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บทคัดยอ
แนวโนมประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงดานภาวการณเจริญพันธุ และ
ภาวการณตายของประชากรสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางอายุของประชากรไทย และปญหาความเสื่อมถอยใน
สมรรถภาพตาง ๆ ของผูสูงอายุ ซึ่งสงผลตอการใชชีวิตประจําวัน จึงทําใหผูสูงอายุสวนใหญตองรับประทานยาเปนประจํา และ
อาจลืมรับประทานยาตามเวลา ลืมนํายาติดตัวไปนอกสถานที่ ลําบากในการตัดแบงเม็ดยาและหาน้ําดื่มเมื่อตองการรับประทาน
ยาทันที ดวยเหตุดังกลาวนํามาสูงานวิจัยนีซ้ ึ่งมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาและความตองการสําหรับใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่มพรอม
กลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่ม
พรอมกลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 105 ทาน รวมกับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบสอบถาม ในการวิเคราะหขอมูลใช คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษา
พบวา ผูสูงอายุตองการกลองเก็บยาทีพ่ กพาไดสะดวก หากมีน้ําดื่มดวยจะทําใหสะดวกเมื่อตองการรับประทานยาทันที ชองเก็บ
ยาที่เหมาะสมควรมี 3 ชอง ไดแก มื้อเชา กลางวัน และเย็น และควรมีฉลากหรือสัญลักษณระบุไววาเปนยาสําหรับรับประทานมื้อ
ไหน นอกจากนี้ควรมีอุปกรณตัดแบงเม็ดยาในตัวเนื่องจากยาบางชนิดมีปริมาณมากเกินไปในการรับประทานแตละครั้ง โดย
รูปแบบโครงสรางของผลิต ภัณ ฑ ทําจากวัสดุพอลิคารบ อเนต ขนาดบรรจุของขวดน้ําดื่ม 250 มิ ลลิลิตร ทั้งนี้แนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑไดจากพื้นที่หนาตัดรูปทรงคลายไตมนุษยประกอบกับรูปทรงขวดน้ําดื่มไดแนวคิดจากขวดเหลาสแตนเลสแบบ
พกพา และผลของการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูสูงอายุ อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.27, S.D=0.40) ทั้งในดาน
หนาที่และประโยชนใชสอย ดานรูปแบบและความสวยงาม ดานวัสดุ และดานความปลอดภัย
คําสําคัญ: การออกแบบและพัฒนา กลองเก็บยา ขวดน้ําดืม่ ผูสูงอายุ

ABSTRACT
The number of elderly people in Thailand is increasing, which is a result of the changes in fertility
and mortality that is affecting the age structure of the Thai population. Furthermore, the elderly tend to
experience a decline of efficiency in their ability to do simple daily activities that affects their lifestyle. Most
of the elderly must also take medication on a regular basis. However, they may sometimes forget to take
their medication not only at home, but also when they go elsewhere. Therefore, they may have some
difficulties separating the medicine, and finding drinking water when they have to take their medication
immediately. For these reasons, this research aimed to 1) study the problems and requirements to be used
as a guideline to design and develop a drinking water bottle with a multipurpose medicine storage box for
the elderly, 2) design and develop the aforesaid water bottle, and 3) evaluate the efficiency and satisfaction
on the design and development of the water bottle. One hundred and five samples participated in the
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study. The research tools incluing an in-depth interview and questionnaire, and the gathered data was
analyzed by the mean and standard deviation. The study showed that the elderly accepted the medicine
storage box, as it was convenient for them to drink water immediately after consuming some medicine. The
storage box had three sections one each for breakfast, lunch, and dinner. Moreover, a label or sign indicated
when the individual had to take that respective medicine. In addition, there was a device to separate the
medicines when there were too many to take at one time. The product structure was made of
polycarbonate and the drinking water bottle had a capacity of 250 millimeters. In this design, the product
was created based on the concept of the cross-sectional area like a human kidney, and the bottle’s shape
was designed based on a portable stainless steel whisky bottle. The results showed that the efficiency and
satisfaction of the elderly was at a high level (𝑥𝑥̅ =4.27; S.D=0.40) in the function and benefit, pattern and
beauty, material, and safety.
Keywords: Design and development, medicine storage box, drinking water bottle, the elderly

