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ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลบทความวิจัย และบทความวิชาการ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 7 

 
1. ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.จินตนา สัตยาสัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. 
3. 

รองศาสตราจารย์ พญ. ดร. ณัฏฐิณี จันทร์รัตโนทัย 
รองศาสตราจารย์ ภญ. ดร.ฤดี เหมสถาปัตย์   

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา  บรรจงศิริ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
8. รองศาสตราจารย์นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
9. 

10. 
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ สิงห์เจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ 

นักวิชาการอิสระ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษกร ตันรัตนะ มหาวิทยาลัยมหิดล 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พัฒนา เต็งอ านวย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
13. 
14. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ส่วางคง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

15. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรดา ไวยาวัจมัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท นายแพทย์พิชา สุวรรณหิตาทร วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยชนก เชียงทอง มหาวิทยาลัยรังสิต 
23. 
24. 
25. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ปาละมะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ กันภัย 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

26. 
27. 

ดร.นพ.ภาวิต  หน่อไชย 
ดร.ชยานนท์ เชาวน์วุฒิกุล 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 



(21)

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลบทความวิจัย และบทความวิชาการ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 7 

 
1. ศาสตราจารย์ ภญ.ดร.จินตนา สัตยาสัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. 
3. 

รองศาสตราจารย์ พญ. ดร. ณัฏฐิณี จันทร์รัตโนทัย 
รองศาสตราจารย์ ภญ. ดร.ฤดี เหมสถาปัตย์   

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเชีย 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา  บรรจงศิริ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
8. รองศาสตราจารย์นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
9. 

10. 
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ สิงห์เจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ 

นักวิชาการอิสระ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษกร ตันรัตนะ มหาวิทยาลัยมหิดล 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พัฒนา เต็งอ านวย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
13. 
14. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ส่วางคง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

15. 
16. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรดา ไวยาวัจมัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท นายแพทย์พิชา สุวรรณหิตาทร วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากร พฤกษวันประสุต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยชนก เชียงทอง มหาวิทยาลัยรังสิต 
23. 
24. 
25. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ปาละมะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ กันภัย 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

26. 
27. 

ดร.นพ.ภาวิต  หน่อไชย 
ดร.ชยานนท์ เชาวน์วุฒิกุล 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
28. ดร.พทป.ธิดารัตน์ ดวงยอด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
29. ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล 
30. ดร.ชนิสรา แก้วสวรรค์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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33. นายแพทย์บัญชา แดงเนียม สมาคมการแพทย์คีเลชั่น 
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สารบัญ 

     หน้า

สารอธิการบดี	 (1)	

ก�าหนดการ	 (2)	

ตารางน�าเสนอ	 (6)	

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ	 (20)	

ค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการ	 (22)	

บทความ 

1.		ประสิทธิผลของการนวดกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์ในการรักษาอาการปวดคอ	บ่า	ไหล่		 1

	 ในผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง	อันเกี่ยวเนื่องจากการท�างาน	

	 			 ศิรวิทย์	สิทธิกุลวิฑิต,	พญ.ปองศิริ	คุณงาม	

2.	 ประสิทธิผลของการใช้	Papulex®oil-free	cream	ส�าหรับการรักษาสิวในอาสาสมัครเพศหญิง	 20	

	 			 ปริญญดา	ชินวงศ์,	พญ.ปองศิริ	คุณงาม	

3.	 การศึกษาผลของการรับประทานอาหารเสริมวิตามินซีปริมาณ	1,000	มิลลิกรัมต่อระดับกรดยูริก	 32

	 ของผู้ที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูง	

	 			 อุไรวรรณ	ไชยศรี,	ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์	ศุกระฤกษ์	

4.	 การศึกษาประสิทธิผลของการรักษารอยหลุมสิวด้วย	fractional	carbon	dioxide	laser		 42

	 ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	collagen	dipeptide	

	 			 กาญจน์มณี	เทอดประวัติ,	พญ.ปองศิริ	คุณงาม	

5.	 การเตรียมความพร้อมในการสื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือ	สมาร์ทโฟน	(Smartphone)		 57

	 เพื่อเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ	กรณีศึกษาสังคมผู้สูงอายุอ�าเภอบางใหญ่	จังหวัดนนทบุรี	

	 			 ชุติมา	อายุยืน,	รศ.พิพัฒน์	ไทยอารี 

6.	 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริการร้านนวดเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร	 70	

	 			 วรรณทิพา	เจริญจัตร์,	บุญฉันท์	แสงไฟ,	พ.ญ.	ปิยะเนตร	พัดศรีเรือง,	มนฤดี	กีรติพรานนท์	 

7.	 การศึกษาประสิทธิผลของแอสตาแซนธิน	น�้ามันสกัดจากพืชธรรมชาติ	วิตามินอี	และวิตามินดี	3	 86

	 ต่อระดับตัวชี้วัดการอักเสบ	ในผู้หญิงที่มีภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน	:	การศึกษาวิจัยแบบสุ่ม

	 ชนิดปกปิดสองด้านมีกลุ่มควบคุม	

	 			 นพ.พุฒิพงษ์	เจริญศรี,	ผศ.ดร.นพ.	พัฒนา	เต็งอ�านวย	

8.	 การพัฒนาระบบสนับสนุนงานธุรการคดีศาลยุติธรรม	 101	 	

	 			 ยุทธนา	บุญมี,	อนุวัตน์	รัตนสมบูรณ์,	รศ.ดร.วราพร	จิระพันธุ์ทอง	

9.	 พฤติกรรมและปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อน�้าผักผลไม้แบบสกัดเย็นในเขตกรุงเทพมหานคร	 114	

	 			 ประภัสสร	พิพิธพัฒนาปราปต์,	พัฐคม	อินทรก�าธรชัย,	มนฤดี	กีรติพรานนท์		

10.	การทบทวนวรรณกรรมเรื่องประสิทธิผลของการฝึกการรับรู้ต�าแหน่งการเคลื่อนไหวของร่างกาย	 130

	 ในการออกก�าลังกายแบบพิลาทิส	

	 			 สุทธิลักษณ์	ศิริสวัสดิ์,	ดร.นพ.ภาวิต	หน่อไชย	
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11.		แบบจ�าลองการท�านายในการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19	โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง	 140	

	 			 ศิวกร	บรรลือทรัพย์,	รศ.ดร.วราพร	จิระพันธุ์ทอง

12.		การศึกษาผลของการรับประทานอาหารในช่วง	8ชั่วโมงของแต่ละวันต่อการเปลี่ยนแปลงน�้าหนักตัว	 152	

	 	ดัชนีมวลกาย	องค์ประกอบของร่างกาย	และเส้นรอบเอว	ในผู้ที่รับประทานอาหารช่วงเช้าและ

	 	ผู้ที่รับประทานอาหารช่วงเที่ยง	ที่มีน�้าหนักเกินและโรคอ้วน:	การศึกษาน�าร่อง	

	 			 อาทิติยา	เลิศประเสริฐกิจ,	ผศ.นพ.มาศ	ไม้ประเสริฐ

13.		การศึกษาเปรียบเทียบการดูดซึมธาตุเหล็กในทารกไทย	อายุ	10	ถึง	14	เดือน	ระหว่างการเติมและ	 169

	 	ไม่เติมพรีไบโอติก	Human	milk	oligosaccharides	(HMOs)	ลงในนมผงสูตรต่อเนื่องเสริมธาตุเหล็ก
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บทคัดย่อ 

 

วัตถุประสงค์: อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง อันเกี่ยวเนื่องจากการท างานหรือ ออฟฟิศซินโดรม
เป็นโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนท างานออฟฟิศทั่วโลก ซึ่งโรคนี้ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
ท างานของคนกลุ่มนี้ลดลงโดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการรักษาอาการปวดคอ บ่า 
ไหล่ในผู้ป่วยอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง อันเกี่ยวเนื่องจากการท างานในเจแปนนีสซิงคิวคลินิก 
โดยการนวดกดจุดทริกเก้อร์พ้อยท์ วิธีการ: ผู้วิจัยได้คัดเลือกหน่วยทดลองที่มีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ เข้าร่วม
งานวิจัยจ านวน 20 คน โดยหน่วยทดลองแต่ละคนได้รับการรักษาโดยการนวดกดจุดทริกเก้อร์พ้อยท์ ทั้งหมด 10 
ครั้ง ภายใน 5 สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบบันทึกข้อมูล visual analog scale (VAS)  neck 
disability index (NDI) และแบบประเมินความรุนแรงของอาการ เก็บข้อมูลของหน่วยทดลองก่อนการรักษาและ
หลังการรักษาครั้งที่ 3 5 และ 10  ผล: จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติโดยการใช้ repeated measures ANOVA 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบบันทึกข้อมูลทั้ง 3 (VAS NDI และความรุนแรงของอาการ) ระหว่างก่อนการรักษา
และหลังการรักษาครั้งที่ 3 5 และ 10 พบว่าคะแนนจากแบบบันทึกข้อมูลทั้ง 3 ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.001) อภิปราย: การนวดกดจุดทริกเก้อร์พ้อยท์สามารถลดระดับความปวดคอ บ่า ไหล่ ในผู้ป่วย อาการ
ผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง อันเกี่ยวเนื่องจากการท างานลงได ้

ค าส าคัญ : ทริกเก้อร์พ้อยท์; การนวดกดจุด ทริกเก้อร์พ้อยท์; อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง อัน
เกี่ยวเนื่องจากการท างาน 
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ABSTRACT 

 

 Objective: Work-related musculoskeletal disorder or Office syndrome is a very 

common disorder founded among office workers around the world, which also be one of the 

most important factor that can cause these workers less efficient and less productive at work. 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of trigger points pressure release 

in the treatment of neck and shoulder pain in Work-related musculoskeletal disorder patients at 

Japanese Shinkyu clinic. Methods: A sample of 20 individuals with neck and shoulder pain were 

participated in this study. The individuals received 10 trigger points pressure release sessions over 

5 weeks (twice a week). Visual analog scale (VAS), neck disability index (NDI) and severity of neck 

and shoulder symptoms index were assessed before treatment and after 3rd, 5th and 10th 

treatments. Results: The result of repeated measures ANOVA showed significant difference 

between before treatment and after 3rd, 5th and 10th treatments for VAS, NDI and severity of neck 

and shoulder symptoms index (p < 0.001). Discussion: Trigger point pressure release in the 

treatment of neck and shoulder pain in Work-related musculoskeletal disorder patients can lead 

to an improvement in pain intensity and disability. 

Keywords : Trigger point; Trigger point pressure release; Work-related musculoskeletal disorder 
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บทน า 

 การท างานในสังคมยุคปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มคนท างานออฟฟิศคงไม่สามารถปฏิเสธการใช้

คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้การท างานมีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์ส่งผลให้

เกิดอิริยาบถในการท างานที่ไม่เหมาะสม หากเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดเรื้อง

รังตามมาได ้ 

 อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง อันเกี่ยวเนื่องจากการท างาน  หรือ ออฟฟิศซินโดรม 

คืออาการปวดจากการใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ ้าๆเป็นเวลานานโดยไม่มีการพักหรือการใช้ท่าทางที่ไม่ เหมาะสม การ

ท างานในท่าใดท่าหนึ่งซ ้าๆ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน เก้าอ้ีที่ใช้ไม่เหมาะสมกับการท างาน นั่งหลัง

ค่อมนั่งไขว่ห้าง นั่งไม่เต็มก้น การเอียงคอหนีบหูโทรศัพท์ ใส่รองเท้าส้นสูงเป็นต้น ปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ

ปัจจัยทางโครงสร้าง เช่น กระดูกสันหลังคด ความยาวของขาทั้งสองข้างไม่เท่ากัน จึงท าให้การท างานของ

กล้ามเนื้อไม่สมดุลเกิดอาการปวดเรื้อรัง หากมีอาการรุนแรงมากอาจท าให้หมอนรองกระดูกเคลื่อน หรือท าให้

หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ จึงอาจมีอาการของระบบประสาทที่ถูกกดทับร่วมด้วย เช่น ชา บริเวณมือและ

แขน อาการอ่อนแรง เป็นต้น โดยช่วงอายุที่พบบ่อย คือ ช่วง 25-50 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยท างาน พบในผู้หญิงมากกว่า

ผู้ชายซึ่งอาการปวดนี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การด าเนินชีวิต และการท างาน จากสถิติในปี พ.ศ. 2562 

พบว่า คนไทยกว่า 80% มีอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง อันเกี่ยวเนื่องจากการท างาน1 ใน

ต่างประเทศมีการ ประเมินว่าพนักงานสูญเสียประสิทธิภาพในการท างานไปถึง 30% เมื่อมีอาการป่วยในกลุ่ม

อาการนี้ ท าให้ผลประกอบการของบริษัทเลวลง จึงส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมเลวลงด้วย ในประเทศอังกฤษ

พบว่ามีผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรังร่วม 8 ล้านคน ซึ่งอาการปวดหลังเป็นสาเหตุส าคัญอันดับที่สองที่ท าให้พนักงานต้อง

หยุดลางาน หนึ่งในแนวทางการรักษาหรือบรรเทากลุ่มอาการข้างต้นคือ การนวดกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์ (trigger 

point pressure release) ซึ่งเป็นทางเลือกแทนการฉีดยาแก้ปวด การฝังเข็ม หรือ การใช้ยาแก้ปวดแผนปัจจุบัน

ซึ่งอาจส่งผลข้างเคียงตามมาเป็นต้น  

ซึ่งทริกเกอร์พ้อยท์ หมายถึง ความผิดปกติที่พบในกล้ามเนื้อ มีลักษณะเป็นจุด ก้อน หรือปม ที่มีความไว

ต่อการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับแรงกดหรือแรงดึงจะเกิดอาการปวดเฉพาะที่และพบร่วมกับ

อาการปวดแผ่ร้าว (referred pain) ไปยังบริเวณอ่ืนๆ ภายในร่างกาย 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
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เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการรักษาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ในผู้ป่วยที่ มีอาการผิดปกติทางระบบ

กล้ามเนื้อและโครงร่าง อันเกี่ยวเนื่องจากการท างานในเจแปนนีสซิงคิวคลินิกโดยการนวดกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์ 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

 อุปกรณท์ี่ใช้ในการวิจัย  

   1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเป็นค าถามแบบเลือกตอบ ได้แก่ อายุเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส เป็นต้น 

         2) แบบประเมินอาการปวดโดยใช้ “visual analog scale” ก่อนและหลังรับการรักษา 

                                                           

                                                                                            

               0        1       2        3         4        5        6       7        8       9        10  

         3) แบบเก็บข้อมูลผลกระทบจากอาการปวดตึงคอ ใช้แบบสอบถาม NDI (Neck Disability Index) ฉบับ

แปลภาษาไทย  

แบบสอบถาม NDI (Neck Disability Index)  

1.ความเจ็บปวด 

   ยัง ไม่มีความเจ็บปวดในขณะนี้  

        ปวดน้อยมากในขณะนี้  

        ปวดปานกลางในขณะนี้  

        ปวดค่อนข้างรุนแรงในขณะนี้  

        ปวดรุนแรงมากในขณะนี้  

        ปวดร้ายแรงที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ในขณะนี้  
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2.การดูแลตนเอง 

        ฉันสามารถดูแลตนเองได้ตามปกติโดยไม่มีความเจ็บปวดเพ่ิมข้ึน  

        ฉันสามารถดูแลตนเองได้ตามปกติแต่อาจมีความเจ็บปวดเพ่ิมข้ึน  

        ขณะดูแลตนเองจะมีอาการเจ็บปวดท าให้ต้องท าช้าๆและระมัดระวัง  

        ฉันต้องการความช่วยเหลือบ้างแต่ยังสามารถดูแลตนเองได้เป็นส่วนใหญ่  

        ฉันต้องการความช่วยเหลือทุกวันในการดูแลตนเองเกือบทุกด้าน  

        ฉันไม่สามารถแต่งตัวเองได้ฉันอาบน ้าตนเองด้วยความยากล าบากและต้องอยู่บนเตียง   

 

3.การยกของ  

        ฉันสามารถยกของหนักได้โดยไม่มีการเจ็บปวดเพ่ิมเติม  

        ฉันสามารถยกของหนักได้แต่มีการเจ็บปวดเพ่ิมเติม  

        อาการปวดท าให้ฉันไม่สามารถยกของหนักสูงขึ้นจากพ้ืน แต่ฉันสามารถยกได้ถ้าของอยูในต าแหน่งที่ง่ายข้ึน 

เช่น ถ้าของอยูบนโต๊ะ   

        อาการปวดท าให้ฉันไม่สามารถยกของน ้าหนักเบาถึงปานกลางสูงขึ้นจากพ้ืน แต่ฉันสามารถยกของอยู่ใน

ต าแหน่งที่ง่ายขึ้น เช่น ถ้าของอยูบนโต๊ะ   

        ฉันสามารถยกของที่เบามากๆได้ 

        ฉันไม่สามารถยกหรือถืออะไรได้เลย  

4.การอ่านหนังสือ 

         ฉันสามารถอ่านหนังสือได้เท่าท่ีต้องการโดยไม่มีอาการปวดคอ  

         ฉันสามารถอ่านหนังสือได้เท่าท่ีต้องการโดยมีอาการปวดคอเล็กน้อย  

         ฉันสามารถอ่านหนังสือได้เท่าท่ีต้องการโดยมีอาการปวดคอปานกลาง  
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         ฉันไม่สามารถอ่านหนังสือได้เท่าท่ีต้องการเพราะมีอาการปวดต้นคอปานกลาง  

          ฉันอ่านหนังสือได้อย่างยากล าบากเพราะมีอาการปวดคอรุนแรง 

          ฉันไม่สามารถอ่านหนังสือได้เลย 

 5.อาการปวดศีรษะ 

          ฉันไม่มีอาการปวดศีรษะเลย  

          ฉันมีอาการปวดศีรษะเล็กน้อยไม่บ่อย  

          ฉันมีอาการปวดศีรษะปานกลางไม่บ่อย  

          ฉันมีอาการปวดศีรษะปานกลางบ่อยๆ  

          ฉันมีอาการปวดศีรษะรุนแรงบ่อย ๆ  

          ฉันมีอาการปวดศีรษะเกือบตลอดเวลา  

6.การมีสมาธิ  

          ฉันสามารถมีสมาธิเต็มที่เม่ือฉันต้องการโดยไม่ได้ยากล าบากนัก  

          ฉันสามารถมีสมาธิเต็มที่เม่ือฉันต้องการโดยยากล าบากเล็กน้อย  

          ฉันมีความยากล าบากกลาง ๆ ที่จะมีสมาธิเมื่อฉันต้องการ  

           ฉันมีความยากล าบากมากที่จะมีสมาธิเมื่อฉันต้องการ  

           ฉันมีความยากล าบากมาก ๆ ที่จะมีสมาธิเมื่อฉันต้องการ  

           ฉันไม่สามารถมีสมาธิได้เลย  

7.การท างาน  

           ฉันสามารถท างานได้มากเท่าที่ต้องการ  

           ฉันสามารถท างานปกติท่ัวไปได้แต่ไม่มากกว่านี้ 

           ฉันท างานปกติทั่วไปส่วนใหญ่ได้แต่ไม่มากกว่านี้ 
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           ฉันไม่สามารถท างานปกติทั่วไปได้   

           ฉันท างานได้ด้วยความยากล าบาก  

           ฉันไม่สามารถท างานได้เลย 

8.การขับรถ  

          ฉันขับรถได้โดยไม่มีอาการปวดคอ 

          ฉันขับรถได้ไกลเท่าท่ีฉันต้องการโดยมีอาการปวดต้นคอเล็กน้อย  

          ฉันขับรถได้ไกลเท่าท่ีต้องการโดยมีอาการปวดต้นคอปานกลาง  

          ฉันไม่สามารถขับรถได้ไกลเท่าที่ต้องการเพราะอาการปวดคอปานกลาง  

          ฉันขับรถได้ด้วยความยากล าบากเนื่องจากปวดต้นคออย่างรุนแรง   

           ฉันไม่สามารถขับรถได้เลย 

 9. การนอนหลับ  

           ฉันไม่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเลย 

           การนอนหลับของฉันถูกรบกวนน้อยมาก (นอนไม่หลับน้อยกว่า 1 ชั่วโมง)  

           การนอนหลับของฉันถูกรบกวนเล็กน้อย (นอนไม่หลับ 1-2 ชั่วโมง )   

           การนอนหลับของฉันถูกรบกวนปานกลาง (นอนไม่หลับ 2-3 ชั่วโมง)  

           การนอนหลับของฉันถูกรบกวนรุนแรง (นอนไม่หลับ 3-5 ชั่วโมง)   

           การนอนหลับของฉันถูกรบกวนอย่างสมบูรณ์แบบ (นอนไม่หลับ 5-7 ชั่วโมง)  

10.กิจกรรมนันทนาการ 

           ฉันสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของฉันได้ทุกอย่างโดยไม่มีอาการปวดคอ 

           ฉันสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของฉันได้ทุกอย่างโดยมีอาการปวดคอบ้าง 

           ฉันสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการได้เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมดเนื่องจากมีอาการปวดคอ  
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           ฉันสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของฉันได้บ้างเพราะมีอาการปวดคอ  

           ฉันเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการได้อย่างยากล าบากเพราะมีอาการปวดคอ  

            ฉันไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการได้เลย 

 

         4) แบบประเมินความรุนแรงของอาการ  

         5) แบบบันทึกข้อมูลต าแหน่งจุดทริกเกอร์พ้อยท์ของหน่วยทดลองที่ผู้วิจัยท าการรักษา 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรูปแบบ Intervention study โดยเป็น Prospective non-randomized 

cohort design ที่มุ่งศึกษาประสิทธิผลของการนวดกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์ในการรักษาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ ใน

ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง อันเกี่ยวเนื่องจากการท างาน กรณีศึกษาผู้ป่วยอายุ 25- 

35 ปีที่มารับการรักษาท่ีเจแปนนีสซิงคิวคลินิก 

 กลุ่มหน่วยทดลอง ได้แก่ ผู้ป่วยใหม่ที่มีอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง อันเกี่ยวเนื่องจาก

การท างานที่มีอาการปวดคอ บ่า ไหล่จ านวน 20 คน ที่มารับบริการนวดรักษาในเจแปนนีสซิงคิวคลินิก สัปดาห์ละ 

2 ครั้ง ทั้งหมด 10 ครั้ง โดยหน่วยทดลองท่ีรับการทดลองต้องผ่านเกณฑ์การคัดเข้าและเกณฑ์การคัดออก ดังนี้ 

เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) : 

 1.อายุ 25-35 ปี  

 2.ไม่จ ากัดเพศ  

 3.ไม่ได้รับประทานยาแก้ปวดหรือรับการรักษาอาการปวดโดยวิธีอ่ืนภายใน 1 วันก่อนรับการรักษา  

 4.ไม่มีปัญหาตามข้อห้ามในการนวดดังนี้  

     1) ผู้ที่มีภาวะตั้งครรภ์  

     2) ผู้ที่มีโรคติดเชื้อที่ผิวหนังทุกชนิดบริเวณท่ีท าการนวด  

     3) โรคมะเร็ง  

     4) มีไข้สูงเกิน 38.5 องศา  

     5) บริเวณท่ีรับการนวดมีอาการอักเสบ บวม แดง ร้อน  

     6) มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ  
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     7) บริเวณท่ีท าการนวดมีกระดูกแตกหัก ร้าว ที่ยังไม่หายดี  

     8) บริวเณท่ีท าการนวดมีการใส่อวัยวะเทียมหลังผ่าตัดกระดูก  

     9) ผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุน กระดูกบาง  

 

เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) : 

             1. ขาดการเข้าร่วมการรักษามากกวา 1 ครั้ง  

             2. เป็นโรคผิวหนังบริเวณท าการรักษาในช่วงของการทดลอง  

             3. อาการแย่ลงหลังรับการรักษา (ทางผู้วิจัยจะจัดส่งหน่วยทดลองไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง)  

วิธีการทดลองเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการนวดกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์ในการรักษาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ ใน

อาสาสมัครที่มีอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง อันเกี่ยวเนื่องจากการท างานที่มารับการรักษาที่เจ

แปนนีสซิงคิวคลินิก มีดังนี้  

1.ให้หน่วยทดลองล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าคลินิก  

2.ให้หน่วยทดลองสแกนคิวอาร์โค้ดแอพพลิเคชันไทยชนะเพ่ือเป็นการคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19  

3.ให้หน่วยทดลองท าแบบประเมินเกณฑ์การคัดเข้า  

4.ให้หน่วยทดลองซ็นใบยินยอมในการเข้าร่วมการทดลอง  

5.ให้หน่วยทดลองเปลี่ยนชุดเป็นชุดที่ใช้ในการนวดรักษาที่ทางคลินิกจัดเตรียมไว้ให้ 

 6.ผู้วิจัยท าการตรวจร่างกายหน่วยทดลองเพ่ือประเมินความรุนแรงของอาการให้หน่วยทดลองท าแบบประเมิ น

ระดับความเจ็บปวดโดยใช้ VAS และแบบสอบถาม NDI 

 7.ให้หน่วยทดลองนอนคว ่าบนเตียงรักษาผู้วิจัยท าการคล าหาจุดทริกเกอร์พ้อยท์ต่างๆที่อยูบนกล้ามเนื้อ  จากนั้น

ผู้วิจัยจะจดบันทึกจ านวนจุดทริกเกอร์พ้อยท์ที่คล าพบบนกล้ามเนื้อแต่ละมัด และผู้วิจัยจะใช้นิ้วโป้งขวาในการกด

จุดดังกล่าว 3 ครั้ง ค้างไว้ครั้งละ 10 วินาที โดยเริ่มจากกล้ามเนื้อ Infraspinatus ไปกล้ามเนื้อ Rhomboid major 

Rhomboid minor Levator scapulae ตามล าดับจากนั้นให้หน่วยทดลองนอนหงายเพ่ือคล าหาและกดจุดทริก

เกอร์พ้อยท์บนกล้ามเนื้อ Scalene เป็นล าดับสุดท้าย โดยใช้เวลาในการนวดรวมทั้งหมด 30 นาที ในกรณีที่ผู้วิจัย

ท าการกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์ของหน่วยทดลองครบทั้งหมดก่อนเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัยจะท าการกดจุดทริกเกอร์

พ้อยท์ต าแหน่งที่หน่วยทดลองรู้สึกตึงหรือเจ็บมากกว่าจุดอื่นเพ่ิมจนเวลาครบตามที่ก าหนด 
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8.ท าการนัดหมายหน่วยทดลองเพ่ือเข้ารับการนวดรักษาในครั้งถัดไป  

9.หลังรับการรักษาครั้งที่ 3 5 และ 10 ผู้วิจัยจะท าการตรวจร่างกายหน่วยทดลองเพ่ือประเมินความรุนแรงของ

อาการและให้หน่วยทดลองท าแบบสอบถาม NDI และแบบประเมิน VAS อีกครั้ง  

 งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเทศไทย 

เลขที่การอนุมัติ 015/64      

 ผู้วิจัยได้ก าหนดเวลาในการนวดกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์ในการรักษาอาการปวดคอ บ่า ไหล่  ส าหรับหน่วย

ทดลอง ดังนี้ 

 1.หน่วยทดลองสามารถเข้าร่วมการทดลอง ตามเวลาที่หน่วยทดลองนัดหมายเพ่ือมารับการรักษาตามปกติ ในช่วง

ระยะเวลาที่คลินิกเปิดท าการวันจันทร์-เสาร์ 10.00-18.00 น. ปิดท าการวันอาทิตย์  

2.ในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดการนวดครั้งละ 30 นาที ระยะห่าง 3 วันต่อครั้ง 2 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยหน่วย

ทดลองแต่ละคนจะได้รับการรักษารวมทั้งหมด 10 ครั้ง  

 ผู้วิจัยจะจดบันทึกระยะเวลาการนวดของแต่ละบุคคลในแต่ละครั้งตามวันและเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้

มั่นใจว่าอาสาสมัครแต่ละคนได้รับการนวดครบตามก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

               1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัครโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

               2. วิเคราะห์คะแนนจากแบบประเมิน VAS แบบสอบถาม NDI และแบบประเมินความรุนแรงอาการ

ของอาสาสมัครเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ Repeated Measures ANOVA 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ลักษณะทั่วไปของหน่วยทดลอง 

 หน่วยทดลองที่เข้าร่วมการทดลองจ านวน 20 คน อายุเฉลี่ย 31 + 2.76 ปี มีสัดส่วนเพศชายต่อเพศ

หญิงใกล้เคียงกัน หน่วยทดลองทุกรายไม่ได้รับประทานยาแก้ปวดหรือรับการรักษาอาการปวดโดยวิธีอ่ืนภายใน

หนึ่งวันก่อนรับการรักษา ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาร้อยละ 85 เคยได้รับการตรวจร่างกาย ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาร้อย

ละ 35 เคยนวด และหน่วยทดลองทุกคนไม่มีภาวะที่เป็นข้อห้ามในการนวด (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยทดลอง 

ข้อมูลส่วนบุคคล                                                                       จ านวน(n=20) 

-อายุ(ปี) 31 + 2.76 
-เพศ  
  ชาย 
  หญิง                                                                               

 
9 (45%) 
11 (55%) 

-ไม่ได้รับประทานยาแก้ปวดหรือ                                                 
รับการรักษาอาการปวดโดยวิธีอื่น                                              
ภายในหนึ่งวันก่อนรับการรักษา 

20 (100%) 

-ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา                                                                
ได้รับการตรวจร่างกาย 

17 (85%) 

-ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่                                                           
เคยนวดเพื่อบ าบัดโรคต่างๆ 

13 (65%) 

-ไม่มีภาวะที่เป็นข้อห้ามในการนวด                                            20 (100%) 

 

 จากการเปรียบเทียบ VAS ก่อนการรักษา และหลังการรักษา ด้วยวิธีสถิติ repeated measure 

ANOVA พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.001)  หากพิจารณาเปรียบเทียบผลการรักษาแต่ละครั้ง

เทียบกับก่อนการรักษา พบว่า การรักษาครั้งที่ 3 ค่า VAS โดยเฉลี่ยลดลงจากก่อนการรักษา อย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.001) จาก 7.1+ 0.9 เป็น 5.6+0.7 มีค่าช่วงความเชื่อมั่น  95% ของค่าเฉลี่ยของความแตกต่างเป็น (1.1, 

1.9)  เช่นเดียวกับการรักษาในครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 10 ที่มีค่า VAS ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.001) โดยมีค่า 

VAS ลดลงเหลือ 4.5+0.5 และ 0.9+0.9 ตามล าดับ มีค่าช่วงความเชื่อมั่น  95% ของค่าเฉลี่ยของความแตกต่าง

เป็น (2.1,3.1) และ (5.8,6.7) ตามล าดับ นอกจากนั้นยังพบว่า ณ การรักษาครั้งที่ 10 ค่า VAS มีอัตราการลดลง

มากกว่าครั้งอ่ืนๆ  

 จากการเปรียบเทียบ NDI ก่อนการรักษา และหลังการรักษา ด้วยวิธีสถิติ repeated measure 

ANOVA พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.001) หากพิจารณาเปรียบเทียบผลการรักษาแต่ละครั้ง

เทียบกับก่อนการรักษา พบว่า การรักษาครั้งที่ 3 ค่า NDI โดยเฉลี่ยลดลงจากก่อนการรักษา อย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.001) จาก 27.6+1.9 เป็น 24.2+0.8 มีค่าช่วงความเชื่อมั่น  95% ของค่าเฉลี่ยของความแตกต่างเป็น (2.6, 

4.2) เช่นเดียวกับการรักษาในครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 10 ที่มีค่า VAS ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.001) เช่นเดียวกับ
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การรักษาในครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 10 ที่มีค่า VAS ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.001) โดยมีค่า NDI ลดลงเหลือ 

12.8+1.8 และ 2.3+2.0 ตามล าดับ มีค่าช่วงความเชื่อมั่น  95% ของค่าเฉลี่ยของความแตกต่างเป็น (13.4,16.2) 

และ (24.2,26.4) ตามล าดับ นอกจากนั้นยังพบว่า ณ การรักษาครั้งที่ 10 ค่า NDI มีอัตราการลดลงมากกว่าครั้ง

อ่ืนๆ  

 จากการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงอาการ ก่อนการรักษา และหลังการรักษา  ด้วยวิธีสถิติ 

repeated measure ANOVA พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.001) หากพิจารณาเปรียบเทียบ

ผลการรักษาแต่ละครั้งเทียบกับก่อนการรักษา พบว่า การรักษาครั้งที่ 3 ค่า NDI โดยเฉลี่ยลดลงจากก่อนการรักษา 

อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.001) จาก 27.4+3.4 เป็น 25.9+2.9 มีค่าช่วงความเชื่อมั่น  95% ของค่าเฉลี่ยของความ

แตกต่างเป็น (0.9,2.1)  เช่นเดียวกับการรักษาในครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 10 ที่มีค่า VAS ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.001) เช่นเดียวกับการรักษาในครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 10 ที่มีค่า VAS ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.001) โดยมี

ค่า NDI ลดลงเหลือ 20.8+5.4 และ  16.1+2.6 ตามล าดับ มีค่าช่วงความเชื่อมั่น  95% ของค่าเฉลี่ยของความ

แตกต่างเป็น (3.9,9.2) และ (10.1,12.5) ตามล าดับนอกจากนั้นยังพบว่า ณ การรักษาครั้งที่ 10 ค่า NDI มีอัตรา

การลดลงมากกว่าครั้งอ่ืนๆ  

           จากผลสรุปภาพรวมอาการปวดคอ บ่า ไหล่ของหน่วยทดลอง เมื่อเปรียบเทียบก่อนรับการรักษาครั้งแรก

กับหลังรับการรักษาครั้งที่ 3 5 และ 10 ทั้ง 3 ครั้ง พบว่าระดับอาการปวด ผลกระทบจากอาการปวด ความรุนแรง

ของอาการปวดของหน่วยทดลองโดยรวมดีข้ึนทั้ง 3 ด้านอย่างมีนัยส าคัญ (ตารางที่ 2) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลประสิทธิผลของการนวดกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์ในการรักษาอาการปวดคอ บ่า ไหล่ ใน

หน่วยทดลองท่ีมีอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง อันเก่ียวเนื่องจากการท างานจ านวน 20 คน 
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แบบบันทึก
ข้อมูล 

ครั้งที่ Mean + S.D. Mean 
difference (D) 

+ S.D. 

95% CI of 
Difference 

p-value 

VAS ก่อนรักษา 7.1+0.9    
 หลังรักษา

(ครั้งที่ 3) 
5.6+0.7 

 
1.5+0.2 (1.1, 1.9) <0.001 

 หลังรักษา
(ครั้งที่ 5) 

4.5+0.5 2.6+0.2 (2.1, 3.1) <0.001 

 หลังรักษา
(ครั้งที่ 10) 

0.9+0.9 6.2+0.2 (5.8, 6.7) <0.001 

F   318.7  
p-value   <0.001  
NDI ก่อนรักษา 27.6+1.9    
 หลังรักษา

(ครั้งที่ 3) 
24.2+0.8 3.4+0.4 (2.6, 4.2) <0.001 

 หลังรักษา
(ครั้งที่ 5) 

12.8+1.8 14.8+0.7 (13.4, 16.2) <0.001 

 หลังรักษา
(ครั้งที่ 10) 

2.3+2.0 25.3+0.5 (24.2, 26.4) <0.001 

F   1053.3  
p-value   <0.001  
ความรุนแรง ก่อนรักษา 27.4+3.4    
 หลังรักษา

(ครั้งที่ 3) 
25.9+2.9 1.5+0.3 (0.9, 2.1) <0.001 

 หลังรักษา
(ครั้งที่ 5) 

20.8+5.4 6.6+1.2 (3.9, 9.2) <0.001 

 หลังรักษา
(ครั้งที่ 10) 

16.1+2.6 11.3+0.6 (10.1, 12.5) <0.001 

F   60.2 
<0.001 

 

p-value    
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 จากผลการศึกษาพบว่า การนวดกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์สามารถลดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ในผู้ป่วยที่มี

อาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง อันเกี่ยวเนื่องจากการท างานลงได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

Maryam Ziaeifar และคณะ (2562) ซึ่งศึกษาเปรียบเทียบผลของการคลายจุดกดเจ็บในกล้ามเนื้อด้วยเข็มเปล่า 

(Dry needling) กับการนวดกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์โดยคัดเลือกหน่วยทดลองเข้าร่วมการทดลองทั้งหมด 33 คน 

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโดยการสุ่ม โดยหน่วยทดลอง 17 คนได้รับการรักษาโดยการกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์และ

หน่วยทดลอง 16 คนได้รับการรักษาโดยการคลายจุดเจ็บในกล้ามเนื้อด้วยเข็มเปล่า ทั้งหมด 3 ครั้งต่อสัปดาห์วัน

เว้นวันในทั้ง 2 แบบ โดยใช้ VAS และ NDI เป็นแบบประเมินในการเก็บข้อมูลพบว่าการรักษาด้วยเข็มเปล่าและ

การนวดกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์สามารถลดอาการปวดคอ บ่า ไหล่ได้ดีไม่แตกต่างกัน31 

 เนื่องจากผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มหน่วยทดลองที่มีอายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี ซึ่งนับเป็นช่วงอายุที่ค่อนข้างน้อย

เมื่อเทียบกับงานวิจัยของสุธาสินี พระโสภา (2563) ซึ่งเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพ่ือศึกษาผลของการนวดคอ บ่าไหล่ 

ร่วมกับการประคบสมุนไพร ต่อความปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อในหน่วยทดลองที่มีอาการปวดต้นคอและ

สะบัก จ านวน 50 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่รับการนวดอย่างเดียว และกลุ่มที่รับการนวดร่วมกับการ

ประคบสมุนไพรร่วมด้วย จ านวนกลุ่มละ 25 คน ซึ่งอายุของหน่วยทดลองท้ังสองกลุ่มอยู่ในช่วง 30-50 ปี 33 จึงอาจ

ส่งผลให้หน่วยทดลองในงานวิจัยนี้ตอบสนองต่อการรักษาได้ดีกว่าคนที่มีอายุมาก ผู้วิจัยได้ออกแบบให้หน่วย

ทดลองรับการรักษาทั้งหมด 10 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งเว้นระยะห่างเพียง 3 วัน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งนับว่าเป็นการ

รักษาที่ค่อนข้างต่อเนื่อง ในการรักษาผู้วิจัยได้เลือกมัดกล้ามเนื้อที่ท าการรักษาครอบคลุมทั้งบริเวณคอ บ่า และ

ไหล่รวมไปถึงบริเวณหลังส่วนบน จึงสามารถลดระดับความปวดได้ทั้งบริเวณ ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจึงอาจ

ส่งผลให้อาการปวดคอ บ่า ไหล่ของหน่วยทดลองลดลงได้แตกต่างจากก่อนรับการรักษาอย่างมีนัยส าคัญ 

 ผู้วิจัยออกแบบวิธีการทดลองให้หน่วยทดลองเข้ารับการรักษา 30 นาทีทั้งหมด 10 ครั้ง ระยะห่าง 3 วัน 2 

ครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจากแนวทางนี้เป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง

ที่นิยมใช้ในคลินิกการประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนจีน ผู้วิจัยจึงออกแบบวิธีการทดลองที่ใกล้เคียงกับการ

ปฏิบัติจริงเพ่ือให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุดในการศึกษางานวิจัยเล่มนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ William G. 

Elder, PhD (2560) ซึ่งศึกษาประสิทธิผลของการนวดในการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในผู้ป่วยเวช

ปฏิบัติปฐมภูมิ (Primary care patients) รูปแบบการวิจัย  repeated measures cohort study ซึ่งให้หน่วย

ทดลองทั้งหมด 104 คนรับการนวด 30นาที ทั้งหมด 10 ครั้ง  ติดตามผลหลังการนวดรักษา ในสัปดาห์ที่ 12 และ 

24 พบว่าการนวดมีประสิทธิผลในการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในผู้ป่วยเ วชปฏิบัติปฐมภูมิ34 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของนพพร ชายหอมรส (2564) ซึ่งศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยแบบทั่วไปกับการนวดแบบ
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ราชส านักในการลดอาการปวดคอบ่า ต้นคอ และศรีษะ กลุ่มหน่วยทดลอง 60 คนจะได้รับการนวดเพียงอย่างเดียว

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยประเมินระดับความปวด ก่อนและหลังนวด พบว่าการนวดทั้ง 2 แบบ สามารถลดระดับ

ความปวดบริเวณบ่า ต้นคอและศรีษะลงได้ โดยการนวดไทยแบบทั่วไปสามารถลดระดับความปวดได้ดีกว่าการนวด

ไทยแบบราชส านัก35  

 ผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบบันทึกข้อมูลของหน่วยทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง (1.ก่อนรับการ

รักษาครั้งที่ 1 เปรียบเทียบกับหลังรับการรักษาครั้งที่ 3 2.ก่อนรับการรักษาครั้งที่ 1 เปรียบเทียบกับหลังรับการ

รักษาครั้งที่ 5 3.ก่อนรับการรักษาครั้งที่ 1 เปรียบเทียบกับหลังรับการรักษาครั้งที่ 10 ) เนื่องจากผู้วิจัยต้องการ

ทราบว่า หลังจากการรักษาครั้งที่ 3 และ 5 อาการปวดคอ บ่า ไหล่ ของหน่วยทดลองดีข้ึนแตกต่างจากก่อนรับการ

รักษาครั้งที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญเช่นเดียวกับหลังการรักษาครั้งที่ 10 หรือไม่ เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลส่วนนี้ไป

ประยุกต์ใช้ในการแนะน าผู้ป่วยที่มารับการรักษาต่อไป 

 จากผลการศึกษาวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการนวดกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์ ไม่เพียงแต่ลดอาการปวดคอ บ่า 

ไหล่ในผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง อันเกี่ยวเนื่องจากการท างานลงได้ แต่ยังส่งผลให้

การประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวัน เช่น การดูแลตนเอง การยกของ การอ่านหนังสือ การมีสมาธิ การ

ท างาน การขับรถ การนอนหลับ การท ากิจกรรมนันทนาการ รวมไปถึงท าให้อาการปวดศรีษะของหน่วยทดลองดี

ขึ้นอีกด้วย (ตารางที่ 4.3) อีกท้ังยังเป็นการรักษาที่ปลอดภัยผลข้างเคียงต่ าหากรับการรักษาโดยผู้ที่มีความรู้ ดังนั้น

การนวดกดจุดทริกเกอร์พ้อยท์อาจเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในการรักษาอาการเหล่านี้แทนการกายภาพบ าบัด 

หรือการใช้ยาแก้ปวด ยาคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งยาเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะภายในระบบอ่ืนๆ ใน

ร่างกายตามมาได ้                 

ข้อเสนอแนะ 

             1.ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะมีการแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่มทดลองเพ่ือเปรียบเทียบ

ผลการรักษาของการนวดกดจุด trigger point กับการรักษาประเภทอ่ืน เช่น การนวดแผนไทย หรือการฝังเข็มเป็น

ต้น 
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บทคัดย่อ 

 

สิวเป็นโรคทางผิวหนังที่พบได้บ่อย มีสาเหตุหนึ่ง มาจากเชื้อแบคทีเรีย Cutibacterium acnes แต่

ปัญหาของการรักษาสิวอีกประการหนึ่ง คือการกลับมาเป็นซ้้า ซึ่งเกิดจากการดื้อยาปฏิชีวนะ และจากการสร้าง 

biofilms Papulex® เป็นครีมที่มีสารส้าคัญช่วยในการยับยั้งการเพ่ิมจ้านวนของ C. acnes น่าจะช่วยในการ

รักษาสิว นอกเหนือไปจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีอัตราการดื้อยามากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพ่ือให้ทราบถึง

ประสิทธิผล ผู้วิจัยจึงได้ท้าการทดลองถึงประสิทธิผลของ Papulex® ในการรักษาสิวร่วมกับการใช้ยา 2.5% 

Benzoyl peroxide พร้อมกับประเมินสภาพผิวเรื่องความชุ่มชื้น รอยแดง รอยด้า ความมัน จ้านวน 

porphyrins และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ในอาสาสมัครเพศหญิง จ้านวน 14 คน อายุ

ระหว่าง 15-18 ปี ที่มีสิวในระดับน้อยถึงปานกลาง โดยท้าการทดลองแบบสุ่มปิดบังผู้เกี่ยวข้องสองด้าน 

อาสาสมัครได้รับครีม 2 ชนิด โดยให้ทาครีม Papulex® ร่วมกับ 2.5% benzoyl peroxide ที่ใบหน้าด้านหนึ่ง 

และใบหน้าอีกด้านหนึ่งทาด้วยครีม Placebo ร่วมกับ 2.5% benzoyl peroxide วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 8 

สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าใบหน้าด้านที่ทาครีม Papulex® สัปดาห์ที่ 4 และ 8 จ้านวนเม็ดสิวอักเสบ สิวอุด

ตัน สิวทั้งหมด และจ้านวน porphyrins มีแนวโน้มลดลง ส่วนกลุ่มครีม Placebo จ้านวนสิวอักเสบลดลงใน

สัปดาห์ที่ 4 และเพ่ิมข้ึนในสัปดาห์ที่ 8 จ้านวนเม็ดสิวอุดตัน และสิวทั้งหมด มีค่าลดลงในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญในสัปดาห์ที่ 4  (p= 0.008, 0.006 ตามล้าดับ) ผลการศึกษาของจ้านวน 

porphyrins มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ผลการศึกษาของรอยแดง และรอยด้ากลุ่มครีม Papulex® มีค่าลดลงใน

สัปดาห์ที่ 4 และเพ่ิมขึ้นในสัปดาห์ที่ 8 ส่วนกลุ่มครีม Placebo เพ่ิมขึ้นทั้งในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ผลการศึกษา

ของความชุ่มชื้น และความมัน เมื่อผ่านไป 4 และ 8 สัปดาห์ มีค่าลดลงทั้งสองกลุ่ม ในกลุ่มครีม Placebo ผล

ความมันมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (p= 0.04, 0.02 ตามล้าดับ) ดังนั้นการจะกล่าวว่าครีม Papulex® มี

ส่วนช่วยในการรักษาสิว น่าจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป  

 

ค้าส้าคัญ: Papulex®oil-free cream วิตามินบี3 สังกะสีชนิดทา Antibacerial adhesive agents (ABA) สิว  
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Abstract 

Acne vulgaris is a common disorder of the pilosebaceous unit. Although acne is caused 
by many factors, one of the main causes is C.  acnes.  Antibiotic targeting C.  acnes causes 
antibiotic resistance and has become an increasing concern in practice, as antibiotic resistance 
from C.  acnes produces a biofilm.  Papulex®oil- free cream with many active ingredients has 
proven to be effective in the treatment of acne.  The objective of this research was to study 
the effectiveness of Papulex®oil-free cream plus 2.5% Benzoyl peroxide for the treatment of 
mild to moderate acne vulgaris,  based on measurements of skin moisture, erythema, post 
inflammatory hyperpigmentation, skin oiliness, porphyrin counts and adverse reactions.  The 
study was a therapeutic study, prospective, randomized, split- face, double- blind with a 
placebo controlled cohort design. Fourteen female volunteers, age between 15-18 years with 
mild to moderate acne vulgaris were recruited and applied two times daily a Papulex® plus 
2.5% benzoyl peroxide on one side of face and a placebo cream plus 2.5% benzoyl peroxide 
on the other side of face for 8 weeks. As a result of the Papulex® oil-free cream treatment at 
week 4 and 8 the number of inflammatory acnes, comedone acnes, total acnes and porphyrin 
counts was reduced.  As a result of Placebo cream treatment at week 4 inflammatory acnes 
was reduced but at week 8 it was increased.  Comedones and total acnes of Placebo cream 
treatment was reduced at week 4 and 8 with statistical significant difference week 4 (p = 0.008, 
0.006 respectively) .  At week 4 and 8 porphyrin counts were increased.  At week 4 and 8 skin 
moisture and oiliness were reduced in both groups and for the Placebo cream treatment the 
oiliness was reduced with statistically significant difference (p =  0. 04, 0. 02  respectively) . 
Further studies are needed in order to say that Papulex®oil-free cream together with standard 
treatment could reduce the extent of bacterial resistance in acne vulgaris.  
 

Keywords: Papulex®oil-free cream, Nicotinamide, Topical zinc, Antibacerial adhesive agents 
(ABA), Acne Vulgaris 
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บทน า 

สิวเป็นโรคทางผิวหนังของต่อมไขมัน (sebaceous gland) ที่พบบ่อยที่สุด โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น และ

เมื่อสิวหายแล้ว อาจจะทิ้งแผลเป็นไว้ ทั้งสิวและแผลเป็นท้าให้สูญเสียความมั่นใจในตนเอง เกิดความเครียด 

การใช้ยารักษาสิวมาตรฐาน เช่น ยาทาสิว benzoyl peroxide และยาฆ่าเชื้อ clindamycin อาจมีผลข้างเคียง

ที่ไม่พึงประสงค์หลายประการ ปัจจุบันมีอุบัติการณ์การดื้อยาของ C. acnes เพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการใช้ทั้งยาฆ่า

เชื้อชนิดทา และชนิดรับประทานจ้านวนมาก (Humphrey, 2012) พบมีการรายงานดื้อยามากกว่า 50% ของ

เชื้อ C. acnes (Walsh, Efthimiou, & Dreno, 2016) จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าการใช้เวชส้าอาง เป็นการ

รักษาทางเลือกอย่างหนึ่ง ที่ช่วยลดผลข้างเคียงลงได้  ดังนั้นจึงมีการศึกษาวิจัยพัฒนาสารส้าคัญ ที่มีคุณสมบัติ

ช่วยป้องกัน หรือลด C. acnes biofilm มาใช้ร่วมกันกับยารักษาสิวมาตรฐานเพ่ือช่วยลดอัตราการดื้ อยา

ปฏิชีวนะ ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้เลือกผลิตภัณฑ์  Papulex® oil-free cream หรือ Papulex®  มาเพ่ือศึกษา

ประสิทธิผลต่อการรักษาสิวผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบส้าคัญคือ 4% Nicotinamide ตัวNicotinamide เป็น

รูปแบบ active form ของ niacin รู้จักในชื่อ niacinamide เป็นรูปแบบ amide ชนิดหนึ่งของ วิตามินบี 3  มี

ผลต่อต้านการอักเสบ มีงานวิจัยพบว่า 4% nicotinamide และ 1% clindamycin สามารถรักษาสิวได้

เทียบเท่ากัน (Shalita et al. ,  1995) ส่วนประกอบตัวที่สองคือ Zinc มีการศึกษาวิจัยเรื่อง Topical 

erythromycin and zinc therapy for acne พบว่ากลุ่ม4%erythromycin plus 1.2% zinc acetate มีผล

ท้าให้สิวอุดตัน สิวอักเสบ และสิวหนองดีขึ้นแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) (p 

≤ 0.01) (Schachner et al., 1990) และส่วนประกอบตัวสุดท้ายคือ Antibacerial adhesive agents (ABA) 

มีการศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของ Papulex® ซึ่งประกอบไปด้วย 4% Nicotinamide 

ช่วยลดการอักเสบของสิว ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาทา 1% clindamycin (Shalita AR et al., 1995) 

Antibacerial adhesive agents (ABA) ช่วยยับยั้งการเพ่ิมจ้านวนของ C. acnes และzinc ช่วยลดการสร้าง

sebum พบว่ามีประสิทธิภาพ 79% มีประสิทธิภาพเล็กน้อย 19.5% ไม่มีประสิทธิภาพ 1.55% ส่วนเรื่อง

ผลข้างเคียงพบ 10 % ของผู้ป่วยทั้งหมด ส่วนมากเป็น Erythema (Aulisa et al., 2009) 

ดังนั้นถ้า Papulex® สามารถป้องกัน หรือลด biofilms ได้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยสิว 

นอกเหนือไปจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีอัตราการดื้อยาสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้วิจัยจึงท้าการศึกษาประสิทธิผล

ของ Papulex® ในการรักษาสิวร่วมกับการใช้ 2.5% Benzoyl peroxide โดยตรวจวัดจ้านวนเม็ดสิว พร้อม

กับประเมินสภาพผิวเรื่องความชุ่มชื้นผิว รอยแดง รอยด้า ความมันบนใบหน้า จ้านวน porphyrins ความพึง

พอใจ และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการใช้ Papulex® ร่วมกับ 2.5% benzoyl peroxide ในการลดความรุนแรง

ของสิวระดับน้อยถึงปานกลาง 

2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ Papulex® ต่อสภาพผิว ได้แก่ ความชุ่มชื้นผิว รอยแดง รอยด้า ความมัน

บนใบหน้า และจ้านวน porphyrins 

3.  เพ่ือศึกษาอาการไม่พึงประสงค์ในการใช้ Papulex®  

4.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครที่มีสิวความรุนแรงระดับน้อยถึงปานกลางหลังการใช้ 

Papulex®  

 

อุปกรณ์และวิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกชนิดไปข้างหน้า แบบสุ่ม โดยมีการปิดบังผู้เกี่ยวข้องทั้งสอง

ข้ า ง  และมีกลุ่ มควบคุม  (The therapeutic research(RCT) , prospective, randomized, split- face, 

cohort design)  

กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครผู้ที่มีสิวบริเวณใบหน้า ความรุนแรงระดับน้อยถึงปานกลางโดยใช้อ้างอิงใน

งานวิจัยตามเกณฑ์ Combined Acne Severity Grading ของ The South-East Asia Study Alliance 

(SASA) group เพศหญิง ที่มีอายุ 15-18 ปี จ้านวน 14 คน อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยระหว่างวิจัย ไม่มีการ

ใช้ยาอ่ืนและท้าหัตถการที่ท้าให้สิวดีขึ้น 

วิธีด้าเนินงานวิจัย มีการจัดอาสาสมัครเข้ากลุ่มการรักษาด้วยกระบวนการสุ่มเพ่ือแจกชุดการรักษาให้แก่

อาสาสมัคร ซึ่งมีชุดการักษา 2 ชุด เขียนก้ากับว่า ชุดหนึ่งใช้กับใบหน้าด้านซ้าย และอีกชุดหนึ่งใช้ใบหน้า

ด้านขวา โดยครีม Papulex® จะอยู่ในตลับยาที่จะใช้กับใบหน้าด้านซ้ายหรือใบหน้าด้านขวาก็ได้ และครีม 

Placebo จะใช้กับใบหน้าที่เหลืออีกด้าน โดยใบหน้าทั้งสองด้านทาด้วยเจล 2.5% Benzoyl peroxide ทา

ก่อนล้างหน้าทิ้งไว้ 5-30 นาที ตอนเช้า-เย็น หากมีอาการแสบแดง ระคายเคือง ให้ล้างออกทันที แล้วจดบันทึก

ว่าใช้ยาได้นานกี่นาที หลังจากนั้นใช้ครีม Papulex® ทาตอนเช้า-เย็น ทั่วทั้งใบหน้าด้านที่ระบุในซองยาตามที่

สุ่มขึ้นมา และครีม Placebo ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทาตอนเช้า-เย็น ทั่วทั้งใบหน้าด้านที่เหลือ (ภาพที่1) 

การประเมินผลการรักษา โดยใช้การนับจ้านวนเม็ดสิวทั้งชนิดสิวอุดตัน และสิวอักเสบ บนใบหน้าด้านซ้าย และ

ด้านขวา ถ่ายภาพใบหน้าทั้ง 3 มุม (หน้าตรง หน้าด้านซ้าย และหน้าด้านขวา) ตรวจประเมินสภาพผิวโดยใช้

เครื่อง Cutometer® Dual MPA 580 ด้านความชุ่มชื้นของผิว รอยด้า รอยแดง ความมันบนใบหน้า และใช้

เครื่อง Visiopor®PP 34N วัดจ้านวน porphyrins ที่วันเริ่มวิจัย, 4 และ 8 สัปดาห์ และอาสาสมัครประเมิน
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ระดับผลความพึงพอใจต่อครีม Papulex® ที่ทาบนใบหน้า โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจใน

สัปดาห์ที่ 4 และ 8 

 

ภาพที่ 1  แสดงขั้นตอนการคัดเลือกและการจัดกลุ่มของอาสาสมัคร 

 

สรุปและอภิปรายผล 

พ บ ว่ า ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ แ บ บ แ บ่ ง ใ บ ห น้ า ข อ ง อ า ส า ส มั ค ร อ อ ก เ ป็ น  2 ด้ า น  

และท้าการวิจัยในอาสาสมัครคนเดียวกันเปรียบเทียบสองด้าน จึงท้าให้ลักษณะพ้ืนฐานของทั้งสองกลุ่มมีความ

เท่าเทียมกัน มีอาสาสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 14 คน ข้อมูลอาสาสมัครคือ ส่วนใหญ่มีอายุ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 

42.86 รองลงมาคือ 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.57 มีอายุ 17 และ 18 ปี มีจ้านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14.29 

อาสาสมัครมีประวัติเป็นโรคประจ้าตัวจ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยโรคประจ้าตัวของอาสาสมัคร

ได้แก่ โรคหอบหืด จ้านวน 1 คน โรคภูมิแพ้ จ้านวน 1 คน อาสาสมัครทั้งหมดไม่มีประวัติการใช้ยาประจ้า และ

ไม่มีประวัติการแพ้ยา (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัคร 

 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

อายุ (ปี) 
15 
16 
17 
18 
อายุต่ าสุด-สูงสุด (ปี) 
ประวัติโรคประจ าตัว (คน) 
ประวัติยาที่ใช้ประจ า (คน) 
ประวัติการแพ้ยา (คน) 

 
6 
4 
2 
2 

15-18 
2 
- 
- 

 
42.86 
28.57 
14.29 
14.29 

 
14.29 

 

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการใช้ Papulex® ร่วมกับ 2.5% benzoyl peroxide ในการลดความรุนแรงของ

สิวระดับน้อยถึงปานกลาง ในอาสาสมัครเพศหญิง การวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนเริ่มการทดลอง ค่าเฉลี่ยของจ้านวน

เม็ดสิวอักเสบ, เม็ดสิวอุดตัน, เม็ดสิวทั้งหมด, ความชุ่มชื้นผิว, รอยแดงสิว, รอยด้าสิว, ความมันผิว, จ้านวน 

porphyrins ในกลุ่มครีม Papulex® โดยทั้งสองกลุ่มพบว่าค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ต่างๆ ไม่มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยใช้สถิติ unpaired t-test (ตารางที่ 2 และตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยของจ้านวนเม็ดสิวอุดตัน ค่าเฉลี่ยของจ้านวนเม็ดสิวอักเสบ ค่าเฉลี่ยของ  

 จ้านวนเม็ดสิวทั้งหมด ก่อนเริ่มการวิจัย (baseline) และค่า p-value (unpaired t-test) 

 

 
 

ชนิดของสิว 

ค่าเฉลี่ย ± SD  
p-value 

(unpaired t-test) 
 

ด้านที่ได้รับ 
ครีม Papulex® 
(กลุ่มทดลอง)  

(n = 14) 

ด้านที่ได้รับ 
ครีม Placebo 
(กลุ่มควบคุม)  

(n = 14) 

จ านวนเม็ดสิวอุดตัน 
จ านวนเม็ดสิวอักเสบ 
จ านวนเม็ดสิวทั้งหมด 

12.86 ± 6.10 
2.00 ± 2.22 
14.86 ± 7.62 

13.50 ± 4.20 
1.86 ± 1.23 
15.36 ± 4.72 

0.61 
0.81 
0.75 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่า เฉลี่ ยของความชุ่ มชื้นผิ ว  ค่ า เฉลี่ ยของรอยแดงสิว  ค่ า เฉลี่ ยของรอยด้ าสิ ว 

 ค่าเฉลี่ยของความมันผิว  ก่อนเริ่มการวิจัย (baseline) (unpaired t-test) 

 

 
 

สภาพผิว 

ค่าเฉลี่ย ± SD  
P-value 

(unpaired t-test) 
 

ด้านที่ได้รับ 
ครีม Papulex® 
(กลุ่มทดลอง)  

(n = 14) 

ด้านที่ได้รับ 
ครีม Placebo 
(กลุ่มควบคุม)  

(n = 14) 
ความชุ่มชื้นผิว 
รอยแดงสิว 
รอยด าสิว 
ความมันผิว 

68.42 ± 10.88 
342.24 ± 40.84 
291.88 ± 45.30 
65.25 ± 20.49 

70.05 ± 4.20 
333.81 ± 41.64 
283.07 ± 52.25 
68.61 ± 17.89 

0.53 
0.39 
0.13 
0.42 

 

หมายเหตุ.  *p ≤ 0.05 statistically significant, **p ≤ 0.01 statistically highly significant,        ***p 

≤ 0.001 very highly significant 

จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทย ท้าให้มีการปิดโรงเรียน เนื่องจากผู้วิจัยเก็บ

ข้อมูลในอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี ในโรงเรียน ท้าให้ไม่สามารถท้าการทดลองต่อได้ จึงได้จ้านวน

อาสาสมัครที่เข้าร่วมจ้านวนน้อย เลยจ้าเป็นต้องเก็บข้อมูลอาสาสมัครที่มีจ้านวนเม็ดสิวที่มีความรุนแรงทั้ง

ระดับน้อยจนถึงระดับปานกลาง  

ผลการศึกษาทดลองพบว่าจ้านวนเม็ดสิวอักเสบ , จ้านวน porphyrins, สิวอุดตัน และสิวทั้งหมดในกลุ่ม

ครีม Papulex® มีแนวโน้มลดลงที่ 4 และ 8 สัปดาห์ ซึ่งแตกต่างจากในกลุ่มครีม Placebo ที่ 4 สัปดาห์ 

จ้านวนสิวอักเสบ มีค่าลดลงและเพ่ิมขึ้นที่ 8 สัปดาห์ จ้านวน porphyrins มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นที่ 4 และ 8 

สัปดาห์ จ้านวนเม็ดสิวอุดตัน และสิวทั้งหมดมีค่าลดลงที่ 4 และ 8 สัปดาห์ และมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ(p= 0.008, 0.006 ตามล้าดับ) ที่ 8 สัปดาห์ ผลการทดลองจ้านวนเม็ดสิวอักเสบและจ้านวน 

porphyrins ภายในกลุ่มครีม Papulex® มีแนวโน้มลดลง แต่ในกลุ่มครีม Placebo จ้านวน porphyrins มี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งจ้านวนสิวอักเสบและจ้านวน porphyrins ที่ลดลง น่าจะเป็นผลจาก 4% nicotinamide 

ช่วยในการต้านการอักเสบ และลดการดื้อยาของเชื้อ C. acnes (ตารางที่ 4) 

จากผลการทดลองพบว่ารอยแดงสิว และรอยด้าสิวภายในกลุ่มครีม Papulex® ที่ 4 สัปดาห์ เทียบกับ

ก่อนเริ่มการทดลอง พบว่ามีแนวโน้มลดลง น่าจะเป็นผลจาก 4%niacinamide ช่วยลดรอยด้า แต่เมื่อผ่านไป 

8 สัปดาห์ รอยแดงสิว และรอยด้าสิว มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น น่าจะมาจากเมื่อสิวอักเสบที่ หาย กลายเป็น post 
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inflammatory hyperpigmentation ส่วนในกลุ่มครีม Placebo พบว่ารอยแดงสิว และรอยด้าสิว ที่ 4 และ 

8 สัปดาห์ เทียบกับก่อนเริ่มการทดลอง พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

จากผลการทดลองพบว่าความชุ่มชื้น ที่ 4 และ 8 สัปดาห์เทียบกับก่อนเริ่มการทดลอง ในกลุ่มที่ ครีม 

Papulex® และครีม Placebo ความชุ่มชื้นมีค่าลดลงทั้งสองกลุ่ม ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากทั้งสองกลุ่มได้รับ

การทาด้วยยารักษาสิวมาตรฐาน 2.5% benzoyl peroxide ทั้งสองกลุ่มเหมือนกัน มีผลท้าให้ความชุ่มชื้น

ลดลง ผลการทดลองความมันผิว ที่ 4 และ 8 สัปดาห์ ในกลุ่มครีม Papulex® ความมันมีค่าลดลง ส่วนในกลุ่ม

ครีม Placebo ความมันมีค่าลดลง แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p= 0.04, 0.02 ตามล้าดับ) (ตารางที่ 5) 

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยจ้านวนเม็ดสิวชนิดต่างๆ ค่าเฉลี่ยของผลต่างของเม็ดสิวชนิดต่างๆ ผลการ

เปรียบเทียบก่อนและหลังการทาในกลุ่มครีม Papulex® และกลุ่มครีม Placebo ผลการ

เปรียบเทียบจ้านวนสิวชนิดต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มครีม Papulex® และกลุ่มครีม Placebo ค่า p-

value ที ่0, 4, และ 8 สัปดาห์  

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลค่าสภาพผิวต่างๆ ค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าสภาพผิวต่างๆ ผลการเปรียบเทียบก่อน

และหลังการได้รับการทาด้วยครีม Papulex® และครีม Placebo ผลการเปรียบเทียบค่าสภาพผิว

 

ประเภทสิว 

 

สัปดาห ์

ครีม Papulex® ครีม Placebo  

++p-value 
 

ค่าเฉลี่ย±SD 

 

 

±SD 

 

+p-value 

 

ค่าเฉลี่ย±SD 

 

 

±SD 

  

+p-value 

สิวอักเสบ 0 2.00 ± 2.22   1.86 ± 1.23   0.81 

4 1.21 ± 1.25 -0.79 ± 2.19 0.20 1.43 ± 1.87 -0.43 ± 1.45 0.29 0.58 

8 1.21 ± 1.25 -1.71 ± 5.01 0.09 1.71 ± 1.59 +0.14 ± 1.17 0.66 0.29 

สิวอุดตัน 0 12.86 ± 6.10   13.50 ± 4.20   0.61 

4 10.93 ± 4.34 -1.93 ± 3.50 0.06 11.21 ± 4.26 -2.29 ± 2.76 0.008** 0.83 

8 11.14 ± 4.10 -1.71 ± 5.01 0.22 10.57 ± 4.52 -2.93 ± 5.21 0.06 0.69 

สิวทั้งหมด 0 14.86 ± 7.62   15.36 ± 4.72   0.75 

4 12.14 ± 4.62 -2.71 ± 4.76 0.05 12.64 ± 4.72 -2.71 ± 12 0.006** 0.73 

8 12.29 ± 4.81 -2.57 ± 5.45 0.10 12.36 ± 4.96 -3.00 ± 5.60 0.07 0.96 
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ต่างๆ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับครีม Papulex® และครีม Placebo ค่า p-value ที ่0, 4, และ 8 

สัปดาห์  

 

หมายเหตุ.  *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 

                – หมายถึงค่าเฉลี่ยสภาพผิวลดลง, + หมายถึงค่าเฉลี่ยสภาพผิวเพ่ิมข้ึน 
                        +p-value คือ paired t-test,  ++p-value คือ unpaired t-test 

ผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการทาครีมเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับ ครีม 

Papulex® และกลุ่มที่ได้รับครีม Placebo ที่ 4 และ 8 สัปดาห์ อาสาสมัครมีระดับความพึงพอใจตั้งแต่พึง

พอใจ และเฉยๆ ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยพบว่าในสัปดาห์ที่ 4 ค่าความพึงพอใจเท่ากันทั้งสองกลุ่ม เมื่อ

สิ้นสุดการรักษาที่ 8 สัปดาห์ พบว่าอาสาสมัครมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจในกลุ่มที่ได้รับครีม 

Placebo มากกว่ากลุ่มที่ได้รับครีม Papulex® (ตารางที6่) 

 

 

ค่าสภาพผวิ 

 

สัปดาห ์

ครีม Papulex® ครีม Placebo  

++p-value 

 

ค่าเฉลี่ย±SD ±SD 
+p-value ค่าเฉลี่ย±SD ±SD 

+p-value 

 

ความชุ่มชื้น 

 

0 68.42±10.88    70.05±4.20   0.53 

4 62.79±14.78 -5.63±13.34 0.07  64.34±10.24 -5.71±9.69 0.05 0.61 

8 64.90±8.74 -3.52±14.73 0.69  62.15±8.18 -7.90±13.27 0.05 0.25 

 

รอยแดง 

0 342.24±40.84    333.81±41.64   0.39 

4 336.67±56.18 -5.57±38.78 0.60  335.02±48.74 +1.21±31.05 0.89 0.79 

8 346.64±50.39 +4.41±35.04 0.60  342.57±47.07 +8.76±41.79 0.45 0.51 

 

รอยด้า 

0 291.88±45.30    283.07±52.25   0.13 

4 288.19±51.02 -3.69±16.88 0.43  288.76±45.32 +5.69±21.72 0.89 0.91 

8 303.38±50.82 +11.49±35.95 0.25  304.83±45.70 +21.76±42.67 0.45 0.78 

 

ความมัน 

0 65.25±20.49    68.61±17.89   0.42 

4 62.39±23.01 -2.86±20.09 0.60  56.25±15.55 -12.36±20.16 0.04* 0.33 

8 51.07±25.49 -14.18±29.06 0.09  51.96±19.42 -16.64±23.13 0.02* 0.91 

จ้านวน 

porphyrins 

0 25.71±13.88    25.43±19.04   0.93 

4 21.50±19.13 -4.21±16.61 0.36  27.71±19.08 +2.29±18.65 0.65 0.20 

8 24.57±20.03 -1.14±21.68 0.85  25.79±22.33 +0.36±25.25 0.96 0.76 
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ตารางท่ี 6  ความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการรักษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีได้รับครีม Papulex®    

                     (กลุ่มทดลอง) และกลุ่มที่ได้รับครีม Placebo (กลุ่มควบคุม) ที่ 4 และ 8 สัปดาห์ 

 

 
ระดับความพึงพอใจของ 

อาสาสมัคร 

ครีม Papulex® 
(กลุ่มทดลอง) 

จ านวน (คน), (ร้อยละ) 

ครีม Placebo 
 (กลุ่มควบคุม) 

จ านวน (คน), (ร้อยละ) 
สัปดาห์ที่ 4  
ไม่พึงพอใจ 
เฉยๆ 
พึงพอใจ 

 
1 (7.14) 
6 (42.86) 

7 (50) 

 
1 (7.14) 
6 (42.86) 

7 (50) 
สัปดาห์ที่ 8  
ไม่พึงพอใจ 
เฉยๆ 
พึงพอใจ 

 
1 (7.14) 
7 (50) 

6 (42.86) 

 
1 (7.14) 
6 (42.86) 

7 (50) 
 

โดยสรุปการทาด้วยครีม Papulex® มีแนวโน้มท้าให้จ้านวน porphyrins (เชื้อ C. acnes) ลดลง แตกต่าง

จากการทาด้วยครีม Placebo มีแนวโน้มจ้านวน porphyrins เพ่ิมข้ึน แต่เมื่อเทียบกันทั้งสองกลุ่มไม่ได้มีความ

แตกต่างกัน การทาด้วยครีม Papulex® ช่วยท้าให้จ้านวนสิวอุดตัน สิวอักเสบ สิวทั้งหมด และความมันผิว มี

ค่าลดลง แต่ไม่ได้แตกต่างกับการทาด้วยครีม Placebo และครีม Papulex® มีผลเรื่องรอยด้าสิว ไม่แตกต่าง

จากกลุ่มครีม Placebo และความพึงพอใจของอาสาสมัครในการรักษาทั้งสองกลุ่มใกล้เคียงกัน การรักษาด้วย

การทาครีม  Papulex®  และทาด้วยครีม Placebo ไม่พบผลข้างเคียงใด ๆ  

ดังนั้นครีม Papulex® สามารถเสริมร่วมกับการรักษาสิวตามมาตรฐาน เพ่ือช่วยลดการดื้อยาของเชื้อ C. 

acnes น่าจะเป็นทางเลือกอีกอย่างนึงส้าหรับผู้ที่ต้องการรักษาสิว ข้อเสนอแนะการวิจัย ควรมีการเพ่ิมจ้านวน

อาสาสมัครให้มากขึ้น จะท้าให้ได้ข้อมูลที่ต้องการศึกษามากขึ้น และท้าให้ผลที่ได้มีความ ชัดเจนและมีความ

น่าเชื่อถือมากขึ้น ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมให้มีกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับการทาด้วยครีม Papulex®เปรียบเทียบกับ

เวชส้าอางยี่ห้ออ่ืนที่ช่วยในการรักษาสิว เช่น Eucerin® Pro Acne Solution, La Roche-Posay® EFFACLAR 

SERUM ซึ่งอาจจะท้าให้ได้ทราบถึงประสิทธิผลของ Papulex® ในการรักษาสิวอย่างชัดเจนมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

 ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญและพบมากขึ้นในประเทศไทย เนื่องจาก

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาด้านระบาดวิทยาพบความชุกของภาวะกรดยูริกใน

เลือดสูงถึงร้อยละ 18.4 ในเพศชาย และร้อยละ 7.8 ในเพศหญิง ในปัจจุบันพบว่านอกจากท าให้เพิ่มความเสี่ยง

ในการเป็นโรคเกาต์แล้ว ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงนี้มีความสัมพันธ์กับภาวะและโรคอ่ืน ๆ เช่น  โรคเบาหวาน ,

โรคไตเสื่อม, ภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งเพ่ิมความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจ เป็นต้น ในการศึกษา

วิจัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้พบข้อมูลสนับสนุนว่าการรับประทานวิตามินซีอย่างต่อเนื่องอาจช่วยลดระดับกรดยูริก

ได้ โดยวิตามินซีออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมเกลือยูเรตกลับเข้าสู่ร่างกายโดยการยับยั้งที่ตัวขนส่งโปรตีน เพ่ิม

สัดส่วนการขับออกของกรดยูริกที่ไต และฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ ด้วยข้อมูลที่กล่าวมานี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ที่จะศึกษาผลของการรับประทานวิตามินซีเสริมอาหารต่อภาวะกรดยูริกสูง เพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางใน

การลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ในผู้ที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูงต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาผลของการรับประทานวิตามินซีต่อระดับกรดยูริกของผู้ที่มี

ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทดลองทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดสองด้านมีกลุ่มควบคุมโดย

แบ่งผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มทดลองได้รับวิตามินซีชนิดรับประทานขนาด 1,000 มิลลิกรัม จ านวน 

20 คนและกลุ่มควบคุมได้รับยาหลอกจ านวน 20 คน ท าการวัดระดับกรดยูริกในเลือดก่อนและหลังได้รับยา

หนึ่งเดือน โดยทั้งสองกลุ่มได้รับค าแนะน าและการให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเดียวกัน 

ผลการศึกษาพบว่าการให้วิตามินซีชนิดรับประทานขนาด 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน ร่วมกับให้ค าแนะน า

ในการควบคุมอาหารของผู้ป่วยที่มีระดับกรดยูริกในกระแสเลือดสูงติดต่อกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อ

เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ร่วมกับให้ค าแนะน าในการควบคุมอาหารเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าทั้ง

สองกลุ่มมีระดับกรดยูริกลดลงอย่างมีนัยส าคัญโดยไม่มีความแตกต่างในการลดลงของระดับกรดยูริกระหว่าง

ทั้งสองกลุ่ม จึงสรุปได้ว่าการควบคุมอาหารยังคงเป็นปัจจัยหลักในการช่วยลดระดับกรดยูริกในผู้ป่วยที่มีภาวะ

กรดยูริกในกระแสเลือดสูงจริง ส่วนการผลของวิตามินซีในการช่วยลดระดับกรดยูริกในกระแสเลือดยังควรต้อง

มีการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 

ค าส าคัญ : วิตามินซีขนาด 1,000 มิลลิกรัม, ภาวะกรดยูริกในเลือดสูง 
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Abstract 

 Hyperuricemia is the important public health problem. In Thailand the incidence was 

increased by food consumption behavior changes. The prevalence of hyperuricemia is 18.4% 

and 7.8% for Thai men and women. Nowadays we have more information about hyperuricemia 

related diseases other than Gout such as diabetes mellitus, chronic kidney disease, 

hyperlipidemia that correlated with the cardiovascular diseases. Many studies suggested 

mechanisms of vitamin C for reduced serum uric acid. First, vitamin C has a uricosuric effect. 

Second, it increases renal fractional clearance of uric acid. Finally, vitamin C decreases free 

radical-induced damage to body cells. If oral vitamin c intake can decrease serum uric acid it 

will be benefit for patients with hyperuricemia in the future. 

The objective of this study is to study the effect of oral vitamin c intake to serum uric acid in 

patients with hyperuricemia. This study was the experimental randomized double blinded 

placebo control trial. Forty males and females patient were divided into two groups 20 

patients each. The experimental group were given 1000 mg vitamin C tablet and the control 

group were given placebo tablet daily for 1 month. The serum uric acid was measured before 

and after the treatment with vitamin c. 

The study results was found that taking 1000 mg of vitamin C daily for 4 weeks in patients 

with high levels of serum uric acid. This resulted in a significant decrease in serum uric acid 

levels of -0.46mg/dl (P<0.05) However, the placebo group also had a significant decrease in 

serum uric acid level (-0.56 mg/dl. (P<0.05)) 

In conclusion, taking 1,000 milligrams oral vitamin C per day plus dietary recommendations 

for 4 weeks in patients with high levels of serum uric acid can reduce serum uric acid levels. 

But there was no difference from the placebo group plus dietary recommendations. Diet 

remains the main factor in reducing uric acid levels in patients with hyperuricemia. The intake 

of vitamin C to help reduce serum uric acid should be further studied. 

Keywords :  1,000 mg vitamin c, hyperuricemia, RCT 
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บทน า 

 ปัจจุบันเนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปท าให้พฤติกรรมการทานอาหารเปลี่ยนไปจากอาหารธรรมชาติที่

ปรุงเองเป็นอาหารผ่านการแปรรูปที่ซื้อง่ายสะดวกสบายมารับประทานมากขึ้น พบว่าการรับประทานอาหาร

บางชนิดมีผลส าคัญในการเพ่ิมของระดับยูริกในเลือด เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 

อาหารที่มีน้ าตาลฟรุกโตสหรือน้ าตาลซูโครสมากเกินพอดี ท าให้เกิดกระบวนการ fructose phosphorylation 

มากเกินไป เกิดการใช้ ATP อย่างรวดเร็ว (adenosine triphosphate) เร่งการเปลี่ยน ATP ไปเป็น ADP และ

เปลี่ยนแปลงไปเป็น AMP ซึ่งท าให้มีปริมาณ inosine ที่เป็นสารต้นก าเนิดในการสร้างกรดยูริกในร่างกายมาก

ขึ้น และยังมีผลยับยั้งการขับออกของเกลือ urate ที่ไต ท าให้ระดับยูริกในเลือดสูงตามมา ซึ่งภาวะกรดยูริกสูง

ส่งผลต่อการเกิดโรคเกาต์และโรคเรื้อรังหลายโรค โดยเฉพาะการเกิดโรคกลุ่ม metabolic syndromes, โรค

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูงและโรคไต จึงควรให้ความส าคัญกับการลดระดับกรด

ยูริกในผู้ป่วยที่มียูริกในเลือดสูง เพ่ือเป็นการป้องกันรักษาโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จาก

ข้อมูลการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้พบว่าการให้วิตามินซีเสริมอาหารชนิดกินสามารถช่วยลดระดับยูริกในเลือดได้

จาก 3 กลไกคือ วิตามินซีออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึม urate กลับเข้าสู่ร่างกายโดยการยับยั้งที่ transporter 

protein เพ่ิมสัดส่วนการขับออกของกรดยูริกท่ีไต และวิตามินซีมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งส่งผลต่อระดับกรด

ยูริกในร่างกาย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้วิตามินซีเสริมอาหารชนิดรับประทานเพ่ือลดระดับยูริก

ในเลือด ซึ่งหากพบความสัมพันธ์ว่าการรับประทานวิตามินซีช่วยลดระดับกรดยูริกในเลือดได้จริง ก็จะเป็น

ประโยชน์อย่างมากในการใช้วิตามินซีเพ่ือช่วยป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังจากภาวะยูริกในเลือดสูงต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือศึกษาผลของการรับประทานวิตามินซีต่อระดับกรดยูริกในเลือด ในกลุ่มผู้ที่ตรวจพบภาวะกรดยูริก

ในกระแสเลือดสูง โดยเป็นผู้ที่มีข้อมูลจากการตรวจเลือดประจ าปีในโรงพยาบาลนครพิงค์หรือโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะกรด

ยูริกในเลือดสูงโดยไม่ได้รักษาด้วยการรับประทานยา เป็นกลุ่มที่มีผลการตรวจวัดระดับ uric acid สูง(ผลการ

ตรวจระดับ uric acid ในเลือดสูงกว่า 7 mg/dl ในเพศชาย และสูงกว่า 6 mg/dl ในเพศหญิง) จ านวน 40 คน 

โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมจ านวน 20 คน และกลุ่มทดสอบวิจัย

จ านวน 20 คน 
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อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

 กลุ่มประชากรตัวอย่าง เป็นผู้ที่ตรวจพบภาวะกรดยูริกในกระแสเลือดสูง โดยเคยเข้ารับการตรวจ

สุขภาพประจ าปีในโรงพยาบาลนครพิงค์หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะกรดยูริกในเลือดสูงโดยไม่ได้รักษาด้วยการรับประทานยา 

วิตามินซีที่ใช้ในการทดสอบวิจัย 

  วิตามินซีชนิดรับประทาน ขนาดเม็ดละ 1,000 มิลลิกรัมของบริษัทแบลคมอล ในหนึ่งเม็ดประกอบด้วย 

วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัม ในรูปแอสคอร์บิคแอซิด (ascorbic acid) 400 มิลลิกรัม โซเดียมแอสคอร์เบท 

(sodium ascorbate) 350 มิลลิกรัม และแคลเซียมแอสคอร์เบท (calcium ascorbate) 400 มิลลิกรัม 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยการเจาะเลือด เพ่ือตรวจวัดระดับ serum uric acid ด้วย

วิธี uricase (Beckman AU 680 Analyzer) ที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา ในการอภิปรายผล ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลการบริโภคอาหาร และข้อมูลอ่ืน ๆ 

ที่เก็บจากผู้เข้าร่วมวิจัย 

2. การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 

- เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับ serum uric acid ในกลุ่มทดสอบวิจัยก่อนและหลังรับประทาน

วิตามินซี โดยใช้ Paired t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

- ทดสอบความแตกต่างโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับ serum uric acid ระหว่างกลุ่มทดสอบ

วิจัยหลังรับประทานวิตามินซี และกลุ่มควบคุมโดยใช้ T-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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แจกวิตามินซีเม็ดละ 

1.000 มิลลิกรัมแก่

ผู้เข้าร่วมวิจัยจ านวน 20 

คน  

- เป็นคนสัญชาติไทยโดยก าเนิด, อายุ

ระหว่าง 25 – 65 ป ี

- มีผลการตรวจระดับ uric acid ในกระแส

เลือดสูงกว่า 7 mg/dl ในเพศชาย และสูง

กว่า 6 mg/dl ในเพศหญิง โดยทั้งสองเพศ

ต้องตรวจพบค่ายูริคสูงมาก่อนไม่ต  ากว่า 3 

เดือนก่อนเริ มท าการวิจัย 

 

กลุ่มประชากรสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่

เคยตรวจสุขภาพประจ าปีหรือตรวจคัดกรองโรค

เกาต์ที่ศุนย์สุขภาพชุมชนเมืองต าบลริมใต้ และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งโป่ง  

Inclusion criteria 

- ต้องไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกาต ์

- ไม่เป็นผู้ป่วย diabetes, chronic kidney disease,  

leukemia, G6PD 

- ไม่เป็นผู้ป่วยท่ีมภีาวะ polycythemia, 

hypothyroidism 

- ไม่รับประทานยาที่มีผลต่อระดับ uric acid ในกระแส

เลือด 

- ไม่เป็นผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือให้นมบตุร 

- ไม่ดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล์เป็นประจ า 

- ไม่สูบบุหรี ่

- ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นนิ่ว หรือเป็นโรคเกาต์ตั้งแต่อายุ

ยังน้อย 

- ไม่เป็นผู้ที่รับประทานวิตามินรวมเป็นประจ าเกิน 3 

เดือน ก่อนหน้าการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

 

Exclusion criteria 

ซักประวัตเิบื้องต้นด้วยแบบบันทึกข้อมูล

ผู้เข้าร่วมวิจัย 

อธิบายข้อมูลตามรายละเอียดในหนังสือ

ช้ีแจงโครงการและหนังสือแสดงความ

ยินยอมเข้าร่วมวิจัย 

บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมวิจัย 

แจก  placebo แก่

ผู้เข้าร่วมวิจัยจ านวน 20 

คน  

โดยผู้แจกจะไม่ทราบว่าตนเองได้แจกวิตามินซีเม็ด

ละ 1.000 มิลลิกรมัหรือ placebo แก่ผู้เข้าร่วม

วิจัย  
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1   

 
Characteristic VitaminC 

(n=19) 
Placebo 
(n=19) 

P-value 

age 51.89+13.95 57.63+6.37 0.627 

male, n (%) 6 (31.58%) 5 (26.32%) 0.500 

female, n (%) 13(68.42%)  14 (73.68%)  

serum uric acid 
at zero time 

7.45+0.87  7.76+1.39  0.723 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้าร่วมวิจัย 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับวิตามินซี คือ 

ประมาณ 52 ปี และอายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับ placebo คือ ประมาณ 58 ปี เพศของผู้เข้าร่วมวิจัยซึ่ง

รับประทานวิตามินซีเป็นเพศชาย 6 คน เพศหญิง 13คน และ placebo เป็นเพศชาย 5คน เพศหญิง 14 คน 

- ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่มีอาการของโรคเกาตร์ะหว่างการ

วิจัย หรือแพทย์พิจารณาสั่งจ่ายยาลดกรดยรูิกในกระแส

เลือดระหว่างการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

- ผู้ที่เริ่มการรับประทานวติามินรวมระหว่างเข้าร่วม

โครงการวิจัย 

- ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการรับประทานวิตามิน

ซี เช่น คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสียรุนแรง เกดินิ่ว

ในไต 

ตรวจ serum uric acid หลังรับประทาน

วิตามินซีเป็นเวลา 30 วัน 

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจยั 
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ค่ากรดยูริกในกระแสเลือดของผู้เข้าร่วมวิจัยก่อนรับประทานวิตามินซี และ placebo คือ 7.45 และ 7.76 

ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในข้อมูลพื้นฐานข้างต้น 

ตารางท่ี 2    
 

Parameter 
Group 

Serum uric acid 
at zero time 

Serum uric acid 
after 30 days 

Average 
change 

P-value 

     vitamin C 7.45+0.87 6.99+1.14 0.46 0.0005 

     placebo 7.76+1.39 7.20+1.08 0.56 0.0004 

 
ค่าเฉลี่ยของระดับกรดยูริกในกระแสเลือดก่อนและหลังรับประทานวิตามินซี และ placebo เป็นเวลา 30 วัน  
 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับกรดยูริกในกระแสเลือด ก่อนและหลังรับประทานวิตามินซี และ 

placebo พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับกรดยูริกในกระแสเลือดก่อนและหลังรับประทานวิตามินซี และ placebo 

เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยระดับกรดยูริกในกระแสเลือดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกลุ่ม

ที่รับประทานวิตามินซี มีค่าเฉลี่ยของระดับกรดยูริกในกระแสเลือดลดลง 0.46 (P<0.05) และกลุ่มที่

รับประทาน placebo มีค่าเฉลี่ยของระดับกรดยูริกในกระแสเลือดลดลง 0.56 (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบ

การลดลงของค่าเฉลี่ยระดับกรดยูริกในกระแสเลือดของทั้งสองกุล่มแล้วพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

การที่กลุ่มรับประทานวิตามินซีและกลุ่มรับประทาน placebo มีระดับกรดยูริกในกระแสเลือดลดลง

อย่างมีนัยส าคัญทั้งสองกลุ่ม สัมพันธ์กับข้อมูลที่ว่าการควบคุมอาหารคือปัจจัยส าคัญในการควบคุมระดับกรด

ยูริกในกระแสเลือดนั่นเอง ซึ่งผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่มได้รับการให้ความรู้แบบรายบุคคลก่อนเริ่มงานวิจัย 

เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงอาหารที่รับประทานแล้วส่งผลให้ระดับกรดยูริกในกระแสเลือดเพ่ิมสูง ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วน

ใหญ่จึงควบคุมอาหารตามค าแนะน าของแพทย์ และการที่หลังเสร็จสิ้นงานวิจัยผู้ร่วมวิจัยส่วนใหญ่มีระดับกรด

ยูริกในกระแสเลือดลดลง แสดงให้เห็นว่าการควบคุมอาหารมีความส าคัญต่อการควบคุมระดับกรดยูริกใน

กระแสเลือดเป็นอย่างมาก หากผู้ป่วยสามารถควบคุมอาหารได้ดีก็จะท าให้ระดับกรดยูริกในเลือดลดลงได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. จ านวนประชากรในกลุ่มตัวอย่างอาจยังไม่เพียงพอที่จะท าให้ผลการวิจัยเกิดความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ การเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างน่าจะท าให้เห็นความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงของระดับกรด

ยูริกในกระแสเลือดของกลุ่มวิจัยและกลุ่มควบคุมได้ดีขึ้น 

2. ควรมีการกระจายของช่วงอายุในกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น เพ่ือที่จะ

สามารถวิเคราะห์ผลของวิตามินซีต่อกรดยูริกในกระแสเลือดในกลุ่มวัยต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เนื่องจากอายุของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มากข้ึนจะปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับกรดยูริกในกระแสเลือดได้ เช่น ประสิทธิภาพในการขับกรดยูริกที่ไต

มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3. ควรมีการติดตามความสม่ าเสมอในการรับประทานวิตามินซีในผู้ร่วมวิจัยทุกราย เพ่ือให้ผลการวิจัย

มีความแม่นย ามากที่สุด อาจใช้วิธีโทรศัพท์ติดตาม หรือนัดติดตามผู้ป่วยเป็นระยะ ทั้งนี้การติดตามผู้ป่วยยังได้

ประโยชน์ในเรื่องการควบคุมอาหารและการปฏิบัติตามค าแนะน าอีกด้วย 

4. วิธีการในการให้วิตามินซี และระดับวิตามินซีที่ให้ จากตัวอย่างงานวิจัยที่ให้วิตามินซีทางหลอด

เลือดด าในขนาดสูง พบว่าสามารถลดระดับกรดยูริกในกระแสเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาจใช้เป็น

แนวทางในการท าวิจัยเรื่องนี้ในอนาคตได้ 

5. การควบคุมอาหารซึ่งเป็นปัจจัยหลักต่อระดับกรดยูริกในกระแสเลือด โดยเฉพาะอาหารประเภท

เนื้อแดง น้ าตาลฟรุกโตส เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการรับประทานอาหารของกลุ่มตัวอย่างเป็นเรื่องที่ท า

ได้ยาก หากสามารถให้ผู้เข้าร่วมวิจัยรับประทานอาหารแบบเดียวกันในช่วงระยะเวลาวิจัย น่าจะท าให้

ผลการวิจัยเด่นชัดขึ้นกว่านี้ได้ 
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บทน า 
 สิวอักเสบเป็นโรคผิวหนังที่พบได้มากกว่า 90% ในกลุ่มประชากรวัยรุ่น โดยพบในเพศชายมากกว่า
เพศหญิง (Zahra Ghodsi et al., 2009) และพบต่อเนื่องได้จนถึงวัยผู้ใหญ่ หากไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับ
การรักษาล่าช้าจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆตามมาได้ รอยหลุมสิวเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยหลัง
การเกิดสิวอักเสบ ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างคอลลาเจนน้อยเกินไปในระหว่างกระบวนการหายของแผลจากสิว
อักเสบ ซึ่งปัญหารอยหลุมสิวนี้นอกจากจะมีผลทางด้านความสวยงามของใบหน้าแล้ว ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจ 
ความมั่นใจในตนเอง ทั้งยังมีผลกระทบกับคุณภาพชีวิต การท างาน และการเข้าสังคมอีกด้วย (Barnes et al., 
2012; Gieler et al., 2015) 
 การแก้ไขปัญหารอยหลุมสิวในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีด้วยกันตั้งแต่การใช้ยาทาเฉพาะที่ การผลัด
เซลล์ผิวด้วยสารเคมี การผ่าตัดแก้ไข การท าเลเซอร์ การกระตุ้นคอลลาเจนโดยใช้เข็มที่มีขนาดเล็กจิ๋ว ไปจนถึง 
การใช้สารเติมเต็ม อย่างไรก็ตามการรักษาหลุมสิวให้ตื้นขึ้นจนมีความใกล้ เคียงกับสภาพผิวเดิมจ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการรักษาค่อนข้างนานหลายเดือนไปจนถึงหลายปี และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
 Fractional carbon dioxide laser คือ carbon dioxide laser ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ เทคโนโลยี  
fractional photothermolysis (FP) เป็นหนึ่งในวิธีการรักษารอยหลุมสิวให้ตื้นขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีผลข้างเคียงจากการรักษาน้อย (Xu & Deng, 2018) 
 มีการศึกษาพบว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการหาย
ของแผล และชะลอความชราของผิว ทั้งยังช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่น ความชุ่มชื้น และความหนาแน่นของคอลลา
เจนในชั้นหนังแท้ของผิว (Choi et al., 2019) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การศึกษานี้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการตื้นขึ้นของรอยหลุมสิวโดยประเมินจาก การแบ่งลักษณะ
รอยแผลเป็นสิวเชิงปริมาณโดยดัดแปลงมาจาก Goodman and Baronเปรียบเทียบระหว่างการรักษาด้วย 
fractional carbon dioxide laser ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร collagen dipeptide กับ 
การรักษาด้วยเลเซอร์เพียงอย่างเดียวในเพศชายที่มีรอยหลุมสิวบริเวณสองข้างแก้ม 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษานี้ เป็นการทดลองชนิดไปข้างหน้าแบบสุ่มโดยมีการปิดบังผู้ เกี่ยวข้องทั้งสามทาง 
ท าการศึกษาท่ีแผนกสุขภาพผิว และความงาม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น 
 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองได้แก่ เป็นเพศชายอายุระหว่าง 20-40 ปี ที่มีรอย
หลุมสิวปานกลางถึงรุนแรงบริเวณแก้มสองข้าง ประเมินโดย การแบ่งลักษณะรอยแผลเป็นสิวเชิงคุณภาพโดย 
Goodman and Baron ได้คะแนน 3-4 (ภาคผนวก ตารางที่ 1) ไม่มีโรคผิวหนังในบริเวณที่ต้องท าการทดลอง 
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ไม่มีโรคประจ าตัวที่มีผลต่อการหายของแผล ไม่มีประวัติแพ้ยาชาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจน และไม่
เคยได้รับการรักษารอยหลุมสิวด้วยวิธีใด ๆ มาก่อน หรือเคยรักษาแต่เว้นมานานกว่า 6 เดือน 
 เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากการทดลองได้แก่ ไม่ยินยอมลงนามเข้าร่วมในงานวิจัย และไม่
สะดวกมาตรวจติดตามผลตามเวลาที่ก าหนด  
 แบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่มด้วยกระบวนการ block randomization เป็นกลุ่มทดลอง ซึ่งจะได้รับ
การรักษารอยหลุมสิวด้วย fractional carbon dioxide laser (eCO2TM Plus, Lutronic®, Goyang, Korea) 
จ านวน 1 ครั้งในวันเริ่มต้นการทดลอง ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร collagen dipeptide 
(Wellnex®: Nitta Gelatin Inc., Osaka, Japan) วันละ 1 ครั้งปริมาณ 2.5 กรัมหลังอาหารมื้อใดก็ได้ และ
กลุ่มควบคุม ซึ่งได้รับการรักษารอยหลุมสิวด้วย fractional carbon dioxide laser จ านวน 1 ครั้งในวัน
เริ่มต้นการทดลอง ร่วมกับ Placebo (maltodextrin) วันละ 1 ครั้งปริมาณ 2.5 กรัม ประเมินผลการรักษา
จากภาพถ่ายกล้องดิจิตอลที่ระยะ 50 เซนติเมตรห่างจากใบหน้า 3 มุม คือ หน้าตรง ด้านซ้ายที่ (45°) ด้านขวา
ที่ (-45°) ด้วย การแบ่งลักษณะรอยแผลเป็นสิวเชิงปริมาณโดยดัดแปลงมาจาก Goodman and Baron(
ภาคผนวก ตารางที่ 2) โดยแพทย์ผิวหนัง 2 ท่าน และประมวลผลด้วยค่าพารามิเตอร์ pores ซึ่งเป็นผลรวม
ของทั้งรูขุมขน และรอยหลุมสิว และค่าพารามิเตอร์ texture บอกถึงความเรียบเนียนจากเครื่อง VISIA® 
(Canfield Scientific, Inc., Voorhecs, NJ, USA) ท าการประเมินที่ก่อนท าเลเซอร์ 4 และ 8 สัปดาห์หลังท า
เลเซอร์ อาสาสมัครท าการประเมินแบบประเมินลักษณะ และความรุนแรงของรอยหลุมสิวที่ดัดแปลงมาจาก 
Self-assessment of Clinical Acne-Related Scars (SCARS) แบบประเมิน Facial Acne Scar Quality of 
Life (FASQoL) (Layton et al., 2016) และแบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวม ซึ่งจะประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับหลุมสิว ความเรียบเนียน รอยด า รูขุมขน และสภาพผิวหน้าโดยรวมหลังท าการทดลองว่าดีขึ้นมาก
น้อยเพียงใดโดยใช้เกณฑ์ น้อยมาก (0-20%) น้อย (20-40%) ปานกลาง (40-60%) มาก (60-80%) มากที่สุด 
(> 80%) ประเมินผลข้างเคียงโดยผู้วิจัย และอาสาสมัครทันที 48 ชั่วโมง, 4, และ 8 สัปดาห์หลังท าเลเซอร์ 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการรักษารอยหลุมสิวด้วย fractional carbon dioxide laser ร่วมกับการ
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร collagen dipeptide  ในอาสาสมัครเพศชายที่มีรอยหลุมสิวบริเวณแก้มทั้ง
สองข้าง ภายใต้สมมติฐานว่า ค่าเฉลี่ยของ การแบ่งลักษณะรอยแผลเป็นสิวเชิงปริมาณโดยดัดแปลงมาจาก 
Goodman and Baronในกลุ่มควบคุมจะลดลง 10 คะแนน และคาดว่ากลุ่มทดลองจะลดลงอีก 5 คะแนนเป็น 
15 คะแนน ใช้การทดสอบด้านเดียว ที่ระดับ significance = 0.05 และ power = 0.80 ก าหนดให้กลุ่ม
ควบคุมต่อกลุ่มทดลองเป็นอัตราส่วน 1:1 ค านวณจ านวนอาสาสมัครได้กลุ่มละ 14 คน 
 ใช้ paired t-test ในการเปรียบเทียบ modified Goodman and Baron’s quantitative acne 
scar scores และผลที่ได้จากแบบสอบถามที่ท าโดยอาสาสมัครก่อนท าเลเซอร์ในวันที่เริ่มท าการทดลองกับ
หลังท าเลเซอร์ในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ในกลุ่มเดียวกัน 
 ใช้ student’s t-test ในการเปรียบเทียบ modified Goodman and Baron’s quantitative acne 
scar scores และผลที่ได้จากแบบสอบถามที่ท าโดยอาสาสมัคร และผู้ท าการทดลอง ระหว่างกลุ่มอาสาสมัคร
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ที่ท า fractional carbon dioxide laser ร่วมกับการรับประทาน collagen dipeptide และ อาสาสมัครที่ท า 
fractional carbon dioxide laser เพียงอย่างเดียว 
 
สรุป และอภิปรายผลงานวิจัย 
 มีอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองจ านวนทั้งสิ้น 27 คน แบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม ด้วยกระบวนการ
สุ่ม (block randomization) เป็นกลุ่มทดลองซึ่งจะได้รับการท า fractional carbon dioxide laser ร่วมกับ
การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร collagen dipeptide จ านวน 14 คน และกลุ่มควบคุมซึ่งจะท า 
fractional carbon dioxide laser เพียงอย่างเดียว จ านวน 13 คน ระหว่างการทดลองมีอาสาสมัครออกจาก
การทดลองกลุ่มละ 2 คน รวม 4 คน คงเหลืออาสาสมัครในกลุ่มที่ทดลอง 12 คน และกลุ่มควบคุม 11 คน รวม
มีอาสาสมัครอยู่ร่วมการทดลองจนครบ 8 สัปดาห์จ านวน 23 คน (ภาพที่ 1) 
 

 
 
ภาพที่ 1  Study flow 
 

 อายุเฉลี่ยของอาสาสมัครกลุ่มทดลอง 34.57 ± 4.50 ปี และอายุเฉลี่ยของอาสาสมัครกลุ่มควบคุม 
31.15 ± 5.32 ปี p = 0.09 ระยะเวลาที่มีรอยหลุมสิวเฉลี่ยของอาสาสมัครกลุ่มทดลอง 10.36 ± 4.69 ปี และ

อาสาสมคัรเพศชายอายุ 25-

35 ปี ทีม่รีอยหลุมสวิปาน

กลางถงึรุนแรงบรเิวณแกม้ทัง้

สองขา้ง (27)

แบ่งอาสาสมคัรเป็น 2 กลุม่

ดว้ยกระบวนการสุ่มโดยวธิี

block randomization

Fractional 

carbondioxide laser + 

collagen dipeptide (14)

อาสาสมคัรอยู่จนครบ 8 

สปัดาห ์ (12)

ออกจากการทดลอง

เน่ืองจากไม่สามารถมาตรวจ

ตดิตามผลได ้(2)

Fractional 

carbondioxide laser + 

placebo (13)

อาสาสมคัรอยู่จนครบ 8 

สปัดาห ์ (11)

ออกจากการทดลอง

เน่ืองจากไม่สามารถมาตรวจ

ตดิตามผลได ้(2)

อาสาสมคัรไม่ยนิยอมเขา้

รว่มงานวจิยั หรอืไม่สะดวกมา

ตามนัด (0)
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กลุ่มควบคุม 11.73 ± 7.87 ปี p = 0.59 ค่าเฉลี่ย Goodman and Baron qualitative acne scar scores 
ของอาสาสมัครกลุ่มทดลอง และในกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 3.57 ± 0.51 และ 3.31 ± 0.48 ตามล าดับ p = 
0.18 คะแนนเฉลี่ย  goodman and baron quantitative acne scar score ของกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุมเท่ากับ 26.50 ± 10.28 และ 27.18 ± 7.60 ตามล าดับ p = 0.85 ประมวลผลด้วย VISIA® โดยค่า 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ ของพารามิเตอร์ pores ที่สูงแสดงถึงรูขุมขน และรอยหลุมสิวที่น้อย ในทางกลับกันค่า 
เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่น้อยแสดงถึงรูขุมขน และรอยหลุมสิวที่มาก ค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ pores บริเวณแก้ม 2 
ข้างในอาสาสมัครกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 53.08 ± 36.04 และ 105.64 ± 65.08 
ตามล าดับ p = 0.03* พารามิเตอร์ texture แปลผลโดยค่า เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่สูงแสดงถึงความเรียบเนียนที่
มาก และค่า เปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ต่ าแสดงถึงความเรียบเนียนที่น้อย ค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ texture บริเวณ
แก้ม 2 ข้างในอาสาสมัครกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมเป็นเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 92.75 ± 49.43 และ 113.73 ± 
45.89 ตามล าดับ p = 0.30 (ตารางที่ 3) 
 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะทั่วไปของอาสาสมัคร 
 

VARIABLE FCO2 + COLLAGEN 
DIPEPTIDE (N = 12) 

FCO2 + PLACEBO (N = 
11) 

P-VALUE 

อาย ุ(ปี)  34.57 ± 4.50 31.15 ± 5.32 0.09 
ระยะเวลาที่มหีลุมสิว (ปี) 10.36 ± 4.69 11.73 ± 7.87 0.59 
Goodman and baron qualitative acne 
scar score (points) 

3.57 ± 0.51 3.31 ± 0.48 0.18 

goodman and baron quantitative acne 
scar score (points) 

26.50 ± 10.28 27.18 ± 7.60 0.85 

Pores (เปอร์เซ็นต์ไทล์) 53.08 ± 36.04 105.64 ± 65.08 0.03* 
Texture (เปอร์เซ็นต์ไทล์) 92.75 ± 49.43 113.73 ± 45.89 0.30 

ข้อมูลแสดงในรูปแบบ Mean ± SD, *: p £ 0.05 แตกต่างกันมีนยัส าคัญทางสถิติ 

 
 การประเมินผลจากภาพถ่ายใบหน้าด้วยกล้องดิจิตอลที่ระยะห่าง 50 เซนติเมตร 3 มุม (หน้าตรง 
ด้านซ้ายที่ (45°) ด้านขวาที่ (-45°) ให้คะแนนโดยใช้ modified Goodman and Baron’s quantitative 
global acne scar grading system พบว่าอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มมีรอยหลุมสิวตื้นขึ้นกว่าเมื่อเริ่มการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทั้งที่ 4 และ 8 สัปดาห์ โดยที่ 4 สัปดาห์พบว่า กลุ่มทดลอง p = 0.003** (p < 0.01) กลุ่ม
ควบคุม p = 0.02* (p < 0.05) แต่เมื่อติดตามผลที่ 8 สัปดาห์ พบว่าทั้งสองกลุ่มมีผลการรักษาที่ดีไม่แตกต่าง
กัน p < 0.001 จะเห็นได้ว่าแม้เมื่อสิ้นสุดการทดลองผลการรักษาจะไม่แตกต่างกัน แต่ที่ 4 สัปดาห์ กลุ่ม
ทดลองมีผลการรักษาดีขึ้นเร็วกว่า และเห็นได้ชัดเจนกว่ากลุ่มควบคุม 
 อย่างไรก็ดีเมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของผลคะแนนระหว่าง 2 กลุ่มที่ 4 และ 8 
สัปดาห์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p = 0.70 และ 0.91 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 2  ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินรอยหลุมสิวของอาสาสมัครที่ได้รับการรักษาด้วย การแบ่งลักษณะ
รอยแผลเป็นสิวเชิงปริมาณโดยดัดแปลงมาจาก Goodman and Baron 
 
Modified Goodman and 
Baron Quantitative 
scores 

FrCO2 + Collagen 
dipeptide 

P-valuew FrCO2 + Placebo  P-valuew P-valueb 

Week0 26.50 ± 10.28  27.18 ± 7.60  0.86 
Week4 25.13 ± 9.58  25.82 ± 7.42  0.85 
Week8 23.33 ± 9.08  23.86 ± 8.25  0.88 

D̅ week4 1.38 ± 1.26 0.003** 1.36 ± 1.64 0.02* 0.99 

D̅ week8 3.17 ± 2.46 0.0009*** 3.32 ± 2.17 0.0004*** 0.88 

D̅ week 4-8 1.79 ± 1.83 0.0059** 1.95 ± 1.88 0.0061** 0.84 

*: p  0.05 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ, **: p  0.01 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

***: p  0.001 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ, P-valuew: P-value ภายในกลุ่ม, P-valueb: P-value ระหวา่งกลุ่ม 
ข้อมูลแสดงในรูปแบบ Mean ± SD 

 
 พารามิเตอร์ pores ที่ได้จากการวิเคราะห์โดย VISIA® เปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นการทดลอง p = 0.03* (p < 0.05) ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไทล์พารามิเตอร์ pores ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตินี้ อาจเนื่องมาจากค่าที่ได้
เป็นการวัดผลรวมของทั้งรูขุมขน และรอยหลุมสิว แต่เมื่ออ้างอิงจากการเปรียบเทียบเฉพาะค่าเฉลี่ยรอยหลุม
สิวด้วย modified Goodman and Baron quantitative scar scores ซึ่งเป็นการประเมินจากแพทย์ผิวหนัง 
2 ท่านดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.85) จึงอนุมานได้
ว่าส่วนของรอยหลุมสิวที่วัดโดยพารามิเตอร์ pores นี้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อ
เปรียบเทียบผลระหว่างอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มที่ 4 และ 8 สัปดาห์พบว่ายังคงมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญอยู่ และมีค่า p-value ที่ลดลงมากกว่าเดิม week0: p = 0.03* (p < 0.05), week4: p=0.0049** 
(p < 0.01), week8: p = 0.007* (p < 0.05) แต่ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างเมื่อเริ่มการทดลองกับ 4 สัปดาห์หลังการทดลอง และ ค่าเฉลี่ยของ
ความแตกต่างเมื่อเริ่มการทดลองกับ 8 สัปดาห์หลังการทดลองระหว่างอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม p = 0.23 และ 
0.28 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไทล์ของพารามิเตอร์ pores ที่ได้จากการประเมินโดย VISIA® ของอาสาสมัคร  
 

Pores FrCO2 + Collagen 
dipeptide 

P-valuew FrCO2 + Placebo  P-valuew P-valueb 

Week0 53.08 ± 36.04  105.64 ± 65.08  0.03* 

Week4 60.08 ± 40.72  128.09 ± 58.59  0.0049** 

Week8 58.00 ± 26.73  123.09 ± 63.03  0.01** 

D̅ week4 -7.00 ± 22.01 0.29 -22.45 ± 35.51 0.06 0.23 

D̅ week8 -4.92 ± 25.20 0.51 -17.45 ± 28.61 0.07 0.28 

*: p £ 0.05 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ, **: p £ 0.01 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
***: p £ 0.001 แตกต่างกันมากอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ, P-valuew: P-value ภายในกลุ่ม, P-valueb: P-value ระหว่างกลุ่ม, ค่าความแตกตา่งที่
เป็นลบแสดงถึงรูขุมขน และรอยหลุมสวิที่ลดลง, ข้อมูลแสดงในรูปแบบ Mean ± SD 

 
 ในส่วนของค่าเฉลี่ยของพารามิเตอร์ texture เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม ไม่
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งจากการประเมินทั้งที่ 4 และ 8 สัปดาห์ (week0: p = 0.48, 
week4: p = 0.46, week8: p = 0.42) (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ไทล์ของพารามิเตอร์ texture ที่ได้จากการประเมินโดย VISIA® ของ
อาสาสมัคร 

 

Texture FrCO2 + Collagen 
dipeptide  

P-valuew FrCO2 + Placebo  P-valuew P-valueb 

Week0 92.75 ± 49.43  113.73 ± 45.89  0.48 

Week4 103.42 ± 43.07  125.55 ± 52.65  0.46 

Week8 109.08 ± 49.69  132.36 ± 45.90  0.42 

D̅ week4 -10.67 ± 18.46 0.07 -11.82 ± 23.14 0.12 0.90 

D̅ week8 -16.33 ± 29.31 0.10 -18.64 ± 23.37 0.02* 0.84 

*: p £ 0.05 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ, **: p £ 0.01 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
***: p £ 0.001 แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ, P-valuew: P-value ภายในกลุ่ม, P-valueb: P-value ระหว่างกลุ่ม, ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง
ที่เป็นลบแสดงถึงความเรียบเนียนที่มากขึ้น 
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 จากผลการทดลองครั้งนี้พบว่า การรักษารอยหลุมสิวด้วย fractional carbon dioxide laser ร่วมกับ
การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร collagen dipeptide ให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับการรักษาด้วย fractional carbon dioxide laser เพียงอย่างเดียว 
 

 
 
ภาพที่ 2  ภาพถ่ายอาสาสมัครที่ท า fractional carbon dioxide laser ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร collagen dipeptide ที่มีผลการรักษาดีที่สุดจากการประเมินด้วย modified Goodman and 

Baron quantitative acne scar grading system จากกล้องดิจิตอล ใบหน้าด้านซ้ายเมื่อเริ่มการทดลอง (a), 

ใบหน้าด้านขวาเมื่อเริ่มการทดลอง (b), ใบหน้าด้านซ้ายที่ 4 สัปดาห์ (C), ใบหน้าด้านขวาที่ 4 สัปดาห์ (d), 

ใบหน้าด้านซ้ายที่ 8 สัปดาห์ (e), ใบหน้าด้านขวาที่ 8 สัปดาห์ (f) 
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ภาพที่ 3  ภาพถ่ายอาสาสมัครที่ท า fractional carbon dioxide laser เพียงอย่างเดียว ที่มีผลการรักษาดี
ที่สุดจากการประเมินด้วย modified Goodman and Baron quantitative acne scar grading system 
จากกล้องดิจิตอล ใบหน้าด้านซ้ายเมื่อเริ่มการทดลอง (a), ใบหน้าด้านขวาเมื่อเริ่มการทดลอง (b), ใบหน้า
ด้านซ้ายที่ 4 สัปดาห์ (C), ใบหน้าด้านขวาที่ 4 สัปดาห์ (d), ใบหน้าด้านซ้ายที่ 8 สัปดาห์ (e), ใบหน้าด้านขวา
ที่ 8 สัปดาห์ (f) 
 
 ผลจากแบบสอบถามลักษณะ และความรุนแรงของรอยหลุมสิว SCARS พบว่าอาสาสมัครในกลุ่มที่ท า 
fractional carbon dioxide laser ร่วมกับรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร collagen dipeptide ให้การ
ประเมินว่ารอยหลุมสิวเมื่อเริ่มการทดลองมีความรุนแรงระดับปานกลางถึงมาก 4 สัปดาห์หลังท าเลเซอร์ความ
รุนแรงของรอยหลุมสิวลดลงเป็นน้อยถึงปานกลาง และลดลงเป็นความรุนแรงน้อยในสัปดาห์ที่ 8 ในขณะที่
กลุ่มอาสาสมัครที่ท า fractional carbon dioxide laser เพียงอย่างเดียว ประเมินความรุนแรงของรอยหลุม
สิวเมื่อเริ่มการทดลอง 4 และ 8 สัปดาห์หลังการทดลองเท่ากันที่ระดับปานกลาง  
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 ผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากรอยหลุมสิวที่มีต่อชีวิตประจ าวัน (FASQoL) พบว่า
อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มรู้สึกกว่าผลกระทบของรอยหลุมสิวที่มีต่อชีวิตประจ าวันลดลงจากเมื่อเริ่มการทดลอง 
โดยอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อเริ่มการทดลองโดยเฉลี่ยอาสาสมัครรู้สึกว่ารอยหลุมสิวมีผลกระทบต่อ
ชีวิตประจ าวันเล็กน้อยถึงปานกลาง หลังท าเลเซอร์ 4 และ 8 สัปดาห์ กลุ่มที่ได้รับการท า fractional carbon 
dioxide laser ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร collagen dipeptide อาสาสมัครไม่รู้สึกถึงรู้สึก
เล็กน้อยว่ารอยหลุมสิวมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน ในอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับการท า fractional carbon 
dioxide เพียงอย่างเดียว หลังท าเลเซอร์ 4 สัปดาห์อาสาสมัครไม่รู้สึกถึงรู้สึกเล็กน้อยว่ารอยหลุมสิวมี
ผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน และเม่ือสิ้นสุดการทดลองที่ 8 สัปดาห์หลังท าเลเซอร์ อาสาสมัครยังคงรู้สึกว่ารอย
หลุมสิวมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันเล็กน้อยถึงปานกลาง 
 ในส่วนของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวมต่อสภาพผิวหน้า ผลจากแบบสอบถามพบว่า
อาสาสมัครที่ท า fractional carbon dioxide laser ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร collagen 
dipeptide และอาสาสมัครที่ท า fractional carbon dioxide laser เพียงอย่างเดียว มีผลการประเมินที่ 4 
และ 8 สัปดาห์หลังท าเลเซอร์เหมือนกันคือ รู้สึกว่าหลุมสิว ความเรียบเนียน รอยด า รูขุมขน และสภาพผิวหน้า
โดยรวมดีข้ึนปานกลาง  
 การประเมินผลข้างเคียงจากการท า fractional carbon dioxide laser ทั้งโดยอาสาสมัคร และผู้ท า
การทดลองพบว่า การรักษารอยหลุมสิวด้วย fractional carbon dioxide laser มีความเจ็บปวดระหว่างท า
ไม่มาก อาการข้างเคียงที่พบมากที่สุดคือ อาการแดงบริเวณที่ท าการรักษา และอาการบวมซึ่งส่วนใหญ่หายไป
ภายใน 4 สัปดาห์หลังท า พบมีผิวลอก และด าคล้ าในช่วงตั้งแต่ 48 ชั่วโมงหลังท า แต่หายไปภายใน 4 สัปดาห์
เช่นกัน ไม่พบอาการข้างเคียงอ่ืน ๆ ตามที่เฝ้าระวังเพ่ิมเติม แต่มีอาสาสมัครบางคนจากทั้ง 2 กลุ่มที่พบปัญหา
สิว แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดขึ้นจากการท า fractional carbon dioxide laser หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืน 
เนื่องจากสิวที่เกิดขึ้นไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะบริเวณที่ท าการรักษา ประกอบกับอาสาสมัครบางคนยังมีสิวขึ้นบ้าง
แต่ไม่รุนแรงอยู่เดิมแล้ว และด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 ในปัจจุบันท าให้ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย
เป็นระยะเวลานานจนท าให้เกิดสิวจากหน้ากากอนามัยได้ อย่างไรก็ดีผู้ท าการทดลองได้ให้การรักษาสิวเบื้องต้น
โดยยาทาเฉพาะที่ และยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน พบว่าสิวยุบลงดี 
 เนื่องจากผู้ท าการทดลองไม่ได้นัดตรวจติดตามอาการอาสาสมัครในช่วงสัปดาห์แรก จึงไม่สามารถบอก
ได้ว่ากลุ่มที่รับประทาน collagen dipeptide ช่วยลดผลข้างเคียงหลังท าเลเซอร์ได้ดีกว่าหรือไม่ Choi et al 
(2014) ได้ท าการศึกษาผลของ high advanced-collagen tripeptide (HACP) ต่อการหายของแผล และการ
ฟ้ืนฟูสภาพผิว แบ่งการทดลองเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกท าการทดลองในหลอดทดลองด้วยวิธี HaCaT cell 
migration และ collagen gel contraction assays โดยใช้ HACP ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ได้แก่ 1 , 10 
และ 100 µg/mL และส่วนที่ 2 ท าการทดลองในอาสาสมัคร 8 คน แบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม ท า fractional 
photothermolysis ในอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม แต่ในกลุ่มทดลองจะรับประทาน collagen peptide ปริมาณ 
3 กรัมต่อวันร่วมด้วยเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาด้วยวิธี HaCaT cell migration assay พบว่า HACP 
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ช่วยส่งเสริมการปิดของปากแผล แต่ไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของคอลลาเจน และการท า collagen gel 

contraction assay แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมการหดตัวของแผลโดย HACP ที่มีความเข้มข้น 100μg/mL ผล
การศึกษาทั้ง 2 ส่วนนี้ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่พบว่าอาการ
แดงหลังท าเลเซอร์ของอาสาสมัครในกลุ่มทดลอง หายเร็วกว่าในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.05) นอกจากนั้นยังพบว่าการฟ้ืนฟูความชุ่มชื้นของผิวหลังท าเลเซอร์ในกลุ่มทดลองดีกว่าในกลุ่มควบคุมตั้งแต่
หลังท าเลเซอร์วันที่ 3 (p < 0.05) และความยืดหยุ่นของผิวหลังการรักษาในกลุ่มทดลองดีกว่าในกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในวันที่ 14 หลังท าการรักษา (p < 0.05)  
 Sueverachai (2018) ท าการรักษารอยหลุมสิวด้วย eCO2 (high speed fractional carbon 
dioxide laser) Lutronic®, USA ร่วมกับทา astaxanthin gel แบบ split face ในอาสาสมัคร 30 คน จ านวน 
2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 1 เดือน วัดผลการรักษาโดย Goodman and Baron acne scar grading system 
ที่ประเมินด้วยแพทย์ผิวหนังจ านวน 2 ท่าน ผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยความแตกต่าง
ของผลการรักษาที่ 4, 8 และ 12 สัปดาห์ เท่ากับ 3.67 ± 3.54 (p < 0.001), 7.8 ± 4.72 (p = 0.001) และ 
14.93 ± 6.53 (p < 0.001) ตามล าดับ แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มอย่างมีนัยส าคัญที่ 4 , 8 และ 
12 สัปดาห์ ผลข้างเคียงจากการรักษาพบมี ผิวหนังแดง ผิวหนังบวม รอยด า และผิวลอก โดยอาการเหล่านี้
หายไปเมื่อตรวจติดตามผลที่ 4 สัปดาห์หลังท า  
 Hsiao, Lin, Huang, & Wu (2013) ได้ท าการรักษารอยหลุมสิวที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง ใน
อาสาสมัครคนเอเชีย (skin phototype III-IV) ด้วย fractional carbon dioxide laser เพียง 1 ครั้ง โดยใช้ 
UltraPulse (Encore laser; Lumenis Inc. , Santa Clara, CA, USA)  ที่  1  เดือนหลั งการรักษา พบว่า
อาสาสมัคร 20% ดีขึ้นเล็กน้อย (0-25%) 64% ดีขึ้นปานกลาง (25-50%) และ 16% ดีขึ้นมาก (50-75%) แต่
ไม่พบว่ามีอาสาสมัครคนใดที่มีผลการรักษาดีเยี่ยม เมื่อติดตามผลการรักษาไปที่ 3 เดือนหลังการรักษา พบว่า
ผลการรักษาดีมากขึ้น โดยมีอาสาสมัคร 12% ที่ให้ผลการรักษาดีเยี่ยม (75-100%) อาสาสมัคร 37.5% ยังมี
ผิวแดงอยู่จนถึง 1 เดือนหลังการรักษาบางส่วนแดงจนถึง 3 เดือน พบมีรอยด าที่ 1 เดือนหลังการรักษา 25% 
ของอาสาสมัคร ส่วนใหญ่จางหายไปเม่ือติดตามผลที่ 3 เดือน  
 จากผลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครจากการทดลองครั้งนี้ พบว่าอาสาสมัครทั้ง
สองกลุ่มมีความพึงพอใจต่อผลการรักษารอยหลุมสิว ความเรียบเนียน รอยด า รูขุมขน และสภาพโดยรวมของ
ผิวหน้า ในระดับปานกลาง (40-60%) ผลการประเมินจากการทดลองนี้ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ Chan, 
Ho, Yeung, Shek, & Chan (2010) ซึ่งได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูสภาพผิว และรอยหลุมสิวด้วย 
fractional carbon dioxide laser (Fraxel Re:Pair) ในอาสาสมัคร 9 คน (skin phototype III-IV) โดยท า
การรักษาทั่วบริเวณใบหน้าเพียงครั้งเดียว เมื่อตรวจติดตามผลที่ 3 เดือนหลังท าการรักษาพบว่า ความเรียบ
เนียน ความหย่อนคล้อย ริ้วรอย รูขุมขน และรอยหลุมสิวในอาสาสมัครดีขึ้น โดยอาสาสมัคร 80% พบว่าความ
เรียบเนียน ความหย่อนคล้อย ริ้วรอย และรูขุมขนดีขึ้นเล็กน้อย (ดีขึ้น 20-40%) อาสาสมัคร 60% พบว่ารอย
หลุมสิวดีขึ้นปานกลาง (ดีข้ึน 40-60%)  
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 ในการทดลองครั้งนี้อาสาสมัครรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร collagen dipeptide ปริมาณ 2.5 
กรัม วันละ 1 ครั้ง และท าการศึกษาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการรักษาไม่พบว่ารอยหลุมสิวมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม อาจเนื่องมาจากปริมาณของ collagen ที่น้อย
เกินไป และระยะเวลาในการติดตามผลที่สั้นเกินไป  
  Sugihara, Inoue, & Venkateswarathirukumara (2018) ได้ท าการศึกษาผู้ป่วยแผลกดทับจ านวน 
120 คนโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับ collagen hydrolysate ที่มีส่วนประกอบของ 
prolylhydroxyproline และ hydroxyprolylglycine ในปริมาณที่ต่ า กลุ่มท่ีสองได้รับ collagen 
hydrolysate ที่มีส่วนประกอบของ prolylhydroxyproline และ hydroxyprolylglycine ในปริมาณท่ีสูง 
และกลุ่มที่สามได้รับสารอาหารส าหรับผู้ป่วยแผลกดทับตามปกติ (กลุ่มควบคุม) วันละ 2 ครั้ง (รวมปริมาณ 
collagen hydrolysate 10 กรัมต่อวัน) เป็นเวลา 16 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มท่ีได้รับ 
collagen hydrolysate ที่มีส่วนประกอบของ prolylhydroxyproline และ hydroxyprolylglycine ใน
ปริมาณที่สูงมีคะแนนการหายของแผลกดทับ คะแนนความเจ็บปวดของแผลกดทับ และการลดลงของพ้ืนที่
แผลกดทับที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ส่วนกลุ่มที่ได้รับ collagen 
hydrolysate ที่มีส่วนประกอบของ prolylhydroxyproline และ hydroxyprolylglycine ในปริมาณท่ีต่ า มี
เพียงคะแนนการหายของแผลกดทับที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม  
 จากการทดลองครั้งนี้พบว่า การรับประทาน collagen dipeptide มีส่วนช่วยให้เห็นผลในการรักษา
รอยหลุมสิวที่เร็วขึ้นในช่วง 4 สัปดาห์แรก ดังนั้นในการทดลองครั้งต่อไป ควรนัดอาสาสมัครมาช่วง 4 สัปดาห์
แรกให้ถี่ขึ้น อาจเป็นทุก 1 สัปดาห์เพ่ือตรวจสอบว่าเมื่อรับประทาน collagen dipeptide แล้วจะเริ่มเห็น
ผลการรักษาแตกต่างกันเมื่อใด ในส่วนของการวัดประสิทธิผลของ collagen dipeptide ในการลดผลข้างเคียง
ด้านต่าง ๆ ควรนัดประเมินผลอาสาสมัครทุกวันในช่วงสัปดาห์แรกหลังท าเลเซอร์ นอกจากนั้นอาจเพ่ิมปริมาณ
การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร collagen dipeptide ต่อวันให้มากขึ้นเป็น 10 กรัม และเพ่ิมเวลาการ
ตรวจติดตามผลให้ยาวนานขึ้น เพ่ือให้เห็นผลต่อการหายของรอยหลุมสิวที่ชัดเจน และในการท าการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรเพ่ิมจ านวนอาสาสมัครให้มากขึ้น 
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ภาคผนวก 
 

ตารางที1่ การแบ่งลักษณะรอยแผลเป็นสิวเชิงคุณภาพโดย Goodman and Baron (Goodman & Baron, 
2006b) 
 

ระดับ ความรุนแรง ลักษณะแผลเป็น 

1 รอยสิว รอยแบนราบอาจมีสแีดง สีคล้ าขึ้น หรือจางลงกว่าสีผิวปกติ ที่มองเห็นได้โดยไม่ค านึงถึง
ระยะหา่งการมองเห็น 

2 แผลเป็นเล็กน้อย รอยหลุม หรอืรอยนูนเพยีงเล็กน้อย ทีอ่าจมองเห็นไม่ชัดเจนที่ระยะหา่ง 50 เซนติเมตร หรือ
มากกว่า และอาจปกปิดได้ด้วยเครื่องส าอาง ไรหนวดเคราในเพศชาย หรอืขนทีป่กคลุม
ร่างกายกรณีที่รอยไม่อยู่ที่บริเวณใบหนา้ 

3 แผลเป็นปานกลาง รอยหลุม หรอืรอยนูนปานกลาง ที่มองเห็นได้ชัดเจนที่ระยะห่าง 50 เซนติเมตร หรือ
มากกว่า และไม่สามารถปกปิดได้ด้วยเครื่องส าอาง ไรหนวดเคราในเพศชาย หรอืขนที่ปก
คลุมร่างกายกรณีที่รอยไม่อยู่ที่บริเวณใบหน้า แต่เมื่อใช้มือยืดผิวให้ตึงพบว่ารอยยังกลับมา
แบนราบได้ 

4 แผลเป็นรุนแรง รอยหลุม หรอืรอยนูนรุนแรง ที่มองเห็นได้ชัดเจนที่ระยะห่าง 50 เซนติเมตร หรือมากกว่า 
และไม่สามารถปกปิดได้ด้วยเครื่องส าอาง ไรหนวดเคราในเพศชาย หรือขนทีป่กคลุม
ร่างกายกรณีที่รอยไม่อยู่ที่บริเวณใบหนา้ และเมื่อใช้มือยืดผิวให้ตึงพบว่าไม่สามารถท าให้
รอยกลับมาแบนราบได ้

 
ตารางที่ 2 การแบ่งลักษณะรอยแผลเป็นสิวเชิงปริมาณโดยดัดแปลงมาจาก Goodman and Baron 
 

ระดับ หรือชนิด 1 (1-10 รอย) 2 (11-20 รอย) 3 (>20 รอย) 

รอยหลุมเล็กน้อย (หวัข้อละ 1 คะแนน) 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
รอยแดง หรือด า    
รอยหลุมเล็กน้อย ลักษณะคล้ายจาน    

รอยหลุมปานกลาง (หวัข้อละ 2 คะแนน) 2 คะแนน 4 คะแนน 6 คะแนน 
รอยหลุมปานกลาง ลักษณะคล้ายจาน    
รอยที่มีลักษณะเหมือนถูกเจาะออกแบบตื้นขนาดเล็ก (< 5 
มิลลิเมตร) 

   

รอยหลุมที่ตื้นแต่กว้าง    

รอยหลุมรุนแรง (หัวข้อละ 3 คะแนน) 3 คะแนน 6 คะแนน 9 คะแนน 
รอยหลุมที่มีลักษณะเหมอืนถูกเจาะออกแบบลึก ฐานปกติ
ขนาดเล็ก (< 5 มิลลิเมตร) 

   

รอยหลุมที่มีลักษณะเหมอืนถูกเจาะออกแบบลึก ฐานไม่ปกติ
ขนาดเล็ก (< 5 มิลลิเมตร) 

   

รอยหลุมที่เป็นเส้น หรือลึกถึงชั้นหนังแท้    
รอยหลุมที่ลึก และกว้าง    
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการสื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) 
เพ่ือเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาสังคมผู้สูงอายุ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ของผู้ปฏิบัติตาม
นโยบายและผู้สูงอายุตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีและเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมและมูลเหตุจูงใจในการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ของผู้ปฏิบัติตามนโยบายและ
ผู้สูงอายุตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ผู้สูงอายุ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จ านวน 400 คน และกลุ่มที่ 
2 ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จ านวน 80 คน โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลและใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ Multiple Regression  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในด้านวัตถุประสงค์ ในการใช้
งาน เวลาที่ใช้งาน ระยะเวลาใช้งานต่อวันและปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่ อการ
เตรียมความพร้อมในการสื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ในขณะที่กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย มีพฤติกรรมการ
ใช้โทรศัพท์มือถือในด้านการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมผู้สูงอายุแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการเตรียมความ
พร้อมในการสื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) เพ่ือเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ :  การเตรียมความพร้อมในการสื่อสาร, โทรศัพท์มือถือ, สมาร์ทโฟน (Smartphone), สังคมผู้สูงอายุ
, พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ 
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Abstract 
 

This research subject is “Preparation for communicating by using Smartphones to step 
into an aging society. Case Study of the elderly society in Bang Yai District, Nonthaburi 
Province.” which is aimed to study the preparation for communicating by using smartphones 
of people who comply with policy and the elderly according to the Quality of life 
improvement Policy in Bang Yai District, Nonthaburi Province, and to study behaviors and 
motives of using smartphones of policy follower and the elderly according to the quality of 
life improvement policy in Bang Yai District, Nonthaburi Province. The representative sample 
used in this research were divided into 2 groups, group 1 were 400 people of the elderly in 
Bang Yai District, and group 2 were 30 people who comply with the policy in Bang Yai District, 
Nonthaburi Province. The data were gathered through questionnaires surveys and analyzed 
by descriptive statistical programs such as frequency, percentage, average, and standard 
deviation indicators and inferential statistics including t-test, one-way ANOVA, and multiple 
regression analysis.  

The research result shows that in group 1, the elderly had behaviors of using 
smartphones in terms of the purpose of use, time of usage, period of use per day, and 
problems or obstacles of using differently which affects the preparation for communicating by 
using smartphones to step into an aging society at the significantly 0.05 level, whereas in group 
2, the policy followers had behaviors of using smartphones in term of preparation for 
promoting the elderly differently which affects the preparation for communicating by using 
smartphones to step into an aging society at the significantly 0.05 level. 
Keywords :  Preparation for communicating, Smartphone, Aging society, Behaviors of using 
smartphones 
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บทน า 
การคาดการณ์ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ.2564 แสดง

ถึงสัดส่วนของจ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นไปถึงร้อยละ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงว่าประชากรทุก ๆ 100 คน 
จะพบจ านวนผู้สูงอายุ 30 คน และในปี พ.ศ.2568 ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีสัดส่วน
เพ่ิมเป็นร้อยละ 20 ของประชากร หมายความว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดย
สมบูรณ์แบบ ดังนั้นการก้าวขึ้นสู่สังคมผู้สูงอายุย่อมส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ในสังคมเกิด
การเปลี่ยนแปลงไป (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2564) 
 สังคมผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตด้านต่าง ๆ มากกว่าวัยอ่ืน ๆ อาทิ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และ
วัฒนธรรม ดังนั้นสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับผู้สูงอายุในการปรับตัว แต่อย่างไรก็ตาม
สื่อสังคมออนไลน์ก็ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบด้านบวก คือ สามารถค้นคว้าหา
ความรู้และข้อมูลข่าวสารได้มากยิ่งขึ้นได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัยในเวลา ที่รวดเร็ว รวมทั้งเป็นช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนผลกระทบด้านลบนั้น มีค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์กระทบต่อสุขภาพผู้สูงอายุด้านสายตาและกล้ามเนื้อมือ เป็นต้น (ศุภณิช จันทร์สอง และศิโรช  
แท่นรัตนกุล, 2564) 
 โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน (Smartphone) มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทใน
การด าเนินชีวิตจึงช่วยเปิดโลกกว้างให้กับผู้สูงอายุ ในกรณีสนใจเรื่องใด ก็ตามสามารถหาข้อมูลได้ในทันทีท าให้
ไม่ตกข่าวได้รบัรู้ความเคลื่อนไหวในสังคมและช่วยในการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ รวมถึงสามารถค้นหาเรื่องสุขภาพ
อนามัยได้ ดั้งนั้นท าให้ผู้สูงอายุมีจิตใจเบิกบาน มีความสุขและช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ตเป็นโลก
ใบใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนั้นยังช่วยให้ครอบครัวใกล้ชิดกันอีกด้วย (สถานดูแลฟ้ืนฟูผู้สูงอายุและคลินิก
กายภาพบ าบัด, 2564) 
 ส าหรับนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีเป้าหมายในการด าเนินการ เช่น การบริการ
ด้านการดูแลและการฟ้ืนฟูสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงและมีข้อจ ากัดในเรื่อง การเคลื่อนไหว จัดให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัยในที่สาธารณะรวมไปถึงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลจัด
สวัสดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ตลอดจนการส่งเสริมสโมสรผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุมีการเรียนการสอนและท ากิจกรรมต่างที่สนใจ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีการพัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
วัยสูงอายุที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ รวมถึงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยเหลือในการใช้
ชีวิตประจ าวันและยังพัฒนาหลักสูตร “เกษียณคลาส” ที่ออกแบบมาเพ่ือผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่จะช่วยให้
ผู้สูงอายุได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงเทคโนโลยีควบคู่กับการเรียนรู้ที่หลากหลายก่อนก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ นอกจากนี้
ยังมีหลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัลที่พัฒนาระบบโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีเป้าหมายให้ผู้ สูงอายุเข้าถึง
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มีความสุขและเป็นพลังของสังคมอย่างต่อเนื่อง (กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์, 2562) 
 ดังนั้นการพัฒนาทักษะด้านการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) แก่ผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา “การเตรียมความพร้อมในการสื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน 
(Smartphone) เพ่ือเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาสังคมผู้สูงอายุ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ” 
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) แก่ผู้ปฏิบัติตามนโยบายและ
ผู้สูงอายุ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) 
ของผู้ปฏิบัติตามนโยบายและผู้สูงอายุ ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและมูลเหตุจูงใจในการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ของ 
ผู้ปฏิบัติตามนโยบายและผู้สูงอายุตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 3. เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ของผู้ปฏิบัติ
ตามนโยบายและผู้สูงอายุ ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตในอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือ  
สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาสังคมผู้สูงอายุ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี เนษพร นาคสีเหลือง (2558) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุสภาวะหรือลักษณะ
ของบุคคลที่กระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยมีสภาพการเตรียมการความถนัด ความพอใจหรือ  
ความกระตือรือร้น เพ่ือตอบสนองต่อกิจกรรมนั้น ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จซึ่งเกิดจากวุฒิภาวะประสบการณ์และ
อารมณ์โดยเป็นสภาวะที่สมบูรณ์ ของบุคคลที่จะเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างบังเกิดผลทฤษฎีความพร้อมของ 
เฮอร์เซย์และบรันชาร์ด ซึ่งมีองค์ประกอบหลักอยู่สองด้าน คือ ด้านความสามารถ (Ability) ประกอบด้วย 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ ส่วนอีกด้าน คือ ความเต็มใจ (Willingness) ประกอบด้วย  
การให้ค ามั่นสัญญา หรือความผูกพัน แรงจูงใจ  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารกิรณา สมวาทสรรค์ และกุลทิพย์  
ศาสตระรุจิ (2559) ท าการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ
โดยผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่ใช้งานแอปพลิเคชั่นไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ข้าราชการ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไป การใช้งาน
แอปพลิเคชั่นไลน์ส่วนใหญ่เพ่ือติดสื่อสารกับลูก หลาน ญาติ พี่ น้อง ที่มีการใช้งานผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ
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จ านวนมากที่สุด สุภาวดี สุวรรณเทน และคณะ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ
ผู้สูงอายุในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า เพศหญิงมีความสามารถในการใช้งานในโปรแกรม
ประยุกต์มากกว่าเพศชาย แต่มีปัญหาในการเข้าถึงและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสูงกว่าเพศชาย นอกจากนี้
ผู้สูงอายุที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพก่อนเกษียณ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานภาพการอยู่อาศัยใน
ครอบครัวที่แตกต่างกันมีความสามารถและปัญหาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแตกต่างกัน และจันทร์จิราพร ทอง
ประสิทธิ์ และทิพยา จินตโกวิท (2562) ท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์บน
สมาร์ทโฟน ผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาการใช้งานโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน(Smartphone) ในเรื่อง
การติดต่อสื่อสารทางไลน์และการใช้งานที่เกิดปัญหาทางร่างกาย เช่น การมองเห็น รวมถึงปัญหาส่วนใหญ่ยัง
ใช้งานไม่เป็นมากนักส่งผลต่อการใช้งานโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ส่วนของผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมูลเหตุจูงใจการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) นัทธมน มั่งสูงเนิน และ 
ธาดาธิเบศร์ ภูทอง (2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานบริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์มือถือของ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์มือถือเพ่ือใช้
บริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเน้นการใช้งานเพ่ือดูแลสุขภาพการป้องกัน และการรักษาสุขภาพ แต่ก็
ยังมีความกังวลในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ และพนม คลี่ฉายา (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพ่ือการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกื อบครึ่งใช้
งานอินเทอร์เน็ตมามากกว่า 5 ปี มีความคล่องแคล่วในการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่อาศัยในพ้ืนที่มี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยมีแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีกลุ่มอายุ 50 -54 อยู่ระดับมากและมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
อธิบายเชิงลึกเพ่ิมเติมว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ของผู้สูงอายุ ได้แก่ อาชีพ การเรียนรู้จาก
เทคโนโลยี ทักษะความสามารถ/การพัฒนาตนเอง ความซับซ้อนยุ่งยากของเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตและความคุ้มค่า บุตรหลานที่อยู่ห่างไกลเป็นแรงผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือติดต่อสื่อสาร
ใกล้ชิดกัน 

จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสื่อสาร โดย
โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาสังคมผู้สูงอายุอ าเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดผลการวิเคราะห์มาปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการ
สื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุการศึกษา ในครั้งนี้จึง
ประกอบด้วยตัวแปรต้น คือ ประเภท ลักษณะ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แรงจูงใจในการใช้โทรศัพท์มือถือ 
สมาร์ทโฟน (Smartphone) และประโยชน์ ของการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ตัวแปร
ตาม ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุกรณีศึกษาสังคมผู้สูงอายุ อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี งานวิจัยนี้ได้ใช้ความรู้เชิงสถิติ เพ่ือวิเคราะห์การเตรียมความพร้อมในการสื่อสารโดย
โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาสังคมผู้สูงอายุอ าเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงกรอบแนวคิด TAM Model 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุ อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี และกลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีกลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุ อ าเภอ
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บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณตัวอย่างด้วยวิธีการสูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, 1970 อ้างในผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 394 ตัวอย่าง ก าหนดให้มี 
การส ารองเพ่ิมจ านวน 6 ตัวอย่าง รวมแบบสอบถามท่ีจะแจกทั้งสิ้นจ านวน 400 ฉบับใช้วิธีการสุ่มแบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใช้วิธีการเลือกตัวย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) 
เพ่ือให้ได้ขนาดตัวอย่างที่เท่ากัน และกลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้วิจัย
ได้ใช้วิธีการค านวณตัวอย่างด้วยสูตรค านวณของ ทาโร่  ยามาเน่  (Yamane, 1970 อ้างใน ผ่องศรี   
วาณิชย์ศุภวงศ์, 2546) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 79 ตัวอย่าง ก าหนดให้มีการส ารอง
เพ่ิมจ านวน 1 ตัวอย่าง รวมแบบสอบถามที่จะแจกทั้งสิ้นจ านวน 80 ฉบับ ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็นจ านวน 2 ชุด  เพ่ือสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามโดยพิจารณาจากการหาค่าครอนบัคอัลฟา 
(Cronbach’s Alpha) โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุดคือ 
 ชุดที่ 1 ผู้สูงอายุ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 5 ส่วน  
 ชุดที่ 2 ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย แบ่งออกเป็น 5 ส่วน  
 โดยแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ที่ใช้จะประเมินค าตอบส่วนที่ 3 และ 4 มี 5 ระดับ ( rating scale) อ้างถึง
ใน บุญชุม ศรีสะอาด (2560) คือเห็นด้วยมากที่สุดให้ค่าน้ าหนัก 5 คะแนนเห็นด้วยมาก ให้ค่าน้ าหนัก 4 
คะแนนเห็นด้วยปานกลางให้ค่าน้ าหนัก 3 คะแนนเห็นด้วยน้อยให้ค่าน้ าหนัก 2 คะแนน และเห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้ค่าน้ าหนัก 1 คะแนน 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่แจกแจงและน าเสนอในรูปแบบความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 
การทดสอบค่าที (t-test) ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ Multiple 
Regression  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 60 - 70 ปี การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา สถานภาพสมรส ในส่วนของความเพียงพอของรายได้ส่วนใหญ่มีรายได้ส่วนใหญ่ พอใช้จ่าย  
การอยู่อาศัยจะเป็นในลักษณะบ้านของตนเอง ที่เป็นบ้านเดี่ยวอาศัยกับครอบครัว ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีปัญหา
ทางสุขภาพอนามัยเกี่ยวกับการนอนไม่ค่อยหลับ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว 
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 กลุ่มท่ี 2 ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพข้าราชการ ส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์
ในการท างานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุน้อยกว่า 5 ปี  
 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) 
 กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือการติดต่อสื่อสาร เช่น โทร
เข้า-โทรออก ติดต่อกับลูกหลาน ญาติพ่ีน้อง พูดคุยผ่านไลน์ (Line) โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ค (Facebook ) 
เป็นต้น ใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือมากที่สุดในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. ใช้งานต่อวัน 1-2 ชั่วโมง และมี
ปัญหาทางด้านสายตาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ  
 กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย พบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือการติดต่อสื่อสาร
กับกลุ่มผู้สูงอายุ ความถี่ในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน 1-3 ครั้ง/สัปดาห์ ใช้โทรศัพท์มือถือ  
สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือการส่งเสริมผู้สูงอายุในเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เห็นปัญหาหรือ
อุปสรรคในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ของผู้สูงอายุในเรื่องของการขาดการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ต หน่วยงานมีนโยบายในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมผู้สูงอายุในด้านการพัฒนาความรู้
ด้านการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนและมีการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมผู้สูงอายุในด้านการดูแล
สุขภาพ 
 ส่วนที่  3 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับมูลเหตุจู งใจการใช้ โทรศัพท์ มือถือ สมาร์ทโฟน 
(Smartphone)  
 กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจการใช้โทรศัพท์มือถือ 
สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือส่งเสริมผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยเห็นด้วยกับมูลเหตุจูงใจ
จากความต้องการเพ่ือติดต่อกับเพ่ือนหรือคนรู้จักมากที่สุด รองลงมาคือ เพ่ือการแจ้งข่าวให้ผู้อ่ืนทราบและ
เพ่ือให้เกิดการเข้าร่วมรวมกลุ่มหรือท ากิจกรรมได้สะดวก ในระดับสุดท้าย คือ ความสามารถแนะน าการใช้งาน
แก่ผู้อื่นได ้
 กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจการใช้
โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือส่งเสริมผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นด้วยกับ
มูลเหตุจูงใจจากการใช้โทรศัพท์ช่วยลดการเดินทางอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การใช้โทรศัพท์ช่วยให้
ประสานงานได้รวดเร็วและเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการท างาน ในระดับสุดท้าย คือ โทรศัพท์มีฟังก์ชั่น
การใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
 ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน 
(Smartphone)  
 กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งมองว่า 
การเตรียมความพร้อมการใช้นั้นช่วยท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่เหงาและยินดีใช้โทรศัพท์มือถือ 
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 กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติตามนโยบาย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย โดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งเป็น  
การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ความรู้และติดต่อประสานงานกับผู้สูงอายุ และผู้ปฏิบัติตามนโยบาย มี
ประสบการณ์การใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน มีความเข้าใจทักษะการใช้งานการใช้โทรศัพท์มือถือ 
 ส่วนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สรุปผลการศึกษาจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ ของกลุ่มที่ 1 
ผู้สูงอายุ มีผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือเข้า
สู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 คือ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เวลาที่ใช้
งาน ระยะเวลาใช้งานต่อวันและปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้งานที่แตกต่างกัน  สรุปผลการศึกษาจาก 
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติตามนโยบายมีผลต่อการ
เตรียมความพร้อมในการสื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุแตกต่างกัน  

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระหว่างปัจจัยมูลเหตุจูงใจ 
การใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือส่งเสริมผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมการ
ใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) 
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ปฏิบัติตามนโยบายมี
มูลเหตุจูงใจการใช้โทรศัพท์มือถือและมูลเหตุดังกล่าวส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมการใช้โทรศัพท์มือถือ 
สมาร์ทโฟน 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการสื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน 
(Smartphone) เพ่ือเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษาสังคมผู้สูงอายุ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือ
ส่งเสริมผู้สูงอายุ สรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ของ
ผู้สูงอายุส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารโดยโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือเข้า
สู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาวดี สุวรรณเทน และคณะ (2562) ศึกษาเรื่อง สภาพ 
ปัญหา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า 
ผู้สูงอายุยังมีปัญหาในการเข้าถึงและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีความเชื่อโยงกับการ ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 
สมาร์ทโฟน (Smartphone) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์ และทิพยา 
จินตโกวิท (2562) ท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์บนสมาร์ทโฟน ผลการศึกษา
พบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาการใช้งานโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) ในเรื่องการติดต่อสื่อสารทาง
ไลน์และการใช้งานที่เกิดปัญหาทางร่างกาย เช่น การมองเห็น รวมถึงปัญหาส่วนใหญ่ยังใช้งานไม่เป็นมากนัก
ส่งผลต่อการใช้งานโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) 
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 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) สรุปได้ว่า 
ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smartphone) เพ่ือการติดต่อสื่อสาร ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่ง
มองว่าจะช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้และสามารถใช้เพ่ือเข้าถึงข้อมูลการดูแลสุขภาพ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ พิมลอร ตันหัน (2559) ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
ส าหรับผู้สูงอายุ โดยผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุใช้โทรศัพท์มือถือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และโทรศัพท์มือถือ
ท าให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการดูแลสุขภาพและสาธารณสุขได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ได้
ง่ายท าให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกถึงความเหงา สอดคล้องกับการศึกษาของ นัทธมน มั่งสูงเนิน และธาดาธิเบศร์ ภูทอง 
(2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อความตั้ งใจใช้งานบริการสุขภาพผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้สู งอายุใน
กรุงเทพมหานคร ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรม การใช้งานโทรศัพท์มือถือเพ่ือใช้บริการ
สุขภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเน้นการใช้งานเพ่ือดูแลสุขภาพ การป้องกันและการรักษาสุขภาพ แต่ก็ยังมี
ความกังวลในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานเชิงนโยบายควรเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (smartphone) เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้สูงอายุ หรือสอนให้ผู้สูงอายุใช้งานโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (smartphone) ได้ดีขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุจะ
ได้รับความรู้หรือข้อมูลที่ถูกต้อง ช่วยให้ผู้สูงอายุมีความไว้วางใจ และสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

2. หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติตามนโยบายควรมีการวางแผนพัฒนาให้ผู้สูงอายุได้ใช้งานอย่างเหมาะสมทั้ง
ในเรื่องการวางแผนและการด าเนินการส่งเสริมเ พ่ือให้ เกิดการใช้งานโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน
(smartphone) ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  

3. ภาครัฐ/ผู้ปฏิบัติตามนโยบายต้องด าเนินการส่งเสริมพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ 

4.ภาครัฐ/ผู้ปฏิบัติตามนโยบายควรการจัดสวัสดิการสนับสนุนค่าใช้จ่ าย ควบคู่กับพัฒนาเครือข่าย 
การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

5. ภาครัฐ/ผู้ปฏิบัติตามนโยบายควรส่งเสริมการออกแบบ ผลิตอุปกรณ์ เฉพาะผู้สูงอายุที่เข้าถึงได้โดย
มีบริการให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าในการใช้งานของผู้สูงอายุได้ ในขณะใช้งาน (Real-time) ซึ่งสามารถ
ออกแบบการท างานด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) 

6. ภาครัฐ/ผู้ปฏิบัติตามนโยบายควรออกนโยบาย ปกป้องสิทธิและความปลอดภัยบนสื่อออนไลน์
ส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภค 
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กิจการด้านผู้สูงอายุที่จะปกป้องสิทธิและความปลอดภัยในการใช้งานสื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุรวมถึงจัดตั้งศูนย์
หน่วยงานเฉพาะกิจเพ่ือรับเรื่องร้องเรียนด าเนินการตรวจสอบช่วยเหลือ แก้ไขและเยียวยาครบวงจร 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
งานโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (smartphone) ของผู้สูงอายุและผู้ปฏิบัติตามนโยบาย ในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรเพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ถึงปัญหาและอุปสรรคของการใช้งาน ซึ่งอาจจะจ าแนกปัญหา
ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงอายุของผู้สูงอายุ เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจน มากยิ่งขึ้น 
 2. ในการศึกษาครั้งนี้ใช้มูลเหตุจูงใจการใช้โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลการศึกษา
ที่ชัดเจนขึ้นควรท าการศึกษาเชิงลึกที่ครอบคลุมถึงความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี หรือการยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านต่าง ๆ เป็นต้น 
 

68



เอกสารอ้างอิง  
กรมกิจการผู้สูงอายุ. (2564). พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553) [ออนไลน์].  สืบค้น

เมื่อ 20 มกราคม 2564, จาก http://www.dop.go.th/th/laws/.  
กิรณา  สมวาทสรรค์ และกุลทิพย์  ศาสตระรุจิ.  (2559).  พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์: ความพึงพอใจ

และการน าไปใช้ประโยชน์ของคนในกรุงเทพมหานคร .  กรุงเทพฯ:  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 

กิรณา  สมวาทสรรค์.  (2559).  การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ของ
ผู้สูงอายุ.  กรุงเทพฯ:  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

นัทธมน  มั่งสูงเนิน และธาดาธิเบศร์  ภูทอง.  (2560).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการยอมรับบริการ
สุขภาพผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้สูงอายุ.  Veridian E-Journal Silpakorn University, 10(3),  
548-566. 

บุญชม  ศรีสะอาด.  (2560).  วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 5).  กรุงเทพฯ:  สุวีริยาสาส์น. 
พนม  คลี่ฉายา.  (2563).  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพ่ือการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลัง

ของผู้สูงอายุไทย.  กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พิมลอร  ตันหัน.(2559). แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือส าหรับผู้สูงอายุ .  วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
ศุภณิช  จันทร์สอง และศิโรช  แท่นรัตนกุล.  (2564).  นวัตกรรมการสื่อสารเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ

ยุติธรรมสาหรับผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล.  เชียงใหม่:  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
สุภาวดี  สุวรรณเทน และคณะ.  (2562).  สภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น.  วารสารบัณฑิตศึกษา,  16(74),  235-245. 
 

69



พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริการร้านนวดเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 
Behavior of foreign tourists towards the use of health massage shop in Bangkok 

  
วรรณทิพา  เจริญจตัร ์

Wantipa  chareonchit 
กรรมการบริหาร 

บริษัท Simba Sea trips Phuket 
 

บุญฉันท์ แสงไฟ 
Boonshan Sangfai 

นักวิชาการอิสระ 
 

พ.ญ. ปิยะเนตร พัดศรีเรือง 
Piyanate  Padsriraung. M.D. 

