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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ เพื่ อต้ องการทราบว่ าพยาบาลกลุ่ มเป้ าหมายที่มี
หน้ าที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครเขตุช้ันในมีความรู้เกี่ยวกับนา้ มันพืช
ที่ใช้ ในการปรุ งอาหาร ที่มีน้ามั นโอเมก้ า 6 เป็ นส่วนผสม ต่อการอักเสบภายในผนั งเซลล์ โดย
เฉพาะที่หลอดเลือด ซึ่งเป็ นสาเหตุของโรคเรื้อรังร้ ายแรงต่าง ๆ หรือไม่
ในการส ารวจใช้ การสั ม ภาษณ์ พ ยาบาลที่ ท างานเกี่ ย วข้ องกั บ ผู้ ป่ วยเรื้ อรั ง
ในโรงพยาบาลทั้งของภาครั ฐและภาคเอกชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเขตชั้นใน การสุ่มตัวอย่าง
เป็ นแบบ Three Stages Stratified Random Sampling จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 135 คน โดย
ใช้ แบบสอบถามเกี่ยวกับภัยเงียบและความรู้ท่วั ไปของนา้ มันพื ชที่ใช้ ในการปรุงอาหาร คาจากัด
ความของผู้ท่มี ีความรู้เพียงพอคือต้ องสามารถตอบแบบสอบถามได้ ถูกต้ อง 80% ขึ้นไป
สมมุติฐานของการวิจัยคือ พยาบาลกลุ่มเป้ าหมายมีความรู้เพียงพอมากกว่า 50% ขึ้นไป
ผลการสารวจพบว่าพยาบาลกลุ่มเป้ าหมายที่ตอบแบบสอบถามถูกต้ องถึง80% มีเพียง 1 คนจาก
จานวนตัวอย่าง 135 คน (0.74%) ซึ่งต่ากว่าสมมุติฐานที่ต้งั ไว้ คือ 50%
เพื่อความเหมาะสมที่จะได้ เห็นภาพของการทาวิจัยนี้ให้ กระจ่างขึ้นจึงได้ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยเปลี่ ยนเกณฑ์ความรู้ ใหม่ โดยให้ คาจ ากัดความของผู้ ท่ีมีความรู้ เพี ยงพอใหม่ ว่ าคื อผู้ ท่ีตอบ
แบบสอบถามได้ ถู ก ต้ อ ง 60% ขึ้ นไป (แบบไม่ อิง กลุ่ ม ) โดยอิ ง ตามเกณฑ์ ก ารสอบผ่ า นใน
ระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ ผลการสารวจพบว่ ากลุ่ มเป้ าหมายที่ตอบแบบสอบถามถู กต้ อง 60%
*
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ขึ้นไปมีจานวน 30.4% ของพยาบาลกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมด (41/135) ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ 50%
ที่กาหนดไว้
เพื่ อป้ องกัน ความสับสนหรื อความลาเอียงอัน อาจจะเกิดขึ้นในการวิ เคราะห์ ข้อมู ล
จึงแยกวิเคราะห์ความรู้ตามโครงสร้ างของคาถามที่ใช้ ในการวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
คื อ ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ น้ า มั น พื ช 55% ของแบบสอบถามทั้ ง หมด (จ านวน 11 ข้ อใน
แบบสอบถาม 20 ข้ อ ) และ ความรู้ เ รื่ อ งไขมัน ไม่ อ่ิม ตั ว กับ การอัก เสบซึ่ ง นั บ เป็ น 45% ของ
แบบสอบถามทั้งหมด (จานวน 9 ข้ อในแบบสอบถาม 20 ข้ อ ) ผลของการวิ จั ยความรู้ ท่ัวไป
เกี่ยวกับนา้ มันพืช พบว่าพยาบาลกลุ่มเป้ าหมายที่มีประสบการณ์การทางานในช่วง มากกว่า 10 ปี
ถึง 20 ปี ในทุกกลุ่มโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ คะแนนมากกว่า 60 % จึงสรุปได้ ว่า
พยาบาลกลุ่ มเป้ าหมายที่มีประสบการณ์การทางานในช่ วง มากกว่ า 10 ปี ถึง 20 ปี ในทุกกลุ่ม
โรงพยาบาลทั้ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนมี ค วามรู้ ท่ัว ไปเกี่ ย วกั บ น้า มั น พื ช แต่ ถ้ า รวมพยาบาล
กลุ่มเป้ าหมายทั้งหมดทุกกลุ่มประสบการณ์ คะแนนความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับนา้ มันพื ช เฉลี่ยเท่ากับ
58.1% ซึ่งพออนุโลมได้ ว่าพยาบาลกลุ่มเป้ าหมายมีความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับนา้ มันพืชดีพอควร
ส่ว นที่สองคื อคะแนนความรู้ เ รื่ องไขมัน ไม่ อ่ิมตั ว โอเมก้ า 6 กับ การอักเสบ ซึ่ งเป็ น
ส่ ว นส าคั ญ ที่ สุ ด ของจุ ด ประสงค์ ใ นการท าวิ จั ย นี้ ผลจากการวิ จั ย นี้ พบว่ า จ านวนพยาบาล
กลุ่มเป้ าหมายที่มีความรู้เรื่องไขมันไม่อ่มิ ตัว โอเมก้ า 3 ,6 ,9 และผลของไขมันไม่อ่มิ ตัวโอเมก้ า 6
ต่อการอักเสบของผนังเซลได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38% ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ 60% ที่ได้ ต้งั สมมุติฐานไว้
สรุปว่าพยาบาลกลุ่มเป้ าหมายที่ทาหน้ าที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังยังมีความรู้เกี่ยวกับข้ อดี
ข้ อเสียของนา้ มันพืชแต่ละชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไขมันไม่อ่มิ ตัวกับการอักเสบยังไม่เพียงพอ