บทนํา

แนวโนมการเพิ่มจํานวนประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงดานภาวะการ
เจริญพันธุ และภาวการณตายของประชากร ตามที่นางธนาภรณ พรมสุวรรณ อธิบดี กรมกิจการผูสูงอายุ (กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย (พม.) ไดกลาววา ประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ (aging society) มาตั้งแตป 2548 โดยขอมูล
ประมาณประชากรของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ) คาดวาป
2564 ประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ (aged Society) โดยมีคนอายุ 60 ปขึ้นไป เปนสัดสวนเทากับหรือ
มากกวา 20% ของประชากรทั้งหมด และอีก 10 ปจากนั้น หรือ ป 2574 จะกาวเขาสูสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (super-aged
society) โดยมีคนอายุ 65 ปขึ้นไป เปนสัดสวนเทากับหรือมากกวา 14% ของประชากรทั้งหมด หรือมีผูที่อายุ 60 ป เปนสัดสวน
เทากับหรือมากกวา 28% ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนี้ขอมูลลาสุดยังพบวา ปจจุบันประเทศไทยมีประชากรผูสูงอายุอยู
ประมาณ 11 ลานคน หรือ 16.5% ของประชากรทั้งประเทศ โดยแบงเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมติดสังคม 8,572,780 คน สัดสวน
79.5% 2) กลุมติดบาน 2,048,840 คน สัดสวน 19% และ 3) กลุมติดเตียง 161,760 คน สัดสวน 1.5% (เทียนทิพย เดียวกี่,
2561)
ดังนั้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางอายุของประชากรไทย และปญหาความเสื่อมถอยในสมรรถภาพตาง ๆ ของ
ผูสูงอายุทําใหสงผลตอการใชชีวิตประจําวัน เชน การมองเห็นสายตาที่เลือนราง ระบบกลามเนื้อ กระดูก ลักษณะทางกายภาพ
เสื่อมถอยตามวัย เปนตน จากภาวะนี้สอดคลองตามที่ เกษร สําเภาทอง (2550) กลาวไววา ในขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกและใน
ประเทศไทยมีการตื่นตัวและเตรียมการเพื่อรองรับและใหการดูแลประชากรกลุมผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ผูสูงอายุเปน
กลุมประชากรที่มีความแตกตางไปจากประชากรกลุมอื่น ๆ เนื่องจากเปนวัยที่รางกายกําลังถดถอย ถูกโรคภัยเบียดเบียน ซึ่ง
เปนไปตามธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเขาสูวัยสูงอายุจะมีลักษณะโดยรวมเหมือนกันทุกคน เพียงแตระยะเวลา
ความชาหรือเร็วของการเขาสูความชราจะแตกตางกันในแตละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลาย ๆ ปจจัยที่เกี่ยวของไมวาจะเปนทาง
พันธุกรรม การดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย เปนตน ลวนแลวสงผลตอความเสื่อมถอยของ
รางกายไดทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีปญหาดานสุขภาพอนามัยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ โดยความสูงวัยนั้นนํามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลง 3 ดานในผูสูงอายุ ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ และสังคม การเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด คือ การ
เปลี่ยนแปลงดานรางกาย โดยมีสาระของการดูแลดานรางกาย 4 ประเด็นหลักที่จําเปน ไดแก การดูแลดานอาหาร การออก
กําลังกาย ความเครียดและความวิตกกังวลและการปองกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูสูงอายุ ซึ่งประเด็นหลักทั้ง 4 ที่
กลาวมาขางตนนี้เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูสูงอายุทุกคน หากแตผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพเฉพาะเจาะจง เชน มีปญหาโรคเรื้อรัง หรือ
มีความพิการ ผูสูงอายุเหลานี้จําเปนตองไดรับการดูแลมากเปนพิเศษ สอดคลองกับ ปรภัทร จิตรากุล (2561) ที่กลาววาเมื่อผูสูง
วัยเริ่มมีอายุมากขึ้นทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตามมา ทั้งไขมัน ความดัน เบาหวาน และโรคอื่น ๆ โดยเมื่อเปนโรคประจําตัวเหลานี้
แลวทําใหจําเปนตองรักษาดวยยาเปนประจํา และหากไมรับประทานยาอยางตอเนื่องอาจทําใหโรคประจําตัวเดิมไมหาย และยัง
อาจสงผลตอการเกิดโรคใหมขึ้นไดอีก นอกจากนี้การทํางานของรางกายผูสูงอายุเริ่มเสื่อมถอย ไมวาจะเปนสายตาเริ่มมีปญหา
มองเห็นไมชัด การอานฉลากยาที่มีตัวหนังสือขนาดเล็กอาจกลายเปนเรื่องยากของผูสูงวัยได ความจําไมคอยดี หลงลืมไดงาย
72
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โอกาสที่จะลืมรับประทานยายอมมีสูง รางกายมีความไวตอยา โดยเฉพาะยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง และระบบ
การทํ างานของหลอดเลือดและหัวใจ การทํางานของตั บ ยารับประทานมัก จะผานขบวนการเปลี่ยนแปลงขั้ นแรกที่ ตับ ถ า
ขบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มเสื่อมลงจะทําใหมีระดับยาในเลือดสูงขึ้นจนอาจเกิดอันตรายได การทํางานของไต เมื่ออายุมากขึ้น
ประสิทธิภาพการทํางานของไตลดลง ทําใหการขับถายยาซึ่งสวนใหญ ถูกขับออกทางไตยอมนอยลง โอกาสที่ยาจะสะสมใน
รางกายมีมากขึ้นจนเกิดอาการแพไดเนื่องจากความเสื่อมที่ประดังเขามา ทําใหเรื่องผูสูงวัยรับประทานยาจึงกลายเปนเรื่อง
ธรรมดาที่ ไม ค วรมองข าม และต อ งให ค วามสํ าคั ญ เป น อย างมาก ป ญ หาการรับ ประทานยาในของผู สู งวั ย ที่ มั ก พบ คื อ ลื ม
รับประทานยา ซื้อยามาทานเอง ทานยาของคนอื่น หยุดยา เปนหลายโรค ทานยาไมตรงเวลา และเก็บรักษายาไมถูกตอง
นอกจากนี้ พรพิมล พจนาพิมล (2551) กลาววาในปจจุบันกลองหรือขวดที่ใชสําหรับบรรจุหรือเก็บยาทั่วไปยังขาด
กลองยาที่สามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูสูงอายุโดยเฉพาะ เนื่องจากผูสูงอายุสวนมากปวยเปนโรคเรื้อรังหลายโรค
และตองรับประทานยาหลายชนิดในมื้อเดียวกัน อาจหลงลืมไมรับประทานยา รับประทานยาไมตรงเวลา รับประทานยาไมครบ
หรือรับประทานยาผิด ทําใหสงผลเสียตอสุขภาพรางกาย และขาดโอกาสในการรักษาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่
ขาดคนดูแลอยางใกลชิด หรือกลุมของผูสูงอายุที่ยังสามารถดูแลตนเองได ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนอีกปจจัยหนึ่งที่
กอใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหม ที่แตกตางกันในการพัฒนา หรือทําการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับสินคาชนิดหนึ่ง ๆ
นั้นจําเปนตองมีการออกแบบใหมีความสอดคลองกับสินคา และความตองการของกลุมผูบริโภคเปาหมายหรือตลาดเปนสําคัญ
จากเหตุผลดังกลาวการที่ผสู ูงอายุมคี วามเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดไมวาจะเปนในเรือ่ งปญหาการมองเห็น ความเสื่อม
ถอยในสมรรถภาพตาง ๆ ความจําที่ถดถอยลง ทําใหผูสูงอายุสวนใหญตองรับประทานยาเปนประจํา อาจทําใหลืมรับประทานยา
ตามเวลา การใชยาที่ผิดพลาด และจากการสอบถามผูสูงอายุในเบื้องตน พบวาผูสูงอายุมกั นํายาพกพาติดตัวไปนอกสถานที่เพื่อ
ไปประกอบกิจวัตรประจําวัน หรือไปทํากิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับสถิติที่พบวาผูสูงอายุสวนใหญเปนผูสูงอายุกลุมติดสังคม
อีกทั้งเมื่อนํายาไปรับประทานนอกสถานที่ทําใหมีความยากลําบากในการหาน้ําดื่มที่สะอาดมารับประทาน เนื่องจากยาบางอยาง
ต อ งรับ ประทานทั น ที เป น ต น นอกจากนี้ ผู สู งอายุ บ างท านจํา เป น ต อ งตั ด แบ งเม็ ด ยาด ว ยตนเองส งผลทํ า ให อ าจเกิ ด ความ
คลาดเคลื่อนในการตัดแบงเม็ดยาไดหากใชอุปกรณตัดแบงที่ไมเหมาะสมกอปรกับเมื่อออกไปนอกสถานที่ก็อาจไมสะดวกหากตอง
นําอุปกรณหลาย ๆ อยางไปพรอม ๆ กัน เชน กลองใสเม็ดยา ขวดน้ําดื่ม และอุปกรณตัดแบงเม็ดยา ซึ่งอาจเกิดการหลงลืมและ
ทําใหผูสูงอายุไมไดรับประทานยาหรือรับประทานในปริมาณที่ไมเหมาะสม ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงไดออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่ม
พรอมกลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูส ูงอายุเพื่อใชสําหรับพกพาและชวยอํานวยความสะดวกในการรับประทานยา ลดปญหา
ที่อาจเกิดตามมาที่หลังจากความหลงลืม และการมองเห็นที่ผิดพลาด โดยในการออกแบบผลิตภัณฑนั้นไดตอบโจทยการใชงานได
ในทุกที่ ทุกเวลา สะดวกรวดเร็ว และหากมีการใชผลิตภัณฑนี้รวมกับนาฬิกาปลุกในโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งผูสูงอายุโดยสวนใหญมี
อยูแ ลวจะชวยปองกันการลืมรับประทานยาไดดียิ่งขึ้นซึ่งจะนํามาสูการสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการใชยาที่ตอเนื่อง
และในปริมาณที่เหมาะสม สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ในดานการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งเป น
นโยบายรัฐบาลที่จะนําพาประเทศไทยกาวสูประเทศไทย 4.0 รองรับความเปนสังคมเมือง สังคมผูสูงอายุในอนาคตอันใกล

