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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารสวนตน รูปแบบการวิจัย: การวิจัย
เชิงพรรณนา วิธีดําเนินการวิจัย: กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยที่มีเลือดออกทางเดินอาหารสวนตนที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาล
มหาสารคาม เกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามขอมลูสวน และแบบสัมภาษณพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผปูวยท่ีมภีาวะ
เลือดออกในทางเดินอาหารสวนตน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย: ผูปวยท่ีมีเลือดออกทางเดินอาหารสวนตนสวนใหญเพศชาย รอยละ 65 มีอายุมากกวา 60 ป รอยละ 
52.50 โดยภาพรวมพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง ( = 113.12, SD = 10.43) สรุปผลการวิจัย: ผูปวยที่มีเลือด
ออกทางเดินอาหารสวนตนมีพฤติกรรมการดูแลตนเองระดับปานกลางในดานการดูแลตนเองที่จําเปนตามระยะพัฒนาการ และ
ดานการดแูลตนเองท่ีจาํเปนหลังเกิดภาวะเลือดออกในทางเดนิอาหารสวนตน ซึง่ผลการศกึษาน้ีจะเปนประโยชนในการวางแผน
การพยาบาลและการรักษา เพ่ือสงเสริมพฤติกรรการดูแลตนเอง

คําสําคัญ: เลือดออกทางเดินอาหารสวนตน พฤติกรรมการดูแลตนเอง

Abstract    
Purpose: To explore the Self-care behavior among patients with upper gastrointestinal hemorrhage. Methods: Patients 

with upper gastrointestinal hemorrhage (UGIH) who were admitted to Mahasarakham hospital. The research 

instruments were Personal and health status data and patient self-care behaviors of Patient with UGIH. The data were 

analyzed using descriptive statistics. Main findings: Most patients with UGIH were male (65%) aged over 60 years 

(52.50%). The mean score of total self-care behaviors of the subjects was at a moderate level ( = 113.12, SD = 10.43). 

Conclusion: Self-care behaviors in patients with upper gastrointestinal hemorrhage were at a moderate level at 

development of self-care and UGIH self-care. Therefore healthcare providers can help the patients to improve self-care 

behaviors. 

Keywords: Upper gastrointestinal hemorrhage, Self-care behavior

บทนํา 
ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารสวนตนเปนภาวะท่ีเกิดจาก
การมีเลือดออกตัง้แตหลอดอาหารไปจนถงึสวนทีเ่หนอืลาํไสเล็ก
สวนตนบริเวณลิกาเม็นท ออฟ ไทรซ (Ligament of trietz) 

มีสาเหตสุวนใหญเกิดจากโรคแผลในกระเพาะอาหาร เกิดการ
อกัเสบ การแตกของหลอดเลือดทีโ่ปงพองในหลอดอาหารหรือ
กระเพาะอาหาร1 การฉกีขาดของเย่ือบหุลอดอาหาร กอนเนือ้ที่
ทําใหเกิดการอักเสบ2 ผูท่ีไดรับยาละลายลิ่มเลือดหรือยาสเตียรอยด3 

และแผลที่เกิดจากความเครียด เปนปญหาสาธารณสุข
ที่สําคัญของทั่วโลก และเปนสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต
ปจจุบันพบอุบัติการณการเกิดภาวะน้ีประมาณ 100 คนตอ
ประชากร 100,000 คน โดยพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง
ประมาณ 2 เทา สวนใหญมกัพบในผูสูงอายุ รอยละ 50-70 โดย
มีอัตราการเสียชีวิตของผูปวยอยูที่รอยละ 103 สําหรับขอมูล
ในประเทศไทยนัน้ พบวามอีตัราการตายสงูถงึรอยละ 10 - 20 

โดยมกัเสยีชวีติในชวงแรกทีม่าโรงพยาบาล อตัราการปวยพบ 
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171,596 ราย ในปพ.ศ. 2555 ในโรงพยาบาลมหาสารคามพบ
จํานวนผูปวย 260 คน ในป 2556 และพบอัตราการตายจาก
สาเหตุเลือดออกในทางเดินอาหารสวนตนในป 2554, 2555 

