจุดผลิตจนถึงโรงพยาบาลและ
สุมตรวจในโรงพยาบาล พบวาปรมิาณคลอรีนอสิระ
คงเหลือคอยๆ ลดต่ําลง จนนอยกวา 0.2 mg/l 

ที่ระยะ 1.4 km จากจุดผลิตและตํ่าตอเนื่อง
จนเขาสู โรงพยาบาลรวมไปถึงปริมาณคลอรีน
อิสระคงเหลือของนํ้าในโรงพยาบาลก็ตํ่ากว า 
0.2 mg/l

การวิเคราะหปริมาณคลอรีนและการพบโคลิฟอรมแบคทีเรียในภาพรวม
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะหปริมาณคลอรีนและการพบโคลิฟอรมแบคทีเรียในภาพรวม

คลอรีน (mg/l)
โคลิฟอรม

Crude Odds 95% CI
พบ ไมพบ

≤0.15 11 2 38.50 2.91 – 508.49

≤0.16 15 3 35.00 3.06 – 399.37

≤0.17 17 3 39.67 3.50 – 449.83

≤0.18 17 5 23.80 2.34 – 242.30

≤0.19 18 5 25.20 2.48 – 255.86

≥0.20 (คามาตรฐาน) 0(1)* 7 0.04 0.04

*แทนคา 0 ดวย 1 เพื่อคํานวณคา OR

สรุปและอภิปรายผล

 เมื่อเทียบคาปริมาณคลอรีนในความ
เขมขนตางๆ กบัคามาตรฐานคือ 0.20 mg/l สามารถ
บอกไดชดัเจนวา เมือ่ปรมิาณคลอรนีลดลงในแตละ
ความเขมขน จะทําใหมีโอกาสพบโคลิฟอรม
แบคทีเรียสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเห็นไดจากคา OR 
ที่แสดงถึงโอกาสในการพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ในปริมาณมากเทาตัว เชน ที่คลอรีน ≤0.19 mg/l 
มีโอกาสพบโคลิฟอรมแบคทีเรียถึง 25.20 เทา 
จงึแสดงใหเหน็ไดอยางชัดเจนในโอกาสท่ีจะเกดิขึน้
หรือพบเชื้อโคลิฟอรแบคทีเรีย และบอกไดแนนอน
วาถามีปริมาณคลอรีน ≥0.20 (คามาตรฐาน) mg/l 

จะไมพบโคลิฟอรมแบคทีเรียเลย ภาพโดยรวม
พบวาความเขมขนของคลอรีนในน้ําประปา และ
โอกาสพบโคลิฟอรมแบคทีเรีย มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยยิ่งความเขมขน
ของคลอรีนย่ิงต่ํากวาคามาตรฐานลงไป โอกาส
พบโคลิฟอร มแบคทีเรียก็ยิ่งสูงขึ้นตามลําดับ
เชนกัน 
 จากการศึกษาที่ผานมา พบวาคลอรีน
ในระบบการแจกจ ายนํ้าสามารถสลายตัวได 
ขึ้นอยู กับหลากหลายปจจัย และเปนการยาก
ที่จะทราบความซับซอนของปจจัยเหลานี้ จึงมี
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การสรางแบบจําลองเพ่ืออธิบายการสลายตัวของ
คลอรีนในระบบแจกจ ายน้ําที่ เป นที่นิยมคือ 
แบบจําลองการสลายตัวของคลอรีนลําดับที่ 1 
(THE FIRST-ORDER CHLORINE DECAY MODEL)  
ซึง่สรปุคราวๆ เปนสองปจจยัหลกัๆ ถงึการสลายตัว
คือจากการทําปฏิกิริยากับมวลน้ํา (bulk decay) 
ที่สัมผัสซ่ึงอาจเปนสารประกอบหรือเกลือแรตางๆ 
ที่ละลายอยูในน้ําและการทําปฏิกิริยาท่ีผนังทอ 
(wall decay) ซึง่อาจเกิดจากชนิดวสัดุ อาย ุปรมิาณ
ตะกอนท่ีเกาะผนังหรือพวกสาหรายท่ีเคลือบผนังทอ 
ซึ่งอัตราการสลายของคลอรีนที่ผนังทอนี้ ยังขึ้นกับ
ความเขมขนของคลอรีนเริ่มตนที่เติมลงในนํ้า
อีกดวย(4, 11-14) 

 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาที่ได 
ความเขมขนของคลอรีนคงเหลือในเสนทางการ
แจกจายน้ําที ่1 จะมีอตัราลดลงชากวาเมือ่เทยีบกบั
เสนทางที ่2 - 4 ซึง่สามารถอธิบายไดจากการสลายตัว
ของคลอรีนที่ผนังทอเมื่อขนาดทอมีขนาดใหญกวา
ซึง่เปนทอเมน PVC 6 นิว้ พืน้ทีผ่วิสมัผัสตอปริมาตรน้ํา
จะนอย การสลายตัวตามแบบจําลองจึงนอยกวา 
เมือ่เทียบกับทอขนาดเล็กทีม่อีตัราสวนของพ้ืนทีผ่วิ
ตอปริมาตรนํ้ามากกวานั่นเอง ซึ่งก็เปนไปตามการ
ศึกษาเก่ียวกับอัตราการสลายของคลอรีนที่มีผล
จากขนาดเสนผานศนูยกลางของทอนํา้ดวย นอกจากน้ี
อัตราความเร็วของกระแสนํ้าในทอก็มีผลตอการ
สลายตัวของคลอรีนที่ผนังทอ โดยเม่ืออัตราเร็ว
เพิ่มขึ้นอัตราการสลายตัวก็จะเพิ่มขึ้นตาม ดังนั้น
หากมีปจจัยใดๆ สงผลตอตัวแปรนี้ เชน แรงดันนํ้า
ที่แตกตางกันในแตละเสนทาง ก็ทําใหการสลาย
ของคลอรีนแตกตางกันไปดวยนั่นเอง(13)  
 การสลายตัวของคลอรีนในทอประปา 
ยงัขึน้กบัชนิดวสัดทุีท่าํทอ ซึง่พบวาวสัดทุีเ่ปนโลหะ

จะมโีอกาสทาํปฏกิริยิากบัคลอรนีท่ีผนงัทอไดมากกวา 
ทาํใหการสลายตวัเกดิมากขึน้ จากการศกึษานีพ้บวา
มกีารใชทอเหล็กเพียงระยะส้ันๆ ประมาณ 500 เมตร 
จากจุดผลิต กอนเปลี่ยนเปนทอชนิด PVC ซึ่ง
ถือเปนการเลือกใชวัสดุที่ชวยลดปฏิกิริยาระหวาง
ผนงัทอกับคลอรนี (Low reactivity pipes) ไดดกีวา
การใชทอเหล็ก(4, 11, 16)

 อายุการใชงานของทอเปนอีกปจจัยหนึ่ง
ซึ่งมีผลตอการสลายตัวของคลอรีน โดยเฉพาะทอ
ท่ีใชวัสดุชนิดไวตอปฏิกิริยา(17) นอกจากนี้รูปแบบ
การใชงานของทอ คือ ทอท่ีมีระดับการใชงาน
มากกวาหรือกระแสนํ้าไหลผานบอย จะทําให
การสายตัวของคลอรีนที่ผนังทอตํ่ากวา ซึ่งอธิบาย
จากการไมไหลหรือหยุดนิง่ของน้ําในทอทีใ่ชงานนอย
จะทําใหการสลายตัวของคลอรีนตามสมการการ
สลายตวัมมีากเพราะเวลาทีน่ํา้สมัผสัผนงัทอมากกวา
นั่นเอง และยังส งผลถึงโอกาสการสะสมของ
แบคทีเรียก็มากขึ้นเชนกันในทอที่มีระดับการ
ใชงานตํ่ากวา(18)

 จะเห็นไดว ามีปจจัยซับซอนมากมาย
เก่ียวของกับการสลายตัวของคลอรีนในทอน้ํา
ซึ่งบางครั้งไมอาจใชปจจัยเพียงอยางเดียวอธิบาย
สาเหตุไดทั้งหมดในสถานการณจริง จึงเปนท่ีมา
ของการสรางแบบจําลองการสลายตัวข้ึนมากมาย
เพ่ือประโยชนดานการพัฒนาคุณภาพของน้ําประปา 
และคงคาความเขมขนของคลอรีนอิสระใหอยู 
ในเกณฑมาตรฐานและลดการปนเป อนในนํ้าใช
ที่เปนประโยชนตอผูบริโภค โดยเฉพาะการใชนํ้า
ในโรงพยาบาลที่มีความสําคัญยิ่งขึ้น เพราะมีกลุม
ผู ปวยที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคจากนํ้าที่ไม
สะอาด อุบัติการณการเกิดโรคติดเช้ือที่เพิ่มขึ้น 
มีการศึกษาพบวามีสวนจากการปนเปอนของน้ํา
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ในโรงพยาบาล(5-9) การเกิดโรค Legionnaires' 
Disease หรือแมแตกลุ มโรคทองรวงก็พบวา
มคีวามสมัพนัธกบัการปนเปอนของนํา้ในโรงพยาบาล
อีกดวย(19-21)  ขอมูลยังมีความจํากัดที่ยังไมทราบ
ขนาดของปญหาหรือผลกระทบของขนาดปญหา
ในกรณีที่นํ้าปนเปอนเช้ือโคลิฟอรมแบคทีเรียซึ่ง
การปนเป อนครั้งนี้ตองติดตามอยางใกลชิดถึง
ผลกระทบตอผูปวยและบุคลากรทางการแพทย

ขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา

 ทางโรงพยาบาลควรทําบอพักนํ้าเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหมีระดับของคลอรีนมากกวา 
0.20 mg/l กอนมีการนําไปใช และแหลงผลิต
ควรดูแลและตรวจสอบคุณภาพนํ้าใหไดมาตรฐาน 
มีปริมาณคลอรีนคงเหลือถึงมือผูใชอยางเพียงพอ
เพื่อฆาเช้ือโรค เชน จุดพักเติมคลอรีนใหมีระดับ

คงที่ตามมาตรฐาน รวมถึงตรวจดูเสนทอที่มีปญหา
การรั่วซึมและซอมแซมทันที เพ่ือใหเกิดความ
มั่นใจในการใชนํ้ามากยิ่งขึ้น
 ติดตามเฝาระวังผลกระทบตอผูปวยที่มา
รับบริการทางการแพทยของโรงพยาบาล ระหวาง
รอดําเนินการสรางบอพักนํ้า และแนะนําหลักการ
ล างมือควรใช แอลกอฮอลแฮนดรับร วมดวย 
เนือ่งจากน้ํามกีารปนเปอนของโคลฟิอรมแบคทเีรยี

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณผู อํานวยการโรงพยาบาล
เทพรัตน นครราชสีมา เจาหนาที่ทุกทานที่อนุญาต
ใหทีมวิจัยเขาไปศึกษาคุณภาพนํ้าในโรงพยาบาล 
ตลอดจนการประปาตําบลโคกกรวดท่ีอํานวย
ความสะดวกในทุกๆ ดาน ทําใหงานวิจัยฉบับนี้

ลุลวงมาไดดวยดี
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ผลการสํารวจสารปนเปอนฟอรมาลินในอาหารสดในจังหวัดนครราชสีมา

โดยภาคีเครือขายงานคุมครองผูบริโภคในระดับอําเภอ

จักรี  แกวคําบง*

* เภสัชกรชํานาญการ 
 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

บทคดัยอ

 วัตถุประสงค: เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหารจากการปนเปอนของสารฟอรมาลิน
ในอาหารสด โดยภาคีเครือขายงานคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเปรียบ
ผลการดําเนินงานป 2557 และป 2558 
 วธิกีารวจิยั: รปูแบบการศึกษาเปนแบบสังเกตไปขางหนา โดยภาคีเครือขายงานคุมครองผูบรโิภค
ระดับอําเภอดําเนินการสุมตรวจเก็บตัวอยางอาหารสด ณ แหลงจําหนายของอําเภอท่ีรับผิดชอบในเขต
จังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกอาหารสดที่ปนเปอนฟอรมาลินตามชนิดอาหาร และแหลงจําหนาย 
 ผลการวิจัย: อุบัติการณการพบสารปนเปอนฟอรมาลินของอาหารสดในป 2557 พบรอยละ 
21.10 และป 2558 พบรอยละ 7.69 ชนิดของอาหารสดที่พบอุบัติการณการพบสารปนเปอนฟอรมาลิน
มากทีส่ดุ คอื ปลาหมกึกรอบ ในป 2557 พบรอยละ 37.14 และป 2558 พบรอยละ 36.00 สถานท่ีจาํหนาย
อาหารสดที่พบการปนเปอนสารฟอรมาลินมากท่ีสุด คือ ตลาดสด ในป 2557 พบรอยละ 36.43 และ
ป 2558 พบรอยละ 10.98 ตามลําดับ 
 สรุปผลการวิจัย: อาหารสดปนเปอนฟอรมาลินมีความชุกมากท่ีสุดในปลาหมึกกรอบ ดังนั้น
เจาหนาทีผู่รบัผดิชอบงานอาหารปลอดภัยควรมมีาตรการกําหนดแนวทางการดําเนนิงานอาหารปลอดภัย 
พรอมกับการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งจะชวยใหลดปญหาของสารปนเปอนในอาหาร แตควรดําเนินการ
อยางตอเนื่องและจริงจัง รวมกับภาคีเครือขายในระดับพื้นที่ตอไป

คําสําคัญ: สารปนเปอนฟอรมาลินในอาหารสด,  ภาคีเครือขายงานคุมครองผูบริโภค 
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Abstract

 Objective: To study evidence of contaminations of formalin in fresh food 
at Nakhon Ratchasima province. Research: The research was a descriptive evidence base 
for evaluated situation of contaminations in food by consumer protection network 
of district and province in 2014 and 2015. The prevalence of contamination was 
analyzed by types of food and selling places. 
 Results: The formalin was detected in 21.10% and 7.69% of the sample in 2014 
and 2015, respectively. The highest prevalence of formalin contamination was found 
in fresh food type is crispy squid found 37.14% and 36.00% of the sample in 2014 
and 2015, respectively. The highest prevalence of formalin contamination was found 
in fresh food collected is fresh markets found 36.43% and 10.98% of the sample 
in 2014 and 2015, respectively. Conclusion: The highest prevalence of formalin 
contamination was found in fresh food type is crispy squid. Therefore, consumer 
protection network should define food safety operation guidelines with force 
the laws for solve the contaminations in food problems but continuous actions 
and strength with local officials.

Key words: Formalin in fresh food, consumer protection network of district
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บทนํา

ในป 2524 ถึง 2554 คณะอนุกรรมการ
ของสถาบันวิจัยแหงชาติสหรัฐอเมริกา ไดรายงาน
ศูนยพิษวิทยาแหงชาติ วาผูที่สัมผัสกับสารฟอรมัล
ดไีฮดเปนประจําทาํใหเกดิโรคมะเร็ง และในป 2554 
ศูนยพิษวิทยาแหงชาติสหรัฐอเมริกา ประกาศให
สารฟอรมัลดีไฮดเปนสารที่กอใหเกิดโรคมะเร็ง(1)

ในป 2554 คณะกรรมการอาหารและยา
พบวามเีกษตรกรผูเลีย้งปลาในกระชงันําฟอรมาลนิ
มาใชเพ่ือฆาเช้ือและชะลอการตายของปลาใน
กระชังนั้น ซึ่งฟอรมาลินมีฤทธิ์ยับยั้งและฆาเชื้อ
จลุนิทรีย และแตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) “ฟอรมาลิน” จัดเปน
วัตถุหามใชในอาหาร หากตรวจพบการปนเปอน
หรือตกคางในอาหารจะจัดเปนอาหารไมบริสุทธิ์
ซึง่หากผูบริโภครับประทานอาหารท่ีมกีารปนเปอน
ฟอรมาลนิ จะทาํใหมอีาการปวดศีรษะอยางรุนแรง
ปากและคอแหง หัวใจเตนเร็ว แนนหนาอก
ถายทอง ปวดทองอยางรุนแรง กระเพาะอาหาร
อักเสบ อาเจียน และยังเปนสารกอมะเร็งในส่ิง
มชีวีติได และหากตรวจพบสารฟอรมาลนิในอาหาร
ผูผลิตหรือผูจําหนายจะมีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป
หรอืปรบัไมเกนิ 20,000 บาท หรอืทัง้จําและปรบั(2)

ในป  2556 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดรายงานขาวการพบสารฟอรมาลินปนเป อน
ในปลาที่นําเขาจากประเทศจีนและเวียดนาม
ถึงรอยละ 25 ทั้งที่ปลาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ไมพบสารปนเปอนสารดังกลาวเลย(3) นอกจากนี้
ยังพบขาวในหนาหนังสือพิมพออนไลน โดย
กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศวา ในป 2557 
มีรายงานการสุมตรวจประเมินอาหารปลอดภัย

ของกรมอนามัย ในตลาดท่ี จังหวัดแหงหน่ึง
ในภาคกลาง จํานวน 5 แหง โดยมีการเก็บอาหาร
ตรวจทั้งหมด 275 ตัวอยาง พบการปนเปอนของ
สารฟอรมาลินในอาหารสด โดยใน 5 แหงนี้ 
ตรวจพบ 102 ตวัอยาง เฉลีย่รอยละ 25 แตบางแหง
เชน ในตลาดสดขนาดใหญในเมือง พบรอยละ 59 
ซึง่อาหารที่ตรวจพบไดแก กุง ปลาหมึก หมึกกรอบ 
ขิงหั่นฝอย กระชายหั่นฝอย เห็ดฟาง เห็ดนางฟา 
เห็ดหอมสด ถั่วฝกยาว สไบนาง (ผาขี้ริ้ว) เปนตน(4)

 ฟอรมาลิน (Formalin) หรือนํ้ายาฉีดศพ
เปนสารละลายเม่ืออยูในสถานะกาซจะเรียก ฟอรมลั
ดีไฮด (Formaldehyde) มีสูตรทางเคมี คือ CH2O 
ฟอรมาลินเปนสารละลายท่ีประกอบดวยกาซฟอรมลั
ดีไฮดรอยละ 37 ละลายในน้ํา และมีเมทานอล
รอยละ 10 - 15 มีลักษณะเปนของเหลวใส ไมมีสี 
มีกลิ่นฉุน ไมเสถียร เมื่อเก็บไวนาน โดยเฉพาะ
ที่อุณหภูมิสูงจะกลายเปนกรดฟอรมิก ซึ่งมีฤทธิ์
กัดกรอน แตสลายตัวไดที่อุณหภูมิมากกวา 150 
องศาเซลเซียส สารฟอรมาลินมีประโยชนในทาง
อุตสาหกรรมและทางการแพทย ใชในการฆา
เชื้อโรค เชื้อรา และเปนนํ้ายาดองศพ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑพลาสติก สิ่งทอ ใชในการรักษาผา
ไมใหยับยน หรือกันการเนาเสียในขาวหลังจาก
เก็บเ ก่ียว โดยท่ัวไปอาหารชนิดต างๆ จะมี
ฟอรมัลดีไฮดตามธรรมชาติอยู แลว (ในระดับ
ไมเกิน 30 - 50 สวนในลานสวน) ซึ่งรางกาย
มนุษยสามารถกําจัดไดเอง ความเขมขนของ
ฟอรมาลินในรางกายรับได คือ 0.2 มก./กก. 
โดยฟอรมาลินตามธรรมชาติสามารถสลายตัวได
โดยแสงอาทิตย  ออกซิ เจน และความร อน 
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การปนเป อนของฟอรมาลินในอาหารเกิดจาก
สาเหตุที่ผูใชตองการถนอมอาหารใหสด 
 การบริโภคสารละลายน้ีโดยตรง จะเกิด
อาการเปนพิษโดยเฉียบพลัน ซึ่งอาการมีตั้งแต 
ปวดทองอยางรุนแรงอาเจยีน อจุจาระรวง หมดสติ 
และตายในทีส่ดุ ถาบรโิภคประมาณ 60 - 90 ลบ.ซม. 
จะเปนผลใหการทํางานของตับไต หัวใจ และ
สมองเสื่อมลง สารละลายของฟอรมาลินท่ีมีความ
เขมขนของฟอรมาลดีไฮดระหวาง 150 - 5,000 
มก./กก. เมือ่สัมผสัจะทาํใหเกดิอาการระคายเคอืง
ตอผิวหนัง หรือถ าบริโภคอาหารที่มีปริมาณ
ฟอรมัลดีไฮดอยูในระดับน้ี บางคนจะเกิดอาการ
ระคายเคืองและปวดแสบปวดรอนที่ปากและคอ 
ผูที่มีความไวตอสารน้ีจะแสดงอาการปวดศีรษะ 
หายใจติดขัดแนนหนาอก การสัมผัสกับสารละลาย
ฟอรมาลินที่มีความเขมขนรอยละ 2 - 10 เปน
เวลานานจะทําใหผิวหนังอักเสบ พอง และเปน
ตุมคัน กรณีสูดดมหรือสัมผัสกาซฟอรมาลดีไฮด
ที่ระดับประมาณ 2 - 3 มก./กก.จะทําใหเกิด
ระคายเคืองทีต่า จมกู และคอ และท่ีระดับประมาณ 
10 - 20 มก./กก. จะทําใหเกิดอาการปวดแสบ
ปวดรอนอยางรนุแรงทีป่ากและคอ หรอืมอีาการไอ
รวมดวย(5)

 ปจจุบันกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ไดผลิตชุดทดสอบฟอรมาลินในอาหารท่ีรวดเร็ว
ตอการตรวจ ภายในชุดทดสอบดังกลาวประกอบดวย
สารเคมี 3 ชนิด และหลอดสําหรับใชบรรจุของเหลว
ที่แชในอาหาร โดยชุดนํ้ายาท่ี 1 คือ สารละลาย
ฟนิลไฮดราซีน ชุดนํ้ายาที่ 2 คือ สารละลาย
โปแทสเซียมเฮกสะไซดยาโนเฟอรเรต และนํ้ายา
ชุดที่ 3 สารละลายกรดไฮรโดรคลอริกเขมขน 
ซึ่งการทดสอบดังกลาวเปนวิธีที่งายและตนทุนต่ํา 

ใชเวลาทดสอบประมาณ 5 นาที ระดับตํ่าสุด
ที่สามารถตรวจไดคือ 0.5 มก./กก. โดยอาหาร
ทีพ่บการปนเปอนสารฟอรมาลนิ เชน นํา้แชอาหาร
ทะเล เนื้อสัตวตางๆ (สไบนาง ขาไกเลาะกระดูก 
แมงกะพรุน ฯลฯ) และผักชนิดตางๆ (ถั่วฝกยาว 
เสนมะละกอ เห็ดฟาง ขิงฝอย กระชาย ฯลฯ) โดย

อาหารทีไ่มควรตรวจการปนเปอนของสารฟอรมาลนิ 
คือ อาหารที่มีกลิ่นฉุน เชน ผักชะอม กระถิน 
สะตอ เพราะมีฟอรมาลินในธรรมชาติ ประมาณ 
40 มล./กก. และอาหารที่นํามาทดสอบควรจะเก็บ
ในสภาพเย็นและควรตรวจสอบทันทีเนื่องจากสาร
ฟอรมาลินสามารถระเหยได(6)

 ราเชนทร พิเชฐพันธ ไดศึกษาการตรวจ
เฝาระวังอาหารสดที่ปนเปอนฟอรมาลินโดยหนวย
ตรวจสอบเคล่ือนท่ีบางจังหวัดของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ป 2550 พบวา ตัวอยางที่ทดสอบมีการ
ปนเปอนฟอรมาลินรอยละ 3.37 และจากการ
สุ มตรวจเขตอําเภอเมืองในจังหวัดหนองคาย 
พบการปนเป อนในสไบนาง หรือบางครั้งแรก
ผาขี้ริ้วหรือสามสิบกลีบรอยละ 80(7)

