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บทคดัยํอ 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียนและศึกษา

ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียน กลุํมตัวอยํางเป็นเด็กวัยกํอนเรียนอายุ 2 - 4 ปี ที่
อาศัยอยูํในเขตต าบลโพธ์ิ ต าบลโพนเขวา ต าบลหนองแก๎ว อ าเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษจ านวน 204 คนได๎มาโดยใช๎
วิธีเลือกกลุํมตัวอยํางทั้งหมดจ านวน 204 คนเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น และ
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตเด็ก PedsQL .tm 4.0 ฉบับภาษาไทยส าหรับผู๎ปกครองประเมินเด็กที่บ๎าน ตรวจสอบความเชื่อมั่น
กับกลุํมตัวอยํางจ านวน 30 คน ได๎คําสัมประสิทธ์ิแอลฟุาของครอนบาคเทํากับ 0.95 วิเคราะห์ข๎อมูลโดยหาคําความถี่, ร๎อยละ, 
คําเฉลี่ย, สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,วิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช๎สถิติไคว์สแควร์ผลการวิจัยพบวํา 

1) คุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอนเรียนของกลุํมตัวอยํางโดยรวมและจ าแนกรายด๎านอยูํในระดับน๎อยโดยมีคําเฉลี่ย เทํากับ 
1.00 (S.D. 1.05) 

2) ปัจจัยสํวนบุคคล 4 ปัจจัย คือ อายุมารดา โรคประจ าตัวเด็ก  ในชํวงเวลา1 ปีที่ผํานมาเด็กหายใจมีเสียงวิ้ดและ 
ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กมีอาการผื่นคัน เป็นๆหายๆติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 6 เดือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิต
เด็กวัยกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

3) ปัจจัยสํวนบุคคล 4 ปัจจัย คือเพศ อาชีพ ภาวะโภชนาการและในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กอาการจาม น ้ามูก
ไหล แนํนหรือคัดจมูก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  

4) คุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอนเรียนโดยรวมไมํมีความสัมพันธ์กับอายุเด็ก อายุบิดา สถานภาพ ระดับการศึกษาและ
รายได๎ 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต, เด็กวัยกํอนเรียน 
 

Abstract 
The purpose of this descriptive research aimed to study the level of Quality of life pre-school 

child, and the relationship between personal factors and QOL pre-school child. Samples were pre-school 
child 2 - 4 years living in the sub-district of Phoe, PhonKhwao, and NongKaew, Mueang District, Sisaket 
Province.  204 people were selected from all populations. Convenience sampling method was employed 
for data collection.  The research tool was a QOL pre-school PedsQL .tm 4.0questionnaires in Thai edition 
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for parents to measure their children at home. A survey conducted by the researchers has been 
examined by 3 experts to improve the validity, and 30 samples to improve the reliability with the level of 
Coefficient of Cronbach alpha in 0.95. The data is analyzed by frequency, percentage, average, standard 
deviation, and Chi-square test. The findings were displayed as follows:   

1.Quality of life in samples are classified in low level with the average as 0.97 (S.D. 0.51). 
2.Quality of life in samples has correlations with mother’s age, and the chronic disease in child. A 

voice weez has been detected in child during a year period. A rash symptom has also been detected up 
to 6 months with the significant level of .01 

3.Quality of life in samples has positive correlations with personal factors: sex, occupation, and 
nutrition condition, as the sneeze and rhinorrhea have been found in child for a year with the significant 
level of .05. 

4.Quality of life in samples has no correlations with personal factors of child’s age, father’s age, 
social status, educational level, and income per month. 
Keywords : Quality of life, pre-school child 
 
1.บทน า 

วิสัยทัศน์ของการดูแลสุขภาพเด็กในปัจจุบัน 
มํุงหวังให๎เด็กทุกตนมีชีวิตรอดปลอดภัย ได๎รับการอบรม
เลี ้ยงดูด ๎วยความร ัก ความเอาใจใสํ จากครอบครัวใน
แนวทางที่ถูกต๎อง เจริญเติบโตสมวัย สุขภาพดี แข็งแรง 
รําเริง เป็นคนดี มีความสามารถในการเรียนรู ๎เต็มตาม
ศักยภาพ มีจิตใจม่ันคง จัดการกับความทุกข์และปัญหาที่
เกิดขึ้นได๎อยํางสร๎างสรรค์ เป็นอิสระ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีพฤติกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตํอสุขภาพของตนเองและผู ๎อื ่น มีพัฒนาการ
อยํางสมดุลรอบด๎าน บิดามารดาเด็กยํอมมีความมุํงหวังให๎
บุตรมีลักษณะเชํนเดียวกัน (ระวิวรรณ รุํงไพรวัลย์และ
คณะ,2551: 3)แนวคิดการดูแลสุขภาพเด็กและครอบครัว
นั้น เด็กต๎องได๎ร ับการสํงเสริมให๎มีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการปกติตามวัย ได๎รับภูมิคุ๎มกัน สร๎างเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรคติดตํอ และเม่ือเจ็บปุวยเด็กควรได๎รับการดูแล
รักษาและฟื้นฟูสภาพ ครอบคลุมทั ้งด๎านรํางกาย จิตใจ 
อารมณ์สังคมและจิตวิญญาณ เพื่อให๎เด็กมีคุณภาพชีวิตที่
ดี สามารถด ารงชีวิตได๎อยํางปกติสุข ตามศักยภาพของ
ครอบครัว ซึ่งเด็กวัยกํอนเรียน (pre – school) หรือวัย
เด็กตอนต๎น เด็กจะเรียนรู ๎ในการที ่จะท าอะไรได๎ด๎วย