แพทย์ประจ า 
โรงพยาบาลกรุงเทพสมยุ 

Bangkok Hospital Samui 
 

มนฤดี กีรติพรานนท์  
Monruadee Keeratipranon 

วิทยาลัยการแพทย์บรูณาการ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย ์
College of Integrative Medicne, Dhurakij Pundit University 

อีเมล์ : monruadee.kee@dpu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70



บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ
การใช้บริการร้านนวดเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจงเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการร้านนวดเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น  

ผลการส ารวจ พบว่า มีนักท่องเที่ยวตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 421 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 72 เป็นผู้หญิง มี
อายุระหว่าง 41-60 ปี (ร้อยละ 42) กว่าครึ่งมีรายได้ระหว่าง 30,001-50,000 บาท  มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี (ร้อยละ 65)  และมีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 61) โดยนักท่องเที่ยวมีสัญชาติจีนมากที่สุด รองลงมา คือ ยุโรป 
และ อินเดีย  ทั้งนี้ ร้อยละ 89 มีสุขภาพปกติ ไม่มีโรคประจ าตัว 

ส าหรับพฤติกรรมการใช้บริการร้านนวดเพ่ือสุขภาพ พบว่า นักท่องเที่ยว 421 คน นิยมใช้บริการนวดฝ่า
เท้ามากที่สุด (ร้อยละ 51) รองลงมา คือ นวดผ่อนคลาย (ร้อยละ 43) และ นวดตัวไทย (ร้อยละ 38) ส าหรับเหตุผล
ที่นิยมมาใช้บริการมากที่สุด คือ เพ่ือต้องการผ่อนคลาย (ร้อยละ 50)  โดยช่วงเวลาที่นิยมมาใช้บริการมากที่สุด คือ 
15.00-18.00 น. ใช้เวลาในการรับบริการประมาณ 2 ชั่วโมง (ร้อยละ 54) และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 1,017 
บาท 

ส าหรับปัจจัยทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา 
คือ ด้านสถานที่ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม  ปัจจัยทางการตลาด นวดเพ่ือสุขภาพ  
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บทน า 
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นการน าประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็น

ประเทศที่มีความมั่งคั่งและยั่งยืนด้านเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  รัฐบาลได้ก าหนด
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 10 ประเภท อุตสาหกรรมกลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมเดิม (The First S-Curves) รวมถึง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness 
Tourism)  ตามค าแถลงนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ก าหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนา
ภาคการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจสปาและการนวดเพ่ือสุขภาพเพ่ือสร้างความหลากหลายของสินค้า
และสร้างโอกาสการขยายฐานการตลาดและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ระดับสากล 

ธุรกิจด้านการนวดของประเทศไทยมีการเติบโตและวิวัฒนาการควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมา
ยาวนาน การนวดถือเป็นปัจจัยหลักของนักท่องเที่ยวที่ต้องการการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แก้อาการปวดเมื่อย ตรึง
เจ็บ และล้าตามร่างกาย เนื่องมาจากวิถีชีวิตประจ าวัน การท างาน การเดินทาง สุขภาพ และความเครียด  มีร้าน
บริการนวดเพ่ือสุขภาพเปิดให้บริการอยู่ เป็นจ านวนมาก ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว
หลากหลาย นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาประเทศไทยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดการท่องเที่ยวที่
กรุงเทพมหานคร การนวดเพ่ือสุขภาพถือเป็นธุรกิจแขนงหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ  การศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านนวดเพ่ือสุขภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
จุดประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ   

คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้
บริการร้านนวดเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ  
และหน่วยงาน ในการวางแผนนโยบายด้านธุรกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการใช้บริการร้านนวดเพ่ือสุขภาพ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคต่อตัดสินใจใช้บริการร้านนวดเพ่ือสุขภาพ 

 
ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสปา 
นลินวิรุฬห์ (2559) ท าการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อมาตรฐานสปาไทย และ

พฤติกรรมในการใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยา  โดยผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างของลูกค้าที่มาใช้
บริการจ านวน 400 คน พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอายุและระยะเวลาในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน และมี
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ประสบการณ์ในการใช้บริการสปาแตกต่างกัน ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศและอาชีพที่แตกต่างกันมี
ประสบการณ์ในการใช้บริการการสปาไม่แตกต่างกับมาตรฐานสปาไทย   พฤติกรรมในการใช้บริการสปาที่สามารถ
ท านายประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริการสปาในเมืองพัทยา ได้แก่ ความต้องการใช้บริการ การ
บริการที่เลือกใช้และเหตุจูงใจที่เลือกใช้บริการสปาโดยมีอิทธิพลเชิงบวก 

กันต์กนิษฐ  (2561) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาของ
นักท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยท าเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว 400 คน 
พบว่า นักท่องเที่ยวที่เลือกใช้บริการสปาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญา
ตรี  ประกอบอาชีพธุรกิจ ส่วนตัว / ค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001 -20,000 บาท โดยพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการสปา พบว่า ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสปาเพราะต้องการบ าบัดรักษาโรค โดยใช้
บริการประมาณ 2 - 3 ครั้งต่อเดือน  ในช่วงวันเสาร์ – วันอาทิตย์  ทั้งนี้ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งต่ ากว่า 1,000 บาท โดยบริการที่นิยมใช้มากที่สุด คือ การนวดเท้า  และปัจจัยทางการตลาด
ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปา คือ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านสถานที่  และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดับ 

2. งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านนวดแผนไทย 

ภาณิกานต์ (2553) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวถนนข้าวสาร จ านวน 400 ราย  พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยใช้บริการนวดแผนไทย
มาก่อน โดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20 -35 ปี โดยการนวดตัวเป็นบริการที่นักท่องเที่ยวนิยม
มากที่สุด ทั้งนี้สาเหตุที่มาใช้บริการมากที่สุด คือ ต้องการผ่อนคลายความเครียด  นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ร้านนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ด้านผลิตภัณฑ์
ที่ใช้นวด คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการนวด เช่น น ้ามันหรือสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้เกิด ความผ่อนคลาย 
หรือแก้อาการปวดเมื่อย  ด้านการบริการ  คือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ต้องการการบริการที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน เพ่ือให้ลูกค้าที่มาใช้ บริการเกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่น  ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยวจึงให้ความส าคัญ
กับสุขภาพของพนักงาน ที่ไม่มีโรคติดต่อ สุขภาพแข็งแรง  ด้านราคา ผู้ประกอบการจะต้องมีการแจ้งอัตรา 
ค่าบริการอย่างชัดเจน เพ่ือสามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม  ด้านสถานที่ สถานที่
ให้บริการควรตั้งอยู่บริเวณที่มีความปลอดภัย  และเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก  ด้านการส่งเสริม
การตลาด ผู้ประกอบการควรมีการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ อยู่ตลอด เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับสถานประกอบการ 
และด้านกายภาพ  นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญเก่ียวกับความสะอาดของอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ มาก
ที่สุด 
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หทัยรัตน์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยแบบสปาที่  Health Land  โดยท าการส ารวจด้วยแบบสอบถามจากผู้ใช้บริการที่ 
Health Land จ านวน 400 คน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน  โดยบริการที่นิยมใช้
มากที่สุด คือ การนวดน้ ามัน ซึ่งนิยมมาใช้บริการประมาณ 2 ครั้ง/เดือน และในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ หลังเวลา 
16.00 น. และปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านสถานที่ ด้านบุคลากรด้านกายภาพ  ด้านกระบวนการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ 

ผกาพันธ์ (2555) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ โดยการใช้แบบสอบถามในการส ารวจนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางเพ่ือมาท่องเที่ยวและพ านักอยู่ในประเทศไทยต่ ากว่า 6 เดือน และส่วนใหญ่ไม่
เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการนวดแผนไทย โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริการนวดแผนไทยได้มาจาก
เอกสารวารสารท่องเที่ยว โดยรูปแบบที่นิยมใช้บริการมากที่สุด คือ การนวดผ่อนคลาย โดยนิยมไปใช้บริการที่มี
ชื่อเสียงด้านนวด เช่น วัดโพธิ์ ซึ่งเกือบทุกคนหลังจากใช้บริการนวดแผนไทยระบุ ว่ากลับมาใช้บริการแน่นอน 
ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวค านึกถึงมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รองลงมา 
คือด้านราคา และด้านกระบวนการให้บริการ ตามล าดับ และเพ่ือพิจารณารายด้าน พบว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยว
ค านึงถึงมากที่สุดใน ด้านผลิตภัณฑ์ คือการที่พนักงานมีทักษะในการให้บริการด้านการนวด ด้านราคา 
นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในเรื่องการให้ความชัดเจนในเรื่องราคาก่อนเข้ารับบริการ  ด้านบุคลากร นักท่องเที่ยว
ให้ความส าคัญด้านพนักงานให้บริการผ่านการรับรองที่ได้มาตรฐาน  ด้านกระบวนการ นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญ
กับการที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญกับการให้ส่วนลดในช่วงเวลาที่ร้านก าหนด  ด้านลักษณะทางกายภาพ นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับ
การที่ร้านมีอุปกรณ์ครบครนัและจัดเรียงเป็นระเบียบ 

นภาพร (2557) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยใช้แบบสอบถามของผู้ที่เคยใช้บริการนวดแผนไทยจ านวน 400 คน 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 30 - 39 ปีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน
มากกว่า 25,001 บาทขึ้นไป โดยนิยมใช้รูปแบบบริการนวดทั้งตัวมากที่สุด ทั้งนี้มาใช้บริการเพ่ือต้องการคลาย
ความเครียด มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ที่ 201 - 500 บาท นิยมมาใช้บริการในช่วงเวลา 16.00 -18.00 น. ใช้เวลาใน
การนวด 1-2 ชั่วโมง นอกจากนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ นวดแผนไทยมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ ความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการนวด ด้านราคา คือ มีการแจ้งอัตราค่าบริการที่ชัดเจน ด้าน
สถานที่ คือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ ด้านส่งเสริมการตลาด คือ การให้ส่วนลดจัดโปรโมชั่นพิเศษ ด้าน
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บุคลากร คือ ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น การให้บริการตามล าดับ  ด้านกายภาพ คือ การ
พูดจาสุภาพ อ่อนโยน และด้านกระบวนการ คือ ความรวดเร็วของการบริการ 
  
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. ระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ  

1.1 ประชากรของการส ารวจ 
ประชากรเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการร้านนวดเพ่ือ

สุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

อาย ุ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ระดับการศึกษา 

สัญชาต ิ

สถานสมรส 

สุขภาพ 

พฤติกรรมการใช้บริการนวดเพ่ือสุขภาพ 

ประเภทการนวด 

วัตถุประสงค์หลักในการใช้บริการ 

ช่วงเวลาที่ใช้บริการ 

ระยะเวลาในการใช้บริการ 

ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภณัฑ์ของร้านนวด 

ด้านราคา 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านสถานท่ี 

ด้านบุคลากร 

ด้านขั้นตอน/กระบวนการนวด 

ด้านลักษณะทางกายภาพ    

75



 1.2 จ านวนตัวอย่าง 
 จากสูตรของคอแครน (Cochran,1977)  กรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน และไม่

ทราบสัดส่วนของประชากร มีสูตรค านวณดังนี้ 

2

2

4e

Z
n   

โดยที่    n  คือ ขนาดตัวอย่าง 
Z  คือ ระดับความเชื่อมั่น 95% มีค่าเท่ากับ 1.96 
e   คือ ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5%  

 

16.384
01.0

8416.3

)05.0(4

96.1
2

2

n  

 
ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่ค านวณท่ีได้เท่ากับ 385 คน  ซึ่งในการส ารวจครั้งนี้  ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวม

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการร้านนวดในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 421 คน 

    
1.1.3 การสุ่มตัวอย่าง  
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้

บริการร้านนวดเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้   ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยใช้สอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง (Self-administrative) 

เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล  ซึ่งในแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ปัจจัยทางประชากร ได้แก่  เพศ  อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา สัญชาติ สถานภาพ

สมรส และสุขภาพ  โดยลักษณะค าถามเป็นค าถามแบบส ารวจรายการ (Check list) 
ส่วนที่ 2  ปัจจัยทางการตลาด แบ่งออกเป็น 7 ด้าน  คือ  ด้านผลิตภัณฑ์ของร้านนวด   ด้านราคา  ด้าน

การส่งเสริมการตลาด   ด้านสถานที่  ด้านบุคคลากร  ด้านขั้นตอน/กระบวนการนวด   และด้านลักษณะทาง
กายภาพ   โดยเป็นแบบค าถามเป็นแบบมาตรวัด (Likert Scale) 5 ระดับ  โดยที่ 1 แทน การมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจน้อยที่สุด  และ 5 แทน การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด  จ านวน 25 ข้อ 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการการเลือกใช้บริการนวดเพ่ือสุขภาพ  ได้แก่ ประเภทการนวด วัตถุประสงค์หลักใน
การใช้บริการ ช่วงเวลาในการใช้บริการ  ระยะเวลาที่ใช้บริการ และค่าใช้จ่าย  ซึ่งลักษณะค าถามเป็นค าถามแบบ
ส ารวจรายการ (Check list)  จ านวน 5 ข้อ 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินเก็บข้อมูลในเดือนธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563  
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 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบาย
พฤติกรรมการใช้บริการและความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความส าคัญทางการตลาดต่อการใช้บริการ  นอกจากนี้จะ
ใช้สถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการใช้บริการด้วย
ทดสอบไครส์แควร์  ขณะใช้สถิติ t-test  และ F-test  ในการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลต่อการให้
ระดับความส าคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อการใช้บริการ  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ลักษณะของตัวอย่าง 
จากผลการส ารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการร้านนวดเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 421 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 72)   และมีอายุระหว่าง 41-60 ปี (ร้อยละ 39) โดยมี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 65) และมีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 61) โดยมีรายได้อยู่ระหว่าง 30,001-
50,000 บาท (ร้อยละ 51) และมีสัญชาติจีนมากท่ีสุด (ร้อยละ 31) รายละเอียดในตารางที่ 1 

ทั้งนี้ ผลการส ารวจนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นลินวิรุฬห์ (2559) หทัยรัตน์ (2553) และ นภาพร 
(2557) ที่ระบุว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณิกานต์ (2553) ที่ระบุว่า
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาใช้บริการร้านนวดส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
เพศ     สถานภาพ     

ชาย 119 28.27 โสด   166 39.43 
หญิง 302 71.73 สมรส  255 60.57 

อาย ุ     รายได้ต่อเดือน     
ต่ ากว่า 20 ปี 15 3.56 ต่ ากว่า 20,000 23 5.46 
21-40 ปี 162 38.48 20,000-30,000 50 11.88 
41-60 178 42.28 30,001-50,000 213 50.59 
สูงกว่า 60 ปี 66 15.68 สูงกว่า 50,000 135 32.07 

ระดับการศึกษา     สัญชาติ     
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 66 15.68 จีน     129 30.64 
ปริญญาตร ี 275 65.32 อินเดีย 97 23.04 
สูงกว่าปริญญาตร ี 80 19.00 ยุโรป 110 26.13 

สุขภาพ     อเมริกา  76 18.05 
ปกติ  374 88.84 อื่นๆ มาเลเซีย  ฮ่องกง  ฟิลิปปินส ์ 

เวียดนา เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น 
9 2.14 

มีโรคประจ าตัว 47 11.16 
รวม 421 100.00    
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2. พฤติกรรมการนวดเพื่อสุขภาพ 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 421 คน นิยมนวดฝ่าเท้า/นวดเท้ามากท่ีสุด (ร้อยละ 51)  

รองลงมา คือ นวดผ่อนคลาย  (ร้อยละ 43) และ นวดตัวไทย (ร้อยละ 38) ตามล าดับ ขณะที่วัตถุประสงค์หลักใน
การใช้บริการ คือ เพื่อต้องการผ่อนคลาย (ร้อยละ 50) โดยช่วงเวลาที่นิยมใช้บริการมากที่สุด คือ 18.00-22.00 น 
และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 1,017.60 บาท รายละเอียดในตารางที่ 2 
 โดยการส ารวจของงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกาพันธ์ (2555) ที่ระบุว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ
ใช้บริการร้านนวดเพราะต้องการผ่อนคลาย  ขณะที่งานวิจัยของ กันต์กนิษฐ  (2561) ระบุว่านักเที่ยวที่จังหวัด
อุดรธานีใช้บริการเพราะต้องการบ าบัดโรค  นอกจากนี้ ผลงานวิจัยของกันต์กนิษฐ  (2561) ยังระบุ ว่านักเที่ยวที่
จังหวัดอุดรธานีนิยมใช้บริการนวดฝ่าเท้า เช่นเดียวกับผลการส ารวจในงานวิจัยครั้งนี้ 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการร้านนวดเพ่ือ
สุขภาพ 

พฤติกรรมการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ พฤติกรรมการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ประเภทการนวด     ช่วงเวลาที่สะดวกในการใช้บริการนวดเพ่ือสุขภาพ  

นวดผ่อนคลาย 182 43.23 10.00 –12.00 น. 34 8.08 
นวดน้ ามันอโรม่า 93 22.09 12.00 – 15.00 น. 61 14.49 
นวดฝ่าเท้า นวดเท้า 214 50.83 15.00 – 18.00 น. 112 26.60 
นวดตัวไทย 160 38.00 18.00 – 22.00 น. 173 41.09 
นวดคอ บ่า ไหล่ หัว 73 17.34 21.00 – 24.00 น. 41 9.74 
นวดแก้อาหารเฉพาะที ่ 40 9.50 ระยะเวลาที่ใช้บริการนวดเพ่ือสุขภาพ  
วัตถุประสงค์หลักของการรับบริการนวดเพ่ือสุขภาพ    1 ช่ัวโมง   161 38.24 
เพื่อผ่อนคลาย  210 49.88 2 ช่ัวโมง   229 54.39 
เพื่อรักษาโรค  80 19.00 มากกว่า 2 ช่ัวโมง 31 7.36 
เพื่อบ ารุงผิว 54 12.83 รวม 421 100.00 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั่วไป 77 18.29 ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

นวดต่อคร้ัง 
Mean=1017.60 SD = 872.31 

 
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการร้านนวดเพื่อสุขภาพ 
ส าหรับปัจจัยทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ด้านบุคลากร  

รองลงมา คือ ด้านสถานที่ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ ตามล าดับ ขณะที่ สิ่งที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติให้ความส าคัญมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  

อันดับที่ 1 พนักงานมีทักษะในการนวด (ด้านบุคคลากร, ระดับความส าคัญเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) 
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อันดับที่ 2 มีกระบวนการและวิธีการนวดได้มาตรฐาน (ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการนวด, 
ระดับความส าคัญเฉลี่ยเท่ากับ 3.88) 

อันดับที่ 3 สถานบริการมีความเป็นส่วนตัว (ด้านสถานที่, ระดับความส าคัญเฉลี่ยเท่ากับ 3.85) 
รายละเอียดในตารางที่ 3 
ซ่ึงผลงานวิจัยครั้งนี้ ขัดแย้งกับ กันต์กนิษฐ  (2561) ภาณิกานต์ (2553) หทัยรัตน์ (2553) และผกาพันธ์ 

(2555) ที่ระบุว่า ปัจจัยทางการตลาดผู้บริโภคให้ความส าคัญมากทีสุ่ด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ขณะที่ผลการ
ส ารวจครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ ด้านบุคลากร  
 
ตารางที่ 3 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ SD ของระดับความส าคัญของปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการร้านนวดเพ่ือ
สุขภาพ 

ปัจจัยทางการตลาด ระดับความส าคัญ ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
   

ด้านผลิตภณัฑ์ร้านนวดเพื่อสุขภาพ                  

อุปกรณ์ในการให้บริการมีความทันสมัย 7.84 52.97 22.33 8.55 8.31 3.43 1.04 มากที่สุด 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ ามันนวด 
ฯลฯ มีคุณภาพด ี

18.76 45.61 23.75 11.16 0.71 3.71 0.92 มากที่สุด 

ร้านนวด มีระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

11.64 52.26 29.69 4.99 1.43 3.68 0.80 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านผลิตภณัฑ ์ 12.75 50.28 25.26 8.23 3.48 3.61 0.81 มากที่สุด 

ด้านราคา                 

ราคามีความเหมาะสมกับบริการที่ได้รับ 11.64 37.77 39.90 8.55 2.14 3.48 0.89 มากที่สุด 

ราคามีความหลากหลายให้เลือก 17.81 41.81 33.97 5.46 0.95 3.70 0.86 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านราคา 14.73 39.79 36.94 7.01 1.54 3.59 0.81 มากที่สุด 

ด้านส่งเสรมิด้านการตลาด                 

มีอัตราค่าบริการพิเศษส าหรับสมาชิก 11.16 44.18 33.25 9.50 1.90 3.53 0.88 มากที่สุด 

มีอัตราค่าบริการพิเศษในบางช่วงเวลา 13.78 44.18 36.34 5.23 0.48 3.66 0.80 มากที่สุด 

มีให้ของสมนาคุณหลังการนวด 10.45 45.13 35.87 7.84 0.71 3.57 0.81 มากที่สุด 

มีการลดค่าบริการ เมื่อกลับมาใช้บรกิาร
ครั้งถัดไป 

14.49 48.93 32.07 4.04 0.48 3.73 0.77 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านส่งเสรมิการตลาด 12.47 45.61 34.38 6.65 0.89 3.62 0.67 มากที่สุด 

ด้านสถานที ่                 

สถานที่นวดใกล้สถานทีพ่ัก 24.70 33.02 28.50 11.40 2.38 3.66 1.04 มากที่สุด 

สถานที่นวดใกล้แหล่งท่องเท่ียว 17.34 32.54 40.86 7.60 1.66 3.56 0.92 มากที่สุด 

สถานที่นวดใกล้แหล่งขนส่งสาธารณะ 10.45 48.93 37.29 2.61 0.71 3.66 0.73 มากที่สุด 

สถานบริการมีการตกแต่งที่ดึงดูดใจ 16.63 44.89 34.92 3.09 0.48 3.74 0.78 มากที่สุด 
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ปัจจัยทางการตลาด ระดับความส าคัญ ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
   

สถานบริการมีการสร้างบรรยากาศและ
สิ่งกระตุ้นเพื่อความผ่อนคลาย 

16.63 47.74 31.35 4.28 0.00 3.77 0.77 มากที่สุด 

สถานบริการมีความเป็นส่วนตัว 25.18 41.09 28.27 4.75 0.71 3.85 0.88 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านสถานที ่ 18.49 41.37 33.53 5.62 0.99 3.71 0.67 มากที่สุด 

ด้านบุคลากร                 

พนักงานมีบุคลิคภาพและการแต่งกาย
ของสุภาพ 

11.40 46.32 27.79 13.06 1.43 3.53 0.91 มากที่สุด 

พนักงานมีทักษะในการนวด 29.93 36.10 31.35 2.61 0.00 3.93 0.85 มากที่สุด 

พนักงานสามารถอธิบายเกีย่วกับ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน 

14.73 48.46 33.73 3.09 0.00 3.75 0.74 มากที่สุด 

พนักงานมีความสามารถด้านการใช้
ภาษาตา่งประเทศ 

12.35 47.27 34.68 4.28 1.43 3.65 0.80 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านบุคลากร 17.10 44.54 31.89 5.76 0.71 3.72 0.65 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการนวด 

                

มีเครื่องดื่มต้อนรับก่อนรับบริการนวด 7.60 45.13 32.30 12.59 2.38 3.43 0.89 มากที่สุด 

มีการเตรียมตัวกอ่นการรับบรกิารนวด 12.59 49.41 35.15 2.38 0.48 3.71 0.73 มากที่สุด 

มีกระบวนการและวิธกีารนวดได้
มาตรฐาน 

18.53 52.97 27.08 1.19 0.24 3.88 0.72 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านขั้นตอน 12.91 49.17 31.51 5.38 1.03 3.68 0.67 มากที่สุด 

ด้านลักษณะทางกายภาพ                 

มีป้ายและชื่อร้านเด่นชัด 6.18 39.67 40.62 12.35 1.19 3.37 0.82 มาก 

การได้รับรางวัล เพื่อยืนยันวา่เป็น
สถานที่ได้มาตรฐาน 

12.11 39.19 37.53 10.69 0.48 3.52 0.86 มากที่สุด 

สภาพแวดล้อมของร้านมีความสะอาดได้
มาตรฐาน 

19.00 47.98 30.64 1.90 0.48 3.83 0.77 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านลักษณะทางกายภาพ 12.43 42.28 36.26 8.31 0.71 3.57 0.67 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 14.41 44.72 32.82 6.71 1.34 3.64 0.57 มากที่สุด 

 
4. การทดสอบสมมติฐาน 

4.1  ผลการทดสอบปัจจัยทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านนวดเพื่อสุขภาพ 
ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านนวดเพ่ือ

สุขภาพด้วยสถิติ chi-square test  t-test และ F-test พบว่า  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของชาวต่างชาติ ได้แก่ 
อายุ สัญชาติ และสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการการนวดแบบผ่อนคลาย อย่างมีนัยส าคัญท่ี 
0.05  นอกจากนี้ อายุ สัญชาติ และสุขภาพของชาวต่างชาติ ยังสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้บริการการนวดแบบ
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แก้อาการเฉพาะที่เช่นกัน  ส าหรับนวดแบบฝ่าเท้านั้น พบว่า สุขภาพของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้บริการ อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของชาวต่างชาติ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สัญชาติ และสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการมาใช้บริการร้านนวดเพ่ือสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญที่ 
0.05  ส่วนช่วงเวลา มีเพียงปัจจัยด้านสุขภาพเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในการมาใช้บริการ ส าหรับ
ระยะเวลาที่มาใช้บริการในการนวดแต่ละครั้ง พบว่า อายุและสถานภาพมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการใช้
บริการอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ส่วนค่าใช้จ่ายในการนวดต่อครั้ง พบว่า อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการใช้จ่ายในการใช้บริการเฉลี่ยต่อครั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่  0.05  
รายละเอียดในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการ ด้วยสถิติ 
chi-square test  t-test และ F-test 

พฤติกรรมการใช้บริการร้านนวดเพื่อ
สุขภาพ 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน 
ระดับ

การศึกษา 
สัญชาต ิ สถานภาพ สุขภาพ 

ประเภทการนวด                 
นวดผ่อนคลาย  2  1.473 16.374 1.569 2.817 13.935 2.750 5.227 

p-value 0.225 0.001 0.666 0.245 0.008 0.097 0.022 
นวดน้ ามันอโรม่า  2  2.221 4.732 4.101 0.039 4.580 0.778 2.673 

p-value 0.136 0.192 0.251 0.981 0.333 0.378 0.102 
นวดฝ่าเท้า นวดเทา้  2  0.104 5.039 1.574 1.832 1.694 0.015 0.001 

p-value 0.747 0.169 0.665 0.400 0.792 0.902 0.973 
นวดตัวไทย  2  0.246 3.229 1.210 5.510 4.451 1.093 1.516 

p-value 0.620 0.358 0.751 0.064 0.348 0.296 0.218 
นวดคอ บ่า ไหล ่หัว  2  1.079 1.692 1.543 1.586 3.640 5.894 1.358 

p-value 0.299 0.639 0.672 0.453 0.457 0.015 0.244 
นวดแก้อาหารเฉพาะที ่  2  3.836 3.961 0.847 5.243 3.871 2.634 8.532 

p-value 0.050 0.266 0.838 0.073 0.424 0.105 0.003 
วัตถุประสงค์ในการมา
ใช้บริการนวด 

 2  10.815 42.806 21.144 4.330 28.222 6.030 11.259 

p-value 0.013 0.000 0.012 0.632 0.005 0.110 0.010 
ช่วงเวลาในการมาใช้
บริการนวด 

 2  0.583 15.999 14.948 14.168 11.769 6.546 11.236 

p-value 0.965 0.191 0.244 0.077 0.760 0.162 0.024 
ระยะเวลาทีใ่ชบ้ริการ
นวด 

 2  1.406 17.784 18.765 13.165 9.080 9.840 0.268 

p-value 0.495 0.007 0.005 0.010 0.336 0.007 0.874 
ค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการนวดต่อครั้ง 

ค่าสถิติ t=-0.662 F=14.397 F=6.950 F=4.543 F=2.059 t=-1.370 t=-0.536 
p-value 0.509 0.000 0.000 0.011 0.085 0.172 0.592 
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4.2 ผลการทดสอบปัจจัยทางประชากรศาสตร์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการ

นวด 
ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้

บริการนวด ด้วยสถิติ t-test และ F-test ภาพรวม พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระดับการศึกษา และสัญชาติ ที่แตกต่างกัน มีระดับการมีอิทธิพลของปัจจัย 7P เฉลี่ย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ 0.05  และเม่ือจ าแนกรายด้าน พบว่า 
  ด้านผลิตภัณฑ์ มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และ
สัญชาติที่แตกต่างกันมีระดับการมีอิทธิพลของด้านผลิตภัณฑ์เฉลี่ย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05  

ด้านราคา พบว่า มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับการมีอิทธิพลของด้านราคาเฉลี่ย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระดับการศึกษา และสัญชาติที่แตกต่างกันมีระดับการมีอิทธิพลของด้านการส่งเสริมการตลาดเฉลี่ย แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 

ด้านสถานที่ พบว่า มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา 
ที่แตกต่างกันมีระดับการมีอิทธิพลของด้านสถานที่เฉลี่ย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 

ด้านบุคคลากร พบว่า มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ สุขภาพ ที่แตกต่างกันมีระดับการมี
อิทธิพลของด้านบุคคลากรเฉลี่ย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 

ด้านกระบวนการ พบว่า มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสัญชาติ ที่
แตกต่างกันมีระดับการมีอิทธิพลของด้านกระบวนการเฉลี่ย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 

ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า มีปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่
แตกต่างกันมีระดับการมีอิทธิพลของด้านสถานบริการเฉลี่ย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 

รายละเอียดในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ต่อปัจจัยทางการตลาดในการใช้บริการ ด้วยสถิติ t-
test และ F-test 

ปัจจัยทาง
การตลาด 

 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 

เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ระดับการศึกษา สัญชาติ สถานภาพ สุขภาพ 

t p-value F p-value F p-value F p-value F p-value t p-value t p-value 

ด้านผลติภัณฑ์ 1.090 0.277 1.894 0.130 3.979 0.008 7.363 0.001 3.741 0.005 1.035 0.301 1.996 0.047 

ด้านราคา 2.557 0.011 1.002 0.392 3.415 0.017 4.720 0.009 1.427 0.224 0.222 0.824 2.446 0.015 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

1.099 0.272 1.194 0.312 1.595 0.190 2.878 0.057 0.934 0.444 -1.276 0.203 0.619 0.536 

ด้านสถานท่ี 1.459 0.145 1.898 0.129 5.069 0.002 2.560 0.078 2.174 0.071 -0.887 0.375 1.025 0.306 

ด้านบุคลากร 1.469 0.143 0.886 0.448 2.224 0.085 0.437 0.646 2.322 0.056 0.797 0.426 2.054 0.041 

ด้านกระบวนการ 0.481 0.630 1.010 0.388 4.647 0.003 1.703 0.183 2.866 0.023 0.382 0.702 -0.383 0.703 

ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

-0.050 0.960 1.621 0.184 4.753 0.003 2.413 0.091 1.586 0.177 -0.684 0.495 0.454 0.650 

เฉลี่ย 7P 1.456 0.146 1.418 0.237 4.244 0.006 3.608 0.028 2.411 0.049 -0.028 0.978 1.502 0.138 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลของงานวิจัย 
1. จากผลการส ารวจ พบว่า ผู้ใช้บริการนวดเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิง มี 41- 60 ปี และมาจาก

ประเทศจีน ประเทศในยุโรป และอเมริกา ตามล าดับ ดังนั้น ทางผู้ประกอบการควรท าการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 
ให้ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเพ่ือกระตุ้นให้เพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวและเพ่ิมการใช้จ่ายเพื่อการนวดเพ่ือสุขภาพ 

2. จากผลการส ารวจด้านพฤติกรรม พบว่า วัตถุประสงค์ในการนวดเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่ต้องการนวดเพียง
เพ่ือผ่อนคลาย และการนวดน้ ามัน ซึ่งบ่งชี้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการนวดเพียงจ ากัดรูปแบบ 
จึงควรให้มีการประชาสัมพันธ์และน าเสนอรูปแบบการนวดที่หลากหลายเพ่ือให้ลูกค้าได้พึงพอใจมากขึ้น ทั้งนี้
ผู้ประกอบการควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานบริการนวดให้สามารถสื่อสารและอธิบายถึงประโยชน์ของ
การนวดที่มีหลากหลายจะยังมีผลให้เพ่ิมจ านวนผู้มาใช้บริการและเพ่ิมความถี่ของการมาใช้บริการ 

3. จากผลการส ารวจ ท าให้ทราบว่าผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
บุคลากรมากที่สุด โดยเน้นเรื่องพนักงานมีทักษะในการนวด ดังนั้น เพ่ือการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวประทับใจ อาจ
มีการท า retraning ส าหรับพนักงานนวด เพ่ือได้ฝึกซ้อมทักษะ วิธีการนวดให้ได้มาตรฐาน และคล่องแคล่วต่อไป  
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ข้อเสนอแนะของงานวิจัยต่อเนื่อง 
1. ควรท างานวิจัยในระดับลึกเชิงสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงความชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่ม 

หลักจากประเทศจีน ยุโรป และอเมริกา เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมในการวางแผนรูปแบบการนวดเพ่ือสุขภาพ  
การเพ่ิมพูนศักยภาพของพนักงานนวดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติหลัก ซึ่งควรต้อง
สอดคล้องกับแผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย 

2. ควรมีการศึกษาและประเมินตลาดแรงงานของพนักงานนวดว่ามีความเพียงพอกับทั้งศักยภาพที่ 
สอดคล้องกับจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาใช้บริการนวดเพื่อสุขภาพโดยทั่วไปและโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 
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บทคัดย่อ 
 

 ภูมิหลัง: การอักเสบเรื้อรังพบมากในคนที่มีภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน จากการมีปริมาณเนื้อเยื่อไขมัน
ที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งยังมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุการตายหลักของคนทั่วโลก อันได้แก่ 
โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคทางเดินหายใจและโรคเบาหวาน โดยมีระดับตัวชี้วัดการอักเสบในเลือดสูงขึ้น 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิผลของแอสตาแซนธิน น้ ามันสกัดจากพืชธรรมชาติ วิตามินอีและ
วิตามินดี3 ต่อระดับตัวชี้วัดการอักเสบในผู้หญิงที่มีภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน 
 วิธีการศึกษา: การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาทดลองทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดสองด้านมีกลุ่มควบคุม ใน
กลุ่มผู้หญิงที่มีภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน อายุ 35-45 ปีมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 23-29.99 กก./ม.2  จ านวน 
38 คน จะมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 19 คนได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาแซนธิน น้ ามันสกัดจากพืช
ธรรมชาติ วิตามินอี วิตามินดี3 และกลุ่มควบคุม 19 คนได้รับกรดไขมันอิ่มตัวสายกลาง (MCT oil)  รับประทานเป็น

เวลา 8 สัปดาห์ มีการตรวจเลือดเพ่ือวัดระดับตัวชี้วัดการอักเสบ (tumour necrotic factor-alpha : TNF-α, high 
sensitivity C-reactive protein : hs-CRP) ค่าเอนไซม์ตับ (aspartate aminotransferase : AST, alanine 
aminotransferase : ALT) และค่าการท างานของไต (Blood Urea Nitrogen : BUN, creatinine : Cr)  

 ผลการศึกษา: ผลวิเคราะห์เลือดในกลุ่มทดลอง พบว่าค่า TNF-α ก่อนการทดลอง 11.32 pg/mL (5.88 - 
37.31) หลังการทดลอง 6.46 pg/mL (4.09 – 15.47) ลดลง 43.27% (p = 0.0011) ค่า hs-CRP ก่อนการทดลอง 
1.55 mg/L (0.13 - 13.93) หลังการทดลอง 1.49 mg/L (0.08 - 14.29) ซึ่งไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ส่วนในกลุ่มควบคุมพบว่า  พบว่าค่า TNF-α ก่อนการทดลอง 11.51 pg/mL (5.57 - 201.17) หลังการทดลอง 9.28 
pg/mL (4.13 - 192.37) ลดลง 15.44% (p = 0.013) ค่า hs-CRP ก่อนการทดลอง 1.64 mg/L (0.15 - 15.83) 
หลังการทดลอง 2.76 mg/L (0.20 - 16.66) ซึ่งไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามในการ

เปรียบเทียบระหว่างทั้งสองกลุ่มหลังการทดลองพบว่า ทั้งค่า TNF-α, hs-CRP ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
 สรุป: การรับประทานแอสตาแซนธิน น้ ามันสกัดจากพืชธรรมชาติ วิตามินอีและวิตามินดี3 เป็นระยะเวลา 

8 สัปดาห์ สามารถลดระดับตัวชี้วัดการอักเสบ TNF-α ในผู้หญิงที่มีภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนเมื่อเทียบกับก่อน
รับประทาน  
 ค้าส้าคัญ: แอสตาแซนธิน  วติามินอี  วิตามินดี3  การอักเสบ  TNF-alpha  hs-CRP  น้ าหนักเกิน  อ้วน 
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Abstract 

 
 Background: Chronic inflammation is a common condition found in populations who are 
overweight and obese. This condition has been associated with non-communicable diseases 
(NCDs), which are the major cause of death worldwide, such as cancers, coronary artery disease, 
respiratory disease, and diabetes. This is detectable increased levels of inflammatory biomarkers. 
 Objective: This study was to investigate the effects of astaxanthin, natural plant-based oil, 
vitamin E and vitamin D3 on inflammatory biomarkers in overweight and obese women. 
 Methods: This study design was a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical 
trial in overweight and obese women. All 38 subjects, aged 35 to 45 years with Body Mass Index 
(BMI) 23 – 29.99 kg/m2  were randomly divided into 2 groups. The treatment group (n=19) was 
given supplements containing astaxanthin, natural plant-based oil, vitamin E and vitamin D3, while 
the control group (n=19) was administered of medium chain triglyceride oil (MCT oil) as placebo 
for 8 weeks. Blood sample were obtained and analyzed for inflammatory biomarkers (tumour 

necrotic factor alpha: TNF-α, high   sensitivity C-reactive protein : hs-CRP), liver enzyme (aspartate 
aminotransferase : AST, alanine aminotransferase : ALT) including kidney function (blood urea 
nitrogen : BUN, creatinine  :Cr) before and after intervention. 

 Results: The study revealed that in treatment group, levels of TNF-α decreased 
statistically significant from 11.32 pg/mL (5.88 – 37.31) to 6.46 pg/mL (4.09 – 15.47), or by 43.27% 
(p = 0.0011). The levels of hs-CRP decreased from 1.55 mg/L (0.13 – 13.93) to 1.49 mg/L (0.08 – 

14.29), which was not considered a significant result. In control group, the levels of TNF-α 
decreased from 11.51 pg/mL (5.57 – 201.17) to 9.28 pg/mL (4.13 – 192.37), or by 15.44% (p = 
0.013). The levels of hs-CRP no significantly changed from  1.64 mg/L (0.15 – 15.83) to 2.76 mg/L 
(0.20 – 16.66). However, comparison of the results after treatment between two groups revealed 

no statistically significant changes in levels of both TNF-α and hs-CRP. 
 Conclusion: Supplementation with astaxanthin, natural plant-based oil, vitamin E and 

vitamin D3 can decrease inflammatory biomarker, TNF-α, in overweight and obese women, 
compared to before the 8-week study. 
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บทน้า 
 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกปี 2016 พบว่าสาเหตุคนเสียชีวิตทั่วโลกที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคิดเป็น
ร้อยละ 70 และในจ านวนนั้นมีคนที่อายุต่ ากว่า 70 ปีถึงร้อยละ 40.2 โดยโรคที่เป็นสาเหตุการตายหลักได้แก่ 
โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคทางเดินหายใจและโรคเบาหวาน ซึ่งภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการเกิดโรคดังกล่าว และจากการศึกษาของ Jitnarin และคณะ (2011, p. 242-249) 
รายงานว่าในประเทศไทยหากพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานของ Regional Office for the Western Pacific 
(WPRO) พบความชุกของคนที่มีภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน (ดัชนีมวลกาย >23 กก./ม.2) มากถึงร้อยละ 40.9 
โดยในคนกลุ่มนี้มีสัดส่วนและปริมาณของเนื้อเยื่อไขมันที่มากขึ้น  
 การศึกษาของ de Heredia และคณะ (2012, p. 332-338) กล่าวว่าจากการที่เซลล์ไขมันขยายตัวมากขึ้น
ทั้งขนาดและจ านวนเพ่ือเก็บไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์นั้น เซลล์ไขมันก็จะสร้างสารก่อการอักเสบออกมามากขึ้น
ด้วยเพื่อสื่อสารกันระหว่างเซลล์ และเพ่ือควบคุมการขยายขนาดตัวของเซลล์ไขมันเองที่จากการเก็บไตรกลีเซอไรด์
ที่มากเกินไป หรือสร้างมาจาก macrophage ทีม่าเก็บกินเซลล์ไขมันที่ตายและสูญเสียหน้าที่ เปรียบเสมือนการติด
เชื้อหรืออักเสบเฉียบพลัน แต่กระบวนการนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาจึงส่งผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรังตามมา โดยพบว่า

สัมพันธ์กับการเพ่ิมข้ึนของสารก่อการอักเสบเช่น CRP, TNF-α   
 อีกทั้ง Kojta, I.และคณะ(2020)  พบว่านอกจากเซลล์ไขมันจะเป็นแหล่งสะสมพลังงาน แล้วยังท าหน้าที่
สร้างสารกึ่งฮอร์โมนที่เรียกว่า อะดิโพไคน์ (adipokine) ซึ่งเป็นโมเลกุลชีวภาพที่ออกฤทธิ์ต่อเซลล์ไขมันตัวเอง 
(autocrine) เซลล์ข้างเคียง (paracrine) อวัยวะและเนื้อเยื่อที่อยู่ไกลออกไป (endocrine) ในคนที่มีภาวะน้ าหนัก
เกินและโรคอ้วนมีการสร้างอะดิโพไคน์ผิดปกติไปกล่าวคือ มีการสร้างมากขึ้นในกลุ่มที่ก่อให้เกิดการอักเสบ เช่น 

leptin, resistin, apocalin2, TNF-α และการลดการสร้างในกลุ่มต้านการอักเสบเช่น adeponectin, apelin, 
omentin ท าให้เกิดการเสียสมดุลของทั้งสองกลุ่มอันเป็นผลให้เกิดการอักเสบเรื้อรังน าไปสู่ ภาวะดื้ออินซูลิน 
เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ 
 การลดการอักเสบเรื้อรังจึงมีความส าคัญในการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ท าได้โดยวิธีการลด
น้ าหนักซ่ึงเป็นการลดจ านวนเนื้อเยื่อและเซลล์ไขมันในร่างกายท าให้สร้างตัวชี้วัดการอักเสบลดลงการใช้สารอาหาร
และสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์จ านวนมากว่าสามารถ
ลดการอักเสบได้ ทั้งแอสตาแซนธิน (Fakhri และคณะ 2018) น้ ามันสกัดจากพืชธรรมชาติทั้ง น้ ามันเมล็ดแฟลกซ์ 
(Rahimlou และคณะ 2019) น้ ามันโบราจ (Belch & Hill, 2000) น้ ามันงาขี้ม้อน (Wei, Xi และคณะ 2013) 
น้ ามันอาโวคาโด (Silva Caldas และคณะ2017) น้ ามันจมูกข้าวสาลี (Kang และคณะ 2016) น้ ามันมะพร้าวสกัด
บริสุทธิ์ (Chinwong & Mangklabruks, 2017) น้ ามันเมล็ดองุ่น (Garavaglia และคณะ 2016) น้ ามันอิฟนิ่งพริม
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โรส (Ghasemian และคณะ 2016) วิตามินอี (Khatami และคณะ 2016) และวิตามินดี3 (Calton และคณะ 
2015) 
 แต่อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกถึงประสิทธิผลของสารอาหารและสารต้าน
อนุมูลอิสระรวมของแอสตาแซนธิน น้ ามันสกัดจากพืชธรรมชาติ วิตามินอีและวิตามินดี3 ต่อการลดระดับตัวชี้วัด
การอักเสบที่เป็นตัวบอกถึงภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกาย ซึ่งการรับประทานแบบรวมนี้ยังช่วยลดขนาดของ
สารอาหารแต่ละตัว ป้องกันผลข้างเคียงจากการได้ในปริมาณสูงและยังสะดวกต่อการรับประทาน จึงเป็นที่มาของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 วัตถุประสงค์หลัก 
 เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิผลของแอสตาแซนธิน น้ ามันสกัดจากพืชธรรมชาติ วิตามินอีและวิตามินดี3 ต่อ
ระดับตัวชี้วัดการอักเสบ 
 วัตถุประสงค์รอง 
 เพ่ือศึกษาถึงความปลอดภัยและผลข้างเคียงจากการรับประทานแอสตาแซนธิน น้ ามันสกัดจาก พืช
ธรรมชาติ วิตามินอีและวิตามินดี3 
 
อุปกรณ์และวิธีการด้าเนินงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างและรูปแบบการวิจัย 
 ศึกษาในอาสาสมัครเพศหญิง อายุ 35-45 ปี มีดัชนีมวลกายในช่วงตั้งแต่ 23-29.99 กก./ม.2 ไม่มี
โรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง ไม่อยู่ในภาวะหมดประจ าเดือน ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ไม่สูบ
บุหรี่และไม่ได้รับประทานอาหารเสริมก่อนเข้าร่วมงานวิจัย 2 สัปดาห์ อาสาสมัครจะถูกคัดอออกเมื่อต้องการจะ
ออกหรือมีเหตุจ าเป็นที่ต้องถอนตัวจากงานวิจัย พบอาการไม่พึงประสงค์จากการทดลอง ตั้งครรภ์ หรือมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนไปจากเดิม 
 งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเทศไทย (COA No. 073/63) โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของ Declaration of 
Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline และ  International Conference on Harmonization 
in Good Clinical Practice ( ICH- GCP)  แ ล ะ ไ ด้ ท า ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น  clinical trial registration 
(TCTR20210305003) ท่ี www.thaiclinicaltrials.org เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 รูปแบบการวิจัยเป็นการศึกษาทดลองทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดสองด้านมีกลุ่มควบคุม (ภาพที่1) โดย
อาสาสมัครจะถูกแบ่งกลุ่มด้วยการสุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆละ 2คน   และในแต่ละกลุ่มย่อย 2คน  อาสาสมัครจะถูก
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สุ่มเพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 1คน และกลุ่มควบคุม 1คน (Block Randomization; Ratio 1:1; Block of 2) โดยผู้ช่วย
วิจัย (เจ้าหน้าที่จากบริษัท รีโว่เมด ประเทศไทย จ ากัด)นี้ จะเป็นผู้เก็บข้อมูลการสุ่มเป็นความลับจนสิ้นสุดขั้นตอน
การค านวณทางสถิติ กลุ่มทดลองจะได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาแซนธิน น้ ามันสกัดจากพืชธรรมชาติ 
วิตามินอีและวิตามินดี3 ผลิตโดยบริษัท ลอนนิกซ์ (เอ็ม) เอสดีเอ็น บีเอชดี จ ากัด เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย 
ผ่านมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ฮาลาล  น าเข้าโดยบริษัท เอ็มวีเอ็นดี จ ากัด จัดจ าหน่าย
โดยบริษัท พรีเว้นท์ยู จ ากัด และผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา เลขที่จดแจ้ง  10-3-05162-5-0006 
ส่วนประกอบดังตารางที่ 1 กลุ่มควบคุมจะได้รับกรดไขมันอ่ิมตัวสายกลาง (MCT oil) โดยรูปร่าง ขนาด สี ลักษณะ
ภายนอกจะเหมือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกประการ อาสาสมัครแต่ละกลุ่มจะได้รับกระปุกบรรจุผลิตภัณฑ์หรือยา
หลอกทึบแสงพร้อมสารดูดความชื้นคนละ 2 กระปุกบรรจุกระปุกละ 60 แคปซูล โดยอาสาสมัครจะต้อง
รับประทานครั้งละ  2 แคปซูล หลังอาหารเช้าทันที ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ อาสาสมัครจะได้รับชั่งน้ าหนัก  
วัดส่วนสูง  วัดความดันโลหิต  หลังจากนั่งพักแล้วเป็นเวลา5นาที โดยผู้ช่วยวิจัย   วัด 2ครั้งห่างกัน 1นาที แล้วหา
ค่าเฉลี่ย รวมถึงให้ข้อมูลปริมาณอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มทุกมื้อ ในวันก่อนหน้า 24ชม.เพ่ือค านวณพลังงาน
และสารอาหารที่ได้รับ โดยใช้โปรแกรม Inmucal-nutrients V.4 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาสาสมัครจะได้รับการติดตามการรับประทานจากผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยทุกวัน โดยจัดตั้ง Line group official ซึ่ง
ทางอาสาสมัครจะไม่สามารถสื่อสารกันเองได้ แต่สามารถสื่อสารกับผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้ทุกท่าน 

 วัตถุประสงค์หลักคือวัดระดับตัวชี้วัดการอักเสบ โดย hs-CRP และ TNF-α วัตถุประสงค์รองคือดู
ผลข้างเคียงต่อตับและไต โดยวัดระดับ BUN, Cr, AST, ALT ที่สัปดาห์ที่ 0 และ 8 
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 อาสาสมัครต้องงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพ่ือมาเจาะเลือดโดยนักเทคนิคการแพทย์ทั้งสัปดาห์ที่ 0 
และ 8 จากนั้นหลอดเก็บเลือดจะถูกบรรจุในภาชนะเก็บความเย็น เพ่ือน าไปวิเคราะห์  ค่า hs-CRP    โดยเทคนิค 

immunoturbid เครื่อง Beckman Coulter รุ่น AU 480 ประเทศอังกฤษ, ค่า TNF-α โดยเทคนิค ELISA เครื่อง 
Auto ELISA Processor รุ่น BIOBASE 1000 ประเทศจีน, ค่า BUN Creatinine AST ALT โดยเทคนิค Enzymatic 
method เครื่อง Beckman Coulter รุ่น AU 480 ประเทศอังกฤษ ที่บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
 ข้อมูลลักษณะทั่วไป ค่าพลังงานและสารอาหารของอาสาสมัครวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ t-test ผลเลือดจากการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยค่ามัธยฐาน (median) และค่าต่ าสุด - สูงสุด (min - max) ความ
แตกต่างภายในกลุ่มด้วยสถิติ Wilcoxon signed-rank test ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย Mann-Whitney U 
test ด้วยระดับความเชื่อมั่นของการศึกษาวิจัยอยู่ที่ 95% (p = 0.05) 
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ภาพที่ 1 แสดง Flow chart diagram ของงานวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 แสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ส่วนประกอบต่อ 1 แคปซูล ปริมาณ (มิลลิกรัม) ส่วนประกอบต่อ 1 แคปซูล ปริมาณ (มิลลิกรัม) 
น้ ามันเมล็ดแฟลกซ์ 139.4 น้ ามันเมล็ดองุ่น 23 
น้ ามันโบราจ 132 น้ ามันอิฟนิ่งพริมโรส 14 
น้ ามันงาขี้ม้อน 43 วิตามินอี 10 
น้ ามันอาโวคาโด 38 แอสตาแซนธิน 5 
น้ ามันจมูกข้าวสาลี 27 วิตามินดี3 0.15 
น้ ามันมะพร้าวสกัดบริสุทธิ์ 23.45   
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 อาสาสมัครเพศหญิงจ านวน 38 คนได้เข้าร่วมงานวิจัย ซึ่งลักษณะทั่วไปของทั้งสองกลุ่มทั้งอายุ น้ าหนัก 
ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต (ตารางที่ 2) รวมถึงปริมาณพลังงาน สารอาหาร ที่อาสาสมัครรับประทานในสัปดาห์ที่ 
0 และสัปดาห์ที่ 8 ของทั้งสองกลุ่ม(ตารางที่ 3) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 มีอาสาสมัครที่ไม่สามารถร่วมงานวิจัยได้จนครบ (dropout rate) คิดเป็น 7.9%  โดยการประเมินติดตาม
ผลสัปดาห์ที่ 8 ในกลุ่มทดลองมีอาสาสมัครจ านวน 3 คนไม่สามารถเดินทางมาติดตามผลได้เนื่องด้วยต้องกักตัวจาก
สถานการณ์โควิด ท าให้เหลืออาสาสมัครในกลุ่มทดลองจ านวน 16คน และความร่วมมือในการรับประทาน 
(compliance) ดีมาก โดยคิดเป็น 98.4% ในกลุ่มทดลอง และ 98.75% ในกลุ่มควบคุม 
 ผลวิเคราะห์เลือดก่อนและหลังการศึกษาวิจัยในกลุ่มทดลอง (ตาราง 4) พบว่า ค่าท่ีลดลงอย่างมีนัยส าคัญ

คือค่า  TNF-α (ลดลง 43%, p = 0.0011) และ ค่าAST (ลดลง 12.55%, p = 0.003) ค่าท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ
คือค่า Creatinine (เพ่ิมขึ้น 3.72%, p = 0.026) ส่วนค่า hs-CRP, BUN, ALT ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมี

นัยส าคัญ ในกลุ่มควบคุมพบว่า ค่าที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญคือค่า  TNF-α (ลดลง 15.44%, p = 0.013) และ ค่า
AST (ลดลง 18.75%, p = 0.008) ค่าที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญคือค่า Creatinine (เพ่ิมขึ้น 4.17%, p = 0.011) 
ส่วนค่า hs-CRP, BUN, ALT ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ในการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมที่สัปดาห์ที่ 8 พบว่า ทั้งค่า hs-CRP, TNF-α, BUN, Cr, AST และ ALT ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  
 การประเมินผลข้างเคียงจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือยาหลอกพบว่า เกิดผลข้างเคียง
ความรุนแรงต่ าเช่น ตุ่มนูนแดงที่ใบหน้าบริเวณใต้หน้ากากอนามัย และอาการท้องอืด โดยในกลุ่มทดลองพบตุ่มนูน
แดงที่ใบหน้าบริเวณใต้หน้ากากอนามัย 1คน คิดเป็น 6.25% และในกลุ่มควบคุมพบตุ่มนูนแดงที่ใบหน้าบริเวณใต้
หน้ากากอนามัย 1คน คิดเป็น 5.26% พบอาการท้องอืด 2 คน คิดเป็น 10.52% 
 
ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลลักษณะทั่วไปของอาสาสมัคร 

ลักษณะทั่วไป กลุ่มทดลอง ( n = 16 ) กลุ่มควบคุม ( n = 19 ) p 
อายุ (ปี) 41.38 ± 2.87 40.26 ± 3.05 0.278 
น้ าหนัก (กิโลกรัม) 62.75 ± 5.08 64.11 ± 6.91 0.517 
ดัชนีมวลกาย (กก/ม2  ) 25.16 ± 1.31 25.81 ± 2.31 0.327 
ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)    
           Systolic 112 ± 10.5 115 ± 10.2 0.509 
           Diastolic 77 ± 7.9 79 ± 8.2 0.526 

ค่าตัวเลข คือ ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน; นัยส าคัญทางสถิติ คือ p < 0.05 
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ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลโภชนาการประจ าวันของอาสาสมัคร 

ข้อมูลโภชนาการ กลุ่มทดลอง (n=16) กลุ่มควบคุม (n=19) p1 p2 
สัปดาห์ 0 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 0 สัปดาห์ 8   

พลังงาน (แคลอรี่/วัน) 1610.19        
± 282.47 

1846.65  
± 468.61 

1626.05  
± 316.21 

1941.22  
± 344.94 

0.878 0.497 

คาร์โบไฮเดรต(%ของ
พลังงาน) 

48.71            
± 12.04 

46.70  
± 13.79  

46.33  
± 9.63 

47.04  
± 12.81 

0.520 0.939 

โปรตีน (%ของพลังงาน) 18.82  
± 5.57 

21.39  
± 9.11 

19.39  
± 5.12 

20.72  
± 8.27 

0.754 0.821 

ไขมัน (% ของพลังงาน) 32.47  
± 10.31 

31.91  
± 10.38 

34.28  
± 9.35 

32.23  
± 10.92 

0.590 0.929 

คอเลสเตอรอล (มิลลิกรัม/
วัน) 

310.46  
± 219.51 

466.88  
± 483.78 

381.68  
± 231.18 

437.82  
± 248.34 

0.321a 0.508a 

ใยอาหาร (กรัม/วัน) 11.98  
± 7.94 

10.91  
± 5.22 

10.95  
± 5.97 

11.91  
± 9.49 

0.843a 0.667a 

ค่าตัวเลข คือ ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน; นัยส าคัญทางสถิติ คือ  p< 0.05  
p1 =การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มท่ีสัปดาห์ 0; p2 =การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มท่ีสัปดาห์
8 นัยส าคัญทางสถิติ คือ p < 0.05 ; a = ทดสอบโดย Mann-Whitney U Test 
  

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลรวมของแอสตาแซนธิน น้ ามันเมล็ดแฟล็กซ์ น้ ามันโบราจ 
น้ ามันงาขี้ม้อน น้ ามันอาโวคาโด น้ ามันจมูกข้าวสาลี น้ ามันมะพร้าวสกัดบริสุทธิ์ น้ ามันเมล็ดองุ่น น้ ามันอิฟนิ่งพริม

โรส วิตามินอี และวิตามินดี3 สามารถช่วยลดระดับตัวชี้วัดการอักเสบ TNF-α ในผู้หญิงที่มีภาวะน้ าหนักเกินและ
โรคอ้วนได้ ซึ่งน่าจะเป็นจากผลการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน ท าให้ใช้ปริมาณของส่วนประกอบส่วนใหญ่น้อยลงเมื่อ
เทียบกับจากการศึกษาก่อนหน้านี้ แอสตาแซนธินมีกลไกการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบในร่างกาย โดยพบว่าสามารถ
ยับยั้ง NF-kB (transcriptional factor ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อมีสิ่งกระตุ้นการอักเสบตัวมันจะเข้าไปในนิวเคลียสภายใน

เซลล์ท าให้เซลล์มีการสร้างสาร TNF-α) เป็นผลให้ระดับ TNF-α ลดลง ดังการศึกษาของ Landonและคณะ 

(2020) ได้อธิบายไว้ น้ ามันเมล็ดแฟลกซ์มีกรดไขมันโอเมก้า-3สูงถึง 60% ช่วยลดการสร้าง TNF-α โดยผ่านการ
ยับยั้ง NF-kB และยังยับยั้งการกระตุ้นกระบวนการอักเสบผ่านทาง Toll Like Receptor 4 (TLR4) บนผนังเซลล์
ได้ด้วย (Hashemzadeh และคณะ 2017, p.907-915) 
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ตารางท่ี 4 ผลวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบัติการ 
ผลวิเคราะห์เลือด กลุ่มทดลอง (n=16) กลุ่มควบคุม (n=19)   
 สัปดาห์ 0 สัปดาห์ 8 p1 สัปดาห์ 0 สัปดาห์ 8 p2 p3 p4 

hs-CRP (mg/L) 1.55 1.49 0.570 1.64 2.76 0.398 0.817 0.275 
Min - Max 0.13-13.93 0.08-14.29  0.15-15.83 0.2-16.66    
เปลี่ยนแปลง (%)  6.39   -4.96   0.551 
Min - Max  (-86.72)-62.27   (-72.34)-674.42    

TNF-α (pg/mL) 11.32 6.46 0.001 11.51 9.28 0.013 0.960 0.082 

Min - Max 5.88-37.31 4.09-15.47  5.57-201.17 4.13-192.37    
เปลี่ยนแปลง (%)  -43.27   -15.44   0.371 
Min - Max  (-89.04)-4.42   (-47.94)-164.38    
BUN (mg/dL) 10.87 10.96 0.623 11.35 12.28 0.841 0.105 0.098 
Min - Max 7.5-14.12 6.26-13.25  6.61-17.6 9.61-16.68    
เปลี่ยนแปลง (%)  -6.18   2.16   0.371 
Min - Max  (-17.06)-24.90   (-35.49)-46.90    
Cr (mg/dL) 0.65 0.72 0.026 0.65 0.73 0.011 0.551 0.842 
Min - Max 0.45-0.84 0.50-0.85  0.49-0.92 0.53-0.84    
เปลี่ยนแปลง (%)  3.72   4.17   0.574 
Min - Max  (-4.23)-11.84   (-10.87)-23.08    
AST (U/L) 19 16 0.003 20 17 0.008 0.414 0.702 
Min - Max 12-27 11-21  16-34 12-32    
เปลี่ยนแปลง (%)  -12.55   -18.75   0.762 
Min - Max  (-33.33)-16.67   (-52)-57.89    
ALT (U/L) 12.5 14 0.480 14 15 0.572 0.654 0.642 
Min - Max 5-35 4-31  5-32 7-45    
เปลี่ยนแปลง (%)  0   0   0.445 
Min - Max  (-41.67)-60.71   (-61.54)-60.71    

hs-CRP, high-sensitivity-C reactive protein; TNF-α, Tumor necrotic factor alpha; BUN, blood urea 
nitrogen; Cr, creatinine; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine amino transferase 
ค่าตัวเลข คือค่า Median ; Min – Max คือค่าต่ าสุด-สูงสุด ; p1 =การเปรียบเทียบค่า median ภายในกลุ่มทดลอง; 
p2 =การเปรียบเทียบค่าmedianภายในกลุ่มควบคุม; p3 =การเปรียบเทียบคา่medianของทั้งสองกลุ่มที่สัปดาห์ 0 
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p4 =การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มท่ีสัปดาห์ 8; นัยส าคัญทางสถิติ คือ p < 0.05 

 
ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่า Median ของ  

           TNF- α ในสัปดาห์ 0 และ สัปดาห์ 8                      

ภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่า Median ของ  
           hs-CRP ในสัปดาห์ 0 และ สัปดาห์ 8                      

 
 น้ ามันโบราจมีส่วนช่วยลดการอักเสบ โดยสามารถยับยั้งการกระตุ้นของ lipopolysaccharide ด้วยการ
ลดการแสดงออกของยีนส์ TLR4 ในกระบวนการ MARKs phosphorylation และ NF-kB  pathway ท าให้การ

สร้างตัวชี้วัดการอักเสบTNF-α ลดลง ดังการศึกษาของ Chenและคณะ (2016) น้ ามันงาขี้ม้อนที่มีสัดส่วนกรด

ไขมันโอเมก้า-3 ชนิด Alpha Linolenic Acid สูงถึง 60% ซึ่งสามารถช่วยลด TNF-αได้ ซึ่งก็สนับสนุนงานวิจัย
ทางคลินิกแบบ RCT ของ Wei และคณะ (2013) ที่ท าการศึกษาในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงได้รับน้ ามันงาขี้ม้อน 520 

มิลลิกรัม เป็นเวลา 8 สัปดาห์พบว่า สามารถลดระดับตัวชี้วัดการอักเสบ TNF-α ได้อย่างมีนัยส าคัญ น้ ามันอาโวคา
โดก็สนับสนุนการลดการอักเสบ โดย Systematic Review ของ Silva Caldas และคณะ (2017) กล่าวไว้ว่ากรด

ไขมันโอเลอิคที่พบมากในน้ ามันอาโวคาโด สามารถลดปริมาณ IL-6, IL-1β, และ TNF-α ในเซลล์ที่เพาะเลี้ยงโดย
ผ่านการยับยั้งการแสดงออกของยีนส์ NF-kB น้ ามันจมูกข้าวสาลีมีส่วนประกอบที่เป็น alpha tocopherol จาก
ธรรมชาติ ช่วยลดภาวะเครียดออกซิเดชันและลดการอักเสบได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hussein และคณะ
(2014) ที่ศึกษาในสัตว์ทดลอง โดยพบว่าน้ ามันจมูกข้าวสาลีช่วยลดการเพ่ิมขึ้นของการอักเสบจากภาวะ 

endotoxemia โดยลดระดับ TNF-α ในเลือดได้  
 น้ ามันเมล็ดองุ่นมีส่วนประกอบของสารประกอบฟีนอลลิกสูงรวมถึงวิตามินอีท าให้มีคุณสมบัติเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระที่ดี มีผลให้ลด transcription factor NF-kB ท าให้ลดระดับตัวชี้วัดการอักเสบ TNF-αได้ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ Ismail และคณะ (2015) ที่รายงานว่า น้ ามันเมล็ดองุ่นสามารถลดระดับ TNF-α ในเลือดของหนู
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ที่ท าให้สมองบาดเจ็บจากการฉายรังสีได้ น้ ามันอิฟนิ่งพริมโรสก็มีส่วนช่วยลดระดับตัวชี้วัดการอักเสบ TNF-α ด้วย
เช่นกันโดยตรงกับที่ Mert และคณะ (2020)  ศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า น้ ามันอิฟนิ่งพริมโรสช่วยลดการอักเสบใน

หนูที่ถูกชักน าด้วยน้ าตาลฟรุกโตสให้เป็น metabolic syndrome โดยท าให้ระดับ TNF-α และ IL-6 ลดลง 
วิตามินอี มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งอนุมูลอิสระปริมาณมากจะกระตุ้นการอักเสบภายในเซลล์ วิตามิน
อีช่วยต้านการอักเสบโดยยับยั้ง COX-2 และ 5-LUX ใน eicosanoids pathways และยังยับยั้ง NF-kB ซึ่ง
สอดคล้องกับ Meta-analysis จ านวน 26 RCTsของ Asbaghi, O. และคณะ (2020)  ได้รายงานว่าวิตามินอีในรูป

ของ gamma – tocopherol ขนาด ≥  500mg รับประทานน้อยกว่า 8 สัปดาห์สามารถลดระดับ TNF-α ได้ 
วิตามินดี3ก็มีการศึกษาที่ผ่านมาจ านวนมากว่าวิตามินดี 3 มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ซึ่งผลการทดลองของเราก็
สอดคล้องกับที่ผ่านมา เพียงแต่ใช้ขนาดไม่สูงและมีการรวมสารออกฤทธิ์หลายชนิดเข้าด้วยกัน สอดคล้องกับ 
Systematic Review ของ Calton และคณะ (2015) ว่าวิตามินดี 3 ช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้เช่นกัน 
 การศึกษาการใช้ MCT oil ในมนุษย์เก่ียวกับการลดระดับตัวชี้วัดการอักเสบยังมีจ ากัดและผลยังไม่แน่นอน 
โดยในการศึกษาของ Mirfatahi, M. และคณะ (2016, p.1335-1341) พบว่าเมื่อให้ MCT oil ปริมาณ 6กรัม/วัน 
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ในผู้ป่วย hemodialysis ไม่พบว่ามีผลลดระดับตัวชี้วัดการอักเสบ hs-CRP อย่างไรก็ตาม

จากการให้ MCT oil ในกลุ่มควบคุมของการศึกษานี้พบว่าสามารถลดระดับตัวชี้วัดการอักเสบ TNF-α ได้อย่างมี
นัยส าคัญซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในสัตว์ทดลองของ Zhang, L. และคณะ (2018) พบว่าการให้ MCT oil ในหนูที่

มีการบาดเจ็บที่ตับช่วยลดตัวชี้วัดการอักเสบ TNF-α ผ่านทางการยับยั้ง TLR4 ได้  
 ระดับ hs-CRP หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยทางคลินิกของ Kato, T. และคณะ (2020) ที่รายงานว่าการให้แอสตาแซนธิน 12มก. tocotrienol 40มก. 
และascorbic acid 30มก.ต่อวัน  ในผู้ ป่ วยที่ มีภาวะหั ว ใจวายร่ วมกับภาวะ left ventricular systolic 
dysfunction เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระดับของ hs-CRP ในเลือดไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามงานวิจัย 
Meta-analysis ของ Zhai, J., Bo, Y., Lu, Y., Liu, C., & Zhang, L. (2017) จ านวน 6 RCTs ในกลุ่มตัวอย่าง 222
คน รายงานว่าแอสตาแซนธินลดระดับค่า hs-CRP เมื่อให้ขนาดมากกว่า 12 มิลลิกรัมร่วมกับให้นาน ≥ 12 สัปดาห์ 
 ดังนั้นแอสตาแซนธิน น้ ามันสกัดจากพืชธรรมชาติ วิตามินอีและวิตามินดี3 สามารถช่วยลดระดับตัวชี้วัด

การอักเสบ TNF-αได้ แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับ MCT oil ซึ่งมีผลลดระดับ TNF-α เช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ การศึกษานี้มีข้อจ ากัดเนื่องจากท าเฉพาะในเพศหญิงที่น้ าหนักเกินและอ้วน จึงควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมในอนาคตของทั้งสองเพศและควรมีการคัดกรองอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมให้มีค่า hs-CRP > 3mg/L เพราะ
มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงควรเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างร่วมกับเวลาศึกษาให้นาน
มากกว่า 12 สัปดาห์ 
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บทคัดย่อ 
 

ส านักงานศาลยุติธรรมได้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ
หน่วยงานในส านักงานศาลยุติธรรม ซึ่งกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น ดูแลบ ารุงรักษา 
และแก้ไขปัญหาการท างานของระบบงาน ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรม ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
ระบบงาน ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ T เปลี่ยนผ่านสู่
อนาคต (Transformation) โดยมีเป้าประสงค์คือ นวัตกรรมของศาลยุติธรรมเสริมสร้างการอ านวยความ
ยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม 
 บทความนี้น าเสนอการศึกษาวิจัยจากการพัฒนาระบบสนับสนุนงานธุรการคดีศาลยุติธรรม 
เพ่ือแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบงานเดิม เช่น การลา ยังเป็นการเขียนลงบนกระดาษแล้วเสนอใบลาไป
ตามล าดับชั้นผู้บังคับบัญชา ส่วนการค านวณค่าส่งค าคู่ความใช้การค านวณด้วยโปรแกรม Excel อีกทั้งยังต้อง
น าข้อมูลวันลามาประกอบการค านวณเพ่ือเบิกจ่ายเงินค่าส่งค าคู่ความ ท าให้ข้อมูลตัวเลขการนับวันลา การนับ
จ านวนเงินที่เบิก อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ซึ่งมีผลกระทบในหลายส่วน ทั้งการเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ศาล 
การเบิกเงินค่าส่งค าคู่ความ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การรายงานวันลา เป็นต้น โดยการศึกษานี้มุ่งเน้นการ
วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
ในการพัฒนาระบบจะเป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP และใช้ MariaDB เป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล และมีการประเมินการใช้งานระบบด้วยวิธีประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 
 
ค าส าคัญ :  ศาลยุติธรรม, ระบบสนับสนุนงานธุรการคดี, การลา, ค่าส่งค าคู่ความ 
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Abstract 
 

The Office of the Court of Justice is divided into internal government departments 
and assign duties and responsibilities of agencies in the Office of the Court of Justice. The 
information technology group have responsibilities such as maintenance and solving 
problems in system operation, database system, networking computer systems and 
information systems. Moreover, the group study and identify the solution of use digital 
technology to support computer and network systems. According to the Strategic Plan of 
the Court of Justice 2022-2025, the group’s strategy (Strategy T: Transformation) is  that the 
innovation of the Court of Justice leading the administration of justice and the protection of 
the rights of People, convenient, fast, economical and fair. 

This paper presents the study of the system development that supports the Court 
Administrative System. The system is aimed to solve problems and improve the existing 
working system such as leaving records are written on a piece of paper and then awaited for 
the approval by the superiors. Moreover, a simple program such as MS Excel is used and 
leaving records are taken into account for the purpose of disbursement of the cost of the 
pleadings. It leads human errors and incorrect records. It becomes a critical impact on many 
parts, for example, the compensation reimbursement for court officials, the delivery of 
pleadings budget spending, leaving reporting, etc. The study aims to analyse and find out 
the effectiveness and efficiency of new working process which is driven with the digital 
system. The development of the web application is implemented with PHP language and 
MariaDB. The use and benefits of the system were assessed by using a questionnaire 
assessment method. 
 
Keywords :  Court of Justice, Court Administrative Support System, leave, cost of the 
pleadings 
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บทน า 
ส านักงานศาลยุติธรรมได้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของหน่วยงานในส านักงานศาลยุติธรรม ซึ่งกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานประจ าศาลแขวงเชียงใหม่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ เป็นศูนย์ข้อมูล รวมถึงจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศทางด้านคดี และด้านการบริหาร 
ของหน่วยงานให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ดูแล 
บ ารุงรักษา ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการท างานของระบบงาน ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย 
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่มีอยู่ของหน่วยงานให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการการใช้งานบนระบบเครือข่ายที่ใช้งานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ การให้บริการเว็บไซต์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายและการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
ของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก ให้ค าปรึกษา แนะน า และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล บ ารุงรักษา 
แก้ไขปัญหา การใช้งานโปรแกรมปฏิบัติงานต่างๆ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แก่บุคลากร  
ของหน่วยงาน ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน ระบบเครือข่าย ระบบ
คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดท าค าของบประมาณประจ าปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการ
พิจารณาพิพากษาคดี ประสานงานกับส านักงานศาลยุติธรรม และปฏิบัติงานร่วมกับส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับงานแผน งบประมาณ และรายงานผลของกลุ่มงาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ยุทธศาสตร์ T เปลี่ยนผ่านสู่อนาคต 
(Transformation) องค์กรที่มีศักยภาพในการแข่งขันให้เท่าทันต่อโลกอนาคต ต้องสามารถสร้างนวัตกรรมที่
สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง และสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ศาลยุติธรรม
น าไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ จึงมีความจ าเป็นยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ ยนการท างานของ
องค์กรแบบดั้งเดิมบางส่วน ที่ยังไม่สามารถแข่งขันและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่
เกิดขึ้น โดยมีเป้าประสงค์คือ นวัตกรรมของศาลยุติธรรมเสริมสร้างการอ านวยความยุติธรรมและการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม และมีแนวทางการด าเนินการคือ การพัฒนา
ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
งานวิจัยที่เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศาลยุติธรรมและระบบการพิจารณาพิพากษาคดีให้รองรับความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในอนาคต จึงต้องมีการศึกษาระบบงานเดิมและพัฒนาระบบใหม่โดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดข้อผิดพลาด ลดขั้นตอนในการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
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ระบบสนับสนุนงานธุรการคดีศาลยุติธรรมจึงถูกท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานประจ าศาลแขวงเชียงใหม่ เนื่องจากการท างานในรูปแบบเดิมยังไม่
มีการน าเทคโนยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน เช่น การลา ยังเป็นการเขียนลงบนกระดาษแล้วเสนอใบลา 
ไปตามล าดับชั้นผู้บังคับบัญชา หลังจากได้รับอนุญาตให้ลาจะน าเอกสารเก็บใส่แฟ้ม ในส่วนของการรายงาน
การส่งค าคู่ความยังต้องมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโดยวิธีการค านวณค่าส่งค าคู่ความของเจ้าหน้าที่ศาล 
ใช้การค านวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงเป็นการกรอกข้อมูล และใช้สูตรในการค านวณ อีกท้ังยังต้อง
น าข้อมูลวันลามาประกอบการค านวณเพ่ือเบิกจ่ายเงินค่าส่งค าคู่ความให้แก่เจ้าหน้าที่ ท าให้ข้อมูลตัวเลขการ
นับวันลา การนับจ านวนค่าหมายแต่ละเขต การนับจ านวนเงินที่เบิก การนับจ านวนผู้ส่งหมาย ฯลฯ อาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้ ซึ่งมีผลกระทบในหลายส่วน ทั้งการเบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ศาล การเบิกเงินค่าส่งค าคู่ความ 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การน าส่งรายได้แผ่นดิน เป็นต้น โดยระบบงานนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นได้ ในการพัฒนาระบบจะเป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรม 
และใช้ MariaDB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล และมีการประเมินการใช้งานระบบ ซึ่งผู้เข้าร่วมการประเมินมี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลวันลา และสามารถน าข้อมูลไปใช้ค านวณค่าส่งค า
คู่ความได้ถูกต้อง มีความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการท างานที่เหมาะสมต่อการปรับตัวเข้าสู่องค์กรดิจิทัล กรณีศึกษา ศาลแขวง 
 เชียงใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อหน่วยงานของภาครัฐ 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

การด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วย 
1. ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยีและกระบวนการท างาน ของหน่วยงาน 

 เทคโนโลยีและกระบวนการท างานที่น ามาใช้ คือ สถาปัตยกรรมเอ็มวีซี (MVC : Model-View-
Controller) [โมเดล-วิว-คอนโทรล-เลอร์:2564] สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งในขณะนี้ถือว่าเป็นแบบ
แผนสถาปัตยกรรม (Architectural pattern) ที่ใช้ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รูปแบบเอ็มวีซีใช้เพ่ือแยกส่วน
ซอฟต์แวร์ในส่วนตรรกะเนื้อหา (Domain logic) ได้แก่ ความเข้าใจในระบบของผู้ใช้ และส่วนการป้อนข้อมูล 
และแสดงผล (GUI) ซึ่งช่วยให้การพัฒนา การทดสอบ และการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ แยกออกจากกัน ซึ่ง
สถาปัตยกรรมเอ็มวีซี ประกอบด้วย 
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 1.  โมเดล (Model) หมายถึง ส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลการท างานของระบบไปสู่สิ่งที่
ระบบซอฟต์แวร์ได้ถูกออกแบบเอาไว้ ตรรกะเนื้อหาใช้เพ่ือให้ความหมายแก่ข้อมูลดิบ ยกตัวอย่าง เช่น การ
ค านวณว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผู้ใช้หรือไม่ หรือจ านวนเงินรวมภาษี และค่าส่งสินค้าในตะกร้าสินค้า เมื่อโมเดลมี
การเปลี่ยนแปลง จะมีการส่งค าเตือนให้แก่วิวที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับค่าระบบซอฟต์แวร์หลายระบบใช้การเก็บ
ข้อมูลถาวร เช่น ฐานข้อมูล เพ่ือเก็บข้อมูลเหล่านี้ เอ็มวีซีไม่ได้ก าหนด ถึงระดับการเข้าถึงข้อมูล เพราะเป็นที่
เข้าใจกันว่าส่วนนี้จะอยู่ภายใต้ หรือถูกครอบคลุมด้วยโมเดล  
 2.  วิว (View) หมายถึง ส่วนของซอฟต์แวร์ที่ ใช้แสดงผลของค่าข้อมูลในโมเดลในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ในแต่ละโมเดลสามารถมีวิวได้หลายรูปแบบ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ที่ต่างกัน  
 3.  คอนโทรลเลอร์ (Controller) หมายถึง ส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้รับค่าข้อมูล เข้ามา และท าการ
ตอบสนองโดยเรียกใช้ออบเจ็กต์ที่อยู่ในโมเดล 
  

 
 

ภาพที่ 1  แสดงการท างานของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ MVC (Model–view–controller) 

 

ที่มา :  https://www.freecodecamp.org/news/the-model-view-controller-pattern-mvc-architect 

    ture-and-frameworks-explained/ 
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2. วิเคราะห์และออกแบบกรอบกระบวนการท างานที่ปรับตัวรองรับองค์กรดิจิทัล 
 

 
 

ภาพที่ 2  ภาพแสดง Flowchart ผังงานการท างานของระบบ 
 

 ระบบสนับสนุนงานธุรการคดีศาลยุติธรรม มีการวิเคราะห์และออกแบบกรอบกระบวนการท างาน 
โดยมีขั้นตอนการท างานของผังงาน (Flowchart) ของระบบย่อย ดังนี้ 
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 1.  เริ่มต้นผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นระบบจะตรวจสอบความถูกต้อง 
ถ้าไม่ถูกต้องจะให้กลับไปเข้าสู่ระบบใหม่ ถ้าถูกต้องจะแสดงเมนูแยกตามสิทธิผู้ใช้งาน 

 2.  กรณีสิทธิการใช้งานคือผู้ดูแลระบบ จะสามารถเพ่ิม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลผู้ใช้งาน และจัดการสิทธิ
ผู้ใช้งานได ้

 3.  กรณีสิทธิการใช้งานคือผู้อ านวยการ จะสามารถเรียกดูรายการลา สถิติการลา ตรวจสอบข้อมูล
การลา อนุญาตลาได ้

 4.  กรณีสิทธิการใช้งานคือเจ้าหน้าที่ทั่วไป สามารถเพ่ิม/แก้ไข/ลบ ค าขออนุญาตลา เรียกดูสถิติ
การลาของตนเองได ้

 5.  กรณีสิทธิการใช้งานคือเจ้าหน้าที่ธุรการ สามารถจัดการข้อมูลบัญชีค่าส่งค าคู่ความ น าเข้า
ข้อมูลรายงานผลการส่งค าคู่ความจากระบบศาลฯ บันทึกผลการส่งค าคู่ความได้ 

 6.  กรณีสิทธิการใช้งานคือเจ้าหน้าที่การเงิน สามารถตรวจสอบผลการส่งค าคู่ความ รายงานเบิก
เงินเพ่ือน าจ่าย รายงานบันทึกข้อความ รายงานบัญชีน าจ่ายเงินได้ 

 
3. พัฒนาเครื่องมือส าหรับสนับสนุนกระบวนการท างาน คือ ระบบสนับสนุนงานธุรการคดีศาล

ยุติธรรม ในการพัฒนาระบบจะเป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรม 
และใช้ MariaDB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 

 3.1  ตัวอย่างหน้าจอส าหรับแสดงรายการค าขออนุญาตลา สามารถค้นหาจากช่วงวันที่ลา 
สถานะการลา เรียกดูสถิติการลา อนุญาตการลาได ้
 

 
 
ภาพที่ 3  หน้าแสดงรายการค าขออนุญาตลา 
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 3.2  ตัวอย่างหน้าจอส าหรับตรวจสอบเปรียบเทียบผลการส่งค าคู่ความ สามารถเปรียบเทียบ
จ านวนเงินที่เบิก ส่วนต่าง จ านวนหมายทั้งหมด จ านวนเงินที่เบิกทั้งหมด จ านวนเงินที่หักทั้งหมด 

 

 
 

ภาพที่ 4  หน้าส าหรับเปรียบเทียบยอดเงินระหว่างผู้รายงานกับข้อมูลจากระบบศาล 
 

4. ทดสอบและประเมินผลการทดสอบ ผู้พัฒนาได้สร้างแบบสอบถามในการประเมินผลการใช้งาน
ระบบ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมประเมินหลังจากทดลองใช้งานระบบ พบว่าผู้ประเมินมีความเห็นไปในทาง
เดียวกัน คือพึงพอใจกับระบบที่ได้ใช้งาน และถ้าหากน าระบบให้หน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศไปใช้ใน
ปฏิบัติงาน จะสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลของหน่วยงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลสรุปมีดังนี้ 

 งานวิจัยได้ออกแบบการทดสอบโดยก าหนดกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 4 กลุ่มคือ 
 1)  ผู้ดูแลระบบ มีผู้ทดสอบ 2 คน โดยมีฟังก์ชันการท างานคือ การค้นหาข้อมูลสมาชิก, การ

จัดการข้อมูลสมาชิก, การตั้งค่าเว็บไซต์, การจัดการสถานะสมาชิก, การจัดการประเภทการลา, และการแก้ไข
ข้อมูลบันทึกข้อความ ผลสรุปโดยรวมคือ ดีมาก 

 2)  ผู้อ านวยการ มีผู้ทดสอบ 2 คน โดยมีฟังก์ชันการท างานคือ การค้นหาข้อมูลค าขออนุญาตลา, 
การอนุญาตการลา, การเรียกดูสถิติการลา, และการเรียกดูรายละเอียดการลา ผลสรุปโดยรวมคือ ดีมาก 

 3)  เจ้าหน้าที่ทั่วไป มีผู้ทดสอบ 20 คน โดยมีฟังก์ชันการท างานคือ การเพ่ิม/แก้ไข ค าขออนุญาต
ลา, การตรวจสอบสถานะค าขออนุญาตลา, การค้นหาข้อมูลค าขออนุญาตลา, และการเรียกดูสถิติการลา 
ผลสรุปโดยรวมคือ ดีมาก 
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 4)  เจ้าหน้าที่ธุรการ มีผู้ทดสอบ 3 คน โดยมีฟังก์ชันการท างานคือ การเพ่ิม/แก้ไข ข้อมูลบัญชีค่า
ส่งค าคู่ความ , การน าเข้าข้อมูลจากระบบศาลฯ , การค้นหารายการน าเข้าข้อมูล , การบันทึกผลการส่ง 
ค าคู่ความ, และการค้นหารายการผลการส่งค าคู่ความ ผลสรุปโดยรวมคือ ดีมาก 

 5)  เจ้าหน้าที่การเงิน มีผู้ทดสอบ 3 คน โดยมีฟังก์ชันการท างานคือ การเปรียบเทียบข้อมูลจ านวน
เงินที่เบิก, การเปรียบเทียบข้อมูลจ านวนเงินส่วนต่าง, การรายงานเบิกเงินเพ่ือน าจ่าย, ดาวน์โหลดไฟล์รายการ
เบิกเงินเพ่ือน าจ่าย, การพิมพ์รายงานบันทึกข้อความ, และการแสดงรายงานบัญชีน าจ่ายเงิน ผลสรุปโดยรวม
คือ ดีมาก 

 
ตารางท่ี 1  ตารางสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 

รายการประเมิน ผู้ดูแล
ระบบ 

ผู้อ านวย 
การ 

เจ้าหน้าที่
ทั่วไป 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

เจ้าหน้าที่
การเงิน 

1. ความสะดวกในการใช้งานระบบ 4.50 5.00 4.40 4.33 4.66 

2. ความถูกต้องในการจัดการข้อมูล 5.00 4.50 4.50 4.66 4.66 
3. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 5.00 4.50 4.55 5.00 5.00 

4. ความถูกตอ้งในการเรียกดูรายงาน 5.00 5.00 4.55 4.66 4.33 
5. ความ เป็ นมาตรฐาน เดี ยวกัน ในการ
ออกแบบหน้าจอ 

4.50 4.50 4.50 4.66 4.33 

6. ระบบสามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว 5.00 5.00 4.65 5.00 5.00 
7. ระบบสามารถท างานได้อย่างครบถ้วน 5.00 5.00 4.60 4.33 4.66 

8. ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบโดยรวม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ขั้นตอนในการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ในการพัฒนาระบบจะต้องท าการรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ระบบงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และความต้องการของ
ผู้ใช้งาน การพัฒนาระบบสนับสนุนงานธุรการคดีศาลยุติธรรมในครั้งนี้  ได้ใช้วิธีการในการศึกษาปัญหาของ
ระบบงานเดิม โดยการรวบรวมจากเอกสาร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่การเงิน ดังนี้ 

1.  ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ เช่น การกรอกแบบฟอร์มข้อมูลใบลา การอนุญาตลา การตรวจสอบ 
วันลาคงเหลือ การบันทึกผลการส่งหมาย การตรวจสอบไฟล์ข้อมูลจากระบบศาลฯ การบันทึกข้อมูลบัญชี
ธนาคารของผู้ส่งหมาย เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการส่งค าคู่ความ 
เก็บรวบรวมแบบฟอร์ม และรายงานต่าง ๆ ของระบบเดิม เช่น รายงานการเบิกเงินเพ่ือน าจ่าย รายงานบัญชี
น าจ่ายเงิน บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกลาง ว่ามีการจัดเก็บรายการอะไรบ้าง  
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2.  โดยวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้อมูลวันลาการเสนอเพ่ือ
พิจารณาอนุญาต การบันทึกข้อมูลผลการส่งค าคู่ความ การบันทึกข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ส่งหมาย เพ่ือให้
ทราบปัญหาวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจน และสอบถามความต้องการจากผู้ใช้ว่าต้องการให้ระบบเป็นอย่างไร 

3.  โดยวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบเปรียบเทียบยอดเงิน การ
รายงานการเบิกเงินเพ่ือน าจ่าย รายงานบัญชีน าจ่ายเงิน เพ่ือให้ทราบปัญหาวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจน และ
สอบถามความต้องจากผู้ใช้ว่าต้องการให้ระบบเป็นอย่างไร 

4.  ศึกษาปัญหาจากระบบเดิม เนื่องจากระบบเดิม การลา ยังเป็นการเขียนลงบนกระดาษแล้วเสนอ
ใบลาไปตามล าดับชั้นผู้บังคับบัญชาเพ่ืออนุญาต ส่วนการค านวณค่าส่ งค าคู่ความของเจ้าหน้าที่ศาลใช้การ
ค านวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งมีหลาย File และหลาย Sheet อีกทั้งยังต้องน าข้อมูลวันลามา
ประกอบการค านวณเพ่ือเบิกจ่ายเงินค่าส่งค าคู่ความ ท าให้ข้อมูลตัวเลขการนับวันลา การน าจ านวนเงินที่เบิก 
การนับจ านวนผู้ส่งหมาย อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ซึ่งมีผลกระทบหลายส่วน ทั้งการเบิกค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ศาล การเบิกเงินค่าส่งค าคู่ความ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การน าส่งรายได้แผ่นดินเป็นต้น หลังจาก
ศึกษาจากขั้นตอนดังกล่าวอย่างละเอียดท าให้ทราบปัญหาในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1  เมื่อเจ้าหน้าที่เขียนใบลา จะต้องตรวจสอบข้อมูลวันลาของตนเองว่าเหลือกี่วัน แล้วเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาต ต้องมาบันทึกข้อมูลวันที่ลา และวันลาคงเหลือ ท าให้
ต้องบันทึกข้อมูลหลายขั้นตอน ท าให้เกิดปัญหาในการบันทึกข้อมูลผิดพลาดบ่อยครั้ง  

 4.2  การบันทึกข้อมูลบัญชีค่าส่งค าคู่ความในรูปแบบ Excel จะถูกแยกไฟล์เป็นครั้ง และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขที่บัญชี จะท าให้มีไฟล์เก่าและไฟล์ใหม่ ซึ่งอาจจะท าให้เจ้าหน้าที่ลืมเปลี่ยนข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ส่วนการบันทึกข้อมูลค่าส่งค าคู่ความจากเดิมจะต้องแบ่งยอดรายการส าหรับผู้ส่งหมายและส่วนที่หัก 
ท าให้ต้องตรวจสอบยอดทั้งหมดให้ตรงกัน 
 4.3  ส่วนการตรวจสอบผลค่าส่งค าคู่ความจากเดิมจะต้องสรุปยอดตัวเลขและเปรียบเทียบระหว่าง
ไฟล์ ท าให้หากมีข้อผิดพลาดจะต้องไล่หาทีละรายการเพ่ือตรวจสอบตัวเลขที่ไม่ถูกต้อง ท าให้ใช้เวลามากในการ
ตรวจสอบ ในการท ารายงานเบิกเงินเพื่อน าจ่าย จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของผู้รับเงินทุกครั้งก่อนโอน
เงินว่าใช้ไฟล์ที่มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้วหรือไม่ และรายงานบัญชีน าจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่การเงินต้อง
ท าการค านวณวันลา ค านวนยอดเงินที่หักแล้วจากยอดเบิกเพ่ือมาหักลบวันลาของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ท าให้
เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 

ระบบสนับสนุนงานธุรการคดีศาลยุติธรรม มุ่งหวังเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงงานที่มีอยู่เดิม โดยค านึงถึงการออกแบบให้สะดวก
เรียบง่าย เหมาะกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการลดขั้นตอน กระบวนการ และความผิดพลาดที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้พัฒนาพร้อมรับค าแนะน าจาก
ผู้ใช้งานระบบ มาปรับปรุงระบบให้สอคคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ให้มากที่สุด 
เพ่ือให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. สามารถจัดเก็บข้อมูลการลาได้สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว 
2. สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลร่วมกับส่วนงานอื่นได้ 
3. ลดการใช้กระดาษ และพ้ืนที่ในการจัดเก็บแฟ้มใบลาของเจ้าหน้าที่ 
4. เจ้าหน้าที่ศาลด าเนินการขอลางานผ่านระบบออนไลน์ได้ 
5. ผู้บริหารพิจารณาอนุญาตการขอลางานผ่านระบบออนไลน์ได้ 
6. เจ้ าหน้ าที่ ก าร เงินสามารถ เป รียบ เที ยบข้ อมู ลจ านวน เงินที่ เบิ กจ่ าย ได้ อย่ างถู กต้ อ ง 

ลดข้อผิดพลาดในการค านวณโดยการนับ หรือจากโปรแกรม Excel 
7. เจ้าหน้าที่การเงินสามารถจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ในการพิจารณาอนุมัติ 

โดยใช้ข้อมูลจากระบบได้ 
8. เจ้าหน้าที่การเงินสามารถจัดท ารายงานเบิกเงินเพ่ือน าจ่าย จัดท ารายงานบัญชีน าจ่ายเงินโดยใช้

ข้อมูลจากระบบได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษา และพัฒนาระบบในครั้งต่อไปจะเป็นในรูปแบบการเพ่ิมโมดูลใหม่เข้าไปยังระบบเดิม 
เนื่องจากระบบสนับสนุนงานธุรการคดีศาลยุติธรรม เป็นระบบที่รวบรวมการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจาก
ระบบงานหลักของศาลฯ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรศึกษาและพัฒนาโมดูลวันลาและวันท าการของผู้พิพากษา 
2. ควรศึกษาและพัฒนาโมดูลการจัดตารางเวรของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ 
3. ควรศึกษาและพัฒนาโมดูลที่เก่ียวข้องกับการนับจ านวนวันลา 
4. ควรศึกษาและพัฒนาโมดูลที่เก่ียวกับการสรุปเปรียบเทียบผลการส่งค าคู่ความ 
5. ควรศึกษาและพัฒนาโมดูลการเบิกเงินค่าเวรของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อน้ าผักผลไม้แบบสกัดเย็นใน
เขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่เคยบริโภคน้ าผักผลไม้แบบสกัดเย็นในเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น 

ผลการส ารวจ พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 428 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 68 เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 
41-40 ปี (ร้อยละ 52) มีอาชีพเป็นลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 48) และการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 56) ซึ่งมี
รายได้สูงกว่า 30,000 บาท (ร้อยละ 62) และเป็นโสด (ร้อยละ 62)  

ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคน้ าผักผลไม้สกัดเย็น พบว่า สูตรเพ่ือสุขภาพ (สัปปะรด องุ่น กีวี ทับทิม) เป็น
สูตรที่ชาวกรุงเทพฯ 428 คน นิยมบริโภคมากที่สุด คือ ถึงร้อยละ 74  โดยนิยมซื้อที่ห้างสรรพสินค้ามากที่สุด      
(ร้อยละ 71) ขณะที่เหตุผลหลักในดื่มน้ าสกัดเย็น คือ เพ่ือสุขภาพ (ร้อยละ 79) และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
1,102.90 บาท ทั้งนี้ช่องทางในการรับทราบข้อมูลมาจาก Website / Social Media มากที่สุด (ร้อยละ 46)       
โดยนิยมบริโภคน้ าสกัดเย็นในช่วงเช้ามากที่สุด (ร้อยละ 45) 

ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจซื้อกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอย พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าสกัดเย็นมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์  
รองลงมา คือ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 453.02 R ,  

omotioniceoductY Pr100.0Pr229.0Pr773.0473.0 


 
 
ค้าส้าคัญ: พฤติกรรม  ปัจจัยทางการตลาด น้ าสกัดเย็น น้ าผักผลไม ้
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บทน้า 
ด้วยวิถีชีวิตคนปัจจุบันมีความเร่งรีบ เพราะต้องรีบตื่นแต่เช้า ท าให้บางคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้า 

หรืออาจต้องรับประทานอาหารเช้าบนรถ ระหว่างเดินทาง  ซ่ึงอาหารดังกล่าวอาจไม่ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผักและผลไมเ้ป็นส่วนทีถู่กมองข้ามไป ทั้งนีจ้ากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า การบริโภคผักผลไม้ 400 กรัม
ต่อวันนั้น จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้  ซึ่งทาง สสส จึงได้ด าเนินการสร้างค่านิยมในการ
บริโภคผักผลไม้ควบคู่ไปกับกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านประสบการณ์ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนให้มีการบริโภคผักและผลไม้ได้เป็นอย่างดี 
พร้อมตั้งเป้าหมายให้คนไทยหันมากินผักและผลไม้เพ่ิมมากข้ึนจากร้อยละ 25.9 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 50 ภายใน
ปี 2564 (https://www.thaihealth.or.th/)  นอกจากนี้คนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ มีพฤติกรรมการ
รับประทานเปลี่ยนไปจากเดิม คือ รับประทานขนมกรุบกรอบและขนมขบเคี้ยวมากขึ้นและยังมีอาหารท าลาย
สุขภาพอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น ของทอด ของปิ้งย่าง หรืออาหารฟาสฟู๊ด 
 จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้นท าให้คนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ มีโอกาสเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงขึ้น
เรื่อยๆ จึงเป็นที่มาของการท าวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้มองเห็นถึงประโยชน์ของการดื่มน้ าผักผลไม้สกัดเย็น ซึ่ง
เครื่องดื่มดังกล่าวนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะวิตามินและเอ็นไซม์ยังคงอยู่ในเครื่องดื่มอย่างครบถ้วน การดื่มน้ า
ผักผลไม้เป็นประจ าจะช่วยบ ารุงสุขภาพ ช่วยป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุ
ยืนยาว ผักผลไม้แต่ละชนิดล้วนมีสารต้านอนุมูนอิสระที่เป็นตัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดีรวมถึงโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ด้วย น้ าผักผลไม้สกัดเย็นช่วยป้องกันและชะลอความเสื่อมของอวัยวะ
ต่างๆ และเป็นอาหารของสมองอย่างดีช่วยพัฒนาสมองเสริมสร้างความจ า ผักผลไม้บางชนิดมีวิตามิน A สูง เช่น 
แครอท ผักบุ้ง ต าลึง ฟักทอง มะละกอ และมะม่วงสุก เป็นต้น ช่วยบ ารุงสายตา ผักผลไม้หลายชนิดอุดมไปด้วย
วิตามิน C และวิตามิน E ซึ่งเป็นอาหารของผิวมีส่วนช่วยบ ารุงผิวพรรณ ท าให้ผิวดูมีสุขภาพดีและเรียบเนียน การ
ดื่มน้ าผักผลไม้เป็นประจ าจึงช่วยในเรื่องความสวยงามช่วยให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งสดใสได้ อีกทั้งน้ าผักผลไม้ยังมี
สรรพคุณเป็นยาสมุนไพรที่ช่วยบ าบัดและรักษาโรคบางชนิดได้เป็นอย่างดี 
 ในปัจจุบันน้ าผลไม้สกัดเย็นเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่ค่อนข้างได้รับความนิยมส าหรับคนรักสุขภาพและคน
ทั่วไป ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยนี้จะสามารถน าข้อมูลมาเพ่ือใช้ในการก าหนดกลยุทธ์และน ามาใช้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ าผักผลไม้แบบสกัดเย็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้ าผักผลไม้แบบสกัดเย็นในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. เพ่ือหาความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้แบบสกัดเย็นในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิภาวี (2548) ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าผัก-น้ าผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการส ารวจผู้บริโภคจ านวน 420 คน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท างานเป็นพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10000-20000 บาท  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อ
การตัดสินใจซื้อ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดับ นอกจากนี้ พบว่า ผู้บริโภคนิยมซื้อน้ าส้มมากที่สุด โดยมีเหตุที่เลือกบริโภคในการดื่มเนื่องจากแก้
กระหาย รองลงมา เพ่ือสุขภาพ โดยบรรจุภัณฑ์ที่นิยมซื้อมากสุด คือ กล่อง ขนาด 160-190 CC  ซึ่งมักจะซื้อ1-3 
ครั้งต่อสัปดาห์ โดยสื่อที่ท าให้รู้จักน้ าผัก-น้ าผลไม้พร้อมดื่มมากทีสุด คือ สื่อทางโทรทัศน์ 

อรุณโรจน์ (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักและผลไม้อินทรีย์แบบสกัดเย็น
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้แบบสอบถามผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
จ านวน 404 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
เป็นลูกจ้างเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30001-50000 บาท โดยผู้บริโภคน้ าผักผลไม้อินทรีย์สกัดเย็น 3-4 
ครั้งต่อเดือนมากที่สุด โดยค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้ าผักผลไม้สกัดเย็นต่อเดือนน้อยกว่า 200 บาท โดยสาเหตุที่
บริโภคน้ าผักผลไม้สกัดเย็นเพ่ือสุขภาพมากที่สุด รองลงมา คือ ความอร่อย และลดน้ าหนัก ทั้งนี้สูตรน้ าผักผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นที่นิยมบริโภคมากที่สุด คือ สูตรสุขภาพ รองลงมา คือ สูตรล้างพิษ และสูตรลดน้ าหนัก  
ตามล าดับ สถานที่ ที่นิยมซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็น คือ ร้านขายของเพ่ือสุขภาพ รองลงมา คือ Delivery และ
ห้างสรรพสินค้า ตามล าดับ ยี่ห้อที่นิยมบริโภคมากที่สุด คือ Me Juice รองลงมา คือ Make it HAPPEN Juice 
และ My Everyday Juice  ส าหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ด้าน
ราคา รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์  นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้อินทรีย์แบบสกัด
เย็นในครั้งต่อไปในระดับแน่นอน  นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้อินทรีย์สกัดเย็น พบว่า ปัจจัยด้านราคาและผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออย่าง
มีนัยส าคัญที่ 0.05 และมีอิทธิพลเป็นบวก 

กัญญารัตน์ ผกามาศ และกนกพัชร (2563) ได้ท าการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อน้ าผักและน้ าผลไม้
อินทรีย์แบบสกัดเย็นของกลุ่มผู้ออกก าลังกายจังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามในเก็บรวมรวมข้อมูลผู้ออก
ก าลังกายในเขตนครปฐม จ านวน 384 คน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุด 
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คือ ด้านราคา นอกจากนี้ สถานที่ ที่ผู้บริโภคนิยมไปซื้อมากที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้า ขณะที่วัตถุประสงค์ในการ
บริโภคเพ่ือดูแลสุขภาพ 

สุวีรา (2564) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อน้ าผลไม้สกัดเย็นของกลุ่มมิลเล็นเนียลในเขต โดย
สอบถามกลุม่มิลเล็นเนียลที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2524 - พ.ศ.2539 จ านวน 400 คน ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
และเป็นผู้ที่เคยซื้อน้ าผลไม้สกัดเย็น พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 24 - 29 ปี สถานภาพโสด 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท และสถานที่ ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อ
มากที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้า โดยราคาของน้ าผลไม้สกัดเย็นต่อขวดอยู่ระหว่าง 51 - 100 บาท ที่ปริมาณต่อขวด 
250 มล. โดยผลไม้ที่นิยมเป็นส่วนผสมหลัก เรียงตามอันดับ 1 - 3 ได้แก่ ส้ม แอปเปิ้ลเขียว เสาวรส ตามล าดับ 
ส่วนเหตุผลหลักท่ีผู้บริโภคนิยมดื่มน้ าผลไม้สกัดเย็นเพราะ คิดว่าน้ าผลไม้สกัดเย็นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมือน
ได้บริโภคผลไม้สดจ านวนมาก ขณะที่การรับรู้ ราคา ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้สกัดเย็น ความตระหนัก
เรื่องสุขภาพ การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพล ทางบวกต่อความตั้งใจซื้อน้ าผลไม้สกัดเย็นของกลุ่มมิล
เล็นเนียลในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ 
อาย ุ
ระดับการศึกษา 
อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สถานภาพสมรส 
 

 
 

ปัจจัยทางการตลาด 4P 
ด้านผลิตภณัฑ ์
ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

 
 

พฤติกรรมการบริโภคน้้าผัก
ผลไม้สกัดเย็น 

 
 

การตัดสินใจซ้ือน้้าผักผลไม้
สกัดเย็น 
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วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ  

1.1 ประชากรของการส้ารวจ 
ประชากรเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคน้ าผักผลไม้สกัดเย็นในเขตกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  
 1.2 จ้านวนตัวอย่าง 
 จากสูตรของคอแครน (Cochran,1977)  กรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน และไม่

ทราบสัดส่วนของประชากร มีสูตรค านวณดังนี้ 

2

2

4e

Z
n   

โดยที่    n  คือ ขนาดตัวอย่าง 
Z  คือ ระดับความเชื่อมั่น 95% มีค่าเท่ากับ 1.96 
e   คือ ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5%  
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ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่ค านวณท่ีได้เท่ากับ 385 คน  ซึ่งในการส ารวจครั้งนี้  ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวม

ผู้บริโภคน้ าผักผลไม้สกัดเย็นในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 421 คน 

    
1.1.3 การสุ่มตัวอย่าง  
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เฉพาะผู้ที่เคยบริโภคน้ าผักผลไม้สกัด

เย็นในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้   ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง (Self-

administrative) เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล  ซึ่งในแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ

สมรส โดยลักษณะค าถามเป็นค าถามแบบส ารวจรายการ (Check list) จ านวน 6 ข้อ 
ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการบริโภคน้ าผักผลไม้สกัดเย็น  ได้แก่  สูตรน้ าผักผลไม้สกัดเย็น  สถานที่ในการเลือก

ซื้อ เหตุผลหลักในการเลือกซื้อ ความถี่ในการบริโภค ช่องทางในการรู้จักน้ าผักผลไม้สกัดเย็น ช่วงเวลาที่นิยม
บริโภค โดยลักษณะค าถามเป็นค าถามแบบส ารวจรายการ (Check list) และ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้ าผักผลไม้
สกัดเย็นเฉลี่ยต่อเดือน  โดยเป็นค าถามปลายเปิด  จ านวน 7 ข้อ 
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ส่วนที่ 3  ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ าผักผลไม้แบบสกัดเย็น  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน  
คือ  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางจ าหน่าย  โดยเป็นแบบค าถามเป็นแบบ
มาตรวัด (Likert Scale) 5 ระดับ  โดยที่ 1 แทน การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด  และ 5 แทน การมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด  จ านวน 19 ข้อ 

ส่วนที่ 4  การตัดสินใช้ซื้อเครื่องดื่มผักผลไม้สกัดเย็น  โดยเป็นแบบค าถามเป็นแบบมาตรวัด (Likert 
Scale) 5 ระดับ  โดยที่ 1 แทน ไม่ซื้อ  และ 5 แทน ซื้อแน่นอนที่สุด  จ านวน 2 ข้อ 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนินเก็บข้อมูลในเดือนมกราคม 2563- มีนาคม 2563  
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบาย
พฤติกรรมการบริโภคน้ าผักผลไม้สกัดเย็น  นอกจากนี้จะใช้สถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็น ด้วยการการวิเคราะห์การถดถอย 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ลักษณะของตัวอย่าง 
จากการส ารวจผู้บริโภคน้ าผักผลไม้แบบสกัดเย็นในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 428 คน พบว่า ผู้บริโภค

เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมีอายุระหว่าง 21-40 ปี ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างเอกชน มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มากกว่าครึ่งโสด และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 
 ทั้งนี้ ผลการส ารวจครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาวี (2548)  อรุณโรจน์ (2558) และ สุวีรา (2564) 
โดยผู้บริโภคที่ทั้ง 3 งานวิจัยท าการส ารวจส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุประมาณ 21-30 ปี เป็นพนักงานเอกชน มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี   
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้ที่นิยมบริโภคน้ าผักผลไม้สกัดเย็นจะมีลักษณะที่เป็นผู้หญิง ที่มีอายุอยู่ในวัยท างาน มี
อาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
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ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ลักษณะทางประชากร จ้านวน ร้อยละ ลักษณะทางประชากร จ้านวน ร้อยละ 

เพศ     ระดับการศึกษา     
ชาย 136 31.78 ต่ ากว่าปริญญาตร ี 52 12.15 
หญิง 292 68.22 ปริญญาตร ี 240 56.07 

อาย ุ     สูงกว่าปริญญาตร ี 136 31.78 
ต่ ากว่า 20 24 5.61 สถานภาพ   
21-30 110 25.70 โสด 268 62.62 
31-40 113 26.40 สมรส 128 29.91 
41-50 80 18.69 หม้าย/หย่ารา้ง/แยกกันอยู ่ 32 7.48 
สูงกว่า 50 101 23.60 รายได้ต่อเดือน     

อาชีพ     ต่ ากว่า 10000 20 4.67 
นักศึกษา 40 9.35 10001-20000 56 13.08 
ข้าราชการ 24 5.61 20001-30000 84 19.63 
ลูกจ้างเอกชน 204 47.66 สูงกว่า 30000 268 62.62 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 132 30.84 รวม 428 100.00 
อื่นๆ เช่น เกษียณ ว่างงาน ฯลฯ 28 6.54    

 
1. พฤติกรรมการบริโภคน้้าผักผลไม้สกัดเย็น 

ผลการส ารวจ พบว่า ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่นิยมบริโภคน้ าผักผลไม้สกัดเย็นสูตรเพื่อ
สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย สัปปะรด องุ่น กีวี ทับทิม ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลหลักในการบริโภค ที่ระบุว่า บริโภคน้ า
ผักผลไม้สกัดเย็นเพ่ือสุขภาพ ทั้งนี้สถานที่ที่นิยมซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็นเพ่ือมาบริโภคมากท่ีสุด คือ ห้างสรรพสินค้า  
โดยจะซื้อมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน และนิยมบริโภคในช่วงเช้ามากที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 1102.90 
บาท ส่วนการรับรู้ข่าวสารหรือรู้จักน้ าผักผลไม้สกัดเย็น ส่วนใหญ่จะรับทราบข่าวสารจากช่องทาง Website / 
Social Media มากที่สุด ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 
       ซึ่งจากผลการส ารวจดังกล่าว พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณโรจน์ (2558) ในเรื่องสูตรที่ผู้บริโภค
นิยมบริโภคมากท่ีสุด คือ สูตรเพ่ือสุขภาพ  ขณะที่แหล่งที่ผู้บริโภคนิยมไปซื้อ คือ ห้างสรรพสินค้า  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ กัญญารัตน์ ผกามาศ และกนกพัชร (2563)  และสุวีรา (2564)  นอกจากนี้ ยังพบว่า ทั้งงานวิจัยนี้
และงานวิจัยของ อรุณโรจน์ (2558) และกัญญารัตน์ ผกามาศ และกนกพัชร (2563) ต่างยื่นยันว่าเหตุผลที่ผู้บริโภค
นิยมดื่มนั้น เพราะดีต่อสุขภาพ 
 จึงสรุปได้ว่า ผู้บริโภคเชื่อว่าการดื่มน้ าผักผลไม้สกัดเย็นนั้นดีต่อสุขภาพ และแหล่งทีผู่้บริโภคนิยมไปซื้อมาก
ที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้า 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้บริโภคน้ าผักผลไม้สกัดเย็น 
พฤติกรรม จ้านวน ร้อยละ พฤติกรรม จ้านวน ร้อยละ 

สูตรน้้าผักผลไม้สกัดเย็น ความถี่ในการบริโภคน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น 
เพื่อสุขภาพ (สัปปะรด องุ่น กีวี ทับทิม) 320 74.77 น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 32 7.48 
ลดน้ าหนัก  (มะละกอ ฝรั่ง แอปเปิ้ล) 160 37.38 1 – 2 ครั้งต่อเดือน   100 23.36 
ล้างพิษ  (อะโวคาโด บีทรูท เกรปฟรุต) 164 38.32 3 – 4 ครั้งต่อเดือน 68 15.89 
ให้พลังงาน  (กล้วยหอม เสาวรส 
มะม่วง)  

68 15.89 มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน  228 53.27 

บ ารุงสายตา  (ตระกลูเบอร์รี่) 116 27.1 ช่องทางในการรับทราบหรือรู้จักน้้าผักผลไม้สกัดเย็น 
อื่นๆ เช่น เลือกตามที่ชอบ/ ตาม
วัตถุดิบ ฯลฯ 

8 1.87 Website / Social Media  196 45.79 

สถานที่ในการเลือกซื้อน้้าผักผลไม้สกัดเย็น  โทรทัศน์ / วิทย ุ 44 10.28 
ร้านขายของเพื่อสุขภาพ      128 29.91 เพื่อนแนะน า 132 30.84 
ห้างสรรพสินค้า    304 71.03 Line Man/ Grab Food/ Food Panda 4 0.93 
ร้านสะดวกซื้อ   224 52.34 อื่นๆ เช่น เดินผ่านไปเจอ ฯลฯ 52 12.15 
บูท 84 19.63 ช่วงเวลาที่นิยมเลือกดื่มน้้าผักผลไม้สกัดเย็น  
สั่งออนไลน ์ 44 10.28 เช้า 192 44.86 
อื่นๆ 20 4.67 เที่ยง 28 6.54 
เหตุผลหลักในการด่ืมน้้าผักผลไมส้กัดเย็น  บ่าย 92 21.5 
เพื่อสุขภาพ 336 78.5 เย็น 88 20.56 

ลดน้ าหนัก 28 6.54 
อื่นๆ เช่น ตามสะดวก/ตามความต้องการ
ฯลฯ 

28 6.54 

ล้างพิษ 24 5.61 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้้าผักผลไม้สกัด
เย็นต่อเดือน 

Mean =1102.90 
ความอร่อย   40 9.35 SD = 1270.20 

 
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น 

จากการสอบถามถึงการให้ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ า
ผักผลไม้แบบสกัดเย็น พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านปัจจัยด้านราคามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  ตามล าดับ ขณะเมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า สิ่งที่
ผู้บริโภคค านึงถึงมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ การมีความสะอาดปลอดภัย วัตถุดิบมีคุณภาพ  และ การระบุวันผลิต/
หมดอายุ แสดงชัดเจน  ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นอยู่ในด้านผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น  ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 
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 ผลการส ารวจนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณโรจน์ (2558) และกัญญารัตน์ ผกามาศ และกนกพัชร 
(2563) ที่ระบุว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามากที่สุด  
ตารางที่ 3 ระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือน้ าผักผลไม้แบบสกัดเย็น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ Mean SD ความหมาย 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

   

ด้านผลิตภัณฑ ์                 
1.1 มีรสชาติอร่อย        56.07 31.78 11.21 0.93 0.00 4.43 0.73 มากที่สุด 
1.2 มีหลายสตูรให้เลือกตามความต้องการ  
/ ความหลากหลายของรสชาติ     

39.25 39.25 18.69 1.87 0.93 4.14 0.85 มาก 

1.3 สามารถเลือก ผัก ผลไม้ ไดต้ามความ
ต้องการ  

44.86 37.38 13.08 3.74 0.93 4.21 0.88 มากที่สุด 

1.4 มีส่วนผสมหรือสารที่ต้องการครบถ้วน        53.27 36.45 10.28 0.00 0.00 4.43 0.67 มากที่สุด 
1.5 วัตถุดิบมีคุณภาพ        69.16 28.04 2.80 0.00 0.00 4.66 0.53 มากที่สุด 
1.6  มีความสะอาดปลอดภัย        74.77 22.43 2.80 0.00 0.00 4.72 0.51 มากที่สุด 
1.7 มีรูปแบบบรรจุภณัฑ์ที่มีความสะดวก
ต่อการ บริโภค       

48.60 41.12 10.28 0.00 0.00 4.38 0.67 มากที่สุด 

1.8 ความสวยงาม ทันสมยัของบรรจุภณัฑ ์ 36.45 33.64 26.17 2.80 0.93 4.02 0.91 มาก 
1.9 การระบุวันผลิต/หมดอายุ แสดง
ชัดเจน 

71.96 21.50 5.61 0.00 0.93 4.64 0.68 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านผลิตภัณฑ ์ 54.93 32.40 11.21 1.04 0.42 4.40 0.45 มากที่สุด 
ด้านราคา                 
2.1 มีราคาคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณ       

52.34 35.51 11.21 0.93 0.00 4.39 0.72 มากที่สุด 

2.2 มีราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบกบั
คุณประโยชน์หรือ สารอาหารที่จะได้รับ       

58.88 34.58 6.54 0.00 0.00 4.52 0.62 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านราคา 55.61 35.05 8.88 0.47 0.00 4.46 0.63 มากที่สุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด                        
3.1 มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ หลากหลาย 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร ป้ายโฆษณา 
และสื่อออนไลน์ ต่างๆ        

14.95 38.32 37.38 6.54 2.80 3.56 0.92 มาก 

3.2 มีการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสมัพันธ์
อย่างต่อเนื่อง     

14.02 39.25 36.45 6.54 3.74 3.53 0.94 มาก 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ Mean SD ความหมาย 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

   

เฉลี่ยด้านการส่งเสริมการตลาด 14.49 38.79 36.92 6.54 3.27 3.55 0.90 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย                 
4.1 มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่
หลากหลาย        

46.73 37.38 14.95 0.00 0.93 4.29 0.79 มากที่สุด 

4.2 มีการวางสินค้าท่ีมองเห็นง่ายสะดวก
ต่อการเลือกซื้อ    

46.73 43.93 8.41 0.00 0.93 4.36 0.71 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกและง่ายในการหาซื้อ
เครื่องดื่มน้ าผักผลไม้สกดัเย็น 

52.34 39.25 7.48 0.00 0.93 4.42 0.71 มากที่สุด 

4.4 สถานท่ีจ าหน่ายเครื่องดื่มน้ าผกัผลไม้
สกัดเย็นอยู่ใกล้บ้านหรือที่ท างาน 

56.07 32.71 9.35 0.93 0.93 4.42 0.77 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านช่องทางการจ้าหน่วย 50.47 38.32 10.05 0.23 0.93 4.37 0.67 มากที่สุด 
ภาพรวม 43.87 36.14 16.76 2.07 1.16 4.20 0.49 มาก 

 
3. การตัดสินใจซื้อน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น 

ผู้บริโภคมีระดับการตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็นในภาพรวมอยู่ในระดับแน่นอนที่สุดที่จะบริโภคน้ าผัก
ผลไมส้กัดเย็น โดยมีระดับการตัดสินใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณโรจน์ (2558) เช่นกัน  
แสดงรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้ 
 
ตารางที่ 4  ระดับการตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้แบบสกัดเย็น 

การตัดสินใจซ้ือ ระดับการตัดสินใจซ้ือ Mean SD ความหมาย 
แน่นอนทีสุ่ด แน่นอน บางคร้ัง ไม่แน่ใจ ไม่ซื้อ    

ท่านตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้
สกัดเย็นในครั้งต่อไป 

55.14 35.51 9.35 0.00 0.00 4.46 0.66 แน่นอนที่สุด 

ท่านเห็นประโยชน์ของการดื่ม
น้ าผักผลไม้สกัดเย็น จึง
ตัดสินใจซื้อในครั้งต่อไป 

40.19 34.58 23.36 0.93 0.93 4.12 0.86 แน่นอน 

เฉลี่ย 47.66 35.05 16.36 0.47 0.47 4.29 0.71 แน่นอนทีสุ่ด 
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4. การทดสอบสมมติฐาน 
4.1 ผลการทดสอบปัจจัยทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการบริโภคน้า้ผักผลไม้สกัดเย็น 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ าผักผลไม้สกัด

เย็น ด้วยการทดสอบไคร์สแควร์  ซึ่งผลการทดสอบของพฤติกรรมการบริโภคสูตรน้ าแต่ละสูตร  พบว่า เพศที่
แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ต่อการเลือกสูตรน้ าผักผลไม้สกัดเย็นเพ่ือสุขภาพและลด
น้ าหนัก   อายุ ที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ต่อการเลือกสูตรน้ าผักผลไม้สกัดเย็นล้าง
พิษและบ ารุงสายตา  ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ต่อการเลือกสูตรน้ า
ผักผลไม้สกัดเย็นทุกสูตร ยกเว้น สูตรลดน้ าหนัก  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 ต่อการเลือกสูตรน้ าผักผลไม้สกัดเย็นทุกสูตร  อาชีพที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 ต่อการเลือกสูตรน้ าผักผลไม้สกัดเย็นทุกสูตร  ยกเว้นสูตรบ ารุงสายตา  ขณะที่ สถานภาพสมรส 
ที่แตกต่างกันจะมคีวามสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 ต่อการเลือกสูตรน้ าผักผลไม้สกัดเย็นทุกสูตร ยกเว้นสูตรลด
น้ าหนัก 

ส าหรับพฤติกรรมสถานที่ในการเลือกซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็น พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ต่อเลือกซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็นที่ห้างสรรพสินค้า  อายุ ที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ต่อสถานที่เลือกซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็นทุกสถานที่ ยกเว้น บูท   ระดับการศึกษา ที่
แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ต่อสถานที่เลือกซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็นทุกสถานที่ ยกเว้น 
รา้นขายของเพ่ือสุขภาพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ต่อสถานที่
เลือกซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็นทุกสถานที่ ยกเว้น ร้านขายของเพ่ือสุขภาพและการสั่งซื้อออนไลน์  อาชีพ ที่แตกต่าง
กันจะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ต่อสถานที่เลือกซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็นทุกสถานที่  ขณะที่ 
สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ต่อสถานที่เลือกซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็น
ทุกสถานที่ ยกเว้น ร้านสะดวกซ้ือ   

นอกจากนี ้ ยังพบว่า เพศ ที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ต่อ เหตุผลหลักในการ
ดื่มน้ าผักผลไม้สกัดเย็น ช่องทางในการรับทราบหรือรู้จักน้ าผักผลไม้สกัดเย็น และช่วงเวลาที่นิยมเลือกดื่มน้ าผัก
ผลไม้สกัดเย็น 

อายุ  ที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ต่อ เหตุผลหลักในการดื่มน้ าผักผลไม้สกัด
เย็น ความถี่ในการบริโภคน้ าผักผลไม้แบบสกัดเย็น ช่องทางในการรับทราบหรือรู้จักน้ าผักผลไม้สกัดเย็น  ช่วงเวลา
ที่นิยมเลือกดื่มน้ าผักผลไม้สกัดเย็น และค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้ าผักผลไม้สกัดเย็นต่อเดือน นอกจากนี้ ยังพบผล
การทดสอบเช่นเดียวกันนี้กับระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 
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สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ต่อ เหตุผลหลักในการดื่มน้ าผัก
ผลไม้สกัดเย็น  ช่องทางในการรับทราบหรือรู้จักน้ าผักผลไม้สกัดเย็น  ช่วงเวลาที่นิยมเลือกดื่มน้ าผักผลไม้สกัดเย็น 
และค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้ าผักผลไม้สกัดเย็นต่อเดือน 

รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการบริโภคน้ าผักผลไม้
สกัดเย็น ด้วยการทดสอบไคร์สแควร์ 

พฤติกรรม 
เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 
อาชีพ สถานภาพสมรส 

สูตรน้้าผักผลไม้สกัดเย็น 

เพื่อสุขภาพ (สัปปะรด องุ่น กวีี ทับทิม) 

 2  6.081 5.318 16.372 15.017 25.590 16.581 

p-value 0.014 0.256 0.003 0.002 0.000 0.000 

ลดน้ าหนัก  (มะละกอ ฝรั่ง แอปเปิ้ล) 

 2  5.411 2.522 9.091 14.870 36.577 3.030 

p-value 0.020 0.641 0.059 0.002 0.000 0.220 

ล้างพิษ  (อะโวคาโด บีทรูท เกรปฟรุต) 

 2  0.001 48.159 12.170 8.447 14.420 30.313 

p-value 0.981 0.000 0.016 0.038 0.006 0.000 

ให้พลังงาน  (กล้วยหอม เสาวรส มะม่วง)  

 2  0.462 11.326 10.712 13.470 29.098 6.816 

p-value 0.497 0.023 0.030 0.004 0.000 0.033 

บ ารุงสายตา  (ตระกูลเบอร์ร่ี)   

 2  0.040 30.039 15.135 6.552 9.227 9.184 

p-value 0.841 0.000 0.004 0.088 0.056 0.010 

สถานที่ในการเลือกซื้อน้้าผักผลไม้สกัดเย็น 

ร้านขายของเพื่อสุขภาพ      

 2  2.760 16.727 7.446 3.363 13.030 10.366 

p-value 0.097 0.002 0.114 0.339 0.011 0.006 

ห้างสรรพสินค้า    

 2  6.809 22.574 15.742 35.017 11.817 24.362 

p-value 0.009 0.000 0.003 0.000 0.019 0.000 

ร้านสะดวกซ้ือ     

 2  0.029 27.528 21.041 9.757 31.125 4.000 

p-value 0.864 0.000 0.000 0.021 0.000 0.135 
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พฤติกรรม 
เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 
อาชีพ สถานภาพสมรส 

บูท 

 2  3.059 8.765 50.481 10.166 12.741 6.003 

p-value 0.080 0.067 0.000 0.017 0.013 0.050 

สั่งออนไลน ์

 2  0.459 25.404 13.161 3.742 23.732 4.581 

 p-value 0.498 0.000 0.011 0.291 0.000 0.101 

เหตุผลหลักในการดืม่น้้าผักผลไม้สกัดเย็น 

 2  31.210 36.640 55.318 27.534 29.256 28.075 

p-value 0.000 0.000 0.000 0.001 0.004 0.000 

ความถี่ในการบริโภคน้้าผักผลไม้แบบสกัดเย็น  

 2  1.572 32.604 81.286 56.711 34.442 6.841 

p-value 0.666 0.001 0.000 0.000 0.001 0.336 

ช่องทางในการรบัทราบหรือรู้จักน้้าผักผลไม้สกัดเย็น 

 2  24.262 78.847 50.741 55.987 97.046 16.991 

p-value 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 

ช่วงเวลาที่นิยมเลือกดืม่น้้าผักผลไม้สกัดเย็น 

 2  17.795 53.712 51.208 55.381 46.521 21.096 

p-value 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคน้้าผักผลไม้สกัดเย็นต่อเดือน 

ค่าสถิติ t=-0.749 F=4.906 F=4.395 F=7.226 F=6.557 F=13.484 

p-value 0.454 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 

 
5.2   ผลการหาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้้าผักผลไม้สกัด

เย็น 
 จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจ าหน่าย

ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และได้สมการพยากรณ์ดังนี้ 

omotioniceoductY Pr100.0Pr229.0Pr773.0473.0 


, R2 = 0.453 

โดยที่ 
Y


  =  ระดับการตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็นเฉลี่ย 
Product  =  ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็น 
Price  =  ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านราคาเฉลี่ยที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็น 
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Promotion =  ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเฉลี่ยที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้ า 
ผักผลไม้สกัดเย็น 

Place  =  ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านช่องทางจ าหน่ายเฉลี่ยที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็น 
 

ทั้งนีส้มการพยากรณ์การตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้สกัดเย็น สามารถอธิบายความแปรปรวนของได้ 45.3%  

และเมื่อพิจารณาค่า Beta พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้

สกัดเย็นมากทีสุ่ด (=0.482) รองลงมา คือ ด้านราคา (=0.202) และด้านการส่งเสริมการตลาด (=0.125) ดัง

แสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคร์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้ าผักผลไม้
สกัดเย็น 

  
  

Initial Model Final Model 

B SE Beta t Sig. B SE Beta t Sig. 
(Constant) -0.473 0.258   -1.834 0.067 -0.473 0.258   -1.836 0.067 

product 0.757 0.084 0.474 9.016 0.000 0.770 0.076 0.482 10.133 0.000 

price 0.225 0.052 0.199 4.308 0.000 0.229 0.051 0.202 4.500 0.000 
promotion 0.098 0.031 0.123 3.141 0.002 0.100 0.031 0.125 3.245 0.001 

place 0.019 0.051 0.018 0.366 0.715           

R 0.673 0.673 
R Square 0.453 0.453 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 
1. จากผลการศึกษานี้ พบว่า ผู้บริโภคมีลักษณะผู้หญิง อายุ 21-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี โสด 

มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30001 บาทขึ้นไป ดังนั้น ผู้ประกอบการควรน า
ข้อมูลดังกล่าวมาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 

2. จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค พบว่า ผู้บริโภคนั้นเป็นกลุ่มที่รักสุขภาพ ดังจะเห็นได้จาก
เหตุผลและสูตรของน้ าผักผลไม้สกัดเย็นที่เลือกซ้ือ  อีกทั้งยังพบว่า ผู้บริโภคนิยมซื้อเครื่องดื่มที่ห้างสรรพสินค้ามาก
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ที่สุด ดังนั้น แหล่งที่ผู้ประกอบการจัดจ าหน่ายควรอยู่ในห้างสรรพสินค้า ส าหรับสื่อที่ผู้บริโภคนิยมรับทราบข้อมูล
มากที่สุด คือ website/ social media ดังนั้น เราควรท าการโฆษณาผ่านสื่อดังกล่าว จึงจะเห็นผลมากท่ีสุด 

3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านราคามากท่ีสุด ดังนั้น การ
ท ากลยุทธ์ทางการตลาดอาจต้องค านึงถึงราคาให้สามารถเข้าถึงและมีความหลากหลาย 

4. จากผลการวิเคราะห์สมการพยากรณ์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อในครั้ง
ต่อไป พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจมากที่สุด  รองลงมา คือ ด้านราคา และด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด ท าให้ทราบว่าทั้งผลิตภัณฑ์และราคา เป็นตัวแปรส าคัญที่จะผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรขยายผลการศึกษาในระดับประเทศ หรือ ในกลุ่มที่รักสุขภาพ เช่น กลุ่มผู้ออกก าลังกาย กลุ่มวัยรุ่น 

เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น 
2.  อาจมีการเพ่ิมตัวแปรต้น เช่น สุขภาพ  โรค ประจ าตัว   และความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์  

เพราะจะท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มน้ าผักผลไม้สกัดเย็นของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมากขึ้น 
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บทน า 

การเคลื่อนไหวและการทรงตัวเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตและท ากิจวัตรประจ าวัน  การ
เคลื่อนไหวที่ดีช่วยป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่ออายุมากขึ้นระบบการมองเห็น ระบบ
รับรู้ต าแหน่งของร่างกายภายในหูจะเริ่มเสื่อมสภาพลง ในขณะที่ระบบการรับรู้ต าแหน่งของการเคลื่อนไหว 
(Proprioception) ซึ่งเป็นระบบที่ตอบสนองจากตัวรับรู้ต าแหน่งข้อต่อต่าง ๆ ในร่างกาย แม้ว่าตัวรับความรู้สึก
บริเวณผิวหนังนั้นลดลงตามอายุที่มากข้ึน แต่ความรู้สึกของต าแหน่งที่ข้อต่อบริเวณแขนขานั้นไม่ลดลงตามอายุ
ที่มากข้ึน (Kokmen et al., 1978) การพัฒนาทักษะระบบรับรู้ต าแหน่งการเคลื่อนไหวของร่างกายเพ่ือการทรง
ตัวจึงอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการหกล้มและเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีได้ 

การออกก าลังกายแบบพิลาทิสเป็นการบริหารร่างกายทั้งระบบ ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยโจเซฟ 
พิลาทิส (Joseph Pilates) สามารถเล่นได้ทั้งบนเสื่อหรือเครื่องพิลาทิสแอพพาราตัส (Apparatus) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์พิเศษที่ออกแบบขึ้นมาเฉพาะซึ่งแต่ละเครื่องมีการใช้งานที่แตกต่างกัน พ้ืนฐานส าคัญของพิลาทิสอยู่ที่
การมุ่งเน้นสมาธิไปที่จุดศูนย์กลาง หรือ Power house ซึ่งส่วนของร่างกายตั้งแต่ปลายสุดของชายโครงไป
จนถึงแนวสะโพก รวมถึงหลังส่วนล่าง กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน กล้ามเนื้อสะโพก ซึ่งท างาน
ร่วมกันเพื่อเป็นโครงร่างพยุงล าตัว ท าให้เกิดความมั่นคง ความแข็งแรง และเกิดประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว 
ระหว่างการฝึกผู้ฝึกจ าเป็นต้องควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องอย่างถูกวิธีและสามารถจัดวางท่าทาง 
(Position) เน้นคุณภาพของการเคลื่อนไหวโดยค านึงถึงรายละเอียด ความถูกต้องของการจัดวางท่าทาง 
(Postural alignment) และการทรงตัวที่ดี  ร่วมไปกับการหายใจได้อย่างถูกต้องตลอดการฝึก  

ปัจจุบันมีการน าพิลาทิสมาประยุกต์ใช้ในร่วมกับการรักษาทางกายภาพบ าบัดและการฟ้ืนฟูร่างกาย 
การรวบรวมการศึกษาจากฐานข้อมูลออนไลน์ในการทบทวนวรณกรรมครั้งนี้เพ่ือต้องการประมวลผลการศึกษา
เรื่องการออกก าลังกายแบบพิลาทิสว่าสามารพัฒนาระบบการรับรู้ต าแหน่งของการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้นได้หรือไม่ 
และใช้น าเสนอเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพเพ่ือก้าวเข้าสู่การสูงวัยอย่างมีพลังต่อไป  

 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

ประเมินและวิเคราะห์เปรียบเทียบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของการออกก าลังกายแบบพิ
ลาทิสเรื่องการเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาระบบการรับรู้ต าแหน่งของการเคลื่อนไหวในการทรงตัวซึ่งมี
ความส าคัญต่อการเพ่ิมความสามารถในการทรงตัว     และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการน าออกก าลังกาย
แบบพิลาทิสไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

 
อุปกรณ์และวิธีด าเนินงานวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการการทบทวนวรรณกรรมโดยการสืบค้นรายงานการศึกษาวิจัยหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องเฉพาะในมนุษย์ซึ่งเผยแพร่ทางออนไลน์ (on-line) จากเว็บไซต์ Google 
Scholar, Pubmed, Web of Sciences ( ISI web of Knowledge) , Medline, Wiley Online Library 
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databases, และ Peer-reviewed journals สืบค้นตั้งแต่ มกราคม ค.ศ. 2015 ถึง ธันวาคม ค.ศ. 2019 ค า
ส าคัญที่ใช้ค้นหาคือ “Pilates” ร่วมกับ “Proprioceptive training” ทั้งการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรม 
การวิเคราะห์อภิมาน และการทดลองแบบสุ่ม จ านวน 37 ชิ้นงานจาก 10,833 ชิ้นงาน ซึ่งศึกษาในประชากรที่
มีอายุ 8-95 ปี ครอบคลุมเรื่องการรับรู้ต าแหน่งการเคลื่อนไหวของร่างกาย สมรรถภาพร่างกาย ความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ การรักษาสมดุลการทรงตัวขณะหยุดนิ่งและเคลื่อนไหว การทรงท่าและการท างานของระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ การลดการเจ็บปวด และการป้องการหกล้ม โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกออก (Exclusion 
criteria) หาก รูปแบบงานวิจัยไม่เข้าเกณฑ์  มีเรื่องการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ผลลัพธ์จากการทดลองไม่เกี่ยวข้อง
เรื่องระบบการรับรู้ต าแหน่งการเคลื่อนไหวของร่างกาย  
 
สรุปและอภิปรายผลงานวิจัย 

รูปแบบการออกก าลังกายพิลาทิสที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วยพิลาทิสแบบเสื่อ (Mat Pilates)  
การออกก าลังกายพิลาทิสแอพพาราตัส (Pilates apparatus) การออกก าลังกายพิลาทิสร่วมกับอุปกรณ์ 
ประสิทธิผลของการฝึกการออกก าลังกายแบบพิลาทิส ประสิทธิผลเรื่องการพัฒนาระบบรับรู้ต าแหน่งการ
เคลื่อนไหวของร่างกายในการออกก าลังกายแบบพิลาทิสจาก 37 ชิ้นงานมีดังต่อไปนี้ 
 
ประสิทธิผลเรื่องความสามารถในการรับรู้ต าแหน่งการเคลื่อนไหวของร่างกาย การทรงตัว การจัดต าแหน่ง
การทรงตัว และความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว 

มี 22 ชิ้นงานที่พบว่าส่งผลในเชิงบวกเรื่องความสามารถในการรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกาย การ
ทรงตัว การจัดต าแหน่งการทรงตัว และความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว ทั้งในกลุ่มประชากรสูงวัย กลุ่มผู้ป่วย
โรคต่าง ๆ เด็กและเยาวชน 

การฝึกตั้งแต่ 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ และระยะเวลาตั้งแต่ 5-12 สัปดาห์ขึ้นไป ช่วยพัฒนาสมดุลขณะหยุด
นิ่งและเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังช่วยเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางและช่วงล่าง ซึ่งจะช่วยเพ่ิมการ
ตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้าในประชากรกลุ่มผู้สูงอาย  (Barker et al., 2016; Bueno et al., 2018; 
Casonatto et al., 2019; Francisco et al., 2015; Engers et al., 2016)  การฝึกอย่างต่อเนื่องยังช่วยเพ่ิม
ความมั่นใจในการทรงตัว ความรู้สึกกลัวต่อการล้ม จึงช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิต และความสามารถในการพ่ึงพา
ตัวเองของผู้สูงวัยได้ (Bullo et al., 2015; Curi et al., 2018; Joseph et al., 2016) 

อย่างไรก็ดีผลของการฝึกจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อเลิกฝึกไปแล้วจึงควรที่จะฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า  
(Mollinedo et al., 2018) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่เคยฝึกพิลาทิสมาก่อนมีการท างานของกล้ามเนื้อแกนกลางที่
ดีกว่าอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติและพบความสัมพันธ์ของการท างานของกล้ามเนื้อและความมั่นคงของ
แกนกลางล าตัว แสดงให้เห็นว่ากล้ามเนื้อส่วนท้องและหลังส่วนล่างผู้ที่เคยฝึกพิลาทิสมาแล้วสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพกว่าผู้ที่ไม่เคยฝึก ยิ่งมีแกนกลางที่มีความมั่นคงมากเท่าไหร่ ยิ่งมีความคล่องตัวในการ
เคลื่อนไหวที่ดีและแม่นย ามากข้ึนเท่านั้น (Lee, 2021) 
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การฝึกพิลาทิสรีฟอร์เมอร์ให้ผลในเชิงบวกในด้านการท างานของระบบสมอง (Cognitive function) 
การท างานประสานกันของระบบประสาทการรับรู้ (Sensory interaction)  ยังเพ่ิมการรับรู้ความสามารถของ
ตัวเอง เพ่ิมการเคลื่อนไหว (Roller et al., 2018) และพิสัยของข้อเท้า และรูปแบบการเดินได้อย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิต ิ(Choi et al., 2019) 

การน าพิลาทิสมาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคปลอกประสาทอักเสบให้ผลเชิงบวกในด้านการท างานของระบบ
ประสาทการรับรู้ (Sensory interaction)  จากการฝึก 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 10-12 สัปดาห์ขึ้นไป ครั้งละ 30-
120 นาที ช่วยเพ่ิมความสมดุลในขณะที่ร่างกายหยุดนิ่งและเคลื่อนไหว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปรับ
ท่าทางการเคลื่อนไหว เพ่ิมความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน ลดสารสื่อการอักเสบ และเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิต (Marques et al., 2020; Soysal et al., 2016) นอกจากนี้ยังพบว่าพิลาทิสช่วยเรื่องการทรงตัวกลุ่มสตรี
ที่เป็นมะเร็งและรับการรักษาด้วยฮอร์โมน (Fretta et al., 2021) 

ปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการฝึกพิลาทิสทางออนไลน์เพ่ือให้สะดวกและเข้าถึงง่ายมากขึ้น ซึ่ง
การศึกษานี้ยังท าในกลุ่มเยาวชน พบว่าสามารถเพ่ิมรับรู้การเคลื่อนไหวของส่วนกลางล าตัว ( Trunk 
proprioception) กล้ามเนื้อแกนกลาง และความทนทานของกล้ามเนื้อได้เช่นกัน (Suner-Keklik et al., 
2021) 
 

ประสิทธิผลเรื่องความสามารถในการยืดหยุ่น 
มี 4 ชิ้นงานที่พบว่าการฝึกพิลาทิสช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่น และหากมีการใช้ยางยืดร่วมด้วยพบว่ามีการ

พัฒนาการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้ (Bueno et al., 2018) นอกจากนี้การศึกษาในผู้ป่วยปลอก
ประสาทอักเสบพบว่าความยืดหยุ่นที่เพ่ิมขึ้นช่วยปรับท่าทางการเคลื่อนไหว ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ 
ผลลัพท์ในเชิงบวกจากการฝึกจะเห็นชัดยิ่งขึ้นหากท าการฝึกระยะยาว (Marques et al., 2020) 
 

ประสิทธิผลเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  
การศึกษาจ านวน 11 ชิ้นงานพบว่าการฝึกอย่างน้อย 4-16 สัปดาห์ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

แต่ผลเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของร่างกายนั้นมีผลลัพท์ที่แตกต่างกันในแต่ละงานวิจัย  (Bergamin et 
al. , 2015; Bullo et al. , 2015; Choi et al. , 2019; Curi et al. , 2018; Engers et al. , 2016; Hornsby & 
David, 2019; Marques et al., 2020; Viera et al., 2017) นอกจากกระตุ้นการท างานของ Power house  
พิลาทิสยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงในกล้ามเนื้อกลุ่มงอและยืดหัวเข่า (Teixeira et al., 2017)  ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อช่วงล่าง (Viera et al., 2017) ซึ่งความแข็งแรงและการเพ่ิมความสามารถในการเกร็งของกล้ามเนื้อ
ล าตัวขณะเหยียดและงอยังสัมพันธ์กับการลดอาการปวดหลังเรื้อรังอีกด้วย  (Kliziene et al., 2017) การ
ทดสอบเรื่องการท างานของกล้ามเนื้อแกนกลาง การหดของกล้ามเนื้อ และทดสอบการท างานของกล้ามเนื้อ
แกนกลางกับระบบการท างานจลนศาสตร์ กับอาสาสมัครที่เคยฝึกพิลาทิสมาก่อนและไม่เคยฝึกพิลาทิสมาก่อน 
จ านวน 32 คน พบว่ากลุ่มที่เคยฝึกพิลาทิสมาก่อนมีการท างานของกล้ามเนื้อแกนกลางที่ดีกว่าอย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิต ิ(Lee, 2021) 
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ประสิทธิผลเรื่องการลดความเสี่ยงต่อการล้ม  
เมื่อการท างานของระบบประสาท ระบบโครงสร้างร่างกาย และระบบกล้ามเนื้อ ท างานสอด

ประสานกันได้เป็นอย่างดี ย่อมส่งผลต่อการรับรู้และควบคุมการทรงตัวดีที่ และช่วยลดความเสี่ยงต่อการล้ม 
การศึกษาจ านวน 6 ชิ้นงาน แสดงให้เห็นว่าการฝึกพิลาทิสช่วยลดความเสี่ยงต่อการล้มโดยช่วยพัฒนาสมดุลการ
ทรงตัวขณะหยุดนิ่งและเคลื่อนไหว ความคล่องตัว และการรับรู้ความสามารถของตัวเอง และเพ่ิมการ

เคลื่อนไหวของข้อเท้า (Engers et al., 2016; Barker at al., 2015; Barker et al., 2016; Długosz-Boś et 
al., 2021; Joseph et al., 2007; Roller at al., 2018)  
 

การเปรียบเทียบการฝึกพิลาทิสกับรูปแบบการออกก าลังกายอ่ืน 
มี 8 ชิ้นงานที่เปรียบเทียบประสิทธิผลของพิลาทิสกับรูปแบบการออกก าลังประเภทอ่ืน ๆ  พบ

กว่าพิลาทิสให้ผลลัพท์ไม่แตกต่างหรือเทียบเท่ากับการออกก าลังกายมาตรฐาน การบ าบัดอ่ืนๆ  (Fox et al., 
2016; Kalron 2016; Kuntze et al. , 2018; Teixeira 2017; Patti et al. , 2021; Mesquita et al. , 2015) 
ไม่ว่าจะเป็นเทคนิค PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) (Teixeira et al., 2017) การออก
ก าลังกายในน้ า (Kuntze et al., 2018) ซึ่งควรท าการฝึกตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป แต่พิลาทิสยังให้ผลไม่
เทียบเท่าการฝึกการทรงตัวด้วยการยืน (Traditional balance training with standing position) (Donath 
et al., 2015)  และออกก าลังกายแบบแขวนพยุง (Suspension) (Karimi et al., 2021) 
 

การใช้พิลาทิสร่วมกับการออกก าลังกายรูปแบบอ่ืน 
การพัฒนาระบบประสาทและกล้ามเนื้อต้องใช้เวลาและอาศัยหลายปัจจัยเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล การ

น าการฝึกพิลาทิสร่วมกับการฝึกร่างกายในรูปแบบอ่ืน ๆ จึงเพ่ิมการเรียนรู้ให้กับร่างกายในหลายมิติมากขึ้น มี
การศึกษาจ านวน 3 ชิ้นงานที่น าการฝึกพิลาทิสมาใช้ร่วมกับการท ากายภาพหรือการบ าบัดทางร่างกายตาม
มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการบ าบัดการปวดหลังเรื้อรังและส่งผลไปยังการทรงตัวและการเคลื่อนไหว หรือใช้ใน
ร่วมในการบ าบัดผู้ป่วยหลังผ่าตัด เช่น ผู้ป่วยที่ท าการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ช่วยเพ่ิมความคล่องตัว ทรงตัวดีที่ขึ้น 
และลดความเจ็บปวดได้มากกว่ากลุ่มที่รับกายภาพหรือการบ าบัดมาตรฐานเพียงอย่างเดียว (Cruz-Diaz et al., 
2018; Karaman et al., 2017; Poncela-Skupien et al., 2020) 
 

ข้อเสนอแนะ 
พิลาทิสเป็นรูปแบบการออกก าลังกายที่มีความปลอดภัยและช่วยพัฒนาความสามารถการทรงตัวได้ อย่างไรก็ดี
ควรมีการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ถึงประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการรับรู้ต าแหน่ง
การเคลื่อนไหวของร่างกายโดยการออกก าลังกายแบบพิลาทิสเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับท านายในการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 โดยท าการ

เปรียบเทียบเทคนิคที่ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุดโดยจะประกอบไปด้วย Random Forest และ Naive Bayes  

โดยท าการศึกษาข้อมูลผู้ป่วย จ านวน 1,608,923 ราย จากกรมควบคุมโรค ท าการรวบรวมข้อมูล 1 มกราคม 

2563 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งกระบวนการคือการเปรียบเทียบประสิทธิภาพรูปแบบเทคนิคท าการนาย

ระหว่างคุณลักษณะ การทดสอบประสิทธิภาพตัวแบบท านายด้วยวิธีการ Split Test คือ การแบ่งข้อมูลด้วยการสุ่ม

ออกเป็น 2 ส่วนคือ Training Data (ร้อยละ 80) และ Test Data (ร้อยละ 20) โดยใช้โปรแกรม Orange Data 

Mining จากนั้นท าการทดลองเพ่ือหาผลการทดสอบประสิทธิภาพที่มีค่าความถูกต้องที่สูงที่สุด เมื่อได้แบบจ าลองที่

เหมาะสมที่สุดแล้วจะน าแบบจ าลองนั้นไปใช้กับข้อมูลชุดใหม่เพ่ือท านายในการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่าง

ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และลดข้อผิดพลาดของข้อมูลให้น้อยลง ผลการวิจัยพบว่าแบบจ าลอง Random Forest มีค่า

ความถูกต้องเท่ากับ 93.33%  และแบบจ าลอง  Naive Bayes  มีค่าความถูกต้องเท่ากับ  92.1% จากผลการ

เปรียบเทียบแบบจ าลองทั้ง 2 แบบนี้พบว่าแบบจ าลอง Random Forest นั้นให้ความถูกต้องและแม่นย ามากท่ีสุด

จึงน าแบบจ าลอง Random Forest ไปใช้ในการท านายในการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 ได้ต่อไป 

 

ค ำส ำคัญ : การเรียนรู้ของเครื่อง , โรคผู้ป่วยโควิด-19 ป่าสุ่ม , นาอีพเบย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

141



Abstract 
 
 This research aims to find a suitable model for predicting the screening of COVID-19 patients. 
They compared the techniques with the most accurate values, including Random Forest and 
Naive Bayes. Data were collected from the first January 2563 to October 1, 2564 collected by the 
Department of disease control.  The process is to compare the performance of predictive 
techniques between features.  To test the predictive performance of the model using the split 
test method, the data was randomly divided into two parts: Training Data (80 percent) and Test 
Data ( 20  percent) .  Using Orange Data Mining, we ran some experiments to determine the most 
accurate performance test results. The model is applicable to COVID - 19 patients predicted by 
new data. More accurate and less error information. The results showed that the Random Forest 
model had an accuracy of 93.33% and the Naive Bayes model had an accuracy of 92.1%. From 
the comparison of the two models, the Random Forest model was found to be the most accurate 
and accurate, thus allowing the Random Forest model to be used in predicting the screening of 
COVID-19 patients. 
 

