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บทคัดย่อ 
กระชายด า (Kaempferia parviflora) เป็นพืชสมุนไพรไทยวงศ์ขิง (ZINGIBERACERE) มีสารท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพหลาย

ชนิด เช่น ฟลาโวน (Flavones) สารประกอบประเภทฟีโนลิก (Phenolic compound) ชาลโคน (Chalcone) และโปรตีน เป็นตน้ ซ่ึง
สารเหล่าน้ีมีคุณสมบติัท่ีส าคญัในการเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ (Antioxidant) สารตา้นการอกัเสบ (Anti-Inflammation) อย่างไรก็
ตาม ยงัไม่มีการศึกษาใดท่ีศึกษาการเปล่ียนแปลงฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดัโปรตีนจากเหงา้กระชายด าในช่วงเวลาท่ีเก็บ
เก่ียวต่างกัน การวิจัยคร้ังน้ี ไดท้ าการทดสอบเปรียบเทียบฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS ของสารสกัด
โปรตีนจากเหงา้กระชายด า ทั้งส้ิน 9 เดือน พบวา่สารสกดัโปรตีนจากเหงา้กระชายด ามีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระชนิด DPPH และ 
ABTS มากท่ีสุดในเดือนธันวาคม เท่ากับ 811.08  ± 54.15 µg VCEAC/mg proteins และ 938.20 ± 4.78 µg VCEAC/mg proteins 
ตามล าดบั นอกจากน้ี ยงัพบว่าสารสกดัโปรตีนจากเหงา้กระชายด ามีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระชนิด DPPH น้อยท่ีสุดในเดือน

พฤษภาคม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 11.10 ± 1.07 µg VCEAC/mg proteins ส าหรับสารสกัดโปรตีนจากเหงา้กระชายด ามีฤทธ์ิในการตา้น

อนุมูลอิสระชนิด ABTS นอ้ยท่ีสุดในเดือนเมษายน ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 71.76 ± 5.57 µg VCEAC/mg proteins ดงันั้น ผลการทดลองท่ีได้
แสดงใหเ้ห็นวา่ฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระชนิด DPPH และ ABTS ของโปรตีนในเหงา้กระชายด า มีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลา
เก็บเก่ียวท่ีต่างกนั ผลท่ีไดน้ี้จะสามารถน าไปประยกุตส์ าหรับงานวิจยัท่ีตอ้งการใชคุ้ณสมบติัในการตา้นอนุมูลอิสระของโปรตีนใน
เหงา้กระชายด า เพ่ือเลือกเก็บตวัอยา่งกระชายด าท่ีจะน ามาศึกษาในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อไป  
ค าส าคญั: กระชายด า อนุมูลอิสระ สารตา้นอนุมูลอิสระ ABTS assay  DPPH assay     

บทน า 
เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ อนุมูลอิสระ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ (H2O2) และ Reactive Oxygen Species (ROS) มี
ความเก่ียวข้องกับโรคต่างๆ มากมาย เช่น การสะสมของ 
H2O2 เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส่งผลให้เกิดการท าลายของเซลล์
สมอง เช่น โรคอลัไซเมอร์ โรคมะเร็งสมอง โรคพาร์กินสัน 
[1] ROS ในผูป่้วยเบาหวาน ท าให้เกิดการออกซิเดชั่นของ
ไขมัน (lipid peroxidation) การท าลายเยื่อหุ้มเซลล์ โดยท่ี 
ROS มีบทบาทส าคัญ ท่ีท าให้ เกิดภาวะแทรกซ้อนของ

โรคเบาหวาน เช่น ตอ้กระจก ปลายประสาทอกัเสบไตเส่ือม 
เป็ น ต้น  [2] จ าก ง าน วิ จัย  พ บ ว่ า พื ช ท่ี ใช้บ ริ โภค ใน
ชีวติประจ าวนั รวมทั้งพืชสมุนไพร เป็นแหล่งส าคญัของสาร
ท่ีมีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงสามารถน ามาใชป้้องกนั
และรักษาโรคท่ีเกิดจากอนุมูลอิสระได้ [3] มีงานวิจัยท่ี
สนับสนุนวา่พืชในวงศ์ขิง (ZINGIBERACERE) หลายชนิด 
มีโปรตีนท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ ช่วยต้านการอักเสบ (Anti-
Inflammation) ตัวอย่างเช่น โปรตีน β-turmerin ท่ีพบใน
ขม้ิน (Curcuma longa) เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีศกัยภาพ 
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ไม่ เป็ น พิษต่ อ เซลล์ ท่ี มี ชีวิต  และเซลล์ เม็ ด เลือดขาว 
lymphocytes [4] ว่านชักมดลูก (Curcuma comosa Roxb.) มี
โปรตีนท่ีมีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ คือ ซุปเปอร์ออก
ไซด์ดิสมิวเทส (Superoxide dismutase, SOD) [5] ซ่ึงเป็น
เอนไซม์ท่ีส าคญัในการเร่งก าจัดสารอนุมูลอิสระในระยะ
ปฐมภูมิ ช่วยป้องกันการเกิดภาวะท่ีสารอนุมูลอิสระมีมาก
เกินสมดุล  

พืชวงศ์ขิงอีกชนิดหน่ึงท่ีน่าสนใจ ได้แก่ กระชายด า 
(Kaempferia parviflora) ตามต ารับสมุนไพรพ้ืนบ้าน เหง้า
กระชายด าใช้เป็นสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพ และใช้เป็นยา
รักษาโรคต่างๆ เช่น อาการจุกเสียดในกระเพาะอาหารและ
แผลในล าไส้เล็กส่วนตน้ นอกจากน้ี ในประเทศไทยยงัใช้
เป็นเคร่ืองด่ืมชูก าลงั ซ่ึงเช่ือวา่บรรเทาอาการไร้สมรรถภาพ
ทางเพศ [6] จากงานวิจยัท่ีผ่านมาพบวา่ มีสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพหลายชนิดท่ีสกัดได้จากกระชายด า เช่น สารสกัด 
Flavonoids 5, 7, 4’ - trimethoxyflavone, 5, 7, 3’, 4’-
tetramethoxyflavone และ3, 5, 7, 4’ - Tetramethoxyflavone   
สามารถยับย ั้ งเช้ือก่อโรค ได้แก่ Plasmodium falciparum 
และ  Candida albicans ได้  [6] ส าร  5-Hydroxy-3,7,3’,4’-
tetramethoxyflavone มีฤทธ์ิในการตา้นการอกัเสบ โดยยบัย ั้ง
การผลิตสาร PGE2 และส่งผลยบัย ั้งการผลิต TNF-α [7] เป็น
ตน้ งานวิจยัจ านวนมากศึกษาถึงคุณสมบติัในการตา้นอนุมูล
อิสระของสารสกดัจากเหงา้กระชายด า แต่ยงัไม่มีการศึกษา
ใดท่ีศึกษาถึงปริมาณของสารตา้นอนุมูลอิสระของสารสกดั
โปรตีนจากเหงา้กระชายด าตามช่วงเวลาเก็บเก่ียวท่ีแตกต่าง
กนั แมจ้ะเป็นท่ีทราบกนัวา่แต่ละช่วงการเจริญเติบโตของพืช 
จะมีการสะสมสารพฤกษเคมี (Phytochemical) ท่ีแตกต่างกนั
ทั้ งปริมาณและคุณภาพ จากงานวิจัยท่ี ศึกษาถึงผลของ
ช่วงเวลาท่ีเก็บเก่ียวแตกต่างกันต่อฤทธ์ิในการต้านอนุมูล
อิสระ จากสารสกัดใบแป๊ะก๋วย (Ginkgo biloba) พบว่าใบ
แป๊ะก๋วยท่ีเก็บเก่ียวในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ให้ผลของฤทธ์ิ
ในการตา้นอนุมูลท่ีแตกต่างกัน [8] เช่นเดียวกับการศึกษา
ฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระในสารสกดัรังผึ้ง (propolis) ทาง
ตอนใตข้องประเทศโปรตุเกส โดยเก็บเก่ียวในฤดูท่ีแตกต่าง
กนั 2 ฤดูกาล ไดแ้ก่ ฤดูใบไมผ้ลิ และฤดูหนาว พบวา่ใหผ้ลท่ี

แตกต่างกัน ซ่ึงแสดงถึงสารในพืชท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม
ฤดูกาล [9] 

ในงานวิจยัคร้ังน้ี จึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาฤทธ์ิใน
การตา้นอนุมูลอิสระโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
(DPPH)  แ ล ะวิ ธี  2,2 -azinobis 3 -ethyl-benzothiazoline-6 -
sulfonic acid (ABTS) โดยศึกษาในสารสกดัโปรตีนจากเหงา้
กระชายด า ท่ีเก็บเก่ียวในพ้ืนท่ีเดียวกนั ในช่วงเวลาท่ีแตกต่าง
กนั เป็นเวลา 9 เดือน นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัท าการวิคราะห์เพ่ือ
ระบุชนิดของโปรตีนในกระชายด าดว้ยดว้ยเทคนิคลิควดิโคร
มาโทรกราฟี -แทน เด็ มแมสส เปกโทร เมท รี  (Liquid 
Chromatography-Tandem Mass Spectrometer ( LC-
MS/MS)) พร้อมทั้ งตรวจยืนย ันโปรตีน ท่ีสนใจ ได้แก่ 
Superoxide Dismutase (SOD) ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีมีฤทธ์ิต้าน
อ นุ มู ล อิส ระ  ด้วยวิ ธี  Native-PAGE และ  SOD Activity 
Staining 

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

เตรียมสารสกดัโปรตนีจากเหง้ากระชาย  
น าเหงา้กระชายด าสดมาปอกเปลือก ท าความสะอาด 

และหั่นเป็นช้ินเล็กๆ ชั่งน ้ าหนัก 0.5 กิโลกรัม ผสมกับ
ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ความเข้มข้น 50 มิลลิโมลาร์ พีเอช 7.0 
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ป่ันใหล้ะเอียด ตกตะกอนโปรตีนดว้ย
แอมโมเนียมซลัเฟตท่ี 0-80 เปอร์เซ็นต ์น าไปป่ันตกตะกอน
โปรตีนท่ี 14,000 รอบต่อนาที ท่ี 4 องศาเซลเซียส นาน 30 
นาที และเก็บโปรตีนท่ีเตรียมได ้ท่ี -20 องศาเซลเซียส หรือ
น าไปหาปริมาณโปรตีนด้วยวิธี  Bradford โดยใช้ BSA 
(Bovine serum albumin) เป็นสารมาตรฐาน 5 ความเขม้ขน้ 
คือ 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  

การทดสอบฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
โปรตนีจากเหง้ากระชายด าด้วยวธีิ DPPH  

น าสารสกดัโปรตีน(1 มิลลิกรัมโปรตีนต่อมิลลิลิตร) ท่ี
เตรียมได้มาสกัดด้วยเมทานอล ในอัตราส่วนสารสกัด
โปรตีนต่อตัวท าละลาย เท่ากับ 9:1 น าส่วนท่ีสกัดได้ไป
ระเหยแห้ง (Evaporation) จากนั้นละลายกลบัดว้ยเมทานอล 
จากนั้น เตรียมสารละลาย DPPH ความเขน้ขน้ 2.5 มิลลิโม
ลาร์ และสารละลายมาตรฐาน กรดแอล-แอสคอร์บิก 6 ความ
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เขน้ขน้ คือ 1.5625, 3.125, 6.25, 12.5, 25, 50 ไมโครกรัมต่อ
ไมโครลิตร ในการหาฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ ให้ผสม
สารละลายมาตรฐาน สารสกัดกระชายด า (1 มิลลิกรัม
โปรตีนต่อมิลลิลิตร) อย่างละ 20 ไมโครลิตร สารละลาย 
DPPH 180 ไมโครลิตร ให้ เข้ากัน  น าไปบ่มใน ท่ี มืด  ท่ี
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที จากนั้ น น าไปวดัค่าการ
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวค ล่ืน 517 นาโนเมตร น าค่าการ
ดูดกลืนแสงท่ีไดม้าคิดเป็น %Radical scavenging activity  

การทดสอบฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
โปรตนีจากเหง้ากระชายด าด้วยวธีิ ABTS 

เตรียมสารละลาย ABTS ความเข้นขน้ 7 มิลลิโมลาร์ 
และสารละลายมาตรฐาน กรดแอล-แอสคอร์บิก ความเขม้ขน้
เดียวกบั DPPH assay จากนั้นผสมสารละลายมาตรฐาน สาร
สกดักระชายด าในฟอสเฟตบฟัเฟอร์ (1 มิลลิกรัมโปรตีนต่อ
มิลลิลิตร) อย่างละ 20 ไมโครลิตร สารละลาย ABTS 180 
ไมโครลิตร ให้เขา้กนั น าไปบ่มในท่ีมืด ท่ีอุณหภูมิห้อง เป็น
เวลา 30 นาที จากนั้นน าไปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คล่ืน 734 นาโนเมตร จากนั้นน าค่าการดูดกลืนแสงท่ีไดม้าคิด
เป็น %Radical scavenging activity 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนใน

กระชายด า แสดงผลเป็น ค่าเฉล่ีย ± ค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (mean ± SEM) ของการท าการทดลอง 3 คร้ังซ่ึง
เป็นอิสระต่อกัน และท าการทดสอบทางสถิติ โดยใช้สถิติ 
One-Way ANOVA และ post hoc Tukey test ท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซนต์ (p < 0.05) โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์
ทางสถิติ IBM SPSS Statistics 22 
 การระบุชนิดของโปรตนีในเหง้ากระชายด าด้วยเทคนิค 
LC-MS/MS 

ก ารวิ เค ร าะ ห์ โป รตี น ด้ วย  SDS-PAGE (Sodium 
dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis)  

สารสกดัโปรตีนจากเหงา้กระชายด าท่ีเตรียมได ้จะถูก
น ามาวิเคราะห์ด้วย SDS-PAGE โดยใช้ Resolving gel 15% 
T และ Stacking gel 4% T โดยใชก้ระแสไฟฟ้าคงท่ี 25 มิลลิ
แ อ ม แป ร์ต่ อ เจ ล  จ ากนั้ น ย ้อ ม เจ ล ด้ ว ย วิ ธี  Colloidal 
Commassie blue G-250 เป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง และท าการ

ลา้งสียอ้มออกจนกระทัง่พ้ืนหลงัของเจลไม่มีสี และเห็นแถบ
โปรตีนสีน ้ าเงินชดัเจน  

การย่อยโปรตีนทีว่เิคราะห์จาก SDS-PAGE  
ตดัแถบโปรตีนท่ีวิเคราะห์ได ้น ามาลา้งสียอ้มออกดว้ย

สารละลายผสมระหว่าง แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต ความ
เขม้ขน้ 25 มิลลิโมลาร์ และอะซีโตไนไตรล ์ความเขม้ขน้ 50 
เปอร์เซ็นต์ (v/v) จนกระทั่งแถบโปรตีนใสไม่มีสี จากนั้ น
น าไปย่อยดว้ยทริปซิน น าไปบ่มท่ี 37 องศาเซลเซียส 16-18 
ชั่วโมง หยุดปฏิกิริยาของทริปซินด้วยสารละลายผสม
ระหวา่งกรดฟอร์มิก ความเขม้ขน้ 5 เปอร์เซ็นต ์(v/v) และอะ
ซีโตไนไตรล ์ความเขม้ขน้ 50 เปอร์เซ็นต ์(v/v) จากนั้น ถ่าย
ส่วนใสทั้ งหมดน าไประเหยแห้ง และเก็บท่ีอุณหภูมิ –20 
องศาเซลเซียส จนกว่าจะน าไปวิเคราะห์ต่อดว้ยเคร่ือง LC-
MS/MS 

การระบุชนิดของโปรตีน ด้วย LC-MS/MS  
เปปไทด์ท่ีเตรียมได้จากการย่อยแถบโปรตีนด้วยทริ

ปซิน จะถูกน าไปวิเคราะห์ต่อด้วย LC-MS/MS ชนิด nano 
Electrospray-Quadrupole-Time of Flight ( ESI-Q-ToF) 
(MicroToF Q II, Bruker, Germany) โดยใช้คอลัมน์ ชนิด 
C18 (Acclaim PepMap RSLC, Thermo Scientific) ขนาด 75 
ไ ม โ ค ร เม ต ร  × 1 5  เซ น ติ เม ต ร  (Thermo Scientific, 
Waltham,MA) เปปไทด์จะถูกชะออกจากคอลัมน์โดยใช้
อตัราการไหลของเฟสเคล่ือนท่ี 300 นาโนลิตรต่อนาที และ
ใช้เฟสเคล่ือนท่ี 2 ชนิด ชนิดท่ี  1 คือ กรดฟอร์มิก ความ
เข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ (v/v) และอะซีโตไนไตรล์ ความ
เขม้ขน้ 2 เปอร์เซ็นต์ (v/v) ในน ้ า ชนิดท่ี 2 คือ กรดฟอร์มิก 
ความเขม้ขน้ 0.1 เปอร์เซ็นต ์(v/v) ในอะซีโตไนไตรล ์โดยตั้ง
เวลาการชะดงัตารางดา้นล่าง  

เวลา 
(นาที) 

เฟลเคล่ือนท่ีชนิดท่ี 1 
(เปอร์เซ็นต)์ 

เฟลเคล่ือนท่ีชนิดท่ี 2 
(เปอร์เซ็นต)์ 

0 - 10 90 10 
10 - 43 60 40 
43-44 5 95 
44-45 5 95 
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ในส่วนของ MS จะท าการวิเคราะห์ใน positive mode 
และตั้งโหมด MS/MS แบบอตัโนมติั โดยเลือกเปปไทด์ท่ีมี
ประจุตั้ งแต่ 2 ข้ึนไป ผลท่ีได้จาก LC-MS/MS จะถูกน าไป
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Bruker® Data Analysis และ 
Bruker® BioTool และน าผล ท่ี ได้ไปท าการสืบค้นกับ
ฐ า น ข้ อ มู ล  ผ่ า น  MASCOT (Matrix Science, USA) 
www.matrixscience.com เพื่อระบุชนิดของโปรตีน 

การตรวจยืนยนัเอนไซม์ Superoxide Dismutase 
(SOD) ในสารสกดัโปรตนีจากเหง้ากระชายด า ด้วยวธีิ 
Native PAGE และ SOD Activity Staining 

สารสกดัโปรตีนจากเหงา้กระชายด าท่ีเตรียมได ้ จะถูก
น ามาวเิคราะห์ดว้ย Native PAGE โดยใช ้Resolving gel 15% 
T และ Stacking gel 4% T โดยใชก้ระแสไฟฟ้าคงท่ี 25 มิลลิ
แอมแปร์ต่อเจล ยอ้มเจลดว้ย 50 มิลลิลิตรของ Riboflavin-
NBT solution ซ่ึงประกอบไปดว้ย Riboflavin 5 มิลลิกรัม 
NBT 12.5 มิลลิกรัม ท่ีละลายอยูใ่นฟอสเฟตบฟัเฟอร์ pH 7.0 
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เป็นเวลา 15 นาทีในท่ีมืด จากนั้นยา้ย 
Riboflavin-NBT solution ออก และลา้งสีดว้ย 50 มิลลิลิตร
ของ TEMED 0.1 เปอร์เซ็นต ์(v/v) เป็นเวลา 15 นาทีในท่ีมืด 
จากนั้นเท TEMED ออก และใหแ้สงไฟแก่เจลดว้ยหลอดไฟ
ขนาด 25 วตัต ์ เป็นเวลา 15 นาที แถบโปรตีน SOD ท่ี
วเิคราะห์ดว้ยวธีิน้ี จะปรากฏเป็นแถบสีขาว (White band) 
เม่ือเทียบกบัพ้ืนหลงัสีม่วง 

 
ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 

การศึกษาฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระชนิด DPPH และ 
ABTS ในสารสกัดโปรตีนจากเหง้ากระชายด า ทั้ งหมด 9 
เดือน ได้แก่ เดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2558 และ 
เดือนธนัวาคม 2558 พบวา่ สารสกดัโปรตีนจากเหงา้กระชาย
ด ามีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH มากท่ีสุดใน
เดือนธันวาคม เท่ ากับ  811.080  ± 54.15 µg VCEAC/mg 
proteins และน้อยท่ีสุดในเดือนพฤษภาคม เท่ากับ 11.10 ± 
1.07 µg VCEAC/mg proteins (รูปภาพท่ี 1) ส าหรับฤทธ์ิใน
การต้านอนุมูลอิสระชนิด ABTS พบมากท่ีสุดในเดือน
ธันวาคม  เท่ ากับ  938.20 ± 4.78 µg VCEAC/mg proteins  

และน้อยท่ี สุดในเดือนเมษายน เท่ากับ  71.76 ± 5.57 µg 
VCEAC/mg proteins (รูปภาพท่ี 2)  

 

 
รูปภาพที่ 1 ผลการเปรียบเทียบฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ
ชนิด DPPH ในสารสกดัโปรตีนจากเหงา้กระชายด า ในทุก
เดือนๆ เทียบกบัเดือนพฤษภาคม  

*บ่งช้ีถึงฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระชนิด DPPH ใน
แต่ละเดือนท่ีแตกต่างกบัเดือนพฤษภาคมอย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (p < 0.05) 

 
จากรูปภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ

ชนิด DPPH ในสารสกดัโปรตีนของกระชายด า เม่ือน าฤทธ์ิ
ในการต้านอนุมูลอิสระชนิด DPPH ท่ีน้อยท่ีสุดในเดือน
พฤษภาคม มาเป็นตัวเปรียบเทียบกับเดือนอ่ืนๆ จะพบว่า 
ฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระชนิด DPPH ในสารสกดัโปรตีน
ของกระชายด า ท่ีเก็บเก่ียวในเดือนมีนาคม เดือนเมษายน 
เดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม มีค่ ามากกว่าเดือน
พฤษภาคม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
% (p <0.05) 

 
 
 
 

http://www.matrixscience.com/
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รูปภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ
ชนิด ABTS ในสารสกดัโปรตีนจากเหงา้กระชายด า ในทุก
เดือนๆ เทียบกบัเดือนเมษายน  

*บ่งช้ีถึงฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระชนิด ABTS ใน
แต่ละเดือนท่ีแตกต่างกับเดือนเมษายนอย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (p < 0.05) 

 
จากรูปภาพท่ี 2 การเปรียบเทียบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ

ชนิด ABTS ในสารสกดัโปรตีนของกระชายด า เม่ือน าฤทธ์ิ
ในการต้านอนุมูลอิสระชนิด ABTS ท่ีน้อยท่ีสุดในเดือน
เมษายน มาเป็นตวัเปรียบเทียบกบัเดือนอ่ืนๆ พบวา่ ฤทธ์ิใน
การต้านอนุมูลอิสระชนิด ABTS ในสารสกัดโปรตีนของ
กระชายด า ท่ีเก็บเก่ียวในเดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ 
เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือน
สิงหาคม และเดือนธนัวาคม มีค่ามากกวา่เดือนเมษายน อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % (p <0.05)  

จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่าฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ
ทั้งชนิด DPPH และ ABTS ของโปรตีนจากเหงา้กระชายด า 
มีการเปล่ียนแปลงไปในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั เช่นเดียวกบั
การศึกษาของ Maria G.M., et al., (2010). ศึกษาผลการออก
ฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระตามฤดูกาลของสารสกดัจากผิว
ของรังผึ้ งในประเทศโปรตุ เกส พบว่า ในฤดูใบไม้ผลิ 
(Spring) จะมีสารประเภทฟีนอลลิก (total phenols, flavones, 
flavonols, flavanones and dihydroflavonols) ท่ีถูกตรวจพบ
ในสารสกัดจากผิวของรังผึ้ ง (hydro-alcoholic extracts) สูง
กวา่ในช่วงฤดูหนาว [9] แต่จากการศึกษาของ Priyanka S., et 
al., (2013) มีการศึกษาฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระชนิด 
DPPH และ ABTS ในสารสกัดของใบแปะก๊วย (Ginkgo 
biloba) ตามฤดูกาลในประเทศอินเดีย 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดู

ใบไมผ้ลิ ฤดูฝน และ ฤดูใบไมร่้วง พบว่า ฤทธ์ิในการตา้น
อนุมูลอิสระชนิด DPPH และ ABTS ในแปะก๊วยจะมีค่าสูง
ท่ีสุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เน่ืองจากปริมาณของสารต้าน
อนุมูลอิสระประเภทฟีโนลิก ในแปะก๊วยจะข้ึนอยูก่บัอยูก่บั
อุณหภูมิและระยะการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงฤดูใบไมร่้วง 
ตน้แปะก๊วยจะมีการเจริญเติบโตชา้ลง หรือเจริญเติบโตเตม็ท่ี
แลว้ ท าใหมี้สารพฤกษเคมี (Phytochemical) สะสมสูงกวา่ใน
ฤดูอ่ืนๆ [8] ส าหรับกระชายด าพบว่าช่วงเดือนธันวาคมมี
ฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระชนิด DPPH และ ABTS สูงกว่า
ในทุกๆเดือน แสดงวา่ในช่วงเดือนธันวาคมน่าจะเป็นช่วงท่ี
กระชายด าสะสม phytochemical สูงกว่าในช่วงเดือนอ่ืนๆ 
และเพ่ือพิสูจน์ว่าในสารสกัดจากกระชายด ามีโปรตีนท่ีท า
หน้าท่ีตา้นอนุมูลอิสระ คณะผูว้ิจยัจึงไดน้ าสารสกดัโปรตีน
จากเหงา้กระชายด า ไปวเิคราะห์ดว้ย SDS-PAGE และท าการ
ระบุชนิดโปรตีนดว้ยเทคนิค LC-MS/MS โดยเลือกโปรตีนท่ี
มีจ านวน Peptides matched อย่างน้อย 2 เปปไทด์และเลือก  
เฉพาะ unique peptide ได้ผลดังแสดงในตารางท่ี 1 พบว่า
โปรตีนท่ีพบในเหงา้กระชายด า มี 9 ชนิด และพบโปรตีน 
Superoxide Dismutase (SOD) ซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ีส าคัญใน
การเร่งก าจดัสารอนุมูลอิสระ และเพื่อเป็นการยืนยนัว่าใน
เหงา้กระชายด า มี SOD เป็นองคป์ระกอบจริง ผูว้ิจยัจึงไดท้ า
การวิเคราะห์สารสกดัโปรตีนจากเหงา้กระชายด าต่อดว้ยวิธี 
Native PAGE และ SOD Activity Staining [5] ซ่ึงจากผลการ
ทดลองท่ีได ้แสดงในรูปภาพท่ี 3 โดย SOD ท่ีวิเคราะห์ดว้ย
วธีิน้ี จะปรากฏเป็นแถบสีขาว (White band) เม่ือเทียบกบัพ้ืน
หลังสีม่วง (รูปภาพท่ี 3 ขวา) การวิเคราะห์ SOD ด้วยวิธี 
Native PAGE และ  SOD Activity Staining พ บ ว่า  SOD มี
ขนาดประมาณ 31 กิโลดาลตนั เม่ือเทียบกบั Protein marker 
ซ่ึง SOD ยงัอยู่ในรูป native form เป็น homodimer ท่ีมีมวล 
32.5 กิโลดาลตนั ประกอบไป ดว้ย 2 หน่วยยอ่ย (subunits) ท่ี
แต่ละหน่วยย่อยมีมวล 16.3 กิโลดาลตัน จาก SDS-PAGE 
(รูปภาพท่ี 3 ซา้ย) ซ่ึง  
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รูปภาพที ่3 การตรวจยนืยนั SOD จากสารสกดัโปรตีนจาก
เหงา้กระชายด า ดว้ยวธีิ Native PAGE และ SOD Activity 
Staining (ขวา) เทียบกบั SDS-PAGE ยอ้มดว้ย Colloidal 
Coomassie blue staining (ซา้ย) 

 
เป็นการวิเคราะห์ SOD ท่ีถูกท าให้เสียสภาพ SOD ท่ี

วิเคราะห์ไดจึ้งมีมวลเท่ากบั 1 หน่วยย่อยของ SOD จึงท าให้
เห็นแถบโปรตีนของ SOD ท่ีมีมวลประมาณ 15 กิโลดาลตนั 
มีงานวจิยัท่ีสนบัสนุนวา่ SOD พบไดพ้ืชวงศขิ์งชนิดอ่ืนๆ ได้
เช่นกนั เช่น วา่นมหาเมฆ (Curcuma aeruginosa Roxb.) [10] 
และขม้ิน (Curcuma longa) [11] เป็นตน้  

นอกจาก SOD แลว้ ยงัพบโปรตีนท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ี
ส าคัญ อีกชนิดในเหง้ากระชายด า  ได้แก่  Zingipain-1 มี
คุณสมบัติในการต้าน เช้ือรา Collectotrichum cassiicola, 
Exserohilum turicicum แ ล ะ Fusarium oxysporum [12] 
นอกจากน้ี ยงัพบว่าสาร Zingipain-1 มีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการ

เจริญ เติบโตของ hepatoma cancer (HEP-G2) และ  colon 
cancer (SW620) human cell line อีกดว้ย   

 
สรุปผลการวจิยั 

งานวิจยัน้ี เป็นงานวจิยัแรกศึกษาผลของระยะเวลาเก็บ
เก่ียวต่อฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ 
ABTS ของสารสกดัโปรตีนจากเหงา้กระชายด า จากผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาเก็บเก่ียวท่ีต่างกนัมีผลต่อ
ฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระของสารสกัดโปรตีนจากเหง้า
กระชายด า ซ่ึงผลการทดลองท่ีได้ สามารถน าไปประยุกต์
ส าหรับงานวิจัยท่ีต้องการใช้คุณสมบัติในการต้านอนุมูล
อิสระของโปรตีนในเหงา้กระชายด า เพ่ือเลือกเก็บตวัอย่าง
กระชาย ท่ี จะน าม าศึ กษาใน เดื อน ท่ี เหมาะสมต่อไป 
นอกจากน้ี ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์สารสกัดโปรตีนด้วย
เทคนิค LC-MS/MS เพ่ือระบุชนิดของโปรตีน พบว่ามี
โปรตีนทั้งหมด 9 ชนิดท่ีพบในเหงา้กระชายด า และมีโปรตีน
ท่ีมีการศึกษาวา่มีฤทธ์ิทางชีวภาพ 2 ชนิด ไดแ้ก่ Zingipain-1 
แ ละ  Superoxide Dismutase (SOD)  อ ย่ าง ไร ก็ ต าม  ก าร
ทดสอบฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระคร้ังน้ี ไดท้ าการทดสอบ
ในโปรตีนสกดัหยาบ (Crude proteins) จึงยงัไม่อาจระบุไดว้า่
โปรตีนชนิดใดท่ีให้ฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 
DPPH และ ABTS ซ่ึงตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป    
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ตารางที ่1 โปรตีนท่ีสกดัจากเหงา้กระชายด า วเิคราะห์ดว้ย SDS-PAGE และท าการระบุชนิดดว้ย LC-MS/MS  

Uniprot ID Protein name Organism 
Sequence 
coverage 
(%) 

Peptides 
matched 

Theoretical 
MW 
(Da) 

gi|449326850 
hypothetical chloroplast 
RF19 

Alpinia zerumbet 1.7 2 213922 

gi|18202414 Zingipain-1 Zingiber Officinale 12.7 5 24228 

gi|240253758 RpoB, partial (chloroplast)  Curcuma attenuata 11 2 14703 

gi|557637559 
hypothetical chloroplast 
RF19 

Curcuma roscoeana 1.7 3 216862 

gi|449326227 
hypothetical chloroplast 
RF21 

Zingiber spectabile 1 3 260209 

gi|256002665 
Copper/Zinc superoxide 
dismutase  

Curcuma aromatica 13.2 3 15168 

gi|380467954 
cytosolic glyceraldehyde-3-
phosphate dehydrogenase, 
partial 

Zingiber officinale 16.9 2 21221 

gi|57118011 cysteine protease gp3b  Zingiber officinale 6 2 50924 

gi|669034081 
ubiquitin-40S ribosomal 
protein S27a-like protein  

Hedychium coronarium 8.3 3 17779 
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บทคัดย่อ 
งานวจิยัการศึกษาการใชสุ้คนัธบ าบดัผา่นการสูดดมเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของงานท่ีดี (QA) ท่ีช่วยลดขอ้ผิดพลาดจาก

การท างาน โดยท าการศึกษาถึงผลของสุคนธบ าบดัดว้ยการสูดดมน ้ ามนัหอมระเหยลาเวนเดอร์ความเขม้ขน้ 10% ท่ีมีผลต่อการลด
ความผิดพลาดในการท างานของพนักงานโรงงานจิวเวลรี ในอาสาสมคัรพนักงานเพศหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 45 ปี ท่ีท างาน
โรงงานจิวเวลรี จ านวน 18 คน ดว้ยการสูดดมน ้ ามนัหอมระเหยลาเวนเดอร์ความเขม้ขน้ 10% จากหนา้กากกระดาษ ก่อนเขา้ท างาน
ท่ีแผนกบรรจุภณัฑทุ์กวนัเป็นเวลา 4 สัปดาห์ และรวบรวมขอ้มูล QA ของแผนกบรรจุภณัฑก่์อนและหลงัการสูดดม ผลการศึกษา
พบว่า ก่อนท าการวิจยัมีอตัราความสูญเสียของช้ินงาน 1.13%  แต่หลงัท าการวิจยั พบว่า มีค่าความสูญเสียลดลงเป็น 0.90% หรือ
ลดลง 0.9 เท่า เม่ือพิจารณารายช้ินงาน พบวา่ ช้ินงาน B1 ก่อนวิจยัมีค่าอตัราความสูญเสียของช้ินงาน 0.25%  หลงัท าการวิจยัมีค่า
ความสูญเสียลดลงเป็น 0.01% หรือลดลง 25 เท่า ช้ินงาน B2 ก่อนวจิยัมีค่าอตัราความสูญเสียของช้ินงาน 0.19%  หลงัท าการวจิยัมีค่า
ความสูญเสียลดลงเป็น 0.12% หรือลดลง 1.5 เท่า และช้ินงาน B3 ก่อนวิจยัมีค่าอตัราความสูญเสียของช้ินงาน 1.30%  หลงัท าการ
วจิยัมีค่าความสูญเสียลดลงเป็น 1.27% หรือลดลง 1.02 เท่า ตมล าดบั ดงันั้นสรุปไดว้า่ผลของสุคนธบ าบดัดว้ยการสูดดมน ้ ามนัหอม
ระเหยลาเวนเดอร์ความเขน้ขน้ 10%มีผลต่อการลดความผิดพลาดในการท างานได ้ 
  
ค าส าคญั: สุคนธบ าบดั, น ้ ามนัหอมระเหย, ลาเวนเดอร์, สมาธิ 
 

บทน า 
ในสภาวะสงัคมของคนในปัจจุบนัท่ีมกัด าเนินชีวติดว้ย

ความเร่งรีบและตอ้งเผชิญกบัความกดดนัต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั 
ส่งผลให้เกิดความเครียดซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของความชรา
โดยท าให้เกิดอนุมูลอิสระเพ่ิมข้ึน [1,2] ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพร่างกาย จิตใจ และการท างาน เช่น ปวดศีรษะ ทอ้งอืด 
ความดันโลหิตสูง รู้สึกหดหู่ ส้ินหวงั ไม่มีสมาธิในการ
ท างาน ประสิทธิภาพในการท างานลดลง หรือท าให้เกิด
ความผิดพลาดในการท างาน เป็นตน้  [3] ซ่ึงงานนับว่าเป็น
ส่ิงจ าเป็นมากอย่างหน่ึงส าหรับมนุษย ์ท าให้มีชีวิตอยู่รอด
และมีคุณค่า การท างานเป็นการแสดงออกของเชาว ์ปัญญา 

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การท่ีจะท างานไดดี้นั้นตอ้งอาศัย
ปัจจยัหลายอยา่งและปัจจยัท่ีส าคญัมากอย่างหน่ึงคือ สมาธิ
ในการท างาน จิตใจท่ีมีสมาธิเป็นจิตใจท่ีมีพลงัการท างาน
ของสมองรวมไปถึงร่างกายท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถดึง
ศักยภาพท่ีมีมาใช้ได้อย่างเต็มท่ี  [5] ส่งผลให้ท างานได้
ถูกตอ้ง รวดเร็ว และเกิดขอ้ผิดพลาดลดลง วิธีสร้างสามารถ
ท าได้หลายวิธี เช่น การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การบ าบัด
ด้วยกล่ินหอมท่ีเรียกว่า Aromatherapy หรือสุ คนธบ าบัด 
[4,5] 

สุคนธบ าบดั (Aromatherapy) ท าใหเ้กิดความสมดุลทั้ง
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เป็นวิธีการวิทยาศาสตร์
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ของการใช้น ้ ามนัหอมระเหยทางการแพทย ์เพ่ือประโยชน์
ต่าง ๆ เช่น เพ่ือความงาม รักษาโรค ลดความเครียด หรือช่วย
เพ่ิมสมาธิ   การใชน้ ้ ามนัหอมระเหยจากธรรมชาติในสุคนธ
บ าบดัแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  สุคนธบ าบดัเพื่อการรักษา
โรค (therapeutic หรือ clinical aromatherapy)  และสุคนธ
บ าบดัเพื่อความงาม (beauty and aesthetic aromatherapy) [6] 
โดยมีรูปแบบการใชน้ ้ ามนัหอมระเหยไดแ้ก่ การบ าบดัโดย
การดูดซึมทางผิวหนัง การบ าบัดโดยการสูดดม การสูดดม
โดยตรง การสูดดมทางอ้อม และการบ าบัดโดยการเข้าสู่
ร่างกายโดยตรง [7] การไดก้ล่ินเกิดข้ึนในระดบัจิตใตส้ านึก 
(subconscious) เม่ือกล่ินของน ้ ามันหอมระเหยถูกสูดเข้าสู่
โพรงจมูกผ่านทาง Olfactory area ผ่านเน้ือเยื่อในโพรงจมูก 
(olfactory epithelium) และถูกส่งต่อไปยงัสมองส่วนรับรู้
กล่ิน (Limbic system)  ซ่ึงประกอบไปด้วยส่วนท่ีส าคัญ 2 
ส่ วน คื อ  Amygdala มี บทบ าทส าคัญ เก่ี ยวกับ อารม ณ์ 
ความรู้สึกและการตอบสนองต่ออารมณ์ท่ีเกิดข้ึนมีหนา้ท่ีการ
ส ร้ าง  emotional memory ส่ วน  hippocampus มี บ ทบ าท
ส าคญัเก่ียวความจ าโดยเฉพาะความจ าระยะยาว [8]   

ลาเวนเดอร์ มีความปลอดภยัและไม่พบขอ้มูลความเป็น
พิษและการระคายเคืองจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
ขอ้บ่งใชด้า้นระบบประสาทและอารมณ์  คลายเครียด ท าให้
สงบ ลดความกระวนกระวายจิตใจปลอดโปร่ง ลดอาการ
ซึมเศร้า เป็นน ้ ามนัส าหรับผูท่ี้นอนไม่หลบั โดยเฉพาะท่ีมี
สาเหตุจากความเครียด วิตกกงัวล บรรเทาอาการปวดศีรษะ 
ไมเกรนช่วยลดความดนัโลหิต ขอ้มูลดา้นความ [9,10] 

ปัจจุบันมีการน าสุคนธบ าบัดถูกน ามาใช้ร่วมในการ
รักษาพยาบาลมากข้ึน  การใชสุ้คนธบ าบดัยงัเป็นท่ียอมรับให้
ใชบ้ าบดัความเครียดโดยเฉพาะความเครียดจากการท างาน
เช่น การศึกษาการลดความเครียดของอาชีพพยาบาลโดยการ
ใช้ สุคนธบ าบัด  [11] พบว่าก ล่ินลาเวน เดอ ร์ มี ผลต่ อ 
Comfortable feeling และมีความสัมพัน ธ์กับค ล่ืนสมอง 
Alpha 1 เป็นคล่ืนสมองท่ีแสดงถึงความผ่อนคลาย ร่างกาย
และจิตใจมีความสงบ ซ่ึงงพบในขณะมีความสนใจ หรือมี
สมาธิในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง [12] มีการศึกษา
น ้ ามนัลาเวนเดอร์มีผลต่อการลดความดันโลหิต อตัราการ
เต้นของหัวใจและลดอุณหภูมิผิว พบว่ามีผลการลดการ
ท างานของระบบประสาทอตัโนวติั นอกจากน้ีในงานวิจัย

ดังกล่าวแสดงให้ เห็นผลต่ออารมณ์ความรู้สึก โดยให้
ความรู้สึกผอ่นคลาย สดช่ืน และกระตือรือร้น [13]  

การท างาน ใน โรงงาน อุตส าหกรรมท าให้ เกิ ด
ความเครียดซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อตัวบุคคล สมาธิในการ
ท างาน และประสิทธิภาพของงานโดยตรง [3,14]  งานวจิยัน้ี
ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาการใชสุ้คนัธบ าบดัผา่นการสูดดม
กล่ินลาเวนเดอร์ความเขม้ขน้ 10 % เพ่ือช่วยลดความเครียด
และเพ่ิมสมาธิในการท างาน ซ่ึงช่วยในการลดความผิดพลาด
ในการท างานและท าใหเ้กิดประสิทธิภาพของงานท่ีดีข้ึน โดย
ช้ีวดัจากการประกนัคุณภาพของสินคา้ตามมาตรฐานโรงงาน 
(QA) 

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
อาสาสมคัรพนกังานเพศหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 20 - 45 ปี 

ท างานโรงงานจิวเวลรี จ านวน 18 คน ปฏิเสธการมีโรค
ประจ าตัวหรือภาวะผิดปกติท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ทดลอง ไดรั้บทราบขอ้มูลต่างๆและยินยอมเขา้ร่วมงานวิจยั 
ทั้ งน้ี งานวิจัยน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้ าหลวง 
(โครงการเลขท่ี REH-59011) 

 
วสัดุอุปกรณ์ 
สารเคมทีีใ่ช้ 
1. น ้ามนัหอมระเหยลาเวนเดอร์ความเขม้ขน้ 100% ท่ีมี

ใบรับรองคุณภาพจากบริษทัอุตสาหกรรมเคร่ืองหอมไทย-
จีน 

2. น ้ามนัหอมระเหยอลัมอนดท่ี์มีใบรับรองคุณภาพจาก
บริษัทอุตสาหกรรมเคร่ืองหอมไทย-จีน เพื่อใช้เป็นตัวท า
ละลายน ้ ามนัหอมระเหยลาเวนเดอร์ซ่ึงในงานวจิยัน้ีใชค้วาม
เขม้ขม้ 10% 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. แบบบนัทึกขอ้มูลการวจิยัเพ่ือคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
2. แบบประเมินคุณภาพสินค้า  (Quality Assurance) 

ตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพโรงงาน ประเมิณโดยแผนก
ประกนัคุณภาพโรงงาน 
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3. หน้ากากกระดาษอนามัย (MED-CON (Thailand) 
จ ากดั ประเทศไทย) 

วธีิด าเนินงานวจิยัและเกบ็ข้อมูล 
1. คัดเลือกอาสาสมัครท่ีผ่านเกณฑ์ตามก าหนดและ

ยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษาวจิยัแบบสุ่ม 
2. อาสาสมคัรไดรั้บค าช้ีแจงเก่ียวกบัวตัถุประสงค์การ

ศึกษาวิจยั ขั้นตอนวิธีด าเนินการ ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บอยา่ง
ละเอียดจากนั้นลงช่ือยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษาวจิยั 

3. ซักประวติั-บันทึกขอ้มูลทั่วไปและข้อมูลทางด้าน
สุขภาพ 

4. จดัเตรียมหน้ากากกระดาษส าหรับสูดดมโดยหยด
น ้ ามนัหอมระเหยกล่ินลาเวนเดอร์ความเขม้ขน้ 10% บริเวณ
ดา้นขา้งหนา้กากกระดาษขา้งละ 1 หยด 

5. อาสาสมคัรใส่หน้ากากกระดาษและสูดน ้ ามนัหอม
ระเหยกล่ินลาเวนเดอร์ความเข้มข้น 10% จากหน้ากาก
กระดาษนาน 5 นาที 

6. อาสาสมคัรนั่งพกั 1 นาที หลงัจากนั้ นเขา้ท างานท่ี
แผนกบรรจุภณัฑ ์

7. อาสาสมคัรสูดดมน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินลาเวนเดอร์
ความเขม้ขน้ 10% จากหน้ากากกระดาษเป็นเวลา 5 นาทีทุก
วนัก่อนเขา้งานทุกวนัศุกร์ของสปัดาห์ท่ี 1 2 3 และ 4 

8. รวบรวมขอ้มูลช้ินงานของแผนกบรรจุภณัฑ ์ในแบบ
ประเมิณ คุณภาพสินค้าตามมาตรฐานของโรงงาน ซ่ึง
ประเมิณโดยแผนกประกนัคุณภาพโรงงาน ก่อนและหลงัการ
สูดดมน ้ ามนัหอมระเหยกล่ินลาเวนเดอร์ความเขม้ขน้ 10%  

สถิตทิีใ่ช้ 
น าข้อมูลและผลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์และสรุปผล

โดยใชค้่าสถิติความถ่ีร้อยละ 
 

ผลการศึกษาวจิยั 
ข้อมูลทัว่ไปของอาสาสมคัร 
ผูว้ิจยัท าการศึกษาจากกลุ่มอาสาสมคัรท่ีตรงตามเกณฑ ์

จ านวน 18 คน  ซ่ึงมีอายุเฉล่ีย 31±6.8 ปี (สูงสุด 42 ปี ต ่าสุด 
21 ปี ) น ้ าหนัก เฉ ล่ีย  54.89±10.84 กิ โลก รัม  (สู ง สุด  82 
กิโลกรัม ต ่ าสุด 43 กิโลกรัม) ส่วนสูงเฉล่ีย 156.72±6.01 

เซนติเมตร (สูงสุด 167 เซนติเมตร ต ่าสุด 143 เซนติเมตร) ดงั
cแสดงในตารางท่ี 1 

  
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 

 
อายุ (ปี) น า้หนัก (กก.) ส่วนสูง (ซม.) 

