ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรักษาโรคไม่ติดต่อตามแนวทางพุทธศาสนา
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ (1) เพือ่ ส�ำรวจปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการรักษาโรคไม่
ติดต่อตามแนวทางพุทธศาสนา (2) เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การรักษา
ั ยท�ำนายการรักษาโรคไม่ตดิ ต่อ
โรคไม่ตดิ ต่อตามแนวทางพุทธศาสนา (3) เพือ่ ศึกษาปจจั
ตามแนวทางพุทธศาสนา กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นผูส้ งู อายุและนอนพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาลเอกชนทีเ่ ป็นโรคไม่ตดิ ต่อ จ�ำนวน 400 ตัวอย่าง ด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง
แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้
ในการวิจยั คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา ค่าสถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การ
หาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) และการสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุดว้ ยวิธี Stepwise
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 45 - 59 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ และเป็ นโรคไขมันในเลือดสูง
ปจั จัยตามแนวทางพุทธศาสนาทีม่ ผี ลต่อการมีสขุ ภาพดีมากทีส่ ดุ ได้แก่ การรับประทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ และสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ได้ดงั ต่อไปนี้
การมีสขุ ภาพดี = .308การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์+.156การออกก�ำลัง
กาย+.144 การปฏิบตั ิตนตามนาฬิกาชีวติ +.108การสวดมนต์+.104การนัง่ สมาธิ:
R2 = 0.658, SE = 0.378
ค�ำส�ำคัญ 1. การรักษาโรค, 2. โรคไม่ตดิ ต่อ, 3. พุทธศาสนา
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Factors Affecting Therapy of the Non-Communicable Diseases
(NCDs) According to Buddhism
Rungroje Songsraboon2
Abstract
The purposes of this research were (1) to explore the factors affecting
therapy of the Non-Communicable Diseases (NCDs) according to Buddhism; (2)
to analyze the relationship model of Buddhist factors and therapy of the NonCommunicable Diseases (NCDs) according to Buddhism; and (3) to study
predicting factors to therapy of the Non-Communicable Diseases (NCDs) according
to Buddhism. The sample consisted of 400 elderly patients admitted in a private
hospital for the therapy of the Non-Communicable Diseases (NCDs) according
to Buddhism. The sample was drawn using a multi-stage sampling method. The
tool used was questionnaires. Descriptive statistics, the average percentage and
standard deviation, the correlation between one-way analysis of variance and
multiple linear regression with stepwise were used to analyze the data. 		
The results of the study showed that most of the samples were females,
aged 45-59 years old, with a bachelor’s degree, working for the government and
having Hypercholesterolemia. The best affecting factor from the perspective of
Buddhism was eating a healthy diet. The multiple linear regression equation is
as follows:
Good heath = 0.308eating a healthy diet+.156exercise+.144clock+.108
prayer+.104meditation: R2 = 0.658, SE = 0.378.
Keywords: 1. Therapy, 2. Non-Communicable Diseases, 3. Buddhism
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ที่มาและความส�ำคัญ
ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา สัดส่วนประชากรวัยเด็ก และวัยแรงงานในประเทศไทย
มีแนวโน้มลดลง ในขณะทีส่ ดั ส่วนของประชากรสูงอายุ กลับมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อ
เนื่อง จากร้อยละ 13.2 ใน พ.ศ. 2553 เป็ นร้อยละ 32.1 ใน พ.ศ. 2583 และทีน่ ่าสังเกต
คือ ใน ปี พ.ศ. 2560 จะเป็ นปีทค่ี าดว่าสัดส่วนของประชากรวัยเด็กจะเท่ากันกับสัดส่วน
