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ผู้วิจัย เขมณัฏฐ์ อัครศิวาพงษ์
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สถานการณ์การแขวนป้ายของเภสัชกร: กรณีศึกษาเขตเมืองพัทยา
เขมณัฏฐ์ อัครศิวาพงษ์
วิทยาศาสตรมหมา้ัณฑิต
้ริหมาร้ริการสุขภาพ
ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
เภสัชกรแขวนป้าย, ร้านขายยา, ผู้มีสบวนได้สบวนเสีย

การแขวนป้ายของเภสัชกรร้านยาเป็นปัญหมาเรื้อรังมายาวนานและขาดการวิเคราะหม์ปัญหมาอยบางรอ้
ด้าน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหมา มาตรการคว้คุมกากั้และปัญหมาอุปสรรคใน
การแก้ปัญหมาเภสัชกรแขวนป้ายจากมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระเ้ีย้วิธีวิจัยทั้งเชิงคุ ณภาพและเชิง
ปริมาณ เก็้ข้อมูลด้วยการสมภาษณ์ระดั้ลึกกั้ผู้ใหม้ข้อมูลสาคัญ 20 คนประกอ้ด้วย เภสัชกรประจาร้าน
ขายยา 11 คน เจ้ า หมน้ า ที่ รั ฐ 5 คน เจ้ า ของร้ า นขายยา 2 คน และพนั ก งานขายยา 2 คน และใช้
แ้้สอ้ถามเก็้ ข้อมูล จากเภสัชกรและผู้ประกอ้การร้านขายยาในเขตพัทยา มีกลุบม ตัวอยบางจานวน
161 คน วิเคราะหม์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหม์เนื้อหมาตามกรอ้แนวคิด วิเคราะหม์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพ้วบาร้านยาในเขตเมืองพัทยามีการแขวนป้ายประมาณร้อยละ 45 ของร้านยาทั้งหมมด
260 ร้ า น สาเหมตุ ส าคั ญ คื อ ความต้ อ งการของผู้ ป ระกอ้การและลู ก ค้ า ในเมื อ งทบ อ งเที่ ย ว รวมทั้ งการ
ไมบเครบงครัดในการคัดกรองคุณสม้ัติเภสัชกรของเจ้าหมน้าที่รัฐทาใหม้มีเภสัชกรทางานนอกเขตพัทยาหมรือ
ชลุ้รีแขวนป้าย มาตรการคว้คุมกากั้ปัญหมาของเจ้าหมน้าที่รัฐมีดังนี้ 1) การตรวจร้านยาอยบางน้อยปีละ
1 ครั้ งตบ อร้ าน 2)หมากพ้การแขวนป้ ายจะ้ั น ทึ กตั กเตือ นความผิ ด หมากพ้ความผิ ด อีก จะด าเนิ น การ
เปรีย้เทีย้ปรั้และหมากพ้ความผิดครั้งที่ 3 จะสบงเรื่องใหม้สานักงานสาธารณสุขจังหมวัดพิจารณาสบงเรื่องใหม้
สภาเภสัชกรรมพิจารณาลงโทษพักใ้ประกอ้วิชาชีพ 3) ยึดเกณฑ์มาตรฐานร้านยาใหมมบเป็นแนวทางกบอน
การอนุญาตเปิดร้านขายยาและการตรวจร้าน
มุมองของผู้ที่มีสบวนเกี่ยวข้องทั้งเภสัชกรและเจ้าของร้านยามีความสาคัญตบอการแก้ปัญหมาสบวนใหมญบเหม็น
ประโยชน์การมีเภสัชกรประจาร้านขายยา เชบน ร้อยละ 86.3 เหม็นวบาการมีเภสัชกรประจาร้านชบวยคุ้มครอง
ผู้้ริโภคใหม้ปลอดภัยมากขึ้น สบวนใหมญบมีความเหม็นเชิงล้ตบอประเด็นมาตรฐานร้านขายยาที่ดี เชบน ร้อยละ
60.9 เหม็นวบา มาตรฐานร้านขายยาตาม GPP มีความหมยุมหมยิม ยุบงยากในทางปฏิ้ัติ แตบเภสัชกร้างสบวนมี
มุมมองที่แตกตบางกั้เจ้าของร้านยาที่ไมบใชบเภสัชกรใน้างประเด็นเกี่ยวกั้มาตรการตรวจเฝ้าระวังร้านขายที่
เหมมาะสมและการแก้ไขปัญหมาการแขวนป้ายของเภสัชกร


2
ปัญหมาและอุปสรรคของการแก้ปัญหมาการแขวนป้ายของเภสัชกรที่สาคัญคืออุปสรรคเชิงโครงสร้าง
เชบน การไมบใหม้ความสาคัญตบอปัญหมาเภสัชกรแขวนป้ายเมื่อเทีย้กั้ปัญหมาอื่นๆ การมีเจ้าหมน้าที่รัฐที่มีความ
อบอนอาวุโสและมีจานวนน้อย การมีโทษที่เ้าไปและไมบสามารถลงโทษได้จริง การไมบเอาจริงเอาจังในการคัด
กรองคุณสม้ัติเภสัชกรกบอนอนุญาตเปิดร้าน ในขณะที่การตรวจร้านหมลังจากอนุญาตไปแล้วมีปัญหมาการ
แก้ไขยากกวบา
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้คือ 1) ควรยกระดั้ปัญหมาการแขวนป้ายใหม้มีความสาคัญใหม้มากขึ้นจากผู้ที่
มีสบวนได้สบวนเสีย 2) รณรงค์ใหม้ผู้้ริโภคเหม็นความสาคัญของการมีเภสัชกรร้านยา 3) หมากสามารถปรั้ใหม้มี
เจ้าหมน้าที่รัฐที่มีความอาวุโสมีประส้การณ์ในการทางานก็อาจจะทาใหม้ปัญหมาได้รั้การยกระดั้และแก้ไข
ใหม้ดีขึ้น
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The “pharmacists’ license hanging” in drug stores was long-standing and persistent
problems, yet still lacks of holistic analysis in causes. This research aimed to understand
current state of this unsolved situation, which includes surveillances from authority and
obstacles, by utilizing both quantitative and qualitative method. For the qualitative
techniques, in-depth interview and observation were used to collect data from 20
participants; 11 pharmacists, 5 civil servants, 2 stakeholders and 2 pharmacist assistants,
while the quantitative technique were observed on 161 local pharmacy owner with
questionnaires designed after the earlier qualitative study. Qualitative research method
analyzed raw data according to conceptual framework. Quantitative research method was
interpreted and analyzed raw data with descriptive statistics.
The result showed that approximately 45% of 260 pharmacies showed “pharmacists’
license hanging”. The main cause was local pharmacists’ needs and government officers
were not strict in the pharmacists’ qualifications. So, certified pharmacists from other
provinces hung the license. Government’s provided regulations were as follows: 1) Annual
check was provided for every drug stores, 2) violated license hanging would be
recorded/warned, second violation would be fined, and the third violation would be
considered to stop the license by the Pharmacy Council, 3) Good Practice Pharmacy