ตนเอง มีจ ินตนาการในการเล ียนแบบผู ๎ใหญํ เร ิ ่มมี
ความคิดสร๎างสรรค์การเรียนรู ๎สิ ่งใหมํๆและต๎องการมี
กิจกรรม (พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา,ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์ 
: 2558 : 1) หากการเลี้ยงดูเด็กวัยน้ี ผู๎ปกครองให๎ความรัก 
เอาใจใสํ ใกล๎ชิด อบรมเลี้ยงดู โดยเข๎าใจดูแลอยํางใกล๎ชืด 
ให ๎ม ีความสมด ุลกันทั ้ งด ๎านร ํางกาย จิตใจ อารมณ์  
สติปัญญาและสังคมแล๎วเด็กก็จะเติบโตอยํางแข็งแรง ใฝุรู๎
และใฝุดี พร๎อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเติบโตเป็นผู๎ใหญํที่ดี
ในอนาคต ให๎เป็นคนเกํง คนดี อยูํอยํางมีความสุขและเผื่อ
แผํความชํวยเหลือให๎กับผู๎อ่ืนในสังคมด๎วย (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข.(255 :16)เด็กปฐมวัยที่ขาดโอกาส
ในการเรียนรู ๎ผํานการเลํน การใช๎ประสาทสัมผัส การ
เคลื่อนไหว การพูดคุย ฟังนิทาน เลํมสมมติ จินตนาการ
กับเพื่อน ระบบประสาทจะเปราะบาง ไมํพร๎อมไปสูํการ
คิดวิเคราะห์ การเรียนรู๎วิชาการขั้นสูง โดยมักพบวํา เด็ก
จะมีปัญหาการเรียนเมื่อเข๎าสูํวัยประถม (แก๎วตา นพมณี
จ ารัสเลิศ,2559 : 24) 