Keywords :  Machine learning , Covid-19 , Random Forest, Naive Bayes 
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บทน า 

 กระบวนการตรวจ วินิจฉัยโรคโควิด 19 เป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต้องเสียเวลาในการเตรียมเชื้อและ

กระบวนการตรวจ เพราะต้องตรวจกับตัวเชื้อจริง ในช่วงแรกของการระบาด ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน และท า

ได้เฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่หรือโรงพยาบาลศูนย์ ค่าตรวจมีราคาแพง เพราะผลที่ได้ต้องได้ผลชัดเจน และ ทาง

กระทรวงสาธารณสุขมีข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนการตรวจ จึงต้องคัดกรองผู้ต้องสงสัยก่อนเก็บเชื้อส่งตรวจ และใช้วิธี

นี้ตั้งแต่เริ่มการระบาด คือ ต้องเก็บเชื้อจากสารคัดหลั่งที่โพรงจมูก ดังนั้นในกระบวนการควบคุมโรค การค้นหา 

การตรวจหาผู้ป่วย จ าเป็นต้องมีกระบวนการคัดกรอง เพ่ือคัดกรองเป็นล าดับในการหาผู้สงสั ยก่อน (Kasetsart 

university, 2020) ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จากกรมควบคุมโรคตั้งแต่

ระลอกที่ 1 – 3 ซึ่งเป็นข้อมูลแบบเปิด  โดยท าการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 

2564 เป็นจ านวน 1,608,923 ราย (Department of disease control, 2021) ซึ่งเป็นข้อมูลในลักษณะไฟล์

คอมพิวเตอร์ (.csv) และ รูปแบบ JSON เพ่ือช่วยคัดแยกประเภทผู้ป่วยได้เร็วขึ้น  

 ในการใช้การเรียนรู้ของเครื่องในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด -19 นั่นเริ่มมีการถูกใช้อย่าง

แพร่หลาย เช่น รูปแบบการตรวจจับโควิด-19 แบบอัตโนมัติโดยภาพเอ็กซ์เรย์ทรวงอกดิบ และสร้างแบบจ าลอง 

โดยใช้ Deep Neural networks เพ่ือการจ าแนกโรคโควิด-19 และ อาการปอดบวม (Ozturk et al., 2020) การ

วิเคราะห์โอกาสที่ผู้ป่วยจะมีการอาการรุนแรง/อาการวิกฤตจากโควิด-19 จากข้อมูล 336 รายจากเมืองเซี่ยงไฮ้โดย

ใช้แบบจ าลองแบบจ าลอง Support Vector Machine (SVM)  (Sun et al., 2020) การคาดการณ์ความรุนแรง

ของเคสและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ การฟ้ืนตัว หรือการเสียชีวิต โดยข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูลแบบเปิดชื่อ “Novel 

Corona Virus 2019 Dataset” ด้วยเทคนิค Random  forest  (Iwendi et al., 2020)  การระบุการติดเชื้อโค

วิด-19 อย่างรวดเร็วเพ่ือคัดกรองผู้ต้องสงสัยโดยทันทีโดยใช้แบบจ าลองแบบจ าลอง Random  forest กับการ

วิเคราะห์จากผลการตรวจเลือด  (Wu et al., 2020) ระบบแนะน ากลยุทธิ์การวินิจฉัยโรคโควิด-19 ใหม่โดยใช้ 

Naive Bayes  (Mansour et al., 2021) และการท านายโรคโควิด-19 โดยใช้การจ าแนกคุณลักษณะของอาการที่

พบบ่อยที่สุดจากการติดเชื้อโดยมี 4 คุณลักษณะเช่น Sore Throat Cough , Runny Nose , Fever Difficulty in 

Breathing โดยเป้าหมายของคุณลักษณะคือ มีผลเป็น positive หรือผลที่เป็นบวกว่าติดโรคโควิด-19 หรือไม่ โดย

ได้ใช้แบบจ าลอง Naive Bayes (Bhatia & Malhotra, 2021) 

 จากงานวิจัยที่ได้ท าการศึกษามาส่วนใหญ่จะท านายโอกาสการเกิดโรคโควิด-19 โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ

ของข้อมูล ยังไม่มีงานวิจัยที่ท าการคัดแยกประเภทผู้ป่วย เพ่ือคัดกรองผู้ต้องสงสัยได้เร็วขึ้น และได้เตรียมการรักษา

ได้ทันเวลา งานวิจัยนี้จึงน าการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้ในการท านายคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือสร้างระบบตัดสินใจในการคัดแยกประเภทผู้ป่วยได้เร็วขึ้น 

2. เพ่ือศึกษาและหาแบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่องในการคัดแยกประเภทผู้ป่วยที่มีค่าความแม่นย าที่สุด 

ระหว่าง 2 เทคนิค คือ Random Forest และ Naive Bayes 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งการวิจัยออกเป็น 5 ระยะ ประกอบด้วย Dataset , Data Preparation , Modeling, 

Evaluation และ Deployment ดังภาพที ่1 

 

ภาพที ่1: กรอบแนวคิดงานวิจัย 

1. Dataset  (วิธีการรวบรวมข้อมูล ) 

 ท าการรวบรวมข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ   ซึ่งเป็นข้อมูลแบบเปิดจากกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข โดยจะเป็นข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกที่ 1ถึงระลอกที่ 3  (Department of disease control, 

2021) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นจ านวน 1,608,923 ราย  ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ JSON 

API  และท าการเขียนโปรแกรมเพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลดังภาพที่ 2 และ รูปแบบพจนานุกรมข้อมูล (Data 

dictionary)  ดังตารางที่ 1 

 

ภาพที ่2. ขั้นตอนการพัฒนาส่วนการดาวน์โหลดข้อมูล 

ตารางที่ 1 พจนานุกรมข้อมูลข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 

Colum Name Data Type Comment Status 

txn_date date วันแถลง remove 
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ตารางที่ 1 พจนานุกรมข้อมูลข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 (ต่อ) 

Colum Name Data Type Comment Status 

gender varchar เพศ category 

age_number varchar อายุ remove 

age_range varchar ช่วงอายุ category 

nationality varchar สัญชาติ category 

job varchar อาชีพ remove 

risk varchar ปัจจัยเสี่ยง category 

patient_type text ประเภทผู้ป่วย target 

province varchar จังหวัด category 

update_date datetime วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด remove 

 

ตารางที่ 2 Class ในการวิจัย (กรมควบคุมโรค, 2563; โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา, 2020) 

ประเภทของผู้ป่วย 

Class Description 

1 การเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้มีอาการเข้าได้กับนิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ที่
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(patient under investigation : PUI) 

2 การตรวจคัดกรองในประชากรเสี่ยงตามจุดคัดกรองและด่านเข้าออกระหว่างประเทศ
(screening) 

3 การเฝ้าระวังในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือพ้ืนที่เฉพาะ (sentinel surveillance) 
4 การเฝ้าระวังเหตุการณ์ในสถานที่เสี่ยง เก็บตัวอย่างส่งตรวจเมื่อเข้านิยาม PUI หรือเป็นกลุ่ม

ก้อนของผู้ป่วยทางเดินหายใจ 
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2. Data Preparation (การเตรียมข้อมูล)  

 เนื่องจากคะแนนหรือข้อมูลบางส่วนไม่สามารถใช้ในการค านวณได้และข้อมูลที่ใช้จะต้องเป็นข้อมูลที่ไม่มีการ

สูญหายหรือ Missing Value   

3. Modeling (การสร้างแบบจ าลอง) 

 จะเห็นได้ว่างานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาทั้งหมดพบว่ามีการใช้เทคนิคแบบจ าลอง Random forest และ Naive 

Bayes  มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิคท้ัง 2 เทคนิคนี้มาเป็นอัลกอริทึมในการท าวิจัยในการทดลองหาแบบจ าลอง

ที่ดีที่สุดจาก 2 เทคนิคนี้เมื่อได้ผลลัพธิ์ที่ดีที่สุดเพียง 1 แบบจ าลองแล้วจึงจะน าไปพัฒนาในการคัดแยกผู้ป่วยต่อไป 

 การคัดแยกประเภทผู้ป่วยโควิด-19 โดย Class ของข้อมูลจะแบ่งเป็น 4 Class ตามตารางที่ 2 และท าการสร้าง

แบบจ าลองด้วยวิธี Random Forest และ  Naive Bayes โดยใช้โปรแกรม Orange Data Mining เพ่ือท าการ

ทดลองหาแบบจ าลองที่ดีท่ีสุดเพื่อใช้ในการท านายการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 ดังภาพที ่3  

 

ภาพที ่3. การใช้โปรแกรม Orange Data Mining เพ่ือเปรียบเทียบแบบจ าลองการเรียนรู้ของเครื่อง 
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ภาพที่ 4. การใช้โปรแกรม Orange Data Mining ในการ Split Test 

 จากภาพที ่4 ใช้วิธีแบ่งข้อมูลแบบ Split Test จ านวน 80% เป็นข้อมูลส าหรับสร้างแบบจ าลอง(Data Sample 

หรือ Training Data) และข้อมูลจ านวน 20%ใช้เป็นข้อมูลส าหรับทดสอบ (Remaining Data หรือ Test Data)   

4. Evaluation (การวัดประสิทธิภาพแบบจ าลอง) 

 ใช้ข้อมูลจาก 80% มาท าการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 กับข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ใน 20% ที่เหลือ และใช้วัดค่าความ

ถูกต้องโดยใช้ Confusion matrix เพ่ือดูว่าเทคนิคในการสร้างแบบจ าลองไหนให้ค่าผลท านายดีมากที่สุดจึงจะน า

แบบจ าลองนั้นไปใช้งานต่อดังตารางที่ 5 – 6 

ตารางที่ 5. ตัววัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม  Random Forest 

Performance Classification (Random Forest) 

 true(1) true(2) true(3) true(4) Precision 

pred.(1) 459316 22 5235 5259 97.8% 

pred.(2) 10 2181 4 21 98.4% 

pred.(3) 4140 18 28065 9797 66.8% 

pred.(4) 20964 34 3490 191966 88.7% 

Recall 94.8% 96.7% 76.3% 92.7%  

 จากตารางที่ 5 พบว่า Class 1 True Positive เท่ากับ 459,316ค่า False Positive เท่ากับ 10,516 ค่า คิด

เป็น Precision เท่ากับ 97.8% และ Recall เท่ากับ 94.8% Class 2 True Positive เท่ากับ 2,181 ค่า False 

Positive เท่ากับ 35  ค่า คิดเป็น Precision เท่ากับ 98.4% และ Recall เท่ากับ 96.7 Class 3 True Positive 

เท่ากับ 28,065 ค่า False Positive เท่ากับ 13,955  ค่า คิดเป็น Precision เท่ากับ 66.8% และ Recall เท่ากับ 

76.3%  Class 4 True Positive เท่ากับ 191,966 ค่า False Positive เท่ากับ 29,201  ค่า คิดเป็น Precision 

เท่ากับ 78.42% และ Recall เท่ากับ 84.34% สรุปเป็นค่า Accuracy ได้ 93.33% 
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ตารางที่ 6. ตัววัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม  Naive Bayes 

Performance Classification (Naive Bayes) 

 true(1) true(2) true(3) true(4) Precision 

pred.(1) 455784 14 7203 6831 97% 

pred.(2) 28 2113 3 72 95.4% 

pred.(3) 4147 7 24724 13142 58.8% 

pred.(4) 21009 36 5060 190349 87.9% 

Recall 94.8% 97.4% 66.8% 90.5%  

 จากตารางที่ 6 พบว่า Class 1 True Positive เท่ากับ 455,784 ค่า False Positive เท่ากับ 14,145 ค่า คิด

เป็น Precision เท่ากับ 97% และ Recall เท่ากับ 94.8% Class 2 True Positive เท่ากับ 2,113 ค่า False 

Positive เท่ากับ 103  ค่า คิดเป็น Precision เท่ากับ 95.4% และ Recall เท่ากับ 97.4 Class 3 True Positive 

เท่ากับ 24,724 ค่า False Positive เท่ากับ 17,296  ค่า คิดเป็น Precision เท่ากับ 58.8% และ Recall เท่ากับ 

66.8%  Class 4 True Positive เท่ากับ 190,349 ค่า False Positive เท่ากับ 26,105  ค่า คิดเป็น Precision 

เท่ากับ 87.9% และ Recall เท่ากับ 90.5% สรุปเป็นค่า Accuracy ได้ 92.1% 

5. Deployment  (การน าแบบจ าลองไปใช้งาน) 

 จากแบบจ าลองที่สร้างโดย  Random Forest และ  Naive Bayes ที่สร้างขึ้นมาได้นั้นสามารถน าไปท าการคัด

แยกผู้ป่วยโควิด-19 ได้โดยเลือกเทคนิคที่มีค่าความถูกต้องมากที่สุดเพียง 1 เทคนิคเท่านั้น  และน าไปใช้กับชุด

ข้อมูลใหม่เพ่ือการท านายการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 โดยจะบันทึกแบบจ าลองในรูปแบบไฟล์ .pkcls ดังภาพที่                   

ภาพที ่5. การบันทึกแบบจ าลองเพ่ือน าไปใช้ในการท านายข้อมูลกับชุดข้อมูลใหม่ 

 เมื่อได้แบบจ าลองที่เหมาะสมแล้วสามารถน าข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ไปประมวลผลเพ่ือท านายผลการคัดแยก

ผู้ป่วยโควิด-19 ได้ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6. การน าแบบจ าลองไปใช้ส าหรับแบบตัวท านายกับชุดข้อมูลใหม่ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

ภาพที่ 7. ผลการทดลองในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดลองสร้างแบบจ าลองการท านาย โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 จากกรม

ควบคุมโรค ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องได้แก่ Random Forest   และ Naive Bayes เพ่ือใช้ในการคัด

แยกผู้ป่วยโควิด-19 ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพความแม่นย าและความถูกต้องในการท านาย โดยการทดลอง

พบว่า Random Forest ให้ค่าความถูกต้องอยู่ที่ 93.3% และ  Naive Bayes ให้ค่าความถูกต้องอยู่ที่ 92.1  จาก

การพิจารณามาตราวัดคุณภาพ Accuracy ,Precision และ Recall ซึ่งจากผลการทดลองผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ใช้

แบบจ าลองจากเทคนิค Random Forest ในการประยุกต์ใช้เพ่ือใช้ในการท านายข้อมูลการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 

กับชุดข้อมูลใหม่ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อมูลที่ได้ท าการรวบรวมจากกรมควบคุมโรคนั้นพบว่าคุณลักษณะของข้อมูลยังมีส่วนที่ขาดและถือว่ายังไม่มาก

พอที่จะน าข้อมูลในแต่ละคุณลักษณะมาหาผลจากการทดลองนี้และในบางคุณลักษณะที่มีข้อมูลก็ยังขาดค่อนข้าง

เยอะจึงท าให้ไม่มีความสมบูรณ์ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมคุณลักษณะของข้อมูลและทดลองอัลกอริทึมอ่ืนๆ 

นอกจากนี้สามารถน าแบบจ าลองที่ได้จากการบันทึกไปใช้กับแอปพลิเคชันได้โดยการเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติม 
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restricted feeding, on body weight, BMI, body composition and waist circumference in 
overweight and obesity: A pilot study) 
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บทคัดย่อ 
 

 การจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหารในแต่ละวัน (Time-Restricted Feeding) แบบสูตร8/16 เป็น
วิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดน  าหนักได้ ซึ่งวิถีชีวิตของคนปัจจุบันจะเห็นว่ามีทั งคนที่สามารถรับประทานอาหารเช้าได้ 
และคนที่เริ่มรับประทานอาหารมื อแรกในช่วงเที่ยง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการอดอาหารเป็นช่วงๆ 
แบบจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร8ชั่วโมงในแต่ละวัน โดยให้เริ่มรับประทานอาหารในช่วงเช้า (Early 
Time-Restricted Feeding) และให้เริ่มรับประทานอาหารช่วงกลางวัน (Mid-day Time-Restricted Feeding) 
จะมีผลในการเปลี่ยนแปลงน  าหนักตัว ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอวและองค์ประกอบของร่างกายแตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร 
 การวิจัยนี ได้ท าการศึกษาในกลุ่มผู้ที่มีน  าหนักเกินและโรคอ้วนที่ไม่มีโรคประจ าตัว จ านวนทั งสิ น 30คน ใช้
ระยะเวลาการทดลอง 8สัปดาห์ โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เดิมโดยปกติเป็นผู้ที่เริ่มรับประทานอาหารในมื อเเรกเป็น
มื อเช้าจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1(กลุ่มที่รับประทานอาหารช่วง 8.00-16.00) และผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เดิมโดยปกติเป็นผู้ที่
เริ่มรับประทานอาหารในมื อเเรกเป็นมื อเที่ยงจะจัดอยู่ในกลุ่มที่2 (กลุ่มท่ีรับประทานอาหารช่วง 12.00-20.00) โดย
ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการวัดและประเมินค่าน  าหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และองค์ประกอบร่างกายก่อน
การทดลองและหลังทดลอง  
 ผลการทดลองพบว่า ทั งสองกลุ่มมีค่าน  าหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และ%ไขมัน ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) แต่เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของน  าหนักตัว ดัชนีมวลกาย เส้นรอบ
เอว และ%ไขมันระหว่างกลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับมวลไขมัน มวลร่างกาย
ที่ไร้ไขมัน และค่าไขมันในช่องท้อง พบว่าทั งสองกลุ่มหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยที่ลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงงระหว่างกลุ่ม พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน ในส่วนของมวลกล้ามเนื อมีเพียงกลุ่มที่1 ที่หลังท ามวลกล้ามเนื อลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) 
 สรุปผลการวิจัยพบว่า การจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 8ชั่วโมงต่อวัน สามารถลดน  าหนัก ดัชนี
มวลกาย เส้นรอบเอว และ%ไขมัน ได้ทั งในกลุ่มที่เริ่มรับประทานอาหารในช่วงเช้า และกลุ่มที่เริ่มรับประทาน
อาหารในช่วงเที่ยง โดยที่สัดส่วนลดลงของทั งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน 
 
ค้าส้าคัญ : การจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหารในแต่ละวัน , น  าหนักตัว, ดัชนีมวลกาย, เส้นรอบเอวและ
องค์ประกอบของร่างกาย 
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Abstract 
 
Background: There are studies that have shown 8-hours time restricted feeding can help reduce body weight, 
fat mass, and body composition. In studying regular eating patterns and behaviours, it can be observed that 
there are large groups of people who eat their first meal at breakfast and those who start eating their first meal 
at noon. Therefore, the researcher was interested to study 8-hours time restricted feeding on these two groups 
(early time-restricted feeding and mid-day time-restricted feeding). 
Objective: To study and to compare effect of 8-hour time restricted feeding, early time restricted feeding and 
mid-day time restricted feeding, on body weight, BMI, body composition and waist circumference in overweight 
and obesity 
Methods: The study was conducted on overweight and obese people without any underlying medical 
conditions, and with BMI’s ranging from 23-30 kg/m2. A total of 30 subjects were used over an 8-week trial 
period. Participants on the early time-restricted regime were classified as Group 1 (the group that ate between 
8.00-16.00). The participant group followed the late time-restricted regime were classified as Group 2 (the group 
that ate from 12.00-20.00). Body weight, body mass index, waist circumference, and body composition were 
measured before, and 8th weeks, the experiment using the Tanita MC-980 body composition scale and waist 
circumference scale. 
Results: Body weight, BMI, waist circumference, and fat% were significantly reduced (P<0.001) in both groups, 
but when comparing the decreased proportion in body weight, BMI, waist circumference, and fat% between 
two groups, there was no statistically significant difference (P>0.05). For fat mass, fat-free mass and abdominal 
fat, both groups were decrease. However, there was no statistically significant difference. When comparing the 
proportion of reduction between group1 and group2, there was no statistically significant difference (P>0.05). 
In terms of muscle mass, only in group1 was statistically significant reduction in muscle mass after treatment 
(P<0.001). 
Conclusion: 8-hour time restricted feeding can lose body weight, BMI, waist circumference, and fat% in the 
group who started eating in the morning and the group that started eating at noon. There was no difference in 
the decreased proportion of the two groups. 

 
Keywords: 8-hours time restricted feeding, early time-restricted feeding, mid-day time-restricted feeding, body 

weight, BMI, body composition, waist circumference 
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บทน้า 
การมีน  าหนักตัวที่ไม่ได้มาตราฐานน ามาซึ่งโรคต่างๆมากมาย โดยเฉพาะโรคในกลุ่มNon-communicable 

disease (NCDs) การลดน  าหนักถือเป็นวิธีการที่สามารถป้องกันการเกิดโรคNCDsได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน
การลดน  าหนักมีหลายวิธี หนึ่งในวิธีเหล่านั น คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยการอด
อาหารเป็นช่วงๆ (Intermittent fasting)[21] การอดอาหารเป็นช่วงๆสามารถแบ่งเป็นหลายประเภทด้วยกัน [13] วิธี
ที่เป็นที่นิยมคือ การจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหารในแต่ละวัน (Time-Restricted Feeding) แบบสูตร
8/16 ซึ่งเป็นการรับประทานอาหารปกติ 8ชั่วโมง และอดอาหาร 16ชั่วโมงต่อวัน วิธีนี เป็นวิธีที่ท าได้ค่อนข้างง่าย 
สามารถน ามาปรับให้เข้ากับการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ (Varady et al., 2009) และยังมีการศึกษาที่พบว่าช่วยลด
น  าหนักตัว มวลไขมัน และองค์ประกอบต่างๆของร่างกายได้  (Sutton et al., 2018; Anton et al., 2019) 
นอกจากนี ยังเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยในการใช้ลดน  าหนักในผู้ที่มีน  าหนักเกินและโรคอ้วนอีกด้วย[5, 11] 
 จากวิถีชีวิตของผู้คนปัจจุบันจะเห็นว่ามีทั งคนที่สามารถรับประทานอาหารเช้าได้ และคนที่เริ่มรับประทาน
อาหารมื อแรกในช่วงเที่ยง ดังนั นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการอดอาหารเป็นช่วงๆ แบบจ ากัดระยะเวลา
การรับประทานอาหาร8ชั่วโมงในแต่ละวัน โดยให้เริ่มรับประทานอาหารในช่วงเช้า (Early Time-Restricted 
Feeding) และให้เริ่มรับประทานอาหารช่วงกลางวัน (Mid-day Time-Restricted Feeding) จะมีผลในการ
เปลี่ยนแปลงน  าหนักตัว ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอวและองค์ประกอบของร่างกายแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของการรับประทานอาหารโดยวิธีจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร8
ชั่วโมงในแต่ละวันในคนที่เริ่มรับประทานอาหารในมื อเช้าและคนที่เริ่มรับประทานอาหารในมื อเที่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงของน  าหนักตัว ดัชนีมวลกาย องค์ประกอบร่างกาย และเส้นรอบเอว 

 
อุปกรณ์และวิธีการด้าเนินงานวิจัย 
ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้ที่มีดัชนีมวลกายตั งแต่ 23-30กก./ม2 และไม่มีโรคประจ าตัว 
 ตัวอย่าง คือ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมการวิจัยผ่านการประกาศตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ โซเซียลมีเดีย การบอกต่อ 
เป็นต้น ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ตั งแต่ 23-30กก./ม2  จ านวน 30คน กลุ่มละ 15คน  
 ค านวนขนาดตัวอย่างโดยอ้างอิงจากการค านวนขนาดตัวอย่างของการศึกษาวิจัยน าร่องโดยใช้ทฤษฎี rule 
of thumb อ้างอิงจากงานวิจัยของ Browne., 1995 
เกณฑ์การคัดเข้าโครงการวิจัย (Inclusion Criteria) 
 1)  อายุ 20-60 ปี 
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 2)  BMI 23-30กก./ม2  

 3)  ผู้ที่ให้ความยินยอมและความร่วมมือในการจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร8ชั่วโมงในแต่ละวัน 
 4)  ผู้ที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยมักทานมื อเช้าเป็นประจ าสม่ าเสมอตลอด3เดือน ก่อนเข้า
โครงการ หรือ ผู้ที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยมักทานมื อเที่ยงเป็นประจ าสม่ าเสมอตลอด3เดือน ก่อน
เข้าโครงการ 
 5)  มีกิจกรรมทางกายในแต่ละวันอยู่ในระดับพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary) หรือระดับที่มีกิจกรรม
เล็กน้อย (light active) โดยวัดจากมีการเดิน <7500 ก้าว/วัน หรือ มีการออกก าลังกายที่ปานกลาง-หนัก น้อยกว่า
2ครั งต่อสัปดาห์ 
 6)  มีน  าหนักตัวคงที่อย่างน้อย3เดือนก่อนการวิจัย (น  าหนักเพ่ิมขึ น/ลดลงน้อยกว่า4 กิโลกรัม) 
 7)  ไม่เคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองมาก่อน 
 8)  ไม่เคยมีประวัติการรับประทานอาหารผิดปกติ (Eating disorder) หรือเป็นโรคจิตเภทมาก่อน 
 9)  ไม่มีโรคประจ าตัวหรือต้องใช้ยารักษาโรคประจ าตัวเป็นประจ า 
 10)  ไม่สูบบุหรี่และดื่มสุรา 
 11)  ไม่ท างานเป็นกะกลางคืน (night shift) 
 12)  ไม่เคยใช้ยาลดน  าหนัก ยาลดไขมันในเลือด ยาลดความดันโลหิต หรือยาลดระดับน  าตาลในเลือดมา
ก่อน 
 13)  ไม่ตั งครรภ์ 
 14)  ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง 
เกณฑ์การคัดออกโครงการวิจัย (Exclusion Criteria) 
 1)  ผู้ที่ไม่สามารถจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร8ชั่วโมงในแต่ละวัน หรือมีปัญหาทางสุขภาพหรือ
มีอาการไม่พึงประสงค์อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร8ชั่วโมงในแต่ละวันได้จนจบ
โครงการ 
 2)  ตั งครรภ์ระหว่างโครงการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการท้าการทดลอง 
 1)  เครื่องชั่งน  าหนักและวัดองค์ประกอบของร่างกาย เครื่องTanita รุ่นMC-980 
 2)  สายวัดรอบเอว 
 3)  แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการนอน ก่อนและระหว่างท าการ
วิจัย 
วิธีวิจัย 
 1)  ผู้วิจัยได้ประชาสัมพันธ์เพื่อรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยไปยังผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ  
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 2)  ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าจะได้รับการตรวจค่าพื นฐานต่าง ๆ ได้แก่ น  าหนักส่วนสูง ค่า
องค์ประกอบของร่างกาย เส้นรอบเอว วัดความดันและชีพจร 
 3)  ผู้เข้าร่วมวิจัยที่ผ่านเกณฑ์จะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่1 คือ กลุ่มที่รับประทานอาหารวิธี
จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร8ชั่วโมงในแต่ละวันในคนที่เริ่มรับประทานอาหารในมื อเช้า (รับประทาน
อาหาร ตั งแต8่.00-16.00น.) และกลุ่มที่2 คือ กลุ่มท่ีรับประทานอาหารวิธีจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร8
ชั่วโมงในแต่ละวันในคนที่เริ่มรับประทานอาหารในมื อเที่ยง (รับประทานอาหาร ตั งแต่12.00-20.00น.) โดย
ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เดิมโดยปกติเป็นผู้ที่เริ่มรับประทานอาหารในมื อเเรกเป็นมื อเช้าจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1 ผู้เข้าร่วม
การวิจัยที่เดิมโดยปกติเป็นผู้ที่เริ่มรับประทานอาหารในมื อเเรกเป็นมื อเที่ยงจะจัดอยู่ในกลุ่มที่2 ผู้เข้าร่วมวิจัยทั ง
สองกลุ่มสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่ต้องจ ากัดปริมาณหรือพลังงานแคลอรี่ที่ได้รับจากอาหาร 
โดยใช้เวลา 8สัปดาห์ในการทดสอบ ในช่วงเวลาหลัง 16.00น.ของกลุ่มที่เริ่มมื อเช้า และในช่วงเวลาหลัง 20.00น.
ของกลุ่มที่เริ่มมื อเที่ยง ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถรับประทานน  าเปล่า หรือ เครื่องดื่ม/อาหารที่ไม่มีพลังงานแคลอรี่หรือ
มีพลังงานแคลอรี่น้อยกว่า 4kcal/servingได้ เช่น น  าเปล่า ชาด า กาแฟด า เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถปฏิบัติได้
ง่ายและมีโอกาสท าตามการวิจัยได้มากยิ่งขึ น 
 4)  หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันเริ่มท าการศึกษาจริง (baseline period) ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับค าแนะน าให้ใช้
ชีวิตตามปกติ โดยไม่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มากหรือน้อยเกินไป ไม่มีการออกก าลังกายที่หนัก
จนเกินไป ไม่มีการอดนอนและไม่มีภาวะเจ็บป่วยรุนแรง โดยผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับแบบฟอร์มในการจดบันทึก
พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การนอน และการออกก าลังกาย โดยให้บันทึกตลอดช่วง 1สัปดาห์ และน ามา
ส่งคืนในวันที่เริ่มท าการศึกษา 
 5)  เช้าวันท าการศึกษา นัดหมายที่สถานที่ที่ก าหนด ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยเบื องต้น 
ข้อปฏิบัติตัวในระหว่างการวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมไปถึงผลข้างเคียงที่อาจจะได้รับระหว่างการวิจัย และลง
นามในใบยินยอมเพ่ือเข้าร่วมท าการวิจัย 
 6)  ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการซักประวัติสุขภาพ วัดส่วนสูง ชั่งน  าหนัก วัดเส้นรอบเอว วัดองค์ประกอบ
ร่างกาย วัดความดันโลหิตและชีพจร  
 7)  ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในแต่ละกลุ่ม โดยจะได้รับแบบสอบถาม
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการนอน ระหว่างการทดสอบ 
 8)  ในช่วงการทดสอบ ผู้เข้าร่วมวิจัยปฏิบัติตามข้อก าหนดของแต่ละกลุ่มและจะต้องบันทึกข้อมูลลง
แบบสอบถามพฤติกรรมที่ผู้วิจัยก าหนด         

9)  หลังจากครบการทดสอบ 8สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนจะได้รับการวัดส่วนสูง ชั่งน  าหนัก วัดเส้นรอบ
เอว และวัดองค์ประกอบของร่างกาย พร้อมทั งส่งแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย 
และการนอน 
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 10) ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในส่วนของการจดบันทึ กอาหารที่
รับประทานในแต่ละวันนั น ข้อมูลนี จะถูกน ามาแปลงเป็น ปริมาณกิโลแคลอรี่ของอาหารที่ผู้เข้าร่วมวิจัยรับประทาน
ในแต่ละวัน ในส่วนของการค านวนจะใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการอาหารของไทย จัดท า
โดยส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ในเดือนกันยายน พ.ศ.2561 
 11)  ผลการทดสอบได้แก่ ส่วนสูง น  าหนักตัว เส้นรอบเอว ค่าองค์ประกอบของร่างกาย และพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และการนอนที่บันทึกก่อน ระหว่างและหลังการวิจัย จะถูกน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่1 แสดงวิธีวิจัยและจ้านวนผู้เข้าร่วมวิจัย 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
        1)  ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอภิปรายข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัย ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ น  าหนัก ส่วนสูง ดัชนี
มวลกาย ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออก
ก าลังกายและการนอน 
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 2) ใช้สถิติ independent T-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัยทั งสองกลุ่ม 
ได้แก่ อายุ น  าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ 
 3)  ใช้สถิติ pair T-test เพ่ือเปรียบเทียบ ผลต่างของค่าเฉลี่ยน  าหนักตัว ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอวและ
องค์ประกอบของร่างกาย ในกลุ่มเดียวกัน ก่อนและหลังการทดสอบ  

4)  ใช้สถิติ independent T-test เพ่ือเปรียบเทียบ ผลต่างของค่าเฉลี่ยน  าหนักตัว ดัชนีมวลกาย เส้นรอบ
เอวและองค์ประกอบของร่างกายระหว่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าระดับนัยส าคัญอยู่ที่ 0.05 

 
ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและจ้านวนผู้เข้าร่วมวิจัย 

การวิจัยครั งนี จัดท าขึ นตั งแต่วันที่        
12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 5กันยายน 
2564 เป็น เวลาทั งหมด 8สัปดาห์  ที่
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้วิจัยรวบรวม
อาสาสมัครเพ่ือเข้าร่วมการวิจัยได้ทั งสิ น 
30คน ทุกคนผ่านเข้าเกณฑ์การคัดเข้า 
ดังนั นจึงมีผู้เข้าร่วมการวิจัยทั งสิ น 30คน มี
ผู้เข้าร่วมวิจัย 2คน ถูกคัดออก โดย 1คน 
ถูกคัดออกเนื่องจากมีปัญหาทางสุขภาพ
อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจ ากัดระยะเวลา
การรับประทานอาหาร8ชั่วโมงในแต่ละวัน
ได้จนจบโครงการ และ1คน ถูกคัดออก
เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามค าแนะน า
ของการทดลองและไม่สามารถติดต่อได้ จึง
เหลือผู้เข้าร่วมวิจัย 
ทั งหมด 28คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 14คน 
อาสาสมัครทั งหมด 28คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ละ 14คน ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครทั งสองกลุ่ม ได้แก่ อายุ เพศ น  าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต 
และอัตราการเต้นของหัวใจ ทั งสองกลุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 

1 ข้อมูลในตารางแสดงผลโดยใช้mean±SD 2  ใช้ค่าP value เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของข้อมูลทั่วไปของทั งสองกลุ่ม โดยใช้ค่าสถิติ independent 

T-test โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญ ⍺<0.05 

 

ตารางที่1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง1 
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ผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 

 
 
 
 
ผลค่าน ้าหนักตัว  

จากผลการทดลองพบว่า เมื่อทดลองครบ 8สัปดาห์ กลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 
8.00-16.00 มีค่าเฉลี่ยน  าหนักที่ลดลงจาก 69± 12 กิโลกรัม เป็น 67±12 กิโลกรัม ซึ่งเป็นการลดลงที่มีความ

1 ข้อมูลในตารางแสดงผลโดยใช้ค่า mean±SD 2  ใช้ค่าP-value เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วนการลดลง

ระหว่าง2กลุ่ม โดยใช้ค่าสถิติ independent T-test ก าหนดค่าระดับนยัส าคัญ ⍺<0.05 3  ใช้ค่าP-value เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลก่อนและหลังการทดสอบ โดยใช้ค่าสถิต ิpair T-test ก าหนดค่าระดับนัยส าคัญ 

⍺<0.001 4 ค่าในตารางค านวณโดยใช้สูตร Baseline - 8thweek ของข้อมูลแตล่ะกลุ่ม  
             Baseline 
 

ตารางที่2 แสดงค่าน ้าหนักตัว ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และค่าองค์ประกอบของร่างกาย ก่อนและหลังการทดลอง1 
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) ส าหรับกลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 12.00-
20.00 พบว่าค่าเฉลี่ยน  าหนักลดลง จาก 74± 13 กิโลกรัม เป็น72±12 กิโลกรัม ซึ่งเป็นการลดลงที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) เนื่องจากค่าเฉลี่ยของน  าหนักทั งสองกลุ่มมีความแปรปรวน
ค่อนข้างมาก ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ข้อมูลแสดงผลเป็น 2รูปแบบ โดยรูปแบบที่1 จะเป็นการวิเคราะห์ผลจากข้อมูล
ทั งหมด และรูปแบบที2่ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตัดค่าoutlierออก โดยในกลุ่มที่1 ตัดค่าoutlierออก 2
คน และกลุ่มที่2 ตัดค่าoutlierออก 2คนเช่นกัน จึงท าให้ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2 มี
จ านวนกลุ่มละ12คน เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนการลดลงของน  าหนักระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่ม
ที่2 โดยไม่ได้ตัดค่าoutlierออก พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.2) และเมื่อท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนการลดลงของน  าหนักระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2 โดยตัดค่าoutlierออก พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน (p=0.07) จึงสรุปได้ว่าสัดส่วนการลดลงของน  าหนัก
ระหว่างกลุ่มที1่และกลุ่มที2่ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ผลดัชนีมวลกาย 

เมื่อทดลองครบ 8สัปดาห์ กลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 8.00-16.00 มีค่าเฉลี่ยดัชนี
มวลกายลดลงจาก 26± 2.4 เป็น 25± 2.6  ซึ่งเป็นการลดลงที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.001) ส าหรับกลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 12.00-20.00 พบว่ามีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย
ลดลงจาก 27± 2.64 เป็น 26±2.3 โดยการลดลงนี พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.001) เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนการลดลงของดัชนีมวลกายระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.12) 
ผลเส้นรอบเอว 
  เมื่อทดลองครบ 8สัปดาห์ กลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 8.00-16.00 มีค่าเฉลี่ยเส้น
รอบเอวลดลงจาก 88±7 เซนติเมตรเป็น 86±6 เซนติเมตรซึ่งเป็นการลดลงที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) ส าหรับกลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 12.00-20.00 พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวลดลงจาก 90±4 เซนติเมตรเป็น 88±3.9 เซนติเมตร ซึ่งเป็นการลดลงที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน (P<0.001) เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนการลดลงของเส้นรอบ
ระหว่างกลุ่มที1่และกลุ่มที2่ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.24) 
 
 
ผลค่าองค์ประกอบของร่างกาย 

หลังการทดลองครบ 8สัปดาห์ พบว่าค่าเฉลี่ย%ไขมันในทั งสองกลุ่มมีการลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.001) โดยกลุ่มที่จ ากัดระเวลาการรับประทานอาหาร 8.00-16.00 มีค่าเฉลี่ย%ไขมันลดลงจาก

161



39.4±5 เป็น37.9±6 และกลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 12.00-20.00 มีค่าเฉลี่ย%ไขมันลดลง
จาก 39.1±6 เป็น37.9±6 แต่สัดส่วนการลดลงของ%ไขมันระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2 พบว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P=0.1)  
   ส าหรับค่ามวลกล้ามเนื อ กลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 8.00-16.00 มีค่าเฉลี่ยมวล
กล้ามเนื อลดลงจาก38± 3กิโลกรัม เป็น37±3กิโลกรัม ซึ่งเป็นการลดลงที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ(p<0.001) ส่วนกลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 12.00-20.00 มีค่าเฉลี่ยมวลกล้ามเนื อ
ลดลงจาก43± 11กิโลกรัม เป็น42±11กิโลกรัม ซึ่งเป็นการลดลงที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ(p=0.005) ส าหรับสัดส่วนการลดลงของมวลกล้ามเนื อระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2 พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.65)  
   ส าหรับค่ามวลไขมัน, มวลร่างกายที่ไร้ไขมัน และค่าไขมันในช่องท้องพบว่าทั งสองกลุ่มหลังการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยที่ลดลง แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการ
ลดลงระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน 
ปัจจัยและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการทดลอง 1 

   

ตารางที่ 4.3  แสดง
ปริมาณอาหารที่
รับประทาน 
ระยะเวลาที่
รับประทานอาหาร 
พฤติกรรมการนอน 
และการออกก้าลัง
กายในแต่ละกลุ่ม 
ก่อนและหลังการ
ทดลอง 

1 ข้อมูลในตารางแสดงผลโดยใช้ค่า mean±SD 2 ใช้ค่าP-value เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของผลต่างระหว่าง2กลุม่ โดยใช้ค่าสถิติ 

independent T-test โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญ ⍺<0.05 3 ใช้ค่าP-value เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลก่อนและหลังการ

ทดสอบ โดยใช้ค่าสถิต ิpair T-test โดยก าหนดค่าระดับนยัส าคัญ ⍺<0.001 
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ในช่วงก่อนและระหว่างการทดลอง ได้มีการมีให้อาสาสมัครจดบันทึกตามแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร การออกก าลังกาย และการนอน เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงกันกับผลการ
ทดลองหลัก 
ปริมาณพลังงานอาหารที่รับประทานและเวลาในการรับประทานอาหารในแต่ละวัน 

จากผลการทดลองพบว่าอาสาสมัครทั งสองกลุ่มมีจ านวนชั่วโมงที่รับประทานอาหารต่อวันลดลง โดย
ลดลงจากเฉลี่ยวันละ 9ชั่วโมง เป็นเฉลี่ยวันละ 8ชั่วโมง ซึ่งเป็นการลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) 
ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้วิจัยที่ต้องการให้ทั งสองกลุ่มจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหารเพียง 8
ชั่วโมงต่อวัน ส าหรับเวลาที่เริ่มรับประทานอาหารของทั งสองกลุ่มไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากพื นฐานเดิม 
แต่เวลาที่สิ นสุดการรับประทานอาหารในแต่ละวันลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั งสองกลุ่ม (P<0.001)  

ในส่วนของปริมาณพลังงานแคลอรี่ที่รับประทานต่อวันพบว่าทั งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยที่ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.001) โดยกลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 8.00-16.00 มีค่าเฉลี่ยลดลง
จาก1978±333 กิโลแคลอรี่ เป็น1713±366 กิโลแคลอรี่ ส่วนกลุ่มจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 
12.00-20.00 มีค่าเฉลี่ยลดลงจาก2173±497 กิโลแคลอรี่ เป็น1945±465 กิโลแคลอรี่ เมื่อเปรียบเทียบอัตรา
การลดลงของปริมาณพลังงานแคลอรี่ที่รับประทานต่อวันของทั งสองกลุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P=0.08)  
กิจกรรมระหว่างวันและการนอนหลับ 

อาสาสมัครทั งสองกลุ่มมีการออกก าลังกายน้อยกว่า 30นาทีต่อวัน และน้อยกว่า 3ครั งต่อสัปดาห์ ทั ง
ก่อน ระหว่างและสิ นสุดการทดลอง  

อาสาสมัครทั งสองกลุ่มไม่มีการอดนอนหรือนอนน้อยกว่า 6ชั่วโมงต่อวัน มากกว่า 3ครั งต่อสัปดาห์ ทั ง
ก่อน ระหว่างและสิ นสุดการทดลอง 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลค่าน ้าหนักตัว ดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และค่าองค์ประกอบของร่างกาย  

เมื่อทดลองครบ 8สัปดาห์ กลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 8.00-16.00 และ กลุ่มที่จ ากัด
ระยะเวลาการรับประทานอาหาร 12.00-20.00 ทั งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยน  าหนักที่ลดลงอย่างนัยส าคัญทางสถิติ 
ส าหรับอัตราการลดลงของน  าหนักระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
 การที่ทั งสองกลุ่มมีน  าหนักลดลงหลังจากการจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 8 ชั่วโมงนั นสามารถ
อธิบายได้จากทั งกระบวนการmetabolic switching ที่เกิดขึ นขณะที่อดอาหาร และจากปริมาณแคลอรี่ในการ
รับประทานอาหารต่อวันที่ลดลง ซึ่งพบว่าทั งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยปริมาณพลังงานแคลอรี่ที่รับประทานต่อวันลดลง
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผลของการจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหารสามารถท าให้น  าหนักลดลงได้นี  ได้
ปรากฏในงานวิจัยหลายฉบับเช่นกัน[1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 19] 

อย่างไรก็ตามการที่ผลการทดลองพบว่า สัดส่วนการลดลงของน  าหนักระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2 ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตินั น ได้ขัดกับทฤษฎีเรื่องระบบนาฬิกาชีวภาพของร่างกายมนุษย์ที่
ฮอร์โมนและระบบต่างๆ จะท างานได้ดีกว่าในช่วงเช้า ส่งผลให้เกิดการเผาผลาญพลังงานที่มากกว่าในกลุ่มที่เริ่ม
รับประทานอาหารในช่วงเช้า[8, 13] และงานวิจัยที่กล่าวว่าการรับประทานแคลอรี่ในมื อเช้ามากกว่ามื อเย็นสามารถ
ลดน  าหนักได้มากกว่า[6] รวมไปถึงงานวิจัยmeta-analysisที่พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้า(Breakfast 
Skipping) มีแนวโน้มที่จะมีน  าหนักเพ่ิมและมีโอกาสเป็นโรคอ้วนได้มากกว่ากลุ่มที่รับประทานอาหารเช้าอีกด้วย[20] 
จากหลักฐานงานวิจัยต่างๆ กลุ่มที่เริ่มรับประทานอาหารในช่วงเช้าควรจะมีอัตราการลดลงของน  าหนักที่ มากกว่า 
แต่การที่ผลการทดลองออกมาในลักษณะนี อาจเกิดจากระยะเวลาการทดลองที่สั น ท าให้ยังไม่เห็นผลในระยะยาว
ได้ ซึ่งการที่ผู้วิจัยเลือกใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8สัปดาห์นั น เนื่องจากจากข้อมูลพบว่า การจ ากัดระยะเวลาการ
รับประทานอาหาร 8ชั่วโมงต่อวัน สามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของน  าหนักตัวได้ตั งแต่สัปดาห์ที่8[2, 12, 14]  

ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ระยะเวลาที่สั นที่สุดเพื่อทดสอบหาความแตกต่างนี   
ส าหรับค่าดัชนีมวลกายพบว่า กลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 8.00-16.00 และ กลุ่มที่

จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 12.00-20.00 ทั งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายที่ลดลงอย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติ ส าหรับสัดส่วนการลดลงของดัชนีมวลกายระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลของน  าหนักข้างต้น 
 ในส่วนของเส้นรอบเอวพบว่า กลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 8.00-16.00 และ กลุ่มที่
จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 12.00-20.00 ทั งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวที่ลดลงอย่างนัยส าคัญทาง
สถิติ ส าหรับสัดส่วนการลดลงของเส้นรอบเอวระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลของน  าหนักข้างต้นเช่นกัน 
 ส าหรับค่าองค์ประกอบของร่างกาย พบว่ามีเพียงค่า %ไขมันเพียงอย่างเดียว ที่มีค่าเฉลี่ยทั งสองกลุ่มลดลง
อย่างนัยส าคญัทางสถิติ แต่ในส่วนของสัดส่วนการลดลงของ %ไขมันระหว่างกลุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ การลดลงของ%ไขมันนี  สามารถอธิบายได้จากกระบวนการmetabolic switching โดยในช่วง
ที่ไม่ได้รับประทานอาหาร ไตรกลีเซอไรด์จะถูกสลายออกมาเป็นกรดไขมัน และกลีเซอรอล เพ่ือน าเอามาใช้เป็น
แหล่งพลังงานแทนกลูโคส[3]    

ส าหรับค่ามวลกล้ามเนื อพบว่า กลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 8.00-16.00 มีค่าเฉลี่ยมวล
กล้ามเนื อที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเพียงกลุ่มเดียว อาจเกิดได้จากการรับประทานในช่วง  8.00-16.00 ตรง
กับช่วงเวลาของระบบนาฬิกาชีวภาพของร่างกาย ท าให้การรับประทานอาหารนั นอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการ
หลั่งของฮอร์โมน ส่งผลให้มีการเผาผลาญพลังงานที่มากกว่าได้ นอกจากนี อาสาสมัครยังเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมทาง
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กายในแต่ละวันอยู่ในระดับพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary) และมีการออกก าลังกายที่น้อยมากอยู่เดิม และใน
การศึกษาครั งนี ไม่ได้มีการก าหนดลักษณะอาหารที่ให้รับประทานเป็นพิเศษ เช่นกลุ่มอาหารที่มีโปรตีนสูง จึงอาจ
ส่งผลให้มวลกล้ามเนื อลดลงได้ โดยการจากงานวิจัยอ่ืนพบว่าการจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร8ชั่วโมงใน
แต่ละวัน ร่วมกับการออกก าลังแบบresistance training ส่งผลให้มวลไขมันลดลงโดยที่มวลกล้ามเนื อไม่ลดลง [12] 

ดังนั นในการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ อาจแนะน าใช้ผู้ปฏิบัติทานอาหารที่มีโปรตีนสูง ร่วมกับการออกก าลังกายแบบ
resistance trainingควบคู่กันไปด้วย 
 ส าหรับค่ามวลไขมัน มวลร่างกายที่ไร้ไขมัน และค่าไขมันในช่องท้อง พบว่าไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
มีการลดลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามหากมีการทดลองใน
ระยะเวลาที่นานขึ นอาจจะพบความแตกต่างได้ ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนนี ต่อไป  
ปริมาณอาหารที่รับประทาน ระยะเวลาที่รับประทานอาหาร พฤติกรรมการนอน และการออกก้าลังกายในแต่
ละกลุ่ม  

จากการทดลองพบว่ากลุ่มที่จ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร 8.00-16.00 และ กลุ่มที่จ ากัด
ระยะเวลาการรับประทานอาหาร 12.00-20.00 ทั งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยปริมาณแคลอรี่ที่รับประทานต่อวันลดลง
อย่างนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนชั่วโมงในการรับประทานของทั งสองกลุ่มที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติเช่นกัน โดยระยะเวลาการรับประทานอาหารที่ลดลงเกิดจากการที่อาสาสมัครทั งสองกลุ่มรับประทาน
อาหารมื อสุดท้ายเร็วขึ นกว่าเดิม ประมาณ 1-1.30ชั่วโมง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

การทดลองนี ไม่ได้มีการก าหนดให้อาสาสมัครนับปริมาณแคลอรี่ที่รับประทานแต่อย่างใด ดังนั นอาจจะ
กล่าวได้ว่าระยะเวลาการรับประทานอาหารที่ลดลงนั น ส่งผลให้ปริมาณแคลอรี่ที่รับประทานต่อวันลดลงไปด้วย ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gabel et al., 2018 ที่กล่าวว่าการจ ากัดระยะเวลาการรับประทานอาหาร8ชั่วโมงต่อ
วัน ส่งผลให้ปริมาณแคลอรี่ที่รับประทานต่อวันลดลงไปด้วย  
 
ข้อจ้ากัดของการวิจัย 
        การทดลองในครั งนี มีข้อจ ากัดหลายอย่าง โดยอย่างแรกเป็นจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนน้อย และ
ระยะเวลาในการทดลองท่ีสั น อาจจะส่งผลให้ยังไม่เห็นความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม และการเปลี่ยนแปลงของค่า
ต่างๆได้ชัดเจน ข้อจ ากัดต่อมาคือ วิธีการวัดปริมาณพลังงานแคลอรี่จากอาหารอาจจะยังไม่แม่นย าเท่าที่ควร 
เนื่องจากเป็นการให้อาสาสมัครจดบันทึกด้วยตัวเอง อาจมีการลงข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้ ข้อจ ากัดต่อมาคือ การ
ทดลองนี ท าในประชากรที่มีภาวะอ้วน ดังนั นจึงไม่สามารถน าผลการทดลองนี ไปอ้างอิงใช้ในประชากรที่มีน  าหนัก
ปกติได ้  
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั งถัดไปควรเพ่ิมจ านวนผู้เข้าร่วมวิจัยในมากขึ น และเพ่ิมระยะเวลาในการวิจัยให้นานขึ น เช่น 
10-12 สัปดาห์ เพ่ือจะได้เห็นผลระยะยาวที่มากขึ น ซึ่งคาดหวังว่าอาจจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ น นอกจากนี อาจจะหาวิธีการในการบันทึกอาหารที่รับประทานให้แม่นย ามากยิ่งขึ น  เช่น อาจใช้
การถ่ายรูปอาหารที่รับประทานในแต่ละวันส่งมาแทนการบันทึกที่อาจมีความคาดเคลื่อนได ้
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บทคัดย่อ 
 

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron Deficiency Anemia) เป็นปัญหาโภชนาการที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็ก 
โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่่าถึงปานกลาง (LMICs) เช่น ประเทศไทย ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในทารก
อายุระหว่าง 6-12 เดือน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ .ศ   2563  พบว่า ทารกในช่วงอายุดังกล่าว มีภาวะ
โลหิตจาง ถึงร้อยละ 24.7  ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงอายุ 6 เดือนแรก ทารกจะใช้ธาตุเหล็กที่สะสมไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจน
หมด หลังจาก 6 เดือนไปแล้ว หากได้รับธาตุเหล็กจากนมและอาหารอ่ืนที่น่ามาเลี้ยงดูไม่เพียงพอแล้ว ก็จะท่าให้มีภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้ กรมอนามัย จัดให้มีการเสริมธาตุเหล็กให้กับทารก ตั้งแต่อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ใน
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการดูดซึมธาตุเหล็ก ซึ่งเติมลงในนม
ผงสูตรต่อเนื่องในทารกไทยอายุ 10-14 เดือน ระหว่างการเติมและไม่เติมพรีไบโอติก Human milk oligosaccharides 
(HMOs)  ศึกษาวิจัยโดยใช้อณูธรรมชาติของธาตุเหล็ก (Iron Stable Isotope Study) มีสมมติฐานการวิจัยว่า HMOs 
สามารถเพ่ิมการดูดซึมธาตุเหล็กในรูปของ Ferrous Sulphate (FeSO4) 

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัย Single-Blinded Randomized Controlled Crossover Trial ในทารกกลุ่มตัวอย่าง 
อายุ 10- 14 เดือน จ่านวน 82 ราย (ต่อมา drop out  5  ราย  )ทารกมีภาวะโภชนาการปกติ มีค่า เกณฑ์เข้าร่วมการวิจัย คือ 
Hemoglobin (Hb) ไม่น้อยกว่า 70 กรัม /ลิตร น้่าหนักแรกคลอดไม่น้อยกว่า 2, 500 กรัม และไม่มากกว่า  4,500  กรัม โดย
ทารกที่เข้าร่วมการวิจัยต้องมาพบนักวิจัยจ่านวน (  1 ครั้ง โดยครั้งที่ 5V0, 1st dayคัดกรองตามเกณฑ์คัดเข้า ตรวจภาวะ )
โภชนาการ วัด Hb ให้นมผงสูตรต่อเนื่องเริ่มแรก (FUF-Start ) ซึ่งมีธาตุเหล็ก 1.9  มิลลิกรัม/ 235 มิลลิลิตร , ครั้งที่ 2 หลังจาก
 วัน 15 ครั้งแรก(V1, 16th day) ตรวจภาวะโภชนาการ วัด Hb, ครั้งที่  3(V2/1, 17th day) หลังจากครั้งที่ วัน  1 จ่านวน 2
จะมีการให้นมผงสูตรต่อเนื่อง (FUF-Control) ที่มี 58FeSO4มิลลิกรัม 2.2 /มิลลิลิตร 235 หรือ FUF- HMOs ซึ่งเป็น FUF ที่
มี HMOs ผสมอยู่ด้วยกับธาตุเหล็ก 54FeSO4มิลลิกรัม 2.2 /มิลลิลิตร ตามล่าดับการสุ่ม การให้นมผงชนิดใดชนิดหนึ่ง  235

จะให้ที่สถานที่การวิจัยครั้งเดียวเท่านั้น 235 มิลลิลิตร คือ 1 Serving size ของเด็กทารกช่วงอายุนี้ หลังจากกินนมชนิดใด
ชนิดหนึ่งนี้หมด ก็จะให้นม  FUF-Start ต่อเนื่องต่อไป, ครั้งที่ วัน 3 จ่านวน 3 หลังจากครั้งที่ 4 (V2/2, 20th day) ในรายที่
ให้  FUF-Control  เมื่อ V2/1 จะได้รับ FUF- HMOs ส่วนในรายที่ให้  FUF- HMOs เมื่อ V2/1 จะได้รับ FUF-Control ใน
ปริมาณเดียวกันกับ V2/1 หลังจากกินนมหมดแล้วก็ให้ FUF-Start ไปกินต่อที่บ้าน, และครั้งที่ 5 วันที่ 51 ของการวิจัย (V3, 
51st day) ตรวจวัดภาวะโภชนาการและเจาะเลือดเพ่ือตรวจ Hb และ Fractional Iron Absorption (FIA) ของธาตุเหล็กที่อยู่
ใน Heme Molecule ของเม็ดเลือดแดง 

ผลการวิจัยพบว่า FIA ที่ V3 ของกลุ่มที่ได้รับ FUF-Control มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.40 ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับ FUF- 
HMOs มีค่าเฉลี่ย FIA อยู่ที่ร้อยละ 12.05 ซึ่งเมื่อทดสอบทางสถิติโดยใช้ Independent t-test (unequal variances) แล้ว
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value of two tail = 0.87)   การด่าเนินการวิจัยนี้ 
ผลไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีข้อสันนิษฐานดังนี้คือ 1 .
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นมผงสูตรต่อเนื่องเสริมธาตุเหล็กนี้ มีวิตามินซีเป็นส่วนผสม ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กอยู่แล้ว  ฉะนั้นการเติม HMOs 
เข้าไปเพ่ิมอีกอาจจะไม่สามารถเพ่ิมการดูดซึมให้เพ่ิมขึ้นอีกอย่างชัดเจนได้  2. Casein และ Ca ที่มีอยู่ในนมสูตรต่อเนื่องที่
ใช้ในงานวิจัย อาจยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กที่อยู่ในรูปของ FeSO4 ให้ลดลง เนื่องจาก Ca ในอาหารสามารถลด phytate 
degradation ท่าให้ปริมาณ phytate ในอาหารเพ่ิมสูงขึ้น การดูดซึมธาตุเหล็ก non-heme iron  เกิดขึ้นได้น้อยลง 3. ธาตุ
เหล็กที่น่ามาใช้ในการวิจัยนี้ คือ FeSO4 ซึ่งการดูดซึมอาจจะไม่ชัดเจนและไม่มากพอจะเห็นความแตกต่าง เช่น ธาตุเหล็กใน
รูปของ Ferrous Fumarate ซึ่งการดูดซึมจะดีกว่าธาตุเหล็กในรูปของ Ferrous Sulphate มาก  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเติมพรีไบโอติก  ชนิดต่าง ๆ  เพ่ือช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก ซึ่งจะมีส่วนในการ
ควบคุมป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค่าส่าคัญ : ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก, HMOs, การดดูซึมธาตุเหล็ก 
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Abstract 

 
Iron Deficiency Anemia is one of the most common nutritional deficiency problems in 

children, especially in low- and middle-income countries (LMICs) such as Thailand. The Anemia 
Surveillance System data for infants aged 6-12 months of the Department of Health, Ministry of 
Public Health in 2020 revealed that the infants are under anemia predicament, 24.7% because 
during the first 6 months of age, the amount of iron taken from mother since being the fetus will 
be used up. After 6 months, if the child has not consumed sufficient iron content from milk and 
supplementary foods, it can cause iron deficiency anemia. Therefore, iron supplementation was 
provided for infants from 6 months to 2 years of age under the policy of the Universal Coverage 
Scheme. This research study purpose is to compare iron absorption which fortified in follow-up 
formula (FUF) milk in Thai children aged 10-14 months between with and without the addition of 
human milk oligosaccharides (HMOs) by using Iron Stable Isotope study. And research hypothesis 
is that HMOs can increase iron absorption in the form of Ferrous Sulphate (FeSO4). 

This research which is single-blinded, randomized control, cross-over trial in 82 infants 
(later 5 infants dropped out) aged between 10-14 months. The criteria for participation in the 
study are infants with normal nutritional status; the hemoglobin (Hb) not less than 70 g/L, birth 
weight not less than 2,500 g and not more than 4,500 g. Infants participating in the study are 
required to visit at study site 5 times; the 1st visit (V0, 1st day) is the screening according to the 
criteria purpose, assessment of nutritional status and Hb measurement, providing the FUF-Start 
formula feeding containing 1.9 mg iron content/235 ml (1 serving of this age infant), the 2nd visit 
is after the 1st visit 15 days (V1, 16th day) assessment of nutritional status and Hb measurement, 
the 3rd visit (V2/1, 17th day) is after the 2nd visit 1 day, there will be FUF-Control containing 58FeSO4 
2.2 mg/235 ml, or FUF-HMOs containing HMOs and 54FeSO4 2.2 mg/235 ml, feeding in a 
randomized order and any type of FUF will be given once at the study site with total amount 
235 ml. After complete consumption of FUF either FUF-Control or FUF-HMOs, FUF-Start will be 
continued feeding at home, the 4th visit is 3 days later (V2/2, 20th day) in children given FUF-
Control at V2/1, FUF- HMOs will be given this visit, for those who give FUF- HMOs at V2/1, they 
will receive the same amount of FUF-Control as V2/1. After completely consumed of FUF-Control 

172



 
 

and FUF-HMOs, FUF-Start will be continued feeding at home, the 5th (V3, 51st day) the nutritional 
status is assessed and blood was taken for Hb and Fractional Iron Absorption (FIA) analysis of iron 
in the heme molecule of red blood cells. 

The result found that the FIA at V3  of the FUF-Control group constitutes an average of 
12.40% , while the FUF-HMOs group obtains an FIA average of 12.05%. When applied statistically 

test using independent t-test (unequal variances) found no statistically significant difference at 
the 0 .05  level (p-value of two tail = 0 .87 . ) The result was not in accordance with the research 
hypothesis set. Regarding to the review of the past until up-to-date literature studies relevant 
with this research, there are possible assumptions for the addition of prebiotic HMOs to FUF did 
not significantly increase the infant's iron absorption as follows: 1. The follow-up formula fortified 
with iron contains vitamin C as an ingredient which is enhancer to increase the ability of iron 
absorption, therefore, additional HMOs fortification may not significantly increase absorption 2.  
Casein and Ca present in the FUF used in this research may inhibit the iron absorption in the form 
of  FeSO4. Since Ca can reduce phytate degradation, increasing the amount of phytate in food 
which contributes the absorption of non-heme iron decreasing. 3.  The iron form in this study is 
FeSO4 which the absorption may not be sufficient to encounter the difference, such as iron in the 
form of Ferrous Fumarate, which is much better in term of iron absorption than Ferrous Sulphate. 
The recommendation from this study is more studies should be conducted on the variety of 
different types of prebiotics to enhance the iron absorption. This will be guidance to the policy 
makers for the effective control and prevention of iron deficiency anemia at the national level. 
 
Keywords : Iron Deficiency Anemia, HMOs, Iron Absorption 
 

  

173



 
 

บทความ 
บทน า 

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron Deficiency Anemia) เป็นปัญหาโภชนาการที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็ก 
โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่่าถึงปานกลาง (LMICs) เช่น ประเทศไทย ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในทารก
อายุระหว่าง 6-12 เดือน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ .ศ   2563  พบว่า ทารกในช่วงอายุดังกล่าว มีภาวะ
โลหิตจาง ถึงร้อยละ 24.7)1(  ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงอายุ 6 เดือนแรก ทารกจะใช้ธาตุเหล็กที่สะสมไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา
จนหมด หลังจาก 6 เดือนไปแล้ว หากได้รับธาตุเหล็กจากนมและอาหารอ่ืนที่น่ามาเลี้ยงดูไม่เพียงพอแล้ว ก็จะท่าให้มีภาวะ

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้)2( หรือ การดูดซึมธาตุเหล็กท่ีไม่ดีอาจท าให้ทารกมีภาวะการขาดธาตุเหล็กอย่าง
ต่อเน่ือง)3( โดยการดูดซึมของธาตุเหล็กท่ีไม่ใช่ฮีม (non-heme iron) อาจเกิดข้ึนไดน้อ้ยลงเน่ืองจากสารยบัย ั้งการ
ดูดซึม (inhibitors( ท่ีพบในอาหาร เช่นโพลีฟีนอล )polyphenols) หรือกรดไฟติก (phytic acid)(4) , อาหารประเภท 
cereals เช่นขา้ว ขา้วสาลี ขา้วโพด ท าใหก้ารดูดซึมธาตุเหล็กเกิดข้ึนไดน้อ้ยลง เน่ืองจาก ligand ในอาหารในกลุ่ม
ดงักล่าว(5) กรมอนามัย จัดให้มีการเสริมธาตุเหล็กให้กับทารก ตั้งแต่อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ในโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า หรืออาจใช้ทางเลือกอ่ืน ๆ  ในการเพ่ิมธาตุเหล็กให้เพียงพอต่อความต้องการของทารก ด้วยการเสริมธาตุเหล็กลงใน

ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริมตามวัย หรือนมผงส่าหรับทารก)6( นอกจากนี้ยังสามารถเสริมสารท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถใน

การดูดซึมธาตุเหล็กให้ดีขึ้นลงในอาหารของทารกได้ เช่น วิตามินซี )3(, )7(, )8( , NaFeEDTA )9( และยังมีหลกัฐานแสดงถึง
ประโยชนข์องพรีไบโอติกท่ีช่วยใหก้ารดูดซึมธาตุเหล็กดีข้ึน เช่นการเติม GOS ลงในอาหาร)10(, )11( งานวิจัยนี้จึงได้
ท่าการเปรียบเทียบการดูดซึมธาตุเหล็ก ซึ่งเติมลงในนมผงสูตรต่อเนื่อง ที่มีการเติมและไม่เติมพรีไบโอติก Human milk 
oligosaccharides (HMOs)  ศึกษาวิจัยโดยใช้อณูธรรมชาติของธาตุเหล็ก (Iron Stable Isotope Study) และมีสมมติฐาน
การวิจัยว่า HMOs สามารถเพ่ิมการดูดซึมธาตุเหล็กในรูปของ Ferrous Sulphate (FeSO4) ในนมสูตรต่อเนื่องส่าหรับทารก
อายุ 10 – 14 เดือน เมื่อเทียบกับนมสูตรต่อเนื่องที่ไม่มีการเสริม HMOs  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

ท่าการศึกษาการดูดซึมธาตุเหล็ก (Fractional Iron Absorption  )ของทารกอายุ  10 – 14 เดือน เมื่อได้รับนมสูตร
ต่อเนื่องที่มีและไม่มีการเติม HMOs 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษานี้ เป็นงานวิจัยในรูปแบบ Single-Blinded Randomized Controlled Crossover Trial ในทารกกลุ่มตัวอย่าง 
อายุ 10-14 เดือน จ่านวน 82 ราย (ต่อมา drop out  5  ราย ) ทีผ่่านเกณฑ์การเข้าร่วมการวิจัย โดยทารกที่เข้าร่วมการวิจัยต้องมาพบ
นักวิจัยจ่านวน  5 ครั้ง  เพ่ือท่ากิจกรรมต่าง  ๆได้แก่ กิจกรรมการตรวจคัดกรอง การตรวจภาวะโภชนาการของทารกพร้อมทั้งเจาะ
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เลือดเพ่ือวัดระดับค่า Hb ก่อนเข้าร่วมการวิจัย การให้นมสูตรต่อเนื่องที่มีและไม่มีการเติม HMOs และสุดท้ายคือกิจกรรมการ
ตรวจภาวะโภชนาการของทารกพร้อมทั้งเจาะเลือดเพ่ือวัดระดับค่า Hb หลังเข้าร่วมการวิจัย 

นมสูตรต่อเนื่อง (Follow up formula) ที่ใช้ในการทดลอง 
นมสูตรต่อเนื่อง (Follow up Formula; FUF  )คือนมผงซึ่งมีการดัดแปลงจากนมวัวหรือนมแพะ ใช้ส่าหรับทารกอายุ

ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี ส่าหรับงานวิจัยนี้ ทารก อายุ 10-14 เดือน จ่านวน 82 คน จะได้รับนมผงที่ใช้ในการวิจัยที่
แตกต่างกันทั้งหมด 3 สูตร ( แสดงในตารางที่ 1)  คือ  

1.  FUF-Control นมสูตรควบคุม คือนมสูตรต่อเนื่องที่มีการเติมธาตุเหล็กในรูปของ 58FeSO4 และไม่มีการเติมพรีไบโอ
ติก HMOs โดย มีปริมาณอณูธรรมชาติของธาตุเหล็ก 2.20 มิลลิกรัม ต่อการให้นมปริมาณเท่ากับการบริโภค         1 ครั้ง ( one 
serving  )235 มิลลิลิตร  

2.  FUF-HMOs นมสูตรที่เติมพรีไบโอติก HMOs  คือนมสูตรต่อเนื่องที่มีการเติมธาตุเหล็กในรูปของ 54FeSO4 พร้อม
กับพรีไบโอติก HMOs โดย มีปริมาณอณูธรรมชาติของธาตุเหล็ก 2.20 มิลลิกรัม ต่อการให้นมปริมาณเท่ากับการบริโภค 1 ครั้ง 
(one serving  )235 มิลลิลิตร  

3.  FUF-Start คือนมที่จะใช้เพ่ือการบริโภคนมผงของทารกที่บ้านตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการวิจัย ด้วยการเปลี่ยนนมผงที่
ให้ทารกบริโภคอยู่เป็นประจ่าซึ่งอาจจะมีส่วนผสมของพรีไบโอติกตัวอ่ืน ๆ  มาให้นมผงชนิดนี้แทน (นมผงชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมของพ

รกต้องการรีไบโอติกและมีสารอาหารต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ทา )และทารกยังสามารถบริโภคนมมารดาได้ปกติ  ปริมาณอณูธรรมชาติของ
ธาตุเหล็กที่เติมลงในนมผงสูตร FUF-start จะมีธาตุเหล็กเพียง 1.9 มิลลิกรัมต่อ 235 มิลลิลิตร (มีธาตุเหล็กต่่ากว่านมผงสูตรต่อเนื่อง
สูตรอ่ืน ๆ  แต่เป็นไปตามค่าแนะน่าจากในและต่างประเทศส่าหรับปริมาณธาตุเหล็กที่ทารกต้องได้รับ)  
ตารางที ่1 องค์ประกอบของนมสูตรที่ใช้ทดสอบต่อการให้นม 1 serving (235 มิลลิลิตร) 

องค์ประกอบ 
ในนมผง  

นมสูตรที่ใชใ้นช่วงเริม่ต้น นมสูตรควบคุม นมสูตรที่มีการเตมิ HMOs 

FUF-Start FUF-Control FUF-HMOs ชนิด 2΄-FL 

ธาตุเหล็ก (มิลลกิรัม)  1.9 2.20 as 58Fe (FeSO4) 2.20 54Fe (FeSO4) 
    

ธาตุสังกะสี (มิลลิกรัม)  1.2 1.36 1.36 
    

วิตามิน A (µgRE) 200 200 200 
    

วิตามิน C (มิลลิกรัม) 36 36 36 
    

พรีไบโอติก HMOs 2΄-
FL (มิลลิกรัม) 

0 0 235 

    

การน่าไปใช้ในการวิจัย 
ส่าหรับการบริโภคของทารกที่บ้านต้ังแต่การศึกษาวันที่ 1-22 ( ต้ังแต่ การนัด

หมาย V0, V1, V2/1, V2/2 และการพักหลังจากให้นมสูตรที่สอง) 
นมผงสูตรที่ใช้ทดลองสูตรควบคุม นมผงสูตรที่ใช้ทดลอง 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการดูดซึมธาตุเหล็กในนมผงที่เสริมและหรือ  ไม่เสริม 

โพรไบโอติก พรีไบโอติก และใยอาหารเสมือนจากนมแม่ ทดลองโดยการดูดซึมอณูเหล็กธรรมชาติ ในเด็กไทยอายุ 10 ถึง 14 
เดื อน (Iron absorption from an iron-fortified follow-up formula with and without the addition of a synbiotic or 
human milk oligosaccharides: a stable isotope study in 10–14 month-old Thai children) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่
ผ่านการพิจารณาจาก Institute Review Board (IRB) ของ Swiss Federation of Science and Technology  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับความเห็นชอบให้ด่าเนินการได้ และได้ลงทะเบียนกับ 
ClinicalTrials.gov ภายใต้รหัสหมายเลขที่ NCT04774016 

การศึกษาวิจัยนี้มีขั้นตอนการด่าเนินงานวิจัยแสดงไว้ในภาพที่ 1 ดงันี้          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการด่าเนินงานวิจัย 

176



 
 

โครงการวิจัยนี้มีระยะเวลาท่าการวิจัยทั้งหมด  51  วันและผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องไปตามการนัดหมาย  5  
ครั้ง ที่โรงพยาบาลอัมพวา โดยรายละเอียดของการนัดหมายแต่ละครั้งมีดังนี้  

1. การนัดหมายครั้งที่ 1 (V0, 1st day) เพ่ือท่าการคัดกรองอาสาสมคัรท่ีมีคุณสมบติัผา่นเกณฑ์การคดัเขา้ 
คือ ทารกมีภาวะโภชนาการปกติ มีค่า Hemoglobin (Hb) ไม่น้อยกว่า 70 กรัม /ลิตร น้่าหนักแรกคลอดไม่น้อยกว่า 2, 500 

กรัม และไม่มากกว่า  4,500  กรัม เข้าร่วมการวิจัย ตรวจภาวะโภชนาการ ของทารกและเจาะเลือดเพ่ือวัดระดับค่า Hb  
ด่าเนินการกระบวนการให้ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย พร้อมทั้งให้นมผงสูตรต่อเนื่องเริ่มแรก (FUF-Start) เพ่ือให้
อาสาสมัครน่ากลับไปบริโภคที่บ้านตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการวิจัย แทนนมผงที่ให้ทารกอาสาสมัครบริโภคอยู่เป็น
ประจ่าซึ่งอาจจะมีส่วนผสมของพรีไบโอติกตัวอ่ืน ๆ 

2. การนัดหมายครั้งที่ 2 (V1, 16th day) เป็นการนัดหมายหลังจากการนัดหมายครั้งที่ 1,วัน 15 เพ่ือตรวจ
ภาวะโภชนาการของทารกพร้อมทั้งเจาะเลือดเพ่ือวัดระดับค่า Hb ก่อนเข้าร่วมการวิจัย  

3. การนัดหมายครั้งที่ 3 (V2/1, 17th day) เป็นการนัดหมายหลังจากการนัดหมายครั้งที ่2, 1 วัน เพ่ือให้นมผง
สูตรต่อเนื่อง FUF-Control หรือ FUF-HMOs ตามล่าดับการสุ่ม ปริมาณ 1 serving )235 มล.( แก่อาสาสมัครที่
โรงพยาบาลอัมพวา  

4. การนัดหมายครั้งที่ 4 (V2/2, 20th day) เป็นการนัดหมายหลังจากการนัดหมายครั้งที่ 3, 3 วัน เพ่ือให้นมผง
สูตรต่อเนื่อง FUF-Control หรือ FUF-HMOs )เป็นคนละสูตรกับการให้ใน V2/1 โดย ในรายที่ให้  FUF-Control  
เมื่อ V2/1 จะได้รับ FUF- HMOs ส่วนในรายที่ให้  FUF- HMOs เมื่อ V2/1 จะได้รับ FUF-Control( ปริมาณ 1 serving 
)235 มล.( แก่อาสาสมัครที่โรงพยาบาลอัมพวา หลังจากกินนมหมดแล้ว ก็ให้ FUF-Start ไปกินต่อที่บ้าน 

5. การนัดหมายครั้งที่ 5 (V3, 51st day) การนัดหมายครั้งสุดท้าย เพ่ือตรวจภาวะโภชนาการของทารก
พร้อมทั้งเจาะเลือดเพ่ือวัดระดับค่า Hb หลังเข้าร่วมการวิจัย และส่งตัวอย่างเลือดของทารกไปท่าการตรวจ
วิเคราะห์เพ่ือหา Fractional Iron Absorption (FIA)  ของธาตุเหล็กที่อยู่ใน Heme Molecule ของเม็ดเลือดแดง ที่
ห้องปฏิบัติการของ Human Nutrition ที่สถาบัน ETH  ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ด้วยเครื่อง ICP-MS (Inductively 
Coupled Plasma Mass spectrometer, Neptune, Thermo Finnigan) )13( เพ่ือวิเคราะห์ผลการทดลองโดย
การเปรียบเทียบปริมาณอณูธรรมชาติของธาตุเหล็กที่ถูกดูดซึมในร่างกายของทารก ในรูปแบบของ FIA ระหว่าง
การเติมและไม่เติมพรีไบโอติก HMOs 
 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

อาสาสมัครทีเ่ข้าร่วมโครงการทั้ง 77 ราย ( drop out ระหว่างท่าการวิจัย 5 ราย)   ก่อนเข้าร่วมโครงการมีจ่านวนสูงถึง
ร้อยละ87.8  ที่ได้รับนมแม่อย่างน้อย เดือนแรก 6 ซึ่งถือว่ามีจ่านวนมากกว่าที่กรมอนามัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ50 (14)  มี
ภาวะโภชนาการที่ใช้เกณฑ์อ้างอิงจากกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตในเด็กอายุ  ปี 2-0แยกตามเพศขององค์การอนามัยโลก(15)  

รูปร่างของอาสาสมัครอยู่ในเกณฑ์สมส่วน ทั้งหญิงและชายรวมกันร้อยละ  82.9 2   มีภาวะโลหิตจางที่ใช้ระดับฮีโมโกลบินเป็น
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ตัวชี้วัด สูงถึงร้อยละ 56.10 โดยเป็นภาวะโลหิตจางในระดับ Moderate Anemia และMild Anemia ร้อยละ 31.70 และ ร้อย
ละ 24.40 ตามล่าดับ จากข้อมูลภาวะโลหิตจางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสภาวะขาดสารอาหารจากการขาดธาตุเหล็ก ซึ่งจ่าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตทางร่างกาย และการพัฒนาการของสมองในทารกวัยนี้เป็นอย่างยิ่ง 

ภายหลังเข้าร่วมโครงการ ภาวะโภชนาการของอาสาสมัครยังคงมีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์สมส่วน ทั้งหญิงและชายรวมกัน
ร้อยละ  76.6   โดยพบว่าอาสาสมัครที่มีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์สมส่วนหลังเข้าร่วมโครงการมีจ่านวนลดลงจากอาสาสมัครที่อยู่ใน
เกณฑ์สมส่วนก่อนเข้าร่วมโครงการร้อยละ  6.3 0 ซึ่งส่วนใหญ่อาสาสมัครที่มีรูปร่างสมส่วนหลังเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนไปเป็น
รูปร่างท้วม และเริ่มอ้วนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ  5.83  และจ่านวนอาสาสมัครที่มีภาวะโลหิตจางทั้งระดับ Mild Anemia และ 
Moderate Anemia ลดลงอย่างมากภายหลังเข้าร่วมโครงการ โดยอาสาสมัครมีระดับ Hb สูงขึ้นสู่ระดับปกติเป็นจ่านวน
ประมาณ 1 เท่าตัวของจ่านวนที่มีระดับ  Hb ปกติก่อนเข้าร่วมโครงการ (จ่านวนอาสาสมัครที่มีระดับ  Hb ปกติ ก่อนและหลัง
เข้าร่วมการวิจัย คือ 43.9 % และ 90.9% ตามล่าดับ) ซึ่งอาจมีสาเหตุ      มาจากธาตุเหล็กที่ทางโครงการได้เสริมเข้าไปในนม
ที่ให้อาสาสมัครดื่มในระหว่างที่ร่วมโครงการ และอาสาสมัครซึ่งมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กตั้งแต่ก่อนเข้าร่วม
โครงการอยู่แล้ว จึงมีการตอบสนองที่เห็นได้ชัดเจน 

ในส่วนของการดูดซึมธาตุเหล็ก พบว่า FIA ที่ V3 ของกลุ่มที่ได้รับ FUF-Control มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.40 ในขณะ
ที่กลุ่มที่ได้รับ FUF- HMOs มีค่าเฉลี่ย FIA อยู่ที่ร้อยละ 12.05 ซึ่งเมื่อทดสอบทางสถิติโดยใช้ Independent t-test 
(unequal variances) แล้วพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 (p-value of two tail = 
0.87) การด่าเนินการวิจัยนี้ ผลไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
ทีม่ีผลการวิจัยระบุว่า พรีไบโอติกโดยเฉพาะ galacto-oligosaccharides (GOS) มีส่วนช่วยเพ่ิมการ ดูดซึมของธาตุเหล็ก ทั้ง
ในสตรีวัยเจริญพันธ์)10( และทารก)11(  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบว่า  การเติมพรีไบโอติก HMOs ลงในนม
ผงสูตรต่อเนื่อง Follow Up Formula ไม่ท่าให้การดูดซึมธาตุเหล็กที่อยู่ในรูป FeSO4 ของทารกเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส่าคัญ มี
ข้อสันนิษฐานของความไม่สอดคล้องดังนี้คือ 1. นมผงสูตรต่อเนื่องเสริมธาตุเหล็กที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มีวิตามินซีเป็นส่วนผสม 
ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กอยู่แล้ว )8( ,)7( ,)3(ฉะนั้นการเติม HMOs เข้าไปเพ่ิมอีกอาจจะไม่สามารถเพ่ิมการดูดซึมให้เพ่ิมขึ้น
อีกอย่างชัดเจนได้  2. ธาตุเหล็กที่น่ามาใช้ในการวิจัยนี้ คือ FeSO4 ซึ่งการดูดซึมอาจจะไม่ชัดเจนและไม่มากพอจะเห็นความ
แตกต่าง เช่น ธาตุเหล็กในรูปของ Ferrous Fumarate ซึ่งการดูดซึมจะดีกว่าธาตุเหล็กในรูปของ Ferrous Sulphate มาก
 .3 )9(โครงสร้างโมเลกุล พรีไบโอติก GOS และ HMOs ที่ใช้มีความแตกต่างกัน โดยพรีไบโอติก HMOs มีโครงสร้างเป็น 
complex glycans ที่ประกอบไปด้วย monomer ของ oligosaccharide 5 ชนิด ได้แก่ D-glucose, D-galactose, N-
acetylglucosamine, L-fucose และ N-acetylneuraminic acid (Sialic acid) มี monomer ของโมเลกุล 2’FL ซึ่งมี D-
glucose และ D-galactose ที่ reducing end และ L-fucose ที่ brached point ของโมเลกุล(16 ) ในขณะที่โครงสร้าง
โมเลกุลของ พรีไบโอติก GOS เป็นแบบ linear ที่ประกอบไปด้วย D-glucose และ D-galactose ที่ reducing end และมี
โมเลกุลของ D-galactose ต่อเป็นสายยาว ดังแสดงในภาพที ่2(17),  (18) 
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ภาพที ่2      (a) แสดงโครงสร้างโมเลกุลของ HMOs         
(b) แสดงโครงสร้างโมเลกุลของ  2’FL 
(c) แสดงโครงสร้างโมเลกุลของ GOS          
(d)แสดงโครงสร้างโมเลกุลของ monomer 5 ชนิด glucose, galactose , acetylglucosamine, fucose 
และ acetylneuraminic acid (Sialic acid) 

4. อาสาสมัครส่วนใหญ่ได้รับนมสูตรต่อเนื่องที่มีการเติมพรีไบโอติกชนิดต่าง ๆ เช่น 2’FL, FOS, GOS, PDX อยู่แล้ว
ก่อนเข้าร่วมโครงการ ถึงแม้ว่าการวิจัยนี้จะใช้ช่วงเวลา Run in ถึง 14 วัน แต่ระบบทางเดินอาหารของอาสาสมัคร
เกิดความคุ้นชินและสามารถปรับตัวตามผลของพรีไบโอติกที่เติมลงในนมอยู่แล้ว ซึ่งอาจท่าให้ไม่เห็นผลที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส่าคัญของการดูดซึมธาตุเหล็ก เมื่อมีการเติมและไม่เติมพรีไบโอติก HMOs ลงในนมที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 
5. Casein หรือ โปรตีนในนม และ Ca ที่มีอยู่ในนมสูตรต่อเนื่องที่ใช้ในงานวิจัย              อาจยับยั้งการดูดซึมธาตุ
เหล็กท่ีอยู่ในรูปของ FeSO4 ให้ลดลง เนื่องจาก Ca ในอาหารสามารถลด phytate degradation ท่าให้ปริมาณ 
phytate ในอาหารเพิ่มสูงขึ้น การดูดซึมธาตุเหล็ก non-heme iron เกิดข้ึนได้น้อยลง)19(, )20( , )21( 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเติมพรีไบโอติกชนิดต่าง  ๆ หรือ
พิจารณาใช้สารประกอบของเหล็กในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น FeFum ทีส่ามารถน่ามาเติมลงในนมได้เช่นกัน เพ่ือช่วยใน
การดูดซึมธาตุเหล็ก ซึ่งจะมีส่วนในการควบคุมป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในระดับประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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ประสิทธิผล ของการ ฉีด platelet rich plasma (PRP) ต่อการสร้างคอลลาเจน บริเวณใต้
ตา ในอาสาสมัครที่ก าลังจะเข้ารับการผ่าตัดถุงใต้ตา 

 Efficacy of platelet rich plasma (PRP) injection to collagen synthesis in lower 
eyelids of subjects before receiving lower blepharoplasty 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการฉีด Platelet rich plasma (PRP) ต่อ
การสร้างคอลลาเจน บริเวณผิวหนังใต้ตา,การหายของแผล และ คุณภาพผิวใต้ตา (เรื่องความยืดหยุ่น,ชุ่มชื่น 
และความเข้มสีผิวใต้ตา) โดยเป็นการทดลองทางคลินิกแบบ RCT split-face design ในกลุ่มประชากร
หญิงไทยที่อายุระหว่าง 35 ถึง 45 ปี จ านวน 16 คน (32 ตัวอย่าง) ระยะเวลาในการศึกษาท้ังหมด 75 วัน 

ผลการทดลองพบว่าการติดสีของคอลลาเจนในผิวหนังจากชิ้นเนื้อใต้ตาที่ย้อมด้วย masson 
trichrome พบ ว่ า  ก ลุ่ ม ท ด ล อ ง มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย  29431. 31±4364. 02 โ ด ย ที่ ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย 
25304.88±6126.84 ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยการติดสีคอลลาเจนในกลุ่มทดลองสูงกว่า กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.029) ส่วนการประเมินการหายของแผลพบว่า เรื่องอาการปวดและการแดง
ของแผลไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม เรื่องอาการบวมในกลุ่มทดลองจะบวมกว่าชัดเจนในช่วง  3 วันแรก 
โดยวันที่ 3 หลังผ่าตัด p-value = 0.002, เรื่องสารคัดหลั่งจากบาดแผล ไม่พบสารคัดหลั่งจากแผลในกลุ่ม
ทดลองเร็วกว่า 1 วัน โดยวันที่ 6 หลังผ่าตัด p-value <0.001) และการติดกันของแผล พบว่าในกลุ่มทดลอง
ติดเร็วกว่า 2วัน  โดยวันที่ 5 หลังผ่าตัด แผลกลุ่มทดลองติดสนิท p-value = 0.02 และ เรื่องคุณภาพผิวใต้ตา
เรื่องความยืดหยุ่นพบว่า ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบในภายกลุ่ม
ทดลองพบว่า ความยืดหยุ่นของวันที่ 45 มากขึ้นจาก วันที่ 0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.028)  
แต่เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มควบคุม ของวันที่ 75 ลดลงจาก วันที่ 45 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 
0.002), เรื่องความชุ่มชื้นพบว่า ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม, เรื่องความเข้มสีผิว ก็ไม่พบความแตกต่าง
กันระหว่างกลุ่ม แต่เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ภายในกลุ่มเดียวกันของกลุ่มควบคุมพบว่ามีความเข้มสีผิว
วันที่ 45 น้อยลงจากวันที่ 0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.023) อธิบายได้ว่า PRP ไม่มีส่วนในการ
ลดเม็ดสีเมลานิน แต่กลุ่มควบคุมพบว่าสีผิวเข้มลดลงในวันที่45 ทั้งนี้ต้องศึกษาวิจัยเพ่ิมกลุ่มอาสาสมัครเพ่ิมเติม
ครั้งต่อไป 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการฉีด PRP ในกลุ่มทดลอง พบการติดสีของคอลลาเจน มากกว่า การฉีด 0.9% 

normal saline แสดงให้เห็นว่า PRP มีประสิทธิผลในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีนัยส าคัญ การ

หายของแผลผ่าตัด พบว่า PRP มีส่วนช่วยท าให้สารคัดหลั่งลดน้อยลงและแผลติดกันเร็วขึ้น แต่ในเรื่องคุณภาพ

ผิวหนังใต้ตาเรื่องความยืดหยุ่น, ความชุ่มชื้น และความเข้มสีผิวใต้ตา มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังไม่พบการ

เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม 

ค าส าคัญ PRR, collagen synthesis, rejuvenation, wound healing, blepharoplasty  
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บทน า  

ปัญหาผิวใต้ตาเป็นปัญหาท่ีคนส่วนใหญ่กังวล เพราะเป็นบริเวณท่ีเกิดความเส่ือมชราของผิวได้

มากท่ีสดุแหง่หนึง่บนใบหน้า เน่ืองจากเป็นบริเวณผิวหนงัท่ีบางท่ีสดุ และมีปัจจยัภายนอกมากระท าได้ง่าย 

พบว่าผู้คนให้ความส าคญัในการรักษาดแูลบริเวณผิวรอบดวงตาและใต้ตา ด้วยวิธีการผ่าตดัและไม่ผ่าตดั 

ติดอันดบั 1 ใน 3 ทัง้ของประชากรโลกและประชากรไทย จากข้อมูลพบว่า มีการใช้ platelet rich plasma 

(PRP) เป็นหนึ่งในการดูแลปัญหาผิวใต้ตา แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่ได้มีผู้ ท าการศึกษาวิจัย

ประสิทธิผลของการฉีด  PRP  ตอ่การสร้างคอลลาเจนผิวหนงัใต้ตาในรูปแบบของพยาธิวิทยาทางคลินิกใน

มนุษย์ ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์  เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับทางเลือกในการดูแลรักษาฟ้ืนฟูคุณภาพผิวหนัง

ใต้ตา จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยทางพยาธิวิทยาเพ่ือเป็นการสนับสนุนข้อเท็จจริงและน ามาใช้ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการฉีด PRP ต่อการสร้างคอลลาเจน บริเวณผิวหนังใต้ตา,การหายของแผล 
และ คุณภาพผิวใต้ตา เรื่องความยืดหยุ่น,ชุ่มชื่น และความเข้มสีผิว 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวิจัย 

          การศึกษาวิจัยนี้ท าการศึกษาถึงประสิทธิผลของการฉีด PRP ต่อการสร้างคอลลาเจนบริเวณผิวหนังใต้

ตา เปรียบเทียบกับการฉีด 0.9% normal saline โดยอาสาสมัครแต่ละคนในกลุ่มทดลองจะได้รับการฉีด PRP 

ซึ่งผ่านกระบวนการด้วยเครื่อง centrifuge with single spin and Y-PRP tube ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการ

ฉีดด้วย 0.9% normal saline  ผิวหนังส่วนเกินบริเวณใต้ตาบริเวณจุดที่มาร์กไว้ ที่ได้จากอาสาสมัครที่เข้ารับ

การผ่าตัดถุงใต้ตา ถูกน ามาย้อมสี H&E และย้อมพิเศษด้วย masson trichrome stain ทั้งสองข้าง เพ่ือวัดการ

ติดสีคอลลาเจนแบบสุ่มด้วย photoshop adobe 2021 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 

ด้วย mean±SD โดยใช้ independent t-test โดยไม่ทราบว่าผิวหนังใต้ตาแต่ละข้างถูกจัดอยู่ในกลุ่มใด ด้วย

วิธีทางสถิติสุ่มฉีดแบบ blocked 4 randomization ในกลุ่มประชากรหญิงไทยที่อายุระหว่าง 35 ถึง 45 ปี 

จ านวน 16 คน (32 ตัวอย่าง) รวมถึงทดสอบประสิทธิผลของ PRP  ต่อการหายของแผลที่ 1 ถึง 7 วันแรก โดย

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ด้วย mean±SD โดยใช้ independent t-test ในเรื่อง

อาการ ปวด, บวม, แดง, สารคัดหลั่ง และการติดกันของแผล และประสิทธิผลต่อคุณภาพของผิวหนังใต้ตาที่วัด
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ด้วยเครืองมือแพทย์ cutometer, corneometer, mexameter เรื่อง ความยืดหยุ่น, ความชุ่มชื้น, ความเข้ม

สีผิวใต้ตา  โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม ด้วย meanพิมพ์สมการท่ีนีS่D โดยใช้ 

independent t-test และ  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยภายในกลุ่ม ด้วย mean± SD โดยใช้ 

paired t-test วันที่ 0, วันที่45 และ วันที่ 75 โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาท้ังหมด 75 วัน 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

เมื่อพิจารณาการติดสีของคอลลาเจน ในผิวหนังจากชิ้นเนื้อใต้ตาที่ย้อม ด้วย masson trichrome 

พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 29431.31±4364.02 โดยที่กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย  25304.88±6126.84 ทั้งนี้

ค่าเฉลี่ยการติดสีคอลลาเจนในกลุ่มทดลองสูงกว่า กลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนับส าคัญทางสถิติ (p-value 

= 0.029) อธิบายได้ว่า growth factor  ใน PRP มีส่วนส าคัญ ในการสร้าง extracellular matrix ท าให้เกิด 

collagen มากขึน้ 

ตารางที่ 1 ผลการติดสีของคอลลาเจนผิวหนังใต้ตาในกลุ่มทดลอง วันที่45หลังการทดลอง 

 

การประเมินการหายของแผลจากคะแนนแบบประเมิน โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ด้วย mean± SD โดยใช้ independent t-test ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม พบว่าเรื่องอาการปวด 

และการแดงของแผล ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม เรื่องอาการบวม ในกลุ่มทดลอง จะบวมกว่าชัดเจน

ในช่วง 3 วันแรก โดยวันที่3 หลังผ่าตัด  p-value = 0.002, เรื่องสารคัดหลั่งจากบาดแผล ไม่พบสารคัดหลั่ง

จากแผลในกลุ่มทดลองเร็วกว่า 1 วัน โดยวันที่ 6 หลังผ่าตัด p-value  <0.001  และการติดกันของแผล พบว่า

ในกลุ่มทดลองติดเร็วกว่า 2วัน  โดยวันที่ 5 หลังผ่าตัด แผลกลุ่มทดลองติดสนิท p-value = 0.02 

 กลุ่มทดลอง 

(mean±SD) 

กลุ่มควบคุม 

(mean±SD) 

p-value 

ความหนาแน่นของการติดสี

ของคอลลาเจน (พิกเซล) 

29431.3±4364.0 25304.9±6126.8 0.029 
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คุณภาพผิวใต้ตาเรื่องความยืดหยุ่นพบว่า กลุ่มทดลอง มีความยืดหยุ่นของวันที่ 45 มากขึ้นจาก วันที่ 

0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.028)  แต่เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มควบคุม ของวันที่ 75 ลดลง

จาก วันที่ 45อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.002) อธิบายได้ว่า  PRP มีส่วนช่วยการในสร้างคอลลา

เจนจริง ท าให้วัดค่าความยืดหยุ่นได้เพ่ิมขึ้น แต่เมื่อวัดความยืดหยุ่นหลังผ่าตัด กลับพบว่ามีแนวโน้มลดลงทั้ง

กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จึงอธิบายได้ว่า การผ่าตัดอาจเป็นตัวกวนเนื่องจาก ช่วงหลังผ่าตัดผิวมีความแห้ง

ขึ้น การใช้เลอเซอร์ในการห้ามเลือด และยังมีอาการบวมและยังอยู่ในระยะเวลาของการสมานของแผล (แผล

แข็งแรงร้อยละ 80 หลัง 6 เดือนขึ้นไป) ,เรื่องความชุ่มชื้นพบว่า ไม่พบความแตกต่างกันระหว่าง, เรื่องความ ก็

ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม แต่เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ภายในกลุ่มเดียวกันของกลุ่มควบคุม 

พบว่ามีความเข้มสีผิววันที่45 น้อยลงจากวันที่ 0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value = 0.023) อธิบายได้ว่า 

PRP ไม่มีส่วนในการลดเม็ดสีเมลานิน แต่กลุ่มควบคุมพบว่าสีผิวเข้มลดลงในวันที่45 ทั้งนี้ต้องศึกษาวิจัยเพ่ิม

กลุ่มอาสาสมัครเพิ่มเติมครั้งต่อไป  

ข้อเสนอแนะ  

1.ก่อนการท า skin excision ควรใช้ skin biopsy เพ่ือให้ได้ความหนาของชิ้นเนื้อใกล้เคียงกัน เมื่อมี

การย้อม H&E และ Masson trichome stain จะได้ติดสีในโทนที่ใกล้เคียงกันและน ามาค านวณหาการติดสีคอ

ลาเจนได้โดยง่ายและแม่นย ามากกว่า ด้วยโปรแกรม Adobe photoshop2021 ในการศึกษาวิจัยนี้ จึงท าการ

สุ่มพื้นที่ วัดจากติดสีคอลลาเจน dermo epidermal junction จ่ากค าแนะน าของแพทย์พยาธิวิทยาผิวหนัง 

2.อาสาสมัครที่มีผิวบาง จะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านริ้วรอยในทางที่ดีขึ้นได้ชัดเจนกว่า ด้วยรูปถ่าย 

ฉะนั้น ในผู้ที่มีไขมันปูดใต้ตาน้อย หรือหนังส่วนเกินไม่มาก และผิวค่อนข้างบาง การใช้PRP เป็นทางเลือกหนึ่ง

ในการช่วยลดริ้วรอยใต้ตา 

3.ในผู้ที่มีปัญหาถุงไขมันใต้ตาเกิน และผิวหนังใต้ตาเกินอย่างเห็นได้ชัด การรักษาด้วยวิธีศัลยกรรม

ตกแต่งผ่าตัดถุงใต้ตาล่าง ยังเป็นวิธีมาตรฐานในการรักษา 

4.การใช้ PRP ร่วมกับการศัลยกรรมผ่าตัดถุงใต้ตา ท าให้มีการหายของแผลในลักษณะแผลแห้งและ

ติดกันได้เร็วกว่าประมาณ 2 วัน ซึ่งไม่แตกต่างกันในทางปฏิบัติมากนัก เพราะผู้เข้ารับการผ่าตัดถุงใต้ตาล่าง จะ

ตัดไหมได้ประมาณ 7 วัน หลังผ่า 
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5. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเพ่ิมจ านวนอาสาสมัครให้มากขึ้น เพ่ือตรวจดูเรื่องคุณภาพผิวหนัง ให้

ได้ผลทีน่ ามายืนยันการศึกษาได้มากขึ้น และเนื่องจากมีการผ่าตัดเกี่ยวข้องด้วย ค่าวัดคุณภาพผิวหนังใต้ตาอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงไป ตามลักษณะการสมานแผลของแต่ละบุคล 
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บทคัดย่อ 

 

 ในงาน Reinforcement Learning มีอัลกอริทึมการเรียนรู้ที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคืออัลกอริทึม 
Constant-Alpha Monte Carlo (Constant-Alpha MC) อัลกอริทึมนี้เป็นวิธีการที่ท างานกับปัญหาที่สามารถหา
จุดสิ้นสุดของปัญหาได้ (Episodic Task) และมีการเก็บความรู้ด้วยวิธีการเก็บแบบตาราง (Tabular) แต่ส าหรับ
ปัญหาที่ไม่สามารถหาจุดสิ้นสุดได้ (Continuous Task) อย่าง Cryptocurrency Trading Problem ที่ไม่มี
จุดสิ้นสุดของปัญหา และเป็นปัญหาที่มีสถานะไม่สิ้นสุด (Infinite state) จะไม่สามารถท างานบนวิธีการแบบตาราง
ได้เนื่องจากปัญหาด้านหน่วยความจ า ดังนั้นการจะน าอัลกอริทึม Constant-Alpha MC มาใช้โดยตรงกับปัญหานี้
จึงเป็นไปไม่ได้ ในงานวิจัยที่ผ่านมาเราได้น าเสนอวิธีการ The Sharing of Similar Knowledge on Monte Carlo 
Algorithm (SSKMC) ซึ่งเป็นวิธีการที่พัฒนามาจาก Constant-Alpha MC ท าให้สามารถท างานกับปัญหา 
Cryptocurrency Trading Problem ได้ แต่ SSKMC ยังท างานบนวิธีการเรียนรู้ที่จุดสิ้นสุด (Episodic Learning)
จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดจ านวนรอบเพ่ือการเรียนรู้ (N-Step Learning) เพ่ือท างานกับ Cryptocurrency 
Trading Problem ในงานวิจัยนี้จึงเป็นการวิเคราะห์หาผลกระทบของการก าหนด N-Step Learning ให้กับ 
SSKMC บน Bitcoin สถานการณ์ต่าง ๆ ของตลาด (ขาขึ้น, ขาลง, ผันผวนมาก, ผันผวนน้อย) โดย N-Step 
Learning ที่ถูกทดสอบมีทั้งหมด 6 ชุด (1, 5, 10, 20, 40, 80, 160) แต่ละชุดจะถูกทดสอบ 10 รอบแล้วน ารายได้
สุทธิ(net worth) มาเฉลี่ยเพื่อท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับสถานการณ์ต่างๆ จากการผลการทดลอง
พบว่า SSKMC ต้องการ N-Step Learning ที่สูงในสถานการณ์ส่วนใหญ่ของตลาด Bitcoin เพ่ือที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด โดยสถานการณ์ตลาดที่ท าให้ได้ก าไรเยอะสุดคือ ขาข้ึน รองลงมาคือ ผันผวนน้อย, ผันผวนมาก และขาลง 
ตามล าดับ 

 

ค ำส ำคัญ :  Constant-Alpha Monte Carlo, Episodic Task, Continuous Task, Bitcoin 
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Abstract 

 

 In Reinforcement Learning, there have several algorithms and one of them is Constant 

Alpha Monte Carlo (Constant-Alpha MC). This algorithm is applied for only Episodic Tasks and 

stores the knowledge by using the Tabular method . For Large scale problems such as the 

Cryptocurrency Trading Problem that there is no end to the problem (Continuous Task) and there 

has an infinity of states (Infinite state). It cannot solve using an algorithm that is based on the 

Tabular method due to memory problem. Therefore, we cannot use directly Constant-Alpha MC 

to this problem. In the previous paper, we proposed The Sharing of Similar Knowledge on Monte 

Carlo Algorithm (SSKMC). SSKMC improved from Constant-Alpha MC to allow performance with a 

Cryptocurrency Trading Problem. But SSKMC is still based on the Episodic Learning method. 

Thereby, it required N-Step Learning definition to perform with Cryptocurrency Trading Problem. 

In this paper, we focused on the analysis of the learning step effect of SSKMC in the various 

bitcoin market situations (Bull, Bear, High-Volatility, Low-Volatility). By N-Step Learning is defined 

as 6 sets. Each set is tested 10 times and then analyzed and compare with the average results of 

net worth in each Bitcoin situation. From the experiment results, we found that SSKMC needs 

high N-Step Learning in many situations of the Bitcoin market and the best situation that can 

make a  p ro f i t  i s  Bu l l ,  Low-Vo la t i l i t y ,  H i gh-Vo la t i l i t y ,  and Bear  respect i ve l y. 

 

Keywords: Constant-Alpha Monte Carlo, Episodic Task, Continuous Task, Bitcoin 
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บทน ำ 

 SSKMC[1] เป็นอัลกอริทึมหนึ่งของงาน Reinforcement Learning[2, 3] โดยอัลกอริทึมนี้ได้ถูกพัฒนา

ต่อยอดมาจากอัลกอริทึม Constant Alpha Monte Carlo[2] เพ่ือให้สามารถท างานกับปัญหาระดับใหญ่ได้

(Large scale problem) เช่น ปัญหาการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล(Bitcoin) โดยในขั้นตอนการท างานของ SSKMC 

นั้นถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลักคือ การแบ่งปันความรู้(The Knowledge Sharing), การบีบอัดความรู้(The 

Knowledge Compression), การก าหนดจ านวนรอบเพ่ือการเรียนรู้(N-Step Learning) โดยขั้นตอนการแบ่งปัน

ความรู้(The Knowledge Sharing) จะเป็นการใช้ประโยชน์จากความรู้หรือประสบการณ์ที่ใกล้เคียงของตัวแทน

การเรียนรู้(Agent) เพ่ือให้สามารถด าเนินการกับสถานการณ์ที่ Agent ไม่เคยเจอมาก่อน(Unseen state) ได้ 

ขั้นตอนต่อมา การบีบอัดความรู้(The Knowledge Compression) เป็นขั้นตอนบีบอัดความรู้เพ่ือไม่ให้ Agent 

จดจ าความรู้เยอะจนเกิดปัญหาด้านหน่วยความจ า ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อน ามาใช้กับปัญหาที่มี

สถานการณ์เป็นอนันต์(Infinite state) จะช่วยให้ Agent ไม่จ าเป็นต้องจดจ าทุกสถานการณ์ และขั้นตอนสุดท้าย

การก าหนดจ านวนรอบการเพ่ือเรียนรู้(N-Step Learning) เป็นขั้นตอนที่เป็นตัวก าหนดว่า Agent จะเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ทีละมากหรือน้อยเพียงใด ขั้นตอนนี้มีผลอย่างมากกับความรู้ของ Agent ซึ่งการเรียนรู้ทีละมากหรือ

น้อยเพียงใดนั้นมีความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการ์ต่าง ๆ 

 ในงานวิจัยทีแ่ล้ว(SSKMC) ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยที่ท าให้ Constant Monte Carlo ท างานบนปัญหา

ระดับใหญ่ได้ และได้มีการก าหนดจ านวนรอบ N-Step Learning ให้มีค่าเท่ากับ 1 ซึ่งได้ผลลัพธ์ดีในระดับนึงเมื่อ

เทียบกับวิธีการคู่แข่ง แต่ก็ยังเป็นเพียงการทดลองกับตลาด Bitcoin ในสถานการณ์เดียว ในงานวิจัยนี้จึงเป็นการ

ทดลองปรับเปลี่ยนการก าหนดจ านวนรอบ N-Step Learning ของกระบวนการ SSKMC เมื่อน ามาประยุกต์ใช้กับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ของ Bitcoin เพ่ือวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงผลกระทบของตัวแปรนี้ต่อตลาด Bitcoin 

 ในการน าเสนองานวิจัยนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือบทน า ส่วนต่อมาเป็นรายละเอียด

ของงานวิจัยที่แล้ว ส่วนถัดไปคือรายละเอียดในการทดลอง และสองส่วนสุดท้ายคือผลการทดลองและสรุป

ตามล าดับ 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและวิจัยอัลกอริทึม SSKMC 

2. เพ่ือหาตัวแปรจ านวนรอบเพ่ือการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างของตลาดสกุลเงินดิจิทัล 

3. เพ่ือวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลลัพธ์เมื่อปรับเปลี่ยนจ านวนรอบเพ่ือการเรียนรู้ของวิธีการ SSKMC ต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ ของตลาดสกุลเงินดิจิทัล 

อุปกรณ์และวิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้ทางผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5-1035G4 หน่วยความจ าหลัก (RAM) 8 

GB จ านวนหนึ่งเครื่อง 

2. ระบบปฏิบัติการ Windows10 Home 

3. Python 3.7.7 

4. Google Collab 

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

 SSKMC เป็นวิธีการหนึ่งในงาน Reinforcement Learning เป็นวิธีการที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากวิธีการ 

Constant Alpha Monte Carlo เพ่ือให้สามารถท างานกับปัญหาขนาดใหญ่อย่างปัญหา Cryptocurrency 

Trading Problem ได้ โดย SSKMC นั้นประกอบไปด้วย 3 กระบวนการหลัก คือ 1. The Knowledge Sharing, 

2. The Knowledge Compression, 3. N-Step Learning 

 ในงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นการทดลองและวิเคราะห์ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนตัวแปรในการเรียนรู้ของ 

N-Step Learning ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ของตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยข้อมูลที่น าใช้ในการทดลองนี้จะเป็น

ข้อมูลย้อนหลังของตลาด Bitcoin จากเว็บไซต์ https://www.cryptodatadownload.com/data/binance/ 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด แต่ละชุดเป็นชุดข้อมูลทดลองของสถานการณ์ต่าง ๆของตลาด ประกอบไปด้วย 1.ตลาดขา

ขึ้น (ข้อมูล 6/10/2017  6:00:00 ถึง 7/12/2017 18:00:00) 2.ตลาดขาลง (2/5/2018  14:00:00 ถึง 4/7/2018  

2:00:00) 3.ผันผวนมาก (ข้อมูล 8/1/2022  4:00:00 ถึง 11/3/2022  16:00:00) 4.ผันผวนน้อย (ข้อมูล 

30/12/2018  6:00:00 ถึง 2/3/2019  18:00:00) 
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ภาพที่ 1 แสดงภาพรวมแต่ละชุดข้อมูลทดสอบของแต่ละสถานการณ์ตลาด Bitcoin วันที่ 17/8/2017 4:00 ถึง 

30/4/2022 0:00:00 

 

ภาพที่ 2 แสดงสภาพราคาของตลาดขาขึ้นของ Bitcoin วันที ่6/10/2017 6:00:00 ถึง 7/12/2017 18:00:00 

 

ภาพที่ 3 แสดงสภาพราคาของตลาดขาลงของ Bitcoin วันที่ 2/5/2018 14:00:00 ถึง 4/7/2018 2:00:00 
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ภาพที่ 4 แสดงสภาพราคาของตลาดผันผวนมากของ Bitcoin วันที่ 8/1/2022 4:00:00 ถึง 11/3/2022 16:00:00 

 

ภาพที่ 5 แสดงสภาพราคาของตลาดผันผวนน้อยของ Bitcoin วันที่ 30/12/2018 6:00:00 ถึง 2/3/2019 

18:00:00 

 ภาพที่ 2-5 คือภาพแสดงสภาพของราคาของตลาด Bitcoin ในสภานการณ์ต่าง ๆ แกนแนวนอนคือเวลา 

แกนตั้งคือราคาเหรี่ยญ โดยรายละเอียดของแต่ละสถานการณ์มีดังตารางด้านล่างนี้ 

 

สถำนกำรณ์ มูลค่ำมำกสุด มูลค่ำน้อยสุด มูลค่ำเฉลี่ย ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน ค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
(ร้อยละ) 

 ขาข้ึน   15,310.01   4,325.02   7,226.99   2,084.57   28.84  

 ขาลง   9,966.00   5,767.45   7,531.28   1,078.91   14.33  
 ผันผวนมาก   45,382.86   33,114.90   40,323.74   2,676.69   6.64  
 ผันผวนน้อย   4,173.11   3,366.41   3,668.09   176.72   4.82  

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดข้อมูลทางตัวเลขของแต่ละสถานการณ์ตลาด 
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จากตารางที่ 1 มูลค่าเหรียญ Bitcoin ของสถานการณ์ส่วนใหญ่มีมูลค่าค่อนข้างสูงยกเว้นผันผวนมาก 

เนื่องจากสถานการณ์ส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์อดีตเมื่อหลายปีที่แล้ว ส่วนผันผวนมากมีมูลค่าค่อนข้างสูงเนื่องจาก

เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างปัจจุบันท าให้มีมูลค่าสูงตามมูลค่าเพ่ิมของ Bitcoin ในปัจจุบัน จากสถานการณ์ทั้งหมดจะเห็น

ว่าสถานการณ์ขาขึ้นและขาลงนั้นมีค่าเปอร์เซ็นต์เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ค่อนข้างเยอะ เนื่องจากมูลค่าตอนเริ่มกราฟ

และท้ายกราฟมีความแตกต่างกันมาก ท าให้ 2 สถานการณ์นี้ถือว่ามีความผันผวนมาก แตกต่างกับอีก 2 

สถานการณ์ที่เหลือที่ผู้วิจัยเลือกที่จุดเริ่มกราฟและจุดจบกราฟมีมูลค่าใกล้เคียงกันเพ่ือพิจารณาเฉพาะความผัน

ผวนภายในของกราฟ 

ชุดข้อมูลทั้ง 4 ชุดได้ถูกน ามาสอบกับวิธีการ SSKMC ด้วยชุดตัวแปร 6 ชุด แต่ละชุดจะถูกทดสอบ 10 

รอบ เพ่ือดูผลกระทบระหว่างตัวแปรและสถานการณ์ต่าง ๆ ของตลาด Bitcoin โดยในการทดลองนี้มีการก าหนด

ตัวแปรที่ส าคัญในแต่ละการทดสอบและผลการทดลองดังต่อไปนี้ 

ตัวแปร ค่ำของตัวแปร 
N-Step Learning [1, 5, 10, 20, 40, 80, 160] 

Training 100 รอบ 

Epsilon 1 
Decay 0.5 

Trading Fee 0.15% 
เงินตั้งต้น 1,000,000 USDT 

ตารางที่ 2 การก าหนดค่าของแต่ละตัวแปร 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเกาะกลุ่มของผลมูลค่าสินทรัพย์จากการทดลองท้ังหมด 10 รอบของสถานการณ์ขาข้ึน 
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ตารางที่ 4 แสดงการเกาะกลุ่มของผลมูลค่าสินทรัพย์จากการทดลองท้ังหมด 10 รอบของสถานการณ์ขาลง 

 

 

ตารางที่ 5 แสดงการเกาะกลุ่มของผลมูลค่าสินทรัพย์จากการทดลองท้ังหมด 10 รอบของสถานการณ์ผันผวนมาก 

 

 

ตารางที่ 6 แสดงการเกาะกลุ่มของผลมูลค่าสินทรัพย์จากการทดลองท้ังหมด 10 รอบของสถานการณ์ผันผวนน้อย 
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 ผลเฉลี่ยมูลค่าสนิทรัพย์ (USDT) รวมของแต่ละตัวแปร  

สถานการณ์ตลาด/
N-step Learning 

1 5 10 20 40 80 160 

ขาขึ้น 1,941,094.43  1,969,808.49  1,983,011.54  2,030,421.56  1,890,865.86  2,189,953.42  1,966,500.83  

ขาลง 815,569.70  815,389.68  821,449.81  797,645.96  831,902.02  829,359.85  866,945.93  

ผันผวนมาก 965,041.64  967,130.32  965,375.97  972,988.30  963,939.84  967,436.91  987,594.40  

ผันผวนน้อย 992,686.33  993,526.86  992,841.03  999,090.67  1,002,740.33  999,358.02  1,000,987.18  

ตารางที่ 7 แสดงผลเฉลี่ยของมูลค่าสินทรัพย์ของแต่ละตัวแปร N-step Learning ต่อสถานการณ์ตลาด จาก

ทั้งหมด 10 รอบการทดลอง 

จากตารางที่ 7 พบว่าทุกสถานการณ์หากใช้ตัวแปร N-step Learning สูง ๆ จะท าให้มีโอกาสได้มูลค่า

สินทรัพย์มากข้ึน โดยสถานการณ์ที่ท าให้ได้มูลค่าสินทรัพย์เยอะที่สุดคือ ขาขึ้น รองลงมาคือ ผันผวนน้อย ผันผวน

มาก และขาลงตามล าดับ ซึ่งจะมีเพียง 2 สถานการณ์เท่านั้นที่ได้มูลค่าสินทรัพย์มากกว่าเงินตั้งต้น คือสถานการณ์

ขาข้ึนและผันผวนน้อย โดยสถานการณ์ขาขึ้นมูลค่าสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน 2.189 เท่า และผันผวนน้อยเพ่ิมข้ึน 1.002 เท่า  

สาเหตุที่ท าให้สถานการณ์ขาขึ้นได้ผลมูลค่าสินทรัพย์ที่มากนั้นเกิดจากมูลค่าที่เพ่ิมขึ้นของเหรียญ Bitcoin ท าให้มี

โอกาสซื้อขายได้ก าไรได้ค่อนข้างง่าย แตกต่างกับขาลงที่มูลค่าของเหรียญลดลงท าให้ซื้อขายได้ก าไรยากที่สุด  

หากพิจารณาต่อในตารางที่ 3 – 6 จะพบว่าถึงแม้การใช้ตัวแปร N-step Learning สูง ๆ จะท าให้ได้มูลค่า

สินทรัพย์ที่มากข้ึน แต่การใช้ N-step Learning สูง ๆ นั้นกลับให้ผลลัพธ์ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ไม่คงที่ (สังเกตุได้จาก

การเกาะกลุ่มของมูลค่าสินทรัพย์ทั้ง 10 รอบในตาราง 3 – 6) มีโอกาสที่จะได้มูลค่าสินทรัพย์ที่น้อยเช่นกัน ทั้งนี้

สาเหตุที่ท าให้เกิดการแกว่งตัวไม่เกาะกลุ่มของมูลค่าสินทรัพย์นั้น เกิดจากข้ันตอนการการเรียนรู้ของวิธีการ 

SSKMC เป็นหลัก วิธีการเรียนรู้ของ SSKMC นั้นมีผลอย่างมากกับตัวแปร N-step Learning ยิ่งตัวแปรยิ่งมาก การ

ให้รางวัลหรือลงโทษตัวแทนการเรียนรู้ก็ยิ่งมากข้ึนไปท าให้ตัวแทนการเรียนรู้เรียนรู้แบบผิด ๆ ได้ (โดนลงโทษหรือ

ได้รางวัลรุนแรงเกินไป) 

ข้อเสนอแนะ 

 SSKMC เป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกมาก โดยเฉพาะ 2 ใน 3 กระบวนการหลัก ที่ยังไม่ได้

ทดลอง 1. The Knowledge Sharing โดยกระบวนการนี้อาจมาดูถึงวิธีการจัดเก็บประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น , 2. The Knowledge Compression อาจมาดูว่าจะท าอย่างไรให้จ ากัดประสบการณ์ได้แต่ยังคง

ประสบการณ์ท่ีส าคัญของสถานการณ์ต่าง ๆ ไว้ได้  
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ทั้งนี้ปัญหา Cryptocurrency Trading Problem เป็นปัญหาที่ท้าทาย เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่มีผล

กับราคาตลาดค่อนข้างเยอะ ในงานวิจัยในอนาคตอาจมีการพิจารณาปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมด้วย เช่น 

Sentiment Analysis[4, 5] ที่เป็นจัดกลุ่มข้อความจากข่าวหรือสังคมออนไลน์ว่าเป็นข่าวในด้านดีหรือไม่ 
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บทคัดย่อ 
 

โลหะหนักเป็นปัญหาสุขภาพที่อาจพบได้ในกลุ่มประชากรทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่ท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันการท าคีเลชั่นบ าบัดเพ่ือขจัดสารพิษ (Chelation therapy) เป็นที่นิยมในกลุ่ม
แพทย์ทางเลือก เพ่ือช่วยก าจัดสารพิษและโลหะหนักออกจากร่างกาย โดยขับออกทางปัสสาวะ ปัจจุบันสารที่
นิยมใช้ในการขับโลหะหนักอยู่ในรูปสารน  าให้ทางหลอดเลือดด าเช่น CaEDTA และ NaEDTA นอกจากนั นยังมี 
MgEDTA เป็นสารที่ใช้ก าจัดโลหะหนักโดยการรับประทาน งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการ
ขับโลหะหนักโดยใช้ Mg EDTA ชนิดรับประทาน ในกลุ่มประชากรปกติ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ
สัมผัสโลหะหนัก การศึกษานี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง Quasi Experimental Research, Pirot (Pre-Post 
study design) โดยศึกษาการขับโลหะหนัก 5 ชนิด ได้แก่ สารอลูมิเนียม, สารแคดเมียม, สารตะกั่ว, สารปรอท 
และสารหนู ในกลุ่มอาสาสมัครเพศชายอายุ 35 ปีขึ นไป จ านวนทั งสิ น 30 ราย โดยท าการเก็บปัสสาวะก่อนท า
การทดลอง จากนั นให้อาสาสมัครรับประทาน MgEDTA ปริมาณ 10 มิลลิกรัมต่อน  าหนักตัว 1 กิโลกรมั และท า
การเก็บปัสสาวะเพ่ือส่งตรวจปริมาณโลหะหนักโดยเก็บที่ช่วงเวลา 2, 4, 6 และ 12 ชม. ตามล าดับ การตรวจวัด
ปริมาณโลหะหนักในปัสสาวะหลังการรับประทาน MgEDTA ที่ช่วงเวลาต่างๆ พบว่าการกระจายตัวของข้อมูล
ไม่เป็นปกติ จึงทดสอบสถิติโดย Friedman test เพ่ือเปรียบเทียบค่ากลางของข้อมูล (50th (Median)) และใช้
สถิติ Generalized estimating equations เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา เมื่อพิจารณาถึง
ปริมาณของโลหะหนักแต่ละชนิด พบว่าอลูมิเนียม, แคดเมียม, ตะกั่ว, ปรอท และสารหนู ที่เวลา 12 ชั่วโมง มี
ค่าเพ่ิมสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.001 เมื่อเทียบกับก่อนรับประทาน MgEDTA โดยพบว่าค่าของ 
อลูมิเนียมเพ่ิมสูงขึ นจาก 36.10 (23.76-59.01) µg/ g creatinine เป็น 189.76 (99.35-328.58) µg/g 
creatinine ค่าแคดเมียมเพ่ิมสูงขึ นจาก 0.41 (0.26-0.69) µg/g creatinine เป็น 1.42 (0.68-2.05) µg/g 
creatinine ค่าตะกั่วเพ่ิมสูงขึ นจาก 7.62 (5.24-15.48) µg/g creatinine เป็น 39.58 (18.99-56.28) µg/g 
creatinine ค่าของปรอทเพ่ิมสูงขึ นจาก 1.12 (0.78-2.31) µg/g creatinine เป็น 4.87 (2.06-6.65) µg/g 
creatinine และสารหนูเพ่ิมสูงขึ นจาก 1.63 (1.23-2.91) µg/g creatinine เป็น 6.36 (3.21-10.60) µg/g 
creatinine ตามล าดับ และเมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้สถิติ 
Generalized estimating equations พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากการวิจัยครั งนี 
สรุปได้ว่า MgEDTA แม้ว่าจะมีค่าการดูดซึมที่ต่ า แต่สามารถเพ่ิมการขับโลหะหนักออกทางปัสสาวะได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
ค าส าคัญ:  MgEDTA, Oral Chelation, Aluminum, Cadmium, Lead, Mercury, Arsenic 

205



 
 

ABSTRACT 
 

 Heavy metal contamination is a health issue found in the general population, especially among 
workers in industrial plants.  Chelation is widely practiced in alternative medicine in order to eliminate toxins 
and heavy metals from the body through the urinary process. At present, the substances, such as CaEDTA 
and NaEDTA, popularly used in chelation are given to patients in liquid form via intravenous administration. 
Moreover, giving MgEDTA through oral administration is also common for heavy metal elimination. This 
research aimed to study the effectiveness of heavy metal elimination by using MgEDTA supplement taken 
by oral administration in the general population who might be encountering the impact of heavy metal 
contamination.  This study was quasi- experimental research examining five types of heavy metals: 
aluminum, cadmium, lead, mercury, and arsenic, with the target sample of 30 male volunteers at the age 
of at least 35 years old. Urine samples were collected prior to the treatment and the volunteers took 
MgEDTA 10 mg per kilogram calculated from their body weight with oral administration. Urine samples were 
taken to examine heavy metals after two, four, six, and twelve hours of taking MgEDTA with oral 
administration respectively.  The result of heavy metal examination from urine samples collected over the 
course of the research showed a non-normal distribution. Therefore, the data were calculated with the 
Friedman test to compare the central value (50th (Median)) and the generalized estimating equations test 
to compare the differences of the samples collected at different points in time. The result showed that the 
concentration of all five heavy metals, aluminum, cadmium, lead, mercury, and arsenic, at 12 hours after 
taking MgEDTA was significantly higher at p < 0.001 compared to the urine sample’s result prior to the 
treatment. The concentration of aluminum increased from 36.10 (23.76-59.01) µg/ g creatinine to 189.76 
(99.35-328.58) µg/g creatinine, cadmium 0.41 (0.26-0.69) µg/g creatinine to 1.42 (0.68-2.05) µg/g creatinine, 
lead 7.62 (5.24-15.48) µg/ g creatinine to 39.58 (18.99-56.28) µg/g creatinine, mercury 1.12 (0.78-2.31) µg/g 
creatinine to 4.87 (2.06-6.65) µg/g creatinine, and arsenic 1.63 (1.23-2.91) µg/g creatinine to 6.36 (3.21-10.60) 
µg/g creatinine respectively. Once the data were compared among the results of the concentration of the 
heavy metals in urine samples using the generalized estimating equations test, there was a statistically 
significant change at some points of time as well.  It can be concluded that despite the low capability of 
heavy metal absorption, taking MgEDTA supplement orally can increase the effectiveness of heavy metal 
elimination through the urinary process with a statistically significant outcome.  

 
KEY WORDS:  MgEDTA, Oral Chelation, Aluminum, Cadmium, Lead, Mercury, Arsenic
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บทน า 

 ความเป็นพิษของโลหะหนักเป็นภัยคุกคามที่ส าคัญและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของร่างกาย ความเป็น
พิษของโลหะหนักขึ นอยู่กับชนิดของโลหะ ปริมาณ รูปแบบการได้รับพิษ และระยะเวลาในการได้รับหรือสัมผัส
โลหะหนักแบบเฉียบพลันหรือแบบเรื อรัง Chelation therapy หรือคีเลชั่นบ าบัด เป็นการให้ยาหรือสารเคมี
เข้าไปในร่างกายเพ่ือก าจัดสารโลหะหนักต่าง ๆ ออกจากร่างกาย โดยใช้สารอีดีทีเอ (Ethylene diamine tetra 
acetic acid / Edetate / EDTA) เป็นสารคีเลเตอร์ (Chelator / Chelating agent) และมีกระบวนการทาง
เคมีต่อโมเลกุลของโลหะหนัก โดยจะสร้างพันธะในรูปแบบโมเลกุลเชิงซ้อน (Complex molecule) โดยทั่วไป
แล้วจะท าปฏิกิริยากับธาตุที่ เป็นประจุบวก (Positively charged ion) กลายเป็นรูปของคีเลตฟอร์ม 
(Chelated form) โดยขับออกทางปัสสาวะหรือทางน  าดีขึ นอยู่กับชนิดของ Chelating agent  ซึ่งจะเรียก
กระบวนการนี ว่ากระบวนการ Chelation (Lamas et al., 2016) EDTA ที่น ามาใช้ในคลีนิกมีอยู่ด้วยกันหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ เกลือของโซเดียมอีดีทีเอ (Na2EDTA) เกลือแคลเซียมอีดีทีเอ (CaNa2EDTA) 
หรือเกลือแมกนีเซียมอีดีทีเอ (MgNa2EDTA) โดยน าเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางเช่น ทางการรับประทาน (Oral) 
ทางกล้ามเนื อ (Intramuscular injection / IM) ทางทวารหนัก (Rectal) หรือผ่านทางการฉีดเข้าหลอดเลือด
ด า (Intravenous injection / IV)  Magnesium-EDTA (MgEDTA) เป็นสารคีเลเตอร์อีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการ
ก าจัดโลหะหนักในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจ (Van der Schaar et al., 2014) ปัจจุบันถูกน ามาผลิต
เป็นอาหารเสริมในรูปแบบรับประทาน ทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการก าจัดโลหะหนักออกจาก
ร่างกายทางปัสสาวะโดยใช้ MgEDTA 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาระยะเวลาในการก าจัดโลหะหนัก และผลของการก าจัดโลหะหนักออกจากร่างกายทาง
ปัสสาวะโดยใช้ MgEDTA  ในรูปแบบรับประทาน 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษานี เป็นการวิจัยแบบทดลอง Pirot study (Pre-Post study design) โดยศึกษาประสิทธิภาพ
ของการขับโลหะหนักจากการรับประทานอาหารเสริม MgEDTA ในกลุ่มประชากรปกติที่อาศัยอยู่ในพื นที่เขต
อุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการสัมผัสโลหะหนัก โดยท าการตรวจโลหะหนักทั งสิ น 5 ชนิด 
ได้แก่ ตะกั่ว, ปรอท, อลูมิเนียม, สารหนู และแคดเมียม โดยศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครเพศชายอายุ 35 ปีขึ นไป 
จ านวนทั งสิ น 30 ราย โดยท าการเก็บปัสสาวะก่อนท าการทดลอง จากนั นให้อาสาสมัครรับประทาน MgEDTA 
ปริมาณ 10 มิลลิกรัมต่อน  าหนักตัว (mg/kg) ท าการเก็บปัสสาวะเพ่ือส่งตรวจโลหะหนักที่ 2, 4, 6 และ 12 ชม. 
ตามล าดับ โดยท าการตรวจโลหะหนักด้วยเทคนิค High-performance Liquid Chromatography และ 
Graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS)  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

207



 
 

ผลที่ได้จาการวิเคราะห์โลหะหนักในปัสสาวะ พบว่าการกระจายตัวของข้อมูลไม่ปกติ จึงแสดงค่าสถิติ
โดย Friedman test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลาของค่ากลางของข้อมูล (50th (Median)) 
และ Inter Quartile Range (IQR) โดยให้นัยส าคัญทางสถิติคือ p < 0.001 พบว่าการตรวจโลหะหนักใน
ปัสสาวะ (spot urine) ก่อนและหลังได้รับ MgEDTA ที่ 2, 4, 6 และ 12 ชั่วโมง พบว่าโลหะหนักทั ง 5 ชนิด มี
ค่าเพ่ิมสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.001 แต่เมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลในแต่
ละช่วงเวลาโดยใช้สถิติ Generalized estimating equations test เพ่ือเปรียบเทียบคู่ของข้อมูลในแต่ละ
ช่วงเวลา พบว่าโลหะหนักทั ง 5 ชนิดมีค่าเพ่ิมสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า  Aluminum, Lead 
และ Arsenic มีค่าเพ่ิมสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.001 ที่เวลา 4 และ 12 ชั่วโมง และมีค่าเพ่ิม
สูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 ที่เวลา 2 และ 6 ชั่วโมง ส่วน Cadmium พบว่ามีค่าเพ่ิมสูงขึ นอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที ่p < 0.05 ตั งแต่ชั่วโมงท่ี 2 ส่วน Mercury มีค่าเพ่ิมสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 
0.001 ในชั่วโมงท่ี 4 ขณะที่ชั่วโมงท่ี 2, 6 และ 12 มีค่าเพ่ิมสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 

จากผลการทดสอบพบว่า ค่าของ Aluminum ก่อนรับประทาน MgEDTA มีค่าที่ 36.10 (23.76-
59.01) µg/g creatinine และผลตรวจปัสสาวะในแต่ละช่วงเวลาเป็นดังนี  ที่ 0-2 ชม. ตรวจพบ Aluminum 
116.16 (73.53-252.87) µg/g creatinine ที่ 2-4 ชม. ตรวจพบ Aluminum 114.32 (64.73-270.95 µg/g 
creatinine ที่ 4-6 ชม. ตรวจพบ Aluminum 109.45 (65.42-161.46) µg/g creatinine และที่ 6-12 ชม. 
ตรวจพบ Aluminum 189.76 (99.35-328.58) µg/g creatinine ตามล าดับ ซึ่งพบว่าค่าของการขับออกของ 
Aluminum มีค่าสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่าการขับออกของ Aluminum เพ่ิมสูงขึ นตั งแต่ชั่วโมงท่ี 2 
และเพ่ิมขึ นสูงสุดในชั่วโมงท่ี 12 โดยผลการทดลองนี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fulgenzi และคณะ ในปี 2020
โดย Fulgenzi ท าการตรวจวัดปริมาณพิษโลหะหนักในปัสสาวะของผู้ป่วย  Neurodegenerative disease 
หลังให้ CaEDTA ผลปรากฎว่าพบปริมาณ Aluminum เพ่ิมสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Fulgenzi et al., 
2020) ในทางกลับกัน Priest และคณะ ได้ท าการทดสอบในอาสาสมัคร โดยท าการทดสอบดูค่าการขับออกของ 
Aluminum โดยท าการฉีด Aluminum และตรวจวัดค่าการขับออกของ Aluminum ในปัสสาวะและอุจจาระ 
ผลการทดลองพบว่า สามารถขับ Aluminum ในปัสสาวะได้ 80% ในวันที่ 13 โดยพบการขับออกของ 
Aluminum สูงสุดในวันที่ 2 ซึ่งสามารถขับออกได้ถึง 6.9% และในอุจจาระสามารถตรวจพบได้เพียง 1.8% 
เท่านั น (Priest et al., 1995) 
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ตารางท่ี1 แสดงค่า Heavy Metal ในปัสสาวะก่อนและหลังรับประทาน MgEDTA ที่ 0,2,4,6 และ 12 ชั่วโมง 
Heavy 
Metals 

MgEDTA 
0 hr 

Md (IQR) 

MgEDTA 
0-2 hr 

Md (IQR) 

MgEDTA 
2-4 hr 

Md (IQR) 

MgEDTA 
4-6 hr 

Md (IQR) 

MgEDTA 
6-12 hr 

Md (IQR) 

p-value 

Alminum 
(µg/g 
Creatinine) 

36.10 
(23.76-
59.01) 

116.16 
(73.53-
252.87) 

114.32 
(64.73-
270.95) 

109.45 
(65.42-
161.46) 

189.76 
(99.35-
328.58) 

< 0.001 

Cadmium 
(µg/g 
Creatinine) 

0.41 
(0.26-0.69) 

0.95 
(0.51-1.95) 

1.12 
(0.44-2.40) 

0.68 
(0.34-1.22) 

1.42 
(0.68-2.05) < 0.001 

Lead   
(µg/g 
Creatinine) 

7.62 
(5.24-
15.48) 

26.11 
(11.97-
42.90) 

38.23 
(14.86-
62.32) 

19.90 
(12.37-
40.13) 

39.58 
(18.99-
56.28) 

< 0.001 

Mercury 
(µg/g 
Creatinine) 

1.12 
(0.78-2.31) 

3.07 
(1.82-6.49) 

4.42 
(1.47-7.39) 

3.27 
(1.98-6.54) 

4.87 
(2.06-6.65) < 0.001 

Arsenic 
(µg/g 
Creatinine) 

1.63 
(1.23-2.91) 

4.09 
(2.19-7.23) 

5.39 
(2.05-8.18) 

3.95 
(2.06-6.50) 

6.36 
(3.21-
10.60) 

< 0.001 

ตารางแสดงค่าสถิติ Friedman test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลาของค่ากลางของข้อมูล (50th 
(Median) โดยค่าตัวเลขคือ Md= Median, IQR = Inter Quartile Range; นัยส าคัญทางสถิติคือ p < 0.001 
 

ส าหรับการตรวจค่าของ Cadmium ก่อนรับประทาน MgEDTA มีค่าที่ 0.41 (0.26-0.69) µg/g 
creatinine และผลตรวจที่ปัสสาวะในแต่ละช่วงเวลาเป็นดังนี  ที่ 0-2 ชม. ตรวจพบ Cadmium 0.95 (0.51-
1.95) µg/g creatinine ที่ 2-4 ชม. ตรวจพบ Cadmium 1.12 (0.44-2.40) µg/g creatinine ที่ 4-6 ชม. 
ตรวจพบ Cadmium 0.68 (0.34-1.22) µg/g creatinine และท่ี 6-12 ชม. ตรวจพบ Cadmium 1.42 (0.68-
2.05) µg/g creatinine ตามล าดับ ซึ่งพบว่าค่าของการขับออกของ Cadmium มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับก่อนรับประทาน MgEDTA สอดคล้องกับผลการศึกษาของ LOUIS และคณะ ซ่ึง
ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลของการท าคีเลชั่นโดยใช้คีเลย์เตอร์ชนิดต่าง ๆ ในสัตว์ทดลองที่ได้รับการเหนี่ยวน าให้
เกิดภาวะแคดเมียมเป็นพิษแบบเฉียบพลัน และท าการตรวจวัดผลการขับแคดเมียมทางปัสสาวะที่ช่วงโมงที่ 0 , 
2, 12, 36 และ 72 ผลจากการศึกษาพบว่าระดับของแคดเมียมในปัสสาวะเพ่ิมสูงขึ นใน 2 ชั่วโมงแรกหลังจาก
ได้รับ EDTA หรือ DMSA และลดลงหลังจากชั่วโมงที่ 2  อาจเป็นเพราะโลหะหนักแคดเมียมส่วนใหญ่ เมื่อผ่าน
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การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ จะจับกับโปรตีนที่มีองค์ประกอบของ
ซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหลักและมีโมเลกุลขนาดเล็ก (Low molecular weight sulfur-rich intracellular 
protein) เช่น เมททัลโลไทโอนิน (Metallothionein, MT) โดยจะไปสะสมที่อวัยวะเยื่อบุอ่อน (Soft tissue) 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะตับและไตบริเวณท่อขดส่วนปลาย (Tubular) นอกจากนี  ยังพบว่าระดับของเมททัลโลไท
โอนินที่สร้างได้จากตับจะเพ่ิมสูงขึ นหลังจากที่ร่างกายได้รับแคดเมี่ยมโดยจะเพ่ิมสูงขึ นในช่วงชั่วโมงที่ 0 ถึง
ชั่วโมงที่ 4 และจะค่อย ๆ สูงขึ นภายใน 24 ชั่วโมงและมีความผลต่อการลดการขับแคดเมียมออกจากร่างกาย
อีกด้วย (Cantilena Jr & Klaassen, 1982; Cherian, 1984) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่1 แสดงผลของโลหะหนักในปัสสาวะที่ตรวจพบในแต่ละช่วงเวลา (µg/g Creatinine), * นัยส าคัญ
ทางสถิติคือ * p < 0.001, ** p < 0.05 

จากการตรวจวัดปริมาณ Lead ในปัสสาวะพบว่า การตรวจค่าของ Lead ก่อนรับประทาน MgEDTA 
มีค่าที่ 7.62 (5.24-15.48) µg/g creatinine และผลตรวจที่ปัสสาวะในแต่ละช่วงเวลาเป็นดังนี  ที่ 0-2 ชม. 
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ตรวจพบ Lead 26.11 (11.97-42.90) µg/g creatinine ที่ 2-4 ชม. ตรวจพบ Lead 38.23 (14.86-62.32) 
µg/g creatinine ที่ 4-6 ชม. ตรวจพบ Lead 19.90 (12.37-40.13) µg/g creatinine และท่ี 6-12 ชม. ตรวจ
พบ Lead 39.58 (18.99-56.28) µg/g creatinine ตามล าดับ พบว่าค่าของการขับออกของ Lead มีค่าเพ่ิม
สูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า มีการขับออกของ Lead ในปัสสาวะเพ่ิมสูงขึ นตั งแต่ชั่วโมงที่ 2 และ
เพ่ิมสูงสุดในชั่วโมงที่ 12 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Strickland และคณะ ซึ่งท าการศึกษาการขับออกของ 
Lead ในปัสสาวะ โดยใช้ CaEDTA เปรียบเทียบในรูปแบบการให้ทางหลอดเลือดและการรับประทาน ผล
ปรากฎว่า สามารถขับ Lead ออกได้ทั งในรูปแบบการรับประทาน และการให้ทางหลอดเลือด โดยพบค่า Lead 
เพ่ิมสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน 24 ชั่วโมง (Strickland et al., 1976) และงานวิจัยของ Fulgenzi และ
คณะ ซึ่งท าการวัดปริมาณ Lead ในปัสสาวะของผู้ป่วย Neurodegenerative disease ก็พบว่ามีการขับออก
ของ Lead เพ่ิมสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน (Fulgenzi et al., 2020) นอกจากนี  Bradberry 
และคณะยังท าการทดสอบการขับพิษ Lead โดยใช้ DMSA เป็นสาร Chelator ผลปรากฎว่าสามารถขับ Lead 
ออกทางปัสสาวะได้ โดยพบค่า Lead ก่อนได้รับ DMSA เท่ากับ 127 ± 81 µg และพบค่า Lead ใน 24 ชั่วโมง
แรกเท่ากับ 660 ± 390 µg ซึ่งพบว่าตรวจพบความเข้มข้นของ Lead เพ่ิมสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ในช่วง 24 ชั่วโมงแรก (Bradberry & Vale, 2009) นอกจากนั น Fumihiro และคณะท าการทดสอบการขับพิษ
โลหะหนักในกลุ่มคนงานโดยใช้ CaEDTA พบว่าสามารถตรวจพบความเข้มข้นของ Lead ในปัสสาวะเพ่ิมขึ น
สูงสุดในชั่วโมงท่ี 2 เท่ากับ 129 ± 50 µg เมื่อเทียบกับก่อนได้รับ CaEDTA ที่ 3.5 ± 1.2 µg (Murata & Aono, 
1998) 

การตรวจค่า Mercury ในปัสสาวะ พบว่าก่อนรับประทาน MgEDTA มีค่าอยู่ที่ 1.12 (0.78-2.31) 
µg/g creatinine และผลตรวจปัสสาวะในแต่ละช่วงเวลาเป็นดังนี  ที่ 0-2 ชม. ตรวจพบ Mercury 3.07 (1.82-
6.49) µg/g creatinine ที่ 2-4 ชม. ตรวจพบ Mercury 4.42 (1.47-7.39) µg/g creatinine ที่ 4-6 ชม. ตรวจ
พบ Mercury 3.27 (1.98-6.54) µg/g creatinine และที่ 6-12 ชม. ตรวจพบ Mercury 4.87 (2.06-6.65) 
µg/g creatinine ตามล าดับ พบว่าค่าของการขับออกของ Mercury มีค่าเพ่ิมสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ตั งแต่ชั่วโมงท่ี 2 โดยผลการทดลองไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fumihiro และคณะ ซึ่งพบว่าการใช้ CaEDTA 
ในการขับ Mercury ออกทางปัสสาวะในแต่ละช่วงเวลาค่าความเข้มข้นของ Mercury เพ่ิมสูงขึ นอย่างมี
นัยส าคัญเมื่อเทียบกับผล Mercury ก่อนได้รับ CaEDTA ตั งแต่ชั่วโมงแรกหลังได้รับ CaEDTA นอกจากนั นยัง
พบว่าในกลุ่มคนไข้ Neurodegenerative disease CaEDTA สามารถขับพิษ Mercury ได้ดี (Murata & 
Aono, 1998)  

การตรวจค่าของ Arsenic ก่อนรับประทาน MgEDTA มีค่าที่ 1.63 (1.23-2.91) µg/g creatinine และ
ผลตรวจที่ปัสสาวะในแต่ละช่วงเวลาเป็นดังนี  ที่  0-2 ชม. ตรวจพบ Arsenic 4.09 (2.19-7.23) µg/g 
creatinine ที่ 2-4 ชม. ตรวจพบ Arsenic 5.39 (2.05-8.18) µg/g creatinine ที่ 4-6 ชม. ตรวจพบ Arsenic 
3.95 (2.06-6.50) µg/g creatinine และท่ี 6-12 ชม. ตรวจพบ Arsenic 6.36 (3.21-10.60) µg/g creatinine 
ตามล าดับ พบว่าค่าของการขับออกของ Arsenic มีค่าเพ่ิมสูงขึ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตั งแต่ที่ช่วงเวลา 2 
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ชม.หลังรับประทาน MgEDTA ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hiroshi และ Yuriko โดยท าการทดสอบการขับ
พิษ Arsenic ออกโดยใช้ DMSA และ DMPS เป็นสาร Chelators ในสัตว์ทดลอง ซึ่งพบว่าฤทธิ์การขับ Arsenic 
โดย DMSA และ DMPS สามารถขับพิษ Arsenic ได้สูงสุดที่มากกว่า 24 ชั่วโมง (Murata & Maehashi, 1985) 
ดังนั นส าหรับการวัดความเข้มข้นของ Arsenic อาจต้องท าการศึกษาต่อเนื่องโดยท าการเก็บปัสสาวะตรวจหา
ค่า Arsenic ในระยะเวลาที่มากกว่า 12 ชั่วโมง   

การวิจัยครั งนี สรุปได้ว่า MgEDTA ในรูปแบบรับประทาน แม้ว่าจะมีค่าการดูดซึมที่ต่ า และใช้ก าจัดพิษ
โลหะหนักได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่ารูปแบบการฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า แต่สามารถเพ่ิมการขับโลหะหนักออก
ทางปัสสาวะได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาครั งนี มีข้อจ ากัดโดยเป็นการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครเพศชายเท่านั น จึงควรท าการตรวจ
วิเคราะห์กลุ่มอาสาสมัครเพศหญิงเพิ่มเติม  

2. ในการศึกษาประสิทธิภาพการจับโลหะหนักในเลือด ควรเพ่ิมระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ผล
เลือดเป็นช่วงเวลา เพื่อดูประสิทธิภาพการจับโลหะหนักได้ดีขึ น 

3. ควรท าการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัคร หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโลหะหนักสูงจริง เพ่ือท าการเปรียบเทียบ
การขับโลหะหนักโดย MgEDTA 

4. ควรท าการศึกษา Pharmacokinetic และค่าการดูดซึมของ MgEDTA เพ่ิมเติมเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการขับโลหะหนักได้อย่างชัดเจน 

5. ควรป้องกันปัจจัยภายนอกซึ่งอาจรบกวนปฏิกิริยา หรือเพ่ิมลดฤทธิ์การขับออกของโลหะหนัก เช่น 
Arsenic ซึ่งจะเห็นว่ามีการขับ Arsenic ในชั่วโมงที่ 6-12 สูงมากกว่าช่วงเวลาอ่ืน อาจเนื่องมาจากอาหารที่ผู้
ร่วมวิจัยทานเข้าไปท าให้มีการปนเปื้อนของ Arsenic เพ่ิมมากขึ น จึงมีการขับออกของ Arsenic มากกว่า
ช่วงเวลาอ่ืน 

6. การศึกษาครั งนี ใช้ MgEDTA ในรูปแบบรับประทาน อาจต้องท าการเปรียบเทียบกับสาร Chelator 
ตัวอ่ืน เพ่ือดูประสิทธิภาพการขับโลหะหนักในรูปแบบเดียวกัน หรืออาจต้องทดสอบการขับโลหะหนักของ 
MgEDTA ในรูปแบบการให้ทางหลอดเลือดด าเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการขับโลหะท่ีแท้จริง 

7. ควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาโลหะหนัก เนื่องจากสาร Chelator แต่ละชนิด
สามารถจับโลหะหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างชนิดกัน และเวลาในการขับโลหะหนักแต่ละชนิดไม่เท่ากัน 
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ผลของการรับประทาน Saccharomyces boulardii ต่อระดับอินดิแคนในปัสสาวะ 
 

Effect of the Consumption of Saccharomyces boulardii on the Indicans of  

the Urinary Systems 

 
 

พรรณพมิล วิจิตรมาลา* 
Punpimon Vijitmala* 

มาศ ไม้ประเสริฐ** 
Mart Maiprasert** 

 
 
 

 

* นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 

วิทยาลัยการแพทย์บรูณาการ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย ์

* Graduate Student, Master of Science in Anti-Aging and Regenerative Medicine. 

College of Integrative Medicine. Dhurakij Pundit University. 

* อิเมลล์ : punpimonvijitmala@gmail.com 

** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 

วิทยาลัยการแพทย์บรูณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย ์

** Assistant Professor. and Lecturer. Department of Anti-Aging and Regenerative Medicine. 

College of Integrative Medicine. Dhurakij Pundit University. 

** อิเมลล์ : martdr2007@yahoo.co.th 

214

mailto:punpimonvijitmala@gmail.com
mailto:martdr2007@yahoo.co.th**


 

 
บทคัดย่อ 

 
 ในสภาวะปกติ ระบบนิเวศของทางเดินอาหารของมนุษย์ประกอบด้วยจุลินทรีย์ ทั้งชนิดที่ดีหรือก่อให้เกิด
ประโยชน์กับร่างกาย และชนิดที่ไม่ดีหรือก่อให้เกิดโทษกับร่างกาย อยู่กันแบบสมดุลเกื้อกูลกัน (microbiota)  แต่
เมื่อมีสาเหตุที่ส่งผลให้สมดุลของจุลินทรีย์เปลี่ยนแปลงไป เช่น ภาวะแบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีและโดยเฉพาะภาวะยีสต์
เจริญเติบโตมากเกินไป (bacterial and yeast overgrowth) จะส่งผลให้เกิดภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ 
(intestinal dysbiosis) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่าง ๆ ในหลากหลายระบบ ปัจจุบันมีการน าเชื้อยีสต์ 
Saccharomyces boulardii ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นจุลินทรีย์ที่ดี (probiotic) มาใช้ควบคุมสมดุลของจุลินทรีย์ใน
ระบบทางเดินอาหาร การศึกษานี้เป็นการทดลองในผู้ที่มีภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ ประเมินโดย
แบบสอบถามอาการที่สัมพันธ์กับภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ รวมถึงการตรวจวัดระดับอินดิแคนใน
ปัสสาวะในผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ของแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ ผู้ที่มีผลอินดิแคนในปัสสาวะเป็น
ผลบวกระดับ 2 3 และ 4 จ านวน 30 คน ให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S. boulardii ชนิดแคปซูล ขนาด 
5 พันล้าน colony forming unit ก่อนนอน ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ มีการตรวจวัดระดับอินดิแคนใน
ปัสสาวะก่อนและหลังทดลอง ผลการทดลองพบว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S. boulardii เป็น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ไม่ส่งผลให้ระดับอินดิแคนในปัสสาวะลดลง แต่เมื่อท าการวิเคราะห์โดยแบ่งกลุ่มศึกษาต าม
ระดับอินดิแคนในปัสสาวะ พบว่า การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S. boulardii เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
สามารถลดระดับอินดินแคนในปัสสาวะของกลุ่มผลบวกต่ าหรือมีระดับอินดิแคนในปัสสาวะก่อนการทดลองเป็น
ผลบวกระดับ 2 เป็นลบได้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีภาวะจุลินทรีย์ในล าไส้ไม่สมดุลระดับปานกลาง ให้เป็นผลลบได้ร้อยละ 73.3 
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.002 ส่วนในกลุ่มผลบวกสูงหรือระดับ
อินดิแคนในปัสสาวะก่อนการทดลองเป็นผลบวกระดับ 3 และ4 ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีภาวะจุลินทรีย์ในล าไส้ไม่
สมดุลระดับรุนแรง ผลการตรวจระดับอินดิแคนก่อนและหลังการทดลองที่ 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากกลุ่มประชากรที่มีภาวะจุลินทรีย์ในล าไส้ไม่สมดุลระดับปานกลางมีจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดีในปริมาณไม่มาก 
และเป็นชนิดที่ไม่ร้ายแรง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S. boulardii จึงสามารถรักษาได้อย่างครอบคลุม อย่างไรก็ตาม
จ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือหาประสิทธิภาพของ S. boulardii ในการรักษาภาวะจุลินทรีย์ในล าไส้ไม่
สมดุลต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ :  
ภาวะจุลินทรีย์ในล าไส้ไม่สมดุล, ภาวะแบคทีเรียเจริญเติบโตผิดปกติ, ภาวะเชื้อรายีสต์เจริญเติบโตผิดปกติ, การ
ตรวจวัดระดับอินดิแคนในปัสสาวะ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแซคคาโรไมซีส โบลาร์ดี 
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ABSTRACT 
 
 Under normal conditions, the ecosystem of the human digestive tract consists of 

microorganisms. Both the kind that is good or beneficial to the body and the kind that is bad or 

causes harm to the body exist together in a harmonious balance (microbiota), but when there is a 

cause that causes the balance of microorganisms to change, for example, bad bacteria and 

especially bacterial and yeast overgrowth can result in intestinal dysbiosis, which can result in a 

variety of disorders in the gut various systems. Currently Saccharomyces boulardii which has 

probiotic properties is used to regulate the balance of microorganisms in the digestive tract. 

However, no clinical studies have been conducted on this effect to date. This study was conducted 

on people with the intestinal microbial imbalance and assessed by a symptom-based questionnaire 

associated with intestinal microbial imbalance. This included the measurement of urinary indicans 

in those who met the criteria for the questionnaire. The inclusion criteria were 30 urinary indicans 

2, 3, and 4 who were given 5 billion colonies forming a unit of S. boulardii capsule dietary 

supplement at bedtime, consecutively for 2 weeks. Urinary indicans were measured before and 

after the trial. The results showed that taking S. boulardii supplements for 2 weeks did not result 

in a decrease in urinary indicans. However, when analyzing the study group by urinary indican 

levels, it was found that taking S. boulardii supplements for 2 weeks was able to decrease the 

results of the urinary indican levels of the low-positive group or pre-trial urinary indican Grade 2 

positive in those who have moderate intestinal microbiota imbalance were 73.3% negative, which 

was a statistically significant difference with a p-value of 0.002. In the high positive group or pretest 

urinary indicans, it was Grade 3 positive; and 4, a population with severe intestinal microbial 

imbalance. There was no difference in the results of indican levels before and after the two-week 

trial. This may be because the population with moderate intestinal microbiota has a small number 

of bad microorganisms and is not a serious type S. boulardii supplements can therefore be a 
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comprehensive treatment. However, further research is needed to determine the efficacy of S. 

boulardii in the treatment of imbalance intestinal macrobiotic in the future. 

 

Keywords :  

Intestinal dysbiosis, Yeast overgrowth, Bacterial overgrowth, Urinary indicans, S. boulardii 

supplements.  