เฉล่ีย 31.00 54.89 156.72 

ค่า S.D. 6.886 10.846 6.018 

ค่าสูงสุด 42 82 167 

ค่าต  ่าสุด 21 43 143 

 
ความผดิพลาดในการท างานโดยวัดจากผลติภัณฑ์ที่ไม่

ผ่านมาตรฐานช่วงก่อนและหลงัการศึกษา 
ผลการศึกษาช้ินงานก่อนและหลงัการวิจยั โดยเปรียบ

งานท่ีเสียเม่ือเทียบกับงานท่ีส่งทั้ งหมด เปรียบเทียบกัน
ระหวา่งก่อนวิจยัและหลงัการวิจยั ผลการศึกษาพบดงัน้ี เม่ือ
วเิคราะห์ในภาพรวมของทุกประเภทช้ินงาน พบวา่ ก่อนวิจยั
มีค่าอตัราความสูญเสียของช้ินงาน 1.13%  หลงัท าการวิจัย
พบวา่มี ค่าความสูญเสียลดลงเป็น 0.90% หรือลดลง 0.9 เท่า 
เม่ือพิจารณารายช้ินงาน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ช้ินงาน B1 ก่อนวิจยัมีค่าอตัราความสูญเสียของช้ินงาน 
0.25%  หลังท าการวิจัยพบว่ามีค่าความสูญเสียลดลงเป็น 
0.01% หรือลดลง 25 เท่า ดงัแสดงในภาพท่ี 1 และตารางท่ี 2 

0.25% 

0.01% 

 25,000

 30,000

ช้ินงาน B1 ก่อนและหลงัวจิยั

 
ภาพท่ี 1 แสดงอตัราความสูญเสียของช้ินงานของช้ินงาน B1 
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของช้ินงาน 

ประเภทของงาน 
ก่อนวจิัย หลงัวจิัย 

จ านวนเท่าก่อน/หลัง 
งานที่ส่งงหมด งานที่เสีย ร้อยละ งานที่ส่งงหมด งานที่เสีย ร้อยละ 

B1 24,147 61 0.25% 28,179 4 0.01% 25 เท่า 
B2 24,812 47 0.19% 31,656 37 0.12% 1.5 เท่า 
B3 266,168 3,463 1.30% 138,244 1,751 1.27% 1.02 เท่า 
รวม 315,127 3,571 1.13% 198,079 1,792 0.90% 4.9 เท่า 

 
 

ช้ินงาน B2 ก่อนวิจยัมีค่าอตัราความสูญเสียของช้ินงาน 
0.19%  หลังท าการวิจัยพบว่ามีค่าความสูญเสียลดลงเป็น 
0.12% หรือลดลง 1.5 เท่า ดงัแสดงในภาพท่ี 2 และตารางท่ี 2  

 
ภาพท่ี 2 แสดงอตัราความสูญเสียของช้ินงานของช้ินงาน B2 

 
ช้ินงาน B3 ก่อนวิจยัมีค่าอตัราความสูญเสียของช้ินงาน 

1.30%  หลังท าการวิจัยพบว่ามีค่าความสูญเสียลดลงเป็น 
1.27% หรือลดลง 1.02 เท่า ดงัแสดงในภาพท่ี 3 และตารางท่ี 
2 

1.30% 

1.27% 

 100,000

 200,000

 300,000

ช้ินงาน B3 ก่อนและหลงัวจิยั

ภาพท่ี 3 แสดงอตัราความสูญเสียของช้ินงานของช้ินงาน B3 

ผลการศึกษาผลของสุคนธบ าบดั ดว้ยการสุดดมน ้ ามนั
หอมระเหยกล่ินลาเวนเดอร์ท่ีมีต่อความผิดพลาดความ
ผิดพลาดในการท างานโดยวัดจากผลิตภัณฑ์ ท่ีไม่ผ่าน
มาตรฐานจากพนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงงานจิวเวอร์รีน้ี 
พบวา่ มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ งานการศีกษาของ Atsumi และ Tonosaki [4] ท่ีไดร้ายงาน
ว่า การสูดกล่ินลาเวนเดอร์และโรสแมร่ีสามารถเพ่ิม free 
radical scavenging activity และลด stress hormone (cortisol) 
ได้ ซ่ึงแสดงถึงผลในการตา้นอนุมูลอิสระจากการใช้วิธีสุ
คนธบ าบัด จะเห็นได้จากในปัจจุบันสุคนธบ าบัดจึงได้ถูก
น ามาใช้เป็นวิธีการร่วมรักษา เช่น น าไปใช้ในการรักษา
ผูป่้วยโรคมะเร็ง [5] การใชล้ดความเครียดของผูป่้วยหลงัการ
ผา่ตดั [7] เป็นตน้  

ผลการศึกษาน้ียงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีสนับสนุนการใช้สุ
คนธบ าบดัในปัจจุบนั ท่ีเป็นท่ียอมรับในการใชเ้พื่อการบ าบดั
ความเครียด โดยเฉพาะความเครียดจากการท างาน ดงัเช่นมี
การรายงานผลการศึกษาท่ีประจ่างชัดในรายงานการศึกษา
ของ Toda and Morimoto [8] และ Chen et al. [9] เป็นตน้ ยงั
รวมไปถึงการศึกษาการลดความเครียดของอาชีพพยาบาล
โดยการใช้สุคนธบ าบัด ท่ีท าการศึกษาโดย  Jennings and 
Wilkinson [10]  

นอกจากน้ี  สุขุมาล สานตะพงษ์  [12] ได้รายงาน
ผลการวิจยัท่ีช่วยสนบัสนุนให้ผลการศึกษาของผูว้ิจยัในคร้ัง
น้ีวา่ ผลของการสูดดมน ้ ามนัหอมระเหยจากยคูาลิปตสันั้นมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงความไวในการตอบสนองและมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงคล่ืนสมองชนิด ธีตา้ และอลัฟ่า ไดด้ว้ย ใน
ส่วนของการศึกษาผลของน ้ ามนัหอมระเหยต่อคล่ืนสมอง
ดงักล่าวนั้น Masago และคณะ  [3] ไดร้ายงานผลการศึกษาท่ี
ช่วยสนับสนุนโดยการให้สูดดมกล่ิน 4 กล่ิน พบวา่ กล่ินลา
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เวนเดอร์จะมีผลต่อ Comfortable feeling และมีความสมัพนัธ์
กับคล่ืนสมองชนิด Alpha 1 ด้วย [3] ล่าสุด มีรายงานผล
การศึกษาท่ีไดศึ้กษาในประเทศไทย โดย Winai Sayorwan et 
al. [13] ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ผลของน ้ ามันลาเวนเดอร์ต่อ
อารมณ์ ระบบประสาทอตัโนวติัและคล่ืนไฟฟ้าสมอง พบวา่
น ้ ามนัลาเวนเดอร์มีผลต่อการลดความดันโลหิต อตัราการ
เตน้ของหัวใจและลดอุณหภูมิผิว ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่มีผลการ
ลดการท างานของระบบประสาทอัตโนวติั นอกจากน้ีใน
งานวจิยัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นผลต่ออารมณ์ความรู้สึก โดยให้
ความ รู้ สึ กผ่อนคลาย  สด ช่ืน  และกระ ตื อ รือ ร้น  ซ่ึ ง
ความสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของคล่ืนไฟฟ้าสมองดว้ย  

 
สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยการศึกษาการใช้สุคนธบ าบัดผ่านการสูดดม
เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของงานท่ี ดี  (QA) ท่ี ช่วยลด
ขอ้ผิดพลาดจากการท างาน พบวา่ หลงัท าการวิจยัมีค่าความ
สูญเสียลดลง ดงันั้นสรุปไดว้า่ผลของสุคนธบ าบดั แบบสูด
ดมกล่ินลาเวนเดอร์ท่ีมีผลต่อการลดความผิดพลาดในการ
ท างานได ้
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กรอบรายการยาและรูปแบบการกระจายยาส าหรับรักษาความเจ็บป่วยเบ้ืองต้นในชุมชนห่างไกล:
กรณศึีกษา อ าเภอด่านซ้าย จังหวดัเลย 

(The List of Drug and Drug Distribution Model for the PrimaryTreatment of an 

Illness in Remote Communities: A Case Study of Dansai District of Loei 

Province) 

อญัชล ีพมิพ์รัตน์ 1*   ชาญชัย จารุภาชน์2   กรแก้ว จันทภาษา3 
1,2,3 สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 

 *ผูน้ าเสนอผลงาน E-mail: unchalee.bb@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือคน้หากรอบรายการยาส าหรับรักษาความเจ็บป่วยเบ้ืองตน้ในชุมชนท่ีห่างไกล (2) 

เพ่ือศึกษารูปแบบการกระจายยาส าหรับรักษาความเจ็บป่วยเบ้ืองตน้ในชุมชนห่างไกล(3) เพื่อศึกษาความเปล่ียนแปลงเร่ืองการใชย้า
ของประชาชนในชุมชนห่างไกลทั้งก่อนและหลงัการด าเนินโครงการ 

ด าเนินการวิจยัโดยใช้ กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ศึกษาในหมู่บ้านท่ีตั้ งอยู่ในเขตอ าเภอด่านซ้าย 
ระหวา่ง เดือนกนัยายน 2558 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา และสถิติ เชิงพรรณนาไดแ้ก่ร้อย
ละ 

ผลการศึกษาพบวา่ (1) กรอบรายการฯ มีทั้งหมด 12 กลุ่มยา ไดแ้ก่ วสัดุการพทย ์5 รายการ, ยา 32 รายการ ประกอบดว้ยยา
สามญัประจ าบา้น ซ่ึงมีความปลอดภยัระดบั 5 จ านวน 22 รายการ และยาอนัตรายท่ีมีความปลอดภยัระดบั 4 จ านวน 10 รายการ โดย
ความปลอดภยัระดบั 5 หมายถึง ผ่านเกณฑค์วามปลอดภยั 5 ขอ้ ไดแ้ก่ กฎหมาย , ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา ,สูตรต ารับ, รูปแบบยาและ
ลกัษณะภายนอก (2) รูปแบบการกระจายยาฯ มีขอ้ตกลงคือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางหมู่บา้น รับผิดชอบกิจกรรม ไดแ้ก่ ก าหนดตวั
ผูข้ายยา, ก าหนดเวลาการขายยา ส่วน รพร.ด่านซา้ยนั้นใหก้ารดูแล ไดแ้ก่  สนบัสนุนยาตั้งตน้ มูลค่า 1,000 บาท , สนบัสนุนอุปกรณ์
ช่วยขายยา,เภสชักรจดัอบรมใหค้วามรู้และฝึกทกัษะใหแ้ก่ผูข้าย,ใหค้วามรู้ชาวบา้นทัว่ไป พร้อมทั้งจดัท าคู่มือการใชย้า,ขายส่งยา ให้
ส่วนลด 30% , จดัส่งยาให ้เดือนละ 1 คร้ัง ,เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เยีย่มดูการขายยา เดือนละ 1 คร้ัง ผูข้ายยามีหนา้ท่ี ไดแ้ก่ ติดตามผล
การใชย้านอกกรอบยาสามญัประจ าบา้น ,ขายยาพร้อมค าแนะน าและติดฉลากยา,ซ้ือยาจาก รพร.ด่านซ้าย (3) ความรู้เร่ืองยาท่ีใช ้
พฒันาข้ึน 4 รายการ ความรู้ทัว่ไปในการใชย้า พฒันาข้ึน 8 ประเด็น, จ านวนอาสาสมคัร มีความพึงพอใจมากข้ึนทุกดา้น ไดแ้ก่ 
ความพึงพอใจในภาพรวม, ความสะดวก, ความปลอดภยัและ ความน่าเช่ือถือ  

 
ค าส าคญั  กรอบรายการยา  รูปแบบการกระจายยา  ชุมชนห่างไกล  การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
 

บทน า 
พ้ืนท่ีอ าเภอด่านซ้าย เป็นอ าเภอชายแดนติดต่อกับ

ประเทศลาว ลกัษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลบัซบัซอ้น มี
ท่ีราบแคบๆอยูก่ลางหุบเขาซ่ึงเป็นภูเขาท่ีสูงชนั เฉล่ียแลว้มีท่ี
ราบอยูท่ั้งหมดประมาณ 20% ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ท าใหปั้ญหา
เด่นอยา่งหน่ึงของอ าเภอด่านซา้ยคือปัญหาดา้นการคมนาคม
เน่ืองจากถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้านยงัเป็นถนนลูกรังหรือ

ถนนดินมีความยากล าบากในการเดินทางโดยเฉพาะในฤดู
ฝน  

ขณะท่ีอ าเภอด่านซา้ยมีหมู่บา้นท่ีห่างไกล เขา้ถึงบริการ
ของรัฐได้ยาก โดยพิจารณาจาก ระยะทาง , ลักษณะการ
เดินทาง , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้ งกองทุนยาใน 
ศสมช.ยงัมีลกัษณะท่ีไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ตามความจ าเป็นให้ประชาชนในชุมชน ได้ขอ้มูลจากการ
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สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ี รพ.สต. ประชาชนในชุมชนจึงไดเ้สนอ
ความตอ้งการให้ทางโรงพยาบาลจดับริการยาจ าเป็นในการ
รักษาความเจ็บป่วยเบ้ืองต้นให้เข้าถึงได้สะดวก เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างปลอดภยั และลด
ภาระการเดินทางมารับบริการท่ีสถานบริการสาธารณสุขของ
รัฐ ได้ขอ้มูลจากการส ารวจการพึ่ งตนเองดา้นสุขภาพ ของ
ชุมชน  อ .ด่ านซ้ าย  ในขณะท่ี กรอบรายการยาท่ี ท าง
โรงพยาบาลมีให้เลือกยงัไม่เพียงพอต่อการให้บริการใน
ชุมชน ซ่ึงเป็นความทา้ทายในการท่ีจะคน้หาทางออกส าหรับ
ประเด็นน้ี  
 อีกทั้ งในปัจจุบัน ประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอด่านซ้ายมี
การพ่ึงสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเป็นจ านวนมากทั้งท่ี
การเจ็บป่วยบางอย่างสามารถดูแลตนเองได้หากมีความรู้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งและเพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนมีภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ด่านซ้ายจึงก าหนดยุทธศาตร์ด้านการส่งเสริมการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชน โดยทีมน าทางคลินิกร่วมกับ
ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนจดัท าโครงการร้านขายยาสามญัประจ า
บา้นในชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพตนเองท่ี
ปลอดภัย และลดภาระการเดินทางมารับบริการท่ีสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ  ซ่ึงเป็นความท้าทายในการท่ีจะ
คน้หาทางออกส าหรับประเด็นน้ี  
 ส่วนการจ าหน่ายยาในร้านขายของช านั้นพบวา่เป็นยา
อนัตรายและประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมการบริโภคยา
เพ่ือรักษาตนเองยามเจ็บป่วยอยา่งไม่เหมาะสม  
 ส าหรับประชาชนในชุมชนท่ีห่างไกลนั้ นการดูแล
สุขภาพตนเองเม่ือเจ็บป่วย โดยการซ้ือยาจากร้านขายของช า
ในหมู่บา้น โดยยงัเขา้ไม่ถึงยาจ าเป็นท่ีปลอดภยั  นอกจากน้ี
ยงัพบวา่ประชาชน ไม่รับรู้ถึงโทษของการบริโภคยาอนัตราย 
ส่วนผูป้ระกอบการร้านขายของช านั้นไม่สะดวกในการท่ีจะ
จดัหายาจ าเป็นท่ีปลอดภยัมาจ าหน่าย ได้ขอ้มูลจากผลการ
ส ารวจการพ่ึงตนเองดา้นสุขภาพ ของชุมชน อ.ด่านซา้ย 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากรอบรายการยา
และรูปแบบการกระจายยาจ าเป็นส าหรับรักษาความเจ็บป่วย
เบ้ืองตน้ในชุมชนห่างไกล กรณีศึกษาพ้ืนท่ีอ าเภอด่านซ้าย 
จังหวดัเลย เพื่อตอบสนองปัญหาการใช้ยาของชุมชน ใน
ประเด็นต่างๆ ได้แก่ ประชาชนในชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล

เลือกใชก้ารรักษาความเจ็บป่วยเบ้ืองตน้ดว้ยการซ้ือยากินเอง
มีจ านวนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับทางเลือกอ่ืน , ประชาชน
ตัดสินใจเลือกซ้ือยาจากร้านขายของช ามากมากท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบัแหล่งอ่ืน , รายการยาท่ีจ าหน่ายในร้านขายของช า 
พบว่าเป็นยาท่ีไม่ปลอดภยัในการบริโภค , ประชาชนและผู ้
จ  าหน่ายยาในร้านช า ขาดความรู้ความเขา้ใจ เร่ืองการใชย้าท่ี
ปลอดภยั  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ ประชาชนท่ีอยูใ่น
พ้ืนท่ีห่างไกล รวมทั้ งผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีความ
เช่ือมโยงกับปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการด้านสาธารณสุข
รวมทั้ งการเข้าไม่ถึงยาจ าเป็นส าหรับรักษาความเจ็บป่วย
เบ้ืองตน้และปัญหาการบริโภคยาท่ีมีอนัตราย [1],[2] ส่วน
ปัญหาพฤติกรรมการใชย้าของประชาชน มีสาเหตุมาจากขาด
การเตรียมพร้อมและความขาดขอ้มูลเร่ืองการใช้ยารวมถึง
ขาดศกัยภาพในการแสวงหาความรู้ โดยผูท่ี้ตดัสินใจรักษา
ตนเองไดต้ั้งใจและทบทวนแลว้วา่การรักษาตนเองมีผลดีมา
กว่าให้ผู ้อ่ืนรักษา เพราะไม่ต้องเดินทางไปไกลและเสีย
ค่าใชจ่้ายน้อยกว่า ซ่ึงการท่ีประชาชนใชย้ารักษาตนเองนั้น
เป็นเพราะมีฐานะยากจน[3] 

โดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี   
- เพื่อศึกษากรอบรายการยาและรูปแบบการกระจายยา

จ าเป็นส าหรับรักษาความเจ็บป่วยเบ้ืองต้นในชุมชนท่ี
ห่างไกล 
 - เพื่อ ศึกษาความเป ล่ียนแปลงเร่ืองการใช้ยาของ
ประชาชนในชุมชนห่างไกลทั้ งก่อนและหลังการด าเนิน
กิจกรรม 
 

ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 
 ใชรู้ปแบบการวิจยั โดย วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research-PAR) เก ็บ ร วบ รวม
ข ้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย ่อย วิเคราะห์
ข ้อมูลด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา และสถิติ เชิงพรรณนา
ไดแ้ก่ร้อยละ ท าการศึกษาใน พ้ืนท่ีของ หมู่บ้านใน อ าเภอ
ด่านซ้าย จ ังหวดั เลย ศึกษาในช่วง เดือน  กันยายน 2558  
ถึ ง   เ ดื อ น   กุ ม ภ าพั น ธ์  2559  คั ด เลื อ ก ห มู่ บ้ าน  ท่ี
ท าการศึกษาจากตัวแทนหมู่บ้านในเขตอ าเภอด่านซา้ย 1 
หมู่บา้น 
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โดยก าหนดขั้นตอนด าเนินการวจิยั ดงัน้ี  
1. ขั้นเตรียมการวจิยั 
(1) ลงพ้ืน ท่ี ช้ีแจงให้ก ลุ่มผู ้มี ส่ วนได้ส่วน เสียใน

หมู่บ้านได้ทราบถึงวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ความตอ้งการ
ความมีส่วนร่วมในโครงการ โดยการจดัประชุม 

 (2) ก าหนดพ้ืนท่ีด าเนินการ  โด ยผู ้ว ิจ ัย แล ะท ีม
เจ ้าหน ้า ที ่สาธารณสุข ระด ับต าบล ร่วมก ันวิเคราะ ห์
ห มู ่บ ้า น ที ่ เ ข ้า เ ก ณ ฑ ์แ ล ะ ก า ห น ด ห มู ่บ ้า น เ พื ่อ
ท าการศึกษา 

(3) ท าหนังสือขออนุญาตผู ้น าชุมชนในการท าวิจัย
ในหมู่บ้าน 

(4)  ศ ึก ษ า ข้ อ มู ล พ้ื น ฐ าน ข อ ง ชุ ม ชน ท่ี ศึ ก ษ า 
ประกอบด้วย ปัญหาสุขภาพ การศึกษา อาชีพ สถานะทาง
เศรษฐกิจ โดยการศึกษาจากเอกสารท่ีเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข
ระดบัต าบลจดัท าไว ้ 

(5)  การเข้าสู่ชุมชน ส ารวจข้อมูลโดยภาพรวมของ
ชุมชน เก็บขอ้มูลจากการส ารวจชุมชน 

(6)  การเตรียมคนในชุมชน โดยการจดัประชุมช้ีแจงแก่
ชาวบา้นให้เขา้ใจในกระบวนการของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ผลประโยชน์ท่ีชาวบา้นจะไดรั้บ ท าความตก
ลงเร่ืองระยะเวลาในการด าเนินงาน  จัดเวทีให้ชาวบ้าน
ร่วมกนัสะทอ้นความตอ้งการท่ีจะพฒันาหรือแกปั้ญหาของ
ชุมชนในประเด็นท่ีเก่ียวกับการใช้ยารักษาความเจ็บป่วย
เบ้ืองตน้ใหช้ดัเจน 

(7)  เตรียมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยการจดัประชุมสร้าง
ความเขา้ใจให้ตรงกนัในกระบวนการและกรอบของการวจิยั 
,บทบาทของแต่ละคน รวมทั้งประสานความร่วมมือ ในเร่ือง
การใชส้ถานท่ี การวางแผนงานเร่ืองระยะเวลา 
 2. ขั้นด าเนินการวจิยั 

(1)  วเิคราะห์ปัญหา โดยการสนทนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในกลุ่มของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือประเมินความ
รุนแรงของปัญหา และคน้หาความตอ้งการในการแกปั้ญหา
ของหมู่บา้น 

(2) ให้ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียได้ตรวจสอบตัวช้ีว ัด ท่ี
ก าหนดไว ้และท าการปรับให้เหมาะสม ตามความเห็นชอบ
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 

ด้านประชาชนในหมู่บ้าน 

 ความรู้ท่ีจ าเป็นในการใช้ยารักษาอาการเจ็บป่วย
เบ้ืองตน้ของประชาชน 

 ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ยารักษา
ตนเองเม่ือเจ็บป่วยเบ้ืองตน้ 

ด้านผู้น าชุมชน ,อาสาสมัครสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

 ความพึงพอใจต่อกรอบรายการยาและรูปแบบการ
กระจายยารักษาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองตน้ของประชาชน 

ด้านผู้จ าหน่ายยาในชุมชน 

 ระดบัความรู้ท่ีจ าเป็นในการจ าหน่ายยารักษาอาการ
เจ็บป่วยเบ้ืองตน้ของประชาชน 

 ความพึงพอใจต่อกรอบรายการยา รูปแบบการ
กระจายยาและมาตรการท่ีก าหนด 

(3)  ประเมินตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน
ก่อนด าเนินโครงการ 

(4)  ให้ขอ้มูลแก่ชุมชน ในเร่ืองวิชาการเก่ียวกบัการใช้
ยารักษาความเจ็บป่วยเบ้ืองตน้ ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม, กฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายยา, ปัญหาจากการใชย้ารักษาความ
เจ็บป่วยเบ้ืองตน้ท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม  

(5)  พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โครงการ มาก าหนดกรอบการพฒันา จากการระดมความ
คิดเห็นแบบมีส่วนร่วม โดยด าเนินการภายใต้การควบคุม
ก ากับของคณะกรรมการ เภสัชกรรมและการบ าบัด
โรงพยาบาลด่านซ้าย ให้การควบคุมก ากบัในประเด็นต่างๆ
ดังน้ี ความเหมาะสมของกรอบรายการยาและรูปแบบการ
กระจายยา ท่ีชุมชนร่วมกนัก าหนด ความปลอดภยัในการใช้
ตามกรอบรายการยาและรูปแบบการกระจายยาดงักล่าว   

(6)  ก าหนดแผนงานโครงการและการจัดการ ใช้
วธีิการเสริมพลงัอ านาจ ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีบทบาทหลกั
ในการแกปั้ญหาและการก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมใน
โครงการวา่ใคร ท าอะไร ท่ีไหน อยา่งไร  

(7)  ปฏิบติัตามโครงการ  
 3. ขั้นติดตามและประเมินผลโครงการ 

(1)  วดัผลส าเร็จของโครงการ ตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดข้ึน
และประเมินก่อนด าเนินโครงการไปแลว้ เสนอต่อผูบ้ริหาร
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โรงพยาบาล และผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเพ่ือ
ประเมินผลโครงการ 

(2)  น าผลการประเมินตัวช้ีวดั มาวิเคราะห์ถึงความ
เปล่ียนแปลงเร่ืองการใชย้า  

(3) ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล
ผลการวิจยั โดยการมีส่วนร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียท่ีก าหนดไว ้

(4)  น าเสนอผลการวิจยัต่อเวทีชาวบ้าน เพ่ือตดัสินใจ
ร่วมกนั วา่จะน าผลการวิจยัไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาอย่าง
ต่อเน่ืองในชุมชนหรือทบทวนโครงการ 
 4. ขั้นสรุปผลการวจิยั 

ผูว้ิจัยร่วมกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันจัดท าและ
ตรวจสอบผลการวิจยัวา่ประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ประกอบขอ้มูลวา่เพราะเหตุใดจึงสรุปผลดงัน้ี 
 
ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 
 1. กรอบรายการยาส าห รับ รักษาความ เจ็บ ป่ วย
เบ้ืองตน้ในชุมชนท่ีห่างไกล 

ก าหนดทั้งหมด 12 กลุ่มยา ประกอบดว้ยยา 32 รายการ 
เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 5 รายการ ประกอบด้วยยาสามัญประจ า
บา้น ซ่ึงมีความปลอดภยัระดบั 5 จ านวน 22 รายการ และยา
อนัตรายท่ีมีความปลอดภยัระดบั 4 จ านวน 10 รายการ เป็น
ยาในบญัชียาหลกัแห่งชาติ 6 รายการ และเป็นยานอกบญัชียา
หลกัแห่งชาติ  4 รายการโดยระดบัความปลอดภยั  หมายถึง 
ผ่านเกณฑ์ความปลอดภยั 5 ขอ้ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ,ฤทธ์ิ
ทางเภสัชวิทยา ,สูตรต ารับ, รูปแบบยาและลกัษณะภายนอก
[4] ดงัรายละเอียดในตารางท่ี1 

 
ตารางที1่ กรอบรายการยาจ าเป็นส าหรับรักษาความเจ็บป่วย
เบ้ืองตน้ในชุมชนท่ีห่างไกล 

กลุ่มยาและช่ือยา 

ยา
สามญั
ประจ า
บา้น 

ยาอนัตราย ระดบั
ความ
ปลอดภั

ย 

ED NED 

1.ยารักษาโรคทางเดนิอาหาร     
- อลูมิเนียมไฮดรอกไซด ์เมด็ √   5 
- อลูมิเนียมไฮดรอกไซด ์น ้า   √ 4 

กลุ่มยาและช่ือยา 

ยา
สามญั
ประจ า
บา้น 

ยาอนัตราย ระดบั
ความ
ปลอดภั

ย 

ED NED 

- มิกซ์เจอร์ คาร์มิเนตีฟ  √  4 
- ยาเหลืองปิดสมุทรแกท้อ้งเสีย √   5 
- ผงถ่านอดัเมด็ แกท้อ้งเสีย   √ 4 
- ผงน ้าตาลเกลือแร่ √   5 
- ยาระบายแมกนีเซีย ชนิดน ้า √   5 
- ยาอีนีมา แบบสวนทวารหนกั  √   5 
2.ยาแก้ปวดกล้ามเน้ือ       
- ยานวด เมทิลซาลิไซเลต ครีม  √  4 
- พาราเซตามอล เมด็ 500 มก. แผง 
10 เมด็ 

√   5 

3.ยาส าหรับโรคปากและล าคอ      
- ฟ้าทะลายโจร แคปซูล แผง 10 
เมด็ 

√   5 

- อมสมุนไพร √   5 
- ยาไตรแอมซิโนโลน ชนิดข้ีผ้ึงป้าย
แผลในปาก 

  √ 4 

- ยารักษาล้ินเป็นฝ้า เยนเช่ียนไวโอ
เลต  15 มิลลิลิตร 

√   5 

4.ยาถ่ายพยาธิ      
- อลัเบนดาโซน  แผง 6 เมด็  √  4 
5.ยาใส่แผลและอุปกรณ์ท าแผล     
- แอลกอฮอล ์70% ขวด 60 ซีซี  √   5 
- โพวิโดนไอดีน ขวด 30 ซีซี   √   5 
- น ้าเกลือลา้งแผล  250 ซีซี √   5 
- ไมพ้นัส าลี ปราศจากเช้ือ บรรจุ 
ห่อละ 5 กา้น 

    

- ส าลีห่อเล็ก      
- ผา้ก็อสปิดแผล 3 x 3 น้ิว      
- เทปแต่งแผล      
- พลาสเตอร์ยาปิดแผล     
6.วติามิน บ ารุงร่างกาย แก้ชา     
- วิตามิน บี 1-6-12 แผง 10 เมด็   √ 4 
7.ยาแก้แพ้ แก้หวดั แก้คนั     
- คลอเฟนนิรามิน 4มก. แผง 10 เมด็ √   5 
-คาลาไมน์ โลชัน่ ขวด 60 ซีซี √   5 
8.ยาแก้เวยีนหัว เมารถ      
- ไดเมนไฮดริเนท แผง 10 เมด็ √   5 
9.ยาแก้ไอ      
- ยาแกไ้อมะขามป้อม  60 ซีซี √   5 

http://drug.fda.moph.go.th/zone_drug/dru001.asp?title=3&display=a11b1102
http://drug.fda.moph.go.th/zone_drug/dru001.asp?title=3&display=a11b1102
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กลุ่มยาและช่ือยา 

ยา
สามญั
ประจ า
บา้น 

ยาอนัตราย ระดบั
ความ
ปลอดภั

ย 

ED NED 

- ยาแกไ้อน ้าด า  ขวด 60 ซีซี √   5 
10.ยาส าหรับเดก็  แก้ไข้ ลดน า้มูก 
แก้ไอ  ขับลมเดก็ 

    

- ยาพาราเซตามอล น ้าเช่ือม  √   5 
- คลอเฟนนิรามิน น ้าเช่ือม  √   5 
- น ้าเกลือหยอดจมูก เด็กต ่ากวา่ 1.5 
ขวบ 

√   5 

- แอมโมเนียม คาร์บอเนต ผสมกลี
เซอไรซ่ามิกซ์เจอร์ ขององคก์าร
เภสชักรรม  

√   5 

- โซเดียมไบคาร์บอเนต น ้าเช่ือม 
ขวด 60 ซีซี 

√   5 

11. ยารักษาเช้ือรา     
- โคลไตรมาโซล ครีม 5 กรัม  √  4 
-  โคลไตรมาโซล 100 มิลลิกรัม 
ชนิดเมด็สอดช่องคลอด แผง 6 เมด็ 
ใชชุ้ดเดียวไม่หายให้มาโรงพยาบาล  

 √  4 

12. ยาคุมก าเนิด ชนิดเม็ด
รับประทาน ในผูห้ญิงอายไุม่เกิน 50 
ปี กลุ่มเป้าหมายท่ีทาง รพ.คดัเลือก
รายช่ือให้ 

 √  4 

 
2. รูปแบบการกระจายยาส าหรับรักษาความเจ็บป่วย

เบ้ืองตน้ในชุมชนท่ีห่างไกล 
รูปแบบการกระจายยาฯ จัดท า โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน

หลกั ไดแ้ก่ ดา้นผูจ้  าหน่ายยา ดา้นงบประมาณ ดา้นการไดรั้บ
การสนบัสนุน ดา้นวธีิการจดัการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นงบประมาณ  
- งบประมาณเป็นยาตน้จาก รพร.ด่านซา้ย มูลค่า 1,000 

บาท 
- งบประมาณจากการลงทุนของผูข้าย 
ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน 
- เภสัชกรจัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะให้ ผูข้าย

และชาวบ้านทั่วไป พร้อมทั้งจดัท าคู่มือการขายยาและคู่มือ
การใชย้า 

- รพร.ด่านซ้าย สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยขาย ได้แก่  
กล่องพลาสติกมีฝาปิด เพ่ือให้เก็บยาได้เป็นสัดส่วน  แว่น

ขยาย เพื่อสะดวกในการดูวนัหมดอายุของยา ฉลากยาน ้ า 
ซองยา ,ขายส่งยาให้ มีส่วนลด 30% ,จดัส่งยาให้ เดือนละ 1 
คร้ัง  

- เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เยีย่มดูการขายยา 
เดือนละ 1 คร้ัง  

ดา้นวธีิการจดัการ 
- ซ้ือยาจาก รพร.ด่านซา้ย  
- ติดตามผลการใชย้าของยานอกกรอบยาสามญัประจ า

บา้น  
- ขายยาพร้อมค าแนะน าและติดฉลากยา 
- จุดขายยา จดัไว ้3 จุด  
- เวลาเปิดขาย เปิดขายตลอดวัน โดยแจ้งเวลาปิด

ล่วงหนา้  
- เก็บยาเรียงเป็นหมวดหมู่ในตู ้ 
- ใหค้วามรู้ผา่นหอกระจายข่าว โดย อสม.  
ดา้นผูจ้  าหน่ายยา 
- จ าหน่ายโดย อสม. 1 คน และ ร้านช า 2 ร้าน  
3. ความเปล่ียนแปลงเร่ืองการใช้ยาของประชาชนทั้ ง

ก่อนและหลงัการด าเนินกิจกรรม 
3.1 การเปล่ียนแปลงด้านความรู้จากยาท่ีซ้ือใช้รักษา

ตนเองจากประชาชน 
พบว่าหลังด าเนินกิจกรรม ผู ้ให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูล

เก่ียวกบัยาท่ีใชไ้ดส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลชุดความรู้ท่ีจดัอบรม
ให้ในกิจกรรมตามรูปแบบการกระจายยาตามข้อตกลง 
ทั้งหมด 4 รายการไดแ้ก่ ยาพาราเซตามอล, ยาคลอเฟนนิรา
มิน, ยาถ่ายหรือยาฆ่าพยาธิ, ยาแก้อกัเสบฆ่าเช้ือ ปลอกด า-
แดง  ในประเด็นของ วธีิใชย้า และผลขา้งเคียงจากยา 

3.2 ความรู้ทั่วไปในการใช้ยารักษาตนเอง ของผู ้ให้
สมัภาษณ์ 

อาสาสมคัรผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีความรู้ทัว่ไปในการใชย้า
รักษาตนเองท่ีเปล่ียนแปลงไป ในทางท่ีพฒันาข้ึน ทั้งหมด 8 
หัวข้อ ได้แก่  1.)การรับประทานยาหลังอาหาร และก่อน
อาหาร , 2.)การผสมยาปฏิชีวนะแบบผง , 3.)การผสมผง
น ้ าตาลเกลือแร่, 4.) การใช้ยาหยอดตา ,5.) ระบุวนัหมดอายุ
ของยา , 6.) ระบุยา ท่ีไม่ควรใส่แผล ,7.) ปริมาตรของยา  1 
ชอ้นชามี 5  ซีซี ,8.) ปริมาตรของยา 1 ชอ้นโตะ๊มี 3 ชอ้นชา  
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3.3 ความพึงพอใจต่อการรักษาความเจ็บป่วยเบ้ืองตน้ 
ของผูใ้หส้มัภาษณ์  

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
หลงัด าเนินกิจกรรม พบว่า พึงพอใจสูงข้ึนในทุกดา้น ไดแ้ก่ 
1) ความเพียงพอสูงข้ึนจาก 10 คน เป็น 35 คน  , 2) ความพึง
พอใจในภาพรวมท่ีระดบัมาก สูงข้ึนจาก 4 คน เป็น 20 คน 
และระดบัมากท่ีสุด จาก 2 คน เป็น 16 คน ,3) ความพึงพอใจ
ต่อความสะดวกท่ีระดับมากท่ีสุด สูงข้ึนจาก 4 คน เป็น 35 
คน , 4) ความพึงพอใจต่อความปลอดภยัท่ีระดบัมาก สูงข้ึน
จาก 12 คน เป็น 33 คน , 5) ความพึงพอใจต่อความน่าเช่ือถือ
ท่ีระดบัมาก สูงข้ึนจาก 10 คน เป็น 25 คน และท่ีระดบัมาก
ท่ีสุด สูงข้ึนจาก 0 คน เป็น 10 คน 

4. ความพึงพอของผูน้ าชุมชน อสม. และเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ก่อนและหลงัด าเนินกิจกรรม 

ผู ้ให้สัมภาษณ์กลุ่มผู ้น าชุมชนฯ นั้ น  หลังด าเนิน
กิจกรรม ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใชย้ารักษาอาการเจ็บป่วย
เบ้ืองต้นของประชาชนในหมู่บ้าน มีแนวโน้มสูงข้ึน มี
จ านวนคนท่ีพึงพอใจมากข้ึนในทุกดา้นท่ีระบุไว ้ 

4.1 ความพึงพอใจภาพรวม ระดับมาก จ านวนคน
สูงข้ึนจาก 4 คน เป็น 8 คน  

4.2 ดา้นความสะดวก ระดบัมาก จ านวนคนสูงข้ึนจาก 
7 คน เป็น 10 คน  

4.3 ด้านความปลอดภัย ระดับมาก จ านวนคนสูงข้ึน
จาก 7 คน เป็น 9 คน  

4.4 ความน่าเช่ือถือ  ระดับมาก ไม่เปล่ียนแปลงคือ 
จ านวน 9 คน ทั้ งก่อนและหลงัด าเนินกิจกรรม ส่วน ระดับ
มากท่ีสุด จ านวนคนสูงข้ึนจาก 0 คน เป็น 2 คน  

4.5 การสนับสนุนจาก รพ. และ รพ.สต. ระดับมาก
จ านวนคนสูงข้ึนจาก 6 คน เป็น 10 คน  

4.6 ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ ระดบัมาก จ านวน
คนสูงข้ึนจาก 4 คน เป็น 8 คน  

5. ผลการเปล่ียนแปลงเร่ืองการจ าห น่ายยา ของผู ้
จ  าหน่ายยาในหมู่บา้น ก่อนและหลงัด าเนินกิจกรรม 

5.1 ขอ้มูลความรู้ของผูจ้  าหน่ายยาในหมู่บา้น 
มีแหล่งจ าหน่ายยา 2 แห่ง ไดแ้ก่ ร้านคา้ช า 1 ร้านและ 

บ้าน อสม. 1 แห่ง หลังจากด าเนินกิจกรรม ความรู้ของผู ้
จ  าหน่ายยาทั้ ง 2 แห่ง มีข้อมูลมากข้ึน ได้แก่ การรับรู้ด้าน

กฎหมายเร่ืองการจ าหน่ ายยา, การรับ รู้ถึงรายการยาท่ี
ปลอดภยัและไม่ปลอดภยั, การใหค้  าแนะน าแก่ผูซ้ื้อ 

5.2 ความพึงพอใจของผูจ้  าหน่ายยา 
จากการประเมินผูจ้  าหน่ายพบวา่ หลงัด าเนินกิจกรรม มี

ความพึงพอใจสูงข้ึน ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในภาพรวม, ดา้น
ความเพียงพอของรายการยา , ดา้นส่ิงสนบัสนุนจากภายนอก
, ดา้นวิธีการจดัหายา ส่วน ดา้นท่ีไม่เปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ ดา้น
ค่าตอบแทนในการจ าหน่ายยา และดา้นมาตรการท่ีก าหนด 

จากผลการศึกษาสามารถ อภิปราย ได้ตามประเด็น
ต่อไปน้ี 

1. กรอบรายการยา 
กรอบรายการยา มียาท่ีไม่ใช่ยาสามัญประจ าบ้าน 

ก าหนดไวด้้วย ซ่ึงตาม พรบ. ยา กรณีดังกล่าว แสดงว่าผิด
กฎหมาย ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี จึงเพ่ิมเติมกิจกรรม เพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงจากการใชย้าท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัชาวบา้น 
ไดแ้ก่ การก าหนดใหข้ายโดยมีเง่ือนไข, ติดตามผลการใชย้า , 
จ ากัดการขายยา หากอาการไม่ดีข้ึน ให้ไปรับการรักษาท่ี 
โรงพยาบาล , เภสัชกร จดัอบรมความรู้ให้ผูข้ายและชาวบา้น
ทั่วไป ในกรอบรายการท่ีก าหนด , เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
ตรวจเยี่ยมดูการด าเนินกิจกรรม เดือนละ 1 คร้ัง , ชาวบ้าน
และผูข้ายยา ติดต่อกับเภสัชกรไดต้ลอดเวลา ทางโทรศัพท์
และทางไลน์, เภสัชกรเขา้ไปเยีย่มอยา่งต่อเน่ืองและทุกคร้ังท่ี
มีการร้องขอ 

ในสภาพปกติก่อนท่ีจะด าเนินกิจกรรมใชก้รอบรายการ
ยาท่ีก าหนดน้ี ชาวบ้าน มีการบริโภคยาอันตรายท่ีมีความ
เส่ียงต่อความไม่ปลอดภยั หลายรายการอยู่แลว้ จาก รถขาย
ยาเร่ , ร้านคา้ช า , ร้านยาในตลาดซ่ึงผูข้ายไม่ใช่เภสชักร  

ดงันั้นในการน ายานอกกรอบรายการยาสามญัประจ า
บ้าน มากระจายในหมู่บ้านคร้ังน้ี  เม่ือเทียบความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบา้นต่อประโยชน์ท่ี
ชาวบา้นจะไดรั้บ ในตน้ทุนท่ีต ่าไม่ตอ้งเดินทางไปไกลซ่ึงจะ
มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางท่ีสูงกวา่และเสียเวลามากเน่ืองจาก
ระยะทางไกล อีกทั้ งทางคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บ าบัดของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ได้
พิจารณาและคดัเลือกเฉพาะรายการยาท่ีมีความเส่ียงต ่าให้
บรรจุในกรอบรายการยาดงักล่าว และเฝ้าระวงัผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงมีความเหมาะสมในการน ามาใช ้
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2. รูปแบบการกระจายยา 
รูปแบบการกระจายยาท่ี ก าหนดในการศึกษาน้ี 

กิจกรรมหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ การก าหนดจุดจ าหน่ายให้
เหมาะสมกบัสภาพของหมู่บา้น, ความตอ้งการพฒันาผูข้าย
และชาวบ้านทั่วไปเพ่ือให้ใช้ยารักษาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ,ก าหนดให้หน่วยงานพ่ีเล้ียงเขา้มาสนับสนุน
และดูแล, ก าหนดมาตรฐานการขายยาโดยเนน้การให้ขอ้มูล
แก่ผูซ้ื้อ, โรงพยาบาลบริการเป็นแหล่งจ าหน่ายและจดัส่งยา
ใหผู้ข้ายในหมู่บา้น  

พบวา่มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ 
การท่ีประชาชน ขาดความศรัทธาแก่ผูท้  าหนา้ท่ีจ าหน่ายยาใน
กองทุนยานั้นเก่ียวขอ้งกบัการท่ี เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข ออก
ติดตามและให้ค  าแนะน าไม่เพียงพอ [5]การด าเนินงานของ
กองทุนยาพบวา่มีกองทุนยาท่ีไม่ไดจ้ดัประชุมกรรมการสูง
ถึงร้อยละ 49 ไม่ไดจ้ดัท าบญัชี ร้อยละ 49 ไม่เคยตรวจบญัชี
เลย ร้อยละ 88.2 และด้านการหมุนเวียนยาบางชนิดท่ีขาย
ไม่ได้ พบว่ารายได้ ประสบการณ์การท างาน ทัศนคติของ
กรรมการและระบบการสนับสนุนและนิ เทศงานของ
เจ้าหน้าท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการด ารงอยู่และล้มเลิกของ
กองทุนยา [6]  

ดงันั้นการก าหนดรูปแบบการกระจายยาดงักล่าว น่าจะ
ส่งเสริมให้เกิดความยัง่ยืน ความปลอดภยั ความน่าเช่ือถือ
และความศรัทธาต่อรูปแบบการกระจายยาท่ีก าหนดข้ึนใน
การศึกษาคร้ังน้ี 

 
สรุปผลการศึกษาวจิยั 

ผลการศึกษาพบว่า (1) กรอบรายการฯ มีทั้ งหมด 12 
กลุ่มยา ได้แก่  ว ัสดุการพทย์ 5 รายการ, ยา 32 รายการ 
ประกอบดว้ยยาสามญัประจ าบา้น 21 รายการ และยาอนัตราย
ท่ีมีความปลอดภยัระดับ 4 จ านวน 11 รายการ (2) รูปแบบ
การกระจายยาฯ มีข้อตกลงคือ ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียทาง
หมู่บ้าน รับผิดชอบกิจกรรม ได้แก่ ก าหนดตัวผู ้ขายยา, 
ก าหนดเวลาการขายยา ส่วน รพร.ด่านซ้ายนั้ นให้การดูแล 
ได้แก่  สนับสนุนยาตั้ งต้น มูลค่า 1,000 บาท , สนับสนุน
อุปกรณ์ช่วยขายยา,เภสัชกรจดัอบรมให้ความรู้และฝึกทกัษะ
ใหแ้ก่ผูข้าย,ใหค้วามรู้ชาวบา้นทัว่ไป พร้อมทั้งจดัท าคู่มือการ
ใชย้า,ขายส่งยา ใหส่้วนลด 30% , จดัส่งยาให้ เดือนละ 1 คร้ัง 

,เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เยีย่มดูการขายยา เดือนละ 1 คร้ัง ผูข้าย
ยามีหน้าท่ี ได้แก่ ติดตามผลการใช้ยานอกกรอบยาสามัญ
ประจ าบ้าน ,ขายยาพร้อมค าแนะน าและติดฉลากยา (3) 
ความรู้เร่ืองยาท่ีใช ้พฒันาข้ึน 4 รายการ ความรู้ทัว่ไปในการ
ใช้ยา พฒันาข้ึน 8 ประเด็น, จ านวนอาสาสมคัร มีความพึง
พอใจมากข้ึนทุกดา้น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในภาพรวม, ความ
สะดวก, ความปลอดภยัและ ความน่าเช่ือถือ  

 
กติตกิรรมประกาศ 

วทิยนิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอยา่ง
ยิ่งจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ อาจารยท่ี์
ปรึกษา และ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรแก้ว จันทภาษา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ให้
ค  าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ เป็นอย่างดีเสมอมา ,ผูใ้ห้
ขอ้มูลในการวิจยั ทุกๆท่าน ท่ียินดีให้ขอ้มูลเป็นอย่างดีและ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ท่ีให้โอกาสใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัจึงขอขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูง 

  
เอกสารอ้างองิ 

การสาธารณสุขมูลฐาน [ออนไลน์] 2552 [อา้งเม่ือ 16 
กรกฎาคม 2555].  จาก
http://www.thaigoodview.com 

สุภนัย ประเสริฐสุข, วิบูลย ์วฒันนามกุล.  การใช้ยาในมิติ
ทางสังคมวฒันธรรมของชุมชนเขตเมือง.  ว. เภสัช
ศาสตร์อสีาน 2554; 7(1): 52-61. 

ลือชยั ศรีเงินยวง.  มิติทางสังคมวัฒนธรรมของการใช้ยาใน
ชุมชน:การพัฒนาองค์ความรู้จากทฤษฎีและการ
วิจัย .  นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข; 2542 
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บริษทัหนงัสือดีวนั จ ากดั; 2550. 

จ าเป็น  ชาญชัย.  ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการจัดตั้ ง
กองทุนยาและเวชภัณ ฑ์ประจ าห มู่ บ้ านของ
ประชาชนในจังหวัดตรัง  [วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อ
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พัฒ น าชุ ม ชน ].  ส งข ล า : บั ณ ฑิ ต วิท ย าลั ย 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์; 2535. 

กรรณิกา  บุญส าเร็จ.  สถานการณ์ของกองทุนยาและ
เวชภัณ ฑ์ ประจ าห มู่ บ้ าน ใน เขตหนองจอก 

ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  [วิ ท ย า นิ พ น ธ์ป ริญ ญ า
แพทยศาสตรมหาบณัฑิต สาขาเวชศาสตร์ชุมชน].  
ก รุ ง เท พ ฯ : บั ณ ฑิ ต วิ ท ย าลั ย  จุ ฬ าล งก ร ณ์
มหาวทิยาลยั; 2536. 

 
 



The 39th National Graduate Research Conference 

Assumption University of Thailand 

[ 241 ] 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลติยาจากสมุนไพร                                                                                        
ในโรงพยาบาลศูนย์แห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(Cost and Financial Benefit Study of Herbal Medicine Production of A regional 

Hospital in The Northeastern Region) 

กติติวฒัน์  พรหมพนิิจ1* ชาญชัย  จารุภาชน์2 
1นักศึกษาหลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์,  

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
*ผู้น าเสนอผลงาน E-mail: k_prompinij@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุน ผลตอบแทนและความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตยาจากสมุนไพรของ

โรงพยาบาลศูนยแ์ห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตามหลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดี (GMP) ในการผลิตยาจากสมุนไพรเป็นการวจิยัเชิง
พรรณนาแบบภาคตดัขวาง  
 ผลการวิจยั พบวา่แหล่งผลิตผ่านเกณฑ ์WHO GMP หมวดท่ี 3 สุขาภิบาลและสุขอนามยั มีขอ้เสนอแนะในการพฒันาคือ 
พฒันาดา้นโครงสร้างอาคารผลิตให้ไดม้าตรฐาน จดัหาบุคลากร เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติม และมีระบบควบคุมคุณภาพท่ีครอบคลุม
ทั้งระบบ การหาตน้ทุนและผลตอบแทน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ให้กลุ่มยาสมุนไพรท่ีใชท้ดแทนยาแผนปัจจุบัน (กลุ่มยา
สมุนไพรทดแทนฯ) มีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึนทุกปีและกลุ่มยาจากสมุนไพรอ่ืนมีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึนทุก 2 ปี  โดยกลุ่มยา
สมุนไพรทดแทนฯปีท่ี 1 มีส่วนแบ่งการตลาด  20 % ปีสุดทา้ยมี 70 % และกลุ่มยาจากสมุนไพรอ่ืนปีท่ี 1 มีส่วนแบ่งการตลาด 30 % 
ปีสุดทา้ยมี50 % มีตน้ทุนรวม 36,189,877 บาทและไดรั้บผลตอบแทนจากการขาย 39,716,734 บาท กรณีท่ี 2 ยาทั้งสองกลุ่มมีส่วน
แบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยกลุ่มยาสมุนไพรทดแทนฯมีส่วนแบ่งการตลาดเหมือนกบักรณีท่ี 1 คือปีท่ี 1 มีส่วนแบ่งการตลาด 20 
%  ปีสุดทา้ยส่วนมี 70 % และกลุ่มยาจากสมุนไพรอ่ืนในปีท่ี 1 มีส่วนแบ่งการตลาด 35 % ปีสุดทา้ยมีส่วนแบ่งการตลาด 70 %  มี
ตน้ทุนรวม 39,436,090 บาท และไดรั้บผลตอบแทนเท่ากบั 45,554,596  บาท 

การประเมินความคุม้ค่า พบวา่ กรณีท่ี 1 มีค่า NPV เท่ากบั -34,680 บาท ค่า IRR เท่ากบั 2.93%  ค่า PI เท่ากบั 0.99 และค่า 
DPB มีคา่มากกวา่ 10 ปีและในกรณีท่ี 2 มีค่าNPV เท่ากบั  2,073,866 บาท IRR เท่ากบั 6.99 %  PI เท่ากบั 1.37 และ DPB เท่ากบั 8 ปี 
10 เดือน สรุปไดว้า่กรณีท่ี 1 ไม่มีความคุม้ค่าในการลงทุน ส่วนกรณีท่ี 2 มีความคุม้ค่าในการลงทุน 
 
ค าส าคญั  ตน้ทุน,  ผลตอบแทน, ยาจากสมุนไพร 
 

บทน า 
ปัจจุบนัการดูแลรักษาผูป่้วยในประเทศไทยส่วนใหญ่

ใชค้วามรู้ทางการแพทยแ์ผนตะวนัตกและใชย้าแผนปัจจุบนั
ในการรักษา ส่งผลท าใหมี้การใชย้าและน าเขา้ยาแผนปัจจุบนั
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆโดยในปี พ.ศ. 2550 มีการน าเขา้ยาแผนปัจจุบนั
ส าห รับมนุษย์ 53,000.10 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2554 
เพ่ิมข้ึนเป็น 98,221.20 ล้านบาท[1] อย่างไรก็ตามได้มีการ
ส่งเสริมให้มีการใชแ้พทยแ์ผนไทยในการรักษาโรคมาโดย

ตลอดเช่นเดียวกัน ในปี  2522 ประเทศไทยได้มีการน า
หลักเกณฑ์ GMP มาใช้กับโรงงานผลิตยา ซ่ึงในปี 2544 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดป้ระกาศให้
ใช้  GMP ฉบับ ท่ี ยึดต ามหลักของ WHO (World Health 
Organization) ซ่ึงถือไดว้่าเป็นฉบบัท่ียอมรับในระดบัสากล 
และในปี 2546 ไดป้ระกาศให้ GMP-WHO เป็นกฎหมาย [2] 
สถานท่ีผลิตยาท่ีได้รับรองมาตรฐาน GMP เป็นส่ิงท่ีท าให้
ผู ้บริโภคมีความมั่นใจว่ายาท่ีผลิตมีคุณภาพและมีความ

mailto:k_prompinij@hotmail.com
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น่าเช่ือถือ การพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานของการผลิต
เพื่อให้ได้ GMP นั้ นท าให้สถานท่ีผลิตต้องลงทุนเพ่ิมข้ึน  
จงัหวดัท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบด้วย โรงพยาบาล
ศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 20 แห่งและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล (รพ.สต.) 209 แห่ง มีแผน
ยทุธศาสตร์ดา้นการแพทยแ์ผนไทยท่ีชดัเจนคือ การพฒันาให้
การแพทยแ์ผนไทยเป็นกระแสหลกั (พ.ศ. 2557-2559) และ
ไดมี้การก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้ระบบยาจากสมุนไพรของ
จงัหวดัมีความชดัเจน โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมความเขม้แข็ง
ของระบบยาจากสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุข โดยมี
แหล่งผลิตยาจากสมุนไพร 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลศูนย ์ท า
หน้าท่ีผลิตยาจากสมุนไพรสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการใน
เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ และมีการพฒันามาอย่างต่อเน่ือง มี
แผนท่ีจะพฒันาการผลิตเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
GMP การศึกษาตน้ทุน ผลตอบแทนและความคุม้ค่าในการ
ลงทุนการผลิตยาจากสมุนไพรของโรงพยาบาลศูนยแ์ห่งน้ีจะ
เป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินงาน
เก่ียวกบัการผลิตยาจากสมุนไพรต่อไป 

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

การวิ จั ยค ร้ั ง น้ี เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งพ รรณ น าแบ บ
ภ า ค ตั ด ข ว า ง ( Cross-Sectional Descriptive Research) 
ท าการศึกษาหาตน้ทุน ผลตอบแทนและความคุม้ค่าในการ
ลงทุนในการผลิตยาจากสมุนไพรของโรงพยาบาลศูนยแ์ห่ง
หน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยท าการพิจารณาจาก 
มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ  (Net Present Value; NPV) อั ต ร า
ผลตอบแทนของโครงการลงทุน (Internal Rate of Return; 
IRR) ดชันีความสามารถในการท าก าไร (Profitability Index; 
PI) และงวดระยะเวลาคืน ทุนแบบ คิดลด (Discounted 
Payback Period; DPB) โดยก าหนดอายุของโครงการ 10 ปี 
ใชอ้ตัราคิดลด 3% ไม่มีเจา้หน้ีและไม่ตอ้งเสียภาษี 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย แบบ
ประเมินมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพร WHO GMP และ
แบบบันทึกข้อมูลท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนเองประกอบด้วย แบบ
บนัทึกตน้ทุนค่าวตัถุดิบและบรรจุภณัฑต์่อหน่วยของยาจาก
สมุนไพร แบบบนัทึกขอ้มูลครุภณัฑ์และอาคารส่ิงก่อสร้าง 

แบบบนัทึกค่าแรงของเจา้หนา้ท่ี แบบบนัทึกค่าใชจ่้ายในการ
ควบคุมคุณภาพของยาจากสมุนไพรและแบบบันทึกการ
ส ารวจปริมาณการใช้ยาจากสมุนไพร ท าการประเมินงาน
ผลิตยาจากสมุนไพรเบ้ืองตน้โดยผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก 
ส ารวจปริมาณในการใชย้าจากสมุนไพรโดยรวบรวมขอ้มูล
ป ริม าณการใช้ยาจากสมุน ไพรของโรงพยาบ าลใน
ปีงบประมาณ 2556 ถึง 2558 จากแผนการจดัซ้ือยาประจ าปี
งบประมาณ 2559 ของแต่ละโรงพยาบาลในจังหวัด ท่ี
ท าการศึกษาซ่ึงประกอบไปด้วยโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน 20 แห่ง หาต้นทุน ผลตอบแทนและ
ประเมินความคุม้ค่าของการลงทุนการผลิตยาจากสมุนไพร
ของโรงพยาบาลศูนย ์โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 
ให้กลุ่มยาสมุนไพรท่ีใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันมีส่วนแบ่ง
การตลาดเพ่ิมข้ึนทุกปีและกลุ่มยาจากสมุนไพรอ่ืนมีส่วนแบ่ง
การตลาดเพ่ิมข้ึนทุก  2 ปี  และ กรณีท่ี 2 ยาทั้ งสองกลุ่มมี
ส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึนทุกปี 

 

ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 
ผลการวจิยัแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนที่  1 ผลการประเมิน เบ้ืองต้นงานผลิตยาจาก

สมุนไพรโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคะวันออกเฉียง
เหนือ 

จากขอ้ก าหนดของ WHO GMP  17 หมวดผา่นเกณฑ ์1 
หมวด คือ  หมวดท่ี  3 สุขาภิบาลและสุขอนามัย และมี
ข้อเสนอแนะในประเด็นควรพัฒนาด้านโครงสร้างของ
อาคารผลิตใหไ้ดม้าตรฐานตามการรับรองของคณะกรรมการ
อาหารและยาและควรจดัหาบุคลากรเพ่ิมเติม อีกทั้งควรจดัหา
เคร่ืองมือในการตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตน้ และควรมีการ
จัดระบบการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้ครอบคลุมทั้ ง
กระบวนการผลิตตั้งแต่การรับวตัถุดิบ ระหวา่งการผลิต ก่อน
ปล่อยผ่านยาส าเร็จรูปและการตรวจสอบความคงตัว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูเพ็ญ  วิบุลสันติ (2550) [3] ท่ี
ศึกษา การประเมินมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรของ
สถานท่ีผลิตยาแผนโบราณในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการ
ส ารวจสถานท่ีผลิตยาแผนโบราณในจงัหวดัเชียงใหม่จ านวน 
27 แห่ง พบว่ามี 22 แห่งท่ียงัท าการผลิตแต่ทุกแห่งไม่ผ่าน
การประเมินตามเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิตยาจากสมุนไพร 
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เน่ืองจากไม่ผ่านในหัวข้อท่ี เป็นข้อบกพร่องส าคัญทั้ ง 4 
หมวด โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ หมวดท่ี  3 การ
จดัท าเอกสาร, หมวดท่ี 4 การด าเนินการผลิต, หมวดท่ี 1 เร่ือง
บุคลากร, หมวดท่ี 2 อาคารสถานท่ี ตามล าดบัและสอดคลอ้ง
กับการศึกษาของ ศรัญญา ศรีบุตรดา (2555) [4] ได้ท าการ
ประเมินโครงการการผลิตสมุนไพรในโรงพยาบาลเสลภูมิ 
โดยท าการตรวจประเมินสถานท่ีผลิตยาให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตยา (GMP) ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก าหนด  พบว่ามีข้อ ท่ีควร
ปรับปรุงท่ีส าคัญ 3 ด้าน คือ 1) ด้านพ้ืนท่ีและห้องผลิต มี
ความคับแคบ  ไม่เป็นสัดส่วน  2) ด้านบุคลากรมีความไม่
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 3) ดา้นการจดัท าเอกสาร 