เพราะได้ คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 60% ที่ได้ กาหนดใหม่
นอกจากนี้คาถามในการวิจัยนี้ยังพบอีกว่า พยาบาลกลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่ยังไม่ร้ ูจัก
ชนิดของนา้ มันพืชที่ซ้ ือมาบริโภคในครัวเรือนของตนเอง
คาสาคัญ: ไขมันไม่อ่มิ ตัว โอเมก้ า 6 การอักเสบ โรคเรื้อรัง
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ABSTRACT
This study was a survey research concerning the knowledge of the hospital
nurses working in chronic diseases in Bangkok Metropolitan on the roles of dietary fat and
its inflammatory effects on cardiovascular risk and other chronic diseases.
Method of the survey was by interviewing the target of 135 nurses, sampling
using three stages stratified randomized sampling process. This interviewing process used
questionnaires concerning general knowledge of dietary fat and its inflammatory effects.
Definition for a nurse having enough knowledge is the ability to answer the right questions
up to 80% of the questionnaires.
Research hypothesis was expecting of at least 50% of the targets classified as
knowledgeable. Research results found only 1 knowledgeable nurse out of 1 3 5 nurses
which were equal to 0 . 7 4 % , that was lower than 50% according to this research
hypothesis.
For some justified reasons, analysis had been done by lowering percentage of
the definition of enough knowledge by using 60% score instead of 80% score. This change
was based on the general passing scores, used in many colleges and universities in
Thailand. We found only 30% of the target (41 out of 135 nurses) reached the scores of
60% and above. However, this finding was still lower than our set standard classified as
knowledgeable for 50% previously.
To avoid confusion and/or bias of this study, further analysis had been done by
separated questionnaires into 2 parts depending on its structure consisted of 55% general
knowledge on dietary fat and another part consisted of 45% on the role of unsaturated fat
(omega 3, 6, 9) and its inflammatory effects. First part of the questionnaires were about
general knowledge of dietary fat, results showed that the targets had enough knowledge.
Especially, those nurses in category of >10-20 years of experienced got around 60% score
and above whereas all targets got 5 8 % score in the average, therefore, it could be
concluded that all targets (in medical schools, general hospitals either government or
private) had the same level of knowledge. Meanwhile on the second part of the
questionnaires, results showed that only 38% of targets had knowledge on the role of
unsaturated fat (omega 3, 6, 9) and its inflammatory effects. On the specific question of
what kind of omega affect a cell inflammation, only 10% of the target gave the right
answer. However, there were a higher number of targets up to 24% who knew about AHA
daily intake recommendation in the ratio of Omega 3: Omega 6.
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In conclusion, hospital nurses working in chronic diseases in Bangkok
Metropolitan Hospitals had enough knowledge on the general dietary fat but did not have
enough knowledge on the disadvantage of dietary fat especially on its inflammatory effects.
The questionnaires designed and used here referred to the involvement of dietary
fat and its inflammatory effects can be found on many websites. However the questionnaires
may be too difficult or rather new for them. On the other hand, our set standard
knowledgeable score of 80% as in primary proposal or even 60% of the right answer in
secondarily proposed in this research may still be too high.
We suggest that more study should be done.
Key Words: Unsaturated fat (Omega 6), Inflammatory effects, Chronic diseases

