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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัและพฒันาหมอนหลอดหอมกล่ินดอกว่านมหาหงส์ช่วยเพ่ิมคณุภาพการนอนหลบั

ส�าหรับผู้สูงอายุที่มารับบริการโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา โดยมีขั้นตอนในการด�าเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 

คือเตรียมการพัฒนาหมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ ขั้นที่ 2 คือการผลิตหมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่าน

มหาหงส์ ขั้นที่ 3 คือการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ และขั้นที่ 4 คือประเมินผลการ

ใช้หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่าน

มหาหงส์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาประสิทธิผลของหมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ 

ซึ่งประกอบด้วย ข้อค�าถามในการสนทนากลุ่มจ�านวน 10 ข้อ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 ข้อ แบบประเมินคุณภาพ

ผลติภัณฑ์ แบบประเมนิคณุภาพการนอนหลบัของพิทส์เบอร์ก (PSQI) และแบบสอบถามความพึงพอใจ เกบ็รวบรวม

ข้อมูลระหว่างเดอืนธนัวาคม 2560 ถงึเดอืนกมุภาพนัธ์ 2561 วเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการสนทนากลุม่โดยการวเิคราะห์

เนื้อหา แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากการวิเคราะห์

สถานการณ์และสภาพปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์โดยอาสาสมัคร 6 คน พบว่า

อาสาสมัครส่วนใหญ่ต้องการให้หมอนหลอดหอมกลิ่นสมุนไพร มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ มีขนาดที่เหมาะสมกับศีรษะของ

ผู้สูงอายุ สามารถถอดท�าความสะอาดได้ ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ช่วยให้นอนหลับได้จริง มีความปลอดภัย ผู้วิจัย

จึงพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ ประกอบไปด้วย ตัวหมอนท�าจากผ้าซาตินชนิดบาง

มขีนาด 40 × 50 ซม. และปลอกหมอนท�าจากผ้าไหมอติาลีก่บัผ้าอนิโดลายดอก ซ่ึงภายในหมอนบรรจหุลอดพลาสตกิ

ตัดเป็นท่อนขนาดเล็ก สอดไส้ยาดมและหยดน�้ามันหอมระเหยกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ จ�านวน 10 หยด ส่วนผลการ

เปรียบเทียบคะแนนทดสอบคุณภาพการนอนหลับก่อนและหลังใช้หมอนหลอดหอมกล่ินดอกว่านมหาหงส์ มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการทดสอบคุณภาพการนอนหลับก่อนการใช้หมอนหลอด

หอมกลิน่ดอกว่านมหาหงส์มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 14.29 และหลงัการใช้หมอนหลอดหอมกลิน่ดอกว่านมหาหงส์มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 3.36 

ค�าส�าคัญ: หมอนหลอดหอม  ดอกว่านมหาหงส์  คุณภาพการนอนหลับ  ผู้สูงอายุ

บทน�า

 จากสถติกิารมารบับรกิารของผูส้งูอายใุนโรงพยาบาลเบตง จงัหวดัยะลา พบว่าปี พ.ศ. 2557 มจี�านวน 4,521 

ราย ปี พ.ศ. 2558 มีจ�านวน 4,788 ราย และปี พ.ศ. 2559 มีจ�านวน 5,080 ราย สังเกตได้ว่า 3 ปี ที่ผ่านมามีจ�านวน

ผู้สูงอายุที่มารับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี และตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 - เดือนกันยายน 2560 ผู้สูงอายุที่มารับบริการที่

โรงพยาบาลเบตง จงัหวดัยะลามจี�านวน 4,499 ราย1 ซึง่โดยส่วนใหญ่ผูส้งูอายทุีม่ารบับรกิารมกัจะมอีาการนอนไม่หลับ 
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หลับ ๆ  ตื่น ๆ  นอนหลับไม่สนิทร่วมด้วย เนื่องจากหวาดกลัวที่ต้องอยู่ตามล�าพัง คิดถึงลูกหลาน มีความกังวลและซึม

เศร้า ซึ่งผู้สูงอายุบางรายต้องรับประทานยานอนหลับเป็นประจ�า เป็นการบ่งชี้ถึงคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุ 