วัตถุประสงค

1 เพื่อศึกษาปญหาและความตองการสําหรับใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยา
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาอเนกประสงค
สําหรับผูสูงอายุ

73

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
____________________________________________________________________________________________

ขอบเขตของการวิจัย

1. ในงานวิจัยนี้เนนการออกแบบรูปแบบของโครงสรางผลิตภัณฑเปนหลัก ในสวนของการออกแบบกราฟกการพิมพ
สัญลักษณตาง ๆ เชน สัญลักษณมื้อยา หรือสัญลักษณตราสินคา และกราฟกอื่น ๆ ไมไดทําการศึกษาในงานวิจัยนี้
2. ขนาดบรรจุของขวดน้ําดื่มที่เลือกใชในการวิจัย เปนขวดน้ําดื่มขนาดบรรจุ 8 ออนซ หรือ 250 มิลลิลิตร เนื่องจาก
เปนขนาดที่เมื่อบรรจุน้ําดื่มแลวเพียงพอตอการรับประทานยาและมีน้ําหนักโดยรวมไมมากเกินไปทําใหพกพาไดสะดวก
3. จํานวนผลงานออกแบบผลิตภัณ ฑตนแบบ ในขั้นตอนการประเมินผลงานออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญ มีจํานวน 4
รูปแบบทางเลือก
4. การทํ า ต น แบบนั้ น ผลิ ต โดยเครื่ อ งพิ ม พ ส ามมิ ติ (3D printer) ด ว ยวั ส ดุ เ ส น พอลิ ค าร บ อเนต (สี ข าว)
(polycarbonate, PC) แทนเนื่องจากมีขอจํากัดในการทําตนแบบที่ตองใชแมพิมพแบบสําหรับการฉีด (injection molding) ซึ่ง
มีคาใชจายสูง นอกจากนี้เครื่องพิมพสามมิติที่ใชพิมพไมสามารถพิมพรายละเอียดเล็ก ๆ ที่มีขนาดเล็กกวา 0.8 มิลลิเมตรได
เนื่องจากมีขอจํากดของขนาดหัวพิมพ
5. พื้นที่ในการศึกษาวิจัยคือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
6. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุทสี่ ามารถชวยเหลือตนเองไดโดยไมตองมีผูดูแล และเคยรับประทานยา
เปนประจําหรือมีโรคประจําตัว มีชวงอายุระหวาง 60 – 69 ป
7. ดานเนื้อหาขอมูลที่เกี่ยวของกับศึกษา ไดแก ขนาดของการจับถือและพกพาของผูสูงอายุ ปญหาในการรับประทาน
ยาของผูสูงอายุ และพฤติกรรมของผูสูงอายุ

วิธีการดําเนินงานวิจัย

วิธีการดําเนินงานวิจัยเพื่อการศึกษารูปแบบของการออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาอเนกประสงค
สําหรับผูสูงอายุ ถูกแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปญหาและความตองการสําหรับใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่มพรอม
กลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ
1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิ จั ย คื อ อาสาสมั ค รผู สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 60 – 69 ป ที่ เข า มาทํ า การรั ก ษาที่ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยาง เปนอาสาสมัครผูสูงอายุทมี่ ีอายุระหวาง 60 – 69 ป จํานวนรวม 50 ทาน ไดแก ผูอายุชาย 23 ทาน และ
ผูสูงอายุหญิง 27 ทาน (ใหขอมูลโดยเฉลี่ย 5 ทานตอวัน รวม 10 วัน) ทั้งนี้ในการเลือกกลุมอาสาสมัครนั้นใชการเลือกตัวอยาง
แบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งผูวิจัยไดตั้งเกณฑการเลือกอาสาสมัครเพื่อรวมตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น โดยมี
เกณฑการพิจารณาคุณสมบัติดังนี้ อาสาสมัครตองมีอายุระหวาง 60 – 69 ป มีความเต็มใจใหขอมูลและสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดโดยไมตองมีผูดูแล และเคยรับประทานยาเปนประจําหรือมีโรคประจําตัว เชน ยารักษาโรคความดัน ยาโรคเบาหวาน เปนตน
1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกใชเพื่อสัมภาษณอาสาสมัครจํานวน 50 ทาน เกี่ยวกับปญหาและ
ความตองการขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ ตัวอยางคําถาม เชน 1) ทานมีปญหาและความตองการ
ในการรับประทานยาเปนประจําอยางไร 2) ทานมีปญหาและความตองการในการพกพายาและน้ําดื่มที่ใชสําหรับรับประทานยา
อยางไร 3) หากมีขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาอเนกประสงคทานมีความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑนี้อยางไร เปนตน
จากนั้นวิเคราะหแนวทางการออกแบบและพัฒนารวมกับหลักการออกแบบ ตลอดจนวิเคราะหหนาที่การใชงานขวดน้ํา
ดื่มพรอมกลองเก็บยาแบบเดิมในทองตลาดเพื่อหาขอดีและขอบกพรองเพื่อนํามาใชออกแบบ ปรับปรุงและพัฒนา รวมกับนํา
ขอมูลจากเนื้อหาของการสัมภาษณมาแปรผลโดยการบรรยายและนําเสนอในรูปความเรียง แลวจึงสรุปแนวคิดในการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ
การออกแบบขวดน้ําดื่ม กลองเก็บยา ฝาขวดน้ําดื่ม และอุปกรณตัดเม็ดยา เริ่มจากการศึกษาความเปนไปไดในดานการ
ใชงาน เชน การสรางรองรอบขวดน้ําดื่มกันลื่น รูปแบบการปด-เปดฝา ลักษณะการพกพา และการสรางรูปแบบจะงอยยื่นเพื่อให
สะดวกตอการปด-เปดฝากลองเก็บยา ตลอดจนการเพิ่มพื้นที่บิดฝาเกลียวใหมากขึ้นเพื่อใหงายและสะดวกตอการบิดหมุนเพื่อปดเปด และการสรางจะงอยยื่นใหมีขนาดใหญเพื่อปด-เปดฝากลองเก็บยาไดงายขึ้น เปนตน ตอจากนั้นจึงรางแบบตามขอสรุป
แนวคิดในงานออกแบบ ไดแก แบบราง (sketch design) และพัฒนาแบบ พรอมกําหนดขนาดสัดสวน จากนั้นจึงพัฒนาและ
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แกไข แลวจึงสรางตนแบบขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาอเนกประสงคดวยเครื่องพิมพสามมิติ ดังภาพ 1 ปรับและแกไขขนาดตาง
ๆ ใหประกอบชิ้นงานไดพอดี เพื่อนํามาใชเปนตนแบบสําหรับประเมินผลงานการออกแบบโดยผูเชี่ยวชาญใน 4 รูปแบบ