1020

5

บทนา
ไขมันโอเมก้ า 6 ซึ่งเป็ นไขมันไม่อ่ิมตัว และ เป็ นส่วนประกอบในนา้ มันพืช หลาย ๆ
ชนิด เมื่อเราบริโภคเข้ าไปร่างกาย ไขมันโอเมก้ า 6 จะเปลี่ยนไปเป็ น พลอสตาแกรนดิน ชนิดที่ทา
ให้ เกิดการอักเสบของหลอดเลือด (pro-inflammatory) ทาให้ เกล็ดเลือดมารวมตัวกันมากขึ้น
(platelet aggregation) และ ท าให้ เพิ่ ม ความเหนี ย วของเกล็ด เลื อ ด (pro-thrombotic) หาก
บริโภคมาก ๆ เป็ นประจาจะเกิดเส้ นเลือดตีบ หรือ อุดตัน อันเป็ นสาเหตุของโรคเรื้อรังร้ ายแรง
หลายชนิดตามมาได้
โรคเรื้อรังร้ ายแรง เช่น โรคหลอดเลือดตีบตัน โรคเส้ นเลือดสมองตีบตัน อัมพฤกษ์
อัลไซเมอร์ โรคความดันโลหิ ตสูง และโรคหัวใจ เป็ นโรคที่มีประชากรทั้งในประเทศไทย และ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเป็ นกันเป็ นจานวนมาก และเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้ น ๆ นับเป็ น
กลุ่ ม โรคที่ท าให้ ป ระเทศชาติ ต้ อ งแบกภาระค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ลรั ก ษาและเป็ นการสูญ เสี ย
ทรัพยากรมนุษย์อนั เป็ นกาลังสาคัญของชาติไปก่อนวัยอันควร
เมื่อพูดถึงไขมันที่ทาให้ หลอดเลือดมีปัญหาคนส่วนใหญ่ มักจะนึกถึงไขมันตัวร้ ายคือ
คลอเลสโตรอล (LDL Cholesterol) เท่านั้น การที่ คลอเลสโตรอล (LDL Cholesterol) สูงแต่ถ้า
ไม่มอี กั เสบของหลอดเลือดก็จะไม่ก่อให้ เกิดปัญหา ทั้งนี้เพราะการอักเสบจะทาให้ คลอเลสโตรอล
(LDL Cholesterol) กลายเป็ นตะกรันจับติดภายในผนังของหลอดเลือด จึงเกิดคาถามงานวิจัยว่า
พยาบาลที่ทางานในโรงพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานครเขตชั้ นในที่ทางานเกี่ยวข้ องกับผู้ ป่วย
เรื้อรังควรจะเป็ นบุคคลที่มีความรู้ในข้ อดีและไม่ดีของนา้ มันพืชที่มีไขมันโอเมก้ า 6 เป็ นส่วนประกอบ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือวิจยั
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงสารวจเพื่อให้ ได้ ทราบว่า บุคคลากรที่ทางานใกล้ ชิดกับผู้ป่วย
มีความรู้เรื่องภัยเงียบของนา้ มันพืชต่อการอักเสบภายในผนังหลอดเลือดอันเป็ นสาเหตุของโรค
ร้ ายแรงเรื้อรังเพียงพอหรือไม่ ผู้โดยเฉพาะในกลุ่มพยาบาลที่มีความรู้ในด้ านสุขภาพและมีหน้ าที่
สาคัญ ในการให้ ความรู้ด้านสุขศึ กษาแก่ป ระชาชน เนื่ องจากแพทย์มีภาระในการรั กษาและจะ
ไม่ค่อยมีเวลามาอธิบายเรื่องต่าง ๆ นี้กบั ผู้ป่วยและญาติผ้ ูป่วย
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ภาพที่ 1 แผนภูมิของไขมันชนิดต่าง ๆ ทั้งไขมันอิ่มตัวและไม่อ่มิ ตัว (ภาพจาก Google)
กรดไขมันอิ่มตัว (SFA = Saturated Fatty Acids) คือ กรดไขมันที่เป็ นไขมันเต็มตัว
คือ ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และอ๊อกซิเจนจับกันเป็ นลูกโซ่โดย สมบูรณ์ และไม่มีช่องว่างเหลือที่
จะทาปฏิกิริยากับสารใด ๆ ในร่างกาย เช่น ไขมันจากสัตว์ และไขมันจากกะทิ มะพร้ าว เนย และ
ไข่แดง
กรดไขมั น ไม่ อิ่ ม ตั ว (Saturated Fatty Acids เช่ น MUFA, PUFA)คื อ ไขมั น
ที่ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และอ๊อกซิเจน จับกันยังไม่สมบูรณ์ ยังมีช่องว่างในลูกโซ่ เหลืออยู่ และ
พร้ อ มจะเปลี่ ยนแปรสภาพเป็ นสารอื่น ๆ ได้ พบมากในน้า มัป ลาซั ลมอนด์ น้ามัน เมล็ดพั น ธ์
บอเรจ นา้ มัน อิฟนิ่งพริมโรส นา้ มันจมูกข้ าวสาลี
กรดไขมั น ไม่ อ่ิม ตัวต าแหน่ งเดีย ว (Mono unsaturated fatty acid or MUFA) หรื อ
โอเมก้ า 9 เรียกตามโครงสร้ างทางเคมีท่ตี าแหน่งคาร์บอนลาดับที่ 9 เป็ นตาแหน่งแรกที่คาร์บอน
จับแขนคู่กบั คารบ์อนด้ วยกันเอง แทนที่จะจับไฮโดรเจน