ปัญหาส าคัญที่พบบํอยในเด็กกลุํมปฐมวัย คือ 
การแพรํกระจายของโรคติดเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก โดยโรคที่
พบบํอย 3 อันดับแรก ในศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ ได๎แกํ 
โรคหวัด โรคมือเท๎าปาก และโรคอุจจาระรํวง ในปี 2557 
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พบการแพรํระบาดของโรคติดเชื ้อที ่ส าคัญในกลุ ํมเด็ก
ปฐมวัย คือ โรคมือเท๎าปาก กลุํมอายุที่พบสํวนใหญํ คือ 
เด็กเล็กชํวงอายุต ่ากวํา 1-3 ปี การแพรํระบาดพบมาก
บริเวณที่เด็กอยูํด๎วยกันจ านวนมาก เชํน ศูนย์เด็กเล็ก โรง
รียนอนุบาล ชุมชนที ่มีเครื่องเลํนของเด็กเล็กใช๎ร ํวมกัน 
สถิติในปี 2555-2556 พบผู๎ปุวยเฉลี่ยปีละ 45,000 ราย 
แตํในปี 2557 จากรายงานของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข พบผู๎ปุวยทั่วประเทศตั้งแตํ มกราคม- กันยา
ยาน 2557 จ านวน 52,347 ราย และมีผู๎ปุวยเด็กเสียชีวิต
จากภาวะแทรกซ๎อน 1 ราย ปัจจัยส  าคัญที ่ท าให๎การ
แพรํกระจายของโรคติดเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก ได๎แกํ เด็กเล็ก 
มีภูมิต๎านทานน๎อย เมื ่อได๎ร ับเชื ้อท าให๎เกิดโรคได๎งําย 
สถานที่ของศูนย์เด็กเล็ก ที่มีเด็กอยูํรวมกันเป็นจ านวนมาก 
บางครั้งสถานที่ค ับแคบ ท าให๎เชื้อโรคแพรํกระจายจาก
เด็กคนหน่ึงไปสูํอีกคนหนึ่งได๎งําย และบุคลากรครู ผู๎ดูแล
เด ็ก ย ังขาดความตระหนัก ขาดความร ู ๎  ความเข๎าใจ
เบื ้องต๎น เกี ่ยวกับการควบคุมปูองกันโรคติดเชื ้อเด็ก
ปฐมวัยที ่ขาดโอกาสในการเรียนรู๎ผํานการเลํน การใช๎
ประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหว การพูดคุย ฟังนิทาน เลํม
สมมติ จินตนาการกับเพื่อน ระบบประสาทจะเปราะบาง 
ไมํพร๎อมไปสูํการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู๎วิชาการขั ้นสูง 
โดยมักพบวํา เด็กจะมีปัญหาการเรียนเมื่อเข๎าสูํวัยประถม 
(แก๎วตา นพมณีจ ารัสเลิศ,2559 : 104 ) 
              ดังน้ัน เด็กจึงควรจะได๎พัฒนาอยํางสมดุลรอบ
ด๎านให๎สูงที ่ส ุดตามศักยภาพ เด็กทั ่ วไปในชุมชน ใน
โรงเ ร ียนและส ั งคมท ี ่ย ั งขาดโอกาสในการพ ัฒนา 
โดยเฉพาะเด็กในประชากรเสี่ยง เชํน ชุมชนแออัด มีเพียง
มารดาหรือบิดาเลี้ยงดูตามล าพัง เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ชุมชน
ยากไร ๎ในชนบท แรงงานอพยพ เป ็นต ๎น ท ั ้งนี ้  การ
ชํวยเหลือสร๎างเสริมและฟื้นฟู จะต๎องให๎ครอบครัวเป็น
หลักส าคัญที่จะรํวมกับเครือขํายพัฒนาเด็กในชุมชนทั้ง
ภาครัฐ เอกชน เป็นก าลังส าคัญในการผลักดันและรํวม
ด าเนินการ จึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยัง
ประโยชน์สุขสูงสุดให๎แกํเด็ก ซ่ึงเป็นประชากรกลุํมที่ส าคัญ
ของประเทศ (นิตยา  คชภักดี,2551:393)  ต าบลโพธิ์ 
ต าบลโพนเขวาและต าบลหนองแก๎ว อ าเภอเมืองศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษมีเด็กวัยกํอนเรียนอายุ 2-4 ปี จ านวน 
206คน (โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์,ต าบลโพน
เขวาและต  าบลหนองแก ๎ว ,2561)จากการสัมภาษณ์
ผู๎ปกครองเด็กวัยกํอนเรียน ต าบลโพธิ์ต าบลโพนเขวาและ
ต าบลหนองแก๎ว เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเด็กวัยกํอนเรียน 
พบวํา สํวนใหญํมีปัญหาด๎านสุขภาพระบบทางเดินหายใจ
และสํงผลกระทบต ํอการด  าเนินชีว ิตประจ าวันของ
ครอบครัวและศูนย์เด็กเล็กในชุมชนดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอนเรียน กรณีศึกษา : 
ต าบลโพธ์ิต าบลโพนเขวาต าบลหนองแก๎ว อ าเภอเมืองศรี
สะเกษ จังหวัดศรีสะเกษซึ ่งจะเป็นประโยชน์ในการน า
ข๎อมูลไปวางแผนด าเนินงานพัฒนาด ๎านการสํงเสร ิม
คุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอนเรียนต าบลโพธิ์ต าบลโพนเขวา
และต าบลหนองแก๎ว ตํอไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอนเรียนใน
เขตต าบลโพธิ ์ ต าบลโพนเขวา ต าบลหนองแก๎วอ าเภอ
เมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ 

2.ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคล
กับคุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอนเรียนในเขตต าบลโพธิ์ ต าบล
โพนเขวา ต าบลหนองแก๎วอ าเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรี
สะเกษ 
 
3.วิธีด าเนินการวิจัย 

การว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการว ิจ ัย เช ิ งพรรณนา
(descriptive research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง
ปัจจัย 

สํวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอนเรียนท า
การเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษา ประชากรกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นผู๎ปกครองเด็กวัยกํอนเรียนอายุ 2-4 ปี ทุกคนที่อาศัย
อยูํในเขตต าบลโพธิ์ต  าบลโพนเขวาและต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ ได๎ขนาดกลุ ํม
ตัวอยํางจ านวน 206คน 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
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แบบสอบถามค ุณภาพช ีว ิตของเด ็กว ัยกํอนเร ียน : 
กรณีศึกษาต าบลโพธิ์  ต าบลโพนเขวา ต าบลหนองแก๎ว  
อ าเภอเมืองศรีสะเกษเป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น
และปรับปรุงจาก ภาสกร  ศรีทิพย์สุโขแบํงเป็น 2 ตอน 
ดังน้ี 

ตอนที ่  1แบบบันท ึกข ๎อมูลทั ่วไปของกล ุ ํม
ตัวอยํางและผู๎ปกครองส าหรับสอบถามผู๎ปกครองจ านวน 
13 ข๎อ ประกอบด๎วย เพศ อายุเด็ก อายุมารดา อายุบิดา 
สถานภาพของครอบครัว ระดับการศึกษาสูงส ุดของ
ผู๎ปกครอง อาชีพของผู๎ปกครอง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนโรค
ประจ าตัวของเด็ก ภาวะโภชนาการของเด็ก 
ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กเคยหายใจมีเสียงวิ้ดหรือ
หายใจมีเสียงคล๎ายนกหวีดในทรวงอกของเด็กหรือไมํ  
ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กเคยมีอาการจาม น ้ามูกไหล 
แนํนจมูกหรือคัดจมูกในขณะที ่เด็กไมํได๎เป็นหวัดหรือ
ไข๎หวัดใหญํบ๎างหรือไมํ 

ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กเคยมีอาการผื่นคัน
เป็นๆหายๆเป็นระยะเวลาที่ติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 6 เดือน
หรือไมํ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตเด็ก 
Pediatrict Quality Of Life InventoryTM4.0 
(PedsQLTM)Generic Core Scale รายงานของ
ผู๎ปกครองส าหรับเด็กเล็กมาก (อ๎างถึงในภาสกร  ศรีทิพย์
สุโข) ใช๎ในการประเมินคุณภาพชีวิตในเด็กอายุ 2-4 ปี 
จ านวน 21ข๎อลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราสํวนประเมิน
คํา (Rating Scale) ใช๎มาตราแบบลิเคิต (Likert Scale) 5 
ระด ับประกอบด๎วย 4 ด๎านได๎แกํ ด ๎านกายภาพ ด ๎าน
อารมณ์ ด๎านสังคมและด๎านโรงเรียน โดยมีเกณฑ์การจัด
ชํวงคะแนน ดังน้ี 

ชํวงคะแนน0.00 – 1.33   หมายถึง   คุณภาพ
ชีวิตที่ไมํดี 

ชํวงคะแนน1.34– 2.66   หมายถึง   คุณภาพ
ชีวิตปานกลาง 

ชํวงคะแนน2.67– 4.00   หมายถึง   คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
การสร๎างและพัฒนาเครื่องมือ 

1. ศ ึกษาแนวค ิด  ทฤษฎ ีจากต  าร า 
เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข๎อง  

2. ศึกษาเครื่องมือแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ค ุณภาพชีว ิตเด ็ก Pediatrict Quality Of Life 
InventoryTM 4.0 (PedsQLTM)Generic Core Scale 
รายงานของผู๎ปกครองส าหรับเด็กเล็กมาก (อ๎างถึงในภาส
กร  ศรีทิพย์สุโข) 

3. น าข ๎อมูลที ่ศ ึกษามาพัฒนาเป็นข ๎อ
ค าถามให๎สอดคล๎องกับค านิยามเช ิงปฏ ิบัติการ โดย
ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณคํา (Likert Scale) 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามคุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอน
เรียนที่ปรับปรุงเรียบร๎อยแล๎วน าไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิที ่มี
ความรู๎และประสบการณ์ด๎านกุมารเวชศาสตร์ จ านวน 3 
ทําน ประเมินภาพรวมพบวํามีความเหมาะสมและปรับ
ภาษาในบางข๎อ ซึ ่งถ ือได ๎ว ําม ีความตรงตามเนื ้อหา 
หลังจากนั ้นน าแบบสอบถามที ่ได๎ร ับการแก๎ไขแล๎วไป
ทดลองใช๎(Try Out)กับตัวแทนเด็กวัยกํอนเรียนที่ชุมชน
บ๎านหนองโน ต าบลหนองโน จ านวน 30 คน เพื่อดูความ
เข ๎า ใจในเน ื ้อหาและว ิ เ คราะห ์ความเช ื ่ อม ั ่ นของ
แบบสอบถามโดยใช๎สัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค 
(Cronbach’sCoefficent of Alpha) โดยได๎คําความ
เชื่อม่ันของเครื่องมือเทํากับ 0.95 
 
4.การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
            ผู๎วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังน้ี 

1. ด าเนินการประชุมกลุ ํม เพื ่อสร๎าง
ความเข๎าใจรํวมกันกับผู ๎ด าเนินการวิจัยและผู ๎ชํวยวิจัย 
เก่ียวกับแนวทางการ 
เก็บข๎อมูลวิจัยและการพิทักษ์สิทธ์ิผู๎ให๎ข๎อมูล 

2. การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู ๎ช ํวยวิจัย
ด าเนินการสํงแบบสอบถามให๎ผู๎ปกครองเด็กวัยกํอนเรียน 
จ านวน 204 ฉบับ และขอให๎สํงแบบสอบถามกลับคืน
ผู๎ชํวยวิจัยซึ่งได๎รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 204
ฉบับ คิดเป็น ร๎อยละ 99.02 
การพิทักษ์สิทธิของกลุํมตัวอยําง 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
Vol. 5 No. 2 July – December 2018 

 

 

 

~ 195 ~ 

การวิจัยน้ีผู๎วิจัยได๎ท าการพิทักษ์สิทธิของกลุํมตัวอยําง โดย
การแนะน าตัว ชี้แจงในการเข๎ารํวมวิจัยให๎กลุํมตัวอยําง
ทราบวัตถุประสงค์ ข ั ้นตอนการวิจัยพร๎อมทั ้งลงนาม
ยินยอมและขอความรํวมมือในการรวบรวมข๎อมูล การ
ชี ้แจงสิทธิ ์ที่กลุ ํมตัวอยํางสามารถเข๎ารํวมการวิจัยหรือ
สามารถปฏิเสธที่จะไมํเข๎ารํวมวิจัยในครั้งน้ีได๎ โดยไมํสํงผล
กระทบใดๆและไมํมีการเปิดเผยข๎อมูลให๎เกิดความเสียหาย
แกํกลุํมตัวอยําง ผู๎วิจัยน าเสนอในภาพรวมและน ามาใช๎
ประโยชน์ในการศึกษาเทําน้ัน 