ภาพ 1 การพิมพตนแบบจากเครื่องพิมพสามมิติ (3D printing) ขนาดหัวพิมพ 0.8 มิลลิเมตร
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัย คือ ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญดานวัสดุทาง
เภสัชกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
กลุมตัวอยาง คือ กลุมผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของใชการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งผูวิจัยไดตั้ง
เกณฑการเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถาม โดยมีเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติดังนี้ กลุม
ผูเชี่ยวชาญเปนผูที่มีประสบการณ และมีความเชี่ยวชาญทางดานงานออกแบบผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑไมนอยกวา 5 ป ใน
ภาครัฐ จํานวน 2 ทาน นักออกแบบอิสระภาคเอกชนที่มีประสบการณในงานออกแบบผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑไมนอยกวา 5 ป
2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานวัสดุทางเภสัชกรรม 1 ทาน โดยตองมีความเชี่ยวชาญดานผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑยาและวัสดุบรรจุ
ภัณฑยาไมนอยกวา 5 ป
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบของผลิตภัณฑเพื่อสอบถามกลุมผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทาน โดยแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบมีลักษณะเปน
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบของโครงสรางผลิตภัณฑ
ที่ออกแบบทั้ง 4 รูปแบบ ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด
จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว
สรุปวิเคราะหผลขอมูลและแปรผลโดยการบรรยายและนําเสนอในรูปความเรียง
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยา
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุโดยประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในผลงานการออกแบบกับอาสาสมัครผูสูงอายุ จํานวน
50 ทาน เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุมอาสาสมัครที่มีตอดานหนาที่และประโยชนใชสอย ดานรูปแบบและความสวยงาม
ดานวัสดุ และดานความปลอดภัย ของตนแบบขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาอเนกประสงค
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิ จั ย คื อ อาสาสมั ค รผู สู งอายุ ที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 60 – 69 ป ที่ เข า มาทํ า การรัก ษาที่ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยาง เปนอาสาสมัครผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60 – 69 ป จํานวนรวม 50 ทาน ไดแก ผูสูงอายุชาย 24 ทาน
และผูสูงอายุหญิ ง 26 ทาน (ใหขอมูลโดยเฉลี่ย 5 ทานตอวัน รวม 10 วัน) ทั้งนี้ในการเลือกกลุมอาสาสมัครนั้นใชการเลือก
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผูวิจัยไดตั้งเกณฑ การเลือกอาสาสมัครเพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและตอบ
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แบบสอบถาม โดยมีเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติดังนี้ อาสาสมัครตองมีอายุระหวาง 60 – 69 ป ที่มีความเต็มใจใหขอมูลและ
สามารถชวยเหลือตนเองไดโดยไมตองมีผูดูแล และเคยรับประทานยาเปนประจําหรือมีโรคประจําตัว เชน ยารักษาโรคความดัน
ยาโรคเบาหวาน เปนตน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอดานหนาที่และประโยชนใชสอย ดานรูปแบบและ
ความสวยงาม ดานวัสดุ และดานความปลอดภัย ของตนแบบกับอาสาสมัครจํานวน 50 ทาน โดยใหทดลองใชตนแบบขวดน้ําดื่ม
พรอมกลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ กับอาสาสมัครไมเกิน 15 นาทีตอทาน ทั้งนี้ใชเวลาเก็บขอมูลแบบสอบถาม
ประมาณ 1 เดือน โดยแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบมีลักษณะเปน
แบบสอบถามชนิ ด เลื อกตอบ ตอนที่ 2 เป น แบบสอบถามความคิด เห็ น ของกลุม อาสาสมั ค รผูสู งอายุที่ มี ตอ ดานหนาที่ และ
ประโยชนใชสอย ดานรูปแบบและความสวยงาม ดานวัสดุ และดานความปลอดภัยของตนแบบ ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปน
แบบสอบถามปลายเปด ทั้งนี้ใหอาสาสมัครตอบแบบสอบถามโดยเลือกตอบจากระดับตามความตองการ ซึ่งใชเกณฑ 5 ระดับ คือ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ใชการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ย เกณฑในการวิเคราะหพิจารณาชวงของ
คาเฉลี่ยเลขคณิตของแบบสอบถามแบบลิเคิรทสเกลเปน ดังนี้ (Weigel & Newman, 1976)
4.50-5.00 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.50-4.49 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจมาก
2.50-3.49 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.50-2.49 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจนอย
1.00-1.49 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
จากนั้นนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวสรุปวิเคราะหผล
ขอมูลและแปรผลโดยการบรรยายและนําเสนอในรูปความเรียง

ผลและอภิปรายผลการวิจัย

1.ผลจากการศึกษาปญหาและความตองการสําหรับใชเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่มพรอม
กลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ พบวา ปญหาและความตองการของกลุมผูสูงอายุมีประเด็น ดังนี้ 1) ลืมพกพายาไป
ดวยเมื่อตองออกนอกสถานที่ 2) มีปญหาในการหาน้ําดื่มเมื่อออกนอกสถานที่และตองการรับประทานยาทันที 3) ชองเก็บยาถา
หากมีมากเกินไปและไมมฉี ลากหรือสัญลักษณระบุไวอาจทําใหสับสนไดที่เหมาะสมควรมีประมาณ 3 ชอง ไดแก มื้อเชา กลางวัน
และมื้อเย็น 4) ตัวกลองเก็บยากับขวดน้ําดื่มที่อยูแยกกันอาจสรางภาระใหแกผูสูงอายุ 5) การพกพาขวดน้ําดื่มอาจลําบาก
เนื่องจากขวดน้ําดื่มมีขนาดใหญพกพาไมสะดวก 6) ยาบางชนิดมีปริมาณมากเกินไปในการรับประทานแตละครั้งจึงตองตัดแบง
เม็ดยา (การจํากัดปริมาณยา) และบอยครั้งตองตัดแบงเม็ดยานอกสถานที่
นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการใชงานขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาเดิมที่มีขายในทองตลาดเพื่อหาขอดีและ
ขอบกพรองเพื่อนํามาปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑใหไดตนแบบที่ตรงตามความตองการของกลุมผูสูงอายุมากที่สุด ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ผลสรุปการเปรียบเทียบขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาที่มีขายในทองตลาดกับผลิตภัณฑที่ออกแบบใหม
รายละเอียด

ขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยา
(แบบเดิม)

1. ขนาดตอการจับถือผลิตภัณฑ
2. ความสะดวกในการพกพาติดตัว

พอดีตอการจับถือ
พกพาติดตัวไมสะดวกเนื่องจาก
มีขนาดใหญ

3. จํานวนชองเก็บยา
4. กลองเก็บยารวมกับที่ตดั แบงเม็ดยา
ในกรณีตองการจํากัดปริมาณยา
5. การปด-เปดฝาขวดน้ําดื่มทําได
โดยงายแมในขณะมือลื่น