ของประชากรวัยสูงอายุ (1) การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2583 พบว่า สัดส่วนของประชากรสูงอายุวยั ปลาย (อายุ 80 ปีขน้ึ ไป) มีแนวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ อย่างชัดเจน กล่าวคือสัดส่วนของผูส้ งู อายุวยั ปลายจะเพิม่ จากประมาณร้อย
ละ 12.7 ของประชากรสูงอายุทงั ้ หมด เป็ นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ ซึง่ การ
เพิม่ ขึน้ ของประชากรสูงอายุวยั ปลายนี้ จะสะท้อนถึงการสูงอายุขน้ึ ของประชากรสูงอายุ
และน� ำไปสู่การเพิม่ ขึน้ ของประชากรทีอ่ ยู่ในวัยพึง่ พิง ทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ
สุขภาพ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ในปี พ.ศ. 2553 ประชากรใน
ประเทศไทยเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Aging society) โดยมีผสู้ งู อายุทงั ้ หมด ร้อยละ 39.7
และคาดว่าในปี พ.ศ. 2583 จะมีผสู้ งู อายุถงึ ร้อยละ 59.8 โดยผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่จะเป็ น
โรคเรือ้ รังและสร้างความทุกข์ทรมานทัง้ ทางตรงและทางอ้อมให้กบั ผูป้ ว่ ยและญาติพน่ี ้อง
ในครอบครัว ได้แก่ กลุม่ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคหัวใจและโรคหลอด
เลือดสมอง กลุม่ โรคเบาหวาน กลุม่ โรคมะเร็ง และกลุม่ โรคระบบทางเดินหายใจเรือ้ รัง
รวมถึงโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังและโรคหอบหืด โดยโรคเรือ้ รังทัง้ 4 กลุม่ นี้ก่อให้เกิด ผลก
ระทบต่อการเจ็บป่วย เกิดโรคแทรกซ้อนความพิการและเสียชีวติ ก่อนเวลาอันควร
(Ministry of Public Health, 2015) ผูป้ ว่ ยและครอบครัวทีม่ สี ภาวะการเจ็บปว่ ยด้วยโรค
เรือ้ รัง ต้องเผชิญกับปญั หาต่าง ๆความทุกข์ทงั ้ ด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ ความกังวล
ความเครียด ตลอดจนเพิม่ ภาระค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษาตลอดชีวติ ท�ำให้ขาดคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี
โรคเรือ้ รังเป็ นปญั หาด้านสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญ เป็ นสาเหตุการตายและการเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มโรคเรือ้ รัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (Department of Health, 2015) แนวโน้มโรคเรือ้ รัง
ทีเ่ กิดจาก ความเสือ่ มตามวัยเพิม่ มากขึน้ สถานการณ์ของโรคเรือ้ รังหรือโรคไม่ตดิ ต่อใน
ปจั จุบนั พบว่าเป็ นสาเหตุการตายส่วนใหญ่ของคนไทย เกิดจาก โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ซึง่
ความจริงก็คอื โรคเรือ้ รังมากถึงร้อยละ 60 เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง ปีละกว่า 97,900 คน ขณะทีค่ นไทยรับประทานยาสูงถึงปีละ 47,000 ล้านเม็ด
หรือเฉลีย่ วันละ 128 ล้านเม็ด ในปจั จุบนั โรคเรือ้ รังเป็ นสาเหตุสำ� คัญของการเสียชีวติ
ั
ั บนั
และความพิการทัวโลก
่ นันก็
่ คอื 59 เปอร์เซ็นต์ทพ่ี กิ าร ซึง่ เป็นปญหาหนั
กทัวโลก
่ ปจจุ
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ในประเทศไทยมีผปู้ ว่ ยเป็ นโรคเรือ้ รังมากกว่า 304.59 ล้านคน ขณะนี้สถานการณ์โรค
เบาหวานในประเทศไทยมีอตั ราความชุก อยูท่ ป่ี ระมาณร้อยละ 7 หมายถึงใน 100 คน
ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 35 ปีขน้ึ ไป จะมีอย่างน้อย 7 คนทีเ่ ป็ นโรคเบาหวาน (National Statistical
Office, 2015)
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเรือ่ ง “ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
รักษาโรคไม่ตดิ ต่อตามแนวทางพุทธศาสนา” ซึง่ ผลการศึกษาทีไ่ ด้ จะเป็ นประโยชน์แก่
ผู้ป่วย ประชาชนโดยทัวไป
่
หน่ วยงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการดูแลผูป้ ่วยทีเ่ ป็ นเรือ้ รังทัง้ 4 กลุ่ม ให้มสี ภาพเป็ นอยู่ทม่ี คี วามสุข
สามารถด�ำรงชีวติ ได้เหมือนคนปกติ และยังสามารถกลับมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศ
ชาติได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ส�ำรวจปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการรักษาโรคไม่ตดิ ต่อตามแนวทางพุทธศาสนา
2. เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การรักษาโรคไม่ตดิ ต่อตามแนวทาง
พุทธศาสนา
3. เพือ่ ศึกษาปจั จัยท�ำนายการรักษาโรคไม่ตดิ ต่อตามแนวทางพุทธศาสนา
ทบทวนวรรณกรรม
Department of Health (2015) กล่าวว่า โรคไม่ตดิ ต่อหรือโรคเรือ้ รัง NCDs
ย่อมาจากค�ำว่า Non-communicable diseases หมายถึง กลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อ ทีไ่ ม่สามารถ
แพร่กระจายโรคจากคนสูค่ นได้ โดยทัวไปอาจเรี
่
ยกว่า กลุม่ โรคเรือ้ รัง ซึง่ หมายถึงโรคที่
เกิดต่อเนื่องยาวนาน และมีการด�ำเนินของโรคเป็ นไปอย่างช้าๆ ซึง่ แตกต่างจากโรคติด
เชือ้ ส่วนใหญ่ ทีม่ กั มีการด�ำเนินโรคอย่างรวดเร็ว กลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อหรือโรคเรือ้ รัง ทีส่ ำ� คัญ
ประกอบด้วย 4 กลุม่ ได้แก่ 1.กลุม่ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคหัวใจและ
โรคหลอดเลือดสมอง 2.กลุม่ โรคเบาหวาน 3.กลุม่ โรคมะเร็ง และ 4.กลุม่ โรคระบบทาง
เดินหายใจเรือ้ รัง รวมถึงโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังและโรคหอบหืด
Lakna Wattanachewakul (2010) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ (Personal
Factors) เป็ นการตัดสินใจทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ
ได้แก่ อายุ ขัน้ ตอนวัฎจักรชีวติ ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูป
แบบการด�ำรงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคลดังนี้ (1) อายุ (Age) อายุท่ี
แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกัน (2) วงจรชีวติ ครอบครัว (Family Life
Cycle Stage) เป็ นขัน้ ตอนการด�ำรงชีวติ ของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การ
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ด�ำรงชีวติ ในแต่ละขัน้ ตอนเป็ นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของ
บุคคลท�ำให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซือ้ ทีแ่ ตกต่างกัน (3) อาชีพ
(Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน�ำไปสูค่ วามจ�ำเป็ นและความต้องการสินค้าและ
บริการทีแ่ ตกต่างกัน (4) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได้
(Income) โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและบริการทีเ่ ขาตัดสินใจ
ซือ้ โอกาสเหล่านี้ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพย์ อ�ำนาจการซือ้ และทัศนคติเกีย่ ว
กับการจ่ายเงิน และ (5) การศึกษา (Education) ผูท้ ม่ี กี ารศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภค
ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพดีมากกว่าผูท้ ม่ี กี ารศึกษาต�่ำ
Utai Sodsuk Foundation (2013) กล่าวว่า การสร้างสุขภาพ การป้องกันและ
การแก้ไขปญั หาโรคเรือ้ รัง 6 ชนิด ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน
ในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และโรคเอดส์ ด้วยการน�ำการสวดมนต์
การนังสมาธิ
่
การสนทนาธรรม การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ การออกก�ำลังกาย
การมีอารมณ์ดี และการปฏิบตั ติ นตามนาฬิกาชีวติ มาใช้และเป็ นทีย่ อมรับของทุกฝา่ ยที่
เกีย่ วข้อง และมีประสิทธิผลในการสร้างสุขภาพ ป้องกันและแก้ไขปญั หาโรคเรือ้ รังได้
McClelland (1973) กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ตอ้ งมีกระบวนการ
พัฒนาอย่างเป็ นระบบด้วยการจัดการการฝึ กอบรมอย่างเป็ นระบบ (A Systematic
Approach to Training) ซึง่ อ้างอิงอยูก่ บั ทฤษฏีแบบระบบ (The System Theory) โดย
มุง่ เน้นพัฒนามนุษย์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก คือ การมองเห็นได้ชดั ได้แก่ ทักษะ
ความรู้ ส่วนทีส่ อง คือ ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกีย่ วกับภาพลักษณ์ของตนเอง
บุคลิกลักษณะ และแรงจูงใจภายใน
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Phra Tammolee (2008) ศึกษาเรือ่ งวิถชี วี ติ พฤติกรรมสุขภาพ และการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมของพระสงฆ์ทป่ี รากฏในพระไตรปิฎก” ผลการศึกษาพบว่า แนวคิด