และ2556 คิดเปนรอยละ 8.9, 15.3 และ16 ตามลําดับ ซึ่งจะ
เหน็ไดวามจีาํนวนเพิม่ขึน้4 นอกจากนัน้โรงพยาบาลยงัตองเสยี
คาใชจายในเรื่องการใชยาที่ไมเหมาะสมเปนจํานวนมากกวา 
6,000,000 บาท/ป4 และยังพบผูปวยกลับมารักษาซํ้าถึงรอยละ 
9 สาํหรับสาเหตุท่ีทาํใหเกดิปญหาเลือดออกของระบบทางเดิน
อาหารสวนตนน้ันสวนใหญมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรม
สขุภาพ จากการทบทวนวรรณกรรม พบไดวาสาเหตท่ีุทาํใหเกดิ
ไดแก 1) พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ชอบรับประทาน
อาหารหมกัดอง อาหารรสจดั เม่ือมีปญหาสขุภาพมกัไปซือ้ยา
มารบัประทานเอง ไมมกีารออกกาํลงักาย และพบกอนการเจบ็ปวย
มักดื่มสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกวัน สูบบุหรี่ทุกวัน 

และรบัประทานยาแกปวดท่ีไมใชยาพาราเซตามอล มีความเครยีด
และความวิตกกังวลสูง5 2) การใชยาสเตียรอยด การใหยา
ละลายลิม่เลอืด3 3) ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสงเสริมใหเกดิภาวะเลอืดออก
ไดแก เพศ ปญหาสุขภาพ โรคประจําตัวอื่น อายุ การศึกษา 
อาชีพ สถานภาพสมรส รายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 

สิทธิการรักษาท่ีไดรับ6 นอกจากน้ียังอาจเกิดจากความเส่ือม
ของหลอดเลือด จากปญหาโรคอืน่ ๆ  เชน การเปนโรคตบัแขง็ 
(Cirrhosis) ปญหาการติดเชื้อ2 พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูที่มีเลือดออกทางเดินอาหารเปนสวนสําคัญที่สงเสริมใหการ
ดําเนินของโรครุนแรงขึ้น จากการปฏิบัติตัวที่ผสมผสานไปใน
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่จําเปนโดยทั่วไปและพฤติกรรม
การดูแลตนเองตามระยะพัฒนาการ เชน การรับประทาน
อาหารใหตรงเวลาและครบทกุมือ้ ชนดิของอาหาร เปนตน ซึง่
พฤตกิรรมการดแูลตนเองบคุคลจะตองมคีวามสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการ
ดแูลตนเอง และความตองการการดูแลตนเองท้ังหมด ประกอบ
ดวย อายุ เพศ ระยะพัฒนาการ สังคมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี สภาพท่ีอยูอาศัย ระบบครอบครัวแบบแผนการ
ดําเนินชีวิต สิ่งท่ีปฏิบัติเปนประจํา ภาวะสุขภาพ ปจจัยทาง
ระบบบริการสุขภาพ แหลงทุนประโยชน และประสบการณที่
สําคัญในชีวิต ดังการศึกษาของสมถวิล จินดา7 ที่ไดศึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยที่มีเลือดออกในทางเดิน
อาหารสวนตน พบวา พฤตกิรรมการดแูลตนเองโดยรวมอยใูน
ระดบัปานกลาง สวนใหญสบูบหุรี ่ดืม่สรุา คดิเปนรอยละ 73.90 

และ 68.20 

 จากปญหาและความสําคญัของการมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองกับการปองกันภาวะเลือดออกดังกลาว ผูวิจัยจึง
สนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยท่ีมีเลือด

ออกทางเดินอาหารสวนตน ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอ
พยาบาลและทีมสุขภาพในการพัฒนาแนวทางในการใหการ
พยาบาลผูปวยกลุมนี้ตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูที่มีเลือด
ออกทางเดินอาหารสวนตน

วิธีการดําเนินการศึกษา 
 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ผปูวยทีม่ภีาวะเลอืดออกทางเดินอาหารสวนตนทีม่า
รับการรักษาที่แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม 

จํานวน 80 ราย ซึ่งไดจากการคํานวณ
n = 10k + 50

 (n = จาํนวนกลุมตัวอยาง, k = จํานวนตัวแปรท่ีศกึษา 
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนตัวแปรทั้งหมด 3 ตัว) 

n = 10(3) + 50 = 80

 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 80 รายกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางตามวิธีการคํานวณ ขนาดกลุมตัวอยางของทรอนได8 

โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้
  1.  มีระดับความรู สึกตัวดี สามารถส่ือสารตอบ
คําถามได และเขาใจภาษาไทยไดดี 
 2.  ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีเลือดออกทาง
เดินอาหารสวนตน
  3.  มีความยินดีเขารวมการศึกษาวิจัยครั้งนี้

เคร่ืองมือในการวิจัย
 เครื่องมือในการวิจัยมี 2 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมลูสวนบุคคลประกอบดวย 

อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได โรคประจํา
ตัว และการรักษาที่ไดรับ 

 สวนที่ 2 แบบ สัมภาษณพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผปูวยทีม่ภีาวะเลอืดออกในทางเดินอาหารสวนตน ทีส่ราง
โดย สมถวลิ จนิดา ตามแนวคดิทฤษฎขีองโอเรม็9 ผานการหา
คาความเชือ่มัน่โดยผทูรงคณุวฒุติรวจสอบเนือ้หา 3 ทาน และ
หาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 0.98 แบบสัมภาษณ
ประกอบดวยขอคําถาม 41 ขอ ไดแก พฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่จําเปนโดยทั่วไป จํานวน 15 ขอ พฤติกรรมการดูแล
ตนเองท่ีจําเปนตามระยะพัฒนาการ จํานวน 5 ขอ และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่จําเปนหลังเกิดภาวะเลือดออกใน
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ทางเดนิอาหารสวนตน จํานวน 21 ขอ แตละขอ เปนมาตราสวน
ประมาณคา 4 ระดับ10 ดังนี้ 
 1 คะแนน หมายถึง ทานไมมีพฤติกรรมหรือไม
ปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องน้ัน ๆ เลย
 2 คะแนน หมายถึง ทานปฏบัิตกิจิกรรมในเร่ืองน้ันๆ 

เปนสวนนอย หรือบางวันหรือนานๆ ครั้งหรือหลายๆ วัน
กระทําครั้งหน่ึง
 3 คะแนน หมายถึง ทานปฏบัิตกิจิกรรมในเร่ืองน้ันๆ
เปนสวนใหญหรืบอยครั้งแตไมทุกวันหรือไมทุกครั้ง
 4 คะแนน หมายถึง ทานปฏิบัติกิจกรรมเร่ืองนั้นๆ 

สมํ่าเสมอ หรือทุกวัน หรือทุกครั้ง
 การแปลความหมายของคะแนนพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง จะพิจารณาตามเกณฑที่กําหนดจากการแบงคะแนน
เปน 3 ระดับ ใชวิธีคํานวณหาอันตรภาคช้ันโดยใชคาพิสัย 

คาํนวณจากการเอาคะแนนสูงสดุลบดวยคะแนนต่ําสดุ แลวเอา
ผลลัพธที่ไดมาแบงเปน 3 ชวงเทา ๆ กัน
 ผูวิจัยไดหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดย นําไป
ประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูปวยเลือดออกทางเดิน
อาหารสวนตน จาํนวน 15 ราย ทีม่ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล
มหาสารคาม นํามาคํานวณคา Cronbach’s alpha = 0.90

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวจัิยดาํเนินการเกบ็ขอมูลดวยตนเองโดยการสมัภาษณ

ผปูวยทีม่ารบัการรักษาแผนกศลัยกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม
ในชวง เดอืนพฤศจกิายน 2558 – เดือนกมุภาพนัธ 2559 ดังนี้
 1. เร่ิมจากการขออนุญาตเก็บขอมูลจากคณะกรรมการ
จริยธรรมคณะพยาบาลศาสตรและโรงพยาบาลมหาสารคาม
  2.  แนะนําตัวกับหัวหนาหอผูปวยแผนกศัลยกรรม
โรงพยาบาลมหาสารคาม
 3. ในการเก็บขอมูล ผูวิจัยเขาพบผูปวยท่ีแผนก
ศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม เมื่อพบผูปวยแนะนําตัว
กบัผปูวยขอความรวมมอืในการวจิยั ผปูวยทีย่นิดเีขารวมการ
วิจัย ลงนามช่ือในใบยินยอมอาสาสมัคร เพื่อตอบรับเปนกลุม
ตวัอยางเขารวมการวิจัย ผวูจิยัเริม่สมัภาษณโดยสนทนา เรือ่ง
ท่ัว ๆ ไปกอน 