(GPP) was used as standard for opening and checking drug stores.
Participants’ perspective to problem resolutions were as follows.
The participants realized that full-time pharmacist had to work at the drug stores;
86.3% of participants agreed that drug stores provided the full-time pharmacist work at
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the drug stores could give correct suggests to customers. However, 60.9% of participants
agreed that Good Pharmacy Practice (GPP) was trouble for work, while some pharmacists
had difference perspectives from non-pharmacist holders for proper regulations and
problem resolutions.
Limitation of “pharmacists’ license hanging” was structural problem; negligent check,
limited and young Provincial Public Health Officer, unserious penalty and no punishment,
unserious pharmacist qualification checked before pharmacy opening and more serious
problem after approval. .
Suggestions of the research were1) “pharmacists’ license hanging” problem had to
be concerned, 2) to stimulate consumers to concern with full-time pharmacists work at
the drug stores 3) expert or senior government officers had to be assigned to check the
pharmacy.
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: เ้าหมวาน, การเสริมสร้างพลังอานาจ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมมูบ้้าน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อานาจอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมมูบ้้าน (อสม.) ตบอการดูแลผู้ป่วยเ้าหมวานและผลที่เกิดตบอผู้ป่วย
ตา้ลแสนสุข อาเภอวารินชารา้ จังหมวัดอุ้ลราชธานี กลุบมตัวอยบางที่ศึกษามี 2 กลุบมคัดเลือกโดยวิธีการ
สุบมตัวอยบางแ้้งบาย ได้แกบ อสม. แ้บ งเป็นกลุบมทดลองและกลุบมคว้คุม กลุบมละ 20 คน และกลุบมผู้ป่วย
โรคเ้าหมวานที่อยูบภายใต้การดูแลของ อสม.ที่เป็นกลุบมตัวอยบาง แ้บงเป็นกลุบมทดลอง และกลุบมคว้คุม กลุบม
ละ 40 คน โดย อสม.กลุบมทดลองได้รั้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอานาจ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง
4 สัปดาหม์ เก็้รว้รวมข้อมูลโดยใช้แ้้สอ้ถาม วิเคราะหม์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา Chi-square test
Independent t-test และpaired t –test
ผลการศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมมูบ้้าน (อสม.) กลุบม ทดลองและกลุบมคว้คุม มีคะแนน
เฉลี่ยการรั้รู้พลังอานาจ ,ความรู้และการประเมินการรั้รู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเ้าหมวาน
ไมบแตกตบางกัน แตบหม ลังทดลองระหมวบางกลุบมทดลองกั้กลุบ มคว้คุม มีคะแนนเฉลี่ยการรั้รู้พลังอานาจไมบ
แตกตบางกัน สบวนคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเ้าหมวาน สูงกวบากลุบมคว้คุมอยบางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p-value= 0.018) อีกด้านมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินการรั้รู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยเ้าหมวานกบอนและหมลังทดลองสูงกวบากลุบมคว้คุมอยบางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value= 0.001 และ
0.031) และผู้ป่วยเ้าหมวานกลุบมทดลองและกลุบมคว้คุมมีมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิ้ัติในการดูแล
ตนเองเกี่ยวกั้โรคเ้าหมวาน 3 ด้านและระดั้น้าตาลในเลื อดไมบแตกตบางกัน หมลังการทดลองพ้วบาผู้ป่วยใน
กลุบมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิ้ัติในการดูแลตนเองเกี่ยวกั้โรคเ้าหมวานในด้านการคว้คุม
การรั้ประทานอาหมาร การออกกาลังกาย การใช้ยาลดระดั้น้าตาลในเลือด สูงกวบากลุบมคว้คุมอยบางมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value = 0.001, 0.003, 0.004 และ < 0.001 ตามลาดั้) และกลุบมทดลองมีระดั้
น้าตาลในเลือดต่ากวบากลุบมคว้คุม อยบางมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value = 0.002)
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การนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอานาจ อสม.ตบอการตบอการดูแลผู้ป่วยเ้าหมวาน จะสบงผลตบอการ
ดูแลผู้ป่วยเ้าหมวานที่ดีขึ้น และทาใหม้ผู้ป่วยเ้าหมวานคว้คุมระดั้น้าตาลในเลือดได้ดียิ่งขึ้น
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This experimental research aimed to determine effects empowerment program for
health care volunteers on diabetes patients at Saensuk sub-district, Warin Chamrap, Ubon
Ratchathani. Participants were invention and control groups; Invention group consisted of
40 random health care volunteers; separated to experimental and control groups (20
volunteers per group). Control group consisted of 40 diabetic patients who were under
supervision of the health care volunteers. The intervention group received empowerment
program. Data were collected by self-developed questionnaires and experimental period
was 4 weeks. The data were analyzed by descriptive statistics, Chi-square test, t-test, and
paired t-test.
The result of the study indicated that average scores of power awareness, knowledge