 กนกพร ธัญมณีสิน ไดศึกษาการปนเปอน
ฟอรมาลนิในอาหารสดบางจงัหวดัของภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ ป 2557 พบวา ตัวอยางที่ทดสอบมีการ
ปนเปอนฟอรมาลินรอยละ 6.1 โดยพบความชุก
มากที่สุดในสไบนาง (รอยละ 24.2) และปลาหมึก
กรอบ (รอยละ 22.7) สถานที่จําหนายอาหารสด
ที่พบฟอรมาลินปนเปอน ไดแก หองเย็น (รอยละ 
13.8) รองลงมาคือ รานคาและแผงลอย (รอยละ 8) 
และตลาดสด (รอยละ 6.8)(8)

 ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา ร วมกับภาคี เครือข าย
งานคุมครองผูบรโิภคในระดับอาํเภอ ไดดาํเนินการ
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เก็บตัวอยางอาหารสด พบวา สารฟอรมาลิน
ปนเป อนในอาหารสด รอยละ 21.10 ดังนั้น
การประเมินสถานการณสารปนเปอนในอาหาร
ในบางจังหวัดนครราชสีมาในป 2558 จึงเปน
สิง่จาํเปนเพ่ือประโยชนในการแกไขปญหาดังกลาว
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค

 เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร
จากการปนเปอนของสารฟอรมาลินในอาหารสด 
โดยภาคเีครอืขายงานคุมครองผูบรโิภคระดบัอาํเภอ 
เพือ่เปรยีบผลการดาํเนนิงาน ป 2557 และ ป 2558

วัสดุและวิธีการ

 รูปแบบการศึกษาเปนแบบสังเกตไป
ขางหนา โดยประเมินผลของสถานการณสาร
ปนเป อนฟอรมาลินในอาหารสด ในป 2557 
เปรยีบเทยีบกบัป 2558 ในเขตจงัหวดันครราชสมีา 

กลุมประชากรและระยะเวลาที่ศึกษา

 เจาของตลาดสด ตลาดสด รานคา แผงลอย 
รานอาหาร แปลงเกษตร และโรงครวัของโรงพยาบาล 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา สํารวจโดยหนวยงาน
ปกครองสวนทองถิ่น เจาของตลาด สาธารณสุข
อําเภอ สาธารณสุขจังหวัด ป 2557 คือ ชวงเดือน
มกราคม - ธันวาคม 2557 และ ป 2558 คือ 
ชวงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558

วิธีการดําเนินการ

 ขั้นที่ 1 การจัดทําแผนงานอาหารปลอดภัย
แบบบูรณาการโดยผูรบัผดิชอบงานอาหารปลอดภัย
ในระดับจังหวัด รวมกับผูรับผิดชอบงานอาหาร
ปลอดภัยของพื้นที่อําเภอ
 ขั้นที่ 2 เจาหนาท่ีระดับอําเภอการจัดทํา
แผนงานอาหารปลอดภัยแบบบรูณาการระดับพืน้ที่
รวมกับหนวยงานสวนทองถ่ิน เพือ่กําหนดแนวทาง
การดําเนินงานในระดับอําเภอ
 ขั้นที่ 3 ตรวจวิเคราะหหาการปนเปอน
ฟอรมาลินในอาหารสด โดยเจาหนาที่ระดับอําเภอ
รวมกับหนวยงานทองถิ่นซ่ึงใชชุดทดสอบเบ้ืองตน
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 ขั้นที่ 4 ผูรบัผดิชอบงานอาหารปลอดภยั
ในระดับอําเภอ ลงขอมูลการตรวจสารปนเปอน
ฟอรมาลินในอาหารสดผานแบบรายงานการตรวจ
สารปนเปอนในอาหารสดผานระบบรายงานอาหาร
ปลอดภัยออนไลนจังหวัดนครราชสีมา
 ขั้นที่ 5 ผูรบัผดิชอบงานอาหารปลอดภยั
ในระดับจังหวัดรายงานผลสารปนเปอนฟอรมาลิน
ในอาหารสด ผานระบบรายงานอาหารปลอดภัย
ออนไลนจังหวัดนครราชสีมาใหเจาหนาที่ระดับ
อําเภอทราบ เพื่อชวยประชาสัมพันธใหผูบริโภค
และประชาชนทั่วไปทราบ

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
 ตรวจวิเคราะหหาการปนเป  อนสาร
ฟอรมาลินในอาหารสด โดยใชชุดทดสอบเบื้องตน
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
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การวิเคราะหขอมูล
 จําแนกอุบัติการณการพบสารปนเปอน
ฟอรมาลินของอาหารสด ชนิดของอาหารที่พบ
สารปนเปอน และแหลงจําหนายของอาหารสด 
โดยแสดงเปนรอยละ

ผลการศึกษา

จากการศึกษา พบวา อุบัติการณการพบ
สารปนเปอนฟอรมาลินในอาหารสดในป 2557 
พบรอยละ 21.10 และในป 2558 พบรอยละ 7.69 
ซึ่งอุบัติการณการพบสารปนเป อนฟอรมาลิน
ในป 2558 ลดลงจากป 2557 ถึงรอยละ 13.41 
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 อุบัติการณการพบสารปนเปอนฟอรมาลินของอาหารสดในป 2557 และ 2558

ป จํานวนตัวอยางทั้งหมด จํานวนที่พบ(รอยละ)

2557 526 111 (21.10)

2558 598 46 (7.69)

ตารางที่ 2 อบุตักิารณการพบสารปนเปอนฟอรมาลนิในป 2557 และ 2558 แยกตามชนิดของอาหารสด

ชนิดของอาหารสด

ป 2557 ป 2558

จํานวนตัวอยาง
ทั้งหมด

จํานวนที่พบ 
(รอยละ)

จํานวนตัวอยาง
ทั้งหมด

จํานวนที่พบ 
(รอยละ)

ปลาหมึกรอบ 35 13 
(37.14)

25 9 
(36.00)

สไบนาง 40 13 
(32.50)

24 11 
(45.83)

ปลาหมึกสด 138 35 
(25.36)

151 14 
(9.27)

เห็ดสด 28 8 
(28.57)

10 0 
(0.00)

กุงสด 60 13 
(21.67)

65 1 
(1.54)

เนื้อหมูสด 86 13 
(15.12)

23 0 
(0.00)
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ตารางที่ 2 อบุตักิารณการพบสารปนเปอนฟอรมาลนิในป 2557 และ 2558 แยกตามชนิดของอาหารสด 
  (ตอ)

ชนิดของอาหารสด

ป 2557 ป 2558

จํานวนตัวอยาง
ทั้งหมด

จํานวนที่พบ 
(รอยละ)

จํานวนตัวอยาง
ทั้งหมด

จํานวนที่พบ 
(รอยละ)

ปลาทูสด 14 2 
(14.29)

14 0 
(0.00)

เครื่องในสัตว 43 4 
(9.30)

13 0 
(0.00)

 อบุตักิารณการพบสารปนเปอนฟอรมาลิน
ในอาหารสดมากทีส่ดุ 3 อนัดับแรก ในป 2557 และ
ป 2558 คือ ปลาหมึกกรอบ (รอยละ 37.14 และ 

รอยละ 36.00) สไบนาง (รอยละ 32.50 และ 
รอยละ 45.83) และปลาหมึกสด (รอยละ 25.36 
และรอยละ 9.27) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 3 อบุตักิารณการพบสารปนเปอนฟอรมาลนิใน ป 2557 และ ป 2558 แยกตามสถานประกอบการ
  ที่เปนแหลงที่มา

สถานที่จําหนาย
อาหารสด

ป 2557 ป 2558

จํานวน
แหงทั้งหมด

จํานวนที่พบ 
(รอยละ)

จํานวน
แหงทั้งหมด

จํานวนที่พบ 
(รอยละ)

ตลาดสด 291 106 
(36.43)

246 27 
(10.98)

รานคา/รานชํา 175 49 
(28.00)

20 1 
(5.00)

ตลาดนัด 60 8 
(13.33)

85 10 
(11.76)

ไมระบุ 0 0 
(0.00)

70 4 
(5.71)

รานอาหาร 0 0 
(0.00)

68 1 
(1.47)

รานแผงลอย 0 0 
(0.00)

52 3 
(5.77)
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 สถานท่ีจําหนายอาหารสดท่ีพบการ
ปนเป   อนฟอร มาลินในอาหารสดมากที่ สุด 
3 อันดับแรก ในป 2557 และป 2558 คือ ตลาดสด 
(รอยละ 36.43 และ รอยละ 10.98) รานคา/รานชํา 
(รอยละ 28.00 และรอยละ 5.00) และตลาดนัด 
(รอยละ 13.33 และ รอยละ 11.76) ดังตารางที่ 3

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา

 ชนิดของอาหารสดที่พบการปนเป อน
สารฟอรมาลินในป 2557 และ 2558 คือ ปลาหมึก
กรอบ สไบนาง และปลาหมึกสด โดยสอดคลองกับ
การศึกษาของกนกพร ธัญมณีสิน(8) โดยสถานที่
จําหนายอาหารสดที่พบสารฟอรมาลินปนเปอน
มากทีส่ดุ คอื ตลาดสด รานคา/รานชาํ และตลาดนดั 
การเลือกอาหารสดใหปลอดภัยจากสารฟอรมาลิน 
ทั้งนี้ควรตรวจสอบดูเบื้องตนวาว าอาหารนั้น
มีลักษณะผิดปกติไปหรือไม เชน เนื้อสัตวยังสด 
แมจะถูกแสงแดดหรือลมเปนเวลานาน ผักหรือ
ผลไมมีลักษณะแข็ง กรอบ หรือเขียวผิดปกติ หรือ
หากดมสวนใบหรือกานของผัก พบวามีกลิ่น
แสบจมูก หรืออาหารทะเล เชน ปลา กุง มีเนื้อบาง
สวนแข็ง บางสวนเปอยยุย ดังนี้จึงไมควรซ้ือมา
รับประทาน เน่ืองจากอาจเสี่ยงตอการปนเปอน
ของสารฟอรมาลิน 
 ดังน้ัน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
พนักงานเจาหนาที่งานคุมครองผูบริโภคระดับ
อําเภอได ดําเนินการแจ งหนวยงานปกครอง
สวนทองถิน่ทีร่บัผดิชอบงานดานอาหารดาํเนนิการ 
ดังนี้ คือ (1) แจงผลใหผู ประกอบการทราบ
พรอมทําความเขาใจและใหความรูเกี่ยวกับการ
ปนเปอนสารฟอรมาลนิในอาหารสดและผลกระทบ

ตอสุขภาพที่จะเกิดข้ึนในระยะสั้นและระยะยาว 

(2) การรณรงคประชาสมัพนัธใหความรูแกประชาชน
ทราบถึงแหลงจําหนายอาหารสดที่ไมปลอดภัย
ดังกลาว และ (3) ดําเนินการตามกฎหมายกับ
ผูจาํหนายท่ีตรวจพบการปนเปอนของสารฟอรมาลิน
ในกรณีที่ฝ าฝนไมดําเนินการแกไขปญหาตาม
คําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ โดยแจงให
ประชาชนทราบถึงสถานที่จําหนายท่ีไมปลอดภัย
ดังกลาว 
 นอกจากนี้ยังวีรชัย บริบูรณ ไดศึกษา 
ประสทิธผิลการดาํเนนิงานอาหารปลอดภยัในระดบั
จงัหวัด พบวา การติดตามรับรูขอมลูขาวสารเก่ียวกับ
อาหารทีถ่กูสขุลกัษณะมปีระสทิธผิลตํา่สดุ หนวยงาน
ที่รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัยในพื้นที่ ควร
ประชาสัมพันธความรูดานอาหารปลอดภัยผาน
สื่อตางๆ เพื่อใหประชาชนมีชองทางการติดตาม
รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
เพิ่มข้ึน อีกทั้งเปนการใหความรูกับประชาชนและ
สรางความตระหนัก ดานอาหารปลอดภัยประชาชน 
มีการพัฒนาองคความรูกับเจาหนาที่สาธารณสุข
อยางตอเน่ือง สรางเครือขายในการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัย ประสานงานกับหนวยงานใน
หวงโซอาหาร องคกรเอกชน อาสาสมัคร และ
ประชาชน (9) กนกพร ธญัมณสีนิ ไดเสนอการพฒันา
กลไกเฝาระวัง ดังนี้ คือ (1) การจัดตั้งคณะทํางาน
ขับเคลื่อนเพื่อเฝาระวังสารปนเปอนในอาหารสด 
(2) การจดัทํามาตรฐานการปฏบิตังิานของพนกังาน
เจาหนาท่ีและภาคีเครือขาย (3) การผลักดัน
ใหเกิดเปนตัวช้ีวัดในระดับองคกร การอบรม
ใหความรูแกผูประกอบการ และ (4) การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการเขาถึงระบบฐานขอมูล
แกประชาชน(8) ราเชนทร พเิชษฐพนัธ ไดเสนอแนะ
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แนวทางการแกไขปญหาสไบนาง ดงันี ้คอื (1) สาํหรับ
เจาหนาที่ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด จัดทําแหลง
จาํหนายอาหารสดใหเปนปจจุบนั พรอมดําเนินการ
แกไขปญหาทีเ่รงดวนอยางจรงิจงั (2) ผูประกอบการ
ควรมีความรูดานการจําหนายอาหารสด ควรมีชุด
ตรวจฟอรมาลินเบื้องตนในการตรวจประเมิน
สารปนเปอน (3) ผูบริโภคควรมีความรูเบื้องตน
ในการเลือกซื้ออาหารสดเพื่อปริโภค (4) เจาหนาที่
สาธารณสุขที่รับผิดชอบควรดําเนินการเฝาระวัง
อยางจริงจัง เพื่อสกัดไมใหแหลงจําหนายอาหาร
สดขนาดใหญ กระจายสินคาไปยังรานอาหาร 
และมาตรการรองลงมาคือ ใหความรูและพัฒนา
ศักยภาพผู ประกอบการใหสามารถตรวจสาร
ปนเปอนดวยตนเอง(7)

ขอเสนอแนะ
 1. การศึกษานี้ เป นการศึกษาสาร
ปนเป อนฟอรมาลินในอาหารสดแบบภาพรวม 
ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาแบบจําเจาะ
ในแตละสถานท่ีจําหนาย เชน ตลาดนัด หรือ
ตลาดสดเปนตน 

 2. การ ศึกษา ยั ง ไม  ได  กล  า วถึ งผล
การดําเนินงานในรูปแบบการบังคับใชกฎหมาย
และบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิด จึงจําเปน
ตองศึกษาในโอกาสถัดไป
 3. ในรูปแบบการศึกษาควรเนนการ
ทํางานท่ีมีหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน และ
ผูประกอบการเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูและกําหนด
แนวทางทางแกไขปญหา รวมกับการทํางานของ
เจาหนาที่สาธารณสุข

กิตติกรรมประกาศ

 ผูวิจัยขอขอบคุณ เจาหนาที่งานอาหาร
ปลอดภยัสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีา 
เจาหนาท่ีงานอาหารปลอดภัยในระดับอําเภอ 
เจาหนาที่งานอาหารในหนวยงานปกครองสวน
ทองถ่ิน หนวยตรวจสอบความปลอดภัยเคลื่อนที่
ดานอาหารศูนยจังหวัดนครราชสีมา ที่อนุเคราะห
ขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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การพยาบาลผูปวยสงูอาย ุทีม่ารบับรกิารผาตัด Laminectomy 

และไดรบัยาระงับความรูสกึแบบท่ัวไป

ยุคลฉัตร  หลําวรรณะ*

* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   โรงพยาบาลสมุทรปราการ

บทคดัยอ

 ในปจจบุนั ประชากรโลกมีอายเุฉลีย่เพ่ิมมากข้ึน สงผลใหการดแูลรกัษาเพ่ิมมากข้ึน รวมถงึปรมิาณ
การเขารบัการผาตดัของผูสงูอายเุพิม่ขึน้ตาม ซึง่บคุลากรทางวสิญัญจีาํเปนตองทราบการเปลีย่นแปลงทาง
สรีระวิทยาของผูสูงอายุ ที่มีผลตอการเลือกวิธีการใหยาระงับความรูสึกและการดูแลผูปวยหลังผาตัด โดย
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของผูสูงอายุมีปจจัยหลักสองประการที่ควรคํานึงถึง คือ มีการลดลงของ 
Function reserve ในทุกสวนของรางกาย และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้นตางกันไปในแตละบุคคล 
นอกจากน้ียงัตองระมัดระวังปญหาของผูปวยจากโรคประจําตัวเดมิ และภาวะ stress จากการผาตัดอีกดวย 
 การพยาบาลผูปวยสูงอายุ ที่มารับบริการผาตัด Laminectomy และไดรับยาระงับความรูสึก
แบบทั่วไป จึงมีความยุงยากซับซอนและตองมีการเฝาระวังอยางใกลชิด เนื่องจากเปนผูสูงอายุที่มา
รับบริการชนิดผาตัดใหญ และมีการเสียเลือดจํานวนมาก การจัดทานอนควํ่า อาจเกิดภาวะแทรกซอน 
เกิดความเส่ียงจากการกดทับของเสนประสาทตางๆ ความเส่ียงจากภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจและ
การเล่ือนหลุดของทอชวยหายใจไดงาย โรงพยาบาลสมุทรปราการ มีผู สูงอายุมารับบริการผาตัด 
Laminectomy ในป 2557 - 2559 จํานวน 36, 62 และ 85 รายตามลําดับ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 ดังน้ันผู ศึกษาจึงนําเสนอกรณีศึกษาเร่ือง การพยาบาลผูปวยสูงอายุ ที่มารับบริการผาตัด 
Laminectomy และไดรับยาระงับความรูสึกแบบทั่วไป เปนกรณีศึกษา 2 ราย ที่ปวยเปนโรคขอกระดูก
สันหลังสวนเอวเสื่อม และไดรับการรักษาโดยการรับประทานยาและใหกายภาพบําบัดมาระยะหนึ่ง 
อาการไมดขีึน้ จงึตองรกัษาโดยการผาตัด ซึง่การศกึษานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบการพยาบาล
ผูปวยสูงอายุ ที่มารับบริการผาตัด Laminectomy และไดรับยาระงับความรูสึกแบบทั่วไป กรณีศึกษา 
2 ราย ตั้งแตระยะกอน ระหวาง และหลังใหยาระงับความรูสึก โดยมุงเนนที่ความปลอดภัยของผูปวย
 ผลการศึกษาน้ี นอกจากความปลอดภัยของผูปวยสูงอายุที่มารับบริการผาตัด Laminectomy 
และไดรับยาระงับความรูสึกแบบทั่วไปแลว สิ่งที่คาดวาจะไดรับคือ ไดแนวทางการพยาบาลผูปวยสูงอายุ 
ท่ีมารับบริการผาตัด Laminectomy และไดรับยาระงับความรูสึกแบบทั่วไป ซึ่งมีโรครวม มีความยุงยาก
ซับซอน เพื่อใหผู ปวยปลอดภัย และสามารถใชเปนแนวทาง และเปนขอมูลในการศึกษาเพิ่มเติม
ในการศึกษาตอไป

คําสําคัญ : การพยาบาลผูปวยสูงอายุ, การผาตัด Laminectomy, การใหยาระงับความรูสึก
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Abstract

 As the aging population have been increasing, number of elderly undergone 
operations have also been increasing as well. Anesthetic personnel are required 
to be knowledgeable in the physiologic changes among elderly that would impact 
the selection of anesthetic methods as well as post-operative care. Important point among 
elderly regarding physiologic changes include the decrease in overall functional reserve 
and such decrease may differ from person to person. In addition, patients’ underlying 
medical conditions and stress due to operations must be taken into considerations. 
 Nursing care for elderly undergone laminectomy operation and received general 
anesthesia has thus become increasingly more complex and requires close attention 
because of the nature of major operation which can cause greater amount of blood loss. 
Additionally, positioning the elderly in prone position increases risks of nerve compressions, 
airway obstructions, and extubating of endotracheal tubes. There are an increasing number 
of elderly undergone laminectomy in Samutprakan hospital with 36, 62, and 85 cases 
in 2014, 2015 and 2016 respectively; hence the increased risks of such complications. 
 The researcher therefore conducted 2 case studies on elderly undergone laminectomy 
operation and received general anesthesia. The cases were diagnosed with Lumbar Osteoporosis 
and the symptoms did not alleviate even after receiving treatments with medications 
and physical therapies. The objective of this study was to compare the nursing care for 
2 elderly patients undergone laminectomy operations and received general anesthesia 
starting at the pre-, intermediate, and post-anesthesia care with focus on patients’ safety. 
 The results from the study showed not only safety among elderly patients 
undergone laminectomy operation and received general anesthesia, but also provided
a guideline in caring for such patients who potentially had comorbid with the optimal 
goal for the patient’s safety. The guideline can be used for further related studies. 

