


บทบรรณาธิการ
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอวิธีฮิวริสติกท่ีใชแกปญหาการจัดเสนทางการขนสง ดวยการประยุกตใชวิธีคนหาคําตอบแบบวนรอบซํ้า 
เพ่ือหาระยะทางรวมทีต่ํา่ท่ีสดุ ภายใตเง่ือนไขความตองการของลกูคาแตละรายไมแนนอน และระยะทางไป-กลบัไมเทากันในบางจดุ

กระบวนการทํางานของวิธีคนหาคําตอบแบบวนรอบซํ้า แบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรก เปนการสรางคําตอบเริ่มตน 
ทีไ่มขดัแยงกบัเง่ือนไขดวยวิธ ีClark and Wright Saving ขัน้ตอนท่ีสองเปนการปรบัปรุงคาํตอบสามวิธกีลาวคือ วธิกีารแลกเปลีย่น

ลูกคาระหวางเสนทาง วิธีการยายลําดับลูกคาหน่ึงรายระหวางเสนทาง และวิธี 2-opt และขั้นตอนสุดทายเปนการรบกวน
คําตอบตามเปอรเซ็นของจํานวนลูกคาทั้งหมด ผลการทดสอบโดยเปรียบเทียบกับการจัดเสนทางของกรณีศึกษาพบวา วิธีการ
ทดสอบที่นําเสนอใหผลลัพธอยูในระดับที่ดี โดยสามารถลดระยะทางจากเดิม 95.53 กิโลเมตร เหลือ 69.18 กิโลเมตร หรือระยะ
ทางลดลงคิดเปน 27.58%

คําสําคัญ: ฮิวริสติก ปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะ วิธีการคนหาคําตอบ

Abstract
This paper presents a heuristic for solving vehicle routing problems. The Iterated Local Search (ILS) is applied to 
solve for solutions with the objective of minimizing total distances. The demand from each customer is uncertain and 
distance between some pairs of customers is asymmetric. ILS consists of three phases. The fi rst phase is to construct 

an initial feasible solution with the Clark and Wright Saving method. The second phase is to improve the solution 
obtained from the fi rst phase by using three cooperative methods: Customer Exchange method, One Move Operator 

method and 2-OPT method. The fi nal phase is to perturb the percentage of total customers for the solution. 
The experimental results compared to the current vehicle routes show that the proposed heuristic provides good 

solutions. The total distance can be reduced from 95.53 kilometers to 69.18 kilometers or decreased by 27.58%.

Keywords: heuristic, vehicle routing problem, local search methods
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บทนํา
ในปจจบุนั ธรุกจิตางๆใหความสาํคญัตอการบรกิารลูกคามาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในดานการตอบสนองตอความตองการของ
ลกูคาไดอยางรวดเรว็ ทาํใหเกดิการขยายตวัของเครอืขายดาน
การขนสง แตละบริษทัตางตองการเปนผูทีต่อบสนองตอความ
ตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสดุและตรงเวลามากทีส่ดุ ดงัน้ัน
บริษัทจะตองมีกลยุทธในการแขงขันท่ีเหมาะสม ไมวาจะ
เปนการจัดการดานการขนสง ซึ่งเปนกลยุทธที่มีความสําคัญ 
ถาบริษัทไมมีการจัดการดานการขนสงที่ดีพออาจทําให
เสนทางการขนสงสินคามีระยะทางไกลหรือใชจาํนวนเทีย่วรถ
ขนสงสินคามากเกินกวาท่ีควรจะเปน ทําใหตนทุนการขนสง
มากตามไปดวย แตหากบริษัทมีแบบแผนการจัดการเสนทาง
การขนสงท่ีดีและมีประสิทธิภาพ จะทําใหสามารถลดระยะ
ทางในการขนสงและลดจํานวนรอบในการวิ่งสงสินคาได ซึ่งมี
ผลทําใหตนทุนในการขนสงสินคาลดลงและสงผลใหบริษทัเพิม่
ความสามารถในการแขงขันไดมากขึ้น ณกร อินทรพยุง1 

ปญหาการจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะ(Vehicle Routing 
Problem :VRP) เปนปญหาทีส่าํคญัในการจดัการดานโลจสิติกส

 อยางหน่ึงที่มุงเนนการจัดเสนทางเคล่ือนยายสินคา
ไปยังลูกคาหรือผูบริโภคใหมปีระสทิธิภาพสงูสุดภายใตเง่ือนไข

ความจุของยานพาหนะทีจ่าํกดั ระยะเวลาท่ีจาํกดัหรือมเีงือ่นไข
อื่นๆ เพื่อใหมีคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการต่ําที่สุด
งานวิจัยนี้จึงมุงเนนการจัดเสนทางการขนสงนํ้าแข็งของ
ยานพาหนะ รานโตงน้ําแข็ง จังหวัดอุบลราชธานี โดยการ
ประยุกตใชวิธีคนหาคําตอบแบบวนรอบซํ้า (Iterated Local 
Search: ILS) เพื่ อจัดเสนทางการขนสงนํ้ าแข็งใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเปนการชวยลดการใชพลังงานเช้ือเพลิง 
และยังชวยลดตนทุนใหกับกรณีศึกษา
 การจัดเสนทางสําหรับยานพาหนะดวยวิธีคนหา

คําตอบแบบวนรอบซํ้า (Iterated Local Search:ILS) ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันมีนักวิจัยไดทําการศึกษาหลายทาน เชน ในงาน

วจิยัของ Thomas Stutzle2 ทีไ่ดวเิคราะหและเปรยีบเทียบเวลา
ที่ใชในการหาคําตอบในปญหาของพนักงานขาย (Traveling 
Salesman Problem: TSP) โดยใชวิธี Iterated Local Search 

(ILS) ในการหาคําตอบ พบวา เวลาที่ใชในการหาคําตอบจาก
ฮิวริสติกคอนขางไดผลที่นาประทับใจ Toshihide Ibaraki3 
ประยุกตใช ILS หาคําตอบการจัดเสนทางยานพาหนะ (Vehicle 
Routing Problem) ภายใตเงื่อนไขของเวลาท่ีมีการกําหนด
คาโทษในกรณีที่สงสินคาไมทันเวลาที่กําหนด โดยการใช

ไดนามิกโปรแกรมมิง่(Dynamic Programming)ในการประมวล
ผล พบวา วธิีILS สามารถประมวลผลคาํตอบและเวลาท่ีใชอยู
ในระดับท่ีนาพอใจโดยเฉพาะปญหาขนาดใหญ ในปเดียวกัน 

Hideki Hashimoto4 ไดหาคําตอบการจัดเสนทางยานพาหนะ
ภายใตเงื่อนไขของเวลาโดยใชวิธี ILS พบวา วิธี ILS สามารถ
หาคําตอบและเวลาที่ใชในการประมวลผลอยูในระดับที่
นาพอใจ ตอมา Houda Derbel5 เสนอวิธ ีILS ในการแกปญหา 
Location-Routingที่มีศูนยกระจายสินคาหลายแหงเพ่ือ
เปรียบเทยีบผลกบัวิธ ีTabu search โดยทําการหาพ้ืนท่ีทาํเลท่ีตัง้
และจัดเสนทางยานพาหนะไปพรอมกนัพบวา คาํตอบทีไ่ดเปน
ทีน่าพอใจและไดเสนอแนะการใชวธิ ีILS ใหมปีระสทิธิภาพนัน้
จะตองมีการทํา Local search ที่ดีดวย Khaoula Hamdi6 
ประยุกตใช ILS หาคําตอบของปญหาการจัดเสนทางยาน
พาหนะท่ีมีเ ง่ือนไขของการขัดแยงกันของวัสดุอันตราย 
(Vehicle Routing Problem with Confl icts) โดยทําการหา
คาํตอบเริม่ตนดวยวธิ ีSaving และทาํการปรบัปรุงคําตอบดวย
วิธี Local search ประกอบไปดวยวิธี Customer Relocation, 
Route Exchangeและ 2-OPT กอนท่ีจะเขาการรบกวนคาํตอบ 
ซึ่งผลออกมาสามารถลดคาใชจายได 6.25% Daniel Palhazi 
Cuervo7 เสนอการจดัเสนทางยานพาหนะดวยวิธ ีILS เพือ่จัด
เสนทางการขนสงของรถบรรทุกเที่ยวเปลาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนสงสินคา ผลการทดสอบอลักอริทมึ พบ
วาคําตอบที่ไดอยูในระดับที่นาพอใจ และในปเดียวกัน Pieter 
Vansteenwegen8 จัดเสนทางขนสงของยานพาหนะแบบ 
Single-Vehicle Cyclic Inventory Routing Problem 
(SV-CIRP) ดวยการประยุกตใช ILS เพื่อลดคาใชจายในการ
จําหนายสินคาและคาใชจายในคงคลังสินคา จากผลการ
ทดสอบ 50 กลุมตัวอยาง สามารถลดคาใชจายลงไดเฉลี่ยท่ี 
16.02%

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมขอมูล

 การเก็บขอมูลจะเร่ิมจากศึกษารูปแบบการขนสง
นํา้แขง็ของกรณศีกึษา จากการเกบ็ขอมลูพบวา มลีกูคาท้ังหมด
85 ราย มผีลติภณัฑทีท่าํการขนสงอยูสองชนิด คอืนํา้แขง็หลอด
และน้ําแข็งบด ซึง่บรรจใุนกระสอบทีม่ขีนาดเทากัน มรีถกระบะ
ที่ ใชในการขนสงสามคันโดยแตละคันมีความจุสูงสุดที่ 

150 กระสอบ/คัน ความตองการสินคาของลูกคาแตละราย
ไมแนนอน (Stochastic) และถนนที่ใชในการขนสงแบงเปน
สองชองทางจราจร ดังนั้นระยะทางไป-กลับจะไมเทากัน 

(Asymmetric) เพื่อใหงายตอการคํานวณผูวิจัยหาคาความ
ตองการสินคาของลูกคาแตละรายจากหลักทางสถติคิอื การหา
คาเฉล่ีย (Mean) เน่ืองจากลูกคาแตละรายน้ันมีความตองการ
สินคาท่ีไมแนนอนในแตละวัน ในการหาคาเฉล่ียของความ
ตองการ สนิคาของลกูคาแตละรายน้ัน ผูวจิยัไดกาํหนดการปด
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จุดทศนิยมที่ไดจากคาเฉลี่ย คือ ถาจุดทศนิยมนอยกกวา 0.5 
จะปดลงและถาจุดทศนิยมมากกกวา 0.5 จะปดขึ้น ดังแสดง 
Table 1 การหาระยะทางของลกูคาแตละรายผูวจิยักําหนดการ
หาจุดขนสงสิ้นคาดวยเครื่อง GPS Gramin Gpsmap 60Cx 
และคํานวณหาระยะทางระหวางลูกคาแตละราย โดยใชวิธีวัด
ระยะทางจากโปรแกรม MapSource V.10 แลวทําการบันทึก
ระยะทางลงในตารางเมตริกระยะทางดวย Microsoft Excel 
ดังแสดงใน Table 2 

Table 1 Example of determine the needs of each 
customer

Customer
Demand per day The 

average 

quantity1 2 3 4 5

1 2 5 4 5 6 4.4 ~ 4.0

2 1 2 4 2 3 2.4 ~ 2.0

 
Table 2 Example of distance matric

 0 1 2 3 4 … 85

0 0.00 0.39 0.82 2.02 3.03 … 6.42

1 0.39 0.00 0.48 1.54 1.79 … 7.82

2 0.70 0.28 0.00 0.83 1.15 … 8.53

3 2.02 1.54 0.83 0.00 0.69 … 8.11

4 3.00 1.09 1.10 0.69 0.00 … 8.01

: : : : : : 0.00 :

85 1.06 1.56 1.11 1.40 0.45 … 0.00

 การประยุกตใชวธิกีารคนหาคําตอบแบบวนรอบซํา้
 สําหรับการแกปญหาการจัดเสนทางการขนสง โดย

ทั่วไปแลว หลังจากสรางเสนทางเร่ิมตน มักจะมีการคนหา
คําตอบหรือปรับปรุงคําตอบใหดีขึ้นดวยหลากหลายวิธี เชน 
การสลับลกูคาระหวางสองเสนทาง เปนตน คาํตอบทีไ่ดจากวธิกีาร

คนหาคําตอบสวนใหญ จะไมใชคําตอบที่ดีที่สุดหรือใกลเคียง
คําตอบท่ีดีที่สุดเน่ืองจากจะเปนการคนหาคําตอบในขอบเขต
พื้นท่ีของคําตอบที่ไมกวางพอ งานวิจัยนี้จึงประยุกตใชการ
คนหาคําตอบแบบวนรอบซ้ํา(Iterated Local Search: ILS) 

ที่สามารถคนหาคําตอบไดเปนวงกวางมากขึ้นจึงสามารถแก
ขอดอยดังกลาวได ระพีพันธ ปตาคะโส9 กลาววา การคนหา
คําตอบแบบวนรอบซ้ํา เปนเมตาฮิวริสติกที่พัฒนามาจากวิธี

คนหาคาํตอบแบบพ้ืนฐาน (Basic Local Search: BLS) โดยที่
แนวคิดของ BLS คือคนหาจุดที่ดีที่สุดในพื้นที่หนึ่งที่จํากัด ใน
พืน้ทีท่ีเ่ปนไปได ILS นาํเอาขอดขีอง BLS มาใชคอืหาคาํตอบ
ที่ดีที่สุดในแตพื้นท่ี หลังจากน้ันทําการรบกวนคําตอบ 
(Perturbation) เพื่อใหออกจากพื้นที่เดิมแลวทําการคนหา
คําตอบที่ดีที่สุดในพื้นที่ใหม คุณภาพของ เมตาฮิวริสติกที่ได
จากการประยุกตใช ILS จะข้ึนอยูกับสองประการหลัก คือ 
คณุภาพของ การปรับปรงุคําตอบเฉพาะพืน้ท่ี (Local Search 
:LS) และวิธีการในการรบกวน (Perturbation techniques) 
 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดออกแบบขั้นตอนตางๆ ของ
อัลกอริทึมในการคนหาคําตอบดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1
 การสรางคําตอบเริ่มตน (Initial Solution) ผูวิจัยได
ประยุกตใชวิธีฮิวริสติก Clark and Wright Saving10 ในการ
สรางเสนทางเริ่มตน เนื่องจากคําตอบเร่ิมตนมีสวนท่ีสําคัญ
มากในการวิจัย การที่ไดคําตอบเริ่มตนท่ีดีจะทําใหการ
ปรับปรุงข้ันตอนตอไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือเม่ือนํา
คาํตอบเริม่ตนไปปรับปรงุคําตอบ ยอมจะทําใหเรามโีอกาสพบ

คาํตอบทีด่กีวาเดมิ หรือใชเวลาในการปรับปรงุคําตอบนอยกวา
วิธี Saving เปนวิธีฮิวรีสติก
 ชนดิหนึง่ทีถ่กูเสนอโดย Clark and Wright Saving10 
ซึ่งมีวิธีการหาคําตอบดังนี้
 1.  คํานวณหาคาความประหยัด (Saving) ของจุด
สงสินคาแตละคู จากการรวมจุดสงสินคาตางๆ เขาไวใน
เสนทางหลัก ดังรูปท่ี 2 แทนการจัดสงสินคาจากคลังสินคา 
(Depot) ไป-กลับยังทุกๆ จุดสงสินคา ดังรูปที่ 1 ทําใหเกิด
ความประหยัดในการเดินทาง จะไดคาความประหยดั = (D

0i
 + 

D
i0
 + D

0j
 + D

j0
) - (D
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 j0
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) = D

i0
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0j 
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Figure 1 Delivery to-to every point of delivery
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Figure 2 Combining the customer together

 จะไดสมการในการคาํนวณหาคาความประหยดัดังน้ี

เมื่อ

  = คาความประหยัดระหวางคูจุดสงสินคา i และ j
  = ระยะทางจากจุดสงสินคา i ไปยังคลังสินคา

  = ระยะทางจากคลังสินคาไปยังจุดสงสินคา j

   = ระยะทางจากจุดสงสินคา i ไปจุดสงสินคา j

 2. ทําการเลือกคูที่เชื่อมตอกันของลูกคาที่มีคา 
Saving สูงสุดและยังไมถูกจัดเขาไปอยูในเสนทาง
 3. เพ่ิมลูกคาลงในเสนทางโดยตรวจสอบเงื่อนไข
ของปญหาวา การรวมลูกคาเขาดวยกนัแลว จะทาํใหเกนิความ
สามารถของยานพาหนะที่บรรทุกหรือไม หากพบวาจํานวน
สนิคาทีจ่ดุใดๆ บนเสนทาง มคีาเกินกวาทีก่าํหนดไว ใหทาํการ
ตัดลูกคารายลาสุดออกจากเสนทางและเชื่อมเสนทางกลับไป
ยงัคลังสนิคา และกลบัไปทําขัน้ตอนกอนหนานีจ้นกระทัง้ลกูคา
ทุกรายถูกจัดใหอยูในเสนทางการขนสง
 
 ขั้นตอนที่ 2
 หลงัจากไดเสนทางเริม่ตนดวยวิธ ีClark and Wright 
Saving ในขั้นตอนท่ี 2 ผูวิจัยจะทําการปรับปรุงคําตอบโดย
การใชเทคนิคฮิวริสติกการคนหา (Search algorithm) ใน

รูปแบบตางๆ คือ วิธีการแลกเปลี่ยนลูกคาระหวางเสนทาง 
(Customer Exchange) วิธีการยายลําดับลูกคาหนึ่งราย
ระหวางเสนทาง (One Move Operator) ที่ปรับปรุงคําตอบ

ระหวางเสนทางสองเสนทาง และวิธี 2-OPT ที่ทําการสลับ
เปลี่ยนลูกคาภายในเสนทางเดียวกันโดยมีรายละเอียดดังนี้
 วิธีการแลกเปล่ียนลูกคาระหวางเสนทาง 
(Customer Exchange) เปนการยายลูกคาหลายรายระหวาง
สองเสนทาง แลวทําการสลับลูกคาท้ังหมดท่ีอยูถัดจากลูกคา

รายที่เลือก จากเสนทางหนึ่งไปยังอีกเสนทางหนึ่งการยายจะ
ยายทุกๆ ตําแหนงที่เปนไปไดแสดง Figure 3

Figure 3 Example of Customer Exchanges

 วิธีการยายลูกคาหนึ่งรายระหวางเสนทาง 

(One Move Operator) เปนการยายลกูคาหนึง่ราย ทีอ่ยูในเสนทาง
ขนสงจากเสนทางหน่ึงไปยังอีกเสนทางหน่ึงดวยวิธีการแทรก 
โดยทีไ่มมกีารยายลกูคาสลับกลบัมาเสนทางเดิม Figure 4 และ
การยายจะตองไมขัดแยงกับเงื่อนไข ซึ่งในงานวิจัยนี้ลูกคาจะ
ถูกเลือกและยายไปแทรกในเสนทางอ่ืนท่ีไมใชเสนทางเดิมท่ี
ลูกคารายนั้น ในทุกๆ ตําแหนงที่เปนไปได
 

Figure 4 Example of One Move Operator

 วิธี 2-OPT เปนการยายลําดับของลูกคาเฉพาะใน
เสนทางการขนสงท่ีพจิารณาเทาน้ัน โดยเร่ิมจากการเลือกเสน
ทางเชื่อมระหวางลูกคา (Arc) สองเสนทางที่ไมอยูติดกันแลว
สลบัเสนทางการเชือ่มท้ังสองเสนทางนัน้ ซึง่จะทําใหลาํดบัของ
ลกูคาระหวางสองจดุทีถ่กูเลอืกเปล่ียนแปลงไปการยายจะยาย
ทุกๆ ตําแหนงที่เปนไปไดแสดง Figure  5

Figure 5 Example of 2-OPT
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 ขั้นตอนที่ 3
 หลังจากที่ไดทําการปรับปรุงคําตอบดวยวิธีการ

แลกเปล่ียนลกูคาระหวางเสนทาง (Customer Exchange) วธิกีาร

ยายลูกคาหนึ่งรายระหวางเสนทาง (One Move Operator) 
และวธิ ี2-OPT ในทกุชดุคาํตอบทีเ่ปนไปไดในระยะ 2 แลว จาก
นั้นเสนทางที่ไดจากการปรับปรุงคําตอบก็จะถูกรบกวน 
(Perturbation) ตามเปอรเซ็นตของจํานวนลูกคาทั้งหมด เพื่อ
ใหออกจากพ้ืนที่ของคําตอบเดิมแลวทําการคนหาคําตอบที่ดี
ที่สุดในพ้ืนท่ีของคําตอบใหม ซึ่งข้ันตอนการรบกวนคําตอบ
สามารถอธิบายไดตามขั้นตอนดังนี้
 1. ทาํการสุมเลือกจํานวนคูของลกูคาท่ีจะสลบัท่ีอยู
คนละเสนทางตามเปอรเซ็นตการรบกวนคําตอบ คือ 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 และ 10 เปอรเซ็นตของจํานวนลูกคาทั้งหมด
ที่ทําการขนสงโดยผูวิจัยกําหนดการปดจุดทศนิยมท่ีไดจาก
การรบกวนคําตอบ คือ ถาจุดทศนิยมนอยกวา 0.5 จะปดลง
และถาจุดทศนิยมมากกกวา 0.5 จะปดขึ้น 
 2. เม่ือไดจํานวนคูของลูกคาแลว ทําการสุมหา
ตาํแหนงของลูกคาทีจ่ะสลับในแตละคู มาทําการสลบัลกูคาโดย

ไมพิจารณาขอกําหนดดานระยะทาง และความจุของ
ยานพาหนะ

 3. นาํคําตอบทีไ่ดจากการรบกวนไปทําการปรบัปรุง

คําตอบ โดยใชวิธีที่อธิบายไวที่ขั้นตอนที่ 2 กอนหนานี้

ผลการวิจัย
ผูวจิยัไดทดสอบประสทิธภิาพของวิธคีนหาคําตอบแบบวนรอบ
ซํ้า (Iterated Local Search: ILS) ที่พัฒนาขึ้นโดยนํามาแก
ปญหาการจัดเสนทางยานพาหนะของกรณีศึกษาและทําการ
เปรียบเทียบระยะทางการเดินทางขนสงที่ไดจากวิธี ILS กับ
ระยะทางการเดินทางขนสงของกรณีศึกษา ผูวิจัยไดกําหนด
จํานวนรอบการคํานวณออกเปนสามระดับ คือ 1,000, 3,000 
และ 5,000 รอบ และการทดสอบแตละรอบไดแบงระดับการ
รบกวนคําตอบออกเปน 10 ระดับ คือ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ 
10 เปอรเซ็นตของจํานวนลูกคาทั้งหมด โดยในแตละรอบการ
ทดสอบของแตละระดบั ไดกาํหนดจาํนวนครัง้ของการทดสอบ
ระดับละ 5 คร้ัง เพื่อหาคาระยะทางรวมต่ําที่สุดซึ่งผลการจัด
เสนทางที่ไดคําตอบที่ดีที่สุดสามารถแสดงได Table 3

Table 3  Performance test results of the Iterated Local Search (Kilometer)

Routing Customer
Routing of 

Present
Saving ILS_1 ILS_2 ILS_3 ILS_4 ILS_5 ILS_6

1  46 33.32 40.99 38.57 38.54 38.78 38.78 38.75 38.78

2  36 25.09 32.39 29.31 29.16 30.17 29.16 30.40 30.35

3  3 37.12 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48

Total Distance (Km.) 95.53 74.86 69.36 69.18 70.43 70.97 70.63 70.61

Distance down the same route (%)  21.64 27.39 27.58  26.27 25.71 26.06 26.08 

Percent of Perturbation 2.00  2.00 2.00  2.00 2.00 2.00 

Saving คือ วิธี Clark and Wright saving
ILS_1 คือ ILS > Customer exchange > One move operator > 2-opt

ILS_2 คือ ILS > Customer exchange > 2-opt > One move operator

ILS_3 คือ ILS > One move operator > Customer exchange > 2-opt
ILS_4 คือ ILS > One move operator > 2-opt > Customer exchange
ILS_5 คือ ILS > 2-opt > Customer exchange > One move operator

ILS_6 คือ ILS > 2-opt > One move operator > Customer exchange

 จากผลการทดสอบอลักอรทิมึพบวา วธิคีนหาคาํตอบ
แบบวนรอบซ้ําดวยวิธกีาร Customer Exchange, 2-OPT แลว 
One Move Operator ที่เปอรเซ็นตการรบกวนคําตอบ 2 
เปอรเซ็นตของจํานวนลกูคาท้ังหมด จะใหคาํตอบทีม่รีะยะทาง

รวมส้ันที่สุด โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเสนทางเดิมของกรณี
ศกึษาแลวสามารถลดระยะทางจากเดมิ 95.53 กโิลเมตร เหลือ

เพียง 69.18 กิโลเมตร หรือระยะทางลดลงคิดเปน 27.58%
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สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ผูวิจัยนําเสนอวิธีคนหาคําตอบแบบวนรอบซํ้า 
สําหรับการแกปญหาการจัดเสนทางขนสงนํ้าแข็งของกรณี
ศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีระยะทางรวมในการขนสง
นํา้แขง็ตํา่ทีส่ดุ ผลการทดสอบพบวาทกุอลักอริทมึทีอ่อกแบบ
ใหผลเฉลยคําตอบของระยะทางรวมตํ่ากวาเสนทางปจจุบันที่
เจาของกิจการดําเนนิการเอง ซึง่วิธคีนหาคาํตอบแบบวนรอบ
ซํา้ดวยวิธกีาร Customer Exchange, 2-OPT แลว One Move 
Operator ทีเ่ปอรเซน็ตการรบกวนคําตอบสอง เปอรเซน็ตของ
จํานวนลูกคาท้ังหมด ใหผลเฉลยของระยะทางรวมท่ีตํ่าท่ีสุด 
โดยสามารถลดระยะทางจากเดิม 95.53 กิโลเมตร เหลือเพียง 
69.18 กิโลเมตร หรือระยะทางลดลงคิดเปน 27.58%
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อประยุกตใชวิธีหาคาที่เหมาะสมที่สุดดวยเทคนิคนกดุเหวารวมกับแบบจําลองการเลียนแบบ
เพื่อคาหาโคงควบคุมของอางเก็บนํ้า โดยใชปริมาณการขาดแคลนน้ํานอยท่ีสุดเปนฟงกชั่นวัตถุประสงคในกระบวนการคนหา
คาํตอบ การศกึษานีพ้จิารณาขอมลูโคงควบคุมรายเดอืนของอางเกบ็นํา้ลาํปาว จงัหวัดกาฬสินธุ ซึง่ประกอบไปดวยขอมลูปริมาณ
นํา้ทาเฉล่ียรายเดอืนทีไ่หลเขาอางเก็บนํา้ตัง้แตป พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2554 ขอมลูความตองการใชนํา้จากอางเก็บนํา้ ขอมลูอทุกวทิยา 

และขอมูลทางกายภาพของอางเก็บน้ําลําปาว นอกจากนี้ยังไดสังเคราะหขอมูลน้ําทารายเดือนท่ีไหลเขาอางเก็บน้ําจํานวน 
100 ชดุ เพ่ือใชประเมินประสิทธิภาพของโคงควบคุม ซึง่จะแสดงผลเปนสถานการณนํา้ขาดแคลนและน้ําไหลลน ในรปูแบบความถี่
และชวงเวลาของเหตุการณ ปริมาณนํ้าเฉลี่ย และปริมาณนํ้าสูงสุด ผลการศึกษาพบวาโคงควบคุมที่ไดจากวิธีหาคาที่เหมาะสม
ที่สุดดวยเทคนิคนกดุเหวารวมกับแบบจําลองการเลียนแบบ มีรูปรางคลายคลึงกับโคงควบคุมเดิม โดยโคงควบคุมใหมเสนลาง
จะสูงกวาโคงควบเดิมในชวงฤดูแลงคอืตัง้แตเดอืนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ทาํใหสามารถรองรับนํา้ไดเพิม่ขึน้เพ่ือเก็บกกันํา้
ไวตอบสนองความตองการใชนํ้า สวนโคงควบคุมใหมเสนบนนั้นตํ่ากวาโคงควบคุมเดิมในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 
เพื่อลดความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดปญหานํ้าทวมในฤดูฝน สําหรับผลการประเมินประสิทธิภาพของโคงควบคุมใหมที่ไดพบวา 
สถานการณนํ้าขาดแคลนและนํ้าไหลลนมีคาลดลงเล็กนอย เมื่อทดสอบเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 50,000 ไร พบวาโคงควบคุม
ใหมนีย้งัสามารถใชเปนเกณฑในการปลอยน้ําจากอางเก็บนํา้ได และคาขาดแคลนนํา้เฉล่ียเทากบั 144 ลานลูกบาศกเมตรในรอบ 
44 ป

คําสําคัญ: โคงกฎการปฏิบัติงานอางเก็บนํ้า เทคนิคนกดุเหวา การจัดการอางเก็บนํ้า การจําลองปฏิบัติการอางเก็บนํ้า

Abstract
This research aims to apply the cuckoo search algorithms connected with a simulation model in order to improve the 
rule curve of a reservoir. A minimum average water shortage was used to be the objective function for searching 
procedure. Monthly rule curves of the Lampao reservoir located in Kalasin province were considered in this study, 
which consists of average monthly infl ows into the reservoir from year 1968 - 2011, net demand from the reservoir, 

hydrologic data and physical data of the Lampao reservoir. In addition, 100 samples of generated infl ow data were 
used to evaluate the performance of newly obtained rule curves. These results present the situation of water shortage 
and overfl ow in terms of frequency and duration, amount of average and maximum water. The results found that the 

pattern of the obtained rule curves from the cuckoo search algorithms connected with a simulation model is similar to 
the existing rule curves. The new lower rule curve is higher than the existing rule curve during the dry season from 
January to May. Hence, it can increase storage water to meet the water demand. The new upper rule curve is lower 
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than the existing rule curves during June to August. For this reason, it also can reduce fl ood risk during rainy season. 
The results of the evaluation performance of the newly obtained rule curve found that water shortage and overfl ow 
decreased slightly. In the case of increasing the irrigation area of 8,000 hectares, the new rule curve can also be used 
as a basis for releasing water from the reservoir. 

Keywords: reservoir rule curves, cuckoo search algorithms, reservoir management, reservoir operation simulation.

บทนํา
ในสภาวการณปจจุบนั ทรัพยากรน้ําเปนปญหาทีม่คีวามสําคัญ
อยางยิ่งของประเทศ ปญหาการขาดแคลนนํ้านั้นนับวันจะทวี
ความรุนแรง ซึ่งมีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร 
การขยายตัวของชุมชนเมืองตามความเจริญเติบโตของ
ประเทศตลอดจนการผนัแปรของสภาพภมูอิากาศ การบรหิาร
จัดการทรัพยากรนํ้าในลุมน้ําจึงตองมีการจัดการใหเกิด
ประสทิธิภาพสูงสุด คือ การจัดการนํ้าตนทุน หรือเรียกวาการ
จัดการดานอุปทาน (Supply Management) และการจัดการ
ดานความตองการสาํหรบักิจกรรมการใชนํา้ หรือท่ีเรียกวาการ
จัดการดานอุปสงค (Demand Management)[1]และปจจุบัน
ไดมีการศึกษาและวิจัยวิธีการจัดการอางเก็บน้ําอยางตอเน่ือง 
อาจเปนเพราะมีการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยัง
มีการเปล่ียนแปลงอยางอื่นอีกจากธรรมชาติและมนุษยโดย
พิจารณาจากความถี่และขนาดของการเกิดนํ้าทวมและการ
ขาดนํ้าในแตละป 
 กฎการปฏบิตักิารอางเกบ็นํา้ (Reservoir Operating 
Rules) ปญหาของการจัดการอางเก็บนํ้า มีการเปลี่ยนแปลง
และผันแปรของขอมูลท่ีใชในการจัดการอยูตลอดไมมีความ
แนนอนตายตัว ซึง่จะเปนปญหาแบบพลวตัรและจะตองจัดการ
อางเก็บนํ้าแบบบูรณาการ 
 แนวทางหนึ่งสําหรับการจัดการนํ้าในอางเก็บนํ้าที่
งายและมีประสิทธิภาพ คือการใชโคงกฎการปฏิบัติงาน

อางเกบ็น้ํา (Rule Curve)[2][3]โดยท่ัวไปแลวจะเนนความสะดวก
และการใชงานโคงกฎปฏิบัติการอางเก็บนํ้าจะประกอบดวย 
เสนกราฟสองเสนคือ เสนบน (Upper Rule Curve) และ
เสนลาง (Lower Rule Curve) โคงทัง้สองเสนนัน้เปนเพยีงขอบเขต

บนและลางของชวงการควบคุมระดับนํ้าในอางเก็บนํ้าเทานั้น 
โดยจะพยายามควบคุมระดับนํ้าในอางเก็บนํ้าใหใกลเคียง

ขอบเขตบนและลางมากที่สุดในฤดูฝนและฤดูแลง 
 การศึกษากอนน้ีมีการใชเทคนิคเจเนติกอัลกอริธึม 
(Genetic Algorithm, GA)[4][5] วธิดีฟิเฟอรเรนเชยีลเอฟโวลชูัน่

(Differential Evolution Algorithm, DE)[6]  และกระบวนการ
อาณานิคมมด (Ant Colony Optimization, ACO)[7] เพือ่คนหา

โคงควบคุมที่เหมาะสม อยางไรก็ตามยังมีเทคนิคการหาคาที่
เหมาะสมท่ีสุดเทคนิคอ่ืนท่ีนาสนใจอีกคือ เทคนิคนกดุเหวา 
(Cuckoo Search Algorithms, CS)[8][9] ซึ่งเปนเทคนิคทาง
เลือกอีกเทคนิคหน่ึง สําหรับการคนหาคาเหมาะสมท่ีสุด หลัก
การของนกดุเหวามีจุดเดนในดานการคนหาคําตอบที่รวดเร็ว 

จงึนยิมนาํมาใชแกปญหา Optimization เพ่ือหา Global Optimum 
ที่ใหคาผลลัพธของคําตอบดีที่สุด 
 ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึนาํเสนอเทคนคินกดเุหวาสาํหรับ
ประยุกตใชเพื่อหาโคงควบคุมที่เหมาะสมสําหรับการจัดการ
อางเก็บนํ้าลําปาว อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุวัตถุประสงค
ของการวิจัย สรางแบบจําลองเพ่ือหาคาท่ีเหมาะสมสําหรับ
คนหาโคงควบคุมโดยใชเทคนิคนกดุเหวา และประเมิน
ประสทิธิภาพของโคงควบคุมท่ีไดจากแบบจาํลองของอางเกบ็
นํ้าที่สรางขึ้น

อุปกรณและวิธีการศึกษา
 แบบจําลองการเลียนแบบสภาพสมดุลนํ้า
 ในการศึกษาสภาพสมดุลของลุมนํ้าตางๆน้ัน แบบ
จําลองท่ีนิยมใชกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันคือ HEC-3, 
HEC-5[9] และ HEC-RAS[10]โดยใชหลักการสมดลุน้ํา ในการ
ศึกษาครั้งน้ีไดสรางแบบจําลองสภาพสมดุลของลุมน้ําข้ึนเอง
ภายใตหลักการเดียวกันกับแบบจําลองขางตน (MATLAB) 
เพื่อใหสะดวกตอการเชื่อมตอกับเทคนิคนกดุเหวา และการ
พัฒนาในอนาคต ซึ่งแบบจําลองท่ีสรางข้ึนนี้สามารถใชหาได

ทัง้สถานการณขาดแคลนนํา้ และสถานการณทีเ่กดินํา้ไหลลนได
(ความถ่ี ขนาด ชวงเวลา) โดยท่ัวไปการปฏบิตักิารอางเก็บน้ํา
อเนกประสงคในระยะยาวจะใชโคงควบคุมและหลักการสมดุล
ของอางเก็บนํ้า 
 ในการเร่ิมตนคํานวณสภาพสมดุลนํ้าของแตละอาง

จากโคงควบคุม จะกําหนดใหปริมาตรเก็บกักเร่ิมตนของอาง
ทีร่ะดบัเตม็อางหรือปรมิาตรเกบ็กักสูงสดุ (full capacity) สวน
ปริมาณนํ้าระบาย จะหาไดตามเกณฑการปลอยนํ้ามาตรฐาน 

(Standard Operating Rule) ดงัแสดงใน Figure 1 และสมการ
ที่ 1 
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Figure 1 Standard Operating Rule

 เม่ือ 
 
คอืปรมิาณน้ําท่ีระบายออกจากอางเก็บน้ํา

(หนวย ลาน ลบ.ม.) ในชวงป ν ของเดือน τ (τ = 1 ถึง 12 

แทนเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม)  เปนความตองการ
ใชนํา้ทายอางของเดอืน τ (หนวย ลาน ลบ.ม.),  เปนขอบเขต
ลางของโคงควบคุมของเดือน τ,  เปนขอบเขตบนของโคง

ควบคุมของเดือน τ และ 
 
เปนปริมาณนํ้าตนทุนท่ีมีอยู

ของอางในเดือน τ (หนวย ลาน ลบ.ม.) จากนั้นคํานวณหานํ้า
ตนทุนที่มีอยูของอางเก็บนํ้าในเดือนถัดไป โดยใชหลักสมการ
สมดุลนํ้าตอไปนี้

 

เมื่อ 
 
เปนปริมาณน้ําเก็บกักของอางเมื่อสิ้นสุดเดือน 

t(หนวย ลาน ลบ.ม.), 
 
เปนปริมาณนํ้าทารายเดือนที่ไหล

เขาอางในเดือน τ ป ν (หนวย ลาน ลบ.ม.), E
τ 
เปนคาการ

ระเหยรายเดือนเฉลี่ยเดือน τ (หนวย ลาน ลบ.ม.) และ DS 

(dead storage) เปนปรมิาตรเก็บกักท่ีไมไดใชการ (หนวย ลาน 
ลบ.ม.) เมือ่ทาํการจําลองสภาพสมดลุนํา้โดยใชแบบจาํลองการ
เลียนแบบสภาพสมดลุนํา้ท่ีสรางขึน้จนครบจาํนวนปทีม่ขีอมลู

แลว ก็จะไดผลการจําลองเปนสถานการณขาดแคลนนํ้า และ
สถานการณที่เกิดนํ้าสวนเกิน (ความถี่ ขนาด ชวงเวลา) จาก
นั้นก็ทําการบันทึกขอมูลดังกลาวไว

 การประยุกตวธิกีารหาคาท่ีเหมาะสมดวยเทคนคิ

นกดุเหวากับแบบจําลองการเลียนแบบสภาพสมดุลนํ้า

 การคํานวณคาโคงควบคุมจากแบบจําลองเทคนิค
นกดเุหวา โดยกําหนดฟงกชนัวัตถุประสงคในการทาํงาน จาํนวน
รอบของการทํางาน จาํนวนรังเร่ิมตน โดยนกดุเหวาจะทําการ
บนิคนหารงัเพือ่วางไขลงไปในรงั และหลงัจากทีว่างไขแลวนก
ดเุหวาจะทาํการประเมนิคาของรังทีว่างไขทกุคร้ังเพ่ือเก็บรงัที่
ดีที่สุดไว ซึ่งคือการเลือกคาปริมาณการเก็บกักควบคุมแตละ
เดือนท้ัง 12 เดือน จํานวน 24 คา เปนการสรางคาโคงควบคุม
เริม่ตน หลงัจากนัน้นาํคาโคงควบคุมทีไ่ดมาดําเนนิการจําลอง
ปฏบิตักิารอางเกบ็นํา้ (Reservoir Operation Simulation) โดย
มปีรมิาณน้ําขาดแคลนเฉลีย่นอยท่ีสดุเปนฟงกชัน่วตัถปุระสงค 
โดยการทํางานของเทคนิคน้ีจะเปนแบบวนซํ้าหากยังไมถึง
เง่ือนไขที่ตั้งไวจะทํางานตอจนกระทั่งเม่ือครบรอบที่กําหนด
และจะไดคาโคงควบคุมที่เหมาะสม ดังแสดงใน Figure 2 
 จากนั้นนําคาคําตอบโคงควบคุมเริ่มตนเหลานี้ไปใช
เปนคาของโคงควบคุมของอางเกบ็นํา้ในแบบจาํลองการศึกษา
เลียนแบบ แลวคํานวณปริมาณนํ้าท่ีตองปลอยในแตละเดือน
ภายใตโคงควบคุมชุดนี้ เพื่อนําไปประเมินสถานการณนํ้า
ขาดแคลนตามฟงกชั่นวัตถุประสงคของการคนหาคําตอบ 
การศึกษาครั้งนี้ใชคาปริมาณนํ้าขาดแคลนเฉลี่ยตํ่าสุดเปน
ฟงกชั่นวัตถุประสงคของการคนหาคําตอบซ่ึงแสดงดังสมการ

 เมือ่ n  เปนความยาวของชดุขอมลูปรมิาณน้ําตนทนุ 

vSh ปริมาณน้ําท่ีขาดในป v  (ปริมาณน้ําท่ีปลอยนอยกวา
เปาหมายความตองการใชนํ้า)

 ขอจํากัดของการจัดการนํ้า (Constraints)
 ก)  ขอจํากัดดานความจุอางท่ีระดับเก็บกัก และ

ระดับตํ่าสุด 

เมื่อ  S
max

 = ปริมาณนํ้าเก็บกักสูงสุด 1,981 ลาน ลบ.ม.

 S
min

 = ปริมาณนํ้าเก็บกักตํ่าสุด 100 ลาน ลบ.ม.

 ข)  ขอจาํกดัดานการรักษาสมดุลนเิวศวทิยาทายนํา้ 

โดยกําหนดใหตองมีการปลอยนํ้าอยางนอย 5 ลูกบาศกเมตร
ตอวินาที หรือ 13 ลาน ลบ.ม.ตอเดือน
 ค)  ขอจํากัดดานการระบายนํ้า เนื่องจากสามารถ
ระบายนํา้ดานทายนํา้ไมเกิน 200 ลกูบาศกเมตรตอวินาท ีหรือ
ไมเกิน 518 ลาน ลบ.ม.ตอเดือน
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Figure 2  Integrated iterative algorithm between CS 
and Simulation

 การประยุกตใชเทคนิคนกดุเหวา
 ในการศึกษานีเ้ลือกใชกบัอางเกบ็น้ําลําปาวเปนลําน้ํา
สาขาสําคัญของแมนํ้าชีมีตนน้ําอยูที่หนองหาน อําเภอ
กุมภวาป จังหวัดอุดรธานี แลวไหลลงมารวมกับแมนํ้าชีที่
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุดังแสดงใน Figure 3 
ลักษณะกอนปรับปรุงตัวเข่ือนความจุนํ้าเก็บกักปกติ 1,430 
ลาน ลบ.ม. ระดับนํ้าเก็บกักปกติ 162 ม.(ร.ท.ก.) ครอบคลุม
พื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 502.4 ตารางกิโลเมตร ตอมาเมื่อ ป 
พ.ศ.2551 ไดมีการปรับปรุงเพิ่มความจุอางเก็บนํ้าเปน 1,981 
ลาน ลบ.ม.ระดับนํ้าเก็บกักปกติ 164 ม.(ร.ท.ก.)[11] แผนผัง
การไหลของลุมนํ้าลําปาวดังแสดงใน Figure 4 ประกอบดวย
ขอมูลฝนเฉลีย่รายป 1,400 มม./ป ปริมาณนํา้ไหลเขาอางเกบ็
นํา้ประมาณ 2,230 ลาน ลบ.ม.และปรมิาณน้ําไหลหลากในรอบ 
500 ป คอื 5,482 ลบ.ม./วนิาท ีโดยใชขอมลูน้ําไหลเขาอางเกบ็

นํ้าในอดีตตั้งแต พ.ศ.2511 - 2554 จํานวน 44 ป ดังแสดงใน 
Figure 5(a)

Figure 3  Location of the Lampao Reservoir

 ในการประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองเทคนิค
นกดุเหวาจะดําเนินการโดย นําโคงของเกณฑการปฏิบัติการ
อางเก็บน้ําท่ีเหมาะสมใชในการปฏิบัติการอางเก็บน้ําในระยะ
ยาวดวยขอมูลปริมาณนํ้าที่ไหลเขาสูอางเก็บนํ้าดวยขอมูลที่
สังเคราะหขึ้นมา 100 ชุดขอมูล จากขอมูลนํ้าที่ไหลเขาสูอาง
เก็บนํ้าจํานวน 44 ป ตั้งแต พ.ศ.2511 – 2554 ดังแสดงใน 
Figure 5(b) ครอบคลมุเหตกุารณทีค่าดวาจะเกดิขึน้ไดรวมถงึ
เหตุการณในอดีตทีเ่คยเกดิขึน้ผานมา ทาํการจาํลองสภาพการ

ปฏบิตักิารอางเกบ็นํา้ในระยะยาวดวยดําเนินการจําลองปฏบิตัิ
การอางเกบ็นํา้ เพือ่ศกึษาพฤติกรรมของระบบจากกฎของการ

จัดการและควบคุม แลวคํานวณปริมาณน้ําท่ีตองปลอยใน
แตละเดือนภายใตโคงของเกณฑการปฏิบัติการอางเก็บนํ้า
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Figure 4  Schematic diagram of fl ow in the Lampao 
river basin

Figure 5  Historic infl ows to the Lampao Reservoir

 

ผลการทดลอง
ผลการสรางโคงควบคุมจากแบบจําลองเทคนิคนกดุเหวา 
ปริมาณนํ้าเก็บกัก 1,981 ลาน ลบ.ม. แสดงใน Figure 6 มี
ลักษณะดังนี้
 โคงควบคุมเสนลาง (Lower Rule Curve, LRC) 
ลักษณะเสนโคงมีทิศทางสอดคลองกับเสนโคงเดิม มีคาระดับ
นํา้สงูกวาเสนโคงเดมิเพือ่เกบ็กกันํา้ไวตอบสนองความตองการ
ใชนํา้ในเขตพืน้ท่ีชลประทานในชวงฤดแูลง ชวงเดอืนมกราคม-
พฤษภาคม และมีคาระดบัสูงกวาเสนโคงเดิมในฤดฝูนเพ่ือเก็บ
กกันํา้ รกัษาปรมิาณน้ําในชวงเดือนมถินุายน-พฤศจิกายน จาก
นั้นแนวโนมของเดือนพฤศจิกายนจะพรองน้ําในสวนปริมาณ

นํา้สวนเกิน เพือ่ใชในชวงฤดูแลง สงผลใหมปีรมิาณน้ําเพียงพอ

ตอบสนองความตองการใชนํ้าในเขตพื้นที่ชลประทานที่มี
ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ลดปญหาการขาดแคลนนํ้า
 โคงควบคุมเสนบน (Upper Rule Curve, URC) 
ลักษณะเสนโคงมีทิศทางสอดคลองกับเสนโคงเดิมมีคาระดับ
นํา้สงูกวาเสนโคงเดมิเพือ่เกบ็กกันํา้ไวตอบสนองความตองการ
ใชนํ้าในเขตพ้ืนท่ีชลประทานในชวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม

จากน้ันเสนโคงจะต่ํากวาเสนโคงเดิมชวงเดือนเมษายน-กรกฎาคม
เพื่อลดปริมาณน้ําในอางเก็บนํ้าลดความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิด
ปญหานํ้าทวมในฤดูฝนตลอดจนสามารถรับนํ้าไดเพิ่มขึ้น
 และพบวาโคงควบคุมท่ีคํานวณไดจากแบบจําลอง
เทคนิคนกดุเหวา สถานการณการขาดแคลนนํ้า ในชวงระยะ
เวลา 44 ป มคีาความถ่ีของปริมาณน้ําท่ีขาดแคลน ปริมาณน้ํา
ที่ขาดแคลนเฉลี่ย และชวงเวลาการขาดแคลนเฉลี่ยเทากับ 
0.773 ครั้ง/ป 90.727 ลาน ลบ.ม. และ 3.778 ป ตามลําดับ
สถานการณการไหลลนในชวงระยะเวลา 44 ป มคีาความถ่ีของ
การไหลลน การไหลลนจากอางเกบ็นํา้เฉลีย่ และชวงเวลาการ
ไหลลนจากอางเก็บนํ้าเฉล่ียเทากับ 0.932 ครั้ง/ป 884.399 
ลานลบ.ม.และ 10.25 ป ตามลําดับ

Figure 6  Optimal rule curves of the Lampao Reservoir 

(new and existing system)
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 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจําลองเทคนิค

นกดุเหวาจะดาํเนินการโดยนําโคงทีไ่ดมาใชปฏบิตักิารอางเกบ็นํา้
เพื่อประเมินประสิทธิภาพโคงกฎปฏิบัติการอางเก็บนํ้า 
สถานการณการขาดแคลนน้ํา และการไหลลน ซึ่งในการ
ประเมินประสิทธิภาพจะทําการประเมินใน 2 กรณีคือกรณี
ความตองการใชนํ้าปกติ และกรณีเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 
50,000 ไร
 Table 1 ผลการประเมนิประสทิธภิาพกรณคีวามตอง
การใชนํ้าปกติเพื่อประเมินสถานการณการขาดแคลนนํ้า การ
ไหลลน โดยทําการพิจารณาความถี่ของการเกิดสถานการณ 
ปริมาณนํ้า ชวงเวลาการเกิด ตามวัตถุประสงค พบวาโคง
ควบคมุทีไ่ดจากแบบจาํลองเทคนคินกดเุหวา โดยใชขอมลูนํา้
ที่ไหลเขาสูอางเก็บนํ้าในชวงระยะเวลา 44 ป 100 ชุดขอมูล 
สถานการณการขาดแคลนนํ้า มีคาความถ่ีของปริมาณน้ําที่
ขาดแคลน ปริมาณนํ้าท่ีขาดแคลนเฉลี่ย และชวงเวลาการ
ขาดแคลนเฉลี่ยเทากับ 0.763±0.053 ครั้ง/ป 84.109±11.432 
ลาน ลบ.ม.และ 3.980±1.122 ป ตามลําดับ สถานการณการ
ไหลลน มีคาความถ่ีของการไหลลน การไหลลนจากอางเก็บ
นํ้าเฉลี่ย และชวงเวลาการไหลลนจากอางเก็บนํ้าเฉลี่ยเทากับ 
0.929±0.036 คร้ัง/ป 917.501±55.367 ลาน ลบ.ม.และ 
13.624±6.335 ป ตามลําดับ
 Table 2 ผลการประเมนิประสทิธภิาพกรณคีวามตอง
การใชนํ้าปกติ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 50,000 ไร เพื่อ
ประเมนิสถานการณการขาดแคลนน้ํา การไหลลน โดยทาํการ
พจิารณาความถ่ีของการเกดิสถานการณ ปรมิาณน้ํา ชวงเวลา
การเกิด ตามวัตถุประสงค พบวาโคงควบคุมท่ีไดจากแบบ
จาํลองเทคนิคนกดเุหวา โดยใชขอมูลน้ําท่ีไหลเขาสูอางเกบ็น้ํา
ในชวงระยะเวลา 44 ป 100 ชดุขอมูล สถานการณการขาดแคลน
นํ้ามีคาความถี่ของปริมาณน้ําที่ขาดแคลน ปริมาณน้ําที่

ขาดแคลนเฉล่ีย และชวงเวลาการขาดแคลนเฉล่ียเทากับ 
0.800±0.051 คร้ัง/ป 144.540±14.901 ลาน ลบ.ม.และ 
4.765±1.338 ป ตามลําดับ สถานการณการไหลลน มีคา
ความถี่ของการไหลลน การไหลลนจากอางเก็บนํ้าเฉลี่ย และ
ชวงเวลาการไหลลนจากอางเกบ็น้ําเฉลีย่เทากับ 0.915±0.038 

ครั้ง/ป 835.837±51.882 ลาน ลบ.ม.และ 11.588±5.131 ป 
ตามลําดับ

Table 1 Situations of water shortage and excess release 
of the systems.

Situations

(times/year)

Fre-

quency

Magnitude 

(MCM/year)

Duration (year)

Aver-

age

Maxi-

mum

Average Maxi-

mum

Water 

Shortage

μ 0.763 84.109 368.870 3.980 9.920

σ 0.053 11.432 87.092 1.122 2.915

Overfl ow
μ 0.929 917.501 2672.607 13.624 22.560

σ 0.036 55.367 390.664 6.335 7.543

Note : μ= mean, σ= standard deviation

Table 2  Situations of water shortage and excess release 
of the systems for additional irrigation area 8,000 
hectares.