ส่วนที่  2  ต้นทุนในการผลิตยาจากสมุนไพรของ
โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ในการศึกษาดา้นตน้ทุนของการผลิตยาจากสมุนไพร
ในโรงพยาบาลศูนย์แห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
พบว่า หน่วยผลิตยาจากสมุนไพรโรงพยาบาลศูนยแ์ห่งน้ีมี
สัดส่วนของตน้ทุนค่าแรงงาน ต้นทุนวตัถุดิบ และต้นทุน
ค่าใชจ่้ายในการผลิต (ค่าเส่ือมราคา + ตน้ทุนค่าน ้ าประปา + 
ต้นทุนค่าไฟฟ้า + ต้นทุนค่าควบคุมคุณภาพ ต้นทุนค่า
บ ารุงรักษา) ในกรณีท่ี 1  คิดเป็นร้อยละ 32.29, 43.90 และ 
14.72 ตามล าดบั และในกรณีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 30.80, 46.38 
และ 13.73 ตามล าดบั  เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาของ นฤ
มล  เจริญกิจภัณฑ์ (2543) [5] ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การ
วิเคราะห์ต้น ทุนจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร : กรณี ศึกษา
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พบว่าต้นทุนค่าแรงต่อ
หน่วยมีค่าร้อยละ 4.15-14.35 จะเห็นวา่ตน้ทุนในส่วนค่าแรง
ของโรงพยาบาลศูนย์แห่งน้ีมีค่าสูงกว่า อาจเน่ืองมาจาก
โรงพยาบาลศูนยแ์ห่งน้ีมีการปฏิบติังานล่วงเวลาทุกวนัเสาร์

โดยมีพนักงานผลิตจ านวน 2 คน ซ่ึงใน 1 เดือนอาจมีการ
ปฏิบติังานล่วงเวลา 4-5 วนัและการท่ีมีตน้ทุนค่าแรงสูงอาจ
มาจากส่วนของเงินเดือนของเภสัชกรท่ีปฏิบัติงานในงาน
ผลิตยาจากสมุนไพร  

ส่วนที่ 3 ผลตอบแทนในการผลิตยาจากสมุนไพรของ
โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ผลตอบแทนจากการผลิตยาจากสมุนไพรหาได้จาก 
ปริมาณการขาย x ราคา ในกรณีท่ี 1 พบว่า ได้รับรายได้
เท่ากับ 39,716,734 บาท เม่ือปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันมีค่า
เท่ากบั 32,377,119 บาท และไดรั้บเป็นกระแสเงินสดเท่ากบั 
7,217,267 บาท เม่ือป รับ เป็น มูลค่าปั จ จุบัน มีค่ าเท่ ากับ 
5,566,224 บาท ดงัแสดงในตารางท่ี 1 และในกรณีท่ี 2 พบวา่ 
ได้รับรายได้เท่ากับ 45,554,596 บาท เม่ือปรับเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัมีค่าเท่ากับ 37,116,536 บาท และไดรั้บเป็นกระแส
เงินสดเท่ากบั 9,808,916 บาท เม่ือปรับเป็นมูลค่าปัจจุบนัมีค่า
เท่ากบั 7,674,770 บาท ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

แมใ้นปัจจุบนัจะมีการสนับสนุนให้มีการใชส้มุนไพร
กนัอยา่งแพร่หลายอีกทั้งทางภาครัฐไดอ้อกเป็นนโยบายเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติท าให้มีความต้องการใช้ยาจาก
สมุนไพรเพ่ิมมากข้ึน แมจ้ะมีความตอ้งการในการใชสู้งแต่
ผูผ้ลิตเองก็ตอ้งมีการแข่งขนัเพ่ือแย่งส่วนแบ่งการตลาด ซ่ึง
เป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีควรค านึงถึง จากการศึกษาของ ชูเพ็ญ 
วิบุลสันติ (2550) [3] พบว่าผูผ้ลิตบางรายมีการจ าหน่ายใน
ลกัษณะขายตรงและส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศแสดง
ให้เห็นว่าการผลิตยาจ าหน่ายนอกจากจะตอ้งผลิตยาให้ได้
คุณภาพมาตรฐานแลว้ยงัตอ้งค านึงเร่ืองของการตลาดดว้ย 
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ตารางที ่1 สรุปรายไดท่ี้ไดรั้บจากการขายยาจากสมุนไพรในกรณีท่ี 1 

ปีที่ 
ต้นทุนทั้งหมด 

(บาท) 
(1) 

รายได้ทั้งหมด 
(บาท) 

(2) 

ก าไร 
(บาท) 

(3)=(2)-(1) 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท) 

(4) 

กระแสเงนิสด 
(บาท) 

(5)=(3)+(4) 

มูลค่าปัจจุบัน 

ต้นทุนทั้งหมด 
(บาท) 

(1) 

รายได้ทั้งหมด 
(บาท) 

(2) 

ก าไร  
(บาท) 

(3)=(2)-(1) 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท) 

(4) 

กระแสเงนิสด  
(บาท) 

(5)=(3)+(4) 

0     - 5,600,904     -5,600,904 
1 2,018,419 1,044,960 -973,459 529,746 -443,712 1,959,630 1,014,524 -945,106 514,317 -430,789 
2 2,234,746 1,443,541 -791,205 524,146 -267,058 2,106,462 1,360,676 -745,786 494,058 -251,728 
3 2,521,546 2,041,680 -479,865 414,723 -65,142 2,307,572 1,868,427 -439,145 379,530 -59,614 
4 2,829,657 2,632,044 -197,614 414,723 217,110 2,514,114 2,338,537 -175,577 368,476 192,899 
5 3,299,747 3,484,436 184,689 367,695 552,385 2,846,391 3,005,705 159,315 317,177 476,492 
6 3,800,373 4,339,168 538,795 344,695 883,490 3,182,752 3,633,985 451,232 288,677 739,909 
7 4,199,921 5,055,325 855,405 277,795 1,133,200 3,414,920 4,110,442 695,522 225,873 921,395 
8 4,534,711 5,672,075 1,137,364 272,795 1,410,159 3,579,743 4,477,588 897,845 215,347 1,113,192 
9 5,112,584 6,599,201 1,486,617 272,295 1,758,912 3,918,370 5,057,738 1,139,368 208,692 1,348,059 
10 5,638,173 7,404,303 1,766,130 271,795 2,037,925 4,195,330 5,509,497 1,314,167 202,241 1,516,408 
รวม  36,189,877 39,716,734 3,526,857 3,690,410 7,217,267 30,025,284 32,377,119 2,351,835 3,214,388 5,566,224 
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ตารางที ่2 สรุปรายไดท่ี้ไดรั้บจากการขายยาจากสมุนไพรในกรณีท่ี 2 
 

ปีที่ 
ต้นทุนทั้งหมด 

(บาท) 
(1) 

รายได้ทั้งหมด 
(บาท) 

(2) 

ก าไร 
(บาท) 

(3)=(2)-(1) 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท) 

(4) 

กระแสเงนิสด 
(บาท) 

(5)=(3)+(4) 

มูลค่าปัจจุบัน 

ต้นทุนทั้งหมด 
(บาท) 

(1) 

รายได้ทั้งหมด 
(บาท) 

(2) 

ก าไร 
(บาท) 

(3)=(2)-(1) 

ค่าเส่ือมราคา 
(บาท) 

(4) 

กระแสเงนิสด 
(บาท) 

(5)=(3)+(4) 

0     -5,600,904     -5,600,904 
1 2,062,361 1,138,580 -923,781 529,746 -394,034 2,002,292 1,105,418 -896,875 514,317 -382,558 
2 2,333,353 1,653,625 -679,727 524,146 -155,581 2,199,409 1,558,700 -640,708 494,058 -146,650 
3 2,632,182 2,277,395 -354,788 414,723 59,935 2,408,820 2,084,139 -324,681 379,530 54,849 
4 3,106,939 3,028,751 -78,188 414,723 336,536 2,760,475 2,691,006 -69,469 368,476 299,007 
5 3,512,308 3,929,542 417,234 367,695 784,929 3,029,748 3,389,658 359,910 317,177 677,087 
6 4,207,783 5,005,046 797,263 344,695 1,141,958 3,523,952 4,191,647 667,695 288,677 956,372 
7 4,558,176 5,802,440 1,244,265 277,795 1,522,060 3,706,214 4,717,915 1,011,701 225,873 1,237,574 
8 5,125,495 6,719,904 1,594,409 272,795 1,867,204 4,046,113 5,304,754 1,258,641 215,347 1,473,988 
9 5,656,965 7,539,732 1,882,768 272,295 2,155,063 4,335,592 5,778,577 1,442,985 208,692 1,651,676 

10 6,240,528 8,459,580 2,219,051 271,795 2,490,847 4,643,539 6,294,722 1,651,183 202,241 1,853,424 
รวม 39,436,090 45,554,596 6,118,506 3,690,410 9,808,916 32,656,155 37,116,536 4,460,381 3,214,388 7,674,770 
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ส่วนที่ 4 การประเมินความคุ้มค่าในการผลิตยาจาก
ส มุ น ไพ รข อ ง โร งพ ย าบ าล ศู น ย์ แ ห่ งห นึ่ ง ใน ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

4.1 กรณีที่ 1 ให้กลุ่มยาสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาแผน
ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นทุกปีและกลุ่มยาจาก
สมุนไพรอ่ืนมส่ีวนแบ่งการตลาดเพิม่ขึน้ทุก 2 ปี  

จากขอ้มูลตน้ทุนและรายไดจ้ากการขายน ามาประเมิน
ความคุ้มค่าในการลงทุนพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value ; NPV) มี ค่ า เท่ ากับ   -34,680 บ าท  อัต ร า
ผลตอบแทนของโครงการลงทุน (Internal Rate of Return; 
IRR) มีค่าเท่ากบั 2.93 % ดชันีความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability Index : PI ) เท่ากบั 0.99 และ งวดระยะเวลาคืน
ทุนแบบ คิดลด  (Discounted Payback Period; DPB) มี ค่ า
มากกว่า 10 ปี สามารถสรุปได้ว่าไม่ มีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน ดงัแสดงในตารางท่ี 3   

 
ตารางที ่3 สรุปผลการประเมินความคุม้ค่า 

ในกรณีท่ี 1 

หลกัเกณฑ์ใน
การประเมิน 

เกณฑ์การตัดสินใจ 

ยอมรับโครงการเม่ือ ผลที่ได้ 

NPV NPV ≥ 0 -34,680 
IRR IRR ≥ 3 % 2.93 % 
PI PI > 1 0.99 

DPB ≤ 10 ปี > 10 ปี 

 
4.2 กรณีที ่2 ยาทั้งสองกลุ่มมส่ีวนแบ่งการตลาด

เพิม่ขึน้ทุกปี 
ในการประเมินความคุม้ค่าในกรณีท่ี 2 มีวธีิการหาและ

เง่ือนไขท่ีเหมือนกนักบักรณีท่ี 1 แตกต่างกนัท่ีการประมาณ
ค่าส่วนแบ่งการตลาด โดยในกรณีท่ี 2 น้ีจะมีการประมาณ
การส่วนแบ่งการตลาดใหย้าทั้งสองกลุ่มมีส่วนแบ่งการตลาด
เพ่ิมข้ึนทุกปี จากขอ้มูลตน้ทุนและรายไดจ้ากการขายน ามา
ประเมินความคุม้ค่าในการลงทุน พบวา่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(Net Present Value; NPV) เท่ ากับ   2,073,866  บาท  อัตรา
ผลตอบแทนของโครงการลงทุน (Internal Rate of Return; 
IRR) มีค่าเท่ากบั 6.99 % ดชันีความสามารถในการท าก าไร 

(Profitability Index : PI ) เท่ากบั 1.37 และงวดระยะเวลาคืน
ทุนแบบคิดลด (Discounted Payback Period; DPB) เท่ากบั 8 
ปี 10 เดือน  สามารถสรุปไดว้า่ มีความคุม้ค่าในการลงทุน ดงั
แสดงในตารางท่ี 4 

 
ตารางที ่4 สรุปผลการประเมินความคุม้ค่าในกรณีท่ี 2 

หลกัเกณฑ์
ในการ
ประเมิน 

เกณฑ์การตัดสินใจ 

ยอมรับโครงการเม่ือ ผลที่ได้ 

NPV NPV ≥ 0 2,073,866 
IRR IRR ≥ 3 % 6.99 % 
PI PI > 1 1.37 

DPB ≤ 10 ปี 8 ปี 10 เดือน 

 
สรุปผลการศึกษาวจิยั 

จากการประเมินเบ้ืองต้นตามเกณฑ์  WHO GMP มี
ข้อเสนอแนะให้งานผลิตยาจากสมุนไพรพัฒนา คือ ด้าน
โครงสร้างของอาคารผลิตให้ได้มาตรฐาน จัดหาบุคลากร 
เค ร่ืองมือท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมและจัดระบบในการควบคุม
คุณภาพให้ ครอบคลุมทั้ งระบบ  ใน ส่วนต้น ทุนและ
ผลตอบแทน แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ให้กลุ่มยา
สมุนไพรท่ีใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาด
เพ่ิมข้ึนทุกปีและกลุ่มยาจากสมุนไพรอ่ืนมีส่วนแบ่งการตลาด
เพ่ิมข้ึนทุก 2 ปี   และกรณีท่ี  2 ยาทั้ งสองกลุ่มมีส่วนแบ่ง
การตลาดเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยกรณีท่ี 1 มีตน้ทุนรวม 36,189,877 
บาท ไดรั้บผลตอบแทนจากการขายเท่ากบั 39,716,734 บาท 
และกรณี ท่ี  2 มี ต้น ทุ น รวม  39 ,436 ,090  บ าท ได้ รับ
ผลตอบแทนจากการขายเท่ากับ 45,554,596 บาท  ในการ
ประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนการผลิตยาจากสมุนไพร 
พบว่า ในกรณีท่ี 1 มีค่า NPV เท่ากับ  -34,680 บาท ค่า IRR 
เท่ากบั 2.93%  ค่า PI เท่ากบั 0.99 และค่า DPB มีค่ามากกว่า 
10 ปี และในกรณีท่ี 2 มีค่า NPV เท่ากบั  2,073,866 บาท ค่า 
IRR เท่ากบั 6.99 %  ค่า PI เท่ากบั 1.37 และค่า DPB มีค่า 8 ปี 
10 เดือน สรุปไดว้า่ในกรณีท่ี 1 ไม่มีความคุม้ค่าในการลงทุน 
ส่วนกรณีท่ี 2 มีความคุม้ค่าในการลงทุน 
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การรับรู้การตายอย่างสงบในสังคมไทย: การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
(Peaceful Death Perception in Thai Society: Instrument Quality Test) 
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ผู้น าเสนอผลงาน E-mail:nednapa3104@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าเสนอการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการรับรู้การตายอยา่งสงบ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเร่ือง การรับรู้การตายอยา่งสงบตามมุมมองของผูป่้วย เคร่ืองมือการรับรู้การตายอยา่งสงบเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างโดยผูว้ิจยั 
จากการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตายอยา่งสงบหรือตายดีในบริบทของสังคมไทย เคร่ืองมือน้ีประกอบดว้ย 5 มิติ คือ ดา้น
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ดา้นจิตวิญญาณ และด้านสถานท่ี  มีทั้ งหมด 30 ขอ้ มีมาตรวดัแบบต่อเน่ือง  ไดใ้ชว้ิธีตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความเท่ียงของเคร่ืองมือ  การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดย 
ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวจิยัและดา้นการดูแลผูป่้วยในระยะสุดทา้ยและการตายอยา่ง
สงบ ไดค้่าดชันีความตรงตามเน้ือหา (content validity index: CVI) ของรายขอ้ (Item-level CVI: I-CVI) และโดยรวม (Scale-CVI-
Average: S-CVI Ave) เท่ากบั เท่ากบั 0.67-1.00 และ 0.95 ตามล าดบั  และน าเคร่ืองมือไปทดสอบความเท่ียงในกลุ่มผูป่้วยท่ีรับการ
รักษาในโรงพยาบาล จ านวน 50 คน หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดค้่า 0.88  ผลการทดสอบแสดงวา่เคร่ืองมือการรับรู้
การตายอยา่งสงบมีคุณภาพอยูใ่นระดบัสูง สามารถน าไปใชใ้นการส ารวจการรับรู้การตายอยา่งสงบในกลุ่มประชากรไทยต่อไปได ้ 

 
ค าส าคญั: การตายอยา่งสงบ; ความเท่ียง; ความตรง; คุณภาพเคร่ืองมือวจิยั  

 

บทน า 

การตายอยา่งสงบเป็นความคาดหวงัของคนในทุกเช้ือ
ชาติและวฒันธรรม และเป็นเป้าหมายของการพยาบาลบุคคล
ในระยะสุดทา้ย มีการศึกษาเก่ียวกบัมุมมองหรือการรับรู้การ
ตายอย่างสงบในหลายๆ ประเทศ ทั้ งในในแถบอเมริกา 
ยุโรป หรือเอเชีย ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้ งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ อย่างเช่น ผูสู้งอายุชาวอเมริกาท่ีเขา้สู่ระยะสุดท้าย
ของชีวิตต้องการตายอย่างสงบ ไม่มีความเจ็บปวดทุกข์
ทรมาน จากไปเหมือนการนอนหลบั ไดเ้ตรียมตวัก่อนตาย
ส าห รับการตายของตัวเองและได้อยู่กับ ครอบค รัว 1  
สอดคลอ้งกบัการในประเทศเนเธอแลนด ์ศึกษาการตายอยา่ง
สงบเป็นการตายท่ีปราศจากความเจ็บปวดทุกขท์รมาน ไดส้ั่ง
เสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก และตดัสินใจเลือกการรักษาในช่วง

สุดทา้ยดว้ยตนเอง และการให้ยาแกป้วดเพ่ือให้จากไปอย่าง
สงบ2 คลา้ยคลึงกบัการศึกษาในกลุ่มผูสู้งอาย ุประเทศกานา 
กล่าวถึงการตายอยา่งสงบ เป็นการตายตามธรรมชาติ ไดท้ า
ส่ิงท่ีคา้งคาให้เสร็จส้ิน เป็นการจากไปท่ีบา้นและสมาชิกใน
ครอบครัวยอมรับ3 ในแถบเอเชีย มีการศึกษาในฮ่องกงถึงการ
รับรู้การตายอยา่งสงบ เป็นความไม่เจ็บปวด ไม่มีความวิตก
กังวล และสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว4 สอดคล้องกับ
การศึกษาการตายอย่างสงบในมุมมองของผูสู้งอายุท่ีเป็น
มะเร็งในประเทศญ่ีปุ่น การตายอยา่งสงบ คือ ความสุขสบาย
ทางกายและใจการตายท่ีเป็นธรรมชาติ มีความหวงัและความ
พอใจไม่เป็นภาระ มีความสมบูรณ์ของชีวิตไดเ้ตรียมตวัก่อน
ตาย มีความสัมพนัธ์ท่ีดีการสนับสนุนจากคนรอบขา้ง ใน
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สถานท่ีชอบเป็นส่วนตวั ไดท้ าตามความเช่ือทางศาสนาและ
จิตวญิญาณ5 

 ส าหรับในประเทศไทย การศึกษาท่ีพบจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพเก่ียวกับ
มุมมองของพยาบาลและครอบครัวเก่ียวกบัการตายอยา่งสงบ 
อย่างเช่น การศึกษาของประสบการณ์ผูดู้แลชาวพุทธท่ีดูแล
สมาชิกในครอบครัวท่ีตายอยา่งสงบในหออภิบาลผูป่้วยหนกั
6 ผูดู้แลมีประสบการณ์มิติของความสัมพนัธ์ 4 ดา้น คือ มิติ
ของความสัมพนัธ์ มิติของตวัเอง  มิติของเวลา และมิติของ
สถานท่ี การศึกษาถดัมา การตายอยา่งสงบตามการรับรู้ของ
ครอบครัวไทยพุทธในหออภิบาลผูป่้วยหนกั7 พบ 5  ประเด็น
การตายอย่างสงบ คือ การรับรู้การตายท่ีก าลงัจะมาถึง  การ
เตรียมพร้อมดา้นจิตใจ การไม่ทุกขท์รมาน  อยูก่บัสมาชิกใน
ครอบครัวไม่โดดเด่ียว  สมาชิกในครอบครัวโศกเศร้าอย่าง
เหมาะสม คลา้ยคลึงการศึกษาการพยาบาลเพื่อการตายดีตาม
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ8 พบว่าการตายอย่างสงบเป็น
การตายท่ีปราศจากความทุกข์ทรมานทั้ งร่างกายและจิตใจ 
โดยพยาบาลท าหน้าท่ีตอบสนองความต้องการของผูป่้วย
และญาติท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทั้ งผูป่้วยและญาติเกิดความ
สงบ สอดคลอ้งกบัการศึกษา การตายอยา่งสงบตามมุมมอง
ของพยาบาลไทยมุสลิม9 การตายอย่างสงบประกอบด้วย 6 
ลกัษณะ คือ ไม่อยูใ่นความทุกข์ทรมาน ไดป้ฏิบัติตามหลกั
ศาสนาและความเช่ือ ได้อยู่กับความครัวและคนท่ีรักใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสงบ มีการยอมรับความเจ็บป่วยและการตายท่ี
ก าลงัจะมาถึง ไม่มีการยื้อชีวิต และมีการเตรียมการตายของ
ตนเอง ซ่ึงการศึกษาเชิงคุณภาพเหล่าน้ี ท าให้เขา้ใจการตาย
อยา่งสงบมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามยงัเป็นการรับรู้ของเฉพาะ
กลุ่มท่ีศึกษาไม่สามารถอา้งถึงประชากรได้ ดังนั้ นเพ่ือให้
เขา้ใจการตายอยา่งสงบของประชากรไทย จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณโดยการส ารวจการรับรู้การตาย
อยา่งสงบ และในการส ารวจจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือประเมินการ
รับรู้การตายอย่างสงบจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มี
การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือประเมินการรับรู้การตายอย่างสงบ
หรือตายดี  The White Peaceful Death Measure (WPDM)10 

ในอ เม ริกาห รือแบบสอบถาม  Good  death  inventory 
(GDI)11ในประเทศญ่ีปุ่น อยา่งไรก็ตาม การตายอยา่งสงบเป็น

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับศาสนา ความเช่ือและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของคนในสงัคมนั้นๆ12 ซ่ึงการน าเคร่ืองมือท่ีพฒันา
มาจากบริบทของสังคมอ่ืนจะมีข้อจ ากัดในความตรงของ
เน้ือหาท่ีอาจไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมท่ีต้องการ
ศึกษานั้ น ๆ  และจากการทบทวนวรรณกรรมยงัไม่พบ
เคร่ืองมือท่ีจะวดัการรับรู้การตายอยา่งสงบท่ีเฉพาะกบับริบท
สงัคมไทย ดงันั้นผูว้จิยัจึงพฒันาเคร่ืองมือในการรับรู้การตาย
อย่างสงบ เพ่ือสร้างเคร่ืองมือการวดัการตายอย่างสงบท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทของคนไทย ในการศึกษาการตายอย่าง
สงบ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมส่งเสริมการตายอย่าง
สงบต่อไป  

ในการพัฒนาเคร่ืองมือการรับรู้การตายอย่างสงบ 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือก่อนท่ี
จะน าไปใช ้บทความน้ีจึงน าเสนอการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือการรับรู้การตายอยา่งสงบ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ
ศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรู้การตายอย่างสงบตามมุมองของ
ผูป่้วยในโรงพยาบาล 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการรับรู้
การตายอยา่งสงบในสงัคมไทย 

กรอบแนวคดิ 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการพฒันาเคร่ืองมือในการวดั 
การรับรู้การตายอย่างสงบของผูป่้วยท่ีได้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลคร้ังน้ี ไดม้าจากการทบทวนงานวิจยัในประเทศ
ไทยท่ีศึกษาเก่ียวกบัการตายอย่างสงบ ผลการศึกษาสามารถ
สรุปเป็นกรอบแนวคิดของการตายอยา่งสงบตามมุมมองของ
สงัคมไทย โดยการตายอยา่งสงบประกอบไปดว้ย 5 มิติ ดงัน้ี 

1. มิติดา้นร่างกาย การตายอยา่งสงบเป็นการตายท่ีไม่มี
ความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน การตายท่ีเป็นธรรมชาติไม่มีการ
ยื้อชีวิต การตายในสภาพท่ีร่างกายสะอาดและมีการแต่งกาย
ท่ีเหมาะสม 

2. มิติดา้นจิตใจ การตายอย่างสงบเป็นการตายท่ีมีการ
ยอมรับการตายท่ีก าลงัจะมาถึง การเตรียมจิตใจให้สงบไม่
กงัวลก่อนตาย 
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3. มิ ติด้านสังคม  การตายอย่างสงบ เป็นการตาย
ท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอนัเป็นท่ีรักและไม่
โดดเด่ียว สมาชิกในครอบครัวแสดงภาวะเศร้าโศกเหมาะสม 

4. มิติดา้นจิตวิญญาณ การตายอยา่งสงบเป็นการตายท่ี
ไดท้ าบุญหรือสะสมบุญ การตายท่ีไดรั้บการปฏิบติัพิธีกรรม
ทางศาสนา 

5. มิติด้านสถานท่ี  การตายอย่างสงบเป็นการตายใน
สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด สงบ และเป็นส่วนตวัเกิดข้ึนไดท้ั้งท่ี
บา้นและโรงพยาบาล  

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

วสัดุและวธีิการ 
ผู ้วิจัยส ร้างเค ร่ืองมือการรับ รู้การตายอย่างสงบ 

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวดัการรับรู้การตายอยา่งสงบ
โดยใชว้ิธีการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและความเท่ียง
ของเคร่ืองมือ  

กลุ่มตวัอย่าง   
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาความเท่ียงของเคร่ืองมือ 

เป็นผูป่้วยท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่ง
หน่ึงในจงัหวดัสงขลา จ านวนทั้งหมด 50 คน  

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  
1. น ากรอบแนวคิดของการตายอย่างสงบท่ีไดม้าจาก

การทบทวนเอกสารมาใชส้ร้างเคร่ืองมือ  
2. สร้างข้อความหรือข้อค าถามของเคร่ืองมือตาม

องคป์ระกอบของการตายอยา่งสงบของแต่ละมิติ  
3. ก าหนดมาตรวดัระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั จาก

เห็นดว้ยกบัขอ้ความนอ้ยท่ีสุด จนถึงเห็นดว้ยกบัขอ้ความมาก
ท่ีสุด เพ่ือประเมินการรับรู้การตายอยา่งสงบ  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
การตรวจสอบความตรง  
ผูว้จิยัตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยน าเคร่ืองมือท่ี

สร้างข้ึนไปให้ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการสร้างเคร่ืองมือวิจยัและดา้นการดูแลผูป่้วยในระยะ
สุดทา้ยและการตายอยา่งสงบ จากนั้นปรับแกข้อ้ค าถามตาม
ค าช้ีแนะและค านวณหาค่าดชันีความตรงตามเน้ือหา (content 
validity index: CVI)  

การตรวจสอบความเทีย่ง  
น าเคร่ืองมือการรับรู้การตายอยา่งสงบ ท่ีปรับปรุงความ

ตรงของเน้ือหาหลงัจากท่ีผูท้รงคุณวุฒิแนะน าไปทดสอบ
ความเท่ียงกบัผูป่้วยท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาล จ านวน 50 
คน ซ่ึงมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา  

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง  
งานวิจยัไดรั้บความเห็นชอบดา้นจริยธรรมการวจิยัจาก

คณะกรรม การประเมินงานวจิยัดา้นจริยธรรม คณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ตาม  หนังสือเลขท่ี ศธ 
0521.1.05/3560 แบบสอบถามการรับรู้การตายอยา่งสงบผา่น
จริยธรรมตามขั้ นตอนของแหล่งเก็บข้อมูล  และได้รับ
เอกสารรับรองทางจริยธรรม ให้สามารถเก็บขอ้มูลในแหล่ง
เก็บข้อมูลได้ ผู ้วิจัยได้ เข้ารับการอบรมและได้รับใบ
ประกาศนียบัตร การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกท่ีดี(Good 
Clinical Practice: ICH-GCP)  วนัท่ี 15-16 ตุลาคม 2558  ซ่ึง
ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลเพียงคนเดียว การเก็บขอ้มูลผูว้ิจัยท า
การพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอยา่งทุกคน โดยค านึงถึงหลกัการของ
การเขา้ร่วมวิจยัดว้ย ความสมคัรใจ และการรักษาความลบั 
ส าหรับกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจัยแจง้สิทธิในการถอนตวั โดยไม่
กระทบกบัการรักษาในปัจจุบนั 

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้น าหนังสืออนุมติัท่ีได้รับจากโรง พยาบาลท่ี

ศึกษา โดยเข้าพบหัวหน้าพยาบาล หัวหน้าหอผู ้ป่วยท่ี
เก่ียวขอ้งและขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่ม
ผูป่้วยท่ีได้รับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ และเซ็นช่ือยินยอมในการตอบแบบสอบถาม หลัง
ได้ รั บ ฟั งค า ช้ี แ จ งแล้ ว  ผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี  สั ม ภ าษ ณ์ ต าม
แบบสอบถาม  ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในจังหวัด
สงขลา  ในหอผูป่้วยกลุ่มอายรุกรรม ศลัยกรรม กระดูกและ
ขอ้ นรีเวช ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2559  

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  
1.วเิคราะห์คุณภาพของความตรงของเคร่ืองมือโดยการ

ค านวณหาค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา (content validity 

index: CVI) เ ป็ น ร า ย ข้ อ ( Item-level CVI: I-CVI) แ ล ะ

โดยรวม (Scale-CVI-Average: S-CVIAve)   
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2.วเิคราะห์คุณภาพความเท่ียงของเคร่ืองมือโดยการหา

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) เป็นการวดัความคงเส้นคงวาภายใน ( internal 

consistency) เน่ืองจากเคร่ืองมือการรับรู้การตายอย่างสงบ

เป็นแบบวดัความคิดเห็น ท่ีมีมาตรวดัแบบต่อเน่ือง (Likert 

scale)  

 

ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล  

ผลการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
แบบสอบถามการรับรู้การตายอย่างสงบ จ านวน 23 

ข้อความ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดย 
ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญในการดูแลผูป่้วย
ระยะสุดทา้ย หรือการตายอยา่งสงบ ผลการตรวจสอบความ
ตรงของเคร่ืองมือดงัแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1: แสดงการประเมินความสอดคลอ้งของขอ้

ค าถาม 23 ขอ้ จากผูท้รงคุณวฒิุ  
ขอ้
ท่ี 

ผูท้รงคุณวฒุิ 
คนท่ี 1 

ผูท้รงคุณวฒุิ 
คนท่ี 2 

ผูท้รงคุณวฒุิ 
คนท่ี 3 

Number 
in Agree 
(N=3) 

Item 
CVI 

1 √ √ √ 3 1.00 
2 √ √ √ 3 1.00 
3 √ √ √ 3 1.00 
4 √ √ √ 3 1.00 
5 √ √ √ 3 1.00 
6 X √ √ 2 0.67 
7 X √ √ 2 0.67 
8 √ √ √ 3 1.00 
9 √ √ √ 3 1.00 
10 √ √ √ 3 1.00 
11 √ √ √ 3 1.00 
12 √ √ √ 3 1.00 
13 √ √ √ 3 1.00 
14 √ √ √ 3 1.00 
15 √ √ √ 3 1.00 
16 √ √ √ 3 1.00 
17 √ √ √ 3 1.00 
18 √ √ √ 3 1.00 
19 √ √ √ 3 1.00 
20 X √ √ 2 0.67 
21 √ √ √ 3 1.00 
22 √ √ √ 3 1.00 
23 X √ √ 2 0.67 

หมายเหต ุ√ = เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น (ระดบั 3, 4)   
                 X = ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้น (ระดบั 1, 2)    
 

ก าหนดระดับการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
เป็น  4 ระดบั คือ 1, 2, 3 และ 4 โดยแต่ละระดบัมีความหมาย 
ดงัน้ี 

1 หมายถึง ค าถามไม่เก่ียวขอ้งกบักรอบแนวคิด  
2 หมายถึง ค าถามเก่ียวขอ้งกบักรอบแนวคิด บางส่วน 

ตอ้งไดรั้บการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง อยา่งมาก 
3 หมายถึง ค าถามค่อนขา้งเก่ียวขอ้งกบักรอบ แนวคิด

ตอ้งไดรั้บการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเลก็นอ้ย  
4 หมายถึง ค าถามเก่ียวขอ้งกบักรอบแนวคิด มาก 
จากผลการศึกษาท่ีแสดงในตารางท่ี 1 น ามาหาค่าดชันี 

ความสอดคลอ้งรายขอ้ของเน้ือหาและทั้งฉบบัไดผ้ลดงัน้ี  
1.ดชันีความสอดคล้องรายข้อ (I-CVI) 
จากสูตร I - CVI = Nc /N  
 เม่ือ;  Nc แทน จ านวนผูท้รงคุณวฒิุท่ีประเมินขอ้

ค าถามในระดบั สอดคลอ้ง (ระดบัความคิดเห็น 3 และ 4) 
           N แทน จ านวนผูท้รงคุณวฒิุทั้งหมด 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ว่ า มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ค ว า ม 

เห็น  2 ใน 3 ท่านดงันั้นค่าท่ีได้ จะมีค่าเท่ากบั 0.67  จึงเป็น
เกณฑ์ท่ียอมรับได้ (acceptable)  และเกณฑ์น้ีควรจะเป็น
ต ่าสุดส าหรับค่าดัชนีวดัความสอดคล้องเชิงเน้ือหารายข้อ
และระดับดี เม่ือมีค่าตั้ งแตะ 0.8 ข้ึนไปและดีเยี่ยม เม่ือมีค่า
เท่ากบั 1.013  

จากตาราง 1 แสดงค่า Item-level CVI ( I-CVI) ทุกขอ้มี
ค่า 0.67-1.00 อยู่ในระดับยอมรับได้ ถึงระดับดีเยี่ยม  มี
ข้อความ 4 ข้อความ ท่ีได้คะแนน 0.67 ท่ี เห ลืออีก 19 
ขอ้ความ ไดค้ะแนน 1.00  

2.  ดชันีความตรงตามเน้ือหาทั้งฉบับ  ( S-CVI) 
วธีิที ่1 
ความตรงตามเน้ือหาทั้งฉบบั S-CVI / UA    
เม่ือ; S-CVI แทน จ านวนขอ้ค าถามท่ีผา่นการประเมิน

จากผูท้รงคุณวฒิุในระดบัสอดคลอ้ง 
 UAแทน จ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 
ดงันั้น = 19/23 



The 39th National Graduate Research Conference 

Assumption University of Thailand 

[ 252 ] 

  = 0.82, คิดเป็นร้อยละ 82  
วธีิที2่  
ความตรงตามเน้ือหาทั้งฉบบั S-CVI/Ave           
การหาค่า S-CVI/Ave เป็นการหาค่าเฉล่ียของ ดชันีวดั

ความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือวดั  
จากสูตร S-CVI/Ave = S(S-CVI)/p  
เม่ือ p  แทนจ านวนขอ้ค าถาม   
ดงันั้นจากขอ้มูลในตาราง 1  แทนค่า  
   = (1.00)19 + (0.67)4 
   23  
  = 0.94, คิดเป็นร้อยละ 94 
เกณฑ์การพิจารณาความสอดคลอ้งเน้ือหาทั้งฉบบั S-

CVI   มี 2 ค่า ด้วยกัน คือ S-CVI/UA และ S-CVI/Ave  ค่าท่ี
ไดค้วรมีค่าตั้งแต ่0.8 ข้ึนไป14 

เค ร่ืองมือการรับ รู้การตายอย่างสงบ   มีค่ าความ
สอดคล้องทั้ งฉบับ มีค่ า S-CVI / UA = 0.82 และค่ า S-
CVI/Ave  =  0.94 ผลการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
แสดงให้เห็นว่า เคร่ืองมือการรับรู้การตายอย่างสงบ  มีค่า
ความสอดคลอ้งทั้งฉบบั อยูใ่นระดบัยอมรับได ้อยา่งไรก็ตาม
ผู ้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อแนะน าในการปรับภาษาและบาง
เน้ือหาของข้อค าถาม โดยปรับให้แต่ละข้อมีเพียงหน่ึง
ใจความส าคญั และใชภ้าษาท่ีไม่กระทบต่อสภาพจิตใจของผู ้
ท่ีท าแบบสอบถาม เช่น เปล่ียนจากค าว่า “ตาย” เป็น “จาก
ไป” และไม่ควรใช้ค  าซ ้ าเพราะจะท าให้ตอกย  ้ าความรู้สึก
สูญเสียของผูท้  าแบบสอบถามได ้  หลงัจากปรับขอ้ค าถาม
ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ ได้ข้อค าถามหลงัปรับแก้
ทั้ งหมด 30 ขอ้ ผูว้ิจัยได้ท าการหาความสอดคลอ้งของข้อ
ค าถามของผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน อีกคร้ัง  

 ผลค่าเฉล่ียความสอดคลอ้งรายขอ้ Item-level CVI ( I-
CVI) ทุกขอ้มีค่า 0.67-1.00 อยูใ่นระดบัยอมรับได ้ถึงระดบัดี
เยีย่ม โดยมีเพียงจ านวน 4 ขอ้ ท่ีมีค่า CVI เท่ากบั 0.67 คือ ขอ้
ท่ี 7 เป็นการจากไปท่ีไดรั้บการแต่งกายหรือสวมใส่เส้ือผา้ใน
ชุดท่ีตอ้งการ ขอ้ท่ี 16 เป็นการจากไปดว้ยความรู้สึกพอใจท่ี
ไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีและพิธีการส าหรับการจากไปดว้ยตนเอง 
ขอ้ท่ี 23 เป็นการจากไปท่ีมีการท าบุญอุทิศส่วนให้กบัผูท่ี้จาก
ไป ขอ้ท่ี 30 การจากไปอยา่งสงบสามารถเกิดข้ึนไดท้ั้งท่ีบา้น

และในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ซ่ึงมีจ านวน 26 ขอ้ มีค่า CVI 
เท่ากบั 1 และเม่ือน ามาค านวณค่าดชันีความตรงตามเน้ือหา
ทั้งฉบบัไดค้่า S-CVI / UA ไดค้่าเท่ากบั 0.86 และไดค้่าเฉล่ีย
ข อ งดั ช นี ว ัด ค ว ามส อด ค ล้อ งข อ ง เค ร่ื อ ง มื อ วัด  S-
CVI/Ave เท่ากับ  0.95 แสดงว่าเคร่ืองมือการรับรู้การตาย
อยา่งสงบ  มีค่าความสอดคลอ้งทั้งฉบบั อยูใ่นระดบัยอมรับ
ได ้ 

ผลการตรวจสอบความเทีย่ง (reliability)  
ผลการตรวจสอบค่าความเท่ียงโดยสมัประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค ดงัแสดงในตารางท่ี  
ตารางที ่2: แสดงค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  

Cronbach’s Alpha N of Item 
0.882 30 

 
เกณฑใ์นการพิจารณาความเช่ือมัน่15 
ค่าตั้งแต ่ .00- .20  แสดงวา่มีความเช่ือมัน่ต ่ามาก  
ค่าตั้งแต ่ .21- .40  แสดงวา่มีความเช่ือมัน่ต ่า 
ค่าตั้งแต ่ .41- .70 แสดงว่ามีความเช่ือมั่นปาน

กลาง 
ค่าตั้งแต่  .71-1.00 แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง 
จากตารางท่ี 2 ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามการรับรู้

การตายอยา่งสงบในสังคมไทยมีค่า 0.88 เป็นค่าความเท่ียงท่ี
มีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัมีความเช่ือมัน่สูง  
 

สรุปผลการศึกษา 

เคร่ืองมือวดัการรับรู้การตายอยา่งสงบในสังคมไทยท่ี
สร้างข้ึนจากการทบทวนงานวิจยัเก่ียวกบัการตายอย่างสงบ
ในประเทศไทยน้ี ได้ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดย
ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา 
ได้ค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหารายขอ้ (Item-level CVI: I-
CVI) เท่ากับ 0.67-1 และโดยรวม (Scale-CVI-Average: S-
CVIAve) เท่ากับ 0.95 และได้ตรวจสอบค่าความเท่ียงของ
เคร่ืองมือ โดยผูป่้วยจ านวน 50 คน ค านวณค่าความเท่ียงโดย
ใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 
0.88 เป็นค่าความเท่ียงท่ีมีความเช่ือมั่นอยู่ในระดับสูง ซ่ึง
สรุปได้จากผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือว่า
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เคร่ืองมือการรับรู้การตายอย่างสงบน้ีมีคุณภาพสูง และ
สามารถน าไปใชไ้ด ้ 

นอกจากเคร่ืองมือการรับ รู้การตายอย่างสงบจะมี
คุณภาพสูงแล้ว เคร่ืองมือน้ียงัมีจุดเด่น คือ ข้อค าถามได้
พฒันามาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตายอย่างสงบในประเทศไทย ดังนั้ นเคร่ืองมือน้ีเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการส ารวจ
การรับรู้การตายอยา่งสงบในบริบทของสังคมไทย อยา่งไรก็
ตามเคร่ืองมือการรับ รู้การตายอย่างสงบน้ี  ย ังไม่มีการ
วิเคราะห์ปัจจัยรายด้าน (factor analysis) ซ่ึงเป็นประเด็นท่ี
ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในพฒันาเคร่ืองมือวดัการรับรู้การ
ตายอยา่งสงบ 
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บทคดัย่อ  

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์มาตรการทางการเงินท่ีท าให้โรงพยาบาลภูเรือซ่ึงเคยประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงินในปีงบประมาณ 2555 แต่ไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินในปีงบประมาณ 2556  และน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้
น ามาสร้างฉากทศัน์ทางการเงินเพ่ือหาแนวทางให้โรงพยาบาลภูเรือสามารถบริหารการเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ยัง่ยืนทางการเงิน  การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจัยย ้อนหลัง (Retrospective Research) เก็บข้อมูลย ้อนหลังในช่วง
ปีงบประมาณ 2555 – 2557 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ท าการศึกษาในโรงพยาบาลภูเรือ ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์  ไดแ้ก่  
รายรับ – รายจ่ายโรงพยาบาลจากบัญชีเกณฑ์คงคา้ง  รายงานจดัสรรงบประมาณจากส านักงานสาธารณสุขจังหวดัเลย   ตน้ทุน
โรงพยาบาล  และการบริหารการเงินโรงพยาบาลภูเรือ   

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละรายจ่ายของโรงพยาบาลมีการปรับเปล่ียนไม่แตกต่างกนัในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา  
ดงันั้นปัจจยัท่ีมีผลท าให้โรงพยาบาลประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ไดแ้ก่ การบริหารเงินสด  และการบริหารระยะเวลาช าระหน้ี
การคา้  เพ่ือป้องกนัมิให้โรงพยาบาลขาดสภาพคล่องและมีความยัง่ยืนทางการเงินควรใชห้ลายมาตรการร่วมกนั ไดแ้ก่  มาตรการ
เพ่ิมรายไดโ้ดยเพ่ิมปริมาณผูรั้บบริการประเภทผูป่้วยใน  มาตรการควบคุมรายจ่ายหรือตน้ทุนบริการในผูป่้วยท่ีมีค่าเฉล่ียกลุ่มโรค
เดียวกนัในปริมาณสูงของทั้งแผนกผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  และปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อระยะเวลาเรียกเกบ็เงินจากกองทุน  
 
ค าส าคัญ: มาตรการทางการเงิน,  ความยัง่ยนืทางการเงิน 
 

บทน า 
  นับตั้ งแต่มีการปรับเปล่ียนการสร้างหลักประกัน
สุขภาพท าให้ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพ 3 
ระบบหลกั  ไดแ้ก่  หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า  ประกนั
สุขภาพสวสัดิการขา้ราชการ  และประกนัสังคม  มีการปรับ
รูปแบบการบริหารงบประมาณด้านสุขภาพจากเดิมด้วย
เช่นกนั จากเดิมโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข
บริหารงบประมาณโดยใชข้อ้มูลจากหมวดค่าใช้จ่ายระบบ
บัญ ชีท างการ เงิน  (Financial accounting system) มาเป็ น
จดัสรรค่าใชจ่้ายในการผลิตบริการโดยใชรู้ปแบบการเหมา 
 

จ่ายรายหัว (Capitation) ซ่ึงเป็นกลไกการจ่ายเงินปลายปิด 
(Closed-end payment mechanism) ส าห รับ ดู แ ล สุ ข ภ าพ
ประชาชนท่ีข้ึนทะเบียนสิทธิหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า
[1]  การจ่ายตามการเข้ารับบริการ (Fee for service) ผู ้ป่วย
นอกส าหรับกลุ่มสวสัดิการขา้ราชการ  วิธีเหมาจ่ายรายหัว
ผู ้ป่ วยนอกในก ลุ่มประกันสั งคม   และ จ่ายตามก ลุ่ม
วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค ร่ ว ม  (Diagnosis Related Group: DRG) ใน
ประเภทผูป่้วยในของทั้ง 3 กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  การ
เปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณท าให้โรงพยาบาลใน
สังกดักระทรวงสาธารณสุขตอ้งปรับรูปแบบการบริหารงาน
[2]  
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   รายงานสถานการณ์การเงินการคลงั พบวา่โรงพยาบาล
ในสังกดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาขาด
สภาพคล่อง  โรงพยาบาลประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ระดับ 7 ซ่ึงเป็นระดับท่ีรุนแรงท่ีสุด ในส้ินปีงบประมาณ 
2555  จ านวน 123 แห่งและปีงบประมาณ 2556  จ  านวน 58 
แห่ง[4] ซ่ึงโรงพยาบาลภูเรือเป็นหน่ึงในโรงพยาบาลท่ี
ประสบภาวะวกิฤตทางการเงินระดบั 7 ในช่วงไตรมาสท่ี 1, 3 
ในปีงบประมาณ 2555 และไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2556 
และไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินเม่ือส้ินไตรมาส 4 
ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 

โรงพยาบาลภูเรือ เป็นหน่วยบริการสาธารณสุขในเขต
บริการสุขภาพท่ี 8  อุดรธานี  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 
30 เตียง  เป็นหน่วยบริการทุติยภูมิ (Secondary Care) ระดบั
ต้น  ภารกิจหลักในด้านงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
ฟ้ืนฟูสุขภาพ รักษาโรคพ้ืนฐานทั้ งประเภทผูป่้วยนอกและ
ผู ้ป่วยในและดูแลผู ้ป่วยท่ีส่งต่อจากหน่วยบริการระดับ      
ปฐมภูมิ (Primary Care) ในพ้ืนท่ี จ านวนผูข้ึ้นทะเบียนสิทธิ
รวม ทุ ก สิท ธิหลักประกัน สุ ขภาพโรงพยาบ าล ภู เรือ                
ในปีงบประมาณ 2555  จ านวน 21,328 คน ปีงบประมาณ 
2556 จ าน วน  21,641 ค น  คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น ร าย สิ ท ธิ
หลกัประกนัสุขภาพไดแ้ก่  หลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า: 
สวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ: ประกนัสังคม: แรงงาน
ต่ า งด้ า ว ข้ึ น ท ะ เบี ยน   คิ ด เป็ น  85: 7.5: 7: 0.5 ดั งนั้ น
งบประมาณท่ีใชด้  าเนินงานจึงเป็นงบประมาณเหมาจ่ายราย
หวัเป็นหลกั 
  เน่ืองจากโรงพยาบาลภูเรือรับผิดชอบดูแลสุขภาพ
ประชาชนในกลุ่มสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
งบประมาณท่ีไดจึ้งไดรั้บจดัสรรจากส านักงานหลกัประกนั
สุขภาพเป็นหลกั   รูปแบบการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว     
ท าให้งบประมาณท่ีโรงพยาบาลได้รับลดลงจากเดิมไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงานมีผลท าให้โรงพยาบาลขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน[3] 

การศึกษาวิจยัคร้ังจึงมุ่งวิเคราะห์รายรับ – รายจ่ายโดย
ศึกษาจากต้นทุนบริการและรูปแบบการบริหารการเงิน
โรงพยาบาล  วตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์มาตรการทางการเงิน
ท่ีท าให้โรงพยาบาลภูเรือซ่ึงเคยประสบภาวะวิกฤตทาง
การเงินในปีงบประมาณ 2555 แล้วไม่ประสบภาวะวิกฤต

ทางการเงินในปีงบประมาณ 2556 และน าผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างฉากทศัน์ทางการเงินเพื่อใหโ้รงพยาบาลภู
เรือสามารถบริหารการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความยัง่ยนืทางการเงิน   

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิัย 

รูปแบบการศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี   ใช้รูปแบบการวิจัย
ย ้อ น ห ลั ง  (Retrospective Research) เก็ บ ข้ อ มู ล ใน ช่ ว ง
ปีงบประมาณ 2555–2557  วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา  ท าการศึกษาในโรงพยาบาลภูเรือ  

การเกบ็ขอ้มูล 
1. ผลงานบริการฐานขอ้มูล HosXP  โรงพยาบาล 
2. ขอ้มูลรายได ้- รายจ่ายจากบญัชีเกณฑ ์

คงค้างโรงพยาบาล  รายงานจัดสรรงบประมาณจาก
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเลย  และส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพเขต 8 อุดรธานี 

3. ตน้ทุนบริการโรงพยาบาลภูเรือ  
ปีงบประมาณ 2557 

4. สถานการณ์การเงินการคลงัและ 
ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน  จากบัญชีเกณฑ์คง

คา้ง   
น ามาตรการท่ีวิเคราะห์ไดเ้ป็นขอ้เสนอแนะสร้างฉาก

ทศัน์ทางการเงินเพื่อหามาตรการท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับ
โรงพยาบาลเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืทางการเงิน 
 

ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล 
1. ภาวะวิกฤตทางการเงิน: การบริหารการเงินโรงพยาบาล   

ภูเรือ 
เกณฑ์ช้ีวดัท่ีกระทรวงสาธารณสุขใช้ประเมินภาวะ

วิกฤตทางการเงินโรงพยาบาลในสังกดั มีระดบัคะแนน 1 ถึง 
7 โดยระดบั 7 เป็นระดบัวิกฤตรุนแรงท่ีสุด คะแนน 0 ถือเป็น
ภาวะปกติ  จากการรวบรวมรายงานภาวะวิกฤตทางการเงิน
ของโรงพยาบาลภูเรือยอ้นหลงัปีงบประมาณ 2555 – 2557 
โดยในปีงบประมาณ 2555 ในไตรมาส 1 มีคะแนนวิกฤต
ระดบั 7 ส่วนในไตรมาส 2 การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารท าให้มี
การใช้เงินสดเพ่ือเร่งช าระเจ้าหน้ีการคา้ มีผลท าให้เงินสด
ส ารองของโรงพยาบาลลดลงต่อเน่ืองถึงไตรมาส 1 ของ
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ปีงบประมาณ 2556 และมีคะแนนวิกฤตระดบั 7 เม่ือปริมาณ
เงินสดลดลงท าให้ความสามารถช าระหน้ีลดลงดว้ยเช่นกนั  
ส่งผลใหเ้จา้หน้ีการคา้มีมูลค่าสูงข้ึนต่อเน่ืองในปีงบประมาณ 
2555 ตั้งแต่ไตรมาส 3 ถึง ไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2556  
และเม่ือโรงพยาบาลมีเงินสดเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ 2556 
ต่อเน่ืองตั้ งแต่ไตรมาส 2 ท าให้มีความสามารถช าระหน้ี
การค้าได้ท าให้ เจ้าห น้ีการค้ามี มูลค่าลดลงต่อเน่ืองใน
ปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่ไตรมาส 2 ดว้ยเช่นกนั เม่ือเงินสด
เพ่ิมข้ึนท าให้คะแนนวิกฤตเปล่ียนจากระดบั 7 จนเขา้สู่ภาวะ
ปก ติ ใน       ไตรม าส  4 ปี งบป ระม าณ  2556 และ ส้ิ น
ปีงบประมาณ 2557  ดังนั้ นเม่ือพิจารณาคะแนนวิกฤตทาง
การเงินพบว่าส่วนของเงินสดมีส่วนส าคัญท่ีมีผลท าให้
คะแนนภาวะวิกฤตของโรงพยาบาลผา่นเกณฑช้ี์วดั  ดงัแสดง
ในภาพท่ี 1 และ 2 