and the assessment of the perception of health care diabetes patients were not different
between invention and control groups. After the experimental period, the average scores
of power awareness were not different. However, the invention group’s average score of
knowledge in health care diabetes patients was significantly higher than the control group
(p-value= 0.018). Moreover, invention group’s average score of the recognition evaluation
in the diabetes patients health care (before and after the experimental periods) was
significantly higher than the control group (p-value= 0.001 and 0.031). Before the
experimental period, invention and control groups’ average score of self-care behaviors
and diabetic patients’ fasting blood sugar levels were not significant different. After the
experimental period, the invention group’s self-care behaviors scores of diabetic patients
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regarding food consumption control (p = .001), exercise (p = .003) and drug use (p = .004)
were significantly higher than the control group. In addition, the invention group’s blood
sugar levels were significantly lower than the control group (p= .002).
Therefore, the study suggested that the empowerment program for health care
volunteers could improve the health care volunteers knowledge and then resulting in
helping diabetes patients controlling theirs fasting blood sugar levels.
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หมลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นที่คาดวบาการค้าระหมวบางประเทศจะดีขึ้น แตบกลั้ใหม้ผลที่
ไมบชัดเจน ผู้ประกอ้การในพื้นที่ชายแดนกลั้ได้รั้ผลกระท้ด้วย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
กระท้และการปรั้ตัวของผู้ประกอ้การร้านยาในพื้นที่ชายแดนจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาศัยระเ้ีย้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ระดั้ลึกกั้ผู้ประกอ้การร้านยาในพื้นที่
ตลาดชายแดนและเมืองใหมญบตามเส้นทางการค้ากั้ชายแดนไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ 5 จังหมวัด
จานวน 13 ร้าน ข้อมูลถูกวิเคราะหม์เชิงเนื้อหมาตามกรอ้แนวคิดการ้ริหมารธุรกิจ ผลการศึกษาพ้วบา หมลัง
การเปิ ดประชาคมอาเซียน มี้ ริษัทยาไทยเข้าไปลงทุนในประเทศลาวและกัมพูช ามากขึ้น การเดินทาง
ระหมวบางประเทศสะดวกขึ้นไมบจากัดเฉพาะพื้นที่ชายแดนเทบานั้น การค้าชายแดนซ้เซาลง ผู้ประกอ้การ
ร้านยาในพื้นที่ชายแดนสบวนใหมญบได้รั้ผลกระท้ในแงบยอดขายและจานวนลูกค้าลดลง มีกาไรลดลงเพราะ
ราคาขายถูกกดดันใหม้ลดลงจากการแขบงขันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น ผู้ประกอ้การมีกลยุทธ์การปรั้ตัวหมลาย
ด้าน คือ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านสถานที่ขาย ด้านการสบงเสริมการขาย ด้านภาษาและการสื่อสาร และ
การลงทุนระหมวบางประเทศ ซึ่งสบวนใหมญบเป็นการปรั้ตัวเพื่อประคั้ประคองกิจการ ้างรายต้องปิดกิจการ
ลง มีไมบกี่รายที่มีการขยายการค้าระหมวบางประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนในประเทศเพื่อน้้านยังไมบได้รั้ความ
สนใจจากผู้ ป ระกอ้การร้านยามากนั ก หมากต้องการใหม้ การค้าระหมวบางประเทศในอาเซียนเพิ่ มมากขึ้น
รัฐ ้าลและหมนบ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องในท้ อ งถิ่ น ควรจะสนใจปั ญ หมาผลกระท้ที่ เกิ ดขึ้ น กั้ การค้ าในพื้ น ที่
ชายแดน และหมามาตรการสบงเสริมการค้าระหมวบางประเทศอยบางชัดเจน
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After the ASEAN economic community (AEC) was established, it was expected that
the international trade will grow rapidly. However, it was not apparent. It had the negative
impact on the drugstores around the border areas. The aims of this study is to explore the
impact and adaptation of the entrepreneurs around the border areas after the
establishment of the AEC. Qualitative method technique was used to collect data by indepth interviews. The entrepreneurs around the border areas of Thai-Laos and ThaiCambodia and in the cities of 5 provinces located on the borderline were selected by
purposive sampling. The sample were the entrepreneurs from 13 drugstores. Data was
analyzed by content analysis with the concept of business management framework. The
result showed that, after the establishment of the AEC, more drug companies were
founded in Laos and Cambodia. Travelling across countries was more convenient and not
limited only around the border areas. Trading around the border areas was down. It also
had the negative impact on sales volume and number of customers which leads to
decreasing in selling price and profits from highly competitive market. They had adapted
by using many business management strategies including product, price, place, promotion,
language and communication, and international investment to maintain their business.