ภาพที่ 2 ภาพแสดงโครงสร้ างของไขมันโอเมก้ า 9
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กรดไขมันไม่ อ่ิมตัวหลายตาแหน่ ง (Poly unsaturated fatty acid or PUFA) หรื อโอ
เมก้ า 3 และ 6 โอเมก้ า 3 (Linolenic หรือ Alpha Linoleic Acid) เรียกตามโครงสร้ างทางเคมีท่ี
ตาแหน่งคาร์บอนลาดับที่ 3 เป็ นตาแหน่งแรกที่คาร์บอนจับแขนคู่กับคารบ์อนด้ วยกันเอง แทนที่
จะจับไฮโดรเจน หรือเรียกว่าเป็ นตาแหน่งคาร์บอนที่ 3 ไม่อ่มิ ตัวเป็ นลาดับแรก

ภาพที่ 3 ภาพแสดงโครงสร้ างของไขมันโอเมก้ า 3
โอเมก้ า 6 (Linoleic Acid) เรียกตามโครงสร้ างทางเคมีท่ตี าแหน่งคาร์บอนลาดับที่ 6
เป็ นตาแหน่งแรกที่คาร์บอนจับแขนคู่กับคารบ์อนด้ วยกันเอง แทนที่จะจับไฮโดรเจน หรือเรียกว่า
เป็ นตาแหน่งคาร์บอนที่ 6 ไม่อ่มิ ตัวเป็ นลาดับแรก

ภาพที่ 4 ภาพแสดงโครงสร้ างของไขมันโอเมก้ า 6
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ภาพที่ 5 ภาพแสดงส่วนสัดส่วนของไขมัน โอเมก้ า 3, โอเมก้ า 6 และ โอเมก้ า 9 ในนา้ มันพื ช
ชนิดต่าง ๆ

ไขมัน เป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิ ต ก็ว่า ได้ เซลล์ ของเราทุ ก เซลล์ มี ไขมัน เป็ นโครงสร้ า ง
เยื่อหุ้มเซลล์กค็ ือ ไขมัน 2 ชั้นที่มาประกบกันอยู่ ถ้ าขาดไขมันเสียเซลล์กจ็ ะไม่เป็ นเซลล์ เมื่อไม่มี
เซลล์กไ็ ม่มตี ัวเรา พูดให้ ง่ายก็คือ ไม่มีไขมันก็ไม่มีชีวิตปราศจากโครงสร้ างขั้นพื้นฐานที่สดุ ของชีวิต

ภาพที่ 6 ภาพแสดงโครงสร้ างของเซล ที่ผนังเซลมีไขมันเป็ นองค์ประกอบ
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เราต้ องรับประทาน กรดไขมันจาเป็ นจากอาหาร เพราะมันมีความจาเป็ นต่อร่ างกาย
ของเราเพราะไขมันเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญของผนังเซลล์ ทุก ๆ เซลล์ในร่างกายของเรามีไขมัน
และกรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลายตาแหน่ ง (Poly unsaturated fatty acid or PUFA) เป็ นโครงสร้ า ง
ของผนั งเซลล์ โดยไขมัน จะมาเรี ยงตัว กัน 2 ชั้ น เรี ยกว่ า ฟอสโฟไลปิ ดไบแลร์ (phospholipid
bilayer) เป็ นผนังห่อหุ้มเซลล์ฃ

ภาพที่ 7 ภาพแสดงฟอสโฟไลปิ ดไบแลร์ (phospholipid bilayer) เป็ นผนังห่อหุ้มเซลล์

ภาพที่ 8 ภาพแสดงการเรี ย งตั ว ของไขมั น ฟอสโฟไลปิ ดไบแลร์ ( phospholipid bilayer)
ที่เป็ นผนังห่อหุ้มเซลล์
ถ้ าเรารับประทานไขมันชนิดใดเข้ าไปในร่างกาย เซลล์ในร่างกายของเราก็จะมีไขมัน
ชนิดนั้นเป็ นองค์ประกอบ
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ภาพที่ 9 ภาพจาลองแสดงให้ เห็นว่าถ้ าเรารับประทานไขมันชนิดใดเข้ าไปในร่างกาย เซลล์ใน
ร่างกายของเราก็จะมีไขมันชนิดนั้นเป็ นองค์ประกอบ

