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ในช่วงที่ผ่านมาค�าว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” ถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 

เป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศของรัฐบาลในชุดปัจจุบัน ซึ่งในอดีตประเทศไทยก็มีการพัฒนาโมเดล

ทางเศรษฐกิจมาเป็นล�าดับ เริ่มจากโมเดล “ประเทศไทย 1.0” ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจจากภาคการเกษตร

เป็นหลักต่อมาได้พัฒนาไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 2.0” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมเบา และได้

พัฒนาไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมหนักในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม 

โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ยังไม่สามารถพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้และยังมี

ความเหลื่อมล�้าทางด้านความมั่งคั่งรวมถึงความไม่สมดุลในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงต้องมีการปฏิรูปโครงสร้าง

เศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่มุ่งเน้น Value–Based Economy ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

เป็นหลัก โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จึงมุ่งเน้นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักท่ีต้นน�้าหรือผู้วิจัยเพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง 

ให้กับภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่กลางน�้าและบริษัทเกิดใหม่ต่าง ๆ ที่อยู่ปลายน�้า 

วารสาร EAU Heritage ฉบบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นวารสารวชิาการระดบัมาตรฐานทีจ่ะเป็นสือ่กลาง 

ในการเช่ือมโยงองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นฐานความรู้ส�าหรับสร้างนวัตกรรมในการ 

ขับเคลือ่นประเทศด้วยความรูท้างด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึง่ในเล่มนีไ้ด้เสนอองค์ความรูใ้หม่ ๆ  หลากหลายมติิ 

ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อาทิเช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ การบิน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์

สุขภาพ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ 

จะสามารถน�าไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงได้ในอนาคต

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร
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การตรวจต�าแหน่งสนิปด้วยการประยุกต์ใช้วิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบเวลาจริงร่วมกับ

เทคนิคการวิเคราะห์การคลายเกลียวของสายดีเอ็นเอเพือ่ระบุชนิดของพชืสมุนไพร 

Detection of SNP by Application of Real-Time PCR Couple High Resolution Melting 

Analysis for Authentication of Medicinal Plants 

บทคัดย่อ

การใชว้ิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบเวลาจริงน�ามาใชร่้วมกบัการวิเคราะห์ดว้ยการคลายเกลียวของสาย

ดีเอน็เอ จะส่งผลให้การตรวจสอบสมุนไพรมีความรวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย �าและเป็นวิธีท่ีท�าไดจ้ �านวนมาก ตวัอยา่งใน

การตรวจสอบความถูกตอ้งของพืชสกุล Hypericum เน่ืองจากมีฤทธ์ิเป็นยาและมีรายงานประโยชน์ต่อสุขภาพของพืช

สกุลน้ีมากข้ึนจึงส่งผลให้มีการใชพ้ืชสกุลน้ีมากข้ึนดว้ย โดยเฉพาะ Hypericum perforatum (St john’s wort) เป็นท่ี

รู้จกักนัดีว่ามีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ ตา้นอาการซึมเศร้า ฤทธ์ิตา้นเช้ือไวรัส ต�ารายาโบราณของโปรตุเกส ใช ้Hypericum 

androsaemum อยา่งแพร่หลาย ในการปกป้องตบัและขบัปัสสาวะ โดยในการวิจยัจะศึกษาดีเอน็เอในส่วน ITS1 และ 

matK ท่ีมีศกัยภาพในการน�ามาท�าดีเอน็เอมินิบาร์โคด้ โดยจะน�ามาใชใ้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของ H. perforatum และ 

H. androsaemum ท่ีอยูใ่นรูปแบบชาชงได ้ผลจากการเปรียบเทียบล�าดบันิวคลีโอไทดข์อง ITS1 และ matK สามารถ 

น�าไปพฒันาต่อเป็นไพรเมอร์ท่ีมีความจ�าเพาะเพื่อใชใ้นวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบเวลาจริงร่วมกบัการวิเคราะห์

ดว้ยการคลายเกลียวของสายดีเอน็เอ จากผลการทดลองพบวา่ไพรเมอร์ท่ีใชมี้ความจ�าเพาะในการเพิม่ผลผลิตดว้ยปฏิกิริยา

ลูกโซ่โพลิเมอเรสของดีเอน็เอในแต่ละส่วน รวมทั้งการวิเคราะห์ล�าดบัดีเอน็เอในส่วน ITS1 มีความเหมาะสมในการ 

น�ามาใชแ้ยกพืชในระดบัชนิด ส�าหรับผลการวิเคราะห์ล�าดบัเอ็นเอในส่วน matK เหมาะสมท่ีจะน�ามาใชท้�าดีเอ็นเอ 

มินิบาร์โคด้ ซ่ึงดีเอน็เอทั้ง 2 ส่วนเม่ือน�ามาใชก้บัวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบเวลาจริงสามารถน�ามาใชร่้วมกบัการ

วิเคราะห์ดว้ยการคลายเกลียวของสายดีเอน็เอ โดยวิธีดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการแยกสมุนไพรท่ีผสมกนัในรูปแบบ

ชาชงได ้อีกทั้งยงัสามารถประยกุตใ์ชว้ิธีน้ีในการตรวจสอบชนิดของพืชท่ีระบุไวบ้นฉลากเพื่อแยกพืชท่ีปนปลอมได้

ค�าส�าคัญ: การตรวจต�าแหน่งสนิป, วิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบเวลาจริง, เทคนิคการวิเคราะห์การคลายเกลียว

ของสายดีเอน็เอ, ระบุชนิดของพืชสมุนไพร

Abstract

Real-time PCR technique couple with high resolution melting (HRM) are rapid, accuracy and high-through 

put for detection of medicinal plants. For example, Hypericum species are among the medicinal plants that are being 

increasingly used due to their reported health benefits. Hypericum perforatum (St. John’s wort) is well known for its 

anti-inflammatory, anti-depressive and anti-viral properties. In Portuguese folk medicine, Hypericum androsaemum 

ธีระวฒัน์ บุญโสม 

Teerawat Boonsom 
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บทน�า

ปัจจุบนัพืชสมุนไพรก�าลงัไดรั้บความนิยมน�ามา

ใชเ้ป็นวตัถุดิบส�าคญัในการผลิตยาแผนโบราณ ผลิตภณัฑ์

เสริมอาหาร และเคร่ืองส�าอาง แต่พชืสมุนไพรจ�านวนมาก

ยงัไม่มีขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่นชนิดหรือ

พนัธ์ุของพชื เน่ืองจากสมุนไพรบางชนิดมีช่ือไทยเดียวกนั 

แต่อาจมาจากต้นไม้คนละชนิด (species) คนละสกุล  

(genus) หรือคนละวงศ ์(family) หากจะแยกโดยวธีิพิสูจน์

เอกลกัษณ์ทางมหทรรศน์ (macroscopic identification)  

แต่พืชอาจมีลกัษณะภายนอก (phenotype) คลา้ยกนัมาก 

ยากต่อการระบุว่าเป็นพืชตน้ใดหรือมาจากตน้ใดของพืช 

หากแยกโดยการใชป้ริมาณสารส�าคญัหรือองคป์ระกอบ

ทางเคมีเพยีงอยา่งเดียว กอ็าจไม่แน่นอนเน่ืองจากปัจจยัทาง

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น บริเวณท่ีปลูกและสภาพภูมิอากาศ อาจมี

ผลต่อการสร้างปริมาณสารส�าคญัใหม้ากข้ึนหรือนอ้ยลงได ้

รวมทั้งอาจพบสมุนไพรท่ีแปรรูปแลว้ เช่น อยูใ่นรูปแบบ

ช้ินหรือรูปแบบผง การตรวจสอบท�าไดจ้ากการดูลกัษณะ

ของเซลล์ท่ีเป็นองค์ประกอบนั้น ๆ ท่ีเรียกว่าวิธีพิสูจน์

เอกลกัษณ์ทางจุลทรรศน์ (microscopic identification)  

แต่ผูต้รวจตอ้งมีประสบการณ์และมีขอ้มูลอา้งอิง หาก

ไม่มีขอ้มูลดังกล่าวก็เป็นการยากในการระบุชนิดของ

สมุนไพร สมุนไพรท่ีอยูใ่นรูปผงจะไม่เหลือเคา้โครงเดิม

อยู่เลย ท�าให้ยากต่อการตรวจสอบว่าเป็นพืชสมุนไพร

ชนิดใด ดงันั้นการยนืยนัความถกูตอ้งของสมุนไพรจึงเป็น 

ส่ิงส�าคัญและจ�าเป็นท่ีต้องค�านึงถึงการท�ามาตรฐาน

สมุนไพรโดยใชข้อ้มลูทางพนัธุกรรม เช่น ดีเอน็เอ (DNA) 

ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดและไม่ข้ึน

กบัสภาพแวดลอ้ม จึงเขา้มามีบทบาทเป็นอีกวิธีหน่ึงใน

การช่วยจ�าแนกและพิสูจน์เอกลกัษณ์ (identification) ของ

ชนิดหรือสายพนัธ์ุพืช 

การพฒันาการตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์ จ�าเป็น

ต้องลดขั้นตอนวิธีการตรวจลงเพื่อให้มีความรวดเร็ว  

แม่นย �า และท�าไดจ้ �านวนมาก (high-throughput) ในการ

ท�ามาตรฐานสมุนไพรโดยใชข้อ้มูลทางพนัธุกรรมมีหลาย

วธีิในการศึกษาแต่วธีิปฏิกิริยาลกูโซ่โพลีเมอเรสแบบเวลา

จริง (real-time polymerase chain reaction, real-time 

PCR) ก็เป็นวิธีท�าไดจ้ �านวนมากวิธีหน่ึง ซ่ึงการใชเ้คร่ือง 

real-time PCR จะสามารถวดัปริมาณดีเอ็นเอในแต่ละ

รอบของปฏิกิริยาพีซีอาร์ และสามารถยนืยนัความถูกตอ้ง

ของผลผลิตพีซีอาร์ (PCR product) ท่ีผลิตข้ึนได ้ปัจจุบนั

มีการน�าวิธี real-time PCR มาประยุกต์กบัเทคนิคการ

วเิคราะห์การคลายเกลียวของสายดีเอน็เอ (High Resolution 

Melting Analysis--HRM) เพือ่ตรวจหายนีท่ีสนใจหรือการ

ตรวจหา single nucleotide polymorphism (SNP) ซ่ึงทั้ง

สองวิธีท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีตวัอย่างการน�ามาประยุกต์ใช้

ตรวจพืชดดัแปลงพนัธุกรรม (Nettuwakul, et al., 2013) 

การตรวจหายนีความหอมของขา้วหอม (Soontrajarn, et al.,  

2013) การตรวจแยกสายพนัธ์ุของเช้ือไวรัส Human 

is largely used for its hepatic protective and diuretic properties. This work aimed at searching the potential use of 

two DNA mini-barcode candidates (ITS1 and matK) for the authentication of H. perforatum and H. androsaemum in 

herbal infusions. The sequencing results from ITS1 and matK regions were the basis for the development of species-

specific PCR and real-time PCR assays coupled to high resolution melting (HRM) analysis, as simple approaches 

for the reliable discrimination of both species. The barcode regions were successful in the species-specific PCR 

identification of each target. ITS1 region revealed some intra-species variability from sequencing results, which 

compromises HRM analysis, while matK showed to be an adequate mini-barcode for the differentiation of both  

species by real-time PCR coupled to HRM analysis. The assays were effectively applied to commercial herbal infu-

sions, enabling the consistent identification of two labels with non-declared Hypericum species.

Keywords: detection of SNP, real-time PCR, high resolution melting analysis, authentication of medicinal plants
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Papillomavirus ชนิดเส่ียงสูงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก 

(Uthaiwat, et al., 2015) เป็นตน้ ซ่ึงวิธีน้ีไดรั้บการยอมรับ

กนัอยา่งกวา้งขวาง 

ในบทความวิชาการน้ี ผูเ้ขียนขอน�าเสนอการ

ตรวจต�าแหน่ง SNP ดว้ยการประยกุตใ์ชว้ธีิปฏิกิริยาลูกโซ่ 

โพลิเมอเรสแบบเวลาจริงร่วมกบัเทคนิคการวิเคราะห์ 

การคลายเกลียวของสายดีเอ็นเอ เพื่อระบุชนิดของพืช

สมุนไพร

เทคนิคปฏิกริิยาลูกโซ่โพลเีมอเรสแบบเวลาจริง (real- 

time polymerase chain reaction, real-time 

PCR) และเทคนิคการวิเคราะห์การคลายเกลียวของ 

สายดเีอน็เอ (high resolution melting analysis--HRM)

โดยทัว่ไปการตรวจมาตรฐานสมุนไพรโดยใช้

ขอ้มูลพนัธุกรรมเพื่อแยกสายพนัธ์ุของพืชสมุนไพรหรือ

ส่ิงมีชิวิตอ่ืน นิยมใชเ้ทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส 

(polymerase chain reaction-PCR) แต่พบปัญหาคือใช้

เวลานาน ค่าใชจ่้ายสูง และเส่ียงต่อสารเคมีท่ีอาจก่อให้

เกิดมะเร็ง เทคนิคปฏิกิริยาลกูโซ่โพลีเมอเรสแบบเวลาจริง 

(real-time polymerase chain reaction, real-time PCR) 

จึงเป็นเทคนิคท่ีไดพ้ฒันาข้ึนจากขอ้จ�ากดัของวิธีพีซีอาร์

แบบดั้งเดิม (conventional PCR) โดยการพฒันาเทคนิค 

real-time PCR หรือ kinetics PCR ข้ึน เกิดจากการพฒันา

เทคโนโลย ี2 ส่วนใหญ่ ๆ  คือ การพฒันาเทคโนโลยใีนการ

ตรวจหาผลผลิตพีซีอาร์ (PCR products) ในสารละลายโดย

การใชส้ารเรืองแสง (fluorescence reporters) ต่าง ๆ และ

การพฒันาเคร่ือง thermocycler ซ่ึงแต่เดิมเป็นเพียงเคร่ือง

ควบคุมอุณหภูมิใหข้ึ้นลงตามโปรแกรมท่ีก�าหนด มาเป็น

เคร่ือง real time thermocycler โดยเพิ่มส่วนท่ีเป็นแหล่ง

ก�าเนิดแสงเพื่อไปก่อให้เกิดการเรืองแสงของผลผลิตพีซี

อาร์ และส่วนตรวจวดัการเรืองแสงท่ีเกิดจากผลผลิตพีซี

อาร์ในหลอดปฏิกิริยา ดงันั้นการท�า real-time PCR จึง

เป็นการเพิ่มปริมาณดีเอน็เอและสามารถตรวจวดัปริมาณ

ผลผลิตพีซีอาร์ท่ีเกิดข้ึนจริง ณ เวลานั้น ๆ  ซ่ึงต่างจากวิธีพี

ซีอาร์แบบดั้งเดิมท่ีการตรวจผลผลิตพีซีอาร์ จะท�าไดห้ลงั

จากปฏิกิริยาการเพิ่มผลผลิตพีซีอาร์ส้ินสุดลง การวดัผล

ผลิตพีซีอาร์เกิดจากการท�าใหผ้ลผลิตพีซีอาร์เกิดสญัญาณ

การเรืองแสงได ้โดยการเรืองแสงไดเ้กิดจากการใชสี้และ

การติด probe ซ่ึงมีอยู ่2 วิธีใหญ่ ๆ  คือการใช ้SYBR green 

I dye และการใช ้probes ติดฉลากสาร fluorochrome โดย

อาศยัเทคโนโลยีของ fluorescence resonance energy 

transfer (FRET) เช่น hybridization probe, hydrolysis 

probe (Taqman) และ molecular beacons 

โดยวิธี real-time PCR สามารถประยุกตใ์ชไ้ด้

กบัหลายงาน เช่น การตรวจวินิจฉยัโรคอยา่งรวดเร็ว การ

ตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ผลผลิตพีซีอาร์ 

โดย melting curve และการตรวจหาการกลายพนัธ์ุของยนี 

ท่ีสนใจหรือการตรวจหา single nucleotide polymorphism 

(SNP) โดยในส่ิงมีชีวิตการเรียงตวักนัของดีเอน็เอ พบว่า

มีนิวคลีโอไทดท่ี์มีเบส 4 ชนิด คือเบสกลุ่มพิวรีน (purine) 

ไดแ้ก่ อะดีนีน (adenine; A) และกวานีน (quinine; G) กบัเบส

กลุ่มไพริมิดีน (pyrimidine) ไดแ้ก่ ไซโทซีน (cytocine; C)  

และไทมีน (thymine; T) ในส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนัการเรียง

ตวัของล�าดบัเบสบนดีเอน็เอแทบจะเหมือนกนัทั้งหมด แต่

จะมีบางต�าแหน่งท่ีล�าดบัเบสแตกต่างกนัไป ความแตก

ต่างน้ีเกิดจากการแทนท่ีคู่เบส (base-pair substitution) ซ่ึง

อาจเกิดข้ึนได ้ 4 รูปแบบจากการแทนท่ีคู่เบสทั้ง 4 ชนิด 

ในประชากรหน่ึง ๆ ถา้พบต�าแหน่งของเบส 1 เบสถูก

แทนท่ีบนสายดีเอน็เอบริเวณเดียวกนั นอ้ยกว่าร้อยละ 1 

ของจ�านวนประชากรและมกัท�าให้เกิดความผิดปกติใน

ส่ิงมีชีวิต จดัเป็นการกลายพนัธ์ุ (mutation) เช่น คนท่ีเป็น

โรค sickle cell anemia เกิดจากการแทนท่ีไทมีนดว้ยอะดี

นีนในยนีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเซลลเ์มด็เลือดแดง ท�าให้

เกิดการสังเคราะห์กรดอะมิโนเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

ส่งผลให้เกิดการสร้างเซลลเ์ม็ดเลือดแดงท่ีมีลกัษณะผิด

ปกติ แต่ในกรณีท่ีประชากรหน่ึง ๆ พบว่าต�าแหน่งของ

เบส 1 เบสถูกแทนท่ีในบริเวณเดียวกนับนสายดีเอ็นเอ 

มากกว่าร้อยละ 1 ของจ�านวนประชากรและมกัไม่ท�าให้

เกิดความผิดปกติในส่ิงมีชีวิต จดัเป็น single nucleotide 

polymorphism ใชค้ �ายอ่วา่ SNP และนิยมอ่านวา่สนิป โดย 

SNP เป็นความแปรผนัหลากหลายทางพนัธุกรรม (genetic 

polymorphism) รูปแบบหน่ึง

ส่วนเทคนิคการวิเคราะห์การคลายเกลียวของ

สายดีเอน็เอ (High Resolution Melting Analysis--HRM) 

เป็นเทคนิคท่ีสามารถวิเคราะห์ต�าแหน่ง SNP ได ้หลงัจาก
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เทคนิค real-time PCR เม่ือท�าพีซีอาร์เสร็จส้ินสามารถท�า

การวิเคราะห์ HRM ต่อซ่ึงสามารถแยกสายพนัธ์ุของส่ิงมี

ชีวิตทนัที โดยท�าการวิเคราะห์ melting curve ท่ีจะค่อย ๆ  

เพิ่มอุณหภูมิให้กบัผลผลิตพีซีอาร์ จาก 56-95 °C และวดั

สัญญาณ fluorescence ท่ีลดลงตลอดเวลา เน่ืองจากการ

เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิจะท�าให้ผลผลิตพีซีอาร์ท่ีเดิมเป็น

ดีเอน็เอสายคู่ แยกตวัออกจากกนัมากข้ึน (ท�าให้ SYBR 

green หลุดเป็นอิสระไม่สามารถเรืองแสงได)้ ทั้งน้ีดีเอน็เอ

สายคู่จากผลผลิตพีซีอาร์ของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดจะมี 

ค่า melting temperature (T
m
) เป็นค่าเฉพาะตวั ดงันั้นเม่ือ

ท�า HRM แลว้พบ melting peak ท่ีแตกต่างกนั ก็สามารถ

แยกชนิดหรือสายพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติได ้ซ่ึงเป็นวธีิท่ีสะดวก 

รวดเร็ว ราคาเหมาะสม ลดการสมัผสักบัสารเคมีท่ีเป็นพิษ 

โดยการแบ่งระดบัของ SNP แบ่งไดเ้ป็น 4 ระดบัคือ SNP 

class 1, 2, 3, 4 ซ่ึงเม่ือมีการเกิดต�าแหน่ง SNP ข้ึนแลว้มี

การวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค HRM จะพบวา่มีการเปล่ียนแปลง

ไปของอุณหภูมิ melting (ตาราง 1)

ตาราง 1

การแบ่งชนิดของ SNP และการเพ่ิมหรือลดของอุณหภูมิ melting (T
m
)

ชนิดของ SNP เบสทีเ่ปลีย่นแปลง การเพิม่หรือลดของอุณหภูม ิ(Tm) โอกาสทีพ่บการเกดิในจโีนมของมนุษย์

1 C/T และ G/A Large (> 0.5, ค่าเฉล่ีย 1.0 ºC) 64%

2 C/A และ G/T Large (> 0.5, ค่าเฉล่ีย 1.0 ºC) 20%

3 C/G Small (0.2-0.5 ºC) 9%

4 A/T Very small (< 0.2 ºC) 7%

ดัง นั้ น ก า ร พัฒ น า เ ท ค นิ ค ป ฏิ กิ ริ ย า ลู ก โ ซ่ 

โพลีเมอเรสแบบเวลาจริงร่วมกบัเทคนิคการวิเคราะห์ 

การคลายเกลียวของสายดีเอน็สามารถใชต้รวจสอบความ

ผิดปกติของยีนและใชห้าจีโนไทป์ของยีนต่าง ๆ ท่ีสนใจ 

ได ้(Wittwer, et al., 2003) ตวัอยา่งงานวจิยัของ Costa, et al.  

(2016) ท�าการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของสมุนไพร 2 ชนิด

ในสกุล Hypericum คือ Hypericum perforatum และ 

Hypericum androsaemum เป็นพืชในวงศ ์Hypericaceae 

ท่ีมีอยูป่ระมาณ 450 ชนิด ทัว่โลก พบว่ามี 27 ชนิดท่ีมี

คุณสมบติัทางยา (Penso, 1983) โดยชนิดท่ีรู้จกักนัดีและ

มีความส�าคญัทางเศรษฐกิจ คือ Hypericum perforatum  

(St. John’s wort) เน่ืองจากมีการน�ามาใช้เป็นยารักษา

โรควิตกกงัวล (anxiety) โรคซึมเศร้า (depression) และ

รักษาแผลท่ีผิวหนัง (topical wounds) กันอย่างแพร่

หลาย (Guedes, Franklin & Fernandes-Ferreira, 2012) 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมามีการศึกษาสารส�าคญัจากพืช  

H. perforatum ท่ีน�ามาใช้ในการรักษาทางคลินิกของ 

โรคซึมเศร้าเพิ่มมากข้ึน โดยพบว่าไดผ้ลดีกว่ายาหลอก 

(placebo) (Woelk, 2000; Sarris, 2007) ปัจจุบนัในประเทศ

ท่ีพฒันาแลว้มีการน�าสารส�าคญัจากพชืน้ีมาใชม้ากข้ึนและ

มีการพฒันาต�ารับยาหลายชนิดออกมาจ�าหน่ายเพิม่มากข้ึน

ทั้งในรูปยาแผนโบราณและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (Franz, 

et al., 2011) ส่วน Hypericum ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีนิยมน�ามาใช ้

คือ Hypericum androsaemum (sweet-amber หรือ tutsan) 

พบในประเทศโปรตุเกส โดยใชส่้วนเหนือดิน (arial parts) 

พบว่ามีฤทธ์ิในการขบัปัสสาวะ (diuretic) และปกป้อง

ตบั (hepatoprotective effects) (Almeida, et al., 2009) 

พืชชนิดน้ีอาจมีจ�านวนนอ้ยแต่ไดรั้บความนิยมในการน�า

มาใชเ้พิ่มข้ึนมาก ส่งผลให้ราคาสูงกว่า St. John’s wort 

(Valentao, et al., 2003) เน่ืองจากพืชทั้งสองชนิดมีความ

ตอ้งการในตลาดสูง และมกัถกูขายในรูปแบบช้ินส่วนหรือ

ผงแหง้ จึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีความปนเป้ือนสูงทั้งโดยตั้งใจ

คือ ใส่พืชชนิดอ่ืนท่ีมีราคาถูกกวา่ไปแทนหรือพืชในสกลุ

เดียวกนัท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัไปแทน หรือโดยไม่ตั้งใจคือ 

การระบุชนิดผิดพลาดเน่ืองลกัษณะท่ีคลา้ยกนัของพืช ดงั

นั้นการหาวิธีท่ีน่าเช่ือถือท่ีสามารถระบุชนิดของพืชได้

ทั้งวตัถุดิบสมุนไพรและผลิตภณัฑส์มุนไพรจึงเป็นส่ิงท่ี

มีความส�าคญัและจ�าเป็นโดยเทคนิคท่ีนิยมใชคื้อเทคนิค 
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real-time PCR ร่วมกบัการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค HRM 

โดยขั้นตอนการท�าดงัน้ี

การเตรียมตัวอย่าง การสกัดดีเอ็นเอและคุณภาพของ 

ดีเอ็นเอ (sample preparation, DNA extraction and 

quality of DNA)

ปกติการสกดัดีเอ็นเอจะเลือกส่วนท่ีมีการเจริญ 

เช่นใบอ่อนหรือยอดอ่อนของพืช แต่หากตอ้งการขอ้มูล

ของดีเอ็นเอท่ีเป็นตน้ก�าเนิดจะตอ้งสกัดจากเมล็ดท่ีได้

จากสถานท่ีเก็บพนัธ์ุพืชแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นดีเอ็นเอ

ตน้แบบ ตวัอยา่งงานวิจยัจะใชเ้มล็ดของพืช 2 ชนิด คือ  

H. perforatum และ H. androsaemum โดยเมลด็ตวัอยา่ง

ไดม้าจาก 3 แหล่งและ 2 แหล่งท่ีต่างกนัตามล�าดบั โดยการ

สกดัดีเอน็เอมี 2 วิธี คือการสกดัดว้ยวิธี (Cetyltrimethyl 

ammonium bromide-polyvinylpyrrolidone) CTAB-PVP 

ใช้สกดัส่วนใบและจากตวัผลิตภณัฑ์ในทอ้งตลาดและ

วิธีการสกดัดว้ย Nucleospin Plant kit ใชส้กดัจากส่วน

เมล็ด ส่วนการประเมินคุณภาพของดีเอ็นเอ โดยการใช ้

UV spectrophotometric ท่ีความยาวคล่ืน 260 นาโนเมตร 

ส่วนการประเมินคุณภาพของสารสกัดดีเอ็นเอจาก 

ส่วนต่าง ๆ ของพืช แสดงให้เห็นว่าจากส่วนใบและจาก

ตวัผลิตภณัฑ์ในท้องตลาดมีปริมาณเพียงพอ (89-355  

นาโนกรัม / มิลลิลิตร) และมีความบริสุทธ์ิ (1.8 ± 0.2) ซ่ึง

ไดจ้ากค่าวดัการดูดกลืนแสง (Absorbance; A) และน�ามา

เขา้สมการA
260

/A
280

 (A
260

 คือค่าการดูดกลืนแสงของดีเอน็

เอท่ีความยาวคล่ืน 260 นาโนเมตร และ A
280

 คือค่าการ

ดูดกลืนแสงของโปรตีนท่ีความยาวคล่ืน 280 นาโนเมตร

ถา้ไดค่้าระหว่าง 1.65-1.85 แสดงว่าไดดี้เอน็เอท่ีบริสุทธ์ิ 

ถา้หากไดค้่ามากกว่า 1.85 แสดงว่าในการเตรียมดีเอน็เอ

มีอาร์เอน็เอผสมอยู ่ ถา้หากไดค่้านอ้ยกว่า 1.65 แสดงว่า

มีโปรตีนหรือฟีนอลปะปนอยู่) ส่วนสารสกดัจากเมล็ด

แสดงให้เห็นว่าไดดี้เอน็เอปริมาณนอ้ย (< 5 ng/mL) แต่มี 

ความบริสุทธ์ิสูง (1.9 ± 0.2) สาเหตุท่ีสกดัดีเอน็เอจากส่วน

เมลด็ไดป้ริมาณนอ้ยอาจเกิดจาก ความแขง็ของเปลือกเมลด็

ท�าใหบ้ดไดย้ากและส่วนมากในเมลด็มีปริมาณโปรตีนท่ี

เป็นแหล่งอาหารของ endosperm จ�านวนมาก

การเลอืกต�าแหน่งของดีเอน็เอเพือ่น�ามาวิเคราะห์และ

การออกแบบไพรเมอร์ที่จ�าเพาะ (DNA regions for 

design specific primers) 

ปัจจุบนัมีดีเอ็นเอหลายบริเวณท่ีสามารถพิสูจน์

เอกลักษณ์ของพืชสมุนไพร โดยดีเอ็นเอในส่วนท่ีไม่

ถูกถอดรหสัพนัธุกรรม (noncoding intergenic spacers) 

เช่น ITS, trnH-psbA และส่วนท่ีถูกถอดรหสัพนัธุกรรม  

(plastidial coding sequences) เช่น matK, rbcL โดยดีเอน็เอ

ท่ีไดรั้บความนิยมส�าหรับแยกความแตกต่างของพืชแต่ละ

ชนิด จะมี 2 ส่วน คือ matK และ rbcL ซ่ึงไดรั้บการรับรอง

ว่าเป็นส่วนท่ีดีท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ดีเอ็นเอบาร์โคด้

ของพืช นอกจากนั้นในดีเอน็เอส่วน internal transcribed 

spacer (ITS) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งยนี 18S และ 5.8S rRNA จะพบ

ดีเอน็เอส่วน ITS1 ส่วนระหว่างยีน 5.8S และ 28S rRNA 

จะพบดีเอน็เอส่วน ITS2 ซ่ึงไดรั้บความนิยมให้เป็นบาร์

โคด้เน่ืองจากมีศกัยภาพในการระบุชนิดของพืชสมุนไพร

ในปัจจุบันมีการน�าข้อมูล เ ก่ียวกับดี เอ็นเอ 

บาร์โคด้ของพืชไปใช้ เพื่อช่วยแยกพืชท่ีมีลกัษณะทาง

พฤกษศาสตร์คลา้ยกนั โดยการแยกพชืในสกลุ Hypericum 

คือ H. perforatum และ H. androsaemum และใชดี้เอน็เอ

จาก 2 ยีน ท่ีไดรั้บความนิยม คือ ITS1 ซ่ึงถูกพิจารณา

ว่ามีศกัยภาพท่ีสามารถแยกความแตกต่างของพืชแต่ละ 

สายพนัธ์ุได ้ และ matK ซ่ึงมีวิวฒันาการสูง มีความยาว

เหมาะสม และมีอตัราการเปล่ียนแปลงต�่า (Little, 2014) 

ข้อมูลของดีเอ็นเอส่วน ITS1 และ matK ของพืชทั้ ง 

2 ชนิด ไดม้าจาก NCBI database (ตาราง 2) หลงัจาก

นั้นน�าสายดีเอ็นเอมาเปรียบเทียบกนั (alignment) เพ่ือ

ออกแบบไพรเมอร์ใหม่ท่ีสามารถเพิ่มปริมาณดีเอน็เอของ

พืชสกุล Hypericum ไดซ่ึ้งไพรเมอร์ท่ีไดถู้กสังเคราะห์

โดยบริษทั Eurofins MWG Operon นอกจากน้ีไพรเมอร์ 

ท่ีสังเคราะห์ได้ยงัน�าไปท�าการวิเคราะห์การข้ามสาย

พนัธ์ุของพืช (cross-reaction) กับข้อมูลดีเอ็นเอของ

พืชอีก 37 ชนิด เพื่อใช้วิเคราะห์การขา้มสายพนัธ์ุของ

พืช ผลการทดลองพบว่าไม่เกิดการขา้มสายพนัธ์ุ และ

ในการท�า real-time PCR จะใช้ปฏิกิริยา (ตาราง 3)  

โดยแยกการด�าเนินการตามไพรเมอร์ท่ีออกแบบมาให้

จ�าเพาะกบัพืชแต่ละชนิด
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ตาราง 2

ไพรเมอร์ท่ีใช้ในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตพีซีอาร์ของพืชสกุล Hypericum

ต�าแหน่งเป้าหมาย ไพรเมอร์ ล�าดบันิวคลโีอไทด์

(5’     3’)

ขนาดผลผลติ

พซีีอาร์ (bp)

อ้างองิและ Genbank  

accession no.

ITS1 sequencing –

H. androsaemum/

H. perforatum

ITS1-F

ITS1-R

TGAACCTGCGGAAGGATCATT

AGATATCCGTTGCCGAGAGT
297/298 AY573012.1/

EU796888.1

ITS1 species-specific

H. androsaemum HA-ITS-F2

HA-ITS-R2

TTTATCCCCGTAACCCCGTG

AGGTTCCTTGGCGCGTGCC
116 Costa, et al. (2016)

H. perforatum FO2

HRI-S

CATAAGAAGTGTAAGGCTCCCGG

AGAGTCGTTATTGTTATGAA-

CAGAACAGAAGGAG

85 Crockett, et al. 

(2004)

matK sequencing

H. androsaemum/

H. perforatum

matK-F

matK-R

ATCCAACCATTTTCGGGTTC

TCGTATCGCTGAAGGAGTGA
358 HM850934/

HQ331618

matK species-specific

H. androsaemum HA-matK-F1

HA-matK-R1

TACTATAGAGTTGTTCAAGGACCC

TCATTAAAGTGGCGTACTCCTG
92 Costa, et al. (2016)

H. perforatum HP-matK-F1

HP-matK-R1

TTAATATACAGTTGTTCAAGGACC

CATTATAAGTGGCGTACTCCTT
92 Costa, et al. (2016)

ตาราง 3

ขั้นตอนการท�า real-time PCR แยกตามไพรเมอร์ท่ีจ�าเพาะกับพืชแต่ละชนิด

ขั้นตอนพซีีอาร์

ไพรเมอร์ทีจ่�าเพาะกบัพชืในสกลุ 

Hypericum

ไพรเมอร์ทีจ่�าเพาะกบัในระดบัชนิด (species) ในพชืสกลุ 

Hypericum

ไพรเมอร์ ITS1-F/ITS1-R 

หรือ matK-F/matK-R

ไพรเมอร์ FO2/HRI-S, HA-ITS1-F2/HA-ITS1-R2,  

HAmatK-F1/HA-matK-R1 หรือ HP-matK-F1/HP-matK-R1

Pre-Denaturation อุณหภมิู 95 ºC ใชเ้วลา 5 นาที อุณหภมิู 95 ºC ใชเ้วลา 5 นาที

Denaturation อุณหภมิู 95 ºC ใชเ้วลา 30 วนิาที อุณหภมิู 95 ºC ใชเ้วลา 30 วนิาที

Annealing อุณหภมิู 61 ºC หรือ 59 ºC 

ใชเ้วลา 45 วนิาที

อุณหภมิู 65 ºC , 64 ºC , 62 ºC หรือ 59 ºC 

ใชเ้วลา 30 วนิาที ตามล�าดบัของไพรเมอร์

Extension อุณหภมิู 72 ºC ใชเ้วลา 1 นาที อุณหภมิู 72 ºC ใชเ้วลา 30 วนิาที

Final Extension อุณหภมิู 72 ºC ใชเ้วลา 5 นาที อุณหภมิู 72 ºC ใชเ้วลา 5 นาที
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การหาล�าดับนิวคลีโอไทด์ (sequencing)

การศึกษาล�าดบันิวคลีโอไทด์ เม่ือสามารถเพิ่ม

ผลผลิตพีซีอาร์ได ้ จะน�าไปหาล�าดบันิวคลีโอไทด์โดย

เคร่ือง Sequencer โดยดีเอน็เอส่วน ITS1 ของ H. perforatum  

3 ตวัอยา่ง และ H. androsaemum 2 ตวัอยา่ง ท่ีใชไ้พรเมอร์ 

ท่ีมีความจ�าเพาะกบัดีเอน็เอส่วน ITS1 ไดผ้ลผลิตพีซีอาร์

ขนาด 297-298 bp เม่ือไดล้ �าดบัดีเอ็นเอของส่วน ITS1 

ของพืช H. androsaemum และ H. perforatum (ภาพ 1)  

น�ามาเปรียบเทียบกันพบว่ามีความแตกต่างกันหลาย 

ต�าแหน่งของสายนิวคลีโอไทด ์จากความแตกต่างของล�าดบั

เบสของสายนิวคลีโอไทด ์สามารถน�ามาออกแบบไพรเมอร์

ท่ีมีความจ�าเพาะกบัพชืแต่ละชนิด ส�าหรับ H. androsaemum  

ไพรเมอร์ท่ีจ�าเพาะคือ HA-ITS1-F2/HA-ITS1-R2 เม่ือ

ท�าพีซีอาร์จะไดผ้ลผลิตพีซีอาร์ขนาดเท่ากบั 116 bp และ 

ไพรเมอร์ท่ีจ�าเพาะกบั H. perforatum คือ FO2/HRI-S 

เม่ือท�าพีซีอาร์มีขนาดผลผลิตพีซีอาร์ขนาดเท่ากบั 85 bp

ภาพ 1 การเปรียบเทียบล�าดบันิวคลีโอไทดข์องส่วน ITS1 ของพชื Hypericum androsaemum และ Hypericum perforarum
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จากผลการทดลองพบวา่ ไพรเมอร์ HA-ITS1-F2 

/HA-ITS1-R2 และ FO2/HRI-S สามารถเพิ่มปริมาณ

ดีเอน็เอเป้าหมายของพืชในสกุล Hypericum ได ้และพบ

ว่ามี 2 ตวัอยา่งท่ีผลการทดลองไม่สอดคลอ้งกบัฉลากคือ

ตวัอยา่งใน lane 8 เป็นผลิตภณัฑใ์นทอ้งตลาดมีการเขียน

ฉลากระบุไวว้่าเป็น 100% H. androsaemum แต่ผลการ

ทดลองพบว่ามีแบนเกิดข้ึน 2 แบนแสดงว่า ตรวจพบพืช

ทั้งสองชนิด (ภาพ 2) และตวัอยา่งใน lane 18 ระบุในฉลาก

ว่าคือ H. perforatum แต่ผลการทดลองพบว่ายงัปรากฏ

แถบดีเอน็เอจาง ๆ ของ H. androsaemum (ภาพ 2) แสดง

ให้เห็นว่ามีการผสมกนัของพืชทั้ง 2 ชนิด

ภาพ 2 ผลผลิตพีซีอาร์ของดีเอ็นเอส่วน ITS1 โดยผลผลิตพีซีอาร์ของดีเอ็นเอส่วน matK (A) Hypericum sp.  

(B) H. androsaemum และ (C) H. perforatum โดย Lane 1 คือ H. perforatum 100%, Lane 2 คือ H. androsaemum 100%, 

Lane 3-5 คือ H. perforatum ท่ีไดจ้าก USDA-ARS Germplasm, Lane 6-7 คือ H. androsaemum ท่ีไดจ้าก USDA-ARS 

Germplasm และ Kew garden, Lane 8 คือ H. androsaemum 100%, Lane 9-18 คือ H. perforatum ท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑ์

ในทอ้งตลาด

ส่วนการศึกษาล�าดบันิวคลีโอไทดข์องยีน matK 

ซ่ึงเป็นยีนได้รับเลือกว่าเป็นยีนท่ีเหมาะสมท่ีจะน�ามา

ท�าดีเอ็นเอบาร์โคด้ ไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบัสองใน

การน�ามาใช้ในการระบุความแตกต่างของพืช โดยการ

ทดลองพืชในสกุล Hypericum ใชไ้พรเมอร์ท่ีจ�าเพาะกบั

พืชสกุล Hypericum จะไดผ้ลผลิตพีซีอาร์ขนาด 358 bp 

แต่เน่ืองจากการอ่านล�าดบัเบสในช่วง 50 bp มีความไม่

แน่นอนจึงท�าให้เหลือขนาดล�าดบัเบสท่ีมีความถูกตอ้ง

คือ 320 bp หลงัจากนั้นน�ามาออกแบบไพรเมอร์ใหม่ท่ีมี

ความจ�าเพาะให้ไดช้ิ้นดีเอน็เอขนาด 92 bp 

ภาพ 3 ผลผลิตพีซีอาร์ของดีเอน็เอส่วน matK (A) Hypericum sp. (B) H. androsaemum และ (C) H. perforatum โดย 

Lane 1 คือ H. perforatum 100%, Lane 2 คือ H. androsaemum 100%, Lane 3-5 คือ H. perforatum ท่ีไดจ้าก USDA-ARS  

Germplasm, Lane 6-7 คือ H. androsaemum ท่ีไดจ้าก USDA-ARS Germplasm และ Kew garden, Lane 8 คือ  

H. androsaemum 100%, Lane 9-18 คือ H. perforatum ท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑใ์นทอ้งตลาด
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ภาพ 4 การเปรียบเทียบล�าดบันิวคลีโอไทดข์องส่วน matK ของพชื Hypericum androsaenum และ Hypericum perforarum

การประยุกต์ใช้วธีิปฏิกริิยาลูกโซ่โพลเิมอเรสแบบเวลา

จริงร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์การคลายเกลียวของ

สายดีเอน็เอ (application of Real-Time PCR couple 

high resolution melting analysis)

จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้สามารถประยกุตใ์ช้

กบัพืชสมุนไพร โดยในการท�า real-time PCR จะแสดง

ผลการทดลองเม่ือจบในแต่ละรอบของปฏิกิริยา และ

ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม Bio-Rad CFX Manager 3.1 

และการวิเคราะห์ HRM จะน�าผลผลิตพีซีอาร์ท่ีไดม้าให้

อุณหภูมิเพิ่มข้ึนคร้ังละ 0.02 ºC/s จนถึง 95 ºC น�าขอ้มูล

ท่ีไดม้าหาค่า melting curve ค่าท่ีไดส้ามารถระบุความ

แตกต่างของพืชแต่ละชนิดได ้ เน่ืองจากความแปรปรวน

ของดีเอ็นเอภายในส่วน ITS1 จะมีความแปรปรวนสูง

กว่าส่วน matK เม่ือท�า real-time PCR โดยใช ้Evagreen 

เป็นสียอ้มเรืองแสงเพื่อหาเป้าหมายในพืชแต่ละชนิดคือ 

H. androsaemum หรือ H. perforatum ผลการทดลองพบ

ว่าพืช H. androsaemum มีอุณหภูมิ melting คือ 89.6 ◦C  

(ภาพ 5) ซ่ึงไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าพืชท่ี

เป็นตน้แบบและตวัอยา่งผลิตภณัฑจ์ากทอ้งตลาดได ้ แต่

เม่ือวิเคราะห์ต่อโดยใช ้ HRM พบว่ามีกลุ่มท่ีแตกต่างกนั 

2 กลุ่ม มีความแม่นย �าในระดบัสูง (> 98.8%) โดยผล 

การวิเคราะห์ HRM จะสามารถแยกพืชท่ีไดม้าจาก NCBI 

database accession no.0122906 และ herbal infusion 
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ของ H. androsaemum ท่ีระบุว่ามีความบริสุทธ์ิ 100% 

เป็นกลุ่มท่ี 1 ในขณะท่ีพืชอีกชนิดท่ีไดข้อ้มูลจาก NCBI 

database accession no. PI618712 จะแยกออกมาอยูเ่ป็น 

กลุ่มท่ี 2 (ภาพ 5)

ส่วนผลการทดลอง real-time PCR ส�าหรับ  

H. perforatum พบว่ามีอุณหภูมิ melting คือ 82.0 ◦C และ

จุดรองคือ 79.6 ◦C (ภาพ 5) หลงัจากนั้นน�าไปท�าการ

วิเคราะห์ต่อดว้ยเทคนิค HRM พบว่าผลผลิตพีซีอาร์ท่ีได้

สามารถแยกความแตกต่างของพืชได ้3 กลุ่ม (ภาพ 5) โดย

มีระดบัความน่าเช่ือถือสูง (98.0 %) ผลของการวิเคราะห์ 

HRM สามารถอธิบายไดว้า่มีความแปรปรวนสูงภายส่วน

ของ ITS1 ส่งผลให้เทคนิค HRM สามารถแยกความแตก

ต่างระดบั intra-species ได ้(ภาพ 5) โดยการวิเคราะห์ดว้ย 

HRM นั้น เป็นวธีิการวเิคราะห์ขั้นสูงท่ีใชส้�าหรับบอกความ

แตกต่างของพืชสองชนิดท่ีมีล�าดบัเบสท่ีใกลเ้คียงกนัมาก 

ๆ เป็นวธีิท่ีรวดเร็วและแม่นย �า จึงถกูน�ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ส�าหรับยนืยนัการประเมินผลของ DNA mini-barcode ใน

ส่วน ITS1 ส�าหรับพืช Hypericum ทั้ง 2 ชนิด

ภาพ 5 ผลจากการท�า real-time PCR (A, C) และการวิเคราะห์ผลดว้ยเทคนิค HRM (B, D) ของดีเอน็เอในส่วน ITS1 ส่วน 

(A, B) คือ H. androsaemum และ (C, D) คือ H. perforatum หมายเลข 1, 2 คือ H. androsaemum (accessions PI618712 

และ 0122906 provided by USDA-ARS Germplasm (Beltsville, MD, USA) และ by RBG (Kew, Ardingly, UK) ตาม

ล�าดบั); หมายเลข 3 คือ 100% H. androsaemum (commercial herbal infusion) หมายเลข 4 คือ 100% H. perforatum 

(commercial herbal infusion) หมายเลข 5-7 คือ H. perforatum (accessions PI325351, Ames27495 และ PI664858 

provided by USDA-ARS Germplasm (Beltsville, MD, USA)
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ผลการทดลองจาก real-time PCR พบวา่มีอุณหภมิู 

melting คือ 75.8 ◦C ส�าหรับพืช H. androsaemum และ

อุณหภูมิ melting คือ 75 ◦C ส�าหรับพืช H. perforatum 

(ภาพ 6) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบจาก peak ท่ีไดจ้ะมีลกัษณะ

ของ peak ท่ีคลา้ยกนัจึงไม่สามารถแยกความแตกต่าง

ของพืชได ้ เม่ือน�ามาวิเคราะห์ต่อดว้ยเทคนิค HRM พบ

ว่าลกัษณะของ peak มีความแตกต่างกนั สามารถแยก

ความแตกต่างกนัระหว่างพืชทั้ง 2 ชนิดได ้ (ภาพ 6) ซ่ึง

มีความน่าเช่ือถือสูง (> 99.5%) นอกจากน้ีการวิเคราะห์

ดว้ยเทคนิค HRM ยงัสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการ

พิสูจน์เอกลกัษณ์ของพืชสมุนไพรในทอ้งตลาดเพื่อระบุ

ความถูกตอ้งของพืช Hypericum ทั้ง 2 ชนิดไดแ้ละมี 

ความน่าเช่ือถือสูง (ตาราง 4)

ภาพ 6 ผลจากการท�า real-time PCR (A) และการวิเคราะห์ผลดว้ยเทคนิค HRM (B) ของดีเอน็เอในส่วน matK หมายเลข 

1, 2 คือ H. androsaemum (accessions PI618712 และ 0122906, provided by USDA-ARS Germplasm (Beltsville, 

MD, USA) และ by RBG (Kew, Ardingly, UK) หมายเลข 3-5 คือ H. perforatum (accessions PI325351, Ames27495 

และ PI664858, respectively provided by USDA-ARS Germplasm (Beltsville, MD, USA)), using specific primers 

for each species in single assay

บทสรุป

การใช้วิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสแบบเวลา

จริงน�ามาใชร่้วมกบัการวิเคราะห์ดว้ยการคลายเกลียวของ

สายดีเอ็นเอ จะส่งผลให้การตรวจสอบสมุนไพรมีความ

รวดเร็ว ถกูตอ้งแม่นย �าและเป็นวธีิท่ีท�าไดจ้ �านวนมาก เป็น

วิธีท่ีน่าสนใจ สามารถน�ามาประยกุตใ์ชก้บัพืชสมุนไพร

ท่ีตอ้งการระบุความถูกตอ้งได ้การศึกษาดีเอน็เอในส่วน 

ITS1 และ matK ท่ีมีศกัยภาพในการน�ามาท�าดีเอน็เอมินิ

บาร์โคด้ สามารถน�ามาใช้ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของ  

H. perforatum และ H. androsaemum ท่ีอยูใ่นรูปแบบชาชง

ได ้จากล�าดบันิวคลีโอไทดข์อง ITS1 และ matK สามารถ

น�าไปพฒันาต่อเป็นไพรเมอร์ท่ีมีความจ�าเพาะต่อพชืแต่ละ

ชนิดเพื่อใชใ้นวธีิปฏิกิริยาลกูโซ่โพลิเมอเรสแบบเวลาจริง

ร่วมกบัการวิเคราะห์ดว้ยการคลายเกลียวของสายดีเอน็เอ 

โดยวธีิดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการแยกสมุนไพรท่ีผสม

กนัในรูปแบบชาชงได ้อีกทั้งยงัสามารถประยกุตใ์ชว้ิธีน้ี

ในการตรวจสอบชนิดของพืชท่ีระบุไวบ้นฉลากเพื่อแยก

พืชท่ีปนปลอมได้
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ตาราง 4

การประยกุต์ใช้วิธี RT-PCR ร่วมกับ HRM ในการตรวจสอบความถกูต้องของผลิตภณัฑ์สมนุไพร 18 ตัวอย่างในท้องตลาด

ตวัอย่าง

Species declared in label H. perforatum H. androseamum

H. perforatum H. androseamum PCR

results

HRM (% of  

confidence ± SDd)

PCR

results

HRM (% of  

confidence ± SDd)

1 X + 99.3 ± 0.2 -

2 X - - 98.7 ± 0.4

3 Xa + 99.9 ± 0.0 -

4 Xb + 99.5 ± 0.2 -

5 Xa + 99.9 ± 0.1 -

6 Xa - + 99. ± 0.1

7 Xd - + 99.8 ± 0.2

8 X + 98.5 ± 0.1 + 99.1 ± 0.5

9 X + 99.8 ± 0.1 -

10 X + 99.7 ± 0.1 -

11 X + 98.9 ± 0.2 -

12 X + 99.7 ± 0.1 -

13 X + 99.7 ± 0.3 -

14 X + 99.8 ± 0.1 -

15 X + 99.9 ± 0.1 -

16 X + 99.8 ± 0.2 -

17 Xc + 99.5 ± 0.3 -

18 X + 99.5 ± 0.4 + 98.9 ± 0.1

aVoucher seeds provided by USDA-ARS Gemplasm (Beltsville, MD, USA) and by.
bRBG (Kew, Ardingly, UK).
cLabels state the presence of “Hipericao” without specifying Hypericum species.
dMean of % of confidence ± standard deviation.

โดย หมายเลข 1 คือ H. perforatum 100%, หมายเลข 2 คือ H. androsaemum 100%, หมายเลข 3-5 คือ H. perforatum  

ท่ีไดจ้าก USDA-ARS Germplasm, หมายเลข 6-7 คือ H. androsaemum ท่ีไดจ้าก USDA-ARS Germplasm และ  

Kew garden, หมายเลข 8 คือ H. androsaemum 100%, หมายเลข 9-18 คือ H. perforatum ท่ีไดจ้ากผลิตภณัฑใ์นทอ้งตลาด 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 25

References

Almeida, I. F., Fernandes, E., Lima, J. L., Costa, P. C., & Bahia, M. F. (2009). In vitro protective effect of Hypericum  

 androsaemum extract against oxygen and nitrogen reactive species. Basic & Clinical Pharmacology &  

 Toxicology, 105(4), 222-227.

Costa, J., Campos, B., Amaral, J. S., Nunes, M. E., Oliveira, M., & Mafra, I. (2016). HRM analysis targeting ITS1  

 and matK loci as potential DNA mini-barcodes for the authentication of Hypericum perforatum and  

 Hypericum androsaemum in herbal infusions. Food Control, 61(2016), 105-114.

Crockett, S. L., Douglas, A. W., Scheffler, B. E., & Khan, I. A. (2004). Genetic profiling of Hypericum (St. John’s Wort)  

 species by nuclear ribosomal ITS sequence analysis. Planta Medica, 70(10), 929-935.

Franz, C., Chizzola, R., Novak, J., & Sponza, S. (2011). Botanical species being used for manufacturing plant food  

 supplements (PFS) and related products in the EU member states and selected third countries. Food &  

 Function, 2(12), 720-730.

Guedes, A. P., Franklin, G., & Fernandes-Ferreira, M. (2012). Hypericum sp.: Essential oil composition and biological  

 activities. Phytochemistry Reviews, 11(1), 127-152.

Little, D. P. (2014). A DNA mini-barcode for land plants. Molecular Ecology Resources, 14(3), 437-446.

Nettuwakul, C., Rungroj, N., Sawasdee, N., Sudtachat, N., & Yenchitsomanus, P. (2013). Detection of SNP rs5989  

 in prothrombin gene by polymerase chain reaction and high resolution melting analysis. Thai Journal of  

 Genetics, 6(1), 54-59. (in Thai)

Penso, G. (1983). Index plantarum medicinalium totius mundi eorumque synonymorum: INPLAMED. Milan: OEMF.

Sarris, J. (2007). Herbal medicines in the treatment of psychiatric disorders: A systematic review. Phytotherapy  

 Research, 21(8), 557-559.

Soontrajarn, K., Sanyapeung, M., Phromwong, N., & Chotechuen, S., (2013). Detection of a fragrant gene in rice by  

 real-time PCR. The 30th Rice and Temperate Cereal Crops Annual Conference 2013, Bangkok. (in Thai)

Uthaiwat, P., Poomthong, A., Swangvaree, S., Teerajetgul, Y., Changtrakun, D., & Pooart, J. (2015). Genetyping of  

 human papillomavirus high risk type by high resolution melting analysis. KKU Science Journal, 43(1),  

 60-68. (in Thai)

Valentao, P., Dias, A., Ferreira, M., Silva, B., Andrade, P. B., Bastos, M. L., & Seabra, R. M. (2003). Variability in  

 phenolic composition of Hypericum androsaemum. Natural Product Research, 17(2), 135-140.

Wittwer, C. T., Reed, G. H., Gundry, C. N., Vandersteen, J. G., & Pryor, R. J. (2003). High-resolution genotyping  

 by amplicon melting analysis using LCGreen. Clinical Chemistry, 49(6), 853-860.

Woelk, H. (2000). Comparison of St. John’s wort and imipramine for treating depression: Randomised controlled  

 trial. British Medical Journal, 321(7260), 536-539.



26 Vol. 11 No. 2 May-August 2017
EAU HERITAGE JOURNAL

Science and Technology

การสะสมโลหะหนักและธาตุกัมมันตรังสีในเห็ดกินได้

ที่เจริญเติบโตในพืน้ที่ปนเป้ือนสารมลพษิ

Accumulation of Heavy Metals and Radioactive Elements in Edible Mushrooms Growing 

in the Area Contaminated with Pollutants

ฐาปกรณ์ ค�าหอมกุล

Thapakorn Kumhomkul

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย

Faculty of Public Health, Eastern Asia University

บทคัดย่อ

เห็ดกินได้เป็นท่ีนิยมในหลายประเทศ เพราะรสชาติท่ีอร่อยและดีต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามเห็ดสามารถ 

ดูดซบัโลหะหนกัและธาตุกมัมนัตรังสีจากพื้นท่ีปนเป้ือนสารมลพิษ และสะสมโลหะหนกัและธาตุกมัมนัตรังสีไวภ้ายใน

โครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์ของเห็ด ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสะสมโลหะหนักและธาตุกมัมนัตรังสีในเห็ดกินได ้ 

คือ สายพนัธ์ุ นิเวศวิทยา อายขุองเส้นใยเห็ด ระยะการเจริญของเห็ด ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา และความเขม้ขน้ของ 

สารมลพษิในวสัดุเพาะ เห็ดบางสายพนัธ์ุซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นสกลุ Agaricus, Xerocomus, Boletus, Leccinum, และ Pleurotus  

สะสมโลหะหนกั และธาตุกมัมนัตรังสีอยูใ่นระดบัสูงจากพื้นท่ีปนเป้ือนสารมลพิษ ซ่ึงอาจไม่ปลอดภยัต่อการบริโภค

ดงันั้นผูบ้ริโภคควรระมดัระวงัการบริโภคเห็ดท่ีเจริญเติบโตจากพื้นท่ีท่ีมีการปนเป้ือนสารมลพิษ

ค�าส�าคัญ: การสะสมโลหะหนกั, ธาตุกมัมนัตรังสี, เห็ดกินได,้ ปนเป้ือน, สารมลพิษ

Abstract

Edible mushrooms are popular in many countries because mushrooms were delicious and good for health. 

However, mushroom absorbed heavy metals and radioactive elements from area contaminated with pollutant 

and accumulated heavy metals and radioactive elements within fruiting body of mushroom. Factors influenced  

the accumulation of heavy metals and radioactive elements in edible mushroom are species, ecology, age of mushroom 

mycelium, stage of mushroom, morphology, and pollutant concentrations in substrate. Some mushroom species,  

mainly from genera Agaricus, Xerocomus, Boletus, Leccinum, and Pleurotus accumulated high levels of heavy  

metals and radioactive elements from area contaminated with pollutants which they might not be safe for consumption. 

Therefore, consumers should be cautious about consuming mushrooms grown in area contaminated with pollutants.

Keywords: accumulation, heavy metals, radioactive elements, edible mushrooms, contamination, pollutants
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บทน�า

มนุษยน์�าเห็ดมาใชป้ระโยชน์ตั้งแต่เม่ือประมาณ 

13,000 ปีก่อน โดยเห็ดถกูน�ามาใชป้ระโยชนเ์พือ่การบริโภค 

เป็นอาหาร น�ามาเป็นส่วนประกอบของยารักษาโรค และ

น�ามาใชท้างดา้นความเช่ือและไสยาศาสตร์ เช่น ใชเ้ห็ด

เป็นวตัถุดิบในการปรุงยาถอนพิษคุณไสย เป็นตน้ ปัจจุบนั

การใชป้ระโยชนจ์ากเห็ดมุ่งเนน้เพ่ือการบริโภคเป็นอาหาร

และใชเ้ป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคเป็นหลกั และมี

แนวโน้มความตอ้งการสูงข้ึนทุกปี เน่ืองมาจากการเพิ่ม

จ�านวนของประชากรโลก และพฤติกรรมการบริโภคท่ี

เปล่ียนไปจากอดีต คือ มนุษยใ์ส่ใจต่ออาหารท่ีบริโภคเขา้

สู่ร่างกายมากข้ึน โดยอาหารท่ีจะบริโภคตอ้งมีประโยชน ์

ช่วยส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากความเป็นพิษ 

ท�าให้ร่างกายดูสมส่วนหรือสวยงาม รสชาติอร่อย และ

ตอ้งให้สารอาหารท่ีจ�าเป็นต่อร่างกายไดอ้ย่างเหมาะสม 

ดังนั้ นเห็ดจึงได้รับความนิยมน�ามาใช้เป็นวตัถุดิบใน 

การประกอบอาหาร เพราะเห็ดมีรสชาติอร่อย สามารถน�า

มาท�าอาหารไดห้ลากหลาย หาไดง่้ายเพราะมีทั้งท่ีเจริญ

เติบโตตามธรรมชาติและมนุษยเ์พาะข้ึน และเห็ดมีคุณค่า

ทางโภชนาการสูงและเป็นวตัถุดิบท่ีดีต่อสุขภาพเพราะ  

เห็ดมีปริมาณโปรตีน กรดอะมิโนท่ีจ�าเป็นต่อร่างกายมนุษย ์

แร่ธาตุ วิตามินบี วิตามินดี และไฟเบอร์สูง แต่มีปริมาณ

ไขมนัต�่าจึงใหพ้ลงังานนอ้ย นอกจากน้ีเห็ดหลายชนิดยงัมี

สรรพคุณทางยา เช่น เห็ดหลินจือช่วยตา้นการเกิดมะเร็ง 

โรคหัวใจ และโรคท่ีเก่ียวกบัทางเดินอาหาร เห็ดหอม

สามารถช่วยลดไขมนัในหลอดเลือด และเพิ่มภูมิคุม้กนั

เช้ือไวรัส ส�าหรับปริมาณการผลิตเห็ดรวมทัว่โลกอยู่ท่ี

ประมาณ 30 ลา้นตนัต่อปี มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า  

1 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐ ประเทศไทยมีการผลิตเห็ด

รวมทั้งประเทศประมาณ 1.2 แสนตนัต่อปี มีมูลค่าทาง

เศรษฐกิจมากกวา่ 6 พนัลา้นบาท เห็ดท่ีประเทศไทยผลิตได้

นั้นจะน�ามาใชเ้พื่อการบริโภคในประเทศประมาณร้อยละ  

97 ของจ�านวนเห็ดทั้ งหมด ส่วนท่ีเหลือจะถูกแปรรูป

และส่งออกไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตามจากการศึกษา

พบว่า เห็ดหลายชนิดมีความสามารถในการสะสม

สารมลพิษ เช่น โลหะหนัก และธาตุกมัมนัตรังสี จาก 

สภาพแวดลอ้มท่ีปนเป้ือนสารมลพิษไวภ้ายในเน้ือเยือ่ของ

เห็ด และในเห็ดบางสายพนัธ์ุมีการสะสมสารมลพิษจน

มีปริมาณสารมลพิษในดอกเห็ดสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน 

การปนเป้ือนสารมลพษิในอาหารก�าหนดไว ้ซ่ึงหากน�าเห็ด

ท่ีสะสมสารมลพษิเหล่าน้ีไปบริโภคอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย

ต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคได ้(Celik & Peker, 2009; Kalac, 

2010; Chatterjee, et.al., 2011; Kumhomkul & Panich-Pat,  

2013; Saniso, Prado& Yayee, 2013; Thawthong, et.al., 

2014; Udochukwu, et.al. 2014; Chauhan, 2015; Subbiah 

& Balan, 2015; Singh, 2017)

ลักษณะทั่วไปของเห็ด

เ ห็ด เ ป็นส่ิงมี ชีวิต ท่ีอยู่ในอาณาจักรเ ห็ดรา  

(kingdom fungi) ประเภทเช้ือราชั้นสูงท่ีมีโครงสร้าง 

ส�าหรับสร้างสปอร์ (fruiting body) สามารถขยายพนัธ์ุได้

ทั้งแบบอาศยัเพศและไม่อาศยัเพศ

ลักษณะการด�ารงชีวิตของเห็ด 

ลกัษณะการด�ารงชีวิตของเห็ด สามารถแบ่งได้

เป็น 3 ประเภท คือ 

1. กลุ่มเห็ดยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ (saprophytic 

mushroom) คือ เห็ดท่ีมีลกัษณะด�ารงชีวิตอยูบ่นซากของ

ส่ิงมีชีวิตท่ีตายแลว้ และใชซ้ากส่ิงมีชีวิตท่ีเห็ดอาศยัเป็น

แหล่งอาหารในการเจริญเติบโต โดยจะหลัง่เอนไซม ์เพ่ือ

ใชใ้นการยอ่ยสลายสารอินทรียท่ี์มีโมเลกลุขนาดใหญ่และ

ซับซ้อนให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง เพื่อดูดซับสารเขา้ไป

ภายในเซลลข์องเห็ด

2. กลุ่มเห็ดท่ีด�ารงชีวิตร่วมกับส่ิงมีชีวิตอ่ืน  

(symbiosis mushroom) คือ กลุ่มเห็ดท่ีมีลกัษณะด�ารง

ชีวิตแบบพึ่งพาอาศยัส่ิงมีชีวิตอ่ืน ซ่ึงทั้งสองฝ่ายจะได้

รับประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระหว่างเห็ดกับพืช  

(mycorrhizal mushroom) เช่น เห็ดตบัเต่ากบัตน้โสน หรือ

ระหว่างเห็ดและสัตว ์เช่น เห็ดโคนกบัปลวก 

3. กลุ่มเห็ดท่ีด�ารงชีวิตแบบปรสิต (parasitic 

mushroom) คือ กลุ่มเห็ดท่ีมีลกัษณะด�ารงชีวิตอยูภ่ายใน

หรือบนผิวของส่ิงมีชีวิตอ่ืน หรือเรียกวา่ ผูถู้กอาศยั (host) 

เพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัและแหล่งอาหาร การด�ารงชีวติแบบ

ปรสิตอาจส่งผลกระทบต่อผูถู้กอาศยัให้เกิดการเจ็บป่วย 

หรือตายได ้ เช่น เห็ดถัง่เช่าสีทอง เป็นปรสิตของหนอน

ตวัอ่อนแมลง
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ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาและโครงสร้างของเห็ด

เห็ดเป็นส่ิงมีชีวติท่ีมีลกัษณะโครงสร้างไม่ซบัซอ้น 

เม่ือเปรียบเทียบกบัโครงสร้างของพืชและสัตว ์ สามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ (ภาพ 1) คือ 

1. โครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์ คือ โครงสร้าง 

ของเห็ดท่ีอยู่ เหนือส่วนของเส้นใยเห็ด ซ่ึงเกิดจาก

กระบวนการสร้างส่วนสร้างสปอร์ (fructification) ท�า

หน้าท่ีในการสร้างสปอร์ เพื่อใช้ในการสืบพนัธ์ุ โดย

โครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์ จะแบ่งเป็นโครงสร้างยอ่ย 

3 ส่วน คือ (1) หมวกเห็ด (cap) เป็นส่วนท่ีอยูบ่นสุดของ

เห็ดมีลกัษณะคลา้ยร่ม เห็ดบางสายพนัธ์ุจะมีเกลด็ (scales) 

อยูด่า้นบนหมวกเห็ด ส�าหรับท�าหนา้ท่ีของหมวกเห็ด คือ 

การยดึจบัและป้องกนัส่ิงท่ีอาจท�าใหเ้กิดอนัตรายต่อครีบ

ของเห็ด (2) ครีบ (gills) เป็นส่วนท่ีอยูด่า้นใตห้มวกเห็ด 

ท�าหนา้ท่ีในการสร้างสปอร์ส�าหรับสืบพนัธ์ุ (3) กา้นดอก 

(stem หรือ stalk หรือ stipe) มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปข้ึน

อยูก่บัสายพนัธ์ุของเห็ด โดยส่วนบนสุดของกา้นจะติดกบั

หมวกเห็ด และส่วนล่างสุดของกา้นจะติดอยูก่บัเสน้ใยเห็ด 

ท�าหนา้ท่ีค �้าชูส่วนของหมวกเห็ดให้สูงข้ึนจากพื้น

ภาพ 1 ลกัษณะโครงสร้างของเห็ด

ที่มา จาก A guide to common fungi of the Hunter-Central Rivers region, โดย Moore, S. and Sullivan, O. P., 2014, 

Australia: Ligare

2. เส้นใยเห็ด (hypha) คือ ส่วนท่ีงอกออกมาจาก

สปอร์และพฒันารวมกนัเป็นกลุ่มเส้นใย (mycelium) เพื่อ

พฒันาไปเป็นส่วนโครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์ต่อไป 

หนา้ท่ีของเส้นใยเห็ด คือ การยอ่ยอาหาร และดูดซบัสาร

อาหาร เพื่อใชใ้นการเจริญเติบโตของเห็ด

วงจรชีวิตของเห็ด 

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะหลกั (ภาพ 2) คือ 

ระยะสร้างเสน้ใย (spore germination) ระยะดอกตูม (button 

stage) และระยะดอกบาน (mature stage) มีรายละเอียดดงัน้ี

1. ระยะสร้างเส้นใย เร่ิมจากสปอร์ของเห็ดตกลง

ในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม จะเกิดการงอกเสน้ใยขั้นตน้ 

มี 1 นิวเคลียส และพฒันาเป็นเส้นใยขั้นท่ี 2 หลงัจากนั้น

เส้นใยจะรวมตวักนั เพื่อเขา้สู่ระยะดอกตูม

2. ระยะดอกตูม คือ ระยะท่ีเส้นใยรวมตวักัน

เป็นจ�านวนมาก มีการดูดสารอาหารต่างๆ เพื่อใชใ้นการ

สร้างโครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์ ซ่ึงระยะดอกตูมจะ

แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

2.1 แบบจากการพัฒนาส่วนก้านของเห็ด

ก่อนการพฒันาส่วนหมวกเห็ด เรียกว่า การพฒันาแบบ 

จิมโนคาร์พิก (gymnocarpic) (ภาพ 3) 

2.2 แบบจากการพฒันาส่วนหมวกเห็ดก่อนการ

พฒันาส่วนกา้นเห็ด โดยตลอดระยะการพฒันาของเห็ด
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จะเกิดภายในเปลือกหุ้ม เปลือกหุ้มจะแตกออกเม่ือก�าลงั

จะเขา้สู่ระยะดอกบานเรียกว่า การพฒันาแบบแอนจิโอ

คาร์พิก (angioocarpic) (ภาพ 4)

3. ระยะดอกบาน คือ ระยะท่ีเห็ดเจริญสมบูรณ์

และพร้อมท่ีจะขยายพนัธ์ุ ซ่ึงเห็ดท่ีอยูใ่นระยะน้ีจะมีการ

ดูดซับสารอาหารต�่า หรือไม่มีเลย เน่ืองจากเห็ดระยะ

ดอกบานจะไม่มีการเจริญเติบโตจึงลดอตัราการดูดซับ 

สารอาหาร แต่อตัราการดูดซบัความช้ืนในอากาศจะเพิ่ม

ข้ึน เพื่อขยายส่วนของหมวกเห็ดใหพ้ร้อมท่ีจะขยายพนัธ์ุ

ต่อไป (Das, 2005; Kalac, 2010; Moore & Sullivan, 2014; 

Sanchez, 2017; Singh, 2017)

ภาพ 2 วงจรชีวิตและระยะการเจริญของเห็ด

ที่มา จาก Mushroom Life Cycle, โดย Allen, V., 2016, สืบคน้จาก https://www.78stepshealth.us/green-algae/smuts.html

ภาพ 3 การพฒันาของเห็ดแบบจิมโนคาร์พิก

ที่มา จาก 21st Century Guidebook to Fungi, โดย Moore, D., Robson, G. D. and Trinci, A. P. J., 2011, New York: 

Cambridge University.
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กลไกการสะสมสารมลพษิในเห็ดกินได้

กลไกการสะสมสารมลพิษในเห็ด จัดเป็น 

กระบวนการทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสารชีวภาพของ

เห็ดกบัสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม โดยกลไกการสะสม 

สารมลพิษในเห็ดจะประกอบดว้ยกลไกหลกั 2 กลไก คือ 

การดูดซบัทางชีวภาพ (biosorption) และ การสะสมทาง

ชีวภาพ (bioaccumulation) มีรายละเอียดดงัน้ี

1. การดูดซับทางชีวภาพ คือ กระบวนการ 

การสร้างพนัธะระหวา่งประจุอิสระท่ีอยูร่อบผนงัเซลลข์อง

เห็ดกบัประจุของสารมลพิษท่ีปนเป้ือนในบริเวณท่ีเห็ด

เจริญเติบโตอยู่ การดูดซับทางชีวภาพแบ่งกระบวนการ

ยอ่ย 2 กระบวนการ คือ 

1.1 กระบวนการดูดซบั เป็นกระบวนการท่ีจะ

เกิดข้ึนหลงัจากเห็ดไดดู้ดดึงสารมลพิษจากส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีเห็ดเจริญเติบโต และตรึงสารมลพิษไวบ้ริเวณพื้นผิว

ของผนงัเซลล์

1.2 กระบวนการแลกเปล่ียนประจุระหว่าง 

สารมลพิษกบัสารองคป์ระกอบท่ีอยูบ่ริเวณผนงัเซลลข์อง

เห็ด เช่น แคดเมียมจะเขา้ไปแทนท่ีแคลเซียมท่ีผนงัเซลล์

ของเห็ด เป็นตน้ สารมลพิษบางส่วนจะผา่นเขา้สู่ภายใน

เซลล ์ส่วนสารท่ีเหลือจะตรึงไวท่ี้ผนงัเซลล ์

2. การสะสมทางชีวภาพ เป็นกระบวนการท่ีเห็ด

น�าสารมลพิษท่ีดูดซบัเขา้มาภายในเน้ือเยื่อ และสะสมไว้

ในโครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์ ดว้ยกระบวนการเปล่ียน

โครงสร้างสารมลพิษให้เป็นสารประกอบชนิดใหม่ โดย

การเติมหมู่ฟังกช์นั (functional groups) หรือสารประกอบ 

อ่ืนๆ ของเห็ด เช่น กลุ่มคาร์บอกซิล กลุ่มอะมิโน กลุ่ม

ซัลเฟต สารประกอบไคติน และเบตา้กลูแคนส�าหรับ

บริเวณท่ีมีการสะสมสารมลพิษส่วนใหญ่จะสะสมอยู่

ท่ีผนังเซลล์ประมาณ ร้อยละ 50 สะสมท่ีไซโทพลา

ซึมประมาณ ร้อยละ 30 และส่วนท่ีเหลือจะสะสมอยู่ท่ี 

แวคิวโอลประมาณ ร้อยละ 20 (Pan, et.al., 2010; Vinichuk, 

Dahlberg & Rosen, 2011; Falandysz & Borovicka, 2013; 

Kumhomkul & Panich-Pat, 2013; Abbas, et.al., 2014; 

Abdel-Razek, et.al., 2015)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการสะสมสารมลพิษใน 

เห็ดกินได้ 

ปริมาณความเขม้ขน้ของสารมลพิษท่ีสะสมอยู่

ในเห็ดกินไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยั 6 ปัจจยั คือ

1. สายพนัธ์ุของเห็ด เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอยา่ง

มากต่อการสะสมสารมลพิษ เน่ืองมาจากเห็ดในแต่ละ

ภาพ 4 การพฒันาของเห็ดแบบแอนจิโอคาร์พิก

ที่มา จาก Deathcap mushroom development, โดย Lepp, H., 2011, สืบคน้จาก https://www.anbg.gov.au/fungi/ 

deathcapdevelopment.html
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สายพนัธ์ุจะมีความสามารถในการสะสม ความทนทานต่อ

โลหะหนกั และลกัษณะการด�ารงชีวติท่ีต่างกนั จึงส่งผลให้

ปริมาณสารมลพิษท่ีสะสมในส่วนโครงสร้างส�าหรับสร้าง 

สปอร์แตกต่างกนัไป เช่น เห็ดอญัชนั (Laccaria amethystine  

Cooke) สามารถสะสมสารหนูไดดี้กว่าเห็ดชนิดอ่ืน 

2. ลกัษณะการด�ารงชีวิตของเห็ด เป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อปริมาณความเขม้ขน้ของสารมลพิษท่ีสะสมอยู่

ในเห็ด เห็ดท่ีมีการด�ารงชีวิตแบบยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ

จากซากส่ิงมีชีวิต เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารจะมีปริมาณ

ความเขม้ขน้สารมลพิษในโครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์

สูงมากกว่าเห็ดท่ีด�ารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศยัส่ิงมีชีวิตอ่ืน 

และแบบปรสิต เพราะเห็ดท่ีด�ารงชีวิตแบบย่อยสลาย

อินทรียวตัถุจากซากส่ิงมีชีวิตจะสัมผสักบัสารมลพิษท่ี

ปนเป้ือนกับส่ิงแวดล้อมโดยตรงท�าให้สามารถดูดซับ

สารมลพิษได้มากกว่าเห็ดท่ีด�ารงชีวิตแบบพึ่ งพาอาศยั

ส่ิงมีชีวิตอ่ืนและแบบปรสิตท่ีไม่ไดส้ัมผสักบัสารมลพิษ

โดยตรง ยกเวน้เห็ดในกลุ่มแบบพึ่ งพาอาศัยส่ิงมีชีวิต

อ่ืนท่ีมีลกัษณะการด�ารงชีวิตอยู่กบัรากพืช หรือมีส่วน

ของเส้นใยติดกับแหล่งท่ีปนเป้ือนโดยตรง เห็ดเหล่า

น้ีจะมีความเขม้ขน้ของสารมลพิษในดอกเห็ดสูง เช่น  

เห็ดตบัเต่า และเห็ดโคน เป็นตน้ 

3. อายเุส้นใยของเห็ด เป็นปัจจยัท่ีมีความส�าคญั

มากต่อการสะสมสารมลพิษ เน่ืองจากเม่ืออายขุองเส้นใย

เพิม่ข้ึนจะส่งผลใหค้วามเขม้ขน้ของสารมลพษิท่ีสะสมอยู่

ในโครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์ของเห็ดเพิ่มข้ึน เพราะ

สารองคป์ระกอบของผนงัเซลลเ์ห็ดท่ีตรึงสารมลพิษ เช่น 

ไคติน ไคโตซาน และ เบตา้กลูแคน มีปริมาณมากข้ึน

เม่ืออายุเส้นใยเพ่ิมมากข้ึน จึงส่งผลให้ความสามารถใน 

การดูดซบัและการสะสมสารมลพิษท่ีผนงัเซลลข์องเห็ด

สูงข้ึน

4. ระยะการเจริญเติบโตของเห็ด เห็ดสามารถ

แบ่งเป็นไดเ้ป็น 3 ระยะหลกั คือ ระยะสร้างเส้นใย ระยะ

ดอกตูม และระยะดอกบาน จากการศึกษาพบว่า อตัรา

การสะสมสารมลพิษของเห็ดจะสูงในระยะสร้างเส้นใย

และระยะดอกตูม และลดต�่าลงเม่ือเขา้สู่ระยะดอกบาน 

เน่ืองจากเห็ดมีกลไกการดูดซับสารอาหารในช่วงระยะ

สร้างเส้นใยและระยะดอกตูมเท่านั้นจึงท�าให้อตัราการ

สะสมสารมลพิษใน 2 ระยะน้ีสูง และเม่ือเขา้สู่ระยะ 

ดอกบาน เห็ดจะลดอตัราการดูดซบัธาตุอาหารลงจึงส่งผล

ใหอ้ตัราการสะสมสารมลพิษในดอกเห็ดลดต�่าลงไปดว้ย 

5. ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ด โดยทัว่ไป

จะแบ่งเห็ดออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของหมวกเห็ด และ

ส่วนของกา้นเห็ด ซ่ึงทั้ง 2 ส่วนมีการสะสมสารมลพิษ 

ไม่เท่า เน่ืองจากลกัษณะการพฒันาของโครงสร้างของเห็ด  

มีผลต่อการสะสมสารมลพิษในเห็ด โดยพบว่าเห็ดท่ีมี 

รูปแบบการพฒันาแบบแอนจิโอคาร์พิกจะมีการสะสม 

สารมลพิษในส่วนของหมวกเห็ดมากกว่าส่วนของกา้น 

และเห็ดท่ีมีรูปแบบจิมโนคาร์พกิจะมีการสะสมสารมลพษิ

ท่ีกา้นเห็ดมากกวา่หมวกเห็ด เน่ืองมาจากเห็ดจะดูดซบัและ

สะสมสารมลพษิจะเกิดในช่วงระยะเร่ิมแรกของการพฒันา

โครงสร้างของดอกเห็ด ดงันั้นส่วนโครงสร้างท่ีพฒันา

เป็นส่วนแรกจึงมีการสะสมสารมลพิษมากกวา่ส่วนอ่ืนๆ

6. ระดับความเข้มข้นของสารมลพิษในพ้ืนท่ี 

ปนเป้ือน ระดบัความเขม้ขน้ของสารมลพิษในพื้นท่ีท่ีเห็ด

เจริญเติบโตส่งผลต่อความเขม้ขน้ของสารมลพิษท่ีสะสม

อยู่ในเห็ด โดยเม่ือความเขม้ขน้ของสารมลพิษในพื้นท่ี

ท่ีเห็ดเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ความเขม้ขน้ของ 

สารมลพิษท่ีสะสมในเห็ดจะเพิ่มข้ึน แต่กรณีท่ีสารมลพิษ

ในพื้นท่ีท่ีเห็ดเจริญเติบโตมีความเขม้ขน้มากเกินไป จะ

ส่งผลท�าให้ความเขม้ขน้ของสารมลพิษในเห็ดลดลงได ้

เน่ืองจากสารมลพิษไปยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเส้นใย

เห็ด จึงท�าให้อตัราการดูดซับสารมลพิษลดลง (Kalac, 

2010; Kalac, 2012; Kumhomkul & Panich-Pat, 2013; 

Abbas, et.al., 2014)

สารมลพษิที่ตรวจพบในเห็ดกินได้

การปนเป้ือนสารมลพิษในส่ิงแวดล้อมเป็น

ปัญหาท่ีมีความส�าคญัเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั เน่ืองจาก 

สารมลพิษ ท่ีปนเ ป้ือนในส่ิงแวดล้อมจะส่งผลต่อ 

การด�าเนินชีวิตของส่ิงมีชีวิต โดยสารมลพิษสามารถ 

ปนเป้ือนอยูไ่ดใ้นดิน น�้ า อากาศ และส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะ 
ส่ิงมีชีวิตท่ีมีความสามารถในการดูดซับและสะสม

สารมลพิษในร่างกายของส่ิงมีชีวิตได้ปริมาณมาก 

เรียกส่ิงมีชีวิตกลุ่มน้ีว่า ไฮเปอร์ไบโอแอคคูมิวเลเตอร์  

(hyper-bioaccumulators) ซ่ึงหลายงานวิจยัระบุว่า เห็ด 
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บางชนิดเป็นไฮเปอร์ ไบโอแอคคูมิวเลเตอร์ของสาร

มลพิษ (Das, 2005; Abbas, et.al., 2014; Wang, et al., 

2015; Lopez-Vazquez & Prieto-Gracia, 2016) โดย 

สารมลพิษส่วนใหญ่ท่ีเห็ดสะสมจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มโลหะหนกั และกลุ่มธาตุกมัมนัตรังสี ดงัน้ี

1. โลหะหนกั หมายถึง ธาตุท่ีมีน�้ าหนกัมากกว่า

น�้ า 5 เท่า หรือมีความถ่วงจ�าเพาะตั้งแต่ 5 ข้ึนไป ซ่ึงมี

เลขอะตอมตั้งแต่ 23-92 โดยปัจจุบนัมีทั้งหมด 72 ธาตุ  

โลหะหนักเป็นสารมลพิษท่ีมีความส�าคัญอย่างมาก 

เน่ืองจากมีปริมาณการปนเป้ือนสูง และอตัราการคงตวั

อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มนานกว่าสารมลพิษชนิดอ่ืน โดยแหล่ง

ก�าเนิดท่ีท�าใหเ้กิดการปนเป้ือนโลหะหนกัในส่ิงแวดลอ้ม 

ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม เหมืองแร่และโรงถลุงแร่ 

เกษตรกรรม และการจราจร ส�าหรับความสมัพนัธ์ระหวา่ง

โลหะหนกักบัเห็ดพบวา่ เห็ดมีความสามารถในการดูดซบั

และสะสมโลหะหนกัไวใ้นส่วนโครงสร้างส�าหรับสร้าง 

สปอร์ของเห็ด โลหะหนกัอนัตรายท่ีตรวจพบในเห็ดและ

มีปริมาณความเขม้ขน้สูง จนอาจก่อให้เกิดอนัตรายกบั 

ผูบ้ริโภค มีจ�านวน 5 ชนิด คือ

1.1 ตะกั่ว (lead) ส่วนใหญ่แหล่ง ก�าเนิดท่ี

ท�าใหเ้กิดการปนเป้ือนตะกัว่ในส่ิงแวดลอ้มมาจากโรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น เหมืองแร่และโรงถลุงแร่ อุสาหกรรม

สีทาบา้น อุสาหกรรมแบตเตอร่ี และอุตสาหกรรมท่ีใช้

ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง ความเป็นพิษของตะกัว่ต่อมนุษยมี์

หลายอาการ เช่น ท�าใหเ้กิดความเสียหายกบัระบบประสาท 

โรคโลหิตจาง ความดนัโลหิตสูง ท�าให้เกิดความเสียหาย 

ต่อตบัและไต และเกิดความผดิปกติท่ีระบบทางเดินอาหาร 

โดยความเขม้ขน้เฉล่ียของตะกัว่ท่ีสะสมในเห็ดอยูใ่นช่วง 

0.12 – 6.88 มก. /กก. โดยแหล่งท่ีมีการปนเป้ือนตะกัว่

ในส่ิงแวดล้อมท่ีส�าคญัของประเทศไทย คือ หมู่บ้าน 

คลิต้ี อ �าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี 

1.2 แคดเมียม (cadmium) แหล่งก�าเนิดท่ีท�าให้

เกิดการปนเป้ือนแคดเมียมในส่ิงแวดลอ้มมาจากโรงงาน

ผลิตพลาสติก เหมืองแร่ และการปนเป้ือนจากปุ๋ยเคมีและ

สารเคมีปราบศตัรูพืช เม่ือแคดเมียมเขา้สู่ร่างกายมนุษยจ์ะ

ส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย ์ เช่น ท�าให้เกิดความ

เสียหายกบัไต อาเจียน ปวดทอ้งรุนแรง กระดูกเปราะ และ

เกิดโรคอิไตอิไต ปริมาณความเขม้ขน้เฉล่ียของแคดเมียม

ท่ีตรวจพบในเห็ดอยูช่่วง 0.76 – 3.48 มก. /กก. ส�าหรับ

พื้นท่ีท่ีมีการปนเป้ือนแคดเมียมท่ีส�าคญัของประเทศไทย 

คือ อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก

1.3 ปรอท (mercury) แหล่งก�าเนิดท่ีท�าให้เกิด

การปนเป้ือนปรอทในส่ิงแวดลอ้มมาจากโรงงานผลิต

แบตเตอร่ี โรงงานผลิตกระดาษ สีส�าหรับพมิพ ์และเหมือง

แร่ เม่ือรับปรอทเขา้สู่ร่างกายจะส่งผลใหเ้กิดความเป็นพิษ

ต่อระบบของร่างกายและอวยัวะต่างๆ เช่น เกิดการไหม้

ของเน้ือเยื่อท่ีสัมผสักบัปรอทโดยตรง ท�าให้เกิดความ 

ผิดปกติท่ีผิวหนงั ท�าลายระบบประสาทและไต สูญเสีย

การเคล่ือนไหว การมองเห็น และก่อใหเ้กิดโรคมินามาตะ 

ส�าหรับปริมาณความเขม้ขน้ปรอทท่ีตรวจพบในเห็ดอยู่

ในช่วง 0.06 – 0.6 มก. /กก. พื้นท่ีท่ีมีการปนเป้ือนปรอท

ของประเทศไทย คือ อ�าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี

1.4 สารหนู (arsenic) แหล่งก�าเนิดท่ีท�าให้เกิด

การปนเป้ือนสารหนูในส่ิงแวดลอ้มมาจากเหมืองแร่และ

โรงถลุงแร่ สารเคมีปราบศตัรูพชื และมาจากธรรมชาติ เช่น 

การสลายตวัของหินตะกอนท่ีมีสารหนูเป็นองคป์ระกอบ 

เม่ือรับสารหนูเขา้สู่ร่างกายจะก่อให้เกิดผลกระทบและ

ความเสียหายต่อร่างกาย เช่น อาเจียน ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย 

การท�างานของหัวใจผิดปกติ และกรณีท่ีรับสารหนูเป็น

ระยะเวลานานจะท�าใหเ้กิดโรคพษิสารหนูเร้ือรังหรือไขด้�า 

โดยปริมาณความเขม้ขน้สารหนูเฉล่ียท่ีตรวจพบในเห็ด

อยูใ่นช่วง 0.41 – 2.34 มก. /กก. พื้นท่ีท่ีพบการปนเป้ือน

ของสารหนูในส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย คือ อ�าเภอ

ร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช 

1.5 โครเมียม (chromium) เป็นโลหะหนกัท่ี

ถูกน�ามาใชใ้นอุตสาหกรรมเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะ

ในกลุ่มอุตสาหกรรมการชุบโลหะเพื่อป้องกนัสนิม และ

กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง จึงส่งผลให้เกิดการปน

เป้ือนโครเมียมในส่ิงแวดลอ้ม เม่ือมนุษยรั์บโครเมียมเขา้สู่

ร่างกายเกิดความเป็นพิษต่อระบบของร่างกาย และอวยัวะ 

เช่น ปวดทอ้ง ทอ้งเสียรุนแรง เลือดออกในกระเพาะ และ

เกิดมะเร็ง ซ่ึงปริมาณความเขม้ขน้โครเมียมเฉล่ียอยู่ใน

ช่วง 0.60 – 1.68 มก. /กก. (Kalac, 2010; Raj, Mohan & 

Vidya-Shetty, 2011; Kumhomkul & Panich-Pat, 2013; 

Abbas, et.al., 2014Udochukwu, et.al., 2014; Chauhan, 

2015; Siric, et.al., 2016; Wang, et.al., 2015)
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2. ธาตุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุท่ีสามารถ 

แผรั่งสีได ้ เน่ืองจากนิวเคลียสของอะตอมไม่เสถียร เป็น

ธาตุท่ีมีเลขอะตอมสูงกว่า 82 ปัจจุบันพบว่า ปริมาณ 

การปนเป้ือนของธาตุกมัมนัตรังสีเพ่ิมสูง เน่ืองมาจากมี

การน�าธาตุกมัมนัตรังสีมาใชเ้พิ่มข้ึน เช่น การน�ามาใชเ้ป็น

อาวุธสงคราม น�ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบส�าหรับผลิตพลงังาน 

ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร ใชท้างการแพทย ์และอุบติัเหตุ

จากการใชธ้าตุกมัมนัตรังสี ธาตุกมัมนัตรังสีส่วนใหญ่ท่ี

ตรวจพบในส่ิงแวดลอ้ม คือ ทอเรียม-232 (Thorium-232: 
232Th) ยเูรเนียม-238 (Uranium-238: 238U) โพแทสเซียม-40 

(Potassium-40: 40K) และซีเซียม-137 (Cesium-137: 
137Cs) ธาตุกมัมนัตรังสีเหล่าน้ีสามารถปนเป้ือนอยูใ่นดิน 

น�้ า อากาศ และเขา้สู่ห่วงโซ่อาหารไปสะสมอยู่ในพืช

และสัตว ์เม่ือมนุษยบ์ริโภคพืชหรือสัตวท่ี์มีการปนเป้ือน

ธาตุกมัมนัตรังสี จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย เช่น 

อาการคล่ืนไส้ อาเจียน ทอ้งเสีย ความดนัโลหิตต�่า เลือด

ออกในระบบทางเดินอาหาร จ�านวนเม็ดเลือดขาวลดลง 

เกิดความผิดปกติกบัเซลล์สืบพนัธ์ุ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 

และมะเร็งต่อมน�้ าเหลือง 

ส�าหรับความสัมพนัธ์ระหว่างธาตุกมัมนัตรังสี

กบัเห็ด พบว่า เม่ือเห็ดท่ีเจริญเติบโตอยูใ่นบริเวณท่ีมีการ

ปนเป้ือนธาตุกมัมนัตรังสี เห็ดจะดูดซบัธาตุกมัมนัตรังสี

เข้ามาสะสมไวใ้นส่วนโครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์

ของเห็ด และสามารถสะสมไวไ้ด้เป็นระยะเวลานาน 

(Dighton, Tuguy & Zhdanova, 2008; Kilic, et.al., 2009; 

Kalac, 2012; Babatunde, Sikoki & Hart, 2015; Faweya, 

Ayeni & Kayode., 2015; United Nations Environment 

Programme, 2016) 

เห็ดกินได้ที่ตรวจพบการปนเป้ือนสารมลพษิ

จากการศึกษาพบว่า เห็ดท่ีผูบ้ริโภคนิยมน�ามา 

บริโภคทั้งท่ีเจริญเติบโตตามธรรมชาติและมาจากการเพาะ

ของมนุษยมี์หลายสายพนัธ์ุท่ีสะสมโลหะหนักและธาตุ

กมัมนัตรังสีเป็นปริมาณมาก มีรายละเอียดดงัน้ี

เห็ดกินได้ที่มีโลหะหนักปนเป้ือน 

สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. กลุ่มเห็ดเศรษฐกิจ หมายถึง เห็ดท่ีสามารถเพาะ

ขยายพนัธ์ุได ้และจะตอ้งเป็นเห็ดท่ีผูบ้ริโภคนิยมบริโภค 

หรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า  

กลุ่มเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดท่ีมีความสามารถในการสะสม

โลหะหนกั ซ่ึงมีดงัน้ี 

1.1 เห็ดกระดุม หรือเห็ดแชมปิญอง (Agaricus 

bisporus) เป็นเห็ดเศรษฐกิจท่ีส�าคญัของโลกมีอตัราการ

ผลิตร้อยละ 30 ของอตัราการผลิตเห็ดทั้งหมดของโลก 

นอกจากน้ีเห็ดกระดุมมีความสามารถในการดูดซบัและการ

สะสมโลหะหนกัสูงเม่ือน�ามาเปรียบเทียบกบัเห็ดชนิดอ่ืน 

โลหะหนกัท่ีสะสมอยูใ่นเห็ดกระดุม คือ แคดเมียม ตะกัว่ 

โครเมียม ปรอท ทองแดง และนิกเกิล 

1.2 เห็ดสกลุนางฟ้าและนางรม (Pleurotus spp.) 

เป็นเห็ดท่ีนิยมบริโภคกนัอยา่งแพร่หลายทัว่ประเทศไทย 

เน่ืองจากรสชาติอร่อย ใชท้ �าเป็นอาหารไดห้ลากหลาย และ

ราคาไม่แพง สายพนัธ์ุท่ีนิยมบริโภค ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้า 

ภูฎาน เห็ดนางรมฮงัการี เห็ดเป๋าฮ้ือ และเห็ดนางรมหลวง 

หรือเห็ดออรินจิ ส�าหรับการสะสมโลหะหนัก พบว่า  

เห็ดสกุลนางฟ้าและนางรมมีความสามารถในการดูดซบั

และสะสมโลหะหนกัสูง โดยเฉพาะสารแคดเมียม ตะกัว่ 

ปรอท และทองแดง

1.3 เห็ดฟาง (Volvariella volvacea) เป็นเห็ดท่ี

ไดรั้บความนิยมบริโภคเป็นอยา่งมากในแถบเอเชียตะวนั

ออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศไทยผลิตเห็ดฟาง

เฉล่ียต่อปีประมาณ 66, 000 ตนั มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอยูท่ี่ 

3, 630 ลา้นบาท เห็ดฟางมีความสามารถในการดูดซบัและ

สะสมโลหะหนกัไดสู้งโดยเฉพาะตะกัว่ ปรอท ทองแดง 

และแคดเมียม นอกจากนั้นยงัพบว่ามีการสะสม นิกเกิล 

และโครเมียมอีกดว้ย 

1.4 เห็ดหูหนู (Auricularia auricula) เป็นเห็ด

ท่ีมีลกัษณะคลา้ยวุน่ มีรูปร่างไม่แน่นอน สามารถหาทาน

ไดง่้าย ราคาไม่แพง และน�ามาประกอบอาหารไดห้ลาก

หลาย เห็ดหูหนูมีความสามารถในการดูดซบัและสะสม

แคดเมียม ตะกัว่ และนิกเกิล 

2. เห็ดป่ากินได ้ หมายถึง เห็ดท่ีเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ และมนุษยย์งัไม่สามารถน�ามาเพาะขยายพนัธ์ุ

ได ้เห็ดป่าไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีรสชาติ
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อร่อย และหาทานไดย้าก เห็ดป่ามีประสิทธิภาพการสะสม

โลหะไดดี้กว่าเห็ดท่ีมนุษยเ์พาะข้ึน เน่ืองจาก เห็ดป่าจะมี

ความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออ�านวยต่อการ

เจริญเติบโตไดดี้กว่าเห็ดเพาะโดยมนุษย ์เห็ดป่าท่ีมีความ

สามารถในการสะสมโลหะหนกัไดป้ริมาณสูงมีดงัน้ี 

2.1 เห็ดป่ากินไดท่ี้ตรวจพบการสะสมสารหนู 

ได้แก่ เห็ดสกุล Laccaria spp. โดยเฉพาะเห็ดอญัชัน  

(Laccaria amethystine Cooke) เป็นเห็ดท่ีมีความสามารถ

ในการสะสมสารหนูไดสู้งท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัเห็ดสกลุ

อ่ืน ประเทศสวีเดนไดป้ระกาศให้ประชาชนในประเทศ

พยายามหลีกเล่ียงการรับประทานเห็ดชนิดน้ี เน่ืองจากมี

สารหนูสะสมอยูภ่ายในเห็ดเป็นจ�านวนมาก ส�าหรับเห็ด

สายพนัธ์ุอ่ืนท่ีมีการตรวจพบว่ามีสารหนูสะสม ได้แก่ 

เห็ดสกุล Agaricus spp. เห็ดสกุล Lepista spp. เห็ดสกุล 

Macrolepiota spp. เห็ดสกุล Lycoperdon spp. และเห็ด

สกุล Langermannia spp. 

2.2 เห็ดป่ากินไดท่ี้ตรวจพบการสะสมสารตะกัว่  

ไดแ้ก่ เห็ดเกลือ (Macrolepiota rhacodes) เห็ดชงโค 

(Lepista nuda) และเห็ดลกูฝุ่ นขาว (Lycoperdon perlatum) 

ซ่ึงเห็ดทั้ง 3 ชนิดท่ีกลา่วมาเป็นเห็ดสายพนัธ์ุท่ีมีปริมาณการ

สะสมตะกัว่ในโครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์สูง มีความ

เขม้ขน้ตะกัว่เฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง 100 – 300 มก. /กก.  

น�้ าหนกัแหง้ของเห็ด ส�าหรับเห็ดป่าหลายสกุลอ่ืนท่ีตรวจ

พบว่ามีตะกัว่สะสมในโครงสร้างส�าหรับสปอร์ เช่น เห็ด

สกุล Agaricus spp. และเห็ดหล่มหมวกเขียว (Russula  

aeruginea Lindblad) 

2.3 เห็ดป่ากินไดท่ี้ตรวจพบการสะสมแคดเมียม 

เห็ดท่ีตรวจพบวา่มีการสะสมแคดเมียมสูงท่ีสุด คือ เห็ดสกลุ 

Agaricus spp. มีความเขม้ขน้แคดเมียมเฉล่ียสะสมอยูใ่น

ช่วง 100 – 300 มก. /กก. น�้ าหนกัแห้งของเห็ด นอกจาก

น้ียงัตรวจพบแคดเมียมในเห็ดป่าสกุลอ่ืน เช่น เห็ดสกุล 

Boletus spp. และเห็ดสกุล Russula spp. 

2.4 เห็ดป่ากินไดท่ี้ตรวจพบการสะสมปรอท 

โดยเห็ดท่ีตรวจพบว่ามีความเขม้ขน้ปรอทท่ีสะสมอยูใ่น

โครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์สูง มี 3 สายพนัธ์ุ คือ เห็ด

ชานหมากวงแหวน 1 ชั้น (Agaricus arvensis) เห็ดชงโค 

(Lepista nuda) และเห็ดตีนแฮดหม่น (Calocybe gambosa)  

นอกจากน้ียงัมีเห็ดป่าสกุลอ่ืนท่ีมีความสามารถในการ

สะสมปรอทไวใ้นส่วนโครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์ เช่น 

เห็ดสกุล Agaricus spp. เห็ดสกุล Macrolepiota spp. และ

เห็ดสกุล Boletus spp. 

2.5 เห็ดป่ากินไดท่ี้ตรวจพบการสะสมโครเมียม

ในส่วนโครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์ปริมาณสูง พบใน

เห็ดสกุล Agaricus spp. และเห็ดสกุล Macrolepiota spp.  