  4. บันทึกขอมลูสวนบุคคลแลวจึงประเมนิพฤตกิรรม
การดูแลตนเอง ใชเวลาในการสัมภาษณรายละ ประมาณ 5-10 นาที

ระหวางการสัมภาษณผวูจิยัไมเรงรัดคาํตอบจากกลุมตวัอยาง 
แสดงมารยาทและอธัยาศยัไมตรทีีดี่ ยิม้แยมแจมใส เปนกนัเอง 
เปนผูฟงทีดี่ดวยแสดงความสนใจและตัง้ใจฟงกลมุตวัอยาง ใน
กรณทีีค่าํบอกเลาไมชดัเจน ผวูจัิยจะสอบถามเพ่ือใหเกดิความ
เขาใจตรงกัน ไมถามคําถามนําเพ่ือชี้คําตอบ เมื่อสิ้นสุดการ
สัมภาษณ ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนของขอมูล และถาม
ซํ้าในขอท่ียังไมครบถวนหลังส้ินสุดการตอบสัมภาษณ กลาว
ขอบคุณกลุมตัวอยางที่ใหความรวมมือในการวิจัยจนสิ้นสุด
การสัมภาษณ
 5.  นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ

การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอเอกสารช้ีแจงการทํา
วิจัย เอกสารยินยอมตอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อ
พิจารณารับรองพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง และเสนอตอคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยมนุษย โรงพยาบาลมหาสารคาม 

ผวูจิยัพทิกัษสทิธิผ์ปูวยทุกรายโดยการชีแ้จงวตัถปุระสงคของ
การวิจัย และอธิบายถึงขั้นตอนการเขารวมวิจัย โดยขอมูลท่ี
ไดจะวิเคราะหเปนภาพรวม ผูเขารวมวิจัยมีสิทธ์ิที่จะปฏิเสธ
การเขารวมวิจัยคร้ังนี้ โดยไมมีผลตอการรักษา หากกลุม
ตัวอยางตกลงเขารวมวิจัย ผูวิจัยใหลงนามในใบยินยอมเขา
รวมวิจัยไว

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
 โดยการคํานวณคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

ผลการศึกษา 
 ผูปวยที่มีเลือดออกทางเดินอาหารสวนตน 80 ราย 

ที่มารับการรักษาท่ีแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม 

ผลการศึกษาพบวา
 1.  กลมุตวัอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
65 มอีายมุากกวา 60 ป รอยละ 52.50 (  = 59.96, SD = 1.29) 

สถานภาพสมรสคู รอยละ 68.80 มีวฒุกิารศึกษาระดับประถมศึกษา
รอยละ 77.50 มีรายไดของครอบครวัตอเดอืน 5,001 – 10,000 บาท
รอยละ 78.80 (  ± SD=9,925 ± 1.05 ) ดัง Table 1
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Table 1 Demographic Characteristics of patients with upper gastrointestinal hemorrhage.

Characteristics Number

(n =80)

Percent

Age (years)

  < 60 38 47.50

  > 60 42 52.50

  (  ± SD= 59.96 ± 1.29)

Sex

  Male 52 65.00

  Female 28 35.00

Status

  Single  12  15.00

  Married 55 68.80

  Widowed/Divorced  13 16.20

Education

  Primary school level 62 77.50

  Secondary school level  5  6.30

  High school level  6  7.50

  Diploma  5  6.30

  Bachelor degree  2 2.50

Revenue (baht)

  < 5,000  4 5.00

  5,000-10,000 63 78.80

  10,001-20,000 10 12.50

  > 20,000  

 (  ± SD= 9,925 ± 1.05)

 3 3.70

Occupation

 House keper 5 6.30

  Farmer 47 58.80

  Civil servant 3 3.70

  Merchant 10 12.50

  Wege worker 11 13.70

  Unemployed 4 5.00

Uderlying disease

  No 22 31.00

  Cirrhosis 15 18.80

  Gout 9 11.30

  Hypertension 5 6.30

  Diaberes mellitus 16 20.00
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Characteristics Number

(n =80)

Percent

  Asthma 2 2.50

  Chronic kidney disease 3 3.80

  Tuberculosis 3 3.80

  Rheumatoid 2 2.50

Number of admission 

   1-2 70 87.40

  3-4 5 6.30

  5-6 5 6.30

Cause of upper gastrointestinal hemorrhage

  Steroid abuse 3 3.80

  Alcohol consumption 37 46.20

  Esophageal varices 8 10.00

  Taking spicy food 16 20.00

 Irregular meal 6 7.50

  Gastritis ad Duodenitis 10 12.50

Duration of alcohol drinking (years) 