ภาพที่ 10 ภาพตัวอย่างชื่อและโครงสร้ างของไขมันจาเป็ น (โอเมก้ า 3,โอเมก้ า 6) และไขมัน
ไม่จาเป็ น
กรดไขมันจาเป็ นเป็ นส่วนย่อยของไขมันที่ไม่อ่มิ ตัว กรดไขมันจาเป็ น (Essential Fatty
Acids) มีหลายชนิด แต่ท่เี รามักได้ ยินและคุ้นหูคือ โอเมก้ า 3, แอลฟ่ าไลโนเลอิค แอซิด (Alpha
Linoleic Acid หรื อ Linolenic Acid) เช่ น น้ามันปลา น้ามันเมล็ดป่ าน Flax seed oil , โอเมก้ า
6 , ไลโนเลอิคแอซิด (Linoleic Acid) ที่อยู่ในนา้ มันพื ชผ่านกรรมวิธี เช่น นา้ มันอีฟนิ่งพริมโรส
นา้ มันถั่วเหลือง นา้ มันข้ าวโพด นา้ มันทานตะวัน นา้ มันดอกคาฝอย นา้ มันคาโนลา นา้ มันถั่วลิสง
และ โอเมก้ า 9 โอเลอิค แอซิด (OleicAcid) เช่น นา้ มันมะกอก นา้ มันงา นา้ มันราข้ าว
ทฤษฎีกลไกการเกิดการอักเสบของไขมันไม่อ่มิ ตัว
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ก่อให้ เกิดการอักเสบ ต้ านการอักเสบ
ภาพที่ 11 ภาพแสดงทฤษฎีกลไกการเกิดการอักเสบของไขมันไม่อ่มิ ตัว
ที่มาของภาพ มาจาก Google เพื่ อใช้ ในแง่วิชาการมิได้ มีประสงค์ในแง่การโฆษณา
หรือเพื่อการค้ า
ไขมันโอเมก้ า 6 ไลโนเลอิคแอซิด (Linoleic acid , LA) เมื่อเราบริโภคเข้ าไปร่างกาย
จะถูกเอนไซม์ เดลต้ า 6 ดีแซทจูเรส (delta 6 desaturase) เปลี่ยนไปเป็ น แกมม่า- ไลโนเลอิคแอ
ซิด (gamma –linoleic acid, GLA) และจะถูกเอนไซม์ อีกชนิดคือ อีลองเกส เอ็นไซม์ (elongase
enzyme) เปลี่ ยน แกมม่ า- ไลโนเลอิคแอซิ ด (gamma –linoleic acid, GLA) ไปเป็ น ไดโฮโม
แกมม่ า - ไลโนเลอิ ค แอซิ ด (dihomo gamma –linoleic acid, DGLA) ขั้ น ต่ อ ไป ไดโฮโม
แกมม่า- ไลโนเลอิคแอซิด (dihomo gamma –linoleic acid, DGLA) ก็จะกลายไปเป็ น อาแรคชิ
โนดิกแอซิด (Arachinodic acid)โดยเอนไซม์ เดลต้ า 5 ดีแซทจูเรส (delta 5 desaturase) ในที่สุด
อ า แ ร ค ชิ โ น ดิ ก แ อ ซิ ด ( Arachinodic acid) จ ะ ถู ก เ อ น ไ ซ ม์ COX- 1 แ ล ะ COX-2
(cyclooxygenase enzyme 1 & 2) เปลี่ ยนไปเป็ นสารอีก 2 กลุ่ม คือ พลอสตาแกรนดินซี ร่ี ย์ 2
(prostaglandin series 2) ลิ วโคไทรอีน (leukotrienes) ซึ่ งเป็ นสารที่ก่ อให้ เกิดการอักเสบ(proinflammatory) รวมถึ งการอักเสบของหลอดเลื อด และ ทรอมบ๊อกเซน (thromboxene) ทาให้
เกล็ดเลือดมารวมตัวกันมากขึ้น (platelet aggregation) และ ทาให้ เกิดเพิ่มความเหนียวของเกล็ด
เลือด (pro-thrombotic) หากบริโภคมาก ๆ เป็ นประจาจะเกิดเส้ นเลือดตีบ หรือ อุดตันอันเป็ น
สาเหตุของโรคเรื้อรังร้ ายแรงหลายชนิดตามมาได้
แกมม่า- ไลโนเลอิคแอซิด (gamma-linoleic acid) สามารถเปลี่ยนไปเป็ น พลอสตา
แกร น ดิ น ซี รี่ ย์ 2 (prostaglandin series 2) ซึ่ งเป็ น สา ร ที่ ต้ า น เกิ ด กา ร อั ก เส บ ( antiinflammatory)ได้ เช่นเดียวกัน
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ไขมันโอเมก้ า 3 alpha-linolenic acid (ALA) เมื่อเราบริ โภคเข้ าไปร่ างกาย จะผ่าน
ขบวนการ ถูกย่อยเอนไซม์ต่าง ๆ เหมือนกันกับ ไขมันโอเมก้ า 6 แต่สารที่ได้ คือพลอสตาแกรน
ดินซีร่ีย์ 3 ซึ่งเป็ นสารที่ต้านเกิดการอักเสบ (anti-inflammatory) ไขมันโอเมก้ า 6 มีการทางานที่
มีส่วนสัมพันธ์กนั กับ ไขมันโอเมก้ า 3 การรับประทานไขมัน ทั้งสองชนิดนี้ต้องเป็ นไปในสัดส่วนที่
เหมาะสม สัดส่วนของการรับประทาน ไขมัน โอเมก้ า 6 และ โอเมก้ า 3 (ω6:ω3 Ratio) สมาคม
โรคหัวใจแห่ งสหรั ฐอเมริ กาแนะนาว่ าสัดส่วนที่เหมาะสมของการรั บประทานไขมันโอเมก้ า 6:3
เท่ากับ 4:1