และเห็ดท่ีมีการสะสมทองแดงในส่วนโครงสร้างส�าหรับ

สร้างสปอร์ปริมาณสูงพบในเห็ดอญัชัน และเห็ดสกุล  

Leccinum spp. (Das, 2005; Kumhomkul & Panich-Pat 

2014; Udochukwu, et.al., 2014; Chauhan, 2015; Bordean, 

et.al., 2016)

เห็ดกินได้ที่มีธาตุกัมมันตรังสีปนเป้ือน

การแบ่งสายพนัธ์ุเห็ดท่ีสะสมธาตุกมัมนัตรังสีไว้

ในโครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ตามความสามารถในการสะสมธาตุกมัมนัตรังสี มีดงัน้ี

1. เห็ดท่ีมีการสะสมธาตุกมัมนัตรังสีอยูใ่นระดบัสูง  

พบในเห็ด brunsopp (Xerocomus badius) เห็ดตบัเต่ากระแดง  

(Xerocomus chrysenteron) เห็ด sandsopp  (Suillus variegatus)  

เห็ดมนัปูสีน�้ าตาลขาเหลือง (Cantharellus tubaeformis) 

เห็ด rimsopp (Rozites caperata) เห็ดผึ้งขนเม่น (Hydnum 

repandum L.) และเห็ดหล่มหลายสี (Russula cyanoxantha 

(Schaeff.) Fr) 

2. เห็ดท่ีมีการสะสมธาตุกมัมนัตรังสีอยูใ่นระดบั

กลาง พบในเห็ดผึ้ งเลือดควาย (Leccinum scabrum)  

เห็ดผึ้งเลือดควายหมวกแดง (Leccinum aurantiacum) 

และเห็ดกระดุมป่าสน (Agaricus silvaticus (Schaeff. ex 

Secr.) Kum.)

3. เห็ดท่ีมีการสะสมธาตุกมัมนัตรังสีอยูใ่นระดบัต�่า  

พบในเห็ดตบัเต่าราชา (Boletus edulis) เห็ดมนัปูใหญ่  

(Cantharellus cibarius) เห็ดร่มกระโดงตีนสูง (Macrolepiota  

procera) เห็ดระโงกขม (Amanita rubescens) เห็ดชงโค

หลายหนา้ (Laccaria laccata) เห็ดลกูฝุ่ นขาว (Lycoperdon 

perlatum) เห็ดตีนแฮดหม่น (Calocybe gambosa) และ

เห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) (Stachowiak & Regula, 

2012; Kalac, 2012;)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 35

References

Abbas, S. H., Ismail, I. M., Mostafa, T. M., & Abbas, H. S. (2014). Biosorption of heavy metals: A review.  

 Journal of Chemical Science and Technology, 3(4), 74-102.

Abdel-Razek, A. S., Shaaban, M. T., Mahmoud, S. A., & Kandeel, E. M. (2015). Bioaccumulation of 137Cs by  

 immobilized bacterial species isolated from radioactive wastewater. Journal of Applied & Environmental  

 Microbiology, 3(5), 112-118. 

Allen, V. (2016). Mushroom Life Cycle. Retrieved from https://www.78stepshealth.us/green-algae/smuts.html

Babatunde, B. B., Sikoki, F. D., & Hart, I. (2015). Human health impact of natural and artificial radioactivity levels  

 in the sediments and fish of Bonny Estuary, Niger Delta, Nigeria. Challenges, 6(2), 244-257.

Bordean, D. M., Raba, D., Alda, S., Pintilie, S., Boroza, B. A., Harmanescu, M., & Pirvulescu, L. (2016). Mushrooms,  

 the miracle of nature, a treat to human health. Scientific Papers. Agronomy Series, 59(1), 157-160.

ความปลอดภัยในการบริโภคเห็ดกินได้ที่เจริญเติบโต

ในพืน้ที่ปนเป้ือนสารมลพษิ

เ ห็ ด กิ น ไ ด้ห ล า ย ช นิ ด มี ค ว า ม ท น ท า น แ ล ะ 

ความสามารถในการสะสมโลหะหนกัและธาตุกมัมนัตรังสี

ไวใ้นโครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์ โดยเฉพาะเห็ดท่ีเจริญ 

เติบโตตามธรรมชาติจะมีความสามารถในการสะสม 

สารมลพิษได้ดีกว่าเห็ดท่ีเพาะข้ึนโดยมนุษย ์ เห็ดสกุล

ท่ีมีความสามารถในการสะสมสารมลพิษสูง ได้แก่  

เห็ดสกุลกระดุม (Agaricus spp.) เห็ดสกุลเห็ดตบัเต่า 

(Xerocomus spp. หรือ Boletus spp.) เห็ดสกุลเห็ดผึ้ ง  

(Leccinum spp.) และเห็ดสกลุนางฟ้าและนางรม (Pleurotus 

spp.) ดงันั้นผูจ้ �าหน่ายเห็ดควรหลีกเล่ียงการจ�าหน่ายเห็ด

ท่ีเจริญเติบโตในพื้นท่ีปนเป้ือนสารมลพิษ และเห็ดสกลุท่ี

มีความสามารถในการสะสมสารมลพิษสูง และเจา้หนา้ท่ี

ท่ีเก่ียวขอ้งควรป้องกนัไม่ใหมี้การน�าเห็ดท่ีเจริญเติบโตใน

พื้นท่ีเส่ียงมาจ�าหน่ายแก่ผูบ้ริโภค (Das, 2005; Kalac, 2010; 

Kalac, 2012; Stachowiak & Regula, 2012; Kumhomkul 

& Panich-Pat, 2013)

บทสรุป

เห็ดกินไดมี้ความส�าคญัมากต่อระบบเศรษฐกิจ 

ท�าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินจ�านวนมหาศาล และ

เห็ดยงัเป็นอาหารเพื่อสุขภาพท่ีส�าคญัและได้รับความ

นิยมสูง เน่ืองจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และอุดมไป

ดว้ยสารอาหารท่ีจ�าเป็นต่อร่างกาย เช่น วิตามิน เกลือแร่  

กรดอะมิโน และใยอาหาร เป็นตน้ นอกจากน้ีเห็ดหลาย

ชนิดมีสรรพคุณเป็นยาช่วยในการรักษาโรคอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามเห็ดบางชนิดมีความสามารถในการดูดซับ

สารมลพิษจากสภาพแวดลอ้มท่ีปนเป้ือนสารมลพิษ และ

สะสมไวใ้นโครงสร้างส�าหรับสร้างสปอร์ โดยอาศยักลไก

การสะสมสารมลพิษ 2 กลไก คือ การดูดซบัทางชีวภาพ 

และการสะสมทางชีวภาพ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ

เขม้ขน้ของสารมลพิษท่ีสะสมในเห็ด คือ สายพนัธ์ุของ
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บทคัดย่อ

ราเอนโดไฟตเ์ป็นราท่ีอาศยัอยูใ่นตน้พืชโดยไม่ก่อให้เกิดอาการของโรคใด ๆ กบัพืช โดยอยา่งนอ้ยท่ีสุดใน

ช่วงหน่ึงของวงจรชีวิตอยูใ่นลกัษณะต่างพ่ึงพาอาศยักนัแบบภาวะสมชีพ ปัจจุบนัราเอนโดไฟตจ์ดัเป็นอีกหน่ึงแหล่ง

ทางเลือกท่ีสามารถสร้างสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพชนิดใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตค่อนขา้งสูงในช่วงระยะ

เวลาสั้น โดยราเอนโดไฟต์สามารถคดัแยกไดจ้ากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ล�าตน้ ใบ ดอก ราก และส่วนอ่ืน และ 

สารเมแทบอไลตทุ์ติยภูมิท่ีไดจ้ากราเอนโดไฟตมี์ฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ตา้นอนุมูลอิสระ ตา้นแบคทีเรีย 

ตา้นรา ตา้นไวรัส และตา้นมะเร็ง ซ่ึงสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเหล่าน้ีสามารถน�าไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์

เคร่ืองส�าอาง และอุตสาหกรรมการผลิตยาได้

ค�าส�าคัญ: ราเอนโดไฟต,์ สารเมแทบอไลตทุ์ติยภูมิ, สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ

Abstract

Endophytic fungi are microorganisms that internally infect living plant tissues without causing any visible 

symptoms of infection and live in symbiotic relationship with plants for at least a part of their life cycle. Nowadays, 

endophytic fungi are used as alternative sources for making novel bioactive compounds with high efficiency and for 

producing high yields in a short period. When fungal endophytes were isolated from any other parts of healthy plants 

such as stems, leaves, flowers, roots and others, their secondary metabolites exhibited various bioactivities including  

antioxidant, antibacterial, antifungal, antiviral and anticancer properties. Moreover, a huge number of bioactive 

compounds are beneficial and have potential applications in the medicine, cosmetic and pharmaceutical industries.

Keywords: endophytic fungi, secondary metabolite, bioactive compound
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บทน�า

ปัจจุบนัสารสกัดจากธรรมชาติได้ถูกน�ามาใช้

ประโยชน์ทางการแพทยแ์ละงานวิจยัมากมาย โดยสาร

สกดัธรรมชาตินั้นสามารถสกดัไดจ้ากส่วนต่าง ๆ ของ

พืช เช่น ล�าตน้ กา้น ใบ ดอก ราก และส่วนอ่ืน และมีฤทธ์ิ

ทางชีวภาพหลากหลาย ไดแ้ก่ ตา้นอนุมูลอิสระ ตา้นการ

ติดเช้ือ ตา้นมะเร็ง เป็นตน้ โดยหลกัของการสกดัสารจาก

ธรรมชาตินั้น มีวตัถุประสงคเ์พือ่หาสารใหม่หรือสารออก

ฤทธ์ิทางชีวภาพ (bioactive compound) รวมไปถึงสารท่ี

มีฤทธ์ิในทางเภสัชวิทยา โดยจะน�าพืชมาสกดัแยกและ

ท�าให้บริสุทธ์ิ และน�าไปพฒันาเป็นยาหรือสารออกฤทธ์ิ

ชนิดใหม่ เป็นสารตน้แบบท่ีใช้ในการสังเคราะห์หรือ

ดัดแปลงให้เป็นสารออกฤทธ์ิท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

แต่เน่ืองดว้ยสารสกดัท่ีไดจ้ากพืชโดยตรงนั้นมีปริมาณ

น้อย ตอ้งใช้ตวัอย่างพืชปริมาณมาก ตน้ทุนสูงและใช้

เวลาค่อนขา้งนานในการให้ผลผลิต ดว้ยเหตุผลน้ีจึงไดมี้

การคน้หาแหล่งให้สารเมแทบอไลตทุ์ติยภูมิ (secondary  

metabolite) จากธรรมชาติ อยา่งเช่นจุลินทรียท่ี์สามารถสร้าง 

สารเมแทบอไลต์ทุติยภูมิได ้ รวมถึงการคน้หาจุลินทรีย์

จากพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณทางยา ป้อง กนัโรค และ

จากพชืท่ีสามารถน�าไปใชป้ระโยชนท์างเคร่ืองส�าอางและ

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพได ้ ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาเอนโดไฟตใ์น

พืชสมุนไพรจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ เน่ืองจาก

เป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการหาจุลินทรียจ์ากธรรมชาติท่ี

สามารถใหส้ารออกฤทธ์ิในปริมาณมาก สามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ในทางการแพทย ์อุตสาหกรรม และการเกษตร  

เอนโดไฟตเ์ป็นจุลินทรียซ่ึ์งเป็นแบคทีเรียหรือราท่ีอาศยั 

อยูใ่นพืช ซ่ึงในบทความน้ีจะกล่าวถึงราเอนโดไฟต ์ราท่ี

อาศยัอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งเซลลข์องล�าตน้ กา้น ใบ ราก และ

ใบของพืชท่ีมีความสมบูรณ์ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการของ

โรคใด ๆ  กบัพืช เรียกวา่ ราเอนโดไฟต ์(endophytic fungi)  

ราเอนโดไฟตส์ามารถพบไดทุ้กส่วนของพืช เน้ือเยือ่ของ

พืชท่ีมีราเอนโดไฟต์สามารถท�างานไดต้ามปกติ โดยท่ี 

ราเอนโดไฟต์อาศยัอยู่ในภาวะเก้ือกูลกนั (mutualism)  

(Joseph & Priya, 2011) พืชท่ีเป็นเจา้บา้นจะใหส้ารอาหาร 

แก่ราเอนโดไฟต์ และราเอนโดไฟต์จะสร้างสาร 

เมแทบอไลต์มาเพื่อป้องกันการเกิดโรคในพืชเจ้าบา้น 

ปัจจุบนัมีงานวิจยัศึกษาเก่ียวกบัราเอนโดไฟตเ์ป็นจ�านวน

มาก จากรายงานการวจิยัหลายช้ินงานพบวา่ราเอนโดไฟต์

บางชนิดเป็นแหล่งของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ มีลกัษณะ

โครงสร้างท่ีเป็นเอกลกัษณ์รวมถึงเป็นสารประกอบจ�าพวก

แอลคาลอยด ์(alkaloids) เบนโซไพราโนน (benzopyranones)  

ไคโนน (chinones) ฟลาโวนอยด ์(flavonoids) สารประกอบ 

ฟีนอลิก (phenolic compounds) ควโินน (quinones) สเตียรอยด ์ 

(steroids) เทอร์ปีน (terpenes) เพปไทด ์(peptides) แซนโธน 

(xanthones) (Tan & Zou, 2001; Joseph & Priya, 2011; 

Zhang, et al., 2012; Chandra, 2012; Sadananda, Govindappa  

& Ramachandra, 2014; Prabpai, et al., 2015) ราเอนโดไฟต ์

บางชนิดสามารถสร้างสารเมแทบอไลตทุ์ติยภูมิท่ีมีฤทธ์ิ

ในการป้องกนัเช้ือก่อโรคในคนและบางชนิดน�าไปใช้

ในการรักษาโรคหรือความผิดปกติทางพยาธิสภาพ ซ่ึง

สารประกอบเหล่าน้ีจะถูกน�าไปผลิตเป็นยาใหม่ท่ีมีฤทธ์ิ

ทางชีวภาพท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ สารตา้นมะเร็งและเน้ืองอก  

(anticancer and anti-tumor) สารต้านอนุมูลอิสระ  

(antioxidant) สารตา้นเบาหวาน (antidiabetic) สารตา้นไวรัส 

(antiviral) สารกดระบบภูมิคุม้กนั (immune suppressive  

compounds) สารตา้นเช้ือมาลาเรีย (antimalarial) เป็นตน้ 

(Wiyakrutta, et al., 2004)

ลักษณะทั่วไปของราเอนโดไฟต์

ในระบบนิเวศวิทยา การอาศยัอยูร่่วมกนัระหวา่ง

ราเอนโดไฟตแ์ละพืชเจา้บา้น (host plant) อยูใ่นลกัษณะ

ต่างพึ่งพาอาศยักนัแบบภาวะสมชีพ (symbiosis) ความ

สัมพันธ์ระหว่างราเอนโดไฟต์กับพืชเจ้าบ้านจึงเป็น

แบบภาวะพึ่งพากนั โดยท่ีต่างฝ่ายต่างไดป้ระโยชน์ร่วม

กนั พืชเจา้บา้นท่ีมีราเอนโดไฟต์อาศยัอยู่นั้นจะให้สาร

อาหารและท่ีอยู่อาศยัแก่ราเอนโดไฟต์ ส่วนราจะสร้าง 

สาร เมแทบอไลต์ ท่ีส�าคัญบางอย่าง ท่ี ช่วยปกป้อง 

พืชเจ้าบ้านไม่ให้ได้รับอันตรายจากส่ิงแวดล้อมท่ีไม่

เหมาะสม มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมท่ีดีข้ึน 

รวมถึงแมลงและโรคท�าลายพืช (Bacon & White, 2000)  

ดังภาพ 1 ราเอนโดไฟต์จะอาศัยอยู่บริเวณช่องว่าง

ระหว่างเซลลข์องพืช (intercellular space) โดยจะมีการ 

สร้างเส้นใยแทรกเขา้ไปบริเวณช่องว่างในชั้นมีโซฟิลล ์ 

(mesophyll) และชั้นพาเรนไคมา (parenchyma) ของพืช

เจา้บา้นท่ีรานั้นอาศยัอยู ่ ราเอนโดไฟตส์ามารถพบไดใ้น 
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ทุกส่วนของพืชเจา้บา้น โดยท่ีราไม่ท�าใหพ้ืชแสดงอาการ

ของโรค จากงานวจิยัท่ีผา่นมาพบวา่ราในกลุ่ม Ascomycetes,  

Basidiomycetes, Deuteromycetes และ Oomycetes  

(Panphut, 1997) บางชนิดสามารถเป็นราเอนโดไฟตข์อง

พชืต่าง ๆ  ได ้ราเอนโดไฟตจ์ะมีการถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไป

สู่อีกรุ่นหน่ึงโดยการแทงเส้นใยเขา้ไปในส่วนของ ovule 

เม่ือเมลด็พชืนั้นเจริญเป็นตน้อ่อน ราท่ีอาศยัอยูภ่ายในกจ็ะ

เจริญเติบโตไปพร้อมกนั

ภาพ 1 ความสัมพนัธ์ระหว่างราเอนโดไฟตแ์ละพืชเจา้บา้น

การคัดแยกราเอนโดไฟต์ การเพาะเลีย้ง และการสกัด

แยกเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ

เร่ิมตน้จากการเกบ็ตวัอยา่งพชืท่ีน่าสนใจซ่ึงอาจจะ

มีฤทธ์ิทางเภสชัวทิยาหรือมีสรรพคุณทางยา ควรเป็นพชืท่ี

มีลกัษณะสมบูรณ์ ไม่มีโรคพืชหรือแสดงอาการโรคของ

พืช น�าช้ินส่วนของพืชซ่ึงอาจจะเลือกใชไ้ดท้ั้งส่วนท่ีเป็น

ก่ิง กา้น ใบ ล�าตน้ ราก มาท�าความสะอาดดว้ยวิธี surface 

sterilization (Verma, et al., 2009) และควรคดัแยกภายใน 

24 ชัว่โมงหลงัการเก็บ หากจ�าเป็นจริง ๆ ให้เก็บตวัอยา่ง

ไวใ้นตูเ้ยน็เพื่อรักษาสภาพของตวัอย่างให้ยงัคงสดใหม่ 

(Coombs & Franco, 2003) การท�า surface sterilization 

จะใช้เอทานอลและโซเดียมไฮเปอร์คลอไรต์เพ่ือก�าจดั

เช้ือจุลินทรียภ์ายนอกพืชตวัอย่าง โดยความเขม้ขน้ของ 

สารและระยะเวลาท่ีใชใ้นการฆ่าเช้ือดว้ยตวัท�าละลายจะ

ข้ึนกบัชนิดของเน้ือเยือ่พืช ความหนาของเน้ือเยือ่ อายขุอง

พืช และความไวต่อสารของตวัพืชเอง ซ่ึงส่ิงส�าคญัในการ

ฆ่าเช้ือคือจะตอ้งไม่ท�าลายเน้ือเยือ่พชืท่ีเราจะน�ามาคดัแยก

ราเอนโดไฟต ์(Greenfield, et al., 2015) โดยน�าช้ินส่วน

ต่าง ๆ มาท�าความสะอาดผา่นน�้ าก๊อกเพื่อลา้งส่ิงสกปรก

ออกเสียก่อน แลว้จึงลา้งดว้ย 99% เอทานอล เป็นเวลา  

1 นาที และแช่ใน 3.125% โซเดียมไฮเปอร์คลอไรต ์นาน 

6 นาที ตามดว้ย 99% เอทานอล เป็นเวลา 30 วินาทีอีกคร้ัง 

แลว้จึงลา้งดว้ยน�้ ากลัน่ปราศจากเช้ือ (Verma, et al., 2009) 

ดงัท่ีกล่าวไปวา่ส่ิงส�าคญัในการฆ่าเช้ือคือจะตอ้งไม่ท�าลาย

เน้ือเยือ่พชืท่ีเราจะน�ามาคดัแยกราเอนโดไฟต ์โดยส่วนใหญ่

การใชค้วามเขม้ขน้ของสารท�าลายเช้ือจะใชค้วามเขม้ขน้ 
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เท่าใดนั้นข้ึนกบัเทคนิคท่ีผูท้ �างานวจิยัจะเลือกใชต้ามความ

เหมาะ สมกบัเน้ือเยื่อพืชชนิดนั้น หากใช้ความเขม้ขน้ 

สูง ๆ  และเป็นเวลานาน อาจส่งผลใหเ้กิดการท�าลายเน้ือเยือ่ท่ี

มีราเอนโดไฟตอ์ยู ่และนอกจากน้ียงัพบวา่การใชเ้อทานอล 

ท่ีความเข้มข้น 70% มีฤทธ์ิในการท�าลายเช้ือดีกว่าท่ี 

ความเขม้ขน้ 95% หรือ 99% ดงันั้นจึงมีบางงานวิจยัท่ีมี

การปรับปรุงเทคนิคท่ีใชใ้นการคดัแยกราเอนโดไฟตต์าม

ความเหมาะสมของเน้ือเยือ่พืช อายขุองพืช และชนิดของ

เช้ือจุลินทรีย ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตของราเอนโดไฟต ์ตวัอยา่ง

เช่น การใช ้ triton X-100 (0.05%) ซ่ึงเป็นดีเทอร์เจนตท่ี์

ไม่มีพิษท�าหนา้ท่ีชะลา้งส่ิงสกปรกภายนอก โดยลา้งเป็น

เวลา 3 นาที ก่อนท่ีจะท�า surface sterilization จากนั้น

จึงเร่ิมลา้งดว้ย 0.5% โซเดียมไฮเปอร์คลอไรตเ์ป็นเวลา  

3 นาที ตามดว้ย 70% เอทานอล 1 นาทีและสุดทา้ยลา้งดว้ย

น�้ ากลัน่ปราศจากเช้ือ 15 วินาที 3 คร้ัง (Greenfield, et al., 

2015) หลงัจากท�า surface sterilization แลว้ ตดัตวัอยา่ง

พืชเป็นช้ินเลก็ ๆ  ดว้ยใบมีดผา่ตดัท่ีผา่นการฆ่าเช้ือ แลว้น�า

มาวางบนอาหารเล้ียงเช้ือ potato dextrose agar (PDA) ท่ี

มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะเตตราไซคลิน (tetracycline) 

หรือแอมพิซิลิน (ampicillin) หรือคลอแรมฟินิคอล  

(chloramphenicol) ซ่ึงมีความเขม้ขน้ 50 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร น�าไปบ่มเล้ียงท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

3-5 วนั คอยสังเกตการสร้างเส้นใยของรา เม่ือรามีการ

เจริญเติบโตให้ตดัเส้นใยรา (hyphae tip) โดยส่องดูภาย

ใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ (stereo microscope)  

ดงัภาพ 2 มาวางบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ PDA ท่ีไม่มีการเติม

ยาปฏิชีวนะ บ่มอีกคร้ังเป็นเวลา 7 – 14 วนั แยกความแตกตา่ง 

ของราเอนโดไฟตแ์ต่ละชนิดดว้ยการสงัเกตลกัษณะโคโลนี 

ทั้งสีและรูปร่างของโคโลนี การเจริญเติบโตบนอาหาร

เล้ียงเช้ือท่ีแตกต่างกนั เช้ือราท่ีแยกไดจ้ะเก็บไวใ้น 15%  

กลีเซอรอล แลว้น�าไปแช่ในตูเ้ยน็ freezer อุณหภมิู -20 องศา

เซลเซียส น�าราเอนโดไฟตท่ี์คดัแยกไดแ้ต่ละชนิดมาตดัเป็น

ช้ินส่ีเหล่ียมขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตรดว้ยใบมีดผา่ตดัท่ี

จุ่มแอลกอฮอลแ์ละผา่นไฟเพื่อฆ่าเช้ือ น�าช้ินวุน้ท่ีมีราเอน

โดไฟตม์าเพาะเล้ียงในอาหารเหลวในขวดรูปชมพู่ แลว้

น�าไปบ่มท่ีอุณหภูมิห้องนาน 3 สัปดาห์ ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็น 

กระบวนการหมกั (fermentation) จะไดผ้ลผลิตออกมา  

2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นน�้ าเล้ียงเช้ือรา (culture filtrate) และ

ส่วนท่ีเป็นเส้นใยรา เพื่อน�าไปทดสอบหาฤทธ์ิทางชีวภาพ

ต่อไป 

น�าส่วนท่ีเป็นน�้าเล้ียงเช้ือราและส่วนท่ีเป็นเสน้ใย

รามาสกดัดว้ยวิธีทางเคมีโดยใชต้วัท�าละลายอินทรีย ์แลว้

ระเหยตวัท�าละลายอินทรียอ์อก จะไดส้ารสกดัหยาบจาก

น�้ าเล้ียงเช้ือราและส่วนเส้นใยรา จากนั้นน�าไปทดสอบ

ฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น ฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระ ฤทธ์ิตา้นจุลชีพ 

ฤทธ์ิตา้นมะเร็ง เป็นตน้ หากตอ้งการท�าให้สารสกดัท่ีได้

บริสุทธ์ิยิ่งข้ึน ตอ้งน�าไปแยกโดยเทคนิคโครมาโทกราฟี 

(chromatography) และศึกษาเอกลกัษณ์โครงสร้างเคมี

ของสารโดยเทคนิคสเปกโตรสโคปี (spectroscopy) แลว้

จึงน�าไปศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารบริสุทธ์ิท่ีแยกได้

ส�าหรับการจ�าแนกสายพนัธ์ุของราแต่ละชนิดท่ีคดั

แยกได ้จะอาศยั (1) ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของของรา

ท่ีมีลกัษณะจ�าเพาะภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ และ (2) อาศยั

วิธีการทางโมเลกลุ โดยการตรวจล�าดบันิวคลีโอไทดข์อง 

ribosomal RNA (rRNA) gene โดยเพาะเล้ียงราในอาหาร

เล้ียงเช้ือรา แยก genomic DNA และเพิม่ปริมาณ ribosomal 

DNA ในส่วนของ ITS1-5.8S-ITS2 โดยใชเ้ทคนิค PCR 

ดว้ย primer ITS4 และ ITS5 และน�าล�าดบันิวคลีโอไทดท่ี์

ไดไ้ปคน้หาล�าดบันิวคลีโอไทดท่ี์เหมือน กนัในฐานขอ้มลู

ของ GenBank (NCBI) ดว้ยโปรแกรม BLAST (http://

blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) สร้าง phylogenetic tree 

วิเคราะห์ผลท่ีไดแ้ละจดัจ�าแนกรา

ภาพ 2 ลกัษณะของเส้นใยราท่ีงอกมาจากเน้ือเยื่อพืช ซ่ึง
ส่องภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ
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สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากราเอนโดไฟต์ (Bioactive 

compounds from endophytic fungi)

ราเอนโดไฟตมี์ศกัยภาพในการสร้างสารออกฤทธ์ิ 

ทางชีวภาพหรือทางเภสัชวิทยาท่ีน่าสนใจท่ีหลากหลาย 

ดงัน้ี

1. สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)

สารออกฤทธ์ิตา้นอนุมลูอิสระมีความส�าคญัในการ

ก�าจดัอนุมลูอิสระพวก reactive oxygen species (ROS)ไดแ้ก่ 

ไฮดรอกซิลแรดิคอล (OHo) ซุปเปอร์ออกไซด์แรดิคอล  

(O
2

-o) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์(H
2
O

2
) เป็นตน้ ซ่ึงอนุมูล

อิสระเหล่าน้ีจะไปท�าลายเซลลก่์อใหเ้กิดผลทางพยาธิสภาพ

ต่อร่างกาย ไดแ้ก่ การท�าลายดีเอน็เอ การเกิดมะเร็ง และ

การเส่ือมสภาพของเซลล ์(cellular degeneration) ดงันั้น

หน้าท่ีท่ีส�าคญัของสารตา้นอนุมูลอิสระคือ การปกป้อง

การท�าลายเน้ือเยือ่ เซลลแ์ละดีเอน็เอท่ีเกิดจากอนุมลูอิสระ

เหล่าน้ี เพื่อไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง (cancer) 

โรคหวัใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) ภาวะ

หลอดเลือดตีบตนั (atherosclerosis) ความดนัโลหิตสูง 

(hypertension) โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) โรคท่ี

เก่ียวขอ้งกบัระบบประสาทถูกการท�าลาย เช่น อลัไซเมอร์

และพาร์คินสัน (neurodegenerative disease: Alzheimer 

and Parkinson disease) โรคขอ้เส่ือมรูมาตอยด ์(rheumatoid 

arthritis) และการเส่ือมชรา (aging)

สารตา้นอนุมูลอิสระจากธรรมชาติพบไดท้ั้งในผกั 

ผลไม ้และพชืสมุนไพร เช่นเดียวกบังานวจิยัหลายงานท่ีคน้

พบสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีสร้างจากราเอนโดไฟตซ่ึ์งเป็น

ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ เช่น ตน้แปะก๊วย (Ginkgo biloba) มีรา

เอนโดไฟต ์Xylaria sp. ใหส้ารพวกฟีนอลิคและฟลาโวนอยด ์ 

ซ่ึงมีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ ยบัย ั้งกระบวนการเกิด

ไลปิดเปอร์ออกซิเดชนั (lipid peroxidation) ซ่ึงเป็นสาเหตุ

ของการเกิดโรคและความชรา (Liu, et al., 2007)

Isopestacin เป็นสารในกลุ่ม isobenzofuranone 

ไดจ้ากราเอนโดไฟต ์Pestalotiopsis microspore คดัแยก 

ได้จากพืช Terminalia morobensis ท่ีพบในประเทศ  

Papua New Guinea (Strobel, et al., 2002) มีฤทธ์ิในการ

ต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากมีโครงสร้าง 

ใกลเ้คียงกบัสารฟลาโวนอยด์ สามารถดกัจบัซุปเปอร์ 

ออกไซดแ์อนไอออนและไฮดรอกซิลแรดิคอลได้

ภาพ 3 isopestacin

มีงานวิจัยคัดแยกราเอนโดไฟต์จากใบบัวบก 

(Centella asiatica) เพื่อวิเคราะห์หาไฟโตเคมิคอล  

(phytochemicals) และทดสอบฤทธ์ิทางเอนไซม ์โดยใช้

วิธีการสกดัดว้ยตวัท�าละลายเอทิลอะซิเตต (ethyl acetate) 

และน�ามาทดสอบหาฤทธ์ิทางชีวภาพโดยใช้ HP-TLC  

ไฟโตเคมิคอลท่ีไดเ้ป็นสารในกลุ่มฟีนอล ฟลาโวนอยด ์

แอลคาลอยด ์แทนนิน และไกลโคไซด ์จากงานวิจยัพบวา่ 

ราเอนโดไฟตท่ี์ไดจ้ากใบบวับก Centella asiatica เม่ือน�า

มาจ�าแนกโดยวิธี 18S rRNA sequencing ไดร้าเอนโดไฟต์

สายพนัธ์ุ Penicillium sp. nirjan22 (HK068965) และพบ 

ว่าราเอนโดไฟตช์นิดน้ีให้สารประกอบฟีนอล 2.76 กรัม 

และใหฟ้ลาโวนอยด ์0.275 กรัม อีกทั้งราชนิดน้ียงัสามารถ

ผลิตเอนไซมเ์ซลลูเลส (cellulase) ไดด้ว้ย ซ่ึงเม่ือน�าผล

ท่ีได้ในเบ้ืองต้นน้ี ไปทดสอบประสิทธิผลอีกคร้ังใน

หลอดทดลอง (in vitro) และในส่ิงมีชีวิต (in vivo) จะ

สามารถน�าไปใชใ้นการรักษาโรคในมนุษยแ์ละใชใ้นทาง

อุตสาหกรรมได ้(Devi, Prabakaran & Wahab, 2012) ซ่ึง

จะพบว่าปัจจุบนัมีการน�าสารสกดัจากใบบวับกไปใชใ้น

ผลิตภณัฑช่์วยสมานแผล ลบรอยแผลเป็นและจุดด่างด�า

โดยใชคุ้ณสมบติัของความเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระและ

ตา้นการอกัเสบ ซ่ึงหากราเอนโดไฟตท่ี์พบน้ีสามารถสร้าง

สารท่ีมีคุณสมบติัน้ีไดใ้นผลผลิตท่ีสูงข้ึนก็จะสามารถน�า

ไปใชใ้นผลิตภณัฑอ่ื์นไดอี้กมากมาย

Khiralla, Mohamed and Thomas (2015) ศึกษา

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารท่ีได้

จากราเอนโดไฟต์ท่ีสกัดได้จากพืชสมุนไพรทางยาใน 
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ประเทศซูดาน โดยหาปริมาณของสารประกอบฟินอลิค

ทั้งหมดทดสอบดว้ยวิธี Folin–Ciocalteu colorimetric 

และหาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี  

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl free radical scavenging 

method จากการท�าในหลอดทดลอง พบวา่ ราเอนโดไฟต์

ท่ีคดัแยกได ้21 ไอโซเลต จากพืชท่ีมีสรรพคุณทางยาทั้ง 5 

ชนิด ไดแ้ก่ Calotropis procera Ait. (Asclepiadaceae) (กา้น

และใบ), Catharanthus roseus L. (Apocynaceae) (กา้นและ

ใบ), Euphorbia prostrate Ait. (Euphorbiaceae) (กา้นและ

ใบ), Vernonia amygdalina Del. (Asteraceae) (กา้นและใบ) 

และ Trigonella foenum-graecum L. (Fabaceae) (เมลด็) 

จากงานวิจยัพบว่า ราเอนโดไฟตใ์นกลุ่ม Aspergillus sp. 

จากเมลด็ลูกซดั (Trigonella foenum-graecum seeds) ให้

สารฟีนอลิคปริมาณมากท่ีสุด 89.9 ± 7.1 มิลลิกรัมเทียบเท่า

กรดแกลลิคต่อกรัม (GAE/g) และมีความสามารถในการ

ตา้นอนุมลูอิสระ โดยมีค่าความเขม้ขน้ท่ีสารมีประสิทธิภาพ

ในการยบัย ั้งไดท่ี้ 50% (Inhibitory Concentration--IC
50

) 

เท่ากบั 18.0 ± 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีความสมัพนัธ์

เชิงเส้นในทางบวก R2 = 0.999 เม่ือเทียบกบัสารสกดัจาก

ราเอนโดไฟต์ท่ีไดจ้ากใบ bitter (V. amygdalina Del.,  

Asteraceae) ในทางเภสัชวิทยาใบ bitter มีฤทธ์ิลดระดบั

น�้ าตาลและไขมนัในเลือดในผูป่้วยเบาหวาน ส่วนเมล็ด 

ลกูซดัมีฤทธ์ิลดระดบัคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดใ์น 

ผูป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coonary Artery Disease 

--CAD) ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยสารประกอบโพลีฟีนอล

รวมถึง อะพิจีนิน (apigenin) เคมเฟอรอล (kaempferol) 

และเคอซิติน ไกลโคไซด ์(quercitin gylcosides) (Bordia, 

Verma & Srivastava, 1997; Sindhu, et al., 2012; Kenny, 

et al., 2013) 

โพลีแซคคาไรด ์ไดแ้ก่ exopolysaccharide (EPS), 

water-extracted mycelial polysaccharide (WPS) และ  

sodium hydroxide-extracted mycelial polysaccharide 

(SPS) ไดแ้ก่ pullulan, scleroglucan, และ botryosphaeran 

เป็นสารเมแทบอไลตทุ์ติยภูมิท่ีไดจ้ากราเอนโดไฟตเ์ช่น

กนั พบว่า WPS ท่ีคดัแยกมาจากรากของพืช Dioscorea  

zingiberensis (Dioscoreaceae) ซ่ึงเป็นพืชท่ีให ้diosgenin  

ในปริมาณท่ีสูง และสามารถน�าไปใชเ้ป็นสารตั้งตน้ใน 

ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ ส เ ตี ย ร อ ย ด์แ บ บ ก่ึ ง สั ง เ ค ร า ะ ห์ ใ น

อุตสาหกรรมทางยา ได้แก่  คอร์ติโคส เตอรอยด ์ 

(corticosteroids) ฮอร์โมนเพศ (sexual hormones) ยาเมด็คุม

ก�าเนิด (oral contraceptives) (Liu, et al., 2010) diosgenin  

เป็นสารประกอบซาโปนินไกลโคไซด์ สกัดได้จาก 

หวัมนัเทศป่า (wild yams; Dioscorea villosa Linn.) และ 

เมล็ดลูกซัด (fenugreek; Trigonella foenum graecum  

Linn.) น�าไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผูป่้วยท่ีมีกลุ่ม

อาการผิดปกติ เช่น ปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดสูง 

(hypercholesterolemia) ระดับของไขมนัในเลือดผิด

ปกติ (dyslipidemia) เบาหวานและโรคอว้น (diabetes 

and obesity) การอกัเสบ (inflammation) และโรคมะเร็ง 

(cancer) diosgenin สามารถลดระดบัไตรกลีเซอไรดใ์น

พลาสมาและตบัได ้ รวมทั้งช่วยให้เกิดภาวะสมดุลของ

น�้ าตาลกลูโคส (glucose homeostasis) ดีข้ึนเพื่อไปลดการ

สร้างไขมนัมากเกินไป และยงัยบัย ั้งกระบวนการอกัเสบใน

เน้ือเยื่อไขมนั นอกจากน้ี diosgenin ยงัสามารถยบัย ั้งการ

เจริญของเซลลม์ะเร็งผา่นกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กับกระบวนการเพิ่มจ�านวนและการเจริญของเซลล ์ 

(proliferation) การแบ่งเซลล ์(differentiation) การตายแบ

บอะพอปโทซิส (apoptosis) การอกัเสบ (inflammation) 

และการเกิดมะเร็ง (oncogenesis) นอกจากจะมีประโยชน์

ในการน�าไปสังเคราะห์สเตียรอยด์แล้ว ยงัสามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ในเคร่ืองส�าอางได้อีกโดยมีผลให ้

ความชุ่มช้ืนแก่ผิว การศึกษาน้ีน�าไปสู่สมมติฐานว่า 

โพลีแซคคาไรดเ์หล่าน้ีน่าจะสนบัสนุนการสร้างสารส�าคญั

ในพชืโดยท�าหนา้ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพระหวา่งพชื

เจา้บา้นและราเอนโดไฟต์ โดยท�าหน้าท่ีเป็นตวักระตุน้ 

(polysaccharide elicitors) ใหพ้ชืเจา้สร้างสารเมแทบอไลต ์

ทุติยภูมิ ก่อนหนา้น้ีไดมี้งานวิจยัซ่ึงท�าการสกดัตวักระตุน้

เหล่าน้ีจากราเอนโดไฟต์ F. oxysporum Dzf17 พบว่า  

WPS ท�าหน้าท่ีเป็นตวักระตุน้หรือเหน่ียวน�าให้เน้ือเยื่อ

ของพืช D. zingiberensis ท่ีเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อมีการผลิต 

diosgenin ในปริมาณท่ีสูงข้ึน (Li, et al., 2011) แต่อยา่งไร

กต็ามผลผลิตท่ีไดย้งัคงมีปริมาณนอ้ย กลุ่มนกัวจิยัจึงพฒันา
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เทคนิคการคดัแยกราและสกดัโพลีแซคคาไรดร์วมถึงการ

หาแหล่งของราเอนโดไฟตท่ี์ใหส้ารเหล่าน้ีในปริมาณท่ีสูง

ข้ึนและมีฤทธ์ิทางชีวภาพอย่างอ่ืนนอกเหนือจากเป็นตวั

กระตุน้การสร้างสารส�าคญัในพืช นอกจากราเอนโดไฟต ์ 

F. oxysporum  Dzf17 จากรากของพืช Dioscorea  

zingiberensis (Dioscoreaceae) ดังท่ีกล่าวไปแล้วท่ี 

สามารถให้โพลีแซคคาไรด์ได้ ย ังมีราเอนโดไฟต ์ 

Fusarium oxysporum Fat9 จากต้นอ่อนของบัควีท  

(Tartary buckwheat sprout; Fagopyrum tataricum L., 

Gaertn, Polygonaceae) ท่ีใหส้าร WPS ไดเ้ช่นกนั (Zhong, 

et al., 2016) 

นอกจากเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการสร้างส�าคญั

ในพืชแลว้ โพลีแซคคาไรดบ์างชนิดยงัท�าหนา้ท่ีเป็นสาร

ตา้นอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ EPS, SPS และ WPS 

ท่ีสร้างจากราเอนโดไฟต์ Berkleasmium sp. Dzf12 ท่ี 

คดัแยกไดจ้ากรากของพืช Dioscorea zingiberensis พบวา่ 

EPS และ SPS ท่ีความเขม้ขน้ (EC
50

) 61.60 ไมโครกรัม

ต่อมิลลิลิตร และ 91.51 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถ

ก�าจดัอนุมูลอิสระ DPPH radicals ได้ ท่ีความเขม้ขน้ 

53.37 and 51.27 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถรีดิวซ์

เฟอร์ริกไอออน (Fe3+) ได ้ และท่ีความเขม้ขน้ 461.23 

และ 598.75 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีฤทธ์ิในการก�าจดั 

ไฮดรอกซิลแรดิคอลไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญั ตามล�าดบั จาก

งานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่า การสกดั EPS และ SPS จากรา

เอนโดไฟต ์Berkleasmium sp. Dzf12 น่าจะเป็นแหล่งทาง

ชีวภาพท่ีมีศกัยภาพพอท่ีจะใหส้ารเมแทบอไลตทุ์ติยภูมิท่ี

มีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระจากธรรมชาติและสามารถ

น�าไปพฒันาต่อได ้เน่ืองจากคุณสมบติัในการเป็นสารตา้น

อนุมูลอิสระของโพลีแซคคาไรดท์ั้งสองชนิดน้ี ท�าหนา้ท่ี

รีดิวซ์เฟอร์ริก (Fe3+) ให้เป็นเฟอร์รัส (Fe2+) แต่ทั้งน้ี Fe2+ 

เป็นโลหะทรานซิชนัท่ีกระตุน้ให้เกิด reactive oxygen 

species จ�าพวกไฮดรอกซิลแรดิคอลและซุปเปอร์ออกไซด์

แอนไอออนไดจ้ากปฏิกิริยา Fenton reaction ดงันั้นโพลี

แซคคาไรดท่ี์ไดจ้ากราเอนโดไฟตจึ์งท�าหนา้ท่ีไปจบัหรือ

คีเลท (chelate) Fe2+ ซ่ึงเป็นผลให้ลดการเกิดอนุมูลอิสระ 

ดงันั้นประโยชน์จากการคน้พบสารโพลีแซคคาไรด์จาก

ราเอนโดไฟต์และการทดสอบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระน้ี

สามารถน�าไปต่อยอดศึกษาหาฤทธ์ิทางชีวภาพเพิ่มเติมได้

อีก เช่น คุณสมบติัในการตา้นมะเร็งและระบบภูมิคุม้กนั 

รวมถึงการหาโครงสร้างและกลไกในการออกฤทธ์ิของ

สารประกอบท่ีได ้และน�าไปประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม

อาหารและยา (Li, et al., 2012)

2. สารต้านจุลินทรีย์ (antimicrobial)

เช่ือว่าราเอนโดไฟต์มีกลไกในการต้านจุลชีพ 

ก่อโรคเพื่อเป็นการปกป้องตวัมนัเองและพืชเจา้บา้นไม่

ให้ถูกคุกคาม โดยราจะสร้างสารเมแทบอไลตซ่ึ์งเป็นพิษ

ต่อเช้ือจุลินทรียก่์อโรคเหล่านั้น และสารเมแทบอไลต์

ท่ีได้จากราเอนโดไฟต์มีโครงสร้างหลากหลาย ได้แก่  

แอลคาลอยด ์ เพปไทด ์ สเตียรอยด ์ เทอร์ปีนอยด ์ ฟีนอล 

ควินิน และ ฟลาโวนอยด ์(Yu, et al., 2010) 

สาร (-) Mycorrhizin A, cytochalasin E,  

cytochalasin K และ racidinin (ภาพ 4) คดัแยกจาก 

ราเอนโดไฟต์ 3 ชนิด ไดแ้ก่ รา Plectophomella sp.,  

Physalospora sp. และ Crataegus monogyna (Hussan,  

et al., 2014) จากงานวิจยัพบวา่ เม่ือน�าสารสกดัหยาบและ 

สารท่ีคดัแยกไดจ้ากราเอนโดไฟตท์ั้ง 3 ชนิดมาทดสอบ

ฤทธ์ิในการตา้นจุลชีพโดยวิธี agar well diffusion และ

น�าสารสกัดหยาบนั้ นมาท�าให้บริสุทธ์ิโดยวิธีคอลัมน์ 

โครมาโทกราฟี (column chromatography) และพิสูจน์ 

เอกลกัษณ์ทางโครงสร้างเคมีโดยวิธีนิวเคลียร์แมกเนติก  

เรโซแนนซ์สเปกตรัม (nuclear magnetic resonance  

spectra) ของสารเมแทบอไลตทุ์ติยภูมิท่ีไดจ้ากรา เม่ือท�า 

การทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพพบวา่ สาร (-) Mycorrhizin A  

ท่ีแยกได้จากรา Plectophomella sp. มีฤทธ์ิในการ

ตา้นราและแบคทีเรีย Bacillus megaterium อย่างมีนัย

ส�าคญั ในขณะท่ี cytochalasin E และ K แยกได้จาก 

รา Physalospora sp. มีฤทธ์ิตา้นราและแบคทีเรีย Chlorella  

fusca, Ustilago violacea, Escherichia coli, Bacillus  

megaterium ส่วนราเอนโดไฟต ์Crataegus monogyna ให้

สาร radicinin มีฤทธ์ิตา้นการเจริญของเช้ือรา Eurotium 

repens และ Mycotypha microspora ไดเ้ป็นอยา่งดี
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efomycins M, G และ oxohygrolidin เป็นสารใน

กลุ่ม macrolides ส่วน abierixin และ 29-O-methylabierixin 

เป็นสาร polyether ไดจ้ากรา Streptomyces sp. BCC72023 

ท่ีคดัแยกมาจากตน้ขา้ว Oryza sativa ในประเทศไทย มี

ฤทธ์ิตา้น Plasmodium falciparum ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีก่อใหเ้กิด

โรคมาลาเรียโดยมียงุเป็นพาหะ เป็นโรคติดต่อท่ีแพร่หลาย

ในประเทศเขตร้อนรวมถึงประเทศไทย ในงานวิจยัพบวา่ 

efomycin G, oxohygrolidin และ 29-O-methylabierixin 

สามารถตา้น Mycobacterium tuberculosis H37Ra เป็น

เช้ือท่ีก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและเป็นสาเหตุ

ของวณัโรคไดอี้กดว้ย นอกจากน้ียงัพบว่า efomycin G 

สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ Bacillus cereus 

และ 29-O-methylabierixin มีฤทธ์ิตา้น Colletotrichum 

capsici (Supong, et al., 2016)

3. สารต้านมะเร็ง (anticancer) และต้านเนือ้งอก 

(antitumor)

paclitaxel (Taxol) และอนุพนัธ์เป็นสารท่ีผลิต

จากราเอนโดไฟตแ์ละใชใ้นการตา้นมะเร็ง paclitaxel เป็น

สารในกลุ่ม diterpenoid ท่ีพบในพืชตระกูลยิว (Taxus) 

ในคร้ังแรกไดน้�ามาใชใ้นการรักษามะเร็งปากมดลูกและ

มะเร็งเตา้นม แต่ปัจจุบนัถกูน�ามาใชใ้นการรักษาโรคท่ีเกิด

จากเน้ือเยือ่แบ่งตวัผิดปกติไดดี้ เช้ือราท่ีเจริญอยูใ่นตน้ยวิ

สามารถผลิตสาร paclitaxel ไดแ้ละเป็นสารชนิดเดียวกนั

กบัพืชเจา้บา้นท่ีราอาศยัอยู ่ โดยคาดว่าสารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพท่ีสร้างข้ึนโดยสมุนไพร อาจถูกสร้างโดยเช้ือรา

ท่ีอาศยัอยูใ่นพืชสมุนไพรนั้นดว้ย ตวัอยา่งเช่น ราเอนโด

ไฟต์ Paecilomyces sp. ท่ีแยกจากพืชสมุนไพร Taxus 

mairei, Cephalataxus fortunei และ Torreya grandis ใน

ประเทศจีน สามารถผลิตสาร paclitaxel (Taxol) ซ่ึงออก

ฤทธ์ิตา้นเน้ืองอกและตา้นมะเร็ง ได ้(Huang, et al., 2001) 

ราเอนโดไฟต์ Taxomyces andreanae ซ่ึง

คดัแยกมาจากเปลือกของตน้ northwest Pacific yew  

(Taxus brevifolia) (Taxaceae) ใหส้าร paclitaxel มีฤทธ์ิใน

การตา้นมะเร็ง (Stierle, Strobel & Stierle, 1993) paclitaxel 

จะไปจบักบั β-subunit ของ tubulin ใน microtubule เพิม่การ  

polymerization ของ tubulin ใหก้ลายเป็น stable tubulin มาก

ข้ึน และยบัย ั้งขบวนการ depolymerization ในกระบวนการ

แบ่งเซลล ์(cell division) นอกจากน้ียงัมีราเอนโดไฟตช์นิด

อ่ืนท่ีสามารถสร้าง paclitaxel ไดเ้ช่นกนั ไดแ้ก่ Taxodium 

distichum (Li, et al., 1996), Wollemia nobilis (Strobel,  

et al., 1997), Phyllosticta spinarum (Kumaran, Muthumary 

& Hur, 2008), Bartalinia robillardoides (Gangadevi & 

Muthumary, 2008), Pestalotiopsis terminaliae (Gangadevi 

& Muthumary, 2009), Botryodiplodia theobromae  

(Pandi, Manikandan & Muthumary, 2010) 

ภาพ 4 สารตา้นจุลินทรีย ์

(b) cytochalasin E (c) cytochalasin K(a) (-) mycorrhizin A

(d) racidinin (e) efomycins G
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ส�าหรับในประเทศไทย มีราเอนโดไฟต์ท่ีแยก

ไดจ้ากพืชสมุนไพรหลายชนิด ไดแ้ก่ กระตงัใบดอกแดง  

เสน บุนนาค ทองแมว กุหลาบขาว ไชหิน กระเบาใหญ่ 

กระเชา้ผี คดัแยกราได ้23 ชนิด ตรวจสอบสารสกดัหยาบ 

พบว่าราหลายชนิดให้ผลน่าสนใจโดยคาดว่าจะสามารถ

พฒันาไปเป็นยารักษาโรคมะเร็งได ้ จึงน�าไปเพาะเล้ียง

แยกสารบริสุทธ์ิพิสูจน์โครงสร้างทางเคมี ในงานวิจยั

พบสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีได้จากรา Lrub20 จาก 

กระตงัใบดอกแดงและรา Phomopsis sp. Usia5 จากสนซ่ึง

เป็น neurotoxin เช่น pyrone derivatives, dothideopyrones,  

questin, asterric acid, methyl asterrate, sulochrin,  

eugenitin, 6-hydroxymethyleugenitin, cis-, trans-muconic  

acid, dothideopyrone D, และอนุพนัธ์อะซีเตทของ  

Dothideopyrone มีฤทธ์ิตา้นเช้ือวณัโรคและแสดงความ

เป็นพิษต่อเซลลม์ะเร็งเตา้นม มะเร็งช่องปาก และมะเร็ง

ปอด (Chomcheon, et al., 2009)

3-nitropropionic acid (3-NPA) เป็นสารพิษท่ีพบ

ไดท้ัว่ไปในราเอนโดไฟตห์ลายชนิดมีฤทธ์ิตา้นเช้ือวณัโรค 

ตา้นเซลลม์ะเร็ง โดยราเหล่าน้ีไดแ้ก่ รา Phomopsis sp. 

Mfer5 แยกจากบุนนาค รา Fusicoccum sp. Gell14 จาก

ทองแมว รา Diaporthe sp. Grsp11 และรา Phomopsis sp. 

Grsp19 จาก Grewia sp. รา Phomopsis Rlyi1 จากกุหลาบ

ขาว และรา Fusarium sp. Tasp15 จากไชหิน (Chomcheon, 

et al., 2005)

รา Bipolaris sp. Ctom12 แยกไดจ้ากตน้เคดสร้าง

สาร radicinin และ radicinol ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็น phytotoxin 

มีฤทธ์ิท่ีดีในการฆ่าเซลลม์ะเร็งหลายชนิด ไดแ้ก่ มะเร็ง

เยื่อบุช่องปาก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตา้นม มะเร็งปอด 

และเซลลม์ะเร็งเมด็เลือดขาว และสาร radicinol ยงัมีฤทธ์ิ

ตา้น P. falcparum ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีก่อให้เกิดโรคมาลาเรีย 

ส่วนในกระเบาใหญ่มีรา Phomopsis sp. Hant25 

สร้างสาร mycoepoxydiene ซ่ึงเป็นสารในกลุ่ม polyketide 

มีฤทธ์ิฆ่าเซลลม์ะเร็งท่อน�้ าดี มะเร็งเยื่อบุช่องปาก มะเร็ง

ปากมดลูก มะเร็งเตา้นม มะเร็งปอด และยงัมีฤทธ์ิตา้นเช้ือ

วณัโรค ส่วนรา Atag5 แยกไดจ้ากกระเชา้ผีมด สามารถ

สร้างสารในกลุ่ม quinone และรา Gspe11 แยกจาก 

พุดรัตนา สร้างสารในกลุ่ม lactone และ cytochalasins 

เป็นพิษต่อเซลล ์KB cells สามารถฆ่าเซลลม์ะเร็งช่องปาก  

มะเร็งเตา้นม และมะเร็งปอด (Prachya, et al., 2007) 

นอกจากน้ีย ังมีสาร camptothecin, 10-OH  

camptothecin และ 9-MeO camptothecin ซ่ึงเป็นสารใน

กลุ่มแอลคาลอยด ์(quinoline indole alkaloid) สร้างจาก 

ราเอนโดไฟตจ์าก Miquelia dentata Bedd. (Shweta, et al., 

2012) มีฤทธ์ิในการตา้นเซลลม์ะเร็งรังไข่ โดยท�าหนา้ท่ี

ไปยบัย ั้งเอนไซม์ eukaryotic topoisomerase I ซ่ึงเป็น

เอนไซมท่ี์ท�าหนา้ท่ีในการคลายเกลียวในบริเวณท่ีเกิดเป็น

เกลียวซอ้นเกลียว (super coiling) ของ DNA โดยท�าการ

ตดัในส่วนของ phosphate backbone ของ DNA เพื่อลด

การพนักนัท่ียุง่เหยิงและการขมวดปมของสาย DNA ใน

ระหวา่งท่ีมีการจ�าลองสายดีเอน็เอ (DNA replication) และ

ถอดรหสัดีเอน็เอ (DNA transcription) เหน่ียวน�าให้เกิด 

การตายผา่น apoptosis ท�าให ้double-strand DNA เกิดความ

เสียหายและท�าใหเ้ซลลต์าย นอกจากน้ียงัมี camptothecin 

และอนุพนัธ์ท่ีสกดัแยกไดจ้ากราเอนโดไฟต ์Fomitopsis sp.  

(MTCC 10177), Alternaria alternate (MTCC 5477), และ 

Phomposis sp. จากพืชหลาย ๆ  ชนิด ไดแ้ก่ Asterid clade,  

Camptotheca acuminata (Cornaceae), Apocynaceae,  

Rubiaceae ,  Gelsemiaceae ,  Icacinaceae พบว่า  

camptothecin และอนุพนัธ์มีความเป็นพิษต่อเซลลม์ะเร็ง

ล�าไส้ และเซลลม์ะเร็งเตา้นม ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การน�าเอา 

camptothecin ไปพฒันาเป็นยารักษามะเร็งทั้ งแบบก่ึง

สังเคราะห์และสังเคราะห์เองทั้งหมด ไดแ้ก่ Irinotecan 

(ONIVYDE, Merrimack Pharmaceuticals, Inc.) และ 

Topotecan เป็นยารักษามะเร็งในกลุ่ม topoisomerase I 

inhibitors ซ่ึงเป็นอนุพนัธ์ของ camptothecin มีฤทธ์ิใน

การยบัย ั้ง topoisomerase I อยา่งจ�าเพาะเจาะจง เพื่อรักษา

มะเร็งล�าไสใ้หญ่ระยะแพร่กระจายโดยใชเ้ป็นยาเด่ียวหรือ

ใชร่้วมกบั 5-fluorouracil (5-FU) และ leucovorin ในบาง

ประเทศยงัไดรั้บอนุมติัในขอ้บ่งใช้ส�าหรับรักษามะเร็ง

ปอด (non-small-cell lung cancer และ small-cell lung 

cancer) มะเร็งปากมดลกู มะเร็งรังไข่ มะเร็งกระเพาะอาหาร 

มะเร็งหลอดอาหาร และเน้ืองอกเกลีย (glioma) นอกจาก

น้ียงัพฒันารูปแบบของยาในรูปแบบเกลือของ Irinotecan 

ในรูปแบบ liposomal dispersion ส�าหรับให้ทางหลอด

เลือดด�าอย่างช้า ๆ และออกฤทธ์ิในการรักษาไดดี้กว่า  

(U.S. Food and Drug Administration, 2015)
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ภาพ 5 สารตา้นมะเร็ง

ภาพ 6 irinotecan (ONIVYDE)

ภาพ 7 สาร penicillenols ท่ีไดจ้ากรา Penicillium sp.

สาร penicillenols A1 และ B1 ท่ีได้จากรา  

Penicillium sp. GQ-7 จากตน้ Aegiceras corniculatum 

มีฤทธ์ิทางชีวภาพในการยบัย ั้งการแบ่งเซลล์และเป็น

พิษต่อเซลลม์ะเร็งเมด็เลือดขาว HL-60 cell lines โดยมี

ค่า IC
50

 เท่ากบั 0.76 µM และ 3.20 µM ตามล�าดบั (Lin,  

et al., 2008) หากเปรียบเทียบ penicillenols A1 กบัยาตา้น

มะเร็งในปัจจุบนัเช่น cisplatin (IC
50

 เท่ากบั 2.13 µM) 

(Kwon, Park & Kim, 2007) พบวา่มีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการ

เจริญของเซลลม์ะเร็งไดดี้กว่า 

สารตา้นมะเร็งจากราเอนโดไฟตอี์กชนิด ไดแ้ก่ 

terrein ท่ีไดจ้ากรา A. terreus เป็นสาร polyketide มีฤทธ์ิ

ในการตา้นมะเร็งเตา้นม โดยการเหน่ียวน�าใหเ้กิดการตาย

แบบ apoptosis โดยมีค่า IC
50

 เท่ากบั 1.1 nM ซ่ึงมีฤทธ์ิใน

การตา้นเซลลม์ะเร็งไดสู้งมากเม่ือเทียบกบั Taxol® (ซ่ึงมี

ค่า IC
50

 เท่ากบั 0.005-5 µM) (Bladt, et al., 2013) และ 

5-fluorouracil (IC
50

 เท่ากบั 10 µM) ซ่ึงคาดว่าสารน้ีน่า

จะน�าไปใชเ้ป็นสารตน้แบบในการผลิตเป็นยาตา้นมะเร็ง

ไดใ้นอนาคต

จะเห็นว่างานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพท่ีไดจ้ากราเอนโดไฟต์ค่อนขา้งมีประโยชน ์

เน่ืองจากเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีท�าให้ได้สารส�าคัญ

(a) taxol (b) 3-nitropropionic acid (c) radicinol

(d) mycoepoxydiene (e) campothecin
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จากธรรมชาติ เช่นเดียวกัน kojic acid ท่ีแยกได้จาก 

ราเอนโดไฟต์ Aspergillus, Petromyces, Penicillium,  

Chaetomium globosum, Emericella nidulans, และ 

Pleospora allii ซ่ึงคดัแยกจากใบสดของพืชสมุนไพรใน

ประเทศอียปิต ์ไดแ้ก่ Datura stramonium L. (Solanaceae),  

Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae), โดยสาร  

kojic acid น้ีถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในผลิตภณัฑ์เคร่ือง

ส�าอางและผลิตภณัฑ์ดูแลสุขภาพประเภทผลิตภณัฑ์ให้

ความกระจ่างใสทั้งชนิดครีม โลชนั สบู่ ผลิตภณัฑภ์ายใน

ช่องปากและฟัน และผลิตภัณฑ์ปกป้องผิว เน่ืองจาก

สาร kojic acid มีคุณสมบติัในการป้องกนัรังสียวูี และ

สามารถยบัย ั้งเอนไซมไ์ทโรซิเนสในกระบวนการสร้าง

เมด็สีเมลานินซ่ึงเป็นสาเหตุของการสร้างเมด็สีมากเกินไป  

(hyperpigmentation) นอกจากน้ียงัมีฤทธ์ิในการตา้นจุลชีพ

สามารถยบัย ั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียเ์พื่อรักษา 

ความคงตวัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส�าอางและยงัมีฤทธ์ิตา้น

อนุมูลอิสระซ่ึงสามารถน�าไปใชใ้นผลิตภณัฑ์ลดร้ิวรอย

และชะลอวยัได ้(Moharram, Zohri & Seddek, 2015)

บทสรุป

ราเอนโดไฟตเ์ป็นจุลินทรียท่ี์สามารถคดัแยกได้

จากส่วนต่าง ๆ ของพืชทั้งในส่วนราก ใบ ล�าตน้ และก่ิง

กา้น โดยไม่ก่อใหเ้กิดอาการของโรคใด ๆ  ในพชืท่ีราอาศยั

อยู ่ราเอนโดไฟตจ์ดัเป็นแหล่งทางชีวภาพจากธรรมชาติท่ี

ใหส้ารเมแทบอไลตทุ์ติยภมิูท่ีส�าคญัและมีฤทธ์ิทางชีวภาพ

ต่าง ๆ  มากมายรวมถึงความสามารถในการตา้นอนุมลูอิสระ 

การตา้นจุลินทรีย ์ การตา้นมะเร็ง ซ่ึงสารออกฤทธ์ิทาง

ชีวภาพท่ีไดจ้ากราน้ีสามารถน�าไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์

ไดท้ั้งทางการแพทยแ์ละทางอุตสาหกรรม
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บทคัดย่อ

ความวิตกกงัวลจากการแยกจากเป็นสภาพอารมณ์ท่ีเด็กเกิดความรู้สึกกลวั กระวนกระวาย เครียดหรือกงัวล ท่ี

ตอ้งแยกจากบา้น จากบุคคลท่ีเดก็รัก โดยทัว่ไปจะเป็นบิดามารดา ความวิตกกงัวลจากการแยกจากน้ีถือวา่เป็นพฒันาการ

ปกติในช่วงชีวิตของเด็ก พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเลก็อาย ุ6-7 เดือนถึง 3 ปี เด็กคนใดมีความวิตกกงัวลจากการแยก

จากท่ีรุนแรงมากเกินกวา่ปกติ เรียกภาวะน้ีวา่เป็น ความผิดปกติของความวิตกกงัวลจากการแยกจาก (separation anxiety  

disorders--SAD) ถา้ไม่ไดรั้บการรักษา เดก็จะมีปัญหาทางดา้นอารมณ์ กลวัการไปโรงเรียน ปัญหาทางดา้นจิตใจและภาวะ

ซึมเศร้าในวยัผูใ้หญ่ อาการแสดงของความวติกกงัวลจากการแยกจาก ไดแ้ก่ ร้องไห ้โมโหร้าย เกาะติดบิดามารดา ไม่ยอม

เขา้นอน ฝันร้าย ไม่ยอมแยกจากผูดู้แล เด็กท่ีเจ็บป่วยและเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลนั้น เป็นเหตุการณ์ท่ีเครียดในชีวิต

เด็กเพราะวา่เด็กจะมีกระบวนการคิดท่ีแตกต่างจากผูใ้หญ่และมีประสบการณ์ต่อโลกภายนอกนอ้ยกวา่ เด็กวยัเตาะแตะ

และเด็กวยัก่อนเรียนก็กลวัการถูกแยกจากผูดู้แลหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไปอยูใ่นสถานท่ีไม่คุน้เคย เด็กมีความเจ็บปวด 

และกลวัหลายส่ิงหลายอยา่ง เช่น กลวัการฉีดยา กลวัการท�าแผล กลวัถูกควบคุมโดยพยาบาล และกลวักิจกรรมการ

พยาบาล พยาบาลสามารถลดความรู้สึกการแยกจากของเดก็ป่วยลงไดโ้ดย ใหก้ารพยาบาลท่ีเนน้ครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง 

ใหข้อ้มูลและค�าแนะน�าแก่บิดามารดาเปิดโอกาสใหบิ้ดามารดา/ผูป้กครอง เขา้มาเยีย่มและดูแลเด็กป่วย พยาบาลควรจดั

ขั้นตอนการดูแล จดัสภาพแวดลอ้มในหอผูป่้วยใหเ้ด็กรู้สึกปลอดภยั ใหข้อ้มูลแก่เด็กป่วย เบ่ียงเบนความสนใจเด็กป่วย

จากเร่ืองของความเศร้าโศก ดว้ยการเล่านิทาน เล่นเกม ร้องเพลง อ่านออกเสียง ฟังดนตรีวาดภาพและระบายสี ทั้งน้ีเพื่อ

ช่วยให้เด็กป่วยหายจากการเจ็บป่วยและส่งเสริมพฒันาการของเด็กป่วยให้เป็นไปตามปกติ

ค�าส�าคัญ: ความวิตกกงัวลจากการแยกจาก, เด็กเลก็, การรักษาตวัในโรงพยาบาลของเด็กเลก็

Abstract

Separation anxiety is a condition in which a child is fearful, anxious, stressed or worried when away from 

home or separated from a love one, usually a parent. Separation anxiety is a natural part of the developmental  

process. It is most common in infants and small children, typically between the ages of 6–7 months to 3 years. If 

some children have more excessive anxiety than normal they may have separation anxiety disorders (SAD). Children 

with SAD, who are not given treatment, have emotional problems, school phobia, mental problems and depression in 

adulthood. Signs of separation anxiety include crying, temper tantrums, clinging to parent, resistance to going to bed 

at night, nightmares and not wanting to be separate from primary caretakers. When sick children stay in hospitals, it is 

ความวิตกกังวลจากการแยกจากของเด็กเล็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

Separation Anxiety in Young Children Admitted to the Hospital

มณีรัตน์ ภาคธูป และขวญัใจ ตีอินทอง
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บทน�า

เรามกัเห็นเสมอ ๆ  ว่า เด็กเลก็ ๆ  เม่ือตอ้งแยกจาก

บิดามารดา เดก็จะแสดงอาการอารมณ์เสียดว้ยการ ร้องไห ้

ระบายความกราดเกร้ียวแสดงอาการโมโห และเกาะติด

บิดามารดา เราเรียกลกัษณะทางอารมณ์ท่ีเด็กแสดงออก

น้ีว่าเป็น อารมณ์การพรากจาก (separation anxiety) หรือ

อารมณ์วิตกกงัวลจากการแยกจาก ความวิตกกงัวลจาก

การแยกจากน้ี เป็นสภาพอารมณ์ความรู้สึกทางดา้นลบ

ของเดก็ท่ีเกิดข้ึนวา่ ตนเองนั้นเกิดความรู้สึกสูญเสีย (loss)  

โดดเด่ียว (loneliness) และซึมเศร้า(sadness) อารมณ์น้ีพบ

ไดบ่้อยในเดก็เลก็ท่ีตอ้งแยกจากบุคคลท่ีเดก็รัก โดยทัว่ไป

คือบิดาหรือมารดาของเด็ก นอกจากนั้นยงัสามารถพบ

ไดใ้นกลุ่มอายอ่ืุน ท่ีบุคคลส�าคญัในชีวิตตอ้งจากไปหรือ

ตายจาก อารมณ์ความวิตกกงัวลจากการแยกจาก ถือว่า

เป็นปฏิกิริยาการปรับตวัปกติท่ีตอ้งแยกจากบุคคลอนัเป็น

ท่ีรัก โดยตอ้งมีไม่มากเกินไป แต่ถา้บุคคลใดมีอารมณ์

ความวิตกกังวลจากการแยกจากท่ีรุนแรงมากเกินกว่า

ความวิตกกงัวลปกติ และอยูน่านเกิน 4 สัปดาห์ หรือใน

เดก็ยงัคงมีอาการความวติกกงัวลมากจากการแยกจากเกิน

อาย ุ6 ปี เรียกภาวะน้ีวา่ ความผิดปกติของความวิตกกงัวล

จากการแยกจาก (Separation Anxiety Disorder--SAD) 

(Brennan, 2016) ซ่ึงพบประมาณร้อยละ 4-5 (Dryden-

Edwards & Stoppller, 2017) ถา้ไม่ไดรั้บการรักษา เด็กจะ

มีปัญหาทางดา้นอารมณ์ ไม่สามารถสร้างความผกูพนักบั

บุคคลอ่ืนในสงัคมได ้เดก็จะกลวัการไปโรงเรียน มีปัญหา 

เร่ืองการเรียนในระดบัประถมศึกษา มีอาการต่ืนตระหนก 

(panic disorder) (Guthrie, 1997) นอกจากน้ียงัมีผลใน

ระยะยาวโดยมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคจิตเพศต่าง 

ๆ ซ่ึงท�าให้คุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวเส่ือมถอย

ลง เช่นโรคกงัวลทัว่ไป (generalized anxiety disorder)  

โรคอารมณ์ 2 ขั้ว (bipolar disorder) โรคความเจ็บปวด

ทางกายโดยมีสาเหตุมาจากทางใจ (pain disorder) และ

โรคติดแอลกอฮอล์ (alcohol dependent) หรือมีภาวะ 

ซึมเศร้า (Chivanon, 2016) อารมณ์ความวิตกกงัวลจาก

การแยกจากในเด็กเลก็จึงสะทอ้นออกมาให้เห็นว่า เด็กมี

มุมมองต่อสถานการณ์ในขณะนั้นว่าไม่มีความปลอดภยั 

โลกท่ีเป็นอยูน่ั้นน่ากลวั เม่ือเด็กเจ็บป่วยและตอ้งเขา้รับ

การรักษาในโรงพยาบาล ความรู้สึกต่อการแยกจากของ

เด็กจะยิ่งเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงนอกจากพฒันาการเร่ืองอารมณ์

การแยกจากท่ีมีตามวยัแลว้ ยงัมีความเครียดและความ

กงัวลจากการเจ็บป่วยเพิ่มข้ึนดว้ย ซ่ึงการแยกจากมีปัจจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งมากมาย

พฒันาการอารมณ์ความวิตกกังวลจากการแยกจาก

ความวิตกกงัวลจากการแยกจากของเด็กเล็กนั้น 

ถือวา่เป็นขั้นตอนปกติของพฒันาการเดก็ท่ีช่วยใหเ้ดก็เลก็

มีชีวิตรอด เม่ือเดก็เลก็ตอ้งแยกจากผูเ้ล้ียงดู เดก็ก็จะแสดง

พฤติกรรมร้องไหเ้รียกหา เพือ่ใหผู้ดู้แลกลบัมาอยูใ่กล ้ๆ  ให้

มาดูแลและปกป้องคุม้ครองเด็กใหมี้ชีวิตรอดและเติบโต

a traumatic event in the child’s life because children have different ways of thinking than adults and less experience  

of the world. Toddlers and preschoolers are more likely to be afraid if separated from their main caregivers, especially 

in strange situations. They may be in pain and afraid of many things such as injections, sutures, control by nurses 

and procedures of nursing care. Nurses can reduce separation anxiety in children by using family care centers, giving 

information to parents, and making it much easier for parents to visit and take care of sick children. Nurses should 

take steps in nursing care and provide an environment to make children feel safer by giving information to children, 

distracting them from sadness by telling stories, playing games, singing songs, reading out loud or listening to music, 

drawing or painting. Doing this can help improve the child’s chance of recovery and can promote the development 

of ill children toward a normal and safe life.

Keywords: separation anxiety, young children, young children admitted to the hospital
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ข้ึน เม่ือยงัเป็นทารกหรือเดก็อายตุ �่ากวา่ 6 เดือน เดก็เลก็ยงั

ไม่สามารถแยกบุคคลท่ีคุน้เคยและไม่คุน้เคยออกจากกนัได ้

ทารกจึงไม่แสดงอารมณ์ความวิตกกงัวลจากการแยกจาก 

ต่อมาเม่ือทารกอาย ุ7 เดือน เดก็เติบโตข้ึนและมีพฒันาการ

ทางสมอง เก่ียวกบัเร่ืองความจ�าและการแยกแยะบุคคลท่ี

คุน้เคยและไม่คุน้เคย ทารกเร่ิมจ�าไดว้่าผูดู้แลคือใครและ

ใครคือคนแปลกหนา้ ในระยะน้ีเอง ทารกจะแสดงอารมณ์

ความวติกกงัวลจากการแยกจาก และแสดงพฤติกรรมเดน่ ๆ   

เช่นร้องไห้ เม่ือผูดู้แลจากไป ยิม้ หรือส่งเสียงแสดงความ

ดีใจเม่ือผูดู้แลกลบัมา เม่ือทารกเคล่ือนไหวได ้พฤติกรรม

การประทว้งของทารกกเ็พิ่มข้ึนนอกจากการร้อง เป็นการ

ด้ิน การคืบ และการคลานเพื่อตามหาผูดู้แล เม่ือเด็กอาย ุ 

2 ขวบพฒันาการทางสมองของเด็กเจริญข้ึนอีกและเด็ก 

รับรู้ไดว้่าการแยกจากบุคคลอนัเป็นท่ีรักนั้นเป็นการแยก

จากชัว่คราว ท�าให้สภาพอารมณ์ความรู้สึกการแยกจาก 

ผู ้ดูแลนั้ นลดลง เด็กเล็กคนใดท่ีสามารถปรับตัวกับ

พฤติกรรมการแยกจากไดต้ามวยัแสดงให้เห็นว่าเด็กคน

นั้นมีวุฒิภาวะโตข้ึนแลว้ อารมณ์ความวิตกกงัวลจากการ

แยกจากในเด็กจะเร่ิมตน้ก่อนเด็กอาย ุ1 ขวบ คือเม่ือเด็ก

อายปุระมาณ 9 เดือน และพฤติกรรมน้ีจะสูงสุดเม่ือเด็ก

อาย ุ14-18 เดือน (Australian Psychological Society, 2017)

ความรู้สึกวติกกงัวลจากการแยกจากของเดก็เลก็น้ี

สามารถอธิบายได ้โดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ตามทฤษฎี

ของฟรอยด ์(Freud’s theory) กล่าวว่าเด็กในวยัเตาะแตะ 

พฒันาการของเด็กระยะน้ีจะอยู่ในระยะท่ีเรียกว่า ระยะ

ปาก (oral stage) คือเด็กจะมีความสุขถา้ไดใ้ช้ปากใน

การดูด ถา้เด็กไม่ไดรั้บการตอบสนองเด็กก็จะเกิดความ

รู้สึกคบัขอ้งใจ ส่วนตามทฤษฎีของอีริคสัน (Erickson’s 

psychological theory) กล่าวว่าเด็กในระยะน้ีจะอยู่ใน

ระยะ ไวว้างใจ VS ไม่ไวว้างใจ (trust vs mistrust) ถา้

ผูดู้แลไม่สามารถสร้างความไวว้างใจแก่เด็กได ้ เด็กก็จะ

รู้สึกคบัขอ้งใจ ส่วนทฤษฏีพฒันาการทางดา้นสติปัญญา

ของเพียเจท ์ (Cherry, 2017; Guthrie,1997) กล่าวว่าเด็ก

อยูใ่นระยะ sensorimotor หรือขั้นประสาทรับรู้และการ

เคล่ือนไหว พฤติกรรมของเด็กในวยัน้ีข้ึนอยู่กับการ

เคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่การไขว่ควา้ การจบั เด็กเลก็ยงั

ไม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาท่ีจะท�าให้คนรอบขา้งเขา้ใจ

ได ้ ทฤษฏีต่าง ๆ เหล่าน้ีไดอ้ธิบายถึงพฒันาการพื้นฐาน

ของเดก็เลก็วา่มีโอกาสเกิดความรู้สึกคบัขอ้งใจ ถา้ไม่ไดรั้บ

การตอบสนองตามท่ีตอ้งการ และมีโอกาสเกิดความวิตก

กงัวลจากการแยกจากไดง่้ายกวา่วยัอ่ืน ส่วนจอนห์ บาวดบ้ี์  

(Mcleod, 2009; Bowlby, 1982) เช่ือว่าสุขภาพจิตและ

ปัญหาทางดา้นพฤติกรรมนั้นเร่ิมมาตั้งแต่ในวยัเด็ก ได้

กล่าวเก่ียวกับทฤษฎีความรักความผูกพนัระหว่างเด็ก 

กบับุคคลส�าคญัในชีวิตเด็ก (attachment theory) คือบิดา

มารดาท่ีจะช่วยให้เด็กรอดชีวิต และความรู้สึกกลวัคน

แปลกหน้าจะเป็นตวัแทนของกลไกการรอดชีวิต เม่ือ

เด็กต้องแยกจากบิดามารดาหรือบุคคลท่ีเด็กรักเด็กจะ

แสดงความรู้สึกไม่มัน่คง หรือกลวัว่าจะไดรั้บอนัตราย 

พฤติกรรมท่ีเดก็แสดงออกจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะดงัน้ี คือ  

(Buddharat, et al., 2013) ระยะท่ี 1 คือระยะประทว้ง (protest)  

เด็กจะร้องไห้ กรีดร้อง แสดงอารมณ์โกรธ กา้วร้าว ต่อ

เด็กและบุคคลอ่ืนท่ีพยายามขดัขวาง เม่ือบิดามารดาจาก

ไป หรือเกาะติดบิดามารดา เพื่อให้บิดามารดาอยูก่บัตน 

จะหยดุร้องไหเ้วลาหลบั เหน่ือยหรือเพลีย ปฏิเสธการดูแล

หรือความสนใจจากผูอ่ื้น ต่อสู้ด้ินรน ขดัขืน หรือผลกัไส

ผูเ้ขา้ใกล ้ไม่สามารถปลอบใหห้ายเศร้าโศกได ้ระยะน้ีจะ

กินเวลาหลายวนั ระยะท่ี 2 คือระยะส้ินหวงั (despair) จะ

เร่ิมเม่ือระยะประทว้งส้ินสุดลง เดก็มีท่าทีสงบลงถึงแมว้า่

จะอารมณ์เสียอยูก่็ตาม ร้องไห้ลดลง กิจกรรมต่าง ๆ จะ

ลดลง เด็กจะปฏิเสธบุคคลอ่ืน เฉยเมย แยกจากบุคคลอ่ืน

และไม่สนใจส่ิงต่าง ๆ พฤติกรรมส�าคญัท่ีเป็นลกัษณะ

เฉพาะคือ เศร้า ซึม เป็นผลจากการหมดหวงัท่ีประทว้ง

แลว้ไม่เป็นผล ไม่สามารถเรียกร้องใหบิ้ดามารดากลบัมา

ได ้ เด็กคิดว่าบิดามารดาจะไม่กลบัมาอีกอาจทอดท้ิงไป

เลย เด็กจะลดความไวว้างใจบิดามารดาลง ระยะน้ีเด็กจะ

ยอมร่วมมือกบัการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ต่อตา้นเพยีงเลก็นอ้ย 

ยอมกินอาหาร การท่ีเดก็เงียบเฉย ท�าใหเ้ขา้ใจผดิคิดวา่เดก็

ปรับตวัไดแ้ลว้ ระยะท่ี 3 ระยะปฏิเสธ (detachment) คือ

ระยะท่ีเดก็วางเฉยและไม่สนใจผูดู้แลท่ีละท้ิงตนเองไป ถา้

กระบวนการแยกจากยงัคงอยู ่เดก็กจ็ะเร่ิมพดูคุยกบับุคคล

อ่ืนไดส้ร้างสมัพนัธภาพอยา่งผวิเผนิกบับุคคลอ่ืน แต่หลีก

เล่ียงท่ีจะใกลชิ้ดกบับุคคลใดบุคคลหน่ึงเกบ็กดความรู้สึก

ต่อผูดู้แล/บิดามารดา ปฏิเสธผูดู้แลเม่ือผูดู้แลกลบัมา และ

แสดงอารมณ์โกรธอยา่งแรงต่อผูดู้แล เดก็จะไม่สนใจและ

ไม่สร้างความสัมพนัธ์กบัผูดู้แลอีกต่อไป ดงันั้นถา้เด็ก

มีความรู้สึกการแยกจาก จึงตอ้งระมดัระวงัไม่ให้ความ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 55

รู้สึกวิตกกงัวลจากการแยกจาก ด�าเนินต่อไปจนถึงระยะ

ท่ี 3 ซ่ึงยากต่อการแกไ้ข

โดยทัว่ไปแลว้อาการท่ีแสดงถึงความวิตกกงัวล

จากการแยกจากท่ีพบเห็น ได้แก่ (Kaneshiro, 2014)

กระวนกระวายใจเม่ือตอ้งแยกจากผูเ้ล้ียงดูหลกั นอนหลบั

ยากหรือต่ืนในเวลากลางคืน ฝันร้าย มีอาการตกใจและ

ขวญัหาย ไม่อยากไปโรงเรียนหรือไม่อยากไปอยูใ่นสถาน

ท่ีใหม่ ๆ เน่ืองจากกลวัการถูกแยกไม่ยอมนอนถา้ไม่มี 

ผูดู้แลนอนดว้ย บ่นว่าเจ็บโน่น เจ็บน่ี ตามร่างกาย กงัวล

กลวัวา่จะมีเร่ืองเลวร้ายเกิดข้ึนกบัผูดู้แลหลกั หงุดหงิดและ

มีอาการเกร็งตามกลา้มเน้ือ เป็นตน้ เด็กคนใดท่ีมีอารมณ์

ของความวิตกกงัวลจากการแยกจากท่ีไม่มากเกินไปใน

ช่วงอาย ุ 10-24 เดือน จึงถือว่าเป็นพฒันาการท่ีปกติของ

เด็ก (Guthrie, 1997) ท่ีไม่จ�าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษา แต่

บิดามารดาสามารถช่วยเหลือเด็กให้ผ่านพฒันาการขั้น

ตอนน้ีไปไดอ้ย่างมีความสุข โดยพยายามท�าให้เด็กเกิด

ความรู้สึกไวว้างใจแก่ผูดู้แลเด็ก การกระท�าเช่นน้ีจะช่วย

เหลือเด็กใหส้ามารถสร้างความรักและความไวว้างใจกบั

บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบิดามารดา ในขณะเดียวกนัเด็ก

ก็เขา้ใจไดดี้ว่าบิดามารดาไม่หายไปไหนและจะยงักลบั

มาหาตนเช่นเดิม

ความรู้สึกจากการแยกจาก น้ีไม่ไดเ้กิดเฉพาะใน

เดก็วยัเตาะแตะและวยัก่อนเรียนเท่านั้น สามารถพบไดใ้น

วยัอ่ืน เช่น ในเด็กวยัเรียนเด็กจะมีความกงัวลแต่จะแสดง

อาการหวาดกลวัต่ืนตระหนก (panic) นอ้ยกว่าเด็กในวยั

ก่อนเรียน เด็กในวยัน้ีจะมีแนวคิดเร่ืองเวลาและเขา้ใจว่า

บิดามารดาจากไปแลว้ก็จะกลบัมา แต่ส่ิงท่ีเด็กในวยัเรียน

จะกงัวลก็คือการแยกจากเพ่ือนและโรงเรียนซ่ึงเป็นการ

ใชเ้วลาส่วนใหญ่ของเด็กอยู่ท่ีโรงเรียน ความวิตกกงัวล

ของเด็กในวยัเรียนจะเก่ียวขอ้งกบัความกลวัในส่ิงท่ีไม่รู้

หรืออธิบายไม่ได้ เด็กจะใช้กลไกการปรับตวัโดยการ

ปฏิเสธ (denial) หรือไม่ก็โดยการหาเหตุผลเขา้ขา้งตวัเอง  

(rationalization) ส่วนในเด็กวยัรุ่นเด็กจะวิตกกงัวลต่อ

การแยกจาก เม่ือตอ้งแยกจากเพื่อนมากกว่าการแยกจาก

บิดามารดา ซ่ึงผลของความรู้สึกของการแยกจากของเด็ก

วยัรุ่นน้ีอาจท�าใหว้ยัรุ่นฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงพยาบาล 

หรือไม่ใหค้วามร่วมมือในการรักษาเพียงเพ่ือตอ้งการออก

ไปพบเพื่อน เน่ืองจากอารมณ์ความวติกกงัวลจากการแยก

จากนั้นพบสูงสุดในช่วงเด็กวยัเตาะแตะและวยัก่อนเรียน

ซ่ึงเป็นเดก็เลก็ ดงันั้นในท่ีน้ีจึงจะกล่าวเฉพาะเร่ืองการแยก

จากในเด็กเลก็เท่านั้น

ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกแยกจาก

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอารมณ์การแยกจากของ

เดก็เลก็นั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ  เช่น ความรักความผกูพนั

ระหว่างเด็กกบัผูเ้ล้ียงดูหลกั เด็กท่ีมีความรักความผกูพนั

ระหวา่งผูเ้ล้ียงดู จะมีความมัน่คงทางอารมณ์และมีอารมณ์

วติกกงัวลกลวัการแยกจากนอ้ย ในทางกลบักนัเดก็ท่ีมีความ

รักความผกูพนันอ้ยกบัผูดู้แล จะขาดความมัน่ใจ กลวัการ

ถูกทอดท้ิงและอารมณ์ความวิตกกงัวลจากการแยกจาก

สูง นอกจากนั้นอารมณ์ความวิตกกงัวลกบัการแยกจาก

ของเด็กยงัข้ึนอยูก่บั พฤติกรรมการแสดงออกของผูดู้แล 

ความเครียดและพฤติกรรมของผูดู้แลจะสะทอ้นไปยงั

เดก็ท�าใหเ้ดก็รับรู้ความบ่อยคร้ังในการท่ีตอ้งแยกจากบิดา

มารดาหรือบุคคลท่ีเด็กรัก ระยะเวลาท่ีตอ้งแยกจาก เช่น 

ช่วงเวลาท่ีบิดามารดาออกจากห้อง ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยในเวลา

กลางคืน ตอ้งอยูก่บับุคคลอ่ืนท่ีเป็นคนแปลกหนา้ แม่ไป

คลอดนอ้งท่ีโรงพยาบาล การเจ็บป่วยท่ีท�าใหเ้ด็กเลก็ตอ้ง

แยกจากครอบครัวไปอยูใ่นโรงพยาบาล ส่วนการท่ีเด็กมี 

ผูดู้แลหลายคน ท่ีมีทั้ง มารดา บิดา ยา่-ยาย พี่เล้ียง เด็กจะมี

พฤติกรรมการประทว้งจากการแยกจากนอ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจาก

เด็กมีความคุน้เคยกบัผูดู้แลหลายคน เด็กจะ เขา้ใจว่าการ

แยกจากเป็นการแยกชัว่คราว และเด็กสามารถเรียนรู้ท่ีจะ

ปรับตวัเร่ืองการแยกจาก และพฒันาความรักความผกูพนั

กบัผูดู้แลทั้งหลายเหล่าน้ี และพร้อมท่ีจะรับการดูแลจาก

ผูใ้หญ่คนอ่ืน ๆ ไดด้ว้ยวิธีการท่ีจะลดความทุกขท์รมาน

จากการแยกจาก คือตอ้งมีการเตรียมตวัเด็กเพื่อการแยก

จากท�าให้เด็กรับรู้ว่าผูดู้แลจะตอ้งกลบัมา อาจใชว้ิธีการ

จดักิจกรรมเพื่อเบ่ียงเบนความรู้สึกการแยกจากเพื่อใหเ้ดก็

เกิดความรู้สึกว่าการแยกจากนั้นมีระยะเวลาสั้นลง เช่น 

การจดักิจกรรมการเล่นและถา้เป็นการแยกจากเม่ือเด็ก

เลก็ตอ้งไปอยูโ่รงพยาบาล การจดักิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ

เด็กควรมีหลายกิจกรรม
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ความรู้สึกแยกจากของเด็กเล็กเมื่ออยู่ในโรงพยาบาล

การท่ีเดก็เลก็ตอ้งไปอยูใ่นโรงพยาบาล เป็นภาวะ

ท่ีท�าใหเ้กิดความเครียดทั้งตวัเดก็และผูป้กครอง (Guthrie, 

1997) เด็กจะมีความเครียดจากการพบส่ิงท่ีไม่คุน้เคย  

ความไม่สุขสบายต่าง ๆ  นอกจากนั้นภาวะการเจบ็ป่วยและ

การไดรั้บหตัถการท่ีก่อใหเ้กิดความเจบ็ปวด จะท�าใหเ้ดก็

เกิดความกลวัและเครียด และการท่ีเดก็อยูโ่รงพยาบาลแลว้

ตอ้งแยกจากกบับิดามารดา ท�าใหเ้ด็กรู้สึกกระวนกระวาย

ใจ เกิดความรู้สึกว่าถูกคุกคามและไม่ปลอดภยั เด็กกลวั

ท่ีตอ้งอยู่ในสภาพแวดลอ้มและบุคคลท่ีไม่คุน้เคย กลวั

ถูกทอดท้ิง กลวัเจ็บ กลวัร่างกายได้รับอนัตราย กลวั 

สูญเสียการควบคุม กลวัการถูกควบคุมโดยพยาบาล กลวั

การถูกฉีดยาและการท�าแผล กลวัท่ีตอ้งกินยา กลวัเคร่ือง

มือทางการแพทยแ์ละส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่คุน้เคย กลวัใน

ส่ิงท่ีไม่เป็นจริง กลวัการผ่าตดั กลวัเก่ียวกบัอาการของ

โรคท่ีเป็น (Salmela, 2010) ทั้งน้ีเน่ืองจากเด็กเลก็มีความ

คิดเก่ียวกับเร่ืองการเจ็บป่วยท่ีแตกต่างจากผูใ้หญ่และ 

เด็กโต เด็กเลก็มีประสบการณ์นอ้ยกว่าเด็กโตและผูใ้หญ่ 

ขาดขอ้มูลเก่ียวกบัโรงพยาบาล เดก็เลก็จึงไม่เขา้ใจเหตุผล

ว่าท�าไมจึงตอ้งอยู่โรงพยาบาล ไม่เขา้ใจว่ากิจกรรมการ

รักษาพยาบาลจะท�าให้เด็กดีข้ึน ขณะเดียวกนัเด็กเล็กก ็

ไม่ได้มองเร่ืองการแยกจากว่าเป็นเร่ืองปกติธรรมดา 

นอกจากนั้นเดก็ในช่วงวยัน้ียงัมีจินตนาการมากกวา่วยัอ่ืน 

เช่น การคิดถึงเร่ืองผ ีปิศาจรวมทั้งการท่ีเดก็เลก็ยงัไม่เขา้ใจ

เก่ียวกบัเร่ืองเวลาและสถานท่ี ส่ิงต่าง ๆ  เหล่าน้ีจะยิง่ท�าให้

เดก็เลก็เกิดความวิตกและกงัวลมากข้ึน จากการศึกษาของ 

เซลเมลา (Salmela, 2010) โดยท�าการศึกษาในเด็กอาย ุ

4-6 ขวบ จ�านวน 89 คน ในประเทศฟินแลนด ์ ระหว่าง

ช่วงปี ค.ศ. 2004-2006 เก่ียวกบัเร่ืองความกลวัเม่ือตอ้งอยู ่

โรงพยาบาล ผลการศึกษาพบวา่เดก็ร้อยละ 90 ตอบวา่รู้สึก

กลวัอยา่งนอ้ย 1 อยา่งในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะกลวั

กิจกรรมการพยาบาล กลวัท่ีตอ้งเป็นผูป่้วย เด็กท่ีอยู่ใน 

โรงพยาบาลจะมีความกลวัมากกว่าเด็กท่ีอยู่ในโรงเรียน

อนุบาล เดก็ใหค้วามหมายของความรู้สึกกลวัโรงพยาบาล

โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ (1) เป็นสถานท่ี ๆ  ท�าให้

เกิดความ รู้สึกไม่ปลอดภยั (insecurity) (2) เป็นสถานท่ี ๆ   

รู้สึกว่าเป็นอนัตราย (injury) (3) รู้สึกว่าตนเองไร้ท่ีพึ่ง 

ขาดท่ีพึ่ง หมดหนทาง ไร้อ�านาจ (helpless) และ (4) รู้สึก

ว่าตนเองถูกปฏิเสธหรือไม่ไดรั้บการยอมรับ (rejection) 

นอกจากนั้นยงัมีผลงานวิจยัอ่ืนท่ีสนับสนุน ไดแ้ก่ การ

ศึกษาของเวทเทอร์ (Guthrie, 1997) เร่ืองความวิตกกงัวล

จากการแยกจากในเดก็ท่ีตอ้งดมยาสลบ และพบวา่ เดก็อาย ุ

2-6 ขวบมีปัญหาทางดา้นพฤติกรรมมากกว่าเด็กอาย ุ7-8 

ขวบ และตวัแปรส�าคญัท่ีสามารถท�านายพฤติกรรมท่ีเป็น

ปัญหาของเด็กอาย ุ2-6 ขวบ มี 3 เร่ืองคือเร่ือง การไม่พา

ครอบครัวเยีย่มชมหอ้งผา่ตดัก่อนผา่ตดั เด็กเคยไดรั้บการ

ผา่ตดัมาก่อน และผลจากการผา่ตดัคร้ังก่อน และจากการ

ศึกษาของ ด็อกเตอร์มี (Guthrie, 1997) ยงัพบว่า การท�า

แผลไฟไหมน้�้ าร้อนลวกแก่เด็กเลก็ท่ีอายนุอ้ยกว่า 3 ขวบ 

โดยให้ผูป้กครองอยูก่บัเด็กในขณะท�าแผลดว้ยนั้นพบว่า

เด็กมีปฏิกิริยาต่อการเจ็บปวดและความวิตกกงัวลลดลง

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ 

เม่ือเดก็ตอ้งแยกจากบิดามารดา ส่ิงท่ีเดก็ตอ้งการ

คือความรู้สึกปลอดภยัเหมือนเม่ือไดอ้ยู่ท่ีบา้นสามารถ 

ไวว้างใจบุคคลอ่ืนได้นอกเหนือจากบิดามารดาและมี 

ความมัน่ใจว่าบิดามารดาจะต้องกลบัมา (Kaneshiro, 

2014) เช่นเดียวกนักบัการท่ีเด็กตอ้งเขา้รับการรักษาใน

โรงพยาบาลเน่ืองจากการเจบ็ป่วย เดก็จะพยายามแสวงหา

ความปลอดภัย ความรู้สึกสุขสบาย และการปกป้อง 

คุ ้มครองจากบิดามารดา เพื่อให้ส่ิงต่าง ๆ น้ีบรรเทา 

เบาบางลงบุคลากรท่ีท�างานเก่ียวกับเด็กจึงต้องเข้าใจ 

เก่ียวกบัอารมณ์ความวิตกกงัวลจากการแยกจากของเด็ก

ตามขั้นตอนและพฒันาการของเด็ก โดยเฉพาะพยาบาล

ซ่ึงเป็นผูดู้แลใกลชิ้ดเด็ก พยาบาลจึงจ�าเป็นท่ีจะตอ้งค�านึง

ถึงเร่ืองเหล่าน้ีและให้การช่วยเหลือเด็ก เพื่อป้องกนัไม่

ให้เด็กเกิดความรู้สึกวิตกกงัวลจากการแยกจากขณะอยู่

โรงพยาบาล

การพยาบาลเพือ่ช่วยเหลือครอบครัวและเด็กป่วย

พยาบาลสามารถให้การช่วยเหลือเด็กป่วยและ

ครอบครัวเพื่อลดความรู้สึกจากการแยกจากของเด็กเล็ก

ท่ีป่วยไดด้งัน้ี (Kaneshiro, 2014; Filion, 2015; Pillitteri, 

2010)

1.ตั้ งสติใช้ความสงบ การท่ีเด็กเล็กเจ็บป่วย

และมาโรงพยาบาลไม่เพียงแต่ท�าให้เกิดความเครียดแก่ 
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เด็กเล็กและผูป้กครองเท่านั้น ความรู้สึกเช่นน้ีก็สามารถ 

เกิดข้ึนไดก้บัพยาบาลเช่นกนั ความรู้สึกวิตกกงัวลเหมือน

โรคติดต่อ ถา้พยาบาลเกิดความรู้สึกตึงเครียด โดยแสดงออก

มาในน�้าเสียงและอาการทางกาย ผูป้กครองและเดก็เลก็จะ 

รับรู้ไดแ้ละจะเกิดความวิตกกงัวลตามไปดว้ย พยาบาล

ควรตั้งสติให้มีความสงบ โดยการหายใจลึก ๆ และพูด

ดว้ยความเช่ือมัน่ จะท�าให้บิดามารดาและเด็กป่วยเกิด

ความรู้สึกผอ่นคลายและสบาย 

2. ใหก้ารพยาบาลโดยเนน้ครอบครัวเป็นศนูยก์ลาง 

โดยพยาบาลจะตอ้งรวมผูป่้วย ผูใ้ชบ้ริการและครอบครัว

เป็นหน่วยเดียวของการให้บริการ โดยเป็นการท�างาน

ร่วมกันระหว่างบุคลากรสุขภาพ ผู ้ป่วย/ผู ้ใช้บริการ 

และครอบครัว ซ่ึงจากการศึกษาของ ทศันีย ์ อรรถารส  

(Namjanthra, 2006) ได้พฒันารูปแบบการดูแลท่ีเน้น

ครอบครัวเป็นศูนยก์ลางส�าหรับเด็กโรคมะเร็ง ซ่ึงสรุป

ไดว้่า กระบวนการดูแลท่ีเน้นครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง

ประกอบด้วย 3 ระยะคือ ระยะเร่ิมเขา้สู่กระบวนการ

ดูแล ระยะดูแลร่วมกนั และระยะครอบครัวเป็นผูก้ �ากบั

การดูแล องคป์ระกอบหลกัของการดูแลท่ีเนน้ครอบครัว

เป็นศูนยก์ลางมี 4 องคป์ระกอบ คือ (1) สมัพนัธภาพท่ีเอ้ือ 

อาทร และเห็นอกเห็นใจ ระหว่างพยาบาล ผูป่้วย และ

ครอบครัว (2) การเรียนรู้ร่วมกนั (3) การเป็นหุน้ส่วนในการ

ดูแล และ (4) การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว 

เพื่อให้เด็กป่วยและครอบครัวได้ใช้กลไกการปรับตัว 

ต่อการอยู่โรงพยาบาล สามารถส่งเสริมพฒันาการของ 

เด็กป่วยและให้เด็กป่วยมีความปลอดภยั 

3.ในกรณีท่ีไม่ใช่การเจ็บป่วยฉุกเฉิน เด็กเล็กยงั

ไม่ไดเ้ขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลทนัที แต่มีก�าหนด

ท่ีจะตอ้งนอนในโรงพยาบาล ควรสนบัสนุนและส่งเสริม

ให้บิดามารดามีส่วนช่วยในการเตรียมตวัเด็กป่วยให้คุน้

เคยกบัโรงพยาบาลดงัน้ี จดัให้บิดามารดาและเด็กป่วย 

ได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลก่อนท่ีเด็กป่วยจะเขา้พกัรักษา

ตวั จดักิจกรรมการเล่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาลและ

หัตถการหรือการผ่าตัดท่ีได้รับ อ่านหนังสือเก่ียวกับ 

โรงพยาบาลใหเ้ดก็ป่วยฟัง น�ารูปภาพเก่ียวกบัโรงพยาบาล

หรือขอ้มูลโรงพยาบาลจากหนงัสือ หรือส่ือส่ิงพิมพม์าให้

เด็กป่วยดู พดูคุยเก่ียวกบัเร่ืองการไปโรงพยาบาล อธิบาย

เก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีใชใ้นโรงพยาบาล ใหเ้หมาะกบัอายเุดก็