Keywords: Nursing Care for Elderly, Laminectomy Operation, General Anesthesia
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บทนํา

โรคกระดูกสันหลัง เปนโรคที่มักพบเปน
อนัดบัแรกๆ ในผูสงูอายุ โดยเฉพาะอยางยิง่โรคของ
กระดกูสันหลงัสวนเอวเสือ่ม สวนใหญมาพบแพทย
ดวยอาการปวดหลังบริเวณเอว อาการปวดจะเปน
มากขึ้นในขณะเปล่ียนอิริยาบถ ตอมาจะมีอาการ
ปวดราวตามแนวรากประสาท รวมกับปวดราว
ลงขา หรือมอีาการปวดบรเิวณสะโพกราวลงไปนอง
และเทาตามเสนประสาทท่ีถูกกดทับ(1) การรักษา
โดยยาหรือกายภาพบําบัด อาจไมเพียงพอ และ
สุดทายตองรักษาดวยการผาตัด ซึ่งโรงพยาบาล
สมุทรปราการ มีผู สูงอายุมารับบริการผาตัด
Laminectomy ในป 2557 - 2559 จํานวน 36, 
62 และ 85 รายตามลําดับ ที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
โดยวิสัญญีแพทยและวิสัญญีพยาบาล มีบทบาท
สําคัญในการดูแลและใหยาระงับความรูสึกผูปวย
สูงอายุ โดยเฉพาะผูปวยสูงอายุที่มีโรครวม โรค
เร้ือรัง ที่มีความเสี่ยงตอภาวะแทรกซอนตางๆ
เพื่อใหการผาตัดราบรื่น และผูปวยปลอดภัย

การวินิจฉัย

 1. จากการซกัประวตั ิเพ่ือตองการทราบ
อายุ  เพศ  ชนิดและอุปนิสัย ในการทํ างาน 
การวิเคราะห อาการปวด ลักษณะการปวด 
ตําแหนงที่ปวด ระยะเวลา รวมทั้งอาการปวดเพิ่ม
เมื่อเดิน หรือยืนนานๆ
 2. การตรวจรางกาย ไดแก Range of 
motion, การตรวจระบบประสาท และการทํา 
straight leg raising test (SLRT) 

 3.  การประเมินจากภาพถายรังสี และ
การตรวจคอมพิวเตอรตางๆ อาจจําเปนในกรณี
ที่จะตองรักษาโดยวิธีผาตัด เพื่อดูวามีภาวะการ
กดทับเสนประสาทรวมดวยมากนอยเทาใด(2) 

การรักษา

 โดยทั่วไปจะพิจารณาการรักษาแบบ 
conservative treatment ถาไมดีขึ้นจึงพิจารณา
ผาตัดกระดูกสันหลังแบบลามิเนกโตมี (Laminec-
tomy) ซึ่งจะตองใชการดมยาสลบและใหผูปวย
นอนควํ่าแบบ Full (horizontal) prone โดย
การจัดทานอนควํ่านั้น จําเปนตองหนุนลําตัว
ผูปวย เพือ่ใหบรเิวณชองทองของผูปวยไมถกูกดทับ 
เพื่อลดผลกระทบตอการขยายของชองทรวงอก
ในทานอนควํ่า(3) 

การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยสูงอายุ
 ผูสูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
วิทยาของผู สูงอายุ ที่มีผลตอการเลือกวิธีการ
ใหยาระงับความรูสึกและการดูแลผูปวยหลังผาตัด 
นอกจากน้ียังมีการตอบสนองของยาในผูสูงอายุ 
ไดแก การกระจายยา (distribution) ทีเ่พิม่มากขึน้

และสะสมในไขมัน, การขจัดยาเปนไปไดชา ยาจึง
ออกฤทธ์ิไดมากและนาน ดังนั้นการใหยาระงับ
ความรูสึกแบบทั่วไปในผูปวยสูงอายุ มีสิ่งท่ีควร
คํานึงถึง(4) ดังนี้ 
 1. Pre-Oxygenation ควรใหผู ปวย
หายใจดวยออกซิเจน 100% นาน 3 - 5 นาที 
กอนใหการระงับความรูสึก หรือหายใจเขา - ออก
ลึกๆ ยาวๆ 4 - 8 ครั้ง ดวยออกซิเจน 100% 
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 2. การเฝาระวัง (Monitoring) ควร
เปน Full monitor เชน NIBP, EKG, SpO2, end 
tidal CO2, temperature, gas analyzer และ 
neuromuscular monitoring เปนตน 
 3. การนําสลบ ควรเลือกยาที่ออกฤทธิ์
เร็ว หมดฤทธิ์เร็ว ผลขางเคียงและโอกาสเกิดภาวะ
แทรกซอนนอย ควรใหยาทีละนอย (Titration) 
 4. ยาดมสลบ (inhalation anesthetics) 
พบวา คา Minimal alveoli concentration (MAC) 
จะลดลงรอยละ 6 ทุกๆ 10 ป ที่อายุเพิ่มขึ้น 
 5. ยาหย อนกล  าม เ น้ือ  (Musc le 
relaxant) ออกฤทธิ์ช า และมีฤทธิ์นานขึ้น
ในผูสูงอายุ โดยเฉพาะยาที่กําจัดผานตับและไต 
 6. ยาระงับปวด (analgesic agent) 
ควรปรับขนาดการใชอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะ 
ยา Morphine ที่ออกฤทธิ์นาน ยาที่เหมาะสม คือ 
fentanyl ซึง่ออกฤทธิส์ัน้ และตอง titrate ขนาดยา
ที่ให และใหดวยความระมัดระวัง 
 โดยผูปวยที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย 
มีโรครวมทั้งโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคไทรอยด ซึ่งจะกลาวถึงพอสังเขป ดังนี้

การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยโรคเบาหวาน
 ความสาํเร็จของการใหยาระงบัความรูสกึ
ผูปวยเบาหวานขึน้อยูกบัการรกัษาภาวะแทรกซอน
เรื้อรัง และการควบคุมนํ้าตาลในเลือดขณะใหยา
ระงบัความรูสึกไดอยางเหมาะสม ถูกตอง มีขอควร
ปฏิบัติ(5) ดังนี้
 1. ระยะก อนผ าตัดและให ยาระงับ
ความรูสึก ควรซักประวัติ ตรวจรางกาย รวมทั้ง
การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 

 2. ระหว  า งผ  าตั ดและให ยาระ งับ
ความรูสึก การเลือกเทคนิคดมยาสลบจะขึ้นอยูกับ
ภาวะแทรกซอนของ end - organ ควรเฝาระวัง
ตรวจคาระดับนํ้าตาลตั้งแตเริ่มผาตัด และทุก 
1 - 2 ชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง อาจตองปรึกษา
อายุรแพทยสําหรับการใหสารนํ้าและเกลือแร  
 3. หลังผาตัดในหองพักฟ น ใหตรวจ
ระดับนํ้าตาลในเลือดเปนระยะ ๆ

การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง
 สิ่งสําคัญคือ การควบคุมความดันโลหิต 
ทั้งระยะกอน ระหวาง และหลังให ยาระงับ
ความรูสึก(6) 
 1. ระยะก อนให ยาระงับความรู สึก 
ตองมีการซักประวัติ ตรวจรางกาย และการสง
สบืคนเพิม่เตมิทางหองปฏบิตักิาร โดยทัว่ไปควรได
รับยาลดความดันโลหิต ที่เคยไดรับเดิมกอนมารับ
การผาตัด ยกเวนยาในกลุม diuretic เพื่อปองกัน
ภาวะ rebound hypertension และกรณี
ไมเรงดวน ควรใหเลื่อนผาตัดในผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมไมดี และพบมี target organ 
damage อยางมาก ซึ่งจะพบมีความดันเลือด
เปลี่ยนแปลงมากในขณะผาตัด 
 2. ระหวางใหยาระงับความรูสึก ผูปวย
ความดนัโลหิตสูงน้ีมโีอกาสเกิดความดนัเลอืดเปลีย่น
แปลงในหลายระยะ ซึ่งความสัมพันธกับความเจ็บ
ปวดที่กระตุนใหเกิดการกระตุน sympathetic 
 3. ระยะหลังใหยาระงบัความรูสกึ ผูปวย
อาจมีความดันเลือดสูงไดจากทั้งความเจ็บปวด 
ตัวเย็น ขาดออกซิเจน การไดสารน้ํามากเกินไป
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ในชวงผาตัด และผลจากการลดยาความดันเลือด
ที่ปกติเคยไดรับ 

การใหยาระงบัความรูสกึในผูปวยโรคตอมไทรอยด
 ผูปวยโรคตอมไทรอยด กอนผาตัดจําเปน
ตองใหอยู ในภาวะ Euthyroid กอน รวมทั้ง
ประเมินสภาพของระบบหางเดินหายใจกอน
ระงับความรู สึก ผู ป วยควรไดรับยาประเภท 
sedation เพื่อลดความวิตกกังวล และการนํา
สลบควรลึก (Deep Anesthesia) มากพอ เพื่อ
หลีกเล่ียงการกระตุนระบบ sympathetic ซึ่งจะ
ทําใหความดันเลือดสูงขึ้น และอัตราการเตน
ของหัวใจเร็วขึ้น(7) 
 จากความรูที่เกี่ยวของทั้งหมดนี้ นํามาใช
ในการศึกษา “การพยาบาลผูปวยสูงอายุ ที่มา
รบับรกิารผาตดั Laminectomy และไดรบัยาระงบั
ความรูสึกแบบทั่วไป” 

วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษาการพยาบาลผู ป วยสูงอายุ 
ที่มารับบริการผาตัด Laminectomy และไดรับ
ยาระงับความรูสึกแบบทั่วไป เปรียบเทียบกรณี
ศึกษาจํานวน 2 ราย และเพื่อใหผูปวยปลอดภัย 
ไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการผาตัดและใหยา
ระงับความรูสึกแบบท่ัวไป ทั้งในระหวางและหลัง
ใหยาระงับความรูสึก 

วิธีการศึกษา

 เปนการเก็บขอมูลดวยตนเอง ตั้งแต
ระยะกอน ระหวาง และหลังใหยาระงับความรูสึก 

จากกรณีศึกษาจํานวน 2 ราย โดยมีผู วิจัยรวม
ในระยะหลังผาตัดในหองพักฟน แลวนําขอมูล
มาศึกษา วิเคราะหเปรียบเทียบกับทฤษฎี เพื่อ
หาแนวทางในการพยาบาลผูปวยสูงอายุ ที่มารับ
บริการผาตัด Laminectomy และไดรับยาระงับ
ความรูสึกแบบทั่วไป 

ผลการศึกษา

 จากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษา
ทั้ง 2 ราย พบวา กรณีศึกษาที่ 1 ผูปวย เพศหญิง 
อายุ 79 ป  มีอาการปวดเอวสวนลาง ราวลงขา
ดานขวา รักษาโดยการรับประทานยา ทํากายภาพ
บําบัด แตอาการไมดีขึ้น มีโรคประจําตัว คือ โรค
เบาหวาน (กินยารักษาตอเนื่องมาประมาณ 20 ป) 
แพทยวินิจฉัยวา Spinal Spondylosis L3-5 
แพทยจงึนดัทาํผาตดั Posterior Decompression 
L3-5 with PDS (pedicle Screw Fixation) 
with PLF (Posterolateral Fusion) และในกรณี
ศึกษาที่ 2 ผูปวย เพศหญิง อายุ 69 ป มีอาการ
ปวดสะโพก ราวลงขาและชาขา ทั้ง 2 ขาง รักษา
โดยรับประทานยา และทํากายภาพบําบัด อาการ
ไมดีขึ้น มีโรคประจําตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง 
นาน 15 ป (ไดรับประทานยา Amlodipine 
5 mg) โรคตอมไทรอยด (รักษาหายเปนปกติ) 
แพทยวินิจฉัยวา Spinal Stenosis L3-5 แพทย
จงึนดัผาตดั DCL (Decompression Laminectomy) 
with PLF (Posterolateral Fusion) L3-L5 โดย
กรณีศึกษาทั้ง 2 ราย เลือกวิธีการระงับความรูสึก
แบบท่ัวไปผานทอชวยหายใจ ซึ่งในระยะกอน 
ระหวาง และหลังใหยาระงับความรูสึกเกิดภาวะ
แทรกซอนที่แตกตางกัน จึงมีขอวินิจฉัยทางการ
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พยาบาล 3 ระยะ คือ กอน ระหวาง และหลังใหยา
ระงับความรูสึก ของผูปวยทั้ง 2 ราย 

ขอวนิจิฉยัทางการพยาบาลกอนใหยาระงบัความรูสกึ
กรณีศึกษาที่ 1
 1.  ผูปวยและญาตขิาดความรู ความเขาใจ
ในการปฏิบัติตัวก อนและหลังได รับยาระงับ
ความรูสึก   
 2.  ผูปวยมีภาวะติดเชื้อทางเดินปสสาวะ 
(UTI) 
กรณีศึกษาที่ 2 
 1.  ผูปวยและญาตขิาดความรู ความเขาใจ
ในการปฏิบัติตัวกอนและหลังไดรับยาระงับความ
รูสกึ
 2.  ผูปวยมีภาวะ Hypertension 

ขอวินิจฉัยทางการพยาบาลระหวางใหยาระงับ
ความรูสึก
กรณีศึกษาที่ 1
 1.  ผูปวยเส่ียงตอภาวะ difficult airway 
ขณะนําสลบ
 2.  ผูปวยเสีย่งตอการเกดิภาวะแทรกซอน
จากการจัดทานอนควํ่า
 3.  ผูปวยเสี่ยงตอการเกิดภาวะ Hypo-
glycemia ในขณะผาตัด
 4.  ผูปวยเส่ียงตอภาวะ Hypotension 
จากการเสียเลือดมากขณะผาตัด
 5.  ผูปวยมีภาวะ Bradycardia ขณะผาตดั
 6.  ผูปวยเสี่ยงตอการเกิดภาวะ Oliguria

 7.  ผูปวยเสี่ยงตอการ Re-Intubation 
หลังไดรับยาระงับความรูสึกแบบท่ัวไปผานทอ
ชวยหายใจ 
กรณีศึกษาที่ 2
 1.  ผูปวยเสี่ยงผูปวยเสี่ยงตอภาวะ dif-
ficult airway ขณะนําสลบ  
 2.  ผูปวยเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
จากการจัดทานอนควํ่า
 3.  ผูปวยมีภาวะ Hemodynamic Un-
stable
 4.  ผูปวยเสี่ยงตอภาวะ Hypotension 
จากการเสียเลือดมากขณะผาตัด
 5.  ผูปวยเสีย่งตอการเกดิภาวะ Oliguria
 6.  ผูปวยเสี่ยงตอกระตุนระบบ sympa-
thetic ทีอ่าจไวข้ึน (sensitive) จากโรค Thyroid เดิม 

ขอวนิจิฉยัทางการพยาบาลหลงัใหยาระงบัความรูสกึ
กรณีศึกษาที่ 1
 1.  ผูปวยเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
หลงัไดรบัยาระงับความรูสกึระยะแรกในหองพักฟน
 2.  ผูปวยมีภาวะแทรกซอนหลังผาตัด 
ทั้งความไมสุขสบาย อาการซีด และภาวะ Hyper-
glycemia
กรณีศึกษาที่ 2
 1.  ผูปวยเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
หลงัไดรบัยาระงับความรูสกึระยะแรกในหองพักฟน
 2.  ผูปวยและญาตไิมเขาใจและปฏบิตัติน
ไมถูกตองหลังผาตัด
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ระยะกอนผาตัด
1. ผูปวยและญาตขิาดความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติตัว
กอนและหลังไดรับยาระงับ
ความรูสึก

1. เยีย่มผูปวยกอนผาตดัทีห่อผูปวย
ลวงหนา 1 วัน พรอมทั้งใหความรู 
คําแนะนําปฏิบัติตัว กอนและหลัง
ใหยาระงับความรูสึก 
2. ประเมินสภาพผูปวย เพือ่วางแผน
การใหยาระงับความรูสึก

ผูปวยทั้ง 2 ราย เปนผูปวยสูงอายุ 

ขาดความรูความเขาใจในการปฏิบตัติวั 
และเปนสาเหตุใหเกิดความวิตก
กังวล จึงตองใหความรู คําแนะนํา 

2. ผูปวยมีภาวะติดเชื้อทาง
เดินปสสาวะ (UTI) 

ดูแลใหการรักษาตามคําสั่งแพทย 
พรอมทั้งสังเกตและบันทึกปสสาวะ
ที่ออก

ผู ปวยกรณีศึกษาท่ี 1 หลังใหยา
ปฏชิวีนะตามการรกัษา สงปสสาวะ
ตรวจไมพบเชื้อ จึงกําหนดวันผาตัด

3. ผู ปวยมีภาวะ Hyper-
tension

1. รายงานศัลยแพทย เพื่อประเมิน
และใหการรักษากอนใหยาระงับ
ความรูสึก/ เลื่อนการผาตัด 
2. ใหยากลุม sedation และใชยา
ลดความดันโลหติทางหลอดเลือดดาํ 
กอนนําสลบ 
3. ใสทอชวยหายใจในระยะทีผู่ปวย
สลบลึกดวยความนุมนวล

ผูปวยท่ีมีโรคประจําตัว ตองไดรับ
การควบคุมใหอยู ในสภาวะปกติ 
โดยเฉพาะ โรคความดันโลหิตสูง 
ซึ่งพบในกรณีศึกษาท่ี 2 มีการ
งดน้ํา งดอาหารหลังเท่ียงคืน และ
ไมไดรับยาลดความดันโลหิตในเชา
วันผ าตัด จึงพบความดันโลหิต
สูงมาก แตไมไดเลื่อนผาตัด 

ระหวางใหยาระงับ
ความรูสึก 
1. ผูปวยเสี่ยงตอภาวะ 
difficult airway 
ขณะนําสลบ

1. ประเมิน Mallampati classi-
fication ซํ้าอีกครั้ง 
2. เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ
พิเศษ 
3. เตรียมบุคลากร 
4. Full Monitor 
5. Pre-Oxygenation 
6. นําสลบและปฏิบัติตามแนวทาง
การใสทอชวยหายใจยาก 

ผูปวยทั้งสองราย และในผูสูงอายุ
ทุกรายจะมีความเส่ียงตอการใสทอ
ชวยหายใจทีย่ากเนือ่งจากสรรีะของ
ผูปวยทีม่ลีกัษณะแกมตอบ ฟนโยก/ 
หัก หรือกระดูกสวนคอที่มีขอจํากัด
ในการ extension คอ ดังนั้นควร
เตรยีมบคุลากร เครือ่งมอื และมกีาร
ประเมินผูปวย
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2. ผู ปวยเส่ียงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนจากการจัด
ทานอนควํ่า

1. เตรียมอุปกรณในการจัดทานอน
ควํ่า ดวยการพันสําลี webril หรือ
ผานุมๆ ที่เจลรองศีรษะและหมอน
รองลําตัว 
2. เลือกใชทอชวยหายใจชนิด
ขดลวด 
3. จัดทาผูปวยในทํานอนควํ่า โดย
ใหแขนแนบลําตัว ขาเหยียดตรง 
วางศรีษะผูปวยบนเจล ตรวจบรเิวณ
ตา ใบหู ไมใหมีการกดทับเสน
ประสาท และวางแขนบนท่ีรองแขน 
ใหขอศอกงอเล็กนอย และตอง
ไมใหแขนกางเกิน 90 องศา 

กรณีศึกษาท่ี 1 พบการกดทับ
ที่ขอบตาขวาของผูปวยมีรอยแดง 
ยาวประมาณ 2 ซม. แตการมอง
เห็นปกติ และแผลหายเปนปกติ
ในวันท่ี 2 หลังผาตัด ซึ่งเกิดจาก
การเตรียมอุปกรณไมดีพอ สวน
กรณีศึกษา ท่ี  2  ไม พบภาวะ
แทรกซอนจากการจัดทานอนควํ่า 
ดั งนั้นการเต รียมอุปกรณ และ
บุคลากรใหพรอมจึงมีความสําคัญ

3. ผูปวยเสี่ยงตอภาวะ 
Hypotension 
จากการเสียเลือดมาก
ขณะผาตัด

1. เตรียมเลือดไวใหผูปวยตามชนิด
และจํานวนครบตามคํา ส่ังของ
แพทย 
2. สังเกต และเฝาระวังการสูญเสีย
เลือด จากการดูบริเวณที่ผ าตัด, 
Gauze, Swab และจากขวด suc-

tion 
3. เฝาระวังสัญญาณชีพ ของผูปวย
ใหอยูในเกณฑปกติ 

4. ทดแทนสารนํ้าใหเหมาะสมและ
เพียงพอตอการเสียเลือด 
5. สังเกตและบันทึก สี และจํานวน
ของปสสาวะไมควรนอยกวา 30 ซซี/ี
ชั่วโมง 

จากกรณีศึกษาท้ังสองรายมีการ
เสียเลือดไม มาก และมีจํานวน
ปสสาวะไมนอยกวา 30 ซีซี/ ชั่วโมง 
แตพบสัญญาณชีพผิดปกติ โดย
กรณีศึกษาที่ 1 เสียเลือด 200 ซีซี 
ซึ่งภาวะ hypotension นาจะเกิด
จากการบริหารยาแกปวด fen-
tanyl ที่ไมได titrate dose 
กรณีศึกษาที่ 2 เสียเลือด 500 ซีซี 

ไดรบั FFP และ PRC อยางละ 1 unit  
ระหวางผ าตัด ซึ่งเพียงพอ ซึ่ง
ภาวะ hypotension นาจะเกิด
โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ไมดีกอนผาตัดทําใหสัญญาณชีพ
ไมคงที่
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4. ผู ปวยเส่ียงตอการเกิด
ภาวะ Oliguria

1. คํานวณปริมาณสารน้ําที่ผูปวย

ควรไดรบัขณะผาตดั โดยการคํานวณ
จาก CVE + maintenance + deficit 
+ loss + 3rd space loss ดังนี้ 

ผูปวยทั้ง 2 ราย มีจํานวนปสสาวะ
ออก มากกว า 30 ซีซี/ชั่วโมง 
แตมีลักษณะสีเหลืองเขม ซึ่งเปน
สัญญาณบอกวาปริมาณนํ้าท่ีให
ยังไมเพียงพอ แตเนื่องจากเปน 
ผูปวยสูงอายุ จึงจําเปนตองจํากัด
ปริมาณสารน้ําท่ีให ซึ่งอาจไมได
เทากับที่คํานวณได ดังนั้นการดม
ยาสลบในผู ป วยสูงอายุ จึงตอง
มีความละเอียด รอบคอบ หมั่น
สังเกต และตองมีปฏิกิริยาตอบ
สนองเร็วในการแกไขภาวะแทรก
ซอนที่อาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา

1.1 Compensatory intra-

vascular volume expansion 

(CVE) เปนการชดเชย เพื่อใหมี
ปริมาณสารนํ้าที่ เพียงพอใน
หลอดเลือดคือ 5 - 7 มล./ กก. 
1.2 Maintenance fluid เปน
ปริมาณสารนํ้าที่ร างกายควร
ไดรับ 
1.3 Deficit fluid เปนปรมิาณ
สารนํ้าที่ขาดและตองชดเชย
ตามเวลาท่ีผูปวยงดนํา้งดอาหาร 
(NPO) 
1.4 Loss คือ สารนํ้าที่ทดแทน
การสูญเสียในขณะผาตัด 
1.5 3rd space loss เปนการ
สญูเสียนํ้าจากการผาตัด 

2. ดูแลการใหสารนํา้ ตามชนดิ และ
จาํนวนทีเ่หมาะสมกบัความตองการ

ของรางกาย 
3. บันทึกการใหสารนํ้าทุกชนิด
ทุกชั่วโมง 
4. บันทึกและสังเกตจํานวนและ
สีของปสสาวะที่ออกตอชั่วโมง 
5. สงขอมูลตอใหพยาบาลหอง
พักฟน
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5. ผูปวยมีภาวะ 
Bradycardia ขณะผาตัด

1. เฝาระวังและบันทึกสัญญาณชีพ 
2. ควบคมุการใหยาระงบัความรูสกึ 
ไมใหผูปวยหลบัลกึเกนิไป และใหยา

ดมสลบ (Sevoflurane) ไมเกนิ 1 MAC 
นอกจากนี้ยาแกปวด Fentanyl ใน
ขนาดท่ีสงูจะมีผลทาํใหหวัใจเตนชา
ลงมาก จงึควร titrate ยาใหทลีะนอย 
1. ใหยา Atropine เพือ่บําบัดอาการ 
Bradycardia 
2. สงัเกตและบันทกึการเปล่ียนแปลง
ของสัญญาณชีพของผูปวย

ภาวะหัวใจเตนชา อาจเกิดข้ึนได
โดยเฉพาะในผูปวยสงูอาย ุซึง่เกดิจาก
หลายสาเหตุ 
ในกรณีศึกษาที่ 1 นาจะเกิดจาก
การดมยาสลบทีห่ลบัลกึเกนิไป และ
ไดยาแกปวด fentanyl 
กรณศีกึษาที ่2 ไมพบภาวะ Brady-
cardia ดังนั้นการดมยาสลบใน
ผูสูงอายุทุกราย ตอง titrate ยา
ใหทีละนอย 

6. ผูปวยเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะ Hypoglycemia 
ในขณะผาตัด

1. ประเมินระดับนํ้าตาลในเลือด 
2. อธิบายใหผูปวยและญาติ เขาใจ
ถงึความจาํเปนในการงดน้ํางดอาหาร
คนืกอนผาตดั (หลงัเทีย่งคนื) / อยาง
นอย 6 - 8 ชั่วโมง กอนผาตัด และ
บอกถึงอาการที่ผิดปกติของภาวะ
นํ้าตาลในเลือดตํ่า 
3. เชาวนัผาตดัใหตรวจระดับนํา้ตาล
ในเลอืดอกีครัง้กอนระงบัความรูสกึ 
และตรวจเช็คทุก 2 ชั่วโมง ขณะ
ใหยาระงับความรูสึก 

4. ประเมินอาการของภาวะนํ้าตาล
ในเ ลือด ต่ํา  จากการตรวจ วัด
สัญญาณชีพ 

ไมพบภาวะ Hypoglycemia ใน
ขณะผาตัด ทั้ง 2 ราย โดย 
กรณีศึกษาท่ี 1 มีประวัติเปนโรค
เบาหวาน ซึ่งสามารถควบคุมไดคือ
มคีาระดบันํา้ตาลในเลอืดอยูในเกณฑ
ปกติ (80 - 200 mg/dl)
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7. ผูปวยมีภาวะ 
Hemodynamic Unstable