เครือ่ งมือการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถามความรู้เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนา้ มันพืช 20 ข้ อ โครงสร้ าง
ของคาถามที่ใช้ ในการวิ จัย ประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งคือความรู้ ท่วั ไปเกี่ยวกับความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับ น้ามันพื ช ไขมันอิ่มตัวและไม่ อ่ิมตัว และความรู้ เกี่ยวกับผนั งเซลล์ ท่ีมีไขมันเป็ น
องค์ประกอบ จานวน 11 ข้ อในแบบสอบถาม 20 ข้ อ คิดเป็ น 55% ของแบบสอบถามทั้งหมด
ส่วนที่สองคือความรู้ความรู้เรื่องไขมันไม่อ่มิ ตัวกับการอักเสบ และ โทษของไขมันโอเมก้ า 6 ที่ทา
ให้ ผนังเซลล์เกิดการอักเสบ โดยเฉพาะการอักเสบภายในผนังเซลล์ ของหลอดเลือดอันจะนาไปสู่
โรคร้ ายแรงเรื้อรังต่าง ๆ รวมทั้งสัดส่วน ของไขมันโอเมก้ า 3 และ โอเมก้ า 6 ที่สมาคมโรคหัวใจ
แห่งสหรัฐอเมริกาแนะนาว่าควรรั บประทานเพื่อผลดีต่อสุขภาพ จานวน 9 ข้ อในแบบสอบถาม
20 ข้ อคิดเป็ น 45% ของแบบสอบถามทั้งหมด

วิธีการดาเนินการวิจยั
สั ม ภาษณ์ พ ยาบาลกลุ่ ม เป้ าหมายที่ สุ่ ม จั บ ฉลากได้ จากโรงพยาบาลในเขต
กรุ ง เทพมหานครเขตชั้ น ใน ที่ ท างานเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ป่ วยเรื้ อรั ง จ านวน 135 คน โดยใช้
แบบสอบถามความรู้เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับนา้ มันพืช 20 ข้ อ
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การสุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นแบบ Three Stages Stratified Sampling คื อ Stage 1 ระดั บ
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ (แบ่งเป็ น โรงเรียนแพทย์ กับ โรงพยาบาลทั่วไป) และภาคเอกชน , Stage
2 ระดั บ หน่ ว ยงานในโรงพยาบาล เลื อ กเฉพาะหน่ ว ยงานที่ดู แ ลโรคเรื้ อรั ง , Stage 3 ระดั บ
พยาบาลที่จะเข้ าไปสัมภาษณ์ โดยที่ Stage 1 และ 2 เป็ นการสุ่มตัวอย่างโดนการจับฉลาก แบบ
Random Quota Sampling ส่วน Stage 3 เป็ นการสุ่มตัวอย่างแบบ Convenient Sampling เลือก
สัมภาษณ์ผ้ ูให้ สมั ภาษณ์ท่สี มัครใจ 3 คนแรกที่พบในแต่ละหน่วยงาน