มีชองใสยาหลายชอง
- ไมมี -

6. ขนาดบรรจุของขวดเก็บน้ําดื่ม

มีขนาดใหญบรรจุน้ํา 590
มิลลิลิตร

7. การรวมขวดน้ําดื่มและกลองเก็บยา

มีและแยกออกจากกันได

- ไมมี -

ขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยา
อเนกประสงค
(ออกแบบและพัฒนาใหม)
พอดีตอการจับถือ
มีขนาดเล็กพกพาสะดวกและมีสวนเหน็บสําหรับ
เหน็บกับกระเปา ขอบเข็มขัด ขอบกางเกงหรือ
กระโปรง เปนตน
มีชองเก็บยา 3 ชอง แบงตามมื้ออาหาร
เพิ่มชองสําหรับตัดแบงเม็ดยาในตัว
ตัวฝาเปนแบบเกลียวปด-เปดขวดน้ําดื่มโดยถูก
ออกแบบใหมีพื้นที่ในการบิดมากขึน้ และมีขนาด
ใหญงายตอการบิดหมุนปด-เปดแมในขณะมือลื่น
มีขนาดเล็กบรรจุน้ําได 250 มิลลิลติ ร
มีและแยกออกจากกันได

สําหรับขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุจากขอมูลของอาสาสมัครและการเปรียบเทียบขอมูล
ของผลิตภัณฑที่มีจําหนายในทองตลาดนั้น ผูวิจัยสามารถวิเคราะหเพื่อสรุปแนวทางในการออกแบบและพัฒนาตามความตองการ
และพฤติกรรมของผูใชไดดังนี้ ดานประโยชนและหนาที่ใชสอยนั้น โครงสรางของผลิตภัณฑควรมีคุณสมบัติในการเก็บรักษา
คุณภาพของยา และใชงานไดสะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุมีความตองการกลองเก็บยาที่พกพาไดสะดวกเมื่อตองออกนอก
สถานที่ และหากมีน้ําดื่มดวยจะทําใหสะดวกขึ้นเมื่อตองการรับประทานยาทันทีเนื่องจากอาจไมสะดวกในการจัดหาน้ําดื่มที่
สะอาด ชองเก็บยาไมตองมากชองและจํานวนชองที่เหมาะสมควรมี 3 ชอง เชา กลางวันและเย็น เนื่องจากมื้อกอนนอนโดยสวน
ใหญผูสูงอายุจะอยูบานและควรมีฉลากหรือสัญลักษณระบุไววาเปนยาสําหรับรับประทานมื้อไหน นอกจากนี้ควรมีอุปกรณตัด
แบงเม็ดยาในตัวเนื่องจากยาบางชนิดมีปริมาณมากเกินไปในการรับประทานแตละครั้งจึงตองตัดแบงเม็ดยา ซึ่งหากไมมีผูดูแลจะ
ไดสามารถตัดแบงเม็ดยาไดเองอยางสะดวกโดยไมตองหาอุปกรณเพิ่มเติม ทั้งนี้ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการวิเคราะห
ขอมูลโดยผูวิจัยนั้นในดานหนาที่และประโยชนใชสอยของโครงสรางของผลิตภัณฑนั้นสอดคลองกับ เทียนทิพย เดียวกี่ (2561) ที่
กลาววา ประชากรผูสูงอายุประมาณ 8,572,780 คน หรือ 79.5% ของสัดสวนผูสูงอายุภายในประเทศ เปนกลุมติดสังคมนั่นคือ
ผูสูงอายุมักเขารวมกิจกรรมในสังคมหรือออกไปเขาสังคมนอกสถานที่บอย ๆ เนื่องจากผูสูงอายุกลุมนี้ยังสามารถชวยเหลือตนเอง
ไดดี สุขภาพดี ไมมีโรคเรื้อรัง หรือมีโรคเรื้อรัง 1–2 โรค แตควบคุมได สามารถใชชีวิตในสังคมไดโดยอิสระสงผลทําใหในการ
รับประทานยานั้นจําเปนตองใชกลองเก็บยาที่พกพาและใชงานไดสะดวกโดยไมจําเปนตองใชอุปกรณอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสถานการณเรงดวน และยังสอดคลองกับปรภัทร จิตรากุล (2561) ที่กลาววาเมื่อผูสูงอายุเริ่มมีอายุมากขึ้นการทํางาน
ของรางกายกลับเสื่อมถอย ไมวาจะเปนสายตาเริ่มมีปญหา มองเห็นไมชัด การอานฉลากยาที่มีตัวหนังสือขนาดเล็กอาจกลายเปน
เรื่องยากของผูสูงอายุได ความจําไมคอยดี หลงลืมไดงาย โอกาสที่จะลืมรับประทานยายอมมีสูง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของพรพิมล พจนาพิมล (2551) ที่กลาววา กลองเก็บยาควรมีชองหลาย ๆ ชองสามารถแบงแยกยาในแตละมื้อได
และมีลักษณะที่ปด-เปดที่เปนแบบบานพับประตู (hinge) เพื่อใหงายตอการปด-เปด ตลอดจนกลองเก็บยาควรมีหนาที่ใชสอยเพิม่
เชน ที่ตัดเม็ดยา
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แบบ1