ตามหลักค�ำสอนในทางพระพุทธศาสนาถือว่าสุขภาวะหรือสุขภาพ หมายถึง ความสุข
สมบูรณ์ของชีวติ ในทางร่างกาย (กายิกสุข) และทางจิตใจ (เจตสิกสุข) โดยองค์ประกอบ
เหล่านี้แยกเป็ น 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย จิตใจ ศีล (สังคมและสิง่ แวดล้อม) และปญั ญา
โดยการทีช่ วี ติ ของมนุษย์จะเกิดความสุขได้นนั ้ มิติ ทัง้ 4 ด้านนี้จะต้องประสานเป็ นหนึ่ง
เดียวกัน
Sonranee Saisorn (2005) ได้ศกึ ษาแนวทางการป้องกันและแก้ปญั หาภาวะ
ความเจ็บปว่ ยในเชิงบูรณาการแนวพุทธ ผลการวิจยั พบว่า หลักการวิธกี ารป้องกัน และ
บ�ำบัดรักษาโรคมะเร็งของ การแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการกับหลักพุทธธรรม และ
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พุทธวิธใี นการดูแลรักษาสุขภาพ เพือ่ ป้องกันและแก้ปญั หาภาวะความเจ็บปว่ ย มีทศั นะ
ทีส่ อดคล้องกันในหลายๆ ประเด็น ได้แก่ การดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ความเจ็บ
ปว่ ย และ แนวทางวิธกี ารป้องกันและแก้ปญั หาภาวะความเจ็บปว่ ย
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
1. ประชากร ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็ นผูส้ งู อายุและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
เอกชนทีป่ ว่ ยเป็ นโรคไม่ตดิ ต่อ ซึง่ ผูป้ ว่ ยดังกล่าวส่วนใหญ่มฐี านะทางการเงินทีด่ ี และมี
พฤติกรรมในการด�ำเนินชีวติ ทีท่ ำ� ให้เกิดโรคไม่ตดิ ต่อหรือโรคเรือ้ รัง (Wattanachewakul,
2010)
2. กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
เอกชนทีป่ ว่ ยเป็ นโรคไม่ตดิ ต่อ จ�ำนวน 400 ตัวอย่าง จากโรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง
โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Sampling) ประกอบด้วย (1) การ
สุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงธน (KDH) โรง
พยาบาลรามค�ำแหง (RAM) โรงพยาบาลสมิตเวช (SVH) และโรงพยาบาลวิภาวดี
(VIBHA) โรงพยาบาลละ 100 ตัวอย่าง โดยขนาดกลุม่ ตัวอย่างค�ำนวณจากสูตรทาโร ยา
มาเน่ (Taro Yamne) ก�ำหนดขอบเขตความคลาดเคลือ่ น 0.05 โดยค�ำนวณขนาดกลุม่
ตัวอย่างได้ 396 ตัวอย่าง แต่เพือ่ ความแม่นย�ำของข้อมูล แต่เพือ่ ความแม่นย�ำของข้อมูล
ในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั จึงเก็บตัวอย่างจ�ำนวน 400 ตัวอย่าง (2) การสุม่ ตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ผูว้ จิ ยั สุม่ ตัวอย่างเฉพาะผูป้ ว่ ยทีน่ อนพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลเอกชนทีเ่ ป็ นโรคไม่ตดิ ต่อเท่านัน้ โดยด�ำเนินการพิทกั ษ์สทิ ธิผปู้ ว่ ยตาม
เงือ่ นไขการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) (Meesubthong, 2014)
และผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา 8 ตัวแปร โดยมีขอ้ ค�ำถามจ�ำนวน 68 ข้อ และผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การ
ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ตามเทคนิค Item Objective Congruence (IOC)
ตามเกณฑ์ทต่ี อ้ งมากกว่า 0.6 ซึง่ การทดสอบแบบสอบถามพบว่า ได้คา่ ความตรงของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.95 ซึง่ อยูใ่ นระดับดี และน�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-Test)
กับกลุม่ คนทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างทีต่ อ้ งการศึกษา จ�ำนวน 40 คน แล้ว
น�ำมาหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของ คอนบรัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
เพือ่ ประเมินคุณภาพของแบบสอบถามทัง้ ฉบับว่า แต่ละข้อค�ำถามมีความสัมพันธ์กนั
หรือ ไม่ แล้ว จึง คัด เฉพาะข้อ ค� ำ ถามที่ม ีค วามเชื่อ มัน่ แบบคงที่ภ ายในสูง มาเป็ น
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แบบสอบถามชุดจริง ซึง่ การทดสอบพบว่า ได้คา่ ความเชือ่ มันของแบบสอบถามเท่
่
ากับ
0.925 ซึง่ อยูใ่ นระดับดี
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ (Independent Variable)		