การวิเคราะห์ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎ส าหรับการวิจัย 
ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต๎อง
และความสมบูรณ์ของค าตอบของแตํละฉบับเพื ่อน าไป
ค านวณด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข๎อมูลดังน้ี 
1.ข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางวิเคราะห์โดยหาจ านวน
แ ล ะ ค ว า ม ถ ี ่ ( Frequency)ค ํ า ร ๎ อ ย ล ะ 
(Percentage)ค ํ า ส ู ง ส ุ ด ( Maximum) ค ํ าต  ่ า ส ุ ด 
(Minimum) คําเฉลี่ย (Mean)และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 

2.การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอน
เร ียน โดยการค านวณหาคําเฉลี ่ย (Mean)และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัย
สํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุเด็ก อายุมารดา อายุบิดา 
สถานภาพของครอบครัว ระดับการศึกษาสูงส ุดของ
ผู๎ปกครอง อาชีพของผู๎ปกครอง รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนโรค
ประจ าตัวของเด็ก ภาวะโภชนาการของเด็ก 

ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กเคยหายใจมีเสียง
วิ ้ดหรือหายใจมีเสียงคล๎ายนกหวีดในทรวงอกของเด็ก
หรือไมํ  
ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กเคยมีอาการจาม น ้ามูกไหล 
แนํนจมูกหรือคัดจมูกในขณะที ่เด็กไมํได๎เป็นหวัดหรือ
ไข๎หวัดใหญํบ๎างหรือไมํ 

ในชํวงเวลา 1 ปีที ่ผํานมาเด็กเคยมีอาการผื ่นคันเป็นๆ
หายๆเป็นระยะเวลาที่ติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 6 เดือนหรือไมํ
กับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียน ใช๎สถิติไคสแควร์
(Chi-Square) 
 
5.สรุปผลการวิจัย 

ผู๎วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูล  เป็นล าดับ 
ดังน้ี     

สํวนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั่วไปของกลุํม
ตัวอยําง พบวํา สํวนใหญํ เพศหญิง จ านวน 120 คน คิด
เป็นร๎อยละ58.8 อายุเด็กอยูํระหวําง 3 ปีถึง 3ปี 11 เดือน
คิดเป็นร๎อยละ 41.7 อายุมารดาอยูํระหวําง 21 ปีถึง 30 ปี 
คิดเป็นร๎อยละ 70.6 อายุบิดาอยูํระหวําง 21 ปีถึง 30 ปี 
คิดเป็นร๎อยละ 61.3 สถานภาพสมรสอยูํด๎วยกันจ านวน 
168 คนคิดเป็นร๎อยละ82.4ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช.จ านวน 79 คนคิดเป็นร๎อยละ38.7 มีอาชีพรับจ๎าง
จ านวน 66 คนคิดเป็นร๎อยละ32.4มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
5,000 – 10,000 บาทจ านวน 132 คนคิดเป็นร๎อยละ
64.7 สํวนใหญํเด็กไมํมีโรคประจ าตัวจ านวน 196 คนคิด
เป็นร๎อยละ 96.1 ภาวะโภชนาการปกติ จ านวน 136 คน
คิดเป็นร๎อยละ66.7 ในชํวงเวลา 1 ปีที ่ผํานมาเด็กไมํมี
อาการหายใจมีเสียงว้ิดหรือหายใจมีเสียงคล๎ายนกหวีดใน
ทรวงอกของเด็กจ านวน 193 คน คิดเป็นร๎อยละ94.6  
ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กไมํมีอาการจาม น ้ามูกไหล 
แนํนจมูกหรือคัดจมูกในขณะที ่เด็กไมํได๎เป็นหวั ดหรือ
ไข๎หวัดใหญํจ านวน 169 คน คิดเป็นร๎อยละ82.8 ในชํวง
เวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กไมํมีอาการผื่นคันเป็นๆหายๆเป็น
ระยะเวลาที่ต ิดตํอกันไมํน๎อยกวํา 6 เดือน จ านวน 195 
ค น  ค ิ ด เ ป ็ น ร ๎ อ ย ล ะ 95.6
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สํวนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียน 
ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอนเรียนจ าแนกโดยรวมและรายด๎าน (n = 204 ) 

คณุภาพชีวติ X  S.D ระดบัคณุภาพชีวติ 

ด๎านกายภาพ 1.28 1.21 ไมํดี 
ด๎านอารมณ์ 0.49 0.66 ไมํดี 

ด๎านสังคม 0.97 1.15 ไมํดี 

ด๎านโรงเรียน 1.15 1.13 ไมํดี 

โดยรวม 1.00 1.05 ไมดํ ี
จากตารางที ่  1 พบวําค ุณภาพชีว ิตของกลุ ํม

ตัวอยํางมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูํในระดับที ่ไมํดี ( X = 
1.00, S.D.= 1.05 เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวําด๎านที่มี