Situations
(times/year)

Fre-
quency

Magnitude (MCM/
year)

Duration (year)

Aver-
age

Maxi-
mum

Average
Maxi-
mum

Water 
Shortage

μ 0.800 144.540 533.950 4.765 11.220

σ 0.051 14.901 100.125 1.338 3.477

Overflow
μ 0.915 835.837 2506.985 11.588 20.790

σ 0.038 51.882 380.945 5.131 6.932

Note : μ= mean, σ= standard deviation

 จากการจําลองเหตุการณปริมาณน้ําเก็บกัก 1,981 

ลาน ลบ.ม. พบวา โคงกฎปฏิบัติงานอางเก็บนํ้าที่คํานวณได
จากวิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุดแบบกลุมอนุภาค มีความ
เหมาะสมสามารถควบคุมการบริหารจัดการนํ้าบรรเทาการ

ขาดแคลนน้ํา ตอบสนองความตองการใชนํ้า มีปริมาณน้ํา
เพียงพอ ลดปญหาอทุกภยัดานทายนํา้ไดดกีวาโคงกฎปฏิบตักิาร

อางเก็บนํ้าเดิมเทากับ 36.629 ลาน ลบ.ม.
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สรุปผลและวิจารณผลการทดลอง
งานวิจัยนี้ประยุกตใชวิธีหาคาที่เหมาะสมที่สุดดวยเทคนิค

นกดเุหวารวมกบัแบบจําลองการเลียนแบบเพือ่คาหาโคงควบคุม
ของอางเก็บน้ํา และใชปริมาณน้ําขาดแคลนนอยท่ีสดุเปนฟงกชัน่
วัตถุประสงค สําหรับคนหาโคงควบคุมท่ีเหมาะสม ผลการ
ศึกษาสรุปไดวาแบบจําลองท่ีเสนอใหโคงควบคุมท่ีมีรูปราง
ใกลเคียงกบัโคงควบคุมเดมิ และสถานการณการขาดแคลนนํา้ 
มีคาความถ่ีของปริมาณน้ําที่ขาดแคลนเทากับ 0.763 คร้ัง/ป 
ปริมาณนํ้าที่ขาดแคลนเฉลี่ยเทากับ 84.109 ลาน ลบ.ม. และ
ชวงเวลาการขาดแคลนเฉลี่ยเทากับ 3.980 ป ตามลําดับ 
สถานการณไหลลน พบวา ความถ่ีของการไหลลนเทากับ 
0.929 คร้ัง/ป การไหลลนจากอางเกบ็น้ําเฉล่ียเทากับ 917.501 
ลาน ลบ.ม. และชวงเวลาการไหลลนจากอางเก็บน้ําเฉล่ีย
เทากับ 13.624 ปตามลําดับ
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บทคัดยอ 
งานวจิยันีเ้ปนการปรับปรงุระบบสารสนเทศสําหรบัการจัดการเรียนการสอน (www.wbi.msu.ac.th) ของคณะวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ใหรองรบัการประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั โดยมเีปาหมายเพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเรว็
ใหกับอาจารยในการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 โดยการพัฒนาชุดคําสั่งคอมพิวเตอรเพิ่มเติมดวยภาษา VB Scrip และใชฐาน
ขอมูล Microsoft Access 2000 เพ่ือทํางานรวมกับชุดคําส่ังเดิม ซึ่งประกอบดวยชุดคําส่ัง รายละเอียดของวิชา เอกสารการ
สอน สั่งงาน แนะนําเว็บไซต แนะนําหนังสือ และขอมูลนักเรียน เปนตน ผลการทดลองใชงานระบบที่พัฒนาขึ้นโดยผูใชงานซึ่ง
เปนอาจารยคณะวทิยาการสารสนเทศมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จาํนวน 10 คน โดยใชแบบประเมินความพงึพอใจระดับคะแนน 
1-5  (ไมพอใจมาก-พอใจมาก)  พบวาผูใชงานมีความพึงพอใจในการใชงานระบบทั่วไปและการใชงานเพื่อจัดทํา มคอ. 3 และ 
มคอ. 5 อยูในระดับพอใจถึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.2 โดยคะแนนความพึงพอใจการใชงานเพื่อจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5   
มีคาคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการใชงานระบบทั่วไป  มีคะแนนเฉลี่ย 4.5  ขณะที่การใชงานระบบทั่วไปดานความงายใน
การใชงานมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.0

คาํสาํคญั: กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศึกษาแหงชาติ มคอ.3 มคอ.5 ระบบจดัการเรียนการสอนอิเลคทรอนกิส การประเมนิ
ความพึงพอใจ
             

Abstract
This research was carried out in an attempt to improve the E-Learning system (wbi.msu.ac.th) at the Faculty of 
Informatics, Mahasarakham University.  The E-Learning system was developed to support the University’s quality 
assurance of education mandate.  The system aspired to include more convenient preparation of Thai qualifi cation 
frameworks for higher education, TQF 3 and TQF 5. The updated functions were developed by using VB Scrip. In 
addition, Microsoft Access 2000 database was applied in order to run together with the previous functions such as 
course description, instructional document, assignment, website suggestion, book suggestion and student list. The 

results were concluded from evaluation scores of 10 user samples (lecturers in faculty of Informatics Mahasarakham 
University) by using a preference test with 1-5 point scales (very dissatisfi ed-very satisfi ed). The score levels of the 
general system usability and the TQF 3 and TQF 5 preparation were in the range of satisfi ed to very satisfi ed  

showing at 4.2.  However, the score of the TQF 3 and TQF 5 preparation showing at 4.5 was higher than those of 
the general system usability which was 4.0 for a simple usability. 

Keywords: TQF: HEd, TQF 3, TQF 5, E-learning, preference test
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บทนํา
เม่ือป พ.ศ. 2545 คณะวทิยาการสารสนเทศไดนาํระบบจดัการ
ขอมลูการเรียนการสอนออนไลน  (www.wbi.msu.ac.th) หรอื
เรียกชื่อยอวา wbi ซึ่งเปนระบบที่พัฒนามาจากงานวิจัย 
เร่ืองระบบจัดการขอมูลการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาดวยอินเทอรเน็ต1 เม่ือป 2545 ของผูวจิยัเอง  
ระบบนี้มีความสามารถในการจัดการขอมูลการสอนรายวิชา 
เชน การจัดการแผนการสอน เอกสารการสอน การสั่งงาน 
การจัดการขอมูลนิสิต เปนตน  ปจจุบันความตองการใชงาน
ดานการเรียนการสอนมเีพิม่มากขึน้โดยเฉพาะในสวนของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ2 แตระบบ wbi ที่ใชอยูยังไมรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในดานท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียน
การสอน เชน การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
และ การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)  
ทาํใหอาจารยในหลักสตูรตองจัดการกบัเอกสารตางๆ จาํนวน
มาก ในการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ซึ่งในบางครั้งยังทําให
ขอมูลการเรียนการสอนจริงไมสอดคลองกับเอกสารรายงาน
ผลใน มคอ.3 และ มคอ.5 อีกดวย
 ผูวจิยัไดมองเหน็ขอมูลใน wbi ทีส่ามารถนาํมาแกไข
ปญหาท่ีกลาวมาขั้นตนได จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงระบบ 
ระบบ wbi ใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อใหรองรับการจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ.5  ของอาจารย ซึ่งจะเปนการลดความซํ้า
ซอนการทํางาน สรางความสะดวกสบาย ความรวดเร็วแก
อาจารยในการจัดทาํเอกสารประกอบการประกนัคุณภาพการ
ศึกษา ดวยการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใชหลักการของ
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC)   ในรูปแบบ Waterfall3  เปนแบบ โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนาระบบ Figure 1 ประกอบดวยขั้นตอนการพัฒนาระบบ
หลังจากที่มีการวางแผนแลว (Planning Phase) ไดแก ระยะ
การเก็บขอมูลและการวิเคราะห (Requirements/ Analysis 

Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) ระยะการสราง
และพัฒนา (Implementation/Coding Phase) และทําการ
ทดสอบระบบซอฟตแวร (Testing Phase) เมื่อระบบผานการ
ทดสอบแลวมีการติดตั้ง พรอมทั้งอบรมวิธีการใชงาน การจัด
ทําคูมือการใชงาน และการดูแลหลังการพัฒนาเสร็จส้ิน 

(Maintenance Phase)

วัตถุประสงคของงานวิจัย
 1.  เพ่ือปรับปรุงระบบ wbi หรือ Web based 
instruction (www.wbi.msu.ac.th) ใหมีความสามารถในการ

จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5   

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาขึ้นดวยแบบ
ประเมินความพึงพอใจระดับคะแนน 1-5  

ขอบเขตการวิจัย
 1. งานวิจยันีจ้ะศึกษาเฉพาะขอมลู และรูปแบบการ
จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 เทานั้น
 2.  ประชากร อาจารยที่เปนสมาชิก wbi ทั้งหมด 
จํานวน 53
 3.  กลุมตวัอยาง อาจารยทีเ่ปนสมาชิก wbi จาํนวน 
10 ทาน จากการสุมแบบเจาะจง
 

Figure 1  System development life cycle of Waterfall3

วิธีการดําเนินงานวิจัย
 ในการวจิยันีเ้ปนการวจิยัเพือ่การปรบัปรงุระบบ  wbi 

เดมิใหมปีระสทิธภิาพมากข้ึน เพิม่ความสามารถดานการจัดทาํ
มคอ. 3 และ มคอ. 5 โดยใชวงจรการพัฒนาระบบ ในรูปแบบ 
Waterfall  ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ดังนี้
 1. ศึกษาเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5
  ขั้นตอนน้ีจะเปนการศึกษาหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตร โดยเนนไปท่ีการจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อใชในการจัดทํารายงาน การประเมิน

ผลการศกึษา รวมท้ังขอมลูทีใ่ชประกอบการประเมินตางๆ ของ
หลกัสตูร ตามเกณฑมาตรฐาน สาํนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ) ซึง่มกีารเกบ็รายการขอมลู

นาํเขา และขอมลูสงออกสําหรับการแสดงผลเพือ่จดัทาํรายงาน
ที่ถูกตอง 
 2.  การตรวจสอบ ระบบ wbi เดิม

  เปนขั้นตอนการตรวจสอบระบบเดิมที่ตองการ
จะพัฒนาเพิม่เติม โดยการตรวจสอบ ชดุคําส่ังเดิม รวมท้ังฐาน
ขอมูลของระบบ เพ่ือหาชองทางในการเพ่ิมขอมูลท่ีจําเปน

เขาไป
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 3.  ออกแบบชุดคําสั่งใหม
  ขั้นตอนนี้เปนการนําผลจากขั้นที่ 1 และ 2 มา
วิเคราะห และออกแบบชุดคําสั่งเพิ่มเติมเพื่อใหรองรับการจัด
ทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 โดย ปรับปรุงชุดคําสั่งเดิม หรือสราง
ขึ้นใหมตามแนวทางที่เปนไปได ซึ่งจะใช แผนภาพกระแส
ขอมลู (Data Flow Diagram) ในการอธิบายการไหลของขอมูล  
ออกแบบฟอรมขอมูลและรายงาน (Form/Report) ออกแบบ
สวนติดตอผูใชงาน (User Interface) ออกแบบฐานขอมูลใน
ระดับตรรกะ (Logical Database Design) โดยใชฐานขอมูล
เชิงสมัพันธ (Relational Database) 4 ใชแผนภาพแสดงความ
สัมพันธของขอมูล (E-R Diagram) พจนานุกรมขอมูล (Data 
Dictionary) และตัวตนแบบ (Prototyping) เพื่ออธิบายการ
ทํางาน
 4.  พฒันาระบบตามทีไ่ดออกแบบไวในข้ันตอนที ่3 
  การพฒันาระบบไดจดัทําในรปูแบบเว็บไซตเพ่ือ
ใหทํางานรวมกับระบบเดิมที่เปนเว็บไซตไดอยางสะดวกแก
ผูใชงาน ในขั้นตอนนี้จะมีการทดสอบขอผิดพลาดตางๆ ของ
ระบบที่สรางขึ้น ไปพรอมๆกับการพัฒนาชุดคําสั่ง โดยการใช
เครื่องมือในการพัฒนาเว็บเขามาชวย
 5.  ติดตั้งและทดสอบระบบ 
  ในข้ันตอนน้ีจะทําการติดตั้งระบบใหมแทนที่
ระบบเดิม หลงัจากน้ัน ใหกลุมตวัอยางเขามาใชงานระบบ โดย
การจําลองการสรางวิชา และกําหนดขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อวัด และประเมินผลการ
ใชงาน ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจ 5 ระดับ ตามแบบของ
มาตรวัดทัศนคติของลิเคอรท คือ 1 หมายถึง ไมพอใจมาก 2 
หมายถึงไมพอใจ 3 หมายถึง  เฉยๆ 4 หมายถึง พอใจ และ 5 
หมายถึง พอใจมาก แลวนําผลมาประเมินความพึงพอใจ โดย
วิเคราะห คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 6.  ปรบัปรงุแกไขระบบตามผลการทดสอบระบบ
  หลงัจากการทดสอบระบบจะทําใหทราบวาระบบ
ยังมีขอผิดพลาดในสวนใดจะไดมีการแกไขการทํางานให
ถูกตองกอนนําไปใชงานจริงเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ 
จึงสรุปขั้นตอนการพัฒนาระบบนี้ ดังภาพที่ 2

Figure 2 System development fl owchart

ผลการวิจัย
 1.  ผลการศึกษาสวนประกอบ มคอ.3 และ มคอ.5

  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารการประกันคุณภาพโดย
ศึกษา สวนประกอบและรายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.5 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีตองนํามาใชพัฒนาชุดคําส่ังใหมและการ
ทํางานรวมกับชุดคําสั่งเดิมเพื่อการจัดทํา มคอ. พบวา มคอ.

3 และ มคอ.5 มีสวนประกอบดังตอไปนี้
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 สวนประกอบของ มคอ.3
 -  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
 -  วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
 -  รหัสและชื่อรายวิชา
 -  หลักสูตร และประเภทรายวิชา 
 -  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
 -  ระดับการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
 -  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน
 -  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
 -  สถานที่เรียน
 -  วันที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา 
 -  จุดมุงหมายของรายวิชา
 -  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
 -  คําอธิบายรายวชิา 
 -  ระบุวันเวลาที่อาจารยจะใหคําปรึกษา
 -  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
 -  แผนการสอนและการประเมินผล
 -  ตําราและเอกสารหลัก
 -  เอกสารและขอมูลสําคัญ
 - เอกสารและขอมูลแนะนํา
 -  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย
  นักศึกษา
 -  กลยุทธการประเมินการสอน
 -  การปรับปรุงการสอน
 -  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของ
  นักศึกษา

 -  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุง
  ประสิทธิผลของรายวิชา

 สวนประกอบของมคอ.5
 -  ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

 -  วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
 -  รหัสและชื่อรายวิชา
 - หลักสูตร และประเภทรายวิชา 

 -  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
 -  ระดับการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
 -  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

 -  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน
 -  สถานที่เรียน
 -  วันที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือ 
 -  วันที่มีการปรับปรุงครั้งลาสุด
 -  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

 -  หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
 -  ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรู
  ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
 -  ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 -  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
 -  จํานวนนักศึกษาที่ขาดสอบ
 -  จํานวนนักศึกษาที่ไมมีสิทธิ์สอบ
 -  จํานวนนักศึกษาคะแนนไมสมบูรณ
 - จํานวนนักศึกษาที่เพิกถอน ( W )
 -  จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบจริง
 -  จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
 -  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
 -  ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ
 -  ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน  
 -  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู 
 -  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
 -  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและ
  สิ่งอํานวยความสะดวก
 -  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
 -  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
 -  แผนการปรับปรุงของภาคเรียนที่ผานมา
 -  การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
 -  ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/
  ปการศึกษาตอไป
 -  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/
  ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

 2.  ผลการตรวจสอบระบบ wbi 
  ผูวิจยัไดศกึษาทบทวนระบบ wbi พบวามขีอมลู

จากชุดคําสั่ง ที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทํา มคอ.3 ดังนี้ 
  - รายละเอียดของวิชา ในสวนน้ีจะมีขอมูล
พืน้ฐานของวชิา เชน ชือ่ รหสั คาํอธบิายรายวชิา แผนการสอน 

ภาคการศึกษา อาจารยผูสอน เกณฑการใหคะแนน เปนตน
  - เอกสารการสอน ในสวนน้ีมีการแจงรายการ
เอกสารประกอบการสอนเพื่อใหนักเรียนดาวโหลดไปใชงาน  
  - สั่งงาน เปนการมอบหมายงานในช้ันเรียน 
รวมทั้งใหคะแนนจากการตรวจงาน

  - แนะนาํเวบ็ไซต แจงแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของใน
รูปแบบเว็บไซตเพิ่มเติมในการเรียนการสอน 
  - แนะนําหนังสือ ตํารา เปนการแจงรายการ
หนังสือที่ใชในการเรียนการสอน 
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Figure 3 Function link between previous function and new function

 ในการศึกษา ทําใหทราบวาขอมูลจากระบบเดิมท่ีไมมีสําหรับประกอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ซึ่งตองเพ่ิมเขาไป
ในระบบใหม Table 1

  - ขอมลูนกัเรียน ใชจดัการขอมลูผูเรยีน เชนการ
ลงทะเบียน การตรวจสอบรายชื่อ รหัส หมายเลขโทรศัพท 
เปนตน

 จากการศึกษาสวนประกอบของมคอ.3 และมคอ.5 
เปรียบเทียบกับระบบเดิม พบวาชุดคําส่ังเดิม และชุดคําส่ัง
ใหมมีความเชื่อมโยงกันดังภาพที่ 3    
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Table 1  Data of previous function and new function

ระบบใหม ระบบ
เดิม

ระบบใหม ระบบ
เดิม

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มี รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน ไมมี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน ไมมี

รหัสและชื่อรายวิชา มี ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในราย
ละเอียดของรายวิชา

ไมมี

หลักสูตร และประเภทรายวิชา ไมมี ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน ไมมี

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา มี จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน มี

ระดับการศึกษา / ชั้นปที่เรียน ไมมี จํานวนนักศึกษาที่ขาดสอบ มี

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี จํานวนนักศึกษาที่ไมมีสิทธิ์สอบ ไมมี

รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี จํานวนนักศึกษาคะแนนไมสมบูรณ ไมมี

สถานที่เรียน ไมมี จํานวนนักศึกษาที่เพิกถอน ( W ) ไมมี

วันที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา ไมมี จํานวนนักศึกษาที่เขาสอบจริง ไมมี

จุดมุงหมายของรายวิชา มี จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ไมมี

วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ไมมี การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) ไมมี

คําอธิบายรายวิชา มี ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ ไมมี

ระบุวันเวลาที่อาจารยจะใหคําปรึกษา ไมมี ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน  ไมมี

การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา ไมมี ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู ไมมี

แผนการสอนและการประเมินผล ไมมี การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ไมมี

ตําราและเอกสารหลกั มี ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอาํนวยความสะดวก ไมมี

เอกสารและขอมูลสําคัญ มี ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ไมมี

เอกสารและขอมูลแนะนํา มี ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น ไมมี

กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ไมมี แผนการปรับปรุงของภาคเรียนที่ผานมา ไมมี

กลยุทธการประเมินการสอน ไมมี การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา ไมมี

การปรับปรุงการสอน ไมมี ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป ไมมี

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ไมมี ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ตออาจารยผูรับผิด
ชอบหลักสูตร

ไมมี

การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผล

ของรายวิชา

ไมมี

 3.  ผลการออกแบบชุดคําสั่งใหม 
  จากการวิเคราะหระบบเดิมในขั้นตอนที่ 2 ทําใหได แผนภาพกระแสขอมูล (Figure 4) และแผนภาพแสดงความ
สัมพันธของขอมูล สําหรับระบบใหม (Figure 5)
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Figure 4 Data fl ow diagram

Figure 5 E-R diagram of Wbi database system
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 หลังจากการศึกษาเอกสารการประกันคุณภาพการ
ศกึษา  และการตรวจสอบระบบ wbi เดิม   จงึทาํการออกแบบ 
หนาจอสําหรับรับขอมูลและแสดงผล ซึ่งมีสองสวนหลักๆ คือ
สวนที่ใชในการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.5 โดยจัดทําเปนเมนู 
เพื่องายในการเรียกใชงาน ซึ่งในสวนของ มคอ. 3 ไดมีการนํา
ขอมูลเดิมจากระบบ ไดแก ชื่อวิชา หนวยกิต ชื่ออาจารย คํา
อธิบายรายวิชา เกณฑการตัดเกรด  และไดเพิ่มขอมูลในสวน
ของแผนการสอนเขาไป และจัดรูปแบบในการพมิพรายงานผล
ใหสอดคลองกับแบบ มคอ.3  สวน มคอ.5 ไดนําขอมูลในสวน
ของ มคอ.3 มาใชอางอิงเพื่อใหขอมูลมีความสัมพันธกัน โดย
เพิ่มผลการดําเนินการสอนเขาไป และจัดรูปแบบในการพิมพ
รายงานผลใหสอดคลองกับรูปแบบ มคอ.5  
 4.  ผลการพัฒนาระบบ wbi เดิม
  การพัฒนาระบบใหมไดใชภาษา VB Script เพือ่
ใหทํางานรวมกับระบบเดิมที่พัฒนาดวยภาษานี้ นอกจากนี้มี
การใชภาษา HTML 5 เขามารวมในการทํางานดวย ซึ่งทําให

ระบบทํางานไดรวดเร็ว และเขียนโปรแกรมไดงายขึ้น สําหรับ
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาไดใชโปรแกรม HTML Kit ซึ่งเปน
โปรแกรมท่ีใหใชงานฟร ีโดยโปรแกรมนีม้คีวามสามารถในการ
แสดงคําสัง่ชวยเหลอืในการเขียนภาษา HTML และภาษา VB 
Script จึงทําใหการพัฒนาระบบทําไดอยางรวดเร็ว โปรแกรม
ที่ไดจากการพัฒนาจะอยูรวมกันในแฟมขอมูลในรูปแบบของ
โปรแกรมยอย5 (Subprogram)  ซึ่งมีความเปนอิสระ ทํางาน
เสร็จสิ้นในตัวเอง ทําใหสะดวกในการจัดการ เชนการตรวจ
สอบการชํารุดของแฟม การแกไขขอผิดพลาดของคําสั่ง และ
ตรวจสอบการสูญหายของแฟมขอมูลไดงาย
  จากการพัฒนาระบบไดสวนของชุดคําสั่ ง
โปรแกรมเพิ่มขึ้นมา คือ ชุดคําสั่งจัดทํา มคอ.3 ซึ่งทําหนาที่
ในการสรางรายงาน มคอ.3 จากขอมูลท่ีมเีดิมในระบบและการ
เติมเขาไปใหม ดงัภาพท่ี 6 ชดุคําส่ังจัดทํา มคอ.5 ซึง่นําขอมูล
มาจาก มคอ.3 และมีการเติมขอมูลเพ่ิมเขาไปจากผูใช 
Figure ที่ 7

Figure 6 TQF 3 format
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Figure 7 TQF 5 format

 5.  การติดตั้ง และทดสอบระบบ 
  หลังจากทีพ่ฒันาระบบเสรจ็ส้ินแลว ไดนาํไปตดิต้ัง
ไวในเคร่ืองแมขายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี URL 
อยูที่ www.wbi.masu.ac.th  เม่ือทดลองใชงานกับกลุม
ตัวอยางท่ีเปนอาจารยคณะวิทยาการสารสนเทศ จํานวน 10 
คน ไดผลดังตารางที่ 2 ผูใชงานดังกลาวใหคะแนนความพึง
พอใจการใชงานระบบเฉล่ีย 4.2 อยูในระดับพอใจในการใชงาน 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52  ซึ่งไมสูงมากนัก  (12.1%)  
แตเมื่อพิจารณาแยกประเดน็การใชงาน เปนการใชงานระบบ
ทัว่ไป และการใชงานเพือ่จัดทํา มคอ.   พบวาคะแนนดานการ
ใชงานเพื่อจัดทํา มคอ. 3 และมคอ. 5 สูงกวาการใชงานระบบ
ทัว่ไป และคอนไปทางมีความพงึพอใจมาก  โดยมคีะแนนเฉล่ีย 
4.5 และ 4.1 ตามลําดับ แสดงถึงความสามารถในการตอบ

สนองการใชงานเพื่อการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ไดเปนอยางดี

สวนการใชงานระบบทั่วไป  พบขอสังเกตวาความงายในการ
ใชงานไดรับคะแนนคอนขางตํ่า 

Table 2  preference scores of system functions 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความพึง
พอใจ

การใชงานระบบทั่วไป*

1.  การจัดวางเมนู 4.10 0.31 พอใจ

2.  การจัดวางตําแหนงของฟอรม 4.20 0.78 พอใจ

3.  ความครบถวนของขอมูล 4.10 0.31 พอใจ

4.  ความเร็วในการโตตอบ
 ของระบบ

4.10 0.56 พอใจ

5.  การแสดงผลสําหรับการพิมพ 4.10 0.56 พอใจ

6.  ความเขาใจในการใชคําสั่ง 

 และการนําทางของโปรแกรม

4.20 0.63 พอใจ

7.  ความงายในการใชงาน 4.00 0.47 พอใจ

เฉลี่ย 4.10 0.07 พอใจ

การจัดทํา มคอ.**

1.  การจัดทํา มคอ.3 4.50 0.44 พอใจมาก

2.  การจัดทํา มคอ.5 4.50 0.88 พอใจมาก

เฉลี่ย ** 4.50 0.62 พอใจ

มาก

เฉลี่ย *,** 4. 20 0.52 พอใจ

มาก
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วิจารณและสรุปผล
 จากการพัฒนาระบบเพ่ิมเติมจากระบบเดิมดวย
ภาษา Vb Script และฐานขอมูล Microsoft Access 2000 
ทําใหไดชุดคําสั่งในการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.5 เมื่อทําการ
ทดสอบโปรแกรมแลวพบวาทํางานไดอยางถูกตองสมบูรณ 
เมื่อนําไปทดลองใชงานกับกลุมตัวอยางสรุปไดวาผูใชงานมี
ความพงึพอใจในการใชงานระบบโดยรวมเฉล่ียแลวอยูในระดบั 

พอใจ สวนการใชงานชุดคําสั่งในการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 
มีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก หมายความวาระบบที่
พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.5 ได 
แตอยางไรก็ตาม ภาพรวมของระบบที่พัฒนาข้ึนมาน้ียังไม
สามารถสรางความพึงพอใจในระดับพอใจที่สุดแกผูใชงานได 
นั่นหมายความวาผูวิจัยตองทําการปรับปรุงระบบโดยเฉพาะ
ดานความงายในการใชงานซึ่งไดคะแนนความพึงพอใจ
คอนขางนอยกวาประเด็นอื่น 
 ปญหา
 เนือ่งจากขอมลูตางๆ ดานการศกึษามกีารจดัเกบ็ใน
ระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยและไมไดมีการเผยแพรใหใช
งานไดทั่วไป จึงทําใหระบบที่พัฒนาขึ้นมาในงานวิจัยน้ีไม
สมบูรณ และไมทันตอสถานการณ เชนกรณีที่นักเรียนถอน

รายวชิา อาจารยผูสอนจะตองเขาไปตรวจสอบในระบบทะเบยีน

แลวจึงเขามาแกในระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งทําใหเสียเวลา

ขอเสนอแนะ
 หากระบบทะเบียนมีการใหผูพัฒนาระบบตางๆ 
เขาถึงขอมูลบางสวนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบอื่นๆได 

เชนการจัดทาํเปนเวบ็เซอรวสิ จะชวยใหการพัฒนาระบบอืน่ๆ 
งาย และขอมูลเปนปจจุบันมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
 ผู วิ จัยขอขอบคุณคณะวิทยาการสารสนเทศ 

ที่สนับสนุนงบประมาณการวิจัยในคร้ังนี้รวมท้ังผูที่มีสวน
เกี่ยวของที่ชวยทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี 
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกลุมครัวเรือนเศรษฐกิจ ของประชากรในจังหวัดมหาสารคาม จากตัวแปร หลายมิติ
และเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการจัดกลุมกับการจัดกลุมดวยสัมประสิทธ์ิจินี่ จากขอมูลทุติยภูมิ โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ จังหวัดมหาสารคาม ทําการเก็บรวบรวมขอมูล จาก 449 
ครวัเรอืน สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลูไดแก คาตํา่สดุ คาสงูสดุ คาเฉลีย่ และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบที และวเิคราะห
จัดกลุมเศรษฐกิจและสังคม สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ คือ กลุมเศรษฐกิจและสังคมสามารถแบงไดเปน 2 กลุม 

คือ 1. กลุมครัวเรือนที่มีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย ไมเกินรอยละ 10 ของครัวเรือนทั้งสิ้น และ 2. กลุมครัวเรือนที่มีรายไดไมเพียงพอ
กับคาใชจาย เกินรอยละ 10 ของครัวเรือนท้ังส้ิน ซึ่งกลุมของครัวเรือนในจังหวัดมหาสารคาม ที่ไดจากการจัดกลุมดังกลาวใหผล
ที่ตางจากการจัดกลุมดวยสัมประสิทธิ์จินี่ นั่นคือ วิธีการจัดกลุมดังกลาว อาจเปนอีกทางเลือกในการพิจารณา กรณีที่ใชตัวแปร
ในการจัดกลุมหลายมิติ

คําสําคัญ: คาสัมประสิทธิ์ความไมเทาเทียมกัน กลุมครัวเรือนเศรษฐกิจ การวิเคราะหจัดกลุม

Abstract
The purpose of this research is to classify socio-economic households in Mahasarakham Province from  
multidimensional variables and to compere the results with the Gini index. The secondary data (449 households) from 
the socio - economic survey project, the National Statistical Offi ce, Mahasarakham province are employed. Data are 

analyzed by descriptive statistic; min, max, mean and standard deviation, and inferential statistic; t-test and cluster 
analysis. The socio-economic household can be divided into 2 groups as 1) the household with insuffi ciency income 

not more than 10 percent of the total family income and 2) the household with insuffi ciency income more than 10 
percent of the total family income. The classifi cation groups from clustering analysis are different from Gini index 

approach. Thus, the cluster approach can be another method for the household classifi cation for multidimensional 
variables.
 
Keywords: Gini Coeffi cient, economical household group, Cluster analysis

บทนํา
ความไมเทาเทียมกัน เปนปญหาสังคม ซึ่งอาจจะมีความไม
เทากนัหลายดาน เชน สวัสดกิารสงัคม ความหลากหลายของ
มนษุย เสรีภาพ ความยุตธิรรม ชนชัน้ เพศ และความแตกตาง

ดานรายได เปนตน วธิวีดัความเปนอยูหรือฐานะของครัวเรอืน

ในภาพรวมทั้งประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด สวนใหญจะวัด
จากการกระจายรายไดของครัวเรือน เพ่ือศึกษาความไมเทา

เทียมกนั ดงัน้ัน ในสังคมไทย การศึกษาความไมเทาเทยีมกนั
ของครัวเรอืน จะวดัและประเมนิปญหาการกระจายรายได ทัง้นี้
ไดมีนักวิจัยหลายยุคไดคิดคนระดับความไมเทาเทียมกัน 
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง การวัดระดับความไมเทาเทียมกันในการ
กระจายรายได โดยมีการคิดคนดัชนี เพ่ือช้ีวดัการกระจายรายได 

มาอยางตอเน่ือง ดชันีทีเ่ปนท่ีนยิมกันคอนขางแพรหลายไดแก 
คาสัมประสทิธ์ิจนีี ่(Gini Coeffi cient), คา variance of logarithm,
กลุมดัชนี Generalized Entropy, กลุมดัชนีของแอตกินสัน 
(Atkinson Class of Measure), ดัชนีไทล (Theil index)1 

เปนตน ซึ่งดัชนีเหลาน้ีลวนมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน
ออกไป ซึ่งในงานวิจัยน้ี จะขอกลาวในสวนของคาสัมประสิทธ์ิ
จีนี่ เนื่องจากเปนการคํานวณวัดระดับการกระจายรายไดที่ได
รบัความนยิม สาํหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัดชันอีืน่ ๆ  จะไมขอ
กลาวถึง จากผลการสาํรวจโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ2 พบวา 
ครัวเรือนในจังหวัดมหาสารคาม มรีายไดทัง้ส้ินเฉล่ียประมาณ
เดือนละ 25,461 บาทตอครัวเรือน มีคาใชจายเฉลี่ยประมาณ
เดอืนละ 16,636 บาทตอครวัเรอืน จะเห็นไดวาครวัเรอืนมเีงนิ
เหลือจากการใชจายเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 8,825 บาท และ
มีหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน ประมาณ 167,718 บาท ในการ
วเิคราะหการกระจายสถติริายได โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิ
จินี่ ไดจัดแบงครัวเรือนออกเปน 10 กลุมเทาๆ กัน โดยเรียง
ลําดับครัวเรือนตามรายไดประจําตอเดือนจากนอยไปหามาก 
ซึ่งกลุมที่ 1 จะเปนกลุมที่มีรายไดนอยที่สุด และกลุมที่ 10 จะ
เปนกลุมที่มีรายไดมากท่ีสุด จากน้ันนําสัดสวนของรายได
ประจําของทุกกลุมมาคํานวณคาสัมประสิทธิ์ ของความไม
เทาเทียมกัน พบวา คาสัมประสิทธิ์ของความไมเทาเทียมกัน 
ของการกระจายรายไดของครัวเรือน มคีาเพ่ิมขึน้จาก 0.40 ใน
ป 2552 เปน 0.41 ในป 25542 จากงานวิจัยในประเทศ พบวา 

การคํานวณ การกระจายรายได ทีไ่มเทาเทียมกันของครวัเรือน 
สวนมากจะนิยมใช คือ การคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์จินี่ โดย

การแบงของรายไดทั้งประเทศที่ตกอยูกับกลุมประชากร แยก
ตามระดับรายไดกลุมละเทา ๆ กัน หากประชากรกลุมที่มีราย

ไดสูงสุดมีสวนแบงของรายไดมากขึ้น (หรือกลุมที่มีรายไดตํ่า
สุดมีสวนแบงรายไดนอยลง) แสดงถึงการกระจายรายไดมี
ความไมเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งการวัดการกระจายรายได

ดวยคาสัมประสิทธ์ิจินี่ ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย3,4,5,6 

แตจากการศึกษาคาสัมประสิทธ์ิจินี่ พบวา ขอมูลท่ีนํามา
วิเคราะห จะเปนขอมูลทางดานรายได (มิติเดียว)7 โดยมุงเนน

ที่รายไดประจําของครัวเรือนอยางเดียว แตไมศึกษาถึงคาใช
จายในครัวเรือน ดังนั้น ในงานวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาความ
สมัพันธกนัระหวางรายไดตอเดอืนของครัวเรอืน (รายไดทัง้ส้ิน 
= รายไดประจาํ + รายไดไมประจาํ) กบั คาใชจายตอเดือนของ
ครัวเรือน รวมทั้งการชําระหนี้ของครัวเรือน โดยผูวิจัยมี

แนวคิดดังนี้ ถึงแมวา ครัวเรือนแตละครัวเรือนจะมีรายไดไม

เทาเทียมกัน หรือมีการกระจายรายไดของแตละครัวเรือนจะ
ไมเทาเทยีมกนั (กลุมครวัเรอืนทีม่รีายไดสงู และ กลุมครวัเรอืน
ทีม่รีายไดตํา่) กต็าม ทกุครวัเรอืนจะตองมคีาใชจายเกดิข้ึน ซึง่
คาใชจายในแตละครวัเรือนก็จะไมเทากนั บางครัวเรือนอาจจะ
มีคาใชจายสูง บางครัวเรือน อาจจะมีคาใชจายตํ่า ซึ่งอาจจะ
ขึน้อยูกบัปจจัยหลายอยาง หรืออาจจะข้ึนอยูกบัพฤติกรรมการ
ใชจายของครัวเรือน เชน ครวัเรือนท่ีมรีายไดสงู อาจจะมคีาใช
จายสูงหรืออาจจะมคีาใชจายต่ําก็ได เชนเดียวกันกับ ครัวเรือน
ที่มีรายไดตํ่า เชนกัน จากแนวคิดน้ีผูวิจัยตองการศึกษาการ
กระจายรายไดของครัวเรอืน โดยพจิารณาจากหลายมิต ิไดแก 
รายได คาใชจาย และหนี้สิน จากเทคนิคการวิเคราะหจัดกลุม 
(Cluster Analysis) ซึ่งเปนแนวคิดที่แตกตางจากสัมประสิทธิ์
จินี่ ที่นิยมใชโดยสิ้นเชิงและคาดวาจะเปนอีกหนึ่งทางเลือก

สาํหรับผูทีเ่กีย่วของในการเลอืกใชวธิกีารในการวดัการกระจาย

รายไดของครัวเรือน

 การวัดการกระจายรายได
 สัมประสิทธิ์จินี่ (Gini coeffi cient) 
เปนวิธีการวัดการกระจายรายไดที่นิยมใชและใชเปนตัวบงชี้
ถึงความไมเทาเทียมกัน ซึ่งจะมีคาระหวาง 0 ถึง 1 นั่นคือ คา
สมัประสิทธิจ์นิีม่คีาตํา่ใกล 0 จะแสดงถงึความเทาเทียมกัน ใน
การกระจายรายได และถามีคาใกล 1 แสดงวา มีการกระจาย
รายไดทีไ่มเทาเทยีมกนั ซึง่มีแนวคดิในการคาํนวณ คอื จะแบง
กลุมเปน n กลุม เรียงตามรายไดนอยไปหามาก และ คํานวณ
จาก  

 
โดยที่   X

i
 แทน 1/n หรือเปอรเซ็นตสะสมของประชากร  

   (cumulative percentage of population)
    Y

i
 แทน เปอรเซ็นตสะสมของรายได

   (cumulative percentage of income)

 เศรษฐกจิการเกษตร8 ใชสมัประสทิธ์ิจนิีเ่ทียบกับโคง

ลอเรนซ (Lorenz curve) ผลการวิจัย พบวา ใหผลการวัดการ
กระจายรายไดในทิศทางเดยีวกนั ซึง่ในงานวิจยัคร้ังนีจ้ะไมขอ
กลาวในรายละเอียดการคํานวณคา

 การวิเคราะหจัดกลุม (Cluster Analysis)
 การวิเคราะหจดักลุมเปนเทคนิคทีแ่บงกลุมขอมลูโดย
จะพยายามจัดกลุมท่ีมคีวามคลายกนัมากทีส่ดุใหมาอยูในกลุม
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เดียวกัน และหนวยท่ีอยูตางกลุมกันจะมีลกัษณะท่ีแตกตางกัน 
โดยทีว่ธิดีงักลาว ไดรบัความนยิมท้ังดานการตลาด การแพทย 
การศึกษา และดานอื่นๆ 
 ระยะหางระหวางกลุมทําการวัดโดย ระยะหางยคูลิค 
(Euclidean Distance) ดังนี้

 แทน ระยะหางระหวางหนวยที่ i และหนวยที่ j ;  i  j
 แทน  จํานวนตัวแปร
  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง (Case)
  แทน  คาตัวแปร x ที่ i ใน case ที่ k
 แทน  คาตัวแปร x ที่ j ใน case ที่ k

วิธีการดําเนินการวิจัย
 ขอมูลสําหรับการวิเคราะหนี้ นํามาจากโครงการ
สํารวจเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554 สํารวจ
โดยสํานกังานสถิตแิหงชาติ จากครัวเรือนท้ังสิน้ 229,849 ครวั
เรือน ทาํการเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 470 ครัวเรอืน โดย เจา

หนาท่ีสาํนักงานสถติจิงัหวัดมหาสารคาม ระหวางเดือน มกราคม 
- ธันวาคม 2554 ทําการตรวจสอบความผิดปกติของขอมูล 
และตัดคาสังเกตที่มีความผิดปกติออก จะเหลือขอมูลท้ังส้ิน 
449 ครัวเรือน ทําการคํานวณหา คาต่ําสุด(Min), คาสูงสุด 
(Max), คาเฉลี่ย( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรเชิงปริมาณ 3 ตัวแปร 

ไดแก รายไดตอเดอืนของครัวเรอืน คาใชจายตอเดอืนของครวั
เรือน และการชําระหน้ีสินตอเดือนของครัวเรือน ปรับขอมูล

แตละตัวแปรกอน ดังนี้ 

 การวิเคราะหจัดกลุมที่เหมาะสม ดวยการใชเทคนิค
วิเคราะหจัดกลุม (Cluster Analysis) วิธี K-Means และ
คํานวณหาระยะหางดวยวิธีการยูคลิค (Euclidean Distance)  
เพื่อหาคาที่เหมาะสมของ K ที่ทําใหหนวยตาง ๆ  ที่อยูในกลุม

เดียวกันมีความคลายกันมากที่สุด และตางกลุมกันมีความ
แตกตางกัน เน่ืองจากในการวจิยัดังกลาว ยงัไมทราบจาํนวนกลุม
ที่เหมาะสม ผูวิจัยจึงไดออกแบบจํานวนกลุม คือ 2,3 และ 4 

กลุม ทาํการวนซํา้จาํนวน 100 รอบ โดยเกณฑพจิารณาจาํนวน

กลุมที่เหมาะสมจะพิจารณาจาก Max (Pseudo-F) ซึ่งพบวา 
จํานวนกลุมที่เหมาะสม คือ 2 กลุม จากนั้นจะนําผลที่ไดจาก
การวิเคราะหจดักลุมครวัเรอืนไปเปรยีบเทียบกับผลการศกึษา
การกระจายรายไดของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2554 ดวย
สัมประสิทธ์ิจินี่ และทําการตรวจสอบความแตกตางของกลุม
การกระจายรายไดของครัวเรือน ในจังหวัดมหาสารคาม ดวย
การทดสอบที กรณีที่มีความสัมพันธ (Paired t-test) ในการ
วิเคราะหขอมูลครั้งนี้ วิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS V. 14

ผลการวิจัย
 1.  ขอมูลทั่วไป
  จากตัวอยางท่ีศึกษา จํานวน 449 ครัวเรือน
พบวามี รายไดตํ่าสุด 366 บาทตอเดือน และมีรายไดสูงสุด 
82,110 บาทตอเดือน ( = 22043.89 และ SD = 14562.628) 
และคาใชจายตอเดือนตํ่าสุด 2,172 บาท สูงสุด 33,661 บาท 
( = 15790.95 และ SD = 7090.514) และมีหน้ีสินสูงสุด 
22,750 บาท ( = 3092.26 และ SD = 4395.847) 
รายละเอียดใน Table 1

Table 1  Descriptive statistics of variables

Variable  Mean Standard 
deviation

 Min  Max

Total Monthly 
Income

22043.89 14562.628 366 82110

Total Monthly 

Expenditures

15790.95 7090.514 2172 33661

Debt repay per 
month

3092.26 4395.847 0 22750

 2. การวัดการกระจายรายไดดวยสัมประสิทธ์ิ
จินี่ และเทคนิคการจัดกลุม
  ในการวดัการกระจายรายได ของจงัหวดัมหาสารคาม
โดยทาํการแบงกลุมครวัเรอืนออกเปน 2 กลุม ดวยสมัประสิทธ์ิ
จนิี ่พบวา มคีาเปน 0.41  นัน่คอื มคีวามไมเทาเทียมกนัในรายได

โดยกลุมที่ 1 จะมีรายไดตอเดือนระหวาง 366 - 19,416 บาท 
จํานวน 224 ครัวเรือน และ กลุมท่ี 2 มีรายไดตอเดือน 

ระหวาง 19,716 – 82,110 บาท จํานวน 225 ครัวเรือน 
(Table 2) 
  เมือ่พจิารณาการวัดการกระจายรายไดดวยการ

วเิคราะหจดักลุม พบวา สามารถแบงกลุมครัวเรือนออกเปน 2 
กลุม คือ กลุมที่ 1 คือ กลุมครัวเรือนที่มีรายไดไมเพียงพอกับ
คาใชจาย ไมเกินรอยละ 10 ของครัวเรือนทั้งสิ้น และ กลุมที่ 2 
คอื กลุมครัวเรือนท่ีมรีายไดไมเพียงพอกบัคาใชจาย เกินรอยละ 10 
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ของครัวเรือนทั้งสิ้น โดยที่ระยะหางที่เกิดขึ้นระหวาง 2 กลุม 
คือ 2.295 (Table 3)

Table 2 The Clustering distribution of household income 
by Gini coeffi cient in Mahasarakham Province

Variable Group 1 Group 2

Income (baht) 366 – 19,416 19,716 – 82,110

Number (household) 224 225

Gini Coeffi cient = 0.41*

*  The 2011 household socio - economic survey (National statistical 

offi ce)

Table 3 Calculated the mid-point and distance by Clustering

technique

Variable
Cluster

1 2

Total Monthly Income 0.87000 -0.69880

Total Monthly Expenditures 0.81779 -0.65686

Debt repay per month 0.44121 -0.35438

Distance group 1 2.295

group 2 2.295

 โดยมีกลุมที่ 1 มีจํานวน 249 ครัวเรือน จะมีรายได
ตอเดือน ระหวาง 366 – 31,108 บาท มีคาใชจายตอเดือน 

ระหวาง 2,172 – 20,866 บาท และมีหนี้สินที่ชําระตอเดือน 
ระหวาง 0 – 22,750 บาท กลุมที่ 2 มีจํานวน 200 ครัวเรือน 

จะมีรายได ระหวาง 10,605 – 82,110 บาท มีคาใชจายตอ
เดือน ระหวาง 6,288 – 33,661 บาท และมีหนี้สินที่ชําระตอ

เดือน 0 – 10,688 บาท ผลการตรวจสอบความแตกตางใน
การกระจายรายไดของครัวเรือน ในจังหวัดมหาสารคาม 

พบวา คาสถติ ิt = 3.546 และ p-value < .000 นัน่คือ การวดัการ
กระจายรายไดดวยสัมประสิทธ์ิจนิี ่ใหผลการจัดกลุมครัวเรือนท่ี

แตกตางจาก การวิเคราะหจัดกลุมอยางมีนัยสําคัญ (Table 4)

Table 4 Number total monthly income, total monthly
expenditures, debt repay per month by groups

Variable group 1 group 2

Total monthly income 366 – 31,108 10,605 – 82,110

Total monthly expendi-

ture

2,172 – 20,866 6,288 – 33,661

Debt repay per month 0 – 22,750 0 – 10,688

Number (household) 249 200

  t = 3.546 p-value < 0.000    α = 0.05

สรุปและอภิปลายผล
การศึกษาเกีย่วกับการจดักลุมของการกระจายรายไดของครวั
เรือน ในจังหวัดมหาสารคาม โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห
จัดกลุม ถือวาเปนอีกทางเลือกใหกับนักวิเคราะหขอมูล และ
ผูที่เกี่ยวของในการเลือกใช ในกรณีที่ตองการจัดการกระจาย
รายได จากหลายมิต ิซึง่เปนวิธกีารทีส่ะดวกและงายตอการนํา
ไปใชงาน เมื่อเทียบกับการจัดกลุมจากสัมประสิทธิ์จินี่ที่วัดได
เพียงมิติเดียว ที่มีความยุงยาก ซับซอนในการคํานวณหาคา 

นอกจากน้ีเทคนิคการวเิคราะหจดักลุม เปนวธิทีีจ่ะสามารถบงชี้

ถึงฐานะเศรษฐกิจของครัวเรือนได โดยพิจารณาจากขอมูล
ในกลุมเดียวกันที่มีลักษณะคลายกันวามีรายไดมากกวา หรือ
นอยกวาคาใชจายเพียงใด อันจะเปนแนวคิดพ้ืนฐานสําหรับ
การวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีผลตอการเปนหนี้ (รายไดนอยกวา
คาใชจาย) ตอไป
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บทคัดยอ  
อคีวอลเปนสารเมแทบอไลทหลักของดาอิดเซอินซ่ึงเปนไอโซฟลาโวนชนิดหลักท่ีพบปริมาณมากในถ่ัวเหลอืงและสามารถออกฤทธ์ิ
คลายฮอรโมนเอสโตรเจน จากงานวิจัยลาสุดพบวาอีควอลยังสามารถออกฤทธิ์ตานฤทธิ์ฮอรโมนแอนโดรเจน งานวิจัยนี้มี
วตัถปุระสงคเพ่ือประเมนิกลไกการออกฤทธิท์างชีวภาพและความเปนพิษของอคีวอลตอการเจรญิเติบโตของอวยัวะสืบพันธุและ
อวัยวะที่เกี่ยวของกับระบบสืบพันธุและตอบสนองตอการออกฤทธิ์ของฮอรโมนแอนโดรเจน และเมแทบอลิซึมของไขมันในตับ
ในหนแูรทตวัเตม็วยัเพศผู โดยแบงหนอูอกเปน 4 กลุมหลกั กลุมละ 12 ตวัและใหสารทดสอบโดยการปอนทางปากเขาสูกระเพาะ

อาหารโดยตรงเปนเวลา 5 วัน กลุมที่ 1 เปนกลุมควบคุมที่ไดรับนํ้ามันมะกอกซึ่งเปนสารตัวพา (1 มล./ตัว/วัน) กลุมที่ 2 ไดรับอีควอล

(0.25 2.5 30 100 และ 250 มก./กก.นํ้าหนักตัว/วัน) กลุมที่ 3 เปนกลุมควบคุมที่ไดรับฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรท (0.6 มก./
กก.นํ้าหนักตัว/วัน) และกลุมท่ี 4 เปนกลุมควบคุมท่ีไดรับฟลูตาไมดซึ่งเปนสารตานฤทธิ์ฮอรโมนแอนโดรเจน (100 มก./กก.

นํ้าหนักตัว/วัน) เม่ือส้ินสุดการวิจัย การุณยฆาตหนูทดลอง ชั่งน้ําหนักสดของอัณฑะ เซมินัล เวสิเคิล ตอมลูกหมาก อีพิดิไดมิส 
วาสเดเฟอเรนส ตับ และไต นําซีรั่มมาตรวจวัดระดับไขมันโดยใชเทคนิค Enzymatic colorimetric assay ผลการวิจัยพบวา
การใหหนูไดรบัอีควอลไมมคีวามเปนพิษตอรางกายและการเปลีย่นแปลงนํา้หนักตัว หนูกลุมท่ีไดรบัอีควอลทีข่นาด 250 มก./กก.
นํ้าหนักตัว/วัน มีนํ้าหนักสดสัมพัทธของเซมินัล เวสิเคิลลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับหนูกลุมท่ีไดรับฮอรโมน
เอสตราไดออลและฟลูตาไมด หนูกลุมที่ไดรับอีควอลที่ขนาด 100 และ 250 มก./กก.นํ้าหนักตัว/วันมีระดับคอเลสเตอรอลรวม 
คอเลสเตอรอลชนดิไลโพโปรตีนทีม่คีวามหนาแนนตํา่และสงูในซรีัม่ลดลง และหนกูลุมทีไ่ดรบัอคีวอลระดับสงูสดุเทานัน้ทีม่รีะดบั

ไตรกลเีซอไรดและอัตราสวนระหวางคอเลสเตอรวลรวมตอคอเลสเตอรอลชนิดไลโพโปรตนีทีม่คีวามหนาแนนสงูลดลงอยางมีนยัสาํคญั
สวนฟลูตาไมดใหผลตรงกันขาม ดังน้ันอีควอลนาจะออกฤทธิ์เปนไดทั้งคลายฮอรโมนเอสโตรเจนหรือตานฮอรโมนแอนโดรเจน
ตอการเจริญเติบโตของเซมินัล เวสิเคิล แตนาจะออกฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจนตอเมแทบอลิซึมของไขมันในตับในหนูแรท
ตัวเต็มวัยเพศผู 

คําสําคัญ: ไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง อัณฑะ ตอมลูกหมาก อีพิดิไดมิส เซมินัล เวสิเคิล ไขมัน

Abstract
Equol is the major metabolite of daidzein, the major isofl avone found abundantly in soybeans. It is well known that 

equol exerts estrogenic effects. Recent studies have found that equol may also exert  anti-androgeic action. This 

research was conducted to evaluate the biological mechanisms of action and toxicity of equol on growth of reproductive 
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and androgen-dependent accessory reproductive organs, and hepatic lipid metabolic parameters in adult male rats. 
Male rats were divided by randomization into four major groups (n = 12/group) and treated orally via gavage with test 
compounds for 5 consecutive days, i.e., In group 1, the vehicle control-group received olive oil (1 ml/rat/day); In group 
2, the treatment groups received equol at various concentrations of 0.25, 2.5, 30, 100 and 250 mg/kg body weight 
(BW)/day; In group 3, the positive estrogenic control group received estradiol valerate at the effective dose of 0.6 mg/
kg BW/day, and In group 4, the positive anti-androgenic control group received fl utamide at the reference dose of 100 
mg/kg BW/day. At the end of treatment interval, animals were sacrifi ced, and testes, seminal vesicles, prostates, 

epididymides, vasa deferentia, livers and kidneys were immediately weighed. Serum levels of lipid metabolic parameters 
were measured by enzymatic colorimetric assay. The results showed that sub-acute administration of equol to male 
rats did not affect body weight change and no treatment-related toxicity was observed. Relative weights of seminal 

vesicles were signifi cantly decreased in the rats treated with 250 mg/kg BW/day, as well as estradiol- and fl utamide-treated 
rats. Serum levels of total cholesterol, high- and low-density lipoprotein cholesterols were signifi cantly decreased in 
rats given 100 and 250 mg equol/kg BW/day treatments, but plasma levels of triglycerides and the ratio of total 
cholesterol to high-density lipoprotein cholesterol were signifi cantly reduced only in the rats treated with equol at the 
highest dose, whereas those in the fl utamide-treated group the opposite effects were observed. Taken together, our 
data revealed for the fi rst time that in adult male rats equol may exert estrogenic- and/or antiandrogenic action on 
growth of seminal vesicles. However, with estrogenic action being the most likely explanation for the effect of equol 
on hepatic lipid metabolism.