ท�าให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานของร่างกายในชีวิตประจ�าวัน ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาหมอนหลอด

หอมกลิน่ดอกว่านมหาหงส์ช่วยเพิม่คณุภาพการนอนหลบัและลดปัญหาการใช้ยานอนหลบัในผูส้งูอายทุีม่ารบับรกิาร

โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา

วัตถุประสงค์

 1. เพือ่พฒันารปูแบบผลติภณัฑ์หมอนหลอดหอมกลิน่ดอกว่านมหาหงส์ช่วยเพิม่คณุภาพการนอนหลบัส�าหรบั

ผู้สูงอายุที่มารับบริการโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับก่อนและหลังการใช้หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ช่วย

เพิ่มคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุที่มารับบริการโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา

 3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูส้งูอายทุีม่ารบับรกิารโรงพยาบาลเบตง จงัหวดัยะลา ต่อการใช้หมอนหลอด

หอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์

วิธีด�าเนินการวิจัย

 1. รูปแบบการวิจัย

  การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D ) เพื่อพัฒนาหมอนหลอดหอมกลิ่น

ดอกว่านมหาหงส์ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับส�าหรับผู้สูงอายุที่มารับบริการโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา 

 2. ประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

  กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่มีหน้าที่ในการประเมินสภาพ ดูแล และให้ค�าแนะน�าผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาเรื่องการนอนหลับ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่การแพทย์แผนไทย จ�านวน  11  คน      

  กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุที่มารับบริการโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 

2560  จ�านวน 4,499 คน1 

 3.  กลุ่มตัวอย่าง มีจ�านวน 42 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  กลุม่ที ่1 กลุ่มตัวอยา่งในขัน้ตอนการสนทนากลุ่ม เพื่อวเิคราะหส์ถานการณป์ญัหาการนอนไมห่ลับ

และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการนอนไม่หลับในกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านมา ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ 

โรงพยาบาลเบตงที่มีหน้าที่ในการประเมินสภาพ ดูแล และให้ค�าแนะน�าผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ ได้แก่ 

พยาบาลวชิาชพี และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล จ�านวน 6 คน  ผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาการนอนไม่หลบัและเคยมารบัการรกัษา

ที่คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา จ�านวน 6 คน

  กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนทดลองใช้หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์  คือ ผู้สูงอายุที่

มปัีญหาการนอนหลบัทีม่ารบับรกิารโรงพยาบาลเบตง จงัหวดัยะลา ระหว่างเดอืน ตลุาคม  2560 - กมุภาพนัธ์ 2561 

จ�านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดอาสาสมัครเข้าศึกษาและ

เกณฑ์ในการคัดอาสาสมัครออก โดยเลือกตามคุณสมบัติที่ก�าหนด ดังนี้ 

  เกณฑ์ในการคัดอาสาสมัครเข้าศึกษา  

  1. เป็นผู้ที่มีอายุ 60 - 69 ปี และมีปัญหาในการนอนหลับ 

  2.  เข้าร่วมโครงการด้วยความสมคัรใจและลงนามในเอกสารยนิยอม โดยได้รบัการบอกกล่าวอย่างเตม็ใจ
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  3. ไม่มอีาการของโรคหอบหดื โรคหวัใจวาย โรคไมเกรน โรคภมูแิพ้ โรคสมองเส่ือม โรคคอพอกเป็นพษิ 

โรคกระเพาะอาหาร โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

  4. ไม่มีประวัติแพ้น�้าหอม หรือน�้ามันหอมระเหย

  5. เป็นผู้ที่สามารถตอบค�าถามเองได้

  6.  ไม่ใช้วิธีอื่น เช่น กินยานอนหลับ เพื่อช่วยในการนอนหลับ อย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนและหลังการ

ใช้หมอนหลอดหอมกลิ่นว่านมหาหงส์

  เกณฑ์ในการคัดอาสาสมัครออก 

  1. เป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาการนอนไม่หลับไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ก�าหนด