และวฒันธรรมของเดก็ กระตุน้ใหเ้ดก็ป่วยถามค�าถามหรือ

วาดรูปเก่ียวกบัโรงพยาบาลและการเจ็บป่วย บอกเหตุผล

วา่เดก็ตอ้งไปโรงพยาบาลดว้ยเหตุผลอะไร ส่ิงต่าง ๆ  เหล่า

น้ีจะท�าให้เด็กป่วยเห็นสภาพของโรงพยาบาลชดัเจนข้ึน

และเห็นว่าอะไรจะเกิดข้ึนกบัตนเอง 

ส่วนในกรณีท่ีเด็กป่วยตอ้งเขา้รับการรักษาใน 

โรงพยาบาลโดยไม่คาดคิดมาก่อน พยาบาลตอ้งแนะน�า

สถานท่ี หอผู ้ป่วย ส่ิงแวดล้อม ขั้นตอนของการท�า

กิจกรรมการพยาบาล รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กป่วยและ

ผูป้กครองไดแ้สดงความรู้สึกเก่ียวกบัความกลวั หาวิธี

การลดความเครียด ทั้งน้ีการอธิบายใหเ้ด็กป่วยฟังควรใช้

ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย หรือใชส่ื้อการ์ตูนหรือรูปภาพประกอบ

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บิดามารดาควร

อยู่ในโรงพยาบาลกบัเด็กป่วยดว้ย โดยเฉพาะเด็กท่ีอายุ

นอ้ยกว่า 5 ปี บิดามารดาควรอยูใ่กลชิ้ดเด็กป่วยในเวลา 

กลางคืน โดยพบว่าการท่ีพ่อแม่อยู่กบัเด็กป่วยในเวลา 

กลางคืนจะท�าให้การฟ้ืนหายจากโรคของเด็กป่วยเร็วข้ึน

และโรงพยาบาลควรจดัสถานท่ีเพือ่ใหบิ้ดามารดาสามารถ

อยู่กับเด็กได้ เช่น มีเก้าอ้ี มีอาหาร เตียงนอนส�าหรับ 

ผูป้กครอง ในกรณีท่ีครอบครัวเด็กป่วยยงัมีบุตรคนเล็ก

คนอ่ืนท่ีตอ้งดูแลท่ีบา้น ถา้เป็นไปไดค้วรแนะน�าบิดาหรือ

มารดาจดัให้มีบุคคลอ่ืนคอยดูแลบุตรคนท่ีอยู่ท่ีบา้น แต่

ตอ้งอธิบายให้บุตรอีกคนหน่ึงให้เขา้ใจว่าอะไรเกิดข้ึน 

และบุตรคนนั้นก็มีโอกาสไดพ้บบิดามารดาหรือพูดคุย

ทางโทรศพัทก์บับิดามารดาเท่าท่ีจะท�าได้

5. ให้ความช่วยเหลือบิดามารดาดงัน้ี

5 .1  ให้ข้อมูลและให้ค �าแนะน�าแ ก่ บิดา

มารดาท่ีมีบุตรป่วย โดยปกติบิดามารดาจะรู้สึกเครียด

และกระวนกระวายใจเม่ือบุตรต้องเจ็บป่วยและอยู ่

โรงพยาบาล การให้ขอ้มูลและการพูดคุยจะท�าให้บิดา

มารดามีความเครียดนอ้ยลง ซ่ึงถา้ผูป้กครองมีความกลวั

หรือรู้สึกเครียด ความรู้สึกน้ีจะถ่ายทอดไปยงัเด็กท�าให้

เด็กเครียดและกลวัไปดว้ย เพราะเด็กจะดูผูป้กครองเป็น

แบบอย่างถา้ผูป้กครองรับรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน และ

สร้างความมัน่ใจแก่เด็กว่าจะผ่านเหตุการณ์น้ีไปดว้ยกนั 

เด็กก็จะไม่สูญเสียความเช่ือมัน่ เพราะเด็กตอ้งการความ

เช่ือมัน่ในตวัจากผูป้กครอง
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5.2 เปิดโอกาสให้บิดามารดาหรือผูป้กครอง

เขา้มาเยี่ยม ดูแลเด็กป่วยได้ตามความตอ้งการเท่าท่ีจะ

ท�าได ้ถา้บิดามารดาไม่ไดอ้ยูก่บัเด็ก ตอ้งบอกเหตุผลเด็ก

เสมอเม่ือตอ้งจากเด็กไป ว่าจะกลบัมาเม่ือไร และตอ้งท�า

ตามสัญญานั้น

5.3 ใหบิ้ดามารดาเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล

เช่น มีส่วนร่วมในการให้อาหาร อาบน�้ า ให้ยา เปล่ียน 

ผา้ออ้ม ร่วมท�ากิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ  เท่าท่ีจะท�าได ้

แต่ควรหลีกเล่ียง หรือไม่ควรให้ผูป้กครองช่วยบุคลากร

ทางการแพทยจ์บัเดก็มดัหรือยดึตรึง เพราะเป็นการท�าร้าย

จิตใจเด็กมาก

5.4 แนะน�าบิดามารดาช่วยเหลือเด็กให้เรียนรู้

การปรับตวัเม่ือเวลาตนเองไม่อยู ่โดยสร้างใหเ้ด็กป่วยไว้

วางใจต่อผูดู้แล ซ่ึงอาจจะเป็นพยาบาลท่ีจะอยูดู่แลเดก็ป่วย

แทน วิธีการน้ีจะช่วยเด็กป่วยใหเ้กิดการเรียนรู้เร่ืองความ

ไวว้างใจต่อบุคคลอ่ืน และเขา้ใจว่าบิดามารดาจะกลบัมา

5.5 เม่ือตอ้งท�ากิจกรรมทางการแพทย ์ ควร 

ให้บิดามารดาไดอ้ยู่ร่วมกบัเด็กป่วยเท่าท่ีจะท�าได ้ เช่น  

ถา้เด็กป่วยจ�าเป็นตอ้งผ่าตดั บิดามารดาควรอยู่กบัเด็ก  

ตามไปส่งเดก็ถึงหอ้งดมยาสลบ และอยูด่ว้ยกบัเดก็จนกวา่

เด็กจะหลบั และควรจะอยู่กบัเด็กจนกระทัง่เด็กฟ้ืนจาก

การผ่าตัด ถ้าบิดามารดาไม่สามารถมาได้ในขณะท�า

กิจกรรม ควรหาโอกาสให้บิดามารดาไดพ้บแพทยก่์อน

ท�ากิจกรรมนั้น

5.6 ด�ารงไวซ่ึ้งการส่ือสารทางบวกกับบิดา

มารดา และอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมการรักษาพยาบาล 

เพื่อให้บิดามารดาติดตามทนัข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองการ

รักษาพยาบาล

6. ดูแลและให้การพยาบาลเด็กป่วย โดย

6.1 จัดเตียงนอนของเด็กป่วยให้เด็กเกิด 

ความรู้สึกปลอดภยั โดยเฉพาะควรอยูห่่างไกลจากหอ้งท�า

กิจกรรมการพยาบาล ( treatment room) ทั้งน้ีเพราะเดก็จะ

เห็นการเขา้-ออกจากห้องของเด็กป่วยคนอ่ืนท่ีตอ้งน�ามา

ท�ากิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ และเสียงร้องไห้ ส่ิงเหล่า

น้ีจะท�าใหเ้ดก็เกิดความหวาดกลวั นอกจากนั้นไม่ควรยา้ย

ท่ีนอนเดก็บ่อยเกินไป เพราะการจ�ากดัสถานท่ีหรือใหเ้ดก็

อยูเ่ป็นท่ีจะท�าใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกปลอดภยัมากกวา่และ

มีความรู้สึกทางบวกต่อโรงพยาบาล

6.2 การใหข้อ้มูลแก่เด็กป่วย หลายคร้ังท่ีผูป่้วย

เด็กรู้สึกกระวนกระวายใจ เพราะเด็กไม่ทราบว่าอะไร 

เกิดข้ึน พยาบาลจึงควรบอกเด็กป่วยว่าอะไรเกิดข้ึน  

ส่ิงนั้นเป็นอนัตรายหรือไม่ เด็กจะตอ้งอยูท่ี่น่ีทั้งคืนหรือ

ไม่ หรือตอ้งแยกเด็กออกจากบิดามารดา วิธีท่ีลดความ

กลัวส�าหรับเด็กป่วยคือส่ือสารหรือให้ข้อมูลแก่เด็ก

ไม่ใช่ให้ขอ้มูลเฉพาะบิดามารดาเท่านั้น โดยใชภ้าษาท่ี 

เหมาะสมกบัอายเุด็ก

6.3 เบ่ียงเบนความสนใจเด็กป่วยจากการ 

แยกจาก และการเจ็บป่วย ดว้ยการเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ เล่า

นิทาน เล่นเกม เล่นปริศนาค�าไขว ้ร้องเพลง อ่านออกเสียง 

ฟังดนตรีถามค�าถามในเร่ืองท่ีเดก็ป่วยสนใจ ส่ิงท่ีเดก็ป่วย

ชอบ รายการทีวี สัตวเ์ล้ียงหรือเพื่อน ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีจะ

ท�าให้เด็กลืมความเจ็บป่วยและความกลวั

การเล่นดนตรี (play music) พลงัของดนตรี

สามารถลดความเครียดได ้ ดนตรีชนิดต่าง ๆ มีผลตอบ

สนองต่อทางดา้นร่างกายและจิตใจเดก็ เช่น ดนตรีจงัหวะ

ช้า ๆ สามารถท�าให้กล้ามเน้ือผ่อนคลายและอารมณ์

แจ่มใส จากการศึกษาของ บาร์รีรา, เรยค์อฟ และ ดอย 

(Barrera, Rykov & Doyle, 2002) ไดท้ �าการศึกษาเก่ียว

กบัประสิทธิภาพของดนตรีบ�าบดัในผูป่้วยเด็กท่ีป่วยเป็น 

โรคมะเร็งจ�านวน 65 คนและในผูป้กครอง ผลจากการ

ศึกษาพบว่า เด็กให้คะแนนความรู้สึกทางด้านอารมณ์

ดีข้ึนกว่าก่อนการใช้ดนตรีอย่างมีนัยส�าคญั ผูป้กครอง

ยอมรับวา่เดก็มีกิจกรรมการเล่นมากข้ึนหลงัการใชด้นตรี

บ�าบดั และจากขอ้มลูเชิงคุณภาพพบวา่เดก็และบิดามารดา  

กล่าวว่าดนตรีบ�าบดัส่งผลดีต่อสุขภาพท่ีดีข้ึนของเด็ก

การจดักิจกรรมการเล่น เด็กจะเรียนรู้โดยผา่น

การเล่น เด็กควรจะเล่นเท่าท่ีท�าได้เม่ืออยู่โรงพยาบาล 

ควรมีห้องให้เด็กเล่นหรือมีสถานท่ีให้เด็กเล่นเพื่อเด็กจะ

เกิดความรู้สึกปลอดภยัว่าตนเองไม่ถูกท�าอนัตราย เด็กท่ี

ถึงแมจ้ะตอ้งนอนพกัอยูบ่นเตียง เด็กก็ยงัมีความตอ้งการ

เล่น การวาดภาพ ระบายสีเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยใหเ้ดก็ได้

แสดงออกถึงความรู้สึกท่ีอยู่ในจิตใจไดดี้ จากการศึกษา

ของ ลี ชุง โฮ และกวอ๊ก (Li, et al., 2016) ไดท้ �าการศึกษา
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เก่ียวกบัการใช้กิจกรรมการเล่นกบัเด็กในโรงพยาบาล 

ของรัฐในฮ่องกงจ�านวน 304 คน อายุระหว่าง 3-12 ปี  

โดย 154 คนไดรั้บกิจกรรมการเล่นในโรงพยาบาล ซ่ึง

เป็นการเล่นเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการแพทย ์ การเล่นท่ี

แสดงอารมณ์ การเล่นของเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการตาม

วยั ส่วนอีก 150 คนไดรั้บการดูแลตามปกติ ผลจากการ

ศึกษาพบว่าเด็กกลุ่มท่ีไดรั้บกิจกรรมการเล่น มีการแสดง

อารมณ์ทางดา้นลบและความเครียดนอ้ยกว่าเด็กท่ีไดรั้บ

การดูแลตามปกติ

6.4 ให้เด็กได้มีโอกาสท�ากิจวตัรประจ�าวนั

ท่ีคุน้เคย เช่น การรับประทานอาหาร นอน การอาบน�้ า 

และมีพื้นท่ีเป็นส่วนตวั เพื่อให้เด็กรับรู้ว่าถึงแมจ้ะเจ็บ

ป่วยแต่ก็ยงัมีโอกาสท�ากิจกรรมไดต้ามปกติ เป็นการลด

ความเครียดลงได้

6.5 ดูแลให้เด็กไดรั้บยาคลายความวิตกกงัวล

ตามแผนการรักษาของแพทย ์ เช่น ก่อนการผ่าตดัแพทย์

อาจให้ยาแก่ผูป่้วยเพื่อลดความกงัวล

6.6 แขกท่ีมาเยี่ยม เม่ือเด็กป่วยจ�าเป็นตอ้งอยู่

โรงพยาบาลนานกว่า 1 วนั เด็กป่วยมกัจะตอ้งการให้มี

ผูม้าเยี่ยมเวน้เสียแต่ว่าเด็กป่วยนั้นจะมีอาการป่วยหนัก  

ผูท่ี้มาเยี่ยมถา้เป็นสมาชิกในครอบครัวจะมีความส�าคญั

ส�าหรับเด็กป่วยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ชายน้องชาย  

พีส่าวนอ้งสาว แต่ทั้งน้ีตอ้งค�านึงถึงเร่ืองความตอ้งการความ

สงบเงียบ ถา้เดก็ป่วยมีอาการไม่ดี ควรจ�ากดัผูม้าเยีย่มท่ีเป็น

โรคหวดั โรคทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหารท่ี

จะกระจายเช้ือไปสู่เด็กป่วย และควรจ�ากดัเวลาเยีย่มส่วน

การใหก้ารช่วยเหลือพ่ีนอ้งพยาบาลควรใหข้อ้มลูแก่พีน่อ้ง

ของเด็กป่วยโดยการใชภ้าษาง่าย ๆ ตามระดบัพฒันาการ

ของเด็กกระตุน้ให้พ่ีน้องเด็กมาเยี่ยมเด็กป่วยเท่าท่ีท�าได้

พดูคุยร่วมกบัพี่นอ้งเด็กป่วย ให้มีโอกาสไดร้ะบายความ

รู้สึกถึงความคาดหวงัเม่ือก่อนมาเยีย่มและความรู้สึก หลงั

การเขา้เยี่ยมเด็กป่วย

6.7 ยกยอ่งพฤติกรรมท่ีดีท่ีเดก็ป่วยแสดง ชมเชย

เม่ือเด็กปรับตวักบัการแยกจากได ้ เพื่อเป็นการให้ก �าลงั

ใจและส่งเสริมพฤติกรรมทางบวก ในขณะเดียวกนัควร

ท�าตวัเป็นแบบอย่างพฤติกรรมท่ีดีในการให้เกียรติเด็ก

เพราะเด็กในวยัน้ีจะอยูใ่นช่วงของการเลียนแบบ จึงควร

เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เด็ก

บทสรุป

ความวิตกกงัวลจากการแยกจาก พบสูงสุดใน

ช่วงวยัเด็กเล็ก ถือว่าเป็นปฏิกริยาการปรับตวัปกติของ

เด็กท่ีตอ้งแยกจากบุคคลอนัเป็นท่ีรัก แต่ถา้มีมากเกินไป

จะท�าให้เกิดความผิดปกติของความวิตกกงัวลจากการ

แยกจาก (SAD) ถา้ไม่ไดรั้บการรักษา เด็กจะมีปัญหาทาง

ดา้นอารมณ์และมีผลกระทบระยะยาวทางดา้นอารมณ์

ไปจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ยิ่งถ้าเด็กเจ็บป่วยและเข้ารับ 

การรักษาในโรงพยาบาล ความวติกกงัวลจากการแยกจาก

จะยิ่งมีมากข้ึน จากพฒันาการความรู้สึกแยกจากตามวยั

ของเด็กเอง ประสบการณ์การเจ็บป่วยและการเขา้พกัใน

โรงพยาบาล พฤติกรรมและการแสดงออกของบิดามารดา 

รวมทั้งบุคลากรทางการแพทยก์็มีส่วนในการเพิ่มความ

วิตกกงัวลให้กบัเด็กดว้ย การช่วยเหลือให้เด็กปรับตวัได้

อยู่โรงพยาบาลไดโ้ดยไดรั้บผลกระทบจากการแยกจาก

นอ้ยท่ีสุด ตอ้งเป็นความร่วมมือของทั้งบิดามารดา และ

บุคลากรทางการแพทยโ์ดยเฉพาะพยาบาล โดยการเตรียม 

ตวัเด็กก่อนเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล การให้

ขอ้มูลแก่ผูป้กครอง ให้ผูป้กครองอยูก่บัเด็กหรือมาเยี่ยม

เด็กอยา่งสม�่าเสมอ เบ่ียงเบนความรู้สึกการแยกจากและ

การเจ็บป่วยโดยใชกิ้จกรรมการเล่น เพื่อให้เด็กสามารถ

ผา่นอารมณ์การแยกจากไปไดมี้ผลกระทบทางดา้นจิตใจ

นอ้ย เดก็กจ็ะมีการเจริญเติบโตและมีพฒันาการทางอารมณ์

ปกติหลงัจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล
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บทคัดย่อ

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อมนุษย ์ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ และยงัมีแนวโนม้จะทวีความรุนแรง

มากข้ึนเร่ือย ๆ  จากแบบจ�าลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบวา่ในปี พ.ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิเฉล่ียของโลกจะเพิ่มข้ึนถึง 

1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส ซ่ึงสาเหตุหลกัของภาวะโลกร้อนเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์การใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง 

เช่น น�้ ามนั ถ่านหิน อีกทั้งยงัใชส้ารเคมีท่ีมีส่วนประกอบของก๊าซเรือนกระจก ดงันั้น ถา้สามารถหาพลงังานท่ีสามารถน�า

มาใชท้ดแทนและน�ามาใชเ้พื่อลดการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงดงักล่าว ก็จะเป็นทางเลือกท่ีดี โดยพลงังานทดแทนแบ่งออก

เป็น 2 ประเภท ประเภทท่ีหน่ึง คือพลงังานทดแทนประเภทส้ินเปลือง จากแหล่งท่ีใชแ้ลว้หมดไป เช่น ก๊าซธรรมชาติ 

ถ่านหิน เป็นตน้ พลงังานประเภทน้ีจะก่อใหเ้กิดปัญหาภาวะโลกร้อน พลงังานทดแทนอีกประเภทคือ พลงังานทดแทน

ประเภทหมุนเวียน เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์ลม น�้ า ความร้อนใตพ้ิภพ เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมนุษยก์�าลงัใหค้วาม

สนใจ น�ามาวิจยัและพฒันาเพื่อให้เป็นพลงังานท่ีใชท้ดแทนการใชพ้ลงังานอ่ืน ๆ เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ถึงแม้

พลงังานทดแทนประเภทหมุนเวยีนยงัไม่ไดรั้บความนิยมมากนกั เน่ืองจากค่าใชจ่้ายสูงและการใชพ้ื้นท่ีก่อสร้างค่อนขา้ง

มากก็ตาม แต่จะพบว่ามีปัญหาทางดา้นมลพิษทางอากาศต�่ามาก เม่ือเปรียบเทียบกบัการใชพ้ลงังานถ่านหินหรือน�้ ามนั

ค�าส�าคัญ: ภาวะโลกร้อน, พลงังานทดแทน, ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

Abstract

The global warming impact to humans and the environment, including other organisms, is severe and  

the trend is increasing rapidly. From the weather forecast model found in 2001 to 2010, the average world temperature  

has increased by 1.1-6.4 degrees Celsius. The main reason of the global warming is from the human activities, 

for example, the use of fossil fuel energy, oil, and coal, including the chemicals which form the composition of  

greenhouse gases. If humans used sustainable energy, instead, or reducing fossil fuel energy, that would be a good 

choice. Energy is divided into 2 types, the first type is the traditional and nonrenewable sources of energy from  

the fossil fuels, for example, from oil, natural gas and coal. This type makes the global warming problem. And the 

other type is the renewable energy, for example, solar energy, wind, water and geothermal power. This type of energy 

is interesting to do research on and is an alternative energy source which reduces global warming. Also, renewable 

energy is not popular because their high costs and high installation costs. But, researchers found that alternative 

energy releases less air pollution than the use of coal or oil.

พลังงานทดแทนในสถานการณ์ภาวะโลกร้อน
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บทน�า

ปัญหาโลกร้อนไม่ใช่ประเด็นอุบัติใหม่ แต่

ในปัจจุบันโลกของเรามีการเปล่ียนแปลงของสภาวะ 

ภูมิอากาศต่างจากหลายปีก่อนอยา่งส้ินเชิง แผข่ยายสร้าง

ผลกระทบและความเสียหายไปทั่วทุกมุมโลกอยู่ใน

ขณะน้ี นบัไดว้่าเป็นสถานการณ์อนัเลวร้ายท่ีมนุษยต์อ้ง

เผชิญอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ ฤดูร้อนท่ียาวนานกว่าปกติ 

ส่งผลท�าให้ฤดูแลง้ยาวนาน ฤดูฝนก็ฝนตกหนกัจนท�าให้

เกิดน�้ าท่วม สาเหตุใหญ่อย่างหน่ึงท่ีท�าให้เป็นเช่นน้ี คือ  

การใช้พลังงาน เช่น น�้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ  

เพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและพลงังาน 

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง พลังงาน 

เหล่าน้ีถึงแมจ้ะเป็นแหล่งพลงังานท่ีใชแ้ลว้ไม่หมด แต่

ก็ใช้เวลายาวนานกว่าจะเกิดแหล่งพลังงานเหล่าน้ีข้ึน

มาใหม่ ราคาของพลงังานดงักล่าวยงัมีแนวทางท่ีสูงข้ึน

ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก  

การหาพลงังานเพือ่ข้ึนมาทดแทนพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไป

หรือพลงังานส้ินเปลือง ก็จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลน

พลงังานในอนาคตและยงัรักษาโลกร้อนไดอี้กดว้ย 

พ ลัง ง า น ห ลัก ท่ี ม นุ ษ ย์ใ ช้ เ ป็ น ส่ิ ง อ�า น ว ย 

ความสะดวกในชีวิตประจ�าวนัคือ พลงังานปิโตรเลียม 

โดยเฉพาะพลงังานจากน�้ ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงในปัจจุบนัมี

ความตอ้งการใชน้�้ ามนัเป็นจ�านวนมาก แต่ปริมาณน�้ ามนั

มีจ�านวนจ�ากดัท�าใหร้าคาน�้ ามนัดิบสูงข้ึนมาก นอกจากน้ี

ปริมาณการใชอ้าจจะไม่เกิน 40 ปี ดงันั้นจึงจ�าเป็นจะตอ้ง 

มีการกระตุ้นการคิดค้น พฒันารูปแบบของพลังงาน 

เช้ือเพลิงต่าง ๆ ข้ึนมาทดแทน ในปัจจุบนัเร่ิมมีการน�า

ทดแทนใช้เป็นเช้ือเพลิงจากก๊าซชีวภาพ (biogas fuel) 

น�้ ามนัแก๊สโซฮอล ์น�้ ามนัไบโอดีเซล (The Institute for the 

Promotion of Teaching Science and Technology, 2017)

พลงังานหมุนเวียนเป็นพลงังานท่ีน�ามาใช้เพื่อ

ทดแทนพลังงานท่ีใช้ในปัจจุบัน ท่ีเ ร่ิมตระหนักถึง

ภาวะการขาดแคลนพลงังาน เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์ 

พลงังานลม พลงังานชีวมวล เป็นตน้ พลงังานเหล่าน้ีเป็น

พลงังานสะอาด ดงันั้นการใชพ้ลงังานหมุนเวียนซ่ึงเป็น

พลงังานทางเลือกมาทดแทนพลงังานท่ีใชใ้นปัจจุบนั เพื่อ

ลดการใชน้�้ ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซธรรมชาติท่ีตอ้งน�าเขา้

จากต่างประเทศ นบัว่าทางเลือกท่ีดี

ดัง นั้ น บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร น้ี จ ะ ไ ด้ก ล่ า ว ถึ ง 

พลงังานทดแทนท่ีไดเ้ร่ิมน�ามาใชเ้ป็นพลงังานทางเลือก  

เพื่อให้ลดหรือช่วยกันประหยดัพลังงานเช้ือเพลิงซ่ึง 

ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน เช่น น�้ ามนัหรือก๊าซธรรมชาติ 

และพลงังานทดแทนเหล่าน้ียงัช่วยในการลดภาวะโลก

ร้อนไดอี้กดว้ย

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะท่ีอุณหภมิูโดยเฉล่ีย

ของโลกสูงข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท�าใหภ้มิูอากาศเปล่ียนแปลง 

ภาวะโลกร้อนอาจจะน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงของปริมาณ

ฝน ระดบัน�้ าทะเล และมีผลกระทบอยา่งกวา้งขวางต่อพืช 

สัตว ์และมนุษย ์(Ruengaiam, 2011)

ภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจาก

โลกไม่สามารถระบายความร้อนท่ีได้รับจากรังสีดวง

อาทิตยอ์อกไปไดอ้ย่างปกติ จึงท�าให้อุณหภูมิเฉล่ียของ

โลกสูงข้ึน และท�าให้สภาพอากาศของโลกเปล่ียนแปลง

ไป ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติิบนโลก การท่ีอุณหภูมิ

เฉล่ียของอากาศบนโลกสูงข้ึน ไม่วา่จะเป็นอากาศบริเวณ

ใกลผ้ิวโลกและน�้ าในมหาสมุทร ในช่วง 100 ปีท่ีผ่าน

มา อุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงข้ึนถึง 0.18 องศาเซลเซียส 

และจากแบบจ�าลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบว่าใน

ปี พ.ศ. 2544-2643 อุณหภูมิเฉล่ียของโลกจะเพิ่มข้ึนถึง 

1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียส (IPCC, 2007) (ดงัปรากฎใน 

ภาพ 1) ส่วนสาเหตุท่ีท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนนั้นเพราะ

กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ การตัดและท�าลายป่าไม ้ 

การใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง การใชส้ารเคมีท่ีมีส่วนผสมของ

Keywords: global warming, alternative energy, environmental impact
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ก๊าซเรือนกระจก การใชร้ถยนต ์โรงงานและโรงไฟฟ้าท่ี

เพิ่มข้ึนลว้นเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศรวดเร็วกวา่ท่ีจะ

เป็นไปไดใ้นอดีต และก�าลงัท�าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงท่ี

เห็นไดช้ดัมากข้ึน การท�าให้ไม่มีตวัฟอกอากาศท่ีมากพอ 

ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว

และก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกท่ีผิดปกติข้ึน ความร้อน

จากดวงอาทิตยท่ี์เคยถกูสะทอ้นกลบัออกไปนอกโลกก็ถกู

สะสมไวใ้นโลกมากเกินไป จึงเป็นสาเหตุท่ีท�าใหอุ้ณหภมิู

ของโลกเพิ่มข้ึนนัน่เอง

ภาพ 1 ภาพถ่ายอุณหภูมิโลกโดยเฉล่ียท่ีผิวโลก

ที่มา จาก Summary for policymakers, โดย IPCC, 2007, สืบคน้จาก https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/

wg1/ar4-wg1-spm.pdf

ก๊าซเรือนกระจกท่ีส�าคัญ ได้แก่ ไอน�้ า ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) โอโซน (O

3
) มีเทน (CH

4
)  

และไนตรัสออกไซด ์(N
2
0) สารซีเอฟซี (Chlorofluorocarbon 

--CFC) เป็นต้น แต่ก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกควบคุมโดย

พิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊าซท่ี

เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์ (anthropogenic greenhouse  

gas emission) เท่านั้น ไดแ้ก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

(CO
2
) ก๊าซมีเทน (CH

4
) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N

2
0)  

ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโร 

คาร์บอน (PFC) และก๊าซซลัเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด ์(SF
6
) 

ทั้งน้ี ยงัมีก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยท่ี์

ส�าคญัอีกชนิดหน่ึงคือ สารซีเอฟซี (Chlorofluorocarbon 

--CFC) ซ่ึงใชเ้ป็นสารท�าความเยน็และใชใ้นการผลิตโฟม 

แต่ไม่ถูกก�าหนดในพิธีสารเกียวโต (Kyoto protocol) 

เน่ืองจากเป็นสารท่ีถูกจ�ากดัการใชใ้นพิธีสารมอนทรีออล

แลว้ (Thailand Greenhouse Gas Management Organization  

(Public Organization), 2010)
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จดัไดว้่าเป็นก๊าซเรือน

กระจกท่ีส�าคญัท่ีสุด และเพิ่มปริมาณสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมาจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน 

น�้ ามนั และก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเรือนกระจกดงัท่ีกล่าว

ข้างต้นมีคุณสมบัติยอมให้รังสีจากดวงอาทิตยใ์นช่วง

คล่ืนสั้นหรือในรูปของแสงสว่างทะลุผา่นได ้แต่เม่ือรังสี

คล่ืนสั้นเหล่าน้ีกระทบกบัผวิโลกท�าใหสู้ญเสียพลงังานไป 

บางส่วนและกลายเป็นรังสีคล่ืนยาวหรือคล่ืนความร้อน

ซ่ึงจะไม่สามารถทะลวงผา่นชั้นก๊าซเรือนกระจกออกไป

ได ้ดงันั้นความร้อนจึงถูกกกัเก็บไวใ้นชั้นบรรยากาศและ

ส่งผลให้ระบบลมและวฏัจกัรของน�้ าของโลกเปล่ียนไป 

สภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบนัน้ีมีการเปล่ียนแปลง

ในอตัราท่ีเพิ่มสูงข้ีนกว่าอดีตมาก และการเปล่ียนแปลง

นั้นแตกต่างกนัไปตามแต่ภูมิภาค (Greenpeace Southeast 

Asia (Thailand Office), 2010)

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบอยา่งยิง่ต่อภมิูอากาศ

ในปัจจุบัน สภาพลมฟ้าอากาศท่ีผิดแปลกไปจากเดิม  

ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นน�้ าท่วม  

แผน่ดินไหว พายท่ีุรุนแรง ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล หนา้แลง้ 

ยาวนานข้ึน หน้าฝนก็ตกหนกัจนท่วม โรคระบาดชนิด

ใหม่ ๆ  หรือโรคระบาดท่ีเคยหายไปจากโลกน้ีแลว้ก็กลบั

มาใหม่ และพาหะน�าโรคท่ีเพิ่มจ�านวนมากข้ึน ในอนาคต

คาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากข้ึน 

เร่ือย ๆ  ภาวะโลกร้อนก�าลงัก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูค้นและ

ระบบนิเวศ ตวัอยา่งเช่น แถบแอฟริกา ทะเลสาบ Chad Lake 

เคยเป็นหน่ึงในทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ครอบคลุม

พื้นท่ี 4 ประเทศ แต่ปัจจุบนักลบัแห้งเหือดไปหมด พื้นท่ี

เช่นแอฟริกา ไซบีเรีย มองโกเลีย ประสบกบัความแห้ง

แลง้อยา่งหนกั ในปัจจุบนัความแหง้แลง้ทัว่โลกไดเ้พิ่มสูง

ข้ึนมากกว่าใน 30 ปีท่ีผา่นมา 2 เท่า โดยปกติพื้นท่ีในท่ีมี

ป่าจะมีน�้ ามาก เน่ืองจากมีไอน�้ าในอากาศจากการคายน�้ า

ของพืชมาก แต่เม่ือไม่มีน�้ าฝน พืชก็ค่อย ๆ ตายลงท�าให้

บริเวณนั้นแหง้แลง้ยิง่ข้ึน ป่าท่ีมีความช้ืนต�่าและมีอุณหภมิู

สูงยอ่มเส่ียงต่อการเกิดไฟป่าไดม้ากข้ึน ดงัเช่น ไฟป่าใน

อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย อเมริกา หรืออเมซอนท่ีเกิดข้ึน

บ่อยข้ึน ไฟป่ายงัเป็นปัจจยัท่ียิง่เร่งภาวะโลกร้อนใหรุ้นแรง

ยิ่งข้ึน เน่ืองจากปล่อยมลภาวะคาร์บอนอยา่งมหาศาลอีก

ดว้ย (whyworldhot.com, 2007) ธารน�้ าแขง็ท่ีก�าลงัละลาย 

น�้ าแขง็ขั้วโลกสลาย ชั้นดินเยือกแขง็ท่ีอุ่นข้ึน ปะการังท่ี

ก�าลงัตาย ระดบัน�้ าทะเลท่ีก�าลงัเพิ่มสูงข้ึน ระบบนิเวศท่ี

ก�าลงัเปล่ียนแปลง และคล่ืนความร้อนท่ีท�าใหถึ้งแก่ความ

ตายได ้ผลกระทบรุนแรงในระดบัภูมิภาค ตวัอยา่งเช่น ใน

ยโุรป จะเกิดน�้าท่วมจากแม่น�้าเพิม่ข้ึนในพื้นท่ีส่วนมากของ

ทวีป และตามพื้นท่ีชายฝ่ังจะเส่ียงต่อน�้ าท่วม การกดัเซาะ  
และการสูญเสียพื้นท่ีในทะเลเพิ่มข้ึนอย่างมาก สัตว ์

สายพนัธ์ุต่าง ๆ เส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุมากข้ึนและเกิด 

ความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ใน

ประเทศไทยนั้นมีการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

เช่นกนั ในปี 2550 มีอากาศร้อน ในบางจงัหวดัและมี

อุณหภมิูสูงสุดท�าลายสถิติเดิมท่ีเคยบนัทึกเอาไว ้หลายพื้นท่ี

มีอากาศร้อนจดัติดต่อกนัหลายวนั ท่ีเห็นชดัเจนคือความ

ผิดปกติของลม โดยมกัมีพายุลมแรง มีความแปรปรวน

ของลม ลมกรรโชกเกิดข้ึนในทุกฤดูกาล และเม่ือเกิดข้ึน

แลว้สร้างความเสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์น (Greenpeace 

Southeast Asia (Thailand Office), 2010b)

ปี พ.ศ.2559 องคก์ารอุตุนิยมวิทยาโลก (World  

Meteorological Organization--WMO) ไดร้ายงานอุณหภมิู

เฉล่ียของปี 2559 ซ่ึงสูงกว่าสมยัก่อนปฏิวติัอุตสาหกรรม

ถึง 1.2 องศาเซลเซียส ท�าลายสถิติของปี 2558 ท่ี 0.9 องศา 

อุณหภมิูท่ีสูงข้ึนไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะบนผนืแผน่ดินเท่านั้น 

เพราะอุณหภมิูในมหาสมุทรกสู็งเช่นกนั และผลกระทบท่ี

เห็นชดัเจน สร้างความวิตกกงัวลมากก็คือ ปรากฏการณ์

ฟอกขาวคร้ังใหญ่ของแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟใน

ออสเตรเลีย ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด

ในโลก แนวปะการังทางตอนเหนือและตอนกลางไดต้าย

ไปแลว้กว่า 2 ใน 3 ซ่ึงถึงแมว้่าทะเลในบริเวณดงักล่าว

จะกลบัสู่สภาวะปกติ ปะการังบางส่วนท่ียงัรอดอยูไ่ด ้ ก็
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ตอ้งใชเ้วลาฟ้ืนตวันบัสิบปี (Thailand Greenhouse Gas 

Management Organization (Public Organization), 2014)

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความ

เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel  

on Climate Change--IPCC) ท่ีตั้ ง ข้ึนโดยองค์การ

สหประชาชาติ (ยูเอ็น) รายงานว่าจากภาวะโลกร้อน 

คนท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด พบว่าเป็นคนยากจน

ในแถบแอฟริกา ชนเผ่าอินูท์ในทวีปอาร์กติกทางตอน

เหนือสุด จนถึงชาวเกาะใกลเ้ส้นศูนยสู์ตร ทั้ง ๆ ท่ีไม่

ได้เป็นตัวการท�าให้โลกร้อน ทั้ งน้ีตัวการท่ีส�าคัญคือ

ประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ นัน่เอง แต่ทั้งหมดท่ีกล่าว

มาเป็นเพียงการเร่ิมตน้เท่านั้น เราก�าลงัจะประสบกบัผล 

กระทบร้ายแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะยาว ดงันั้นเราตอ้งเร่ิม

ลงมือช่วยกนัเพ่ือหลีกเล่ียงภาวะโลกร้อนท่ีก�าลงัรุนแรง

เพิ่มมากข้ึน (IPCC, 2007)

พลังงานทดแทน

พลงังานทดแทน หมายถึง พลงังานท่ีก�าลงัจะถูก

น�ามาใชท้ดแทนพลงังานแบบเดิมหรือเป็นพลงังานท่ีเป็น

ทางเลือกใหม่นอกเหนือจากท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั เน่ืองจาก

ว่าพลงังานท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัก�าลงัจะหมดไปในอนาคต 

อันใกล้น้ีหรือเพราะมีมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมมากจน

เกินไป และน�ามาซ่ึงภาวะปัญหาโลกร้อน พลงังานท่ี

ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพลงังานท่ีได้จากฟอสซิล 

เช่น ถ่านหินปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติ ซ่ึงปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลและมีมลพิษค่อน

ขา้งสูง พลงังานทดแทนท่ีส�าคญัไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์

พลงังานน�้ า พลงังานลม พลงังานความร้อนใตภิ้ภพและ

พลงังานจากชีวมวล เป็นตน้ ไดมี้การศึกษาคน้ควา้เพื่อน�า

พลงังานทดแทนเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชนม์ากข้ึน ซ่ึงจะช่วย

ผอ่นคลายปัญหาการขาดแคลนพลงังานในอนาคตและช่วย

ลดปัญหาดา้นมลพษิท่ีเกิดข้ึนจากการใชพ้ลงังานในปัจจุบนั 

ประเภทของพลังงานทดแทน

สามารถแบ่งพลงังานทดแทนตามแหล่งท่ีไดม้า

เป็น 2 ประเภท คือ พลงังานทดแทนประเภทส้ินเปลือง 

เป็นพลงังานทดแทนจากแหล่งท่ีได้มาแลว้ใช้หมดไป 

เช่น พลงังานถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน�้ ามนั  

ทรายน�้ ามัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนประเภท

หมุนเวยีน เป็นพลงังานทดแทนจากแหลง่ท่ีใชแ้ลว้สามารถ

หมุนเวียนมาใชไ้ดอี้ก เช่น พลงังานจากแสงอาทิตย ์ ลม  

ชีวมวล น�้ า ความร้อนใตภิ้ภพ ไฮโดรเจน เป็นตน้

ประเทศไทยก�าหนดให้กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  

รับผิดชอบในการศึกษาและพฒันาพลงังานทดแทนโดย

เฉพาะพลงังานประเภทหมุนเวียน เป็นการศึกษา คน้ควา้ 

ทดสอบ พฒันาและสาธิตตลอดจนส่งเสริม และเผยแพร่

การใชพ้ลงังานทดแทนดงักล่าว ซ่ึงจดัว่าเป็นพลงังานท่ี

สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นพลงังาน

ท่ีหาง่ายมีอยู่ทัว่ไปในทอ้งถ่ิน โดยก�าหนดแผนพฒันา

พลงังานทดแทน 15 ปีข้ึน (ดงัปรากฏในตาราง 1) ซ่ึงมี

ผลตั้งแต่ปี 2551-2565 โดยมีเป้าประสงคห์ลกัคือการลด

การน�าเขา้พลงังานจากต่างประเทศ เพือ่เพิม่ความมัน่คงทาง

พลงังาน ซ่ึงท�าใหต้อ้งส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนใน 

รูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและ

ภู มิประ เทศขอ งไทย  รวมถึ งการส่ ง เส ริมพัฒนา 

งานวิจยัดา้นพลงังานทดแทนนรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ

ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม การเปล่ียนไปใชก๊้าซ

ธรรมชาติแทนเช้ือเพลิงท่ีตอ้งน�าเขา้จากต่างประเทศ การใช ้

ไบโอดีเซลและเอธานอล เป็นตน้ (NimPitiwan, Simpanna 

& Kowit, 2010)
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1. พลังงานทดแทนประเภทส้ินเปลือง 

1.1 พลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิล เป็นเช้ือเพลิงท่ีเกิด

จากซากพชืซากสตัวท่ี์ตายทบัถมกนันบัลา้นปีใตท้อ้งทะเล

หรือพื้นดินลึก เช้ือเพลิงฟอสซิล ไดแ้ก่ ถ่านหิน น�้ ามนัดิบ 

และก๊าซธรรมชาติ พลงังานเคมีจะถูกสะสมในโครงสร้าง

อะตอมของเช้ือเพลิงเหล่าน เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น  

การเผาไหมก้็จะท�าให้เกิดพลงังานความร้อนออกมา

1.2 พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ เป็นพลงังาน

ความร้อนตามธรรมชาติท่ีไดจ้ากแหล่งความร้อนท่ีถูกกกั

เก็บอยูภ่ายใตผ้ิวโลก โดยปกติอุณหภูมิใตผ้ิวโลกจะเพิ่ม

ข้ึนตามความลึก และเม่ือยิ่งลึกลงไปถึงภายในใจกลาง

ของโลก จะมีแหล่งพลงังานความร้อนมหาศาลอยู ่ความ

ร้อนท่ีอยูใ่ตผ้ิวโลกน้ีมีแรงดนัสูงมาก จึงพยายามท่ีจะดนั

ตวัออกจากผวิโลกตามรอยแตกต่าง ๆ  แหล่งพลงังานความ

ร้อนใตพ้ิภพ มกัพบในบริเวณท่ีเรียกวา่จุดร้อน (hot spots) 

การใชพ้ลงังานน้ีเร่ิมตน้ในปี 1913 ท่ีประเทศอิตาลี โดย

ใชจ้ากแหล่งลาร์เดอเรลโล นบัว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลงังาน

ความร้อนใตพ้ิภพแห่งแรกในโลกท่ีมีการผลิตไฟฟ้าออก

มาในเชิงอุตสาหกรรม 

2. พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน 

2.1 พลงังานน�้ า เป็นการอาศยัหลกัการของ

การเคล่ือนท่ีของน�้ าจากท่ีสูงสู่ท่ีต�่า โดยการสร้างเข่ือน

หรือฝายกกัเก็บน�้ า พลงังานจะเปล่ียนจากพลงังานศกัย์

เป็นพลงังานจลน ์

2.2 พลงังานแสงอาทิตย ์ แบ่งตามเทคโนโลยี

ได ้ 2 ระบบคือ ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลล ์

แสงอาทิตยแ์ละระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยความร้อนแสงอาทิตย ์

การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยมี์ขอ้ดีคือ เป็น

พลงังานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ แต่ก็ยงัมีขอ้จ�ากดั 

เน่ืองจากความเขม้ของแสงไม่คงท่ีและไม่สม�่าเสมอ ข้ึนกบั

สภาพอากาศและฤดูกาล ส่วนแผงเซลลแ์ละอุปกรณ์ส่วน

ควบคุมยงัมีราคาแพง แบตเตอร่ีซ่ึงเป็นตวักกัเกบ็พลงังาน

แสงอาทิตยไ์วใ้ชใ้นเวลากลางคืน มีอายกุารใชง้านต�่า

2.3 พลงังานจากชีวมวล เป็นพลงังานท่ีไดจ้าก

กากเหลือของการกสิกรรม เช่น ชานออ้ย แกลบ ปาลม์

น�้ามนั หรือกากของเสียจากอุตสาหกรรม สามารถท�าไดโ้ดย

การเผาไหมชี้วมวลโดยตรงและกระบวนการเคมีความร้อน

2.4 พลงังานลม การใชพ้ลงังานลมเพือ่การผลิต

ไฟฟ้า ความเร็วลมจะตอ้งสม�่าเสมอหรือก�าลงัลมเฉล่ีย 

ทั้งปี ควรไม่นอ้ยกวา่ระดบั 6.4-7.0 เมตรต่อวนิาที ท่ีความสูง  

50 เมตร ซ่ึงเป็นความเร็วลมในต่างประเทศ (The Institute 

for the Promotion of Teaching Science and Technology, 

2017)

2.5 พลงังานนิวเคลียร์ เป็นพลงังานรูปหน่ึงท่ี

นกัวิทยาศาสตร์ชาวผร่ังเศสช่ือ องัรีเบกเคอเรล ไดค้น้พบ

โดยบงัเอิญ เม่ือ พ.ศ. 2439 แต่คนทัว่ไปเร่ิมรู้จกัพลงังาน

นิวเคลียร์หลงัจากท่ีมีการท้ิงระเบิดปรมาณูท่ีเมืองฮิโรชิ

มา และนางาซากิ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากท่ีมนุษยไ์ดรู้้ถึง

อ�านาจท�าลายของระเบิดปรมาณูแลว้ จึงไดค้น้ควา้วจิยั เพือ่

น�าพลงังานนิวเคลียร์ มาใชป้ระโยชน์ในทางสร้างสรรค ์

ในการพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะทางดา้น

การแพทย ์เกษตร และอุตสาหกรรม สินคา้บางชนิด เช่น 

กระดาษ ปูนซิเมนต ์ กระเบ้ือง ยาสีฟัน อาจผลิตโดยใช้

เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการควบคุมคุณภาพ ส�าลี ผา้ก๊อซ 

พลาสเตอร์ปิดแผล เขม็ หลอดฉีดยา เหล่าน้ีเป็นเวชภณัฑ์

ท่ีท�าให้ปลอดเช้ือ โดยใช้รังสีซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของ

พลงังานนิวเคลียร์

ประโยชน์ของการใช้พลังงานทดแทนในด้านต่าง ๆ

1. ดา้นเศรษฐกิจ ท�าให้ภาวะของเศรษฐกิจของ

ประเทศดีข้ึน เพราะสามารถใชผ้ลิตผลทางธรรมชาติและ

ทางการเกษตรท่ีประเทศเราสามารถผลิตไดเ้องทดแทน

การน�ารายไดข้องประเทศน�าเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศ

ไดอี้กดว้ย

2. ดา้นผลิตผลทางการเกษตร เม่ือน�าผลผลิตมา

ใชผ้ลิตพลงังานทดแทน ก็จะท�าให้ผลผลิตนั้นมีมูลค่าสูง

ข้ึนและสามารถใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึนในแง่ต่าง ๆ กนั 

เช่น ผลิตภณัฑท่ี์เหลือจากการสีขา้วคือ แกลบ สามารถน�า

มาท�าเป็นเช้ือเพลิงประเภทชีวมวลได ้มนัสัมปะหลงัซ่ึงมี

ราคาตกต�่าสามารถน�ามาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอล 

เพื่อเป็นส่วนผสมในการท�าน�้ ามนัแก๊สโซฮอล ์เป็นตน้

3. ดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การลดมลพิษต่าง ๆ   

ท่ีเกิดจากการใช้เช้ือเพลิงจากปิโตรเลียม เช่น มลพิษ

ทางอากาศ สาเหตุส�าคญัท่ีท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนได ้ 
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การใช้พลงังานแสงอาทิตย ์ พลงังานลม น�้ า พลงังาน 

เหล่าน้ีเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะ 

โลกร้อน

4. ดา้นการสาธารณูปโภค เป็นการส่งเสริมให้

ชุมชนหรือเอกชนสามารถใช้พลงังานทดแทน อ�านวย

ความสะดวกดา้นสาธารณูปโภคได ้เช่น การท่ีเอกชนหรือ

ชุมชนท�าการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังาน

ไฟฟ้าจากน�้ าตก เป็นตน้ (The Institute for the Promotion 

of Teaching Science and Technology, 2017)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าพลังงานทดแทนจะมี

ประโยชน ์แต่กย็งัมีขอ้เสียในดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

เช่น พลงังานทดแทนประเภทหมุนเวียนเป็นพลงังาน 

แสงอาทิตย ์พลงังานน�้ า พลงังานลม จ�าเป็นจะตอ้งพื้นท่ี

กวา้ง ส�าหรับก่อสร้างสถานท่ีส�าหรับผลิตพลงังานดงั

กล่าว จะมีผลกระทบต่อพ้ืนท่ีเพาะปลูก กระทบต่อ 

การตดัไมท้�าลายป่า สัตวป่์า และท่ีอยูอ่าศยั ส่วนพลงังาน

ทดแทนประเภทใชแ้ลว้หมดไป เช่น ถ่านหิน จะมีผลต่อ

มลพิษทางอากาศ ก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO
2
) 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO
2
) ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจก 

ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ ส่วนก๊าซธรรมชาติจะมี

ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ทางทะเลบริเวณท่ีขุดเจาะ 

ก๊าซธรรมชาติดงักล่าว

บทสรุป

ในภาวะโลกร้อนการเลือกใช้พลงังานทดแทน

พลงังานเดิมท่ีก�าลงัใชอ้ยู่ก็ควรเป็นพลงังานท่ีก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดหรือไม่ส่งผลกระทบ

เลย พลงังานทดแทนประเภทส้ินเปลืองเป็นพลงังานท่ี

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและก�าลงัจะหมดไป 

ส่วนพลงังานทดแทนประเภทหมุนเวียน เป็นพลงังาน

สะอาด แต่ก็ใชพ้ื้นท่ีบริเวณกวา้ง ส�าหรับก่อสร้างสถานท่ี 

ผลิตพลงังานดงักล่าว จะมีผลกระทบต่อพื้นท่ีเพาะปลูก 

ตดัไม ้ และท่ีอยูอ่าศยัของประชาชน รวมถึงการลงทุนท่ี

ตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีมหาศาล ถึงแมจ้ะคุม้ค่าในระยะยาว 

แต่การลงทุนท่ียงัไม่เห็นผลลพัธ์ ก็ยากต่อการดึงดูดความ

สนใจของนกัลงทุน 

ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัการผลิตพลงังานทดแทนจะมี

มากกวา่การใชพ้ลงังานทดแทน นัน่หมายถึงประเทศไทย

มีศกัยภาพในการผลิตพลงังานทดแทนใหส้ามารถรองรับ

การใช้ในอนาคตได ้ การท่ีจะเลือกใช้พลงังานทดแทน

ประเภทใดนั้น ข้ึนอยูก่บัหลาย ๆ ปัจจยั เช่น ถา้เลือกใช้

พลงังานลม แสงอาทิตย ์ ความร้อนใต้พิภพและเข่ือน 

เป็นพลงังานท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในดา้นเช้ือเพลิง แต่

มกัจะมีค่าก่อสร้างและดูแลรักษาท่ีสูง และผลิตไฟฟ้าได้

นอ้ย จึงท�าให้ราคาต่อหน่วยพลงังานค่อนขา้งสูง ส�าหรับ

พลงังานนิวเคลียร์นั้น ค่าใชจ่้ายในการลงทุนก่อสร้างสูง 

แต่ค่าใชจ่้ายดา้นเช้ือเพลิงค่อนขา้งต�่า และผลิตไฟฟ้าได้

มาก นอกจากน้ียงัมีภาพพจนใ์นทางลบทางดา้นความเส่ียง

ต่อการหลอมของเตาปฏิกรณ์ จึงท�าให้หลาย ๆ ชุมชนใน 

หลาย ๆ ประเทศยงัคงลงัเลต่อการหันมาพึ่ งพลงังาน

นิวเคลียร์ แมว้่าพลงังานนิวเคลียร์จะจดัเป็นพลงังานท่ี

ตน้ทุนค่าใชจ่้ายต�่ามากแหล่งหน่ึง

แต่การแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด คือ การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของมนุษยใ์หรู้้จกัการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง

จ�ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ท�าลายส่ิงแวดลอ้ม

หรือใหเ้กิดมลพิษนอ้ยท่ีสุด พวกเราสามารถช่วยลดภาวะ

โลกร้อนไดด้ว้ยหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการลดใชพ้ลงังาน 

ลดใชถุ้งพลาสติก รวมไปถึงการปลูกตน้ไม ้ และยงัมีอีก

หลายวธีิท่ีพวกเราสามารถท�าได ้เพือ่ท่ีจะช่วยบรรเทาภาวะ

โลกร้อนได ้ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ
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บทคัดย่อ

สตรีไทยมีแนวโนม้ด่ืมแอลกอฮอลสู์งข้ึนอยา่งชดัเจน และอายท่ีุเร่ิมด่ืมคร้ังแรกมีแนวโนม้ลดลงเร่ือย ๆ  สาเหตุ

การด่ืมแอลกอฮอลข์องสตรีมีทั้งปัจจยัภายในตวับุคคลและปัจจยัแวดลอ้ม ผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอลใ์นสตรีมีทั้ง

ต่อตนเอง บุตรในครรภ ์ครอบครัว ชุมชน สังคม ก่อให้เกิดปัญหาทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ ในระยะสั้นและระยะยาว ท่ี

ผา่นมามีการก�าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาแอลกอฮอลโ์ดยกระทรวงสาธารณสุข คือ (1) ควบคุมการเขา้ถึง

ทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (2) ปรับเปล่ียนค่านิยม (3) ลดอนัตรายจากการบริโภค (4) จดัการปัญหาแอลกอฮอล์

ในระดบัพื้นท่ี และ (5) พฒันากลไกการจดัการและสนบัสนุนท่ีเขม้แขง็ ส�าหรับการแกไ้ขปัญหาการด่ืมแอลกอฮอลใ์น

ระดบับุคคล ไดมี้การทบทวนองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ พบว่ามีวิธีการและแนวทางท่ีถูกน�ามาใชใ้นส่งเสริมการลด

ด่ืมแอลกอฮอลข์องสตรีในหน่วยบริการดา้นสุขภาพ ดงัน้ี (1) การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ 

ทศันคติ และมีทกัษะท่ีดี (2) การประเมินและจ�าแนกสภาวะการด่ืมแอลกอฮอลข์องสตรีเป้าหมาย (3) การประยกุตใ์ช้

ทฤษฏีทางดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ การเสริมพลงัอ�านาจ การเสริมแรงจูงใจ การก�ากบัตนเอง (4) การให้ความรู้ ค �าปรึกษา 

ค�าแนะน�า และ (5) การติดตามกระตุน้เป็นระยะ ๆ  เพื่อให้พฤติกรรมการลด ละ เลิก ด่ืมแอลกอฮอลย์าวนานข้ึน อยา่งไร

กต็ามรายงานผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการด�าเนินงานในระดบันโยบายยงัไม่บรรลุเป้าประสงคท่ี์ตอ้งการทั้งหมด นอกจากน้ี

วิธีการท่ีใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมบุคคลเพื่อลดการด่ืมแอลกอฮอลใ์นสตรีมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอท่ีจะป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได ้

ค�าส�าคัญ: พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล,์ การด่ืมแอลกอฮอลข์องสตรีไทย, การลดการด่ืมแอลกอฮอลใ์นสตรี

Abstract

Thai women are more likely to drink alcohol than before, and the age at the first drink is trending    gradually 

lower. The causes of Thai women drinking alcohol are due to both personal and environmental factors. The impact 

of alcohol on women can be felt at the personal, fetal, family, community and social levels. Alcohol drinking leads 

to both physical and mental problems in the short and long term. In the past, the Ministry of Public health has set up  

5 strategies to prevent and resolve alcohol problems, including (1) Price and availability (2) Attitude adjustment  

(3) Risk reduction (4) Alcohol policy at every setting and (5) Support. For solving alcohol problems on an individual 

level, there must be a systematic review demonstrating the practical approaches to reduce alcohol consumption among 

พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรีไทยกับวิธีการลดการดื่ม 

Alcohol Drinking Behavior among Thai Women with Polices  

to Implement Reduction of Alcohol Consumption
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บทน�า

ปัจจุพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปัญหา

สาธารณสุขท่ีส�าคญัคือ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตร้อย

ละ 5.9 ของการเสียชีวิตทั้งหมดทัว่โลก หรือร้อยละ 4.0 

ของการเสียชีวิตในผูห้ญิงทัว่โลก และร้อยละ 4.4 เป็น

สาเหตุของการเกิดโรคท่ีเป็นภาระทัว่โลก (World Health  

Organization, 2014) ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการ

ด่ืมท่ีเกินมาตรฐาน (Demirkol, Haber & Conigrave, 2011) 

ซ่ึงประเทศไทยก็พบปัญหาเช่นกนั (Triprasertsuk, 2007) 

การส�ารวจพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ของส�านกังานสถิติแห่งชาติ ในปี 2557 พบว่าคนไทย มี

ผูด่ื้มแอลกอฮอลโ์ดยประมาณจ�านวน 17.7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.3 ของประชากรผูใ้หญ่ เพศชายด่ืม ร้อยละ 53 

เพศหญิงด่ืมร้อยละ 12.9 ในจ�านวนน้ีมีผูด่ื้มทุกวนัร้อย

ละ 26.2 และเกือบทุกวนัร้อยละ 38.3 อายเุฉล่ียท่ีเร่ิมด่ืม

แอลกอฮอล ์คือ 20.4 ปี ประชากรชาย เร่ิมด่ืมท่ีอายเุฉล่ีย 

19.4 ปี ส่วนประชากรหญิงเร่ิมด่ืมเฉล่ียท่ีอาย ุ25 ปี กลุ่ม

วยัท่ีมีพฤติกรรมการด่ืมสูงสุดคือวยัท�างานอาย ุ30-44 ปีคือ

ร้อยละ 52.2 แนวโนม้การด่ืมของเพศชายลดลง ในขณะ

ท่ีผูห้ญิงมีแนวโนม้ด่ืมแอลกอฮอลสู์งข้ึนเฉล่ียร้อยละ 1.1 

ต่อปี (National Statistical Office, 2015)

การด่ืมแอลกอฮอลข์องสตรีสูงข้ึนในทุก ๆ  ปีและ

อายุท่ีเร่ิมด่ืมนอ้ยลงเร่ือย ๆ (Srikosai, 2010) มีรายงาน

การศึกษาผู ้หญิงไทยด่ืมช่วงหน่ึงปีท่ีผ่านมาจ�านวน  

3.2 ล้านคน ด่ืมในช่วงหน่ึงเดือนท่ีผ่านมาจ�านวน  

2.0 ลา้นคน และด่ืมในช่วงหน่ึงสัปดาห์ท่ีผา่นมาจ�านวน 

1.3 ลา้นคน ผูห้ญิงอายุ 25-44 ปี ด่ืมมากท่ีสุด ผูห้ญิง 

คิดว่าการด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นการแสดงความเท่าเทียมกบั

ผูช้าย คือชายด่ืมได ้หญิงก็ด่ืมได ้ชายสนุกไดห้ญิงก็สนุก

ไดเ้ช่นกนั (Center for Alcohol Studies, 2011) ผูห้ญิงด่ืม

เพราะไดรั้บอิทธิพลจากรูปลกัษณ์และเจตคติเชิงบวกท่ี

มีต่อการด่ืม โดยมีความคิดว่าช่วยให้สามารถจดัการกบั 

ความอาย เพิม่ความกลา้แสดงออกท�าใหส้ามารถเขา้สงัคม

ไดง่้ายมีเพือ่นฝงูมากข้ึนและเกิดความสนุกสนาน (Hutapat, 

2007) ด่ืมเพราะตอ้งการไดรั้บการยอมรับวา่ เป็นคนมัน่ใจ 

ท�าใหส้นุกสนาน และท�าใหมี้ร่างกายสมส่วนและมีสุขภาพ

ดี ใชก้ารด่ืมเป็นการหลีกเล่ียงความทุกข ์และท่ีส�าคญัสงัคม

ยอมรับผูห้ญิงท่ีด่ืมมากข้ึน การด่ืมแอลกอฮอลข์องผูห้ญิง

เป็นพฤติกรรมท่ีมีผลจากสภาพแวดลอ้มทางครอบครัว 

สังคม วฒันธรรม และ เศรษฐกิจ ผูห้ญิงบางคนใชก้ารด่ืม

เป็นการหลีกเล่ียงความทุกข ์(Jiwatkool, 2010) 

ทั้งน้ีผูห้ญิงในชนบทด่ืมมากกว่าผูห้ญิงท่ีอยู่ใน

เมือง (Angsanangkornchai, 2009) สืบเน่ืองมาจากวิถี

ชีวิตแบบชุมชนเมืองทันสมัยผสมผสานกับความเป็น

ชนบท แตกต่างจากชุมชนชนบทห่างไกลทัว่ไป แต่วถีิชีวติ 

พื้นบา้น ประเพณีและความเช่ือหลายประการยงัคงยดึถือ

ปฏิบติั (Yanuch & Yodkamolsart, 2016) สาเหตุของการ

ด่ืมของผูห้ญิงท่ีท�าให้ด่ืมจนถึงปัจจุบนันั้นคือ ด่ืมตามกนั 

ความสนุกสนาน เขา้สังคม เพื่อคลายเครียด คลายปวด

เม่ือยหลงัจากท�างานหนกั ตลอดจนวถีิชีวติปัจจุบนัท่ีเขา้ถึง

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดง่้าย (Center for Alcohol Studies,  

2015) การเลือกชนิดของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ค �านึงถึง

โอกาส รสชาติ และราคาเป็นหลกั โดยสามารถหาซ้ือ

women for health care facility. These include the following:(1) the development and ability of health personnel to 

have the knowledge, attitudes and skills (2) The evaluation and classification of the conditions of targeted women 

who are alcoholics. (3) The application of behavioral theory such as empowerment, motivation enhancement, and 

self- regulations. (4) The delivery of health education, advising, counseling and (5) Periodic follow-up consultations 

to reduce long-term alcoholic withdrawal behaviors. However, reports on the outcomes after tactical implementations 

did not meet all objectives. Moreover, the method of modification to reduce the behavior of alcohol consumptions 

in women has been inadequately effective to prevent and solve these problems.year.

Keywords: alcohol consumption, alcohol drinking behavior among women, reduce alcohol consumption among women
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เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดจ้ากร้านคา้ทัว่ไป หรือมีผูจ้ดัหา

มาให้ในโอกาสต่าง ๆ (Homsin & Srisuriyawet, 2011)

สงัคมชนบทไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการ

เกษตร มากกว่าร้อยละ 70 มีรายงานถึงความชุกของสตรี

ท่ีด่ืมแอลกอฮอลท์ั้งน้ีผูห้ญิงในชนบทด่ืมมากกวา่ผูห้ญิงท่ี

อยูใ่นเมือง (Angsanangkornchai, 2009) ผูห้ญิงส่วนใหญ่

เร่ิมตน้ด่ืมเม่ืออายุ 15.1 ปี โดยเหตุผลท่ีท�าให้เร่ิมด่ืมคือ 

ถูกเพื่อนชวนอยากทดลอง เครียด ทุกขใ์จ อยากสนุก เพื่อ

เขา้สังคม ความเท่าเทียมกบัชาย ความทนัสมยั (Homsin 

& Srisuriyawet, 2011) อาชีพทางการเกษตรประกอบไป

ดว้ยการท�าสวน ท�าไร่ และเล้ียงสตัว ์ดว้ยสภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจุบันของชาวชนบทท่ีต้องท�าให้ผูห้ญิงออกท�างาน

นอกบา้นไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่าผูช้าย ดงันั้นโอกาสท่ีผูห้ญิง

จะเขา้ถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลย์่อมไม่แตกต่าง ไม่ว่าจะ

เป็นการด่ืมในเวลาหลงัเลิกงานท่ีเจา้ของงานเป็นผูเ้ล้ียง

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่แรงงานท่ีท�าการเกษตร การ

ด่ืมในโอกาสต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์ ข้ึนบา้นใหม่  

งานบวช งานแต่งงาน เป็นตน้ นอกจากนั้นในพื้นท่ีชนบท

ในทุก ๆ  หมู่บา้น มีร้านคา้ชุมชนท่ีมีการจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลอ์ย่างทัว่ถึง ท�าให้ง่ายและสะดวกท่ีจะน�ามา

ซ่ึงการซ้ือหามาบริโภคโดยไม่ตระหนกัรู้อนัตรายและผล 

กระทบจากการด่ืมท่ีเกินมาตรฐานจนถึงขั้นเส่ียงหรือ

อนัตราย (Lan Sak Hospital, 2015) 

หากศึกษาถึงผลกระทบดา้นสุขภาพของการด่ืม

แอลกอฮอลท่ี์เฉพาะต่อสตรีจะพบวา่ ถา้แม่ด่ืมประจ�าขณะ

ตั้งครรภจ์ะส่งผลใหลู้กมีโอกาสติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ในอนาคตไดม้ากกว่าถึง 4 เท่า ลกัษณะของกลุ่มอาการ

ผิดปกติของเด็กจากมารดาด่ืมแอลกอฮอลข์ณะตั้งครรภ ์

(Fetal Alcohol Spectrum Disorder--FASD) ประมาณร้อย

ละ 32.9 ของผูห้ญิงท่ีตั้งทอ้งด่ืมในช่วง 12 เดือน ก่อนการ 

ตั้งครรภ ์ และร้อยละ16.7 ของแม่ท่ีด่ืมไม่รู้ตวัว่าตั้งทอ้ง

และยงัด่ืมเหลา้ นอกจากน้ีแม่ ร้อยละ 17.7 ท่ียงัคงด่ืมอยา่ง

ต่อเน่ืองถึงแมจ้ะทอ้ง (Center for Alcohol Studies, 2011) 

ทั้งน้ีอาจเป็นไปไดว้่าผูห้ญิงกลุ่มน้ีมีภาวะติดแอลกอฮอล ์

หรือไม่ทราบมาก่อนวา่การด่ืมแอลกอฮอลมี์ผลกระทบต่อ

ทารกในครรภ ์ นอกจากน้ียงัมีการศึกษาผลกระทบของผู ้

หญิงท่ีด่ืมแอลกอฮอลมี์ความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

ตบัสูงถึง 9.15 เท่า ซ่ึงสูงกว่าเพศชายท่ีมีความเส่ียงเพียง 

1.62 เท่า (Noosorn, Krissanakriangkrai, Chayodom & 

Wongwat, 2007b) 

ปัญหาของการด�าเนินงานดา้นการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์ในสตรีท่ีเกินมาตรฐาน

ยงัไม่มีประสิทธิผลท่ีดีนกั ดงันั้นสตรีท่ีด่ืมแอลกอฮอลจึ์ง

มีความเส่ียงและอนัตรายต่อทั้งดา้นสุขภาพและเกิดผลกระ

ทบอ่ืน ๆ  ส่วนหน่ึงคือยงัไม่สามารถจดัการกบัปัญหาการ

ด่ืมของตนเองได ้ซ่ึงการท่ีบุคคลจะปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ในการลด เลิกด่ืมแอลกอฮอล ์ มีเหตุผลหลากหลาย เช่น 

หยดุเพราะเกิดการเจ็บป่วย หรือ คนในครอบครัวขอร้อง 

เป็นตน้ (Kittirattanaphibool & Jamroonsawadi, 2014) 

ส่วนใหญ่ประชาชนจะเขา้รับบริการในสถานบริการปฐม

ภูมิอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังต่อปี ดงันั้นบุคลากรสุขภาพใน

บริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิมีความเหมาะสมเพราะมี

โอกาสท่ีจะคน้หาและจดัการดูแลช่วยเหลือผูด่ื้มก่อนท่ีจะ

ติดหรือด่ืมแบบอนัตรายจนก่อใหเ้กิดความเจบ็ป่วย บริการ

สุขภาพเป็นศูนยก์ลางในการจดัการอนัตรายระดบับุคคล

จากความผดิปกติพฤติกรรมการด่ืมสุราและปัญหาสุขภาพ

อ่ืนจากการด่ืมสุราแบบอนัตราย ดงันั้นจึงควรมีมาตรการ

ทั้งเชิงป้องกนัและการดูแลรักษาผูด่ื้มและผูท่ี้ไดรั้บผลก

ระทบจากการด่ืม ควรสนบัสนุนและเสริมพลงัโดยภาค

รัฐในการหาแนวทางในการป้องกนัและลดการด่ืมสุรา

อยา่งมีประสิทธิผล 

จุดมุ่งหมายของการเขียนบทความ

เพื่อแสดงถึงพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของ

สตรี ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการด่ืม ผลกระทบจาก

การด่ืม และศึกษาถึงมาตรการ วิธีการ รูปแบบท่ีช่วยให้

สตรีลดหรือเลิกด่ืมแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ (alcohol)

หมายถึง สารอินทรีย์ชนิดหน่ึง ลักษณะเป็น

ของเหลวใส กล่ินฉุน ระเหยง่าย มีจุดเดือดท่ี 78.5 cº ช่ือ

เต็มคือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) แต่มกัเรียก

สั้น ๆ ว่า แอลกอฮอล ์ โดยปกติเกิดข้ึนจากการหมกัสาร

ประเภทแป้งหรือน�้ าตาลผสมยีสต์ ซ่ึงมักเรียกกันว่า 
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แป้งเช้ือ หรือ เช้ือหมกั เป็นองคป์ระกอบส�าคญัของสุรา

ทุกชนิด เม่ือบริโภคเขา้ไปจะออกฤทธ์ิท�าใหมี้อาการมึนเมา 

ใชป้ระโยชน์เป็นตวัท�าละลายเช้ือเพลิง เป็นตน้ (Royal 

Academy, 1982)

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์(alcohol beverage) หมายถึง 

เหลา้ สุรา หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล ์

และเม่ือบริโภคเขา้ไปแลว้จะออกฤทธ์ิท�าใหมี้อาการมึนเมา

ตามปริมาณส่วนผสมท่ีแตกต่างกนัของเอทิลแอลกอฮอล ์

ประเทศไทยมีการใชค้ �าวา่สุราเช่นเดียวกบัค�าวา่เคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ เช่นพระราชบญัญติัสุรา พ.ศ.2493 “สุรา” 

หมายความรวมถึงวตัถุทั้งหลายหรือของผสมท่ีมีเคร่ือง

ด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีสามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัน�้ าสุรา 

หรือซ่ึงกินไม่ได้แต่เม่ือผสมน�้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืน

แลว้สามารถด่ืมกินได ้เช่นเดียวกบัน�้ าสุรา

เหลา้ หมายถึงน�้ าเมาท่ีกลัน่หรือหมกัแลว้ (Royal 

Academy, 1982)

สุรา หมายถึง เหลา้ หรือน�้ าเมาท่ีไดจ้ากการกลัน่ 

(มกัใชเ้ป็นทางการ) เช่น ร้านน้ีขายแต่สุราต่างประเทศ 

(Royal Academy, 1982)

 

แบบแผนการดื่มแอลกอฮอล์ในสตร ี

มาตรวดัท่ีใชว้ดัปริมาณการด่ืมแอลกอฮอลเ์รียก

ว่า “1 ด่ืมมาตรฐาน” (standard drink) หมายถึง ปริมาณ

แอลกอฮอล์ท่ีผสมอยู่ในเคร่ืองด่ืมจ�านวน 10 มิลิกรัม 

เช่น เบียร์ 1 แกว้หรือ 1 กระป๋อง (285 มิลลิลิตร) เหลา้ 

30 มิลลิลิตร (1 เป๊ก) ไวน์ 1 แกว้เล็ก (100 มิลลิลิตร)  

การด่ืมแอลกอฮอลส์ามารถแบ่งการด่ืมออกไดเ้ป็น 3 ระดบั

คือ ตามปริมาณแอลกอฮอลท่ี์ด่ืมเขา้ไปและความเส่ียงต่อ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน (Center for Alcohol Studies, 2011)

1. การด่ืมแบบเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายนอ้ย (low 

risk) หมายถึง การด่ืมไม่เกิน 2 ด่ืมมาตรฐานต่อวนัซ่ึงเทียบ

กบัเบียร์ชนิดแรง 1.5 กระป๋อง หรือเหลา้ 40 ดีกรี 1 เป๊ก  

(1 เป๊กเทียบเท่ากบั 50 cc.) การด่ืมในลกัษณะเช่นน้ีเรียก

ว่า responsible drinking หรือ self - limit drinking

2. การด่ืมแบบเส่ียงต่อการเกิดอันตรายสูง  

(hazardous drinking) หมายถึงการด่ืมแอลกอฮอล์และ

ลกัษณะท่ีท�าใหผู้ด่ื้มเส่ียงท่ีจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพโดยท่ี

องคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัว่าเป็นความผิดปกติชนิดหน่ึง 

ซ่ึงการด่ืมแบบเส่ียงน้ีเป็นการด่ืมท่ีมากกว่า 2 มาตรฐาน

แต่ไม่เกิน 4 มาตรฐานต่อวนั เทียบเท่ากบัเบียร์ชนิดแรง 

4.5 กระป๋องหรือเหลา้ 40 ดีกรี 3 เป๊ก นอกจากน้ีการด่ืม

มากแบบเมาหวัราน�้ า (binge drinking) คือการด่ืมสุราใน

ปริมาณมากติดต่อกนัในระยะเวลาอนัสั้ น (ภายใน 2-3 

ชัว่โมง) ในโอกาสหรือเหตุการณ์คร้ังเดียวกนั โดยด่ืม

ตั้งแต่ 3 แกว้ข้ึนไปต่อคร้ัง 

3. การด่ืมแบบอนัตราย (harmful drinking) หมาย

ถึงการด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ท�าใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกาย หรือ

จิตใจ เป็นการด่ืมมากกวา่ 4 ด่ืมมาตรฐานต่อวนั หรือเทียบ

เท่า เบียร์ชนิดแรง 3 กระป๋อง หรือเหลา้ 40 ดีกรี 2 เป๊กข้ึนไป 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์

ของสตรี

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์

ของสตรี (Koonawattana & Yodnil, 2012) มีดงัต่อไปน้ี

1. สังคมและวฒันธรรม สังคมไทยมองเร่ืองการ

ด่ืมแอลกอฮอลว์า่เป็นเร่ืองธรรมดา เห็นไดว้า่งานสงัสรรค ์

งานเล้ียง งานฉลอง ประเพณีต่าง ๆ แทบทุกงาน เช่น 

ประเพณีข้ึนบา้นใหม่ ลงแขกเก่ียวขา้ว บวชนาค งานปี

ใหม่ งานสงกรานต ์ งานฉลองต่าง ๆ จะตอ้งมีเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์ เป็นส่วนประกอบดว้ยเสมอ ท�าให้ผูค้นใน

สังคมมองว่าการด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นเร่ืองธรรมดา เพียง

แต่ว่าในโอกาสใดเท่านั้น 

2. ความเช่ือ เม่ือใดท่ีคนเรามีความเช่ือว่าส่ิงท่ี

ตนเองก�าลงักระท�าเป็นอนัตรายต่อตนเองและสามารถท่ี

จะควบคุมสถานการณ์ได ้ เม่ือนั้นยิ่งจะท�าให้ความกงัวล

ใจหรือความกลวัท่ีจะกระท�าส่ิงนั้น ๆ ลดน้อยลง และ

ทศันคติน้ีไปสอดคลอ้งกบัความเช่ือท่ีมีต่อแอลกอฮอล์

มาชา้นานแลว้ คนมกัจะเช่ือในสรรพคุณของยาดองเหลา้

และเช่ือว่าการด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นคร้ังคราวหรือประเภท

ดีกรีอ่อน ๆ คงไม่น่าจะเป็นปัญหากบัตนเอง

3. กระแสของส่ือโฆษณา ปัจจุบนัน้ีส่ือต่าง ๆ มี

อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนอย่างมาก และในเร่ืองท่ีเก่ียว
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กบัแอลกอฮอล ์ จะเห็นว่ามีการแข่งขนัทางการคน้กนัสูง

มาก การตลาดเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นกลยทุธ์

ของบริษทัท่ีผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์จะตอ้งพยายาม

ให้ผูบ้ริโภครู้สึกอยากด่ืม อยากลอง ท�าให้รู้สึกว่าการด่ืม

เป็นส่ิงท่ีดีงามหรือเป็นเร่ืองท่ีภูมิใจ บางผลิตภณัฑ์เจาะ

ลงเป้าหมายเป็นสตรี เช่น ส่ือให้สตรีหันมามีค่านิยมใน

การด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มข้ึน นอกจากส่ือโฆษณาสินคา้

แลว้ ยงัส่ือในลกัษณะบนัเทิง เช่นภาพยนตร์ ละคร หรือ

แมก้ระทัง่เพลง ก็มีส่วนชกัจูงใหเ้กิดความรู้สึกคลอ้ยตาม

ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี รวมทั้งสินคา้ท่ีสะดวกต่อการหาซ้ือ  

รูปลกัษณ์เชิญชวนใหด่ื้ม มีส่วนอยา่งมากต่อการส่งเสริม

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

4. ความอยากลอง เป็นธรรมชาติของมนุษยใ์น

การท่ีอยากจะลองหรือเผชิญกบัส่ิงใหม่ ๆ โดยเฉพาะ

ความรู้สึกอยากลองเป็นเร่ืองท่ีทา้ทาย ต่ืนเตน้ สนุกสนาน

5. กลุ่มเพื่อนชวนให้ด่ืม กลุ่มเพื่อนหลายคน 

ไม่กลา้ท่ีจะปฏิเสธเม่ือถูกเพื่อนชวนให้ด่ืม หรือบางคน

มีทศันคติว่าการด่ืมแอลกอฮอล ์ หมายถึงการมีพวกพอ้ง  

รักเพือ่น เป็นหน่ึงเดียวกนั ท�าใหเ้กิดความเพลิดเพลิน และ

ความสนุกสนาน

6. ความเครียด คุณสมบติัของแอลกอฮอลท่ี์ออก

ฤทธ์ิต่อร่างกายท�าใหผู้ด่ื้มในระยะแรกเกิดความรู้สึกผอ่น

คลาย อารมณ์ ผอ่นคลายความตึงเครียดของกลา้มเน้ือส่วน

ต่าง ๆ  บรรเทาอาการปวดเม่ือย ผอ่นคลายความทุกข ์และ

เกิดความคึกคะนอง ท�าให้ในหลาย ๆ คร้ังการด่ืมเพื่อลด

ความเครียดจึงเป็นเหตุผลอยา่งหน่ึงของผูท่ี้ด่ืมแอลกอฮอล ์

และยงัเป็นปัจจยัเสริมให้มีการด่ืมอยา่งต่อเน่ือง

จากแบบแผนและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม

การด่ืมแอลกอฮอลข์องสตรีผูเ้ขียนขอน�าเสนอเป็นแผนภาพ

ดงัต่อไปน้ี

ปัจจัยส่วนบุคคล

- ความเช่ือ 

- ความอยากลอง 

- ความเครียด 
พฤติกรรมการดื่ม

แอลกอฮอล์ของสตรี

ปัจจัยแวดล้อม

- สังคม 

- วฒันธรรม 

- ค่านิยม

- การโฆษณา 

- รูปลกัษณ์ 

- การชกัชวน 

- การเขา้ถึงง่าย

Low risk

< 2 Standard drink / day

Hazardous drinking

( 2-4 Standard drink )

Harmful drinking

≥ 4 Standard drink / day

ปัจจัยส่งผล ปริมาณการดื่ม

ภาพ 1 กรอบแผนภาพแสดงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลแ์ละปริมาณการด่ืมของสตรี

จากการส�ารวจพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์

ของสตรีไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2557 พบว่ามีแนวโนม้

ของอตัราการด่ืมแอลกอฮอลใ์นสตรีเพิ่มข้ึน แสดงไดด้งั

กราฟต่อไปน้ี
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ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก่์อให้เกิดการเสียชีวิตของ

ประชากรไทยตายก่อนวยัอนัควรคิดเป็นร้อยละ 10.9 

ของการสูญเสียจ�านวนปีจากการตายก่อนวยัอันควร

ทั้งหมด การศึกษาภาระโรคไดป้ระมาณการว่า การด่ืม

สุราไดท้�าใหป้ระชากรไทยมีชีวิตอยูก่บัความพิการสะสม 

ร้อยละ 24.4 ของปีแห่งการสูญเสียจากความพิการ  

(Year Lived with Disability--YLD) และยงัก่อใหเ้กิดความ

สูญเสียปีสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year--DALYs)  

ร้อยละ 15.7 ของการสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมด นอกจาก

น้ียงัมีรายงานการศึกษาถึงผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ของ

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่าก่อภาระโรคในรูป

แบบของปัญหาสุขภาพจิตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56 

รองลงมาคือบาดเจ็บร้อยละ 23 และเป็นโรคตับแข็ง 

ร้อยละ 9 (Tammarangsi, 2013) ส่วนการศึกษาของ พรเทพ  

ศิริวนารังสรรค ์(2003) พบว่าผูด่ื้มสุราจนติดมกับกพร่อง

ในการปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีต่าง ๆ  ทั้งบทบาทในครอบครัว

หนา้ท่ีการงาน และบทบาทต่อสงัคมมีการสูญเสียค่าใชจ่้าย

ในการซ้ือสุรา และการขาดรายได ้ ผลกระทบเศรษฐกิจ 

ความสัมพนัธ์และสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว มี

โอกาสเกิดความรุนแรงในครอบครัวมากกว่าครอบครัว

ท่ีไม่ไดด่ื้มสุราถึง 3.84 เท่า โดยเฉพาะในผูท่ี้ติดสุราจะ 

ก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าผูท่ี้ด่ืมสุราทัว่ ๆ ไป ผลกระ

ทบดา้นสุขภาพท่ีพบบ่อย เช่น ความดนัโลหิตสูง กระเพาะ

อาหารอักเสบ เบาหวาน ความผิดปกติของเส้นเลือด 

ในสมองบางชนิด หรือแมแ้ต่การเจ็บป่วยทางจิตใจ เช่น 

โรคซึมเศร้า (Silapakij & Kittirattanaphibool, 2010)  

แนวโนม้การเกิดคดี อุบติัเหตุท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา ท�าใหมี้

ผูบ้าดเจบ็และเสียชีวติเพิ่มสูงข้ึนทุกปี ปัญหาอาชญากรรม

การทารุณกรรมทางเพศการฝ่าฝืนกฎหมายในรูปแบบ 

ต่าง ๆ (Royal Thai Police, 2011)

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อให้เกิด

ความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม รายจ่ายของรัฐจาก

อาชญากรรมและความรุนแรงท่ีมีสาเหตุจากการด่ืมสุรา

คิดเป็นจ�านวนหลายลา้นบาทต่อปี สาเหตุรายโรคท่ีก่อ

ใหเ้กิดความสูญเสียอนัเน่ืองมาจากการตายก่อนวยัอนัควร 

โดยสาเหตุท่ีท�าใหเ้กิดความสูญเสียสูงสุดไดแ้ก่ อุบติัเหตุ

ทางถนนคิดเป็นร้อยละ 12 (National Statistical Office, 

2015) จากการวิเคราะห์ขอ้มูลส�านักงานสถิติแห่งชาติ

โดยศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา ไดป้ระมาณการว่า การด่ืมสุรา

ไดท้�าให้ประชากรไทยมีชีวิตอยูก่บัความพิการสะสมถึง 

504,046 ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 24.4 ของปีแห่งการสูญเสีย

จากความพิการ (YLD) และยงัก่อให้เกิดความสูญเสียปี

สุขภาวะ (DALYs) ถึง 912,885 ปี หรือ ร้อยละ 15.7 ของ

การสูญเสียปีสุขภาวะทั้งหมด คนไทย 5 ลา้นคนมีปัญหา

สุขภาพจิตจากการด่ืมเหลา้สาเหตุหลกัของความสูญเสีย

ปีสุขภาวะเน่ืองจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพคือภาวะ

ติดสุราซ่ึงสูงถึงร้อยละ 22.6 ของความสูญเสีย ปีสุขภาวะ

จากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (Year of Life Lost due 

to Disability--YLDs) โรคและการบาดเจ็บท่ีเป็นตน้เหตุ

ส�าคญัของความสูญเสียทางสุขภาพเกือบทั้งหมดมีความ

สัมพนัธ์กบัการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งชดัเจน

ภาพ 1 กราฟแสดงอตัราการด่ืมแอลกอฮอลข์องสตรีอาย ุ15 ปีข้ึนไป ในประเทศไทย
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การด่ืมสุราได้ท�าให้ประชากรไทยตายก่อนวยัอนัควร 

นบัรวมเป็น 408,839 ปีของการเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร  

(Year of Life Lost--YLL) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10.9 ของการ

สูญเสียจ�านวนปีจากการตายก่อนวยัอนัควรทั้งหมด ขอ้มลู

จากการส�ารวจระบาดวทิยาโรคจิตเวชของคนไทยท่ีมีอายุ

ระหว่าง15-59 ปี ในปี2551 ประมาณการไดว้่า คนไทยวยั

ดงักล่าวซ่ึงมีจ�านวน 43 ลา้นคน มีคนท่ีเขา้ข่ายมีความผิด

ปกติในพฤติกรรมการด่ืมสุรามากถึง5ลา้นคนหรือร้อย

ละ11.7 ปัญหาอุบติัเหตุจราจร พ.ศ. 2538-2552 พบว่า

แนวโนม้การเกิดคดีอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการด่ืมแอลกอฮอล์

ท�าให้มีผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มสูงข้ึนทุกปี และส่ง 

ผลกระทบต่อสังคมการด่ืมสุราก่อให้เกิดอุบติัเหตุจราจร

ปัญหาอาชญากรรมการทารุณกรรมทางเพศการฝ่าฝืน

กฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ และยงัก่อให้เกิดความสูญเสีย

ต่อเศรษฐกิจโดยรวมค่าเสียหายรวมรายจ่ายของรัฐจาก

อาชญากรรมและความรุนแรงท่ีมีสาเหตุจากการด่ืมสุรา

คิดเป็นจ�านวนหลายลา้นบาทต่อปี 

การศึกษาของ ณรงค์ศกัด์ิ หนูสอน และคณะ 

(2007a) ผูท่ี้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับข่ีจะเกิด

อุบติัเหตุจราจรมากกว่าผูข้บัข่ีโดยไม่ด่ืม 2.8 เท่า การ

ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับการเกิด

อุบัติเหตุจราจรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ สาเหตุของ

การเกิดอุบติัเหตุส่วนใหญ่ เป็นปัจจยัหลกัของการเกิด

อุบติัเหตุจราจร สอดคลอ้งกบัการศึกษาในช่วงเทศกาลมี 

ผูบ้าดเจบ็ท่ีด่ืมแอลกอฮอลเ์กิดการบาดเจบ็จ�านวนเพิ่มข้ึน

จากช่วงปกติเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการบาดเจบ็ท่ีเกิดจาก

อุบติัเหตุจราจร (Witworaphong, Sittigronchayapong & 

Sompolgrang, 2014) นอกจากน้ี การศึกษาของถึงโอกาส

เกิดโรคและการเจ็บป่วยของของผูท่ี้ด่ืมแอลกอฮอลข์อง  

ณรงค์ศกัด์ิ หนูสอน และคณะ (2007b) พบว่าผูท่ี้ด่ืม

แอลกอฮอลมี์โอกาสป่วยดว้ยโรคท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการด่ืม

แอลกอฮอล ์มากกวา่ผูท่ี้ ไม่ด่ืม 216 เท่า มีโอกาสป่วยดว้ย

โรคตบัแขง็มากกว่าผูท่ี้ไม่ด่ืม ประมาณ 20 เท่า มีโอกาส

ป่วยด้วยโรคกระเพาะอาหารอกัเสบมากกว่าผูท่ี้ไม่ด่ืม 

ประมาณ 13 เท่า แอลกอฮอลเ์ป็นสาเหตุท่ีส�าคญัท่ีสุด ใน

การก่อให้เกิดโรคมะเร็งตบั คิดเป็นร้อยละ 25-45 ของ 

โรคมะเร็งตบัทั้งหมด 

หากศึกษาถึงผลกระทบดา้นสุขภาพท่ีเฉพาะต่อ

สตรีท่ีด่ืมแอลกอฮอล ์ คือ ถา้ด่ืมประจ�าขณะตั้งครรภจ์ะ

ส่งผลให้ลูกมีโอกาสติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นอนาคต

ไดม้ากกว่าเด็กธรรมดาถึง 4 เท่า คือกลุ่มอาการผิดปกติ

ของเด็กจากมารดาด่ืมแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์ (Fetal 

Alcohol Spectrum Disorder--FASD) นอกจากนั้นการ

ท่ีสตรีด่ืมแอลกอฮอลใ์นระหว่างตั้งครรภ ์ทารกในครรภ์

จะไดรั้บกบัแม่ดว้ยโดยแอลกอฮอลท่ี์แม่ด่ืมเขา้ไปนั้นจะ

เขา้สู่ทารกโดยตรงผา่นทางรกท�าใหร้ะดบัแอลกอฮอลใ์น

เลือดของทารกในครรภสู์งพอ ๆ  กบัแม่ตั้งครรภท่ี์ด่ืมสุรา

แต่ทารกตอ้งใชเ้วลาในการขบัสารพิษน้ีออกจากร่างกาย

มากกวา่แม่ถึง 2 เท่ายิง่ไปกวา่นั้นแม่ท่ีด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้

ใหน้มลูก แอลกอฮอลจ์ะตกคา้งอยูใ่นกระแสเลือดและใน

น�้านมแม่เป็นเวลาประมาณ 60-90 นาทีหากด่ืมเป็นประจ�า

ทุกวนัระหวา่งท่ีใหน้มลูกช่วง 3 เดือนแรกจะส่งผลใหก้าร

พฒันาของระบบประสาทดา้นการเคล่ือนไหวของลกูล่าชา้ 

แมว้า่ประเทศไทยจะยงัไม่มีขอ้มลูแน่ชดัเก่ียวกบัอุบติัการณ์

การเกิด FASD แต่จากขอ้มูลการส�ารวจพฤติกรรมการด่ืม

แอลกอฮอลข์ณะตั้งครรภก์็สะทอ้นถึงผลกระทบดงักล่าว 

และFASD สามารถป้องกนั ดว้ยการไม่ด่ืมแอลกอฮอลข์ณะ

ตั้งครรภ(์Center for Alcohol Studies, 2011) นอกจากน้ียงั

มีการศึกษาผลกระทบของผูห้ญิงท่ีด่ืมแอลกอฮอลมี์ความ

เส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งตบัสูงถึง 9.15 เท่า ซ่ึงสูงกว่า

เพศชายท่ีมีความเส่ียง 1.62 เท่า (Noosorn, et al., 2007b) 

ผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล์ในสตรีมี

ทั้งในระดบับุคคล และสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว เป็นทั้งผลกระทบทางตรงและทางออ้ม ดงัแสดงได ้

ดงัภาพต่อไปน้ี
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ความเมา

ความเป็นพษิ ฤทธ์ิเสพตดิ

โรคเร้ือรัง
อุบัตเิหตและ 

โรคเฉียบพลนั

ปัญหาสังคม

เฉียบพลนั

ปัญหาสังคม 

เร้ือรัง

รูปแบบการดืม่ ปริมาณการดืม่

ภาพ 3 แสดงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลข์องสตรีและผลกระทบ

ที่มา จาก Alcohol: No ordinary commodity - a summary of the second edition, โดย Babor, T. F., 2003, Addiction, 

105(1), 769-779.

วิธีการส่งเสริมการลดหรือเลิกดื่มแอลกอฮอล์ในสตรี

ในเชิงนโยบาย ประเทศไทยมีการจัดการกับ

ปัญหาการด่ืมแอลกอฮอลเ์พ่ือลดผลกระทบดา้นสุขภาพ 

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ 

10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) นโยบายแอลกอฮอลร์ะดบัชาติ 

ซ่ึงยุทธศาสตร์ประกอบดว้ย (1) ควบคุมการเขา้ถึงทาง

เศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (price and availability)  

(2) ปรับเปล่ียนค่านิยมและแรงสนับสนุนในการด่ืม  

(attitude) (3) ลดอนัตรายจากการบริโภค (risk reduction) 

(4) จดัการปัญหาแอลกอฮอลใ์นระดบัพ้ืนท่ี (alcohol policy 

at every settings) และ (5) พฒันากลไกการจดัการและ

สนบัสนุนท่ีเขม้แขง็ (support) ก�าหนดยทุธวิธีในการลด

ปัญหาท่ีเกิดจากแอลกอฮอลห์ลายวิธี ไดแ้ก่ การควบคุม

ปริมาณการบริโภค การป้องกันผูด่ื้มรายใหม่ควบคุม

ความชุกของผูบ้ริโภค ลดความเส่ียงของการบริโภค และ

การจ�ากดัและลดความรุนแรงของปัญหา (Department of 

Disease Control, 2016) ภายหลงัจากการน�านโยบายสู่ 

การปฏิบติั ไดมี้รายงานผลการประเมินผลการด�าเนินงาน

คร่ึงแผนในปี 2559 พบวา่ งานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

เป็นไปในลกัษณะการท�าตามบทบาทภารกิจของแต่ละ

หน่วยงาน ขาดความเช่ือมโยง อีกทั้งในหลายหน่วยงาน

ยงัขาดทรัพยากรในการด�าเนินงาน การน�ากลไกของ 

คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งตามพระราชบญัญติัควบคุม 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 มาใชย้งัค่อนขา้งน้อย  

และผลการด�าเนินงานคร่ึงแผนพบว่า สามารถบรรลุ 

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์

ระดบัชาติได้เพียง 2 เป้าหมายคือ การลดปริมาณการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อประชากรผูใ้หญ่ (ลิตร

ของแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิต่อคนต่อปี) และการลดสัดส่วน 

ผูบ้ริโภคประจ�าต่อผูบ้ริโภคทั้งหมด แต่ไม่สามารถด�าเนิน

การบรรลุเป้าหมายในการลด ความชุกของผูบ้ริโภคเคร่ือง

ด่ืมแอลกอฮอลใ์นประชากรอาย ุ15-19 ปี และประชากร

วยัผูใ้หญ่อาย ุ15 ปีข้ึนไป (Sae-ngow, Wijitkunakorn & 

Angsanangkornchai, 2016)

ในระดับบุคคล วิ ธีการส่งเสริมการเลิกด่ืม

แอลกอฮอล์ในระดับบุคคลของสตรี พบหลกัฐานเชิง
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ประจกัษท่ี์ไดจ้ากการทบทวนองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบ

ทั้งในและต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงวิธีการส่งเสริม

การเลิกด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มสตรีดงัต่อไปน้ี (Lan Sak 

Hospital, 2015)

1. การพฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีในทีมสุขภาพ 

โดยการฝึกอบรมบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง

แอลกอฮอลแ์ละการดูแลช่วยเหลือเพ่ือส่งเสริมการลดหรือ

เลิก ด่ืมแอลกอฮอล ์ความรู้เก่ียวกบัภาวะเส่ียง อนัตรายของ

การด่ืมแอลกอฮอลใ์นสตรี ทั้งในหน่วยบริการสาธารณสุข 

และในชุมชน การความเขา้ใจ ปรับเปล่ียนทศันคติ และมี

ทกัษะในการคดักรอง การประเมิน การวินิจฉยั ซ่ึงวิธีการ

ท่ีใชใ้นการพฒันาศกัยภาพคือ การฝึกอบรมโดยมีวทิยากร

ผูมี้ความรู้ความเขา้ใจและเช่ียวชาญดา้นการดูแลช่วยเหลือ

ผูมี้ปัญหาจากการด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นผูถ่้ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ นอกจากน้ียงัใชก้ารสังเกตจากเหตุการณ์

จริง เพื่อให้เจา้หน้าท่ีในทีมสุขภาพน�าไปใช้ในการให้

บริการในหน่วยบริการท่ีให้บริการดา้นสุขภาพของสตรี

2. การจดัระบบคดักรองและจ�าแนกระดบัของ

พฤติกรรมการด่ืม ในหน่วยบริการดา้นสุขภาพส�าหรับสตรี 

เช่น แผนกฝากครรภ ์วางแผนครอบครัว แผนกหลงัคลอด 

ของสถานบริการดา้นสุขภาพทั้งในระดบัปฐมภมิู ทุติยภมิู  

และตติยภูมิ เพื่อให้บริการท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

แต่ละบุคคล โดยมี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการคดักรองและ

จ�าแนกประเภทของการด่ืมคือแบบประเมิน Alcohol Used 

Disorder Identification Test (AUDIT) และ Tolerance, 

Annoyed, Cut down, Eye-opener, an alcohol screen-

ing test (T-ACE) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีน�ามาใชใ้นการคดักรอง

พฤติกรรมและระดบัการด่ืมแอลกอฮอลข์องสตรีท่ีถูกน�า

มาใชม้ากท่ีสุดคือ Alcohol Used Disorder Identification 

Test (AUDIT) 

3. การประยุกต์ใชท้ฤษฏีทางดา้นพฤติกรรมมา

ใชใ้นการส่งเสริมการลดเลิกด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มสตรี 

ไดแ้ก่ ทฤษฏีการเสริมพลงัอ�านาจ (Pengpid, 2012) ทฤษฏี

การเสริมแรงจูงใจ (Rubio, et al., 2014) ทฤษฏีการก�ากบั

ตนเอง (Nusuk & Noosorn, 2015) ซ่ึงการประยุกต์ใช้

ทฤษฏีดงักล่าวถูกน�ามาจดัเป็นขั้นตอนหรือโปรแกรมส่ง

เสริมการลดการด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่มสตรีท่ีมีพฤติกรรม 

การด่ืมแบบเส่ียงถึงอนัตราย เช่น การประยกุตใ์ชท้ฤษฎี 

การก�ากบัตนเองประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี (1) กระบวนการ

สงัเกตของตนเอง (2) กระบวนการตดัสินใจ (3) การแสดง

ปฏิกิริยาต่อตนเองการท�าจิตสังคมบ�าบดั (psycho logical 

treatment) เป็นตน้ 

4. วธีิการใหก้ารบ�าบดัแบบสั้น (brief intervention) 

โดยการอบรมพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าท่ีในทีมสุขภาพท่ี

เก่ียวกบัการใหก้ารบ�าบดัแบบยอ่ แลว้ใหผู้ผ้า่นการอบรม

ดงักล่าวน�าส่ิงท่ีไดรั้บไปใชใ้นการใหบ้ริการกบัผูรั้บบริการ

ในหน่วยบริการ เช่นการใชเ้วลาให้การบ�าบดัแบบยอ่กบั

คนไขป้ระมาณ 10-15 นาที (Rubio, et al., 2014) นอกจาก

น้ียงัใชว้ธีิการใหสุ้ขศึกษา (Stade, et al., 2009) และการให้

ค �าแนะน�าแบบยอ่ โดยมีเป้าหมายเพื่อการลด หรือเลิกด่ืม

แอลกอฮอลข์องสตรี ในกรณีท่ีมีพฤติกรรมด่ืมจนมีภาวะ

เส่ียงหรืออนัตรายต่อสุขภาพ (Wilson, et al., 2012) ใน

สถานบริการดา้นสาธารณสุข

5. การติดตามกระตุน้ทั้งดว้ยวิธีการติดตามเยี่ยม

บา้น และการติดตามทางโทรศพัท ์การนดัมาพบท่ีหน่วย

บริการ ดว้ยบุคลากรทางดา้นสุขภาพ ภายหลงัจากท่ีผูด่ื้ม

แอลกอฮอล์ไดรั้บโปรแกรมส่งเสริมการลดหรือเลิกด่ืม 

โดยเป้าหมายของการติดตามน้ีเพื่อกระตุน้เตือนให้ลด 

ละ เลิก ด่ืมแอลกอฮอลอ์ยา่งต่อเน่ืองและยาวนานยิ่งข้ึน 

(Turnbull & Osborn, 2012)

การวัดประสิทธิผลของการส่งเสริมการลด

หรือเลิกด่ืมแอลกอฮอล์ของสตรี ท่ีพบจากการทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ มีการประเมินปริมาณ

แอลกอฮอล์ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์ในแต่ละช่วงเวลา เช่น 

ปริมาณการด่ืมใน 1วนั 1 สัปดาห์หรือ1เดือนท่ีผ่านมา 

นอกจากน้ียงัประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

เช่น ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการ

คลอด การประเมินความผิดปกติของทารกท่ีเกิดจากสตรี

ตั้งครรภด่ื์มแอลกอฮอล ์เป็นตน้ ระยะเวลาท่ีประเมินผลท่ี

ระยะสัปดาห์ท่ี 4, 8 และ 12 เดือนท่ี 6 และ 12 เดือน ท่ีพบ

มากท่ีสุดคือการประเมินท่ีระยะ 6 เดือน 

อยา่งไรก็ดี วิธีท่ีใชใ้นการช่วยให้สตรีลดการด่ืม

แอลกอฮอล์ ท่ีไดจ้ากการทบทวนองค์ความรู้อย่างเป็น

ระบบในคร้ังน้ียงัไม่ช้ีชดัวา่มีวธีิการใดท่ีใหผ้ลลพัธ์สูงสุด 

มีเพียงการรายงานว่าส่งผลในทางท่ีดีกว่าการท่ีไม่ไดรั้บ
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บทสรุป
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บทคัดย่อ

การใชเ้ทคโนโลยีปุ๋ยหมกัไส้เดือนดิน เพื่อผลิตปุ๋ยหมกัท่ีมีคุณภาพโดยใชไ้ส้เดือนดิน ส่งผลต่อ (1) ความ

เป็นประโยชน์ทางดา้นการเกษตรซ่ึงประกอบไปดว้ย บทบาททางดา้นการปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ ของทรัพยากรดิน, บทบาทความเป็นประโยชน์ทางดา้นการผลิตพืชจากการเป็นปุ๋ยหมกัอินทรียคุ์ณภาพสูง 

และบทบาททางดา้นการผลิตสัตวใ์นระบบเกษตร (2) ความเป็นประโยชน์ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ใชใ้นการจดัการกาก

ของเสียอุตสาหกรรมทางการเกษตร ความเป็นประโยชน์ของการใชเ้ทคโนโลยีไส้เดือนดินส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 

องคป์ระกอบคุณสมบติัของดินในทางท่ีดีข้ึนเป็น การเพิม่ความเป็นประโยชนข์องธาตุอาหารในดิน กระบวนการเกิดกรด

ฮิวมิค สารฮอร์โมนพืช และในล�าตวัและมูลของไส้เดือนดินประกอบไปดว้ยกิจกรรมเช้ือจุลินทรีย ์เช้ือรา แบคทีเรีย ซ่ึง

เป็นตวัช่วยเร่งการยอ่ยสลายในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมกัไส้เดือนดิน ซ่ึงมูลไส้เดือนดินช่วยดูดซบัธาตุไนโตรเจนและ

ฟอสฟอรัสท่ีมีประโยชนต่์อการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และการอนุรักษดิ์น ประโยชนอี์กประการคือ

การรักษาสมดุลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ช่วยลดปริมาณกากของเสีย และสารพิษโลหะหนกัในดิน ดงันั้นการใชเ้ทคโนโลยี

ปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินจึงเหมาะสมต่อการผลิตการเกษตรท่ีย ัง่ยืนและเป็นการอนุรักษท์รัพยากรดิน

ค�าส�าคัญ: การใชป้ระโยชน์, เทคโนโลยีปุ๋ยหมกัไส้เดือนดิน, การเกษตรท่ีย ัง่ยืน

Abstract

Utilization of vermitecnology to produce quality compost for several reasons: (1) for agriculture by improving  

physical, chemical, and biological of soil, and role for plant production by produce high quality of compost and 

livestock production (2) for environment by using in agro-industrial waste management. Vermicompost improve 

soil quality by soil stability, increasing availability of nutrient in soil, and increase total humic acid contents which 

are high organic matter and plant hormones. Earthworm and cast have more microbial activity (bacteria, fungi) 

which help organic matter decomposition and fixing nitrogen and phosphorus which is beneficial for plant growth 

and reduce soil contamination. Therefore, vermicompost technology is useful for sustainable agricultural production 

and soil resources conservation.