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
การศึกษาเชิงสารวจเพื่ อที่จะได้ ทราบว่า บุคคลากรที่ทางานใกล้ ชิดกับผู้ป่วยมีความรู้
เรื่องภัยเงียบของนา้ มันพื ชที่ใช้ ในการปรุงอาหาร (ไขมันโอเมก้ า 6) ต่อการอักเสบภายในผนัง
หลอดเลื อ ดอั น เป็ นสาเหตุ ข องโรคร้ ายแรงเรื้ อรั ง เพี ย งพอหรื อ ไม่ โดยเฉพาะในพยาบาล
กลุ่มเป้ าหมายซึ่งเป็ นผู้ท่มี ีความรู้ในด้ านสุขภาพและมีหน้ าที่สาคัญในการให้ ความรู้ด้านสุขศึกษา
แก่ ผ้ ู ป่ วย ญาติผ้ ู ป่ วย และประชาชนโดยทั่วไป ในเบื้องต้ นเราได้ ไปทาการสัมภาษณ์ พยาบาล
กลุ่ มเป้ าหมายที่ทางานในโรงพยาบาลภาครั ฐ และภาคเอกชนในกรุ งเทพมหานครเขตชั้ นในที่
ทางานเกี่ยวข้ อ งกับผู้ ป่ วยเรื้ อรั ง โดยตั้งสมมุติฐานว่ า ถ้ า จากการสารวจพบว่ า พยาบาลจานวน
ครึ่ งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่ไปสารวจมีความรู้ ก็จะถือว่าพยาบาลส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครมี
ความรู้เรื่องภัยเงียบของนา้ มันพืชที่ใช้ ในการปรุงอาหารและไขมันโอเมก้ า 6 โดยให้ คาจากัดความ
ของการมีความรู้ พอเพี ยงคือ พยาบาลที่จั ดว่ า มีความรู้ จะต้ องตอบแบบสอบถามได้ ถู กต้ อ งได้
คะแนน 80% ขึ้นไป ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลกลุ่มเป้ าหมายที่ทางานในโรงพยาบาลภาครั ฐ
และภาคเอกชนในกรุ ง เทพมหานครเขตชั้ น ใน ที่ทางานเกี่ย วข้ อ งกับ ผู้ ป่ วยเรื้ อรั ง มี ความรู้ ไ ด้
คะแนนถึง 80% เพี ยง 1 คน จากจานวนที่ถูกสัมภาษณ์ 135 คน คิดเป็ น 0.74%ไม่ถึง 50%
ตามเกณฑ์ท่ไี ด้ ต้ังไว้ จึงได้ ทาการวิเคราะห์โดยปรับเกณฑ์ใหม่เป็ น 60% ผลของการวิจัยความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับนา้ มันพืช พบว่าพยาบาลกลุ่มเป้ าหมายที่มีประสบการณ์การทางานในช่วง มากกว่า
10 ปี ถึง 20 ปี ในทุกกลุ่มโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ คะแนนมากกว่า 60 % จึงสรุป
ได้ ว่าพยาบาลกลุ่มเป้ าหมายที่มีประสบการณ์การทางานในช่วง มากกว่า 10 ปี ถึง 20 ปี ในทุก
กลุ่มโรงพยาบาลทั้งภาครั ฐและภาคเอกชนมีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับน้ามันพื ช แต่ถ้ารวมพยาบาล
กลุ่มเป้ าหมายทั้งหมดทุกกลุ่มประสบการณ์ คะแนนความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับนา้ มันพื ช เฉลี่ยเท่ากับ
58.1% ซึ่งพออนุโลมได้ ว่าพยาบาลกลุ่มเป้ าหมายมีความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับนา้ มันพืชดีพอควร ส่วนที่
สองคือคะแนนความรู้เรื่องไขมันไม่อ่ิมตัวโอเมก้ า 6 กับการอักเสบ ซึ่งเป็ น ส่วนสาคัญที่สุดของ
จุดประสงค์ในการทาวิจัยนี้ ผลจากการวิจัยนี้พบว่ าจานวนพยาบาลกลุ่มเป้ าหมายที่มีความรู้เรื่อง
ไขมันไม่อ่มิ ตัว โอเมก้ า 3 ,6 ,9 และผลของไขมันไม่อ่มิ ตัวโอเมก้ า 6 ต่อการอักเสบของผนังเซล
ได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38% สรุปว่ าพยาบาลกลุ่มเป้ าหมายที่ทาหน้ าที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้ อรั งยังมี
ความรู้เกี่ยวกับข้ อดีข้อเสียของนา้ มันพืชแต่ละชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องไขมันไม่อ่มิ ตัวกับการ
อักเสบยังไม่เพียงพอเพราะได้ คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 60% ที่ได้ กาหนดใหม่ นอกจากนี้คาถามในการ
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วิจัยนี้ยังพบอีกว่า พยาบาลกลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่ยังไม่ร้ ูจักชนิดของนา้ มันพืชที่ซ้ ือมาบริโภคใน
ครัวเรือนของตนเอง
เกณฑ์ท่ีใช้ ในการตัดสินเกณฑ์ความรู้ ท่ีว่า “พยาบาลที่จะจั ดว่ ามีความรู้จะต้ องตอบ
แบบสอบถามได้ ถูกต้ องได้ คะแนน 80% ขึ้นไป” อาจเป็ นเกณฑ์ท่สี ูงเกินไป ในการศึกษาวิจัยชุดนี้
ผู้วิจัยได้ ใช้ เกณฑ์ 80 % เนื่ องจากเห็นว่ าเป็ นความรู้ท่ีสาคัญ เป็ นความรู้ท่ีเกี่ยวข้ องกับสุขภาพ
เป็ นความรู้ เ กี่ยวกับ ภั ยเงี ยบที่ก่ อ ให้ เ กิดโรคเรื้ อรั งร้ า ยแรง ที่เ ป็ นสาเหตุ ข องการเสียชี วิ ตเป็ น
อันดับต้ น ๆ
ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในกลุ่มพยาบาลนอกเขตกรุงเทพมหานคร
ด้ วยเพราะเป็ นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศการวิจัยในอนาคต ถ้ าสามารถทาลงไปลึกถึงระดับ
ท้องถิ่นได้ กจ็ ะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ถ้ า เป็ นการวิจั ยขององค์กร หรื อการวิ จั ยภาครั ฐ การสัมภาษณ์ พยาบาลน่ า จะใช้ วิธี
Systemic Sampling เพราะจะสามารถขอรายชื่อพยาบาลทุกคนในโรงพยาบาลที่ส่มุ จับฉลากมาได้
แลั วใช้ วิ ธี สุ่ ม เลื อกสั ม ภา ษณ์ พ ยา บา ลจา กร ายชื่ อที่ ไ ด้ มา ด้ วยวิ ธี Systemic Sampling
ทุกโรงพยาบาลก่อนแล้ วจึงทาการนัดเวลาเข้ าไปสัมภาษณ์