Keywords: soy isofl avone, testis, seminal vesicles, prostate, epididymis, serum lipids

บทนํา
อคีวอล (equol; EQ) เปนสารเมแทบอไลทชนิดหลักท่ีออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพ ซึง่ไดจากการทาํงานของเอนไซมของแบคทีเรียท่ี
อาศัยอยูภายในลําไสในการยอยดาอิดเซอิน (daidzein)1,2 

ซึง่เปนไอโซฟลาโวน (isofl avone) ชนิดหลกัท่ีพบปริมาณมาก
ในถั่วเหลือง อีควอลมีโครงสรางโมเลกุลคลายกับฮอรโมน 
เอสโตรเจน โดยเฉพาะชนดิ 17 บตีา-เอสตราไดออล (17β-estradiol; 

E2)3,4 (Figure 1) และสามารถเขาจบักบัตวัรบัฮอรโมนเอสโตรเจน
(estrogen receptor; ER) ไดทั้งชนิดบีตา (ERβ) และอัลฟา 
(ERα)5,6,7,8 โดยสามารถจับกับ ERβ ไดดีกวา ERα แตมี
ประสิทธิภาพในการจับนอยกวาฮอรโมนเอสตราไดออล7 และ
จากการศึกษาในสภาวะรางกาย (in vivo) พบวาอีควอล

สามารถออกฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจนไดอยางออน 
โดยมีผลกระตุนการเจริญเติบโตของมดลูกซ่ึงเปนอวัยวะหลัก
ทีต่อบสนองตอฤทธ์ิของฮอรโมนเอสโตรเจนท้ังในหนแูรทและ

หนูเมาสที่ตัดรังไข9,10 

 
17β-Estradiol 

 

Equol 
Figure 1  The structural similarities of equol and 

17β-estradiol. Both structures posses the 

phenolic and hydroxyl moieties and the 
distances between two groups in each 
compound are similar.7
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 แตสิ่งที่นาสนใจ คือ ปจจุบันพบวา อีควอลสามารถ

ออกฤทธิต์านฤทธิฮ์อรโมนแอนโดรเจน โดยเขาจบัอยางจําเพาะ
เจาะจงกบัฮอรโมนไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน (5α-dihydrotestosterone;

DHT)11 และตวัรบัฮอรโมนแอนโดรเจน (androgen receptor; AR)5 
จากการศึกษาในสภาวะนอกรางกาย พบวา อีควอลสามารถ
ยับย้ังการเจริญเติบโตและแบงเซลลของเซลลสายพันธุมะเร็ง
ตอมลูกหมาก (lymph-node carcinoma of the prostate cell; 
LNCap cell)12  และเซลลสายพันธุมะเร็งเยื่อบุตอมลูกหมาก
ของ มนุษย (benign human prostatic epithelial cell)13,14 และ
ยังลดระดับสารบงช้ีมะเร็งตอมลูกหมาก (prostate-specifi c 
antigen) ที่สรางมาจากเซลล LNCap ภายใตการกระตุนดวย

ฮอรโมน DHT12 นอกจากนีจ้ากการศกึษาในสภาวะรางกายพบวา
อีควอลมีผลทําใหนํ้าหนักของตอมลูกหมาก อีพิดิไดมิส11,12 
และเซมินัล เวสิเคิล15,16 ของหนูแรทลดลง ซึ่งอวัยวะเหลาน้ี

เปนอวัยวะท่ีตอบสนองตอการออกฤทธิข์องฮอรโมนแอนโดรเจน
อยางจําเพาะ (androgen-dependent organ)  
 จากกลไกการออกฤทธ์ิดงักลาว แสดงใหเหน็วาอคีวอล
สามารถออกฤทธิ์เปนไดทั้งตานฤทธิ์ฮอรโมนแอนโดรเจน11,12 
และคลายฮอรโมนเอสโตรเจน15,16 ประกอบกับการประเมนิฤทธิ์
และกลไกการออกฤทธ์ิของอีควอลในสภาวะรางกายยังมีอยู

นอยมาก และงานวจิยัท่ีผานมาไมมกีารใชกลุมควบคมุท่ีใหผลบวก
คลายฮอรโมนเอสโตรเจนและตานฤทธ์ิฮอรโมน แอนโดรเจน
ประกอบควบคูกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทดสอบความเปนพษิและประเมินฤทธิท์างชวีภาพทีเ่ปนไปได
ของอีควอลตอการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุและอวัยวะ
ที่เกี่ยวของกับระบบสืบพันธุและตอบสนองตอการออกฤทธิ์
ของฮอรโมนแอนโดรเจน และเมแทบอลิซึมของไขมันในตับ
ในหนูแรทตัวเต็มวยัเพศผู โดยใชฟลตูาไมด (fl utamide; FLUT) 
เปนสารอางอิงท่ีออกฤทธ์ิตานฤทธิ์ฮอรโมนแอนโดรเจนอยาง
แทจริง และนิยมนํามาใช  ในการรกัษามะเรง็ตอมลูกหมากของ
มนุษย17,18 และฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรท (estradiol 
valerate; E2-V) เปนสารอางอิงท่ีออกฤทธ์ิคลายฮอรโมน 
เอสโตรเจน เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปประกอบในการแพทยทาง
เลือกเพื่อนําเอาอีควอลไปใชประโยชนในการรักษาโรคหรือ

อาการความผิดปกติทีเ่กดิจากฮอรโมนแอนโดรเจนและพฒันา
เปนผลิตภัณฑเสริมสุขภาพในเพศชาย

วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา
 สารเคมีที่ใชในการทดสอบ

 อีควอล (3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-2H- 
1-benzopyran-7-ol; C

15
H

14
O

3
; CAS-number 531-95-3) 

บริษัท Changzhou Dahua Imp. & Exp. Group ประเทศจีน

 เอสตราไดออล วาลเีรท (1,3,5(10)-estratriene-3,17
β-diol 17-pentanote; C

23
H

32
O

3
; CAS-number 979-32-8) 

บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศเยอรมนี

 ฟลูตาไมด (2-methyl-N-[4’-nitro-3’-(trifl uoro-methyl) 
phenyl] propanamide; C

11
H

11
F

3
N

2
O

3
; CAS-number 13311-84-7)

บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศเยอรมนี
 นํ้ามันมะกอกบริสุทธิ์ (extra virgin olive oil) บริษัท 
SOS Cuetara ประเทศสเปน
 สัตวทดลองที่ใชและการเลี้ยงสัตวทดลอง

 นาํหนแูรท (Rattus norvegicus) สายพันธุ Sprague-Dawley 
ชนดิ outbred เพศผู อาย ุ3 เดอืน (สาํนกัสตัวทดลองแหงชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิล จงัหวดันครปฐม) มาเลีย้งเปนเวลา 2 สปัดาห
กอนเร่ิมการทดลองเพือ่ใหรางกายของหนปูรับสภาพ โดยเล้ียง
ภายใตสภาวะหองเล้ียงหนูทดลองตามมาตรฐานสากล
(ชวงเวลาการไดรับแสงสวางในแตละวัน 12 ชั่วโมง อุณหภูมิ
หอง 23-25 องศาเซลเซียส ความชืน้สมัพทัธ 50-55 เปอรเซ็นต 
อัตราการระบายอากาศภายในหอง 15 ครั้งตอช่ัวโมง)
โดยใหหนูไดรบัอาหาร  ชนดิพิเศษท่ีปราศจากถัว่เหลืองเจือปน 
(บริษัท Ssniff Spezialdiäten GmbH ประเทศเยอรมนี) 
และน้ํากล่ันแบบใหกินเต็มท่ีตามความตองการของรางกาย  
(ad libitum) ในทุกขั้นตอนของการวิจัยกับหนูทดลองได
ทําตามระเบียบวิธีวิจัยมาตรฐานสากลท่ีเปนที่ยอมรับของ

องคกรนานาชาต ิ[Organization for Economic Co-operation

and Development (OECD) Guidelines for the Testing 
of Chemicals และ The Endocrine Disruptor Screening 
and Testing Advisory Committee (EDSTAC) protocols 

screening the anti-androgenic compounds] โดยไดรับการ
พจิารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วจิยัในสตัวทดลองของมหาวิทยาลยัมหาสารคามและอนมุตัใิน
แงจริยธรรมใหดําเนินการศึกษาวิจัย (เลขที่ 0019/2554)

 การแบงกลุมสตัวทดลองและวิธกีารใหสารทดสอบ
 นาํหนูทดลองทกุตวัมาช่ังนํา้หนักและจดักลุมโดยการสุม
ใหทุกกลุมมีนํ้าหนักตัวเฉลี่ยใกลเคียงกันและไมมีความแตกตาง
อยางมีนยัสําคัญทางสถติ ิโดยแบงหนูทดลองออกเปน 4 กลุมหลัก 

กลุมละ 12 ตัว ดังนี้ คือ กลุมที่ 1 เปนกลุมควบคุมที่ไดรับสาร
ตวัพา (control) ไดแก นํา้มันมะกอก กลุมท่ี 2 เปนกลุมทดลอง

ที่ไดรับสารทดสอบ ไดแก อีควอลที่ขนาดการใหตอครั้งตอวัน
ตางๆ กัน ไดแก 0.25 (EQ 0.25) 2.5 (EQ 2.5) 30 (EQ 30) 
100 (EQ 100) และ  250 (EQ 250) มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
นํา้หนักตวัตอวนั (มก.ตอกก.นํา้หนักตวัตอวนั) (mg/kg BW/day) 
กลุมที ่3 เปนกลุมควบคมุทีใ่หผลบวกคลายฮอรโมนเอสโตรเจน 
(positive estrogenic control group) โดยไดรับฮอรโมน
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เอสตราไดออล วาลีเรท (E2-V) ขนาด 0.6 มก.ตอกก.นํา้หนกัตวั

ตอวัน และกลุมที่ 4 เปนกลุมควบคุมที่ใหผลบวกตานฤทธิ์
ฮอรโมนแอนโดรเจน (positive antiandrogenic control group) 
โดยไดรับฟลูตาไมด (FLUT) ขนาด 100 มก.ตอกก.นํ้าหนัก
ตัวตอวัน โดยหนูทุกกลุมไดรับสารโดยการปอนทางปากเขาสู
กระเพาะอาหารโดยตรง (orogastric administration) วันละ
1 มิลลิลิตร ตามวิธีการของ Loutchanwoot และคณะ (2013; 
2014)15,16 ยกเวนหนูกลุมท่ีไดรับอีควอลขนาด 0.25 และ 
2.5 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวันไดรับสารทดสอบโดยฉีดเขา
ใตผิวหนัง (subcutaneous injection) วันละ 0.5 มิลลิลิตร 

ตามวิธกีารของ Lund และคณะ (2004)11 เปนระยะเวลาตดิตอกัน 
5 วัน บันทึกนํ้าหนักตัวหนูและน้ําหนักอาหาร และตรวจดู
อาการความผิดปกติตางๆ ทางคลินิกทุกวันตลอดระยะเวลา
การทดสอบ
 การฆาสัตวทดลองและเก็บอวัยวะเปาหมาย
 6 ชัว่โมงภายหลังจากการใหสารทดสอบในวนัสดุทาย 

การณุยฆาตหนทูดลองโดยทาํใหสลบ ดวยแกสคารบอนไดออกไซด
ตัดคอ เก็บเลือดจากลําตัว ผาเปดทองและตัดเก็บอัณฑะ 
เซมินัล เวสิเคิล  ตอมลูกหมาก อีพิดิไดมิส วาส เดเฟอเรนส 
ตับและไต โดยตัดแยกเน้ือเย่ือไขมันออกใหหมด และนําไป

ชัง่นํา้หนักสดภายหลังการตัดแยกทันท ีโดยใชเคร่ืองช่ังละเอียด
ทศนิยม 4 ตําแหนง (บริษัท Sartorius ประเทศเยอรมนี)
 การวิเคราะหคาทางชวีเคมีทีเ่ก่ียวของกบั เมแทบอลิซมึ

ของไขมันในซีรั่ม
 นาํตวัอยางเลือดจากสวนลาํตวัมาปนเหว่ียงเพือ่แยก
ซีรั่มดวยเครื่องปนเหวี่ยงที่ความเร็ว รอบ 3,000 รอบตอนาที 

เปนเวลา 20 นาที ทีอ่ณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส และนําซรีัม่มา
วเิคราะหระดบัไขมันโดยเทคนคิ Enzymatic colorimetic assay 
ดวยเคร่ืองวิเคราะหอัตโนมัติทางเคมีคลีนิก รุน Urit-8030 

(ประเทศจีน) ใชชดุน้ํายาสําเร็จรูปของบรษิทั Class-1 labora-
tories & research จํากัด (ประเทศไทย) 
 ปจจัยตรวจสอบ
 นํา้หนกัตัวเริม่ตนและน้ําหนกัตัวสุดทายของหนเูม่ือ
สิ้นสุดการวิจัย

 อตัราการกินอาหาร (กรมัตอกโิลกรมันํา้หนักตวัตอวนั) 
 นํ้าหนักสดสัมพัทธของอัณฑะ เซมินัล เวสิเคิล 

ตอมลูกหมากทั้งสวนบนรวมขาง (dorsolateral) และสวนลาง 
(ventral) อีพิดิไดมิส วาส เดเฟอเรนส ตับ และไต 
 คาทางชวีเคมีทีเ่ก่ียวของกบัเมแทบอลิซมึของไขมนั

ในซีรั่ม ไดแก คอเลสเตอรอลรวม (total cholesterol; TC) 
ไตรกลีเซอไรด (triglycerides; TG) คอเลสเตอรอลชนิด
ไลโพโปรตีนที่มีความหนาแนนสูง (high-density lipoprotein 

cholesterol; HDL-C) และคอเลสเตอรอลชนิดไลโพโปรตีนท่ีมี
ความหนาแนนต่ํา (low-density lipoprotein cholesterol; 
LDL-C) อัตราสวนระหวาง TC ตอ HDL-C (TC/HDL-C) และ
อัตราสวนระหวาง LDL-C ตอ HDL-C (LDL-C/HDL-C)
 การวิเคราะหทางสถิติ
 คาของขอมูลที่ไดอยูในรูปของคาเฉล่ีย ± คาความ
คลาดเคล่ือนของคาเฉลีย่ การวเิคราะหความแตกตางทางสถิติ
ของขอมูลที่ไดจากทุกกลุมทดลอง ทําโดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนดวยวิธี One-way ANOVA และทําการทดสอบหลัง
การวิเคราะหโดยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณโดยใชวิธี 
Dunnett’s post test โดยใชโปรแกรม GraphPad Prism 
(version 5.0) (บรษิทั GraphPad Software ประเทศสหรฐัอเมริกา) 
ถาคา P นอยกวา 0.05 และ 0.01 แสดงวาขอมลูมคีวามแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 และ
99 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

ผลการศึกษา
 นํ้าหนักตัวและอัตราการกินอาหาร 
 จากผลการวจิยัพบวาคาเฉล่ียของนํา้หนกัตวัเริม่ตน
และนํ้าหนักตัวสุดทายของหนูทุกกลุมไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีนํ้าหนักตัวเร่ิมตน
เฉลีย่เทากบั 426.29 ± 10.10 กรัม และนํา้หนกัตวัสดุทายเฉลีย่
เทากับ 421.39 ± 10.70 กรัม (Table 1) และหนูในแตละ
กลุมทดลองมีนํ้าหนักตัวสุดทายเฉล่ียไมแตกตางจากหนู
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (Table 1) 
 เมื่อพิจารณาอัตราการกินอาหารโดยเฉลี่ย (กรัมตอ
กิโลกรัมน้ําหนักตัวตอวัน) ของหนูทุกกลุมกับหนูกลุมควบคุม
ที่ไดรับสารตัวพา พบวาหนูกลุมที่ไดรับฟลูตาไมดมีอัตราการ
กินอาหารโดยเฉลี่ยลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
โดยมีคาลดต่ําลงคิดเปนเปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับหนูกลุม
ควบคุมที่ไดรับสารตัวพาเทากับ 78.81 เปอรเซ็นต และเมื่อ

เปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมที่ ใหผลบวกตานฤทธ์ิ
ฮอรโมนแอนโดรเจนและหนูกลุมควบคุมที่ใหผลบวกคลาย
ฮอรโมนเอสโตรเจน พบวา อัตราการกินอาหารโดยเฉลี่ยของ
หนูกลุมที่ไดรับอีควอลขนาด 0.25 (p<0.01) 2.5 (p<0.01) 30 
(p<0.05) และ 100 (p<0.05) มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวัน

แตกตางจาก หนกูลุมทีไ่ดรบัฟลูตาไมดอยางมีนยัสําคญัทางสถติ ิ
และหนูกลุมท่ีไดรบัอีควอลขนาด 2.5 มก.ตอกก.นํา้หนกัตัวตอวัน
มีอัตราการกินอาหารโดยเฉลี่ยแตกตางจากหนูกลุมที่ไดรับ

ฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05)
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Table 1 Mean initial and fi nal body weights and average daily food intake of adult male rats treated orally via gavage 
with equol, estradiol and fl utamide for 5 consecutive days.

Treatment Dosage 

(mg/kg BW/day)

Initial 

body weight (g)

Final 

body weight (g)

Food intake

(g/kg BW/day)

Control 1 ml/rat/day 426.1 ± 10.1 429.2 ± 10.7 0.151 ± 0.005

EQ-0.25 0.25 429.7 ± 11.3 428.2 ± 11.4 0.200 ± 0.020##

EQ-2.5 2.5 425.0 ± 11.1 424.4 ± 10.1 0.195 ± 0.010+##

EQ-30 30 424.3 ± 12.7 421.0 ± 12.9 0.169 ± 0.011#

EQ-100 100 424.5 ± 12.7 420.2 ± 13.3 0.164 ± 0.006#

EQ-250 250 425.2 ± 14.5 417.2 ± 14.5 0.152 ± 0.005

E2-V 0.6 430.4 ± 8.0 419.9 ± 8.4 0.150 ± 0.016

FLUT 100 425.1 ± 14.5 411.0 ± 14.2 0.119 ± 0.013*

Data represent means ± S.E.M. (n=12/group); *p<0.05 versus Control; +p<0.05 versus E2-V; #p<0.05 versus FLUT; 
 ##p<0.01 versus FLUT

 นํ้าหนักสดสัมพัทธ (relative wet weight) ของ
อวัยวะเปาหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
 นํ้าหนักสดสัมพัทธของอัณฑะ
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่
ของนํ้าหนักสดสัมพัทธของอัณฑะของหนูทุกกลุมกับหนูกลุม
ควบคมุทีไ่ดรบัสารตวัพา พบวาหนูกลุมทีไ่ดรบัอคีวอลทกุกลุม 
หนูที่ไดรับฮอรโมน เอสตราไดออล วาลีเรท และหนูกลุมที่ได
รับฟลูตาไมดมีคาเฉลี่ยของนํ้าหนักสดสัมพัทธของอัณฑะ
ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (Table 2)
 นํ้าหนักสดสัมพัทธของเซมินัล เวสิเคิล
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่
ของนํา้หนกัสดสมัพทัธของเซมินลั เวสเิคลิของหนูทกุกลุมกบั

หนูกลุมควบคุมที่ไดรับสารตัวพา พบวาหนูกลุมที่ไดรับอีควอล
ขนาด 250 มก.ตอกก.นํา้หนกัตวัตอวัน หนูกลุมท่ีไดรบัฮอรโมน

เอสตราไดออล  วาลเีรท และหนกูลุมท่ีไดรบัฟลูตาไมดมคีาเฉล่ีย
ของน้ําหนกัสดสัมพทัธของเซมนิลั เวสเิคลิลดลงอยางมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ(p<0.01) โดยมคีาลดตํา่ลงคดิเปนเปอรเซน็ตเปรยีบเทยีบ
กับหนูกลุมควบคุมท่ีไดรับสารตัวพาเทากับ 76.90 70.30 
และ 37.29 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และเมือ่เปรียบเทียบกบัหนู

กลุมควบคมุท่ีใหผลบวกตานฤทธิฮ์อรโมนแอนโดรเจนและหนู
กลุมควบคมุทีใ่หผลบวกคลายฮอรโมนเอสโตรเจน พบวาคาเฉลีย่
ของน้ําหนักสดสัมพัทธของเซมินัล เวสิเคิลของหนูที่ไดรับ
อีควอลทุกกลุมแตกตางจากหนูกลุมที่ไดรับฟลูตาไมดอยางมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ(p<0.01) และหนกูลุมทีไ่ดรบัอคีวอลขนาด 
0.25 2.5 30 และ 100 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวันมีคาเฉลี่ย
ของน้ําหนักสดสัมพัทธของเซมินัล เวสิเคิลแตกตางจากหนู
กลุมที่ไดรับฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรทอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.01) (Table 2)
 นํ้าหนักสดสัมพัทธของตอมลูกหมากสวนลาง
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่
ของนํ้าหนักสดสัมพัทธของตอมลูกหมาก สวนลางของหนูทุก
กลุมกับหนูกลุมควบคุมที่ไดรับ สารตัวพา พบวาหนูกลุมที่ได

รบัฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรท และหนกูลุมท่ีไดรบัฟลูตาไมด

มีคาเฉลี่ยของนํ้าหนักสดสัมพัทธของตอมลูกหมากสวนลาง
ลดลงอยางมีนยัสําคัญทางสถติ ิ(p<0.05 และ p<0.01 ตามลําดับ) 
(Table 2) โดยมีคาลดตํ่าลง  คิดเปนเปอรเซ็นตเปรียบเทียบ
กับหนูกลุมควบคุม ที่ไดรับสารตัวพาเทากับ 75.00 และ 
53.13 เปอรเซ็นต ตามลําดับและเมื่อเปรียบเทียบกับหนู



Effect of Equol on Growth of Reproductive and Accessory Reproductive Organs and 

Hepatic Lipid Metabolism in Adult Male Rats
145Vol 34. No 2, March-April 2015

Ta
bl

e 
2 

  R
el

at
ive

 w
et

 w
ei

gh
ts

 o
f r

ep
ro

du
ct

ive
 a

nd
 a

cc
es

so
ry

 o
rg

an
s,

 li
ve

r, 
an

d 
kid

ne
y 

of
 a

du
lt 

m
al

e 
ra

ts
 tr

ea
te

d 
via

 o
ro

ga
st

ric
 g

av
ag

e 
wi

th
 e

qu
ol

, e
st

ra
di

ol
 a

nd
 fl 

ut
am

id
e 

fo
r 5

 
co

ns
ec

ut
ive

 d
ay

s.
 

Ki
dn

ey

0.
70

0 
± 

0.
00

8

0.
70

4 
± 

0.
01

4#

0.
71

1 
± 

0.
01

7

0.
72

1 
± 

0.
00

8

0.
73

9 
± 

0.
01

6*

0.
75

4 
± 

0.
01

9*

0.
73

7 
± 

0.
01

7

0.
75

7 
± 

0.
01

6*

Da
ta

 re
pr

es
en

t m
ea

ns
 ±

 S
.E

.M
. (

n=
12

/g
ro

up
); 

*p
<0

.0
5 

ve
rs

us
 C

on
tro

l; 
**

p<
0.

01
 v

er
su

s 
Co

nt
ro

l; 
+ p<

0.
05

 v
er

su
s 

E2
-V

; +
+ p<

0.
01

 v
er

su
s 

E2
-V

; #
p<

0.
05

 v
er

su
s 

FL
UT

; ##
p<

0.
01

 v
er

su
s 

FL
UT

Li
ve

r

3.
20

6 
± 

0.
04

6

3.
59

9 
± 

0.
05

5##

3.
53

7 
± 

0.
08

4##

3.
57

3 
± 

0.
07

6*
*##

3.
61

8 
± 

0.
07

2*
*##

4.
24

1 
± 

0.
08

3*
*++

3.
49

8 
± 

0.
08

1*
##

4.
47

2 
± 

0.
10

6*
*

Va
s 

de
fe

re
nt

ia

0.
04

0 
± 

0.
00

3

0.
03

9 
± 

0.
00

1+#
#

0.
03

7 
± 

0.
00

1##

0.
04

0 
± 

0.
00

1+#
#

0.
04

0 
± 

0.
00

1+#
#

0.
03

8 
± 

0.
00

2##

0.
03

5 
± 

0.
00

1

0.
03

3 
± 

0.
00

1*

Se
m

in
al

 v
es

ic
le

s

0.
30

3 
± 

0.
01

3

0.
30

2 
± 

0.
00

5++
##

0.
28

9 
± 

0.
01

8++
##

0.
29

2 
± 

0.
01

1++
##

0.
27

6 
± 

0.
01

2++
##

0.
23

3 
± 

0.
01

3*
*##

0.
21

3 
± 

0.
01

4*
*##

0.
11

3 
± 

0.
00

5*
*

Ep
id

id
ym

id
es

0.
25

7 
± 

0.
00

6

0.
24

6 
± 

0.
00

8##

0.
25

0 
± 

0.
00

5##

0.
25

8 
± 

0.
01

0##

0.
25

8 
± 

0.
00

8##

0.
24

2 
± 

0.
00

4##

0.
24

9 
± 

0.
00

5##

0.
19

0 
± 

0.
00

6*
*

Do
rs

ol
at

er
al

 

pr
os

ta
te

0.
10

9 
± 

0.
00

8

0.
10

1 
± 

0.
00

2+#
#

0.
09

4 
± 

0.
00

6##

0.
09

5 
± 

0.
00

6##

0.
09

9 
± 

0.
00

5##

0.
09

0 
± 

0.
00

6#

0.
08

5 
± 

0.
00

6*

0.
07

0 
± 

0.
00

5*
*

Ve
nt

ra
l 

pr
os

ta
te

0.
09

6 
± 

0.
01

0

0.
09

2 
± 

0.
00

8##

0.
08

3 
± 

0.
00

5##

0.
09

2 
± 

0.
00

6+#
#

0.
08

2 
± 

0.
00

8#

0.
07

6 
± 

0.
00

9#

0.
07

2 
± 

0.
00

6*
#

0.
05

1 
± 

0.
00

5*
*

Te
st

es

0.
88

3 
± 

0.
01

4

0.
87

2 
± 

0.
02

3

0.
86

9 
± 

0.
01

2

0.
86

7 
± 

0.
02

7

0.
87

6 
± 

0.
01

4

0.
84

4 
± 

0.
01

3

0.
87

5 
± 

0.
00

9

0.
86

7 
± 

0.
01

6

Do
sa

ge

(m
g/

kg
 B

W
/d

ay
)

1 
m

l/r
at

/d
ay

0.
25 2.
5 30 10
0

25
0

0.
6

10
0

Tr
ea

tm
en

t

Co
nt

ro
l

EQ
 0

.2
5

EQ
 2

.5

EQ
 3

0

EQ
 1

00

EQ
 2

50

E2
-V

FL
UT

กลุมควบคุมท่ีใหผลบวกตานฤทธิ์ฮอรโมนแอนโดรเจนและ
หนูกลุมควบคุมท่ีใหผลบวกคลายฮอรโมนเอสโตรเจน พบวา
คาเฉล่ียของนํา้หนกัสดสัมพัทธของตอมลูกหมากสวนลางของ
หนูกลุมที่ไดรับอีควอลขนาด 0.25 (p<0.01) 2.5 (p<0.01) 30 
(p<0.01) 100 (p<0.05) และ 250 (p<0.05) มก.ตอกก.นํ้าหนัก
ตวัตอวันแตกตางจากหนกูลุมท่ีไดรบัฟลูตาไมดอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถติ ิและคาเฉล่ียของนํา้หนกัสดสัมพัทธของตอมลกูหมาก
สวนลางของหนูกลุมที่ไดรับอีควอลขนาด 30 มก.ตอกก.
นํา้หนักตวัตอวนัแตกตางจากหนูกลุมทีไ่ดรบัฮอรโมนเอสตราไดออล

วาลีเรทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
 นํ้าหนักสดสัมพัทธของตอมลูกหมากสวนบน
รวมขาง
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่
ของนํา้หนักสดสมัพัทธของตอมลูกหมากสวน บนรวมขางของ
หนทูกุกลุมกบัหนกูลุมควบคมุทีไ่ดรบัสารตัวพา พบวาหนูกลุม
ที่ไดรับฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรท และหนูกลุมท่ีไดรับ
ฟลตูาไมดมคีาเฉลีย่ของนํา้หนักสดสมัพทัธของตอมลูกหมาก
สวนบนรวมขางลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05 และ 
p<0.01 ตามลาํดบั) โดยมคีาลดตํา่ลงคดิเปนเปอรเซน็ตเปรียบ
เทียบกับหนูกลุมควบคุมที่ไดรับสารตัวพาเทากับ 77.98 และ 
64.22 เปอรเซ็นต ตามลาํดับ และเม่ือเปรยีบเทยีบกบัหนกูลุม
ควบคุมท่ีใหผลบวกตานฤทธิฮ์อรโมนแอนโดรเจนและหนกูลุม
ควบคุมที่ใหผลบวกคลายฮอรโมนเอสโตรเจน พบวาคาเฉลี่ย
ของนํา้หนกัสดสมัพัทธของตอมลูกหมากสวนบนรวมขางของ
หนูกลุมที่ไดรับอีควอลขนาด 0.25 (p<0.01) 2.5 (p<0.01) 30 
(p<0.01) 100 (p<0.01) และ 250 (p<0.05) มก.ตอกก.
นํ้าหนักตัวตอวันแตกตางจากหนูกลุมที่ไดรับฟลูตาไมดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ และหนูกลุมท่ีไดรับอีควอลขนาด 0.25 
มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวันมีคาเฉล่ียของน้ําหนักสดสัมพัทธ
ของตอมลูกหมากสวนบนรวมขางแตกตางจากหนูกลุมทีไ่ดรบั
ฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) (Table 2)
  นํ้าหนักสดสัมพัทธของอีพิดิไดมิส
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่
ของน้ําหนักสดสัมพัทธของอีพิดิไดมิสของหนูทุกกลุมกับหนู
กลุมควบคมุท่ีไดรบัสารตวัพา พบวาหนูกลุมท่ีไดรบัฟลูตาไมด

มีคาเฉลี่ยของนํ้าหนักสดสัมพัทธของอีพิดิไดมิสลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยมีคาลดต่ําลงคิดเปน
เปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมท่ีไดรับสารตัวพา

เทากับ 73.93 เปอรเซ็นต และเม่ือเปรียบเทียบกับหนูกลุม
ควบคุมท่ีใหผลบวกตานฤทธิฮ์อรโมนแอนโดรเจนและหนกูลุม
ควบคุมที่ใหผลบวกคลายฮอรโมนเอสโตรเจน พบวาคาเฉลี่ย
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ของนํ้าหนักสดสัมพัทธของอีพิดิไดมิสของหนูกลุมท่ีไดรับ
อีควอลทุกกลุมแตกตางจากหนูกลุมที่ไดรับฟลูตาไมดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) แตไมแตกตางจากหนูกลุมที่ไดรับ

ฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรท (p>0.05) (Table 2)
 นํ้าหนักสดสัมพัทธของวาส เดเฟอเรนส
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่
ของนํา้หนกัสดสมัพทัธของวาส เดเฟอเรนสของหนทูกุกลุมกบั
หนูกลุมควบคุมท่ีไดรบัสารตัวพา พบวาหนกูลุมท่ีไดรบัฟลตูาไมด
มีคาเฉลี่ยของนํ้าหนักสดสัมพัทธของวาส เดเฟอเรนสลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคาลดตํ่าลงคิดเปน
เปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมท่ีไดรับสารตัวพา
เทากับ 82.50 เปอรเซ็นต และเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุม
ควบคุมท่ีใหผลบวกตานฤทธิฮ์อรโมนแอนโดรเจนและหนกูลุม
ควบคุมท่ีใหผลบวกคลายฮอรโมนเอสโตรเจน พบวาหนูกลุม
ที่ไดรับอีควอลทุกกลุมมีคาเฉลี่ยของน้ําหนักสดสัมพัทธของ
วาส เดเฟอเรนสแตกตางจากหนูกลุมท่ีไดรับฟลูตาไมดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) และคาเฉลี่ยของนํ้าหนักสด
สมัพทัธของวาส เดเฟอเรนสของหนกูลุมทีไ่ดรบัอคีวอลขนาด 
0.25 30 และ 100 มก.ตอกก.นํา้หนกัตัวตอวันแตกตางจากหนู
กลุมท่ีไดรับฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรทอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) (Table 2)
 นํ้าหนักสดสัมพัทธของตับ
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่
ของน้ําหนักสดสัมพัทธของตับของหนูทุกกลุมกับหนูกลุม
ควบคุมท่ีไดรับสารตัวพา พบวาคาเฉล่ียของน้ําหนักสด
สัมพัทธของตับมีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในหนู
กลุมท่ีไดรบัอีควอลขนาด 30 (p<0.01) 100 (p<0.01) และ 250 
(p<0.01) มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวัน หนูกลุมท่ีไดรับ   
ฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรท (p<0.05) และหนูกลุมทีไ่ดรบั
ฟลูตาไมด (p<0.01) โดยมีคาเพ่ิมสูงขึ้นคิดเปนเปอรเซ็นต
เปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมท่ีไดรับสารตัวพาเทากับ 

111.45 112.85 132.28 109.11 และ 139.49 เปอรเซ็นต 
ตามลาํดับ และเม่ือเปรยีบเทยีบกบัหนกูลุมควบคุมท่ีใหผลบวก
ตานฤทธิ์ฮอรโมนแอนโดรเจนและหนูกลุมควบคุมที่ ให
ผลบวกคลายฮอรโมนเอสโตรเจน พบวาหนกูลุมทีไ่ดรบัอคีวอล
ขนาด 0.25 2.5 30 และ 100 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวันมี

คาเฉลีย่ของน้ําหนกัสดสมัพัทธของตบัแตกตางจากหนกูลุมท่ี
ไดรับฟลูตาไมดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) และหนู
กลุมท่ีไดรับอีควอลขนาด 250 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวันมี

คาเฉลีย่ของน้ําหนกัสดสมัพัทธของตบัแตกตางจากหนกูลุมท่ี
ไดรบัฮอรโมนเอสตราไดออล วาลเีรทอยางมนียัสําคัญทางสถติ ิ
(p<0.01) (Table 2)

 นํ้าหนักสดสัมพัทธของไต
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่
ของน้ําหนักสดสัมพัทธของไตของหนูทุกกลุมกับหนูกลุม
ควบคุมท่ีไดรับสารตัวพา พบวาหนูกลุมท่ีไดรับอีควอลขนาด 
100 และ 250 มก.ตอกก.นํา้หนกัตวัตอวนั และหนูกลุมทีไ่ดรบั
ฟลูตาไมดมีคาเฉล่ียของนํ้าหนักสดสัมพัทธของไตเพ่ิมขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคาเพิ่มข้ึนคิดเปน
เปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมท่ีไดรับสารตัวพา
เทากับ 105.57 107.71 และ 108.14 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
และเม่ือเปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมท่ีใหผลบวกตานฤทธ์ิ
ฮอรโมนแอนโดรเจนและหนูกลุมควบคุมที่ใหผลบวกคลาย
ฮอรโมนเอสโตรเจน พบวาหนูกลุมที่ไดรับอีควอลขนาด 0.25 
มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวันมีคาเฉล่ียของน้ําหนักสดสัมพัทธ
ของ ไตแตกตางจากหนกูลุมทีไ่ดรบัฟลตูาไมดอยางมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ(p<0.05) และคาเฉลีย่ของนํา้หนักสดสมัพัทธของไต
ของหนูที่ไดรับอีควอลทุกกลุมไมแตกตางจากหนูกลุมท่ีไดรับ
ฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) (Table 2)
 การเปลี่ยนแปลงคาทางชีวเคมีที่เกี่ยวของกับ
เมแทบอลิซึมของไขมันในซีรั่ม
 ระดับ TC ในซีรั่ม
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่
ของระดับ TC ของหนูทุกกลุมกับหนูกลุมควบคุมที่ไดรับสาร
ตวัพา พบวาคาเฉล่ียของระดับ TC มคีาลดลงอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติในหนูกลุมที่ไดรับอีควอลขนาด 100 (p<0.05) และ 
250 (p<0.01)  มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวัน และหนูกลุมที่ได   

รับฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรท (p<0.01) โดยมีคาลดตํ่าลง
คิดเปนเปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมท่ีไดรับสาร
ตัวพาเทากับ 66.67 58.62 และ 61.17 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
ในทางตรงกันขาม  หนูกลุมท่ีไดรับฟลูตาไมดมีคาเฉล่ียของ
ระดับ TC เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยมี

คาเพ่ิมขึ้นคิดเปนเปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุม
ทีไ่ดรบัสารตวัพาเทากับ 148.43 เปอรเซ็นต และเมือ่เปรียบเทียบ
กับหนูกลุมควบคุมท่ีใหผลบวกตานฤทธ์ิฮอรโมนแอนโดรเจน

และหนูกลุมควบคุมท่ีใหผลบวกคลายฮอรโมนเอสโตรเจน
พบวาคาเฉลีย่ของระดับ TC ของหนกูลุมท่ีไดรบัอีควอลทกุกลุม
แตกตางจากหนูกลุมท่ีไดรับฟลูตาไมดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติ ิ(p<0.01) และคาเฉลีย่ของระดบั TC ของหนกูลุมทีไ่ดรบั
อีควอลขนาด 0.25 (p<0.05) 2.5 (p<0.01) และ 30 (p<0.05) 

มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวันแตกตางจากหนูกลุมที่ไดรับ
ฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(Table 3)
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 ระดับ LDL-C ในซีรั่ม
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่
ของระดับ LDL-C ของหนูทุกกลุมกับหนูกลุมควบคุมที่ไดรับ
สารตัวพา พบวาคาเฉลี่ยของระดับ LDL-C มีคาลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในหนูกลุมท่ีไดรับอีควอลขนาด 100 
(p<0.05) และ 250 (p<0.01) มก.ตอกก.นํา้หนักตัวตอวัน และ
หนูกลุมทีไ่ดรบัฮอรโมนเอสตราไดออล วาลเีรท (p<0.01) โดย
มคีาลดต่ําลงคิดเปนเปอรเซ็นตเปรยีบเทียบกบัหนกูลุมควบคมุ
ที่ไดรับสารตัวพาเทากับ 62.16 56.97 และ 58.00 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ ในทางตรงกันขาม หนูกลุมที่ไดรับฟลูตาไมดมี
คาเฉลี่ยของระดับ LDL-C เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) โดยมีคาเพ่ิมขึ้นคิดเปนเปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับ
หนูกลุมควบคุมท่ีไดรับสารตัวพาเทากับ 136.58 เปอรเซ็นต 
และเม่ือเปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมท่ีใหผลบวกตานฤทธ์ิ
ฮอรโมนแอนโดรเจนและหนูกลุมควบคุมที่ใหผลบวกคลาย
ฮอรโมนเอสโตรเจน พบวาคาเฉลี่ยของระดับ LDL-C ของหนู

กลุมท่ีไดรบัอีควอลทุกกลุมแตกตางจากหนูกลุมท่ีไดรบัฟลูตาไมด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) แตไมแตกตางจากหนู

กลุมท่ีไดรับฮอรโมนเอสตราไดออล วาลเีรท (p>0.05) (Table 3)
 ระดับ HDL-C ในซีรั่ม
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่
ของระดับ HDL-C ของหนูทุกกลุมกับหนูกลุมควบคุมที่ไดรับ
สารตัวพา พบวาคาเฉลี่ยของระดับ HDL-C ลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในหนูกลุมท่ีไดรับอีควอลขนาด 100 และ 
250 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวัน และหนูกลุมที่ไดรับฮอรโมน

เอสตราไดออล วาลีเรท (p<0.05) โดยมีคาลดต่ําลงคิดเปน
เปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมท่ีไดรับสารตัวพา

เทากับ 65.81 60.62 และ 61.14 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
ในทางตรงกันขาม หนูกลุมที่ไดรับฟลูตาไมดมีคาเฉลี่ยของ

ระดับ HDL-C เพ่ิมขึน้อยางมีนยัสาํคญัทางสถติ ิ(p<0.05) โดย
มคีาเพิม่ขึน้คดิเปนเปอรเซน็ตเปรยีบเทยีบกบัหนกูลุมควบคมุ

ทีไ่ดรบัสารตวัพาเทากับ 135.75 เปอรเซ็นต และเมือ่เปรียบเทียบ
กับของหนูกลุมควบคุมที่ ใหผลบวกตานฤทธ์ิฮอร โมน
แอนโดรเจนและหนูกลุมควบคุมที่ใหผลบวกคลายฮอรโมน

เอสโตรเจน พบวาคาเฉล่ียของระดบั HDL-C ของหนูกลุมท่ีได
รบัอีควอลทุกกลุมแตกตางจากหนกูลุมท่ีไดรบัฟลตูาไมดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) และหนูกลุมที่ไดรับอีควอล

ขนาด 30 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวันมีคาเฉล่ียของระดับ 
HDL-C แตกตางจากหนูกลุมที่ไดรับฮอรโมน เอสตราไดออล วาลีเรท

(p<0.05) (Table 3)
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 ระดับ TG ในซีรั่ม
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่
ของระดับ TG ของหนูทุกกลุมกับหนูกลุมควบคุมที่ไดรับสาร
ตัวพา พบวาหนูกลุมที่ไดรับอีควอลขนาด 250 มก.ตอกก.

นํา้หนกัตัวตอวันมีคาเฉล่ียของระดบั TG ลดลงอยางมนียัสําคัญ
ทางสถติ ิ(p<0.05) โดยมคีาลดตํา่ลงคดิเปนเปอรเซน็ตเปรยีบเทยีบ
กับหนูกลุมควบคุมที่ไดรับสารตัวพาเทากับ 62.50 เปอรเซ็นต 
และเม่ือเปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมท่ีใหผลบวกตานฤทธ์ิ
ฮอรโมนแอนโดรเจนและหนูกลุมควบคุมที่ใหผลบวกคลาย
ฮอรโมน เอสโตรเจน พบวาคาเฉลีย่ของระดบั TG ของหนูกลุม
ที่ไดรับอีควอลทุกกลุมไมแตกตางจากหนูที่ไดรับฟลูตาไมด
และหนูกลุมที่ไดรับฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรทอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) (Table 3)
 อัตราสวนระหวาง TC/HDL-C ในซีรั่ม
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่
ของอตัราสวนระหวาง TC/HDL-C ของหนูทกุกลุมกับหนูกลุม
ควบคุมท่ีไดรับสารตัวพา พบวาหนูกลุมท่ีไดรับอีควอลขนาด 
250 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวัน และหนูกลุมที่ไดรับฮอรโมน
เอสตราไดออล   วาลเีรทมคีาเฉลีย่ของอัตราสวนระหวาง TC/
HDL-C ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคา
ลดตํ่าลงคิดเปนเปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมที่
ไดรับสารตัวพาเทากับ 90.80 และ 90.07 เปอรเซ็นต 
ตามลาํดับ และเม่ือเปรยีบเทยีบกบัหนกูลุมควบคุมท่ีใหผลบวก
ตานฤทธิฮ์อรโมนแอนโดรเจนและหนกูลุมควบคมุท่ีใหผลบวก
คลายฮอรโมนเอสโตรเจน พบวาคาเฉล่ียของอัตราสวนระหวาง 
TC/HDL-C  ของหนูกลุมท่ีไดรับอีควอลขนาด 30 (p<0.05) 
100 (p<0.05) และ 250 (p<0.01) มก.ตอกก.นํา้หนักตัวตอวนั
แตกตางจากหนูกลุมท่ีไดรับฟลูตาไมดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และหนูกลุมท่ีไดรับอีควอลขนาด 0.25 และ 2.5 มก.ตอกก.