Keywords: utilization, vermicompost, agriculture sustainable
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บทน�า

การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยปุ๋ียหมกัไสเ้ดือน

ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ท่ีมี

คุณภาพสูงต่อการท�าเกษตรในประเทศไทย โดยการใช้

ประโยชน์ จากเทคโนโลยีปุ๋ยหมกัไส้เดือนดิน เป็นการ

ใช้ไส้เดือนดินในการจดัการกากเหลือท้ิงจากกิจกรรม

ทางอุตสาหกรรมและการเกษตรโดยเทคโนโลยีน้ีเป็น

วิธีการพฒันา ดดัแปลง และการผลิตโดยใชไ้ส้เดือนดิน

เป็นตวัการจดัการกากของเสียเหลือทิ้ง การผลิตปุ๋ยหมกั

ไส้เดือนดิน (vermicomposting) เป็นกระบวนการทาง

เทคโนโลยีชีวภาพอย่างง่ายของส่วนผสมกากของเสียท่ี

เป็นสารอินทรีย ์เช่น กากมนัส�าปะหลงั มูลววั เศษพืชผกั 

โดยใชไ้ส้เดือนดินในการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของ

กากของเสียและผลิตสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชออกมา

โดยกระบวนการผลิตปุ๋ยหมกัโดยไส้เดือนดิน ซ่ึงจะมี

ความแตกต่างจากการผลิตปุ๋ยหมกัแบบธรรมดา (Gandhi, 

et al, 1997) โดยมูลไส้เดือนดิน เป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากการ

ยอ่ยอาหารของไสเ้ดือนดิน โดยไสเ้ดือนดินยอ่ยสลายสาร

อินทรียแ์ละอนินทรีย ์โดยการท�าใหแ้ตกและบดใหล้ะเอียด

จากกระบวนการยอ่ยสลายภายในล�าตวัของไสเ้ดือนดินเกิด

เป็นวสัดุคลา้ยของแขง็ท่ีมีความช้ืนคลา้ยดินเลน มีความ

ร่วนพรุน อากาศแทรกซึมและอุม้น�้ าไดดี้ กระบวนการ

น้ีช่วยให้การท�างานของจุลินทรีย์เพิ่มสูงข้ึนและเป็น 

การเพิ่มกระบวนการเร่งใหเ้กิดอตัราการยอ่ยสลายใหเ้ร็ว 

ยิง่ข้ึน เรียกวา่กระบวนการ ฮิวมิฟิเกชัน่ (humification) คือ

การท�าให้สารอินทรียท่ี์ยอ่ยสลาย เช่นพืชหรือสัตวท่ี์เน่า

เป่ือย ถูกกระบวนการใชอ้อกซิเจนทางชีวภาพท�าใหก้ลาย

เป็นสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช คือ สารฮิวมสั โดยสาร

ฮิวมสัมีลกัษณะเป็นสีน�้าตาลแก่หรือด�าอยูใ่นชั้นบนสุดของ

ดิน มีความส�าคญัในการกกัเกบ็และปลดปล่อยธาตุอาหาร

พชืออกมา (Tripathi & Bhardway, 2004) โดยกระบวนการ

ผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินคลา้ยกบักระบวนการท�าปุ๋ย

หมกัโดยทัว่ไปต่างกนัตรงท่ีว่าไม่มีความร้อนเกิดข้ึนใน

กระบวนการย่อยสลายเขา้มาเก่ียวขอ้ง ตรงกนัขา้มเป็น 

กระบวนการย่อยสลายในอุณหภูมิปกติด้วยระบบการ

ย่อยของไส้เดือนดินและจุลินทรียท่ี์มีอยู่ตามธรรมชาติ

ในดิน โดยมูลของไส้เดือนดินนั้น มีพื้นท่ีผิวมากและมี 

ความสามารถในการแลกเปล่ียนไอออนประจุบวก

สูงจึงท�าให้มีความสามารถในการดูดซึม และดูดยึด  

ธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ดีข้ึนและสะสมธาตุอาหารได้

มากข้ึน โดยคุณสมบติัของการเป็นปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน 

คือมีธาตุอาหารในรูปท่ีพืชสามารถดูดซึมไดโ้ดยตรง เช่น  

ไนเตรท (nitrate) ฟอสฟอรัส (phosphorus) โพแทสเซียม  

(potassium) แคลเซียม (calcium) แมกนีเซียม (magnesium) 

ในระดบัชีวจุลภาคของมูลไส้เดือนดินมีจ�านวนจุลินทรีย์

หลากหลายชนิดมากกว่าท่ีพบในปุ๋ยหมกัโดยทัว่ไป โดย

จุลินทรียเ์หล่าน้ีมีบทบาทส�าคญัในการใหค้วามสมบูรณ์แก่

ดินกล่าวคือไม่เพียงแต่เปล่ียนแปลงสารประกอบเชิงซอ้น

ไปเป็นอาหารพร้อมใชส้�าหรับพืชเท่านั้น แต่จุลินทรียใ์น

ระบบยอ่ยของไส้เดือนดินยงัสังเคราะห์สารชีวภาพออก

ฤทธ์ิเช่นตวัควบคุมการเจริญเติบโตของพืชดว้ย (Atiyeh, 

et al., 2001)

ไส้เดือนดินจึงช่วยใหเ้กิดฮอร์โมนพืชหลายชนิด

เช่น ออกซิน (auxins), กิบเบอร์เรลิน (gibberellins) และ

ไซโตไคนิน (cytokinins) จากขยะอินทรียไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ท�าใหก้ารใชเ้ทคโนโลยปุ๋ียหมกัไส้เดือนดินช่วยท�าใหเ้กิด

กระบวนการการเปล่ียนแปลงทางดา้นกายภาพ เคมีและ

ชีวภาพในดินและส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสารอาหาร

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อดินและสารออกฤทธ์ิในการควบคุม

การเจริญเติบโตของพืช และยงัสามารถเพิ่มกิจกรรมของ

จุลินทรียใ์นดิน

ดงันั้น กระบวนการย่อยสลายกากอินทรียวตัถุ

ของไส้เดือนดิน จะเกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศ และ 

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการท�าการเกษตรท่ีย ัง่ยืน ส่งผลต่อ 

การอนุรักษดิ์น น�้า ตลอดจนส่ิงแวดลอ้ม โดยกระบวนการ

ต่าง ๆ  การผลิตปุ๋ยหมกัทางชีวภาพโดยใชไ้ส้เดือนดินเป็น

ตวักลางในการจดัการกากของเสีย ผลท่ีไดจ้ากกระบวนการ

น้ี ส่งผลต่อการพฒันาเป็นปุ๋ยท่ีมีคุณภาพสูง สามารถ

เปล่ียนแปลงองค์ประกอบทางด้านเคมี กายภาพ และ

ชีวภาพของกากของเสีย และเศษเหลือท้ิงอุตสาหกรรม

การเกษตรเป็นแร่ธาตุท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช และดิน 

และส่งผลต่อถาวรภาพของปุ๋ย (vermistabilization) และ
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การคงอยู่ของปริมาณโลหะหนักในตวัของไส้เดือนดิน

ในรูปท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงมีชีวิต และขบัถ่ายออกมาในรูป

ของขยุ (cast worm) ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช และกิจกรรม

ของจุลินทรีย ์ และลดปริมาณโลหะหนกัในกากของเสีย

ลงได ้ ไส้เดือนดินยงัสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัทางชีวภาพ 

(vermi-bioindicator) ในดินท่ีมีการปนเป้ือนในดินไดโ้ดย

ไดส้รุปความเป็นประโยชนข์องเทคโนโลยไีสเ้ดือนดินต่อ

การเกษตรท่ีย ัง่ยืน ดงัน้ี

เทคโนโลยีปุ๋ ยหมัก ไส้เดือนดิน

เทคโนโลยปุ๋ียหมกัไสเ้ดือนดิน (vermitechnology) 

เป็นการใชเ้ทคโนโลยทีางชีวภาพ โดยใชไ้สเ้ดือนดินจดัการ

กากของเสียท่ีเป็นกากอินทรียวตัถุ โดยการใชไ้ส้เดือนดิน

ในการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ เศษเหลือท้ิงต่าง ๆ  เพื่อผลิต

เป็นปุ๋ยหมกัทางชีวภาพ และสารอาหารจ�าพวกโปรตีน 

(Prabha, et al., 2005) โดยการผลิตเป็นปุ๋ยหมกัไส้เดือน

ดิน (vermicomposting) ซ่ึงเป็นกระบวนการทางเทคโนโลยี

ชีวภาพอยา่งง่าย ของส่วนผสมสารอินทรีย ์โดยใชไ้สเ้ดือน

ดินในการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของกากของเสียและ

ผลิตสารท่ีเป็นประโยชน์ออกมาโดยกระบวนการผลิตปุ๋ย 

โดยการใชไ้ส้เดือนในการผลิตปุ่ยหมกัจะมีความแตกต่าง

จากการผลิตปุ๋ยชนิดอ่ืน (Edwards, 1995; Gandhi, et al., 

1997) คือผลผลิตท่ีไดจ้ากการกินอาหารของไส้เดือนดิน

ออกมาเป็นมูลไส้เดือนดิน (vermicast) ไส้เดือนดินยอ่ย

กากสารอินทรียโ์ดยท�าให้แหลกและบดให้ละเอียด เกิด

เป็นวสัดุคลา้ยเลนมีความร่วนพรุน อากาศแทรกไดแ้ละ

อุม้น�้ า กระบวนการน้ีช่วยให้การท�างานของจุลินทรีย์

เพิ่มข้ึนและเร่งให้เกิดอตัราการยอ่ยสลายท่ีเร็วมากยิ่งข้ึน 

(Edward & Burrows, 1998) 

โดยกระบวนการผลิตปุ๋ยหมกัไสเ้ดือนดินท่ีใชข้ยะ

ท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสารอินทรียจ์ะสามารถยอ่ยสลายได้

อยา่งรวดเร็วเป็นผลใหเ้กิดเป็นธาตุอาหารท่ีมีประโยชนแ์ละ

มีคุณภาพสูง มีผลดีทางดา้นการผลิตปุ๋ยหมกัเชิงพาณิชย ์

โดยเป็นตวับ�ารุงดินเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ท�าให้

เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ เป็นสารอาหารแก่พืช เป็น

ปุ๋ยเชิงซอ้นท่ีละเอียด และปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินจะช่วย

ลดความหนาแน่นของกากของเสียไดอ้ยา่งดี และยงัช่วย

ลดปริมาณเช้ือจุลินทรียก่์อโรคในกากของเสียและขยะ

ลงไดด้ว้ย จากการศึกษาการท�าปุ๋ยหมกัแบบธรรมดา ส่ง

ผลเกิดอุณหภูมิสูงระหว่างกระบวนการท�าปุ๋ยหมกัท�าให้

ลดจุลินทรียก่์อโรคไดก้็ตาม แต่ถา้มีการเพิ่มกระบวนการ

โดยใชไ้ส้เดือนดินร่วมดว้ย จะเพิ่มศกัยภาพของการผลิต

ปุ๋ย โดยสามารถลดจุลินทรียก่์อโรคไประหวา่งท�าปุ๋ยหมกั

มูลไส้เดือนดินไดด้ว้ยเช่นกนั (Ranganathan & Vinotha., 

1998) โดยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพโดยอาศยั

ออกซิเจนในการท�าปุ๋ยหมกัน�าไปสู่การสะสมธาตุอาหารท่ี

เป็นประโยชน ์เช่นธาตุไนโตรเจน และเป็นตวัเร่งใหอ้ตัรา

การสะสมธาตุไนโตรเจนดีมากข้ึน ดว้ยกระบวนการเกิด

สารฮิวมสัระหว่างท่ีผลิตปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินจะเกิดข้ึน

ในปริมาณมากและเร็วกว่าการท�าปุ๋ยหมกัแบบธรรมดา 

ไส้เดือนดินเข้าช่วยย่อยสลายและอาจช่วยลดปริมาณ 

ธาตุโลหะหนกัท่ีสามารถดูดซึมเขา้สู่รากพืชไดม้ากกว่า 

การท�าปุ๋ยหมกัแบบธรรมดา และมีสารคลา้ยสารฮอร์โมน

ท่ีช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วย ดังนั้ นการใช้

เทคโนโลยไีสเ้ดือนดินในการจดัการขยะเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลิต

ท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางพาณิชยท่ี์ผลิตอยูท่ ัว่ไป

ในปัจจุบนั ดงัแสดงในภาพ 1 แสดงประโยชน์ของการ

ท�าปุ๋ยหมกัไส้เดือนดิน (vermicompost)
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Worm Protein

Poultry Aquaculture

Earthworm Bed

Harvester

Protein for Livestock Compost for Plant

Decomposed Manure and Worm Casting

ภาพ 1 แสดงประโยชน์ของการท�าปุ๋ยหมกัไส้เดือนดิน

ที่มา จาก Earthworms in agriculture, โดย Talashilkar, S. C. and Dosani, A. A. K., 2005, New Delhi: Agrobios.

การใช้เทคโนโลยีปุ๋ ยหมักไส้เดือนดินต่อความเป็น

ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

ความเป็นประโยชนท์างดา้นการเกษตรจากภาพ 1 

แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการท่ีมีกิจกรรมของ

ไส้เดือนดินเกิดข้ึน โดยกิจกรรมของไส้เดือนดินสามารถ

ส่งผลต่อกิจกรรมต่างๆ ภายในระบบนิเวศส่ิงแวดลอ้ม 

คือ ความสัมพนัธ์ต่อการสร้างความเป็นประโยชน์เพื่อ

การผลิตเกษตรแบบยัง่ยืน โดยการจดัการและควบคุม

ความสมดุลในระบบนิเวศธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงทาง

ดา้นกายภาพ เคมี ชีวภาพ ของระบบนิเวศเกษตร ต่อการ

เพิ่มคุณค่าทางการเกษตรและความสมดุลในระบบนิเวศ

เกษตรและจากความสัมพนัธ์น้ีจึงมีการศึกษาการท�างาน

ของมูลไส้เดือนดิน 

โดยการศึกษาในห้องปฏิบติัการทางนิเวศวิทยา

ในเร่ืองดินของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐโอไฮโอ ประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้ท�าการศึกษาคน้ควา้เร่ืองมูลไส้เดือน

ดินแห้ง พบว่าการเพิ่มมูลไส้เดือนดินประมาณ 10-20% 

โดยปริมาตรของดินผสมในดินผสมส�าหรับไมด้อกไม้

ประดบัในกระถางในห้องทดลอง สามารถช่วยให้พืช 

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หลงัจากนั้นไดน้�าไปทดลอง 

ในพื้นท่ีศึกษาของสถาบัน แสดงผลเช่นเดียวกันคือ 

การใชมู้ลไสเ้ดือนดินแหง้ 20-40 กรัมต่อตารางเมตร ท�าให้

สนามหญา้เจริญเติบโตดีข้ึนอยา่งมีนยัส�าคญั และยงัน�ามา

ประยกุตใ์ชใ้น พื้นท่ีดิน 3ไร่ ต่อโดยการน�ามูลไสเ้ดือนดิน  

100 กิโลกรัมโดยประมาณ ในการปลูกพืชตระกูลถัว่  

พบว่าสามารถเพิ่มผลผลิตไดถึ้ง 15% สามารถให้ผลผลิต

เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วดว้ย (Subler & Edwards, 1998) 

เป็นท่ีทราบกนัดีว่ามูลไส้เดือนดินสามารถเพิ่ม

จุลินทรีย์และเพิ่มกิจกรรมการเกิดเมตาโบลิซึม โดย

วิธีทางชีวภาพไดแ้ก่ ฮอร์โมนพืชหลายชนิด (ออกซิน,  

ไซโตไคนิน และ กิบเบอร์เรลลิน) (Tomati, Grappelli, 

& Galli 1985) นอกจากนั้นมูลไส้เดือนดินยงัช่วยปรับ

การงอกของเมล็ดพนัธ์ุให้ดีข้ึน ช่วยเร่งการเจริญเติบโต

ของพืชท่ีเกิดจากการเพาะหว่าน ช่วยเพิ่มพฒันาการ รวม

ทั้งการเพิ่มผลผลิตของพืชไดม้ากกว่า ถา้ให้แต่เพียงธาตุ

อาหารในรูปพร้อมใชม้ากข้ึนเพียงอยา่งเดียว มูลไส้เดือน

ดินแสดงใหเ้ราเห็นวา่สามารถช่วยลดโอกาสเกิดโรคพชืได้

หลายชนิดได ้(Atiyeh, Arancon, et al., 2002) การท�างาน

ของจุลินทรียแ์ละการเจริญเติบโตของกลุ่มจุลินทรียท่ี์มีอยู่

ในมูลไส้เดือนดินมีบทบาทส�าคญัในการเจริญเติบโตของ

พืช เหตุผลก็คือจุลินทรียมี์ผลต่อการผลิตสารต่างๆ ตั้งแต่

น�้ าตาลโครงสร้างธรรมดาไปจนถึงสารท่ีมีโครงสร้าง

ซับซ้อนเพราะถา้ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงย่อมยบัย ั้งการ

เจริญเติบโตของพืชได้ ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในมูลไส้เดือนดินโดยกิจกรรมท่ีมีในกระบวนการผลิต 
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ปุ๋ยหมกัไส้เดือนดิน คือ ส่งผลต่อบทบาทของการเกิด 

กรดฮิวมิคท่ีเกิดจากไสเ้ดือนดินซ่ึงเป็นส่ิงนกัวจิยัใหค้วาม

สนใจ ในปัจจุบนัมูลไส้เดือนดินมีฮิวมสัในปริมาณมาก

จากการสลายตวัของสารอินทรียโ์ดยไสเ้ดือนดินจะช่วยเร่ง

การเกิดฮิวมสั กรดฮิวมิคและกรดฟุลวิค สามารถกระตุน้

การเจริญเติบโตของพืชไดม้ากกว่าแร่ธาตุอาหารท่ีเป็น

ประโยชน์ท่ีมีอยูใ่นมูลไส้เดือนดินเอง โดยกรดฮิวมิคเป็น

โมเลกลุซบัซอ้นขนาดใหญ่ ท�า ปฏิกิริยากบัออกซิเจนเพยีง

บางส่วนต่อกรดฮิวมิคจะท�าใหเ้กิดพ้ืนท่ียดึเกาะ และดูดยดึ

ของธาตุอาหารพืชหลายชนิด ทั้งธาตุอาหารหลกัและธาตุ

อาหารรอง ท่ีมีอยูใ่นมูลไส้เดือนดิน ท�าให้เกิดสารท่ีออก

ฤทธ์ิคลา้ยออกซิน ไซโตไคนิน และจิบเบอร์เรลลินได้

การศึกษาผลเชิงบวกของสารฮิวมสัต่อการเจริญ

เติบโตของพืชเม่ือให้ธาตุอาหารรอง แก่พืชครบตาม

ตอ้งการผลจากการศึกษาตรงกนัว่าจะเกิดผลเชิงบวกใน

ดา้นการเจริญเติบโตของพืชท่ีเป็นอิสระโดยไมต่อ้งพึ่งธาตุ

อาหารหลกั มีผูร้ายงานวา่กรดฮิวมิคช่วยเพิม่การดูดซึมสาร

อาหารบริเวณของผนงัหุ้มราก (Atiyeh, Lee, et al., 2002) 

กรดฮิวมิคจากมลูไสเ้ดือนดินใหผ้ลต่อการเจริญของรากพชื

มากกวา่ส่วนต่างๆ ของพชืท่ีอยูเ่หนือพื้นดินเช่น การกระตุน้ 

การเจริญของราก การเพ่ิมการขยายตัวของรากฝอย  

(root hair) และการช่วยใหมี้การเกิดราก ไสเ้ดือนดินยงัช่วย

ใหเ้กิดฮอร์โมนพชืหลายชนิดเช่น ออกซิน (auxins) ควบคุม

การเจริญของเซลลพื์ชตามยาว กิบเบอร์เรลิน (gibberellins) 

ช่วยให้มีการขยายตวัตามยาวของล�าตน้ และไซโตไคนิน 

(cytokinins) ช่วยเร่งการแบ่งตวัของเซลลพ์ืช ฮอร์โมนพืช

เหล่าน้ีมีความส�าคญัต่อการเมตาโบลิซึม (metabolism)  

ของพชื นอกจากนั้นยงัมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพชื

และพฒันาการรวมทั้งคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร

อยา่งมีนยัส�าคญัแมมี้ปรากฏอยูใ่นปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน

ในปริมาณเลก็นอ้ยก็ตาม (Atiyeh, et al., 2001)

บทบาทความเป็นประโยชน์ทางด้านการปรับปรุง

ทรัพยากรดินในระบบเกษตร

1. บทบาททางด้านกายภาพของดิน

ไ ส้ เ ดื อ น ดิ น เ ป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลัก ข อ ง

กระบวนการเกิดเมด็ดิน สามารถคงสภาพของธาตุอาหาร

ท่ีเป็นประโยชน ์และการอนุรักษดิ์น (Lee & Foster, 1991; 

Lavelle, et al.,1992) โดยบทบาททางดา้นกายภาพดิน 

ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของเมด็ดิน สร้าง

เมด็ดิน ท�าให้ดินมีช่องว่าง มีความพรุน และสามารถเก็บ

กกัความช้ืนให้แก่ดิน และยงัช่วยในการลดการชะลา้ง 

พงัทลายของหนา้ดิน โดยจากภาพ 2 แสดงความส�าคญัของ

ไสเ้ดือนดินต่อการลดการชะลา้งการพงัทลายของหนา้ดิน

โดยเม่ือมีการสร้างหรือผลิตขยุของไสเ้ดือนดินบริเวณชั้น

หน้าดินจะเกิดการเช่ือมระหว่างอนุภาคของเม็ดดินดว้ย

สารเช่ือมอนุภาคเม็ดดินจากกระบวนการย่อยสลายของ

ไส้เดือนดินเกิดเป็นเม็ดดินท่ีมีความเสถียร คงทน และ

ขนาดท่ีแตกต่างกนั ลดการชะลา้งพงัทลายของดินบริเวณ

หนา้ดินได ้(Blanchart, et al., 2004)

Surface cast production

Particle selection

OM modification

Aggregation

Burrowing

Surface roughness

Soil erodibility

Infiltration

Aggregate stability

ภาพ 2 แสดงความส�าคญัของไส้เดือนดินต่อการลดการชะลา้งการพงัทลายของหนา้ดิน (soil erosion)
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2. บทบาททางชีวภาพของดิน

สารชีวภาพท่ีได้จากตัวอย่างมูลไส้เดือนดิน  

(ท่ีได้ผ่านการผลิตอย่างถูกขั้นตอน) ใน 1 กรัมมีดังน้ื  

มวลโดยรวมของแบคทีเรีย (bacterial mass) 249 มิลลิกรัม/

กรัม, มวลโดยรวมของเช้ือรา (fungi mass) 238 มิลลิกรัม/

กรัม, โปรโตซวัชนิดเคล่ือนท่ีโดยใชห้นวด (Flagellates) 

11,772 จ�านวนตวั/กรัม, โปรโตซวัชนิดแอมมีบา้ (Amoeba) 

94,235จ�านวนตวั/กรัม, โปรโตซวัชนิดเคล่ือนท่ีโดยใชข้น 

(Ciliates) 2,836 จ�านวนตวั/กรัม นีมาโตต (Nematodes) 

185 จ�านวนตวั/กรัม (Subler, et al., 1998) โดยสารสาร

ฮอร์โมนท่ีมีความส�าคญัโดยขนาดและมีบทบาทส�าคญั

ขั้นพื้นฐานของการเมตาโบลิซึม (Metabolism) ของพืช

นอกจากนั้นยงัมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชและ

พฒันาการรวมทั้ งคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร

อยา่งมีนยัส�าคญัแมมี้ปรากฏอยูใ่นปริมาณเล็กนอ้ยก็ตาม

บทบาทของกรดฮิวมิค กรดฮิวมิคเกิดจากการแตกตวัของ

สารอินทรียโ์ดยจุลินทรีย ์กรดน้ีมีประจุลบจึงดึงดูดประจุ

บวกเช่น แคลเซียม (Ca2+) ไดส้ารฮิวมิคช่วยส่งเสริมการ

เปล่ียนแปลงของสารอาหารหลายชนิดใหอ้ยูใ่นรูปท่ีเป็น

ประโยชน์แก่พืช ตวัส�าคญัท่ีสุดคือฟอสเฟต โดยฟอสเฟต

ท�าปฏิกิริยากบัธาตุอ่ืนๆในดิน (โดยเฉพาะ ธาตุเหลก็และ

อลูมิเนียม) แลว้กกัเกบ็ไวห้รืออยูใ่นรูปไม่พร้อมใชส้�าหรับ

พืช ซ่ึงกรดฮิวมิคจะเขา้ไปแทนท่ีธาตุเหลก็และอลูมิเนียม 

ท�าใหเ้กิดฟอสเฟตในรูป PO4 พร้อมใชส้�าหรับพชื อีกดา้น

คือ เช้ือราไมคอร์ไรซ่า (Mycorrhizal fungi) มลูไสเ้ดือนดิน

มีสปอร์ (Spores) ของเช้ือราปริมาณท่ีมาก (Gange, 1993) 

โดยน�้ ายอ่ยหรือเอนไซมท่ี์เกิดจากราชนิดน้ีสามารถปลด

ปล่อยฟอสเฟตในดินใหอ้ยูใ่นรูปพร้อมใช ้ส�าหรับพืช ซ่ึง

เช้ือราน้ีท�างานร่วมกบัรากพืชโดยช่วยขยายขนาดรากพืช 

และใหธ้าตุฟอสฟอรัสท่ีส�าคญัแก่ราก เช่นเดียวกนักบัพืช

กใ็หธ้าตุคาร์บอนแก่รา การอยูร่่วมกนัแบบน้ีเป็นส่ิงส�าคญั

มากส�าหรับพืช

การเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินโดยเม่ือ

มีกระบวนของไส้เดือนดินส่งผลต่อกระบวนการทาง

ชีวภาพของจุลินทรีย ์โดยจากภาพ 3 แสดงความสัมพนัธ์

ระหว่างกิจกรรมมวลชีวภาพไนโตรเจนของจุลินทรียท่ี์

ระดบัความลึก 0-15 เซนติเมตรต่อจ�านวนไส้เดือนดินใน

พื้นท่ีการผลิตถัว่ลิสง จากการศึกษาพบว่าเม่ือมีจ�านวน

ของไส้เดือนดินเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลต่อการเพิ่มกิจกรรม

มวลชีวภาพไนโตรเจนของจุลินทรียเ์พิ่มสูงข้ึน ส่งผลต่อ

การเปล่ียนแปลงความเป็นประโยชน์ของธาตุไนโตรเจน 

โดยมีการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ผลผลิตของถัว่ลิสงเพิ่มสูงข้ึน และยงัส่งเสริมต่อความ

สามารถในการเพิ่มธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อดินได้

อีกดว้ย (Eriksen-Hamel & Whalen, 2007)

ภาพ 3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจกรรมของ MBN และ mineral-N (mg N /kg) ท่ีสะสมในระดบัความลึก 0-15 เซนติเมตร

ต่อจ�านวนของไส้เดือนดินในแปลงผลิตถัว่ลิสง (n=28)

ที่มา จาก Impacts of earthworms on soil nutrients and plant growth in soybean and maize agroecosystems, โดย 

Eriksen-Hamel, N. S. and Whalen, J. K., 2007, Agriculture, Ecosystems and Environment, 120(2-4), 442-448.
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3. บทบาททางด้านเคมีของดิน

ฮิวมสัองค์ประกอบส�าคญัของดิน (Humus an 

essential soil component) ฮิวมสัคือส่ิงท่ีปราศจากชีวิต

และเป็นอินทรียวตัถุท่ีถูกคดัแยกไวเ้ป็นอยา่งดีในดินตาม

ธรรมชาติ เกิดจากการยอ่ยสลายของซากพืช, หรือสตัวโ์ดย

จุลินทรีย ์ฮิวมสัจะมีสีแตกต่างกนัตั้งแต่ น�้าตาล, น�้าตาลแก่ 
ไปจนถึงด�า ประกอบด้วยคาร์บอนตั้งแต่ 60% ข้ึนไป 

ไนโตรเจนตั้งแต่ 6% ข้ึนไปนอกจากนั้นยงัมี

ฟอสฟอรัสและซลัเฟอร์ อีกจ�านวนเลก็นอ้ย มนั

จะถูกเปล่ียนไปอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช โดย

ฮิวมสัแบ่งไดเ้ป็น 3 รูปแบบ (1) มอร์ฮิวมสั (Mor humus)  

หรือฮิวมัสดิบ (2)โมเดอร์ ฮิวมัส (Moder humus)  

(3) มลัล ์ฮิวมสั (Mull humus) จึงท�าใหมี้ความสามารถใน

การดูดซึมดีและสะสมธาตุอาหารไดม้าก (Atiyeh, et al.,  

2001) ดงัแสดงในตาราง 1 โดยคุณสมบติัของการเป็น

ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน (vermicast) มีธาตุอาหารในรูปแบบ

ท่ีพร้อมดูดซึมได้ส�าหรับพืช มูลไส้เดือนดินมีจ�านวน 

จุลินทรียห์ลากหลายชนิดมากกวา่ท่ีพบในปุ๋ยหมกั (Subler, 

et al., 1998) 

เม่ือศึกษาคุณสมบติัองคป์ระกอบทั้งคุณสมบติัทาง

กายภาพ เคมี ชีวภาพ จึงท�าใหเ้กิด การรวมตวัของอนุภาค

ของดินเกิดเป็นหน่วยโครงสร้างท่ีเรียกว่า aggregate คือ

การรวมตวัของเน้ือดินเป็นกลุ่มเล็กๆมากมาย การรวม

ตวัของดินแบบน้ีจึงเกิดช่องว่าง และ การจบักนัหลวมๆ

น้ีท�าใหเ้กิดภาวะเมด็ละเอียดของดินข้ึนอนัเป็นเหตุใหดิ้น

ร่วนและโปร่ง อากาศและน�้ าสามารถผา่นไดส้ะดวก ดิน

จึงสามารถอุม้น�้ าไดดี้ตามคุณสมบติัของคาร์โบไฮเดรต

หรือแป้งซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานส�าคญัส�าหรับจุลินทรีย์

ดว้ย และสามารถขบัน�้าท่ีเกินพอโดยคุณสมบติัของไขมนั 

ดงักล่าว ส่วนกรดอะมิโนคือแหล่งโปรตีนหรือไนโตรเจน

เพื่อการขยายพนัธ์ุและด�ารงอยูข่องจุลินทรียต่์อไป ดงันั้น

องคป์ระกอบของฮิวมสัท่ีไม่ใช่สารฮิวมิค ก็มีความส�าคญั

เท่าๆกบัส่วนท่ีเป็นสารฮิวมิคดว้ยเช่นกนั

ตาราง 1

แสดงการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางด้านเคมีในกระบวนการ Humification ของการเปล่ียนแปลงระหว่างการใส่ 

ไส้เดือนดิน และไม่ใส่ไส้เดือนดิน (Eisenia foetida)

วสัดุการเกษตร Copper (ppm) Zinc (ppm) Humic acid (%) Fulvic acid (%)

I F I F I F I F

1. Cow dung 0.89 1.47 2.01 2.40 5.23 6.58 3.60 4.10

2. Cow dung + Earthworm 0.22 0.61 2.09 2.70 5.23 6.94 3.56 4.58

3. Farm waste 1.69 1.89 3.09 3.48 3.30 4.28 2.38 3.58

4. Farm waste + Earthworm 1.68 2.03 3.06 3.90 3.31 4.60 2.35 3.95

5. Forest leaves 1.52 1.66 2.10 2.28 4.81 7.03 3.75 4.61

6. Forest leaves + Earthworm 1.52 1.74 2.04 2.82 4.77 4.78 3.70 5.19

I : Initial (เร่ิมตน้), F : Final (ส้ินสุด) (After 150 days)

ที่มา จาก Changes in chemical properties during compositing of organic residues as influenced by earthworm activity,  

โดย Talashilkar, S. C., Bhangarath, P. P. and Mehta, V. B., 1999, Journal of the Indian Society of Soil Science. 

47(1), 50-53. 
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4. บทบาทความเป็นประโยชน์ทางด้านการผลิต

พชืในระบบเกษตร

ความเป็นประโยชนท์างดา้นการผลิตพืชในระบบ

เกษตรการทดสอบการเจริญเติบโตของพืชโดยใชกิ้จกรรม

การเจริญเติบโตของพืชโดยการใช้ปุ๋ยหมกัไส้เดือนดิน

โดยศึกษาอตัราการงอกของเมลด็พืช โดยวดัความยาวของ

รากเมลด็พืชโดยท�าการวดัท่ี 48 ชัว่โมง หลงัจากการใส่

สารละลายท่ีเป็นน�้ าหมกัไส้เดือนดินและน�้ าเปล่าปกติ ดงั

แสดงในตารางท่ี 2 จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่ความแตกต่าง 

ของความยาวรากพืช และอตัราการงอกของเมล็ด ใน

เมล็ดพืชท่ีมีการใชน้�้ าหมกัไส้เดือนดินมีปริมาณรากขน

ท่ีงอก และอตัราการงอกดีกว่าในน�้ าธรรมดา แสดงว่าใน 

น�้ าปุ๋ยหมกัไส้เดือนดินมีสารฮอร์โมนบางชนิดช่วยให้

เมลด็พืชเจริญเติบโตได้

Treatment Initial length (cm) Final length (cm)

Tank water 16.5 16.6

Vermicompost water 17.6 18.6

ที่มา จาก Vermicomposting: Recycling wastes into valuable organic fertilizer, โดย Nagavallemma, K. P. and  

International Crops Research Institute for the Semi-arid Tropics, 2004, New York: ICRISAT 

5. บทบาททางด้านการผลิตสัตว์และอาหารสัตว์

ในระบบการเกษตร

ไสเ้ดือนดินเป็นแหล่งเพิม่คุณภาพของสารโปรตีน

ในการผลิตสัตว์ เม่ือน�าไส้เดือนดินไปใช้ในการผลิต

สัตว ์อาทิเช่น การเล้ียงสัตวน์�้ า การเล้ียงสัตวปี์ก ช่วยเพิ่ม 
การเจริญเติบโต และเพิ่มปริมาณน�้ าหนักในการผลิต

สัตว ์ ดงัแสดงในตาราง 3 โดยกรดอะมิโนหรือโปรตีน

ในดิน กรดอะมิโน (โมเลกุลเลก็สุดของโปรตีนหลงัจาก

โปรตีนถูกยอ่ยสลายดว้ยจุลินทรีย)์ จะถูกยอ่ยสลายต่อไป

อีกดว้ยจุลินทรียท่ี์มีอายสุั้นๆในดินไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั้น 

ปริมาณกรดอะมิโนท่ีปรากฏในดิน ณ เวลาใดเวลาหน่ึง

จะแสดงใหท้ราบถึงสมดุลระหวา่งการสงัเคราะห์และการ

ยอ่ยสลายของจุลินทรีย ์ณ ท่ีนั้นๆ 

กรดอะมิโนในดินจะไดรั้บอิทธิพลจากสภาวะ

อากาศ ความช้ืนของดิน ชนิดของพืชและขั้นตอนของ 

การเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งเศษซากอินทรียส์ารท่ีเพิ่ม

ข้ึนและสภาวะการเพาะปลูก กรดอะมิโนจึงปรากฏอยูใ่น

ดินในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัหลายรูปแบบ ดงัน้ี (1) ในรูป 

ของกรดอะมิโนอิสสระ (2) ในรูปของโปรตีนท่ีเกาะติด 

กับแร่ธาตุในดินเหนียว (3) ในรูปของโปรตีนท่ีเกาะ

ติดกับกรดฮิวมิคท่ีเป็นคอลลอยด์ (humic colloids)  

(4) ในรูปของมิวโคโปรตีน (mucoproteins) (5) ในรูปของ 

กรดมิวรามิค (muramic acid) และเม่ือมีการศึกษา 

ปริมาณ Amino acid ในล�าตวัของไส้เดือนดิน Eudrillus 

eugeniae พบวา่มีหลากหลายของชนิดดงัแสดงในตาราง 3 

ตาราง 2

แสดงการเจริญของรากฝอยของเมลด็พืช
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ตาราง 3

แสดงปริมาณ Amino acid ในล�าตัวของไส้เดือนดิน Eudrillus eugeniae 

Amino acid In g/100 g protein

1. Aspartic acid 10.3

2. Threonine 4.3

3. Serine 4.8

4. Glutamic acid 13.8

5. Alanine 5.2

6. Cystine 1.6

7. Valine 5.0

8. Methionine 2.0

9. Isoleucine 4.5

10. Leucine 7.9

11. Tyrosin 3.4

12. Phenylalanine 4.1

13. Lysine 7.1

14. Hystidein 2.6

15. Agrinine 6.1

ที่มา จาก Earthworms in agriculture, โดย Talashilkar, S. C. and Dosani, A. A. K., 2005, New Delhi: Agrobios.

การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยหมักไส้เดือนดินต่อความเป็น

ประโยชน์ทางด้านส่ิงแวดล้อม

1. การใช้ไส้เดือนดินในการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมการเกษตร

จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช ้

ไส้เดือนดินในการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

การเกษตรและอิทธิพลต่อการลดการปนเป้ือนโลหะหนกั

แคดเมียมในดิน เม่ือมีการใชป้ระโยชน์ของไส้เดือนดิน

ร่วมกบัการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร

และดินปนเป้ือนแคดเมียมสามารถช่วยเพิ่มธาตุอาหารใน

ดินโดยเกบ็ในรูปของขยุไสเ้ดือนดิน เป็นปุ๋ยหมกัไสเ้ดือน

ดินท่ีเป็นประโยชน์ และสามารถน�ามาใชใ้นการลดโลหะ

หนกัในปุ๋ยหมกัต่างๆ โดยน�าไส้เดือนดินมาเป็นตวัช่วย

ในการท�าปุ๋ยหมกัไส้เดือนดิน โดยน�ามาใชเ้ป็นปุ๋ยหมกั

ชีวภาพทางการเกษตรโดยช่วยลดสารโลหะหนกัในดิน  

และไม่ท�าให้ระบบนิเวศดินเส่ือมโทรมแต่กลับเพิ่ม 

ธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชนแ์ละอินทรียวตัถุในดิน ดงัแสดง

ในตาราง 4 (Champar-ngam, 2010
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ตาราง 4

แสดงอัตราส่วนระหว่างดินและกากมันส�าปะหลังท่ีเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์หลังการ

ท�าปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน(Vermicompost)

ธาตุอาหารทีเ่ป็นประโยชน์

อตัราส่วนทีเ่หมาะสมต่อการเปลีย่นแปลงธาตุอาหารทีเ่ป็นประโยชน์

ชุดดนิ

น�า้พอง (Ng) g/kg 

กากของเสีย*

% การเปลีย่นแปลง

หลงัการท�าปุ๋ยหมกั

ไส้เดอืนดนิ

ชุดดนิ

พมิาย (Pm) g/kg 

กากของเสีย*

% การเปลีย่นแปลง

หลงัการท�าปุ๋ยหมกั

ไส้เดอืนดนิ

Total N Ng200 62.54 Pm200 36.26

Avail. P Ng600 79.33 Pm600 61.42

Exch. Ca Ng600 64.61 Pm600 75.70

Exch. Mg Ng600 79.33 Pm600 61.42

Exch. K Ng600 84.37 Pm600 56.8

Organic carbon (OC) Ng200 83.8 Pm200 49.95

C:N ratio (ลดลง) Ng200 84.43 Pm200 44.29

* ปริมาณ ดิน: กากมนัส�าปะหลงั

2. การใช้ไส้เดือนดินในการจัดการดินปนเป้ือน

และลดปริมาณโลหะหนักในดิน

การศึกษาการจดัการกากของเสียอุตสาหกรรม

การเกษตรและอิทธิพลต่อการลดการปนเป้ือนแคดเมียม

ในดินดว้ยวิธีปุ๋ยหมกัไส้เดือนดิน (Vermicompost) เพื่อ

ใชไ้ส้เดือนดินมาใชเ้ป็นตวัดูดซบัทางชีวภาพสารมลพิษ

แคดเมียมในดิน และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน

เพือ่ลดสารมลพษิแคดเมียม โดยศึกษาอิทธิพลและกิจกรรม

ของไส้เดือนดิน(Eudrillus eugeniae) ท่ีมีผลต่อแคดเมียม

ในดินในระยะเวลา 15 วนัในการหมกัแบบมีไส้เดือนดิน 

(Vermicompost) และ ไม่ใส่ไส้เดือนดิน (compost) ท่ี

ระดบัต่างๆการปนเป้ือนของ CdCl
2
 (12.5,37.5,50,125, 

187.5mg/kg of Cd) จากการศึกษาการหลีกเล่ียงของ 

ไส้เดือนดินต่อสารมลพิษแคดเมียมในดินท่ีระดบัความ 

เข้มข้นแตกต่างกันพบว่าเม่ือระดับความเข้มข้นของ

แคดเมียมเพิ่มสูงข้ึนอตัราการหลีกเล่ียงของไส้เดือนดิน

ต่อสารมลพิษของไส้เดือนดินเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคญั 

และระดบัการสะสมของแคดเมียมในล�าตวัไส้เดือนดิน

จะเพิ่มสูงข้ึนตามระดบัของแคดเมียมท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งมี 

นัยส�าคญั (p < 0.05) โดยเปอร์เซ็นต์ในการลดลงของ

ปริมาณแคดเมียมในดิน (57.76%, 50.02%, 47.86%, 

53.91% และ 58.05%) ตามล�าดบั และไส้เดือนดินยงัช่วย

ลดแคดเมียม (Cd-Extractable Cd2+) ในปุ๋ยหมกัไส้เดือน

ดินได ้นอกเหนือจะไดธ้าตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์กบัพืช

แลว้ ยงัสามารถช่วยลดผลกระทบของการปนเป้ือนของ

โลหะหนกัแคดเมียมในดินได ้(Champar-ngam, 2010)

บทสรุป

ประโยชน์จากการใช้ เทคโนโลยี ปุ๋ ยหมัก 

ไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรท่ีย ัง่ยืนส่งผลต่อความเป็น

ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ และส่ิงแวดลอ้มเกษตร โดย

กระบวนการท�าปุ๋ยหมกัไสเ้ดือนดินมีประโยชนต์อ่กิจกรรม

การเปล่ียนแปลงธาตุอาหารและสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์

ต่อระบบนิเวศเกษตรทั้งคุณสมบติัทางดา้นกายภาพ เคมี 

และชีวภาพของดิน โดยองค์ประกอบเหล่าน้ีเกิดความ

สมัพนัธ์ระหวา่งการเกิดกิจกรรมต่างๆ ของไสเ้ดือนดิน โดย

มีการยอ่ยสลายกากของเสียทั้งท่ีเป็นกากของเสียประเภท
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อินทรีย ์ เช่น กากมนัส�าปะหลงั มูลสัตว ์ เป็นตน้ และ 

สารอนินทรีย ์ เช่น ธาตุอาหารต่างๆ โดยมีไส้เดือนดิน

เป็นตวัเร่งการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ในดินโดยผลิตเป็นสาร

ท่ีประกอบดว้ยของแขง็ในรูปของขยุ และในรูปของเหลว

ของน�้ามูลของไสเ้ดือนดินโดยทั้งสองชนิดมีองคป์ระกอบ

ของสารอาหาร ธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ในรูปพร้อม

ใช้ส�าหรับพืชและสารฮอร์โมนออกฤทธ์ิควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืช เป็นอินทรียวตัถุท่ีประโยชน์ต่อ 

การเก็บกกัและแลกเปล่ียนธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการเจริญเติบโตของพืช ดงันั้น การใชป้ระโยชน์จาก

การใชไ้ส้เดือนดินเป็นการใชค้วามรู้ทางเทคโนโลยีท่ีดี

และ เป็นการน�าส่ิงท่ีมีในทอ้งถ่ินมาจดัการกากของเสียท่ี

เกิดจากกระบวนการผลิต ส่งผลต่อการพฒันาการเกษตร

แบบยัง่ยืน และลดตน้ทุนการน�าเขา้สารเคมี และช่วยลด

มลพิษท่ีเกิดจากการท้ิงกากของเสียต่างๆ สู่ส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
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บทคัดย่อ

ภาวะสมองเส่ือมเป็นภาวะท่ีไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้ยาท่ีมีใชใ้นปัจจุบนั ท�าไดแ้ค่เพียงช่วยยดืระยะเวลาให ้

ผูป่้วยสามารถอยูใ่นช่วงท่ีดูแลตวัเองไดน้านท่ีสุดเท่านั้น ดงันั้นการดูแลผูป่้วยสมองเส่ือมท่ีบา้น ญาติสนิทจะมีความหมาย 

ต่อผูป่้วยมากท่ีสุด บทความน้ีจึงน�าเสนอการดูแลผูป่้วยภาวะสมองเส่ือมท่ีบา้นโดยแบ่งการดูแลเป็น 5 ด้านดงัน้ี  

(1) การส่งเสริมดา้นกิจวตัรประจ�าวนั (2) การลดความกงัวลและจดัการความเครียด (3) การช่วยเหลือในการส่ือสาร และ

การใชภ้าษา (4) การติดตามและจดัการกบัการรบกวนเวลาส่วนตวั (5) การจดัการเม่ือมีอาการแทรกซอ้นทางจิตเวช โดย

หวงัใหญ้าติหรือผูดู้แลท่ีใกลชิ้ดผูป่้วยมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยสมองเส่ือมท่ีบา้นอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม

จึงจะส่งผลให้ผูมี้ภาวะสมองเส่ือมและผูดู้แลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป

ค�าส�าคัญ: ภาวะสมองเส่ือม, การดูแลท่ีบา้น, ผูท่ี้มีภาวะสมองเส่ือม

Abstract

Dementia is an incurable condition. Current use of medications simply prolongs the duration of the patients’ 

ability to self-care as long as possible. Hence, when caring for those with dementia at home, the intimate relatives 

are the most meaningful. This article presents home-based care for persons with dementia that are classified into 

five categories as follows: (1) promoting basic activities of daily living, (2) alleviating anxiety and managing stress,  

(3) assisting with communication and language use, (4) monitoring and dealing with “disturbed private time”, and 

(5) managing psychiatric complication-related symptoms. It is hoped that the intimate relatives or caregivers have 

the comprehensive understandings of an appropriate and proper caring for the patients with dementia. This will result 

in both patients with dementia and their caregivers reaping a better quality of life.

Keywords: dementia, home based-care, persons with dementia

ดูแลผู้มีภาวะสมองเส่ือมที่บ้านอย่างมืออาชีพ

Professional Home-Based Care for Persons with Dementia
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บทน�า

องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization 

--WHO) ไดร้ายงานขอ้มูล ท่ีเผยแพร่เม่ือเดือนพฤษภาคม 

ปีพ.ศ. 2555 ระบุวา่ ภาวะสมองเส่ือมก�าลงัเป็นปัญหาท่ีน่า

เป็นห่วงในระดบัโลก โดยคาดว่าจะมีจ�านวนผูป่้วยโรค

สมองเส่ือมเพิ่มข้ึนเกือบ 2 เท่า จาก 35.6 ลา้นคน เป็น 65.7 

ลา้นคนทัว่โลกภายในปี พ.ศ. 2573 และเม่ือถึงปี พ.ศ. 2593 

คาดวา่ จ�านวนผูป่้วยภาวะสมองเส่ือมจะเพิม่ข้ึนอีกมากกวา่ 

3 เท่า และพบวา่ คนท่ีมีอายตุั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป มีโอกาสเป็น

โรคสมองเส่ือม ร้อยละ 5-8 ส่วนคนท่ีมีอายตุั้งแต่ 80 ปีข้ึน

ไป จะมีโอกาสเป็นโรคสมองเส่ือมเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 20 

และผูท่ี้มีอายมุากเกิน 90 ปีข้ึนไป จะมีโอกาสเป็นโรคสมอง

เส่ือมสูงข้ึนถึง ร้อยละ 50 ซ่ึงพบว่าเพศหญิงมีโอกาสเป็น

ภาวะสมองเส่ือมมากกวา่เพศชาย ส�าหรับในประเทศไทย 

รายงานขอ้มูลโดยกระทรวงสาธารณสุข พบความชุกของ

ผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์ซ่ึงเป็นโรคท่ีเป็นสาเหตุส�าคญัอนัดบั

หน่ึงของภาวะสมองเส่ือม ประมาณร้อยละ 3-5 โดยความ

ชุกจะพบมากข้ึนตามอายซ่ึุงอาจพบสูงถึงร้อยละ 30 ใน

ผูสู้งอายท่ีุอายมุากกว่า 85 ปี และขอ้มูลท่ีรายงานไวใ้นปี 

พ.ศ. 2558 มีผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์ประมาณ 600,000 คน 

และคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมีผูป่้วย

โรคอลัไซเมอร์จ�านวนจะเพิม่สูงข้ึนเป็น 1,117,000 

คน ภาวะสมองเส่ือมเป็นกลุ่มอาการท่ีมีการสูญเสียหนา้ท่ี

การท�างานของสมอง ท�าให้ความสามารถของบุคคล

ลดลง ความจ�าเส่ือม ไม่สามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ได ้ มี

พฤติกรรมแปลก ๆ บุคลิกภาพเปล่ียนไป มีความผิดปกติ

ในการใชภ้าษา การค�านวณ ความเขา้ใจ และความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์การเส่ือมของสมองน้ีจะเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง

แบบค่อยเป็นค่อยไป ในท่ีสุดจะส่งผลกระทบต่อการด�ารง

ชีวิตประจ�าวนัทั้งในดา้นอาชีพการงานและชีวิตส่วนตวั 

ซ่ึงความรุนแรงของภาวะสมองเส่ือม แบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ 

คือ ระยะท่ี 1 ภาวะสมองเส่ือมระดบัเลก็นอ้ย ผูป่้วยจะมี

อาการหลงลืม โดยเฉพาะลืมเร่ืองท่ีเพิ่งเกิดข้ึนหรือตั้งใจ

จะท�า จ�าไม่ไดว้่าวางของไวท่ี้ไหน ช่ือสถานท่ีท่ีคุน้เคยก็

ยงัจ�าไม่ได ้ไม่ค่อยมีสมาธิ ส่วนความจ�าเก่ียวกบัอดีตยงัดี

อยู ่ในระยะน้ีแมกิ้จกรรมต่าง ๆ และการใชชี้วิตในสังคม

บกพร่องอยา่งเห็นไดช้ดั แต่ผูป่้วยสามารถอยูค่นเดียวไดพ้ึ่ง

ตนเองในกิจวตัรประจ�าวนัได ้และการตดัสินใจค่อนขา้งดี 

ระยะท่ี 2 ภาวะสมองเส่ือมระดบัปานกลาง จะมี 

ความจ�าเส่ือมลงมากข้ึน มีความบกพร่องในเร่ืองความ

เขา้ใจ ความสามารถในการเรียนรู้ การแกปั้ญหาและการ

ตดัสินใจ เช่น ความสามารถในการค�านวณ การกะระยะ

ทาง ไม่สามารถเปิดโทรทศัน์ได ้ ทั้ง ๆ ท่ีเคยท�ามาก่อน

หรือยืนดูน�้ าลน้อ่างเฉย ๆ เพราะไม่รู้จะแกปั้ญหาอยา่งไร 

ลืมแมก้ระทัง่ช่ือคนในครอบครัว ช่วงทา้ยระยะน้ีผูป่้วย

อาจมีอาการทางจิต เช่น ประสาทหลอน หลงผิดหลงลืม 

การอยูต่ามล�าพงัอาจเป็นอนัตราย และจ�าเป็นตอ้งไดรั้บ

การดูแลตามสมควร 

ระยะท่ี 3 ภาวะสมองเส่ือมขั้นรุนแรง ผูป่้วยจ�าส่ิง

ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย กินขา้วแลว้เพียงไม่ก่ีนาทีก็บอกวา่

ยงัไม่ไดกิ้น ท�ากิจวตัรประจ�าวนัไม่ไดด้ว้ยตวัเอง จ�าญาติพี่

นอ้งไม่ไดห้รือแมแ้ต่ตนเองกย็งัจ�าไม่ได ้มกัเดินหลงทางใน

บา้นตนเอง มีความผิดปกติต่าง ๆ เช่น บุคลิกภาพเปล่ียน

ไป เคล่ือนไหวชา้ เดินชา้ กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะไม่ได ้อาจ

เกิดอาการแทรกซอ้นท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายถึงชีวติได ้วธีิการ

รักษาภาวะสมองเส่ือมท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดข้ึนอยูก่บัการวนิิจฉยั

แยกโรคไดถ้กูตอ้งและควรรักษาตั้งแต่เร่ิมมีอาการในระยะ

แรก ส่ิงท่ีส�าคญัท่ีสุดอีกประการหน่ึง คือ ญาติผูดู้แลผูป่้วย

สมองเส่ือมจะตอ้งเสียสละและปรับวิถีชีวิตมาดูแลผูป่้วย

ดว้ยความเขา้ใจในโรค สาเหตุ และแนวทางในการดูแล 

ผูป่้วยให้เป็นไปอย่างราบร่ืน ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมให ้

ผูป่้วยและผูดู้แลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทั้งน้ี วิธีป้องกนัการ

เกิดภาวะสมองเส่ือม คือ การดูแลควบคุมภาวะความดนั

โลหิต เบาหวาน ไขมนั ใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติอยา่งสม�่าเสมอ 

หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมนัสูง หวานจดั เคม็จดั ไม่สูบบุหร่ี 

ไม่ด่ืมสุรา หลีกเล่ียงสารเสพติดซ่ึงจะมีผลท�าลายสุขภาพ

ในระยะยาว ไม่ส�่าส่อนทางเพศเพือ่ป้องกนัโรคเอดส์ ระวงั

อุบติัเหตุชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอุบติัเหตุท่ีศีรษะ ท�าจิตใจ

ให้สดช่ืนแจ่มใสอยู่เสมอ มีความรัก ความเขา้ใจ ความ

อบอุ่นในครอบครัวยอมรับสภาพตามความเป็นจริง ท�า

กิจกรรมท่ีมีการฝึกสมอง เช่น อ่านหนงัสือ เล่นต่อค�า เล่น

ดนตรี ฟังดนตรี ร้องเพลง เตน้ร�า และไม่เคร่งเครียดเกินไป 

ท่ีส�าคญัควรตรวจสุขภาพประจ�าปี เพียงเท่าน้ีจะสามารถ

ท�าให้ชีวิตมีความสุขได้
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สาเหตุของภาวะสมองเส่ือม 

1. โรคอลัไซเมอร์ ท�าใหเ้กิดภาวะสมองเส่ือมก่อน

วยัอนัควรโรคสมองเส่ือมชนิดอลัไซเมอร์ (Alzheimer) 

เป็นกลุ่มโรคอนัดบั 5 ท่ีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผูสู้ง

อายท่ีุมีอายมุากกว่า 65 ปีข้ึนไป โรคอลัไซเมอร์ คือโรค

ท่ีเกิดจากการตายของเซลลส์มอง โดยไม่มีการสร้างเซลล์

ใหม่ข้ึนมาทดแทนท�าใหก้ารท�างานของสมองเส่ือมลง จน

กระทบต่อกิจวตัรประจ�าวนั ในปัจจุบนัยงัไม่ทราบสาเหตุ

ของการเกิดโรคท่ีแน่ชดั แต่จากการตรวจพบทางพยาธิ

วิทยา พบว่ามีสมองฝ่อ เซลลส์มองสร้างสารส่ือประสาท 

(neurotransmitter) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจ�าลดลง อยา่งไร

ก็ตามเช่ือว่าสาเหตุของการเกิดโรคอลัไซเมอร์มีความผิด

ปกติทางพนัธุกรรมร่วมกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นตวักระตุน้ดว้ย 

ผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์แต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกนัออก

ไป แต่กมี็อาการท่ีพบร่วมกนัหลายประการ อาการแรกสุดท่ี

พบคือความเครียดซ่ึงมกัจะเขา้ใจผดิวา่เป็นอาการท่ีเกิดข้ึน

เองตามอาย ุอาการท่ีพบในระยะแรกคือ การสูญเสียความ

จ�าเช่นพยายามจ�าขอ้มูลท่ีเรียนรู้เม่ือไม่นานมาน้ีไม่ได ้เม่ือ

โรคด�าเนินไประยะหน่ึงผูป่้วยจะมีอาการสบัสน หงุดหงิด

ง่าย และกา้วร้าว อารมณ์แปรปรวน เสียความสามารถ 

ทางภาษา สูญเสียความทรงจ�าระยะยาวและเพิกเฉยต่อ 

ส่ิงต่าง ๆ ต่อมาจะสูญเสียการท�างานต่าง ๆ ของร่างกาย 

และเสียชีวิตในท่ีสุด ปัจจุบนัแมจ้ะยงัไม่มียารักษาโรคน้ี 

ให้หายได ้ แต่จากการศึกษาทั้งในและต่างประเทศพบว่า 

มีตวัยาท่ีสามารถช่วยให้ความจ�า พฤติกรรมและการท�า

กิจวตัรประจ�าวนัดีข้ึน ทั้งในโรคอลัไซเมอร์ตั้งแต่ระยะ 

ปานกลางจนถึงรุนแรงได ้ แต่ผูดู้แลตอ้งคอยระวงัและ

สังเกตผลขา้งเคียงของยาท่ีพบไดบ่้อย ๆ ไดแ้ก่ อาการ

คล่ืนไส้ ปวดทอ้ง นอนไม่หลบั วิงเวียน ปวดศีรษะ โดย

เฉพาะเม่ือเร่ิมรับประทานยาคร้ังแรก ดงันั้นหากตรวจพบ

ตั้งแต่เน่ิน ๆ และท�าการรักษาอาการจะทุเลาลง แมจ้ะมี

วิธีต่าง ๆ มากมายท่ีเช่ือว่าป้องกนัโรคอลัไซเมอร์ไดแ้ต่

ก็ยงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์ว่าช่วยชะลอการด�าเนินโรคและ

ลดความรุนแรงของโรคได ้ แต่แนวทางแนะน�าท่ีเช่ือว่า

จะช่วยป้องกนัและจดัการโรคไดน้ั้นคือ การกระตุน้ทาง

จิตใจ (mental stimulation) การออกก�าลงักายให้เหมาะ

สมและการรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่

2. วยัสูงอายุ เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท�าให้เกิดภาวะ

สมองเส่ือมตามธรรมชาติของสังขาร 

3. สมองขาดเลือด มกัเกิดจากหลอดเลือดเส้น 

เล็ก ๆ อุดตนัซ�้ า ๆ เป็นเวลานาน ท�าให้เซลลส์มองตาย 

และการท�างานของสมองเส่ือมลง 

4. ความดนัในสมองสูงจากการมีเลือดคัง่ในสมอง 

หรือเน้ืองอกในสมอง ท�าให้มีพฤติกรรมความคิดหรือ 

การตดัสินใจผิดปกติคลา้ยภาวะสมองเส่ือม 

5. ขาดวิตามินบี 12 ซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีมีความ

ส�าคญัต่อการท�างานของสมอง 

6. การติดเช้ือท่ีมีผลทางสมอง เช่น ซิฟิลิส ไวรัส

สมองอกัเสบและไวรัสเอดส์ ท�าให้เซลลส์มองตาย และ

เกิดภาวะสมองเส่ือม 

7. การติดสุราเร้ือรังเป็นเวลานาน ท�าใหเ้กิดภาวะ

สมองเส่ือม 

8. ภาวะท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการขาดออกซิเจน เช่น 

มีอาการชกัซ�้ าติดต่อกนั หรือมีภาวะน�้าตาลในเลือดต�่าเป็น

เวลานาน ๆ 

9. โรคเส่ือมบางชนิดท�าใหเ้กิดสมองฝ่อบางส่วน 

เช่น โรคพาร์กินสนัท�าใหเ้กิดอาการสัน่ และเคล่ือนไหวชา้

ผลจากภาวะสมองเส่ือมเป็นปัญหาส�าคญัท่ีส่ง

ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพทั้งของผูสู้งอายแุละบุคคลใน

ครอบครัว โดยเฉพาะผูดู้แล ภาระท่ีเกิดข้ึนจากโรคสมอง

เส่ือมเป็นปัญหาส�าคญัในผูสู้งอาย ุซ่ึงมีคา่ใชจ่้ายสูงข้ึนตาม

ระยะของโรคท่ีรุนแรงข้ึน ผูสู้งอายจุะไม่สามารถควบคุม

อาการของตนได้เกิดการเปล่ียนแปลงของบุคลิกภาพ 

การเปล่ียนแปลงดา้นอารมณ์ โดยอารมณ์โรคซึมเศร้าจดั

เป็นปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุดในกลุ่มผูสู้งอาย ุ 

(Noppasod & Suntornchaiya , 2015) ปัจจุบนัยงัไม่มีวิธี

การรักษาภาวะสมองเส่ือมให้หายขาดไดมี้แต่การรักษา

เพื่อชะลอการสูญเสียความจ�า ผูดู้แลผูป่้วยภาวะสมอง

เส่ือมท่ีส�าคญั คือ ภรรยาและบุตรสาว (Aunnapirak, 2010; 

Paemmongkol, 2010) สังคมจึงคาดหวงัว่า เม่ือบุคคลใน

ครอบครัวเกิดการเจบ็ป่วย ยอ่มมีสมาชิกในครอบครัวคอย

ดูแลช่วยเหลือ และการช่วยเหลือส่วนใหญ่จะช่วยเหลือ 

ในด้านการเตรียมอาหาร การท�าความสะอาดร่างกาย 
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เป็นตน้ ในฐานะการดูแล ผูดู้แลจะเป็นส่ือกลางระหว่าง 

ผูป่้วย และบุคลากรในองค์กร หรือหน่วยงานท่ีให้การ 

ช่วยเหลือผูดู้แลท่ีเป็นเพศชายส่วนใหญ่ จะช่วยเหลือ

สนับสนุนการดูแลผูป่้วยเร่ืองการเงิน และจดัหาผูดู้แล

จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ในขณะท่ีผูดู้แลท่ีเป็นเพศหญิงจะ

เป็นผูใ้ห้การดูแลผูป่้วยโดยตรง จากการศึกษาของ นิชภา  

โมราถบ และคณะ(2012) พบเช่นกนัวา่ ผูดู้แลผูป่้วยเร้ือรัง 

หรือผูดู้แลผูป่้วยภาวะสมองเส่ือมในสังคมไทย มีเหตุผล

หลกัในการรับผิดชอบดูแลเพราะ เป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิด

ชอบ ไม่มีบุคคลอ่ืนท่ีจะพึงดูแลได ้ ไม่มีภาระหนา้ท่ีการ

งาน สมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนตอ้งการออกไปท�างาน

หรือแยกครอบครัว เป็นบุตรคนโต ทดแทนบุญคุณ และ

ดูแลดว้ยความรักความผกูพนัท่ีมีต่อผูป่้วย (Srinim, 2014) 

จึงมีความจ�าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูดู้แลผูป่้วยภาวะสมองเส่ือมจะ

ตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการดูแล ดงันั้นการมีความรู้

และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการในการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะ

สมองเส่ือมท่ีบา้นอย่างถูกตอ้งจึงจะส่งผลให้ผูดู้แลและ 

ผูมี้ภาวะสมองเส่ือมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป

การดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเส่ือมที่บ้าน 

จากการทบทวนวรรณกรรมการดูแลผูป่้วยสมอง

เส่ือมพบว่ามีหลายวิธีดว้ยกนั ซ่ึงหลกัการดูแลส่วนใหญ่

จะเนน้การดูแลตามอาการของผูป่้วยสมองเส่ือม ในท่ีน้ี

จะเนน้การดูแลท่ีบา้นเพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่ผูป่้วย

มากท่ีสุดโดยแบ่งการดูแลเป็น 5 ดา้นดงัน้ี

1. การดูแลดา้นกิจวตัรประจ�าวนั ในระยะตน้ ๆ 

ของภาวะสมองเส่ือม ผูป่้วยจะมีปัญหาการหลงลืมโดย

ผูป่้วยยงัคงรู้ตวัว่าหลงลืมโดยเฉพาะเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็น

กิจวตัรประจ�าวนั ท�าให้ไม่สามารถท�ากิจวตัรประจ�าวนั

ไดอ้ย่างสมบูรณ์ดงันั้นผูดู้แลจะตอ้งช่วยก�าหนดกิจวตัร

ประจ�าวนัต่าง ๆ ร่วมกบัผูป่้วย เช่น 

1.1 การดูแลประจ�าวนัทัว่ไป ในชีวิตประจ�าวนั 

ของผูป่้วยมกัจะพบปัญหาต่าง ๆ ได้อยู่เร่ือย ๆ ซ�้ า ๆ 

ปัญหาจะแตกต่างกันไปในแต่ละราย กลายเป็นภาระ

ท่ีผู ้ดูแลจะต้องรับ หากผู ้ดูแลเข้าใจและปฏิบัติต่อ 

ผู ้ป่ ว ย อ ย่ า ง ถู ก ต้อ ง ห รื อ ป รั บ ป รุ ง ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม ใ ห ้

เหมาะสม ก็จะช่วยลดภาระในการดูแลลงไปได ้ ดงัเช่น 

เร่ืองความปลอดภยัทัว่ไป ควรเก็บไมขี้ดไฟและไฟแช็ค 

ไว้ในท่ีมิดชิด หากผู ้ป่วยย ังสูบบุหร่ีต้องคอยระวัง 

ไม่ให้วางท้ิงไวโ้ดยไม่ไดด้บัหรือท้ิงไวบ้นพื้น ระวงัเร่ือง

เตาหุงตม้ หากมีปัญหาเร่ืองความจ�าและทกัษะในการ

เคล่ือนไหวบกพร่อง ก็ไม่ควรให้หุงตม้อาหารเอง พื้น

บา้นควรสะอาดไม่ล่ืนหรือไม่มีส่ิงกีดขวาง ถา้ตอ้งข้ึนลง

บนัไดควรท�าราวจบัและคอยดูแลขณะข้ึนลงทุกคร้ัง จดัวาง

ส่ิงของทัว่ไปใหเ้ป็นระเบียบอยูใ่นต�าแหน่งเดิมอยูเ่สมอ เพือ่

ความสะดวกในการหยบิใช ้และเกิดความปลอดภยัรวมถึง

ควรจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการด�ารงชีวิตเช่น ติดป้าย

เคร่ืองหมายต�าแหน่งประตูหอ้งน�้า หอ้งนอนใหช้ดัเจน ท�า

ราวใหจ้บัเดิน ใชน้าฬิกา โทรทศันท่ี์แสดงตวัเลขขนาดใหญ่ 

เตรียมอาหารหรือช่วยจดัซ้ือส่ิงท่ีเป็นประโยชนต่์อสุขภาพ  

ในรายท่ีปฏิเสธการรับประทานอาหาร ควรใหว้ติามินหรือ

อาหารเสริมทดแทน ดูแลปริมาณน�้ าด่ืมให้เพียงพอและ

เหมาะสม ไม่ควรให้รับประทานอาหารท่ีร้อนจดัจนเกิน

ไป ไม่ควรต�าหนิ หรือท�าใหผู้ป่้วยรู้สึกละอายกบัความผดิ

พลาดระหว่างการรับประทานอาหาร เช่น ท�าเลอะเทอะ 

หรือหก แตก อาจใชจ้านพลาสติกแทนจานกระเบ้ือง และ

ใชผ้า้กนัเป้ือนช่วย และเน่ืองจากผูป่้วยมีปัญหาในเร่ือง

ทกัษะการเคล่ือนไหว ควรใหเ้วลาแก่ผูป่้วยอยา่งเพียงพอ 

การดูแลสุขภาพปาก และฟัน ถา้ใชฟั้นปลอมผูดู้แลอาจ

ช่วยท�าความสะอาดให้ หากมีฟันจริงควรดูแลให้แปรง

ฟันอยา่งใกลชิ้ด และผูดู้แลเป็นผูช่้วยเหลือ เช่น ควรบีบ

ยาสีฟันให้ เป็นตน้ซ่ึงการช่วยดูแลจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้น

จะส่งผลดีคือมีภาวะเครียดลดลงทั้งตวัผูป่้วยและผูดู้แล

สอดคลอ้งกบัผลสรุปงานวิจยั ของ กานดา วรคุณพิเศษ  

และศิริพนัธ์ุ สาสัตย ์ (2015) เร่ืองผลของโปรแกรมการ

จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้นร่วมกบัการผอ่นคลายกลา้มเน้ือแบบ

กา้วหนา้ต่อภาวะเครียดของผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะสมอง

เส่ือม ซ่ึงสรุปผลงานวิจยัไวว้า่ (1) ผูดู้แลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะ

สมองเส่ือมในกลุ่มทดลองหลงัไดรั้บโปรแกรมการจดั

ส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้นร่วมกบัการผ่อนคลายกลา้มเน้ือแบบ

กา้วหน้ามีภาวะเครียดต�่ากว่าก่อนไดรั้บโปรแกรมอย่าง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (2) ผูดู้แลผูสู้งอายุ

ท่ีมีภาวะสมองเส่ือมระหว่างกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมการ

จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้นร่วมกบัการผอ่นคลายกลา้มเน้ือแบบ

กา้วหนา้มีภาวะเครียดต�่ากวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการพยาบาลตาม

ปกติอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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1.2 การดูแลด้านการเคล่ือนไหว การควบคุม 

กลา้มเน้ือ เน่ืองจากภาวะสมองเส่ือมมีผลต่อส่วนต่าง ๆ 

ของสมองหลายดา้น รวมทั้งส่วนท่ีควบคุมการเคล่ือนไหว 

ปัญหาท่ีพบบ่อยคือ การไม่สามารถเคล่ือนไหวหรือใช้

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพ่ือปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ได้

ตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงอาจพบควบคู่ไปกบัปัญหาของความจ�า

และความเขา้ใจ ความผิดปกติน้ีจะเกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ ค่อย

เป็นค่อยไป เช่น ระยะแรกการเดินไม่ค่อยมัน่คง ต่อมาจะ

เดินชา้ลงและสุดทา้ยก็เดินลากเทา้หรือเดินไม่ได ้ ซ่ึงใน

ระยะหลงัน้ีผูป่้วยจะสูญเสียความสามารถในการควบคุม 

กลา้มเน้ือ ท�าใหไ้ม่สามารถเคล่ือนไหวไดเ้ป็นปกติ ผูดู้แล

จะมีส่วนช่วยเหลือผูป่้วยในการเคล่ือนไหวและการปฏิบติั

ส่ิงต่าง ๆ  เช่น การจดัท�าราวติดก�าแพงใหผู้ป่้วยยดึจบั เพื่อ

ช่วยเดิน ท�าราวในห้องน�้ า เพ่ือให้สะดวกในการลุกจาก

โถส้วม พื้นควรจะเรียบไม่มีส่ิงกีดขวางและอยูใ่นระดบั

เดียวกนั ใชร้องเทา้หุ้มส้นซ่ึงกระชบัพอดี เพื่อให้เดินได้

สะดวก หากจ�าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วย เช่น ไมเ้ทา้ช่วยเดิน 

แต่อาจจะพบวา่ไม่ไดป้ระโยชนใ์นผูป่้วยบางราย เน่ืองจาก

สูญเสียความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 

1.3 การดูแลดา้นการขบัถ่าย ปัญหาเร่ืองการขบั

ถ่ายท่ีพบคือ การกลั้นปัสสาวะและหรืออุจจาระไม่ได ้

ทั้งน้ีอาจเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ ซ่ึงควรจะปรึกษาแพทย์

เป็นรายกรณี บางสาเหตุอาจแกใ้ห้สามารถกลบัมาเป็น

ปกติได ้ แต่บางรายอาจเกิดจากสาเหตุส่ิงแวดลอ้มท่ีถูก

มองขา้ม เช่น ผูป่้วยหาทางไปห้องน�้ าไม่พบโดยเฉพาะ

เวลากลางคืน วิธีการช่วยผอ่นแรงผูดู้แลไดแ้ก่ หาสถานท่ี

ท่ีพกัสะดวกแก่การดูแลผูป่้วย เช่น ห้องนอนและห้องน�้ า

ไม่ควรอยู่ไกลกนัมากนัก ทางเดินไม่วกวน เปิดไฟให้

สว่างตลอดเวลา เพ่ือความสะดวกแก่ผูป่้วยจะลุกมาเขา้

ห้องน�้ าไดด้ว้ยตนเอง การดูแลควรจดบนัทึกเวลาขบัถ่าย

ของผูป่้วย ซ่ึงจะช่วยให้ประมาณเวลาท่ีจะพาผูป่้วยไป

ห้องน�้ าไดท้นั ก่อนท่ีปัสสาวะจะราดได ้ หรือพาไปเขา้

ห้องน�้ าทุก 2 ชัว่โมง ซ่ึงควรท�าอยา่งสม�่าเสมอ ผูป่้วยใน

รายท่ีมกัปัสสาวะราดในตอนกลางคืน ควรจะลดปริมาณ

น�้ าด่ืม และพาไปเขา้ห้องน�้ าให้เรียบร้อยก่อนนอน กรณี

ท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดใ้ห้ใชผ้า้พลาสติกปูรองท่ีนอน กรณีท่ีมี

อาการหนกัท่ีตอ้งอยูบ่นเตียง ควรใชผ้า้ออ้มส�าเร็จ หรือ

ผา้กนัเป้ือนช่วยซบั

1.4 การดูแลการนอนตอนกลางคืน ผูป่้วยมกัไม่

นอนในเวลากลางคืนซ่ึงเป็นปัญหาท่ีผูดู้แลเดือดร้อนมาก

ท่ีสุด เพราะผูดู้แลไม่ไดพ้กัผ่อน และรู้สึกเครียดมากข้ึน

หลายเท่า ดงันั้นผูดู้แลควรเขา้ใจว่า การเปล่ียนแปลงใน

สมอง ส่งผลให้ผูป่้วยหลบัเพียงช่วงสั้น ๆ และไม่มีความ

แตกต่างระหว่างกลางคืน กลางวนั อาการดงักล่าวจะยิ่ง

รุนแรงข้ึนเม่ือสมองยิง่เส่ือมลง การใหย้านอนหลบัจะได้

ผลเพียงระยะสั้น ๆ และเส่ียงต่อผลขา้งเคียง เช่น สับสน 

หรือหกลม้ ผูดู้แลควรจดัสภาพแวดลอ้มให้ปลอดภยั ใน

กรณีท่ีผูดู้แลเผลอหลบัไปก่อน เช่น ปิดทางเขา้ออกจาก

บา้น ปิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและเตาไฟฟ้าให้เรียบร้อย ควรมี

การผลดัเปล่ียนกนัเพื่อใหมี้การพกัผอ่นเพียงพอ นอกจาก

น้ีควรให้ผูป่้วยไดมี้การเดินออกก�าลงักายในเวลากลาง

วนั ซ่ึงจะช่วยให้ผูป่้วยสามารถนอนหลบัไดดี้ข้ึนในตอน 

กลางคืน (Sukyist, 2001)

2. การดูแลเพื่อลดความกงัวลและความเครียด 

การดูแลเพื่อลดความกงัวลและความเครียด ในระยะตน้ ๆ  

ของภาวะสมองเส่ือม ผูป่้วยจะรู้ตวัวา่มีปัญหาการหลงลืม 

ท�าให้หงุดหงิด โมโหง่ายหรือหวาดกลวั ญาติหรือผูดู้แล

ตอ้งช่วยลดความกงัวลและความเครียดของผูป่้วย โดยควร

ดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี

2.1 การให้ข้อมูลผูป่้วยให้รู้จักตนเอง และ 

ส่ิงรอบตวัตามความเป็นจริงใหม้ากท่ีสุด (reality orienta-

tion) เป็นการฝึกใหรั้บรู้วา่ ตนเองเป็นใคร อยูท่ี่ไหน รู้วนั

เวลา เดือน ปี รู้ว่าตนเองรับประทานอาหารแลว้หรือยงั  

รู้สภาพต่าง ๆ  รอบตวั ใชว้ิธีฝึกโดยตั้งค �าถามค�าตอบหรือ 

วิธีการอ่ืน ๆ ให้ไดส้ัมผสัความจริงรอบตวั เช่น ถามเร่ือง 

การรับประทานอาหาร การด�าเนินชีวิตประจ�าวนั การใช้

เงิน ค่าของเงินและธนบตัร เหรียญต่าง ๆ อาจพูดคุยถึง

สภาพดินฟ้าอากาศ ให้ผูป่้วยรู้เวลากลางวนักลางคืน ซ่ึง

การตั้งค �าถามเหล่าน้ี ผูดู้แลตอ้งใชค้วามอดทนในการรอ

ฟังค�าตอบ เน่ืองจากผูป่้วยอาจตอ้งใช้เวลานานในการ

นึกคิดตอบค�าถาม

2.2 การเล่นดนตรีเป็นเร่ืองท่ีควรสนับสนุน 

หากผูป่้วยยงัสามารถจ�าวิธีเล่นดนตรีช้ินใดได ้ควรใหเ้ล่น

เพลงเก่าในอดีต เพื่อความเหมาะสมและช่วยให้ระลึกถึง

ความหลงัได ้ การให้มีกิจกรรมทางศาสนาเช่น การสวด

มนต์ไหวพ้ระ จะช่วยให้ผูป่้วยไดฝึ้กกระตุน้ความจ�าได ้
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อาจจะใชบ้ทสวดมนตท่ี์สั้นหรือฉบบัยอ่ การท�าบุญตาม

โอกาสต่าง ๆ เช่น วนัเขา้พรรษา วนัมาฆบูชา จะเป็นการ

กระตุน้ให้ไดรั้บรู้วนัเวลาตามกาลเทศะได้

2.3 ชกัชวนท�ากิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือเบ่ียงเบนความ

สนใจของผูป่้วย เช่น เตรียมอาหาร ท�าความสะอาดของใช้

ในบา้น ตกแต่งตน้ไม ้การพาผูป่้วยออกไปเดินนอกบา้น

จะท�าให้ผูป่้วยไดเ้ปล่ียนบรรยากาศ

2.4 วางส่ิงของท่ีผูป่้วยชอบใช ้ไวป้ระจ�าท่ีเดิม

ท่ีเคยไวอ้ยู่เสมอไม่ควรเปล่ียนท่ีวางใหม่หรือไปวางใน

ต�าแหน่งอ่ืนและจดัไวใ้นจุดท่ีมองหาไดง่้าย

2.5 ชวนดูรูปสมาชิกในครอบครัวและเพือ่นใกล้

ชิด พร้อม ๆ กบักระตุน้ให้นึกช่ือบุคคลจากรูป

2.6 ติดปฏิทินใบใหญ่ ๆ และท�าเคร่ืองหมาย

กากบาทเม่ือผ่านไปในแต่ละวนั ท�าป้ายเตือนความจ�า 

รายช่ือกิจกรรมท่ีตอ้งท�า เช่น นดัเพื่อนเก่าไปรับประทาน

อาหารนอกบา้น และชวนให้ผูป่้วยท�าเคร่ืองหมายไวเ้ม่ือ

ท�ากิจกรรมนั้น ๆ เสร็จเรียบร้อย

2.7 ถา้ผูดู้แลตอ้งออกไปท�าธุระท่ีขา้งนอกบา้น

หรือไม่ไดอ้ยูดู่แลในบา้งช่วงเวลา ควรเขียนบนัทึกท้ิงไวว้า่ 

ผูดู้แลตอ้งไปท่ีไหน และจะกลบัเม่ือไหร่ หรือสร้างตาราง

เวลาไวว้่า ผูดู้แลจะออกไปขา้งนอกเป็นประจ�าในช่วง

เวลาใด

2.8 การพาผูป่้วยออกนอกสถานท่ี การเดินเล่น 

การออกก�าลงักาย จะช่วยใหส้ภาพร่างกายและจิตใจผูป่้วย

สดช่ืน โดยเฉพาะในระยะแรก ท่ียงัมีอาการไม่มาก และ

ผูป่้วยยงัมีร่างกายท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ ผูป่้วยไม่ชอบอยูใ่น

สถานท่ีจ�ากดั ควรใหโ้อกาสไดอ้อกไปนอกบา้น จ่ายของ 

เท่ียวสวนสาธารณะการพาผูป่้วยไปรับประทานอาหาร

นอกบา้น การจดังานพบปะกบัลูกหลานและเพื่อน ๆ ส่ิง 

ดงักล่าวจะท�าใหผู้ป่้วยมีความสุข แต่ไม่ควรจดังานสงัสรรค์

กลุ่มใหญ่ เพราะผูป่้วยอาจจะปรับตวัไม่ไดแ้ละต่ืนกลวั 

การพาผูป่้วยออกนอกบา้นจึงอาจเป็นปัญหาต่อผูดู้แลอยู่

บา้ง จึงตอ้งระวงัปัญหาเร่ืองการพลดัหลง เพราะผูป่้วยจะ

มีปัญหาเร่ืองความจ�า การส่ือสาร ผูป่้วยท่ีมีอาการมากจะ

ไม่สามารถจ�าตนเองและหาทางกลบับา้นได ้บางรายอาจ

หายสาบสูญไป ควรมีบตัรประจ�าตวั ท่ีอยู ่ ช่ือบุคคลใกล้

ชิดท่ีติดต่อไดใ้ห้ผูป่้วยพกไวติ้ดตวัตลอดเวลา

3. การดูแลช่วยเหลือในการส่ือสาร และการใช้

ภาษา เน่ืองจากผูป่้วยเร่ิมมีความล�าบากในการใชภ้าษาพดู

ผูดู้แลอาจใชว้ิธีดงัต่อไปน้ีเพื่อช่วยในการส่ือสารง่ายข้ึน 

3.1 เม่ือจะเร่ิมสนทนา ควรลดเสียงและแสง

รบกวนอ่ืน ๆ  เช่น การปิดโทรทศัน์ (โดยขออนุญาตผูป่้วย

เสียก่อน) เรียกความสนใจผูป่้วย โดยสมัผสัมือหรือตน้แขน

ผูป่้วย ผูพ้ดูตอ้งอยูด่า้นหนา้ผูป่้วยตลอดเวลา รักษาระดบั

ใบหนา้ของผูพ้ดูและผูป่้วยใหสู้งเท่า ๆ  กนั โดยการยอ่ตวั

ลงขา้ง ๆ เกา้อ้ีหรือเตียงผูป่้วย ทั้งน้ีเพื่อให้ผูป่้วยก�าหนด

ต�าแหน่งของเจา้ของเสียงไดง่้าย

3.2 ในระหวา่งการสนทนา พยายามรักษาสมาธิ

ของผูป่้วย โดยสบสายตาหรือกุมมือผูป่้วยไวต้ลอดเวลา 

ควรพูดซ�้ า ๆ ดว้ยท่าทางสงบ ใชข้อ้ความสั้น ๆ มีเพียง

ใจความเดียวในแต่ละประโยค และตลอดการสนทนาไม่

ควรเปล่ียนหวัขอ้หรือน�าหลายเร่ืองมาปะปนกนัส่วนในผู ้

ป่วยท่ีมีปัญหาการใชค้ �า การเรียกช่ือส่ิงของหรือบุคคล การ

ใชไ้วยากรณ์ผิด การพดูไม่จบประโยคหรือพดูไปเร่ือย ๆ  

ผูดู้แลตอ้งเป็นผูช่้วยพดูค�าต่าง ๆ  หรือคิดค�าท่ีผูป่้วยตอ้งการ

จะพูด เพื่อให้ผูป่้วยเลือกค�าท่ีผูป่้วยนึกไม่ออก หากไม่

เขา้ใจในส่ิงท่ีผูป่้วยพดู ลองให้ผูป่้วยพดูอธิบายหรือช้ีส่ิง

ท่ีเขาตอ้งการบอกออกมา ถา้ไม่ส�าเร็จผูดู้แลควรลองเดา

ดู และบอกผูป่้วยว่า ผูดู้แลคิดว่าผูป่้วยก�าลงัจะบอกอะไร

กบัผูดู้แล โดยใชค้ �าหรือประโยคง่าย ๆ (Thongyindee, 

et al., 2009)

3.3 หากจ�าเป็นตอ้งถามค�าถาม ให้ใชค้ �าถาม 

ตรง ๆ ชั้นเดียว ไม่ควรใชค้ �าถามท่ีตอ้งแปลความหรือ

ตดัสินใจเลือก เช่น เม่ือถึงเวลารับประทานอาหาร การ

ตั้งค �าถามวา่ “หิวหรือยงัครับ”ท�าใหผู้ป่้วยตอบยาก เพราะ

ตอ้งแปลระดบัความรู้สึกหิวใหเ้ป็นภาษาพดู ดงันั้นผูดู้แล

อาจใชค้ �าถามตรงไปตรงมาว่า “ทานขนมจีนดีไหมครับ” 

และหลงัจากจบค�าถามแลว้ ควรหยดุรอเพื่อใหเ้วลาผูป่้วย

สักระยะหน่ึง ในระหวา่งนั้นควรสังเกตท่าทางของผูป่้วย

ไปดว้ยวา่ ผูป่้วยแสดงอาการรับรู้หรือไม่ การใชภ้าษากาย 

ไดแ้ก่ การส่ือสารโดยใชก้ริยาท่าทาง สีหนา้และการโอบ

กอดดว้ยความรัก มีประโยชน์มากในการส่ือสารและการ

ดูแลผูป่้วย บางคร้ังคนเราสามารถส่ือเขา้ใจกนัไดโ้ดยไม่

ตอ้งใชค้ �าพดูเลย
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4. การดูแลจดัการกบัการติดตาม และการรบกวน

เวลาส่วนตวั ผูป่้วยท่ีเป็นโรคสมองเส่ือมมกัจะชอบติดตาม 

ผูดู้แลไปทุก ๆ ท่ี โดยไม่ยอมห่าง ส่ิงน้ีอาจจะเป็นการ

รบกวนผูดู้แล โดยผูดู้แลคิดวา่ตนเองไม่มีเวลาหรือสถานท่ี

ส่วนตวัการท่ีผูป่้วยเป็นเช่นน้ี อาจเน่ืองมาจากความรู้สึกวา่

ไม่ปลอดภยั การแกไ้ขปัญหาน้ีอาจท�าไดโ้ดยหาคนท่ีผูป่้วย

ไวว้างใจ เช่น เพือ่นหรือลูกหลานใหม้าคอยผลดัเวรกนัดูแล 

ผูป่้วยบา้ง เพือ่ผูดู้แลหลกัจะไดพ้กัผอ่น และมีเวลาเป็นของ

ตนเอง หากผูป่้วยยงัมีท่าทีงุ่นง่านวุน่วายอยูไ่ม่สุขแลว้ การ

ไดท้�ากิจกรรมซ�้ า ๆ  เช่น การนบัเหรียญ การนบัลูกประค�า 

จะช่วยควบคุมพฤติกรรมให้สงบลงได ้

5. การดูแลเม่ือมีอาการแทรกซ้อนทางจิตเวช

อาการแทรกซ้อนทางจิตเวชท่ีพบเป็นปัญหาคืออาการ

หวาดระแวง อาการหลงผิด อาการประสาทหลอนอาการ

ซึมเศร้า และอาการก้าวร้าว ซ่ึงแต่ละอาการท่ีเกิดข้ึน

ควรมีความเขา้ใจผูป่้วยเป็นส�าคญัและมีหลกัในการดูแล 

ผูป่้วยดงัน้ี

5.1 อาการหวาดระแวงท่ีพบในผูป่้วยภาวะ 

สมองเส่ือม มักจะหวาดระแวงแบบไม่สมเหตุสมผล 

เน่ืองจากความผดิปกติของความจ�า อาการหลงผดิ (delusion)  

หรือประสาทหลอน (hallucination) หรือจากความสบัสน 

เน่ืองจากความผิดปกติของสมอง ผูป่้วยมกัจะระแวงว่า

สามีหรือภรรยานอกใจ ระแวงว่ามีคนในบา้นปองร้าย

หรือระแวงว่า มีคนบางคนคอยขโมยของมีค่าของตนไป 

อาการเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินโรค ผูป่้วยไม่

สามารถควบคุมพฤติกรรมน้ีได ้ อยา่โตเ้ถียงหรือประชนั

หนา้กบัผูป่้วย แต่ใหพ้ยายามพดูอยา่งนุ่มนวล อธิบายหรือ

ช่วยผูป่้วยหาของท่ีเขาว่าถูกขโมยไป ผูดู้แลตอ้งใชค้วาม

อดทนกบัปัญหาน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนซ�้ าแลว้ซ�้ าอีก ในกรณีท่ี

มีอาการหลงผิด เช่น คิดว่าตนเองเป็นคนอ่ืน หรือหลง

ผิดว่าสามีของตนเป็นบุคคลอ่ืนปลอมมา เป็นตน้ หรือมี

อาการประสาทหลอน ซ่ึงมกัเป็นชนิดการมองเห็นและ

การไดย้ิน เช่น เห็นสามีท่ีเสียชีวิตไปมาเยี่ยมหรือไดย้ิน

เสียงคนร้องไห้อยูต่ลอดเวลา เป็นตน้ อาการเหล่าน้ีควร

ไดรั้บการปรึกษาจากจิตแพทย์

5.2 อาการซึมเศร้า ซ่ึงพบว่าอาการซึมเศร้า

พบไดใ้นโรคสมองเส่ือมทุกระยะ แต่กลบัพบว่า อาการ 

ซึมเศร้าในผูป่้วยสมองเส่ือม มกัไม่ได้รับความสนใจ 

เท่าท่ีควร เน่ืองจากภาวะสมองเส่ือมท�าใหผู้ป่้วยไม่สนใจ

ตนเอง ผูป่้วยจึงไม่สนใจท่ีจะขอรับการรักษา ดังนั้ น 

ผูดู้แลควรให้ข้อมูล รับฟังอย่างใส่ใจ และมีอารมณ์

คลอ้ยตามกบัผูป่้วยบา้งบางคร้ัง เพื่อให้ผูป่้วยรับรู้ว่ายงัมี 

คนท่ีรักและห่วงใย 

5.3 อาการกา้วร้าว ผูป่้วยจะแสดงอาการกา้วร้าว 

เกร้ียวกราดกบัผูดู้แลไดบ่้อย ๆ ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีจะ

ท�าให้ผูดู้แลรู้สึกเสียใจ กลายเป็นเร่ืองท่ีสร้างปัญหาให้

กบัครอบครัวได ้ พฤติกรรมบางอย่างของผูป่้วย อาจจะ

ท�าให้สมาชิกของครอบครัวท่ีเป็นวยัรุ่นยอมรับไดย้าก  

การแสดงความโกรธของผูป่้วยท่ีเป็นโรคสมองเส่ือมมกั

จะเป็นปฏิกิริยาท่ีรุนแรง และเปล่ียนแปลงไดง่้าย ซ่ึงอาจ

จะไม่ไดแ้สดงต่อผูดู้แลโดยตรง แต่อาจจะแสดงต่อคน

ใกลชิ้ดคนอ่ืน ๆ ดว้ย เม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีข้ึน ผูดู้แล

ตอ้งมีความเขา้ใจ และพยายามลดพฤติกรรมดงักล่าวลง 

โดยการระมดัระวงัอารมณ์ สงบท่าที พูดหรือปฏิบติัต่อ 

ผูป่้วยอยา่งใจเยน็เป็นขั้นเป็นตอน หากผูดู้แลแสดงอารมณ์

เกร้ียวกราดตอบยิ่งจะท�าให้สถานการณ์ต่าง ๆ เลวร้าย 

มากข้ึน พึงระลึกเสมอว่า ผูป่้วยจะลืมเหตุการณ์ต่าง ๆ  ได้

อย่างรวดเร็ว ผูดู้แลอาจเบ่ียงเบนความสนใจของผูป่้วย

ท่ีก�าลงัโกรธไปเร่ืองอ่ืน การอดทนต่อเหตุการณ์เหล่าน้ี

อาจไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั การถูกด่าวา่บ่อย ๆ  จากคนท่ีรับการ

ดูแล ยิง่ท�าใหป้วดใจ บางคร้ังพบวา่ การท่ีผูดู้แลใชอ้ารมณ์

หรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกบัผูป่้วย ซ่ึงเป็นสาเหตุ

กระตุน้ให้ผูป่้วยมีอาการก้าวร้าวมากข้ึน อย่าลืมว่าแม ้

ผูป่้วยจะสูญเสียความจ�า แต่ยงัสามารถรับอารมณ์และ

ความรู้สึกท่ีผูอ่ื้นมีต่อตนเองได้

บทสรุป

จากอาการและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป

ในผูป่้วยท่ีมีภาวะสมองเส่ือมนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อ

ครอบครัว โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นภาระอนัใหญ่หลวงของ

ผูท่ี้มีหนา้ท่ีหลกัในการดูแล โดยปัญหาและความเหน่ือย

เครียดของผูดู้แลจะเพิ่มข้ึน ตามความรุนแรงของภาวะ

สมองเส่ือม ผูดู้แลผูป่้วยภาวะสมองเส่ือมจะมีความเครียด

ทางดา้นจิตใจมากกว่าการดูแลผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางดา้น

ร่างกาย ดงันั้นหากผูดู้แลมีความเขา้ใจท่ีดีเก่ียวกบัภาวะ
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สมองเส่ือมและระบบครอบครัวรวมถึงสังคมแวดลอ้ม

ร่วมดว้ยช่วยกนัจดัการดูแลอย่างถูกตอ้งและครอบคลุม

ทุกด้านตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นซ่ึงแบ่งการดูแลใน

เร่ืองต่าง ๆ เป็น 5 ดา้นโดยเฉพาะการให้ความส�าคญักบั

การดูแลเร่ืองการปฏิบติักิจวตัรประจ�าวนัของผูป่้วยเพื่อ 

ก่อใหเ้กิดความปลอดภยัโดยการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือ

ต่อการด�ารงชีวิตและคอยดูแลสุขภาพอนามยัส่วนบุคคล

ของผูป่้วยเป็นอยา่งดีอนัจะส่งผลให้ผูมี้ภาวะสมองเส่ือม

และผูดู้แลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป
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Abstract

The optimization of paraquat degradation by microbial consortium from rhizosphere soil was investigated. 

The ability of paraquat degradations was evaluated under the variation of media compositions, incubation temperature  

and initial pH levels. The microbial consortium was acclimatized by being cultured in LB (Luria-Bertani) broth 

and supplemented with 10 mg/L paraquat before used as seed inoculums. In different paraquat mineral salt medium 

(PMS), paraquat acts as a carbon and nitrogen source (PMS1), as a carbon source (PMS2) and paraquat act as a  

nitrogen source (PMS3). All three were used in this study. The media that gave the percentage of paraquat degradation  

was used for examining of temperature (15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45 °C) and pH (5, 6, 7, 8 and 9) to degrade paraquat  

by microbial consortium. The maximum percentage of paraquat degradation (91%) was found in PMS3 and it was 

significantly different from PMS1 and PMS2 (p < 0.005). It indicated that paraquat was used as nitrogen source 

for culturing. The highest percentage of paraquat degradation (>90%) was found in PMS3 cultivation during  

28 days at 30 °C and pH 7. The microbial consortium observed paraquat degrader was performed by serial dilution 

techniques and spread on PMS3 medium. Three strains of paraquat degrader were obtained as JP1, JP2 and JP3.  

The morphological characteristic of these strains was investigated under the microscope. JP1 and JP3 were gram 

positive rod while JP2 was gram negative cocci.

Keywords: paraquat, degradation, microbial consortium, rhizosphere soil
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Introduction

The current, pesticide was widely use in  

agriculture as a result of being fast, convenient and low 

cost. Increasing the uses of pesticides in agriculture  

and domestic activities is polluting soil and water  

resources day by day. Pesticides, when applied could then  

accumulate to toxic levels in the soil and become harmful 

to microorganisms, plant, wild life and man (Amakiri, 

1982; Hamadi, et al., 2004; Stanley, et al., 2013). Paraquat  

(1,1-dimethyl-4,4-bipyridyl dichloride) is a group of 

bipyridylium herbicides. It is quick-acting, non-selective 

contact herbicide that leaves no residues because of its 

rapid, irreversible adsorption to soil (Kreisig, et al., 

1997; Pavlović, et al., 2014). It destroys plant tissue by 

disrupting photosynthesis and rupturing cell membranes, 

which allows water to escape leading to rapid desiccation 

of foliage (Dinis-Oliveira, et al., 2006; Watts, 2011).  

The paraquat usage has become abusive and has generated 

a great concern due to its damage for aquatic environment  

and human health, as a consequence of its large  

availability, low toxic dose and relatively low cost. 

Although this herbicide was banned in Europe since 

2003, it is still utilized as a main herbicide in Thailand. 