Nevertheless, some ran out of business while the minorities expanded their investment.
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However, the investment in ASEAN countries was not attractive to the drug entrepreneurs
in current situation. For the purpose of increasing the international trade in ASEAN
countries, the government and local agencies should aware the impacts and obstacles of
trading in the border areas and find the solution to support international trade.



12

บทคัดย่อ
เรื่อง

: ผลของโปรแกรมสบงเสริมการมีสบวนรบวมของประชาชนในการดาเนินงานกองทุน
หมลักประกันสุขภาพระดั้ท้องถิ่น
ผู้วิจัย
: พัชราภรณ์ ท้าวดบอน
ชื่อปริญญา
: วิทยาศาสตรมหมา้ัณฑิต
สาขาวิชา
: การ้ริหมาร้ริการสุขภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ชบวยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา ภัทรเ้ญจพล
คาสาคัญ
: กองทุนหมลักประกันสุขภาพระดั้ท้องถิ่น, การมีสบวนรบวม, โปรแกรมสบงเสริม
การมีสบวนรบวม
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและเปรีย้เทีย้ผลของโปรแกรมสบงเสริมการมีสบวนรบวมของ
ประชาชนในการดาเนิ นงานกองทุน หมลักประกัน สุขภาพระดั้ท้องถิ่น โดยใช้รูปแ้้การวิจัยกึ่งทดลอง
(a quasi – experimental research) แ้้กลุบมตัวอยบางสองกลุบมวัดซ้ากบอนและหมลังการทดลอง (twogroup pretest – posttest design) โดยกลุบ ม ตั ว อยบ างแ้บ ง ออกเป็ น 2 กลุบ ม คื อ กลุบ ม ทดลองที่ ได้ รั ้
โปรแกรมสบงเสริมการมีสบวนรบวมของประชาชนในการดาเนินงานกองทุนหมลักประกันสุขภาพระดั้ท้องถิ่นที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จานวน 50 คน และกลุบมเปรีย้เทีย้ที่ไมบได้รั้โปรแกรม จานวน 50 คน ชบวงเวลาที่ศึกษา
อยูบระหมวบางเดือนกันยายน 2558 ถึง มีนาคม 2559 โดยกลุบมทดลองจะเข้ารบวมกิจกรรมตามที่กาหมนดของ
โปรแกรมเป็ น เวลา 1 วั น กบ อ นเริ่ ม ด าเนิ น งานตามปกติ ข องกองทุ น ฯ ปี ง ้ประมาณ 2559 ในการ
เปรี ย ้เที ย ้ผลของโปรแกรมนั้ น กลุบ ม ตั ว อยบ า งทั้ งสองกลุบ ม จะถู ก ประเมิ น ระดั ้ การมี สบ ว นรบ ว มด้ ว ย
แ้้สอ้ถามในชบ ว งเวลากบ อ นที่ ก ลุบ ม ทดลองจะเข้ า รบ ว มกิ จ กรรมตามที่ ก าหมนดของโปรแกรม (preintervention) และประเมินซ้าอีกครั้งหมลังจากนั้น 6 เดือน (post-intervention) ทั้งนี้ผลการมีสบวนรบวม
ของประชาชนในการดาเนินงานของกองทุนฯ แ้บงเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีสบวนรบวมคิด 2) การมีสบวน
รบวมตัดสินใจ 3) การมีสบวนรบวมปฏิ้ัติกิจกรรม และ 4) การมีสบวนรบวมติดตามประเมินผล การวิเคราะหม์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิ้ายคุณลักษณะทั่วไปของกลุบมตัวอยบาง และใช้สถิติเชิงอนุมาน paired
t–test เปรีย้เทีย้คะแนนเฉลี่ยระดั้การมีสบวนรบวมกบอนและหมลังใหม้โ ปรแกรมในกลุบมตัวอยบางเดียวกัน
และใช้ส ถิติ independent t–test เปรีย้เทีย้คะแนนระดั้ การมีสบ วนรบวมกบอนหมรือหมลั งระหมวบางกลุบ ม
ทดลองกั้กลุบมเปรีย้เทีย้ ผลการศึกษาพ้วบา กลุบมตัวอยบางทั้งสองกลุบมมีคะแนนการมีสบวนรบวมกบอนการ
ทดลองในระดั้น้อยและไมบแตกตบางกัน ในขณะที่หมลั งการได้รั้โปรแกรมกลุบมทดลองมีคะแนนระดั้การมี
สบว นรบว มในการดาเนิ น งานกองทุ น ฯโดยรวมและรายด้านสู งกวบากบอนเข้ารบวมโปรแกรมและสูงกวบากลุบ ม
เปรีย้เทีย้อยบางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั้ 0.05
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The purpose of this study was to evaluate and compare the effect of a program
designed to promote people’s participation in Local Health Insurance Fund (LHIF)
Operation. The study was a quasi – experimental research with two-group pretest-posttest
design. Participants were divided into two groups including; 50 participants for
experimental group who received the intervention and 50 participants for control group.