  2. มอีาการแพ้สมนุไพรหรอืน�า้มนัหอมระเหย มอีาการผ่ืนคนั ผดขึน้ตามตัว คล่ืนไส้ อาเจียน หายใจตดิขดั 

  3. ผู้เข้าร่วมวิจัยขอถอนตัว

  4. ไม่สามารถติดตามผู้เข้าร่วมวิจัยได้

 4. ตัวแปรที่ศึกษา

  4.1 ตัวแปรต้น คือ หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์

  4.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุที่มารับบริการโรงพยาบาลเบตง จ. ยะลา

 5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้มี 5 ประเภท ดังนี้

  5.1 ข้อค�าถามการสนทนากลุ่ม เป็นการสัมภาษณ์จากการสนทนากลุ่ม 2 กลุ่ม  

  5.2 หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับส�าหรับผู้สูงอายุ 

  5.3 แบบประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

  5.4 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ 

  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิทส์เบิร์ก (The Pittsburgh Sleep 

Quality Index: PSQI) โดยจะท�าการประเมิน 2 ครั้ง คือ แบบวัดคุณภาพการนอนหลับก่อนและหลังการใช้หมอน

หลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ 

             5.5 แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการใช้หมอนหลอดหอมกลิน่ดอกว่านมหาหงส์ช่วยเพิม่คณุภาพ

การนอนหลับ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 ส่วนที่ 1 เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพซึ่งเป็นค�าถามที่ให้ผู้

ตอบเลือกตอบเพียงค�าตอบเดียว จ�านวน 4 ข้อ

 ส่วนที่ 2 ค�าถามความพึงพอใจ2 ต่อการใช้หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอน

หลับ จ�านวน 10 ข้อ ข้อค�าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

 6. ขั้นตอนการด�าเนินงาน

 ระยะที่ 1 เตรียมการพัฒนาหมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์

 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาในการนอนหลับในปัจจุบันของผู้สูงอายุ

ทีม่ารบับรกิารโรงพยาบาลเบตง จงัหวดัยะลา และความต้องการรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยให้นอนหลับ โดยการสนทนา

กลุ่มกับกลุ่มผู้สูงอายุ จ�านวน 6 คน และเจ้าหน้าที่จ�านวน 6 คน  
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 ระยะที่ 2 ขั้นการพัฒนาหมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์

          ผู้วิจัยได้ท�าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ช่วยเพิ่มคุณภาพการ

นอนหลบัส�าหรับผูส้งูอาย ุโดยสร้างข้ึนมาจากผลของการสนทนากลุม่ของผูส้งูอายทุีม่อีาการนอนไม่หลบั และได้ศกึษา

วธิกีารท�าหมอนหลอดหอมกลิน่ดอกว่านมหาหงส์และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องโดยได้ก�าหนดรปูแบบและรายละเอยีดของ

หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ ดังต่อไปนี้ 

  2.1 ตวัหมอนท�าจากผ้าโทเร มีขนาด 30×40 เซนติเมตร และปลอกหมอนท�าจากผ้าโทเร เช่นเดยีวกัน 

ซึง่ภายในหมอนบรรจหุลอดกาแฟสอดไส้ยาดมและหยดน�า้มนัหอมระเหยกลิน่ดอกว่านมหาหงส์จ�านวน 6 หยด

  2.2 ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 

3 ท่าน

   2.3 ปรบัปรงุหมอนกลิน่ดอกว่านมหาหงส์ตามข้อคดิเหน็ของผู้ทรงคณุวฒุ ิโดยผู้วจัิยได้น�าข้อเสนอ

แนะจากการประเมินคุณภาพของหมอนจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข 

   2.3.1 หมอนท�าจากผ้าซาตนิชนดิบาง มขีนาด 40×50 เซนตเิมตร และปลอกหมอนท�าจาก

ผ้าไหมอิตาลีกับผ้าอินโดลายดอก 

   2.3.2 ภายในหมอนบรรจุหลอดพลาสติกที่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมสอดไส้ยาดมและหยด

น�า้มันหอมระเหยกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ที่มีกลิ่นเฉพาะจ�านวน 10 หยด