The pesticides import statistics in Thailand reported 

that paraquat is the quantity imported in the top ten. 

It was imported into the second and volume reached  

26,729,936 kg in A.D. 2012 (The office of Agricultural 

Regulation, 2012). Paraquat has high water solubility 

(700 g/l at 20 °C), making it is easily to be absorbed 

into the soil and potentially into drinking water  

supplies (Lock & Wilks, 2010) thus can spread easily in  

the environment. Paraquat strongly binds to soil  

particles and tends to strongly remain to for a long time 

in an inactive state, although it can also desorb again 

and become biologically active (Extension Toxicology 

Network, 1996). Pesticide contamination in soil was 

caused by high loading use, poor storage, washing and 

rinsing of equipment in agricultural. This factors leads 

to the problem of pesticide contamination in surface 

water and groundwater, subsequently (Struthers, et al., 

พาราควอทภายใตส้ภาวะต่าง ๆ คือ สูตรอาหารเล้ียงเช้ือ อุณหภูมิในการเพาะเล้ียง (15, 20, 25, 30, 35, 40 และ 45 °C)  

และความเป็นกรด-ด่างเร่ิมตน้ของอาหารเล้ียงเช้ือ (5, 6, 7, 8 และ 9) ตามล�าดบั โดยจุลินทรียถ์ูกเพาะเล้ียงใน 

อาหารเหลว LB ท่ีเติมพาราควอท 10 มก./ล. เพื่อท�าให้คุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีพาราควอทก่อนถูกน�าไปใชเ้ป็น

หวัเช้ือในการทดลองต่อไป จากนั้นศึกษาการยอ่ยสลายพาราควอทในอาหารเล้ียงเช้ือ paraquat mineral salts medium 

(PMS) ท่ีมีสูตรอาหารแตกต่างกนั คือ ใชพ้าราควอทเป็นแหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจน (PMS1) ใชพ้าราควอท

เป็นแหล่งคาร์บอน (PMS2) และใชพ้าราควอทเป็นแหล่งไนโตรเจน (PMS3) พบวา่เปอร์เซ็นตก์ารยอ่ยสลายพาราควอท

โดยกลุ่มจุลินทรียท่ี์เพาะเล้ียงในอาหาร PMS3 (91%) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (p < 0.05) กบัการยอ่ยสลาย 

พาราควอทโดยกลุ่มจุลินทรียท่ี์เพาะเล้ียงใน PMS1 และ PMS2 เม่ือศึกษาอุณหภูมิและความเป็นกรด-ด่างท่ีเหมาะสมใน

การยอ่ยสลายพาราควอท พบว่ากลุ่มจุลินทรียท่ี์เพาะเล้ียงใน PMS3 สามารถยอ่ยสลายพาราควอทไดดี้ท่ีอุณหภูมิ 30 °C 

และความเป็นกรดด่างเร่ิมตน้ของอาหารเท่ากบั 7 โดยสามารถยอ่ยสลายพาราควอทไดม้ากกว่า 90% ภายในระยะเวลา 

28 วนั จากนั้นกลุ่มจุลินทรียท่ี์มีความสามารถในการยอ่ยสลายพาราควอทถูกคดัแยกดว้ยวิธี serial dilution spread plate 

technique บนอาหารแขง็ PMS3 โดยสามารถคดัแยกจุลินทรียไ์ด ้3 ไอโซเลท คือ JP1, JP2 และ JP3 จากนั้นน�าไปศึกษา

ลกัษณะภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ พบวา่ JP1 และ JP3 มีลกัษณะเป็นแท่ง และยอ้มติดสีซาฟรานินบ่งช้ีวา่เป็นแกรมลบ ใน

ขณะท่ี JP2 มีลกัษณะกลม และยอ้มติดสีคริสตลัไวโอเลตบ่งช้ีว่าเป็นแกรมบวก

ค�าส�าคัญ: พาราควอท, การยอ่ยสลาย, กลุ่มจุลินทรีย,์ ดินบริเวณรอบ ๆ รากพืช
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1998). The survey reported that paraquat was found to 

be contaminated in groundwater of central plains area in 

Thailand include Sing Buri, Ang Thong, Lop Buri and 

Chai Nat province (1.5-18.9 µg/L). A paraquat residue 

in surface water and sediment of Songkhram River was 

9.26-87 µg/L (Division of Agricultural Toxic Substances, 

2000). The detected paraquat are classified as at risk for 

the health of the population due to the amount allowed 

in drinking water (nearby 40 µg/L) (Gustafson, 1993). It 

is important to prevent the release of these contaminants 

into the environment.

Although several physical and chemical  

processes are used to remove paraquat in environment 

such as photocatalytic process, adsorption, photo-fenton 

process (Kanchanatip, et al., 2011; Tantriratna, et al., 

2011; Trovó, et al., 2013; Pavlović, et al., 2014; Sieliechi 

& Thue, 2015). Bioremediation has the main role in  

pesticide biodegradation in the soil (Forouzangohar, et al.,  

2005; Ranjbar, et al., 2009; Ansari Shiri, et al., 2016). 

Bioremediation is considered as a harmless, efficient, and 

economical biotechnological pathway for the removal of 

herbicides (Reyad, et al., 2014). The use of microorganisms  

in the degradation and detoxification of many toxic  

xenobiotics, especially pesticides, is an efficient tool for 

the decontamination of polluted sites in the environment  

(Mohamed, 2009). Biological decontamination  

methods are preferable to conventional approaches 

because in general, microorganisms degrade numerous  

environmental pollutants without producing toxic  

intermediates (Pieper & Reineke, 2000; Furukawa, 2003). 

Paraquat is biodegradable, and that photo-degradation  

and hydrolysis were not major environmental  

degradation processes for paraquat. Several studies  

reported the biodegradation of paraquat by various  

microorganisms such as Rhizoctonia solani, Lipomyces  

starkeyi, Pseudomonas putida, Achromobacter sp., 

Aerobacter oerogenes, Agrobacterium tumefaciens, 

Clostridium pasteureanum, Pseudomonas fluorescens 

(Rodriguez-kabana, et al., 1966; Carr, et al., 1985; 

Hata, et al., 1986; Kopytko, et al., 2002). Furthermore, 

environmental parameters such as temperature, pH and 

nutrient can affect the level of toxicity of pesticide to 

microorganisms. Microorganism’s activities directly  

related to the availability of nutrients required. Soil organic 

matters enhance the stimulation of microbial activity in 

soil and facilitate the biodegradation process (Pal, et al., 

2005). The nutrients will allow the microbes produce the 

necessary enzymes, which will degrade the contaminants. 

Carbon is the most needed nutrient, followed by nitrogen, 

oxygen, hydrogen and phosphorus (Shahgholi, 2014).  

The grade of the degradation is increasing with the rise 

of the temperature, as proved in studies completed under 

tropical circumstances. The number of the biochemical  

reactions rise with the temperature rise, although above a 

certain temperature the microbial cells decease (Walker,  

et al., 2001). The objectives of this study were to evaluate 

the ability of microbial consortium to paraquat degradations  

under the variation of media compositions, incubation 

temperature and initial pH.

Scope of research

Microbial consortium acclimatization and seed 

preparation

The effect of different paraquat mineral salt medium 

(PMS) to degrade paraquat by microbial consortium 

from cassava rhizosphere soils

The effect of temperature to degrade paraquat by  

microbial consortium from cassava rhizosphere soils

To study effect of pH to degrade paraquat by microbial  

consortium from cassava rhizosphere soils

The morphological characteristics of the paraquat  

degrader under microscopy
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Materials and Methods

Soil sample

Soil samples were collected from 5 different 

rhizosphere soils in the cassava field with a history 

of using herbicide. It is expected that this will have 

on soil microorganisms adapted to degrade paraquat.  

The paraquat concentration in soil sample was analyzed by 

spectrophotometric method. It was found that no paraquat 

detected. Soil sample was passed through a 2-mm sieve 

(pore size) and air dried until the moisture content about 

8% kept at 4°C. Before use, soil was dissolved in 0.1 M 

phosphate solution buffer (pH 7.5) and centrifuged at 

4,000 rpm for 15 min to eliminate the residual nitrogen 

in the soil (Mandelbaum, et al., 1995).

Medium for microorganism growth

Paraquat mineral salt medium (PMS) was  

supplied with 10 mg/L paraquat and contained (per 

liter of distillation water) 1.6 g K
2
HPO

4
; 0.4 g KH

2
PO

4
;  

0.2 g MgSO
4
.7H

2
O; 0.1 g NaCl; 0.02 g CaCl

2
; 1 mL 

of a trace element solution; 1 mL of a vitamin stock  

solution and 1 mL of FeSO
4
.7H

2
O stock solution (5 g/L).  

The trace element solution contained 2 g/L boric acid;  

1.8 g/L MnSO
4
.H

2
O; 0.2 g/L ZnSO

4
; 0.1 g/L CuSO

4
; 

0.25 g/L Na
2
MoO

4
. The vitamin stock solution  

contained 100 mg/L of thiamine and 40 mg/L of biotin.  

The FeSO
4
.6H

2
O stock solution and vitamin stock  

solutions were filter sterilized, kept at 4°C and added to 

the medium after autoclaving (Ansari Shiri, et al., 2016).

Microbial consortium acclimatization and 

seed preparation

The microbial consortium was acclimatized by 

Luria-Bertani (LB) broth supplemented with paraquat. 

Ten gram of cassava rhizosphere soils was added with 

90 mL LB broth supplemented with 10 mg/L paraquat 

in a 250 mL Erlenmeyer flask. All experiments were 

incubated under aerobic conditions at room temperature 

using obital shaker at 150 rpm for 7 days. Ten milliliter 

of broth was transferred into the same formula of fresh 

media for 4 times. The culture acclimatization was 

performed to enhance paraquat degradation ability of 

microorganisms. The reduction of paraquat concentration  

in broth was checked in every time of transferation to 

confirm the degradable capability of microorganisms. 

After acclimatization step, the microbial consortium in 

broth were harvested using centrifugation at 4,000 rpm 

for 15 min under 4°C and the pellets were re-suspended 

in autoclaved minimal salt medium before using as the 

seed inoculums in next experiment.

The effect of paraquat degradation on different  

environmental conditions

The effect of different paraquat mineral salt 

medium (PMS), temperature and pH on paraquat  

degradation by microbial consortium were determined. 

The microbial consortium to degrade paraquat were  

carried out as a function of different paraquat mineral salt 

medium (PMS) supplemented with 10 mg/L paraquat; 

PMS1 is paraquat using carbon and nitrogen source, PMS2 

is paraquat using carbon source and PMS3 is paraquat 

using nitrogen source. Experiment was conducted in a 

250 mL Erlenmeyer flask containing 90 mL different 

paraquat mineral salt medium (PMS1, PMS2 and PMS3) 

and 106 CFU/mL of seed inoculums. It was incubated 

under aerobic conditions at room temperature, 150 rpm 

for 28 days. Culture broth was sampled at days 0, 3, 5, 

7, 14, 21 and 28 to determine the paraquat residue. The 

media that gave the percentage of paraquat degradation 

would be used for examine the effect of temperature  

(15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45°C) and pH (5, 6, 7, 8 and 9)  

to degrade paraquat by microbial consortium. Control 

experiment was conducted using the same experiment 

without inoculums.
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Analysis of paraquat residue

Five milliliter of sample was taken and centrifuged  

at 4,000 rpm for 15 min. Supernatant were added with  

1 mL of 2% Na
2
S

2
O

4
 in 0.3 M NaOH. Paraquat  

residue was determined in spectrophotometric method 

by UV-1800 Spectrophotometer (SHIMADZU, Japan) at 

600 nm (Rai, et al., 1997; AOAC, 2000). The percentage 

of recovery for this method is 93.

Statistical analyses

All experiments were carried out in triplicate, and 

the results were expressed as the mean. The significance  

analyses of experimental data were assessed using 

ANOVA with Duncan’s New Multiple Range Test 

(DMRT) post-hoc pairwise comparison.

Results and Discussion

The effect of paraquat degradation on different  

environmental conditions

The effect of different paraquat mineral salt 

medium (PMS) on paraquat degradation by microbial 

consortium was determined. The function of different 

paraquat mineral salt medium (PMS) including; PMS1 

is paraquat using carbon and nitrogen source, PMS2 

is paraquat using carbon source and PMS3 is paraquat 

using nitrogen source. The result was shown in Table 

1. The percentage of paraquat degradation by microbial 

consortium in PMS3 (91%) was significant different from 

PMS1 and PMS2 (p < 0.005). It indicated that paraquat 

was used as nitrogen source for culturing. Similar to 

reports from many researchers that paraquat used as 

sole nitrogen source by yeast L. starkeyi (Baldwin, et al.,  

1966; Yang & Funderburk, 1978; Carr, et al., 1985) 

and bacterial of Aerobacter aerogenes, Agrobacterium 

tumefaciens, Pseudomonas fluorescens and Bacillus 

cereus (Tu & Bollen, 1968). Funderburk (1969) reported 

that nitrate is the end product of paraquat when it is 

completely metabolized by yeast. Frequently found that 

microorganism isolated from contaminated soil with 

herbicide can utilize the herbicide as carbon or nitrogen 

source in synthetic media (Bozarth, 1966). 

Paraquat mineral salt 

medium (PMS)

Paraquat degradation 

(%)*

PMS1 56.65 ± 3.15b** 

PMS2 59.99 ± 1.02b

PMS3 91.08 ± 1.80a

Control 6.90 ± 1.32c

Table 1 

Percentage of paraquat degradation on different  

formula paraquat mineral salt medium (PMS) by  

microbial consortium at day 28

*Mean value ± standard diviation of three replicates

**Different character indicates significant differences at 

p < 0.05 (DMRT)

The PMS3 media that gave the percentage of 

paraquat degradation would be used for examine the 

effect of temperature to degrade paraquat by microbial 

consortium. The highest effect in degradation of paraquat 

in medium was 93% when it was cultivated in PMS3 30°C 

during 28 days (Table 2). The limitation on degradation 

at temperatures below 15°C was found after 14 days. 

While temperature of 30-35oC, the microbial consortium 

was significant different to degrade paraquat after 28 

days of incubation. It was found that paraquat degrader 

was capable of degrading paraquat over a wide range 

of temperatures, but the degradation occurred only after  

a protracted lag period (Carr, et al., 1985). Farahani, et al.  

(2008) also reported that temperature significantly af-

fected on degradation kinetics of organic contaminant in 

soil. In addition, increasing of 10°C in temperature was 

enhancement of pesticide degradation while decreased 
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Temperature (°C) Paraquat degradation 

(%)*

15 28.18 ± 1.54e**

20 41.47 ± 4.00d

25 73.75 ± 3.22b

30 92.88 ± 4.86a

35 89.77 ± 2.38a

40 64.13 ± 1.07c

45 40.72 ± 2.19d

Control 6.68 ± 0.97

Table 2 

Effects of temperature on ability of the microbial  

consortium to degrade paraquat.

*Mean value ± standard diviation of three replicates

**Different character indicates significant differences at 

p < 0.05 (DMRT)

Paraquat degradation using microbial consortium 

was carried out as a function of different pH values in 

PMS3 adjusted to pH 5, 6, 7, 8 and 9 at 30°C (Table 3).  

Optimum paraquat biodegradation occurred at pH 7, 

where the degradation process about 90% within 21 day, 

whereas in a culture with pH 6 and 8 the degradation 

of paraquat was reduced by 81 and 76%, respectively 

within 28 days. At pH 5 and 9, paraquat degradation after 

28 day was only about 40%. According to their report,  

the organism was growth and also degraded paraquat over 

a wide range of pH values; in addition, the increasing of 

pH value supported the growth of microorganism while, 

the reduction in pH of the culture media would be effect 

pH Paraquat degradation 

(%)*

5 41.17±3.36d**

6 81.31±2.16b

7 91.93±2.74a

8 75.77±3.17c

9 42.90±2.01d

Control 6.30 ± 1.37

Table 3

Effects of pH on ability of the microbial consortium to 

degrade paraquat.

*Mean value ± standard diviation of three replicates

**Different character indicates significant differences at 

p < 0.05 (DMRT)

Characteristic of paraquat degrader under 

microscopy 

Figure 1 showed the characteristic of microbial 

consortium capable of degrading paraquat, three strains 

of microorganisms coded as JP1, JP2 and JP3 that can 

grow on PMS3 agar were obtained by serial dilution 

spread plate technique. The morphological characteristics  

of the isolates under microscopy were investigated. 

JP1 and JP3 was gram positive rod while JP2 was gram 

negative cocci.

from chemical changes of substrates which must have 

been precipitated by microbial enzymes (Atlas & Bartha, 

1972; Margino, et al., 2000). Anderson and Drew (1972) 

found that the optimum pH range for cell proliferation  

between pH 5.0 and 6.5, whereas high paraquat  

degradation was obtained between pH 3.6 and 7.8. 

the half-life of pesticide by factor of 2-3 times because of 

high temperature is also favorable for microbial growth 

and enhances biological activity of pesticide (Lehman, 

et al., 1992; Singh & Kulshrestha, 1995).
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(a)

(b)

(c)

Figure 1 The morphological characteristics of the isolates 

under microscopy (a) JP1; (b) JP2 and (c) JP3.

Conclusion

1. The percentage of paraquat degradation by 

microbial consortium in PMS3 (91%) was significant 

different from PMS1 and PMS2 (p < 0.005). It indicated 

that paraquat was used as nitrogen source for culturing. 

2. The highest effect in degradation of paraquat 

in medium was 93% when it was cultivated in PMS3 

30°C within 28 days of incubation. 

3. The optimum condition for degrading paraquat 

by microbial consortium was pH 7.

4. Three strains of microorganisms with  

paraquat degradable activity were JP1, JP2 and JP3.  

The morphological characteristics of the isolates under 

microscopy were gram positive rod (JP1 and JP3) and 

gram negative cocci (JP2).
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บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาซอฟตแ์วร์ประยกุตบ์นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีเพือ่ปรับปรุงการตรวจสอบ 

พื้นท่ีป่า (DSI Map Pro) บนระบบปฏิบติัการ iOS การวิจยัท�าโดย (1) การสัมภาษณ์ ผูช้ �านาญการ ท่ีใชเ้ทคโนโลยีระดบั

สูงในการท�าคดีเก่ียวกบัป่า ของศูนยป์ฏิบติัการแผนท่ีและภมิูสารสนเทศ เพื่อส�ารวจความตอ้งการเฉพาะของผูใ้ช ้จ�านวน 

4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง และ (2) ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบท่ีพฒันาข้ึน จ�านวน 5 คน โดย

การเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยัประกอบดว้ย (1) แบบสอบถามเชิงลึกเก่ียวกบั สภาพปัจจุบนั ปัญหา และ

ความตอ้งการ (2) ซอฟตแ์วร์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ (3) แบบบนัทึกการทดสอบประสิทธิภาพดา้นเวลาใน

การท�างาน (4) แบบประเมินความเหมาะสมของระบบท่ีพฒันาโดยผูเ้ช่ียวชาญ น�าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และรายงาน

ในรูปแบบการพรรณนา ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการวิจยัพบว่า (1) ระบบ DSI Map เดิมมีความไม่

สะดวกในการใชง้าน เน่ืองจากผูส้�ารวจจะตอ้งจดขอ้มูลพิกดัท่ีตอ้งสงสัยแลว้จึงกลบัมาตรวจสอบการบุกรุกกบัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีส�านกังาน ท�าให้ไม่สามารถตรวจสอบไดท้นัที จึงมีความตอ้งการระบบท่ีสามารถตรวจสอบและบนัทึก

ขอ้มูลได ้ณ จุดท่ีส�ารวจทนัที (2) ระบบ DSI Map Pro ประกอบดว้ยระบบหลกั 3 ระบบ คือ ระบบแสดงแผนท่ีและ

พิกดั ระบบตรวจสอบการบุกรุกพื้นท่ีหวงห้าม และระบบการบนัทึกการกระท�าผิด (3) ระบบท่ีพฒันาข้ึนสามารถระบุ

ต�าแหน่งของนกัส�ารวจและตรวจสอบการบุกรุกพ้ืนท่ีเขตหวงหา้มไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และใชเ้วลาในการท�างานเฉล่ียประมาณ  

10 นาที และ (4) ระบบท่ีพฒันาข้ึนมีผลการประเมินความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค�าส�าคัญ: ซอฟตแ์วร์ประยกุตบ์นอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี, พื้นท่ีป่า, ระบบแม่ข่ายแผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ต

Abstract

This research aimed to develop a mobile application for improving forest area detection based on iOS.  

The development methods used were (1) in-depth interviews of four experienced foresters to prove the benefits 

การพฒันาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์ส่ือสารเคลื่อนที่

เพือ่ปรับปรุงการตรวจสอบพืน้ที่ป่า

A development of Software Applications on Mobile Devices

for Improving Forest Monitor
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บทน�า

การบุกรุกพื้นท่ีป่า เพื่อลักลอบตัดไม้และเข้า

ถือครอบครองพ้ืนท่ีเ พ่ือผลประโยชน์ส่วนตนโดย 

ไม่ได้รับอนุญาต จัดเป็นปัญหาท่ีส�าคัญปัญหาหน่ึง 

ของประเทศไทย จากข้อมูลการส�ารวจพ้ืนท่ีป่าของ

กรมป่าไมพ้บว่า ในปี พ.ศ.2516 ประเทศไทยมีพื้นท่ีป่า 

138,566,875 ไร่ แต่ในปี พ.ศ.2558 มีพื้นท่ีป่าเหลือเพียง 

102,240,982 ไร่ หรือลดลงเฉล่ีย 864,902 ไร่ต่อปี (Ministry 

of Natural Resources and Environment, 2016) จากขอ้มูล

ของหน่วยงานในสังกดักรมอุทยาน สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  

ปี พ.ศ.2552 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.2559 มีคดีท่ีเก่ียวกบั

การบุกรุกพื้นท่ีป่าทั้งหมด 19,351 คดี มีพ้ืนท่ีท่ีถกูบุกรุกถึง 

206,201 ไร่ (Department of National Park, Wildlife and Plant  

Conservation, 2016)

การบุกรุกพื้นท่ีป่าส่งผลกระทบต่อทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระบบนิเวศของประเทศไทย

อย่างมาก ดว้ยเหตุน้ีส�านักคดีคุม้ครองผูบ้ริโภคและส่ิง

แวดลอ้ม ศูนยป์ฏิบติัการแผนท่ีและภูมิสารสนเทศ กรม

สอบสวนคดีพิเศษ จึงมุ่งท่ีจะพฒันาระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใชช่ื้อว่า 

“ระบบแม่ข่ายแผนท่ีผ่านอินเทอร์เน็ต (DSI Map)” เพื่อ

ใชใ้นการตรวจสอบต�าแหน่งท่ีระบุวา่อยูใ่นพื้นท่ีหวงหา้ม

หรือไม่ (Ministry of Justice, 2016) ระบบ DSI Map เป็น

ระบบแบบเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีใชง้านผ่านเวบ็บราวเซอร์ 

โดยผูใ้ช้จะตอ้งถือเคร่ืองอ่านต�าแหน่ง GPS เขา้ไปยงั 

พื้นท่ีท่ีตอ้งการตรวจสอบแลว้บนัทึกค่าพิกดักลบัมาเพื่อ

น�ามากรอกลงในระบบ DSI Map ท่ีส�านกังาน จึงจะทราบ

วา่ต�าแหน่งดงักล่าวอยูใ่นพื้นท่ีหวงหา้มหรือไม่ ซ่ึงมีความ

ไม่สะดวกในการตรวจสอบพื้นเน่ืองจากไม่สามารถตรวจ

สอบพื้นท่ีหวงห้ามไดใ้นทนัทีท่ีเขา้ไปยงัพื้นท่ี

ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการส่ือสาร

เป็นอย่างมาก ท�าให้อุปกรณ์ส่ือสารแบบพกพา เช่น  

สมาร์ทโฟน มีฟังก์ชนัการใชง้านและอุปกรณ์ตรวจจบั 

(sensor) ท่ีหลากหลายในราคาท่ีไม่แพง โดยเฉพาะฟังกช์นั

การระบุพิกัดต�าแหน่งผ่านระบบ GPS ท�าให้สามารถ

มาใชเ้ป็นอุปกรณ์อ่านต�าแหน่ง GPS ท่ีมีประสิทธิภาพ

ได ้(Korpilo, Virtanen & Lehvävirta, 2017) นอกจากน้ี  

สมาร์ทโฟนยงัมีฟังก์ชนัอ�านวยความสะดวกอ่ืนอีกมาก 

เช่น ระบบถ่ายภาพ บนัทึกเสียง ขอ้ความ และวดีีโอ เป็นตน้

งานวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาซอฟตแ์วร์

ประยุกต์บนอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีเพื่อปรับปรุงการ

ตรวจสอบพื้นท่ีป่า (DSI Map Pro) โดยใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร

เคล่ือนท่ีแบบสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบติัการ iOS ใน

การระบุต�าแหน่งและเก็บขอ้มูลการส�ารวจ เช่น ภาพถ่าย 

วีดีโอ และขอ้ความ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน ลด

อุปกรณ์และขั้นตอนในการตรวจสอบพิกดัพื้นท่ีหวงหา้ม 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการแจง้จุดท่ีเกิดการบุกรุกพ้ืนท่ี

โดยทนัที ระบบท่ีพฒันาข้ึนจะท�างานร่วมกบัฐานขอ้มูล 

of using high technology for map making and geospatial operations to identify user specific needs, (2) in-deth  

interviews of 5 experts to evaluate the developed system. The research tools included (1) in-depth interview forms 

(2) software tools to develop the system (3) system test results recording forms (4) the system evaluation forms. 

The collected data were analyzed and reported by descriptive essay, mean, and standard deviation. The results found 

that (1) the previous DSI Map system was not convenient to use since the surveyor had to write down the GPS 

coordinates of the suspect area then go back and key them into the system to detect the intrusion. The users require 

a system that can immediately detect and record the data at the suspect area. (2) The DSI Map Pro consisted of  

3 main components which were the map and GPS coordinates display system, the intrusion detection system, and 

the offense recorder. (3) The developed system could accurately give the GPS positioning and detect the forbidden 

area intrusion within about 10 minutes. (4) The developed system’s suitability was evaluated at the highest level.

Keywords: mobile application, forest area, DSI map pro
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เชิงพื้นท่ีของระบบ DSI Map ในการระบุพ้ืนท่ีเขตหวง

ห้ามโดยอาศยัพิกดั GPS จากสมาร์ทโฟน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic  

Information System--GIS) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี (spatial data) เพื่อการน�า

เขา้ สืบคน้ วเิคราะห์ ประมวลผล และสร้างสารสนเทศท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัต�าแหน่งในเชิงพื้นท่ีหรือแผนท่ี เพ่ือเป็น

แนวทางส�าคญัท่ีใชใ้นการวางแผนและตดัสินใจปฏิบติั

การเชิงพื้นท่ี ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ไดห้ลากหลายแขนง เช่น การเฝ้าระวงัโรคไขเ้ลือดออก 

(Preechapanich & Thernmontri, 2015) การบริหารจดัการ

น�้ า (Karnchanasutham & Kaewwaen, 2016) การจดัการ

ดา้นสาธารณสุข (Jirakajohnkool, Junkeaw, Uamkatoom 

& Kaewwikan, 2011) การป้องกนัการกดักร่อนของดิน 

(Bao & Laituri, 2011) เป็นตน้

ระบบ Global Positioning System (GPS) เป็น

ระบบการระบุต�าแหน่งผ่านสัญญาณดาวเทียมท่ีโคจรอยู่

รอบโลก มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนอวกาศ (space 

segment) ส่วนควบคุม (control segment) และส่วนผูใ้ช ้

(user segment) ท่ีท�างานประสานกนัเพือ่ระบุต�าแหน่งของ

ผูใ้ชใ้นรูปแบบของพิกดัละติจูดและลองติจูด นิยมใชร้ะบบ 

GPS ในการตรวจติดตามวตัถุ (Chadil, Russameesawang, 

& Keeratiwintakorn, 2008) ในยคุก่อน ตอ้งมีเคร่ืองอ่าน

พิกดั GPS เพื่อติดต่อกบัดาวเทียม จึงจะทราบต�าแหน่ง

ของเคร่ืองอ่าน แต่ปัจจุบนั สมาร์ทโฟนแทบทุกรุ่นจะติด

ตั้งตวัตรวจจบัพิกดั GPS มาให้ ท�าให้สามารถเขา้ถึงพิกดั 

GPS ไดโ้ดยไม่จ�าเป็นตอ้งซ้ือเคร่ืองอ่านพิกดัในราคาแพง 

(Moloo & Digumber, 2011) ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการพฒันา

โปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟนท่ีประยุกต์ใช้ระบบ 

GPS มาช่วยอ�านวยความสะดวกในกิจกรรมต่าง ๆ รวม

ถึงน�ามาใชใ้นการศึกษาวิจยั เช่น การติดตามรูปแบบการ

ท่องเท่ียวของวยัรุ่น (Byrnes, et al., 2016) การติดตาม 

รูปแบบการพกัผอ่นในสวนสาธารณะ (Korpilo, Virtanen 

& Lehvävirta, 2017) เป็นตน้

ระบบแม่ข่ายแผนท่ีผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ DSI 

Map พฒันาข้ึนโดยความร่วมมือระหวา่งส�านกัคดีคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม ศูนยป์ฏิบติัการแผนท่ีและภูมิ

สารสนเทศ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of 

Special Investigation, 2014)  เป็นการให้บริการขอ้มูล

แผนท่ีบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบวา่พกิดัพื้นท่ีวา่อยูใ่น

เขตหวงหา้มหรือไม่ โดยใชฐ้านขอ้มลูแนวเขตป่าสงวนแห่ง

ชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตการปกครองเป็นขอ้มูล

อา้งอิง ระบบท�างานในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนัผา่น

โปรแกรมบราวเซอร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

ในการใชง้าน ผูใ้ชจ้ะตอ้งเขา้ไปอยูใ่นจุดท่ีตอ้งการตรวจ

สอบ แลว้ใชเ้คร่ืองอ่านพิกดั GPS อ่านค่าละติจูดและลอง

ติจูดมาบนัทึกไว ้จากนั้นจึงกลบัมาท่ีส�านกังานและกรอก

ค่าพิกดัดงักล่าวลงในโปรแกรม DSI Map จึงจะทราบว่า

จุดท่ีส�ารวจอยูใ่นพื้นท่ีเขตหวงห้ามหรือไม่ 

จากการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การใชร้ะบบ DSI Map พบว่า การน�าระบบแม่ข่ายแผนท่ี

มาประยุกตใ์ชใ้นการสืบสวนคดี ใชเ้วลาลดลงจาก 133 

วนัต่อคดี เหลือ 74 วนัต่อคดี ขั้นตอนการสืบสวนลดลง

เฉล่ียร้อยละ 28 และค่าใชจ่้ายในการสืบสวนลดลงจาก 

50,000 – 75,000 บาทต่อคดี เป็น 20,000 – 35,000 บาทต่อ

คดี หรือลดลงร้อยละ 42 สรุปวา่การน�าระบบแม่ข่ายแผนท่ี

มาประยกุตใ์ช ้นอกจากจะช่วยลดขั้นตอนการด�าเนินการ 

ระยะเวลา และค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานแลว้ ยงัช่วยใน

การจดัการและบริหารขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ช่วยให้การท�างาน

สะดวก รวดเร็ว ประหยดั และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(Eusap, 2011)

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจยัน้ีแสดงดงัภาพท่ี 1
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สภาพปัจจุบนั ปัญหา  

และความตอ้งการของ 

การใชร้ะบบ DSI เดิม

เทคโนโลยแีละอุปกรณี์ตรวจจบั

ของอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี

เทคโนโลยรีะบบ 

สารสนเทศภมิูศาสตร์

ปัจจยัน�าเข้า (Input)

กระบวนการ (Process)

1. ออกแบบองคป์ระกอบและส่วนประกอบของระบบ DSI Map Pro

2. พฒันาระบบ DSI Map Pro

3. ทดสอบและประเมินผล

เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการพฒันา

- Object-C - PHP 

- MySQL - Restful API

- Web Mapping Service (WMS)

- JSON

ผลลพัธ์ (Output)

ระบบ DSI Map Pro ผลการทดสอบ 

ประสิทธิภาพการท�างาน

ผลการประเมิน 

ความเหมาะสมของระบบโดยผู ้

เช่ียวชาญ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา 

โดยมีขั้นตอนการวิจยั ดงัน้ี

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ส�ารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการของการ

ใชร้ะบบ DSI Map

2. ออกแบบและพฒันาระบบ DSI Map Pro

3. ทดสอบการท�างานและประเมินความเหมาะสม 

ของระบบ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิจยัน้ี คือ ขา้ราชการศูนยป์ฏิบติั

การแผนท่ีและภูมิสารสนเทศ ส�านกัคดีคุม้ครองผูบ้ริโภค

และส่ิงแวดลอ้ม กรมสอบสวนคดีพเิศษ กระทรวงยติุธรรม 

จ�านวน 30 คน

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัน้ีประกอบดว้ย

1. ข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการแผนท่ีและภูมิ

สารสนเทศ ท่ีเป็นผูช้ �านาญการและใชเ้ทคโนโลยีระดบั

สูงในการท�าคดีเก่ียวกบัป่า ส�าหรับการสัมภาษณ์ จ�านวน 

4 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
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2. ข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการแผนท่ีและภูมิ

สารสนเทศ ท่ีเป็นผูช้ �านาญการและใชเ้ทคโนโลยีระดบั

สูงในการท�าคดีเก่ียวกบัป่า ส�าหรับเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ

ประเมินความเหมาะสมของระบบท่ีพฒันา จ�านวน 5 คน 

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง

   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามสภาพปัจจุบนั 

ปัญหา และความตอ้งการของการใชร้ะบบ DSI Map

2. เคร่ืองมือส�าหรับการพฒันาระบบ ประกอบดว้ย 

- Object-C 

- PHP 

- MySQL 

- Restful API 

- Web Mapping Service (WMS) 

- JSON 

- สมาร์ทโฟนท่ีท�างานบนระบบปฏิบติัการ iOS 

ท่ีสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต และใชง้านระบบ GPS ได้

3. แบบบนัทึกการทดสอบประสิทธิภาพดา้นเวลา

ในการท�างานของระบบ

4. แบบประเมินความเหมาะสมของระบบท่ีพฒันา

โดยผูเ้ช่ียวชาญ

การเก็บรวมรวมข้อมูล

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ แลว้น�า

ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เชิงเน้ือหาและรายงานในรูปแบบ

ของการพรรณนา

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลประสิทธิภาพดา้นเวลาท่ี

ใชใ้นการปฏิบติังานจากแบบบนัทึกการทดสอบ แลว้น�า

ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน

3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความ

เหมาะสมของระบบ แลว้น�าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดย

ใชค่้าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ผลการส�ารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความ

ตอ้งการ จากการสัมภาษณ์พบว่าปัจจุบนัระบบ DSI Map 

สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจการบุกรุกเขต

หวงห้ามได ้ โดยท�างานอยู่บนระบบเวบ็ แอปพลิเคชนั

ท�าให้เกิดความไม่สะดวกเน่ืองจากไม่สามารถทราบถึง

การบุกรุกป่าไดโ้ดยทนัที จะตอ้งเก็บขอ้มูลพิกดัมากรอก

ในระบบท่ีส�านกังานจึงจะทราบไดว้า่พื้นท่ีท่ีส�ารวจบุกรุก

พื้นท่ีหวงหา้มหรือไม่ ผูส้ัมภาษณ์อยากไดร้ะบบท่ีท�างาน

อยู่บนระบบสมาร์ทโฟนท่ีสะดวกแก่การพกพาและเก็บ

ขอ้มูลชนิดอ่ืนร่วมดว้ย เช่น ภาพถ่าย เสียง หรือขอ้ความ

2. ผลการออกแบบและพฒันาระบบ ดงัน้ี

2.1 ผลการออกแบบระบบซอฟตแ์วร์ประยกุต์

บนอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบ

พื้นท่ีป่าประกอบดว้ยระบบหลกั 3 ระบบ ดงัภาพท่ี 3 ไดแ้ก่ 

(1) ระบบแสดงแผนท่ีและพิกดั ท�าหนา้ท่ีแสดงแผนท่ีทาง

ภูมิสารสนเทศเพื่อแสดงพื้นท่ีเขตหวงหา้มตามท่ีตอ้งการ 

เช่น พื้นท่ี สปก. เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าอนุรักษ์

สงวน เป็นตน้ และแสดงต�าแหน่งปัจจุบนัของผูส้�ารวจลง

บนแผนท่ี (2) ระบบตรวจสอบการบุกรุกพื้นท่ีหวงห้าม 

ท�าหนา้ท่ีเปรียบเทียบพิกดัต�าแหน่งปัจจุบนัของผูส้�ารวจ

กบัอาณาเขตของพื้นท่ีหวงหา้ม (3) ระบบการบนัทึกการก

ระท�าผิด ท�าหนา้ท่ีบนัทึกพิกดั รูปถ่าย เสียง และขอ้ความ

ของผูส้�ารวจเพื่อใชป้ระกอบการด�าเนินคดี

2.2 ผลการพฒันาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์

บนอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบ

พื้นท่ีป่ามีดงัน้ี
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ระบบแสดงแผนทีแ่ละพกิดั

แสดงพิกดัต�าแหน่งปัจจุบนั

แสดงแผนท่ี

ระบบตรวจสอบการบุกรุก

พื้นท่ีเขตหวงหา้ม

ระบบบันทกึการกระท�าผดิ

รูปภาพ + เสียง + ขอ้ความ

อุปกรณ์ส่ือสารเคลือ่นที่

แผนท่ีและอาณาเขตพ้ืนท่ีป่า

ของระบบ DSI Map Pro

2.2.1 ระบบแสดงแผนท่ีและพิกัด ระบบ

สามารถแสดงต�าแหน่งปัจจุบนัของผูส้�ารวจบนแผนท่ี 

โดยสามารถเลือกรูปแบบของแผนท่ีได ้ เช่น แผนท่ีเขต

ป่าสงวน แผนท่ีเขตอุทยานแห่งชาติ แผนท่ีเขตพ้ืนท่ีสปก. 

หรือแผนท่ีแบบแสดงภูมิประเทศ ดงัภาพ 3-6

ภาพ 2 ผลการออกแบบระบบ

ภาพ 3 แสดงเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

ภาพ 4 แสดงเขตอุทยานแห่งชาติ ิ
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2.2.2 ระบบตรวจสอบการบุกรุก สามารถตรวจ

สอบจุดท่ีอยูปั่จจุบนัวา่อยูใ่นเขตพ้ืนท่ีเขตหวงหา้มหรือไม่ 

หากพบวา่จุดท่ีตรวจสอบอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตหวงหา้มจะแสดง

ขอ้มูลและพิกดัให้ทราบ ดงัภาพ 7-10

ภาพ 5 แสดงเขตพื้นท่ี สปก.

ภาพ 6 แสดงแผนท่ีแบบภูมิประเทศ

ภาพ 7 แสดงผลการตรวจสอบต�าแหน่งเขตป่าพระแท่น

ดงรัง

ภาพ 8 แสดงผลการตรวจสอบต�าแหน่งเขตอุทยาน 

แห่งชาติเอราวณั
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ภาพ 10 แสดงผลการตรวจสอบต�าแหน่งเขตอุทยาน 

แห่งชาติไทรโยค

2.2.3 ระบบบนัทึกการกระท�าผิด สามารถ

บนัทึกพิกดัท่ีตรวจสอบพร้อมภาพถ่าย เสียง และขอ้ความ

ให้เจา้หนา้ท่ีทราบ และสามารถเรียกดูประวติัการบนัทึก

เพื่อมาตรวจสอบยอ้นหลงัได ้ดงัภาพ 11-13

ภาพ 9 แสดงผลการตรวจสอบต�าแหน่งเขตอุทยาน 

แห่งชาติแก่งกระจาน

ภาพ 11 หนา้จอการบนัทึกขอ้มูลการกระท�าผิด

ภาพ 12 หนา้จอการส่งขอ้มูล
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3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ พบวา่

ระบบสามารถระบุต�าแหน่งของนกัส�ารวจและตรวจสอบ

การบุกรุกพื้นท่ีเขตหวงห้ามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และจากการ

จบัเวลาท่ีใช้ในการใช้ระบบเพื่อส�ารวจการบุกรุกพื้นท่ี

เขตหวงหา้ม พบวา่ ในการตรวจสอบแต่ละคร้ังจะใชเ้วลา

ในการดึงขอ้มูลแผนท่ี ตรวจสอบการบุกรุก รวมถึงการ

บนัทึกขอ้มูลการกระท�าผิดทั้งส้ินเฉล่ียประมาณ 10 นาที

4. ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบ จาก

การประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ พบ

วา่ ความเหมาะสมของระบบทั้งดา้นเทคนิคท่ีใช ้ดา้นการ

ออกแบบการน�าเขา้ขอ้มูล ดา้นกระบวนการท�างานของ

ระบบ และดา้นการออกแบบผลลพัธ์ ภาพรวมอยูใ่นระดบั

เหมาะสมมากท่ีสุด ดงัแสดงในตาราง 1

หัวข้อที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย SD

1. ด้านเทคนิค

1.1 ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาซอฟตแ์วร์มีความเหมาะสม 4.75 0.50

1.2 เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการพฒันามีความเหมาะสมและทนัสมยั 4.75 0.50

1.3 การท�างานของซอฟตแ์วร์มีความถกูตอ้ง 4.50 0.58

1.4 ซอฟตแ์วร์มีการประมวลผลรวดเร็ว 5.00 0.00

1.5 การออกแบบฐานขอ้มูลมีความเหมาะสม 4.75 0.50

เฉลี่ยรวม 4.75 0.42

2. ด้านการออกแบบการน�าเข้าข้อมูล

2.1 แบบฟอร์มรับขอ้มูล-ง่ายต่อการกรอกขอ้มูล 4.50 0.58

2.2 การป้อนขอ้มูลมีหวัขอ้ระบุชดัเจน ไม่ก�ากวม 4.25 0.50

2.3 แบบฟอร์มรับขอ้มูลมีล�าดบัการกรอกขอ้มูลจดัเรียงไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.75 0.50

2.4 การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูลท่ีน�าเขา้ และแจง้เตือนเม่ือขอ้มูล

น�าเขา้ไม่ถกูตอ้งตามขอ้ก�าหนด

4.50 0.58

2.5 รูปแบบของตวัอกัษร และสีของตวัอกัษรท่ีใช ้มีความสวยงามอ่านง่าย 

และเหมาะสมกบัการใชง้าน

4.50 0.58

เฉลี่ยรวม 4.50 0.55

ตาราง 1 

ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผู้ เช่ียวชาญ

ภาพ 13 หนา้จอประวติัการบนัทึกขอ้มูลการกระท�าผิด
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หัวข้อที่ประเมิน ค่าเฉลี่ย SD

3. ด้านกระบวนการในการท�างานของซอฟต์แวร์

3.1 ซอฟตแ์วร์ประมวลผลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 4.75 0.50

3.2 กระบวนการในการท�างานของซอฟตแ์วร์มีการวางขั้นตอนการท�างาน

ท่ีถกูตอ้งและสะดวกต่อผูใ้ชง้าน

4.75 0.50

3.3 ความเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลและการตอบสนองในการใชง้านอยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม

4.50 0.58

3.4 กระบวนการในการท�างานของซอฟตแ์วร์สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข และ

คน้หาขอ้มูลไดเ้ป็นอยา่งดี

4.50 0.58

3.5 ประสิทธิภาพโดยรวมของซอฟตแ์วร์ 4.75 0.50

เฉลี่ยรวม 4.65 0.53

4. ด้านการออกแบบผลลัพธ์

4.1 การแบ่งส่วนและการจดัวางส่วนแสดงผลบนจอภาพมีการวางต�าแหน่ง

อยา่งสมดุล และเหมาะสม

4.50 0.58

4.2 มีการใชสี้ ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบของตวัอกัษร มีการแสดงผลได้

อยา่งเหมาะสม

4.75 0.50

4.3 รูปภาพหรือกราฟิกท่ีใชใ้นการแสดงผลมีความเหมาะสม 2.2 การป้อน

ขอ้มูลมีหวัขอ้ระบุชดัเจน ไม่ก�ากวม

4.50 0.58

4.4 ผลลพัธ์มีความถกูตอ้ง ชดัเจน ง่ายต่อการท�าความเขา้ใจ 4.50 0.58

4.5 การออกแบบผลลพัธ์ของซอฟตแ์วร์โดยรวมมีความเหมาะสม 5.00 0.00

เฉลี่ยรวม 4.65 0.45

ตาราง 1 

ผลการประเมินความเหมาะสมของระบบโดยผู้ เช่ียวชาญ(ต่อ)

การอภิปรายผล

จากการส�ารวจสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความ

ตอ้งการของการใชง้านระบบแม่ข่ายแผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ต 

(DSI Map) พบว่า ถึงแมว้่าระบบ DSI Map จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดเวลาในการตรวจสอบการบุกรุกพื้นท่ี

เขตหวงห้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก็ตาม แต่ยงัมีความ

ไม่สะดวกในการใชง้านอยู่ เน่ืองจากผูส้�ารวจจะตอ้งจด

ขอ้มูลพกิดัท่ีตอ้งสงสยัแลว้จึงกลบัมาตรวจสอบการบุกรุก

กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีส�านกังานไม่สามารถตรวจสอบ

ไดท้นัที สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิติยา อู่ทรัพย ์(2011)  

ท่ีพบขอ้จ�ากดัของระบบ DSI Map ในลกัษณะเดียวกนั 

จึงมีความตอ้งการระบบท่ีสามารถตรวจสอบและบนัทึก

ขอ้มูลได ้ณ จุดท่ีส�ารวจทนัที 

จากการออกแบบและพฒันาระบบ พบว่า ระบบ 

DSI Map Pro ประกอบด้วยระบบหลกั 3 ระบบ คือ  

(1) ระบบแสดงแผนท่ีและพิกดั (2) ระบบตรวจสอบการ

บุกรุกพื้นท่ีหวงห้าม และ (3) ระบบการบนัทึกการกระ

ท�าผิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก  

ดา้นความตอ้งการของระบบจากผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่ป็น

ประจ�า
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จากการทดสอบการใชง้านระบบ พบว่า ระบบ 

DSI Map Pro สามารถระบุต�าแหน่งของนกัส�ารวจและ

ตรวจสอบการบุกรุกพื้นท่ีเขตหวงห้ามได้อย่างถูกตอ้ง 

และใชเ้วลาในการดึงขอ้มูลพิกดัต�าแหน่ง แผนท่ีท่ีใชใ้น

การตรวจสอบ และตรวจสอบการบุกรุกเฉล่ียประมาณ 10 

นาที อยา่งไรกต็ามระบบ DSI Map Pro มีขอ้จ�ากดัในการน�า

ไปใชใ้นพื้นท่ีท่ีไม่มีสญัญาณโทรศพัทมื์อถือ เน่ืองจากจะ

ไม่สามารถดึงขอ้มลูแผนท่ีมาแสดงและบนัทึกผลการกระ

ท�าผิดผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

ในการวิจยัต่อไป ผูว้ิจยัจะท�าการทดลองใชง้าน

ระบบ DSI Map Pro ท่ีพฒันาข้ึนกบักลุ่มผูใ้ชง้านจริงเพื่อ

ศึกษาถึงความพึงพอใจทั้งทางดา้นความสะดวกในการน�า

เขา้ขอ้มูล ดา้นความพอใจในกระบวนการท�างาน และดา้น

การออกแบบผลลพัธ์ ทั้งน้ีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างานดา้นการอนุรักษ ์ป้องกนัและปราบปรามการบุกรุก

พื้นท่ีป่าอนัเป็นทรัพยากรท่ีส�าคญัของประเทศ

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. ควรศึกษาการลดค่าใชจ่้ายของระบบลงเน่ือง

จากสมาร์ทโฟนท่ีท�างานบนระบบปฏิบติัการ iOS มีราคา

ค่อนขา้งสูง จึงควรพฒันาระบบใหค้รอบคลุมระบบปฏิบติั

การแอนดรอยดท่ี์ราคาของสมาร์ทโฟนมีราคาท่ีต�่ากว่า

2. ลดขอ้จ�ากดัในการท�างานในพื้นท่ีท่ีสัญญาณ

โทรศพัทมื์อถือเขา้ไม่ถึง โดยพฒันาระบบให้สามารถจดั

เก็บขอ้มูลท่ีตอ้งใชไ้วใ้นตวัเคร่ืองโทรศพัท ์และสามารถ

บนัทึกขอ้มูลการกระท�าผิดเก็บไวท่ี้เคร่ืองก่อน และเม่ือ

มีการเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไดจึ้งส่งขอ้มูลไปให้

เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ต่อไป

References

Bao, T., & Laituri, M. (2011). Defining required forest area for protection soil from erosion in Vietnam: A GIS-based  

 application. VNU Journal of Science, Earth Sciences, 27(2011), 63-76.

Bynes, H., Miller, B., Morrison, C., Wiebe, D., Remer, L., & Wiehe, S. (2016). Brief report: Using global positioning  

 system (GPS) enabled cell phones to examine adolescent travel patterns and time in proximity to alcohol  

 outlets. Journal of Adolescence, 50(2016), 65-68.

Chadil, N., Russameesawang, A., & Keeratiwintakorn, P. (2008). Real-time tracking management system using GPS,  

 GPRS and Google earth. ECTI-CON 2008, Krabi.

Department of Special Investigation (2014). DSI Map. Retrieved from http://map.dsi.go.th (in Thai)

Eusap, K. (2011). The efficiency and effectiveness of using DSI Map investigate encroachment public land case study  

 department of special investigation. Bangkok: Graduate School, Mahanakorn University of Technology. 

 (in Thai)

Jirakajohnkool, S., Junkeaw, N., Uamkatoom, S. & Kaewwikan, P. (2011). Geo-informatics for increasing healthy  

 cities project efficiency and service zone, Nakhon Si Thammarat province. Journal of Science and  

 Technology, 19(2), 64-74. (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 123

Karnchanasutham, S. & Kaewwaen, W. (2016). Integration plan for water resource management and development  

 using geoinformation technology in Chon Buri province. Journal of Geoinformation Techonology Burapha  

 University, 1(1), 1-13. (in Thai)

Korpilo, S., Virtanen, T., & Lehvävirta, S. (2017). Smartphone GPS tracking-inexpensive and efficient data  

 collection on recreational movement. Landscape and Urban Planning, 157(2017), 608-617.

Ministry of Justice (2016). DSI Map for justice to the people. Retrieved from www.dsi.go.th/Files/20160323/ 

 F20160323084056-DSI Map.pdf (in Thai)

Ministry of Natural Resources and Environment. (2016). Forestry statistics 2014-2015. Bangkok: Forest Land  

 Management. (in Thai)

Moloo, R., & Digumber, V. (2011). Low-cost mobile GPS tracking solution. The 2011 International Conference on  

 Business Computing and Global Informatization, Shanghai.

Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation (2016). Statistics lawsuit forest. Retrieved from  

 http://www.dnp.go.th/info_protect/ภาพรวมสถิติคดีป่าไม%้20(ปีงบประมาณ%2052-59%20(กย%2059).xlsx  

 (in Thai)

Preechapanich, O. & Thernmontri, S. (2015). A geographic information system for supporting the surveillance of  

 dengue infection in Songkhla province. Thaksin University Journal, 18(3), 161-169. (in Thai)

.



124 Vol. 11 No. 2 May-August 2017
EAU HERITAGE JOURNAL

Science and Technology

บทคัดย่อ

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั (Acute coronary syndrome--ACS) เป็นกลุ่มอาการท่ีมีลกัษณะบ่งช้ีถึงภาวะ

กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดอยา่งรุนแรงและเฉียบพลนั ระยะเวลาการอุดตนัท่ีนานข้ึนจะเพิ่มพื้นท่ีการตายของกลา้มเน้ือ

หวัใจ ส่งผลใหผู้ป่้วยมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มข้ึน ผูป่้วยจึงตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งรวดเร็ว โดยการเขา้ถึงระบบบริการ

ท่ีมีคุณภาพทุกระดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลชุมชนท่ีกระจายอยู่ทุกพื้นท่ี ผูเ้ขียนจึงน�าเสนอระบบการดูแล

รักษา เพื่อให้ผูอ่้านน�าไปพฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วยให้มีคุณภาพ ดงัน้ี (1) ก�าหนดแผนพฒันาคุณภาพการดูแล

รักษาผูป่้วยเป็นแผนยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาล (2) พฒันาระบบการดูแลรักษาผูป่้วยอยา่งไร้รอยต่อตั้งแต่ระยะก่อน

ถึงโรงพยาบาลและระยะในโรงพยาบาล ไดแ้ก่ พฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน น�าแนวทางการดูแลรักษาผูป่้วย

สู่การปฏิบติัจริงอยา่งเป็นรูปธรรมโดยดดัแปลงแนวทางการดูแลรักษาเป็นแบบบนัทึกก่ึงส�าเร็จรูป พฒันาสมรรถนะ

พยาบาลวิชาชีพให้สามารถประเมินสภาพและดูแลขั้นตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ก�าหนดขอ้บ่งช้ีการตรวจคล่ืนไฟฟ้า

หวัใจ ก�าหนดแนวทางการรายงานแพทยโ์ดยใชห้ลกั SBAR จดัหาเคร่ืองมือในการประเมินสภาพและดูแลรักษาผูป่้วย

ให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ เตรียมความพร้อมระบบสนบัสนุนการดูแลรักษา ปรับปรุงระบบการส่งต่อผูป่้วย

ให้รวดเร็วและปลอดภยั และจดัระบบการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น และ (3) พฒันาระบบการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคน้หา 

กลุ่มเส่ียงและด�าเนินการป้องกนั

ค�าส�าคัญ: หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั, การดูแลผูป่้วยหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั, โรงพยาบาลชุมชน

Abstract

Acute coronary syndrome (ACS) is a spectrum of clinical symptoms indicated by a condition of sudden and 

severe myocardial ischemia. The longer duration of coronary artery occlusion augments a degree of damage to heart 

muscle resulting in a higher rate of mortality.  Therefore, patients with ACS require prompt treatment with timely 

access to the standardized health service system, particularly, access to those community hospitals that are spread 

across the regions. The author introduces a healthcare system so that the reader can apply it to develop quality of 

care as follows: (1) formulating development plans for quality care and treatment that is a hospital’s strategic plan,  

(2) developing a seamless healthcare system from pre-hospital to in-hospital phase. For example, developing a seamless 

การดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน: ความท้าทายของโรงพยาบาลชุมชน

Care for Patients with Acute Coronary Syndrome: Challenge for Community Hospital
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บทน�า

การเจบ็ป่วยดว้ยโรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัใน

ประเทศไทย มีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ปี 2554 

อตัราป่วยเท่ากบั 412.70 ต่อแสนประชากร และเพิม่ข้ึนเป็น 

427.53, 431.91, 407.70 และ 501.13 ต่อแสนประชากร

ในปี 2555-2558 ตามล�าดบั เช่นเดียวกบัอตัราตายพบว่า  

ปี 2554 เท่ากบั 22.47 ต่อแสนประชากร เพิ่มข้ึนเป็น 

23.45, 26.91, 27.83 และ 28.92 ต่อแสนประชากรในปี 

2555-2558 (Ministry of Public Health, Bureau of Non  

Communicable Disease, 2016) นบัเป็นปัญหาสุขภาพ

ท่ีส�าคญัและมีความเส่ียงสูง เป็นกลุ่มอาการท่ีมีลกัษณะ

บ่งช้ีถึงภาวะกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดอย่างรุนแรงและ

เฉียบพลนั ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการอุดตนัหรือตีบแคบ

ของหลอดเลือดแดงโคโรนารี ส่งผลใหไ้ม่มีการไหลเวยีน

ของเลือดไปเล้ียงกลา้มเน้ือหวัใจ ผลสุดทา้ยท�าใหเ้กิดกลา้ม

เน้ือหัวใจขาดเลือดอย่างเฉียบพลนั (Aramsaeleewong, 

2010; Watradul & Perapan, 2015; Kumar & Cannon, 

2009) เกิดอาการเจ็บเคน้อก (typical angina) ผูป่้วยจะมี

อาการเจ็บแน่นหนา้อก อดัแน่นเหมือนถูกบีบรัดหรือทบั

บริเวณกลางอก อาจเจ็บร้าวไปคอ กราม ไหล่ หรือแขน

ทั้ง 2 ขา้ง อาการจะเป็นอยา่งรุนแรง เฉียบพลนั และเจ็บ

นานกว่า 20 นาที อาจมีอาการเหง่ือออก ตวัเยน็ หนา้มืด 

เป็นลม (Prawittana & Suebsing, 2015) แต่ผูป่้วยส่วน

หน่ึงอาจไม่มีอาการ (silent myocardial ischemia or silent 

myocardial infarction) ซ่ึงพบบ่อยในผูป่้วยเบาหวาน  

ผูสู้งอาย ุ (Sitthisook, 2014) ดงันั้นการประเมินสภาพท่ี 

ถกูตอ้งจะน�าไปสู่การวนิิจฉยัโรคอยา่งรวดเร็ว และเร่ิมตน้ 

การรักษาไดท้นัเวลา 

การวินิจฉัยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัของ

องคก์ารอนามยัโลกประกอบดว้ย การตรวจพบหลกัฐานวา่

มีการท�าลายของเน้ือเยือ่หวัใจ ไดแ้ก่ การเพิม่ข้ึนหรือลดลง

ของค่าการตรวจตวับ่งช้ีภาวะโรคหวัใจ (cardiac biomarker 

นิยมใช ้troponin) ท่ีเพิ่มข้ึนเกินกว่า 99th percentile ของ

ค่า Upper reference limit และมีการตรวจพบหลกัฐาน

ของกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดขอ้ใดขอ้หน่ึง ไดแ้ก่ อาการ

ของกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือด ภาพคล่ืนไฟฟ้าหัวใจบ่งช้ี

ถึงการขาดเลือด ภาพถ่ายรังสีวิทยาบ่งช้ีถึงการขาดเลือด 

(Chomrak, Salee & Santatianan, 2015) ภาวะหวัใจขาด

เลือดเฉียบพลนัมี 2 กลุ่มตามความรุนแรงของโรค คือ  

กลุ่ม ST-elevation Myocardial Infarction (STEMI) เป็น 

การอุดตนัของหลอดเลือดแดงอย่างสมบูรณ์ เลือดไม่

สามารถผา่นไปเล้ียงกลา้มเน้ือหวัใจได ้อาการรุนแรงมาก

และมีโอกาสเสียชีวติสูง และกลุ่ม Non-ST elevation Acute 

Coronary Syndrome ประกอบดว้ย 2 ชนิดไดแ้ก่ Non-ST  

Elevation Myocardial Infarction (Non -STEMI) และ Unstable  

Angina กลุ่มน้ีเป็นการอุดตันของหลอดเลือดแดงไม่

สมบูรณ์ เลือดยงัสามารถผา่นรูตีบแคบไปเล้ียงกลา้มเน้ือ

หวัใจไดบ้า้ง (Prawittana & Suebsing, 2015; Amsterdam, 

et al, 2014; Kumar & Cannon, 2009) แต่การอุดตนัสามารถ

ก่อตวัเพิม่ข้ึนและท�าใหห้ลอดเลือดอุดตนัอยา่งสมบูรณ์ได้

ในท่ีสุด (Puttaree, 2010) ดงันั้น เวลาท่ีผา่นไปจะท�าให ้

ผูป่้วยมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มมากข้ึน การศึกษาพบวา่ ระยะ

เวลาของการอุดตนัจะมีกลา้มเน้ือหัวใจตายเพิ่มข้ึนคือ 

เวลาท่ี 30 นาทีของการอุดตนัจะมีกลา้มเน้ือหัวใจตาย 

health care system by developing a medical emergency service system, applying guidelines for the management of 

ACS into clinical practice by adapting convenient documentation from the guidelines, developing registered nurses’ 

competencies for assessing health status and providing basic care properly and immediately, stipulating indicators 

requiring electrocardiogram (EKG), establishing guidelines for reporting the cardiologists using SBAR, providing 

enough medical equipment for health assessment and treatment, preparing health care support system, improving 

referral system rapidly and safely, and setting continuing home healthcare system, (3) developing health promotion 

system for detecting vulnerable groups and implementing  prevention.

Keywords: acute coronary syndrome, caring for patients with acute coronary syndrome, community hospital
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ร้อยละ 10 เวลาท่ี 1 ชัว่โมงของการอุดตนักลา้มเน้ือหวัใจตาย

ร้อยละ 30 เวลาท่ี 2 ชัว่โมงของการอุดตนัพ้ืนท่ีการตายของ 

กลา้มเน้ือหัวใจเพิ่มเป็นร้อยละ 50 และเวลาท่ีเพิ่มข้ึน

พื้นท่ีการตายของกลา้มเน้ือหัวใจเพิ่มเร่ือย ๆ จนเวลาท่ี 

24 ชัว่โมงของการอุดตนัพื้นท่ีการตายของกลา้มเน้ือหวัใจ

เพิ่มเป็นร้อยละ 100 การดูแลรักษาผูป่้วยจึงตอ้งปฏิบติั

อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว โดยเป้าหมายในการรักษาดว้ย

ยาละลายล่ิมเลือดหรือขยายหลอดเลือดหวัใจแบบปฐมภมิู

ภายใน 12 ชัว่โมงหลงัเร่ิมมีอาการ หรือควรไดรั้บยาละลาย 

ล่ิมเลือด (door to needle) ภายใน 30 นาที หรือขยายหลอด

เลือดหวัใจปฐมภูมิ (door to balloon) ภายในเวลา 90 นาที

เม่ือผูป่้วยมาถึงโรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมในการรักษา 

(Sitthisook, 2014; Sakoondee, 2016) 

อยา่งไรกต็าม ผูป่้วยโรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั

ในชุมชนไม่สามารถเขา้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล

ท่ีมีความพร้อมไดทุ้กราย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชนบทและ

พื้นท่ีห่างไกล ผูป่้วยตอ้งเขา้รับการดูแลรักษาขั้นตน้ในโรง

พยาบาลชุมชนท่ีกระจายอยูทุ่กอ�าเภอ แต่มีขอ้จ�ากดัในการ

ดูแลรักษาผูป่้วยทั้งดา้นบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง เคร่ืองมือ เวชภณัฑ ์และทรัพยากรในการดูแลรักษา 

จึงเป็นความทา้ทายของโรงพยาบาลชุมชน ท่ีตอ้งพฒันา

ระบบการดูแลรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั ให้ผู ้

ป่วยไดรั้บการดูแลอย่างมีคุณภาพและปลอดภยัภายใต้

ขอ้จ�ากดัดงักล่าว ตั้งแต่ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล และใน

โรงพยาบาลดว้ยการดูแลในภาวะวิกฤติและส่งต่อ ตลอด

จนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกนัการกลบัเป็นซ�้ าและ

การป้องกนัโรคในกลุ่มเส่ียง

ระบบการดูแลผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในโรง

พยาบาลชุมชน

จากประสบการณ์ของผู ้เ ขียน ท่ีปฏิบัติงาน

ในบทบาทพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินใน 

โรงพยาบาลชุมชนมานานกว่า 10 ปี พบว่าการดูแลรักษา 

ผูป่้วยหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัมีความยุง่ยาก ซบัซอ้น และ 

มีจุดอ่อนทุกขั้นตอนของกระบวนการดูแลรักษา เช่น เขา้ถึง

บริการล่าชา้เน่ืองจากผูป่้วยไม่สามารถประเมินอาการของ

ตนเองได ้คดักรองหรือจ�าแนกผูป่้วยคลาดเคล่ือน ประเมิน

สภาพไม่ครบถว้น ดูแลและเฝ้าระวงัผูป่้วยไม่เพียงพอ ส่ง

ต่อล่าชา้ ส่งผลใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลไม่เหมาะสม จนเกิด

ภาวะวิกฤติระหว่างการดูแลรักษา ผูเ้ขียนจึงพฒันาระบบ

การดูแลรักษาข้ึน และน�าไปทดลองใชใ้นการดูแลรักษา 

ผูป่้วยพร้อมทั้งติดตามผลและปรับปรุงแกไ้ขเป็นระยะร่วม

กบัทีมสหสาขาวชิาชีพในโรงพยาบาล และคณะกรรมการ

ดูแลผูป่้วย และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 

โรงพยาบาลระดบัตติยภูมิท่ีรับส่งต่อผูป่้วย จนไดร้ะบบ 

การดูแลท่ีเหมาะสมกบับริบทโรงพยาบาลชุมชน สามารถ

น�าไปใช้ไดจ้ริงในการปฏิบติั เป็นระบบการดูแลอย่าง 

ไร้รอยต่อ (seamless) ตั้งแต่ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล และ

ในโรงพยาบาลในระยะวกิฤติ การส่งต่อ และดูแลต่อเน่ืองท่ี

บา้นหรือในชุมชน เกิดผลลพัธ์การดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพ คือ  

ผูป่้วยไดรั้บการประเมินสภาพครบถว้น วนิิจฉยัโรคถกูตอ้ง

และรวดเร็ว ดูแลและช่วยเหลือภาวะวกิฤติไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ส่งต่อไดร้วดเร็วภายใน 30 นาที ไม่เกิดภาวะวกิฤติระหวา่ง

ส่งต่อ ระบบติดตามการดูแลช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เส่ียงและส่งเสริมการดูแลตนเองของผูป่้วยและครอบครัว 

และมีการคน้หาและสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเส่ียง ผลลพัธ์

ต่อองคก์รและบุคลากรพบวา่ ความสมบูรณ์ของการบนัทึก

เวชระเบียนเพิ่มข้ึน มีขอ้มูลเพียงพอส�าหรับการประเมิน

คุณภาพการดูแลรักษาหรือติดตามตวัช้ีวดัเฉพาะโรค และ

สะทอ้นการใชก้ระบวนการพยาบาลอยา่งชดัเจน แพทยแ์ละ

พยาบาลพึงพอใจต่อระบบและผลลพัธ์จากการดูแลรักษา 

ผูเ้ขียนจึงน�าเสนอแนวทางดงักล่าว เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

ให้ทีมดูแลผูป่้วย และพยาบาลหน่วยอุบติัเหตุ-ฉุกเฉินใน

โรงพยาบาลชุมชน น�าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

ระบบการดูแลรักษาผูป่้วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนัใน

โรงพยาบาลชุมชนทุกระดบัท่ีมีขอ้จ�ากดัในการจดับริการ 

อนัจะส่งผลใหผู้ป่้วยเขา้สู่ระบบการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพ 

บรรลุเป้าหมายการดูแลอยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว และผูป่้วยเขา้

ถึงการดูแลโดยผูเ้ช่ียวชาญอยา่งปลอดภยั ดงัน้ี

ก�าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็น

แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 

ภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ถือเป็น 

ภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนท่ีโรงพยาบาลทุกแห่งต้องตอบ

สนองอยา่งรวดเร็ว คณะกรรมการดูแลผูป่้วย จึงควรน�า
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เขา้บรรจุเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล พร้อม

ก�าหนดเป็นเข็มมุ่งท่ีตอ้งเร่งรัดการพฒันาให้ไดผ้ลลพัธ์ 

ท่ีดีข้ึนโดยเร็ว และจดัผูป่้วยภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด

เฉียบพลนัทุกกลุ่มเป็นผูป่้วยฉุกเฉินมาก เพ่ือให้เกิดการ

ปรับปรุงกระบวนการดูแลผูป่้วยอยา่งทัว่ถึงทุกหน่วยงาน 

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และการก�าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ 

ยงัมีระบบการก�ากบัติดตามการด�าเนินการและติดตามผล

การบรรลุเป้าหมายของแผนท่ีชดัเจน ส่งผลใหก้ารด�าเนิน

การต่อเน่ือง เป็นรูปธรรม 

พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยตามกระบวนการ

ดูแล (care process) 

โดยพฒันาระบบการดูแลรักษาอย่างไร้รอยต่อ

จากระยะก่อนถึงโรงพยาบาล และระยะในโรงพยาบาล

ตั้งแต่แรกรับ ส่งต่อ และดูแลต่อเน่ือง ดงัน้ี

1. พฒันาระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน เพื่อดูแล

ระยะก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital) แมว้า่โรงพยาบาล

ชุมชนจะมีขอ้จ�ากดัดา้นทรัพยากรในการจดับริการการ

แพทยฉุ์กเฉิน แต่สามารถปรับปรุงระบบใหมี้ประสิทฺธิภาพ

ได ้สามารถออกบริการไดท้นัทีหลงัรับแจง้เหตุ ดว้ยการ

จดัเคร่ืองมือ ยาและเวชภณัฑพ์ร้อมน�าออกให้บริการ จดั

ทีมท่ีออกใหบ้ริการเป็นบุคลากรท่ีปฏิบติังานในเวรนั้น ๆ   

ทั้งจากหอผูป่้วยในและห้องฉุกเฉิน โดยพยาบาลวิชาชีพ

ห้องฉุกเฉินเป็นหวัหนา้ทีม และหลงัจากรับและประเมิน

ผูป่้วยขั้นตน้ให้ประสานงานกลบัเพื่อแจง้การเตรียมรับผู ้

ป่วย ผลการปรับปรุงตามแนวทางดงักล่าวพบวา่ สามารถ

ออกให้บริการไดภ้ายใน 5 นาทีหลงัรับแจง้เหตุ

2. พฒันาระบบการดูแลรักษาในโรงพยาบาล 

(in-hospital) อยา่งเป็นระบบ ดงัน้ี 

2.1 น�าแนวทางดูแลรักษาผูป่้วย (Clinical 

Practice Guideline--CPG) สู่การปฏิบติัจริงอย่างเป็น 

รูปธรรม โดยดดัแปลงแนวทางการดูแลรักษาเป็นแบบ

บนัทึกก่ึงส�าเร็จรูป (ภาพ 1 และภาพ 2) ซ่ึงช้ีน�าการปฏิบติั 

ทุกขั้นตอน เป็นแบบบนัทึกท่ีใชร่้วมกนัในทีมสหสาขา

วิชาชีพ และก�ากบัเวลาแต่ละกิจกรรมเพ่ือให้การปฏิบติั

กระชบัเวลาให้มากท่ีสุดและลดความสูญเปล่าท่ีเกิดจาก

การรอ ก่อนน�าแบบบนัทึกมาใช้ มีการประชุมส่ือสาร

ท�าความเขา้ใจการใชแ้บบบนัทึกก่ึงส�าเร็จรูป และก�าหนด

บทบาทใหพ้ยาบาลสามารถประเมินสภาพผูป่้วยไดโ้ดยไม่

ตอ้งรอแผนการรักษาของแพทย ์ท�าใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วย

ถูกตอ้งและครบถว้นตามแนวทางท่ีก�าหนดอยา่งแทจ้ริง 

2.2 พฒันาสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพใหส้ามารถ

ประเมินสภาพและดูแลขั้นตน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว 

เน่ืองจากพยาบาลวชิาชีพประจ�าในหน่วยอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน

ตลอดเวลา และเป็นบุคคลแรกท่ีรับผูป่้วยไวใ้นความดูแล 

กิจกรรมการพยาบาลหลายกิจกรรมเกิดข้ึนพร้อมกนัและ

ควบคู่กบัการประเมินสภาพอย่างรวดเร็ว จึงตอ้งพฒันา

พยาบาลให้มีสมรรถนะเพียงพอ ดงัน้ี 

2.2.1 การซักประวติั ผูป่้วยท่ีสงสัยมีภาวะ 

กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ตอ้งซกัประวติัอยา่ง

รวดเร็วเพื่อคน้หาหลกัฐานของกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด  

ซ่ึงการซกัประวติัตามหลกั OPQRST มีประโยชน์ในการ

ก�าหนดกรอบการซกัประวติัท่ีกระชบั ไดข้อ้มูลครบถว้น 

เพียงพอ ในการวินิจฉยัโรค ดงัน้ี (1) O: Onset ระยะเวลา

ท่ีเกิดอาการ เช่น อาการเกิดข้ึนอยา่งไร ขณะเกิดอาการ 

ผูป่้วยก�าลงัท�าอะไร เพื่อใหรู้้วา่อาการเกิดข้ึนนานแค่ไหน 

เป็นเฉียบพลนัหรือเร้ือรัง (2) P: Precipitate cause ปัจจยั

กระตุน้ เช่น อะไรท�าใหอ้าการดีข้ึน อะไรท�าใหอ้าการเลวลง  

(3) Q: Quality ลกัษณะของอาการเจ็บ เช่น มีอาการ

อยา่งไร เจบ็แน่นเหมือนมีอะไรมาบีบรัดหรือเจบ็แปลบ๊ ๆ   

(4) R: Refer pain อาการเจบ็ร้าว อาจใหผู้ป่้วยช้ีดว้ยน้ิววา่เจบ็

ตรงไหน เจบ็ร้าวไปท่ีไหนต�าแหน่งใดบา้ง (5) S: Severity 

ความรุนแรงของอาการปวด หรือ Pain score (6) T: Time 

ระยะเวลาท่ีเป็น หรือเวลาท่ีเกิดอาการท่ีแน่นอน ปวด

นานก่ีนาที

2.2.2 การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจและการแปล

ผล พยาบาลตอ้งตดัสินใจตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจทนัที โดย

ท�าพร้อมกบัการซกัประวติั เพราะตอ้งอ่านแปลผลภายใน 

10 นาที (Amsterdam, et al, 2014; Kumar & Cannon, 

2009) พร้อมกบัรายงานแพทยอ่์านแปลผลร่วมกนั แม้

แนวทางการดูแลของปี พ.ศ. 2559 จะแนะน�าใหต้รวจคล่ืน

ไฟฟ้าหวัใจก่อนถึงโรงพยาบาล แต่ในทางปฏิบติัของโรง

พยาบาลชุมชนยงัมีขอ้จ�ากดัหลายอยา่ง เช่น เคร่ืองตรวจ

คล่ืนไฟฟ้าหัวใจไม่เพียงพอ เส้นทางการคมนาคมไม่

เอ้ือให้ตรวจไดอ้ยา่งมีคุณภาพ บุคลากรท่ีออกให้บริการ
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ไม่สามารถอ่านแปลผลได้แม่นย �า และแม้จะมีการใช้

คอมพิวเตอร์ในการช่วยแปลผลก็ยงัมีทั้ง False positive 

และ False negative (Chomrak, Salee & Santatianan, 2015) 

ดงันั้นพยาบาลวชิาชีพจึงเป็นตวัแปรส�าคญัท่ีช่วยใหบ้รรลุ

เป้าหมายการตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจและแปลผลไดภ้ายใน 

10 นาที

บันทึกการดูแลรักษาผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ACS) โรงพยาบาลชุมชน...
ช่ือ – สกุล..............................  อายุ.................ปี    HN……....….…….… ว.ด.ป...................... รับเวลา...................น

รายการประเมนิ  

(ท�าพร้อมกนัโดยใช้เวลาไม่เกนิ10 นาท)ี 

บันทกึผลการประเมนิสภาพผู้ป่วย ลงช่ือ

อาการและอาการแสดง

O : Onset เวลาท่ีเกิดอาการ 

P : Precipitate cause ปัจจยักระตุน้ เช่น 

อะไรท�าใหดี้ข้ึน อะไรท�าใหอ้าการเลวลง  

Q: Quality ลกัษณะของอาการเจบ็ เช่น 

เจบ็แน่น ๆ เหมือนมีอะไรบีบรัดหรือเจบ็

แปลบ๊ ๆ 

R: Refer pain ต�าแหน่งท่ีเจบ็ เจบ็ร้าวไปท่ี

ต�าแหน่งใดบา้ง 

S: Severity ความรุนแรงของอาการปวด

หรือ Pain score

T: Time ระยะเวลาท่ีเป็นนานแค่ไหน 

- ผูป่้วยอาจมีอาการทางระบบประสาท

อตัโนมติั  เช่น ใจสัน่   เหง่ือออก ตวัเยน็ 

เหน่ือยง่าย หนา้มืด เป็นลม 

- ผูป่้วย DM ผูสู้งอาย ุอาจมี Atypical chest 

pain หรืออาจมีเหน่ือยง่ายขณะออกแรง 

CHF Hypotension Syncope

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

ปัจจยัเส่ียง:โรคประจ�าตวั    HT    DM    DLD    อว้นลงพุง 

การรักษา............................................................………..... 

บุหร่ี     ไม่สูบ      เคยสูบ      ยงัสูบ.....มวน/วนั นาน..........  

    หยดุสูบ     อ่ืนๆ………………………..........................

V\S  แรกรับและการประเมินอ่ืน ๆ BP =….. mmHg   PR =….คร้ัง/นาที   RR = ….. คร้ัง/นาที  

T =...oC DTX =...mg% SpO2 =…% Pain score…คะแนน

ตรวจ EKG และแปลผล ภายใน 10  นาที 

ถา้ยงัวนิิจฉยัไม่ได ้ท�า Serial  EKG  อยา่ง

นอ้ย 2 คร้ัง ห่างกนั  15 – 30  นาที Lab  

ท�าพร้อมกบัเปิดเสน้ On 0.9 % NSS หรือ 

Onlock เจาะเลือด Troponin T.  CK – MB

ตรวจ EKG  เวลา...................น.  ผล.................................

Serial EKG เวลา....................น. ผล.................................

Lab Cardiac  enzyme  เจาะเวลา.....น.หลงัมีอาการ.......ชม.  

Troponin T.    Positive    Negative CK-MB =......…..U/L 

ภาพ 1 แบบบนัทึกก่ึงส�าเร็จรูปการดูแลรักษาผูป่้วยหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั (หนา้ท่ี 1)
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รายการประเมนิ  

(ท�าพร้อมกนัโดยใช้เวลาไม่เกนิ10 นาท)ี 

บันทกึผลการประเมนิสภาพผู้ป่วย ลงช่ือ

อาการและอาการแสดง

O : Onset เวลาท่ีเกิดอาการ 

P : Precipitate cause ปัจจยักระตุน้ เช่น 

อะไรท�าใหดี้ข้ึน อะไรท�าใหอ้าการเลวลง  

Q: Quality ลกัษณะของอาการเจบ็ เช่น 

เจบ็แน่น ๆ เหมือนมีอะไรบีบรัดหรือเจบ็

แปลบ๊ ๆ 

R: Refer pain ต�าแหน่งท่ีเจบ็ เจบ็ร้าวไปท่ี

ต�าแหน่งใดบา้ง 

S: Severity ความรุนแรงของอาการปวด

หรือ Pain score

T: Time ระยะเวลาท่ีเป็นนานแค่ไหน 

- ผูป่้วยอาจมีอาการทางระบบประสาท

อตัโนมติั  เช่น ใจสัน่   เหง่ือออก ตวัเยน็ 

เหน่ือยง่าย หนา้มืด เป็นลม 

- ผูป่้วย DM ผูสู้งอาย ุอาจมี Atypical chest 

pain หรืออาจมีเหน่ือยง่ายขณะออกแรง 

CHF Hypotension Syncope

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

ปัจจยัเส่ียง:โรคประจ�าตวั    HT    DM    DLD    อว้นลงพุง 

การรักษา............................................................………..... 

บุหร่ี     ไม่สูบ      เคยสูบ      ยงัสูบ.....มวน/วนั นาน..........  

    หยดุสูบ     อ่ืนๆ………………………..........................

V\S  แรกรับและการประเมินอ่ืน ๆ BP =….. mmHg   PR =….คร้ัง/นาที   RR = ….. คร้ัง/นาที  

T =...oC DTX =...mg% SpO2 =…% Pain score…คะแนน

ตรวจ EKG และแปลผล ภายใน 10  นาที 

ถา้ยงัวนิิจฉยัไม่ได ้ท�า Serial  EKG  อยา่ง

นอ้ย 2 คร้ัง ห่างกนั  15 – 30  นาที Lab  

ท�าพร้อมกบัเปิดเสน้ On 0.9 % NSS หรือ 

Onlock เจาะเลือด Troponin T.  CK – MB

ตรวจ EKG  เวลา...................น.  ผล.................................

Serial EKG เวลา....................น. ผล.................................

Lab Cardiac  enzyme  เจาะเวลา.....น.หลงัมีอาการ.......ชม.  

Troponin T.    Positive    Negative CK-MB =......…..U/L 

การดูแลรักษา  :  MONA ภายใน  10  นาท ี การปฏิบัตแิละการประเมนิผล ลงช่ือ

- O
2 
3 - 5 LPM  ถา้ค่า SpO

2
 94 % ข้ึนไป 

ไม่ตอ้งให้

On O
2
 … ลิตร/นาที เวลา......น.    Canular    Mask + bag

- ASA  161 - 325  mg เค้ียวทนัที ASA 81 mg x 4 tabs เค้ียวทนัที          เวลา.....................น. 

- Clopidogrel (75 mg/tab) ตามแผนการ

รักษาของโรงพยาบาลท่ีรับส่งต่อ

   Refer for PCI (onset 3-12 hrs) 600 mgs(8tabs) เวลา.....น.  

   Refer for Thrombolytic agent (onset < 3 hrs 

   อาย ุ<  75  ปี  300  mgs  (4 tabs )  เวลา...................น.  

   อาย ุ>  75  ปี  75  mgs  (1 tab )   เวลา......................น.  

- Nitrate หรือ ISDN (5 mg) 1 tabอมใตล้ิ้น

หลีกเล่ียงเม่ือ SBP < 95, HR < 50 / > 100 

คร้ังต่อนาที

กรณี V4R elevate ใหส้งสยั RV infraction  

หา้มให ้ISDN (อาการไม่ทุเลาใหซ้�้ า  5-10  

นาที  x 3  dose) 

Dose 1  เวลา ..........................................น.  

Dose 2  เวลา ..........................................น.  

Dose 3  เวลา ..........................................น.  

- Morphine (2-4 mg) Dilute อยา่งนอ้ย 10 

ml IV ชา้ ๆ ซ�้ าไดทุ้ก 5 นาที จนกวา่จะ

หายปวด (หลีกเล่ียงกรณี BP ต�่ากวา่ 90/60 

mmHg ถา้จ�าเป็นจริง ๆ ฉีดชา้ท่ีสุด

Dose 1  เวลา ..........................................น.  

Dose 2  เวลา ..........................................น.  

Dose 3  เวลา ..........................................น.  

On lock หรือ On IV fluid

เตรียมพร้อมภาวะฉุกเฉิน 

เวลา……….…..น.  On lock   On IV  

fluid............................................... 

 เตรียมยาฉุกเฉิน  Defibrillator  รถ Emergency 

ประเมินและเฝ้าระวงัอยา่งต่อเน่ืองทุก 

5-10 นาที

ประเมินซ�้ าเวลา........น. BP= ......mmHg P =...../min R  

=...../min Pain score .…คะแนน  SpO
2
 =….% อาการ......

ประเมินซ�้ าเวลา........น. BP= .....mmHg P =…../min R 

=...../min Pain score .…คะแนน  SpO
2
 =….....% อาการ

รายงานแพทย์เวลา.............น.   แพทย์มาเวลา..................น.   ช่ือแพทย์........................   ช่ือพยาบาล........................

ภาพ 2 แบบบนัทึกก่ึงส�าเร็จรูปการดูแลรักษาผูป่้วยหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั (หนา้ท่ี 2)

สมรรถนะในการตรวจและอ่านแปลผลคล่ืน

ไฟฟ้าหวัใจ ยงัมีความส�าคญัในกรณีพบว่ามี ST-elevate  

ท่ีลีด II III aVF พยาบาลตอ้งตดัสินใจตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ

ดา้นขวา (right side EKG) ทนัที เพื่อตรวจดูลีด V4R ว่ามี  

ST-elevate หรือไม่ ซ่ึงแสดงถึงภาวะหวัใจซีกขวาล่างตาย

ร่วมดว้ย (RV infarction) 

2.2.3 การบริหารยาและการดูแลรักษาขั้นตน้ 

ควรพฒันาความรู้เก่ียวกบัการบริหารยา ระบุวิธีบริหารยา

ติดไวใ้นพื้นท่ีท�างานใหช้ดัเจน และควรจดัเตรียมยา อุปกรณ์

ในการดูแลรักษาใหพ้ร้อมใชไ้ดท้นัที เม่ือมีแผนการรักษา 

จะช่วยให้พยาบาลน�าแผนการรักษาไปปฏิบติัไดร้วดเร็ว 
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ทนัทีโดยใชห้ลกัตามตวัยอ่ MONA ดงัน้ี (1) Morphine  

(2-4 mgs) เ จือจางอย่างน้อย 10 มิลลิลิตรฉีดทาง 

หลอดเลือดด�าชา้ ๆ ให้ซ�้ าไดทุ้ก 5-10 นาทีจนกว่าจะหาย

ปวด ควรหลีกเล่ียงถา้ความดนัโลหิตต�่ากวา่ 90/60 มิลลิเมตร

ปรอท แต่ถา้จ�าเป็นตอ้งฉีดให้ชา้ท่ีสุด (2) O2 cannular  

3-5 ลิตรต่อนาที ถา้ค่า SpO2 94 % ข้ึนไป (ไม่มีภาวะการ

ขาดออกซิเจนในเลือด) และไม่มีอาการหายใจล�าบาก  

ไม่ต้องให้ออกซิเจน เน่ืองจากพบหลักฐานว่าการให้

ออกซิเจนเสริมแก่คนไขทุ้กรายโดยไม่ค�านึงถึงความอ่ิม

ตวัของออกซิเจนหรือการหายใจล�าบาก อาจเกิดอนัตราย 

(Stub, et al., 2015) มีการศึกษาพบว่าในผูป่้วยกลุ่ม  

ST-elevation ท�าให้ขนาดของกลา้มเน้ือหวัใจท่ีขาดเลือด

ขนาดใหญ่ข้ึนกว่าเดิม ใน 6 เดือนพบภาวะขาดเลือด

ซ�้ าและหัวใจเตน้ผิดจงัหวะเพิ่มข้ึน (Chomrak, Salee &  
Santatianan, 2015) (3) Nitroglycerine Nitrate หรือ ISDN 

(5 mgs) อมใตล้ิ้นคร้ังละ 1 เม็ด ถา้อาการไม่ทุเลาให ้

ซ�้ าทุก 5-10 นาทีไม่เกิน 3 คร้ัง ควรหลีกเล่ียงเม่ือความดนั 

ซิสโตลิคนอ้ยกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท อตัราการเตน้ของ

หวัใจนอ้ยกว่า 50 คร้ังต่อนาทีหรือมากกว่า 100 คร้ังต่อ

นาที และห้ามให้หากสงสัยมี ภาวะกลา้มเน้ือหัวใจห้อง

ล่างขวาตาย (4) Aspirin (161-325 mgs) Aspirin 81 mgs 

4 tabs เค้ียวทนัที ยกเวน้หา้มใช ้คือ ก�าลงัมีภาวะเลือดออก 

แพย้า Aspirin (บางโรงพยาบาลพิจารณาใหย้า Clopidogrel  

ร่วมกับ Aspirin ตามแผนการรักษาของโรงพยาบาล 

เครือข่ายส่งต่อ) 

2.3 ก�าหนดขอ้บ่งช้ีการตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ 

คณะกรรมการดูแลผูป่้วยก�าหนดขอ้บ่งช้ีการตรวจคล่ืน

ไฟฟ้าหวัใจ 12 ลีด เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจตรวจ

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม ช่วยใหก้ารตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ

ไดร้วดเร็วตามเป้าหมาย คือ อ่านและแปลผลไดภ้ายใน  

10 นาที ซ่ึงช่วยในการวินิจฉยัไดร้วดเร็ว ส่งผลให้ผูป่้วย

ไดรั้บการรักษาท่ีถูกตอ้ง ปลอดภยั 

2.4 ก�าหนดวธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การ

รายงานแพทย ์ขอ้มลูตอ้งชดัเจน ครบถว้น และเพียงพอใน

การตดัสินใจด�าเนินการ จึงก�าหนดการรายงานแพทยด์ว้ย

หลกั SBAR ซ่ึงเป็นแนวทางการส่ือสารระหว่างสมาชิก

ทีมผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัสภาวะของผูป่้วยท่ีง่ายต่อการจดจ�า 

เป็นกลไกท่ีชดัเจน มีประโยชน์ในการก�าหนดกรอบการ

สนทนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤติ ซ่ึงตอ้งการ

ความสนใจและการลงมือปฏิบติัทนัที ดงัน้ี (Labson, 2013)  

(1) S: Situation สถานการณ์ผูป่้วยท่ีท�าให้ตอ้งรายงาน  

ไดแ้ก่ ระบุตวัผูร้ายงาน หน่วยงาน ช่ือ-สกุลผูป่้วย ระบุ

ปัญหาสั้น ๆ เวลาท่ีเกิดความรุนแรง (2) B: Background 

ขอ้มลูภมิูหลงัเก่ียวกบัสถานการณ์ผูป่้วย ไดแ้ก่ การวนิิจฉยั 

วนัท่ีรับไว ้รายการยาและสารน�้าท่ีไดรั้บ การแพย้า สญัญาณ

ชีพล่าสุด ผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ วนัเวลาท่ีตรวจ และ

ผลการตรวจคร้ังท่ีแลว้เพือ่การเปรียบเทียบ ขอ้ลูทางคลินิก

อ่ืน ๆ  (3) A: Assessment การประเมินสถานการณ์ เป็นการ

สรุปเก่ียวกบัสถานการณ์ผูป่้วยในมุมมองของพยาบาล 

ความรุนแรงของปัญหา ผลการวิเคราะห์ปัญหา และทาง

เลือกในการแกปั้ญหาของผูป่้วย (4) R: Recommendation 

ขอ้แนะน�าหรือความตอ้งการของพยาบาล เช่น ตอ้งการ

ให้ยา้ยผูป่้วยไปดูแลในหน่วยวิกฤติ ผูป่้วยควรไดรั้บการ

ใส่ท่อช่วยหายใจ ผูป่้วยควรไดรั้บการดูแลจากแพทยด่์วน 

การเปล่ียนแปลงแผนการรักษา 

2.5 จดัหาเคร่ืองมือประเมินสภาพและดูแลรักษา

ผูป่้วยให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้ปฏิบติั

งานไดส้ะดวก รวดเร็วและสอดคลอ้งกบัแนวทางการดูแล

รักษาท่ีก�าหนด ไดแ้ก่ เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจประจ�า

หอ้งฉุกเฉิน เคร่ืองตรวจระดบัน�้าตาลในเลือดจากปลายน้ิว 

เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ ยาและเวชภณัฑ ์

2.6 เตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุน 

การดูแลรักษา เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบส่ือสาร  

การตรวจทางห้องปฏิบติัการ ระบบสนับสนุนตอ้งรับรู้

เป็นแนวทางเดียวกนัและใหค้วามส�าคญักบัความเร่งด่วน 

สามารถให้บริการไดท้นัที และพร้อมตลอดเวลา 

2.7 ปรับปรุงระบบส่งต่อผูป่้วยใหร้วดเร็วและ

ปลอดภยั โดยก�าหนดส่งต่อผูป่้วยภาวะกลา้มเน้ือหัวใจ

ขาดเลือดเป็นอนัดบัแรก ดงันั้นเม่ือพยาบาลรับผูป่้วยและ

ประเมินสภาพแลว้พบว่า ผูป่้วยมีภาวะกลา้มเน้ือหัวใจ

ขาดเลือด ให้พยาบาลสามารถตดัสินใจตามทีมส่งต่อ 

และเรียกรถพยาบาลมาเตรียมพร้อมส�าหรับการส่งต่อได้

ทนัทีเม่ือแพทยต์ดัสินใจส่งต่อผูป่้วย ระหว่างการน�าส่ง 

ผูป่้วย พยาบาลทีมส่งต่อศึกษาประวติัผูป่้วยและประเมิน 
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ข้อบ่งช้ีและข้อห้ามการรักษาด้วยยาละลายล่ิมเลือด 

เพื่อลดการใช้เวลาของโรงพยาบาลท่ีรับส่งต่อ ดังน้ี  

(Srimahachota, 2010; Sitthisook, 2014)

2.7.1 ขอ้บ่งช้ีการให้ยาละลายล่ิมเลือด ผูป่้วย

ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลนัชนิดมี ST-elevate ภายใน 12 ชัว่โมงหลงัจาก

มีอาการโดยไม่มีขอ้ห้าม 

2.7.2 ข้อห้ามการให้ยาละลายล่ิมเลือด มี

ดงัน้ี (1) มีประวติั hemorrhage stroke (2) มีประวติัเป็น  

non hemorrhage stroke ในระยะ 1 ปีท่ีผา่นมา (3) ตรวจพบ 

เลือดออกของอวยัวะภายใน เช่น เลือดออกในทางเดิน

อาหาร เลือดออกภายในช่องทอ้ง (4) เคยไดรั้บบาดเจ็บ

รุนแรงหรือเคยผา่ตดัใหญ่ภายในเวลา 4 สปัดาห์ (5) สงสยั

มีหลอดเลือดแดงใหญ่แทรกเซาะ (aortic dissection)  

(6) ความดนัโลหิตสูงมากกว่า 180/110 มิลลิเมตรปรอท

ท่ีไม่สามารถควบคุมได ้(7) ทราบวา่มีภาวะเลือดออกง่าย 

ผดิปกติ หรือไดรั้บยาตา้นการแขง็ตวัของเลือด เช่น warfarin 

(INR > 2) (8) ตั้งครรภ ์(9) ไดรั้บการช่วยฟ้ืนคืนชีพนานเกิน 

10 นาที หรือไดรั้บบาดเจ็บรุนแรงจากการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

2.7.3 ความเส่ียงในการให้ยาละลายล่ิมเลือด 

ถา้พบลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงใหส่้งผูป่้วยท�าการขยายหลอด

เลือดหวัใจ (Sitthisook, 2014) คือ(1) อตัราการเตน้หวัใจ

มากกว่าหรือเท่ากบั 100 คร้ังต่อนาที (2) มีภาวะหวัใจลม้

เหลว (3) ความดนัโลหิตนอ้ยกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท 

(4) มีขอ้ห้ามในการให้ยาละลายล่ิมเลือด (5) อยูใ่นสถาน

พยาบาลท่ีมีความพร้อมในการขยายหลอดเลือดหวัใจ

2.8 จัดระบบดูแลต่อเน่ืองท่ีบ้าน เม่ือผูป่้วย

จ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลท่ีท�าการรักษา ควรจดัระบบ

การดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น ในการประเมินความสามารถการ

ดูแลตนเอง ปัจจยัเส่ียงและสร้างแรงจูงใจในการปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงของผูป่้วย เพือ่ป้องกนัการกลบัเป็นซ�้า 

พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อค้นหากลุ่ม

เส่ียงและด�าเนินการป้องกัน ดังนี้

1. คน้หากลุ่มเส่ียงและด�าเนินการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพและควบคุมปัจจยัเส่ียงของผูป่้วย โดย

ตรวจประเมินสภาพและตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจกลุ่มเส่ียง 

ไดแ้ก่ ผูป่้วยเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ไขมนัในเลือดสูง 

อว้นลงพงุ มีประวติัครอบครัว และปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เส่ียง ซ่ึงผลการศึกษาของ โชษิตา เตม็รอด (2015) พบว่า 

ผูป่้วยเบาหวานส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัสาเหตุของโรค

หัวใจขาดเลือดอยู่ในระดบัดีร้อยละ 87.80 และการรับ

รู้ปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคโดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง

ร้อยละ 62.90 

2. พฒันาศกัยภาพกลุ่มเส่ียงในการประเมินอาการ

ตนเอง (self-monitor) เพื่อให้รับรู้อาการและรีบเขา้รับ

การดูแลรักษาไดท้นัท่วงที และสามารถเรียกใชบ้ริการ 

การแพทยฉุ์กเฉินได ้ นอกจากให้การให้ขอ้มูลดว้ยวาจา 

เอกสาร ส่ือรูปแบบตา่ง ๆ  วธีิการจดัท�าสติกเกอร์ระบุอาการท่ี 

ผูป่้วยตอ้งรีบมาโรงพยาบาล และเบอร์โทรศพัท์ 1669 

แจกจ่ายใหผู้ป่้วยน�าไปติดผนงับา้นใหทุ้กคนในครอบครัว

มองเห็นไดช้ดัเจน เป็นการเตือนผูป่้วยและครอบครัวใน

การประเมินอาการและช่วยในการตดัสินใจน�าผูป่้วยส่ง 

โรงพยาบาลไดร้วดเร็ว

3. ขยายความรู้และระบบการดูแลสู่เครือข่าย

บริการสุขภาพระดบัต�าบล ซ่ึงเป็นสถานบริการสุขภาพ

ท่ีประชาชนเขา้ถึงบริการไดส้ะดวก บุคลากรในเครือข่าย

บริการสุขภาพ ตอ้งสามารถแนะน�าผูป่้วยกลุ่มเส่ียง และ

สามารถประเมินอาการและอาการแสดงผูป่้วยได ้หากพบ

ผูป่้วยมีภาวะกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัใหด้�าเนิน

การส่งต่อโรงพยาบาลโดยเร็ว

บทสรุป

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั เป็นกลุ่มอาการ

ท่ีมีลกัษณะบ่งช้ีถึงภาวะกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดอย่าง

รุนแรงและเฉียบพลนั ระยะเวลาการอุดตนัท่ีนานข้ึนจะ

เพิ่มพื้นท่ีการตายของกลา้มเน้ือหัวใจมากข้ึน ส่งผลให ้

ผูป่้วยมีโอกาสเสียชีวติเพิม่ข้ึน ผูป่้วยจึงตอ้งไดรั้บการดูแล

รักษาอยา่งรวดเร็ว โดยการเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมี

คุณภาพทุกระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงพยาบาลชุมชน 

แมว้า่จะกระจายอยูทุ่กพื้นท่ี แต่ยงัมีขอ้จ�ากดัดา้นทรัพยากร

ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ ผูเ้ขียนจึงขอเชิญชวนใหผู้อ่้าน

น�าระบบการดูแลรักษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
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คุณภาพ โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพและ

ขอ้จ�ากดัของแต่ละโรงพยาบาล ซ่ึงการน�าระบบการดูแล 

ผูป่้วยหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ 

ควรด�าเนินการ ดงัน้ี

1. ด�าเนินการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหก้าร

พฒันาเกิดจากความร่วมมือของทีมท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์และพยาบาลต้องร่วมมือขบั

เคล่ือนระบบอยา่งจริงจงั

2. เขา้ใจหลกัการของระบบการดูแลรักษาอยา่ง

ไร้รอยต่อตามกระบวนการดูแล (Care process) ตั้งแต่การ

เขา้ถึงบริการ การเขา้รับบริการ การประเมินสภาพ การ

ดูแลรักษา จนกระทัง่จ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลและ

การดูแลต่อเน่ืองในชุมชนหรือท่ีบา้น ทีมจึงตอ้งประเมิน

ระบบงานหรือกระบวนการท่ีมีอยูเ่ดิม และคน้หาจุดอ่อน

ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนดูแล เพือ่น�ามาแกไ้ขไดต้รง

จุดและครบถว้น

3. ประยกุตใ์ชร้ะบบการดูแลรักษาใหเ้หมาะสมกบั

ศกัยภาพ ขอ้จ�ากดั และสอดคลอ้งกบับริบทของโรงพยาบาล 

4. น�าเทคโนโลยกีารส่ือสารมาช่วยในการด�าเนิน

การบางขั้นตอน เช่น การปรึกษาแพทย ์ระหว่างการออก

บริการการแพทยฉุ์กเฉิน การขอปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเก่ียว

กบัผลการตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ ทั้งน้ีผูป้ฏิบติัตอ้งค�านึง

ถึงสิทธิผูป่้วยและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นส�าคญั
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บทคัดย่อ

การวจิยัเชิงส�ารวจน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาการปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของพนกังานในระบบของบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่รายหน่ึง (2) เปรียบเทียบการปฏิบติัตามนโยบายฯ 

ของพนกังานจ�าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต�าแหน่งงาน ประสบการณ์การท�างาน) 

รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งพนกังานจ�านวน 120 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางสถิติ สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) และสถิติเชิงอนุมาน 

(การทดสอบ t-test และ F-test) ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมทุกขอ้ พนกังานประพฤติตนตามหลกัการปฏิบติัติตามนโย

บายฯ ในระดบัมากท่ีสุด ในส่วนของการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีควรงดเวน้ไม่ควรปฏิบติั 

พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีควรงดเวน้ไม่

ควรปฏิบติัแตกต่างกนัในบางประเด็น ในท�านองเดียวกนัในการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีควร

ยึดถือปฏิบติั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ี

ควรยึดถือปฏิบติัแตกต่างกนัในบางประเด็น ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิติ 0.05

ค�าส�าคัญ: นโยบายความปลอดภยัสารสนเทศ, การปฏิบติัตาม

Abstract

The objectives of this survey research were to (1) study employees’ compliance to IT security policy in 

the system of a large real estate company and (2) compare IT security policy compliance based upon employees’ 

demographic factors (sex, age, education, rank, and working experience). Data were collected using questionnaires. 