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยตามแนวทางพระพุทธศาสนา
1. การสวดมนต์
2. การนังสมาธิ
่
3. การสนทนาธรรม
4. การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
5. การออกก�ำลังกาย
6. การมีอารมณ์ดี
7. การปฎิบตั ติ นตามนาฬิกาชีวติ

การมีสขุ ภาพดี
1. สภาวะของโรค
2. สภาวะร่างกาย
3. สภาวะจิตใจ

4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิตอิ า้ งอิงใช้
หาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) ซึง่ ก�ำหนดระดับความเชือ่ มันที
่ ม่ คี า่ นัยส�ำคัญทีน่ ้อยกว่า 0.05 และการวิเคราะห์
ั
ปจจัยทีม่ ผี ลต่อการรักษาโรคไม่ตดิ ต่อตามแนวทางพุทธศาสนา ทดสอบโดยการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) ด้วยวิธี Stepwise และ
การหาคุณภาพของแบบสอบถามใช้การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ตาม
เทคนิค Item Objective Congruence (IOC) และการประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม
ทัง้ ฉบับว่า แต่ละข้อค�ำถามมีความสัมพันธ์กนั หรือไม่ ด้วยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิสห
์
สัมพันธ์ของคอนบรัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ผลการวิ จยั
1. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการรักษาโรคไม่ตดิ ต่อตามแนวทางพุทธศาสนา ได้แก่ การ
สวดมนต์ การนังสมาธิ
่
การสนทนาธรรม การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ การออก
ก�ำลังกาย การมีอารมณ์ดี และการปฏิบตั ติ นตามนาฬิกาชีวติ แสดงผลดังภาพที่ 1
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ภาพที ่ 1 ค่าเฉลีย่ ปจั จัยตามแนวทางพุทธศาสนาทีม่ ผี ลต่อการมีสขุ ภาพดี