 

 
ภาพที่  1 คะแนนภาวะวิกฤตทางการเงินปีงบประมาณ 2555-
2557 

 
ภาพที่  2  เป รียบ เที ยบ เงินสดและการ เจ้าห น้ี ก ารค้า 
ปีงบประมาณ 2555-2557 

 
คะแนนภาวะวิกฤตทางการเงิน  ห รือ risk score มี

ความสัมพนัธ์แปรผกผนักบัเกณฑ์ช้ีวดัระยะวิกฤต  เม่ือค่า

คะแนนภาวะวิกฤตเข้าสู่ ระดับปกติ คือ risk score เป็น            
0 คะแนน อตัราส่วนสภาพคล่องทางการเงินมีค่าสูงจนผ่าน
เกณฑช้ี์วดั เช่นเดียวกบัทุนส ารองสุทธิและก าไรรวมค่าเส่ือม
ราคา  ดงัแสดงในภาพท่ี 3 และ 4 

 

 

 
 

 

ภาพที่  3 เปรียบเทียบคะแนนวิกฤตกับสภาพคล่องทาง
การเงินปีงบประมาณ 2555-2557 
 

   

 

ภาพที่ 4  เปรียบเทียบคะแนนวิกฤตกบัทุนส ารองสุทธิและ               
ก าไรรวมค่าเส่ือมราคาปีงบประมาณ 2555-2557 

 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนวิกฤตทางการเงินเปรียบเทียบ
กบัรายได-้รายจ่าย พบว่าทั้ งรายไดง้บประมาณรวมผลการ
ด าเนินงานและรายจ่ายรวมค่าเส่ือมมีแนวโน้มเปล่ียนแปลง
เพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงรายได้งบประมาณรวมผลการด าเนินงาน
และรายจ่าย รวมค่าเส่ือม ปีงบประมาณ 2555-2557 

ปีงบประมาณ  2555 2556 2557 

รายได ้(บาท) 48,191,864.09 49,301,689.84 54,146,437.24 
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รายจ่าย (บาท) 45,226,673.89 46,667,959.31 49,628,886.82 

  
(+) 3.19 (+) 6.34 

 
รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลท าให้คะแนนภาวะวิกฤตเข้าสู่

ภาวะปกติ  แต่พบว่ารายได้ในไตรมาส 2, 3 ปีงบประมาณ 
2556 ไม่แตกต่างกับไตรมาส  3, 4 ปี งบประมาณ  2557 
ในขณะท่ีคะแนนภาวะวิกฤตเขา้สู่ระดบัปกติในไตรมาส 2- 4 
ในปีงบประมาณ 25557 ดงัแสดงในภาพท่ี 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  เปรียบเทียบคะแนนวกิฤตกบัรายไดร้วม 
 

เม่ือเปรียบเทียบคะแนนวิกฤตทางการเงินกบัรายจ่าย
รวมค่าเส่ือมพบว่ารายจ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองทุกปี  
แต่ในขณะท่ีรายจ่ายในปีงบประมาณ 2556 ไตรมาส 1 ต  ่ากวา่
ทุกไตรมาสในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา แต่กลบัพบวา่คะแนน
วิกฤตทางการเงินเปล่ียนจากระดบั 7 เป็นเขา้สู่ระดบัปกติใน
ส้ินปีงบประมาณ 2556 และ 2557 ดงัแสดงในภาพท่ี 6 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 6  เปรียบเทียบคะแนนภาวะวกิฤตกบัรายจ่ายรวมค่า
เส่ือม ราคาปีงบประมาณ 2555-2557 
 

ดงันั้นภาวะวิกฤตทางการเงินสัมพนัธ์กับการบริหาร
เงินสด และการบริหารหน้ีการคา้ของโรงพยาบาล  มากกว่า
รายได้และรายจ่ายของโรงพยาบาล ท่ี เกิด ข้ึน ใน ช่วง
ปีงบประมาณท่ีท าการศึกษา 
2. รายได้โรงพยาบาลภูเรือ 

ศกัยภาพของโรงพยาบาลภูเรือท าหน้าท่ีดูแลสุขภาพ
ด้านรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟ้ืนฟูโรคท่ีไม่ซับซ้อน  
รายไดห้ลกัจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้  รายได้
รวมผลการด าเนินงานจากแต่ละกองทุนต่อปีงบประมาณ
แต ก ต่ างกัน ไ ม่ ม ากนั ก  คิ ด เป็ น สั ด ส่ วน ค ง ท่ี ทั้ ง  3 
ปีงบประมาณ  คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(UC): กองทุนสวัสดิการข้าราชการ(CSMBS) : กองทุน
ประกันสังคม(SSS) คิดเป็นร้อยละ  89 : 8 : 3 ตามล าดับ  
รายไดจ้ากกองทุนสุขภาพดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 แสดงรายไดจ้ากกองทุนสุขภาพ ปี 2555-2557 

กองทุน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

มูลค่า 
(บาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(บาท) 

ร้อยละ มูลค่า 
(บาท) 

ร้อยละ 

UC 25,719,378.28 89.48 26,933,333.62 88.62 26,035,741.73 88.64 

 
  (+4.72)  (-3.33)   

CSMBS 2,248,381.95 7.82 2,304,076.73 7.58 2,599,272.80 8.85 
    (2.48)  (12.81)   

SSS 773,894.94 2.69 1,155,533.05 3.80 739,028.00 2.52 
    (49.31) 

 
(-36.04)   

รายได้
รวม 

28,741,655.17 100.00 30,392,943.40 100.00 29,374,042.53 100.00 

  
(5.75) 

 
(-3.35) 

   
 

รายได้จากเงินกองทุนหลกัประกันสุขภาพถว้นหน้า
จากกองทุนผูป่้วยนอก กองทุนผูป่้วยในและกองทุนส่งเสริม
สุ ขภ าพ  แ บ่ งจัดส รร เป็ น ร ายงวดจ าน วน  4 ค ร้ั ง ต่ อ
ปีงบประมาณ  ร่วมกบัมีรายไดจ้ากผลงานบริการจดัสรรใน
ระหวา่งปี  การศึกษาพบวา่ระยะเวลาท่ีไดรั้บจดัสรรแตกต่าง
กนัในแต่ละปีงบประมาณ โดยมีการจดัสรรงวดท่ี 1 ในเดือน
ตุ ล าคม  และงวด ท่ี  4 ใน เดื อน ก รกฎ าคม ขอ งทั้ ง  3 
ปีงบประมาณ  ระยะห่างจากการจดัสรรงวดสุดทา้ยของแต่
ละปีงบประมาณของทุกปี    ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางที่ 3 ระยะเวลาการจดัสรรงบประมาณรายงวด ปี 2555-
2557 
ปีงบประมาณ งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4 

2555 90 วนั 120 วนั 30 วนั 120 วนั 
2556 90 วนั 90 วนั 90 วนั 90 วนั 
2557 90 วนั 60 วนั 120 วนั 90 วนั 

 
เม่ือนบัระยะเวลาท่ีไดรั้บจดัสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว ณ 

ส้ินไตรมาส  ระยะห่างระหว่างงวดจัดสรรกับตน้งวดของ
เดือนท่ีส้ินไตรมาส  หรือช่วงระยะเวลาท่ีโรงพยาบาลมีเงิน
สดระหวา่งการจดัสรรงวดต่อไป  ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 ระยะเวลารับจดัสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว ปี 2555-
2557 
ปีงบประมาณ งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4 

2555 60 วนั 30 วนั 90 วนั 60 วนั 
2556 60 วนั 60 วนั 60 วนั 60 วนั 
2557 30 วนั 90 วนั 60 วนั 60 วนั 

 
พบว่าในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2555 - 2557 

คะแนนวิกฤตทางการเงินมีคะแนนประเมินสูงกว่าไตรมาส
อ่ืน ๆ  ใน ปี งบป ระม าณ  โดยใน ปี งบป ระม าณ  2557 
โรงพยาบาลไดรั้บเงินจดัสรรระหว่างงวดท่ี 1 และ 2 ภายใน 
30 วนัจึงท าให้คะแนนวิกฤตลดจากระดับ 7 เป็นระดับ 1 
ในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ ภาพท่ี 7 แสดงการ
เปรียบเทียบคะแนนวิกฤตทางการเงินกบังบประมาณเหมา
จ่ายรายหวัปีงบประมาณ 2555-2557 
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ภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนวิกฤตกบังบประมาณ
เหมาจ่ายรายหวั ปีงบประมาณ 2555-255 

รายไดจ้ากการให้บริการผูป่้วยนอก  กองทุนสวสัดิการ
ขา้ราชการข้ึนกบัปริมาณบริการ กองทุนประกนัสังคมข้ึนกบั
ปริมาณผูข้ึ้นทะเบียนสิทธิท่ีเขา้รับบริการและรายไดจ้ากการ
ให้บริการผูป่้วยในจดัสรรตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของทั้ง 2 
กองทุน  นอกจากงานบริการแลว้ยงัมีการจดัสรรตามเกณฑ์
คุณภาพข้อมูลด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  ใน
ปีงบประมาณ 2555 รายได้ต่อเดือนของกองทุนสวสัดิการ
ขา้ราชการไม่สม ่าเสมอ  เม่ือมีการปรับปรุงระบบงานทั้งดา้น
การลงข้อมูล  การตรวจสอบความถูกต้องและการส่งเบิก
ทัน เวลาท าให้ รายได้ ต่อ เดือน มี มูลค่ าเพ่ิ ม ข้ึนคงท่ี ใน
ปีงบประมาณ 2556 – 2557  ดงัแสดงในภาพท่ี 8-9 

 
 

 
 
ภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนวกิฤตกบังบประมาณ
กองทุนสวสัดิการขา้ราชการ ปีงบประมาณ 2555-2557 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 9  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนวกิฤตกบังบประมาณ           
กองทุนประกนัสังคม ปีงบประมาณ 2555-2557 

เม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาการได้รับจัดสรรกับภาวะ
วิกฤตทางการเงิน  พบว่าในไตรมาส 1 ทั้ ง 3 ปีงบประมาณ
เป็นช่วงเวลาท่ีตอ้งพิจารณาการส ารองเงินสดและพิจารณา
การช าระหน้ีให้เหมาะสม  เน่ืองจากโรงพยาบาลมีลกัษณะ
ขาดสภาพคล่องในช่วงตน้ปีงบประมาณ  และภาวะวิกฤต
ทางการเงินสัมพันธ์กับการได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากกว่ากองทุนสวสัดิการ
ข้าราชการและกองทุนประกันสังคม   แต่ควรพิจารณา
โครงสร้างการคิดอตัราค่าบริการของหน่วยงานหากคิดอตัรา
สูงกว่ารายได้ตั้ งเบิกอาจท าให้ระยะเวลาถัวเฉล่ียการเก็บ
ลูกห น้ีค่ ารักษาสู งกว่าเกณฑ์ ช้ีว ัด  เน่ื องจากรายได้ค่ า
รักษาพยาบาลจากกองทุนสวสัดิการขา้ราชการและกองทุน
ประกนัสังคมทางบญัชีน ารายได้ค่ารักษามาหักหน้ีสูญหรือ
หน้ีสงสัยจะสูญ รายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 10 และ 11  
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ภาพที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนวกิฤตกบัระยะเวลา
(วนั)   ไดรั้บจดัสรรเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2555-2557 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนวกิฤตกบัระยะเวลา
ถวัเฉล่ียเกบ็ลูกหน้ีค่ารักษา(วนั)กองทุนประกนัสังคมและ             
สวสัดิการขา้ราชการ ปีงบประมาณ 2555-2557       
 

เน่ืองจากรายจ่ายค่ายาเป็นรายจ่ายท่ีมีมูลค่าสูงเป็น
อนัดบัสองรองจากรายจ่ายหมวดค่าแรงของโรงพยาบาล  เม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนภาวะวิกฤตกับระยะเวลาถัวเฉล่ียการ
ช าระหน้ีค่ายาพบว่าระยะเวลาช าระหน้ีลดลงต่อเน่ืองท าให้
โรงพยาบาลขาดสภาพคล่องและขาดทุนส ารองในไตรมาส 3 
ปีงบประมาณ 2555 ต่อเน่ืองถึงไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 
2556  เช่นเดียวกบัไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2557 มีการช าระ
หน้ีค่ายาปริมาณมากท าให้อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว มี
ค่ า 1.39 เท่ า ท าให้ค่ าคะแนนวิกฤตทางการเงิน  เป็น  1 
คะแนน ดงัแสดงในภาพท่ี 12   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนวกิฤตกบัระยะเวลา
ถวัเฉล่ียช าระเจา้หน้ีค่ายา(วนั) ปีงบประมาณ 2555-2557       
 

ดังนั้ นมาตรการท่ีมีผลท าให้โรงพยาบาล ภูเรือไม่
ประสบภาวะวกิฤตทางการเงิน ไดแ้ก่  การบริหารปริมาณเงิน
สดท่ีได้รับจัดสรรจากงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าให้สัมพันธ์กับการช าระเจ้าหน้ีการค้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้หน้ีการคา้ค่ายาซ่ึงมีมูลค่าสูงรองจาก
หมวดค่าแรง         ดงัแสดงในภาพท่ี 13 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนวกิฤตกบัระยะเวลา
ถวัเฉล่ียช าระเจา้หน้ีค่ายา(วนั) และการไดรั้บจดัสรรจาก
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ปีงบประมาณ 2555-
2557       
 

การสร้างฉากทัศน์ทางการเงินเพื่อให้โรงพยาบาลมี
ความยัง่ยืนทางการเงิน  ประกอบด้วยหลายปัจจัยร่วมกัน
เพื่อให้ได้มาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย  เพ่ิมรายได้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลงั[5]  
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3. ต้นทุนบริการ 

จากการศึกษาต้น ทุน  ปีงบประมาณ  2557  พบว่า
โรงพยาบาลภูเรือสัดส่วนต้นทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าเส่ือม
ราคา คิดเป็น 65.74: 26.13: 8.12 และเน่ืองจากร้อยละ 80 เป็น
บุคลากรท่ีอายุงานมากกวา่ 10 ปี ดงันั้นการควบคุมส่วนของ
ค่าแรงจึงควรควบคุมการจา้งเพ่ิมในส่วนท่ีไม่จ าเป็นกบังาน
บริการผูป่้วย   

การศึกษาอัตราคืนทุนพบว่ารายได้จากการเรียกเก็บ
ส่วนใหญ่ต ่ากว่าค่าใชจ่้าย  การศึกษาอตัราคืนทุน 10 อนัดบั
โรคท่ีเขา้รับบริการรักษาท่ีแผนกผูป่้วยนอก  มีเพียงโรคความ
ดันโลหิตสูงท่ีมีอัตราคืนทุนมากกว่า 1  ในเกือบทุกสิทธิ
ยกเวน้กลุ่มแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลควรทบทวนการ
ปรับประสิทธิภาพการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและควบคุม
ตน้ทุนในการให้บริการโดยเฉพาะกลุ่มโรคท่ีเขา้รับบริการ
สูงสุดในประเภทผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน   

การศึกษาจุดคุม้ทุน  พบว่าโรงพยาบาลภูเรือ  ควรเพ่ิม
ปริมาณบริการประเภทผู ้ป่วยในทั้ ง 3 สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ เพ่ือเพ่ิมรายไดค้่ารักษาให้กบัโรงพยาบาล ปริมาณ
บริการท่ีจุดคุม้ทุนโรงพยาบาลภูเรือดงัแสดงในภาพท่ี 14 
 

หน่วยตน้ทุน          ปีงบประมาณ 2557                    ณ จุดคุม้ทุน 

UC CSMBS SSS UC CSMBS SSS 

ผูป่้วยนอก 38,727 6,510 2,241 19,093 3,486 1,520 

ผูป่้วยใน 449 59 19 1,654 146 61 

ภาพที่ 14 ปริมาณบริการท่ีจุดคุม้ทุนโรงพยาบาลภูเรือ ปี 
2557 
 

4. การสร้างฉากทัศน์ทางการเงิน 
การสร้างฉากทศัน์ภายใตม้าตรการเพ่ิมรายได ้ ควบคุม

ค่าใช้จ่าย และใช้รูปแบบการบริหารการเงินการคลงั  โดย
พบวา่โรงพยาบาลจะมีรายไดจ้ากการด าเนินงานรวมเพียงพอ
ต่อการช าระหน้ีการคา้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่างวนัท่ี 60 – 90 
วนั แสดงดงัภาพท่ี  15  

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

ภาพที่ 15  รายไดค้่ารวมค่ารักษาและรายจ่ายหน้ีการคา้ เฉล่ีย
ต่อเดือน 

รายไดจ้ากการรับจดัสรรเงินกองทุน  UC  มีแนวโน้ม
ลดลงช่วงปลายปีงบประมาณ  การบริหารเงินสดในการช าระ
ห น้ี   จึ งค ว ร พิ จ ารณ าก าร ใช้ งบ ป ระม าณ ช่ ว งท้ า ย
ปีงบประมาณ    

 
 

 
 
 

 

 

ภาพที่ 16  แนวโนม้การรับจดัสรรเงินกองทุน UC 
มูลค่าหน้ีค่ายาทั้งปีงบประมาณเม่ือท าการแบ่งช าระหน้ี

ค่ายาเฉล่ียต่อเดือนๆ ละ 400,000 บาท และเดือนละ 300,000 
บาทในไตรมาสท่ี 4  และโรงพยาบาลควรส ารองเงินสด
ส าหรับช าระหน้ีรวมหน้ีค่ายาเฉล่ียเดือนละ 1,500,000 บาท 
เพ่ือป้องกนัปัญหาขาดสภาพคล่อง หน้ีค่ายาดงัแสดงในภาพ
ท่ี 17 

7 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 17  แนวโนม้การแบ่งช าระหน้ีค่ายา 
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น าเสนอการจ าลองฉากทัศน์โดยน ามาตรการด้าน
รายได้ รายจ่ายและรูปแบบบริหารการเงิน พบว่าคะแนน
ภาวะวิกฤตทางการเงินในไตรมาส 1 เป็นผลจากรายไดน้้อย
กว่ารายจ่ายห รือก าไรสุท ธิ เป็นลบ   ท าให้ เกณฑ์ ช้ีว ัด 
NI+Depreciation, แ ล ะ  NWC/ANI ไ ม่ ผ่ าน เก ณ ฑ์   ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีพบวา่โรงพยาบาลมกัขาดเงินสดใน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 

 
ตารางที ่5 การจ าลองฉากทศัน์ทางการเงินโรงพยาบาลภูเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 การจ าลองฉากทศัน์ทางการเงินโรงพยาบาลภูเรือ 
 

สรุปผลการศึกษาวจิัย 
1. เน่ืองจากรายได้ และรายจ่ายของโรงพยาบาล

ชุมชนมีการปรับเปล่ียนไม่แตกต่างกนัในแต่ละปีงบประมาณ  
ดังนั้ นมาตรการท่ีมีผลท าให้โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะ
วิกฤตทางการเงิน ไดแ้ก่ รูปแบบการบริหารเงินสดและการ
บริหารระยะเวลาช าระหน้ีการคา้ 

2. มาตรการท่ีมีผลท าใหโ้รงพยาบาลเกิดความยัง่ยนื 

ทางการเงิน  ควรปรับประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อให้
สามารถเพ่ิมรายได ้ ควบคุมรายจ่ายหรือตน้ทุนบริการ และ
รูปแบบการบริหารเงินสดเพ่ือใหโ้รงพยาบาลไม่ขาดสภาพ
คล่อง 
 

กติตกิรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บ

การให้ค  าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา  ไดแ้ก่ ผศ.ดร.ชาญชยั  
จารุภาชน์  และขอขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาการ
จดัการเภสัชกรรมทุกท่านท่ีให้ความรู้ท่ีหลากหลาย รวมทั้ง
บุคลากรโรงพยาบาลภูเรือทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยเหลือใน
งานวจิยัคร้ังน้ี 
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ระยะเวลาการช าระหน้ี ระยะเวลาเรียกเกบ็หน้ี 

1. แบ่งระยะเวลาช าระหน้ีการคา้ 1. ระยะเวลาเรียกเกบ็หน้ี 30 วนั 
   60 - 90 -120-90 วนั 2. รายไดเ้รียกเกบ็เพิ่มเติมจาก 
2. หน้ีค่ายาเฉล่ีย     สิทธิเบิกได ้ 
ไตรมาส 1-3 มูลค่า 400,000 บาทต่อเดือน 

 ไตรมาส 4 มูลค่า 300,000 บาทต่อเดือน 
 

  เง่ือนไข + เงินสด คงเหลือเฉล่ีย 1,500,000 บาทต่อเดือน 
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การอธิบายความเจ็บป่วยและความล่าช้าในการแสวงหาการรักษาของสตรีทีเ่ป็นมะเร็งเต้านม 
(Explanation of Illness and Delay Seeking for Treatment Among Women with 

Breast Cancer) 

ศราพรรณ ชูโสด1* หทยัรัตน์ แสงจันทร์2 และ  โขมพกัตร์ มณวีตั3 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์,  

2อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์,  
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

*ผู้น าเสนอผลงาน E-mail:sine161030@gmail.com 

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบการอธิบายความเจ็บป่วยของสตรีท่ีเป็นมะเร็งเตา้นมระหวา่งกลุ่ม
ท่ีล่าชา้และไม่ล่าชา้ในการแสวงหาการรักษา โดยใชรู้ปแบบการอธิบายความเจ็บป่วยของไคลน์แมนเป็นแนวทางศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งเป็นสตรีท่ีเป็นมะเร็งเตา้นมและเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลทัว่ไป 50 ราย เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม
ขอ้มูลทัว่ไปและการเจ็บป่วย แบบสัมภาษณ์ระยะเวลาการแสวงหาการรักษา และแบบสัมภาษณ์การอธิบายความเจ็บป่วย 
ไดรั้บการตรวจสอบความตรงจากผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน และมีค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธ์ของครอนบาคเท่ากบั .76 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 80 ไม่มีความล่าชา้ในการแสวงหาการรักษา และร้อยละ 20 มี
ความล่าชา้ โดยค่าเฉล่ียของการอธิบายความเจ็บป่วยของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มีความล่าชา้กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความล่าชา้ใน
การแสวงหาการรักษาแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (t = -2.33, p = .024) ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่การ
อธิบายความเจ็บป่วยของสตรีท่ีพบอาการผิดปกติของเตา้นมมีความแตกต่างกนัและสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจแสวงหาการ
รักษา ดงันั้นการก าหนดแนวทางเพ่ือส่งเสริมเขา้ถึงการวนิิจฉัยและรักษาในระยะแรกเร่ิมจึงควรเขา้ใจถึงความคิดความเช่ือ
และการรับรู้ของสตรีในบริบทท่ีแตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั   รูปแบบการอธิบายความเจ็บป่วย ความล่าชา้ในการแสวงหาการรักษา สตรีท่ีเป็นมะเร็งเตา้นม 

 

 

บทน า 
มะเร็งเต้านมเป็นปัญหาด้าน สุขภาพท่ีส าคัญ ใน

ประชากรสตรีทั่วโลกเน่ืองจากมีอุบัติการณ์สูงเป็นอบัดับ
หน่ึงของโรคมะเร็งในเพศหญิง รายงานขอ้มูลผูป่้วยมะเร็ง
เตา้นมทัว่โลกในปี ค.ศ. 2012 พบวา่มีผูป่้วยรายใหม่ประมาณ 
1.6 ลา้นคน และมีผูเ้สียชีวิตจากโรคมะเร็งเตา้นมประมาณ 
521 ,000 คน  [10] ส าหรับประเทศไทยจากรายงานในปี
เดียวกนัน้ีพบว่ามีสตรีท่ีมะเร็งเตา้นมรายใหม่ 939 รายและ
เป็นโรคมะเร็งในสตรีท่ีพบมากท่ีสุด  [3] อย่างไรก็ตามผล
การศึกษาในปี พ.ศ. 2557 ยงัคงพบวา่สตรีท่ีเขา้รับการรักษา
ดว้ยโรคมะเร็งเตา้นมไดรั้บการวินิจฉัยวา่เป็นมะเร็งในระยะ

ท่ี  2  และ ระยะ ท่ี  3  ถึ ง ร้อยละ 32.6 และ ร้อยละ 22.9 
ตามล าดบั [8]  แฮนเซน[4]ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัความล่าชา้
ในการรักษาโรคมะเร็ง ไว ้3 ลกัษณะ ได้แก่ 1) ความล่าช้า
จากตวัผูป่้วย (patient delay) 2) ความล่าชา้จากแพทยผ์ูใ้หก้าร
รักษา (doctor delay) และ 3) ความล่าช้าจากระบบบริการ 
(system delay)  โดยความ ล่ าช้าจ ากตัวผู ้ ป่ วยหมายถึ ง 
ช่วงเวลาท่ีผูป่้วยเร่ิมพบอาการผิดปกติของตนเองคร้ังแรก
จนกระทัง่มาพบแพทยเ์พ่ือตรวจวินิจฉยัคร้ังแรก มีระยะเวลา
นานกว่า 3 เดือนซ่ึงระยะเวลาดังกล่าวอาจท าให้โรคมะเร็ง
เกิดการแพร่กระจายได ้ การศึกษาท่ีผ่านมาพบวา่ ความล่าชา้
จากตวัผูป่้วยเกิดจากปัจจยัส าคญั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วน
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บุคคล (personal) เศรษฐกิจ (economic) และด้านบริบท
สงัคมวฒันธรรม (sociocultural)  [9] 

สตรีท่ีเป็นมะเร็งเตา้นมแต่ละราย มีประสบการณ์การ
เจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพแตกต่างกับไปในแต่ละบุคคล 
สั่งสมให้มีความคิดความเช่ือการรับรู้และการอธิบายการ
เจ็บป่วยท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะการเจ็บป่วยท่ีเป็นความ
ผิดปกติของเตา้นมซ่ึงเป็นอวยัวะเฉพาะในสตรี การอธิบาย
สาเหตุของอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง อาการผิดปกติ 
ผลกระทบ  ความ รุนแรง และวิ ธีการดูแล รักษา เป็ น
กระบวนการคิดด้วยเหตุผลจากประสบการณ์ของสตรีเอง
เป็นผลให้คิดและตัดสินใจเลือกการแสวงหาการรักษา
โดยเร็วหรือช้าแตกต่างกัน ความเข้าใจการอธิบายการ
เจ็บป่วยของกลุ่มสตรีท่ีตดัสินใจเขา้รับการวนิิจฉัยและรักษา
ในระยะแรกและกลุ่มสตรีท่ีมีความล่าช้าในการเขา้รับการ
วินิจฉัยและรักษา จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแนว
ทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีท่ีเป็นมะเร็งเต้านม
ไดรั้บการรักษาตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก อนัจะช่วยให้การรักษามี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมอตัรารอดชีวติในประชากรกลุ่มน้ี 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระยะเวลาในการแสวงหาการรักษาของ

สตรีท่ีเป็นมะเร็งเตา้นม 
2. เพื่อศึกษาการอธิบายความเจ็บป่วยของสตรีท่ีเป็น

มะเร็งเตา้นม  
3. เพื่อเปรียบเทียบการอธิบายความเจ็บป่วยของสตรีท่ี

เป็นมะเร็งเตา้นมระหวา่งกลุ่มท่ีมีความล่าชา้และไม่มีความ
ล่าชา้ในการแสวงหาการรักษา 
 

กรอบแนวคดิ 
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 

ความล่าชา้ในการแสวงหาการรักษาโรคมะเร็งของแฮนเซน 

[4] ซ่ึงให้ความหมายของความล่าช้าจากตัวผู ้ป่วยในการ
รักษามะเร็ง วา่เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ผูป่้วยเร่ิมพบอาการผิดปกติ
คร้ังแรกจนกระทัง่มาพบแพทยค์ร้ังแรก โดยระยะเวลานาน
มากกวา่ 3 เดือน ถือเป็นความล่าชา้ในการแสวงหาการรักษา 
และแนวคิดรูปแบบการอธิบายความเจ็บป่วย (Explanatory 
Model of Illness) ของไคลน์แมน (Klienman) [5]  ท่ีอธิบาย

เก่ียวกับระบบการดูแลสุขภาพซ่ึงเช่ือว่าการอธิบายความ
เจ็บป่วยของประชาชนผูรั้บบริการสุขภาพหรือผูป่้วยถูกสั่ง
สมมาจากประสบการณ์ท่ีได้รับในส่ิงแวดล้อมและบริบท
ทางวฒันธรรม โดยการอธิบายการเจ็บป่วยประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การอธิบายสาเหตุของการ
เจ็บป่วย 2) การอธิบายอาการผิดปกติ  
3) การอธิบายผลกระทบจากการเจ็บป่วย 4) การอธิบายความ
รุนแรงของความเจ็บป่วย และ 5) การอธิบายวิธีการดูแล
รักษา โดยไคลน์แมนได้ขยายการท าความเข้าใจของการ
อธิบายการเจ็บป่วยของผูป่้วยดว้ยการใชค้  าถาม 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 
1) คุณเรียกปัญหาของคุณว่าอะไร มีช่ือเรียกว่าอะไร (What 
do you call your problems? What name does it have?)  2) 
คุณคิดว่าปัญหาของคุณเกิดจากสาเหตุใด (What do you 
think has caused your problem?) 3) ท าไมคุณถึงคิดวา่มนัเร่ิม
เกิด ข้ึนแล้ว (Why do you think it started when it did?) 4) 
ความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนมนัท าอะไรกบัคุณ มนัท างานอยา่งไร 
(What does your sickness do to you? How does it work?) 5) 
มนัมีความรุนแรงอยา่งไร มนัจะมีระยะสั้นหรือมีระยะยาวใช่
ห รื อ ไ ม่  (How severe is it? Will it have a short or long 
course?) 6) อะไรท่ีคุณกลวัมากท่ีสุดเก่ียวกบัการเจ็บป่วยของ
คุณ (What do you fear most about your sickness?) 7) ปัญหา
หลกัท่ีเก่ียวกับการเจ็บป่วยของคุณคืออะไร (What are the 
chief problems your sickness has caused for you?) และ 8) 
คุณคิดว่าคุณควรไดรั้บการรักษาอย่างไร คุณคาดหวงัอะไร
จากการ รักษ า (What kind of treatment do you think you 
should receive? What are the most important results you 
hope to receive from the treatment?) 
 

ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) ท าการศึกษาในกลุ่มประชากรสตรีท่ีเป็นมะเร็งเตา้
นม ด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
กลุ่มตวัอย่าง   

เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 50 คน ซ่ึงเป็น
สตรีท่ีเป็นมะเร็งเตา้นมและเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาล
ทัว่ไปในภาคใต ้ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 
1. แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและการเจ็บป่วย เก่ียวกบั

อาการผิดปกติของเตา้นมท่ีพบคร้ังแรก 
2. แบบสัมภาษณ์ระยะเวลาการแสวงหาการรักษา

หลงัจากพบอาการผิดปกติของเตา้นมคร้ังแรก ซ่ึงระยะเวลา
นานมากกวา่ 3 เดือน นับเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความล่าชา้ใน
การแสวงหาการรักษา  

3. แบบสัมภาษณ์การอธิบายความเจ็บป่วยเก่ียวกับ
อาการผิดปกติของเตา้นมท่ีพบคร้ังแรก ซ่ึงผูว้จิยัดดัแปลงขอ้
ค าถามมาจากค าถามปลายเปิดทั้ ง 8 ข้อของไคล์นแมน 
แบ่งเป็น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การอธิบายสาเหตุของการ
เจ็บ ป่วย 2) การอธิบายอาการผิดปกติ  3) การอธิบาย
ผลกระทบจากการเจ็บป่วย 4) การอธิบายความรุนแรงของ
ความเจ็บป่วย และ 5) การอธิบายวิธีการดูแลรักษา รวม
ทั้งหมด 35 ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (5)  เห็นดว้ย (4)  ไม่แน่ใจ (3)  ไม่
เห็นดว้ย (2)  และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (1)   

 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 

แบบสอบถามทั้งชุดไดรั้บการตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นอาจารยพ์ยาบาลซ่ึงมี
ประสบการณ์การสอนและการดูแลผูป่้วยมะเร็งเต้านม 2 
ท่าน และพยาบาลผูป้ฏิบัติการท่ีมีประสบการณ์การดูแล
ผูป่้วยมะเร็งเตา้นม 1 ท่าน หลงัจากปรับปรุงขอ้ค าถามตาม
ข้อเสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิค านวณค่า content validity 
index: CVI ได้ เท่ ากับ  .88  และค่ าความ เท่ี ยงของแบบ
สัมภาษณ์การอธิบายความเจ็บป่วยเก่ียวกับอาการผิดปกติ
ของเตา้นมท่ีพบคร้ังแรกค านวณโดยสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์
ของครอนบาคเท่ากบั .76 

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง 
ผูว้จิยัขออนุญาตเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนการพิจารณา

จริยธรรมการวจิยัในคนจากโรงพยาบาลทัว่ไปสองแห่งใน
ภาคใต ้ และเม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงด าเนินการเขา้พบ
หวัหนา้พยาบาลประจ าหอผูป่้วยศลัยกรรมหญิง หอผูป่้วย
พิเศษ และคลินิกศลัยกรรม เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงคข์อง

การศึกษาและอธิบายแผนการด าเนินการเก็บขอ้มูล หลงัจาก
นั้นจึงท าการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยช้ีแจงวตัถุประสงค์
และรายละเอียดของการเก็บขอ้มูลใหก้ลุ่มตวัอยา่งทราบ
พร้อมทั้งสอบถามความสมคัรใจ หากกลุ่มตวัอยา่งยนิยอมจึง
ลงลายมือช่ือเป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอ้มูลทั้งหมดผูว้จิยัจดัเก็บ
ไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยช่ือผูป่้วยในทุกขั้นตอนการ
วเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล การน าเสนอหรือเผยแพร่ท าใน
ภาพรวมและเพื่อประโยชน์ดา้นการศึกษาเชิงวชิาการเท่านั้น 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณาและ เปรียบเทียบ

คะแนนเฉล่ียของการอธิบายความเจ็บป่วยระหวา่งกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีล่าชา้และไม่ล่าชา้ดว้ยสถิติ independent t-test   

 
ผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง 27-78 ปี อายเุฉล่ีย 53.88 ปี 
ร้อยละ 76 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 24 นับถือศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 58 มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 22 มีสถานภาพโสด 
และร้อยละ 20 เป็นหม้าย ร้อยละ 46 ไม่ได้เรียนหรือจบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 20 จบการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาหรืออนุปริญญา และร้อยละ 34 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 56 มีรายได้น้อยกว่า 
15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 42 เป็นแม่บา้น ร้อยละ 16 เป็น
เกษตรกร ร้อยละ 24 รับจา้งหรือคา้ขาย และร้อยละ 18 เป็น
เจา้ของธุรกิจหรือรับราชการหรือเป็นพนักงานของรัฐ ร้อย
ละ 64 ใชสิ้ทธิการรักษาบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ร้อยละ 
24 มีสิทธิเบิกค่ารักษา และร้อยละ 12 ใชสิ้ทธิประกนัสังคม
หรือมีประกนัสุขภาพ 

ตารางที 1 แสดงข้อมูลเก่ียวกับประวติัการมีอาการ
ผิดปกติของเตา้นม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งพบอาการผิดปกติของ
เตา้นมคร้ังแรกเม่ืออาย ุ27 – 78 ปี เฉล่ีย 51.68 ปี โดยร้อยละ 
6 พบเม่ืออายนุอ้ยกวา่ 30 ปี ร้อยละ 68 พบเม่ืออาย ุ31 – 60 ปี 
และร้อยละ 26 พบเม่ืออายุมากกวา่ 60 ปี โดยอาการผิดปกติ
ของเตา้นมท่ีพบมากท่ีสุดร้อยละ 62 คือมีกอ้นบริเวณเตา้นม 
และผลการวินิจฉัยจากแพทยค์ร้ังแรก ร้อยละ 50 เป็นมะเร็ง
เตา้นมระยะท่ี 2 ร้อยละ 38 เป็นมะเร็งเตา้นมระยะท่ี 1 ร้อยละ 
12 เป็นมะเร็งเตา้นมระยะท่ี 3  โดยกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 80 ใช้
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ระยะเวลาในการแสวงหาการรักษาตั้งแต่ 1 วนัจนถึง 90 วนั 
เฉล่ีย 16 วนั และร้อยละ 20 ใชร้ะยะเวลาตั้งแต่ 91 วนัจนถึง 
910 วนั เฉล่ีย 315.5 วนั 
 

 
 
 

ตารางท่ี  1 อาการผิดปกติของเตา้นมและระยะเวลาการแสวงหาการรักษาของกลุ่มตวัอยา่ง (N = 50) 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

อายุเม่ือพบอาการผดิปกติของเต้านมคร้ังแรก 
    20-30 ปี 
    31-60 ปี 
    61 ปีข้ึนไป 
อาการผดิปกติของเต้านมที่พบคร้ังแรก 
    มีกอ้นบริเวณเตา้นม 
    ปวด/เจบ็ท่ีเตา้นม 
    ลกัษณะหวันมผิดปกติ/มีน ้าหรือเลือดไหลออกมาจากหวันม 
    เตา้นมบวมตึง  
    มีมากกวา่ 1 อาการ 
ระยะเวลาในการแสวงหาการรักษา 
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน (ไม่ล่าชา้) 
    มากกวา่ 3 เดือน (ล่าชา้) 
ระยะของโรคมะเร็งเต้านมที่พบคร้ังแรก 
    ระยะท่ี 1 
    ระยะท่ี 2 
    ระยะท่ี 3 

 
  3 

34 
13 
 

31 
1 
4 
1 

13 
 

40 
10 
 

19 
25 
6 

 
6 

68 
26 
 

62 
2 
8 
2 

26 
 

80 
20 
 

38 
50 
12 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการอธิบายความเจบ็ป่วยของกลุ่มตวัอยา่ง (N = 50) และผลการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ล่าชา้ในการแสวงหาการรักษา (N = 40) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความล่าชา้ (N = 
10) โดยใชส้ถิติ independent t-test 
 
 
 
การอธิบายความเจ็บป่วย 

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ล่าช้า
ในการแสวงหาการ

รักษา 

กลุ่มตัวอย่างที่ล่าช้าใน
การแสวงหาการรักษา  

 
 
 

t- score 

 
 
 
P-value M SD M SD M SD 

สาเหตุของความเจบ็ป่วย 2.76 .57 2.79 .57 2.63 .59 .779 .440 
อาการผิดปกติ 2.36 .71 2.23 .63 2.87 .79 -2.708 .009** 
ผลกระทบ 2.49 .61 2.46 .58 2.61 .72 -.697 .489 
ความรุนแรง 2.79 .66 2.76 .71 2.90 .42 -.586 .561 
วิธีการดูแลรักษา 2.81 .48 2.73 .44 3.13 .52 -2.430 .019* 
โดยรวม 2.63 .33 2.58 .32 2.84 .31 -2.33 .024* 
นยัส าคญัทางสถิติ * P < .05 ,  ** P < .01
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียของการอธิบายความเจ็บป่วยโดยรวม
เท่ากบั 2.63 (SD = .33) โดยมีคะแนนเฉล่ียในดา้นการอธิบาย
วิธีการดูแลรักษามากท่ีสุดเท่ากบั 2.81 (SD = .48) รองลงมา
เป็นดา้นการอธิบายความรุนแรง ดา้นการอธิบายสาเหตุ ดา้น
การอธิบายผลกระทบ และด้านการอธิบายอาการผิดปกติ 
โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.79 (SD = .66), 2.76 (SD = .57), 
2.49 (SD = .61), และ 2.36 (SD = .70) ตามล าดับ และเม่ือ
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการอธิบายความเจ็บป่วย
ระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีความล่าช้าในการแสวงหาการ
รักษาและกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความล่าช้าในการแสวงหาการ
รักษาพบว่าค่าเฉล่ียโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี p < .05 รวมทั้งมีความแตกต่างการทาง
สถิติในดา้นการอธิบายอาการความผิดปกติและการอธิบาย
วธีิการดูแลรักษาท่ี p < .01 และ p < .05 ตามล าดบั 
 

อภิปรายผลการวจิยั 
จากผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 

80 ไม่มีความล่าชา้ในการแสวงหาการรักษาโดยมีระยะเวลา
เฉล่ีย 16 วนั ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาการความผิดปกติของเตา้นม 
คือ มีกอ้นบริเวณเตา้นมร้อยละ 65 และผลการวนิิจฉยัในกลุ่ม
ตวัอย่างน้ีพบว่า เป็นมะเร็งเตา้นมในระยะท่ี 2 ร้อยละ 52.5  
เป็นมะเร็งเตา้นมระยะท่ี 1 ร้อยละ 37.5  ในขณะท่ีพบเป็น
มะเร็งเตา้นมระยะท่ี 3 เพียงร้อยละ 10 แสดงให้เห็นว่าสตรี
ทั่วไปมีความเข้าใจและรับรู้เก่ียวกับอาการเร่ิมแรกของ
โรคมะเร็งเต้านม ซ่ึงอาจเป็นเพราะปัจจุบันมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพมากข้ึน รวมถึงบุคคลทั่วไป
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลด้านสุขภาพและคน้หาความรู้เก่ียวกับ
โรคและอาการผิดปกติไดต้ามความตอ้งการ ช่วยส่งเสริมให้
ประเมินอาการความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับตนเองและเลือก
วธีิการดูแลตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัพบวา่กลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มน้ี ร้อยละ 60 มีสิทธิการรักษาบัตรประกัน
สุขภาพถว้นหน้า ท าให้ไม่มีอุปสรรคดา้นเศรษฐกิจและการ
เขา้ถึงการรักษาจากสถานบริการท่ีมีแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง  

อย่างไรก็ตามกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 20 มีความล่าช้าใน
การแสวงหาการรักษา โดยมีระยะเวลาเฉล่ียถึง 315.5 วนั คือ
ประมาณ  1 ปี เม่ือพิจารณาจากขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง
กลุ่มน้ีพบวา่ร้อยละ 30 ของกลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพเป็นแม่บา้น
มากท่ีสุด ท าให้มีภาระตอ้งดูแลงานบา้นและครอบครัว จึง
อาจท าให้ไม่มีเวลาไปพบแพทยเ์ม่ือพบอาการผิดปกติท่ีเตา้
นม สอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีวา่ อุปสรรคของการมารับการ
รักษา คือการมีภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งปฏิบัติ  [6] และจากขอ้มูล
อาการความผิดปกติของเตา้นมในกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ีพบว่า  
มีก้อนบริเวณเต้านมร้อยละ 50 และผลการวินิจฉัยในกลุ่ม
ตวัอยา่งน้ีพบวา่ เป็นมะเร็งเตา้นมในระยะท่ี 1 และ 2  ร้อยละ 
40  และเป็นมะเร็งเตา้นมในระยะท่ี 3 ร้อยละ 20 แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ทราบว่าอาการดังกล่าวเป็นอาการ
ส าคัญ  และเป็นอาการเร่ิมแรกของโรคมะเร็ง เต้านม 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาในต่างประเทศเร่ืองปัจจยัความล่าชา้
ในการมารับการรักษาโรคมะเร็งเตา้นมของกลุ่มตวัอยา่งสตรี
ชาวยูกนัดา ซ่ึงพบว่าร้อยละ 65 ไม่คิดวา่อาการผิดปกติของ
เตา้นมท่ีพบจะเป็นมะเร็งจึงไม่พบแพทยเ์พ่ือตรวจรักษา มี
เพียงร้อยละ 7 เท่านั้นท่ีไปพบแพทยท์นัที [7] 

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ
คะแนนการอธิบายความเจ็บป่วยระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่มี
ความล่าช้าในการแสวงหาการรักษา และกลุ่มท่ีล่าช้า ใน
การศึกษาคร้ังน้ีพบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ โดยพบว่ากลุ่มท่ี ล่าช้าในการแสวงหาการรักษามี
ค่าเฉล่ียของคะแนนการอธิบายความเจ็บป่วยโดยรวมสูงกวา่ 
และมีค่าเฉล่ียของคะแนนการอธิบายอาการความผิดปกติ
และด้านการอธิบายวิธีการดูแลรักษาสูงกว่า สอดคลอ้งกับ
กรอบแนวคิดของไคลน์แมนซ่ึงเช่ือว่า ความคิดความเช่ือท่ี
ถูกสั่งสมจากประสบการณ์ของบุคคล เป็นพ้ืนฐานให้บุคคล
รับรู้และอธิบายความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองแตกต่างกนั 
และส่งผลต่อการคิดพิจารณาเลือกหรือแสวงหาการรักษา 
และสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมา ดงัเช่น ผลการศึกษาใน
กลุ่มสตรีท่ีมีอายุมากข้ึนพบว่ามีการรับรู้ความรุนแรงของ
โรคมะเร็งเตา้นมมากข้ึน เน่ืองจากเช่ือวา่อายท่ีุมากข้ึน จะท า
ให้ร่างกายอ่อนแอลง [2] จึงตอ้งรีบมาพบแพทยเ์พื่อรับการ
รักษา และการศึกษาพฤติกรรมการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง



The 39th National Graduate Research Conference 

Assumption University of Thailand 

[ 270 ] 

ของสตรีวยัทองของโรงพยาบาลในสามจังหวดั ชายแดน
ภาคใต้ พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลของการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง ได้แก่การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง และการไดรั้บขอ้มูลจากส่ือวทิยโุทรทศัน์ [1] 
  

ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัเชิงพรรณาคร้ังน้ีท าการศึกษาในกลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 50 ราย และเป็นสตรีเฉพาะกลุ่มท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีภาคใต ้
ซ่ึงนับว่าเป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กและมี
ลกัษณะเฉพาะ จึงมีขอ้จ ากดัในการอา้งอิงผลการศึกษาไปสู่
กลุ่มประชากรสตรีทัว่ไป การวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาใน
กลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่และเป็นสตรีท่ีความหลากหลายของ
บริบททางวฒันธรรม รวมถึงควรศึกษาถึงประสบการณ์หรือ
การไดรั้บขอ้มูลท่ีท าใหส้ตรีมีความคิดความเช่ือและการรับรู้
ท่ีแตกต่างกัน นอกจากน้ีอาจท าการศึกษาการอธิบายความ
เจ็บป่วยของกลุ่มสตรีทัว่ไปท่ีไม่มีอาการความผิดปกติของ
เตา้นม ซ่ึงจะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลรอบดา้นและเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปใชใ้นการส่งเสริมให้สตรีตระหนักถึงความส าคญั
ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การเข้ารับการตรวจ
วนิิจฉยัอาการความผิดปกติและเขา้รับการรักษามะเร็งเตา้นม
ในระยะเร่ิมแรกต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 

          การน าเอาหลกัการค านวณเลขคณิต เป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถกระตุน้สมองท่ีมีส าคญัในการการประมวลผลและการเรียนรู้ 
วตัถุประสงค์ของการวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาผลของการฝึกสมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) ต่อการ
เปล่ียนแปลงดา้นความสามารถในการค านวณ กลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังาน บริษทัเอกชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวจิยั จ านวนทั้งส้ิน 15 
คน แบบฝึกสมองท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นโปรแกรมสปีดแมท โดยจดัโปรแกรมการฝึกเป็นเวลา 4 สปัดาห์ ดา้นการค านวณบวกและลบ เลข 2 
หลกั โดยจะรวมคะแนนและประเมินผลการพฒันาในแต่ละสัปดาห์ ผลการศึกษาพบวา่ คล่ืนสมอง ชนิดเดลตา้ ระหวา่งการฝึกสมองดว้ย
การค านวณเลขคณิตผา่นโปรแกรมสปีดแมท ในช่วงสปัดาห์ท่ี 1 – 4  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีการ
เปล่ียนแปลงในแต่ละสัปดาห์ ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงของคล่ืนสมองข้ึน-ลงไม่คงท่ี ในขณะท่ีค่าเฉล่ียคล่ืนสมองชนิดธีตา้ อลัฟ่า เบตา้
และแกมม่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า คล่ืนสมองในแต่ละชนิดมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คงท่ี  ผล
การศึกษาน้ีท าใหท้ราบวา่การฝึกสมองดว้ยการค านวณจะสามารถบ่งบอกไดถึ้งผลท่ีมีต่อการพฒันาสมองดว้ยการวดัคล่ืนสมองเพื่อดูการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดว้ย   
 
ค าส าคญั: สมอง, พฒันาการสมอง, โปรแกรมการฝึกสมอง, คณิตศาสตร์, การค านวณ 
 

บทน า 
ปัจจุบันผูสู้งอายุไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วทั้ ง

จ านวนและสัดส่วน จากการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ
ในปี 2537 มีจ านวนผูสู้งอายคิุดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากร
ทั้งประเทศ และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.7 และร้อยละ 12.2 ในปี 
2550 2554 และในปี 2557 เพ่ิมเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากร
ทั้งหมด [1] โดยมีการคาดการณ์วา่ในปี 2564 ไทยจะกลายเป็น
สังคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์ และอีก 20 ปี ไทยจะเป็นสังคมสูงวยั
ระดบัสุดยอด คือ มีสัดส่วนผูสู้งอายุ 65 ปีข้ึนไป เม่ืออายุมาก
ข้ึน ร่างกายของก็จะเร่ิมมีการเส่ือมถอยลงระบบการท างานใน
ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองท่ีเป็นอวยัวะส าคญัมีหน้าท่ี 
ควบคุมและสั่งการการเคล่ือนไหว, พฤติกรรม และภาวะธ ารง

ดุล (homeostasis) เช่น การเต้นของหัวใจ , ความดันโลหิต , 
สมดุลของเหลวในร่างกาย และอุณหภูมิ การรู้ อารมณ์ ความจ า 
การเรียนรู้การเคล่ือนไหวและความสามารถอ่ืน ๆ ท างานลดลง 
ซ่ึงส่งผลต่อการเรียนรู้ [2] เกิดเป็นปัญหาต่อเน่ืองจากการท่ีมี
ผูสู้งอายจุ  านวนมากข้ึนคือปัญหาดา้นสุขภาพ และปัญหาภาวะ
สมองเส่ือมในผูสู้งอายก็ุเป็นปัญหาดา้นสาธารณสุขทัว่โลก ใน
ทุกๆปีจะมีปริมาณผูท่ี้ประสบปัญหาภาวะสมองเส่ือมเพ่ิมมาก
ข้ึน มีการประมาณการวา่จ านวนผูป่้วยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพ่ิมจาก 35 ลา้นคนในปี 2000 เป็น 70 ลา้นคนในปี 2030 ใน
ปัจจุบันมีผูป่้วย Dementia 27 ลา้นคนทั่วโลก และจะมีผูป่้วย
ใหม่ประมาณ 5 ลา้นคนต่อปี โดย Alzheimer’s dementia พบ
มากท่ีสุดประมาณ 65% ของผูป่้วย Dementia ทั้งหมด [3] 
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ในปัจจุบนัไม่เพียงแต่กลุ่มผูสู้งอายุเท่านั้นท่ีเส่ียงต่อโรค
ความจ าเส่ือม ประชากรกลุ่มวยัท างานช่วงอายอุยูร่ะหว่าง 25-
60 ปี นั้น มกัตอ้งพบกบัสภาพการท างานท่ีเคร่งเครียด และอีก
ปัจจัยท่ีส าคญัคือ เทคโนโลยี จากการศึกษาวิจัยจากประเทศ
เกาหลีใต้พบโรคใหม่ท่ี เกิดจากเทคโนโลยีซ่ึงเรียกว่าโรค 
“ความจ าเส่ือมจากส่ือดิจิทัล” (digital dementia) ซ่ึงเกิดข้ึนได้
กบัคนทัว่ไปท่ีใชอุ้ปกรณ์ส าหรับส่ือสารเช่น สมาร์ทโฟน แท็บ
เล็ต หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากเกินไป ซ่ึงผลท าให้มีปัญหา
ความจ าเส่ือมถอย จนจดจ ารายละเอียดในชีวิตประจ าวนัต่างๆ 
ไม่ได ้เช่น หมายเลขโทรศพัท์ โดยสาเหตุหลกัๆ เกิดจากการท่ี
สมองถูกใชพ้ลงัไปกบัการใชส่ื้อดิจิทลัมากเกินไป เช่น การใช ้
social media บนสมาร์ทโฟน หรือการติดเกมออนไลน์บน
คอมพิวเตอร์เป็นอยา่งมาก ท าให้พฒันาการของสมองชะงกังนั 
โดยสมองซีกซ้ายจะมีการพฒันามากกว่าซีกขวา หรืออีกนัย
หน่ึง สมองซีกขวามีการพฒันาต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น ซ่ึงสมองซีก
ขวานั้ นนับว่ามีความส าคัญ เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการใชส้มาธิ รวบรวมขอ้มูล และความจ า การพฒันาท่ี
ต ่าจึงกระทบต่อความจ าและความสนใจ ท าให้มีอาการความจ า
เส่ือมก่อนวยั 15% [4] 