The study was conducted from September 2015 to March 2016. The experimental group
received a one-day program before the beginning of the fiscal year of 2016. For
comparison of program effects, questionnaires were used for the study. Experimental
group received the program pre-intervention program and post-intervention program (after
finished the program six months). The participations were categorized in four processes;
1) planning 2) decision-making 3) activity enrollment and 4) evaluation. Descriptive
statistics was used to analyze participants’ characteristics. Paired t-test and Independent ttest were used to assess level of participation before and after receiving program, and
pre-intervention or post- intervention between two groups. The findings indicated that
experimental and control groups had low pre-intervention score of participation in LHIF
operation in all four processes and no differences of pre-intervention. After the
intervention, the experimental group had higher post-intervention scores than the preintervention scores in all four processes of participation. In addition, post-intervention
score of experimental group was significant higher than those of the control group at 0.5.
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การวิ จั ย เชิ งพรรณาแ้้ภาคตั ด ขวาง (a cross-sectional descriptive study) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย
ทานายความตั้งใจในการ้ริ จ าคโลหมิ ต ของนั กศึ กษามหมาวิท ยาลั ย อุ้ ลราชธานี โดยประยุกต์ ใช้ท ฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) เพื่อใช้เป็นแนวทางการสบงเสริมการ้ริจาคโลหมิต
ของกลุบมประชากรนักศึกษา กลุบมตัวอยบางคือ นักศึกษาระดั้ปริญญาตรี มหมาวิทยาลัยอุ้ลราชธานี จานวน
240 คน เก็้ข้อมูลในชั้นเรียนด้วยแ้้สอ้ถามที่พัฒนาขึ้นตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ในชบวงภาค
เรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ กษา 2560 การวิเคราะหม์ ข้ อมู ล ใช้ส ถิติเชิงพรรณนาในการอธิ้ ายคุณ ลั กษณะกลุบ ม
ตัวอยบางและองค์ประกอ้ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และใช้การวิเคราะหม์ ถดถอยเชิงพหมุ (multiple
linear regression analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความตั้งใจในการ้ริจาคโลหมิต กั้ 1) ทัศนคติ
2) การคล้ อยตามกลุบ ม อ้ างอิ ง 3) การรั ้ รู้ค วามสามารถในการคว้คุม พฤติก รรม 4) เพศ 5) ความรู้
6) ประส้การณ์ในการ้ริจาคโลหมิต และ 7) กลุบมสาขาวิชาที่ศึกษา กาหมนดระดั้นัยสาคัญที่ 0.05
กลุบมตัวอยบางสบวนใหมญบเป็นหมญิง และประมาณครึ่งหมนึ่งไมบเคย้ริ จาคโลหมิต ผลการประเมินความรู้
เกี่ย วกั้ การ้ริ จ าคโลหมิ ต ของกลุบ มตัว อยบ าง พ้วบาอยูบในระดั้ ปานกลาง มีคบาเฉลี่ ย 5.4 ± 2.4 คะแนน
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) และมีค ะแนนเฉลี่ ยขององค์ ป ระกอ้ตามทฤษฎี พ ฤติก รรมตามแผนทั้ งสาม
องค์ประกอ้ในระดั้สูง ดังนี้ ทัศนคติ (6.2 ± 0.8) การคล้อยตามกลุบมอ้างอิง (6.4 ± 0.7) และการรั้รู้
ความสามารถในการคว้คุมพฤติกรรม (5.9 ± 1.5) และมีระดั้ความตั้งใจในการ้ริจาคโลหมิตอยูบในระดั้
ปานกลาง มี คบ า เฉลี่ ย 4.8 ± 2.0 (คะแนนเต็ ม 7 คะแนน) ผลการวิ เคราะหม์ ก ารถดถอยเชิ ง พหมุ พ ้วบ า
องค์ประกอ้ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทั้งสามองค์ประกอ้ เป็นปัจจัยที่มีอานาจในการทานายความ
ตั้งใจในการ้ริจาคโลหมิตอยบางมีนัยสาคัญทางสถิติ (การวัดทางอ้อม: model adjusted R2= 0.246) และ
เมื่อพิจารณาปัจจัยอื่นรบวมด้วย พ้วบา การมีประส้การณ์้ริจาคโลหมิตชบวยเพิ่มอานาจในการทานายความ
ตั้งใจในการ้ริจ าคโลหมิ ตได้อยบ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ (การวัด ทางอ้อม: model adjusted R2= 0.385)
โดยในภาพรวมการมีประส้การณ์้ริจาคโลหมิตเป็นปัจจัยที่มีอานาจในการทานายมากที่สุด
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A cross-sectional descriptive study was conducted to apply the theory of planned
behavior (TPB) to predict intentions to donate blood students of Ubon Ratchathani
University (UBU) to promote undergraduate students’ blood donation. Participants were