คําเฉลี่ยสูงสุดคือด๎านกายภาพ( X = 1.28, S.D.= 1.21)อยูํ

ในระดับที่ไมํดีรองลงมาคือด๎านโรงเรียน ( X = 1.15, S.D.= 
1.13) อยูํในระดับที่ไมํดี สํวนด๎านที่มีคําเฉลี่ยต ่าสุด คือ ด๎าน

อารมณ์ ( X = 0.49, S.D.= 0.66) อยูํในระดับที่ไมํดี 

 
ตารางที่ 2คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอนเรียนด๎านกายภาพ(n = 204 ) 

คุณภาพชีวิตด๎านกายภาพ X  S.D. ระดบัคณุภาพชีวติ 

1.การเดิน 1.75 1.72 ปานกลาง 

2.การว่ิง 1.73 1.69 ปานกลาง 
3.การเลํนที่ต๎องเคลื่อนไหวรํางกายหรือออกก าลังกาย 1.60 1.50 ปานกลาง 

4.การยกของหนัก 1.32 1.24 ไมํดี 

5.การอาบน ้า 1.93 1.40 ปานกลาง 

6.การชํวยเก็บของเลํนของเขาหรือของเธอ 1.73 1.34 ปานกลาง 
7.รู๎สึกปวด 0.14 0.54 ไมํดี 

8.รู๎สึกไมํคํอยมีเรี่ยวแรง 0.06 0.32 ไมํดี 

เฉลี่ย 1.28 1.21 ไมดํ ี
จากตารางที ่ 2การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของ

เด็กวัยกํอนเรียนด๎านกายภาพของกลุํมตัวอยําง พบวํา อยูํ

ในระดับที่ไมํดี( X = 1.28, S.D.= 1.21) ข๎อที่มีคําเฉลี่ย
สูงสุด คือ การอาบน ้า( X = 1.93, S.D.= 1.40)อยูํใน

ระดับปานกลางรองลงมา คือ การเดิน( X = 1.75, S.D.= 
1.72)อยูํในระดับปานกลาง สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต ่าสุด คือ 
รู๎สึกไมํคํอยมีเรี่ยวแรง( X = 0.06, S.D.= 0.32) อยูํใน
ระดับที่ไมํดี 

 
ตารางที่ 3 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอนเรียนด๎านอารมณ์(n = 204 ) 
คุณภาพชีวิตด๎านอารมณ์ X  S.D. ระดบัคณุภาพชีวติ 

1.รู๎สึกกลัว 0.95 0.98 ไมํดี 

2.รู๎สึกเศร๎า 0.26 0.69 ไมํดี 

3.รู๎สึกโกรธ 1.07 0.88 ไมํดี 
4.นอนไมํคํอยหลับ 0.01 0.12 ไมํดี 
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5.รู๎สึกวิตกกังวล 0.19 0.64 ไมํดี 
เฉลี่ย 0.49 0.66 ไมดํ ี

จากตารางที่ 3การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียนด๎านอารมณ์ ของกลุํมตัวอยําง พบวํา อยูํในระดับที่ไมํดี 

( = 0.49, S.D.= 0.66) ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ รู๎สึกโกรธ ( X = 1.93, S.D.= 1.40) อยูํในระดับที่ไมํดีรองลงมาคือรู๎สึกกลัว(
X  = 0.95, S.D.= 0.98)อยูํในระดับที่ไมํดี สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต ่าสุด คือ นอนไมํคํอยหลับ ( X = 0.01, S.D.= 0.12) อยูํใน

ระดับที่ไมํดี 
ตารางที่ 4 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอนเรียนด๎านสังคม (n = 204 ) 

คณุภาพชีวติดา๎นสงัคม X  S.D. ระดบัคณุภาพชีวติ 

1.การเลํนกับเด็กคนอ่ืนๆ 1.98 1.67 ปานกลาง 

2.เด็กคนอ่ืนๆไมํต๎องการเลํนกับเขาหรือเธอ 0.43 1.08 ไมํดี 

3.การถูกเด็กคนอ่ืนๆล๎อ 0.30 0.67 ไมํดี 
4.การไมํสามารถท าสิ ่งตํางๆที ่เด็กคนอื ่นๆในวัย
เดียวกับเขาหรือเธอสามารถท าได๎ 

0.21 0.66 ไมํดี 

5.การเลํนได๎ทันกับเด็กคนอ่ืนๆ 1.93 1.70 ปานกลาง 

เฉลีย่ 0.97 1.15 ไมดํ ี

จากตารางที ่ 4การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของ
เด็กวัยกํอนเรียนด๎านสังคม ของกลุํมตัวอยําง พบวํา อยูํใน

ระดับที่ไมํดี( X  = 0.97, S.D.= 1.15) ข๎อที่มีคําเฉลี่ย
สูงสุด คือ การเลํนกับเด็กคนอื่นๆ ( X   = 1.98, S.D.= 
1.67) อยูํในระดับปานกลางรองลงมา คือการเลํนได๎ทันกับ

เด็กคนอื่นๆ ( X  = 1.93, S.D.= 1.70)อยูํในระดับปาน
กลาง สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต ่าสุด คือการไมํสามารถท าสิ่ง
ตํางๆที่เด็กคนอ่ืนๆในวัยเดียวกับเขาหรือเธอสามารถท าได๎ 