2. การวิเคราะห์ปจั จัยตามแนวทางพุทธศาสนาเพือ่ หาความสัมพันธ์กบั ปจั จัย
การมีสขุ ภาพดี โดยการใช้วธิ วี เิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ซึง่ ก�ำหนดระดับความเชือ่ มันที
่ ม่ คี า่ นัยส�ำคัญทีน่ ้อยกว่า 0.05 โดยผลการวิเคราะห์ พบ
ว่า ปจั จัยตามแนวทางพุทธศาสนาทัง้ 7 ปจั จัย มีความสัมพันธ์กบั ปจั จัยการมีสขุ ภาพดี
อย่างมีนยั ส�ำคัญที่ 0.05 ตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ดังตารางที่ 2
ตารางที ่ 2 ปจั จัยตามแนวทางพุทธศาสนาทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การมีสขุ ภาพดี
Factor
การสวดมนต์
การนังสมาธิ
่
การสนทนาธรรม
การรับประทานอาหารทีม่ ี
ประโยชน์
การออกก�ำลังกาย
การปฏิบตั ติ นตามนาฬิการชีวติ

F
78.748
88.741
51.033
188.780
90.847
25.604
122.693

p-value
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

ผลลัพธ์
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

3. ผลศึกษาปจั จัยท�ำนายการรักษาโรคไม่ตดิ ต่อตามแนวทางพุทธศาสนา ด้วย
สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple linear regressions) วิธี Stepwise โดยปจั จัย
ส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการรักษาโรคไม่ตดิ ต่อตามแนวทางพุทธศาสนา มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความสามารถในท�ำนายได้ในระดับดี และจากการทดสอบการ
เกิดสภาวะ Multicollinearity ด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ทกุ ตัวมี
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ความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ 0.01 และพบว่า ค่าสหสัมพันธ์พหุคณ
ู ก�ำลังสอง
2
(R ) เท่ากับ 0.658 หรือคิดเป็นร้อยละ 65.8 ดังตารางที่ 3 และสามารถเขียนในรูปสมการ
ถดถอย ดังนี้
Y=.308X4+.156X5+.144X7+.108X1+.104X2: R2 = 0.658, SE = 0.378
และสามารเขียนเป็ นสมการเชิงพรรณนา ได้แก่ การมีสขุ ภาพดี =.308การรับประทาน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์+.156การออกก�ำลังกาย+.144 การปฏิบตั ติ นตามนาฬิกาชีวติ +.
108การสวดมนต์+.104การนังสมาธิ
่
: R2 = 0.658, SE = 0.378
ตารางที ่ 3 ค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยของปจั จัยท�ำนายการรักษาโรคไม่ตดิ ต่อตามแนวทางพุทธศาสนา
ตัวแปร
b
S.E.B
Beta
การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
.308
.172
.302
การออกก�ำลังกาย
.156
.041
.228
การปฏิบตั ติ นตามนาฬิการชีวติ
.144
.039
.132
การสวดมนต์
.108
.044
.135
การนังสมาธิ
่
.104
.035
.099
R=0.811
R2=0.658
F= 126.231 a=-.645 S.E=0.378
*P<.05