240 undergraduate students at UBU. Data were collected in the second semester of 2017
academic year by a developed questionnaire based on TPB. Descriptive statistics were
used to analyze participants’ characteristics and TPB constructs. Multiple linear regression
analysis was used for investigation of the association between intention to donate blood
and 1) attitude towards behavior, 2) subjective norms concerning behavior, 3) perceived
behavioral control, 4) gender, 5) knowledge, 6) blood donation experiences and 7) study
field and significant level was specified at 0.05.
Most participants were female and half of those participants had no blood donation
experience. The participants had average knowledge related to blood donation score at
5.4 ± 2.4 (range 0 to 10 points) and had high score of all three TPB constructs including,
attitude toward behavior (6.2 ± 0.8), subjective norms (6.4 ± 0.7) and perceived behavioral
control (5.9 ± 1.5). However, the score of intention was 4.8 ± 2.0 (medium level) (range
1 to 7 points). The multiple regression results showed that all three TPB constructs were
significant factors to predict the intention to donate blood (Indirect measurement: model
R2= 0.246). Other additional factors analysis indicated that only donation experience was a
significant factor to predict Intention ( Indirect measurement: model R2= 0.385). Thus,
donation experience was the most significant predictors.
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การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเขบาเสื่อม
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ข้อเขบาเสื่อม, ผู้สูงอายุ, สุนทรียสนทนา

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิ้ัติการ (Action Research) เพื่อศึกษารูปแ้้การดูแลตนเองในการ
อยูบรบวมกั้ภาวะของโรค และผลของการประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเขบาเสื่อม โดยการ
สัมภาษณ์และกิจกรรมกลุบม กิจกรรมถูกจัดขึ้นเพื่อใหม้ผู้สูงอายุข้อเขบาเสื่อมได้รบวมพูดคุย แ้บงปัน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผบานประส้การณ์ของตนเองและผู้อื่น โดยอาศัยการฟัง นิ่ง คิดและตกผลึก คัดเลือกกลุบมตัวอยบาง
แ้้เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จากผู้มีระดั้ความรุนแรง เริ่มมีอาการถึงระดั้ปานกลาง ใน
ผู้สูงอายุ ตา้ลกาแพง อาเภออุทุมพรพิสั ย จั งหมวัดศรีส ะเกษ จานวน 30 คน ในวันที่ 28-30 มิถุนายน
2560 เก็้ ข้อมูล ด้ว ยแ้้้ั น ทึกการสั งเกตแ้้มีสบ วนรบวมและไมบมีสบ ว นรบว ม การ้ั นทึกเสี ยง และการ
ถบายภาพ วิเคราะหม์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหม์เนื้อหมา (content analysis)และขั้นตอน colaizzi
เปรีย้เทีย้ความแตกตบาง ผลการประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเขบาเสื่อม กบอนและหมลัง
โดยใช้สถิติ wilcoxon sign rank test จากการประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดูแลผู้สูงอายุข้อเขบาเสื่อม
พ้วบา
(1) กิจกรรมกลุบมทาใหม้ผู้เข้ารบวมมีศักยภาพในการดูแลตนเองมากขึ้น อันเกิดจากการเหม็นความทุกข์
ของผู้อื่น เข้าใจและยอมรั้ วบาโรคเกิดจากความเสื่อม และมีกาลังใจมากขึ้น รู้วบาต้องเรียนรู้และทาอยบางไร
(active) เพื่อใหม้ตนเองสามารถอยูบได้อยบางเหมมาะสม เป็นการแสวงหมาแนวทางดูแลตนเองในสบวนของสามัญ
ชน (popular sector of health care) ที่มีอยูบแล้วใหม้เข้มแข็งและยั่งยืน เข้ากั้สังคมสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยบาง
ตบอเนื่อง โดยลดการพึ่งพาในสบวนวิชาชีพ (professional sector of health care) ซึ่งเป็นรูปแ้้้ริการที่
รอรั้ (passive) หมรือมีสบวนรบวมน้อย อีกทั้งไมบเพียงพอและมีข้อจากัดในการเข้าถึง้ริการ
(2) จากการเปรี ย ้เที ย ้ดั ช นี ชี้ วั ด ทางสุ ข ภ าพ พิ จ ารณ าจากคบ า คะแนนเฉลี่ ย Knee and
Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) ใน 5 ข้อยบอย คือด้านอาการปวด ด้านอาการอื่น ๆ เชบนอาการ
้วม การฝืดขัดของข้อเขบา ด้านการทากิจวัตรประจาวัน ด้านการออกกาลังกายและนันทนาการ และด้าน