 

บทน า 
 ปัจจุบันปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหาร จัดเป็นปัญหาที่พบได้มากเป็นอันดับต้น ๆ ของหลายประเทศทั่ว
โลก ด้วยวิถีการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของประชากรส่งผลให้มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
(unhealthy lifestyle) ส่งผลให้แนวโน้มอุบัติการณ์การเกิดโรคทางระบบทางเดินอาหาร เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ความผิดปกติของโรคทางเดินอาหารเหล่านี้ไม่ได้หมายถึง การเป็นโรคทางเดินอาหารที่พบ พยาธิสภาพที่ผิดปกติ
ของระบบทางเดินอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึง ปัญหาภาวะความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ 
(Dysbiosis) ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมายาวนาน แต่ความรู้ความเข้าใจยังมีไม่แพร่หลายมากนัก สาเหตุของภาวะความไม่
สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ (Dysbiosis) ที่พบได้บ่อย คือ ภาวะแบคทีเรียชนิดที่ไม่ดี และโดยเฉพาะภาวะยีสต์ที่
เจริญเติบโตมากเกินไป (bacterial and yeast overgrowth) ที่พบได้บ่อย คือ Candida albicans จะแย่งพ้ืนที่
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในล าไส้ที่ดีจึงส่งผลให้เชื้อจุลินทรีย์ที่ดีมีปริมาณลดน้อยลง จนท าให้เกิดอาการ ล าไส้
แปรปรวน (Irritable bowel syndrome) ท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก (Bloating bowel irregularities) สิว ภูมิแพ้ 
ผื่นคันเรื้อรัง (Seborrheic dermatitis) ตกขาว (Leukorrhea) อ่อนเพลีย (Fatigue) มึนงง (Foggy brain) 
อารมณ์แปรปรวน (Mood swing) เป็นต้น ซึ่งอาการที่แสดงออกมาไม่ชัดเจน และไม่เฉพาะเจาะจง จึงส่งผลให้
ประชากรที่มีภาวะความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ ถูกละเลยไป การรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาด้วยยา ซึ่ง
เป็นการรักษาที่ปลายเหตุ อาจท าให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หลายประการ และกลับมาเป็นซ้ า ปัจจุบันมี
การน าเชื้อยีสต์ S. boulardii ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นจุลินทรีย์ที่ดี (Probiotic) มาใช้ควบคุมสมดุลจุลินทรีย์ในระบบ
ทางเดินอาหาร (Microbiota) ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  S. boulardii ในการ
รักษาภาวะความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้โดยใช้การตรวจวัดระดับอินดิแคนในปัสสาวะ (Urine indican 
test) เป็นตัวประเมินผล 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  ประเมินผลการวัดค่าระดับอินดิแคนในปัสสาวะหลังจากรับประทาน S. boulardii 
 2.  ประเมินหาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงระดับอินดิแคนในปัสสาวะในระดับต่างๆ หลัง
รับประทาน S. boulardii 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  ระดับอินดิแคนในปัสสาวะให้ผลเป็นลบ หลังจากรับประทาน S. boulardii เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

1. Krasowska, A., Murzyn, A., Dyjankiewicz, A., Lukaszewicz, M., & Dziadkowiec, D. (2009). 
The antagonistic effect of Saccharomyces boulardii on Candida albicans filamentation, 
adhesion and biofilm formation. FEMS yeast research, 9(8), 1312-1321. 
 งานวิจัยนี้เป็นการทดลองในจานเลี้ยงเชื้อที่มี เชื้อรา Candida albicans ในอาหารเลี้ยงเชื้อ  Yeast 
Nitrogen Base (YNB)  รูป  A และ RPMI-1640  เมื่ อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิด Scanning Electron 
Microscope (SEM) พบว่า เชื้อรา C.albicans ทั้งในอาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง  YNB และ RPMI-1640 มีการฟอร์ม 
biofilm เมื่อท าการหยดสารละลาย S. boulardii พบว่า จ านวน biofilm ได้ลดจ านวนน้อยลง จากผลการทดลอง 
เชื้อรา C.albicans  สามารถถูกยับยั้งได้ด้วย S. boulardii 
  2. ภาวิต หน่อไชย. (2560). ผลของการรับประทานยานิสทาทินต่อระดับอินดิแคนในปัสสาวะของผู้มีภาวะ 
ไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ 
  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง ทดลองในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีภาวะจุลินทรีย์ในล าไส้ไม่สมดุลจ านวน 30 คน 
จากการท าแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ Dysbiosis questionnaires และมีตรวจอินดิแคนในปัสสาวะให้ผลบวก
ระดับ 2,3 และ4 พบว่าหลังรับประทานยานิสทาทินที่ 2สัปดาห์ ผลตรวจอินดิแคนในปัสสาวะให้ผลลบ หรืออินดิ
แคนในปัสสาวะให้ผลบวกระดับ1 และ0 จ านวน 29 คนคิดเป็น 96.67 เปอร์เซ็นต์ วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผล
ก่อนทดลองกับที่ 2 สัปดาห์ด้วยสถิติ McNemar test ผลที่ได้ p value  เท่ากับ 0.00 แสดงว่าสัดส่วนของผู้
ทดลองก่อน และหลังการทดลอง 2 สัปดาห์แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ p value <0.05 จากผลการทดลอง 
พบว่า ยานิสทาทินสามารถรักษาภาวะจุลินทรีย์ในล าไส้ไม่สมดุลได้ 
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ประเภทงานวิจัย 
         การศึกษาโครงการวิจัยนี้เป็นการทดลองแบบไม่มีกลุ่มควบคุม (single-arm clinical trial) โครงการวิจัยนี้
ได้รับการผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รหัสโครงการ048/63EX มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2564 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
  อาสาสมัครอายุ 20-55 ปี มีอาการ สิว ผื่นคัน ภูมิแพ้ ท้องเสีย ท้องผูก และตกขาวในช่องคลอด ตอบ
แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ Dysbiosis questionnaires ฉบับแปลภาษาไทย และมีผลตรวจอินดิแคนในปัสสาวะ
เป็นบวกระดับ 2,3 และ4 จ านวน 30 คน 
 
เครื่องมือการวิจัย 
  1.  แบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ Dysbiosis questionnaries จาก Sydney Health and Fertility ประเทศ
ออสเตรเลีย ฉบับแปลเป็นภาษาไทย 
  2.  ชุดตรวจอินดิแคนในปัสสาวะแบบส าเร็จรูป จากบริษัท ไทยเซลล์ฟิกซ์ จ ากัด  
  3.  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S. boulardii ชนิดแคปซูล ขนาด 5 พันล้าน colony forming unit (CFU) 
จากบริษัท ไทยเซลล์ฟิกซ์ จ ากัด ทะเบียนเลขสารบนอาหาร 10-3-12458-5-0001 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
  1.  ประเมินผลคะแนนแบบสอบถาม และน าผู้เข้าเกณฑ์ตรวจระดับอินดิแคนในปัสสาวะ (ครั้งที่ 1) เพ่ือ
เป็นไปตามเกณฑ์คัดเข้า (ชาย >80 คะแนน, หญิง>120 คะแนน และอินดิแคนในปัสสาวะระดับบวก2,3 ละ4) 
  2.  แนะน าวิธีการรับประทาน S. boulardii ให้ผู้เข้าร่วมวิจัย โดย รับประทาน S. boulardii 5 พันล้าน
CFU วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์  
  3.  ตรวจวัดระดับอินดิแคนในปัสสาวะ (ครั้งที่ 2) หลังรับประทาน S. boulardii ที่ 2 สัปดาห์  
  4.  บันทึกผลการตรวจลงในตารางบันทึกผล เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 
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ภาพที่ 1 ภาพแสดงวิธีวิจัย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางท่ี1 ความสัมพันธ์ระหว่าง Baseline Characteristics แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามกับการประเมินความ
ไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ (Dysbiosis Questionnaires)  
 
 

ข้อมูล (Characteristics) 
แบ่งตามกลุ่มคะแนนตอบแบบสอบถาม n = 49 

รวม 
P 

value 
ไม่น่าจะเป็น 
Dysbiosis 

น่าจะเป็น
Dysbiosis 

เป็นไปได้สงู 
Dysbiosis 

อาการ 

สิว 0 8 10 18  
 
 
0.003 

ผื่นคัน 0 0 3 3 
ภูมิแพ้ 1 1 2 4 

ท้องเสีย 1 1 0 2 

ท้องผกู 0 12 7 19 
ตกขาวในช่องคลอด 0 0 3 3 

ผลตรวจอินดิแคนก่อนการทดลอง 

ผลลบ (Negative) 0 - 7 1 8 0.000 
1+ - 2 7 9 

ผลบวก(Positive) 
2+ - 15 0 15 0.000 
3+ - 0 13 13 

4+ - 0 2 2 
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  จากตารางที่1 ความสัมพันธ์ระหว่าง Baseline Characteristics  ด้านอาการของผู้ตอบแบบสอบถามกับ
ผลการตรวจอินดิแคนในปัสสาวะ พบผู้ร่วมวิจัยมีผลอินดิแคนเป็นบวก จ านวน  30 คน แบ่งเป็นกลุ่มผลบวกต่ า 
หรือ 2+ จ านวน 15 คน และกลุ่มผลบวกสูง จ านวน 15 คน ประกอบด้วยระดับ3+ จ านวน 13 คน และระดับ 4+ 
จ านวน 2 คน ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลอินดิแคนก่อนการทดลองกับการประเมินแบบสอบถามความ
ไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ พบว่า มีความสัมพันธ์กัน ( p value = 0.000 ,p < 0.05 ) 
 
ภาพที่2  แสดงผลการเปลี่ยนแปลงระดับอินดิแคนในปัสสาวะก่อน และหลังรับประทาน S.boulardii ที่ 2 สัปดาห์  

 

 
 

   จากภาพที่2 ผลการตรวจวัดระดับอินดิแคนผู้วิจัยจ านวน 30 คนหลังรับประทาน S. boulardii ที่ 2 
สัปดาห์ และท าการเปรียบเทียบระดับอินดิแคนก่อน และหลัง พบว่าจากผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 30 คน ก่อนการ
ทดลองมีผลตรวจอินดิแคนในปัสสาวะเป็นบวก แต่หลังจากรับประทาน S. boulardii ที่ 2 สัปดาห์ พบว่า ผลการ
ทดลองเป็นลบ 11 คน ผลเท่าเดิม 17 คน และผลบวกลดลง 2 คน  
 
ตารางท่ี2  ผลการเปรียบเทียบก่อนทดลอง และสัปดาห์ที่ 2 หลังรับประทาน S. boulardii แสดงสถิต ิWilcoxon 
Signed Ranks test 

ผลการทดลอง Interquartile P value 
กลุ่มรวม 

ก่อนการทดลอง 1 0.06 

สัปดาห์ที่ 2 2 
กลุ่มผลบวกสงู 

ก่อนการทดลอง 0 0.157 

สัปดาห์ที่ 2 0 

กลุ่มผลบวกต่ า 

ก่อนการทดลอง 0 0.002** 

สัปดาห์ที่ 2 2 

 

221



 

  จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเปรียบเทียบผลก่อนทดลอง และสัปดาห์ที่ 2 หลัง
รับประทาน S. boulardii ด้วย Wilcoxon Signed Ranks test พบว่า โดยกลุ่มรวม ผลการเปรียบเทียบไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ p-value =.06 (> 0.05) กลุ่มผลบวกสูง ผลการเปรียบเทียบผลไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ p-value =.157 (> 0.05) กลุ่มผลบวกต่ าผลการเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
p-value =.002 (< 0.05) 
 
ตารางท่ี 3  ตัวแปรพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะจุลินทรีย์ในล าไส้ไม่สมดุล 

ตัวแปร 
ผลบวกต่ า 
n = 15 

ผลบวกสงู 
n = 15 

Chi Square P Value ตัวแปร 
ผลบวกต่ า 
n = 15 

ผลบวกสงู 
n = 15 

Chi 
Square 

P Value 

1. การออกก าลังกาย 2. ยาปฏิชีวนะ 
ไม่ออกก าลงักาย 5(16.7) 10(33.4) 3.333 0.189 1-3 คร้ัง/ป ี 6(20) 11(36.7) 4.289 0.117 

1-2 วัน/สัปดาห ์ 6(20) 3(10)   4-6 คร้ัง/ป ี 7(23.3) 4(13.3)   
3วัน/สปัดาห์  4(13.3) 2(6.7)   >6 คร้ัง/ป ี 2(6.7) 0   

3. ยาลดกรด 4. อาหารกากใยสูง 

ไม่รับประทาน 4(13.3) 3(10) 0.254 0.881 ไม่รับประทาน 0 7(23.3) 7.357 0.025** 
1-2 คร้ัง/เดือน 7(23.3) 7(23.3)   1-2 คร้ัง/สัปดาห ์ 2(6.7) 6(20)   

>3 คร้ัง/เดือน 4(13.3) 5(16.7)   >2 คร้ัง/สปัดาห ์ 13(43.3) 2(6.7)   

5. ผักหลากหลาย 6. ผลไม้รสหวานจัด 
1-2 คร้ัง/สัปดาห ์ 1(3.3) 8(26.6) 13.494 0.01** ไม่รับประทาน 5(16.7) 3(10) 1.000 0.607 

>2 คร้ัง/สปัดาห ์ 1(3.3) 4(13.3)   1-2 คร้ัง/สัปดาห ์ 7(23.3) 7(23.3)   
ทุกวัน 13(42.9) 3(9.9)   >2 คร้ัง/สปัดาห ์ 3(10) 5(16.7)   

7. ผลไม้รสไมห่วานจัด 8. เนื้อสัตว์ 

ไม่รับประทาน 0 0 0.00 1.00 ไม่รับประทาน 0 0  NS 
1-2 คร้ัง/สัปดาห ์ 8(26.6) 8(26.6)   >2 คร้ัง/สปัดาห ์ 0 0   

>2 คร้ัง/สปัดาห ์ 7(23.3) 7(23.3)   ทุกวัน 15(50) 15(50)   

9. ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมเนือ้สัตว ์ 10. ขนมหวาน 
ไม่รับประทาน 0 0 0.00 1.00 ไม่รับประทาน 0 0 1.429 0.232 

1-2 คร้ัง/สัปดาห ์ 3(10) 3(10)   1-2 คร้ัง/สัปดาห ์ 6(20) 3(10)   
>2 คร้ัง/สปัดาห ์ 12(39.9) 12(39.9)   >2 คร้ัง/สปัดาห ์ 9(30) 12(39.9)   

11. เบเกอรี่ 12. เครื่องดืม่ทีม่ีน้ าตาล 

ไม่รับประทาน 4(13.3) 2(6.7) 11.511 0.03** ไม่รับประทาน 4(13.3) 1(3.3) 8.644 0.013** 
1-2 คร้ัง/สัปดาห ์ 8(26.7) 1(3.3)   1-2 คร้ัง/สัปดาห ์ 8(26.7) 3(10)   

>2 คร้ัง/สปัดาห ์ 3(10) 12(39.9)   >2 คร้ัง/สปัดาห ์ 3(10) 11(36.7)   

13. อาหารทอด 14. อาหารหมักดอง 
ไม่รับประทาน 0 0 0.186 0.666 ไม่รับประทาน 6(20) 3(10) 2.000 0.368 

1-2 คร้ัง/สัปดาห ์ 4(13.3) 3(10)   1-2 คร้ัง/สัปดาห ์ 6(20) 6(20)   

>2 คร้ัง/สปัดาห ์ 11(36.6) 12(39.9)   >2 คร้ัง/สปัดาห ์ 3(10) 6(20)   

 
  เมื่อท าการทดสอบสถิติ ตัวแปรพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะจุลินทรีย์ในล าไส้ไม่
สมดุล พบว่า การรับประทานอาหารที่มีกากใยสูง หรือผักหลากหลายชนิดทุกวัน มีผลท าให้การตรวจอินดิแคนใน
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ปัสสาวะเป็นผลบวกต่ า หรือระดับ2+ และการรับประทานเบเกอรี่ หรือเครื่องดื่มที่มีน้ าตาล มากกว่า 2 ครั้ง/
สัปดาห์ จะมีผลท าให้การตรวจอินดิแคนในปัสสาวะเป็นผลบวกสูง หรือ ระดับ 3+ หรือ 4+ ได้อย่างชัดเจน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  จากกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลอง ภายหลังจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S. boulardii เป็น
เวลา 2 สัปดาห์  กลุ่มที่มีระดับอินดิแคนผลบวกต่ า หรือระดับบวก2 พบว่า มีจ านวนผู้ที่มีระดับอินดิแคนใน
ปัสสาวะเป็นลบ คิดเป็นร้อยละ 73.3 แสดงให้เห็นถึง การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S. boulardii 5 
billions CFU ที่ 2 สัปดาห์ สามารถลดระดับอินดิแคนในปัสสาวะกลุ่มผลบวกต่ าไปเป็นผลลบได้อย่างมีนัยส าคัญ 
เนื่องจาก S. boulardii คือเชื้อยีสต์ที่มีคุณสมบัติเป็นจุลินทรีย์ที่ดี (Probiotic) จะแย่งพ้ืนที่การเจริญเติบโตของ
ภาวะเชื้อราที่มีปริมาณมากเกินไปให้ลดน้อยลง (Yeast overgrowth) โดยเฉพาะเชื้อ Candida albicans 
นอกจากนี ้ยังช่วยปรับสมดุลเชื้อจุลินทรีย์ในล าไส้ โดยออกฤทธิ์ผลิตสารกลุ่มโพลีเอไมด์ (Polyamine) มาซ่อมแซม
เยื่อบุล าไส้ และหลั่งเอนไซม์แลกเตส (Lactase enzyme) มาช่วยย่อย ซึ่งสามารถลดเชื้อจุลินทรีย์ในล าไส้ที่ผลิต
สารอินโดลในกลุ่มอินโดลอะซิติก  ( Indoleacetic)  ได้แก่  Akkermansia muciniphila Bifidobacterium  
Coprococcus eutactus  Fungal Lactobacillus Odoribacter Prevotella  Streptococcus fecalis  Vibrio 
ซึ่งเชื้อเหล่านี้ส่งผลให้มีอาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืด แน่นท้อง ดังนั้น การรับประทาน S. boulardii เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ จึงสามารถลดเชื้อจุลินทรีย์ในล าไส้ในกลุ่มผลบวกต่ า หรือกลุ่มประชากรที่มีภาวะจุลินทรีย์ในล าไส้ไม่สมดุล
ระดับปานกลางที่มีจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดีในปริมาณไม่มาก และเป็นชนิดที่ไม่ร้ายแรง ส่วนกลุ่มที่มีระดับอินดิแคน
ผลบวกสูง หรือระดับบวก3 และ4 พบว่า ภายหลังการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S. boulardii ที่ 2 
สัปดาห์ ไม่สามารถลดระดับอินดิแคนในปัสสาวะกลุ่มผลบวกสูงไปเป็นผลลบได้ สาเหตุอาจเกิดได้หลายปัจจัย 
ได้แก่ การเจริญเติบโตของเชื้อราที่มากเกินไป (Yeast overgrowth) เช่น Candida albicans การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียที่มากเกินไป (Bacterial overgrowth) เช่น Bacteroides จากผลการทดลองมีความเป็นไปได้ว่า 
กลุ่มที่มีระดับอินดิแคนผลบวกสูง อาจเกิดจากการมีเชื้อจุลินทรีย์ในล าไส้ที่ผลิตสารอินโดลในกลุ่มอินโดลโพรพิ
โอเนท (Indolepropionate) ได้แก่ Bacteroides  Clostridium  Citrobacter  Fungal  Klebsiella oxytoca  
Odoribacter  Prevotella Proteus  Vibrio เชื้อเหล่านี้มีคุณสมบัติเจริญเติบโตได้ง่าย แต่การก าจัดเป็นไปได้ยาก 
ซึ่งการที่พบเชื้อเหล่านี้ในปริมาณมากจะท าให้การตรวจอินดิแคนในปัสสาวะได้เป็นสีน้ าเงินเข้ม หรื อระดับอินดิ
แคน 3+ และ 4+ ส่งผลให้ระบบนิเวศของล าไส้เสียไปจนท าให้เกิดภาวะจุลินทรีย์ในล าไส้ไม่สมดุล ดังนั้น การ
รับประทาน S. boulardii เป็นเวลา 2 สัปดาห์ อาจไม่เพียงพอ จึงแนะน าให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยการเพ่ิม
ระยะเวลาของการรับประทาน S. boulardii ให้ยาวนานขึ้นอีก 2 สัปดาห์ เพ่ือลดปริมาณแบคทีเรีย และเชื้อราใน
ล าไส้ที่มีปริมาณมากเกินไปให้กลับมาสู่ภาวะที่สมดุลของล าไส้ การเพ่ิมปริมาณจุลินทรีย์ที่ดี (Probiotics) การเพ่ิม
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สารอาหารให้จุลินทรีย์ที่ดี (Prebiotics) การเพ่ิมทั้งสารอาหาร และปริมาณจุลินทรีย์ที่ดี (Synbiotics) เพ่ือเป็นการ
ท าให้ระบบนิเวศในล าไส้กลับเข้าสู่ภาวะสมดุล 
  ความถี่ในการรับประทานผักกากใยสูง และผักหลากหลายชนิดที่มากขึ้น ส่งผลให้ระดับอินดิแคนใน
ปัสสาวะต่ าได้ เนื่องจากอาหารที่กากใยสูง และผักหลากหลายชนิด จะท าหน้าที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ในล าไส้ที่
ดี (Prebiotics) ส่งผลให้จุลินทรีย์ที่ดีเจริญเติบโต และให้จุลินทรีย์ในล าไส้เกิดภาวะสมดุล ส่วนความถี่ในการ
รับประทานเบเกอรี่ และเครื่องดื่มท่ีมีน้ าตาลส่งผลให้ระดับอินดิแคนในปัสสาวะสูงได้ เนื่องจาก น้ าตาล และแป้ง
เป็นอาหารชั้นดีของเชื้อราและแบคทีเรีย จึงส่งผลให้เกิดภาวะเชื้อราและแบคทีเรียเจริญเติบโตมากเกินไป (Yeast 
และBacterial overgrowth) ส่งผลให้เกิดภาวะจุลินทรีย์ในล าไส้ไม่สมดุล จึงส่งผลให้มีอาการ แน่นท้อง ท้องอืด 
เรอ ภูมิแพ้ สิว ผื่นคัน ล าไส้แปรปรวน 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  1. เพ่ิมระยะเวลาการรับประทาน S. boulardii อีก 2 สัปดาห์ กลุ่มผลอินดิแคนในปัสสาวะเป็นบวกสูง 
อาจเกิดจากมีแบคทีเรีย หรือเชื้อราในล าไส้จ านวนมาก การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร S. boulardii เพียง 
2 สัปดาห์ อาจไม่เพียงพอในการลดปริมาณแบคทีเรีย และเชื้อราในล าไส้ที่เจริญเติบโตมากผิดปกติในล าไส้  
  2. เพ่ิมการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม เนื่องจากการตรวจอินดิแคนในปัสสาวเป็นเพียงการคัด
กรองเบื้องต้น จึงควรมีการตรวจที่ช่วยยืนยันภาวะแบคทีเรีย และเชื้อราเจริญมากผิดปกติในล าไส้ (Bacteria or 
Yeast overgrowth)  เ ช่ น  Urine organic test หรื อ ก า รต ร ว จ วิ เ ค ร า ะห์ ผ ล อุ จ จ า ร ะที่ เ ชิ ง ลึ ก  CDSA 
(Comprehensive Diagnostic Stool Analysis) 
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บทคัดย่อ 

 สภาพอากาศมีผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมและเกษตรกรรมด้วยเหตุนี้ ความสามารถในการ

คาดการณ์จึงช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจได้ในแต่ละวันเพ่ือช่วยให้ประหยัดทรัพยากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิต เช่น การวางแผนการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิต การศึกษามุ่ งการใช้ข้อมูล

สภาพอากาศในอดีตที่มีข้อมูลค่อนข้างจ้ากัด เพ่ือทดสอบความถูกต้องจ้าเป็นต้องมีอัลกอริธึมการพยากรณ์ฝน

ตก และสามารถคาดการณ์ได้ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้  วัตถุประสงค์หลักของ

การศึกษานี้คือการเปรียบเทียบและพยากรณ์หาความแม่นย้าของเหตุการเกิดฝนตกน้้าฝนในแต่ละวันโดยใช้

เทคนิคของแมชชีนเลอร์นนิ่งที่มุ่งเน้นไปยังพ้ืนที่เหนือเขื่อนปาสักชลสิทธิ์เป็นหลัก ซึ่งจะใช้ชุดข้อมูลที่รวบรวม

ได้จากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา  การทดลองได้น้าข้อมูลที่ต้าบลบัวชุม อ้าเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นบริเวณเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นการวัดอุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลม ปริมาณ

ความชื้น ปริมาณน้้าฝน และอ่ืน ๆ ค่าตรวจวัดดังกล่าวจะน้ามาใช้เป็นข้อมูลป้อนส้าหรับโมเดลการเรียนรู้ของ

แมชชีนเลอร์นนิ่งวัดประสิทธิภาพของเทคนิคการเรียนรู้ด้วย 3 เทคนิค คือ มัลติเลเยอร์ เปอร์เซปตรอน, ซัพ

พอร์ตเวคเตอร์แมชชีน และ เคเนียรเรสไนเบอร์  โดยค่าของรูทมีนสแควร์เออร์เรอร์ และค่ามีนแอบโซลูทเออร์

เรอร์ของแต่ละแบบจ้าลอง ถูกน้ามาใช้เพ่ือวัดประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนรู้ของแมชชีนฯ ผลการศึกษา

พบว่าอัลกอริธึมการเรียนรู้ของแมชชีนเลอร์นนิ่งแบบ  มัลติเลเยอร์เปอร์เซปตรอน ท้างานได้ดีกว่าวิธีอ่ืนๆ ซึ่ง

ตรวจคววามแม่นย้าจาก ค่า รูทมีนสแควร์เออร์เรอร์ เท่ากับ 0.920,  ขนะที่ ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน ได้

เท่ากับ 0.748 และ เคเนียรเรสไนเบอร์  ได้ 0.661ตามล้าดับ 

 

 

ค้าส้าคัญ: มัลติเลเยอร์เปอร์เซปตรอน, ซัพพอร์ตเวคเตอร์แมชชีน, เคเนียรเรสไนเบอร,์ พยากรณ์การเกิดฝนตก 
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Abstract 

 Weather has a tremendous impact on industry and agriculture. Forecasting capabilities 

help farmers make day-to-day decisions that help save resources. and increase productivity, 

such as water efficiency planning, cost reduction, and productivity improvement. The study 

focused on using historically limited weather data. To test its accuracy, a precipitation 

forecasting algorithm is needed. It can predict what the weather will be like in the next few 

days. The main objective of this study was to compare and predict the accuracy of daily 

rainfall events using machine learning techniques., focusing on the area above Pasak Jolasid 

Dam. The data set collected by the meteorological station is used in this process. 

meteorological department The experiment used data in Bua Chum sub-district. Chai Badan 

district of Lopburi, which is located above Pa Sak Jolasid Dam, to measure temperature, wind 

speed and direction. The measurements are used as inputs to the machine learning model to 

measure the effectiveness of three learning techniques (Multilayer Perceptron (MLP), Support 

Vector. Machines (SVM) and k-Nearest Neighbors (KNN), Root mean squared error and Mean 

absolute Error are used to measure the performance of machine learning model. The study 

found that machine learning algorithms with multilayer perceptron (MLP) performed better 

than other methods. The value for R2 is 0.920, for Support Vector Machines (SVM) it is 0.748, 

and for k-Nearest Neighbors (KNN) it is 0.661. 

 

Keywords: KNN, SVR, MLP, rainfall prediction 
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1.บทน า 
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศว่าประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อน และเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนวันที่ 13 พ.ค. 

2565 เนื่องจากมีฝนตกชุกและต่อเนื่องครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบกับลมที่พัดปกคลุม
ประเทศไทยที่ระดับผิวพ้ืนถึงความสูงประมาณ 3.5 กิโลเมตร ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดน้า
ความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง 5 
กิโลเมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ 
ปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะมากกว่าค่าปกติเล็กน้อยประมาณร้อยละ 3 แต่จะน้อยกว่าปี
ที่แล้ว ช่วงตั้งแต่กลางเดือน มิ.ย. - กลางเดือน ก.ค. จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ปริมาณและการกระจาย
ของฝนมีน้อย อาจท้าให้เกิดการขาดแคลนน้้าในด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่แล้งซ้้าซากนอก
เขตชลประทานจึงควรใช้น้้าเพ่ือประโยชน์สูงสุดและในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่น
ที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตก
หนักถึงหนักมากในหลายพ้ืนที่ และก่อให้เกิดสภาวะน้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้้าล้นตลิ่งได้ใน
หลายพ้ืนที่  ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าป่าสักจังหวัดลพบุรีเป็นที่ตั้งของเขื่อนขนาดใหญ่คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชาวจังหวัด
ลพบุรีและสระบุรี ประ-ชาชนได้ประโยชน์จากเขื่อนสักอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมหรือการ
ประมง ความจุเก็บกักปกติ 785 ล้านลูกบาศก์เมตร อาคารระบายน้้าล้น  (SERVICE  SPILLWAY) สามารถ
ระบายน้้าได้สูงสุด 3,900 ล้านลูกบาศก์เมตร/วินาทีการระบายน้้าจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้กับพ้ืนที่ดังกล่าวใน
ปริมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ท้าให้ลดการใช้น้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาได้บางส่วน อีกทั้งยังสามารถ
ช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากใช้เวลาในการเดินทางของน้้าน้อยกว่าการผัน
น้้ามาจากแม่น้้าเจ้าพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 บริเวณสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ที่มา: มติชนออนไลน์ 
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เนื่องจากข้อมูลการส้ารวจลักษณะภูมิอากาศ ตลอดจนการวัดปริมาณน้้าฝนจากสถานีของกรม
อุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีค่อนข้างน้อย อีกทั้งงานศึกษาวิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศต่อปัจจัยกายภาพของสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ไกล้เคียง เท่าที่ท้าการสืบค้นยังไม่มีการศึกษาเป็นที่
แพร่หลายนักท้าให้ฐานข้อมูลปริมาณน้้าฝน อุณหภูมิ และความชื้นในบริเวณนี้มีไม่มาก จึงขออ้างอิงจากข้อมูล
จากสถานีตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ต้าบลบัวชุม อ้าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีโดยค่าที่ตรวจวัดได้คือ  
อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณ น้้าฝน และทิศทางลม อุปกรณ์ตรวจวัด เทียบเคียงตามรูป2 โดยจะส่งค่าตรวจวัด
เป็นรายวันขึ้นแสดงผ่านเว็ปไซด์กรมอุตุนิยมวิทยา  พ้ืนที่ที่สนใจและท้าการทดลองคือพ้ืนที่เหนือเขื่อนฯ ตาม
รูป3 และท้าการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังให้ได้มากที่สุดเพ่ือเป็นประโยชน์ในการฝึกและทดสอบแบบจ้าลอง
ปัญญาประดิษฐ์ พบว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มเก็บข้อมูลดังกล่าวเมื่อ วันที่1 ตุลาคม 2559 จึงได้ท้าการเก็บ
ข้อมูลมาจนถึง 6 พฤษภาคม 2565 เป็นเวลาทั้งหมด 1,769วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ  ที่มา : weather.nakhonthai.net 
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รูปที่ 3 สภาพภูมิประเทศและจุดที่ท้าการทดลอง  

ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ด้าเนินการศึกษาพยากรณ์เหตุการณ์ฝนตกจากข้อมูลวัดสภาพอากาศจากสถานีตรวจวัด
อากาศข้างต้น โดยสร้างแบบจ้าลองจากโปรแกรม Python ใช้แบบจ้าลอง 3แบบ คือ Multilayer Perceptron 
(MLP) , Support Vector Machines (SVM) และ k-Nearest Neighbors (KNN) เพ่ือเปรียบเทียบความ
แม่นย้า   และค่าความคลาดเคลื่อน 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบและพยากรณ์หาความแม่นย้าของเหตุการเกิดฝนตกน้้าฝน

ในแต่ละวันโดยใช้เทคนิคของแมชชีนเลอร์นนิ่งที่มุ่งเน้นไปยังพ้ืนที่เหนือเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ต้าบลบัวชุม อ้าเภอ

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

3. อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

3.1 วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 การประมวลผลแบบจ้าลองการคาดการณ์เหตุการณ์ฝนตกที่เสนอเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูล ใน
การศึกษานี้เราใช้ข้อมูลสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาจากสถานีตรวจอากาศ ต้าบลบัวชุม อ้าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี ดังแสดงในรูป3 ฝนจะไหลลงสื่อเขื่อนป่าสักฯ จากนั้นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะได้รับการ
ประมวลผลล่วงหน้า(preprocess) ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การก้าจัดรายการที่ว่างเปล่า การแก้ไขค่าท่ีขาด
หายไป และการท้าnormalizing ข้อมูลจะถูกส่งไปแยกส่วนด้าเนินการ train-validate-test ด้วยสัดส่วน 80%, 
10%, และ 10% ตามล้าดับส่งไปยังโมดูลการเรียนรู้เชิงลึกเพ่ือเรียนรู้จากโมดูลดังกล่าวและคาดการณ์ปริมาณ
น้้าฝนและประเมินความถูกต้อง รูปที่ 5 แสดงโมดูลที่ใช้ในแบบจ้าลองการคาดการณ์ปริมาณน้้าฝนที่เสนอ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงโมดูลที่ใช้ในแบบจ้าลองการคาดการณ์เหตุการ์ฝนตก 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.2.1 ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ 

ข้อมูลพ้ืนฐานจากสถานีตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา ต้าบลบัวชุม อ้าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ตามรูปที่3เป็นลักษณะภูมิประเทศที่ท้าการศึกษาโดยเครื่องมือวัดตามรูปที่2 ท้าให้ได้ข้อมูลทั้งหมด ตามตาราง
1 มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่ วันที่1 ตุลาคม 2559 ถึง 6 พฤษภาคม 2565 เป็นเวลาทั้งหมด 1,769วัน    

 

Weather Data 
From TMD Preprocessing

Split Data
Train 80%

Validation10%
Test10%

Modelling

Evaluation train
Model with test

Predictive 
Accuracy
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                Feature           Description 

Avg. Wind Speed   ความเร็วลมเฉลี่ยระหว่างวัน (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

Max. Wind Speed   ความเร็วลมสูงสุดระหว่างวัน (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

Gust Wind Speed   ความเร็วกรรโชกแรงระหว่างวัน (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

Avg. Temp    อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างวัน องศา (เซลเซียส) 

Min. Temp    อุณหภูมิต่้าสุดระหว่างวัน องศา (เซลเซียส) 

Max. Temp    อุณหภูมิสูงสุดระหว่างวัน องศา (เซลเซียส) 

Avg. Pressure    ความกดอากาศเฉลี่ยระหว่างวัน (มิลลิบาร์) 

Avg. Humidity    ความชื้นเฉลี่ยระหว่างวัน (เปอร์เซ็น) 

Precipitation    ปริมาณน้้าฝน (มิลลิเมตร) 

Rainfall      เกิดฝนตกหรือไม่ 

        ตารางที่1 Data set และ Description 

3.2.2 โปรแกรม Google Colaboratory (Colab) 

 Colab หรือ "Colaboratory" เป็นบริการ Software as a Service (Saas) โฮสต์โปรแกรม Jupyter 
Notebook บน Cloud จาก Google ช่วยให้สามารถเขียนและเรียกใช้ Python ในเบราว์เซอร์โดยไม่ต้อง
ก้าหนดค่าใด เข้าถึง GPU ได้ไม่จ้าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ก่อนใช้งาน ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ เพียงมี
บัญชี Google 

3.2.3 การศึกษางานที่เกี่ยวข้อง 

 Danladiและคณะได้ศึกษาเหตุการณ์ฝนตกที่คาดการณ์มีผลกระทบในวงกว้างต่อการเกษตรตลอดจน
นักเดินทางท่ีวางแผนเดินทาง ในทางกลับกัน การท้านายปริมาณน้้าฝนและเหตุการณ์ฝนตกนั้นยากมาก ปัจจัย
หลายประการที่ส่งผลต่อปริมาณน้้าฝน รวมทั้งความชื้น อุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุด ความเร็วลมและทิศทาง เป็น
ต้น (Danladi et al. 2018). รูปแบบของพารามิเตอร์เหล่านี้สามารถน้ามาใช้ในการพยากรณ์ปริมาณน้้าฝน
และเหตุการณ์ฝนตกได้ Ridwanและคณะทดลองอัลกอริธึมการเรียนรู้ของแมชชีนเลอร์นนิ่งที่ใช้ส้าหรับการ
ท้านายปริมาณน้้าฝน ได้แก่ decision trees, k-nearest neighbors, linear regression, และ rule-based 
methods (Ridwan et al. 2021). เป้าหมายหลักของการวิจัยนี้คือการคาดการณ์เหตุการณ์ฝนตกโดยใช้
พารามิเตอร์ปริมาณน้้าฝนพ้ืนฐาน ได้แก่ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่้าสุด ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลมกระโชก 
ความเร็วลมเฉลี่ย ความกดอากาศ และปริมาณน้้าฝน ใช้การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเพ่ือสร้างแบบจ้าลองการท้านาย 
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Xueและคณะเสนอแบบจ้าลอง LSTM ส้าหรับการท้านายปริมาณน้้าฝนรายวัน (Xue et al. 2020). Mengistu
และคณะ ท้านายปริมาณน้้าฝนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม Artificial Neural Networks (ANN), MLP, 
and linear regression, แต่ก็ไม่สามารถที่น้าไปใช้กับพ้ืนอ่ืนนอกจากเมืองจิมมา เนื่องจากพารามิเตอร์สภาพ
อากาศแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่แบบจ้าลองที่พัฒนาขึ้นส้าหรับพ้ืนที่หนึ่งจะไม่น้าไปใช้กับอีกพ้ืนที่หนึ่ง 
(Mengistu et al. 2020).  การประมาณปริมาณน้้าฝนสามารถน้ามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย รวมถึง
การลดอุบัติเหตุและความแออัดของการจราจร การเพ่ิมการจัดการน้้า การลดน้้าท่วม และ อ่ืนๆ นัก
อุตุนิยมวิทยาได้พยายามอย่างหนักในการพยากรณ์อากาศที่มีทั้งความน่าเชื่อถือและทันท่วงที ในทางกลับกัน 
การท้านายสภาพอากาศด้วยทฤษฎี Numerical Weather Prediction  (NWP) แบบดั้งเดิมต้องเผชิญกับ
ปัญหามากมาย ซึ่งรวมถึงการขาดความเข้าใจในกระบวนการทางกายภาพ ความยากล้าบากในการดึงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่จ้านวนมาก และความต้องการทรัพยากรการค้านวณของคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ งานของ Chhetri et al. (2020) คาดการณ์ปริมาณน้้าฝนรายเดือนทั่ว Simtokha ซ่ึงเป็นพ้ืนที่
ในกรุงทิมพูเมืองหลวงของภูฏาน ศูนย์อุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของภูฏาน (NCHM) ได้จัดเตรียม
ชุดข้อมูลปริมาณน้้าฝนไว้ ตามพารามิเตอร์ที่รายงานโดยสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติในพื้นที่ พวกเขาตรวจสอบ
ความสามารถในการคาดการณ์ของ Linear Regression, Multi-Layer Perceptron (MLP), Convolutional 
Neural Network (CNN) , LSTM, Gated Recurrent Unit (GRU) และ Bidirectional Long Short-Term 
Memory (BLSTM) พวกเขาเสนอแบบจ้าลองตาม BLSTM-GRU ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบจ้าลองแบบอ่ืน 

3.2.3.1 Multilayer perceptron (MLP) โครงข่ายประสาทเทียมที่รู้จักกันดีและใช้กันอย่างแพร่หลายมาก
ที่สุดคือ MLP แบบหลายชั้น (Taravat et al. 2015) ในโมเดลเครือข่ายนี้ สัญญาณเดินทางในทิศทางเดียว
เท่านั้น จากอินพุตไปยังเอาต์พุต โครงข่ายประสาท MLP สามารถสร้างได้โดยใช้ส่วนประกอบที่เรียบง่ายมัน
สามารถเริ่มต้นด้วยเซลล์ประสาทอินพุตเดียวและขยายเพ่ือรวมอินพุตหลายตัว สแต็กของเซลล์ประสาทเหล่านี้
จะสร้างชั้นนอกจากหน่วยประมวลผลแล้ว โครงข่ายประสาทเทียมยังประกอบด้วยการเชื่อมต่อที่ถ่วงน้้าหนัก
โดยตรงระหว่างเซลล์ประสาท เซลล์ประสาทมีฟังก์ชันการเปิดใช้งานที่เปลี่ยนสถานะของเอาต์พุตของเลเยอร์
ก่อนหน้าเป็นสถานะการเปิดใช้งานถัดไปตามค่าขีดจ้ากัด หน่วยประมวลผลชั้นที่ซ่อนอยู่แต่ละหน่วยจะน้าเอา
เอาท์พุตของเซลล์ประสาทของชั้นก่อนหน้าเป็นข้อมูลเข้า และใช้ฟังก์ชันการเปิดใช้งานกับมัน เลเยอร์จะส่งค่า
ตัวเลขไปยังเลเยอร์ถัดไปตามเกณฑ์ MLP ไม่ได้เพ่ิมก้าลังในการค้านวณบนเครือข่ายแบบเลเยอร์เดียว มี 
activateฟังก์ชั่นแบบเชิงเส้น MLP ถูกก้าหนดโดยฟังก์ชัน activate ที่เป็นแบบ non-linear 

3.2.3.2 k-Nearest Neighbor เป็นหนึ่งในอัลกอริธึมการเรียนรู้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการวิจัยของ
แมชชีนเลอร์นนิ่ง (Garg & Pandey 2019) มีแนวคิดพ้ืนฐานเบื้องหลัง k-NN คือการคาดคะเนป้ายก้ากับของ
อินสแตนซ์คิวรีตามป้ายก้ากับของอินสแตนซ์ที่ใกล้เคียงที่สุด k ในข้อมูลที่จัดเก็บ โดยถือว่าป้ายก้ากับของ
อินสแตนซ์นั้นคล้ายกับอินสแตนซ์ k-NN นั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย แต่มีประสิทธิภาพอย่างมากในแง่ของ
ประสิทธิภาพการท้านาย ในทางปฏิบัติ ปัญหาหลักของ KNN คือความไวสูงต่อการตั้งค่าไฮเปอร์พารามิเตอร์ 
เช่น จ้านวนเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด k ฟังก์ชันระยะทาง และฟังก์ชันการถ่วงน้้าหนัก(weigh)  Neighborถูกน้ามา
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จากชุดข้อมูลที่รู้จักคลาส (ส้าหรับการจ้าแนกประเภท k-NN) หรือการประมาณคุณสมบัติของวัตถุ (ส้าหรับ
การถดถอย k-NN) ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุดข้อมูลการฝึกอบรมส้าหรับการค้านวณ 

3.2.3.3 Support vector machine เป็นอัลกอริธึมของแมชชีนเลอร์นนิ่งซึ่งสามารถใช้ส้าหรับการจัด

หมวดหมู่หรืองานการถดถอย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ใช้ในปัญหาการจ้าแนกประเภท ในอัลกอริธึม SVM แต่

ละรายการข้อมูลจะถูกพล็อตเป็นจุดในพ้ืนที่ n มิติ (โดยที่ n คือจ้านวนของ features) โดยที่ค่าของ features 

แต่ละรายการจะเป็นค่าของพิกัดเฉพาะ จากนั้น การจัดประเภทจะด้าเนินการโดยการค้นหาไฮเปอร์เพลนที่

แยกแยะคลาสได้ดีที่สุด 

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ในการประเมินประสิทธิภาพของแบบจ้าลองการวิจัยจะใช้สัมการข้างลาง 

 The Mean Absolute Error:  𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑ |�̂�𝑖 − 𝑦𝑖|
𝑛
𝑖=1  

 The Root Mean Squared Error:  𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)2
𝑛
𝑖=1  

 The Nash-Sutcliffe Model Efficiency Coefficient: 
                                𝑁𝑆𝐸 = 1 − (∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)

2𝑛
𝑖=1 )/(∑ (�̂�𝑖 − �̅�𝑖)

2𝑛
𝑖=1 )  

 

สมการ2ตัวแรกบอกจ้านวนความผิดพลาด ดังนั้นค่าที่น้อยที่สุดถือเป็นประสิทธิภาพที่ดีที่สุด  ในขณะที่ค่าที่
สามให้ค่าประมาณความแม่นย้าโดยมีค่าตัดระหว่างศูนย์และหนึ่งดังนั้นค่าที่มากกว่าจะถูกวัดว่าเป็นประสิทธิ -
ภาพที่ดีที่สุด เมื่อน้าข้อมูลจากตารางที่1 น้าเข้าโปรแกรมpythonใช้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต้วันที่ 1ตุลาคม 2559 
ถึง 6 พฤษภาคม 2565 และด้าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังรูปที่5 ผลการวิจัยได้ค่าประสิทธิภาพของ
แบบจ้าลองแต่ละแบบดังแสดงตารางที่ 2 
 

Algorithmsของแบบจ าลอง MAE RMSE NSE 

K-nearest neighbors 0.090116 0.222303 0.661241 
MLPRegressor 0.061807 0.107486 0.920804 
Support Vector Regression 0.109667 0.036755 0.748048 
Linear Regression 0.225633 0.086174 0.409287 

ตารางที่2  เปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการวิจัยแต่ละแบบจ้าลอง 
 

 ข้อสังเกตุแบบจ้าลองทั้ง4แบบ แบบจ้าลอง MLPRegressor ให้ค่าความแม่นย้าได้ดีที่สุด รองลงมา
เป็นแบบจ้าลอง Support Vector Regression, K-nearest neighbors และ Linear Regression ตามล้าดับ 
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น้าค่าประสิทธิภาพผลการวิจัยแต่ละแบบจ้าลองมาน้าเสนอในรูปแบบ บาร์ชาร์ตเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น 

 

 

 

 

 

 

          รูป6.1บาร์ชาร์ตเปรียบเทียบ MAE    รูป6.2บาร์ชาร์ตเปรียบเทียบRMSE 

 

 

 

 

 

 

          รูป6.3บาร์ชาร์ตเปรียบเทียบ NSE 

5. ข้อเสนอแนะ 

ค่าMAE, RMSE ดังรูป6.1-6.2ที่ค้านวนได้จากแบบจ้าลอง เรียกว่า Loss function หรือความคลาดเคลื่อน คือ
ค่ายิ่งน้อยยิ่งท้าให้ loss น้อย ในขนะเดียวกันรูป6.3บอกความแม่นย้า   ในการพยากรณ์สภาพอากาศโดยเทค
การเรียนรู้ชองเครื่องจ้าเป็นอย่ายิ่งที่จะต้องประเมินแบบจ้าลองเพ่ิอความแม่นย้าในการท้านาย ข้อมูลที่น้ามา  
ใช้จะต้อมมีปริมาณที่มากพอเพ่ือเทรนให้เครื่องได้เรียนรู้และท้านายการศึกษาครั้งต่อไปจะต้องน้าข้อมูลทิศทาง
ลม, การระเหยของน้้าในเขื่อน และอ่ืนๆมาพิจารณาเพื่อความแม่นย้าของแบบจ้าลอง 
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บทคัดย่อ  
 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทของพ้ืนที่ป่า

ครอบครัว แพนด้าแคมป์ จังหวัดอุทัยธานี และ 2) ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมอาบป่าของป่าครอบครัว แพนด้า
แคมป์ จังหวัดอุทัยธานี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ส ารวจ และ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอาบป่าของป่าครอบครัว แพนด้าแคมป์ จังหวัดอุทัยธานี เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลใช้การประยุกต์การวิเคราะห์แบบขั้นบันไดของการ์เน่ โดยการ
วิเคราะห์และตีความหมายตามประเด็น รวบรวมและจัดกลุ่มข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้ จากนั้นท าการถอด
บทเรียน วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเพ่ือสร้างข้อสรุป และตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการแบบสามเส้า  ผลการวิจัย
พบว่า แพนด้าแคมป์เป็นป่าปลูก ทีม่ีโครงสร้างป่าแบบ 4 ชั้นเรือนยอด มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ร่มรื่น และมีล าธาร 
กระบวนกรอาบป่ามีความเชี่ยวชาญด้านธรรมชาติศึกษา เน้นการจัดกิจกรรมตามความต้องการของผู้เข้าร่วม และการ
เปิดประสาทสัมผัสเพ่ือเชื่อมโยงตนเองกับธรรมชาติ ภายหลังการอาบป่าพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกผ่อนคลาย และ
ได้รับประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพได้ อย่างไรก็ตามในการจัดกิจกรรมอาบป่าพบว่า การมีระบบการจัดการที่มีความยืดหยุ่น กระบวนกรมี
ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่เป็นอย่างดี และมีทักษะในการสื่อสาร เป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการอาบป่า
ในประเทศไทย  

  
ค าส าคัญ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การอาบป่า ป่าครอบครัว แพนด้าแคมป์  
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Abstract 
 

The objectives of this participatory action research were 1 )  to study the context of the 
family forest area at PANDA CAMP, Uthaithani province, and 2 )  to take lessons learned from the 
forest bathing activities within the family forest at PANDA CAMP, Uthaithani province. The data of 
this qualitative research were collected by in- depth interview, survey, and participatory 
observation of the forest bathing activities within the family forest area at PANDA CAMP, Uthaithani 
province.   The semi- structured interview was used as a tool.   The data were analyzed by using 
the Ladder of Analytical Abstraction.  The analysis and interpretation in each issue, collected, and 
grouped from primary data was obtained.  Then the lesson analyzed and examination of the data 
was undertaken to draw conclusions.   The work was then cross- check by a triangular method.  
The results revealed that 1 )  PANDA CAMP was a plantation forest which has 4  layers of forest 
structure, with a variety of plants, with shades areas and streams.  The forest bathing facilitator is 
specialized in nature studies who had arranged the forest bathing activities from the requests of 
participations, and facilitated participants to opening up their senses to connect themselves with 
nature, and 2) after having finishing their foresting bathing activities, it was found that participants 
felt relaxed and had gained a positive experience that could be applied to tourism, and especially 
health tourism.   However, the forest bathing activities in PANDA CAMP do have a flexible 
management system, as the facilitator known well in the area, and has a good communication 
skills which was are an important factors in the promoting and developing forest bathing in 
Thailand. 
 
Keywords: Participatory Action Research, Forest Bathing, Family Forest, PANDA CAMP 
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บทน า 
 งานวิจัยหลายชิ้นทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออก กล่าวว่า ส่วนหนึ่งของการขาดสมดุลทั้งทางร่างกาย
และทางจิตใจของมนุษย์เกิดจากการขาดธรรมชาติ (Nature deficit) จึงจ าเป็นต้องได้รับสารอาหาร จุลชีพ 
พลังงานต่างๆ จากธรรมชาติ เพราะเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้ไปจะให้มนุษย์เสียสมดุลที่อาจจะพัฒนากลายเป็นอาการป่วย
ทางร่างกายหรือความไม่มั่นคงทางจิตใจได้ (กฤตยา ศรีสรรพกิจ, 2563; ริชาร์ด ลุฟว์, 2563) นอกจากนี้ ยามาโม
โตะ ทัตสึทากะ (2564) ยังกล่าวถึงค าพูดของฮิปโปเครติสที่กล่าว มนุษย์เรายิ่งห่างไกลธรรมชาติมากเท่าใด ก็ยิ่งเข้า
ใกล้การเจ็บป่วยมากเท่านั้น  

การอาบป่า (Forest bathing) เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น และเริ่มเป็นที่นิยมในช่วงทศวรรษ 1980  
เกิดจากทั้งสามัญส านึก (Common sense) และสิ่งที่ผู้คนรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าการอยู่กับป่าจะดีส าหรับตัวเอง 
จนเกิดเป็นค าในภาษาญี่ปุ่นว่า “ชินรินโยกุ” (Shinrin-yoku) ขึ้น แนวคิดการอาบป่าจึงถูกเลือกให้เป็นแนวทาง
หนึ่งในการฟ้ืนฟูสุขภาพของคนญี่ปุ่น และยังเป็นโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือปกป้องผืนป่า โดยภาครัฐมีแนวคิดว่า 
หากคนญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนให้เดินทางไปเยี่ยมชมป่ามากขึ้น จะท าให้เกิดความรู้สึกตระหนักในคุณค่าและต้องการ
ที่จะปกป้องเพ่ืออนุรักษ์ผืนป่าต่อไป (Li, 2018) ส าหรับประเทศไทยรับแนวคิดการอาบป่ามาเพียงไม่กี่ปี ซึ่งถือว่ายัง
เป็นเรื่องใหม่ อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยเริ่มมีการจัดกิจกรรมอาบป่าบ้างแล้ว เช่น  ป่าครอบครัว PANDA 
CAMP อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องป่า ศึกษาธรรมชาติ และมีการจัดกิจกรรม
อาบป่าเสริมส าหรับผู้ที่มีความสนใจเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุขภาวะที่ผู้คนมีแนวโน้มการห่างไกล
ธรรมชาติและสถานการณ์โควิดทีท่ าให้ผู้คนต้องการออกไปใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น   

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทของพ้ืนที่ป่าครอบครัว แพนด้าแคมป์ จังหวัดอุทัยธานี และ 
2) ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมอาบป่าของป่าครอบครัว แพนด้าแคมป์ จังหวัดอุทัยธานี  

 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ส ารวจ และสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมอาบป่าของป่าครอบครัว แพนด้าแคมป์ จังหวัดอุทัยธานี เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยประยุกต์การวิเคราะห์แบบขั้นบันไดของการ์เน่ โดยการวิเคราะห์และตีความหมาย
ตามประเด็น รวบรวมและจัดกลุ่มข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้ จากนั้นท าการถอดบทเรียน วิเคราะห์และ
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุป และตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการแบบสามเส้า 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการอาบป่าในบริบทของป่าครอบครัว กรณีศึกษาแพนด้าแคมป์ จังหวัดอุทัยธานี สรุปไดด้ังนี้ 
1. บริบทของพื้นที่ป่าครอบครัว แพนด้าแคมป์ จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย 
          1.1 บริบทด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์  

     แพนด้าแคมป์ต้ังอยู่ที่หมู่ 10 บ้านห้วยหนามตะเข้ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 217 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง มีพ้ืนที่ป่าทั้งสิ้น 10 ไร่ มีลักษณะเป็นป่า
ปลูกที่ด าเนินการส่วนบุคคล สภาพพ้ืนที่เดิมเป็นนาข้าวไร่ มีล าห้วยธรรมชาติ ซึ่งมีต้นน้ ามาจากป่าห้วยขาแข้งไหล
ผ่านพื้นที ่ 
        1.2 บริบทด้านลักษณะพื้นที่ป่า ประกอบด้วย สภาพดั้งเดิมของพื้นที่ ความเป็นมาของป่าครอบครัว 
แนวคิดในการสร้างป่า และโครงสร้างของป่า ดังนี้  

   1.2.1 สภาพดั้งเดิมของพื้นที่ มีลักษณะเป็นนาข้าว ที่มีต้นสักขึ้นประปรายอยู่บริเวณคันนา ตอนหน้า
ของพ้ืนที่ติดถนน ด้านหลังของพ้ืนที่ติดล าห้วยธรรมชาติ ที่มีความกว้างประมาณ 5 เมตร มีน้ าไหลตลอดทั้งปี  

   1.2.2 ความเป็นมาของป่าครอบครัว ป่าครอบครัวเริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2543 บนพ้ืนที่จ านวน 10 ไร่ 
และปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์จากนาข้าวเป็นพ้ืนที่ป่าครอบครัว ซึ่งในที่นี้ ป่าครอบครัว หมายถึง การ
ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดในที่ดินส่วนบุคคล เช่น ที่ว่างในบ้าน ตามหัวไร่ปลายนา หรือปลูกแซมในสวนในแปลง
ปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่มีต้นไม้ดั้งเดิมขึ้นอยู่ก่อนและมีการอนุรักษ์ไว้ หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกต้นไม้
ขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นแหล่งอาหารและแหล่งใช้สอยของครอบครัว 

  1.2.3 แนวคิดในการสร้างป่าของแพนด้าแคมป์ เริ่มจากแนวคิดที่ใช้ธรรมชาติเป็นต้นแบบในเรื่อง
กระบวนการทดแทนของสังคมพืช มีโครงสร้างคล้ายป่าธรรมชาติ เริ่มตั้งแต่การปลูกไม้เบิกน า เช่น กล้วย และปลูก
พันธุ์ไม้ต่างๆ ให้มีหลายชั้นเรือนยอดเหมือนกับโครงสร้างของป่าธรรมชาติ และสร้างความหลากหลายภายใต้
แนวคิด “พืชกินได้ ไม้เป็นยา ป่าเครื่องเทศ” โดยการน าพันธุ์ไม้ป่าท้องถิ่นชนิดต่างๆ เข้ามาปลูก ผสมผสานกับการ
ปลูกไม้ผลกินได้ และพืชสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆ ในลักษณะของระบบวนเกษตร  

  1.2.4 ลักษณะโครงสร้างของป่าครอบครัว  
                 (1) ลักษณะโครงสร้างทางด้านตั้งหรือเรือนยอดในแนวดิ่ง ป่าครอบครัวในปัจจุบันมีลักษณะ
โครงสร้างตามแนวตั้ง จัดแบ่งได้เป็น 4 ชั้นเรือนยอดมีลักษณะคล้ายป่าดิบตามธรรมชาติ โดยองค์ประกอบของ
พันธุ์ไม้ในแต่ละชั้นเรือนยอด ประกอบด้วย 1) เรือนยอดชั้นบนสุด มีความสูงประมาณ 12-20 เมตร เช่น ไม้สัก 
ยางนา มะค่าโมง เลี่ยน ตะกูยักษ์ ยมหอม พระเจ้าห้าพระองค์ มะกอกป่า มะหาด ประดู่ กระท้อน สะตอ และ
ทุเรียน เป็นต้น 2) เรือนยอดชั้นรอง มีความสูงประมาณ 6-10 เมตร เช่น อบเชย หว้า พะยูง ตีนเป็ด ตะคร้ า 
ศรีตรัง ส้มแขก ทิ้งถ่อน ปออีเก้ง ประดู่น้ า ค าแสด จ าปีศิรินธร ไผ่ชนิดต่างๆ (ไผ่รวก ไผ่ยักษ์ ไผ่ซางทอง ไผ่หก ไผ่
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กิมซุง ไผ่ซางนวล ไผ่นวลราชินี ไผ่ด าติมอ) และมะพร้าว เป็นต้น 3) เรือนยอดชั้นกลาง มีความสูงประมาณ 3-5 
เมตร เช่น โปร่งฟ้า ติ้ว เพกา ผ่าด้าม ซ้อ งิ้วป่า เต่าร้าง ไผ่เลื้อย มะหวด มะเม่า ปาล์มศรีสยาม กล้วย มะเฟือง 
มะยม กาแฟ โกโก้ ส้ม ลองกอง มะขามป้อม ตะลิงปลิง ดอกแก้ว ดอกคัดเค้า กล้วยมูสัง ดอกล าดวน และต้าง
หลวง เป็นต้น 4) เรือนยอดชั้นล่าง อยู่ที่ระดับผิวดิน ถึงความสูงประมาณ 2 เมตร   เช่น พนมสวรรค์ ดาหลา 
ชะพลู ส้มกุ้ง ผักกูด เอ้ืองหมายนา จันทร์ผา กล้วยไม้ต่าง ๆ พริกไทย ดีปลี คล้าน้ า ว่านสาวหลง ว่านชักมดลูก ขมิ้น 
นางคล้ า ปรง เถารางแดง ผักหนาม ล าเท็ง และไพลด า เป็นต้น  นอกจากนั้นยังมีไม้เถาและพืชอิงอาศัยจ าพวก วนิลา 
กระแตไต่ไม้ โฮย่า และเอ้ืองหนวดพราหมณ์เป็นต้น 
                  (2) ลักษณะโครงสร้างเรือนยอดในแนวราบ เป็นลักษณะเรือนยอดปิดต่อเนื่องตลอดพ้ืน แต่ไม่
แน่นทึบมาก  

  1.2.5 สภาพบรรยากาศของพ้ืนที่ ป่าครอบครัวของแพนด้าแคมป์ บนพื้นที่ 10 ไร่ ทีม่ีความหลากหลาย
ของพันธุ์ไม้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผล สมุนไพรและเครื่องเทศหลากหลายชนิด มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ปกคลุมด้วยไม้ใหญ่ 
แต่ยังมีความโล่งโปร่ง อากาศเย็นสบาย พ้ืนที่ด้านหลังมีล าห้วยเล็กๆ ไหลผ่าน เมื่อเข้าใกล้ๆ ล าห้วยจะได้ ยินเสียง
น้ าไหลแบบแผ่วเบา ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย และสงบเย็น 

 
2. ผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมอาบป่าของป่าครอบครัวแพนด้าแคมป์ พบว่า ป่าครอบครัวแพนด้าแคมป์ มี
การจัดกิจกรรมอาบป่า ตามรายละเอียดดังนี้  
         2.1 ระยะเวลาและโปรแกรมการอาบป่า แพนด้าแคมป์ด าเนินกิจกรรมอาบป่าในรูปแบบที่เน้นการอาบป่า
ควบคู่ไปกับการศึกษาธรรมชาติ โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 3 ชั่วโมง จนถึง 2 วัน 1 คืน ส่วนใหญ่มีกลุ่มที่เข้ามาร่วม
กิจกรรมอาบป่าเป็นประจ า เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มศึกษาดูงาน และนักท่องเที่ยวที่ต้องการใกล้ชิดและ
สัมผัสธรรมชาติ โดยกระบวนกรจะน าชมและบรรยายเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
สิ่งมีชีวิตในป่า ช่วงเวลาของการอาบป่าสามารถด าเนินการได้ทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น  
         2.2 การเปิดประสาทสัมผัสเพื่อเชื่อมโยงกับธรรมชาติ 
          การทดลองกิจกรรมอาบป่าเพ่ือถอดบทเรียน คณะผู้วิจัยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สามารถสรุปตาม
ลักษณะของประสาทสัมผัส ดังนี้  
              2.2.1 การใช้ตา การได้มองสภาพป่าโดยรวม มองต้นไม้ ใบไม้ สังเกตสีของใบไม้ที่มีระดับของสีที่
แตกต่างกัน มีการน าใบไม้ (ใบโปร่งฟ้า) มาส่องกับแสงแดด ท าให้เห็นเส้นใยของใบที่ชัดเจน สวยงาม และได้มอง
การเคลื่อนไหลของสายน้ าในล าห้วย ท าให้รู้สึกสดชื่น เย็นสบาย ผ่อนคลาย สงบ มีความสุข ขณะเดียวกันได้เรียนรู้
และเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น  
              2.2.2 การใช้หู ใช้หูในการฟังเสียงน้ าไหล เสียงลมพัด และเสียงเสียดสีของใบไม้ รวมถึงเสียงนกร้อง 
ซึ่งรู้สึกถึงการได้ชุบตัวเองอยู่ในป่า และได้อยู่กับความเงียบอย่างแท้จริง ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ สดชื่น อารมณ์ดี  
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              2.2.3 การใช้จมูก ได้ดมกลิ่นผลไม้ (ส้มซ่า) ดมทั้งผิว ดมใบไม้ (ใบโปร่งฟ้า) ซึ่งให้กลิ่นคล้ายลูกอมแฮคส์ 
ดมเปลือกไม้ (อบเชย และเทพาโร ที่ให้กลิ่นคล้ายตะไคร้) ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย โล่งสบาย หอมเย็น และสดชื่น 
              2.2.4 การใช้ลิ้น เคี้ยวใบไม้ โดยการพับใบโปร่งฟ้าแล้วน ามาเคี้ยว ให้รสชาติ เย็นสดชื่นและชิมลูก
มะกอกน้ าจิ๋ว ซึ่งมีรสชาติที่หวาน ชื่นใจ  
              2.2.5 การใช้กายสัมผัส น าผิวเปลือกส้มซ่ามาทาบริเวณที่โดนแมลงกัด ช่วยบรรเทาอาการคันจากพิษ
แมลงได้ สัมผัสเปลือกไม้ ใบไม้ (ต้นงิ้ว ต้นอบเชย ใบโปร่งฟ้า) รู้สึกแปลกใหม่  ตื่นเต้น และได้เดินลุยน้ าในล าห้วย และ
รับลมจากธรรมชาติ ท าให้รู้สึกเย็นสบาย สดชื่น ผ่อนคลาย และสนุก 
         2.3 สิ่งอ านวยความสะดวก แพนด้าแคมป์มีการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและมีศักยภาพในการรองรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาบป่า เช่น การจัดเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาติที่สะดวก การสื่อความหมายถึงโซนพ้ืนที่ต่างๆ 
ในเขตป่าครอบครัว ลานส าหรับจัดกิจกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และจุดนั่งพักผ่อนเป็นระยะ 
        2.4 กิจกรรมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมอาบป่าของแพนด้าแคมป์ ใช้รูปแบบการอาบป่า 
ควบคู่ไปกับการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยมีกระบวนกร เป็นผู้ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ และเป็นผู้น าเปิดประสาท
สัมผัสของผู้ร่วมกิจกรรม/นักท่องเที่ยว โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรม มักเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบธรรมชาติ ชอบ
การพักผ่อนแบบผ่อนคลายและได้รับความรู้ควบคู่กันไปโดยผ่านบทบาทนักสื่อความหมาย ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้เปิด
ประสาทสัมผัสและเชื่อมโยงกับธรรมชาติ (Nature Connection) นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่า ได้แก่ 
น้ ามันหอมระเหยจากพืชในพ้ืนที่ป่า เช่น โปร่งฟ้า มะกรูด ว่านสาวหลง และอบเชย จ าหน่ายเป็นของที่ระลึก และมี
การเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ป่าต้นแบบ วัดถ้ าเขาวง และตลาดต้นไม้ยักษ์ ชุมชนบ้านสะน า เป็นต้น 
         2.5 กระบวนกรอาบป่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ มีความรอบรู้ในพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ และสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆ เป็นอย่างดี มีทักษะการสื่อสาร สามารถบรรยาย/น ากิจกรรมได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งมี
เทคนิคในการสื่อสารเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้ดี 
        2.6 ระบบการจัดการ เนื่องจากแพนด้าแคมป์ด าเนินการในลักษณะส่วนบุคคล เป็นการบริหารงานเบ็ดเสร็จ
โดยกระบวนกรอาบป่า ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่แต่เพียงผู้เดียว มีความคล่องตัว ระบบการจัดการไม่มีขั้นตอนหรือ
กระบวนการมากนัก และไม่เน้นรูปแบบที่ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของนักท่องเที่ยว หรือผู้
มาศึกษาดูงาน แต่มีการใช้สื่อออนไลน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ ด้วยการเล่า
เรื่องราวสื่อความหมายธรรมชาติต่างๆ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ สิ่งมีชีวิต และผลผลิตต่างๆ ที่ได้รับจากป่าครอบครัว 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่จัดท าขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหยกลิ่นป่า (กลิ่นอบเชย โปร่งฟ้า ว่านสาวหลง และ
มะกรูด) ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวในการด าเนินกิจกรรมมาโดยตลอด 
        2.7 ผลที่ได้รับจากการอาบป่า ภายหลังร่วมกิจกรรมอาบป่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์แปลก
ใหม่ ทั้งนี้แต่ละคนจะมีความรู้สึกแตกต่างกัน นอกจากนี้ ช่วงเวลายังเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อจิตใจ  เช่น 
ในช่วงเช้าบรรยากาศในป่าครอบครัวจะเอ้ือให้ผู้ร่วมกิจกรรม/นักท่องเที่ยวได้เห็นธรรมชาติบางอย่าง เช่น นก 
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ผีเสื้อ หรือพันธุ์ไม้บางประเภทที่ส่งกลิ่นหอมท าให้รู้สึกสดชื่น และสดใส ในขณะที่ช่วงเย็นจะได้สัมผัสบรรยากาศ
แตกต่างกัน เช่น การได้เห็นนกกลางคืน เห็นหิ่งห้อย และฟังเสียงเรไร โดยเฉพาะในช่วงเย็นกลิ่นของป่าอาจท าให้
เกิดการร าลึกย้อนกลับไปถึงอดีตที่สร้างความสุขได้     
 
ตารางที่ 1 สรุปการใช้ประสาทสัมผัสในกิจกรรมอาบป่าของแพนด้าแคมป์ 

ประเภท
ประสาท
สัมผัส 

ลักษณะกิจกรรม 
ผลที่ได้รับในด้านอารมณ์ 

และความรู้สึก 

ตา - มองสภาพป่าโดยรวม  
- มองต้นไม้ ใบไม้ มองเห็นสีเขียวของใบไม้ 
ที่มีความหลากหลายของระดับสี  

- สดชื่น สบาย ได้เรียนรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติมากขึ้น 
- ผ่อนคลาย สงบ มีความสุข 

 - น าใบไม้มาส่องกับแสงแดด 
- มองการเคลื่อนไหลของสายน้ าในล าธาร 

- แปลกใหม่ อยากรู้จัก 
- เย็นสบาย สงบ ผ่อนคลาย 

ห ู - ฟังเสียงน้ าไหล 
- ฟังเสียงลมพัด และเสียงเสียดสีของใบไม้ 
- ฟังเสียงนกร้อง 

- ผ่อนคลาย สบายใจ 
- สดชื่น อารมณ์ดี เย็นสบาย 
- ผ่อนคลาย สดชื่น มีความสุข 

จมูก - ดมผลไม้ (ส้มซ่า) ดมทั้งผิว 
- ดมใบไม้ (ใบโปร่งฟ้า) (กลิ่นคล้ายลูกอมแฮคส์) 
- ดมเปลือกไม้ (อบเชย เทพาโรหรือตะไคร้)  

- ผ่อนคลาย โล่งสบาย 
- หอม เย็น สดชื่น 
- หอม สดชื่น 

ลิ้น - เคี้ยวใบไม้ (พับใบโปร่งฟ้าแล้วน ามาเคี้ยว) 
- ชิมลูกมะกอกน้ าจิ๋ว 

- เย็น สดชื่น 
- หวาน ชื่นใจ 

กาย - น าผิวเปลือกส้มซ่ามาทาบริเวณท่ีโดนแมลงกัด 
- สัมผัสเปลือกไม้ ใบไม้ (ต้นงิ้ว ต้นอบเชย ใบ
โปร่งฟ้า) 
- เดินลุยน้ าในล าห้วย 
- รับลมจากธรรมชาติ 

- บรรเทาอาการคัน  
- แปลกใหม่ ตื่นเต้น  
- เย็นสบาย สดชื่น สนุก 
- เย็นสบาย ผ่อนคลาย  

 
         2.8 จุดเด่นและข้อจ ากัด  

จุดเด่นของแพนด้าแคมป์ ได้แก่ 1) กระบวนกร มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่และพันธุ์ไม้ มีทักษะใน
การสื่อสารและการน าเสนอที่ดี 2) ระบบการจัดการ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ตามความต้องการของ
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นักท่องเที่ยว 3) การประชาสัมพันธ์ มีการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ และ 4) 
สินค้าท่ีระลึก มีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหยกลิ่นป่า  

ข้อจ ากัดของแพนด้าแคมป์ ได้แก่ ด้านสิ่งรบกวน เช่น แมลง และยุง และความไม่พร้อมของสิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ห้องน้ า  

   
อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมอาบป่า สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ แต่ยังมีผู้น ากิจกรรม

อาบป่ามาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวไม่มากนัก โดยบุคคล หน่วยงาน และชุมชนที่มีการด าเนินกิจกรรมอาบป่าส่วน

ใหญ่มีมุมมองต่อการอาบป่าด้านประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ สุขภาพ ประโยชน์ของการท ากิจกรรมที่ส่งผลต่อ

ร่างกายและจิตใจ รวมทั้งคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การอาบป่าของประเทศไทยที่เชื่อมโยง

กับการท่องเที่ยวจึงเน้นในรูปแบบของการศึกษาธรรมชาติ และการสร้างประสบการณ์เชิงบวกต่อนักท่องเที่ยว ท า

ให้รูปแบบการท่องเที่ยวที่น ากิจกรรมอาบป่ามาประยุกต์ ส่วนใหญ่มีเพียงลักษณะเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาเส้นทาง

ธรรมชาติและพันธุ์ไม้ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นตลาดที่มีลักษณะเฉพาะ (Niche Market) และเหมาะสม

กับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งคนส่วนใหญ่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่างและงดเว้น

การเดินทาง ท าให้เกิดภาวะเครียดและโหยหาธรรมชาติ จากผลการส ารวจของ Airbnb พบว่า แนวโน้มการท่องเที่ยว

ของคนไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 มีการเตรียมตัวเพื่อท่องเที่ยวระยะสั้นและต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น  

จากการถอดบทเรียนป่าครอบครัวแพนด้าแคมป์ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นป่าของเอกชนรายย่อยที่เจ้าของ

ปลูกสร้างขึ้นบนนาข้าวไร่เดิม บนพื้นที่ 10 ไร่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีสภาพร่มรื่น หลากหลายไปด้วยพันธุ์

ไม้ชนิดต่างๆ ที่จัดเรียงตัวคล้ายโครงสร้างของป่าตามธรรมชาติ ด้านหลังของพ้ืนที่มีล าห้วยเล็กๆ ไหลผ่าน จากสภาพ

พ้ืนที่ดังกล่าวพบว่ากระบวนกรสามารถจัดกิจกรรมได้ในทุกฤดูกาลและทุกช่วงเวลาของวัน และมีการออกแบบกิจกรรมให้

มีการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ครบถ้วน ซึ่งจากการถอดบทเรียนพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น สงบ และมีความสุข เมื่อน าอารมณ์ดังกล่าวมาจ าแนกตามแนวคิดของ 

Robert Plutchik ซึ่งอ้างใน รัน ธีรัญญ์ (2561) พบว่า อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจัดอยู่ในกลุ่มอารมณ์หลัก (Basic Emotions) 

ประเภทรื่นเริง (Joy) กลุ่มอารมณ์ย่อยที่อยู่ระหว่างความสงบปลอดโปร่ง (Serenity) และความปิติยินดี (Ecstasy) 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมอาบป่าของแพนด้าแคมป์ควรพัฒนาให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมอาบ

ป่า หรือการอาบป่าที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนากิจกรรมการอาบป่าให้มีความหลากหลาย 
น่าสนใจ และรองรับกลุ่มเป้าหมายได้หลายกลุ่ม การป้องกันแมลงรบกวนขณะร่วมกิจกรรมอาบป่า เพ่ือให้การ
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ด าเนินกิจกรรม ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น และปลอดภัย การพัฒนารูปแบบการจัดการให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เช่น 
การเปิดรับจองเข้าร่วมกิจกรรม การจัดการด้านการต้อนรับ การบริหารเวลา การน าอาบป่าในบริบทของพ้ืนที่ การ
จัดกิจกรรม การแนะน าผลิตภัณฑ์ และการสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมขึ้นและประเภทของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้นในอนาคต และการจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้พร้อมบริการ
และสะดวกต่อการเข้าถึง เช่น ห้องน้ า พ้ืนที่รับประทานอาหาร/อาหารว่าง เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 
 

ระบบนิเวศในล าไส้ของคนสุขภาพดีมีลักษณะอยู่ร่วมกันแบบสมดุลเกื้อกูลกัน (microbiota) ซึ่ ง

ประกอบด้วยจุลินทรีย์ชนิดก่อประโยชน์ให้ร่างกายและชนิดก่อโรค แต่หากมีการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดก่อโรค

และภาวะเชื้อรายีสต์เติบโตมากผิดปกติ (Bacterial and Yeast overgrowth) ท าให้เกิดภาวะไม่สมดุลของ

จุลินทรีย์ในล าไส้ (Dysbiosis) ซึ่งเป็นสาเหตุน าไปสู่โรคหรือความเสื่อมตามระบบต่างๆของร่างกาย ภาวะเชื้อ

รายีสต์ Candida albicans เติบโตมากกว่าปกติเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่น าไปสู่ภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ใน

ล าไส้  

วิจัยนี้เป็นวิจัยแบบทดลอง จุดประสงค์คือ ศึกษาผลของการรับประทานยานิสทาทิน (Nystatin) ต่อระดับ

อินดิแคนในปัสสาวะ (Urinary Indican Level) ซึ่งสะท้อนถึงระดับความรุนแรงของภาวะไม่สมดุลของ

จุลินทรีย์ในล าไส้เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือ ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์จากการตอบ

แบบสอบถามและมีผลตรวจอินดิแคนในปัสสาวะตั้งแต่ระดับ 2+ ขึ้นไปจ านวน 30 คน (n=30) ทดลอง

รับประทานยานิสทาทินเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์แล้วตรวจระดับอินดิแคนซ้ า จากการวิเคราะห์ด้วย 

Wilcoxon Signed Rank Test พบว่าหลังทดลองสัปดาห์ที่1 มีระดับอินดิแคนลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p value = 0.001) และหลังทดลองสัปดาห์ที่ 2 ของกลุ่มคนที่ยังมีผลอินดิแคนเป็นบวกหลังทดลองสัปดาห์ที่ 

1 จ านวน 17 คน (n=17) มีระดับอินดิแคนลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value = 0.001) และมีแนวโน้ม

ลดลงของระดับอินดิแคนในทิศทางเดียวกัน จากการวิเคราะห์ด้วย Multiple level analysis พบว่าทั้งผู้ที่มีผล

อินดิแคนบวกสูง (High) และผู้ที่มีผลอินดิแคนต่ า (Low) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของ

อัตราการลดลงของระดับอินดิแคน (p value = 0.1864, >0.05) ยานิสทาทินจึงสามารถลดระดับอินดิแคนใน

ปัสสาวะได้และปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ได้ซึ่งมีระยะเวลารักษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์  

อย่างไรก็ตามการตรวจอินดิแคนในปัสสาวะเป็นการประเมินทางอ้อมของภาวะเชื้อรายีสต์เติบโตมาก

ผิดปกติซึ่งสะท้อนไปถึงภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ ผู้วิจัยแนะน าการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม

เพ่ือยันยัน เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของยานิสทาทินในปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ต่อไปในอนาคต 

ค าส าคัญ :  ยานิสทาทิน, ภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้, ภาวะเชื้อรายีสต์เติบโตมากผิดปกติ, อินดิแคน
ในปัสสาวะ 
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ABSTRACT 

 
The intestinal ecosystem of a healthy person is characterized by a harmonious coexistence 

(microbiota) consisting of both beneficial and pathogenic microorganisms. But if there is an 
infection with pathogenic bacteria and yeast overgrowth causing an imbalance of 
microorganisms in the intestine (Dysbiosis), which leads to disease or deterioration in various 
body systems. Overgrowth of the yeast Candida albicans is a common cause of intestinal 
microbiota imbalance.  

This research is to be considered experimental research with the purpose to determine the 
effect of oral nystatin on urinary indican levels, reflecting the severity of the intestinal 
microbial imbalance, for a period of 1 week. The inclusion criteria were 30 subjects with a 
passing score from the questionnaire and a urinary indican test score of 2+ (n=30) who took 
nystatin for 1 week, then recheck the Indican level. An analysis with Wilcoxon Signed Rank 
Test found that after week 1, decreased indican levels were statistically significant (p-value = 
0.001,<0.05). Another checking was done after the second week of trial, 17 of the 17 subjects 
who remained positive for indican after week 1 (n=17) had a statistically significant decrease 
in their levels of indican (p-value = 0.001,< 0.05) and there is a downward trend of the Indican 
level in the same direction from Multiple level analysis. It was found that there was no 
statistically significant difference in the rate of decline in both the high indican (High) and low  
positive (Low) indican (p-value = 0.1864, >0.05). Nystatin was thus able to reduce urinary 
indican and normalize the intestinal microflora for at least 1 week of treatment. 

However, urinary indican are an indirect assessment of yeast overgrowth that reflects an 
imbalance in the intestinal microflora. The investigator recommends additional laboratory 
tests to confirm this. To study the efficacy of nystatin in balancing the intestinal microflora in 
the future. 

 

Keywords:  Nystatin, Intestinal dysbiosis, Yeast overgrowth, Urinary Indican 
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บทน า 
ภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ (Intestinal Dysbiosis) เป็นภาวะเสียสมดุลของระบบนิเวศจุลินทรีย์

ประจ าถิ่นในล าไส้ (microbiota) ท าให้เกิดจ านวนจุลินทรีย์ชนิดก่อโรคมากกว่าจ านวนจุลินทรีย์ชนิดก่อ
ประโยชน์ เกิดการสร้างสารพิษต่างๆเข้าไปสู่กระแสเลือดหรืออวัยวะตามระบบต่างๆของร่างกาย น าไปสู่โรค
เรื้อรังหรือความเสื่อมของร่างกายในที่สุด ภาวะเชื้อรายีสต์เติบโตมากผิดปกติ (Yeast overgrowth) โดยเฉพาะ
สายพันธุ์ Candida albicans เป็นสาเหตุที่พบบ่อยในการเกิดภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ เนื่องจากมี
ลักษณะก่อโรคได้สูงและลุกลามไปส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากยังเป็นเชื้อรายีสต์สายพันธุ์ที่
พบได้มากที่สุดถึงร้อยละ 70 ของเชื้อรายีสต์ในล าไส้ (Schulze J, Sonnenborn U, 2009) ในปัจจุบันมีการ
รักษาด้วยยาต้านเชื้อราเพื่อปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ด้วยยานิสทาทิน (Nystatin) ซ่ึงเป็นยาต้านเชื้อรา
ในกลุ่มโพลิอิน (polyene) มีผลข้างเคียงน้อยและราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับยาฟูโคนาโซล (Fluconazole) 
(Schulze J, Sonnenborn U, 2009) และพบอาการแพ้จากยาน้อยมาก (Martinez FV, Pamplona MPM, 
Garcia EC, Urzaiz AG, 2007) มีการศึกษาว่าระยะเวลาการรักษาเชื้อรายีสต์แบบแพร่กระจาย (invasive 
candidiasis) อยู่ที่ 4-7 วัน (Kullberg BJ, Sobel JD, Ruhnke AW, et al., 2005) ส าหรับการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพ่ือประเมินภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้นั้นมีความหลากหลาย อินดิแคนเป็นสารที่เกิด
จากแบคทีเรียในล าไส้ไปย่อยสลายกรดอะมิโนทริปโตแฟน (tryptophan) แล้วถูกขับออกทางปัสสาวะ การ
ตรวจอินแคนในปัสสาวะเป็นการตรวจที่เป็นชุดอุปกรณ์ท่ีง่ายและสะดวก ราคาไม่แพง ซึ่งมีการศึกษาพบว่า
ระดับอินดิแคนที่สูงบ่งชี้ถึงของภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ที่มีความรุนแรงมากและพบร่วมกับโรคพาร์
กินสันระยะแรก (Cassani E, Barichella M, Cancello R, et al., 2015)  งานวิจัยจึงต้องการทดสอบผลของ
การรับประทานยานิสทาทินต่อระดับอินดิแคนในปัสสาวะซึ่งสะท้อนถึงความรุนแรงของภาวะไม่สมดุลของ
จุลินทรีย์ในล าไส้ที่ระยะเวลา 1 สัปดาห์ในการรักษาผู้ที่มีอาการสงสัยว่ามีภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ 
น าไปสู่แนวทางการรักษาปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ที่ใช้เวลาสั้นลงและประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของการรับประทานยานิสทาทินเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ต่อระดับอินดิแคนในปัสสาวะของ
กลุ่มคนที่สงสัยว่ามีภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ 

 
สมมุติฐานของการวิจัย  

การรับประทานยานิสทาทินเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับอินดิแคนใน
ปัสสาวะที่ลดลง 
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placebo in general practice. Family practice, 18(3), 258–265.  

เป็นการศึกษาแบบ Randomized double blind trial โดยเปรียบเทียบผลคะแนนอาการระหว่างกลุ่มที่
รับประทานยานิสทาทินกับกลุ่มที่รับประทานยาหลอก (placebo) ผลการทดลองพบว่ากลุ่มที่รับประทานยา
นิสทาทินได้ผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอาการที่ลดลงหลังจากรับประทานได้ดีกว่ากลุ่มที่รับประทานยาหลอก
อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.003) จึงสรุปได้ว่ายานิสทาทินมีฤทธิ์เหนือกว่ายาหลอกในการลดอาการที่เป็นทั้ง
เฉพาะที่และทั้งระบบของร่างกายในรายที่สงสัยว่ามีความไวต่อการติดเชื้อรา (fungus hypersensitivity) ซึ่ง
ถูกกระตุ้นได้โดยอาหารประเภทน้ าตาลและอาหารที่มียีสต์ 
2. ภาวิต หน่อไชย. (2560). ผลของการรับประทานยานิสทาทินต่อระดับอินดิแคนในปัสสาวะของผู้ที่มีภาวะไม่

สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ 

เป็นการศึกษาเชิงทดลองในกลุ่มประชากรตัวอย่างที่มีอาการสงสัยภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้

จ านวน 30 คน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์จากการตอบแบบสอบถามประเมินภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ 

(Dysbiosis questionnaires) ฉบับแปลภาษาไทย และมีผลตรวจอินดิแคนในปัสสาวะเป็นผลบวกระดับ 2, 3 

และ 4 ให้ทดลองรับประทานยานิสทาทินเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ผลการทดลองพบมีผลตรวจอินดิแคนใน

ปัสสาวะเป็นผลลบซึ่งมีผลอินดิแคนเป็นระดับ 0 และ 1 จ านวน 29 คนหรือร้อยละ 96.67 วิเคราะห์ข้อมูล

เปรียบเทียบผลก่อนทดลองกับหลังทดลองสัปดาห์ที่ 2 ด้วยสถิติ McNemar test พบว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value = 0.00) 

 

ประเภทงานวิจัย  

วิจัยนี้เป็นวิจัยแบบการทดลองแบบไม่มีกลุ่มควบคุม (single-arm clinical trial) ซึ่งได้รับการรับรอง

จริยธรรมการทดลองในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (รหัสโครงการ 121/64) เมื่อวันที่ 

12 กรกฎาคม 2564 
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กลุ่มตัวอย่าง 

อาสาสมัครจากบุคลากรโรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพมหานคร เชื้อชาติไทยสัญชาติไทย อายุ 18-50 ปี ที่มี

อาการสงสัยว่ามีภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ ได้แก่ เหนื่อยล้า ปวดท้อง ท้องผูก ปวดตามข้อ เป็นต้น 

มาตอบแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ประเมินภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ (Dysbiosis questionnaires) 

โดยคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนมากกว่า 80 คะแนนขึ้นไปในเพศชายและมากกว่า 120 ขึ้นไปในเพศหญิง จากนั้น

น าไปตรวจอินดิแคนในปัสสาวะโดยคัดเลือกผู้ที่มีผลอินดิแคนเป็นบวกระดับ 2+ ขึ้นไปจ านวน 30 คน (n=30)  

 

เครื่องมือการวิจัย 

1. แบบสอบถาม ประกอบด้วยแบบสอบถามเชิงสัมภาษณ์ประเมินภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ 

(Dysbiosis questionaries) ฉบับแปลภาษาไทย ต้นฉบับขององค์กร Sedney Health & Fertility, Australia 

และแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลพฤติกรรมการรับประทานอาหารในชีวิตประจ าวัน  

2. ชุดตรวจอินดิแคนในปัสสาวะ จากบริษัท ThaiCellfix Co., Ltd. เลขที่ใบอนุญาตน าเข้า 10-3-12458 

3. ยานิสทาทิน (Nystatin) ชนิดน้ าแขวนตะกอน (Oral suspension)  

 

วิธีด าเนินงานวิจัย  

1. น าผู้ที่มีคะแนนเข้าเกณฑ์จากการตอบแบบสอบถาม มาตรวจระดับอินดิแคนในปัสสาวะ โดยน าผู้ที่มีผลอินดิ

แคนเป็นผลบวกตั้งแต่ระดับ 2+ ขึ้นเข้าทดลองเป็นจ านวน 30 คน ตามเกณฑ์คัดเข้า  

2. ผู้เข้าวิจัยได้รับค าแนะน าในการรับประทานยานิสทาทิน ชนิดน้ าแขวนตะกอน ขนาด 500,000 ยู นิต (iu) 

ช่วงเช้าและเย็น 2 ครั้งต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

3. ตรวจวัดอินดิแคนในปัสสาวะหลังทดลองครบ 1 สัปดาห์  

4. บันทึกผลการตรวจลงในตารางบันทึกผล เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้เข้าร่วมมวิจัยที่มีอาการสงสัยว่ามีภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้จ านวน 33 คน ได้ตอบแบบสอบถาม

พบว่ามีผู้ที่มีคะแนนเข้าเกณฑ์จ านวน 30 คน และไม่เข้าเกณฑ์จ านวน 3 คน ต่อมาได้น าผู้ที่มีคะแนนเข้าเกณฑ์

จ านวน 30 คนมาตรวจอินดิแคนในปัสสาวะและแบ่งกลุ่มตามระดับอินดิแคนเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผลบวกสูง 

(High) ซึ่งมีผลอินดิแคนเป็น 3+ หรือ 4+ และกลุ่มผลบวกต่ า (Low) ซึ่งมีผลอินดิแคนเป็น 2+  

 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลลักษณะพื้นฐาน (Baseline characteristics) ของผู้เข้าร่วมทดลองจ านวน 30 คน 

ข้อมูลลักษณะพ้ืนฐาน  
(Baseline characteristics) 

จ านวนคนผู้เข้าร่วมทดลองแบ่งตาม
กลุ่มผลตรวจอินดิแคนในปัสสาวะ 

n=30 (%) 

Chi-
Square 
Tests 

P-
value 

ผลบวกต่ า 
(Low) 

ผลบวกสูง (High) 

2+ 3+ 4+ 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
6 (20.0) 
9 (30.0) 

 
5 (16.7) 
5 (16.7) 

 
2 (6.7) 
3 (10.0) 

1.540 0.820 

2. อาการน า  
    เหนื่อยล้าหรือความง่วง 
    ปวดหรือบวมที่ข้อต่อต่างๆ 
    ปวดท้อง ล าไส้แปรปรวน 
    ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
    โรคผิวหนัง 
    นอนไม่หลับ 

 
0 

3 (10.0) 
6 (20.0) 
2 (6.7) 
1 (3.3) 
1 (3.3) 

 
2 (6.7) 
1 (3.3) 
5 (16.7) 

0 
2 (6.7) 
1 (3.3) 

 
2 (6.7) 

0 
2 (6.7) 

0 
1 (3.3) 
1 (3.3) 

24.938 0.204 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Chi square Test พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติกับผลตรวจอินดิแคนในปัสสาวะ (p value = 0.820, >0.05) และอาการน าที่สงสัยต่อภาวะ

ไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับผลตรวจอินดิแคนในปัสสาวะ (p 

value = 0.204, >0.05)  
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ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบผลการเปลี่ยนแปลงของระดับอินดิแคนในปัสสาวะหลังรับประทานยานิสทาทินใน

สัปดาห์ที่ 1 

 

จากภาพที่ 1 ผลตรวจอินดิแคนของผู้เข้าร่วมวิจัยจ านวน 30 คนหลังรับประทานยานิสทาทินเป็นระยะเวลา 

1 สัปดาห์ พบว่า มีผู้ที่มีผลอินดิแคนเป็นผลลบ (Negative) จ านวน 13 คนหรือร้อยละ 43.3 ของจ านวนผู้เข้า

วิจัย ซึ่งประกอบด้วยคนที่อยู่ในกลุ่มผลบวกสูงจ านวน 4 คนและกลุ่มผลบวกต่ าจ านวน 9 คน ส่วนใหญ่ของผู้

เข้าวิจัยมีแนวโน้มของระดับอินดิแคนที่ลดลง จากผลการทดลองได้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเปรียบเทียบผลก่อน

ทดลองและหลังทดลองสัปดาห์ที่ 1 ด้วย Wilcoxon Signed Ranks Test พบว่า มีผลอินดิแคนที่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value = 0.001)  

จากนั้นผู้วิจัยได้น าผู้ที่มีผลตรวจอินดิแคนยังเป็นผลบวก (Positive) หลังทดลองสัปดาห์ที่ 1 จ านวน 17 คน

ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่อยู่ในกลุ่มผลบวกสูงจ านวน 11 คน และผลบวกต่ าจ านวน 6 คน ท าการทดลองรับประทาน

ยานิสทาทินต่อจนครบ 2 สัปดาห์ เพ่ือศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับอินดิแคนต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบผลการเปลี่ยนแปลงของระดับอินดิแคนในปัสสาวะก่อนและหลังรับประทานยานิสทา

ทินเป็นเวลา 2 สัปดาห์ของกลุ่มคนที่ยังมีผลอินดิแคนเป็นบวก (Positive) ( n=17)  

 

จากภาพที่ 2 พบว่ากลุ่มผู้ที่มีผลบวกจ านวน 17 คน หลังทดลองพบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มของระดับอินดิ

แคนที่ลดลง มีผู้ที่มีผลอินดิแคนเป็นผลลบ (Negative) จ านวน 10 คนหรือร้อยละ 58.8 ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่อยู่

ในกลุ่มผลบวกสูงจ านวน 6 คนและกลุ่มผลบวกต่ าจ านวน 4 คน จากผลการทดลองได้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

เปรียบเทียบผลก่อนทดลองและหลังทดลองสัปดาห์ที่ 2 ด้วย Wilcoxon Signed Ranks Test พบว่า มีผล

อินดิแคนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value = 0.001) และผลการเปรียบเทียบผลการทดลอง

สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value = 0.001) 

เมื่อพิจรณาเปรียบเทียบอัตราการลดลงของระดับอินดิแคนระหว่างกลุ่มผลบวกสูงและกลุ่มผลบวกต่ า 

พบว่า มีระดับอินดิแคนที่มีแนวโน้มลดลงในทิทางเดียวกัน เมื่อทดสอบทางสถิติด้วย multiple level analysis 

ผลการวิเคราะห์พบว่าได้กราฟเป็นลักษณะ generalized linear regression เมื่อทดสอบความชันของกราฟ 

พบว่าทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันที่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p value = 0.1864, > 0.05)  
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ตารางท่ี 2 ตัวแปรพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันที่เก่ียวข้องกับภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ 

ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับภาวะไม่สมดุลของ
จุลินทรีย์ในล าไส้ (Dysbiosis) 

 

จ านวนกลุ่มคนที่เข้าทดลองที่มี
ผลอินดิแคนเป็นบวก n = 30 

(%) 

Chi-
Squar

e 

P-
value 

กลุ่มผลบวกต่ า 
(Low) 

กลุ่มผลบวกสูง 
(High) 

ความถี่ในการรับประทานผลไม้รสหวาน
จัด 
    1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
    มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
    ทุกวัน 
    ไม่รับประทาน 

 
 

10 (33.33) 
4 (13.33) 
7 (23.33) 
1 (3.33) 

 
 

12 (40.00) 
1 (3.33) 
1 (3.33) 
1 (3.33) 

11.700 0.008 

ความถี่ในการรับประทานของหวาน 
    1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
    มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
    ทุกวัน 
    ไม่รับประทาน 

 
5 (16.67) 
6 (20.00) 
2 (6.67) 
2 (6.67) 

 
12 (40.00) 

0 
0 

3 (33.33) 

11.082 0.011 

ความถี่ในการรับประทานอาหารเบเกอรี่ 
      1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
      มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
      ทุกวัน 
      ไม่รับประทาน 

 
10 (33.33) 
4 (13.33) 
1 (3.33) 

0 

 
9 (30.0) 

0 
1 (3.33) 
5 (16.67) 

9.083 0.029 

ความถี่ในการรับประทานเนื้อสัตว์ 
      มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
      1 ครั้งต่อวัน 
      2 ครั้งต่อวัน 
      3 ครั้งต่อวัน 

 
1 (3.33) 

0 
2 (6.67) 
4 (13.33) 

 
0 

1 (3.33) 
10 (33.33) 
12 (40.00) 

11.333 0.010 
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ความถี่ในการรับประทานผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ 
      1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
      มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
      ทุกวัน 
      ไม่รับประทาน 

 
 

7 (23.33) 
2 (6.67) 
6 (20.00) 

0 

 
 

9 (30.00) 
0 

1 (3.33) 
5 (16.67) 

10.821 0.013 

ความถี่ในการรับประทานอาหารดอง 
      1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
      ไม่รับประทาน 

 
8 (26.67) 

7 (23.33) 

 
0 

15 (50.00)  

10.909 0.001 
 

 

จากตารางที่ 2 เมื่อวิคราะห์สถิติด้วย Chi-Square Test พบว่ามีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับภาวะไม่สมดุลของ

จุลินทรีย์ในล าไส้ที่มีความสัมพันธ์กับผลตรวจอินดิแคนในปัสสาวะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ผลไม้รส

หวาน ของหวาน อาหารเบเกอรี่ เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และอาหารดอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่พบในผู้ที่อยุ่

ในกลุ่มผลบวกสูงมากกว่ากลุ่มผลบวกต่ า ในขณะที่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มผลบวกต่ ารับประทานอาหารดองเพียงกลุ่ม

เดียว 

 

สรุปและอภิปรายผล  

จากกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยจ านวน 30 คน ภายหลังรับประทานยานิสาทาทินเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์พบว่ามี

ความแตกต่างกันของผลตรวจอินดิแคนในปัสสาวะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อน าผู้ที่ยังมีผลอินดิแคน

เป็นผลบวกหลังทดลองสัปดาห์ที่ 1 จ านวน 17 คนซึ่งพบในกลุ่มผลบวกสูงเป็นส่วนใหญ่ รับประทานยานิสทา

ทินต่อจนครบสัปดาห์ที่ 2 พบว่ามีความแตกต่างกันของผลตรวจอินดิแคนในปัสสาวะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

และไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของอัตราการลดลงของระดับอินดิแคนระหว่างกลุ่มผลบวก

สูงและผลบวกต่ า สรุปได้ว่ายานิสาทาทินสามารถระดับอินดิแคนในปัสสาวะได้ในทุกระดับ และระยะเวลาที่

เหมาะสมต่อการรักษาด้วยยานิสทาทินส าหรับกลุ่มผลบวกสูงอยู่ที่ 2 สัปดาห์และกลุ่มผลบวกต่ าอยู่ที่ 1 

สัปดาห์ เนื่องจากผลบวกสูงอาจมีสาเหตุมาจากภาวะเชื้อรายีสต์ที่เติบโตมากผิดปกติในระดับรุนแรงหรือจาก

ภาวะแบคทีเรียชนิดก่อโรคตัวอ่ืนๆที่มีจ านวนมากกว่าปกติซึ่งสร้างสารอินโดลสูงจึงใช้เวลารักษานานกว่ากลุ่ม

ผลบวกต่ า การศึกษานี้พบว่ายานิสทาทินมีประโยชน์ต่อการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ และสามารถใช้
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ระยะเวลาในการรักษาที่สั้นที่สุด ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายต่อผู้ป่วย

ในแต่ละรายที่มีความรุนแรงของภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ได้  

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้สัมพันธ์กับผลตรวจอินดิแคนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติซึ่งพบในกลุ่มผลบวกสูงมากกว่าผลบวกต่ า ได้แก่ ผลไม้รสหวานจัดมากกว่ากลุ่มผลบวกต่ าซึ่งน้ าตาลฟลุต

โตสในผลไม้รสหวานจัดชักน าให้เกิดภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ (Li JM, Yu R, Zhang LP, et al., 

2019) และดื้อต่อยาฆ่าเชื้อรา (Suchodolski J, Krasowska A, 2021)  แป้งและน้ าตาลจากขนมหวานและเบ

เกอรี่ซึ่งเป็นอาหารที่เอ้ือต่อการเติบโตของเชื้อรายีสต์และชักน าให้เกิดภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้แบบ

หมักหมม (Fermentation Dysbiosis) เนื้อสัตว์ที่แบคทีเรียในล าไส้น าไปสร้างสารอินโดลและชักน าให้เกิด

ภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้แบบเน่าเปื่อย (Putrefaction Dysbiosis) ซึ่งส่งเสริมให้เชื้อรายีสต์สาย

พันธ์ Candida albicans เติบโตมากผิดปกติได้ (Faber S, Rigden S, Lukaczer D, 2005) ในขณะที่มีกลุ่ม

ผลบวกต่ าเพียงกลุ่มเดียวที่รับประทานอาหารดองซึ่งอาจมีจุลินทรีย์สายพันธุ์ Lactobacillus ท าให้ลดความ

รุนแรงของภาวะเชื้อรายีสต์เติบโตผิดปกติและลดการอักเสบของภาวะไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้ได้ 

(Stiemsma LT, Nakamura RE, Nguyen JG, et al., 2020)  

 

ข้อเสนอแนะ 

  ควรมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันเพ่ิมเติมที่ยืนยันภาวะเติบโตมากผิดปกติของเชื้อรายีสต์โดยตรงร่วม

ด้วย เพื่อทดสอบผลการตอบสนองต่อยานิสทาทินให้มีความชัดเจนมากข้ึน 
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Abstract  

 ในบทความนี้จะเป็นการประยุกต์เทคโนโลยีการประมวลผลภาพด้วยวิธีการเรียนรู้ เชิงลึก  (Deep 

Learning Neural Network) ด้วยอัลกอริธึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (convolutional neural 

network :CNN) เพ่ือตรวจจับและจ าแนกสายพันธุ์ทุเรียนโดยตรวจสอบกับผลทุเรียนที่มีการส่งออกและค้าขายกัน

เป็นจ านวนมาก 4 สายพันธุ์ คือ ก้านยาว ชนี  หมอนทอง หลง  เมื่อน าชุดข้อมูลของทุเรียน(Data Set)ทั้ง 4 สาย

พันธุ์ ส่งผ่านให้เครื่องเรียนรู้(Trains)และทดสอบ(Test)ในแบบจ าลองCNNแล้ว ผลของการทดลองแสดงให้เห็นว่า

การใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก ด้วยอัลกอริธึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (Convolutional Neural 

Network: CNN) ที่มีการเรียนรู้และทดสอบมาแล้ว สามารถท านายชนิดพันธุ์และจ าแนกสายพันธุ์ทุเรียนแสดงค่า

ความแม่นย าสูงสุดคือ 98.79%, 95.64%, 94.37,และ 93.79% ในการท านายชุดข้อมูลทุเรียนพันธุ์ หมอนทอง ชนี 

ก้านยาว และ หลง ตามล าดับ  
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ค าส าคัญ: การจ าแนกภาพ(Image Classification) การเรียนรู้เชิงลึก(Deep Learning Neural Network), 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (Convolutional Neural Network: CNN) การถ่ายทอดการเรียนรู้

(Transfer Learning) ทุเรียน ผลการทดลองเพ่ือจ าแนกสายพันธุ์ ผลการทดลองมีความแม่นย าเกินร้อยละ 90   

 

บทน า 

 ทุเรียนเป็นผลไม้ท่ีได้รับความนิยมในการบริโภคสูง ในประเทศไทยมีการผลิตและการค้าจ านวนมากท้ัง ใน

รูปของผลสดและผลิตภัณฑ์ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ประมาณการปริมาณการผลิตและการค้าทุเรียนใน

ประเทศไทยไว้ในปี พ.ศ. 2565 มีปริมาณเนื้อที่ให้ผลผลิตประมาณ 914,635 ไร่  มีผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้

ประมาณ 1,321,648 ตัน เป็นการบริโภคภายในประเทศในรูปผลสด 326,639 ตัน ที่เหลือเป็นผลผลิตเพ่ือการ

ส่งออกซึ่งมีการส่งออกเพ่ิมขึ้นทุกๆปี ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน กล่าวคือ ในระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 

ประเทศไทยส่งออกทุเรียนไปขายต่างประเทศเป็นจ านวนผลผลิต   655,394.99ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,464.61

ล้านดอลล่าสหรัฐ ในปี 2563 มีจ านวนผลผลิต 620,892.58 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,072.79ล้านดอลล่าสหรัฐ และใน

ปีการผลิต พ.ศ.2564 มีผลลผลิตส่งออกจ านวน 875,097.02 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,489.65 ล้านดอลล่าสหรัฐ (ท่ีมา: 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ตลาดส่งออกทุเรียนสดที่ส าคัญของไทย ปี 2564 ได้แก่ (1) จีน (ร้อยละ 89.96) (2) 

ฮ่องกง (ร้อยละ5.62) (3) เวียดนาม (ร้อยละ 3.40) (4) สหรัฐอเมริกา (0.24%) และ (5) ไต้หวัน (0.21%) 

 ส าหรับในประเทศไทยแล้ว เป็นประเทศที่ร่ ารวยด้วยสายพันธุ์ทุเรียน ในแวดวงนักพฤกษศาสตร์ กล่าวกัน

ว่ามีการปลูกทุเรียนในประเทศไทยประเทศไทยมีพันธุ์ทุเรียนกว่า 600 สายพันธุ์ แต่ก็มีพันธุ์ที่นิยมปลูกกันไม่กี่ชนิด

ที่ปลูกเพ่ือการค้า พันธุ์ทุเรียนในประเทศไทยสามารถจ าแนกตามลักษณะทางพฤกศาสตร์ออกได้เป็น 6 กลุ่ม ตาม

ลักษณะรูปร่างใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผลและรูปร่างของหนามผล คือ กลุ่มกบ กลุ่มลวง กลุ่มก้านยาว ลุ่มก าปั่น 

กลุ่มทองย้อย และกลุ่มลา (https://board.postjung.com/1396469) 

ความยุ่งยากส าคัญในการค้าทุเรียน และการบริโภคทุเรียนคือปัญหาการจ าแนกผลทุเรียนสดว่าเป็นทุเรียน

พันธ์อะไร ซึ่งผู้ค้าจะมีการจ าหน่ายผลผลิตแบบทั้งผลและท่ีแบบแกะเปลือกเป็นรายชิ้นแล้ว ซึ่งชนิดสายพันธุ์ทุเรียน

จะเป็นเครื่องมือบ่งชี้ราคาทุเรียนให้มีความแตกต่างกัน  ปัญหาการจ าแนกสายพันธุ์ของทุเรียน ซึ่งแต่ละสายพันธุ์

นั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากมาก จนไม่สามารถแยกแยะออกได้ด้วยตัวเอง ถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในวงการทุเรียน 
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ในขณะเดียวกันการค้าทุเรียน เป็นการค้าแลกเปลี่ยนผลผลิตจ านวนมหาศาล เป็นจ านวนล้านตันและหลายล้านผล 

จึงต้องมีเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีความแม่นย าสูง ในระบุชนิดสายพันธุ์ รวมถึงการป้องกันการปลอมปนพันธุ์

ทุเรียนในเชิงการค้า การสร้างเครื่องมือเพ่ือช่วยจ าแนกสายพันธุ์ทุเรียนในแต่ละผล จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมี

ความส าคัญจะช่วยให้การค้าและการแลกเปลี่ยนมีความเป็นธรรม สดวกรวดเร็วและเชื่อมั่นต่อกันในระหว่าผู้ซื้อ 

ผู้ขาย และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างการค้าทุเรียนเพ่ือการส่งออก ที่เริ่มมีความประสงค์ให้

คู่ค้า ผู้ผลิตระบุรายละเอียดชนิดสายพันธุ์ ในพิกัดศุลกากร หรือในค าสั่งซื้อ หรือในL/C เพ่ือประกอบการค้าส่งออก

และน าเข้า 

ในบทความนี้จะเป็นการประยุกต์เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ(Image Classification)ด้วยวิธีการเรียนรู้

เ ชิ งลึ ก (Deep Learning Neural Network)  ด้ วย อัลกอริ ธึ ม โครงข่ ายประสาทเทียมแบบสั งวั ตนาการ 

(convolutional neural network :CNN) เพ่ือตรวจจับและจ าแนกสายพันธุ์ทุเรียนโดยตรวจสอบกับผลทุเรียนที่มี

การส่งออกและค้าขายกันเป็นจ านวนมาก 4 สายพันธุ์ คือ ก้านยาว ชนี  หมอนทอง และหลง เพ่ือช่วยในการ

จ าแนกสายพันธุ์ทุเรียนด้วยเครื่องแทนการจ าแนกด้วยสายตาคน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.) เพ่ือพัฒนาชุดข้อมูล(Data Set) ทุเรียน 4 สายพันธ์ประกอบด้วยชุดข้อมูล ก้านยาว ชนี  หมอนทอง 

และหลง ส าหรับการเรียนรู้(Train)และการทดสอบ(Test) จ าแนกผลทุเรียนด้วยเครื่อง   

2.) เพ่ือจ าแนกผลทุเรียน(Image Classification) ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก(Deep Learning Neural 

Network) ด้วยอัลกอริธึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (convolutional neural 

network :CNN) 

กรอบความคิดและข้ันตอนการวิจัย 

 ในขั้นตอนกระบวนการวิจัย ในบทความนี้จะเป็นการน าความคิดและแบบจ าลองเพ่ือการการจ าแนกภาพ

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง(Machine Learning) ประเภท การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised 

Machine Learning Algorithms) เป็นการเรียนรู้ด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกจัดประเภท หรือติดป้ายก ากับข้อมูล(Label) 

วิธีนี้เครื่องจะคาดเดาขอ้มูลที่ได้รับและท าความเข้าใจถึงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ไมส่ามารถหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ แต่จะ

ใช้วิธกีารจ าข้อมูลและใช้การประมาณการว่าขอ้มูลนั้นคืออะไร  
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ในบทความนี้ได้น า วิธีการ Deep Learning Neural Network และการน าวิธีการ โครงข่ายประสาทเทียม

แบบสังวัตนาการ (convolutional neural network :CNN) มาประยุกต์ส าหรับการสร้างแบบจ าลองการจ าแนก

ภาพทุเรียน  

Deep Learning Neural Network หรือเครื่อข่ายการเรียนรู้เชิงลึกคือการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ให้สามารถเลียนแบบการท างานของมนุษย์ ซึ่งการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning จะมีกระบวนการคิดค านวณ

คล้ายกับระบบโครงข่ายประสาท (Neurons) ของสมองมนุษย์เรียกว่าโครงข่ายประสาท เทียม (Neural Network: 

NN)  ข้อดี ของ Deep Learning คือ เมื่อต้องการใช้งานอย่างเช่น การประมวลผลภาพเพ่ือคัดแยกชนิดทุเรียนแต่

ละสายพันธุ์ออกจากกัน ที่เป็นข้อมูลภาพที่มีลักษณะโครงสร้างข้อมูลไม่แน่นอน(Unstructured Data) และการมี

ข้อมูลจ านวนมากๆ ความสามารถของการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning ก็สามารถสร้างแบบจ าลองและหา

ค าตอบได้ ด้วยการน า NN หลายๆ ชั้นเรียกว่า Hidden Layer มาใช้วิเคราะห์และหาค าตอบ การใช้งานไม่

จ าเป็นต้องให้ความรู้พ้ืนฐานกับระบบล่วงหน้า ซึ่งค าว่า Deep Learning ก็มาจากการใช้ NN มากกว่า 2 ชั้นเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้และสร้างแบบจ าลอง ดังนั้นจึงเปรียบเทียบได้ว่า แต่ละชั้นของ NN ยิ่งถูกใช้จ านวนมากในขั้นตอน

การประมวลผลยิ่ง ท าให้มีโครงสร้างการเรียนรู้ที่ลึก(Deep) มากขึ้น  

โครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (Convolutional Neural Network: CNN) โครงข่ายประสาท

เทียมแบบสังวัตนาการ (Convolutional Neural Network: CNN)  เป็นวิธีหนึ่งในวิธีการเรียนรู้เชิงลึกแบบ Deep 

Learning เป็น การจ าลองการมองเห็น ของมนุษย์ที่ สามารถแยกแยกคุณลักษณะ (Feature) ของวัตถุที่มองเห็น 

เช่น สี ขอบภาพ การตัดกันของสี พ้ืนผิว ขนาด รูปทรง แล้วน าคุณลักษณะต่างๆ มาประกอบกนัเพื่อระบุคุณสมบัติ

ของสิ่งที่มองเห็นแล้วคัดแยกว่าสิ่งนั้นมีคุณสมบัติเป็นอะไร เช่น เมื่อมองเห็นรูปภาพทุเรียน การค านวณของ CNN 

สามารถแสดงค าตอบได้ว่าภาพทุเรียนพันธุ์ทุเรียนพันธุ์อะไร โดยจ าแนกตามคุณลักษณะของภาพ เช่น ขนาด 

รูปทรง ความกว้าง ลักษณะพ้ืนผิว ความยาวของหนาม สีของผิว สีของหนาม ระยะขอบของรูป เป็นต้น  Deep 

Learning เป็นการประยุกต์ใช้ วิธีการของ NN หลายๆ ชั้นเรียกว่า Hidden Layer  ส าหรับค้นหาคุณลักษณะและ

ท าซ ้าหลายๆ รอบจนกระทั่ง ได้ค าตอบของคุณคุณลักษณะที่มีความแม่นย าของการคัดแยก  

โดยการท างานของ CNN จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ของ คุณลักษณะที่สกัดได้ในแต่ละชั้นกับผลลัพธ์

มากที่สุดหลักการท างานของ CNN มี 3 ส่วนดังนี้  
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1) Input: รับเข้าข้อมูลหรือวัตถุเหมือนกับการมองเห็นของมนุษย์ ตัวอยางเช่นรูปภาพทุเรียน 

2) Hidden Layer: ส่วนการประมวลผลเป็นชั้นๆ ซึ่งเหมือนกับการท างานสมองของมนุษย์ เพ่ือเรียนรู้ 

(Training) และและการคัดแยกประเภทของภาพ  

3) Output: ส่วนแสดงผลลัพธ์การคัดแยกคุณสมบัติ เป็นผลมาจากใช้ Hidden Layerจ านวนหลายชั้นมา

วิเคราะห์จนได้ค าตอบแสดงคุณลักษณะของแต่ละภาพที่มองเห็น เช่น เป็นทุเรียนพันธุ์อะไร เป็นหมอนทอง หรือ

ชนี หรือ ก้านยาว หรือ หลง เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุป CNN (Convolutional Neural Network) เป็นโครงสร้างภายใน Deep Learning Model 

ที่ใช้แนวคิดของ Convolution ในการท างานกับข้อมูล 2 มิติ เช่น Image Data ซึ่งแต่ละ Pixel ของ Image จะมี

ความสัมพันธ์กันในเชิงพ้ืนที่ (Spatial Relationship) ประกอบด้วย Kernel และผลลัพธ์จากการกระท าทาง

คณิตศาสตร์ของ Kernel กับ Input Image ที่เรียกว่า Activation Map หรือ Feature Map โดยทั้ง Kernel และ 

Feature Map นั้น สามารถแสดงผลได้ด้วยภาพ  ซึ่งสามารถแสดงองค์ประกอบและขั้นตอนการท างาน ของ CNN 

ดังภาพ  

 

ภาพแสดง โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (CNN) 
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ภาพแสดงโครงข่ายปราสาทเทียมแบบคอนโวลูชันในการจ าแนกพันธุ์ทุเรียน ตามวิธีการ

Teachable Machine ด้วย CNN(https://teachablemachine.withgoogle.com/train/image) 

 

เครื่องมือ ชุดข้อมูลและรูปถ่าย 

 1.การสร้างและสอนโมเดลเพ่ือใช้ในการจ าแนกสายพันธ์ทุเรียน ได้ใช้ข้อมูลทุเรียน4 สายพันธุ์ คือก้านยาว 

ชนี หมอนทอง และหลง สายพันธุ์ละ 200 รูปส าหรับการเรียนรู้ และคัดเลือกรูปภาพที่ไม่ซ้ ากัน ในแต่ละสายพันธุ์

ส าหรับการทดสอบ 

 2.ชุดข้อมูล ส าหรับการ Trains และ Tests จะถูกเก็บรวบรวมไว้ ใน Google Drive แล้วน าเข้าสู่

กระบวนการทดสอบ ด้วยโครงข่ายปราสาทเทียมแบบ CNN บนกูเกิล คอลแลป (Google Colab) ซึ่งสามารถเชื่อม

กับ Google Drive ได ้

ขั้นตอนวิธีการ 

 1.การจัดเตรียมข้อมูล Data Preparation ได้มีเก็บรวบรวมข้อมูลภาพ จากที่ต่างๆทั้งใน social media 

และการเก็บภาพถ่าย จากสถานที่จริงแล้วมาจ าแนกภาพ ตามลักษณะเฉพาะของภาพทุเรียนแต่ละสายพันธ์
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ออกเป็นสี่สายพันธุ์ แล้วท าเป็นชุดข้อมูลไว้ 2 ชุด คือ โฟลเดอร์ ส าหรับ Trains และ โฟล์เดอร์ส าหรับ Test แล้ว 

Upload โฟลเดอร์เก็บไว้ ในกูเกิล ไดรฟ์ท่ีเตรียมไว้ 

  

   

2. น าข้อมูล ส าหรับ ฝึกและทดสอบ ที่เตรียมไว้ เข้าไปเก็บไว้ใน กูเกิล คอลแลป บนไลร์บราลี่  

Tensorflow and Keras ที่ได้เตรียมไว้ โดยเปลี่ยนให้กูเกิล คอลแลปท างานประมวลผล ด้วยGPU 

3.เขียนโปรแกรม (Coding) เพ่ือฝึกและทดสอบ ด้วยขั้นตอนวิธีการ CNN ด้วย Tensorflow and Keras 

Libraries ซึ่งประกอบด้วยการเตรียม สภาพแวดล้อมให้กับเครื่องให้เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการฝึกหัดทดสอบ 

และท านายผลการจ าแนกภาพ 
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ซึ่งในการน าเข้าข้อมูลได้มีการก าหนด Path ที่อยู่ของข้อมูลให้เครื่องสามารถค้นหารูปที่จะใช้ฝึกหัดและ

ทดสอบได้ รวมทั้งได้มีการก าหนดจ านวนรูปภาพ ที่จะใช้ฝึกหัดและทดสอบไว้ โดยก าหนด Dataset ของข้อมูลที่จะ

Trainไว้  

Batch_size : ก าหนดขนาดการอ่านข้อมูลแต่ละรอบ 

img_height : ก าหนดความสูงของรูปภาพ 

img_width : ก าหนดความกว้างของรูปภาพ 

ส่วนการแบ่งรูปภาพทั้งหมดโดยจะท าการแบ่งเป็นการ Train 80% และ validation 20% โดยแบ่งคลาส

ออกเป็น 4 classเพ่ือจ าแนกชนิดสายพันธุ์ทุเรียน คือ chani, kanyao, montorng และ long  หลังจากนั้นจึง

แปลงค่าสีภาพ ขนาดภาพให้เป็น RGB ด้วยการท า Normalization ให้เข้ากันได้กับการฝึกและทดสอบด้วยวิธีการ

แบบ CNN 

4.การก าหนดค่าต่างๆให้กับแบบจ าลอง (Define Model) ซึ่งในบทความนี้ได้น า Sequential Model 

และ ReLU Function ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่นิยมใช้ในการเทรน Deep Learning มาใช้ส าการเทรนเพ่ือจ าแนกภาพ ซ่ึง

จะท าให้ Activation Function ที่ Input เป็นบวก Slope จะเท่ากับ 1 ตลอดกาล ท าให้ Gradient ไม่หาย (ไม่
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เกิด Vanishing Gradient) ส่งผลให้การเทรนโมเดลได้เร็วขึ้นมาก และเหมาะสมกับการฝึกและทดสอบ ในกูเกิล

คอลแลป  

5.การฝึก ทดสอบ และท านายผล เป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายของกระบวนการจ าแนกภาพทุเรียน ด้วยวิธีการ 

CNN ในขั้นตอนนี้มีวิธีการส าคัญคือ การท า Compile the model เพ่ือแสดงค่าความแม่นย าของModelในที่นี้ ได้

น า Adam Model มาใช้ส าหรับการทดสอบค่าความแม่นย า 

   

แล้วหลังจากนี้ก็เป็นกระบวนการฝึกModelด้วยค าสั่ง  

  epochs=20 

history = model.fit(train_ds, 

validation_data=val_ds, 

epochs=epochs) 

หลังจากสร้างโมเดลฝึกหัดและทดสอบแล้วก็สามารถตรวจสอบผลความแม่นย าได้ ด้วยการท าออกมาใน

รูปของ Data Visualizationได้ โดยมีวิธีการในการสร้าง Data Visualization ดังนี้ 
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 6.การทดสอบและการท านายผล Model Prediction ในการท านายผล Model ในที่นี้ได้น า Softmax 

Function หรือ SoftArgMax Function หรือ Normalized Exponential Function คือ ฟังก์ชันที่รับ Input เป็น 

Vector ของ Logit จ านวนจริง แล้ว Normalize ออกมาเป็นความน่าจะเป็น Probability ที่ผลรวมเท่ากับ 1มา

เป็นฟังก์ชั่นส าหรับการท านายการจ าแนกของผลโมเดล ซึ่งในการทดลองนี้ Softmax ถูกน าไปไว้ Layer สุดท้าย 

ของ Neural Network เพ่ือให้ผลลัพท์ Output ออกมาเป็นความน่าจะเป็น Probability ไปค านวน Negative 

Log Likelihood เป็น Cross Entropy Loss ซึ่ งมีความจ าเป็นในกรณีที่จะต้องน ามาเทรนใน Multi class 

classification ซึ่งมีส่วนช่วยให้การท านายผลการจ าแนกประเภทของสายพันธุ์ทุเรียนของบทความนี้ มีความ

แม่นย าขึ้น โดยสามารถ ท าได้โดยใช้ค าสั่งดังนี้ 

  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

 การประยุกต์เทคโนโลยีการประมวลผลภาพด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning Neural Network

) ด้วยอัลกอริธึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (convolutional neural network :CNN) เพ่ือตรวจจับ

และจ าแนกสายพันธุ์ทุเรียนโดยตรวจสอบกับผลทุเรียนที่มีการส่งออกและค้าขายกันเป็นจ านวนมาก 4 สายพันธุ์ 
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คือ ก้านยาว ชนี  หมอนทอง หลง  เมื่อน าชุดข้อมูลของทุเรียน(Data Set)ทั้ง 4 สายพันธุ์ ส่งผ่านให้เครื่องเรียนรู้

(Trains)และทดสอบ(Test)ในแบบจ าลอง CNN แล้ว ผลของการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึก 

ด้วยอัลกอริธึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการ (Convolutional Neural Network: CNN) ที่มีการเรียนรู้

และทดสอบมาแล้ว สามารถท านายชนิดพันธุ์และจ าแนกสายพันธุ์ทุเรียนแสดงค่าความแม่นย าสูงสุดคือ 98.79%, 

95.64%, 94.37,และ 93.79% ในการท านายชุดข้อมูลทุเรียนพันธุ์ หมอนทอง ชนี ก้านยาว และ หลง ตามล าดับ 
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บทคัดย่อ 
 

ภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ (Non-alcoholic fatty liver 

disease,NAFLD) เป็นการสะสมไขมันชนิดไตรกลีเซอร์ไรด์ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มโรคเมตาบอลิก ภาวะดื้อ

อินซูลิน รวมทั้งกระบวนการอักเสบ ถึงแม้ว่าการควบคุมอาหาร การใช้ยา metformin ยาลดไขมัน รวมทั้งสาร

ต้านอนุมูลอิสระมีการศึกษาน ามารักษาไขมันพอกตับได้ แต่ยังไม่มีวิธีการรักษาใดรักษาหนึ่งที่ท าให้เซลล์ตับดี

ขึ้นได้ การแพทย์ทางเลือกจึงเข้ามามีบทบาท ในปัจจุบันมีการศึกษาประโยชน์ของสารพฤษเคมีอย่าง 

silymarin ที่มีสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญคือ silybin มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านการเกิด

พังผืด ถูกน ามาใช้รักษาโรคตับเรื้อรัง โรคตับแข็งรวมไปถึงมะเร็งตับ นอกจากนี้มีการศึกษาถึงสาร resveratrol 

จัดอยู่ในกลุ่ม polyphenol มีความส าคัญต่อระบบการเผาผลาญ การท างานของไมโทคอนเดรีย  รวมทั้งมี

คุณสมบัติคล้าย caloric restriction  

 รูปแบบการศึกษาวิจัยเป็นการทดลองแบบ randomized,double-blind เพ่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพระหว่าง silymarin และ resveratrol ต่อการลดระดับเอนไซม์ตับ (ALT) ในผู้ที่มีไขมันพอกตับ  

โดยท าการศึกษาในผู้ที่ได้รับวินิจฉัยเป็นไขมันพอกตับอายุ 25-70 ปี จ านวน 46 คน สุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 อาสาสมัคร 22 คน จะได้รับ resveratrol 500 มิลลิกรัมต่อวัน และกลุ่มที่ 2 อาสาสมัคร 24 คน จะ

ได้รับ silymarin 750 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ มีการประเมินน้ าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย 

เจาะเลือดดูค่า alamine aminotransferases (ALT), creatinine, fasting blood sugar, และ triglyceride 

รวมทั้งปริมาณไขมันพอกตับ(Controlled Attenuation Parameter;CAP) ก่อนและหลังสิ้นสุดการทดลอง  

 เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่ 12 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับประทาน resveratrol มี

น้ าหนักตัว ดัชนีมวลกาย fasting blood sugar ,creatinine,triglyceride, CAP ลดลงแตกต่างกันกับการ

รับประทาน silymarin แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ พบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่รับประทาน silymarin 

มากกว่ากลุ่มที่รับประทาน resveratrol แตม่ีความรุนแรงเล็กน้อยและยอมรับได้ 

 สรุปผลการศึกษา การรับประทาน resveratrol ให้ผลในการลดเอนไซม์ตับในผู้ที่มีภาวะไขมันพอก

ตับได้ไม่แตกต่างกันกับ silymarin อย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การศึกษาประสิทธิภาพของ resveratrol 

ในการลดเอนไซม์ตับยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและศึกษาต่อในอนาคต 

 

ค าส าคัญ : ไขมันพอกตับ, เรสเวอราทรอล, ซิลิมาริน, เอนไซม์ตับ 
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ABSTRACT 
 

The accumulation of hepatic triglycerides ( steatosis)  is a symptom of nonalcoholic 
fatty liver disease (NAFLD) , which is related to metabolic syndrome, insulin resistance, and 
inflammation.  Various therapy strategies have been evaluated, including calorie restriction, 
metformin, lipid-lowering agents, and antioxidants. As a result, no single intervention has been 
shown to improve liver histology in a significant way.  Alternative therapy methods are being 
pursued with vigor.silymarin, which is an extract of Silybum marianum and contains the active 
component silybin, has a remarkable biological effect.  It is one of the most intriguing 
alternatives. Because of its antioxidant, anti-inflammatory, and antifibrotic properties, it is used 
to treat a variety of liver illnesses, including chronic liver disease, cirrhosis, and hepatocellular 
carcinoma.  Resveratrol, a natural polyphenol, influences energy metabolism and 
mitochondrial function and mimics calorie restriction.  

The purpose of this study was to compare resveratrol and silymarin influenced liver 
enzyme levels in NAFLD patients.  Forty- six NAFLD patients were supplemented with either 
resveratrol 500 mg daily or silymarin 750 mg daily for 12 weeks in this randomized double-
blind controlled clinical study. The following measurements were taken body weight, height, 
BMI, serum triglyceride, alanine transferase, creatinine, and fasting blood sugar.  Transient 
elastography was used to analyze the controlled attenuation parameter. 

When compared to silymarin, resveratrol did not significantly lower BMI, triglycerides, 
creatinine, fasting blood sugar, or CAP after a 12- week administration.  Adverse effects were 
identified more frequently in the silymarin group than in the resveratrol group.  The majority 
of the side effects were minor and acceptable. 

Finally, resveratrol supplementation was not found to be superior to silymarin in 
lowering liver enzyme in the NAFLD patients.  In the future, further research on the impact of 
resveratrol supplementation on liver enzymes is required. 
 
Keywords: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), resveratrol, silymarin, liver enzyme 
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บทความ 
 

บทน า 
ภาวะไขมันพอกตับท่ีไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ (Non-alcoholic fatty liver disease,  

NAFLD) เป็นสาเหตุของโรคตับเรื้อรังและมะเร็งตับที่เพ่ิมมากข้ึนทั่วโลก จากการส ารวจพบว่าทั่วโลกมีความชุก
ร้อยละ15-35 (Estes, Razavi, Loomba, Younossi, & Sanyal, 2018) ในเอเชียพบร้อยละ 25 (Younossi, 
2019)  ส่วนในประเทศไทยนั้นภาวะ NAFLD ก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของกลุ่มโรคเมตาบอลิกซิน
โดรม จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบความชุกสูงถึงร้อยละ 46.41 เพศชายร้อยละ 61.84 เพศหญิงร้อยละ 29.89 
และมีความสัมพันธ์กับกลุ่มโรคเมตาบอลิกซินโดรมร้อยละ 13.52 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (มุกดา  รัตนงาม
กุล, 2560). 
 ปัจจุบันมีข้อมูลสนับสนุนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะไขมันพอกตับกับภาวะเมตาบอลิกซินโดร
มมากขึ้น ข้อมูลในวารสารสมาคมโรคตับของยุโรป ปี 2019 พบว่ากลุ่มประชากรโรคอ้วนจะมีความชุกของ
ภาวะไขมันพอกตับได้มากถึงร้อยละ 25 และพบภาวะไขมันพอกตับที่มีตับอักเสบ (Non-alcoholic 
steatohepatitis, NASH) ร้อยละ 3-5 ขณะที่งานวิจัยแบบ meta-analysis ในปี 2010 พบผู้ป่วยที่มีไขมัน
พอกตับสัมพันธ์กับโรคอ้วนร้อยละ 51 สัมพันธ์กับเบาหวานชนิดที่ 2 ร้อยละ 23 สัมพันธ์กับไขมันในเลือดสูง
ร้อยละ 69 และสัมพันธ์กับกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรมถึงร้อยละ 42  (Younossi, 2019) 
 ทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแสดงใดๆ และตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจอัลตราซาวน์ตับ 
หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี จะมีผลท าให้ตัวโรคด าเนินไปมากขึ้น จนกระท่ังกลายเป็น NASH ร้อยละ 15-30 
น าไปสู่ cirrhosis ร้อยละ 12-35 liver cancer ร้อยละ 25 และเสียชีวิตในที่สุดถึงร้อยละ 33 (ทนงศักดิ์ ชาว
จีน, 2553) นอกจากอาการทางตับแล้ว ภาวะไขมันพอกตับและตับอักเสบยังเกี่ยวข้องกับลักษณะอาการของ
โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทางเดินหายใจอุดก้ันด้วย 
 ปัจจุบันแนวทางการรักษาภาวะไขมันพอกตับมีหลายวิธี ทั้งไม่ใช้ยาและใช้ยา แต่ก็ยังไม่มีการรักษาใด
รักษาหนึ่งที่สามารถช่วยใช้เซลล์ตับดีขึ้นได้ การแพทย์ทางเลือกจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก
งานวิจัยที่มีการศึกษาประโยชน์ของสารสกัดธรรมชาติอย่าง silymarin มีคุณสมบัติเป็น hepatoprotective 
ใช้ในการรักษาไขมันพอกตับ ดังเช่น งานวิจัยที่ศึกษาผลของ silymarin ผสมกับ vitamin E ในการรักษาผู้ป่วย 
NAFLD เทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่าสามารถท าให้ค่าเอนไซม์ ค่า fatty liver index และ NAFLD fibrosis 
score ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Aller R. et al., 2015) ในขณะที่การศึกษาแบบ meta-analysis ปี 
2017 แสดงให้เห็นว่าการใช้ silymarin ร่วมกับ ganfusheng, simvastatin หรือ vitamin E ลดเอนไซม์ตับ 
(Liver enzyme, ALT) ในผู้ป่วย NAFLD ได้ดีกว่า silymarin monotherapy แต่จาก subgroup analysis 
กลับพบว่า monotherapy ให้ผลการรักษาทีด่ีกว่า (Zhong et al., 2017) 

การศึกษาในปัจจุบันมีการกล่าวถึง resveratrol ซึ่งเป็น polyphenol พบในพืชหลายชนิด มี 
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คุณสมบัติ caloric restriction จึงน ามาใช้รักษาภาวะไขมันพอกตับ จากงานวิจัยในหนู แสดงให้เห็นว่า 
resveratrol ช่วยลดการสร้างไขมันที่ตับ ลดการอักเสบในร่างกาย และท าให้ metabolic profile ดีขึ้นอย่าง
ชัดเจน นอกจากนั้นยังท าให้การแสดงออกของยีนที่ควบคุมการเผาผลาญในร่างกายเพ่ิมขึ้นอีกด้วย (Andrade 
et al., 2014) ขณะเดียวกันงานวิจัยแบบ RCT ท าการศึกษาในมนุษย์พบว่า resveratrol มีประสิทธิภาพใน
การลดระดับเอนไซต์ตับ และป้องกันตับเสียหายได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Faghihzadeh, Adibi, Rafiei, & 
Hekmatdoost, 2014)  
 อย่างไรก็ตามการใช้สารพฤษเคมีในผู้ป่วยที่มีไขมันพอกตับ ยังมีการศึกษาค่อนข้างจ ากัด ผู้วิจัยจึงเห็น
ว่า Resveratrol เป็นสารพฤษเคมีที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายด้านไม่ด้อยไปกว่า silymarin ดังนั้นจึง
ท าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรักษาไขมันพอกตับของสารทั้งสองชนิด 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ resveratrol เปรียบเทียบกับ silymarin ในการลดค่าเอนไซม์ตับ และค่า
ไขมันในตับ (CAP) ในผู้ป่วยไขมันพอกตับ 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 รูปแบบงานวิจัย (Research design)  

การวิจัยเชิง Therapeutic research, Randomized Double blinded controlled trial 
 ระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไขมันพอกตับ ณ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง จ.กระบี่ ตั้งแต่

มิถุนายน 2562 ถึงมีนาคม 2564 และเริ่มท าการเก็บข้อมูลหลังจากได้รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาและไม่เข้าเกณฑ์การคัดเลือกออกจากการศึกษามีดังนี้  

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าท าการศึกษา (inclusion criteria) ประกอบด้วย ผู้ที่มีอายุ 25-70 ปี และได้รับ
การตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไขมันพอกตับภายใน 1 ปีก่อนเริ่มวิจัย 

เกณฑ์การคัดเลือกออกจากการศึกษา (exclusion criteria) ประกอบด้วย มีการดื่มแอลกอฮอล์ 
มากกว่า 140 กรัมต่อสัปดาห์ในผู้ชาย และ 70 กรัมต่อสัปดาห์ในผู้หญิงในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีโรคตับจาก เช่น 
ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ตับอักเสบ ตับแข็ง หรือมีน้ าในช่องท้อง มีประวัติเลือดออกในทางเดิน
อาหารจาก esophageal varices, มีประวัติ hepatic encephalopathy, ได้รับยาที่ท าให้เกิดตับอักเสบจาก
ไขมันพอกตับในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาได้แก่ tamoxifen, methotrexate, aminodarone, valpoic acid, 
glucocorticoid ,ไ ด้ รั บ ย าห รื อ อ าห า ร เ ส ริ มที่ รั กษ า ไ ข มั นพอกตั บ  ไ ด้ แ ก่  Folic acid, Omega 3, 
statin,Pioglitazone,metformin,liraglutide,fenofibrate,VitaminE,N-acytylcysteine ภายใน 2 สัปดาห์
ก่อนเริ่มงานวิจัย,มีโรคไตเสื่อมเรื้อรังที่มีค่า GFR < 60 ml/min/1.73 m2, มีโรคประจ าตัว เช่น โรคไตเรื้อรัง 
โรคหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคไทรอยด์สูงหรือต่ า โรคจิตเภท โรคเอดส์ หรือมะเร็ง และหญิงตั้งครรภ์ 
หรือให้นมบุตร 
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 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (sample size) 
 ใช้โปรแกรมในการค านวณ โดยอาศัยค่า mean difference และ ค่า standard deviation ของ 
primary outcome คือ ALT อ้างอิงจากงานวิจัยที่ผ่านมาปี 2015 (Faghihzadeh et al., 2015) ได้ค่าดังนี้ 

mean difference ±S.D. = 24.5±29.7 ก าหนดค่าความเชื่อม่ัน (α) =0.05 และค่าอ านาจของการทดสอบ = 
0.8 จะได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 20 คน และเมื่อติดตามจ านวนผู้ป่วยที่มีโอกาสอยู่ไม่ครบจนจบงานวิจัย ร้อย
ละ 20 (dropout rate) จะได้จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มเท่ากับ 24 คน 
 วิธีการวิจัย (research methodology) 
 ด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลที่รพ.ว้ฒนแพทย์อ่าวนาง จ.กระบี่  

1. ผู้ป่วยทุกรายที่มีไขมันพอกตับท่ีได้รับการวินิจฉัยด้วยอัลตราซาวด์โดยรังสีแพทย์ ใน 1 ปี 
ซึ่งเข้าได้กับเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
ขัน้ตอนการท างาน ก่อนลงนามเข้าร่วมงานวิจัย 

2. เมื่อผู้ป่วยยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยแล้ว จะได้รับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจ 
Fibroscan หาก Fibroscan มีค่า CAP < 248 dB/m จะพิจารณาคัดออกจากการวิจัย 

3. ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับค าแนะน าในการปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารและ 
ออกก าลังกายทุกวันหรืออย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์  

4. ผู้ป่วยจะได้รับการสุ่มโดยใช้ Block of four randomization ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกจะ 
ได้รับ silymarin 375 mg รับประทานวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ และกลุ่มที่สองจะได้รับ resveratrol 
250 mg รับประทานวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 

5. ผู้ป่วยจะได้รับการเจาะเลือดตรวจ ALT,FBS,Creatinine,triglyceride และสามารถใช้ผล 
ตรวจเดิมได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน ก่อนเริ่มงานวิจัย 

6. ติดตามการกินยาและผลข้างเคียงทางไลน์ และเมื่อสิ้นสุดการศึกษาท่ี 12 สัปดาห์ นัดผู้ป่วย 
มาตรวจเลือด ALT,FBS,Creatinine,triglyceride และตรวจ fibroscan และตรวจนับเม็ดยา หากเหลือ
มากกว่า 10% จะคัดผู้ป่วยออกจากงานวิจัย 
 การรวบรวมข้อมูล  

ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการบันทึกลงในโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และแบบบันทึกข้อมูล 
และผู้วิจัยจะไม่ทราบว่าผู้ป่วยรายใดได้รับยาในกลุ่มใดจนกระทั่งสิ้นสุดงานวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  

statistics) ได้แก่ จ านวน, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)และ ค่ามัธยฐาน 
(Median) เป็นต้น  

2. ใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analysis Statistics) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี p-value<0.05 
2.1 เปรียบเทียบสัดส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ Categorical data เช่น เพศ, โรคประจ าตัว และ 
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อาการไม่พึงประสงค์ของยา เป็นต้น ระหว่างกลุ่มที่ได้ silymarin กับ resveratrol โดยใช้สถิติ Chi-square 
2.2  ตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ Continuous data เช่น อายุ, น้ าหนัก, ค่าดัชนีมวลกาย, ผล

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ค่าปริมาณไขมัน (CAP)และค่าความยืดหยุ่นของตับ(TE) จะน าเสนอในรูปค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าข้อมูลมาทดสอบการกระจายตัวโดยใช้ Test of normality by Shapiro-Wilk 
test ส าหรับข้อมูลที่กระจายปกติจะใช้สถิติ Unpaired t-test ในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่ม และใช้
การทดสอบทางสถิติแบบ Paired t-test ในการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการใช้ยาภายในกลุ่มเดียวกัน 
หากข้อมูลกระจายไม่ปกติจะใช้สถิติ Mann-Whitney U test เปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างสองกลุ่ม และ
จะใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks test เปรียบเทียบข้อมูลภายในกลุ่มเดียวกัน 

2.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหลังทดลอง ระหว่างกลุ่ม resveratrol กับ
กลุ่ม silymarin โดยควบคุม Covariates จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) 

 
ผลการวิจัย 

ภาพที่ 1 แผนผังการวิจัย 
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ตารางท่ี 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ resveratrol และกลุ่มที่ได้รับ silymarin 

 
resveratrol 

(n=22) 
silymarin 
(n=24) 

เพศ, n(%)   
     ชาย 14 (63.6) 10 (41.7) 
     หญิง 8 (36.4) 14 (58.3) 
อายุ (ปี) 41.18±10.25 44.67±12.33 
น้ าหนัก (กิโลกรัม) 79.79±19.59 76.43±15.97 
ดัชนีมวลกาย (กก/ม2) 29.14±5.52 29.17±4.03 
โรคประจ าตัว, n(%)   
    ไม่มี 17 (77.3) 16 (66.7) 
     มี 5 (22.7) 8 (33.3) 
         ความดันโลหิตสูง 1 3 
         ไขมันในเลือดสูง 2 3 
         ยูริกในเลือดสูง 2  2 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับ resveratrol และกลุ่มที่ได้รับ silymarin แสดงตามตารางที่ 
1 พบว่าข้อมูลพื้นฐานทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ p-value <0.05 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ส าคัญต่างของทั้งสองกลุ่ม ในช่วงก่อนและหลังการศึกษา  

 
*Statistically significant at the 0.05 level 
Data were analyzed with ANCOVA regression (a) 

จากตารางที่ 2 การศึกษาระดับ ALT พบว่ากลุ่มท่ีได้รับ resveratrol มีค่าเฉลี่ยในชวงก่อนการ 
รักษาเท่ากับ 37.09±22.21 IU/L และหลังการรักษาที่ 12 สัปดาห์เท่ากับ 35.00±21.32 IU/L ซึ่งไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ (p-value = 0.131) ส่วนกลุ่มที่ได้รับ silymarin พบว่าระดับ ALT มีค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนการรักษา
และหลังการรักษาที่ 12 สัปดาห์ 55.13±34.07 IU/L และ 47.38±29.60 IU/L ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่าง

 

 Resveratrol (n=22) 

(mean±SD) 

Silymarin (n=24) 

(mean±SD) 

 

P value 

Baseline After 12 

weeks 

Baseline After 12 

weeks 

Baseline After 12 

weeks 

ALT (IU/L) 

CAP (dB/m) 

BW (kg) 

BMI (kg/m2) 

Triglyceride 

(mg/dl) 

FBS (mg/dl) 

Creatinine 

(mg/dl) 

TE (kPa) 

37.09±22.21 

302.91±30.85 

79.79±19.59 

28.85±5.66 

169.91±59.57 

 

99.64±30.70 

0.82±0.17 

 

4.96±0.95 

35.00±21.32 

281.86±26.19 

79.01±18.88 

28.63±5.65 

185.68±113.95 

 

95.18±21.79 

0.81±0.19 

 

5.07±1.14 

55.13±34.07 

280.92±22.05 

76.43±15.97 

29.17±4.03 

190.63±100.02 

 

102.79±24.81 

0.79±0.20 

 

5.59±1.12 

47.38±29.60 

267.50±39.11 

75.86±16.24 

28.96±4.20 

165.33±73.92 

 

101.96±23.11 

0.76±0.13 

 

5.50±1.34 

0.060 

0.008* 

0.809 

0.344 

0.939 

 

0.409 

0.301 

 

0.046 

0.202 

0.923a 

0.809 

0.461 

0.567 

 

0.129 

0.306 

 

0.960 
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กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001 (p-value<0.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบระดับ ALT ระหว่างกลุ่มที่
ได้รับ resveratrol กับ silymarin พบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ทั้งในช่วงก่อนการรักษา (p-value = 0.060) 
และหลังการรักษาที่ 12 สัปดาห์ (p-value = 0.202) 

ส่วนระดับไขมันพอกตับ (CAP) พบว่ากลุ่มที่ได้ resveratrol มีค่าเฉลี่ยของระดับไขมันในตับก่อนการ
รักษา เท่ากับ 302.91±30.85 dB/m และหลังการรักษาที่ 12 สัปดาห์เท่ากับ 281.86±26.19 dB/m ซึ่งมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001 (p-value<0.05) ส่วนในกลุ่มที่ได้รับ silymarin 
พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับไขมันในตับที่ก่อนการรักษาและหลังการรักษาที่  12 สัปดาห์มีค่าเท่ากับ 
280.92±22.05 dB/m และ 267.50±39.11 dB/m ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (p-value = 
0.069) และเมื่อเปรียบเทียบระดับไขมันในตับระหว่างกลุ่มที่ได้รับ resveratrol กับ silymarin พบว่าช่วงก่อน
การรักษามีค่าเฉลี่ยของระดับไขมันตับแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p value < 0.05 (p-
value=0.008) โดยระดับไขมันในตับในกลุ่มที่ได้รับ resveratrol มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ silymarin 21.99 
dB/m แต่เนื่องจากระดับปริมาณไขมันในตับก่อนการศึกษาวิจัยระหว่างสองกลุ่ม มีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยจึงได้ท าการควบคุมตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรดังกล่าว และวิเคราะห์โดย 
ANCOVA regression พบว่าค่าระดับปริมาณไขมันในตับทั้งก่อนและหลังการศึกษาของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p-value= 0.923)  

ส่วนตัวแปรอ่ืนๆ เช่น FBS, triglyceride, Cr และ TE จากการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างสอง
กลุ่มไมแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งก่อนและหลังการทดลอง 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง silymarin และ resveratrol  
ต่อการลดระดับเอนไซม์ตับในผู้ที่มีไขมันพอกตับ ช่วงอายุระหว่าง 25-70 ปี จากการศึกษาพบว่าเมื่อ
รับประทาน resveratrol 500 มิลลิกรัมต่อวัน เปรียบเทียบกับ silymarin 750 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 
12 สัปดาห์ ให้ผลสรุปว่า resveratrol มีผลต่อการลดลงของน้ าหนักตัว BMI, ALT ,FBS, Triglyceride และ 
CAP แตกต่างกันกับ silymarin แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ได้รับ resveratrol มีแนวโน้มค่า 
ALT ลดลง เป็นไปในทางเดียวกันกับงานวิจัยในอดีต Heeboll และคณะ(2016) ได้ศึกษาผลของ resveratrol 
1.5 กรัมต่อวันเปรียบเทียบกับยาหลอก นาน 6 เดือนในผู้ที่มีไขมันพอกตับ และงานศึกษาวิจัยของ Asghari 
และคณะ(2018) ซึ่งศึกษาผลของ resveratrol 600 มิลลิกรัมต่อวัน ระยะเวลา 12 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยมีความขัดแย้งกับงานวิจัยของ Faghihzadeh และคณะในปี 2015 ที่ศึกษาผลของ resveratrol ใน
ขนาดและระยะเวลาเดียวกับงานวิจัยฉบับนี้  อีกทั้งงานวิจัยของ Chen ในปีเดียวกันก็ศึกษาผลของ 
resveratrol 600 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในผู้ป่วยไขมันพอกตับพบว่า resveratrol สามารถ
ลดระดับ ALT ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p-value <0.05) ซึ่งการศึกษาดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า 

resveratrol ท าให้มีการลดลงของระดับ TNF-α รวมทั้งท าให้ Adiponectin ในเลือดเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นเหตุให้
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ภาวะดื้ออินซูลินดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ resveratrol จึงเป็นสารที่มีความส าคัญในการป้องกันไขมันพอกตับได้ 
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่มี NASH จะมีระดับ CK-18 และ FGF21 ที่สูง แต่หลังการทดลองครบ 3 เดือน 
พบว่ากลุ่มที่ได้รับ resveratrol จะมีระดับ CK-18 และ FGF21 ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า 
resveratrol มีส่วนท าให้ตับที่บาดเจ็บดีขึ้น ชะลอกระบวนการสะสมไขมันพอกตับ และชะลอกระบวนการตาย
ของเซลล์ตับได้ (hepatocellular apoptosis) (Chen et al., 2015)  

ในส่วนของระดับไขมันพอกตับ การศึกษาพบว่าระดับไขมันพอกตับก่อนการทดลองในกลุ่มที่ได้  
resveratrol สูงกว่ากลุ่มที่ได้ silymarin อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value 0.008) ซึ่งอาจเกิดจากการสุ่มที่
ไม่ดีของผู้ช่วยงานวิจัย แต่เมื่อได้ควบคุมตัวแปรต้น และวิเคราะห์ด้วย ANCOVA regression พบว่าระดับ
ปริมาณไขมันในตับทั้งก่อนและหลังการศึกษาของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ ( p-value= 0.923) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Heeboll ในปี 2016 ศึกษาผลของ resveratrol 1.5 กรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 6 
เดือน ในผู้ที่มีน้ าหนักเกินร่วมกับไขมันพอกตับ 28 คน (p-value = 0.38) โดยใช้เทคนิค Magnetic 
resonance spectroscopy (MRS) และผลตรวจชิ้นเนื้อตับ รวมทั้งงานวิจัย Asghari ปี 2018 ก็พบว่าใช้ 
resveratrol 600 มิลลิกรัมต่อวัน นาน 3 เดือน ไม่มีผลท าให้ระดับไขมันพอกตับลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยวินิจฉัยจากอัลตราซาวด์ จากหลายการศึกษาที่ผ่านมาสามารถอธิบายได้ว่าปริมาณไขมันในตับจะ
ลดลงเมื่อมีน้ าหนักตัวลดลงอย่างน้อย 7% และน้ าหนักที่ลดลงอย่างน้อย 5% ก็สามารถท าให้เอนไซม์ตับดีขึ้น
ได(้Huang et al., 2005) แต่ในงานวิจัยฉบับนี้ น้ าหนักตัวและค่าดัชนีมวลกายของทั้งสองกลุ่ม ลดลงไม่ถึง 1% 
จึงไม่มีผลต่อการลดลงของปริมาณไขมันในตับนั่นเอง 

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้วิจัยคิดว่ามีหลายปัจจัยที่ท าให้ผลการศึกษาแตกต่างออกไปในแต่ละงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็น
ขนาดของ resveratrol ที่ใช้ในแต่ละการศึกษา ระยะเวลา ขนาดตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้วัดไขมันพอกตับ ระดับ
การเผาผลาญขั้นพ้ืนฐานของอาสาสมัครแต่ละคน รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตของอาสาสมัครด้วย การขาด
การออกก าลังกายที่สม่ าเสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยกวนที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงจะเห็นได้จากงานวิจัยที่ท าการศึกษา
วิจัยอยู่ในช่วงฤดูผลไม้ด้วย  
ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาท่ีให้ค าแนะน าเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและการออกก าลัง 
กายเบื้องต้น แต่ไม่ได้จ ากัดให้มีกิจกรรมที่เหมือนหรือแตกต่างกัน 

2. จากผลการศึกษาสามารถน าไปช่วยเลือกอาหารหรืออาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของ 
resveratrol เช่น ไวน์แดง เพื่อช่วยลดไขมันพอกตับ เอนไซม์ตับ ทดแทนการใช้ยา Legalon ได ้

3. สามารถน าไปท างานวิจัยต่อยอดได้ในอนาคต โดยใช้การวัดปริมาณไขมันตับด้วย fibroscan 
เป็นวัตถุประสงค์หลักได้ 
 
 
 

282



  

 

เอกสารอ้างอิง 
มุกดา  รัตนงามกุล, มาศ ไม้ประเสริฐ, พัฒนา เต็งอ านวย. (2560). ความสัมพันธ์ของภาวะไขมันเกาะตับชนิด

ที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์กับกลุ่มภาวะอ้วนลงพุงในประชากรไทย. สารนิพนธ์ปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

ทนงศักดิ์ ชาวจีน. (2553). Non-alcoholic fatty liver disease. สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่ง
ประเทศไทย, 17(91),. 32-55 

Andrade, J. M., Paraiso, A. F., de Oliveira, M. V., Martins, A. M., Neto, J. F., Guimaraes, A. L., . . . 
Santos, S. H. (2014). Resveratrol attenuates hepatic steatosis in high-fat fed mice by 
decreasing lipogenesis and inflammation. Nutrition, 30(7-8), 915-919. 
doi:10.1016/j.nut.2013.11.016 

Asghari, S., Rafraf, M., Farzin, L., Asghari-Jafarabadi, M., Ghavami, S. M., & Somi, M. H. (2018). 
Effects of Pharmacologic Dose of Resveratrol Supplementation on 
Oxidative/Antioxidative Status Biomarkers in Nonalcoholic Fatty Liver Disease 
Patients: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Adv Pharm Bull, 8(2), 
307-317. doi:10.15171/apb.2018.036 

Chachay, V. S., Macdonald, G. A., Martin, J. H., Whitehead, J. P., O'Moore-Sullivan, T. M., Lee, 
P., . . . Hickman, I. J. (2014). Resveratrol does not benefit patients with nonalcoholic 
fatty liver disease. Clin Gastroenterol Hepatol, 12(12), 2092-2103 e2091-2096. 
doi:10.1016/j.cgh.2014.02.024 

Chen, S., Zhao, X., Ran, L., Wan, J., Wang, X., Qin, Y., . . . Mi, M. (2015). Resveratrol improves 
insulin resistance, glucose and lipid metabolism in patients with non-alcoholic fatty 
liver disease: A randomized controlled trial. Digestive and Liver Disease, 47(3), 226-
232. doi:10.1016/j.dld.2014.11.015 

Estes, C., Razavi, H., Loomba, R., Younossi, Z., & Sanyal, A. J. (2018). Modeling the epidemic 
of nonalcoholic fatty liver disease demonstrates an exponential increase in burden of 
disease. Hepatology, 67(1), 123-133. doi:10.1002/hep.29466 

Faghihzadeh, F., Adibi, P., Rafiei, R., & Hekmatdoost, A. (2014). Resveratrol supplementation 
improves inflammatory biomarkers in patients with nonalcoholic fatty liver disease. 
Nutr Res, 34(10), 837-843. doi:10.1016/j.nutres.2014.09.005 

283



  

 

Faghihzadeh, F., Adibi, P., & Hekmatdoost, A. (2015). The effects of resveratrol 
supplementation on cardiovascular risk factors in patients with non-alcoholic fatty 
liver disease: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. British Journal 
of Nutrition, 114(5), 796-803. doi:10.1017/s0007114515002433 

Heeboll, S., Kreuzfeldt, M., Hamilton-Dutoit, S., Kjaer Poulsen, M., Stodkilde-Jorgensen, H., 
Moller, H. J., . . . Gronbaek, H. (2016). Placebo-controlled, randomised clinical trial: 
high-dose resveratrol treatment for non-alcoholic fatty liver disease. Scand J 
Gastroenterol, 51(4), 456-464. doi:10.3109/00365521.2015.1107620 

Huang, M. A., Greenson, J. K., Chao, C., Anderson, L., Peterman, D., Jacobson, J., . . . 
Conjeevaram, H. S. (2005). One-year intense nutritional counseling results in 
histological improvement in patients with non-alcoholic steatohepatitis: a pilot study. 
Am J Gastroenterol, 100(5), 1072-1081. doi:10.1111/j.1572-0241.2005.41334.x 

Younossi, Z. M. (2019). Non-alcoholic fatty liver disease - A global public health perspective. 
J Hepatol, 70(3), 531-544. doi:10.1016/j.jhep.2018.10.033 

Zhong, S., Fan, Y., Yan, Q., Fan, X., Wu, B., Han, Y., . . . Niu, J. (2017). The therapeutic effect of 
silymarin in the treatment of nonalcoholic fatty disease: A meta-analysis (PRISMA) of 
randomized control trials. Medicine (Baltimore), 96(49), e9061. 
doi:10.1097/MD.0000000000009061 

 
 
  

 
 
 
 
 

284



 
 

การศึกษาน าร่องเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอรไ์ฟฟ้าในกรุงเทพมหานครส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

A pilot study of Electric Scooter Traveling Routes  in Bangkok for Thai 
Tourists 

ยุวรี โชคสวนทรัพย์1 
Yuwaree Choksuansap1 

อาจารย์ประจ า สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธรุกิจอีเว้นต์1 
Lecturer, Tourism and Event Business1 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์1 
Faculty of Tourism and Hospitality1 

อีเมล์ : yuwaree.cho@dpu.ac.th 
ธานัท ภุมรัช2 

Thanat Bhumarush2 
นักประชาสัมพันธ์ ส่วนการท่องเที่ยว2 

Tourism Division Officer2 
ส านักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร2 

Culture, Sport and Tourism Department, the Bangkok Metropolitan Administration2 
อีเมล์ : tanata@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ เปนวิจัยน ารองด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือตรวจสอบ 
ยืนยัน มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 2. ศึกษาการจัดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และ 3. เสนอแนวทางการ 
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์ 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสกูตเตอร์จ านวน 3 คน สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เคยท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์จ านวน 3 
คน และการสังเกตการณ์ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การทดลองเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมเก็บแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่างแบบตามสะดวกหรือสมัครใจ จ านวน 31 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาข้อมูล 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ด้านความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยแบ่งออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่ 1. ความต้องการในการเดินทางพักผ่อนหลังจากคลายล็อค
ดาวน์ 2. ความต้องการความแปลกใหม่ของรูปแบบทางการท่องเที่ยว 3. ความต้องการความปลอดภัยใน
สุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน และ 4. ความต้องการท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากร ด้านการจัดเส้นทางท่องเที่ยว
ด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ได้เส้นทางน าร่อง 1 เส้นทาง ได้แก่ ย่านบางรักและถนนเจริญกรุง 
ด้านแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ควรจัดให้มีเส้นทางเฉพาะใน
การขับขี่สกูตเตอร์เพ่ือความปลอดภัย การจัดเส้นทางท่องเที่ยวควรจัดให้มีจุดแวะพักที่เหมาะสมทั้งแหล่ง
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ท่องเที่ยว จุดถ่ายภาพ จุดบริการห้องสุขา และจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ภาครัฐควรมีความชัดเจนในการ
ก าหนดกฎหมายส าหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้า ด้านผลการวิจัยเชิงปริมาณ มีความสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิง
คุณภาพ ภาพรวมความต้องการท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.56, S.D = 0.15) 
 
ค าส าคัญ : เส้นทางท่องเที่ยว, สกูตเตอร์ไฟฟ้า, นักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

Abstract 
 This research was a pilot research which was conducted through qualitative research 
mainly and quantitative research for validation. The objectives of this study were 1) to study 
the needs for electric scooter travel among Thai tourists, 2) to study the travel route planning 
with electric scooters in Bangkok and  3) to propose guidelines for the development of tourism 
routes with electric scooters in Bangkok.  The qualitative research was conducted by 
interviewing with 3 scooter tour operators, 3 former scooter tourists, and with observations.   
The quantitative research method was done through a travel route experiment.  A 
questionnaire was used as a research instrument to collect data from the sample of 31 tourists, 
obtained a convenient or voluntary sampling. Data were analyzed using descriptive methods.  
  The results of the qualitative research indicated that, in terms of the needs for traveling 
with electric scooters for Thai tourists, it could be divided into 4 items as follows: 1. The need 
for a vacation after loosening the lockdown 2. The need for the novelty of the tourism model.   
3. the need for safety in health, life and property; and 4. Tourism needs to conserve resources.  
In terms of arranging travel routes in electric scooters in Bangkok, 1 pilot route was available, 
namely Bangrak and Charoen Krung Road.  In terms of road development guidelines with 
electric scooters in Bangkok, specific routes for riding scooters should be provided for safety.  
The travel routes should provide suitable stopping points for tourist attractions, photography 
spots, restrooms and food and beverage service points.  The government should be clear on 
defining the laws for scooters.  The quantitative research results were consistent with the 
qualitative research results.  The overall need for electric scooter tourism in Bangkok for Thai 

tourists was at a highest level. (�̅�= 4.56, S.D = 0.15)   
 

Keywords : Traveling Routes, Electronic Scooter, Thai Tourists 
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บทน า 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 และยังคง
ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ท าให้การเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและการเดินทางข้ามประเทศต้องหยุดชะงัก
เป็นเวลาหลายปี เนื่องจากมาตรการล็อคดาวน์ด้วยการปิดกิจการหลายประเภท ลดการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด 
รวมทั้งห้ามอากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศไทย เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยและการ
ท่องเที่ยวโลกเป็นอย่างมาก จากรายงานสถานการณ์จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 
– พฤศจิกายน 2563 มีจ านวน 0.67 ล้านคน หดตัวร้อยละ 81.38 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562  ซึ่ง
ผลกระทบหลักมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกัน แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีการฟื้นตัวมากขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2563 มีรายได้
จากการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยสะสม 0.43 ล้านล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563, น.1-3) ประกอบกับรัฐบาลประกาศมาตรการคลายล็อก
ดาวน์ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 34 ที่มีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ท าให้การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย
เริ่มขยายตัวตามล าดับ  

แม้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยจะขยายตัว แต่สิ่งที่ เป็นข้อสังเกตคือ พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยหลังโควิด-19 ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ “NEO Tourism ท่องเที่ยวมิติใหม่ เจาะอินไซต์นักเดินทาง” พบว่า คนไทยมี
ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากกว่าเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในระยะแรกเมื่อ    
โควิด-19 คลี่คลาย รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต้องมีมาตรการป้องกันโควิด-19 (ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการ
ท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2564, สืบค้น 20 ธันวาคม 2564 จาก https://tatacademy.com) 
ด้านกรุงเทพธุรกิจ น าเสนอการศึกษาอนาคตของการท่องเที่ยวไทยของ รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ นักวิจัย
อนาคตศาสตร์ วิเคราะห์การท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ลดลง พบว่า 1. นักท่องเที่ยว
นิยมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 2. รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวยืดหยุ่นและ
หลากหลายขึ้น 3. นักท่องเที่ยวแสวงหากิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น
มากขึ้น 4. ช่องทางออนไลน์ทุกรูปแบบเป็นแหล่งข้อมูลค้นหาทางการท่องเที่ยว 5. การท่องเที่ยวแบบไร้เงินสด
จะเพ่ิมขึ้น 6. การท่องเที่ยวกลุ่มเล็กจะเป็นกระแสใหม่ ธุรกิจท่องเที่ยวต้องปรับตัวให้สามารถบริการกลุ่มเล็ก 
เป็นการบริหารจัดการจุดหมายปลายทาง (Destination management) ให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์มากขึ้น และ 
7. เมื่อการท่องเที่ยวฟ้ืนตัวขึ้น การกระจุกตัวของการท่องเที่ยวและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท่องเที่ยว 
จะกลับมาเป็นความท้าทายที่ต้องแก้ไขก่อนทรัพยากรธรรมชาติจะเสื่อมโทรมลงจนฟื้นคืนไม่ได้ (กรุงเทพธุรกิจ, 
2565, สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 จาก https://www.bangkokbiznews.com) 

เห็นได้ว่า นักวิชาการได้ท าการวิจัยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังสถานการณ์โควิด -19 
สรุปว่า คนไทยจะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ นิยมการเดินทางเป็นกลุ่มเล็ก เลือกไปในสถานที่ที่ผู้คนไม่
พลุกพล่าน เลือกท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและประสบการณ์มากขึ้น รวมถึงค านึงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้วิจัย
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เห็นว่า เมื่อรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์เพ่ือให้เศรษฐกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ตามระบบห่วงโซ่
อุปทาน ส่วนคนไทยเองก็เริ่มเดินทางท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโรคระบาดนี้ด้วยความระมัดระวัง จึง
สนใจท าการศึกษาน าร่องเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 
เนื่องจากพาหนะเดินทางประเภทนี้ปล่อยคาร์บอนต่ าซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการท่องเที่ยวที่
สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวและบริการได้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
2. เพ่ือศึกษาการจัดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 

 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก (Qualitative Research) และใช้การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เพ่ือตรวจสอบยืนยันการวิจัยเชิงคุณภาพ จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
และน าเสนอเชิงพรรณนา  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า ร่วมกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการ
สอบถามนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 31 คน 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาการจัดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร ใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการและ
นักท่องเที่ยวที่เคยท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือให้ได้เส้นทางตัวอย่างย่านถนนเจริญกรุง 1 เส้นทาง 
 วัตถุประสงค์ข้อที่  3 เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า ร่วมกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการสอบถาม
นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 31 คน โดยวิเคราะห์เพ่ิมเติมด้วยตัวผู้วิจัยก่อนน าเสนอแนวทางในรูปแบบ
พรรณนา  
 วิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์เชิงลึกตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 9 มกราคม 2565 โดยสุ่ม
สัมภาษณ์ซ้ าอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2565 เพ่ือตรวจสอบข้อมูลกลับ 
 1. ท าการแสวงหาความรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
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 2.  ท าการสัมภาษณ์ เชิ งลึกจากกลุ่ มตั วอย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ได้ แก่  
ผู้ประกอบการสกูตเตอร์ไฟฟ้าจ านวน 3 คน ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกนักท่องเที่ยวที่เคยท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์
ไฟฟ้าจ านวน 3 คน 
 3. น าข้อมูลที่ได้มาจัดเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 1 วัน ในกรุงเทพมหานครด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า 
 4. ท าการรับสมัครผู้เดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางที่ออกแบบโดยสมัครใจทางสื่อเฟซบุ๊ก (Facebook) 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวกหรือสมัครใจ (Convenient or Volunteer Sampling) จ านวน 31 คน  
 5. มีการขออนุญาตผู้ให้การสัมภาษณ์ที่ปรากฎชื่อในงานวิจัยนี้ ทุกคนยินดีให้เปิดเผยข้อมูลชื่อ -สกุล 
เพ่ือใช้ในการวิจัยนี้เท่านั้น  
 วิธีด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ  
 ทดลองเส้นทางท่องเที่ยวในวันที่ 9 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น. โดยผู้วิจัยท าการ
สังเกต ค้นหาความจริงจากเหตุการณ์และบริบทต่าง ๆ ใช้เครื่องมือแบบสอบถามกับผู้เดินทางท่องเที่ยวจ านวน 
31 คน เป็นแบบสอบถามเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ( IOC) จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ว่ามีความเหมาะสมก่อนน าไปใช้ แบ่งออกเป็น 3 ตอนใหญ่ ๆ ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูล
พ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 9 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ภูมิล าเนา ลักษณะ การท่องเที่ยว จ านวนครั้งที่เคยท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า และความชื่นชอบการ
ท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า ตอนที่  2 ความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 2. ด้านการจัดเส้นทางท่องเที่ยว 3. 
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และ 4. ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ลักษณะค าถามในแต่ละด้านเป็นค าถามแบบ
มาตราส่วนการประเมินค่า  (Rating Scale) ที่มีล าดับการเลือกตอบเป็น 5 ระดับ คือ 5 = เห็นด้วยมากที่สุด  
4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็นด้วยน้อย และ 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด จากนั้นวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย จ านวน (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ตลอดจนใช้ข้อมูลดังกล่าวใน
การตรวจสอบผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่  
 1. ด้านการตรวจสอบข้อมูล หลังจากด าเนินการเก็บข้อมูลจนครบ ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลทั้งด้านบุคคล 
ช่วงเวลา และสถานที่ ว่ามีความถูกต้อง  
 2. ด้านการตรวจสอบผู้วิจัย ส าหรับการทดลองในพื้นที่ และการสุ่มสัมภาษณ์ผู้เดินทางท่องเที่ยวแบบ
ไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยมีผู้สังเกตการณ์ร่วม โดยท าการเก็บข้อมูลควบคู่ไปกับผู้วิจัย จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบว่ามีความถูกต้อง ตรงกัน  
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 3. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ไปพร้อม ๆ กันเพ่ือสรุปประเด็นส าคัญ จากนั้นใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตจากการทดลองในพ้ืนที่มา
ทบทวนและร่วมสร้างบทสรุปของข้อมูลที่ได้ เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงและสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ ด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ วิเคราะโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เพ่ืออธิบายข้อมูล โดยน าเสนอข้อมูลในแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลด าเนินการวิจัย เกณฑ์การ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ย มีดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 = มากที่สุด, ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 = มาก, ค่าเฉลี่ย 
2.51 – 3.50 = ปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 = น้อย และค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 = น้อยที่สุด 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ เรื่องความต้องการในการเดินทางทางเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์
ไฟฟ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย 2. ศึกษาการจัดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และ 
3. เสนอแนวทางการ พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร พบว่า  

1. การศึกษาความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
1.1 ต้องการในการเดินทางพักผ่อนหลังจากคลายล็อคดาวน์ หลังจากที่ประชาชนถูกจ ากัดพ้ืนที่เพ่ือลด

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ท าให้ต้องปรับตัวเพ่ือใช้ชีวิตแบบภาวะปกติใหม่ (New 
Normal) เป็นผลให้เกิดความเครียดในการใช้ชีวิตประจ าวัน เมื่อรัฐบาลประกาศผ่อนคลายล็อคดาวน์และมี
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น ท าให้ประชาชนทั่วไปต่างออกเดินทางท่องเที่ยวทั้งระยะใกล้และ
ระยะไกล เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวสามารถช่วยเยียวยาจิตใจได้ เพราะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้
ตนเองพบเจอกับผู้คนหรือสิ่งใหม่ ๆ พบเห็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย และหลีกหนีจากสภาพสังคมเดิม ๆ ที่ท า
ให้รู้สึกเบื่อหน่าย ซึมเศร้า ซึ่งจะช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดและคลายความเศร้าได้ดี (มูลนิธิยุวพัฒน์, 2563, 
สืบค้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 จาก https://bit.ly/327rvOU) และสอดคล้องกับงานของบุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา (2548, น. 121-123) กล่าวถึงความต้องการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเองของนักท่องเที่ยว เป็นการออก
เดินทางไปค้นหาสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตเพ่ือหลีกหนีความจ าเจในชีวิตประจ าวัน  

1.2 ต้องการความแปลกใหม่ของรูปแบบทางการท่องเที่ยว  
การท่องเที่ยวมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม หากมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หรือแหล่งที่เที่ยวตาม

กระแส ก็มักจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จากการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมทดลองการเดินทาง
ให้ความเห็นว่า “การใช้สกูตเตอร์เป็นทางเลือกส าหรับการเดินทางเที่ยวรอบกรุงเทพมหานครที่ดีมาก มี
วิทยากรผู้มีความรู้บรรยายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดีตลอด
เส้นทาง มีช่างภาพประจ าทริปคอยถ่ายรูปสวยๆ ให้ และจอดแวะพักให้เราได้ถ่ายรูปกันเป็นระยะ” (วัลลี นวล
หอม, 2565) ซึ่งเป็นไปในลักษณะเดียวกับการศึกษาของ พิชญาพร ศรีบุญเรือง และฉลองศรี พิมลสมพงศ์ ที่
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ศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะเฉพาะและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงในประเทศไทย” ผล
จากการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการความแปลกใหม่จากประสบการณ์ในการเดินทาง มีความ
ซาบซึ้งจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่มีขีดจ ากัด ได้พบปะผู้คนและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (พิชญาพร ศรีบุญเรือง และฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2564, น. 8)  นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวอายุ 76 ปี
ความเห็นว่า “ขอบคุณคณะผู้จัดที่จัดการเดินทางแปลกใหม่แบบนี้ขึ้นมา นอกจากได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์
ยังได้ลองข่ีสกูตเตอร์เป็นครั้งแรกในชีวิต ซึ่งมีความสุขและประทับใจมาก” (ประภาศรี ชุ่มสุวรรณ, 2565) 

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการสกูตเตอร์ บริษัท Scoody Tour กล่าวว่า “รูปแบบการท่องเที่ยว
โดยสกูตเตอร์ไฟฟ้าเหมาะสมกับพ้ืนที่รถติดในกรุงเทพมหานคร และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถมาท ากันได้
ทั้งครอบครัว การขับขี่ไม่ยากเพราะใช้ทักษะเดียวกันกับขี่จักรยาน โดยบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ฝึกหัดให้เราซึ่งใช้
เวลาไม่นาน อีกทั้งยังสะดวกมากเวลาจอดแวะเที่ยวแต่ละที่ สามารถขับขี่ไปตามตรอกซอกซอยได้สะดวกและ
ไม่สร้างมลพิษ” (ลภน ซ่อมประดิษฐ์, 2564)  

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ Scoot de Urban กล่าวว่า “การจัดท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ของเรา
แตกต่างจากที่อ่ืนในด้านของระยะเวลา ส่วนใหญ่ที่อ่ืนจะจัดครึ่งวัน แต่ของเราจะจัดเต็มวันเช้า -เย็น มีบริการ
อาหาร 2 มื้อ มื้อเช้าและมื้อกลางวัน และมีบริการกาแฟสดเป็นของว่าง แต่เส้นทางที่เราเน้นจะเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยการบริการของเราจะมีทีมงานมัคคุเทศก์อาชีพดูแล มีวิทยากรผู้
ความเชี่ยวชาญบรรยายตลอดการเดินทาง รวมถึงมีช่างภาพคอยถ่ายภาพนักท่องเที่ยวและบรรยากาศของการ
เดินทาง” (นียาซคาน ข่านเคน, 2564) 

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จ ากัด กล่าวว่า “การท่องเที่ยวโดยสกูตเตอร์มี
ความน่าสนใจมากเพราะมีความแปลกใหม่และเหมาะสมกว่าการท่องเที่ยวด้วยการเดิน เนื่องจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เดินมากก็เหนื่อย แต่ถ้าไปด้วยสกูตเตอร์นอกจากจะไม่เหนื่อย
แล้ว ยังสามารถก าหนดเวลาได้ง่ายกว่าการเดิน” (กฤติรดา พ่ีพานิช, 2564) 

1.3 ต้องการความปลอดภัยในสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน นักท่องเที่ยวและคนทั่วไปส่วนใหญ่ยังคงมี
ความกังวลในเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิตวิถีปกติใหม่ (New Normal) ให้ความส าคัญในเรื่องการเว้นระยะห่าง 
สวมใส่หน้ากากอนามัย และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการตรวจ ATK ก่อนพบปะผู้คนจ านวนมาก
หรือเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวบางคนยังกล่าวว่า การตัดสินใจซื้อบริการทางการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบันมองถึงความปลอดภัยจากโรคระบาดเป็นหลัก หากมั่นใจในการบริการก็ยินดีที่จะจ่ายแพง
กว่าเพ่ือความปลอดภัย “ในยุคปัจจุบันต้องหาข้อมูลเยอะๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการจะไปใช้บริการ
ท่องเที่ยวต้องมีความปลอดภัยจากโควิด-19 เพราะเราต้องมาเจอคนมาก ๆ แล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ถ้าหากมี
การบริการที่ดีและไว้ใจได้จริง ๆ ก็ยินดีที่จะจ่ายในราคาที่แพงกว่าหรือเป็นราคาที่สมเหตุผล” (กนกรัตน์ 
สุวัฒนโชติ, 2564)  

ด้านผู้ประกอบการมองว่า การปรับตัวเพ่ือจัดการด้านการท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ต้อง
ศึกษาอบรมและมีความรู้ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานของเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการ
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ท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค 
กรมอนามัย ที่เรียกว่ามาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) หากสถาน
ประกอบการได้รับรองมาตราฐาน SHA จะเพ่ิมความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น สอดคล้องกับงานของ  
จิตกร วิจารณรงค์ เรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวไทยในยุค NEW NORMAL” (จิตกร วิจารณรงค์, 2564, น. 
379) และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรียา แก้วชู ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ New Normal หลังการแพร่ระบาดโควิด-19” ท าให้ทราบว่า ความวิตกกังวลต่อ
โรคระบาดท าให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไปจากเดิม ผลวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ทัศนคตขิองนักท่องเที่ยว พบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการ
เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้าน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การเช็คอิน
สถานที่ การเว้นระยะห่างทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 (พัชรียา แก้วชู, 2563, น. 9)  
 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการน าเสนอว่า การจัดเส้นทางสกูตเตอร์ควรจัดโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีทีมงานคอย
ดูแล เนื่องจากต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าหรือถนนร่วมกับพาหนะเดินทางอ่ืน จ าเป็นต้องมี
ผู้น าทางไปยังถนนที่มีความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันพาหนะเดินทางทุกชนิดยังคงใช้ช่องจราจรเดียวกัน 
ผู้ประกอบการจาก Scoot de Urban ให้ความเห็นว่า “เรามีประกันอุบัติเหตุและพยายามจัดทีมงานดูแล
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ เพราะปัญหาของการใช้ถนนปัจจุบันยังต้องใช้ปะปนกับรถอ่ืน 
ๆ  ถึงจะพยายามใช้ทางเท้าแต่บางเส้นทางอย่างเยาวราชก็จ าเป็นต้องใช้ถนนใหญ่ ซึ่งเราก็ระวังความปลอดภัย
อย่างดีที่สุด จึงมองว่าบางครั้งคนที่ท่องเที่ยวเองโดยสกูตเตอร์อาจจะไม่เชี่ยวชาญเส้นทางเมื่อต้องไปใช้ถนน
ร่วมกับรถอ่ืนก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง” (นียาซคาน ข่านเคน, 2565) 

1.4 ต้องการท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากร  ปัจจุบัน การท่องเที่ยวโดยรับผิดชอบต่อสังคม 
(Responsible Tourism-RT) ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานก าลังเป็นที่นิยม เนื่องจากประชาชน
ต่างได้รับทราบถึงผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น การท่องเที่ยวโดยสกูตเตอร์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการใช้ เพราะ
เป็นพาหนะเดินทางที่ปล่อยคาร์บอนต่ า ลดมลภาวะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

2. การศึกษาการจัดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 
เมื่อท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ในการจัดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้า

ในกรุงเทพมหานคร โดยค านึงถึงการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) ประกอบกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงองค์ประกอบของการจัดน าเที่ยว ท าให้ได้ข้อสรุปว่า ควรจัดทดลองรูปแบบการท่องเที่ยว
โดยสกูตเตอร์เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรมอาหาร แบบ 1 วัน (One 
day Trip) ย่านเจริญกรุงซึ่งอยู่ในพ้ืนที่เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ และเขตพระนครของกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากเป็นหนึ่งจุดหมายส าคัญที่สร้างความน่าสนใจที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในความแตกต่างที่หลากหลาย
อันประกอบด้วยชุมชนนานาชาติ ร้านอาหารรสชาติดีเป็นที่ชื่นชอบของคนท้องถิ่น มีความเป็นแห่ งแรกของ
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ประเทศไทยอาทิ ถนนสายแรก ๆ เส้นทางรถรางสายแรก โรงแรมแห่งแรก ประกอบกับบรรยากาศริมแม่น้ า
เจ้าพระยา ก าหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตั้งแต่ท่าเรือสาทรสู่คลองโอ่งอ่าง มีระยะทางในการเดินทางทั้งสิ้น 7 
กิโลเมตร โดยใช้ชื่อกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “สกูตเตอร์พาเที่ยว หลงรักบางกอก บอกรักเจริญกรุง” ก าหนด
เส้นทางและกิจกรรม ดังนี้ 

08.00 น. เริ่มต้นลงทะเบียนพร้อมกันที่ “ท่าเรือสาทร” ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตากสิน 
วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ รับอาหารเช้า น้ าดื่ม (มื้อที่ 1) ฟังข้อแนะน าการใช้สกู๊ตเตอร์ สวมหมวก
กันน็อคและทดลองขับ  

08.30 น. น าชมศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยว ศาลเจ้าแบบไหหล า มีอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี  
09.30 น. น าชมมัสยิดฮารูณ ถิ่นพ่อค้ามุสลิมที่เดินทางมาตั้งรกรากจากชวา ฟังประวัติความเป็นมา

พร้อมชมสถาปัตยกรรมที่งดงามตามหลักศาสนาอิสลาม และโคมแขวนเนื่องในงานพระบรมศพรัชกาลที่ 5  
10.30 น. น าชมพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก บรรยากาศอันรื่นรมย์ ซึ่งอาจารย์วราพร สุรวดี ได้อุทิศ

บ้านและที่ดินทั้งหมดเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเท่ียวชมและเรียนรู้อดีต   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน Mashallah Restaurant (มาชาอัลลอฮฺ) อาหารสไตล์

อินเดียรสชาติถูกปาก ซึ่งเป็นร้านขึ้นชื่อของย่านนี้ อาทิ บริยานีไก่ ไก่ติ๊กก้า และมาซาล่า (ม้ือที่ 2) 
13.00 น. ถ่ายรูปที่อาคารไปรษณีย์กลาง ชมภาพ Gaffiti จากเทศกาลบุกรุก ณ ซอยเจริญกรุง 32  

และจิบกาแฟ ณ ร้านกาแฟอเมซอน 
14.00 น. มุ่งหน้าสู่ตรอกกับตันบุชผ่านอาคารอนุรักษ์ บ้านเลขท่ี 1 ตรอกกับตันบุช  (เจริญกรุง 30) 

ชมอาคารซึ่งก่อสร้าง แวะชมความงดงามภายนอกของ โบสถ์กาลหว่าร์ หรือวัดแม่พระลูกประค า (ภายในโบสถ์
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)   

15.30 น. ตามหาความหมายเชื้อสายญวณท่ี วัดอุภัยราชบ ารุง อารามส าคัญแห่งอันนัมนิกาย  
16.00 น. น าชม วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร (วัดส าเพ็ง) รับฟังเรื่องราวเร้นลับผ่านแท่นหินส าเร็จ

โทษเจ้านายในสมัยรัตนโกสินทร์  
16.30 น. มุ่งหน้าสู่ย่านสามยอด ชมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ชมงานศิลปะ Street Art  สะท้อน

เรื่องเล่าภาพเดิมในย่านคลองโอ่งอ่าง จากสะพานเหล็กสู่งานศิลปะ  
17.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ใกล้สถานี MRT สามยอด) 
3. การเสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 

 จากผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
 3.1 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสกูตเตอร์ ควรจัดให้มีการส ารวจเส้นทางก่อนระบุสถานที่ต่าง ๆ ไว้ใน
รายการน าเที่ยว เพ่ือศึกษาการใช้เส้นทางที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงจัดหาร้านอาหารหรือจุดแวะพักที่
เหมาะสม 
 3.2 ศึกษาแนวทางท าการตลาดเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวสกูตเตอร์ ซึ่งจัดเป็นนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 
(Niche Market) โดยใช้วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) จากส่วนผสมการตลาดในรูป
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แบบเดิมเป็นการตลาดเชิงความสัมพันธ์ 1. ศึกษาตลาดเป้าหมาย 2. หาวิธีดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้กลับมาใช้
บริการ 3. ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว 4. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ ให้มีความโดดเด่น และ    
5. ท าการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย (Birtwhistle, 2018, Retrieved 
May 23, 2022, from https://www.wildweb.co.za)  
 3.3 ภาครัฐควรสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบสกูตเตอร์อย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าทางการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ควรมีการก าหนดมาตรการ
ควบคุมการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าอย่างชัดเจน  

 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ภาพรวมของความต้องการท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานครส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย จากผู้ทดลองเส้นทางและตอบแบบสอบถามจ านวน 31 คน อยู่
ในระดับมากท่ีสุด �̅� = 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.19 

ตารางท่ี 1 ความต้องการท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ความต้องการด้านต่าง ๆ ของ
นักท่องเที่ยว 

ระดับความต้องการ 

ค่า 
เฉลี่ย 

�̅� 

ร้อยละ 

ค่า
เบี่ยง 
เบน 
S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ด้านลักษณะของแหลง่ท่องเที่ยว          

1. ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว 13 11 6 0 1 4.13 82.58 0.96 มาก 

2. ความโดดเด่น ความเป็นเอกลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว 

20 10 1 0 0 4.61 92.26 0.56 มากที่สุด 

3. สถานที่ท่องเท่ียวแปลกใหม่ หรืออยู่ใน
กระแสนิยม 

11 13 7 0 0 4.13 82.58 0.76 มาก 

4. มีจุดถ่ายภาพสวยงามในแหล่งท่องเท่ียว 15 10 5 1 0 4.26 85.16 0.86 มาก 

5. สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรม 
สกูตเตอร์ เช่น สามารถเข้าถึงได้ง่าย มทีี่จอด 
สกูตเตอรท์ี่เหมาะสม 

22 9 0 0 0 4.71 94.19 0.46 มากที่สุด 

6. มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน หรือมีป้ายสือ่
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชัดเจน 

18 8 4 1 0 4.39 87.74 0.84 มาก 

2. ด้านการจดัเส้นทางท่องเที่ยว          

7. เส้นทางที่ท่านเดินทางครั้งนี้มีความ
เหมาะสม สามารถจัดเป็นเส้นทางท่องเท่ียวให้
นักท่องเที่ยวทั่วไป 

19 10 2 0 0 4.55 90.97 0.62 มากที่สุด 

8. เส้นทางท่องเที่ยวมีความดึงดูดใจ 19 10 2 0 0 4.55 90.97 0.62 มากที่สุด 

9. การจัดเส้นทางความเหมาะสม ไม่ย้อนทาง 20 10 0 1 0 4.58 91.61 0.67 มากที่สุด 

10. เส้นทางท่องเที่ยวมีความปลอดภยัตอ่การ
ใชส้กูตเตอร ์

21 7 3 0 0 4.58 91.61 0.67 มากที่สุด 
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ความต้องการด้านต่าง ๆ ของ
นักท่องเที่ยว 

ระดับความต้องการ 

ค่า 
เฉลี่ย 

�̅� 

ร้อยละ 

ค่า
เบี่ยง 
เบน 
S.D. 