วิ จารณ์

t
6.850
5.656
3.723
3.256
3.076

p-value
.000
.000
.000
.000
.000

1. ลักษณะประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ว่ ยทีน่ อนพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลเอกชนทีป่ ว่ ยเป็ นโรคไม่ตดิ ต่อส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
มีอายุ 45 - 59 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ และเป็ นโรคไขมันในเลือดสูง ทีส่ อดคล้องกับงานวิจยั ของ Saisorn (2005)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาแนวทางการป้องกันและแก้ปญั หาภาวะความเจ็บปว่ ยในเชิงบูรณาการแนว
พุทธ พบว่า ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็ นโรคไขมันในเลือดสูงด้วยเช่นกัน
2. การวิเคราะห์ปจั จัยตามแนวทางพุทธศาสนาที่มคี วามสัมพันธ์กบั การมี
สุขภาพดี โดยการใช้วธิ วี เิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่า
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการรักษาโรคไม่ตดิ ต่อตามแนวทางพุทธศาสนา ประกอบด้วย 7 ปจั จัย
คือ การสวดมนต์ การนังสมาธิ
่
การสนทนาธรรม การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
การออกก�ำลังกาย การมีอารมณ์ดี และการปฏิบตั ติ นตามนาฬิกาชีวติ สอดคล้องกับ
แนวทางของ Utai Sodsuk Foundation (2013) ทีก่ ล่าวไว้วา่ แนวทางการเรียนรูแ้ ละฝึก
ปฏิบตั ิ 3 ส. 3 อ. 1 น. ได้แก่ การสวดมนต์ การนังสมาธิ
่
การสนทนาธรรม การรับประทาน
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ั ยทีม่ ผี ลต่อการรักษาโรคไม่ตดิ ต่อตามแนวทางพุทธศาสนา
ปจจั

รุง่ โรจน์ สงสระบุญ

อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ การออกก�ำลังกาย การมีอารมณ์ดี และการปฏิบตั ติ นตามนาฬิกา
ชีวติ มีประสิทธิผลในการสร้างสุขภาพ ป้องกันและแก้ไขปญั หาโรคเรือ้ รังได้
3. การสร้างสมการถดถอยโดยใช้วธิ ี Stepwise น�ำตัวแปรอิสระเข้าสมการทัง้
7 ตัวแปร สมการถดถอยของการมีสุขภาพดีได้ตวั แปรอิสระเข้าสมการถดถอยได้ 5
ตัวแปร ได้แก่ การสวดมนต์ การนังสมาธิ
่
การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ การออก
ก�ำลังกาย และการปฏิบตั ติ นตามนาฬิกาชีวติ ซึง่ สมการถดถอยทีไ่ ด้ สามารถร่วมกัน
อธิบายความผันแปรของการมีสขุ ภาพดี ได้รอ้ ยละ 65.8 และสมการถดถอยทีไ่ ด้ มีความ
ความแปรปรวนเท่ากับ 0.378
ข้อเสนอแนะ
การรักษาโรคไม่ตดิ ต่อตามแนวทางพุทธศาสนา เพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุใน
อนาคต จากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้น�ำเทคนิค 3 ส. 3 อ. 1 น. ได้แก่ การสวดมนต์ การนังสมาธิ
่
การ
สนทนาธรรม การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ การออกก�ำลังกาย การมีอารมณ์ดี
และการปฏิบตั ติ นตามนาฬิกาชีวติ ของ Utai Sodsuk Foundation (2013) มาประยุกต์
ใช้ จึงท�ำให้คน้ พบสมการพยากรณ์การพัฒนาสุขภาพดีตามแนวทางพุทธศาสนาแบบ
ใหม่ ทีป่ ระกอบไปด้วย การสวดมนต์ การนังสมาธิ
่
การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
การออกก�ำลังกาย และการปฏิบตั ติ นตามนาฬิกาชีวติ เป็ นปจั จัยส�ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
การมีสขุ ภาพดี ทีส่ ง่ ผลให้การรักษาโรคไม่ตดิ ต่อ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิผลมากกว่า
ั ยตามแนวทางพุทธศาสนาทีค่ น้ พบไปพัฒนาการดูแลรักษา
แบบเดิม และสามารถน�ำปจจั
ผูป้ ว่ ยในระดับชุมชน และรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง สามารถน�ำ
ตัวแปรทีค่ น้ พบดังกล่าว มาก�ำหนดเป็ นนโยบายเชิงปฏิบตั ใิ นการดูแลสุขภาพของผูส้ งู
อายุในแต่ละชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสขุ ภาพดียงิ่ ขึน้ ต่อไป
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