( X = 0.21, S.D.= 0.66) อยูํในระดับที่ไมํดี 

 
ตารางที่ 5  คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณภาพชีวิตเด็กวัยกํอนเรียนด๎านโรงเรียน (n = 204 ) 

คณุภาพชีวติดา๎นโรงเรยีน X  S.D. ระดบัคณุภาพชีวติ 

1.การท ากิจกรรมตํางๆของโรงเรียนได๎เหมือนกับเพื่อนๆ 1.92 1.67 ปานกลาง 

2.การขาดเรียน(หรือสถานรับเลี้ยง)เพราะรู๎สึกไมํสบาย 0.90 0.92 ไมํดี 
3.การขาดโรงเรียน(หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก)เพื่อไปหาหมอ
หรือไปโรงพยาบาล 

0.63 0.82 ไมํดี 

เฉลีย่ 1.15 1.13 ไมดํ ี

จากตารางที ่ 5การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของ
เด็กวัยกํอนเรียนด๎านโรงเรียน ของกลุํมตัวอยําง พบวํา อยูํ
ในระดับที่ไมํดี ( X   = 1.15, S.D.= 1.13) ข๎อที่มีคําเฉลี่ย
สูงสุด คือ การท ากิจกรรมตํางๆของโรงเรียนได๎เหมือนกับ
เพื่อนๆ ( X   = 1.92, S.D.= 1.67) อยูํในระดับปานกลาง

รองลงมา คือ การขาดเรียน(หรือสถานรับเลี้ยง)เพราะรู๎สึก

ไมํสบาย ( X   = 0.90, S.D.= 0.92) อยูํในระดับที่ไมํดี 
สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต ่าสุด คือ  การขาดโรงเรียน(หรือสถาน

รับเลี้ยงเด็ก) ( X = 0.63, S.D.= 0.82) อยูํในระดับที่ไมํดี 
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สํวนที่ 3การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียน 
ตารางที่ 6  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียน (n = 204 ) 

ข๎อมลูสวํนบคุคล X2 p-value 

1.เพศ 7.33** .009 
2.อายุ 9.41 .083 

3.อายุมารดา 12.03* .050 

4.อายุบิดา 8.12 .257 

5.สถานภาพ 5.61 .356 
6.ระดับการศึกษา 41.23 .058 

7.อาชีพ 52.47** .000 

8.รายได๎ 12.15 .138 
9.โรคประจ าตัวเด็ก 9.87* .019 

10.ภาวะโภชนาการ 29.15** .000 

11.ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กหายใจมีเสียงว้ิด 7.87* .013 

12.ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กมีอาการจาม น ้ามูกไหล แนํนหรือคัดจมูก 27.85** .000 

13.ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กมีอาการผื่นคันเป็นๆหายๆติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 6 เดือน 6.15* .030 

** P < 0.01 
*  P< 0.05 

จากตารางที ่  6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวํางปัจจัยสํวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอน
เรียนพบวําปัจจัยสํวนบุคคล 4 ปัจจัย คือ อายุมารดา โรค
ประจ าตัวเด็ก  ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กหายใจมีเสียง
ว้ิดและ ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กมีอาการผื่นคัน เป็นๆ
หายๆติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 6 เดือน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.01 ปัจจัยสํวนบุคคล 4 ปัจจัย คือ เพศ อาชีพ 
ภาวะโภชนาการและในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กอาการ
จาม น ้ามูกไหล แนํนหรือคัดจมูก มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 และคุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียนโดยรวม
ไมํมีความสัมพันธ์กับอายุเด็ก อายุบิดา สถานภาพ ระดับ
การศึกษาและรายได๎ 
 
 

6.สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
              การศึกษาคุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียน 
กรณีศึกษา : ต าบลโพธิ์ ต าบลโพนเขวา ต าบลหนองแก๎ว  
อ าเภอเม ืองศร ีสะเกษจังหวัดศร ีสะเกษผลการวิจ ัย 
อภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1.ระดับคุณภาพชีวิตของกลุํมตัวอยํางโดยรวม
และจ าแนกรายด๎านอยู ํในระดับที ่ไมํดี  สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของภาสกร  ศรีทิพย์สุโขที่พบวํา คําเฉลี่ยระดับ
คะแนนคุณภาพชีวิตด๎านสุขภาพของนักเรียนคํอนข๎างต ่า 

2.ปัจจัยสํวนบุคคล 4 ปัจจัย คือ อายุมารดา 
โรคประจ าตัวเด็ก  ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กหายใจมี
เสียงว้ิดและ ในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กมีอาการผื่นคัน 
เป็นๆหายๆติดตํอกันไมํน๎อยกวํา 6 เดือน มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของเด ็กวัยกํอนเรียนอยํางมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สกาว
รัตน์  เทพรักษ์และคณะ(2557) ที่พบวําอายุของผู๎เลี้ยงดูมี
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ความสัมพันธ์ตํอการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยและ
พัฒนาการเด็กสมวัยรวม 4 ด๎าน และสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของภาสกร  ศรีทิพย์สุโข ที่พบวําโรคหอบหืดมี
ผลกระทบกับคุณภาพชีวิตมากที่สุดในทุกมิติรองลงมา คือ 
โรคแพ๎อากาศและโรคผื ่นแพ๎อักเสบมีผลกระทบกับ
คุณภาพชีวิตของเด็ก ตามล าดับ 