Samples included 120 employees. Data were analyzed using statistical software. Statistics used in this study included 

both descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (t-test and 

F-test). The outcome of the study revealed that, overall, the scores denoting compliance to IT security policy were 

highest on a given rating scale. The study also showed that employees with different demographic factors differed 

การปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน 

ในระบบของบริษัทพฒันาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่รายหน่ึง 

Employees’ Compliance to IT Security Policy  

in the System of a Large Real Estate Development Company

ภคัพล จนัทนวรานนท ์และเอกรินทร์ วิบูลยต์ั้งมัน่
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บทน�า

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงจ�าเป็น

ส�าหรับการด�าเนินงานธุรกิจทุกประเภท เพราะจะเป็น

ส่ิงท่ีช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่ม

ศกัยภาพในการเติบโตของธุรกิจ โดยจะเห็นได้ว่า ถา้

องค์กรใดมีการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

อยา่งรวดเร็วและทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา องคก์รนั้นมกัจะ

เป็นผูน้�าในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ตามไปดว้ย จึงอาจกล่าว

ไดว้่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อทุกองคก์ร 

และมีอิทธิพลต่อการด�าเนินธุรกิจในยุคท่ีเทคโนโลยีมี 

ความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว

อยา่งไรกต็ามการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

มาใชอ้ยา่งไม่รอบคอบนั้น อาจก่อใหเ้กิดผลเสียไดเ้ช่นกนั 

ปัญหาเร่ืองความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็น

ปัญหาหน่ึงท่ีจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อความสามารถ

ในการแข่งขนัขององคก์ร ดงันั้นในแต่ละองคก์รจึงจ�าเป็น

ตอ้งมีหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภยั

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวางระบบป้องกนัรวม

ถึงการก�าหนดนโยบาย ขอ้บงัคบั และประกาศต่าง ๆ ให้

พนกังานปฏิบติัตามเพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิด

ข้ึน และส่งผลกระทบต่อองคก์ร ทั้งน้ี แมว้่าจะมีการออก

นโยบายความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแลว้ 

แต่ถา้พนกังานไม่รับทราบ หรือรับทราบแต่ไม่ปฏิบติัตาม 

และกระท�าการใด ๆ  ท่ีอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และส่งผลให้

ระบบสารเทศเกิดความเสียหายได้

บริษทัท่ีเป็นเป้าหมายของการศึกษาน้ี เป็นบริษทั

มหาชนชั้นน�าของประเทศไทย ท่ีด�าเนินธุรกิจดา้นการ

ลงทุนและพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ไดน้�าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาใช้ในบริษทั เพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขนั และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 

ซ่ึงสถานการณ์ปัจจุบนั บริษทัไดใ้ห้อิสระกบัพนักงาน 

ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่ไดปิ้ดกั้น 

การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  รวมถึงส่ือสังคมออนไลน์

ต่าง ๆ  เช่น Facebook, Youtube และอ่ืน ๆ  ซ่ึงการใหอิ้สระ

กบัพนกังานดงัน้ี มีผลเสียตามมาคือ พนกังานมีการใชง้าน

เทคโนโลยอียา่งไม่เหมาะสมในเวลางาน ท�าใหก้ารท�างาน

ของพนกังานเองไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร รวมถึงมีผล

ท�าให้ระบบเครือข่ายหนาแน่นอยา่งไม่จ�าเป็น ส่งผลกระ

ทบกบัการใชง้านระบบเครือข่ายของพนกังานคนอ่ืน ๆ 

ปัญหาอีกอยา่งหน่ึงท่ีส่งผลเสียหายกบับริษทัเป็น

อยา่งมากคือ ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยสาเหตุอาจเกิด

จากพนกังานเขา้ใชง้านเวบ็ไซตท่ี์ไม่เหมาะสม เช่น เวบ็ไซต์

ดูหนงัฟรี เวบ็ไซตโ์หลดโปรแกรมฟรี เป็นตน้ แมว้่าทาง

บริษทัจะมีการป้องกันผ่านระบบของบริษทัแล้ว เช่น 

ไฟร์วอล หรือ โปรแกรมตรวจจบัไวรัส แต่ในความเป็น

จริง ไม่มีระบบใดท่ีป้องกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยเฉพาะ

ถา้ผูใ้ชง้านเป็นผูเ้ปิดช่องทางให้ไวรัสเขา้มาเอง ทั้งตั้งใจ

และโดยไม่ตั้งใจ จากปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าว บริษทัจึงได้

จดัท�านโยบายความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้ึน และประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ อย่างไร

กต็ามปัญหาท่ีเกิดจาการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่ง 

ไม่เหมาะสมยงัคงมีอยู่

ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาถึงระดบั

การปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยัด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของพนกังาน และ ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบติั

ตามนโยบายความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใ น ร ะ บ บ ข อ ง บ ริ ษัท ฯ  จ� า แ น ก ต า ม ปั จ จั ย ด้ า น

ประชากรศาสตร์ของพนกังาน ทั้งน้ีเพื่อน�าขอ้มูลดงักล่าว

มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาความปลอดภยั

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบของบริษทัไดอ้ย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

in their viewpoints on “Don’ts list” of IT security policy compliance in some respects. On the other hand, employees 

with different demographic factors differed in their viewpoints on “Do’s list” of IT security policy compliance in 

some respects at 0.05 level of significance.

Keywords: IT security policy, compliance
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือ่ศึกษาการปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยั

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรในส่วนท่ีเป็น 

ส่ิงท่ีควรปฏิบติั และในส่วนท่ีควรหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติั

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบติัตามนโยบาย

ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของประชากร

จ�าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง เพือ่น�ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั ดงัต่อไปน้ี

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลงัสารสนเทศของสถาบนันิติบญัญติั (1992) 

ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศว่า ความรู้ใน

ผลิตภณัฑ ์หรือใน กระบวนการด�าเนินงานใด ๆ ท่ีอาศยั

เทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ การติดต่อส่ือสาร การรวบรวม และการน�าขอ้มลู

มาใชอ้ย่างทนัการ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางทาง

ดา้นการผลิต การบริการ การบริหาร และ การด�าเนินงาน 

รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ซ่ึงจะส่งผลต่อความ

ไดเ้ปรียบ ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ และการพฒันาดา้น

คุณภาพชีวิตและคุณภาพของประชาชนในสังคม 

ศิริศกัด์ิ สุขช่ืน (1997) กล่าวว่า “เทคโนโลยี

สารสนเทศ” หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเก่ียว

กบัการด�าเนินงานต่าง ๆ เพื่อจดัท�าสารสนเทศไวใ้ชง้าน 

ซ่ึงประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

โทรคมนาคมเป็นหลกั และยงัรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการน�าขอ้มูลข่าวสารมาใชใ้ห้เกิดประโยชน ์

โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการ จดัการและจดัเกบ็

ขอ้มูล ส่วนการส่ือสารโทรคมนาคมใชเ้ป็นส่ือในการจดั

ส่งขอ้มูล เผยแพร่ภาพ และเสียงออกไปเพื่อส่ือสารกนั 

ลดัดา โกรดิ (2005) ให้ความหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีน�ามาใช้ในการจัดท�าระบบ

สารสนเทศ และส่ือสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพวิเตอร์เพ่ือการประมวลผล จดัสร้าง และ

แสดงผลสารสนเทศตามท่ีตอ้งการ เทคโนโลยกีารบนัทึก

ขอ้มูล เทคโนโลย ีส�าหรับการแสดงผลขอ้มูล เทคโนโลยี

ส�าหรับจดัเก็บขอ้มูลบนส่ือ และเทคโนโลยีส�าหรับการ

ส่ือสารส่งผา่นขอ้มูล 

วิภา เจริญกณัฑารักษ์ (2006) ให้ความ หมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการรวมกันระหว่าง

เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส่วนของเทคโนโลยีเป็นการ

ผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี

อ่ืน ๆ  เช่น เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยส่ืีอสาร

ขอ้มูล เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์นั้นมีองคป์ระกอบอยูด่ว้ย

กนั 5 องคป์ระกอบ คือ ฮาร์ดแวร์ซอฟตแ์วร์บุคลากร ขอ้มลู 

และกระบวนการท�างาน ส่วนสารสนเทศซ่ึงเป็นส่ิงท่ีได้

มาจากการน�าขอ้มูลข่าวสารมาเขา้สู่ระบบการประมวลผล 

เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีใชใ้นการปฏิบติังานและติดสินใจ

ในเร่ืองต่าง ๆ สถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อใชง้านในองคก์ารนั้น มีส่ิงท่ีผูบ้ริหารองคก์ารจะตอ้ง

ค�านึงถึง 2 ส่ิงท่ีส�าคญัไดแ้ก่ความตอ้งการของธุรกิจและ

โครงสร้างพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ

ในองค์การ มีการเน้นในงานดา้นการประมวลผล การ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการตดัสินใจ ด�าเนิน 

การ ควบคุม ติดตามผล และวิเคราะห์ผลงานของผูบ้ริหาร

แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับและการปฏิบัติ

Foster (1973) ให้ความหมายการยอมรับไวว้่า 

การยอมรับจะเกิดข้ึนไดห้ากมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ

การเรียนรู้จะไดผ้ลดีก็ต่อเม่ือ บุคคลนั้นไดท้ดลองปฏิบติั

Rogers and Shoemaker (1971) ใหค้วามหมายการ

ยอมรับไวว้่า เป็นกระบวนการทางจิตใจของบุคคลแต่ละ

คนท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่การรับรู้ข่าวเก่ียวกบัส่ิงนั้น ๆ ไปจนถึง

การยอมรับส่ิงนั้น ๆ ไปใชอ้ยา่งเปิดเผย

พรรณทิพา แอด�า (2006) กล่าวถึงการยอมรับส่ิง

ใหม่วา่ เป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงท่ีช่วยพฒันาคุณสมบติั

ของบุคคล เช่น ความรู้ ค่านิยม ทศันคติ ท�าใหส้มาชิกของ

สังคมไดรั้บรู้การเปล่ียนแปลง มีความรู้ความเขา้ใจในส่ิง

ใหม่ ๆ  ไดง่้าย นอกจากน้ีการติดต่อสมัพนัธ์ กบับุคคลต่าง 

ๆ อยูเ่สมอ ความสนใจรับรู้ข่าวสารใหม่ ๆ มีส่วนส�าคญั

ยิ่ง ต่อการก่อให้เกิดการรับรู้ ความสนใจ และพยายามน�า

ไปปฏิบติัในท่ีสุด
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จากแนวคิดต่าง ๆ สรุปได้ว่า การยอมรับคือ 

กระบวนการทางความคิดของผูบ้ริโภค ในการแสดง

พฤติกรรม นบัตั้งแต่จากการรับรู้นวตักรรมใหม่คร้ังแรก

ไปจนถึงการยอมรับนวตักรรมใหม่ โดยท่ีกระบวนการ

ตดัสินใจนั้นมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นระบบและตอ้ง

อาศยัเวลา 

กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 

กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรม (a model 

of the innovation decision process) มีอยูห่ลายตวัแบบดว้ย

กนั ในท่ีน่ีจะเสนอตวัแบบของโรเจอร์ ท่ีเรียกว่า ตวัแบบ

กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรม (Rogers, 1968 )  

ซ่ึงเป็นตวัแบบท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายตวัแบบน้ีแสดง

กระบวนการตดัสินใจซ่ึงแบ่งเป็นระยะต่าง ๆ ได ้5 ระยะ 

คือ ระยะการรับรู้ (knowledge) ระยะจูงใจ (persuasion) 

ระยะการตดัสินใจ (decision) ระยะปฏิบติั (implementa-

tion) และ ระยะขั้นการยืนยนั (confirmation) 

สรุปไดว้า่การท่ีบุคคลจะยอมรับและปฏิบติัติตาม

ข่าว หรือ ส่ิงใหม่ ๆ นั้น ตอ้งผา่นการรับรู้ โดยการรับรู้

ไดม้ากน้อยนั้น ข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะของบุคคลในดา้น

ต่าง ๆ คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลสารสนเทศ

ปนิวธัน์ ทรัพยรุ่์งเรือง (2004) ได้ให้ค �าจ�ากดั

ความของความปลอดภยัของขอ้มูลไวว้า่ “การรักษาความ

ปลอดภยัทางขอ้มูล คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชร้ะบบของ

นโยบายและ/หรือระเบียบปฏิบติัท่ีใชใ้นการพิสูจน์ทราบ 

ควบคุม และป้องกนัการเปิดเผยขอ้มูล (ท่ีไดรั้บค�าสัง่ใหมี้

การปกป้อง) โดยไม่ไดรั้บอนุญาต” และยงัไดใ้หค้ �าจ�ากดั

ความของความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์ ไวว้่า “ความ

ปลอดภยัทางคอมพวิเตอร์ คือ ระเบียบการทางเทคนิคและ

ทางการบริหารท่ีน�ามาใชก้บัระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้

มัน่ใจถึงความพร้อมใช ้ความถูกตอ้งสมบูรณ์ และความ

ลบัของขอ้มูลท่ีระบบคอมพิวเตอร์จดัการอยู”่

U.S. Government’s National Information Assurance  

(2006) ของสหรัฐอเมริกาได้ให้นิยามของการรักษา

ความปลอดภยัของขอ้มูลไวว้า่ “การรักษาความปลอดภยั 

ของขอ้มูล เป็นการป้องกนัระบบขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดจาก

การเขา้ใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือมีการเปล่ียนแปลง

ขอ้มูล ในการจดัเก็บ การประมวลผล หรือ การส่ือสาร 

ซ่ึงรวมถึงการวดัผลในเร่ืองการตรวจตรา และการต่อ

ตา้นการคุกคาม”

โดยสรุปแลว้ จุดมุ่งหมายของการรักษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศท่ีจะตอ้งค�านึงถึงจะมีอยู ่

3 ประการ คือ

1. ความลบั (confidentiality) คือ การท่ีจะตอ้ง

มัน่ใจวา่ขอ้มูลส่วนตวัหรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไม่ไดถู้ก

เปิดเผยและยงัคงเป็นความลบัอยู่

2. ความสมบูรณ์ (integrity) คือ การท่ีจะตอ้ง

มัน่ใจว่าขอ้มูลและระบบไม่ไดถู้กแกไ้ขดว้ยวิธีการใด ๆ 

ก็ตาม ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต

3. ความพร้อมใช ้(availability) คือ การท่ีจะตอ้ง

มัน่ใจวา่ระบบและขอ้มูลท่ีมีอยูส่ามารถใชไ้ดเ้ม่ือตอ้งการ

Gibson (2011) ได ้ ยกตวัอย่างถึงวิธีการรักษา

ความปลอดภยัในดา้นความลบั และดา้นความพร้อมใช ้

รวมถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน ดงัน้ี

การป้องกนัดา้นความลบั: ผูใ้ชง้านตอ้งมีการระบุ

ตวัตนเพื่อยนืยนัวา่มีสิทธ์ิในการใชง้านขอ้มูลสารสนเทศ

นั้น ถา้ผูใ้ชง้านไม่มีสิทธ์ิ จะไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลนั้น 

ๆ ได ้อยา่งไรก็ตาม มีบางกรณีท่ีผูใ้ชง้านบางคนท่ีไม่ได้

ระบุตวัตนแต่สามารถเขา้ใชง้านขอ้มูลสารสนเทศได ้ซ่ึง

เกิดจากขอ้มูลนั้น ๆ  ถูกเก็บไวใ้น External Harddisk หรือ 

USB flash drive และอุปกรณ์เหล่าน้ีถูกขโมยไป

การป้องกันด้านความพร้อมใช้: วิธีการหลัก

ส�าหรับการป้องกนัดา้นความพร้อมใชคื้อ การส�ารองขอ้มลู 

ซ่ึงเม่ือเวลาขอ้มูลตน้ฉบบัมีปัญหาก็จะสามารถกูคื้นกลบั

มาได ้Mark Zimmerman จากมหาวิทยาลยั Missouri–St. 

Louis ไดย้กตวัอยา่งวา่ Malware ซ่ึง เป็นค�าท่ีใชเ้รียก กลุ่ม

ของ Virus, Worms, Trojan horses, Spyware, Adware, 

etc. จะเป็นส่ิงท่ีจะกระทบต่อการรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูลสารสนเทศ ทั้ง 3 ประการขา้งตน้ กล่าวคือ
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1. ดา้นความลบั – Malware เช่น spyware อาจ

แอบส่งขอ้มูลออกไปขา้งนอกโดยผูใ้ชง้านไม่รู้ตวั หรือ

อาจดกัจบัรหัสผ่านท่ีผูใ้ช้งานพิมพ์ลงบนคอมพิวเตอร์

แลว้ส่งออกไปขา้งนอก

2. ด้านความสมบูรณ์ – Malware เช่น Virus 

สามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูล หรือท�าลายขอ้มูลสารสนเทศ

ของผูใ้ชง้าน

3. ดา้นความพร้อมใช ้ – Malware เช่น Trojan 

horse สามารถสั่งปิด server หรือ ระบบเครือข่ายท�าให ้

ผูใ้ชง้านไม่สามารถเรียกใชง้านขอ้มูลได้

จากแนวคิด และตวัอย่างของความส�าคญัของ

ขอ้มูลสารสนเทศ ท�าให้เห็นว่าขอ้มูลสารสนเทศมีความ

ส�าคญัต่อบริษทัในหลาย ๆ  ประเดน็ ดงันั้นพนกังานจึงตอ้ง

มีความตระหนกัในเร่ืองของการรักษาความปลอดภยัของ

ขอ้มูล และตวับริษทัเองควรมีมาตรการเพื่อตรวจสอบว่า

พนกังานมีความตระหนกัเพียงพอหรือไม่ เพื่อใหแ้น่ใจวา่

พนกังานทุก ๆ  คนจะใหค้วามร่วมมือ และเป็นส่วนส�าคญั

ท่ีช่วยปกป้องรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ

ภายในบริษทั

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รัชชาภรณ์ สุภาพ และศกัด์ิชาย ตั้งวรรณวิทย ์

(2014) ท�าการศึกษาเร่ือง การจดัท�าแนวทางการปฏิบติัใน

การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ

ดว้ยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กรณีศึกษา: ส�านกังาน

รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูใ้ช้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์รภาครัฐผลการวิจยั

พบว่า เจา้หนา้ท่ีภายในองคก์รส่วนมากยงัไม่ปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัส�าหรับสารสนเทศ

ขององคก์ร ISO/ICE 27001

สุพชิญา อาชวริดา (2016) ท�าการศึกษาเร่ือง ปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อระดบัการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศในองคก์ร โดยกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากพนกังาน

ในองคก์รท่ีมีรายช่ือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยจ�านวน 240 คน ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ถึง

ภยัคุกคาม การฝึกอบรมและใหค้วามรู้ความเขา้ใจในระบบ

สารสนเทศ ลว้นส่งผลต่อการตระหนกัถึงความปลอดภยั

ผูว้จิยัอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ดงักล่าวเป็นแนวทางในการศึกษาการปฏิบติัตามนโยบาย

ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของพนกังาน

ในระบบของ บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ายหน่ึง และ 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการปฏิบติัตามนโยบาย

เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขหรือสนบัสนุนให้พนกังาน

ท�าตามนโยบายไดม้ากข้ึน และเพื่อน�าขอ้มูลท่ีไดไ้ปเป็น

แนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการรักษาความปลอดภยั

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบของบริษัทฯ ต่อ

ไป ปัจจุบนั บริษทัฯ จดัท�านโยบายความปลอดภยัดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ยค�าแนะน�าเก่ียวกบั

การใชง้านคอมพวิเตอร์และระบบโครงข่าย จ�านวน 22 ขอ้ 

ค �าแนะน�าในการใชร้หสัลบัส่วนบุคคล 5 ขอ้ ค �าแนะน�าใน

การใชอี้เมล ์15 ขอ้ และค�าแนะน�าอ่ืน 3 ขอ้

สมมติฐานการวิจัย 

พนกังานท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ต�าแหน่งงาน ระยะเวลาในการท�างาน) 

แตกต่างกนั มีการปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยัดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกนั

วิธีด�าเนินการวิจัย

ขอบเขตด้านเน้ือหา: มุ่งศึกษาการปฏิบติัตาม

นโยบายความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

- เพศ

- อายุ

- ระดบัการศึกษา

- ระดบัต�าแหน่งงาน

- ระยะเวลาในการท�างาน

การปฏิบัติตามนโยบาย

ความปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม
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ขอบเขตด้านประชากร: ครอบคลุมพนักงาน

ท่ีท�าหน้าท่ีในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีท�างานโดยใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ระบบโครงข่าย และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้มูลสารสนเทศ

ขอบเขตดา้นสถานท่ี: มุ่งศึกษาพนกังานท่ีท�างาน 

ณ ส�านกังานของบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ายหน่ึง 

และส�านกังานของบริษทัในเครือ

ขอบเขตดา้นเวลา: งานวิจยัน้ีจะด�าเนินการตั้งแต่ 

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานใน

หน่วยงานต่าง ๆ  ซ่ึงประกอบดว้ยพนกังานจ�านวน 172 คน  

ท่ีท�างานโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบโครงข่าย และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลสารสนเทศ ในระบบของ

บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ายหน่ึง

การก�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้สูตรการ

ค�านวณของ Taro Yamane (1973) โดยใชจ้�านวนประชากร 

172 คน และก�าหนดค่าความผิดพลาดท่ียอมให้เกิดได้

เท่ากบั 0.05 พบว่าไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 120 ราย

วิธีการเก็บตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  

(simple random sampling) คดัเลือกพนักงานจ�านวน  

120 คน จากทั้งหมด 172 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม 

(questionnaires) จ�านวน 31 ขอ้ ซ่ึงผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนจาก ค�า

แนะน�าเก่ียวกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์และระบบโครงขา่ย  

ค �าแนะน�าในการใชร้หสัลบัส่วนบุคคล ค�าแนะน�าในการใช้

อีเมล ์และค�าแนะน�าอ่ืน ๆ  ท่ีอยูใ่นนโยบายความปลอดภยั

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ 

และผลงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ โดยตั้งค �าถามครอบคลุม

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

ส่ ว น ท่ี  1  เ ป็ น ค�า ถ า ม เ ก่ี ย ว กับ ปั จ จัย ด้า น

ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใหท้�าเคร่ืองหมาย

ถูกในช่องท่ีก�าหนด ซ่ึงประกอบด้วยค�าถามเร่ือง เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัต�าแหน่งงาน ระยะเวลาใน

การท�างาน และขอ้มูลเบ็ดเตล็ดของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  

การฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์  การฝึกอบรมด้าน

คอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบติักบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การน�า

ความรู้มาใชง้านหลงัการฝึกอบรม และความครบถว้นใน

การอ่านนโยบายความปลอดภยั

ส่วนท่ี 2 เป็นค�าถามเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

นโยบายความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในระบบ

ของ บริษทั พฒันาอสังหาริมทรัพยร์ายหน่ึง

ในการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้�าเนินการดงัน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัไดข้อให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

ท�าการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content 

validity) ท่ีมีในแบบสอบถามโดยการค�านวณหา Index 

of Item Objective Congruence (IOC) โดยค�าถามขอ้ท่ีมี 

IOC เกิน 0.67 จะคงอยูใ่นแบบสอบถาม 

 ขั้นตอนท่ี 2 น�าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ข

แลว้ตามขั้นตอนท่ี 1 ไปท�าการทดสอบ (pre-test) กบั

กลุ่มตวัอยา่งจ�านวน 30 คน จากนั้นน�ามาวิเคราะห์หาค่า

ความเช่ือมัน่ (reliability) โดยใชสู้ตรการค�านวณหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) พบว่าในส่วนของค�าถามท่ีควรงดเวน้ไม่พึง

ปฏิบติัมีค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.711 ในส่วนของ

ค�าถามท่ีควรปฏิบติัมีค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.490

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยสถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) คา่ร้อยละ 

(percentage) ค่าเฉล่ีย (means) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) และสถิติเชิงอนุมานไดแ้ก่ การทดสอบดว้ยค่าสถิติ 

t และการทดสอบดว้ยค่าสถิติ F
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ตาราง 1 

แสดงความถ่ีและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ในข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ�านวน ร้อยละ

1. เพศ ชาย 36 30

หญิง 84 70

รวมทั้งหมด 120 100

2. อายุ 21-30 ปี 29 24.2

31-40 ปี 63 52.5

41-50 ปี 16 13.3

มากกวา่ 50 ปี 12 10.0

รวมทั้งหมด 120 100.0

3. ระดบัการศึกษา ต�่ากวา่ ป.ตรี 2 1.7

ป.ตรี หรือเทียบเท่า 66 55.0

สูงกวา่ ป.ตรี 52 43.3

รวมทั้งหมด 120 100.0

4. ระดบัต�าแหน่งงาน 1-3 40 33.3

4-6 67 55.8

7 ข้ึนไป 13 10.8

รวมทั้งหมด 120 100.0

5. ประสบการณ์การท�างานในระบบของ

บริษทัอมตะ

นอ้ยกวา่ 3 ปี 49 40.8

3-9 ปี 33 27.5

มากกวา่ 9 ปีข ึ้นไป 38 31.7

รวมทั้งหมด 120 100.0

6. การฝึกอบรมดา้นคอมพิวเตอร์ เคย 108 90.0

ไม่เคย 12 10.0

รวมทั้งหมด 120 100.0

7. การฝึกอบรมดา้นคอมพิวเตอร์ และฝึก

ปฏิบติักบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เคย 96 80.0

ไม่เคย 24 20.0

รวมทั้งหมด 120 100.0
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ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ�านวน ร้อยละ

1. เพศ ชาย 36 30

หญิง 84 70

รวมทั้งหมด 120 100

2. อายุ 21-30 ปี 29 24.2

31-40 ปี 63 52.5

41-50 ปี 16 13.3

มากกวา่ 50 ปี 12 10.0

รวมทั้งหมด 120 100.0

3. ระดบัการศึกษา ต�่ากวา่ ป.ตรี 2 1.7

ป.ตรี หรือเทียบเท่า 66 55.0

สูงกวา่ ป.ตรี 52 43.3

รวมทั้งหมด 120 100.0

4. ระดบัต�าแหน่งงาน 1-3 40 33.3

4-6 67 55.8

7 ข้ึนไป 13 10.8

รวมทั้งหมด 120 100.0

5. ประสบการณ์การท�างานในระบบของ

บริษทัอมตะ

นอ้ยกวา่ 3 ปี 49 40.8

3-9 ปี 33 27.5

มากกวา่ 9 ปีข ึ้นไป 38 31.7

รวมทั้งหมด 120 100.0

6. การฝึกอบรมดา้นคอมพิวเตอร์ เคย 108 90.0

ไม่เคย 12 10.0

รวมทั้งหมด 120 100.0

7. การฝึกอบรมดา้นคอมพิวเตอร์ และฝึก

ปฏิบติักบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์

เคย 96 80.0

ไม่เคย 24 20.0

รวมทั้งหมด 120 100.0

ผลการวิจัย

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 70) มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 52.5) มีการ

ศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 55.0) มี

ต�าแหน่งงานในระดบั 4-6 ( ร้อยละ 55.8) มีประสบการณ์

การท�างานในระบบของบริษทัฯ นอ้ยกวา่ 3 ปี (ร้อยละ 40.8) 

มีการฝึกอบรมดา้นคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 90.0) มีการฝึก

อบรมดา้นคอมพวิเตอร์และฝึกปฏิบติักบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

(ร้อยละ 80.0) เคยน�าความรู้มาใชง้านภายหลงัจากการเขา้

รับการฝึกอบรม (ร้อยละ 87.5) มีการอ่านนโยบายความ

ปลอดภยัแบบผา่น ๆ (ร้อยละ 70.0) (ตารางท่ี 1)

ตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าในเร่ืองการปฏิบติั

ตามนโยบายความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในส่วนท่ีเป็นประเด็นท่ีควรงดเวน้ไม่ควรปฏิบติั กลุ่ม

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติั

อยา่งเคร่งครัด มีเพียงประเด็นการส่งอีเมลท่ี์มีขนาดใหญ่

กว่า 15 MB โดยไม่ไดแ้จง้ ฝ่าย IT เพียงประเด็นเดียวท่ีมี

การหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ อาจเป็นดว้ยวา่ การ

ส่งอีเมลธ์รรมดาในชีวติประจ�าวนัไม่มีการแนบไฟลข์นาด

ใหญ่อยูแ่ลว้ เพราะขอ้จ�ากดัของเวบ็ท่ีใชส่้งอีเมลไ์ด ้และ

ไฟลท่ี์ใชง้านโดยปกติหากไม่ใช่ไฟลเ์สียงหรือไฟลว์ิดิโอ

จะมีขนาดไม่ถึงอยูแ่ลว้

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ จ�านวน ร้อยละ

8. ไดน้�าความรู้มาใชง้านภายหลงัจากการเขา้

รับการฝึกอบรมดา้นคอมพิวเตอร์

เคย 105 87.5

ไม่เคย 15 12.5

รวมทั้งหมด 120 100.0

9. การอ่านนโยบายรักษาความปลอดภยัดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีบริษทัประกาศ

ไม่เคยอ่าน 6 5.0

อ่านผา่น ๆ 84 70.0

อ่านครบถว้น 30 25.0

รวมทั้งหมด 120 100.0

ตาราง 1 

แสดงความถ่ีและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ในข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ (ต่อ)

ตาราง 2 

แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลเร่ืองการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในส่วนท่ีเป็นประเดน็ท่ีควรงดเว้นไม่ควรปฏิบัติ

ข้อ ประเดน็ทีค่วรงดเว้นไม่ควรปฏิบัติ SD แปลผล

1 ท่านให้ผู ้อ่ืนใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้โดยไม่ได ้ 

รับอนุญาตจากหวัหนา้งาน

1.70 .460 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

2 ท่านให้ผูอ่ื้นใช้ช่ือบญัชี (username & password) ของท่าน 

ในการท�างาน

1.32 .594 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

3 ท่านมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืนนอกเหนือจากท่ีบริษัท

ก�าหนดในเคร่ืองท่ีท่านรับผดิชอบ

1.42 .657 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

4 ท่านเปล่ียนแปลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีท่านรับผิดชอบ 

ดว้ยตนเอง

1.12 .453 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด
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ตาราง 2 

แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลเร่ืองการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในส่วนท่ีเป็นประเดน็ท่ีควรงดเว้นไม่ควรปฏิบัติ (ต่อ)

ข้อ ประเดน็ทีค่วรงดเว้นไม่ควรปฏิบัติ SD แปลผล

5 ท่านติดตั้ งหรือให้ผู ้อ่ืน ติดตั้ งโปรแกรมท่ีไม่ มี ลิขสิท ธ์ิ 

บนเคร่ืองท่ีท่านรับผดิชอบ

1.36 .577 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

6 ท่านน�าอุปกรณ์ส่วนตวัอ่ืน ๆ มาใชก้บัระบบของบริษทัโดย 

ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้งาน

1.20 .544 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

7 ท่านใช้คอมพิวเตอร์และระบบโครงข่ายเพื่อวตัถุประสงค ์

ทางการคา้ส่วนตวั

1.02 .129 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

8 ท่านอ่านขอ้มูลของบุคคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 1.01 .091 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

9 ท่านแกไ้ขขอ้มูลของบุคคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 1.02 .129 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

10 ท่านโหลดไฟลท่ี์ไม่เก่ียวกบังานในเวลางาน 1.23 .463 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

11 ท่านใชง้านเวบ็ไซตส์งัคมออนไลน ์ เช่น Facebook Youtube  

หรืออ่ืน ๆ โดยไม่เก่ียวกบัการท�างานในระหวา่งเวลางาน

1.57 .657 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

12 ท่านเล่นเกมผา่นทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั 1.04 .239 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

13 ท่านดูหนงัผา่นทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั 1.33 .637 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

14 ท่านฟังเพลงผา่นทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั 1.31 .619 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

15 ท่านเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความส�าคญัต่อบริษทัใหแ้ก่บุคคลอ่ืนโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต

1.01 .091 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

16 ท่านแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการท�างานของบริษัทใน

เวบ็ไซตห์รือส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีก่อให้เกิด 

ความเสียหาย

1.02 .129 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

17 ท่านเขียนหรือบันทึกรหัสลับ(password)ไว้ในสถานท่ีท่ี 

ผูอ่ื้นสามารถพบเห็นไดง่้าย

1.23 .510 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

18 ท่านส่งอีเมลใ์หบุ้คคลท่ีสามโดยไม่เก่ียวขอ้งกบังาน 1.34 .855 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

19 ท่ า น น�า ข้อ มู ล ใ น อี เ ม ล์ข อ ง บุ ค ค ล อ่ื น ไ ป ใ ช้โ ด ย ไ ม่ ไ ด ้

รับอนุญาต

1.00 .000 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

20 ท่านใชช่ื้ออีเมลข์องบริษทัเพื่อลงทะเบียนในเวบ็ไซตต่์าง ๆ 1.37 .699 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

21 ท่านส่งอีเมลท่ี์มีขนาดใหญ่กวา่ 15 MB โดยไม่ไดแ้จง้ฝ่าย IT 1.98 1.155 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

22 ท่านเปิดไฟลแ์นบในอีเมลท่ี์ไดรั้บจากบุคคลท่ีไม่รู้จกั 1.53 .661 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

23 ท่านท�าส�าเนาโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 1.05 .286 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด

24 ท่านเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในระหวา่งเวลาท�างาน 1.04 .201 หลีกเล่ียงอยา่งเคร่งครัด



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 143

ตาราง 3 

แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลเร่ืองการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในส่วนท่ีเป็นประเดน็ท่ีควรปฏิบัติ

ข้อ ประเดน็ทีค่วรปฏิบัตติาม SD แปลผล

1 ท่านยอมรับขอ้ก�าหนดเก่ียวกบันโยบายรักษาความปลอดภยั

ของฝ่าย IT อยา่งไม่มีเง่ือนไข

4.39 .813 ยดึถือปฏิบติัครบถว้น

2 ท่านทราบนโยบายครบทุกขอ้ 3.39 .998 ยดึถือปฏิบติัครบถว้น

3 ท่านแจง้ฝ่าย IT เม่ือพบวา่มีโปรแกรมท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิบนเคร่ือง

ของท่าน

4.43 .775 ยดึถือปฏิบติัครบถว้น

4 ท่านเปล่ียนรหสัลบัทุก ๆ 60 วนั 4.51 .686 ยดึถือปฏิบติัครบถว้น

5 ท่านตรวจสอบช่ืออีเมลผ์ูรั้บอยา่งระมดัระวงัเสมอ เพื่อป้องกนั

การส่งผดิพลาด

4.35 .657 ยดึถือปฏิบติัครบถว้น

ในเร่ืองการปฏิบติัตามนโยบายความปลอดภยั

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนท่ีเป็นประเด็นท่ีควร

ปฏิบติัตาม ส่วนใหญ่จะมีการยึดถือปฏิบติัโดยครบถว้น 

มีเพียงประเด็นเดียวท่ีผูป้ฎิบติัอาจไม่มัน่ใจในนโยบาย

คือ ผูป้ฏิบติัตอ้งทราบนโยบายทุกขอ้ ซ่ึงส่วนใหญ่ระบุ

ว่ามีการปฏิบติัปานกลาง (ตารางท่ี 3)

ในส่วนของการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัประเด็นท่ีควรงดเวน้ไม่ควรปฏิบติั พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ต�าแหน่งงาน ระยะเวลาในการท�างาน) 

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีควรงดเวน้

ไม่ควรปฏิบติัแตกต่างกนัในบางประเด็น (ตารางท่ี 4)

ตาราง 4 

เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประเดน็ท่ีควรงดเว้นไม่ควรปฏิบัติจ�าแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน 

ระยะเวลาในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อ ประเดน็ทีค่วรงดเว้นไม่ควรปฏิบัติ

เพศ อายุ ระดบั 

การศึกษา

ต�าแหน่ง

งาน

ระยะเวลาใน

การท�างาน

t F F F F

1 ท่านให้ผู ้อ่ืนใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัทได ้ 

โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากหวัหนา้งาน

.105 1.513 7.728* 4.794* 3.974*

2 ท่านใหผู้อ่ื้นใชช่ื้อบญัชี (username & password) ของ

ท่านในการท�างาน

-.804 1.307 .653 .356 .516

3 ท่านมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่ืนนอกเหนือจากท่ี

บริษทัก�าหนดในเคร่ืองท่ีท่านรับผดิชอบ

.818 3.882* .920 4.420* 6.180*

4 ท่านเปล่ียนแปลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีท่านรับผิด

ชอบดว้ยตนเอง

1.686 2.496 .345 3.276* 1.893
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ตาราง 4 
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประเดน็ท่ีควรงดเว้นไม่ควรปฏิบัติจ�าแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)

ข้อ ประเดน็ทีค่วรงดเว้นไม่ควรปฏิบัติ

เพศ อายุ ระดบั 

การศึกษา

ต�าแหน่ง

งาน

ระยะเวลาใน

การท�างาน

t F F F F

5 ท่านติดตั้ งหรือให้ผู ้อ่ืนติดตั้ งโปรแกรมท่ีไม่มี

ลิขสิทธ์ิบนเคร่ืองท่ีท่านรับผดิชอบ

.034 2.722* 9.627* 7.263* 1.374

6 ท่านน�าอุปกรณ์ส่วนตวัอ่ืน ๆ มาใชก้บัระบบของ

บริษทั โดยไม่ไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้งาน

-1.290 .709 .398 1.201 5.911*

7 ท่านใช้คอมพิวเตอร์และระบบโครงข่ายเพื่อ

วตัถุประสงคท์างการคา้ส่วนตวั

2.204 .602 .031 .197 2.736

8 ท่านอ่านขอ้มูลของบุคคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต -.653 3.164* .650 4.347* 1.325

9 ท่านแกไ้ขขอ้มูลของบุคคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 2.204* .602 1.326 .795 2.736

10 ท่านโหลดไฟลท่ี์ไม่เก่ียวกบังานในเวลางาน -1.916 2.929* .825 9.946* 1.546

11 ท่านใชง้านเวบ็ไซตส์งัคมออนไลน ์ เช่น Facebook 

Youtube หรืออ่ืน ๆ โดยไม่เก่ียวกบัการท�างานใน

ระหวา่งเวลางาน

.091 3.839* 6.011* 2.794 1.022

12 ท่านเล่นเกมผา่นทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั 3.016* 1.104 5.662* .482 .844

13 ท่านดูหนงัผา่นทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั 1.032 1.666 .289 2.535 .582

14 ท่านฟังเพลงผา่นทางอินเทอร์เน็ตของบริษทั -.674 2.708* .574 546 1.438

15 ท่านเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความส�าคญัต่อบริษทัให้แก่

บุคคลอ่ืนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

1.536 .296 .650 .391 1.325

16 ท่านแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการท�างานของ

บริษทัในเวบ็ไซตห์รือส่ือสงัคมออนไลนต่์าง ๆ ใน

ลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย

2.204* .602 1.326 .795 2.736

17 ท่านเขียนหรือบันทึกรหัสลับ (password) ไวใ้น

สถานท่ีท่ีผูอ่ื้นสามารถพบเห็นได้ง่าย

-.428 1.420 .248 1.700 .417

18 ท่านส่งอีเมลใ์หบุ้คคลท่ีสามโดยไม่เก่ียวขอ้งกบังาน .162 .731 1.345 .227 .999

19 ท่านน�าขอ้มูลในอีเมลข์องบุคคลอ่ืนไปใชโ้ดยไม่ได้

รับอนุญาต

0 n/a n/a n/a

20 ท่านใช้ช่ืออี เมล์ของบริษัทเ พ่ือลงทะเบียนใน

เวบ็ไซตต่์าง ๆ 

.142 1.332 5.992* 2.770 2.24

21 ท่านส่งอีเมลท่ี์มีขนาดใหญ่กวา่ 15 MB โดยไม่ได้

แจง้ฝ่าย IT

-.964 3.482* .84 .363 .239
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ตาราง 4 

เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประเดน็ท่ีควรงดเว้นไม่ควรปฏิบัติจ�าแนกตามเพศ อาย ุระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน 

ระยะเวลาในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)

ข้อ ประเดน็ทีค่วรงดเว้นไม่ควรปฏิบัติ

เพศ อายุ ระดบั 

การศึกษา

ต�าแหน่ง

งาน

ระยะเวลาใน

การท�างาน

t F F F F

22 ท่านเปิดไฟล์แนบในอีเมล์ ท่ีได้รับจากบุคคล 

ท่ีไม่รู้จกั

-1.178 .989 3.240* .786 5.676*

23 ท่านท�าส�าเนาโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยไม่ได ้

รับอนุญาต

3.029* 1.113 2.466 1.467 .905

24 ท่านเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในระหวา่งเวลาท�างาน .495 1.383 .061 .947 7.574*

*การทดสอบดว้ยสถิติ t และ F มีนยัส�าคญัท่ี α = 0.05 

ตาราง 5 

เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นท่ีควรยึดถือปฏิบัติจ�าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน  

ระยะเวลาในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อ ประเดน็ทีค่วรปฏิบัตติาม
เพศ อายุ ระดบั 

การศึกษา

ต�าแหน่ง

งาน

ระยะเวลาใน

การท�างาน

1 ท่านยอมรับข้อก�าหนดเก่ียวกับนโยบายรักษา 

ความปลอดภยัของฝ่าย IT อยา่งไม่มีเง่ือนไข

2.744* 2.562 5.255* 5.332* .271

2 ท่านทราบนโยบายครบทุกขอ้ 3.764* 5.218* .635 5.580* 5.836*

3 ท่านแจง้ฝ่าย IT เม่ือพบวา่มีโปรแกรมท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ

บนเคร่ืองของท่าน

1.657 3.526* .805 1.334 3.563*

4 ท่านเปล่ียนรหสัลบัทุก ๆ 60 วนั -.376 1.583 .665 .214 3.140*

5 ท่านตรวจสอบช่ืออีเมลผ์ูรั้บอย่างระมดัระวงัเสมอ 

เพื่อป้องกนัการส่งผดิพลาด

-.181 .352 4.675* 12.113* 7.255*

*การทดสอบดว้ยสถิติ t และ F มีนยัส�าคญัท่ี α = 0.05 

ในท�านองเดียวกนัในการศึกษาเปรียบเทียบความ

คิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีควรยึดถือปฏิบติั พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ต�าแหน่งงาน ระยะเวลาในการท�างาน) 

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นท่ีควรยึดถือ

ปฏิบติัแตกต่างกนัในบางประเด็น ทั้งน้ีท่ีระดบันยัส�าคญั

ทางสถิติ 0.05 (ตารางท่ี 5)

การอภิปรายผล

ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

รัชชาภรณ์ สุภาพ และศกัด์ิชาย ตั้ งวรรณวิทย ์ (2014) 

ท่ีท�าการศึกษาองคก์รภาครัฐ พบวา่แมอ้งคก์รมีการประกาศ

ใชน้โยบายความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแลว้ 

แต่ยงัมีพนักงานบางส่วนท่ียงัไม่ปฏิบติัตามนโยบายฯ 
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อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของพนักงานท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตาม 

นโยบายฯ ในองคก์รภาครัฐมีสัดส่วนท่ีสูงกว่า 

ทั้งน้ี การขบัเคล่ือนนโยบายฯ ดงักล่าวใหส้มัฤทธ์ิ

ผล อาจจ�าเป็นตอ้งมีการสร้างความตระหนัก การรับรู้

ถึงภยัคุมคาม การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน

ควบคู่ไปดว้ย ดงัผลการศึกษาของ สุพิชญา อาชวิรดา 

(2016) ท่ีรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานในองค์กรท่ีมีราย

ช่ือจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึง

สรุปว่าเม่ือพนกังานเกิดความตระหนกัแลว้ จะส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใชร้ะบบสารสนเทศในองคก์ร ให้มีความ

มัน่คงปลอดภยัสูงข้ึน

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี ้

จากการศึกษา “การปฏิบติัตามนโยบายความ

ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของพนกังานในระบบ

ของบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ายหน่ึงน้ี ผูศึ้กษามีขอ้

เสนอแนะดงัน้ี

1. จากผลการศึกษาในส่วนของขอ้มูลพื้นฐาน

ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ามีพนักงานจ�านวนเพียง 

ร้อยละ 25 ท่ีมีการอ่านนโยบายความปลอดภยัอยา่งครบ

ถว้น รวมถึงมีพนกังานบางส่วนท่ีไม่เคยอ่านเลย ดงันั้น 

ผูบ้ริหารควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงาน

ทุกคนอ่านนโยบายให้ครบถว้น เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่

ให้พนกังานกระท�าการท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาเร่ืองความ

ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกบัระบบของบริษทั โดย

อาจเพิม่เติมช่องทางการส่ือสาร เช่น ประกาศนโยบายผา่น

ทางเสียงตามสาย หรือ ประกาศในท่ีประชุมพนกังาน และ

เน่ืองจากนโยบายมีหลายขอ้ พนกังานอาจรับรู้ไดไ้ม่หมด

ในคราวเดียว จึงอาจใชว้ิธีการทยอยประกาศตามความ

เหมาะสม เป็นตน้

2. ผลการศึกษาในส่วนของการปฏิบติัตามนโยบาย

ความปลอดภยั พบว่ามี 1 ขอ้ ท่ีการงดเวน้ควรหลีกเล่ียง 

ไม่ปฏิบติั อยูใ่นเกณฑป์านกลาง และ 1 ขอ้มีการยึดถือ

ปฏิบติัตาม อยู่ในเกณฑ์ เป็นส่วนใหญ่ ทางผูบ้ริหารจึง

ควรส่งเสริม หรือ หามาตรการ เพือ่เนน้ใหพ้นกังานปฏิบติั

ตามนโยบายใน 2 ขอ้ดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ท่ีไดก้�าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

3. เน่ืองจากนโยบายความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในระบบของบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย์

รายหน่ึงน้ี มีการทบทวน และปรับปรุง เป็นประจ�าทุกปี 

ซ่ึงในอนาคต นโยบายบางขอ้อาจมีการเปล่ียนแปลงตาม

สถานการณ์ของเทคโนโลยขีณะนั้น หรือ อาจมีการเพิม่เติม

ขอ้นโยบาย เพือ่ใหค้รอบคลุม การใชง้านระบบเทคโนโลยี

ใหค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน ดงันั้น จึงควรมีการท�าการส�ารวจ

ควบคู่กนัไป เม่ือมีการปรับปรุงนโยบายใหม่ เพือ่ใหแ้น่ใจ

ว่า พนกังานทุกคนไดรั้บทราบนโยบายทุกขอ้

4. ผลการศึกษาพบว่า พนกังานส่วนใหญ่ปฏิบติั

ตามนโยบายความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด อย่างไรก็ตามเน่ืองจากค�าถาม

ในแบบสอบถามเป็นค�าถามเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎ

ระเบียบของบริษทั จึงอาจท�าให้ผูต้อบแบบสอบถาม

ตอบแบบเขา้ขา้งตนเองได ้ ดงันั้น ในการปฏิบติังานจริง

ภายในบริษทั ควรใชร้ะบบตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อยืนยนั

ว่าพนกังานส่วนใหญ่ปฏิบติัตามนโยบายจริง ๆ เช่น ใช้

ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบการ ใชง้านของผูต้อบ

แบบสอบถาม ประวติัการเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์หรือ ตรวจ

สอบว่ามีพนกังานท่ีส่งอีเมลข์นาดใหญ่กว่า 15 MB มาก

นอ้ยเพียงใด

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป

ควรท�าการศึกษาถึงการรับรู้และความตระหนกั

ของพนักงานเก่ียวกบัประเภทและความร้ายแรงของภยั

คุกคามท่ีมีมากบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาระดบัภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลง และเปรียบเทียบภาวะผูน้�าเชิงการ

เปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพแยกตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน

และประเภทของพยาบาล กลุ่มตวัอย่างคือพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลประจ�าจงัหวดัของรัฐระดบั 

ตติยภูมิ ในเขตปริมณฑล จ�านวน 361 คน ท่ีคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ในช่วงระหว่าง 

มกราคม 2558- ตุลาคม 2559 เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงมีค่าความตรงตาม

เน้ือหา .90 และค่าความเท่ียง .97 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Inde-

pendent t-test และOne way ANOVA ผลการวิจยัพบว่า ระดบัภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วยตาม

การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (  = 4.01, SD = 0.54) พยาบาลวิชาชีพท่ีมี วุฒิการศึกษาต่างกนัมี

การรับรู้ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วยไม่แตกต่างกนั (p > .05) หวัหนา้หอผูป่้วยมีการรับรู้ภาวะ

ผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วยสูงกว่าพยาบาลระดบัปฏิบติัการ(p < .05) และพยาบาลท่ีมีประสบการณ์

การท�างานมากกว่า 21 ปีข้ึนไปรับรู้ต่อภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วยสูงกว่าพยาบาลทุกกลุ่มท่ีมี

ประสบการณ์การท�างานนอ้ยกว่า 21ปี อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ขอ้เสนอแนะของการวิจยัคร้ังน้ี คือ ควรมี

แนวทางพฒันา เก่ียวกบัภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลง แก่พยาบาลท่ีเตรียมตวัจะเขา้รับต�าแหน่งหวัหนา้หอผูป่้วย และ

มีการศึกษาวิจยัตวัแปรตน้อ่ืน นอกเหนือจากตวัแปรทางดา้นประชากรท่ีมีผลต่อภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลง เช่น 

สัมพนัธภาพระหว่างผูน้�ากบัพยาบาลระดบัปฏิบติัการ

ค�าส�าคัญ: ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลง, หวัหนา้หอผูป่้วย, ผูบ้ริหารการพยาบาล

Abstract

This research aimed to study the level of transformational leadership of head nurses perceived by  

professional nurses, and compare the perception of professional nurses as differentiated by education,  
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บทน�า

ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลง มีความจ�าเป็น

ส�าหรับระบบบริการสุขภาพของไทยในปัจจุบนั ทั้ งน้ี

เน่ืองจากระบบบริการสุขภาพสมยัใหม่จ�าเป็นตอ้งมีการ

ปรับเปล่ียนบทบาทใหเ้ป็นเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับการเปล่ียนแปลง ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม และวฒันธรรม โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่องคก์รพยาบาลในโรงพยาบาลระดบัตติยภมิูในเขต

ปริมณฑลซ่ึงเป็นผลจากนโยบายการพฒันาระดบัประเทศ

ท่ีไม่ไดมุ่้งเนน้เฉพาะกรุงเทพฯ 

แต่มีการขยายการพฒันาดา้นต่าง ๆ ไปในเขต

จงัหวดัปริมณฑล อาทิระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ท่ีส่ง

ผลท�าให้มีการขยายขอบเขตไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

ในเขตพื้นท่ีปริมณฑลมากข้ึน การยา้ยสถานท่ีราชการ

ส�าคญั ๆ  ไปในเขตปริมณฑล โดยเฉพาะท่ีจงัหวดันนทบุรี

ตลอดจนมีการยา้ยบา้นเรือนออกไปอยูต่ามชานเมือง หรือ

พื้นท่ีในจังหวดัใกล้เคียงมากข้ึน เขตพื้นท่ีท่ีอยู่ติดกับ

กรุงเทพ ฯ ของจงัหวดันนทบุรีปทุมธานีนครปฐม จึงมี

โครงการบา้นจดัสรรเกิดข้ึนเป็นจ�านวนมากจนในปัจจุบนั

เองแทบไม่สามารถแยกเขตของกรุงเทพ ฯ กบัเขตของ

จงัหวดัปริมณฑลไดเ้ลย เพราะพื้นท่ีของความเป็นเมือง

และกิจกรรมต่าง ๆ มีความต่อเน่ืองกนัจนเรียกไดว้่าเป็น

เมืองเดียวกนัในทุก ๆ ดา้น เป็นผลให้โรงพยาบาลในเขต

ปริมณฑลตอ้งมีการพฒันาทางการแพทยเ์พิม่ข้ึนอยา่งมาก

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิหลายแห่งในเขต

ปริมณฑล จึงมีวิสัยทศัน์ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศในดา้นต่าง 

ๆ ท่ีสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ เพื่อแสดงถึงความ

เป็นเลิศในระดับนานาชาติโดยให้สามารถแข่งขนักับ

องคก์ารสุขภาพอ่ืน ๆ  ไดท้ั้งในและต่างประเทศ (Office of 

Permanent Secretary, Ministry of Public Health, 2008) 

ภาวะผูน้�าในโรงพยาบาลตติยภมิูท่ีเหมาะสมคือ ภาวะผูน้�า

เชิงการเปล่ียนแปลงเป็นภาวะผูน้�าท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มี

องคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนในหลายมิติดงักล่าวโดยเฉพาะผูบ้ริหารทางการ

พยาบาลทุกระดบัรวมทั้งในระดบัหวัหนา้หอผูป่้วยดว้ย

หวัหนา้หอผูป่้วยนั้นเป็นผูบ้ริหารระดบัล่าง (first 

line manager) ซ่ึงเป็นผูน้�าแนวทางปฏิบติัลงไปใชง้านจริง

มีภาระหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีครอบคลุมทั้งทางดา้นบริหาร

จดัการ การบริการพยาบาลแก่ผูรั้บบริการในหอผูป่้วยท่ี

รับผิดชอบ และยงัเป็นกุญแจส�าคญัของความร่วมมือและ

professional work experiences and nursing specialty. 361 professional nurses working at tertiary government hospitals in  

the Bangkok metropolitan region were included as research participants and were stratified by random sampling 

from January 2015 to October 2016. Data were collected by using a transformational leadership questionnaire with 

content validity of .90 and reliability of .97. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 

deviation to describe the participants background, and the independent t-test and one-way ANOVA were used to 

compare the transformation leadership by difference groups. The results were: professional nurses perceived high 

levels of transformational leadership among head nurses (  = 4.01, SD = 0.54). The perception of professional nurses 

about the transformational leadership of head nurses differed significantly, (p<.05) by professional work experience 

and nursing specialty except by education. Professional nurses who had more than 21 years of work experience had 

the best perception compared to other groups, and head nurse had perception better than staff nurses. This research 

recommended nursing administrators should initiate a staff development program in transformational leadership to 

provide professional nurses preparation to become a nurse. For further study, other variables such as relationship 

between the head nurses and staff nurses should be examined.

Keywords: transformational leadership, head nurse, nurses executive
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ประสานงานของเจา้หน้าท่ีระดบัต่าง ๆ ทั้งในและนอก

หน่วยงานโรงพยาบาล ตลอดจนญาติผูป่้วยและชุมชน ซ่ึง

ภาวะผูน้�าท่ีเหมาะสมท่ีสุดของหวัหนา้หอผูป่้วยคือผูน้�าเชิง

การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลง

ของหัวหนา้หอผูป่้วย มีผลต่อความพึงพอใจในงานของ

พยาบาลวิชาชีพ (Abedelhafiz, Alloubani, Klaledeh, 

Mutari & Almukhtar, 2015) ส่งเสริมใหเ้กิดการเสริมสร้าง

พลงัอ�านาจของพยาบาลระดบัปฏิบติัการ (Ravazadeh & 

Ravazadeh, 2013) ตลอดจนเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการ

ท�างานของพยาบาลและสมาชิกในองคก์ร

จากการศึกษาของสุนทรี หาญเสมอ (2013) พบวา่ 

ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารการพยาบาล

ระดบัตน้ ตามแนวคิดของ Bass and Avolio (1994) นั้นมี

อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของพยาบาลวชิาชีพในการพฒันา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 และจากการศึกษาของนอ้มจิตต ์จนัทร์นอ้ย 

(2010) พบวา่ พยาบาลประจ�าการ มีความเห็นวา่ภาวะผูน้�า

เชิงการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย มีความสมัพนัธ์

ทางบวกต่อประสิทธิผลของหอผูป่้วย (p < .001) 

ถึงแม้แต่เดิมจะมีการศึกษาภาวะผูน้�าเชิงการ

เปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วย แต่ปัจจุบนัพบว่าโรง

พยาบาลระดบัตติยภูมิของกระทรวงสาธารณสุข ในเขต

ปริมณฑล มีการเปล่ียนแปลงมากทั้งในเร่ืองโครงสร้าง 

ระบบบริหาร และระบบบริการและยงัพบปัญหาการ

ขาดแคลนพยาบาลอีกประการหน่ึงนั้นสถานการณ์ความ

ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในหอผูป่้วย ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีก่อให้เกิด

ความเครียดต่อพยาบาลท่ีปฏิบติังานมาก เป็นผลใหพ้ยาบาล

เกิดความทอ้ถอยต่อการปฏิบติังาน และลาออกจากงาน

ก่อนวยัอนัควรจากปัญหาต่าง ๆ หวัหนา้หอผูป่้วยซ่ึงเป็น

ผูบ้ริหารระดบัตน้ จะตอ้งใชศ้กัยภาพในการบริหารงาน

เพื่อการสร้างขวญั ก�าลงัใจแก่พยาบาลท่ีปฏิบติังาน ซ่ึง

หากหัวหน้าหอผูป่้วยไม่มีภาวะผูน้�าท่ีดีพอ จะส่งผลให้

บุคลากรเกิดความไม่มัน่ใจในการปฏิบติังาน

จากการท่ีมีการพัฒนาโรงพยาบาลในระดับ 

ตติยภูมิอยา่งรวดเร็ว ท�าใหเ้กิดหน่วยงานใหม่ข้ึนมากมาย 

การไดรั้บการแต่งตั้งเป็นหัวหนา้หอผูป่้วยในทางปฏิบติั

จะเลือกจากระบบอาวุโส และบางคนไม่เคยผ่านการ

อบรมทางดา้นการบริหารมาก่อน จึงท�าให้การคดัเลือก

ขาดโอกาสในการเป็นหวัหนา้หอผูป่้วยท่ีมีคุณสมบติัและ

สมรรถนะท่ีเหมาะสม เม่ือเขา้สู่ต�าแหน่ง ในการปฏิบติั

งานอาจขาดความมัน่ใจในการบริหารงาน ไม่กลา้ตดัสิน

ใจบริหารงานตามความรู้ ความสามารถท่ีมีอยูเ่ดิม ยึดกฎ

ระเบียบ เขม้งวดกบัการท�างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เม่ือ

เกิดปัญหาไม่สามารถแกปั้ญหาหรือเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีได ้ 

(Leksomboonsuk, 2012) นอกจากนั้นการเตรียมความพร้อม

ในการเป็นหวัหนา้หอผูป่้วยท่ีนอ้ย โดยใชป้ระสบการณ์

ตรงในฐานะพยาบาลวิชาชีพมาก่อนหรือปฏิบติังานใน

ลกัษณะเดิม ๆ ท่ีกระท�าตามกนัมา จากค�าแนะน�าหรือ

การสอนจากหัวหนา้หอผูป่้วยรุ่นก่อน ๆ มีผลท�าให้การ

สร้างสรรคว์ิธีการท�างานหรือมีนวตักรรมดา้นการดูแลผู ้

ป่วยน้อย ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท�าให้ผูร่้วมปฏิบติั

งานเบ่ือหน่ายในงาน ซ่ึงอาจจะเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท�าให ้

ผูร่้วมปฏิบติังานเกิดความเบ่ือหน่ายและลาออก (Ieamwijarn  

& Moolasart, 2015)

อีกประการหน่ึงนั้นจากการท่ีโรงพยาบาลมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีการน�าเทคโนโลยใีหม่เขา้มา

ใช ้ ปัญหาเร่ืองการวิจยัในคลินิกการคน้ควา้สารสนเทศ

ทางอินเทอร์เน็ต ผูบ้ริหารท่ีเป็นหวัหนา้หอผูป่้วยเดิมซ่ึง

เป็นคนรุ่นเก่า ก็อาจจะมีความยากล�าบากในการปรับตวั 

นอกจากนั้นบทบาทการบริหารในเชิงธุรกิจและการตลาด

เป็นบทบาทใหม่ ท่ีหวัหนา้หอผูป่้วยในหน่วยงานของรัฐ

ไม่คุน้เคย จึงอาจเป็นการยากในการบริหารงานไดก้าร

ศึกษาเร่ืองภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอ 

ผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวชิาชีพจึงมีความจ�าเป็นดว้ย

เหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลง

ของหัวหนา้หอผูป่้วย จากพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความแตก

ต่างกนั ในเร่ือง ประสบการณ์การท�างาน วุฒิการศึกษา 

และประเภทของพยาบาล ซ่ึงผลของการวิจยัน้ีจะน�ามาใช้

ในการพฒันาภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหัวหนา้

หอผูป่้วย อนัจะท�าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของประชาชน

ท่ีมารับบริการ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาภาวะผู ้น�าเชิงการเปล่ียนแปลง

ของหัวหน้าหอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลของรัฐระดบัตติยภูมิเขตปริมณฑล
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2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู ้น�าเชิงการ

เปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาล

วชิาชีพโรงพยาบาลของรัฐระดบัตติยภมิูเขตปริมณฑลเม่ือ

จ�าแนกตาม ประสบการณ์การท�างานวุฒิการศึกษา และ

ประเภทของพยาบาล 

แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

ภาวะผู ้น�าเชิงการเปล่ียนแปลง ตามแนวคิด

ของ Bass and Avolio (1994) เป็นภาวะผูน้�าท่ีไดรั้บการ

ยอมรับว่ามีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในหลายมิติโดยเฉพาะวิชาชีพ

พยาบาลเป็นงานบริการท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะการ

เปล่ียนแปลงหลายด้าน (Watcharakate, 2014) โดยมี  

4 องค์ประกอบคือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์การ

สร้างแรงบนัดาลใจการกระตุน้ทางปัญญาและการค�านึงถึง 

ความเป็นปัจเจกบุคคลซ่ึงส่ิงท่ีผูน้�าทางการพยาบาลควร

ปฏิบติัเพือ่ส่งเสริมภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงในแต่ละ

องคป์ระกอบ โดยเฉพาะหวัหนา้หอผูป่้วย ซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร

ระดบัตน้ (first line or lower level management) เป็นผูมี้

อ �านาจโดยตรงในการบริหารจดัการโดยมีเป้าหมายหลกั

ให้เกิดการบริการพยาบาลท่ีมีคุณภาพหัวหน้าหอผูป่้วย

จึงเป็นผูน้�าท่ีส�าคญัของโรงพยาบาลท่ีจะน�าองคก์รไปสู่

ความส�าเร็จ การท่ีผูน้�าจะสามารถแสดงภาวะความเป็น

ผูน้�าไดน้ั้นจะตอ้งมีการรับรู้จากทั้งตวัผูน้�า และผูต้ามท่ีควร

ท่ีจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงในการปฏิบติัของผูน้�ามี 

ผลต่อผูต้ามซ่ึงจะมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ภาวะผูน้�านั้น เก่ียวขอ้งกบั

ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นองคก์าร 

ผูว้ิจยัเลือกศึกษาปัจจยัดา้นบุคคลและปัจจยัดา้นองคก์าร 

ทั้ งน้ีเน่ืองจากปัจจัยด้านบุคคล และด้านองค์การมีผล 

อยา่งมากต่อการรับรู้ภาวะผูน้�า ส่วนปัจจยัทางดา้นสังคม 

เน่ืองจากเป็นบริบทของพยาบาลท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นสังคม

ไทยท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกัจึงไม่ไดเ้ลือกมาศึกษา ส่วน

ปัจจยัทางดา้นบุคคลท่ีผูว้ิจยัศึกษา ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 

และประสบการณ์การท�างานเน่ืองดว้ยมีผลต่อการรับรู้

ภาวะผูน้�า ในขณะท่ีอาชีพและเพศของกลุ่มท่ีจะศึกษา เป็น 

กลุ่มเดียวกนั คืออาชีพพยาบาลและเพศหญิง ส่วนปัจจยั

ดา้นองคก์ารนั้นผูว้ิจยัเลือกศึกษา ลกัษณะของบุคคลใน

องค์การเน่ืองจากการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อภาวะ

ผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วยนั้นแตกต่าง

กนั เช่น ประสบการณ์การท�างาน ผูท่ี้มีประสบการณ์การ

ท�างานนาน ยอ่มมีความรอบรู้เขา้ในปัญหา และสามารถ

วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได ้ส่วนวุฒิการศึกษา ช่วย

ใหค้นเรามีโลกทศันท่ี์กวา้งข้ึน บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงยอ่ม

มีสติปัญญาในการพิจารณาส่ิงต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล และ

พยาบาลท่ีมีการศึกษาต่างกนั จะมีการรับรู้ภาวะผูน้�าการ

เปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกนั ส่วนพยาบาลท่ีเป็นผูบ้ริหาร

และพยาบาลระดบัปฏิบติัการท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีความรับ

ผิดชอบแตกต่างกนัจะมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั 

กรอบแนวคิดการวิจัย

Bass and Avolio (1994) กล่าวว่าภาวะผูน้�าเชิง

การเปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการท่ีผูน้�ามีอิทธิพลต่อ 

ผูร่้วมงาน และผูต้ามใหสู้งข้ึนกวา่ความพยายามท่ีคาดหวงั 

พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามใหสู้งข้ึนและ

มีศกัยภาพมากข้ึนซ่ึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ  

(1) อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (2) การสร้างแรงบนัดาลใจ (3) 

การกระตุน้ปัญญา (4) การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

บุคคลในองคก์ารท่ีมีความแตกตา่งกนัในเร่ือง ประสบการณ์

การท�างาน, วุฒิการศึกษา และประเภทพยาบาลนั้นพบวา่ 

มีผลต่อการรับรู้ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่าง

กนั (Viyanat, 2004; Tepsumatanon, 2012; Ongsagui, 

2005; Dahlen, 2002) ดว้ยเหตุน้ีการรับรู้ต่อภาวะผูน้�าเชิง

การเปล่ียนแปลงจึงแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงน�ามาเขียนเป็น 

กรอบแนวคิด ดงัน้ี ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ

ปัจจัยด้านบุคคล

- ประสบการณ์การท�างาน 

- วุฒิการศึกษา

ปัจจัยด้านองค์การ

- ประเภทของพยาบาล

ภาวะผู้น�า 

เชิงการเปลี่ยนแปลง 

ของหัวหน้าหอผู้ป่วย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม
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สมมติฐานการวิจัย

ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอ

ผู ้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

ของรัฐในเขตปริมณฑล เม่ือจ�าแนกตาม ประสบการณ์ 

การท�างาน วฒิุการศึกษา และประเภทของพยาบาลท่ีแตกต่าง 

กนัมีความแตกต่างกนั

วิธีด�าเนินการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าในคร้ัง น้ี เ ป็นการวิจัย เ ชิง

พรรณนา (descriptive research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พยาบาล

วิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลประจ�าจงัหวดัของ

รัฐซ่ึงเป็นโรงพยาบาลในระดบัตติยภูมิในเขตปริมณฑล 

จ�านวน 5 โรงพยาบาล ไดแ้ก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาล

พระนัง่เกลา้ และโรงพยาบาลปทุมธานี มีจ�านวนพยาบาล

วิชาชีพทั้งหมด 2,323 คน (Ministry of Public Health, 

2015) ส่วนกลุ่มตวัอยา่งคือ พยาบาลวิชาชีพ จ�านวน 361 

คน ท่ีผูว้ิจยัไดม้าจากการค�านวณดว้ยสูตรของ Yamane 

และสุ่มมาไดด้ว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน 

(stratified multistage sampling)โดยการสุ่มโรงพยาบาล

ก่อนได ้2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และ

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ หลงัจากนั้นจึงท�าการสุ่มพยาบาล

ในโรงพยาบาลทั้ง 2 อยา่งง่าย (simple random sampling)

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี  

2 ส่วนแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป 7 ขอ้และแบบสอบถาม

เก่ียวกับภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลง 35 ขอ้ท่ีผูว้ิจัย

ใช้แบบสอบถามของ ศรินทร อริยะเครือ (2010) ตาม

แนวคิดของของ Bass and Avollio (1994) ท่ีมีค่า Content  

Validity Index (CVI) คือ .90 มาใชโ้ดยไม่ไดมี้การดดัแปลง  

จึงไม่ไดห้าความตรงของแบบสอบถาม และไดท้ดลองใช้

กบัพยาบาลวชิาชีพ จ�านวน 30 ท่าน ท่ีมีคุณสมบติัคลา้ยกบั

กลุ่มตวัอยา่งในโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิเขตปริมณฑล 

แลว้น�าขอ้มลูท่ีไดม้าท�าการวเิคราะห์ความเท่ียงของเคร่ือง

มือ ซ่ึงไดค่้าความเท่ียงท่ี .96แบบสอบถามแบบประมาณคา่ 

ก�าหนดเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (Ariyakrua, 2010)

คะแนน 3.68-5.00 หมายถึง ภาวะผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วยอยู ่ในระดบัสูง

คะแนน 2.34-3.67 หมายถึง ภาวะผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วยอยูใ่นระดบัสูงปานกลาง

คะแนน 1.00-2.33 หมายถึง ภาวะผู ้น�าการ

เปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วยอยูใ่นระดบัต�่า

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1 .น�าหนัง สือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย ถึงผูอ้ �านวยการโรงพยาบาลรัฐในเขต

ปริมณฑลเพื่อขออนุมติัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

พยาบาลวิชาชีพ

2. ผูว้ิจยัพบหัวหนา้พยาบาลและผูป้ระสานงาน

วิจยัของโรงพยาบาล เพื่อช้ีแจงอธิบายถึงเหตุผลของการ

ท�าวจิยัและประโยชนท่ี์จะไดรั้บการท�าวจิยัและช้ีแจงขอ้มลู

เป็นความลบั โดยผูว้ิจยัใชเ้วลาในการท�าแบบสอบถาม

ประมาณ 15-20 นาที 

3.ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามคืน จากผูป้ระสานงาน

วิจยัของโรงพยาบาล พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้ง 

ความสมบูรณ์ของขอ้มูลและกล่าวขอบคุณกลุ่มตวัอยา่ง

การพทิักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

ผูว้จิยัขอจริยธรรมจากมหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

และขอจริยธรรมจากโรงพยาบาล 2 โรงพยาบาลท่ีเป็นกลุ่ม 

ตวัอยา่ง ท�าเอกสารช้ีแจงผูร่้วมวิจยั เก่ียวกบัเร่ืองการท�า

วจิยัและประโยชนท่ี์ไดรั้บ ผูร่้วมวจิยัสามารถออกจากการ

ตอบแบบสอบถามได ้โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ  เกบ็ขอ้มูล

แบบสอบถามไวใ้นท่ีปลอดภยั และจะท�าลายแบบสอบถาม

หลงัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ 3 ปี
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ขอ้มลูทัว่ไปของพยาบาลวชิาชีพใชก้ารแจกแจง

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

2. ระดบัการรับรู้ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลง 

ใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

3. การเปรียบเทียบการรับรู้ภาวะผูน้�าเชิงการ

เปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผู ้ป่วยตามการรับรู้ของ 

พยาบาลวิชาชีพจ�าแนกตาม ประสบการณ์การท�างาน  

ท่ีแตกต่างกนัโดยใช ้One way ANOVA และเปรียบเทียบ

พยาบาลวชิาชีพท่ีมีวฒิุการศึกษา ประเภทพยาบาล และรูป

แบบการจา้งงานท่ีแตกต่างกนัโดยใช ้Independent t-test

ผลการวิจัย

1 .  ข้อมูล ส่วนบุคคลของพยาบาลวิชา ชีพ 

โรงพยาบาลของรัฐระดบัตติยภูมิในเขตปริมณฑล กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นพยาบาลวชิาชีพของรัฐ จ�านวน 361 คน เป็น

พยาบาลระดบัปฏิบติัการ 323 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 เป็น

หวัหนา้หอผูป่้วย 38 คน คิดเป็นร้อยละ 11.53 มีอายเุฉล่ีย 

36.69 ปี (SD = 8.89, min = 21, max = 59) จบการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 93.35 โดยมีประสบการณ์

การท�างานร้อยละ 35 อยูใ่นกลุ่มมีประสบการณ์ 1-5 ปี เป็น

ขา้ราชการร้อยละ 78.3

2. ผลการศึกษาภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลง

ของหัวหน้าหอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ

ของรัฐระดบัตติยภูมิในเขตปริมณฑล พบว่าระดบัภาวะ

ผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วยตามการ

รับรู้ของพยาบาลวชิาชีพของรัฐในเขตปริมณฑล โดยรวม

มีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 4.01 (SD = 0.54) อยูใ่นระดบั

สูง ส่วนการรับรู้ในรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น

โดยด้านท่ีสูงสุด คือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มี 

ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 4.11 (SD = 0.55) 

3. การเปรียบเทียบ ค่าคะแนนเฉล่ีย ภาวะผูน้�าเชิง

การเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วยตามการรับรู้ของ

พยาบาลวิชาชีพระดบัตติยภูมิในเขตปริมณฑล จ�าแนก

ตาม ประสบการณ์การท�างาน วฒิุการศึกษา และ ประเภท

ของพยาบาล 

3.1 การเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ีย ภาวะผูน้�า

เชิงการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วยตามการรับรู้

ของพยาบาลวชิาชีพของรัฐระดบัตติยภมิูในเขตปริมณฑล

จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน โดยใชส้ถิติ One way 

ANOVA พบวา่พยาบาลระดบัปฏิบติัการท่ีมีประสบการณ์

การท�างานท่ีแตกต่างกัน มีการรับรู้ภาวะผูน้�าเชิงการ

เปล่ียนแปลงของหัวหนา้หอผูป่้วยแตกต่างกนัอยา่งมีนยั

ส�าคญัทางสถิติ (F = 4.46, p = 0.01) เม่ือท�าการวิเคราะห์

ความแตกต่างรายคู่ (multiple comparison) ดว้ยของ LSD 

(ตาราง 1) พบว่า พยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 

21 ปีข้ึนไปรับรู้ต่อภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้

หอผูป่้วยสูงกว่ากลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 1-5 ปี กลุ่มท่ีมี

ประสบการณ์ 11-15 ปี และกลุ่มท่ีมีอาย ุ16-20 ปี อยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติ (p < .01, P < .05, P < .05)

ตาราง 1

การเปรียบเทียบ ค่าคะแนนเฉล่ีย ภาวะผู้น�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ

ของรัฐระดับตติยภูมิในเขตปริมณฑลรายคู่จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน ด้วยวิธี LSD (n = 361)

ประสบการณ์การท�างาน 1-5 ปี

wn=116

6-10 ปี

n =27

11-15 ปี

n=63

16-20 ปี

n=72

21 ปีข้ึนไป

n=83

1-5 136.65 - -3.27 -.66 -3.34 -9.87**

6-10 144.22 - - 2.61 -.06 -6.60
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ตาราง 1

การเปรียบเทียบ ค่าคะแนนเฉล่ีย ภาวะผู้น�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ

ของรัฐระดับตติยภูมิในเขตปริมณฑลรายคู่จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน ด้วยวิธี LSD (n = 361) (ต่อ)

ประสบการณ์การท�างาน 1-5 ปี

n=116

6-10 ปี

n =27

11-15 ปี

n=63

16-20 ปี

n=72

21 ปีข้ึนไป

n=83

11-15 137.54 - - - -2.67 -9.20*

16-20 140.90 - - - - -6.63*

21ปีข้ึนไป 147.67 - - - - -

* < .05, ** < .01

3.2 การเปรียบเทียบ ค่าเฉล่ียคะแนนภาวะผูน้�า

เชิงการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วยตามการรับรู้

ของพยาบาลวชิาชีพของรัฐในระดบัตติยภมิูเขตปริมณฑล

จ�าแนกตาม วุฒิการศึกษา และประเภทของพยาบาล

ตาราง 2

ภาวะผู้น�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพของรัฐระดบัตติยภมิูในเขตปริมณฑล

จ�าแนกตาม วุฒิการศึกษา และประเภทของพยาบาล ด้วยสถิติ Independent t-test (n = 361)

n Mean SD t p-value

ประเภทของพยาบาล

พยาบาลระดบัปฏิบติัการ 323 139.60 18.95

-2.79 0.01
หวัหนา้หอผูป่้วย 38 148.66 19.04

วุฒกิารศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 337 140.28 19.08

0.47 0.31
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 24 144.38 19.93

จากตาราง 2 พบวา่ พยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นหวัหนา้

หอผูป่้วยมีการรับรู้ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของ

หัวหน้าหอผู ้ป่วยสูงกว่าระดับปฏิบัติการอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถิติ (t = 2.79 p = 0.01) พยาบาลวิชาชีพท่ีมี 

วุฒิการศึกษาแตกต่างกนั วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและ 

ปริญญาโท มีการรับรู้ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของ

หวัหนา้หอผูป่้วยไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ 

(t = -0.47, p = 0.31)
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การอภิปรายผล

1. ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอ 

ผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพของรัฐระดับ 

ตติยภูมิในเขตปริมณฑล โดยรวมมีค่าคะแนนเฉล่ีย 

เท่ากบั 4.01 (SD = 0.54) อยูใ่นระดบัสูง ส่วนการรับรู้

ในรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัสูงทุกดา้นโดยดา้นท่ีสูงสุด 

คือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีค่าคะแนนเฉล่ีย 

เท่ากบั 4.11 (SD = 0.55) เหตุผลท่ีพยาบาลวิชาชีพของ

รัฐในเขตปริมณฑล รับรู้ว่าหวัหนา้หอผูป่้วยมีภาวะผูน้�า 

เชิงการเปล่ียนแปลงอยูใ่นระดบัสูงทั้งน้ีเป็นเพราะหวัหนา้

หอผูป่้วยเป็นกลุ่มตวัอย่าง เป็นผูท่ี้อายุเฉล่ีย 52.03 ปี  

(SD = 4.07) สูงกว่าอายุเฉล่ียของพยาบาลประจ�าการ  

(  = 34.88 ปี SD = 8.89) มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท

มากกวา่พยาบาลประจ�าการ มีประสบการณ์ในการท�างาน 

(  = 26.66 ปี, SD = 6.05) มากกว่าพยาบาลประจ�าการ  

(  = 11.93 ปี, SD = 8.39) ท�าให้สามารถให้เหตุผลโนม้

น้าวและช้ีแจงเร่ืองการปฏิบติังานให้แก่พยาบาลระดบั

ปฏิบัติการได้ในระดับดี เป็นเหตุให้หัวหน้าหอผูป่้วย

สามารถแสดงภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงโดยรวมและ

ในดา้นต่าง ๆ  ไดสู้งทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  

Bass and Avolio (1994) ท่ีกล่าววา่ผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลง

คือ กระบวนการท่ีผูน้�ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้าม

โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานและผูต้าม

ให้สูงข้ึน กระตุน้ความรู้สึกทางปัญญาของผูต้าม พฒันา

ศกัยภาพผูต้ามให้เต็มขีดความสามารถ จูงใจให้ผูต้ามมุ่ง

สู่ความส�าเร็จขององคก์รซ่ึงผลจากการศึกษาน้ีสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ ศรีอมัพร ตว้นยี ่(2013) ท่ีพบวา่พยาบาล

ประจ�าการโรงพยาบาลสกลนครมีการรับรู้ภาวะผูน้�าเชิง

การเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วยอยู่ในระดับสูง 

(  = 3.80, SD = 0.55) โดยมีการรับรู้เร่ืองการมีอิทธิพล

อยา่งมีอุดมการณ์สูงสุด (  = 3.80, SD = 0.55)

2. ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหัวหน้า 

หอผูป่้วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพของรัฐระดบั

ตติยภูมิในเขตปริมณฑลจ�าแนกตาม ประสบการณ์ 

การท�างาน วุฒิการศึกษา และประเภทของพยาบาล 

2.1 ประสบการณ์การท�างาน ผลจากการศึกษา

พบว่าพยาบาลประจ�าการของรัฐในเขตปริมณฑลท่ีมี

ประสบการณ์การท�างานต่างกนัมีการรับรู้ภาวะผูน้�าเชิง

การเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วยแตกต่างกนัอย่าง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 4.46, p = 0.01) โดย

พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์การท�างาน 21 ปีข้ึนไป 

มีการรับรู้ต่อภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงดีกว่า พยาบาล

วิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ 1-5 ปี, 11-15 ปี และ 16-20 ปี 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เหตุผลท่ีพยาบาลระดบั

ปฏิบติัการของรัฐในเขตปริมณฑลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ี

มีประสบการณ์การท�างาน 21 ปีข้ึนไป มีการรับรู้ภาวะ

ผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วยดีกว่ากลุ่ม

ท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า ทั้ งน้ีเป็นเพราะพยาบาลท่ีมี

ประสบการณ์การท�างานมากกวา่ 21 ปีข้ึนไป จะไดเ้ปรียบ

ในดา้นความช�านาญของงานท่ีท�า ท�าใหมี้ความเช่ียวชาญ 

กบังานในหนา้ท่ี รับรู้ทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจาก

การท�างานมากกวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ มีผลท�าให้

เขา้ใจปัญหาและสามารถวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์

ท่ีเกิดข้ึนไดว้า่ผูน้�าแสดงกระท�ากิจกรรมนั้นดว้ยเหตุผลใด

ดว้ยเหตุน้ีพยาบาลท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 21 ปีข้ึนไป

จึงรับรู้บทบาทภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้

หอผูป่้วยไดม้ากกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ 1-5 ปีและ 11-15 

ปีและ 15-16 ปี ผลการศึกษาน้ีเหมือนกบั การศึกษาของ 

อโนชา ไวยะเนตร (2004) ท่ีพบว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีมี

ประสบการณ์การท�างานแตกต่างกนัมีการรับรู้พฤติกรรม

ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงแตกต่างกนั (p = .05) 

2.2 ประเภทของพยาบาล พบว่า หัวหน้าหอ 

ผูป่้วยรับรู้ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหัวหนา้หอ

ผูป่้วยดีกว่าพยาบาลระดบัปฏิบติัการของรัฐ ฯ (p = 0.01,  

 =148.66, SD=19.04 และ  = 139.60, SD = 18.95 ตาม

ล�าดบั) เหตุผลท่ีเป็นดงัน้ี เน่ืองจากหวัหนา้หอผูป่้วย ซ่ึงเป็น

ผูบ้ริหารทางการพยาบาลมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาท

ภาวะผูน้�าท่ีมากกวา่ คอยรับนโยบายโดยตรงจากผูบ้ริหาร

ระดบัสูงลงสู่การปฏิบติั มีการอบรม ทกัษะ ความรู้ ความ

ช�านาญ ดา้นการบริหาร และปฏิบติังานในดา้นผูน้�ามา
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ช่วงระยะเวลาหน่ึง แต่พยาบาลประจ�าการเป็นผูใ้ตบ้งัคบั

บญัชาคอยรับนโยบายจากหวัหนา้หอผูป่้วยและอาจไม่มี

ประสบการณ์ดา้นการเป็นผูน้�าจึงท�าให้การรับรู้เก่ียวกบั

ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงน้อยกว่านอกจากนั้นอาจ

เน่ืองมาจากผูเ้ป็นหัวหน้า อาจมีความโน้มเอียงในการ

ประเมินเขา้ขา้งตนเอง ซ่ึงผลจากการศึกษาน้ีสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของสุรีรัตน์ อ๋องสกลุ (2005) ท่ีพบวา่ การรับ

รู้ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหวัหนา้หอผูป่้วยและ

พยาบาลระดบัปฏิบติัการมีความแตกต่างกนั (p = .000) 

2.3 วฒิุการศึกษา พยาบาลวชิาชีพของรัฐท่ีมีวฒิุ

การศึกษาในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท มีการรับรู้

ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วยไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (t = .47, p = 0.64) 

ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัการทางการศึกษาท่ีกล่าวว่า การ

ศึกษาช่วยใหค้นเรามีประสิทธิภาพดา้นความคิด และโลก

ทศัน์กวา้งข้ึน บุคคลท่ีไดรั้บการศึกษาสูงยอ่มมีสติปัญญา

ในการพจิารณาในการคิดเหตุท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต�่ากวา่ 

เหตุผลท่ีการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นเพราะพยาบาลระดบั

ปฏิบติัการท่ีจบการศึกษาในวฒิุปริญญาโทยงัท�างานในหอ

ผูป่้วยในบทบาทเดิม เช่นเดียวกบัพยาบาลท่ีจบการศึกษา

ในระดบัปริญญาตรี ท�าใหมี้บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

และการไดรั้บการมอบหมายงานจากหวัหนา้หอผูป่้วยไม่

แตกต่างกนั หวัหนา้หอผูป่้วยจึงปฏิบติัต่อพยาบาลทั้งสอง

กลุ่มน้ีไม่แตกต่างกนั เป็นเหตุให้พยาบาลทั้งสองกลุ่มรับ

รู้ภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลง ของหวัหนา้หอผูป่้วยไม่

แตกต่างกนั และอีกเหตุผลหน่ึงนั้นเป็นเพราะพยาบาลท่ี

จบการศึกษาระดบัปริญญาโทมีน้อยกว่า พยาบาลท่ีจบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีมาก กลุ่มตวัอย่างท่ีแตกต่าง 

กนัมาก ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูจึงอาจท�าใหผ้ลของการรับรู้ 

ท่ีไดไ้ม่แตกต่างกนั

ข้อจ�ากัดการวิจัย

กลุ่มตวัอยา่งท่ีคดัเลือกมาและน�ามาเปรียบเทียบ

กนันั้น ระหว่างพยาบาลหัวหน้าหอผูป่้วยและพยาบาล

ระดับปฏิบัติการ และพยาบาลท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท มีความแตกต่างกนัมาก ทั้งน้ี

เป็นไปตามลกัษณะขอ้มูลจริง ความแตกต่างกนัมากของ

ขอ้มูล จึงอาจท�าให้ผลของการวิจยัมีขอ้จ�ากดั

ข้อเสนอแนะการวิจัย

ขอ้เสนอแนะของการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหาร

ทางการพยาบาลควรมีแนวทางพฒันา เก่ียวกบัภาวะผูน้�า 

เชิงการเปล่ียนแปลง แก่พยาบาลท่ีเตรียมตวัจะเขา้รับ

ต�าแหน่งหัวหน้าหอผูป่้วย ส่วนเร่ืองการวิจยั ควรมีการ

ศึกษาวิจยัซ�้ าอีกในเร่ืองวฒิุการศึกษา ของพยาบาลวิชาชีพ

กบัภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผูป่้วย 

และมีการศึกษาวิจยัตวัแปรตน้อ่ืน นอกเหนือจากตวัแปร

ทางดา้นประชากรท่ีมีผลต่อภาวะผูน้�าเชิงการเปล่ียนแปลง 

เช่น สัมพนัธภาพระหว่างผูน้�ากบัพยาบาลประจ�าการ
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บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาสภาพส่วนบุคคลมีผลต่อความถ่ีในการเกิด

อุบติัเหตุในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นของพนกังานบริการลานจอดในเขตพื้นท่ีลานจอด (2) ศึกษาถึงปัจจยัการเกิด

อุบติัเหตุในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพ้ืนของพนกังานบริการลานจอดในเขตพื้นท่ีลานจอด มีประชากรท่ีใชใ้นการ

วิจยั เป็นพนกังานบริการลานจอด บริษทั แบ็กส์ บริการภาคพื้น จ�ากดั จ�านวน 44 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

เพียร์สนั การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และตารางทดสอบค่าที โดยผลวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ

ในการใหบ้ริการอุปกรณ์ภาคพื้นของพนกังานบริการลานจอดในเขตพื้นท่ีลานจอด สามารถสรุปผลและระบุปัจจยัจาก

การท�าแบบสอบถามเบ้ืองตน้จ�านวน 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล สภาพแวดลอ้มในการท�างาน การปฏิบติัตาม 

ขั้นตอนการท�างาน การสวมอุปกรณ์ป้องกนั การบริหารความปลอดภยัในองคก์ร จากนั้นไดป้ระเมินและวเิคราะห์ผลการ

วิจยัพบว่า มีปัจจยัเพียง 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท�างาน ซ่ึงในปัจจยัประกอบดว้ย อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์และสภาพไม่

พร้อมใชง้าน ทศันวิสัยในขณะปฏิบติังานไม่ดี สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ�านวยขณะปฏิบติังาน

ค�าส�าคัญ: ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ, อุปกรณ์บริการลานจอด, ลานจอด

Abstract

This research is quantitative research. The purposes are (1) To study the personal factors affecting the 

frequency of accidents of the ground equipment services in the apron areas of the airport. (2) To study the factors 

of accidents of the ground equipment services in the apron areas. The population is BAGS (Baggage Airline Guest 

Services) ground handling services limited persons totaling 44 employees. The instrument used in this study was  

a questionnaire. The data analysis software was SPSS program which measured Frequency, Percentage, Mean, 

Standard Deviation, ANOVA, t-test, Pearson correlation coefficient. To study the factors affecting accidents of  

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการให้บริการอุปกรณ์ของพนักงานบริการลานจอด 

ในเขตพืน้ที่ลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

Factors Affecting Accidents of the Ground Equipment Service Employees 

at the Apron Area of Donmuang International Airport
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บทน�า

การประกอบธุรกิจการบินระหว่างประเทศ

ใ น ปั จ จุ บัน  นับ เ ป็ น ก า ร ล ง ทุ น ท่ี สู ง แ ล ะ  ท้า ท า ย 

ความสามารถของผูบ้ริหารจดัการ ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง

ความมีประสิทธิภาพสูงทางดา้นการบินผลตอบแทนดา้น

ก�าไรท่ีคุม้ค่าและเพ่ือให้การบริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งใน

ธุรกิจเดียวกนั การพฒันาปรับปรุงสถานการณ์บริการ

อุปกรณ์ภาคพื้นมาโดยตลอด เพื่อให้ได้เปรียบและคง

ความเป็นผูน้�าทางดา้นอุปกรณ์ภาคพ้ืนอยา่งครบวงจรของ

สายการบินทัว่โลก 

การเกิดอุบติัเหตุข้ึนในแต่ละคร้ัง สายการบินจะ

ตอ้งมีค่าใชจ่้ายทั้งแบบทางตรง (direct cost) คือ ค่าใชจ่้าย

ท่ีจะเกิดจากการเปล่ียนแปลง ซ่อมแซม ทดแทนอุปกรณ์ 

ท่ีเสียหาย และค่าใชจ่้ายแบบทางออ้ม (indirect cost) เป็น

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถคุ้มครองด้วยการประกันภัยได ้ 

(insurable) เช่น ค่าใช้จ่ายจากการเสียภาพลกัษณ์ของ

องค์กรท่ีมีผลต่อความเช่ือมั่นและการตัดสินใจ ใช้

บริการของลูกคา้ ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบวิเคราะห์หา

สาเหตุประกนัภยัท่ีเพิ่มข้ึน เป็นตน้ และสุดทา้ยอาจรวม 

ค่าใชจ่้ายท่ีกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินและสงัคมโดย

รวม (industry & social cost) เช่น อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนท�าให ้

ผูโ้ดยสารไม่ไวว้างใจและหันไปเลือกใชก้ารเดินทางวิธี

อ่ืน ซ่ึงเพิ่มโอกาสของความเส่ียงมากข้ึน 

จากสถิติในปี พ.ศ. 2544 รายงานโดยกระทรวง

แรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าพนักงานใน

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการบินทุก ๆ 100 คน มีอตัรา 

การบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย จากอุบติัเหตุสูงท่ีสุดถึง 13.6 คน 

หรือโดยเฉล่ีย 9.7 คน ตอ้งหยดุงาน เป็นเวลานานเฉล่ีย 

10.1 วนั ซ่ึงสูงกวา่การหยดุงานในภาคอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

ท่ีนานเฉล่ียเพียง 2.8 วนั และจากรายงานพบว่าพนกังาน

ท่ีบาดเจ็บมากท่ีสุดคือ พนักงานท่ีท�างานในส่วนของ 

ลานจอดอากาศยาน (apron) 

 ซ่ึงงานบริการภาคพื้น หรือ งานบริการลานจอด 

ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการทางด้านการบิน 

เป็นการรวมการให้บริการท่ีจ�าเป็นทั้งหมด ท่ีเคร่ืองบิน 

ต้องการในขณะท่ีตัวเคร่ืองจอดอยู่บนพื้น ซ่ึงบาง 

สายการบินจะรับการให้บริการจากผูใ้ห้บริการภายนอก 

ขณะเดียวกันหลายสายการบินก็พอใจท่ีจะบริการงาน

ด้านน้ีด้วยตวัเอง บริษทั แบ็กส์ บริการภาคพื้น จ�ากดั 

เป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริการภาคพื้นแก่อากาศยาน โดยทาง

บริษทัจะเนน้การใหบ้ริการดา้น การบริการผูโ้ดยสาร และ 

การให้บริการลานจอด ซ่ึงปฏิบัติงานในเขตลานจอด 

Airside Area และยงัมีส่วนพื้นท่ีผูใ้หบ้ริการภาคพื้นท�าการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีต่าง ๆ เช่น ถนน(service road) หลุมจอด

อากาศยาน (aircraft stand) จะมีการขบัรถและอุปกรณ์

ภาคพื้นต่าง ๆ จนไปถึงการให้บริการเคร่ืองบิน

ผูว้ิจยัปฏิบติังานใน ต�าแหน่งผูค้วบคุมพนกังาน

ลานจอดของ บริษทั แบก็ส์ บริการภาคพื้น จ�ากดั ณ สนามบิน 

นานาชาติดอนเมือง ปัญหาส�าคญัระหว่างปฏิบติังานคือ

การเกิดอุบติัเหตุในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นของ

พนักงานบริการลานจอดซ่ึงบริษัทและท่าอากาศยาน

นานาชาติดอนเมือง กต็ระหนกัและพยายามศึกษา ปรับปรุง 

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้มาอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัจ�ากดัดว้ยทาง

บริษทัท่ีประจ�าท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็น 

หน่วยงานขนาดเล็ก ยงัไม่มีท�าการเก็บขอ้มูลหรือเก็บ

สถิติการเกิดอุบติัเหตุอยา่งเป็นระบบ จึงท�าใหไ้ม่สามารถ

the ground equipment services employees based on the literature review, 5 factors can be identified: Personal 

factors, Operating Environment factors, Compliance workflow factors, Protective equipment factors, and Safety  

Management factors in the organization. Then assessing these factors, 1 factor was found affecting frequency of 

accidents in ground equipment services at the 0.05 level of significance. It was the Operating Environment which 

includes inadequate equipment and lack of equipment, poor visibility while working, and unfavorable weather  

conditions during operation.