การน า เอ าห ลักก ารค าน วณ เลขค ณิ ต  (Arithmetic 
Calculation) เป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถกระตุ ้นสมองส่วน 
Angular Gyrus ท่ีบทบาทในส าคัญการประมวลผลเก่ียวกับ
ภาษา การประมวลผลเก่ียวกบั [5] ตวัเลข การรู้จ าปริภูมิ (spatial 
cognition) การคน้คืนความจ า ความใส่ใจ และการรู้ใจตนและ
ผูอ่ื้น การออกก าลงักายสมองจึงเป็นกลวิธีอยา่งหน่ึงท่ีกระตุน้
สมองไดอ้อกก าลงั เพราะเม่ือฝึกออกก าลงัสมองบ่อยๆ สมอง
จะมีการหลั่งสารท่ีเรียกว่า นิวโรโทรฟินส์ (Neurotrophins) 
เปรียบเสมือน “อาหารสมอง” ท่ีท าให้เซลลโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ใน ส่วนของ เดนไดรต์  (Dendrite) ท่ี เช่ื อมระหว่าง เซลล์
ประสาทท างานดีข้ึน จึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้เน้ือเซลลเ์จริญเติบโต
และเซลลส์มองแข็งแรง เม่ือเซลลส์มองส่วนใหญ่แข็งแรง ก็จะ
ท าให้เกิดความจ า การรับรู้ และการท างานของสมองระดบัสูง 
คือ การคิดค านวณ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ แกปั้ญหา การ
ตดัสินใจ และการวางแผนท่ีดีข้ึน ท าให้การท างานของสมอง
ยงัคงประสิทธิภาพดี แขง็แรง และชะลอความเส่ือม [6] 

จากงานวิจัย ท่ี ผ่านมาพบว่าการฝึกแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของสมองส่วน 
Prefrontal Cortex [7] คาดว่าผู ้ท่ี ฝึกสมองด้วยการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) จะ
ช่วยพัฒนาสมองส่วน Prefrontal cortex ซ่ึงท าหน้าท่ีควบคุม
การเรียนรู้และจดจ า [8] การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีจะเน้นศึกษา
ผลของการฝึกสมองดว้ยโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) ท่ีมี
ผลต่อความไว (Speed) ความถูกตอ้ง (Accuracy) ร่วมกับการ
เปล่ียนแปลงของคล่ืนสมอง (Brain wave) ซ่ึงคาดว่าในระยะ
ยาวจะสามารถกกระตุน้สมองและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้และจดจ าของผูฝึ้ก และน่าจะเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการ
ช่วยชะลอความเส่ือมของสมองได้  ซ่ึงก็จะสามารถน าไปต่อ
ยอดเพ่ือฝึกสมองในส่วนอ่ืนๆต่อไป วตัถุประสงคข์องการวิจยั
น้ีเพ่ือศึกษาผลของการฝึกสมองดว้ยการค านวณเลขคณิตผ่าน
โปรแกรมสปีดแมท  (Speed Math) ต่อการเปล่ียนแปลงด้าน
ความสามารถในการค านวณ 

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรเป็นพนักงาน บริษทัเอกชน ท่ีอาสาสมคัรเขา้

ร่วมโครงการวิจยัโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานเพศชายหรือ
หญิง จ านวน 15 คน จากอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการ โดยใช้
สูตรการค านวณจ านวนอาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมในการศึกษา ดงัน้ี 

โดยใช้สูตรการค านวณจ านวนอาสาสมัครท่ีเขา้ร่วมใน
การศึกษา ดงัน้ี 

 
 
σ = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากรกลุ่มทดลอง= 

11.9 โดยอา้งอิงจากงานวจิยัของ Uchida et al. (2007) 
  = 1.64 เม่ือทดสอบ one tail,  = 0.05, ความเช่ือมั่น 

95%  
 = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีมากท่ีสุด ท่ียอมให้เกิดข้ึนเม่ือ

น าค่าตวัอยา่งไปประมาณค่าประชากร ก าหนดให้  = 5.05 
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ดงันั้นตอ้งสุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 15 คน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
แบบฝึกสมอง โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) โดยจดั

โปรแกรมการฝึกเป็น  4 สัปดาห์  ด้านการค านวณ  ผ่าน
โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) โดยจะเลือกเฉพาะการ
ค านวณเลขบวกและลบ เลข 2 หลกั โดยจะรวมคะแนนและ
ประเมินผลการพฒันาในแต่ละสัปดาห์ วิธีการเร่ิมโปรแกรม
หลังจากท่ีเลือกระดับแล้ว โปรแกรมจะข้ึนปุ่มให้กดเลือก 
เร่ิมตน้การใชง้าน (Start) หลงัจากนั้นจะข้ึนโจทยค์  าถาม โดยผู ้
ฝึกจะตอ้งกรอกค าตอบท่ีถูกตอ้ง โจทยจ์ะเปล่ียนต่อเม่ือค าตอบ
ถูกตอ้งแลว้เท่านั้น การแสดงผลจะแสดงผลคะแนน จ านวนขอ้
ท่ีถูกและผิด  หลังจากจบการทดสอบผลคะแนนจะถูก
ประมวลผลและสรุปโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี (1) ผลคะแนนท่ี
ไดรั้บ (2) จ านวนขอ้ท่ีตอบถูก (3) จ านวนขอ้ท่ีตอบผิด 
          น าผลของโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) โดยน า
คะแนน จ านวนขอ้ท่ีถูกและ จ านวนขอ้ท่ีผิดมาหาค่าเฉล่ียของ
สปัดาห์ 1 – สปัดาห์ท่ี 4 และน าเอาค่าเฉล่ียของแต่ละสปัดาห์มา
เปรียบเทียบเพ่ือหาค่าความเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะสามารถประเมิณ
ประสิทธิภาพของสมองในดา้นทกัษะการค านวณ 
          น าผลของคล่ืนสมองวดัด้วยเคร่ืองวดัคล่ืนสมองไฟฟ้า
เคล่ือนท่ีรุ่น Neurosky โดยประมวลผลผ่านโปรแกรม Mind 
Wave Mobile ท่ีแสดงค่าเฉล่ียระดบัคล่ืนสมองจ านวน 5 คล่ืน
ความถ่ี และน าค่าเฉล่ียของคล่ืนสมองชนิดต่างๆ 1 อาทิตยก่์อน
ฝึก ขณะฝึกสมองในวนัท่ี 1 ของสปัดาห์ท่ี 1-4  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
          ให้ผูร่้วมทดลองท าแบบสมองดว้ยโปรแกรมสปีดแมท 
(Speed Math) วนัละ 10 นาทีระยะเวลา 5 วนั/สปัดาห์ ติดต่อกนั
นาน 4 สัปดาห์ โดยมีรายละเอียดการวดัค่าต่างๆดังน้ี 3.3.3.1 
การวดัคล่ืนสมอง (Brain Wave) คร้ังท่ี 1 วดัวนั1 ของสปัดาห์ท่ี 
1 ขณะค านวณโจทยผ์่านโปรแกรมสปีดแมท คร้ังท่ี 2 วดัวนั1 
ของสัปดาห์ท่ี 2 ขณะค านวณโจทยผ์่านโปรแกรมสปีดแมท 
คร้ังท่ี  3 ว ัดว ัน1 ของสัปดาห์ ท่ี  3 ขณะค านวณโจทย์ผ่าน
โปรแกรมสปีดแมท คร้ังท่ี 4 วดัวนั1 ของสัปดาห์ท่ี 4 ขณะ

ค านวณโจทยผ์่านโปรแกรมสปีดแมท โดยจะวดัน าผลท่ีไดม้า
ค านวณหาค่าเฉล่ียของแต่ละสัปดาห์ เพ่ือเปรียบเทียบหาการ
เปล่ียนแปลง การวดัคะแนนค านวณ (Speed Math) วดัหลงัการ
ทดสอบในทุกวนั โดยจะน าคะแนนดา้นความไว และความถูก
ตอ้งในการค านวณ ไปหาค่าเฉล่ียเป็นคะแนนของแต่ละสปัดาห์ 
และจะน ามาเปรียบเทียบผลการเปล่ียนแปลงของคะแนนหลงั
ส้ินสุดการทดลอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ

น าผลการวดัการเปล่ียนแปลงของคล่ืนสมองด้วยเคร่ืองรุ่น 
Neurosky และผลของการเปล่ียนแปลงดา้นทกัษะการค านวณ
มาท าการวิ เคราะห์และประมวลผลทางสถิ ติด้วยเค ร่ือง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยโดยสถิติ 
ประกอบด้วย (ก) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป  ของ
อาสาสมัครโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
ไดแ้ก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ข) 
การเปรียบเทียบความแตกต่างของคล่ืนสมองโดยหาค่าเฉล่ีย
เปรียบเทียบก่อนท าการทดลอง และ เปรียบเทียบผลความ
เปล่ียนแปลงสัปดาห์ท่ี 1 - สัปดาห์ท่ี 4 โดยใชค้่าสถิติ Repeated 
Measurement ในการทดสอบ โดยพิจารณาระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 (p≤ 0.05) และ (ค) การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของทักษะการค านวณเปรียบเทียบผลความเปล่ียนแปลง
สั ป ด า ห์ ท่ี  1  - สั ป ด า ห์ ท่ี  4  โ ด ย ใช้ ค่ าส ถิ ติ  Repeated 
Measurement ในการทดสอบ โดยพิจารณาระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 (p≤ 0.05) 

 

ผลการศึกษาวจัิยและการอภิปรายผล 
ผลการเปลี่ยนแปลงของคล่ืนสมองชนิดเดลต้า (Delta 

wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่าน
โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคล่ืนสมองชนิดเดลต้า 
(Delta wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณเลขคณิต
ผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) 

สัปดาห์ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สปัดาห์ท่ี 1 0.1221 0.0535 

สปัดาห์ท่ี 2 0.1528 0.0435 

สปัดาห์ท่ี 3 0.0995 0.0498 

สปัดาห์ท่ี 4 0.1149 0.0336 

p-value test of within subject effects        p= 0.013 

หมายเหตุ  : p-value ได้จากการวัดค่าสถิติแบบ repeated 
Measure ANOVA; p< 0.05 
 

จากตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคล่ืนสมอง ชนิด
เดลตา้ (Delta wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณ
เลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) ในช่วง
สัปดาห์ ท่ี  1 – 4 พบว่า ค่าเฉ ล่ียค ล่ืนสมอง ชนิดเดลต้า 
ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณ เลขคณิ ตผ่ าน
โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 – 4 มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือท า
การพิจารณาประเด็นของแต่ละสัปดาห์ท่ีท าการวดัซ ้ า พบวา่ 
คล่ืนสมอง ชนิดเดลตา้ มีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาท่ี
มีการวดัในสัปดาห์ต่าง ๆ โดยคล่ืนสมอง ชนิดเดลตา้ (Delta 
wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่าน
โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) มีการเปล่ียนแปลงในแต่
ละสัปดาห์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของคล่ืนสมองข้ึน-ลงไม่คงท่ี 
เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า คล่ืนสมองชนิดเดลตา้ระหว่าง
การฝึกสมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีด
แมท (Speed Math) ในสัปดาห์ท่ี 2 แตกต่างกับสัปดาห์ท่ี 3 
และสปัดาห์ท่ี 4 
  

ผลการเปลี่ยนแปลงของคล่ืนสมองชนิดธีต้า (Theta 
wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่าน
โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math)   
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคล่ืนสมองชนิดธีต้า 
(Theta wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณเลขคณติ
ผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) 

สัปดาห์ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สปัดาห์ท่ี 1 0.0287 0.0127 

สปัดาห์ท่ี 2 0.0432 0.0252 

สปัดาห์ท่ี 3 0.0276 0.0138 

สปัดาห์ท่ี 4 0.0351 0.0282 

p-value test of within subject effects        p= 0.138 

หมายเหตุ  : p-value ได้จากการวัดค่าสถิติแบบ repeated 
Measure ANOVA; p< 0.05 
 

จากตารางท่ี  2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคล่ืนสมอง 
ชนิดธีตา้ (Theta wave) ระหวา่งการฝึกสมองดว้ยการค านวณ
เลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) ในช่วง
สัปดาห์ท่ี 1 – 4 พบว่าค่าเฉล่ียคล่ืนสมองชนิดธีตา้ระหว่าง
การฝึกสมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีด
แมท (Speed Math) ใน ช่วงสัปดาห์ ท่ี  1  – 4  ไม่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือท าการ
พิจารณาประเด็นของแต่ละสัปดาห์ท่ีท าการวดัซ ้ า พบว่า 
คล่ืนสมอง ชนิดธีตา้ มีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาท่ีมี
การวดัในสัปดาห์ต่าง ๆ โดยคล่ืนสมอง ชนิดธีต้า (Theta 
wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่าน
โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) มีการเปล่ียนแปลงเพียง
เลก็นอ้ยในแต่ละสัปดาห์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของคล่ืนสมอง
ในสปัดาห์ท่ี 2 มีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
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ผลการเปลีย่นแปลงของคล่ืนสมอง ชนิดอัลฟ่า (Alpha 

wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่าน
โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math)   
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคล่ืนสมองชนิดอัลฟ่า 
(Alpha wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณเลข
คณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) 

สัปดาห์ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สปัดาห์ท่ี 1 0.0095 0.0033 

สปัดาห์ท่ี 2 0.0144 0.0100 

สปัดาห์ท่ี 3 0.0100 0.0071 

สปัดาห์ท่ี 4 0.0108 0.0089 

p-value test of within subject effects        p= 0.225 

หมายเหตุ  : p-value ได้จากการวัดค่าสถิติแบบ repeated 
Measure ANOVA; p< 0.05 
 
          จากตารางท่ี  3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคล่ืนสมอง 
ชนิดอัลฟ่า (Alpha wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการ
ค านวณเลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) 
ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 – 4 พบว่า ค่าเฉล่ียคล่ืนสมองชนิดอลัฟ่า
ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณ เลขคณิ ตผ่ าน
โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 – 4  
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือ
ท าการพิจารณาประเด็นของแต่ละสัปดาห์ท่ีท าการวดัซ ้ า 
พบว่า คล่ืนสมอง ชนิดอัลฟ่า มีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ระยะเวลาท่ี มีการวัดในสัปดาห์ต่ าง ๆ โดยคล่ืนสมอง 
ชนิดอัลฟ่า (Alpha wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการ
ค านวณเลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) มี
การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละสัปดาห์ ซ่ึงการ
เป ล่ี ยน แป ลงของค ล่ืน สมองในสั ป ด าห์ ท่ี  2  มี ก าร
เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 

 
ผลการเปลี่ยนแปลงของคล่ืนสมอง ชนิดเบต้า (Beta 

wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่าน
โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math)  
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคล่ืนสมองชนิดเบต้า 
(Beta wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณเลขคณิต
ผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) 

สัปดาห์ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สปัดาห์ท่ี 1 0.0066 0.0020 

สปัดาห์ท่ี 2 0.0075 0.0032 

สปัดาห์ท่ี 3 0.0058 0.0024 

สปัดาห์ท่ี 4 0.0081 0.0108 

p-value test of within subject effects        p= 0.711 

หมายเหตุ  : p-value ได้จากการวัดค่าสถิติแบบ repeated 
Measure ANOVA; p< 0.05 
 
          จากตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคล่ืนสมอง ชนิด
เบตา้ (Beta wave) ระหวา่งการฝึกสมองดว้ยการค านวณเลข
คณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) ในช่วงสัปดาห์
ท่ี 1 – 4 พบว่า ค่าเฉล่ียคล่ืนสมองชนิดเบตา้ระหว่างการฝึก
สมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท 
(Speed Math) ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 – 4  ไม่มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือท าการพิจารณา
ประเด็นของแต่ละสัปดาห์ท่ีท าการวดัซ ้ า พบวา่ คล่ืนสมอง 
ชนิดเบตา้ มีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาท่ีมีการวดัใน
สัปดาห์ต่ าง ๆ  โดยคล่ืนสมอง ชนิดเบต้า (Beta  wave) 
ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณ เลขคณิ ตผ่ าน
โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) มีการเปล่ียนแปลงเพียง
เล็กน้อยในแต่ละสัปดาห์ สัปดาห์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของ
คล่ืนสมองในสปัดาห์ท่ี 4 มีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 
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ผลการเปลี่ยนแปลงของคล่ืนสมอง ชนิดแกมม่า 
(Gamma wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณเลข
คณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math)  
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคล่ืนสมองชนิดแกมม่า 
(Gamma wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณเลข
คณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) 

สัปดาห์ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สปัดาห์ท่ี 1 0.0034 0.0021 

สปัดาห์ท่ี 2 0.0035 0.0016 

สปัดาห์ท่ี 3 0.0032 0.0021 

สปัดาห์ท่ี 4 0.0032 0.0023 

p-value test of within subject effects        p= 0.952 

หมายเหตุ  : p-value ได้จากการวัดค่าสถิติแบบ repeated 
Measure ANOVA; p< 0.05 
 
          จากตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคล่ืนสมอง ชนิด
แกมม่า (Gamma wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการ
ค านวณเลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) 
ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 – 4 พบวา่ ค่าเฉล่ียคล่ืนสมองชนิดแกมม่า 
ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณ เลขคณิ ตผ่ าน
โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 – 4  
ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือ
ท าการพิจารณาประเด็นของแต่ละสัปดาห์ท่ีท าการวดัซ ้ า 
พบว่า คล่ืนสมอง ชนิดแกมม่า มีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ระยะเวลาท่ีมีการวดัในสัปดาห์ต่าง ๆ โดยคล่ืนสมอง ชนิด
แกมม่า (Gamma wave) ระหว่างการฝึกสมองด้วยการ
ค านวณเลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) มี
การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละสัปดาห์ ซ่ึงการ
เป ล่ี ยน แป ลงของค ล่ืน สมองในสั ป ด าห์ ท่ี  2  มี ก าร
เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 

          ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคล่ืนสมอง ชนิดเดลต้า 
(Delta wave) ระหวา่งการฝึกสมองดว้ยการค านวณเลขคณิต
ผา่นโปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 – 
4 พบว่า ค่าเฉล่ียคล่ืนสมอง ชนิดเดลลต้า ระหว่างการฝึก
สมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท 
(Speed Math) ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 – 4 มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือท าการพิจารณา
ประเด็นของแต่ละสัปดาห์ท่ีท าการวดัซ ้ า พบวา่ คล่ืนสมอง 
ชนิดเดลตา้ มีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาท่ีมีการวดัใน
สัปดาห์ต่ าง ๆ โดยคล่ืนสมอง ชนิดเดลต้า Delta wave) 
ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณ เลขคณิ ตผ่ าน
โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) มีการเปล่ียนแปลงในแต่
ละสัปดาห์ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของคล่ืนสมองข้ึน-ลงไม่คงท่ี 
แสดงใหเ้ห็นวา่ คล่ืนสมองมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากสมอง
ไดรั้บการกระตุน้และมีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ซ่ึงผลการมีความ
สอดคล้องกับ  [9] กล่าวว่า การออกก าลังสมอง (Brain 
Fitness) เป็นการแสดงสมมุติฐานท่ีว่าความสามารถในการ
เรียนรู้คิด (Cognitive abilities) สามารถท่ีจะคงไว้หรือว่า
พัฒนาให้ดี ข้ึนได้ด้วยการออกก าลังสมอง เช่นเดียวกับ
ผลลัพธ์ท่ีการออกก าลงัร่างกายช่วยส่งเสริมความแข็งแรง
ของร่างกาย นอกจากน้ี ยงัมีหลกัฐานอีกมากมายท่ีแสดงให้
เห็นวา่โครงสร้างของสมองมีการสร้างข้ึนใหม่ตลอดชัว่ชีวิต
ของคนเรา และการออกก าลงัสมองก็จะเป็นการช่วยลดระดบั
ความเส่ียงต่อการเป็นโรคท่ีเก่ียวกับความชรา เช่น โรค
ความจ าเส่ือม (Dementia) 
          ส่วนผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคล่ืนสมอง  ชนิดธีตา้ 
(Theta wave), ชนิดอัลฟ่า (Alpha wave), ชนิดเบต้า (Beta 
wave) และชนิดแกมม่า (Gamma wave)  ระหว่างการฝึก
สมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท 
(Speed Math) ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 – 4 พบว่าค่าเฉล่ียคล่ืน
สมอง ระหว่างการฝึกสมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่าน
โปรแกรมสปีดแมท (Speed Math) ในช่วงสปัดาห์ท่ี 1 – 4 ไม่
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และเม่ือท า
การพิจารณาประเด็นของแต่ละสัปดาห์ท่ีท าการวดัซ ้ า พบวา่ 
คล่ืนสมอง ชนิดเดลตา้ มีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาท่ี
มีการวดัในสัปดาห์ต่าง ๆ โดย คล่ืนสมอง ระหว่างการฝึก
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สมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท 
(Speed Math) มีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละ
สัปดาห์ แสดงให้เห็นว่า คล่ืนสมองในแต่ละชนิดมีการ
เปล่ียนแปลงไม่คงท่ี  ทั้ งท่ีการฝึกสมองด้วยการค านวณ 
ไดผ้ลต่อการพฒันาสมอง โดยการวดัคล่ืนสมองท่ีให้ไดผ้ลดี
ท่ีสุด ตอ้งท าการวดัคล่ืนสมองประมาณ 14 คร้ังระหวา่งการ
ฝึกสมอง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีมีการวดัคล่ืนสมองเพียง 2 
คร้ัง ซ่ึงผลใหค้่าการวดัคล่ืนสมองมีความคาดเคล่ือนไม่มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจน ซ่ึงผลการศึกษามีความ
สอดคลอ้งกบั [10] กล่าววา่ การออกก าลงัสมองเป็นส่ิงคนให้
ความสนใจมาก โดยมีวิธีการต่างๆท่ีถูกคิดคน้และทดลอง
เพื่อน ามาพฒันาเซลล์สมองในส่วนต่างๆ โดยจะยกตวัอยา่ง
วิธีการฝึกท่ีมีการทดลองแล้วว่าได้ผลต่อการพัฒนาเซลล์
สมอง Arithmetic Math เป็นแขนงหน่ึงของวิชาคณิตศาสตร์
เก่ียวเน่ืองกบัการค านวณพ้ืนฐานเช่น บวก ลบ คูณ และหาร 
โดยมีหลายงานวจิยัท่ีน าเอาวิธีการฝึกค านวณเลขมาทดสอบ
ฝึกสมองร่วมกับการใช้ Functional Magnetic Resonance 
Imaging (fMRI) ส าห รั บ ส แ ก น ส ม อ ง แ ล ะ วัด ก า ร
เป ล่ียนแปลงของกระแสเลือดท่ีไหลเวียนเข้าสู่สมอง 
เทคโนโลยน้ีีสามารถบอกไดว้า่สมองเปล่ียนแปลงการท างาน
ไปอย่างไรบ้าง การฝึกด้วยวิ ธีการ (Intensive Adaptive 
Training  of Working Memory Using Mental Calculations 
IATWMMC) เทียบกับผูท่ี้ไม่ได้ท าการทดสอบ พบว่า การ
ท างานของสมองส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการค านวณมีอัตราท่ี
เพ่ิมข้ึน แต่ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นความคิดสร้างสรรคท์ างาน
ลดลง 
 

สรุปผลการศึกษา 
          การฝึกสมองดว้ยการค านวณเลขคณิตผ่านโปรแกรมส
ปี ด แ ม ท  (Speed Math) ต่ อ ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง ด้ า น
ความสามารถในการค านวณ โดยจัดโปรแกรมการฝึกเป็น
เวลา 4 สัปดาห์ ดา้นการค านวณบวกและลบ เลข 2 หลกั โดย
จะรวมคะแนนและประเมินผลการพฒันาในแต่ละสัปดาห์ 
พบว่า คล่ืนสมอง ชนิดเดลตา้ (Delta wave) ระหว่างการฝึก
สมองด้วยการค านวณเลขคณิตผ่านโปรแกรมสปีดแมท  มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และมีการ

เปล่ียนแปลงในแต่ละสัปดาห์ข้ึน-ลงไม่คงท่ี ในขณะท่ีคล่ืน
สมองชนิดอ่ืนๆไม่มีความแตกต่างกนั แสดงให้เห็นวา่ คล่ืน
สมองในแต่ละชนิดมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คงท่ี การฝึกสมอง
ดว้ยการค านวณจึงมีผลต่อการพฒันาสมองจากการวดัคล่ืน
สมองเพ่ือดูการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน   
 

เอกสารอ้างองิ 
[1] ส านกังานสถิติแห่งชาติ. (2558). ปี 57 ไทยมปีระชากร

ผู้สูงอายุเพิม่ขึน้. คน้เม่ือ 10 สิงหาคม 2558 จาก 
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/news/activi
ty/A02-02-58-2.pdf 

[2] วกิิพีเดีย. (2558). สมอง. คน้เม่ือ 10 สิงหาคม 2558 จาก  
https://th.wikipedia.org/ 

[3] Yotin, P. (2013). การตรวจวนิิจฉัยโรคสมองเส่ือมหรือ
ผู้ป่วยทีเ่ร่ิมมคีวามผดิปกตด้ิานความจ าเบ้ืองต้นให้
ถูกต้องแม่นย า. คน้เม่ือ 10 สิงหาคม 2558 จาก
http://thailandneurology.com/dementia-diagnosis/ 

[4] Julian, R. (2013). Surge in 'digital dementia'. 
Retrieved 14 August 2015 from 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/
southkorea/10138403/Surge-in-digital-
dementia.html 

[5] Wikipedia (2015). Theory of mind. Retrieved 13 
August 2015 from https://en.wikipedia.org/ 

[6] หา้งขายยาตราเสือมงักร. (2012). ป้องกนัสมองเส่ือมด้วย
การออกก าลงัสมอง.  Retrieved 14 August 2015 
from http://www.tigerdragon.in.th/?p=2373 

[7] Uchida, S., & Kawashima, R. (2008). Reading and 
solving arithmetic problems improves cognitive 
functions of normal aged people: a randomized 
controlled study. Age, 30(1), 21-29.  

[8] Wikipedia. (2015). Prefrontal cortex. Retrieved 20 
August 2015 from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Prefrontal_cortex  

[9] Aamodt, S., & Wang, S. (2007). Exercise on the brain. 
The New York Times.  

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/news/activity/A02-02-58-2.pdf
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/news/activity/A02-02-58-2.pdf


The 39th National Graduate Research Conference 

Assumption University of Thailand 

[ 278 ] 

[10] Takeuchi, H., Taki, Y., Sassa, Y., Hashizume, H., 
Sekiguchi, A., Fukushima, A., & Kawashima, R. 
(2011). Working memory training using mental 
calculation impacts regional gray matter of the 

frontal and parietal regions. PLOS One, 6(8), 
e23175.  

 
 
 



The 39th National Graduate Research Conference 

Assumption University of Thailand 

[ 279 ] 

ประสิทธิผลของการครอบแก้วต่อการลดอาการปวดศีรษะ 

(Efficacy of Cupping to Reduce Headache Symptom) 
 

เพญ็กมล มนต์เทยีมเกษม*, กานต์ วงศ์ศุภสวสัดิ์, อารียา สาริกะภูติ ธัมม์ทวิตัถ์ นรารัตน์วนัชัย, อจัจิมา สุวรรณจินดา 
รัสมิ์ภูมิ สุเมธีวทิย์, สมบูรณ์ รุ่งพรชัย, ไพศาล รัมณีย์ธร และภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร** 

ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 
* ผู้น าเสนอผลงาน email: koli_blazz@hotmail.com 

** Corresponding author email:  drwichian.s@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

 การครอบแก้วจะเป็นทางเลือกหน่ึงในการรักษาหรือบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน ซ่ึงผูว้ิจัยท าการศึกษาน้ีเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการครอบแกว้ต่อการลดอาการปวดศีรษะไมเกรน โดยการใชจ้ านวนความปวดไมเกรน ระดบัความปวดไมเกรนซ่ึงวดั
โดยมาตรวดัความปวดแบบตัวเลขและจ านวนยาท่ีใช้ในการบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน เป็นตวัช้ีวดั กลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่ม
อาสาสมคัร ท่ีมีอาการปวดศีรษะไมเกรนเร้ือรังอยา่งนอ้ย 1 ปี ท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 20-45 ปี จ านวน 16 คน ท าการครอบแกว้ทั้งหมด 8 
คร้ัง ในแต่ละคร้ังท่ีท าการครอบแกว้จะเวน้ช่วง 3-4 วนั ผลการศึกษาพบวา่ การเปรียบเทียบจ านวนความปวดไมเกรน, ระดบัความปวด
ไมเกรนและจ านวนยาแกป้วดท่ีใชก่้อนและหลงัครอบแกว้ในช่วงเวลา 3 เดือนก่อนครอบแกว้ ระหวา่ง 1 เดือนท่ีครอบแกว้ หลงัครอบ
แก้ว 1 เดือน และ หลังครอบแก้ว 2 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และเม่ือท าการพิจารณาประเด็นของ
ระยะเวลาท่ีท าการวดัซ ้ า พบวา่ มีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาท่ีมีการวดัต่างๆดว้ย ท าใหก้ารรักษาดว้ยวิธีการคอบแกว้ไดผ้ลและมี
ประสิทธิภาพดีข้ึน   
 
ค าส าคญั: ปวด, ปวดศีรษะ, ไมเกรน, การแพทยท์างเลือก, ครอบแกว้ 
 

บทน า 
อาการปวดศีรษะหรืออาการปวดหัว เป็นอาการท่ี

สามารถพบไดบ่้อยไม่ว่าจะทั้งในเด็กหรือผูใ้หญ่ โอกาสใน
การเกิดในชายและหญิงมีเท่าๆกนั มีความรุนแรงตั้งแต่เพียง
เลก็นอ้ยไปจนถึงมีความรุนแรงมากจนรบกวนความสามารถ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ อาจจะเป็นเพียงแค่คร้ังคราวจนถึง
พฒันาไปเป็นแบบเร้ือรังทางสมาคมปวดศีรษะนานาชาติ 
และองคก์ารอนามยัโลก ไดแ้บ่งอาการปวดศีรษะตามสาเหตุ
ออกเป็นอาการปวดศีรษะปฐมภูมิ อาการปวดศีรษะทุติยภูมิ
และอาการปวดศีรษะจากเสน้ประสาทและอ่ืนๆ [1] 

เน่ืองจากอาการปวดศีรษะปฐมภูมิ เป็นลกัษณะอาการ
ปวดศีรษะท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด ได้แก่ การปวดศีรษะจาก
ความเครียดและไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะท่ีพบได้ถึง 

90% ของอาการปวดศีรษะ โดยไมเกรนจะพบได้บ่อยรอง
เป็นอนัดบั 2 รองจากการปวดศีรษะจากความเครียด อาการ
ปวดศีรษะมีความรุนแรงตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงรุนแรงมากจน
รบกวนความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆได ้ซ่ึงอาจจะ
พบไดใ้นผูป่้วยท่ีมีอาการปวดศีรษะจากความเครียดแบบคร้ัง
คราว จนพัฒนาไปเป็นแบบเร้ือรังมากข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีท าให้มีการใชย้าแกป้วดในปริมาณท่ีมาก
ข้ึนเร่ือยๆ และติดต่อกนัเป็นเวลานาน [2]  

ส าห รับอาการปวดศีรษะไมเกรน  ซ่ึ งเป็นโรค ท่ี
ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะเร้ือรังชนิดหน่ึง เป็นโรคทาง
ระบบประสาท ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกประมาณการวา่พบได้
มากถึงร้อยละ  90 ของโรคระบบประสาท  พบในผู ้หญิง
มากกวา่ผูช้ายประมาณ 2-3 เท่า [3] ส่วนใหญ่เร่ิมมีอาการคร้ัง
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แรกตอนช่วงวัย รุ่น ถึงวัยกลางคน และส่วนใหญ่จะมี
ผลกระทบต่อผูท่ี้มีอายุระหว่าง 35-45 ปี การปวดศีรษะไม
เกรนมีความรุนแรง มีสาเหตุมาจากการเสียหนา้ท่ีของระบบ
ประสาท สารเคมี และหลอดเลือดในสมอง จะมีอาการปวด
ตึง ร้าวบริเวณกลา้มเน้ือรอบๆกะโหลกศีรษะ หน่วงบริเวณ
ขมบั [4]  

ในปัจจุบนัน้ีแนวทางการดูแลรักษาพยาบาลผูท่ี้เป็นไม
เกรนในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ การรักษาโดย
ใชย้าและการรักษาโดยไม่ใชย้า โดยท่ีการรักษาโดยไม่ใชย้า
นั้ น ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การปรับเปล่ียนการด าเนินชีวิต
ร่วมกบัการหลีกเล่ียงปัจจยักระตุน้ให้เกิดอาการปวดศีรษะ 
หรือการรักษาโดยน าวิธีการแพทยท์างเลือกมาใชร่้วมกบัการ
รักษาโดยใชย้า ซ่ึงเรียกวา่การแพทยแ์บบผสมผสาน เช่น การ
ใช้ยาร่วมกบัการใช้วารีบ าบดั สุคนธบ าบัด การฝังเข็ม การ
นวดและประคบสมุนไพร การครอบแกว้ ก็เป็นอีกทางเลือก
ห น่ึงท่ี ใช้ในการบรรเทาอาการปวดมานาน  จึงได้น า
การแพทยท์างเลือกมาผสมผสานกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
เพ่ือให้ผูป่้วยมีทางเลือกทั้ งสองดา้นในการบ าบดัรักษาโรค
และดูแลสุขภาพแบบองคร์วม [3]  

การครอบแกว้ จดัอยู่ในการบ าบดัเสริมและการบ าบดั
ทางเลือก ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงวิธีการรักษาในศาสตร์การแพทย์
แผนจีนท่ีมีมาตั้งแต่สมยัสองพนักว่าปีท่ีแลว้ การครอบแก้
วจะใชแ้กว้เป็นอุปกรณ์หลกั แลว้ใชค้วามร้อนจากไฟเพ่ือดูด
อากาศออกเพื่อให้เป็นสุญญากาศ แลว้วางไปยงับนผิวหนัง
ในต าแหน่งท่ีตอ้งการ จนผิวหนังและกลา้มเน้ือถูกดูดเขา้ไป
ในแกว้ อาจจะมีการใชน้ ้ ามนัหรือวาสลีนทาผิวหนงัก่อนการ
ครอบแกว้ เพ่ือให้สามารถเคล่ือนแกว้ไดง่้ายข้ึน การครอบ
แกว้นั้นจะท าท้ิงไวป้ระมาณ 5-15 นาที หลงัจากนั้นเม่ือน า
แก้วออกผิวหนังบริเวณท่ีครอบแก้วจะมีลกัษณะแดงหรือ
แดงช ้ า นัน่แสดงถึงมีการเลือดคัง่ท่ีบริเวณนั้น ซ่ึงเป็นการจง
ใจเพ่ือการรักษาโรค การครอบแกว้มีวตัถุประสงค์หลกั คือ 
ป้องกันและรักษาโรค และท าให้ร่างกายแข็งแรง [5] โดย
อาศยัหลกัการทางแพทยแ์ผนจีน คือ การครอบแกว้ช่วยท าให้
การไหลเวียนของเลือดและลมปราณดีข้ึน ผูว้ิจยัเช่ือว่า การ
ครอบแก้วจะเป็นทางเลือกหน่ึงในการรักษาหรือบรรเทา
อาการปวดศีรษะไมเกรน ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาน้ีเพ่ือศึกษา

ประสิทธิผลของการครอบแกว้ต่อการลดอาการปวดศีรษะไม
เกรน โดยการใช้จ านวนในการปวดศีรษะไมเกรน  ระดับ
ความปวดไมเกรนซ่ึงวดัโดยมาตรวดัความปวดแบบตวัเลข 
และจ านวนยาท่ีใชใ้นการบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน 
เป็นตวัช้ีวดั  

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรเป้าหมาย คือ ประชากรชายหรือหญิง ท่ีมี

อาการปวดศีรษะไมเกรนเร้ือรัง ท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 20-45 ปี
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มอาสาสมคัร ท่ีมีอาการปวดศีรษะไม
เกรนเร้ือรังอย่างน้อย  1 ปี  ท่ี มีช่วงอายุระหว่าง 20-45 ปี 
ทั้งหมด 16 คน 

เกณฑ์การคดัเลือกอาสาสมคัรเข้าร่วมการศึกษาวจิยั 
1. เพศ ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทยท่ีไดรั้บการวินิจฉัย

จากแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาแลว้วา่เป็นโรคปวดศีรษะไมเกรน 
โดยมีอาการปวดศีรษะไมเกรนเร้ือรังอย่างน้อย 1 ปี และมี
จ านวนในการปวดศีรษะอยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อเดือน 

2. อาย ุ20-45 ปี 
3. สุขภาพร่างกายแขง็แรงปกติดี 
4. ไม่มีปัญหาดา้นจิตเวช 
5. ไม่เสพส่ิงเสพติด 
6. รับทราบขอ้มูลและเซ็นยนิยอมเขา้ร่วมวจิยั 
เกณฑ์ทีใ่ช้ในการคดัออกอาสาสมคัรทีเ่ข้าร่วมการ

ศึกษาวจิยั 
1. มีประวติัรับประทานยาหรือวิตามินในกลุ่มตา้นการ

แข็งตวัของเกล็ดเลือด เช่น warfarin, omega 3, ใบแปะก๊วย 
เป็นตน้ ในระยะเวลา 1 สปัดาห์ก่อนเขา้ร่วมวจิยั 

2. ผู ้ท่ีมีภาวะเลือดออกง่ายหรือผูป่้วยโรคฮีโมฟีเลีย 
รวมถึงผูท่ี้มีไขสู้ง 

3. ตั้งครรภ ์
4. เป็นผูท่ี้บริเวณผิวหนงัในช่วงดา้นหลงัมีแผล 
5. เคยไดรั้บการรักษาดว้ยการครอบแกว้มาก่อนภายใน 

4 สปัดาห์ก่อนเขา้ร่วมวจิยั 
6. ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คาเฟอีน และสูบบุหร่ี 

ภายใน 8 ชัว่โมงก่อนเขา้ร่วมงานวจิยั 
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เคร่ืองมืออุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจิยั 
แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สัญชาติ 

ประวติัการเจ็บป่วย มาตรวดั ความปวดแบบตวัเลข แกว้ท่ีใช้
ในการครอบแกว้ โดยมีลกัษณะคลา้ยลูกบอล มีกน้แกว้ขนาด
ใหญ่ แต่ปากแกว้แคบ และขอบแกว้มีขนาดหนา คบไฟท่ีท า
ข้ึนเองโดยใชอุ้ปกรณ์จบัเข็มเยบ็แผล มาหนีบส าลี ไฟแช็ค 
แอลกอฮอล ์95% เพื่อใชใ้นการจุดไฟและเบบ้ีออย เพ่ือใชใ้น
การหล่อล่ืน 

วธีิด าเนินการวจิยั 
คดัเลือกอาสาสมคัรท่ีมีสุขภาพดีซ่ึงมีอาการปวดศีรษะ

ไมเกรนแลว้ไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาแลว้ 
ตามเกณฑก์ารคดัเลือก ซ่ึงช่วงเวลาท่ีท าการครอบแกว้จะท า
ใน ช่วง ท่ี อาส าสมัค รไม่ มีอ าการป วด ศี รษะ  โดยให้
อาสาสมัครมาท าการครอบแก้วท่ีแมนดารินคลินิก สาขา
พระราม 4 หรือสาขารามอินทรา ตามท่ีอาสาสมคัรเดินทาง
สะดวก ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลของอาสาสมคัร และ อธิบาย 
รายละเอียดและช้ีแจงวตัถุประสงค์ วิธีการด าเนินงานวิจัย 
รายละเอียดขั้ นตอนการวิจัย และประโยชน์ ท่ีจะได้รับ 
ผลขา้งเคียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผูว้จิยัให้อาสาสมคัรเซ็นเอกสาร
ยินยอมเพ่ือเข้าร่วมงานวิจัย นัดให้อาสาสมัครมาท าการ
ครอบแกว้ทั้งหมด 8 คร้ัง ในแต่ละคร้ังท่ีท าการครอบแกว้จะ
เวน้ช่วง 3-4 วนั แล้วกลับมาครอบแก้วคร้ังต่อไป หากมี
อาการปวดศีรษะไมเกรนในช่วงเวลาท าการวจิยั อาสาสมคัร
สามารถทานยาแก้ปวดได้ตามปกติ โดยการครอบแกว้นั้ น
ผูว้ิจัยจะเป็นผูล้งมือท าการครอบแก้วด้วยตนเอง (ผูว้ิจัยมี
ใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนจีน
, เลขใบอนุญาต พจ. 582) 

ขั้นตอนการด าเนนิงานวจิยั 
ให้อาสาสมคัรประเมินความปวดในช่วง 3 เดือนท่ีผ่าน

มาโดยใช้มาตรวดัความปวดชนิด  Numerical Rating Scale 
พร้อมทั้ งระบุความถ่ีในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาในการปวด
ศีรษะไมเกรน ซ่ึงผูว้ิจัยจะน าคะแนนและความความถ่ีมา
เฉล่ียต่อเดือนเพ่ือน าไปเปรียบเทียบกบัหลงัจากการทดลอง
ส้ินสุด (คร้ังท่ี 0) เม่ือครอบแกว้ครบ 8 คร้ังแลว้ หลงัจากนั้น 
1 เดือน ให้อาสาสมัครประเมินความปวดโดยใช้แบบ
ประเมินความปวด  ชนิด Numerical Rating Scale น าผลท่ี

ไดม้าท าการวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป ภายหลงัการทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 16 คน อาสาสมัครจะได้รับการ
ประเมินการให้คะแนนมาตรวดัความปวด เปรียบเทียบ
ระหวา่งก่อน-หลงัท าการครอบแกว้  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ

พรรณนา ไดแ้ก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบระดบัความปวดโดยใชส้ถิติ repeated 
Measure ANOVA โดยระดับความ เช่ือมั่น ท่ี ใช้ในการ
วเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีคือ ร้อยละ 95 (p≤0.05) 

 
ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตาม
เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

5 
11 

31.25 
68.75 

รวม 16 100.00 

           
จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 และเพศชาย
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตาม
อาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21 – 24 ปี 
25 – 29 ปี 
30 – 34 ปี 
35 – 39 ปี 
40 – 44 ปี  

6 
3 
3 
2 
2 

37.50 
18.75 
18.75 
12.50 
12.50 

รวม 16 100.00 
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จากตารางท่ี  2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 21 – 24 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ล าดบั
ถดัมามีอายรุะหวา่ง 25 – 29 ปี 30 – 34 ปี จ านวนช่วงอายลุะ 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และอายรุะหว่าง 35 – 39 ปี 40 – 
44  ปี  จ านวน ช่วงอายุละ 2  คน  คิด เป็น ร้อยละ 12.50 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีเป็นไมเกรน 

ระยะเวลาที่เป็นไมเกรน จ านวน ร้อยละ 

1 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 ปีข้ึนไป  

9 
1 
6 

56.25 
6.25 
37.50 

รวม 16 100.00 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระยะเวลา

ท่ีเป็นไมเกรนระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.25 ล าดบัถดัมาระยะเวลาท่ีเป็นไมเกรนตั้งแต่ 11 ปีข้ึนไป 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และระหว่าง 6-10 ปี 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดบั  

 
ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจ านวนความปวดไม

เกรนก่อนและหลงัครอบแก้ว 
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียจ านวนความปวดไมเกรนก่อน
และหลังครอบแก้วในช่วงเวลา 3 เดือนก่อนครอบแก้ว
ระหว่าง 1 เดือนท่ีครอบแก้ว หลังครอบแก้ว 1 เดือน และ 
หลงัครอบแกว้ 3 เดือน 

ระยะเวลา ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3 เดือนก่อนครอบแกว้ 3.19 1.797 
ระหวา่ง 1 เดือนท่ีครอบแกว้ 0.75 0.931 
หลงัครอบแกว้ 1 เดือน 0.94 1.289 
หลงัครอบแกว้ 2 เดือน 1.06 1.340 
p-value test of within subject effects        p= 0.000 

หมายเหตุ : p-value ไดจ้ากการวดัค่าสถิติแบบ repeated 
Measure ANOVA; p< 0.05 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ การเปรียบเทียบจ านวนความปวด
ไมเกรนก่อนและหลังครอบแก้วในช่วงเวลา 3 เดือนก่อน
ครอบแก้ว ระหว่าง 1 เดือนท่ีครอบแก้ว หลงัครอบแก้ว 1 
เดือน และ หลังครอบแก้ว 2 เดือน พบว่า จ านวนความ
เจ็บปวดไมเกรนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 และเม่ือท าการพิจารณาประเด็นของระยะเวลาท่ีท าการ
วดัซ ้ า พบวา่ จ านวนความปวดไมเกรนมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามระยะเวลาท่ีมีการวดัต่าง ๆ  เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบวา่
ความปวดในระยะเวลา 3 เดือนก่อนครอบแก้ว มีจ านวน
ความเจ็บปวดแตกต่างกบัความปวดในระยะเวลา ระหวา่ง 1 
เดือนท่ีครอบแก้ว หลงัครอบแก้ว 1 เดือน และ หลงัครอบ
แกว้ 2 เดือน 

   

 
 
ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับความปวดก่อน

และหลงัครอบแก้ว 
 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความปวดไมเกรนก่อน
และหลังครอบแก้วในช่วงเวลา 3เดือนก่อนครอบแก้ว 
ระหว่าง 1 เดือนท่ีครอบแก้ว หลังครอบแก้ว 1 เดือน และ 
หลงัครอบแกว้ 3 เดือน 

ระยะเวลา ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3 เดือนก่อนครอบแกว้ 6.13 1.025 
ระหวา่ง 1 เดือนท่ีครอบแกว้ 2.63 2.986 
หลงัครอบแกว้ 1 เดือน 2.13 2.941 
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หลงัครอบแกว้ 2 เดือน 2.88 3.074 
p-value test of within subject effects        p= 0.000 

หมายเหตุ : p-value ไดจ้ากการวดัค่าสถิติแบบ repeated 
Measure ANOVA; p< 0.05 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ การเปรียบเทียบจ านวนความปวด

ไมเกรนก่อนและหลังครอบแก้วในช่วงเวลา 3 เดือนก่อน
ครอบแก้ว ระหว่าง 1 เดือนท่ีครอบแก้ว หลงัครอบแก้ว 1 
เดือน และ หลังครอบแก้ว 2 เดือน พบว่า ระดับความ
เจ็บปวดไมเกรนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 และเม่ือท าการพิจารณาประเด็นของระยะเวลาท่ีท าการ
วดัซ ้ า พบว่า ระดบัความปวดไมเกรนมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามระยะเวลาท่ีมีการวดัต่าง ๆ  เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบวา่ 
ระยะเวลา 3 เดือนก่อนครอบแก้ว มีระดับความเจ็บปวด
แตกต่างกบัระดบัความปวดในระยะเวลาระหว่าง 1 เดือนท่ี
ครอบแก้ว หลังครอบแก้ว 1 เดือน และ หลังครอบแก้ว 2 
เดือน 

  

 
 
ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจ านวนยาแก้ปวดไม

เกรนทีใ่ช้ก่อนและหลงัครอบแก้ว 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียจ านวนยาแกป้วดไมเกรท่ีใช้
ก่อนและหลงัครอบแกว้ในช่วงเวลา 3เดือนก่อนครอบแกว้
ระหวา่ง 1 เดือนท่ีครอบแกว้ หลงัครอบแกว้ 1 เดือน และ 
หลงั ครอบแกว้ 3 เดือน 

ระยะเวลา ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

3 เดือนก่อนครอบแกว้ 3.06 2.323 
ระหวา่ง 1 เดือนท่ีครอบแกว้ 0.38 0.855 
หลงัครอบแกว้ 1 เดือน 0.81 1.471 
หลงัครอบแกว้ 2 เดือน 0.56 1.031 
p-value test of within subject effects        p= 0.000 

หมายเหตุ : p-value ไดจ้ากการวดัค่าสถิติแบบ repeated 
Measure ANOVA; p< 0.05 

 
จากตารางท่ี 6 พบวา่ การเปรียบเทียบจ านวนจ านวนยา

แกป้วดไมเกรนก่อนและหลงัครอบแกว้ในช่วงเวลา 3 เดือน
ก่อนครอบแกว้ ระหวา่ง 1 เดือนท่ีครอบแกว้ หลงัครอบแกว้ 
1 เดือน และ หลงัครอบแกว้ 2 เดือน พบวา่ จ านวนแกป้วดไม
เกรนท่ีใชมี้ความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
และเม่ือท าการพิจารณาประเด็นของระยะเวลาท่ีท าการวดัซ ้ า 
พบว่า จ านวนยาแกป้วดไมเกรนมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ระยะเวลาท่ีมีการวดัต่าง ๆ  เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบวา่การ
ใชย้าแกป้วดใน ระยะเวลา 3 เดือนก่อนครอบแกว้ มีจ านวน
ยาแก้ปวดไมเกรนแตกต่างกับการใช้ยาแก้ปวดไมเกรน
ระหว่าง 1 เดือนท่ีครอบแก้ว หลังครอบแก้ว 1 เดือน และ 
หลงัครอบแกว้ 2 เดือน  
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จากการทดสอบการเปล่ียนแปลงผลการวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงจ านวนความปวดไมเกรนก่อนและหลงัครอบ
แกว้ ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงจ านวนความปวดไม
เกรนก่อนและหลังครอบแก้ว พบว่า เปรียบเทียบจ านวน
ความปวดไมเกรนก่อนและหลังครอบแก้วในช่วงเวลา 3 
เดือนก่อนครอบแกว้ ระหวา่ง 1 เดือนท่ีครอบแกว้ หลงัครอบ
แกว้ 1 เดือน และ หลงัครอบแกว้ 2 เดือน พบวา่ จ านวนความ
เจ็บปวดไมเกรนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.05  

ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงระดบัความปวดก่อน
และหลงัครอบแกว้ พบวา่  เปรียบเทียบจ านวนความปวดไม
เกรนก่อนและหลงัครอบแกว้ในช่วงเวลา 3 เดือนก่อนครอบ
แก้ว ระหว่าง 1 เดือนท่ีครอบแก้ว หลังครอบแก้ว 1 เดือน 
และ หลงัครอบแก้ว 2 เดือน พบว่า ระดับความเจ็บปวดไม
เกรนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงจะ
เห็นไดว้า่มีการเปล่ียนแปลงของระดบัความเจ็บปวดไมเกรน
ลดลงหลงัการครอบแกว้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Ahmadi 
et al. [6] พบวา่ การครอบแกว้ร่วมกบัการเจาะปล่อยเลือดใน
การรักษาผูป่้วยท่ีมีอาการปวดศีรษะจากความเครียดและปวด
ศีรษะไมเกรนเร้ือรังมีความรุนแรงในการปวดลดลง 66% 
หลงัจากการท าการรักษา ซ่ึงจากงานวิจยัน้ีไดอ้ธิบายถึงกลไก
ของการครอบแกว้ว่าไปกระตุน้การท างานของ 3 ระบบ คือ 
ระบบประสาท ระบบเลือด และระบบภูมิคุ ้นกัน โดยการ
ครอบแกว้จะกระตุน้ให้สารส่ือประสาทกลบัมาอยูใ่นสภาวะ
ปกติ ช่วยเพ่ิมการหมุนเวียนของเลือดและน ้ าเหลืองให้ดีข้ึน 
ท าให้ มีออกซิเจนไปเล้ียงอวัยวะต่างๆได้มากข้ึน  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรา เรืองวงศ์โรจน์  [5] ได้
น าเสนอการน าการครอบแก้วมาใช้ในการรักษาผูป่้วยท่ีมี
อาการปวดกลา้มเน้ือบริเวณบ่า สะบกั หลงั สะโพก และขา 
และในบางรายท่ีมีอาการชาร่วมด้วย พบว่า ผูป่้วยมากกว่า
ร้อยละ 50 มีอาการปวดลดลง คะแนนความตึงของกลา้มเน้ือ
ลดลงมากกวา่ร้อยละ 50 

ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงจ านวนยาแกป้วดไม
เกรนท่ีใช้ก่อนและหลัง ครอบแก้วพบว่า  เปรียบเทียบ
จ านวนจ านวนยาแกป้วดไมเกรนก่อนและหลงัครอบแกว้ใน
ช่วงเวลา 3 เดือนก่อนครอบแกว้ ระหวา่ง 1 เดือนท่ีครอบแกว้ 

หลงัครอบแกว้ 1 เดือน และ หลงัครอบแกว้ 2 เดือน พบว่า 
จ านวนยาแก้ปวดไมเกรนท่ีใช้มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงจะเห็นวา่มีการเปล่ียนแปลงของ
จ านวนการใชย้าแกป้วดไมเกรนลดลง 

 
สรุปผลการศึกษา 

การเปรียบเทียบจ านวนความปวด ระดบัความปวดไม
เกรนก่อนและหลงัครอบแกว้และจ านวนการใชย้าแก้ปวด 
ในช่วงเวลา 3 เดือนก่อนครอบแกว้ ระหวา่ง 1 เดือนท่ีครอบ
แก้ว หลังครอบแก้ว 1 เดือน และหลังครอบแก้ว 2 เดือน 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา ท าให้การรักษาด้วยวิธีการ
ครอบแกว้ไดผ้ลและมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 

เน่ื องจากในการศึกษาค ร้ังน้ี  ผู ้วิจัยได้ศึกษาการ
เปล่ียนแปลงของจ านวนความเจ็บปวดไมเกรน ระดบัความ
เจ็บปวดไมเกรน จ านวนการใชย้าแกป้วดไมเกรน ดงันั้นจาก
ผลการศึกษาดงักล่าว ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพ่ือให้การศึกษา
ค ร้ังต่อไปมีความสมบูรณ์ ยิ่ง ข้ึนโดยควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบในกลุ่มท่ีรักษาอาการปวดศีรษะโดยการฝังเข็ม
,กลุ่มท่ีรักษาโดยการครอบแก้วและกลุ่มท่ีรักษาโดยการ
ฝังเข็มร่วมกบัการครอบแก้ว เพ่ือให้เห็นประสิทธิภาพการ
รักษาไมเกรนในวธีิการท่ีแตกต่างกนั 
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ผลของการฝังเข็มทีจุ่ด Shenmen (TF4) ต่อการลดระดับความเครียด   
(Effect of Shenmen (TF4) Acupuncture Point on Stress Level Reduction) 
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บทคดัย่อ 
 ในปัจจุบนัปัญหาของความเครียดส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมาย ในทางการแพทยมี์วิธีผ่อนคลายความเครียดดว้ยวิธีการ
ต่างๆหลายวธีิไม่วา่จะเป็นการท าสมาธิ การฟังเพลง หรือแมก้ระทัง่รักษาดว้ยการฝังเขม็ งานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัตอ้งการท่ีจะศึกษาการ
เปล่ียนแปลงของระดบัความเครียดท่ีมีต่อการฝังเข็ม ณ จุด Shenmen (TF4)  โดยใชแ้บบทดสอบวดัความเครียดส าหรับคนไทย เป็น
เคร่ืองมือช้ีวดัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากผลการเปรียบเทียบการท าแบบทดสอบวดัความรู้สึกดา้นอารมณ์และระดบัความเครียด
จากแบบวดัระดับความเครียดส าหรับคนไทย ภายหลงัจากการฝังเข็ม ณ จุด  Shenmen (TF4) พบว่า ผลการท าแบบทดสอบวดั
ความรู้สึกดา้นอารมณ์และระดบัความเครียดในแบบทดสอบความรู้สึกดา้นลบหลงัไดรั้บการฝังเข็ม ณ จุด  Shenmen (TF4) 4.23 
(±3.27) เปรียบเทียบกบัการไดรั้บการฝังเขม็หลอก 5.39 (±3.73) นั้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (t(9) = 
2.48; p<0.05) ในขณะท่ีผลการท าแบบทดสอบความรู้สึกดา้นบวก เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งการฝังเขม็ ณ จุด Shenmen (TF4) 26.69 
(±7.42) กบัการฝังเขม็หลอก 25.23 (±10.93) ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (t(9) = -0.56; p =0.59) ยงัพบอีกวา่ ผูท่ี้มี
ความเครียดอยูใ่นระดบัเครียดมาก จากร้อยละ 8.63 ลดนอ้ยลง หรือ “ไม่มีความเครียดเลย” คิดเป็นร้อยละ 0.00 ผูท่ี้อยูใ่นเกณฑร์ะดบั
ความเครียดเลก็นอ้ย จากร้อยละ 42.25 ลดลงเป็นร้อยละ 12.38 ผูท่ี้อยูใ่นเกณฑป์กติ จากร้อยละ 43.46 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 64.18 และ
ผูท่ี้อยูใ่นเกณฑดี์มาก จากร้อยละ 5.66 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 23.44 ตามล าดบั สรุปไดว้า่การฝังเข็มจุด Shenmen (TF4) สามารถช่วยให้
เกิดการผอ่นคลายและคลายเครียดได ้
 

ค าส าคญั : การฝังเขม็, จุด Shenmen (TF40), ความเครียด 
 

บทน า 
ในสั งคมไทยยุค ปั จจุบัน  ปัญหาความ เค รียดได้

กลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตท่ีส าคัญของคนทุกเพศทุกวยั
ความเครียดในมุมมองของบุคคลทั่วๆไปมักจะกล่าวถึง
ความเครียดในเชิงลบ แต่เม่ือพิจารณาความเครียดตามผลท่ี
เกิด กัลแลงเกอร์ กล่าวว่า ความเครียดมีประโยชน์มากถ้า
มนุษย์ได้ท างานอยู่ภายใต้ความเครียดท่ีเหมาะสม แต่ถ้า
ความเครียดของคนอยูเ่กินระดบัปกติ ซ่ึงอาจเป็นผลจากการ
ท าง าน ท่ี ม าก เกิน ไป ห รือน้ อ ย เกิ น ไป  จ ะ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการท างานได ้[1] ความเครียด จึงเปรียบเหมือน
ไฟท่ีมีทั้งคุณอนนัตแ์ละโทษมหนัต ์ไฟท่ีควบคุมไดท้ าใหเ้กิด

พลังงาน ความสว่างไสว  ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ไฟท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ก็ไหม้ ท าลายบ้านเรือน ส่ิงของ และ
ทรัพยส์มบติั  ความเครียดท่ีพอเหมาะท าให้คนลุกทะยานข้ึน
สู้  มีพลังท่ีจะสร้างให้ เกิดผลส าเร็จตามท่ีคาดหวัง  แต่
ความเครียดท่ีสูงเกินไปและไม่สามารถควบคุมได้  จะเป็น
ผลร้ายท าให้คนส้ินหวงั ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความ
ทดถอย หดหู่ หมดความทะเยอทะยาน ท าลาย สัมพนัธภาพ
กบัคนรอบขา้ง หรือขั้นร้ายแรงดว้ยการท าร้ายร่างกาย และ
ท าลายชีวติตนเอง [2]  

จากผลส ารวจของ  กรม สุ ขภาพ จิต ใน รายงาน
สถานการณ์ความเครียดของคนไทยใน 16 จงัหวดั จากการ
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เฝ้าระวงัความเครียดจ านวน 12 คร้ัง ตั้ งแต่ในช่วงเดือน
เมษายน 2552–มกราคม 2555 พบวา่ มีแนวโนม้ค่อยๆ ลดลง
อย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 16.3 ในเดือนมกราคม2553 ลดลง
เหลือร้อยละ 8.4 ในเดือน มกราคม 2555 และพบว่าคน
กรุงเทพฯ มีความเครียดสูงสุด เม่ือเทียบกับภาคอ่ืน สาเหตุ
ของความเครียดส่วนใหญ่มาจากปัญหาการเงิน-การงาน 
ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองและปัญหาครอบครัว [3] 
จากสถานการณ์และแนวโน้มความเครียดของคนไทยเม่ือ
วิ เคราะห์ จากส านักงานสถิติแห่ งชาติ  ผลการส ารวจ
สถานการณ์สุขภาพจิตของคนไทยในเดือนกรกฎาคม  2557 
พบวา่จ านวนประชากรอาย ุ15 ปีข้ึนไปข้ึนไปมีคะแนนเฉล่ีย
สุขภาพจิต เท่ากบั 31.47  (สุขภาพจิตเท่ากบัคนทัว่ไป) หาก
เปรียบเทียบ เดือนพฤษภาคมกับกรกฎาคม  2557 พบว่า
คะแนนเฉล่ีย สุขภาพจิตเพ่ิมข้ึน 0.17 คะแนน (จาก 31.30 
คะแนนเป็น  31.47 คะแนน) และเม่ือพิจารณากับผลการ
ส ารวจคร้ังท่ีผ่านมาโดยปี  2551-2553 คะแนน สุขภาพจิตมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนส่วนปี 2554 มีคะแนนสุขภาพจิตเร่ิมลดลง
เน่ืองจากหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทยประสบภาวะน ้ าท่วม  
ส าหรับปี 2555 คะแนนสุขภาพจิตเร่ิมขยบัเพ่ิมข้ึน และมี
แนวโนม้ลดลงอีกคร้ังในปี 2556 – 2557 จากภาวะปัญหาทาง
การเมืองภายในประเทศและเศรษฐกิจท่ีถดถอยลงตามไป
ด้วยและในปี 2557 ได้ด าเนินการส ารวจเพื่อติดตามถึง
สุขภาพจิตของคนไทยเป็นรายเดือนโดยเร่ิมตั้ งแต่เดือน
กุมภาพนัธ์ เป็นตน้มา พบว่าสุขภาพจิตคนไทยมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย [4] 

ส าหรับผลกระทบของความเครียดจะน าไปสู่อาการต่าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น มีอาการปวดศีรษะ
ไมเกรนเร้ือรัง ปวดทอ้งจากโรคกระเพาะอาหารอกัเสบเร้ือรัง  
ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคผิวหนัง 
หอบหืด ขอ้อกัเสบ เป็นตน้ นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากความเครียด ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อร่างกายแต่มี
ผลกระทบต่อจิตใจ น าไปสู่ความวติกกงัวลซึมเศร้า กลวัอยา่ง
ไร้เหตุผล อารมณ์ไม่มั่นคง เป ล่ียนแปลงง่าย หรือโรค
ประสาทบางอยา่ง [5] นอกจากน้ีความเครียดยงัส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงคล่ืนไฟฟ้าสมองในมนุษยด์ว้ยโดยมีการทดลอง
ให้ผูท่ี้มีความเครียดมาท าสมาธิ ท าจิตใจให้ผ่อนคลาย พบวา่

มีการเปล่ียนแปลงของคล่ืนไฟฟ้าสมองเกิดข้ึน [1] ดังนั้ น 
หากมีวิธีการใดก็ตามท่ีช่วยก าจดัความเครียดได ้ย่อมส่งให้
เกิดผลดีต่อตวัผูป้ฏิบติั ท าใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข  ซ่ึง
วิธีการก าจดัความเครียดนั้นมีหลากหลายวิธี การแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัจะใชก้ารรักษาผูป่้วยโรคเครียดดว้ยการรับประทาน
ยาคลายเครียด อาจมีการรักษาร่วมกบัการบ าบดัจิตใจ ผ่อน
คลายกล้ามเน้ือ นั่งสมาธิ ออกก าลังกาย หากิจกรรม งาน
อดิเรกท า นอกจากนั้น ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจ
ให้ดีอย่างแทจ้ริงจะเน้นท่ีการป้องกนัก่อนจะเกิดโรคเครียด 
วิธีท่ีดีท่ีสุดคือ การปรับร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาวะ
สมดุล มีสุขภาวะท่ีดีนั่นคือการมีสุขภาพดี มีความรู้สึกเป็น
สุข ความสมดุล ความเป็นองคร์วมในส่ีมิติ คือ กาย จิต สงัคม 
หรือจิตวญิญาณท่ีบูรณาการอยูใ่นการพฒันามนุษยแ์ละสงัคม 
เพ่ือความอยูเ่ยน็เป็นสุข [5]  

การปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้อยูใ่นสภาวะสมดุล
นั้ น วิธีการรักษาท่ีมีบทบาทมากในปัจจุบันคือการแพทย์
ทางเลือกแบบผสมผสาน โดยการแพทย์ผสมผสาน  คือ 
การแพทย์ท่ีใช้การแพทย์แผนปัจจุบัน  (แผนตะวันตก) 
ร่วมกับการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์เสริมอ่ืนๆท่ีมี
หลกัการทางการแพทยท่ี์ชดัเจนเป็นวิชาการและมีหลกัฐาน
พิสูจน์ทราบถึงผลการรักษาท่ีแน่ชดัการฝังเข็มเป็นการปรับ
การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล 
โดยมีผลจากการกระตุน้การหลัง่สารต่างๆ ท่ีมีอยู่แลว้เป็น
ปกติในร่างกายของเราตามธรรมชาติ มีผลท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในระบบประสาท กลไกของร่างกายทั้ งหมด 
เกิดผลในการระงบัความเจ็บปวด ลดการอกัเสบ ลดการเกร็ง
ของกลา้มเน้ือ ปรับปรุงการท างานของระบบประสาท และ
สมอง ท าใหจิ้ตอารมณ์แจ่มใสและท่ีส าคญัสารท่ีหลัง่ออกมา
จะมีกลไกควบคุมของร่างกายไม่ให้ หลัง่สารต่างๆ ท่ีออกมา
มากเกินขนาด คือ ปรับร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลนั่นเอง 
[3]  

ปัจจุบนัมีการศึกษาวจิยัและรักษาโรคดว้ยการฝังเขม็ใน
กวา่ 140 ประเทศและยงัคงเพ่ิมมากข้ึนทัว่โลก  จนกล่าวไดว้า่  
การฝังเข็ม เป็นการแพทยท่ี์มีมาตรฐานและเห็นผลทางการ
รักษาชดัเจนในหลายๆโรคจนเป็นท่ียอมรับของวงการแพทย์
ในปัจจุบัน ส าหรับการพิจารณาผลของการฝังเข็มท่ีมีต่อ
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ระบบประสาทและสมอง เพ่ือน าไปสู่ความเขา้ใจในศาสตร์
การฝัง เข็ม ท่ี เป็นสากลและเป็นวิท ยาศาสต ร์มาก ข้ึน 
นอกจากน้ียงัพบวา่มีการศึกษาวจิยัเร่ืองของการฝังเขม็กบัการ
ลดระดับความเครียดในผูป่้วยจิตเวช ซ่ึงเกิดภาวะซึมเศร้า
หลงัจากได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรง พบว่า การ
ฝังเข็มช่วยลดอาการเครียดและภาวะซึมเศร้าได ้[1] ส าหรับ
ประเทศจีนได้มีการศึกษาวิจัยมากมายเก่ียวกับศาสตร์การ
ฝังเข็มเพ่ือลดความเครียดและวติกกงัวล เช่น Yuxin et al. [6] 
ไดศึ้กษารายงานเก่ียวกบัการฝังเข็มท่ีศีรษะ ในการลดภาวะ
วิตกกังวลในคนไข้ พบว่าการฝังเข็มสามารถลดภาวะวิตก
กงัวลไดดี้ Weng et al. [7] จากแผนกวิสัญญี แผนกเด็ก และ 
จิต เวช เด็ กของมห าวิท ยาลัย เยล  ในป ระ เท ศ จีน  ได้
ท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการฝังเข็มบ ริ เวณใบหู ท่ี จุด 
Shenmen (TF4) เพ่ือลดภาวะเครียดและความวิตกกังวลใน
คนไข้ก่อนเข้ารับการผ่าตัด พบว่า การฝังเข็มสามารถลด
ความวิตกกงัวลก่อนการผ่าตดัไดดี้ ส าหรับในประเทศไทย 
ได้มีการศึกษาผลของการฝังเข็มต่อการเป ล่ียนแปลง
คล่ืนไฟฟ้าสมองในหลายงานวิจัย ตัวอย่างเช่น การฝังเข็ม
และพุทธิปัญญา [8] และ มีการศึกษาการฝังเข็มท่ีจุด Baihui 
(GV20) ต่ อ ระดับ ความ เค รียดและการ เป ล่ี ยนแปลง
คล่ืนไฟฟ้าสมอง [9] ซ่ึงพบว่า การฝังเข็มบริเวณศีรษะท่ีจุด 
Baihui (GV20) นั้ นสามารถผ่อนคลายความเครียดได้ แต่
เน่ืองจากยงัมีจุดฝังเขม็อีกหลายต าแหน่ง ท่ีศาสตร์แผนจีนได้
กล่าววา่ สามารถช่วยการผ่อนคลายและลดความเครียดไดดี้
เช่นกนั ดงันั้น หากมีการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมเร่ืองการฝังเข็มใน
ต าแหน่งอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผ่อนคลายความเครียด ย่อม
เกิดประโยชน์ในการน าศาสตร์ฝังเข็มน้ีไปใชล้ดความเครียด
ต่อไปในอนาคตด้วยเหตุ น้ี  ผู ้วิจัยจึงต้องการท่ีจะศึกษา
ประสิทธิผลของการฝังเข็มบริเวณใบหูท่ีจุด Shenmen (TF4) 
ต่อการเปล่ียนแปลงระดบัความเครียด ภายใตส้มมุติฐานว่า
การฝังเข็มในจุดน้ีจะสามารถช่วยลดระดบัความเครียดได ้อีก
ทั้งจุดฝังเขม็ท่ีบริเวณใบหูยงัเป็นจุดท่ีท าการฝังเข็มไดง่้าย ซ่ึง
ผลการศึกษาท่ีไดรั้บจะช่วยสนับสนุนให้การฝังเข็มเป็นอีก
หน่ึงทางเลือกในการรักษาและดูแลผูท่ี้อยู่ในสภาวะเครียด
ระยะเร่ิมตน้ได ้

 

ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
คัดเลือกอาสาสมัครจากบุคลากรเจ้าหน้าท่ี  แผนก

ฉุกเฉินและแผนกผุป่้วยวิกฤติ รพ.มุกดาหารอินเตอร์ ชาย-
หญิง ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-50ปี ปฏิเสธโรคประจ าตวัหรือภาวะ
อ่ืนๆท่ีมีผลต่อการทดลองรับทราบขอ้มูลและยินยอมเขา้ร่วม
การวิจยัตามเกณฑก์ารคดัเขา้และคดัออก ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์จริง คัด เลือกจากจ านวนบุคลากร
เจา้หนา้ท่ีแผนกฉุกเฉินและแผนกผุป่้วยวิกฤติ รพ.มุกดาหาร 
จากจ านวน 30 คนแบบสุ่ม โดยมีสูตรการค านวณประชากร 
ดงัน้ี 
n  = (Zα + Zβ)2 (σ12+ σ22) 
                (µ1 - µ2)2 

 = (1.96 + 0.842)2  (25.8522 + 18.2122) 
    (77.27 – 109.69)2 

 = (7.851) (668.22 + 331.60) 
   (-32.42)2 

 = (7.851) (999.82) 
          1051.056 

 = 7849.587 
     051.056 
= 7.468   =   8 คน  
(+ 20% drop out = 10 คน) 

 
          การค านวณกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงจากงานวิจัยของ 
Konrad et al. (2007) โดยท่ี 
n = Number sampled 
Zα/2 = Confidence Level set at 95% 
Zβ = The power of test set at 80% 
σ1 = Average deviation of control group  
σ2 = Average deviation of positive  

    treatment group  
µ1 = Average of parasitemia in percentage  

    of control group  
µ2 = Average of parasitemia in percentage  
                   of treatment group 
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจิยั  
แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สัญชาติ 

ประวติัการเจ็บป่วยเข็ม sterile acupuncture needle ขนาด 
0.25 long x 0.40 mm diameter พร้อมส าลีและแอลกอฮอลล ์
และแบบวดัความเครียดส าหรับคนไทย (Thai Stress Test ) 
ข อ ง  สุ ชี ร า  สุ ชี ร า  ภั ท ร ยุ ต ว ร รต น์  แ ล ะ ค ณ ะ  [10] 
แบบสอบถามประกอบไปดว้ยเน้ือหา 2 ส่วนส่วนท่ี 1  ขอ้ 1-
12  บอกความรู้สึกดา้นลบส่วนท่ี 2 ขอ้ 13-24 บอกความรู้สึก
ดา้นบวก 

วธีิด าเนินการวจิยั 
คัดเลือกอาสาสมัครจากบุคลากรเจ้าหน้าท่ี  แผนก

ฉุกเฉินและแผนกผุป่้วยวิกฤติ รพ.มุกดาหารอินเตอร์  ชาย-
หญิง ท่ีมีอายุระหว่าง 20-50 ปี ปฏิเสธโรคประจ าตัวหรือ
ภาวะอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการทดลองสุ่มอาสาสมัครจากกลุ่มท่ี
เขา้เกณฑ์ตามเง่ือนไขขอ้ก าหนด ทั้งส้ิน 10 คน  ซักประวติั
ขอ้มูลสุขภาพทั่วไป เพ่ือท าการคดัออกกรณีท่ีไม่เขา้เกณฑ์
การพิจารณาช้ีแจงวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการวิจัย 
รายละเอียดขั้ นตอนการวิจัย และประโยชน์ ท่ีจะได้รับ 
ผลข้างเคียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการวิจัยอย่างละเอียด ให้
อาสาสมคัรลงนามยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั เร่ิมการวจิยัโดยท า
การกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัเกิดความเครียดโดยการดูคลิป
วีดีโอภัยพิบัติ  และให้อาสาสมัครท าแบบสอบถาม วัด
ความ เค รียด  มี  2ชุด  ชุดละ12ข้อ  ชุดแรกเป็นแบบวัด
ความรู้สึกด้านลบ ชุดสองเป็นแบบวดัความรู้สึกด้านบวก 
จากนั้ น ฝังเข็มจริง ณ จุด Shenmen (TF4)  โดยฝังเข็มผ่าน
ผิวหนังคา้งไวป้ระมาณ30นาที เม่ือครบก าหนดให้ผูเ้ขา้ร่วม
การวจิยัท าแบบสอบถามวดัความเครียดอีกคร้ัง 

วนัต่อมา ท าการทดลองเช่นเดิมแต่ใชก้ารฝังเข็มหลอก 
โดยท าการกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัเกิดความเครียดดว้ยการดู
คลิปวีดีโอภยัพิบัติ และให้อาสาสมคัรท าแบบสอบถาม วดั
ความเครียด มี 2 ชุด ชุดละ 12 ข้อ ชุดแรกเป็นแบบวัด
ความรู้สึกด้านลบ ชุดสองเป็นแบบวดัความรู้สึกด้านบวก 
จากนั้ น ฝังเข็มหลอก (Placebo acupuncture)โดยไม่มีการ
ฝังเข็มผ่านผิวหนังแต่ใช้ไมจ้ิ้มฟันแตะคา้งไวบ้นผิวหนังท่ี
ต าแหน่งจุด Shenmen (TF4) เป็นเวลาประมาณ30นาที เม่ือ

ครบก าหนดให้ผู ้เข้าร่วมการวิจัยท าแบบสอบถามวัด
ความเครียดอีกคร้ัง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ภายหลงัการทดลองกบักลุ่มทดลองทั้งหมด 10คน โดย

อาสาสมคัรแต่ละคนจะท าแบบทดสอบความเครียดส าหรับ
คนไทยและบนัทึกผลเปรียบเทียบระหวา่งการฝังเข็มบริเวณ
ใบหู หรือ จุด Shenmen (TF4) กับการฝังเข็มหลอก โดย
เปรียบเทียบผลการทดลองทั้งหมด  3  ชุด  ไดแ้ก่ 
          (1) เปรียบเทียบข้อมูลคะแนนระดับความเครียดใน
แบบสอบถามบอกความรู้สึกด้านลบและแบบสอบถาม
ความรู้สึกด้านบวก ระหว่างการฝังเข็มจริงท่ีจุด Shenmen 
(TF4)   
          (2) เปรียบเทียบข้อมูลคะแนนระดับความเครียดใน
แบบสอบถามบอกความรู้สึกด้านลบและแบบสอบถาม
ความรู้สึกดา้นบวก ระหวา่งการฝังเขม็หลอก  
          (3) เปรียบเทียบข้อมูลคะแนนระดับความเครียดใน
แบบสอบถามบอกความรู้สึกด้านลบและแบบสอบถาม
ความรู้สึกด้านบวก ระหว่างการฝังเข็มจริงท่ีจุด Shenmen 
(TF4) เทียบกบัการฝังเขม็หลอก 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยน า

ผลการวัดระดับความ เค รียดมาท าการวิ เคราะห์และ
ประมวลผลทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจยัส าหรับสถิติท่ีใชมี้ดงัน้ีวิเคราะห์ขอ้มูล
พ้ืนฐานทัว่ไปโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ จ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเกณฑ์การแปลค่า
ด้วยตารางเมตริกของแบบวดัความเครียดส าหรับคนไทย 
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
คร้ังน้ีคือ ร้อยละ 95 (p≤0.05) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2557 - 
พฤษภาคม 2558 

 
ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 

ในการศึกษาผลของการฝังเข็มท่ีมีต่อการลดระดับ
ความเครียดไดท้ าการศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 10 ราย มี
อายุระหว่าง 27-45 ปี  โดยมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี  33.0 (+3.27) ปี 
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แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 4 คน และเพศหญิงจ านวน 6 คน 
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีผลการตรวจร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
100%ดงัแสดงในตารางท่ี 1, 2 และ 3 
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละความถ่ีของขอ้มลูอาย ุ

N Min Max Mean Std. Deviation 

10 27 45 33 3.27 

 
          จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ทั้งหมด 10คน มีขอ้มูลเก่ียวกบัอายุอยู่ในช่วง 27-45 ปี โดย
เฉล่ียมีอาย ุ33 (±3.27) ปี 
 
ตารางท่ี 2 ร้อยละความถ่ีของขอ้มลูเพศ  

 เพศ  จ านวน  ร้อยละ 

 หญิง  6    60 
 ชาย  4    40 

 รวม    10   100 

 
          จากตารางท่ี 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ทั้งหมด 10 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 เพศชาย ร้อยละ 40 
 
ตารางท่ี  3 ร้อยละความถ่ีของข้อมูลผลการตรวจร่างกาย
ทัว่ไป  

ผลการตรวจร่างกายทัว่ไป จ านวน  ร้อยละ 

อยูใ่นเกณฑป์กติ  10  100 
ไม่อยูใ่นเกณฑป์กติ  0     0 

 รวม    10  100 

 
          จากตารางท่ี 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ทั้งหมด 10 คน ผลการตรวจร่างกายทัว่ไปพบวา่ อยูใ่นเกณฑ์
ปกติทั้ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลของการฝังเข็มทีม่ต่ีอระดบัความเครียด 
          จากผลการเป รียบ เที ยบการท าแบบทดสอบวัด
ความรู้สึกด้านอารมณ์และระดับความเครียดจากแบบวดั
ระดบัความเครียดส าหรับคนไทย ของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 10 คน

ภายหลงัจากการฝังเขม็ ณ จุด Shenmen (TF4) และการฝังเขม็
หลอก พบว่า ผลการท าแบบทดสอบวัดความรู้สึกด้าน
อารมณ์และระดบัความเครียดในแบบทดสอบความรู้สึกดา้น
ลบหลงัไดรั้บการฝังเขม็จริง 4.23 (±3.27) เปรียบเทียบกบัการ
ไดรั้บการฝังเข็มหลอก 5.39 (±3.73) นั้น มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (t(9) = 2.48; p<0.05) 
ในขณะท่ีผลการท าแบบทดสอบความรู้สึกด้านบวก เม่ือ
เปรียบเทียบระหวา่งการฝังเข็ม ณ จุด Shenmen (TF4) 26.69 
(±7.42) กับการฝัง เข็มหลอก 25.23 (±10.93) ไม่ มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (t(9) = -0.56; p =0.59) 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินแบบทดสอบความเครียดความรู้สึก
ดา้นลบและความรู้สึกดา้นบวก เปรียบเทียบระหวา่งหลงัการ
ไดรั้บการฝังเขม็ ณ จุด Shenmen (TF4) และการฝังเขม็หลอก
   

การฝังเข็ม การฝังเข็ม t df p 
จุด Shenmen หลอก    

ความรู้สึกด้านลบ  
5.39 (±3.73) 4.23 (±3.27)     2.48 9      0.03* 
ความรู้สึกด้านบวก  
25.23 (±10.93) 26.69 (±7.42) -0.56 9      0.59 

* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
          นอกจากน้ี เม่ือได้น าผลการวดัระดับความรู้สึกด้าน
อารมณ์จากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 10 คน มาแปรผลตามวธีิการแปล
ผลแบบวัดระดับความเครียดผลการศึกษา  พบว่า เม่ือ
เปรียบเทียบระดบัความเครียดของกลุ่มท่ีไดรั้บการฝังเข็ม ณ 
จุด Shenmen (TF4) กบักลุ่มท่ีไดรั้บการฝังเขม็หลอก พบวา่ ผู ้
ท่ีมีความเครียดอยู่ในระดับเครียดมาก จากร้อยละ 8.63 ลด
นอ้ยลง หรือ “ไม่มีความเครียดเลย” คิดเป็นร้อยละ 0.00 ผูท่ี้
อยู่ในเกณฑ์ระดับความเครียดเล็กน้อย จากร้อยละ 42.25 
ลดลงเป็นร้อยละ 12.38 ผู ้ท่ีอยู่ในเกณฑ์ปกติ จากร้อยละ 
43.46 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 64.18 และผูท่ี้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
จากร้อยละ 5.66 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 23.44 ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ร้อยละความถ่ีของกลุ่มตวัอยา่งจากการท าแบบวดั
ระดบัความเครียดเปรียบเทียบระหว่างหลงัไดรั้บการฝังเข็ม
หลอกและการฝังเขม็ ณ จุด Shenmen (TF4)  

ระดบัความเครียด ฝังเข็มหลอก       ฝังเข็มจุด Shenmen 

สุขภาพจิตดีมาก 5.66  23.44 
ปกติ  43.46  64.18 
เครียดเลก็นอ้ย 42.25  12.38 
เครียดมาก 8.63  0.00 

 
          ในขณะท่ีผลคะแนนรวมของแบบทดสอบความเครียด
หลังได้รับการฝังเข็มหลอก 34.28(±8.03) เปรียบเทียบกับ
หลังได้รับการฝังเข็ม ณ จุด  Shenmen (TF4) 34.15(±9.15) 
นั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (t(9)= -
0.17; p =0.54) ดงัแสดงในตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี6 ผลการประเมินคะแนนรวมของแบบทดสอบ
ความเครียดเปรียบเทียบหลงัไดรั้บการฝังเข็มหลอกและการ
ฝังเขม็ ณ จุด Shenmen (TF4)  

คะแนนความเครียดหลงัฝังเข็ม  

ฝังเข็มหลอก ฝังเข็มจริง t df p 
                จุด Shenmen 

34.28±8.03 34.15±9.15 -0.17 9          
0.54 
  
          จ ากการวิจัย ศึ กษ าผลของการ ฝั ง เข็มต่ อระดับ
ความเครียดท่ีจุด Shenmen (TF4) โดยการท าแบบทดสอบวดั
ความรู้สึกด้านอารมณ์และระดับความเครียดจากแบบวดั
ระดบัความเครียดส าหรับคนไทย ของ สุชีรา ภทัรยตุวรรตน์
และคณะ [10] พบวา่ จุดฝังเข็ม Shenmen (TF4) ท าให้ระดบั
ความเครียดของอาสาสมัครลดลงอย่างชัดเจน จากการ
ทดลองยงัพบวา่หลงัจากฝังเข็มกระตุน้ท่ีจุด Shenmen (TF4) 
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีผา่นมาวา่อาจจะมีความสมัพนัธ์กบั
การเกิดคล่ืนสมองอลัฟ่า ข้ึนในขณะท าแบบทดสอบก็เป็นได ้
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัวา่ คล่ืนสมองอลัฟ่า จะเกิดข้ึนเม่ือร่างกาย
อยู่ในสภาวะผ่อนคลายในขณะท่ีร่างกายยงัรู้สึกตวัดีอยู่ [6] 

จึงอาจจะเป็นหน่ึงในหลายๆปัจจยัท่ียืนยนัไดว้่าการฝังเข็ม
สามารถช่วยลดระดับความเครียด ท าให้ร่างกายรู้สึกผ่อน
คลาย และมีทัศนคติในการใช้ชีวิตดีข้ึน นอกจากน้ี เม่ือ
พิจารณาถึงทฤษฎีเก่ียวกับความเครียดตามแนวของเซลเย ่
(Selye Stress Theory) ว่ า  เ ม่ื อ ร่ างก าย ถู ก ค วบ คุ ม ด้ ว ย
ความเครียดหรือท าให้เกิดความเครียดท าให้ร่างกายของเรา
เปล่ียนแปลงไปขาดสมดุลและเม่ือร่างกายถูกคุกคามจะท าให้
เกิดการตอบสนองมีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาชีววิทยา
และชีวเคมีของร่างกายและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าก่อใหเ้กิด
ความเครียดในแต่ละบุคคลแตกต่างกนัตามปัจจยัภายในเช่น
อายุเพศพันธุกรรมส่วนปัจจัยภายนอกเช่นการรักษาด้วย
ฮอร์โมนยาและอาหารนอกจากน้ีความเครียดหลายๆชนิดท่ี
เกิดข้ึนพร้อมๆกนัซ่ึงจะเพ่ิมการกระตุน้ความเครียดมีผลท า
ใหก้ารตา้นทานต่อส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดความเครียดลดลงได ้[1]  
          นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาวิจยั
เร่ืองผลของการฝังเข็มกบัการลดระดบัความเครียดในผูป่้วย
จิตเวช ซ่ึงเกิดภาวะซึมเศร้าหลังจากได้รับผลกระทบทาง
จิตใจอย่างรุนแรง ท่ีพบว่าการฝังเข็มสามารถช่วยลดอาการ
เครียดและภาวะซึมเศร้าได้ [1] ตลอดจนยงัสอดคล้องกับ
รายงานผลการวิจยัท่ีมีรายงานเก่ียวกบัศาสตร์การฝังเข็มเพ่ือ
ลดความเครียดและวิตกกังวล เช่น Yuxin et al.[6] ไดศึ้กษา
รายงานเก่ียวกบัการฝังเข็มท่ีศีรษะ ในการลดภาวะวิตกกงัวล
ในคนไข ้พบวา่การฝังเขม็สามารถลดภาวะวติกกงัวลไดดี้ 
          อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากยงัมีจุดฝังเข็มอีกหลายต าแหน่ง 
ท่ีศาสตร์แผนจีนไดก้ล่าววา่ สามารถช่วยการผ่อนคลายและ
ลดความเครียดได้ดีเช่นกัน ดังนั้ น หากมีการศึกษาวิจัย
เพ่ิมเติมเร่ืองการฝังเข็มในต าแหน่งอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ผ่อนคลายความเครียด ย่อมเกิดประโยชน์ในการน าศาสตร์
ฝังเขม็น้ีไปใชล้ดความเครียดต่อไปในอนาคต 

 
สรุปผลการศึกษา 

          ผลการเปรียบเทียบการท าแบบทดสอบวดัความรู้สึก
ด้านอารมณ์และระดับความเครียดจากแบบวัดระดับ
ความเครียดภายหลงัจากการฝังเข็ม จุด Shenmen (TF4) และ
การฝังเข็มหลอก  ระดับความ เค รียดในแบบทดสอบ
ความรู้สึกดา้นลบหลงัไดรั้บการฝังเข็มจริงมีความแตกต่าง
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กันส่วนความรู้สึกด้านบวกไม่มีความแตกต่างกัน ระดับ
เครียดมากลดลงเล็กน้อย และระดับความเครียดเล็กน้อย
ลดลงไปในเกณฑ์ปกติ ดังนั้ นการฝังเข็มท่ี จุด  Shenmen 
(TF4) สามารถช่วยใหเ้กิดการผอ่นคลายและคลายเครียดได ้
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ผลเฉียบพลนัของการบริโภคสารสกดัสาหร่ายไกต่อระยะเวลาการออกก าลงักายทีร่ะดับหนัก 
(Acute Effects of Cladophora Glomerata Extract on Time to Exhaustion during 

Severe Intensity Exercise) 
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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลระยะเฉียบพลนัของการบริโภคสารสกดัสาหร่ายไกต่อระยะเวลาการออกก าลงักาย
และอตัราการเตน้ของหัวใจสูงสุดขณะออกก าลงักายท่ีระดบัหนกั อาสาสมคัรเพศชายสุขภาพดี จ านวน 8 คน อายเุฉล่ีย 23.6±3.1 ปี 
น ้ าหนกัเฉล่ีย 67.9±6.8 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉล่ีย 174.7±4.4 เซนติเมตร และค่าดชันีมวลกาย 22.2±1.8 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เขา้ร่วม
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี รูปแบบการศึกษาเป็นลกัษณะ double-blind, balance randomized และ crossover อาสาสมคัรได้รับการ
ทดสอบ Ramp incremental exercise เพ่ือประเมินหาค่าอตัราการใชอ้อกซิเจนสูงสุด (VO2Peak) และ Gas exchange threshold (GET) 
เพื่อค านวณแรงตา้นของจกัรยานขณะออกก าลงักายท่ีระดบัหนกั จากนั้นให้อาสาสมคัรบริโภคสารสกดัสาหร่ายไก (CG) หรือสาร
หลอก (PLB) ติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 6 วนั (ปริมาณ 250 มิลลิกรัมต่อแคปซูล 4 แคปซูลต่อวนั รวม 1,000 มิลลิกรัมต่อวนั) หลงัการ
ไดรั้บบริโภคสารในวนัท่ี 6 อาสาสมคัรไดรั้บการทดสอบออกก าลงักายท่ีระดบัหนกั ดว้ยการอบอุ่นร่างกาย 3 นาที ดว้ยความหนกั 0 
วตัต ์จากนั้นงานของจกัรยานเพ่ิมข้ึนท่ีความหนกั 80 เปอร์เซ็นตข์องงานจกัรยานช่วงระหวา่ง GET และงานจกัรยานสูงสุด ท าการ
บนัทึกค่าระยะเวลาการออกก าลงักายและอตัราการเตน้ของหัวใจสูงสุดขณะออกก าลงักาย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติทดสอบค่า
เทียบแบบรายคู่ (Paired t-tests) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบวา่ระยะเวลาการออกก าลงักายท่ีระดบัหนกัไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ระหว่างช่วงท่ีได้รับ CG (231±32วินาที) และช่วงท่ีได้รับ PLB (216±31 
วนิาที) และอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุดไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ระหวา่งช่วงท่ีไดรั้บ CG (187±12 
คร้ังต่อนาที)และช่วงท่ีไดรั้บ PLB (184±14 คร้ังต่อนาที) การศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดว้า่การบริโภคสารสกดัสาหร่ายไกในระยะเวลาสั้น 
ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุดและระยะเวลาการออกก าลงักายท่ีระดบัหนกัในเพศชายสุขภาพดี 
 
ค าส าคญั สาหร่ายไก,time to exhaustion, gas exchange threshold 
 

บทน า 
การเคล่ือนไหวของมนุษย์เกิดจากการหดตัวของ

กล้ามเน้ือโครงร่าง เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในใย
กลา้มเน้ือ โดยการท างานของกลา้มเน้ือแบบซ ้ าๆ ขณะออก
ก าลงักายข้ึนอยูก่บัความต่อเน่ืองของแหล่งพลงังานท่ีใชใ้น
การท างาน [1] โดยพลังงานหลักท่ีใช้ในการหดตัวของ
กลา้มเน้ือคือ Adenosine triphosphate (ATP) การเคล่ือนไหว
ของร่างกายขณะท ากิจกรรมสามารถเหน่ียวน าให้เกิดภาวะ
เครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress) ข้ึนภายในเซลล์หรือ
เน้ือเยือ่ โดยการเพ่ิมระดบัของสารอนุมูลอิสระ (free radical) 

และ/หรือลดสารตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant)[2] โดยใน
สภาวะปกติร่างกายสามารถสร้างสารตา้นอนุมูลอิสระข้ึนเอง 
ได้แก่ สารท่ีเป็นเอนไซม์ ประกอบด้วย เอนไซม์ซูเปอร์
ออกไซด์ดิสมิวเตส (superoxide dismutase, SOD), คาตาเลส 
(catalase, CAT)  แ ล ะ ก ลู ต าไ ธ โ อ น เป อ ร์ อ อ ก ซิ เด ส 
(glutathione peroxidase, GPx) และสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีไม่
จดัเป็นเอนไซม ์เช่น กลูตาไธโอน (glutathione)[3] 

สาหร่ายไก“Cladophora glomerata” เป็นสาหร่ายสี
เขียว มีลกัษณะเป็นเส้นสายยาว ในปัจจุบนัมีการน าสาหร่าย
ไกมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อาหารจ านวนมาก คุณค่าของ
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สาหร่ายไกมีส่วนประกอบท่ีหลากหลายและอุดมไปด้วย
คุณประโยชน์  นอกจากน้ีย ังมีผลยับย ั้ งการหดเกร็งของ
กลา้มเน้ือเรียบ มีฤทธ์ิขยายหลอดลม ตา้นการอกัเสบ ระงบั
การปวดและลดความดันโลหิตได้ ในสาหร่ายไก มีกลุ่ม
สารประกอบฟีโนลิคเป็นสารประกอบหลกัและมีฤทธ์ิตา้น
อนุมูลอิสระ[4] จากการศึกษาผลของสารสกดัสาหร่ายไกต่อ
ภาวะเบาหวานในหนูทดลองพบว่าเม่ือได้รับสารสกัดจาก
สาหร่ายไกในปริมาณ 0.25 และ 0.5 กรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนกั
ตวั เป็นเวลา 12 สัปดาห์ สามารถลดระดับน ้ าตาลในเลือด 
และไตรกลีเซอไรด์ อีกทั้งยงัมีผลช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของไต[5] และผลของการไดรั้บสารสกดัสาหร่ายไก
ปริมาณ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน ้ าหนักตวั เป็นเวลา 48 
ชัว่โมง พบว่าสามารถลดภาวะแผลในกระเพาะอาหารของ
หนูทดลองได[้6] 

ปัจจุบนั ยงัไม่มีการรายงายการวิจยัท่ีศึกษาผลของสาร
สกดัสาหร่ายไกต่อความทนทานการออกก าลงักายในมนุษย ์
ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจวา่สาหร่ายไกท่ีสามารถพบไดม้ากบริเวณ
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซ่ึงนิยมน ามาแปรรูป
ประกอบอาหารและรับประทานกันมายาวนาน รวมถึงมี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ของชุมชน เช่น สาหร่ายแผ่น
ทรงเคร่ือง และท่ีส าคญั มีฤทธ์ิทางเภสชัวทิยาในการเป็นสาร
ตา้นอนุมูลอิสระ 

ดังนั้ น ว ัต ถุป ระสงค์ของงานวิจัย น้ี คือ ศึกษ าผล
เฉียบพลนัของการบริโภคสารสกดัสาหร่ายไกต่ออตัราการ
เตน้ของหัวใจสูงสุดและระยะเวลาการออกก าลงักายท่ีระดบั
หนกัในเพศชายสุขภาพดี 

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มอาสาสมัครเพศชายสุขภาพดีท่ีเข้าร่วมศึกษาใน

คร้ังน้ี  มีจ านวน 8 คน อายุระหว่าง 18 – 35 ปี ท่ีสมัครใจ
ยนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั โดยลงนามในแบบฟอร์มใบยินยอม
เข้าร่วมการวิจัยซ่ึงโครงการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาและ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมเก่ียวกบัการวิจยัในมนุษย ์
มหาวิทยาลยันเรศวร เลขท่ี 318/57 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์2558 
ผู ้วิจัยได้ท าการอธิบายวตัถุประสงค์ของการวิจัยและวิธี

ปฏิบัติขณะเข้าร่วมการวิจัยให้อาสาสมัครทราบก่อนเข้า
ร่วมงานวจิยั 

เกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา (Inclusion criteria) 
คือ1) เป็นเพศชายท่ีมีสุขภาพดี 2) มีค่าดชันีมวลกายปกติ อยู่
ระหว่าง 18.5 – 24.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 3) ออกก าลัง
กายเป็นประจ า อย่างน้อย 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ติดต่อกันเป็น
เวลาอย่างน้อย 3 เดือน และ 4) สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลง
ของการเขา้ร่วมวจิยัได ้

เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) คือ  1) มีความ
ผิดปกติของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ และ 2) มีภาวะการท างานของ
ตับผิดปกติ โดยประเมินจากปริมาณเอนไซม์ Aspartate 
aminotransferase (AST)  แ ล ะ  Alanine aminotransferase 
(ALT) สูงกวา่ค่าปกติ 

สารสกดัสาหร่ายไก 
การเตรียมสารสกดัสาหร่ายไกน าสาหร่ายไกแหง้มาบด

ให้ละเอียดจากนั้นน ามาแช่ในน ้ าเขยา่เป็นเวลา 24 ชัว่โมงท่ี
อุณหภูมิหอ้งสาหร่ายไกถูกกรองและเก็บสารสกดัส่วนบนน า
กากสาหร่ายท่ีเหลือไปสกดัซ ้ าดว้ยวิธีเดียวกนัอีก 3 คร้ัง สาร
สกัดถูกน ามารวมกันจากนั้ นระเหยเอาน ้ าออกด้วย Rotary 
evaporator ท่ี 60 องศาเซลเซียสและท าให้แห้งโดยใชเ้คร่ือง 
Freeze dryer และบรรจุลงแคปซูลทึบสีเขียวในปริมาณ
แคปซูลละ 250 มิลลิกรัมส าหรับสารหลอก (Placebo) ถูก
บรรจุผงแป้ง (Powder starch) ลงแคปซูลทึบสี เขียวใน
ปริมาณแคปซูลละ 250 มิลลิกรัมเช่นกนั 

ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
หลังจากท าการคัดเลือกอาสาสมัครเป็นท่ีเรียบร้อย 

ผู ้วิจัยท าการทดสอบ Ramp incremental exercise โดยใช้
จักรยานวัดงาน (Braked cycle ergometer) โดยใช้เค ร่ือง
ทดสอบและฝึกออกก าลงักาย (Cortex Biophysik, Metalyzer 
3B) โดยให้อาสาสมคัรป่ันจกัรยานอบอุ่นร่างกายเป็นเวลา 3 
นาที ท่ีระดบัความหนกัของจกัรยาน 0 วตัต ์จากนั้นงานของ
จกัรยานเพ่ิมข้ึน 30 วตัต์ต่อนาที โดยก าหนดความเร็วรอบ
จักรยานท่ี  80 รอบต่อนาที  เกณฑ์การหยุดทดสอบคือ
อาสาสมคัรไม่สามารถรักษาระดบัความเร็วรอบจกัรยานท่ี
ก าหนด โดยระดบัความเร็วรอบจกัรยานลดลงต ่ากวา่ 70 รอบ
ต่อนาที ท าการบันทึกงานจกัรยานสูงสุด และค่า GET และ
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ค านวณแรงตา้นของจกัรยานขณะออกก าลงักายท่ีระดบัหนกั 
จากสูตรค านวณค่าแรงตา้นของจักรยานท่ี 80% ของความ
แตกต่างระหว่างงานจักรยานท่ีจุด GET และงานจักรยาน
สูงสุด 

จากนั้นท าการสุ่มล าดบัการไดรั้บสารสกดัสาหร่ายไก
หรือสารหลอก ในการทดลองคร้ังท่ี 1 อาสาสมคัรจ านวน 4 
คน ได้รับสารสกัดสาหร่ายไกและอาสาสมคัรอีกจ านวน 4 
คน ไดรั้บสารหลอก โดยให้อาสาสมคัรรับประทานสารสกดั
สาหร่ายไกหรือสารหลอกเป็นระยะเวลา 6 วนั เช้า-เยน็ ม้ือ
ละ 2 แคปซูล แคปซูลละ 250 มิลลิกรัม (รวมปริมาณสาร
สกัดสาหร่ายไก 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน)ในระหว่างการ
บริโภคสาร อาสาสมัครท าการบันทึกข้อมูลโภชนาการ
อาหารและไม่มีเปล่ียนแปลงการบริโภคอาหารท่ีแตกต่างไป
จากเดิมในช่วงท่ีท าการทดสอบในวนัท่ี 5 ของการไดรั้บสาร
สกัดสาหร่ายไกและสารหลอก ท าการเก็บตวัอย่างเลือดด า
บริเวณข้อพับแขน ปริมาณ 12 มิลลิลิตร เพ่ือวิเคราะห์ค่า
ร ะ ดั บ เอ น ไซ ม์  Aspartate aminotransferase(AST)  แ ล ะ 
Alanine aminotransferase (ALT) 

หลงัจากอาสาสมคัรรับประทานสารสกัดสาหร่ายไก
ห รือสารหลอกครบระยะเวลาท่ีก าหนดแล้ว  ใน ช่วง
ระยะเวลา 90 นาที หลงัจากรับประทานสารสกดัสาหร่ายไก
และสารหลอก อาสาสมคัรไดรั้บการทดสอบออกก าลงักายท่ี
ระดบัหนกัโดยให้อาสาสมคัรป่ันจกัรยานอบอุ่นร่างกายเป็น
เวลา 3 นาที ท่ีระดบัความหนักของจกัรยาน 0 วตัต์ จากนั้น
เพ่ิมความหนกัแรงตา้นจกัรยานอยูใ่นระดบัหนกัท่ีไดจ้ากการ
ค านวณ เกณฑก์ารหยดุทดสอบคืออาสาสมคัรคือไม่สามารถ
รักษาระดับความเร็วรอบจักรยานท่ีก าหนด โดยระดับ
ความเร็วรอบจักรยานลดลงต ่ากว่า 70 รอบต่อนาที ท าการ
บันทึกระยะเวลาการออกก าลังกาย (time to exhaustion) ท่ี
อาสาสมคัรท าได้และอัตราการเตน้ของหัวใจสูงสุดช่วง 5 
วนิาทีสุดทา้ยของการออก าก าลงักาย ดงัรูปท่ี 1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงขั้นตอนการทดสอบการออกก าลงักายท่ีระดบั
หนกั  

 
จากนั้ นอาสาสมัครเวน้ระยะเวลาการทดสอบเป็น

ระยะ เวลาอย่างน้อย  10 วัน  เร่ิมการทดลองค ร้ั ง ท่ี  2 
อาสาสมัครจ านวน  4 คนแรก ได้รับสารหลอก และ
อาสาสมคัรอีกจ านวน 4 คนไดรั้บสารสกดัสาหร่ายไก โดย
ให้อาสาสมัครรับประทานสารสกัดสาหร่ายไกหรือสาร
หลอกเป็นระยะเวลา 6 วนั และท าการเก็บตวัอยา่งเลือดและ
ทดสอบการออกก าลงักายและบนัทึกขอ้มูลเช่นเดียวกบัการ
ทดลองคร้ังท่ี 1 

การวเิคราะห์ทางสถิต ิ
ขอ้มูลท่ีได้แสดงในรูปแบบ Mean ± SD เปรียบเทียบ

อตัราการเตน้ของหัวใจสูงสุดและระยะเวลาการออกก าลงั
กายท่ีระดับหนัก ระหว่างช่วงท่ีได้รับสารสกัดสาหร่ายไก
และช่วงท่ีไดรั้บสารหลอก โดยใชส้ถิติทดสอบค่าเทียบแบบ
รายคู่ (Paired t-tests) และก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 

 
ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 

อาสาสมคัรเพศชายท่ีเขา้ร่วมการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีและ
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจน
ส้ินสุดโครงการวิจยัมีจ านวนทั้งหมด 8 คน คุณลกัษณะทาง
กาย ประกอบด้วยค่าอายุเฉล่ีย 23.6±3.1 ปี  น ้ าหนักเฉล่ีย 
67.9±6.8 กิโลกรัมส่วนสูงเฉล่ีย 174.7±4.4 เซนติเมตร และ
ค่าดชันีมวลกาย 22.2±1.8 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

จากผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบติัการ เพื่อประเมิน
การท างานของตับ พบว่าอาสาสมัครท่ีได้รับสารสกัด