ผลการ
ประเมิน 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

11. จัดให้มีจุดแวะพักระหว่างที่เหมาะสม เช่น 
มีห้องสุขา มีจุดบรกิารของวา่งหรือเครื่องดื่ม  

22 7 2 0 0 4.65 92.90 0.61 มากที่สุด 

3. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว          

12. ผู้จัดค านึงถึงความสามารถของแหลง่
ท่องเที่ยวแต่ละแหล่งในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 

23 7 1 0 0 4.71 94.19 0.53 มากที่สุด 

13. กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวมีความ
เหมาะสมกับสถานที่และเวลา 

23 7 1 0 0 4.71 94.19 0.53 มากที่สุด 

14. กิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

23 7 1 0 0 4.71 94.19 0.53 มากที่สุด 

15. จัดให้มีผู้ให้ความรูเ้กี่ยวกับประวัติศาสตร์
และความเป็นมาของสถานที่แก่นักท่องเที่ยว
และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

24 4 3 0 0 4.68 93.55 0.65 มากที่สุด 

4. ด้านการจดัการการท่องเที่ยว          

16. มีการก าหนดข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยว
ในการท่องเท่ียวสกูตเตอร ์

25 6 0 0 0 4.81 96.13 0.40 มากที่สุด 

17. ค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว
เป็นหลัก เช่น การตรวจ ATK ของ
นักท่องเที่ยวและผู้ใหบ้ริการกอ่นการเดินทาง 
การบริการแอลกอฮอล์ท าความสะอาด
ระหว่างเดินทาง การเว้นระยะห่าง การสวมใส่
หน้ากากอนามัย การเลือกใช้ถนนทีป่ลอดภัย  

27 4 0 0 0 4.84 97.42 0.37 มากที่สุด 

18. ผู้จัดมีความชัดเจนในการแจ้งเส้นทาง
เดินทางแต่ละจุด 

21 8 2 0 0 4.61 92.26 0.62 มากที่สุด 

19. มีทีมงานผู้ให้บริการเพียงพอต่อการดูแล
นักท่องเที่ยว 

21 6 3 1 0 4.52 90.32 0.81 มากที่สุด 

20. มีการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว
อย่างต่อเนื่อง 

18 9 4 0 0 4.45 89.03 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 91.19 0.15 มากที่สุด 

   
จากตารางที่  1 แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยความต้องการท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ ไฟฟ้าใน

กรุงเทพมหานครส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ข้อที่ได้คะแนนมากที่สุดได้แก่ ค านึงถึงความปลอดภัย

ของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก มีความต้องการในระดับมากที่สุด �̅� = 4.84 คิดเป็นร้อยละ 97.42 รองลงมาได้แก่ 

การก าหนดข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวสกูตเตอร์ มีความต้องการในระดับมากที่สุด �̅� = 4.81 
คิดเป็นร้อยละ 96.3 และข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดได้แก่ ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่

ท่องเที่ยวแปลกใหม่ หรืออยู่ในกระแสนิยม มีความต้องการในระดับมาก 𝑥 ̅̅ ̅= 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.58 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความต้องการออกเดินทางท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย และมีความคาดหวังในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย โดยยินดีจ่ายเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
แลกกับสุขภาพและความปลอดภัย ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสกูตเตอร์สามารถพิจารณาออกแบบการให้บริการ
ที่เหมาะสม อาทิ การให้บริการตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง การเดินทางแบบกลุ่มเล็กและไม่แออัด การ
ให้บริการอุปกรณ์ท าความสะอาดแก่นักท่องเที่ยว การเพ่ิมบุคลากรดูแลระหว่างเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น  
 2. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถพิจารณาจัดเส้นทางท่องเที่ยวให้มีการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น จะสามารถเพ่ิมมูลค่าทางการท่องเที่ยวและสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวมากขึ้น 
 3. ควรมีเส้นทางที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับการขับขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือการท่องเที่ยว 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 

1. จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความต้องการที่หลากหลาย ผู้วิจัยจึง
ให้ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยว ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
รูปแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้า จะสามารถค้นหาความต้องการของนักท่องเที่ยวในเชิงลึกเพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิม
ช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง 

2. จากการศึกษาพบว่า การใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้ายังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายการใช้งานแบบ
สาธารณะ ผู้วิจัยจึงให้ข้อเสนอต่อการศึกษาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือการท่องเที่ยว 
รวมถึงการศึกษาเพ่ือหาแนวทางจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสมส าหรับการขับขี่พาหนะประเภทนี้ในเชิง
นโยบายต่อไป 

3. จากการศึกษาพบว่า ยังไม่มีการท าแผนที่เส้นทางการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
ผู้วิจัยจึงให้ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาเรื่องจัดท าแผนที่เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้
ชัดเจน เช่น การบอกระยะทางแต่ละจุดในเส้นทาง จุดสถานที่ท่องเที่ยว จุดแวะพัก ฯลฯ 
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การปรับใชแ้นวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคนส าหรับอาคารนิทรรศการเพ่ือรองรับผูใ้ช้รถเข็น 
และผูท้ี่มีข้อจ ากัดทางด้านสายตา : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไท-ยวน จังหวัดสระบุรี 

Applying universal design concept in improving exhibition building 
accommodate wheelchair users and a person with visually impaired:  

A Case of Tai-Yuan Folk Museum, Saraburi 
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บทคัดย่อ 
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านมีเป้าหมายในการสงวนรักษาวัตถุทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ท าหน้าที่เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่แสดงถึงวิถีชีวิตพ้ืนบ้านของชุมชนนั้น ตลอดจนถ่ายทอด
ข้อมูลและเรื่องราวในอดีตให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอดีตทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวนในจังหวัดสระบุรี และ
น าเสนอเรื่องราวในอดีตผ่านทางนิทรรศการถาวร และเพ่ือเสนอแนวทางการออกแบบพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านในรูปแบบ
สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับการใช้งานของทุกคน โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสาร บทความ และ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง จัดท ารายละเอียดประกอบการออกแบบ ในด้านความต้องการพ้ืนฐาน องค์ประกอบทาง
กายภาพ และองค์ประกอบแวดล้อมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการการออกแบบ โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายใน
พิพิธภัณฑ์เป็น 5 ส่วน ในอาคารจัดแสดงขนาดพ้ืนที่ 220 ตารางเมตร ประกอบด้วย 1) พ้ืนที่ส่วนต้อนรับ 2) พ้ืนที่
ขายของที่ระลึก 3) พ้ืนที่จัดแสดงโบราณวัตถุและเครื่องใช้ 4) พ้ืนที่จัดแสดงผ้าและเครื่องแต่งกาย และ 5) พ้ืนที่
แสดงงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมในรูปแบบชาวไท-ยวน โดยมีแนวคิดในการออกแบบคือ วิถีชีวิตแบบไท-
ยวนในรูปแบบสมัยใหม่ โดยการดึงเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของชาวไท-ยวน เล่าเรื่องราวผ่านนิทรรศการ เน้น
บรรยากาศพ้ืนบ้านที่มีความเรียบง่าย ผสมผสานการใช้วัสดุดั้งเดิมในสไตล์ไทยประยุกต์ แต่ยังคงกลิ่นอายบ้าน
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ดั้งเดิมของชาวไท-ยวน และยังให้ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่ เช่น ทางลาด พ้ืนทางเดิน
เบรลล์บล็อก และอักษรเบรลล์ เพ่ือรองรับการเข้าใช้บริการของผู้เข้าชมอีกด้วย   
 
ค าส าคัญ : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน, ไท-ยวน, การออกแบบเพื่อทุกคน 
 

Abstract 
Folk Museum aims to preserve local cultural objects and cultural heritage, collect objects, 

tools and utensils representing the local way of life of the community, as well as convey 

information and stories about the past to visitors. This study is a project to study culture and way 

of life of the Tai-Yuan ethnic group. The objective of this study was to study the cultural past of 

the Tai- Yuan ethnic group in Saraburi Province and presenting stories of the past through 

permanent exhibition and to propose a modern design approach to folk museums that are 

suitable for everyone's use.  Study process with qualitative research method by studying and 

analyzing relevant documents, articles and case studies.  Prepare details for the design in terms 

of basic needs physical composition and other environmental elements to lead the design 

process.  The results of the study were able to divide the usable area inside the museum into 5 

parts in an exhibition building with an area of 220  square meters consisting of 1) reception area 

2) souvenir area 3) antiques and utensils display area 4) exhibition area and 5) an exhibition area 

for sculpture and architecture in the Tai-Yuan style.  There are also additional facilities, such as 

ramps, braille block walkways and braille to support the visitor's access to the service as well. 

Keywords: Folk Museum, Tai-Yuan, Universal Design 
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ความคาดหวังของเกษตรกรต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน ้า 

เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในพื นที่ อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

Farmers' expectations of policy on water resource management for food 

security  

in Kusuman district, Sakon Nakhon 

 

ปิยะณัฐ ชัชวาลย์1* 

รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ไทยอารี2** 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังของเกษตรกรต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหาร

จัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในพ้ืนที่ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาความคาดหวังต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือ  สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือ

ส ารวจแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารจากมุมมอง

ของเกษตรกร และเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของเกษตรกรกับแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้าน

การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในพ้ืนที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่

ท าการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกร ที่อยู่ภายใต้โครงการ “ชุมชนชาวบ่อ” การพัฒนาสระน้ าเพ่ือการเกษตร (Farm 

Ponds) ในไร่นา ตามพระราชด าริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี จ านวน 118 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ 

SPSS ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และผู้ให้

ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จ านวน 3 คน 

 ผลการศึกษา ความคาดหวังให้นโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคง   ทางอาหาร

ช่วยเหลือ ส่งผลต่อแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

ในพ้ืนที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนผลการสัมภาษณ์ พบว่า  เกษตรกร

ต้องการมีแหล่งน้ าให้เพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภค ในการท าเกษตรและส ารองไว้ใช้ ในยามที่ฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้ง 

เพ่ือผลิตอาหารและเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ค าส าคัญ : ความคาดหวัง, การขับเคลื่อนนโยบาย, การบริหารจัดการแหล่งน้ า, ความมั่นคง         ทางอาหาร 
                                                           
1* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2** อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
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บทน้า 

 ความมั่นคงทางอาหาร เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ กล่าวคือ เป็นสภาวะ     ที่

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่เหมาะสมกับตนเอง มีปริมาณอาหารเพียงพอส าหรับการบริโภค 

มีความสามารถที่จะเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยความสามารถ ทางกายภาพหรือเศรษฐกิจ อีกทั้ง

ต้องมีความปลอดภัยและความหลากหลายของประเภทอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกาย และมี

เสถียรภาพทางทรัพยากรอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร จึงเป็นประเด็นที่มีผลต่อความมั่นคงของสังคม

โดยเฉพาะในประเทศที่ก าลังพัฒนา หรือในยาม  ที่เกิดวิกฤติการณ์ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ อาทิเช่น 

วิกฤติการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เกิดภัยแล้งและ น้ าท่วมฉับพลันจากปริมาณการเกิดฝนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ของปริมาณและคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร หรือ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่ง  ผลกระทบต่อการ

เคลื่อนย้ายทรัพยากรด้านอาหาร หรือภัยที่เกิดจากมนุษย์เอง อาทิเช่น ภัยจากสงคราม เป็นต้น ซึ่งในทุก

วิกฤติการณ์ที่กล่าวมา ความมั่นคงทางอาหารถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อความอยู่รอดของมนุษย์ทั้งสิ้น 

 ส าหรับในประเทศไทย แม้ว่าจะถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารอยู่ในอันดับที่ 

51 ของโลก และอันดับที่ 3 ของอาเซียน จากดัชนีความมั่นคงทางอาหารโลก ประจ าปี 2564 (Global Food 

Security Index 2021) แต่จากการศึกษาวิจัยสถานการณ์น้ าของประเทศไทย ในโครงการรายงานการ

วิเคราะห์สถานการณ์น้ าของประเทศไทย : ทรัพยากรน้ ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้ทุนวิจัยของส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลย้อนหลังในวงรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2549  – 2558) พบว่า 

สถานการณ์น้ าของประเทศไทย ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อความม่ันคงทางอาหารนั้น มีภาพรวมที่มีแนวโน้มเสี่ยงต่อ

การขาดแคลนน้ าในหลายพ้ืนที่ เนื่องมาจากความต้องการน้ าที่เพ่ิมมากขึ้น และความแปรปรวนของสภาพ

ภูมิอากาศ โดยในส่วนของปริมาณการใช้น้ าในภาคส่วนต่างๆ พบว่า ภาคเกษตรมีการใช้น้ ามากที่สุดคิดเป็น

ร้อยละ 70 ของปริมาณการใช้น้ าทั้งหมด โดยจากสถานการณ์น้ าที่เกิดการขาดแคลนและแนวโน้มที่คาดการณ์

ต่อไปในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าและภาคการเกษตรที่เป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตและสร้างความ

มั่นคงทางอาหารในชุมชน 

 จากปัญหาด้านการขาดแคลนน้ าที่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรซึ่งจะส่งผล

ต่อระบบการผลิตและความมั่นคงอาหาร จึงเป็นสาเหตุจูงใจในการศึกษาและวิเคราะห์ความคิดเห็นและความ

คาดหวังของเกษตรกรต่อการจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร และแนวทางในการขับเคลื่อน

นโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยก าหนดพ้ืนที่ อ.กุสุมาลย์ จ.

สกลนคร เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการศึกษาวิจัย ซึ่งมีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นพ้ืนที่
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ประสบปัญหาแล้งซ้ าซาก และเป็นพ้ืนที่ ที่ได้มีการน านโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการสร้าง

อาหารมาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ “ชุมชนชาวบ่อ” การพัฒนาสระน้ าเพ่ือการเกษตร 

(Farm Ponds) ในไร่นา ตามพระราชด าริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือท าการผลิตอาหารและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพ่ือน า

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาก าหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการ

บริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นแนวทางในการศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหาร

จัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหารส าหรับนักศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจทั่วไปต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาความคาดหวังต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความม่ันคง

ทางอาหาร ของเกษตรกรในพื้นที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

2. เพ่ือส ารวจแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทาง

อาหารในพื้นท่ี อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร จากมุมมองของเกษตรกร 

3. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของเกษตรกรกับแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการ

บริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร ในพ้ืนที่ อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร 

 

 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของเกษตรกรต่อการขับเคลื่อน

นโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในพ้ืนที่ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัด

สกลนคร เกษตรกรมีความคิดเห็นว่านโยบายการบริหารจัดการแหล่งน้ าฯ มีประโยชน์ต่อเกษตรกรในเรื่องของ

การลดปัญหาเรื่องการขาดแหล่งกักเก็บน้ า ช่วยบรรเทาภัยแล้ง ลดปัญหาภาวะน้ าท่วมหลากในฤดูฝน รวมทั้ง

ช่วยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เพ่ือให้ครอบครัวมีความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน สอดคล้อง

กับแนวคิดของ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี ส านักพระราชวัง สวนจิตรลดา (2562, น. 2-4) ที่ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาสระน้ าเพ่ือ

การเกษตรในไร่นา เพ่ือผลิตอาหาร และสร้างรายได้ของเกษตรกร ที่อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายของการพัฒนา คือ เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะอาหารและ

โภชนาการของเกษตรกร ให้เกษตรกรสามารถท าการผลิตผลิตผลเกษตรที่ปลอดภัย เป็นอาหารบริโภคใน
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ครัวเรือนได้พอเพียง พึ่งตนเองได้และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ ด้วยการให้ความช่วยเหลือขุดสระน้ าเพ่ือการเกษตรใน

ไร่นา ให้สามารถใช้น้ าท าการผลิตอาหารเกษตรได้หลากหลายเลี้ยงครอบครัวได้พอเพียง พร้อมทั้งการร่วมมือ

กันสร้างชุมชนให้มีความมั่นคง และปลอดภัยทางอาหารที่จะน าไปสู่การพัฒนาอาหารและโภชนาการของ

ครัวเรือน และชุมชนให้ดีขึ้น เท่าเทียมถ้วนหน้า อย่างยั่งยืน  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

ความคาดหวังของเกษตรกรส่งผลต่อแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ า

เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร ในพ้ืนที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ เกษตรกร ที่อยู่ในโครงการ 

“ชุมชนชาวบ่อ” การพัฒนาสระน้ าเพ่ือการเกษตร (Farm Ponds) ในไร่นา เพ่ือผลิตอาหารและสร้างรายได้ของ

เกษตรกร ตามพระราชด าริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี จ านวน 118 ราย ในพื้นที่ต าบลนาโพธิ์ ต าบลโพธิไพศาล และ ต าบลกุสุมาลย์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัด

สกลนคร คิดเป็นร้อยละ 100  ของประชากรที่ร่วมโครงการ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้บริหารภาครัฐที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และน า

นโยบายไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการพัฒนาที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดิน (ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน), ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 และผู้อ านวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 

 2. ขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ 1) การศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของเกษตรกรต่อการจัดการแหล่ง

น้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร 2) การศึกษาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการ

แหล่งน้ าเพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหารในพ้ืนที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา วิจัยโดยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 
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ความคาดหวงัของเกษตรกร 
ต่อการจดัการแหล่งน ้า 

เพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหาร 
1. คาดหวงัประโยชน์ในดา้นต่างๆ 
2. คาดหวงัความจ าเป็นในดา้นต่างๆ 
3. คาดหวงัใหช่้วยเหลือในดา้นต่างๆ 

แนวทางในการขบัเคล่ือน

นโยบายดา้นการบริหารจดัการ

แหล่งน ้าเพื่อสร้างความมัน่คง

ทางอาหาร ในพื้นท่ี อ.กุสุมาลย ์

จ.สกลนคร 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)     ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วิธีการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการ 

“ชุมชนชาวบ่อ” การพัฒนาสระน้ าเพ่ือการเกษตร (Farm Ponds) ในไร่นา ตามพระราชด าริของ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวนทั้งสิ้น 118 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยเลือกประชากรทั้งหมดในการวิจัย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยหลักความไม่น่าจะเป็น (Non 

Probability Sampling) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 

Informants) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้บริหารภาครัฐที่เป็นผู้

ก าหนดนโยบาย และน านโยบายไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน), ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 

5 และผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบพิจารณาความถูกต้อง (Correctively) ทางด้านเชิงเนื้อหา 

ภาษาและส านวนที่ใช้ในแบบสอบถาม และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 

(Content Validity) ซ่ึงจากการค านวณหาค่า IOC ครั้งนี้ ได้เท่ากับ 1.00 และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามในภาพรวมทั้งฉบับ  เท่ากับ 

0.946 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 7 ตอน ได้แก่ 
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 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ขนาดพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร อาชีพหลัก รายได้จากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร มี

ค าตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว จ านวน 7 ข้อ 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารและประโยชน์ที่ได้รับของนโยบายด้านการ

บริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร แบ่งออกเป็น 2 ข้อ คือ 1. ค าถามท่านทราบนโยบาย

ด้านแหล่งน้ าในไร่นาเพ่ือการเกษตรจากแหล่งใด มีค าตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกตอบได้หลายค าตอบ โดย

ให้เรียงล าดับและใส่หมายเลข (1= มากที่สุด 2,3,4,5,6,7,8,9 รองลงมา) รวมจ านวน 9 ตัวเลือก 2. ค าถามท่าน

ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ าในไร่นาเพ่ือการเกษตร   ที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นในเรื่องใด มีค าตอบให้เลือกและ

ให้ผู้ตอบเลือกตอบได้หลายค าตอบ      เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรฐานส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

จ านวน 4 ข้อ 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรฐานส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับความคิดเห็น

ของเกษตรกรต่อความคาดหวังต่อการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทาง

อาหาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน จ านวน 10 ข้อ  

 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรฐานส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับแนวทางใน

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามความคิดของ

เกษตรกร จ านวน 11 ข้อ  

 ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรฐานส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับความคาดหวัง

ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร จ านวน 15 ข้อ 

 ตอนที่ 6 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรฐานส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับการ มีส่วน

ร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร จ านวน 5 ข้อ  

 ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด สอบถามความคิดเห็น จ านวน 2 ข้อ 

 ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 3 ถึง 6 ผู้วิจัยก าหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถาม ที่ให้แสดง

ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (Rating scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ระดับที่ 1 = น้อย

ที่สุด ระดับท่ี 2 = น้อย ระดับท่ี 3 = ปานกลาง ระดับท่ี 4 = มาก และระดับที่ 5 = มากที่สุด 

 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัย 

 หัวข้อ ความคาดหวังของเกษตรกรต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือ

สร้างความม่ันคงทางอาหาร ในพ้ืนที่อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จ านวน 8 ข้อ 
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สรุปผลการวิจัย  

 สรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือเป็นเพศชาย 73 

คน เพศหญิง 45 คน มีอายุระหว่าง 56-65 ปี มากที่สุด จ านวน 39 คน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือ

เทียบเท่า มากท่ีสุด จ านวน 95 คน มีขนาดพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร 11-20 ไร่ มากที่สุด จ านวน 52 คน มี

อาชีพหลักเกษตรกรรม มากที่สุด จ านวน 106 คน มีรายได้ต่อเดือนจากภาคการเกษตร ต่ ากว่า 5,000 บาท 

มากที่สุด จ านวน 61 คน และมีรายได้ต่อเดือนนอกภาคการเกษตร 5,000-10,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 57 

คน  

 เกษตรกรส่วนใหญ่รับทราบข่าวสารและประโยชน์ที่จะได้รับของนโยบายด้านการบริหารจัดการ

แหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารจากช่องทางต่าง ๆ แต่ยังมีส่วนน้อยที่ยังไม่รับทราบ ซึ่งจะต้องมีการ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง เช่น วิธีการอาศัยการมีส่วนร่วมของหมอ

ดินอาสา ผู้น าท้องถิ่น หอกระจายข่าว โทรทัศน์ วิทยุ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในการประชาสัมพันธ์และการส ารวจข้อมูลเกษตรกรในอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

โดยแจ้งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่มีประโยชน์ต่อตัวเกษตรกร 

 เกษตรกรรับรู้ข่าวสารและประโยชน์ของนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ า จากแหล่งของ

ข่าวสารที่ได้รับ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยอันดับที่ 1-8 ที่ถูกเลือกมากที่สุด ดังนี้ อันดับที่ 1 และอันดับที่ 

2 คือ เพ่ือนบ้าน อันดับที่ 3 หมอดินอาสา อันดับที่ 4 คือ โทรทัศน์ อันดับที่ 5 คือ วิทยุ อันดับที่ 6 คือ ผู้น า

ท้องถิ่น อันดับที่ 7 คือ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และอันดับที่ 8 คือ เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์

 เกษตรกรได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ าในไร่นาเพ่ือการเกษตรที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น ในด้านการ

เพาะปลูก มากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรส่วนมากปลูกข้าวและพืชผักเป็นหลัก ส่วนอ่ืนๆ ได้แก่ ประมง ปศุสัตว์ 

และอุปโภค-บริโภค 

 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการนโยบายการบริหารจัดการแหล่งน้ าฯ พบว่า มีประโยชน์ต่อ

เกษตรกรในเรื่องของการลดปัญหาเรื่องการขาดแหล่งกักเก็บน้ า ช่ วยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ 

สามารถบรรเทาภัยแล้ง ลดปัญหาภาวะน้ าท่วมหลากในฤดูฝน ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถมีแหล่งน้ าเก็บไว้

ใช้ได้ตลอดทุกฤดูในการท าการเกษตร ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืน  และนโยบายการ

บริหารจัดการแหล่งน้ าฯ มีความจ าเป็นต่อเกษตรกรในเรื่องของเก็บกักน้ าในช่วงฤดูฝนเพ่ือเก็บไว้ใช้ในตอน

หน้าแล้ง ท าให้มีน้ าใช้ท าการเกษตรได้ตลอดปี ช่วยให้สภาพแวดล้อมมีความชุ่มชื้นสมบูรณ์เหมาะสมต่อการท า

การเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรสามารถใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรได้เต็มศักยภาพ 
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 เกษตรกรมีความคาดหวังให้นโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ช่วยเหลือในเรื่อง การจัดหาให้มีแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรตลอดปี สามารถท าการเกษตรได้

หลากหลายตลอดปี ช่วยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมรายได้ต่อครัวเรือนต่อปี ลดต้นทุนการผลิต ท าให้

สภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อการท าการเกษตร ท าให้มีคลังอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งมีคลังอาหารที่สามารถเข้าถึงได้

ตลอดเวลา และใช้พื้นที่ท าการเกษตรได้เต็มศักยภาพ 

 แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการ แหล่งน้ าเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร

ตามความคิดของเกษตรกร คือ ต้องการให้มีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับน าไปใช้ในการเกษตรได้ตลอดปี มี

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น การปรับปรุงดิน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้สามารถท าการผลิตได้ มีการสร้าง

แหล่งกักเก็บน้ าจ านวนเพียงพอ และทั่วถึง มีการส่งเสริมชุมชนให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าให้มีการผลิตอย่าง

สม่ าเสมอ มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการท าเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนและเหลือ

ขาย มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้น้ าและการบ ารุงรักษาแหล่งน้ า มีการส่งเสริมชุมชนให้ใช้ประโยชน์จาก

แหล่งน้ าให้มีโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี มีการส่งเสริมชุมชนให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าให้เกิดความ

มั่นคงทางอาหาร มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ ารอบแหล่งน้ าเพ่ือให้มีสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

รวมทั้งมีการตรวจสอบและประเมินความต้องการและความพึงพอใจของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพ่ือ

น าไปวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความ

มั่นคงทางอาหารให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร 

 เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ฯ เป็นไปตามความคาดหวังของเกษตรกร ใน

เรื่องของการมีแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรตลอดปี สามารถท าการเกษตรได้หลากหลายตลอดปี ช่วย

เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร มีคลังอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ เพ่ิม

รายได้ต่อครัวเรือนต่อปี มีคลังอาหารที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ลดต้นทุน

การผลิต ใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรได้เต็มศักยภาพ รวมถึงสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อการท า

การเกษตร 

 เกษตรกรมีความคิดเห็นว่ากระบวนการในการขับเคลื่อนนโยบาย ฯ ต้องมีการประเมินความ

ต้องการและความพึงพอใจของเกษตรกร จัดให้มีการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการ

แสดงความคิดเห็นส่วนตัวเจ้าหน้าที่ และการน าไปถ่ายทอดต่อเรื่องราว ให้เกษตรกรคนอ่ืน ๆ ได้ฟังเพ่ือเป็น

ประสบการณ์ในการท าการเกษตรที่มีคุณภาพต่อไป 

 เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร โดยได้เข้าร่วมการประชุมหรือ

อบรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการผลิตทางการเกษตรที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานจัดขึ้น มีส่วน
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ร่วมในการปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสระน้ าเพ่ือการเกษตรในการ

ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายการ

บริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร น าความรู้ใหม่  ๆ ที่ได้จากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ไปปฏิบัติและ

ถ่ายทอดให้เพ่ือนบ้าน รวมทั้งได้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสาร แล้ว

น าข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการมาประยุกต์ในการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรเพื่อ

สร้างความม่ันคงทางอาหารให้มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลตรงตามความคาดหวังของเกษตรกร 

 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารภาครัฐที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย และน านโยบายไปขับเคลื่อนสู่การ

ปฏิบัติ หัวข้อ ความคาดหวังของเกษตรกรต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้าง

ความมั่นคงทางอาหาร ในพ้ืนที่อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร แยกเป็นรายข้อ ดังต่อไปนี้ 

 1. ความคาดหวังของเกษตรกรเกี่ยวกบัการบริหารจัดการแหล่งน้ าเป็นอย่างไร  

 พบว่า เกษตรกรต้องการมีแหล่งน้ าให้เพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภค ในการท าเกษตรและส ารอง

ไว้ใช้ในยามที่ฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้ง และเก็บน้ าไว้ใช้ในยามหน้าแล้งเพ่ือผลิตพืชหลังจากฤดูท านา เพ่ือผลิต

อาหารและเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

 2. ความคาดหวังนั้นมีผลต่อหน่วยงานอย่างไร 

 พบว่า หน่วยงานต้องด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาแหล่งน้ าไว้ให้กับเกษตรกรเพ่ือในการใช้น้ าในการด ารงชีพ และการพัฒนาด้านต่าง ๆ ใน

การประกอบอาชีพ และหาแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการบริหารจัดการการใช้น้ าและการ

ปลูกพืช ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานจะมีเป้าหมายว่าต้องมีจ านวนสระน้ าเท่าไหร่ และจะต้องท าเป้าหมายให้ครบ

ตามท่ีก าหนด 

 3. นโยบายการบริหารจัดการแหล่งน้ ามีกระบวนการอย่างไร 

 พบว่า นโยบายการบริหารจัดการแหล่งน้ ามีกระบวนการ ดังนี้ วางแผนบริหารจัดการน้ าให้เกิด

ความสมดุล เรียงล าดับความส าคัญในการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการบริหารจัดการน้ าให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้มีความเพียงพอต่อความต้องการในการใช้กิจกรรมต่าง ๆ ของเกษตรกร รวมทั้งให้

เกษตรกรมีแหล่งน้ าเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เพ่ือให้มีแหล่งน้ าใช้ในการท า

การเกษตรอย่างเพียงพอ 

 4. ปัจจัยต่าง ๆ ที่หน่วยงานน ามาก าหนดเป็นแนวปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไร 

 พบว่า ปัจจัยต่างๆ ที่หน่วยงานน ามาก าหนดเป็นแนวปฏิบัติ คือ 1) ส ารวจพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 

ดินสามารถกักเก็บน้ าไว้ได้หรือไม่ 2) เมื่อคุณสมบัติของดินสามารถเก็บกักน้ าได้ พื้นที่นั้นต้องมีเอกสารสิทธิ์เป็น

ของตนเอง เช่น โฉนด นส.3  นส.4 สปก. 3) เกษตรกรต้องสมทบทุนในการก่อสร้างแหล่งน้ า รายละ 2,500 
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บาท/บ่อ 4) การใช้แหล่งน้ าให้ได้เป็นเวลานานจะต้องมีการดูแลรักษา เช่น ปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบขอบบ่อ

เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและลดการตื้นเขินของบ่อ 5) ท าการเกษตรแบบผสมผสานบริเวณขอบ

สระท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินของครัวเรือน ผลิตอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการและสามารถผลิตได้

ตลอดทั้งปี เกษตรกรพ่ึงตนเองได้ มีอาชีพ มีอาหารเพียงพอส าหรับการบริโภค 6) วิเคราะห์ดินเพ่ือประเมิน

คุณสมบัติที่เหมาะสมในการเพาะปลูก การปรับปรุงบ ารุงดิน การใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมต่อชนิดพืชที่จะปลูก 

วางแผนบริหารจัดการน้ าให้เหมาะสม ส าหรับศัตรูพืช ต้องมีการควบคุมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพควบคุมแมลง

เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 7) เกษตรกรกับกรมพัฒนาที่ดินและภาคี ต้องประสานความช่วยเหลือร่วมกัน สนับสนุน

งบประมาณ การคัดกรอง ปรับเปลี่ยนความคิดเกษตรกรที่สามารถเป็นต้นแบบให้คนอ่ืนๆ ได้ แล้วส่งเสริมให้ดี

ยิ่งขึ้น 

 5. เมื่อน านโยบายไปปฏิบัติแล้ว เกษตรกรมีความคิดเห็นอย่างไร 

 พบว่า เมื่อน านโยบายไปปฏิบัติแล้ว เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากสามารถแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งของเกษตรกรได้ และมีน้ าใช้ในการท าการเกษตร ลดความสูญเสีย ความ

เสียหายของพืช และใช้พ้ืนที่หลังจากฤดูท านา ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  ไม่ต้องเคลื่อนย้ายแรงงานไป

ท างานต่างถิ่นในนอกภาคเกษตร ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และ

มีความสุขในครัวเรือนมากขึ้น 

 6. เกษตรกรได้น าเสนอผลการปฏิบัติต่อหน่วยงานอย่างไร 

 พบว่า เกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการได้น าเสนอผลการปฏิบัติต่อหน่วยงาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ 

ได้แบ่งกลุ่มความต้องการการช่วยเหลือออกเป็น 4 กลุ่ม คือ (1) D + C = ยังไม่ค่อยพร้อมและยังต้องรับการ

ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ (2) A +B = เป็นกลุ่มที่มีความพร้อม ควรหากิจกรรมที่เหมาะสมให้ท าเสริมจากกิจกรรม

เดิมที่มีอยู่ และกลุ่ม A ที่ต้องการมากที่สุดคือ ค าปรึกษา ค าแนะน า วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ ที่จะให้ปฏิบัติ 

ซึ่งทางหน่วยงานควรมีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนต่าง ๆ เพ่ือให้เกษตรกรมี

อาหาร ที่ปลอดภัย มีความม่ันคงทางอาหาร และผลักดันสู่เกษตรอินทรีย์ 

 7. ท่านคิดว่านโยบายมีผลอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

 พบว่า เป็นนโยบายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกร 

เป็นการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต ท าให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความมั่นคงในชีวิต ส่วนการ

ปรับปรุงแก้ไข ต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไข

ปัญหามาบูรณาการร่วมกัน ซึ่งควรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  

 

310



 
 1) เกษตรกรที่ต้องการบ่อที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ก าหนดแนะน าให้เข้าโครงการอ่ืนๆ ที่มีการสนับ

สุน 

 2) ควรแก้ไขระเบียบเรื่องจ านวนบ่อ โดยดูความเหมาะสมและเพียงพอของปริมาณน้ าจาก

ขนาดพ้ืนทีแ่ละกิจกรรมเกษตรที่ท า โดยอาจขุดได้มากกว่า 1 บ่อ ต่อ 1 คน 

 3) ปรับปรุงระเบียบในการขุดลอกให้เกษตรกรได้มีพ้ืนที่กักเก็บน้ าได้มากขึ้นกว่าเดิม 

 5) ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การท าเกษตรแบบผสมผสานให้แก่

เกษตรกร 

 6) ปลูกจิตส านึกในการท างานโดยให้คิดว่าท าเพ่ือลูกหลานของตัวเกษตรกรเอง 

 8. ถ้าหากขอให้ท่านประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ท่านคิดว่ามีผลอย่างไร 

 พบว่า เกษตรกรให้การยอมรับและมีความต้องการการพัฒนาแหล่งน้ า เพราะตรงกับปัญหาของ

เกษตรกร ซึ่งน้ าเป็นสิ่งที่ส าคัญในการท าการเกษตร เมื่อมีน้ าก็สามารถขับเคลื่อนและสามารถใช้ประโยชน์พ้ืนที่

ให้เกิดความยั่งยืน และเกิดความหลากหลายด้านชีวภาพ ท าให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น หน่วยงานของรัฐจึงควรให้การ

สนับสนุนงบประมาณมากขึ้น ต้องมีนโยบายสนับสนุนในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าในจ านวนที่มากขึ้นกว่าเดิม ต้องมี

คนกลางที่ช่วยขับเคลื่อนและประสานให้หน่วยราชการกับเกษตรกรเข้าถึงกันได้ง่าย เพ่ือให้เกษตรกรให้ความ

ร่วมมือ ถอดบทเรียนมาแล้วน ามาสู่การปฏิบัติให้ดีขึ้น และพัฒนาเกษตรกรให้มีความกินดี อยู่ดี มีความมั่นคง

ยั่งยืนตลอดไป 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 1  ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของเกษตรกรกับแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในพ้ืนที่ อ.กุสุมาลย์   จ.สกลนคร 

 

ความคาดหวังของเกษตรกร 

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหาร
จัดการแหล่งน า้เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร  
ในพื้นที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 

B S.E. สปส. 
Beta 

t Sig. 

 (ค่าคงท่ี) 3.013 .0.359 -- 8.382 .0.000*** 

 
1. นโยบายการบริหารจดัการแหล่งน ้ าฯ 

มีประโยชน์ต่อเกษตรกรในดา้นต่างๆ 
.0.009 .0.082 .0.011 .0.106 .0.915 
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2. นโยบายการบริหารจดัการแหล่งน ้ าฯ 

มีความจ าเป็นต่อเกษตรกรในด้าน
ต่างๆ 

.0.055 .0.081 .0.069 .0.679 .0.499 

3. คาดหวงัให้นโยบายด้านการบริหาร
จดัการแหล่งน ้ าเพื่อสร้างความมัน่คง
ทางอาหารช่วยเหลือ 

.0.251 .0.061 .0.381 44.119 .0.000*** 

 
หมายเหตุ    *  P   0.05  R = 0.414 
   **  P   0.01  R2 = 0.171 
   ***  P   0.001  R2ปรับ = 0.150 
        F = 7.865 
       ระดบันยัส าคญั = 0.000 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความคาดหวงัของเกษตรกรท่ีส่งผลต่อแนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายด้าน
การบริหารจดัการแหล่งน ้ าเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในพื้นท่ี อ.กุสุมาลย์    จ.สกลนคร โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม (R)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 0.414 และพิจารณาจากการ
ปรับมาตรฐานของตวัแปร (Standardized Variables) ร้อยละ 15.00-17.10 ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
และค่า สปส. Beta เรียงตามล าดบัดงัน้ี  ดา้นคาดหวงัให้นโยบายดา้นการบริหารจดัการแหล่งน ้ าเพื่อสร้าง
ความมัน่คงทางอาหารช่วยเหลือ   (ช่วยเหลือ = 0.381, Sig. = 0.000) ดา้นนโยบายการบริหารจดัการแหล่งน ้ า
ฯ มีความจ าเป็นต่อเกษตรกรในดา้นต่าง ๆ   (ความจ าเป็น = 0.069, Sig. = 0.499) และดา้นนโยบายการบริหาร
จดัการแหล่งน ้ าฯ มีประโยชน์ต่อเกษตรกรในด้านต่างๆ  (ประโยชน์ = 0.148, Sig. = 0.101) โดยมีตวัแปร
อิสระท่ีส่งผลต่อแนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายด้านการบริหารจดัการแหล่งน ้ าเพื่อสร้าง ความมัน่คง
ทางอาหาร ในพื้นท่ี อ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร ไดแ้ก่ ดา้นคาดหวงัให้นโยบายดา้นการบริหารจดัการแหล่งน ้ า
เพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหารช่วยเหลือ มีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.001 กล่าวคือ 
แนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายดา้นการบริหารจดัการแหล่งน ้ าเพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหาร ในพื้นท่ี 
อ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นต่าง ๆ ได้แก่ ดา้นคาดหวงัให้นโยบายด้านการบริหาร
จดัการแหล่งน ้าเพื่อสร้างความมัน่คงทางอาหารช่วยเหลือ 
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 จากตาราง 1 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 
     = b0 + b3x3  

  = 3.013 + 0.251 (คาดหวงัให้นโยบายดา้นการบริหารจดัการแหล่งน ้ าเพื่อสร้างความมัน่คงทาง
อาหารช่วยเหลือ)  
  หมายถึง แนวทางในการขบัเคล่ือนนโยบายดา้นการบริหารจดัการแหล่งน ้ าเพื่อสร้างความมัน่คง
ทางอาหาร ในพื้นท่ี อ.กุสุมาลย ์จ.สกลนคร  
 
อภิปรายผล 

 ความคาดหวังให้นโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารช่วยเหลือใน

เรื่องใด อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีความคาดหวังให้นโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ า

เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารช่วยเหลือในเรื่องของการมีแหล่ง กักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรตลอดปี 

สามารถท าการเกษตรได้หลากหลายตลอดปีช่วยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เพ่ิมรายได้ต่อครัวเรือนต่อปี ลด

ต้นทุนการผลิต ท าให้สภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อการท าการเกษตร ท าให้มีคลังอาหารที่มี

คุณค่าทางโภชนาการมีความปลอดภัย และมีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ สามารถเข้าถึงได้

ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถ  ใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรได้เต็มศักยภาพในทุกฤดูกาล  

 แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

ตามความคิดของเกษตรกร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรต้องการให้หน่วยงานมี

แนวทางในการจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคง โดยการสร้างแหล่ง  กักเก็บน้ าส าหรับน าไปใช้ใน

การเกษตรได้ตลอดปี สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น การปรับปรุงดิน หญ้าแฝก พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้สามารถ

ท าการผลิตได้ สร้างแหล่งกักเก็บน้ ามีการสร้างแหล่ง  กักเก็บน้ าจ านวนเพียงพอ สร้างแหล่งกักเก็บน้ ามีการ

สร้างแหล่งกักเก็บน้ าอย่างทั่วถึง มีการส่งเสริมชุมชนให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าให้มีการผลิตอย่างสม่ าเสมอ 

อบรมให้ความรู้เรื่องการ  ท าเกษตรแบบผสมผสานเพ่ือผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนและเหลือขาย อบรมให้

ความรู้เรื่อง  การใช้น้ าและการบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ส่งเสริมชุมชนให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าให้มีโภชนาการ

และสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมชุมชนให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าให้ เกิดความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมการ

อนุรักษ์ดินและน้ ารอบแหล่งน้ าเพ่ือให้มีสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งตรวจสอบและประเมิน

ความต้องการและความพึงพอใจของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลจากเกษตรกรมาใช้เป็นแนวทางใน

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้ตรงตามความคิดของ

เกษตรกร  
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 ความคาดหวังของเกษตรกรที่ส่งผลต่อแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการบริหารจัดการ

แหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในพ้ืนที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.001 กล่าวคือ แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความมั่นคงทาง

อาหาร ในพ้ืนที่ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคาดหวังให้นโยบายด้าน

การบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้างความม่ันคง ทางอาหารช่วยเหลือ  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ท าการวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความคาดหวังให้นโยบายการบริหารจัดการแหล่งน้ าฯมีประโยชน์ต่อ

เกษตรกรในด้านลดปัญหาเรื่องการขาดแหล่งกักเก็บน้ า มากที่สุด เหตุผลเนื่องจาก น้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการ

ท าการเกษตร และปัจจุบันพ้ืนที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ า หากมีแหล่งน้ าจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทา

ปัญหาลงได้ ดังนั้น 

 - จะต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการขุดบ่อน้ าในไร่นาของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่ง

กักเก็บน้ าในฤดูฝนและมีน้ าส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

 - จะต้องพิจารณาก าหนดวิธีการขุดบ่อน้ าในไร่นาให้รองรับการกักเก็บน้ าฝนได้ ซึ่งต้องสัมพันธ์

สอดคล้องกับรูปแบบ และต าแหน่งสระน้ า 

 - จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสภาพดินและบริเวณพ้ืนที่ที่จะท าการขุดบ่อน้ าในไร่นา

ร่วมกับเกษตรกร ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพ่ือให้มีการขุดบ่อที่มีความเหมาะสมในการเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอด

ทั้งป ี

2. จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความคาดหวังให้นโยบายการบริหารจัดการแหล่งน้ าฯ มีความจ าเป็น

ต่อเกษตรกรด้านสามารถเก็บกักน้ าในช่วงฤดูฝนไว้ได้ มากที่สุด เหตุผลเนื่องจากในช่วงฤดูฝน มีปริมาณน้ า

มาก และน้ าจะไหลบ่าทิ้งไป ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง จึงต้องการให้มีการเก็บส ารอง

น้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง ดังนั้น จะต้องท าการวางแผนการขุดบ่อในไร่นาให้เกษตรกรให้มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้

ประโยชน์และมีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกษตรกรมีบ่อน้ าในไร่นาส าหรับกักเก็บน้ าในช่วง

ฤดูฝน ไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและมีน้ าส ารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

3. จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความคาดหวังให้นโยบายด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือสร้าง

ความมั่นคงทางอาหารช่วยเหลือในเรื่องของการมีแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรตลอดปี มากท่ีสุด เหตุผล

เนื่องจากการมีปริมาณน้ าใช้ส ารองเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอตลอดปี จะท าให้สามารถท าการเพาะปลูกได้ ซึ่งใน
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ขั้นต่ าจะสามารถเพาะปลูกพืชผักที่ใช้บริโภคในชีวิตประจ าวัน จึงมีส่วนสนับสนุนให้มีแหล่งอาหารส าหรับ

บริโภคท่ีเพียงพอสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เกิดความม่ันคงทางอาหารในครัวเรือน ดังนั้น 

 - จะต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาบ่อน้ าให้ใช้งานได้ตลอดทุกฤดูกาล 

เพ่ือให้เกษตรกรสามารถดูแลและบริหารการกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรได้ตลอดปี 

 - จะต้องจัดให้มีมาตรการส่งเสริมต่อยอดจากการมีแหล่งน้ า เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้แหล่งน้ า

สนับสนุนความม่ันคงทางอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมการปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลา การ

สนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นต้น 

 - จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามและตรวจสอบบ่อน้ าในไร่นาว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้

ดีหรือไม่ ถ้าหากเกิดปัญหาควรช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือ

ใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งป ี
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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน หรือแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวในวนอุทยานวังท่าดี 2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการ

จัดการการท่องเที่ยวในวนอุทยานวังท่าดีในปัจจุบัน การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูล และการ

วิจัยเชิงคุณภาพ ท าการจัดสนทนากลุ่มย่อยผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  

ผลการศึกษาพบว่า 1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พึงพอใจต่อองค์ความรู้และการจัดการในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.44 ตามล าดับ) พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71)  และพึงพอใจต่อสิ่ง

อ านวยความสะดวกในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) 2) ผลการวิเคราะห์ SWOT พบว่าวนอุทยานวังท่าดีมีจุดแข็ง 

ได้แก่ 1) การมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 2 ) เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย 3) หน่วยงานมี

นโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ชัดเจน จุดอ่อน ได้แก่ 1) สิ่งอ านวยความสะดวกมีอยู่อย่างจ ากัด 2) ขาด

แคลนอัตราก าลังในการให้บริการ และ 3) พ้ืนที่ท ากิจกรรมนันทนาการมีจ ากัด ด้านโอกาส ได้แก่  1) การ

ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติได้รับความนิยม 2) ภาครัฐสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่างๆ 3) หน่วยงาน

ภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุน ด้านอุปสรรค ได้แก่ 1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และ 2) การแพร่

ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019  ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอแนะว่าควรจัดท าแผนการจัดการท่องเที่ยวในวนอุทยาน

วังท่าดีท่ีเป็นรูปธรรมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ต่อไป  

 

ค าส าคัญ:  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  การจัดการท่องเที่ยว วนอุทยานวังท่าดี,  จังหวัดเพชรบูรณ์    

 
Abstract 

 
This research is a combination research. or a combined method aimed at 1) To study 

the satisfaction of tourists towards tourism management in Wang Tha Dee Forest Park. 2) To 
analyze the current environment of tourism management in Wang Tha Di Forest Park. 
Quantitative research using questionnaires, data collection and qualitative research. Conduct 
a small group discussion of those involved. 

The results of the study found that 1) Most tourists are satisfied with the knowledge 

and management. At the moderate level (mean 3.49 and 3.44, respectively), they were 

satisfied with the staff at a high level (mean 3.71) and at a high level were satisfied with the 

facilities (mean 3.71). Good posture has strengths: 1) Having beautiful natural tourism 

resources 2) Easy access to tourist attractions 3) The agency has a clear tourism support 
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policy Weaknesses are 1) Limited facilities 2) Lack of service manpower and 3) areas for 

recreational activities are limited. Opportunities include 1) tourism in natural resources is 

popular 2) government supports tourism in various areas 3) relevant external agencies are 

ready to support The obstacles were 1) budget constraints and 2) epidemic. Coronavirus 

disease 2019. The meeting suggested that a concrete tourism management plan in Wang Tha 

Di Forest Park should be developed and integrated with other external agencies. 

Keywords: satisfaction of tourist, tourism management, Wang Tha Di Forest Park, 

Nong Phai District, Phetchabun Province 

 
บทน า 
 วนอุทยาน หรือ Forest Park หมายถึง พ้ืนที่ที่มีสภาพธรรมชาติสวยงาม เหมาะแก่การสงวนรักษาไว้ 
ให้เป็นแหล่งคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติหรือ
นันทนาการของประชาชนโดยส่วนรวม (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 71 ก , 2562) วนอุทยานวังท่าดี 
ตั้งอยู่ที่อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มี
สภาพธรรมชาติสวยงาม เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งนันทนาการของประชาชนในพ้ืนที่         
วนอุทยานวังท่าดี ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทินและป่าคลองตีบ ป่าล ากงและป่าคลองตะโก 
ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าป่าสัก ในท้องที่ต าบลบ่อไทย ต าบลวังท่าดี ต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์     
มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 13,266 ไร่ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 31 ง ,2564) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนป่าสัก   
ที่ผ่านการปลูกและบ ารุงรักษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2546 อยู่ห่างจากอ าเภอหนองไผ่ ประมาณ 20 
กิโลเมตร พ้ืนที่ของวนอุทยานโอบล้อมรอบบริเวณอ่างเก็บน้ าคลองล ากง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง สภาพ
พ้ืนที่บริเวณที่ท าการส านักงาน เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ าคลองล ากง มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ แหล่งนันทนาการ และให้บริการทางนิเวศ      
ในด้านต่างๆแก่ ประชาชนทั่วไป มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งหากมีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จะน ามาซึ่งการจ้างงานและสร้างอาชีพให้แก่     
คนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดความรักความหวงแหน เห็นความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ จึงเกิดความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์และการจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป  

อย่างไรก็ตาม การที่จะส่งเสริมให้ เกิดการท่องเที่ยวในพ้ืนที่วนอุทยานวังท่าดีอย่างยั่งยืนนั้น 
จ าเป็นต้องสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคของการจัดการการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งผลจากการสอบถามหรือการวิเคราะห์ประเด็น
ดังกล่าว จะน ามาซึ่งแผนในการจัดการท่องเที่ยวในวนอุทยานวังท่าดีแบบมีส่วนร่วมในอนาคต ซึ่งแผนดังกล่าว 
สามารถน ามาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
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สอดคล้องกับกฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ผลจากการศึกษามาใช้เป็นแนวทาง   
ในการจัดท าแผนการจัดการการท่องเที่ยววนอุทยานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวในวนอุทยานวังท่าดี อ.หนองไผ่ จั งหวัดเพชรบูรณ์ และ 2) เพ่ือวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมของการจัดการการท่องเที่ยวในวนอุทยานวังท่าดีฯ ในปัจจุบัน 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
 อุปกรณ ์
  อุปกรณ์ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ประเด็นในการจัด
สนทนากลุ่ม กล้องถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วิธีการ 
  การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ร่วมกับการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลนักท่องเที่ยว     
วนอุทยานวังท่าดีในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทั้งในช่วงวันธรรมดา และวันหยุดสุดสัปดาห์ ของปี พ.ศ.2563 
(ตุลาคม 2562–กันยายน 2563) ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจ านวน 330 ราย (ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2563) เป็นประชากรอ้างอิง เพ่ือมาใช้ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
สูตรค านวณของ Taro Yamane ที่ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 181 คน แล้วจึงสุ่ม
เก็บตัวอย่างออกเป็นวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ ตามโควตาสัดส่วนประชากร พบว่าได้ขนาดตัวอย่าง
ของวันธรรมดา จ านวน 125 คน วันหยุดสุดสัปดาห์ จ านวน 56 คน  

2. ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพ มีเงื่อนไขว่ากลุ่มตัวอย่างจะต้องครอบคลุม
ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวในวนอุทยานวังท่าดี  โดยมีขนาดตัวอย่างทั้ง 30 คน ซึ่งเป็น 
ตัวแทนของเจ้าหน้าที่วนอุทยานวังท่าดี จ านวน 5 คน  ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าดี จ านวน 2 
คน ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ านวน 3 คน ตัวแทนนักท่องเที่ยว จ านวน 15 คน และตัวแทนชาวบ้าน/
ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 5 คน  

3. ด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับ   
แนวทางการจัดการท่องเที่ยววนอุทยานวังท่าดี อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยค าถาม 3 ตอน 
ได้แก่  

     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจค าตอบ (Check 
List) จ านวน 9 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ภูมิภาคที่อยู่อาศัย ประเภทสื่อที่ท าให้รับทราบข้อมูล
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เกี่ยวกับพ้ืนที่ จ านวนครั้งที่เคยมาท่องเที่ยววนอุทยานวังท่าดี กิจกรรมในการมาท่องเที่ยว และความประทับใจ
ต่อแหล่งท่องเที่ยว 

     ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในวนอุทยานวังท่าดี เป็น
ค าถามแบบเลือกตอบ จ านวนทั้งหมด 29 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านองค์ความรู้ ด้านการจัดการและ
ด าเนินงาน ด้านบุคลากร และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ค าตอบมี 5 ตัวเลือก คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ มากที่สุด=5 คะแนน มาก=4 คะแนน ปานกลาง=3 
คะแนน น้อย=2 คะแนน น้อยที่สุด=1 คะแนน แล้วจึงน าคะแนนของแต่ละข้อไปหาค่าเฉลี่ยของข้อนั้น แล้ว
แปรผลระดับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวของวนอุทยาน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 
5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง       
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นค าถามปลายเปิด ตอบได้อย่างอิสระ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หาค่าเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ  
  5. น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม มาก าหนดเป็นประเด็นในการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยววนอุทยานวังท่าดี
ในปัจจุบัน  
  6. จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มตัวอย่างตามข้อ 2 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการจัดการท่องเที่ยววนอุทยานวังท่าดีในปัจจุบัน และ
รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการท่องเที่ยววนอุทยานวังท่าดีในอนาคต 
  7. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูล 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย มีรายละเอียดในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวนอุทยานวังท่าดี  
    จากผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเพศชาย (ร้อยละ 55.80) มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ 22.66) จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ 
40.07) ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 44.20)  มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือ (ร้อยละ 71.27) รับทราบ
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานวังท่าดีจากสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ค (ร้อยละ 52.49)  เคยมา
ท่องเที่ยววนอุทยานวังท่าดี จ านวน 3-5 ครั้ง (ร้อยละ 34.81) ส่วนใหญ่มาท ากิจกรรมเดินเล่น ชมวิว (ร้อยละ 
35.91) และมีความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 93.37) และจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับ    

321



ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวใน 4 ด้าน คือ ด้านองค์ความรู้ ด้านการจัดการและด าเนินงาน ด้านบุคลากร/
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีการก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนจาก
ค าตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่ามีผลการด าเนินการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1 – 4 
ทั้งนี้ เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย เป็นดังนี้ (Srisa-ard, B., 1992) 
   4.50 – 5.00  คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด   3.51 – 4.50 คือ มีความพึงพอใจมาก 

  2.51 – 3.50  คือ มีความพึงพอใจปานกลาง          1.51 – 2.50  คือ มีความพึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.50  คือ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด   
    
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อวนอุทยานวังท่าดี ด้านองค์ความรู้ 

 ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

1. จุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณป้อมยามและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
2. สื่อและข้อมูลมีความน่าสนใจ 
   2.1 เพจมีข้อมูลน่าสนใจ 
   2.2 ป้ายรณรงค์มีข้อมูลน่าสนใจ 
   2.3 ป้ายสื่อความหมายมีข้อมูลน่าสนใจ 
3. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างดี 
4. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

3.96 
 

3.34 
3.31 
3.31 
3.59 

 
3.40 

มาก 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
 

ปานกลาง 

รวม 3.49 ปานกลาง 

 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อวนอุทยานวังท่าดี ด้านการจัดการและการด าเนินงาน 

 ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

1. ป้ายบอกเส้นทางและสถานที่ต่างๆภายในพ้ืนที่ 
2. ความชัดเจนด้านกฎ ระเบียบ ในการใช้พ้ืนที่วนอุทยาน 
3. การประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ  (เพจ ป้าย สื่อต่างๆ แผนที่) 
   3.1 การประชาสัมพันธ์ผ่านเพจต่างๆ 
   3.2 การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายสื่อต่างๆ 
   3.3 การมีแผนที่ที่ชัดเจน 
4. การจัดการด้านการเข้าถึงพ้ืนที่ เส้นทางคมนาคม 
5. ระบบรักษาความปลอดภัย 
6. มีแผนรองรับการจัดการนักท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม 

3.34 
3.55 

 
3.27 
3.25 
3.40 
3.57 
3.66 
3.43 

ปานกลาง 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.44 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อวนอุทยานวังท่าดี ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 

 ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 
1. ความสะดวกในการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี สุภาพและพร้อมที่จะให้ข้อมูล   
ในด้านต่างๆ 
3. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจน ในสถานที่ท่องเที่ยว 
5. การบริการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
6. จ านวนเจ้าหน้าที่มีความพอเพียงกับการให้บริการ  

3.69 
3.83 

 
3.93 
3.82 
3.73 
3.22 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

รวม 3.71 มาก 
 
  ตารางที ่4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อวนอุทยานวังท่าดี ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ค่าเฉลี่ย ระดับคะแนน 

1. ทัศนียภาพและความเป็นธรรมชาติ 
2. ความสะอาดและความสวยงามของบริเวณโดยรอบ 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ให้บริการ 
4. ความเหมาะสมของพื้นที่ที่ประกอบกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรม
นันทนาการ สถานที่ที่ให้บริการ 
5. การมีพ้ืนที่จอดรถท่ีเพียงพอ 
6. สถานที่บริการห้องน้ าสะอาดและเพียงพอ 
7. ความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่  
8. ป้ายสื่อความหมายมีข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน 
9. ป้ายเตือนความปลอดภัยมีความเพียงพอและชัดเจน  

3.98 
3.78 
3.82 
3.83 

 
3.70 
3.55 
3.80 
3.55 
3.42 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.71 มาก 

 
ทั้งนี้จากตารางที่ 1-4 สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว        

วนอุทยานวังท่าดี ในปัจจุบันพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยด้านองค์ความรู้ ในระดับปานกลาง (3.49)  
ด้านการจัดการและการด าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง (3.44) ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการอยู่ใน
ระดับมาก (3.71) และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก (3.71) ทั้งนี้ในประเด็นของ    
สิ่งอ านวยความสะดวกพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ค่าคะแนนความพึงพอใจสูงสุด พบในด้านทัศนียภาพและ
ความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ  
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ส าหรับประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามนั้น  พบว่านักท่องเที่ยวมี
ความเห็นว่า อุปสรรคส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวในปัจจุบันของวนอุทยานวังท่าดี คือ การที่มีเจ้าหน้าที่น้อย 
ท าให้การบริการดูแลนักท่องเที่ยวรวมถึงสถานที่ไม่ทั่วถึง สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ มีอยู่อย่างจ ากัด เช่น ไม่มี
ไฟฟ้าและน้ าประปาที่สะอาด สถานที่กางเต็นท์และลานจอดรถมีขนาดพ้ืนที่จ ากัด และไม่มีร้านค้าให้บริการ  
แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้ามา
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่วนอุทยาน เช่นเดียวกับการเข้าไปในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ควรเก็บในอัตราไม่เกิน 20 
บาท (ส าหรับคนไทย) และเมื่อเก็บค่าธรรมเนียมแล้วนักท่องเที่ยวคาดหวังว่า จะมีการให้บริการเพ่ิมเติม คือ 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยว เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาด 
ดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่  นอกจากนั้นยังมีการเสนอแนะว่า ควรมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก
ในพ้ืนที่ ได้แก่ ป้ายสื่อความหมาย เพ่ิมจ านวนห้องน้ า ห้องสุขา ระบบไฟฟ้า น้ าประปา สัญญาณโทรศัพท์ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาและปรับปรุงบริเวณจุดกางเต็นท์ ลานจอดรถ ที่นั่งเล่น จัดให้มีร้านอาหาร มีจุด
ส าหรับเด็กๆท ากิจกรรม รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในชุมชน ควรพัฒนาหรือจัดให้
มีกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิม เช่น จัดให้มีกิจกรรมทางน้ า ล่องแพ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ    
ปั่นจักรยาน พัฒนาจุดกางเต็นท์ พักแรม 
 

2. ผลการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) จากการสนทนากลุ่ม การจัดการ
ท่องเที่ยววนอุทยานวังท่าดี ในปัจจุบัน พบว่า สามารถสรุปจุดแข็งได้จ านวน 3 ข้อ จุดอ่อน จ านวน 3 ข้อ 
โอกาส 3 ข้อ และอุปสรรค 2 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 5 และ 6 

 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weakness: W) 

1. การมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่

สวยงาม อากาศดี พ้ืนที่สะอาดร่มรื่น  

2. เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวง่าย  

3. หน่วยงานมีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ชัดเจน 

1. สิ่งอ านวยความสะดวกมีอยู่อย่างจ ากัด  

2. ขาดแคลนอัตราก าลังในการให้บริการ  

3. พ้ืนทีท่ ากิจกรรมนันทนาการมีจ ากัด  
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunity: O) อุปสรรค (Threat: T) 

1. การท่องเที่ยวได้รับความนิยม  

2. ภาครัฐสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่างๆ  

3. หน่ วยงานภายนอกที่ เกี่ ยวข้องพร้อมให้ การ

สนับสนุน 

1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

2. การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019   

 
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า สิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวประทับใจ

เมื่อมาท่องเที่ยววนอุทยานวังท่าดี คือ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทิวทัศน์สวยงาม อากาศดี พื้นที่สะอาด
ร่มรื่น ดังนั้นในอนาคตอาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานเช่นเดียวกับการเข้า
ไปในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เพ่ือน าเงินรายได้มาพัฒนาสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แต่ทั้งนี้ควรเก็บ
ในอัตราไม่เกิน 20 บาท (ส าหรับคนไทย) และเม่ือเก็บค่าธรรมเนียมแล้วควรมีการให้บริการเพ่ิมเติม คือ  

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยว เพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษา
ความสะอาด ดูแลความปลอดภัยในพื้นท่ี   

2. ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ ได้แก่ ป้ายสื่อความหมาย เพ่ิมจ านวนห้องน้ า ห้องสุขา 
ระบบไฟฟ้า น้ าประปา สัญญาณโทรศัพท์ ปรับปรุงภูมิทัศน์  

3. พัฒนาและปรับปรุงบริเวณจุดกางเต็นท์ ลานจอดรถ ที่นั่งเล่น จัดให้มีร้านอาหาร มีจุดส าหรับเด็กๆ
ท ากิจกรรม รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในชุมชน  ควรพัฒนาหรือจัดให้มีกิจกรรม
นันทนาการในแหล่งท่องเที่ยวเพ่ิม เช่น จัดให้มีกิจกรรมทางน้ า ล่องแพ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ปั่นจักรยาน 
พัฒนาจุดกางเต็นท์ และพักแรม 

4. ควรมีการจัดท าแผนการจัดการหรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในวนอุทยานวังท่าดีอย่างเป็นรูปธรรม 
  
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวในวนอุทยานวังท่าดี 
สามารถอภิปรายผล รายประเด็นตามวัตถุประสงค ์ได้ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยววนอุทยานวังท่าดี   

นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในวนอุทยานวังท่าดี พบว่าผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศชายและหญิง ไม่แตกต่างกัน 
มีอายุระหว่าง  26-35 ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือ ส่วนใหญ่มีความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานวังท่าดี ในปัจจุบันพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
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กับผลการศึกษาของ วิธาน จีนาภักดิ์ (2555) ที่พบว่า การพักผ่อนหย่อนใจ ที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับ
ธรรมชาติ ซึ่งจะท าให้รู้สึกผ่อนคลาย และได้รับอากาศบริสุทธิ์ จึงมีผลท าให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  
 ส าหรับประเด็นของการรับรู้หรือได้รับข่าวสารข้อมูลแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานวังท่าดี พบว่าได้
รับทราบจากทางเฟซบุ๊ก เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างจาก วัชริน ค าหอม (2548) ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวงจากญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน และสุเทพ เกตุเวชสุริยา (2548) ที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากสื่อโทรทัศน์ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ปัจจุบันสื่อเฟซบุ๊ก เป็น
ช่องทางสื่อสารที่ส าคัญในการเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานกับประชาชน ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาสื่อทาง
เฟซบุ๊กให้ดียิ่งขึ้น จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยว ได้รับทราบข้อมูลและรู้จักแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 
สนับสนุนให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประสบความส าเร็จมากข้ึนในอนาคต       
 2. ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยพบว่าวนอุทยานวังท่าดีมี จุดแข็ง ได้แก่  1) การมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 2 ) เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย 3) หน่วยงานมีนโยบายสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน จุดอ่อน ได้แก่ 1) สิ่งอ านวยความสะดวกมีอยู่อย่างจ ากัด 2) ขาดแคลนอัตราก าลังในการ
ให้บริการ และ 3) พ้ืนที่ท ากิจกรรมนันทนาการมีจ ากัด ด้านโอกาส ได้แก่  1) การท่องเที่ยวได้รับความนิยม   
2) ภาครัฐสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่างๆ 3) หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุน 
และด้านอุปสรรค ได้แก่ 1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และ 2) การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019  
ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอแนะว่าควรจัดท าแผนการจัดการท่องเที่ยวในวนอุทยานวังท่าดีที่เป็นรูปธรรมและบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ควรจัดท าโครงการ เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานต่ างๆ เช่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพ่ือน ามาใช้
ในการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว 
  1.2 ควรพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เฟซบุ๊ค หรือเว็บไซต์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยว ได้รับทราบ
ข้อมูลต่างๆของหน่วยงาน ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
  1.3 ควรจัดตั้งกลุ่มหรือชมรม ในการอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้กลุ่มชุมชน
หรือชมรม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือความยั่งยืน 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางการบูรณาการการท่องเที่ยว ในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานพัฒนาชุมชน
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อ าเภอหนองไผ่ ในการจัดท าแผนที่ท่องเที่ยว เพ่ือเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยว ท าให้เกิดความร่วมมื อระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน และเพ่ือเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน และ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด
เพชรบูรณ์อีกทางหนึ่งด้วย 
  2.2 ควรมีการศึกษาและวิจัย เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มเติม เพื่อน ามาใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่วนอุทยานวังท่าด ี
  2.3 ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมมากขึ้นต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
วิธาน จีนาภักดิ์.  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติน  าตกเอราวัณ จังหวัด 
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วัชรินทร์ ค าหอม.  ความคิดเห็นของราษฎรต่อวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัด 

พะเยา.ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2548 
สุเทพ เกตุเวชสุริยา.   ความต้องการมีส่วนร่วมของราษฎรท้องถิ่นในโครงการจัดการพื นที่คุ้มครอง 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2548 

ภูวดล บัวบางพลู.   แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ 
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บทคัดย่อ 

 
 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู้สมุฏฐานโรคและวิธีการตรวจ
วินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทยให้ร่วมสมัย โดยวิธีการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารต าราและงานวิจัยด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนา และน าผล 
การวิเคราะห์ที่ได้เข้าสู่การสนทนากลุ่มของอาจารย์แพทย์แผนไทยและอาจารย์ปรีคลินิก ผลการวิจัยพบว่า  
การพัฒนาแนวคิดสมุฏฐานโรคของการแพทย์แผนไทยจ าเป็นต้องพัฒนาบนฐานพุทธปรัชญาเรื่องขันธ์ 5 และ
ฐานความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย (1) ธาตุสมุฏฐานต้องเชื่อมโยงได้กับการท าหน้าที่ที่ผิดปกติของระบบ
อวัยวะภายในร่างกาย (2) อุตุสมุฏฐาน ประเทศสมุฏฐาน และกาลสมุฏฐาน ต้องเชื่อมโยงได้กับการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยจากสภาพอากาศภายนอกโดยเฉพาะอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ รวมถึงสิ่ง
ที่ปนเปื้อนมากับดิน น้ า และอากาศ (3) อายุสมุฏฐาน ต้องเชื่อมโยงได้กับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของแต่ละช่วง
วัย และ (4) พฤติกรรมก่อโรค ต้องพัฒนาให้มีความจ าเพาะต่อการเกิดโรคหรืออาการ ขณะที่การพัฒนา 
การตรวจวินิจฉัยโรคต้องเริ่มจากการพัฒนาข้อบ่งชี้อาการและอาการทางคลินิกของโรคให้เอ้ือต่อการน าไปใช้
จริงของแพทย์แผนไทย ประกอบกับการประยุกต์ใช้อุปกรณ์การตรวจวินิจฉัย เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เป็นต้น รวมถึงผลการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น ผลอัลตราซาวด์ 
ผลเอกซเรย์ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องพัฒนาให้เชื่อมโยงได้กับแนวคิดทฤษฎีของการแพทย์แผนไทย 
 

ค าส าคัญ : สมุฏฐานโรค, การตรวจวินิจฉัยโรค, การแพทย์แผนไทย 
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Abstract 
 

 This research article aimed to investigate the guidelines for developing the knowledge 
of etiology and diagnostic methods of contemporary Thai traditional medicine.  This was 
undertaken via R & D approach:  related literature review, data analysis and focus group 
discussion.  The outcomes showed that development of the concepts of etiology of Thai 
traditional medicine needed to be based on the Buddhist philosophy of the Five Aggregates 
and the knowledge -  base of medical science with:  1)  the elemental causes linking to the 
malfunctioning of the body-organ systems; 2) the seasons, geography, and time causes linking 
to the external climate factors:  temperature, humidity, and air pressure, as well as the soil, 
water and air contaminants; 3) the age causes linking to health risk factors of each age range; 
and 4) pathological behaviors linking to specific symptom of  the disease. While the development 
of disease diagnosis needed to begin with the development of indications and clinical 
symptoms of the disease to facilitate the practical application of Thai traditional medicine, 
together with the application of diagnostic equipment, blood pressure monitor, for example, 
as well as the diagnosis result with modern medical technology such as ultrasound and x-ray. 
All of these needed to be connected with the theoretical concepts of Thai traditional 
medicine, as to be the base of etiology and diagnosis for Thai traditional medicine fulfillment.  
 

Keywords : etiology, diagnosis, Thai traditional medicine 
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บทน า 
 พลวัตทางสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศตั้งแต่การปฏิวัติทางการเกษตรกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรม การก าเนิดขึ้นของคอมพิวเตอร์  
จนน าไปสู่ยุคสารสนเทศ และปัจจุบันคือยุคนวัตกรรมที่เน้นการใช้ประโยชน์จากการสังเคราะห์ความรู้เดิม  
ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ (พงษ์ทัช จิตวิบูลย์ และ วันชัย ธรรมสัจการ , 2562, หน้า 120-121) เหล่านี้ได้ส่งผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ค่านิยม พฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภค น าไปสู่
การเพ่ิมความสลับซับซ้อนของสาเหตุปัจจัยการเกิดโรคของมนุษย์ จนกลายเป็นความท้าทายในกระบวนการ
ตรวจและวินิจฉัยโรคของการแพทย์ทุกระบบรวมถึงการแพทย์แผนไทยที่ปัจจุบันมีบทบาทเป็นการแพทย์
ทางเลือกระบบหนึ่งในระบบสุขภาพของประเทศไทย 
   การแพทย์แผนไทยเป็นภูมิปัญญาด้านสุขภาพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานกว่า 3,000 ปี หรือตั้งแต่
มีคนไทย วิธีการในการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นจากการผสมผสานความเชื่อท้องถิ่นเข้ากับ
ประสบการณ์ในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย สั่งสมผ่านการลองผิดลองถูกและการเรียนรู้ จากอารยธรรม
ข้างเคียงโดยเฉพาะอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดีย ความหลากหลายของสูตรต ารับยาเกิดขึ้นจากความ
พยายามในการต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยและความสามารถในการน าทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นมาปรุงเป็นยาที่มี
สรรพคุณเฉพาะต่อการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย (สุวศิน พลนรัตน์, 2558, หน้า 199) ขณะที่แนวคิดทฤษฎี
ในการอธิบายสาเหตุการเจ็บป่วยเกิดขึ้นจากการรับอิทธิพลของพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการบวชเรียนและ
น้อมน าเอาหลักธรรมเรื่องขันธ์ 5 และธาตุ 4 มาเป็นฐานในการอธิบายสาเหตุการเจ็บป่วย กระทั่งเกิดเป็น
แนวคิดพ้ืนฐานว่ามนุษย์ที่เกิดมาล้วนประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ปถวีธาตุ (ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุน้ า) วาโยธาตุ 
(ธาตุลม) และเตโชธาตุ (ธาตุไฟ) และร่างกายจะปรกตินั้น ธาตุทั้ง 4 จะต้องสมดุลกัน (บุษบา ประภาสพงศ์ 
และคนอื่นๆ, 2542, หน้า 313) 
  นอกจากแนวคิดธาตุสมุฏฐานดังกล่าว แพทย์ไทยดั้งเดิมยังได้บันทึกรายละเอียดของเหตุปัจจัยที่ส่งผล
ให้ธาตุทั้ง 4 ท าหน้าที่ผิดปกติไว้หลายประการ ที่เป็นหลักใหญ่ใจความให้แพทย์แผนไทยปัจจุบันได้เรียนรู้ก็คือ 
อุตุสมุฏฐาน กาลสมุฏฐาน ประเทศสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน และพฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุของการเกิดโรค แต่ถึง
อย่างไรด้วยข้อเขียนที่อธิบายอย่างย่นย่อและเป็นภาษาไทยดั้งเดิมผสมกับศัพท์เฉพาะที่เป็นภาษาบาลี เช่น  
  “...อันว่าสมุฏฐานเตโชธาตุพิกัดนั้นเปนที่ตั้งแห่งจตุกาลเตโชซึ่งจะวิปริตเปนชาติ เปนจะละนะ เปนภินนะ
ก็อาไศรยแห่งพัทธะปิตตะ แห่งอพัทธะปิตตะ ก าเดา ทั้งสามนี้เปนอาทิให้เปนเหตุ...”  
  “...คิมหันตฤดูสมุฏฐานนั้น เป็นพิกัดแห่งปิตตะสมุฏฐานให้เป็นเหตุ...”  
  “...บุคคลผู้ใดที่อายุล่วง 16 ปีขึ้นไป จนถึง 30 ปีเป็นก าหนด ถ้าจะเป็นโทษในสมุฏฐานอันใดก็ดี ปิตตะ
เจ้าสมุฏฐานย่อมเจือไปในกองสมุฏฐานทั้งปวง ถ้าจะให้โทษก็มีก าลังกว่าสมุฏฐานทั้งปวง...” (บุษบา ประภาสพงศ์ 
และคนอื่นๆ, 2542, หน้า 423-436) 
  เหล่านี้ ก็เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการศึกษาเรียนรู้และน าไปใช้ประโยชน์ของแพทย์แผนไทยรุ่นใหม่
ซึ่งไม่เคยผ่านการบวชเรียนพุทธธรรม ขณะเดียวกันก็เติบโตและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตนเองและ 
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สิ่งแวดล้อมภายนอกบนฐานความรู้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหลัก 
 ประกอบกับเมื่อพิจารณาลักษณะความรู้ในคัมภีร์และต าราการแพทย์แผนไทย ก็ท าให้เข้าใจได้ว่า
ความรู้ในการตรวจและวินิจฉัยโรคส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์โดยตรงของหมอแต่ละคนในการที่จะเรียนรู้และ
จดจ าลักษณะอาการและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย (ผิวหนัง) และการรับรู้ทางใจ ดังจะเห็นได้จากข้อเขียนที่แพทย์ไทยดั้งเดิมได้พยายาม
พรรณนาเพ่ือบอกเล่าลักษณะอาการของโรคชนิดหนึ่งๆ เช่น ไข้งูสวัด (ตวัด) บางทีให้จับสะท้านร้อนสะท้านหนาว 
ให้เชื่อมมัว ให้ปวดศีรษะ บางทีก็ไม่จับ เป็นเม็ดทรายขึ้นมาเป็นแถว ขึ้นมามีสัณฐานดังงู เม็ดพองๆ เป็นเงา
หนองก็มี ถ้าผู้หญิงเป็นซ้าย ถ้าผู้ชายเป็นขวา และข้ามสันหลังไปรักษาไม่ได้ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันข้อเขียนเหล่านี้
ได้กลายเป็นแบบเรียนส าคัญของแพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ 
 จากบริบทขององค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับแนวคิดสมุฏฐานโรคและการตรวจวินิจฉัยโรค
ดังกล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์แพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเป็นสถาบันที่ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างร่วมสมัยบนฐานพุทธศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต่อเนื่องยาวนานมากว่า 
10 ปี จึงเล็งเห็นความส าคัญที่จะต้องมีการเร่งรัดพัฒนาองค์ความรู้สมุฏฐานและการตรวจวินิจฉัยโรคของ
การแพทย์แผนไทยให้ร่วมสมัย สอดคล้องกับการน าไปใช้ประโยชน์ของแพทย์แผนไทยในระบบสุขภาพปัจจุบัน 
โดยเริ่มต้นจากการศึกษาแนวทางของการพัฒนาที่ถูกต้อง เพ่ือที่การบูรณาการศาสตร์หรือชุดความรู้ใดๆ  
เข้ามาช่วยในการอธิบายสาเหตุปัจจัยการเกิดโรคหรือช่วยในกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคของการแพทย์แผน
ไทย จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกทิศถูกทาง และเป็นการพัฒนาที่ไม่ท าให้หลักการหรือทฤษฎีพ้ืนฐานทางการแพทย์
แผนไทยนั้นเสียไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู้สมุฏฐานโรคและวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนไทย
ให้ร่วมสมัย 
 
อุปกรณ์และวิธีด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ร่วมกับการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. การสืบค้นข้อมูลจากเอกสารต าราและงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน
ใน 2 ประเด็น คือ (1) แนวคิดสมุฏฐานโรคหรือสาเหตุปัจจัยของการเกิดโรค และ (2) ความรู้หรืออุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรค มีแหล่งข้อมูลระดับต าราที่ส าคัญ ได้แก่ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ภูมิปัญญา
ทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ, ต าราแพทย์แผนโบราณทั่วไป สาขาเวชกรรม, อภิธรรมปิฎก, 
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คัมภีร์วิมุตติมรรค, พุทธธรรมฉบับเดิม, ต าราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 1-2, ต าราพยาธิสรีรวิทยาทางการ
พยาบาล, ต าราอุตุนิยมวิทยา และต าราภูมิศาสตร์กายภาพ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นดังนี้ 
   2.1 ความจ าเป็นและโอกาสในการน าความรู้ เกี่ยวสาเหตุการเกิดโรคของการแพทย์  
แผนปัจจุบันเข้ามาช่วยในการพัฒนารายละเอียดแนวคิดสมุฏฐานโรคของการแพทย์แผนไทย  
  2.2 ความจ าเป็นและโอกาสในการน าความรู้หรืออุปกรณ์หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
แผนปัจจุบันเข้ามาช่วยในกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนไทย  
  3. ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 ผ่านการสนทนากลุ่มของทีม
อาจารย์ประจ าของวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ านวน 
21 คน ได้แก่ อาจารย์แพทย์แผนไทยซึ่งรับผิดชอบสอนรายวิชาด้านเวชกรรมไทยและท าหน้าที่อาจารย ์
แพทย์แผนไทยประจ าคลินิกและโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย จ านวน 15 คน อาจารย์ปรีคลินิกซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา จ านวน 3 คน และอาจารย์ซึ่งเป็นวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านชีวเคมี จ านวน 3 คน ทั้งนี้โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
วิทยาลัยการแพทย์ฯ ในการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 
  4. ปรับปรุงข้อเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้สมุฏฐานโรคและวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคของการแพทย์
แผนไทยใหส้อดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. แนวทางการพัฒนาความรู้สมุฏฐานโรคของการแพทย์แผนไทยให้ร่วมสมัย 

      เนื่องจากแนวคิดสมุฏฐานโรค โดยเฉพาะธาตุสมุฏฐานเป็นแนวคิดที่แพทย์ไทยดั้งเดิม 
ได้อธิบายโดยอ้างอิงพุทธปรัชญาเรื่องขันธ์ 5 โดยเฉพาะรูปขันธ์ (Corporeality) ที่อธิบายส่วนประกอบฝ่าย
รูปธรรมทั้งหมดของชีวิต ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย หรือ สสารและพลังงานฝ่ายวัตถุ พร้อมทั้ง
คุณสมบัติ และพฤติการณ์ต่างๆ ของสสารพลังงานเหล่านั้น (พระพรหมณ์คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2544)  
ซึ่งแพทย์ไทยดั้งเดิมได้หยิบยกความรู้เรื่องรูปเฉพาะในส่วนของมหาภูตรูป 4 หรือเรียกง่ายๆ ว่า ธาตุ 4 คือ 
ปฐวีธาตุ (ธาตุที่มีลักษณะแข้นแข็ง) อาโปธาตุ (ธาตุที่มีลักษณะเอิบอาบ) เตโชธาตุ (ธาตุที่มีลักษณะร้อน) และ
วาโยธาตุ (ธาตุที่มีลักษณะพัดผันเคร่งตึง) (พระพรหมณ์คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2559 : 117-118) เหล่านี้มา
เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการอธิบายว่าโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายล้วนมีสาเหตุมาจากธาตุทั้ง 4 
ดังนั้นการพัฒนาแนวคิดสมุฏฐานโรคของการแพทย์แผนไทยจึงต้องเริ่มจากการศึกษาเจาะลึกพุทธปรัชญาเรื่อง
ขันธ์ 5 ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน จากนั้นจึงบูรณาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในส่วนของกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมี และโภชนาการ เข้ามาช่วยอธิบายในรายละเอียด  
เพ่ือที่ผลลัพธ์สูงสุดคือการท าให้แนวคิดสาเหตุการเกิดโรคอันเนื่องมาจากการท าหน้าที่ผิดปกติของธาตุทั้ง 4 
ของการแพทย์แผนไทยสามารถอธิบายเชื่อมโยงได้กับการท าหน้าที่ผิดปกติของระบบอวัยวะภายในร่างกาย 
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      ส าหรับสมุฏฐานโรคกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งมีบทบาทในฐานะเป็นเหตุปัจจัยที่กระตุ้นหรือกระทบให้ธาตุทั้ง 
4 ของร่างกายท าหน้าที่ผิดปกติ แพทย์แผนไทยสามารถพัฒนารายละเอียดของสมุฏฐานแต่ละกลุ่มได้ตาม
แนวทางดังนี้ 

  (1) อุตุสมุฏฐาน ประเทศสมุฏฐาน และกาลสมุฏฐาน พัฒนาโดยน าความรู้ด้านภูมิอากาศและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ามาเป็นฐานในการอธิบายบทบาทของปัจจัยใน
สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน มลพิษทางน้ า รวมถึง
จุลินทรีย์ก่อโรคที่ปนเปื้อนมากับดิน น้ า และอากาศ ฯลฯ ต่อการท าหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย  

 (2) อายุสมุฏฐาน ส่วนนี้ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับวัยและอายุขัยของคนไทยในปัจจุบัน 
เพ่ือที่แพทย์แผนไทยจะสามารถบ่งชี้ได้ถึงปัจจัยเสี่ยงและโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่มีโอกาสพบเจอได้บ่อยใน
กลุ่มคนแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการป้องกัน ดูแล รักษา ได้อย่างถูกต้องต่อไป  

         (3) พฤติกรรมก่อโรค ส่วนนี้ต้องพัฒนาให้มีความจ าเพาะเจาะจงว่าพฤติกรรมแต่ละอย่าง
ส่งผลต่อการท าหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกายกระทั่งน าไปสู่การเกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยกรณี
หนึ่งๆ ได้อย่างไร เพ่ือที่แพทย์แผนไทยจะสามารถน าความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปเป็นฐานในการตรวจวินิจฉัยและ
ให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนของผู้ป่วยในระหว่างการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

      ทั้งนี้ การเสนอแนวคิดของการพัฒนาความรู้สมุฏฐานโรคโดยเริ่มจากการศึกษาเจาะลึกพุทธ
ปรัชญาเรื่องขันธ์ 5 ซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่แพทย์แผนไทยยึดถือมาแต่เดิมก่อนที่จะบูรณาการความรู้
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในด้านต่างๆ เข้ามาช่วยต่อยอดในรายละเอียด ส่วนนี้มีความ
สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาความรู้ภาคทฤษฎีของการแพทย์แผนไทยกรณีศึกษาทฤษฎีเส้นประธานสิบ 
ในงานศึกษาของ กนกอร เพียรสูงเนิน (2563) ซึ่งเริ่มต้นจากการศึกษาเจาะลึกบทบาทของวาโยธาตุตามหลัก
พุทธปรัชญากระทั่งสามารถอธิบายได้ว่า ลมไหลอยู่ในร่างกายได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ลมที่จับกับฮีโมโกลบิน
หรือละลายอยู่ในน้ าเลือด เรียกว่า "เลือดลม" และลมที่ไหลหรือแทรกอยู่ตามช่องอากาศของร่างกาย เรียกว่า 
"ลม" ร่างกายมนุษย์มีลมทั้ง 2 รูปแบบไหลเวียนอยู่ภายใน หรือเรียกรวมว่า "ลมและเลือดลม" และเมื่อน า
บทบาทของสภาวะไหลมาอธิบายด้วยกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาแนวใหม่ (Anatomy Trains) ซึ่งให้
ความส าคัญกับการศึกษาลมที่แทรกอยู่ในพังผืด (Fascia) จึงสรุปได้ว่า ลมและเลือดลมไหลเวียนอยู่ภายใน
ร่างกายผ่าน 3 ช่องทาง คือ เส้นเลือด (Blood Vessel) เส้นเอ็น (Tendon and Ligament) และช่องอากาศ
ภายในร่างกาย (Space)  
       นอกจากนี ้การพัฒนาความความรู้เกี่ยวกับอุตุสมุฏฐาน ประเทศสมุฏฐาน และกาลสมุฏฐาน โดย
น าความรู้ด้านภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้ามาเป็นฐานในการ
อธิบายบทบาทของปัจจัยในสภาพแวดล้อมภายนอกต่อการท าหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย ส่วนนี ้
ก็มีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะมีการศึกษาและพัฒนาในรายละเอียด ดังจะเห็นได้จากงานศึกษาของ  
มนัส สุวรรณ (2531, หน้า 17-18) ที่ศึกษาการปรับตัวของมนุษย์ต่อความร้อน-เย็นของอากาศ กระทั่งสามารถ
อธิบายได้ว่า คนที่อาศัยอยู่ในเขตอากาศแบบร้อนชื้นจะมีกระบวนการในร่างกายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสูญเสีย
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ความร้อนสู่สภาพแวดล้อมให้มากที่สุด ในขณะที่คนที่อาศัยอยู่ในเขตอากาศแบบร้อนแห้งต้องพยายามรักษา
ปริมาณน้ าไว้ในร่างกายให้มากที่สุดเพ่ือจะช่วยเป็นตัวระบายความร้อนและรักษาระดับความเย็นในร่างกาย 
ทั้งนี้การปรับตัวของมนุษย์ต่ออากาศร้อนเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ เช่น Vasodilation เป็นกระบวนการเพ่ิม 
การไหลเวียนของโลหิตสู่ผิวหนัง โดยในอากาศที่หนาวเย็นกระบวนการนี้เกิดขึ้นเพ่ือรักษาสุขภาพอนามัยของ
ผิวหนัง แต่ในอากาศร้อนกระบวนการนี้เกิดขึ้นเพ่ือเพ่ิมการสูญเสียความร้อนของร่างกายสู่สภาพแวดล้อม
ภายนอก หรือ Sweating ซึ่งเป็นการระเหยของน้ าออกจากร่างกายในรูปของเหงื่อเพ่ือช่วยลดอุณหภูมิของ
ร่างกาย แต่ถึงอย่างไรร่างกายจะไม่มีการสูญเสียความร้อนผ่านกระบวนการระเหยของน้ าออกจากร่างกาย  
ถ้าหากปริมาณความชื้นในอากาศมีสูงมาก โดยร่างกายของมนุษย์สามารถทนต่ออากาศร้อนค่อนข้างมากได้  
ถ้าอากาศมีความแห้งมาก ในทางตรงกันข้ามจะรู้สึกอึดอัดในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิของ
ร่างกายแต่มีความชื้นสูง (อากาศร้อนอบอ้าวก่อนฝนตก) โดยค าอธิบายตามแนวทางข้างต้นนี้มีความสอดคล้อง
อย่างมากที่จะบูรณาการมาใช้ประโยชน์ในการอธิบายกลไกการเกิดโรคทางการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ 
การอธิบายกลไกการเกิดอาการเลือดลมแปรปรวนของผู้สูงอายุ ที่ปัจจุบันมีงานศึกษาของ ศิริพักตร์ จันทร์
สังสา (2563, หน้า 286) ซึ่งศึกษาอาการเลือดลมแปรปรวนในผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายจ านวน 13 ราย และ
พบว่าอาการเลือดลมแปรปรวน เป็นลักษณะอาการไม่สบายหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศ
แปรปรวนก่อนฝนตกหรือครึ้มฟ้าครึ้มฝน โดยเฉพาะลักษณะอากาศที่ร้อนอบอ้าว โดยผู้สูงอายุทั้ง 13 ราย  
มีอาการแสดงใกล้เคียงกัน คือ วิงเวียนศีรษะ 13 ราย ในหวิวใจสั่น 10 ราย ครั่นเนื้อครั่นตัว 5 ราย และ  
มีเหงื่อซึมตามตัว 6 ราย  
 

 2. แนวทางการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนไทยให้ร่วมสมัย 
      2.1 พัฒนาข้อบ่งช้ีอาการและอาการทางคลินิกของโรค 
  การตรวจและวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นย า ถือเป็นบันไดขั้นต้นของการเยียวยารักษาโรค

ของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งส าหรับการแพทย์แผนไทยที่เกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์ต้องปฏิบัติการตรวจและวินิจฉัยด้วยตนเอง ดังนั้นการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคของการแพทย์
แผนไทยให้เอ้ือต่อการน าไปปฏิบัติของแพทย์แผนไทยมากที่สุด คือการพัฒนาข้อบ่งชี้อาการและอาการทาง
คลินิกของโรคให้มีความจ าเพาะเจาะจงและเป็นอาการหรืออาการทางคลินิกที่สามารถตรวจเพ่ิมเติมได้ด้วย
ประสาทสัมผัสของหมอ คือ ตา-ดู หู-ฟัง จมูก-ดมกลิ่น ลิ้น-ชิมรส ผิวหนัง-สัมผัสจับต้อง และ ใจ-รับรู้
ทุกขเวทนาของผู้ป่วย เช่น  

  ไมเกรน  : ปวดหัวข้างเดียว ลักษณะปวดตุ๊บๆ ตามจังหวะการเต้นของหัวใจ ปวดเป็นประจ า 
                                 อย่างน้อย 4-72 ชั่วโง 

  ไหล่ติด :  ปวดหัวไหล่ มีการติดขัดของข้อไหล่ขณะเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ไม่เต็มที่  
                                 อาจมีอาการบวมและชาร่วมด้วย 

  เข่าเสื่อม : ปวดหัวเข่า มีการติดขัดของข้อเข่าขณะเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวข้อเข่าได้ไม่เต็มที่  
                                 อาจมีอาการบวมและชาร่วมด้วย 
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    โรคกระเพาะอาหาร (เรื้อรัง) :  
     (1) ปวดแสบบริเวณใต้ชายโครงซ้าย/กึ่งกลางระหว่างสะดือกับลิ้นปี่ 
     (2) จุกเสียดแน่นท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่/ใต้ชายโครงซ้าย/กึ่งกลางระหว่างสะดือกับลิ้นปี่ 
     (3) เรอเปรี้ยวและแสบร้อนบริเวณหน้าอก/ล าคอหลังรับประทานอาหาร 

    ทั้งนี้ ข้อบ่งชี้ที่ 1 คือข้อบ่งชี้หลักของโรค 
    โรคริดสีดวงทวารหนัก :  
     (1) มีก้อนเนื้อ (หัวริดสีดวง) เกิดขึ้นบริเวณหูรูดทวารหนัก 
     (2) ปวดหน่วงบริเวณทวารหนักภายหลังการขับถ่ายอุจจาระ 
     (3) มีเลือดสดๆ หยดออกมาขณะหรือภายหลังเบ่งถ่ายอุจจระ 

    ทั้งนี้ ข้อบ่งชี้ที่ 1 คือข้อบ่งชี้หลักของโรค 
 

      2.2 พัฒนาข้อบ่งชี้ของการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การตรวจขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงได้กับ
แนวคิดทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย 
   นอกจากการพัฒนาอาการบ่งชี้ตามตัวอย่างข้างต้น การน าเครื่องมือหรืออุปกรณ์การตรวจ 
ขั้นพ้ืนฐานของการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต หูฟังทางการแพทย์ (stethoscope) 
เครื่องวัดอุณหภูมิ ฯลฯ มาใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนไทยก็มีความจ าเป็นอย่างมาก
ที่จะต้องพัฒนารายละเอียดในแง่ของเจตนาหรือวัตถุประสงค์ของการตรวจวัดให้เชื่อมโยงได้กับแนวคิดทฤษฎี
ทางการแพทย์แผนไทย เช่น การแพทย์แผนปัจจุบันใช้ผลการตรวจจากเครื่องวัดความดันโลหิตเพ่ือ
ประกอบการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตต่ า โดยเป็นการวัดความดันเลือด 
ขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัว (กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559) ขณะที่
ในทางการแพทย์แผนไทย การไหลของของเหลว (เลือด) ภายในร่างกายต้องอาศัยการพัดพาของลมเป็นปัจจัย 
ดังนั้น การใช้เครื่องวัดความดันในกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนไทยจึงมีเจตนาเพ่ือวัด 
ความแรงในการพัดพาของลมในระบบไหลเวียนเลือดของร่างกาย ซึ่งจะท าให้แพทย์แผนไทยสามารถประเมิน
ได้ว่าสภาวะลม (วาโยธาตุ) ภายในร่างกายของผู้ป่วยอยู่ในลักษณะปกติ หรือก าเริบ (พัดพามากเกินไป) หรือ
หย่อน (พัดพาน้อยเกินไป) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการวางแผนการรักษาด้วยกรรมวิธีหัตถเวชหรือกรรมวิธีเภสัชเวช
ของการแพทย์แผนไทย เป็นต้น  
 

      2.3 ประยุกต์ใช้ผลการตรวจด้วยเทคโนโลยีการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาช่วยในการวินิจฉัย
แยกโรค 

   นอกจากความสลับซับซ้อนของสาเหตุปัจจัยการเกิดโรค ภาวะแทรกซ้อนหรือความผิดปกติ 
ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อธรรมดาก็เป็นอีกข้อจ ากัดในกระบวนการตรวจ
วินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนไทย เช่น อาการข้อไหล่ติดที่แพทย์แผนไทยรักษาได้ผลดีโดยกรรมวิธีหัตถเวช 
คือข้อไหล่ติดที่มีสาเหตุจากการติดขัดของลมและเลือดลมภายในกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืดที่ หุ้มหรือยึด
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เกาะโดยรอบข้อไหล่ แต่ในทางคลินิกมีผู้ป่วยจ านวนมาก (โดยเฉพาะผู้สูงอายุ) ที่มีอาการแบบข้อไหล่ติด  
แตเ่มื่อเข้ารับการอัลตราซาวด์บริเวณข้อไหล่พบว่าเป็นอาการไหล่ติดที่เกิดจากมีหินปูนเกาะหรือมีการเสื่อมของ
ผิวข้ออย่างชัดเจน ซึ่งไม่สามารถหวังผลได้จากการรักษาด้วยกรรมวิธีหัตถเวช เป็นต้น  

  ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวผู้ป่วยและแพทย์แผนไทย การแนะน าให้ผู้ป่วย
เข้ารับการตรวจเพ่ิมเติมด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยของการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเฉพาะการ 
อัลตราซาวด์เพ่ือช่วยวินิจฉัยแยกโรคของอวัยวะภายในช่องท้อง ได้แก่ ตับ ไต มดลูก และกระเพาะปัสสาวะ 
รวมถึงตรวจดูหินปูนหรือถุงน้ าท่ีเกิดขึ้นบริเวณข้อไหล่ ข้อเข่า และข้อเท้า การเอกซเรย์เพ่ือช่วยวินิจฉัยแยกโรค
ของข้อกระดูกซึ่งส าคัญอย่างมากต่อการรักษาด้วยกรรมวิธีหัตถเวชของการแพทย์แผนไทย และการส่องกล้อง
ตรวจทางเดินอาหารเพ่ือช่วยวินิจฉัยแยกโรคของกระเพาะอาหารและล าไส้ใหญ่ เหล่านี้จึงเป็นอีกแนวทางที่
การแพทย์แผนไทยพึงต้องท าได้ และแน่นอนว่าผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยก็ต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถในการอ่านและแปรผลการตรวจเพ่ือประกอบการวางแผนการรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง
ต่อไป 
       ทั้งนี้ การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนไทยโดยการส่งเสริมให้แพทย์แผนไทย 
มีความสามารถที่จะอ่านและแปลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ ได้ในระดับที่สามารถน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจวางแผนการรักษาได้ ส่วนนี้ถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก ขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้
ทีจ่ะด าเนินการ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคการแพทย์ (สิริน ฟองศิริไพบูลย์, นฤนาท ยืนยง 
และ สุนทรี กุลกีรติยุต, 2564, หน้า 116-129) ก็มีความพยายามที่จะท าให้ประชาชนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี มีความสามารถที่จะอ่านและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะการตรวจทางด้านโลหิต
วิทยา การตรวจทางด้านจุลทรรศน์วิทยา และการตรวจทางด้านเคมี ได้ในระดับหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจตรวจ
พิเศษด้านจุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และอ่ืนๆ ต่อไป ดังนั้นส าหรับแพทย์แผนไทยในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่ต้องปฏิบัติการตรวจและรักษาโรคของผู้ป่วยก็ควรต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในส่วนนี้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นการเสนอแนวคิดในการพัฒนาความรู้สมุฏฐานโรคและการตรวจ
วินิจฉัยโรคของการแพทย์แผนไทยให้ร่วมสมัยเท่านั้น ดังนั้นเพ่ือให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าแนวคิดดังกล่าว 
เป็นแนวคิดท่ีน าไปสู่การพัฒนาองคค์วามรู้ของการแพทย์ไทยในส่วนของสมุฏฐานโรคและการตรวจวินิจฉัยโรค
ให้ร่วมสมัยได้อย่างแท้จริง ควรต้องมีการพัฒนารายละเอียดในประเด็นต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งความรู้
ภาคทฤษฎีและเทคนิควิธีปฏิบัติ รวมถึงการบูรณาการสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือสามารถประเมินผลลัพธ์ของ 
การพัฒนาในแนวทางต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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 โครงการกราฟิกออกแบบบอร์ดเกม “เศรษฐีพันธุ์ไม้” เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ที่ถือว่าเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ ที่สามารถเข้าถึงเยาวชนได้ง่าย มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านความรู้ (Hardskills) ควบคู่กับทักษะด้านอารมณ์ (Soft-skills) ซึ่งเป็นทักษะส าคัญส าหรับเยาวชน
ในศตวรรษที่ 21 และ 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่เป็นนิยมและเหมาะแก่การปลูก
เพ่ือลงทุน เนื่องจากมีพันธุ์ไม้หลายสายพันธุ์ที่มีความเชื่อว่า ถ้าได้ปลูกแล้วจะเป็นมงคลกับผู้อยู่อาศัยในบ้าน
หลังนั้น หรือช่วยเสริมชะตาให้แก่เจ้าของบ้าน และยังสามารถต่อยอดท าเป็นธุรกิจปลูกต้นไม้ขายได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้ปลูก บอร์ดเกม “เศรษฐีพันธุ์ไม้” น าเสนอผ่านมุมมองของคนรักและสะสม
ต้นไม้ มีลักษณะการเล่นคล้ายเกมเศรษฐี เน้นให้ผู้เล่นได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่เป็นที่นิยมและได้พัฒนา
ทักษะด้านการลงทุน ในเกมนี้ผู้เล่นจะรับบทบาทเป็นกลุ่มคนรักและลงทุนสะสมต้นไม้ โดยมีเป้าหมายคือ การ
แย่งชิงกันซื้อต้นไม้เพ่ือสะสมให้เกิดมูลค่าในภายภาคหน้า และน าไปขายเพ่ือท าก าไร ในขณะเดียวกันระหว่าง
การสะสมต้องระวังช่วงฤดูกาลที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ดี เพราะมีผลกระทบต่อต้นไม้ที่สะสมไว้เป็นอย่างมาก 
และหากสามารถสะสมพันธุ์ไม้สอดคล้องกับความนิยมของตลาด ผู้เล่นคนนั้นสามารถพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะใน
เกมได้ทันที  
ค าส าคัญ : ออกแบบกราฟิก บอร์ดเกม พันธุ์ไม้ พันธุ์ไม้มงคล ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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Abstract 

Board Game Graphic Design Project “Millionaire Planter” is a learning tool that is 
considered a new educational innovation that are easily accessible to young people. 
Objectives 1 .  To promote the development of knowledge skills (Hardskills) along with 
emotional skills. (Soft-skills), which are essential skills for youth in the 21st century and 2. To 
encourage players to learn about the most popular and suitable plants for investment. 
Because there are many species of plants that are believed. If it is planted, it will be auspicious 
for the residents of that house or help enhance the destiny of the homeowner and can also 
be further developed into a business of planting trees for sale both domestically and 
internationally Increase income for growers. Board game "Plant Millionaire" presented through 
the perspective of lovers and plant collectors. It looks like a millionaire game. Emphasis is 
placed on providing players with knowledge of popular plant species and developing 
investment skills. In this game, players take on the role of a group of lovers and invest in 
collecting plants with the goal is scramble to buy trees to collect for future value. And sell 
them to make a profit at the same time, during the collection, be careful during the changing 
seasons. Because it affects the trees that have accumulated a lot and if able to collect plants 
in accordance with the popularity of the market that player can instantly turn back to be the 
winner of the game. 

Keywords : Graphic Design, Board Game, Vegetation, Auspicious Plant, 21st century skills  

 

339



การสร้างตราสินค้าเครื่องแต่งกายรูปแบบสตรีทสปอร์ตแวร์ (Streetsport wear) ส าหรับกลุ่ม

วัยรุ่นคนเมือง กรณีศึกษา: ชุมชนทอผ้าขาวม้าหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย  

จังหวัดสุโขทัย 

นางสาวณัฐติกาญ ประสมลึก หลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางในการสร้างตราสินค้าเครื่องแต่งกายโดยใช้วัสดุหลักจาก 

ผ้าขาวม้าของชุมชนทอผ้าบ้านหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พัฒนาให้เป็นสินค้าที่มีความ

ทันสมัยและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจ าวันส าหรับกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นคนเมือง โดยใช้แนวคิดการออกแบบ

จากรูปแบบเครื่องแต่งกายสรีทสปอร์ตในการออกแบบ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยคือ หาหลักการส าคัญของ

แนวคิดการออกแบบเครื่องแต่งกายรูปแบบสตรีทสปอร์ตจากข้อมูลทุติยภูมิและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การลง

ส ารวจพ้ืนที่ศึกษากระบวนการในการทอผ้าขาวม้า สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น รวมไปถึงก าหนดกลุ่ม

ผู้บริโภคเป้าหมาย ตลาดของผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นในปัจจุบัน เพ่ือหาแนวคิดและแรงบันดาล

ใจในการออกแบบ โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ (1) กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของ คือ กลุ่มวัยรุ่นคนเมือง ชาย -

หญิง อายุ 18-26 ปี ผลิตภัณฑ์ของงานวิจัยอยู่ในกลุ่มตลาดสินค้าระดับปานกลาง (2) ผลงานวิจัยมีลักษณะเด่น

จ าเพาะคือ มีแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายที่สอดคล้องกับแนวคิดเครื่องแต่งกายรูปแบบสตรีท

สปอร์ต โดยการน าผ้าขาวม้าของชุมชนหาดเสี้ยวมาผสมผสานกับรูปแบบและเทคนิคในการตัดเย็บ เครื่องแต่ง

กายสตรีทสปอร์ต ให้มีความทันสมัย และมีเอกลักษณเ์ป็นที่จดจ า ชุมชนสามารถน าไปพัฒนาต่อไปในอนาคต  

Key Words สรีทสปอร์ต, วัยรุ่นคนเมือง, ผ้าขาวม้าหาดเสี้ยว 
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ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ ้าของนักท่องเที่ยว  

ชาวไทย  กรณีศึกษา บ่อน ้าพุร้อนเค็ม  อ้าเภอคลองท่อม จังหวัด กระบี่ 
 

Satisfaction on tourist attraction elements  of hot springs affecting the revisit of Thai 
tourists: A case study of salty hot springs, Amphoe Khlong Thom, Krabi Province 

 
ธนพล  แก้วสังข์ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1)เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  2)เพ่ือ
ศึกษาระดับการกลับมาเยือนซ้้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่ และ 3)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้้า
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ณ บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลอง
ท่อม จังหวัดกระบี่ (นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่)จ้านวน 400 คนโดยใช้สูตรค้านวณจ้านวน
ตัวอย่างของ  Taro Yamane ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบตามสะดวก (convenient sampling)เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป ในการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliabilities) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ.959 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ได้แก่  สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ ค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่  
(Frequency Statics) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard of Deviation) และสถิติในการ
ทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือทดสอบปัจจัยด้าน
ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย ณ บ่อ
น้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  
 ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x ̅= 3.86) โดยปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด คือ 1)ด้านสิ่งดึงดูดใจทางแหล่งท่องเที่ยว 2)ด้าน
บุคคลากรที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว 3)ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว 4)ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 5)ด้านการเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว ส้าหรับประเด็นการกลับมาเยือนซ้้าพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (x ̅= 4.04)  ซึ่ง
ประเด็นการกับมาเยือนซ้้าในแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สูงที่สุดคือ ท่าน
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จะแนะน้าให้คนรู้จักหรือคนรู้ใจมาท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็มแห่งนี้ รองลงมาได้แก่ ภายในอนาคตท่านมีความ
ตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ้้าในพ้ืนที่บ่อน้้าพุร้อนเค็มอีกแน่นอน และการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในครั้ง
หน้าท่านจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็มเป็นตัวเลือกอันดับแรกอย่างแน่นอน ตามล้าดับ ในส่วน
ปัจจัยด้านความพึงพอใจสามารถพยากรณ์ การกลับมาเยือนซ้้ายังแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลอง
ท่อม จังหวัดกระบี่ได ้โดยพบว่าปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดใจทางแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธพลมากที่สุด (β =.411) อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งอธิบายได้ว่าอิทธิพลของปัจจัยด้านความพึงพอใจมีผลต่อการมาเยือนซ้้าในแหล่ง
ท่องเที่ยว บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  
 
ค้าส้าคัญ : ความพึงพอใจ บ่อน้้าพุร้อน การมาเยือนซ้้า นักท่องเที่ยวชาวไทย จังหวัดกระบี่ 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to 1)  To study the level of satisfaction with the 
composition of tourist attractions of Thai tourists visiting the saltwater hot springs.  Khlong 
Thom District, Krabi 2)  To study the amount of revisiting Thai tourist to the saltwater hot 
springs.  Khlong Thom District, Krabi 3)  To study the satisfaction with the elements of tourist 
attractions that affect revisiting.  of Thai tourists at the saltwater hot springs.  Khlong Thom 
District, Krabi. The sample group used in this study was Thai tourists who travel to the saltwater 
hot springs, Khlong Thom District, Krabi. For 400 tourists (non-residents in Krabi) by using Taro 
Yamane's sample number formula using convenient sampling method.  The tools that use in 
the research is by using ready-made Reliability programs, by using calculation method of 
Cronbach’ s Alpha Coefficient equal to .959 The statistic used in the analysis are:  Descriptive 
Statistic is Percentage, Frequency Statics, Mean, Standard of Deviation and Multiple Linear 
Regression. To test the factors of satisfaction with the element of tourist attractions that affect 
the revisiting of Thai tourist at saltwater hot springs. Khlong Thom District, Krabi 

 The result showing that the satisfaction element of Thai tourist that visit to the of the 
Saltwater hot spring, Khlong Thom District, Krabi. Overall, in the high level (X = 3.86). by the 
factor that cause most satisfaction is 1) Attraction of tourist attractions 2) Personnel in charge 
of tourist attractions 3) tourism activities 4) Facilities 5) Access to tourist attractions.  For the 
issue of revisiting, is in the highest level (X = 4.04) which the issue of revisiting in the saltwater 
hot springs.  Khlong Thom District, Krabi, the highest is that you will recommend your 
acquaintances to travel to this saltwater hot springs.  followed by in the future, they has the 
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intention of             revisiting in the salty hot spring area again. and travel decisions Next time 
you will choose a saltwater hot spring attraction as your first choice, respectively.  The 
satisfaction factor can be predicted.  The revisiting of the saltwater hot springs, Khlong Thom 
District, Krabi.  It was found that the factor Attraction of tourist attractions have the most 
influence (β=.411) statistically significant This explains how the influence of satisfaction factors 
affects re-visiting to tourist attractions at Saltwater hot spring, Khlong Thom District, Krabi 

Keyword: Satisfaction, Saltwater hot spring, Revisiting, Thai tourist, Krabi 
 

บทน้า 

 องค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nation of World Tourism Organization: UNWTO) ระบุว่า

การท่องเที่ยวยังคงมีบทบาทส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก เนื่องจากการเติบโต  ของรายได้จากการใช้

จ่ายของนักท่องเที่ยวมีการเติบโตในอัตราที่สูงกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลก (กระทรวงการท่องเทียวและ

กีฬา, 2562) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีกระแสของสังคมในการดูแลรักษาสุขภาพได้รับความนิยมจนกระทั่ง

พัฒนา กลายเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่  ใส่ใจสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อผู้ประกอบการในการที่จะ

ผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป และนั่นย่อมรวมถึง ธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเช่นกันที่ต้องปรับตัวและสร้างจุดขายใหม่ ๆ ให้รองรับกระแสดังกล่าว จนน้าไปสู่ การท่องเที่ยว

รูปแบบใหม่อย่างการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งมีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจ (วารีพร ชูศรี และ  วรลักษณ์ ลลิตติ

วิมล, 2563) นอกจากนั้น การท่องเที่ยวที่ให้การสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่     ในแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า

การท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมก้าลังเป็นที่นิยม และสะท้อนถึงแนวโน้มตลาดท่องเที่ยวที่หันมาให้ความส้าคัญกับ 

Wellness Tourism มากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาแหล่งน้้าพุร้อนให้เป็นเมืองสปา และเส้นทางท่องเที่ยวสายน้้า

พุร้อนของไทย โดยน้าร่องในจังหวัดกระบี่ ส้าหรับเมืองสปาต้นแบบ (ประชาชาติธุรกิจ, 2560)   

 จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มากด้วยทรัพยากรท่องที่ยวทางธรรมชาติ  (ศาลากลางจังหวัด

กระบี่, 2564) ที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามน่าประทับใจซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมา

เยือนจังหวัดกระบี่ปีละหลายล้านคน และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดกระบี่ที่น่าสนใจ เช่น 

อ่าวนาง สระมรกต และน้้าตกร้อนคลองท่อม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2564)  

 คลองท่อม เป็นพ้ืนที่ที่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีความมหัศจรรย์ของปรากฏการณ์ธรรมชาติของแร่

ธาตุใต้พ้ืนดิน ท้าให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ไม่ปรากฏในพ้ืนที่ใดของ

เมืองไทย เช่น สระมรกต น้้าตกร้อน น้้าพุร้อนเค็ม จึงมีความเหมาะสม   ในการพัฒนาและยกระดับพ้ืนที่นี้ให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของภาคใต้อีกแห่งหนึ่ง  (การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, 2558) น้้าพุร้อนเค็มมีบ่อ
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ขนาดเล็กและบ่อขนาดใหญ่ จ้านวน 14 บ่อ ด้วยกัน ลักษณะของน้้าจะใส ไม่มีขุ่นตะกอน ด้วยความมหัศจรรย์

ของน้้าพุร้อนเค็มแห่งนี้ ที่มีอุณภูมิความร้อน 40-45 องค์ศาเซลเซียส พอเหมาะในการที่จะลงไปแช่ นอกจาก

จะมีความร้อนแล้ว ยังมีความเค็ม จากส่วนผสมของแร่ธาตุมากกว่า 15 ชนิดที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่เดินทางมา

แช่น้้าพุร้อนเพ่ือรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคอัมพฤกษ์ โรคปวดเมื่อย ตลอดไปจนถึงโรคเบาหวานซึ่งสามารถ

บรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีและรวมทั้งที่เป็นชาวต่างชาติจะมาแช่เพ่ือสุขภาพ และดูแลรักษาผิวพรรณ 

(สยามรัฐออนไลน์, 2561)จึงท้าให้เห็นได้ว่ามีจ้านวนนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต้องการเดินทางมายังแหล่ง

ท่องเที่ยวนี้และมีความต้องการมาสัมผัสกับบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว  ที่เป็นสถานที่ส้าคัญที่จะสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบแหล่ง ท่องที่ยวที่ท้าให้เกิดเป็นสิ่งดึงดูดใจหรือความ

สนใจของนักท่องเที่ยว หรือมีลักษณะชวนใจมีเสน่ห์เฉพาะตัว ซึ่งอาจท้าให้เกิดความพึงพอใจต่อการมาเยือนยัง

แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ได้  (ชิตวร ประดิษฐ์รอด, 2557 อ้างถึงใน Cooper & Boniface 1998) และอาจส่งผล

ต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้้าอีกครั้ง ทั้งนี้การกลับมาเยือนซ้้าของนักท่องเที่ยวอาจเกิดขึ้นจากความพึงพอใจใน

ด้านองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ท้าให้เกิดเป็นสิ่งดึงดูดใจหรือความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อการ

เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาเยือนซ้้าของนักท่องเที่ยวในอนาคตได้ และจาก

งานวิจัยมากมายที่ท้าการศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ไม่ว่าจะศึกษาความตั้งใจมาท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนรวมไปคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่

ท้าการศึกษาในด้านความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้้าของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย เกี่ยวกับบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวและการบริการที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวซ้้า

ในอนาคตต่อไป 

 ดังนั้น ด้วยปัญหาและความส้าคัญของเรื่องดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการกลับมาเยือนซ้้า ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
ซึ่งจะท้าการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่า เป็นตัวแปรส้าคัญที่จะส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้้า ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ได้แก่ ความพึงพอใจต่อ
องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ของนักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นประ
โยชน์แก่องค์กรที่ท้าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น การบริการจัดทัวร์ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมที่พักในพ้ินที่ 
ธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น เพ่ือใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางด้านการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยว อีกทั้ง ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสามารถ น้าผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการก้าหนดกลุ่มเป้าหมายและขยายกลุ่มเป้าหมายให้เพ่ิมมากข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวยังบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

 2.เพ่ือศึกษาระดับการกลับมาเยือนซ้้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม 

อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

 3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้้า ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ณ บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1.สามารถท้าให้ทราบถึงความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย บ่อ

น้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

 2.องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าขาว อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้องที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวสามารถน้าข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุ

ร้อนเค็ม ใช้เป็นแนวทางในวางแผน เพ่ือน้าไปใช้ในการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ให้มี

จ้านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาบ่อน้้าพุร้อนเค็มมากขึ้น 

 3.องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าขาว อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้องที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวสามารถน้าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. นักวิชาการและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ได้ทราบถึงความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว   และความ

ตั้งใจมาท่องเที่ยวซ้้ายังแหล่งบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่เพื่อ  สร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ

ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยว 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

 นักวิชาการท่ีกล่าวถึงแนวคิดเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะหรือ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว โดยสรุปตามทรรศนะของตนดังนี้ 
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 พัฒนา พรหมณี และคณะ (2563) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะทางอารมณ์ของบุคคลที่

ได้รับการตอบสนองหรือความรู้สึกตามความคาดหวังซึ่งอาจเกิดเป็นความพึงพอใจในทางทัศนคติและแสดง

ออกมาเป็นความพึงพอใจหรือไม่เป็นต้น โดยเฉพาะผู้ใช้บริการที่เกิดความรู้สึกประทับใจหรือพึงพอใจต่อสิ่งนั้น

หรือมีองค์ประกอบในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจในสิ่งนั้น ซึ่งอาจประกอบด้วยความพึงพอใจที่เกิดจากการ

ตอบสนองความต้องการของ จิตใจและสามารถประเมินได้ ผ่านความรู้สึกทางความคิด พฤติกรรม และการ

สอบถาม 

 สุจิตราภรณ์  จุสปาโล (2563) กล่าวถึง ความพึงพอใจเกิดจากความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อสิ่งที่

ตนได้คาดหวังไว้ก่อนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและมีความหวังว่าจะได้สัมผัสต่อสิ่งนั้นได้อย่างแท้จริงหรือ

อาจจะไม่ได้สัมผัสกับที่ที่ตนคิดไว้ก็ได้ เช่นสภาพอากาศไม่ดี การบริการขัดข้อง เป็นต้น ท้าให้เกิดเป็นความพอ

พอใจหรือไม่จากท่ีตนเองได้สัมผัส และประเมินผลได้ว่าพึงพอใจหรือไม่จากการคาดหวังของนักท่องเที่ยว  

 Kotler (1994 อ้างถึงใน เปี่ยมรัก ฉัตรธนาเสนีย์ , 2546 หน้า 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกระดับบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ความรู้สึกจากการท่องเที่ยว การ

ท้างาน หรือประสิทธิภาพของสินค้าและบริการกับความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการในสิ่งนั้น 

ดังนั้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจที่ได้รับจากการบริการนั้นถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่้ากว่าความคาดหวังจะท้าให้เกิด

ความไม่พึงพอใจต่อสิ่งนั้นหากการบริการที่ได้รับนั้นสามารถสร้างให้เกิดความพึงพอใจที่ดีได้ ก็จะส่งผลให้เกิด

ความประทับใจจากผู้ใช้บริการ ซึ่งความ แตกต่างกัน3 ระดับของความพึงพอใจ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจและ

การประชาสมพันธ์ถึงสิ่งที่ดี และไม่ดีของสินค้าและบริการต่อไป 

องค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 

 Cooper & Boniface (1998 อ้างถึงใน ชิตวร ประดิษฐ์รอด , 2557) กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวเป็น

สถานที่ส้าคัญที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่ง ประกอบด้วย 4 As ได้แก่ 1.สื่งดึงดูดใจ

(Attractions) แหล่งท่องเที่ยวควรมีสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ หรือมีลักษณะดึงดูดใจ ที่มีเอ

กลักษ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ 2.การเข้าถึง(Accessibility) แหล่งท่องเที่ยวจะดึงดูดความสนใจได้มากหากมีความ

สะดวกในเส้นทางหรือ การเข้าถึง 3.สิ่งอ้านวยความสะดวก (Amenities) แหล่งท่องเที่ยวควรก่อให้เกิดความ

ประทับใจ สุขใจ ในการเที่ยวชม 4.บริการเสริมที่คนในท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาขึ้นมาเอง (Ancillary Service) 

แหล่งท่องเที่ยวควรจัดสรรบริการด้านต่างๆให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงานหรือภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ้านวย

ความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มายังสถานที่ท่องเที่ยว 

 ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2543 อ้างถึงใน ชิตวร ประดิษฐ์รอด , 2557)  กล่าวว่า การท่องเที่ยวที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์นั้น แหล่งท่องเที่ยว จะต้องมีองค์ประกอบส้าคัญ 3 ประการ (3As) ได้แก่ 1.สิ่งดึงดูดใจ 
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(Attraction) สิ่งดึงดูดใจเกิดจากสถานที่ (Site) และเหตุการณ์ (Event) สถานที่อาจเกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้น

หรือมนุษย์สร้างขึ้น 2.สิ่งอ้านวยความสะดวก (Amenities) ความสะดวกสบายที่ท้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้า

ไปถึงสถานที่ได้ ปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นเช่น ระบบขนส่ง ระบบการสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค รวม

ไปถึงระบบไฟฟ้า ประปา จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว 3.การเข้าไปถึง (Accessibility) การเข้า

ไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต้องมีระบบการขนส่ง (Transportation) ประกอบด้วย เส้นทางยานพาหนะ และ

ผู้ประกอบการขนส่ง  

 Pelasol (2012) กล่าวว่า องคป์ระกอบแหล่งท่องเที่ยว 4As หมายถึง องค์ประกอบที่ส้าคัญทางการ

ท่องเที่ยวมีดังนี้ 1.การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) คือ การคมนาคม สถานีขนส่งผู้โดยสาร และ

ยานพาหนะในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทาง 2.สิ่งดึงดูดใจทางแหล่งท่องเที่ยว

(Attraction) เช่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์ สร้างขึ้น รวมถึงสถาปัตยกรรม และ

การจัดกิจกรรมพิเศษที่สร้างให้เกิดความน่าสนใจ 3.สิ่งอ้านวยความสะดวก (Amenities) คือ การจัดเลี้ยงและ

การบริการการท่องเที่ยวถูกเตรียมโดย คนกลางระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน เช่นร้านอาหารท้องถิ่นหรือท่ี

พัก เป็นต้น  4.กิจกรรมท่องเที่ยว (Activities) คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักท่องเที่ยวที่อยู่ในพ้ืนที่ หรือ

เป็นกิจกรรมเสริมที่เจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดสรรขึ้นมาก็ได้ หรือเป็นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เช่น 

ประเพณีท้องถิ่น หรือการละเล่นพ้ืนบ้านเป็นต้น 

 เทิดชาย ช่วยบ้ารุง (2551) ได้สรุปว่า องค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวควรมีองค์ประกอบหลัก

อย่างน้อย 5 ประการ หรือ 5As ดังนี้ 1.Accessibility หมายถึง การเข้าถึง คือมีความสามารถในการเข้าถึงใน

ด้านการคมนาคมไปยังสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  2.Activity หมายถึง กิจกรรม คือ ภายใน

แหล่งท่องเที่ยวที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่มีกิจกรรมที่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบ เช่น การเดินป่า การศึกษาธรรมชาติ การถ่ายรูป เป็นต้น 3.Amenity หมายถึง สิ่ง

อ้านวยความสะดวก คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอ้านวยความสะดวกเตรียมไว้ส้าหรับนักท่องเที่ยวอย่างครบ

ครัน และเพียงพอ เช่น ด้านสาธารณูปโภคน้้าประปา ไฟฟ้า รวมถึงที่พัก ร้านอาหาร 4.Attraction หมายถึง 

สิ่งดึงดูดใจ คือ แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวได้ 

เช่น ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ 5.Accommodation หมายถึง   ที่พัก 

คือ ภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว หรือบริเวณใกล้เคียงต้องมีท่ีพักไว้เพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 

แนวคิดเกี่ยวกับการกลับมาเยือนซ ้าของนักท่องเที่ยว 

 ศุภลักษณ์ อัครางกูล (2548) กล่าวว่า การที่นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวซ้้าแสดงให้เห็นถึง

พฤติกรรมความประทับใจในประสบการณ์ของการท่องเที่ยวครั้งก่อนและในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวที่เต็มใจ
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เดินทางกลับไปท่องเที่ยวสถานที่เดิมจะมีพฤติกรรมบอกต่อประสบการณ์ไปยังกลุ่มเพ่ือนหรือคนรู้จักให้ ไป

เยือนยังสถานที่แห่งนี้อีก ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวซ้้า นั้นเกิดได้จากปัจจัยภายในและ

ภายนอกที่ท้าให้เกิดความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวและความรู้สึกของ

ตัวนักท่องเที่ยวเองที่ได้มาเยือนยังแหล่งท่องเที่ยวในขณะนั้นและสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะกลับมาเยือนซ้้าใน

อนาคตต่อไปหรือไม่ 

 จุฑามาศ กันตพลธิติมา(2560) ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้้าถือเป็นปัจจัยส้าคัญในด้านการตลาดของ

แหล่งท่องเที่ยวในการคาดการณ์ความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ 

จะต้องได้รับการพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดความน่าสนใจในแหล่งท่องเที่ยวต่อความต้องการแสวงหา สิ่งเร้าในแหล่ง

ท่องเที่ยว ทั้งนี้จะส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้้าในอนาคตของนักท่องเที่ยวได้  

 ฐิติมา รัตนพงษ์ (2558) ความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้้า หมายถึงนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาแล้วมี

ประสบการณ์ที่ดี เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวมีความสุขความเพลิดเพลินกับการมาเที่ยวแล้วเต็มใจที่จะกลับไป

เที่ยวอีกในอนาคตมีการแนะน้ากลุ่มเพ่ือนหรือคนรู้จักให้ไปเที่ยว เกิดความรู้สึกพึงพอใจ พร้อมที่จะบอกต่อ

เรื่องราวประสบการณ์ท่ีน่าจดจ้าและตัดสินใจกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 รัมภ์รดา สารอุป และ มณฑกาณติ ชุบชูวงค์ (2564) ได้ศึกษาเรื่อง“การศึกษาความพึงพอใจต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้้า ณ บ่อน้้าพุร้อนฝางอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ ” 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ้านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า นักทองเที่ยวชาวไทยมีปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความพึงพอใจมากที่สุด คือ1)ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 2)ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว 3)

ด้านสิ่งดึงดูดใจ 4) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 5)ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว จากผลการวิเคราะห์ปัจจัย

ความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาเยือนซ้้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ คือนักท่องเที่ยวมี

ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวและในด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

 เกศวลีณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(2562) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินความพร้อมของแหล่งน้้าพุร้อน อ้าเภอ

คลองทอ่ม จังหวัดกระบี่สู่การพัฒนาเป็น เมืองต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  น้้าพุร้อน พบว่า นักท่องเที่ยว

มีความคิดเห็นต่อความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิง สุขภาพในอ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ต่อองค์ประกอบ

ทางการท่องเที่ยวทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) สิ่ง ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 2) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

3) สิ่งอ้านวยความสะดวกใน แหล่งท่องเที่ยว 4) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 5) ที่พักในบริเวณแหล่ง

ท่องเที่ยว และ 6) กิจกรรมการท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีความพร้อมในระดับมากทุกองค์ประกอบ นอกจากนี้ 
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ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางการ ท่องเที่ยวและความพึงพอใจโดยรวมและแนวโน้มการ

บอกต่อ พบว่า องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว 3 ด้าน ได้แก่ 1) สิ่งดึ งดูดใจทางการท่องเที่ยว  2) เส้นทาง

คมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ 3) กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจ

โดยรวมและแนวโน้มการบอกต่อจาก ประสบการณ์การท่องเที่ยวแหล่งน้้าพุร้อน อ้าเภอคลองท่อม จังหวัด

กระบี่ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลอง

ท่อม จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้จ้านวน 400 คนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบตามสะดวก (convenient 

sampling) ใช้สูตรค้านวณจ้านวนตัวอย่างของ  Taro Yamane (อ้างถึงใน อัศวิน แสงพิกุล, 2562 )โดยใช้

จ้านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวยังบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในปี  

2562 จ้านวน 130,507 คน (ส้านักงานจังหวัดกระบี่,2563)       

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยยอมให้มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 5% 

 

เครื่องมือ 

 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) ในการก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตาม

กรอบแนวคิดและทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

1) ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ความถี่ในการมา

ท่องเที่ยว และภูมิล้าเนา 2) ระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอ

คลองท่อม จังหวัดกระบี่ 3) ระดับความคิดเห็นต่อการกลับมาเยือนซ้้าของนักท่องเที่ยว และ 4) ข้อเสอนแนะ

อ่ืนๆ 

ผลการวิจัย 

1.ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 264 
คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 ในส่วนของช่วงอายุ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 20 – 30 ปี จ้านวน 180 คิดเป็น
ร้อยละ 45.0 ส้าหรับระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ้านวน 215 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.8 ในส่วนของอาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จ้านวน 136 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ในส่วนของรายได้ต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 
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15,001 - 25,000 บาท จ้านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 ในส่วนของสถานภาพของนักท่องเที่ยว พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ้านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 ในส่วนของความถ่ีในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวยังบ่อน้้าพุร้อนเค็ม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ เดินทางมาครั้งแรก จ้านวน 158 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 นอกจากนี้ส่วนของ ภูมิล้าเนา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีภูมิล้าเนาภาคใต้ จ้านวน 
243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 

2.ระดับความพงึพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเทีย่ว 

 ตารางท่ี1 ระดบัความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามา

ท่องเท่ียวในพื้นท่ีบ่อน ้าพุร้อนเคม็ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี 
ประเดน็ความพงึพอใจ x̅ S.D. ระดบัความพงึพอใจ ล าดบัที่ 

1.ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางแหล่งท่องเท่ียว(Attraction) 4.28 .601 มากท่ีสุด 1 

2.ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) 3.37 .797 ปานกลาง 5 

3.ดา้นกิจกรรมท่องเท่ียว (Activities) 3.92 .729 มาก 3 

4.ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) 3.69 .648 มาก 4 

5.ดา้นบุคลากรท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว  
(Qualifies Personnel) 

4.03 .769 มาก 2 

ค่าเฉลีย่รวม 3.86 .482 มาก  

  

 ผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีไดเ้ขา้มาท่องเท่ียว
ในพื้นท่ีบ่อน ้ าพุร้อนเค็ม อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบั        (x ̅= 3.86) อยู่ใน
ระดบัมาก และม่ือจ าแนกและรายดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจทั้ง 5ดา้น พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึง
พอใจในดา้นส่ิงดึงดูดใจทางแหล่งท่องเท่ียว (x ̅= 4.28) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรท่ีดูแลแหล่ง
ท่องเท่ียว (x ̅= 4.03) รองลงมาคือ ดา้นกิจกรรมท่องเท่ียว (x ̅= 3.92) รองลงมา คือ ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก (x ̅= 3.69) และดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว (x ̅= 3.37) ตามล าดบั 
 
3. ระดับการกลบัมาเยือนซ ้า ของนักท่องเทีย่วชาวไทย 
 ตารางท่ี 2 ระดบัการกลบัมาเยือนซ ้ าของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าพุร้อนเค็ม 

อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี 
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ประเดน็การกลบัมาเยือนซ ้าของนักท่องเที่ยว x̅ S.D ระดบัความพงึพอใจ ล าดบัที่ 

1. ภายในอนาคตท่านมีความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในพ้ืนท่ีบ่อน ้ าพุ

ร้อนเคม็อีกแน่นอน 

4.06 .873 มาก 2 

2. การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังหน้าท่านจะเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว

บ่อน ้าพรุ้อนเคม็เป็นตวัเลือกอนัดบัแรกอยา่งแน่นอน 

3.97 .867 มาก 3 

3. ท่านจะแนะน าให้คนรู้จกัหรือคนรู้ใจมาท่องเท่ียวบ่อน ้าพรุ้อนเคม็แห่งน้ี 4.11 .819 มาก 1 

ค่าเฉลีย่รวม 4.04 .532 มากท่ีสุด  

 ผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าพุร้อนเค็ม อ าเภอคลอง
ท่อม จงัหวดักระบ่ี มีการกลบัมาเยอืนซ ้ าในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̅= 4.04) เม่ือจ าแนกประเด็นการ
กลบัมาเยือนซ ้ าเป็นรายขอ้ พบว่า ประเด็นการกลบัมาเยือนซ ้ าในแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้ าพุร้อนเค็ม อ าเภอ
คลองท่อม จงัหวดักระบ่ี สูงท่ีสุดคือ ท่านจะแนะน าใหค้นรู้จกัหรือคนรู้ใจมาท่องเท่ียวบ่อน ้าพุร้อนเคม็แห่งน้ี 
(x ̅= 4.11) รองลงมาไดแ้ก่ ภายในอนาคตท่านมีความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในพื้นท่ีบ่อน ้าพุร้อนเค็ม
อีกแน่นอน (x ̅= 4.06) และการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังหนา้ท่านจะเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวบ่อน ้ าพุ
ร้อนเคม็เป็นตวัเลือกอนัดบัแรกอยา่งแน่นอน (x ̅= 3.97) ตามล าดบั 

4.ปัจจัยด้านความพงึพอใจต่อองค์ประกอบแหล่องท่องเทีย่วส่งผลต่อการกลบัมาเยือนซ ้าทีแ่ตกต่างกนั 
 ตารางท่ี 3 ผลวิเคราะห์การถอดถอยเพื่อพยากรณ์ความพึงพอใจท่ีมีต่อการกลบัมาเยือนซ ้ าในแหล่ง
ท่องเท่ียวบ่อน ้าพุร้อนเคม็ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี โดยการน าปัจจยัความพึงพอใจทุกดา้นเขา้สมการ 

Dependent Variable การกลบัมาเยอืนซ ้า (Y) 

Independent Variable ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว (X) 
(H1) คือ ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางแหล่งท่องเท่ียว 
(H2) คือ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
(H3) คือ ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
(H4) คือ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
(H5) คือ ดา้นบุคลากรท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว 

Prediction: Goodness-of-Fit 

Multiple R .472 
R Square .223 
Adjusted R Square .213 
Standard Error .65352 

Analysis  of  Variance Degree of Freedom Sum of Square Mean Square  
Regression 5 48.287 9.657  
Residual 394 168.273   
F =22.612 Sig. F= .000    
Durbin- Watsom 1.999    
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การวเิคราะห์จะใชก้ารวิเคราะห์การถดถอย โดยสามารถเขียนเป็นสมการไดด้ั้งน้ี 

Y = bo +b1X1 +b2X2 + b3X3  +  b4X4 + b5X5   

โดยท่ี  

𝑌คือ การกลบัมาเยอืนซ ้ ายงัแหล่งท่องเท่ียวบ่อน ้าพุร้อนเคม็ อ าเภอคลองท่อม จงัหวดักระบ่ี 
H1 คือ ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางแหล่งท่องเท่ียว 
H2 คือ ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
H3 คือ ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
H4 คือ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
H5 คือ ดา้นบุคลากรท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว 
 ผลการทดสอบตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั สามารถอธิบายตวัแปรตามไดใ้นภาพรวมหรือไม่ซ่ึงเป็นการ
ทดสอบในภาพรวม (Overall Significant) 
 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ F = 22.612 Sig. F = .000 เม่ือก าหนดระดบันยัส าคญัเท่ากบั .05 พบวา่ Sig. 
นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั สรุปไดว้า่สมการถดถอยท่ีสร้างข้ึนน้ีตวัแปรอิสระทั้ง 5 สามารถอธิบายตวัแปรตาม
ในภาพรวม 
 การทดสอบขอ้สมมติฐานของการวเิคราะห์การถดถอย พบวา่ Durbin – Watson = 1.999 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 
สรุปไดว้า่ มีความคาดเคล่ือนสัมพนัธ์ในเชิง บวกเล็กนอ้ย หรืออาจเกิดปัญหาอตัสัมพนัธ์เล็กน้อย และเม่ือ
พิจารณาจากค่า VIF ของตวัแปรอิสระ H1เท่ากบั 1.570 H2เท่ากบั 1.362 H3 เท่ากบั 1.637 H4 เท่ากบั 1.515  
H5 เท่ากับ 1.952 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวั ไม่มีความสัมพนัธ์กัน เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวเิคราะห์การถดถอย 

Explanation: Variable in Equation 
Independent Variable Unstandardized 

Coefficients (B) 
Standardized Coefficients 

(Beta) 
t -Value Sig. 