1. ตรวจเยี่ยมและประเมินผูปวย
กอนผาตดัลวงหนา 1 วนั ซกัประวตัิ 
ตรวจรางกาย และบริหารยาลด
ความดันเลือดจนถึงเชาวันผาตัด 
ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 
2. เฝาระวังสัญญาณชีพ (Basic 
Monitor) แบบ full monitor 
ควบคุมสัญญาณชีพใหอยูในเกณฑ
ที่ยอมรับได 
3. ควบคุมยาดมสลบ (Sevoflurane) 
บรหิารยาแกปวด (Fentanyl) แบบ 
Tritrate ยา และบริหารยาลด
ความดันโลหิตชวงกอน Induction 
และกอน Extubation Tube 
4. เฝาระวังและสังเกตคลื่นไฟฟา
หัวใจตลอดเวลา 
5. ทดแทนสารน้ําและเลือดท่ีเพียง
พอเหมาะสม 

กรณีศึกษาที่ 1 ไมพบภาวะ 
Hemodynamic Unstable 
กรณีศึกษาที่ 2 พบภาวะ 
Hemodynamic Unstable โดย
ผูปวยมโีรคประจําตวัเปนโรคความดัน
โลหิตสูง แตไมไดรับยาจนถึงเชาวัน
ผาตัด (NPO หลังเที่ยงคืน) กอนดม
ยาสลบ ความดนัสงู (BP = 183/101 
mmHg.) ไดรายงานศัลยแพทยและ
วิสัญญีแพทยแลวไมมีการรักษา
เพิ่มเติมและใหดมยาสลบได ขณะ
ดมยาสลบความดนัแกวงมาก (98/ 70 - 
190/ 110 mm.Hg.) ใหการพยาบาล
ตามอาการ และควบคุมสญัญาณชีพ
ใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได 
ดงันัน้ ผูปวยทีม่โีรคความดนัโลหติสงู 
จาํเปนตองไดรบัยาลดความดันโลหติ
ตอเน่ืองจนถึงเชาวนัผาตดั และตอง
ควบค ุมโรคใหอยูในเกณฑใกลเคียง
ปกติทุกราย กอนดมยาสลบ

8. ผู ป วยเส่ียงตอกระตุ น
ระบบ sympathetic ที่อาจ
ไวข้ึน (sensitive) จากโรค 
Thyroid เดิม 

1. การเตรียมผูปวย ติดตามผลการ
ตรวจระดับไทรอยดฮอรโมน ใหอยู
ในภาวะ Euthyroid กอนทาํการผาตัด 
2. Premedication ผูปวยควรได
รับยาประเภท sedation เพื่อลด
ความวิตกกังวล 
3. Full Monitor 
4. นาํสลบควรลกึ (Deep Anesthe-
sia) มากพอ และใสทอชวยหายใจ
ดวยความนุมนวล 
5. Maintenance ควบคุมระดับความ
ลึกของการดมยาสลบใหเพียงพอ 
6. ถอดทอหายใจ เม่ือผูปวยต่ืนดี 
หลังเสร็จสิ้นการผาตัด 

กรณีศึกษาที่ 1 ไมมีโรคไทรอยด 
กรณีศึกษาที่ 2 มปีระวตัเิปนโรคไท
รอยด รกัษาโดยการกนิยาและอยูใน
ภาวะ Euthyroid แลว พบระบบ 
sympathetic ถกูกระตุนชวงถอดทอ
ชวยหายใจหลังการผาตัด สังเกต
จาก BP = 190/110 mmHg. จึง
ใหยาลดความดันเลือด จากนั้น
สัญญาณชีพอยูในเกณฑปกติ 
ซึ่งการดมยาสลบในผูปวยสูงอายุ
ที่มีโรครวม ตองรักษา ควบคุมให
อยู ในสภาพใกลเคียงปกติทุกราย
กอนผาตัด 
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9. ผูปวยเสี่ยงตอการ Re- 
Intubation หลังไดรับ
ยาระงบัความรูสกึแบบทัว่ไป
ผานทอชวยหายใจ 

1. หยุดการใหยาคลายกลามเนื้อ 
กอนเสร็จการผาตัดในชวงระยะ
เวลาที่ยาออกฤทธิ์ 
2. ใหยาแกฤทธิ์ยาหยอนกลามเนื้อ 
(Reverse muscle relaxant) ใน
เวลาทีเ่หมาะสม (มากกวา 20 นาท)ี 
หรือผูปวยเริ่มหายใจเองไดบาง 
3. ประเมินผูปวยหลังใหยาแกฤทธ์ิ
ยาหยอนกลามเนื้อ ใหผูปวยพรอม
หายใจเอง จึงพิจารณาถอดทอชวย
หายใจ 
4. ตรวจสอบการหายใจและสัญญาณ
ชีพหลังถอดทอชวยหายใจ พรอม
สงตอหองพักฟน

ในผูปวยสงูอาย ุการกระจายของยา 
การออกฤทธ์ิและการสะสมของยา
จะนานกวาคนวัยอืน่ ซึง่พบความเส่ียง
ตอการ Re- Intubation ในผูปวย
กรณีศึกษาที่ 2 จากการประเมิน
ผูปวยยังไมพรอมในการหายใจเอง 
เนือ่งจากการแกฤทธ์ิยาหยอนกลาม
เนื้อไมเหมาะสม ยังคงมียาหยอน
กลามเนื้อหลงเหลืออยู 
ดังนั้น ในผูปวยสูงอายุทุกราย ควร
คาํนงึถงึ การคาํนวณขนาดยา ระยะ
เวลาของการออกฤทธิข์องยาหยอน
กลามเนื้อ รวมถึงระยะเวลาในการ
แกฤทธิ์ยาใหเหมาะสม

ระยะหลังใหยาระงับ
ความรูสึก 
1. ผู ปวยเส่ียงตอการเกิด
ภาวะแทรกซอนหลังไดรับ
ยาระงบัความรูสกึ ระยะแรก
ในหองพักฟน

1. ประสานงาน สงตอขอมูล และ
ประเมินสภาพผูปวย หลงัใหยาระงับ
ความรูสกึรวมกับพยาบาลหองพักฟน 
2. ประเมินและบริหารความเจ็บปวด 
3. ติดตามสัญญาณชีพทุกๆ 5 นาที 
4. คลมุผาหมใหความอบอุนแกรางกาย 
5. สังเกตอาการคลื่นไสอาเจียน  
6. สงัเกตจํานวนเลือดทีอ่อกจากแผล
ผาตัด/ ออกจาก Radivac drain 
ตองไม active bleed พรอมบันทึก 
7. สังเกตและบันทึก Intake และ 
Output 
8. ประเมินผูปวยตามแบบ Modified 
Aldrete Scoring System ทุก 15 
นาที และกอนสงกลับหอผูปวย 

ผูปวยทั้ง 2 ราย ไมพบภาวะแทรก
ซอนหลังผาตัด ระยะแรกในหอง
พักฟน, มีการบริหารความเจ็บปวด 
(Pain management) เปนอยางดี 
Pain score อยูในเกณฑ 1 - 3, 
มีปสสาวะออกเพ่ิมข้ึนมากกวา 30 
ซีซี/ชั่วโมง และเลือดที่ออกไมมาก 
ไมมี active bleed และกอนสง
กลับหอผูปวย มีคะแนน Modified 
Aldrete Scoring System = 10
ผูปวยสูงอายุทุกราย ตองไดรับการ
พยาบาลอยางใกลชิดอยางนอย 1 
ชั่วโมงหลังผาตัด
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2. ผูปวยมีภาวะแทรกซอน
หลังผาตัดที่หอผู ป วย ทั้ง
ความไมสุขสบาย อาการซีด 
และภาวะ Hyperglycemia

1. ติดตาม และประเมินระดับความ
เจ็บปวดหลังผาตัด 
2. ดูแลความสุขสบาย โดยการจัด
ทานอนหลังผาตัด ในทานอนหงาย 
ใชหมอนเล็กรองใตเขา ทานอน
ตะแคง ใชหมอนยาว support หลัง
และใชหมอนเล็กสอดระหวางขา 
และพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง แบบ log-
rolling 
3. ประเมนิภาวะซดีจากการสญูเสยี
เลือด จากเลือดที่ออกจากสาย 
Radivac drain, การตรวจระดับ
ความเขมขนของเลือด และจาก
สัญญาณชีพ 
4. ประเมินภาวะ Hyperglycemia 
หลังผาตัด

ผูปวยหลังผาตัด มักพบปญหาใน
เรือ่งของความเจบ็ปวด, ซดี และโรค
รวมที่มีอาการรุนแรงขึ้น โดยพบวา 
กรณีศึกษาท่ี 1 พบวาผูปวยปวด
แผลมาก โดย Pain Score = 6 - 8 คะแนน 
จึงตองรายงานแพทยเพื่อปรับยา
แกปวดใหเหมาะสม, มอีาการซดี โดย 
คา Hct. = 26% จงึตองใหเลอืด และ
โรคเบาหวานมีความรุนแรงมากข้ึน 
โดยระดบั DTX = 156 - 252 mg/dl 
จึงตองมีการรักษาเพิ่ม RI  
สวนกรณีศึกษาท่ี 2 ไมพบภาวะ
แทรกซอนหลังผาตัด 
ดังนั้น ผูปวยหลังผาตัด โดยเฉพาะ
ผูสงูอาย ุจงึควรใหการพยาบาลโดย
ตองคํานึงถึง ความไมสุขสบายจาก
การเจ็บปวด อาการซีด และโรครวม
ที่อาจรุนแรงขึ้นหลังผาตัด 

3. ผูปวยและญาติไมเขาใจ
และปฏิบัติตนไมถูกตองหลัง
ผาตัด

1. ใหความรูเก่ียวกบัการจดัทานอน
หลังผาตัด โดยในทานอนหงาย 
ใชหมอนเล็กรองใตเขา ทานอน
ตะแคง ใชหมอนยาว support หลัง
และใชหมอนเล็กสอดระหวางขา 
และควรพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง แบบ 
log-rolling 
2. ใหคาํแนะนาํ เรือ่งของการ Early 
Ambulation และการออกกําลัง
หลังผาตัด เชน Deep breathing, 
Effective cough, Quadriceps-setting 
exercise และ foot exercise เปนตน
3. สงปรึกษานักกายภาพบําบัดเร่ือง
การฟนฟูสภาพหลังผาตัด

ผู ปวยสวนใหญไมทราบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนหลังผาตัด ซึ่งมีความ
สําคัญกับการฟ นฟูสภาพของผู 
ปวย ดังนั้นตองมีการใหความรู คํา
แนะนําจากสหสาขาวิชาชีพ โดย
เฉพาะนักกายภาพบําบัด 
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 จากกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย ผูปวยพบภาวะ
แทรกซอนทั้งกอน ระหวาง และหลังใหยาระงับ
ความรูสึก ซึ่งวิสัญญีพยาบาลตองดูแล ติดตาม
และประเมินผลอยางใกลชดิ เพือ่การแกไขทีร่วดเรว็ 
และผูปวยปลอดภัย สามารถฟนฟูสภาพอยาง
รวดเร็ว และกลับบานได โดยในกรณีศึกษาท่ี 1 
ใชเวลาในการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด 10 วัน 
สวนในกรณีศึกษาที่ 2 ใชเวลาในการรักษาใน
โรงพยาบาลทั้งหมด 9 วัน 

สรุปผลการศึกษา

 การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยสูงอายุ
ที่ตองเขารับการผาตัดกระดูกสันหลัง ซึ่งเปนการ
ผาตัดใหญนั้น มีความสําคัญทุกกระบวนการ 
เริ่มตั้งแตการประเมินความพรอมของผู ป วย
เก่ียวกับสภาพรางกาย โรครวม การรักษาท่ีไดรับ 
เพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการดูแลในแตละ
กระบวนการรวมกับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
(ซึ่งถาโรครวมไมอยูในเกณฑปกติหรือไมสามารถ
ควบคุมได ตองพิจารณาเล่ือนผาตัดในกรณีที่ไม
เรงดวน) การใหยาระงับความรูสกึแบบท่ัวไปผานทอ
ชวยหายใจ ที่เลือกแบบ Balance technique นั้น 
จะทําใหการดมยาสลบราบร่ืน และท่ีสําคัญตอง 
titrate dose ยาทุกชนิด การจัดทอนอนควํ่าใน
ผูปวยผาตัดกระดูกสันหลัง ตองระมัดระวังการ
กดทับเสนประสาทสวนตางๆ การหัก พับ งอ 

ของทอชวยหายใจ ดังน้ันจึงตองมีเครื่องมือ และ
เทคนิคพิเศษในการจัดทานอนควํ่า ผูปวยสูงอายุ
มักจะมีโรครวมตางๆ การติดตามและเฝาระวัง
จึงมีความสําคัญ และตองใชแบบ full monitor 
นอกจากน้ีการทดแทนปริมาณสารน้ําและสวน
ประกอบของเลือดตองเหมาะสมและเพียงพอ 
การตรวจหาระดับนํ้าตาลในผูปวยโรคเบาหวาน
ทั้งกอน ระหวาง และหลังผาตัดก็เปนสิ่งจําเปน 
การควบคุมความดันโลหิตใหอยู ในเกณฑปกติ
ตลอดระยะเวลาในผูปวยทกุราย สดุทายการพยาบาล
ผูปวยหลังผาตัดระยะแรกในหองพักฟน มุงเนน
ทีค่วามปลอดภยัของผูปวย เฝาระวังภาวะแทรกซอน
ที่อาจเกิดข้ึนได ซึ่งบุคลากรตองเปนผูมีความรู  
ความสามารถในการดูแลและแกไขภาวะฉุกเฉิน
ไดถูกตอง รวดเร็ว พรอมท้ังสงตอขอมูลเกี่ยวกับ
การใหยาระงับความรูสึก อุบัติการณหรือภาวะ
แทรกซอนที่เกิดขึ้นในระหวางผาตัด หรือสิ่งที่ตอง
ดแูลตอเนือ่งเมือ่ผูปวยกลบัหอผูปวย และถาหากพบ
ภาวะแทรกซอนหลังผาตัดควรติดตามเยี่ยมผูปวย
อยางตอเนื่องใน 72 ชั่วโมง เพื่อติดตาม ประเมิน 
และแกไขภาวะแรกซอน ใหผูปวยกลับบานดวย
ความปลอดภัย และไดรับขอมูลในการฟนฟูสภาพ
และการปฏิบัตติัวไดถูกตอง
 จากการศึกษาผูปวยทั้งสองราย ผูศึกษา
สามารถสรุปเปนแนวปฏิบัติ “การพยาบาลผูปวย
สูงอายุ ที่มารับบริการผาตัด Laminectomy และ
ไดรับยาระงับความรูสึกแบบทั่วไป” ไดดังนี้



80

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอนใหยาระงบัความรูสึก 
1.  ตรวจเยี่ยมและประเมินสภาพผูปวย

พรอมทั้งใหขอมูล และคําแนะนํา 
2.  เตรียมบุคลากรและทีมใหพรอม 
3.  เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณในการ

ดมยาสลบและการจัดทาคว่ํา 

ระหวางใหยาระงับความรูสึก 
1.  Induction (titrate dose)  
2.  Intubation (difficult intubation technique) 
3.  Prone position (ระวังการกดทับเสนประสาท และทอชวยหายใจ) 
4.  Balance anesthesia technique (with titrate dose) 
5.  Full monitor (BP, HR, pulse oximeter , EKG, Capnograph, 

temperature,  Intake Output) 
6.  Monitor and Treatment (วิสัญญแีพทย) โรครวม/ โรคเรื้อรัง 

(DTX, Hct., etc.) ใหเหมาะสม  
7.  Fluid and Blood replacement ใหเมาะสม 
8.  Extubation  

ปรึกษาทีมสหสาขาเพ่ือควบคุมโรครวม / 
โรคเรื้อรัง ใหอยูในสภาพปกติ 

มีโรครวม/ โรคเรื้อรัง 

งด/ เลือนผา่ตดั 

หลังใหยาระงบัความรูสึก 
1.  ประเมินสภาพผูปวย (Modified Aldrete Scoring System) ในหองพักฟน 
2.  Pain Management 
3.  Monitor (BP, HR, pulse oximeter, EKG, Intake Output) 
4.  ประเมินความรุนแรงของโรครวม/ โรคเรื้อรังของผูปวยที่อาจเพิ่มขึ้น 
5.  ประเมินภาวะแทรกซอน และปรึกษาแพทยเพื่อใหการรักษาหลังผาตัด 

(ในหองพักฟนและหอผูปวย) 

งด/ เลื่อนผาตดั 

มีความรุนแรงของโรครวม  
(uncontrol) 

รูปที่ 1 แนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยสูงอายุ ที่มารับบริการผาตัด Laminectomy และไดรับยาระงับ
 ความรูสึกแบบทั่วไป
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ขอเสนอแนะ

 1. วิสัญญีพยาบาลตองใหความสําคัญ
ในการตรวจเยี่ยมและประเมินผูปวยกอนผาตัด
การสบืหาโรครวมทีเ่ปนอยู เพือ่นาํมาวเิคราะหและ
วางแผนในการใหยาระงับความรู สึกรวมกับทีม
สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ เพ่ือใหผู ปวยไดรับ
การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแตระยะกอน
ระหวาง และหลังใหยาระงับความรูสึก
 2. วสิญัญีพยาบาลควรมีการตดิตาม และ
แกไขภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นกับผู ป วย
อนัเนือ่งมาจากการใหยาระงบัความรูสกึ การผาตัด
และโรครวมทีเ่ปนอยู ตัง้แตระยะกอน ระหวาง และ

หลังใหยาระงับความรู สึก รวมทั้งประสานงาน
และปรึกษาทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อการแกไข
ปญหาไดทันทวงที และครบทุกปญหา
 3. ควรศึกษานวัตกรรมเก่ียวกับอุปกรณ
ในการจัดทานอนควํ่า ใชวัสดุที่นิ่ม ไมมีแรงกดทับ 
ไมตองพันสําลี เพื่อใหสะดวกและปองกันภาวะ
แทรกซอนของการกดทับเสนประสาท
 4. ควรศึกษาการใหยาระงับความรูสึก
ในผูปวยสูงอายุ ที่มารับการผาตัดกระดูกสันหลัง 
(Laminectomy) ที่มีโรครวมอื่นๆ ที่พบบอย เชน 
โรคหัวใจ โรคปอด โรคระบบตอไรทออื่นๆ เปนตน
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การวจิยัประเมินผลการดาํเนนิงานหมูบานจดัการสขุภาพลดเส่ียงโรคเบาหวาน

โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครอืขาย จงัหวดันครราชสมีา

สุผล ตติยนันทพร*

* นายแพทยชํานาญการพิเศษ (ดานเวชกรรม)
 รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

บทคดัยอ

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพลดเสี่ยงโรคเบาหวาน
โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในชุมชน ใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม 
(Appreciation Influence Control: AIC) กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง จํานวน 250 คน ไดแก 
เจาหนาที่จากหนวยงานสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
ผูนําชุมชน พระสงฆ ครู ชมรมสุขภาพ และประชากรกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน เครื่องมือท่ีใช เปนแบบ
สอบถาม วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการพรรณนา
วิเคราะห
 ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบวิถีชีวิตของคนในหมูบานกอนและหลังการดําเนินการแกปญหา
ลดเส่ียงเบาหวาน ดานความเปล่ียนแปลงของบริบท วิถีชีวิต สภาพแวดลอม พฤติกรรม ความเส่ียง
การบริโภค และการใหความสําคัญกับการมีสวนรวม กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในหมูบาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value< 0.05) 2) ผลการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพลดเส่ียง
โรคเบาหวาน โดยกระบวนการมีสวนรวมภาคีเครือขาย การจัดทําแผนกิจกรรมสุขภาพ การสนับสนุน
งบประมาณ การจัดกิจกรรมสงเสรมิสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. กระบวนการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การปรับสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี การเกิดบุคคลตนแบบและเปนแกนนํา
การสงเสริมสุขภาพในหมูบาน อยูในระดับมาก (รอยละ 83.40) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ไดจากงานวิจัย
ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบการลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเบาหวาน ในจังหวัดนครราชสีมาควรมีแนวทางกลไก
ขับเคลื่อนงานลดเสี่ยงโรคเบาหวานของจังหวัด และมีการสนับสนุนดานนโยบาย มาตรการ งบประมาณ 
NCD Board ระดับอําเภอ อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System - 
DHS) ตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ (ตจบ.) โดยมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทีมพี่เลี้ยง
ในการปฏิบัติงาน ใหเกิดรูปธรรมในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

คําสําคัญ: หมูบานจัดการสุขภาพ, โรคเบาหวาน, กระบวนการมีสวนรวม
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Abstract

 The objective of this study was to examine the impact of health management 
village in reducing the risk of diabetes participation of collaborative networks in community.  
This community-based participatory action research (CBPAR) utilized Appreciation, Influence 
and Control (AIC) in the process. A group of samples of 250 persons obtained through purposive 
sampling were selected to the study and were consisted of public Health professionals, local 
government officials, village health volunteers, community leaders, clergies, teachers, health club 
members and diabetes risk groups. The data analyses were done using means, percentages, 
standard deviations (S.D.) and descriptive analysis from the data obtained from the questionnaires.
 The results showed that: 1) life styles of the people in the village before and after 
the actions to reduce diabetes risks through the changes of life contexts, lifestyles, 
environments, behaviors, risks from consumptions, and focuses on engagement health 
promotion activities in the village focus were significantly different at p-value< 0.05. 2) health 
management village to reduce risks for diabetes mellitus through participations of collaborative 
networks included activities such as development of health activity plan, budget support, 
providing health promotion activities that promoted appropriate food, emotional management, 
and exercises while refraining from smoking and alcohol consumption, communications to 
induce behavior change, environmental supports to enable health, and nomination of health 
role model along with village health promotion leaders were all at a high level (83.40 percent). 
It was suggested from this study that, in order to help reduce the prevalence of diabetes mellitus 
in the province, several factors must be available: policy and technical guidelines to mobilize 
activities that reduce risks for diabetes mellitus at the provincial level, district health system (DHS) 
to control and manage diseases, and integrated self-health management system at the 
sub-district level (Tambon) with supports and coaching as well as monitoring from the 
provincial public health office in order to create a successful and ongoing disease control.