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
1. ใช้ ในการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพแก่ ป ระชาชนในวงกว้ าง
ถ้ าประชาชนมีความรู้ในเรื่องภัยเงียบนี้กจ็ ะช่วยให้ เป็ นโรคกันน้ อยลง ช่วยประหยัดงบประมาณ
ทางด้ านการรักษาโรคเรื้อรังได้ โดยเริ่มจากกลุ่มวิชาชีพพยาบาลเป็ นอันดับแรกก่อน เพราะเป็ น
กลุ่มวิชาชีพที่ทางานใกล้ ชิดกับผู้ป่วยเรื้อรัง
2. ปรั บ ปรุ งหลั ก สูตรวิ ชาการให้ กับ บุ คคลากรทางการแพทย์ ในเรื่ อ งโภชนการที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภั ย เงี ย บของน้า มั น พื ช และไขมั น ชนิ ด ต่ า ง ๆ ที่เ ป็ นอั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพต่ า ง ๆ
ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
3. ให้ ความรู้เรื่องใช้ ส่ือง่าย ๆ ที่เหมาะสมโดยตรงสู่ประชาชนเกี่ยวกับภัยเงียบของ
นา้ มันพืชโดยเฉพาะไขมันโอเมก้ า 6 เพื่อป้ องกัน และช่วยลดจานวนผู้ป่วยเรื้อรังร้ ายแรงหลาย ๆ โรค
4. ตั้งกฏข้ อบังคับเช่นพระราชบัญญัติค้ ุมครองผู้บริโภคให้ มีการแสดงส่วนประกอบ
ของโอเมก้ า 3, 6 และ 9 บนฉลากนา้ มันพื ชทุกชนิ ดที่ขายอยู่ในท้ องตลาดด้ วยขนาดตัวอักษรที่
อ่านได้ เห็นได้ ชัดเจน มีมาตราฐานของการแสดงรายการแบบเดียวกัน น่ าจะเป็ นมาตราการที่
เหมาะสมที่สุด เพราะทาให้ บริ ษัทผู้ ผลิ ตทุ กบริ ษัทต้ องปฎิบั ติตาม มิฉะนั้ น จะถู กลงโทษ หรื อ
ถูกปรับ ฯลฯ
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