นํ้าหนักตัวตอวันมีคาเฉลี่ยของอัตราสวนระหวาง TC/HDL-C 
แตกตางจากหนูกลุมที่ไดรับฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรท
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) (Table 3)
 อัตราสวนระหวาง LDL-C/HDL-C ในซีรั่ม
 จากการทดสอบความแตกตางทางสถิตขิองคาเฉลีย่

ของอัตราสวนระหวาง LDL-C/HDL-C ของหนูทุกกลุมกับหนู
กลุมควบคุมท่ีไดรับสารตัวพา พบวาคาเฉลี่ยของอัตราสวน
ระหวาง LDL-C/HDL-C ลดลง อยางมนียัสาํคญัทางสถติใินหนู

กลุมที่ไดรับอีควอลขนาด 100 (p<0.05) และ 250 (p<0.05) 
มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวัน และหนูกลุมที่ไดรับฮอรโมน
เอสตราไดออล วาลีเรท (p<0.01) โดยมีคาลดต่ําลงคิดเปน
เปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมท่ีไดรับสารตัวพา
เทากับ 88.80 87.20 และ 86.40 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และ

เม่ือเปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมท่ีใหผลบวกตานฤทธิ์
ฮอรโมนแอนโดรเจนและหนูกลุมควบคุมที่ใหผลบวกคลาย
ฮอรโมนเอสโตรเจน พบวาคาเฉล่ียของอัตราสวนระหวาง 
LDL-C/HDL-C ของหนกูลุมทีไ่ดรบัอคีวอลทกุกลุมไมแตกตาง
จากหนูกลุมที่ไดรับฟลูตาไมดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.05) และหนูกลุมที่ไดรับอีควอลขนาด 0.25 2.5 และ 30 
มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวันมีคาเฉล่ียของอัตราสวนระหวาง 
LDL-C/HDL-C แตกตางจากหนกูลุมทีไ่ดรบัฮอรโมนเอสตราไดออล
วาลีเรทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01 p<0.01 และ 
p<0.05 ตามลําดับ) (Table 3)

วิจารณและสรุปผล  
 อีควอลเปนสารเมแทบอไลทหลักของดาอิดเซอิน
ซึง่เปนไอโซฟลาโวนชนดิหลกัทีพ่บปรมิาณมากในถัว่เหลอืง1,2 
โดยมีโครงสรางทางเคมีคลายกับฮอรโมนเอสตราไดออลชนิด 

17 บตีา และสามารถเขาจับกับตวัรับของฮอรโมนเอสโตรเจน4,7,8 
จงึทาํใหอคีวอลสามารถออกฤทธ์ิคลายฮอรโมนเอสโตรเจนได
อยางออนท้ังสภาวะนอกรางกาย6,8,19,20 และสภาวะในรางกาย9,10 
นอกจากนีอ้คีวอลยังสามารถจับกบั AR5 และแยงจบักบัฮอรโมน
DHT ทาํใหฮอรโมน DHT ไมสามารถจับกบั AR และใหผลทาง
สรรีวทิยาได 11,12 จงึทาํใหในปจจบุนัมแีนวโนมในการนาํอคีวอล
ไปใชในการแพทยทางเลือกมากขึ้นเพ่ือรักษาโรคหรืออาการ
ความผิดปกติอันเน่ืองมาจากการออกฤทธิ์ของฮอรโมนเพศ 
แตจากงานวจิยัท่ีผานมายังไมสามารถสรุปกลไกการออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพทีแ่นชดัของอคีวอลในสัตวเพศผู เนือ่งจากงานวิจยั
ดังกลาวยังขาดการใชกลุมควบคุมที่ใหผลบวกคลายฮอรโมน

เอสโตรเจนและตานฤทธิ์ฮอรโมนแอนโดรเจนประกอบควบคูกัน
 งานวจิยันีจ้งึมวีตัถปุระสงคเพือ่ประเมนิความเปนพษิ
และกลไกการออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่เปนไปไดของอีควอลตอ
การเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุและอวัยวะท่ีเกี่ยวของกับ

ระบบสบืพันธุและตอบสนองตอการออกฤทธิข์องฮอรโมนแอนโดรเจน
และเมแทบอลิซึมของไขมันในตับในหนูแรทตัวเต็มวัยเพศผู 
โดยใชสารอางอิงท่ีใหผลบวกเปนฮอรโมนเอสโตรเจนและ 
สารตานฤทธ์ิฮอรโมนแอนโดรเจนประกอบควบคูกนั โดยประเมิน

จากน้ําหนกัสดสัมพัทธของอัณฑะ เซมนิลั เวสเิคิล ตอมลกูหมาก 
อีพิดิไดมิส วาส เดเฟอเรนส และระดับไขมันในซีรั่ม และ
ทดสอบความเปนพษิตอรางกายโดยประเมนิจากการเปล่ียนแปลง
ของนํา้หนกัตัว อตัราการกนิอาหาร นํา้หนกัสดสัมพทัธของตบั
และไต

 จากการใหหนูไดรับอีควอลท่ีขนาดการใหตอคร้ัง
ตอวนัตางๆ กนั เปนระยะเวลา 5 วนั ไมกอใหเกดิความเปนพษิ
ตอรางกาย เนือ่งจากคาเฉล่ียของน้ําหนกัตวัสดุทายและอตัรา
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การกินอาหารไมเปล่ียนแปลง และไมมีการตายหรืออาการ
ความผิดปกติทางคลินิกเกิดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับรายงานกอน
หนาน้ีที่มีการใหหนูแรทเพศเมียที่ตัดรังไขไดรับอีควอล
โดยผสมไปในอาหารที่ปราศจากถั่วเหลืองขนาด 400 มก.ตอ
กก.นํ้าหนักอาหาร เปนระยะเวลา 7 สัปดาห ไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการกินอาหารและนํ้าหนักตัว21 ในทางตรง
กันขาม หนูกลุมท่ีไดรับฟลูตาไมดมีอัตราการกินอาหาร
โดยเฉล่ียลดลงอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิซึง่สอดคลองกับการ
ศึกษาของ Toyoda และคณะ (2000) ซึ่งพบวาการใหหนูแรท
เพศผูไดรับฟลูตาไมดโดยปอนเขาทางปากที่ขนาด 4 มก.
ตอกก.นํา้หนกัตวัตอวนั เปนระยะเวลา 28 วนั ทาํใหอตัราการ
กินอาหารลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ22 เชนเดียวกันกับ  
การใหหนูแรทเพศผูไดรับฟลูตาไมดโดยปอนเขาทางปากท่ี
ขนาด 25 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวัน เปนระยะเวลา 10 วัน 
มีผลลดอัตราการกินอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ23 ทั้งน้ี
เนือ่งจากการออกฤทธิต์านฮอรโมนแอนโดรเจนของฟลูตาไมด 
สงผลทําใหความอยากอาหาร (orexigenic activity) ลดลง24

 จากผลการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพที่เปนไปไดของ
อีควอลตอการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุและอวัยวะ
เกีย่วของกบัระบบสบืพนัธุและตอบสนองตอการออกฤทธ์ิของ
ฮอรโมนแอนโดรเจนในหนูแรทเพศผู พบวาอคีวอลขนาดสูงสดุ
ที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ 250 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวันมีผลทํา

ใหนํา้หนกัสดสมัพัทธของเซมนิลั เวสเิคิลลดลงอยางมนียัสําคัญ

ทางสถิต ิแตไมมผีลตอนํา้หนักสดสัมพทัธของอัณฑะ  ตอมลูกหมาก
สวนบนรวมขางและสวนลางและอีพิดิไดมิสลดลง ซึ่งสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ Loutchanwoot และคณะ (2013; 2014) 

ซึ่งพบวาการใหหนูแรทตัวเต็มวัยเพศผูไดรับอีควอลขนาด
250 มก.ตอกก.นํา้หนักตวัตอวนัโดยปอนเขาทางปาก เปนระยะ
เวลา 5 วันติดตอกัน ทําใหนํ้าหนักสดสัมพัทธของเซมินัล 

เวสิเคิลลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงนํา้หนักสดสมัพทัธของอณัฑะ ตอมลูกหมากสวนลาง
และอีพิดิไดมิส15,16 แตอีควอลขนาด 0.25 มก.ตอกก.นํ้าหนัก
ตัวตอวันไมมีผลลดนํ้าหนักสดสัมพัทธของตอมลูกหมาก
สวนลางและอีพิดิไดมิส ซึ่งผลที่ไดจากงานวิจัยนี้แตกตางจาก

การศึกษาที่ผานมาของ Lund และคณะ (2004)11 ที่พบวาการ
ใหหนแูรทเพศผูไดรบัอคีวอลโดยการฉดีเขาใตผวิหนงัทีข่นาด 

0.25 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวัน  เปนเวลาระยะ 4 วัน ทําให
นํา้หนกัสดสุทธิของตอมลกูหมากสวนลางและอพีดิไิดมสิลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะความแตกตาง

ของชนิดของอาหารท่ีใชเล้ียงหนูทดลอง โดยในการวิจัยคร้ังน้ี
ใชอาหารเลี้ยงหนูชนิดพิเศษท่ีปราศจากถ่ัวเหลืองเจือปน 
ดงัน้ันผลการศกึษาทีไ่ดจงึเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากฤทธ์ิของอคีวอล

อยางแทจริงมิใชเปนผลทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการออกฤทธิข์องไอโซ-

ฟลาโวนสชนิดอ่ืนท่ีพบในถ่ัวเหลืองและปนเปอนอยูในอาหาร
เลี้ยงหนู ไดแก เจนิสเทอิน (genistein) และดาอิดเซอิน 
นอกจากนี้งานวิจัยของ Lund และคณะ (2004)11 ไมมีการใช
หนูกลุมควบคุมท้ังท่ีใหผลบวกตานฤทธ์ิฮอรโมนแอนโดรเจน
และคลายฮอรโมนเอสโตรเจนประกอบควบคูกัน จึงทําให
ไมสามารถสรุปกลไกการออกฤทธิ์ของอีควอลที่แนชัดได
 สารอางอิงท่ีใหผลบวกตานฤทธิฮ์อรโมนแอนโดรเจน
ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ฟลูตาไมดขนาด 100 มก.ตอกก.
นํ้าหนักตัวตอวันมีประสิทธิภาพในการออกฤทธ์ิตานฤทธ์ิ

ฮอรโมนแอนโดรเจนอยางแรง โดยมผีลทาํใหนํา้หนกัสดสมัพัทธ
ของตอมลูกหมาก สวนบนรวมขางและสวนลาง เซมินลั เวสิเคลิ
วาส เดเฟอเรนส และอีพดิไิดมสิลดลงอยางมนียัสําคัญทางสถิติ
โดยไมมผีลตอน้ําหนักสดสัมพัทธของอัณฑะ ซึง่สอดคลองกับ
งานวิจยักอนนีท้ีม่กีารใชฟลูตาไมดทีข่นาดเดยีวกนัมีผลทาํให
นํา้หนกัสดสัมพทัธของอวัยวะดังกลาวในหนแูรทตัวเตม็วยัเพศ

ผูลดลงอยางมนียัสําคัญทางสถิต ิโดยไมมผีลตอการเปลีย่นแปลง
นํา้หนักสดสมัพัทธของอณัฑะ15,16,25,26,27 ทัง้น้ีเน่ืองจากฟลูตาไมด

เปนสารตานฤทธิ์ฮอรโมนแอนโดรเจนอยางแทจริง โดยเขา
จับกับตัวรับของฮอรโมนแอนโดรเจนทําใหเกิดการยับยั้งการ
ออกฤทธ์ิของฮอรโมนแอนโดรเจนสงผลลดการเจริญเติบโต
ของอวยัวะทีม่กีารตอบสนองตอการออกฤทธิท์างชวีภาพของ

ฮอรโมนแอนโดรเจนอยางแรง ไดแก เซมนิลั เวสเิคิล ตอมลกูหมาก

และอพีดิไิดมสิ16,17,18,22,25,27 โดยอณัฑะเปนอวยัวะทีม่กีารเจรญิ
เติบโตตอบสนองตอการออกฤทธิ์ของฮอรโมนแอนโดรเจน
อยางออน28,29,30 ในขณะเดียวกัน การใหหนูแรทเพศผูไดรับ

ฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรทขนาด 0.6 มก.ตอกก.นํ้าหนัก
ตวัตอวนั ทาํใหนํา้หนกัสดสมัพทัธของเซมนิลั เวสเิคลิและตอม

ลกูหมากทัง้สวนบนรวมขางและสวนลางลดลงอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิต ิแตไมมผีลตอนํา้หนักสดสมัพทัธของอณัฑะ อพีดิไิดมิส 
และวาส เดเฟอเรนส ซึ่งสอดคลองกับรายงานกอนหนานี้ของ 
Andrews และคณะ (2002)31 และ Yamasaki และคณะ 
(2002)32 ซึง่พบวาการใหหนแูรทตัวเตม็วยัเพศผูไดรบัฮอรโมน 
เอธินลิเอสตราไดออล (ethinylestradiol) โดยปอนเขาทางปาก

ที่ขนาด 0.2 มก.ตอกก.นํ้าหนักตอวัน เปนระยะเวลา 28 วัน 
ทําใหนํ้าหนักสดสัมพัทธของเซมินัล เวสิเคิล ตอมลูกหมาก
สวนบนรวมขางและสวนลางลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

แตไมทาํใหนํา้หนักสดสมัพัทธของอณัฑะและอพีดิไิดมิสลดลง 
เชนเดียวกันกับการใหหนูแรทตัวเต็มวัยเพศผูไดรับฮอรโมน  
เอสตราไดออล วาลเีรทขนาด 0.1 มก.ตอกก.นํา้หนกัตวัตอวนั 
โดยฉีดเขาใตผิวหนัง เปนระยะเวลา 10 วัน33 และฮอรโมนเอส-
ตราไดออลขนาด 0.05 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวัน โดยฉีด
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เขาชองทอง   เปนระยะเวลา 15 วนั34 ทาํใหนํา้หนกัสดสัมพทัธ
ของเซมินัล เวสิเคิล และตอมลูกหมากสวนลางลดลงอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนผลจากการที่ฮอรโมนเอสโตรเจน
มีผลทําใหเกิดการควบคุมยอนกลับแบบยับย้ัง (negative 
feedback) ไปท่ีสมองสวนไฮโพธาลามัสและตอมพิทูอิทารี 
ทาํใหลดการสรางและหล่ังของโกนาโดทรอพิน รลีสิซ่ิงฮอรโมน 
(gonadotropin releasing hormone) และลเูทียไนซงิ ฮอรโมน 
(luteinizing hormone) ตามลําดับ มีผลทําใหขบวนการ
ชวีสงัเคราะหของฮอรโมนแอนโดรเจนภายในอณัฑะและระดบั
ฮอรโมนแอนโดรเจนในซรีัม่ลดลง จงึทําใหการเจรญิเตบิโตของ
อวัยวะท่ีเก่ียวของกับระบบสืบพันธุและตอบสนองตอการ
ออกฤทธ์ิของฮอรโมนแอนโดรเจนอยางแรง ไดแก เซมินัล 
เวสิเคิลและตอมลูกหมากลดลง33,34,35 
 วาส เดเฟอเรนสเปนอวยัวะทีม่บีทบาทเก่ียวกบัความ
สมบูรณพนัธุ (fertility)36 การหดตวัของวาส เดเฟอเรนสมสีวน
ในการชวยลําเลียงเซลลอสุจิผานทอหลั่งนํ้าอสุจิ (ejaculatory 
duct) ไปยังทอปสสาวะ (urethra) ในขบวนการหลั่งนํ้าอสุจิ37 
งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยแรกท่ีศึกษาผลของอีควอลตอการ

เปลี่ยนแปลงนํ้าหนักสดสัมพัทธของวาส เดเฟอเรนส โดยพบวา
อีควอลไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงนํ้าหนักสดสัมพัทธของ
วาส เดเฟอเรนส ซึ่งสอดคลองกับรายงานกอนหนานี้ที่พบวา
การใหหนูแรทตัวเต็มวัยเพศผูไดรับอีควอลโดยปอนเขาทาง
ปากที่ขนาด 100 และ 250 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวัน เปน

ระยะเวลา 5 วัน ไมมีผลตอความสมบูรณพันธุของหนูแรทเพศผู 
เน่ืองจากหนูแรทเพศผูที่ไดรับอีควอลมีรูปราง ขนาด และการ
เคล่ือนท่ีของเซลลอสจุปิกติและสามารถเขาคูผสมพันธุกบัหนู

แรทเพศเมีย ทําใหหนูแรทเพศเมียมีอัตราการตั้งครรภ ระยะ
การตั้งครรภ และใหกําเนิดลูกหนูที่มีสภาพรางกายสมบูรณ 

โดยมีจํานวนและอัตราสวนทางเพศของลูกหนูเปนปกติ 16 

โดยผลของอีควอลตอการเปลีย่นแปลงนํา้หนกัสดสมัพทัธของ
วาส เดเฟอเรนสคลายกับฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรท

ซึ่งสอดคลองกับรายงานกอนหนานี้ที่ใหหนูแรทเพศผูไดรับ
ฮอรโมนเอสตราไดออลโดยฉีดเขาใตผิวหนังที่ขนาด 0.1 และ 
10 ไมโครกรมัตอกก.นํา้หนกัตัวตอวัน เปนระยะเวลา 60 วนั38 

ทําใหหนูแรทเพศผูมีจํานวนของเซลลอสุจิปกติ และสามารถ
เขาคูผสมพันธุกับหนูแรทเพศเมีย และทําใหหนูแรทเพศเมีย

สามารถใหกําเนิดลูกหนูที่มีสภาพรางกายสมบูรณ โดยมี
จาํนวนและอัตราสวนทางเพศของลูกหนูปกติ ในทางตรงกันขาม 
ฟลูตาไมดที่ขนาด 100 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวันมีผลลด

นํา้หนกัสดสัมพัทธของวาส เดเฟอเรนสอยางมนียัสําคัญทางสถติ ิ
ซึง่สอดคลองกับรายงานกอนหนาน้ีทีม่กีารใหหนูแรทตัวเต็มวัย
เพศผูไดรับฟลูตาไมดที่ขนาดเดียวกันไมทําใหเกิดการเขา

คูผสมพันธุกบัหนแูรทเพศเมียและไมทาํใหหนแูรทเพศเมียตัง้
ครรภได 16 เชนเดียวกันกับการใหหนูแรทเพศผู อายุ 21 วัน 
ไดรับฟลูตาไมดโดยปอนเขาทางปากท่ีขนาด 25 มก.ตอกก.
นํ้าหนักตัวตอวัน เปนระยะเวลา 24 วัน ทําใหนํ้าหนักสด
สัมพัทธของวาส เดเฟอเรนสลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ซึ่งสัมพันธกับการลดลงของความสามารถในการสืบพันธุและ
คุณภาพของเซลลอสุจิ39 
 ดังน้ันอีควอลที่ขนาดสูงสุดท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี
สามารถออกฤทธ์ิทางชีวภาพเปนไปไดทั้งคลายฮอรโมนเอส
โตรเจนหรือตานฤทธิ์ฮอรโมนแอนโดรเจนตอการเจริญเติบโต
ของเซมินลั เวสเิคลิ ถงึแมวาอคีวอลไมมผีลตอการเปล่ียนแปลง
นํา้หนักของอัณฑะ ตอมลูกหมากสวนบนรวมขางและสวนลาง 
อีพิดิไดมิส และวาส เดเฟอเรนสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แตอีควอลมีแนวโนมตอการเปล่ียนแปลงคาเฉล่ียของน้ําหนัก
สดสัมพัทธของอวัยวะดังกลาวคลายกับผลของฮอรโมนเอส-

ตราไดออล วาลเีรทจึงสามารถคาดคะเนไดวาอีควอลอาจออกฤทธิ์
ทางชวีภาพทีเ่ปนไปไดตอการเจรญิเตบิโตของอณัฑะ ตอมลกูหมาก
สวนบนรวมขางและสวนลาง อีพิดิไดมิส และวาส เดเฟอเรนส
คลายกับฮอรโมนเอสโตรเจนมากกวาตานฤทธ์ิฮอรโมนแอน-
โดรเจน 
 จากผลการตรวจสอบกลไกการออกฤทธิท์างชีวภาพ

ของอีควอลตอเมแทบอลิซมึของไขมันในตบั โดยวดัระดับไขมนั 
ไดแก TC HDL-C LDL-C และ TG ในซีรั่ม โดยใชเทคนิค 
Enzymatic colorimetic assay พบวาอีควอลขนาด 100 และ 
250 มก.ตอกก.นํา้หนกัตัวตอวนัมผีลลดระดับ TC HDL-C และ 
LDL-C ในซีรั่มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตระดับ TG ลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเฉพาะในหนูกลุมที่ไดรับอีควอล
ขนาด 250 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวันเทานั้น ซึ่งผลงานวิจัย
ทีไ่ดสอดคลองกับรายงานของ Rachon และคณะ (2007)21 ซึง่

พบวาการใหหนแูรทเพศเมียตวัเตม็วยัทีต่ดัรงัไขไดรบัอคีวอล
โดยผสมลงไปในอาหารที่ปราศจากถั่วเหลืองขนาด 400 
มก.ตอกก.นํา้หนักอาหาร เปนระยะเวลา 7 สปัดาห ทาํใหระดับ 
TC HDL-C LDL-C และ TG ในซรีัม่ลดลงอยางมนียัสําคญัทาง
สถิติ เชนเดียวกันกับการฉีดอีควอลขนาด 100 ไมโครกรัม

เขาไปในไขของไกกระทงที่อายุการบม 7 วัน และตรวจวัด
ระดับไขมันภายหลังจากการฟกตัวที่อายุ 49 วัน พบวาระดับ 
TC และ TG ในซีรั่มลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ41 โดยผล
ของอีควอลตอการลดระดับไขมันในซรีัม่คลายกับฮอรโมนเอส-
ตราไดออล วาลีเรท ซึ่งสอดคลองกับรายงานกอนหนานี้ที่ให 

หนูแรทและหนูเมาสที่ตัดรังไขไดรับฮอรโมนเอสโตรเจนหรือ
สารออกฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจนมีผลทําใหระดับ TC 
HDL-C LDL-C และ TG ลดลง21,40,41,42,43 ในทางตรงกันขาม
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ฟลูตาไมดขนาด 100 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวันมีผลเพ่ิม

ระดับ TC HDL-C และ LDL-C ในซรีัม่อยางมีนยัสําคัญทางสถติิ
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยกอนหนานี้ที่ใหหนูแรทตัวเต็มวัย
เพศผูไดรบัฟลูตาไมดทีข่นาดเดยีวกันกับท่ีใชในการวจิยัคร้ังน้ี 
เปนระยะเวลา 15 วัน44 และ 28 วัน26 ทําใหระดับ TC ในซีรั่ม
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกันกับการใหหนู
แรทเพศผูไดรับฟลูตาไมดโดยปอนเขาทางปากที่ขนาด 30 
มก.ตอกก.นํา้หนกัตวัตอวนั เปนระยะเวลา 60 วนั ทาํใหระดับ 
TC และ LDL-C ในซีรั่มเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ43 
สอดคลองกับการใหผูปวยโรคมะเร็งตอมลูกหมากไดรับ

ไบคาลูตาไมด (bicalutamide) ซึง่เปนยาตานฤทธ์ิฮอรโมนแอน-
โดรเจนขนาด 50 มก.ตอวัน เปนระยะเวลา 4 สัปดาห ทําให
ระดบั TC HDL-C และ LDL-C ในซีรัม่เพิม่ขึน้อยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติ45

 อตัราสวนระหวาง TC/HDL-C และ   LDL-C/HDL-C 
เปนอัตราสวนท่ีบงบอกถึงความเส่ียงตอการเกิดโรคที่
เก่ียวของกบัหลอดเลือดหวัใจ ถามีอตัราสวนดงักลาวสงูอาจมี
ความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคที่ เกี่ยวของกับหลอดเลือด
หัวใจ46,47,48 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวาอีควอลขนาด 250 มก.ตอ
กก.นํา้หนักตัวตอวัน มผีลลดท้ังอัตราสวนระหวาง TC/HDL-C 
และ LDL-C/HDL-C อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งคลายกับ
ฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรท โดยอคีวอลขนาด 100 มก.ตอ
กก.นํา้หนกัตวัตอวนัมผีลลดอัตราสวนระหวาง LDL-C/HDL-C 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเพียงอยางเดียว ในทางตรงกันขาม 
ฟลูตาไมดไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของท้ังสองอัตราสวน
ดังกลาว งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแรกที่แสดงใหเห็นวา อีควอล
มีรูปแบบกลไกการออกฤทธิ์ตอเมแทบอลิซึมของไขมันในตับ

คลายฮอรโมนเอสโตรเจนมากกวาตานฤทธ์ิฮอรโมนแอนโดรเจน
และจากการที่อีควอลสามารถลดอัตราสวนระหวาง TC/HDL-

C และ LDL-C/HDL-C ได จึงมีความเปนไปไดสูงวา อีควอล
อาจลดความเสีย่งตออุบตักิารณของการเกดิโรคทีเ่ก่ียวของกบั
หลอดเลือดหัวใจ อันเนื่องมาจากการสะสมของไขมันใน
หลอดเลือด
 เมแทบอลิซึมของไขมันมีสวนเก่ียวของกับการ

ทํางานของตับ ทั้งน้ีเปนเพราะตับเปนอวัยวะท่ีสําคัญในการ
ควบคุมเมแทบอลิซึมของไขมันและระดับไขมันในซีรั่ม49,50 
ซึง่ผลจากการวจิยัครัง้น้ี พบวาอีควอลขนาด 30 100 และ 250 
มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวัน ฮอรโมนเอสตราไดออล วาลีเรท 
และฟลูตาไมดมีผลเพิ่มนํ้าหนักสดสัมพัทธของตับอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับการใหหนูแรทเพศผูไดรับ
ฮอรโมนเอสโตรเจนสงัเคราะหหรือฟลูตาไมดมผีลทาํใหนํา้หนกั
สดสัมพัทธของตับเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ25,26,32 

ซึ่งอาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมของเอนไซมบางชนิด
ในตับที่เกี่ยวของกับขบวนการเมแทบอลิซึมของไขมัน26,28,32 
และสารท่ีไดรับจากภายนอกรางกายหรือซีโนไบโอติก 
(xenobiotics) 27,44

 อคีวอลถกูกาํจัดออกจากรางกายโดยผานขบวนการ
กรองและกําจัดออกที่ไต4 ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาหนูกลุมที่ได
รับอีควอลขนาด 100 และ 250 มก.ตอกก.นํ้าหนักตัวตอวัน 
และฟลูตาไมดมีนํ้าหนักสดสัมพัทธของไตเพิ่มข้ึนอยางมี
นยัสําคัญทางสถติ ิแตอยางไรก็ตาม แมวาอีควอลและฟลูตาไมด

มผีลทาํใหนํา้หนกัสดสมัพัทธของไตเพ่ิมข้ึนคลายกนั แตกลไก
การออกฤทธ์ิของอีควอลและฟลูตาไมดตอการทํางานของไต
อาจแตกตางกนั โดยจากการศึกษาทีผ่านมาทัง้สภาวะในรางกาย
และสภาวะนอกรางกายของหนูแรทเพศผู พบวาอีควอลมี
คุณสมบัติเปนสารยับยั้งการทํางานของระบบโซเดียมอิออน 
(Na+)-โพแทสเซยีม ออิอน (K+)-คลอไรดออิอน (Cl-) โคทรานส
พอรต (Na+- K+-2Cl- cotransport system) ทีเ่กดิขึน้ทีส่วนขาข้ึน
ของหวงเฮนเล สงผลทําใหเกิดการเพิ่มการขับออกของน้ํา 
(diuresis) Na+ (natriuresis) และ K+ (kaliuresis) ออกจากทอ
ไต51,52 และเพ่ิมขบวนการกรองท่ีโกลเมอรูลัส (glomerular 
fi ltration)51 ในทางตรงกนัขาม ฟลูตาไมดมคีณุสมบตัเิพิม่ระดบั
ฮอรโมนแอลโดสเตอโรน (aldosterone) ในซีรั่มของหนูแรท
เพศผู สงผลทําใหเกิดการเพิ่มการดูดกลับของน้ําและ Na+ 
โดยทอไต53 

 ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวาการไดรับอีควอลท่ีขนาด
การใหตอครั้งที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไมมีความเปนพิษตอ
รางกาย อคีวอลสามารถออกฤทธ์ิเปนไดทัง้คลายฮอรโมนเอส-

โตรเจนและ/หรือตานฤทธ์ิฮอรโมนแอนโดรเจนตอการลด
ขนาดของเซมนิลั เวสเิคิล อคีวอลออกฤทธิค์ลายฮอรโมนเอส-

โตรเจนตอขนาดของตอมลูกหมาก  อีพิดิ ไดมิส  และ
วาสเดเฟอเรนส และเมแทบอลซิมึของไขมนัในตบั แตอยางไร

กต็าม ควรมีการตรวจสอบกลไกการออกฤทธิท์างชีวภาพและ
ทางเภสัชวิทยาของอีควอลเพิ่มเติมในระดับการเปลี่ยนแปลง
ของการแสดงออกของยีนท่ีถกูควบคุมการทํางานโดยฮอรโมน

เพศและเกี่ยวของกับการเจริญเติบโตและการทํางานของ
อวัยวะในระบบสืบพันธุของหนูแรทตัวเต็มวัยเพศผู ไดแก ยีน 
ERα ยีน ERβ และยีน AR ในระดับ mRNA transcript และ 
protein transcript โดยใชเทคนิค quantitative real-time 
RT-PCR และ immunocytochemistry ตามลําดับ เพื่อยืนยัน
ใหแนชดัวาอคีวอลออกฤทธ์ิคลายฮอรโมนเอสโตรเจนหรอืตาน

ฤทธิฮ์อรโมนแอนโดรเจนและออกฤทธ์ิผานการทํางานของตัว
รบัของฮอรโมนเพศชนดิใดเปนหลกั เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจ
และความปลอดภัยใหแกแพทยและผูปวยในแงของการตัดสนิใจ
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ในการนําเอาอีควอลไปใชประโยชนในทางการแพทยทางเลอืก
เพื่อรักษาและปองกันอาการความผิดปกติและโรคตางๆ รวม
ทัง้มะเรง็ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมาจากฮอรโมนเพศ และโรคท่ีเก่ียวของ
กับหลอดเลือดหัวใจ และเพื่อพัฒนาอีควอลเปนผลิตภัณฑ
เสริมสุขภาพในเพศชายตอไป
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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังน้ีมวีตัถุประสงค เพ่ือศึกษาการใชปจจัยการผลิตขาวเหนียวพันธุ กข6 โดยใชขอมูลจากการสมัภาษณเกษตรกรใน
พื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด ปการเพาะปลูก 2555/56 ในระบบการเพาะปลูกที่แตกตางกัน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน
รวมกับการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงแบงเกษตรกรเปนกลุมๆละ 30 ตัวอยาง ตามระบบการเพาะปลูก รวม 120 ตัวอยาง 
ผลการวิเคราะหสมการการผลิตโดยใชฟงกชันการผลิตแบบ Cobb-Douglas พบวา การผลิตขาวเหนียวในจังหวัดรอยเอ็ด
มีผลตอบแทนตอขนาดการผลิตเพ่ิมข้ึน เทากับ 1.376 โดยปจจัยแรงงานคนเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงผลผลิต

มากทีส่ดุ รองลงมา ไดแก ปุยเคม ีและปริมาณเมล็ดพนัธุทีใ่ช โดยทีร่ะบบการเพาะปลกูขาวเหนยีวหมนุเวยีนรวมกบัขาวโพดหวาน
หรือหมุนเวียนรวมกับขาวโพดขาวเหนียว เปนอีกสองปจจัยการผลิตที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตขาวเหนียว 
การเพ่ิมปริมาณแรงงานในกระบวนการผลิตขาว และการใชระบบการเพาะปลูกพืชในตระกูลขาวโพดหมุนเวียนรวมกับการปลูก
ขาวเหนียว สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตขาวเหนียวของเกษตรกรได

คําสําคัญ : ขาวเหนียว กข6 การใชปจจัยการผลิต สมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas 

Abstract 
The objectives of this study are to identify and evalvate input factors for RD6 glutinous rice production. The data were 
collected by interviewing farmers who grew RD6 glutinous rice in Roi-Et province during 2012/13 using differen 
cropping systems. The data were collected using Multi-stage sampling together with the purposive sampling method. 

There were 30 samples for each cropping system totaling 120 samples. The result of Cobb-Douglas Production 
Function shows the return to scale was 1.376, revealing an increasing return to scale. The human labor factor gave 

the highest affected glutinous rice yield. Amount of fertilizer and amount of seed were the effected factors, respectively. 
The two factors were RD6 glutinous rice with sweet corn and RD6 glutinous rice with waxy corn.
  
Keywords: RD6 glutinous rice, input of factors, Cobb-Douglas production fuction.
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บทนํา
ขาวเหนียวเปนที่นิยมบริโภคโดยตรงอยางกวางขวางภายใน
ประเทศและประเทศเพ่ือนบาน รวมทั้งยังมีการนํามาใช
ประโยชนเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ อยางหลากหลาย 
จากคุณสมบัติขาวเหนียวมีประโยชนหลายอยางทําใหมีการ
พฒันาพนัธุขาวเหนยีวใหมคีวามหลากหลายของสายพนัธุเพ่ือ
ใหเหมาะตอการเพาะปลูกและสภาพอากาศในแตละพ้ืนท่ี 
ขาวเหนียวพันธุทีน่ยิมปลูกมากท่ีสดุคือ ขาวเหนียวพันธุ กข6 
เน่ืองจากเม่ือน่ึงสุกจะออนนุมและมกีล่ินหอม หรือนําไปแปรรูป
เปนอาหารคาวหวานไดหลายประเภท นอกจากน้ีปลายขาวยัง
สามารถใชในการแปรรปูเปนเคร่ืองด่ืมตางๆ ทัง้ท่ีมแีอลกอฮอล
และไมมีแอลกอฮอลไดอีกดวย1

 ปจจุบันราคาขาวเหนียวมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอ
เน่ือง แตการปลูกขาวเหนียวยังประสบปญหาในดานการผลติ 
โดยเกษตรกรสวนใหญใชระบบการปลูกขาวเหนียวเชิงเดี่ยว 
(Monocrop) บนพื้นท่ีนาเดียวกันท้ังในฤดูเพาะปลูกขาวนาป
และนาปรัง ติดตอกันเปนเวลานาน สงผลใหผลผลิตที่ไดคอน
ขางคงที่ทั้งที่เกษตรกรมีการใชปุยเคมีเพิ่มขึ้นแตขาดการ
ปรับปรุงดินดวยการปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พื้นท่ีเพาะปลูกของจังหวัดรอยเอ็ดท่ีผลผลิตขาวเหนียวเฉลี่ย
เทากับ 364 กิโลกรัมตอไร2 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑคอนขางตํ่า
เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยที่ไดจากพื้นที่เพาะปลูกขาว
ภูมิภาคอื่นและผลผลิตเฉลี่ยของเหนียวพันธุ กข6 (666 
กโิลกรัมตอไร)3 ทัง้น้ีการเพาะปลกูพืชหมุนเวียนหรือการปลกู
พืชสําหรับใชทําปุยพืชสดข้ึนระหวางการปลูกขาวในแตละฤดู
จะชวยเพ่ิมอินทรียวตัถุและปรมิาณธาตอุาหารพืชทดแทนกับ

สวนท่ีพชืใชไปในฤดูเพาะปลูกทีผ่านมา ทาํใหขาวท่ีปลกูในฤดู
ถัดมาสามารถนําธาตุอาหารพืชที่ไดไปใชเพิ่มผลผลิตได 

และระบบการปลูกขาวรวมกบัการเกษตรอ่ืนๆ สงผลใหประสิทธิภาพ

การเพาะปลูกขาวเพิม่ สงูข้ึน4 แนวทางทีก่ลาวมาน้ีสามารถนาํ
ไปประยุกตใชเพ่ือลดตนทุนการผลิตไดทางหนึ่ง เน่ืองจาก
ปจจุบันปจจัยการผลิต ไดแก ปุยเคมี เคมีเกษตร เมล็ดพันธุ 
มีราคาสูงข้ึน สงผลใหเกษตรกรมีภาระตนทุนการผลิตสูงข้ึน 
ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการใชปจจัย

การผลิตขาวเหนียวพันธุ กข6 รวมกับการปลูกพืชหมุนเวียน 
เพ่ือช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางผลผลิตและปจจัยการผลิต
ขาวเหนียวพันธุ กข6 ของเกษตรกรจังหวัดรอยเอ็ด

วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้น้ีใชขอมูลจากการสาํรวจขอมูลในพ้ืนท่ีนาหวาน
และนาดําในจังหวัดรอยเอ็ด ปการเพาะปลูก 2555/56 

ซึง่ประกอบดวยเกษตรกรผูเพาะปลกูขาวเหนียวพันธุ กข6 ใน

พื้นท่ีอําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด เน่ืองจากเปนอําเภอท่ีมี
การเพาะปลูกขาวเหนียวพันธุ กข6 มากที่สุด และมีการปลูก
พืชหมุนเวียนครบทั้ง 4 ระบบ โดยแยกระบบการปลูกพืชที่มี
ขาวเหนียว พันธุ กข6 เปนหลัก ได 4 ระบบ ไดแก 1) ระบบ
การปลูกขาวเหนียวพันธุ กข6 เชิงเดี่ยวอยางตอเนื่องในพื้นที่
เพาะปลูกเดี่ยวกัน 2)ระบบการปลูกขาวเหนียวพันธุ กข6 
หมนุเวียนรวมกับขาวโพดหวาน 3) ระบบการปลูกขาวเหนียว
พันธุ กข6 หมุนเวียนรวมกับยาสูบเตอรกีส และ 4)ระบบการ
ปลูกขาวเหนียว กข6 หมุนเวียนรวมกับขาวโพดขาวเหนียว 
ในการกําหนดขนาดตัวอยางใชความคลาดเคล่ือนของกลุม
ตัวอยาง เทากับรอยละ 10 หรือ 0.10 จะทําการสุมตัวอยาง
โดยใชสตูรของทาโร ยามาเน5 จากเกษตรกรผูปลกูขาวเหนียว
พันธุ กข ในจังหวัดรอยเอ็ด ทั้งหมด 102,022 ตัวอยาง6 
ไดจาํนวนตวัอยางในระบบการเพาะปลูกพืชแตละระบบเทากับ 
30 ตวัอยาง รวมจํานวนเกษตรกร 120 ตวัอยาง และใชวธิกีาร
สุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) 

รวมกับการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยใชวิธี Least Signifi cant Different (LSD) วิเคราะหเพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณผลผลิต ปริมาณแรงงานคน ปริมาณ
แรงงานเครื่องจักร ปริมาณปุยเคมี และปริมาณเมล็ดพันธุ ที่
ใชในการผลิตขาวเหนียวพันธุ กข6 ในระบบการเพาะปลูก 4 
ระบบ และใชสมการการผลติแบบ Cobb-Douglas Production 
Function เพ่ือประเมินความสัมพันธระหวางผลผลิตและ
ปจจัยการผลิต ซึ่งจะมีรูปแบบสมการการผลิตขาวเหนียว 
ดังนี้ สมการที่ (1)

Y  =  A X
1i

b1 X
2i

b2 X
3i

b3 X
4i

b4  eb5D1+ b6D2 + b7D3 + Ui   (1)
 
 เขียนเปนสมการเสนตรงในรูปของล็อก (Natural 
logarithms) ไดดังนี้
 lnY  =  lnA + b

1
lnX

1i
 + b

2
lnX

2i 
+ b

3
lnX

3i
 + b

4
lnX

4i 

+ b
5
D

1i
 + b

6
D

2i
 + b

7
D

3i
 + U

i
     (2)

 โดยที่ 

Y
i
 = ปริมาณผลผลิตขาวเหนียวพันธุ กข6   

 (กิโลกรัมตอไร)

I  = จํานวนตัวอยางท่ีใชศึกษาในแตละระบบ
 การเพาะปลูก ( i = 1, 2, 3, …30)

X
1
 = จํานวนแรงงานคน (วันงานตอไร)

X
2
 = จํานวนแรงงานเครื่องจักร (ชั่วโมงตอไร)

X
3
 = ปริมาณปุยเคมี (กิโลกรัมตอไร)

X
4
 = ปริมาณเมล็ดพันธุ (กิโลกรัมตอไร)
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D = ตัวแปรหุน (Dummy variable) เมื่อ
D

1
 = 1 ระบบการเพาะปลกูขาวเหนยีว-ขาวโพด

 หวาน นอกนั้นเทากับ 0 
D

2
 = 1 ระบบการเพาะปลูกขาวเหนียว-ยาสูบ

 เตอรกีส นอกนั้นเทากับ 0
D

3
 = 1 ระบบการเพาะปลกูขาวเหนยีว-ขาวโพด

 ขาวเหนียว นอกนั้นเทากับ 0 
U = คาทีเ่กดิจากความคลาดเคลือ่น (Error Term)
  จากการคาดคะเนฟงกชันการผลิต
A = คาคงท่ีที่ไดจากการคาดคะเนฟงกชันการ

ผลิต
 b

1
 , b

2
 , b

3
 , b

4
 , b

5
, b

6
 ,b

7
 = คาสัมประสิทธิ์ของ X

1
 

, X
2
 , X

3
 , X

4
 , D

1
, D

2
, D

3
 ตามลําดับ

ผลการศึกษา
ผลการเปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ยของระบบการเพาะปลูก 
4 ระบบ พบวา ระบบการปลูกขาวเหนยีวพนัธุ กข6 หมุนเวยีน
รวมกบัขาวโพดหวานใหผลผลิตขาวเฉลีย่สงูสดุเทากับ 257.57 
กิโลกรัมตอไร สวนระบบการปลูกขาวเหนียวพันธุ กข6 
หมุนเวียนรวมกับขาวโพดขาวเหนียว  ระบบการปลูกขาว
เหนยีวพนัธุ กข6 เชิงเดีย่ว และระบบการปลกูขาวเหนยีวพนัธุ  
กข6 หมุนเวียนรวมกับยาสูบเตอรกีสใหผลผลิตขาว เทากับ 
227.41, 179.43 และ177.83 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ทั้งนี้
ความแตกตางผลผลิตขาวเฉลี่ยท่ีไดจากระบบการเพาะปลูก
ทั้ง 4 ระบบ พบวา ระบบการปลูกขาวเหนียวพันธุ กข6 
หมนุเวียนรวมกบัขาวโพดหวาน กบัระบบการปลกูขาวเหนยีว
พันธุ กข6 เชิงเดี่ยว และระบบการปลูกขาวเหนียวพันธุ กข6 
หมุนเวียนรวมกับยาสูบเตอรกีสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิตทิีร่ะดับความเชือ่ม่ันรอยละ 95 สวนผลการเปรียบเทยีบ

ขอมูลการใชปจจัยการผลิต ไดแก จํานวนแรงงานคน
จํานวนแรงงานเครื่องจักร ปริมาณปุยเคมี และปริมาณเมล็ด
พันธุที่ใชในการเพาะปลูกทั้ง 4 ระบบ พบวาปริมาณการใช
แรงงานเครื่องจักรของระบบการเพาะปลูกขาวเหนียวพันธุ 
กข6 เชิงเดีย่ว ระบบการปลกูขาวเหนียวพนัธุ กข6 หมนุเวยีน
รวมกับขาวโพดหวาน  และระบบการปลูกขาวเหนียวพันธุ 
กข6 หมุนเวยีนรวมกับขาวโพดขาวเหนียวแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 Table 1 
สาํหรับตนทนุการผลิตตอหนวยแตละปจจยัการผลิตของระบบ
การเพาะปลูก 4 ระบบ พบวา ระบบการปลูกขาวเหนียวพันธุ 
กข6 หมนุเวยีนรวมกบัขาวโพดหวาน มตีนทนุการผลติรวมทกุ
ปจจัยการผลิตสูงสุด เทากับ 2,301.11 บาทตอไร เนื่องจากมี
การใชปจจัยการผลิตสูงสุดโดยเฉพาะแรงงานคนท่ีเปนปจจัย
หลักในการผลิตขาว รองลงมา คือ ระบบการปลูกขาวเหนียว
พันธุ กข6 หมุนเวียนรวมกับขาวโพดขาวเหนียว เทากับ 
2,226.09 บาทตอไร สวน ระบบการปลกูขาวเหนยีวพนัธุ กข6 
หมนุเวยีนรวมกบัยาสูบเตอรกสี และระบบการปลกูขาวเหนยีว
พันธุ กข6 เชิงเดี่ยว มีตนทุนการผลิตรวมทุกปจจัยการผลิต 
เทากับ 2,158.38 และ 1,590.7 บาทตอไร ตามลําดับ 
 หากพิจารณาผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด ของ
ระบบการเพาะปลกูท้ัง 4 พบวา ระบบการปลูกขาวเหนยีวพนัธุ 
กข6 หมุนเวียนรวมกับขาวโพดหวาน มีผลตอบแทนเหนือ
ตนทุนเงินสดสูงสุด เทากับ 1,817.06 บาทตอไร เนื่องจากให
ผลผลิตสูงสุด รองลงมา คือ ระบบการปลูกขาวเหนียวพันธุ 
กข6 หมุนเวียนรวมกบัขาวโพดขาวเหนียว เทากับ  1,551.86 
บาทตอไร สวน ระบบการปลูกขาวเหนียวพันธุ กข6 เชิงเดี่ยว 
และระบบการปลูกขาวเหนียวพันธุ กข6 หมุนเวียนรวมกับ
ยาสูบเตอรกีส มีผลตอบแทนเหนือตนทุนเงินสด เทากับ 
925.90 และ 829.10 บาท ตอไร ตามลําดับ Table 2

Table 1  Yield and production RD6 glutinous rice in multiple cropping systems crop year 2012/13
 

Cropping Systems Yield

(kg./Rai)

Labor

(day/Rai) 2/

Machine Labor

(hour/Rai)

amount of 

Fertilizer 
(kg./Rai)

amount of 
Seed (kg./Rai)

RD6 glutinous rice mono cropping 179.43bc 1/ 3.97 3.18 c 1/ 33.78 10.76

RD6 glutinous rice with sweet corn 257.57a 4.60 4.29 a 34.31 12.62

RD6 glutinous rice with Turkish tobacco 177.83bc 3.79 3.57 bc 33.00 10.55

RD6 glutinous rice with waxy corn 227.41ab 4.38 4.03 ab 36.00 11.65

F-Test ** ns ** ns ns

C.V. (%) 51.60 40.70 29.44 40.85 55.05

** signifi cant different at the p<0.05 level 
1/ Value in column followed by the same letter are not signifi cantly different at p<0.05 by LSD
2/ 1 man-day = 8 hour
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Table 2 Cost and returns production RD6 glutinous rice in multiple cropping systems crop year 2555/56

Cropping Systems Benefi t per 

cost

(Bath/Rai)

Labor

(Bath/Rai)

Machine 

Labor

(Bath/Rai)

amount of 

Fertilizer 

(Bath/Rai)

amount of 

Seed (Bath/

Rai)

Total

Production 

cost

RD6 glutinous rice mono cropping 952.90 778.42 469.42 569.22 133.64 1,590.7

RD6 glutinous rice with sweet corn 1,817.06 941.37 519.37 682.00 158.37 2,301.11

RD6 glutinous rice with Turkish tobacco 829.10 874.96 545.82 599.55 138.05 2,158.38

RD6 glutinous rice with waxy corn 1,551.86 909.43 510.43 654.37 151.86 2,226.09

สมการการผลิต
 ผลการวิเคราะหสมการการผลิตขาวเหนียวพันธุ กข6 ในรูปของ Natural Logalithm  แสดงดังสมการ (3) 
 lnY  =  2.208+0.893lnX

1
+0.105lnX

2
+0.337lnX

3
+0.146lnX

4
+0.278D

1
+0.123D

2
+0.212D

3
    (3)

 t-value (6.960)***  (0.769)  (3.974)*** (2.317)** (2.862) *** (1.362)  (2.265) **
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
 *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
 R2 = 0.6421  Adj R2 = 0.6197  F-value = 28.70983 **

 สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของผลผลติขาว (Y) 
รอยละ 64.21 สวนที่เหลืออีกรอยละ 35.79 วาเปนผลที่เกิด
จากปจจัยอื่น ที่ไมไดอยูในสมการนี้ เชน สภาพแวดลอม 

ภมูอิากาศ คณุภาพเมล็ดพนัธุ ปริมาณนํา้ฝน ความอุดมสมบูรณ
ของดิน การปรับและไมปรับพื้นที่นา เปนตน 
 จากผลการวิเคราะหสมการการผลติแบบ คอบบดกัลาส
(Cobb Douglas) แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของ
ผลผลิตขาวเหนียวมีความยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลงของ
แรงงานคนมากท่ีสุด คือ คาความยืดหยุนเทากับ 0.893 ซึ่ง
หมายความวา เมื่อเปลี่ยนแปลงการใชแรงงานไปรอยละ 1 
ผลผลิตขาวเหนียวจะเปลี่ยนแปลงไปรอยละ 0.893 โดย
กําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่ รองลงมาคือ ปริมาณปุยเคมี และ
ปริมาณเมล็ดพันธุ เทากับ 0.337 และ 0.146 ตามลําดับ  เมื่อ

นาํคาผลรวมของคาสมัประสทิธิป์จจยัการผลิตในสมการจะได
คาผลตอบแทนตอขนาดการผลิต (Return to Scale) ซึ่งมี
ประโยชนชวยในดานการตดัสนิใจท่ีจะขยายขนาดการผลติและ
การปรับสัดสวนการใชปจจัยการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยคาผลตอบแทนตอขนาดการผลิตเทากับ 1.376 แสดงวา 

การผลิตขาวเหนียวของเกษตรกรในพ้ืนที่ทําการศึกษาอยูใน
ระยะผลตอบแทนตอขนาดการผลิตเพิ่มขึ้น (Increasing 
Return to Scale) นั่นคือ เมื่อเพ่ิมปจจัยการผลิตปริมาณ

แรงงานคน (X
1
) ปริมาณปุยเคมี (X

3
) ปริมาณเมล็ดพันธุ (X

4
) 

รอยละ 1 จะทาํใหผลผลิตขาวเหนยีวเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 1 
คือ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.376

สรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตและปจจัยการผลิต 
โดยใชฟงกชันการผลิตแบบ Cobb-Douglas Production 
Function ของเกษตรกรผูปลูกขาวเหนียวพันธุ กข6 ปการ
เพาะปลกู 2555/56 จาํนวน 120 ตวัอยาง พบวาปจจัยการผลิต 
คือ ปริมาณแรงงานคน ปริมาณปุยเคมี ปริมาณเมล็ดพันธุ 
ระบบการเพาะปลูกขาวเหนียวรวมกับการปลกูขาวโพดหวาน 
และระบบการเพาะปลูกขาวเหนียวรวมกับการปลูกขาวโพด
ขาวเหนียว เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ผลผลิตขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน
มากกวารอยละ 95 เม่ือพิจารณาคาความยืดหยุนของปจจัย
การผลิตตอผลผลิตขาวเหนียว พบวา คาความยืดหยุนของ
แรงงานคนมีคาสูงสุดเทากับ 0.893 หมายถงึการใชแรงงานคน
เปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเปล่ียนแปลงผลผลิตขาว

เหนยีวมากท่ีสดุ รองลงมา ไดแก ปริมาณปุยเคม ีและปริมาณ
เมล็ดพันธุ เทากับ 0.337 และ 0.146 และเมื่อรวมคา
สัมประสิทธ์ิของปจจัยการผลิตแตละชนิดไดเทากับ 1.376 

นัน่แสดงวาการผลติขาวเหนยีวมีลกัษณะผลตอบแทนตอขนาด
เพ่ิมข้ึน ซึ่งหมายถึงการใชปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึน 1 หนวย

ทําใหผลผลิตขาวเหนียวเพิ่ม ขึ้น 1.376 หนวย หรือเกษตรกร
สามารถเพ่ิมผลผลิตขาวเหนียวไดโดยการใชปจจัยการผลิต
เพ่ิมข้ึนสอดคลองกับผลการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสราง
ประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตขาวเหนียวในจังหวัด
มหาสารคาม ที่พบวา มีลักษณะผลตอบแทนตอขนาดเพิ่มขึ้น 

เทากับ 1.187
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 เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตเฉล่ียของระบบการเพาะ
ปลกู 4 ระบบ พบวา ระบบการเพาะปลูกขาวเหนียวพันธุ กข6 
หมุนเวียนรวมกับขาวโพดหวานกับระบบการเพาะปลูกขาว
เหนียวพันธุ กข6 เชิงเด่ียว และระบบการเพาะปลกูขาวเหนยีว
พนัธุ กข6 หมนุเวยีนรวมกับยาสูบเตอรกสีแตกตางกนัอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 สอดคลอง
กับผลการศึกษาการเปรียบเทียบการผลิตขาวเหนียวพันธุ 
กข6 ในระบบการเพาะปลูกท่ีแตกตางกัน:กรณศีกึษาเกษตรกร
ในจังหวัดรอยเอด็ ทีร่ะบบการเพาะปลูกขาวเหนียวหมนุเวียน
รวมกับขาวโพดหวานใหผลผลิตสูงสุด เทากับ 476 กิโลกรัม
ตอไร8 และสอดคลองกับคาสมัประสิทธิข์องตวัแปรหุน (D

1
) คอื 

ระบบการเพาะปลูกขาวเหนียวรวมกับขาวโพดหวาน และ
ตวัแปรหุน (D

3
) คอื ระบบการเพาะปลกูขาวเหนยีวรวมกบัขาว

โพดขาวเหนียว ซึ่งผลการศึกษานี้ยังสอดคลองกับผลการ
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการปลูกขาวรวมกันการปลูกพืชอื่นๆ จะ
สงผลดีกวาการปลูกพืชระบบเด่ียว ทั้งในดานความอุดม
สมบูรณของดินและปริมาณผลผลิต เชน ระบบการปลูกขาว-
ขาว-ถัว่เขยีวผวิดํา, หอม-ขาว-ถัว่เขยีวผวิดํา และถัว่ลิสง-ขาว-
ถั่วเขียวผิวดํา เปนตน9 ดังนั้นเกษตรกรควรเพิ่มการใชปจจัย
การผลติทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะปจจยัแรงงานคนเนือ่งจากการ
ผลิตขาวเหนียวอาศัยแรงงานคนเปนหลัก ในการบริหาร
จัดการ การดูแลรักษา ตลอดขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะทําให
ผลผลิตเพิ่มข้ึน และกอใหเกิดผลตอบแทนเพิ่มข้ึน ควรเลือก
ระบบการปลูกขาวเหนียวหมุนเวียนรวมกับขาวโพดหวาน 
หรือปลูกขาวเหนียวหมุนเวียนรวมกับขาวโพดขาวเหนียวซึ่ง

เปนอีกสองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงผลผลิตขาว
เหนียว และเกษตรกรควรเลือกระบบการปลูกขาวเหนียว

หมุนเวียนรวมกับขาวโพดหวานที่ใหผลผลิตตอไรและผล
ตอบแทนตอไรสูงสุด หรือปลูกขาวเหนียวหมุนเวียนรวม

กับขาวโพดขาวเหนียวท่ีใหผลผลิตตอไรและผลตอบแทนรอง
ลงมา สวนระบบการปลูกขาวเหนียวเชิงเด่ียว และระบบการ
ปลูกขาวเหนียวหมุนเวียนรวมกับการปลูกยาสูบเตอรกีสที่ให
ผลผลิตขาวเฉล่ียต่ําควรไดรับแนวการในการปรับปรุงพัฒนา
เพือ่ใหไดผลผลติขาวเพิม่มากข้ึนตอไปทัง้นีก้ารเลอืกระบบการ

ปลูกพืชที่มีศักยภาพและเพ่ิมผลผลิตตองเลือกปลูกพืชที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของทองถิ่นนั้น10

กิตติกรรมประกาศ
 การวจิยัครัง้นีข้อขอบคุณมหาวทิยาลยัมหาสารคาม
ที่อุดหนุนทุนการวิจัย สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 

สํานักงานเกษตรอําเภอ เจาหนาที่ และเพื่อนรวมงาน ในการ

เก็บขอมูล แบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลจากการวิจัย
ครั้งนี้

เอกสารอางอิง
1.  กรมการขาว. 2550. ขาวเหนียว :อนาคต การผลิต และ

การคา. สาํนกัพัฒนาผลิตภัณฑขาว. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ.

2. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.ขอมูลการผลิตสินคา
การเกษตรที่สําคัญการผลิตสินคาการเกษตรที่สําคัญ. 
[ออนไลน] 2553 [สืบคนเมือ 24 เมษายน 2555]. ไดจาก: 
:http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=9704

3. สาํนกัวจิยัและพัฒนาพันธุขาว. องคความรูเรือ่งขาว.กรม
การขาว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ.[ออนไลน] 2556 
[สบืคนเมือ่ 10 เมษายน 2556 ]. ไดจาก: http://www.brrd.
in.th/rkb/.

4. เดือนแรม บอเงิน. 2549. ประสิทธิภาพทางเทคนิคการ
ผลติขาวในระบบการทําฟารมทีม่ขีาวเปนพชืหลกัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื.วทิยานพินธปริญญาโท, มหาวิทยาลัย

เชียงใหม.
5. Yamane, Taro.1973.Statistics: An Introductory 

Analysis.Thirdeditio.Newyork : Harper and Row 
Publication.

6.  สาํนกังานเกษตรจังหวดัรอยเอด็. 2555. ขอมลูสภาวะการ
ทํานาป ปการผลิต ป 2555/56. กลุมงานยุทธศาสตรและ
สารสนเทศ.

7. อรวรรณ ศรีโสมพันธ, ศุภรัตน จิตตจํานง, สกุลกานต 
สิมลา, นริศ สินศิริ และวรรทณา สินศิริ. 2555. โครงการ

การเสริมสรางประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตขาว

เหนียวในจงัหวัดมหาสารคาม.คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม
8. ทตัพิชา เจรญิรัตน, อรวรรณ ศรโีสมพันธ และพีระยศ แข็งขัน. 

2555.”การเปรียบเทียบการผลิตขาวเหนียวพันธุ กข6 
ในระบบการเพาะปลกูท่ีแตกตางกนั:กรณีศกึษาเกษตรกร
ในจังหวัดรอยเอ็ด”.การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร 

คร้ังท่ี 10. 24-25 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร.
9. Devasenapathy, P., k. Siddeswarn, S. Porpavai and 

T. Jayavai. Impact of various rice based cropping 

systems on soil fertility. Available from: http://www.
academicjournals.org. Accessed September 9, 2011.

10. Idhipong, S and Pong-sed, A and Maolanont, T and 
Wani, S P and Rego, T J and Pathak, P (2012) 
Improved Crops and Cropping Systems for Rainfed 

Northeast Thailand. http://oar.icrisat.org/6539, April 
10,2014



นิพนธตนฉบับ

1 อาจารย, คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, Email: warakorn@msu.ac.th
1  Lecturer, Faculty of Environment and resource studies, Mahasarakham University, Email: warakorn@msu.ac.th

การประเมินการเก็บกักคารบอนในดิน บริเวณสวนปากฤษณา สวนยางพาราและนาขาว 
Estimation of Soil Carbon Flux in Cultivated Areas with Aquilaria crassna, Hevea
brasiliensis, and Oryza sativa L.