Keywords: Village Health Care Management, Diabetes Mellitus, Participatory process
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บทนํา

 Noncommunicable diseases (NCDs) 
หรือกลุมโรคไมติดตอ ซึ่งประกอบไปดวยโรคหลัก
คอื โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคมะเร็ง โรคทางเดนิ
หายใจเรือ้รัง และโรคเบาหวาน เปนสาเหตุการตาย
ของประชากร 38 ลานคนท่ัวโลกในแตละป หรือ
คดิเปนสัดสวนรอยละ 68 ของสาเหตุการตายท้ังหมด
ของประชากรโลก (56 ลานคนใน พ.ศ. 2555) และ
มากกวา 16 ลานคน เปนผูที่เสียชีวิตในชวงอายุ
ตํ่ากวา 70 ป หรือเรียกวาเปนการตายกอนวัย
อนัควร โดยเฉพาะในกลุมประเทศทีม่รีายไดตํา่และ
ปานกลาง มภีาระโรคจากการตายกอนวยัอนัควรน้ี
มากถึงรอยละ 82 ซึ่งสงผลกระทบตอการเจริญ
เตบิโตทางเศรษฐกิจ โดยมกีารประมาณความสูญเสยี
ทางเศรษฐกิจในชวง 15 ปขางหนา ที่ประมาณ
7 ลานลานดอลลารสหรัฐ และประชากรอีกจาํนวน
หลายลานคนที่จะยังตองอยูกับความยากจน(1)

ปญหา NCDs ในประเทศไทยนั้น ทวี
ความรุนแรงขึ้นอยางชัดเจน โดยเพิ่มขึ้นทั้งจํานวน
ผูเสียชีวิตและสัดสวนการเสียชีวิตจากโรค NCDs 
จากการศึกษาภาระโรครายงานวา จาํนวนผูเสยีชวีติ
จากโรค NCDs นั้นเพิ่มขึ้นจาก 314,340 คน ใน
พ.ศ. 2552 เปน 349,090 คน ใน พ.ศ. 2556 หรือ
กลาวไดวามีผูเสียชีวิตจากโรค NCDs เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
8,687.5 คนตอป ซึ่งสูงกวารายงานป พ.ศ. 2547 -
2551 (8,054 คนตอป) และสถานการณของ
กลุมโรค NCDs โดยภาพรวม พบวารุนแรงเพิ่มขึ้น
ในเกือบทุกเปาหมายระดับโลก (9 global NCD 
targets) ตามท่ีองคการอนามัยโลก (2557) 
ไดกาํหนดใหเปนกรอบในการตดิตามความกาวหนา
ในการแกปญหากลุมโรค NCDs จากการสํารวจ

ความกาวหนาในการดําเนินการ ยกเวนเพียง
เปาหมายดานปจจยัเสีย่งเร่ืองการสูบบุหรีท่ีส่ามารถ
ลดลงเพียงเล็กนอย แตก็ยังหางไกลกับการท่ีจะ
บรรลุเปาหมายที่จะลดลงใหได รอยละ 30 ใน 
พ.ศ. 2568(2)

 สาํนักงานพัฒนานโยบายสขุภาพระหวาง
ประเทศ (2557) รายงานสถานการณลาสุดของ
ประเทศไทย คือ 1) อัตราการตายกอนวัยอันควร 
จากโรคไมติดตอเพ่ิมข้ึนจาก 343.06 ตอแสนคน
ใน พ.ศ. 2552 เปน 355.30 ตอแสนคนใน พ.ศ. 2556 
2) ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอลตอหัวประชากร
ตอป ในประชากรอายุตัง้แต 15 ปขึน้ไป เพิม่ขึน้จาก 
6.70 ลิตร/คน/ป จาก พ.ศ. 2552 เปน 6.90 ลิตร/
คน/ป ใน พ.ศ. 2557 3) ความชุกของการมีกจิกรรม
ทางกายที่ไมเพียงพอ ในประชากรอายุตั้งแต 18 ป
ขึ้นไป เพิ่มข้ึนจากรอยละ 18.50 ใน พ.ศ. 2552 
เปนรอยละ 19.20 ใน พ.ศ. 2557 4) การบริโภค
เกลอืและโซเดยีมในประชากรอายตุัง้แต 18 ปขึน้ไป 
ยังไมมีการรายงานผลการสํารวจคร้ังใหมยังคง
ใชผลการสํารวจ พ.ศ. 2552 ที่ 3,246 มก./วัน 
5) ความชุกของการสูบบุหรี่ในประชากรอายุตั้งแต 
15 ปขึ้นไป ลดลงเล็กนอยจากรอยละ 21.40 ใน 
พ.ศ. 2554 เปนรอยละ 20.70 ใน พ.ศ. 2557 
6) ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากร 
อายุ 18 ปขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 21.40 ใน 
พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 24.70 ใน พ.ศ. 2557 
7) ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.90 
ใน พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 8.90 ใน พ.ศ. 2557 
และความชุกของภาวะอวนในประชากรอายุ
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ตั้งแต 18 ป ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 34.70 ใน 
พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 37.50 ใน พ.ศ. 2557 
 จงัหวดันครราชสีมา เปนจังหวดัทีม่ขีนาด
ใหญ ประชากรมากเปนอันดับสองของประเทศ 
และประสบปญหาโรคเบาหวานทีม่แีนวโนมเพิม่ขึน้
อยางตอเนื่อง จากสถิติของจังหวัดนครราชสีมา 
พบวาความชุกของผูที่ทราบจากแพทย พยาบาล
หรือเจาหนาที่สาธารณสุขวาเปนโรคเบาหวาน 
ป 2552 รอยละ 2.90 ป 2554 รอยละ 3.90(3) และ
ในปงบประมาณ 2556 มียอดผูปวย 74,503 คน 
เปนผูปวยรายใหม 5,152 คน กลุมเส่ียง 78,714 คน 
จากประชากรกลุมเปาหมาย อายุ 35 ปขึ้นไป 
960,566 คน ในป 2552 มียอดผูปวยเบาหวาน 
60,512 คน เปนผู ปวยรายใหม 29,705 คน 
กลุมเส่ียง 35,981 คน จากประชากรกลุมเปาหมาย 
อายุ 35 ปขึ้นไป 1,235,148 คน(4) 
 จากสถิติดังกลาว สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา ตองกลับมาทบทวนและ
พิจารณากลวิธีในการดําเนินงานในกลุมเปาหมาย
เพือ่ลดความเส่ียงในการเกิดโรค เนือ่งจากท่ีผานมา 
แมจะมีการรณรงคใหความรู เรื่องโรคเบาหวาน 
เขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในกลุมผูปวยและ
กลุมเสี่ยง ก็ไมสามารถควบคุมโรคได ยังคงพบ
ผูปวยรายใหมทุกเดือน และผูปวยเดิมเกิดภาวะ
แทรกซอนที่ปองกันได จนทําใหตองสูญเสียรายได
และแรงงานที่สําคัญในครอบครัว สงผลกระทบ
โดยตรงกับชุมชนท่ีอยูอาศัย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสงัคม ดงันัน้การปองกนัและควบคมุโรคเบาหวาน 
จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนารูปแบบการเพื่อใหมี
ความชดัเจนและสอดคลองเหมาะสมกบัสภาพปญหา
และบริบทของหมูบาน โดยอาศัยการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายในหมูบานรวมมือชวยกัน

 กิจกรรมบริการสําคัญเพื่อลดโรคท่ีมี
ประสิทธิผลมากเปนลําดับแรกๆ ไดแก การสราง
ความตระหนักตอสถานการณโรค ภัยอันตราย
และโอกาสเส่ียงการเกิดโรค การเรียนรูภัยคุกคาม
จากการเกิดภาวะแทรกซอนเพิ่มข้ึน อยางรวดเร็ว
ของภาวะโรค การลดการบริโภคเกลือ อาหาร
หวาน มัน เค็มและเพิ่มการกินผักผลไม การ
ออกแรง/การออกกําลังกายที่เพียงพอ งดสูบบุหรี่ 
ลดการบริโภคแอลกอฮอล (3 อ. 2 ส.)(5) การบรกิาร
ปองกันควบคุมแกรายบุคคล ไดแก การบริการ
ประเมินและควบคุมปจจัยเสี่ยง การสรางเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี ลดพฤติกรรมเสี่ยง การ
ควบคุมภาวะนํ้าหนักเกินและอวน ควบคุมระดับ
ความดันโลหิต ระดับไขมัน และเรียนรู อาการ
เบื้องตนของโรคและภาวะแทรกซอน ฯลฯ การให
บริการตอเนื่องที่เหมาะสมกับสถานะความเสี่ยง
ตอการเกิดโรคของบุคคลและมุ งหวังท่ีผลลัพธ
ทางคลินิกของผูรับบริการที่ดีขึ้น อยางไรก็ตาม
การดูแลผูปวยเบาหวานใหไดผลและเกิดความ
ยั่งยืนได ตองสนับสนุนใหประชาชน ตระหนัก 
และมีส วนร วมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการดูแล
สุขภาพ เพื่อลดภาวะแทรกซอน ผานกระบวนการ

รวมคิดรวมทําอยางเปนระบบเหมาะสมกับปญหา
วิถีชีวิตและบริบทของประชาชน ตลอดจนสราง
ความมุ งมั่นร วมกันของบุคลากรสาธารณสุข
ทุกระดับ และการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ทองถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน จึงจะสรางความ
ยั่งยืน ลดการเกิดโรค ลดการเกิดภาวะแทรกซอน
ของโรคไมเบาหวานในระยะยาวได(6)

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผู วิจัยสนใจที่จะ
ทําการศึกษา การวิจัยประเมินผลการดําเนินงาน
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หมูบานจัดการสุขภาพลดเสี่ยงโรคเบาหวานโดย
กระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการ
จัดทําแผนสุขภาพชุมชนและสรางการมีสวนรวม
ในการดาํเนนิงานปองกนัและควบคมุภาวะเบาหวาน 
ให มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขยายผล
รูปแบบหมูบานจัดการสุขภาพลดเสี่ยงและเกิด
ผู นําตนแบบสุขภาพดี ใหหมู บานลดเส่ียงโรค
เบาหวานมียั่งยืนตอไป

กรอบแนวคิดการวิจัย

การควบคุมปองกันโรคเบาหวานนั้น
ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในและ
นอกระบบสุขภาพ ในรูปการสนับสนุน ไดแก
งบประมาณการจัดระบบควบคุมปองกันโรค รวมท้ัง
การปรับเปลี่ยนมาตรการเชิงนโยบายที่เอื้อตอการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน เพื่อลด
อัตราปวยและอัตราตายจากโรคเบาหวาน ผูวิจัย
ไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ (ภาพที่ 1)

   ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม  ผลลัพธ 

 

ขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง 
ไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพ
สมรส, ระดับการศึกษา, 
อาชีพหลัก, การอยูอาศัย, 
ลักษณะครอบครัว, รายได, 
ประวัติการเจ็บปวย, บุคคลใน
ครอบครัวที่เปนโรคเบาหวาน, 
คาใชจายในการรักษา, การ
ไดรับการตรวจสุขภาพ, 
พฤติกรรมการเสี่ยงตอการ
เกิดโรคเบาหวาน 
 

กระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
- ดานการจัดทําแผนกิจกรรมสุขภาพ  
- ดานการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย  
- ดานการจัดทําแผนสุขภาพ  
- ดานการสนับสนุนงบประมาณ  
- ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตามหลัก  
   3อ. 2ส. 
- ดานกระบวนการสื่อสารเพ่ือการปรับเปลี่ยน    
    พฤติกรรม  
- ดานปรับสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี  
- ดานการเกิดบุคคลตนแบบและเปนแกนนําการ 
    สงเสริมสุขภาพในหมูบาน 
 
 

1) ผลการดําเนินงานหมูบาน
จัดการสุขภาพลดเสี่ยง
โรคเบาหวาน 
2) รูปแบบการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายในการ
ดําเนินงานลดเสี่ยง
โรคเบาหวานจังหวัด
นครราชสีมา 
 - งบประมาณ  
 - การจัดระบบควบคุม 
    ปองกันโรค  
 - มาตรการเชิงนโยบาย    
 - ลดอัตราปวยและอัตราตาย 
    จากโรคเบาหวาน  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

นิยามคําศัพทที่ใชในการวิจัย

 หมูบาน หรือชุมชน (community) 
หมายถึง หมูชน กลุมคนท่ีอยูรวมกันเปนสังคม 
ที่อาศัยอยู ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผล

ประโยชนรวมกนัไดแก หมูบาน ตาํบล เขตเทศบาล 
อําเภอ จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาน
ศึกษา สถานที่ทํางาน
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 หมูบานจัดการสุขภาพ(7) หมายถึง หมูบาน
หรือชุมชน ที่มีการดําเนินการปองกันและควบคุม
โรคไมติดตอเร้ือรัง โดยยคณะทํางานระดับชุมชน 
การประเมินและวิเคราะหสถานการณสุขภาพของ
ชมุชน การจดัทาํแผนสขุภาพของชมุชน ดาํเนนิการ
ตามแผน และกาํกับตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิงาน 
โดยการมีส วนร วมของชุมชนร วมกัน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกในชุมชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม มีเสนทางสูหมูบานหรือชุมชน
ลดเส่ียงลดโรค ประกอบดวยการดําเนินงาน
5 ขั้นตอน ดังนี้
 1) ชุมชนแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน
การดําเนินงาน
 2) ประเมนิและวเิคราะหชมุชนทีเ่กีย่วของ
กบัโรคไมตดิตอเร้ือรงั ทัง้ปจจยัเส่ียงและโรครวมกัน 
 3) โดยเจาหนาที่สาธารณสุข และ อสม. 
เปนการประเมินชุมชนเบื้องตน
 4) ทําแผนชุมชนรวมกันในเวทีชุมชน
 5) การดาํเนนิการตามแผนชมุชน 2 ขัน้ตอน 
ไดแก 
  5.1) ขั้นตอนกอนดําเนินงาน เปน
การเตรียมความพรอมในการดําเนินงานและ
การขับเคลื่อนตามแผน และเตรียมความพรอม
ผูรับผิดชอบวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร 
แหลงงบประมาณ เงินทุน
  5.2) ขั้นตอนดําเนินการ เปนการนํา
แผนงานไปสูการปฏิบัติ ทั้งในดานบริหารจัดการ 
ควบคุมกํากับ ขับเคลื่อนใหเปนไปตามแผน  
 6) กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตอไป ประเมินผล
แตละขั้นตอนตามแผนการดําเนินงาน

 โรคเบาหวาน (8) เปนโรคในกลุ มโรค
ไมตดิตอ (No communicable diseases: NCDs) 
ซึ่งประกอบดวยโรคหลัก คือ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเร้ือรัง 
และโรคเบาหวาน โดยโรคเบาหวานเปนกลุมโรค
เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารซ่ึงมีระดับนํ้าตาล
ในเลือดสูงเปนเวลานาน นํา้ตาลในเลือดสูงกอใหเกดิ
อาการปสสาวะบอย กระหายน้ําและความหิว
เพิ่มข้ึน หากไมไดรับการรักษา เบาหวานอาจกอ
ใหเกิดอาการแทรกซอนจํานวนมาก 
 กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม 
(Appreciation-Influence-Control: A-I-C) 
หมายถงึ เทคนคิการประชมุ/วางแผน แบบมสีวนรวม
อยางสรางสรรค โดยการระดมสมองทําใหเกดิความ
เขาใจสภาพปญหา ขีดจํากัด ความตองการ และ
ศักยภาพของผูที่เกี่ยวของในเรื่องตางๆ เปนวิธีการ
ที่เปดโอกาส ใหผู เขารวมประชุมไดมีเวทีพูดคุย
แลกเปลี่ยน ความรูประสบการณ นําเสนอขอมูล
ขาวสารที่จะทําใหเกิดความเขาใจ ถึงสภาพปญหา 
ความตองการขอจํากัด และศักยภาพของผูที่เกี่ยว
ของตางๆ เปนกระบวนการท่ีชวยใหมีการระดม
พลังสมองในการศึกษา วิเคราะหพัฒนาทางเลือก 
เพือ่ใชในการแกไขปญหาและพฒันา เกดิการตดัสนิใจ
รวมกัน เกิดพลังของการสรางสรรคและรับผิดชอบ
ตอการพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น
 ภาคเีครอืขาย ในวจิยัครัง้นี ้ประกอบดวย 
กลุมเสี่ยงโรคเบาหวานชายและหญิง อายุ 35 ป 
ขึ้นไป กลุมผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก กลุมประชากร
ชายหญิงที่เปนตัวแทนผูมีสวนเก่ียวของกับการ
สงเสรมิสขุภาพลดเสีย่งโรคเบาหวานของประชากร
ในหมูบาน ประกอบดวย เจาหนาที่สาธารณสุข 
หนวยงานราชการระดับตาํบล ผูนาํองคกรปกครอง
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สวนทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุมเครือขายแกนนํา
สุขภาพในหมูบาน อสม.พระสงฆ ครู (บวรสอ. 
ซึง่ประกอบดวย บาน วดั โรงเรยีน สาธารณสขุ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)  
 การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย (9) 
หมายถึง การจัดการกับปญหาสุขภาพที่ตองอาศัย
การมีสวนรวมจากหลายฝายที่เกี่ยวของ และตอง
ทํางานรวมกันในรูปแบบเครือขาย ซึ่งเปนรูปแบบ
และเครื่องมือ หรือวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
โดยใชกลไกการมีสวนรวม 8 ดาน ไดแก ดานการ
จัดทําแผนกิจกรรมสุขภาพ ดานการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขาย ดานการจัดทําแผนสุขภาพ ดานการ
สนับสนุนงบประมาณ ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ดานกระบวนการสื่อสาร
เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดานปรับสภาวะ
แวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี และดานการเกิด
บุคคลตนแบบและเปนแกนนําการสงเสริมสุขภาพ
ในหมูบาน มารวมสื่อสารแลกเปล่ียนขอมูลและ
ประสบการณ รวมมอืกนัในเร่ืองตางๆ และยงัทาํให
มีพลังตอรองกับอํานาจตางๆ ไดดีขึ้น จึงนับไดเปน
ปจจยัสําคญัทีสุ่ดของการสงเสริมใหเกดิการพัฒนา
อยางยั่งยืน

วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานหมู บ าน
จัดการสุขภาพลดเส่ียงโรคเบาหวาน โดยใช 
กระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมลดเสีย่งโรคเบาหวาน โดยใชกระบวนการ
มีสวนรวมของภาคีเครือขาย

วธิกีารดาํเนินการวจิยั วธิกีารศกึษา และ
ขอบเขตการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย
 ขั้นเตรียมการ
 1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมลดเสีย่งโรคเบาหวาน 3 อ. 2 ส. 
สําหรับประชากรกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
 2) วางแผนการดําเนินกิจกรรม
 3) ดําเนินการจัดทําโครงรางงานวิจัย 
 ขั้นดําเนินการวิจัย
 1) การคดัเลอืกประชากรและกลุมตวัอยาง
  1.1) ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ประชากรกลุ มเสี่ยงโรคเบาหวานชายและหญิง 
อายุ 35 ปขึ้นไป มีที่พักอาศัยอยูในมีที่พักอาศัย
อยูในหมูบานเปาหมาย 25 หมูบาน ของอําเภอ
ที่มีประชากรกลุมปวยดวยโรคเบาหวานสูงสุด 
5 อันดับแรก ของจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแตป 
พ.ศ. 2552-2556 ไดแก อําเภอเมือง อําเภอโชคชัย 
อําเภอปกธงชัย อําเภอปากชอง และอําเภอโนนสูง 
  1.2) กลุมตัวอยาง เลือกแบบเจาะจง
และสุมอยางงาย 2 กลุม ไดแก 1) กลุมเสี่ยงโรค
เบาหวานชายและหญิง อายุ 35 ป ขึ้นไป จํานวน
หมูบานละ 10 คน รวมจํานวน 250 คน 2) กลุม
ผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) ประกอบดวย 
เจาหนาทีส่าธารณสขุ หนวยงานราชการระดบัตาํบล 
ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน กลุม
เครือขายแกนนําสุขภาพในหมูบาน ไดแก อสม. 
พระสงฆ ครู (บวรสอ.: บาน วัด โรงเรียน สวน
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น) จํานวน 
175 คน 
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 2) การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 
การสังเกตและบันทึกขอมูลจากการสนทนากลุม
  2.1) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณ
   เคร่ืองมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เปนแบบสอบถามการวิจัยประเมินผลการ
ดําเนินงานหมูบาน จัดการสุขภาพลดเส่ียงโรค
เบาหวานโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย จังหวัดนครราชสีมา โดยสัมภาษณ กลุม
เสี่ยงโรคเบาหวานชายและหญิง อายุ 35 ปขึ้นไป 
และกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย 
   สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก การอยูอาศัย ลักษณะ
ครอบครัว รายได ประวัติการเจ็บปวย บุคคล
ในครอบครัวท่ีเปนโรคเบาหวาน คาใชจายในการ
รักษา การไดรับการตรวจสุขภาพ พฤติกรรม
การเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน
   สวนที่ 2  การรบัรูความสามารถ
ตนเองในการมีสวนรวมในกิจกรรมลดเสี่ยงโรค
เบาหวานในหมูบาน ตามองคประกอบ 8 ดาน 
เปนขอคําถามท่ีมีลักษณะการวัดแบบมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale)   5 ระดับ ไดแก มีสวน
รวมมากที่สุด มีสวนรวมมาก มีสวนรวมปานกลาง 
มีสวนรวมนอย และมีสวนรวมนอยท่ีสุด เปนขอ
คาํถามทางบวกท้ังหมด มเีกณฑการใหคะแนนดังนี้

มีสวนรวมมากที่สุด กาํหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 5
มีสวนรวมมาก กาํหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 4

มีสวนรวมปานกลาง กาํหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 3

มีสวนรวมนอย กาํหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 2

มีสวนรวมนอยที่สุด กาํหนดเกณฑการใหคะแนนเปน 1

   สวนที่ 3 ขอเสนอตอการขยายผล
การพัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพ สุขภาพลดเสี่ยง
โรคเบาหวาน 

วิธีการศึกษา
 การวจิยัครัง้นี ้ใชวธิกีารศกึษาเชงิคณุภาพ 
ไดแก การศึกษาขอมูลจากเอกสาร การเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณ การสังเกตและบันทึกขอมูล
จากการสนทนากลุม รายละเอียด ดังนี้ คือ 
 1) การศึกษาขอมูลจากเอกสาร โดย
ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ รายงานผลการ
ดําเนินงาน ขอมูลหมู บานจัดการสุขภาพ จาก
เอกสารงานวิชาการ งานวิจัย และสิ่งพิมพตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับนโยบายหมูบานจัดการสุขภาพ
ทุกระดับ เอกสารความรูเรื่องโรคเบาหวาน และ
โรคไมติดตอเรื้อรัง
 2) การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 
  2.1) สมัภาษณโดยแบบสอบถาม กลุม
เสี่ยงโรคเบาหวานชายและหญิง อายุ 35 ปขึ้นไป 
กอนและหลัง การจัดกระบวนการมีสวนรวมใน
กจิกรรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมลดเสีย่งโรคเบาหวาน 
  2.2) สมัภาษณแบบเจาะลึก (in-depth 
interview) กลุมผูใหขอมลูสาํคญั (key informants)
  มีวิธีการศึกษา ประกอบดวย 
  1) การชั่งนํ้าหนัก และวัดความดัน
โลหิต กอนและหลังเขารวมกิจกรรมลดเสี่ยงโรค
เบาหวาน 
  2) ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
  3) การรบัรูความสามารถตนเองในการ
มสีวนรวมในกจิกรรมลดเสีย่งโรคเบาหวานในหมูบาน 
ตามองคประกอบ 8 ดาน ประกอบดวย ดานการ
จัดทําแผนกิจกรรมสุขภาพ ดานการมีสวนรวมของ
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ภาคีเครือขาย ดานการจัดทําแผนสุขภาพ ดานการ
สนับสนุนงบประมาณ ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. ดานกระบวนการสื่อสาร
เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ดานปรับสภาวะ
แวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี ดานการเกิด
บุคคลตนแบบและเปนแกนนําการสงเสริมสุขภาพ
ในหมูบาน
  4) ขอเสนอตอการขยายผลการพัฒนา
หมูบานจดัการสุขภาพ สขุภาพลดเสีย่งโรคเบาหวาน 
 3) การสังเกตและบันทึกขอมูลจากการ
สนทนากลุม (focus group) กลุมตัวอยางและ
กลุมผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 2 วัน โดยประยุกต
ใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appre-
ciation-Influence-Control: A-I-C)6 ดังนี้ 
  กิจกรรมภาคเชาและบาย (วันที่ 1)
  • การคืนขอมูลจากการสัมภาษณ
กลุมตัวอยาง และกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
  • การคืนขอมูลสถานการณปญหา
โรคไมตดิตอโรคเบาหวานของหมูบาน จากหนวยงาน
สาธารณสุข ในพื้นที่เปาหมายการดําเนินการวิจัย
  • การสนทนากลุม (focus group) 
“สถานการณปญหาโรคไมติดตอโรคเบาหวานของ
หมูบาน” โดยแบงกลุมเปาหมายระดมสมอง ทบทวน 
แลกเปลี่ยนขอมูลของหมูบาน อยางนอย 3 กลุม 
   A : “สถานการณปญหาโรคไมตดิตอ
โรคเบาหวาน ของหมูบาน” ในอดีต
   I : “สถานการณปญหาโรคไมตดิตอ
โรคเบาหวาน ของหมูบาน” ในปจจุบัน
   C : แนวโนม “สถานการณปญหา
โรคไมตดิตอโรคเบาหวาน ของหมูบาน” ในอนาคต
  • นําเสนอผลจากกระบวนการกลุม