Warm 
up 

3 min 

Severe exercise 

80%∆ Until 
exhaustion 
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สาห ร่ายไกมีค่ า AST 22.8±3.7 units และ ALT 15.2±6.4 
units และอาสาสมัครท่ีได้รับสารหลอกมีค่า AST 23.2±6 
units และ ALT 20.8±21.7 units ซ่ึงอยู่ในระดับปกติ การ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ีช่วยเป็นหลกัฐานยนืยนัความปลอดภยัในการ
บริโภคสารสกดัสาหร่ายไกระยะเฉียบพลนัคร้ังแรกในมนุษย์
ว่าไม่แสดงอาการเป็นพิษต่อการท างานของตบัดว้ยผลการ
ตรวจวดัระดบัเอนไซม ์AST และ ALT  

 
ตารางท่ี 1 อตัราเตน้ของหัวใจสูงสุดและระยะเวลาการออก
ก าลงักายท่ีระดบัหนกัช่วงระหวา่งไดรั้บสารสกดัสาหร่ายไก 
(CG) และสารหลอก (PLB) 

ตวัแปร CG PLB P value 

ระยะเวลาการออก
ก าลงักาย (วนิาที) 

231±32 216±31 0.256 

อตัราการเตน้ของหวัใจ
สูงสุด (คร้ังต่อนาที) 

187±12 184±14 0.715 

 
ค่ าระยะ เวลาการออกก าลังกายท่ี ระดับหนักของ

อาสาสมัครท่ีได้รับสารสกัดสาหร่ายไกมีค่าเฉล่ีย 231±32 
วินาที ส่วนค่าระยะเวลาการออกก าลงักายท่ีระดบัหนักของ
อาสาสมคัรท่ีไดรั้บสารหลอกมีค่าเฉล่ีย 216±31 วนิาที ซ่ึงไม่
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ดัง
แสดงตารางท่ี 1 และรูปท่ี 2 

 
รูป ท่ี  2 แสดงระยะเวลาการออกก าลังกายท่ีระดับหนัก
ระหว่างได้รับสารสกัดสาหร่ายไก (CG) และสารหลอก 
(PLB) 

 
 

ค่าอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุดของอาสาสมคัรในช่วง
ท่ีได้รับสารสกัดสาหร่ายไกมีค่าเฉล่ีย 187±12 คร้ังต่อนาที 
และในช่วงท่ีไดรั้บสารหลอกมีค่าเฉล่ีย 184±14 คร้ังต่อนาที 
ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05) 
ดงัแสดงตารางท่ี 1 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาคร้ังแรกในมนุษยเ์ก่ียวกับผล
ของการบริโภคสารสกดัสาหร่ายไกต่อสมรรถนะการออก
ก าลงักาย ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่การบริโภคสารสกดัสาหร่าย
ไกระยะสั้นไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการออก
ก าลงักาย ซ่ึงอาจเป็นผลจากการไดรั้บสารสกดัสาหร่ายไกใน
ปริมาณท่ีไม่เพียงพอ และ/หรือระยะเวลาท่ีได้บริโภคสาร
สกดัสาหร่ายไกสั้นเกินไป ซ่ึงปริมาณท่ีอาสาสมคัรไดรั้บจาก
การทดลองคร้ังน้ี เป็นปริมาณขั้นต ่าท่ีไม่มีผลเสียและการ
เปล่ียนแปลงต่ออวยัวะภายในจากการทดลองในหนู โดยการ
ไดรั้บสารสกดัสาหร่ายไก ปริมาณ 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
[7] เน่ืองจากยงัไม่มีการศึกษาในมนุษย ์ผู ้วิจัยจึงค านึงถึง
ความปลอดภยัของอาสาสมคัร จึงก าหนดปริมาณของการ
ทดลองคร้ังน้ีท่ีปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวนั อย่างไรก็ตาม 
หากค านวณตามสมการ Human equivalent dose (HED) 
เทียบเคียงจากการศึกษาในหนู[8] ปริมาณสูงสุดท่ีสามารถ
รับประทานสารสกดัสาหร่ายไกมีค่าเท่ากบั 5,976 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมน ้ าหนักตวั ดังนั้นควรท าการศึกษาผลของสาร
สกดัสาหร่ายไกในปริมาณต่างๆ ต่อสมรรถนะการออกก าลงั
กายในมนุษยต์่อไปในอนาคต 

ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
เก่ียวกบัผลของการบริโภค quercetin ซ่ึงมีสารประกอบโฟ
โนลิคเช่นเดียวกับสารสกัดสาหร่ายไก โดยอาสาสมัคร
สุขภาพดีรับประทานเป็นปริมาณ  1,000 มิลลิกรัมต่อวนั 
ติดต่อกนัเป็นเวลา 5 วนั และท าการทดสอบดว้ยการวิ่งแบบ
เพ่ิมความหนัก[9] รวมถึงการศึกษาของ Davis และคณะ ปี 
คศ 2010 ได้ท าการศึกษาผลของการรับประทาน  quercetin 
เป็นปริมาณ 1,000 มิลิกรัมต่อวนั ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วนั 
แลว้ท าการทดสอบดว้ยการป่ันจกัรยาน โดยทั้งสองงานวิจยั
พบว่า quercetin ไม่ มีผลต่อการเพ่ิมความทนทานและ
ระยะเวลาในการออกก าลงักายเช่นเดียวกัน[10] ดังนั้ นการ
บริโภคสารฟีโนลิคท่ีประกอบอยู่ในสารสกดัสาหร่ายไกใน
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ระยะสั้ นๆ อาจยงัไม่เพียงพอและมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ความทนทานการออกก าลงักายในมนุษยเ์พศชายสุขภาพดี 

อย่างไรก็ตามเป็นท่ี น่าสนใจว่า หากรับประทาน 
quercetin ในปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวนั ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์  พบว่าเม่ือท าการทดสอบการป่ัน
จักรยานแบบเพ่ิมความหนัก มีผลเพ่ิมระยะเวลาการออก
ก าลังกาย[11] รวมถึงการศึกษาของ Kalafati และคณะท่ี
ท าการศึกษาผลของไดรั้บสารสกดัสาหร่าย spirulina ปริมาณ 
6 ก รัมต่อวัน  เป็น เวลา 4 สัปดาห์  พบว่าสามารถเพ่ิ ม
ระยะเวลาในการออกก าลงักายจากการทดสอบดว้ยการวิ่งได้
[12] 

ดงันั้นการรับประทานสารสกดัสาหร่ายไกหรืออาหาร
ท่ี มีส่วนประกอบหลักจ าพวกสารฟีโนลิค อาจจะต้อง
รับประทานอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานๆ เพ่ือให้
เพียงพอต่อการเปล่ียนแปลงระดบัสารตา้นอนุมูลอิสระและ
ความทนทานในการออกก าลงักาย ซ่ึงควรท าการศึกษาต่อไป
ในอนาคต เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเป็นประโยชน์ในการ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมป้องกันและรักษา
สุขภาพ รวมทั้งเป็นการพฒันาให้สาหร่ายไกเป็นผลิตภณัฑ์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าไดใ้นอนาคต 

 
สรุปผลการวจิยั 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีสรุปได้ว่า การได้รับสารสกัด
สาหร่ายไกปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวนั ติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 6 วนั ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราเตน้ของ
หัวใจสูงสุดและระยะเวลาการออกก าลงักายท่ีระดบัหนักใน
เพศชายสุขภาพดี 
 

กติตกิรรมประกาศ 
งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัย

จ าก ทุ น วิ จั ยป ระ จ า ปี งบ ป ระม าณ  2559 ส านั ก ง าน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
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ผลของสารสกดักระชายด าต่ออตัราการใช้ออกซิเจนขณะออกก าลงักายทีร่ะดบัความหนักปานกลาง 
(Effects of Kaempferia Parviflora Extract on Oxygen Consumption during 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลระยะสั้นการไดบ้ริโภคสารสกดักระชายด าต่ออตัราการใชอ้อกซิเจนขณะการออกก าลงักายท่ีระดบัความหนกั
ปานกลางในอาสาสมคัรเพศชายสุขภาพดี 
วิธีด าเนินการวิจัย อาสาสมคัรเพศชายสุขภาพดีจ านวน 10 คน อายุเฉล่ีย 21±4 ปี น ้ าหนักเฉล่ีย 66±6 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉล่ีย 173±5 
เซนติเมตร ค่าดชันีมวลกายเฉล่ีย 22±2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ีในรูปแบบ double-blind, balance randomized 
และ crossover อาสาสมคัรได้รับการทดสอบ  Ramp incremental exercise เพ่ือประเมินหาค่าอตัราการใชอ้อกซิเจนสูงสุด (VO2Peak) 
และ Gas Exchange Threshold (GET) โดยใช้จักรยานวดังาน (Braked cycle ergometer) จากนั้นให้อาสาสมคัรรับประทานสารสกัด
กระชายด า (KP) หรือสารหลอก (PLB) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 6 วนั (ปริมาณ 90 มิลลิกรัมต่อแคปซูล 4 แคปซูลต่อวนั รวม 360 
มิลลิกรัมต่อวนั) โดยในวนัสุดทา้ยหลงัจากไดรั้บบริโภคสารตามก าหนด อาสาสมคัรเขา้รับการทดสอบการออกก าลงักายดว้ยการอบอุ่น
ร่างกายท่ีระดบัความหนกั 0 วตัต ์เป็นเวลา 3 นาที ต่อดว้ยการออกก าลงักายท่ีระดบัความหนักปานกลาง (80% GET) เป็นระยะเวลา 6 
นาที และท าการบนัทึกค่าอตัราการใชอ้อกซิเจนขณะออกก าลงักาย ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ Paired Student’s t-tests ก าหนด
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
ผลการวิจัย โดยผลการศึกษา พบว่าระดบัความหนกัของงานจกัรยานท่ีระดบัปานกลางในการทดสอบออกก าลงักาย มีค่า 70±18 วตัต ์
อตัราการใชอ้อกซิเจนในช่วง 30 วนิาทสุดทา้ยของการออกก าลงักายท่ีระดบัความหนกัปานกลางของอาสาสมคัรในช่วงท่ีไดรั้บสารสกดั
กระชายด ากบัช่วงท่ีไดรั้บสารหลอกไม่มีความแตกต่างกนั (PLB = 1.31±0.26 vs KP = 1.34±0.26 Lmin-1, P-value >0.05)  
สรุปผลการวิจัย การศึกษาคร้ังน้ี สรุปไดว้่าการบริโภคสารสกดักระชายด าในระยะเวลาสั้นไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอตัราการใช้
ออกซิเจนขณะออกก าลงักายท่ีระดบัความหนกัปานกลางในอาสาสมคัรเพศชายสุขภาพดี 
 
ค าส าคญั สารสกดักระชายด า/อตัราการใชอ้อกซิเจน 
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บทน า 
กระชายด า (Krachai Dum) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า 

Kaempferia parviflora อ ยู่ ใ น ส กุ ล  Zingiberaceae ว ง ศ์
เดียวกบัขิงและข่า เป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณหลากหลายและ
ใชก้ันมายาวนาน ในทางการแพทยแ์ผนไทย กระชายด าได้
ช่ือว่าเป็นโสมไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกได้คัดเลือกกระชายด าเป็นหน่ึงใน
สมุนไพรไทยท่ีรัฐบาลควรสนับสนุนการพฒันาสมุนไพร
ไทยสู่ผลิตภณัฑ์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
(Thailand Champion Herbal Products: TCHP) [1] ผ ล จ าก
การวิเคราะห์สารประกอบใน Kaempferia parviflora ด้วย 
Gas chromatographic พบว่าประกอบดว้ยสาร Flavonoid 11 
ช นิ ด  โ ด ย มี ส า ร ห ลั ก ส า คั ญ  2 ช นิ ด  คื อ   5,7-
dimethoxyflavone และ 5,7,4’-trimethoxyflavone [2],[3] 

จากรายงานการวจิยัพบวา่กระชายด ามีผลต่อการท างาน
ของเซลล์ชั้นผนังท่ีบุหลอดเลือดโดยฤทธ์ิการสร้างการเพ่ิม
ไนตริกออกไซดใ์นหลอดเลือดอมับิลิคอลของมนุษย ์เกิดการ
ขยายตวัของหลอดเลือด [4] เป็นเหตุท่ีสนบัสนุนความเช่ือวา่
กระชายด าอาจจะมีผลต่อสมรรถภาพการออกก าลงักายใน
มนุษย์ ซ่ึงสาร  Flavonoid อาจมีฤทธ์ิต่อการขยายตัวของ
หลอดเลือดเหมือนกบัสาร Ginsenosides ท่ีสกดัจากโสม โดย
ผ่านกระบวนการส่งสัญญาณระบบไนตริกออกไซด์ ซ่ึง
อาจจะมีผลในการลดการล้าโดยเพ่ิมอัตราการขนส่ง
ออกซิเจนและสารอาหารไปท่ีกลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการออกก าลงั
กาย [5] อีกทั้งยงัมีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบดว้ย [6] 

ปริมาณในการบริโภคกระชายด าท่ี เหมาะสมของ
สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย คือ 1.2 กรัมของหัวกระชายแห้ง
หรือ 20 กรัม จากหัวกระชายสดต่อวนั โดย Wasuntarawat 
และคณะ ปี คศ. 2010 ไดท้ าการศึกษาการบริโภคกระชายด า
ในลักษณะผงแห้งบดละเอียด ปริมาณ 1.35 กรัมเพียงคร้ัง
เดียวในเพศชายสุขภาพดี [7] อีกทั้ง Wattanathorn และคณะ
ปี คศ. 2012 ไดท้ าการศึกษาการบริโภคสารสกดักระชายด า
ปริมาณ 90 มิลลิกรัมต่อวนั เป็นเวลา 8 สัปดาห์ในผูสู้งอายุ
สุ ข ภ าพ ดี  [8] แ ล ะ  Kreeta แ ล ะคณ ะ  ปี  ค ศ . 2015ได้
ท าการศึกษาการบริโภคสารสกัดกระชายด าปริมาณ 180 

มิลลิกรัมต่อวนั เป็นเวลา 12 สัปดาห์ในนักกีฬาฟุตบอล [9] 
พบวา่ไม่มีความเป็นพิษต่อตบัและแสดงอาการขา้งเคียงใดๆ 

ในส่วนของการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัผลของ Kaempferia 
parviflora ต่อสมรรถภาพการออกก าลังกายในมนุษย ์จาก
รายงานการศึกษาของ Wasuntarawat และคณะ ปี คศ. 2010 
พบวา่กระชายด าในรูปแบบแคปซูลผงบดละเอียด ไม่มีผลต่อ
เปอร์เซนต์ความลา้และระดบักรดแลกติกในการออกก าลงั
กายแบบไม่ใช้ออกซิเจน จากการทดสอบการป่ันจักรยาน
แบบไม่ใชอ้อกซิเจนดว้ยวิธีการ Wingate และระยะเวลาออก
ก าลงักายท่ีระดบั Submaximal [7] อยา่งไรก็ตาม จากผลการ
ศึกษาวิจัยของ Wattanathorn และคณะ ปี คศ. 2012 พบว่า
การบริโภคกระชายด าในรูปแบบของสารสกดัแก่ผูสู้งอายใุน
ปริมาณ 90 มิลลิกรัม เป็นเวลา 8 สปัดาห์ มีผลต่อสมรรถภาพ
ทางกายโดยเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาจากการ
ทดสอบลุก ยืน 30-วินาทีและความทนทานของระบบ
ทางเดินหายใจและหัวใจจากการทดสอบเดิน 6-นาที [8] อีก
ทั้งการศึกษาวิจยัของ Kreeta พบวา่การการบริโภคสารสกดั
กระชายด าปริมาณ 180 มิลลิกรัมต่อวนั เป็นเวลา 12 สัปดาห์
มีผลเพ่ิมต่อความแขง็แรงของกลา้มเน้ือแขนจากการทดสอบ
แรงบีบมือในนกักีฬาฟุตบอล [9] ทั้งน้ีผลของกระชายด าต่อ
สมรรถภาพทางกายและความทนทานในการออกก าลงักาย
จากการศึกษาของงานวิจัยท่ีผ่านมามีความแตกต่างกัน 
เน่ืองจากความหลากหลายของวิธีการทดสอบ ปริมาณและ
ระยะเวลาท่ีบริโภคกระชายด า รวมทั้งกลุ่มประชากรท่ีศึกษา 
อยา่งไรก็ตามการศึกษาวจิยัผลของสารสกดักระชายด าท่ีผา่น
มายงัมีน้อย ด้วยมีข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์การทดสอบและ
วิธีการทดสอบเก่ียวกบัสมรรถภาพการออกก าลงักาย จึงยงั
ไม่มีขอ้มูลเก่ียวกับผลสารสกัดกระชายด าต่ออตัราการใช้
ออกซิ เจนขณะออกก าลังกาย ดังนั้ นการวิจัยค ร้ัง น้ี มี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลระยะสั้ นการบริโภคสารสกัด
กระชายด าต่ออัตราการใช้ออกซิเจนขณะออกก าลังกายท่ี
ระดบัความหนกัปานกลางในอาสาสมคัรเพศชายสุขภาพดี  

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็น รูปแบบ double-blind, balance 
randomized และ crossover และผ่านการพิจารณาจริยธรรม
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งานวิจยัจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจยั มหาวิทยาลยั
นเรศวร เลขท่ี 55/57 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

กลุ่มอาสาสมัครเพศชายสุขภาพดีท่ีเข้าร่วมศึกษาใน
คร้ังน้ี มีจ านวน 10 คน ไดล้งนามลงนามในแบบ ฟอร์มใบ
ยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั ผูว้จิยัท าการอธิบายวตัถุประสงคข์อง
การวิจัยและวิธีปฏิบัติขณะเข้าร่วมการวิจัยให้อาสาสมัคร
ทราบ  

เกณฑก์ารคดัเขา้ร่วมวจิยั ประกอบดว้ย 
1. เป็นเพศชายสุขภาพดี  
2. ออกก าลงักายเป็นประจ า อยา่งนอ้ย 3 คร้ังต่อสปัดาห์ 

ติดต่อกนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 เดือน 
3. มีค่ าดัชนีมวลกายปกติ อยู่ระหว่าง 18.5 – 24.9 

กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
4. มีคล่ืนไฟฟ้าหวัใจในเกณฑป์กติ 
5. มี ค่ า เอน ไซม์  Aspartate aminotransferase (AST) 

และ Alanine aminotransferase (ALT) อยูใ่นช่วงปกติ 
6. ไม่มีอาการแพต้่อสารสกดักระชายด าหรือผงแป้งใน

สารหลอก 
7. สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงของการเขา้ร่วมวจิยัได ้
เกณฑก์ารคดัออกจากงานวจิยั ประกอบดว้ย 
1. มีคล่ืนไฟฟ้าหัวใจผิดปกติหรือมีค่าเอนไซม์ AST 

และ ALT เกินค่าปกติ 
2. ตอ้งการถอนตวัหรือไม่เขา้ร่วมการทดลองต่อ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

แพทย์ท าการตรวจประเมิน ประกอบด้วยความดัน
โลหิต อตัราการเตน้หัวใจ และอตัราการหายใจ แลว้ท าการ
ทดสอบคุณลกัษณะทางกายโดยการชัง่น ้ าหนัก วดัส่วนสูง 
อาสาสมัครมีสัญญาณชีพปกติและค่าดัชนีมวลกายอยู่ใน
เกณฑ์การคัดเข้าท่ีก าหนด ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
แ ล ะ ต ร ว จ หั ว ใ จ ด้ ว ย ค ล่ื น ส ะ ท้ อ น เห นื อ เ สี ย ง 
(Echocardiogram) จากนั้ นท าการ เก็บตัวอย่าง เลื อดด า 
ป ริม าณ  12 มิ ล ลิ ลิ ต ร  เพ่ื อ วิ เค ร าะ ห์ ห าค่ า  Aspartate 
aminotransferase ( AST) แ ล ะ  Alanine aminotransferase 
(ALT) 

จากนั้ น  ผู ้วิ จัยท าก ารทดสอบ  Ramp incremental 
exercise โดยใชจ้กัรยานวดังานเพ่ือหาค่า Peak VO2 และ Gas 
exchange threshold (GET) โดยใชเ้คร่ืองทดสอบและฝึกออก
ก าลังกาย (Cortex Biophysik, Metalyzer 3B) ท าการบันทึก
อัตราการใช้ออกซิ เจนและงานจักรยานสูงสุด โดยให้
อาสาสมัครป่ันจักรยานอบอุ่นร่างกายเป็นเวลา 3 นาที ท่ี
ระดบัความหนกั 0 วตัต ์จากนั้น แรงตา้นของจกัรยานเพ่ิมข้ึน
ในอตัรา 30 วตัต์ต่อนาที โดยก าหนดให้รักษาความเร็วรอบ
จักรยานอยู่ระหว่าง 80 หรือ 90 รอบต่อนาทีตามแต่ความ
ต้องการของอาสาสมัคร เกณฑ์การยุติการทดสอบคือ
อาสาสมคัรไม่สามารถรักษาระดบัความเร็วรอบจกัรยานท่ี
ก าหนด โดยระดบัความเร็วรอบจกัรยานนอ้ยกวา่ 10 รอบต่อ
นาทีของความเร็วรอบจักรยานท่ีก าหนด ท าการบันทึกค่า 
VO2peak และ GET เพื่อน าไปค านวณความหนักของการ
ออกก าลงักายท่ีระดบัปานกลาง (80% GET)[10] 

จากนั้น สุ่มล าดับการบริโภคสาร โดยแบ่งเป็นได้รับ
การบริโภคสารสกดักระชายด า (KP) จ านวน 5 คน และสาร
หลอก (PLB) จ านวน 5 คน ในการทดลองคร้ังท่ี 1และเวน้
ระยะการทดสอบอย่างน้อย 10 วนั (wash out) ส าหรับการ
ทดลองคร้ังท่ี 2 ท าการสลบัการบริโภคสารสกดักระชายด า 
(KP) และสารหลอก (PLB)  

โดยให้อาสาสมคัรบริโภคสาร ปริมาณ 90 มิลลิกรัมต่อ
แคปซูล รับประทานหลังอาหารเช้าและเย็น ค ร้ังละ 2 
แคปซูล วนัละ 4 แคปซูล รวมปริมาณ 360 มิลลิกรัมต่อวนั 
ติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 6 วนั โดยวนัท่ี 5 ของการไดรั้บสาร 
ท าการเก็บตัวอย่างเลือดด าบ ริเวณข้อพับ  ป ริมาณ  12 
มิลลิลิตร เพื่อวิเคราะห์หาค่า AST และ ALT เพื่อตรวจสอบ
ความปลอดภยัของอาสาสมคัรในการไดรั้บสารทั้งสองชนิด 
และในวนัท่ี 6 หลังจากอาสาสมัครรับประทานสารสกัด
กระชายด า (KP) หรือสารหลอก (PLB) เป็นระยะเวลา 90 
นาที ท าการทดสอบสมรรถภาพการออกก าลงักายท่ีระดับ
ความหนักปานกลาง โดยให้อาสาสมคัรป่ันจกัรยานอบอุ่น
ร่างกายเป็นเวลา 3 นาที ท่ีระดับความหนักของจักรยาน 0 
วตัต์ จากนั้นเพ่ิมแรงตา้นของจกัรยานท่ีระดบัความหนัก 80 
% ของแรงตา้นจักรยานของค่า GET เป็นเวลา 6 นาที โดย
ก าหนดความเร็วรอบจักรยานเท่ากับการทดสอบ ramp 
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incremental exercise ท าการบนัทึกค่าอตัราการใชอ้อกซิเจน
ขณะทดสอบ  

จากนั้นเวน้ระยะการทดสอบอยา่งนอ้ย 10 วนั แลว้เร่ิม
การทดลองคร้ังท่ี 2  
 
วธีิบนัทึกขอ้มูล 

อัตราการใช้ออกซิเจน (Oxygen consumption: VO2) 
ถูกบนัทึกและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองทดสอบและฝึกออกก าลงั
กาย (Cortex Biophysik, Metalyzer 3B) ทุกๆคร้ังของการ
ห ายใจ  (breath by breath)  โดยค านวณค่ าอัต ราการใช้
ออกซิเจน ในช่วง  90 วินาทีสุดท้ายของการอบอุ่นร่างกาย 
(baseline VO2) และค่าอัตราการใช้ออกซิเจน ในช่วง 60 
วนิาทีสุดทา้ยของการออกก าลงักาย (end exercise VO2) 

 
การวเิคราะห์ทางสถิติ  

แสดงค่าในรูป Mean ± SD และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์
ผลทางสถิติ เปรียบเทียบอตัราการใชอ้อกซิเจนท่ีระดบัความ
หนักปานกลางระหว่างการบริโภคสารสกดักระชายด าและ
สารหลอก  โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่าเทียบแบบรายคู่ 
(Paired t-tests) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ผลการศึกษาวจิยัและการอภิปรายผล 

อาสาสมคัรท่ีเขา้ร่วมการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีและสามารถ
ปฏิบัติตามข้อตกลงของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจนส้ินสุด
โครงการวิจัยมีจ านวนทั้ งหมด 10 คน คุณลกัษณะทางกาย
ประกอบด้วยค่ าอายุ เฉ ล่ีย  21±4 ปี  น ้ าหนัก เฉ ล่ีย 66±6 
กิโลกรัม ส่วนสูงเฉล่ีย 173±5 เซนติเมตร และค่าดัชนีมวล
กาย (BMI) 22±2 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเอนไซม ์AST และ ALT ของอาสา สมคัร
เปรียบเทียบระหว่างช่วงท่ีได้รับสารสกัดกระชายด า (KP) 
และสารหลอก (PLB) 

เอนไซม์ KP PLB P-value 
AST (U/L) 27.2±9.2 24±6.0   0.275 
ALT (U/L) 17.8±7.9 15.7±5.4 0.245 

 

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในช่วงท่ีบริโภคสาร 
KP และสาร PLB พบวา่ในช่วงท่ีบริโภคสาร KP อาสาสมคัร
มีค่ าเฉ ล่ียเอนไซม์  AST และ ALT เฉ ล่ีย 27.2±9.2 และ 
17.8±7.9 Unit/L ตามล าดับ  ช่วงท่ีบ ริโภคสาร PLB มีค่ า
เอนไซม์ AST และALT เฉล่ีย 24±6 และ 15.7±5.4 Unit/L 
ตามล าดบั ซ่ึงไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(P-value >0.05) ดังแสดงในตารางท่ี 1โดยพบว่าไม่มีความ
เป็นพิษต่อตับและแสดงอาการข้างเคียงใดๆ ซ่ึงช่วยเป็น
หลักฐานยืนย ันความปลอดภัยในการบริโภคสารสกัด
กระชายด าระยะเวลาสั้ นปริมาณ 360 มิลลิกรัมต่อวนั เป็น
เวลา 6 วนัในมนุษย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมาโดย
ให้บริโภคกระชายด าในรูปของผงแห้งบดละเอียด ปริมาณ 
1.35 กรัม เพียงคร้ังเดียวในอาสาสมคัรเพศชายสุขภาพดี [7] 
และจากการบริโภคกระชายด าในรูปของสารสกดัปริมาณ 90 
มิลลิกรัมต่อวนั ติดต่อกนัทุกวนั เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ใน
ผูสู้งอาย ุ[8] อีกทั้งจากการศึกษาการบริโภคสารสกดักระชาย
ด าปริมาณ 180 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ใน
นกักีฬาฟตุบอล [9] 
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลของอตัราการใช้ออกซิเจนในการออก
ก าลงักายระดบัความหนกัปานกลางเปรียบเทียบระหวา่งช่วง
ท่ีไดรั้บสารสกดักระชายด า (KP) และสารหลอก (PLB) 

VO2  
(Lmin-1) 

PLB KP P-value 

Baseline  0.74±0.11 0.68±0.13 0.07 
End exercise  1.31±0.26 1.34±0.26 0.26 

 
ค่าเฉล่ียอตัราการใชอ้อกซิเจนช่วง baseline VO2 (KP = 

0.68±0.13 แ ล ะ   PLB = 0.74±0.11 Lmin-1)  แ ล ะ  end 
exercise VO2 ( KP = 1.34±0.26 แ ล ะ  PLB = 1.31±0.26 
Lmin-1) ในระหวา่งไดรั้บสารสกดักระชายด าและสารหลอก
ของการออกก าลงักายท่ีระดบัความหนกัปานกลาง ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value >0.05) ดัง
แสดงในตารางท่ี 2 และรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 แสดงกราฟอตัราการใช้ออกซิเจนในการออกก าลงั
กายระดับความหนักปานกลางเปรียบเทียบระหว่างช่วงท่ี
ไดรั้บสารสกดักระชายด า (KP) และสารหลอก (PLB) 
 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาแรกท่ีท าการทดสอบผลระยะ
สั้นของการไดรั้บสารสกดักระชายด า ปริมาณ 360 มิลลิกรัม
ต่อวนั เป็นระยะเวลา 6 วนั ต่อปริมาณการใชอ้อกซิเจนของ
ร่างกายในการออกก าลงักายระดบัความหนักปานกลางโดย
ท าการวดัอตัราการใชอ้อกซิเจนดว้ยวิธีโดยตรง ผลการศึกษา
น้ีพบวา่ผลระยะสั้นของการบริโภคสารสกดักระชายด าไม่มี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงอัตราการใช้ออกซิเจนในการออก
ก าลังกายระดับความหนักปานกลาง โดยอัตราการใช้
ออกซิเจน แสดงถึงปริมาณของการใชอ้อกซิเจนของร่างกาย
ต่อนาทีในการท ากิจกรรมขณะใดขณะหน่ึง โดยออกซิเจนจะ
ถูกน าไปสันดาปกับกลูโคส ไขมนั หรือโปรตีน เพ่ือให้ได้
พลงังานออกมาในรูปของ Adenosine Triphosphate (ATP) 
ส าหรับการท างานของกลา้มเน้ือขณะออกก าลงักาย และเป็น
ตัวแปรท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนของ
ร่างกาย (oxygen economy) ขณะออกก าลงักายท่ีระดบัความ
หนกัปานกลาง เช่น การเดิน การวิ่ง การป่ันจกัรยานระยะสั้น 
[11],[12] ดังนั้นการบริโภคสารสกดักระชายด าระยะสั้ นจึง
ไม่มีผลต่อการน าออกซิเจนไปใช้ในการสันดาปสร้าง
พลังงาน ATP และประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนของ
ร่างกายขณะการท ากิจกรรมระดบัความหนกัปานกลาง 

ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีผลสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่าน
มาของ  Wasuntarawat และคณะ ปี  คศ. 2010 โดยท าการ
ทดสอบผลเฉียบพลนัของกระชายด าต่อการออกก าลงักาย
ดว้ยวธีิการป่ันจกัรยานจนหมดแรงในนิสิตชาย 16 คน พบวา่

ค่าระยะเวลาการออกกก าลงักายจนลา้ (Time to exhaustion) 
และอตัราการเตน้ของหัวใจในการออกก าลงักายระดบัหนัก
ต ่ากวา่สูงสุดไม่แตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มท่ีไดบ้ริโภคกระชาย
ด าและสารหลอก อาจเป็นเพราะว่าผลการไดรั้บกระชายด า
เพียงคร้ังเดียวในเพศชายสุขภาพดี อาจไม่เพียงพอท่ีจะส่งผล
ต่อการเพ่ิมสมรรถนะการออกก าลังกาย [7] อย่างไรก็ตาม
จากรายงานการศึกษาวิจัยของ Wattanapitayakul เก่ียวกับ
ส า ร  Trimethoxyflavone, Pentamethoxyflavone แ ล ะ 
Dimethoxyflavone ท่ีพบไดใ้นกระชายด าพบวา่มีฤทธ์ิในการ
เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดมีความส าคญัต่อกระบวนการเม
ทาบอลิซึม โดยการขนส่งสารอาหารและออกซิเจนเพ่ิมข้ึน 
น าไปสู่การท างานของกล้ามเน้ือท่ีดีข้ึน  [13] และการลด
ภาวะเครียดออกซิเดทีพ ส่งผลดีต่อกระบวนการสร้าง
พลงังาน ATP ในไมโทรคอนเดรีย [14] โดยการศึกษาของ 
Wattanathorn พบว่า การได้รับสารสกัดกระชายด าปริมาณ 
90 มิลลิกรัมต่อวนัเป็นเวลา 8 สปัดาห์ช่วยเพ่ิมสมรรถภาพใน
ผูสู้งอายุสุขภาพดี จ านวน 45 คน จากการทดสอบแบบยืน-
นัง่ บนเกา้อ้ี 30 วินาที และทดสอบระยะทางการเดินในเวลา 
6 นาที อีกทั้ งยงัเพ่ิมระดับการท างานของสารต้านอนุมูล
อิสระอีกด้วย [8] อีกทั้ งจากผลการศึกษาของ Kreeta และ
คณะ ปี คศ. 2015 พบว่าการการบริโภคสารสกดักระชายด า
ปริมาณ 180 มิลลิกรัมต่อวนั เป็นเวลา 12 สปัดาห์มีผลเพ่ิมต่อ
ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือแขนจากการทดสอบแรงบีบมือ
ในนกักีฬาฟตุบอล [9] ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ผลระยะสั้นเพียง 6 
วนัของการบริโภคสารสกดักระชายด าอาจยงัไม่เพียงพอต่อ
การเปล่ียนแปลงอตัราการใชอ้อกซิเจนและสมรรถนะการ
ออกก าลงักาย ซ่ึงระยะเวลาท่ีไดรั้บสารสกดักระชายด าอาจ
ยงัไม่เพียงพอต่อการเพ่ิมปริมาณการขยายตวัของหลอดเลือด
เพ่ือเพ่ิมการขนส่งสารอาหารและออกซิเจนไปยงักลา้มเน้ือ
ขณะออกก าลังกายมากข้ึน จึงไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
สมรรถนะการออกก าลงักาย ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาผล
ของการได้ รับสารสกัดกระชายด าระยะยาวต่ อการ
เปล่ียนแปลงการใช้ออกซิเจนและสมรรถนะการออกก าลงั
กายในมนุษยต์่อไปในอนาคต 
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สรุปผลการศึกษาวจิยั 
การไดรั้บสารสกดักระชายด าในระยะเวลาสั้นไม่มีผล

ต่ออตัราการใชอ้อกซิเจนในการออกก าลงักายท่ีระดบัความ
หนกัปานกลางในเพศชายสุขภาพดี 
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Reduction) 

ศิรินันท์ แสงทอง*, อารียา สาริกะภูต,ิ ธัมม์ทวิตัถ์ นรารัตน์วนัชัย, อจัจมิา สุวรรณจนิดา,  
รัสมิ์ภูม ิสุเมธีวทิย์, สมบูรณ์ รุ่งพรชัย, ไพศาล รัมณีย์ธร และภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร**  

ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 
* ผู้น าเสนอผลงาน email: aorsirin@gmail.com 

** Corresponding author email:  drwichian.s@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
ใบบัวบก (Gotu kola) เป็นสมุนไพรพ้ืนบ้านท่ีหาง่าย ราคาไม่แพง และอุดมไปด้วยคุณประโยชน์หลายอย่างท่ีช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานของสมองและอารมณ์ผ่อนคลาย โดยช่วยเพ่ิมการหลัง่ของกาบา (GABA) ซ่ึงเป็นสารท่ีมีผลในการผ่อนคลาย
และลดความเครียด ปัจจุบันพบว่าประชากรมีความเครียดเพ่ิมข้ึนและยงัไม่พบงานวิจยัท่ีพบว่า สารส าคญัในใบบัวบกท่ีจะช่วยลด
ความเครียดไดใ้นการทดลองระยะสั้น อีกทั้งการรับประทานใบบวับกระยะยาวอาจมีผลต่อการท างานของตบัได ้จึงเป็นท่ีมาของการการ
วจิยัเชิงทดลองในคร้ังน้ี โดยศึกษาผลของใบบวับกท่ีมีต่อการลดระดบัของความเครียด โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นพนกังานในโรงพยาบาลสห
วิทยาการมะลิ เพศ ชายและหญิง ท่ีมีสุขภาพดีแข็งแรง มี อายุระหว่าง 20-50 ปี จ านวน 38 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง 
จ านวน 19 คน รับประทานสารสกดัใบบวับกชนิดแคปซูลจ านวน 4 แคปซูล (800 มก.) และกลุ่มควบคุมจ านวน 19 คน รับประทานยา
หลอก จ านวน  4 แคปซูล (800 มก.) ผลการศึกษาพบวา่ ผลของระดบัความเครียดท่ีวดัดว้ยแบบทดสอบความเครียด ทั้งภายในกลุ่มและ
ระหวา่งกลุ่มมีความเครียดแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  แต่ทั้งน้ีกลบัพบวา่ ความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหัวใจ และอตัรา
การหายใจ ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงสามารถสรุปไดว้า่ สารสกดัใบบวับกมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของความเครียดและการผอ่น
คลายในระยะสั้น และมีผลในการลดความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหวัใจ และอตัราการหายใจดว้ย 
  
ค าส าคญั: สารสกดัใบบวับก, ความเครียด, ความดนัโลหิต 
 

บทน า 
ในสภาวะปัจจุบนั ความเครียดเป็นสาเหตโุรคเร้ือรังอนัดบั

ตน้ๆของคนในสังคม โดยเฉพาะสังคมท่ีเต็มไปดว้ยการแข่งขนั    
ความเครียดปรากฏในลักษณะอาการของการนอนไม่หลับ  
หงุดหงิดง่าย  อารมณ์แปรปรวน  พฤติกรรมกา้วร้าว  โกรธง่าย  
หวาดระแวง  รู้สึกวา่ตนเองไร้ค่า  ซึมเศร้า  บางคนไม่ยอมปล่อย
วางยึดกบัอารมณ์นั้นไวจ้นส่งผลกระทบต่อสุขถาพร่างกาย เช่น 
ปวดท้อง  ปวดข้อ  ปวดศีรษะหรือไมเกรน ใบหน้ามีอาการ
แปลกๆ ท่ีเรียกวา่ไซโคโซมาติก (Psychosomatic disorder) อาการ
ไซโคโซมาติก ท่ีเกิดข้ึนบางคร้ังก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่ดี พอ
นานเขา้จนเป็นนิสัยและบุคลิกภาพท่ีไม่ดี กลายเป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละคนไป จนเขา้สังคมหรือท างานร่วมกับคนอ่ืนไม่ได ้ 

หรือก่อให้เกิดความผิดปกติอ่ืนๆ ท่ีเป็นบ่อเกิดของโรคเร้ือรังท่ี
อนัตรายต่อสุขภาพ เช่น  บางคนเครียดแกไ้ขดว้ยการด่ืมน ้ าอดัลม 
รับประทานอาหารท่ีบัน่ทอนสุขภาพ  กินมากจนอว้น การด่ืมสุรา 
หรือสูบบุหร่ีเพ่ือลดความเครียด  ซ่ึงในหลายๆประเทศทัว่โลกก็
ไดเ้ผชิญปัญหาท่ีต่างกนัไม่วา่จะเป็นปัญหาดา้น ปัญหาการเงิน
ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัญหาการงาน ปัญหา
ความไม่สงบของบ้านเมือง ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม
ส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ ลว้นแลว้แต่ส่งผลต่อสุขภาพจิตทั้ งส้ิน 
และมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนเร่ือยๆทุกปี [1]     

จากรายงานกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2557 ระบุวา่ ทัว่โลกมี
ผูป้ระสบปัญหาสุขภาพจิตมากกวา่ 450 ลา้นคน ตน้เหตุของ
ปัญหาเกิดจากหลายสาเหตุ หน่ึงในนั้น คือ การเปล่ียนแปลง
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อยา่งรวดเร็วของสังคม ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยมี
จ านวนผูป่้วยทางจิตเพ่ิมมากข้ึน โดยแต่ละปี พบวา่ มีจ านวน
ผูป่้วยเขา้รับการรักษาไม่นอ้ยกวา่ 1.4 ลา้นราย [1] กล่าวไดว้า่ 
อารมณ์และความเครียดทางจิตมีสัมพนัธ์ เก่ียวกบัการเกิดโรค
ทางกายร่างกาย   ท าใหมี้หลัง่ของฮอร์โมนในร่างกายไดแ้ก่ คอร์
ติ ซอล  (Cortisol  Hormone) ซ่ึ ง เป็ น ฮอ ร์ โมน ท่ี ต่ อ สู้ กั บ
ความเครียด โดยปกติคอร์ติซอลจะถูกสร้างมากข้ึนในตอนเชา้ 
เพ่ือช่วยให้ร่างกายต่ืนตวั ช่วยให้หัวใจบีบตวัแรงข้ึน ท าให้
เลือดไปเล้ียงสมอง และช่วยเพ่ิมระดบัน ้ าตาลในกระแสเลือด
ดว้ย เพ่ือให้เราพร้อมท่ีจะรับมือกบัปัญหาระหวา่งวนั ก่อนท่ี
ระดับของฮอร์โมนจะค่อย ๆ ลดลง จนกระทั่งตกเยน็ และ
นอนหลบัไป  หากคนท่ีอดหลบัอดนอน นอนไม่หลบั  ยิ่งท า
ให้ร่างกายอ่อนแอ และเกิดภาวะเครียด นอกจากฮอร์โมนแลว้ 
ยงัมีสารส่ือประสาทท่ีมีผลต่อการควบคุมอารมณ์หรือมีผลต่อ
ความเครียดอาทิเช่น นอร์อีพีเนฟรีน (Norepinephrine) เซโร
โตนิน (Serotonin) กรดอะมิโนหลายชนิดอย่างเช่นไกลซีน 
(Glycine) กลูตามิคแอซิด (Glutamic acid) แกมมา-อะมิโน
บิวทีริค แอซิด (γ-aminobutyric acid) เป็นตน้ [2]     

ในทางเวชศาสตร์ชะลอวยั กล่าววา่ ความเครียดส่งผลต่อ
การหดสั้ นของทีโลเมียร์ (Telomere) ซ่ึงเป็นปลอกหุ้มท่ีอยู่
ส่วนปลายสุดของโครโมโซม ปกติทีโลเมียร์จะยาวประมาณ 
10,000 คู่เบส และจะมีการหดสั้นตามอายขุยั แต่หากวา่มีส่ิงเร้า 
เช่น การด่ืมแอลกฮอล ์มลภาวะ อาการนอนไม่หลบั ขาดการ
ออกก าลงักาย การใชชี้วติแบบเร่งรีบจนไม่มีเวลารับประทาน
อาหารเชา้ พกัผอ่นไม่เพียงพอ สูบบุหร่ี ความเครียดเป็นปัจจยั
เร่งอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความเส่ือมของเซลล์และส่งผลท า
ให้ทีโลเมียร์สั้นกวา่ปกติไดเ้ร็วข้ึน [3] ดงันั้น การป้องกนัและ
การดูแลสุขภาพเพ่ือให้มีชีวิตท่ียืนยาวข้ึนนอกจากจะใส่ใจใน
การดูแลสุขภาพกายแลว้ เช่น รับประทานอาหารท่ีมีสารอาหาร
ตามท่ี ร่างกายต้องการ หลากหลาย ไม่ รับประทานเยอะ
จนเกินไป รับประทานเพียง 80 % ของกระเพาะ ผกัและผลไม้
ในปริมาณคร่ึงหน่ึงต่อจาน จ ากดัปริมาณแคลอรีของอาหารใน
แต่ละวนั 20-30 %  ออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ 5-6 ชม. ต่อ
สัปดาห์ การด่ืมน ้ าบริสุทธ์ิอย่างน้อยวนัละ 1.5-2 ลิตร นอน
หลบัท่ีมีคุณภาพและเพียงพอวนัละประมาณ 6-8 ชม. การผ่อน

คลายสมองและอารมณ์  [2] ซ่ึงการผ่อนคลายสมองและอารมณ์  
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งดูแลและค านึงถึงเป็นอยา่งมาก 

ในปัจจุบนัน้ีก็จะมีการบ าบดัความเครียด บ ารุงผอ่นคลาย
สมอง โดยวธีิการต่างๆ เช่น การออกก าลงักาย การฟังเพลง การ
ร้องเพลง การท าสมาธิ  การหัวเราะบ าบัด การพักผ่อนใน
ธรรมชาติ  แลว้ยงัมีการผ่อนคลายสมองและความเครียด ดา้น
สมุนไพร เช่น  ใบ แป ะก๊วย  (Ginkgo biloba),  เส าวรส 
(Passion Fruit), โสม (Gingseng), พรมมิ(Brahmi), ปวยเลง้ 
(Spinach) และใบบวับก(Gotu kola) เป็นตน้ สมุนไพรเหล่าน้ี
ยงัช่วยการท างานของสมอง บ ารุงสมอง ท าให้สมองและ
อารมณ์ผ่อนคลายด้วย ใบบัวบกเป็นสมุนไพรไทยท่ีหาง่าย 
ราคาไม่แพง และอุดมไปด้วยคุณประโยชน์หลายอย่างท่ีเรา
มกัจะเคยไดย้ินกนับ่อยๆคือ ลดอาการช ้ าใน บ ารุงเลือด แกเ้จ็บ
คอได ้ ท าให้มีความสดช่ืน แกอ่้อนเพลีย  กระหายน ้ า  ช่วย
ขบัปัสสาวะ รักษาบาดแผล  แกป้วดเม่ือย ลดน ้ าตาลในเลือด 
เป็นตน้ แต่ท่ีน่าสนใจไปกว่านั้นคือ ใบบวับกช่วยบ ารุงสมอง 
ช่วยเร่ือง การจ า การเรียนรู้ การผ่อนคลายโดยช่วยเพ่ิมการหลัง่
ของกาบา (GABA) ซ่ึงเป็นสารท่ีมีผลในการผ่อนคลายและลด
ความเครียดโดยมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของคล่ืนสมองแอลฟ่าและ
มีการลดลงของคล่ืนสมองเบตา้ [4]   

ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัในประโยชน์จากใบบวับกซ่ึง
เป็นผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านให้มีการรับประทานเป็นผักสดจ้ิม
น ้ าพริก หรือเป็นน ้ าใบบัวบกเป็นส่วนใหญ่ สามารถจะท าให้
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการรับประทานใบบวับกได ้ซ่ึงใน
ปัจจุบันเราสามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์จากใบบัวบกได้ง่ายใน 
ซุปเปอร์มาร์เกต ร้านยาสมุนไพร หรือ ร้านขายยาทัว่ไป ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาผลของใบบวับกท่ีสกดัแบบแคปซูลท่ีมีผล
ต่อการลดระดบัของความเครียด 

 
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

รูปแบบการวจิยั  
 การศึกษาน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบ  randomized  

single blind control trial โดยท่ีผู ้ท าวิจัยจะทราบว่าสารท่ีใช้
ทดลองและอาสาสมคัรท่านใดไดรั้บสารสกดัใบบวับก หรือยา
หลอก (Placebo )  แต่อาสาสมคัรจะไม่ทราบโดยให้อาสาสมคัร
จับสลาก 2 อย่าง ประกอบด้วย สัญลกัษณ์ T (Treatment) คือ
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กลุ่มทดลอง ท่ี ได้ รับประทานสารสกัดใบบัวบก  และ
สัญลกัษณ์ C (Control ) คือ กลุ่มควบคุมท่ีได้รับประทานยา
หลอก (Placebo) 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 พนักงานในโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ เพศ ชายและ

หญิง ท่ีมีสุขภาพดีแข็งแรง มี อายุระหว่าง 20-50 ปี โดยไม่มี
ประวัติ เจ็บป่วยด้วยโรคทางระบบประสาทและสมอง 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคความดัน โรคเบาหวาน ไม่มี
ประวติัการใชส้ารเสพติด หรือ ติดสุรา ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความ
ผิดปกติทางจิต หรือมีพฤติกรรมรุนแรง กลุ่มอาสาสมคัรท่ีมี
คุณสมบติัตามเกณฑเ์ขา้ร่วมการศึกษา จ าวน 38 คน แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มทดลองท่ีให้รับประทานสารสกัด
ใบบวับกชนิดแคปซูล จ านวน 19 คน และกลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่ม
ควบคุมท่ีให้รับประทานยาหลอก จ านวน 19 คน ขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่ง ใชสู้ตรการค านวณโดย 

  

 
  
 n  = จ านวนตวัอยา่ง 
   = เป็นค่าจากตาราง  ท่ีความน่าจะเป็น α 
 ² = ความแปรปรวนของขอ้มูลในประชากร 
  = ความคลาดเคล่ือนท่ีมากท่ีสุดในการประมาณค่า 
 
         การค านวณค่า   อ้างอิงจากผลงานวิจัยของ 

อุษา เทพอบุล [5]  
 
          อา้งอิง  = 0.0046   (S.D. = 0.068)   
          ก าหนด α  = .05, Zα/2  = 1.96 ก าหนดค่ า  =  

0.034 

   =   

=  16.05 
สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 17 คน  และเผื่อ  Drop out อีก 

10% ป้องกนัขอ้มูลผิดพลาดระหวา่งทดลอง ดงันั้น  n = 
19  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
แบบประเมินความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress 

Test-20, SPST) [6] เป็นเคร่ืองมือวดัความเครียดท่ีมีหน่วยวดั
ประเมิน แบบเรียงอันดับ (Ordinal Rating Scale) 1-5 คะแนน 
จ านวน 20 ขอ้ การทดสอบใช้เวลา 5 นาที ซ่ึงให้คะแนนเป็น
ช่วงคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี คะแนน 1 หมายถึง ไม่รู้สึก
เครียด คะแนน 2 หมายถึง รู้สึกเครียดเล็กน้อย คะแนน 3 
หมายถึงรู้สึกเครียดปานกลาง คะแนน 4 หมายถึง รู้สึกเครียด
มาก และคะแนน 5 หมายถึง รู้สึกเครียดมากท่ีสุด ตามล าดบั  

แบบส ารวจความเครียดของ Health Opinion Survey 
(HOS) [7] เป็นเคร่ืองมือประเมินระดบัความเครียดของแต่ละ
บุคคล ซ่ึงมีทั้งหมด 20 ขอ้ เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัอาการต่าง ๆ 
ทางร่างกายอันเป็นผลเกิดจากปฏิกิริยาเม่ือร่างกายได้รับ
ความเครียด แบบส ารวจน้ีสามารถวดัความเครียดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นเคร่ืองมือส ารวจท่ีท าไดง่้ายและรวดเร็ว 
ซ่ึง บรรจง สืบสมาน กองจิตเวชและประสาทวิทยา รพ.พระ
มงกุฏเกลา้ ไดด้ัดแปลงและน ามาใช้ในประเทศไทยเป็นท่าน
แรก ซ่ึงค าถามน้ีมีทั้ งค  าถามเชิงบวก (Positive) คือ ขอ้ 18, 19 
และค าถามเชิงลง (Negative) คือ ขอ้ท่ี 2-20 (ยกเวน้ 18, 19) การ
แปรผล HOS  จะแปลผลโดยการนบัคะแนนรวม จากค าถาม 20 
ข้อ ซ่ึงจะมีคะแนนต ่ าสุด 20 คะแนน และคะแนนสูงสุด 60 
คะแนน ผูท่ี้คะแนนรวมมาก ก็แสดงว่ามีความเครียดรุนแรง 
มากกวา่ผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมต ่า การตดัสินใจวา่ผูใ้ดมีความเครียด
ปกติหรือสูง ใช้หลกัพิจารณาโดยการอิงกลุ่ม คือ ใช้ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของกลุ่มตวัอย่าง มา
เป็นจุดแบ่ง ( Cut-off point) ดงัน้ี โดยจ าแนกบุคคลออกเป็น 2 
กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 คือ ความเครียดระดบัปกติ หมายถึง ผูท่ี้มี
คะแนนความเครียดรวมต ่ากวา่ หรือเท่ากบั ผลรวมของค่าเฉล่ีย
กับส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม และกลุ่มท่ี 2 คือ ผูท่ี้มี
ความเครียดสูง หมายถึงผูท่ี้มีคะแนนความเครียดรวมสูงกว่า
ข้ึนไป ส าหรับการแปลผลคะแนนของ HOS น้ี เพ่ือเป็นการ
เปรียบเทียบให้ฐานเท่ากนั กบัแบบวดัความเครียดสวนปรุง จึง
มีการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์

แบบบันทึกความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ  
อตัราการหายใจ และเคร่ืองวดัความดนัโลหิต ผลิตภณัฑ์สาร
สกดัจากใบบัวบก ขนาด 200 มก. และผลิตภณัฑ์ยาหลอก คือ  
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คาร์บอกซิ เมทิ ลเซลลู โลสหรือซี เอ็มซี  (Carboxymethyl 
Cellulose, CMC) หรือโซเดียมคาร์บอกซิ เมทิลเซลลูโลส 
(Sodium Carboxymethyl Cellulose) 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
สุ่มอาสาสมคัรท่ีตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดทั้งส้ิน จ านวน 