วรากร สุจริต1

Warakorn Sudjarit1

Received: 20 May 2014; Accepted: 3 September 2014

บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการศึกษาคือ เพ่ือประเมินคาการกักเก็บคารบอนในดิน ทําการทดลองในพ้ืนท่ีสวนกฤษณา สวนยางพารา 
และนาขาว บริเวณตาํบลโนนเปอย อาํเภอกุดชุม จงัหวดัยโสธร วางแปลงตัวอยางขนาด 50X50 เมตร เก็บตัวอยางดนิมาวเิคราะห
สมบตัทิางกายภาพ และทางเคมี การวเิคราะหสมบตัทิางกายภาพของดิน ไดแก ความหนาแนนรวมของดิน อณุหภูมแิละความช้ืน
ในดิน การวิเคราะหสมบัตทิางเคมขีองดิน ไดแก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรสั (P) โพแทสเซยีม (K) ทีเ่ปนประโยชนตอพชื ปรมิาณ
คารบอนในดนิ (OC) ปริมาณอินทรียวตัถใุนดิน (OM) และคาความเปนกรด-ดางของดนิ (pH) ของการใชประโยชนทีด่นิประเภท
ตางๆ คํานวณหาปริมาณการเก็บกักคารบอนในดิน และประเมินคาปริมาณการเก็บกักคารบอนทั้งหมดในพื้นที่ 
 ผลการศึกษาพบวา สวนกฤษณา สวนยางพารา และนาขาว ในพื้นที่ดังกลาวสามารถเก็บกักคารบอนในดินเทากับ 
67.20, 77.44, and 20.24 ตัน-คารบอน/ไร/ป ตามลําดับ พื้นท่ีศึกษาท้ังหมด 25 ไร สามารถเก็บกักคารบอนในดิน 164.88 
ตนั-คารบอน/ไร/ป ปรมิาณธาตอุาหารในพืน้ทีศ่กึษาพบวา ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ปนประโยชนตอพชืพบมากท่ีสดุในนาขาว เทากบั 
0.61 mg/kg โพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชพบมากที่สุดในนาขาว เทากับ 3.06 mg/kg เชนเดียวกับไนโตรเจนทั้งหมดพบ
มากที่สุดในนาขาว เทากับ 0.093 mg/kg ปริมาณ OM พบมากที่สุดในสวนกฤษณา เทากับ 2.42% ซึ่งมีผลทําใหปริมาณ OC
ที่พบในสวนกฤษณามากที่สุด เทากับ 1.4% ความหนาแนนรวมของดินเทากับ 1.48 kg/m3 ความชื้นในดินเทากับ 41.07% และ
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยเทากับ 31.550C นอกจากนี้ฤดูฝนเปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการยอยสลายเศษซากพืชซากสัตวของ
จุลินทรียในดิน ซึ่งปริมาณการเก็บกักคารบอนในดินขึ้นกับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และกิจกรรมของจุลินทรียในดิน

คําสําคัญ: การกักเก็บคารบอนในดิน สวนกฤษณา สวนยางพารา นาขาว

Abstract
The objective of this study is the evaluation of soil carbon storages in cultivated areas with Aquilaria crassna, 

Hevea brasiliensis, and Oryza sativa L. at Non Pueai sub-district, Kudchum district, Yasothon province. The experimental
plot in this study was 50 x 50 meters. The sample collection was analysed for physical and chemical soil properties. 
The physical properties consisted of soil bulk density, soil temperature, soil texture and soil moisture. The properties 

were composed of total Nitrogen (N), available Phosphorus (P), the available Potassium (K), Organic carbon (OC), 
Soil organic matter (OM), and pH in soil. This study calculated soil carbon storages in various land use patterns.
 The results of soil carbon fl ux in the cultivated areas with Aquilaria crassna, Hevea brasiliensis, and Oryza 
sativa L. were 67.20, 77.44, and 20.24 tons-carbon/rai/year, respectively. The total of soil carbon fl ux was 164.88 
tons-carbon/rai/year. The average of available Phosphorus (P) was 0.61 mg/kg in Oryza sativa L. plantation, the 

average of available Potassium (K) was 3.06 mg/kg in Oryza sativa L. plantation, and the average of total Nitrogen 
(N) was 0.093 mg/kg in Oryza sativa L. plantation. Moreover, most of soil organic matter (OM) was 2.42% and 
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organic carbon (OC) was 1.4% in Aquilaria crassna plantation. The average soil temperature was 31.55 0C and the 
rainy season was the most appropriate period for degradation of litter by microorganism in the soil. All average amounts 
of soil carbon fl ux depend on the rates of soil organic matter and activities of microbes in the soil as well.

Keywords: Soil Carbon Flux, Cultivated areas, Aquilaria crassna, Hevea brasiliensis, Oryza sativa L.

บทนํา
การเก็บกักคารบอน (carbon sequestration) ในดินของพื้นที่
เกษตรและปาไม เปนแนวทางหนึง่ท่ีหลายประเทศนําไปใชเพ่ือ
ประโยชนในการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดใน
บรรยากาศ เน่ืองจากเปนวิธทีีม่ปีระสทิธิภาพด ีตนทุนต่ํา และ
สามารถดําเนินการไดทันที1,2 โดยอาศัยการสังเคราะหแสง 
(photosynthesis) ของพืช ในการตรึงคารบอนไดออกไซดไป
เก็บสะสมไวในสวนของเนื้อเยื่อพืช (ลําตน ใบ ดอก ผล และ

ราก) และเม่ือเศษซากพชืเหลานีห้ลดุรวงหรือตายลง อนิทรยีสาร

เหลาน้ันจะถูกยอยสลาย และบางสวนที่ยอยสลายยาก เชน 
สารฮิวมัส คงเก็บสะสมอยูในดินตอไปในรูปของอินทรียวัตถุ 
(soil organic matter) คารบอนอาจคงอยูในดินไดเปนเวลา
ยาวนาน เปนรอยหรอืพันป 3,4,5 ทัง้นีข้ึน้กบัสภาพแวดลอมและ
การจดัการดินในพืน้ท่ี ดนินับวาเปนแหลงสะสมคารบอนแหลง
ใหญแหลงหนึ่ง โดยการศึกษาของ เล็ก6 ไดสรุปการกระจาย
ของคารบอนในดินของประเทศไทย โดยในดินลึก 1 เมตร 
มีปริมาณอินทรียคารบอนรวมทั้งหมดประมาณ 6.21 พันลาน
ตัน คิดเปน 0.046 เปอรเซ็นต ของปริมาณอินทรียคารบอน
โลก ซึ่ง Eswaran7 ประเมินไวมีอยู 1.53 ลานลานตัน และมี
อนินทรียคารบอนรวมท้ังหมดของประเทศประมาณ 0.184 

พันลานตัน คิดเปน 0.019 เปอรเซ็นต ของปริมาณอนินทรีย
คารบอนโลก โดยไดประเมินวามีอยูถึง 940 ลานลานตัน 

สวนปริมาณคารบอนในดนิของระบบนเิวศปาไมในประเทศไทยน้ัน

สิริรัตน และศิริภา8 ไดทําการศึกษาปริมาณคารบอนในดินใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเชียงใหม พบวาบริเวณ
พืน้ท่ีปาดิบเขา มกีารสะสมของปริมาณคารบอนถึงระดับความ
ลึกที่ 1 เมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 237.27 ตันตอเฮกตาร รองลง
มาคือปาเบญจพรรณ มคีาเฉลีย่เทากับ 148.50 ตนัตอเฮกตาร 

สวนในปาดิบแลงและปาสนเขา พบแนวโนมของการสะสม
ปริมาณคารบอนมีคาใกลเคียงกันคือ 145.25 และ 132.05 ตนั
ตอเฮกตาร ปาเต็งรังมีการสะสมของปริมาณคารบอนตํ่ากวา

ปาธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ คอื 76.75 ตนัตอเฮกตาร สวนการสะสม
ของปริมาณคารบอนในบริเวณปาปลูกเทากับ 167.9 ตันตอ
เฮกตาร นอกจากน้ีแนวโนมของการสะสมของปริมาณคารบอน
จะมีการสะสมอยูมากในดนิช้ันบนและลดลงตามระดับความลกึ
ของดินการศึกษาขอมูลจากอดีตถึงปจจุบันทําใหเห็นวาดิน

เปนแหลงสะสมคารบอนแหลงใหญแหลงหน่ึง นอกจากนีป้จจยั

แวดลอมบางประการยังมีผลตออัตราการเก็บกักคารบอนใน
ดินและการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ
ดวย ซึง่อาจมีคาแตกตางกันตามชนดิดิน อณุหภูมดินิ อณุหภูมิ
อากาศ ความชืน้ในดิน ระยะเวลาการเจริญเตบิโตของพชืแตละ
ชนดิ ความหนาแนนของพืช และลกัษณะการใชประโยชนทีด่นิ 
ซึง่การศึกษาในคร้ังน้ีจะศกึษาปริมาณคารบอนในดินและปจจัย
ดงักลาวบรเิวณสวนปากฤษณาอาย ุ8-10 ป สวนยางพาราอายุ 
1-2 ป และนาขาวซึ่งเปนขาวนาป ในพื้นท่ีตําบลโนนเปอย 
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เบ้ืองตนพบวาในพื้นท่ีศึกษา 
สามารถจาํแนกดินตามระบบการจําแนกดิน (Soil Taxonomy) 
ได 3 กลุมชุดดิน ไดแก กลุมชุดดินที่ 17 กลุมชุดดินที่ 35 และ
กลุมชุดดินที่ 40 Figure 1 
 ดังนั้นเพื่อประเมินคาปริมาณคารบอนที่สะสมอยูใน
ดินจากบริเวณท่ีมีลักษณะการใชที่ดินที่แตกตางกันดังกลาว 
โดยพื้นท่ีสวนยางพาราเปนตัวแทนของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ
ของประเทศไทย และยุคสมัยหนึ่งรัฐบาลท่ีผานมาไดสงเสริม
ใหมีการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางแพร
หลาย เม่ือเปรยีบเทยีบกบัสวนปากฤษณาซึง่มีพืน้ท่ีปลูกนอย 
เกษตรกรไมนิยมปลูกมากนักเม่ือเทียบกับสวนปาชนิดอ่ืนๆ 
เนื่องจากมีปญหาเรื่องการตลาด ในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือก
สวนปากฤษณาทีม่อีายกุารเจรญิเตบิโตมากกวาสวนยางพารา 
เน่ืองจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนมากเปนพ้ืนท่ี
ปลกูยางพารารายใหม อายกุารเจรญิเตบิโตของยางพาราเฉล่ีย 
2-6 ป สวนสวนกฤษณาแทบไมมพีืน้ทีใ่ดปลูกเพ่ิมจากเดมิเลย 
อายุการเจริญเติบโตของกฤษณาเฉลี่ย 8-15 ป และนาขาวซึ่ง

เปนแปลงทีป่ลูกขาวแบบเกษตรอนิทรีย กลาวคือเกษตรกรไม
ใชปุยเคมีและสารเคมีใดๆ ตลอดขัน้ตอนการผลิต รวมท้ังเปน
แปลงขาวที่ไมเคยผานการเผาตอซังมากอน ผลที่ไดจากการ
ศึกษาครั้งน้ีจะทําใหทราบถึงปริมาณคารบอนท่ีสะสมในดิน
แตละประเภทการใชประโยชนที่ดินทั้งสามประเภท และเปน

ขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาสมดุลคารบอนในพ้ืนทีเ่กษตรตอไป 
ขอมลูเหลานีอ้าจเปนประโยชนกบัหนวยงานตางๆ ทีเ่ก่ียวของ
เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรปาไมและสวนปา 

รวมถึงการสงเสริมเกษตรกรใหปลูกพืชเศรษฐกิจในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการเก็บกักคารบอนในดิน อันแสดงใหเห็นถึง
ความรวมมือในการชวยลดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและการลดภาวะโลกรอน
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Figure 1  Soil series map and soil sample plots study in the cultivated areas with Oryza sativa L., Aquilaria crassna 

and Hevea brasiliensis  
Source  Modifi cation from Land Development Department, 2555

 วัตถุประสงคการวิจัย
 เพ่ือประเมินปริมาณคารบอนในดิน บริเวณสวนปา

กฤษณา สวนยางพารา และนาขาว และเปรียบเทียบอิทธิพล
ของสิ่งแวดลอม เชน ความชื้นในดิน ลักษณะโครงสรางของ
ดิน เนื้อดิน และประเภทการใชประโยชนที่ดินที่มีผลตอการ
กักเก็บคารบอนในดิน

วัสดุ อุปกรณและวิธีการศึกษา
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบงเปน 2 
สวน คอื การศึกษาและเกบ็ขอมลูภาคสนาม และการวเิคราะห

ผลการทดลองในหองปฏิบัติการ ดังนี้
 1. การเกบ็ขอมลูภาคสนาม วางแผนการทดลองใน
พืน้ท่ีสวนกฤษณา สวนยางพารา และนาขาว ของเกษตรกรใน
พื้นท่ี ตําบลโนนเปอย อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยเก็บ
ตัวอยางดินจากพื้นที่การใชประโยชนที่ดินทั้ง 3 รูปแบบ 

จํานวนรูปแบบการใชที่ดินละ 3 ซํ้า สวนกฤษณาและสวน
ยางพาราวางแปลงทดลองขนาด กวาง 10 เมตร ยาว 10 เมตร 
คดิเปนพ้ืนท่ี 100 ตารางเมตร สาํหรบันาขาววางแปลงทดลอง

ขนาด กวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ทําการเก็บตัวอยางดินโดย
ใช soil core ที่ความลึกของดิน 2 ระดับ คือดินบน 0-10 
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เซนติเมตร และดินลาง 10-30 เซนติเมตร  โดยเก็บตัวอยาง
จากประเภทการใชประโยชนทีด่นิละ 3 จดุ (ดนิบนและดินลาง) 
รวมท้ังส้ินจํานวน 18 ตัวอยาง และเก็บตัวอยางดินแบบ 
composite โดยเก็บกระจายท่ัวแปลง นาํตวัอยางดนิทีไ่ดมาผสม
คลุกเคลากัน และแบงดินเปน 4 สวน เก็บดินใสถุงพลาสติก 
1 สวน จนครบ 1 กิโลกรัม จากแตละประเภทการใชประโยชน
ที่ดิน รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 ตัวอยาง การศึกษาในครั้งนี้ ไดลง
พื้นที่เก็บตัวอยาง 3 ครั้งในหนึ่งรอบป ไดแก เดือนเมษายน 
กรกฎาคม และพฤศจิกายน
  การประเมินคาปริมาณคารบอนท่ีถูกเก็บสะสม
อยูในดิน โดยปริมาณคารบอนในดินประเมินจากปริมาณอิน
ทรยีวตัถใุนดนิ (Organic Matter: OM) โดยใชวธิกีารวเิคราะห
ปริมาณอินทรยีวัตถุในดนิของ Walkey and Black9 มหีลักการ
คือ (1) ใช Oxidizing agent (K
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(3) ทํา Blank อีกครั้งหนึ่งโดยไมรวมดินตัวอยาง (4) ปริมาณ
ของ FeSO

4
 ที่ทําปฏิกิริยากับ K
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Cr
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O

7
 ใน Blank จะนํามา

คํานวณความเขมขนท่ีแทจริงของ FeSO
4
 (5) เนื่องจาก

ปรมิาณของ easily oxidizable material ทีว่เิคราะหไดนัน้เปน
เพียงการวัด reducing power ของดินเทานั้นเอง ดังนั้น กอน
ที่จะเปล่ียนให เปนปริมาณของอินทรียวัตถุก็ตองผาน
สมมุติฐานหลายขอคือ (5.1) ถือวาไมมี reducing agent อื่นที่
เปนอนิทรยีวตัถใุนดนิเลยจะมแีตอนิทรยีคารบอนเทานัน้ทีถ่กู 

oxidized ในการทําปฏิกิริยาครั้งนี้ (5.2) ถือวา equivalent 
weight ของ carbon ซึ่งถูก oxidized นั้นเทากับ 3 (5.3) 5.3 
ใหคาเฉลีย่ของเปอรเซ็นต recovery ของ carbon ในดนิเทากับ 
74-76% ซึง่คาน้ีไดมาจากการเปรียบเทียบผลการวเิคราะหกบั 

วธิ ีdry combustion ซึง่เราสมมุตวิาเปนวิธทีีใ่ห 100% recovery 
(5.4) คาํนวณเปอรเซ็นตอนิทรยีวัตถุจากคาท่ีสมมตุใิหอนิทรยีวัตถุ

ในดนิมี carbon 58% (เปนอินทรยีวัตถุทีอ่ยูในรปูของ carbohydrate
เชน glucose เปนตน) คํานวณปริมาณอินทรียคารบอน และ
อินทรียวัตถุ ไดดังนี้

เมื่อ  N  = ความเขมขนของโพแทสเซียมไดโครเมท (N)
       B  = ปริมาตรของสารละลายเฟอรรัสแอมโมเนียม
ซัลเฟตที่ไทเทรตกับ Blank (ml)
 T = ปริมาตรของสารละลายเฟอรรัสแอมโมเนียม
ซัลเฟตที่ไทเทรตกับตัวอยางดิน (ml)
 W = นํ้าหนักดิน (g)
ดังนั้น %Organic carbon = (B – T)N × 100 × 3

  การศึกษาและเก็บขอมูลภาคสนาม ใชชุดเก็บ
ตัวอยางดินประกอบดวย กระบอกเก็บตัวอยางดิน (soil core) 
สวานเจาะดิน (auger) พลั่วขุดดิน จอบ ถังผสมดิน ผาใบ 
ถุงพลาสติก หนังยาง ปากกาเลเบล เคร่ืองวัดความชื้น 
คาความเปนกรด-ดางของดิน และอุณหภมูดินิ เทอรโมมเิตอร
วัดอุณหภูมิอากาศ ตลับเมตร และเครื่องชั่ง 
 2. การวิเคราะหผลในหองปฏิบัติการ การเก็บ
ตวัอยางดนิแบบ composite ในแตละประเภทการใชประโยชน
ที่ดิน จากน้ันผึ่งตัวอยางดินในท่ีรม และเลือกวัสดุที่ไมใชดิน
ออก เมื่อดินแหงแลว บดและรอนผานตะแกรงขนาด 1 และ 2 
มิลลิเมตร วิเคราะหหาคุณสมบัติตางๆ ของดิน ไดแก 
  2.1 ปฏิกิริยาของดิน (pH) Thomas10 วิเคราะห
โดยใชนํา้สกดั อตัราสวนระหวางดนิตอนํา้ เทากบั 1:1 และวดั
คาโดยใชเครื่อง pH meter 
  2.2 ปริมาณคารบอนอินทรียทั้งหมด (soil 
organic carbon; SOC) ในดิน โดยวิธี Walkley and Black 
Titration11

  2.3 ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) วเิคราะห

โดยวิธี Kjeldahl method12

  2.4 ปริมาณฟอสฟอรสัท่ีเปนประโยชน (available 
phosphorus) สกัดดินโดยวิธี Bray II (0.1 N HCl+0.03 N 

NH4F) และวิเคราะหปริมาณโดยวิธี molybdenum blue13

  2.5 ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได 
(exchangeable potassium) ทําการสกัดตัวอยางดินดวย
สารละลาย 1 N NH4OAc คา pH 7.0 และวเิคราะหหาปรมิาณ
โดยใชเครื่อง atomic absorption spectrophotometer14

  2.6 เนื้อดิน (soil texture) การวิเคราะหหา
ปริมาณเนื้อดินใชวิธีไฮโดรมิเตอร15,16

  2.7 ความหนาแนนรวมของดิน (bulk density) 
เก็บตัวอยางดินโดยใชกระบอกเก็บดิน (soil core) ตามวธิกีาร 
core method ของ Blake and Hartge17

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย (x) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
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ผลการศึกษา
การประเมินคาปริมาณคารบอนที่ถูกเก็บสะสมไวในดิน 
ตามวิธีการเก็บกักคารบอนทางตรง โดยเก็บตัวอยางเปน
ตวัแทน 3 ฤดกูาล ไดแก ฤดรูอน (เดอืนเมษายน) ฤดฝูน (เดอืน
กรกฎาคม) และฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน) การเก็บตัวอยาง
ดนิในบริเวณหลุมท่ีขดุในระดบัความลกึท่ีแตกตางกนัโดยแบง

เปนดินบน และดินลาง บริเวณสวนกฤษณา สวนยางพารา 
และนาขาว เพือ่นาํไปวเิคราะหคา soil organic carbon (SOC), 
คา Organic matter (OM), คา Bulk density และธาตุอาหาร
ที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชในแตละการใชประโยชน
ที่ดิน (Figure 2)

Figure 2   The processes of soil sample collections in the cultivated areas

 พื้นท่ีที่ทําการศึกษาเปนการทําเกษตรแบบผสม

ผสาน ในพื้นที่ ตําบนโนนเปอย อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร เปนพื้นที่สวนกฤษณา 5 ไร 
สวนยางพารา10 ไร และนาขาว 10 ไร ผลการศึกษาความหนาแนน

ของดิน ความชื้นในดิน อุณหภูมิดิน pH และอุณหภูมิอากาศ 

กบัปริมาณคารบอนในดนิ ซึง่ไดทาํการศกึษาโดยแบงออกเปน
สามชวงฤดูกาล ไดแก ฤดูรอน (เดือนเมษายน) ฤดูฝน 
(เดือนกรกฎาคม) และฤดูแลง (เดือนพฤศจิกายน) ดังนี้

 1.  ผลการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของดินใน
แตละประเภทการใชประโยชนที่ดิน การวิเคราะหสมบัติทาง
กายภาพของดิน ไดแก ความหนาแนนรวมของดิน ความชื้น

ในดิน และอุณหภูมดินิ ทัง้หมด 3 ชวงฤดูกาล ในแตละประเภท
การใชประโยชนที่ดิน ซึ่งไดแก สวนกฤษณา สวนยางพารา
และนาข าวในพื้ นที่  ตํ าบลโนนเปอย  อํ า เภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร ดังแสดงใน (Table 1)
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Table 1 The results of soil physical properties analysis in the cultivated areas 

Cultivated areas
Soil bulk density (g/cm3) Soil moisture (%by mass) Soil temperature (°C)

Apr. Jul. Nov. x Apr. Jul. Nov. x Apr. Jul. Nov. x

Oryzs sativa L. 1.5 1.6 1.5 1.5 56.61 46.54 57.29 53.48 32 30 29 29.6

Aquilaria crassna 1.5 1.5 1.4 1.4 38.54 42.92 25.62 35.69 33 35 31 33

Hevea brasiliensis 1.5 1.5 1.4 1.4 25.4 48.31 28.44 34.05 33 31 30 31.3

 จาก Table 1 พบวา ความหนาแนนรวมของดิน
เฉลีย่ทัง้ 3 ฤดกูาล ของนาขาวเทากบั 1.5 g/cm3 สวนยางพารา
เทากับ 1.4 g/cm3 และสวนกฤษณาเทากับ 1.4 g/cm3 ความ
หนาแนนรวมของดินอยูระหวาง 1.4-1.9 g/cm3 จัดอยูในกลุม
ดนิรวน เปนดนิทรายแปง การระบายนํา้เรว็ปานกลาง และเนือ้
ละเอยีด การไถพรวนงาย มกีารระบายนํา้ดแีละถายเทอากาศดี 
และมักมีความอุดมสมบูรณดี เปนดินท่ีมีเน้ือดินคอนขาง
ละเอียด นุมมือ ยืดหยุนไดบาง มีการระบายนํ้าไดดีปานกลาง 
จัดเปนเน้ือดินที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกในธรรมชาติ
มากที่สุดมักไมคอยพบแตพบดินที่มีเนื้อใกลเคียงกันมากกวา 
  บรเิวณนาขาว เปนพืน้ทีร่าบเรียบ มคีวามลาดชัด 
0-2% จากการวิเคราะหปริมาณเนื้อดินดวยวิธีไฮโดรมิเตอร 
พบวา มปีรมิาณ Sand เทากบั 46.29% มปีรมิาณ Silt เทากบั 
22.57% และ Clay เทากับ 31.14% เมื่อนํามาหาประเภทของ
เนื้อดินจากไดอะแกรมรูปสามเหลี่ยม พบวา เปนดินประเภท 
Sandy clay loam สีของดินบน (0-18 cm) เปนสี Brown 
(7.5YR5/2) สีของดินลาง (18-37 cm) เปนสี Light brown 
(7.5YR6/4) พบจุดประสนีํา้ตาลปนเหลือง สขีองดินทําใหทราบ
ถึงความอุดมสมบูรณของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุที่ปะปนอยู
และแปรสภาพเปนฮิวมัสในดิน ทําใหสีของดินตางกัน ถามี
ฮิวมัสนอยสีจางลงมีความอุดมสมบูรณนอยลง กลุมชุดดิน
บริเวณดังกลาวเปนกลุมชุดดินท่ี 17 ชุดดินรอยเอ็ด (Roi-et 
series: Re) อยูใน Great Soil Group: Kandiaquults   
บริเวณสวนกฤษณา สภาพพืน้ท่ีเปนลูกคลืน่ลอนลาดเล็กนอย 
มคีวามลาดชนั 2-5% จากการวเิคราะหปรมิาณเนือ้ดนิดวยวธิี
ไฮโดรมิเตอร พบวา มีปริมาณ Sand เทากับ 58.94% 
มีปริมาณ Silt เทากับ 33.58% และ Clay เทากับ 7.48% 
เม่ือนํามาหาประเภทของเนือ้ดินจากไดอะแกรมรูปสามเหล่ียม 
พบวา เปนดินประเภท Sandy  loam สีของดินบน (0-20 cm) 
เปนสี Dark Brown (10YR3/3) สีของดินลาง (20-60 cm) 
เปนส ีBrown (10YR5/3) กลุมชุดดินบริเวณดังกลาวเปนกลุม
ชดุดนิที ่35 ชดุดนิโคราช (Korat series: Kt) อยูใน Great Soil 
Group: Kandiustults   
  บริเวณสวนยางพารา มีสภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคล่ืน
ลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 2-12% จากการวิเคราะห

ปริมาณเนื้อดินดวยวิธีไฮโดรมิเตอร พบวา มีปริมาณ Sand 
เทากับ 77.02% มีปริมาณ Silt เทากับ 21.23% และ Clay 
เทากับ 1.75% เมือ่นํามาหาประเภทของเนือ้ดินจากไดอะแกรม
รูปสามเหล่ียม พบวา เปนดินประเภท Loamy sand สีของดิน
บน (0-12 cm) เปนสี Dark reddish brown (5YR3/3) สีของ
ดินลาง (12-32 cm) เปนสี Reddish brown (5YR4/4) กลุม
ชุดดินบริเวณดังกลาวเปนกลุมชุดดินที่ 40 ชุดดินชุมพวง 
(Chum Phang series: Cpg) อยูใน Great Soil Group: 
Kandiustults   
  ความชืน้ในดินเฉล่ียของนาขาวเทากบั 53.48% 
สวนยางพาราเทากับ 35.69% และสวนกฤษณาเทากับ 
34.05% อณุหภมูิของดนิเฉลีย่เทากับของนาขาวเทากับ 29.6 
°C  สวนยางพาราเทากบั 33 °C และสวนกฤษณาเทากบั 31.3 
°C จากผลการศึกษาดังกลาว เห็นวาความหนาแนนรวมของ
ดนิในนาขาวมคีาสงูท่ีสดุ เน่ืองจากดนินาเปนดินท่ีผานการเขต
กรรมดวยเครือ่งจกัรกลการเกษตรมาเปนเวลานาน ทกุฤดกูาล
ปลกูจะมกีารไถพรวน กลบัหนาดินทกุครัง้ สงผลใหอนภุาคดนิ
เหนียวที่มีขนาดเล็กท่ีสุดลงไปอยูในดินช้ันลางสะสมอยูเปน
เวลานาน ทําใหเกิดชั้นดินดานข้ึน ดินมีประสิทธิภาพในการ
ซึมซาบนํ้าของดินลดลง ดินระบายนํ้าเลว ทําใหเกิดการทวมขัง
ในชวงฤดูนํ้าหลาก สงผลใหปจจัยความชื้นในดินเฉลี่ยสูงกวา
การใชประโยชนที่ดินประเภทอื่น ซึ่งความชื้นในดินจะมี
ความสัมพันธกับอุณหภมูิของดนิ กลาวคอืเมือ่ความช้ืนในดนิ
สงู อณุหภูมขิองดินตํา่ และปจจยัเหลานีจ้ะไปมีผลตออตัราการ
ยอยสลายเศษซากพืชซากสัตวของจุลินทรียในดินอีกดวย 
กลาวคือ ถาดินมีความชื่นในดินและอุณหภูมิดินสูง จะสงผล
ใหกิจกรรมของจุลินทรียในดินและรากพืชเกิดข้ึนไดอยาง
รวดเร็ว
 2. ผลการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินในแตละ
ประเภทการใชประโยชนทีด่นิ การวิเคราะหสมบตัทิางเคมีของ
ดิน ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ปริมาณ
คารบอนในดิน อินทรียวัตถุในดิน และ pH ของดิน ใน 3 ชวง
ฤดูกาลของสวนกฤษณา สวนยางพารา และนาขาว สามารถ
แสดงไดดัง Table 2
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Table 2 The results of soil chemical properties analysis 

Cultivated 

areas

Total Nitrogen (mg/kg) Avail Phosphorus (mg/kg) Avail Potassium (mg/kg)

A p r . J u l . N o v . x SD Apr. J u l . N o v x SD A p r . J u l . Nov x SD

Oryzs 

sativa L.
0.021 0.000 0.007 0.093 0.011 0.55 0.39 0.9 0.61 0.261 4.2 2.7 2.3 3.06 1.002

Aquilaria 

crassna
0.028 0.014 0.021 0.021 0.007 0.28 0.29 0.5 0.35 0.124 2.5 2.4 4.0 2.96 0.896

Hevea 

brasiliensis
0.056 0.028 0.028 0.037 0.016 0.25 0.19 0.25 0.23 0.035 2.7 2.4 2.2 2.43 0.252

  จาก Table 2 พบวา ปริมาณไนโตรเจนเฉล่ียท้ัง 
3 ฤดูกาล ของนาขาวเทากับ 0.093 mg/kg สวนยางพารา
เทากับ 0.021 mg/kg และสวนกฤษณาเทากับ 0.037 mg/kg 
ไนโตรเจนเฉลี่ยอยูระหวาง 0.021-0.093 mg/kg อยูในระดับ
นอยมาก ไนโตรเจนในดนิไมวาในรูปของอนิทรียหรืออนินทรีย 
ไนโตรเจนมักมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอกระบวนการเปลี่ยน
รปูของไนโตรเจนทีเ่กดิขึน้ในดินมหีลายกระบวนการซ่ึงจะเกดิ
ตามขั้นตอนตอเนื่องกัน คือไนโตรเจนในรูปโปรตีน จะเห็นได

วาไนโตรเจนในดินสวนใหญอยูในรปูของอินทรยีวตัถ ุอนิทรยีวตัถุ

ในดินจะมีไนโตรเจนประมาณรอยละ 5 ในดินที่มีอินทรียวัตถุ
ประมาณรอยละ 1-5 เม่ือเก็บเก่ียวพืชจะมีไนโตรเจนตดิไปกับ
ผลผลิต การแกไขสามารถทําไดโดยการทิ้งชิ้นสวนของพืชไว
ในแปลงใหมากท่ีสุดภายหลังการเก็บเกี่ยว การไมเผาตอซัง
เพราะจะทําใหเกิดการสูญเสียไนโตรเจนไปในอากาศและ

การใสปุยเพิ่มเติมเพื่อชดเชยกับปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสีย
ไปทัง้หมดแตไนโตเจนไมไดสญูเสยีแคในพชืและจลุนิทรยีอยาง

เดียวแตยังสูญเสียดวยการกัดเซาะกัดกรอนดวยนํ้าและลม 
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการชดเชยไนโตเจนที่สูญเสียไปจากดิน

โดยการใสปุยคอก ปุยพืชสดและปุยเคมีเพ่ิมเติมลงไปในดิน

และควรทิง้ตอซงัพืชไวหลังการเกบ็เกีย่วและรบีไถกลบลงในดิน

  ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนเฉล่ียของนาขาว
เทากับ 0.61 mg/kg สวนยางพาราเทากับ 0.35 mg/kg และ
สวนกฤษณาเทากับ 0.23 mg/kg ซึ่งฟอสฟอรัสเฉลี่ย <3 mg/
kg ถือวานอยมาก เนื่องจากฟอสฟอรัสเปนธาตุอาหารหลักที่
จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช ฟอสฟอรัสในดินไดจาก

อินทรียวัตถุในดินที่สลายตัวจนเปนฮิวมัส เนื้อเยื่อสดของพืช 
และสารประกอบหรือแรทีเ่ปนของแขง็อยูในดนิ นอกจากยงัไดจาก

ปุยฟอสเฟตทีใ่สลงไปในดิน ปรมิาณฟอสฟอรสัในดินแตกตาง

กันไปตามชนิดของวัตถุตนกําเนิดดิน การชะลาง และการใช
ประโยชนที่ดิน ในดินโดยท่ัวไปจะมีฟอสฟอรัส ตํ่ามากเมื่อ
เทียบกับคา ไนโตรเจน (N) และโพแทสเซียม (K) การรักษา
ฟอสฟอรัสจะตองปรับระดับ pH อยูระหวาง 6-7 เพื่อรักษา
อนิทรยีวัตถุเสมอ การขาดฟอสฟอรัสในพืชจะแสดงใหเห็นจาก
การที่ใบพืชมีสีเขียวเขมจัดถาขาดรุนแรงใบจะผิดรูปรางและ
แสดงอาการตายเฉพาะสวน
  โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนเฉล่ียเทากับของ
นาขาวเทากับ 3.06 mg/kg สวนยางพาราเทากับ 2.96 mg/kg 
และสวนกฤษณาเทากับ 2.43 mg/kg ซึ่งโพแทสเซียมในดิน
เฉล่ีย <6 mg/kg อยูในระดับปานกลาง ดินโดยทั่วไปมักมี
ปริมาณโพแทสเซียมในดินสูงกวาไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
ทัง้น้ีเพราะโพแทสเซียมเปนองคประกอบอยูในแรตาง ๆ  หลาย
ชนิดซึ่งเปนวัตถุตนกําเนิดดิน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณ
โพแทสเซียมในดิน มี 3 ชนิดไดแกดินที่เกิดจากหินและแรที่มี
โพแทสเซยีมมากมแีนวโนมทีจ่ะมปีรมิาณโพแทสเซียมมากใน
ดนิปริมาณน้ําฝนถามมีากจะทาํใหเกดิการสูญเสยีโพแทสเซียม
ไปกับการชะละลาย (leaching)
 3.   การศึกษาปริมาณการกักเก็บคารบอนในดิน 
ของสวนกฤษณา สวนยางพารา และนาขาว พบวา ปริมาณ

คารบอนเฉลี่ยของสวนกฤษณามีคามากที่สุด  เทากับ 1.4% 
รองลงมาคือ นาขาว เทากับ 1.33 และสวนยางพารา เทากับ 
0.84 ซึง่สงผลใหปรมิาณอินทรียวตัถใุนสวนกฤษณามปีรมิาณ
เฉลี่ยมากที่สุด  เทากับ 2.42% ซึ่งมากวาในนาขาว และสวน
ยางพารา ตามลําดับ สําหรับคาเฉลี่ย pH ในนาขาวเทากับ 

6.33 เปนกรดเล็กนอย (slightly acid) ในสวนกฤษณา เทากับ 
7 เปนกลาง (neutral) และในสวนยางพารา เทากับ 6.83 เปน
กลาง (neutral) ดัง Table 3 
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Table 3 The results of soil carbon fl ux, organic matter, and pH in the cultivated areas 

Cultivated 

areas

Carbon (%O.C.) Organic matter (%O.M.) pH 

A p r . J u l . N o v x SD A p r . J u l . Nov. x SD Apr. J u l . Nov. x SD

Oryzs 

sativa L.
1.16 1.57 1.26 1.33 0.21 1.85 2.71 2.17 2.24 0.44 6.5 6 6.5 6.33 0.29

Aquilaria 

crassna
1.39 1.5 1.31 1.4 0.09 2.40 2.59 2.26 2.42 0.17 7 7 7 7 0.00

Hevea 

brasiliensis
0.92 0.73 0.88 0.84 0.10 1.59 1.26 1.52 1.46 0.17 6.5 7 7 6.83 0.29

  จากตารางจะเหน็วา ปรมิาณการกกัเก็บคารบอน
ในดินคอนขางตํ่า คืออยูระหวาง 0.84-1.4% ปริมาณการ
กักเก็บคารบอนในดินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้ึนอยูกับ
หลายปจจัย ไดแก รูปแบบการใชประโยชนที่ดิน สภาพ
ภมูอิากาศ ลม และกลไกลสาํคัญในการกกัเก็บหรือดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดผานกระบวนการสังเคราะหแสง เพื่อนํา
มากักเก็บในรูปของมวลชีวภาพ โดยเฉลี่ยแลว สวนกฤษณา 
เปนรูปแบบการใชประโยชนที่ดินท่ีมีการกักเก็บปริมาณ
คารบอนไวในดินไดมากท่ีสุด คือ 1.4% มีปริมาณอินทรียวัตถุ
เฉลี่ยในดินเทากับ 2.42% ซึ่งอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 
1.5-2.5 ตามเกณฑเปอรเซน็ตระดบัอนิทรยีวตัถใุนดนิของกรม
พัฒนาท่ีดิน) รองลงมาคือ นาขาว มีปริมาณอินทรียวัตถุเฉล่ีย
ในดินเทากับ 2.24% อยูในระดับปานกลางเชนกัน สวน
ยางพารามีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยในดินเทากับ 1.46% อยู
ในระดับคอนขางตํ่า (รอยละ 1.0-1.5 ตามเกณฑเปอรเซ็นต

ระดับอินทรียวัตถุในดินของกรมพัฒนาท่ีดิน) สําหรับคา pH 
ในดิน มีคาระหวาง 6.33 -7 ซึ่งเปนกรดเล็กนอยถึงเปนกลาง 
ถือวามีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชเปนอยางมาก 
เนือ่งจากเปนตัวควบคมุความเปนประโยชนของธาตอุาหารใน
ดิน โดยเฉพาะการดูดซึมธาตุอาหารหลัก (N, P, K) ของพืช
นั้น คา pH ในระดับดังกลาว ถือวาเหมาะสมกับการเจริญ
เติบโตของพืช
  ปริมาณการกักเก็บคารบอนในดิน ในพื้นที่สวน
กฤษณา สวนยางพารา และนาขาว เฉล่ียในพ้ืนที ่ต.โนนเปอย 
อ.กุดชุม จ.ยโสธร มีปริมาณการกักเก็บคารบอนเฉลี่ยในสวน
ยางพารา เทากับ 7.74 ตัน-คารบอน/ไร ปริมาณการกักเก็บ
คารบอนเฉลี่ยของสวนกฤษณา เทากับ 6.72 ตัน-คารบอน/ไร 
และปริมาณการกกัเก็บคารบอนเฉล่ียของนาขาวเทากับ 4.04 
ตัน-คารบอน/ไร Table 4

Table 4 Total of soil carbon fl ux in the cultivated areas

Cultivated areas
Carbon (Ton-carbon/Rai) 

Total area (Rai)
Total of soil carbon fl ux (Ton-

carbon/Rai/Year)Apr. Jul. Nov x SD

Oryzs sativa L. 9.60 7.58 6.05 7.74 1.78 10 77.44

Aquilaria crassna 6.67 7.20 6.29 6.72 0.46 10 67.20

Hevea brasiliensis 4.42 3.50 4.22 4.04 0.48 5 20.24

  ในพื้นท่ีสวนยางพาราทั้งหมด 10 ไร สามารถ
เก็บกักปริมาณคารบอนไวในดินได 77.44  ตัน/ไร/ป สวน
กฤษณาพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร สามารถเก็บกักปริมาณคารบอน

ไวในดินได 67.20  ตัน/ไร/ป และพ้ืนท่ีนาขาวทั้งหมด 5 ไร 
สามารถเก็บกักปริมาณคารบอนไวในดินได 20.24 ตัน/ไร/ป 
ชวงท่ีดทีีส่ดุใน 3 ฤดูกาล เปนชวงท่ีเหมาะสมกับจลุนิทรียชวย
ในการยอยสลายเศษซากพืชซากสัตว

สรุป
การศึกษาการประเมินคาการกักเก็บคารบอนในดินระหวาง
สวนกฤษณา สวนยางพารา  และนาขาว ในพ้ืนที ่ตาํบลโนนเปอย 
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สามารถสรุปผลการศึกษา
ไดดังน้ี ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพของดินแต

ละประเภทการใชประโยชนที่ดิน ความหนาแนนในดินเฉล่ีย
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เทากับ 1.48 kg/m3 ความชื่นในดินเฉล่ียเทากับ 41.07% 
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยเทากับ 31.15 oC ผลการวิเคราะห
คุณสมบัติทางเคมีของดินแตละประเภทการใชประโยชนที่ดิน 
ปริมาณธาตุอาหาร ในพื้นที่ศึกษา พบวา ปริมาณฟอสฟอรัส
ทีเ่ปนประโยชนตอพืช เทากับ 0.4 mg/kg ปรมิาณโพแทสเซยีม
ทีเ่ปนประโยชนตอพชื เทากบั 2.85 mg/kg ปรมิาณไนโตรเจน
ทั้งหมด เทากับ 0.29% ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เทากับ 
2.03% และมีคา pH เทากับ 6.72 มีปริมาณการกักเก็บ
คารบอนในดินเฉลี่ย บริเวณสวนกฤษณา สวนยางพารา และ
นาขาว เทากับ 7.74, 6.72, 4.04 ตัน/ไร/ป ตามลําดับ ดังนั้น 
ในพืน้ทีศ่กึษาทัง้หมด 25 ไร สามารถเก็บกกัคารบอนในดนิได
ทั้งหมด 164.88 ตัน
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บทคัดยอ
การวิจัยแบบภาคตัดขวางระหวางเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ในกลุมวัยรุนหญิง จํานวน 6,176 คน เขตภาคกลางของประเทศไทยนี้
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ ที่เกิดจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล จําแนกเปนกลุมท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลเปนเวลา 30 วันกอนการวิจัย จํานวน 358 ราย และกลุมที่ไมบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล จํานวน 5,818 ราย 
เกบ็รวบรวมขอมลูจากกลุมตวัอยาง โดยใหตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ไมระบุชือ่ผูตอบ ระหวาง ธนัวาคม 2550 ถงึกมุภาพันธ 
2551 สถิติเชิงพรรณนานํามาใชในการวิเคราะหขอมูล และสถิติเชิงวิเคราะห ไดแก ไคสแคว สถิติถดถอยเชิงพหุ โลจิสติก 

ผลจากการวิจัยพบวา วัยรุนหญิงบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  รอยละ 5.79 และผลจากการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ถดถอยเชิงพหุ 
โลจสิตกิ หลงัจากควบคุมปจจยัภายนอก คอื คณุลกัษณะทัว่ไปและสังคม พบวา ปจจยัพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศ ทีม่คีวามสมัพนัธ
กับการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในปจจุบัน ไดแก การถูกบังคับใหรวมเพศดวย การมีเพศสัมพันธ การบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลหรอืเสพยาเสพติดกอนรวมเพศครัง้สดุทาย การไมสวมถุงยางอนามยัในการรวมเพศครัง้สดุทาย และการไมรบัประทาน
ยาคุมกําเนิดกอนรวมเพศครั้งสุดทาย (p < 0.05) จากผลการวิจัยบงชี้วา ควรมีการจัดโปรแกรมในการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ ที่เกิดข้ึนจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการรณรงคที่เนนกลุมท่ีไดรับความเสียหาย และมีการดําเนินงาน
โดยไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ทางโรงเรียน และพลังในชุมชน เชน การใหความรัก ความเอาใจใส การใหความรู 
ความเขาใจ เก่ียวกับขอเสียและผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และการใหความรูเก่ียวกับเพศศึกษาและการ
ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนหญิง  ทั้งในระยะสั้นและยาวอยางตอเนื่อง

คําสําคัญ ; การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ วัยรุนหญิง ภาคกลาง ประเทศไทย

Abstract
A cross-sectional study was conducted with 6,176 female youths in central Thailand between December 2007 and 
February 2008 to explore the association between alcohol use and sexual-risk behaviors classifi ed into 2 groups 

according to their alcohol drinking in the previous 30 days (yes = 358, no = 5,818). Information was collected by an 
anonymous self-administered questionnaire from December 2007 to February 2008. Descriptive statistics, a chi-square 
test and multiple logistic regression were performed to analyze the data. Of all respondents, 5.79% admitted to 

drinking alcohol. Multiple logistic regression analysis, after adjusting for socio-demographic factors, revealed that 
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sexual behavioral factors were associated with current alcohol consumption: forced coitus, had coitus, alcohol or drug 
use before last coitus, no condom use during last coitus and no birth control before last coitus (p<0.05). An alcohol 
prevention program and effective intervention strategies should focus on vulnerable groups and cooperate with parents, 
schools and community efforts among adolescents (such as maintaining their love and attention, providing knowledge 
of disadvantages and impacts of alcohol drinking including sex education and prevention) should be implemented to 
prevent underage alcohol consumption and other adverse short-term and long-term consequences.

Keywords: Alcohol use, Sexual-risk behaviors, Female youths, Central Thailand

Introduction 
Agreement is widespread that healthy youth are 
seriously threatened by alcohol use. The World Health 
Organization (WHO) estimates that the worldwide per 
capita consumption of alcoholic beverages (people aged 
≥ 15 years) in 2005 equaled 6.13 liters of pure alcohol 
while Thai people consumed 5-7.49.1 Therefore, the 
major alcoholic risk groups were working people and 
youths. In 2007, the National Statistical Offi ce of Thailand 
found 8.8% of Thai females ≥ 15 years old consumed 
alcohol. The proportion of female alcohol consumption at 
age 25-59 years was 11.2 %, 15-24, years 3.9% and over 
60 years, 4.6%, .2 The proportion of female drinkers 
increased from 9.5% in 1991 to 14.5% in 2003, but 
dropped to 9.1% in 2006 and 8.8% in 2007, after that 
drinking consumption rate was slightly increasing to 10.8% 

in 2009.2,3 From 1996-2006, the proport ion of 

female drinkers rose in all age groups, particularly those 
aged 15-19 years (1.0 to 2.9%).3 Furthermore, at the end 
of 2011, more than 2,000 illegally aborted fetuses were 
recovered at the Phai-nguern Chotinaram temple in
central Bangkok.4 One of the morticians of the temple 

confessed that he received these fetuses from illegal 
abortion clinics. Inappropriate sexual activities lead to 
unwanted or unintended pregnancies, which fi nally caused 

several unsafe abortions. These events worsen the 
youths’ future. Two risk behaviors, alcohol consumption 
and early initiation of sexual intercourse (ISI), can have 
devastating consequences for youth5.
 A few studies of sexual-risk behaviors and their 
association with alcohol use among female youths in 
Thailand have been undertaken, and a better understanding

of them is essential for planning intervention to solve this 
problem. The aim of this study was to determine the 
association between current alcohol use and sexual-risk 
behaviors among female youths in central Thailand.

Materials and Methods
 Study Design and Population
 A cross-sectional study was conducted from 
December 2007 to February 2008 to ascertain current 
alcohol use and sexual-risk behaviors among female 
youths focusing on high school students in central 
Thailand. The proposal was reviewed and approved by 
the Ethics Committee for Research in Human Subjects 
of Mahidol University (Ref. No. Mu 2007-243) and 
informed consent was sought from parents (with student 
assent). Parental consent and student assent were 
required for participation if the student was aged <18 

years, whereas students aged ≥18 years could personally
consent. A two-stage stratifi ed sampling technique was 

used to select the 6,176 students from ten provinces of 
central Thailand. These provinces were randomly 
selected from 3 educational areas, not including Bangkok 
or its adjacent provinces because they actually had 
various educational characteristics which differed from 

other central provinces and represented the socio-demographic
characteristics of female adolescents in central Thailand. 
The selection of schools was based on a list of schools 
obtained from the Provincial Education Offices. 
Altogether, 6,176 students were the representative of 

secondary school students from Mathayomsuksa Schools 
(MS) grades 1, 3 and 5 participated in the study 
(equivalent to grade 7, 9 and 11 of high school). In each 
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school, three or less classes of each of these three 
educational levels were recruited at the same grade 
level. If more than three classes enrolled, three classes 
with students of mixed academic performance were 
randomly selected by their teachers. By virtue of being 
enrolled in a selected class, all students in the class were 
eligible to participate. The subjects were classifi ed into 
two groups according to their alcohol intake in the 
previous 30 days preceding the survey (yes = 358, 
no = 5,818). Information was collected by an anonymous 
self-administered questionnaire consisting of three parts, 
socio-demographics, sexual-risk behaviors and alcohol 
consumption behavior during the past month was 

performed by trained health staff who were the researcher‘s 
assistants. Participants were asked to estimate how many 
alcoholic drinks they normally consumed each time, on 
how many occasions they drank alcohol in the last four 
weeks, how many times in the past month they consumed 
fi ve standard glasses or more etc. Current alcohol use 
was defi ned as consuming at least one standard drink of 
an alcoholic beverage during the previous 30 days of the 
survey. A standard drink was defi ned as a can (330 cc) 
of beer, a glass (100 cc) of wine, or a small glass (30 cc) 
of whisky or spirits. The health-risk behaviors questionnaire 
was modifi ed from the questionnaire of the U.S. Youth 
Risk Behavior Surveillance System6-8 and focused on 
sexual-risk behaviors. The Thai version was translated 
and verifi ed by a bilingual English university lecturer and 
reviewed by the experts (consisting of psychiatrists, 
psychologists, nurses, social workers, school teachers 
and health promotion specialists). It wasere evaluated 

tried out and modifi ed to better suit for Thai ‘s students 
context. Details of the study including the right to refuse 
to participate without any effect were explained before 
completing the questionnaire, doing and informed consent 
forms were signed by all the participants. The main 

reason for non-response was absenteeism on the day of 

the survey. Participants self-administered the paper and 
penci l survey during one class period, taking 
approximately 30 minutes to complete. Individual answers 
were kept confi dential. 

Data Analysis
 Sociodemographic factors were given as a 
percentage, crude odds ratio, 95% CI of OR and p-value. 
Unadjusted analysis or univariate analysis was performed 
using Pearson’s chi-square test to differentiate 
proportional exposures between the alcohol consumers 
and the non-consumers for categorical variables.
Multiple logistic regression was used to estimate the 
adjusted odds ratio and the 95% CI of OR as measures 
of associations including identifying and adjusting 
confounding variables. Assessment of the statistical
signifi cance of each independent variable was considered 
at p-value < 0.05 analyzed using the SPSS (version 18 
for Windows) statistical package.

Results
In all, 358 students (5.79% of the total sample) were 
self-identifi ed as current alcohol consumers. Mean age 
was 14.91 years (range 11-21). Most of them were 
younger than 15 years old (40.37%). Their educational 
level ranged from 31% in MS 1 to 37 % in MS 5. The 
majority of study subjects had a GPA of >3.0 (56.06%) 
and 2.0-3.0 (39.77%). Current alcohol consumption 
prevalence increased with increasing age (3.45% of < 15 
year-olds vs. 6.52% of ≥17 years) and grade level (3.26% 
among 7th graders vs. 6.98% among 11th graders).
 U s i n g  un i v a r i a t e  a na l y s i s ,  t h e  s i x 
socio-demographic factors signifi cantly associated with 
alcohol consumption (p < 0.05) were age group, 

educational level, residence, GPA, part time job, and 
family members with alcohol/drug problems (Table 1).
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Table 1 Unadjusted association between sociodemographic factors and current drinking of female high school students

Variables Nondrinker/total %drinker Crude OR 95%CI p-value a

Age group (y) (n = 6176)

 < 15

  15-16

 ≥17

 86/2493

158/1934

114/1749

 3.45

 8.17

 6.52

1

2.49

1.95

1.89-3.29

1.45-2.63

< 0.001a

< 0.001a

Mean (SD) 14.91 (1.77)

Median (QD) 15.00 (2.00)

Min-Max 11-21

Educational level (n = 6176)

 MS 1

   MS 3

   MS 5

 64/1964

134/1921

160/2291

 3.26

 6.98

 6.98

1

2.22

2.22

1.62-3.05

1.63-3.02

<0.001a

<0.001a

Religion (n = 6158)
   Buddhism
   Islam
 Others

351/6051
4/44
1/63

 5.80
 9.09
 1.59

1
1.62
0.26

0.49-4.75
0.01-1.94

0.332b

0.267b

Residence (n = 5559)
  House/Apartment of family
  School dormitory
  Private dormitory

307/5502
6/38
4/19

 5.58
15.79
21.05

1
3.16
4.49

1.18-7.98
1.25-14.53

0.006b

0.004b

Cohabitant (n = 5931)
 Parent
  Relative
 Friend
   Alone

286/5049
52/819
3/30
2/32

 5.66
 6.35
10.00
 6.25

1
1.13
1.85
1.11

0.82-1.54
0.44-6.40
0.26-4.67

0.435a

0.242b

0.703b

Grade point average (n = 5371)

 <2.0

   2.0-3.0
  >3.0

25/224

158/2136
154/3011

11.16

 7.40
 5.11

1.59

1
0.67

1.01-2.53

0.53-0.85

0.040a

<0.001a

Mean (SD) 3.08 (0.59)

Median (QD) 3.11 (0.44)

Min-Max 1.00-4.00

Part time job (n = 6087)

   No
 Yes

266/4896
88/1191

 5.43
 7.39

1
1.39 1.07-1.79 0.009a

Family members with alcohol/drug problems 

(n = 5561)

 No
 Yes

143/3165
190/2396

 4.52
 7.93

1
1.82 1.45-2.30 <0.001a

a Pearson’s chi-square test, b Fisher’s exact test, OR = odds ratio, CI = confi dence interval.
MS 1 = 1st year of secondary school (equivalent to 7th grader), MS 3 = 3rd year of secondary school (equivalent to 9th grader), MS 5 = 5th 
year of secondary school (equivalent to 11th grader).
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 The multivariate analyses showed that after 
adjustment (six socio-demographic factors), compared 
with non- consumers, coitus forced (OR = 2.98, 95% CI 
= 1.49–5.97), higher proportions of having coitus (OR = 
3.94, 95 % CI = 2.76–5.63), alcohol or drug use before 

last coitus (OR = 4.23, 95 % CI = 1.67–10.75), no condom 
use during last coitus (OR = 3.16, 95 % CI = 1.31–7.69) 
and no birth control before last coitus (OR = 2.08, 95 % 
CI = 1.06–4.10) were found among current consumers 
than non-consumers as shown in Table 2.