  กิจกรรมภาคเชาและบาย (วันที่ 2)
  • แบงกลุม 3 กลุม ระดมสมอง ทบทวน 
แลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลสถานการณปญหาโรค
ไมติดตอโรคเบาหวานของหมูบาน รวมกันกําหนด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ เปนแนวทางที่จะบรรลุ
ปญหาความเสี่ยงโรคเบาหวานของหมูบาน และ
จัดทําแผนกิจกรรมแกปญหาลดเสี่ยงโรคเบาหวาน
ของหมูบาน โดยตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ 
   1. ชมุชน/หมูบาน กาํหนดนโยบาย
สาธารณะ หรือกติการวมของชุมชนอยางไร
   2. ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดลอม บริบทหมูบานจะเปนอยางไร
   3. การดําเนินกิจกรรมหมู บ าน
ลดเสี่ยงโรคเบาหวานจะไปถึงจุดหมายไดอยางไร 
  • นําเสนอผลจากกระบวนการกลุม

 ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยประเมินผลการดําเนินงาน
หมูบานจัดการสุขภาพลดเสี่ยงโรคเบาหวานโดย
กระบวนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย จังหวัด
นครราชสมีา ครัง้นี ้เปนการวิจยัเชงิคณุภาพ (quality 
research) ใชวกีารวจิยัเชิงปรมิาณการ (quantitative 
research) การวจิยัเชิงปฏบิตักิาร (action research) 
โดยประยุกตใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม 
(Appreciation-Influence-Control: A-I-C) เพื่อ
นําผลการประเมินมาใชจัดทําแผนสุขภาพชุมชน 
และสรางการมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกัน
และควบคุมภาวะเบาหวาน ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล ขยายผลรปูแบบหมูบานจดัการสขุภาพ
ลดเสี่ยงและเกิดผูนําตนแบบสุขภาพดี ใหหมูบาน
ลดเสี่ยงโรคเบาหวานมียั่งยืนตอไป
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 การวิเคราะหขอมูล
 ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ และการ
สนทนากลุม นาํมาวเิคราะหดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปู 
ประมวลผล และตรวจสอบความถูกตอง ดังนี้ 
 1. วิเคราะหคุณลักษณะทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง และการรับรูความสามารถตนเองในการ
มีสวนรวมใน
 2. กิจกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวานใน
หมูบาน ตามองคประกอบ 8 ดาน ดวยคาเฉลี่ย 
รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. เปรียบเทียบความแตกตางของการ
รบัรูความสามารถตนเองในการมีสวนรวมในกจิกรรม
ลดเสี่ยงโรคเบาหวานในหมูบาน ตามองคประกอบ 
8 ดาน กอนและหลัง ดวยสถิติการวิเคราะห 
unpaired t-test 
 4. วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากผล
การสนทนากลุม (Focus group) โดยวธิกีารพรรณนา
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) 

สรุปผลการวิจัย

 ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทั่วไปของกลุม
ตวัอยางทีเ่ปนกลุมเสีย่งโรคเบาหวานอายุ 35 - 60 ป 
จํานวน 250 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 
183 คน (รอยละ 73.2) มีอายุเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
45 - 60 ป จํานวน 151 คน (รอยละ 60.4) อายุ
เฉลี่ย 54 ป (S.D.= 2.4 ป) ประวัติเสี่ยงโดยบุคคล
ในครอบครวัทีเ่ปนโรคเบาหวานเปนเบาหวาน จาํนวน 
107 คน (รอยละ 42.8) มีพฤติกรรมการเสี่ยงตอ
การเกิดโรคเบาหวาน จํานวน 142 คน (รอยละ 
56.8)

 การเปรียบเทียบรูปแบบวิถีชีวิตของคน
ในหมูบานกอนการดําเนินการแกปญหาลดเสี่ยง

เบาหวาน เปนปญหาใหเกดิโรคไมตดิตอโรคเบาหวาน
นอยมาก แตกตางจากวิถีชีวิตของคนในหมูบาน
หลังการดําเนินการแกปญหาลดเสี่ยงเบาหวาน 
(t-test = 2.142, 0.033) ซึง่มีผลตอระดับความ
สําคัญของการดํารงรูปวิถีชีวิตของคนในหมูบาน 
ดานความเปล่ียนแปลงบริบทของวิถีชีวิต สภาพ
แวดลอม พฤตกิรรมความเส่ียงการบริโภคของกลุม
ตัวอยาง และการใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
กจิกรรมสงเสรมิสขุภาพในหมูบาน (p-value< 0.05) 
 ผลการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ
ลดเส่ียงโรคเบาหวาน โดยกระบวนการมีสวนรวม
ภาคีเครือขาย พบวา 
 1) เครอืขายทีม่สีวนรวมในการดาํเนนิงาน
ลดเส่ียงโรคเบาหวานในหมูบาน ประกอบดวย 
หนวยบริการสาธารณสุข รพ.สต. โรงพยาบาล 
เกษตร พัฒนาชุมชน อบต. วัด โรงเรียน กศน. ผูนํา
ชุมชน อสม. และกลุมแกนนําสุขภาพในหมูบาน 
(ผูสูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน เกษตรกร) 
 2) กระบวนการมีส วนร วมของภาคี
เครือขาย ภาพรวมอยูในระดับมาก รอยละ 83.4 
(  = 4.15) ประกอบดวย 
  2.1) ดานการจัดทําแผนกิจกรรม
สุขภาพ ภาคีเครือขายในหมูบานใหความสําคัญ
ของการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
(  = 4.46) ไดแก 1) มีเวทีประชาคมสรางความ
เขาใจปญหาสุขภาพ 2) มีการรับฟงความคิดเห็น 
การใหขอมูล ขอเท็จจริง 3) การคิดและวางแผน
ปฏบิตังิาน แผนการดําเนนิงาน 4) การกําหนดนโยบาย
และมาตรการของชุมชน และ 5) การประเมินผล
กิจกรรมโดยใชขอมูลปญหาของชุมชนเปนฐาน
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  2.2) ดานการมีส วนร วมของภาคี
เครือขาย ภาคีเครือขายในหมูบานใหความสําคัญ
ของการมีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 
4.16) ไดแก 1) มีสวนรวมในเวทีประชาคมสราง
ความเขาใจปญหาสุขภาพ 2) มีสวนรวมรับฟง
ความคดิเหน็ การใหขอมลู ขอเทจ็จรงิ 3) มสีวนรวม
ตัดสินใจ คิดและวางแผนปฏิบัติงาน แผนการ
ดาํเนินงาน 4) มสีวนรวมในการกําหนดนโยบายและ
มาตรการของชุมชน และ 5) มีสวนรวมในการ
ประเมินผลกิจกรรมการดําเนินงานโดยใชขอมูล
ปญหาของชุมชนเปนฐาน
  2.3) ดานการจัดทาํแผนสุขภาพ ภาคี
เครือขายในหมูบ านใหความสําคัญของการมี
สวนรวมภาพรวมอยูในระดบัมาก (  = 3.91) ไดแก 
1) มกีารกําหนดเปาหมายการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 
2) มกีารสํารวจ วเิคราะห และประเมินสถานการณ
สุขภาพในหมูบาน 3) มีเวทีการเรียนรูในหมูบาน 
และ 4) จัดทําแผนโดยใชเครื่องมือที่ชุมชนมีความ
พรอม เชน กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม 
(Appreciation-Influence-Control: A-I-C) หรือ
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (SRM) (10)
  2.4) ดานการสนับสนุนงบประมาณ 
ภาคีเครือขายในหมูบานใหความสําคัญของการ
มีสวนรวม ภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.95) 
ไดแก 1) มีการสํารวจแหลงทุนและทรัพยากร
ในพื้นที่ เชน อบต. 2) มีการจัดทําขอมูล นําเสนอ
แผนงานโครงการของงบประมาณ 3) มกีารเปดเวที 
ทาํขอตกลงรวมกนัระหวางผูสนบัสนนุงบประมาณ
กับทีมดําเนินงาน 4) มีการประชุมภาคีเครือขาย 
ทีมงาน/แกนนํา ใหรับทราบและเขาใจในการใช
งบประมาณเพือ่จดัสรรงบประมาณทีไ่ดรบัสนบัสนนุ
ใชในกิจกรรม 5) มีการจัดทําแบบรายงานผลงาน 

และการใชจายงบประมาณ รายงาน นาํเสนอ ชีแ้จง
ทีมงาน ภาคีเครือขาย และผูสนับสนุนงบประมาณ
  2.5) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม
สขุภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. ภาคเีครอืขายในหมูบาน
ใหความสําคัญของการมีสวนรวม ภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.73) ไดแก 1) มีการสราง
ทมีงาน 2) มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู วเิคราะหปญหา
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 3) มีการจัด
ทาํแผนงาน/โครงการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ 
4) มีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ตามหลัก 3 อ. 2 ส. สงเสริมใหเกิดการมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตอง 5) มีการประเมินผลเพื่อนําขอมูล
ไปใชประโยชนในการพัฒนา
  2.6) ดานกระบวนการส่ือสารเพ่ือ
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ภาคเีครอืขายในหมูบาน
ใหความสําคัญของการมีสวนรวม ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (  = 3.42) ไดแก 1) การสงเสริมและ
สนับสนุนดานวิชาการ องคความรูและส่ือสุขภาพ
ที่เกี่ยวของ 2) การกระตุนการพูดคุยในหมูบาน
ใหมารวมกันจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางบวก 3) การเผยแพรและประชาสัมพันธ 
สงเสริมการปรับเปลี่ยนทัศนคติการรับรู เหตุผล 
ความจําเปนและแนวทางเปล่ียนพฤติกรรม 4) การจัด
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรูสงเสริมกิจกรรมปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 5) การสงเสริมใหเกิดการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมจากผูนําในพื้นที่
  2.7) ดานการปรับสภาวะแวดลอม
ที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี ภาคีเครือขายในหมูบาน
ใหความสําคัญของการมีสวนรวม ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (  = 3.97) ไดแก 1) การนําสิ่งยั่วใจ
ใหไกลหูไกลตา ติดคําเตือนหรือสิ่งกระตุนเตือน
ในการปรับพฤติกรรมใหเห็นไดงาย 2) การบอก
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คนรอบขางใหรูความต้ังใจและขอความชวยเหลือ
จากคนรอบขาง ชวยเพิ่มความสําเร็จในการ
เปลี่ยนแปลง 3) การออกหางจากคนที่จะเปน
อุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง เชน เพื่อนที่ดื่มเหลา
กันเปนประจํา 4) การประกาศความต้ังใจ เชน 
จะทิ้งอุปกรณและเลิกบุหรี่ เลิกดื่มสุรา 5) การเพิ่ม
ความรูและฝกทกัษะ เชือ่ ปรมิาณพลงังานในอาหาร
รบัประทานเปนประจาํ การออกกาํลงักายสมํา่เสมอ 
การฝ กทักษะจัดการความเครียดการหายใจ
คลายเครียด 
  2.8) ดานการเกิดบุคคลตนแบบและ
เปนแกนนําการสงเสริมสุขภาพในหมูบาน พบวา 
บุคคลตนแบบและแกนนําการสงเสริมสุขภาพใน
หมูบาน กอนและหลังการดําเนินกิจกรรมปรับ
เปลีย่นพฤติกรรมลดเส่ียงโรคเบาหวานแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value< 0.05) ภาคี
เครอืขายในหมูบานใหความสาํคญัของการมสีวนรวม 
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (  = 4.63) ไดแก 
1) มีการกินผักผลไมสด ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม 
และไขมัน 2) มกีารออกกําลงักายอยางนอยสปัดาห
ละ 3 - 5 วันๆ ละอยางนอย 30 นาที 3) มีอารมณ
แจมใสเบิกบาน และจัดการความเครียดได 4) ลด 
ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 5) เปนผูนํากิจกรรม
การเรียนรูสุขภาพ และจัดตั้งชมรมสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค 
 ผลการสัมภาษณผูใหความสําคัญในการ
จัดทําแผนกิจกรรมแกปญหาลดเสี่ยงโรคเบาหวาน
ของหมูบาน มีดังนี้  
 1) หมูบาน กําหนดนโยบายสาธารณะ 
หรือกติการวมของชุมชน ดังนี้
  o หมูบานมีการกาํหนดนโยบายและ
จัดทําแผนกิจกรรมสุขภาพ 

  o ทกุภาคเีครอืขายในหมูบาน เขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
  o จดัทํามาตรการชมุชน การควบคมุ
ปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ การคัดกรอง 
  o ภาคีเครือขายสุขภาพ อสม. และ
แกนนาํชุมชนเปนตวัหลักในการจดัทําแผนสขุภาพ
มากขึ้น
  o เจาหนาทีแ่ละองคกรปกครองสวน

ทองถิน่เปนพีเ่ลีย้งและผูสนบัสนุนการดาํเนนิกจิกรรม
  o องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
สนับสนนุงบประมาณเพ่ิมขึน้ทุกหมูบาน (สนับสนนุ
มากกวา 10,000 บาท) และมีแนวทางจัดหา
งบประมาณจากแหลงอื่นมาสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรม
  o สงเสริมใหเกิดกระบวนการส่ือสาร
เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อลดเส่ียงโรค
เบาหวานในกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่อง และขยายผล
ไปทุกกลุมวัยในหมูบาน
  o สนบัสนนุรางวลั ยกยองเชดิชูบคุคล
ตนแบบและแกนนําในการสงเสริมสุขภาพ เพื่อ
ใหคนในครอบครัว และชุมชนตื่นตัว เข ามา
มีสวนรวมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพลดเส่ียง
โรคเบาหวาน
 2) ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
บริบทหมูบาน ไดแก
  o ประชากรทั่วไป และกลุมเสี่ยงใน
หมูบาน มคีวามตระหนกัและเฝาระวงัการปฏบิตัติวั 
ลด ละเลิกเสี่ยงพฤติกรรมที่เปนปญหาตอสุขภาพ 
  o มกีารรวมกลุมจดักจิกรรมตามหลัก 
3 อ. 2 ส. และเฝาระวงัพฤตกิรรมเสีย่งอยางตอเนือ่ง
  o มีการจัดสถานท่ีและส่ิงแวดลอม
ที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพในหมูบานมากข้ึน 
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โดยการสนับสนุน งบประมาณ สถานท่ี และอุปกรณ
จาก อบต.และภาคีเครือขาย
  o ผูนําชุมชนใหความสําคัญกับการ
สื่อสาร สรางความเขาใจ และนําเสนอขาวสาร 
เพือ่สรางความตระหนักและความรวมมอืกบัประชาชน
ในหมู บ าน โดยการติดประกาศ แผนพับสื่อ
ประชาสัมพันธ การประกาศผานหอกระจายขาว 
และการประชุมหมูบานประจําเดือน
 3) เปาหมายการดําเนินกจิกรรมหมูบาน
ลดเส่ียงโรคเบาหวานในหมูบานใหเกดิความตอเน่ือง
และยั่งยืน มีดังนี้
  o ขยายกลุ มเปาหมายดําเนินการ 
ในกลุมเยาวชน และกลุมผู ชายที่เปนวัยทํางาน 
ที่มีแนวโนมความเส่ียงเพิ่มขึ้นในทุกดาน ไมวา
จะเปนเรื่องบุหร่ี เหลา การกินอาหาร ผัก ผลไม 
การออกกําลังกายที่ไมเพียงพอ และพฤติกรรม
เนือยนิ่ง รวมทั้งแนวโนมการตายใน กลุมอายุ 30 - 
39 ป ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
  o มีการสื่อสารกับประชาชนกลุ ม
เสี่ยงที่เขาไมถึงกิจกรรม เชน ผูมีการศึกษานอย
และมีความยากจน ใหเขาถึงกิจกรรมปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมสุขภาพลดเสีย่ง และเขาถงึการคดักรองโรค
ใหมากขึ้น 
  o ทุกภาคีเครือขาย มีสวนรวมสราง
ความตระหนกัและเฝาระวงัความเสีย่งระดับบคุคล 
ใหเปนระบบมากขึน้ เนนความเสีย่งทีเ่ปนปญหาและ

สงผลสูความเส่ียงโรคเบาหวาน เชน เนนการกิจกรรม
ลดความอวน กลุมเด็กปฐมวัย กลุมวัยรุน เปนตน
  o ระดมพลังความคิดเพื่อขับเคลื่อน
ใหเกิดแผนสรางเสริมสุขภาพสูการปฏิบัติ และ
แผนการแกไขปญหาทีส่อดคลองกบับรบิทของพืน้ท่ี 
โดยมีขั้นตอนดังนี้
   1. สํารวจ คนหา จัดทําทะเบียน
   2. เตรียมชุมชนเพื่อรับการตรวจ
สุขภาพเชิงรุก
   3. จัดกิจกรรมการคัดกรองเพื่อ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องตน
   4. ใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพ
   5. การจัดกิจกรรมเพื่อจัดตั้งกลุม/
ชมรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
   6. สนับสนุนการผูปวยโรคเรื้อรัง
และมีกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
   7. สรางความเขมแข็งของชุมชน
   8. จดัระบบและทีมติดตาม ประเมนิ
ผลกิจกรรม และสรุปผล

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

 สามารถนําผลการศึกษาไปพัฒนาเปน
แนวทางของกลไกการขับเคลื่อนงานลดเสี่ยง
โรคเบาหวาน เพือ่นาํเสนอตอสาํนกังานสาธารณสขุ
จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดภาพที่ 2
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กลไกการขบัเคลอืนงาน NCD ของจังหวดั 
NCD Board 

ลดปัจจัยเสียงเหล้า บุหรี 
ส่งเสริมสุขภาพ (อาหาร 
กจิกรรมทางกาย) 
การสือสาร ประชาสัมพันธ์ 
การบังคับใช้กฎหมาย 
การพัฒนาระบบ 
(การดัดกรอง OPAC 
คลนิิก อดบุหรี อดเหล้า) 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
การติดตามและประเมินผล 

ส่วนกลาง กสธ. สปสช. 
สสส. พืนทจัีงหวัด 

NCD Board 
ระดับอําเภอ 
อําเภอควบคุม 
โรคเข้มแข็ง 
ระบบสุขภาพ 
อําเภอ (DHS) 

ตาํบลจัดการ 
สุขภาพ 

ตนเองแบบ
บูรณาการ

นโยบาย 
มาตรการ 
งบประมาณ 

System Manager 
Mini system 
manager 
Case Manager 
Mini case manager 

งานควบคุมโรค งานส่งเสริมสุขภาพ 
งานสนับบริการภาคประชาชน งานพัฒนาคุณภาพ 
ศูนย์ทบูีนัมเบอร์วัน งานสุขศึกษา งานคุ้มครองผู้บริโภค 

รพ./รพ.สต. 

อปท. รร. สถานประกอบกิจการ 
สาํนักงานจังหวัด 

สาํนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

สสอ., หน่วยบริการ

หน่วยงานอืน

ภาพที่ 2 แนวทางของกลไกการขับเคลื่อนงานลดเสี่ยงโรคเบาหวาน

ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข

 1. ดานการบริหารจัดการ
  1) เปาหมาย ผู วิจัยมีการกําหนด
เปาหมายพ้ืนทีด่าํเนนิการวิจยัทีห่างไกล และใชเวลา
ในเดินทางมาก และมีบริบทวิถชีวีติของกลุมเปาหมาย

แตกตางกัน
  2) บคุลากร ผูชวยนกัวจิยัเปนบคุลากร
ของสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่เขารวมเปนทีมวิจัยชุมชน มีประสบการณในการ
ดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการวิจัยนอย 
  3) การปรับกระบวนการเรียนรูการจดั
กิจกรรมการมีสวนรวมใหสอดคลองกับปญหาและ
บริบทของพ้ืนที่ ผูวิจัยจึงไมมีเวลาฝกปฏิบัติหรือ
ทดลองใชเครื่องมือการวิจัยใหกับผูชวยนักวิจัย

 2. ดานงบประมาณ การบริหารจัดการ
งบประมาณ ไมสอดคลองกับภาระงานวิจัย ดาน
คาตอบแทนทีมวจิยัชมุชน และคาใชจายในการเดิน
ทางลงพื้นที่การวิจัยที่มีความหางไกลในชนบท
 3. ประเด็นเก่ียวกบักลุมตวัอยางในการ
วจิยั มภีาวะพฤติกรรมเสีย่งตอสุขภาพท่ีไมเหมาะสม 

เปนความยากท่ีตองเรงสรางความตระหนัก ให
เข าใจถึงพิษภัยของพฤติกรรมสุขภาพที่ เสี่ยง
อนัตรายตอโรค เชน การบรโิภคอาหารไมเหมาะสม 
การออกําลังกาย สูบบุหรี่ และบริโภคเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล และความเครียด
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ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1. จงัหวดัควรมแีนวทางกลไกขบัเคลือ่น
งานลดเส่ียงโรคเบาหวานของจังหวัดเพ่ือใหการ
ดําเนินงานควบคุมปองกันโรคติดตอเรื้อรังเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเปนแนวงทางเดียวกัน
ทั้งจังหวัด
 2. ควรมีการสนับสนุนดานนโยบาย 
มาตรการ งบประมาณ NCD Board ระดับอําเภอ 
อําเภอควบคุมโรคเขมแข็ง ระบบสุขภาพอําเภอ 
(DHS) ตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ 
(ตจบ.) 
 3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดควรจัด
ทีมพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน ใหเกิดรูปธรรมในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 4. ดานการจัดทําแผนกิจกรรมสุขภาพ 
ภาคีเครือขายในหมูบานใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมสรางความเขาใจปญหาสุขภาพ รับฟง
ความคิดเห็น ใหขอมูล ขอเท็จจริง คิดและวางแผน
ปฏิบัติงาน แผนการดําเนินงาน กําหนดนโยบาย
และมาตรการของชุมชน ประเมินผลกิจกรรม
โดยใชขอมูลปญหาของชุมชนเปนฐาน
 5. ดานการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
ภาคีเครือขายในหมูบานใหความสําคัญกับการมี
สวนรวม ในเวทีประชาคมสรางความเขาใจปญหา
สุขภาพ การมีสวนรวมรับฟงความคิดเห็น การให
ขอมลู ขอเทจ็จรงิ การรวมตดัสนิใจ คดิและวางแผน
ปฏิบัติงาน แผนการดําเนินงาน มีสวนรวมในการ
กาํหนดนโยบายและมาตรการของชมุชน มสีวนรวม
ในการประเมินผลกิจกรรมการดําเนินงานโดยใช
ขอมูลปญหาของชุมชนเปนฐาน