38 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
จ านวน 19 คน/กลุ่ม โดยท่ีผูท้  าวิจยัทราบว่าสารท่ีใช้ทดลอง
และอาสาสมคัรท่านใดไดรั้บสารสกดัใบบวับก หรือยาหลอก
(Placebo )  แต่อาสาสมคัรไม่ทราบโดยให้อาสาสมคัรจบัสลาก 
2 อย่าง ท่ี มีสัญลักษณ์  T (Treatment) คือ กลุ่มทดลอง หาก
อาสาสมคัรจับได้สลากน้ีก็ให้รับประทานสารสกัดใบบัวบก  
และสัญลกัษณ์ C (Control ) คือ กลุ่มควบคุม หากอาสาสมคัร
จบัไดส้ลากน้ีก็ใหรั้บประทานยาหลอก (Placebo) 

ซักประวัติการเจ็บป่วยทางกายตามเกณฑ์ เช่น การ
เจ็บป่วยดว้ยโรคทางระบบประสาทและสมอง โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือด โรคความดนั โรคเบาหวาน ประวติัการใชส้ารเสพ
ติดหรือติดสุรา หรือประวัติความผิดปกติทางจิต หรือมี
พฤติกรรมรุนแรง  หรือสตรีตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตรเพ่ือท าการ
คดัออก จากนั้นจะช้ีแจงวตัถุประสงค์รายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจัย ประโยชน์ ท่ีจะได้รับและผลข้างเคียงจาก
งานวจิยัโดยละเอียด พร้อมใหล้งนามยนิยอมในการเขา้ร่วมการ
วิจยัดว้ยความเต็มใจ พร้อมทั้งตรวจร่างกาย ประเมินสัญญาณ
ชีพ ในอาสาสมคัรทุกราย ก่อนและหลงัท าการทดลอง    

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ 

อายุ เพศ คะแนนแบบประเมินความเครียดสวนปรุง แบบ
บันทึกสัญญาณชีพ ได้แก่ ความดันโลหิต อตัราการเตน้ของ
หัวใจ อตัราการหายใจ และน าขอ้มูลระดบัความเครียดท่ีไดไ้ป
วิเคราะห์ผล โดยอาสาสมัครกลุ่มทดลองจะรับประทานใบ
บัวบก 800 มก.  ส่วนกลุ่มท่ีควบคุมจะรับประทานยาหลอก 
อาสาสมคัรจะไดรั้บการประเมินความระดับความเครียดดว้ย
แบบวัดความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test-20, 
SPST) และประเมินแบบทดสอบความเครียดของ Health 
opinion Survey (HOS) อีกคร้ังหน่ึง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี  ผู ้ท าวิจัยจะน าผลข้อมูล
ทั้ งหมดของข้อมูลทั่วไป ผลของความเครียด มาท าการ
วิเคราะห์และแปรผลทางสถิติโดย ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อ
ประมวลผลการวิจัย โดยใช้สถิติ ดังน้ี  (ก) วิเคราะห์ข้อมูล
ทัว่ไปโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ข) วิเคราะห์ข้อมูลความดัน
โลหิตระหวา่งกลุ่ม ดว้ยสถิติ t-test  และขอ้มูลความดนัโลหิต
ก่อน-หลงัดว้ย สถิติ paired t-test ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
(p ≤ 0.05) (ค) วเิคราะห์แบบวดัระดบัความเครียดระหวา่งกลุ่ม 
ดว้ยสถิติ t-test  และวดัระดบัความเครียดก่อน-หลงัดว้ย สถิติ 
paired t-test  ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% (p ≤ 0.05) 

 
ผลการศึกษาวจิยั 

ข้อมูลทั่วไปด้านเพศของกลุ่มท่ีได้รับสารสกัดใบ
บวับก พบว่า เป็นเพศชาย 31.6% และเพศหญิง 68.4% ส่วน
กลุ่มท่ีได้รับยาหลอก เป็นเพศชาย 26.3% และเพศหญิง 
73.7% เม่ือทดสอบความแตกต่างของอายอุาสาสมคัรระหวา่ง
สองกลุ่ม พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 
0.587) โดยค่าเฉล่ียของอายุในอาสาสมคัรกลุ่มท่ีได้รับสาร
สกดัใบบัวบก คือ 33.58±7.81 ปี และกลุ่มท่ีได้รับยาหลอก 
คือ 32.05±9.27 ปี 

ผลการวเิคราะห์ด้านความดนัโลหิต 
ก่อนการทดลอง ความดนัโลหิตตวับนระหว่างกลุ่มท่ี

ไดรั้บสารสกดัใบบัวบก (114.16±13.54) และกลุ่มยาหลอก 
(117.47±13.26) มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติ  ( p= 0.451) หลังการทดลอง ความดันโลหิตตัวบน
ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัใบบวับก (106.58±15.67) และ
กลุ่มยาหลอก (115.74±11.89) มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ ( p=0.050) ส่วนผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของความดันโลหิตตวับน (Systolic Blood Pressure) 
ก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุ่ม พบวา่กลุ่มท่ีไดรั้บสาร
สกัด ใบบั วบก  ความดัน โล หิ ตตัวบน  (Systolic Blood 
Pressure)  มีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(114.16±13.54 และ  106.58±15.67, p= 0.005) และกลุ่ม ท่ี
ได้รับยาหลอก  พบว่า ความดันโลหิตตัวบน มีค่าเฉ ล่ีย
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แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (117.47±13.26 และ 
115.74±11.89, p= 0.327) 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความดันโลหิตตัวล่าง 
(Diastolic Blood Pressure) ระหว่างกลุ่มท่ี รับประทานสาร
สกดัใบบัวบกและยาหลอกของอาสาสมคัร พบว่าก่อนการ
ทดลอง ความดนัโลหิตตวัล่างระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดั
ใบบัวบก (70.32±13.01) และกลุ่มยาหลอก (70.42±8.73) มี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (p=0.977) 
หลงัการทดลอง ความดนัโลหิตตวัล่างระหว่างกลุ่มท่ีไดรั้บ
ส ารส กัด ใบ บั วบ ก  (63.26±6.81) แ ล ะก ลุ่ ม ย าห ลอ ก 
(72.26±10.17) มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p= 0.003) ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความดนัโลหิต
ตวัล่าง ก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุ่ม พบว่า กลุ่มท่ี
ได้รับสารสกัดใบบัวบก ความดันโลหิตตวัล่าง  มีค่าเฉล่ีย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (70.32±13.01 และ 
63.26±6.81, p= 0.019) และกลุ่มท่ีได้รับยาหลอก มีค่าเฉล่ีย
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (70.42±8.73 และ 
72.26±10.17, p= 0.271) 

ผลการวเิคราะห์ด้านอตัราการเต้นของหัวใจ 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของอตัราการเตน้ของหัวใจ 

(Pulse Rate) ระหว่างกลุ่มท่ีรับประทานสารสกัดใบบัวบก
และยาหลอกของอาสาสมคัร พบว่าก่อนการทดลอง อตัรา
การเต้นของหัวใจระหว่างกลุ่มท่ีได้รับสารสกัดใบบัวบก 
(74.42±9.3) และกลุ่มยาหลอก (77.89±12.44) มีค่ าเฉ ล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.336) หลงัการ
ทดลอง อตัราการเตน้ของหวัใจระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดั
ใบบัวบก (69.26±8.75) และกลุ่มยาหลอก (74.84±11.65) มี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  (p = 0.104) 
ส่วนการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของอตัราการเตน้ของหวัใจ (Pulse 
Rate) ก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่ม พบว่ากลุ่มท่ี
ไดรั้บสารสกัดใบบัวบก อตัราการเตน้ของหัวใจ มีค่าเฉล่ีย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   (74.42±9.3 และ 
69.26±8.75, p= 0.002) และกลุ่มยาหลอกมีค่าเฉล่ียแตกต่าง
กัน อ ย่ า ง ไ ม่ มี นั ยส าคัญ ท างส ถิ ติ  (77.89±12.44 แล ะ 
74.84±11.65, p= 0.086) 

 

ผลการวเิคราะห์ด้านอตัราการหายใจ 
ผลการเปรียบเที ยบค่ าเฉ ล่ียของอัตราการหายใจ 

(Respiratory Rate) ระหว่างกลุ่มท่ีรับประทานสารสกัดใบ
บวับกและยาหลอกของอาสาสมคัร พบว่าก่อนการทดลอง 
อัตราการหายใจระหว่างกลุ่มท่ีได้รับสารสกัดใบบัวบก 
(16.84±2.03) และกลุ่มยาหลอก (16.74±3.07) มีค่ าเฉ ล่ีย
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (p=0.902) หลงัการ
ทดลอง อัตราการหายใจระหว่างกลุ่มท่ีได้รับสารสกัดใบ
บัวบก  (14.74±2.02) และก ลุ่มยาหลอก  (16.53±2.39) มี
ค่าเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.018) ส่วน
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของอตัราการหายใจ ก่อนและหลัง
การทดลองภายในกลุ่ม พบวา่กลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัใบบวับก 
อตัราการหายใจ มีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ  (16.84±2.03 และ 14.74±2.02, p< 0.001) และกลุ่มยา
หลอก อัตราการหายใจ มีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (16.74±3.07 และ 16.53±2.39, p= 0.578) 

ผลการวิเคราะห์ระดับความเครียดของอาสาสมัคร
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบบัวบกและยาหลอกจากแบบ
ประเมนิความเครียดสวนปรุง 

ก่อนการทดลอง อาสาสมคัรกลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดัใบ
บัวบกมีความ เค รียดระดับ สู ง  (52.6%) รองลงมา คื อ 
ความเครียดระดบัรุนแรง (21.05%) ความเครียดระดับปาน
กล าง  (21.05%) แล ะค ว าม เค รี ยด ระดับ น้ อ ย  (5.3%) 
ตามล าดับ  และอาส าสมัค รก ลุ่ม ท่ี ได้ รับ ยาห ลอก มี
ความเครียดระดับสูง  (57.9%) รองลงมา คือ ความเครียด
ระดับปานกลาง  (36.8%) และความเครียดระดับรุนแรง 
(5.3%) ตามล าดบั ส่วนหลงัการทดลอง อาสาสมคัรในกลุ่มท่ี
ได้รับสารสกัดใบบัวบกมีความเครียดระดับสูง (79.0%) 
รองลงมาคือ  ความ เค รียดระดับ รุนแรง  (10.5%) และ
ความ เค รียดระดับปานกลาง  (10.5%) ตามล าดับ  และ
อาสาสมคัรในกลุ่มท่ีไดรั้บยาหลอกมีความเครียดระดับสูง 
(84.2%) รองลงมา คือ ความเครียดระดับรุนแรง  (10.5%) 
และความเครียดระดบัปานกลาง (5.3%) ตามล าดบั 
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ผลการวิเคราะห์ระดับความเครียดของอาสาสมัคร
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบบัวบกและยาหลอกจากแบบ
ส ารวจความเครียดของ Health Opinion Survey (HOS) 

ก่อนการทดลอง กลุ่มท่ีได้รับสารสกัดใบบัวบก 
(48.21±15.74) และกลุ่มยาหลอก (46.42±11.46) มีค่าเฉล่ีย
ของความเครียดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p=0.691) และหลงัการทดลอง ระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บสารสกดั
ใบบัวบก (51.05±7.08) และกลุ่มยาหลอก (52.37±7.92) มี
ค่าเฉล่ียของความเครียดแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทาง
สถิติ (p=0.593) เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเครียดก่อน
และหลังการทดลองภายในกลุ่มท่ีได้สารสกัดใบบัวบก 
พบว่า มีค่าเฉล่ียของความเครียดแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (48.21±15.74 และ 51.05±7.08, p=0.417) 
ในขณะท่ีค่าเฉล่ียของความเครียดก่อนและหลงัการทดลอง
ภายในกลุ่มท่ีได้ยาหลอก พบว่า มีค่าเฉล่ียของความเครียด
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (46.42±11.46 และ 
52.37±7.92, p=0.035) 

 
อภิปรายผลการศึกษาวจิยั 

จากสมมุติฐานการรับประทานใบบวับกมีผลต่อการลด
ระดับของความเครียดพบว่าและแบบประเมินความเครียด
สวนปรุง ก่อนการทดลอง และแบบส ารวจความเครียดของ 
Health Opinion Survey (HOS) หลงัการทดลองเปรียบเทียบ
ขอ้มูลระหวา่งกลุ่มและเปรียบเทียบเทียบขอ้มูลก่อน-หลงั ทั้ง
กลุ่มท่ีได้รับสารสกัดใบบัวบกและยาหลอกไม่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงอาจเกิดจาก
อาสาสมคัรทราบว่าตนเองก าลงัอยู่ในขั้นตอนการทดลอง จึง
อาจรู้สึกเกร็งหรือต่ืนเตน้ขณะท าการทดลอง รวมทั้ งปริมาณ
สารสกัดใบบัวบกท่ีกลุ่มตัวอย่างได้รับอาจมีปริมาณไม่
เหมาะสมในการทดลองแบบใชs้ingle dose (ในการทดลองคร้ัง
น้ีใช้ 800 มิลลิกรัม) ต่อการลดระดับความเครียด อาจตอ้งใช้
เคร่ืองมือชนิดอ่ืนท่ีใช้วดัระดับความเครียดหรือวิตกกังวลท่ี
เห็นผลชัดเจนมากกว่าแค่การซักประวติั หรืออาจตอ้งให้ใน
ระยะเวลาท่ีนานข้ึน (ในการทดลองคร้ังน้ี ใช้ระยะเวลา 
ประมาณ 2 .5 ชัว่โมง) ซ่ึงมีการวิจยัท่ีผ่านมาท่ีไดมี้การทดลอง
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ของ Wattanathorn and colleagues [8] 

ศึกษาดูประสิทธิภาพของสารสกัดบัวบก ต่อสมองในดา้น
ความจ าและการตอบสนองด้านอารมณ์ ท่ีแสดงถึงการ
ประเมินความวติกกงัวลและความเครียด และ Bradwejn and 
colleagues [9] ศึกษาประสิทธิผลของใบบัวบกโดยทดลอง
แบบสุ่มระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต่อการ
ตอบสนองต่อเสียงเพ่ือประเมินภาวะความวิตกกงัวล ซ่ึงใช้
ระยะเวลาทดลอง 2 เดือน และมีการใชเ้คร่ืองมือวดัแอมพลิจูด 
ท่ีแสดงด้านอารมณ์ได้ชัดเจนว่ามีผลลดความกลวัและความ
วิตกกงัวล   เม่ือมนุษยมี์ภาวะเครียดหรือวิตกกงัวล จะกระตุน้
ระบบประสาทอตัโนมติัให้ร่างกายมีการสนองท่ีแตกต่างกนั 
บางคนอาจเจ็บหน้าอก เป็นลม หน้ามือ ความดันโลหิตสูง 
หวัใจเตน้เร็ว หายใจเร็ว [10] แต่ผลของการทดสอบน้ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงความดนัโลหิต อตัราการเตน้ของหัวใจ และ
อตัราการหายใจ ลดลงหลงัจากท่ีไดส้ารสกดัใบบวับกอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการออกฤทธ์ิ
ของใบบวับกท่ีมีผลต่อการขยายหลอดเลือด ซ่ึงสาร triterpenes 
ในใบบัวบกจะยบัย ั้ งการท างานของ angiotensin converting 
enzyme (ACE enzyme) ท าให้หลอดเลือดขยาย ลดความ
ตา้นทานเสน้เลือดท่ีไตท าใหเ้ลือดไปเล้ียงไตมากข้ึน และยบัยงั
การหลัง่ของโดปามีน ซ่ึงยบัย ั้งการท างานของระบบประสาท
ซิมพาเทติคดว้ย ท าให้ความดนัโลหิตลดลง อตัราการเตน้ของ
หัวใจ และอัตราการหายใจลดลงด้วย ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์
ในทางการแพทยท่ี์ช่วยป้องกนัภาวะความดนัโลหิตสูงได้ใน
อนาคต 

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษา
ผลการเปล่ียนแปลงของความเครียดจากการรับประทานสาร
สกัดใบบัวบกจากผลการศึกษาดังกล่าว ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ 
คือ (ก) ควรมีการศึกษาสมุนไพรอ่ืนเปรียบเทียบท่ีมีฤทธ์ิคลา้ย
สารสกัดใบบัวบกในเร่ืองผลการเปล่ียนแปลงต่อระดับ
ความเครียด (ข) ควรมีการศึกษาเร่ืองผลการเปล่ียนแปลงของ
ระดับความเครียดจากการรับประทานสารสกัดใบบัวบก ใน
ปริมาณสารสกดัใบบวับกท่ีเพ่ิมข้ึนแต่อยู่ในระดบัท่ีปลอดภยั
ต่อร่างกาย มากกว่า 800 มิลลิกรัม ถ้าเป็นการทดลองแบบ 
single dose (ค) ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองฤทธ์ิของใบบวับกท่ีมี
ผลต่อการลดความดนัโลหิต และผลขา้งเคียง และน าไปพฒันา
เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยป้องกนัการเกิดโรคความดนัโลหิตสูงใน
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ปัจจุบนัซ่ึงเป็นโรคเร้ือรังท่ีก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิต และ (ง) 
ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเลือกใช้เคร่ืองมือในการวดัระดับ
ความเครียดท่ีวดัไดช้ดัเจน 
 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง ผลการเปล่ียนแปลงของระดบัความเครียด

จากการได้ รับสารสกัดใบบั วบกตามสมมุ ติ ฐาน  การ
รับประทานใบบัวบกมีผลต่อการลดระดับของความเครียด 
พบว่า ทั้ งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มมีค่ าเฉ ล่ี ยของ
ความเครียดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ  และผล
ต่อการเปล่ียนแปลงความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ 
และอัตราการหายใจ ลดลงหลังจากท่ีได้สารสกัดใบบัวบก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ศึกษาเอนไซม์ OXA-type Carbapenemase และ Integron ในเช้ือ Acinetobacter Baumannii ด้ือ
ยาหลายชนิดในสถาบันบ าราศนราดูร จงัหวดันนทบุรี ประเทศไทย 

(Study of OXA-type Carbapenemase and Integron in Multidrug Resistant 

Acinetobacter Baumannii from Bamrasnaradura Infectious Diseases 

Institute, Nonthaburi, Thailand) 
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บทคดัย่อ 

Acinetobacter baumannii เป็นเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ รูปกลมแท่งไม่สามารถหมกัยอ่ยน ้ าตาลกูลโคส ก่อใหเ้กิดการติดเช้ือ
ในหลายระบบ ไดแ้ก่ ทางเดินปัสสาวะ ปอด เยื่อหุ้มสมอง เยื่อบุช่องทอ้ง การติดเช้ือในกระแสเลือด เน้ือเยื่ออ่อน สายสวนหลอด
เลือด และแผลผา่ตดั เป็นตน้ นบัเป็นเช้ือท่ีเป็นปัญหาส าคญัในระบบสาธารณสุขทัว่โลก รวมถึงประเทศไทย นอกจากน้ียงัพบอตัรา
การด้ือยาสูง ท าให้ยากลุ่มส าคญัท่ีใชรั้กษาการติดเช้ือไดแ้ก่ carbapenem ถูกใชอ้ยา่งมีขอ้จ ากดั กลไกหลกัท่ีส าคญัท่ีท าให้เช้ือด้ือต่อ
ยาในกลุ่มน้ีคือ การสร้างเอนไซม์ β-lactamase มาท าลายยา ซ่ึงเช้ือน้ีจะพบการสร้างเอนไซม์กลุ่ม OXA-type carbapenem-
hydrolyzing class D β-lactamases (CHDLs) เป็นจ านวนมาก ในการศึกษาน้ีไดท้ าการทดสอบหาเอนไซม์ CHDLs และยีน class 1 
integron โดยวิธีลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction) ในเช้ือ A. baumannii จ านวน 50 สายพนัธ์ุ จากสถาบนับ าราศนรา
ดูร จ.นนทบุรี โดยท าการเก็บตวัอยา่งแบบสุ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2556 ผลการศึกษาพบวา่เช้ือ A. baumannii ทุกสายพนัธ์ุเป็นเช้ือด้ือ
ยาต้านจุลชีพหลายขนาน (multidrug resistant) โดยพบว่าเช้ือน้ีทุกสายพันธ์ุท่ีน ามาทดสอบ (ร้อยละ  100)ด้ือยาในกลุ่มยา 
carbapenem (imipenem และmeropenem) cefotaxime, ceftazidime, gentamycin, piperacillin และยา ciprofloxacin ในการศึกษาคร้ัง
น้ีตรวจพบยีน blaOXA-51 ร้อยละ 100 (50/50) รองลงมาคือยีน blaOXA-23 ร้อยละ 98 (49/50) แต่ไม่พบยีน  blaOXA-24 และ blaOXA-58  
นอกจากน้ียงัพบยีน class1 integron ร้อยละ 30 (15/50) การพบยีน blaOXA-51 มีความชุกสูงสุดในเช้ือ A. baumannii อาจเป็นผลมาจาก
ยีนน้ีเป็น intrinsic carbapenemase gene ซ่ึงพบไดต้ามธรรมชาติ ดงันั้นการพบยีน blaOXA-23 น่าจะมีความส าคญัส าหรับการด้ือยาใน
กลุ่ม carbapenem ของเช้ือ A. baumannii 
 
ค าส าคญั Acinetobacter baumannii, OXA-type carbapenemase 
 

บทน า 
Acinetobacter baumannii เป็นเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็น

ปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคญัทัว่โลกรวมทั้งในประเทศไทย 
เป็นสาเหตุของการติดเช้ือในโรงพยาบาลทั่วโลกและพบ
ปริมาณเพ่ิมข้ึน ส าหรับประเทศไทยพบวา่เช้ือ A. baumannii 
ท่ีพบในโรงพยาบาลมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเช่นกนั โดยในช่วง 15 
ปีท่ีผา่นมาพบวา่เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 2 - 4  เป็นร้อยละ 10 - 30 
[1] และจากขอ้มูลสถานการณ์การติดเช้ือ A. baumannii ใน 5 

ปีท่ีผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557 ของศูนยเ์ฝ้าระวงั
เช้ือด้ือยาต้านจุลชีพแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข  (National Antimicrobial Resistant 
Surveillance in Thailand : NARST) พบวา่ผูป่้วยมีการติดเช้ือ 
A. baumannii เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 8.85 มาเป็น 10.94 และ
พบว่าเช้ือ A. baumannii เป็นจุลชีพพบบ่อยโดยเป็นสาเหตุ
ของการติดเช้ือในอนัดบัท่ี 3 ของเช้ือก่อโรคทั้งหมดท่ีตรวจ
พบ [2] เช้ือชนิดน้ีมกัด้ือยาตา้นจุลชีพหลายชนิด ท าให้ผูป่้วย
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ท่ีติดเช้ือ A. baumannii มีอตัราตายสูง [3] การด้ือยาตา้นจุล
ชีพของเช้ือ A. baumannii พฒันาการด้ือยาจากหลายกลไก
ผ่านทั้ งทางโครโมโซมและพลาสมิด [1] ปัจจุบันพบว่า
ปัญหาท่ีส าคญัคือเช้ือ A. baumannii มกัมีการด้ือยาหลายชนิด 
(Multidrug resistant : MDR)โด ยก าร ด้ื อ ย าข อง เช้ื อนั้ น
สามารถเกิดไดจ้ากหลายกลไกดว้ยกนั ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีผ่าน
มา การรักษาการติดเช้ือ A. baumannii แพทยม์กัเลือกใช้ยา
ในกลุ่ม Carbapenem จนเป็นเหตุให้ปัจจุบันมีการด้ือยาใน
กลุ่มน้ีมากข้ึน [4] ดงันั้นหากมีการด้ือยาในกลุ่มน้ีจะท าให้
เกิดความยุ่งยากในการรักษาเน่ืองเป็นยาขนานสุดทา้ย (last 
resort antibiotic) ท่ีใชใ้นการรักษาการติดเช้ือ A. baumannii 
ด้ือยาตา้นจุลชีพหลายชนิด [5] ท าใหต้อ้งเปล่ียนยาตา้นจุลชีพ
ชนิดใหม่ ซ่ึงในปัจจุบนัแทบจะไม่มียาตา้นจุลชีพท่ีใชใ้นการ
รักษาอาจตอ้งรอการพฒันายาใหม่ๆท่ีให้การรักษาไดผ้ลดี มี
ประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีใชใ้นการรักษามากข้ึนกวา่ปกติ เน่ืองจากผูป่้วย
ตอ้งรักษาในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานข้ึน จึงนบัวา่เช้ือ 
A. baumannii น้ี เป็น เช้ือ ท่ี ส าคัญ ท่ี ควรจะควบ คุมการ
แพร่กระจายของเช้ือและลดอตัราการก่อโรคในผูป่้วยเป็น
อย่างยิ่ง กลไกการด้ือยาของเช้ือ A. baumannii นั้นมีหลาย
กลไก ไดแ้ก่ การสร้างเอนไซม์มาท าลายยา การลดการน ายา
เขา้สู่บริเวณท่ีเป็นเป้าหมาย การเปล่ียนแปลงบริเวณเป้าหมาย
ซ่ึงยาจะเข้าไปจับ และการขับยาออกจากเซลล์ ซ่ึ งเช้ือ
สามารถเกิดการด้ือยาตา้นจุลชีพโดยอาศยักลไกใดกลไกหน่ึง 
หรืออาจเกิดพร้อมๆกันในหลายๆกลไกได้ [3]โดยกลไกท่ี
บ่อยและส าคัญ ท่ี สุดคือการสร้างเอนไซม์มาท าลายยา 
เอนไซมท่ี์ส าคญัไดแ้ก่ เอนไซม ์β-lactamase [4]ซ่ึงสามารถ
ท าลายโครงสร้างของยาในกลุ่ม β - lactam บริเวณ ring ท า
ให้ยาเปล่ียนโครงสร้างทางเคมีไม่สามารถจับกับ target 
proteins ซ่ึ งได้แก่  Penicillin-binding proteins (PBPs) ท่ีอยู่
บน cell membrane ของเช้ือ ส่งผลให้ยาไม่สามารถท างาน
ต่อไปได ้และไม่สามารถออกฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือได ้ท าใหเ้ช้ือ
ท่ีสร้างเอนไซม์ β-lactamase เกิดการด้ือยากลุ่ม β-lactam 
[6] ปั จ จุบัน เอนไซม์  β-lactamase สามารถจ าแนกตาม
โครงสร้างระดับโมเลกุล (Molecular classification) ตาม
ระบบของ Amber ออกเป็น 4 กลุ่มคือ A, B, C และ D  โดย

เอนไซม ์class B ต าแหน่งออกฤทธ์ิตอ้งอาศยั Zn2+ เป็นตวัเร่ง
ป ฏิ กิ ริยา เรียก เอนไซม์  class น้ี ว่า  metallo β-lactamase 
(MBL) [7] เอนไซม์น้ีจะถูกยบัย ั้งได้ด้วย Ethylene diamine 
tetra-acetic acid (EDTA) ตวัอย่างของเอนไซม์ MBL ได้แก่ 
NDM-1, IMP, SPM, VIM, SIM เป็นต้น [8] ส่วนเอนไซม ์
class A, C และ D มีต าแหน่งออกฤทธ์ิท่ีประกอบดว้ยกรดอะ
มิโน serine (serine β-lactamase) เน่ืองจากยากลุ่มส าคญัท่ีใช้
ในการรักษา A. baumannii ด้ือยาตา้นจุลชีพหลายชนิดคือ ยา 
carbapenem ดงันั้นเอนไซม ์β-lactamase ท่ีเกิดจากการด้ือยา 
carbapenem น้ีจะมีช่ือเรียกวา่ Carbapenemase โดยในเช้ือ A. 
baumannii ด้ือยาตา้นจุลชีพหลายชนิดท่ีส าคญัมี 2 ชนิดไดแ้ก่ 
OXA-type carbapenem-hydrolyzing class D β-lactamases 
(CHDLs) แ ล ะ  metallo-β-lactamases (MBLs) [ 3 ]  โ ด ย
เอนไซม์กลุ่ม CHDLs พบได้บ่อยในเช้ือ Acinetobacter spp 
สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยไดม้ากกวา่ 10 กลุ่ม แต่ท่ีพบบ่อย
ใน เ ช้ื อ  A. baumannii ไ ด้ แ ก่  blaOXA-2 3  like blaOXA-2 4 /4 0  like  
blaOXA-51 like blaOXA-58 like และ blaOXA-143 like [9] จากการศึกษา
หาความชุกของยนีท่ีสร้างเอนไซม ์CHDLs ( OXA) ในแต่ละ
ภูมิภาคในโลกจะให้ผลท่ีแตกต่างกันออกไป  ส าหรับ
การศึกษาในประเทศไทยยงัมีการรายงานไม่มากนกัและสาย
พนัธ์ุท่ีศึกษามีจ านวนน้อย โดยท่ีมีรายงานได้แก่ blaOXA-23 
blaOXA-24 blaOXA-51 และ blaOXA-58 [10,11] และนอกจากน้ียงั
พบว่าเช้ือแบคที เรียแกรมลบ  ได้แ ก่  A. baumannii มัก
ถ่ายทอดยีนท่ีสร้างเอนไซม์ β-lactamases ทางยีนท่ีอยู่บน
หน่วยพันธุกรรมท่ีเคล่ือนท่ีได้ (mobile genetic element) 
โดยเฉพาะ integron [12] ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการด้ือยาเพ่ิมมาก
ข้ึนอยา่งรวดเร็วเพียงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา โดยพบ class 1 integron 
มากท่ีสุด [13] ดว้ยเหตุน้ีในงานวจิยัน้ีจึงไดท้ าการศึกษาความ
ชุ ก ข อ ง ยี น ท่ี ผ ลิ ต เอ น ไ ซ ม์  OXA-type carbapenem-
hydrolyzing class D β-lactamases OXA-type β-lactamases 
ได้แ ก่ ยีน  blaOXA-23 blaOXA-24 blaOXA-51 และ  blaOXA-58 ซ่ึ ง
เก่ียวข้องกับการด้ือยาต้านจุลชีพกลุ่ม carbapenem ซ่ึงเป็น
ยากลุ่มส าคญัท่ีใชใ้นการรักษาการติดเช้ือ A. baumannii และ
หายีนของ integron โดยเฉพาะ class 1 integron ได้แก่ยีน 
IntI1 ยีน qacE∆1  และยีน sul1  ด้วยวิธี  polymerase chain 
reaction (PCR) 
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ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั 

เช้ือตวัอย่าง A. baumannii 
เช้ือ A. baumannii จ านวน 50 สายพนัธ์ุ ท าการเก็บตวัอยา่ง

แบบสุ่ม ตั้งแตปี่ พ.ศ. 2555-2556 โดยเช้ือ A. baumannii ท่ีศึกษา
ในงานวจิยัคร้ังน้ีไดผ้า่นการเพาะเล้ียงตามมาตรฐานงานจุล
ชีววทิยา จ าแนกชนิดของเช้ือดว้ยวธีิทางชีวเคมี เช้ือทั้งหมด
เพาะเล้ียงไดจ้ากส่ิงส่งตรวจต่างๆไดแ้ก่ เสมหะ ปัสสาวะ เลือด 
หนองจากแผลบริเวณต่างๆ เป็นตน้ โดยไดรั้บการอนุเคราะห์จาก
งานจุลชีววทิยาคลินิก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์สถาบนับ าราศ
นราดูร จ.นนทบุรี 

ทดสอบ ความ ไว ต่ อย าต้ าน จุล ชีพ ขอ ง เช้ื อ  A. 
baumannii 

การทดสอบความไวต่อยาตา้นจุลชีพของเช้ือ A. baumannii 
ดว้ยวธีิ disk diffusion แปลผลโดยอา้งอิงค่ามาตรฐานตาม clinical 
laboratory standards institute (CLSI) โดยทดสอบกบัยาตา้นจุล
ชีพจ านวน 11 ชนิด ไดแ้ก่ amikacin gentamycin cefotaxime 
ceftazidime cefepime imipenem meropenem ciprofloxacin 
piperacillin และ Ampicilin-sulbactam (Oxoid, Basingstoke, 
UK)  

ตรวจห ายีน  OXA-type carbapenem-hydrolyzing 
class D β-lactamases และ class 1 integron 

น าเช้ือมาสกดัสารพนัธุกรรม (DNA) ดว้ยวิธีการตม้ 
จากนั้ นท าการทดสอบ เพื่อหายีน OXA-type carbapenem-
hydrolyzing class D β-lactamases 4 ชนิดไดแ้ก่ยีน blaOXA-23 
blaOXA-24 blaOXA-51 และ blaOXA-58 และยีน  class 1 integron 
ไดแ้ก่ยีน IntI1 ยีน qacE∆1 และยีน sul1 ดว้ยวิธีลูกโซ่พอลิ
เมอเรส (Polymerase Chain Reaction) 

การตรวจหายนี blaOXA-23 blaOXA-24 blaOXA-51 และ blaOXA-58 
โดยรายละเอียดไพเมอร์ท่ีใชมี้ดงัน้ี OXA-23F; GAT CGG ATT 
GGA GAA CCA GA OXA-23R; ATT TCT GAC CGC ATT 
TCC AT OXA-24F; GGA ATG TTG GCC CCC TTA AA 
OXA-24R; AGT TGA GCG AAA AGG GGA TT OXA-51F; 
TAA TGC TTT GAT CGG CCT TG OXA-51R; TGG ATT 
GCA CTT CAT CTT GG OXA-58F; AAG TAT TGG GGC 
TTG TGC TG OXA-58R; CCC CTC TGC GCT CTA CAT AC 

ในปริมาตรรวม 25 µL ประกอบดว้ย 1X thermobuffer 0.2 mM 
dNTPs 0.5 µM forward primer 0.5 µM reverse primer 1.25 U 
ของ Taq DNA polymerase และ ดีเอน็เอท่ีสกดัไว ้[14] เคร่ือง MJ 
mini personal thermal cycler (Bio-Rad Laboratories, USA) โดย
สภาวะท่ีเหมาะสมท่ีใชท้ าปฏิกิริยาประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
initial denaturation ท่ี 94 oC นาน 2 นาที denaturation ท่ี 94 oC 
นาน 30 วนิาที annealing ท่ี 60 oC นาน 40 วนิาที extension ท่ี 72 
oC นาน 90 วนิาที จ านวน 40 รอบ และขั้นตอน extension ท่ี 72 
oC นาน 10 นาที  จากนั้นน าผลิตผล PCR ท่ีไดม้าตรวจสอบ โดย
แยกขนาดดว้ยกระแสไฟฟ้าบน 1.5 % Agarose gel เทียบกบัดีเอน็
เอมาตรฐาน 100 bp และส่องดูแถบดีเอน็เอภายใตแ้สง UV  

ส าหรับการทดสอบการแสดงออกของยนีในกลุ่ม class 1 
integron (ยนี Intl1, ยนี qacE∆1, และยนี Sul1) ดว้ยปฏิกิริยา
ลูกโซ่พอลิเมอเรสแบบ multiplex [23] โดยรายละเอียดไพเมอร์ท่ี
ใชมี้ดงัน้ี Int-F; GGC GCG CTG AAA GGT CTG GT Int-R; 
CCG CTG CGT TCG GTC AAG GT qacE-F; TTG CCC CCT 
CCG CCG TTG TC qacE-R; CCT CCG CAG CGA CTT CCA 
CG Sul-F; GAC GCG AGG CCT GTA TCG CC Sul-R; TCC 
GTC GCA AGG CGG AAA CC โดยสภาวะท่ีเหมาะสม
ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี initial denaturation ท่ี 94 oC นาน 5 
นาที denaturation ท่ี 94 oC นาน 30 วนิาที annealing ท่ี 60 oC 
นาน 40 วนิาที extension ท่ี 72 oC นาน 50 วนิาที จ านวน 36 รอบ 
และขั้นตอน extension ท่ี 72 oC นาน 5 นาที จากนั้นน าผลิตผล 
PCR ท่ีไดม้าตรวจสอบ โดยแยกขนาดดว้ยกระแสไฟฟ้าบน 1.5 
% Agarose gel เทียบกบัดีเอน็เอมาตรฐาน 100 bp และส่องดูแถบ
ดีเอน็เอภายใตแ้สง UV 

 
ผลการศึกษาวจิยัและอภิปรายผล 

ทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเช้ือ A. 
baumannii 

จากการทดสอบเช้ือ A. baumannii จ านวน 50 ตวัอยา่ง 
พบวา่ส่วนใหญ่มาจากเสมหะร้อยละ 60 (30/50) รองลงมาคือ 
ปัสสาวะ เลือด หนอง ช้ินเน้ือ และ Traceal Aspiration โดย
พบร้อยละ 18 (9/50) ร้อยละ 8 (4/50) ร้อยละ8 (4/50) ร้อยละ 
4 (2/50) และร้อยละ2 (1/50) ตามล าดบั ผลทดสอบความไว
ต่อยาตา้นจุลชีพของเช้ือ A. baumannii พบวา่เช้ือตวัอยา่งด้ือ
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ยาแทบทุกชนิดท่ีน าทดสอบ โดยพบด้ือยาร้อยละ 100 
(50/50) ในกลุ่มยา carbapenem (imipenem และmeropenem) 
cefotaxime ceftazidime gentamycin piperacillin แ ล ะ ย า 
ciprofloxacin รองลงมา ได้แก่ cefepime และ amikacin พบ
ด้ือยาร้อยละ 98 (49/50) ส่วนยา ampicilin-sulbactam พบด้ือ
ยาร้อยละ 90 (45/50) จากผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงว่า เช้ือ A. 
baumannii ท่ี น าม า ศึ ก ษ า เป็ น เช้ื อ ด้ื อ ย าห ล ายขน าน 
(multidrug resistant)  

ต รวจห ายี น  OXA-type carbapenem-hydrolyzing 
class D β-lactamases และ class 1 integron 

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ห า ยี น  OXA-type carbapenem-
hydrolyzing class D β-lactamases (CHDLs) ด้วยวิธี ลูกโซ่
พอลิเมอเรส พบวา่เช้ือ A. baumannii ทุกสายพนัธ์ุให้ผลบวก
กบัยีน blaOXA-51 ร้อยละ 100 (50/50) รองลงมาคือยีน blaOXA-23 
ร้อยละ 98 (49/50) (รูปท่ี 1 และ2) แต่ไม่พบยนี blaOXA-24 และ 
ยีน blaOXA-58  จากการศึกษาในคร้ังน้ี ส่วนยีน class1 integron 
พบร้อยละ 30 (15/50) โดยทั้ ง 15 สายพนัธ์ุน้ีพบทั้ งสามยีน
ไดแ้ก่ ยีน Intl1 ซ่ึงอยูส่่วน 5’conserved segment (5’-CS) ยีน 
qacE∆1 และยีน Sul1 จะอยู่ด้าน 3’conserved segment (3’-
CS)  

 

 
รูปท่ี1: ผลการทดสอบยีน  blaOXA-23 ซ่ึงมีขนาด 501 คู่ เบส 
โดย L คือ Ladder หรือ Marker ขนาด100 คู่เบส เลข 31-45 
คือหมายเลขตวัอยา่งทดสอบ และ NC คือ Negative Control  
 
 

 
รูปท่ี2: ผลการทดสอบยีน  blaOXA-51 ซ่ึงมีขนาด 353 คู่ เบส 
โดย L คือ  Ladderหรือ Marker 100 คู่ เบส  เลข  31-45 คือ
หมายเลขตวัอยา่งทดสอบ และ NC คือ Negative Control 

 
จากการวจิยัในคร้ังน้ีไดศึ้กษาเช้ือ A. baumannii จ านวน 

50 สายพนัธ์ุ มาท าการศึกษาความไวต่อยาตา้นจุลชีพพบว่า
เป็นเช้ือด้ือยาหลายขนาน (multidrug resistant) และพบวา่ทุก
สายพนัธ์ุด้ือต่อยาในกลุ่ม carbapenem โดยกลไกท่ีส าคญัท่ี
ท าให้เกิดการด้ือยากลุ่ม carbapenem คือการสร้างเอนไซม ์
carbapenemase เม่ือทดสอบหาความชุกของยีน ท่ีส ร้ าง
เอนไซม์ CHDLs (OXA) ในการศึกษาน้ีพบยีน blaOXA-51 สูง
ท่ีสุดคือ ร้อยละ 100 blaOXA-23 พบสูงมาก (ร้อยละ 98) แต่ไม่
พบยีน blaOXA-24 และ blaOXA-58  ซ่ึงผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ Lean SS และคณะจากประเทศมาเลเซีย พบวา่
ยีน blaOXA-51 มีความชุกสูงสุด รองลงมาคือ blaOXA-23 โดยพบ
ร้อยละ100 และร้อยละ 75.9 ตามล าดับ  แต่ตรวจไม่พบยีน 
blaOXA-24 และ blaOXA-58  เช่นเดียวกนั [17] นอกจากน้ียีนท่ีพบ
ไดบ่้อยมากในเช้ือ A. baumannii ด้ือยาในกลุ่ม carbapenem 
คือยีน blaOXA-51 และ blaOXA-23 ซ่ึงผลการวิจยัท่ีเป็นไปในทาง
เดียวกนักบัการศึกษาวจิยัน้ี ไดแ้ก่ การศึกษาของ Ehlers MM 
และคณะจากประเทศแอฟริกาใต ้พบความชุกของยนี blaOXA-

51 สูงท่ีสุดคือร้อยละ 80 ในขณะท่ียีน blaOXA-23 blaOXA-24 และ 
blaOXA-58  พบ ร้อยละ 52 , 2 และ 1 ตามล าดับ  [15] ส่วน
การศึกษาของ Amudhan SM และคณะจากประเทศอินเดีย 
พบวา่มีความชุกของยนี blaOXA-51 และ blaOXA-23 สูงคือร้อยละ 
85.34 และ 81.89 ตามล าดบั ส่วนยีน blaOXA-24 และ blaOXA-58 

พบน้อยเพียงร้อยละ 1.72 และ 0.86 เท่านั้ น [16] จากการ
ตรวจพบ ว่ ายีน  blaOXA-51 มี ค ว าม ชุ ก สู ง สุ ด ใน เช้ื อ  A. 
baumannii อ า จ เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก ยี น น้ี เ ป็ น  intrinsic 
carbapenemase gene ซ่ึ งพบ ได้ต ามธรรมชาติ ใน เช้ื อ น้ี 

https://vpn.chula.ac.th/+CSCO+1h756767633A2F2F6A6A6A2E76777A7A2E626574++/searchresult.asp?search=&author=SM+Amudhan&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://vpn.chula.ac.th/+CSCO+1h756767633A2F2F6A6A6A2E76777A7A2E626574++/searchresult.asp?search=&author=SM+Amudhan&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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[19,20] ส่วนการศึกษายีน class1 integron พบร้อยละ 30 ซ่ึง
น้อยกว่าการศึกษาในประเทศจีน และ สหราชอาณาจักร ท่ี
ตรวจพบ class1 integron ร้อยละ 52.8 และ 60.0 ตามล าดับ 
[21,22] การพบยีน integron ของเช้ือน้ี อาจท าให้เกิดการด้ือ
ยาไดห้ลายชนิดและสามารถแพร่ไปสู่เช้ือแบคทีเรียแกรมลบ
ตวัอ่ืนได้เน่ืองจากยีนน้ีเป็นหน่วยพนัธุกรรมท่ีเคล่ือนท่ีได ้
(mobile genetic element) สามารถบรรจุยีนด้ือยาได้หลาย 
gene cassette จึงเป็นผลให้เกิดการด้ือยาต้านจุลชีพหลาย
ขนาน อย่างไรก็ตามในอนาคตควรมีการศึกษาเก่ียวกับ 
mobile element ชนิด อ่ืนได้แก่  insertion sequence ISAba1 
ซ่ึงเก่ียวกบั Horizontal gene transfer 

 
สรุปผลการศึกษาวจิยั 

เช้ือ A. baumannii เป็นเช้ือท่ีมีความส าคัญ และเป็น
ปัญหาทางสาธารณสุข เน่ืองจากมีการด้ือยาตา้นจุลชีพหลาย
ชนิดในอตัราท่ีสูง ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการเลือกใชย้าตา้นจุล
ชีพเพื่อท าการรักษา จึงเป็นสาเหตุให้มีรายงานอัตราการ
เสียชีวิตจากการติดเช้ือชนิดน้ี สูงตามไปด้วย จากการ
ศึกษาวิจัยน้ีพบว่าเช้ือ A. baumannii จ านวน 50 สายพันธ์ุ 
เป็นเช้ือท่ี ด้ือยาหลายชนิด (multidrug resistant, MDR) ซ่ึง
เช้ือทั้งหมดให้ผลด้ือยาในกลุ่ม carbapenem (imipenem และ
meropenem) โดยพบยีน blaOXA-51 ร่วมกบั blaOXA-23 ในอตัรา
ท่ีสูงมาก นอกจากน้ียงัตรวจพบยีน class1 integron อีกด้วย 
ซ่ึงผลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัหวงัว่าจะท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ตระหนักถึงความส าคญัของแบคทีเรียด้ือยาในประเทศไทย 
โดยเฉพาะเช้ือ A. baumannii และเฝ้าระวงัการแพร่กระจาย
และระบาดของเช้ือ A. baumannii ภายในหออภิบาลผูป่้วย 
นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงการควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาลอีกดว้ย 

 
กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนทุนจาก “ ทุน90ปี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช” ผูว้ิจยั
ขอขอบคุณ ห้องปฏิบติัการจุลชีววิทยาคลินิก สถาบนับาราศ
นราดู ร  เป็ น อย่าง สู ง ท่ี ได้อ นุ เค ราะ ห์ ตัวอย่าง เช้ือ  A. 

baumannii และขอขอบคุณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ท่ีสนบัสนุนอุปกรณ์/เคร่ืองมือ และสถานท่ี 
 
 

เอกสารอ้างองิ 
1. Vattanavanit V, Chayakul P. Acinetobacter Infections 

in the Intensive Care Unit. Songkhla Med. 
2013;31:91-100. 

2. National Antimicrobial Resistance Surveillance 
Thailand Antibiogram 2009-2013. National 
Antimicrobial Resistance Surveillance Center, 
Department of Medical Sciences, Ministry of 
Public Health, Thailand, 2013 Available from 
http://narst.dmsc.moph.go.th/. 

3. วิชยั สันติมาลีวรกุล, สุทธิพร ภทัรชยากุล , โพยม วงศ์
ภูวรักษ์. สถานการณ์การติดเช้ือและกลไกการด้ือ
ยาโดยเช้ือ Acinetobacter baumannii. ไทยไกษชัย
นิพนธ์. 2552 ;4:1-16. 

4. Singh H, Thangaraj P, Chakrabarti A. Acinetobacter 
baumannii : A Brief Account of Mechanisms of 
multidrug Resistance and Current and Future 
Therapeutic Management. J Clin Diagn Res. 
2013 ;7:2602-5. 

5. Bonomo RA. New Delhi Metallo-β-lactamase and 
Multidrug resistance:A Global SOS? Clin Infect 
Dis. 2011;52:485-7. 

6. Singh R, Saxena A, Singh H. Identification of group 
specific motifs in Beta-lactamase family of 
proteins. J Biomed Sci. 2009;16:1-7. 

7. Michael G. Smith TAG, Pukatzki S, et al. New insights 
into Acinetobacter baumannii pathogenesis 
revealed by high-density pyrosequencing and 
transposon mutagenesis. Genes Dev. 
2007;21:601-14. 

8. Higgins PG, Poirel L, Lehmann M, Nordmann P, 
Seifert H. OXA-143, a Novel Carbapenem-

http://narst.dmsc.moph.go.th/


The 39th National Graduate Research Conference 

Assumption University of Thailand 

[ 318 ] 

Hydrolyzing Class D β-lactamases in 
Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents 
Chemother. 2009 ;53:5035-8. 

9. Benjamin A. Evans, Sebastian G. B. Amyes. OXA β-
lactamase –Lactamases. Clin Microbiol Re. 
2014;27:241–263. 

10. Thapa B, Tribuddharat C, Srifuengfung S, Dhiraputra 
C. High Prevalence of BlaOXA-23 in 
Oligoclonal Carbapenem-Resistant Acinetobacter 
baumannii from Siriraj Hospital, Mahidol 
University, Bangkok, Thailand. Southeast Asian 
J Trop Med Public Health. 2010 ;41:625-35. 

11. Jumroon N, Santanirand P; Multiple Combination 
Patterns of OXA-type Carbapenemase 
Hydrolyzing and Metallo-B-Lactamase 
Encodeing Genes Among Clinically Isolated 
Acinetobacter baumannii. Int J. Pharm  Bio Sci. 
2013;4:908-17. 

12. Poirel L., Nass T., Nordmann P; Diversity, 
Epidemiology, and Genetics of Class D β-
Lactamase. Antimicrobial Agents Chemother. 
2010;54:24-38. 

13. Koeleman JG, Stoof J, Van Der Bijl MW, 
Vandenbroucke-Grauls CM, Savelkoul PH. 
Identification of epidemic strains of 
Acinetobacter baumannii by integrase gene PCR. 
J Clin Microbiol. 2001;39(1):8-13. 

14. Woodford N., Ellington J.M., Juliana M.C., Turtion 
F.J., Ward E.M., Brown S; Multiplex PCR for 
gene encoding prevalent OXA carbapenemase in 
Acinetobacter spp. Antimicrobial Agents 
2006;27:351-53. 

15. Ehlers MM, Hughes JM, Pana M. Prevalence of 
Carbapenemases in Acinetobacter baumannii: 
Antibiotic Resistant Bacteria-A Continuous 

Challenge in the New Millennium. South Africa: 
InTech 2012:214-39. 

16.  Amudhan SM, Sekar U,  Arunagiri K, Sekar B. OXA 
beta-lactamase-mediated carbapenem resistance 
in Acinetobacter baumannii. Indian Journal of 
Medical Microbiology 2011;29:269-274. 

17. Lean SS, Zarizal S, Ismail S, Rahman NIA, Othman N, 
Abdullah FH., Jusoh Z, et al; Prevalence and 
Genetic Characterization of Carbapenem- and 
Polymyxin-Resistant Acinetobacter baumannii 
Isolated from a Tertiary Hospital in Terengganu, 
Malaysia. ISRN Microbiol. 2014; 2014: 953417. 

18. Zhen M, Luqiu Z, Hui W, L Liangping L. Investigation 
on the genomic diversity of OXA from isolated 
Acinetobacter baumannii: Int J Clin Exp Med 
2015;8(3):4429-4432 

19. Turton JF, Gabriel SN, Valderrey C, Kaufmann ME, 
Pitt TL. Use of sequence-based typing and 
multiplex PCR to identify clonal lineages of 
outbreak strains of Acinetobacter baumannii. 
Clin Microbiol Infect. 2007;13(8):807-15. 

20. Opazo A, Domínguez M, Bello H, Amyes SGB, 
González-Rocha G. OXA-type carbapenemases 
in Acinetobacter baumannii in South America. J 
Infect Dev Ctries. 2012; 6(4):311-316. 

21. Gu B, Tong M, Zhao W, Liu G, Ning M, Pan S, Zhao 
W. Prevalence and characterization of class I 
integrons among Pseudomonas aeruginosa and 
Acinetobacter baumannii isolates from patients 
in Nanjing, China. J Clin Microbiol. 2007 
45(1):241-3. 

22. Turton JF, Kaufmann ME, Glover J, Coelho JM, 
Warner M, Pike R, et al. Detection and typing of 
integrons in epidemic strains of Acinetobacter 
baumannii found in the United Kingdom. J Clin 
Microbiol 2005 43 (7):3074-3082. 

https://vpn.chula.ac.th/+CSCO+1h756767633A2F2F6A6A6A2E76777A7A2E626574++/searchresult.asp?search=&author=SM+Amudhan&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://vpn.chula.ac.th/+CSCO+1h756767633A2F2F6A6A6A2E76777A7A2E626574++/searchresult.asp?search=&author=U+Sekar&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://vpn.chula.ac.th/+CSCO+1h756767633A2F2F6A6A6A2E76777A7A2E626574++/searchresult.asp?search=&author=K+Arunagiri&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
https://vpn.chula.ac.th/+CSCO+1h756767633A2F2F6A6A6A2E76777A7A2E626574++/searchresult.asp?search=&author=B+Sekar&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0


The 39th National Graduate Research Conference 

Assumption University of Thailand 

[ 319 ] 

23. Piyakul C, Tiyawisutsri R, Boonbumrung K. 
Emergence of metallo-β-lactamase IMP-14 and 
VIM-2 in Pseudomonas aeruginosa clinical 

isolates from a tertiary-level hospital in Thailand. 
Epidemiol Infect  2012 ;140(3):539-41. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Piyakul%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21733273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tiyawisutsri%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21733273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boonbumrung%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21733273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21733273