คุณภาพชีวิต พ้วบาคบาคะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง คือมีอาการปวดลดลง หมรือการใช้งานข้อเขบาดีขึ้นในทุก
ด้าน อยบางมีนัยสาคัญทางสถิติด้วยคบา Wilcoxon sign rank test (p< .05)
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This action research aimed to study the self-care of elderly people who had
problems due to osteoarthritis of the knees using the Dialogue in Caring for the Elderly
with Osteoarthritis of the Knee Method. The activities involved interviews and group
activities that allowed participants to express and share their experiences through
speaking, listening, thinking, and crystallizing of thought. The participants were 30 elderly
people living in Kampang sub-district, Uthumpornpisai district, Si sa ket province. They
were selected by a purposive sampling technique. Oxford Knee Score was used to screen
the 30 participants who were at the beginning to moderate levels of severity in OA knee.
The data were collected from 28 June 2017 to 30 June 2017 through participant and nonparticipant observations, audio recording and video making. The data were analyzed by
descriptive statistics. The Colaizzi test was used to compare mean scores of Knee and
Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) before and after participation in the activities using
the Wilcoxon signed rank test statistics. The findings were:
(1) Group activities increased the participants’ self-care ability through sharing of
experiences and perceiving knowledge of the knee problems which are caused from
degeneration. The activities also encouraged them to attain some knowledge on how to
take care of themselves in an elderly society. Therefore, the activities could promote and
strengthen sustainable self-care, and reduce professional care-dependency which is
limited in terms of sufficient service.
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(2) The mean scores of all dimensions of KOOS (pain, symptoms, daily activities, sport
& recreation and quality of life) after participating in the activities were statistically
significant reduction at Wicoxon signed rank test of (p< .05).
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ผักเสี้ยนเป็นวัชพืชที่พ้ทั่วไปในประเทศไทย แพทย์แผนไทยได้นาเมล็ดผักเสี้ยนมาใช้เพื่อรักษาอาการ
ปวดและการอักเส้ ผู้ วิจัย จึงมีส มมติฐานวบาน้ามันสกัดจากเมล็ ดผั กเสี้ยนนบาที่จะมีฤทธิ์ต้านการอักเส้
ดังนั้น งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระ้้นาสบงน้ามันสกัดเมล็ดผักเสี้ยนในรูปแ้้ตัวพาไขมันขนาดนา
โนเมตร (เอ็ น แอลซี ) ส าหมรั ้ ต้ านการอั ก เส้ โดยน าเมล็ ด ผั ก เสี้ ย นมาสกั ด ด้ ว ยการหมมั ก ตั ว ท าละลาย
ปิโตรเลียมอีเธอร์ จากนั้นศึกษาความเป็นพิษและฤทธิ์ต้านการอักเส้ในเซลล์ภูมิคุ้มกัน ชนิด ยู 937 โดยวิธี
เอ็มทีที และ เจลาติน ไซโมกราฟีรบวมกั้ real-time polymerase chain reaction ตามลาดั้ วิเคราะหม์
หมาปริมาณกรดไขมันด้วยเทคนิคโครมาโทรกราฟีและเตรียมระ้้เอ็นแอลซี โดยวิธีปั่นความเร็วสูงและลด
ขนาดด้ ว ยคลื่ น เสี ย ง ระ้้เอ็ น แอลซี ประกอ้ด้ ว ย ไขมั น รวมปริ ม าณร้ อ ยละ 3, 6 และ 9 โดยมี
Compritol® 888ATO เป็ น ไขมัน แข็งและน้ามันสกัดเมล็ ดผั กเสี้ ยนเป็นไขมันเหมลว อัตราสบวนของไขมัน
เหมลวตบอไขมันแข็งเทบากั้ 1:1, 1:2 และ 1:4 ปริมาณสารลดแรงตึงผิวร้อยละ 3 ได้แกบ Tween® 80 และ
Poloxamer188 จากนั้น ประเมินตารั้จาก ลักษณะทางกายภาพ ขนาดและการกระจายตัวของอนุภาค
ความตบางศักย์ไฟฟ้าซีตา ความหมนืด คบาความเป็นกรด-ดบาง ความสามารถในการกักเก็้และการปลดปลบอย
สาร การป้องกันการระเหมยของไอน้า และความคงตัว ผลการศึกษาพ้วบา น้ามันสกัด เมล็ดผักเสี้ยนผีและ
ผั ก เสี้ ย นขาวไมบ เป็ น พิ ษ ตบ อ เซลล์ ท ดสอ้ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ต่ ากวบ า 250 และ 125 ไมโครกรั ม ตบ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลาดั้ ผักเสี้ยนผีและผักเสี้ยนขาวมีฤทธิ์ต้านการอักเส้โดยผักเสี้ยนผียั้ยั้งการแสดงออก MMP-9 และ
TNF- แตบผักเสี้ยนขาวยั้ยั้งเพียง MMP-9 และกรดลิโนเลอิกเป็นกรดไขมันที่พ้มากที่สุดในน้ามันสกัด