แบบ2

แบบ3

แบบ4

ภาพ 2 รูปแบบโครงสรางของผลิตภัณฑที่ออกแบบทั้ง 4 รูปแบบทางเลือก
2. ผลของการออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ ผลของการเลือก
รูป แบบโครงสรางขวดน้ํ าดื่ มพรอมกลอ งเก็บ ยาทั้ ง 4 รูป แบบ ดังภาพ 2 พบวากลุม ผู เชี่ย วชาญเลื อ กโครงสรางในรูป แบบ
3 (𝑥𝑥̅ = 4.42, S.D. =0.48) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ โครงสรางรูปแบบ 1 (𝑥𝑥̅ = 4.08, S.D. =0.45) อยูในระดับมาก และ
โครงสรางรูป แบบ 2 (𝑥𝑥̅ = 3.58, S.D. =0.32) อยูในระดับมาก และสุดทายคื อ โครงสรางรูปแบบ 4 (𝑥𝑥̅ = 3.28, S.D. =0.34)
อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญตอผลิตภัณฑรูปแบบ 3 ในดานความเปนไปไดในการผลิตจริงนั้นควร
คํานึงถึงการออกแบบชิ้นงานที่สามารถถอดแมพิมพออกไดโดยงายและลดของเสียในกระบวนการผลิต เชน เพิ่มความโคงมนของ
ขวดน้ําดื่ม สวนที่ เหน็บ กระเปาหรือกางเกงจําเปนตองผลิตแยกเปนชิ้นแลวประกอบรวมเพื่ อใหงายตอการผลิต นอกจากนี้
ผูเชี่ยวชาญยังแนะนําใหออกแบบสัญลักษณมื้ออาหารหรือมื้อยาบนแตละชองเก็บยาเปนแบบพื้นนูนและมีตัวอักษรเบรลลดวย
เพื่อความสะดวกในการใชงานทั้งผูสูงอายุและผูพิการ ทั้งนี้จากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญนั้นผูวิจัยจะนําไปปรับปรุง แกไข กอน
เขาสูกระบวนการผลิตจริงทั้งในสวนการเพิ่มความโคงมนของขวดน้ําดื่ม สวนที่เหน็บกระเปาจะผลิตแยกสวน เชนเดียวกับสวน
สัญลักษณมื้อยาบนชองเก็บยาที่ตองออกแบบเปนพื้นนูนและมีตัวอักษรเบรลล ทั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตเรื่องของการ
ออกแบบสัญลักษณมื้อยาบนชองเก็บยา อยางไรก็ตามสัญลักษณมื้อยานั้นเริ่มแรกผูวิจัยมีแนวคิดที่จะใชวิธีการพิมพสกรีนทั้ง
สัญลักษณมื้อยาและตราสินคาแทนการฉีดแมพิมพในกระบวนการผลิตจริงเนื่องจากมีความเห็นวามีความยากในกระบวนการผลิต
แตผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอวาสามารถทําไดหากการออกแบบสัญลักษณนั้นมีขนาดไมเล็กจนเกินไป
สําหรับในดานวัสดุนั้นโครงสรางของผลิตภัณฑทั้ง 4 รูปแบบทําจากวัสดุพลาสติกพอลิคารบอเนต ซึ่งมีคุณสมบัติทาง
กายภาพ คือ โปรงใส แข็ง ทนแรงยึดและแรงกระแทกไดดี ทนความรอนสูง ทนกรด แตไมทนดาง เปนวัสดุที่เหมาะสมสําหรับ
นํ า ไปใช เป น บรรจุ ภั ณ ฑ และอุ ป กรณ ท างการแพทย นอกจากนี้ ยั งสามารถย อ ยสลายได ท างชี ว ภาพ (Hacker, Krieghoff
& Mikos, 2019) ดังนั้นดวยคุณสมบัติของวัสดุและรูปทรงจึงสงผลดีตอทั้งรูปแบบและหนาที่การใชสอยของขวดน้ําดื่มพรอม
กลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ

78

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
____________________________________________________________________________________________
1) สวนฝาปดกลองเก็บยาพรอมใบตัดชวยแบง เม็ดยา (ชิ้นที่ 1) มีลัก ษณะเป น
ทรงกระบอกหลายเหลี่ ย ม พื้ น ที่ ห น า ตั ด เป น รู ป คล ายไตมนุ ษ ย ท รงต่ํ า ปลาย
ดานบนเปนฝากลองเก็บยาแบบบานพับแบบประตู ซึ่งถูกแบงเปนจํานวน 3 ชอง
ไวสําหรับเก็บเม็ดยา 3 เวลา ไดแก เชา กลางวัน และเย็น โดยใชฝาปด-เปดแบบ
บานพับแลวกดล็อกทั้ง 3 ชอง และมีจะงอยขนาดใหญชวยใหปด-เปดไดสะดวก
ดานลางกลองเปนสวนปดประมาณครึ่งหนึ่งใชสําหรับกดล็อกฝา และยังมีใบตัด
สําหรับตัดแบงเม็ดยาในขณะกดล็อกฝาปด-เปดชิ้นที่1 และ2 เขาดวยกัน
2) ส ว นฝาป ด -เป ด ขวดน้ํ า ดื่ ม พร อ มตั ว ล็ อ กเม็ ด ยาสํ า หรั บ ตั ด แบ ง (ชิ้ น ที่ 2) มี
ลักษณะเปนทรงกระบอกหลายเหลี่ยม พื้นที่หนาตัดเปนรูปคลายไตมนุษย ทรงต่ํา
ปลายดานบนเปนปลายปด แตมีการเจาะชองเปดเปนรูปทรงหัวใจไวสําหรับเปน
สวนที่ใชบังคับเม็ดยาไมใหเคลื่อนที่ขณะตัดแบงดวยการกดกับสวนฝาปดกลอง
เก็บยา (ชิ้นที่ 1) ในขณะที่ดานลางเปนชองเปดแบบเกลียวหมุนใชปด-เปดกับสวน
ที่ 3 ในลักษณะเปนฝาเกลียวหมุนปด-เปดขวดน้ําดื่ม
3) ส วนขวดน้ําดื่ม (ชิ้ นที่ 3) ไดแ รงบั นดาลใจในรูปทรงจากขวดเหลาสแตนเล
สแบบพกพา โดยมีลักษณะเปนทรงกระบอกหลายเหลี่ย มขนาด 250 มิลลิลิตร
พื้นที่หนาตัดดานบนเปนรูปคลายไตมนุษย ทรงสูง ปลายดานบนเปนปลายเปด
แบบมีเกลีย ว ดานลางเปน ปลายป ด ดานหน าและหลังขวดมีก ารเจาะเป นรอ ง
ลวดลายรูปทรงรูปหัวใจ โดยลักษณะดานหลังของขวดน้ําดื่มมีสวนเหน็บไวสําหรับ
พกพา เหน็บที่กระเปา เข็มขัด กระโปรงหรือกางเกงไดอยางสะดวก