   2.3.3 ใช้น�า้มันหอมระเหยกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ 

 ระยะที ่3 การทดลองใช้ผลติภณัฑ์หมอนหลอดหอมกลิน่ดอกว่านมหาหงส์ช่วยเพิม่คณุภาพการนอนหลบั

ส�าหรับผู้สูงอายุ 

 ระยะที่ 4 ประเมินผล 
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล

 1. การพัฒนาหมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์

ความต้องการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ

 ผู้สูงอายุที่มีอาการนอนไม่หลับที่มารับบริการโรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่มีความต้องการ

ผลติภณัฑ์ทีช่่วยเพิม่คณุภาพในการนอนหลบัในรปูแบบของหมอนหลอดหอมกลิน่สมนุไพรทีม่ลีกัษณะกลิน่หอมอ่อน ๆ  

มีขนาดทีเ่หมาะสมกบัศรีษะของผูส้งูอาย ุสามารถถอดท�าความสะอาดได้ ไม่เป็นแหล่งสะสมเชือ้โรค ช่วยให้นอนหลับ

ได้จริงมีความปลอดภัย เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ และไม่เป็นอันตรายกับผู้สูงอายุ 

ความต้องการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเจ้าหน้าที่

          เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยและพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่มีความต้องการ

ผลติภัณฑ์ทีช่่วยเพิม่คณุภาพในการนอนหลบัในรปูแบบของหมอนส�าหรบัหนนุศรีษะ มขีนาดพอดกีบัสรรีะของศรีษะ 

ไม่แขง็หรอืนุม่จนเกนิไป สามารถถอดซกัท�าความสะอาดได้ พกพา ได้สะดวก ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชือ้โรค มวีธิกีาร

ใช้ที่สะดวกและไม่เป็นอันตรายกับผู้สูงอายุ ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ไม่ฉุนจนเกินไป สีของหมอน 

เป็นสพีืน้ มลีายพอประมาณ กลิน่สมนุไพรท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย และช่วยเพ่ิมคณุภาพการนอนหลับได้ทกุสถานการณ์

 ผลจากการสนทนากลุม่ผูส้งูอายทุีม่อีาการนอนไม่หลับ ทีม่ารับบริการโรงพยาบาลเบตง จังหวดัยะลา พบว่า 

ผู้สูงอายุมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับสถานการณ์และการแก้ปัญหาคุณภาพการนอน

หลับในรูปแบบเดิม มีวิธีท่ีช่วยในการนอนหลับ เช่น การดูทีวี การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ การนับเลข 1-100 

การอ่านหนังสือธรรมะ การอาบน�้าเย็นก่อนนอน และความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการนอนหลับในรูปแบบใหม่

ส่วนมากต้องการผลติภณัฑ์ ทีม่กีลิน่หอมอ่อน ๆ  มีขนาดทีเ่หมาะสมกบัศรีษะของผู้สูงอายสุามารถถอดท�าความสะอาดได้ 

ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ช่วยให้นอนหลับได้จริงและมีความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ท�าการศึกษา 

เรื่องหมอนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า หมอนที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นจากหลอดพลาสติกตัดเป็นท่อนยาว

ประมาณ 1 ซม. ใส่บรรจุลงในปลอกหมอน ภายในหมอนใส่ถุงสมุนไพรที่ประกอบด้วยการบูร อบเชย หรือสมุนไพร

อื่นตามความชอบของผู้ใช้ลงในหมอนเพื่อการหายใจที่สดชื่นยามนอนหลับ3

 หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ถูกออกแบบตามความต้องการของผู้สูงอายุที่มีอาการนอนไม่หลับ

และถูกปรับปรุงตามข้อแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน เพื่อให้ได้ตัวหมอนที่มีลักษณะเหมาะสมกับขนาดศีรษะ

ของผู้สูงอายุ สะดวกต่อการใช้งาน ปลอกหมอนสามารถถอดซักได้ง่าย มีความปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

และช่วยให้นอนหลับได้จริง สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องที่นอนหลอดกาแฟ ที่ว่าหลอดพลาสติกเมื่อรวมตัวกันมาก