Keywords: factors affecting accidents, ground service equipment, apron
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วิเคราะห์ทิศทางของอุบติัเหตุได ้ ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท�าวิจยัน้ี

เพื่อหาสาเหตุปัจจยัในการเกิดอุบติัเหตุในการให้บริการ

ลานจอดและหาวิธีป้องกันและเพ่ือลดความเส่ียงใน 

การเกิดอุบติเหตุท่ีเกิดข้ึนในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพส่วนบุคคลมีผลต่อความถ่ีใน

การเกิดอุบติัเหตุในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นของ

พนกังานบริการลานจอดในเขตพื้นท่ีลานจอด

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัการเกิดอุบติัเหตุในการให้

บริการอุปกรณ์ภาคพ้ืนของพนกังานบริการลานจอดใน

เขตพื้นท่ีลานจอด

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎี SHELL MODEL 

ใช้แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ในการท�างาน

ระหว่างคนกบัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ 

ทฤษฎีมนุษย์ปัจจัย แนวคิดแบบจ�าลองเชลล ์

(SHEL model) เป็นแนวความคิดท่ีพฒันาข้ึนคร้ังแรกใน

ปี พ.ศ. 2515 โดย Elwyn Edwards จาก การน�าแนวความ

คิดเร่ืองคน เคร่ืองจกัรและส่ิงแวดลอ้มในการท�างานเขา้มา

ประยกุตใ์ชต่้อมาในปี พ.ศ. 2518 กปัตนั Hawkin ไดน้�ามา

ประยกุตเ์พิ่มเติมเป็นไดอะแกรมรูปส่ีเหล่ียมดงัภาพ 1 ซ่ึง

จะ ช่วยใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัองคป์ระกอบ

อ่ืนในระบบ การบิน โดยในปัจจุบนัเป็นท่ี ยอมรับและได้

ก�าหนดเป็นขอ้แนะน�าจาก ICAO ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ให้ใช้

เป็นกรอบในการวเิคราะห์หามนุษยปั์จจยัในอุตสาหกรรม

การบิน ตวัย่ออกัษร SHEL ย่อมาจาก S = Software,  

H = Hardware, E = Environment, และ L = Liveware  

บางคร้ังอาจเขียนเป็น SHELL ก็ได้

องคป์ระกอบของ SHEL Model ประกอบดว้ย

กัน 5 ส่วน เม่ือน�ามาใช้ในทางการบินแลว้จะมีความ

หมายดงัน้ี (1) Liveware (L) คือ มนุษยท่ี์ปฏิบติังานอยู่

ในอุตสาหกรรมการบิน เช่นนกับิน พนกังาน ควบคุมการ

จราจรทางอากาศ ช่างซ่อมบ�ารุงและเจา้หนา้ท่ีภาคพ้ืนดิน  

เป็นตน้ (2) Hardware (H) คือเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์

เช่น อากาศยาน รถลากจูงอากาศยาน รถขนส่งสินคา้และ

สะพานเทียบอากาศยานเป็นตน้ (3) Software (S) คือคู่มือ

ระเบียบ กฎเกณฑ์ในการท�างาน และสัญลกัษณ์รวมถึง

ซอฟแวร์ ของคอมพิวเตอร์เป็นตน้ (4) Environment (E) 

คือ ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบ ๆ L-H-S เช่น อุณหภูมิสภาพ

อากาศ และแสงสว่าง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัหมายถึงผลก

ระทบจากนโยบายการบริหารจดัการขององคก์ร อีกดว้ย

(5) Liveware (L) เป็นส่วนท่ีอยูต่รงกลางของแบบจ�าลอง 

หมายถึงมนุษยท่ี์ปฏิบติังานอยูห่นา้งาน ในความเป็นจริง

แลว้มนุษยส์ามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงต่าง ๆ  ไดดี้แต่ก็มีขอ้

จ�ากดัในเร่ืองของประสิทธิภาพการท�างานของตวัเอง ปัญหา

อีกอยา่งหน่ึงของมนุษยก์คื็อการมีมาตรฐานในการท�างาน 

ท่ีไม่คงท่ี เม่ือดูจากภาพท่ี 1 จะเห็นว่าขอบของบลอ็คตวั 

L จึงไม่เป็นเส้นตรงเป็นการสะทอ้นให้ เห็นขอ้จ�ากดดงั

กล่าวขา้งตน้การศึกษาท�าความเขา้ใจวา่องคป์ระกอบรอบ 

ๆ ของ บลอ็ค Liveware มี ปัจจยัอะไรบา้งท่ีเป็นสาเหตุ

ของการเช่ือมต่ออยา่งไม่สมบูรณ์ (mismatch) ซ่ึงน�ามาสู่

การเกิด อุบติัเหตุมีความจ�าเป็นมาก

ทฤษฎีความเครียด (model of stress) 

ใช้แสดงถึงวิธีการตอบสนองของร่างกายต่อ

ความเครียดในระดบัต่าง ๆ 

1. ทฤษฎีความเครียดท่ีเน้นทางด้านจิตวิทยา 

(psychology) ประกอบดว้ยรูปแบบดงัน้ี

ภาพ 1 SHELL MODEL



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 161

1.1  รูปแบบพ้ืนฐานของการตอบสนอง  

(response X based model) เป็นรูปแบบท่ีอธิบายว่า 

ความเครียดเป็นกลุ่มของส่ิงรบกวนท่ีขดัขวางการตอบ

สนองทางสรีระวิทยาและจิตวิทยาของบุคคลต่อภาวะ

คุกคาม ทฤษฎีกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ทฤษฎีพื้นฐานความเครียดของ 

Selye (Kit Boon, 2013) ท่ีอธิบายว่า ความเครียดเป็นการ

ตอบสนองในกลุ่มอาการท่ีไม่เฉพาะเจาะจง (General 

Adaptation Syndrome--GAS) เป็นตน้

1.2 รูปแบบพ้ืนฐานของส่ิงเร้า (stimulation 

based model) เป็นรูปแบบท่ี อธิบายวา่ ความเครียดเป็นกลุม่

ของสถานการณ์ของส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นส่ิงเร้ามากระตุน้ให้

เกิดการตอบสนอง และส่ิงเร้าน้ีเป็นบ่อเกิดของความเครียด 

เช่น ความมากเกินพอความขดัแยง้ และส่ิงท่ีนอกเหนือ 

การควบคุม ทฤษฎีในกลุ่มน้ี เช่น ทฤษฎีความเปล่ียนแปลง

ในชีวิตกบัการเจ็บป่วยของ Holmes and Rahe (1967)  

ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่เหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

ในชีวิตถือว่าเป็นภาวะเครียดท่ีท�าให้มนุษยต์อ้งปรับตวั

1.3 รูปแบบปฏิสัมพันธ์ของความเครียด  

(interaction model of stress) เป็นรูปแบบท่ีมีพื้นฐาน

แนวคิดจาก 2 รูปแบบแรกรวมกนั และศึกษาในมิติท่ีว่า

ความเครียดเป็นความไม่สมดุลระหวา่งความตอ้งการ และ

ความสามารถในการตอบสนองของบุคคล ความเครียด

จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บความคุกคาม และไม่สามารถ

จัดการกับความเครียดได้ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจสูง มี 

ความสมดุลระหวา่งความตอ้งการ และการตอบสนองบุคคล

นั้นจะปลอดภยัจากความเครียด นกัทฤษฎีความเครียดใน 

กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ Lasarus and Folkman (1984)

2. ทฤษฎีความเครียดเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  

(job stress) ทฤษฎีในกลุ่มน้ีไดน้�ามาใชอ้ธิบายความเครียด

ในการท�างานอยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่ ทฤษฎีความสอดคลอ้ง

ระหว่างบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม (person x environment fit 

theory) ซ่ึงเป็นแนวคิดของ French, Caplan and Herrison 

(1982) ทฤษฎีน้ีตั้งบนแนวคิดส�าคญั 2 ประการ คือ ความ

บีบคั้นขององคก์ารและความเครียดของบุคคล ปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งองคป์ระกอบทั้งสองน้ี มีผลต่อสุขภาพและศกัยภาพ

ในการท�างานของบุคคล นั้นคือ ความเครียดจะเกิดข้ึนเม่ือ

การตอบสนอง (supply) หรือความตอ้งการ (demands) 

ของส่ิงแวดลอ้ม ไม่สมดุลกบัความตอ้งการ (needs) หรือ

ความสามารถของบุคคล นัน่คือ ถา้ความตอ้งการ หรือ

ความสามารถของบุคคล และส่ิงแวดลอ้มไม่สมดุล ผลท่ี

ตามมาก็คือความเครียด ซ่ึงจะมีผลสะทอ้นกลบัมาท่ีการ

ปฏิบติังานเกิดความรู้สึกในทางท่ีไม่ดีกบังาน นอกจาก

ทฤษฎีน้ีแลว้ ในกลุ่มน้ียงัมีแนวคิดวา่ดว้ย ความเครียดกบั

ประสิทธิภาพในการท�างาน ซ่ึงเป็นแนวคิดของ Worechel 

and Wayne (1989) ท่ีกล่าวว่า ความเครียดเป็นทั้งคุณและ

โทษ ระดบัความเครียดมีความสมัพนัธ์ทั้งทางบวกและทาง

ลบกบัสัมฤทธิผลของการท�างาน คือระดบัความเครียดท่ี

เหมาะสม (eustress) จะมีสมัฤทธิผลของการท�างานสูงสุด 

ซ่ึงจะอยูจุ่ดสูงสุดของตวัยหูวักลบั ถา้ความเครียดสูงกว่า

น้ี สมัฤทธิผลของการท�างานจะลดลงอยา่งรวดเร็ว และยงั

เสนอวา่ ความเครียดนอ้ยกท็�าใหผ้ลงานต�่า และผลของงาน

กบัระดบัความเครียดจะผนัแปรอยูร่ะหวา่งคนกบัองคก์าร

3. ทฤษฎีความเครียดท่ีเน้นผลกระทบของ

ความเครียดท่ีมีต่อบุคคล ทฤษฎีในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่

3.1 สมมติฐานตัวยูหัวกลับ (inverted-U  

hypothesis) ซ่ึงอธิบายว่า เม่ือความเครียดเพิ่มข้ึน ผลการ

ท�างาน (job performance) จะสูงข้ึนจนสูงสุดของโคง้ตวัยู

หวักลบัและความเครียดท่ีมากหรือนอ้ยเกินไปมีผลท�าให้

ผลการท�างานต�่ากว่าดว้ย ดงัท่ี Selye (Kit Boon, 2013) 

เรียกความเครียดท่ีมีผลในทางบวกว่า Eustress และเรียก

ความเครียดในทางลบว่า Disress ซ่ึงสามารถแสดงความ

สัมพนัธ์กนัได้

3.2 ทฤษฎีการตรวจจับสัญญาณ (signal  

detection theory) เป็นทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการตอบสนองเม่ือ

ร่างกาย ไดรั้บสัญญาณกระตุน้จากส่ิงท่ีคุกคาม จะตอบ

สนองทั้งร่างกายและจิตใจ

จากแนวคิด ท่ีไดน้�าเสนอจะเห็นไดว้า่ ความเครียด

นั้นเกิดข้ึนไดก้บัทุกคน ถา้บุคคลมีความเครียดในระดบั

ท่ีพอเหมาะจะเป็นการกระตุน้ หรือส่งเสริมให้บุคลนั้น

สามารถคิดคน้วิทยาการใหม่ ๆ ท�าให้รู้จกัคิดแกปั้ญหา

หรือท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ปรับสภาพ

ตนเองให้สามารถเผชิญกบัส่ิงท่ีมาคุกคาม ปรับสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตให้ด�ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข
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ทฤษฎีความล้าของ Grandjean 

ใช้แสดงถึงวงจรสาเหตุของความล้าและการ

ปลดปล่อยให้สมดุลเพ่ือการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยเร่ืองคุณลักษณะ

มนุษย ์ขีดจ�ากดั และความสามารถ ในการท�างานทั้งทาง 

ดา้นร่างกายและจิตใจ 

Grandjean (Pao, 2016) ไดเ้สนอทฤษฎีความลา้

ในการท�างาน โดยระบุปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีมากระทบต่อคน ซ่ึง 

ไดแ้ก่ (1) ระยะเวลาการท�างาน (2) ลกัษณะของงาน (3) 

สภาพแวดลอ้มในการท�างาน (4) สภาพความพร้อมของ

ร่างกาย รวมทั้งสภาพแวดลอ้มในการด�ารงชีวิตต่าง ๆ  

ท�าให้เกิดความล้า ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบ กับระดับ 

ความลา้ไดก้บัระดบัน�้ าในถงั

เหตุปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กิดความลา้คือ เม่ือมีความ

ลา้สะสมข้ึนในร่างกาย ก็จ �าเป็นจะตอ้งมีการระบาย ให้

ระดบัความลา้หรือระดบัน�้ าในถงัลดลง เพ่ือให้ร่างกาย

ไดมี้การฟ้ืนตวั มิฉะนั้นถา้ปล่อยให้ระดบัความลา้มีแต่ 

สูงข้ึนเร่ือย ๆ จนเกินขีดจ�ากดัท่ีร่างกายจะรับไดก้็ย่อม

เป็นอนัตรายต่อร่างกายและเอ้ืออ�านวยใหมี้ความผดิพลาด 

เกิดข้ึนไดง่้ายและท�าให้อุบติัเหตุเกิดข้ึนดว้ย 

ทฤษฎีโดมิโน (domino theory)

การเกิดอุบติัเหตุ สามารถเช่ือมโยงไดก้บัปรัชญา

ความปลอดภยัของ Heinrich เก่ียวกบัสาเหตุของอุบติัเหตุ

ได ้Heinrich (NPC Safety and Environmental Service, 

2011) นกัวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั ไดพ้ฒันามาจากหลกั

ความเป็นจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 

ซ่ึงต่อมาไดย้กยอ่งใหเ้ป็น “บิดาแห่งการป้องกนัอุบติัเหตุ

ในวงการอุตสาหกรรม”โดยมีหลกัการ ส�าคญัคือการเรียง

ล�าดบัการประสบอนัตรายเป็นขั้นตอน ถา้เกิดอุบติัเหตุ

ท่ีท�าให้ขั้นตอนท่ีหน่ึงเกิดข้ึนก็จะส่งผลกระทบ ไปยงั 

ขั้นตอนอ่ืน ๆ ตามล�าดบั จนถึงขั้นสุดทา้ยก็คือการบาด

เจ็บ องคป์ระกอบต่าง ๆ ในขั้นตอนตามทฤษฎีโดมิโน 

สามารถอธิบายไดต้ามล�าดบัดงัน้ี

ล�าดบัท่ี 1 บรรพบุรุษและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 

(ancestry and social environment) ส่ิงแวดลอ้มทาง สงัคม

และการประพฤติปฏิบติัสืบทอดกนัมาจากอดีต 

ท�าให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา

ต่าง ๆ กนั เช่น ความสะเพร่า ประมาทเลินเล่อ ขาดความ

คิดไตร่ตรองความด้ือดึง ความชอบในการเส่ียงอนัตราย 

ความตระหน่ีเหนียวแน่น เห็นแต่เงินและลกัษณะอ่ืน ๆ 

ท่ีถ่ายทอดทางกรรมพนัธ์ุ เป็นตน้

ล�าดับท่ี 2 ความผิดปกติของบุคคล (fault of 

person) สุขภาพจิตและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม เป็นสาเหตุ 

ท�าใหเ้กิดความผดิปกติของบุคคล เช่น การปฏิบติังานโดย

ขาดความยั้งคิดอารมณ์รุนแรง ประสาทอ่อนไหวง่าย ความ

ต่ืนเตน้ ขาดความรอบคอบ เพิกเฉยละเลยต่อการกระท�าท่ี

ปลอดภยั เป็นตน้ ซ่ึงความผิดปกติเหล่าน้ีส่งผล กระทบ

ให้เกิดการกระท�าไม่ปลอดภยั และท�าให้เคร่ืองจกัรและ

การท�างานตอ้งอยูใ่นสภาพ หรือสภาวะท่ีเป็นอนัตราย 

ล�าดบัท่ี 3 การกระท�าท่ีไม่ปลอดภยั และ/หรือ

สภาพเคร่ืองจกัรหรือสภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย 

(unsafe act mechanical or physical hazard) ตวัอยา่งการ

ปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยัของบุคคล เช่น ยืนท�างานภาย

ใตน้�้ าหนกัท่ีแขวนอยู่การติดเคร่ืองยนต์โดยไม่แจง้หรือ

เตือน ชอบหยอกลอ้เล่น ถอดเซฟการ์ดของเคร่ืองจกัรออก 

เป็นตน้ ตวัอยา่งสภาพเคร่ืองจกัรหรือสภาวะส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีเป็นอนัตราย เช่น ขาดเคร่ืองป้องกนัจุดอนัตรายหรือ

จุดท่ีมี การเคล่ือนท่ี ไม่มีร้ัวกั้น เสียงดงัเกินไป แสงสว่าง

ไม่เพียงพอการระบายอากาศไม่ดี เป็นตน้ ส่ิงท่ีเกิดจาก 

ภาพ 2 ล�าดบัขั้นตอนการเกิดอุบติัเหตุ 5 ขั้น

ที่มา จาก ปัจจัยเส่ียงและการประเมินความเส่ียงในการ

ท�างานด้านการบินของนักบิน ฝงูบิน 411 กองบิน 41, โดย 

เกริกเกียรติ สุวรรณโณ, 2012, คน้จาก http://archive.lib.

cmu.ac.th/full/T/2555/mpa30955ks_ch2.pdf
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การกระท�าท่ีไม่ปลอดภัยและสภาพการท�างานท่ีไม่

ปลอดภยั จะเป็นสาเหตุโดยตรงท่ีท�าให้เกิด อุบติัเหตุ 

ล�าดบัท่ี 4 การเกิดอุบติัเหตุ (accident) เหตุการณ์ท่ี

มีสาเหตุปัจจยัทั้ง 3 ล�าดบัมาแลว้ยอ่มส่งผลใหเ้กิดอุบติัการ  

เช่น ตกจากท่ีสูง ล่ืนหกลม้ เดินสะดุด ส่ิงของหล่นจาก

ท่ีสูง วตัถุกระเด็นใส่ ถูกวตัถุวิ่งชน กระแทก หนีบ หรือ

ตดั เป็นตน้ ซ่ึงอุบติัการณ์เหล่าน้ีอาจจะเป็นสาเหตุของ

การบาดเจ็บ 

ล�าดบัท่ี 5 การบาดเจ็บ (injury) ตวัอยา่งการบาด

เจ็บท่ีเกิดกบัอวยัวะบางส่วนของร่างกาย เช่น กระดูกหกั 

หรือแตก เคลด็ขดัยอก แผลฉีกขาด แผลไฟไหม ้เป็นตน้ 

การบาดเจ็บเหล่าน้ีเป็นผลโดยตรงจากการเกิดอุบติัเหตุ 

การป้องกนัอุบติัเหตุตามทฤษฎีโดมิโน การท่ีจะป้องกนั

บุคคลไม่ใหป้ระสบกบัอนัตราย จนท�าใหเ้กิดการบาดเจบ็ 

หรือเสียชีวิตนั้น สามารถท�าไดโ้ดยการ ควบคุม (control) 

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการขจดัการกระท�าท่ีไม่ปลอดภยั 

และสภาพท่ีไม่ปลอดภยั (ล�าดบัท่ี 3) นั้นคือ ดึงโดมิโน

ตงักลางออกไป ก็จะท�าให้ผลขององคป์ระกอบเบ้ืองตน้ 

ไม่มี ผลกระทบต่อองคป์ระกอบหลงั ๆ ดงันั้น อุบติัเหตุ

และการบาดเจ็บก็จะไม่เกิดข้ึน

การป้องกนัอุบติัเหตุอยา่งมีประสิทธิภาพ ท�าได้

โดยการก�าจดัการกระท�า หรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 

ให ้เหลือนอ้ยท่ีสุดหรือหมดไป สภาพการท�างานท่ีปลอดภยั

ก็จะเกิดข้ึนในท่ีสุด

สภาพส่วนบุคคล

- อายุ

- ระดบัการศึกษา

- ต�าแหน่ง

- ประสบการณ์การท�างาน

- การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกดิอุบัตเิหตุ

- ปัจจยัส่วนบุคคล

- สภาพแวดลอ้มในการท�างาน

- การปฏิบติัตามขั้นตอนการท�างาน

- การสวมอุปกรณ์ป้องกนั

- การบริหารความปลอดภยัในองคก์ร

การเกดิอุบัตเิหตุ

ภาพ 4 กรอบแนวคิดการวิจยั

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพ 3 ล�าการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะไม่เกิดข้ึนเม่ือน�า

โดมิโนตวัท่ี 3 ออก

ที่มา จาก ปัจจัยเส่ียงและการประเมินความเส่ียงในการ

ท�างานด้านการบินของนักบิน ฝงูบิน 411 กองบิน 41, โดย 

เกริกเกียรติ สุวรรณโณ, 2012, คน้จาก http://archive.lib.

cmu.ac.th/full/T/2555/mpa30955ks_ch2.pdf
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สมมติฐานการวิจัย 

1. สภาพส่วนบุคคลของพนกังานบริการลานจอด

ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศึกษา ต�าแหน่ง ประสบการณ์

การท�างาน การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั ส่งผลต่อ

การเกิดอุบติัเหตุ แตกต่างกนั

2. ปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน การปฏิบติัตามขั้นตอน การสวมอุปกรณ์ป้องกนั  

การบริหารความปลอดภยัในองค์กร ส่งผลต่อการเกิด

อุบติัเหตุ แตกต่างกนั

วิธีด�าเนินการวิจัย

ผู ้วิจัยได้ท�าการศึกษา ค้นคว้าจากเอกสาร 

ต�ารา ขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี และการคน้ควา้ขอ้มูลจาก

อินเทอร์เน็ต เป็นการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อน�าผลท่ีไดม้า

พฒันาให้เกิดแนวทางการป้องกนัและการลดอุบติัเหตุ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การวจิยัคร้ังน้ีศึกษากบัประชากรซ่ึงเป็น พนกังาน

ปฏิบติังานหน้าท่ีขบัรถหรืออุปกรณ์ภาคพ้ืนในเขตลาน

จอดอากาศยานของบริษทั แบ็กส์ บริการภาคพ้ืน จ�ากดั 

จ�านวน 44 คน

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย อาย ุวุฒิการศึกษา ต�าแหน่ง 

ประสบการณ์การท�างาน การฝึกอบรมเก่ียวกับความ

ปลอดภยั ประวติัการเกิดอุบติัเหตุ จ�านวน 6 ขอ้

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิด

อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของพนักงานในลานจอด

อากาศยาน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดบั ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล 4 ขอ้ สภาพ

แวดลอ้มในการท�างาน 3 ขอ้ การปฏิบติัตามขั้นตอนการ

ท�างาน 5 ขอ้ การสวมอุปกรณ์ป้องกนั2 ขอ้ การบริหาร

ความปลอดภยัในองคก์ร 7 ขอ้

น�ามาค�านวณหาค่าความเช่ือมั่น (reliability)  

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

ท�าการวิเคราะห์โดยโปรแกรมส�าเร็จรูปโดยไดค่้าความ

เช่ือมัน่ เท่ากบั 0.8332

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี

ผูว้ิจยัไดด้�าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

1. ขอหนงัสือจากคณบดีหรือส�านกังานการบณัฑิต

ศึกษา มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ถึงผูจ้ดัการ แผนกบริษทั 

แบ็กส์ บริการภาคพื้น จ�ากดั เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน 

การตอบแบบสอบถามของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง

2. ผู ้วิจัยด�าเนินการส่งแบบสอบถามให้กับ

พนกังานในกลุ่มตวัอย่างคือพนกังานภาคพื้นของบริษทั 

แบก็ส์ บริการภาคพื้น จ�ากดั ในท่าอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมือง 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดแลว้น�ามา

วิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู ้วิจัยท�าการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป SPSS โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

1. อธิบายผลการวิ เคราะห์ข้อมูลค่าความถ่ี  

(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) เก่ียวกบัสถานภาพ

ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ดา้น อาย ุ ระดบั

การศึกษา ต�าแหน่งประสบการณ์การท�างาน การฝึกอบรม

ดา้นความปลอดภยั และประวติัการเกิดอุบติัเหตุ

2. อธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉล่ีย ( ) 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatio--SD) ของ
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ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุของ

พนกังานบริการลานจอดของ บริษทั แบก๊ส์ บริการภาคพื้น 

จ�ากดั เช่น ปัจจยัส่วนบุคคล สภาพแวดลอ้มในการท�างาน 

การปฏิบติัตามขั้นตอนการท�างาน การสวมอุปกรณ์ป้องกนั 

การบริหารความปลอดภยัในองคก์ร

3. อธิบายผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถ่ี

การเกิดอุบติัเหตุโดยจ�าแนกตามสถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว (ANOVA)

4. อธิบายผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เกิดอุบติัเหตุท่ีมีผลต่อความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุ โดยใช ้ 

ตารางทดสอบค่าที (T-test) และ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient)

ผลการวิจัย 

ผลวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการ

ให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นของพนกังานบริการลานจอด

ในเขตพื้นท่ีลานจอด สามารถสรุปผลและระบุปัจจยัจาก

การท�าแบบสอบถามเบ้ืองตน้จ�านวน 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยั

ส่วนบุคคล สภาพแวดลอ้มในการท�างาน การปฏิบติัตาม

ขั้นตอนการท�างาน การสวมอุปกรณ์ป้องกนั การบริหาร

ความปลอดภยัในองคก์ร จากนั้นไดป้ระเมินและวเิคราะห์

ผลการวิจยัพบว่า มีปัจจยัเพียง 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความถ่ี

ในการเกิดอุบติัเหตุในการใหบ้ริการอุปกรณ์ภาคพื้น อยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มใน

การท�างาน ซ่ึงในปัจจยัประกอบดว้ย อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์

และสภาพไม่พร้อมใชง้าน ทศันวิสัยในขณะปฏิบติังาน 

ไม่ดี สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ�านวยขณะปฏิบติังาน

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเกดิอุบัตเิหตุ r ค่า Sig

- ปัจจยัส่วนบุคคล 0.212 0.168

- สภาพแวดลอ้มในการท�างาน 0.784 0.000*

- การปฏิบติัตามขั้นตอนการท�างาน 0.114 0.890

- การสวมอุปกรณ์ป้องกนั 0.040 0.797

- การบริหารความปลอดภยัในองคก์ร 0.117 0.448

ตาราง 1 

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผลต่อความถ่ีในการเกิดอุบัติเหตุ

*มีนยัส�าคญัท่ีระดบั 0.05

การอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้พิจารณา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุในการใหบ้ริการอุปกรณ์ 

ภาคพื้นของพนักงานบริการลานจอด บริษัท แบ๊กส์  

บริการภาคพื้น จ�ากดั โดยสรุปไดโ้ดยมีงานวจิยัและแนวคิด

ท่ีสอดคลอ้งกนั ดงัต่อไปน้ี

1. ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผล

ต่อความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ จ�านงค์ อั้นจุย้ (2010) ไดก้ารศึกษาความสัมพนัธ์

ระหวา่งการรับรู้การบริหาร ความปลอดภยัและพฤติกรรม

การปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยั ของพนักงาน 

ฝ่ายโรงงาน บริษทั ไทยอาราอิ จ �ากดั ผลการวิจยัพบว่า

ผลการวิจัยพบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการมีการรับรู้ 

การบริหารความ ปลอดภยัอยู่ในระดับปานกลางและ

พฤติกรรมการปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัอยูใ่น

ระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าพนกังานท่ีมี 

เพศ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ฝึกอบรม เก่ียว

กบัความปลอดภยัในการท�างานแตกต่างกนั มีการรับรู้ 

การบริหารความปลอดภยัไม่แตกต่างกนั 

2. สภาพแวดลอ้มในการท�างานมีผลต่อความถ่ี

ในการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธิติพนัธ์ 

สุขเนตร (2006) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิด
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อุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนกังานช่างซ่อมบ�ารุง

อากาศยานในลานจอดท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ไดพ้บว่า 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานท�าใหเ้กิดอุบติัเหตุไดม้าก 

ส่วนอุปกรณ์ป้องกนัเหตุส่วนบุคคล และการบริหารความ

ปลอดภยั เป็นปัจจยัท่ีมีผลปานกลาง และ สภาพแวดลอ้มท่ี

มีความสมัพนัธ์กบัสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุอยา่งมีนยัส�าคญั 

3. การปฏิบติัตามขั้นตอนการท�างานไม่มีผลต่อ

ความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

ภาคภูมิ จินดาปทีป (2010) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีความ

สัมพนัธ์กบัพฤติกรรม ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

ของพนกังาน บริษทั ไทยโพลีอะซีทลั จ �ากดั ผลการวิจยั

พบวา่การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการรับรู้ความ

เส่ียงกบั พฤติกรรมความปลอดภยัในการ ปฏิบติังานของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการในฝ่ายผลิตมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมความปลอดภยัใน การปฏิบติังานของพนกังาน

อย่างไม่มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐาน

4. การสวมอุปกรณ์ป้องกนั ไม่มีผลต่อความถ่ีใน

การเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธิติพนัธ์ 

สุขเนตร (2006) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิด

อุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนกังานช่างซ่อมบ�ารุง

อากาศยานในลานจอดท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ไดพ้บว่า 

อุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุมีสภาพช�ารุดหรือไม่เพียงพอ เป็น

สาเหตุท่ีท�าให้เกิดอุบติัเหตุนอ้ย และพนกังานส่วนใหญ่

เกิดอุบติัเหตุนอ้ยกว่า 3คร้ัง หรือไม่เคยเกิดอุบติัเหตุเลย

5. การบริหารความปลอดภยัในองคก์ร ไมมี่ผลต่อ

ความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

กรรณิกา เทียนลา (2004) ไดศึ้กษาพฤติกรรมความปลอดภยั

ในการทางานของคนงานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร 

โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 60 คน พบว่า  

คนงานก่อสร้างเพศชาย ระดบัแรงงานไร้ฝีมือของบริษทั

อุณากรรณ จ�ากดั มีการรับรู้ความเส่ียงอยูใ่นระดบัดีมาก 

โดยคนงานจะมีความรู้ความเขา้ใจสาเหตุของการน�ามา

ซ่ึงอุบติัเหตุจากการท�างานและผลเสียท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งมี

ความรู้ความเขา้ใจในวิธีป้องกนัไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ ส่วน

พฤติกรรมความปลอดภยัในการท�างาน พบว่า คนงานมี

พฤติกรรมดา้นความปลอดภยัอยูร่ะดบัดี ซ่ึงไม่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกบัระดบัการรู้ความเส่ียง โดยสามารถอธิบาย

ไดว้า่คนงานมีการรับรู้ดีมากแต่ไม่ไดมี้การปฏิบติัตาม และ 

ธิติพนัธ์ สุขเนตร (2006) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

เกิดอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของพนกังานช่างซ่อมบ�ารุง

อากาศยานในลานจอดท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ไดพ้บว่า 

ขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารความปลอดภยั เป็น

สาเหตุท่ีท�าให้เกิดอุบติัเหตุนอ้ย และพนกังานส่วนใหญ่

เกิดอุบติัเหตุนอ้ยกว่า 3คร้ัง หรือไม่เคยเกิดอุบติัเหตุเลย

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิด

อุบติัเหตุในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นของพนกังาน

บริการลานจอด จากการวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิด

อุบติัเหตุคือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ซ่ึง

ในส่วนของปัจจยัประกอบดว้ย (1) อุปกรณ์ไม่สมบูรณ์

และสภาพไม่พร้อมใชง้าน (2) ทศันวิสัยในขณะปฏิบติั

งานไม่ดี (3) สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ�านวยขณะปฏิบติังาน 

ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี

1. เฝ้าระวงัและตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ โดย

ก�าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอน เป็นตารางปฏิบติังานอย่าง

ชดัเจน พร้อมบนัทึกแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ทุกคร้ัง

2. ควรจดัท�าบนัทึกและสถิติในการเกิดอุบติัเหตุ

อยา่งละเอียดพร้อมแนวทางการป้องกนั และแกไ้ขทุกคร้ัง 

โดยถือเป็นความรับผิดชอบของพนกังานลานจอด

3. ปัจจยัทุกปัจจยัไม่ควรมองขา้มทางบริษทั แบก็ส์ 

บริการภาคพื้น จ�ากดั ควรใหพ้นกังานใส่ใจในทุกปัจจยัท่ี

ก่อให้เกิดอุบติัเหตุเพื่อจะไดล้ดความเสียหายของบริษทั

4. พนกังานส่วนใหญ่ของ บริษทั แบก็ส์ บริการ

ภาคพื้น จ�ากดั มีประสบการณ์ 1-5ปี ซ่ึงถือวา่นอ้ยมาก ควร

ไดรั้บการฝึกอบรมและมีการทบทวนตลอดจนสมรรถนะ

ทางกายก่อนเขา้ปฏิบติังานเป็นระยะ

5. บริษทั แบก็ส์ บริการภาคพืน้ จ�ากดั ควรมีนโยบาย 

ในดา้นสวสัดิภาพและความปลอดภยั ของพนกังานลานจอด 
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บทคัดย่อ

การทบทวนงานวิจยัอย่างเป็นระบบคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรุปแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับ

ประทานอาหารเพื่อควบคุมระดบัน�้ าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานไทย ด�าเนินการวิจยัโดยการสืบคน้งานวิจยัท่ีได้

รับการตีพิมพท่ี์เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษในฐานขอ้มูลอิเล็กโทรนิกส์ ไดแ้ก่ ThaiLis, ThaiJo และ CINHAL 

รวมทั้งการสืบคน้ดว้ยมือเพื่อคน้หางานวิจยัท่ีไม่ไดรั้บการตีพิมพ ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2558 ผลการวิจยัพบว่า 

มีงานวิจยัท่ีผ่านเกณฑก์ารประเมินการคดัเขา้ จ�านวน 14 เร่ือง และสามารถสรุปแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

การรับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดบัน�้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานไทย ได ้3 รูปแบบ คือ (1) การใชก้ระบวนการ

กลุ่ม (2) การใชแ้รงจูงใจ ความเช่ือดา้นสุขภาพ และแรงสนบัสนุนทางสังคม และ (3) การใชก้ารก �ากบัตนเอง โดย

แนวทางทั้ง 3 รูปแบบสามารถลดระดบัน�้ าตาลในเลือดได ้ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอแนะวา่เพื่อใหผู้ป่้วยเบาหวานควบคุมระดบั

น�้ าตาลในเลือดไดส้�าเร็จ นอกจากการก�ากบัตนเองของผูป่้วยแลว้ ควรใหค้รอบครัวและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยเพ่ือ

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยกระบวนการกลุ่มและคนเหล่าน้ียงัเป็นแหล่งสนบัสนุนทางสังคมของผูป่้วยดว้ย

ค�าส�าคัญ: การสังเคราะห์งานวิจยัอยา่งเป็นระบบ, การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร, การควบคุมระดบั

น�้ าตาลในเลือด, ผูป่้วยเบาหวาน

Abstract

The purpose of this systematic review was to determine diet consumption behavior modification patterns 

to control blood sugar levels of patients with diabetes in Thailand. Published articles written in Thai and English 

from 2005 to 2015 were searched from electronic databases, including ThaiLis, ThaiJo, and CINHAL, as well 

แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพือ่ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือด 

ของผู้ป่วยเบาหวานไทย: การสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ 

Diet Consumption Behavior Modification Patterns to Control Blood Sugar Levels  

of Patients with Diabetes in Thailand: A Systematic Review
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บทน�า

เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีเป็นปัญหา

ส�าคญัทางดา้นสาธารณสุขของประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้าก

สถิติของ ส�านกัระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข(2012) 

ท่ีรายงานว่าเบาหวานเป็นหน่ึงใน 5 โรคอันได้แก่  

โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหวัใจขาดเลือด 

โรคหลอดเลือดสมองและโรคเร้ือรังทางเดินหายใจส่วน

ล่าง ท่ีกระทรวงสาธารณสุขต้องมีการเฝ้าระวงัอย่าง 

ต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีมีแนวโน้ม  

ส่งผลกระทบให้เกิดความพิการและเกิดการเสียชีวิตของ 

คนไทยเพิ่มมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากรายงานสถิติ

สาธารณสุข พ.ศ. 2553-2557 ของส�านักนโยบายและ

ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขท่ีพบว่าอตัราตายดว้ย

โรคเบาหวานเท่ากบั 10.76, 11.88, 12.06, 14.93 และ 

17.53 ต่อแสนประชากรตามล�าดบั (Bureau of Policy and 

Strategy, Ministry of Public Health, Thailand, 2015) 

เบาหวานเป็นโรคเร้ือรังท่ีไม่สามารถรักษาให้

หายขาดได ้การรักษาโรคเบาหวานมีจุดมุ่งหมายท่ีส�าคญั 

คือ การควบคุมระดบัน�้ าตาลในเลือดเพื่อไม่ให้ผูป่้วยเกิด

โรคแทรกซ้อนตามมา และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การรักษา

โรคเบาหวานประกอบด้วยโภชนบ�าบัดและการออก

ก�าลงักายท่ีถูกตอ้งร่วมกบัการใชย้าอย่างเหมาะสม และ

ท่ีส�าคญัคือการให้ความรู้เก่ียวกบัโรคเบาหวานแก่ผูป่้วย

เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและมีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาโรค ทั้งน้ีการควบคุมอาหารทั้งชนิดและปริมาณเป็น

ปัจจยัท่ีส�าคญัของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีมี

ผลต่อระดบัน�้ าตาลในเลือด (Siriwattanapornkul, Oba &  

Intarakumhang Na Rachasima, 2007) แต่ปัญหาส�าคญั คือ

การท่ีผูป่้วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมอาหารท่ีเหมาะสม

กบัโรคท่ีตนเองเป็นอยู ่ส่งผลใหไ้ม่สามารถควบคุมระดบั

น�้ าตาลในเลือดได ้(Bureau of Nutrition, Department of 

Health, Ministry of Public Health, 2012) ดงันั้นจึงมีการ

วิจยัมากมายท่ีพยายามคน้หาแนวทางในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูป่้วยเบาหวาน 

ซ่ึงจากการสืบคน้งานวิจยัเบ้ืองตน้พบว่ามีการศึกษาวิจยั

ท่ีใช้โปรแกรมท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัทั้งวิธีการ

จดักิจกรรม กลุ่มตวัอยา่ง ระยะเวลาการจดักิจกรรม และ

ผลลพัธ์ของโปรแกรม (Saiban, 2009; Sawongnam, 2010; 

Kongrith, 2014; Punbut, 2014 ; Kaewsung & Sota, 2014) 

อยา่งไรกต็ามยงัไม่มีการน�ามาทบทวนและสงัเคราะห์งาน

วิจยัอยา่งเป็นระบบ ท�าให้ไม่สามารถสรุปให้เห็นชดัเจน

ว่าในปัจจุบนัแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดับน�้ าตาลในเลือด

ของผูป่้วยเบาหวานในประเทศไทยนั้นมีรูปแบบใดบา้ง 

และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างไร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจ

ท่ีจะท�าการทบทวนสังเคราะห์งานวิจยัอย่างเป็นระบบ 

เ ก่ี ย ว กับ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม 

การรับประทานอาหารท่ีท�าการศึกษาในกลุ่มผู ้ป่วย 

เบาหวานท่ีเป็นชาวไทย เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจน และ

น�ามาเป็นแนวทางในการพฒันาแนวปฏิบติัการพยาบาล

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพ่ือ

ควบคุมระดบัน�้ าตาลในเลือดให้เหมาะสมกบับริบทและ

วฒันธรรมของผูป่้วยไทยต่อไป

as hand searches for unpublished papers. The results showed that 14 papers met the inclusion criteria. The diet  

consumption behavior modification patterns to control blood sugar levels of patients with diabetes in Thailand could be  

categorized into 3 patterns, including: (1) using group process, (2) using motivation, health belief, and social support, 

and (3) using self-efficacy. All three patterns could reduce blood sugar levels. Therefore, the authors suggest that 

to succeed in motivating patients with diabetes to control their blood sugar levels, in addition to patients regulating 

themselves, family members and the community should be involved so that change could occur with group process 

as these persons are also social support resources for these patients.

Keywords: systematic review, diet consumption behavior modification, blood sugar levels, control patients with 

diabetes
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อน�าเสนอขอ้สรุปองคค์วามรู้อย่างเป็นระบบ

เก่ียวกบัแนวทางเพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารของผูป่้วยเบาหวานในประเทศไทย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผูว้ิจัยพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง พฤติกรรม

ใด ๆ ก็ตามท่ีมีอิทธิพลหรือเช่ือว่าจะมีอิทธิพลต่อภาวะ

สุขภาพ หรือเกิดผลลพัธ์ทางสุขภาพ โดยทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัพฤติกรรมสุขภาพและน�ามาใช้ในการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม มีมากมาย แต่ท่ีนิยมน�ามาใชป้ระเทศไทย ไดแ้ก่

1. แบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (health belief 

model) ท่ีเช่ือว่าบุคคลจะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

สุขภาพเม่ือรับรู้วา่ตนเองมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรค โรค

นั้นมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการด�าเนินชีวติ รวม

ทั้งรับรู้วา่การปฏิบติันั้นจะเกิดผลดีในการลดโอกาสเส่ียง

ต่อการเป็นโรคหรือช่วยลดความรุนแรงของโรค 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกนัโรค (protection 

motivation theory) ท่ีเช่ือวา่การรับรู้ความรุนแรงของการ

เป็นโรคจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือใชส่ื้อกระตุน้ให้เกิดความกลวั

มากกว่าการใชส่ื้อกระตุน้ตามปกติ การรับรู้โอกาสเส่ียง

ต่อการเป็นโรคจะข้ึนกบัการตดัสินใจของแต่ละบุคคล

ว่าการไม่ปฏิบติัตวั เพื่อหลีกเล่ียงอนัตรายเฉพาะโรค จะ

ท�าใหเ้กิดความเส่ียงต่อโรค ส่วนการจะตดัสินใจไดน้ั้น ข้ึน

อยูก่บัองคป์ระกอบ อ่ืน ๆ  ดว้ย เช่น ความรุนแรงของโรค 

3. ทฤษฎีการรับรู้ความสรรถนะแห่งตน (self-

efficacy theory) ท่ีเช่ือวา่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง

ในแต่ละสภาพการณ์ท่ีแตกต่างกนั กอ็าจท�าใหบุ้คคลแสดง

พฤติกรรมออกมาแตกต่างกนัไดเ้น่ืองจากความสามารถ

ของคนเรานั้นไม่ตายตวัเป็นพลวตั (dynamic) ยืดหยุ่น 

ตามสภาพการณ์ (Apinya, 2016) ทั้ งน้ีพฤติกรรมการ 

รับประทานอาหารเป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีสามารถควบคุม

ระดบัน�้ าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานไดเ้น่ืองจากการ

บริโภคอาหารเป็นกิจวตัรประจ�าวนัท่ีทุกคนปฏิบติัเป็น

ประจ�าทุกวนั โดยถ้าผูป่้วยรับประทานอาหารจ�าพวก

คาร์โบไฮเดรตมากเกินไป ก็จะท�าให้ระดับน�้ าตาลใน

เลือดสูงข้ึนได ้ และหากผูป่้วยรับประทานอาหารจ�าพวก

แป้งและน�้ าตาลในจุดท่ีเกินพอดีก็อาจท�าให้ผูป่้วยเกิด

ภาวะแทรกซ้อนจากระดบัน�้ าตาลในเลือดสูงไดเ้ช่นกนั 

(Charoenchit, 2013) 

ดังนั้ น จึง มีความจ�า เ ป็นอย่างยิ่ ง ท่ี บุคลากร

สาธารณสุขตอ้งหาแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การรับประทานอาหารของผูป่้วยเหล่าน้ีให้อยู่ในจุดท่ี

เหมาะสมเพื่อให้ผูป่้วยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปลอดภยัจาก

ภาวะแทรกซ้อนต่างท่ีอาจเกิดข้ึนจากการควบคุมระดบั

น�้ าตาลในเลือดไม่ไดน้ัน่เอง

กรอบแนวคิดการวิจัย

พฤตกิรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน

- ความเช่ือดา้นสุขภาพของผูป่้วย

- แรงจูงใจของผูป่้วย

- การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผูป่้วย

วิธีด�าเนินการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมอยา่ง

เป็นระบบ (systematic review) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัเป็นรายงานวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูป่้วยเบา

หวานไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2558 โดยมี

เกณฑส์�าหรับการคดัเขา้ตามคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. เป็นรายงานวิจัยท่ีกลุ่มตัวอย่างเป็นผูป่้วย 

เบาหวาน (population)

2. เป็นรายงานวิจยัก่ึงทดลองท่ีศึกษาแนวทาง 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเป็น

ตวัแปรส�าคญั (intervention)
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3. เป็นรายงานการวิจยัท่ีมีการเปรียบเทียบการ

พยาบาลตามปกติหรือการไม่ไดรั้บแนวทางการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร (comparison)

4. เป็นรายงานวจิยัท่ีศึกษาผลลพัธ์ของการควบคุม

ระดบัน�้ าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวาน (outcomes)

เกณฑ์การคัดออก

1. เป็นรายงานการวิจยัท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่ใช่ผูป่้วย

เบาหวาน 

2. เป็นรายงานการวิจยัท่ีเป็นการวิจยัเชิงส�ารวจ

หรือพรรณนา

3. เป็นรายงานการวิจยัท่ีไม่มีการวดัผลลพัธ์หลกั

ในเร่ืองการควบคุมระดบัน�้ าตาลในเลือด

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทบทวนคร้ังน้ีมี 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ 

1. แบบคดักรองงานวิจยั (research screening 

form) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามเกณฑใ์นการคดัเลือกงานวิจยั 

โดยผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ มีเกณฑก์ารคดั

เลือกรายงานการวิจยัตามกรอบของ PICO ดงัรายละเอียด

เบ้ืองตน้

2. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยของ Jadad,  

et al. (1996) มีประเด็นในการประเมินผลงานวิจยั 3 ดา้น 

คือ (1) กระบวนการสุ่ม (randomization) (2) การปกปิด

ส่ิงทดลอง (blinding) และ (3) การให้ค �าอธิบายเก่ียวกบั

การออกจากการศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง มีเกณฑ์การให้

คะแนนอยูร่ะหวา่ง 0-5 คะแนน โดยงานวิจยัท่ีไดค้ะแนน 

≥ 3 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑก์ารประเมิน 

3. แบบบนัทึกการสกดัขอ้มูล (data extraction 

form) ซ่ึงผูว้ิจัยสร้างข้ึนเพื่อสรุปรายละเอียดเก่ียวกับ

แนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

เพื่อควบคุมระดบัน�้ าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานไทย 

การควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือ

มีการทดสอบความตรงกนัของผูบ้นัทึก 3 คน

ไดแ้ก่ ผูว้ิจยั 2 คนและผูท้รงคุณวุฒิ 1 คนท่ีมีความรู้เร่ือง

ระเบียบวธีิวจิยั โดยผูว้จิยั 2 คนจะอ่านงานรายงานการวจิยั

แยกกนัแลว้น�าเคร่ืองมือคดักรองงานวจิยัและแบบประเมิน

คุณภาพงานวจิยัและแบบบนัทึกการสกดัขอ้มูลมาทดลอง

ลงบนัทึกแลว้จึงน�าขอ้มูลท่ีสกดัไดม้าพิจารณาร่วมกนักบั

ผูท้รงคุณวฒิุเพือ่เพือ่หาความสอดคลอ้งตรงกนั กรณีท่ีพบ

วา่มีความคิดเห็นไม่ตรงกนัจะมีการปรึกษาร่วมกนัทั้งทีม

และพิจารณาขอ้มูลในการลงบนัทึกร่วมกนัจนกว่าความ

คิดเห็นจะตรงกนั

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ลกัษณะของงานวิจยั ใชส้ถิติ ความถ่ี 

และร้อยละ

2. วิเคราะห์แนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การรับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดบัน�้ าตาลในเลือด

ของผูป่้วยเบาหวานโดยใชก้ารวิเคราะห์สรุปเชิงเน้ือหา

ผลการวิจัย

ลักษณะงานวิจัย

ผลการสืบคน้ขอ้มูลพบวา่มีงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียว

กบัแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารเพื่อควบคุมระดบัน�้ าตาลในเลือดของผูป่้วยเบา

หวานจ�านวน 30 เร่ือง มีงานวิจยัท่ีไม่ผ่านเกณฑก์ารคดั

เขา้จ�านวน 16 เร่ือง โดยแบ่งเป็นงานวิจยัเชิงพรรณนา

หรืองานวิจยัเชิงปฏิบติัการ จ�านวน 14 เร่ืองและมีงานวิจยั

ท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่ใช่ผูป่้วยเบาหวานจ�านวน 1 เร่ือง และ

มีงานวิจยัท่ีไม่ไดว้ดัระดบัน�้ าตาลในเลือดจ�านวน 1 เร่ือง 

ท�าใหเ้หลืองานวิจยัท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือก 14 เร่ือง โดย

ทั้งหมดเป็นงานวจิยัก่ึงทดลอง คิดเป็นร้อยละ 100 มีจ�านวน

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป่้วยเบาหวานระหวา่ง 30 ถึง 114 คน 



172 Vol. 11 No. 2 May-August 2017
EAU HERITAGE JOURNAL

Science and Technology

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจากการสืบคน้ดว้ยค�าคน้

จ�านวน 30 เร่ือง

คัดออก จ �านวน 16 เร่ืองเน่ืองจาก

- ไม่ใช่วิจยัก่ึงทดลอง 14 เร่ือง

- ไม่ไดว้ดัระดบัน�้ าตาลในเลือด 1 เร่ือง

- กลุ่มตวัอยา่งไม่ใช่ผูป่้วยเบาหวาน 1 เร่ือง

งานวิจยัท่ีผ่านการประเมินงานวิจยัเบ้ืองตน้

โดยประเมินช่ือเร่ืองและบทคดัย่อ จ�านวน 

14 เร่ือง

งานวิจยัท่ีผ่านการประเมินคุณภาพงานวิจยั

จ�านวน 14 เร่ือง

ภาพ 1 แสดงการคดัเลือกงานวิจยั

แ น ว ท า ง ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร 

รับประทานอาหารในผู้ป่วยเบาหวานไทย

ผลการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบคร้ังน้ี

สามารถจ�าแนกแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารผูป่้วยเบาหวานเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. การใชก้ระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม 

2. การใชแ้รงจูงใจ ความเช่ือดา้นสุขภาพ และแรง

สนบัสนุนทางสังคม และ 

3. การใชก้ารก�ากบัตนเอง (รายละเอียดดงัแสดง

ในตาราง 1)

มีการวดัผลลพัธ์โดยการวดัระดบัน�้ าตาลในเลือด (fasting 

blood sugar) จ�านวน 5 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 35.71 วดัระดบั

น�้าตาลสะสมในเมด็เลือด (HbA1C) จ�านวน 4 เร่ือง คิดเป็น

ร้อยละ 28.57 และวดัทั้งระดบัน�้ าตาลในเลือดและระดบั

น�้ าตาลสะสมในเมด็เลือด จ�านวน 5 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 

35.71 รายละเอียดดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 173

ชื่อ
ผู้ว

จิยั
กล

ุ่ม
ตวั

อย่
าง

วธิี
กา

รว
จิยั

แน
วท

าง
กา

รป
รับ

เป
ลีย่

น
พ

ฤต
กิร

รม
 

กา
รรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

ผล
ลพั

ธ์:
 ร

ะด
บั

น
�า้ต

าล
ใน

เล
อืด

JA
D

A
D

 

Sc
or

e

ธม
าริ

น
ท

ร์ 
เงิ

น
ทิ

พ
ย์

 (2
01

0)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

ชนิ
ดที่

 2
  

ที่
ไม่

ส
าม

าร
ถค

วบ
คุม

น
� ้าต

าล
ใน

เลื
อด

ได
 ้

- ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 3

2 
คน

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 3

2 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

1.
 ก

าร
ใช้

กร
ะบ

วน
กา

รก
ล ุ่ม

แล
ะก

าร
มสี่

วน
ร่ว

ม

กิจ
กร

รม
กลุ่

มแ
ลก

เป
ลี่ย

น
คว

าม
รู้แ

ละ
ป

ระ
ส

บ
กา

รณ์
 

ดา้
น

กา
รบ

ริโ
ภค

อา
ห

าร
 ติ

ดต่
อก

นั
 5

 ค
รั้ง

รว
ม 

8 
ส

ปั
ดา

ห์
 

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีร

ะด
บั

น
� ้าต

าล
ใน

เลื
อด

ลด
ลง

 

เล
ก็น

อ้ย
 แ

ต่ไ
ม่แ

ตก
ต่า

งจ
าก

กลุ่
มค

วบ
คุม

4

วลั
ยล์

ดา
 เล

าห
กลุ

 

(2
01

1)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

ชนิ
ดที่

 2

- ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 2

0ค
น

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 6

0ค
น

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กา
รค

วบ
คุม

เบ
าห

วา
น

ที่
ผูป้่

วย
เบ

าห
วา

น
มีส่

วน
ร่ว

มแ
บ

บ

ส
มคั

รใ
จ 

3 
โป

รแ
กร

ม 
คือ

 

1.
 โ

ป
รแ

กร
มก

าร
คว

บ
คุม

อา
ห

าร

2.
 โ

ป
รแ

กร
มก

าร
ออ

กก
� าล

งัก
าย

3.
 โ

ป
รแ

กร
มก

าร
คว

บ
คุม

อา
ห

าร
ร่ว

มก
บั

 

กา
รอ

อก
ก� า

ลงั
กา

ยจ
�าน

วน
 5

 ค
รั้ง

 1
4 

ส
ปั

ดา
ห์

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีร

ะด
บั

น
� ้าต

าล
ใน

เลื
อด

แล
ะร

ะด
บั

น
� ้าต

าล
ส

ะส
มใ

น
เลื

อด
ลด

ลง
ท

ั ้ง 
3 

โป
รแ

กร
มจ

าก

ก่อ
น

ท
ดล

อง
 อ

ยา่
งมี

น
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 

.0
5 

แต่
ระ

ดบั
น

� ้าต
าล

ส
ะส

มใ
น

เลื
อด

ไม่
แต

กต่
าง

จา
กก

ลุ่ม
คว

บ
คุม

5

ปิ
ยา

ภร
ณ์

 ส
วร

รย
าว

สิุ
ท

ธิ์

(2
01

3)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

ชนิ
ดที่

 2
  

ที่
มีภ

าว
ะแ

ท
รก

ซ
อ้น

ท
าง

ไต
 

30
 ค

น

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กร
ะบ

วน
กา

รเ
รีย

น
รู้แ

บ
บ

มีส่
วน

ร่ว
ม 

โด
ยเ

ขา้
ร่ว

ม

กิจ
กร

รม
 จ

�าน
วน

 4
 ค

รั้ง
 1

2 
ส

ปั
ดา

ห์

- ก
ลุ่ม

ตวั
อย

า่ง
มีร

ะด
บั

น
� ้าต

าล
ใน

เลื
อด

  

10
0-

12
6 

m
g/

dl
 เพ

ิ ่มขึ้
น

 6
3.

3%
 มี

ระ
ดบั

 

น
� ้าต

าล
ส

ะส
มใ

น
เลื

อด
 ≤

 7.
0 

m
g%

 4
6.

7%

3

ป
วณี

า 
จนั

แก
ว้อ่

อน

พ
ิกลุ

 ร
ะม

าศ
จา

ย 

วริ
าภ

รณ์
 ม

ูลม
า

(2
00

6)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

ชนิ
ดไ

ม่พ
ึ่ง

อิน
ซู

ลิน
 1

14
 ค

น

- ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 5

7 
คน

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 5

7 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

2.
 ก

าร
ใช้

แร
งจู

งใ
จ 

คว
าม

เชื่
อด้

าน
สุข

ภา
พ

 แ
ละ

 

แร
งส

นั
บ

สนุ
น

ท
าง

สัง
คม

กา
รใ

ชแ้
รง

ส
น

บั
ส

นุ
น

ท
าง

ส
งัค

ม 
จ�า

น
วน

 1
7 

ส
ปั

ดา
ห์

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีร

ะด
บั

น
� ้าต

าล
ใน

เลื
อด

ลด
ลง

 แ
ละ

แต
กต่

าง
จา

กก
ลุ่ม

เป
รีย

บ
เที

ยบ
อย

า่ง
มีน

ยัส
�าค

ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

5

3

ตา
รา

ง 
1 

แน
วท

าง
กา

รป
รับ

เป
ลี่ย

น
พ

ฤติ
กร

รม
กา

รรั
บ

ป
ระ

ท
าน

อา
ห

าร
ขอ

งผ
ู้ป่

วย
เบ

าห
วา

น
ไท

ย



174 Vol. 11 No. 2 May-August 2017
EAU HERITAGE JOURNAL

Science and Technology

ชื่อ
ผู้ว

จิยั
กล

ุ่ม
ตวั

อย่
าง

วธิี
กา

รว
จิยั

แน
วท

าง
กา

รป
รับ

เป
ลีย่

น
พ

ฤต
กิร

รม
 

กา
รรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

ผล
ลพั

ธ์:
 ร

ะด
บั

น
�า้ต

าล
ใน

เล
อืด

JA
D

A
D

 

Sc
or

e

ส
มพ

งษ
 ์ห

าม
วง

ค์

พ
รร

ณี
 บ

ญั
ชร

ห
ตัถ

กิจ
 

(2
01

3)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

ชนิ
ดที่

 2
 

60
 ค

น

-ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 3

0 
คน

-ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 3

0 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กา
รป

ระ
ยกุ

ตใ์
ชท้

ฤษ
ฎีค

วา
มส

าม
าร

ถแ
ห่

งต
น

ร่ว
ม 

กบั
แร

งส
น

บั
ส

นุ
น

ท
าง

ส
งัค

ม 
จ�า

น
วน

 1
2 

ครั้
ง 

รว
ม 

 

12
 ส

ปั
ดา

ห์

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีค่

าเ
ฉลี่

ยข
อง

ระ
ดบั

น
� ้าต

าล
ใน

เลื
อด

ลด
ลง

กว
า่ก่

อน
ท

ดล
อง

 อ
ยา่

งมี
น

ยัส
�าค

ญั
ท

าง
ส

ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

01
 แ

ละ
มีค่

าร
ะด

บั
น

� ้าต
าล

ใน
เลื

อด
น

อ้ย

กว
า่ก

ลุ่ม
คว

บ
คุม

 อ
ยา่

งมี
น

ยัส
�าค

ญั
ท

าง
ส

ถิติ
ที่

ระ
ดบั

.0
0 

1 
แต่

ค่า
ระ

ดบั
น

� ้าต
าล

เฉ
ลี่ย

ส
ะส

ม 
ก่อ

น

แล
ะห

ลงั
ท

ดล
อง

ไม่
แต

กต่
าง

กนั
 แ

ละ
ค่า

ระ
ดบั

น
� ้าต

าล
ส

ะส
มใ

น
เลื

อด
ระ

ห
วา่

งก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
ไม่

แต
กต่

าง
จา

กก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 

4

ส
มบู

รณ์
 พ

นั
ธุ์บุ

ตร
  

(2
01

4)

ผูป้่
วย

โร
คเ

บ
าห

วา
น

ที่
ไม่

ส
าม

าร
ถค

วบ
คุม

น
� ้าต

าล
ใน

เลื
อด

ได
 ้1

00
 ค

น

- ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 5

0 
คน

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 5

0 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กา
รป

ระ
ยกุ

ตใ์
ชแ้

รง
จูง

ใจ
เพ

ื่อป้
อง

กนั
โร

คร่
วม

กบั
 

แร
งส

น
บั

ส
นุ

น
ท

าง
ส

งัค
ม 

 

(ไ
ม่ร

ะบุ
ระ

ยะ
เว

ลา
กา

รด
�าเ

นิ
น

กา
ร)

- ร
ะด

บั
น

� ้าต
าล

ใน
เลื

อด
ขอ

งก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
ลด

ลง

กว
า่ก่

อน
ท

ดล
อง

แล
ะน

อ้ย
กว

า่ก
ลุ่ม

เป
รีย

บ
เที

ยบ

อย
า่ง

มีน
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

5

4

สุ
ป

รา
ณี

 เฟื่
อง

ฟ
ุ้ง

จุฬ
าล

กัษ
ณ์

 ก
ววี

วิธิ
ชยั

  

น
พ

วร
รณ

 เปี
ยซื่

อ 
 

(2
01

5)
 

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

ชนิ
ดที่

 2
 

60
 ค

น
 

-ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 3

0 
คน

-ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 3

0 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กา
รค

วบ
คุม

อา
ห

าร
โด

ยใ
ชห้

ลกั
อา

ห
าร

แล
กเ

ป
ลี่ย

น

ภา
ยใ

ตก้
รอ

บ
แน

วคิ
ดแ

บ
บ

แผ
น

คว
าม

เชื่
อด

า้น
สุ

ขภ
าพ

 

จ�า
น

วน
 6

 ค
รั้ง

 1
2 

ส
ปั

ดา
ห์

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีค่

าเ
ฉลี่

ยข
อง

ระ
ดบั

น
� ้าต

าล
ใน

เลื
อด

ลด
ลง

แล
ะน

อ้ย
กว

า่ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 อ

ยา่
งมี

น
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
.0

5 
แต่

ค่า
ระ

ดบั
น

� ้าต
าล

เฉ
ลี่ย

ส
ะส

มไ
ม่แ

ตก
ต่า

งก
นั

ระ
ห

วา่
งก

ลุ่ม
คว

บ
คุม

แล
ะ

กลุ่
มท

ดล
อง

5

ตา
รา

ง 
1 

แน
วท

าง
กา

รป
รับ

เป
ลี่ย

น
พ

ฤติ
กร

รม
กา

รรั
บ

ป
ระ

ท
าน

อา
ห

าร
ขอ

งผ
ู้ป่

วย
เบ

าห
วา

น
ไท

ย 
(ต่

อ)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 175

ชื่อ
ผู้ว

จิยั
กล

ุ่ม
ตวั

อย่
าง

วธิี
กา

รว
จิยั

แน
วท

าง
กา

รป
รับ

เป
ลีย่

น
พ

ฤต
กิร

รม
 

กา
รรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

ผล
ลพั

ธ์:
 ร

ะด
บั

น
�า้ต

าล
ใน

เล
อืด

JA
D

A
D

 

Sc
or

e

สุ
พ

รร
ณี

 โ
ตส

มัฤ
ท

ธิ์

น
งนุ

ช 
โอ

บ
ะ

ทิ
พ

วร
รณ

 กิ
ตติ

พ
ร 

 

(2
00

8)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

ชนิ
ดที่

 2
 

60
 ค

น

-ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 3

0 
คน

-ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 3

0 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

3.
 ก

าร
ใช้

กา
รก

�าก
บั

ตน
เอ

ง

กา
รส่

งเ
ส

ริม
ส

มร
รถ

น
ะแ

ห่
งต

น
ดา้

น
กา

รบ
ริโ

ภค
 

อา
ห

าร
ขอ

งแ
บ

น
ดูร

า 
โด

ยจ
ดักิ

จก
รร

มก
ลุ่ม

 4
 ค

รั้ง
  

ครั้
งล

ะ 
3 

ชัว่
โม

ง 
รว

ม 
12

 ส
ปั

ดา
ห์

- ร
ะด

บั
น

� ้าต
าล

ส
ะส

มใ
น

เลื
อด

ขอ
งก

ลุ่ม
ท

ดล
อง

ห
ลงั

เข
า้ร่

วม
โป

รแ
กร

มน
อ้ย

กว
า่ก่

อน
เข

า้ร่
วม

โป
รแ

กร
ม 

อย
า่ง

มีน
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 

.0
01

- ร
ะด

บั
น

� ้าต
าล

ส
ะส

มใ
น

เลื
อด

ขอ
งก

ลุ่ม
ท

ดล
อง

ห
ลงั

เข
า้ร่

วม
โป

รแ
กร

มน
อ้ย

กว
า่ก

ลุ่ม
เป

รีย
บ

เที
ยบ

 

อย
า่ง

มีน
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

1

4

สุ
รีพ

ร 
แส

งสุ
วร

รณ
  

วร
รณิ

ภา
 อ

ศัว
ชยั

สุ
วกิ

รม
  

พ
รน

ภา
 ห

อม
สิ

น
ธุ์ 

 

(2
01

1)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

ชนิ
ดที่

 2
 

60
 ค

น

-ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 3

0ค
น

-ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 3

0 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กา
รก

าร
ก� า

กบั
ตน

เอ
งด

ว้ย
ขอ้

มูล
ท

าง
คลิ

นิ
ก 

จ�า
น

วน
  

1 
ครั้

งต่
อส

ปั
ดา

ห์
 ร

วม
 6

 ส
ปั

ดา
ห์

-ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีร

ะด
บั

น
� ้าต

าล
ส

ะส
มใ

น
เลื

อด
 

ลด
ลง

กว
า่ก

ลุ่ม
คว

บ
คุม

 อ
ยา่

งมี
น

ยัส
�าค

ญั
ท

าง
 

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

5

5

พ
ชัรี

 อ่
าง

บุ
ญ

ตา

ลิน
จง

 โ
ป

ธิบ
าล

ณ
ฐัพ

งศ
 ์โ

ฆ
ษ

ชุณ
ห

น
นั

ท
 ์

(2
01

2)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

 

ชนิ
ดที่

 2
 5

2 
คน

-ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 2

6 
คน

-ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 2

6 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กา
รส

น
บั

ส
นุ

น
กา

รจ
ดัก

าร
ตน

เอ
ง 

ครั้
งล

ะ 
2-

2.
5 

ชัว่
โม

ง 

6 
ส

ปั
ดา

ห์

- ห
ลงั

กา
รท

ดล
อง

 ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีร

ะด
บั

น
� ้าต

าล

ส
ะส

มใ
น

เลื
อด

ลด
ลง

อย
า่ง

มีน
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

 

ที่
ระ

ดบั
 .0

5 

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีร

ะด
บั

น
� ้าต

าล
ส

ะส
มใ

น
เลื

อด
 

ลด
ลง

มา
กก

วา่
กลุ่

มค
วบ

คุม
 อ

ยา่
งมี

น
ยัส

�าค
ญั

 

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

5 

4

ร่ม
เก

ลา้
 กิ

จเ
จริ

ญ
ไช

ย 

(2
01

3)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

ชนิ
ดที่

 2
 

58
 ค

น

-ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 3

0 
คน

-ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 2

8 
คน

 

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กา
รจ

ดัก
าร

ตน
เอ

งข
อง

แค
น

เฟ
อร์

 ท
�ากิ

จก
รร

มก
ลุ่ม

  

4 
ครั้

ง 
โท

รศ
พั

ท
ต์ิด

ตา
ม 

2 
ครั้

ง 
รว

ม 
12

 ส
ปั

ดา
ห์

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีค่

าเ
ฉลี่

ยค
วา

มแ
ตก

ต่า
งข

อง
 

ค่า
น

� ้าต
าล

ส
ะส

มล
ดล

งม
าก

กว
า่ก

ลุ่ม
คว

บ
คุม

 

อย
า่ง

มีน
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 0

.0
1

5

ตา
รา

ง 
1 

แน
วท

าง
กา

รป
รับ

เป
ลี่ย

น
พ

ฤติ
กร

รม
กา

รรั
บ

ป
ระ

ท
าน

อา
ห

าร
ขอ

งผ
ู้ป่

วย
เบ

าห
วา

น
ไท

ย 
(ต่

อ)



176 Vol. 11 No. 2 May-August 2017
EAU HERITAGE JOURNAL

Science and Technology

ชื่อ
ผู้ว

จิยั
กล

ุ่ม
ตวั

อย่
าง

วธิี
กา

รว
จิยั

แน
วท

าง
กา

รป
รับ

เป
ลีย่

น
พ

ฤต
กิร

รม
 

กา
รรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

ผล
ลพั

ธ์:
 ร

ะด
บั

น
�า้ต

าล
ใน

เล
อืด

JA
D

A
D

 

Sc
or

e

ท
รง

เด
ช 

ยศ
จ�า

รัส
 

ป
าริ

ชา
 นิ

พ
พ

าน
น

ท
น

 ์

(2
01

3)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

ชนิ
ดที่

 2
 

80
 ค

น

-ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 4

0 
คน

-ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 4

0 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กา
รพ

ฒั
น

าค
วา

มส
าม

าร
ถข

อง
ตน

เอ
งแ

ละ
กา

รต
ั ้ง  

เป้
าห

มา
ย 

จดั
กิจ

กร
รม

 จ
�าน

วน
 6

 ค
รั้ง

 ร
วม

เว
ลา

  

12
 ส

ปั
ดา

ห์

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีค่

าเ
ฉลี่

ยข
อง

ระ
ดบั

น
� ้าต

าล
ใน

เลื
อด

ลด
ลง

กว
า่ก่

อน
ท

ดล
อง

 อ
ยา่

งมี
น

ยัส
�าค

ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

01
 แ

ละ
มีค

่ าร
ะด

บั
น

� ้าต
าล

 

ใน
เลื

อด
แต

กต่
าง

จา
กก

ลุ่ม
คว

บ
คุม

 อ
ยา่

งมี
 

น
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

0 

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีค่

าร
ะด

บั
น

� ้าต
าล

เฉ
ลี่ย

ส
ะส

ม 
 

ลด
ลง

กว
า่ก่

อน
ท

ดล
อง

อย
า่ง

มีน
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

01
 แ

ละ
มีค่

าผ
ลต่

าง
ขอ

งค่
าร

ะด
บั

น
� ้าต

าล
ส

ะส
มใ

น
เลื

อด
แต

กต่
าง

จา
กก

ลุ่ม
คว

บ
คุม

 

อย
า่ง

มีน
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 0

.0
01

4

กม
ลพ

รร
ณ

 ว
ฒั

น
าก

ร

อา
ภร

ณ์
 ดี

น
าน

ส
าย

ใจ
 พ

วัพ
นั

ธ์ 
 

Sc
hn

ei
de

r 

(2
01

3)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

แล
ะ 

โร
คอ

ว้น
 จ

�าน
วน

 7
6 

คน
 

-ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 3

8 
คน

-ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 3

8 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กา
รใ

ชเ้
ท

คนิ
คก

าร
ส

มัภ
าษ

ณ์
เพ

ื่อส
ร้า

งแ
รง

จูง
ใจ

แล
ะ 

กา
รก

� าก
บั

ตน
เอ

ง 
ท

�ากิ
จก

รร
ม 

4 
ครั้

ง 
(3

0-
45

 น
าที

/ค
รั้ง

)

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีร

ะด
บั

น
� ้าต

าล
ใน

เลื
อด

ต
�่าก

วา่
ก่อ

น

ท
ดล

อง
แล

ะก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 อ

ยา่
งมี

น
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

01

5

เส
าว

ภา
 เล

ก็ว
งษ

์

ปิ่
น

น
เร

ศ 
กา

ศอุ
ดม

ลลิ
ตา

 เด
ชา

วธุ

(2
01

4)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

ชนิ
ดที่

 2
 

60
 ค

น

-ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 3

0 
คน

-ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 3

0 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กา
รส่

งเ
ส

ริม
กา

รจ
ดัก

าร
ตน

เอ
ง 

จ�า
น

วน
 2

 ค
รั้ง

 2
 ว

นั
- ก

ลุ่ม
ท

ดล
อง

มีร
ะด

บั
น

� ้าต
าล

ใน
เลื

อด
ก่อ

น
 

แล
ะห

ลงั
ท

ดล
อง

ไม่
แต

กต่
าง

- ห
ลงั

กา
รท

ดล
อง

กลุ่
มค

วบ
คุม

มีร
ะด

บั
น

� ้าต
าล

 

ใน
เลื

อด
ลด

ลง
มา

กก
วา่

กลุ่
มท

ดล
อง

 อ
ยา่

งมี
 

น
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

1 

3

ตา
รา

ง 
1 

แน
วท

าง
กา

รป
รับ

เป
ลี่ย

น
พ

ฤติ
กร

รม
กา

รรั
บ

ป
ระ

ท
าน

อา
ห

าร
ขอ

งผ
ู้ป่

วย
เบ

าห
วา

น
ไท

ย 
(ต่

อ)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 177

ชื่อ
ผู้ว

จิยั
กล

ุ่ม
ตวั

อย่
าง

วธิี
กา

รว
จิยั

แน
วท

าง
กา

รป
รับ

เป
ลีย่

น
พ

ฤต
กิร

รม
 

กา
รรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

ผล
ลพั

ธ์:
 ร

ะด
บั

น
�า้ต

าล
ใน

เล
อืด

JA
D

A
D

 

Sc
or

e

ท
รง

เด
ช 

ยศ
จ�า

รัส
 

ป
าริ

ชา
 นิ

พ
พ

าน
น

ท
น

 ์

(2
01

3)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

ชนิ
ดที่

 2
 

80
 ค

น

-ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 4

0 
คน

-ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 4

0 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กา
รพ

ฒั
น

าค
วา

มส
าม

าร
ถข

อง
ตน

เอ
งแ

ละ
กา

รต
ั ้ง  

เป้
าห

มา
ย 

จดั
กิจ

กร
รม

 จ
�าน

วน
 6

 ค
รั้ง

 ร
วม

เว
ลา

  

12
 ส

ปั
ดา

ห์

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีค่

าเ
ฉลี่

ยข
อง

ระ
ดบั

น
� ้าต

าล
ใน

เลื
อด

ลด
ลง

กว
า่ก่

อน
ท

ดล
อง

 อ
ยา่

งมี
น

ยัส
�าค

ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

01
 แ

ละ
มีค

่ าร
ะด

บั
น

� ้าต
าล

 

ใน
เลื

อด
แต

กต่
าง

จา
กก

ลุ่ม
คว

บ
คุม

 อ
ยา่

งมี
 

น
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

0 

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีค่

าร
ะด

บั
น

� ้าต
าล

เฉ
ลี่ย

ส
ะส

ม 
 

ลด
ลง

กว
า่ก่

อน
ท

ดล
อง

อย
า่ง

มีน
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

01
 แ

ละ
มีค่

าผ
ลต่

าง
ขอ

งค่
าร

ะด
บั

น
� ้าต

าล
ส

ะส
มใ

น
เลื

อด
แต

กต่
าง

จา
กก

ลุ่ม
คว

บ
คุม

 

อย
า่ง

มีน
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 0

.0
01

4

กม
ลพ

รร
ณ

 ว
ฒั

น
าก

ร

อา
ภร

ณ์
 ดี

น
าน

ส
าย

ใจ
 พ

วัพ
นั

ธ์ 
 

Sc
hn

ei
de

r 

(2
01

3)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

แล
ะ 

โร
คอ

ว้น
 จ

�าน
วน

 7
6 

คน
 

-ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 3

8 
คน

-ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 3

8 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กา
รใ

ชเ้
ท

คนิ
คก

าร
ส

มัภ
าษ

ณ์
เพ

ื่อส
ร้า

งแ
รง

จูง
ใจ

แล
ะ 

กา
รก

� าก
บั

ตน
เอ

ง 
ท

�ากิ
จก

รร
ม 

4 
ครั้

ง 
(3

0-
45

 น
าที

/ค
รั้ง

)

- ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
มีร

ะด
บั

น
� ้าต

าล
ใน

เลื
อด

ต
�่าก

วา่
ก่อ

น

ท
ดล

อง
แล

ะก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 อ

ยา่
งมี

น
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

01

5

เส
าว

ภา
 เล

ก็ว
งษ

์

ปิ่
น

น
เร

ศ 
กา

ศอุ
ดม

ลลิ
ตา

 เด
ชา

วธุ

(2
01

4)

ผูป้่
วย

เบ
าห

วา
น

ชนิ
ดที่

 2
 

60
 ค

น

-ก
ลุ่ม

คว
บ

คุม
 3

0 
คน

-ก
ลุ่ม

ท
ดล

อง
 3

0 
คน

กา
รว

จิยั
 

กึ่ง
ท

ดล
อง

กา
รส่

งเ
ส

ริม
กา

รจ
ดัก

าร
ตน

เอ
ง 

จ�า
น

วน
 2

 ค
รั้ง

 2
 ว

นั
- ก

ลุ่ม
ท

ดล
อง

มีร
ะด

บั
น

� ้าต
าล

ใน
เลื

อด
ก่อ

น
 

แล
ะห

ลงั
ท

ดล
อง

ไม่
แต

กต่
าง

- ห
ลงั

กา
รท

ดล
อง

กลุ่
มค

วบ
คุม

มีร
ะด

บั
น

� ้าต
าล

 

ใน
เลื

อด
ลด

ลง
มา

กก
วา่

กลุ่
มท

ดล
อง

 อ
ยา่

งมี
 

น
ยัส

�าค
ญั

ท
าง

ส
ถิติ

ที่
ระ

ดบั
 .0

1 

3

1. การใช้กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม

ผลการทบทวนงานวิจยัอยา่งเป็นระบบคร้ังน้ีพบ

วา่ มีงานวิจยั 3 เร่ือง ท่ีเนน้การใชก้ระบวนกลุ่มเป็นตวัขบั

เคล่ือนในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมส่วนบุคคล (Ngerntip, 

2010; Laohakul, 2011; Sawanyavisuthi, 2013) โดยงาน

วจิยัของ ธมารินทร์ เงินทิพย ์(2010) มีการจดักิจกรรมกลุ่ม

การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัวธีิปฏิบติั

ดา้นการบริโภคอาหารระหวา่งผูป่้วยกบัผูป่้วยและระหวา่ง

ผูป่้วยกบัเจา้หนา้ท่ี และมีการใชบุ้คคลตน้แบบท่ีปฏิบติัตวั

ไดดี้ ติดต่อกนั 5 คร้ัง รวม 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า

กลุ่มทดลองมีระดบัน�้ าตาลสะสมในเลือดลดลงเล็กนอ้ย 

แต่การลดลงไม่แตกต่างจากกลุ่มทดลอง ในขณะท่ีการ

ศึกษาของ วลัยล์ดา เลาหกุล (2011) มีการใชเ้ทคนิคการ

สมคัรใจท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในโปรแกรมการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน 3 

เดือนของกลุ่มตวัอยา่งเอง ผลการวิจยัพบว่า ผูป่้วยท่ีเขา้

ร่วมโปรแกรมสามารถลดระดบัน�้าตาลในเลือดและระดบั

น�้ าตาลสะสมในเลือดไดอ้ยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 และการศึกษาของ ปิยาภรณ์ สวรรยาวิสุทธ์ิ (2013) ใช้

วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยใหก้ลุ่ม

ตวัอยา่งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั จ�านวน 12 

สปัดาห์ ผลการวจิยัพบวา่ ท�าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีระดบัน�้าตาล

ในเลือดดีข้ึนกว่าก่อนการทดลอง 

2. การใช้แรงจูงใจ ความเช่ือด้านสุขภาพ และแรง

สนับสนุนทางสังคม

ผลการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบใน 

คร้ังน้ีพบว่า มีงานวิจยัจ�านวน 4 เร่ือง ท่ีใชก้ารสร้างแรง

จูงใจ ความเช่ือดา้นสุขภาพและแรงสนบัสนุนทางสังคม  

(Jankaeworn, Ramadjai & Moonma, 2006; Hamwong &  

Bunchonhattakit, 2013; Punbut, 2014; Funagfung,  

Kaveevivitchai & Piaseu, 2015) โดยงานวิจัยของ  

สุปราณี เฟ่ืองฟุ้ง, จุฬารักษ ์กววีวิธิชยั และนพวรรณ เปียซ่ือ  

(2015) ใชก้ารด�าเนินงานภายใตก้รอบแนวคิดของแบบแผน

ความเช่ือดา้นสุขภาพผา่นการใหค้วามรู้ดว้ยวิธีการต่าง ๆ  

ไดแ้ก่ วีดิทศัน์ แผน่พบัและแบบจ�าลองอาหารแลกเปล่ียน 

เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เพื่อช้ีให้เห็นว่าผูป่้วยมีโอกาสปรับ

พฤติกรรมตนเอง และส่งเสริมให้เกิดปัจจยัชกัน�าในการ

ก�าหนดแผนการควบคุมอาหารร่วมกนั และมีการติดตาม

เยี่ยมบา้นเพื่อเป็นแรงสนบัสนุนทางสังคมจ�านวน 5 คร้ัง 

ในขณะท่ีการวิจยัของ สมบูรณ์ พนัธ์ุบุตร (2014) ด�าเนิน

การโดยใช้การสร้างแรงจูงใจและแรงสนับสนุนทาง

สงัคมจากสมาชิกในครอบครัวเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

การรับประทานอาหารของผูป่้วยเบาหวาน งานวิจยัของ 

สมพงษ ์หามวงค ์และพรรณี บญัชรหตัถกิจ (2013) เนน้

การเสริมแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากการติดตามเยีย่มของ

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและใหญ้าติเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดูแลผูป่้วยภายหลงัการใหสุ้ขศึกษา และงานวจิยัของ ปวณีา 

จนัแกว้อ่อน, พิกุล ระมาศจาย และวิราภรณ์ มูลมา (2006) 

ใชก้ารเสริมแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากทีมพยาบาล อสม. 

ในการติดตามเยีย่มผูป่้วย ทั้งน้ีผลการวิจยัทั้ง 4 เร่ืองพบวา่

ท�าให้กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียของระดบัน�้ าตาลในเลือดลด

ลงและนอ้ยกว่ากลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั.05 แต่ค่าระดบัน�้ าตาลเฉล่ียสะสมไม่แตกต่างกนั

ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

3. การใช้การก�ากับตนเอง

ผลการทบทวนงานวิจยัอยา่งเป็นระบบคร้ังน้ีพบ

วา่ มีงานวจิยั 7 เร่ือง ท่ีใชก้ารก�ากบัตนเองเป็นแนวทางเพือ่

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูป่้วย 

เบาหวาน (Tosumrit, Oba & Kitiporn, 2008; Saengsuwan,  

Asawachaisuwikrom & Homsin, 2011; Angboonta,  

Pothiban & Kosachunhanun, 2012; Kitcharoenchai, 2013; 

Yoshamras & Nippanon, 2013; Wattanakorn, et al., 2013; 

Lekwong, Gadudom, & Dechawut, 2014) โดยพบว่ามี 

งานวิจยั 3 เร่ือง ไดแ้ก่งานวิจยัของ สุพรรณี โตสัมฤทธ์ิ, 

นงนุช โอบะ และทิพยวรรณ กิตติพร (2008) งานวิจยั

ของ สุรีพร แสงสุวรรณ, วรรณิภา อศัวชยัสุวิกรม และ 

พรนภา หอมสินธ์ุ (2011) และงานวิจัยของ ทรงเดช  

ยศจ�ารัส และปาริชา นิพพานนทน์ (2013) ท่ีใชว้ิธีการส่ง

เสริมให้ผูป่้วยมีการรับรู้และเช่ือมัน่ในสมรรถนะของ

ตนในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

ตามแนวคิดของ Bandura (1977) ท่ีเช่ือว่าบุคคลจะแสดง

พฤติกรรมใด ๆ ออกมาตอ้งเกิดจากประสบการณ์ การ

สงัเกตผูอ่ื้นหรือมีแรงจูงใจในการปฏิบติัตวั ดงันั้นผูว้จิยัจึง

ใชว้ิธีการใหส้ังเกตตวัเอง วิเคราะห์และตดัสินพฤติกรรม

ของตนเองจากขอ้มลูท่ีได ้และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และรวมทั้งจากการดูตวั
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แบบดา้นบวก ผลการวิจยัพบว่าแนวทางดงักล่าวท�าให้

ระดบัน�้ าตาลสะสมในเลือดของกลุ่มทดลองลดลงอยา่งมี 

นยัส�าคญัทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม

พบว่าระดับน�้ าตาลสะสมในเลือดของกลุ่มทดลองยงั 

ต�่ากว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติเช่นเดียวกนั 

ขณะท่ีงานวจิยัของ กมลพรรณ วฒันากร และคณะ (2013) 

ใชว้ิธีการก�ากบัตนเองดว้ยเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อเสริม

สร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารของผูป่้วย ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าท�าให้ระดบัน�้ าตาล

ในเลือดของกลุ่มทดลองลดลงอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติ 

นอกจากน้ีมีงานวิจัย 2 เร่ือง ได้แก่งานวิจัยของ พชัรี  

อ่างบุญตา, ลินจง โปธิบาล และณัฐพงศ ์โฆษชุณหนนัท ์

(2012) และงานวิจยัของ ร่มเกลา้ กิจเจริญไชย (2013) ท่ี

ใชแ้นวคิดการจดัการตนเองมาเป็นแนวทางในการปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูป่้วย ซ่ึงผล

การวิจยัพบว่าท�าให้ระดบัน�้ าตาลสะสมในเลือดของกลุ่ม

ทดลองลดลงอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติเช่นเดียวกนั พบ

งานวจิยัเพยีงเร่ืองเดียวท่ีใชแ้นวคิดการจดัการตนเองมาใช้

แต่ท�าใหร้ะดบัน�้ าตาลในเลือดของผูป่้วยไม่ลดลง คืองาน

วิจยัของ เสาวภา เลก็วงษ,์ ป่ินนเรศ กาศอุดม และลลิตา 

เดชาวุธ (2014) ทั้งน้ีผูว้ิจยัอภิปรายผลว่าอาจเกิดจากการ

ระยะเวลาในการด�าเนินการค่อนขา้งสั้นคือใชเ้วลาเพียง 

2 วนัในการด�าเนินกิจกรรมดงักล่าว

การอภิปรายผล

จากการทบทวนงานวิจยัอย่างเป็นระบบคร้ังน้ี

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารของผูป่้วยเบาหวานไทยท่ีมีความหลาก

หลายแตกต่างกนัตามบริบทของกลุ่มผูป่้วย และแมว้่าผล

การวิจยัจะพบว่าทุกแนวทางจะสามารถปรับพฤติกรรม

การรับประทานอาหารของผูป่้วยไปในทางท่ีดีข้ึนไดแ้ต่

ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการคือการควบคุมระดบัน�้าตาลในเลือดของ 

ผูป่้วยเบาหวานยงัไม่สามารถยนืยนัไดช้ดัเจนนกัวา่แนวทาง

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบใด

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในบริบทของคนไทย ทั้งน้ีการวจิยัท่ีผา่น

มาพบว่าการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเนน้การมีส่วน

ร่วมของผูป่้วยสามารถท�าให้ระดบัน�้ าตาลของผูป่้วยลด

ลงได ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวิธีการดงักล่าวช่วยให้ผูป่้วยได้

มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้จากผูป่้วยรายอ่ืนท่ีมีพฤติกรรม

ท่ีดี น�าไปสู่การพฒันากระบวนการคิดจนเกิดการเรียน

รู้ให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคน์ั่นเอง 

(Saiban, 2009) อยา่งไรกต็ามการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ี

มีความยัง่ยืนนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัผูป่้วยเพียงอยา่งเดียว ผล

การสังเคราะห์งานวิจยัอย่างเป็นระบบคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า

แรงสนบัสนุนทางสังคมไม่ว่าจะเป็นแรงสนบัสนุนจาก

สมาชิกในครอบครัว ชุมชนและเจา้หน้าท่ีสุขภาพก็ยงั

เป็นแรงเสริมในการช่วยให้ผูป่้วยเบาหวานสามารถปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารเพื่อควบคุม

ระดบัน�้ าตาลในเลือดไดอี้กดว้ย (Jankaeworn, Ramadjai 

& Moonma, 2006; Hamwong & Bunchonhattakit, 2013; 

Punbut, 2014; Funagfung, Kaveevivitchai & Piaseu, 

2015) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ระพพีร วาโยบุตร และ 

พิมภา สุตรา (2014) ท่ีพบว่าการแกปั้ญหาอยา่งย ัง่ยืนใน

การดูแลผูป่้วยเบาหวานนั้นจ�าเป็นท่ีจะตอ้งให้ครอบครัว

ของผูป่้วยเป็นตวัหลกัในการดูแลสุขภาพของผูป่้วยและ

ใหก้ลุ่มผูน้�าชุมชนและสถานบริการสุขภาพในชุมชนเขา้

มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนส่ิงอ�านวยความสะดวกเพือ่

ให้ผูป่้วยมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีข้ึน 

นอกจากน้ีผลการทบทวนงานวจิยัอยา่งเป็นระบบ

คร้ังน้ียงัพบวา่การส่งเสริมทศันคติของผูป่้วยใหมี้การใส่ใจ

สุขภาพของตนเองร่วมดว้ย และให้ผูป่้วยมีความเช่ือมัน่

ในสมรรถนะแห่งตนในการก�ากบัการรับประทานอาหาร

ยงัส่งผลให้การควบคุมระดบัน�้ าตาลในเลือดเป็นไปตาม

ท่ีตอ้งการได ้ เน่ืองจากท�าให้ผูป่้วยมีความมัน่ใจในการ

ปฏิบติัตามค�าแนะน�าท่ีไดรั้บจากทีมสุขภาพนัน่เอง ซ่ึงการ

รับรู้ความสามารถของตนเองนั้นนบัวา่เป็นปัจจยัส�าคญัท่ี

จะท�าให้ผูป่้วยเบาหวานมีการคงไวซ่ึ้งพฤติกรรมการรับ

ประทานอาหารท่ีถูกตอ้งจนท�าให้ระดบัน�้ าตาลในเลือด

อยู่ในช่วงท่ีสามารถควบคุมไดใ้นท่ีสุด (Ruangsiriwat, 

Pichayapinyo & Lakampan, 2013) 

อยา่งไรก็ตามประเด็นหน่ึงท่ีพบในการทบทวน

งานวิจยัอยา่งเป็นระบบคร้ังน้ี คือระยะเวลาในการด�าเนิน

กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

เพื่อควบคุมระดับน�้ าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวาน

ให้ไดผ้ลนั้นจะพบว่าตอ้งมีระยะเวลาต่อเน่ืองอย่างน้อย  

6 สัปดาห์ข้ึนไปจึงจะไดผ้ล (Angboonta, Pothiban, &  
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Kosachunhanun, 2012; Saengsuwan, Asawachaisuwikrom,  

& Homsin, 2011) เพราะถา้มีระยะเวลาการจดัสั้นเกินไป

อาจท�าใหร้ะดบัน�้าตาลไม่มีการเปล่ียนแปลงตามท่ีตอ้งการ

ดงัจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัของ เสาวภา เลก็วงษ,์ ป่ินนเรศ 

กาศอุดม และลลิตา เดชาวุธ (2014) 

และเม่ือพิจารณาจากค่าระดบัน�้ าตาลสะสมใน

เลือดจะพบว่ายงัไม่สามารถสรุปได้แน่นอนว่าควรมี

ระยะเวลานานเท่าใด อาทิเช่น ผลการวิจยัของ พชัรี อ่าง

บุญตา, ลินจง โปธิบาล และณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท ์

(2012) และผลการวิจยัของ สุรีพร แสงสุวรรณ, วรรณิภา  

อศัวชยัสุวิกรม และพรนภา หอมสินธ์ุ (2011) ใชเ้วลา

ในการด�าเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ก็สามารถท�าให้ระดบั

น�้ าตาลสะสมในเลือดลดลงได้ ในขณะท่ีงานวิจยัส่วน

ใหญ่ใชเ้วลาประมาณ 12 สัปดาห์ข้ึนไปจึงจะท�าใหร้ะดบั

น�้ าตาลสะสมในเลือดมีการเปล่ียนแปลง ดงันั้นจึงยงัคงมี

ความจ�าเป็นตอ้งมีการศึกษาในประเดน็น้ีเพื่อหาขอ้สรุปท่ี

แน่นอนต่อไปต่อไป 

ข้อเสนอแนะการวิจัย

 ความรู้ท่ีไดจ้ากการทบทวนงานวิจยัอย่างเป็น

ระบบในคร้ังน้ีสามารถน�าไปใช้ในการควบคุมระดับ

น�้ าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานได ้ โดยแนวทางการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีไดผ้ลดี

สามารถเลือกใช้ไดต้ามความเหมาะสมและบริบทของ 

ผูป่้วย ดงัน้ี คือ 

1. การประยุกต์ใช้กระบวนการกลุ่มและการมี

ส่วนร่วมใหมี้ประสิทธิภาพตอ้งเกิดจากความสมคัรใจของ

ผูป่้วย และก�าหนดกิจกรรมให้มีสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่าง

กลุ่มผูป่้วยดว้ยกนัเองและ/หรือระหวา่งกลุ่มผูป่้วยกบัทีม

สุขภาพ ทั้งน้ีการใชโ้ปรแกรมจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน

หากมีใชบุ้คคลตน้แบบดา้นบวกมาช่วยในการกระตุน้พ

ฤติกรรมและไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัภายในกลุ่ม 

ร่วมกนัวิเคราะห์และแกปั้ญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

ไดร่้วมกนัตั้งเป้าหมายและดึงศกัยภาพของตนเองออกมา

ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม

2. การประยกุตใ์ชแ้รงจูงใจความเช่ือดา้นสุขภาพ 

และแรงสนบัสนุนทางสังคมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การรับประทานอาหารของผูป่้วยเบาหวานนั้นควรตอ้ง

สนบัสนุนใหส้มาชิกในครอบครัวของผูป่้วยเขา้มามีส่วน

ร่วมหลกัและเสริมแรงดว้ยสมาชิกในชุมชนและรวมทั้ง

บุคลากรทางสุขภาพ นอกจากน้ีควรมีกิจกรรมท่ีเนน้การ

ให้แรงจูงใจแก่ผูป่้วยและสร้างความเขม้แข็งให้ผูดู้แล 

ผูป่้วยโดยการให้ความรู้ดา้นการดูแลผูป่้วย สร้างเจตคติ

ใหม่เก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยเบาหวาน และสาธิตวิธีการ

เลือกอาหารหรือควบคุมอาหารของผูป่้วยเบาหวาน เป็นตน้

3. การก�ากับตนเองสามารถน�าไปใช้เพื่อปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูป่้วยได้

โดยการส่งเสริมให้ผูป่้วยมีความรู้สึกเช่ือมัน่ในศกัยภาพ

ของตนเองว่าสามารถปฏิบติัได ้โดยอาจใชเ้ทคนิคต่าง ๆ 

เช่นการการใชบุ้คคลตน้แบบ การใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์

เพื่อสร้างแรงจูงใจ หรือใชผ้ลทางคลินิกมาเป็นตวักระตุน้

ในการสร้างแรงจูงใจในการก�ากบัการรับประทานอาหาร 

เป็นตน้ 
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การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานส่ือ

บนอุปกรณ์แท็บเล็ตร่วมกับระบบรู้จ�าเสียงและส่ือแบบจับต้องในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

Synthesis of Concepts Development for Encouraged System Learning by Integrated 

Media on Tablet with Recognized System and Tangible Media of Mathemetics 

Prathomsuksa 1

บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ส่ือบนอุปกรณ์แท็บเล็ตร่วมกบัระบบรู้จ�าเสียงและส่ือแบบจบัตอ้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1  

ผลการวิจยัพบว่า มีหน่วยการเรียนรู้ ทั้งหมด 7 หน่วย หน่วยท่ี 1 จ�านวน 1-5 และ 0 และหน่วยท่ี 2 จ�านวน 6-10 ใช ้

ส่ือแบบจบัตอ้ง และส่ือบนอุปกรณ์แทบเลต็ หน่วยท่ี 3 บวกจ�านวน 2 จ�านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 9 หน่วยท่ี 4 การลบจ�านวน  

2 จ�านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 และหน่วยท่ี 7 การเตรียมความพร้อมทางเลขาคณิต ใชส่ื้อแบบจบัตอ้ง หน่วยท่ี 5 ความยาว 

ความสูง ระยะทาง และ หน่วยท่ี 6 การชัง่และการตวง ใชส่ื้อบนอุปกรณ์แทบเลต็ และมีผลการประเมินกรอบแนวคิด

จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งจ�านวน 15 ท่าน โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ ปรากฏว่า ผูเ้ช่ียวชาญให้การยอมรับกรอบแนวคิด 

ท่ีพฒันาข้ึน และให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรน�ากรอบแนวคิดไปพฒันาให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป

ค�าส�าคัญ: การเรียนรู้แบบผสมผสาน, ระบบรู้จ�าเสียง, ส่ือแบบจบัตอ้ง

Abstract

This research aims to analyze a conceptual framework of blended learning on tablet computers using voice 

recognition and tangible media for first grade primary school mathematics classes. The research analyzed development 

concepts to encourage system learning by integrated media on tablets with recognized system and tangible media 

in Prathomsuksa (elementary school) mathematics 1 classes. The results of the research demonstrated that there are 

7 Units of Learning; the First unit is 1-5 units and 0. The Second Unit is 6-10 units. The Third Unit addition has 

augends of not more than 9 is 2 numbers. The Fourth Unit comprises subtraction that has minuend of not more than 

9 is 2 numbers. The Fifth Unit comprises study of Length, Height, and Distance. The Sixth Unit comprises the study 

of Weights and Dosing and Seventh Unit comprises preparing for mathematics by tangible media. The evaluation of 
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บทน�า

เป้าหมายหลกัของการพฒันาการศึกษาไทย คือ 

การพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ และท่ีส�าคญั 

คือ ให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพใน

การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ เป็นใจความท่ีปรากฏ

ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

(Ministry of Education, 2002) ซ่ึงในการท่ีจะพฒันา

บุคคลให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ทกัษะพื้นฐานหน่ึง

คือทกัษะทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถท่ีจะน�าความ

รู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวนั 

เช่น การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค ์การน�าเสนอและ

การส่ือสาร ดงันั้นหลกัสูตรในการเรียนคณิตศาสตร์จึงมี

ความจ�าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ให้เกิดความเขา้ใจตั้งแต่ชั้น

ประถมศึกษาตอนตน้ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานของการเรียนรู้ 

หากมีพื้นฐานความรู้ไม่ดีจะเป็นปัญหาการเรียนในระดบั

ต่อไป (Tanapad, Ratana-o-larn & Petsangsri, 2015) และ

จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่การสอนในระดบัประถมศึกษา

ครูประจ�าชั้นมีภาระการสอนหลายวิชา จึงท�าให้ครูไม่มี

เวลาผลิตส่ือการสอน ท�าให้ขาดส่ือในการเรียน จึงท�าให ้

ผูเ้รียนมองไม่เห็นเป็นรูปธรรม (Siripatnakulkhajon, 2012) 

และฝังใจว่าคณิตศาสตร์ยากและไม่น่าสนใจ ท�าให้เกิด

ความเบ่ือหน่าย และไม่อยากเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิ

ในการเรียนค่อนขา้งต�่า (Saiboonruen, 2011)

จากปัญหาดงักล่าวจึงมีการน�าวิธีการสอนแบบ

มอนเตสซอร่ี (Santipada & Pulpat, 2009) จากแนวคิด

ท่ีว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กควรเป็นการปลูกฝัง

ให้เกิดการสังเกต พฒันาวิธีการสอน การจดัเตรียมส่ิง

แวดลอ้ม และอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ ข้ึนมาใช้ โดยมี

การพฒันาส่ือท่ีหลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของ 

ผูเ้รียน เช่น ส่ือแบบจบัตอ้งซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการฝึก

ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ไดส้ัมผสักบัส่ิงของ และ

ตอบสนองต่อส่ิงรอบตวัท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

และเกิดการเรียนรู้มากข้ึน (Simalatao & Sirisukpoka, 

2015) และดว้ยเหตุผลท่ีวา่ผูเ้รียนเหล่าน้ีอยูใ่นช่วงอายขุอง 

เจเนอเรชัน่แซด (generation-z) คือชอบใช ้ อินเทอร์เนต 

หรือท่ีเรียกกนัว่าเป็นชาวเน็ต (netizen) (Office of the 

Education Council, 2007) สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียน

การสอนในยคุศตวรรษท่ี 21 ท่ีการเรียนการสอนนั้นไม่

จ�ากดัอยูเ่ฉพาะในหอ้งเรียน สามารถเรียนไดจ้ากทุกสถาน

ท่ีและทุกเวลา (Ubiquitous learning) (Khaemanee, 2012) 

ในปีพ.ศ. 2555 ส�านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึง

ไดมี้การน�าแท็บเล็ตมาใชเ้ป็นส่ือเสริมให้กบันกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 (Kucholthara, 2014) และต่อมาจึง

ไดมี้การพฒันาส่ือบนอุปกรณ์แทบเล็ต เร่ืองรูปส่ีเหล่ียม

ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อแกปั้ญหาความไม่น่าสนใจของ 

ส่ือในดา้นของรูปภาพ สีสัน และมีเสียงบรรยายประกอบ

ท�าให้ส่ือดูน่าสนใจมากยิ่งข้ึน (Nachairuid, 2015) และ

เน่ืองจากสาระการเรียนรู้แกนกลางจ�าเป็นต้องเรียนรู้ 

การอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทยในระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการอ่านออกเสียง 

จึงมีการพฒันาส่วนของการโตต้อบระหว่างผูเ้รียน ให้มี 

ความสามารถในการรู้จ�าเสียงพดูภาษาไทยมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน (Kitsirikul & Tabtong, 2015) และนอกจากน้ี 

ยงัมีการฝึกทักษะด้วยกิจกรรมลูกคิดญ่ีปุ่นในการคิด

เลขเร็วเพื่อเป็นการกระตุน้ให้เด็กไดใ้ช้ประสาทสัมผสั  

จบัตอ้งส่ิงของพร้อมทั้งคิดค�านวนไปดว้ยท�าใหเ้ดก็มีความ

คงทนต่อการเรียนทฤษฎีและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ท่ีดีข้ึน (Pananu, Sriampai & Nimchinda, 2011) จะเห็น

ไดว้่ามีการพฒันาส่ือท่ีหลากหลายเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

การเรียนรู้ในยุคของดิจิตอล พร้อมกบัส่งเสริมให้เด็กมี

พฒันาการทางดา้นความคิดสร้างสรรคโ์ดยการสมัผสั เรียน

รู้กบัส่ิงของต่าง ๆ  ท่ีอยูร่อบตวั แต่ส่ือดงักล่าวมีการใชง้าน

ค่อนขา้งยากเน่ืองจากมีหลกัและแถวท่ีจ�านวนมากอาจจะ

concepts by 15 experts using the h interview method was accepted and some suggestions were that these concepts 

should be introduced to have concrete effect.