ดา้นส่ิงดึงดูดใจทางแหล่งท่องเท่ียว(H1) .508 .411 7.381 .000 
ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว(H2) .059 .064 1.228 .220 
ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว(H3) .086 .085 1.496 .136 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก(H4) .274 .241 4.411 .000 
ดา้นบุคลากรท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว(H5) .177 .185 2.985 .000 

ค่าคงท่ี 1.095 - 3.770 .000 
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 จากค่า Adjust R Square เท่ากบั .213 อธิบายได้ว่า ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัน้ี สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตวัแปรตามไดร้้อยละ 30.0 ซ่ึงอีก 70.0 อธิบายไดด้ว้ยตวัแปรอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นสมการน้ี และจาก
ผลการวเิคราะห์สามารถน ามาเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
Y  =  1.095 + .411H1 +.059 H2 + .086 H3 + .274 H4 + .177 H5  
             (7.381)* (1.228)* (1.496)* (4.411)* (2.985)* 
หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเลบ็คือ คา่ t statistic 

 ซ่ึงพบวา่ตวัแปรอิสระทั้ง 5 ตวัสามารถอธิบายตวัแปรตามไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ.05 และเม่ือ
พิจารณาปัจจยัทั้ง 5 ดา้น มีอิทธพล ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเท่ียวในดา้นส่ิงดึงดูดใจทาง
แหล่งท่องเท่ียว มีความส าคญัมากท่ีสุด (β =.411) รองลงมาคือ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก (β =.241) ดา้น
บุคลากรท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว (β =.185) ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว  (β =.085) และดา้นการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว (β =.064) ตามล าดบั 
 
สรุปและอภิปายผล 

 จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1.เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

 ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม 

อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ด้วยองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว 5 ด้านได้แก่ 1)ด้านสิ่งดึงดูดใจทางแหล่ง

ท่องเที่ยว 2)ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3)ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 4)ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 5)ด้าน

บุคลากรที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยว

บ่อน้้าพุร้อมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจ้าแนกความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวออกเป็นรายด้านได้แก่ 1) ด้านสิ่ง

ดึงดูดใจทางแหล่งท่องเที่ยว รองลงมาได้แก่ 2)ด้านบุคลากรท่ีดูแลแหล่งท่องเที่ยว 3)ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

4)ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก และ 5) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ  เกศวลีณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2562) ได้ศึกษาการประเมินความพร้อมของแหล่งน้้าพุร้อน อ้าเภอคลอง

ท่อม จังหวัดกระบี่สู่การพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้้าพุร้อน พบว่า องค์ประกอบ

ทางการท่องเที่ยวที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด 3ด้าน ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 2) เส้นทาง

คมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และ3) กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจ

โดยรวม Dickman (1996) ซึ่งองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจ จัดเป็นองค์ประกอบที่มี

ความส้าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ซึ่งสามารถ

แบ่งแยกเป็นสถานที่ส้าคัญอาทิเช่น หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแห่งชาติ เทศกาลต่างๆหรือสถานที่ที่มี
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ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่โด่งดังและมีชื่อเสียง ซึ่งจะดึงดูดความน่าสนใจมากท้าให้นักท่องเที่ยว

เกิดความต้องการเดินทางมาสัมผัสยังสถานที่จริง 

 2.ระดับการกลับมาเยือนซ้้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลอง

ท่อม จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษา พบว่า ประเด็นการกลับมาเยือนซ้้าในแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอ

คลองท่อม จังหวัดกระบี่ เมื่อจ้าแนกประเด็นการกลับมาเยือนซ้้าเป็นรายข้อ พบว่า ประเด็นการกลับมาเยือน

ซ้้าในแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สุงที่สุดคือ จะแนะน้าให้คนรู้จักหรือคน

รู้ใจมาท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็มแห่งนี้ รองลงมาได้แก่ ภายในอนาคตท่านมีความตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ้้า

ในพ้ืนที่บ่อน้าพุร้อนเค็มอีกแน่นอน และการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในครั้งหน้าท่านจะเลือกสถานที่

ท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็มเป็นตัวเลือกอันดับแรกอย่างแน่นอน  

 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์

ที่โดดเด่นแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ซึ่งแหล่งท่องเที่ยงแห่งนี้สามารถดึงดูดความน่าสนใจของกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของแร่ธาตุใต้พ้ืนดินที่ท้าให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและแหล่ง

ท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็มยังเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแห่งใหม่หรือนักท่องเที่ยวที่มีความ

สนใจในรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายอย่างการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มา

เยือนได้เป็นอย่างมากจากการท้ากิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยว อาทิ การแช่ตัวยังบ่อน้้าพุร้อน การนวดแผน

ไทย เป็นต้นที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมท้ากิจกรรมต่างๆภายในแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม

และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย จากการท้ากิจกรรมต่างๆของ

แหล่งท่องเที่ยวและเกิดความประทับใจ มีความสุขและจะส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้้าในครั้งต่อไป 

 3.ปัจจัยของตัวแปรด้านความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ

กลับมาเยือนซ้้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย ณ บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  ผลการศึกษา 

พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวสามารถพยากรณ์ การกลับมาเยือนซ้้ายังแหล่ง

ท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยปัจจัยด้านสิ่งสิ่งดึงดูดใจทางแหล่งท่องเที่ยว คือ 

ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีอิทธิพลในการพยากรณ์มากท่ีสุด เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน

เค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นบ่อน้้าพุร้อนเค็มแห่งเดียวใน

ประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงาม ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็มแห่งนี้

ยังเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ เนื่องจากการได้แช่ตัวยังบ่อน้้าพุ

ร้อนเค็มช่วยรักษาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวและรู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี ตามความรู้สึกของนักท่องเที่ยว
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จึงท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจต่อการเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวในครั้งนี้และจะส่งผลให้กลับมา

เที่ยวซ้้าอีกครั้งในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อน ที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือน

ซ้้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  

 1)ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัด

กระบี่ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวในประเด็นด้านสิ่งดึงดูดใจทางแหล่ง

ท่องเที่ยว คือความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว มากที่สุด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ควรมีการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินมาสัมผัสกับความสวยงามและ

มีชื่อเสียงเป็นบ่อน้้าพุร้อนเค็มแห่งเดียวในประเทศไทยและควรได้รับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ขององค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว  

 2)ปัจจัยด้านการกลับมาเยือนซ้้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา บ่อน้้าพุร้อนเค็ม   อ้าเภอคลอง

ท่อม จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัย พบว่า ประเด็นการกลับมาเยือนซ้้ายังแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอ

คลองท่อม จังหวัดกระบี่ สูงที่สุดคือ จะแนะน้าให้คนรู้จักหรือคนรู้ใจมาท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็มแห่งนี้  มาก

ที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต้าบล ห้วยน้้าขาว อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ควรมีการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทาง

สื่อสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จะ

ได้รับรวมทั้งการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะหรือรถประจ้าทางในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากใน

ตัวเมือง หรือสนามบินกระบี่ ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกสบายต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน  

 3)อิทธิพลด้านความพึงพอใจต่อองค์ประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลต่อการมาเยือนซ้้าในแหล่ง

ท่องเที่ยว บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ที่มากที่สุดในด้านสิ่งดึงดูดใจ

ทางแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) (ββ =.411) ซึ่งประกอบกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ให้ความมี

ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยน้้าขาว อ้าเภอคลองท่อม จังหวัด

กระบี่ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม และสร้างสิ่งดึงดูด

ใจในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดกระบี่ เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับแหล่ง

ท่องเที่ยว และท้าให้เกิดเป็นสิ่งดึงดูดใจทางแหล่งท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยวที่รับรู้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวและ

ต้องการเดินทางมาเยือนยังแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่แห่งนี้ อีกทั้งยัง

สามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความใส่ใจต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากยิ่งขึ้น  
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 

 ในการศึกษาครั้งต่อไป 1)ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้้าในแหล่งท่องเที่ยว 

บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เช่น ภาพลัษณ์การท่องเที่ยว ความคาดหวัง หรือแรงจูงใจ 

เป็นต้น ที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้้าของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา บ่อน้้าพุร้อนเค็ม อ้าเภอคลองท่อม จังหวัด

กระบี่ 2)ควรมีการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้้าพรุ้อนเค็มและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงใน

จังหวัดกระบี่ เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้้าพุร้อนก้าลังเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีจ้านวน

มากขึ้นเพ่ือรองรับกับความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่จะเกิดขึ้น เพ่ือรอบรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่

เดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ที่เน้นเดินทางท่องเที่ยวแบบส่วนตัวหรือระยะใกล้เพ่ือ

หลีกเลี่ยงความแออัดและป้องกันการแพ่รระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ 
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 โครงการกราฟิกออกแบบบอร์ดเกมการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย สควิด คิดส์ ไทย เป็นเครื่องมือ
ประกอบการเรียนรู้การละเล่นพ้ืนบ้านไทยในรูปแบบใหม่ ที่สามารถเข้าถึงเยาวชนรุ่นใหม่ได้ง่าย ได้รับแรง
บันดาลใจจากซีรี่ย์สควิด เกม เล่นลุ้นตาย ของเกาหลี มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาการละเล่น
พ้ืนบ้านของเด็กไทยผ่านบอร์ดเกม 2. เพ่ือออกแบบกราฟิกบอร์ดเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะส าคัญแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ผ่านการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้น า มีความร่วมมือ ความสามัคคี และการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน การตัดสินใจ ฝึกการสังเกต ฝึกไหวพริบ ผ่านการละเล่นพ้ืนบ้านของไทยแบบประยุกต์ ลักษณะการเล่น
เป็นแบบทีม มีลักษณะเป็นปาร์ตี้เกม จ านวนผู้เล่น 12-15 คน กลุ่มเป้าหมายหลักคือ เยาวชนอายุระหว่าง 16-
18 ปี น าเสนองานออกแบบด้วยแนวความคิด สรรพสัตว์ผจญภัยมหาสนุก ลักษณะกระดานจะมี 3 ด่านคือ 
ด่านอีกาฟักไข่ บอลลูนด่าน และ ลิงชิงหลัก ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นทีมสรรพสัตว์และทีมนายพรานที่จะมาท า
การล่าสัตว์ โดยมีกับดักคอยกั้นไว้อยู่ เหล่าสรรพสัตว์ต้องแบ่งทีมเพ่ือที่จะมาท าการแข่งขันกับทีมนายพราน 
โดยจะมีการต่อสู้กันด้วยการ์ดและต้องใช้ทักษะต่างๆ ชิงไหวชิงพริบในการเล่นแต่ละเกม 
 
ค าส าคัญ : ออกแบบกราฟิก บอร์ดเกม การละเล่นพ้ืนบ้านไทย ภูมิปัญญาการละเล่นพ้ืนบ้านไทย ทักษะชีวิต
แห่งศตวรรษท่ี 21 
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Abstract 

Graphic project for designing board games for Thai folk games “Squid Kids Thai”  is a 
learning tool for learning Thai folk games in a new way.  That can easily reach the new 
generation Objectives:  1.  To study the wisdom of Thai children's folk games.  2.  To design a 
graphic board game for learning that promotes important skills of the 21st Century through 
Thai folk games by inserting knowledge about 21st Century life skills in terms of life skills and 
career; Promote leadership skills, Cooperation, unity and working with others, decision making, 
observation practice, tact skills through an applied Thai folk game.  Characteristics of playing 
as a team It looks like a party game with 12- 15 players in total.  Youth between the ages of 
16-18 present their designs with concepts  “Animal Adventure Fun”  The board will have 3 
stages: Crow Hatchery Stage, Balloon Stage, and Monkeys scrambling for posts. Players assume 
the role of a team of beasts and a team of hunters who will come to hunt with a trap blocking 
it. The creatures had to split teams in order to compete with the hunters. There will be card 
battles and skills required. Outsmart each game. 

Keywords :  Graphic Design, Board Game, Thai folk games, wisdom of Thai folk games, 21st 
Century skills  
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บทคัดย่อ 

 

วัตถุประสงค์: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบริโภคสารฟอสฟาซิดิลซี-
รีนระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีสารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับ ว่าสามารถเพ่ิมคุณภาพการนอนหลับได้แตกต่าง
กันหรือไม่ 

วิธีการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม อาสาสมัครอายุระหว่าง 20-
69 ปี ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยการนอนไม่หลับตามเกณฑ์ของ ICSD-3 (International Classification of Sleep 
Disorders – Third Edition) และได้ท าแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิตส์เบิร์กฉบับภาษาไทย (T-PSQI: 
Pittsburgh Sleep Quality, validated in Thai version)  โดยมีคะแนนมากกว่า 5 จ านวน 75 คน  และแบ่งกลุ่ม
ด้วยวิธีสุ่มเป็นบล็อค บล็อคละ 6 และ 9 คน จ านวน 10 บล็อค โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน และปกปิด
วิธีการสุ่มด้วยวิธีการใส่ซองเอกสารที่มีเลขตามล าดับที่ปิดทึบ โดยกลุ่มแรกจะได้รับสารเสริมอาหารที่มีฟอสฟาซิดิล
ซีรีนเพียงอย่างเดียวทานก่อนนอนวันละ 300 มก. กลุ่มที่สองจะได้รับสารเสริมอาหารที่มีฟอสฟาซิดิลซีรีน 300 
มก. และสารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับ (ซึ่งประกอบไปด้วยทริปโตเฟน 100 มก. แอล-ธีอะนีน 50 มก. โค
ลีน ไบทาร์เทรต 50 มก. ไกลซีน 75 มก. สารสกัดแวลเลอร์เรียน 65 มก. สารสกัดคาโมมายล์ 65 มก. วิตามินบี2 
1.7 มก. วิตามินบี6 2 มก. วิตามินบี12 0.002 มก.) ร่วมด้วย และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก
รับประทานก่อนนอนวันละ 1 เม็ด จ านวน 14 เม็ด ส าหรับการวิจัยเป็นเวลา 15 วัน การประเมินผลจะให้
อาสาสมัครท าแบบประเมิน T-PSQI หลังรับประทานสารเสริมอาหารในวันที่ 8 และวันที่ 15  

ผลการศึกษา: พบว่าคุณภาพการนอนหลับของกลุ่มที่รับประทานสารฟอสฟาซิดิลซีรีนเพียงอย่างเดียว
เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก เริ่มมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในวันที่ 8 (p-value = 0.016) และแตกต่างกัน
มากขึ้นในวันที่ 15 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพการนอนหลับในกลุ่ม
ที่รับประทานสารฟอสฟาซิดิลซีรีนเพียงอย่างเดียวเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีสารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับ
ร่วมด้วยนั้นไม่แตกต่างกัน  

สรุป: คุณภาพการนอนหลับหลังจากรับประทานสารฟอสฟาซิดิลซีรีนเพียงอย่างเดียวเปรียบเทียบกับยา
หลอกมีความแตกต่างกัน แต่การรับประทานฟอสฟาซิดิลซีรีนเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีสารเสริมอาหาร
สูตรช่วยการนอนหลับร่วมด้วยนั้นไม่แตกต่างกัน  

ค าส าคัญ: การนอนไม่หลับ ฟอสฟาติดิลซีรีน คอร์ติซอล สารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับ 
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Abstract 

 

Objective:  This research aims to compare the effectiveness of phosphatidylserine intake 
between the group with and without the sleep aid supplement, and whether it can improve sleep 
quality differently.  

Methods: This research was conducted as a randomized controlled clinical trial. The trial 
subjects are aged between 20 to 69 years who met the ICSD-3 ( International Classification of 
Sleep Disorders – Third Edition) insomnia diagnostic criteria and completed the Pittsburgh Sleep 
Quality Assessment T-PSQI: Pittsburgh Sleep Quality, validated in the Thai version, with a score of 
more than 5, from 75 participants.  The groups were randomly divided into blocks of 6 and 9 
people, totaling 10 blocks, divided into 3 groups of 25 students each, and concealed the random 
method by placing envelopes with numbers in an opaque order. The first group received a dietary 
supplement containing phosphatidylserine alone 300 mg daily at bedtime.  Glycerin 300 mg and 
sleep aid formula (which contains tryptophan 100 mg.  L- theanine 50 mg.  Choline Bitartrate 50 
mg. Glycine 75 mg. Valerian extract. Marion 65 mg. Chamomile extract 65 mg. and Vitamin B2 1.7 
mg. Vitamin B6 2 mg. Vitamin B12 0.002 mg). The last group was a placebo-controlled group, 14 
tablets taken at bedtime per day for 15-day trials. Participants were assigned to complete the T-
PSQI assessment after the dietary supplement on day 8 and Day 15.  

Results:  Sleep quality in the phosphatidylserine- only group was compared with the 
placebo group.  There was a significant difference at Day 8 (p- value =  0. 016)  and a statistically 
greater difference at Day 15 (p- value < 0. 001) .  There was no difference in sleep in the group 
taking phosphatidylserine alone compared to the group with the sleep aid supplement. 

Conclusion: There was a difference in sleep quality after taking phosphatidylserine alone 
compared with placebo.  However, phosphatidylserine intake was not different between the 
groups with and without the sleep aid supplement. 

Keywords: insomnia, phosphatidylserine, cortisol, sleep aid supplement. 
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บทน า 

การนอนไม่หลับเป็นปัญหาการนอนที่พบมากร้อยละ 15-35 ของประชากร (Riemann et al., 2002) พบ
มากที่สุดในวัยสูงอายุ มากกว่าร้อยละ 50 (Adib-Hajbaghery & Mousavi, 2017; Chinvararak et al., 2019; 
Kamel & Gammack, 2006) ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดปัญหาสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิต ท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น
วงกว้าง (Chinvararak et al., 2019; Cornu et al., 2010; Farag & Mills, 2003; Roth, 2007) 

สาเหตุของการนอนไม่หลับที่ส าคัญสาเหตุหนึ่ง คือ การมีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในตอนกลางคืนสูง  
(Riemann et al., 2002) การให้สารฟอสฟาติดิลซิรีนสามารถลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล (Monteleone et al., 
1990) และยังพบว่าสารฟอสฟาติดิลซิรีนที่ช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลแล้วนั้น ส่งผลให้เกิดการปรับสมดุล
ฮอร์โมนส าคัญอ่ืน ๆ ในนักกีฬาที่ออกก าลังกายหักโหมได ้(Starks et al., 2008) 

วิธีที่ได้รับความสนใจวิธีหนึ่ง คือการรับประทานสารเสริมอาหารหรือสมุนไพรช่วยการนอนหลับ สารเสริม
อาหารหรือสมุนไพรบางชนิดช่วยเพ่ิมคุณภาพการนอนหลับได้จริง บางชนิดยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน หรือยัง
ต้องการการศึกษาเพ่ิมเติม หรือมีผลการศึกษาที่ให้ผลการศึกษาขัดแย้งกัน และบางการศึกษาไม่พบความแตกต่าง
ของคุณภาพการนอนหลับระหว่างสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับเมื่อเทียบกับยาหลอก (Leach & Page, 
2015) รวมถึงสารเสริมอาหารบางชนิดไม่ได้ช่วยเพ่ิมคุณภาพการนอนหลับโดยตรงแต่ช่วยคลายกังวลหรือท าให้
รู้สึกสงบขึ้น บางชนิดเป็นสารที่มีผลต่อการท างานของสารสื่อประสาทแต่ก็ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าช่วย
เพ่ิมคุณภาพการนอนหลับ (Pak et al., 2018) 

ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาประสิทธิผลของสารฟอสฟาติดิลซิรีนต่อคุณภาพของการนอนหลับ ทั้งยังต้องการ
ศึกษาเพ่ิมเติมถึงประสิทธิผลของสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยหากน า
สารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับหลายชนิดร่วมกันปริมาณน้อย ๆ มารวมกับสารฟอสฟาติดิลซิรีนแล้ว จะช่วย
เพ่ิมประสิทธิผลได้มากกว่าการรับประทานสารฟอสฟาติดิลซิรีนอย่างเดียวหรือไม่ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการรักษาอาการนอนไม่หลับโดยไม่ใช้ยา และหลักเลี่ยงผลข้างเคียงจากการใช้ยานอนหลับได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วัตถุประสงค์หลัก 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสารฟอสฟาติดิลซิรีนต่อคุณภาพการนอนหลับ เปรียบเทียบกับยาหลอก 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสารฟอสฟาติดิลซิรีน เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีสารเสริมอาหารสูตร

ช่วยการนอนหลับ 
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วัตถุประสงค์รอง 
1. เพ่ือศึกษาระยะเวลาการออกฤทธิ์โดยเฉลี่ยของสารฟอสฟาติดิลซิรีน เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มี

สารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับ 
2. เพ่ือศึกษาผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ของ ฟอสฟาติดิลซิรีน เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีและไม่

มีสารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับ 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเทศไทย (COA No. 096/63) โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานของ Declaration of 
Helsinki, The Belmont Report, CIOMS Guideline และ  International Conference on Harmonization 
in Good Clinical Practice (ICH-GCP) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Experimental 
research, Randomized controlled trial) ในอาสาสมัครที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่เข้าเกณฑ์วินิจฉัยการนอนไม่
หลับตาม ICSD-3 (International Classification of Sleep Disorders – Third Edition) และได้ท าแบบประเมิน
แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิตส์เบิร์กฉบับภาษาไทย (T-PSQI:  Pittsburgh Sleep Quality, 
validated in Thai version) แล้วมีคะแนนมากกว่า 5 จ านวน 75 คน ระยะเวลาในการศึกษา 15 วัน และ
แบ่งกลุ่มด้วยวิธีสุ่มเป็นบล็อค บล็อกละ 6 และ 9 คน จ านวน 10 บล็อก โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน และ
ปกปิดวิธีการสุ่มด้วยวิธีการใส่ซองเอกสารที่มีเลขตามล าดับที่ปิดทึบ ดังนี้ 

กลุ่ม A: จะได้รับสารเสริมอาหารที่มีฟอสฟาติดิลซิรีนเพียงอย่างเดียวทานก่อนนอนวันละ 300 มก. 
กลุ่ม B: จะได้รับสารเสริมอาหารที่มีฟอสฟาติดิลซิรีน 300 มก. และสารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอน

หลับร่วมด้วย (ซึ่งประกอบไปด้วยทริปโตเฟน 100 มก. แอล-ธีอะนีน 50 มก. โคลีน ไบทาร์เทรต 50 มก. ไกลซีน 
75 มก. สารสกัดแวลเลอร์เรียน 65 มก. สารสกัดคาโมมายล์ 65 มก. วิตามินบี2 1.7 มก. วิตามินบี6 2 มก. วิตามิน
บี12 0.002 มก.) 

กลุ่มควบคุม: จะได้รับยาหลอกท่ีท ามาจากแป้ง ซึ่งมีลักษณะแคปซูลภายนอกเหมือนกันทุกประการกับที่
ใช้ในกลุ่ม A และกลุ่ม B 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1. แบบสอบถามประวัติส่วนตัวและข้อมูลเบื้องต้น 
2. ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
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3. เอกสารอธิบายข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย 
4. แบบประเมิน T-PSQI จ านวน 2 ฉบับ 
5. แบบบันทึกการนอนหลับฉบับภาษาไทย 
6. สารเสริมอาหารหรือยาหลอก ตามกลุ่มท่ีจ าแนก จ านวน 14 เม็ด 
7. ซองเอกสารจ่าหน้าซองถึงผู้รวบรวมผลการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเบื้องต้น และบันทึกไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการบันทึกของ

อาสาสมัคร ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไลน์ไอดี(Line ID) ประวัติการศึกษา 

โรคประจ าตัวและยาที่รับประทานเป็นประจ า ประวัติแพ้ยา ประวัติการรับประทานสารเสริมอาหารต่าง ๆ 
2. คะแนนที่ได้จากแบบประเมิน T-PSQI ก่อนเริ่มรับประทานสารเสริมอาหารหรือยาหลอก และหลัง

รับประทานฯ ในเช้าวันที่ 8 และวันที่ 15 
3. ข้อมูลจากแบบบันทึกคุณภาพการนอนหลับฉบับภาษาไทยตลอดระยะเวลาที่รับประทานอาหารเสริม 

4. เกณฑ์ในการให้ยุติจากการวิจัย 
1. อาสาสมัครต้องการออกจากการวิจัย 
2. รับประทานสารเสริมอาหารที่ได้รับไม่สม่ าเสมอ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ วิจัยได้อย่าง

ต่อเนื่อง ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. มีอาการข้างเคียงจนไม่สามารถอยู่ในการวิจัยต่อไปได้ 
4. ตั้งครรภ์หรือมีการเจ็บป่วยรุนแรงระหว่างการวิจัย 
5. ไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
1. ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอภิปรายข้อมูลของผู้เข้าร่วมวิจัย  
2. ใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบผลคะแนนจากแบบประเมิน T-PSQI ระหว่างกลุ่ม ซึ่งได้แก่ 

2.1 เปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่รับประทานสารฟอสฟาติดิลซิรีน 
2.2 เปรียบเทียบกลุ่มที่รับประทานสารฟอสฟาติดิลซิรีนและกลุ่มที่รับประทานสารเสริมอาหารที่

มีฟอสฟาติดิลซิรีนและสารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับร่วมด้วย 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัย 
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อาสาสมัครที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัยครั้งนี้มี 75 คน มีอายุระหว่าง 20-69 ปี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ถูกสุ่มเป็น
กลุ่มทดลอง กลุ่ม A และ B กลุ่มละ 25 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 25 คน โดยแต่ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ย อายุ ค่าดัชนี
มวลกาย ประวัติการสูบบุหรี่,ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ และประวัติการดื่มกาแฟ ใกล้เคียงกันทั้ง 3 กลุ่ม แต่ทั้งนี้ 
กลุ่มควบคุมมีประวัติการออกกลังกายน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ และเม่ือวิเคราะห์ภาพรวมประวัติการนอนไม่หลับในช่วง 
3 เดือนก่อนเริ่มการวิจัยของทั้ง 3 กลุ่ม พบว่าปัญหาการนอนแล้วนอนไม่หลับหรือหลับยาก มีมากที่สุด คือ 
มากกว่าร้อยละ 60 และ ทั้ง 3 กลุ่มมีคะแนน T-PSQI เฉลี่ยก่อนเริ่มงานวิจัยที่ใกล้เคียงกัน (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัย (n=75) 

Baseline Characteristics กลุ่ม A 
(n=25) 

กลุ่ม B 
(n=25) 

กลุ่มควบคุม 
(n=25) 

สถานภาพส่วนบุคคล    
เพศ, หญิง 16 (64%) 16 (64%) 19 (76%) 
อาย,ุ ปี 38.24±9.31 37.28±10.60 37.88±7.67 
ค่าดัชนีมวลกาย 23.14±4.12 23.69±3.43 23.02±2.98 
ประวัติการออกก าลังกาย (วัน/สัปดาห์) 1.80±2.00 1.44±1.71 0.44±1.04 
ประวัติการสูบบหุรี่ (มวน/วัน) 0±0 0±0 0±0 
ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ (แก้ว/วัน) 0.04±0.20 0±0 0.20±0.65 
ประวัติการดื่มกาแฟ (แก้ว/วัน) 0.80±0.82 0.68±0.75 1.00±0.96 
ประวัติการนอนไม่หลับในช่วง 3 เดือนก่อนเร่ิมงานวิจัย    
เมื่อเข้านอนแล้วนอนไม่หลับหรือหลับยาก, ใช่ 16 (64%) 18 (72%) 16 (64%)  
ตื่นกลางคืนบ่อย ๆ และไม่สามารถหลับต่อได,้ ใช่ 13 (52%) 14 (56%) 13 (52%) 
ตื่นเร็วกว่าท่ีต้องการแล้วนอนหลบัต่อไมไ่ด,้ ใช่ 13 (52%) 12 (48%) 12 (48%) 
ไม่ง่วงนอนเมื่อถึงเวลาอันสมควรแก่การนอน, ใช่ 14 (56%) 15 (60%) 12 (48%)  
นอนหลับยากหากไม่มีการใช้ตัวช่วยในการนอน, ใช่ 10 (40%) 11 (44%) 3 (12%) 
คะแนน T-PSQI ก่อนเร่ิมงานวิจัย 11.40±3.50 11.20±3.52 11.04±2.86 

 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของผลคะแนน T-PSQI โดยใช้สถิติ t-test 

จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ มีอาสาสมัครยุติงานวิจัย 12 คน โดยอยู่ในกลุ่ม A จ านวน 6 คน และกลุ่ม 

B จ านวน 6 คน จึงมีข้อมูลน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล 63 คน 

2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ม A และกลุ่มควบคุม 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลคะแนน T-PSQI ของกลุ่ม A ที่รับประทานสาร ฟอสฟาติดิลซิ

รีน ในวันที่ 8 พบว่ามีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมที่รับประทาน Placebo อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และยังคง

แตกต่างอย่างต่อเนื่องชัดเจนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในวันที่ 15 (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลคะแนน T-PSQI วันที่ 8 และวันที่ 15 ของกลุ่ม A และกลุ่ม

ควบคุม 

กลุ่ม จ านวน 𝑿 ± S.D. ค่า t ค่า Sig. 

วันที่ 8 
กลุ่ม A รับประทานสารฟอสฟาติดลิซริีน 

 
19 

 
7.84±3.500 

 
-2.212 

 
0.016 

กลุ่มควบคุม 25 10.16±3.400   
วันที่ 15 
กลุ่ม A รับประทานสารฟอสฟาติดลิซริีน 

 
19 

 
5.95±2.778 

 
-5.618 

 
0.000 

กลุ่มควบคุม 25 10.48±2.551   

 

แผนภูมิที่ 1 การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยคะแนน T-PSQI ก่อนเริ่มงานวิจัย วันที่ 8 และวันที่ 15 ของการวิจัย ของแต่

ละกลุ่ม 
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 กลุ่มควบคุม  กลุ่ม A  กลุ่ม B 

p-value from t-test, significant at the 0.05 level 

2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ม A และกลุ่ม B 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลคะแนน T-PSQI เมื่อด าเนินการวิจัยในวันที่ 8 และวันที่ 15 

พบว่าค่าเฉลี่ยของผลคะแนน T-PSQI ของกลุ่ม A และ B ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 

3) แสดงว่าประสิทธิผลของสารฟอสฟาติดิลซิรีน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีสารเสริมอาหารช่วยการ

นอนหลับร่วมด้วย ไม่แตกต่างกัน (แผนภูมิที่ 1) 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลคะแนน T-PSQI วันที่ 8 และวันที่ 15 ของกลุ่ม A และ B 

 จ านวน 𝑿 ± S.D. ค่า t ค่า Sig. 

วันที่ 8 
กลุ่ม A รับประทานสารฟอสฟาติดลิซริีน 

 
19 

 
7.84±3.500 

 
-0.050 

 
0.48 

กลุ่ม B รับประทานสารฟอสฟาติดลิซริีน 
ที่มีสารเสริมอาหารสตูรช่วยการนอนหลับ 

19 7.89±2.942   

วันที่ 15 
กลุ่ม A รับประทานสารฟอสฟาติดลิซริีน 

 
19 

 
5.95±2.778 

 
-0.670 

 
0.2535 

กลุ่ม B รับประทานสารฟอสฟาติดลิซริีน 
ที่มีสารเสริมอาหารสตูรช่วยการนอนหลับ 

19 6.58±3.024   

 

3. ระยะเวลาการออกฤทธิ์โดยเฉลี่ยของสารฟอสฟาติดิลซิรีน เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีสารเสริม
อาหารสูตรช่วยการนอนหลับ 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนน T-PSQI พบว่าทั้งสารฟอสฟาติดิลซิรีน กลุ่มที่มีและไม่มีสารเสริม
อาหารสูตรช่วยการนอนหลับ ในวันที่ 8 มีการลดลงของผลคะแนน T-PSQI และเมื่อค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน 
T-PSQI ที่ลดลงในวันที่ 8 เปรียบเทียบกับก่อนเริ่มงานวิจัย พบว่าสูตรที่ไม่มีสารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับ 
มีค่าเฉลี่ยของคะแนน T-PSQI ลดลงอยู่ที่ 3.56 ซึ่งคะแนนลดลงมากกว่าสูตรที่มีสารเสริมอาหารช่วยในการนอน
หลับ ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงอยู่ที่ 3.31 
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการผล็อยหลับในแบบบันทึกคุณภาพการนอนหลับฉบับภาษาไทย 
จากการบันทึกของอาสาสมัครตลอดระยะเวลา 14 คืนประกอบด้วย พบว่า กลุ่ม A ใช้ระยะเวลาในการผล็อยหลับ
เฉลี่ยอยู่ที่ 34.19 นาที ซึ่งน้อยกว่ากลุ่ม B ที่ใช้ระยะเวลาฯ เฉลี่ยที่ 42.15 นาที (ตารางที่ 4) 
 

 

ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการผล็อยหลับ (นาที) ตลอดระยะเวลา 14 วัน ของกลุ่ม A และ B 

 𝑿 ± S.D. 
กลุ่ม A รับประทานสารฟอสฟาตดิิลซริีน 34.19±7.31 
กลุ่ม B รับประทานสารฟอสฟาตดิิลซริีนที่มีสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับร่วมด้วย 42.15±9.44 

 

4. ผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ของสารฟอสฟาติดิลซิรีน เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีสาร
เสริมอาหารช่วยการนอนหลับ 

จากการติดตามประเมินผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์จากอาสาสมัครทุกกลุ่ม พบผลข้างเคียงใน
เพียง 1 ท่าน โดยคิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 5.26 ในกลุ่ม A ซึ่งเป็นผลข้างเคียงดังกล่าว เป็นผลข้างเคียงความ
รุนแรงต่ า คือ มีผดขึ้นเล็กน้อย และนอนไม่หลับ ส่งผลให้อาสาสมัครขอยุติการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ อาสาสมัครแต่ละกลุ่มมีลักษณะทั่วไปคล้ายคลึง รวมถึงประวัติการนอนไม่หลับ
ในช่วง 3 เดือนก่อนเริ่มงานวิจัย และผลคะแนน T-PSQI ก่อนเริ่มการวิจัย เมื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพของ
อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมการวิจัย พบว่ามีอัตราของอาสาสมัครเพศหญิงมากกว่าร้อยละ 60 และค่าเฉลี่ยอายุ
ของกลุ่มอาสาสมัครฯ แต่ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 37 ปี (ตารางที่ 1) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวข้องกับ
อาการนอนไม่หลับส่วนใหญ่นั้นมักพบว่าอาการนอนไม่หลับมักจะปรากฏในวัยผู้ใหญ่มากกว่าวัยรุ่น และปริมาณ
ของเพศหญิงที่มีอาการนอนไม่หลับมักจะมากกว่าเพศชาย (Adib-Hajbaghery & Mousavi, 2017; Chinvararak 
et al., 2019; Kamel & Gammack, 2006) 

ส าหรับค่าเฉลี่ยของคะแนน T-PSQI หลังการวิจัยวันที่ 8 และวันที่ 15 ของกลุ่ม A และกลุ่ม B มีการลดลง
อย่างชัดเจน (แผนภูมิที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลคะแนน T-PSQI วันที่ 8 ของกลุ่ม A กับกลุ่ม
อ้างอิง ด้วยสถิติ t-test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.016) และ
เมื่อน าผลคะแนน T-PSQI ของวันที่ 15 มาเปรียบเทียบ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001) (ตารางที่ 2) แต่ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน T-PSQI 
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ของกลุ่ม A และกลุ่ม B ในวันที่ 8 และ 15 ด้วยสถิติ t-test ปรากฎว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.48 และ 0.2535 ตามล าดับ) (ตารางท่ี 3) 

เมื่อด าเนินการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการผล็อยหลับจากแบบบันทึกคุณภาพการนอนหลับฉบับ
ภาษาไทย ของอาสาสมัครกลุ่ม A และ B ตลอด 14 วัน พบว่า พบว่ากลุ่ม A ใช้ระยะเวลาน้อยกว่ากลุ่ม B (ตาราง
ที่ 4.6) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรับประทานสารเสริมอาหารฟอสฟาติดิลซิรีนเพียงอย่างเดียวสามารถออกฤทธิ์ช่วยให้
นอนหลับได้ไวกว่าการรับประทานสารเสริมอาหารฟอสฟาติดิลซิรีนที่มีสารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับร่วม
ด้วย (ตารางท่ี 4) 

จากข้อมูลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาก่อนเริ่มการศึกษาในครั้งนี้ ที่กล่าวว่ายังมี
หลักฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าสารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับจะช่วยเพ่ิมคุณภาพการนอนหลับให้ดีขึ้น ซึ่ง
ประสิทธิผลของสารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับต่อคุณภาพการนอนหลับยังไม่แสดงผลชัดเจนมากนัก  
(Leach & Page, 2015) 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับอาจไม่ได้ช่วยเพ่ิมคุณภาพการนอนหลับ
โดยตรงแต่ช่วยคลายกังวลหรือท าให้รู้สึกสงบขึ้น รวมไปถึงท าให้รู้สึกผ่อนคลาย ตามผลการศึกษาของ Pak et al., 
(2018) ซึ่งมิได้วัดจากแบบประเมิน T-PSQI 

จากการศึกษาครั้งนี้ การรับประทานทานสารเสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของสารฟอสฟาติดิลซิรีนเพียง
อย่างเดียวส่งผลให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น ทั้งนี้ การรับประทานสารฟอสฟาติดิลซิรีนร่วมกับสารเสริมอาหาร
สูตรช่วยการนอนหลับ ก็ส่งผลให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นเช่นกัน แต่ไม่แตกต่างจากการรับประทานสารฟอสฟา
ติดิลซิรีนเพียงอย่างเดียว ถึงแม้งานวิจัยครั้งนี้จะไม่พบความแตกต่างระหว่างทั้งสองกลุ่ม อย่างไรก็ตามทั้งสารฟอส
ฟาติดิลซิรีน และสารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับ สามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่ งผลเสียต่อ
ร่างกาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาอาการนอนไม่หลับโดยไม่ใช้ยา และหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงอันอาจจะเกิดจาก
การใช้ยานอนหลับได ้

ข้อเสนอแนะ 
        1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้อยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด และการตกหล่นของข้อมูล การศึกษาในอนาคต นักวิจัยจึงควรพบปะ
อาสาสมัครรายบุคคล และเป็นผู้บันทึกข้อมูลการนอนหลับของอาสาสมัครด้วยตนเอง เพ่ือความถูกต้อง แม่นย า
ของข้อมูล และลดอัตราการสูญหายของอาสาสมัครระหว่างงานวิจัย 
        2. แม้การรับประทานสารฟอสฟาติดิลซิรีนร่วมกับสารเสริมอาหารสูตรช่วยการนอนหลับ จะไม่แตกต่างจาก
การรับประทานสารฟอสฟาติดิลซิรีนเพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับถึงจะ
ไม่ส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับโดยตรง แต่จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ พบว่าส่งผลต่ออารมณ์ ลดความเครียด 

371



คลายกังวล ช่วยให้ผู้รับประทานเกิดความผ่อนคลาย ซึ่งไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกาย จึงสามารถรับประทานควบคู่กัน
ได้ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งเป้าประสงค์ไปที่การเปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับเพียงอย่างเดียว จึง
ไม่ได้ประเมินความพึงพอใจและองค์ประกอบด้านอ่ืนเพ่ิมเติม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงหลังหยุดรับประทานสาร
ทั้ง 2 กลุ่มจากอาสาสมัคร หากผู้ใดต้องการศึกษาเปรียบเทียบสารทั้ง 2 กลุ่มเพ่ิมเติมในอนาคต แนะน าให้พิจารณา
และวางแผนการเก็บรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและเป็นแนวทางประกอบการรักษา
อาการนอนไม่หลับโดยไม่ใช้ยาในอนาคต 
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ภาคผนวก 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัย (n=75) 
Baseline Characteristics กลุ่ม A 

(n=25) 
กลุ่ม B 
(n=25) 

กลุ่มควบคุม 
(n=25) 

สถานภาพส่วนบุคคล    
เพศ, หญิง 16 (64%) 16 (64%) 19 (76%) 
อาย,ุ ปี 38.24±9.31 37.28±10.60 37.88±7.67 
ค่าดัชนีมวลกาย 23.14±4.12 23.69±3.43 23.02±2.98 
ประวัติการออกก าลังกาย (วัน/สัปดาห์) 1.80±2.00 1.44±1.71 0.44±1.04 
ประวัติการสูบบหุรี่ (มวน/วัน) 0±0 0±0 0±0 
ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ (แก้ว/วัน) 0.04±0.20 0±0 0.20±0.65 
ประวัติการดื่มกาแฟ (แก้ว/วัน) 0.80±0.82 0.68±0.75 1.00±0.96 
ประวัติการนอนไม่หลับในช่วง 3 เดือนก่อนเร่ิมงานวิจัย    
เมื่อเข้านอนแล้วนอนไม่หลับหรือหลับยาก, ใช่ 16 (64%) 18 (72%) 16 (64%)  
ตื่นกลางคืนบ่อย ๆ และไม่สามารถหลับต่อได,้ ใช่ 13 (52%) 14 (56%) 13 (52%) 
ตื่นเร็วกว่าท่ีต้องการแล้วนอนหลบัต่อไมไ่ด,้ ใช่ 13 (52%) 12 (48%) 12 (48%) 
ไม่ง่วงนอนเมื่อถึงเวลาอันสมควรแก่การนอน, ใช่ 14 (56%) 15 (60%) 12 (48%)  
นอนหลับยากหากไม่มีการใช้ตัวช่วยในการนอน, ใช่ 10 (40%) 11 (44%) 3 (12%) 
คะแนน T-PSQI ก่อนเร่ิมงานวิจัย 11.40±3.50 11.20±3.52 11.04±2.86 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลคะแนน T-PSQI วันที่ 8 และวันที่ 15 ของกลุ่ม A และกลุ่ม
ควบคุม 

กลุ่ม จ านวน 𝑿 ± S.D. ค่า t ค่า Sig. 

วันที่ 8 
กลุ่ม A รับประทานสารฟอสฟาติดลิซริีน 

 
19 

 
7.84±3.500 

 
-2.212 

 
0.016 

กลุ่มควบคุม 25 10.16±3.400   
วันที่ 15 
กลุ่ม A รับประทานสารฟอสฟาติดลิซริีน 

 
19 

 
5.95±2.778 

 
-5.618 

 
0.000 

กลุ่มควบคุม 25 10.48±2.551   
 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลคะแนน T-PSQI วันที่ 8 และวันที่ 15 ของกลุ่ม A และ B 
 จ านวน 𝑿 ± S.D. ค่า t ค่า Sig. 

วันที่ 8 
กลุ่ม A รับประทานสารฟอสฟาติดลิซริีน 

 
19 

 
7.84±3.500 

 
-0.050 

 
0.48 

กลุ่ม B รับประทานสารฟอสฟาติดลิซริีน 
ที่มีสารเสริมอาหารสตูรช่วยการนอนหลับ 

19 7.89±2.942   

วันที่ 15 
กลุ่ม A รับประทานสารฟอสฟาติดลิซริีน 

 
19 

 
5.95±2.778 

 
-0.670 

 
0.2535 

กลุ่ม B รับประทานสารฟอสฟาติดลิซริีน 
ที่มีสารเสริมอาหารสตูรช่วยการนอนหลับ 

19 6.58±3.024   

 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการผล็อยหลับ (นาที) ตลอดระยะเวลา 14 วัน ของกลุ่ม A และ B 
 𝑿 ± S.D. 

กลุ่ม A รับประทานสารฟอสฟาตดิิลซริีน 34.19±7.31 
กลุ่ม B รับประทานสารฟอสฟาตดิิลซริีนที่มีสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับร่วมด้วย 42.15±9.44 
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แผนภูมิที่ 1 การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยคะแนน T-PSQI ก่อนเริ่มงานวิจัย วันที่ 8 และวันที่ 15 ของการวิจัย ของแต่

ละกลุ่ม 

 

 กลุ่มควบคุม  กลุ่ม A  กลุ่ม B 

p-value from t-test, significant at the 0.05 level 
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บทคัดย่อ 
 

  การออกก าลังกายแบบทาบาตะ คือ ออกก าลังกายแบบ HIIT (High Intensity Interval Training) 

ประเภทหนึ่ง เป็นการออกก าลังกายแบบเข้มข้นสูงในช่วงเวลาสั้นๆ การออกก าลังกายชนิดนี้คิดค้น               

โดย ดร.อิซุมิ ทาบาตะ  ปี 1993 การวิจัยในครั้งนี้เป็นศึกษาประสิทธิผลของการออกก าลังกายแบบทาบาตะใน   

ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนระดับที่ 1 (BMI 25-29.90)  ในอาสาสมัครเพศหญิงจ านวน 38 คน อายุเฉลี่ย 30.5 ± 2.6 ปี 

BMI 25-29.90 12 สัปดาห์  โดยอาสาสมัครออกก าลังกาย  8 ท่า ฝึกท่าละ 20 วินาที สลับกับพัก 10 วินาที 

ท าซ้ าอีก 1 รอบ  โดยเปรียบเทียบน้ าหนัก เส้นรอบเอว และ  BMI ก่อนและหลัง  โดย pair t-test พบว่า

ค่าเฉลี่ยน้ าหนักก่อน 69.8 ± 5.6 และหลังมีค่าเฉลี่ยน้ าหนัก  67.1 ±4.9 kg. p-value = 0.000  ค่าเฉลี่ย BMI 

ก่อน 26.9 ± 1.9 และหลัง  25.8 ± 1.5 kg/m2  p-value = 0.000  ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวก่อน 84.3 ± 10.2 

และหลัง 79.5 ± 8.2 cm  p-value = 0.003  สรุปว่า ประสิทธิผลของการออกก าลังกายแบบทาบาตะต่อผู้ที่

มีภาวะโรคอ้วนระดับที่ 1 สามารถช่วยลดน้ าหนัก BMI เส้นรอบเอวได้อย่างชัดเจน น่าจะเป็นผลมาจากการ

ขณะออกก าลังกายแบบทาบาตะ มีอัตราการเผาผลาญมากกว่า และหลังออกก าลังกายแบบทาบาตะ จะมี 

After burn effect มากกว่าและยาวนานกว่า 

 

ค าส าคัญ : HIIT (High-Intensity Interval Training), Tabata, After burn effect,Obesity 
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Abstract 
 

Tabata Interval Training is a training style of HIIT (High Intensity Interval Training) exercise. It is 
a high intensity exercise conducted in short intervals, founded by Dr.  Izumi Tabata in 1993. 
The objective of this research was to study the effectiveness of Tabata training in 38 female 
volunteers, average age is 26 to 35 years, with Stage 1 Obesity and BMI between 25 to 29. 90 
for 12 weeks.  The volunteers were requested to do eight exercises, each for 20 seconds, 
alternating with 10 seconds of rest, and repeating one more round. The weight, BMI and waist 
circumference of the volunteers were evaluated prior and following the series of exercises. 
Analysis through paired t- test showed the average weight at the beginning of the study was 
69.8 ± 5.6 kg, while it was 67.1 ± 4.9 kg following the exercises  (p-value = 0.000) .  The BMI 
prior to exercises was 26.9 ± 1.9 kg/m2, while it was 25.8 ± 1.5 kg/m2 following the exercises 
(p-value = 0.000). The average waist circumference at the beginning of the study was 84.3 ± 
10.2 cm, while it was 79.5 ± 8.2 cm following the exercises (p-value = 0.003). In conclusion, 
conducting Tabata exercise on volunteers with Stage 1 Obesity was shown to be significantly 
effective in reducing weight, BMI and waist circumference.  This may be a result from Tabata 
exercise generating a higher metabolic rate, as well as a higher and more prolonged afterburn 
effect. 
 

Keywords: HIIT (High-Intensity Interval Training), Tabata, Afterburn effect, Obesity 
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บทน า 
 

 สถานการณ์โควิด 19 ท าให้ผู้คนสนใจสุขภาพมากขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการใช้บริการด้าน
สุขภาพไปจากเดิม ซึ่งเทรนด์ด้านสุขภาพที่โดดเด่นเป็นพิเศษ คือ การพบแพทย์และเภสัชกรผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยมีอัตราเติบโตขึ้น 2-3 เท่าในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ทั้งนี้ บริษัท PwC รายงานว่า ร้อยละ 88 
ของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ได้ลองใช้บริการสุขภาพทางไกลเต็มใจที่ใช้บริการดังกล่าวต่อไปในอนาคต และร้อยละ 
53 ของผู้ที่ไม่เคยใช้บริการมาก่อนก็เต็มใจที่ลองใช้บริการในอนาคตเช่นเดียวกัน(4) ขณะที่ บริษัท Mirror ผู้ผลิต
อุปกรณ์ Home Fitness และให้บริการคอร์สออกก าลังกายแบบสมัคร ได้ปรับเปลี่ยนการบริการมาเป็น
รูปแบบการเรียนคอร์สออนไลน์ที่มีค่าบริการรายเดือน 39 เหรียญ (1,200 บาท/เดือน) นักวิเคราะห์ได้คาดการ
ว่าบริษัทจะสามารถท ารายได้เดือนละ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (3,100 ล้านบาท) และเริ่มท าก าไรได้ในปี 
2564(1) ซึ่งการออกก าลังกายแบบออนไลน์จึงเป็นค าตอบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแนวใหม่ส าหรับผู้ที่รักการออก
ก าลังกายภายในบ้าน 
 เมื่อกล่าวถึงการออกก าลังกาย สิ่งแรกที่คนมักจะนึกถึงก็คือการวิ่ง ซึ่งการวิ่งเป็นการออกก าลัง
กายแบบคาร์ดิโออย่างหนึ่ง กล่าวคือ คาร์ดิโอ (Cardio Exercise) เป็นการออกก าลังกายที่เป็นการเสริม
ความแข็งแรงของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดและปอดให้สามารถน าออกซิเจนมาใช้ได้มากขึ้น เพ่ิมศักยภาพใน
การออกก าลังกายให้ดีขึ้น และช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ เพื่อการลดน้ าหนักได้ดีการออกก าลังกายแบบ
คาร์ดิโอนั้นแบบออกได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ตามความหนักของการออกก าลังกายหรือแรงกระแทกที่เกิดขึ้น 
ชนิดที่ 1 คือ การออกก าลังกายที่มีแรงกระแทกต่ า (Lower Impact Cardio Exercise) คือ การออกก าลัง
กายที่ส่งผลให้เกิดแรงกดหรือแรงกระแทกที่ข้อต่าง ๆ น้อย  ได้แก่ การเดิน ขี่จักรยาน ว่ายน้ า การออกก าลัง
กายในน้ า การออกก าลังกายด้วยเครื่องเดินวงรี (Elliptical Trainer) เหมาะส าหรับผู้ที่มีน้ าหนักตัวมากๆ มี
ปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อต่อต่าง ๆ หรือเพิ่งเริ่มออกก าลังกายใหม่   ชนิดที่ 2 คือ การออกก าลังกายที่มีแรง
กระแทกสูงขึ ้น (Higher Impact Cardio Exercise) คือการออกก าลังกายที่ส่งผลให้เกิดแรงกดหรือแรง
กระแทกที่ข้อต่าง ๆ มาก ซึ่งได้แก่  การวิ่ง  การเต้นแอโรบิก หรือ คลาสต่างๆที่มีการกระโดด การกระโดด
เชือก  เหมาะส าหรับผู้ที่มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งและไม่มีปัญหาการบาดเจ็บข้อต่อต่าง ๆ  โดยทั่วไปแล้ว 
การออกก าลังกายแบบคาร์ดิโอแนะน าให้ท า 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ วันละประมาณ 20-30 นาที แต่การ
เลือกประเภทการออกก าลังกายก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับสุขภาพและสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลเพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ(2)

 

 HIIT หรือ High Intensity Interval Training คือการออกก าล ังที ่ม ีความเข ้มข ้นส ูง      ใช้
ระยะเวลาสั้น ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นถึง 85-90 % และพักให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง
มา ก่อนที่จะกลับไปออกก าลังแบบทุ่มสุดตัวอีกครั้งวนซ้ าแบบนี้ไปจนครบเวลา  แม้ว่าจะเป็นการออก
ก าลังกายที่มีเป้าหมายเพื่อสลายไขมันเหมือนกับการออกก าลังกายแบบ Cardio หรือแอโรบิก แต่ HIIT 
เป็นการออกก าลังแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic exercise) หรือการออกก าลังกายที่ไม่ใช้ออกซิเจน 
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เช่นเดียวกับการวิ่งระยะสั้นหรือการออกก าลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength Training) 
ในขณะที่การออกก าลังกายแบบ Cardio ใช้ออกซิเจนเพื่อดึงไขมันมาสลายเป็นพลังงานอย่างตรงจุด  แต่ 
HIIT กลับใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานเพราะไม่ได้ใช้ออกซิเจนในการออกก าลังกาย  
 ปี 1996 มีการค้นพบการออกก าลังกายรูปแบบใหม่ชื่อว่า “ทะบะตะ” (TABATA) เป็นการออกก าลัง
กายแบบ HIIT อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้เวลาเพียงแค่ 4 นาทีต่อครั้ง และไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการออกก าลัง
กาย เป็นผลงานวิจัยของ ดร.อิซุมิ ทะบะตะ และทีมนักวิจัยจากสถาบันฟิตเนสและกีฬาแห่งชาติในกรุงโตเกียว
พบว่า การออกก าลังกายแบบทะบะตะสามารถช่วยเพิ่ม VO2max ได้ถึง 15± 4.7%  โดยค่า VO2max บ่งบอก
ได้ถึงความฟิตและความทนของร่างกาย (Cardiovascular fitness)(5)  นอกจากนี้พบว่าการออกก าลังกายแบบ 
HIIT สามารถช่วยเพิ่ม VO2max  และช่วยลดน้ าหนักได้ รวมถึงช่วยเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้(3) 

 จุดเด่นของการออกก าลังกายแบบ HIIT อยู่ที ่การเผาผลาญหลังจากออกก าลัง (excess post-
exercise oxygen consumption : EPOC) เนื่องการออกก าลังกายที่มีความเข้มข้นสูงจะท าให้เกิดการ
น าพลังงานมาทดแทนได้มากกว่าการออกก าลังกายแบบ Cardio ที่มีความเข้มข้นต่ า (7) เมื่อสูญเสียแหล่ง
พลังงานหลักอย่างคาร์โบไฮเดรตไปแล้วร่างกายจึงน าไขมันมาใช้ทดแทน แต่การออกก าลังแบบเข้มข้นสูง
ไม่ควรท ามากกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและซ่อมแซม ไม่อย่างนั้นร่างกายจะเกิด
ความเครียดและส่งผลไม่ดีตามมา 

 อย่างไรก็ตามจากการค้นคว้างานวิจัย พบว่าการออกก าลังกายแบบทาบาตะสามารถให้ผลที่
ชัดเจนกับผู้ที ่มีภาวะโรคอ้วนระดับที่ 1  (Obesity I : BMI=25-29.90) เช่น ปริมาณไขมันใต้ผิวหนังที่
ลดลงเมื่อออกก าลังกายแบบทาบาตะ ยังไม่พบรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลของการออกก าลัง
กายแบบทาบาตะที่ส่งผลต่อการลดน้ าหนักตัวอย่างชัดเจน ผู ้ว ิจัยจึงสนใจศึกษาในเรื ่องนี ้เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการออกก าลังกายแบบทาบาตะต่อผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนระดับที่  1 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือศึกษาการออกก าลังกายแบบทาบาตะสามารถลดน้ าหนักในผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนระดับที่ 1  ได้ 

หรือไม่ 

อุปกรณ์ที่ใช้การวิจัย 
 1. แบบบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร 
 2. เอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย 
 3.ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (Inform consent) 
วิธีการวิจัย 

1. ผู้วิจัยประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ face book ,line และการบอกต่อ 
โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองผ่านระบบออนไลน์ตลอดโครงการวิจัย 
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2. ผู้วิจัยอธิบายเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าและออกงานวิจัยตามข้อก าหนดเบื้องต้น ชี้แจ้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับจากการวิจัยอย่างละเอียด  

 3. อาสาสมัครลงนามเข้าร่วมและรับฟังข้อปฏิบัติในการวิจัยโดยผ่านโปรแกรม ZOOM  
ก่อนการทดลอง 

 - อาสาสมัครลงนามเพ่ือร่วมโครงการวิจัย ผ่านไฟล์ PDF  Online 
 - ซักประวัติ และเก็บข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ ผ่านทาง Online  
 - อาสาสมัครแจ้งน้ าหนัก ส่วนสูง รอบเอวและรอบสะโพกกับผู้ท าวิจัย 
 - ผู้ท าวิจัยอธิบายแนวทางการปฏิบัติการชั่งน้ าหนักแก่อาสาสมัคร 
 - ผู้วิจัยแจ้งเวลาที่จะท าการทดลอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเช้า 06:00 น. 
 ช่วงหลังเลิกงาน 18:00 น.  และช่วงค่ า  20:00 น . 
 - การออกก าลังกายในวันแรก จะมีครูผู้สอนออกก าลังกายมาแนะน าวิธี/ ท่าทางที่ใช้ใน 

การออกก าลังกาย 
- ในการออกก าลังกายครั้งถัดไปผู้ท าวิจัยจะเข้าร่วมการออกก าลังกายกับอาสาสมัคร
จนกระท่ังจบการวิจัย 

3. แจ้งแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการชั่งน้ าหนักและวัดรอบเอว กับอาสาสมัครใช้เครื่องชั่งน้ าหนักแบบ
ดิจิตอล ที่มีจุดทศนิยมอย่างน้อย 1  ต าแหน่ง 

3.1.อาสาสมัครมีเครื่องชั่งน้ าหนักของตนเอง ข้อก าหนดในการชั่งน้ าหนักคือ  
- ชั่งน้ าหนักช่วงเช้าหลังตื่นนอนหลังจากปัสสาวะแล้ว  
- ชั่งน้ าหนัก 1 ครั้งต่อสัปดาห์ตลอดการวิจัย 
- ชั่งน้ าหนักด้วยชุดเดิมตลอดการวิจัย เช่น ชุดออกก าลังกาย ชุดนอน ตัวเปล่า เป็นต้น 
- ชั่งน้ าหนักด้วยเครื่องตัวเดียวกันตลอดการวิจัย 
- ขณะขึ้นชั่งน้ าหนัก ยืนตัวตรงนิ่ง 1 นาที เพื่อให้น้ าหนักกระจายลงเท้าทั้งสองข้าง 

  3.2.อาสาสมัครไม่มีเครื่องชั่งน้ าหนักของตนเอง ข้อก าหนดในการชั่งน้ าหนักคือ 
- ชั่งน้ าหนักในเวลาใกล้เคียงตลอดการวิจัย  
- ชั่งน้ าหนัก 1 ครั้งต่อสัปดาห์ตลอดการวิจัย 
- ชั่งน้ าหนักด้วยชุดเดิมตลอดการวิจัย เช่น ชุดออกก าลังกาย ชุดนอน เป็นต้น 
- ชั่งน้ าหนักด้วยเครื่องตัวเดียวกันตลอดการวิจัย 
- ขณะขึ้นชั่ง ยืนตัวตรงนิ่ง 1 นาที เพื่อให้น้ าหนักกระจายลงเท้าท้ังสอง 
3.3. อาสาสมัครวัดรอบเอวและรอบสะโพก โดยการวัดท าได้ดังนี้ 
- ในการสัดส่วนรอบเอว และรอบสะโพกอาสาสมัครรับฟังแนวปฏิบัติผ่านโปรแกรม ZOOM  
พร้อมผู้วิจัย 
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- อาสาสมัครอยู่ในท่ายืนตัวตรง ผู้ช่วยอาสาสมัครที่จะวัด(คนเดิมทุกครั้งที่ท าการวัด)
นั่งคุกเข่าวัดส่วนที่คอดที่สุดของร่างกาย และสะโพกส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายของ
อาสาสมัครในหน่วยเซนติเมตร 
- แจ้งข้อมูลกับผู้วิจัย  

4. อบอุ่นร่างกาย 2-5 นาที ด้วยท่า World’s Greatest Stretch ก่อนการออกก าลังกายทุกครั้ง  
เพ่ือยืดกล้ามเนื้อ และลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการออก าลังกาย 
5. อาสาสมัครออกก าลังกายโดยใช้ท่าที่ก าหนดให้ เป็นท่าที่ง่าย สามารถท าได้ทุกคน เพียงให้ครบตาม
เวลาที่ก าหนดไว้ 

1. ท่า Squat Jump 20 วินาที และพัก 10 วินาที 
2. ท่า High knee 20 วินาที และพัก 10 วินาที 
3. ท่า Curtsy Lunge 20 วินาที และพัก 10 วินาที 
4. ท่า Burpee 20 วินาที และพัก 10 วินาที 
5. ท่า Mountain Climber 20 วินาที และพัก 10 วินาที 
6. ท่า  Jumping Jack 20 วินาที และพัก 10 วินาที 
7. ท่า  Knee to Front Kick 20 วินาที และพัก 10 วินาที 
8. ท่า  Fast Feet 20 วินาที และพัก 10 วินาที 

- ท าซ้ าท่าเดิมอีก 1 รอบ รวมเป็น 4 นาที (Tabata Training)   

- โดยออกก าลังกาย 5 วัน/ สัปดาห์ (Tabata.et al.,2016)  เป็นเวลา 12 สัปดาห์  
6. เมื่อครบก าหนด 12 สัปดาห์ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล 

ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ 
 การศึกษานี้เป็น Therapeutic Research แบบ Prospective non-randomized Cohort design  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาประสิทธิผลของการออกก าลังกายแบบทาบาตะในผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนระดับที่ 1  ใน
อาสาสมัครเพศหญิง อายุเฉลี่ย 30.5 ± 2.6 ปี จ านวน 38 คน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์  

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการทดลอง เป็นอาสาสมัครเพศหญิง ที่มีภาวะโรคอ้วนระดับที่ 1  ค่า BMI 25-
29.90 จ านวน 39 คน แบ่งเป็นช่วงอายุ 25-29 ปี จ านวน 11 คน  คิดเป็น 28.21 % และช่วงอายุ 30-35 ปี
จ านวน 27 คน คิดเป็น 69.23 % อาสาสมัครออกจากการทดลองช่วงอายุ 30-35 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็น 
2.56 % เนื่องจากอาสาสมัครเข้ารับวัคซีนโควิด 19 จึงขอหยุดพักการออกก าลังกายตามค าแนะน าของแพทย์   
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ตารางท่ี 1  

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
25-29 11 28.2 
30-35 27 69.2 

ออกจากการงานวิจัย 1 2.6 
รวม 39 100 

ตารางแสดงความถี่ ร้อยละ จ าแนกตามอายุ ของอาสาสมัครจ านวน  39 คน 

ผลการทดลอง 
 จากการทดลองพบว่า น้ าหนักหลังจากการออกก าลังกายแบบทาบาตะ วันละ 4 นาที 5 วัน/สัปดาห์ 
(20 นาที) เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ (240 นาที) โดยก่อนการทดลองในสัปดาห์ที่ 0 อาสาสมัครมีค่าเฉลี่ยของ
น้ าหนัก เท่ากับ 69.8 ± 5.6 และหลังจากสิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 12  มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักเท่ากับ 67.1 
±4.9 โดยน้ าหนักที่สามารถลดได้มากที่สุดคือ 8.6 กิโลกรัม และน้ าหนักที่ลดได้น้อยที่สุด คือ 0 กิโลกรัม มี
ค่าเฉลี่ยของผลต่างเท่ากับ 2.7 เมื่อท าการเปรียบเทียบด้วยสถิติ pair t-test มีค่า p-value เท่ากับ 0.000 
95% CI (2.1,3.3) แสดงให้เห็นว่าหลังการออกก าลังกายแบบทาบาตะ อาสาสมัครมีค่าเฉลี่ยของน้ าหนักลดลง  
 ก่อนการทดลองในสัปดาห์ที่ 0 อาสาสมัครมีค่าเฉลี่ย BMI เท่ากับ 26.9 ± 1.9 และหลังจากสิ้นสุดการ
ทดลองในสัปดาห์ที่ 12  เท่ากับ 25.8 ± 1.5 มีค่าเฉลี่ยของผลต่างเท่ากับ 1.04 เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติ pair 
t-test ค่ามี p-value เท่ากับ 0.000  95% CI (0.8,1.3) แสดงให้เห็นว่าหลังการออกก าลังกายแบบทาบาตะ 
อาสาสมัครมีค่าเฉลี่ย BMI ลดลง 

ก่อนการทดลองในสัปดาห์ที่ 0 อาสาสมัครมีค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว เท่ากับ 84.3 ± 10.2 และหลังจาก
สิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 12 เท่ากับ 79.5 ± 8.2 โดยเส้นรอบเอวที่ลดได้มากท่ีสุดคือ 15 เซนติเมตร และ
เส้นรอบเอวที่ลดได้น้อยที่สุด คือ 0 เซนติเมตร และมีค่าเฉลี่ยของผลต่างเท่ากับ 4.8 เมื่อเปรียบเทียบด้วยสถิติ 
pair t-test มีค่า p-value เท่ากับ 0.003  95% CI (3.7,5.9) แสดงให้เห็นว่าหลังการออกก าลังกายแบบทาบา
ตะ อาสาสมัครมีค่าเฉลี่ยของเส้นรอบเอวลดลง  
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ตารางท่ี 2.  

 ก่อนออกก าลัง
กาย 

หลังออกก าลัง
กาย 

 
95% CI 

�̅�± S.D. �̅�± S.D. �̅� p-value 

น  าหนัก (กิโลกรัม) 69.8±5.6 67.1±4.9 -2.7 0.000 (2.1,3.3) 
เส้นรอบเอว (เซนติเมตร) 84.3±10.2 79.5±8.2 -4.8 0.000 (3.7,5.9) 
BMI(กก/ม2) 26.9±1.9 25.8±1.5 -1.04 0.000 (0.8,1.3) 

ตารางแสดงค่าน  าหนักและเส้นรอบเอว ในอาสาสมัครก่อนและหลังการทดลองในสัปดาห์ท่ี 0 และสัปดาห์
ที่ 12 

จากการวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่าระหว่างสัปดาห์ที่ 0 ก่อนการวิจัย และสัปดาห์ที่ 12 สิ้นสุดการวิจัย
อาสาสมัครมีน้ าหนัก เส้นรอบเอวและค่า BMI ลดลงอย่างชัดเจน  

 
สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น Therapeutic Research แบบ Prospective non-randomized  Cohort 

design  วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการออกก าลังกายแบบทาบาตะในผู้ที่มีภาวะน้ าหนักเกินระดับ

ที่ 1 ในอาสาสมัครเพศหญิง อายุเฉลี่ย 30.5 ± 2.6 ปี จ านวน 38 คน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ 

หลังจากการทดลองพบว่าอาสาสมัครมีน้ าหนัก เส้นรอบเอว และค่า BMI ที่ลดลงอย่างชัดเจน น่าจะเป็นผลมา

จากการขณะออกก าลังกายแบบทาบาตะ มีอัตราการเผาผลาญมากกว่าการออกก าลังกายแบบทั่วไป และหลัง

ออกก าลังกายแบบทาบาตะ จะมี After burn effect มากกว่าและยาวนานกว่าการออกก าลังกายแบบทั่วไป 

 งานวิจัยในครั้งนี้พบว่าอาสาสมัครมีน้ าหนัก เส้นรอบเอว BMI ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย 

เรื่อง Effect of Tabata Training for Weight Loss in Overweight Middle Age Female Of Ahmedabad 

City จ านวน 16 คน โดยมีค่า BMI 24.9-29.9 ก.ก/ ม2 และออกก าลังกายแบบทาบาตะ 20 นาทีต่อวัน เป็น

ระยะเวลา 14 วัน (ทั้งสิ้น 280 นาที) ผลการทดลองพบว่า อาสาสมัครมีเส้นรอบเอวเฉลี่ยลดลงจาก 35 นิ้ว 

เป็น 32.8 นิ้ว และมีค่า BMI เฉลี่ยลดลง จาก 28.3 ก.ก/ ม2 เป็น 27.4 ก.ก/ ม2
(7) และสอดคล้องกับ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง Effects of Tabata Training During Physical Education Classes on Body 

Composition, Aerobic Capacity, and Anaerobic Performance of Under- , Normal-  and 

Overweight  Adolescents มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการออกก าลังกายแบบทาบาตะในวัยรุ่น

ที่มีภาวะน้ าหนักเกินและต่ ากว่าเกณฑ์  โดยใช้ค่าองค์ประกอบของร่างกาย (Body composition), ค่า

ความสามารถในการใช้ออกซิเจนของร่างกาย (Aerobic capacity)  เป็นเกณฑ์การประเมินในงานวิจัยนี้  โดย

อาสาสมัคร 58 คน เพศชาย 28 คน และเพศหญิง  30 คน อายุเฉลี่ย 16.2 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่มี
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น้ าหนักเกินเกณฑ์และต่ ากว่า เป็นกลุ่มการทดลอง และผู้ที่มีน้ าหนักปกติ  เป็นกลุ่มควบคุม การวิจัยครั้งนี้

ติดตาม ความสูง, น้ าหนัก, เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย และอัตราส่วนของรอบเอวต่อรอบสะโพก ผลการ

ทดลองแสดงให้เห็นว่า น้ าหนัก, อัตราส่วนของรอบเอวต่อรอบสะโพก และเปอร์เซ็นต์ของไขมัน ลดลงในผู้ที่มี

ภาวะน้ าหนักเกินเท่านั้น ความสามารถในการใช้ออกซิเจนของร่ายกายพัฒนาทั้งในผู้ที่มีภาวะน้ าหนักเกินและ

ต่ ากว่าเกณฑ(์6) ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยนี้  

ทั้งสองงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าให้การออกก าลังกายแบบทาบาตะช่วยให้ผู้ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน ลดน้ าหนัก

ได้นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่กล่าวการออกก าลังกายแบบทาบาตะที่สามารถลดน้ าหนักได้ในผู้หญิง โดยไม่ได้

ระบุว่าเป็นกลุ่มน้ าหนักเกิน คือ การศึกษาเรื่อง  The Impact of Tabata Training On Body Weight 

women 25-30 Years Old เป็นอาสาสมัครเพศหญิงจ านวน 15 คน โดย ใช้น้ าหนัก (กิโลกรัม), เปอร์เซ็นต์

ไขมัน และ Quetelet index (Body mass index) เป็นเกณฑ์การประเมิน  โดยออกก าลังกายแบบทาบาตะ 

45 นาทีต่อวัน 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 7 เดือน ผลการวิจัยพบว่า มวลกายเฉลี่ยก่อนการทดลอง คือ 

65.2 กิโลกรัม หลังจากสิ้นสุดการทดลองมีน้ าหนักลดลง 3.5 กิโลกรัม โดยหนึ่งในอาสาสมัครสามารถล ด

น้ าหนักได้สูงที่สุด 6 กิโลกรัม(9) 

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากการทดลองครั้งนี้ตรงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค โควิด 19 ท าให้เกิดการเว้น
ระยะห่าง (Social  Distancing) จึงไม่สามารถพบอาสาสมัครและศึกษาพารามิเตอร์อ่ืนๆที่เกี่ยวกับกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของร่างกาย เช่น เปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อ, มวลกล้ามเนื้อ, มวลกระดูก   ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงท าได้เพียงแค่ผ่านช่องทางออนไลน์  อันได้แก่ Program ZOOM meeting/ LINE VDO/ Face book 
VDO  ดังนั้นเมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลีคลาย ท าให้สามารถพบอาสาสมัครได้ จึงควรศึกษาพารามิสเตอร์
อ่ืนๆเพิ่มเติม  

นอกเหนือจากนี้ยังพบว่า ในช่วงแรกอาสาสมัครไม่สามารถออกก าลังกายได้ในรูปแบบของทาบาตะ
ภายในเวลาที่ก าหนด ต่อมาอาสาสมัครมีการพัฒนาจนกระทั่งออกก าลังกายได้   ดังนั้นหากจะท างานวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรให้อาสาสมัครทดลองออกก าลังกายแบบทาบาตะก่อน เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและได้ผลการทดลองที่
ชัดเจนมากข้ึน  

การออกก าลังกายแบบทาบาตะถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะส าหรับผู้ที่มีเวลาน้อย ไม่มีอุปกรณ์ใน

การออกก าลังกาย และคนที่ก าลังเบื่อหน่ายในรูปแบบการออกก าลังแบบเดิมๆ การออกก าลังกายแบบทาบา

ตะ ยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมในแต่ละบุคคลได้อีกด้วย 
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ABSTRACT 

 
LI JB., WANITPHAKDEEDECHA R., SIRISUTHIVORANUNT S., WONGDAMA S., 
PHUMARIYAPONG P., TECHAPICHETVANICH T., EIMPUNTH S., MANUSKIATTI W. A STUDY 
TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF PLATELET-RICH PLASMA IN THE 
TREATMENT OF MELASMA IN THAILAND. 
DEPARTMENT OF DERMATOLOGY, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, MAHIDOL 
UNIVERSITY, THAILAND. 

Background: Melasma, a common acquired pigmentary condition remains one of the 
most challenging skin disorders to manage.  Platelet- rich plasma (PRP)  contains numerous 
growth factors that can feasibly improve this condition.   

Objectives:  The study sought to evaluate the efficacy and safety of platelet- rich-
plasma in the treatment of facial melasma among Thai patients.  

Materials and Methods: 25 adults clinically diagnosed with melasma were chosen via 
convenience sampling for the prospective study. All participants received 2mL subdermal PRP 
injections on the face for 3 sessions at 4-week intervals.  
The outcomes were assessed at baseline, weeks 4, 8, 10, 12, 16, 20 and 32, and included 
photographic documentation, melanin and erythema indices by the Mexameter®, average 
melanin pigment concentration by Antera 3D®, and physician- and self- evaluation.   
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Results:  Results until week 32 showed a trend towards increased pigmentation as 
measured by the Antera 3D®, after 3 PRP sessions.   Mexameter® assessed melanin index 
showed non-significant decrease in pigmentation but a significant decrease in erythema index 
3 months after the last PRP treatment.   The patients’  improvement rating and subject 
satisfaction of the treatment showed that the subjects deem PRP is an efficacious modality, 
with most also reporting improvement on skin quality and texture. No serious adverse events 
occurred with the use of PRP, with only a few patients reporting temporary pain, erythema 
and edema post procedure.  

Conclusion:   Despite the initial increase in pigmentation and erythema, the overall 
improvement in patient satisfaction scores as well as the absence of adverse events makes 
PRP a plausible treatment for melasma.   The overall efficacy of PRP for melasma will be 
clarified once the study data is finalized.  
Key words: Melasma, Platelet-Rich Plasma, PRP 
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A study to evaluate the efficacy and safety of platelet-rich plasma for the 
treatment of acne scars in Thailand 

 
Felix Paolo Lizarondo MD1, Surachet Sirisuthivoranunt MD MSc1, Thanya Techapichetvanich MD1, 
Sasima Eimpunth MD1, Woraphong Manuskiatti MD1, Rungsima Wanitphakdeedecha MD MA MSc1 
1Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand. 
 
Background:  Acne scars have a significant psychosocial burden to patients and while many 
treatment modalities exist, it remains a challenge to treat.  Platelet- rich plasma (PRP)  due to its 
numerous growth factors and proteins has been postulated to improve the appearance of acne 
scars. 
 
Objective:  The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of platelet- rich plasma 
for the treatment of acne scars. 
 
Methods:  A prospective study including 25 adult patients with atrophic acne scars on the face 
was conducted in a tertiary hospital in Thailand.  Patients were given 2mL intradermal injections 
of Regenlab PRP on the face for 3 sessions given 4 weeks apart. The outcomes were assessed on 
every treatment session and followed up on weeks 2, 4, 8, 12 and 24 after the last treatment. 
Outcomes measured included a quartile grading scale reported by dermatologists and patients, 
and skin texture quality by Antera 3D. Patient-reported pain scores and adverse events were also 
noted.  
 
Results:  Preliminary data at week 4 has shown that 73.9% (17/23)  of patients reported at least 
26-50% improvement in their acne scars.  Antera 3D skin texture analysis reported a significantly 
improved score from the baseline of  12. 68±3. 85 to 11. 12±4. 07 (p<0. 0001) .  Pain scores were 
5.85±1.94, 5.81±2.01 and 5.70±1.88 on the 1st, 2nd and 3rd treatments respectively.  No adverse 
events were noted thus far.  
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Conclusion:  Preliminary data shows that PRP is an effective and safe treatment for acne scars. 
Completion of data collection will address if this is sustained up to 24 weeks.  
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The Safety and Efficacy of Macro-focused Ultrasound in Minimizing Enlarged 
Facial Pores among Thai Patients: A Pilot Study 
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Email : doctorkatkuauy@gmail.com 
 

Abstract 
Background: Visibly enlarged facial pores are global and familiar concerns in dermatologic 
clinics. A recent pilot study on Macro-focused Ultrasound (MaFU) showed efficacy in facial 
tightening and improvement of skin textural irregularities. This opened the potential of the 
technology to also have positive effects in reducing the appearance of facial pores. The 

safety and efficacy of MaFU in this regard have not been explored. 
 
Objective:  To assess the safety and efficacy of a Macro- focused Ultrasound Energy without 
Visualization device in tightening facial pores.  
 
Materials and Methods:  This was a prospective, single-blinded pilot study.  Thirty- four Thai 
subjects with enlarged pores received a single treatment of Macro-focused Ultrasound Energy 
Without Visualization (MaFU-WV) (Ultraformer III, (Shurink) Classys Inc. , Seoul, Korea) using a 
2.0 mm transducer on bilateral malar areas of the face. Objective outcome measures included 
pore count, pore volume and pore index measurements using a 3D camera with its 
corresponding software for analysis of the skin (Antera 3D® CS, Miravex, Ireland) .  Subjective 
outcome measures incorporated two blinded dermatologists’  evaluation of clinical 
photographs using a 6-point scale, and the subjects’ perception of improvement of their facial 
pores through the same scale.  Measurements were taken at baseline; 1 week, 1 month, 3 
months, and at 6 months post-treatment. 
 
Results: By Antera 3D® CS, Pore count was significantly decreased from baseline to 6 months 
after treatment (p = 0.000). Pore volume was significantly lowered from baseline to 1 week, 1 
month, 3 months, until 6 months after treatment (p<0.05). Pore index was likewise significantly 
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reduced from baseline in every visit (p<0.05). Majority of photographic evaluations by blinded 
dermatologists were scored as 2, or very mild pore minimization (1-25% pore minimizing 
effect)  across all follow-up visits, peaking at one month follow-up, where 56% of patients 
were given a score of 2. The proportion of patients given a higher score showed an increasing 
trend as they followed-up until 6 months.  At one month post-procedure, 53% of patients 
perceived their pores to have mild minimization from baseline (score of 3). Patient-perceived 
pore minimization peaked at the 3rd month post treatment, where majority (41%)  gave a 
score of 4, or moderate (51-75%) pore minimizing effect. Remarkably, towards the end of the 
study by the 3rd and the last follow-up visits, 26% and 6% of subjects, respectively, started 
to note a 76-100% , or marked improvement in the appearance of their pores.  Results were 
sustained, albeit to a lesser degree by 6 months, where 44% of patients rated their pore 
reduction effects as very mildly minimized.  No adverse events occurred throughout the 
conduct of the study. 
 
Conclusion: Macro-focused Ultrasound Energy using a 2 mm transducer (5.5 MHz) 
(Ultraformer III, (Shurink) Classys Inc., Seoul, Korea) is a safe and effective treatment for facial 
pore tightening. 
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การศึกษาแบบสุ่มแบ่งคร่ึงใบหน้าเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการรักษา
แผลเป็นหลุมสิวและภาวะรูขุมขนกว้างด้วยสารผสมอะเซลลูลาร์ เดอร์มอล แมทริกซ์ร่วมกบั

การใช้เลเซอร์ปรับสภาพผิวเป็นส่วน ๆ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ 
Efficacy and safety of combined fractional carbon dioxide laser and acellular 

dermal matrix in the treatment of atrophic acne scars and enlarged facial 
pores: A split-face, randomized controlled trial 

 
ภูมิเทพ ภูมิอริยพงศ์1  รังสิมา วณิชภักดีเดชา1  KATHRYN ANNE G. CEMBRANO1  ชฎากาญจน์ หยั่น1   

ณัฐกานต์ จันทนพรชัย1  ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช1  ศศิมา เอ่ียมพันธุ์1  วรพงษ์ มนัสเกียรติ1 

 
บทคัดย่อ 

อะเซลลูลาร์เดอร์มอลแมทริกซ์ (ADM, MegadermTM) นั้นถูกน ามาใช้ในการรักษาแผลจากไฟไหม้
และแผลขนาดใหญ่เนื่องจากสามารถกระตุ้นการเจริญของเนื้อเยื่อได้ดี แต่ยังไม่เคยมีการน า ADM มาใช้
ร่วมกับเลเซอร์ในการรักษาหลุมสิว 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการรักษาหลุมสิวด้วยการใช้ 
ADM ร่วมกับเลเซอร์ เปรียบเทียบกับการท าเลเซอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งรวบรวมผู้เข้าร่วมวิจัยชาวไทยที่มี
แผลเป็นหลุมสิวและมีรูขุมขนกว้างจ านวน 30 ราย มาท าการสุ่มแบ่งใบหน้า ด้านหนึ่งจะได้รับการรักษาจ านวน 
1 ครั้งด้วย ADM และเลเซอร์ โดยทา ADM ที่ผสมกับน้ าเกลือลงบนผิวหลังจากยิงเลเซอร์และปิดทับด้วยแผ่น
ซิลิโคน 1 สัปดาห์ และอีกด้านหนึ่งได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์เท่านั้น ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจติดตามที่ 1 , 3 
และ 6 เดือน 

ผลการศึกษาที่การติดตาม ณ 1เดือน 3 เดือนและ 6 เดือน พบว่าใบหน้าทั้งสองข้าง พบแผลเป็นหลุม
สิวตื้นขึ้น รูขุมขนเล็กลงและความขรุขระของผิวลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและเมื่อเปรียบเทียบใบหน้าแต่
ละข้าง พบว่าหลุมสิวด้านที่ใช้ ADM ตื้นขึ้น 20.3% เทียบกับข้างควบคุม 17.0% และ ตื้นขึ้น 22.6% เทียบกับ
ข้างควบคุม 20.1% เมื่อติดตามที่ 3 และ 6 เดือนตามล าดับ และไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ ADM ใน
งานวิจัยนี้ ดังนั้น ADM มีความปลอดภัยและสามารถใช้ร่วมกับเลเซอร์ในการรักษาหลุมสิวได้ 

 
ค าส าคัญ : อะเซลลูลาร์เดอร์มอลแมทริกซ์, หลุมสิว, เลเซอร์แบบแบ่งส่วน 
 
 
__________________________________ 
1หน่วยตจศัลยศาสตร์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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บทน า 
สิวเป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในโรคผิวหนัง จากหลักฐานศึกษาจากทั่วโลกในปี 2013 พบว่า สิว

เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด ในช่วงอายุ 10-30 ปี (Karimkhani et al., 2017) การเป็นสิวอาจก่อให้เกิดผล
ข้างเคียงที่ตามมาหากรักษาไม่ถูกวิธี เช่นการเกิดแผลเป็นจากสิว ซึ่งแผลเป็นจากสิว มีได้ตั้งแต่แผลเป็นนูน  คี
ลอยด์และแผลเป็นหลุมสิว ซึ่งหลุมสิวเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดและจ าเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์
ผิวหนังเนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (J. Y. Koo & Smith, 1991) การเกิดหลุมสิว
นั้นเป็นผลมาจากการสูญเสียไปของเนื้อเยื่อในชั้นหนังแท้ (dermal matrix) มีการท าลายของเส้นใยคอลลา
เจนโดยเฉพาะในระหว่างระยะที่มีการอักเสบของสิว และมีการกระต้นการสร้างของ แมทริกซ์แมททาโลโปร
ทีเนส (Matrix matalloproteinase) ซึ่งจะท าหน้าที่ย่อยสลายเนื้อเยื่อแมทริกซ์ที่อยู่นอกเซลล์ในช่วงที่มีการ
ปรับรูปร่างของเนื้อเยื่อ (Kang et al., 2005; Trivedi, Gilliland, Zhao, Liu, & Thiboutot, 2006)  

ในปัจจุบัน การรักษาแผลเป็นที่เกิดจากสิวมีหลายวิธีขึ้นกับชนิดของหลุมสิวแต่วิธีการรักษาล่าสุดและ
เป็นที่นิยมที่สุดคือการใช้แสงเลเซอร์ในการรักษาหลุมสิว ซึ่งสามารถควบคุมความลึกในการรักษา ตามระดับ
ความลึกของหลุมสิว และผลข้างเคียงน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาแบบอ่ืน (S. H. Koo, Yoon, Ahn, 
& Park, 2001) โดยเลเซอร์ชนิดที่ได้รับความนิยมที่สุดคือเลเซอร์ปรับสภาพผิวเป็นส่วน ๆ ชนิดมีแผล 
(fractional ablative  laser) เนื่องจากเป็นวิธีที่ได้ผลการรักษาที่ดี และมีระยะการพักฟ้ืนหลังเลเซอร์ที่สั้นกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับเลเซอร์ปรับสภาพผิวชนิดมีแผลแบบดั้งเดิม (ablative laser skin resurfacing) โดยวิธี
เลเซอร์ปรับสภาพผิวเป็นส่วน ๆ ชนิดมีแผลเป็นการท าให้เกิดรูแผลขนาดเล็กระดับไมครอนที่ผิวหนังจากความ
ร้อน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลลาเจนขึ้นมาใหม่ (Goodman & Baron, 2006; Marini, 2018) โดย
จากการศึกษาพบว่าเลเซอร์ปรับสภาพผิวเป็นส่วน ๆ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวิธีที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวที่มีระดับความรุนแรงปานกลางถึงมาก(Shrestha & Karki, 2018)  

อีกภาวะหนึ่งที่สร้างความไม่มั่นใจนั้นก็คือภาวะรูขุมขนกว้าง เกิดจากการขยายขนาดของรูเปิดของ
ต่อมรูขุมขน โดยปัจจุบันนั้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความกว้างของรูขุมขนยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เชื่อว่าอาจเกิดได้จาก
หลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น พันธุกรรม เพศ ฮอร์โมน สิว หรือการโดนแสงแดดเป็น
ระยะเวลานาน เป็นต้น (Chung, Goo, Lee, Roh, & Chung, 2011; Lee et al., 2016) ซึ่งหนึ่งในการรักษา
นั่นคือการใช้เลเซอร์ปรับสภาพผิวเป็นส่วน ๆ ชนิดมีแผลเช่นเดียวกับการรักษาแผลเป็นหลุมสิว (Katz, 2010) 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วิธีของการการดูแลแผลหลังเลเซอร์เพ่ือให้การสมานแผลหายได้ดีที่สุดยังเป็น
หัวข้อที่น่าสนใจและมีการศึกษามาตลอด ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดถึงวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลแผลหลัง
เลเซอร์ซึ่งวิธีที่ปฏิบัติกันในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะใช้ปิโตรลาทัม ซึ่งจะท าให้แผลคงความชุ่มชื้นเหมาะกับการ
สมานแผลไม่เกิดการระคายเคือง (Marini, 2018; Yeh, Gonzalez, & Goldberg, 2019)  

ในปัจจุบันไดม้ีการให้ความสนใจมากขึ้นกับการดูแลแผลหลังการท าเลเซอร์โดยได้มีการน าสารที่คล้าย 
ๆ กับส่วนประกอบของผิวหนัง คือ อะเซลลูลา เดอมอล แมทริกซ์ (acellular dermal matrix, ADM) มาใช้
ในการรักษาแผลที่เกิดจากการท าเลเซอร์ชนิดมีแผล โดยเริ่มน ามาใช้ในแผลเรื้อรังและแผลเป็นที่เกิดจากไฟ
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ไหม้ พบว่าสารนี้ท าหน้าที่คล้ายคอลลาเจนของร่างกายเมื่อน าสารนี้มาทาแผลจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้เกิด
การสร้างเส้นเลือดและการสร้างเนื้อเยื่อของผิวหนัง  (Parcells, Karcich, Granick, & Marano, 2014 ; 
Rennert, Sorkin, Garg, Januszyk, & Gurtner, 2013) ซึ่งในอดีตก็ได้มีการน าสารนี้มาใช้ในแผลของมะเร็ง
ผิวหนังที่เกิดภายหลังการท าการผ่าตัดเล็ก (Mohs micrographic surgery) ชนิด full thickness เช่นกัน
(Wanitphakdeedecha, Chen, & Nguyen, 2008) โดยผลการรักษาพบว่าขนาดของแผลเติมเต็มขึ้นหลัง
ผ่าตัดหลังจากใช้ ADM ได้ 80% หลังติดตามในผู้ป่วย 10 คนเป็นเวลา 3 เดือน  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการน า ADM มาใช้หลังการท าเลเซอร์ปรับสภาพผิวเป็นส่วน 
ๆ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ในผู้ป่วยที่มีแผลเป็นหลุมสิว ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะน า ADM มาท าการศึกษา
หลังการท าเลเซอร์ชนิดนี้เพ่ือศึกษาเรื่องของการหายของแผลและผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการใช้สารนี้
เทียบกับการใช้ปิโตรลาทัมมีการใช้หลังการท าเลเซอร์ ทางผู้วิจัยเชื่อว่า ADM นี้จะท าหน้าที่ช่วยกระตุ้นการ
เกดเนื้อเยื่อและเพ่ิมความแข็งแรงและความคงทนของแผลในชั้นหนังแท้ที่เกิดตามหลังการเลเซอร์ชนิดมีแผล
ได้  จึงเป็นที่มาของการศึกษานี ้
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาแผลเป็นหลุมสิวและภาวะรูขุมขนกว้างด้วยการทาสารผสมอะ
เซลลูลาร์ เดอร์มอล แมทริกซ์ (Acellular dermal matrix) ร่วมกับการใช้เลเซอร์ปรับสภาพผิวเป็น
ส่วน ๆ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Fractional carbon dioxide laser) เปรียบเทียบกับการใช้เลเซอร์
ปรับสภาพผิวเป็นส่วน ๆ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียว 

2. เพ่ือศึกษาความปลอดภัยและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นของการรักษาแผลเป็นหลุมสิวและภาวะรูขุมขน
กว้างด้วยการทาสารผสมอะเซลลูลาร์ เดอร์มอล แมทริกซ์ร่วมกับการใช้เลเซอร์ปรับสภาพผิวเป็นส่วน 
ๆ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ เปรียบเทียบกับการใช้ เลเซอร์ปรับสภาพผิวเป็นส่วน ๆ ชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่างเดียว 

 
วิธีการวิจัย 
1. ระเบียบวิธีวิจัย 

1.1 การออกแบบการวิจัย 
งานวิจัยนี้ ได้รับการออกแบบให้เป็นการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (Randomized 
Controlled Design) 

1.2 ผู้เข้าร่วมวิจัย 
1.2.1 การค านวณขนาดตัวอย่าง 
เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับการใช้ ADM หลังจากการท าเลเซอร์ในกลุ่ม fractional 

ablative จึงขออนุมานจากการศึกษาที่มีการใช้ ADM ในการดูแผลที่มีความลึกทั้งชั้นผิวหนังหลังการผ่าตัด 
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Moh’s surgery (Wanitphakdeedecha et al., 2008) ที่พบกว่ามีความสามารถในการหายของแผลที่มี
ความลึกทั้งชั้นของผิวหนังได้ 80% หลังการตวจติดตามที่ใช้ ADM 3 เดือน จากกลุ่มตัวอย่าง 10 ราย โดยมี
ขนาดแผลตั้งแต่ 4 ถึง 32 ตารางเซนติเมตร จึงได้อนุมานค่าและค านวณขนาดตัวอย่างดังนี้  

ค านวณค่า Standard deviation จากสูตร (Max-Min)/4=(32-4)/4=7 และค่าความแตกต่าง
ระหว่างข้อมูลเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม = (Max+Min)/2=18 ซึ่งการศึกษานี้ การจะใช้ ADM หลังการท าเลเซอร์ 
Fractional CO2 ซึ่งจะท าให้เกิดความร้อนได้ลึกท่ีสุดถึง 1500 ไมโครเมตร ซึ่งอยู่จะอนุมานได้ว่าอยู่ที่ความลึก
ร้อยละ 40 ถึงร้อยละ 50 ของผิวหนังทั้งชั้น ในบริเวณส่วนที่เป็นหลุมสิวบริเวณใบหน้าซึ่งบริเวณนั้นจะเป็น
บริเวณเดียวกันกับงานวิจัยเดิมที่ได้มีการศึกษา จึงอนุมานค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 2.3 เท่าจาก 7 คือ 16.1 
และค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่มจาก 18 เป็น 9 และใช้สูตรการค านวณ Testing two 
dependent means ดังสูตรการค านวณท่ีแสดงด้านล่าง 

 
โดยที่ n คือ ขนาดตัวอย่าง 

  σ คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ∆ คือ ค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม 
ดังนั้นจากสูตร Testing two dependent means ค านวณได้ sample size 26 คน และเพ่ือ

ป้องการการขาดหายของข้อมูลจึงเพ่ิมขนาดตัวอย่างเป็น 30 ราย 
1.2.2 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย ได้แก่  
ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี ทีม่ีแผลหลุมสิวมีแผลหลุมสิวความรุนแรงระดับปานกลางถึงมากตาม 

global acne scar grading system (Goodman & Baron, 2006) ทั้งสองข้างของใบหน้าบริเวณใบหน้าเป็น
ระยะเวลา อย่างน้อย 3 เดือน ประเมินโดยผู้วิจัย มีรูขุมขนกว้างชัดเจนบริเวณแก้มทั้งสองข้างที่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (visible topographic enlarged facial pores) ในระยะ 30 เซนติเมตร ประเมินโดย
ผู้วิจัย มีสีผิว (Fitzpatrick skin type) ประเภท III ถึง V (โดยสีผิวแบ่งเป็นทั้งหมด 6 ประเภท) และสามารถ
ปฏิบัติตามกรรมวิธีการทดสอบและมาติดตามผลการรักษา ได้ตลอดระยะเวลาการท าวิจัย 

1.2.3 เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมวิจัย ได้แก่  
ผู้ที่มีประวัติแพ้ส่วนประกอบของสารอะเซลลูลาร์ เดอร์มอล แมทริกซ์หรือแพ้แผ่นเจลซิลิโคน 

(Megaheal) ผู้ที่เป็นโรคผื่นแพ้แสงแดด (photosensitive dermatoses) มีประวัติการเป็นมะเร็งผิวหนัง 
แผลเป็นคีลอยด์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีโรคติดเชื้อหรือมีอาการอักเสบของผิวหนังในบริเวณที่จะท าการศึกษา ผู้
ที่ตั้งครรภ์ อยู่ในระยะหลังคลอดไม่ถึง 3 เดือน หรือให้นมบุตร ผู้ที่ได้รับการรักษาโดยวิธีการดังต่อไปนี้ภายใน
ช่วงเวลา 6 เดือนก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย  ได้แก่ การทายาเพ่ือรักษาแผลหลุมสิว เช่น ยาที่มีส่วนประกอบ
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ของกรดอัลฟาไฮดอกซิแอซิด (AHA) หรือกรดวิตามินเอ (retinoic acid) บริเวณผิวหนังที่ท าการรักษา ได้รับ 
Systemic steroid ใน หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกันอ่ืนใด ที่ได้รับการรักษาโดยวิธีการดังต่อไปนี้ภายในช่วงเวลา 
3 เดือนก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย  ได้แก่ ผู้ที่ได้รับการรักษาโดยการใช้แสงเลเซอร์หรือคลื่นความถี่วิทยุที่
บริเวณผิวหนังที่จะท าการรักษา 

1.2.4 เกณฑ์การถอนผู้เข้าร่วมวิจัย 
เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยไม่เต็มใจร่วมการรักษาต่อไม่ว่าเหตุผลใด ผู้เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิ์ที่จะยุติการรักษา

ได้  หรือเมื่อเกิดผลข้างเคียงกับผู้เข้าร่วมวิจัยผู้ใดผู้หนึ่งที่แพทย์หัวหน้าโครงการพิจารณาแล้วเห็นว่าหากท าการ
รักษาต่อจะเป็น อันตรายต่อผู้เข้าร่วมวิจัย 

1.3 วิธีการวิจัย 
1.3.1 ขั้นตอนการวิจัย 
ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการซักประวัติและจกบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล จากนั้นจะได้รับ

การถ่ายภาพมาตรฐาน 3 มุมด้วยเครื่อง VISIA-CR และถ่ายภาพด้วยระบบแอนเทอร่า 3 มิติ (Antera 3D®, 
Bausch & Lomb, Ireland) บริเวณใบหน้าที่มีแผลเป็นหลุมสิวและมีรูขุมขนกว้าง ซึ่งจะท าการขนาดของ
แผลเป็นหลุมสิว ขนาดรูขุมขนโดยเฉลี่ย ความเรียบของผิวหนัง โดยจะถ่ายเป็นพ้ืนที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสกว่าง
ประมาณ 5x5 เซนติเมตรและจะเป็นภาพที่ไม่สามารถระบุตัวผู้เข้าร่วมวิจัยได้ และไม่มีการเปิดเผยภาพถ่าย
ของผู้เข้าร่วมวิจัยหากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการสุ่มแบ่งครึ่งใบหน้าด้านที่จะใช้เป็นด้านวิจัยและอีกด้านเป็นด้าน
ควบคุม จากนั้นจะได้รับการรักษาจ านวน 1 ครั้ง โดยจะได้รับการทายาชาบริเวณที่จะท าการรักษา ประมาณ 
40 นาทีก่อนการรั กษา  จากนั้ นจะได้ รั บการรั กษาด้ วย เล เซอร์ปรับสภาพผิ ว เป็นส่ วน  ๆ ชนิด 
คาร์บอนไดออกไซด์ ความยาวคลื่น 10,600 นาโนเมตร Fractional CO2 laser (acupulse, Luminis, Inc., 
Santa Clara, CA, USA) ทุกบริเวณที่มีรอยหลุม สิว จ านวนรอบยิง 1 รอบ (pass) พลังงาน 10 มิลลิจูลต่อ
ตารางเซนติเมตร (mJ/cm2), ความหนาแน่นของเลเซอร์ 10% โดยท าทั่วใบหน้าของอาสาสมัคร 

ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการทาสารผสมอะเซลลูลาร์ เดอร์มอล แมทริกซ์ (cross-link human 
acellular dermal matrix (MegadermTM)) หลังได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์ทันทีในข้างที่เป็นข้างวิจัย โดยจะ
ใช้เป็นชนิดผง 175 มิลลิกรัม ละลายในน้ าเกลือ 1 มิลลิลิตร แล้วปิดทับด้วยแผ่นเจลซิลิโคน (Megaheal®) 
เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ส่วนอีกข้างหนึ่งที่เป็นข้างควบคุมจะได้รับการทาด้วยปิโตรลาทัมหลังเลเซอร์และทา
ต่อวันละ 2 ครั้งเช้าและเย็น เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการแนะน าให้หลบเลี่ยงแสงแดดและทา
ครีมกันแดดทุกเช้า 

ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการประเมินผลการรักษาจ านวน  3 ครั้ง ได้แก่ 1 เดือน 3 เดือนและ 6 
เดือนหลังการรักษาตามล าดับ โดยมีวิธีการประเมินผลดังนี้ การประเมินขนาดของแผลเป็นหลุมสิว ขนาดรูขุม
ขนโดยเฉลี่ย ความเรียบของผิวหนัง จากภาพถ่ายด้วยระบบแอนเทอร่า 3 มิติ (Antera 3D®, Bausch & 
Lomb, Ireland) การประเมินภาพถ่ายมาตรฐานด้วยระบบถ่ายภาพ VISIA-CR โดยตจแพทย์ 2 ท่านที่ไม่
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เกี่ยวข้องกับการรักษา โดยจะท าการประเมินภาพถ่ายเปรียบเทียบผลการรักษา โดยใช้ภาพถ่ายก่อนการรักษา 
และที่ 1 เดือน 3 เดือนและ 6 เดือนหลังการรักษา โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ -1 คือ หลุมสิวแย่ลง, 0 คือ หลุมสิวไม่ดี
ขึ้น, 1 คือ หลุมสิวดีขึ้นน้อยกว่า 25%, 2 คือ หลุมสิวดีขึ้น 26-50%, 3 คือ หลุมสิวดีขึ้น 51-75%, 4 คือ หลุม
สิวดีขึ้นมากกว่า 75% นอกจากนี้จะมีการประเมินผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาทั้งจากเลเซอร์ และ
การทายา ท าการประเมินโดยแพทย์ อันได้แก่ อาการผิวหนังแดง (redness), ตกสะเก็ด (scale), สีผิวจางลง 
(hypopigmentation), สีผิวเข้มขึ้น (hyperpigmentation) ซึ่งจะน าจ านวนครั้งของการเกิดผลข้างเคียงมา
ค านวณหาอัตราการเกิดผลข้างเคียงต่อไป 

ผู้เข้าร่วมวิจัยจะมีส่วนในการประเมินความเจ็บปวดขณะรักษาด้วยเลเซอร์ โดยใช้ visual 
analogue scale (0 เท่ากับ ไม่เจ็บแม่แต่น้อยและ 10 คือเจ็บมากที่สุดจนทนไม่ไหว) โดยให้ผู้เข้าร่วมวิจัย
ประเมินหลังท าการรักษาทันที และจะมกีารประเมินความพึงพอใจของผลการรักษา-1 คือ หลุมสิวแย่ลง, 0 คือ 
หลุมสิวไม่ดีขึ้น, 1 คือ หลุมสิวดีขึ้นน้อยกว่า 25%, 2 คือ หลุมสิวดีขึ้น 26-50%, 3 คือ หลุมสิวดีขึ้น 51-75%, 
4 คือ หลุมสิวดีขึ้นมากกว่า 75% โดยให้อาสาสมัครประเมินสภาพหลุมสิวของตนเองที่ 1 เดือน 3 เดือนและ 6 
เดือนหลังการรักษา  
2. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณจะใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จ านวน และร้อยละใน
การน าเสนอข้อมูลเชิงกลุ่มและกรณีข้อมูลต่อเนื่องจะน าเสนอด้วยค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน 
ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด และสถิติอนุมานที่จะใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired t-test (normality) 
เพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ก่อนการรักษาและหลังการรักษา และเปรียบเทียบระหว่างข้างที่ท าเลเซอร์
ร่วมกับการทาอะเซลลูลาร์ เดอร์มอลแมทริกซ์และข้างที่ท าเลเซอร์อย่างเดียว โดยใช้ค่า p-value เท่ากับ หรือ
น้อยกว่า 0.05 ให้มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ในบทความนี้ ขอแบ่งการน าเสนอผลออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของผูเ้ข้าร่วมวิจัย 
 จากผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 30 ราย มีผู้เข้าร่วมวิจัยที่มาตรวจติดตามจนครบ 6 เดือนทั้งหมด 29 ราย 
(เพศหญิ 17 รายและเพศชาย 12 ราย) มีอายุเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เท่ากับ 29.9 (6.0) ปี เป็นผู้มีสี
ผิว (Fitzpatrick skin type) ประเภทที่ IV มากที่สุด (ร้อยละ 89.7) และประมาณร้อยละ 80 เป็นผู้มีแผลเป็น
หลุมสิวระดับปานกลาง ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

 หญิง 17 58.6 

 ชาย 12 41.3 

ประเภทสีผิว 
(Fitzpatrick skin type) 

  

 III 1 3.4 

 IV 26 89.7 

 V 2 6.9 

ระดับความรุนแรงของแผลเป็นหลุมสิว   

 รุนแรงปานกลาง 23 79.3 

 รุนแรงมาก 6 20.7 

 
2. ผลการวิจัยจากเครื่องวัดผิวระบบแอนเทอร่า 3 มิติ 

 จากผลการตรวจติดตามทั้ง 3 ครั้งที่ 1 เดือน 3 เดือนและ 6 เดือนหลังการรักษาด้วยเลเซอร์ พบว่าทั้ง
ฝั่งวิจัย (ทาสารผสมอะเซลลูลาร์ เดอร์มอลแมทริกซ์และปิดด้วยแผ่น เจลซิลิโคน) และฝั่งควบคุม (ทาปิโตร
ลาทัม) มีขนาดของแผลเป็นหลุมสิวและรูขุมขนที่เล็กลงอย่างมีนัยส าคัญ (p-value น้อยกว่า 0.05) ทุกการ
ตรวจติดตามเมื่อเทียบกับก่อนได้รับการรักษา รายงานเป็นขนาดความแตกต่างจากขนาดในวันก่อนท าการ
รักษาในหน่วยมิลลิลิตรและร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเริ่มต้น ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 และ 
ตารางที่ 3 
 เมื่อเปรียบเทียบการผลของการรักษาระหว่างข้างวิจัยและค่าควบคุมในการมาติดตามแต่ละครั้ง พบว่า 
ค่าเฉลี่ยขนาดของแผลเป็นหลุมสิวในข้างวิจัยลดลงมากกว่าในข้างควบคุมที่ 3 เดือนและ 6 เดือนหลังการรักษา 
ในขณะที่ค่าเฉลี่ยขนาดของรูขุมขนในข้างวิจัยลดลงมากกว่าในข้างควบคุมในทุกการมาติดตาม แต่ใ นทั้ง 2 
กรณีนี้ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 2 ขนาดของแผลเป็นหลุมสิวที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับก่อนได้รับการรักษาโดยเปรียบในแต่ละข้างโดย
การประเมินด้วยเครื่องวัดผิวระบบแอนเทอร่า 3 มิติ 

 ค่าเฉลี่ยของขนาดแผลเป็นหลุมสิวที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับก่อนได้รับการรักษา (มิลลิลิตร) 

 ข้างวิจัย p-value ข้างควบคุม p-value 

เดือนที่ 1 - 0.41 (13.3%) 0.024 - 0.41 (14.9%) 0.006 

เดือนที ่3 - 0.62 (20.3%) 0.001 - 0.47 (17.0%) 0.004 

เดือนที่ 6 - 0.72 (22.6%) 0.005 - 0.66 (20.3%) 0.006 
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ตารางที่ 3 ขนาดของรูขุมขนที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับก่อนได้รับการรักษาโดยเปรียบในแต่ละข้างโดยการ
ประเมินด้วยเครื่องวัดผิวระบบแอนเทอร่า 3 มิติ 

 ค่าเฉลี่ยของขนาดรูขุมขนที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับก่อนได้รับการรักษา (มิลลิลิตร) 

 ข้างวิจัย p-value ข้างควบคุม p-value 

เดือนที่ 1 - 0.19 (15.5%) 0.005 - 0.15 (12.9%) 0.007 

เดือนที ่3 - 0.28 (22.8%) 0.000 - 0.18 (15.5%) 0.011 

เดือนที่ 6 - 0.28 (22.0%) 0.006 - 0.23 (17.2%) 0.008 

 
3. ผลการวิจัยจากการประเมินโดยตจแพทย์และผู้เข้าร่วมวิจัย 

 จากการประเมินผลการรักษาในแต่ละข้างด้วยภาพถ่ายโดยตจแพทย์สองท่านผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
และไม่ทราบว่าในผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละรายที่ประเมินมีข้างวิจัยเป็นข้างใดนั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระหว่างทั้งสองข้าง ดังแสดงในภาพที่ 1 
 จากการประเมินความเจ็บปวดหลังการรักษา ผู้เข้าร่วมวิจัยให้คะแนนความเจ็บปวดมีค่า เฉลี่ยท่ากับ 
4.2 คะแนนเต็ม 10 คะแนน และจากการประเมินความพึงพอใจของผลการรักษาโดยผู้เข้าร่วมวิจัยนั้นเมื่อ
เปรียบเทียบแล้วจะไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในระหว่างทั้งสองข้างเช่นกัน ดังแสดงในภาพ
ที่ 2 

 
ภาพที่ 1 การประเมินผลการรักษาในข้างวิจัย (ADM+Laser) และควบคุม (laser alone) โดยตจแพทย์ 
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ภาพที่ 2 การประเมินผลการรักษาในข้างวิจัย (ADM+Laser) และควบคุม (laser alone) โดยผู้เข้าร่วมวิจัย 
 

4. ผลข้างเคียงที่พบ 
 จากการวิ จั ยพบสี ผิ วบริ เ วณที่ ไ ด้ รั บการรั กษาด้ วย เล เซอร์ เ ข้ มขึ้ น  ( postinflammatory 
hyperpigmentation) ทั้งสองด้านของใบหน้าในผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 5 ราย (ร้อยละ 16.7) ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้
หลังการท าเลเซอร์ชนิดนี้ (Chan et al., 2007)และสามารถจางลงได้เองใน 4 ถึง 6 สัปดาห์ และมีผู้เข้าร่วม
วิจัย 1 รายมีแผลซึมมากหลังได้รับการรักษาด้วยเลเซอร์ซึ่งเป็นชนิดที่ท าให้เกิดแผลจึงขอออกจากการวิจัย ไม่
พบการติดเชื้อหรือผลข้างเคียงท่ีรุนแรงในงานวิจัยนี้ 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. ผลสรุป 

จากผลการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาแผลเป็นหลุมสิวและภาวะรูขุมขน
กว้างด้วยการทาสารผสมอะเซลลูลาร์ เดอร์มอล แมทริกซ์ร่วมกับการใช้เลเซอร์ปรับสภาพผิวเป็นส่วน ๆ ชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์ เปรียบเทียบกับการใช้เลเซอร์ปรับสภาพผิวเป็นส่วน ๆ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์เพียง
อย่างเดียว นั้นพบว่าการใช้สารผสมอะเซลลูลาร์ เดอร์มอล แมทริกซ์นั้นมีความปลอดภัยและเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกท่ีดีในการดูแลแผลหลังการท าเลเซอร์และมีแนวโน้มที่จะช่วยให้ผลจากการรักษาแผลเป็นหลุมสิวและ
ภาวะรูขุมขนกว้างด้วยเลเซอร์นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

2.1 จ านวนครั้งที่ท าเลเซอร์ 
การรักษาแผลเป็นหลุมสิวนั้นตามมาตรฐานจากการการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่าควร

มีการรักษาด้วยเลเซอร์เฉลี่ยแล้ว 2 ถึง 4 ครั้ง (Xu & Deng, 2018) แตง่านวิจัยนี้มีการท าการรักษาด้วยเลเซอร์
และใช้สารผสมอะเซลลูลาร์ เดอร์มอล แมทริกซ์เพียง 1 ครั้งเพ่ือเปรียบเทียบกับการดูแลแผลด้วยวิธีมาตรฐาน 
เพ่ือจะทดสอบว่าหากท าการรักษาเพียงครั้งเดียว สารนี้นั้นจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใด ซึ่งพบแนวโน้มว่ามี
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ประสิทธิภาพมากกว่าการดูแลแผลมาตรฐานแต่ไม่พบนัยส าคัญทางสถิติ จึงควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมโดยเพ่ิม
จ านวนครั้งที่มาท าการรักษาและวิจัย 

2.2 วิธีการใช้สารผสมอะเซลลูลาร์ เดอร์มอล แมทริกซ์ 
ในงานวิจัยนี้พบกว่าผู้เข้าร่วมวิจัยหลายรายแจ้งว่าการติดของแผ่นเจลซิลิโคนหลังการท าเลเซอร์นั้นติด

ได้ดีใน 2 ถึง 3 วันแรกเท่านั้น เนื่องจากจะมีสารคัดหลั่งออกจากแผลหลังจากการท าการรักษาด้วยเลเซอร์ มี
ผลให้แผ่นที่ปิดดสารผสมอะเซลลูลาร์ เดอร์มอล แมทริกซ์นั้น ไม่สามารถแปะอยู่ได้จนครบ 7 วัน จึงควรมี
งานวิจัยเพิ่มเติมที่พิจารณาการเพ่ิมเติมการนัดหมายผู้เข้าร่วมวิจัยในการกลับมาปิดสารผสมอะเซลลูลาร์ เดอร์
มอล แมทริกซด์้วยแผ่นเจลซิลิโคนใหม่หรือมีการใช้งานในรูปแบบอื่น เช่น การฉีดสารผสมเข้าใต้ผิวโดยตรง 
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บทคัดย่อ 
 

 การการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการดูแลสุขภาพของผู้มีภาวะ 
Metabolic Syndrome ตามแนวคิดจากเพจ Diet doctor Thailand ท าการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) เก็บข้อมูลเชิงส ารวจ (Survey Research) ด้วยการวัดความความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมตามแนวคิดจากเพจ Diet Doctor Thailand จากแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น ซึ่ง
ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะ Metabolic Syndrome ที่เคยมีประสบการณ์ใช้แนวทางในการดูแล
สุขภาพของเพจ จ านวน 400 คน น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดย ใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
และ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ ตัวแปรที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01โดยทดสอบด้วยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 ผลการวิจัยพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้  ทัศนคติกับ พฤติกรรม การปฏิบัติตาม
แนวทางของเพจ Diet Doctor Thailand พบว่า ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางของเพจ 
Diet Doctor Thailand มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามแนวทาง ของเพจ Diet Doctor 
Thailand อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับของแนวทางส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยตนเองของผู้ที่มีภาวะ Metabolic Syndrome จากเพจ Diet Doctor Thailand ที่เป็นอีกหนึ่งแนวทางใน
การพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะ Metabolic Syndrome ที่เป็นสาเหตุ
ที่จะเหนี่ยวน าไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ต่อไป 
ค าส าคัญ: ภาวะอ้วนลงพุง, ความรู้, พฤติกรรม, การดูแลสุขภาพ, เบาหวานชนิดที่ 2 
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ABSTRACT 
 

 This research study aims to study the effectiveness of health care guidelines for people 
with Metabolic Syndrome according to the concept of Diet doctor Thailand Fan page.  
 The study was conducted in the form of descriptive research.  Survey research was 
collected from Measurement of knowledge, Attitudes and Behaviors of Diet Doctor Thailand 
fan page from questionnaires prepared by the researcher. Which has been tested for accuracy 
Content Validity and Reliability of the questionnaire was collected from a sample of 400 
people with Metabolic Syndrome who had experience using Page's health care approach. The 
data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and correlation analysis of 
variables at the level of statistical significance that 0. 01by using Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient statistic 
 The results found that the correlation coefficient between knowledge, attitude and 
behavior of compliance with the Diet Doctor Thailand Fan page was found that the knowledge 
and Attitude of compliance with the Diet Doctor Thailand Fan page was correlated with the 
behavior of following the Diet Doctor Thailand Fan page. Diet Doctor Thailand was statistically 
significant       (p-value < 0.01) 
 The results of the research show knowledge, attitudes and behaviors about self-health 
promotion guidelines of people with Metabolic Syndrome from Diet Doctor Thailand Fan page. 
That is another guideline to consider as a guideline for health care.  Especially those with 
Metabolic Syndrome, which is the cause that will lead to chronic non-communicable diseases 
(NCDs). 
Keywords: Metabolic Syndrome, Obesity, Knowledge, Health care, Behavior, Type 2 diabetes 
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 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก รายงานว่า ประชากรที่มีภาวะ Metabolic Syndrome หรือ ที่คนไทย
คุ้นเคยกันว่า ภาวะอ้วนลงพุง ทั่วโลกเพ่ิมข้ึนสามเท่าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2518 และในปี 2559 จากประชากรทั่วโลก
รวม 1.9 พันล้านคน มีภาวะนี้ถึง 30% ส่วนภายในประเทศไทยนั้น พบว่าประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
มากกว่า1 ใน 3 มีภาวะอ้วนลงพุง ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะนี้มีข้อบ่งชี้ที่ส าคัญคือ จะมีดัชนีมวลกายที่เกินค่า
มาตรฐาน มีภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน
ชนิดที่2 โรคหลอดเลือดและหัวใจ ภาวะไขมันเกาะตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอลล์ เป็นต้น 
 ปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทางสถานพยาบาล ยารักษาโรค และเทคโนโลยีการแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพและ
การรักษาที่ทันสมัยเพ่ิมข้ึนมากมาย แต่อัตราการเกิดโรคต่างๆ ไม่ลดน้อยลงตามความทันสมัยดังกล่าว มีวิธีการ
รักษาภาวะอ้วนลงพุง หรือ โรคอ้วนหลายวิธีเช่น การผ่าตัดเย็บกระเพาะอาหาร หรือหากไม่ผ่าตัด อาจมีการใช้
ยารักษาให้ผลเลือดอยู่ในระดับปกติ เช่นหากมีระดับน้ าตาลในเลือด หรือ ระดับไขมันในเลือดเกินค่าปกติจะ
พิจารณาให้ผู้ป่วยรับประทานยา รวมถึงมีการแนะน าให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพเพ่ือท าให้
น้ าหนักลดลงและมีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือการรับประทานอาหารให้น้อยลงและออกก าลังกายให้
มากขึ้น (Eat Less, Exercise More) 
 เมื่อดูข้อมูลสถิติการเกิดภาวะอ้วนลงพุงที่ได้กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าการรักษาและการป้องกันที่มี
การแนะน าที่ผ่านมา อาจจะยังไม่ครอบคลุม หรือ ยังไม่เข้าถึงผู้ป่วยอีกเป็นจ านวนมาก หรือผู้ป่วยอาจยังขาด
ความเข้าใจในภาวะที่ตนเองเป็นอยู่ รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือให้เกิดภาวะ Metabolic Syndrome 
จึงเป็นอุปสรรคต่อการรักษาภาวะดังกล่าว 
 ในขณะเดียวกันพบว่ามีผู้ใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ทั่วโลกสูงขึ้น 10.5% และให้
เหตุผลว่าใช้มากขึ้นจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ระบาดโดยมี Facebook เป็น ช่องทางอันดับ 1 ที่คนไทยใช้
มากที่สุด (Datareportal, 2563)1 แนวโน้มการดูแลสุขภาพของคนในปัจจุบันจึงหันมาหาข้อมูลทางด้าน
สุขภาพจากสื่อสังคมออนไลน์ มากขึ้นเพ่ือดูแลตนเอง จึงได้มีผู้คนที่มีความรู้ จัดท าแฟนเพจ (Fan page) หรือ 
“เพจ” ที่แบ่งตามความสนใจที่หลากหลาย ให้ข้อมูลในสิ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญ  
 ผู้วิจัยได้เลือกเพจ Diet Doctor Thailand โดย นายแพทย์ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด เป็นกรณีศึกษา โดยมีแนว
ทางการปฏิบัติคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานอาหารแบบจ ากัดสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต 
และ เว้นช่วงเวลาในการรับประทานอาหาร หรือการท า Intermittent Fasting เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
แนวทางดังกล่าวในการดูแลรักษาภาวะ Metabolic Syndrome จากผู้ติดตาม ที่ได้น าองค์ความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการปฏิบัติของเพจนี้ไปดูแลตนเองว่าได้ผลอย่างไร 
   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการดูแลสุขภาพของผู้มีภาวะ Metabolic Syndrome ตามแนวคิด
จากเพจ Diet doctor Thailand 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวิจัย 
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 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิ งพรรณนา  (Descriptive Research) เก็บข้อมูลชิงส ารวจด้วย
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ติดตาม เพจ Diet doctor Thailand โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะ 
Metabolic Syndrome ที่มีประสบการณ์ใช้แนวทางในการดูแลสุขภาพของเพจ จ านวน 400 คน ประโยค
ค าถามทุกส่วนครอบคลุมถึงหลักการปฏิบัติ ในบริบทของ องค์ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยใช้
แบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google form ผู้วิจัยมีการจ ากัดให้กลุ่มตัวอย่างจ าเป็นต้องตอบให้ครบทุก
ค าถาม หากผู้ตอบแบบสอบถามไม่สามารถตอบได้ทุกค าถามสมบูรณ์ ถือว่าไม่ตรงเกณฑ์การคัดเลือก และจะ
ไม่สามารถส่งค าตอบได้  
 แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน โดย ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประวัติการรับประทานยาก่อนและหลังปฏิบัติ ลักษณะแบบสอบถามเป็นการเลือกเติมข้อมูลตามความเป็นจริง 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางของเพจ Diet Doctor Thailand 
โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ ถูก ผิด หรือ ไม่ทราบ เกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับดี ปานกลาง และไม่ดี โดยพิจารณาเกณฑ์เฉลี่ยของระดับความรู้ จากค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทาง ของเพจ Diet Doctor Thailand 
ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ข้อค าถามเป็นประโยคด้านบวก จ านวน 
25 ข้อ มีมาตรวัด 3 หน่วยได้แก่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย เกณฑ์การประเมินระดับทัศนคติเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามแนวทาง ของเพจ Diet Doctor Thailand แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับดี ปานกลาง และไม่ดี
โดยพจิารณาเกณฑ์เฉลี่ยของระดับทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติ จากค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้ 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตามแนวทางของเพจ Diet Doctor Thailand ข้อ
ค าถาม เป็นประโยคบอกเล่าด้านบวกและด้านลบ จ านวน 15 ข้อ มีมาตรวัดความถี่ในการปฏิบัติ 3 หน่วย
ได้แก่ ปฏิบัติประจ า ปฏิบัติบางครั้ง และไม่ปฏิบัติเลย 
 เมื่อได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ครบ 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงปิดการเก็บรับข้อมูล 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรง และพิจารณาเนื้อหาให้ชัดเจนเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 
และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้งก่อนน าไปเก็บข้อมูล 
 2. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เพ่ือการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการน า
แบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรทั่วไปที่มีภาวะ Metabolic Syndrome และน ามาหาความเชื่อมั่น โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ครอนบัค (Cronbach Coefficient) หากมีค่าความเชื่อมั่น >0.7 ถือเป็นค่าที่
ยอมรับได้  
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 อีกทั้งได้ด าเนินการตรวจสอบงานวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ โดยได้รับการรับรองการยกเว้นพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และ ส่วนเบี่ยง
แบนมาตรฐาน อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรวมถึง ระดับ
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติตามแนวทางของเพจ Diet Doctor Thailand 
 2.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ ความรู้ ทัศนคติ กับพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทาง ของ
เพจ Diet Doctor Thailand ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยทดสอบด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน  
 
ผลการศึกษา  
              ผลการศึกษาลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.50 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
41.50 เป็นเพศชาย อายุของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 41.00 มีอายุ 41-50ปี รองลงมามีอายุ มากกว่า 50 ปีและ 
31-40 ปีตามล าดับ  
 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการส ารวจพบว่า อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 28.50 
ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท รองลงมาร้อยละ 26.50 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว  ส าหรับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการเก็บแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 บาท
ขึ้นไป 
 
ตารางที่ 1 แสดงประวัติการรับประทานยาที่เกี่ยวข้องกับภาวะ Metabolic Syndrome เช่น ยาลดไขมัน ยา
ลดความดัน ลดระดับน้ าตาลในเลือด ก่อนการปฏิบัติตามแนวทางของเพจ Diet Doctor Thailand 

n=400 

ประวัติการรับประทานยา จ านวน(คน) ร้อยละ 

รับประทานยาก่อนการปฏิบัติ 145 36.25 
ไม่ได้รับประทานยา 255 63.75 

รวม 400 100 

   
 ประวัติการรับประทานยาที่เกี่ยวข้องกับภาวะ Metabolic Syndrome ก่อนการปฏิบัติตามแนวทาง
ของเพจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 63.75 ไม่ได้รับประทานยา และ ร้อยละ 36.25 รับประทานยาก่อนการ
ปฏิบัติ 
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ตารางที่ 2 แสดงประวัติการรับประทานยาที่เกี่ยวข้องกับภาวะ Metabolic Syndrome เช่น ยาลดไขมัน ยา
ลดความดัน ลดระดับน้ าตาลในเลือด หลังการปฏิบัติตามแนวทางของเพจ Diet Doctor Thailand 

n=400 

ประวัติการรับประทานยา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไม่ได้รับประทานยาตั้งแต่ก่อนการปฏิบัติ 255 63.75 
ยังคงรับประทานยาอยู่ 31 7.75 
สามารถลดยาลง 42 10.50 
สามารถหยุดประทานยาได้หลังการปฏิบัติ 72 18.00 

รวม 400 100 

 
หลังจากการปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 7.75 ยังคงรับประทานยาอยู่ และกลุ่มตัวอย่างที่

สามารถลดยาลง กับ หยุดยาได้ รวมกัน ร้อยละ 28.50  
 ผลการวิเคราะห์ความรู้ จ าแนกตามระดับความรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความรู้
มาก ร้อยละ 45.75 ในระดับความรู้ปานกลาง ร้อยละ 35.50 และในระดับความรู้น้อย ร้อยละ 18.75 
 หากพิจารณาผลการส ารวจความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางของเพจ Diet Doctor Thailand 
ทั้งหมด 20 ข้อความรู้ พบว่า มีข้อความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง 3 อันดับแรกได้แก่ แม้จะไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก็สามารถเกิดภาวะไขมันพอกตับได้ เพราะรับประทานคาร์โบไฮเดรต หรือ น้ าตาลเกินความจ าเป็น 
โดยตอบถูกร้อยละ 99.00 รองลงมาคือ การท า Intermittent Fasting เป็นการเว้นช่วงเวลาการรับประทาน  
ไม่ใช่การอดอาหาร ตอบถูกร้อยละ 98.75 และ การรับประทานน้ าตาลหรือคาร์โบไฮเดรตมากเกินความจ าเป็น
ท าให้เกิดไขมันสะสมได้ง่าย ตอบถูกร้อยละ 98.00 ตามล าดับ   
 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติ จ าแนกตามระดับทัศนคติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางนี้ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติในระดับที่ดี ร้อยละ 51.25 ในระดับปานกลาง ร้อยละ 27.75 และในระดับที่
ไม่ดี ร้อยละ 21.00  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีปฏิบัติตามแนวทางนี้มีข้อทัศนคติที่เห็นด้วยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติจากทั้งหมด 25 
ข้อ พบว่ามีข้อทัศนคติที่เห็นด้วย 3 อันดับแรก ได้แก่ การท า Intermittent Fasting มีผลดีต่อร่างกายหลาย
อย่างไม่ใช่แค่การลดน้ าหนัก เห็นด้วยร้อยละ 99.5 รองลงมาคือ โรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานชนิดที่2 
สามารถหายได้ เห็นด้วยร้อยละ 98.75 และ ผู้ที่มี สุขภาพแข็งแรงดี ก็สามารถรับประทานอาหารแบบคีโต 
(Ketogenic Diet) หรือ คาร์โบไฮเดรตต่ า (Low Carb) เพ่ือดูแลสุขภาพได้ เห็นด้วยร้อยละ 98.25 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม จ าแนกตามระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางนี้ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมในระดับดี ร้อยละ 43.50 ระดับปานกลาง ร้อยละ 34.50 และระดับไม่ดี 
ร้อยละ 22.00 
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 โดยกลุ่มตัวอย่างมีข้อพฤติกรรมจากทั้งหมด 15 ข้อที่ปฏิบัติเป็นประจ า 3 อันดับแรก ได้แก่ ท่านท า 
Intermittent Fasting ร้อยละ 82.25 รองลงมาได้แก่ ท่านเลือกรับประทานอาหารจากธรรมชาติมากกว่า
อาหารแปรรูป เช่น ทานเนื้อหมู แทนที่จะรับประทานไส้กรอกหมู ร้อยละ 82.00 และ ท่านเลือกอาหาร
ประเภทไขมันที่รับประทาน โดยเลือกเป็นไขมันดี เช่น อาโวคาโด ไข่ไก่ ถั่วอัลมอนด์ น้ ามันมะพร้าว น้ ามัน
มะกอก ร้อยละ 80.00 ตามล าดับ 
 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน  
  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ กับ พฤติกรรมการปฏิบัติตาม
แนวทางของเพจ Diet Doctor Thailand พบว่า ความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางของเพจ 
Diet Doctor Thailand มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตามแนวทาง ของเพจ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01  (p-value < 0.01) แสดงให้เห็นว่า ความรู้ ทัศนคติ ของกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติตามแนวทาง
ของเพจ Diet Doctor Thailand มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมที่ดี  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ติดตาม เพจ Diet doctor Thailand ที่มีภาวะ Metabolic 
Syndrome และ เคยมีประสบการณ์ใช้แนวทางในการดูแลสุขภาพของเพจ จ านวน 400 ตัวอย่าง ที่ได้รายงาน
ไปข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เพศหญิง ช่วงอายุ 41-50ปี เป็นกลุ่มที่มีภาวะ Metabolic Syndrome มากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะ Metabolic Syndrome ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่
โรงพยาบาลภูมพลอดุลยเดช (กมลวรรณ อ่อนละมัย , 2550)2 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 185 คนเป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 66.49 ในขณะที่เป็นเพศชายร้อยละ 33.51 
 หากพิจารณาถึงอาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ซึ่งรูปแบบการท างาน
ของพนักงานบริษัทจะมีวิถีชีวิตที่นั่งท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ การเคลื่อนไหวออกแรงน้อย  (Sedentary 
Lifestyle) ไม่ค่อยได้ใช้พลังงานก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะ Metabolic Syndrome เช่นกัน  ส่วน
รายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป ถือเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูง แสดงให้
เห็นว่า การที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดีไม่ได้บ่งบอกว่าจะมีสุขภาพที่ดีกว่าคนที่มีรายได้ปานกลางหรือน้อย 
ดังนั้นการที่มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายมากเกินไป หรือ ท างานหนักจนละเลยสุขภาพ ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้
เช่นกัน หรืออาจพิจารณาถึงกลุ่มคนที่มีรายได้สูง ซึ่งสามารถเข้าถึงการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้ง่ายกว่ากลุ่มผู้ที่มีรายได้ปานกลางหรือน้อย แต่ได้เลือกศึกษาและใช้ความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรม ตามแนวทางจากเพจ Diet Doctor Thailand  มาส่งเสริมสุขภาพตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการปรับรูปแบบและช่วงเวลาของการรับประทานอาหาร และเกิด
ประสิทธิผลต่อตนเองดังที่ได้น าเสนอในผลการศึกษาข้างต้น  
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 จากประวัติการรับประทานยาที่เกี่ยวข้องกับภาวะ Metabolic Syndrome เช่น ยาลดไขมัน ยาลด
ความดันโลหิต ยาลดระดับน้ าตาลในเลือด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่สามารถลดยาลง กับ หยุดยาได้หลังการปฏิบัติ 
รวมกัน ร้อยละ 28.50 แสดงให้เห็นภาพรวมจากการที่ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วกลุ่มตัวอย่างสามารถลดยา
หรือหยุดรับประทานยาได้มีนัยยะว่ามีสุขภาพดีขึ้น ไม่จ าเป็นต้องรับประทานยาต่อไป การที่ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี
ขึ้นแล้ว ก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอ่ืนๆ ใน
อนาคตอีกด้วย  
 หากพิจารณาถึงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า องค์ความรู้และความเข้าใจ
เดิมของคนส่วนใหญ่ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรามากเกินไปเท่านั้นที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคไขมัน
พอกตับ จนสุดท้ายเป็นโรคตับแข็ง จากการส ารวจครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ
ภาวะ Metabolic Syndrome ที่ตนเองเคยเป็นหรือก าลังเป็นอยู่ว่าแม้จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรา
เลยแต่รับประทานสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต หรือ น้ าตาลเกินความจ าเป็น ก็ท าให้เกิดภาวะไขมันพอก
ตับได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษา เรื่องความสัมพันธ์ของภาวะไขมันเกาะตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจาก
การดื่มแอลกอฮอล์ (NAFLD) กับกลุ่มภาวะ Metabolic Syndrome ในประชากรไทย (มุกดา รัตนงามกุล, 
2559)3 โดยการน าข้อมูลกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 30-60 ปี ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีที่โรงพยาบาลพญา
ไท 2 จ านวน 4,771 คน มีผลการตรวจเลือด น ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 
2 ตัวแปร คือ ภาวะไขมันเกาะตับกับภาวะ Metabolic Syndrome ผลการวิจัยพบว่า ภาวะ Metabolic 
Syndrome มีความสัมพันธ์กันและยังเพ่ิมความเสี่ยงกับการเกิดภาวะไขมันเกาะตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ (NAFLD)  
 ข้อความรู้ที่น่าสนใจที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุดรองลงมาคือ การท า Intermittent Fasting (IF) 
เป็นการเว้นช่วงเวลาการรับประทาน ไม่ใช่การอดอาหาร โดยตอบถูกร้อยละ 98.75 แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการท า IF ว่าไม่ใช่การอดอาหาร เนื่องจากช่วงแรกที่มีการเผยแพร่หลักการท า 
IF ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ จะมีข้อถกเถียงในความไม่เหมาะสม ว่าเป็นการอดอาหารและจะส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ อีกทั้งไม่มีเวชปฏิบัติหลักฐาน (Evidence Based) ต่อมาวารสาร The New England Journal of 
Medicine ได้ตีพิมพ์เรื่อง Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging and Disease (Cabo, and 
Mattson, 2019)4 รายงานผลการศึกษา ทั้งการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองและในมนุษย์กับการท า IF ที่ส่ง
ผลต่างๆ ต่อร่างกาย จึงท าให้ IF เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นในวงการวิชาการ และมีความเข้าใจกันมากขึ้นว่าไม่ใช่
การอดอาหาร อีกทั้งมีประโยชน์มากกว่าการลดน้ าหนัก เช่น การลดอนุมูลอิสระในร่างกาย ส่งผลถึงการชะลอ
วัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ การท า IF จะช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ดีขึ้น ( Insulin Sensitivity) 
จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สามารถพิจารณาใช้กับผู้ที่มีภาวะ Metabolic Syndrome ด้วยเช่นกัน  
 ข้อทัศนคติที่น่าสนใจที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย คือ โรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคเบาหวานชนิดที่2 สามารถ
หาย (Remission) ได้ โดยเห็นด้วยร้อยละ 98.75 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติใหม่ต่อโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่เชื่อกันว่า เป็นเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายและจะรุนแรงขึ้นแม้จะได้รับการรักษา (Chronic 
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progressive disease) แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าสามารถหายได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Consensus 
Statement หรือข้อตกลงร่วมกัน (Miriam E. Tucker, 2021)5 ในหัวข้อ Type 2 Diabetes 'Remission' Is 
a Reality, Say Major Organizations ของ 4 สถาบันหลักที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน ได้แก่ 
Diabetes UK, American Diabetes Association, European Association for the Study of Diabetes  และ 
Endocrine Society ว่าโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถหายได้ ด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ คือ เมื่อผู้ป่วย
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลสะสม (HbA1c) <6.5 % โดยไม่มีการใช้ยาร่วมในการรักษาอย่างน้อย 3 เดือน 
และมีการติดตามผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าผู้ป่วยสามารถรักษาสุขภาพตนเองได้ดี และไม่
กลับมาป่วยอีก และข้อพฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติเป็นประจ าอันดับแรก ได้แก่ การท า Intermittent 
Fasting (IF) แสดงให้เห็นว่าจากการส ารวจข้อความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูกท่ีได้กล่าวไปข้างต้น น ามา
ซึ่งข้อพฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ าเช่นกัน 
 เนื่องจากองค์ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีผล
ต่อเนื่องกัน หากมีองค์ความรู้และทัศนคติแบบใด ย่อมจะส่งผลให้ผู้นั้นมีพฤติกรรมหรือแนวทางการปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังผลการศึกษาที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับภาวะ Metabolic Syndrome ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ศึกษาความชุก
และประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับภาวะ Metabolic Syndrome ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
(กมลวรรณ อ่อนละมัย , 2550)2 พบว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็นหนึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นของการเกิดภาวะ Metabolic Syndrome รวมถึงอายุที่เพ่ิมขึ้นและดัชนีมวลกายที่เกิน
เกณฑ์เช่นกัน  
 ยังสอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อ ความรู้ ทัศนคติ 
พฤติกรรมและระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (อิทธิพล แก้วฟอง , ชมนาด วรรณพรศิริ, 
สุภาพร แนวบุตร, 2561)6 ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อความรู้ ทัศนคติ 
พฤติกรรมและระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ โปรแกรม
การสัมภาษณ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ แบบวัดความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันไขมันในเลือดผิดปกติ ผล
การศึกษาพบว่าหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันไขมั น ในเลือด
ผิดปกติ ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<.05) การศึกษาครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจสามารถน าไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดระดับไขมันใน
เลือดที่ผิดปกติในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ดังนั้นการที่กลุ่มตัวอย่างน าหลักการปฏิบัติจากเพจ Diet 
Doctor Thailand มาปฏิบัติก็เปรียบเสมือนการได้รับแรงจูงใจ (ผ่านความรู้ น าไปสู่ทัศนคติ และพฤติกรรม) 
ในการดูแลภาวะ Metabolic Syndrome ของตนเอง  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ท าให้เห็นภาพรวมของแนวทางหนึ่งจากหลากหลายวิธีการ ในการเลือกน ามา
ปฏิบัติเพื่อดูแลตนเองของผู้ที่มีภาวะ Metabolic Syndrome ไปจนถึงโรคเรื้อรังไม่ติดต่ออย่างเบาหวานชนิดที่ 
2 ที่มีการศึกษาใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนว่าสามารถหายได้ แม้จะยังไม่มีเวชปฏิบัติหลักฐาน (Evidence Based) ซึ่งวิธีการ
อย่างเป็นทางการก็ตาม ถึงอย่างไรแนวทางการปฏิบัติจากเพจ Diet Doctor Thailand ก็เป็นแนวทางที่
สามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเองง่ายๆ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการด าเนินชีวิตที่เป็นอยู่ 
เพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบของอาหาร และช่วงเวลาของการรับประทานอาหาร 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรคือ องค์ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น
เพ่ือให้เห็นประสิทธิผลจากแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยข้อเสนอในการศึกษาเพ่ิมเติม โดยการน าผลการ
ตรวจเลือดที่เกี่ยวข้องมาเป็นตัวแปรในการศึกษาเพ่ิมเติมถึงประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพด้วย
ตนเองของผู้ที่มีภาวะ Metabolic Syndrome จากเพจ Diet Doctor Thailand หรือ กลุ่มที่มีวิธีการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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LOWER FACE LAXITY  

DEPARTMENT OF DERMATOLOGY, FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, MAHIDOL 

UNIVERSITY, BANGKOK, THAILAND. 

 Background: Thread lifting using polydioxanone (PDO) is gaining popularity in Thailand 

for facial rejuvenation and minimally invasive face lifting. However, valid and reliable objective 

evidence of its efficacy and safety remain minimal.  

 Objectives:  The aim of this prospective single- center interventional study is to 

evaluate the safety and efficacy of facial thread lifting using absorbable PDO mesh suture to 

reduce lower facial laxity by soft tissue repositioning.  

 Materials and Methods:  A total of 25 patients (mean age; 44. 5 ± 6. 8 years; n=24 

Females)  with 1. 5- 2. 5 quantitative comprehensive grading scale of laxity were included. 

Standardized photography using three- dimensional imaging system and adverse events were 

recorded at baseline, immediately after thread lifting, then at 2-weeks, 1- , 2- , 3- , 6- , and 12-

month follow- ups.  Face- lifting effects were graded by each subject and two blinded 

dermatologists using the computer software to analyze skin vector displacement and volume 

changes.   
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 Results:  Result showed an immediate improvement of jawlines and submental areas 

( p= 0. 004 and p<0. 001, respectively) .  Nasolabial folds and marionette lines were not 

statistically different.  After two weeks, improvement in submental area remained significant 

(p< 0.05). There was no improvement in outcome during 1, 2, and 3 months post-treatment. 

48% of the patients had 76-100% improvement in lower face laxity after three months, with 

no subjects rating unchanged or worsening of laxity.  The common side effects include pain, 

swelling, and skin dimpling, all of which were transient and resolved without additional 

treatment within two weeks.  

 Conclusion:  Our finding has provided evidence that absorbable mesh thread lifting 

can immediately reduce laxity of the jawline and submental area.  

Key word: Facial laxity, Thread lifting, Absorbable mesh suture 
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บทคัดย่อ 

รสริน คุปต์วิวัฒน์, รังสิมา วณิชภักดีเดชา, ศุภิสรา วงศ์ดามา, สุรเชษฐ์ ศิริสุทธิวรนันท์, พรรณวดี ทอง

เจริญศิริกุล, พิชญา มณีประสพโชค, ธัญญา เตชะพิเชฐวนิช, ศศิมา เอ่ียมพันธ์ุ, วรพงษ์ มนัสเกียรติ 

การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ไหมละลายโครงตาข่ายในการรักษาภาวะผิวคล้อย

บริเวณใบหน้าส่วนล่าง 

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 การร้อยไหมโครงตาข่ายที่สังเคราะห์จาก PDO เพื่อใช้ผ่าตัดดึงหน้าและยกกระชับผิวหน้ามีการใช้อย่างแพร่หลาย

และได้รับความนิยมมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลการศึกษารายงานถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยในกลุ่มประชากรใน

ประเทศไทย 

 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ไหมละลายโครงตาข่ายในการรักษาภาวะผิว

คล้อยบริเวณใบหน้าส่วนล่าง 

 วิธีการศึกษา: อาสาสมัครที่มีระดับความหย่อนคล้อยของใบหน้าความรุนแรงระดับน้อยถึงปานกลางจำนวน 25 คน

จะได้รับการถ่ายภาพมาตรฐานบริเวณใบหน้า และประเมินความเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ ก่อนการร้อยไหม, 

หลังการร้อยไหมทันที, 2 สัปดาห์, 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, และ 12 เดือน ข้อมูลผลของการยกกระชับใบหน้าจะ

ถูกประเมินโดยผู้เข้าร่วมวิจัย, ตจแพทย์, และคำนวณจากเครื่องถ่ายภาพสามมิต ิ

 ผลการศึกษา: เมื่อประเมินอาสาสมัครทันทีภายหลังการร้อยไหมพบว่า ภาวะหย่อนคล้อยของบริเวณแนวกรามและ

บริเวณใต้คางดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเทียบกับก่อนการรักษา (p= 0.004 และ p< 0.001 ตามลำดับ) ในส่วนของบริเวณ

ร่องแก้มและร่องลึกมุมปากไม่พบความแตกต่างทางสถิติ การติดตาม 2 สัปดาห์ภายหลังการร้อนไหม ภาวะหย่อนคล้อยบริเวณ

ใต้คางของอาสามัครยังคงดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (p< 0.05) ทางผู้วิจัยไม่พบความแตกต่างทางสถิติเมื่อติดตามคนไข้ไปในช่วง 1, 

2, และ 3เดือน การประเมินผลการยกกระชับใบหน้าโดยตัวคนไข้เองพบว่า 48% ของคนไข้ประเมินโดยให้คะแนนดีขึ้นมาก

ที่สุด 76-100% ที่ 3 เดือนภายหลังการรักษาด้วยไหมยกกระชับ ผลข้างเคียงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นไดแ้ก่ อาการเจ็บปวด อาการ

บวม และตุ่มนูนบริเวณผิวหนัง ซึ่งสามารถหายได้เองภายในระยะเวลา2สัปดาห์ 

 สรุปผล: ไหมละลายโครงตาข่ายสามารถลดภาวะหย่อนคล้อยของใบหน้าส่วนล่างบริเวณแนวกรามและใต้คางได้

ทันทีและมีผลข้างเคียงน้อย 

คำสำคัญ: ภาวะหย่อนคล้อยของใบหน้า, ไหมละลายโครงตาข่าย 
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การศึกษาเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกันจากการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินเอเข้าชั้นผิวหนัง และชั้น

กล้ามเนื้อ 

The comparative study to evaluate the immune respond between intradermal 

and intramuscular injection of botulinum toxin type A 
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บทคัดย่อ 

 

 โบทูลินัมทอกซินเอถูกใช้ในทางการแพทย์เป็นเวลานาน และได้มีผู้ป่วยบางคนมีภาวะไม่ตอบสนองต่อการ

รักษา ซึ่งคาดว่าเกิดจากแอนติบอดีที่ถูกสร้างขึ้น จึงได้มีการต้ังสมมุติฐานว่าวิธีการฉีดจะกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ได้

ต่างกัน 

วัตถุประสงค์: เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณแอนติบอดีระหว่างการฉีดในชั้น ผิวหนัง และชั้น กล้ามเนื้อ และโบทูลินัม

ทอกซินเอในชนิดที่ต่างกัน 

วิธีการศึกษา: แบ่งอาสาสมัครจ านวน 120 คนเป็นกลุ่มที่ฉีดในชั้น ผิวหนัง และชั้นกล้ามเนื้อเท่ากัน และแบ่งเป็น

กลุ่มย่อยอีก 6 กลุ่มตามชนิดของโบทูลินัมทอกซินเท่ากัน และท าการฉีดโบทูลินัมทอกซินปริมาณ 50 ยูนิต ให้แก่

อาสาสมัครและ ตรวจปริมาณแอนติบอดีจากเลือด ก่อนและหลังท าการรักษาด้วยวิธีการตรวจ ELISA 

ผลการศึกษา: แอนติบอดีโดยรวมในกลุ่มที่ฉีดชั้น ผิวหนัง สูงกว่าชั้น กลา้มเนือ้อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนัน้ ระดับ 

แอนติบอดีต่อการท างานของโบทูลินัมทอกซินยังสูงขึ้น จากการรักษาในช่วง 30 วัน และเริ่มลดลงในช่วง 180 วัน 

หลังการรักษา แต่ไม่พบความแตกต่างของแอนติบอดีต่อการท างานของโบทูลินัมทอกซินระหว่างวิธีการรักษา 

สรุปผล: แพทย์ควรหลีกเลี่ยงการฉีดโบทูลินัมทอกซินเอในชั้น ผิวหนัง และไม่ควรฉีดซ้ าในช่วง 30 ถึง 90 วันหลัง

การรักษา 

 

ค าส าคัญ: โบทูลินัมทอกซินเอ, แอนติบอดี, วิธีการฉีด, อีไลซา  
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Abstract 

 

Botulinum toxin type A (BoNT/A) has been used for medical purposes for many decades, 

but some patients do not respond to treatment. It would be the result of antibody formation. 

Intradermal and Intramuscular injection might induce antibody formation differently. 

Objective: To compare the antibody levels of intradermal and intramuscular toxin injections 

and to compare several types of BoNT/A injections 

Materials and Methods: One hundred twenty subjects were divided into intradermal and 

intramuscular groups, and each group was equally divided into 6 subgroups for 6 types of 

BoNT/A (incobotulinumtoxinA, onabotulinumtoxinA, abobotulinumtoxinA, letibotulinumtoxinA1, 

letibotulinumtoxinA2, and prabotulinumtoxinA). Blood was drawn from each 

subject, and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was used to detect antibody level, 

neutralizing antibody (NAb), and antibody against complexing protein of BoNT/A. 

Results: The intradermal route aggravated the total human immunoglobulin G (hIgG) level more 

than the intramuscular route for every type of BoNT/A apart from letibotulinumtoxinA. Total 

hIgG from intramuscular group did not change from the baseline when compared to baseline. 

NAb level did not show a significant difference between routes of injection however, the trend 

of NAb of abobotulinumtoxinA, letibotulinumtoxinA, and prabotulinumtoxinA subgroup 

increased significantly after the injections at day 30 before gradually decreasing at day 180. Anti-

complexing protein antibody of BoNT/A did not show the significant difference between routes 

of injection and type of BoNT/A 

Conclusion: Doctors should not inject BoNT/A intradermally, and they should avoid injecting it 

within 30 to 90 days of a prior treatment to minimize antibody formation. 

 

Keyword: Botulinum toxin type A, Antibody, Route of injection, ELISA 
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บทน า 

 สารโบทูลินัมทอกซิน เป็นสารที่ผลิตจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Clostridium botulinum ซึ่งสารนี้โดยปกติ

แล้วจะมีความเป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าได้รับเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากสารนี้จะไปยับยั้งการหลั่งสาร 

acetylcholine ที่ปลายเส้นประสาท (Nigam & Nigam, 2010) แต่ในทางการแพทย์ก็ได้มีการน าสารนี้มาใช้เพื่อ

การรักษา เช่นในผู้ป่วยที่มีอาการตากระตุก ผู้ป่วยที่มีภาวะคอบิดเกร็ง หรือ ภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ 

นอกจากนั้น สาโบทูลินัมทอกซินยังถูกน ามาใช้เพ่ือความสวยงาม เช่นการลดเรือนริ้วรอยบริเวณหน้าผาก ระหว่าง

คิ้ว หรือรอยตีนกา (Walker & Dayan, 2014) ในปัจจุบันสารโบทูลินัมทอกซินถูกน ามาใช้มากข้ึนเรื่อย ๆ เช่นในปี 

2020 สารโบทูลินัมทอกซินถูกน ามาฉีดให้คนไข้มากกว่า 4 ล้านคน (American Society of Plastic Surgeons. 