จะเกดิช่องอากาศเมือ่ถกูกดทบัจะยบุตวัตามสรรีะ แต่ไม่คนืตัวในทันที จึงช่วยแก้ปัญหาเร่ืองการปวดเมือ่ย ไม่มปัีญหา

เรื่องภูมิแพ้ มีน�้าหนักเบาอากาศถ่ายเทสะดวกสามารถเปลี่ยนหรือปรับขนาดของไส้หมอนและถอดท�าความสะอาด

เพื่อป้องกันการเกิดไรฝุ่น4 นอกจากจะเป็นหมอนที่กล่ินของดอกว่านมหาหงส์ที่ช่วยเพ่ิมคุณภาพการนอนหลับโดย

กลิน่ของว่านมหาหงส์มผีลท�าให้มคีวามรูส้กึด ีผ่อนคลาย5 ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาเรือ่งการพฒันาโคมไฟไล่ยงุกลิน่

ดอกว่านมหาหงส์ส�าหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จ. นนทบุรี 

ซึง่ได้ทดสอบผลของอารมณ์ความรูส้กึของอาสาสมคัรหลงัสดูดมกลิน่ดอกว่านมหาหงส์พบว่า อาสาสมคัรมคีวามรูส้กึ

ดี ผ่อนคลาย เคลิบเคลิ้มรัญจวนใจ จิตใจสงบนิ่งเพิ่มมากขึ้น6 และสอดคล้องกับทฤษฎีกล่าวว่าลักษณะนวัตกรรมที่ดี 

ต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและความสะดวกในการใช้7

 2. การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ และการประเมินผล 

          ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนคุณภาพการนอนหลับก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ หมอนหลอดหอมกลิ่น

ดอกว่านมหาหงส์ ตามขั้นตอนการประเมินผลดังนี้  
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ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=30)

   ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

 เพศ  ชาย 2 6.7

                  หญิง 28 93.3

 อายุ 60-63  ปี 15 50

          64-66  ปี 6 20

           67-69  ปี 9 30

 ระดับการศึกษา ไม่ได้ศึกษา 10 33.3

                ประถมศึกษา 4 13.3

               มัธยมศึกษา 4 13.3

              ปวช./ปวส. 2 6.7

             ปริญญาตรี 10 33.3

   สูงกว่าปริญญาตรี 0 0

 อาชีพ ท�าสวน/ท�าไร่ 7 23.3

   ค้าขาย 4 13.3

               ลูกจ้างทั่วไป 0 0

   เกษียณอายุราชการ 9 30

               ธุรกิจส่วนตัว 1 3.3

              ไม่ได้ท�างาน 9 30

 จากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 93.3 มีอายุอยู่ในช่วง 60-63 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับการศึกษา ไม่ได้ศึกษาและจบปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 33.3 และประกอบอาชีพเกษียณ

อายุราชการและไม่ได้ท�างาน คิดเป็นร้อยละ 30

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบคุณภาพการนอนหลับก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์หมอน 

หลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ (n=30)

   ผลคะแนน

 แบบทดสอบ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) T P-value

 ก่อนการใช้ 14.29 4.57

    15.31 0.00*

 หลังการใช้ 3.36 2.77  

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบคุณภาพการนอนหลับก่อนและหลังการใช้หมอนหลอด

หอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนใช้ผลิตภัณฑ์หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ 
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(Mean =14.29) และค่าเฉลีย่หลงัใช้ผลติภณัฑ์หมอนหลอดหอมกล่ินดอกว่านมหาหงส์ (Mean = 3.36)  มคีวามแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาโคมไฟไล่ยุงกลิ่นดอกว่าน

มหาหงส์ส�าหรบันกัศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทย์และสาธารณสขุ กาญจนาภเิษก จ. นนทบรุี6 ซ่ึงได้ทดสอบ

ผลของว่านมหาหงส์ต่อกลุม่ตวัอย่างในด้านระบบประสาทอตัโนมตั ิพบว่า ก่อนสดูดมกลิน่น�า้มนัหอมระเหยดอกว่าน

มหาหงส์มีค่าเฉลี่ยของค่าความดันโลหิตตัวบน 106.42 ตัวล่าง 61.37 อัตราการเต้นของหัวใจ 76.93 ครั้งต่อนาที 