 6. ดานการจัดทําแผนสุขภาพ ภาคี
เครอืขายในหมูบานใหความสําคญักบัการมีสวนรวม
การกําหนดเปาหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
มีการสํารวจ วิเคราะห และใชเครื่องมือประเมิน
สถานการณสุขภาพในหมูบาน มีเวทีการเรียนรู
จัดทําแผนในหมูบาน 
 7. ดานการสนับสนุนงบประมาณ ภาคี
เครอืขายในหมูบานใหความสําคญักบัการมีสวนรวม 
ในการสํารวจแหลงทุนและทรัพยากรในพ้ืนท่ี 
มีการจัดทําขอมูล นําเสนอแผนงานโครงการของ
งบประมาณ เปดเวทีทําขอตกลงรวมกันระหวาง
ผูสนบัสนนุงบประมาณกบัทมีดาํเนนิงาน การประชมุ
ภาคีเครือขาย ทีมงาน/แกนนํา ใหรับทราบและ
เขาใจในการใชงบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ที่ไดรับสนับสนุนใชในกิจกรรม จัดทําแบบรายงาน
ผลการใชจายงบประมาณ รายงานนําเสนอ ชี้แจง
ทีมงาน ภาคีเครือขาย และผูสนับสนุนงบประมาณ
 8. ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ตามหลกั 3 อ. 2 ส. ภาคเีครอืขายในหมูบานใหความ
สาํคญักบัการมสีวนรวม เชน สรางทีมงาน แลกเปลีย่น
เรียนรู  วิเคราะหปญหาสุขภาพและพฤติกรรม
เสีย่งตอสขุภาพ จดัทาํแผนงาน/โครงการปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพ  จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. 2 ส. สงเสริมใหเกดิ
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง และประเมินผล
เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนา
 9. ดานกระบวนการสือ่สารเพือ่การปรบั
เปลีย่นพฤติกรรม ภาคเีครอืขายในหมูบานใหความ 
สําคัญการมีสวนรวม ในการสงเสริมและสนับสนุน
ดานวชิาการ องคความรูและส่ือสขุภาพท่ีเกีย่วของ 
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กระตุนการพดูคยุในหมูบานใหมารวมกนัจัดกจิกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางบวก เผยแพรและ
ประชาสัมพันธ สงเสริมการปรับเปล่ียนทัศนคติ
การรับรูเหตุผล ความจําเปนและแนวทางเปล่ียน
พฤติกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ส งเสริม
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สงเสริมใหเกิดการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมจากผูนําในพื้นที่
 10. ดานการปรบัสภาวะแวดลอมทีเ่อือ้ตอ
การมีสุขภาพดี ภาคีเครือขายในหมูบานใหความ
สําคัญกับการมีสวนรวม ในการนําสิ่งยั่วใจใหไกลหู
ไกลตา ติดคําเตือนหรือสิ่งกระตุนเตือนในการปรับ
พฤติกรรมใหเห็นไดงาย บอกคนรอบขางใหรูความ
ตัง้ใจและขอความชวยเหลอืจากคนรอบขาง ชวยเพ่ิม
ความสาํเรจ็ในการเปลีย่นแปลง ออกหางจากคนทีจ่ะ
เปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง เชน เพื่อนที่
ดื่มเหลากันเปนประจํา ประกาศความตั้งใจที่จะทิ้ง
อปุกรณและเลิกบหุรี ่เลกิดืม่สรุา การเพ่ิมความรูและ
ฝกทกัษะ เชือ่ ปรมิาณพลังงานในอาหารรบัประทาน
เปนประจํา ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ และฝกทักษะ
จัดการความเครียดการหายใจคลายเครียด 
 11. ดานการเกิดบุคคลตนแบบและเปน
แกนนําการสงเสริมสุขภาพในหมูบาน หลังการ
ดําเนินกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดเส่ียง
โรคเบาหวาน มบีคุคลตนแบบและแกนนําการสงเสริม
สุขภาพในหมูบาน เพิ่มขึ้น มีความรูความสามารถ
ใหความรู บอกตอ ใหคําแนะการกินผักผลไมสด 
ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม และไขมัน การออกกําลัง
กายอยางนอยสัปดาหละ 3 - 5 วันๆ ละอยางนอย 
30 นาที มีอารมณแจมใสเบิกบาน และจัดการ
ความเครียดได  ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 

เปนผูนํากิจกรรมการเรียนรูสุขภาพ และจัดตั้ง
ชมรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
 ขอเสนอแนะการวิจัย  
 1. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลความสําเร็จ 
ที่สงผลใหเกิดการพัฒนาหนวยบริการสาธารณสุข
ทีม่คีณุภาพ ยกระดบัการใหบรกิารดานการสงเสรมิ 
ปองกัน รักษา ฟนฟู รวมถึงงานคุมครองผูบริโภค 
ทําใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพที่จําเปนได
ในหนวยบริการสุขภาพใกลบาน อยางครอบคลุม 
และมีคุณภาพมาตรฐาน 
 2. สงเสรมิใหบคุลากรสาธารณสขุ มกีาร
วิจัยแบบ Action Research เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ 
ในการดําเนินงานสุขภาพทุกกลุมวัย ลดกลุมเส่ียง 
เกิดโรคเบาหวาน

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคณุ นายแพทยสาธารณสขุจงัหวดั
นครราชสีมา ที่ไดสนับสนุนใหเกิดการดําเนินงาน
ประเมินผลการดําเนินงานหมูบานจัดการสุขภาพ
ลดเส่ียงโรคเบาหวานโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของภาคเีครอืขาย จงัหวดันครราชสมีา ขอขอบคุณ 
อาจารยที่ปรึกษา ผูบริหารระดับอําเภอ ไดแก 
สาธารณสุขอาํเภอ และผูปฏบิตังิานในโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ที่เปนผูประสานการดําเนิน
การวิจัย และภาคีเครือขายสุขภาพระดับหมูบาน 
ระดับตําบล ที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยทุกคน 
ที่ไดมีสวนรวมใหการวิจัยครั้งนี้เสร็จสิ้นลง ขอขอบ
พระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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สถานการณและมาตรการเกีย่วกบัการใชภาชนะโฟมบรรจอุาหารในป 2559

จักรี  แกวคําบง*

 ในปจจุบันกลองโฟมบรรจุอาหารไดรับ
ความนิยม เพราะเปนภาชนะที่หาไดงายมากกวา
การใชภาชนะอยางอืน่แทนโฟม อกีทัง้โฟมมรีาคาถกู 
นํ้าหนักเบา จัดเก็บไดงายและใชไดทันที กลองโฟม
ไดรับความนิยมแพรหลายในกลุมผูประกอบการ
อาหาร และในตลาดทั่วไป(1)

 ในป 2553 ประเทศออสเตรเลยี ไดประสบ
ปญหาการกําจัดขยะที่เกิดจากกลองโฟมบรรจุ
อาหารแมประเทศพยายามนําโฟมกลับมารีไซเคิล
ใหม แตก็ไมประสบความสําเร็จ ในป 2554 - 2556 
ขยะดังกลาวยงัเพิม่สงูขึน้ถงึรอยละ 8.9 ตอป ดงัน้ัน
หนวยงานของรัฐจงึพยายามทุมงบประมาณในการ
แกไขปญหาดังกลาว เชน จดัตัง้โรงงานอุตสาหกรรม
รีไซเคิลโฟมและพยายามหาภาชนะอ่ืนมาทดแทน
กลองโฟมบรรจุอาหาร(2)

 ในป 2554 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ไดออกมาตรการยุติการใชกลองโฟมบรรจุอาหาร 
ซึ่งถือเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ เน่ืองจาก

ประเทศจีนไดใชกลองโฟมมานานกวา 14 ป 
ในป 2533 ประเทศประสบปญหาการกําจัดขยะ
ที่เกิดจากกลองโฟมบรรจุอาหาร และพยายาม
หาภาชนะที่ทําจากวัสดุธรรมชาติมาทดแทน(3)

 ในป 2555 ประเทศสหรฐัอเมรกิา จาํนวน
มากกวา 100 เมือง ไดยุติการใชกลองโฟมบรรจุ

อาหาร เนื่องจากตองสูญเสียงบประมาณในการ
กําจัดประมาณ  8.4 แสนลานตอป และพบวา
การใชกลองโฟมบรรจุอาหารจะเพิ่มข้ึนประมาณ 
รอยละ 3 ตอป โดยเฉพาะรานอาหาร พบขยะท่ีเปน
กลองโฟมบรรจุอาหาร เฉลี่ยประมาณแหงละ 4.5 
หมื่นกิโลกรัมตอป ดังนั้นหนวยงานปกครองสวน
ทองถ่ินในประเทศจงึมมีาตรการลดการใชกลองโฟม
บรรจุอาหารทุกแหง โดยเปาหมายคือรอยละ 100(4)

 ในป 2552 - 2556 กรมควบคุมมลพิษ
ของประเทศไทย พบวา รายงานขยะประเภทโฟม
เพิ่มข้ึน 34 ลานชิ้น เปน 61 ลานชิ้นตอวัน 
โดยผลิตภัณฑประเภทโฟมจะใชเวลายอยสลาย
ประมาณ 450 ป ดังนั้นขยะจากกลองโฟม
จึงเปนปญหาท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทั่วโลก(5)

 ในป 2556 อิสระ ดวงเกตุ และคณะ 
ไดศึกษา การศึกษาพัฒนารูปแบบภาชนะบรรจุ
อาหารสาํหรบัรานคาในชุมชน พบวา ผูประกอบการ

รานอาหารใชภาชนะกลองโฟม รอยละ 28.54 
และผูบริโภคมีโดยมีจะมีพฤติกรรมการกิน คือ
ซื้อแลวหิ้วกลับไปรับประทานที่พักคิดเปนรอยละ 
73.33 ของจํานวนผูบริโภคกลุมบุคลากร มากกวา
ที่จะมีพฤติกรรมซื้อแลว จะนั่งรับประทานใน
บริเวณตลาดนอย คิดเปนรอยละ 26.67(6)  

* เภสัชกรชํานาญการ 
 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
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สารอันตรายท่ีพบในกลองโฟมบรรจุอาหาร

 กลองโฟมบรรจุอาหารเปนพลาสติก
ชนิดหนึง่ซ่ึงผลติจากสารโพลสีไตรนี (Polystyrene) 
เมือ่นาํมาผลติเปนกลองโฟมบรรจอุาหารและสมัผสั
กับอาหารรอนจัดเปนเวลานาน จะทําใหภาชนะ
เสยีรปู และหลอมละลายเปนสารสไตรนี (Styrene) 
และเบนซิน (Benzene) ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง โดย
สารสไตรีน จะสงผลตอรางกายเมื่อถูกผิวหนังหรือ
เขาตาจะทําใหระคายเคือง การสูดเขาไปจะมี
อาการไอ และหายใจลําบาก เปนตน สารเบนซิน 
เปนสารท่ีมีความเปนพิษสูงและเปนสารกอมะเร็ง 
ผูที่ไดรับ จะเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส ถาด่ืม
หรือกินอาหารท่ีมีเบนซินปนเปอนอยูสูง จะทําให
มีอาการปวดทองเน่ืองจากกระเพาะถูกกัดกรอน 
งวงนอนชัก หัวใจเตนแรง และอาจเสียชีวิตได(7)

 สารสไตรีนเปนสารอันตรายสงผลตอ
ระบบประสาทสวนกลางและระบบเมด็เลอืด อกีทัง้
ยังมีผลตอ DNA และโครโมโซม จากรายงาน
การวิจัยพบวาสารนี้ทําใหเกิดมะเร็งในสัตวทดลอง 
อยางไรก็ตามยังไมมีขอสรุปที่ยืนยันวาสารนี้ทําให
เกิดโรคมะเร็งในมนุษย ดังนั้นตามมาตรฐานของ 
International Agency for Research on Cancer 
(IARC)  จึงจัดให สารสไตรีนเปนสารกอมะเร็ง
ในกลุม 2B(8)

 โฟมพอลิสไตรีนสามารถจําแนกตาม
การผลิตได 2 ประเภท คือ 1) โฟมพอลิสไตรีน
ทีข่ยายตวัได (Expandable Polystyrene Foam, 
EPS) เปนโฟมสไตรีนที่ใช กาซเพน เทน (C5H12) 
เปนสารที่ทําใหขยายตัวในระหวางกระบวนการ
พอลิเมอรไรเซช่ัน จากนั้นนําไปอัดขึ้นรูป เชน 
เปนกลองนํ้าแข็ง และ บรรจุภัณฑตางๆ 2) โฟม

พอลสิไตรนีชนดิแผน (Polystyrene Paper Foam, 
PSP) เปนโฟมสไตรีนที่ถูกผลิตโดยกระบวนการฉีด
เหมอืนกบัพลาสตกิทัว่ไป จากนัน้จะถกูทาํใหยดืออก
เปนแผนแลวมวนเหมือนมวนกระดาษ ซึ่งสามารถ
นําไปขึ้นรูปไดหลายรูปแบบดวยไฟฟา เชน ถาดใส
อาหาร แกว ถวย และกลองใสอาหาร(9)

ขอควรทราบเกี่ยวกับการใชภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร(9,10)

 ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเปนพลาสติก
เมือ่อณุหภูมขิองอาหารสูงขึน้สภาวะการเก็บรกัษา
นานข้ึน ระยะเวลาในการสัมผัสกับความรอน
นานขึ้น จะเกิดการหลั่งสารสไตรีนออกมาจาก
ภาชนะโฟมบรรจุอาหารได มากขึ้น  ซึ่ งการ
รับประทานอาหารจากกลองโฟมเปนประจํา
นอกจากจะมีความเสี่ยงตอการไดรับสารสไตรีน
ยังเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งมะเร็งอีกดวย ซึ่งควร
หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีบรรจุกลองโฟม
เทาที่จะทําได โดยเฉพาะการบรรจุอาหารในขณะ
รอน และไมควรนําภาชนะโฟมบรรจุอาหารเขาอุน
ในไมโครเวฟโดยตรง 
 ปจจัยหลักท่ีส งผลทําใหสารพิษหลุด
ออกมาปนเปอนในอาหาร ไดแก
 1. อาหารท่ีเกิดการเคล่ือนยายของสาร
จากกลองโฟมสู อาหาร มากที่สุดคืออาหารที่มี
ไขมันสูง
 2. ระยะเวลาที่ภาชนะโฟมสัมผัสอาหาร
นานขึน้ ทาํใหการเคล่ือนยายของสารจากกลองโฟม
สูอาหารมากขึ้น
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 3. ภาชนะบรรจุทีท่าํจากวัสดทุีม่สีารเคมี
ในปรมิาณมาก จะทาํใหเกดิการปนเปอนในอาหาร
ไดมาก
 4. อุณหภูมิของอาหารท่ีใชความรอนสูง
ทาํใหสารท่ีอยูในกลองโฟมสลายตัวเขาไปในอาหาร
ไดมากขึ้น

ระเบียบและขอบังคับการใชภาชนะโฟม
บรรจุอาหารในปจจุบัน

 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที่ 
295) พ.ศ. 2548 เรือ่ง กาํหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน
ของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก ซึ่งกําหนดให
ปริมาณ สไตรีนใหมีในภาชนะโฟมที่บรรจุอาหาร
ไมเกิน 5000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในกรณีที่
ใชงานทีอ่ณุหภมูสิงูกวา 100 องศาเซลเซยีส ปรมิาณ
สไตรีนตองไมเกิน 1000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
โดยภาชนะโฟมท่ีบรรจุอาหารตองมีคุณภาพและ
มาตรฐาน ดงัน้ี สะอาด ไมมสีารอืน่ออกมาปนเปอน
กบัอาหาร ในปรมิาณทีอ่าจเปนอนัตรายตอสขุภาพ  
ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค และ ไมมีสีออกมา
ปนเปอนกับอาหาร(11)

 2. ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม (ฉบบัที่ 
4225) พ.ศ. 2553 เรือ่ง ยกเลกิมาตรฐานผลติภณัฑ
อุตสาหกรรม ภาชนะเครื่องใชพลาสติกสําหรับ
อาหาร และกําหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม 
ภาชนะเครื่องใชพลาสติกสําหรับอาหาร เลมที่ 1 
เรื่อง สารสไตรีน ซึ่งกําหนดใหปริมาณ สไตรีนใหมี
ในภาชนะโฟมท่ีบรรจุอาหารไมเกนิ 5000 มลิลกิรมั
ตอกิโลกรัม ในกรณีที่ใชงานที่อุณหภูมิสูงกวา 100 

องศาเซลเซียส ปริมาณสไตรีนตองไมเกิน 1000 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และกําหนดใหภาชนะโฟม
ที่บรรจุอาหารตองแสดงเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหถูกตอง เชน ชื่อผลิตภัณฑ ประเภท ชนิดของ
พลาสติก ขนาดบรรจุ อุณหภูมิที่ใชงานระบุเปน
องศาเซลเซยีส ระบุขอขอความ “ใชครัง้เดยีว” หาก
ใชไดครั้งเดียว  มีขอความหรือเครื่องหมายแสดง
เตือน “หามใชกับเตาไมโครเวฟ” เปนตน(12)

 3. ประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2544 เรื่อง ใหผลิตภัณฑเปน
พลาสตกิสนิคาท่ีควบคมุฉลาก โดยกาํหนดคาํเตอืน
ในฉลากตองมขีอความวา “หามใชบรรจหุรอืหอหุม
อาหาร” สําหรับผลิตภัณฑพลาสติกท่ีไมตองการ
ใหใชกับอาหาร “หามใชบรรจุของรอน” สําหรับ
ผลติภณัฑพลาสติกทีท่นความรอนไมเกนิ 95 องศา
เซลเซียส “ใชบรรจุอาหาร หอหุมอาหารหรือบรรจุ
เครื่องดื่มใชเพียงครั้งเดียว” หรือ “ไมควรใชบรรจุ
อาหารท่ีกําลังรอนจัดโดยเฉพาะอาหารทอดดวย
นํา้มนั” หรอื “ปลอดภัยใชกบัอาหาร” หรอื “ปลอดภัย
ใชกับเครื่องดื่มแลวแตกรณี” เปนตน(13)

 โดยมาตรการทั้ง 3 ฉบับเปนมาตรการ
ในเชิงใหความรู และเปนแนวทางในการผลิตหรือ
จําหนายภาชนะโฟมที่บรรจุอาหารแกผูผลิตและ
ผูประกอบการดานอาหาร ยังไมมีมาตรการหรือ
กฎหมายที่กําหนดบทลงโทษแกผู ผลิตและผู 
ประกอบการ เนื่องจากการผลกระทบของการใช
ภาชนะโฟมที่บรรจุอาหารยังไมใชปญหาที่สําคัญ
ของประเทศ และผูบริโภคเองมีวิธีการหลีกเล่ียง
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากการใชภาชนะโฟม
ที่บรรจุอาหาร
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การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาการใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ในป  2555 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดมาตรการกําหนดเกี่ยวกับการหามใชกลองโฟม
บรรจอุาหาร จาํนวน 4 ประเดน็ คอื 1) การประกาศ
ห ามใช  โฟมที่ผลิตจากพลาสติกโพลีสไตรีน
เนือ่งจากปญหาขยะกลองโฟมบรรจุอาหารท่ีเพิม่ขึน้
และภาระคาใชจายในการกําจัดขยะท่ีเพิ่มขึ้น
ในแตละป 2) มีการบังคับใชกฎหมายสําหรับ
หนวยงานปกครองสวนทองถ่ินในการกํากับการ
ใชกลองโฟมบรรจุอาหาร 3) หากจําเปนอาจเพิ่ม
ราคากลองโฟมบรรจุอาหารใหสงูขึน้ และ 4) รณรงค
การใชภาชนะบรรจุอาหารที่ไมใชกลองโฟม(4)

ในป 2553 ชมุาพร รถสดีา และกรรณกิาร
ฉัตรสันติประภา ไดศึกษาการประเมินความเสี่ยง
ของผูบริโภคจากการเคล่ือนยายของสารสไตรีน
โมโนเมอรจากภาชนะบรรจอุาหารชนดิโฟมสไตรนี
เขาสูอาหาร พบวาระดับปริมาณสารที่ไมกอใหเกิด
พิษ พบวาคา Margin of Safety จากสารสไตรีน
โมโนเมอรอยู ระหวาง 51 ถึง 124 (อางอิงคา
ปลอดภัย = 0.2mg/kg-day, U.S.EPA 1994) หรือ
6.8 ถึง 16.6 (อางอิงคาปลอดภัย 90,000 mg/
person-day, American Chemical Council, 
2007) และความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งจากสไตรีน
ออกไซดอยูระหวาง 1.7 x 10-6 ถึง 6.4 x 10-6

ซึ่งถือวาคอนขางสูง ดังน้ันเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาส
อันตราย จึงควรควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารท่ีบรรจุในภาชนะกลองโฟม หากสามารถ
ทําได(10)

 ในป 2556 เสกสรร ทองคํา ไดศึกษา
เก่ียวกับความคิดเห็นของโครงการรณรงคลดการ
ใชโฟมในเทศบาลเขตการทองเท่ียวแหงหน่ึง โดยใช
กิจกรรมการรณรงคใหผูประกอบการคา นักทอง
เที่ยว มีความรูและเลือกใชบรรจุภัณฑอยางถูกวิธี 
และการใหผูประกอบการคาการลด-เลกิการใชโฟม/ 
ภาชนะบรรจุภัณฑที่ยอยสลายยาก และภาชนะ
บรรจุภัณฑที่เปนอันตราย พบวา ผูประกอบการ
เห็นดวยในการเลือกใชภาชนะหรือบรรจุภัณฑ
ประเภทโฟมท่ีทําจากวัสดุที่สามารถยอยสลาย
ไดเองตามธรรมชาต ิรอยละ 82.50 ผูประกอบการ
เขาใจวาภาชนะหรือบรรจุภัณฑประเภทโฟม
สามารถใชบรรจุอาหารไดทุกประเภท เชน อาหาร
รอนโดยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ รอยละ 57.30 
นอกจากนีผู้ประการยงัเสนอใหมมีาตรการเพิม่ภาษี
บรรจุภัณฑที่จัดการยากสามารถลดปริมาณการ
ใชโฟมของผูประกอบการได รอยละ 72.00(14)

 ในป 2558 กรมอนามัย ไดจัดกิจกรรม
การรณรงค ลด ละเลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุ
อาหารโดยสงเสริมการเลือกใชผลิตภัณฑทดแทน
โฟมที่ปลอดภัยตอสุขภาพและยอยสลายและ
ยอยสลายไดตามธรรมชาต ิซึง่กาํหนดเกณฑจาํนวน 
4 ขอ คือ 1) หนวยงานตองมีการกําหนดนโยบาย
สนบัสนนุและสงเสรมิการลด ละ เลกิการใชภาชนะ
โฟมบรรจุอาหาร 2) มีการบริหารจัดการและการ
ประชาสัมพันธการรณรงค 3) มีการเลือกใช
ผลิตภัณฑทดแทนโฟมท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ และ 
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4) ตองเลิกใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารอยางนอย 
3 เดือน โดยพบวาหนวยงานท่ีผานการประเมิน
ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณองคกรปลอดโฟม
รอยละ 100 จํานวน 130 องคกร 9,492 แหง(15)