Plastic Surgery Statistics Report 2020) 

 โครงสร้างของโปรตีนโบทูลินัมทอกซินประกอบด้วยโปรตีนสายเบา (Light chain) และโปรตีนสายหนัก 

(Heavy chain) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เป็นตัวออกฤทธิ์ให้เกิดปฏิกิริยา และยังมีโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบเพ่ิมเติม 

(Complexing proteins) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยท าให้สารโบทูลินัมทอกซินมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้ และ

เชื่อว่าเป็นสารที่ท าให้สารโบทูลินัมทอกซินนั้นเวลาถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายจะไม่แพร่กระจายไปไกล (Frevert & 

Dressler, 2010; Nigam & Nigam, 2010) ซึ่งโปรตีนประกอบเหล่านี้ก็มีหลากหลายชนิดขึ้นกับยี่ห้อของสารโบทู

ลินัมทอกซิน โดยโบทูลินัมทอกซินชนิดที่มีโปรตีนประกอบได้แก่ onabotulinumtoxinA (OnaA), 

abobotulinumtoxinA (AboA), letibotulinumtoxinA (LetiA), และ prabotulinumtoxinA (PraboA) ในทาง

กลับกันโบทูลินัมทอกซินชนิดที่ไม่มีโปรตีนประกอบมีชื่อว่า incobotulinumtoxinA (IncoA) (Frevert & 

Dressler, 2010) 

 หลักการออกฤทธิ์ของสารโบทูลินัมทอกซินนั้นเกิดจากโปรตีนสายหนักไปจับกับจุดยึดเกาะบริเวณปลาย

เส้นประสาท ท าให้สารโบทูลินัมทอกซินสามารถเข้าสู่เซลล์ประสาทได้ หลังจากนั้นโปรตีนสายเบาของสารโบทูลินัม

ทอกซินนั้นก็ท าการตัดสายโปรตีน (SNAP-25) ที่เป็นตัวกระตุ้นให้หลั่งสารสื่อประสาท (Acetylcholine) (Chao, 

1986) หลักการนี้จะท าให้ปลายเส้นประสาทนี้ไม่สามารถท างานได้อย่างถาวร โดยปกติแล้วร่างกายจะมีการสร้าง

ปลายเส้นประสาทขึ้นมาใหม่เพ่ือให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นสามารถกลับมาท างานได้ปกติ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 

เดือน (Nigam & Nigam, 2010) จึงท าให้คนไข้จ าเป็นต้องท าการรักษาต่อเนื่องเพ่ือให้ผลการรักษาคงอยู่ต่อไป แต่

กับพบว่ามีคนไข้หลายคนที่ผลการรักษาด้วยสารโบทูลินัมทอกซินนั้นมีการตอบสนองลดน้อยลง ซึ่งหนึ่งในสาเหตุ

นั้นเกิดจากการที่ร่างกายมีการสร้างแอนติบอดีมายับยั้งการท างานของสารโบทูลินัมทอกซิน (Dressler, 2002) 
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 จากการศึกษาก่อนหน้าพบว่าแอนติบอดีที่ส่งผลต่อตัวท าปฏิกิริยาของสารโบทูลินัมทอกซินนั้นเป็นสาเหตุ

ที่ท าให้การตอบสนองต่อสารโบทูลินัมทอกซินลดลง และสาเหตุที่ท าให้มีการสร้างแอนติบอดีขึ้นมานั้นมีหลาย

สาเหตุด้วยกันเช่น การฉีดสารโบทูลินัมทอกซินที่มีความถี่มากๆ หรือการใช้ขนาดยาระดับสูง ชนิดของสารโบทู

ลินัมทอกซิน หรือแม้กระทั้งกรรมพันธุ์ของคนไข้ (Carruthers & Stubbs, 1987; Frevert & Dressler, 2010; 

Schellekens, 2005) ในปัจจุบันการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินนั้นมีหลากหลายวิธีเช่นการฉีดในชั้นกล้ามเนื้อ หรือ

การฉีดในชั้นผิวหนังชั้นตื้น และสารโบทูลินัมทอกซินที่ใช้นั้นก็มีหลากหลายชนิด(Chen, 2012; Choudhury et 

al., 2021; Petchngaovilai, 2009) จึงได้มีการตั้งสมมุติฐานว่าการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินในชั้นผิวหนังชั้นตื้นนั้น

สามารถกระตุ้นการสร้างแอนติบอดี ได้มากกว่าการฉีดในชั้นกล้ามเนื้อหรือไม่ เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนบางชนิดใน

ผิวหนังชั้นตื้นสามารถกระตุ้นแอนติบอดีได้มากกว่าการฉีดในชั้นกล้ามเนื้อ และท าการเปรียบเทียบระดับการ

ตอบสนองของแอนติบอดีจากการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินในชนิดที่ต่างกัน เพ่ือให้แพทย์ผู้ท าการรักษาสามารถ

เลือกวิธีการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินและชนิดของสารโบทูลินัมทอกซินแก่คนไข้ โดยท าให้เกิดการกระตุ้นการสร้าง

แอนติบอดีน้อยที่สุด 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบระดับแอนติบอดีต่อสารโบทูลินัมทอกซิน จากการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินเอ 50 ยูนิตใน

ผิวหนังชั้นตื้นและชั้นกล้ามเนื้อ 

 เพ่ือเปรียบเทียบระดับแอนติบอดีต่อสารโบทูลินัมทอกซิน จากการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินเอ 50 ยูนิต 

โดยใช้สารโบทูลินัมทอกซินเอที่แตกต่างกัน ทั้งการฉีดในชั้นผิวหนังชั้นตื้นและชั้นกล้ามเนื้อ 

อุปกรณ์และวิธีด าเนินงานวิจัย 

เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร 

1. เป็นชาย หรือหญิงไทย ที่มีอายุระหว่าง 18ปี ถึง 60ปี จ านวน 120 คน 

2. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และต้องไม่มีประวัติการดื้อต่อการ

รักษามาก่อน 

3. อาสาสมัครไม่ได้รับประทานยากดภูมิคุ้มกัน หรือยาสเตียรอยด์ 

4. อาสาสมัครไม่ได้มีโรคประจ าตัวรุนแรง หรือโรคท่ีส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน 
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ขั้นตอนการวิจัย 

1. ท าการแบ่งกลุ่มอาสาสมัครทั้ง 120 คนโดยจะท าการแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่มเท่ากัน โดยขึ้นกับ

ความต้องการของอาสาสมัคร โดยกลุ่มแรกจะได้รับการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินที่กล้ามเนื้อกราม และ

กลุ่มท่ีสองจะได้รับการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินบริเวณใบหน้าส่วนบน และแต่ละกลุ่มจะถูกแบ่งเป็น 6 

กลุ่มย่อยด้วยวิธีการสุ่มโดยใช้โปรแกรมในการสุ่มผ่านเว็ปไซด์ เพ่ือแยกชนิดของสารโบทูลินัมทอกซินที่จะ

ใช้ในการรักษา โดยสารโบทูลินัมทอกซินที่จะใช้นั้นจะประกอบด้วยยี่ห้อดังแสดง IncoA (Xeomin), 

OnaA (Botox), AboA (Dysport), LetiA1 (Aestox), LetiA2 (Hugel) และ PraboA (Nabota) 

2. อาสาสมัครจะถูกเจาะเลือดปริมาตร 10 มิลลิลิตร ก่อนท าการรักษาใส่หลอดเก็บเลือด 

3. อาสาสมัครจะถูกฉีดสารโบทูลินัมทอกซินปริมาณ 50 ยูนิต โดยกลุ่มแรกจะถูกฉีดบริเวณกล้ามเนื้อกราม 

(masseter muscle) และกลุ่มที่สองจะถูกฉีดบริเวณใบหน้าส่วนบน โดยฉีดในชั้นผิวหนังชั้นตื้น โดย 

อาสาสมัครแต่ละกลุ่มจะถูกฉีดสารโบทูลินัมทอกซินเอในชนิดที่ต่างกันได้แก่ IncoA, OnaA , AboA, 

LetiA1, LetiA2 และ PraboA 

4. อาสาสมัครจะถูกนัดมาเจาะเลือด 10 มิลลิลิตรหลังจากการรักษา 2 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 

เดือน 

5. เลือดของอาสาสมัครจะถูกน ามาปั่นด้วยเครื่องปั่นเลือดด้วยแรงหนีศูนย์กลาง 1500g เป็นระยะเวลา 10 

นาท ีและท าการเก็บส่วนที่เป็นพลาสมาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ -20°C และน ามาละลายที่อุณหภูมิ 4°C ก่อน

น ามาทดสอบ 

6. ท าการตรวจหาแอนติบอดีต่อสารโบทูลินัมทอกซินเอด้วยการตรวจ ELISA 

6.1 ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อสารโบทูลินัมทอกซินเอโดยรวม 

6.2 ตรวจหาร้อยละของแอนติบอดีที่ส่งผลต่อตัวท าปฏิกิริยาของสารโบทูลินัมทอกซินเอ 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 - สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน และร้อยละในการน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและกรณีข้อมูลเชิงปริมาณ

จะน าเสนอด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับข้อมูลแจกแจงปกติ หรือมัธยฐาน และพิสัยส าหรับข้อมูล

ที่ไม่แจกแจงปกติ 

- สถิติเชิงอนุมาน ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และกลุ่มย่อยจะใช้ Independent-t test และ 

Mann-Whitney test ส าหรับสถิติพาราเมตริก กับ นอนพาราเมตริก ตามล าดับ 
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ในการเปรียบเทียบความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา ใช้ One-way repeated measures ANOVA หรือ 

Friedman test ส าหรับสถิติพาราเมตริก กับ นอนพาราเมตริก ตามล าดับ  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ตารางที่ 1 ข้อมูลของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ 

Subgroup 

Intradermal Intramuscular 

P-value 

Female/Male Mean age ± SD Female/Male Mean age ± SD 

IncoA subgroup 

OnaA subgroup 

AboA subgroup 

PraboA subgroup 

LetiA1 subgroup 

LetiA2 subgroup 

10/0 

10/0 

9/1 

9/1 

10/0 

10/0 

38.6 ± 8.21 

36.3 ± 9.97 

36.2 ± 10.56 

40.1 ± 9.34 

42.9 ± 9.07 

38.2 ± 7.57 

10/0 

9/1 

8/2 

10/0 

10/0 

10/0 

32.7 ± 6.13 

30.6 ± 6.08 

32.9 ± 6.51 

34.7 ± 10.95 

34.5 ± 6.9 

34.5 ± 5.32 

0.128 

0.109 

0.568 

0.185 

0.041 

0.448 

  

ตารางที่ 1 แสดงถึงข้อมูลของอาสาสมัครได้แก่ เพศ อายุเฉลี่ยของอาสาสมัครในแต่ละกลุ่ม และแต่ละกลุ่มย่อย 

 ตารางที่ 2 ปริมาณแอนติบอดีต่อโปรตีนทั้งหมดของสารโบทูลินัมทอกซิน 
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Types of 
BoNT Time 

Normalize of 
Antibody in ID 

group 

Normalize of 
Antibody in 
IM group P-value 

IncoA 
Subgroup 

Day 14 0.9149 0.5741 0.020911 

Day 30 0.8461 0.604 0.088314 

Day 90 0.9814 0.5585 0.003085 

Day 180 0.8635 0.562 0.039012 

OnaA 
Subgroup 

Day 14 1.624 1.178 0.082968 

Day 30 1.311 0.9612 0.219801 

Day 90 1.269 1.061 0.453996 

Day 180 1.407 1.144 0.401116 

AboA 
Subgroup 

Day 14 1.253 0.9779 0.054521 

Day 30 0.9679 0.7042 0.054521 

Day 90 1.126 0.8615 0.054521 

Day 180 1.528 0.8451 <0.000001 

LetiA1 
Subgroup 

Day 14 0.8589 0.8935 0.742037 

Day 30 0.8323 0.8145 0.865402 

Day 90 1.162 0.9146 0.02051 

Day 180 0.9166 0.8029 0.281706 

LetiA2 
Subgroup 

Day 14 0.8875 1.049 0.331337 

Day 30 0.911 0.912 0.995095 

Day 90 0.9702 1.159 0.254606 

Day 180 0.5793 0.8501 0.104405 

PraboA 
Subgroup 

Day 14 1.337 0.8303 0.013599 

Day 30 1.429 0.8445 0.004003 

Day 90 1.499 1.114 0.07169 

Day 180 1.308 1.107 0.436248 

ตารางที่ 2 แสดงถึงปริมาณของแอนติบอดีที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบอัตราส่วนกับแอนติบอดีของ

อาสาสมัครก่อนท าการรักษา ผลจากตารางนี้พบว่าระดับแอนติบอดีของอาสาสมัครที่ถูกฉีดสารโบทูลินัมทอกซินใน
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ชั้นผิวหนังชั้นตื้น จะสูงขึ้นมากกว่าอาสาสมัครที่ถูกฉีดในชั้นกล้ามเนื้อ ในอาสาสมัครที่ได้รับโบทูลินัมทอกซินเอ 

ชนิด IncoA, AboA และ PraboA 

ตารางที่ 3 ปริมาณร้อยละของแอนติบอดีที่ส่งผลต่อตัวท าปฏิกิริยาของสารโบทูลินัมทอกซินเอ 

Types of 
BoNT Time 

Percentage of 
neutralizing Ab 
in ID group 

Percentage of 
neutralizing Ab 
in IM group P-value 

IncoA 
Subgroup 

Day 14 1.296 2.054 0.740643 

Day 30 5.411 2.985 0.290945 

Day 90 1.778 2.356 0.80052 

Day 180 2.833 -1.518 0.059982 

OnaA 
Subgroup 

Day 14 4.529 3.476 0.682909 

Day 30 2.787 5.975 0.217848 

Day 90 3.525 4.196 0.794703 

Day 180 5.719 8.147 0.347278 

AboA 
Subgroup 

Day 14 -0.3911 -1.023 0.762196 

Day 30 4.05 5.688 0.433583 

Day 90 6.423 2.805 0.085679 

Day 180 3.894 4.789 0.668387 

LetiA1 
Subgroup 

Day 14 0.1729 4.679 0.001218 

Day 30 2.845 4.323 0.276128 

Day 90 3.446 2.641 0.55205 

Day 180 6.485 4.435 0.13215 

LetiA2 
Subgroup 

Day 14 1.51 2.285 0.648334 

Day 30 6.661 5.459 0.479533 

Day 90 3.497 6.329 0.097903 

Day 180 4.851 3.472 0.417487 

PraboA 
Subgroup 

Day 14 2.612 2.097 0.889257 

Day 30 5.573 5.784 0.95467 
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Day 90 4.774 5.036 0.943435 

Day 180 2.466 2.575 0.977126 

  

ตารางที่ 3 แสดงถึงร้อยละของแอนติบอดีต่อตัวท าปฏิกิริยาของสารโบทูลินัมทอกซิน ซึ่งจากผลที่ได้นั้น ไม่พบ

ความแตกต่างระหว่างจากฉีดสารโบทูลินัมทอกซินในชั้นผิวหนังชั้นตื้น และชั้นกล้ามเนื้อ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 สารโบทูลินัมทอกซินสามารถกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายได้และสามารถท าให้การรักษาต่อเนื่อง

ได้รับผลลัพธ์ที่ลดลง โดยจากการศึกษานี้พบว่าวิธีการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินลงกล้ามเนื้อและในผิวหนังชั้นตื้นนั้น 

ส่งผลต่อระดับปริมาณแอนติบอดีต่อโปรตีนทั้งหมดของสารโบทูลินัมทอกซิน ในระดับที่แตกต่างกัน โดยจาก

การศึกษาพบว่าระดับแอนติบอดีของผู้ที่ได้รับการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินในผิวหนังชั้นตื้นนั้น มีระดับแอนติบอดีที่

สูงขึ้นมากกว่า ผู้ที่ฉีดเข้าสู่กล้ามเนื้อโดยตรง ซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากบนผิวหนังชั้นตื้นนั้นมีเซลล์ที่

สามารถตรวจจับสิ่งแปลกปลอม และกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกัน (Antigen presenting cell) ได้มากกว่าบริเวณ

กล้ามเนื้อ 

 นอกจากการตรวจแอนติบอดีต่อโปรตีนทั้งหมดของสารโบทูลินัมทอกซิน ทางผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงร้อยละ

ของแอนติบอดีที่ส่งผลต่อตัวท าปฏิกิริยาของสารโบทูลินัมทอกซิน ซึ่งจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ พบว่า

ระหว่างการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินลงกล้ามเนื้อและในผิวหนังชั้นตื้นนั้น ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ แต่ผลจากการตรวจนี้ พบว่าร้อยละของแอนติบอดีที่ส่งผลต่อตัวท าปฏิกิริยาของสารโบทูลินัมทอกซิน มีความ

แตกต่างกันจากชนิดของสารโบทูลินัมทอกซินเอ ในกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับสารโบทูลินัมทอกซินชนิด AboA, LetiA 

หรือ PraboA มีแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของร้อยละแอนติบอดีที่ส่งผลต่อตัวท าปฏิกิริยาของสารโบทูลินัมทอกซิน 

ในช่วง 30 วันหลังการได้รับการฉีดสารโบทูลินัมทอกซิน และมีแนวโน้มลดลงในช่วง 180 หลังได้รับการรักษา 

ในทางกลับกัน IncoA และ OnaA ไม่พบความแตกต่างของร้อยละแอนติบอดีที่ส่งผลต่อตัวท าปฏิกิริยาของสารโบ

ทูลินัมทอกซิน เมื่อเทียบกับก่อนการรักษา โดยคาดว่าสาเหตุจะเกิดจากโปรตีนประกอบของสารโบทูลินัมทอกซิน 

ซึ่งจะแตกต่างกันระหว่างชนิดของสารโบทูลินัมทอกซิน 

 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้สามารถสรุปได้ว่าวิธีการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินระหว่างการฉีดใน

ผิวหนังชั้นตื้นกับการฉีดในชั้นกล้ามเนื้อนั้นส่งผลต่อระดับแอนติบอดีโดยรวมของสารโบทูลินัมทอกซิน ดังนั้นผู้วิจัย
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จึงมีค าแนะน าว่าแพทย์ผู้ท าการฉีดสารโบทูลินัมทอกซินควรจะฉีดในชั้นกล้ามเนื้อแทนที่จะฉีดในชั้นผิวหนังชั้นตื้น

ในต าแหน่งที่รูปแบบการฉีดทั้งสองชนิดสามารถทดแทนกันได้ นอกจากนั้นทางผู้วิจัยยังแนะน าให้แพทย์ผู้ท าการ

รักษาไม่ควรฉีดสารโบทูลินัมทอกซินแก่คนไข้ในช่วงที่ระดับแอนติบอดีต่อตัวท าปฏิกิริยาอยู่ในระดับสูง คือระหว่าง

ช่วง 1 เดือน ถึง 3 เดือนหลังการรักษา เพ่ือไม่ให้ประสิทธิผลของการรักษาลดลงจากการที่ยังมีระดับแอนติบอดีใน

เลือดสูง และสารโบทูลินัมทอกซินเอในแต่ละชนิดก็ยังส่งผลต่อระดับแอนติบอดีต่างกัน ทางผู้วิจัยจึงแนะน าให้

แพทย์ผู้ท าการรักษาเลือกใช้สารโบทูลินัมทอกซินชนิดที่ส่งผลกระตุ้นระดับแอนติบอดีน้อยที่สุด เพ่ือให้ผู้ได้รับการ

รักษาสามารถท่ีจะใช้สารโบทูลินัมทอกซินโดยประสิทธิผลของการรักษาได้รับอิทธิพลจากแอนติบอดีน้อยที่สุด 
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บทคัดย่อ 

 

การนอนไม่หลับเป็นปัญหาการนอนที่พบมากร้อยละ 15-35 ของประชากร โดยพบมากที่สุดในวัยสูงอายุ
ซึ่งพบได้มากกว่าร้อยละ 50 การนอนไม่หลับท าให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิต ท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น
วงกว้าง สาเหตุของการนอนไม่หลับที่ส าคัญสาเหตุหนึ่ง คือ การมีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในตอนกลางคืนสูง 
เนื่องจากมีรายงานว่าสารฟอสฟาติดิลซีรีนสามารถลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลได้ การวิจัยในครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของฟอสฟาติดิลซีรีนต่อคุณภาพการนอนหลับ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการรักษา
อาการนอนไม่หลับโดยไม่ใช้ยา โดยเป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ในอาสาสมัครไม่
จ ากัดเพศ อายุระหว่าง 21-63 ปี ที่ เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยการนอนไม่หลับ ตามเกณฑ์ของ International 
Classification of Sleep Disorders – Third Edition (ICSD-3) และมีคะแนนจากแบบประเมินคุณภาพการนอน
หลับของพิตส์เบิร์กฉบับภาษาไทย (T-PSQI : Pittburgh Sleep Quality, validated in Thai version)  มากกว่า 
5 จ านวน 75 คน  แบ่งกลุ่มโดยวิธีสุ่มเป็นบล็อก บล็อกละ 3, 4 และ 8 คน จ านวน 15 บล็อก แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้
กลุ่มละ 25 คน และปกปิดวิธีการสุ่มด้วยการใส่ซองเอกสารที่มีเลขตามล าดับที่ปิดทึบ โดยกลุ่ม A ได้รับสารเสริม
อาหารช่วยการนอนหลับผสมเมลาโทนินสูตรที่มีฟอสฟาติดิลซีรีนเป็นส่วนประกอบ, กลุ่ม  B ได้รับสารเสริมอาหาร
ช่วยการนอนหลับผสมเมลาโทนินสูตรที่ไม่มีฟอสฟาติดิลซีรีนเป็นส่วนประกอบ, และกลุ่มควบคุมได้รับยาหลอก  
จ านวน 14 เม็ด ส าหรับการวิจัยเป็นเวลา 14 วัน อาสาสมัครท าแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิตส์เบิร์ก
ฉบับภาษาไทย (T-PSQI) หลังรับประทานสารเสริมอาหารครบ 7 และ 14 วัน      
  

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการนอนหลับหลังจากรับประทานสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับผสมเมลา
โทนินสูตรที่มีสารฟอสฟาติดิลซีรีน เปรียบเทียบกับยาหลอก หลังรับประทานครบ 7 วัน ไม่แตกต่างกัน  แต่จะ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเมื่อรับประทานครบ 14 วัน (p-value = 0.000)  และพบว่าคุณภาพการนอนหลับ
หลังจากรับประทานสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับผสมเมลาโทนิน เปรียบเทียบระหว่างสูตรที่มีและไม่มีสาร
ฟอสฟาติดิลซีรีนนั้น ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : การนอนไม่หลับ สารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับ เมลาโทนิน คอร์ติซอล ฟอสฟาติดิลซีรีน 
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Abstract 

 

Insomnia is a common problem found in 15-35% of population, most commonly in over 

50 percent of the elderly people. This problem is a contributing factor to both physical and 

mental health problems such as  poor quality of life, reducing work efficiency, causing accidents 

and affecting the economy and society in a wide area. One of the major causes of insomnia is 

high levels of cortisol hormone at night. It has been reported that phosphatidylserine has the 

potential to reduce cortisol hormone level. The aim of this research is to study the efficacy of 

phosphatidylserine on sleep quality. This experimental study was a randomized control trial. 

Seventy-five subjects, aged 21-63 years, who met the criteria for insomnia diagnosis according to 

the International Classification of Sleep Disorders – Third Edition (ICSD-3) and completed the T-

PSQI Sleep Quality Assessment : Pittsburgh Sleep Quality, validated in Thai version and had a 

score of more than 5. The participants were divided into 3 groups with randomization block 3, 4 

and 8 for 15 blocks and allocation concealment with sequentially numbered, opaque, sealed 

envelopes (SNOSE). Group A received supplements plus melatonin with phosphatidylserine, 

Group B received supplements plus melatonin without phosphatidylserine, and the control group 

received placebo for 14 days. After 7 and 14 days of supplementation, all subjects completed 

the T-PSQI.  

The results showed that there was no difference in sleep quality between supplements 

plus melatonin with phosphatidylserine and placebo after 7 days. However, we found statistically 

significant difference between groups after 14 days of intake (p-value = 0.000). We found no 

difference in sleep quality after taking supplements plus melatonin with or without 

phosphatidylserine. 

Keywords : Insomnia Sleep supplement Melatonin Cortisol Phosphatidylserine 
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บทความ 

บทน า     

การนอนไม่หลับเป็นปัญหาการนอนที่พบได้มากที่สุด มีรายงานความชุกอยู่ระหว่างร้อยละ 15-35 ของ

ประชากร (Riemann, 2002)  โดยวัยสูงอายุเป็นกลุ่มที่พบปัญหานี้มากที่สุดกว่าร้อยละ 50 (Chinvararak, 2019) 

เมื่อเกิดปัญหาการนอนไม่หลับติดต่อกันเป็นเวลานาน   จะส่งผลกระทบถึงการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 

ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ผลเสียต่อคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการเกิด

อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพและความเสียหายอย่างร้ายแรงอ่ืน ๆ ตามมา ท าให้สมาธิในการท างานลดลง 

ประสิทธิภาพในการท างานถดถอยและขาดงานบ่อย ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง (Roth, 2007; 

Chinvararak, 2019; Farag, & Mills, 2003) 

มีการกล่าวถึงการรักษาภาวะนอนไม่หลับไว้หลายวิธี ทั้งวิธีใช้ยาและไม่ใช้ยานอนหลับ ผู้มีอาการนอนไม่

หลับในระยะแรก มักเริ่มต้นให้การรักษาโดยการปรับพฤติกรรมก่อน เช่น การปรับสุขอนามัยในการนอน การฝึก

เทคนิคผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ เป็นต้น ส่วนการใช้ยานอนหลับ มียานอนหลับหลายกลุ่ม เช่น ยาในกลุ่ม 

GABA-A receptor-selective agonist, hypnotics, antidepressant, benzodiazepines, และ antihistamine 

เป็นต้น (Pinto Jr, 2010)   ผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์จากยานอนหลับมีมากมาย พบได้ตั้งแต่อาการง่วง

อย่างต่อเนื่องในตอนกลางวัน มีปัญหาด้านความจ า หลงลืมง่าย อาการหายใจล าบาก การดื้อยา การติดยา ในบาง

รายมี rebound insomnia คือ มีอาการนอนไม่หลับรุนแรงกว่าเดิมเมื่อหยุดยานอนหลับ (Mendelson, 2004)     

ผู้มีอาการนอนไม่หลับส่วนหนึ่งจึงต้องการหาทางเลือกในการบรรเทาอาการนอนไม่หลับโดยวิธีไม่ใช้ยา เพ่ือหลีก  

เลี่ยงอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว  วิธีที่ได้รับความสนใจวิธีหนึ่ง คือการรับประทานสารเสริมอาหารหรือสมุนไพร

ช่วยการนอนหลับ มีการศึกษาถึงสารเสริมอาหารและสมุนไพรในกลุ่มนี้ไว้มากมายหลายชนิด เช่น valerian, 

melatonin, tryptophan, vitamin B6, chamomile extract เป็นต้น  (Farag, & Mills, 2003) จากผลการศึกษา

ที่ผ่านมาพบว่า   สารเสริมอาหารแต่ละชนิดให้ประสิทธิผลในการเพ่ิมคุณภาพการนอนหลับไม่เท่ากัน โดยยังไม่มี

ปริมาณการใช้ที่เป็นมาตรฐาน     ท าให้การใช้สารเสริมอาหารเพ่ือช่วยการนอนหลับบางชนิดในปริมาณสูง อาจ

ก่อให้เกิดผลข้างเคียงตามมาได้ เช่น การให้ melatonin 5 มิลลิกรัม ก่อนนอน พบอาการไม่พึงประสงค์หลาย

อาการ เช่น อาการปวดศีรษะ มีอาการมึนงง สับสน คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงนอนต่อเนื่องในตอนกลางวัน และในบาง
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รายพบว่ามีคุณภาพการนอนหลับที่แย่ลง (Ellis, Lemmens, & Parkes, 1996) นอกจากนี้สารเสริมอาหารบาง

ชนิด มีผลการศึกษาว่าช่วยเพ่ิมคุณภาพการนอนหลับได้จริง แต่บางชนิดยังไม่สามารถพิสูจน์ให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

หรือยังต้องการการศึกษาเพ่ิมเติม หรือมีผลการศึกษาท่ีขัดแย้งกัน  

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระดับเศรษฐานะ ครอบครัว 

สภาวะทางจิตใจและการมีโรคประจ าตัวทางกาย สาเหตุของการนอนไม่หลับที่ส าคัญสาเหตุหนึ่ง คือ การมีระดับ

ฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol) ตอนกลางคืนสูง (Riemann, 2002) สารที่มีรายงานว่าสามารถลดระดับ cortisol 

ได้ คือ phosphatidylserine (Monteleone, 1990)   หากระดับ cortisol ตอนกลางคืนสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของ

การนอนไม่หลับ และ phosphatidylserine สามารถลดระดับ cortisol ที่สูงในเวลากลางคืนได้ ร่วมกับข้อสรุป

จากการใช้สารเสริมอาหารเพ่ือช่วยการนอนหลับบางชนิดในปริมาณสูง อาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์  จาก

ข้อมูลดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสารเสริมอาหาร phosphatidylserine 

ต่อคุณภาพของการนอนหลับ  โดยศึกษาคุณภาพการนอนหลับระหว่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เมลาโทนินผสมสารเสริม

อาหารเพื่อช่วยการนอนหลับหลายชนิดร่วมกันในปริมาณน้อย ๆ เปรียบเทียบกับ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เมลาโทนินผสม

สารเสริมอาหารเพ่ือช่วยการนอนหลับปริมาณเท่ากันนี้ ร่วมกับ phosphatidylserine ว่ามีประสิทธิผลในการเพ่ิม

คุณภาพการนอนหลับแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาอาการนอนไม่หลับโดย

ไม่ใช้ยา และลดผลข้างเคียงจากการยานอนหลับได้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ต้องการศึกษาประสิทธิผลของสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับผสมเมลาโทนิน สูตรที่มีสาร 

phosphatidylserine ต่อคุณภาพการนอนหลับ เปรียบเทียบกับ placebo โดยใช้แบบประเมิน

คุณภาพการนอนหลับของพิตส์เบิร์กฉบับภาษาไทย 

2. ต้องการศึกษาประสิทธิผลของสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับผสมเมลาโทนิน ต่อคุณภาพการนอน

หลับ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีสาร phosphatidylserine โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ

การนอนหลับของพิตส์เบิร์กฉบับภาษาไทย  

3. ต้องการศึกษาระยะเวลาการออกฤทธิ์โดยเฉลี่ย ของสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับผสมเมลาโทนิน 

กลุ่มท่ีมีและไม่มีสาร phosphatidylserine  

4. ต้องการศึกษาผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ ของสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับผสมเมลา

โทนิน กลุ่มที่มีและไม่มีสาร phosphatidylserine  
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อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย  

สารเสริมอาหารเพื่อช่วยการนอนหลับในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย  

tryptophan  100   มิลลิกรัม,  

L-theanine  50  มิลลิกรัม,  

choline bitartrate 50  มิลลิกรัม,  

glycine   75  มิลลิกรัม,  

valerian powder 65  มิลลิกรัม,  

chamomile powder 65  มิลลิกรัม,  

vitamin B2  1.7  มิลลิกรัม,  

vitamin B6  2  มิลลิกรัม, และ 

vitamin B12  0.002  มิลลิกรัม 

โดยสารเสริมอาหารเหล่านี้มีลักษณะเป็นเม็ด บรรจุรวมอยู่ในแคปซูลสีขาว โดยสูตรที่มีและไม่มี สาร 

phosphatidylserine มีลักษณะภายนอกเหมือนกันทุกประการ   

วิธีรับประทาน  

1. รับประทานวันละ 1 แคปซูล 30 นาทีก่อนนอน โดยแนะน าให้วางสารเสริมอาหารไว้ในห้องนอน ใกล้

บริเวณหัวเตียง พร้อมน้ าสะอาด เพ่ือลดโอกาสการลืมรับประทานสารเสริมอาหารระหว่างที่อยู่ใน

ช่วงเวลาวิจัย 14 วัน  

2. หากลืมรับประทาน ให้รับประทานทันทีก่อนนอน หากนึกได้หลังตื่นนอนให้บันทึกลงใน แบบประเมิน

ว่า “ลืมรับประทาน” และรับประทานสารเสริมอาหารตามวิธีปกติในข้อ 1 ในคืน ต่อไป (ไม่ต้อง

รับประทานเพ่ิมเพ่ือชดเชย) 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. ให้อาสาสมัครท าแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิตส์เบิร์กฉบับภาษาไทย (T-PSQI) แล้ว

เลือกผู้ที่มีคะแนนมากกว่า 5 และมีคุณสมบัติตาม inclusion criteria จ านวน 75 คน 

2. ผู้วิจัยซักประวัติและข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นไว้เป็นข้อมูลพื้นฐาน  

3. ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การปฏิบัติตนและวิธีบันทึกแบบประเมินคุณภาพ

การนอนหลับของพิตส์เบิร์กฉบับภาษาไทย (T-PSQI) วิธีบันทึก Sleep diary ผลข้างเคียงที่อาจ

เกิดขึ้น และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยอย่างละเอียด  จากนั้นให้อาสาสมัครลงนามใน  

Informed consent form  
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4. จ าแนกอาสาสมัครเป็น 3 กลุ่ม ด้วยวิธี Block randomization , Block size มีขนาด 3, 4 และ 8 

กลุ่ม A : กลุ่มตัวอย่างจะได้รับสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับผสมเมลาโทนิน 3 มิลลิกรัม สูตรที่มี 

phosphatidylserine 300 มิลลิกรัม เป็นส่วนประกอบ 

กลุ่ม B : กลุ่มตัวอย่างจะได้รับสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับผสมเมลาโทนิน 3 มิลลิกรัม  สูตรที่

ไม่มี phosphatidylserine เป็นส่วนประกอบ 

กลุ่มควบคุม : กลุ่มตัวอย่างจะได้รับ placebo ที่ท ามาจากแป้งซึ่งมีลักษณะภายนอกเหมือนกันทุก

ประการกับสารเสริมอาหารที่ใช้ในกลุ่ม A และกลุ่ม B 

อาสาสมั ค รทั้ ง  3 กลุ่ ม  ได้ รั บ  Allocation Concealment ด้ ว ยวิ ธี  SNOSE (Sequentially 

numbered, opaque, sealed envelopes) โดยท าการเปิดโดยผู้วิจัยเมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยท าแบบ

ประเมิน T-PSQI  ครบทุกคน โดยน าข้อมูลมาเรียงล าดับตามอายุแล้วเปิดซอง 

5. ผู้วิจัยมอบชุดเอกสารแก่อาสาสมัคร ได้แก่ 

5.1 สารเสริมอาหารหรือ placebo ตามกลุ่มที่จ าแนก จ านวน 14 วัน  

5.2 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิตส์เบิร์กฉบับภาษาไทย (T-PSQI)  จ านวน 2 ฉบับ 

5.3 Sleep diary in Thai version จ านวน 2 ฉบับ (1 ฉบับ บันทึกได้ 7 วัน) 

5.4 ซองเอกสารจ่าหน้าซองถึงผู้รวบรวมผลการวิจัย เพ่ือส่งแบบประเมินกลับมายังผู้วิจัย 

6. เพ่ิมชื่ออาสาสมัครเข้า Line group เพ่ือย้ าเตือนและติดตามการรับประทานสารเสริมอาหารเป็น

ประจ าทุกวัน ย้ าเตือนให้บันทึก Sleep diary ทุกวันหลังตื่นนอนตอนเช้าและช่วงหัวค่ าก่อนเข้านอน 

และท าแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิตส์เบิร์กฉบับภาษาไทย (T-PSQI) หลังรับประทาน

สารเสริมอาหารครบ 7 และ 14 วัน  

7. ส่งแบบสอบถามโดยให้ถ่ายภาพส่งทาง Line ส่วนตัวของผู้รวบรวมผลการวิจัย ในเช้าวันที่ 8 และ เช้า

วันที่ 15 ของการวิจัย และส่ง Sleep diary จ านวน 2 ฉบับ และแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ

ของพิตส์เบิร์กฉบับภาษาไทย (T-PSQI)  จ านวน 2 ฉบับ กลับมายังผู้วิจัยภายใน 3 วัน หลังสิ้นสุดการ

รับประทานสารเสริมอาหารครบ 14 วัน 

8. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย    

 

 
 กลุ่มควบคุม  กลุ่ม A  กลุ่ม B 

 
กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ placebo,  

กลุ่ม A คือ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสารเสริมอาหารชว่ยการนอนหลับผสมเมลาโทนินสูตรที่มี Phosphatidylserine, และ  

กลุ่ม B คือ กลุ่มตัวอยา่งที่ได้รับสารเสริมอาหารชว่ยการนอนหลับผสมเมลาโทนินสูตรที่ไม่มี Phosphatidylserine 

 

ภาพที่ 1  แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยคะแนน T-PSQI ก่อนเริ่มงานวิจัย, วันที่ 8 และวันที่ 15 

 
หลังจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ได้รับสารเสริมอาหารหรือ placebo จ านวน 14 เม็ด ตามกลุ่มที่จ าแนก 

พร้อมชุดเอกสารเรียบร้อยแล้ว อาสาสมัครได้ท าแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิตส์เบิร์กฉบับภาษาไทย 
(T-PSQI) หลังรับประทานอาหารเสริมครบ 7 และ 14 วัน (คือวันที่ 8 และวันที่ 15 ของการวิจัย) การเปลี่ยนแปลง
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ค่าเฉลี่ยของคะแนน T-PSQI ก่อนเริ่มงานวิจัย (Day 0), วันที่ 8 (Day 8), และ วันที่ 15 (Day 15) ของแต่ละกลุ่ม 
แสดงในภาพที่ 1   เมื่อน ามาทดสอบทางสถิติ t-test เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม A และกลุ่มควบคุม 
พบว่า เมื่อรับประทานสารเสริมอาหารไปเป็นเวลา 7 วัน ค่าเฉลี่ยของคะแนน T-PSQI ของกลุ่ม A ไม่แตกต่างจาก
ควบคุม (p-value = 0.154) แต่เมื่อรับประทานสารเสริมอาหารครบ 14 วัน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน T-PSQI  
ของกลุ่ม A แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (p-value = 0.000)  

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน T-PSQI ของกลุ่ม A และกลุ่ม B เมื่อรับประทานสารเสริมอาหารครบ 
7 และ 14 วัน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน T-PSQI ไม่แตกต่างกัน (p-value = 0.361 และ 0.369 ตามล าดับ) 

จึงสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า ประสิทธิผลของสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับผสมเมลาโทนิน 
สูตรที่มีสาร phosphatidylserine ต่อคุณภาพการนอนหลับ เมื่อเปรียบเทียบกับ placebo มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ (p-value = 0.000) หลังจากรับประทานครบ 14 วัน แต่เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของสาร
เสริมอาหารช่วยการนอนหลับผสมเมลาโทนิน ระหว่างกลุ่มที่มีและไม่มีสาร phosphatidylserine ไม่พบความ
แตกต่างกัน ระยะเวลาการออกฤทธิ์ พบว่ามีการลดลงของคะแนน T-PSQI เฉลี่ย หลังรับประทานสารเสริมอาหาร
ช่วยการนอนหลับทั้งสูตรที่มีและไม่มีสาร phosphatidylserine ไปเป็นเวลา 7 วัน ผลข้างเคียงและอาการไม่พึง
ประสงค์ท่ีพบในระหว่างการวิจัย ได้แก่ อาสาสมัครกลุ่ม A รับประทานแล้วนอนไม่หลับ 1 ราย, อาสาสมัครกลุ่ม B 
มีอาการฝันมากผิดปกติ โดยให้ข้อมูลว่าฝันเหมือนจริงมาก ท าให้นอนไม่สบายและรู้สึกเหนื่อย 1 ราย  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่ามีอาสาสมัครบางส่วนตอบสนองต่อสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับ

อย่างรวดเร็ว กล่าวคือ มีคะแนน T-PSQI ลดลงอย่างรวดเร็ว หลังรับประทานสารเสริมอาหารช่วยการ

นอนหลับเพียง 7 วัน  และมีอาสาสมัครบางส่วนตอบสนองช้า ตอบสนองเพียงเล็กน้อย หรือไม่

ตอบสนองเลย  จึงน่าจะมีการศึกษาเพ่ิมเติมว่า มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมและขัดขวางการตอบสนองต่อ

สารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับ เพ่ือเป็นข้อมูลในการแนะน าให้แก่กลุ่มประชากรที่มีอาการนอนไม่

หลับ และต้องการรับประทานสารเสริมอาหารช่วยการนอนหลับนี้ให้ได้ผลลัทธ์ที่ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 

2. ระยะเวลาการศึกษา 14 วันในการวิจัยครั้งนี้ พบว่ามีอาสาสมัครส่วนหนึ่ง มีคะแนน T-PSQI ลดลง

เพียงเล็กน้อยหรือไม่ลดลงเลย และส่วนน้อยมีคะแนนเพ่ิมขึ้น จึงน่าจะมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยเพ่ิม

ระยะเวลาการวิจัยให้ยาวนานขึ้น เช่น 28 วัน หรือ 60 วัน เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสารเสริมอาหาร

เมื่อรับประทานต่อเนื่องกันเป็นเวลานานขึ้น ว่าจะท าให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นหรือไม่  
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3. เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิผลของสาร phosphatidylserine ต่อคุณภาพการ

นอนหลับ จึงน่าจะมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสาร phosphatidylserine เพียงชนิดเดียว กับ 

placebo ว่ามีผลต่อคุณภาพการนอนหลับแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
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บทคัดย่อ 
 
 มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงที่สุดในกลุ่มมะเร็งนรีเวช โดยมากกว่า 75% ได้รับการวินิจฉัย
เริ่มแรกเป็นมะเร็งระยะที่ 4 การรักษาหลักในผู้ป่วยระยะที่ 4 คือการให้ยาเคมีบ าบัด ยาที่นิยมใช้ในผู้ป่วยมะเร็งรัง
ไข่คือยาเคมีกลุ่มแพลทินัม และเมื่อผู้ป่วยมีการกลับเป็นซ  าของโรคร่วมกับพบการดื อยาเคมีกลุ่มแพลทินัมไปแล้ว 
โอกาสตอบสนองต่อการให้ยาเคมีสูตรอ่ืนมีน้อยกว่า 15% และการพยากรณ์โรคไม่ดี พบอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วย
กลุ่มนี คือ 6-12 เดือน ในปัจจุบันการแพทย์ทางเลือกเริ่มใช้แนวทางการรักษามะเร็งด้วยการน ายาเก่ากลับมาใช้
รักษาโรคใหม ่(Repurposing Drug) หมายถึงการน าตัวยาที่ปกติไม่ได้ใช้รักษาโรคมะเร็งมาใช้เพ่ือควบคุมโรคมะเร็ง 
 การศึกษานี ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาผลทางคลินิกของการน ายาเก่ากลับมารักษาโรคใหม่ในผู้ป่วย
หญิงอายุ 41 ปี ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งรังไข่ระยะกระจายที่มีการกลับเป็นซ  าของโรคและโรคดื อต่อยาเคมี
บ าบัดกลุ่มแพลทินัม (Platinum-resistant recurrent ovarian cancer) โดยผู้วิจัยได้เลือก repurposing drug
จากฐานข้อมูลงานวิจัยยาในโรคมะเร็งรังไข่ ประกอบไปด้วยตัวยา Metformin 500 มก./วัน, Simvastatin 20 
มก./วัน, Niclosamide 2 ก./วัน, Loratadine 10 มก./วัน, Mebendazole 500 มก./สัปดาห์, Itraconazole 
100 มก./วัน รับประทานทุกวันและ Choloroquine 250 มก./วัน รับประทานวันเว้นวัน โดยพิจารณาจาก
ผลข้างเคียงและอันตรกิริยาระหว่างยาหรือการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของยาแต่ละตัว โดยเฉพาะยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่
เดิม เช่นยา rivaroxaban จากนั นประเมินผลการรักษาในด้านต่างๆในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ได้แก่ ค่ามะเร็งใน
เลือดทั งค่า CA 125 และค่า CA 19-9, ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวิต EQ-5D-
5L, ประเมินลักษณะขนาดก้อนในช่องท้องโดยใช้ภาพรังสีซีทีสแกน (CT scan) 
 ผลการศึกษาพบว่าหลังให้การรักษาด้วยการน ายาเก่ากลับมาใช้ใหม่ร่วมกับการดูแลแบบการแพทย์
ทางเลือกเพ่ือการประคับประคอง ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นประเมินได้จากค่าคะแนนอรรถประโยชน์ของสถานะ
สุขภาพในแบบสอบถาม EQ-5D-5L ที่มากขึ นจาก 0.631 เพ่ิมขึ นเป็น 0.829 (ลดอาการปวดท้อง และลดสภาวะ
ซึมเศร้าลงจนสามารถหยุดยาที่รักษาซึมเศร้าได้) ส่วนการตรวจติดตามค่ามะเร็งในเลือดพบว่าที่ 4 เดือนหลังการ
รักษาพบค่ามะเร็ง CA125 เริ่มต้น 303.6 ลดลงเหลือ 54  ยูนิต/มล. ส่วนการติดตามภาพรังสีซีทีสแกนพบว่ารอย
โรคต่อมน  าเหลืองในช่องท้องบางส่วนมีขนาดและปริมาณท่ีเพ่ิมขึ น อัตราการรอดชีวิตโดยโรคสงบนาน 2 เดือน 
 สรุปผลการศึกษาโดยการน ายาเก่ากลับมาใช้ใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ระยะกระจายที่มีการกลับเป็นซ  า
ของโรคและโรคดื อต่อยาเคมีกลุ่มแพลทินัมจ านวน 1 ราย พบว่าการรักษาให้ผลในการควบคุมอาการและช่วยเพ่ิม
คุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยได้นาน 4 เดือน ถึงแม้ผลตรวจพบค่ามะเร็ง CA 125 ที่ลดลงแต่ยังคงพบต่อมน  าเหลืองใน
ช่องท้องที่มีขนาดโตขึ น ดังนั นการน ายาเก่ากลับมาใช้ใหม่จึงเป็นข้อมูลที่น่าสนใจส าหรับการท าวิจัยเพ่ือศึกษา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับประสิทธิผลในการรักษาโรคมะเร็งรังไข่ระยะกระจายต่อไป  
ค าส าคัญ : มะเร็งรังไข่ระยะแพร่กระจายทีด่ื้อยาเคมีกลุ่มแพลทินัม, การน ายาเก่ากลับมาใช้ใหม่
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ABSTRACT 
 
 Ovarian cancer is the most aggressive cancer of the female reproductive system and is 
the leading cause of death from gynecologic malignancies.  More than 75% of affected women 
are diagnosed at an advanced stage.  Chemotherapy is currently the main treatment for ovarian 
cancer. If patient has condition of platinum-resistant recurrent ovarian cancer, their overall survival 
rate is 6- 12 months.  Recently, it has been shown that the combination of repurposed 
conventional drugs could be used as an alternative, presenting good patient outcomes with few 
side effects and low cost for healthcare institutions.  
 In this case report, we present the case of a 41- year-old Thai female patient diagnosed 
with platinum- resistant ovarian cancer in the year 2020.  After undergoing chemotherapy for 2 
regimens and failed to respond to treatment, she started having alternative medicine with 
repurposing drugs in November 2020.   She was given metformin 500mg/ day, simvastatin 
20mg/ day, niclosamide 2 g/ day, mebendazole 500mg/ week, itraconazole 100 g/ day and 
chloroquine 250mg/ every other day.  The drug interaction checker was used with patient’ s 
medication such as rivaroxaban.  The efficacy of repurposing drugs was evaluated after 4 months 
of treatment with tumor markers (CA125 and CA19-9) and CT scan.  The quality of life in advanced 
cancer patient was evaluated using EQ-5D-5L questionnaire. 
 The result shows that after 4 months of treatment with repurposed conventional drugs 
and palliative care, the patient had better quality of life as seen by an increase in EQ-5D-5L score 
from 0.631 to 0.839 (abdominal pain and depression). The tumor marker CA 125 decreased from 
303.6 to 54 U/ml. The CT scan shows the evidence of some intra-abdominal lymph nodes, which 
increased in size and number. Progression-free survival is 2 months. 
 In this case report, the response to repurposing drugs is documented with improvement 
in symptoms, which was ongoing for 4 months.  Although the level of CA 125 found to be lower 
but also found increase size and number of intra- abdominal lymph nodes.  Repurposing drugs 
appear to be a novel approach warranting further investigation of the treatment of advanced 
ovarian cancer. 
Keywords: platinum-resistant ovarian cancer, repurposing drugs 
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บทน า 
 โรคมะเร็งยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก พบเป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 2 ของโลก 
ซึ่งในปีพ.ศ. 2561 องค์การอนามัยโลกรายงานพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จ านวน 18.1 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจาก
โรคมะเร็ง 9.6 ล้านคน (World Health Organization(WHO)., 2018) และจากสถิติในปีพ.ศ.2563 พบผู้ป่วยราย
ใหม่ 19.3 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งราว 10 ล้านคน (Sung, H. , Ferlay, J., Rebecca, L.S., 
Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., Bray, F., 2020) ส าหรับประเทศไทยโรคมะเร็งยังคงเป็น
สาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศตั งแต่ปี พ.ศ. 2542 และอัตราตายยังคงเพ่ิมขึ นทุกปี  
 มะเร็งรังไข่ถือเป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงที่สุดในกลุ่มมะเร็งนรีเวช น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยทั งหมด
สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้เกิน 5 ปี โดยมากกว่า 75% ของผู้ป่วยถูกวินิจฉัยตั งแต่แรกว่าเป็นมะเร็งระยะกระจาย 
(ระยะที่ 4) และหากผู้ป่วยพบโรคกลับมาเป็นซ  าร่วมกับโรคดื อต่อยาเคมีกลุ่มแพลทินัม(Recurrent platinum-
resistant ovarian cancer) จะพบอัตราการรอดชีวิตเหลือโดยประมาณ 6-12 เดือน (พิสมัย เจริญปัณญวิชย์, 
ปฐมพร ศิรประภาศิร, วีรวุฒิ อ่ิมส าราญ, ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์, อาคม ชัยวีระวัฒนะ., 2559) จากแนวทางที่เป็น
มาตรฐานในปัจจุบันผู้ป่วยที่มีการกลับเป็นซ  าของโรคและมีการดื อยา แนะน าแพทย์ผู้ให้การรักษาควรพิจารณา
ความแข็งแรงของคนไข้ เพ่ือเข้ารับยาเคมีสูตรอ่ืนๆต่อไป หรือเข้าร่วมโครงการวิจัยยาใหม่ หรือในกรณีที่ไม่แข็งแรง
แนะน าให้ดูแลแบบประคับคองเพียงพอ (National Comprehensive Cancer Network (NCCN)., 2021) 
 Repurposing drug คือวิ ธีการน ายาเก่ ากลับมารักษาโรคใหม่  มีค า อ่ืนๆที่ ใช้ เ รี ยกได้แก่  drug 
repurposing หรือ drug recycling ในด้านของการรักษามะเร็งคือการน ายาที่ไม่ได้ใช้รักษามะเร็งมาควบคุม
โรคมะเร็ง (Verbaanderd, C., Meheus, L., Huys, I., Pantziarka, P., 2017) ข้อดีข้อแรกของการศึกษายาเก่า
เพ่ือน ามารักษาโรคมะเร็งคือ การประหยัดเวลาในการค้นคว้าวิจัย เพราะผู้ป่วยมะเร็งระยะกระจายมีอัตราการอยู่
รอดต่ า ไม่สามารถรอการค้นพบยาตัวใหม่เพ่ือน ามาใช้รักษาได้ และด้วยตัวยาเก่านั นมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัช
จลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ และความเป็นพิษของยาไว้เรียบร้อยแล้ว ท าให้ยาเหล่านี สามารถถูกน ามาทดสอบใน
มนุษย์ที่ระยะ 2 หรือระยะ 3 ได้เลย และข้อที่สองคือ การประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการศึกษาเพราะใน
กระบวนการศึกษายาใหม่แต่ละชนิดจ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูง ดังนั นการใช้ repurposing drugs จึงอาจเป็น
แนวทางใหม่ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการรักษาให้กับผู้ป่วยได ้(Zhang, Z., Zhou, L., Xie, N., Nice, E.C., Zhang, 
T., Cui, Y., Huang, C., 2020) 
 วารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ repurposing drugs ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่นั นมีการตีพิมพ์ออกมาหลายฉบับ 
(Banno, K. ,Iida, M. , Yanokura, M. , Irie, H. , Masuda, K. , Kobayashi, Y. , …Aoki, D. , 2015)  (DiFeo, A. , 
2019) (Nunes, M., Abreu, M.H., Bartosch, C., Ricardo, S., 2020) รูปแบบงานวิจัยที่มีในมนุษยค์ือเป็นการให้ 
repurposing drugs ร่วมกับการให้เคมีบ าบัดเช่นการให้ยาลดไขมัน lovastatin ร่วมกับยาเคมี paclitaxel ใน
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ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ระยะกระจายที่ดื อต่อการรักษา (NCT00585052) และบางงานวิจัยก็เป็นการให้ repurposing 
drugs เพียงอย่างเดียวเช่นการให้ยา itraconazole ร่วมกับ chloroquine ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่ดื อต่อการให้ยา
เคมีกลุ่ม platinum (NCT03458221) เป็นต้น 
 งานวิจัยนี จึงจัดท าขึ นเพ่ือศึกษาผลทางคลินิกของการน ายาเก่ากลับมาใช้ใหม่ในการควบคุมโรคและเพ่ิม
คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ระยะกระจายที่มีการกลับเป็นซ  าและโรคดื อต่อการรักษาด้วยยาเคมีกลุ่มแพลทินัม 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลการรักษาของการน ายาเก่ากลับมาใช้ใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ระยะกระจายที่มีการกลับเป็น
ซ  าและโรคดื อต่อยาเคมีกลุ่มแพลทินัม (Platinum-resistant recurrent ovarian cancer) โดยประเมินผลจาก
อัตราการรอดชีวิตโดยโรคสงบ (Progression-free survival; PFS) ด้วยภาพรังสีซีทีสแกน, ค่ามะเร็ง CA 125 และ
ประเมินคุณภาพชีวิตโดยใช้แบบฟอร์ม EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย ระยะเวลาการรักษา 4 เดือน: จ านวนผู้ป่วย 1 
ราย 
 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. จ านวนผู้ป่วย 1 รายที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีการกลับเป็นซ  าของโรคมะเร็งรังไข่ระยะกระจายและโรคดื อต่อ
ยาเคมีกลุ่มแพลทินัม 

2. กลุ่มยาทีเ่ลือกน ามาใช้ในการรรักษามีรายการดังต่อไปนี  (รับประทานยาที่บ้าน)  
- Metformin hydrochloride ขนาด 500 มิลลิกรัม  
  รับประทานครั งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั งหลังอาหารเช้าทุกวัน 
- Simvastatin ขนาด 20 มิลลิกรัม รับประทานครั งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั งก่อนนอนทุกวัน 
- Niclosamide ขนาด 500 มิลลิกรัม  
  รับประทานครั งละ 2 เม็ดวันละ 2 ครั งหลังอาหารเช้าและเย็นทุกวัน 
- Loratadine ขนาด 10 มิลลิกรัม รับประทานครั งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั งก่อนนอนทุกวัน 
- Mebendazole ขนาด 500 มิลลิกรัม รับประทานครั งละ 1 เม็ด ก่อนนอน สัปดาห์ละ 1 วัน 
- Itraconazole ขนาด 100 มิลลิกรัม รับประทานครั งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั งหลังอาหารเย็นทุกวัน 
- Chloroquine phosphate ขนาด 250 มิลลิกรัม  
  รับประทานครั งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั งหลังอาหารเที่ยง วันเว้นวัน 

3. การให้การดูแลด้านต่างๆแบบองค์รวมตามแนวทางการแพทย์ทางเลือกในช่วง 5 สัปดาห์แรก 
4. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมศึกษาวิจัย 
5. แบบบันทึกข้อมูลของผู้ป่วย
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6. แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วย EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทยหลังการรักษาไปแล้ว 4  เดือน 
(จันทนา พัฒนเภสัช , มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ , 2013) (มนทรัตม์ถาวรเจริญทรัพย์ , 2013) 
(Pattanaphesaj J, 2014) 

7. การเจาะเลือดเพ่ือดูค่ามะเร็ง CA 125 และ CA 19-9 ก่อนรักษาและทุก 2-4 สัปดาห์ในช่วงเวลา 4 เดือน 
ใช้ค่า CA 125 เพ่ือประเมินผลตามเกณฑ ์Gynecological Cancer InterGroup (GCIC) 
(Gynecological Cancer InterGroup (GCIC)., 2004) (Gynecological Cancer InterGroup (GCIC)., 
2005) (Rustin, G. J., Vergote, I., Eisenhauer, E., Pujade-Lauraine, E., Quinn, M., Thigpen, T., 
…Vermorken, J., & Gynecological Cancer Intergroup., 2011) 

8. การท าภาพรังสีซีทีสแกน (CT- Computerized Tomography Scan) เมื่อท าการรักษาครบ 2 เดือน เพ่ือ
ประเมินผลตามเกณฑ์ Response Evaluation Criteria in Solid Tumours (RECIST) (Eisenhauer, 
E.A., Therasse, P., Bogaerts, J., Schwartz, L.H., Sargent, D., Ford, R., Verweij, J., 2009) 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 รายงานผู้ป่วย 
 ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 41 ปี ไม่มีโรคประจ าตัว โสด มีประวัติใช้ยาคุมช่วงสั นๆเพ่ือรักษาสิว ปฏิเสธประวัติ
โรคมะเร็งในครอบครัว ในช่วงเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2562  เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องน้อย
ผิดปกติเป็นๆหายๆ  และได้รับการตรวจ ด้วยอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง พบว่ามีความผิดปกติที่รังไข่ ร่วมกับมีความ
ผิดปกติของค่ามะเร็ง CA 125 และ CA 19-9 ที่สูงขึ น แพทย์ที่โรงพยาบาลท าการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออก 
(Cytoreductive surgery and comprehensive staging) ผลชิ นเนื อแสดงว่าป่วยเป็นมะเร็งรังไข่ ชนิด clear 
cell carcinoma ที่รังไข่ด้านขวา หลังผ่าตัดผู้ป่วยได้รับเคมีบ าบัดกลุ่มแพลทินัม (Platinum-based agents) 
ทั งหมด 6 รอบ (Cycle) จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562   หลังเสร็จสิ นการรักษาแพทย์เจ้าของไข้หยุดการให้ยาเคมี 
และท าการตรวจตามนัดเป็นระยะๆด้วยการสอบถามอาการและตรวจค่ามะเร็ง CA 125 และ CA 19-9 ในเลือด 
พบว่าในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ค่ามะเร็งทั งสองค่าเพ่ิมสูงขึ น แพทย์จึงสั่งผู้ป่วยท าซีทีสแกนอีกครั งพบว่ามีการ
กลับเป็นซ  าของโรคในต่อมน  าเหลืองของช่องท้องหลายจุด แพทย์ที่โรงพยาบาลจึงตัดสินใจให้ยาเคมีบ าบัดอีกครั ง 
โดยยังคงใช้สูตรที่เป็นแพลทินัม (Carboplatin/Paclitaxel) แต่หลังจากได้รับการรักษาไปแล้ว 3 รอบ (ช่วงเดือน
สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2563) พบว่าค่า CA 125 และ CA 19-9 ไม่ลดลง แต่กลับเพ่ิมขึ นและมีภาวะแทรกซ้อนที่
พบได้บ่อยในมะเร็งรังไข่คือ เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (Deep vein thrombosis) ที่ขาซ้าย ผู้ป่วยจึงได้รับการท าซี
ทีสแกนช่องท้องอีกครั ง (27 กันยายน พ.ศ. 2563) จากภาพังสีประเมินผลว่าโรคไม่ตอบสนองต่อการรักษาและต้อง
เปลี่ยนสูตรยาเคมี แต่ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลียจากการได้เคมีบ าบัด จึงขอหยุดการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันและ
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สอบถามมาทางศูนย์ดูแลด้านมะเร็งแบบบูรณาการและการแพทย์ทางเลือก แรกรับผู้ป่วย ECOG performance 
status 1 (ปวดท้อง, ขาซ้ายบวม, อ่อนเพลีย, กังวล, ซึมเศร้า) (Eastern Cooperative Oncology Group) ผู้ป่วย
ได้เริ่มการรักษาด้านการแพทย์ทางเลือกกับทีมผู้วิจัยในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 แบ่งการรักษาเป็นการให้
สารน  าทางเส้นเลือด (Intravenous treatment) การรักษาทางกายภาพ (Physical therapy) การน ายาเก่า
กลับมาใช้ ใหม่  (Repurposing drugs)  การให้วิ ตามินและอาหารเสริมบางชนิด ร่วมกับการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) โดยผู้ป่วยรับการรักษาท่ีศูนย์นาน 5 สัปดาห์ หลังจากนั นผู้ป่วยจะรับยากลับไป
รับประทานต่อที่บ้านและเป็นการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์ทุก 2 สัปดาห์ต่อเนื่องจนครบ 4 เดือน 
 การน ายาเก่ากลับมาใช้ใหม่ (Repurposing drug) ผู้วิจัยได้เลือกชนิดยาโดยอาศัยข้อมูลยาที่เคยมีรายงาน
การวิจัยในมะเร็งรังไข่และมะเร็งชนิดอ่ืนๆ ก่อนเริ่มยาได้พิจารณาอันตรกิริยาระหว่างยาหรือการเกิดปฏิกิริยา
ระหว่างกันของยาแต่ละตัว เลือกยาทุกตัวที่ไม่มีอันตรกิริยากับยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่เดิมหรือมีน้อย ( Internet drug 
interaction checker) ยาเดิมผู้ป่วย Rivaroxaban 15 มก/วัน, Nortriptyline 10 มก/วัน, Clonazepam 2 มก/
วัน, Trazadone 50 มก/วัน ในส่วนrepurposing drug ที่เลือกมาได้แก่ metformin 500 มก./วัน, simvastatin 
20 มก./วัน, niclosamide 2 ก./วัน, loratadine 10 มก./วัน, mebendazole 500 มก./สัปดาห์, itraconazole 
100 มก./วัน รับประทานทุกวันและ choloroquine250 มก./วัน รับประทานวันเว้นวัน โดยเริ่มให้ยาเพ่ิมเข้าไป
อาทิตย์ละ 2-3 ชนิด จนครบทุกตัว วิธีการให้ยาสัปดาห์แรกให้ metformin, mebendazole, niclosamide และ 
loratadine สัปดาห์ที่สองให้ simvastatin สัปดาห์ที่สี่ให้ itraconazole และ chloroquine  การพิจารณาให้ยา
ไม่พร้อมกันเพ่ือสังเกตผลข้างเคียงต่างๆจากยาท่ีอาจเกิดขึ น ติดตามอาการทางโทรศัพท์ทุก 2 สัปดาห์  
 
ตารางท่ี 1. ผลเลือด ค่า CA 125 และค่า CA 19-9 หลังรักษาไปแล้ว 4 เดือน 

วันที่ 1 พ.ย.63 เริ่มรักษา 

7 พ.ย.63 

23 พ.ย. 
63 

7 ธ.ค. 63 23 ธ.ค. 
63* 

28 ม.ค. 
64 

23 ก.พ. 
64 

CA 125 
U/ml 

303.6  230 192 75* 81 54 

CA19-9 

U/ml 

1210.3  3470 2702.71 1522.60 1559.40 386.10 

เครื่องหมาย * หมายถึงวันที่เริ่มมีการตอบสนองของค่า CA 125 ต่อการรักษาตามเกณฑ์ประเมินของ GCIC 
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ตารางท่ี 2.  เปรียบเทียบค่า EQ-5D-5L ก่อนและหลังรักษาไปแล้ว 4 เดือน 

หัวข้อ ก่อนการรักษา หลังการรักษา 4 เดือน 

การเคลื่อนไหว 2 2 

การดูแลตนเอง 1 1 

กิจกรรมที่ท าเป็นประจ า 2 2 

อาการเจ็บปวด/อาการไม่สบายตัว 3 2 

ความวิตกกังวล/ความซึมเศร้า 4 2 

คะแนนอรรถประโยชน์ของสถานะสุขภาพ 0.631 0.829 

 
ผลรังสีซีทีสแกน (CT scan) เปรียบเทียบ 6 มกราคม 2564  เทียบกับ 27 กันยายน 2563 
- Increased size and number of matted lymph nodes predominate at upper abdomen 
-  Partial recanalized chronic thrombosis of left iliac vein, left common femoral vein, superficial 
femoral vein 
- No distant metastasis 
 
 จากผลการศึกษาวิจัยการน ายาเก่ากลับมาใช้ใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ระยะกระจายที่มีการกลับเป็นซ  าและ
โรคดื อต่อยาเคมีกลุ่มแพลทินัม  วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินค่าอัตราการรอดชีวิตโดยโรคสงบ (PFS) และคะแนน
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยตาม EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย พบว่าค่า PFS ที่ได้มีค่าประมาณ 2 เดือนโดยนับจากวันที่
เริ่มการรักษาไปจนถึงวันที่พบว่าโรคไม่ตอบสนองต่อการรักษา อ้างอิงแนวทางการประเมินการตอบสนองโดยใช้
เกณฑพิ์จารณาสองแบบร่วมกันคือการประเมินด้วย CA 125 ที่ลดลงในเลือดและการประเมินโดยใช้ภาพรังสี CT  
 โดยทั่วไปพบค่ามะเร็ง CA 125 กับภาวะมะเร็งรังไข่มีความสัมพันธ์เชิงบวก ดังนั น GCIC มีความเห็นให้ใช้
ค่า CA 125 ที่ลดลงหรือเพ่ิมขึ นเป็นเกณฑ์ประเมินผลการตอบสนองต่อการรักษาในกลุ่มงานวิจัยที่ผู้ป่วยมี
ภาวะการกลับเป็นซ  าของโรค (Relapse trial) ซึ่งผู้ป่วยหญิงรายนี มีโรคกลับมาเป็นซ  าแบบระยะกระจายและโรค
ดื อต่อยาเคมี ดังนั นผู้ป่วยรายนี ได้รับการตรวจหาค่า CA 125 ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มการรักษา จากนั นติดตาม
ผลทุก 2-4 สัปดาห์พบว่าค่า CA 125 มีแนวโน้มลดลง เกณฑ์ท่ีบ่งบอกว่าโรคมีการตอบสนองคือค่า CA 125 ลดลง 
50% จากค่าเริ่มต้น ซึ่งค่า CA 125 เริ่มต้นคือ 303.6 U/ml ลดลงเหลือ 75 U/ml ภายในระยะเวลาประมาณ 2 
เดือน และสามารถคงระดับลดลงต่อเนื่องไปอีก 1 เดือนคือตรวจได้ค่า 81 U/ml สอดคล้องตามเกณฑ์ของ GCIC 
(Gynecological Cancer Intergroup (GCIC)., 2005)
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 ในส่วนการประเมินการตอบสนองต่อการรักษาโดยการใช้ภาพรังสี CT ตามเกณฑ์ของ RECIST ซึ่งเป็น
เกณฑ์ท่ีวัดจากขนาดของก้อนเป็นหลัก ภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาเมื่อผ่านไปแล้ว 2 เดือน พบว่าโรค
มีการด าเนินไปมากขึ น โดยภาพ CT พบว่าต่อมน  าเหลืองในช่องท้องมีขนาดที่ใหญ่ขึ นและพบต่อมน  าเหลืองใน
ต าแหน่งใหม่ แตไ่ม่พบการกระจายของโรคไปยังอวัยวะอ่ืน 
 จะเห็นว่าทั งสองเกณฑ์การประเมินให้ผลการักษาที่ไม่ตรงกัน ดังนั นจึงต้องน าทั งสองเกณฑ์มาประเมิน
ร่วมกันตามแนวทางของ GCIC จึงสามารถสรุปได้ว่าผู้ป่วยรายนี หลังได้รับการรักษาด้วย repurposing drugs โรค
มีการด าเนินไปมากขึ น (Progression of disease)  ซึ่งตามหลักทางการแพทย์แนะน าให้เปลี่ยนวิธีการรักษา 
 พิจารณาในส่วนผลการรักษาที่มุ่งเน้นเพ่ือควบคุมอาการและเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยตามแบบ
ประเมิณของ EQ-5D-5L ผลคะแนนพบว่าผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น โดยดูจากอาการปวดบริเวณท้องซึ่งเคยเป็น
อาการแสดงเริ่มแรกได้ลดความรุนแรงลง และภายใน 5 สัปดาห์แรกของการรักษาสามารถหยุดยาที่ใช้รักษาภาวะ
ซึมเศร้าได้ ในปัจจุบันพบว่างานวิจัยส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาเพียงเพ่ือประเมินผลของยาต่อการ
ควบคุมอาการเท่านั นหรือที่เรียกว่ารายงานอาการจากผู้ป่วย (Patient-reported outcomes; PRO) เหตุผลที่เริ่ม
มีการใช้ PRO เป็นผลลัพธ์หลักของงานวิจัย เพราะผู้ป่วยมะเร็งระยะแพร่กระจาย ที่เคยผ่านการรักษามาแล้วและ
โรคกลับมาเป็นซ  า (Relapse cancer) หรือโรคดื อต่อยา (Refractory cancer) พยากรณ์โรคไม่ดี โรครุนแรง ไม่
สามารถแสดงผลการรักษาได้ดีถึงขั นเห็นการเล็กลงของก้อนตามเกณฑ์ RECIST หรือไมส่ามารถเห็นประสิทธิผลใน
ระดับที่จะท าให้โรคสงบหรือยืดอายุผู้ป่วยได้ ดังนั นการวิจัยให้ยารักษาจึงหวังเพียงเพ่ือระงับอาการของโรคเท่านั น 
(Friedlander, M. L., Stockler, M., O'Connell, R., Voysey, M., Oza, A., Gillies, K., Donovan, H., …King, 
M. T., & Symptom Benefit Study Group, 2014) 
 ในผู้ป่วยหญิงรายนี ถึงแม้การประเมินด้วยค่า CA 125 ร่วมกับภาพรังสี CT ที่ท าหลังการรักษาไปแล้ว 2 
เดือนจะสรุปได้ว่ารอยโรคด าเนินไปมากขึ น แต่ทางทีมผู้วิจัยเห็นว่าผู้ป่วยอาการลดลง คุณภาพชีวิตดีขึ นจึงไม่ได้
หยุดให้ยารักษา ผู้ป่วยยังคงทานยาที่บ้านต่อไปจนครบ 4 เดือน ทางทีมผู้วิจัยได้เจาะเลือดติดตามค่า CA 125 และ 
CA 19-9 ต่อเนื่องและพบว่าค่ามะเร็งทั งสองลดลง โดยค่า CA 125 ลดเหลือ 54 U/ml และค่า CA 19-9 จาก
เริ่มต้น 1210 U/ml ลดลงเหลือ 386.10 U/ml การที่ค่ามะเร็งยังคงลดลงแม้ว่าภาพรังสี CT หลังการรักษาสอง
เดือนพบต่อมน  าเหลืองในช่องท้องโตขึ น อาจอธิบายได้ว่าโดยปกติก้อนมะเร็งจะพบเซลล์มะเร็งหลายแบบอยู่
ร่วมกัน การที่ค่ามะเร็งลดลงอาจเป็นเพราะเซลล์มะเร็งบางส่วนที่ผลิต CA 125 ตอบสนองต่อการรักษา แต่เซลล์
บางส่วนไม่ตอบสนองจึงพบต่อมน  าเหลืองบางส่วนโตขึ น ดังนั นหากทีมผู้วิจัยหยุดให้การรักษาเพราะอ้างอิงผลจาก
ภาพรังสี CT อาจเป็นการตัดโอกาสในการควบคุมอาการจากโรค นอกจากนี หลังการติดตามอาการทางโทรศัพท์ไม่
พบผลข้างเคียงจากการรับประทานยาหลายตัวพร้อมกัน เมื่อท าการตรวจค่าเลือดที่แสดงถึงการท างานของตับและ
ไตพบว่าค่าเป็นปกติ
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 โรคมะเร็งรังไข่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในกลุ่มมะเร็งนรีเวชที่ในปัจจุบันผู้ป่วยระยะกระจายต้อง
ทรมานจากตัวโรคและผลข้างเคียงของการรักษา ผลการศึกษาที่พบแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของ repurposing 
drug ในการควบคุมอาการและเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย โดยไม่มีผลข้างเคียงจากการรักษาที่รุนแรง  ผู้ป่วย
สามารถทานยาที่บ้านได้ ไปท างานและใช้ชีวิตได้ปกติตลอดระยะเวลา 4 เดือน ทางทีมผู้วิจัยหวังว่าผลการศึกษานี 
อาจเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจให้ท าการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ควรให้การรักษาผู้ป่วยและตรวจติดตามอาการจริงที่สถานบริการสุขภาพ ย่อมดีกว่าการติดตามอาการทาง

โทรศัพท์เพียงอย่างเดียว 
 การบริหาร Repurposing drug แนะน าว่าสามารถเริ่มให้ยาพร้อมกันหลายตัวได้ เพราะจากการศึกษานี 

พบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการข้างเคียงจากยาและจากการติดตามผลเลือดค่าตับและค่าไตเป็นปกต ิ
 หากต้องการประเมินผลการรักษาด้วยภาพรังสี CT ร่วมกับการตรวจค่า CA 125 แนะน าว่าควรเลือกท า 

CT ก่อนวันรักษาจริงไม่เกิน 4 สัปดาห์ เพ่ือเป็นภาพเริ่มต้นส าหรับใช้เปรียบเทียบภาพหลังการรักษา (ใน
การศึกษานี ภาพ CT ห่างจากวันรักษาจริงนาน 5 สัปดาห์) ส่วนภาพ CT หลังการรักษาควรท าหลัง 28 วัน
นับจากวันที่ตรวจพบค่า CA 125 ลดลง 50% จากค่าเริ่มต้น 

 ควรมีการศึกษาในประชากรที่เพ่ิมมากขึ นเพ่ือยืนยันประสิทธิผลของการรักษา 
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บทคัดย่อ 
 
 ภูมิหลัง: โรคผิวชราจากแสงแดด (Photoaging) คือความชราของผิวหนังที่เกิดจากการท าลายโดย
แสงแดดเป็นเวลานาน ท าให้เกิดความกังวลต่อผู้ที่เป็นในการเข้าสังคมและการใช้ชีวิต โรสฮิปออยล์ (rosehip oil) 
มีส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติในการชะลอวัยหลายประการ ได้แก่สารต้านการอักเสบ สารต่อต้านอนุมูลอิสระ สารที่
ช่วยลดเม็ดสี และยังมีวิตามินเอจากธรรมชาติ (natural tretinoin) โดยไม่มีรายงานผลข้างเคียงจากการใช้เหมือน
อย่างการทาเรตินอยด์ แต่ปัจจุบันมีการศึกษาที่เป็นการทดลองทางคลินิกถึงประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอย
หรือจุดด่างด าจากแสงแดดของ rosehip oil อยู่น้อยมาก 

วัตถุประสงค์: เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของ rosehip oil กับยาทา tretinoin ใน
การรักษาริ้วรอยและสีผิวที่ผิดปกติในคนที่มีผิวชราจากแสงแดด  

วิธีการศึกษา: อาสาสามัครที่มีผิวชราจากแสงแดดทั้งหมด 20 คน จะได้รับการสุ่มเลือกว่าใบหน้าข้างไหน
จะทาด้วย rosehip oil และใบหน้าข้างไหนจะทาด้วยครีม 0.025% tretinoin โดยจะตรวจวัดค่าริ้วรอยด้วย 
เครื่อง VISIA® และ Visioscan® วัดปริมาณของเม็ดสีเมลานินทั้งที่ผิวปกติและบริเวณกระแดดด้วย Mexameter® 
วัดค่าความยืดหยุ่นของผิวด้วย Cutometer® และความชุ่มชื้นของผิวหนังด้วย Corneometer® ที่ก่อนเริ่มการ
วิจัยและหลังจากทาผลิตภัณฑ์เป็นเวลา 12 สัปดาห์ และผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการประเมินอาการข้างเคียงที่ 4, 
8 และ 12 สัปดาห์ 

ผลการศึกษา: พบว่าทั้ง rosehip oil และครีม tretinoin สามารถลดริ้วรอย ลดสีผิวหมองคล้ า และช่วย
ให้กระแดดจางลงได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทั้งสองกลุ่ม ค่า
ความยืดหยุ่นของผิวหนังและความชุ่มชื้นของผิวหนัง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทั้งสองกลุ่ม 
พบอาการผิวแดง และแห้งลอก ร้อยละ 20 ในข้างที่ทา tretinoin โดยไม่พบผลข้างเคียงในข้างที่ทา rosehip oil  

สรุปผล: rosehip oil มีความสามารถในการรักษาริ้วรอยและสีผิวผิดปกติจากแสงแดดได้ไม่แตกต่างจาก 
tretinoin โดยมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่า อาจน ามาใช้เป็นทางเลือกในการรักษาผิวชราจากแสงแดดได้ 

ค าส าคัญ:  โรสฮิปออยล์, เทรทิโนอิน, ผิวชราจากแสงแดด 
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Abstract 
 
 Background:  Photoaging is a result of chronic ultraviolet exposure leading to skin 
damage that affects patient’ s quality of life.  Rosehip oil contains anti-aging ingredients including 
anti- inflammatory ingredients, antioxidants and natural tretinoin without clinical report of side 
effect as retinoid.  So far, there are few clinical trials on the efficacy and safety of rosehip oil in 
the treatment of photoaging. 

Objective: To evaluate the efficacy and safety of rosehip oil and 0.025% tretinoin cream 
in the treatment of wrinkles and hyperpigmentation in photoaging 

Materials and Methods:  Twenty volunteers with moderate photoaging were enrolled.  
Subjects were randomized to apply rosehip oil on one side of the face and 0. 025%  tretinoin 
cream on the other side. Wrinkles were measured with VISIA® and Visioscan®. Melanin index was 
assessed both on the normal facial skin and solar lentigines area with Mexameter®. Skin elasticity 
and hydration were measured with Cutometer® and Corneometer®, respectively. All parameters 
were evaluated at baseline and 12 weeks after starting the treatment.  Tolerability was assessed 
at 4, 8, 12 weeks after starting the treatment protocol.  

Results: The wrinkle counts were significantly decreased after treatment in both rosehip 
oil and 0.025% tretinoin cream treated side. There was no significant difference between the two 
regimens. Both regimens demonstrated significant decrease in melanin index on normal facial skin 
and solar lentigines area. However, there were no significant difference between the two regimens. 
The skin elasticity and hydration showed no significant difference between the two regimens.  
Skin erythema and scales were found in 20% of the tretinoin treated side. No side effect was 
found on the rosehip oil treated side.  

Conclusion: Rosehip oil is comparable to 0.025% tretinoin in the ability to reduce wrinkles 
and hyperpigmentation with more tolerance. Rosehip oil can be a promising alternative to 
tretinoin cream in the treatment of photoaging.  

Key words:  rosehip oil, tretinoin, photoaging 
 
 

 

 

458



 

 

บทน า 
โรคผิวชราจากแสงแดด (Photoaging) คือความชราของผิวหนังที่เกิดจากการท าลายโดยแสงแดดเป็น

เวลานาน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับแสงแดด อาการของผิวชราจาก
แสงแดดได้แก่ ริ้วรอย ผิวหย่อนคล้อย ผิวหยาบกร้าน มีความเปราะบาง มีเส้นเลือดฝอย ผิวหมองคล้ า และมีสีผิว
ไม่สม่ าเสมอ(Tobin, 2017) ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความกังวลต่อผู้ที่เป็น ในการเข้าสังคมและการใช้ชีวิต 

การป้องกันและรักษาผิวชราจากแสงแดดมีหลากหลายวิธี ได้แก่การใช้ยากันแดด ยาทาในกลุ่มเรตินอยด์ 
กลุ่มเวชส าอางอ่ืนๆ การลอกผิวทางเคมี การฉีดสารโบทูลินุ่มทอกซิน การฉีดสารเติมเต็ม การรักษาด้วยแสงและ
เลเซอร์ การรักษาที่มีหลักฐานมากที่สุดในการป้องกันและรักษาผิวชราจากแสงแดดคือยาทากลุ่มเรตินอยด์ 
(retinoid) เรตินอยด์สามารถกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสติน , ยับยั้งเอนไซม์ที่สลายคอลลาเจน, 
กระตุ้นการสร้างหลอดเลือด, และช่วยลดสีผิวไม่สม่ าเสมอโดยยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ยับยั้งการขนของส่งเม็ดสีไป
ยังเซลล์ผิวหนัง และกระตุ้นการผลัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวที่มีเม็ดสีเมลานิน (Riahi et al., 2016) 

เทรทิโนอิน (tretinoin) เป็นรูปแบบของเรตินอยด์ที่มีได้รับการรับรองและมีหลักฐานมากที่สุดถึง
ประสิทธิภาพในการรักษาผิวหนังชราจากแสงแดด อย่างไรก็ตามการทา tretinoin ก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการ
ใช้ได้ ได้แก่ ผิวหนังแห้ง แดง คัน แสบ ลอก จึงท าให้จ ากัดการใช้ในคนไข้บางคน 

โรสฮิปออยล์ (rosehip oil)  มีคุณสมบัติในการต่อต้านการอักเสบ เนื่องจากประกอบด้วย กรดไขมันไม่
อ่ิมตัวหลายต าแหน่ง (polyunsaturated fatty acid) ได้แก่ linoleic acid , alpha-linolenic acid และไฟโตส
เตอรอล (phytosterol) ในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังประกอบก้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดเช่น แค
โรทีนอยด์ (carotenoid) วิตามินอี (tocopherol) โพลีฟีนอล (polyphenol) และ สแควลีน (squalene) (Grajzer 
et al., 2020) และในบางสายพันธุ์ยังพบว่ามีส่วนประกอบของวิตามินเอในรูปของ All-trans-retinoic acid หรือ 
natural tretinoin อีกด้วย (Concha et al., 2006) ดังนั้น rosehip oil จึงมีคุณสมบัติที่ดีในการซ่อมแซมผิวหนัง
และต่อต้านความชราของผิวหนัง 

ส าหรับการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับ rosehip oil ในคนยังมีการศึกษาไม่มากนัก Valeron-Amazan และ
คณะ พบว่า rosehip oil สามารถช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ทั้งในเรื่องรอยแดง สีผิวที่
ผิดปกติ รวมถึงแผลเป็นยุบตัวดีขึ้น (Valeron-Almazan et al., 2015) Mereno Gimenez และคณะพบว่า 
rosehip oil สามารถช่วยในการหายของแผลได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (Moreno Gimenez et al., 
1990) Borda Rodriguez และคณะพบว่า rosehip oil สามารถป้องกันการเกิดผิวลอกจากการฉายแสงในคนไข้ที่
เป็นมะเร็งที่บริเวณศีรษะและคอได้ (Borda Rodriguez & Andueza Iriarte, 2016) นอกจากนี้ Shabykin และ
คณะ พบว่าการทา rosehip oil ร่วมกับการรับประทานวิตามินที่ละลายในไขมันช่วยลดอาการของผื่นผิวหนัง
อักเสบ eczema, neurodermatitis และ cheilitis ได้ (Shabykin & Godorazhi, 1967) Valladares และคณะ 

459



 

 

พบว่าครีมที่มีส่วนผสมของ rosehip oil ให้ผลดีต่อความนูน สีคล้ า และการหดตัวของแผลเป็นจากการผ่าตัด การ
บาดเจ็บ และผิวไหม้ และยังมีประสิทธิผลในการลดริ้วรอยแรกเริ่ม(Valladares et al., 1986) 

ถึงแม้ว่า rosehip oil จะส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติในการชะลอวัยหลายประการ ได้แก่สารต้านการ
อักเสบ สารต่อต้านอนุมูลอิสระ สารที่ช่วยลดเม็ดสี และยังมีวิตามินเอจากธรรมชาติ (natural tretinoin) โดยไม่มี
รายงานผลข้างเคียงจากการใช้เหมือนอย่างการทาเรตินอยด์ แต่ปัจจุบันมีการศึกษาที่เป็นการทดลองทางคลินิกถึง
ประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยหรือจุดด่างด าจากแสงแดดของ  rosehip oil อยู่น้อยมาก จึงเป็นที่มาของ
การศึกษาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ rosehip oil กับยาทา tretinoin ใน
การรักษาริ้วรอยและจุดด่างด าในคนที่มีผิวชราจากแสงแดด เพ่ือที่จะเป็นทางเลือกในการรักษาด้วยการทายาให้กับ
ผู้ที่มีผิวชราจากแสงแดด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. วัตถุประสงค์หลัก 
 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของ rosehip oil กับยาทา tretinoin ในการรักษาริ้วรอยในคนที่มีผิวชรา
จากแสงแดด  
       2. วัตถุประสงค์รอง 
           1.  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของ rosehip oil กับยาทา tretinoin ในการรักษากระแดดในคนที่มีผิว
ชราจากแสงแดด  
           2.  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของ rosehip oil กับยาทา tretinoin ในการรักษาสีผิวหมองคล้ าในคนที่
มีผิวชราจากแสงแดด  
           3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลข้างเคียงของ rosehip oil กับยาทา tretinoin ในการรักษาผิวชราจากแสงแดด  
 
อุปกรณ์ และวิธีด าเนินงานวิจัย 
   
รูปแบบงานวิจัย  
 งานวิจัยประเภท Therapeutic research รูปแบบ Randomized prospective cohort design เชิง
ทดลองแบบสุ่มเลือกโดยมีกลุ่มควบคุม (Experimental study, randomized controlled, split-face clinical 
trial) 
. 
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การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย (Population) 
ประชากรหญิงชาวไทย อายุตั้งแต่ 30-50 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีผิวหนังชราจากแสงแดดระดับปาน

กลาง ตามเกณฑ์ของ Glogau scale ระดับ 2 (Glogau, 1996) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย (Sample) 
อาสาสมัครหญิงชาวไทย ในกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต่ 30-50 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีผิวหนังชราจาก

แสงแดดระดับปานกลาง ตามเกณฑ์ของ Glogau scale ระดับ 2 คือเริ่มมีจุดสีน้ าตาลที่ผิวหนัง มี keratosis คล า
ได้แต่ไม่เห็นด้วยตา เริ่มมีริ้วรอยจากการแสดงสีหน้า (Glogau, 1996) 

การค านวณขนาดตัวอย่าง 
เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการทา rosehip oil ในการรักษาผิวชราจากแสงแดดมาก่อน ดังนั้นจึง

ใช้การศึกษาจากการศึกษาของ Griffiths และคณะ(Griffiths et al., 1995) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาผิวชราจาก
แสงแดดด้วยการทา tretinoin ขนาด 0.025% เทียบกับการทายาหลอก พบว่ากลุ่มท่ีใช้ tretinoin สามารถช่วยให้
ผิวชราจากแสงแดดดีขึ้นในทุกด้าน 77% ในขณะที่กลุ่มควบคุมดีข้ึน 25%  

การค านวณขนาดของตัวอย่างเพ่ือแสดงความไม่ด้อยกว่า (test for non-inferiority) เพ่ือแสดงว่าผลลัพท์
ของวิธีการใหม่คือการทา rosehip oil มีประสิทธิผลในการรักษาผิวชราจากแสงแดดไม่ด้อยกว่าผลลัพท์ที่ได้จากวิธี
มาตรฐานคือการทายา tretinoin โดยก าหนดให้มีผลต่างระหว่างสองกลุ่มไม่ด้อยไปกว่ากันอยู่ที่ระดับไม่เกินร้อยละ 
15 ทดสอบสมมติฐานค่าสัดส่วน จากการศึกษาตัวแปรจาก 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent 
variable) โดยใช้สูตร  

        ก าหนดให;้ Confidence level = 95% (α = 0.05) 

              Power of the study = 80% (β = 0.2) 

              Z   =       1.96 

             Z  =       1.28 
    p1   =       0.77 
    p2   =       0.25 

    Margin (𝛿) =       0.15 
               Ratio (k) = 1 
   N  =       Sample size needed 

   ขนาดตัวอย่าง N =  17 ตัวอย่าง 

461



 

 

     เมื่อคิดค านวณ % dropout rate 15%  สรุป จ านวน N ทั้งหมด = 17/(1-0.15) = 20 ตัวอย่าง 
   ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครที่จะท าการศึกษา จ านวน 20 ตัวอย่าง 
         การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยท าการเลือกกลุ่มอาสาสมัครอายุ 30-50 ปี ผิวหนังชราจากแสงแดดที่มีระดับความรุนแรงปานกลาง 
จ านวน 20 คน โดยอาสาสมัครสมัครใจและให้ความร่วมมือยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  
 เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ามาศึกษา (Inclusion Criteria) 
 1.  อาสาสมัครเพศหญิง  
 2.  อายุ 30-50 ปี   
 3.  ได้รับการวินิจฉัยว่ามีผิวชราจากแสงแดดระดับปานกลาง ตามเกณฑ์ของ Glogau scale ระดับ 2 
 4.  ไม่ใช่ผู้ที่มีภาวะหมดประจ าเดือน 
 5.  ไม่มีประวัติว่าแพ้ rosehip oil หรือยาทา tretinoin 
 6.  ผู้ที่ไม่มีผื่นแพ้บริเวณท่ีท าการทดสอบ 
 7.  ผู้ที่ทากันแดดและหลีกเลี่ยงแสงแดดเป็นประจ า 
 8.  ไม่ได้รับการท าผ่าตัดที่ใบหน้าภายใน 3 เดือนก่อนเข้าร่วมการวิจัย 
 9.  ไม่ได้รับการท าหัตถการทางผิวหนังบริเวณใบหน้าได้แก่ ขัดลอกผิวหน้า (Dermabration) ไอออนโต 
(Iontophoresis) ไอพีแอล (IPL) ซึ่งมีผลต่อริ้วรอยบนหน้า ภายใน 1 เดือน ก่อนเข้าร่วมการวิจัย 
 10. ไม่ได้รับการท าการรักษาด้วยเทอร์มาจ (Thermage), อัลเทอราปี (Ultherapy) หรือเลเซอร์ปรับ
สภาพผิวที่มีผลต่อริ้วรอยบนหน้า ภายใน 6 เดือน ก่อนเข้าร่วมการวิจัย 
 11. ไม่ได้รับการฉีดสารโบทูลินุ่มท็อกซิน (Botulinum toxin) บริเวณท่ีจะท าการทดสอบภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนก่อนเข้าร่วมการวิจัย 
 12. ไม่ได้รับการฉีดสารเติมเต็ม (Filler) บริเวณท่ีจะท าการทดสอบภายใน 12 เดือนก่อนเข้าร่วมการวิจัย 
            13. ผู้ที่ไม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร 
            14. ผู้เข้าร่วมโครงการยินดีจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของงานวิจัยทั้งก่อนและระหว่างการศึกษาวิจัย 
            15. ผู้เข้าร่วมโครงการยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยความสมัครใจ และลงลายลักษณ์อักษรในใบ
ยินยอมเข้าร่วมโครงการ 
 เกณฑ์ในการคัดออกจากการศึกษา (Exclusion Criteria) 
 1.  ผู้เข้าร่วมวิจัยต้องการออกจากการวิจัยหลังจากเข้าร่วมการศึกษา 
 2.  ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ให้ความร่วมมือในการวิจัย 
 3.  ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ไม่ทา rosehip oil หรือ ยาทา tretinoin หรือทาไม่สม่ าเสมอ (ทาน้อยกว่า 2/3 
ของปริมาณที่ก าหนด) 
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 4.  เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ rosehip oil หรือ tretinoin ที่ใช้ในการวิจัยและผู้วิจัยเห็นสมควรว่า
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยได้จนสิ้นสุดการวิจัยได้ 
 5.  ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยจนสิ้นสุดการวิจัยได้  
 7.  เกิดภาวะการตั้งครรภ์  
              การแบ่งระดับความรุนแรงของผิวชราจากแสงแดด 
               ผวิชราจากแสงแดดแบ่งตามเกณฑ์ประเมินความรุนแรงตามเกณฑ์ของ Glogau scale ได้เป็น 4 
ระดับ ตามตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของผิวชราจากแสงแดดของ Glogau scale(Glogau, 1996) 
 

กลุ่ม ระดับความรุนแรง อายุที่มกัพบ ค าอธิบาย ลักษณะของผิวหนัง 

1 น้อย (mild) 28-35 ไม่มีริ้วรอย สีผิวเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ไม่มีผิวหนังหนาและแข็ง (Keratosis), 
มีริ้วรอยเล็กน้อย 

2 ปานกลาง 
(moderate) 

35-50 มีริ้วรอยเวลา
แสดงสีหน้า 

เร่ิมมีจุดสีน้ าตาลที่ผิวหนัง ม ีkeratosis คล าได้แต่ไม่เห็นด้วยตา 
เร่ิมมีริ้วรอยจากการยิ้ม 

3 ค่อนข้างมาก 
(advance) 

50-65 มีริ้วรอยขณะที่ไม่
แสดงสีหน้า 

มีสีผิวผิดปกติอยา่งชัดเจน มีเส้นเลือดฝอยขยายตวั และ 
keratosis อย่างเห็นได้ชัด 

4 มาก (severe) 60-70 มีแต่ริ้วรอย ผิวมีสีเหลืองเทา เร่ิมมีมะเร็งผิวหนัง มีริ้วรอยทัว่ทุกบริเวณ 

 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวิจัย 

1.  rosehip oil บริสุทธิ์ 100% สกัดแบบเย็น ส่วนประกอบได้แก่ Rosehip (Rosa rubiginosa) seed 
oil 100% ผลิตในประเทศไทย ผ่านการอนุมัติจากอย.ประเทศไทย เลขท่ีใบรับจดแจ้ง 12-1-6400028714 

2.  ยาทา tretinoin ขนาด 0.025% ส่วนประกอบของยา 100 กรัมประกอบด้วย tretinoin 25 มิลลิกรัม 
ในรูปแบบครีม ผลิตในประเทศไทย และผ่านการอนุมัติจากอย.ประเทศไทย เลขท่ีทะเบียนยา 1A 311/45 

3.  เบบี้ออยล์ ผลิตจากมิเนอรอลออยล์บริสุทธิ์ ส่วนประกอบได้แก่ Mineral oil, Fragrance ผลิตใน
ประเทศไทย และผ่านการอนุมัติจากอย.ประเทศไทย เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-1-5209415 

4.  แบบฟอร์มบันทึกผลการวิจัย (case record form) 
5.  ใบแนะน าโครงการวิจัย (information sheet) และใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย (consent form) 
6.  บัตรนัด 
7.  เครื่องถ่ายภาพที่สามารถวิเคราะห์สภาพผิวหน้าในเรื่องของริ้วรอย (wrinkles) โดยใช้เครื่อง VISIA® 

8.  เครื่องมือวัดริ้วรอย (wrinkles) โดยใช้เครื่อง Visioscan® VC 98 
9.  เครื่องมือวัดความยืดหยุ่นของผิวหนัง (skin elasticity) โดยใช้เครื่อง Cutometer® Dual MPA 580 
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10.  เครื่องมือตรวจปริมาณสารน้ าใต้ผิวหนัง (skin hydration) โดยใช้เครื่อง Corneometer® CM 825  
11.  เครื่องมือตรวจปริมาณเม็ดสีเมลานินที่ผิวหนัง (melanin index) โดยใช้เครื่อง Mexameter® 

MX18 
 

ขั้นตอนการวิจัย 
1.  คัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการตามข้อก าหนดข้างต้น 
2.  แพทย์ให้ค าอธิบายวัตถุประสงค์และข้ันตอนการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบโดยละเอียด 
3.  ผู้เข้าร่วมวิจัยลงนามในใบยินยอมการรักษา  
4.  ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดจะได้รับการสุ่มเลือกโดยวิธี block randomization, block 4 โดยใช้โปรแกรม

จาก Randomization.com ว่าใบหน้าข้างไหนจะทาด้วย rosehip oil และใบหน้าข้างไหนจะทา tretinoin โดย
วิธีการสุ่มดังกล่าวจะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่ม (block) ละ 4 คน การสุ่มนี้ท าโดยผู้ช่วยวิจัย โดยผู้ช่วยวิจัยจะบันทึก
ข้อมูลและเก็บไว้เป็นความลับ โดยผู้วิเคราะห์ผลและผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ทราบว่าใบหน้าข้างไหนทาด้วยผลิตภัณฑ์อะไร 
           5.  ใบหน้าข้างที่ทา rosehip oil จะได้รับค าแนะน าให้ทา rosehip oil เฉพาะบริเวณใบหน้าข้างที่ก าหนด
จากการสุ่ม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น โดยทาในปริมาณครั้งละ 2 หยด (แก้ม 1 หยดและหน้าผากจมูกคาง อีก 1 
หยด) โดยทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบ ารุงผิวตามปกติ และให้ทาครีมควบคุม (cream base) วันละ 1 ครั้ง
ก่อนนอน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
           6.  ใบหน้าข้างที่ทา tretinoin จะได้รับค าแนะน าให้ทาโดยทาเบบี้ออยล์ เฉพาะบริเวณใบหน้าข้างที่
ก าหนดจากการสุ่ม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็นในปริมาณครั้งละ 2 หยด (แก้ม 1 หยดและหน้าผากจมูกคาง อีก 1 
หยด)โดยทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบ ารุงผิวตามปกติ และให้ทาครีมเทริโนอินบางๆ วันละ 1 ครั้งก่อนนอน 
เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 

7.  rosehip oil และเบบี้ออยล์ จะถูกบรรจุไว้ในขวดสีชา รูปลักษณะเหมือนกัน และระบุเพียงซ้ายหรือ
ขวาเท่านั้น ส่วนยาทา tretinoin จะถูกบรรจุไว้ในตลับ ระบุเพียงซ้ายหรือขวาเท่านั้น 

8.  ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนได้รับค าแนะน าให้ทาครีมกันแดดที่เป็นประจ า และหลีกเลี่ยงแสงแดด 
9.  ผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะได้รับค าแนะน าให้ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าตัวใหม่ รวมถึงยาและอาหารเสริมตัว

ใหม่ที่มีผลในเรื่องผิวตลอดช่วงที่ท าวิจัย 
10.  ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการประเมินผิวทั้งหมด 2 ครั้ง คือครั้งแรกก่อนเริ่มการวิจัย® และอีก 1 ครั้ง

หลังเสร็จสิ้นงานวิจัย (ที่ 12 สัปดาห์) โดยจะได้รับการตรวจวิเคราะห์ผิว เพ่ือประเมินริ้วรอย ด้วยเครื่อง VISIA®  
และ Visioscan® VC 98 วัดค่าความยืดหยุ่นของผิวด้วยเครื่อง Cutometer® Dual MPA 580 วัดความชุ่มชื้น
ผิวหนังด้วยเครื่องมือ Corneometer® CM825 และ วัดเม็ดสีเมลานินด้วยเครื่อง Mexameter® TM300 โดยวัด
เม็ดสีทั้งบริเวณผิวปกติ และบริเวณกระแดด 
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11. ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับการประเมินโดยการประเมินแบบสอบถามถึงอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
ได้แก่อาการคัน แสบ ผิวลอก ผิวแห้ง ผิวหนังแดง มีผื่น มีสิว โดยให้ผู้ป่วยประเมินความรุนแรงของอาการข้างเคียง
เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 0 = ไม่มีผลข้างเคียง, 1 = อาการรุนแรงเล็กน้อย, 2 = อาการรุนแรงปานกลาง และ 3 = 
อาการรุนแรงมาก ที่ 4, 8 และ 12 สัปดาห์ 

12. การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ร่วมวิจัยที่หลังการรักษา โดยใช้เกณฑ์ 4 ระดับ ระดับ 1 คือพอใจ
เล็กน้อย (ร้อยละ 0-25), ระดับ 2 คือพอใจปานกลาง (ร้อยละ 26-50), ระดับ 3 คือพอใจมาก (ร้อยละ 51-75), 
ระดับ 4 คือพอใจมากที่สุด (ร้อยละ 76-100) 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. ใช้สถิติในการเปรียบเทียบริ้วรอย ความชุ่มชื้นของผิว ความยืดหยุ่นของผิว และเม็ดสีเมลานิน ก่อน
เริ่มท าการทดสอบของใบหน้าข้างซ้ายและขวา โดยจะต้องไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็น continuous data โดย
เปรียบเทียบข้อมูลสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ถ้าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ ใช้สถิติเป็น  T-test ถ้าข้อมูลมีการ
กระจายแบบไม่ปกติ ใช้สถิติเป็น Mann Whitney U test 

3. ใช้สถิติในการเปรียบเทียบริ้วรอย ความชุ่มชื้นของผิว ความยืดหยุ่นของผิว และเม็ดสีเมลานิน ก่อนและ
หลังการทา rosehip oil หรือ tretinoin ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเป็น continuous data โดยเปรียบเทียบข้อมูลสอง
กลุ่มท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน ถ้าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ ใช้สถิติเป็น Paired T-test เพราะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
และเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา กรณีข้อมูลมีการกระจายแบบไม่ปกติ ใช้สถิติ Wilcoxon sign rank test 

4. ใช้สถิติในการเปรียบเทียบริ้วรอย ความชุ่มชื้นของผิว ความยืดหยุ่นของผิว และเม็ดสีเมลานิน ระหว่าง
ข้างที่ทา rosehip oi กับข้างที่ทาทา tretinoin ซึ่งเป็น continuous data โดยเปรียบเทียบข้อมูลสองกลุ่มท่ีเป็น
อิสระต่อกัน ซึ่งเป็นข้อมูลคนละกลุ่มกัน ถ้าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ ใช้สถิติเป็น T-test ถ้าข้อมูลมีการ
กระจายแบบไม่ปกติ ใช้สถิติเป็น Mann Whitney U test 

 
สรุปและอภิปรายผล 

อาสาสมัคร 20 ราย เข้าร่วมโครงการวิจัยจนสิ้นสุดงานวิจัย ในจ านวนอาสาสมัครทั้งหมด อายุเฉลี่ยเท่ากับ 
38.1±6.1 ปี ดัชนีมวลกายมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 25.1±5.7 ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ได้รับแสงแดด เท่ากับ 2.7±1.4 
ชั่วโมงต่อวัน ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัคร 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินริ้วรอยของผิวหน้า  
1. ผลการประเมินริ้วรอยด้วยเครื่อง VISIA® 

จากการประเมินริ้วรอยของผิวหน้าด้วยเครื่อง VISIA® ที่ก่อนเริ่มการทดลองค่าเฉลี่ยจ านวนริ้วรอยของ
ด้านที่ทา rosehip oil เท่ากับ 125.1±33.4 ค่าเฉลี่ยจ านวนริ้วรอยของด้านที่ทา tretinoin เท่ากับ 132.7±32.6 
โดยพบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยริ้วรอยในด้านที่ทา rosehip oil และใบหน้าด้านที่ทาด้วย 0.025% 
tretinoin โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.468  
เปรียบเทียบริ้วรอยก่อนและหลังการรักษา 

ด้านที่ทา rosehip oil ค่าเฉลี่ยจ านวนริ้วรอยใน ในสัปดาห์ที่ 0 และ 12 มีค่าเท่ากับ 125.5±33.4 และ 
108.6±31.6 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของจ านวนริ้วรอยในระหว่างก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเท่ากับ  
16.5±28.4 ซึ่งพบว่าที่ 12 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยของริ้วรอยในด้านที่ทา rosehip oil ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
มี p-value เท่ากับ 0.009 

ด้านที่ทาครีม tretinoin ค่าเฉลี่ยจ านวนริ้วรอยใน ในสัปดาห์ที่ 0 และ 12 มีค่าเท่ากับ 132.7±32.5 และ 
114.6±30.6 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของจ านวนริ้วรอยระหว่างก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเท่ากับ  
20.2±26.0 ซึ่งพบว่าที่ 12 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยของริ้วรอยในด้านที่ทา tretinoin ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี 
p-value เท่ากับ 0.004 ด้งตารางที่ 3 
เปรียบเทียบริ้วรอยระหว่างด้านที่ทา rosehip oil และด้านที่ทา tretinoin  

ด้านที่ทา rosehip oil ค่าเฉลี่ยจ านวนริ้วรอยในสัปดาห์ที่ 12 มีค่า 108.6±31.6 ด้านที่ทาครีม tretinoin 
ค่าเฉลี่ยจ านวนริ้วรอยในสัปดาห์ที่ 12 มีค่าเท่ากับ 114.6±30.6 โดยพบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยริ้ว
รอยในด้านที่ทา rosehip oil และใบหน้าด้านที่ทาด้วย 0.025% tretinoin โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.545 
2. ผลการประเมินริ้วรอยด้วยเครื่อง Visioscan® 

จากการประเมินริ้วรอยของผิวหน้าด้วยเครื่อง Visioscan® ที่ก่อนเริ่มการทดลองค่าเฉลี่ยริ้วรอยของด้านที่
ทา rosehip เท่ากับ 78.2±34.6 ค่าเฉลี่ยริ้วรอยของด้านที่ทา tretinoin เท่ากับ 80.1±33.4 โดยพบว่าไม่มีความ

ข้อมูลทัว่ไป N=20 

เพศหญิง (%) 100 

อาย ุ(ปี) (mean±SD) 38.1±6.1 

ดัชนีมวลกาย (kg/m2) (mean±SD) 25.1±5.7 

ระยะเวลาที่ได้รับแสงแดด (ชัว่โมง) (mean±SD) 2.7±1.4 
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แตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยริ้วรอยในฝั่งที่ทาด้วย rosehip oil และใบหน้าฝั่งที่ทาด้วย 0.025% tretinoin โดยมี
ค่า p-value เท่ากับ 0.859  
เปรียบเทียบริ้วรอยก่อนและหลังการรักษา 

ด้านที่ทา rosehip oil ค่าเฉลี่ยริ้วรอยใน ในสัปดาห์ที่ 0 และ 12 มีค่าเท่ากับ 78.2±32.5 และ 71.5±30.6 
ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของจ านวนริ้วรอยระหว่างก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเท่ากับ  6.7±20.6 ซึ่ง
พบว่าที่ 12 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยของริ้วรอยในด้านที่ทา rosehip oil ลดลงอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี p-value 
เท่ากับ 0.121 

ด้านที่ทาครีม tretinoin ค่าเฉลี่ยจ านวนริ้วรอยใน ในสัปดาห์ที่ 0 และ 12 มีค่าเท่ากับ 80.1±33.4 และ 
68.3±23.3 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของจ านวนริ้วรอยระหว่างก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเท่ากับ  
11.8±30.7 ซึ่งพบว่าที่ 12 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยของริ้วรอยในด้านที่ทา tretinoin ลดลงอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
มี p-value เท่ากับ 0.051 ดังตารางที่ 3 
เปรียบเทียบริ้วรอยระหว่างด้านที่ทา rosehip oil และด้านที่ทา tretinoin  

ด้านที่ทา rosehip oil ค่าเฉลี่ยริ้วรอยในสัปดาห์ที่ 12 มีค่า 71.5±30.6 ด้านที่ทาครีม tretinoin ค่าเฉลี่ย
ริ้วรอยในสัปดาห์ที่ 12 มีค่าเท่ากับ 68.3±23.3 โดยพบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยริ้วรอยในด้านที่ทา 
rosehip oil และใบหน้าด้านที่ทาด้วย 0.025% tretinoin โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.357 
 
ผลการประเมินสีผิวของผิวหน้า  
1.ประเมินสีผิวโดยรวมของผิวหน้า ด้วยเครื่อง Mexameter® 

จากการประเมินสีผิวโดยรวมของผิวหน้าด้วยเครื่อง Mexameter® ที่ก่อนเริ่มการทดลองค่าเฉลี่ยเมลานิ
นของด้านที่ทา rosehip เท่ากับ 377.1±68.6 ค่าเฉลี่ยเมลานินของด้านที่ทา tretinoin เท่ากับ 385.2±63.6 โดย
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยเมลานินในฝั่งที่ทาด้วย rosehip oil และใบหน้าฝั่งที่ทาด้วย 0.025% 
tretinoin โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.700 
เปรียบเทียบสีผิวโดยรวมก่อนและหลังการรักษา 

ด้านที่ทา rosehip oil ค่าเฉลี่ย เมลานิน ในสัปดาห์ที่  0 และ 12 มีค่าเท่ากับ 377.1±68.6 และ 
355.35±68.1 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของจ านวนเมลานินระหว่างก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเท่ากับ  
21.74±48.9  ซึ่งพบว่าที่ 12 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยของเมลานินในด้านที่ทา rosehip oil ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยมี p-value เท่ากับ 0.031 

ด้านที่ทาครีม tretinoin ค่าเฉลี่ยจ านวนเมลานินในสัปดาห์ที่ 0 และ 12 มีค่าเท่ากับ 385.2±63.6 และ 
364.0±70.5  ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของจ านวนเมลานินระหว่างก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเท่ากับ  

467



 

 

21.18±54.3 ซึ่งพบว่าที่ 12 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยของเมลานินในด้านที่ทา tretinoin ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยมี p-value เท่ากับ 0.049 ดังตารางที่ 3 
เปรียบเทียบสีผิวโดยรวมระหว่างด้านที่ทา rosehip oil และด้านที่ทา tretinoin  

ด้านที่ทา rosehip oil ค่าเฉลี่ยเมลานิน ในสัปดาห์ที่ 12 มีค่าเท่ากับ 355.35±68.1 ด้านที่ทาครีม 
tretinoin ค่าเฉลี่ยจ านวนเมลานินในสัปดาห์ที่ 12 มีค่าเท่ากับ 364.0±70.5 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง
ค่าเฉลี่ยเมลานินในฝั่งที่ทาด้วย rosehip oil และใบหน้าฝั่งที่ทาด้วย 0.025% tretinoin โดยมีค่า p-value เท่ากับ 
0.694 
2. ประเมินสีผิวบริเวณกระแดดของผิวหน้า ด้วยเครื่อง Mexameter® 

จากการประเมินสีผิวบริเวณกระแดดของผิวหน้าด้วยเครื่อง Mexameter® ที่ก่อนเริ่มการทดลองค่าเฉลี่ย
เมลานินของด้านที่ทา rosehip เท่ากับ 324.8±65.4 ค่าเฉลี่ยเมลานินของด้านที่ทา tretinoin เท่ากับ 298.6±65.8 
โดยพบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ยเมลานินในฝั่งที่ทาด้วย rosehip oil และใบหน้าฝั่งที่ทาด้วย 
0.025% tretinoin โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.215  
เปรียบเทียบสีผิวบริเวณกระแดดก่อนและหลังการรักษา 

ด้านที่ทา rosehip oil ค่าเฉลี่ย เมลานินในสัปดาห์ที่  0 และ 12 มีค่า เท่ากับ 324.8±65.4 และ 
293.4±62.8 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของจ านวนเมลานินระหว่างก่อนและหลังการทดลองมีค่าเท่ากับ  
31.4±34.8 ซึ่งพบว่าที่ 12 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยของเมลานินในด้านที่ทา rosehip oil ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยมี p-value เท่ากับ <0.001 

ด้านที่ทาครีม tretinoin ค่าเฉลี่ยจ านวนเมลานินใน ในสัปดาห์ที่ 0 และ 12 มีค่าเท่ากับ 298.6±65.8 และ 
281.8±54.7 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของจ านวนเมลานินระหว่างก่อนและหลังการทดลองมีค่าเท่ากับ  
16.9±40.3 ซึ่งพบว่าที่ 12 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยของเมลานินในด้านที่ทา tretinoin ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
มี p-value เท่ากับ 0.039 ดังตารางที่ 3 
เปรียบเทียบสีผิวบริเวณกระแดดระหว่างด้านที่ทา rosehip oil และด้านที่ทา tretinoin  

ด้านที่ทา rosehip oil ค่าเฉลี่ยเมลานินในสัปดาห์ที่ 12 มีค่าเท่ากับ 293.4±62.8 ด้านที่ทาครีม tretinoin 
ค่าเฉลี่ยจ านวนเมลานินในสัปดาห์ที่ 12 มีค่าเท่ากับ 281.8±54.7 โดยพบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างค่าเฉลี่ย
เมลานินในฝั่งที่ทาด้วย rosehip oil และใบหน้าฝั่งที่ทาด้วย 0.025% tretinoin โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.624 
 
การประเมินความยืดหยุ่นของผิวด้วยเครื่อง Cutometer® 

ด้านที่ทา rosehip oil ค่าเฉลี่ยความยืดหยุ่นของผิวในสัปดาห์ที่ 0 และ 12 มีค่าเท่ากับ 72.6±12.0 และ 
73.8±10.7 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของความยืดหยุ่นของผิวระหว่างก่อนและหลังการทดลอง มีค่า

468



 

 

เท่ากับ -1.2±9.1 ซึ่งพบว่าที่ 12 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยของความยืดหยุ่นของผิวในด้านที่ทา rosehip oil เพ่ิมข้ึนอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี p-value เท่ากับ 0.277 

ด้านที่ทาครีม tretinoin ค่าเฉลี่ยความยืดหยุ่นของผิวในสัปดาห์ที่ 0 และ 12 มีค่าเท่ากับ 70.8±9.9 และ 
71.0±10.9 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของความยืดหยุ่นของผิวระหว่างก่อนและหลังการทดลองมีค่าเท่ากับ 
-0.2±9.1  ซึ่งพบว่าที่ 12 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยของความยืดหยุ่นของผิวในด้านที่ทา tretinoin เพ่ิมขึ้นอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยมี p-value เท่ากับ 0.458 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยของความยืดหยุ่นของผิวในด้านที่ทา rosehip 
oil และด้านที่ทา tretinoin ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี p-value เท่ากับ 0.807 ดัง
ตารางที่ 3 

 
การประเมินความชุ่มชื้นของผิวด้วยเครื่อง Corneometer® 

ด้านที่ทา rosehip oil ค่าเฉลี่ยความชุ่มชื้นของผิวในสัปดาห์ที่ 0 และ 12 มีค่าเท่ากับ 56.0±11.5 และ 
56.1±12.3 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของความชุ่มชื้นของผิวระหว่างก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเท่ากับ 
-0.1±8.6 ซึ่งพบว่าที่ 12 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยของความชุ่มชื้นของผิวในด้านที่ทา rosehip oil เพ่ิมขึ้นอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยมี p-value เท่ากับ 0.491 

ด้านที่ทาครีม tretinoin ค่าเฉลี่ยความชุ่มชื้นของผิวในสัปดาห์ที่ 0 และ 12 มีค่าเท่ากับ 54.1±11.2 และ 
55.8±13.3 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของความชุ่มชื้นของผิวระหว่างก่อนและหลังการทดลอง มีค่าเท่ากับ 
-1.7±9.5  ซึ่งพบว่าที่ 12 สัปดาห์ค่าเฉลี่ยของความชุ่มชื้นของผิวในด้านที่ทา tretinoin เพ่ิมข้ึนอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยมี p-value เท่ากับ 0.242 ซึ่งพบว่าค่าเฉลี่ยของความชุ่มชื้นของผิวในด้านที่ทา rosehip oil และด้าน
ที่ทา tretinoin ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี p-value เท่ากับ 0.606 ดังตารางที่ 3 

 
ผลข้างเคียง 

พบว่าใบหน้าด้านที่ทา tretinoin มีอาการข้างเคียงจ านวนร้อยละ 20 (4 ราย จาก 20 ราย) อาการ
ข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้แก่ อาการผิวแห้ง  แดง และลอก ระดับความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง เกิดหลังทายาเป็น
เวลาเฉลี่ย 4±3.5 วัน และมีอาการโดยเฉลี่ย 3.8±1.0 วัน 
 
ความพึงพอใจของอาสาสมัคร 
 พบว่าผิวหน้าด้านที่ทา rosehip oil อาสาสมัครมีความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 30, พึงพอใจมากร้อยละ 
40 และพอใจมากที่สุด ร้อยละ 30 ผิวหน้าด้านที่ทาครีม tretinoin อาสาสมัครมีความพึงพอใจปานกลางร้อยละ 
40, พึงพอใจมากร้อยละ 35 และพอใจมากที่สุด ร้อยละ 25 โดยพบว่าความพึงพอใจของอาสาสมัครในทั้งสองกลุ่ม
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value เท่ากับ 0.801 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยริ้วรอย ความเข้มของสีผิวโดยรวม ความเข้มของสีผิวบริเวณกระแดด ความ
ยืดหยุ่นของผิว และความชุ่มชื้นของผิว ก่อนและหลังการทดลอง 
 
การวัดผิวชนิด
ต่างๆ 
(เครื่องมือ) 

เวลา Rosehip oil 
N=20 

Tretinoin 
N=20 

p-
value

b 

ค่าเฉลี่ย  
mean±SD 

(A.U.) 

ค่าเฉลี่ย
ของผลต่าง 

D±SD 

ค่าสถิ
ติ (t) 

p-
valuea 

ค่าเฉลี่ย 
mean±SD 

(A.U.) 

ค่าเฉลี่ย
ของผลต่าง 

D±SD 

ค่าสถิ
ติ (t) 

p-
value

a 

 

 ริ้วรอย (VISIA®) สัปดา
ห์ที่ 0 

125.5±33.4    132.7±32.
5 

   0.468 

สัปดา
ห์ที่ 12 

108.6±31.6 16.45±28.
4 

2.594 0.009* 114.6±30.
6 

20.2±26.0 2.949 0.004
* 

0.545 

ริ้วรอย 
(Visioscan®) 

สัปดา
ห์ที่ 0 

78.2±32.5    80.1±33.4    0.859 

สัปดา
ห์ที่ 12 

71.5±30.6 6.7±20.6 2.594 0.121 68.3±23.3 21.18±54.
3 

2.949 0.051 0.723 

ความเข้มของสี
ผิวโดยรวม 
(Mexameter®) 

สัปดา
ห์ที่ 0 

377.1±68.6    385.2±63.
6 

   0.700 

สัปดา
ห์ที่ 12 

355.35±68.
1 

21.74±48.
9 

1.988 0.031* 364.0±70.
5   

21.18±54.
3 

1.746 0.049
* 

0.694 

ความเข้มของกระ
แดด 
(Mexameter®) 

สัปดา
ห์ที่ 0 

324.8±65.4    298.6±65.
8 

   0.215 

สัปดา
ห์ที่ 12 

293.4±62.8 31.4±34.8 4.035 <0.001
* 

281.8±54.
7 

16.9±40.3 1.873 0.039
* 

0.537 

ความยืดหยุ่น 
(Cutometer®) 

สัปดา
ห์ที่ 0 

72.6±12.0    70.8±9.9    0.620 

สัปดา
ห์ที่ 12 

73.8±10.7 -1.2±9.1 -0.604 0.277 71.0±10.9 -0.2±9.1   -0.107 0.458 0.807 

ความชุ่มชื้น 
(Corneometer
®) 

สัปดา
ห์ที่ 0 

56.0±11.5    54.1±11.2    0.595 

สัปดา
ห์ที่ 12 

56.1±12.3 -0.1±8.6 -0.024 0.491 55.8±13.3 -1.7±9.5 -0.792 0.242 0.606 

 
หมายเหตุ. a. เปรียบเทียบภายในกลุ่มเดียวกันดว้ย Paired t-test b. เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้วย Independent t-test, *p-value<0.05, A.U. 
หมายถึง Arbitrary Unit, SD (Standard deviation) หมายถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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อภิปรายผลการศึกษา  
พบว่าทั้ง rosehip oil และครีม tretinoin สามารถลดริ้วรอย ลดสีผิวหมองคล้ า และช่วยให้กระแดดจาง

ลงได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทั้งสองกลุ่ม โดยไม่มีผลต่อค่า
ความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิวหนัง และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทั้งสองกลุ่ม พบ
อาการผิวแดงและแห้งลอกร้อยละ 20 ในข้างที่ทา tretinoin โดยไม่พบผลข้างเคียงในข้างท่ีทา rosehip oil  

เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาที่เปรียบเทียบการทา rosehip oil และครีม 0.025% tretinoin ในการลดริ้ว
รอยและสีผิวผิดปกติในคนที่มีผิวชราจากแสงแดด (photoaging) มาก่อน ส าหรับครีม 0.025% tretinoin นั้นมี
หลายการศึกษาที่พบว่ามีประสิทธิภาพในการรักษา photoaging ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
งานวิจัยของ Griffiths และคณะ ศึกษาประสิทธิผลของครีม 0.025% tretinoin และครีม 0.1% tretinoin ในการ
รักษา photoaging โดยพบว่าหลังจากทาเป็นเวลา 48 สัปดาห์ ครีม 0.025% tretinoin ท าให้ photoaging ดีขึ้น
ในทุกแง่มุม ทั้งริ้วรอย และสีผิวไม่สม าเสมอ โดยพบว่าไม่มีความแตกต่างจากครีม 0.1% tretinoin อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ(Griffiths et al., 1995) และยังสอดคล้องกับอีกการศึกษาหนึ่งของ Bouloc และคณะ ที่ศึกษา
เปรียบเทียบการใช้ Retinol 0.2%/LR2412 2% กับ 0.025% tretinoin ในการรักษา photoaging ซึ่งพบว่า
หลังจากทาเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ทั้งสองกลุ่มสามารถลดริ้วรอย สีผิวไม่สม่ าเสมอ รูขุมขน และ ผิวที่ถูกท าลายจาก
แสงแดดโดยรวมได้ โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่ม พบผลข้างเคียงได้แก่ ผิวแดง
และแห้งลอกในกลุ่มที่ทา 0.025% tretinoin ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นเดียวกัน และในจ านวนที่ใกล้เคียง
กันกับการศึกษาในครั้งนี้(Bouloc et al., 2015) 

งานวิจัยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับ rosehip oil ศึกษาในเรื่องของการลดแผลเป็น ส่วนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การลดเลือนริ้วรอยและสีผิวที่ผิดปกติมีอยู่เพียงส่วนน้อย ซึ่งพบว่าผลงานวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
Valladares และคณะ ที่พบว่าครีมท่ีมีส่วนผสมของ rosehip oil ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพในการลดทั้งริ้วรอยและสี
ผิวที่ผิดปกติดีขึ้นได้ โดยพบว่าหลังจากทาครีมที่มีส่วนผสมของ  rosehip oil คนไข้ที่มีแผลเป็นชนิดคีลอยด์ 
แผลเป็น และริ้วรอยแรกเริ่ม  พบว่าให้ผลดีต่อความนูน สีคล้ า และการหดตัวของแผลเป็นจากการผ่าตัด การ
บาดเจ็บ และผิวไหม้ และยังมีประสิทธิผลในการลดริ้วรอยแรกเริ่ม (Valladares et al., 1986) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Valeron-Amazan และคณะ ซึ่งพบว่า  rosehip oil มีประสิทธิภาพในการลดสีผิว
ผิดปกติ และท าให้แผลเป็นยุบตัวดีขึ้น โดยให้ผู้ป่วยที่มีแผลผ่าตัดเนื้องอกของเม็ดสีที่ใบหน้า ทา rosehip oil ใน
วันที่ตัดใหมและทาต่อเนื่องไป 6 สัปดาห์ พบว่าสามารถช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ
การทายา โดยรอยแดงดีข้ึนกว่ากลุ่มควบคุมที่ 6 และ 12 สัปดาห์ และสีผิวที่ผิดปกติรวมถึงแผลเป็นยุบตัวดีขึ้นกว่า
กลุ่มควบคุม ที่ 12 สัปดาห์ โดยไม่พบผลข้างเคียง(Valeron-Almazan et al., 2015) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ในครั้งนี้ในแง่ที่ช่วยลดสีผิวที่ผิดปกติได้เช่นเดียวกัน โดยศึกษาในระยะเวลาที่เท่ากัน ใช้ rosehip oil ที่สกัดจาก 
rosehip สายพันธุ์เดียวกัน คือ Rosa rubiginosa และใช้เป็น pure rosehip oil เช่นเดียวกัน 
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ผลของการลดเลือนริ้วรอยและสีผิวที่ผิดปกตินั้น คาดว่าเป็นผลเนื่องมาจาก rosehip oil มีส่วนประกอบที่
มีคุณสมบัติในการชะลอวัยหลายชนิด ได้แก่ วิตามินเอในรูปของ All-trans-retinoic acid หรือ natural tretinoin 
ซึ่งพบว่ามีอยู่ใน rosehip oil จากโรสฮิปสายพันธุ์ Rosa rubiginosa (Concha et al., 2006) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่
น ามาใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งช่วยลดเลือนริ้วรอย และสีผิวไม่สม่ าเสมอ มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลายต าแหน่ง 
(polyunsaturated fatty acid) ในปริมาณมาก ได้แก่ linoleic acid คุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง 

ช่วยซ่อมแซมปราการปกป้องของผิวหนัง (Darmstadt et al., 2002) ส่วน α-linolenic acid มีฤทธิ์ต้านการ

อักเสบ ช่วยป้องกันผิวหนังแดงจากรังสียูวีบี และท้ัง Linoleic acid, α-linolenic acid ช่วยลดผิวคล้ าเสียจากรังสี
ยูวีได้ โดยกลไกการลดเม็ดสีโดยการยับยั้งการสร้างเมลานิน และช่วยในการผลัดเปลี่ยนของชั้นหนังก าพร้าจึงช่าย
ผลัดเม็ดสีออกจากชั้นหนังก าพร้า (Ando et al., 1998) และมีสาร quercetin ที่มีหลักฐานในการช่วยยับยั้ง
เอนไซม์ tyrosinase และช่วยลดเม็ดสีเมลานิน(Fujii & Saito, 2009) รวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิด
ได้แก่ tocopherol, carotenoid, polyphenol และ squalene (Grajzer et al., 2020) 

กล่าวโดยสรุป จากงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า rosehip oil มีความสามารถในการรักษาริ้วรอยและสีผิวผิดปกติ
จากแสงแดดได้ไม่แตกต่างจากครีม 0.025% tretinoin โดยมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่า จึงอาจน ามาใช้เป็นทางเลือก
ในการรักษาผิวชราจากแสงแดดได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจาก rosehip oil สามารถสกัดได้จาก rosehip หลายสายพันธุ์ หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมในอนาคต
อาจท าการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ rosehip oil ที่สกัดจากจาก rosehip สายพันธุ์ต่างๆ ว่ามีประสิทธิภาพในการ
ลดริ้วรอยและสีผิวผิดปกติแตกต่างกันหรือไม่ หรือศึกษาต่อยอดโดยการน า rosehip oil มาใช้ร่วมกับ tretinoin 
ในการรักษาผิวชราจากแสงแดด ว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการลดริ้วรอยและสีผิวที่ผิดปกติหรือไม่ เทียบกับการ
ใช้ tretinoin อย่างเดียว 
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บทน า 

การเกิดริ้วรอยบนใบหน้าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่ออายุมากขึ้น  เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นต่อเนื้อเยื่อภายในร่างกาย (Sies, 1985) ท าให้เซลล์เสื่อมสภาพ  โดยมาจาก
การกระตุ้นของสองปัจจัยหลักคือ  ปัจจัยภายในเช่น  อายุ  กรรมพันธุ์   เชื้อชาติ  ความเครียด  ฮอร์โมน  และ
ปัจจัยภายนอกเช่น  แสงแดด  มลภาวะ  เป็นต้น  องค์ประกอบของเซลล์ที่เสื่อมสภาพท าให้เกิดริ้วรอยคือ  
การฝ่อตัวของชั้นใต้ผิวหนังจากการสูญเสียคอลลาเจน  อิลาสตินเสื่อมสภาพ  และความสามารถในการอุ้มน้ า
ของเซลล์ลดลงขณะที่มีการสูญเสียน้ าเพ่ิมมากขึ้นท าให้ผิวหนังสูญเสียความแข็งแรง  ความยืดหยุ่น  ความชุ่ม
ชื้น  โดยทั่วไปร่างกายประกอบด้วยโปรตีนในรูปคอลลาเจนร้อยละ 25  ซึ่งสามารถสังเคราะห์เองได้  แต่เมื่อ
อายุมากขึ้นความสามารถในการสังเคราะห์คอลลาเจนจะเริ่มลดลง (Iwai, K.., Hasegawa, T., Taguchi, Y., 
Morimatsu, F. , Sato, K. , Nakamura, Y.  & Ohtsuki, K. , 2005)   ปั จจุบันจึ งมีการน าคอลลาเจนมา
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือดูแลส่งเสริมสุขภาพและความงามจ านวน
มาก  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาในกลุ่มประชากรอายุ 36-45 ปี  เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถ
เห็นประสิทธิผลได้ค่อนข้างชัดเจนกว่ากลุ่มอ่ืน (วรินญา  ปัญญาแก้ว, 2558)    

อย่างไรก็ตาม  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า  งานวิจัยเกี่ยวกับคอลลาเจนจะเป็นการศึกษาถึง
ประสิทธิผลของคอลลาเจนในรูปการรับประทานหรือรูปการทาอย่างใดอย่างหนึ่ง  แต่งานวิจัยในการน า   
คอลลาเจนสองรูปแบบมาเปรียบเทียบประสิทธิผลซึ่งกันและกันยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนและมีจ านวนน้อย  
ผู้วิจัยจึงสนใจน ามาศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจและเป็นข้อมูลการเลือกซื้อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนแก่ผู้บริโภค  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. วัตถุประสงค์หลัก  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของคอลลาเจนระหว่างรูปการรับประทานและการ
ทาต่อริ้วรอยและความหยาบของผิว 

2. วัตถุประสงค์รอง 
2.1 เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลของคอลลาเจนระหว่างรูปการรับประทานและการทาต่อความ 

ยืดหยุ่น  ความชุ่มชื้นและการสูญเสียน้ าของชั้นผิว 
               2.2 เพ่ือประเมินผลข้างเคียงการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมคอลลาเจนทั้งรูปการรับประทานและการทา 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย  

 การศึกษานี้ เป็นการทดลองชนิดไปข้างหน้าแบบสุ่มโดยมี การปิดบังผู้ เกี่ยวข้องทั้ งสองทาง
(Prospective Randomized, Double-blind Cohort design) ท าการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 เกณฑ์การคัดอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองได้แก่ เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 36-45 ปี สุขภาพแข็งแรง 
ไม่ใช่ผู้ที่มีภาวะหมดประจ าเดือน (Menopause) ไม่มีประวัติแพ้อาหารในกลุ่มปลาหรือมีข้อจ ากัดในการ
รับประทานสารอาหารประเภทโปรตีนตามที่แพทย์ระบุ ไม่มีโรคผิวหนังบริเวณท่ีท าการทดลองและไม่ได้รับการ
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รักษาบริเวณใบหน้าด้วยหัตถการใด ๆ ที่มีผลต่อการลดริ้วรอยและความหยาบของผิวเช่น ฉีดสารโบท็อก 
(Botox)  ฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์ (Filler) และเลเซอร์ (Laser) หรือเคยแต่เว้นมากกว่า 1 ปี ไม่สูบบุหรี่ 
 เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกจากการทดลองได้แก่ ไม่ยินยอมลงนามเข้าร่วมในงานวิจัย พบ 
ผลข้างเคียงหรืออาการแพ้  ไม่ได้รับประทานคอลลาเจนตั้งแต่ 3 ซองต่อ 4 สัปดาห์หรือเหลือผลิตภัณฑ์ทาผิว
กลับมามากกว่า 5 กรัมต่อ 4 สัปดาห์ (คิดเป็น10%) ได้รับการท าหัตถการที่มีผลต่อการลดริ้วรอยและความ
หยาบของผิวระหว่างการทดลอง  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลผิวพรรณเละสุขภาพจากเดิม  เกิดโรค
ผิวหนังผื่นแพ้อักเสบรุนแรงบริเวณท่ีท าการทดลอง 
 แบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่มด้วยกระบวนการ Block  randomization ขนาด block 6 สัดส่วน 1:1 
เป็นกลุ่มทดลอง 1 (กลุ่มรับประทาน) ได้รับคอลลาเจนรูปการรับประทาน collagen dipeptide 5 กรัม 
(Wellnex®: Nitta Gelatin Inc) วันละ 1 ครั้งหลังตื่นนอน และได้รับคอลลาเจนยาหลอกรูปการทา 
(ส่วนประกอบพ้ืนฐานของครีมที่ไม่มีสารออกฤทธิ์) วันละ 2 ครั้งเช้าและเย็น ทาทั่วใบหน้า (n=33)  กลุ่ม
ทดลอง 2 (กลุ่มทา) ได้รับคอลลาเจนรูปการทา  hydrolyzed collagen 10% วันละ 2 ครั้งเช้าและเย็น  ทา
ทั่วใบหน้า  และได้รับคอลลาเจนยาหลอกรูปการรับประทาน (maltodextrin) วันละ 1 ครั้งหลังตื่นนอน (n=
33)   ประเมินผลจากการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูป Iphone11 ต าแหน่ง: ใบหน้าตรง  มุมเอียง 45 องศา (ข้าง
ซ้ายและขวา)  มุมเอียง 90 องศา (ข้างซ้ายและขวา) และถ่ายระยะใกล้:  ต าแหน่งหางตาด้านขวา  และ
ตรวจวัดคุณภาพของผิวหนังด้วย Parameters ดังต่อไปนี้  ริ้วรอยและความหยาบของผิววิเคราะห์จากเครื่อง 
Visioscan VC98  ความยืดหยุ่นวิเคราะห์จากเครื่อง Cutometer dual MPA580  ด้วยหัวเครื่อง Cutometer  
ความชุ่มชื้นวิเคราะห์ด้วยหัวเครื่อง Corneometer  การสูญเสียน้ าของชั้นผิววิเคราะห์ด้วยหัวเครื่อง TEWA 
meter  ท าการประเมินในสัปดาห์ที่ 0, 4, 8 ร่วมกับการท าแบบสอบถามผลข้างเคียงและประเมินความพึง
พอใจหลังเข้าร่วมโดยใช้เกณฑ์  ไม่พอใจเล็กน้อย = แย่ลง (0)  เท่าเดิมไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง = เหมือนเดิม 
(1)  พึงพอใจเล็กน้อย (2)  พึงพอใจปานกลาง (3)  พึงพอใจมาก (4)  พึงพอใจมากท่ีสุด (5) ท าการประเมินใน
สัปดาห์ที่ 4, 8 
 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างคอลลาเจนในรูปการรับประทานและการทา  ภายใต้

สมมติฐานการรับประทานและการทาคอลลาเจนมีผลต่อริ้วรอย ความหยาบของผิว ความยืดหยุ่น ความชุ่มชื้น 

การสูญเสียน้ าของชั้นผิวแตกต่างกัน และผลิตภัณฑ์เสริมคอลลาเจนทั้งรูปการรับประทานและการทาไม่มี

ผลข้างเคียงที่รุนแรง  ตามทฤษฎีทางสถิติการใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดมากกว่า 30 คน  ท าให้ค่า t       z  

หมายถึง  ค่าสถิติที่ได้จากการทดลองเข้าใกล้ค่าความเป็นจริง  การศึกษาวิจัยนี้จึงก าหนดจ านวนอาสาสมัคร 

30 คนต่อกลุ่มการทดลอง  รวมเป็น 60 คน  และเพ่ิมจ านวนอาสาสมัครด้วยเกณฑ์ Drop out rate ที่ 10% 

รวมเป็นจ านวนอาสาสมัครทั้งสิ้น 66 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 33 คน 

 ใช้ Paired t-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลต่างของคุณภาพผิวหนังของแต่ละกลุ่ม ก่อนและ
หลังการทดลอง  
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           ใช้ Independent t-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคุณภาพผิวหนังและค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่
ได้จากแบบสอบถามของระหว่างสองกลุ่ม 
 ใช้จ านวนและร้อยละ ในการแสดงผลของผลข้างเคียง 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
มีอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองจ านวนทั้งสิ้น 66 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 1 (กลุ่ม

รับประทาน) ได้รับคอลลาเจนรูปการรับประทานและได้รับคอลลาเจนยาหลอกรูปการทา (n=33)   กลุ่ม

ทดลอง 2 (กลุ่มทา) ได้รับคอลลาเจนรูปการทาและได้รับคอลลาเจนยาหลอกรูปการรับประทาน (n=33) 

ระหว่างการทดลองมีอาสาสมัครออกจากการทดลอง 1 คน คงเหลืออาสาสมัครในกลุ่มรับประทาน 32 คน 

และกลุ่มทา 33 คน รวมมีอาสาสมัครอยู่ร่วมการทดลองจนครบ 8 สัปดาห์ จ านวน 65 คน (ภาพท่ี 1)  

ในจ านวนนี้มีอายุระหว่าง 36-45 ปี  กลุ่มรับประทานมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 40.59±2.69 ปี และกลุ่มทา

อายุเฉลี่ยเท่ากับ 41.03±2.82 ปี  

 

 
ภาพที่ 1 Study flow 
 

จากการศึกษาครั้งนี้  เมื่อพิจารณาผลหลังการทดลอง  พบว่า:  
ด้านริ้วรอย  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าริ้วรอยบริเวณหางตาและใต้ตาของกลุ่ม

รับประทานและกลุ่มทาระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8  พบว่าทั้งสองกลุ่มค่าริ้วรอยทั้ง
สองบริเวณมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แตกต่างกันทุกช่วงติดตามผล  แต่หากพิจารณาค่าเฉลี่ยจะพบว่ากลุ่ม
รับประทานบริเวณหางตาค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และลดลงทั้งสองกลุ่มในสัปดาห์ที่ 8 เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าริ้วรอยบริเวณหางตาและใต้ตาระหว่างกลุ่มในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 พบว่าค่าริ้วรอย
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ทั้งสองบริเวณของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยทุกช่วงติดตามผล  แสดงให้เห็นว่าคอลลาเจนทั้งรูปการ
รับประทานและการทามีประสิทธิผลต่อการลดริ้วรอยได้ไม่แตกต่างกัน  มีเพียงรูปการรับประทานที่เห็น
แนวโน้มลดริ้วรอยบริเวณหางตาได้ ส่วนรูปการทาทั้งสองบริเวณยังไม่พบประสิทธิผลต่อการลดริ้วรอยได้อย่าง
ชัดเจนในระยะเวลา 8 สัปดาห์ (ตารางท่ี 1)   

ตารางที่ 1 แสดงผลค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าริ้วรอยของกลุ่มได้รับคอลลาเจนรูปการรับประทานและรูปการ
ทาของสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 4  และสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 8  โดยสถิต ิPaired t-test และแสดงผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าริ้วรอยเมื่อสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8  ระหว่างกลุ่มรับประทานและกลุ่มทา  โดย
สถิติ Independent t-test 
 

ต าแหน่ง กลุ่ม week mean±SD �̅�±SD P-valuea P-valueb 

หางตา รับประทาน 0 70.93±21.41    
4 68.11±16.85 -2.82±24.55 0.521 0.361 

8 64.42±14.69 -6.51±22.54 0.112 0.956 

ทา 0 69.16±16.79    
4 72.33±19.91 3.16±19.09 0.348  

8 64.21±15.60 -4.95±18.21 0.128  
ใต้ตา รับประทาน 0 73.56±23.27    

4 72.26±18.77 -1.30±21.29 0.732 0.496 

8 73.95±21.38 0.39±24.55 0.929 0.777 
ทา 0 72.23±19.76    

4 69.30±15.99 -2.94±17.51 0.343  

8 72.48±20.03 0.25±23.76 0.952  
หมายเหตุ. ข้อมูลน าเสนอโดย mean±SD, �̅�±SD  โดย mean คือ ค่าเฉลี่ยของค่าริ้วรอย ณ สัปดาห์ และ  
�̅� คือ ค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าริ้วรอย   

   P-valuea  วิเคราะห์ข้อมูลภายในกลุ่มโดยใช้ Paired t-test  (ค่า P เทียบกับสัปดาห์ที่ 0) 
   P-valueb   วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มโดยใช้ Independent t-test (ค่า P เทียบกัน ณ สัปดาห์)   

ด้านความหยาบของผิว  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าความหยาบของผิวบริเวณหางตา
และใต้ตาของกลุ่มรับประทานและกลุ่มทาระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8  พบว่าทั้งสอง
กลุ่มค่าความหยาบของทั้งสองบริเวณไม่แตกต่างกันทุกช่วงติดตามผล   และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่า
ความหยาบของผิวบริเวณหางตาและใต้ตาระหว่างกลุ่มในสัปดาห์ที่ 4 และ 8  พบว่าค่าความหยาบของผิวทั้ง
สองบริเวณของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยทุกช่วงติดตามผล  แสดงให้เห็นว่าคอลลาเจนทั้งรูปการ
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รับประทานและการทามีประสิทธิผลต่อการลดความหยาบของผิวได้ไม่แตกต่างกันในระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
(ตารางท่ี 2)      

ตารางที่ 2 แสดงผลค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าความหยาบของผิวของกลุ่มได้รับคอลลาเจนรูปการรับประทาน
และรูปการทาของสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 4  และสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 8  โดยสถิติ Paired t-test และ
แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าความหยาบของผิวเมื่อสัปดาห์ที่  4 และสัปดาห์ที่ 8  ระหว่างกลุ่ม
รับประทานและกลุ่มทา  โดยสถิติ Independent t-test 
 

ต าแหน่ง กลุ่ม week mean±SD �̅�±SD P-valuea P-valueb 

หางตา รับประทาน 0 3.98±1.57    

4 4.37±1.35 0.39±1.85 0.240 0.525 
8 3.80±1.14 -0.18±1.68 0.545 0.050 

ทา 0 4.06±1.15    

4 4.17±1.17 0.11±1.71 0.710  
8 4.34±1.07 0.28±1.43 0.263  

ใต้ตา รับประทาน 0 3.73±1.18    
4 4.16±1.21 0.43±1.83 0.194 0.562 

8 3.91±1.12 0.18±1.55 0.502 0.658 

ทา 0 3.65±1.17    
4 3.98±1.16 0.33±1.81 0.297  

8 4.04±1.22 0.39±1.22 0.075  

หมายเหตุ. ข้อมูลน าเสนอโดย mean±SD, �̅�±SD  โดย mean คือ ค่าเฉลี่ยของค่าความหยาบของผิว ณ 
สัปดาห์ และ �̅� คือ ค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าความหยาบของผิว  

   P-valuea  วิเคราะห์ข้อมูลภายในกลุ่มโดยใช้ Paired t-test  (ค่า P เทียบกับสัปดาห์ที่ 0) 
   P-valueb   วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มโดยใช้ Independent t-test (ค่า P เทียบกัน ณ สัปดาห์)   

ด้านความยืดหยุ่นของผิวหน้า  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าความยืดหยุ่นของกลุ่ม
รับประทานและกลุ่มทาระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8  พบว่าทั้งสองกลุ่มค่าความ
ยืดหยุ่นเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยที่ระดับ 0.05 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และ 8 (p<0.001)  แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ค่าความยืดหยุ่นระหว่างกลุ่มในสัปดาห์ที่ 4 และ 8  พบว่าค่าความยืดหยุ่นของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยทุกช่วงติดตามผล  แสดงให้เห็นว่าทั้งรูปการรับประทานและการทามีประสิทธิผลต่อการเพ่ิมความยืดหยุ่น
ของผิวหน้าได้ไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 3)   
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ตารางที่ 3 แสดงผลค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าความยืดหยุ่นของผิวหน้าของกลุ่มได้รับคอลลาเจนรูปการ
รับประทานและรูปการทาของสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 4  และสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 8  โดยสถิติ Paired 
t-test และแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าความยืดหยุ่นของผิวหน้าเมื่อสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8  
ระหว่างกลุ่มรับประทานและกลุ่มทา  โดยสถิต ิIndependent t-test 
 

กลุ่ม week mean±SD �̅�±SD P-valuea P-valueb 

รับประทาน 0 0.6284±0.0949    

4 0.7474±0.0859 0.1189±0.0893 0.000* 0.499 

8 0.8324±0.0703 0.2040±0.1034 0.000* 0.492 
ทา 0 0.6154±0.0774    

4 0.7619±0.0860 0.1465±0.1000 0.000*  
8 0.8197±0.0776 0.2043±0.1009 0.000*  

หมายเหตุ. ข้อมูลน าเสนอโดย mean±SD, �̅�±SD  โดย mean คือ ค่าเฉลี่ยของค่าความยืดหยุ่นของผิวหน้า 
ณ สัปดาห์ และ �̅� คือ ค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าความยืดหยุ่นของผิวหน้า  

   P-valuea  วิเคราะห์ข้อมูลภายในกลุ่มโดยใช้ Paired t-test  (ค่า P เทียบกับสัปดาห์ที่ 0) 
   P-valueb   วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มโดยใช้ Independent t-test (ค่า P เทียบกัน ณ สัปดาห์)                          
   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านความชุ่มชื้นของผิวหน้า  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าความชุ่มชื้นของกลุ่ม
รับประทานและกลุ่มทาระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8  พบว่าทั้งสองกลุ่มค่าความชุ่มชื้น
เพ่ิมขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยที่ระดับ 0.05 ในสัปดาห์ที่ 8  (p<0.001) แต่เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของค่าความชุ่มชื้นระหว่างกลุ่มในสัปดาห์ที่ 4 และ 8  พบว่าค่าชุ่มชื้นของผิวของทั้งสองกลุ่มไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยทุกช่วงติดตามผล  แสดงให้เห็นว่าทั้งรูปการรับประทานและการทามีประสิทธิผลต่อการ
เพ่ิมความชุ่มชื้นนของผิวหน้าได้ไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 4)        

ตารางที่ 4 แสดงผลค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าความชุ่มชื้นของผิวหน้าของกลุ่มได้รับคอลลาเจนรูปการ
รับประทานและรูปการทาของสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 4  และสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 8  โดยสถิติ Paired 
t-test และแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าความชุ่มชื้นของผิวหน้าเมื่อสัปดาห์ที่  4 และสัปดาห์ที่ 8  
ระหว่างกลุ่มรับประทานและกลุ่มทา  โดยสถิต ิIndependent t-test 
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กลุ่ม week mean±SD �̅�±SD P-valuea P-valueb 

รับประทาน 0 60.31±13.41    

4 63.10±13.72 2.79±13.52 0.252 0.483 
8 76.42±11.33 16.11±10.29 0.000* 0.568 

ทา 0 59.43±11.94    

4 60.55±15.31 1.13±15.98 0.688  
8 74.64±13.63 15.21±14.25 0.000*  

หมายเหตุ. ข้อมูลน าเสนอโดย mean±SD, �̅�±SD  โดย mean คือ ค่าเฉลี่ยของค่าความชุ่มชื้นของผิวหน้า ณ 
สัปดาห์ และ �̅� คือ ค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าความชุ่มชื้นของผิวหน้า  

   P-valuea  วิเคราะห์ข้อมูลภายในกลุ่มโดยใช้ Paired t-test  (ค่า P เทียบกับสัปดาห์ที่ 0) 
   P-valueb   วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มโดยใช้ Independent t-test (ค่า P เทียบกัน ณ สัปดาห์)                          
   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านการสูญเสียน้ าของชั้นผิวบนใบหน้า  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าการสูญเสียน้ า
ของชั้นผิวของกลุ่มรับประทานและกลุ่มทาระหว่างสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8  พบว่ากลุ่ม
รับประทานค่าเฉลี่ยการสูญเสียน้ าของชั้นผิวเริ่มลดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และลดลงอย่างมีนัยที่ระดับ 0.05 ทั้ง
สองกลุ่มในสัปดาห์ที่ 8 (P=0.014, 0.008 ตามล าดับ) แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าการสูญเสียน้ าของชั้น
ผิวระหว่างกลุ่มในสัปดาห์ที่ 4 และ8  พบว่าค่าการสูญเสียน้ าของชั้นผิวของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยทุกช่วงติดตามผล  แสดงให้เห็นว่าทั้งรูปการรับประทานและการทามีประสิทธิผลต่อการลดการสูญเสียน้ า
ของชั้นผิวบนใบหน้าได้ไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 5) 

ตารางที่ 5 แสดงผลค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าการสูญเสียน้ าของชั้นผิวบนใบหน้าของกลุ่มได้รับคอลลาเจน
รูปการรับประทานและรูปการทาของสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 4  และสัปดาห์ที่ 0 กับสัปดาห์ที่ 8  โดยสถิติ 
Paired t-test และแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าการสูญเสียน้ าของชั้นผิวบนใบหน้าเมื่อสัปดาห์ที่ 4 
และสัปดาห์ที่ 8  ระหว่างกลุ่มรับประทานและกลุ่มทา  โดยสถิติ Independent t-test 

กลุ่ม week mean±SD �̅�±SD P-valuea P-valueb 

รับประทาน 0 20.13±7.55    

4 19.94±4.23 -0.18±6.79 0.881 0.058 

8 17.34±3.70 -2.79±6.04 0.014* 0.344 
ทา 0 22.11±8.82    

4 23.54±9.73 1.43±8.95 0.364  
8 18.12±2.88 -3.99±8.05 0.008*  
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หมายเหตุ. ข้อมูลน าเสนอโดย mean±SD, �̅�±SD  โดย mean คือ ค่าเฉลี่ยของค่าการสูญเสียน้ าของชั้นผิวบน
ใบหน้า ณ สัปดาห์ และ �̅� คือ ค่าเฉลี่ยของผลต่างของค่าการสูญเสียน้ าของชั้นผิวบนใบหน้า  

   P-valuea  วิเคราะห์ข้อมูลภายในกลุ่มโดยใช้ Paired t-test  (ค่า P เทียบกับสัปดาห์ที่ 0) 
   P-valueb   วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มโดยใช้ Independent t-test (ค่า P เทียบกัน ณ สัปดาห์)                          
   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ในการเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างคอลลาเจนในรูปการรับประทานและ
การทาต่อริ้วรอยและความหยาบของผิวตามสมมติฐานหลัก  พบว่าคอลลาเจนทั้งสองรูปแบบมีผลต่อการลด 
ริ้วรอยแต่ยังไม่พบประสิทธิผลที่ชัดเจน  และความหยาบของผิวยังไม่พบประสิทธิผลที่ดีขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างสองรูปแบบพบว่ามีประสิทธิผลที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  และการเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่าง
คอลลาเจนในรูปการรับประทานและการทาต่อความยืดหยุ่น  ความชุ่มชื้น  การสูญเสียน้ าของชั้นผิว  และ
ประเมินผลข้างเคียงตามสมมติฐานรอง  พบว่าคอลลาเจนทั้งสองรูปแบบสามารถช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่น  ความ
ชุ่มชื้นและลดการสูญเสียน้ าของชั้นผิวได้อย่างมีนัยส าคัญ  แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสองรูปแบบพบว่ามี
ประสิทธิผลที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  และไม่พบผลข้างเคียงจากคอลลาเจนรูปการรับประทาน  ส่วนรูปการทา
เมื่อสัปดาห์ที่ 4 พบ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.1 โดยมีอาการแสบเล็กน้อย 1-2 วัน 3 ราย คันบางครั้ง 1 ราย 
เมื่อสัปดาห์ที่ 8 พบ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.0 โดยมีอาการคันบางครั้ง  แต่อาการที่เกิดไม่ใช่อาการที่รุนแรง
และเป็นระยะเวลาไม่นาน  และภายหลังเข้าร่วมการวิจัย 8 สัปดาห์พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อความ
ชุ่มชื้นคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดทั้งสองกลุ่ม  รองลงมาเป็นความยืดหยุ่น  ความหยาบของผิวและริ้วรอย 
 เมื่อเปรียบเทียบความสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัยที่มา   

1. รูปการรับประทาน พบว่า 1.1)  Oba, Ohara, Morifuji, Ito, Ichikawa, Kawahata, & Koga 
(2013) ท าการศึกษาการให้ collagen hydrolysates ในการปรับปรุงหน้าที่ของผิวหนังชั้นนอกและความ
ยืดหยุ่นของผิวจากรังสียูวีบีในหนูที่ไม่มีขน แบ่งเป็น 2 การทดลอง  จากการทดลอง 1  พบว่าหนูกลุ่มควบคุม
การสูญเสียน้ าของชั้นผิวเพ่ิมขึ้น  เซลล์ผิวชั้นนอกมีการเพ่ิมจ านวนมากขึ้น (epidermal hyperplasia)  และ
ปริมาณน้ าในชั้น stratrum corneum (SC) ลดลง  กลุ่มทดลองพบว่าการสูญเสียน้ าของชั้นผิว  ความหนาของ
เซลล์ผิวชั้นนอกลดลงและปริมาณน้ าในชั้น SC เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  และการทดลอง 2  พบว่าหนูกลุ่ม
ควบคุมความยืดหยุ่นของผิวและปริมาณ hyarulonic acid (HA) ที่ชั้นหนังแท้ลดลง  ส่วนกลุ่มทดลองพบว่า
การสูญเสียน้ าของชั้น SC ลดลง  ความยืดหยุ่นของผิวและปริมาณ HA ที่ชั้นหนังแท้เพ่ิมขึ้น  1.2) Genovese, 
Corbo, & Sibilla (2017) ท าการศึกษาทางคลินิกของการรับประทาน  collagen hydrolysates (GOLD 
COLLAGEN®) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มทดลองได้รับ collagen hydrolysates 5 กรัม  และกลุ่มควบคุมได้รับ
ยาหลอก  เป็นเวลา 12 สัปดาห์  พบว่ากลุ่มทดลองโครงสร้างของคอลลาเจนที่ชั้นหนังแท้ดีขึ้น  ความยืดหยุ่น
ของผิวเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (+ 7.5%, P≤0.001)  ในสัปดาห์ที่ 12  1.3)  Kim, Chung, Choi, Sakai, & 
Lee (2018)  ท าการศึกษาประสิทธิผลของการรับประทาน collagen peptide ต่อการปรับปรุงความชุ่มชื้น  
ความยืดหยุ่นและริ้วรอย  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มทดลองได้รับ collagen tripeptide 10 กรัมโดยปริมาณ
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ทั้งหมด  กลุ่มควบคุมได้ส่วนประกอบพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์ยกเว้นคอลลาเจน  เป็นเวลา 12 สัปดาห์  พบว่า
กลุ่มทดลองค่าความชุ่มชื้นของผิวเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6  เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม  
และคะแนนจากการประเมินโดยแพทย์ผิวหนัง  ค่าประเมินริ้วรอยของผิวลดลงและค่าประเมินความยืดหยุ่น
ของผิวเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 12  1.4) วรินญา  ปัญญาแก้ว 
(2558)   ท าการศึกษาผลของการรับประทานคอลลาเจนเสริมต่อความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิว   โดย
ให้ collagen hydrolysates  วันละ 10 กรัม  เป็นเวลา 12 สัปดาห์  ท าการเปรียบเทียบผลก่อนและหลัง
รับประทาน  พบว่าความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญกว่าก่อนการทดลอง   1.5) พรศญา
พัชร์  ลิขิตธรรมกูล (2560)  ท าการศึกษาประสิทธิผลการชะลอวัยของ very high proline complex 
collagen (DERMOFIX®)  ชนิดรับประทานที่มีผลต่อผิวหนังเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกและคอลลาเจนที่ซื้อ
ได้ตามร้านขายยาชั้นน าในประเทศไทย  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  กลุ่ม 1 ได้รับยาหลอก  กลุ่ม 2 ได้รับ very high 
proline complex collagen และกลุ่ม 3  ได้รับ commercially available collagen ที่ซองละ 10 กรัมทุก
กลุ่ม  เป็นเวลา 8 สัปดาห์  พบว่า  very high proline complex collagen  ท าให้ความยืดหยุ่น  ความชุ่ม
ชื้น  การสูญเสียน้ าของชั้นผิว  เห็นผลที่ดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1  และความเรียบเนียน       ริ้วรอย  เห็นผลที่ดี
ขึ้นในสัปดาห์ที่ 8  ขณะที่กลุ่มคอลลาเจนทั่วไป  ความยืดหยุ่นเห็นผลที่ดีขึ้นในสัปดาห์ที่ 4  ความชุ่มชื้นเห็นผล
ที่ดีขึ้นในสัปดาห์ที่ 2  แต่ไม่พบผลที่ดีขึ้นในด้านการสูญเสียน้ าของชั้นผิว  ความเรียบเนียนและริ้วรอย  จาก
งานวิจัยนี้ :  very high proline complex collagen  คือ  collagen ที่มีกรดอะมิโนทั้งสามชนิดได้แก่  
Proline, Hydroxyproline, Glycine  เรียงตัวกัน เรียกว่า  “proline complex”  ซึ่งเป็นชุดของกรดอะมิโน
ที่พบมากที่สุดในร่างกายมนุษย์  และเป็นส่วนประกอบหลักของผิวหนังถึง 80%  เป็นคอลลาเจนชนิด 
collagen peptide  ที่มีปริมาณ proline complex 500 กรัมต่อผลิตภัณฑ์หนึ่งกิโลกรัม  ซึ่งนับว่าเป็น
ระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิจัยก่อนหน้านี้ของ (Naoki et al., 2016)   

จากงานวิจัยอ้างอิงข้างต้นข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5  แสดงให้เห็นว่า  การรับประทานคอลลาเจน  

ช่วยเพ่ิมความหยุ่น  ความชุ่มชื้น  ลดการสูญเสียน้ าของชั้นผิวได้  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้  แต่จาก

งานวิจัยอ้างอิงข้อ 1.3  การรับประทานคอลลาเจนช่วยลดริ้วรอยได้โดยใช้ค่าพารามิเตอร์ความหยาบของผิว

เป็นตัวประเมินในสัปดาห์ที่ 12  ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้  ที่ยังไม่พบประสิทธิผลต่อการลดริ้วรอยได้

อย่างชัดเจนและไม่พบการเปลี่ยนแปลงความหยาบของผิว  อาจเนื่องมากจากระยะเวลา  ชนิดและปริมาณ

ของคอลลาเจนที่ใช้ในการศึกษาที่แตกต่างกัน  จากงานวิจัยอ้างอิงข้อ 1.3  ใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์     

คอลลาเจนชนิด tripeptide 10 กรัม  ส่วนการศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์  คอลลาเจนชนิด 

dipeptide 5 กรัม  และจากงานวิจัยอ้างอิงข้อ 1.2  ใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์  คอลลาเจนชนิด hydrolyzed 

collagen 5 กรัม  ซึ่งมีปริมาณเท่ากับที่ใช้ในการทดลองแต่ขนาดโมเลกุลใหญ่กว่าก็พบโครงสร้างของ    