Table 2  Percent, crude OR and adjusted OR of sexual-risk behaviors among female high school students according 
to drinking status

Sexual-risk behaviors

All Respondent 

(n = 6176)

Nondrinkers

(5818)

Current drinkers

(n = 358)

% % Adjusted 

ORa

% Crude 

OR

Adjusted 

OR

95%CI p-value

Forced coitus  4.69  3.74 1  

11.35

3.29 2.98 1.49-5.97  0.002

H coitus  4.09  3.27 1 17.58 6.33 3.94 2.76-5.63 <0.001

Had ≥ 4 sex partners during lifetime 12.21 12.50 1 11.29 0.89 1.09 0.40-2.92  0.867

Alcohol or drug use before last coitus  8.48  5.66 1 20.00 4.17 4.23 1.67-10.75  0.002

No condom use during last coitus 49.72 46.76 1 59.52 1.69 3.16 1.31-7.69  0.011

No birth control use before last coitus 34.81 33.04 1 40.91 1.41 2.08 1.06-4.10  0.033

Have been pregnant  5.83  4.72 1 10.96 2.49 1.73 0.57-5.24  0.333
a Adjusted for age gr., educational level, residence, GPA, part time job and family members with alcohol/drug problems

The majority of girls consumed alcohol less than 
three times a month (80.12 %) and they each consumed 
less than three standard drinks in the past 30 days (55.59 

%). Average age of fi rst drinking was 13.76 years (SD 

2.13). Approximately 20% of girls consumed more often 
than twice a month and 44% of them consumed more 
than two standard drinks each time, as shown in Figures 
1 and 2.

Figure 1  Frequency of drinking in the previous month
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Figure 2  Quantity of drinking each time in the previous month
One unit of standard drink is equal to 8-13 grams of ethanol

Discussion
Of the 6,176 students polled, 358 (5.79%) were classifi ed 

as current consumers. This result may be an underestimate 
of alcohol consumption by these girls since they probably 
don’t always admit the extent of their habits. 

One of the reasons may be that they were afraid of
punitive consequences from their parents or teachers, 
despite the fact that they had been assured that 

personalized information would not be reported.9 The present 
study found an increased risk of sexual-risk behaviors, 
including premature sexual behaviors among alcohol 
consuming and non-consuming students that caused 
important health problems. Our fi ndings demonstrated 
that approximately 6% of participants reported that they 
consumed alcohol at least one drink during the 30 days 

preceding the survey. Adolescence is a vulnerable period 
and facilitates the start of risk behaviors, for instance 
consuming alcohol, cigarette smoking and other 
substance abuse etc. This study confi rmed that older girls 
consumed alcohol more than the younger ones10-14. 
Non-consumers had lower rates of sexual-risk behaviors 

compared with current consumers. This study also 
confi rmed that current alcohol use is associated with
being forced coitus15. Women also experience unique 
negative social consequences of alcohol use that impact 
health, from increased risk of domestic violence and 

stigma10,11. Heavy drinking may cause people to become 
drunk where they cannot control their consciousness, 
especially among females. Even though females drink 
the same amount of alcohol as males, they will have less 
tolerance to alcohol. Therefore, females will become drunk 
more easily than males. When females drink alcohol in 
private places or with strangers they may encounter 
problems and are at risk for having social stigma where 
they have to drop out from school because they became 
pregnant. Alcoholic drinks stimulate the sexual desire of 
women and men. After drinking, their desire becomes 
more intense. Therefore, when women and men consume 
alcohol together, this desire would be more likely to cause 

problems than when they consume separately. In sexual-risk
behaviors, this study also confi rmed that higher levels of 

alcohol consumption were associated with having 
coitus, alcohol/drug use before last coitus, no condom 
use during last coitus and no birth control use before last 
coitus12,16,17-20. Problematical is also number of adolescents 
who regularly consume alcohol. One study indicated
about one fourth are likely to develop or continue risky 
alcohol consumption in their adult life with possible 
alcohol-related problems21,22 such as teenage pregnancy, 

unsafe abortion, obstructed labor and other complications 
at childbirth. Most of these problems can be relieved and 
prevented if they receive appropriate interventions from 
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a skilled health worker, adequate equipment, drugs and 
medicines, access to reliable information, compassionate 
counseling, and services for the prevention of subsequent 
unintended pregnancy and management of complications.
 Some limitations of this study should be noted. 
First, the study was a cross-sectional study; therefore, a 
temporal relationship cannot be established between 
alcohol consumption and sexual-risk behaviors. Moreover, 
the data collection in the classroom might exclude 
students who are often absent from class or those who 
developed serious alcohol-related problems and dropped 
out of school23. A longitudinal study is needed to examine 
causal effects of alcohol consumption on subsequent 
drinking. Second, all data were obtained through self-
reports, which may lead to variation with both of the 
number of standard drinks consumed and sexual-risk 
behaviors24-27.
 The results suggested that effective intervention 
strategies among female adolescents should be imple
mented to prevent underage consumption of alcohol. 
Limiting youth access (namely, adequate enforcement of 
the minimal legal drinking age, increased alcohol excise 
taxes, reduced exposure to alcohol advertising and 
marketing, implementation of comprehensive community-
based programs to prevent drinking, development of a 
national media campaign to reduce risky drinking etc.) to 
alcohol has reduced underage alcohol use and alcohol
-related problems28,29. The family institution is the fi rst 
place to promote immunity against alcoholic drinks/drug 
use, to develop the love and warmth in their adolescents 
that are necessary for children’s intelligent and emo

tional development including serving as appropriate role 
models for proper practices. Ramirez-Valles and cowork
ers proposed time spent with the mother correlated to 
delaying fi rst coitus among female adolescents30. In 
addition, a policy for the development of prevention 

programs aimed to reduce alcohol use and integrating 
the programs in the curriculum in formal education should 
be initiated. One study presented fi ndings from a pilot 

study of Prime Time, a clinic-based youth development 
intervention to reduce sexual risk behaviors among girls 
at risk for early pregnancy31. Moreover, a policy advocat

ing for safety environments in multiple settings against 
alcohol use, such as strict enforcement of selling liquor, 
prohibiting alcohol sales near schools and increasing 
alcohol taxes to their maximum levels should be 
promoted28,29, 32. A st udy suggested that online social 
networking and the topics discussed on these networks 
can potentially increase and decrease sexual risk behav
iors depending on how the networks are used. Develop
ing sexual health services and interventions on online 
social networks could reduce sexual risk behaviors33.

Conclusion
The increased risk of sexual-risk behaviors was higher 
among students consuming alcohol leading to various 
heal th problems. The resul ts suggested that 
effective intervention strategies among adolescents 
should be implemented to prevent underage drinking. 
Results indicate that a drinking prevention program is 
needed. Effective intervention strategies should focus on 
vulnerable groups. Parents should be encouraged to take 
a more active role by giving advice to their children and 
addressing the issue of abstaining from alcohol use. 
Similar programs sponsored by schools and public health 
information would also be helpful. School is very much a 
part of the lives of youth, and therefore, the relationship 
they have with their school experience is important and 
may infl uence their involvement in risk behaviors. Feeling 
connected to school is a positive asset that can protect 
youth from such risky behaviors as sexual initiation and 
alcohol consumption5. Legislative measures specifi cally 
addressing the legal drinking age and then enforcement 

of that law using heavy penalties and fi nes for both 
consumers and providers would help to curb use. 
Moreover, sex education and prevention of other sexual 
related problems should be provided appropriately. 
However, underage drinking cannot be successful by 

focusing on adolescents alone; the efforts need to focus 
on both youths and adults.
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บทคัดยอ
การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของการติดตอโรคทางเพศสัมพันธ 
และศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัการใชถงุยางอนามัยในกลุมนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่5 ทีเ่คยมเีพศสมัพนัธ จงัหวดั
มหาสารคาม จํานวน 216 คน ใน 13 อําเภอของจังหวัดมหาสารคาม เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
พรรณนา และ Logistic regression
 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เคยมีเพศสัมพันธ มีอายุเฉลี่ย 16.9 ป สวนใหญอาศัยบานตนเอง
รอยละ 97.7 มีการใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธรอยละ 66.7 ในการมีเพศสัมพันธคร้ังแรกมีการใชถุงยางอนามัยรอยละ 
64.1 ถุงยางอนามัยที่ใชสวนใหญไดรับแจกรอยละ 57.1 เหตุผลที่นักเรียนไมไดใชถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธคือ นักเรียน
ไวใจซึ่งกันและกันรอยละ 29.6 นักเรียนสวนใหญมีการใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนการมีเพศสัมพันธรอยละ 54.2 นักเรียน
สวนใหญเคยไดรบัความรูเก่ียวกบัการปองกนัตนเองจากการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส และหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธรอยละ 73.9 
ไดรับขอมูลจากโรงเรียน รอยละ 67.6 สวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับโรคเอดสอยูระดับปานกลางรอยละ 56.1 ปจจัยที่มีความ
สัมพันธตอการใชถุงยางอนามัยมีทั้งสิ้น 2 ตัวแปร ไดแก เพศ และระดับความรู  
 โดยสรุป ผลการวิจัยพบวานักเรียนไมไดมีการใชถุงยางอนามัยและยังขาดความรูในการปองกันโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ ดังนั้น หนวยงานดานสาธารณสุข และโรงเรียนควรมีการใหความรูดานเพศศึกษาอยางตอเนื่อง

คําสําคัญ: ถุงยางอนามัย โรคติดตอทางเพศสัมพันธ นักเรียน 

Abstract 
This cross-sectional descriptive study aimed to determine the sexual risk behaviors related to transmitted infection 
and factors associated with condom usage in grade fi ve of Mathayomsuksa students in Mahasarakham province. A 

total of 216 students from 13 districts in Mahasarakham province participated in the study. Data were collected by 
questionnaires. Data were analyzed by descriptive statistics and Logistic regression. The results show that the majority

of the samples were of age 16.9 years. They used condoms at 66.7%. They used a condom 64.1% during fi rst 
intercourse. Students who did not use a condom because they felt confi dent as a couple 29.6%. Drinking alcohol 

1 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  เบอรโทรศัพท 043-777972 
2 อาจารย, คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เบอรโทรศัพท  043 - 754353  
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3 Public Health Offi cer, Experienced Level, Mahasarakham Provincial Public Health Offi ce, Telephone number 043-777972 
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before sex 54.2%. Student understanding about sexually transmitted infection and aids protection 73.9%. Learning 
about sexually transmitted infection and aids protection from school 67.6%. Regarding knowledge of aids, knowledge 
was moderate 56.1%. In conclusion, the results revealed that the students practiced limited condom usage and an 
understanding of aids. The public health and education institutions should continue to emphasize the importance of 
using a condom when having sex.

Keywords: condom, sexually transmitted, student

บทนํา
ปจจุบันปญหาการแพรระบาดดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
นับวาเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญปญหาของจังหวัด
มหาสารคาม จากสถิติของกลุมงานควบคุมโรคและระบาด
วิทยาของจังหวัดมหาสารคามพบวา สถิติการจํานวนผูปวย
ดวยโรคเอดสในป 2554 มีจํานวน 3,062 คน ซึ่งมีแนวโนม

สงูข้ึน จากป 2553 ซึง่มีผูปวยจาํนวน 2,729 คน จากการรณรงค

กรมควบคมุโรค ไดรณรงคสงเสรมิการใชถงุยางอนามัย 100% 
โดยมีแนวคิดท่ีวาไมมีเพศสัมพันธหากไมมีการใชถุงยาง
อนามัยนั้น พบวาโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จอยาง
มากในการรณรงคในกลุมที่ขายบริการทางการเพศของ
ประเทศไทย1 แตพบวา ปญหาโรคการเพศสัมพันธในกลุม
วัยรุนมีแนวโนมมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น2 
 จากการสํารวจดานการมีเพศสัมพันธในนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปที ่5 ของจงัหวดัมหาสารคาม ในป 2555 
พบวานักเรียนเคยมีเพศสัมพันธรอยละ 21.1 ในการมีเพศ
สมัพนัธครัง้แรกมกีารใชถงุยางอนามยัรอยละ 64.1 แมวาแนว

โนมการใชถุงยางอนามัยมีแนวโนมการใชเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 
46.5 ในป 2552 เปน รอยละ 53.8 ในป 2553 นัน้ แตพฤติกรรม

การใชถุงยางอนามัย อาจไมสมํ่าเสมอทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ
ซึง่พฤตกิรรมดังกลาวนาํไปสูปญหาการเกิดโรคติดตอทางเพศ

สัมพันธ รวมทั้งการตั้งครรภไมพึงประสงคในกลุมเยาวชนได
 การปองกันโรคตดิตอทางเพศสมัพันธในเยาวชนเปน
สิง่ท่ีสาํคัญย่ิงท่ีตองเรงสรางความตระหนกั และสรางความเขา
ถงึความสําคัญของการใชถงุยางอนามัย ซึง่มีบทบาทสําคัญใน
การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการคุมกําเนิด2, 3 
ถุงอนามัยเปนผลิตภัณฑเพียงชนิดเดียวในปจจุบันที่สามารถ
ใชในการปองกันโรคตดิตอทางเพศสมัพนัธ อกีทัง้ยงัคงมีราคา

ถกูและยงัเปนอีกแนวทางหน่ึงในการปองกันการตัง้ครรภทีไ่ม
พงึประสงคได แตความแตกตางดานความคดิของสังคมไทยท่ี
คิดวา หากมีการรณรงคใหหันมาใชถุงยางอนามมัยมากขึ้น

เปนการยุยงและสงเสรมิเยาวชนมเีพศสมัพนัธกอนวยัอนัควร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนสวนใหญยังคงมีทัศนคติตอถุง
ยางอนามัยในเชิงลบ เชน คิดวาถุงยางอนามัยใหความรูสึกที่

ไมเปนธรรมชาติ ใหความรูสึกไมนาไววางในในคูนอนของตน
วาจะปลอดจากโรคหรือไม และไมแนใจวาถุงยางอนามัยจะ
ปองกันโรคได4, 5

 นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่ 5 ซึ่งเปน
กลุมวัยรุนซึ่งมีอายุ 16 – 18 ป เปนวัยที่มีความอิสระและเสรี
ทางความคดิ ซึง่ในวัยน้ีรางกาย และจิตใจเปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว6 เปนวัยที่ใหความสําคัญกับกลุมเพื่อนมาก และเปน
กลุมทีไ่ดรบัอทิธพิลอยางสูงจากวฒันธรรม สือ่ลามกตางๆ และ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ6, 7 ทําใหวัยรุนบาง
สวนขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว ประกอบกบัวัยรุนเปน
วัยที่อยากรูอยากลอง และถูกชักจูงจากบุคคลรอบขางไดงาย 

โดยเฉพาะกลุมเพ่ือน จึงเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีทําใหวัยรุน
มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรโดยไมมีการปองกัน อีกทั้งใน
ปจจุบัน มีสถานประกอบการนานาชนิดที่เอื้อตอการมีเพศ
สัมพันธ ทั้งทางตรงและทางออมซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้นําไป
สูพฤตกิรรมทีเ่ส่ียงตอการตดิเชือ้เอดส และการตดิเชือ้ทางเพศ
สัมพันธในกลุมวัยรุน8

 จากความสําคัญดังกลาว จะเห็นไดวาปญหาการมี
เพศสัมพันธในกลุมวัยรุนมีความจําเปนที่จะตองสรางความ
เขาใจและสงเสริมใหสามารถปองกันโรคไดอยางเหมาะสม 
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชถงุยางอนามยัในกลุมนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปที ่5 ทีเ่คยมีเพศสมัพันธ เพ่ือใชประโยชนในการการวิเคราะห
สถานการณ การกาํหนดวัตถปุระสงค เปาหมายของมาตรการ 

การวางแผน ตลอดจนการตดิตามและประเมินผลมาตรการใน
การปองกัน และควบคุมปญหาโรคเอดสในกลุมเยาวชนตอไป

วิธีการศึกษา
 รูปแบบการวิจัย
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาค

ตัดขวาง (Cross – sectional descriptive research) 
 ประชากร และกลุมตัวอยาง
 ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัยธมศึกษาชั้นป

ที่ 5 ที่เคยมีเพศสัมพันธ ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ
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ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ป 2555 ซึ่งทําการสํารวจ
พฤติกรรมการใชถงุยางอนามยัของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 5 ป 25559 โดยทําการสํารวจขอมูลทุกอําเภอในจังหวัด
มหาสารคาม รวมจํานวน 13 อําเภอ ซึ่งพบวามีนักเรียนที่มี
เพศสัมพันธจํานวน 216 คน ซึ่งผูวิจัยไดนําขอมูลนักเรียนที่มี
เพศสัมพันธทุกรายมาใชในงานวิจัยครั้งนี้
 เครื่องมือที่ใช
 เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถามจากสํานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประกอบดวย
แบบสอบถามจาํนวน 4 ดานไดแก ขอมูลท่ัวไป พฤตกิรรมเสีย่ง
ทางเพศ พฤติกรรมการใชสิ่งเสพยติด ความรูในการปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

วิเคราะหขอมูล
 จดัทาํคูมอืการลงรหสั นาํขอมลูทีไ่ดจากแบบสอบถาม
มาตรวจสอบ ลงรหัส ปอนขอมูล ตรวจสอบความถูกตองและ
ปรับปรุงแกไขกอนการวิเคราะห ทําการวิเคราะหเพื่ออธิบาย
พฤติกรรมเส่ียงตอทางเพศ และพฤติกรรมการใชถุงยาง
อนามัยของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธในนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยนําเสนอในรูปตาราง ในกรณีขอมูลตอ
เนื่องนําเสนอดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาก
เปนขอมลูแจงนับ นาํเสนอดวย จาํนวน และรอยละ และทาํการ

วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับการใชถุงยางอนามัยของ
นักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธในนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 5 ดวย Logistic regression 

ผลการศึกษา 
การศึกษาพบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เคยมีเพศ
สัมพันธ พบวากลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 
52.3 มอีายเุฉลีย่ 16.9 ป (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.4 ป) สวนใหญ
อาศัยบานตนเอง รอยละ 97.7 ซึ่งบุคคลท่ีนักเรียนสวนใหญ
พักอาศัยดวยคือ พอแมรอยละ 79.2 ในชวง 12 เดือน
นักเรียนเคยดูสื่อลามกอนาจาร รอยละ 59.3 โดยเคยคลิป
ลามกอนาจารมากที่สุดรอยละ 40.7 จากการศึกษาพบวา
นักเรียนสวนใหญมีการใชถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ

รอยละ 66.7 ในการมเีพศสัมพนัธครัง้แรกมกีารใชถงุยางอนามยั

รอยละ 64.1 ปทีผ่านมาสวนใหญมเีพศสัมพันธกบัแฟนรอยละ 
73.9 มกีารใชถงุยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพันธกบัแฟนเปนบาง
คร้ังมากท่ีสดุรอยละ 37.6 ในรอบปทีผ่านมา มเีพศสมัพันธกบั
คนอื่นท่ีไมใชแฟนตนเองรอยละ 68.6 หากมีเพศสัมพันธกับ
บคุคลอืน่สวนใหญมกีารถงุยางอนามัยทุกครัง้มากท่ีสดุรอยละ 
49 ถุงยางที่ใชสวนใหญเปนถุงยางอนามัยที่ไดรับแจกรอยละ 
57.1 ในชวง 1 ปที่ผานมานักเรียนมีเพศสัมพันธโดยไมไดรับ
เงินหรือสิ่งของเปนคาตอบแทน รอยละ 72.2 ดัง Table 1

Table 1 Sex behavior (n = 216)

Sex behavior frequency (%)

Using a condom when has sexual

 yes 144 (66.7)

 no 72 (33.3)

Had sex with couple for the last year (n = 188)

 Boy friend/girl friend/couple 139 (73.9)

 No sex during a year 49 (26.1)

Frequency using condom for a year (n = 189)

 Every time 63 (33.3)

 sometime 71 (37.6)

 No use 23 (12.2)

 No sex during a year 32 (16.9)

Have sex with other people who do not be boyfriend or girlfriend in this year 

(n = 207)

 yes 65 (31.4)

 no 142 (68.6)
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Sex behavior frequency (%)

Using condom when have sex with other people whose are not boyfriend or 

girlfriend in this year (n = 206)

  every 51 (49.0)

 Sometime 40 (38.5)

 never 13 (12.5)

How you get the condom in this year (n = 205)

 prorate 117 (57.1)

 buy 30 (14.6)

 Couple bring 12 (5.9)

 No use condom 17 (8.3)

 Never have sex this year 29 (14.1)

Did you get money or thing form have sex in this year

 no 156 (72.2)

 yes 9 (4.2)

 Never have sex this year 51 (23.6)

 เหตผุล 3 อนัดบัแรกท่ีนกัเรยีนไมไดใชถงุยางอนามยั
ขณะมเีพศสมัพันธคอื นกัเรียนไวใจซึง่กนัและกันรอยละ 29.6 
รองลงมาคือ หาถุงยางอนามัยไมทันรอยละ 28.2 และไม
ตองการใชเพราะทําใหความสุขลดลงรอยละ 14.4 นักเรียนที่
มีเพศสัมพันธสวนใหญมีการปองกันการตั้งครรภรอยละ 87.9 
วิธทีี่ใชสวนใหญคือ ใชถุงยางอนามัยชายรอยละ 44.4 รองลง
มาคือ ใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินรอยละ 25 และพบวานักเรียนมี
ปญหาการตั้งครรภรอยละ 7
 จากการศึกษาพบวาในชวง 12 เดือนที่ผานมา 
นักเรียนสวนใหญมีการใชสารเสพติด สารมึนเมา และ
แอลกอฮอลรอยละ 57 โดยสารเสพติดที่มีการใชมากที่สุดคือ 
เหลา เบียร ไวน รอยละ 54.2 รองลงมาคือ บุหร่ี ยาเสน 

รอยละ 31 กอนการมีเพศสัมพันธสวนใหญไมไดมกีารใชยาเสพติด
รอยละ 48.3 รองลงมาคือใชบางครั้งรอยละ 38.3 ในกลุมที่มี

การใชยาเสพติดกอนการมีเพศสัมพันธพบวาสารเสพติดท่ีมี
การใชมากที่สุดคือ เหลา เบียร ไวน รอยละ 48.1 ในชวง 12 
เดือนที่ผานมา นักเรียนใชดอรมิคุม เขาเสนรอยละ 2.3

 จากการศึกษาดานการติดเช้ือโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ ในชวง 12 เดือนที่ผานมานักเรียนสวนใหญมีอาการ
ปสสาวะแสบขัดรอยละ 3.7 รองลงมาคือมีแผลท่ีอวัยวะเพศ
รอยละ 1.4 ในปจจุบันนักเรียนสวนใหญมีอาการปสสาวะแสบ
ขัดรอยละ 2.8 รองลงมาคือแผลที่อวัยวะเพศรอยละ 1.4 แต

นกัเรียนเคยไปรับบริการตรวจหาการตดิเช้ือโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธในชวง 12 เดือนที่ผานมารอยละ 21.2 ครั้งลาสุด ใน

ชวง 12 เดอืนทีผ่านมา เม่ือมีอาการโรคตดิตอทางเพศสัมพันธ 
นกัเรียนรักษาทีโ่รงพยาบาลรอยละ 40.1 รองลงมาคือไปคลินกิ
ทั่วไปของเอกชนรอยละ 4.3 
 จากการศึกษาดานประสบการณของการตรวจหาเชือ้
เอชไอวพีบวา นกัเรยีนสวนใหญรูจกัสถานที ่ทีใ่หบริการตรวจ
เลือดเพื่อหาเชื้อเอช โดยสวนใหญรูวาสามารถไปรับบริการ
ตรวจเลือดไดที่โรงพยาบาลรอยละ 58.7 ในชวง 12 เดือนท่ี
ผานมา นักเรียนเคยตรวจเลือดและรูผลรอยละ 15.8 ในการ

ตรวจเลือดคร้ังลาสุดเหตุผลท่ีทําใหนักเรียนไมตรวจเลือดเพ่ือ
หาเชื้อเอชไอวีเนื่องจากไมคิดวาตนเองเสี่ยงรอยละ 55.1 ครั้ง

ลาสุดในชวง 12 เดือนท่ีผานมา เม่ือตรวจหาเช้ือเอชไอวี/เอดส 
นักเรียนสวนใหญไมรูผลรอยละ 77.9
 จากการศึกษาความครอบคลุมของบริการเอชไอวี 
พบวาการนักเรียนสวนใหญเคยไดรับความรูเก่ียวกับการ
ปองกนัตนเองจากการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส และหรอืโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ ในชวง 12 เดือนที่ผานมารอยละ 73.9 แหลง
ที่นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากการติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส และหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในชวง 

12 เดือนผานมาสวนใหญคือไดรับขอมูลจากโรงเรียนรอยละ 
67.6 รองลงมาคือไดรับจากเจาหนาที่จากโรงพยาบาลรอยละ 
57.4 นกัเรยีนสวนใหญไมเคยถกูเจาหนาทีส่าธารณสขุ/แพทย/
พยาบาล แสดงทาที หรือใชวาจาไมเปนมิตรเมื่อไปรับบริการ
ประเภทในชวง 12 เดือนที่ผานมารอยละ 73.3 
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 จากการศึกษาดานความรูเกี่ยวกับโรคเอดสใน
นกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่5 พบวาขอคําถามทีน่กัเรยีนตอบ
ถกูมากทีส่ดุคอื การใชถงุยางอนามยัทกุครัง้ขณะมเีพศสมัพนัธ
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดสไดรอยละ 96.3 แต
ขอที่นักเรียนตอบถูกนอยที่สุดคือ คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดสได 

Table 2 The aids knowledge level (n = 212)

knowledge level number (percent)

 high (more than 4) 83 (39.2)

 moderate (2.5 – 4) 119 (56.1)

 low (least than 2.5) 10 (4.7)

 mean (SD) 4.0 (1.0)

 Median (min : max)  4.0 (1.0 : 5.0) 

   การหาความสมัพนัธของตวัแปรท่ีมคีวามสัมพนัธกบั
การใชถุงยางอนามัยในโมเดลเริ่มตน พิจารณาจากองคความรู 
และผลการวิเคราะหคราวละตวัแปรเดีย่วรายคู ซึง่ในการศกึษา
ครั้งนี้โดยเลือกตัวแปรที่ใหคา p-value < 0.25 มาสูในโมเดล
เริ่มตน ซึ่งมีจํานวนตัวแปรทั้งสิ้น 3 ตัวแปรไดแก เพศ การใช
ดืม่สรุา และระดบัความรู ตวัแปรท่ีมคีวามสมัพันธกบัการใชถงุ
ยางอนามัยในโมเดลสดุทาย จากการนําตวัแปรเขาแบบจาํลอง
เริ่มตน 3 ตัวแปรเมื่อควบคุมปจจัยอื่นแลว พบวาตัวแปรที่มี

ความสามารถอธิบายความสัมพันธตอการใชถุงยางอนามัยมี
ทั้งสิ้น 2 ตัวแปร ไดแก เพศ และระดับความรู พบวาเพศชาย
มีการใชถุงยางอนามัยมากกวาเพศหญิง 2.53 เทา กลุมท่ีมี
ความรูระดับปานกลางจะมีการใชถุงยางอนามัยมากกวากลุม
ทีม่คีวามรูระดับต่ํา 1.3 เทา และกลุมท่ีมคีวามระดบัสูงจะมีการ
ใชถุงยางอนามัยมากกวากลุมท่ีมีความรูระดับต่ํา 2.34 เทา 
ดังTable 3

จากการกินอาหารรวมกับผูติดเชื้อเอชไอวีเอดสรอยละ 68.1 
 จากการศึกษาระดับความรูเก่ียวกับโรคเอดสพบวา 
สวนใหญมคีวามรูอยูในระดบัปานกลางรอยละ 56.1 รองลงมา 
คือ ความรูระดับสูงรอยละ 39.2 ดังTable 2

Table 3 Logistic regression model in fi nal model for fi nding factor association with using condom  (n = 212)

Factors Coeffi cient Standard error OR 95%Cl p-value

sex 0.003

 female 1

 male 0.93 0.31 2.53 1.39 – 4.64

Knowledge about AIDs

 low 1

 median 0.26 0.69 1.30 0.33 - 5.05 0.706

 high 0.71 0.71 2.34 0.51 - 8.20 0.316

Constance -0.93 1.02

 การตรวจสอบภาวะแนบสนิทดีของขอมูลในโมเดล

สุดทาย (Goodness of fi t test) ดวย Hosmer – Lemshow 
chi-square test พบวาโมเดลที่ไดมีความสมดีกับขอมูล

p-value = 0.82 โดยตัวแปรท้ังหมดสามารถอธิบายการผกผนั

ของตวัแปรการใชถงุยางอนามัยในการมเีพศสัมพันธไดรอยละ 
82
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วิจารณและสรุปผล 
นกัเรียนมัธยมศกึษาปที ่5 จงัหวดัมหาสารคาม ป 2555 ทีเ่คย
มีเพศสัมพันธมีการใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธรอย
ละ 66.7 โดยมีจาํนวนผูใชถงุยางอนามัยมากกวา การใชถงุยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธครั้งแรกรอยละ 64.1 ซึ่งพบวาอัตรา
การใชถุงยางอนามัยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 53.8 ในป 
255310 ทัง้น้ีเน่ืองจากการกลุมนักเรยีนดงักลาวไดรบัความรูใน
เรือ่งของเพศสมัพนัธจากเจาหนาทีส่าธารณสุขเปนประจาํ และ
ปจจุบนัมีการรณรงคและสรางความเขาใจในเร่ืองเพศศกึษาใน
นักเรียนเพิ่มมากข้ึน จึงทําใหนักเรียนมีการใชถุงยางอนามัย
เพ่ิมข้ึน แตจํานวนการใชถุงยางอนามัยไมมากนัก ทั้งน้ี
เนือ่งจากนักเรยีนอาจจะเปนความไววางใจและเช่ือมัน่ตอแฟน 
หรือคนรัก ไมไดเตรียมมาเนื่องจาก กะทันหัน อารมณพาไป 
ยุงยาก ทาํใหเสยีเวลา และอารมณไมตอเนือ่ง ไมถงึจดุสดุยอด 
การพกถุงยางอนามัยแสดงถึงความตองการทางเพศตลอด
เวลา 
 จากการศึกษาพบวาในชวง 12 เดือนที่ผานมา 

ในกลุมนกัเรียนท่ีเคยมีเพศสัมพนัธสวนใหญมกีารใชสารเสพติด 

สารมนึเมา และแอลกอฮอล รอย 57 โดยสารเสพติดทีม่กีารใช
มากท่ีสดุคอื เหลา เบยีร ไวน รอยละ 54.2 และพบวากอนการ
มเีพศสัมพันธมกีารใชสารเสพยตดิบางคร้ังรอยละ 38.3 ในกลุม
ทีม่กีารใชยาเสพติดกอนการมีเพศสัมพันธพบวาสารเสพตดิท่ี
มีการใชมากที่สุดคือ เหลา เบียร ไวน รอยละ 48.1 ซึ่ง
สอดคลองกับผลการเฝาระวังพฤติกรรรมที่สัมพันธกับการ
ติดชื้อเอชไอวี กลุมนักเรียนประเทศไทย พ.ศ. 255410 พบวา
สารเสพติดทีน่กัเรียนมีการใชมากท่ีสดุคอื เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
รอยละ 40 แตมีการใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนการมีเพศ

สัมพันธลาสุดรอยละ 0.6 ทั้งน้ีเน่ืองจากโดยสารเสพยติด
ประเภทแอลกอฮอลมีมีขายตามรานคาท่ัวไป แมจะมีมาตรการ
ทางกฎหมายควบคุมไมใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกเด็ก
อายุ 18 ป แตพบวาผูคาไมไดใหความรวมมือมากนัก จึงมีผล
ใหนักเรียนยังคงมีการใชแอลกอฮอลจํานวนมาก และการใช

สารเสพยติดจะมีผลตอรางกายและจิตใจของผูดื่ม ซึ่งทําใหมี
พฤติกรรมการยบัย้ังลดลง มคีวามกลา มคีวามกาวราวมากขึน้ 
ทําใหใหขาดการควบคุมตัวเอง11, 12 จึงทําใหเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศตามมา
 ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธอยางมีนยัสําคัญทางสถิตกิบั

พฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เคยมีเพศสัมพันธจังหวัด
มหาสารคาม คือ ตัวแปร เพศ และระดับความรู โดยเพศชาย

มกีารใชถงุยางอนามัยมากวาเพศหญงิ 2.53 เทา ซึง่สอดคลอง
กับการศึกษาพฤติกรรมการใชถุงยางอนามัยในกลุมวัยรุน

เม็กซิกนัซ่ึงพบวาเพศชายมกีารใชถงุยางอนามยัมากกวาเพศ
หญงิ13 ทัง้นีเ้นือ่งจากถงุยางอนามยัทีม่จีาํหนายตามทองตลาด
เปนถุงยางอนามัยชาย และมีความเขาใจวาถุงยางอนามัยมี
ประโยชนในการปองกันการตั้งครรภ และการปองกันการ

ตดิเช่ือทางเพศสัมพันธ5 และพบวากลุมท่ีมคีวามรูระดับปานกลาง
จะมกีารใชถงุยางอนามยัมากกวากลุมท่ีมคีวามรูระดบัต่ํา 1.3 เทา
และกลุมที่มีความระดับสูงจะมีการใชถุงยางอนามัยมากกวา
กลุมท่ีมคีวามรูระดับต่ํา 2.34 เทา สอดคลองกับพฤติกรรมของ
พนักงานที่พบวาหากบุคคลมีความรูที่ดีจะทําใหมีพฤติกรรม
การปองกนัโรคเอดสดขีึน้ดวย ซึง่ความรูเปนปจจยัทีส่าํคญัตอ
การสงเสริมใหบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี14 โดยไดมีการ
ศึกษาการเพ่ิมความรู ใหกับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย พบวาเมื่อใหความรูในการปองกันโรคเอดสกับ
กลุมตวัอยางพบวากลุมตวัอยางมกีารปฏบิตัตินในการปองกัน
โรคเอดสดีขึ้น15 ดังนั้นจะเห็นไดวาความรูเปนปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับพฤติกรรม หากมีความรูสงูจะทําใหมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการบริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท ในโรงพยาบาล ๕๐ 
พรรษา มหาวชริาลงกรณ อาํเภอเมอืง จงัหวัดอบุลราชธาน ีโดยประยุกตใชแนวคิดกระบวนการเพือ่การมสีวนรวม กลุมเปาหมาย
ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย เจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม จํานวน 32 คน และผูปวยโรคจิตเภท จํานวน 94 คน เครื่องมือที่ใชใน
เก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามและการสนทนากลุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเปรียบเทียบตัวแปรดวยสถิติ Paired simple t – test

ผลการวิจัย พบวา จากการใชกระบวนการบริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท ในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ประกอบดวย (1) ตระหนักถึงปญหารวมกัน (Realizing) (2) การถอดบทเรียนรวมกัน (Action Review) (3) เริ่มตนดวยการ
ฝกอบรม (Initial Training) (4) รวมกันทํางานเปนทีมเครือขาย (Network) (5) การสังเกต ติดตามรวมกัน (Observation) 
(6) ทีมเภสัชกรรม (Pharmacy Team) ซึ่งสงผลใหเจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม มีความรูเรื่องจิตเภท อยูในระดับดี (X=17.80) 
มีการปฏิบัติตาม ตามแนวทางการบริการเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท ในระดับปานกลาง (X=2.22) ผูปวยจิตเภท มีสวนรวมในการ
รักษาดวยยาจิตเภท อยูในระดับปานกลาง (X=2.25) และความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (X=3.59) โดยดีขึ้นจากกอนการทํา
กจิกรรมทุกดาน อยางมนียัสําคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05โดยสรุป ปจจัยในความสําเรจ็ คอื เจาหนาท่ีฝายเภสัชกรรม มคีวามเสยีสละ

การสรางทีมงานและเครือขาย กระบวนการดําเนินงาน และการมีสวนรวมของผูปวย

คําสําคัญ : การบริการทางเภสัชกรรม โรคจิตเภท

Abstract
This research is an action research project with the objective of studying the application of a pharmaceutical service

model for schizophrenia patients, at 50 Pansa Mahavajiralongkorn Tambon Rainoiy Mueang District Ubon
Ratchatani Province. The process and concept of AIC are applied to this research. The target group in the study was 
composed of the 32 staff members of the pharmacy team and 94 schizophrenia patients. The implements used for 
data collections were a questionnaire and a focus group. The frequency, percentage, mean, standard deviation were 
analyzed and a statistical test was completed using the Paired Simple t-test. The results of the study showed that the 

model of the pharmaceutical service in schizophrenia, called RAINOP, is composed of Realizing (R), Action Review 
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(A), Initial Training (I), Network (N), Observation (O) and Pharmacy Team (P). These are the factors the pharmacy 
team must understand in order to have suffi cient knowledge of schizophrenia, allowing them to take action according 
to the pharmaceutical services in the schizophrenia plan, and maintain schizophrenia patients, who contribute to the 
Schizophrenia drug treatment plans, which are in the level of good (X=17.8), fair (X=2.22) and moderate good  
(X=2.25), respectively. The patients satisfaction was very high(X=3.59), higher than before the processes started, 
performing with a statistical signifi cance level of 0.05.

Keywords : Pharmaceutical Service, Schizophrenia

บทนํา
โรคจิตเภทเปนการเจ็บปวยทางจิตที่พบไดมากท่ีสุด มีความ
รุนแรงและเรื้อรัง มีอุบัติการณเทากับ 0.1-0.5 ตอประชากร
พันคน ความชุก 2.5-5.3 ตอประชากรพันคน และมีความชุก

ตลอดชีพ (Lifetime Prevalence) 7.0 -9.0 ตอประชากรพันคน1 
ผูปวยจิตเภทจะมีอาการกําเริบอีกไดเปนชวงๆ ซึ่งในผูปวย
รอยละ 50-70 จะมีอาการกําเริบ และปวยซ้ําไดอีกภายหลัง
จากการจําหนายออกจากโรงพยาบาลภายในเวลา 1 ป 
จากรายงานสถิติจํานวนผูปวยทางสุขภาพจิตที่มารับบริการ
ของหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ในป 2553 พบวา กลุม

โรคที่พบมากที่สุด คือ กลุมโรคจิตเภท (รอยละ 24.19) รองลงมา

เปนกลุมที่มีปญหาสุขภาพจิตอื่นๆ  (รอยละ  22.74) 
ของผูปวยทั้งหมด1

 ในป 2550 พบวาประชากรทั่วโลกประมาณ 24 ลาน
คนเปนโรคจิตเภท ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวามีความชุก
ของการเกิดโรคจิตเภทเทากับ รอยละ 0.6 – 1.9 สวนใน
ประเทศไทยพบวามีความชกุของการเกิดโรคจติเภทประมาณ 
รอยละ 0.7 – 0.91 ในประเทศไทย พบวา ป 2551-2555 
มีอัตราความชุก เปน 2,262.42, 2,266.01, 2346.22, 

2,608.85, 2,840.00 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ 
 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เปน

โรงพยาบาลชุมชน 150 เตียง ไดเริ่มใหบริการโรคทั่วไปและ

โรคเร้ือรงั แกผูปวยทีเ่ปนพระภิกษสุงฆทัว่ประเทศ และประชาชน
ทั่วไปในอําเภอเมืองท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลเมือง
อุบลราชธานี ในเดือน ตุลาคม 2548 (เปดใหบริการเปนเวลา 
8 ป) และพรอมท่ีจะปรับเปนโรงพยาบาลท่ัวไป ในป 2559 
(จํานวน 400 เตียง) ในปจจุบันมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานภายใน

โรงพยาบาล 408 คน ประกอบดวย แพทย (17 คน) ทนัตแพทย 
(9 คน) เภสัชกร (16 คน) พยาบาล (84 คน) ในขณะเดียวกัน
มีผูปวยนอกเขารับบริการเฉลี่ยตอเดือน 13,650 คน2 ซึ่งเปน
ผูปวยจิตเภท เฉลี่ย 200 คน/เดือน ในชวงเวลา ประมาณ 2 
เดอืนทีผ่านมา ไดมกีารจัดตัง้คลนิกิจติเวช โดยใหบรกิารผูปวย

จิตเภท ทุกวันพุธของสัปดาห ซึ่งการบริการทางเภสัชกรรม
ผูปวยจิตเภทยังไมไดตามเกณฑ ระดับ 3 ของกรมสุขภาพจิต 

 เน่ืองจากโรคจติเภทเปนโรคเร้ือรัง มแีนวโนมในการ
กลบัเปนซํา้สงู การรักษาดวยยาตานโรคจติจงึเปนวธิกีารรักษา
อันดับแรกท่ีสามารถลดความรุนแรงของอาการทางจิต และ
ปองกันการกลับเปนซํ้าในผูที่เปนโรคจิตเภทได ดังนั้นการให
ความรวมมือในการรักษาดวยยาจึงมีความจําเปนที่จะชวยให
ผูที่เปนโรคจิตเภทมีอาการทางจิตทุเลา ปองกันการกลับเปน
ซํ้า และลดจํานวนครั้งในการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 
โดยเฉพาะผูปวยท่ีอยูในระยะทีม่อีาการหูแวว เหน็ภาพหลอน
อยางรนุแรง เมือ่อาการดีขึน้กย็งัตองมกีารใหยาอยางตอเนือ่ง3

โดยเฉพาะผูปวยท่ีไดรับการจําหนายกลับเขาสูชุมชนจําเปน
ตองรับประทานยาอยางตอเน่ือง เพื่อควบคุมอาการและ
ปองกันการกลับเปนซํ้า4 นอกจากน้ียังพบวาถึงแมผูปวย จะ
ไดรบัการบาํบัดรักษาดวยยา แตกย็งัพบวามีอาการกาํเรบิของ
โรคไดอีกหลังการรักษาภายใน 1 ป3 และมีการกลับมารักษา
ซํ้าภายใน 2-6 เดือน ถึงรอยละ 50 และภายใน 2 ป รอยละ 70 
ของจํานวนผูปวยทั้งหมด ซึ่งสาเหตุเกิดจากการไมใหความ

รวมมือในการรักษาดวยยา ดังนั้นการรักษาดวยยาบําบัด
โรคจิตมีความจําเปนเปนอยางมาก ปญหาที่สําคัญคือการจะ

รกัษาใหผูปวยใหความรวมมือในการรักษาอยางตอเน่ือง และ
พบวามีผูปวยจิตเภทรอยละ 20-50 ทีไ่มใหความรวมมือในการ

รักษาดวยยา5 

 สขุภาพกายและสุขภาพจติ จาํเปนอยางย่ิงท่ีควรตอง
ไดรับการสนับสนุนสงเสริมไปดวยกัน ผูที่มีโรคทางกายเร้ือรัง 
จติใจ กจ็ะเปนสวนสําคัญท่ีคอยประคองใหผูปวยมีกาํลังใจ และ

รวมมอืในการรกัษา เพือ่ตอสูโรคทางกายตอไปอยางมุงมัน่ แต
หากมีปญหาทางจิตใจที่ไมไดรับการวินิจฉัย หรือไมไดรับการ
ดแูลอยางเหมาะสม กจ็ะสงผลซ้ําเติมโรคทางกายทีเ่ปนอยู จน
เกิดความรูสกึเบ่ือหนาย ทอแท สิน้หวัง หรือแมกระท่ังไมอยาก
มีชีวิตอยูอีกตอไป จึงเปนท่ีมาของ “วันสุขภาพจิตโลก หรือ 

World Mental Health Day” ซึ่งถูกกําหนดข้ึนคร้ังแรกเมื่อ
วนัที ่10 ตลุาคม พ.ศ. 2535 โดยการรเิริม่ของ รชิารด ฮนัเตอร 
(Richard Hunter) ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนง เลขาธิการใหญ

ของสหพันธสุขภาพจิตโลก (World Federation for Mental 
Health) ตั้งแตวันนั้นจนถึงปจจุบัน เปนเวลา 20 ปที่องคการ
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อนามัยโลกไดกําหนดใหวันที่ 10 ตุลาคมของทุกปเปนวัน
สขุภาพจติโลก โดยมวีตัถุประสงคเพ่ือ รณรงคใหประชากรท่ัว
โลกตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพจิต และปญหาการ

เจ็บปวยทางจิต โดยแตละปจะมีการคัดเลือกประเดน็หลักท่ีมคีวาม
สําคัญในชวงเวลานั้นๆ เพื่อใหทั่วโลกไดตื่นตัวและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของปญหา และชวยกันปองกันไมใหปญหาดัง
กลาวลุกลาม สาํหรับป พ.ศ. 2555 นี ้ประเดน็หลักท่ีใชรณรงค
คือ “ปญหาโรคซึมเศรา” โดยกําหนดขอความรณรงคคือ 
“โรคซมึเศรา: วกิฤติโลก” หรือ “Depression: A Global Crisis”6

 ขอมูลจากการสํารวจการดําเนินงานท่ีผานมาของ
การบริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท โรงพยาบาล ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ พบวา เภสัชกร และเจาหนาที่ฝาย
เภสชักรรม มคีวามรูเกีย่วกับโรคจติเภทนอย ระบบการสาํรอง
ยาในการดูแลผูปวยจิตเภทไมเพียงพอตอการบริการผูปวย 
และผูปวยโรคจิตเภทมีการดูแลสุขภาพตนเองไมถูกตอง รวม
ถงึตวัชีว้ดังานการบรกิารทางเภสชักรรมผูปวยจิตเภทท่ีดาํเนิน
งานในปที่ผานมายังไมผานเกณฑที่กําหนด ไดแก 1. อัตรา
การคางจายยาผูปวย มเีปาหมายการดําเนนิงานตอง นอยกวา
รอยละ 5 ผลการดําเนินงาน ไดรอยละ 15 2.อัตราความรวม
มอืในการใชยา เปาหมายการดาํเนนิงาน ตองมากกวา รอยละ 
80 ผลการดําเนินงานได รอยละ 75 และ 3. เภสัชกรและ

เจาหนาทีผู่รบัผดิชอบมีความรูเกีย่วกับการใชยาจิตเวช เปาหมาย
การดําเนินงาน ตองมากกวารอยละ 80 ผลการดําเนินงานได 
รอยละ 69.22 จากขอมูลดังกลาวทําใหผูวิจัยในฐานะเภสัชกร
ประจําโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิชราลงกรณ ซึ่งมีหนาที่
หลักในการดูแลและบริการทางเภสัชกรรมแกผูปวยจิตเภท
ที่มารับบริการในโรงพยาบาล จึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนา
รปูแบบบริการทางเภสชักรรมในผูปวยจิตเภท โดยใชการวิจยั
เชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ7 Kemmis และ Mc Taggart 

เทคนคิกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม เปนกระบวนการ
ทีใ่ห เจาหนาท่ีฝายเภสชักรรม รวมกนัในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ สามารถคนหาปญหาความตองการและแนวทางใน
การบริการทางเภสชักรรมผูปวยจิตเภท จากปญหาและความ
ตองการของผูปวยผานการเรียนรูและการแลกเปล่ียน

ประสบการณรวมกัน และนําผลท่ีไดมาปฏิบัติในการบริการ
ทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภทตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. วัตถุประสงคทั่วไป

  เพ่ือศึกษารูปแบบการบริการทางเภสัชกรรม
ผูปวยจิตเภท โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 2.  วัตถุประสงคเฉพาะ
  2.1 เพือ่ศกึษาบริบท การดําเนนิงานการบรกิาร
ทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 

มหาวชริาลงกรณ ตาํบลไรนอย อาํเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี
  2.2 เพือ่ศกึษาผลการดําเนนิงาน การบริการทาง
เภสัชกรรมผูปวยจิตเภท โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  2.3 เพือ่พฒันากระบวนการ การดําเนนิงานการ
บริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี
  

วิธีการดําเนินการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) เพ่ือการพัฒนาการบริการทางเภสัชกรรมผูปวย
จติเภท ของโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ อาํเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยกระบวนการมีสวนรวม (AIC) 
เปนเคร่ืองมือสําหรับสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา
รูปแบบการบริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท 

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 1.1 ดานประชากร
  1.1.1 ผูปวยโรคจิตเภทที่มารับการดูแลรักษาที่
คลินิกจิตเวช โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 94 คน 
  1.1.2 เจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม ประกอบดวย 
เภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม และลูกจางประจํา รวม
ทั้งสิ้น 32 คน ประกอบดวย เภสัชกร (16 คน) เจาพนักงาน
เภสัชกรรม (8 คน) และลูกจางประจํา (8 คน)
 1.2  กลุมตัวอยาง
  1.2.1 ผูปวยโรคจติเภท การคัดเลือก จาํนวน 94 
คน โดยศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

   1.  ผูทีเ่ปนโรคจติเภทท่ีไมมอีาการทางจติ
หรอืมอีาการทางจติ ประเมินโดยแบบประเมินอาการทางจิต มี
คะแนนไมเกิน 36 คะแนน 
   2. มีผูดูแลหลักที่ ใหการดูแลผูที่ เปน
โรคจิตเภท ไดแก บิดา มารดา บุตร สามี หรือ ภรรยา คนใด

คนหนึง่ทีอ่าศยัอยูรวมกนั และชวยเหลือผูทีเ่ปนโรคจิตเภท ใน
การดํารงชีวิตประจําวันอยางสมํ่าเสมอ
   3.  สนทนาโตตอบรูเรือ่ง สามารถอานและ
เขียนภาษาไทยได
   4.  ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
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  1.2.2 เจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม จํานวน 32 คน 
โดยศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
   1. ปฏิบัติงานอยู ในฝายเภสัชกรรม 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี
   2. ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชและวิธีการตรวจสอบเครื่องมือ
 วิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เนนการเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพเปนหลักรวมกับการเก็บขอมูลเชิง
ปริมาณ ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคใน
การวิจัย โดยแบงออกเปน 4 ชุด ดังนี้  
 ชุดท่ี 1 แบบประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการ
บริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท สําหรับเจาหนาที่ฝาย
เภสัชกรรม จาํนวน 7 ขอ โดยแตละขอจะมรีะดับความคดิเห็น
อยู 3 ระดับ ดงันี ้ลกัษณะคําตอบท่ีเปนบวก การปฏิบตัปิระจาํ 
(3 คะแนน) การปฏิบัติบางคร้ัง (2 คะแนน) ไมเคยปฏิบัติ 
(1 คะแนน) ลักษณะคําตอบท่ีเปนลบ การปฏิบัติประจํา 
(1 คะแนน) การปฏิบัติบางคร้ัง (2 คะแนน) ไมเคยปฏิบัติ 
(3 คะแนน)
 ชุดท่ี 2 แบบทดสอบความรูสําหรับเจาหนาท่ีฝาย
เภสชักรรมเกีย่วกบัความรูโรคจิตเภทและหลักการบริการทาง
เภสัชกรรมผูปวยจิตเภท แบบสอบถามมี ทัง้หมด 20 ขอ แบบ
กากบาท ถกู /ผดิ เกณฑการใหคะแนนตามแนวคดิของ Bloom 
คือ ตอบถูก (1 คะแนน) และตอบผิด (0 คะแนน)   
 ชุดท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูปวย

ที่มารับบริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท โรงพยาบาล ๕๐ 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ แบบสอบถามน้ีมทีัง้หมด 15 ขอ ใน

แตละขอผูทาํตองเลือกตอบเพยีงขอเดยีว ลกัษณะของคาํตอบ
เปนมาตราสวน 5 ระดบั ดงันี ้ลกัษณะคําตอบท่ีเปนบวก ความ

พึงพอใจมากที่สุด (5 คะแนน) ความพึงพอใจมาก (4 คะแนน) 
ความพึงพอใจปานกลาง (3 คะแนน) ความพึงพอใจนอย 

(2 คะแนน) ความพึงพอใจนอยท่ีสดุ (1 คะแนน) ลกัษณะคําตอบ
ที่เปนลบ ความพึงพอใจมากที่สุด (1 คะแนน) ความพึงพอใจ

มาก (2 คะแนน) ความพึงพอใจปานกลาง (3 คะแนน) ความ
พงึพอใจนอย (4 คะแนน) ความพงึพอใจนอยทีส่ดุ (5 คะแนน)
 ชุดที่ 4 แบบประเมินความรวมมือในการรักษาดวย

ยาจิตเภท สําหรับผูปวยท่ีมารับบริการทางเภสัชกรรมผูปวย
จิตเภท จํานวนขอคําถาม 7 ขอ ผูวิจัยประยุกตสรางขึ้นโดย
การศกึษาจากเครือ่งมือของ สาธุพร พฒุขาว (2541) ประกอบ
ดวยขอคําถาม 7 ขอเปนขอคําถามทางบวก 2 ขอ คือ 1 และ 
ขอ 7 คําถามทางลบ 5 ขอ คือ ขอ 2, 3, 4, 5 และ 6 ลักษณะ

ของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ใหผูปวย
พิจารณาวาตรงกับการปฏิบัติของตนเองหรือไม โดยแตละขอ
จะมีระดับความคดิเห็นอยู 3 ระดับ ดงัน้ี ลกัษณะคาํตอบทีเ่ปน
บวก ความรวมมือในการรักษาสมํ่าเสมอ (3 คะแนน) ความ
รวมมอืในการรกัษาบางคร้ัง (2 คะแนน) ไมใหความรวมมอืใน
การรักษา (1 คะแนน) ลักษณะคําตอบที่เปนลบ ความรวมมือ
ในการรักษาสมํ่าเสมอ (1 คะแนน) ความรวมมือในการรักษา
บางคร้ัง (2 คะแนน) ไมใหความรวมมือในการรักษา 
(3 คะแนน)

 การเก็บรวบรวมขอมูล
 1.  ทําการแจงใหทางโรงพยาบาลทราบเก่ียวกับ
โครงการวิจัย และรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติตาง ๆ 
ดังกลาวเพื่อขอความรวมมือในการทําการศึกษาวิจัย
 2. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ฝาย
เภสัชกรรม โดยการสังเกต การสัมภาษณ และการใชแบบ
ทดสอบการปฏิบัติโดยใชกระบวนการ AIC เพ่ือเปนการใหมี
สวนรวม เภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรม และเจาหนาที่ ใน
การแสดงความคิดเห็นตาง ๆ อยางมีสวนรวม โดยแบงออก
เปน
  2.1  การสงัเกต โดยการสังเกตการณแบบมสีวน
รวมโดยเขารวมในกิจกรรม และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
  2.2  การสัมภาษณ โดยการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง หรือแบบเปนทางการ กับการสัมภาษณแบบไมมี
สวนรวม หรือแบบไมเปนทางการ ซึ่งในครั้งนี้จะใชการ

สมัภาษณทัง้ 2 แบบ ในแตละสถานการณทีแ่ตกตางกันไป โดย
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการจะใชในขัน้ตอนของการสราง

ความคุนเคยในชวงแรกๆ ในการเขาไปทํากิจกรรม สวนแบบ
ที่เปนทางการจะเริ่มทําในชวงที่มีการทํากิจกรรมไปแลว

  2.3  การใชแบบทดสอบการปฏิบัติ และความ
รวมมอืในการรักษาดวยยาของผูปวยจติเภท ในคลนิกิจติเภท 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ของผูปวยจิตเภท
กลุมตัวอยาง กอนและหลังทํากิจกรรม
  2.4  การประยุกตใชกระบวนการ AIC เพ่ือเปน

โอกาสใหเจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม เขามามีสวนรวมในการ
ระดมความคิดเห็นตาง ๆ ของแตละบุคลในการแกไขปญหา 
และนําไปสูการพัฒนา โดยใชหลักการมีสวนรวมอยางเปน
ประชาธิปไตย

การวิเคราะหขอมูล
 1.  วเิคราะหจากการบนัทกึการสงัเกต การสมัภาษณ 
และการสรุปการบรรยายของขั้นตอนตาง ๆ 
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 2. แบบประเมินการปฏิบัติ แบบสอบถามความรู 
แบบสอบถามความพงึพอใจแบบสอบถามความรวมมอืในการ
รักษา โดยทําการวิเคราะหจากแบบประเมิน โดยใชสถิติคา
เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
 1. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทการดําเนินงานบริการทาง
เภสชักรรมผูปวยจติเภท โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สรุปไดวา
  1.1 บริบทของชุมชน
   จากการศึกษาสภาพบริบทของชุมชน
ตําบลไรนอย พบวา ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบดวย 14 หมูบาน มีจํานวนหลังคาเรือน 
4,316 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 13,895 คน มี

โรงพยาบาลชมุชน คอืโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชริาลงกรณ
ระดับ 2.1 ทุติยภูมิระดับตน สังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสขุ จาํนวนเตยีงทีข่ออนญุาต 180 เตยีง แตใชบรกิาร
ไดจริง 150 เตียง อัตราครองเตียง รอยละ 44.79 ความ
ครอบคลุมหนวยบริการประกอบดวย รพ.สต.19 แหง ให
บริการดูแล ตรวจรักษาแกผูปวยนอก และผูปวยในทุกสาขา 
ในระดบัปฐมภมูแิละทุตยิภูมทิัง้ผูปวยทีเ่ปนพระภกิษุสามเณร
และประชาชนทั่วไปทุกกลุมโรค ยกเวน ผูปวยที่มีอาการหนัก
เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล ผูปวยคลอด และทารก
แรกเกิด รวมทั้งผูปวยทางสูติกรรม ที่ตองนอนโรงพยาบาล 
(ไมมหีองคลอด) ผูปวยศัลยกรรมทีต่องรักษาดวยการผาตดัใน
รายที่ผาตัดใหญและเส่ียงสูง (หองผาตัดเปดบริการผาตัดใน 
Case General Surgery และ Uro Surgery ใชศัลยแพทยของ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค)
  1.2 ขอมูลลักษณะทั่วไปของเจาหนาท่ีฝาย

เภสัชกรรม 
   จากการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีฝาย
เภสัชกรรม สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65.62 มีอายุ

ระหวาง 36 - 40 ป รอยละ 37.50 อายุนอยที่สุด 26 ป อายุ
มากที่สุด 45 ป โดยอายุเฉลี่ย 45 ป สถานภาพสมรส รอยละ 
68.75 จบการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 81.25 

ประสบการณทํางานในหนวยงาน อยูระหวาง 6 -10 ป 
รอยละ 56.25 เปนเภสัชกรมากที่สุด รอยละ 50.00

  1.3  ขอมูลสวนบุคคลของผูปวยจิตเภท
   จากการศึกษาพบวา ผูปวยจิตเภท ที่มา
รักษาที่คลินิกจิตเวช โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ จํานวน 94 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 
69.10 มีอายุมากที่สุดอยูระหวาง 41-50 ป รอยละ 30.0 อายุ
เฉล่ียท่ี 49 ป การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 40.40 
สถานภาพสมรสคู รอยละ 71.30 รายได ของครอบครัวตอ
เดอืน 10,000 บาทขึน้ไปรอยละ 43.70 ระยะเวลาของการเจบ็
ปวยสวนใหญ 1- 5 ป รอยละ 87.20 จํานวนครั้งของการเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาล สวนใหญอยูระหวาง 1 – 10 ครั้ง 
รอยละ 45.70
 2.  สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 เพ่ือ
พัฒนากระบวนการดําเนินงาน บริการทางเภสัชกรรมผูปวย
จิตเภท โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตําบลไร
นอย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สรุปไดวา
  การพฒันาระบบบรกิารทางเภสชักรรมผูปวยจติ
เภท เริ่มตนจากการนําขอมูลที่ศึกษาบริบทและสภาพปญหา
คืนชุมชน โดยการสนทนากลุมของเจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม 
รวมรับทราบและตระหนักถึงปญหามากขึ้น ไดมีการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น หลากหลายมุมมอง หลายความคิด สรุป
วาเจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม จะตองรวมดวยชวยกันในการ
ปองกันและแกไขปญหาโรคจติเภทรวมกัน มกีารปรับทัศนคติ
ในการทํางานรวมกัน มีการประชุมการจัดทําแผนในการ
ดาํเนนิงาน โดยประยกุตใชเทคนคิกระบวนการเพือ่การมีสวน
รวม (AIC) ดวยวธิกีารวเิคราะหสภาพปญหา จดัทําแผนปฏิบตัิ
งาน ทําใหเกิดแผนงานการดําเนินงานไดแก 
  1.  การอบรมใหความรูเร่ืองจิตเภท เพ่ือสราง
ความตระหนักตอสภาพปญหาโรคจิตเภท โดยมีกิจกรรมดังน้ี
   กจิกรรมที ่1 อบรมใหความรูเรือ่งโรคจติเภท 
แกเจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม
   กจิกรรมที ่2 จดัทําคูมอืการดแูลและแนวทาง

การปรับใชยาที่เหมาะสมในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
  2.  การพัฒนาระบบกํากับการรับประทานยาของ
ผูปวย เพื่อการดูแลสงเสริมสุขภาพของผูปวยโรคจิตเภทและ
การรับประทานยาที่ตอเนื่อง
   กิจกรรมที่ 1 จัดทํากระเปายาพรอมทั้งสมุด

บันทึกการรับประทานยา แกผูปวยจิตเภท เพื่อเปนการตรวจ
สอบการรับประทานยาของผูปวย 
   กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบการผลขางเคียงของ

ยา ในผูปวยจิตเภททุกคน โดยดใูนคูมอืติดตามการรบัประทาน
ยา ทั้งนี้เพื่อผูปวยจะไดรับผลขางเคียงของยานอยที่สุด
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   กิจกรรมที่ 3 สํารองยาไวในคลังยาเพื่อให
เพียงพอตอการจายใหผูปวยจิตเภท
  3.  สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 3 
ผลการดําเนินงานบริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท 
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตําบลไรนอย 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สรุปไดวา
  3.1  ขอมูลดานความรูเกี่ยวกับโรคจิตเภท 

   จากผลการประเมนิระดับความรูโรคจิตเภท 
ของเจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม พบวากอนการอบรมใหความรู
แกเจาหนาทีฝ่ายเภสัชกรรม มคีวามรูทัว่ไปเก่ียวกับโรคจิตเภท
อยูในระดับปานกลาง (X=13.2) และหลังการอบรมใหความรู 
มคีวามรูทัว่ไปเกีย่วกบัโรคจติเภทในระดบัด ี(X=17.8) ซึง่เพิม่
ขึ้นจากกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
  3.2 ขอมูลการปฏิบตัติามแนวทางการบริการ
ทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท
   จากผลการประเมนิระดบัการปฏบิตัติาม
แนวทางการบริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท พบวา กอน
การพฒันาเจาหนาทีฝ่ายเภสัชกรรม มปีฏบิตัติามแนวทางการ
บริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท อยูในระดับปานกลาง 
(X=11.7) และหลังการพัฒนา อยู ในระดับปานกลาง 
(X=15.5) ซึง่เพ่ิมข้ึนจากกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
  3.3  ขอมูลดานการรวมมือในการรักษาดวย
ยาของผูปวยจิตเภท
   จากผลการประเมินระดับการรวมมือใน
การรักษาดวยยาของผูปวยจิตเภท พบวา กอนการพัฒนา
ผูปวยจติเภทมสีวนรวมในการรกัษาดวยยาจติเภท อยูในระดับ
ปานกลาง (X=11.3) และหลังการพัฒนา มีสวนรวมในการ
รักษาดวยยาจิตเภท อยูในระดับปานกลาง (X=15.8) ซึ่งเพิ่ม

ขึ้นจากกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
  3.4  ขอมูลดานความพึงพอใจสําหรับผูปวย
จิตเภทที่มารับบริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท
   จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจ 
พบวา สวนใหญ ผูปวยจติเภทมคีวามพงึพอใจ อยูในระดบัมาก 

(X=3.59) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ การเรียกช่ือรับบริการไดยินชัดเจน อยูในระดับสูง (X= 
4.27) รองลงมา คือ ทานไดรับบริการที่มีความสะดวกรวดเร็ว 
อยูในระดับสูง (X=4.19) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ สถานที่
บริการสะอาด เปนระเบียบ (X= 2.82)

บทสรุปและอภิปรายผล
 1. ผลการศึกษาบริบท การบริการทางเภสัชกรรม
ผูปวยจิตเภท โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  ตําบลไรนอย มีลีกษณะเปนชุมชนเมือง ทําใหมี
ความเจริญทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม จากบริบทชุมชน 
สิ่งแวดลอมแออัด มีแหลงมั่วสุมอบายมุข เชน เลนการพนัน 
รานเกม วิถีชีวิตในชุมชนเปนแบบแขงขันกัน สังคมที่มีความ
เจรญิทางดานวตัถุ สิง่อํานวยความสะดวกมีมากมาย มกีารด่ืม
สุราหลังเลิกงาน มีการใชสารเสพติด สภาพครอบครัว ขาด
ความอบอุน ปู ยาตา ยาย เล้ียงหลาน ครอบครัวแตกแยก 
สภาวะสุขภาพของประชาชน สวนใหญมีโรคเรื้อรังประจําตัว 
ลวนแตมีผลตอปญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะจิตเภทและเสี่ยง
ตอการฆาตัวตาย มีความรุนแรงระดับปานกลางถึงมากดังจะ
เห็นวามีประชากรในประเทศไทยพบวามีความชุกของการเกดิ
โรคจิตเภทประมาณ รอยละ 0.7 – 0.9 (มาโนช หลอตระกูล, 
2548) และใน ป 2551-2555 พบวา อัตราความชุก เปน 
2,262.42, 2,266.01, 2346.22 , 2,608.85,2,840 ตอประชากร
แสนคน ตามลําดับ8 
 2.  ผลการศกึษากระบวนการดาํเนนิงาน การบรกิาร
ทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา 

มหาวชริาลงกรณ ตาํบลไรนอย อาํเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี
  จากผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลการ
พัฒนาการบริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภทไดดังตอไปนี้ 
การพัฒนาการบริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท ทําใหเกิด
ผลลพัธในการดูแลผูปวยท่ีด ีโดยเจาหนาท่ีฝายเภสัชกรรมสวน

ใหญมีความคิดเห็นวามีความเปนไปไดในการปฏิบัติ มีความ
สะดวกในการปฏิบตั ิใชงานไดไมยุงยากซับซอน เกิดประโยชน

ตอผูปวย และมีความพึงพอใจในการใชอยูในระดับมากผูวิจัย
และเจาหนาทีฝ่ายเภสชักรรมไดรวมกนันาํขอมลูจากการศกึษา

และวิเคราะหสภาพการณกอนการพัฒนาการดูแลผูปวยใน
ปจจุบนั ปญหาอปุสรรคของการดูแลผูปวย การรบัรูและความ
คาดหวังของเจาหนาท่ีฝายเภสัชกรรม การมีสวนรวมของ

เจาหนาท่ีฝายเภสัชกรรม ในการกาํหนดวัตถุประสงค เปาหมาย
ตัวช้ีวัดการดูแลผูปวยจิตเภทใหชัดเจน ครอบคลุม กําหนด
กระบวนการดูแลผูปวยจิตเภท ทําใหการบริการทาง
เภสัชกรรม มีความเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทของ

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เจาหนาท่ีฝาย
เภสัชกรรมเห็นประโยชน เห็นคุณคา นําไปใชจริง ทําใหเกิด
ผลลัพธในการดูแลผูปวยที่ดีมากยิ่งขึ้น
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  กระบวนการสรางมีสวนรวม ผูวิจัยเริ่มจากการ
พดูคยุกันเฉพาะ เจาหนาท่ีฝายเภสชักรรม ประชาสมัพันธ ให
ผูมีสวนเกี่ยวของไดเขาใจนัดพบปะพูดคุยกันคร้ังแรก คนหา
ปญหาเลือกกลุมเปาหมายที่ตรงกับ สิ่งท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึน 
หลายคนมีแนวความคิดที่ตรงกันพรอมที่จะแกปญหาดวยกัน 
แตละคนเขารวมกิจกรรมโดยความสมัครใจ เม่ือไดสิ่งท่ี
ตองการแกปญหาแลว การเก็บรวบรวมขอมูล การคนหา
ศกัยภาพของชมุชนท่ีมอียูเดิม ทาํใหเกิดความรูสกึคิดเปนพลงั
เชิงบวก ทําใหชุมชนอยากพัฒนากิจกรรมของตนเอง 
สอดคลองกับ9 ชาญชัย ชัยสวาง ไดศึกษาการพัฒนาการ
ดาํเนินงานกองทนุหลักประกนัสขุภาพในระดบัทองถ่ิน อาํเภอ
เฝาไร จงัหวัดหนองคาย ผลการศกึษาพบวา สภาพปญหาและ
อุปสรรคการดําเนินงาน กอนการพัฒนา ของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน ไดแก ไมทราบ
บทบาทหนาที่ ขาดความรวมมือ ขาดการประสานงานการจัด
ประชมุ และศกึษาดงูาน ทาํใหคณะกรรมการมีการแลกเปลีย่น
เรียนรู สงผลใหระดับความรู และการมีสวนรวมดีขึ้นกวากอน
การพัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อขอมูล
เหลานัน้ถกูนาํมาวเิคราะห การเปดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูอยาง
เปนทางการจึงเกิดขึ้น โดยใชวิธีถกปญหาอยางมีสวนรวม จะ
ชวยทําใหเราทํางานแบบมีโครงสราง สําหรับการส่ือสาร ที่มี
ประสิทธิภาพภายในกลุม เปนชุดคําถามที่นํากลุมใหเดินไป
ตามเสนทางของการสนทนา ซึ่งคําถามเหลานี้จะพากลุมผาน
ระดบัความสาํนกึจะชวยใหกลุมเคลือ่นผานจากการถกปญหา
พืน้ผวิไปสูการเขาถงึความหมายและ ปญญา รูแจงอยางลํา้ลกึ 
สอดคลองกับการศึกษาของ10ศักรินทร ทองภูธรณ ซึ่งดําเนิน

การศึกษาประสิทธิผลของการใชโปรแกรมการมีสวนรวมใน
การพัฒนามาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชน อําเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม พบวาโปรแกรมการมีสวนรวมโดยการนํา
เทคโนโลยีเพ่ือการมีสวนรวมของสถาบันพระปกเกลามา

ประยุกตใชทําใหระดับการมีสวนรวมในการพัฒนามาตรฐาน
ศูนยสุขภาพชุมชน ในดานการรวมใหขอมูลขาวสาร ดานการ
รวมปรึกษาหารือ ดานการรวมวางแผนและตัดสินใจ ดานการ

รวมดําเนินการ และดานการรวมประเมินผลมีระดับการมี
สวนรวมสูงข้ึนกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
 3.  ผลการศึกษาผลการดําเนินงานการบริการทาง
เภสชักรรมผูปวยจติเภท โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ตําบลไรนอย อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  3.1 ขอมูลดานความรูเกี่ยวกับโรคจิตเภท 
   จากผลการศกึษา การประเมนิระดบัความ
รูโรคจิตเภท ของเจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม พบวาเจาหนาที่

ฝายเภสัชกรรม มีความรูทั่วไปเก่ียวกับโรคจิตเภท ภาพรวม
ทุกขอเพิ่มขึ้น อยูในระดับปานกลาง อภิปรายผลไดวา การที่
เจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม มีคะแนนความรูเพิ่มขึ้นหลังการ
อบรมน้ัน เนือ่งจาก เจาหนาทีฝ่ายเภสชักรรม มโีอกาสไดอบรม
ฟนฟูความรู ทักษะการเฝาระวังดูแลผูปวยจิตเภทท่ีถูกตอง 

เปนไปไดวาการทีเ่จาหนาทีฝ่ายเภสัชกรรมมคีวามรู ยอมสงผล
ใหผูปวยไดรับความรู ทําใหผูปวยรับกําลังใจ ไมถูกทอดทิ้ง 
ซึง่เปนไปตามทฤษฎีแรงสนับสนนุทางสังคม ของแคพแพลน11 
ไดใหคําจํากัดความแรงสนับสนุนทางสังคม วา สิ่งที่บุคคลได
รับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุมบุคคล   อาจเปนทาง
ขาวสาร เงิน กําลังงาน หรือทางอารมณ ยอมเปนแรงผลักดัน
ใหผูรบัไปสูเปาหมายทีผู่ใหตองการได ศกึษาเรือ่ง การวจิยัเชงิ
ปฏิบัติการอยางมีสวนรวมของผูสูงอายุที่มีจิตอาสา ในชมรม
ผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมสุขภาพและปองกันปญหาสุขภาพของ
ผูสงูอายุ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวจิยัพบวา กอนการ
อบรมใหความรูเก่ียวกับการดแูลสุขภาพ มรีะดับคะแนนเฉลีย่
เทากับ 12.58 คะแนน หลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
15.00 คะแนน
  3.2  ขอมูลการปฏิบตัติามแนวทางการบริการ
ทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท
   จากผลการศึกษา การประเมินระดับการ
ปฏิบัติตามแนวทางการบริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท 
ของเจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
อภิปรายผลไดวา การที่เจาหนาที่ฝายเภสัชกรรม ปฏิบัติตาม
แนวทางการบริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท สงผลให

ผูปวยจิตเภท ตระหนักและใหความสําคัญกับตนเอง ใสใจใน
เรื่องการดูแลตนเอง การรับประทานยาที่ถูกตองและตอเนื่อง 

เปนไปตามแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพของ Pender กลาว
ไววา เปนแนวคิดท่ีสามารถทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่พึง

ประสงค สามารถควบคุมอาการของโรคและลดความรุนแรง
ของโรคได โดยการท่ีจะใหบคุคลกระทําพฤตกิรรมใดๆ เพือ่ให
มีสุขภาพดีน้ันตองทําใหผูปวยมีความเชื่อวาตนเองสามารถ
ควบคุมสภาวะสุขภาพของตนเองได สอดคลองกับการศึกษา 
ของ12 วัฒนาภรณ พิบูลอาลักษณ ไดศึกษาเรื่องผลของ

โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมปองกันการปวยซํ้า
ของผูปวยจิตเภท พบวา คาเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรม
ปองกนัการปวยซํา้ของผูปวยจติเภททีไ่ดรบัการพยาบาลตาม

ปกต ิเทากบั 49.17 และคาเฉลีย่ของคะแนนพฤติกรรมปองกนั
การปวยซ้ําของผูปวยจิตเภทท่ีไดรับโปรแกรมการสรางเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ เทากับ 61.67 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน 
พบวาหลังการทดลองพฤติกรรมปองกันการปวยซ้ําของผูปวย
จิตเภท พบวากลุมควบคุมและกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนน
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พฤติกรรมปองกันการปวยซ้ําของผูปวยจิตเภทแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.05)
  3.3 ขอมูลดานการรวมมือในการรักษาดวย
ยาของผูปวยจิตเภท
   จากผลการประเมินระดับการรวมมือใน

การรักษาดวยยาของผูปวยจิตเภท พบวา ผูปวยจิตเภท มสีวนรวม
ในการรกัษาดวยยาจติเภท อยูในระดบัปานกลาง อภปิรายผล
ไดวา การท่ีผูปวยโรคจิตเภทไดรับคําแนะนํา คําปรึกษาท่ีดี 
ทั้งนี้รวมถึงการไดรับความรูถึงประโยชนในการประปฏิบัติตัว
ที่เหมาะเพื่อสามารถปองกันตนเองจากภาวะทางจิต ซึ่งเปน
ไปตามทฤษฎีการรับรูของ Becker, 1974 ไดกลาววา การที่
บุคคลไดรับรูประโยชนหรือขอดีในการปฏิบัติใหหายจากการ
เปนโรคหรือการปองกันไมใหเกิดโรควาเปนการกระทําที่ดีมี
ประโยชนและเหมาะสม สอดคลองกบัการศึกษา ของ13สยุมพร 
จันทรงาม ไดศึกษา ประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติทาง
คลินกิสําหรบัการสงเสริมความรวมมอืในการรกัษาดวยยาของ
ผูที่เปนโรคจิตเภทโรงพยาบาลบานดานลานหอย จังหวัด
สุโขทัย ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการใชแนวปฏิบัติทาง
คลินิก 1) พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาท่ีถูกตอง
ในระดับสูงของผูที่เปนโรคจิตเภท เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 90.91 
เปนรอยละ 100 2) อัตราการกําเริบจากการขาดความรวมมือ
ในการรักษาดวยยาของผูที่เปนโรคจิตเภท ลดลงจากรอยละ 
67.70 เปนรอยละ 20.63 3) อัตราการกลับมารักษาซํ้าใน
โรงพยาบาลของผูทีเ่ปนโรคจติเภทลดลงจากรอยละ 3.93 เปน
รอยละ 0 4) อัตราการมาตรวจตามนัดของผูที่เปนโรคจิตเภท
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 81.03 เปน รอยละ 95.45 5) รอยละ 100 

ของผูทีเ่ปนโรคจิตเภทมีความพึงพอใจตอการดูแลตามแนวปฏิบตัิ
ทางคลินกิ 6) รอยละ 100 ของบุคลากรมคีวามพึงพอใจตอการ
ใชแนวปฏิบตัทิางคลินกิ จากผลการศึกษา แสดงใหเหน็วาการ
ใชแนวปฏบิตัทิางคลนิกิสําหรบัการสงเสริมความรวมมอืในการ
รกัษาดวยยาของผูทีเ่ปนโรคจิตเภท สามารถนาํไปสูผลลัพธที่

ดขีองการดแูลผูทีเ่ปนโรคจิตเภท ดงันัน้บคุลากรผูดแูลผูทีเ่ปน
โรคจิตเภทควรนําแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริม
ความรวมมือในการรักษาดวยยาของผูที่เปนโรคจิตเภทไป
ปฏิบัติในงานประจําอยางตอเนื่องตอไป
  3.4  ขอมูลดานความพงึพอใจสาํหรบัผูปวยจติ
เภทที่มารับการบริการทางเภสัชกรรมผูปวยจิตเภท จากผล

การศึกษา การประเมินระดับความพึงพอใจของผูปวยจิตเภท
ตอการบริการทางเภสัชกรรม ภาพรวมอยูในระดับมาก 
อภิปรายผลไดวา การท่ีผูปวยจิตเภทมีความพึงพอใจตอการ
บรกิารเภสัชกรรม ทัง่นีเ้นือ่งจากการเจาหนาทีฝ่ายเภสชักรรม
ใหความสนใจและตระหนัก ใสใจในการดูแล สงผลใหผูปวยมี

แรงจูงใจ กําลังใจ และการยอมรับจากครอบครัว สังคมและ
ชุมชน เปนไปตาม ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s 
theory Motivation) ตรงกับประเด็นความตองการทางสังคม 
(Social Needs) เปนการตองการการยอมรับจากเพื่อน และ 
ความตองการการยกยอง (Esteem Needs) เปนความตองการ
การยกยองสวนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม 
สอดคลองกับการศึกษาของ 14สุดรัก พิละกันทา ศึกษาการ
พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการสงเสริมความรวมมือ
ในการรกัษาดวยยาของผูปวยจิตเภท แผนกงานการพยาบาล
ผูปวยนอกและผูปวยฉุกเฉินทางจิตเวช โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูปวยมีความพึงพอใจระดับ
ด ีตอแนวปฏบิตัทิางคลินกิสาํหรับการสงเสริมความรวมมือใน
การรักษาดวยยาของผูปวยจิตเภท

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
 1. ขอเสนอแนะจากผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ 
  1.1  ควรมกีารจดัการศกึษาดงูานในชมุชนอืน่
ที่มีระบบการเฝาระวังและดูแลผูปวยจิตเภทในชุมชนที่ดี 
  1.2  ควรสนับสนุนใหภาคีเครือขายเขามามี
สวนรวมในการเฝาระวังและดูแลผูปวยจิตเภท
  1.3  ควรมีการพัฒนาศักยภาพผูดูแลผูปวย
โรคจิตเภท เพื่อเติมพลังความเขมแข็งทางใจ และวิธีการดูแล
ผูปวยโรคจิตเภทไดถูกตอง 
 2.  ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการมี
สวนรวมของชมุชนในการเฝาระวังและดูแลผูปวยจติเภท และ

ผลกระทบที่เกิดจากปจจัยตาง ๆ ตอการดําเนินงาน เฝาระวัง
และดูแลผูปวยจิตเภทในชุมชน

  2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการมีสวนรวม
ของชุมชนในการดูแลผูปวยจิตเภท 
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บทคัดยอ
ผลิตภัณฑโพรไบโอติก หมายถึง ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ประกอบดวยจุลินทรียที่มีประโยชนและสงผลตอสุขภาพของผูบริโภค 
โพรไบโอติกที่ดีไมควรกอใหเกิดโรค ไมกอใหเกิดสารพิษ และสามารถใหผลที่เปนประโยชนตอเจาบาน ซึ่งเปนจุลินทรียที่มีชีวิต 
และสามารถรอดชีวิตและผลิตสารที่เปนประโยชนในระบบลําไส ปริมาณโพรไบโอติกต่ําสุดในผลิตภัณฑที่แนะนํา เทากับ 106 
cfu/g ประโยชนของการบริโภคโพรไบโอติก ไดแก การผลิตสารตานจุลินทรีย เชน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด และ/หรือ 
แบคเทอริโอซิน ปองกันการติดเชื้อในลําไส กระตุนการตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน และลดอาการแพแลคโตส ซึ่งบทความนี้
แสดงภาพรวมเกี่ยวกับประโยชนของโพรไบโอติกตอสุขภาพของผูบริโภค

คําสําคัญ: โพรไบโอติก ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ประโยชนตอสุขภาพ 

Abstract
Probiotic products are generally defi ned as food supplements containing benefi cial microbes that give heath benefi ts 
to consumers. A good probiotic should be non-pathogenic, non-toxic and capable of exerting benefi cial effect on the 
host. It should be present as viable cells and capable of surviving and metabolizing in the gut environment. 
The minimum count of probiotics in products is recommended at 106 cfu/g. The benefi cial effect of probiotics consum
ption includies improving intestinal tract health, production of antimicrobial agents such as hydrogen peroxide and/or 
bacteriocin, protecting host from intestinal infection, stimulate immune responses and reducing symptoms of lactose 
intolerance. This article presents an overview on the health benefi ts of probiotics and their impact on consumers.

Keywords: probiotics, food supplement , health benefi ts

บทนํา
เร่ิมแรกรากศัพทของคําวาโพรไบโอติก (Probiotics = pro+ 

biotos) มาจากภาษากรกี-ลาตนิ “โพร หรอื pro” และ “ไบโอทอส 
หรือ ไบโอติก” (biotos หรือ biotic”) ซึ่งหมายรวมถึง สําหรับ
ชีวิต (for life) หรือสงเสริม หรือ สนับสนุนชีวิต (in support of 
life) และมผีูใหความหมายทีแ่ตกตางกันออกไป ซึง่ไดรวบรวม
ววิฒันาการของคํานยิามของคําวา โพรไบโอติกเอาไว4,6,8,17,18,25 

ดังนี้

 1. โพรไบโอติก พบไดทั่วไปในอาหารประเภทผัก

เชนเดยีวกนักบัวติามนิ สารอะโรมาติก เอนไซม และสารอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการของสิ่งมีชีวิต (Kollath ป 1953)
 2. โพรไบโอติกตรงขามกับแอนตไิบโอตกิ หรือ สาร
ปฏิชีวนะ (Vergin ป 1954)
 3. ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชยาปฏิชวีนะสามารถ

ปองกันได โดยการใชโพรไบโอติก (Kolb ป 1955)
 4. สารหล่ังจากจุลินทรียชนิดหน่ึงสามารถกระตุน
จุลินทรียอีกชนิดหนึ่ง (Lilly and Stillwell ป 1965)
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 5. สารสกัดของเนื้อเย่ือสามารถกระตุนการเจริญ
ของจุลินทรีย (Sperti ป 1971)
 6. สิ่งมีชีวิตและสารจากส่ิงมีชีวิตชวยปรับสมดุล
ภายในลําไสของผูบริโภค (Parker ป 1974)
 7. อาหารสัตวเสริมดวยจุลินทรียชวยปรับสมดุล
ของจุลินทรียในลําไสของสัตวที่บริโภค (Fuller ป 1989)
 8. จลุนิทรยีมชีวีติทัง้ชนดิเดีย่วหรอืชนดิผสมซึง่เมือ่
นํามาใชกับคนหรือสัตวจะสงผลตอสุขภาพโดยการชวย
ปรับปรุงคุณสมบัติของจุลินทรียประจําถิ่น (Havenaar ป 
1992)
 9. จุลินทรียที่มีชีวิตในผลิตภัณฑนมมีอิทธิพลใน
การสงเสริมสุขภาพของผูบริโภคและชวยเพ่ิมคุณคาสารอาหาร 
(Salminen et al. ป 1999)
 10. แบคทีเรียท่ีมีชีวิต ทั้งเช้ือเด่ียวและเชื้อผสมมี
ประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค (Donohue and Salminen 
ป 1996)
 11. จุลินทรียที่มีชีวิตเม่ือบริโภคในปริมาณที่เหมาะ
สม จะสงผลดีตอสุขภาพนอกเหนือจากสารอาหารพื้นฐานที่มี 
(Guarner and Schaafsma ป 1998)
 12. การเสริมอาหารดวยจุลินทรียมีประโยชนทาง
กายภาพตอผูบริโภค โดยปรับปรุงเยื่อเมือกและระบบ
ภมูคิุมกนั เชนเดยีวกบัการปรบัปรงุสมดลุทางโภชนาการและ
จุลินทรียในระบบลําไส (Naidu et al. ป 1999)
 13. จุลินทรียที่มีชีวิตในอาหารเสริมมีอิทธิพลตอ
สุขภาพที่ดีของมนุษย (Salminen ป 2001)
 14. ปริมาณของจุลินทรียมีชีวิตท่ีเพียงพอจะสงผล
ใหเกิดประโยชนตอสุขภาพเจาบาน (FAO/WHO ป 2002)
 15. จุลินทรียที่มีศักยภาพเพื่อการบริโภคในมนุษย
หรือสัตว เพื่อการชักนําใหเกิดประโยชนในเชิงคุณภาพหรือ
ปริมาณตอระบบทางเดินอาหารและ/หรือการปรับระบบ
ภูมิคุมกันของผูบรโิภค (Fuller ป 2004)
 16. ซึง่จลุนิทรยีโพรไบโอตกิท่ีใชกนัมากจะอยูในกลุม

ของเชื้อแลคติกแอสิดแบคทีเรีย (Lactic acid bacteria) สาย
พนัธุของเช้ือแบคทีเรยีทีไ่มผลติกรดแลคตกิและยีสตทีไ่มทาํให
เกิดโรค 20 จุลินทรียที่ใชเปน  โพรไบโอติกสวนใหญอยูในกลุม 
Lactobacillus และ/หรือ Bifi dobacterium และยังมีแบคทีเรีย

สายพนัธุอืน่ๆ เชน Enterococcus หรือยีสต เชน Saccharomyces
boulardii ดังแสดงใน Table 1

Table 1 The most commonly used species of lactic acid 
bacteria in probiotic preparations5,11,19

Microorganisms considered as probiotics

Lactobacillus species Bifi dobacterium species

L. acidophilus

L. bugaricus

L. casei

L. crispatus

L. fermentum

L. gallinarum

L. gasseri

L. johnsonii

L. lactis

L. paracasei

L. plantarum
L. reuteri
L. rhamnosus

B. adolescentis

B. animalis

B. bifi dum

B. breve

B. infantis

B. lactis

B. longum

Other lactic acid bacteria Nonlactic acid bacteria

Enterococcus faecalis
E. faecium
Lactococcus lactis
Leuconostoc mesenteroides
Pediococcus acidilactici
Sporolactobacillus inulinus
Streptococcus thermophilus

Bacillus cereus var. toyoi
Escherichia coli strain nissle
Propionibacterium freuden-
reichii
Saccharomyces cerevisiae
S. boulardii

 
 เปนแบคทีเรียแกรมบวก ไมสรางเอนไซมคะตาเลส 

สามารถผลติกรดแลคตกิเปนผลติภัณฑสดุทายในกระบวนของ
การหมักคารโบไฮเดรต11 Lactobacillus และ/หรอื Bifi dobacterium
เปนกลุมหลักของแลคติกแอสิดแบคทีเรียท่ีใชในการผลิตเปน

เช้ือโพรไบโอติก บิฟโดแบคทีเรีย (Bifi dobacterium) เปน
แบคทเีรีย แกรมบวก ไมสรางสปอร ไมสรางเอนไซมคะตาเลส 

ไมเคล่ือนท่ี และไมตองการอากาศในการเจริญ มีลักษณะ
รูปรางทั้งแทง (short rod, curved rods, club-shaped rods) 
และรูปรางคลายตัว Y สวน แลกโตบาซิลลัส (Lactobacillus) 

เปนแบคทีเรีย แกรมบวก ไมสรางสปอร ไมเคลื่อนที่ ไมสราง
เอนไซมคะตาเลส มีทั้งลักษณะเปนแทง (rods) และแทงสั้น 
(coccobacilli) ตองการอากาศเพียงเล็กนอย แลคติกแอสิด
แบคทีเรีย (Lactic acid bacteria: LAB) ในการเจริญ22 อกีสอง
สายพันธุที่มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ
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อยางยิ่งผลิตภัณฑนม ไดแก Streptococcus thermophilus 
และ Lactococcus lactis ซึ่งเปนสายพันธุที่สําคัญที่สุดในเชิง
พาณิชยของแลคติกแอสิดแบคทีเรีย11

 หลักในการพิจารณาจุลินทรียโพรไบโอติก
 หลกัเกณฑขอกําหนดในการพจิารณาจุลนิทรยีทีเ่ปน
จลุนิทรยีโพรไบโอตกิท่ีมปีระสิทธิภาพมีดงัน้ี (ดดัแปลงจาก3,9,10,15)
 1. สามารถผลิตกรดไฮโดรเจนเปอรออกไซด และ/
หรือ แบคเทอริโอซิน เพื่อตอตานการเจริญของเชื้อกอโรค
 2. ไมเปนจุลินทรียกอโรค
 3. สามารถมีชีวิตอยูไดในระบบทางเดินอาหาร
 4. ทนทานตอกรด เกลอืน้ําดี เอนไซม และออกซเิจน
 5. สามารถเกาะติดกับเยื่อเมือกในลําไส
 6. สามารถตอตานจุลินทรีย
 7. พสิจูนไดวามคีวามปลอดภัย ไมรกุราน ไมกอให
เกิดมะเร็ง และไมกอใหเกิดโรค
 8.  สามารถอาศัยรวมกับจุลินทรียประจําถิ่น 

 ประโยชนของโพรไบโอตกิ (Benefi ts of probiotics)
 มีประวัติการนําแลคติกแอสิดแบคทีเรียมาใชใน
อาหารหมักอาหารพ้ืนเมืองและมีการยอมรับวามีความ
ปลอดภัยในการบริโภคมาอยางยาวนาน สายพันธุทีใ่ชกนัมาก 
เชน สายพันธุ Lactobacillus และ Enterococcus ซึ่งเริ่มใชใน

อาหารประเภทนมหมัก22 หลักการทาํงานเบือ้งตนของจลุนิทรยี
โพรไบโอติก ในการกําจัดเชื้อกอโรค คือสามารถผลิตสารตาน
จุลินทรีย เชน กรดอินทรีย (organic acids) ไฮโดรเจน

เปอรออกไซด (hydrogen peroxide) และแบคเทอริโอซิน 
(bacteriocins) นอกจากนี้แลคติกแอสิดแบคทีเรียยังมีการ
แขงขันแยงจับกับพ้ืนผิวของลําไส ซึง่การกระทาํน้ีจะลดโอกาส
ในการตั้งรกรากของเชื้อกอโรคที่ทําใหเกิดโรค จึงเปนการ
ปองกันการติดเช้ือในลําไสของผูบริโภค3 อีกท้ังแลคติกแอสิด
แบคทีเรียยังสามารถสรางเอนไซมตางๆ ในลําไสที่สงผลตอ
ระบบการยอยอาหารทั้งโปรตีนและไขมัน20 กลไกท่ีเกี่ยวของ
กับการเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคที่เปนประโยชนที่สําคัญ
ของโพรไบโอติกมีการวิจัยและพิสูจนแลว5 ปจจัยที่สงผลตอ
ประโยชนของโพรไบโอติก ดังกลาวขึ้นอยูกับสายพันธุที่ใช 
ปริมาณในการบริโภคเขาไป (ตํ่าสุดในผลิตภัณฑที่แนะนํา
เทากับ 106 cfu/g(ml))11 ระยะเวลาและความถี่ในการบริโภค 
และสภาพรางกายของแตละบุคคล12 ประโยชนของโพรไบโอตกิ
ในการบริโภค เชน การปรับปรุงสุขภาพของระบบทางเดิน
อาหาร กระตุนและเสริมสรางระบบภูมิคุมกันของรางกาย 
สังเคราะหและเสริมสรางการดูดซึมของสารอาหาร ชวยลด

อาการแพนํา้ตาลแลคโตสจากนม และลดระดับคอเลสเตอรอลใน
เสนเลอืด5,16 ซึง่ในปจจบุนัมกีารศึกษาพฒันาการใชโพรไบโอตกิ

ในอาหารและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพอยางกวางขวาง และมี
รายงานถึงประโยชนทีม่ตีอสุขภาพในการบรโิภค โพรไบโอตกิ
มากมาย สรุปโดยรวมดัง Figure 1

Figure 1 Various health benefi ts from probiotics consumption16
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กจิกรรมการยบัยัง้เชือ้กอโรค (Antipathogenic acti
vity)
 โพรไบโอติกสามารถผลิตสารที่เปนพิษตอจุลินทรีย 
กอโรค หรือเปนสารตานจุลินทรีย ไดแก กรดอินทรีย กรด
ไขมนัอิสระ (free fatty acids) แอมโมเนยี (ammonia) ไฮโดรเจน
เปอรออกไซด และแบคเทอร-ิโอซิน5,20 ซึง่สามารถยับย้ังไดทัง้
แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบภายในลําไส อกีท้ังจุลนิทรีย
โพรไบโอติกสามารถเขาไปแยงจับแบบแขงขันในการยึดเกาะ
กบัผนังลําไสกบัจุลนิทรียกอโรค1 เปนการปรับความสมดลุโดย
การลดจํานวนประชากรของจุลินทรียกอโรคที่เปนอันตราย
ภายในลําไสไดอีกดวย

 ระบบภมูคิุมกันตอรางกาย (Immune response)
 การตอบสนองตอระบบภมูคิุมกันของโพรไบโอติก ได

รบัความสนใจและมกีารวจิยัอยางกวางขวาง ซึง่พบวา โพรไบโอติก
สามารถเพ่ิมการตอบสนองไดทั้งแบบเฉพาะเจาะจงและ
ไมเฉพาะเจาะจง ทั้งท่ีไดจากกระบวนการเมทาบอลิซึม 
องคประกอบของผนังเซลล (peptidoglycanes หรือ 
lipopolysaccharides) และดีเอน็เอ5 โดยมีคณุสมบัตใินการเพิม่
ภมูคิุมกนั โดยการยับยัง้การเพิม่จาํนวนแบคทเีรยี การกระตุน
เม็ดเลอืดขาวชนดิโมโนไซตไปเปนแมคโครฟาจ เพ่ือกําจัดเชือ้
โรคที่แปลกปลอมสูรางกาย เพิ่มพื้นที่อวัยวะของระบบ
ภมูคิุมกัน เชน Payer’s patches และการเพิม่ข้ึนของการหลัง่
สารไซโตคายน (cytokines)5,14,16,17,21

 การสงัเคราะหสารอาหารและการดดูซึม (Nutrient 
synthesis and bioavailability)

 การทํางานของจลุนิทรยีในระหวางการหมกัหรอืการ
ยอยในระบบทางเดินอาหาร แสดงใหเห็นวามีการเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณ ความสามารถพรอมทํางาน และการยอยสารอาหาร
บางชนดิ โพรไบโอตกิแบคทเีรยีสงัเคราะหกรดอะมโินบางชนดิ 
ไดแก วติามิน B เชน กรดโฟลิคในผลติภณัฑนม ไนอะซนิ และ 
ไรโบฟลาวินในโยเกริต วติามนิบ ี12 ในชสี และวติามนิบ ี6 ใน
ชีสเชดดาร (Cheddar cheese) และกรดแพนโทเธนิค 

(pantothenic) ซึง่เปนเอนไซมในกระบวนการเผาผลาญอาหารและ
ชวยลดความเครียดไดดวย4,12,16 นอกจากนี้ในการสังเคราะห
สารอาหารสวนใหญแบคทีเรียโพรไบโอติกยังมีความสามารถ

ในการเผาผลาญคารโบไฮเดรตไดหลากหลาย เชน แลคโตส 
และบางสายพันธุยังหล่ังเอนไซมยอยโปรตีนและไขมัน เพ่ือ
เพิ่มการดูดซึมโปรตีนและไขมัน และเพิ่มการผลิตกรดอะมิโน

อิสระ (free amino acids) กรดไขมันสายส้ัน (short chain 

fatty acids : SCFA) กรดแลคติก กรดโพรพิโอนิก และกรด
บิวทีริกอีกดวย16,20 โพรไบโอติกสามารถจับกับเอนไซม เพื่อ
ยอยสลายสารอาหารใหอยูในรปูทีง่ายตอการเพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการยอยสารอาหาร21 อกีท้ังสารอาหารทีส่งัเคราะหเหลาน้ัน 
ยังสามารถชวยการดูดซึมสารอาหารเพิ่มขึ้นดวย

 การแพหรอืภาวะไมยอยนํา้ตาลแลคโตส (Lactose 
intolerance) 
 ภาวะแพแลคโตส หรือไมสามารถยอยนํ้าตาล

แลคโตสได เปนผลมาจากการขาดเอนไซมเบตากาแลกโต-ซเิดส
(beta-galactosidase) ในการยอยน้ําตาล แลคโตสในนมทีเ่ปน
นํ้าตาลโมเลกุลคูไปเปนนํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว ไดแก นํ้าตาล
กลโูครส และ กาแลคโตส11 อาการแพแลคโตสจะพฒันามากข้ึน
ขึน้อยูกบัอตัราการขนสงแลคโตสในลาํไส อทิธพิลจากปรมิาณ
แรงดันและแคลอร่ี และความสามารถของจุลินทรียประจําถิ่น
ของลําไสใหญในการหมกัแลคโตส25 จลุนิทรยีโพรไบโอติก เชน 
Lactobacillus และ Bifi dobacterium เปนจุลินทรียที่สามารถ
ผลิตเอนไซม เบตากาแลกโตซิเดส (beta-galactosidase) 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการยอยน้ําตาลแลคโตสในลําไส
และกระเพาะอาหาร5,21 และสามารถบรรเทาอาการและ/หรือ
ชวยปรับการยอยน้ําตาลแลคโตสในบุคคลที่แพนํ้าตาล
แลคโตสดวย10 

 การลดระดับคอเลสเตอรอล  (Reduction of 
cholesterol)
 คอเลสเตอรอลเปนส่ิงจําเปนสําหรบัการทํางานหลาย

อยางในรางกายมนุษย ทําหนาท่ีเปนสารต้ังตนในการผลิต
ฮอรโมนและวิตามินบางชนิด รวมไปถึงการสังเคราะหนํ้าดีใน

ตับ อีกทั้งยังเปนสวนประกอบของเย่ือหุมเซลลและเซลล
ประสาท16 อกีดวย จลุนิทรีย โพรไบโอตกิสามารถเขาไปจบักับ
โมเลกุลของคอเลสเตอรอลทําใหการทํางานลดประสิทธิภาพ

ลง โดยการผลิตเอนไซนยอยเกลือนํ้าดี (Bile Salt hydrolase, 
BSH) เอนไซมนี้จะเปนตัวเรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของกรด
นํา้ดชีนดิไกลซนีและทอรีนทีจ่บักบักรดอะมิโนแตกตัวเปนเกลอื

นํ้าดีอิสระ ซึ่งมีความสามารถในการละลายนํ้าตํ่ากวานํ้าดี จึง
ทําใหถูกดูดซึมไดนอยและสามารถตกตะกอนไดดี และถูกขับ

ออกมาทางอุจจาระ ดังน้ันจึงทําใหปริมาณของ เกลือน้ําดีที่ใช
ในตับและลําไสเพ่ือยอยและดูดซึมไขมันในรางกายลดลงดวย 
ดงัน้ันรางกายจงึตองสังเคราะหนํา้ดขีึน้ใหมโดยใชคอเลสเตอรอล

จากตับ จงึทําใหปริมาณคอเลสเตอรอลภายในตบัลดลง อกีท้ัง
ปริมาณที่ถูกสงออกมาตามกระแสเลือดก็ลดลงดวย เชนกัน
2,13,23,24,25
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สรุป
เปนที่ยอมรับกันดีวาในปจจุบันจุลินทรียโพรไบโอติกมี
ประโยชนตอผูบริโภคในดานตางๆอยางมากมาย ซึ่งมีผูสนใจ
ทําการวิจัย และศึกษาคัดเลือกเช้ือจุลินทรียโพรไบโอติกท่ีมี
ความปลอดภัย และมีศักยภาพในการสงเสริมสุขภาพดาน
ตางๆของผูบริโภค รวมทั้งความสามารถในการเจริญ สภาวะ
ของการเจริญ และการผลิตสารสําคัญเปนตน แนวคดิในการนาํ
จุลินทรียโพรไบโอติกมาใชในการปองกันและรักษาโรคที่
หลากหลายตางๆของมนุษยมมีายาวนานกวารอยป และมกีาร

พฒันาศกัยภาพของจลุนิทรยีโพรไบโอตกิมาเปนลําดบัจนไปถงึ
ระดับโมเลกุล และคงยังพัฒนาตอไปเรื่อยๆในอนาคต
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บทคัดยอ
Pueraria mirifi ca เปนพชืในวงศ Leguminosae เปนสมุนไพรไทยทีม่ลีกัษณะเปนไมเถา มชีือ่เรียกในประเทศไทยวา “กวาวเครือขาว” 

กวาวเครือขาวแตดั้งเดิมมีประโยชนใชเปนยาแผนไทยเพื่อฟนสภาพของสตรีสูงวัย เน่ืองจากมีสวนประกอบท่ีเปนเอสโตรเจน
จากพืชจะชวยบรรเทาอาการของสตรีวัยหมดระดูซึ่งเปนผลจากการผลิตเอสโตรเจนในรางกายลดลง เชน อาการรอนวูบวาบ 
กระสับกระสาย ผนังชองคลอดและทอปสสาวะจะบางลงและแหง สูญเสียมวลกระดูก เพิ่มไขมันชนิด low density lipoprotein 
(LDL) นอนไมหลับ อารมณแปรปรวน และหงุดหงิดงาย จากผลของเอสโตรเจนจากธรรมชาติที่คลายกับในรางกายจึงทําให
กวาวเครือขาวชวยรกัษาสมดุลของฮอรโมนเพศในสตรวียัหมดระดู เชน ปองกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคกระดูกพรนุ อวยัวะ
ตางๆ ในระบบสืบพันธุ และอาการของสตรีวัยหมดระดูอื่นๆ อยางไรก็ตามขนาดยาที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการรักษาควรพิจารณาอยางเหมาะสม อีกทั้งควรมีการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ในระดับชีวโมเลกุลเพิ่มเติม

คําสําคัญ : กวาวเครือขาว เอสโตรเจนจากพืช สตรีวัยหมดระดู อาการของสตรีวัยหมดระดู

Abstract
Pueraria mirifi ca Airy Shaw et Suvatabandhu is a plant belonging to the family Leguminosae. This plant is a Thai vine 
herbal plant, known in Thai as “Kwao Kreur Kao”. It has been utilized in Thai folklore medicine as a rejuvenating 
qualities in older women. Pueraria mirifi ca, containing phytoestrogens, contains similar estrogen-like compounds, 
relatively alleviated the climacteric symptoms in menopausal women result from reducing level of estrogen, such as 

hot fl ashes, frustration, vaginal and urethral dryness, bone loss, increase low density lipoprotein, sleep disorder and 
mood swing. These natural agents function like estrogen in the body. Thus Pueraria plays a valuable role in helping 

to maintain a healthy hormone balance in menopausal women. Once is the mainstay for managing menopausal 
symptoms and helping to improve cardiovascular function, osteoporosis, reproductive organs and climacteric related 

symptoms. However the appropiate uses for effective and safe doses need to be concerned before treatment and 
biomolecular mechanism of action need to be investigated further.