 ตนแบบหนวยงานที่จัดกิจกรรมการ
รณรงค ลด ละเลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
เชน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธสามารถลด ละ 
เลิกการใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารไดรอยละ 100 
ในป 2558 ทําใหใหโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
เปนเขตพ้ืนท่ีปลอดการใชโฟมใสอาหาร ใหใช
ภาชนะที่ทําจากวัสดุธรรมชาติแทน เชน กระดาษ
ชานออย หรือกลองพลาสติกชีวภาพ การรณรงค
การใชวัสดุธรรมชาติดั้งเดิม เชน ใบตอง ใบบัว 
ใบพอ สําหรับหอขาวหรือขนม ผลิตภัณฑที่ทําจาก
ธรรมชาติ เชน ชานออย ชานออยผสมเยื่อไผ 
เนื่องจากวัสดุเหลาน้ีเปนสารอินทรียยอยสลาย
ตามธรรมชาติในเวลา 45 วัน พรอมเชิญชวน
เจาหนาที่และผูใชบริการรวมปฏิเสธการใชโฟม
ทุกรูปแบบ เชน ไมซื้ออาหารที่บรรจุในกลองโฟม 
เปนตน ทั้งนี้จะมีการตรวจติดตามการลด ละ เลิก
ใชโฟมบรรจุอาหารในเขตโรงพยาบาลประจวบคีรขีนัธ
อยางตอเนื่องเพื่อความปลอดภัยตอสุขภาพและ
รักษสิง่แวดลอมตามนโยบายรัฐบาล(16)

 การพัฒนาพลาสติกที่ เป นมิตรตอสิ่ง
แวดลอม เชน พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เปน
พลาสติกที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญเปน
พืชสามารถยอยสลายได (Biodegradable) เชน 
เซลลูโลส (cellulose) แปง (starch) และโปรตีน
จากถั่ว (soy protein) เปนตน โดยแปงเปนวัสดุ
ธรรมชาติที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากหาไดง าย 
มีปริมาณมากและราคาถูก โดยเฉพาะขาวโพด
และมันสําปะหลัง(8) เชน 

 1. Polylactic acid (PLA) วัตถุดิบที่ใช
ในการผลิต คือ ขาวโพด และมันสําปะหลังโดย
กระบวนการผลิตจะเร่ิมจากการยอยแปงใหเปน
นํํ้าตาลและใชกระบวนการ fermentation ดวย
แบคทีเรีย ไดเปน lactic acid และนํ้าตาล lactic 
acid ที่ไดมาผานกระบวนการทางเคมี เพื่อเปลี่ยน
โครงสรางใหเปน polymer ทีเ่ปนสายยาวทีเ่รยีกวา 
polylactic acid ซึ่ง PLA มีคุณสมบัติพิเศษคือ 
มีความใสไมยอยสลายในสภาพแวดลอมทั่วไป 
แตสามารถยอยสลายไดเองเมื่อนําไปฝงกลบในดิน 
 2. Polyhydroxyalkanoates (PHAs) 
โดยวัตถุดบิทีใ่ชในการผลิต คอื ขาวโพด มนัสาํปะหลงั 
และออยโดยกระบวนการผลิตจะเร่ิมจากการ
ยอยแปงใหเปนนํํ้าตาลดวยเชื้อ Escherichia coli 
ซึ่งสามารถเปลี่ยนโครงสรางทางเคมีของนํํ้าตาล
ใหเปน PHAs โดย PHAs มีคุณสมบัติในการขึ้นรูป
เปนฟลม การฉีดและเปาใหไดเปนผลิตภัณฑ
หลากหลายแบบ
 ดงันัน้ การรณรงคการใชภาชนะท่ีทาํจาก
วสัดทุดแทนทีป่ลอดภยักวาและสามารถนาํกลบัมา
ใชไดหลายครั้ง เชน กลองขาว ปนโต หรือภาชนะ
พลาสตกิท่ีสามารถยอยสลายได (Biodegradable) 
หรือวัสดุที่ไดจากธรรมชาติที่ไมเกิดผลเสียตอ
สุขภาพ เชน ใบตอง ซึ่งเปนวัสดุที่หาไดงายใน
ธรรมชาติ(9)

สรุปและขอเสนอแนะ

 การใชกลองโฟมบรรจุอาหารกอใหเกิด
ปญหาตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากกลองโฟมเปน
พลาสติกที่ ไม สามารถย อยสลายเองได ตาม
ธรรมชาติจึงกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม และ
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สารสไตรีนที่อยูในกลองโฟมบรรจุอาหาร ทําให
เกดิอนัตรายตอรางกาย และเสีย่งตอการเกดิมะเรง็
ในระยะยาว ดังนั้น การรณรงค ลด ละเลิก การใช
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และใชภาชนะท่ีทําจาก
วัสดุธรรมชาติทดแทนจึงเปนสิ่งสําคัญ ในอนาคต

หากยังมีความรุนแรงดานปญหากลองโฟมบรรจุ
อาหาร รฐับาลควรกฎหมายควบคมุโดยมมีาตรการ
บทลงโทษตอผูผลิตและผูจําหนายกลองโฟมบรรจุ
อาหารตอไป
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 องคกรปลอดโฟม รอยละ 100 ป 2559 
 [อนิเทอรเนต็]. นนทบุร:ี กรมอนามยั กระทรวง
 สาธารณสขุ; 2559 [เขาถึงเมือ่ 25 เม.ย. 2558]. 
 เขาถึงไดจาก: http://foodsan.anamai.
 moph.go.th/download/D_Nofoam/
 2559/provicenofoam.pdf
16. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ. โรงพยาบาล
 ประจวบฯ เขม ลด ละ เลกิ ใชโฟมบรรจุอาหาร. 
 วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ. 2559; 
 85:16
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คําแนะนําในการสงบทความลงตีพิมพในวารสารศูนยอนามัยที่ 9

วารสารศูนยอนามัยที่ 9 วารสารการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม เปนวารสาร
ทีเ่ผยแพรความรูดานการสงเสริมสขุภาพ อนามัยสิง่แวดลอม และความรูดานอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวของกับการแพทย
และการสาธารณสุข รวมถึงขาวสารการดําเนินงานของศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมาและภาคีเครือขาย
ดงัน้ัน จงึใครขอเชิญชวนใหทานสงบทความทีย่งัไมเคยเผยแพรในวารสารใดมากอน ลงตพีมิพในวารสาร โดย
ทกุบทความจะไดรบัการพจิารณาโดยผูทรงคุณวฒุใินสาขาทีต่รงกบับทความอยางนอย 2 ทาน เพือ่ให
การนําเสนอบทความวิชาการในวารสารเปนไปในทิศทางเดียวกัน กองบรรณาธิการจึงไดกําหนดข้ันตอน
และรูปแบบของการสงบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสารดังนี้

ประเภทของบทความ
นิพนธตนฉบับ (Original Article) คือบทความที่เปนรายงาน ผลการศึกษา คนควาวิจัยของ

ผูเขยีนทีเ่กีย่วของกบัวชิาการดานการแพทยและการสาธารณสขุ โดยเฉพาะการสงเสรมิสขุภาพและอนามยั
สิ่งแวดลอม ควรประกอบดวยหัวเร่ืองตามลําดับดังนี้ ชื่อเร่ือง ชื่อเจาของบทความ บทคัดยอภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บทนาํ วตัถปุระสงคของการศึกษา วธิกีารศึกษา ผลการศึกษา สรปุและอภิปรายผล ขอเสนอ
แนะ และเอกสารอางอิง อาจมีกิตติกรรมประกาศได หากเปนงานวิจัยที่มีการศึกษาในมนุษย ตองผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว บทความควรมีความยาวไมเกิน 15 หนา

บทความปริทัศน (Review Article) เปนบทความจากการทบทวนองคความรูดานการแพทย
และการสาธารณสขุ โดยเฉพาะการสงเสรมิสขุภาพและอนามัยสิง่แวดลอม ในประเดน็ท่ีมคีวามสาํคญั เปน
ปญหา หรือมีนวัตกรรมที่นาสนใจ ควรประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อเจาของบทความ บทนํา เนื้อหา บทสรุป/
บทวิจารณ และเอกสารอางอิง บทความควรมีความยาวไมเกิน 12 หนา

บทความพเิศษ (Special Article) เปนบทความประเภทก่ึงบทความปรทิศันกบับทความทัว่ไป
ทีไ่มสมบรูณพอทีจ่ะบรรจุเขาเปนบทความชนดิใดชนดิหนึง่ เปนบทสมัภาษณ หรอืบทความจากผูเชีย่วชาญ
ในแตละสาขาท่ีแสดงถึงขอคิดเห็นเกี่ยวโยงกับเหตุการณปจจุบันที่อยู ในความสนใจของสาธารณะ
ควรประกอบดวย ชือ่เรือ่ง ชือ่เจาของบทความ บทนาํ เนือ้หา บทสรปุ/บทวจิารณ และเอกสารอางองิ (ถาม)ี 
บทความควรมีความยาวไมเกิน 10 หนา

บทความทั่วไป (General Article) เปนบทความประเภทความรูเฉพาะเรื่องที่หยิบยกมานํา
เสนอโดยเพิ่มเติมความรูใหมๆ หรือนําเสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ยังไมเสร็จสมบูรณ ที่ตองศึกษาตอ
หรอืศกึษาเสร็จแลวกาํลงัเตรียมตนฉบบัสมบูรณ รายงานความกาวหนาของโครงการ รายงานผลการศึกษา
วิจัยโดยสังเขป หรือเปนบทความที่มีประเด็นที่ไดรับความสนใจอยูในปจจุบัน ควรประกอบดวย ชื่อเร่ือง
ชื่อเจาของบทความ บทนํา เนื้อหา บทสรุป/บทวิจารณ และเอกสารอางอิง (ถามี) บทความควรมีความ
ยาวไมเกิน 8 หนา
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 ปกิณกะ (Miscellany) เปนบทความเบ็ดเตล็ดที่มีความหลากหลาย อาทิเชน บทความนารู 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะทั่วไป รวมทั้งเรื่องแปลจากบทความวิชาการที่นาสนใจในภาษาตางประเทศ โดย
ตองมีการขอลิขสิทธิ์กอน บทความควรมีความยาวไมเกิน 5 หนา
 บทวจิารณหนงัสอื (Book Review) เปนงานเขียนบทความทีว่พิากษวจิารณเนือ้หาสาระ คณุคา 
และคุณูปการของหนังสือ รายงาน หรือบทความ เพื่อนําไปสูการเรียนรูและตอยอด บทความควรมีความ
ยาวไมเกิน 3 หนา
 
คําแนะนําในการเตรียมตนฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ
 1. ตนฉบับที่สงมาลงตีพิมพในวารสารศูนยอนามัยที่ 9 ตองไมเคยตีพิมพในวารสารอื่นหรือกําลัง
อยูในระหวางการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพในวารสารอื่น
 2. ตนฉบับใหพิมพโดยใชชุดอักษร (Font) สไตล TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 Point 
ตลอดทั้งบทความ จัดพิมพในโปรแกรม Word แบบไมเวนบรรทัด ในกระดาษขนาด A-4 เวนขอบขนาด 
1 นิ้ว (2.54 ซ.ม.) ทั้งสี่ดาน ใสหมายเลขหนาที่มุมขวาดานลาง 
 3. องคประกอบของนิพนธตนฉบับ (Original Article) ประกอบดวย
  3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้นกะทัดรัดใหไดใจความที่ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงคและเนื้อ
เรื่อง ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  3.2 ชื่อผูเขียน (Authors’ Names) ชื่อและนามสกุลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ
ผูเขียนทุกคน พรอมตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) ชื่อยอของปริญญาท่ีไดรับ และระบุสถาบัน/หนวยงาน
ทีส่งักดัอยู กรณมีเีจาของผลงานจากตางสถาบัน/หนวยงาน ใหใสหมายเลขและแสดงรายละเอยีดดานลาง 
  3.3 บทคัดยอ (Abstract) ตองมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบดวยวัตถุประสงค 
รูปแบบการวิจัย สถานที่ทําวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย ชวงเวลาที่ทําวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการ
วิจัย และสรุปผลการวิจัย อาจเขียนเปนหัวขอ หรือเขียนตอกันเปนความเรียงเลยก็ได แตตองใหกระชับ 
ไมตองมีการอางอิง และไมควรเกิน 1 หนากระดาษ 
  3.4 บทนํา (Introduction) อธิบายความเปนมาและความสําคัญของปญหาท่ีทําการวิจัย 
อาจมีการศึกษา คนควางานวิจยัและทฤษฎีทีเ่กีย่วของ วตัถปุระสงคการวิจยั และ/หรอื สมมติฐานการวิจยั 
และ/หรือ คําถามการวิจัย และขอบเขตการวิจัย หากบทความใชคํายอ ตองเขียนคําเต็มไวในครั้งแรกกอน
  3.5 วิธีดําเนินการวิจัย หรือ ขั้นตอนการวิจัย (Research Methodology) อธิบายวิธีการ
ดาํเนนิการวิจยัและรูปแบบการวิจยั โดยกลาวถงึแหลงทีม่าของขอมลู วธิกีารเก็บรวบรวมขอมลู ประชากร
และกลุมตวัอยาง เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยั การวิเคราะหขอมลู การปกปองสิทธขิองกลุมตวัอยางในการวิจยั 
และขอความที่แสดงวาการวิจัยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยแลว



110

วารสารศูนยอนามัยที่ 9
วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ปที่ 11 ฉบับที่ 25 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 

  3.6 ผลการวิจัย (Results) นําเสนอสิ่งที่ไดคนพบจากการวิจัย โดยเสนอหลักฐานขอมูลอยาง
เปนระเบียบ พรอมแปลความหมายของผลท่ีคนพบและวิเคราะห แลวเปรยีบเทยีบกบัวตัถปุระสงคการวิจยั / 
สมมติฐานการวิจัย / คําถามการวิจัยที่ระบุไว หากใชตารางหรือแผนภูมิ ควรอางอิงจากเนื้อหาในบทความ 
และมหีวัขอของตารางหรอืแผนภมูกิาํกบั กรณทีีใ่ชรปูภาพ ควรใชรปูทีม่คีวามชดัเจน ขนาดโปสการด 3X5 นิว้
และใสคําอธิบายไวใตรูป หากรูปภาพและแผนภูมินํามาจากแหลงอื่น ควรอางอิงที่มาดวย
  3.7 สรุปและอภิปรายผล (Conclusions and Recommendations) ควรเขียนสรุปโดย
อางองิถงึความเปนมาและความสําคัญของปญหา วตัถุประสงคการวจิยั / สมมตฐิานการวิจยั / คาํถามการ
วิจัย และอภิปรายผลโดยอางอิงกับงานวิจัยและ/หรือทฤษฎีที่เกี่ยวของ
  3.8 ขอเสนอแนะ (Recommendations) เปนการใหขอเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อการนํา
ไปใชและการวิจัยในครั้งตอไป 
  3.9 เอกสารอางอิง (References) การอางอิงตองปรากฏท้ังในบทความและในสวนของ
เอกสารอางอิงทายบทความ โดยมีแนวทางดังนี้ 
หลักการอางอิงตามระบบแวนคูเวอร (Vancouver Citation Style)1 
 การอางอิงตามระบบแวนคูเวอรม ี2 แบบ คอื การอางอิงท่ีแทรกในเน้ือหา และการอางอิงท่ีอยูทายเลม
การอางอิงที่แทรกในเนื้อหา
 ระบบการอางอิงในทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทยที่นิยมใชในปจจุบันจะใชการ
อางอิงระบบลําดับหมายเลข โดย
 1. ระบุหมายเลขเรียงลําดับกันไปทายขอความหรือช่ือบุคคลท่ีใชอางอิงเริ่มจากหมายเลข 1,2,3 
ไปตามลําดับที่อางกอนหลัง เปนเลขอารบิกโดยไมมีการเวนชวงตัวอักษร โดยใหอยูในวงเล็บและใช 
“ตัวยก” ตัวอยางเชน (1)

 2. ทุกครั้งที่มีการอางซํ้าจะตองใชหมายเลขเดิมในการอางอิง และหมายเลขที่ใชอางอิงจะตองตรง
กับหมายเลขของรายการอางอิงทายเลมดวย
 3. สําหรับการอางอิงในตารางหรือในคําอธิบายตารางใหใชเลขที่สอดคลองกับที่ไดเคยอางอิง
มากอนแลวในเนื้อเรื่อง
 4. การอางอิงจากเอกสารมากกวา 1 ฉบับตอเนื่องกันจะใชเครื่องหมายยติภังค (hyphen หรือ -) 
เชือ่มระหวางฉบบัแรกถงึฉบบัสดุทาย เชน (1 -3) แตถาอางถงึเอกสารทีม่ลีาํดบัไมตอเนือ่งกนั จะใชเครือ่งหมาย
จุลภาค (comma หรือ ,) โดยไมมีการเวนชวงตัวอักษร เชน (4,6,10)

1 จาก สํานักหอสมุดกลาง.  การอางอิงในทางวิทยาศาสตรตามระบบแวนคูเวอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  มิถุนายน 2557.  

เขาถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2558. จาก URL: http://lib.swu.ac.th/th/images/endnote/forweb%20vancouver0614.pdf
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การอางอิงที่อยูทายเลม
  การอางอิงที่อยูทายเลมหรือที่เรียกวา “เอกสารอางอิง”
 1. พิมพตามลําดับการอางอิงตามหมายเลขท่ีไดกําหนดไวภายในวงเล็บท่ีไดอางถึงในเน้ือหาของ
ปริญญานิพนธ โดยไมตองแยกภาษาและประเภทของเอกสารอางอิง
 2. พมิพหมายเลขลําดบัการอางองิไวชดิขอบกระดาษดานซาย ถารายการอางองิมคีวามยาวมากกวา
หน่ึงบรรทัด ใหพมิพบรรทัดถดัไปโดยไมตองยอหนา ลกัษณะการอางอิงจะแตกตางกันตามชนิดของเอกสาร
ที่นํามาอางอิง ดังนี้

 **หมายเหตุ: เครื่องหมาย / ตอไปนี้ แทนการเวนวรรค 1 ระยะ
บทความวารสาร 

หมายเลขรายการอางองิ.//ชือ่ผูแตง.//ชือ่บทความ.//ชือ่ยอของวารสารตางประเทศ(ถาเปนวารสารภาษาไทย
ใหใชชื่อเต็ม)//ปที่ตีพิมพ;เลมที่พิมพ(ฉบับที่พิมพ):หนาแรก-หนาสุดทาย.

หมายเลขรายการอางอิง.//ชื่อผูแตงหรือบรรณาธิการ.//ชื่อหนังสือ.//ครั้งที่พิมพ.//สถานที่พิมพ:/
สํานักพิมพ;/ปที่พิมพ.

ตัวอยาง
 1 . พิเชฐ สัมปทานุกูล,/นิพนธ อุดมสันติสุข,/รสสุคนธ ศรีพัฒนาวัฒน.//วิธีการเพาะเชื้อแบบงาย
เพื่อวินิจฉัยโรคติดเช้ือไมโครแบคทีเรียของตอมน้ําเหลืองในการเจาะดูดดวยเข็มขนาดเล็กทางเซลลวิทยา; 
การประเมินคุณคาและการใชงาน.//จุฬาลงกรณเวชสาร//2539;40(5):383-91.
 2. Liou GI,/Wang M, Matragoon S.//Precocious IRBP gene expression during mouse 
development.//Invest Ophthalmol Vis Sci//1994;35:1083-8.
 
หนังสือ

ตัวอยาง
 3. Norman IJ,/Redfern SJ,/editors.//Mental health care for elderly people.//New 
York:/Churchill Livingstone;/1996.
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วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ
  การอางอิงจากวิทยานิพนธตองระบุคําวา [dissertation] หรือ [วิทยานิพนธหรือปริญญา
นิพนธหรือสารนิพนธ ชื่อยอของปริญญา สาขาวิชา] ในวงเล็บใหญ
ตัวอยาง
 4. พงษพัฒน เวชสิทธิ์.//การศึกษาโปรตีนจากพิษงูแมวเซาที่มีผลตอการทํางานของไตในหนูขาว/
[ปรญิญานพินธวท.ม./สาขาเคมชีวีภาพ].//กรงุเทพฯ:/บณัฑติวทิยาลยั/มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ;/2542.
 5. Kaplan SJ.//Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization/
[Dissertation Ph.D.Medicine].//St. Louis (MO):/Washington Univ.;/1995.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
  ตองพิมพวนั เดอืน ป ทีเ่ปดดขูอมลูดงักลาวดวย เนือ่งจากขอมลูดงักลาวอาจมีการปรับปรงุ หรอื
ลบออกจากแฟมขอมูลได การเขียนอางอิงใหเขียนดังนี้
 6.  Morse SS.//Factors in the emergence of infectious diseases.//Emerg Infect Dis/
[serial online]/1995 Jan-Mar//[cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens].//Retrieved December 
25,/1999,/ from/URL:/http://www.cdc.gov /ncidod/EID/eid.htm
 7. LaPorte RE,/Marler E,/Akazawa S,/Sauer F.//The death of biomedical journals. 
BMJ/[serial online] 1995;310:1387-90.//Retrieved September 26, 1996,/from/URL:http://
www.bmj.com/ bmj/archive/6991 ed2.html

การพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ
  เม่ือผูเขียนบทความจัดทําบทความตามคําแนะนําในการเตรียมตนฉบับเรียบรอยแลว จะมีขั้น
ตอนดําเนินการดังนี้
 1. สงตนฉบบัทีเ่ปนไฟล Word โดยแนบไฟล (Attachment) สงมาท่ี RHPC9Journal@gmail.com
โดยตั้งชื่อเรื่องอีเมลเปนชื่อตนฉบับ พรอมระบุชื่อผูเขียนคนแรก (First author) หรือผูเขียนที่เปนผูติดตอ 
(Corresponding Author) พรอมสถานทีท่าํงาน หมายเลขโทรศพัท หมายเลขมอืถือ และอีเมลทีใ่ชในการ
ติดตอประสานงานในเนื้อความในอีเมล
 2. กองบรรณาธิการจะพิจารณาความสอดคลองของบทความท่ีสงมากับวัตถุประสงคของวารสาร
ในเบือ้งตน รวมถงึความครบถวนของบทความ แลวตอบกลบัทางอเีมล หากเจาของบทความไมไดรบัอเีมล
ตดิตอกลบัหลงัจากสงมาเปนเวลานานเกนิ 1 สปัดาห กรณุาตดิตอกองบรรณาธกิารตามหมายเลขโทรศพัท/
อีเมลตามรายละเอียดดานลาง
 3. บทความทุกฉบับที่ผานการพิจารณาในเบื้องตน จะไดรับการประเมินคุณภาพจากกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน ในระบบ Double-blinded system ในลําดับตอไป
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 4. ผลการประเมนิคณุภาพจากกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิประกอบดวย ก) รบัลงตพีมิพโดยไมตองแกไข 
ข) รับลงตีพิมพโดยมีขอเสนอแนะเพื่อแกไข และ ค) ไมรับลงตีพิมพ หากตองมีการแกไข กองบรรณาธิการ
จะติดตอเจาของบทความ เพื่อดําเนินการแกไขใหเรียบรอยตามคําแนะนําของกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอน 
จึงจะสามารถลงตีพิมพได
 5. เมื่อผลงานไดรับการตีพิมพ ผูเขียนคนแรก/ผูเขียนที่เปนผูติดตอ จะไดรับวารสารศูนยอนามัยที่ 
9 ฉบับที่บทความไดรับการลงตีพิมพ จํานวน 2 ฉบับ
 6. บทความท่ีลงตีพิมพในวารสารศูนยอนามัยท่ี 9 ถือเปนความเห็นสวนตัวของผูเขียน กอง
บรรณาธกิารไมจาํเปนตองเหน็ดวย ผูเขยีนตองรบัผดิชอบตอบทความของตนเอง กองบรรณาธกิารมสีทิธิท์ี่
จะแกไขขอความใหถกูตองตามหลกัภาษาและความเหมาะสมได และผลการพิจารณาของกองบรรณาธิการ
และผูทรงคุณวุฒิถือเปนที่สิ้นสุด
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ติดตอ
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