คอลลาเจนที่ชั้นหนังแท้ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  จึงคาดการณ์ได้ว่าหากใช้เวลาศึกษานานขึ้นจะส่งผลต่อการลด

ริ้วรอยและความหยาบของผิวได้เช่นกัน  และจากงานวิจัยอ้างอิงข้อ 1.5  การรับประทาน very high  proline 

complex collagen  มีความสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้คือ ไม่ว่าจะเป็น very high  proline complex 
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collagen หรือคอลลาเจนทั่วไปก็มีผลในการเพ่ิมความยืดหยุ่น  ความชุ่มชื้นของผิวแต่แตกต่างกันที่ระยะเวลา

ในการเกิดประสิทธิผล  และที่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้คือ very high  proline complex collagen 

(collagen peptide) 10 กรัม  สามารถช่วยลดริ้วรอยและความหยาบของผิวได้ใน 8 สัปดาห์  ส่วนการศึกษา

ครั้งนี้ใช้คอลลาเจนทั่วไป (collagen dipeptide) 5 กรัม  ซึ่งมีขนาดโมเลกุลเล็กกว่ายังไม่พบประสิทธิผลต่อ

การลดริ้วรอยและความหยาบของผิวจากการติดตามผลในระยะเวลา 8 สัปดาห์  แต่สามารถช่วยลดการ

สูญเสียน้ าของชั้นผิวได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และลดลงอย่างมีนัยส าคัญในสัปดาห์ที่ 8 ซึ่งไม่สอดคล้องกับคอลลา

เจนชนิดทั่วไปของงานวิจัยอ้างอิง  อาจมาจากชนิดของคอลลาเจนที่ใช้ในการศึกษามีขนาดโมเลกุลเล็กกว่า   

จากการเปรียบเทียบความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นว่า  ระยะเวลา  ชนิดและปริมาณ

ของคอลลาเจนมีผลต่อการเกิดประสิทธิผล  นอกจากนี้  ปริมาณของ proline complex content ต่อ

ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนหนึ่งกิโลกรัม  ก็ส่งผลต่อการเกิดประสิทธิผลและระยะเวลาในการเกิดประสิทธิผลด้วย  

 2. รูปการทา  พบว่า 2.1) Berardesca, Abril, Serio, & Cameli (2009)  ท าการศึกษาทางคลินิกต่อ

ประสิทธิผลของการใช้ Glucooligosaccharide  และ Collagen Tripeptide F  ในการรักษาผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย 

เป็นเวลา 4 สัปดาห์  พบว่าค่าที่ประเมินด้วยเครื่องมือได้แก่  ความยืดหยุ่นของผิวเพ่ิมขึ้น (P <0.01)  ความ

หยาบของผิวลดลง (P <0.02)  การสูญเสียน้ าของชั้นผิวลดลง (P <0.02)  และการเกิดผื่นแดงลดลง  (P < 

0.0006)  อย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม  และความชุ่มชื้นของผิวเพ่ิมขึ้นทั้งสองกลุ่มอย่างมี

นัยส าคัญ (P < 0.002) แต่กลุ่มทดลองเพ่ิมขึ้นมากกว่า  และการประเมินทางคลินิก  พบว่ากลุ่มทดลองด้าน

ความแห้งของผิว  การหลุดลอกของผิวและการระคายเคืองลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.001)  กลุ่มควบคุมมี

เพียงด้านความแห้งของผิวที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.01)  จากงานวิจัยนี้  Glucooligosaccharide, G-OS  

สามารถควบคุมการแบ่งตัวเพ่ิมจ านวนของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus  ซึ่งการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของโรค atopic dermatitis  และ CTP-F (collagen tripeptide)  สามารถ

กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและ HA  จึงช่วยเพ่ิมความชุ่มชื้นและความเรียบเนียนของผิวได้  2.2 Bauza, 

Oberto, Berghi, Dal, & Domloge (2004)  ศึกษาการทาคอลลาเจนต่อผลการยับยั้งการเกิดริ้วรอยด้วย

นวัตกรรมจากการสังเคราะห์ collagen-like hexapeptide (ประกอบด้วย 3% collagen-like peptide และ

1% จากแพลงก์ตอนทะเล (GP4G)) เป็นเวลา 4 สัปดาห์  พบว่าช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าทั้งหมด  คิดเป็น 75%  

ลดจ านวนริ้วรอย  65%  ลดความยาวโดยรวมของริ้วรอย 75%  และค่าเฉลี่ยความยาวของริ้วรอยคิดเป็น 

80%  (P<0.003) ของอาสาสมัครทั้งหมดจากแบบจ าลองผิว (replica) อย่างมีนัยส าคัญ  และจากการสังเกต

ทางคลินิกโดยรวมดีข้ึน 12.56% ของอาสาสมัครทั้งหมด  

  จากงานวิจัยอ้างอิงข้างต้นข้อ 2.1  แสดงให้เห็นว่าการทาคอลลาเจนช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่น  ความ   

ชุ่มชื้น  ลดการสูญเสียน้ าของชั้นผิวได้โดยสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้  แต่จากงานวิจัยอ้างอิงข้อ 2.1  การทา 

คอลลาเจนยังช่วยลดความหยาบของผิว  และจากงานวิจัยอ้างอิงข้อ 2.2  การทาคอลลาเจนช่วยลดริ้วรอยได้  
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ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้ที่ยังไม่พบประสิทธิผลต่อการลดริ้วรอยได้อย่างชัดเจนและไม่พบการ

เปลี่ยนแปลงความหยาบของผิว  อาจเนื่องมาจากส่วนประกอบพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ในผลิตภัณฑ์ของแต่ละงานวิจัย

และขนาดโมเลกุลของคอลลาเจนที่ใช้ในการศึกษา  โดยจากงานวิจัยอ้างอิงข้อ 2.1 ใช้ collagen tripeptide  

เป็นเวลา 4 สัปดาห์  และงานวิจัยอ้างอิงข้อ 2.2 ใช้ collagen-like hexapeptide 3%  เป็นเวลา 4 สัปดาห์  

ส่วนการศึกษาครั้งนี้ใช้ hydrolyzed collagen 10% เป็นเวลา 8 สัปดาห์  ซึ่งมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่กว่า  

ขนาดของโมเลกุลส่งผลต่อทั้งความสามารถในการดูดซึมสารประกอบในผลิตภัณฑ์เข้าสู่ผิวหนังเพ่ือไปบ ารุง

ฟ้ืนฟูสภาพผิว  และมีผลต่อความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้แก่เซลล์ผิว (León-López et al., 

2019)  หรือเกิดจากระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษากับชนิดของคอลลาเจนที่ใช้  เนื่องจากหากใช้อย่างต่อเนื่องจะ

ช่วยป้องกัน matrix metalloproteinases (MMPs) ท าลายส่วน Extracellularmetrix (ECM) ได้ด้วย (León-

López et al., 2019; Aguirre-Cruz et al., 2020) มีการศึกษาการใช้  hydrolyzed collagen  รูปการทาใน

การประเมินประสิทธิภาพต่อริ้วรอยรอบดวงตาและรอบปาก  พบว่าผลจากเปปไทด์ช่วยฟ้ืนฟูผิวหลังจากใช้

ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน (Bode et al., 1999)  ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้ใช้ hydrolyzed collagen  หาก

เพ่ิมระยะเวลาศึกษาให้นานขึ้นอาจท าให้เห็นแนวโน้มหรือประสิทธิผลที่ดีขึ้นต่อการลดริ้วรอยได้  ในส่วนความ

หยาบของผิว  หากท าการศึกษาให้นานขึ้นก็อาจจะมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นเช่นกัน  เนื่องจากหากโครงสร้างของผิว

ส่วน ECM ถูกท าลายลดลง  ซึ่งประกอบไปด้วย collagen, elastin, glycosaminoglycan ก็อาจส่งผลให้

ความหยาบของผิวลดลงด้วย  จากการเปรียบเทียบความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นว่า  

ระยะเวลาและขนาดโมเลกุลของคอลลาเจนมีผลต่อการเกิดประสิทธิผล                        

3. เปรียบเทียบรูปการรับประทานและการทา  พบว่า 3.1)  Maia Campos, Melo, & Siqueira 
César (2019)  ท าการศึกษาประสิทธิผลของคอลลาเจนรูปการทาและการรับประทานต่อการเปลี่ยนแปลง
ความยืดหยุ่นและความหนาแน่นของชั้นผิว  แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ  กลุ่มทา (di-tripeptides 4%)  กลุ่ม
รับประทาน  แบ่งเป็นกลุ่มได้รับ hydrolyzed collagen 10 กรัม  และกลุ่มรับประทานยาหลอก 10 กรัม  
เป็นเวลา 12 สัปดาห์  กลุ่มทาติดตามผลสัปดาห์ที่ 0, 4, 12  กลุ่มรับประทานติดตามผลสัปดาห์ที่ 0, 12 พบว่า
กลุ่มทา  ความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิวเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญหลังจาก 4 สัปดาห์  ความหนาแน่นของ
ชั้นหนังแท้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญที่ 12 สัปดาห์  และริ้วรอยลดลงหลังจาก 12 สัปดาห์  ส่วนกลุ่มรับประทาน 
ความยืดหยุ่น ความชุ่มชื้นและความหนาแน่นของชั้นหนังเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ 12 สัปดาห์  รูขมุขนเล็กลง
และริ้วรอยลดลงหลังจาก 12 สัปดาห์   

จากงานวิจัยอ้างอิงข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าคอลลาเจนรูปการทาช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นและความ    
ชุ่มชื้นของผิวในระยะเวลา 4 สัปดาห์  ส่วนรูปการรับประทานช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิวใช้
ระยะเวลา 12 สัปดาห์จึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  และประสิทธิผลในการลดริ้วรอยทั้งสองรูปแบบเกิด
ความแตกต่างในสัปดาห์ที่  12  เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคล้องในประสิทธิผลของการ
เพ่ิมความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิว  แต่ทั้งสองรูปแบบแตกต่างกันช่วงระยะเวลาที่เกิดความแตกต่าง

486



 
 

อย่างมีนัยส าคัญคือ  ทั้งสองรูปแบบสามารถช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นของผิวอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 
และเพ่ิมความชุ่มชื้นได้อย่างมีนัยส าคัญในสัปดาห์ที่ 8  ด้านประสิทธิผลของการลดริ้วรอยไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาครั้งนี้เนื่องจากทั้งสองรูปแบบยังไม่พบประสิทธิผลอย่างชัดเจน  จากความสอดคล้องและไม่
สอดคล้องกันข้างต้น  อาจเนื่องมาจากระยะเวลา  ชนิดหรือขนาดโมเลกุล  และปริมาณหรือความเข้มข้นของ  

คอลลาเจนที่ใช้ในผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน  โดยจากงานวิจัยอ้างอิงข้อ 3.1 รูปการทาใช้  collagen di𝑫
tripeptides 4%  และรูปการรับประทานใช้ hydrolyzed collagen  10 กรัม  เป็นเวลา 12 สัปดาห์   ส่วน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้รูปการทาใช้  hydrolyzed  collagen 10%  และรูปการรับประทานใช้ collagen 
dipeptide 5 กรัม  เป็นเวลา 8 สัปดาห์  จากงานวิจัยอ้างอิงรูปการทามีขนาดโมเลกุลเล็กกว่าและใช้ความ
เข้มข้นน้อยกว่า  ท าให้เห็นผลที่ดีขึ้นด้านความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของผิวอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่สัปดาห์ที่ 
4  ส่วนผลการศึกษาครั้งนี้มีเฉพาะด้านความยืดหยุ่นของผิวที่เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4  และด้าน
ความชุ่มชื้นแสดงให้เห็นเพียงแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น  ส่วนการศึกษาครั้งนี้ รูปการรับประทานมีขนาดโมเลกุลเล็ก
กว่าและใช้ปริมาณน้อยกว่า  ท าให้เห็นผลที่ดีขึ้นด้านความยืดหยุ่นของผิวตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4  และความชุ่มชื้น
ของผิวในสัปดาห์ที่ 8  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนงานวิจัยอ้างอิงทั้งด้านความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของ
ผิวจะเกิดผลดีขึ้นในสัปดาห์ที่ 12  ด้านริ้วรอยจากงานวิจัยอ้างอิงข้อ 3.1 จะลดลงหลังจากรับประทานหรือทา 
12 สัปดาห์  ส่วนการศึกษาครั้งนี้ทั้งสองรูปแบบยังไม่พบประสิทธิผลในการลดริ้วรอยอย่างชัดเจน  อาจเป็นผล
มาจากระยะเวลาของการศึกษาที่แตกต่างกันเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงสภาพผิวในพารามิเตอร์นี้ ( skin 
conditions)  รวมทั้งความหยาบของผิวที่ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลง  จากการเปรียบเทียบความสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นว่า  ระยะเวลา  ชนิดหรือขนาดโมเลกุล  ปริมาณหรือความเข้มข้นของ
คอลลาเจนมีผลต่อการเกิดประสิทธิผล   
             เมื่อพิจารณาจากข้อสรุป 1, 2, 3  จะสังเกตได้ว่า  ประสิทธิผลของคอลลาเจนทั้งรูปแบบรับประทาน
และรูปแบบทาต่อริ้วรอย  ความหยาบของผิว  ความยืดหยุ่น  ความชุ่มชื้นและการสูญเสียน้ าของชั้นผิวจะมี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  ชนิดหรือขนาดโมเลกุล  และปริมาณหรือความเข้มข้นของคอลลา
เจนในผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบความสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยในอดีตพบว่า  ชนิดหรือขนาด
โมเลกุลของคอลลาเจน  มีส่วนส าคัญต่อระยะเวลาในการเกิดประสิทธิผล  ขนาดโมเลกุลยิ่งเล็กยิ่งส่งผลต่อ
ระยะเวลาในการเกิดประสิทธิผลที่รวดเร็วขึ้น  นอกจากนี้ปริมาณของp roline complex content ใน
ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนก็มีผลต่อระยะเวลาในการปรับปรุงคุณภาพของผิวที่เร็วขึ้นด้วย (พรศญาพัชร์ ลิขิตธรรม
กูล, 2560)  ทั้งนี้รูปแบบการได้รับคอลลาเจนก็มีผลต่อการฟ้ืนฟูสภาพผิวที่แตกต่างกันจากคุณสมบัติของ
คอลลาเจนที่ต่างกัน  จึงน่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผิวเช่นกัน  กล่าวคือ   คอลลาเจนรูปการ
ทา  จะให้ประสิทธิผลในการป้องกันการเสื่อมสภาพของผิวจากปัจจัยภายนอกและฟ้ืนฟูผิวที่ชั้นหนังก าพร้าได้
โดยตรงจากคุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  (Mendis et al., 2005)  ช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระที่
บริเวณชั้นผิวส่วนบนจากปัจจัยภายนอกเช่น  แสงแดด  ลดการสะสมของอนุมูลอิสระที่ซึ่งหากสะสมเป็น
เวลานานจะส่งผลต่อความชราระดับเซลล์ (cellular aging) (Jenkins G, 2002; Wen KC et al., 2011; 
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Gkogkolou P et al., 2012)  จึงช่วยลดการเกิดริ้วรอยและความหยาบของผิวได้  ในขณะเดียวกันขนาดของ
โมเลกุลที่ใหญ่ท าให้เกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ าจึงช่วยดึงน้ าไว้ในชั้น SC (ส่วนบนสุดของชั้นหนัง
ก าพร้า)   ลดการสูญเสียน้ าของชั้นผิว  (Secchi, 2008; ตุลยา, 2554)  ท าให้ผิวเกิดความยืดหยุ่นและชุ่มชื้น  
หากส่วนที่สามารถซึมผ่านชั้นผิวได้มากขึ้นถึงชั้นหนังแท้ก็สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและ HA 
(Berardesca et al., 2009) ได้ ช่วยเพ่ิมการแบ่งเซลล์และการเกิด collagen type I ในเซลล์ fibroblast 
(Zhang et al., 2020) ผิวจึงเกิดความยืดหยุ่นและชุ่มชื้นจากภายในร่างกายสร้างขึ้นเองได้ด้วย  และเมื่อใช้
อย่างต่อเนื่องยังสามารถช่วยปกป้องผิวส่วน ECM  จากการท าลายของเอนไซม์ MMPs (León-López et al., 
2019; Aguirre-Cruz et al., 2020)  ส่วนคอลลาเจนรูปการรับประทานจะให้ประสิทธิผลโดยการปรับปรุง
ฟ้ืนฟูผิวจากการสร้างองค์ประกอบของชั้นผิวในชั้นหนังแท้ขึ้นใหม่เป็นหลัก  จากคุณสมบัติในการเป็นสารตั้งต้น
ของกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจน,  อิลาสตินและ HA ในชั้นหนังแท้ส่วน ECM (Jhawar et al., 2020; 
พรศญาพัชร์ ลิขิตธรรมกูล, 2560)  จึงเกิดผลต่อการเพ่ิมความยืดหยุ่น  ความชุ่มชื้น  ลดริ้วรอย  ความหยาบ
ของผิวและการสูญเสียน้ าของชั้นผิวได้   

สิ่งที่สังเกตเพ่ิมเติมได้จากงานวิจัยอ้างอิงข้อ 3.1  ที่มีการตรวจวัดความหนาแน่นของชั้นผิวพบว่าความ
หนาแน่นของชั้นหนังแท้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในสัปดาห์ที่ 12 ของทั้งรูปการรับประทานและการทา  แต่
ประสิทธิผลจากการรับประทานชัดเจนกว่าจากผลการวิเคราะห์ภาพของชั้นหนังแท้ (dermis image 
analyses)  ด้วยเครื่อง Dermascan® C, Cortex Technology   ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากคุณสมบัติในการ
ช่วยเสริมสร้างและฟ้ืนฟูเซลล์ได้ถึงชั้นผิวที่ลึกกว่า  และเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่ม
รับประทานบริเวณหางตาค่าเฉลี่ยของริ้วรอยจะเห็นแนวโน้มลดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และค่าเฉลี่ยของริ้วรอย
ลดลงทั้งสองกลุ่มในสัปดาห์ที่ 8  ก็เป็นผลมาจากคุณสมบัติของคอลลาเจนในการช่วยเสริมสร้างและฟ้ืนฟูเซลล์
ที่ต่างกัน  จึงมีความน่าสนใจหากมีการน าเครื่องมือตรวจสภาพผิวที่มีความละเอียดมากขึ้นมาศึกษาวิจัยทาง
คลินิกเพ่ิมเติม  อาจท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผิวจากคอลลาเจนแต่ละรูปแบบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นใน
แตล่ะช่วงเวลาของการศึกษา  

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้ collagen คนละชนิดมาศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรูปการ
รับประทานและการทา  ซึ่งประสิทธิผลที่เกิดจากการใช้ collagen ต่อคุณภาพผิวขึ้นอยู่กับชนิดหรือขนาด
โมเลกุลเป็นองค์ประกอบด้วย  จึงยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า  ผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองในครั้งนี้แสดงว่า  
วิธีการได้รับ collagen ที่แตกต่างกันให้ประสิทธิผลที่ไม่ต่างกันจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป 

ข้อเสนอแนะ  
1. ท าการศึกษาวิจัยเพ่ิมโดยทดลองปรับชนิดหรือขนาดโมเลกุลของคอลลาเจนทั้งสองรูปแบบให้

เหมือนกันในการศึกษา 
2. ท าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมศึกษาการเสริมฤทธิ์กันระหว่างคอลลาเจนรูปการรับประทานและการทา 
3. เพ่ิมเติมเครื่องมือที่มีความละเอียดมากขึ้นในการน ามาวิเคราะห์สภาพผิว อาจพบการเปลี่ยนแปลง

ของประสิทธิผลเพิ่มเติมได้ 

488



 
 

4. เพ่ิมระยะเวลาการศึกษาให้นานขึ้น อาจพบการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิผลเพิ่มเติมได้ 
5. ควรมีการติดตามผลหลังหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ เพ่ือดูการคงอยู่ของผลลัพธ์ที่ตรวจวัดได้ 
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บทคัดย่อ 
 

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา ซึ่งการใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลานานๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่สวมใส่ได้ เช่น ผิว
อักเสบจากการระคายเคือง สิว ผดจากความร้อน ผิวอักเสบบริเวณสายคล้องหู ผิวแห้ง ผื่นคัน ผิวลอก ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาผลของการใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2 ชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชุ่มชื้น ความมัน ความแดง การสูญเสียน้้า และปริมาณเชื้อ C.acnes ของ
ผิวหน้า ที่ผิวหน้าด้านในหน้ากากอนามัยเปรียบเทียบกับผิวด้านนอกหน้ากากอนามัย โดยเลียนแบบการใช้
ชีวิตประจ้าวัน การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาในประชากรพนักงานบริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จ้ากัด ผ่านเกณฑ์วิจัย
เข้าร่วมทั้งหมด 48 คน มีอายุเฉลี่ย  31.19 ± 9.56 ปี โดยรูปแบบการศึกษาวิจัยเป็นวิจัยเชิงกึ่งทดลอง โดย
การเก็บข้อมูลการศึกษาแบบ prospective observational cohort design และใช้สถิติวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบวัดซ้้า repeated measures ANOVA , dependent t test  และ independent t test 
ทดลองโดยการใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2 ชั้น วัดก่อนใส่หน้ากากและหลังใส่หน้ากากอนามัยครบ 3 
ชั่วโมง และท่ีเวลา 7 ชั่วโมง โดยมีเวลาพักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง 
 จากผลการทดลองพบว่า การใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2 ชั้น อุณหภูมิ ความชุ่มชื้น ความมัน 
ภายในหน้ากากไม่แตกต่างกันแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและการสูญเสียน้้าภายในหน้ากากไม่แตกต่างกัน แต่มี
แนวโน้มลดลง ส่วนความแดงภายในหน้ากากเพ่ิมข้ึนแตกต่างกันเฉพาะช่วงเวลา T0 ถึง T3    

ภายนอกหน้ากากความแดงไม่แตกต่างกันแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและการสูญเสียน้้าไม่แตกต่างกันแต่มี
แนวโน้มลดลง ส่วนอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันในช่วงเวลา T0 ถึงT3 ความชุ่มชื้นเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันทั้ง 3 
ช่วงเวลา และความมันภายนอกหน้ากากเพ่ิมข้ึนแตกต่างกันที่ช่วงเวลา T0 ถึง T7 และช่วงเวลา T3 ถึง T7  
เมื่อเปรียบเทียบภายในและภายนอกหน้ากากในแต่ละช่วงเวลาพบว่า อุณหภูมิไม่แตกต่างกัน ความชุ่มชื่น
แตกต่างกันในเวลาที่ T7 โดยภายนอกหน้ากากมีความชุ่มชื้นมากกว่า ความมันแตกต่างกันทั้ง 3 เวลา โดย
ภายนอกหน้ากากมีความมันมากกว่า ความแดงแตกต่างกันที่เวลา T3 โดยภายในมีความแดงมากกว่า และการ
สูญเสียน้้าแตกต่างกันที่เวลา T7 และภายนอกสูญเสียน้้ามากกว่า ส่วนปริมาณ C.acnes เพ่ิมขึ้นหลังสวม
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยมีความแตกต่างกัน ในช่วงเวลา T0 ถึง T7 และ T3 ถึง T7  

จากผลการทดลองสรุปได้ว่า การใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2 ชั้น ท้าให้ค่าพารามิเตอร์ส่วน
ใหญ่ภายในหน้ากากไม่แตกต่าง แต่มีแนวโน้มแย่ลง ได้แก่ อุณหภูมิ ความชุ่มชื้น ความมัน การสูญเสียน้้า แต่
ความแดงแตกต่างกันที่เวลา T3 แต่ความเปลี่ยนแปลงภายในหน้ากากที่แตกต่างไม่ได้มีความเด่นชัดมาก อาจ
เป็นไปได้ว่ามีเวลาพักถอดหน้ากาก  ซึ่งน่าจะท้าให้สภาพผิวกลับคืนสู่สภาวะเดิม นอกจากนี้การใส่หน้ากาก
อนามัยทางการแพทย ์2 ชั้นยังส่งผลให้จ้านวน C.acnes เพ่ิมข้ึน โดยจะเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาที่สวมใส่อีกด้วย 
ดังนั้นเมื่อต้องใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจ้าทุกวัน จึงควรมีเวลาพักถอดหน้ากากระหว่างวัน และท้าความ
สะอาดผิวหน้าโดยเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพผิวหน้า เพ่ือลดการสะสมของปริมาณ C.acnes ซึ่งท้า
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ให้เกิดปัญหาสิวตามมาได้ และเนื่องจากการสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2 ชั้นท้าให้ปริมาณ c acne 
เพ่ิมข้ึน จึงควรระมัดระวังส้าหรับคนเป็นสิว 
ค้าส้าคัญ : หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพผิวหน้า อุณหภูมิ ความชุ่มชื้น ความมัน 
ความแดง การสูญเสียน้้าของผิวหน้า C.acnes.  

 
 

บทน า 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรค COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติด

เชื้อในระบบทางเดินหายใจ ที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่ชื่อว่า SARS-CoV-2 (1) ซึ่งเชื้อดังกล่าวท้าให้
เกิดอาการ ไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามตัว โดยจะมีอาการคล้ายกับ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และบางรายอาจมีอาการ
รุนแรงจนถึงข้ันปอดอักเสบ ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งการระบาดของเชื้อไวรัส
ดังกล่าวนี้ ระบาดไปในหลายทวีปทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และก่อให้เกิดวิถี
ชีวิตใหม่ ที่เรียกว่า New Normal เช่น การใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถป้องกันและ
ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ แต่ในขณะเดียวกันการใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลานานๆ 
อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ที่ผิวหนัง (2)(skin microbiome) ซึ่งเกิดจากความชื้นจากการ
หายใจและเหงื่อที่เกิดขึ้นภายใต้หน้ากากนามัยที่สวมใส่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่สวมใส่ได้ เช่น ผิวอักเสบ
จากการระคายเคือง สิว ผดจากความร้อน ผิวแห้ง ผื่นคัน ผิวลอก ดังนั้นการใส่หน้ากากอนามัยน่าจะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางผิวหน้า ซึ่งท้าให้เกิดอาการต่างๆดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของหน้ากาก
อนามัยทางการแพทย์โดยการใส่ 2 ชั้น เนื่องจากเป็นหน้ากากอนามัยที่นิยมใช้ในบุคคลทั่วไป โดยเลียนแบบ
การใช้ชีวิตประจ้าวัน โดยเก็บข้อมูลการศึกษาแบบ prospective observational cohort design และใช้

สถิติวิ เคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้้า repeated measures ANOVA , dependent t test  และ 

independent t test เพ่ือศึกษาผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชุ่มชื้น ความมัน ความแดง การ
สูญเสียน้้า และ C.acnes ของผิวหน้า ที่ผิวด้านนอกหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เปรียบเทียบกับผิวด้านใน
หน้ากากอนามัย ท้าการทดลองโดยสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2 ชั้น แล้ววัดสภาพผิวหน้าก่อนใส่
หน้ากากและหลังใส่หน้ากากอนามัยครบ 3 ชั่วโมง และที่เวลา 7 ชั่วโมง โดยมีเวลาพักรับประทานอาหาร 1 
ชั่วโมง ในประชากรพนักงานบริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จ้ากัด จ้านวน  48 คน มีอายุเฉลี่ย  31.19 ± 9.56 ปี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2 ชั้น ต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชุ่มชื้น ความ
มัน ความแดง การสูญเสียน้้า และ C.acnes ของผิวหน้า ที่ผิวหน้าด้านนอกหน้ากากอนามัยเปรียบเทียบกับผิวด้าน
ในหน้ากากอนามัย โดยเลียนแบบการใช้ชีวิตประจ้าวัน 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 
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อุปกรณ์ 
1. หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 3 ชั้น ชื่อผลิตภัณฑ์ Medimask®  
2. เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) Terumo® Nissei MT 500  
3. เครื่องตรวจสภาพผิว Cutometer® dual MPA 580 และหัววัดต่างๆ ได้แก่ Corneometer®, 

TEWA® Meter  , Sebumeter®  และ Mexameter®  
4. เครื่องวิเคราะห์ผิวหน้า Visia Complexion Analysis (VISIA®)   
5. แบบบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร 
6. ตารางบันทึกข้อมูลการวิจัย  
7. เอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย  
8. ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการ (Informed Consent Form) 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. คัดเลือกอาสาสมัคร ตามเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย ได้แก่ 

1.1 อาสาสมัครอายุระหว่าง 2 0 ปีขึ้นไป ไม่จ้ากัดเพศ  
1.2 ไม่เป็นโรคผิวหนังที่ใบหน้าบริเวณท่ีจะท้าการทดลอง  
1.3 ผู้ที่ให้ความยินยอมเข้าศึกษาวิจัย และลงลายลักษณ์อักษรในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษาวิจัย
ด้วยความสมัครใจ    

2. เมื่ออาสาสมัครมาถึง ผู้วิจัยท้าการวัดอุณภูมิร่างกาย และให้อาสาสมัครล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์  

3. ชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัยแก่อาสาสมัคร และให้อาสาสมัครกรอกข้อมูลลงในแบบบันทึก
ข้อมูลอาสาสมัคร และลงลายลักษณ์อักษรในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Inform Consent) 

4. ผู้วิจัย ซักประวัติและข้อมูลทั่วไป  
 

วิธีการทดลอง 
1.   ผู้วิจัยสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์, กระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) และล้างมือด้วย

เจลแอลกอฮอล์ และท้าความสะอาดอุปกรณ์หัวเครื่อง Corneometer® Probe, Sebumeter®, 

TEWA® Meter probe, Mexameter® และเครื่องวัดอุณหภูมิ ด้วยส้าลีชุบเอทิล แอลกอฮอล์ 70 % 

บิดหมาด ก่อนและหลังการตรวจประเมินในอาสาสมัครแต่ละราย 

2.   ก่อนท้าการตรวจสภาพผิวหน้า ผู้ที่แต่งหน้ามาให้อาสาสมัครล้างหน้าด้วยสบู่ที่ผู้วิจัยเตรียมไว้ให้ 

จากนั้นให้ท้าการพักหน้า 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงท้าการตรวจวิเคราะห์ผิว ส้าหรับผู้ที่ไม่ได้แต่งหน้ามาให้

อาสาสมัครถอดหน้ากากอนามัยของตนเอง จากนั้นเริ่มท้าการตรวจสภาพผิวหน้าของอาสาสมัครแต่

ละรายด้วยเครื่อง VISIA®  เพ่ือดูจ้านวนเชื้อ C. acnes จ้านวน 2 ครั้ง  
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3.   ให้อาสาสมัครสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ตัดด้านข้างให้เว้า 3 ด้าน (ด้านซ้าย ด้านขวา 

และด้านล่าง) และนั่งในต้าแหน่งที่มีฉากใสกั้นระหว่างผู้วิจัยและอาสาสมัคร เพ่ือตรวจสภาพผิวหน้า

ของอาสาสมัคร  

4.   วัดอุณหภูมิของผิวหน้าของอาสาสมัคร ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ Terumo® MT500  

จ้านวน 2 จุด ได้แก่  

- ด้านนอกหน้ากากอนามัย บริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างค้ิว 2 ข้าง ต้าแหน่งที ่1  

- ด้านในหน้ากากอนามัย บริเวณคาง ที่เส้นกึ่งกลางใบหน้า ต่้าลงมาจากขอบล่างของปาก 2 

เซนติเมตร ต้าแหน่งที่ 2  

5.  ท้าการตรวจสภาพผิวหน้าของอาสาสมัครด้วยเครื่อง Cutometer® dual MPA 580 โดยใช้  

   5.1  Corneometer® วัดความชุ่มชื้นผิว จ้านวน 4 จุด ได้แก่ 

- ด้านนอกหน้ากากอนามัย บริเวณจุดตัดของใบหูด้านล่าง กับขอบจอนด้านหน้า ซีกซ้ายและขวา 

ต้าแหน่งที ่3  

- ด้านในหน้ากากอนามัย บริเวณจุดตัดของหางตา กับฐานจมูก ซีกซ้ายและขวา ต้าแหน่งที่ 4  

   5.2  TEWA® Meter วัดการสูญเสียน้้าที่ผิว จ้านวน 4 จุด ได้แก่ 

- ด้านนอกหน้ากากอนามัย บริเวณจุดที่ลากเส้นตรงห่างจากหางตา ในแนวนอน 3 เซนติเมตร ซีกซ้าย

และขวา ต้าแหน่งที่ 5  

- ด้านในหน้ากากอนามัย บริเวณจุดตัดของหางตา กับจุดเริ่มต้นของ Nasolabial Fold  

ซีกซ้ายและขวา ต้าแหน่งที่ 6  

   5.3  Sebumeter®  วัดความมันของผิวหน้า จ้านวน 4 จุด ได้แก่ 

- ด้านนอกหน้ากากอนามัย บริเวณจุดตัดของ Crus Helix กับขอบจอนด้านหน้า ซีกซ้ายและขวา 

ต้าแหน่งที ่7  

- ด้านในหน้ากากอนามัย บริเวณจุดตัดของ mid pupillary line กับจุดเริ่มต้นของ Nasolabial Fold 

ซีกซ้ายและขวา ต้าแหน่งที่ 8  

  5.4  Mexameter® วัดรอยแดงที่ผิวหน้า จ้านวน 4 จุด ได้แก่ 

- ด้านนอกหน้ากากอนามัย บริเวณจุดที่นูนที่สุดเวลากัดฟัน ซีกซ้ายและขวา ต้าแหน่งที่ 9  

-  ด้านในหน้ากากอนามัย  จุดตัดระหว่าง  mid pupillary line ตัดกับขอบบนของขอบปาก 

(vermillion border)  ต้าแหน่งที ่10  

6.   ให้อาสาสมัครเปลี่ยนหน้ากากอนามัยเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้ให้ 

โดยการใส่2ชั้น จากนั้นให้อาสาสมัครเข้าห้องท้างานตามปกติ โดยท้างานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม

เดียวกัน และระหว่างท้างานจะต้องไม่มีการถอดหน้ากากอนามัยออก ตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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7.   ท้าการตรวจประเมินหลังใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่เวลา 3 ชั่วโมงจากนั้นให้พัก

รับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง (สามารถถอดหน้ากากได้)  

8.   หลังรับประทานอาหารเสร็จให้อาสาสมัครใส่หน้ากากต่ออีก 3 ชั่วโมง จากนั้นท้าการตรวจ

วิเคราะห์ผิวหน้า โดยอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน 

9.   รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

10.  อภิปราย และสรุปผลการทดลอง 

หมายเหตุ* เป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยของอาสาสมัคร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค  

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงต้าแหน่งของผิวหน้าที่ใช้ประเมินผล 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ตารางแสดงผลการวดัพารามิเตอร์ของผวิภายในและภายนอกหนา้กากท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 

 ภายในหนา้กาก ภายนอกหนา้กาก ระหวา่งกลุ่ม 

เวลา  ̅ ± SD  ̅ p-value**  ̅ ± SD  ̅ p-value**  ̅ p-
value***  (95 % CI) (95 % CI) 

Temperature (°C)        
T0 

 
35.89 ± 0.39  

 
(35.77,35.10) 35.92 ± 

0.36 
 
 

(35.81,36.02)  
- 0.03 

0.324 

T3 
 

36.07 ± 0.37 0.18 
 

- 
(35.96,36.17) 

36.09 ± 
0.37 

0.17 
 

0.014 
(36.0,36.19) 

 
-0.02 

0.363 

T7 
 

35.89 ± 0.67 0 - 
(35.70,36.08) 

35.98 ± 
0.36 

0.06 1.000 
(35.87,36.08) 

 
-0.09 

0.220 
 

T3-T7  -0.18 
 

-  -0.11 0.151   

p-value* 0.066   0.015     
Hydration (AU)        

T0 
 

39.33 ± 12.56  
 

(35.75,42.92) 39.33 ± 
11.69 

 
 

(36.0,42.67) 0.00 0.500 

T3 
 

40.93 ± 15.46 1.6 
 

- 
(36.52,45.34) 

43.17 ± 
12.71 

0.17 
 

0.018 
(39.54,46.8) 

-2.24 0.220 

T7 
 

40.31 ± 15.43 0.98 - 
(35.9,44.71) 

47.97 ± 
12.54 

8.64 0.000 
(44.4,51.55) 

-7.66 0.005 

T3-T7  -0.08 
 

-  4.8 0.002   

p-value* 0.788   < 0.001     
Sebum (mg sebum/m2)        

T0 
 

103.35 ± 74.91  
 

(81.98,124.73) 58.81 ± 
45.49 

 
 

(45.83,71.79) 44.54 0.000 

T3 
 

107.81 ± 69.95 4.46 - 
(87.86,127.77) 

70.34 ± 
54.90 

11.53 0.189 
(54.68,86.01) 

37.47 0.002 

498



T7 
 

121.14 ± 67.98 17.79 - 
(101.74,140.53) 

86.03 ± 
59.46 

27.22 0.000 
(69.07,103.0) 

35.11 0.004 

T3-T7  13.33 -  15.69 0.036   
p-value* 0.128   < 0.001     

Erythema (AU)        
T0 

 
296.14 ± 58.38  

 
(279.49,312.80) 286.52 ± 

74.95 
 
 

(265.14, 
307.90) 

9.62 0.242 

T3 
 

310.96 ± 59.58 14.82 0.014 
(293.96,327.95) 

288.12 ± 
72.03 

1.6 - 
(267.57, 
308.67) 

22.84 0.047 

T7 
 

306.17 ± 63.61 10.03 0.156 
(288.03,324.32) 

289.62 ± 
76.06 

3.1 - 
(267.92, 
311.32) 

16.55 0.125 

T3-T7  -4.79 1.000  1.5 -   
p-value* 0.015   0.842     

TEWL (g/hr/m2)        
T0 

 
13.14 ± 3.95  

 
(12.01,14.27) 14.33 ± 

3.95 
 
 

(13.1,15.56) -1.19 0.081 

T3 
 

12.95 ± 4.96 -0.19 - 
(11.54,14.37) 

14.15 ± 
5.62 

-0.18 - 
(12.54,15.75) 

-1.2 0.136 

T7 
 

11.82 ± 3.73 -1.32 - 
(10.76,12.89) 

13.42 ± 
3.80 

-0.91 - 
(12.33,14.50) 

-1.6 0.020 

T3-T7  -1.13 -  -0.73 -   
p-value* 0.119   0.117     

C. acnes        
T0 

 
2084.75 ± 
1516.86 

 
 

[1651.98,2517.52] 
     

T3 
 

2158.54 ± 
1531.94 

73.79 0.754 
[1721.46,2595.62] 

     

T7 
 

2335.44 ± 
1602.20 

250.6
9 

0.001 
[1878.31,2792.56] 

     

T3-T7  176.9 0.020      
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p-value* < 0.001        
 
หมายเหตุ         

P-value                               *   โดยวิธี repeated measures ANOVA 

                                            * * โดยวธีิ dependent t test (paired t-test) 

                                            *** โดยวธีิ independent t test (unpaired t- test) 

                                            -     ไม่ significant 

 
               จากผลของงานวิจัย พบว่า การใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  2 ชั้น ท้าให้อุณหภูมิภายใน

หน้ากากไม่แตกต่างกันแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และภายนอกหน้ากากอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันในช่วงเวลา T0

ถึง T3 และเมื่อเปรียบเทียบภายในและภายนอกหน้ากากในแต่ละช่วงเวลาพบว่า อุณหภูมิไม่แตกต่างกันโดยที่ 

อุณหภูมิทั้งภายในและภายนอกหน้ากากเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลา T3 และปรับลดลงใกล้เคียงสภาวะเดิมในช่วงเวลา 

T7 อาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากการพักถอดหน้ากากอนามัยระหว่างการรับประทานอาหาร จึงท้าให้การใส่

หน้ากากอนามัยในงานวิจัยนี้ไม่ส่งผลต่ออุณหภูมิมากนัก ความชุ่มชื้นภายในหน้ากากไม่แตกต่างกันแต่มี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้น และภายนอกหน้ากากความชุ่มชื้นเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันทั้ง 3 ช่วงเวลา และเมื่อเปรียบเทียบ

ภายในและภายนอกหน้ากากในแต่ละช่วงเวลาพบว่า ความชุ่มชื่นแตกต่างกันในเวลาที่ T7 ซึ่งจากผลการ

ทดลองความชุ่มชื้นภายในหน้ากากมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นมากกว่าภายนอกหน้ากากในช่วงเวลา T3 และ

ลดลงในช่วงเวลาT7 อาจเกิดจากการพักถอดหน้ากากระหว่างรับประทานอาหารก็เป็นได้ เนื่องจากผิวได้สัมผัส

อากาศจากภายนอกจึงท้าให้เกิดการระเหยของน้้าในผิวมากขึ้น การสูญเสียน้้าภายในหน้ากากไม่แตกต่างกัน 

แต่มีแนวโน้มลดลง ส่วนภายนอกหน้ากากการสูญเสียน้้าไม่แตกต่างกันแต่มีแนวโน้มลดลง  และเมื่อ

เปรียบเทียบภายในและภายนอกหน้ากากในแต่ละช่วงเวลาพบว่า การสูญเสียน้้าแตกต่างกันที่เวลา T7 และ

ภายนอกสูญเสียน้้ามากกว่าภายในหน้ากาก ความมันภายในหน้ากากไม่แตกต่างกันแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและ

ความมันภายนอกหน้ากากเพ่ิมข้ึนแตกต่างกันที่ช่วงเวลา T0 ถึง T7  และช่วงเวลา T3 ถึง T7 เมื่อเปรียบเทียบ

ความมันระหว่างช่วงเวลาพบว่าในช่วงเวลา T3 ความมันภายในหน้ากากเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ในเวลา T7 

ความมันภายในหน้ากากเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพ่ิมขึ้นมากกว่าภายนอกหน้ากากประมาณ 3 เท่า แต่ความ

มันภายนอกหน้ากากเพ่ิมขึ้นในอัตราเร่งที่เท่าๆเดิม ซึ่งจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าหากใส่หน้ากากอนามัย

เป็นเวลานานมากขึ้นก็จะยิ่งส่งผลให้ผิวมีความมันมากข้ึน และเม่ือเปรียบเทียบภายในและภายนอกหน้ากากใน

แต่ละช่วงเวลาพบว่า ความมันแตกต่างกันทั้ง 3 เวลา ความแดงภายในหน้ากากเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันเฉพาะ

ช่วงเวลา T0 ถึง T3  ส่วนภายนอกหน้ากากไม่แตกต่างกันแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และ เมื่อเปรียบเทียบภายใน
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และภายนอกหน้ากากในแต่ละช่วงเวลาพบว่า แตกต่างกันที่เวลา T3 โดยภายในมีความแดงมากกว่าภายนอก

หน้ากาก ซึ่งอาจเกิดได้จาก การสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2 ชั้น ท้าให้หน้ากากอนามัยแนบสนิทกับ

ผิวหน้ามากขึ้น จึงเกิดการกดทับผิวบริเวณใบหน้าและการเสียดสีของหน้ากากกับผิวที่อยู่ภายใต้หน้ากาก

อนามัย จึงส่งผลให้ผิวที่อยู่ภายใต้หน้ากากมีรอยแดงเพ่ิมขึ้นมากกว่าภายนอกหน้ากาก และในช่วงระหว่าง T3 

ถึง T7 มีการพักถอดหน้ากากเพ่ือรับประทานอาหาร จึงท้าให้ผิวกลับคืนสู่สภาวะใกล้เคียงเดิม จึงท้าให้ใน

ช่วงเวลา T7 รอยแดงภายในหน้ากากลดลง และปริมาณ C.acnes เพ่ิมขึ้นหลังสวมหน้ากากอนามัยทาง

การแพทย์ โดยมีความแตกต่างกัน ในช่วงเวลา T0 ถึง T7 และ T3 ถึง T7 อาจอธิบายได้ว่า เชื้อ C.acnes เป็น 

anaerobic bacteria เมื่อใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 2 ชั้นส่งผลให้ออกซิเจนภายในผิวบริเวณ ภายใต้

หน้ากากน้อยลง จ้านวน C.acnes จึงเติบโตได้เร็วขึ้น โดยเมื่อใส่เป็นระยะเวลานานมากขึ้นก็  จะส่งผลให้

ปริมาณ C.acnes เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

การใส่หน้ากากอนามัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นสิ่งที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น เมื่อต้องใส่หน้ากากอนามัยเป็น

ประจ้าทุกวัน จึงควรมีการพักถอดหน้ากากอนามัยระหว่างวัน เนื่องจากการใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 

2 ชั้น ส่งผลให้ค่าพารามิเตอร์ส่วนใหญ่ภายในหน้ากากมีแนวโน้มแย่ลงแต่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ อุณหภูมิ ความ

ชุ่มชื้น ความมัน การสูญเสียน้้า แต่ความแดงแตกต่างกันที่เวลา  T3 แต่ความเปลี่ยนแปลงภายในหน้ากากที่

แตกต่างไม่ได้มีความเด่นชัดมากนัก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากการถอดหน้ากาก จึงท้าให้ผิวกลับคืนสู่สภาวะ

ใกล้เคียงเดิม และควรมีการล้างหน้าระหว่างวัน โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวหน้าเพ่ือช่วยลด

ความมันของผิวหน้าและลดการสะสมของปริมาณ C.acnes ซึ่งความมันและการสะสมของปริมาณ C.acnes 

เป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เกิดสิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นสิว ควรมีความระมัดระวังในการสวมใส่หน้ากาก

อนามัย เพ่ือป้องกันความรุนแรงของการเกิดสิวมากยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาเพ่ิมเติมในอาสาสมัครที่ท้างานในด้านอ่ืนๆ โดยศึกษาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

อาชีพที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การศึกษาในบุคลากรเฉพาะ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ คนงานก่อสร้าง 
ต้ารวจจราจร กุ๊กร้านอาหาร เนื่องจากต้องสวมใส่หน้ากากในการปฏิบัติงานเป็นประจ้า เป็นต้น 

2. การน้าผลการวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาหน้ากากอนามัย เพ่ือลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการใส่
หน้ากากอนามัย เพ่ือให้ได้หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผิวมากยิ่งขึ้น 
          3. ควรมีการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆเพ่ิมในช่วงเวลา T4 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงหลังการถอด
หน้ากาก  และใส่หน้ากากกลับเข้าไปใหม่ 
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การเปล่ียนแปลงของสภาพผิวหน้า หลงัการสวมหน้ากาก 2 ชัน้ 
(ประกอบด้วยหน้ากากอนามยัทางการแพทยท์บัด้วยหน้ากากผา้) 

Effect of double face mask (surgical mask cover by cloth mask) 
on skin characteristics 
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บทคดัย่อ 
 

เนื่องดว้ยมกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ-19 ซึง่แพร่กระจายผ่านละอองฝอย
จากการไอ จาม(1) จงึไดม้มีาตรการใหทุ้กคนตอ้งสวมหน้ากากอนามยัในทีส่าธารณะ เพื่อลดความเสีย่งใน การตดิเชือ้
(2) และมกีารวจิยัพบว่าการสวมหน้ากาก 2 ชัน้ ประกอบด้วยการสวมหน้ากากอนามยัทางการแพทย ์แล้วทบัดว้ย
หน้ากากผา้ ทัง้ผูไ้อ และผูท้ีอ่ยูใ่กลช้ดิ โดยสามารถป้องกนัละอองฝอยจากการไอ ไดถ้งึ 96.4 %(3) ซึง่เป็นทางเลอืกที่
น่าสนใจในการเพิม่ประสทิธภิาพของหน้ากากอนามยั คนทัว่ไปหาซือ้ไดง้่าย และมรีาคาไม่แพง แต่ในเวลาต่อไดม้ี
รายงานการเกดิอาการไม่พงึประสงคจ์ากการสวมหน้ากากเป็นเวลานาน เช่น สวิ(4) โรคผวิหนัง Rosacea(5) โรคผื่น
แพส้มัผสั โรค Seborrheic dermatitis(6) นอกจากนี้ยงัพบว่าการเกดิอาการไม่พงึประสงคจ์ากการสวมหน้ากาก ส่งผล
ใหคุ้ณภาพชวีติลดลง(7) ในงานวจิยัในครัง้นี้จงึมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงของสภาพผวิหน้า ภายใน
หน้ากาก และเพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงของสภาพผวิหน้า ระหว่างบรเิวณภายใน และ
ภายนอกหน้ากาก หลงัการสวมหน้ากาก 2 ชัน้ ในชวีติประจ าวนั โดยวดัจากอุณหภมู ิความชุ่มชืน้ อตัราการสญูเสยี
น ้าผ่านทางผวิหนัง ความมนั ความแดง และจ านวนเชือ้ C.acnes ก่อน (T0) และหลงัการสวมหน้ากาก 2 ชัน้ เป็น
ระยะเวลา 3 ชัว่โมง (T3) และ 7 ชัว่โมง (T7) โดยมกีารพกัรบัประทานอาหาร 1 ชัว่โมง ในอาสาสมคัรทีไ่ม่เป็นโรค
ผวิหนังบรเิวณใบหน้า และท างานในบรษิทั รโีว่เมด (ไทยแลนด)์ จ ากดั จ านวน 50 คน เป็นเพศหญงิ 43 คน และ
เพศชาย 7 คน มอีายุเฉลีย่ 29.2 ปี โดยมเีกบ็ขอ้มลูการศกึษาแบบ Prospective Observational Cohort Design และ
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย สถติ ิRepeated Measures ANOVA, Paired t-test และ Unpaired t-test 

จากการวจิยัพบว่า การเปลีย่นแปลงอุณหภูม ิความชุ่มชืน้ อตัราการสูญเสยีน ้าออกจากผวิ และความแดง 
ภายในหน้ากาก ณ เวลา T0 T3 และ T7 ไม่แตกต่างกนั แต่ความมนั มกีารเพิม่ขึน้ที่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิทัง้ 2 ช่วงเวลา ที ่T3 และ T7 ส่วนภายนอกหน้ากากมกีารเปลีย่นแปลงทีเ่แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติ ิเฉพาะความชุ่มชืน้ ความแดง และความมนั โดยมกีารเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้ แต่อตัราการสูญเสยีน ้าออกจาก
ผวิมกีารเปลี่ยนแปลงที่ลดลง โดยความชุ่มชื้น และความแดง แตกต่างกนัที่ช่วงเวลา T0 เทยีบกบั T7, อตัราการ
สูญเสยีน ้าออกจากผวิ แตกต่างกนัทีช่่วงเวลา T0 เทยีบกบั T3, ความมนั แตกต่างกนัทีช่่วงเวลา T0 เทยีบกบั T3 
และ T0 เทยีบกบั T7 และเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างภายใน และภายนอกหน้ากาก พบว่าอุณหภูม ิความชุ่มชืน้ และ
ความแดง ไม่แตกต่างกนั ในทุกช่วงเวลา แต่ความมนั แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติใินทุกช่วงเวลา และ
อตัราการสูญเสยีน ้าออกจากผวิ ต่างกนัเฉพาะทีเ่วลา T3 และจ านวนเชือ้ C. acnes ทัว่ใบหน้า มกีารเปลีย่นแปลงที่
แตกต่างกนั ที่ช่วงเวลา T0 เทยีบกบั T7 และ T3 เทยีบกบั T7 โดยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามระยะเวลา ซึ่งน่าจะเพิม่
ภายในบรเิวณทีม่กีารสวมหน้ากาก มากกว่าภายนอก เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มไปจากปกต ิ 

จากการวิจยัสรุปได้ว่า เมื่อสวมหน้ากาก 2 ชัน้ ประกอบด้วยหน้ากากอนามยัทางการแพทย์ทบัด้วย
หน้ากากผ้า เป็นเวลา 3 ชัว่โมง (T3) พบว่ามเีพยีงความมนัที่เพิม่ขึน้ แมว้่าจะมกีารพกัถอดหน้ากากเป็นเวลา 1 
ชัว่โมง แลว้ใส่ต่ออกี 3 ชัว่โมง (T7) ความมนัยงัคงมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ โดยมอีตัราการเพิม่ขึน้ทีล่ดลง และพบว่าที่
เวลา T7 จ านวนเชือ้ C.acnes ซึง่วดัผลโดยรวมทัว่ใบหน้า มกีารเพิม่ขึน้ ดงันัน้การพกัถอดหน้ากาก ช่วยใหอ้ตัรา
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การเพิม่ขึน้ของความมนัลดลง แต่ไม่ท าใหอ้ตัราการเพิม่ขึน้ของ จ านวนเชือ้ C.acnes ลดลง จงึไม่ควรสวมหน้ากาก 
2 ชัน้ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นสิว โรคผิวหนัง Rosacea โรคผื่นแพ้สมัผสั โรค Seborrheic 
dermatitis บรเิวณผวิหน้าทีม่กีารสวมหน้ากาก และควรมกีารพกัการสวมหน้ากาก หรอืการลา้งหน้าระหว่างวนั และ
เพื่อลดความมนั อุณหภมู ิและจ านวนเชือ้ C.acnes ทีม่กีารสะสม และเพื่อป้องกนัการเกดิอาการไมพ่งึประสงค ์เช่น 
การมสีวิขึน้บรเิวณภายในหน้ากาก 
ค าส าคญั : หน้ากาก อุณหภมู ิชุ่มชืน้ มนั ผวิ หน้า  
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Abstract 
 

Due to the outbreak of Coronavirus Disease 2019 or COVID- 19 which spread through 
droplets from coughing and sneezing(1). Therefore, measures have been putted in place for everyone 
to wear masks in public places to reduce the risk of infection.(2) The research has shown that wearing 
a 2- layer mask, consisting of wearing a surgical mask and covering it with a cloth mask on both 
sides, can prevent 96.4% of droplets from coughing and sneezing(3), which is an interesting alternative 
method to increase the efficiency of masks since it is easier to purchase and inexpensive for the 
public. However, there were later reports of adverse reactions following prolonged wearing of masks, 
such as acne(4), rosacea(5), allergic contact dermatitis and seborrheic dermatitis(6). These undesirable 
effects from wearing masks lead to decrease in quality of life( 7) .  To study the change of facial skin 
characteristics inside the mask and to compare the difference in the change of facial skin 
characteristics inside and outside the mask before (T0)  and after wearing 2 layers of mask for 3 
hours (T3)  and 7 hours (T7)  including lunch break for 1 hour, can be done by measuring the 
temperature, hydration, transepidermal water loss rate, sebum secretion, redness, and the number 
of C.acnes. The test subjects consists of 50 persons were 43 females and 7 males, with an average 
age of 29. 2 years, these people did not have facial dermatitis and were working in Revomed 
(Thailand) Co., Ltd., 50 persons were 43 females and 7 males, with an average age of 29.2 years. 
The data is collected by using Prospective Observational Cohort Design method and statistically 
analyzed with Repeated Measures ANOVA, Paired t-test and Unpaired t-test.  

There were no significant differences in temperature, hydration, transepidermal water loss 
rate, and redness within the mask at T0, T3, and T7 times. But there was a different increase in the 
two time periods at T3 and T7 outside the mask.  There are significantly different changes, only 
hydration, redness, and sebum secretion with increasing changes. The rate of transepidermal water 
loss has decreased. The hydration and redness were significantly different at the time interval T0 vs 
T7, the rate of transepidermal water loss was significantly different at the time interval T0 vs T3 and 
the sebum secretion were significantly different at the time interval T0 vs T3 and T0 vs T7.  When 
compared within the mask and outside the mask, it was found that the temperature, hydration and 
redness were not significantly different in all period of time during the tests, but the sebum secretion 
is significantly different in every period of time and the rate of transepidermal water loss differed only 
at time T3 and the total number of C.acnes on the face showed significantly different changes at the 
time of T0 vs T7 and T3 vs T7, with a tendency to increase with time which should be added within 
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the masked area more than outside due to changes in the environment from normal to harsh 
conditions.  

The experiment can be concluded that when wearing 2-layer mask, a surgical mask followed 
by cloth mask, within 3 hours (T3), there would only be an increase in sebum secretion. Even though 
the mask was removed for 1 hour and continued to wear for 3 hour (T7) , sebum secretion tends to 
increase with slightly slower rate. Also, during T7, C.acnes has increased on overall faces' area.  

Removing mask during break did help decrease sebum secretion but did not decrease 
C. acnes.  Therefore, 2 layered masks should not be worn for a long period of time, especially  
in people with acne, rosacea, allergic contact dermatitis, and seborrheic dermatitis in the mask area. 
Should have a break from wearing masks or the face should be washed thoroughly during the day 
to reduce sebum secretion and the number of C.acnes that have accumulated and to prevent adverse 
reactions such as having acne in the mask area. 
Keywords: mask, temperature, hydration, sebum, facial skin 
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บทน า 
เนื่องดว้ยมกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ-19 ซึง่แพร่กระจายผ่านละอองฝอย

จากการไอ จาม(1) จงึไดม้มีาตรการใหทุ้กคนตอ้งสวมหน้ากากอนามยัในทีส่าธารณะ เพื่อลดความเสีย่งใน การตดิเชือ้
(2) และมกีารวจิยัพบว่าการสวมหน้ากาก 2 ชัน้ ประกอบด้วยการสวมหน้ากากอนามยัทางการแพทยแ์ล้วทบัด้วย
หน้ากากผา้ ทัง้ 2 ฝ่าย สามารถป้องกนัละอองฝอยจากการไอ จามไดถ้งึ 96.4 %(3) ซึง่เป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจในการ
เพิม่ประสทิธภิาพของหน้ากากอนามยั คนทัว่ไปหาซือ้ไดง้่าย และมรีาคาไม่แพง แต่ในเวลาต่อไดม้รีายงานการเกดิ
อาการไม่พงึประสงคจ์ากการสวมหน้ากากเป็นเวลานาน เช่น สวิ(4) โรคผวิหนังอกัเสบ Rosacea(5) โรคผื่นแพส้มัผสั 
โรค Seborrheic dermatitis (6) นอกจากนี้ยงัพบว่าเหตุการณ์ดงักล่าว ส่งผลให้ผู้ป่วยมคีุณภาพชีวิตลดลง(7) ใน
งานวิจยัในครัง้นี้จึงมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหน้า ภายในหน้ากาก และเพื่อ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างของการเปลีย่นแปลงของสภาพผวิหน้า บรเิวณภายใน และภายนอกหน้ากาก หลงัการ
สวมหน้ากาก 2 ชัน้ ในชวีติประจ าวนั โดยวดัจากอุณหภูม ิความชุ่มชืน้ อัตราการสูญเสยีน ้าผ่านทางผวิหนัง ความ
มนั ความแดง และจ านวนเชือ้ C.acnes ในอาสาสมคัรทีท่ างานในบรษิทั รโีว่เมด (ไทยแลนด)์ จ ากดั จ านวน 50 คน 
เป็นเพศหญงิ 43 คน และเพศชาย 7 คน อายเุฉลีย่ 29.2 ปี 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

๑. เพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงของสภาพผวิหน้า หลงัการสวมหน้ากาก 2 ชัน้ ในชวีติประจ าวนั โดย
วดัจากอุณหภูม,ิ ความชุ่มชื้น, อตัราการสูญเสยีน ้าผ่านทางผวิหนัง, ความมนั, ความแดง และจ านวนเชื้อ 
C.acnes    

๒. เพื่อเปรยีบเทียบความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหน้าบรเิวณภายใน และ
ภายนอกหน้ากาก หลงัการสวมหน้ากาก 2 ชัน้ ในชวีติประจ าวนั โดยวดัจากอุณหภูมิ, ความชุ่มชื้น, อตัรา
การสญูเสยีน ้าผ่านทางผวิหนงั, ความมนั, ความแดง และจ านวนเชือ้ C.acnes 
 
อปุกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจยั 
 อปุกรณ์ 

1. หน้ากากอนามยัทางการแพทย ์(Surgical Mask) Medimask®  
2. หน้ากากผา้ (Clothe Mask) MICROTEX®  
3. เครือ่งวดัอุณหภมู ิ(Thermometer) Terumo® Nissei MT 500  
4. เครือ่งตรวจสภาพผวิ Cutometer® dual MPA 580 โดยใชร้ว่มกบั Corneometer®, TEWA® 

Meter  , Sebumeter®  และ Mexameter® MX 18  
5. เครือ่งวเิคราะหผ์วิหน้าความละเอยีดสงู Visia Complexion Analysis (VISIA®)   
6. แบบบนัทกึขอ้มลูอาสาสมคัร 
7. แบบบนัทกึผลขอ้มลูงานวจิยั  
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8. เอกสารชีแ้จงรายละเอยีดโครงการวจิยั  
9. ใบยนิยอมเขา้รว่มโครงการ (Informed Consent Form) 
 
วิธีการด าเนินงานวิจยั 
๑. คดัเลอืกอาสาสมคัรทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมการวจิยั ตามเกณฑก์ารคดัเลอืกอาสาสมคัรเขา้

รว่มการวจิยั (Inclusion Criteria) ไดแ้ก่ 
1.1 อาย ุ20 ปีขึน้ไป ไมจ่ ากดัเพศ 
1.2  มคีวามสมคัรใจในการเขา้ร่วมการวจิยั และลงลายลกัษณ์อกัษรในใบยนิยอมเขา้ร่วมการ
วจิยัดว้ยความสมคัรใจ 
1.3 ไมเ่ป็นโรคผวิหนงับรเิวณใบหน้าขณะท าการทดลอง 

๒. เมือ่อาสาสมคัรมาถงึ ผูว้จิยัท าการวดัอุณภมูริา่งกายบรเิวณหน้าผากดว้ย เทอรโ์มมเิตอร ์และให้
อาสาสมคัรลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

๓. ชี้แจงวตัถุประสงค์ของการวจิยั ขัน้ตอน และระยะเวลาที่ใช้ เมื่ออาสาสมคัรเขา้ใจและสมคัรใจ
เขา้ร่วมการวจิยั อาสาสมคัรกรอกขอ้มูลลงในแบบบนัทกึขอ้มูลอาสาสมคัร และลงลายลกัษณ์
อกัษรในใบยนิยอมเขา้รว่มการวจิยั (Inform Consent) 

๔. ผูว้จิยั ซกัประวตัแิละขอ้มลูทัว่ไป  
วิธีการทดลอง 
๑. ผู้วจิยัสวมหน้ากากอนามยัทางการแพทย์,Face Shield และล้างมอืด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อน

และหลงัการสมัผสัเครื่องวดัสภาพผวิ และท าความสะอาดอุปกรณ์หวัเครื่อง  Corneometer®, 
Sebumeter®, TEWA® Meter, Mexameter® และ เครื่ อ งวัด อุณหภูมิ ด้วยส าลีชุบ เอทิล 
แอลกอฮอล์ 70 % บดิหมาด ก่อนและหลงัการตรวจประเมนิในอาสาสมคัร  

๒. ใหอ้าสาสมคัรไม่แต่งหน้าในวนัทีท่ าการวจิยั หากอาสาสมคัรมกีารแต่งหน้า ใหล้า้งหน้าดว้ยสบู่
ทีจ่ดัเตรยีมไว ้และพกัหน้าเป็นเวลา 1 ชัว่โมง ก่อนเริม่การทดลอง 

๓. ให้อาสาสมคัรถอดหน้ากากอนามยัของตนเอง จากนัน้ท าการตรวจสภาพผวิหน้า ด้วยเครื่อง 
VISIA®  เพื่อดจู านวนเชือ้ C.acnes โดยใชแ้สง UV Fluorescence   

๔. ใหอ้าสาสมคัรสวมหน้ากากอนามยัทางการแพทยท์ีต่ดัดา้นขา้งใหเ้วา้ 3 ดา้น (ดา้นซา้ย 
ดา้นขวา และดา้นล่าง) และนัง่ในต าแหน่งทีม่ฉีากใสกัน้ระหว่างผูว้จิยัและอาสาสมคัร โดยฉาก
ใสมรีเูปิด กวา้ง 20 เซนตเิมตร สงู 10 เซนตเิมตร ส าหรบัใหผู้ว้จิยัสอดแขน เพื่อตรวจสภาพผวิ
ของอาสาสมคัร 

๕. ท าการวดัอุณหภูมผิวิหน้า ดว้ยเทอรโ์มมเิตอร ์Terumo® MT500 จ านวน 2 จดุ จดุละ 1 ครัง้ 
แลว้หาค่าเฉลีย่ ไดแ้ก่ ภายนอกหน้ากาก ณ ต าแหน่งหมายเลข 1 และภายในหน้ากาก ณ 
ต าแหน่งหมายเลข 2 (ภ่าพที ่1) 
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๖. ท าการตรวจสภาพผวิหน้าดว้ยเครือ่ง Cutometer® dual MPA 580 โดยใช ้
6.1  Corneometer® จ านวน 4 จุด จุดละ 3 ครัง้ แล้วหาค่าเฉลีย่ของแต่ละจุด ได้แก่ ด้านนอก
หน้ากาก ณ ต าแหน่งหมายเลข 3 และดา้นในหน้ากาก ณ ต าแหน่งหมายเลข 4 
6.2  TEWA® Meter จ านวน 4 จุด จุดละ 1 ครัง้ แล้วหาค่าเฉลีย่ของแต่ละจุด ได้แก่ ด้านนอก
หน้ากาก ณ ต าแหน่งหมายเลข 5 และดา้นในหน้ากาก ณ ต าแหน่งหมายเลข 6 
6.3  Sebumeter® จ านวน 4 จุด จุดละ 1 ครัง้ แล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่ละจุด ได้แก่ ด้านนอก
หน้ากาก ณ ต าแหน่งหมายเลข 7 และดา้นในหน้ากาก ณ ต าแหน่งหมายเลข 8 
6.4  Mexameter® จ านวน 4 จุด จุดละ 3 ครัง้ แล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่ละจุด ได้แก่ ด้านนอก
หน้ากาก ณ ต าแหน่งหมายเลข 9 และดา้นในหน้ากาก ณ ต าแหน่งหมายเลข 10 

๗. ใหอ้าสาสมคัรเปลีย่นหน้ากาก เป็นหน้ากาก 2 ชัน้ โดยสวมหน้ากากอนามยัทางการแพทย ์แลว้
ทบัด้วยหน้ากากผ้าที่จดัเตรยีมไว้ จากนัน้ให้อาสาสมคัรเข้าห้องท างาน โดยไม่มกีารถอด
หน้ากากออก เป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง ภายใตส้ภาพแวดลอ้มเดยีวกนั 

๘. ท าการตรวจประเมนิตามขอ้ ๕ -๖ อกีครัง้ และบนัทกึผล 
๙. ใหอ้าสาสมคัรพกัรบัประทานอาหาร 1 ชัว่โมง จากนัน้ท าการสวมหน้ากาก 2 ชัน้ แลว้เขา้ห้อง

ท างาน โดยไมม่กีารถอดหน้ากากออก เป็นระยะเวลา 3 ชัว่โมง ภายใตส้ภาพแวดลอ้มเดยีวกนั 
๑๐. ท าการตรวจประเมนิตามขอ้ ๕ -๖ อกีครัง้ และบนัทกึผล 
๑๑. รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ
๑๒. อภปิราย และสรปุผลการทดลอง 

หมายเหตุ* เป็นการดแูลรกัษาความปลอดภยัของอาสาสมคัร ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 
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ภาพที ่1 ต าแหน่งทีใ่ชใ้นการวดัสภาพผวิ 
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

จากการทดลองพบว่า ภายในหน้ากาก มกีารเปลี่ยนแปลงอุณหภูม ิความชุ่มชื้น และความแดง ช่วงเวลา
ตัง้แต่ T0 T3 และ T7 ไม่แตกต่างกนั แต่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ และอตัราการสูญเสยีน ้าออกจากผวิมแีนวโน้มลดลงไป
ในทางเดยีวกนักบัความชุ่มชื้น ซึง่น่าจะเป็นผลมาจาก การทีผ่วิหน้ามคีวามชุ่มชื้นมากขึน้ ท าใหน้ ้าในผวิสามารถ
ระเหยออกจากผวิไดล้ดลง(50) โดยทุกพารามเิตอรม์กีล่าวมา มอีตัราเพิม่ขึน้ในช่วงทา้ย ทีเ่วลา T3 ถงึ T7 มากกว่า
ช่วงแรก ที่เวลา T0 ถงึ T3 แมว้่าจะมกีารพกัถอดหน้ากากเป็นเวลา 1 ชัว่โมง ส่วนความมนัมกีารเปลี่ยนแปลงที่
แตกต่างกนั ทัง้ 2 ช่วงเวลา ทีเ่วลา T3 และ T7 โดยมกีารเพิม่ขึน้ตามระยะเวลาทีเ่พิม่ขึน้ ภายนอกหน้ากาก มกีาร
เปลีย่นแปลงทีเ่แตกต่างกนัเฉพาะ ความชุ่มชืน้ ความแดง และความมนั โดยมกีารเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้ อตัราการ
สญูเสยีน ้าออกจากผวิมกีารเปลีย่นแปลงทีล่ดลง โดยความชุ่มชืน้ และความแดง แตกต่างกนัทีช่่วงเวลา T0 เทยีบกบั 
T7, อตัราการสูญเสยีน ้าออกจากผวิ แตกต่างกนัทีช่่วงเวลา T0 เทยีบกบั T3, ความมนั แตกต่างกนัทีช่่วงเวลา T0 
เทยีบกบั T3 และ T0 เทยีบกบั T7 และเมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างภายใน และภายนอกหน้ากาก พบว่าทีช่่วงเวลา T0 
มคีวามแดง และความมนั ของภายในและภายนอกหน้ากาก ทีแ่ตกต่างกนั น่าจะมสีาเหตุมาจากต าแหน่งทีใ่ชก้ารวดั 
ภายใน และภายนอกหน้ากาก มสีภาพผวิที่แตกต่างกนั, ความมนั มคีวามแตกต่างกนัในทุกช่วงเวลา โดยภายใน
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หน้ากากมอีตัราการเพิม่ขึน้ของความมนั ทัง้ในช่วงแรก และช่วงทา้ยมากกว่าภายนอกหน้ากาก, ส่วนอุณหภมู ิและ
ความชุ่มชื้น ไม่แตกต่างกนั ในทุกช่วงเวลา โดยอุณหภูมภิายในหน้ากากมกีารเพิม่ขึน้มากกว่าภายนอก น่าจะมี
สาเหตุมาจาก ปกตริา่งกายจะมกีารระบายความรอ้นออกทางผวิหนงั ผ่านการระเหยของเหงือ่ และการแผ่ 
ความรอ้น(51) แต่หลงัจากการสวมหน้ากาก 2 ชัน้ จงึท าให้มกีารระบายความรอ้นออกจากผวิ ได้ยากขึน้ ท าให้มี
ความรอ้นทีส่ะสมภายใตห้น้ากากมากขึน้ แต่ความชุ่มชืน้ภายในมกีารเพิม่ขึน้น้อยกว่าภายนอก น่าจะเป็นเพราะการ
สวมหน้ากาก 2 ชัน้ ทีม่กีารสวมหน้ากากอนามยัทางการแพทย ์ทบัดว้ยหน้ากากผา้ ท าใหเ้กดิแรงกดทบั และท าให้
หน้ากากแนบชดิกบัผวิหน้ามากขึน้ ส่งผลให้หน้ากากดูดซบัความชุ่มชื้น และเหงื่อที่ระเหยออกจากผวิไดม้ากขึน้ 
และจ านวนเชือ้ C.acnes ทัว่ใบหน้า มกีารเปลีย่นแปลงทีแ่ตกต่างกนั ทีช่่วงเวลา T0 เทยีบกบั T7 และ T3 เทยีบกบั 
T7 โดยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามระยะเวลาทีเ่พิม่ขึน้ และมอีตัราการเพิม่ขึน้ในช่วงทา้ยมากกว่าช่วงแรก ซึง่น่าจะเป็น
ผลมาจากการสวมหน้ากาก จะเห็นได้ว่าการสวมหน้ากากอนามยัทางทางการแพทย์ทบัด้วยหน้ากากผ้า ใน
ชวีติประจ าวนัท าให ้ความมนั และจ านวนเชือ้ C. acnes มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามระยะเวลาทีเ่พิม่ขึน้ โดยการพกัการ
สวมหน้ากากเป็นเวลา 1 ชัว่โมง ท าใหอ้ตัราการเพิม่ของความมนั ในช่วงทา้ยมกีารลดลง แต่อตัราการเพิม่ขึน้ของ
จ านวนเชือ้ C. acnes ในช่วงทา้ยยงัคงเพิม่มากขึน้กว่าในช่วงแรก  
แสดงใหเ้หน็ว่าการสวมหน้ากาก 2 ชัน้ น่าจะมคีวามแน่นหนามดิชดิ จงึควรมกีารพกัการสวมหน้ากากใหถ้ี่มากขึน้ 
โดยควรสวมหน้ากากติดต่อกนัเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 ชัว่โมง เพื่อให้ผวิบรเิวณภายในหน้ากากได้มกีารปรบั
สภาพเขา้สู่สภาวะปกต ิหรอืมกีารลา้งหน้าระหว่างวนั และเพื่อลดความมนั และจ านวนเชือ้ C.acnes ทีม่กีารสะสม 
เพื่อป้องกนัการเกดิอาการ 
ไม่พงึประสงค ์เช่น การมสีวิขึน้บรเิวณภายในหน้ากาก โดยเฉพาะในผูท้ี่เป็นสวิ โรคผวิหนัง Rosacea โรคผื่นแพ้
สมัผสั โรค Seborrheic dermatitis บรเิวณผวิหน้าทีม่กีารสวมหน้ากาก 

จากการทดลองสรปุว่า เมือ่ใส่หน้ากาก 2 ชัน้ ประกอบดว้ยหน้ากากอนามยัทางการแพทยท์บัดว้ยหน้ากาก
ผา้ เป็นเวลา 3 ชัว่โมง (T3) พบว่ามเีพยีงความมนัทีเ่พิม่ขึน้ แมว้่าจะมกีารพกัถอดหน้ากากเป็นเวลา 1 ชัว่โมง แลว้
ใส่ต่ออกี 3 ชัว่โมง (T7) ความมนัยงัคงมแีนวโน้มที่เพิม่ขึ้น โดยมอีตัราการเพิม่ขึ้นที่ลดลง และพบว่าที่เวลา T7 
จ านวนเชือ้ C.acnes ซึง่วดัผลโดยรวมทัว่ใบหน้า มกีารเพิม่ขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารทดลองเปรยีบในอาสาสมคัรกลุ่มอื่นๆ ทีแ่ตกต่างกนั เช่น ในผูท้ีส่วมหน้ากากชนิดอื่นๆ 
ผูท้ีไ่มส่วมหน้ากาก หรอืผูท้ีเ่ป็นโรคผวิหนงับรเิวณใบหน้า เป็นต้น  

2. ควรมกีารพกัการสวมหน้ากาก หรอืการลา้งหน้าระหว่างวนั และเพื่อลดความมนั อุณหภมู ิและ
จ านวนเชือ้ C.acnes ทีม่กีารสะสม และเพื่อป้องกนัการเกดิอาการไมพ่งึประสงค ์เช่น การมสีวิขึน้บรเิวณ
ภายในหน้ากาก 
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บทคัดย่อ 
 

จากการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในทั่วโลก โดยเป็นการแพร่เชื้อจากคนสู่คนผ่าน
ละอองฝอยจากทางเดินหายใจ(1) หน้ากาก N95 เป็นหน้ากากที่ได้รับการประเมิน ทดสอบและอนุมัติโดยกรม
อาชีวอนามัยของสหรัฐอเมริกา [The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)] 
ว่าเป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นอย่างมากต่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ท าให้มีการสวมหน้ากาก N95 เป็นจ านวนมาก และสวมใส่เป็น
เวลานานขึ้น(2) ซึ่งท าให้สภาพผิวหน้าต้องอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ปัจจัยดังกล่าว อาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์บนผิวหน้า เช่น เป็นสิว(3) ผื่นแพ้สัมผัส(4) ผื่นระคายสัมผัส(5) เป็นต้น 
การวิจัยนี้ เป็นการทดลองเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหน้า ภายในหน้ากาก และเพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหน้า บริเวณภายใน และภายนอกหน้ากาก หลังการสวม
หน้ากาก N95 โดยวัดจากอุณหภูมิ ความชุ่มชื้น อัตราการสูญเสียน้ าผ่านทางผิวหนัง ความมัน ความแดง และ
จ านวนเชื้อ C.acnes ก่อนและหลังสวมหน้ากาก N95 เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมงและ 7 ชั่วโมง โดยพัก
รับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง โดยเก็บข้อมูลการศึกษาแบบ Prospective Observational Cohort 
Design และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Linear mixed-effects model ในอาสาสมัครที่ท างานในบริษัท รีโว่
เมด (ไทยแลนด์) จ ากัด จ านวน 39 คน เป็นเพศหญิง 36 คน และเพศชาย 3 คน อายุเฉลี่ย 30.44 ± 8.07 ปี 

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าการสวมหน้ากาก N95 ท าให้อุณหภูมิบนผิวหน้าภายในหน้ากากและภายนอก
หน้ากาก และเม่ือเปรียบเทียบภายในและภายนอกหน้ากากไม่แตกต่างกัน ความชุ่มชื้นภายในหน้ากากมีความ
แตกต่างกันทั้งที่ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่  3 และชั่วโมงที่ 0 ถึงชั่วโมงที่ 7 ความชุ่มชื้นภายนอกหน้ากากไม่
แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบภายในและภายนอกหน้ากากมีความแตกต่างกันที่ชั่วโมงที่ 3  โดยความชุ่มชื้น
ภายในมากกว่าภายนอก  อัตราการสูญเสียน้ าบนผิวหน้า ภายในหน้ากากมีความแตกต่างกันที่ชั่วโมงที่ 0 ถึง 
ชั่วโมงท่ี 3 ภายนอกหน้ากากมีความแตกต่างกันที่ชั่วโมงที่ 0 ถึงชั่วโมงท่ี 7  แต่เมื่อเทียบแต่ละช่วงเวลาภายใน
และภายนอกหน้ากากไม่มีความแตกต่างกัน  ความแดงภายในหน้ากาก เมื่อเปรียบเทียบแต่ละระยะเวลาไม่
แตกต่างกัน แต่มีแน้วโน้มเพ่ิมขึ้น ภายนอกหน้ากากมีความแตกต่างกันที่ชั่วโมงที่ 0 ถึงชั่วโมงที่ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลาภายในและภายนอกไม่แตกต่างกัน ความมันทั้งภายในหน้ากากและภายนอก
หน้ากากมีความแตกต่างกันที่ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 3 และชั่วโมงที่ 0 ถึงชั่วโมงที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบภายใน
และภายนอกหน้ากาก มีความแตกต่างกันเฉพาะที่ชั่วโมงที่ 7 โดยภายในหน้ากากมีความมันมากกว่า และ
จ านวน C.acne เมื่อเปรียบเทียบในชั่วโมงที่ 0 ชั่วโมงที่ 3 และชั่วโมงที่ 7 ไม่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
จะเห็นได้ว่าหลังจากสวมหน้ากาก N95 สภาพผิวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงไปในหลายๆพารามิเตอร์
โดยเฉพาะชั่วโมงท่ี 0 ถึงชั่วโมงท่ี 3  ที่มีการใส่หน้ากากตลอดเวลา ไม่มีระยะพัก ซึ่งสอดคล้องกับอาการไม่พึงค์
ประสงค์ต่างๆที่เคยมีรายงานมา 
ค าส าคัญ : หน้ากาก N95  ความชุ่มชื้น ความมัน ความแดง อัตราการสูญเสียน้ าทางผิวหนัง 
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บทความ 
 

บทน า 
จากการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในทั่วโลก โดยเป็นการแพร่เชื้อจากคนสู่คนผ่าน

ละอองฝอยจากทางเดินหายใจ(1) หน้ากาก N95 เป็นหน้ากากที่ได้รับการประเมิน ทดสอบและอนุมัติโดยกรม

อาชีวอนามัยของสหรัฐอเมริกา [The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)] 

ว่าเป็นหน้ากากที่มีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นอย่างมากต่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ท าให้มีการสวมหน้ากาก N95 เป็นจ านวนมาก และสวมใส่เป็น

เวลานานขึ้น(2) ซึ่งท าให้สภาพผิวหน้าต้องอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ปัจจัยดังกล่าว อาจเป็น

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์บนผิวหน้า เช่น เป็นสิว(3) ผื่นแพ้สัมผัส(4) ผื่นระคายสัมผัส(5) เป็นต้น 

การวิจัยนี้ เป็นการทดลองเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหน้า ภายในหน้ากาก และเพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหน้า บริเวณภายใน และภายนอกหน้ากาก หลังการสวม

หน้ากาก N95 โดยวัดจากอุณหภูมิ ความชุ่มชื้น อัตราการสูญเสียน้ าผ่านทางผิวหนัง ความมัน ความแดง และ

จ านวนเชื้อ C.acnes ก่อนและหลังสวมหน้ากาก N95 เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมงและ 7 ชั่วโมง โดยพัก

รับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง โดยเก็บข้อมูลการศึกษาแบบ Prospective Observational Cohort 

Design และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Linear mixed-effects model ในอาสาสมัครที่ท างานในบริษัท รีโว่

เมด (ไทยแลนด์) จ ากัด จ านวน 39 คน เป็นเพศหญิง 36 คน และเพศชาย 3 คน อายุเฉลี่ย 30.44 ± 8.07 ปี 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหน้าหลังการสวมหน้ากาก N95 ในชีวิตประจ าวัน โดยวัด
อุณหภูมิ ความชุ่มชื้น อัตราการสูญเสียน้ า ความแดง ความมัน และจ านวน C.acnes ในช่วง เวลา
ต่างๆ  

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสภาพผิวหน้าภายในและภายนอกหน้ากาก หลังสวมหน้ากาก N95 ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยวัดอุณหภูมิ ความชุ่มชื้น อัตราการสูญเสียน้ า ความแดง ความมัน และจ านวน 
C.acnes ในช่วง เวลาต่างๆ 

 
อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงานวิจัย 

อุปกรณ์ 
1. หน้ากาก N95 3MTM AuraTM Health Care Particulate Respirator and Surgical Mask, 

1870+  
2. เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) Terumo® Nissei MT 500  
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3. เครื่องตรวจสภาพผิว Cutometer® dual MPA 580 โดยใช้ร่วมกับ Corneometer®, TEWA® 
Meter  , Sebumeter®  และ Mexameter®  

4. เครื่องวิเคราะห์ผิวหน้าความละเอียดสูง Visia Complexion Analysis (VISIA®)   
5. แบบบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร 
6. แบบบันทึกผลข้อมูลงานวิจัย  
7. เอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย  
8. ใบยินยอมเข้าร่วมโครงการ (Informed Consent Form) 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
1. คัดเลือกอาสาสมัครที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการวิจัย ตามเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้า

ร่วมการวิจัย (Inclusion Criteria) ได้แก่ 
1.1 อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัดเพศ 
1.2  มีความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย และลงลายลักษณ์อักษรในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
ด้วยความสมัครใจ 
1.3 ไม่เป็นโรคผิวหนังบริเวณใบหน้าขณะท าการทดลอง 

2. เมื่ออาสาสมัครมาถึง ผู้วิจัยท าการวัดอุณภูมิร่างกายบริเวณหน้าผากด้วย  เทอร์โมมิเตอร์ และให้
อาสาสมัครล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  

3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ เมื่ออาสาสมัครเข้าใจและสมัครใจเข้า
ร่วมการวิจัย อาสาสมัครกรอกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร และลงลายลักษณ์อักษร
ในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Inform Consent) 

4. ผู้วิจัย ซักประวัติและข้อมูลทั่วไป  
 
วิธีการทดลอง 
1. ผู้วิจัยสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์, กระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield) และล้างมือด้วย

เจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการสัมผัสเครื่องวัดสภาพผิว และท าความสะอาดอุปกรณ์หัวเครื่อง 
Corneometer®, Sebumeter®, TEWA® Meter, Mexameter® และเครื่องวัดอุณหภูมิ ด้วย
ส าลีชุบเอทิล แอลกอฮอล์ 70  % v/v บิดหมาด ก่อนและหลังการตรวจประเมินในอาสาสมัคร  

2. ให้อาสาสมัครไม่แต่งหน้าในวันที่ท าการวิจัย หากอาสาสมัครมีการแต่งหน้า ให้ล้างหน้าด้วยสบู่ที่
จัดเตรียมไว้ และพักหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการทดลอง 

3. ให้อาสาสมัครถอดหน้ากากอนามัยของตนเอง จากนั้นท าการตรวจสภาพผิวหน้า ด้วยเครื่อง 
VISIA®  เพ่ือดูจ านวนเชื้อ C. acnes โดยใช้แสง UV Fluorescence จ านวน 2 ครั้งแล้วหา
ค่าเฉลี่ย  

517



4. ให้อาสาสมัครสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ตัดด้านข้างให้เว้า 3 ด้าน (ด้านซ้าย ด้านขวา 
และด้านล่าง) และนั่งในต าแหน่งที่มีฉากใสกั้นระหว่างผู้วิจัยและอาสาสมัคร โดยฉากใสมีรูเปิด 
กว้าง 20 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร ส าหรับให้ผู้วิจัยสอดแขน เพ่ือตรวจสภาพผิวของ
อาสาสมัคร 

5. ท าการวัดอุณหภูมิผิวหน้า ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ Terumo® MT500 จ านวน 2 จุด จุดละ 3 ครั้ง 
แล้วหาค่าเฉลี่ย ได้แก่  

- ด้านนอกหน้ากาก บริเวณจุดกึ่งกลางระหว่างค้ิว 2 ข้าง (1) (ภาพที่ 1) 
- ด้านในหน้ากาก บริเวณคาง ที่เส้นกึ่งกลางใบหน้า ต่ าลงมาจากขอบล่าง 
  ของปาก 2 เซนติเมตร (2)  

6. ท าการตรวจสภาพผิวหน้าด้วยเครื่อง Cutometer® dual MPA 580 โดยใช้ 
6.1  Corneometer® จ านวน 4 จุด จุดละ 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่ละจุด ได้แก่ 

                     - ด้านนอกหน้ากาก บริเวณจุดตัดของใบหูด้านล่าง กับขอบจอนด้านหน้า  

                        ซีกซ้ายและขวา (3) 

                     - ด้านในหน้ากาก บริเวณจุดตัดของหางตา กับฐานจมูก ซีกซ้ายและขวา (4) 

6.2  TEWA® Meter จ านวน 4 จุด จุดละ 1 ครั้ง ได้แก ่
- ด้านนอกหน้ากาก บริเวณจุดที่ลากเส้นตรงห่างจากหางตา ในแนวนอน 3 เซนติเมตร  
  ซีก ซ้ายและขวา (5) 
- ด้านในหน้ากาก บริเวณจุดตัดของหางตา กับจุดเริ่มต้นของ Nasolabial Fold  
  ซีกซ้ายและขวา (6) 

6.3  Sebumeter® จ านวน 4 จุด จุดละ 1 ครั้ง ได้แก ่
- ด้านนอกหน้ากาก บริเวณจุดตัดของ crus helix กับขอบจอนด้านหน้า ซีกซ้ายและขวา (7) 
- ด้านในหน้ากาก ณ บริเวณจุดตัดของ mid pupillary line กับจุดเริ่มต้นของ  
  Nasolabial Fold ซีกซ้ายและขวา (8) 

6.4  Mexameter® จ านวน 4 จุด จุดละ 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่ละจุด ได้แก่ 
 - ด้านนอกหน้ากาก บริเวณจุดที่นูนที่สุดเวลากัดฟัน (Masseter muscle)  
       ซีกซ้ายและขวา(9) 
 - ด้านในหน้ากาก บริเวณจุดตัดระหว่าง mid pupillary line ตัดกับขอบบนของขอบ 
       ปาก (vermillion border) (10) 

7. ให้อาสาสมัครเปลี่ยนหน้ากาก เป็นหน้ากาก N95 จากนั้นให้อาสาสมัครเข้าห้องท างาน โดยไม่มี
การถอดหน้ากากออก เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน 

8. ท าการตรวจประเมินตามข้อ 5-6 อีกครั้ง และบันทึกผล 
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9. ให้อาสาสมัครพักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง จากนั้นท าการสวมหน้ากาก N95 แล้วเข้าห้อง
ท างาน โดยไม่มีการถอดหน้ากากออก เป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน 

10. ท าการตรวจประเมินตามข้อ 5-6 อีกครั้ง และบันทึกผล 
11. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
12. อภิปราย และสรุปผลการทดลอง 
หมายเหตุ* เป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยของอาสาสมัคร ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
ภาพที่ 1 ต าแหน่งที่ใช้ในการวัดสภาพผิว 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าการสวมหน้ากาก N95 ท าให้อุณหภูมิบนผิวหน้าภายในหน้ากากและภายนอก

หน้ากาก และเม่ือเปรียบเทียบภายในและภายนอกหน้ากากไม่แตกต่างกัน ความชุ่มชื้นภายในหน้ากากมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทั้งที่ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 3 และชั่วโมงที่ 0 ถึงชั่วโมงที่ 7 ความชุ่มชื้นภายนอก

หน้ากากไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบภายในและภายนอกหน้ากากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่

ชั่วโมงที่ 3 โดยความชุ่มชื้นภายในมากกว่าภายนอก  อัตราการสูญเสียน้ าบนผิวหน้า ภายในหน้ากากมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงท่ี 3 ภายนอกหน้ากากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่

ชั่วโมงที่ 0 ถึงชั่วโมงที่ 7  แต่เมื่อเทียบแต่ละช่วงเวลาภายในและภายนอกหน้ากากไม่มีความแตกต่างกัน  

ความแดงภายในหน้ากาก เมื่อเปรียบเทียบแต่ละระยะเวลาไม่แตกต่างกัน แต่มีแน้วโน้มเพ่ิมขึ้น ภายนอก

หน้ากากมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ชั่วโมงที่ 0 ถึงชั่วโมงที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบแต่ละช่วงเวลาภายใน

และภายนอกไม่แตกต่างกัน ความมันทั้งภายในหน้ากากและภายนอกหน้ากากมีความแตกต่างกัน อย่างมี
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นัยส าคัญที่ชั่วโมงที่ 0 ถึง ชั่วโมงที่ 3 และชั่วโมงที่ 0 ถึงชั่วโมงที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบภายในและภายนอก

หน้ากาก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเฉพาะที่ชั่วโมงที่ 7 โดยภายในหน้ากากมีความมันมากกว่า และ

จ านวน C.acne เมื่อเปรียบเทียบในชั่วโมงที่ 0 ชั่วโมงที่ 3 และชั่วโมงที่ 7 ไม่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

จะเห็นได้ว่าหลังจากสวมหน้ากาก N95 สภาพผิวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงไปในหลายๆพารามิเตอร์

โดยเฉพาะชั่วโมงท่ี 0 ถึงชั่วโมงท่ี 3  ที่มีการใส่หน้ากากตลอดเวลา ไม่มีระยะพัก ซึ่งสอดคล้องกับอาการไม่พึงค์

ประสงค์ต่างๆที่เคยมีรายงานมา 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาเพ่ิมเติมในอาสาสมัครที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากหน้ากาก N95 เป็น

หน้ากากท่ีมีความจ าเป็นในการสวมใส่เพ่ือปฏิบัติงานกับผู้ป่วย 
2. การน าผลการวิจัยไปต่อยอดในการพัฒนาหน้ากากท่ีมีประสิทธิภาพการกรองสูง แต่สามารถสวมใส่

ได้สบายขึ้น เพ่ืออาการไม่พึงประสงค์ต่อการใส่ลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการใส่หน้ากากอนามัย เพ่ือให้ได้
หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผิวมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 
ในปัจจุบันทั่วโลกก าลังเผชิญกับการระบาดของโรค Covid-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก ได้คร่าชีวิตผู้คน

มากมาย องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณะสุขระหว่างประเทศ การ
แพร่กระจายของโรค(1)  องค์การอนามัยโลกได้ออกข้อปฏิบัติตัวแนวทางการป้องกัน หนึ่งในนั้นคือ การสวม
หน้ากากอนามัย 

จากข้อปฏิบัติตัวข้างต้นดังกล่าว การใส่หน้ากากอนามัยจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และจ าเป็นมากส าหรับทุกคน 
ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน(2) ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพผิวหน้าหลังการสวมหน้ากากอนามัยธรรมดาโดยลอกเลียนแบบการใช้ชีวิตประจ าวัน  วัดความ
เปลี่ยนแปลงที่เวลา T0, T3 และ T7 หน้ากากอนามัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หน้ากากอนามัยธรรมดา ซึ่งเป็น
หน้ากากชนิดที่หาซื้อได้ง่าย และมีราคาย่อมเยาว์ โดยวัดค่าความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิความชุ่มชื้น อัตราการ
สูญเสียน้ าทางผิวหนัง ความมัน ความแดง และปริมาณ C. Acnes ในพนักงานบริษัท รีโว่เมด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
จ านวน 52 คน เป็นเพศหญิง 47 คน เพศชาย 5 คน อายุเฉลี่ย 28 ปี โดยเก็บข้อมูลการศึกษาแบบ prospective 
observational cohort design และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติ repeated measure ANOVA, paired t-test 
และ un-paired t-test 

จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า จ านวนเชื้อ C .Acnes ทั่วใบหน้า มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่ 
T0 ถึง T7 และในช่วงเวลาที่ T3 ถึง T7 โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้น ความชุ่มชื้นภายในหน้ากาก มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นไม่แตกต่างกัน แต่ภายนอกเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันที่เวลา T0 ถึง T7 และที่เวลาที่ T3 ถึง T7 อัตราการ
สูญเสียน้ าทางผิวหนังภายในหน้ากากลดลงแตกต่างกันที่เวลา T0 ถึงT7 แต่ภายนอกหน้ากากไม่แตกต่างกันแต่มี
แนวโน้มลดลง ความมันและรอยแดงทั้งภายในและภายนอกหน้ากากเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันโดยที่ความมันภายในหน้ากาก
เพ่ิมขึ้นแตกต่างกันที่ช่วงเวลา T0 ถึง T3 และช่วงเวลา T0 ถึง T7 และความมันภายนอกหน้ากากเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันที่
ช่วงเวลา T0 ถึง T7 และช่วงเวลา T3 ถึง T7  ส่วนรอยแดงภายในหน้ากากเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันที่ช่วงเวลา T0 ถึง T3 
และรอยแดงภายนอกหน้ากากเพ่ิมขึ้นแตกต่างกันที่ช่วงเวลา T0 ถึง T7 และช่วงเวลา T3 ถึง T7 อุณหภูมิทั้งภายใน
และภายนอกหน้ากาก มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แตกต่างกันแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามเวลาที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างภายใน และภายนอกหน้ากาก พบว่า อุณหภูมิและความชุ่มชื้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แตกต่างกันในทุก
ช่วงเวลา ทั้งภายในและภายนอกมีค่าใกล้เคียงกัน อัตราการสูญเสียน้ า ความมัน และรอยแดงมีการเปลี่ยนแปลงที่
แตกต่างกันในทุกช่วงเวลา มีค่าพารามิเตอร์ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก จากการวิจัยครั้งพบว่าการสวมหน้ากากอนามัย
ธรรมดามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของจ านวน C. Acnes บนผิวหน้า ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความชุ่มชื้น ความ
มัน และความแดงแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้น ยกเว้นอัตราการสูญเสียน้ า อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการ
สวมหน้ากากอนามัยธรรมดามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหน้าโดยรวมไม่มากนัก 

 
ค าส าคัญ :  หน้ากากอนามัยธรรมดา, โรค Covid-19, อัตราการสูญเสียน้ าทางผิวหนัง, ความแดง 
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Abstract 
 
Currently, the world is facing the global epidemic of Covid-19 which has taken many people's 

lives. The World Health Organization has declared the outbreak an international public health 
emergency regarding the spread of disease (1). The World Health Organization has issued guidelines for 
prevention one of which is wearing a mask. 

From the aforementioned practice wearing a face mask is therefore important. and very 
necessary for everyone. Everyone must wear a mask in order to leave their homes.(2) The objective of 
this study was to study the change in facial skin after wearing a normal face mask by imitating daily life 
circumstances. The changes were measured at T0, T3, and T7 times. The face masks used in this study 
were normal masks which are a type of mask that can be bought easily and is inexpensive. The research 
is conducted by measuring the change in temperature, humidity the rate of skin moisture loss, oiliness, 
redness, and the amount of C. Acnes among 52 employees of Revomed (Thailand) Co., Ltd., 47 
females, and 5 males, with the mean age being 28 years. The study data were collected using 
prospective observational cohort design and statistical data analysis, repeated measure ANOVA, paired 
t-test, and unpaired t-test. 

From this study, it was found that the total number of C . Acnes throughout the face showed 
different changes during the time period T0 to T7 and during the period T3 to T7, with a tendency to 
increase with increasing duration. The moisture inside the mask shows no difference in the increasing 
trend but external moisture increased differently at times T0 to T7 and at times T3 to T7. The rate of 
skin moisture loss inside the mask was different from time T0 to T7, but the outside of the mask did 
not differ but tended to decrease. The increase in sebum and redness inside and outside of the mask 
was different, with different increases in sebum inside the mask at the T0 to T3 period and from the 
T0 to T7 period. For the time T0 to T7 and for the period T3 to T7, the redness that occurred inside 
the mask increased differently from the time T0 to T3, and the redness that occurred outside the mask 
increased differently at the T0 to the T7 time period and the T3 to T7 time period. There is no difference 
in change inside and outside the mask but tends to increase as time increases. When comparing the 
internal and outside of the mask, it was found that the temperature and humidity were not different 
at all times both inside and outside are of similar value. The rate of moisture loss, oiliness, and redness 
change differently over time. While there are not many different parameters, studies have shown that 
wearing a normal face mask has an effect on the change in the number of C. Acnes on the face. It has 
no effect on the change in moisture, oiliness, and redness, but tends to increase as time increases 
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except for the moisture loss rate. It can be concluded that wearing a normal mask does not affect the 
change in the overall skin condition of the face. 

 
KEYWORDS :  NORMAL MASK, COVID-19 DISEASE, RATE OF SKIN MOISTURE LOSS, REDNESS 
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บทน า 
ในปัจจุบันทั่วโลกก าลังเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ที่แพร่

ระบาดทั่วโลก ได้คร่าชีวิตผู้คนมากมาย การลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสชนิดนี้ คือ การสวมหน้ากากอนามัย 
ท าให้การสวมหน้ากากอนามัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน และผู้คนส่วนมาก มักจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเป็น
เวลาหลายชั่วโมงต่อวัน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผิวหน้าภายในหน้ากากอนามัย ผู้ท าการวิจัยจึงต้องการศึกษความ
เปลี่ยนแปลงของผิวหน้าบริเวณภายต้าหน้ากากอนามัย จึงเป็นที่มาของงานวิจัยในครั้งนี้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

วัตถุประสงค์การวิจัยหลัก : เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพผิว หลังการใส่หน้ากากอนามัยธรรมดาใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถท าให้ค่าพารามิเตอร์ของผิวหน้าบริเวณด้านในหน้ากากเพ่ิมขึ้น 

วัตถุประสงค์รองของงานวิจัย  เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของผิวหน้าบริเวณด้านใน
หน้ากากมากกว่า บริเวณด้านนอกหน้ากาก หลังการใส่หน้ากากอนามัยธรรมดาในชีวิตประจ าวัน โดยวัดจาก
อุณหภูมิ, ความชุ่มชื้น, การสูญเสียน้ า, รอยแดง และจ านวน C. acnes มีความแตกต่างกัน 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย  
1.  แบบบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร 
2.  ใบยินยอมเข้าท าการทดลอง  
3.  เอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย  
4.  หน้ากากอนามัยธรรมดา  

5.  เครื่องมือวัดสภาพผิว Cutometer dual  MPA 580 โดยใช้ร่วมกับ Corneometer (วัดความชุ่ม

ชื้ น ) , TEWA Meter ( วั ด อัตรการสูญ เสี ยน้ า ออกจากผิ วหนั ง ) ,   Sebumeter ( วั ดความมัน ) , 

Mexameter (วัดความแดง), เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) Terumo MT500, เครื่องวิเคราะห์

ผิวหน้าความละเอียดสูง Visia Complexion Analysis (VISIA) (วัดปริมาณ C. acnes)  
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก (Experimental Research) โดยเก็บข้อมูลการศึกษา
แบบ Prospective Observational Cohort design เพ่ือวัดสภาพการเปลี่ยนแปลงของผิวหน้าหลังการสวม
หน้ากากอนามัยธรรมดา ในอาสาสมัครไม่จ ากัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป และปฏิบัติงาน ณ บริษัท รีโว่เมด (ไทย
แลนด์) จ ากัด โดยท าการวัดทั้งหมด 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชุ่มชื้น อัตราการสูญเสียน้ าทางผิวหนัง 
ความมัน ความแดง และปริมาณเชื้อ C. Acnes ในห้องที่ควบคุมโดยให้อาสาสมัครตรวจวัดสภาพผิวหน้าก่อน
(T0)   การสวมหน้ากากอนามัยธรรมดา หลังสวมหน้ากากอนามัยธรรมดา 3 ชั่วโมง ท าการตรวจสภาพผิวหน้า
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อีกครั้ง (T3) จากนั้นให้อาสาสมัครพักรับประทานอาหารเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และสวมหน้ากากอนามัยธรรมดา
ต่ออีก 3 ชั่วโมง จึงท าการตรวจสภาพผิวหน้าอีกครั้ง(T7) แล้วน ามาเคราะห์ผลการทดลอง 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสวมหน้ากากอนามัยธรรมดาเป็นเวลา 3 ชั่วโมง (T3) พบว่ามีเพียงแค่ความมันที่เพ่ิมข้ึน  
ช่วงเวลาที่ T7 (ใส่หน้ากาก 3 ชั่วโมง มีช่วงพักถอดหน้ากาก 1 ชั่วโมง แล้วสวมหน้ากากกลับใหม่อีก 3 

ชั่วโมง) พบว่าความมันภายในหน้ากากยังคงเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องอย่างชัดเจน โดยมีการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลง 
นอกเหนือจากนั้นยังมีอุณหภูมิ ความแดง ที่เพ่ิมข้ึน และอัตราการสูญเสียน้ าทางผิวหนังลดลง 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเชื้อ C. Acnes ซึ่งวัดผลโดยรวมทั้งใบหน้ามีการเพ่ิมขึ้นในเวลที่ T7 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงผิวหน้าบริเวณภายในหน้ากาก และภายนอกหน้ากาก ที่
เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา 

 ภายในหน้ากาก ภายนอกหน้ากาก ระหว่างกลุ่ม 

เวลา �̅� ± SD �̅� p-value** �̅� ± SD �̅� p-value** �̅� p-value*** 
 (95 % CI) (95 % CI) 

Temperature (°C)        
T0 
 

36.01 ± 0.35 
 

 
 

 
(35.91,36.10) 

36.12 ± 
0.32 

 

 
 

 
(36.03,36.20) 

- 
0.11 

 

0.049 
 

T3 
 

36.00 ± 0.45 
 

0.01 
 

1.000 
(35.90,36.13) 

36.16 ± 
0.49 

 

0.04 
 

- 
(36.23,36.30) 

- 
0.16 

 

0.041 
 

T7 
 

36.17 ± 0.45 
 

0.16 
 

0.037 
(36.09,36.25) 

36.24 ± 
0.35 

 

0.12 
 

- 
(36.15,36.34) 

- 
0.07 

 

0.106 
 

T3-T7  0.17 0.063  0.08 -   
p-

value* 
0.021   0.063     

Hydration (AU)        
T0 44.3 ± 13.5   

(40.6,48.1) 
43.7± 14.1   

(39.7,47.6) 
0.6 0.407 

T3 45.6 ± 12.1 1.3 - 
(42.2,49.0) 

45.2± 12.1 1.3 0.861 
(41.0,49.3) 

0.4 0.432 

T7 47.3 ± 13.0 3.0 - 
(43.7,51.0) 

49.1 ± 1.6 5.4 <0.000 
(45.9,52.4) 

- 1.8 0.232 

T3-T7  1.7 -  3.9 0.016   
p-

value* 
0.169   <0.001     
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงผิวหน้าบริเวณภายในหน้ากาก และภายนอกหน้ากาก ที่
เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา (ต่อ) 

 ภายในหน้ากาก ภายนอกหน้ากาก ระหว่างกลุ่ม 

เวลา �̅� ± SD �̅� p-value** �̅� ± SD �̅� p-value** �̅� p-value*** 
 (95 % CI) (95 % CI) 

TEWL (g/hr/m2)        
T0 17.0± 6.2   

(15.3,18.8) 
13.3 ± 3.8   

(12.3,14.4) 
3.7 <0.001 

T3 16.8 ± 5.5 -0.2 1.000 
(15.3,18.3) 

12.5 ± 4.5 -0.8 - 
(11.2,13.7) 

4.3 <0.001 

T7 14.8 ± 5.7 -2.2 0.035 
(13.2,16.4) 

12.5± 3.7 -0.8 - 
 (11.5,13.5) 

2.3 0.007 

    T3-
T7 

 -2 0.073  0 -   

p-
value* 

0.022   0.227     

Sebum (mg 
sebum/m2) 

 
  

 
   

T0 68.8 ± 51.8   
(54.4,83.2) 

46.3± 35.6   
(36.3,56.1) 

22.5 0.006 

T3 91.2 ± 57.0 34.0  0.001 
(75.3,107.0) 

53.4 ± 35.5 32.7 0.454 
(43.5,63.2) 

37.8 <0.001 

T7 102.3 ± 65.6 42.2 < 0.001 
(84.0,120.5) 

68.4 ± 54.9 34.5 < 0.001 
(53.2,83.8) 

53.8 0.003 

T3-T7  8.2 0.224  1.8 0.008   
p-value <0.001   < 0.001     
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงผิวหน้าบริเวณภายในหน้ากาก และภายนอกหน้ากาก ที่
เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา (ต่อ) 

 ภายในหน้ากาก ภายนอกหน้ากาก ระหว่างกลุ่ม 

เวลา �̅� ± SD �̅� p-value** �̅� ± SD �̅� p-value** �̅� p-value*** 
 (95 % CI) (95 % CI) 

Erythema (AU)        
T0 314.9 ± 64.2   

(297.0,332.7) 
282.8 ± 

62.0 
  

(265.5,300.0
) 

23.6 
0.005 

T3 320.0 ± 57.5 5.1 0.742 
(304.0,336.0) 

287.9 ± 
66.5 

12 0.738 
(269.4,306.4

) 

13.4 0.005 

T7 326.0 ± 64.7 11.1 0.040 
(300.5,325.56) 

299.4 ± 
63.3 

17.7 0.001 
(282.3,320.6

) 

11.5 0.018 

    T3-
T7 

 6.0 0.533  5.7 0.028   

p-
value* 

0.046   0.001     

C. acnes        
T0 2,217.4 

± 1,762.7 
  

(1726.7,2708.1) 
    

 

T3 2,369 
± 1,746.2 

151.
6 

0.072 
(1883.2,2855.5) 

    
 

T7 2,498.8 
± 1,628.7 

281 < 0.001 
(2030.4,2967.3) 

    
 

    T3-
T7 

 
127.

8 
< 0.001         

p-
value* 

< 0.001        
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยในหน้ากากชนิดเดียว เป็นหน้ากากชนิดที่หาได้ง่ายทั่วไป 

จึงไม่ได้มีการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์กับหน้ากากชนิดอ่ืน และอาจมีการวัดค่าพารามิเตอร์เพ่ิม ที่ช่วงเวลา
หลังถอดหน้ากาก 1 ชั่วโมง (T4) 

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า การสวมหน้ากากอนามัยธรรมดามีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหน้าไม่มากนัก แต่ก็มีแนวโน้มในการเพ่ิมขึ้นของความชุ่มชื้น ความมัน ความแดง 
และจ านวนเชื้อ C. Acnes ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผิวหน้าได้ เช่น การเกิดสิว ผิวหน้าอับชื้น หรือโรคทาง
ผิวหนังเป็นต้น ดังนั้นหากจ าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยเป็นเวลานาน ควรมีการล้างหน้า หรือ เปลี่ยน
หน้ากากอนามัยระหว่างวัน เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาผิวหน้า 
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Abstract 

             The objective was to evaluate the correlation between coronary artery calcium score (CACS) and 
Framingham Risk Score (FRS) in prediabetes and non-diabetes, by the retrospective analysis of 5-year data 
documents on PACS, Jan 2015 to Dec 2020. 

Method:  There were 1,639 eligible cases, reviewed by certified radiologists via Picture Archiving and 
Communication System (PACS), divided into two groups: - (1) the prediabetes group, with 756 cases and (2) 
the non-diabetes group, with 883 cases.  The results of vital signs, BMI, CACS, blood test, HbA1c, fasting 
blood sugar (FBS), lipid profiles, and serum uric acid of all eligible cases were reviewed.  Linear regression, t-
test, chi-square, and Adjusted Odd ratio were used to analyze the significance and correlation between 
variables. 

Results: (1) Most of the prediabetes participants (456 cases, 60.31%) had intermediate risk based on 
Framingham Risk Score (FRS). While most of the non-diabetes participants (665 cases, 75.31%) had low risk 
based on FRS., with a statistical difference (Chi-square, P < 0.05), (2) The prediabetes cases were significantly 
associated with coronary calcification at 2.38 times to the non-diabetic cases [Adjusted Odds Ratio = 2.38 [95% 
CI (1.98 – 14.98)]., and (3) The intermediate cardiovascular risk (FRS) was associated with positive coronary 
artery calcification at 2.36 times to the low cardiovascular risk [Multivariate adjusted OR = 2.36 (95% CI (1.06 
– 5.46)]., Moreover, we found a significant higher serum uric acid (UA) in the prediabetes group than the non-
diabetes group. 

Conclusions: Subclinical prediabetes, among 47 to 62-year-old individuals, with an intermediate risk 
of FRS was significantly associated with positive coronary calcification (atherosclerosis). The combination of 

533



 
 

CACS screening with a safety low dose radiation protocol and FRS are of complementary together to evaluate 
the potential risk of Atherosclerotic Cardiovascular Disease (ASCVD). The benefits of combining CACS and 
FRS are used for decision making of the statin therapy, according to the ACC/AHA primary prevention 
guidelines (2019). The association of UA, cardiometabolic disease, and coronary atherosclerosis needs further 
studies.  

 
Keywords: Coronary Artery Calcium Score, Framingham Risk Score, Prediabetes 
 

 
Introduction 

According to the American Diabetes Association [1], prediabetes is a metabolic stage between normal 
glucose homeostasis and diabetes, by HbA1c value of 5.7 – 6.4%. It can lead to diabetes and atherosclerotic 
cardiovascular disease (ASCVD) in the future. The continuing increase in the prevalence of diabetes mellitus 
and prediabetes in the general population is predicted to result in a higher incidence of coronary artery disease 
(CAD), ischemic heart disease (IHD) and Atherosclerotic Cardiovascular Disease (ASCVD).  

In 2019, the American Heart Association guideline [ 2]  suggests that coronary artery calcium (CAC) 
testing may be considered in adults of 40 -75 years of age without diabetes mellitus and with the LDL-C level 
> 70 to 189 mg/dl at a 10-year atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) risk of 7.5% to 20%.  
              In the present, subclinical prediabetes have been increasing in general population which has lifestyle 
dealing with high glycemic food, high sugar intake, fast foods, oxidative stress, inadequate exercise, and no 
available time for health checkup.   
         The benefit of combination of CACS screening with the safety low dose radiation protocol and FRS is 
an early detection of coronary atherosclerosis and evaluation of the potential risk of Atherosclerotic 
Cardiovascular Disease (ASCVD). This is an important state of the art for the statin therapy and lifestyle 
modification, according to the ACC/AHA primary prevention guidelines (2019). 
 
Research Objective 
The objective the study was to evaluate the correlation between prediabetes (HbA1c 5.7 to 6.4%), 
cardiovascular risks (determined by Framingham Risk Score: FRS) and coronary artery calcium (CAC), by a 
retrospective analysis of 5 year data documents, Jan 2015 to Dec 2020. 

 
Materials and methods 
Study design, data collection and participants 
The participants were asymptomatic cases of a check-up center who were identified by reviewed medical 
records in PACS (Picture Archive and Communication System) and HIS (Hospital Information System) of 
Kasemrad International Hospital, Thailand, during Jan 2015 to December 2020. All cases of CACS received 
scan by a 256-slice iCT scanner Philips with the standard protocol of CACS.  All cases of CACS were 
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interpreted by certified radiologists. This research was approved by the Human Research Ethics Review Board 
of Dhurakij Pundit University since March 24, 2021. 
Inclusion criteria were cases of the check-up center with CACS, during January 2015 to December 2020, who 
had less HbA1c than 6.5% and less fasting blood sugar (FBS) than 126 mg/dl and had a blood test of lipid 
profiles and uric acid. 
Exclusion criteria were known cases of ischemic heart disease, coronary balloon, coronary stent, diabetes 
mellitus, hypertension, autoimmune disease, gout, cancer, advanced renal disease (GFR < 40 ml/minutes), 
liver disease, statin therapy, antihypertensive therapy, steroid therapy, and received bisphosphonates. 
Participants were classified into two groups: (1) non-diabetic group: HbA1c < 5.7% and FBS < 100 mg/dl and 
(2) prediabetes group:  HbA1c 5.7 to 6.4% and FBS < 126 mg/dl 
The CT coronary calcium (CAC) score was classified into four levels, as follows: level 1 CAC = 0 (extremely 
low risk), level 2 CAC is 1-10 (low risk), level 3 CAC is 11-100 (moderate risk), level 4 CAC is 101-400 (high 
risk), and level 5 CAC > 400 (extremely high risk for coronary artery disease). 
The percentage of Glycated hemoglobin (HbA1c) was classified into four intervals: class interval 1: HbA1C 
< 5.4%, class interval 2: 5.4% < HbA1c <5.7%, class interval 3:5.7% < HbA1c < 5.9%, and class interval 4: 
5.9% < HbA1c < 6.4% 
Framingham Risk Score (FRS) was classified to three categories: category 1:  FRS < 10% (low risk of CVD), 
category 2:  10% < FRS < 19% (Intermediate risk for CVD), and category 3:  FRS > 20% (High risk for CVD) 
Statistics used were t test, Chi-square, Cramer’s V, and the Logistic Regression Model.  
The adjustment of confounding factors between groups was used by adjusting the Odd Ratio. 
The difference of a 10- year mean age between the two groups in the study was adjusted by the weighted 
factor of FRS in each group. 
 
 
Results 
           There were 1,639 eligible cases, reviewed on PACS, divided into two groups:  (1)   the prediabetes 
group, with 756 cases and (2)  the non-diabetes group, with 883 cases.   The mean age of the prediabetes 
group, 54. 84 +  6. 87 years, was older than the non-diabetes group, 44. 82 +  7. 83 years.  The BMI of the 
prediabetes group, with the average of 27.9 kg/m2, was significantly higher than that of the non-diabetic group 
with the average of 21.6 kg/m2, (P-value = 0.036) .  The total cholesterol and LDL of the prediabetes group, 
199. 50 +  36. 7mg/ dl and 142 +  14. 8 mg/ dl, were significantly higher than those of the non-diabetic group, 
158.40 + 34.9mg/dl and 98 + 12.8mg/dl, P-value = 0.012 and 0.023, respectively, as shown in Table 1. 

Most of the prediabetes participants (456 cases, 60.31%) had an intermediate cardiovascular risk 
score (Framingham Risk Score: FRS). While most of the non-diabetes participants (665 cases, 75.31%) had 
low risk of FRS., with statistical difference (Chi-square, P < 0.05), as shown in Table 2. 

Most of the CACS range in the prediabetes group was 11-100 (272 cases, 35.9%).  Most of the CACS 
in the non-diabetes group was zero (743 cases, 84.1%).    Overall, the highest range of CACS among the 
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participants was zero (926 cases from 1,639cases, 56.49%), and then the CACS 11-100 (326 cases, 19.89%), 
as shown in Table 3 and Figure 1. 

There was a significant relationship between the diabetic status (prediabetes and non-diabetes)  and 
the presence of coronary artery calcification, with adjusted Odds Ratio of 2.38 [95% CI (1.98– 14.46)].  That 
means in cases of prediabetes, there was 2.38 times more to present with coronary artery calcification. 

The intermediate cardiovascular risk (FRS)  was associated with positive coronary artery calcification 
at 2.36 times to the low cardiovascular risk [Multivariate adjusted OR = 2.36 (95% CI (1.06 – 5.46)]. The high 
cardiovascular risk (FRS)  was associated with positive coronary artery calcification at 8. 64 times to the low 
cardiovascular risk [Multivariate adjusted OR = 8.64 (95% CI (2.65 – 18.58)], as shown in Table 4. 

 
 

          Table 1: Baseline characteristics of the study participants 
Demographic Characteristics Prediabetes  

(n = 756)  
Non-diabetes 

(n = 883) 
P-value 

Age, mean (SD) 54.84 + 6.87 44.82 + 7.83 0.003* 
Male (%) / Female (%) 416 (55%) / 340 (45%) 399 (46%) / 484 (54%) 0.47 

HbA1c, mean (range) 6.2 (5.7 – 6.4%) 5.1 (4.8 - 5.6%) < 0.001* 
Fasting Blood Sugar (mg/dl), 
mean (range) 

112 (100 – 124)  91 (86 - 99) < .0001* 

History of smoking, n (%) 98 (13%) 101 (12%) 0.45 

Total Cholesterol (mg/dl), 
mean (SD) 

199.50 (36.7) 158.40 (34.9) 0.012* 

HDL (mg/dl), mean (SD) 48.3 (13.6) 51.4 (10.2) 0.15 

LDL (mg/dl), mean (SD) 142 (14.8) 98 (12.8) 0.023* 
Triglyceride (mg/dl), mean 
(SD) 

           144 (28.8) 136 (26.4) 0.14 

Systolic Blood Pressure  
(mmHg), mean (SD) 

128 (8.6) 118 (6.8) 0.51 

BMI (Kg/m2), median (IQR) 27.9 (7.3) 21.6 (5.2) 0.036* 
Uric acid (mg/dl), mean (SD) 5.28(1.38) 3.82 (1.13) <0.001* 

        * P-value < 0.05 
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          Table 2: Percentage of Cardiovascular Risk by Framingham Risk Score (FRS) in prediabetes 
                     and non-diabetes 

Framingham Risk Score (FRS) Pre-diabetes 
n (%) 

Non-diabetes 
n (%)  

Total 
 

P-value 

Low Risk (< 10%) 278 (36.7%) 665 (75.3%) 943  0.036* 
Intermediate Risk (10-19%) 456 (60.3%) 211(23.6%) 667  0.016* 
High Risk (>20%) 22 (2.1%) 7 (0.8%) 29  0.057 
Total 756 883 1,639  

       * P-value < 0.05 
 
 

            Table 3:  Percentage of CACS in prediabetes and non-diabetes 
CACS Pre-diabetes  

Cases (n, %) 
Non-diabetes 

            Cases (n, %) 
P value 

CACS = 0 183 (24.2%) 743 (84.1%) 0.016* 
CACS 1 -10 174 (23.0%) 84 (9.5%)     0.367 

CACS 11-100 272 (35.9%) 54 (6.1%) 0.013* 
CACS 101-400 118 (15.6%) 2 (0.2%) 0.002* 
CACS > 400 9 (1.2%) 0 < 0.001* 
Total 756 883 1,639 

         * P-value < 0.05 
 
 

 
          Figure 1:   CT coronary artery calcium score (CACS) in a 64-year-old female, HbA1c 6.3% with 
moderate cardiovascular risk (FRS = 13%), CACS = 202.3 
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            Table 4:  Logistic regression model of positive coronary artery calcification score (CACS > 0) of 
participants divided by Framingham Risk Score (FRS)* 

Participants with  
Framingham Risk Score (FRS) 

No. of participants with  
positive CACS > 0   

Multivariate OR 
 (95% CI) 

 

Prediabetes 
• Low Risk (< 10%) 
• Intermediate Risk (10-19%) 
• High Risk (>20%) 

 
216 
339 
18 

 
1.00 (reference) 
2.36 (1.06 – 5.46) 
8.64 (2.65 – 18.58) 

Non-diabetes 
• Low Risk (< 10%) 
• Intermediate Risk (10-19%) 
• High Risk (>20%) 

 
16 
121 
3 

 
1.00 (reference) 

7.86 (3.08-18.18) 
3.70 (1.59- 8.65) 

P for trend  < 0.001 

             *Logistic regression model was used to estimate OR and 95% CI 
               Model: adjustment for BMI, LDL, triglyceride, and uric acid. 
 
 
Discussion 
        The significant results of the 5-year retrospective case study which analyzed the correlation between 
prediabetes, HbA1c 5.7 to 6.4%, cardiovascular risks determined by Framingham Risk Score (FRS) and 
coronary artery calcium score (CACS) represent performance and potential usage of CACS.  CACS can explore 
coronary atherosclerosis in prediabetes with an intermediate risk of FRS. The combination of CACS and FRS 
is complementary to evaluate the potential risk of CVD. The benefits of results can be used for decision making 
of the statin therapy and lifestyle modification, according to the ACC/AHA primary prevention guidelines (2019). 
There are four issues during decision making, as follows:  

1. The Power of CACS Testing 
On March 5, 2022, there was a recent Asia Pacific symposium of SCCT (Society of Cardiovascular  

Computed Tomography) in Hong Kong [3].  The meeting reveals the power of coronary artery calcium (CAC) 
scanning in the situation of screening Atherosclerotic Cardiovascular Disease (ASCVD) and planning 
prevention, according to the ACC/AHA guideline on management of blood cholesterol (2018) [4]. The most 
important recent observation studies have been the findings that a CACS of zero indicates a low ASCVD risk 
for the subsequent 10 years. 
           Many studies found a significant positive association between CAC and inflammation of blood 
vessels, an inflammatory pathway of cytokines, C-reactive protein, aging, degenerative process, diabetes, 
prediabetes, metabolic syndrome, dyslipidemia, non-communicable diseases (NCDs), dyslipidemia, and a 
family history of premature coronary heart disease.  In our study, the findings and results were consistent 
with well-known worldwide studies [5,6,7] as shown in the symposium.  The CACS is the power of screening 
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ASCVD in patients with low to intermediate CVD risks (by Framingham Risk Score) to prevent further 
morbidity of ASCVD. 

  2. Is Uric Acid a CVD Risk Factor? 
Uric acid (UA) is a new challenging ASCVD risk factor in the present.   The recent scientific studies 

[8,9,10,11] show association between uric acid and cardiovascular disease via the fructose (pentose) phosphate 
pathway. Consuming fructose-sweetened and beverages increases visceral fat, decreases insulin sensitivity, 
and promotes diabetes.  An excessive level of fructose will increase the serum uric acid via the fructose 
(pentose) phosphate pathway. Uric acid (UA) is the final product of purine metabolism. It is a well-known risk 
factor for gout. Moreover, a high level of serum UA is also a biomarker for cardiovascular disease (CVD) 
morbidity and mortality [6]. 

3. Radiation Dose of CAC Scanning 
The radiation dose exposure in CAC scanning is less than 1 mSV with care dose protocol for patients’ 

safety as ALARA principle (As Low as Reasonably Achievable), named “i-care" software in Philips 256-slice 
CT scanner of our study, CARE (Combined Applications to Reduce Exposure) and SAFIRE (Sinogram 
Affirmed Iterative Reconstruction) in Siemen’s scanner, and SURE-Exposure technology in Cannon scanner. 

4. Benefit of Combination CACS and FRS for Evaluation ASCVD 
   FRS represents a prediction of CVD, while CACS represents evidence of coronary atherosclerosis.  

The combination of CACS and FRS evaluate ASCVD complements each other.  According to the ACC/AHA 
primary prevention guidelines (2019), the statin therapy was recommended in two groups: (1) CACS 1-99 
especially after the age of 55, and (2) CACS > 100 and /or > 75th percentile.  This is an obvious benefit of 
CACS in the clinical practice guideline for decision making regarding the statin therapy. 

 
Conclusion and Suggestion 

Subclinical prediabetes with an intermediate risk of FRS and the presence of coronary artery 
calcification (atherosclerosis) should be treated with a statin therapy and lifestyle modification according to the 
AHA guideline (2019). CACS screening in these patients benefit their lives in the long run.  The role of 
preventive medicine and health promotion depend on the combination of CACS and FRS for screening.  In 
fact, FRS represents a prediction of ASCVD, while CACS represents evidence of coronary atherosclerosis. The 
combination of CACS and FRS to evaluate ASCVD complements each other. 
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การวิเคราะห์ค าวิจารณ์ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการให้บริการธุรกิจสปา 
ในจังหวัดเชียงใหม ่
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์เนื้อหาและจัดกลุ่มค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวในการ
ให้บริการของธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่จากฐานข้อมูลออนไลน์ 2) เพ่ือแยกแยะประเด็นค าวิจารณ์ของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ออกเป็นค าวิจารณ์เชิงบวกและเชิงลบ 3) เ พ่ือจัดกลุ่มค าวิจารณ์เชิงบวกและ
เชิงลบให้เชื่อมโยงกับประเด็นคุณภาพการบริการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ค าวิจารณ์ออนไลน์ของ
นักท่องเที่ยวที่ปรากฎในเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการของธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการสปามาแล้ว โดยเป็นการบอกเล่า แบ่งปัน หรือสะท้อนประสบการณ์ หรือการ
รับรู้เกี่ยวกับบริการสปาในเว็ปไซต์ โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลค าวิจารณ์ของลูกค้า ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลของ Trip Advisor การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา และสถิติที่ใช้
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ผล
การศึกษา พบว่า สามารถจัดหมวดหมู่ค าวิจารณ์ได้เป็น 10 ประเด็น เรียงตามล าดับ ได้แก่ ราคาในการ
ให้บริการ  การแนะน าที่ตั้งและการเข้าถึง การบริการของพนักงาน การนวดช่วยบรรเทาอาการที่เป็นอยู่ การ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การตกแต่งและสภาพแวดล้อม การแต่งกายของพนักงาน ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์
ในการท าสปามี ทักษะในการนวดของพนักงาน และสิ่งอ านวยความสะดวก ค าวิจารณ์ชิงบวกของผู้ใช้บริการส
ปาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีมากที่สุด คือ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ค าวิจารณ์เชิงลบที่มีค าวิจารณ์มาก
ที่สุด คือ ราคาในการให้บริการ ค าวิจารณ์เชิงบวกส่วนใหญ่ตกอยู่ในองค์ประกอบคุณภาพการบริการด้าน
รูปธรรมของการบริการ และค าวิจารณ์เชิงลบส่วนใหญ่ตกอยู่ในองค์ประกอบคุณภาพการบริการด้านการ
ตอบสนองลูกค้า 
ค าส าคัญ : ค าวิจารณ,์ ออนไลน์, สปา 

Abstract 
The objectives of this research were to 1) analyze the content and group the tourist reviews 
on the services of spa businesses in Chiang Mai from an online database, 2) classify the 
reviews into positive and negative constructs, 3) categorize positive and negative reviews as 
related to the service quality issues. The population used in this study were the online 
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reviews of tourists who had used the spa services in the past. These reviews were posted 
online (websites of spa businesses in Chiang Mai) by telling, sharing, or reflecting on 
experiences about spa services. The researcher collected the reviews (data) from the Trip 
Advisor source. The analysis of the data in this study was based on content analysis, and 
descriptive statistics, which were frequency and percentage. The study found that reviews 
can be categorized into ten topics in order, namely the price of the service, location and 
accessibility, staff service, massages alleviating existing symptoms, the use of English in 
communication, decoration and environment, staff dressing, spa products and equipment, 
massage skills of staff, and facilities. The majority of positive reviews of spa users in Chiang 
Mai was about the use of English for communication. The majority of negative reviews was 
about the price of the service. Most of the positive reviews fell into the tangible service 
quality component, and most of the negative reviews fell into the responsiveness service 
quality component. 
Keywords : Reviews, Online, Spa 

บทน า 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ด้วยความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีอยู่หลากหลาย ท าให้ศักยภาพของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวไดเ้ป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย ท าให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจ านวนมาก ซ่ึง
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในระดับที่ดี มี
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จึงสามารถดึงดูดและ
สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนไดเ้ป็นอย่างมาก จึงท าให้ประเทศไทยเป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย
เอง ก็เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นจ านวนมาก 
    อย่างไรก็ดี การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวหรือใช้บริการด้านการท่องเที่ยว Reimer & Benkenstein 
(2016) ได้ท าการศึกษาและค้นพบว่าข้อมูลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสินค้าของลูกค้า และสิ่งทีเ่ป็นที่ยอมรับ
กันอย่างกว้างขวางคือ ค าพูดปากต่อปาก (Word of Mouth – WOM) ทั้งแง่บวกและแง่ลบ เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า ซึ่งเป็นการสื่อสารทางค าพูด การสื่อสารแบบปากต่อ
ปากเป็นสิ่งที่น่าสนใจส าหรับบุคลากรด้านการตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง และปัจจุบันมีรูปแบบใหม่ของค าพูดปาก
ต่อปากทีเ่กิดข้ึนในหลายช่องทางการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ การส่ง
ต่อค าวิจารณ ์(Comments) อย่างแพร่หลายเป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ที่ท าให้บุคคลสามารถส่งต่อข้อมูลต่าง 
ๆ ผ่านเว็บบล็อกหรือเว็บไซต์วิจารณ์สินค้าและการบริการเฉพาะได้  เนื่องจากผู้คนในปัจจุบันมีโอกาสและ
ความสามารถที่จะโพสต์ประสบการณ์หรือประเมินค่าการบริโภคได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบให้แก่กลุ่มบุคคลที่
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สนใจได้รับทราบ (Reimer & Benkenstein, 2016) ส าหรับผู้บริโภคในอนาคตบทวิจารณ์เหล่านี้จะมีผลอย่าง
ยิ่งในการเพ่ิมหรือลดค่าของแบรนด์ ซึ่งกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทและธุรกิจด้านบริการต่าง ๆ ได้ ดังนั้น
ค าพูดปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Word of Mouth – eWOM) จึงได้เกิดขึ้นมาจากบรรดา
ผู้บริโภคที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์และการบริการเพ่ือที่จะให้ความคิดเห็น
เชิงลึก ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงชุมชนของผู้ที่เคยซื้อสินค้า
หรือการบริการ เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะท าการตัดสินใจซื้อ ตามหลักการแล้ว WOM มีอิทธิพลต่อ
การค้นหาข้อมูลของผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้อซึ่งเห็นได้ชัดว่า ในปัจจุบันผู้บริโภคตั้งใจที่จะพ่ึงพา eWOM 
ในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญของสินค้าหรือการบริการเฉพาะ เพราะฉะนั้นการเข้าใจถึง eWOM ในสินค้า
หรือการบริการนั้น ๆ เป็นสิ่งส าคัญซึ่งผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ก่อนท าการจองและซื้อสินค้าและบริการ
ออนไลน์ เช่น โรงแรม สายการบิน และธุรกิจบริการต่าง ๆ (Reimer & Benkenstein, 2016) 

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลก ที่มีการก าหนดมาตรฐานการบริการด้านสปาเพ่ือสุขภาพออกมา
อย่างชัดเจน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการก าหนดสถานที่เพ่ือสุขภาพและเสริมสวยในการ
ประกอบธุรกิจสปาไปจนถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ธุรกิจสปาถือเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 
ธุรกิจด้านสปาในไทย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง 3.5 หมื่นล้านบาท มีอัตราการเติบโตโดย
เฉลี่ยประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จากข้อมูลของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและการ
ท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทย พบว่า มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศที่เดิน
ทางเข้ารับบริการจากอุตสาหกรรมข้างต้นถึง 16.1 ล้านคน สร้างรายได้ให้ประเทศมากถึง 450,200 ล้านบาท 
ท าให้ประชากรไทยได้รับการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์ ถึง 539,195 คน (Global Wellness Institute ,2560) จึงท าให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแระ
การรักษาในประเทศไทย มีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ด้านธุรกิจสปา ธุรกิจเพ่ือสุขภาพและความงามที่ยังคงได้รับความนิยมจากชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมี
จุดแข็งด้านการให้บริการและการใช้สมุนไพรไทยเป็นวัตถุดิบ ซึ่งมาจากธรรมชาติที่หาได้จากภายในประเทศจึง
ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดการกระจายและสร้างรายได้ให้กับผู้มีส่วนร่วม
ที่เก่ียวข้อง (ฐานเศรษฐกิจ, 2562) 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางส าคัญของการท่องเที่ยวในประเทศไทย เนื่องจากมีพ้ืนที่ถึง 
20,107.057 ตารางกิโลเมตร มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ 
รองจากจังหวัดนครราชสีมา ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพเป็นภูเขาและป่าไม้ มีที่ราบอยู่
ตอนกลาง เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีแหล่งท่องเที่ยวกว่า 689 แห่ง ในปี 
2561 ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือน
จังหวัดเชียงใหม่กว่า 8,677,624 คน มากเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และอุตสาหกรรมภาคบริการเป็นแหล่ง
รายได้ส าคัญกว่า 68 เปอร์เซ็นต์ (ส านักงานสถิติ จังหวัดเชียงใหม่, 2559) โดยในปัจจุบันได้มีผู้ประกอบธุรกิจ
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ให้บริการสปาในจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นหลายราย จึงเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและการก าหนดรูปแบบมาตรฐานการบริการเพ่ือให้ล้านนาไทยสปามีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี 
ปัจจุบันมีการให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานประกอบการธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่มากถึง 201 แห่ง
โดยมีการรับรองจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรับรองการให้บริการธุรกิจสปาใน 3 รูปแบบ
ได้แก่ 1) นวดเพ่ือสุขภาพจ านวน 154 สถานประกอบการ 2) นวดเพ่ือเสริมสวยจ านวน 2 สถานประกอบการ 
และ 3) สปาจ านวน 45 สถานประกอบการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558) จะเห็นได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มี
การเติบโตของธุรกิจบริการนวดแผนไทยและธุรกิจสปาเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับค า
วิจารณ์ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวทีเ่กี่ยวกับการให้บริการของธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือน าผลการศึกษา
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพ เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ท่ีดี และส่งเสริมจุดแข็งให้ธุรกิจส
ปาของจังหวัดเชียงใหม่สามารถเติบโตไปไดอ้ย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาและจัดกลุ่มค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวในการให้บริการของธุรกิจสปาใน
จังหวัดเชียงใหม่จากฐานข้อมูลออนไลน์  
 2. เพ่ือแยกแยะประเด็นค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ออกเป็นค าวิจารณ์เชิงบวกและ
เชิงลบ  
 3. เพ่ือจัดกลุ่มค าวิจารณ์เชิงบวกและเชิงลบให้เชื่อมโยงกับประเด็นคุณภาพการบริการ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจสปา ผู้ประกอบการโรงแรมที่ให้บริการสปา และ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลธุรกิจสปา ได้ทราบถึงเนื้อหาค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการ
บริการของธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพ  
 2. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงทิศทางค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวเพ่ือน ามาปรับปรุงแกไข้การบริการ
ของธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับปัญหาและความเป็นจริง เพ่ือแก้ไขจุดบกพร่อง เสริมจุดแข็ง 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
 3. ผู้ประกอบการธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่สามารถน าข้อมูลจากการศึกษาไปพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาด เพ่ือสร้างความสามารถทางการแข่งขัน น ามาซึ่งผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
กรอบแนวคิดการวิจัย       
 

                                                                                  
 
       

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ค ำวิจำรณ์ของนักท่องเท่ียว

จำกฐำนข้อมูลออนไลน ์

ค ำวิจำรณ์

เชิงบวก 
ค ำวิจำรณ์

เชิงลบ  

คุณภำพกำรบรกิำร 

1. กำรตอบสนอง

ลูกค้ำ  

2. ควำมน่ำเชื่อถือ  

3. รูปธรรมของกำร

บริกำร  

4. กำรให้ควำม

มั่นใจแกลู่กค้ำ  

5. กำรเข้ำใจและ

รู้จักลูกคำ้  
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ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ค าวิจารณ์ออนไลน์ของนักท่องเที่ยวที่ปรากฎในเว็บไซต์เกี่ยวกับการ
ให้บริการของธุรกิจสปาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการสปามาแล้ว 
โดยเป็นการบอกเล่า แบ่งปัน หรือสะท้อนประสบการณ์ หรือการรับรู้เกี่ยวกับบริการสปาในเว็ปไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง
โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลค าวิจารณ์ของลูกค้า ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลของ Trip Advisor (ภาวิ
ตา ไอยวริญญ์, 2562) ซ่ึง Trip Advisor เป็นเว็บไซต์ทีม่ีการรีวิวการเดินทางที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือ
เป็นเว็บไซต์รีวิวการเดินทางที่ส าคัญ และเป็นประโยชน์เนื่องจากมีบทวิจารณ์ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั่วโลก (Memarzadeh & Chang, 2015; Sparks & Browning, 2010; Au, 
Buhalis & Law, 2014) อย่างไรก็ตามข้อมูลจากแหล่งดังกล่าวอาจมีข้อจ ากัดบางประการเมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีการส ารวจแบบสอบถาม ในแง่ของข้อมูลที่ครบสมบูรณ์ตามแบบแผนการรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ 
รวบรวมข้อมูลเฉพาะชื่อของธุรกิจสปาในจังหวัดที่ปรากฏในเว็บไซต์ Trip Advisor ที่รีวิวการใช้บริการเท่านั้น
เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที ่1 มีนาคม พ.ศ. 2564 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงเว็บไซต์ Trip Advisor ได้รวบรวม
ข้อมูลการรีวิวของนักท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปี  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา เพราะเป็นเทคนิคในการรวบรวม
ข้อมูลให้เป็นระบบส าหรับจัดการกับข้อความจ านวนมากให้สามารถแยกออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้เนื้อหามี
ความกระชับตามกฎของการเข้ารหัส (Krippendorf, 1980) และมีความยืดหยุ่นในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Braun & Clarke, 2006 อ้างถึงใน Memarzadeh & Chang, 2015) โดยหลังจากที่รวบรวมข้อมูล
บทวิจารณ์ (ประกอบด้วยหลายความคิดเห็น) จะถูกวิเคราะห์และระบุเป็นความคิดเห็นของแต่ละบุคคลก่อน  
ซึ่งมีข้อสังเกตว่า โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวหนึ่งคน จะเขียนรีวิวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับการบริการสปา
ของเขา โดยภายในหนึ่งบทวิจารณ์อาจมีความคิดเห็นหลากหลายประการ ความคิดเห็นเฉพาะนี้จะถูกนับเป็น
ความถี่ และจะถูกน ามาจัดกลุ่มในภายหลัง และจ าแนกเป็นประเด็นเชิงบวกและเชิงลบ ต่อมาปัญหาในเชิงบวก
และเชิงลบเหล่านี้จะถูกจัดหมวดหมู่เป็นธีมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสปา จากนั้น ความคิดเห็น
นักท่องเที่ยวทั้งหมดจะได้รับการวิเคราะห์อีกครั้ง เ พ่ือจ าแนกตามมิติคุณภาพการบริการตามมิติของ 
SERVQUAL ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ 1) การตอบสนองลูกค้า 2) ความน่าเชื่อถือ 3) รูปธรรมของการ
บริการ 4) การให้ความม่ันใจแก่ลูกค้า 5) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า  

วิธีการทางสถิติที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ หรือการรวบรวมวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีที่มีความหมาย 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาข้อมูลผู้ให้ค าวิจารณ์จ านวน 200 คน ที่ใช้บริการสปาในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจารณ์

ส่วนใหญ่ไม่ระบุเพศ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45 เป็นเพศชายจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และ
เพศหญิงจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ตามล าดับ ผู้วิจารณ์จ านวน 200 คน ไม่มีการระบุอายุ คิดเป็น
ร้อยละ 100 ภูมิภาค ผู้วิจารณ์ส่วนใหญ่ไม่ระบุภูมิภาค จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 ระบุภูมิภาค
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เอเชีย จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ภูมิภาคอเมริกาจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7 ภูมิภาคยุโรป 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ภูมิภาคออสเตรเลียนิวซีแลนด์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่าผู้วิจารณ์ 200 คน มีข้อมูลให้ค าวิจารณ์ทั้งหมด 350 ประเด็น ดังตารางต่อไปนี้  
ตารางท่ี 1 การจัดหมวดหมู่ค าวิจารณ์เก่ียวกับบริการสปาในจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น ความถี่ ร้อยละ 

1. ราคาในการให้บริการ 65 18.75 
2. การแนะน าที่ตั้งและการเข้าถึง 57 16.29 

3. การบริการของพนักงาน 55 15.71 

4. การนวดช่วยบรรเทาอาการท่ีเป็นอยู่ 35 10.00 
5. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 30 8.57 

6. การตกแต่งและสภาพแวดล้อม 28 8.00 
7. การแต่งกายของพนักงาน 25 7.14 

8. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการท าสปา 25 7.14 

9. ทักษะในการนวดของพนักงาน 15 4.29 
10. สิ่งอ านวยความสะดวก 15 4.29 

รวม 350 100 

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า สามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น 10 ประเด็น เรียงตามล าดับความถี่ได้ดังนี้ 
คือ 1) ราคาในการให้บริการ 2) การแนะน าที่ตั้งและการเข้าถึง 3) การบริการของพนักงาน 4) การนวดช่วย
บรรเทาอาการที่เป็นอยู่ 5) การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 6) การตกแต่งและสภาพแวดล้อม 7) การแต่ง
กายของพนักงาน 8) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการท าสปามี 8) ทักษะในการนวดของพนักงาน และ 10) สิ่ง
อ านวยความสะดวก ตามล าดับ ผลการครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของราณี อิสิชัยกุล, รชพร จันทร์สว่าง (2559) 

ที่ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาศักยภาพสถานประกอบการสปาไทย ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคาดหวังของศักยภาพสถานประกอบการสปาในปัจจัย 7 ด้านในระดับมากที่สุดในทุกด้าน และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพความเป็นจริงในปัจจัย 7 ด้านในระดับมากทุกด้าน โดยปัจจัยด้านบุคลากร และด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัย
ส าคัญที่สุดที่อยู่ในความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของสถานประกอบการสปา  
ตารางท่ี 2 การจัดประเภทค าวิจารณ์เชิงบวกและเชิงลบของผู้ใช้บริการสปาในจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นเชิงบวก ความถี่ ร้อยละ ประเด็นเชิงลบ ความถี่ ร้อยละ 

1. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 25  17.00 1. ราคาในการให้บริการ 59 29.06 

2. การตกแต่งและสภาพแวดล้อม 24  16.33 2. การแนะน า ท่ีตั้งและการเข้าถึง 49 24.14 

3. การนวดช่วยบรรเทาอาการที่เป็นอยู่ 21  14.29 3. การบริการของพนักงาน 45 22.17 

4. การแต่งกายของพนักงาน 20  13.61 4. การนวดช่วยบรรเทาอาการที่เป็นอยู่ 14 6.90 

5. ผลติภณัฑแ์ละอปุกรณ์ในการท าสปา 19  12.93 5. ทักษะในการนวดของพนักงาน 9 4.43 
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ประเด็นเชิงบวก ความถี่ ร้อยละ ประเด็นเชิงลบ ความถี่ ร้อยละ 

6. การบริการของพนักงาน 10  6.80 6. สิ่งอ านวยความสะดวก 7 3.45 

7. การแนะน า ท่ีตั้งและการเข้าถึง 8  5.44 7. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการท าสปา 6 2.96 

8. สิ่งอ านวยความสะดวก 8  5.44 8. การแต่งกายของพนักงาน 5 2.46 

9. ราคาในการให้บริการ 6  4.08 9. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 5 2.46 

10. ทักษะในการนวดของพนักงาน 6  4.08 10. การตกแต่งและสภาพแวดล้อม 4 1.97 

รวม 147  100 รวม 203 100 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าค าวิจารณเ์ชิงบวกของผู้ใช้บริการสปาในจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงประเด็นค า
วิจารณ์ที่มีมากที่สุด คือ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รองลงมา คือ การตกแต่งและสภาพแวดล้อม การ
นวดช่วยบรรเทาอาการที่เป็นอยู่ การแต่งกายของพนักงาน ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการท าสปา การบริการ
ของพนักงาน การแนะน าที่ตั้งและการเข้าถึงและสิ่งอ านวยความสะดวก ราคาในการให้บริการ และทักษะใน
การนวดของพนักงาน ตามล าดับ และจากค าวิจารณ์เชิงลบของผู้ใช้บริการสปาในจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นที่มี
ค าวิจารณ์มากที่สุด คือ ราคาในการให้บริการ รองลงมาคือ การแนะน าที่ตั้งและการเข้าถึง การบริการของ
พนักงาน การนวดช่วยบรรเทาอาการที่เป็นอยู่ ทักษะในการนวดของพนักงาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการท าสปา การแต่งกายของพนักงาน การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการ
ตกแต่งและสภาพแวดล้อม ตามล าดับ  
ตารางท่ี 3 องค์ประกอบที่มีโครงสร้างคล้ายคลึงกันของค าวิจารณ์ ที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบ 

ประเด็นเชิงบวก ความถี่ ร้อยละ ประเด็นเชิงลบ ความถี่ ร้อยละ 

1. องค์ประกอบทางอารมณ์และกายภาพ   44.23 1. องค์ประกอบทางอารมณ์และกายภาพ   11.33 

การตกแต่งและสภาพแวดล้อม  24 16.33 การนวดช่วยบรรเทาอาการทีเ่ป็นอยู่  14 6.90 

การนวดช่วยบรรเทาอาการทีเ่ป็นอยู่  21 14.29 การแต่งกายของพนักงาน  5 2.46 

การแต่งกายของพนักงาน  20 13.61 การตกแต่งและสภาพแวดล้อม  4 1.97 

2. บุคคลการและบริการ   33.32 2. บุคคลการและบริการ   32.51 

การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  25 17 การบริการของพนักงาน  45 22.17 

การบริการของพนักงาน  10 6.80 ทักษะในการนวดของพนักงาน  9 4.43 

สิ่งอ านวยความสะดวก  8 5.44 สิ่งอ านวยความสะดวก  7 3.45 

ทักษะในการนวดของพนักงาน  6 4.08 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  5 2.46 

3. การตลาดที่เกี่ยวข้อง   22.45 3. การตลาดที่เกี่ยวข้อง   56.16 

ผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ในการท าสปา  19 12.93 ราคาในการให้บริการ  59 29.06 

การแนะน า ท่ีตั้งและการเขา้ถึง  8 5.44 การแนะน า ท่ีตั้งและการเขา้ถึง  49 24.14 

ราคาในการให้บริการ  6 4.08 ผลิตภณัฑ์และอุปกรณ์ในการท าสปา  6 2.96 
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จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่มีโครงสร้างความคล้ายคถึงกันของประเด็นเชิงบวกและเชิงลบ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบ โดยเชิงบวก มีดังนี้ 1) องค์ประกอบทางอารมณ์และทางกายภาพ 2) 
บุคลากรและบริการ และ 3) การตลาดที่เก่ียวข้อง องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบนี้หากพิจารณารายละเอียด 
จะพบว่าองค์ประกอบทางอารมณ์และทางกายภาพ มี 3 ประเด็น ได้แก่ การตกแต่งและสภาพแวดล้อม การ
นวดช่วยบรรเทาอาการที่เป็นอยู่ การแต่งกายของพนักงาน องค์ประกอบด้านบุคลากรและบริการ มี 4 
ประเด็น ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การบริการของพนักงาน สิ่งอ านวยความสะดวก ทักษะใน
การนวดของพนักงาน องค์ประกอบด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องมี 3 ประเด็น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการ
ท าสปา การแนะน าที่ตั้งและการเข้าถึง ราคาในการให้บริการ และเชิงลบนี้หากพิจารณารายละเอียด จะพบว่า
องค์ประกอบทางอารมณ์และทางกายภาพ มี 3 ประเด็น ได้แก่ การนวดช่วยบรรเทาอาการที่เป็นอยู่ การแต่ง
กายของพนักงาน การตกแต่งและสภาพแวดล้อม องค์ประกอบด้านบุคคลการและบริการ มี 4 ประเด็น การ
บริการของพนักงาน ทักษะในการนวดของพนักงาน สิ่งอ านวยความสะดวก และการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร องค์ประกอบทางอารมณ์และกายภาพ มี 3 ประเด็น ได้แก่ ราคาในการให้บริการ การแนะน าที่ตั้งและ
การเข้าถึง ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการท าสปา โดยผลการศึกษาครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับอัศวิน แสงพิกุล 
(2561) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวกับการให้บริการธุรกิจสปาในเมือง
ท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ซ่ึงพบว่าเมื่อน าค าวิจารณ์ท้ังเชิงลบและเชิงบวกมาจัดกลุ่มโครงสร้างค าวิจารณ์ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบ ที่มีโครงสร้างคล้าย ๆ กันฃได้แก่ 1) คน 2)องค์ประกอบทางอารมณ์
และทางกายภาพและ 3) ปัญหาด้านการตลาด 
ตารางท่ี 4 การจัดหมวดหมู่ค าวิจารณ์เชิงบวกและเชิงลบเกี่ยวกับคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน 

จากตารางที่ 4 พบว่าค าวิจารณ์เชิงบวกส่วนใหญ่ตกอยู่ในองค์ประกอบคุณภาพการบริการด้าน
รูปธรรมของการบริการ รองลงมาคือ ความน่าเชื่อถือ การเข้าใจและรู้จักลูกค้า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 
และการตอบสนองลูกค้า ตามล าดับ และค าวิจารณ์เชิงลบส่วนใหญ่ตกอยู่ในองค์ประกอบคุณภาพการบริการ
ด้านการตอบสนองลูกค้ารองลงมา ความน่าเชื่อถือ รูปธรรมของการบริการ การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และ
การเข้าใจและรู้จักลูกค้า ตามล าดับ ผลการศึกษาครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับอัศวิน แสงพิกุล (2561) ที่ได้

คุณภาพการบริการ 
ความถี่ 

เชิงบวก 

ร้อยละ 

เชิงบวก 

ความถี่ 

เชิงลบ 

ร้อยละ 

เชิงลบ 

1. รูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 44 29.93 94 46.31 

2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  31 21.09 65 32.02 

3. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) 29 19.73 21 10.34 

4. การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) 25 17.01 14 6.90 

5. การตอบสนองลูกค้า (Responsive) 18 12.24 9 4.43 

รวม 147 100 203 100 
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ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ค าวิจารณ์ของนักท่องเที่ยวกับการให้บริการธุรกิจสปาในเมืองท่องเที่ยวหลัก
ของประเทศไทย ซึ่งพบว่าค าวิเคราะห์วิจารณ์ภายใต้แนวคิดเรื่องคุณภาพการบริการ เรียงล าดับตามความถี่
จากมากไปน้อย ได้แก่ 1) ความน่าเชื่อถือ 2) การตอบสนอง 3) การสัมผัสกัน 4) การประกัน และ 5) การเอา
ใจใส่ ส่วนค าวิจารณ์เชิงลบสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ในมิติของคุณภาพบริการโดยเรียงล าดับตามความถี่จาก
มากไปน้อย ได้แก่ 1) ความน่าเชื่อถือ 2) การประกัน 3) การตอบสนอง 4) การเอาใจใส่ และ5) ความเป็น
รูปธรรม  
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ผลการจัดหมวดหมู่ 10 ประเด็น พบว่าประเด็นด้าน
ราคาในการให้บริการ ผู้ใช้บริการมีการกล่าวถึงมากท่ีสุด ดังนั้นผู้ประกอบการควรวางแผนการตลาดโดยการให้
ความส าคัญกับกลยุทธ์ด้านราคามากขึ้น ทั้งในเรื่องของการก าหนดราคา โปรโมชั่น ความคุ้มค่าของราคากับ
คุณภาพการบริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการในปัจจุบันมีความอ่อนไหวต่อราคา ดังนั้นการบริหารจัดการราคาที่มี 
ที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ แบะเกิดการบอกต่อผ่านสื่อออนไลน์ในทางที่ดี ประเด็นถัด
มาคือ เรื่องของการแนะน าที่ตั้งและการเข้าถึง ผู้ให้บริการธุรกิจสปา ควรแนะน าวิธีการเดินทางที่สะดวกและ
ง่ายต่อการเข้าถึง เช่น แผนที่เดินทางแบบอินโฟกราฟิก แผนที่ Google Map เป็นต้น เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ที่มาใช้บริการสปาส่วนใหญ่มีรายได้ในระดับหนึ่งที่สามารถเดินทางมาใช้บริการโดยรถส่วนตัว ดังนั้นจึงต้องการ
วิธีการเดินทางที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และเข้าใจง่าย  ต่อมาเป็นเรื่องของการบริการของพนักงาน ที่เป็นผู้ที่
อยู่กับลูกค้าตลอดกระบวนการในการให้บริการ ดังนั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นที่จะต้องคัดเลือกผู้ที่มี
ความสามารถเข้ามาท างาน ฝึกฝนให้พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในงาน
บริการ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ 2) จากประเด็นเชิงบวกซึ่งประเด็นค า
วิจารณ์ที่มีมากที่สุด คือ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดังนั้น ภาษาเป็นจุดแข็งของพนักงานที่ให้บริการ 
ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องส่งเสริมเรื่องภาษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้พนักงานมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
มากยิ่งขึ้น และจากค าวิจารณ์เชิงลบของผู้ใช้บริการสปาในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าประเด็นที่มีค าวิจารณ์มาก
ที่สุด คือ ราคาในการให้บริการ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องวอเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่ามีก าลังซื้อมาก
น้อยเพียงใด เพ่ือให้สามารถก าหนดราคาให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้ควรมีการศึกษาถึง
ความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มนี้ เพ่ือจะได้ตอบสนองความต้องการ อันจะน ามาซึ่งความรู้สึกถึงความคุ้มค่าที่เขา
ได้รับจากการมาใช้บริการ 3) จากการศึกษาและจัดหมวดหมู่คุณภาพการบริการ ทั้ง 5 ด้าน พบว่าค าวิจารณ์
เชิงลบส่วนใหญ่ตกอยู่ในองค์ประกอบคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsive) ดังนั้น 
ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าเพ่ือให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพ่ือจักได้
ตอบสนองได้ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้จะต้องสร้างทัศนคติในการให้บริการด้วยใจแก่พนักงาน เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการ อันจะน ามาซึ่งการบอกต่อในเชิงบวกมากขึ้น และจะเป็นผลดีต่อ
ผลประกอบการของธุรกิจ และพนักงานก็เกิดความภาคภูมิใจเมื่อลูกค้ามีความประทับใจและท าให้อยาก
กลับมาใช้บริการ ซึ่งอาจจะมีแนวโน้มที่จะกลายมาเป็นลูกค้าประจ าก็ได้ 
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