ภาพ 3 รายละเอียดของสวนประกอบตนแบบที่ถูกเลือกโดยผูเ ชี่ยวชาญ
(สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ สวนที่1, 2 และ 3 เลขที่ 72231, 72230 และ 69493 ตามลําดับ)
ทั้ ง นี้ โครงสร างของผลิ ต ภั ณ ฑ รูป แบบ 3 ดั ง ภาพ 3 ที่ ถู ก เลื อ กจากผู เชี่ ย วชาญนั้ น มี รูป ทรงและหน า ที่ ใช ส อยที่ มี
ลักษณะเฉพาะคือ มีขนาดเหมาะสมจับไดถนัดมือ มีสวนเหน็บกระเปา กระโปรงหรือกางเกงซึ่งจะเปนประโยชนตอการพกพาไป
นอกสถานที่ ไมทําใหเกิดการหลนหายหรือลืมทิ้งไว ตลอดจนสามารถตัดแบงเม็ดยาไดในตัวและมีขวดน้ําดื่มขนาดพกพาพรอม
รับประทานไดทันที นอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่โคงมนจึงไมเปนอันตรายตอผูสูงอายุ การปด-เปดรับประทานยาในสวนกลองเก็บยา
นั้นสามารถทําไดโดยงายดวยฝาปด-เปดแบบบานพับพรอมมีจะงอยปด-เปดกลองเก็บยาที่มีพื้นที่ในการจับหรือปด-เปดมากขึ้น
เชนเดียวกับฝาของขวดน้ําดื่มที่สามารถจับเพื่อบิดปด-เปดไดโดยงายแมในขณะมือลื่น ตลอดจนวัสดุสามารถเก็บรักษายาไดดีและ
ยังสามารถนําวัสดุบรรจุภัณฑกลับมาใชใหมหรือยอยสลายทางชีวภาพได ทั้งนี้ผลโดยภาพรวมจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (พรพิมล พจนาพิมล,2551) ที่กลาววา กลองเก็บยาควรมีชอง
หลาย ๆ ชองสามารถแบงแยกยาในแตละมื้อได และลักษณะที่ปด-เปดควรเปนบานพับแบบบานประตู กลองเก็บยาควรมีหนาที่
ใชสอยเพิ่มเติม เชน ที่ตัดเม็ดยา และยังสอดคลองกับแนวคิดของ (ประชิด ทิณบุตร ,2531) ที่กลาววาการออกแบบโครงสราง
บรรจุภัณฑควรมีการกําหนดลักษณะรูปราง รูปทรง ขนาดปริมาตร สวนปริมาตรอื่น ๆ ของวัสดุที่จะนํามาผลิตและประกอบเปน
ภาชนะบรรจุใหเหมาะสมกับหนาที่ใชสอย การปกปองผลิตภัณฑ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการ
ขนสง
3. ผลของการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการออกแบบและพัฒนาขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยา
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ
ผลของการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและความพึ ง พอใจในการออกแบบและพั ฒ นาขวดน้ํ า ดื่ ม พร อ มกล อ งเก็ บ ยา
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุโดยใชตนแบบ ดังภาพ 4 ซึ่งผลจากการประเมินในดานหนาที่และประโยชนใชสอย ดานรูปแบบ
และความสวยงาม ดานวัสดุ และดานความปลอดภัย แสดงดังตาราง 2 พบวา โดยภาพรวมอาสาสมัครประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจตอรูปแบบผลิตภัณ ฑอยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.27, S.D=0.40) และเมื่อพิจารณารายดานในภาพรวมสําหรับการ
ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจตอรูปแบบผลิตภัณฑ พบวา ดานหนาที่และประโยชนใชสอย อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.31,
S.D=0.42) โดยผลของรายละเอียดประเด็นในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากมากไปนอยเปนดังนี้ 1) มีขนาด
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บรรจุที่เหมาะสมกับการใชงาน อยูในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥̅ =4.56, S.D=0.55) 2) ผลิตภัณฑมีความสะดวกในการจับถือ ปด-เปดฝา
และพกพาไปนอกสถานที่ อยูในระดับมากที่สุด (𝑥𝑥̅ =4.51, S.D=0.41) 3) กลไกลที่ใชมีความเหมาะสมไมยุงยากแกผูใช อยูใน
ระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.44, S.D=0.36) และ 4) สามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดดี อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.43, S.D=0.31)
5) มีอุปกรณเสริมภายในตัวกลองเก็บยา ไดแก ที่ตัดเม็ดยา อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.15, S.D=0.45) และ 6) มีประสิทธิภาพใน
การเก็บและรักษาคุณภาพของยา อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =3.79, S.D=0.45)

ภาพ 4 ตนแบบของขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาอเนกประสงคจากการใชเครื่องพิมพสามมิติ
จากผลการประเมินดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ ประชิด ทิณบุตร (2531) ที่กลาววาการออกแบบโครงสรางบรรจุ
ภัณฑ คือ การกําหนดลักษณะรูปราง รูปทรง ขนาดปริมาตร สวนปริมาตรอื่น ๆ ของวัสดุที่จะนํามาผลิตและประกอบเปนภาชนะ
บรรจุใหเหมาะสมกับหนาที่ใชสอย การปกปองผลิตภัณฑ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนสง
นอกจากนี้โครงสรางบรรจุภัณฑที่มีขนาดและรูปแบบที่สามารถพกพา เปดใชงานไดงาย ยังสามารถสรางภาพลักษณที่ดีตอตรา
สินคานั้นอีกดวย (Thackston et al., 2013) และยังสอดคลองกับ Shivsharan et al. (2014) ที่กลาววาบรรจุภัณฑพลาสติก
บรรจุผลิตภัณฑเครื่องสําอางตองสามารถรักษาคุณภาพของเครื่องสําอางนั้นไดเหมือนตอนแรกที่ผลิตโดยควรมีลักษณะรูปทรง
และขนาดที่งายตอการจับถือ นําพาไดสะดวก และควรมีฝาปดที่สามารถเปดนําผลิตภัณฑออกมาใชไดงาย อยางไรก็ตามฝาปด
หรือบรรจุภัณฑนั้นตองปองกันการปนเปอนจากสิ่งแปลกปลอมได
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ตาราง 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจตอรูปแบบขวดน้ําดื่มพรอมกลองเก็บยาอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ
รายการประเมิน
1. ดานหนาที่และประโยชนใชสอย
1.1 สามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดดี
1.2 มีประสิทธิภาพในการเก็บและรักษาคุณภาพของยา
1.3 ผลิตภัณฑมีความสะดวกในการจับถือ ปด-เปดฝา และพกพา
ไปนอกสถานที่
1.4 มีขนาดบรรจุที่เหมาะสมกับการใชงาน
1.5 กลไกลที่ใชมีความเหมาะสมไมยงุ ยากแกผใู ช
1.6 มีอุปกรณเสริมภายในตัวกลองเก็บยา ไดแก ที่ตัดเม็ดยา
ผลรวมดานหนาที่และประโยชนใชสอย
2. ดานรูปแบบและความสวยงาม
2.1 รูปทรงมีความสวยงามเหมาะสม
2.2 สามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑได
ผลรวมดานการตลาด

3. ดานวัสดุ
3.1 ความเหมาะสมในการเลือกใชวัสดุ
3.2 โครงสรางมีความแข็งแรง
ผลรวมดานวัสดุ
4. ดานความปลอดภัย
4.1 รูปแบบไมกอใหเกิดอันตรายในการใชงานสําหรับผูสูงอายุ
4.2 สามารถชวยปองกัน และเก็บรักษายาคุณภาพของยาได
ผลรวมดานความปลอดภัย
รวม

𝑥𝑥̅

n = 50

S.D.