3.ปัจจัยสํวนบุคคล 4 ปัจจัย คือ เพศ อาชีพ 
ภาวะโภชนาการและในชํวงเวลา 1 ปีที่ผํานมาเด็กอาการ
จาม น ้ามูกไหล แนํนหรือคัดจมูก มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับคุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียนอยํางมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 สอดคล๎องกับงานวิจัยของภาสกร  ศรีทิพย์สุ
โข ที่พบวํา โรคภูมิแพ๎มีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของเด็ก 

4.คุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียนโดยรวมไมํมี
ความสัมพันธ์กับอายุเด็ก อายุบิดา สถานภาพ ระดับ
การศึกษาและรายได๎สอดคล๎องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์  
ระพีพรกุล  (2557) ที ่พบวําอายุ ไมํมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ 
 
7.ข๎อเสนอแนะ 

1.เด็กกํอนวัยเรียนควรได๎รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทุกด๎านให๎อยู ํในระดับที่ด ีขึ้น เพื่อให๎สามารถด ารง
ชีวิตประจ าวันในครอบครัวที่อบอุ ํน เข๎มแข็งและอยู ํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข 

2.สถานบร ิการสุขภาพ ควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎เพื่อพัฒนาเด็กแกํครอบครัว โรงเรียนหรือศูนย์เด็ก
เล็กและชุมชนในการมีสํวนรํวมสํงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 
1.   ควรศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับการสํงสํงเสริม

สุขภาพจิตในเด็กวัยกํอนเรียนเพี่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎าน
อารมณ์ให๎อยูํในระดับที่ดี 

2.   ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอ
คุณภาพชีวิตของเด็กวัยกํอนเรียน เพี่อพัฒนาและสํงเสริม
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
7.กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี ้ ส าเร็จสมบูรณ์ได ๎ด๎วยความ
กรุณาจาก ดร.สุชีราภรณ์ธุวานนท์ ที่ให๎การสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ขอขอบพระคุณผู๎ทรงคุณวุฒิทุกทํานที่กรุณา
ตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหาของแบบสอบถามและ
ขอขอบพระคุณผู ๎บริหารและเจ๎าหน๎าท ี ่ โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลโพธิ ์ที ่ให๎ความรํวมมือในการเก็บ
ข๎อมูลเป็นอยํางดี 
 
8.เอกสารอ๎างอิง 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  .ค ู ํม ือส ํงเสร ิม

พัฒนาการเด็กแรกเกิด  - 5ปีส าหรับผู ๎ปกครอง.
เช ี ย ง ใหม ํ    :ส ถาบ ัน เด ็ กร าชนคร ินท ร ์ .

http://www.thaichilddevelopment.com/i
mages/doc/Ebook1.pdf. สืบค๎นเมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2561. 

แก๎วตา นพมณีจ ารัสเลิศ,)2559). คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย.
กรุงเทพมหานคร  :บริษัท  บีเคเคโปร  จ ากัด.  
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เด็ก  .กรุงเทพมหานคร   : โฮลิสติก พับลิชช่ิง. 

พรทิพย์  ศิร ิบูรณ์พิพัฒนา ,ศรีสุดา  เอกลัคนารัตน์ .
 )2558). การพยาบาลเด็กเลํม 1พิมพ์ครั้งที่ 3 .
นนทบุรี  .บริษัทธนาเพลส จ ากัด.  

ภาสกร  ศรีทิพย์สุโข. รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เร ื ่อง ค ุณภาพชีว ิตด ๎านสุขภาพของเด ็กใน
โรงเรียนและผลกระทบจากโรคอ๎วนและโรค
ภ ู ม ิ แ พ ๎ .     
http://digi.library.tu.ac.th/research_paper
/111/01title-references.pdf.สืบค๎นเมื่อวันที่ 
19 มกราคม .2561. 

ระวิวรรณรุํงไพรวัลย์,วิรงรองอรัญนารถและชาคริยา ธีร
เนตร. )2551).ต าราพัฒนาการและพฤติกรรม
เด็ก. กรุงเทพมหานคร  : โฮลิสติก พับลิชช่ิง. 

สกาวรัตน์  เทพรักษ์และคณะ . )2557).รายงานการวิจัย 
เร ื ่อง การศ ึกษาปัจจ ัยด ๎านการเล ี ้ยงด ูของ
ผู๎ปกครองและการมีสํวนรํวมของชุมชนตํอการ
สํงเสร ิมการเจร ิญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
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ปฐมวัยในเขตสาธารณสุขที่ 4 และ 5 กรม
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ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุที่เป็น
โรคไมํติดตํอเรื้อรังที่มาใช๎บริการในโรงพยาบาล
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วันที่  25มกราคม 2561. 
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