ตารั้เอ็นแอลซีที่เหมมาะสมเพื่อ้รรจุน้ามันสกัดผักเสี้ยนผี ได้แกบ ตารั้ที่มีปริมาณไขมันรวมร้อยละ 3 ที่
อัตราสบวน 1:2 ใช้ Tween® 80 เป็นสารลดแรงตึงผิว พ้วบา ตารั้มีคบาการกักเก็้มากกวบาร้อยละ 77.17 ±
1.22 ขนาดอนุภาค เทบากั้ 149.70 ± 0.21 นาโนเมตร คว้คุมการปลดปลบอยสารได้ 72 ชั่วโมง ไมบพ้การ
แยกชั้นและการเปลี่ยนแปลงของคบาการกักเก็้ของสาร ที่อุณหมภูมิ 4, 25, และ 40 องศาเซลเซียส ความชื้น
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สัมพัทธ์ร้อยละ 75 และมีความสามารถในการป้องกันการระเหมยของน้า สรุปได้วบา ตารั้เอ็นแอลซีสามารถ
กักเก็้น้ ามัน สกัดผักเสี้ยนผีด้วยระ้้เอ็นแอลซีที่มีปริมาณไขมันรวมร้อยละ 3 ที่อัตราสบวน 1:2 โดยใช้
Tween® 80 เป็นสารลดแรงตึงผิวในความเข้มข้นที่น้ามันสกัดมีฤทธิ์ต้านการอักเส้และไมบเป็นพิษ อีกทั้ง
ตารั้มีคุณสม้ัติปกคลุมผิวหมนัง มีคบาการกักเก็้สารสกัดได้ในปริมาณสูงและมีความคงตัวทางกายภาพเคมี
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Cleome spp. (Capparidaceae) is weed that is widely found in Thailand. In Thai
traditional medicine, this plant is used in analgesic and inflammation symptoms. This
research hypothesized that the oil extract from Cleome spp. seed would have antiinflammatory activity. Therefore, the research aimed to develop nanostructure lipid
carriers (NLCs) for anti-inflammation. Briefly, seed powder of Cleome spp. was extracted
by percolation with petroleum ether. Cytotoxicity and anti-inflammatory activity with U
937 were performed by MTT assay and gelatin zymography with Real-time polymerase
chain reaction, respectively. Chromatography technique was used for determining the
quantity of fatty acid in oil extract. NLCs were fabricated by high speed homogenization
and then size reduction would be conducted by sonication method. NLCs formulations
contained total lipid of 3, 6, and 9%. Oil extract of Cleome spp. seeds and Compritol®
888ATO were used as liquid lipid (LL) and solid lipid (SL) with ratio of 1:1, 1:2 and 1:4,
respectively. Either Tween® 80 or Poloxamer188 was also used as surfactants with
concentration of 3% in NLCs formulation. NLCs formulation would be investigated for
physical properties, size and size distribution, zeta potential, viscosity, pH, entrapment
efficiency and release, occlusion effect and stability. The results showed that oil extract
from C. viscosa seed and C. gynandra provided safety concentration at less than 250 and
125 µg/mL, respectively. Oil extract from C. viscosa and C. gynandra seeds demonstrated
the anti-inflammatory activity, solely oil extract from C. viscosa seed showed the
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inhibition of MMP-9 and TNF- whereas the oil extract from C. gynandra seed inhibited
only MMP-9. Linoleic acid was the fatty acid mostly found in both oil extracts. The
appropriated NLCs formulation for containing oil extract from C. viscosa seed was
formulation containing 3% Tween® 80 as a surfactant, total lipid amount of 3%, lipid ratio
(LL:SL) of 1:2. This formulation was able to obtain the entrapment efficiency of 77.17 ±
1.22% and its average size was 149.70 ± 0.21 nm. This NLCs formulation demonstrated
that the extract maintained the release until 72 hr. and it also showed the water loss
protection. In addition, the separation of oil and alteration of entrapment efficiency were
not significantly found in storage condition at 4, 25 and 45 o C with 75 %RH. Conclusively,
the suitable NLCs formulation for oil extract from C. viscosa at concentration remained
the anti-inflammation and safe was NLCs containing 3% Tween® 80 as a surfactant, total
lipid amount of 3%, lipid ratio (LL:SL) of 1:2. This NLCs formulation also provided the
occlusion effect for skin application and high entrapment efficiency. It also provided a
physicochemical stability.