ระดับความพอใจ

4.43
3.79
4.51

0.31
0.45
0.41

มาก
มาก
มากที่สุด

4.56
4.44
4.15
4.31

0.55
0.36
0.45
0.42

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.43
4.40

0.37
0.31

มาก
มาก

4.42

0.34

มาก

4.02
4.55
4.29

0.42
0.35
0.39

มาก
มากที่สุด

4.47
3.53
4.00
4.27

0.45
0.35
0.40
0.40

มาก
มาก
มาก
มาก

ดานรูปแบบและความสวยงาม อยูใ นระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.42, S.D=0.34) โดยผลของรายละเอียดประเด็นในการประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากมากไปนอยเปนดังนี้ 1) รูปทรงมีความสวยงามเหมาะสม อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.43,
S.D=0.37) 2) สามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑได อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.40, S.D=0.31) ผลดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ธิดารัตน เอี่ยมศิริรักษ (2548) ที่พบวา การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อสบูสมุนไพรชนิดกอน นั่นคือ การมี
บรรจุภัณฑทมี่ ีรูปลักษณสวยงามสะดุดตาซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ
ดานวัสดุ อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.29, S.D=0.39) โดยผลของรายละเอียดประเด็นในการประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจจากมากไปนอยเปนดังนี้ 1) โครงสรางมีความแข็งแรง (𝑥𝑥̅ =4.55, S.D=0.35) อยูในระดับมากที่สุด 2) ความ
เหมาะสมในการเลือกใชวัสดุ อยูในระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.02, S.D=0.42) ซึ่งสอดคลองกับ Hacker, Krieghoff & Mikos (2019) ที่
กลาววา พลาสติกพอลิคารบอเนตมีคุณสมบัติทางกายภาพ คือ โปรงใส แข็ง ทนแรงยึดและแรงกระแทกไดดี ทนความรอนสูง ทน
กรด แตไมทนดาง เปนวัสดุท่ีเหมาะสมสําหรับนําไปใชเปนบรรจุภัณฑ และอุปกรณทางการแพทย นอกจากนี้ยังสามารถยอย
สลายไดทางชีวภาพ
และดานความปลอดภั ย อยูในระดับ มาก (𝑥𝑥̅ =4.00, S.D=0.40) โดยผลของรายละเอียดประเด็ นในการประเมิ น
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากมากไปนอยเปนดังนี้ 1) รูปแบบไมกอใหเกิดอันตรายในการใชงานสําหรับผูสูงอายุ อยูใน
ระดับ มาก (𝑥𝑥̅ =4.47, S.D=0.45) 2) สามารถชวยปองกัน และเก็ บ รัก ษายาคุ ณ ภาพของยาได อยูในระดั บ มาก (𝑥𝑥̅ =3.53,
S.D=0.35) ทั้งนี้ผลดังกลาวสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Shivsharan et al. (2014) ที่กลาววา บรรจุภัณ ฑ พลาสติกบรรจุ
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ผลิตภัณฑเครื่องสําอางตองสามารถรักษาคุณภาพของเครื่องสําอางนั้นไดเหมือนตอนแรกที่ผลิตและตองปองกันการปนเปอนจาก
สิ่งแปลกปลอมไดทั้งนี้เพื่อไมใหใหเกิดอันตรายตอผูใชผลิตภัณฑ

สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการศึกษา พบวา ผูสูงอายุตองการกลองเก็บยาที่พกพาไดสะดวก หากมีน้ําดื่มดวยจะทําใหสะดวกมากขึ้นเมื่อ
ตองการรับประทานยาทันที ชองเก็บยาที่เหมาะสมควรมี 3 ชอง ไดแก มื้อเชา กลางวันและเย็น และควรมีฉลากหรือสัญลักษณ
ระบุไววาเปนยาสําหรับรับประทานมื้อไหน นอกจากนี้ควรมีอุปกรณตัดแบงเม็ดยาในตัวเนื่องจากยาบางชนิดมีปริมาณมากเกินไป
ในการรับประทานแตละครั้ง ทั้งนี้ผลของการสัมภาษณเชิงลึกและการวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑสอดคลองกับผลของผูเชี่ยวชาญที่
เลือกรูปแบบโครงสรางผลิตภัณ ฑ โดยโครงสรางของผลิตภัณ ฑทําจากวัสดุพอลิคารบอเนต ขนาดบรรจุของขวดน้ําดื่ม 250
มิลลิลิตร ซึ่งไดแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑจากพื้นที่หนาตัดรูปทรงคลายไตมนุษย ประกอบกับรูปทรงขวดน้ําดื่มไดแนวคิด
จากขวดเหลาสแตนเลสแบบพกพา โดยการออกแบบและพัฒนารูปทรงและหนาที่ใชสอยของผลิตภัณฑมีลักษณะเฉพาะคือ มี
ขนาดเหมาะสมจับไดถนัดมือ มีสวนเหน็บกระเปา กระโปรงหรือกางเกงซึง่ จะเปนประโยชนตอการพกพาไปนอกสถานที่ ไมทําให
หล น หายหรื อลื ม ทิ้ งไว ตลอดจนยั งสามารถตั ด แบ งเม็ ด ยาได ในตั วและมี ข วดน้ํ าดื่ ม ขนาดพกพาพรอ มรั บ ประทานได ทั น ที
นอกจากนีผ้ ลิตภัณฑยังมีรปู แบบที่โคงมนจึงไมเปนอันตรายตอผูสงู อายุ การปด-เปดรับประทานยาในสวนกลองเก็บยานั้นสามารถ
ทําไดโดยงายดวยฝาปด-เปดแบบบานพับพรอมมีจะงอยปด-เปดกลองเก็บยาที่มีพื้นที่ในการจับหรือปด-เปดมากขึ้น เชนเดียวกับ
ฝาของขวดน้ําดื่มที่สามารถจับเพื่อบิดปด-เปดไดโดยงายแมในขณะมือลื่น อีกทั้งวัสดุสามารถเก็บรักษายาไดดีและยังสามารถนํา
วัสดุบรรจุภัณฑกลับมาใชใหมหรือยอยสลายทางชีวภาพได ทั้งนีผ้ ลโดยภาพรวมของการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของผูสูงอายุ อยูในระดับมาก ทั้งในดานหนาที่และประโยชนใชสอย ดานรูปแบบและความสวยงาม ดานวัสดุ และดานความ
ปลอดภัย โดยผลของรายละเอียดประเด็นในการประเมิน ดานหนาที่และประโยชนใชสอยนั้น ผลิตภัณฑมีขนาดบรรจุที่เหมาะสม
กับการใชงาน และประเด็นผลิตภัณฑมีความสะดวกในการจับถือ ปด-เปดฝา และพกพาไปนอกสถานทีน่ ั้น มีระดับประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจมากที่สุด ในขณะที่ผลของรายละเอียดประเด็นในการประเมินดานวัสดุนั้น โครงสรางมีความแข็งแรง มีระดับ
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจมากที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการออกแบบสัญลักษณมื้ออาหารหรือมื้อยาบนแตละชองเก็บยาเปนแบบพื้นนูนและมีตัวอักษรเบรลลเพื่อ
ความสะดวกในการใชงานทั้งผูสูงอายุและผูพิการ
2. ดานความเปนไปไดในการผลิตจริงนั้นควรคํานึงถึงการออกแบบชิ้นงานที่สามารถถอดแมพิมพออกไดโดยงายและลด
ของเสียในกระบวนการผลิต เชน เพิ่มรัศมีความโคงมนของขวดน้ําดื่ม สวนที่เหน็บกระเปาหรือกางเกงจําเปนตองผลิตแยกเปนชิ้น
แลวประกอบรวมอีกครั้ง
3. หากมีงบประมาณในการออกแบบและพัฒนาที่เพียงพอ เมื่อจัดทําตนแบบโดยใชเครื่องพิมพสามมิติแลวควรทําการ
ปรึกษาวิศวกรแมพิมพโรงงานเพื่อออกแบบและผลิตแมพิมพในระดับอุตสาหกรรม ตลอดจนแกไขแบบเพื่อใหเหมาะสมกับ
กระบวนการผลิตจริงและทําการทดลองใชผลิตภัณฑที่ออกแบบจากกระบวนการผลิตจริงอีกครั้ง
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