  < 10 41 51.30

  11-30 29 36.20

  31-50 14 17.50

 50 10  12.50

 2. พฤติกรรมการดูแลตนเองเทากับ 113.12 (  = 

113.12, SD = 10.43) ซึง่มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในระดับ
ปานกลาง มีคะแนนในระดับปานกลางในดานการดูแลตนเอง

ทีจ่าํเปนตามระยะพัฒนาการ และดานการดูแลตนเองท่ีจาํเปน
หลงัเกดิภาวะเลอืดออกในทางเดนิอาหารสวนตน ดงั Table 2

Table 2 Self-care behaviors of patients with upper gastrointestinal hemorrhage

Domains SD Self-care behavior Level

1. Universal of self-care behavior 50.30 7.82 High

2. Development of self-care behavior 15.40 2.65 Moderate

3. Upper gastrointestinal hemorrhage of self-care behavior 17.38 7.49 Moderate

Overall Self-care behavior 113.12 10.43 Moderate

Table 1 Demographic Characteristics of patients with upper gastrointestinal hemorrhage. (cont.)
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อภิปรายผล 
การศกึษาครัง้น้ีพบวา ลกัษณะของกลมุตวัอยางสวนใหญเปน
เพศชาย คิดเปนรอยละ 65 และมีอายุมากกวา 60 ป รอยละ 
52.50 ทั้งน้ีสามารถอภิปรายไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่
พบวาเพศชาย และผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยงตอการมีเลือดออก
ทางเดินอาหารสวนตน เน่ืองจากผูสูงอายุสวนใหญมีการเจ็บ
ปวยเร้ือรัง บางรายไดรับยาละลายล่ิมเลือด ยาสเตียรอยด3 

สวนเพศชายมพีฤตกิรรมเสีย่ง เชน พฤตกิรรมการรบัประทาน
อาหาร ดืม่สรุาหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกวนั สบูบุหรีท่กุวนั 

และรบัประทานยาแกปวดทีไ่มใชยาพาราเซตามอล นอกจากนี้
ยังมีความเครียดและความวิตกกังวลสูง5 

 สาํหรับพฤตกิรรมการดแูลตนเอง โดยภาพรวมอยูใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานน้ัน พบอยูในระดับปานกลาง
ในดานการดูแลตนเองท่ีจําเปนตามระยะพัฒนาการสามารถ
อภปิรายไดวาผท่ีูมีปญหาเลือดออกทางเดินอาหารสวนตนนัน้
ยงัไมสามารถจดัการความเครยีดและความวติกกงัวลได เน่ืองจาก
ภาวะการณมเีลอืดออกเปนภาวะวกิฤตของชวิีต และระดบัปาน
กลางในดานการดูแลตนเองที่จําเปนหลังเกิดภาวะเลือดออก
ในทางเดินอาหารสวนตน นั้นพบปญหาพฤติกรรมการ
รบัประทานอาหาร ชอบรบัประทานอาหารหมกัดอง อาหารรสจดั 

เม่ือมปีญหาสขุภาพจะไปซือ้ยามารบัประทานเอง ไมมกีารออก
กําลังกาย มักดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงพฤติกรรม
ดังกลาวลวนสงผลตอการมีเลือดออกทางเดินอาหารสวนตน

สรุปผล
การศกึษาคร้ังนีส้รปุวา ผปูวยท่ีมเีลอืดออกทางเดนิอาหารสวน
ตน พบวาพฤตกิรรมการดแูลตนเองระดบัปานกลางในดานการ
ดแูลตนเองทีจ่าํเปนตามระยะพฒันาการ และดานการดแูลตนเอง
ทีจ่าํเปนหลังเกดิภาวะเลอืดออกในทางเดนิอาหารสวนตน และ
พบพฤตกิรรมการดูแลตนเองระดบัสูงในดานสงัคมและเศรษฐกิจ
และดานครอบครัว ซึ่งผลของการศึกษานี้จะเปนประโยชนใน
การวางแนวทางรักษา และสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
อยางไรกต็ามควรมกีารตดิตามพฤตกิรรมการดแูลตนเองของ
ผปูวยทีมี่เลอืดออกทางเดนิอาหารสวนตนในระยะตางๆ ตอไป
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