และอตัราการหายใจ 23.62 และหลงัการสดูดมกลิน่น�า้มนัหอมระเหยดอกว่านมหาหงส์พบว่า มค่ีาเฉลีย่ของค่าความ

ดันโลหิตตัวบน 105.60 ตัวล่าง 60.47 อัตราการเต้นของหัวใจ 70.40 ครั้งต่อนาที และอัตราการหายใจ 17.61 

เมือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของอตัราการเต้นของหวัใจ ระหว่างก่อนสูดดมกล่ินน�า้มนัหอมระเหยดอกว่านมหาหงส์และ

ขณะสูดดมกลิ่นน�้ามันหอมระเหยดอกว่านมหาหงส์มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และได้

ทดสอบผลของว่านมหาหงส์ต่อกลุ่มตัวอย่างในด้านอารมณ์ความรู้สึก พบว่าหลังสูดดมกล่ินดอกว่านมหาหงส์อาสา

สมัคร มีความรู้สึกดี ผ่อนคลาย รู้สึกเคลิบเคลิ้มรัญจวนใจ จิตใจสงบนิ่งเพิ่มมากขึ้น ส่วนความรู้สึกเครียด อึดอัด 

หงุดหงิด และรังเกียจขยะแขยงลดลง เมื่อเทียบกับก่อนสูดดมกลิ่นน�้ามันหอมระเหยดอกว่านมหาหงส์

ตารางท่ี 3  การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ (Mean) การทดสอบคณุภาพการนอนหลับระหว่างก่อนและหลังการใช้ผลิตภณัฑ์

หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ โดยจ�าแนกเป็นภาพรวมและรายด้าน (n=30)

 การทดสอบ
 ก่อนการใช ้ หลังการใช ้

  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน  T P-value 

   มาตรฐาน  มาตรฐาน

 1. คุณภาพการนอนหลับ 2.1 0.71 0.70 0.70 12.77 0.00

 2. ระยะเวลาในการนอนหลับ 2.36 0.55 1.01 0.06 14.97 0.00

  ระยะเวลาตั้งแต่เข้านอนจน

  กระทั่งหลับ  

 3. ระยะการนอนหลับในแต่ละคืน 2.13 0.57 0.80 0.48 15.23 0.00

 4. ประสิทธิผลของการนอนหลับ 2.26 0.73 0.03 0.18 16.80 0.00

  โดยปกติวิสัย 

 5. ความแปรปรวนของการนอนหลบั 1.30 0.46 1.0 0.00 19.31 0.00

 6. การใช้ยานอนหลับ 2.0 1.08 0.23 0.43 9.61 0.00

 7.  ผลกระทบต่อการท�ากิจกรรม

  ในเวลากลางวัน 2.40 0.62 0.33 0.60 18.53 0.00

   รวม 14.61 4.72 4.1 2.45 15.31 0.00

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผลเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่การทดสอบคณุภาพการนอนหลบัส�าหรบัผูส้งูอาย ุในภาพรวม

พบว่า ก่อนการใช้หมอนหลอดหอมกลิน่ดอกว่านมหาหงส์คณุภาพการนอนหลบัมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 14.61 ซึง่มากกว่า 5 

และหลงัการใช้หมอนหลอดหอมกลิน่ดอกว่านมหาหงส์คณุภาพการนอนหลบั มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.1 ซึง่มค่ีาน้อยกว่า 5 

แสดงให้เห็นว่าหลังการใช้หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพการนอนดีกว่าก่อนใช้
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อการใช้หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ โดยจ�าแนกเป็นภาพ

รวมและรายด้าน (n=30) 

    ความพึงพอใจ

  รายการ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ

 1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.25 0.59 มาก

 2. ด้านการน�าไปใช ้ 4.10 0.74 มาก

 3. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 4.31 0.59 มาก

  รวม 4.22 0.64 มาก

 จากตารางที ่4 พบว่าระดบัความพงึพอใจต่อการใช้หมอนหลอดหอมกลิน่ดอกว่านมหาหงส์ช่วยเพิม่คณุภาพ