Keywords : Pueraria mirifi ca, phytoestrogen, menopausal women, climacteric symptoms 

บทนํา
กวาวเครือขาว มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pueraria mirifi ca Airy 

Shaw et Suvatab. เปนพืชตระกูลถั่ว  (วงศ Leguminosae) 
เปนไมเถา ขึน้กับตนไมหรือเลือ้ยไปบนดนิ กานใบหน่ึงมี 3 ใบ
ใบเล็กกวาชนิดแดง หัวคลายมันแกว ขนาดของหัวจะข้ึนอยู

กับลักษณะดิน การใชทํายาใหเลือกหัวแก สารท่ีออกฤทธิ์

สําคัญที่พบในหัวกวาวเครือเปนสารที่ออกฤทธิ์คลายฮอรโมน
เอสโตรเจนในเพศหญิง (phytoestrogens) ไดแก miroestrol 
และ deoxymiroestrol สรรพคุณของกวาวเครือในสมัยกอน

เปนยาอายุวัฒนะสําหรับผูสูงอายุใชไดทั้งหญิงและชาย ทําให
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กระชุมกระชวยทําใหผิวหนังเห่ียวยนกลับเตงตึงมีนํ้ามีนวล 
กระตุนเตานมขยายตัว สตรีที่มีปญหาปวดประจําเดือน และ
ประจําเดือนมาไมสม่ําเสมอ เม่ือรับประทานกวาวเครือขาวแลว
จะทําใหประจําเดือนมาเปนปรกติ รวมท้ังจะทําใหรางกาย
สดชืน่ คลายเครยีด และนอนหลบัสบาย จากผลของกวาวเครอื
ที่ไดใชเปนยามาตั้งแตในคร้ังโบราณ จึงเปนที่มาของการทํา
วจิยัถงึการออกฤทธ์ิทางวทิยาศาสตรชวีภาพและคลนิกิ อยาง
กวางขวางในปจจบุนัทัง้ในสตัวทดลองและในคน เพือ่ใหทราบ
คุณสมบัติกลไกการออกฤทธิ์รวมทั้งการศึกษาทางพิษวิทยา
ในสัตวทดลองดวยเชนกัน

กวาวเครือขาว (Kwao Kreu Kao)
 ชื่อวิทยาศาสตร :  Pueraria mirifi ca Airy Shaw 
et Suvatab.(1)

 วงศ :  Leguminosae 
 ลักษณะโดยทั่วไปของพืช :
  กวาวเครอืขาวมีลกัษณะตนเปนไมเถาเน้ือแข็งขนาด
ใหญ มกัเกิดตามปาดงดบิเขาสงู และพบมากในภาคเหนอื เถา
จะเจรญิเติบโตพันหรือยดึเกาะกบัตนไมใหญ ใบมีลกัษณะเปน
ใบประกอบแบบนิ้วมือมีใบยอย 3 ใบขนาดใหญ มีรูปทรงเปน
รูปไขกวาง 8-15 ซม ยาว 10-20 ซม ใบมีสีเขียวคลายกับใบ
ถั่วคลา ออกดอกเปนชอสีมวง มีฝกเล็กแข็ง มีขนแข็ง คลาย
ฝกถั่วแระ เม่ือฝกแกและแหงก็จะแตกกระจายเมล็ดลงสูพื้น 

เพ่ือแพรพนัธุตอไป กวาวเครอืขาวมีหวัอยูทีป่ลายราก มลีกัษณะ

กลมหรอืยาวร ีหวักวาวเครือขาวจะขุดไปใชไดกต็อเม่ือใบรวง
หมดแลว หัวใตดินจะมีลักษณะเปนหัวแข็งใหญ มีเสนผาศูนย
กลางประมาณ 15-25 ซม รูปรางคลายหัวมันแกว (รูปที่ 1)(2)

 สารสาํคัญสารทีอ่อกฤทธ์ิสาํคัญท่ีพบในหวักวาวเครอื
ขาวเปนสารท่ีออกฤทธ์ิคลายฮอรโมนเอสโตรเจนในเพศหญิง 

(phytoestrogens) ไดแก miroestrol(3,4,5) และ deoxymiroestrol(6) 
ซึง่มฤีทธิแ์รงแตมปีริมาณนอยและม ีphytoestrogens ทีม่ฤีทธิ์
ออนแตมีปริมาณมากกวา จําพวก isofl avones(7,8) อีกหลาย
ชนิด เชน daidzein, genistein, daidzin, genistin, puerarin, 
mirifi cin อยางไรก็ตามฤทธ์ิเอสโตรเจนิกในแตละภาคของ

ประเทศไทยจะมีความแตกตางกัน จากการศึกษาผลของ
กวาวเครือขาวทีเ่ก็บจาก 25 จงัหวัดในประเทศไทยเปรียบเทยีบ
กับฤทธ์ิของฮอรโมนเอสโตรเจนโดยใชวิธีการตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงของชนิดเซลลของเยื่อบุชองคลอดหนูขาวเพศ
เมียตัดรังไข  ผลการทดสอบพบวามีความแตกตางของฤทธิ์

เอสโตรเจนิก โดยกวาวเครือขาวจากจังหวัดกาญจนบุรี 
แมฮองสอน และราชบุร ีมฤีทธ์ิเอสโตรเจนกิสงูสดุ 3 อนัดบัแรก 
ในขณะท่ีกวาวเครือขาวจากจังหวัดเพชรบุรี อุตรดิตถ และ

ชยัภมู ิมฤีทธิต์ํา่สดุ 3 จงัหวดัแรก ผลการศกึษาเปนประโยชน
ตอการเก็บหัวกวาวเครือขาวจากจังหวัดตาง ๆ ไปใชในการ
ผลิตผลติภัณฑโดยสามารถนาํขอมูลไปใชในการคดัเลอืกแหลง
กวาวเครือขาวที่มีฤทธิ์เอสโตรเจนิกในระดับสูงได(9) 

Figure 1  Leaf and tuber of White Kwao Kreu(2) 

 การออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตรชีวภาพของ
สมุนไพรกวาวเครือขาว 
 ผลเกี่ยวกับการรักษาอาการในวัยหมดระดู
 วัยหมดระดู (post menopause)(10) คือสภาวะหมด
ประจําเดือนโดยที่ประจําเดือนไมมามากกวา 1 ปขึ้นไป มีการ
เส่ือมสภาพของการทํางานของรังไข (การลดระดบัของเอสโตร
เจน) อายุเฉลี่ยของสตรีวัยหมดระดูจะอยูในชวง 45 - 55 ป 
จากผลของการขาดฮอรโมนเอสโตรเจนขางตน จึงทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงตออวัยวะหรอืระบบตางๆ ในรางกายของสตรี
วัยทองไดหลายประการ ดังนี้ 1. อาการทางระบบประสาท
อตัโนมติั จะพบอาการรอนวบูวาบตามรางกาย หนาอก ใบหนา 
เหง่ือออก ใจส่ัน อาการมกัเกิดตอนกลางคนื ทาํใหนอนไมหลบั 
หรือหลับไมสนิท ออนเพลีย เรียกกลุมอาการเหลาน้ีวา hot 
fl ushes หรือ hot fl ashes 2. อาการทางระบบสืบพันธุ ผนัง

ชองคลอดจะบางลง แหง สูญเสียความยืดหยุน อาจมีอาการ
แสบรอนบรเิวณปากชองคลอดเม่ือมกีารหยอนยานของมดลกู
และชองคลอด และจะรูสกึเจ็บเม่ือมีเพศสัมพันธ ความตองการ

ทางเพศจะลดลง 3. อาการทางระบบขบัถายปสสาวะ จะมกีาร
บางตัวลงของทอปสสาวะ และเสียความยืดหยุนของทางเดิน
ปสสาวะ กลามเน้ือของผนงักระเพาะปสสาวะและหรููดของทอ
ปสสาวะหยอนยานทําใหกล้ันปสสาวะไมอยู 4. อาการทาง
ระบบกระดูก เมื่อระดับเอสโตรเจนลดลง เนื้อกระดูกจะมีการ

สลายมากกวาการสราง จึงทําใหวัยหมดระดูมีความเสี่ยงตอ
การเกิดโรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ได ซึ่งในสตรีสูงอายุ
กระดูกจะเปราะและหักงาย 5. ผลตอปริมาณ LDL cholesterol 
เพ่ิมข้ึน เปนผลจากการลดลงของปรมิาณฮอรโมนเอสโตรเจน 
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6. อาการทางผวิหนัง ผวิหนังจะบางและแหงมคีวามเตงตงึลด
ลง เพราะรางกายสรางคอลลาเจนลดลง 7. อาการทางจิตใจ
และอารมณ อารมณจะแปรปรวน หงุดหงิดงาย ไมมีสมาธิ 
หลงลืมไดงาย ตั้งแตป พ.ศ.2542 ในชวงที่คนกําลังใหความ
สนใจ “กวาวเครือขาว” มีคณะผูวิจัยหลายคณะที่ใหความ
สาํคัญในการศึกษาผลของกวาวเครือขาวในการออกฤทธ์ิคลาย
ฮอรโมนเอสโตรเจนที่ไดจากพืช (phytoestrogen) อยาง
ตอเนื่อง  
 การศึกษาฤทธิเ์อสโตรเจนิก (Estrogenic effect) 
ในกวาวเครือขาว
 การศึกษาในคน 
 วรีะพล จนัทรดยีิง่ และสุรชัย ลํา้เลิศกิตติกลุ (2550)(11)

ทีท่าํการศกึษาผลของกวาวเครือขาวตออาการขาดเอสโตรเจน
ในหญิงวัยกอนและหลังหมดประจําเดือน โดยไดดําเนินการ
เปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาในหญิงวัยกอนและหลัง
หมดประจําเดือน ซึง่มอีาการหงุดหงิดงาย ตืน่เตนงาย เหน่ือย 
ปวดขอ ปวดกลามเนือ้ ชองคลอดแหง เจบ็ขณะมีเพศสมัพันธ 
สูญเสียความมั่นใจ ความพึงพอใจทางเพศ ปสสาวะแสบขัด 
กล้ันปสสาวะไมอยู ฯลฯ ใหกินกวาวเครือขาวชนิดแคปซูล 
ขนาด 50, 100 มก/วัน ติดตอกัน 6 เดือน เพื่อศึกษาความ
ปลอดภัยและผลขางเคียงของการใชกวาวเครือขาวในสตรีวัย
ใกลหมดและหมดระดู เพื่อรักษาอาการ vasomotor (อาการ
รอนวบูวาบ เหงือ่ออกกลางคืน) และอาการรวมอืน่ ๆ  ประเมิน
อาการดวย The modifi ed Greene climacteric scale (MGCS) 
[เปนสเกลที่ประเมินอาการของวัยหมดประจําเดือน ถามีคา
มากกวา 15 ขึ้นไป แสดงวามีการขาดเอสโตรเจน] พบวามีคา
ลดลงจาก 44.1 เปน 26, 17 และ 11.1 ในชวงระยะเวลาที่ให 
1, 3 และ 6 เดือน ตามลําดับ ตอมาศึกษาในระยะที่ 2(12) 
เปนการศึกษาตอเน่ืองจากระยะที่ 1 ใหสตรีวัยใกลหมดและ
หมดระดูกินกวาวเครือขาว ขนาด 50, 100 มก/วัน 6 เดือน 
เพ่ือรักษาอาการ vasomotor และอาการรวมอื่น ๆ ที่ไมพึง
ประสงค เชน อาการปวดเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ หรือเครียด 
จากการประเมนิดวย MGCS ในกลุมทีใ่หกวาวเครอืขาวขนาด 
50 มก ลดลงจาก 35.6 เปน 26.6, 17.2 และ 15.1 ในชวงระยะ
เวลาที่ใหกินกวาวเครือขาว 1, 3 และ 6 เดือน และกลุมที่ให 
100 มก ลดลงจาก 32.6 เปน 21.0, 14.8 และ13.6 ในระยะ
เวลา 1, 3 และ 6 เดือน ตามลําดับ คาเฉล่ียเอสโตรเจนในเลือด
จะขึ้นๆ ลงๆ และ ฮอรโมน FSH และ LH คอนขางคงทิ่ แสดง
วาไมรบกวนฮอรโมนเพศปกติในรางกาย และการศึกษาใน
ระยะท่ี 3(13) ศึกษาผลของกวาวเครือขาวเปรียบเทียบกับ 
conjugate equine estrogen (EE) รวมกับ medroxyprogesterone
acetate (MPA) รักษาอาการของวัยกอนหมดประจําเดือน ใน
กลุมแรก ใหกวาวเครือขาวขนาด 50 มก/วัน และอีกกลุมให 
0.625 มก ของ EE รวมกับ 2.5 มก.ของ MPA ผลวัดจาก 

MGCS กลุม 1 ลดลงจาก 29.0 เปน 17.86, 12.56 และ 9.9 
ในระยะเวลา 1, 3 และ 6 เดือน ตามลําดับ และ กลุม 2 ลดลง
จาก 32.26 เปน 18.1, 9.57 และ8.16 ในระยะเวลา 1, 3 และ 
6 เดือน ตามลําดับ ผลการศึกษาตลอดทั้ง 3 ระยะพบวา
กวาวเครือขาวมีฤทธเอสโตรเจนท่ีจะบรรเทาอาการของสตรี
วัยหมดระดูและเมื่อเปรียบเทียบกวาวเครือขาวที่มีสวน
ประกอบของ phytoestrogen ใหผลคลายคลึงกับ EE ซึ่งเปน
ฮอรโมนทดแทนในสตรีวัยหมดระดู 
 อีกท้ังการศึกษาเมื่อใหกวาวเครือขาวจากผงแหง 
ขนาด 200 มก ในหญิงวัยหมดระดู 4 เดือน จํานวน 5 คน ผล
คือ กวาวเครือขาวบรรเทาอาการของวัยหมดระดู เชน อาการ
ร้อนวูบวาบ (hot flashes) ความรู้สึกไม่สบายใจ กระสับ
กระสาย (frustration) อาการนอนไมหลับ ผิวหนังแหง(14) 
 สวนการศกึษาเพ่ือประเมินผลของกวาวเครือขาวตอ
ความผิดปกติของชองคลอดในหญิงวัยหมดระดู โดยใหกิน
กวาวเครือขาวขนาด 20, 30, 50 มก/วัน 24 สัปดาห พบวา
กลุมที่มีอาการชองคลอดแหง (vaginal dryness) จะมีอาการ
ลดลงภายหลังจากไดกวาวเครือขาวแลว 12 สัปดาห และ
กวาวเครือขาวสามารถเพิ่มดัชนีการเจริญของเซลล (vaginal 
maturation index) (parabasal : intermediate : superfi cial 
cells = 46 : 43 : 11 เปน 11 : 65 : 24) และไมมีความ
แตกตางของผลขางเคียงของกวาวเครือ ผลการศึกษาพบวา
กวาวเครือขาวสามารถบรรเทาอาการชองคลอดแหง ชวยใน
การบรรเทาอาการปวดขณะมีเพศสมัพนัธ ชวยบรรเทาอาการ
ฝอลีบของผนังชองคลอดไดดีขึ้น(15) 
 การศึกษาในสัตวทดลอง
 การศึกษาในสัตวทดลองที่ตัดรังไขเพ่ือทําใหขาดเอ
สโตรเจนคลายในวัยหมดประจําเดือน เชน การศึกษาเปรียบ

เทียบฤทธิ์เอสโตรเจนระหวางเอสโตรเจนสังเคราะห (estradiol 
valerate)  ไฟโตเอสโตรเจนสังเคราะห (genistein) และ
สารไฟโตเอสโตรเจนจากสมุนไพรคือ Pueraria lobata 

(กวาวเครอืจากประเทศเกาหล)ี และ Pueraria mirifi ca โดยวธิ ี
vaginal cytology assay ในหนูแรทเพศเมียที่ตัดรังไข ตรวจ
การเปลี่ยนแปลงของเซลลที่ผนังชองคลอดโดยวิธี vaginal 
cytology assay และตัดมดลูกมาชั่งน้ําหนัก (uterotropic 
assay) พบวา กลุมอ่ืนๆไมมผีลตอการเจรญิของเซลลทีผ่นังชองคลอด 

ในขณะที่ estradiol valerate และ Pueraria mirifi ca สามารถ
กระตุนใหเกิดการเจริญของเซลลที่ผนังชองคลอดและการ
เพ่ิมข้ึนของน้ําหนกัมดลกู(16) แสดงถึงผลของกวาวเครอืท่ีชวย
ลดอาการชองคลอดแหงในสตรีวัยหมดระดู
 นอกจากนี้กวาวเครือขาวยังมีผลตออวัยวะสืบพันธุ

ในหนขูาวทีต่ดัรงัไข เมือ่ใหกวาวเครอืขนาด 25 มก/วนั ตดิตอ
กัน 14 วัน พบวาจะชวยทําใหปากชองคลอดขยายใหญขึ้น 
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[เน้ือเยื่อบุผิวของบริเวณปากชองคลอดเปนชนิด stratifi ed 
squamous epitheliumจะมีการเจริญมากขึ้น (hyperplasia)] 
มดลูกมีขนาดใหญและน้ําหนักเพิ่มขึ้น(17) รวมท้ังยังมีผลตอ
เน้ือเยื่อท้ังท่ีบริเวณปากชองคลอดและทอปสสาวะ เม่ือให
กวาวเครือขาวขนาด 100 และ 1000 มก/กก และให estradiol 
ติดตอกัน 28 วัน ในหนูที่ตัดรังไข กอนการใหกวาวเครือจะ
ตรวจดเูน้ือเยือ่ทีบ่ริเวณปากชองคลอดและทอปสสาวะกอน 30 
วนั เม่ือสิน้สดุการใหกวาวเครอืจะทาํการตรวจอีกครัง้พบวาทัง้ 
3 กลุม มจีาํนวนของเซลลทีผ่นงัชองคลอดและทอปสสาวะเพ่ิม
ขึ้น และพบวาไมมีการเปลี่ยนแปลงของ residual urine 
(ปสสาวะคาง หมายถึง จํานวนปสสาวะที่ยังคงเหลืออยูใน
กระเพาะปสสาวะ ภายหลังจากถายปสสาวะแลว) แสดงถึง
ความสามารถของกลามเนือ้ผนงักระเพาะปสสาวะและปสสาวะ
ในการขับถายปสสาวะออกไดหมด(18) 
 สวนผลของกวาวเครือขาวตอระดับฮอรโมนเพศที่
ศึกษาในหนูแรททั้ง 2 เพศ โดยการทํา gonadectomy (ในหนู
เพศผูจะมกีารตดัอณัฑะ และเพศเมยีจะตดัรังไข) ใหกวาวเครอื
ขาวขนาด 10, 100 และ 1000 มก/กก แบงการศึกษาเปน 3 
ชวง คือกอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการ
ทดลอง แตละชวงมีระยะเวลา 14 วัน ตัวอยางเลือดถูกวัด
สปัดาหละครัง้ ระดับของ LH และ FSH จะเพิม่ข้ึนใน 1 สปัดาห
หลังจากการทาํ gonadectomy และไมมีการเปลีย่นแปลงหลงั
จากการทดลอง สวน LH มีการเพิ่มขึ้นในทั้งสองเพศ ในขณะ
ที่ FSH เพ่ิมขึ้นเฉพาะในเพศเมีย และจะลดลงหลังจากให 
1000 มก 1 สปัดาห LH ในเพศผูทีล่ดลงจะนอยกวาในเพศเมีย 
การลดลงของระดับฮอรโมนเพศจะดีขึ้นใน 1 สัปดาหสําหรับ
เพศผูและ 2 สปัดาหในเพศเมยี หลงัจากใหการรกัษา นํา้หนกั
มดลูก และการเปล่ียนแปลงของชนดิเซลลของเยือ่บชุองคลอด 
(vaginal cornifi cation) กลับมาเพิ่มขึ้นในกลุมที่ใหขนาด 100 
และ 1000 มก ในขณะที่นํ้าหนักของ epididymis ในเพศผู จะ
เพ่ิมเฉพาะท่ีใหขนาด 1000 มกเทาน้ัน ผลการศึกษาพบวา
กวาวเครือขาวมีผลตอระบบสืบพันธุทั้งในเพศผูและเมีย แตมี

ผลในเพศเมียมากกวา(19) 
 การศึกษาผลของกวาวเครือตอการสูญเสียมวล

กระดูกและการเปล่ียนแปลงของไขมันในรางกายจากการขาด
ฮอรโมนเอสโตรเจนในวัยหมดระดูในคน
 โดยการวัดระดับฮอรโมนพาราธัยรอยด ในกระแส

เลือด (serum parathyroid hormone; PTH มีหนาที่กระตุน 
osteoclastic cells ในกระดูก ทําใหมีการนําแคลเซียมและ
ฟอสเฟตออกจากกระดกูเขาสูกระแสเลอืด) และ Ca2+ ในลงิวยั
หมดระดู ที่ใหกวาวเครือขาวขนาด 10, 100 และ1000 มก/วัน 

เก็บตัวอยางเลือดทุก 5 วัน ภายใน 30, 60 และ 90 วัน ผลคือ

กวาวเครือขาวขนาด 1000 มก/วัน จะลดปริมาณ PTH และ 
Ca2+ ไดมากที่สุด ในขณะที่กวาวเครือขาว 10 มก/วันจะลดได
ในวันที่ 80 และ 75 สวนขนาด100 มก/วัน ไมทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ PTHและ Ca2+ (20) 
 รวมท้ังการศึกษาเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของสตรีวัย
หมดระดูในดานการเปลี่ยนแปลงของไขมันในรางกายซึ่งเปน
ผลจากการขาดเอสโตรเจน ไดแก การศึกษาเพ่ือประเมินผล
ของกวาวเครือขาวตอ Lipid profi le and biochemical markers 
of bone turnover rates ใหกวาวเครือขาวขนาด 20, 30 และ 
50 มก/วัน ในสตรีวัยหมดประจําเดือน เปนเวลา 24 สัปดาห 
วดั Lipid profi le การตรวจวดัดชันีการทํางานของเซลลกระดูก 
(bone-specific alkaline phosphatase) ประเมินความ
ปลอดภัยของกวาวเครือขาวโดยวัดความหนาตัวของผนัง
มดลกู (endometrium thickness) เนือ้เยือ่ของเตานม (breast 

tissue) ลกัษณะทางจลุกายวภิาคของผนงัมดลกู (endometrial 
histology) อัลตราซาวนเตานม และตรวจความสมบูรณของ
เลือด (complete blood count; CBC) ทดสอบการทํางานของ
ตับและไต ผลการศึกษาพบวาทั้งกลุมที่ใหกวาวเครือขาวและ
ควบคุม มคีาไขมันไตรกลเีซอรไรดเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 กลุมท่ีให
กวาวเครือขาวจะมีคา bone-specifi c alkaline phosphatase 
ลดลงเม่ือเทียบกับกลุมควบคุม [คา bone-specifi c alkaline 
phosphatase biochemical marker of bone turnover จะชวย
ในการวินิจฉัยเพื่อดูภาวะการหมุนเวียนของกระดูก (bone 
turnover) หากมีคาสูงจะแสดงถงึการมีความเส่ียงท่ีจะเปนโรค
กระดกูพรุนไดมาก] หากผลการศึกษามคีาลดลงแสดงถึงความ
ปลอดภยัในการใชกวาวเครอื สวนความหนาตวัของผนงัมดลกู 

(endometrium thickness) ไมแตกตางกันในทั้งสองกลุม รวมทั้ง
การตรวจทางจุลกายวิภาคของผนังมดลูก การเปล่ียนแปลง
ของเนือ้เย่ือเตานม CBC การทาํงานของตับและไตกไ็มพบการ
เปลี่ยนแปลงในทั้งสองกลุม(21) 
 เมื่อศึกษาการใหกวาวเครือขาวขนาด 100 มก/กก/

วนั ในกระตายท่ีตดัรังไขเปนเวลา 90 วนั ผลพบวา กวาวเครือ
ขาวทํางานโดยเพิ่มการทําหนาท่ีของเยื่อบุผิวหลอดเลือด 
(endothelial function) ผาน Nitric oxide - dependent pathway 

(NO-dependent pathway) และเพิ่มการตอบสนองตอ 
17 – estradiol (E

2
) ในขณะที่ความไวตอนอรอีพิเนฟริน (NE) 

ลดลง และไมพบการเปล่ียนแปลงของระดับคลอเลสเตอรอล 
LDL, triglyceride และ HDL ในเลือด รวมท้ังไมสงผลตอ
เอน็ไซมในตับ ผลการศึกษาเบือ้งตนนีก้ลาวไดวากวาวเครอืขาว

สามารถชวยลดความเสีย่งตอการเปนโรคหวัใจและหลอดเลอืด
จากภาวะขาดเอสโตรเจนได(22) 
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 อีกทั้งการศึกษาถึงผลของกวาวเครือขาวตอการ
ชะลอการเกิดกระดูกพรนุในสตรวียัหมดประจําเดอืน เม่ือระดบั
เอสโตรเจนลดลง เน้ือกระดูกจะมีการสลายมากกวาการ
สราง ใหกวาวเครอืขาวขนาด 10, 100 และ 1000 มก/กก เปน
เวลา 90 วัน ในหนูเพศเมียที่ตัดรังไข ที่จะสูญเสียมวลกระดูก
เปรียบเทียบกับกลุมที่ให 17-alpha-ethinylestradiol; EE วัด
ปรมิาณแรธาต ุ(Bone mineral content; BMC) และความหนา
แนนของกระดูก (Bone mineral density; BMD) พบวาขนาด
ของกวาวเครอืขาว 100 และ 1000 มก/กก จะสามารถปองกนั
การสูญเสียมวลกระดูก (bone loss) บริเวณที่เปนเนื้อกระดูก
พรุน (trabecular bone) ทั้งในสวน BMC และBMD จึงกลาว
ไดวาผลของกวาวเครอืขาวอยูในระดบัท่ีเทียบเคยีงกับ EE ซึง่
เปนฮอรโมนทดแทน(23) 
 การศึกษาฤทธิ์เอสโตรเจนตอตัวรับของเอสโตรเจน
 จากฤทธิ์เอสโตรเจนจากพืช พบวา isofl avones ที่
ชอบจับกับ β-estrogen receptor ไดแก genistein และ 

daidzein ทีจ่ะพบไดมากท่ีบรเิวณระบบประสาทสวนกลาง (central 
nervous system; CNS) กระดูก ผนงัหลอดเลอืดและระบบขบั
ถายปสสาวะ ซึ่งจะแสดงผลของเอสโตรเจนตอเน้ือเย่ือหรือ
อวยัวะนัน้ๆ(24,25) และพบอยูในกวาวเครอืขาว คณะผูวจิยัจงึได
ทาํการศกึษาฤทธ์ิเอสโตรเจนในกวาวเครือขาวตอ α-estrogen 
receptor (ERα) และ β-estrogen receptor (ERβ) ไดแก 
การศึกษาผลของกวาวเครือขาวในการตานการเจริญของ
เนือ้เยือ่ของมะเร็งเตานมโดยใหกวาวเครอืขนาด 10, 100 และ 
1000 มก/กก เปนเวลา 4 สปัดาห จากนัน้เหนีย่วนําใหหนเูปน

มะเร็งเตานมโดยการฉีดเพยีงคร้ังเดยีวดวย 7,12-Dimethylbenz
[a]anthracene (7,12-DMBA) จากน้ันวัดขนาดของกอนเน้ือ
งอกทุกๆสัปดาหเปนเวลา 20 สปัดาห และผาตัดออกมาสงัเกต
ลักษณะของเนื้อเยื่อ และทํา monoclonal antibody ตอ ERα 
and ERβ พบวา กวาวเครือขนาด 1000 มก/กก จะชวยลด
ความรุนแรงและการเจริญของมะเร็งเตานมที่ดี ดวยการแยง

จับกับไฟโตเอสโตรเจน ผานทาง ERα(26) 
 รวมท้ังการศึกษาทีใ่หกวาวเครอืขนาด 50 มก.ตอวนั 
แกสตรีวัยหมดประจําเดือน ติดตอกันเปนเวลา 2 เดือน มีผล

ชวยให lipid metabolism profi le ดีขึ้นโดยเพิ่ม HDL และลด 
LDL ซึ่งเปนผลจากการกระตุน estrogen receptor ทั้ง 2 
subtypes ERα, ERß(27) 
 การศึกษาความเปนพิษตอรางกาย
 เพื่อใหการนํากวาวเครือขาวไปใชไดอยางปลอดภัย

ในระยะยาวตอไปจึงมีการศึกษาถึงพิษของกวาวเครือในสัตว
ทดลอง เชน การศกึษาความเปนพิษของกวาวเครือขาวพบวา
ไมทาํใหเกิดอาการพษิเฉียบพลันในหนูถบีจักร และขนาดของ

กวาวเครือขาวที่ทําใหสัตวทดลองตายรอยละ 50 (LD
50
) มีคา

มากกวา 16 กก/นํา้หนักตวั 1 กก สวนการทดสอบพษิกึง่เร้ือรงั
ในหนโูดยปอนผงกวาวเครอืขาวขนาด 10, 100 และ1000 มก/
กก/วัน เปนเวลา 90 วัน พบวา หนูทั้งสองเพศท่ีไดรับ
กวาวเครือขาวขนาด 100 และ 1000 มก เจริญเติบโตชาและ
กนิอาหารนอยลง ผลทางโลหติวิทยาช้ีวา กวาวเครอืขาวขนาด 
1000 มก มีผลทําใหหนูเกิดภาวะโลหิตจางโดยวัดเปอรเซ็นต

ของปรมิาตรเม็ดเลอืดแดง (hematocrit) และปริมาณฮีโมโกลบิน
ลดตํา่ลงและมกีารตรวจนบัปรมิาณเมด็เลอืดแดงทีย่งัเตบิโตไม
สมบูรณ (reticulocyte count) เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้กลับสูภาวะปกติไดเม่ือหยุดให
กวาวเครือเปนเวลา 2 สัปดาหในหนูเพศผู สวนในหนูเพศเมีย
มี hematocrit และ reticulocyte count เทานั้นที่กลับสูภาวะ
ปกติ และพบวากวาวเครือขาวขนาด 1000 มก มีผลทําให
จํานวนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดของหนูเพศผูลดลง 

การเปลีย่นแปลงคาซรีัม่ชีวเคมทีีเ่ดนชดัคือระดบัโคเลสเตอรอล
ลดลงในหนูเพศผูทีไ่ดรบักวาวเครอืขาวทุกขนาด สวนเพศเมีย
ลดลงเฉพาะในกลุมที่ให 100 และ 1000 มก ในการผาซาก
ชันสูตรตรวจพบวา หนูเพศผูและเพศเมียท่ีใหขนาดสูงสุด
มีนํ้าหนักอัณฑะทั้งสองลดลง และตรวจพบมดลูกมีลักษณะ
บวมเตง มีคาของนํ้าหนักที่แทจริงและนํ้าหนักสัมพัทธสูงขึ้น
ในหนูเพศเมีย ผลการตรวจเนื้อเยื่ออวัยวะทางจุลพยาธิวิทยา
พบวาท้ังหนูเพศผูที่ใหขนาดสูงสุด มีอัตราการเกิดภาวะที่มี
การเพ่ิมข้ึนของปริมาณเลือดมายังเน้ือเย่ือของอัณฑะ 
(hyperemia) และ ในหนูเพศเมียท่ีไดรบัขนาดเดียวกันมีอตัรา
การเกดิ cast ทีไ่ตสูงกวากลุมควบคมุอยางมีนยัสําคัญ จากผล

การทดลองพษิกึง่เร้ือรงัคร้ังนีแ้สดงใหเหน็วา การใหผลกวาวเครอืขาว
แกหนูในขนาด 10 และ 100 มก/กก/วัน ไมทําใหเกิดความผิด
ปกติตอคาโลหิตวิทยาและคาทางชีวเคมี รวมท้ังไมทําใหเกิด
พยาธสิภาพใด ๆ  ของอวยัวะภายในทีบ่งช้ีถงึความเปนพิษของ
กวาวเครือขาว(28) 
 อกีทัง้เมือ่ทาํการศึกษาตอเนือ่งโดยใหกวาวเครอืขาว
ขนาด 10, 50 และ 250 มก/กก/วัน เปนเวลา 6 เดือน พบวา
หนูทดลองที่ให 50 และ 250 มก ทั้งสองเพศมีนํ้าหนักตัวลด

ลง ผลทางโลหิตวิทยาพบวา กลุมที่ให 250 มก ทั้งสองเพศ 
มีคา hematocrit เซลลเม็ดเลือดแดง และฮีโมโกลบิน ลดลง 
สวนกลุมทีใ่หขนาดสงูสดุในเพศเมยีมคีาไตรกลีเซอรไรดสงูขึน้ 

มีนํ้าหนักมดลูกเพิ่มข้ึนและน้ําหนักอัณฑะลดลง รวมทั้งพบ
กอนเนือ้ในทอของหนวยไตในหนเูพศผูในกลุมทีใ่หกวาวเครอื
ขนาดสูงสุด(29) 
 สวนการศึกษาพิษของกวาวเครือขาวตออวัยวะ

สืบพันธุในสุกรเพศเมีย เมื่อใหกวาวเครือขาวกับลูกสุกรอายุ 
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1.5 เดือน กินทุกวันๆ ละ 25, 50 กรัม ติดตอกันเปนเวลา 8 
สปัดาห พบวากวาวเครือขาวสามารถชกันาํใหหวันมเจรญิขึน้
และชองคลอดใหญขึ้น ภายในสัปดาหแรกหลังจากลูกสุกรกิน
กวาวเครือขาว ตอมาสามารถชักนําใหจํานวนหัวนมเพ่ิมขึ้น
จาก 4 เตาเปน 6 เตาและเจริญขึ้นได มีการผลัดขนทําใหขนที่
ขึน้ใหมยาว มนั มกีารลอกหลดุของผวิหนังโดยเฉพาะอยางย่ิง
ที่บริเวณหัวและลําตัว มีเมือกที่ชองคลอด โดยพีเอชของ

ชองคลอดมฤีทธ์ิเปนดาง เม่ือครบ 8 สปัดาหไดสุมผาตัดลูกสุกร 
พบวากวาวเครือขาวมีผลทําใหนํ้าหนักรังไขนอยกวากลุม
ควบคุมอยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิโดยเฉพาะอยางยิง่กลุมทีก่นิ
กวาวเครือขาววันละ 25 กรัม แตมีผลชักนําใหนํ้าหนักทอนํา
ไขและมดลูกมากกวากลุมควบคมุอยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิใน
กลุมที่กินกวาวเครือขาวทั้ง 2 กลุมพบวาสามารถชักนําใหชั้น 
adipose tissue จากแผนเน้ือหนาทองบริเวณท่ีมีหัวนมหนา
ตัวข้ึน มีการเจริญของตอมนํ้านมเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดโดย
กวาวเครือขาวไมคอยมีผลตอนํ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ผลของ
กวาวเครือขาวตอลูกสุกรนี้ขึ้นกับปริมาณกวาวเครือขาวที่ได
รับดวย หลังจากหยุดใหกวาวเครือขาวและติดตามผลของ
กวาวเครือขาวตอไปเปนเวลา 4 สัปดาห พบวาความยาวของ
หัวนมยังยาวกวากลุมควบคุม แตเสนผาศูนยกลางของหัวนม
ไมตางจากกลุมควบคุม ชองคลอดแมจะมีขนาดใหญกวากลุม
ควบคุมแตก็เล็กลงกวาชวงท่ีกินกวาวเครือขาว เมือกที่ชอง
คลอดหายไป และ พเีอชของชองคลอดไมตางจากกลุมควบคมุ
จากการวิจัยสรุปวากวาวเครือขาวสามารถชักนําใหลูกสุกรมี
หัวนมยาวและเตงตึงขึ้นและชองคลอดใหญขึ้นโดยกวาวเครือ
ขาวสามารถยับย้ังการเจริญของรังไข แตกระตุนการเจริญของ
ทอนําไข มดลูก และตอมนํ้านมของลูกสุกรได อีกท้ังยังมีผล
ทาํใหขนยาวและเปนมนัและทาํใหผวิหนังลอกดวยโดยไมมผีล
ตอการเพิ่มนํ้าหนักตัว เมื่อหยุดใหกวาวเครือขาวหัวนมยังคง
ยาวอยูแตไมเตงตึง ชองคลอดยังใหญอยูแตก็เล็กลงกวาเดิม 
และการหยุดลอกของผิวหนังก็หายไป โดยทีข่นยังคงยาวและ

เปนมัน(30) 
 สวนการศึกษาถึงผลของพิษกวาวเครือขาวที่มีตอ
รอบประจําเดือนและฮอรโมนเพศหญิง เมื่อใหกวาวเครือขาว

ขนาด 10, 100 และ1000 มก/วัน ในลิงเพศเมียเปนเวลา 3 
รอบประจําเดือน กลุมท่ีใหขนาด 10 และ100 มก จะมีชวงระยะ
เวลาของรอบประจําเดือนยาวนานขึน้ สวนกลุมทีใ่ห 1000 มก 

ทําใหรอบประจําเดือนหายไป ฮอรโมนเพศ เชน FSH, LH, 
progesterone และ irinhibin จะลดลงในชวงที่มีการทดลอง 
การกลบัมามรีอบประจาํเดือนใหมจะพบเฉพาะทีใ่หขนาด 10, 
100 มก สวนขนาดสูงสุดไมมีรอบประจําเดือนอีกเลย สรุปวา

กวาวเครือขนาด 1000 มก/วัน มีบทบาทในการยับยั้งการตก
ไขและสงผลตอระดับฮอรโมนเพศได(31) 
 นอกจากนีย้งัมกีารทดสอบพษิของกวาวเครอืขาวตอ
ผวิหนังและตา โดยการศึกษาพิษเฉียบพลันในหนถูบีจกัรดวย
วิธีการเพิ่มความเขมขน 0.5 เทาผลการทดสอบโดยการปอน
ผงทางปากมีคา LD

50 
มากกวา 2,000 มก/กก การทดสอบ

ผวิหนงักระตายดวยสารสกดัในปริมาณ 1 มล/ตวั ไมพบอาการ
ระคายเคือง การทดสอบผิวหนังโดยวิธีแดรซ (เปนวิธีการ
ทดสอบพิษของยาหรือเครื่องสําอาง โดยการทายาหรือเครื่อง
สําอางที่ตองการทดสอบในขนาดที่เหมาะสมลงบนเน้ือเยื่อ
ผิวหนังที่ออนๆ ของสัตว เชน ใบหูดานในทิ้งไวชวงเวลาหนึ่ง
จากนั้นสังเกตวามีอาการบวมแดง หรือผื่นขึ้นหรือไม) ควบคู
กบัการทดสอบเยือ่ตาเปนเวลา 7 วนั ไมพบอาการอกัเสบ การ
ทดสอบการแพตอแสงของผิวหนังในหนูตะเภาโดยใชวิธี The 
guinea pig maximization test (GPMT) พบวาผวิหนังไมแสดง
อาการอักเสบภายหลังจากการไดรับแสงยูวี–เอ การทดสอบ
ผวิหนงัในอาสาสมัครโดยวธิแีดรซประยุกตไมพบอาการระคาย
เคือง ผลการศึกษาพบวาสารสกัดกวาวเครือขาวไมกอใหเกิด
พิษตอผิวหนังและตา อยางมีนัยสาํคัญ(32) 
 ขอบงใชของกวาวเครือ
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ยาสามัญ
ประจําบานแผนโบราณ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2542 
กวาวเครือขาวจัดเปนตัวยาตัวหน่ึงในตํารับยาบํารุงรางกาย 
สําหรับสรรพคุณในการบรรเทาอาการของสตรีวัยหมดประจํา
เดือนน้ัน อยางไรก็ตามยังตองทําการวิจัยในระดับชีวโมลกุล

เพิ่มเติม เพื่อใหมั่นใจในประสิทธิผลและความปลอดภัยกอน
 ขนาดที่ใช

 จากผลการศึกษาพิษกึ่งเรื้อรังของกวาวเครือขาว 
โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยจึงแนะนําวา เพ่ือความ

ปลอดภยัของผูบริโภค ขนาดใชของผงกวาวเครอืขาวในคนไม
ควรเกิน 1-2 มลิลิกรัม/กโิลกรมั/วนั หรือประมาณวันละ 50-100 
มิลลิกรัม ซึ่งปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กําหนดขนาดรับประทานของกวาวเครือขาวไมเกิน 100 
มิลลิกรัม/วัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของหลายคณะวิจัยที่

พบวากวาวเครอืขาวในขนาดไมเกิน 100 มลิลิกรมั/วนั มคีวาม
ปลอดภัยตอในหลายๆ ระบบการทํางานตางๆ ของรางกาย
 ขอควรระวัง

 หามรับประทานเกินกวาขนาดท่ีแนะนาํใหใช และไม
ควรรบัประทานติดตอกนันานกวา 2 ป เพราะหากไดรบัตดิตอ
กันนานเกินไป จะเปนสาเหตุใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และ
มะเร็งเตานมไดเชนกัน



Anchalee Choombuathong J Sci Technol MSU208

สรุป
ตามท่ีมีงานวิจัยหลายการศึกษาท่ีแสดงถึงผลของกวาวเครือ
ขาวในการออกฤทธ์ิคลายฮอรโมนเอสโตรเจนท่ีไดจากพืช 
(phytoestrogen) ที่จะบรรเทาอาการของสตรีวัยหมดระดูและ

เมือ่เปรยีบเทยีบกวาวเครอืขาวท่ีมสีวนประกอบของ phytoestrogen 
ใหผลคลายคลงึกับ 17-alpha-ethinylestradiol ซึง่เปนฮอรโมน
ทดแทนในสตรวียัหมดระด ูกวาวเครอืขาวสามารถชวยบรรเทา
อาการของวัยหมดระดู เชน อาการรอนวูบวาบ (hot fl ashes) 
ความรูสกึไมสบายใจ กระสบักระสาย (frustration) อาการนอน
ไมหลบั ผวิหนังแหง และชวยรักษาการสญูเสยีมวลกระดูกจาก
การขาดฮอรโมนเอสโตรเจนในวยัหมดระดไูดรวมท้ังการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดระดูในดานการ
เปล่ียนแปลงของไขมันในรางกายซึ่งเปนผลจากการขาดเอส
โตรเจน ไดแก การศกึษาเพ่ือประเมนิผลของกวาวเครอืขาวตอ 
Lipid profi le พบวาการใหกวาวเครือขาวแกหนูในขนาด 10 
และ 100 มก/กก/วัน ไมทําใหเกิดความผิดปกติตอคาโลหิต
วิทยาและคาทางชีวเคมี และไมทําใหเกิดพยาธิสภาพใด ๆ 
ของอวัยวะภายในที่บงช้ีถึงความเปนพิษของกวาวเครือขาว 
ผลของกวาวเครือขาวตอรอบประจําเดือนและฮอรโมนเพศ
หญงิ ขนาด 10, 100 และ1000 มก/วนั กลุมท่ีใหขนาด 10 และ 
100 มก จะมีชวงระยะเวลาของรอบประจําเดือนยาวนานขึ้น 
สวนกลุมที่ให 1000 มก ทําใหรอบประจําเดือนหายไป จึงพบ
วากวาวเครือขนาด 1000 มก/วัน มีบทบาทในการยับยั้งการ
ตกไขและสงผลตอระดับฮอรโมนเพศได สวนการทดสอบพิษ
ของกวาวเครือจะไมพบอาการระคายเคืองตอผิวหนังและตา 
อยางไรก็ตามผลของกวาวเครือยังตองทําการวิจัยในระดับชีว
โมลกลุเพ่ิมเติม เพือ่ใหมัน่ใจในประสทิธผิลและความปลอดภยั 
ดังน้ันเพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค ขนาดใชของผงกวาว
เครือขาวในคนไมควรเกิน 1-2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน หรือ
ประมาณวันละ 50-100 มิลลิกรัม ซึ่งมีความปลอดภัยตอการ
ทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธ

 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กําหนดพิมพปละ 6 ฉบับ ผูนิพนธทุกทานสามารถ
สงเรื่องมาพิมพได โดยไมตองเปนสมาชิก และไมจําเปนตองสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานที่ไดรับการพิจารณาใน
วารสารจะตองมีสาระที่นาสนใจ เปนงานที่ทบทวนความรูเดิม หรือองคความรูใหมที่ทันสมัย รวมทั้งขอคิดเห็นทางวิชาการ
ที่เปนประโยชนตอผูอาน และจะตองเปนงานท่ีไมเคยถูกนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารอ่ืนมากอนและไมอยูในระหวาง
พจิารณาลงพมิพในวารสารใด บทความอาจถกูดัดแปลง แกไข เน้ือหา รปูแบบ และสาํนวน ตามทีก่องบรรณาธกิารเหน็สมควร 
ทั้งนี้เพื่อใหวารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและนําไปอางอิงได

การเตรียมตนฉบับ
1. ตนฉบับพมิพเปนภาษาไทยหรือภาษาองักฤษก็ได แตละเร่ืองจะตองมีบทคัดยอทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

การใชภาษาไทยใหยึดหลักการใชคําศัพทการเขียนทับศัพทภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถานใหหลีกเล่ียงการ
เขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในขอความ ยกเวนกรณีจําเปน เชน ศัพททางวิชาการที่ไมมีทางแปล หรือคําที่ใชแลวทําให
เขาใจงายขึน้ คาํศพัทภาษาองักฤษทีเ่ขียนเปนภาษาไทยใหใชตวัเลก็ท้ังหมด ยกเวนช่ือเฉพาะ สาํหรบัตนฉบบัภาษาองักฤษ 
ควรไดรับความตรวจสอบที่ถูกตองดานการใชภาษาจากผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษกอน
 2. ขนาดของตนฉบับ ใชกระดาษขนาด A4 (8.5x11 นิ้ว) และพิมพโดยเวนระยะหางจากขอบกระดาษดานละ
1 นิ้ว จัดเปน 2 คอลัมน ระยะหางระหวางบรรทัดในภาษาที่ใช double space ภาษาอังกฤษลวนใหเปน single space
 3. ชนิดของขนาดตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหใชตวอักษร Browallia New ชื่อเร่ืองใหใชอักษร
ขนาด  18 pt. ตัวหนา ชื่อผูนิพนธใชอักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ  หัวขอหลักใชอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวขอรองใช
ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา บทคัดยอและเนื้อเรื่องใชตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เชิงอรรถหนาแรกที่เปนชื่อตําแหนง
ทางวิชาการ และที่อยูของผูนิพนธ ใชอักษรขนาด 12 pt. ตัวหนา 
 4. การพิมพตนฉบบั ผูเสนองานจะตองพมิพสงตนฉบบัในรูปแบบของแฟมขอมูลตอไปน้ี อยางใดอยางหน่ึง ไดแก 
".doc" (MS Word) หรือ ".rft" (Rich Text)
 5. จํานวนหนา ความยาวของบทความไมควรเกิน 15 หนา รวมตาราง รูป ภาพ และเอกสารอางอิง
 6. จํานวนเอกสารอางอิงไมเกิน 20 หนา
 7. รูปแบบการเขียนตนฉบับ แบงเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภทบทความรายงานผลวิจัยหรือบทความวิจัย 
(research article) และบทความจากการทบทวนเอกสารวิจัยที่ผูอื่นทําเอาไว หรือบทความทางวิชาการ หรือบทความทั่วไป 
หรือบทความปริทัศน (review article)

บทความรายงานผลวิจัย ใหเรียงลําดับหัวขอดังนี้

 ชื่อเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัด และสื่อเปาหมายหลังของงานวิจัย ไมใชคํายอ ความยาวไมเกิน 100 ตัวอักษร
ชื่อเรื่องใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ชื่อผูนิพนธ [Author(s)] และที่อยู ใหมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และระบุตําแหนงทางวิชาการ หนวยงาน
หรือสถาบันที่สังกัด และ E-mail address ของผูนิพนธไวเปนเชิงอรรถของหนาแรก เพื่อกองบรรณาธิการสามารถติดตอได

 บทคัดยอ (Abstract) เปนการยอเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องใหสั้น และมีเนื้อหาครบถวนตามเรื่องเดิม ความยาว
ไมเกิน 250 คํา หรือไมเกิน 10 บรรทัด และไมควรใชคํายอ
 คําสําคัญ (Keyword) ใหระบุไวทายบทคัดยอของแตละภาษาประมาณ 4-5 คําสั้น ๆ

 บทนํา (Introduction) เปนสวนเร่ิมตนของเนือ้หา ทีบ่อกความเปนมา เหตผุล และวัตถปุระสงค ทีน่าํไปสูงานวิจยันี ้
ใหขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของจากการตรวจสอบเอกสารประกอบ



 วัสดุอุปกรณและวิธีการศึกษา (Materials and Methods) ใหระบุรายละเอียด วัน เดือน ปที่ทําทดลอง วัสดุ 
อปุกรณ สิง่ท่ีนํามาศึกษา จาํนวน ลกัษณะเฉพาะของตัวอยางท่ีศึกษา อธิบายวิธีการศึกษา แผนการทดลองทางสถิต ิวธิีการ
เก็บขอมูลการวิเคราะหและการแปรผล
 ผลการศึกษา (Results) รายงานผลที่คนพบ ตามลําดับขั้นตอนของการวิจัย อยางชัดเจนไดใจความ ถาผลใหม
ซับซอนและมีตัวเลขไมมากควรใชคําบรรยาย แตถามีตัวเลข หรือ ตัวแปลมาก ควรใชตารางหรือแผนภูมิแทน
 วิจารณและสรุปผล (Discussion and Conclusion) แสดงใหเห็นวาผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงคและ
เปรยีบเทียบกบัสมมตฐิานของการวิจยัท่ีตัง้ไว หรือแตกตางไปจากผลงานทีม่ผีูรายงานไวกอนหรือไม อยางไร เหตผุลใดจึงเปน
เชนนั้น และมีพื้นฐานอางอิงที่เชื่อถือได และใหจบดวยขอเสนอแนะที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือทิ้งประเด็นคําถาม
การวิจัย ซึ่งเปนแนวการสําหรับการวิจัยตอไป
 ตาราง รูป ภาพ แผนภูมิ (Table, Figures, and Diagrams) ควรคัดเลือกเฉพาะท่ีจําเปน แทรกไวในเน้ือเร่ืองโดย
เรียงลําดับใหสอดคลองกับคําอธิบายในเนื้อเรื่อง และมีคําอธิบายสั้น ๆ เปนภาษาอังกฤษ ที่สื่อความหมายไดสาระครบถวน
กรณีที่เปนตาราง คําอธิบายอยูดานบน ถาเปนรูป ภาพ แผนภูมิ คําอธิบายอยูดานลาง
 กิตติกรรมประกาศ (Adcknowledgements) ระบุสั้น ๆ วางานวิจัยไดรับงานสนับสนุน และความชวยเหลือจาก
องคกรใดหรือผูใดบาง
 เอกสารอางอิง (References) ระบุรายการเอกสารท่ีนํามาใชอางอิงใหครบถวนไวทายเรื่อง โดยใช Vancouver 
Style ดังตัวอยางขางลาง และสามารถดูรายละเอียดและตัวอยางเพิ่มเติมไดที่ www.journal.msu.ac.th
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