การนอนหลบัส�าหรบัผูส้งูอายทุีม่ารบับรกิารโรงพยาบาลเบตง จังหวดัยะลา ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก (Mean=4.22) 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจต่อการใช้หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ช่วยเพิ่มคุณภาพ 

การนอนหลับส�าหรับผู้สูงอายุ โดยจ�าแนกเป็นรายข้อและรายด้าน (n=30)

     ความพึงพอใจ

 รายการ   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับ

 1. ด้านผลิตภัณฑ ์   

  1.1 ผลิตภัณฑ์คงทนต่อการใช้ 3.96 0.66 มาก

  1.2 ผลิตภัณฑ์ท�าจากวัสดุที่มีคุณภาพ 3.93 0.63 มาก

  1.3 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.40 0.56 มาก

  1.4 ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 4.73 0.52 มากที่สุด

   รวม 4.25 0.59 มาก

 2. ด้านการน�าไปใช ้   

  2.1 ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและน่าใช ้ 4.06 0.73 มาก

  2.2 มีขนาดเหมาะสมกับศีรษะของผู้สูงอายุ 3.96 0.80 มาก

  2.3 สะดวกต่อการใช้งานและเก็บรักษา 4.26 0.69 มาก

   รวม 4.09 0.74 มาก

 3. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์    

  3.1 มีกลิ่นหอมถูกใจ 4.10 0.66 มาก

  3.2 ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับได้จริง 4.06 0.52 มาก

  3.3 ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น 4.16 0.59 มาก

   รวม 4.10 0.59 มาก
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 จากตารางท่ี 5 พบว่าระดับความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์หมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ช่วย
เพิ่มคุณภาพการนอนหลับส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นที่น่าพอใจของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ที่
ผลิตขึ้นมาให้สอดคล้องกับการใช้งานอย่างเหมาะสม มีคุณสมบัติช่วยให้นอนหลับและช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้น 
ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัศกึษาองค์ประกอบทางเคมขีองกลิน่ดอกว่านมหาหงส์ชนดิต่างๆ พบว่า ในดอกว่านมหาหงส์
มสีารทีช่่วยให้คลายเครยีดและช่วยให้นอนหลบัสนทิ8 และสอดคล้องกบัการศกึษาสภาวะแวดล้อมทีเ่ตม็ไปด้วยมลพษิ 
ผู้คนมักประสบปัญหามากมายจนก่อให้เกิดความวิตกกังวล หรือโรคเครียดตามมา การบ�าบัดโดยใช้กลิ่นหอมของ
น�้ามันหอมระเหยเป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นน�้ามันที่สกัดได้จากพืชธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการบ�าบัด หรือรักษาโรค
ทีไ่ม่ร้ายแรง มกันยิมใช้ควบคูก่บัสคุนธบ�าบัด ซึง่เป็นศาสตร์และศลิปะแห่งการบ�าบดัด้วยกลิน่หอม โดยกลิน่หอมของ
พืชจะเข้าสู่ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย  เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ฯลฯ 
โดยวิธีการสัมผัสผ่านทางผิวหนังหรือจากการสูดดม ช่วยให้ระบบต่างๆภายในร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล 
รวมทั้งกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในการท�างานให้ดีขึ้น9 การบ�าบัดด้วยกลิ่นหอมของน�้ามันหอมระเหยจึงเป็นทางเลือก
ที่ดีอีกทางหนึ่งส�าหรับผู้ที่ดูแลและเอาใจใส่สุขภาพ

สรุปผล
 การพัฒนาหมอนหลอดหอมกลิ่นดอกว่านมหาหงส์ ช่วยเพ่ิมคุณภาพการนอนหลับส�าหรับผู้สูงอายุที่มา 
รบับรกิารโรงพยาบาลเบตง จงัหวัดยะลา มลีกัษณะทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัการใช้งาน มคีณุสมบตัช่ิวยให้นอนหลบั
และช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งส�าหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ ต้องการลดปริมาณ
การใช้ยานอนหลบัหรอืต้องการตวัช่วยทีช่่วยเพิม่คณุภาพการนอนหลบั จงึควรสนบัสนนุให้มกีารพฒันาและประยกุต์
ใช้ต่อไป
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