Keywords: blended learning, voice recognition, tangible media 
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ท�าใหเ้ดก็เกิดความสบัสน ไม่มีหนา้จอตวัเลขเพื่อทบทวน

ค�าตอบ ท�าใหข้าดปฏิสมัพนัธ์กบัเดก็ ท�าใหผู้ว้จิยัมีแนวคิด

ท่ีจะน�าขอ้ดีของส่ือบนอุปกรณ์แทบเล็ต ระบบรู้จ�าเสียง 

และส่ือแบบจบัตอ้งมาพฒันา ให้มีความหลากหลายของ

ส่ือ และสะดวกในการใชง้านมากยิง่ข้ึน โดยส่ือมีลกัษณะ

เป็นเกมการทดลอง และแบบฝึกหดั เพ่ือทบทวนหลงัเรียน 

ซ่ึงจะช่วยดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนดว้ยส่ือแอนิเมชนั 

และเสียง นอกจากน้ียงัมีการกระตุน้การตอบสนองให ้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติัเชิงโตต้อบดว้ยการฝึกการ

อ่านออกเสียง และส่ือแบบจบัตอ้งท่ีมีหนา้จอเป็นดิจิตอล

แสดงตวัเลขและมีเสียงพดูแทนการใชลู้กคิด เพื่อช่วยให้

ผูเ้รียนเขา้ใจ เกิดความเพลิดเพลินไปกบัการเรียน และ

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ไดดี้ยิง่ข้ึน

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพฒันาระบบ 

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานส่ือบนอุปกรณ์แทบ็เลต็

ร่วมกับระบบรู้จ�าเสียงและส่ือแบบจับต้องในรายวิชา

คณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1

แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended  

learning) เป็นการจดัการเรียนท่ีผสมผสานระหวา่งการเรียน

แบบออนไลน์ กบัการเรียนแบบปกติ ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ ถา้

มองวา่การเรียนรู้แบบผสมผสานควรเป็นส่ิงท่ีด�าเนินการ

อยูแ่ลว้ แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอนแบบผสม

ผสาน คือ สดัส่วนระหวา่งการเรียนแบบออนไลน์ กบัการ

เรียนแบบปกติ ท่ียงัขาดต่อความเขา้ใจ คือ การสอนบนเวบ็

ใหเ้ป็นการสอนหลกัหรือการสอนเสริมจากการเรียนปกติ

เป็นการสอนหลกัแลว้น�าการสอนออนไลน์เป็นการสอน

เสริม หรือการเรียนออนไลน์เป็นการสอนหลกัและการ

เรียนปกติ เป็นการสอนเสริม (Nilsuk & Wanpirun, 2013)

อาจสรุปได้ว่า Blended leaning หมายถึง 

กระบวนการเรียนรู้ ท่ีผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน 

ผสมผสานกบัการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนท่ีผูเ้รียนผูส้อนไม่

เผชิญหนา้กนั หรือการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีมีอยูห่ลากหลาย 

กระบวนการเรียนรู้และ7 กิจกรรมเกิดข้ึนจากยุทธวิธี  

การเรียนการสอนท่ีหลากรูปแบบ เป้าหมายอยูท่ี่การใหผู้ ้

เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นส�าคญั

การรู้จ�าเสียง (speech recognition) คือ การประมวล

ผลโดยแปลงสัญญาณเสียงพูดให้อยู่ในรูปแบบของค�าท่ี

มีการเรียงล�าดบัต่อกนัดว้ยอลักอริทึมท่ีใชใ้นโปรแกรม

คอมพวิเตอร์ โดยทัว่ไปขั้นตอนการรู้จ�าเสียงพดูจะประกอบ

ไปดว้ยแนวทางหลกั ๆ  4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเตรียมขอ้มูล

เสียง การสกดัและการคดัเลือกคุณลกัษณะของเสียง การ

สร้างโมเดลเสียงเพื่อการรู้จ �า และการวดัประสิทธิภาพ

ของการรู้จ�าเสียง 

ส่ือแบบจบัตอ้ง (tangible media) หมายถึง ส่ือ

ท่ีเป็นรูปธรรมแสดงภาพไดต้ามความเป็นจริง มีลกัษณะ  

3 มิติ สัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้งหา้ สามารถจบัและ

พิจารณารายละเอียดได ้(Charunpankasem, 2014)

สมมติฐานการวิจัย

ได้กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมในการน�าไปใช้

พฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานส่ือบน 

อุปกรณ์แทบ็เลต็ร่วมกบัระบบรู้จ�าเสียงและส่ือแบบจบัตอ้ง

ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1

วิธีด�าเนินการวิจัย 

การก�าหนดกลุ่มประชากร ประชากรเป็นผู ้

สอนหรือเช่ียวชาญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในเขตภาค

กลาง เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบจบัสลาก 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

กรุงเทพมหานคร จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัอุทยัธานี 

และจงัหวดันครสวรรค ์จ�านวน 15 ท่าน สัมภาษณ์เบ้ือง

ตน้เพื่อน�าไปสู่การร่างกรอบแนวคิด ตรวจประเมินกรอบ

แนวคิด สัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรม และ

ประเมินกรอบแนวคิดท่ีสร้างข้ึน ขั้นตอนการด�าเนินการ

วิจยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงัแสดงในภาพ 1
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1. ระยะท่ี 1 ร่างกรอบแนวคิดการพฒันาระบบ

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานส่ือบนอุปกรณ์แทบ็เลต็

ร่วมกบัระบบรู้จ�าเสียง และส่ือแบบจบัตอ้งในรายวิชา

คณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 มีการด�าเนินการ

ตามล�าดบัดงัน้ี

1 .1  ศึกษาประเด็นปัญหาของการ เ รียน

คณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ทฤษฏี งานวิจยั

และบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ส่ือบนอุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบรู้จ�าเสียง ส่ือแบบจบัตอ้ง 

มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง ตวัช้ีวดั

และเน้ือหาในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปี

ท่ี 1 และทฤษฏีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

1.2 น�าไปสัมภาษณ์เช่ียวชาญเบ้ืองตน้เก่ียวกบั

ขอ้มูล เน้ือหาและส่ือในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 1

1.3 ร่างรูปแบบกรอบแนวคิดของระบบส่งเสริม

การเรียนรู้ท่ีจะท�าการสังเคราะห์ข้ึน 

1.4 น�าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ 15 ท่านประเมินร่าง

กรอบแนวคิด

2. ระยะท่ี 2 การประเมินรูปแบบกิจกรรมท่ี 

เหมาะสมของระบบส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีจะท�าการ

สังเคราะห์ข้ึน

2.1 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ประเด็นการสัมภาษณ์เก่ียวกับความเหมาะสมของส่ือ 

แบบจับต้อง และส่ือบนอุปกรณ์แทบเล็ต และความ

สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี 1

2.2 สัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญโดยใช้แบบการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)

2.3 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล และ

ปรับปรุงแกไ้ข

3. ระยะท่ี 3 สร้างกรอบแนวคิดการพฒันาระบบ

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานส่ือบนอุปกรณ์แทบ็เลต็

ร่วมกบัระบบรู้จ�าเสียง และส่ือแบบจบัตอ้งในรายวิชา

คณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 และท�าการประเมิน

ผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ

ผลการวิจัย 

การด�าเนินการวิจยัจากการศึกษาทฤษฏี เอกสาร 

งานวิจยั และบทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (documentary 

research) ได ้ (ร่าง) กรอบแนวคิดท่ีพฒันาข้ึน แสดงดงั

ภาพท่ี 2

ร่างกรอบแนวคิดการพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานส่ือบนอุปกรณ์แทบ็เลต็ร่วมกบั

ระบบรู้จ�าเสียง และส่ือแบบจบัตอ้งในรายวชิาคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1

การประเมินรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมของงานวจิยัท่ีพฒันาข้ึน

สร้างกรอบแนวคิดการพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานส่ือบนอุปกรณ์แทบ็เลต็ร่วมกบั

ระบบรู้จ�าเสียง และส่ือแบบจบัตอ้งในรายวชิาคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1

ภาพ 1 ขั้นตอนการด�าเนินงานวิจยั
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จากภาพท่ี 1 (ร่าง) กรอบแนวคิดท่ีพฒันาข้ึนมี

แนวคิดดงัน้ี นกัเรียนท�าแบบทดสอบก่อนเรียนตามหน่วย

การเรียนท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

และตวัช้ีวดัเป็นเกณฑ ์ (Boonchudee & Sriwattanakul, 

2008) และมีครูดูแลให้นักเรียนเรียนด้วยส่ือท่ีได้จาก 

การประเมินรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม ตามวตัถุประสงค์

การเรียนรู้ ซ่ึงผลของการประเมินรูปแบบกิจกรรม จาก

การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 15 ท่าน มีความคิดเห็น 

แสดงดงัตารางท่ี 1

ครู

นกัเรียน

แบบทดสอบ

มาตรฐาน

การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

แกนกลาง
ตวัช้ีวดั

หน่วยการเรียนรู้

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้

ส่ือแบบจบัตอ้ง ส่ือบนอุปกรณ์แทบ็เลต็

1. ผลของการสงัเคราะห์กรอบแนวคิด

2. ระบบส่งเสริมการเรียนรู้

3. ผลของการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน

5. ผลความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

ภาพ 2 (ร่าง) กรอบแนวคิดการพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานส่ือบนอุปกรณ์แทบ็เลต็ร่วมกบัระบบรู้

จ�าเสียง และส่ือแบบจบัตอ้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1
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ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ

เก่ียวกบัรูปแบบกิจกรรม มีดงัน้ี

1. มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.1 การประเมินรูปแบบ

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัส่ือบนอุปกรณ์แทบเล็ตมีจ�านวน 

5 ท่าน และเหมาะสมกบัส่ือแบบจบัตอ้งจ�านวน 10 ท่าน  

ผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่า สามารถใช้ไดท้ั้งส่ือบน 

อุปกรณ์แทบเลต็ และส่ือแบบจบัตอ้ง 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.2 การประเมินรูป

แบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับส่ือบนอุปกรณ์แทบเล็ตมี

จ�านวน 7 ท่าน และเหมาะสมกบัส่ือแบบจบัตอ้งจ�านวน  

8 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่ เหมาะสมกบัรูปแบบ

แอพพลิเคชนัเพราะสามารถสร้างโจทยไ์ดห้ลากหลาย และ

ส่ือแบบจบัตอ้งท�าให้เด็กมองเห็น สัมผสัได้

3. มาตรฐานการเรียนรู้ ค 2.1 การประเมินรูป

แบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับส่ือบนอุปกรณ์แทบเล็ตมี

จ�านวน 9 ท่าน และเหมาะสมกบัส่ือแบบจบัตอ้งจ�านวน  

6 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่ เหมาะสมกบัรูปแบบ

แอพพลิเคชนัโดยใชโ้จทยแ์บบเกม สาธิต หรือการทดลอง 

4. มาตรฐานการเรียนรู้ ค 3.1 การประเมินรูปแบบ

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัส่ือบนอุปกรณ์แทบเลต็ มีจ�านวน 

15 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่า เหมาะสมกบัส่ือ

แบบเสมือนจริง หรือ รูปเสมือนจริง 

5. มาตรฐานการเรียนรู้ ค 4.1 การประเมินรูปแบบ

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัส่ือบนอุปกรณ์แทบเล็ตมีจ�านวน 

6 ท่าน และเหมาะสมกบัส่ือแบบจบัตอ้งจ�านวน 9 ท่าน  

ผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่ สามารถใชแ้บบแอพพลิเคชนั

หรือแบบจบัตอ้งได ้แต่ตอ้งเลือกสีเพื่อใหส้ามารถเกิดการ

แยกแบบรูปสี ขนาด และความสัมพนัธ์ได ้

6. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะ 

ดงัน้ี 

6.1 ทุกหน่วยการเรียน สามารถสร้างเคร่ือง

มือเป็นแอพพลิเคชนั (บนอุปกรณ์แทบเลต็) ได ้และเป็น

แบบจบัตอ้งได ้

6.2 หน่วยท่ี 4 และ 5 เป็นหน่วยท่ีเก่ียวเน่ือง

กนั และการใช้รูปทรงใช้แบบเดียวกนั สามารถใช้ส่ือ

แบบจบัตอ้งได้

6.3 ปัจจุบนัโรงเรียนใชแ้บบฝึกหดัรูปภาพ และ

อุปกรณ์เสริมทกัษะแบบไม ้ไม่มีอุปกรณ์แทบเลต็ 

6.4 หากทดลองโดยใชค้อมพวิเตอร์ทางโรงเรียน

จะสะดวกมากกว่าการใช้อุปกรณ์แทบเล็ตเน่ืองจากใน

ปัจจุบนัอุปกรณ์แทบเลต็ส่วนใหญ่ช�ารุด

หลงัจากท่ีไดผ้ลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และ

ปรับปรุงร่างกรอบแนวคิด และน�าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน

อีกคร้ัง จึงไดก้รอบแนวคิด แสดงดงัภาพท่ี 3

มาตรฐานการเรียนรู้ ส่ือบนอุปกรณ์แทบเลต็ (จ�านวน) ส่ือแบบจบัต้อง (จ�านวน)

ค 1.1 5 10

ค 1.2 7 8

ค 2.1 9 6

ค 3.1 15 -

ค 4.1 6 9

ตาราง 1 

ผลของการประเมินรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม
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ครู

นกัเรียน

หน่วยท่ี 1 จ�านวน 1-5 และ 0

1. ผลของการประเมินประสิทธิภาพของระบบส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยระบบส่งเสริม

การเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน

3. ผลความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อระบบส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน

หน่วยท่ี 2 จ�านวน 6-10

หน่วยท่ี 3 บวกจ�านวน 2 จ�านวนท่ีมีผลบวก

ไม่เกิน 9 

หน่วยท่ี 4 การลบจ�านวน 2 จ�านวนท่ีมีตวั

ตั้งไม่เกิน 9  

หน่วยท่ี 5 ความยาว ความสูง ระยะทาง หน่วยท่ี 6 การชัง่และการตวง 

ส่ือบนอุปกรณ์ 

แทบ็เลต็
ส่ือแบบจบัตอ้ง ส่ือบนอุปกรณ์ 

แทบ็เลต็
ส่ือแบบจบัตอ้ง

ส่ือแบบจบัตอ้ง ส่ือแบบจบัตอ้ง

ส่ือบนอุปกรณ์ 

แทบ็เลต็

ส่ือบนอุปกรณ์ 

แทบ็เลต็

หน่วยท่ี 7 การเตรียมความพร้อมทาง

เรขาคณิต 

ส่ือแบบจบัตอ้ง

ภาพ 3 กรอบแนวคิดการพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานส่ือบนอุปกรณ์แทบ็เลต็ร่วมกบัระบบรู้จ�าเสียง 

และส่ือแบบจบัตอ้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 

กรอบแนวคิดการพฒันาระบบส่งเสริมการเรียน

รู้แบบผสมผสานส่ือบนอุปกรณ์แท็บเล็ตร่วมกบัระบบรู้

จ�าเสียง และส่ือแบบจบัตอ้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดบั

ประถมศึกษาปีท่ี 1 จะไดด้งัน้ี

1. หน่วยที่ 1 จ�านวน 1-5 และ 0 และหน่วยที่ 2 

จ�านวน 6-10 

หน่วยท่ี 1และหน่วยท่ี 2 ตามตวัช้ีวดันักเรียน 

จะตอ้งเขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทย 

ดงันั้นส่ือท่ีมีความเหมาะสมจึงเป็นส่ือบนอุปกรณ์แทบ

เล็ตท่ีสามารถให้นกัเรียนฝึกเขียน และอ่านตวัเลข และ

นกัเรียนจะตอ้ง เปรียบเทียบและเรียงล�าดบัตวัเลขได ้ดงั

นั้นส่ือท่ีมีความเหมาะสมจึงเป็นส่ือแบบจบัตอ้ง โดยใช้

อุปกรณ์ท่ีสามารถสัมผสัและจบัตอ้งได ้นกัเรียนสามารถ

น�ามาเปรียบเทียบและเรียงล�าดบัส่ิงของได้

2. หน่วยที่ 3 บวกจ�านวน 2 จ�านวนที่มีผลบวก 

ไม่เกนิ 9 และหน่วยที่ 4 การลบจ�านวน 2 จ�านวนที่มีตัวตั้ง 

ไม่เกิน 9 

หน่วยท่ี 3 และหน่วยท่ี 4 ตามตวัช้ีวดันกัเรียนจะ
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ตอ้งบวก และลบจ�านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 ดงันั้น ส่ือท่ีมี

ความเหมาะสมจึงเป็นส่ือแบบจบัตอ้ง เน่ืองจากนกัเรียน

จะตอ้งหาค�าตอบของโจทย ์และมีการนบัจ�านวนเลขตาม

หลกัต่าง ๆ  จึงตอ้งมีส่ือท่ีสามารถสมัผสัในการนบัเลขหลกั

ไดแ้ละมีเฉลยเพื่อให้เด็กเห็นภาพไดจ้ริง

3. หน่วยที่ 5 ความยาว ความสูง ระยะทาง และ 

หน่วยที่ 6 การช่ังและการตวง ใช้ส่ือบนอุปกรณ์แทบเล็ต 

หน่วยท่ี 5 และ หน่วยท่ี 6 ตามตวัช้ีวดันกัเรียน

จะตอ้งบอกความยาว น�้ าหนกั ปริมาตร และความจุ ส่ือ

ท่ีมีความเหมาะสมจึงเป็นส่ือบนอุปกรณ์แทบเล็ตแบบ

เกมการทดลอง เขา้มาเสริมกบัส่ือท่ีครูสอนในชั้นเรียน 

เน่ืองจากในการเรียนการสอนอุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นตวัอย่าง

อาจไม่เพียงพอ ประกอบกบันักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 1 ยงัเดก็มาก ในการน�าอุปกรณ์บางชนิดมาทดลองอาจ

เกิดอุบติัเหตุ หรือ เกิดอนัตรายได้

4. หน่วยที ่7 การเตรียมความพร้อมทางเลขาคณติ 

ใช้ส่ือแบบจับต้อง

หน่วยท่ี 7 ตามตวัช้ีวดันกัเรียนจะตอ้งจ�าแนกรูป

สามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ดงันั้นส่ือท่ีมี

ความเหมาะสมจึงเป็นส่ือแบบจบัตอ้ง เน่ืองจากนกัเรียน

จะไดม้องเห็น จ�าแนก และสัมผสักบั รูปทรงไดจ้ริง

บทสรุป

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสงัเคราะห์กรอบ

แนวคิด และประเมินรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม ของ

การพฒันาระบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานส่ือ

บนอุปกรณ์แท็บเล็ตร่วมกบัระบบรู้จ�าเสียงและส่ือแบบ

จบัตอ้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 

จากการศึกษาเอกสาร ต�ารา บทความวิชาการ งานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง และจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผลการวิจยั

พบว่า มีหน่วยการเรียนรู้ ทั้งหมด 7 หน่วย ประกอบดว้ย  

(1) หน่วยท่ี 1 จ�านวน 1-5 และ 0 และหน่วยท่ี 2 จ�านวน 

6-10 ใช้ส่ือแบบจับต้อง และส่ือบนอุปกรณ์แทบเล็ต  

(2) หน่วยท่ี 3 บวกจ�านวน 2 จ�านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 

9 หน่วยท่ี 4 การลบจ�านวน 2 จ�านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 

และหน่วยท่ี 7 การเตรียมความพร้อมทางเลขาคณิต ใชส่ื้อ

แบบจบัตอ้ง (3) หน่วยท่ี 5 ความยาว ความสูง ระยะทาง 

และ หน่วยท่ี 6 การชัง่และการตวง ใชส่ื้อบนอุปกรณ์แทบ

เลต็ โดยส่ือแบบจบัตอ้งนั้นจะพฒันาใหน้กัเรียนสามารถ

จบั และสัมผสัไดจ้ริง และส่ือบนอุปกรณ์แทบเลต็อยูใ่น 

รูปแบบของเกม ซ่ึงมีลกัษณะของส่ือ ดงัน้ี (1) ส่ือแบบ

จบัตอ้งแบ่งออกเป็นส่ือการค�านวนเลขในการบวก และ

การลบ มีจอแสดงตวัเลข และมีเสียงโตต้อบเม่ือนกัเรียน

กดการค�านวณเลข และส่ือทางเลขาคณิต จะมีลกัษณะ

เป็นกล่องกระดานแม่เหล็กท่ีมีน�้ าหนักเบาท่ีสามารถ

เขียนและลบได ้และภายในกล่องมีปากกา และสติกเกอร์ 

แม่เหลก็รูป วงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงรี ใชส้�าหรับ

ปะติดรูปเรขาคณิตเป็นรูปทรงตา่ง ๆ  ได ้(2) ส่ือบนอุปกรณ์ 

แทบเล็ต เป็นลกัษณะของเกมลากเส้นตวัเลข จ�านวน 

0-10 และเกมการทดลองการชัง่ การตวง การวดัความยาว 

ความสูง วดัระยะทาง และการตอบค�าถาม และมีผลการ

ประเมินกรอบแนวคิดจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งจ�านวน 15 

ท่าน โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ โดยมีประเดน็การสัมภาษณ์

เก่ียวกบัความเหมาะสมของส่ือแบบจบัตอ้ง และส่ือบน 

อุปกรณ์แทบเลต็ และความสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปรากฏว่า ผูเ้ช่ียวชาญ

ใหก้ารยอมรับ กรอบแนวคิดท่ีพฒันาข้ึน และใหข้อ้เสนอ

แนะวา่ ควรน�ากรอบแนวคิดไปพฒันาใหเ้กิดผลอยา่งเป็น

รูปธรรมต่อไป เพื่อน�าไปใชใ้นการเรียนการสอนนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัของการวิจยั

ในคร้ังน้ี จากผลการวิจยั ผูว้ิจยัจะน�าผลของการประเมิน

ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูเ้ช่ียวชาญมา

ใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการน�าไปพฒันาและทดลองใชใ้น

การวิจยัขั้นต่อไป

การอภิปรายผล

การสังเคราะห์กรอบแนวคิด และประเมินรูป

แบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม ของการพฒันาระบบส่งเสริม

การเรียนรู้แบบผสมผสานส่ือบนอุปกรณ์แทบ็เลต็ร่วมกบั

ระบบรู้จ�าเสียงและส่ือแบบจบัตอ้งในรายวชิาคณิตศาสตร์ 

ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 มี 5 มาตรฐานการเรียนรู้ และ

มีหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 7 หน่วย ตามหลกัสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 (Ministry of 

Education, 2002) โดยผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 

15 ท่าน มีประเด็นท่ีควรน�ามาอภิปราย ดงัน้ี 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.1 สอดคลอ้งกบัหน่วย

การเรียนรู้ท่ี 1-2 ตามตวัช้ีวดันักเรียนจะตอ้งเขียนและ

อ่านตวัเลขฮินดูอารบิกและตวัเลขไทยได ้ในการประเมิน 

รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัส่ือมีผูเ้ช่ียวชาญให้ความ

เห็นวา่เหมาะสมกบัส่ือบนอุปกรณ์แทบเลต็จ�านวน 5 ท่าน 

และเหมาะสมกบัส่ือแบบจบัตอ้งจ�านวน 10 ท่าน และให้

ขอ้เสนอแนะว่าสามารถใชใ้ชไ้ดท้ั้งส่ือบนอุปกรณ์แทบ

เล็ต และส่ือแบบจบัตอ้ง เน่ืองจากในหน่วยการเรียนรู้น้ี

มีตวัช้ีวดั ท่ีนกัเรียนจะตอ้งเขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอา

รบิก ตวัเลขไทย เปรียบเทียบจ�านวน และการเรียงล�าดบั

จ�านวนดงันั้นอาจใชส่ื้อทั้งสองแบบเพ่ือให้นักเรียนนั้น

เกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน

2. มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.2 สอดคลอ้งกบัหน่วย

การเรียนรู้ท่ี 3-4 ตามตวัช้ีวดันกัเรียนจะตอ้งบวก และลบ

จ�านวนท่ีมีตวัตั้งไม่เกิน 9 ในการประเมินรูปแบบกิจกรรม

ท่ีเหมาะสมกบัส่ือบนอุปกรณ์แทบเล็ตมีจ�านวน 7 ท่าน 

และเหมาะสมกบัส่ือแบบจบัตอ้งจ�านวน 8 ท่าน เน่ืองจาก

ตามตวัช้ีวดันกัเรียนจะตอ้งบวก และลบจ�านวนท่ีมีตวัตั้ง

ไม่เกิน 9 และวิเคราะห์และหาค�าตอบของโจทยปั์ญหาได ้

ผูเ้ช่ียวชาญจึงให้ขอ้เสนอแนะว่า เหมาะสมกบัรูปแบบ

แอพพลิเคชนัเพราะสามารถสร้างโจทยไ์ดห้ลากหลาย และ

เหมาะสมกบัส่ือแบบจบัตอ้งท�าใหเ้ด็กมองเห็น สัมผสัได ้

3. มาตรฐานการเรียนรู้ ค 2.1 สอดคล้องกับ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5-6 ตามตวัช้ีวดันกัเรียนจะตอ้งบอก

ความยาว น�้ าหนกั ปริมาตร และความจุ ในการประเมิน

รูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัส่ือบนอุปกรณ์แทบเลต็มี

จ�านวน 9 ท่าน และเหมาะสมกบัส่ือแบบจบัตอ้งจ�านวน  

6 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่า เหมาะสมกบัรูป

แบบแอพพลิเคชนัโดยใชโ้จทยแ์บบเกม สาธิต หรือการ

ทดลอง เน่ืองจากในหน่วยการเรียนรู้น้ีครูผูส้อนจะตอ้ง

น�าส่ือมาใชเ้สริมเพื่อใหน้กัเรียนเห็นภาพจริงบางส่วน แต่

เน่ืองจากในการเรียนการสอนอุปกรณ์ท่ีใชเ้ป็นตวัอย่าง

อาจไม่เพียงพอ ประกอบกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

1 ยงัเดก็มาก ในการน�าอุปกรณ์บางชนิดมาทดลองอาจเกิด

อุบติัเหตุ หรือ เกิดอนัตรายไดจึ้งมีความเห็นว่าควรน�าส่ือ

บนอุปกรณ์แทบเลต็มาช่วยเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจมากข้ึน

4. มาตรฐานการเรียนรู้ ค 4.1 สอดคล้องกับ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 ตามตวัช้ีวดันกัเรียนจะตอ้งจ�าแนก 

รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี ในการ

ประเมินรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัส่ือบนอุปกรณ์

แทบเลต็มีจ�านวน 6 ท่าน และเหมาะสมกบัส่ือแบบจบัตอ้ง

จ�านวน 9 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญให้ขอ้เสนอแนะว่า สามารถใช้

แบบแอพพลิเคชนัหรือแบบจบัตอ้งได ้แต่ตอ้งเลือกสีเพื่อ

ใหส้ามารถเกิดการแยกแบบรูปสี ขนาด และความสมัพนัธ์

ได ้เน่ืองจากตามตวัช้ีวดัน้ีประกอบดว้ยรูปเลขาคณิตสอง

มิติท่ีหลากหลายรูปทรง ในการแยกแยะรูปทรงอาจจะท�าให้

สับสน ดงันั้นจึงจะตอ้งแยกสีของรูปทรง และใชส่ื้อแบบ

จบัตอ้งเพื่อใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ จ�าแนก และสัมผสั

กบัรูปทรงไดจ้ริง

ข้อเสนอแนะการวิจัย

ผูว้ิจยัจะน�าขอ้เสนอแนะ ของผูเ้ช่ียวชาญ และ

ศึกษาเอกสาร ต�าราเพิม่เติม เพือ่น�าไปพฒันาส่ือ และพฒันา

งานวิจยัในระยะถดัไป
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ระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในห้องส�านักงานแบบอัตโนมัต ิ

ด้วยเทคโนโลยี การบ่งช้ีเฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

The Automatic Control of Electrical Power Consumption in the Office by Using Radio 

Frequency Identification Technology: Case Study of Eastern Asia University

กิตติเชษฐ์ นนทะสุด 

Kittichet Nontasud 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย

Faculty of Engineering, Eastern Asia University

บทคัดย่อ

งานวิจยัน้ีน�าเสนอการสร้างระบบควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในหอ้งส�านกังานแบบอตัโนมติั โดยการใช้

เทคโนโลยกีารบ่งช้ีเฉพาะดว้ยคล่ืนความถ่ีวทิย ุเพือ่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีถกูติดตั้งภายในหอ้งส�านกังานใหมี้การใชง้าน 

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัจ�านวนผูใ้ชง้านในห้องส�านกังานนั้น ๆ ส่งผลให้การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในหน่วยงานลดลงและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในงานวิจยัน้ีไดมี้การทดลองติดตั้งระบบควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในห้องส�านกังาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ซ่ึงสามารถจ�าแนกอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องส�านักงานออกเป็น  

3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) เคร่ืองปรับอากาศ (2) ไฟแสงสว่าง และ (3) อุปกรณ์ส�านกังานอ่ืน ๆ (เช่น เคร่ืองพิมพ ์คอมพิวเตอร์

ตั้งโต๊ะ เป็นตน้) โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง 3 กลุ่ม มีสัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าดงัน้ี เคร่ืองปรับอากาศร้อยละ 68.06  

ไฟแสงสว่างร้อยละ 26.22 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 5.72 จากการเปรียบเทียบผลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในห้องส�านกังาน

ก่อนการติดตั้งและหลงัติดตั้งระบบควบคุม พบว่า ก่อนการติดตั้งระบบควบคุมภายในหอ้งส�านกังาน มีการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน 1,238 กิโลวตัต-์ชัว่โมง และหลงัการติดตั้งระบบควบคุม มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือน 899 

กิโลวตัต-์ชัว่โมง หรือสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงไดร้้อยละ 27.38

ค�าส�าคัญ: เทคโนโลยีการบ่งช้ีเฉพาะดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทย,ุ พลงังานไฟฟ้า, ส�านกังาน

Abstract

This research proposes the automatic system for controlling electric power consumption by using radio  

frequency identification technology. This technology thus control the equipment installed in the office so that it can 

be used properly in accordance with the number of active users in the room, which results in less power consumption  

but more effective utilization. In this research, the experiment has also been carried out by installing the control 

system in the office of the Faculty of Engineering, Eastern Asia University. The electrical equipment in the office 

can be classified into three categories: (1) air conditioner (2) lighting and (3) other office equipment (e.g. printers, 

desktop computers, etc.). All three types have the following power consumption ratios of 68.06 percent, 26.22 percent,  

and 5.72 percent respectively. The research shows that the average monthly electric power consumption before  
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ปัจจุบนัการบริหารจดัการการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ในหน่วยงานหรือองค์กรทั้ งภาครัฐและเอกชนมีความ

ส�าคญัยิง่ ซ่ึงหากหน่วยงานใดสามารถบริหารจดัการไดดี้ 

มีประสิทธิภาพจะส่งผลใหภ้าระค่าไฟฟ้าท่ีตอ้งจ่ายในแต่ละ

เดือนลดลง และยงัส่งผลไปถึงการลดภาระของประเทศใน

การจดัหาพลงังานไฟฟ้าเพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ

จากสถิติการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในประเทศไทย

ส�ารวจโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพบว่ากว่าร้อยละ 68.4 

ใชเ้พื่อการด�าเนินกิจการ หน่วยงานหรือองคก์รท่ีด�าเนิน

กิจการทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่นั้นยอ่ม

มีการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัลกัษณะ

การด�าเนินกิจการ

ท่ีผ่านมามีผูว้ิจยัท่ีท�าการศึกษาวิจยัวิธีลดการใช้

พลงังานไฟฟ้าภายในองคก์ร ซ่ึงมีทั้งงานวิจยัเชิงนโยบาย

และการพฒันาส่ิงประดิษฐ์เพื่อช่วยในการลดการใช้

พลงังานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 

ขจรศกัด์ิ กนัผง และวีรยุทธ บุญศกัด์ิ (2010 ) 

พลังงานไฟฟ้าส่วนหน่ึงของแต่ละหน่วยงานหรือ

องค์กรจะถูกใช้ส�าหรับอาคารหรือห้องส�านักงาน ซ่ึง

ส�านักงานแต่ละแห่งจะมีอุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า  

ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์

ไฟฟ้าส�านักงานอ่ืน ๆ เป็นตน้ ถา้หากองค์กรเหล่านั้น

บริหารจดัการการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในส�านกังานไม่มี

ประสิทธิภาพ จะส่งผลใหมี้ภาระค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้า

ท่ีสูง เช่นเดียวกนัถา้หากวา่องคก์รเหล่านั้นสามารถบริหาร

จดัการการใชพ้ลงังานไดดี้มีประสิทธิภาพจะท�าให้ภาระ 

ค่าใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้าโดยรวมขององค์กรลดลงด้วย

เช่นกนั

สราวุธ นนทะสุด (2011a) ในการบริหารจดัการ

การใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อ 

การประหยดัพลงังานนั้น นอกจากการรณรงค์ปลูกจิต

ส�านึกให้แก่พนักงานหรือบุคลากรในองค์กรแล้วนั้ น  

ส่ิงท่ีจ�าเป็นและจะตอ้งมีควบคู่กนัไปเพื่อให้การจดัการ

ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพ คือ เทคโนโลยี

ส�าหรับควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในองคก์ร

ชลวิทย ์ เผือกผาสุก (2011) น�าเสนอการศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าในอาคารกงสุล เพื่อวิเคราะห์หา

มาตรการในการอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึงจากผลการวจิยัไดมี้การ

ก�าหนดมาตรการในการอนุรักษพ์ลงังานรวม 6 มาตรการ 

installing the control system is 1,238 kWh, and after installing the control system, the average monthly electric power  

consumption is 899 kWh. In other words, the control system can reduce overall electric power consumption by 

27.38 percent. 

Keywords: radio frequency identification technology, electrical power consumption, office

ภาพ 1 สัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ที่มา จาก รายงานประจ�าปี 2558, โดย การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค, 2015, สืบคน้จาก https://www.pea.co.th
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ไดแ้ก่ มาตรการปรับปรุงค่าสมรรถนะการท�าความเยน็

ของเคร่ืองท�าน�้ าเยน็ มาตรการลดชัว่โมงการท�างานของ

เคร่ืองท�าน�้ าเย็น มาตรการลดชั่วโมงการท�างานของ 
ป๊ัมน�้ าในระบบปรับอากาศและหอผึ่งน�้ า มาตรการลด

ชัว่โมงการท�างานของเคร่ืองส่งลมเยน็ มาตรการเปล่ียน 

หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด T8 เป็น T5 และมาตรการ 

เปล่ียนหลอดโซเดียมความดันสูงเป็นหลอดคอมแพค 

ฟลูออเรสเซนต์ รวมผลการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 

ทุกมาตรการเท่ากบั 659,097.88 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อปี

กิตติศกัด์ิ แจง้อกัษร (2012) น�าเสนอแนวทาง

ในการบริหารจดัการพลงังานไฟฟ้าอตัโนมติัในอาคาร 

เ น่ืองจากวิ ธีการดังกล่าวสามารถควบคุมปัญหาใน

เร่ืองของระบบการท�างานของเคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกส่วนท่ีไม่มีเสถียรภาพ ควบคุมเร่ืองของบุคลากร 

ใช้งานเคร่ืองปรับอากาศเกินความจ�าเป็น และควบคุม 

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในภาพรวมของระบบ โดยวิธีการ 

ดงักล่าวใชโ้ปรแกรมร่วมกบัอุปกรณ์ควบคุมการท�างาน

ของคอนเดนซ่ิงยนิูตในเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

โดยแบ่งเง่ือนไขการท�างานเป็นสองส่วนคือ ควบคุมค่า

ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดของระบบ และควบคุม

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของคอนเดนซ่ิงยนิูต ผลการด�าเนิน

การสามารถลดค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูงสุดของ

ระบบไดร้้อยละ 25.2 และลดค่าการใช ้พลงังานไฟฟ้าของ

คอนเดนซ่ิงยนิูตร้อยละ 25.1

จากงานวิจัยข้างต้นผู ้วิจัยได้เสนอแนวทาง

และระบบท่ีใช้ในการประหยดัพลงังานงานไฟฟ้าของ 

หน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ในอาคารซ่ึงถือไดว้่าเป็นส่วนท่ีมีการใช้พลงังานไฟฟ้า 

มากท่ีสุดในการด�าเนินกิจการขององคก์ร

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย เป็นองค์กรหน่ึงท่ี

มีการใช้พลงังานไฟฟ้าเพื่อด�าเนินกิจการ ซ่ึงพลงังาน

ไฟฟ้าส่วนหน่ึงใชส้�าหรับห้องส�านกังานซ่ึงมีมากถึง 29 

ห้อง จากการศึกษาพบว่าการใช้พลงังานไฟฟ้าภายใน

ห้องส�านักงานมีความไม่เหมาะสมกบัจ�านวนของผูใ้ช้

และความจ�าเป็นท่ีตอ้งใช ้ ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการสร้าง

อุปกรณ์เพื่อช่วยควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในหอ้ง

ส�านกังานใหเ้หมาะสมกบัความจ�าเป็นตอ้งใชโ้ดยการน�า

เอาเทคโนโลยีบ่งช้ีลกัษณะเฉพาะดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทย ุ

และไมโครคอนโทรลเลอร์มาสร้างเป็นระบบควบคุมการ

ใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหอ้งส�านกังานแบบอตัโนมติั 

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของหน่วย

งานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ส่งผลต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

และภาระค่าใชจ่้ายไฟฟ้าลดลง

ในงานวิจัย น้ีจะท�าการทดลองติดตั้ งระบบ

ควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในห้องส�านกังานของ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อ

เปรียบเทียบผลการประหยดัพลังงานไฟฟ้าก่อนและ

หลังติดตั้ งระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน

ห้องส�านักงานแบบอัตโนมัติ โดยการใช้เทคโนโลยี

การบ่งช้ีเฉพาะดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทยุ ซ่ึงจากการส�ารวจ

ข้อมูลเบ้ืองต้น พบว่าปัจจุบันห้องส�านักงานแห่งน้ีมี

ผูใ้ช้งานจ�านวน 9 คน ซ่ึงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง

สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) เคร่ืองปรับอากาศ  

(2) ไฟแสงสว่าง และ (3) อุปกรณ์ส�านกังานอ่ืน ๆ จาก

การส�ารวจพบว่าสัดส่วนการใช้พลังงานของอุปกรณ์

ไฟฟ้าทั้ง 3 กลุ่ม เป็นดงัน้ี เคร่ืองปรับอากาศ ร้อยละ 68.06  

ไฟแสงสว่าง ร้อยละ 26.22 และอุปกรณ์ส�านกังานอ่ืน ๆ 

ร้อยละ 5.72 ดงันั้นผูว้ิจยัจะเลือกท�าการควบคุมเฉพาะ 

เคร่ืองปรับอากาศ และไฟแสงสว่างเท่านั้น เน่ืองจากมี

สดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีสูง และท�าการเปรียบเทียบ

ผลก่อนและหลงัการติดตั้งระบบควบคุม พร้อมทั้งค �านวณ

จุดคุม้ทุนของการติดตั้งระบบควบคุมน้ีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อสร้างระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า

ภายในห้องส�านกังานแบบอตัโนมติั ดว้ยเทคโนโลยีการ

บ่งช้ีเฉพาะดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทยุ
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แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

งานวิจยัน้ีเป็นการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีท่ีมีอยู่

ในปัจจุบนัมาสร้างเป็นระบบควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ภายในหอ้งส�านกังานแบบอตัโนมติั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

กบันโยบายและลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในองคก์ร 

มีความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และท่ีส�าคญั

มีตน้ทุนในการติดตั้งระบบน้อย ซ่ึงเทคโนโลยีดงักล่าว

ประกอบด้วย เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ และ

เทคโนโลยีการบ่งช้ีเฉพาะดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทยุ

เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์

สหรัฐ ศาลาทอง และผุสดี จันหนู (2013) 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ (micro controller) คือ อุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงภายในประกอบดว้ยวงจรหลาย ๆ  วงจร

ท่ีท�างานร่วมกนั เช่น หน่วยประมวลผลกลาง (Central 

Processing Unit--CPU) หน่วยค�านวณทางคณิตศาสตร์

และลอจิก (Arithmetic Logic Unit--ALU) เป็นต้น  

ไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกน�าไปประยกุตใ์ชง้านในระบบ

ควบคุมอตัโนมติัไดห้ลากหลาย เน่ืองจากความสามารถ

ในการเขียนโปรแกรมควบคุมไดอ้ยา่งอิสระ และราคาถูก

ปัจจุบนัไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลายตระกูล 

ให้เลือกใชต้ามความถนดั เช่น ตระกลู AVR ตระกลู PIC 

ตระกลู MCS-51 ตระกลู Z-80 และตระกลู Arduino เป็นตน้ 

งานวิจยัน้ีเลือกใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู Arduino 

ซ่ึงเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดแบบส�าเร็จรูป โดยมี 

Open Source ท่ีสามารถน�าไปพฒันาต่อเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ได ้และความสามารถในการเพิ่ม Boot Loader เขา้ไป จึง

ท�าใหก้าร Upload Code เขา้ตวับอร์ดสามารถทาไดง่้ายข้ึน 

และยงัมีการพฒันา Software ท่ีใชใ้นการควบคุมตวับอร์ด

ของ Arduino เป็นภาษา C++ ท่ีโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่

มีความคุน้เคยในการใชง้าน ตวับอร์ดสามารถน�าโมดูล

มาต่อเพิ่ม ซ่ึงทาง Arduino เรียกว่า shield เพื่อเพิ่มความ

สามารถการท�างานของตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ ลกัษณะ

ของไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino และโมดูล Relay  

ท่ีใช้ส�าหรับสร้างระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ภายในห้องส�านกังานอตัโนมติัแสดงดงัภาพ 2

(ก) (ข)

ภาพ 2 (ก) ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด (ข) โมดูลรีเลย์

ในภาพท่ี 2 (ก) ไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด 

Arduino MEGA 2560 R3 ใชส้�าหรับประมวลผลขอ้มูล 

ท่ีไดจ้ากเคร่ืองอ่านบตัร RFID และสัง่การควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้า ส่วนภาพ 3 (ข) คือ โมดูลรีเลย ์ขนาด 16 ช่อง เป็น

ส่วนท่ีต่อเขา้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหอ้งส�านกังานซ่ึงจะ

ท�าหนา้ท่ีปิดและเปิดการท�างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าตามค�า

สั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ 

เทคโนโลยีการบ่งช้ีเฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

สราวุธ นนทะสุด (2011b) เทคโนโลยีการ

บ่งช้ีเฉพาะด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (Radio Frequency  

Identification--RFID) เป็นระบบช้ีเฉพาะอัตโนมัติ  

(Auto-ID) แบบไร้สาย ซ่ึงเป็นวิธีระบุเอกลกัษณ์วตัถุหรือ

ตวับุคคลโดยใชค้ล่ืนความถ่ีวทิย ุระบบการบง่ช้ีเฉพาะดว้ย

คล่ืนความถ่ีวิทยมีุส่วนประกอบหลกั ๆ ไดแ้ก่ (1) บตัร 

(tag) และ (2) เคร่ืองอ่านบตัร (reader) ดงัแสดงในภาพ 3

ภาพ 3 (ก) เคร่ืองอ่านบตัร RFID (ข) บตัร RFID

(ก) (ข)

ภาพ 3 (ก) คือบตัร RFID หรือ Tag ซ่ึงจะใช้

ส�าหรับการบนัทึกขอ้มูลส่วนตวัของบุคลากรและใชเ้ป็น

บตัรประจ�าตวับุคลากร ส่วนภาพ 2 (ข) คือ เคร่ืองอ่านบตัร 

RFID หรือ Reader โดยจะส่งคล่ืนวิทยยุา่นความถ่ีUHF 
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ภาพ 4 ลกัษณะภายในหอ้งส�านกังานคณะวศิวกรรมศาสตร์

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องส�านักงานคณะ

วิศวกรรมศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ๆ  

ได้แก่ (1) เคร่ืองปรับอากาศ (2) ไฟแสงสว่าง และ 

(3) อุปกรณ์ส�านกังานอ่ืน ๆ  (เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง เคร่ืองพิมพ ์ เป็นตน้) จากการ 

ส�ารวจพบว่าสัดส่วนการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ทั้ง 3 กลุ่ม เป็นดงัน้ี เคร่ืองปรับอากาศ ใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ในสัดส่วนร้อยละ 68.06 ไฟแสงสว่างใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ในสัดส่วนร้อยละ 26.22 และอุปกรณ์ส�านกังานอ่ืน ๆ  ใช้

พลงังานไฟฟ้าในสดัส่วนร้อยละ 5.72 ดงันั้นผูว้จิยัจะเลือก

ท�าการควบคุมการท�างานเฉพาะเคร่ืองปรับอากาศ และไฟ

แสงสวา่งเท่านั้น เน่ืองจากมีสดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ท่ีสูง โดยมีเคร่ืองปรับอากาศขนาด 52,000 BTU จ�านวน 

2 เคร่ือง ชุดโคมไฟแสงสว่างแบบหลอดฟลูออเรสเซนต ์

(3x36W) จ�านวน 15 ชุด แบ่งเป็นไฟแสงสว่างส่วนกลาง 

6 ชุด และไฟแสงสว่างประจ�าโต๊ะท�างานจ�านวน 9 ชุด

จากขอ้มูลท่ีไดท้ �าการส�ารวจขา้งตน้ จะถูกน�าไป

ออกแบบระบบควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในหอ้ง

ส�านกังานแบบอตัโนมติั ดว้ยเทคโนโลยีการบ่งช้ีเฉพาะ

ดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทยตุ่อไป

การออกแบบระบบควบคุมการใช้พลงังานไฟฟ้า

จากการส�ารวจขอ้มูลอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง

ส�านกังาน พบว่า เคร่ืองปรับอากาศ และไฟแสงสว่างมี

สัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีสูง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสร้าง

ระบบควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ

และไฟแสงสว่าง ซ่ึงส่วนประกอบของระบบควบคุม

แสดงดงัภาพ 5

ออกไปเพื่ออ่านบตัร RFID ท่ีอยูใ่นระยะท�าการ ซ่ึงจะถูก

ติดตั้งบริเวณประตูทางเขา้ออกห้องส�านกังาน

วิธีด�าเนินการวิจัย 

ในการด�าเนินการวิจัย ผูว้ิจัยได้ท�าการส�ารวจ

อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า ท่ี มี อ ยู่ ใ น ห้อ ง ส� า นัก ง า น ข อ ง ค ณ ะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พร้อม

ทั้ งศึกษาพฤติกรรมการเข้าและออกของผูใ้ช้งานห้อง

ส�านักงานซ่ึงมีผู ้ใช้งานทั้ งหมด 9 คน จากนั้ นจึงท�า 

การออกแบบและสร้างระบบควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ใหมี้ความเหมาะสมกบัการใชง้าน และท�าการเปรียบเทียบ

ผลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของหอ้งส�านกังานก่อนและหลงั

ติดตั้งระบบควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นระยะเวลา  

6 เดือน พร้อมทั้งค �านวณจุดคุม้ทุน

ผลการวิจัย

งานวิจัยน้ีจะท�าการทดลองควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าภายในห้องส�านักงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ซ่ึงมีบุคลากรเข้าใช้ห้อง

ส�านกังานน้ีจ�านวน 9 คน โดยมีผงัการจดัต�าแหน่งภายใน

ห้องดงัภาพ 4 

RFID 

Tag

RFID 

Reader

Micro

Controller

Relay

(Load)

ภาพ 5 ส่วนประกอบของระบบควบคุม
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ก า ร ล ด ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง เ ค ร่ื อ ง 

ปรับอากาศ

ในการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับ

อากาศนั้น ผูว้จิยัไดท้ �าการศึกษาการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ

ภายในห้องกบัระยะเวลาลดการท�างานของเคร่ืองปรับ

อากาศลง โดยมีเง่ือนไขการควบคุมการท�างานของเคร่ือง

ปรับอากาศให้ปิดก่อนเวลาพกัเท่ียง (ช่วงเชา้) และก่อน

เวลาเลิกงาน (ช่วงบ่าย) ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1

ภาพ 5 แสดงบลอ็กไดอะแกรมของระบบควบคุม

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในหอ้งส�านกังานแบบอตัโนมติั 

ดว้ยเทคโนโลยีการบ่งช้ีเฉพาะดว้ยคล่ืนความถ่ีวิทยุ ซ่ึง

มีส่วนประกอบส�าคญั 4 ส่วน คือ (1) บตัร RFID (2) 

เคร่ืองอ่านบตัร RFID (3) ไมโครคอนโทรลเลอร์ และ 

(4) รีเลย ์ซ่ึงมีหลกัการท�างานดงัน้ี เคร่ืองอ่านบตัร RFID 

จะส่งคล่ืนวิทยยุา่นความถ่ี UHF ออกไปเพื่อตรวจหาบตัร 

RFID ท่ีอยูใ่นระยะและท�าการตรวจสอบขอ้มูลในบตัรซ่ึง

กคื็อรหสัประจ�าตวัของผูใ้ชง้านหอ้งส�านกังาน แลว้ส่งต่อ

ไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงจะท�าหน้าท่ีตรวจสอบ

สถานะเขา้ หรือ ออก และสั่งการให้รีเลยท์ �างานควบคุม

การท�างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีจ�าเป็นส�าหรับบุคลากรคน

นั้น ๆ ตามท่ีเขียนโปรแกรมไวใ้นไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ซ่ึงกระบวนการท�างานของโปรแกรมแสดงดงัภาพ 6

ภาพ 6 กระบวนการท�างานของโปรแกรม

READ TAG

ON

LOAD

END

OFF
ODD

START

N
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ตาราง 1

อุณหภูมิเฉล่ียภายในห้องหลังจากลดเวลาการท�างานของเคร่ืองปรับอากาศ

เชา้

(8.30 – 12.00)

บ่าย

(13.00 – 16.30)
จ�านวนชัว่โมงท่ีใช/้วนั

อุณหภูมภิายนอก (oC) 33.9 32.5 -

อ ุณ
ห

ภูม
ภิา

ยใ
น

 (o C
)

ก่อน 23.5 22.5 8.0

5 นาที 25.9 25.8 6.9

10 นาที 27.0 26.7 6.7

15 นาที 27.6 27.5 6.5

20 นาที 27.9 27.7 6.3

25 นาที 28.1 27.9 6.2

30 นาที 28.4 28.1 6.0

จากตาราง 1 พบว่า หลงัจากท่ีปิดการท�างานของ

เคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาพกัเท่ียง (ช่วงเชา้) และก่อนเวลา

เลิกงาน (ช่วงบ่าย) อุณหภูมิจะค่อย ๆ เพิ่มสูงข้ึนแปรผนั

ตามระยะเวลาท่ีเคร่ืองปรับอากาศหยดุท�างาน และจ�านวน

ชัว่โมงการท�างานของเคร่ืองปรับอากาศจะลดลง ซ่ึงจะ

ท�าให้การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศลดลง

ดว้ยเช่นกนั เม่ือน�าค่าจากตารางมาเขียนกราฟเพื่อแสดง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภมิูภายในหอ้งภมิูและเวลาลด

การท�างานของเคร่ืองปรับอากาศจะท�าใหเ้ห็นภาพชดัเจน

มากยิ่งข้ึน แสดงดงัภาพ 7

ภาพ 7 กราฟแสดงอุณหภูมิเฉล่ียกบัเวลาลดการท�างานเคร่ืองปรับอากาศ
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จากภาพ 7 จะสังเกตเห็นว่าอุณหภูมิเฉล่ียภายใน

ห้องส�านักงานก่อนปิดการท�างานเคร่ืองปรับอากาศใน

ช่วงเช้าและช่วงบ่ายมีค่าเท่ากับ 23.5๐C และ 22.9๐C  

ตามล�าดับ หลังจากปิดการท�างานเคร่ืองปรับอากาศ

อุณหภูมิภายในห้องจะเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากอุณหภูมิ

ภายนอกห้องมีค่าสูงกว่า (อุณหภูมิภายนอกห้องช่วงเชา้ 

33.9 ๐C และช่วงบ่าย 30.3๐C) จึงท�าให้เกิดการถ่ายเท

อุณหภูมิจากภายนอกสู่ภายในหอ้ง จากผลท่ีไดน้ี้ผูว้ิจยัจึง

เลือกลดเวลาการท�างานของเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเชา้

และช่วงบ่าย 10 นาที เน่ืองจากอุณหภูมิประมาณ 27๐C 

เป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีท�าให้ผูใ้ชง้านห้องส�านักงาน 

ยงัสามารถอยูภ่ายในห้องไดโ้ดยไม่รู้สึกร้อน

ผลการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบเคร่ือง

ปรับอากาศขา้งตน้เป็นผลการวิจยัท่ีไดร้ะหว่างช่วงฤดู

หนาว ซ่ึงจะมีผลต่ออุณหภูมิภายในห้องและภายนอก

ห้อง ส่งผลให้ระยะเวลาในการลดการใชง้านของเคร่ือง 

ปรับอากาศเปล่ียนแปลงไป และจะเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัต่อ

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของไฟแสงสว่าง

ในการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของระบบไฟแสง

สว่างนั้น ผูว้ิจยัไดท้ �าการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชห้้อง

ส�านักงาน พบว่า ในระหว่างเวลาท�างาน บางช่วงเวลา 

ผูใ้ช้งานไม่ไดอ้ยู่ในห้อง แต่ไฟแสงสว่างท่ีโต๊ะท�างาน

จะถูกเปิดท้ิงไวต้ลอดเวลาซ่ึงท�าให้ส้ินเปลืองพลงังาน

ไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ และบางช่วงเวลาผูใ้ชง้านอยู่

ในห้องส�านกังานพร้อมกนัหมดโคมไฟแสงสว่างจะถูก

ใชง้านทั้งหมด ซ่ึงเม่ือท�าการวดัค่าการส่องสว่างบริเวณ 

โต๊ะท�างานแต่ละโต๊ะ พบว่า มีค่าเกินมาตรฐานการส่อง

สวา่งส�าหรับพื้นท่ีท�างาน ท�าใหก้ารใชพ้ลงังานไฟฟ้าของ

ไฟแสงสวา่งส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์เช่นกนั ดงันั้น

ผูว้จิยัจึงไดอ้อกแบบเง่ือนไขการควบคุมไฟแสงสวา่ง โดย

จะควบคุมการท�างานของชุดโคมไฟดงัตารางท่ี 2

ตาราง 2

เง่ือนไขการท�างานของชุดโคมไฟแสงสว่าง

จ�านวนชุดโคมไฟแสงสว่างทีท่�างาน

ส่วนกลาง โต๊ะท�างาน

ก่อนตดิตั้ง 6 9

ห
ลงั

ตดิ
ตั้ง

ผูใ้ช ้1 คน 4 1

ผูใ้ช ้2 คน 4 2

ผูใ้ช ้3 คน 4 3

ผูใ้ช ้4 คน 4 4

ผูใ้ช ้5 คน 3 5

ผูใ้ช ้6 คน - 6

ผูใ้ช ้7 คน - 7

ผูใ้ช ้8 คน - 8

ผูใ้ช ้9 คน - 9
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จากตาราง 2 ชุดโคมไฟแสงสวา่ง (ขนาด 3x36W) 

ท่ีมีภายในหอ้งส�านกังานมีจ�านวนทั้งหมด 15 ชุด โดยแบ่ง

ออกเป็นชุดโคมไฟส่วนกลางจ�านวน 6 ชุด และชุดโคมไฟ 

ท่ีโต๊ะท�างานจ�านวน 9 ชุด ซ่ึงเง่ือนไขการควบคุม คือ  

ถา้มีผูใ้ชง้านห้องส�านกังาน 1-4 คน ไฟแสงสว่างแต่ละ

โตะ๊ท�างานจะถูกใชง้าน และไฟแสงสวา่งส่วนกลางจะถูก

ใชง้านจ�านวน 4 ชุด เม่ือมีผูใ้ชง้านห้องส�านกังานจ�านวน  

5 คน ไฟแสงสวา่งส่วนกลางจะถกูใชง้านจ�านวน 3 ชุด และ

เม่ือมีผูใ้ชง้านหอ้งส�านกังานจ�านวน 6-9 คน ไฟแสงสวา่ง 

ส่วนกลางจะถูกปิดการใชง้านโดยอตัโนมติัทนัที

ผลการเปรียบเทยีบการใช้พลงังานไฟฟ้าก่อนและ

หลังติดตั้งระบบควบคุม

งานวิจยัน้ีท�าการเก็บผลการวิจยัเป็นเวลา 6 เดือน 

ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2559 เพื่อเปรียบเทียบ

ผลก่อนการติดตั้งและหลงัการติดตั้งระบบควบคุม โดย

เดือนมกราคม-มีนาคม เก็บผลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าก่อน

การติดตั้ งระบบควบคุม และเดือนเมษายน-มิถุนายน  

เก็บผลการใช้พลังงานไฟฟ้าหลังติดตั้ งระบบควบคุม  

ผลท่ีไดแ้สดงดงัตาราง 3

ตาราง 3

การใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนติดต้ังและหลังติดต้ังระบบควบคุม

เดอืน
พลงังานไฟฟ้า (kWh) ประมาณค่าไฟฟ้า (บาท)

ก่อนตดิตั้ง หลงัตดิตั้ง ก่อนตดิตั้ง หลงัตดิตั้ง

1 1,218 - 5,521.78 -

2 1,253 - 5,686.10 -

3 1,244 - 5,645.25 -

4 - 889 - 4,016.11

5 - 893 - 4,052.42

6 - 910 - 4,093.26

เฉลีย่ 1,238 899 5,617.71 4,079.64

จากตาราง 3 พบว่าค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใชเ้ฉล่ีย 

ก่อนติดตั้งระบบควบคุมมีค่าเท่ากบั 1,238 kWh และหลงั

ติดตั้ งระบบควบคุมค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้เฉล่ียเท่ากับ  

899 kWh ซ่ึงลดลงเท่ากับ 339 kWh คิดเป็นร้อยละ 

27.38 เม่ือท�าการค�านวณค่าไฟฟ้าเบ้ืองต้นพบว่าก่อน

ติดตั้งระบบควบคุมจะจ่ายค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 5,617.71 บาท

ต่อเดือน และหลงัจากติดตั้งระบบควบคุมค่าไฟฟ้าเฉล่ีย

ลดลงเหลือ 4,079.64 บาทต่อเดือน ซ่ึงลดลงเท่ากับ  

1,538.07 บาทต่อเดือน

ระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน

ส�านักงานอตัโนมติัดว้ยเทคโนโลยีการบ่งช้ีเฉพาะดว้ย

คล่ืนความถ่ีวิทยุ ใชง้บประมาณรวมทั้งส้ิน 7,940 บาท 

ดงันั้นเม่ือค�านวณหาจุดคุม้ทุนในการลงทุนติดตั้งระบบ

ควบคุมน้ีจะสามารถคืนทุนโดยใชเ้วลาประมาณ 5.2 เดือน
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การอภิปรายผล

จากการทดลองประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีการบ่งช้ี

เฉพาะดว้ยคล่ืนความถ่ีวทิย ุร่วมกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ส�าหรับสร้างระบบควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายใน

ส�านกังานแบบอตัโนมติั พบว่าระบบน้ีสามารถควบคุม

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในหอ้งส�านกัใหล้ดลงเฉล่ียร้อย

ละ 27.38 ระบบควบคุมน้ีมีค่าใชจ่้ายในการลงทุนสร้างและ

ติดตั้ง จะมีจุดคุม้ทุนท่ีประมาณ 5.2 เดือน ซ่ึงถือไดว้า่ระบบ

ควบคุมน้ีเป็นอีกระบบหน่ึงท่ีสามารถช่วยบริหารจดัการ

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าในส�านกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกับลกัษณะการใช้งานขององค์กร ซ่ึงระบบ

ควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าน้ีสามารถน�าไปปรับใชก้บั

องค์กรท่ีมีลกัษณะการใช้งานห้องส�านักงานท่ีแตกต่าง

ออกไปไดง่้าย และท่ีส�าคญัใชง้บประมาณในการลงทุนต�่า 

จากการวิจยัน้ีพบว่าปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีมีผลต่อการ

ลดใชพ้ลงังานไฟฟ้าของหอ้งส�านกังาน ไดแ้ก่ (1) ฤดูกาล 

ซ่ึงจะมีผลต่ออุณหภมิูภายในหอ้งและภายนอกหอ้ง ส่งผล

ต่อการลดระยะเวลาการท�างานของเคร่ืองปรับอากาศ เช่น 

ฤดูหนาว จะสามารถลดระยะเวลาการท�างานของเคร่ือง

ปรับอากาศไดน้านข้ึนกว่าฤดูร้อน เป็นตน้ (2) ทิศทาง 

ท่ีตั้งของห้องส�านกังาน จะมีผลจากปริมาณแสงภายนอก

หอ้งส่องเขา้มายงัภายในหอ้งซ่ึงจะส่งผลต่อการใชไ้ฟแสง

สว่าง นอกจากนั้นทิศทางของห้องยงัมีผลต่ออุณหภูมิ

ภายในห้องอีกดว้ย เช่น ห้องท่ีไดรั้บแสงจากดวงอาทิตย์

ทางตรง จะท�าใหอุ้ณภูมิภายในหอ้งสูง ซ่ึงจะส่งผลต่อการ

ท�างานของเคร่ืองปรับอากาศ และ (3) ประสิทธิภาพและ

ชนิดของเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศ

เป็นส่วนท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากท่ีสุดของห้องส�านกังาน 

ถา้หากมีประสิทธิภาพต�่าจะท�าให้การใชพ้ลงังานไฟฟ้า

เพิม่มากข้ึน หรือถา้เคร่ืองปรับอากาศเป็นชนิดอินเวอเตอร์

ก็จะช่วยประหยดัพลงังานไฟฟ้าไดเ้ช่นกนั
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บทคัดย่อ

การการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงภาคตดัขวาง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตของแรงงาน

ต่างดา้ว และ (2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้วในเขตอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ประชากรคือ 

แรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่าและกมัพูชาท่ีข้ึนทะเบียนเพื่อขออนุญาตท�างานในพื้นท่ีอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง จ�านวน 

3,016 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี จ�านวน 352 คน คดัเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การทดสอบไคสแควร์และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ผลการวิจยั พบว่าในภาพรวม แรงงานต่างดา้วมีคุณภาพ

ชีวิตระดบัปานกลาง (  = 2.75, SD = ± .42) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า คุณภาพชีวิต ดา้นสุขภาพ (  = 2.93,  

SD = ± .70) ดา้นค่าตอบแทน (  = 2.57, SD = ± .72) ดา้นสภาพการท�างาน (  = 2.75, SD = ± .63) ดา้นชีวิตครอบครัว 

(  = 2.70, SD = ± .54) และดา้นสังคม (  = 3.27, SD = ± .45) อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นสวสัดิการในอาชีพ  

(  = 2.32, SD = ± .75) อยูใ่นระดบัต�่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว ไดแ้ก่ อาชีพ (OR = 3.57, 

95% CI = 1.14-12.36) ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย (OR = 5.14, 95% CI = 2.37-11.13) และวิธีส่งเงินไปให้

ครอบครัวท่ีประเทศตนเอง (OR = 3.57, 95% CI = 1.11-11.49) ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร

ส่งเสริมสุขภาพของแรงงานต่างดา้วให้ครบทุกดา้นและควรเนน้ดา้นสวสัดิการในอาชีพเน่ืองจากคุณภาพชีวิตในดา้น 

ดงักล่าวยงัอยูใ่นระดบัต�่า

ค�าส�าคัญ: คุณภาพชีวิต, แรงงานต่างดา้ว
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This sThis research was a cross sectional research. The objectives of this research were to (1) determine 

levels of quality of life of transnational workers, and (2) identify factors affecting quality of life among transnational 
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การพฒันาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว 

ในอ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

Factors Affecting Quality of Life among Transnational Workers  

in Kantang District, Trang Province

อาจินต ์สงทบั1 และวุฒิชยั ทองสามสี2

Archin Songthap1 and Wuttichai Thongsamsee2

1คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร
1Faculty of Public Health, Naresuan University 

2ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี 
2Ratchaburi Provincial Health Office



204 Vol. 11 No. 2 May-August 2017
EAU HERITAGE JOURNAL

Science and Technology

บทน�า

การพฒันาทางเศรษฐกิจของสังคมไทยท่ีผา่นมา 

ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างแรงงานเป็น

อย่างมาก แรงงานไทยมีความรู้ความช�านาญเพ่ิมข้ึน มี

การพฒันาศกัยภาพในการท�างานในภาคอุตสาหกรรม 

และการบริการท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีซับซ้อนมากข้ึน ขณะ

เดียวกันกิจการพื้นฐานของงานประเภทเกษตรและ

ปศุสัตว ์อาชีพในอุตสาหกรรม อาชีพประมง อาชีพเล้ียง

สัตว ์อาชีพอุตสาหกรรมยางพารา ตลอดจนแรงงานบา้น

ลดลง ทศันคติในการท�างานของแรงงานไทยเปล่ียนไป 

เน่ืองจากสามารถหางานท่ีมีรายไดเ้ล้ียงตนและครอบครัว

ไดง่้ายกว่าสมยัก่อน และในต่างประเทศท่ีเจริญทางดา้น

เศรษฐกิจเป็นตลาดแรงงานนอกประเทศท่ีดึงดูดแรงงาน

ไทยออกไปท�างานเป็นจ�านวนมาก การขยายตวัทางดา้น

เศรษฐกิจของประเทศไทยเม่ือเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น 

เช่น พม่า กมัพชูา และลาวแลว้ ประเทศเหลา่น้ีนบัวา่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจท่ีต�่ากวา่ไทย การขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจ

ท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัประเทศเพ่ือนบา้นมีการชะลอตวั

ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเพื่อน

บา้นท�าให้มีความตอ้งการแรงงานท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ

การหลัง่ไหลเขา้มาของแรงงานพม่า กมัพชูา และลาวใน

ประเทศไทย เป็นผลสืบเน่ืองจากความแตกต่างทางดา้น

เศรษฐกิจกบัประเทศดงักล่าว เน่ืองจากแรงงานต่างดา้ว

จากประเทศดงักล่าวประสบปัญหาภาวะยากจน การศึกษา

นอ้ย ขาดรายไดท่ี้เพียงพอต่อการด�ารงชีพ การหลบหนี

จากสถานการณ์การเมือง ดว้ยเหตุน้ีแรงงานต่างดา้วจึงเดิน

ทางเขา้สู่ประเทศไทย ซ่ึงพวกเขาคิดวา่เป็นสถานการณ์ท่ีมี

ความปลอดภยัต่อชีวติและคุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ของพวกเขา

ในขณะเดียวกนั ประเทศไทยก็มีความตอ้งการ

แรงงานไร้ฝีมือในภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมหรือ

ภาคประมงเป็นจ�านวนมาก รัฐบาลไดมี้การแกไ้ขปัญหา

โดยมีการผอ่นผนั อนุญาตให้แรงงานต่างดา้วท�างานโดย

มีพื้นท่ีก�าหนดและประเภทกิจการ เพื่อไม่ให้เกิดการแยง่

อาชีพของคนไทย และใหท้�างานในอาชีพท่ีคนไทยไม่ท�า 

ผลการด�าเนินนโยบายดงักล่าวได้ประสบผลส�าเร็จไม่

มาก และยงัมีแรงงานต่างดา้วเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จากจ�านวน

แสนคนเพิ่มมาเป็นหลายลา้นคน เช่น ในปี พ.ศ. 2553 มี

การจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วทั้งส้ิน 1,335,155 คน พ.ศ. 

2554 จ�านวน 1,950,650 คน พ.ศ. 2555 จ�านวน 1,133,851 

คน พ.ศ. 2556 จ�านวน 1,183,835 คน และปีพ.ศ. 2557 

จ�านวน 1,559,909 คน นอกจากน้ียงัมีแรงงานต่างดา้วท่ี 

ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นจ�านวนมาก ท�าใหไ้ม่ทราบขอ้มูลท่ี 

แทจ้ริง จึงยากต่อการดูแลและควบคุม (Ministry of Labour, 

2014) จ�านวนแรงงานต่างดา้วท่ีเพิ่มข้ึนเป็นจ�านวนมากน้ี  

มีผลต่อคุณภาพชีวิตและการด�ารงชีวิต

stratified random sampling technique and data were obtained utilizing questionnaires. Data were analyzed using 

frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi square test, and Multiple Logistic Regression. The results re-

vealed that the overall quality of life of transnational workers was observed at moderate level (  = 2.75, SD = ± .42).  

To consider quality of life in each aspect, almost aspects showed at moderate level including quality of life in 

health (  = 2.93, SD = ± .70), compensation (  = 2.57, SD = ± .72), working conditions (  = 2.75, SD = ± .63),  

family life (  = 2.70, SD = ± .54), and social life (  = 3.27, SD = ± .45). However, security of transnational  

workers was demonstrated at low level (  = 2.32, SD = ± .75). Factors affecting quality of life among transnational 

workers consisted of occupation (OR = 3.57, 95% CI = 1.14-12.36), period of staying in Thailand (OR = 5.14,  

95% CI = 2.37-11.13), and methods of money transferred to their own countries (OR = 3.57, 95% CI = 1.11-11.49). 

The study suggested that the related institutes should promote all aspects of quality of life focusing on security since 

this aspect demonstrated at low level.

Keywords: quality of life, transnational workers
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คุณภาพชีวิตเป็นผลรวมจากการด�าเนินชีวิตท่ี

มนุษยต์อ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มตลอดเวลาเพื่อ

ใหส้ามารถด�าเนินชีวิตตามท่ีคนทุกคนปรารถนา คุณภาพ

ชีวิตของบุคคลในแต่ละช่วงชีวิตจึงอาจมีความแตกต่าง

กนั ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ต่อสภาพความเป็นอยูท่ี่เกิดข้ึน ซ่ึง

อยูภ่ายใตบ้ริบททางสังคมวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ 

พื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล สภาพ

ความเป็นอยูแ่ละการด�ารงชีวิตท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

ชีวิตของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ ภาวะสุขภาพ ชีวิตครอบครัว 

ชีวิตการท�างาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 

เป็นตน้ (Worayod, 2007) เม่ือเง่ือนไขในการด�ารงชีวิต

เหล่าน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีไม่ดี จะส่งผลต่อการ

มุ่งหาคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าเพ่ือการด�ารงชีพให้มีความอยู่

รอดและสบายมากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู ่ อย่างไรก็ตามยังมี

แรงงานต่างดา้วบางส่วนท่ีท�างานโดยผิดกฎหมายอาจส่ง

ผลต่อการด�ารงชีวิต (Aranyanak & Jongwutiwes, 2014) 

ส่งผลต่อการเพิ่มอตัราป่วยและอตัราตายในกลุ่มแรงงาน

ต่างดา้ว ปัญหาในการเขา้ถึงบริการสุขภาพในประเทศไทย 

แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่ ตอ้งอาศยัสภาพแวดลอ้มท่ีแออดั 

ขาดระบบสุขาภิบาลท่ีสะอาด และสาธารณูปโภคท่ีจ�าเป็น 

เช่น น�้ าด่ืม น�้ าใช ้ เป็นตน้ ระบบจดัการสุขภาพท่ีดีและ

มีประสิทธิภาพในประเทศไทยจึงตอ้งคุม้ครองแรงงาน

ต่างดา้วอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย (Likitwattanakiat, 2008) 

มิเช่นนั้นแรงงานต่างด้าวจะขาดความมัน่คงปลอดภยั

ในชีวิตและการท�างาน ท�าให้เกิดความรู้สึกเบ่ือหน่าย  

ไร้อ�านาจต่อรอง ขาดความพึงพอใจในการท�างาน ท�าให้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานลดลง และ

มีความสุขในการด�ารงชีวิตนอ้ยลง นอกจากน้ี วรางคณา  

วนัธนวชิยั (2007) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของ

แรงงานต่างดา้ว พบว่า อาย ุสถานภาพสมรส จ�านวนปีท่ี

เขา้มาอยูใ่นประเทศไทย อายงุานท่ีท�าในปัจจุบนั ลกัษณะ

งาน และความสามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาไทยมีผลตอ่

คุณภาพชีวติของแรงงานต่างดา้วอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

จังหวดัตรังถือเป็นอีกจังหวดัหน่ึงท่ีมีแรงงาน

ต่างด้าวเข้ามาเป็นจ�านวนมาก โดยแรงงานต่างด้าวมี  

3 สัญชาติ คือ พม่า กมัพชูา และลาว ซ่ึงในปี พ.ศ. 2557  

มีแรงงานต่างดา้วท่ีจดทะเบียนอนุญาตใหท้�างานทั้งหมด 

15,975 คน สญัชาติพม่าจ�านวน 12,621 คน สญัชาติกมัพชูา

จ�านวน 1,674 คน สัญชาติลาวจ�านวน 1,680 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 79.00, 10.48 และ10.52 ตามล�าดบั (Ministry of  

Labour, 2015) แรงงานต่างด้าวมีจ�านวนเพิ่มข้ึนทุกปี 

แรงงานต่างดา้วจะเขา้มาท�างานแทนแรงงานในพื้นท่ี โดย

ประกอบอาชีพหลากหลายรูปแบบ งานบางประเภทไม่

เป็นท่ีนิยมของแรงงานในพื้นท่ี ดว้ยลกัษณะงานเป็นงาน

หนกั เส่ียงอนัตราย เช่น งานก่อสร้าง ตากแดด สกปรก 

มีกล่ินเหม็น งานท่ีมีระยะเวลาในการท�างานไม่แน่นอน 

หรืองานท่ีตอ้งใชค้วามอดทนอดกลั้นต่ออุปนิสัยนายจา้ง

เป็นอย่างสูงและสภาพสังคมท่ี แรงงานต่างดา้วท�างาน

มีผลต่อสุขภาพชีวิตของแรงงานดงักล่าวด้วย แรงงาน

ต่างดา้วเหล่าน้ีต่างคาดหวงัชีวิตท่ีดีกว่า เม่ือไดเ้ขา้มาเป็น

แรงงานในประเทศไทย แมบ้างส่วนตอ้งเขา้เมืองมาอยา่ง

ผิดกฎหมาย เส่ียงต่อการจบักุมหรือเส่ียงอนัตรายจากการ

เดินทาง หรือแมเ้ม่ือเดินทางมาถึงและไดง้านท่ีท�าแลว้ ก็

ยงัเส่ียงต่อลกัษณะงานท่ีท�า ตอ้งอดทนต่อความเส่ียงใน

ดา้นต่าง ๆ เพื่อแลกกบัความหวงัท่ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

กวา่การอยูใ่นประเทศของตน (Ministry of Labour, 2007)

ในพื้นท่ีอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง เป็นอ�าเภอท่ี

มีแรงงานต่างดา้วอพยพเขา้มาอยู่เป็นจ�านวนมาก โดยมี

แรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกมัพชูา ท่ี

ไดรั้บการจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 ทั้งหมด 2,905 คน 

สัญชาติพม่าจ�านวน 2,378 คน สัญชาติกมัพูชาจ�านวน 

375 คนสัญชาติลาวจ�านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 81.86, 

12.91 และ5.23 ของประชากรทั้งหมด ตามล�าดบั และมี

แรงงานต่างดา้วอีกจ�านวนมาก ท่ีไม่ไดรั้บการจดทะเบียน  

(Department of Employment, Trang Province, 2015) 

แรงงานท่ีเขา้มาท�างานในอ�าเภอกนัตงั ส่วนใหญ่จะเขา้

มาทดแทนแรงงานทอ้งท่ี เช่น อาชีพลูกเรือประมง อาชีพ

กรรมกรก่อสร้างและอาชีพลกูจา้งโรงงาน เน่ืองจากลกัษณะ

ของงานเป็นงานหนกั มีเวลาพกัผอ่นนอ้ย งานท่ีสกปรก 

งานท่ีตอ้งตรากตร�า และเส่ียงต่ออนัตรายเพื่อแลกกบัค่า

จา้งในอตัราต�่ากว่าคนทอ้งถ่ิน แมจ้ะเห็นไดช้ดัว่ามีความ

ช่วยเหลือ และความคุม้ครอง แต่แรงงานต่างดา้วในอ�าเภอ

กนัตงั มีชีวิตอยู่กบัความกลวัว่าตนเองจะถูกจบัส่งกลบั

ไปประเทศ ตอ้งเผชิญกบัการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม 

สภาพการท�างานท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ตลอดจนคุณภาพชีวิต 

และความเป็นอยูท่ี่ล �าบาก
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จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมา พบว่าการ

ศึกษาเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาท�างานประเทศไทย

ยงัคงมีขอ้มูลน้อย และยงัไม่มีการศึกษาใดท่ีศึกษา เพื่อ

ท�าความเขา้ใจกบัคุณภาพชีวิตในกลุ่มแรงงานต่างดา้วใน

พื้นท่ีอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ซ่ึงเป็นอ�าเภอท่ีมีแรงงาน

ต่างดา้วมากท่ีสุด ของจงัหวดัตรัง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีประสบ

ปัญหาในการด�าเนินชีวิต เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการ

ท�างาน ปัญหาสุขภาพ รวมถึงปัญหาสังคมอ่ืน ๆ ดงันั้น  

นกัวจิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวติของแรงงานตา่งดา้ว 

ในพื้นท่ีอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

สุขภาพ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นสภาพการท�างาน ดา้นชีวิต

ครอบครัว ดา้นสวสัดิการในอาชีพ และดา้นสังคม เพื่อน�า

ผลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ข 

และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้วในอ�าเภอ

กนัตงั จงัหวดัตรังโดยหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และ

น�าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัระบบ

บริการสุขภาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว 

ในพื้นท่ีอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรังต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน

ต่างดา้ว ในพื้นท่ีอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ

แรงงานต่างดา้ว ในพื้นท่ีอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  

พบว่า มีผูใ้ห้ความหมายของคุณภาพชีวิต ไวแ้ตกต่าง

กนัในแต่ละกลุ่มบุคคลวิชาชีพ องค์การหรือหน่วยงาน  

จากนกัวิชาการในหลาย ๆ สาขา เช่น สาขาสังคมวิทยา  

มนุษยวิทยา จิตวิทยา การศึกษา เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ความ

หมายจะมีความคลา้ยคลึงกัน หรือแตกต่างกันไปบ้าง

ในส่วนของสาขาหรือวิชานั้น ๆ ความคิดเห็นของแต่ละ

บุคคลต่อเร่ืองคุณภาพชีวติจะมีมุมมองท่ีแตกต่างกนัไปตาม 

รูปแบบวิถีชีวิตของแต่ละ บุคคล เพศ วยั ตลอดจน 

ความแตกต่างทางดา้นการศึกษาในสาขาวิชาการนั้น ๆ 

รวมถึงภูมิหลงัทางวฒันธรรม ซ่ึงเหล่าน้ีมีผลต่อพื้นฐาน

ความคิดในเร่ืองคุณภาพชีวิตเช่นกัน ความหมายของ

คุณภาพชีวิต ดงัน้ี

วีระเกียรติ เลิศวิไลกุลนที (2007) ให้ความหมาย

ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตท่ีมีคุณภาพพึงประสงค ์

คือชีวิตท่ีอาศยัสภาพแวดลอ้มทั้งปวงเอ้ืออ�านวยสุขภาพ

ทางกายเพื่อเป็นรากฐานของสันทนาการทางจิตใจท�าให้

เกิดบูรณาการทางความรู้สึกนึกคิดเต็มท่ีตามศกัยภาพใน

มนุษยมี์ความสามารถสร้างสรรคแ์ละผลิตผลรวมกนัเขา้

เป็นสงัคมท่ีมัน่คงผาสุกสมบูรณ์และปราศจากความขดัแยง้

ในขณะท่ี ปราณีต อินทรประสิทธ์ิ (2013) กล่าว

วา่ชีวิตท่ีมีคุณภาพคือชีวิตท่ีมีความสุข ความสุขน้ีเกิดจาก 

1. ความสุขทางกาย หมายถึง มีความเป็นอยูท่ี่ดี 

เช่น มีท่ีอยูอ่าศยัท่ีดี มีสุขภาพและการดูแลสุขภาพ (health 

care) ท่ีดี มีสาธารณูปโภค เช่น การคมนาคมท่ีดี มีสภาพ

แวดลอ้มท่ีดี เช่น น�้ า อากาศบริสุทธ์ิ และยงัรวมไปถึงการ

พกัผอ่นและสันทนาการท่ีดี ตามสมควรอีกดว้ย 

2. ความสุขทางใจไดม้าจากการรู้จกั ความพอดี

ความพอใจในสภาพท่ีเป็นอยูก่ารมีทศันคติท่ีดีต่อตนเอง

และผูอ่ื้น มีความรักความอบอุ่นผกูพนัในครอบครัวและ

เพื่อนมนุษยมี์ความอดทนเสียสละท�าประโยชน์แก่สังคม

ส�าหรับคุณภาพชีวิตในงานวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัย

ใชแ้นวคิดของ โคสเซน (Pupunsri, 2009) และวอลตนั 

(Buokhao, 2010) เป็นตวับ่งช้ีในการวดัคุณภาพชีวิตการ

ท�างาน เน่ืองจากสอดคลอ้งและครอบคลุมถึงลกัษณะ

คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างดา้ว ในพื้นท่ีอ�าเภอกนัตงั 

จงัหวดัตรัง ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ ดา้นค่าตอบแทน ดา้น

สภาพการท�างาน ดา้นชีวิตครอบครัว ดา้นสวสัดิการใน

อาชีพและดา้นสภาพสังคม ดงัน้ี 

1. คุณภาพชีวิตการท�างาน หมายถึง สภาพการ

ท�างานของแรงงานต่างดา้ว ซ่ึงครอบคลุมถึง ดา้นสุขภาพ 

ดา้นค่าตอบแทน ดา้นสภาพการท�างาน ดา้นครอบครัว 

ดา้นสวสัดิการในอาชีพ และดา้นสังคม 

2. คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ หมายถึง สถานท่ี

ท�างานมีการตรวจสุขภาพเป็นประจ�าทุกปี ไดรั้บค�าแนะน�า

หรือไดรั้บความรู้เก่ียวกบัโรคภยั ไดรั้บบริการน�้ าด่ืมท่ี
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สะอาด มีการประกนัสุขภาพจากสถานท่ีท�างาน มีห้อง

สุขาท่ีสะอาด และมีระบบระบายน�้ าท่ีดี

3. คุณภาพชีวิตด้านค่าตอบแทน หมายถึง ค่า

ตอบแทนท่ีได้รับเพียงพอต่อการด�ารงชีพและเล้ียง

ครอบครัว มีความยติุธรรมเม่ือเทียบกบัคนไทยท่ีท�างานใน

ลกัษณะเดียวกนั ค่าตอบแทนนั้นเหมาะสมกบัปริมาณงาน

ท่ีท�า และค่าตอบแทนท่ีไดรั้บไม่ต�่ากวา่ท่ีกฎหมายก�าหนด

4. คุณภาพชีวติดา้นสภาพการท�างาน หมายถึง การ

ท�างานอยูใ่นสภาพการท�างานท่ีมีแสงสวา่งเพียงพอ สะอาด 

ไม่มีเสียงดงัจนเกิดความร�าคาญ ไม่มีสารเคมี วตัถุท่ีเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพท�างานกบัวตัถุ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือท่ี

ไม่ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ และเคร่ืองมือป้องกนัในการท�างาน

5. คุณภาพชีวติดา้นครอบครัว หมายถึง ครอบครัว

พอใจกบัสถานท่ีท�างาน สถานท่ีท�างาน มีสวสัดิการให้

กบัครอบครัว ท�างานโดยมีเวลาดูแลครอบครัว และชีวิต

ครอบครัวกบัการท�างานมีความสมดุลกนั 

6. คุณภาพชีวิตดา้นสวสัดิการในอาชีพ หมายถึง 

สถานท่ีท�างานมีการท�าประกนัชีวิต และประกนัสังคม

ให้กับแรงงาน มีเงินทดแทนจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนใน

การท�างาน มีเงินชดเชยจากการเลิกจา้ง และมีการจ่ายเงิน

รางวลัหรือโบนสั

7. คุณภาพชีวิตด้านสังคม หมายถึง ไม่มีการ

ทะเลาะเบาะแวง้ในกลุ่มแรงงานต่างดา้วดว้ยกนั ผูค้นใน

ชุมขนไม่มีใครรังเกียจ ไม่มีปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล ์

สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน และไม่

ประสบกบัปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

ปัจจยัส่วนบุคคล

- เพศ อาย ุสญัชาติ สถานภาพสมรส

- วฒิุการศึกษา

- ทกัษะการส่ือสารภาษาไทย

- โรคประจ�าตวั

- การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั

- จ�านวนสมาชิกในครอบครัว

- จ�านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีมีงานท�า

- ความเพียงพอของค่าใชจ่้าย 

- วธีิการส่งเงินใหค้รอบครัวประเทศตนเอง 

- ความรับผดิชอบต่อครอบครัว

- เหตุผลการเขา้มาท�างานในพ้ืนท่ีอ�าเภอกนัตงั

ปัจจยัการท�างาน

- อาชีพ

- ระยะเวลาในการอาศยัอยูท่ี่ประเทศไทย

- ระยะเวลาในการท�างาน

- การไดรั้บค่าจา้งจากการท�างาน

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

- จ�านวนวนัท�างานต่อสปัดาห์

- จ�านวนชัว่โมงท�างานต่อวนั 

กรอบแนวคิดการวิจัย

คุณภาพชีวติของแรงงานต่างด้าว

ในอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง

1. ดา้นสุขภาพ

2. ดา้นค่าตอบแทน

3. ดา้นสภาพการท�างาน

4. ดา้นชีวติครอบครัว 

5. ดา้นสวสัดิการในอาชีพ

6. ดา้นสภาพสงัคม

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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สมมติฐานการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สัญชาติ 

สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ทกัษะการส่ือสารภาษา

ไทย โรคประจ�าตวั จ�านวนสมาชิกในครอบครัว จ�านวน

สมาชิกในครอบครัวท่ีมีงานท�า ความเพียงพอของ 

ค่าใชจ่้าย วธีิการส่งเงินใหค้รอบครัวประเทศตนเอง ความ

รับผิดชอบต่อครอบครัว เหตุผลท่ีเขา้มาท�างานในพื้นท่ี

อ�าเภอกนัตงั และปัจจยัการท�างาน ไดแ้ก่ อาชีพ ระยะเวลา

ในการอาศยัอยู่ท่ีประเทศไทย ระยะเวลาในการท�างาน  

ค่าจา้งจากการท�างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ�านวนวนัท�างาน

ต่อสัปดาห์ จ�านวนชัว่โมงท�างานต่อวนั มีผลต่อคุณภาพ

ชีวติของแรงงานต่างดา้ว ในพื้นท่ีอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง

วิธีด�าเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง 

(cross-sectional study) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพ

ชีวติของแรงงานต่างดา้ว ในพื้นท่ีอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แรงงาน

ต่างดา้วสัญชาติพม่า และกมัพูชา ท่ีข้ึนทะเบียน เพื่อขอ

อนุญาตท�างานในพื้นท่ีอ�าเภอกันตงั จังหวดัตรัง และ

อาศยัอยู่ในอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง เป็นจ�านวน 3,016 

คน (Department of Employment, Trang Province, 2015) 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แรงงาน

ท่ีข้ึนทะเบียนเพื่อขออนุญาตท�างานในพื้นท่ีอ�าเภอกนัตงั 

จงัหวดัตรัง ทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีประสบการณ์การ

ท�างานไม่นอ้ยกว่า 1 ปี สามารถอ่านออกเขียนในภาษา

ของสัญชาติตวัเองไดแ้ละยินดีเขา้ร่วมในการศึกษาวิจยั

 ขนาดกลุ่มตัวอย่างค�านวณโดยใช้สูตรของ  

ทาโร ยามาเน (Promwan, 2012) ท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 

95 และขนาดความคลาดเคล่ือนยอมรับได ้ ร้อยละ 5 ได้

ขนาดตวัอยา่งจ�านวน 353 คน สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ 

(stratified sampling techniques) โดยท�าการกระจายกลุ่ม

ตวัอยา่งตามสัดส่วนแต่ละอาชีพ (proportional to size) 

ไดแ้ก่ ประมงต่อเน่ือง ลูกจา้งโรงงาน กรรมกรก่อสร้าง 

ช่างเล่ือยไมใ้นโรงงานแปรรูปไม ้ลูกจา้งบ่อเล้ียงกุง้ อาชีพ

เกษตรกร และรับใช้ในบา้น และท�าการคดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแต่ละอาชีพจนไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีก�าหนด

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  ไ ด้แ ก่ 

แบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาได้สร้างข้ึน

โดยอาศยักรอบแนวคิด แนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

มีทั้ งหมด 14 ข้อ เป็นค�าถามปลายเปิด และค�าถาม 

ปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพ วุฒิการ

ศึกษา ทกัษะการส่ือสารภาษาไทย โรคประจ�าตวั ประเภท 

โรคประจ�าตวั จ�านวนสมาชิกในครอบครัว จ�านวนสมาชิก

ในครอบครัวท่ีมีงานท�า ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย  

วิธีการส่งเงินให้ครอบครัวประเทศตนเอง ความรับผิด

ชอบต่อครอบครัว เหตุผลการเขา้มาท�างานในพื้นท่ีอ�าเภอ

กนัตงั ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการท�างาน มีทั้งหมด 7 ขอ้ เป็น

ค�าถามปลายเปิดและค�าถามปลายปิด ไดแ้ก่ อาชีพ อายุ

ในการเขา้มาอยูป่ระเทศไทย อายใุนการท�างาน ลกัษณะ

การไดรั้บค่าจา้ง รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ�านวนวนัท�างานต่อ

สัปดาห์ จ�านวนชัว่โมงท�างานต่อวนั ส่วนท่ี 3 คือ ระดบั

คุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้ว ดดัแปลงมาจาก อาทิตยปุ์ระ 

สุวรรณรัตน์ (2010) มีทั้งหมด 30 ขอ้ ไดแ้ก่ คุณภาพชีวิต

ดา้นสุขภาพดา้นสุขภาพ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นสภาพการ

ท�างาน ดา้นชีวิตครอบครัว ดา้นสวสัดิการในอาชีพและ

ดา้นสังคม เป็นแบบวดัประมาณค่า 5 ระดบั เกณฑก์าร

ประเมินระดบัคุณภาพชีวิตแรงงานต่างดา้วจะแบ่งเป็น  

3 ระดบัจากค่าเฉล่ีย โดยใชว้ิธีของ เบส (Best & Kahn 

1986) คือระดบัต�่า (  = 1.00-2.33) ปานกลาง(  = 2.34-

3.67) และระดบัสูงหรือคุณภาพชีวิตดี (  = 3.68-5.00)

เคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จแลว้ผูว้ิจยัให้ผูเ้ช่ียวชาญ

จ�านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content 

validity) ไดค่้าความตรงเท่ากบั 0.90 หลงัจากนั้นผูว้ิจยัได้

น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผู ้

เช่ียวชาญ แลว้น�าเคร่ืองมือท่ีไดไ้ปทดลองใช ้(try-out) กบั

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มท่ีศึกษา จ�านวน 

30 ชุด แลว้น�ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (reliability) 
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ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(coefficient alpha) โดยวิธีการของ ครอนบาค (Nattarit, 

2007) และไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.77

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด�าเนินการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลร่วมกบัล่ามชาวพม่าและกมัพชูาท่ีมีความเช่ียวชาญ

ในภาษาไทยเป็นผูช่้วยแปล เก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่าง

เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 โดยการขอขอ้มูล

และท่ีอยูข่องผูป้ระกอบการจากส�านกังานจดัหางานจงัหวดั

ตรัง ในพื้นท่ีอ�าเภอกนัตงั และเขา้ช้ีแจงกบัผูป้ระกอบการ

เพื่ออธิบายวตัถุประสงค์และประโยชน์ของการศึกษา 

พร้อมทั้งขอความร่วมมือและขออนุญาตเขา้เก็บขอ้มูล

กบัแรงงานต่างดา้ว จากนั้นนดัหมายวนัเวลาในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลกบัแรงงานต่างดา้วท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดย

ผา่นผูป้ระกอบการ ผูว้ิจยัช้ีแจงขั้นตอนและกระบวนการ

เก็บขอ้มูลแก่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการนัดหมายแต่ละสถาน

ประกอบการพร้อมให้เซ็นใบยินยอมเขา้ร่วมโครงการ 

จากนั้นผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีได้

รับการคดัเลือกตอบแบบสอบถามดว้ยตวัเองโดยผา่นล่าม

แปล จนไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบ 353 คน ก่อนเก็บรวบรวม

ขอ้มูลผูว้ิจยัไดอ้ธิบายการตอบแบบสอบถามและวิธีการ

เก็บรวบรวมแก่ล่ามชาวพม่าและกมัพูชาให้เขา้ใจอยา่งดี

เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อมูลส่วน

บุคคล และคุณภาพชีวิต ดว้ยค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) การแจกแจงความถ่ี (frequency) จ�านวน

และค่าร้อยละ (percentage) วเิคราะห์เพื่อหาความสมัพนัธ์

ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัการท�างานกบัระดบั

คุณภาพชีวิต โดยใชส้ถิติ Chi-square test และหาปัจจยัท่ี

มีผลต่อคุณภาพชีวิตดว้ยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติ

ก (Multiple logistic regression) โดยตวัแปรตามท่ีใชใ้น 

การวิเคราะห์มีสองกลุ่มคือคุณภาพชีวิตระดบัต�่า (อา้งอิง) 

และระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตในระดับดีไม่มีกลุ่ม

ตวัอยา่ง

การพทิักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

ผูว้ิจยัพิทกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่างโดยการวิจยัคร้ัง

น้ีได้รับการอนุญาตให้ท�าการศึกษาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุข 

สิรินธร จงัหวดัตรัง (IRB:18/2559) นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้

อธิบาย วตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีด�าเนินการวิจยั และ

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ ตลอดจนความเส่ียงท่ีคาดว่าอาจจะ

เกิดข้ึนและเปิดโอกาสใหก้ลุ่มตวัอยา่งสามารถออกจากการ

วจิยัไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ีขอ้มลูต่าง ๆ  ท่ีไดจ้ากการเกบ็

รวบรวมคร้ังน้ีถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั ไม่มีการระบุตวัตน

ของผูใ้หข้อ้มลูและน�าเสนอผลการวจิยัในภาพรวมเท่านั้น

ผลการวิจัย

จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายร้อยละ 70.0 มีอายอุยูร่ะหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 70.2 

เป็นสัญชาติพม่า ร้อยละ 89.2 และสัญชาติกมัพชูา ร้อยละ 

10.8 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 57.5 จบระดบัประถมศึกษา

ตอนปลาย ร้อยละ 32.0 ฟังภาษาไทยพอเขา้ใจเพียงเล็ก

นอ้ยและพดูไดเ้พียงเลก็นอ้ย ร้อยละ 46.7 ไม่มีโรคประจ�า

ตวั ร้อยละ 83.0 เป็นโรคภูมิแพ ้ร้อยละ 40.0 มีสมาชิกใน

ครอบครัว 4-6 คน ร้อยละ 64.0 และสมาชิกในครอบครัวมี

งานท�า 1-3 คน ร้อยละ 72.8 ค่าจา้งท่ีไดรั้บเพียงพอ ร้อยละ 

88.4 ส่งเงินไปให้ครอบครัวประเทศตนเอง ร้อยละ 88.1 

วิธีส่งเงินไปให้ครอบครัวโดยฝากญาติน�าไปหรือน�าไป

เอง ร้อยละ 41.8 เหตุผลการเขา้มาท�างานในอ�าเภอกนัตงั 

จงัหวดัตรังโดยนายหนา้พามา ร้อยละ 50.7 

 ดา้นปัจจยัการท�างานของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงต่อเน่ือง ร้อยละ 

34.8 อาศยัอยูป่ระเทศไทย 1-5 ปี ร้อยละ 72.2 อายใุนการ

ท�างาน 1-5 ปี ร้อยละ 78.8 ไดรั้บค่าจา้งเป็นรายวนั ร้อยละ 

44.5 มีรายไดต้ั้งแต่ 7,501 บาทข้ึนไป ร้อยละ 61.2 ท�างาน 

5 - 6 วนัต่อสัปดาห์ ร้อยละ 57.2 ท�างาน 8 - 10 ชัว่โมงต่อ

วนั ร้อยละ 78.2 ร้อยละ 62.5 (ตาราง 1)
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ตาราง 1 

จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการท�างาน

ตวัแปร จ�านวน (n = 353) ร้อยละ

1. ปัจจยัส่วนบุคคล

เพศ

- ชาย 247 70.0

- หญิง 106 30.0

อายุ

- 21 - 30 ปี 248 70.2

- 31 - 40 ปี 91 25.8

- 41 ปี ข้ึนไป 14 4.0

สัญชาติ

- พม่า 315 89.2

- กมัพชูา 38 10.8

สถานภาพ

- โสด 103 29.2

- สมรส 203 57.5

- หมา้ย/หยา่ 47 13.3

วุฒกิารศึกษาสูงสุด

- ประถมตน้ 97 27.5

- ประถมปลาย 113 32.0

- มธัยมตน้ 87 24.6

- มธัยมปลาย/ปวช. 56 15.9

ทกัษะการส่ือสารภาษาไทย

- ไม่สามารถฟังและพดูไดเ้ลย 14 4.0

- ฟังพอเขา้ใจเพียงเลก็นอ้ยแต่พดูไม่ได้ 116 32.9

- ฟังพอเขา้ใจเพียงเลก็นอ้ยและพดูไดเ้พียงเลก็นอ้ย 165 46.7

- ฟังเขา้ใจดีและพดูไดค้ล่องแคล่ว 58 16.4

โรคประจ�าตวั

- ไม่มีโรคประจ�าตวั 293 83.0

- มีโรคประจ�าตวั 60 17.0
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ตาราง 1 

จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการท�างาน (ต่อ)

ตวัแปร จ�านวน (n = 353) ร้อยละ

โรคประจ�าตวั

- โรคความดนัโลหิตสูง 11 18.3

- โรคเบาหวาน 5 8.3

- โรคภมิูแพ้ 24 40.0

- โรคไทรอย 3 5.0

- โรคหอบหืด 17 28.4

จ�านวนสมาชิกในครอบครัว 

- 1 - 3 คน 78 22.1

- 4 - 6 คน 226 64.0

- 7 คนข้ึนไป 49 13.9

จ�านวนสมาชิกในครอบครัวทีม่งีานท�า

- 1 - 3 คน 257 72.8

- 4 คน ข้ึนไป 96 27.2

ค่าจ้างทีไ่ด้รับ

- เพียงพอ 312 88.4

- ไม่เพียงพอ 41 11.6

โรคประจ�าตวั

- ไม่มีโรคประจ�าตวั 42 11.9

- มีโรคประจ�าตวั 311 88.1

วธีิส่งเงนิไปให้ครอบครัว

- ฝากนายหนา้ 88 28.3

- ฝากญาติน�าไป/น�าไปเอง 130 41.8

- ฝากผา่นธนาคารมีญาติมารับปลายทาง 93 29.9

เหตุผลการเข้ามาท�างานในพืน้ทีอ่�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง

- เพื่อนแนะน�า 68 19.3

- นายหนา้พามา 179 50.7

- เขา้มาเอง 106 30.0
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ตาราง 1 

จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการท�างาน (ต่อ)

ตวัแปร จ�านวน (n = 353) ร้อยละ

2. ปัจจยัการท�างาน

อาชีพ

- ประมงต่อเน่ือง 123 34.8

- ลกูจา้งโรงงาน 71 20.2

- กรรมกรก่อสร้าง 53 15.0

- ช่างเล่ือยไมใ้นโรงงานแปรรูปไม้ 35 9.9

- ลกูจา้งบ่อเล้ียงกุง้ 35 9.9

- เกษตรกร 18 5.1

- รับใชใ้นบา้น 18 5.1

ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ประเทศไทย

- 1 - 5 ปี 255 72.2

- 6 ปี ข้ึนไป 98 27.8

 = 4.71 ปี, S.D. = 2.789

ระยะเวลาในการท�างาน

- 1 - 5 ปี 278 78.8

- 6 ปี ข้ึนไป 75 21.2

 = 4.08 ปี, S.D. = 2.607

การได้รับค่าจ้างของการท�างาน

- รายวนั 157 44.5

- รายสปัดาห์ 67 19.0

- รายเดือน 54 15.3

- ตามผลงาน 75 21.2

 รายได้เฉลีย่

- ไม่มีโรคประจ�าตวั นอ้ยกวา่ 7,501 บาท 137 38.8

- ตั้งแต่ 7,501 บาท ข้ึนไป 216 61.2

 = 7938.1 บาท, S.D.= 1077.083

วนัท�างานต่อสัปดาห์

- 5 - 6 วนั 202 57.2

- 7 วนั 151 42.8
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ตาราง 1 

จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยการท�างาน (ต่อ)

ตวัแปร จ�านวน (n = 353) ร้อยละ

ช่ัวโมงท�างานต่อวนั

- 8 - 10 ชัว่โมง 276 78.2

- 10 ชัว่โมงข้ึนไป 77 21.8

คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว

จากตารางท่ี 2 พบว่าคุณภาพชีวิตของแรงงาน

ต่างดา้วในพื้นท่ีอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรังในภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75 (SD ± .42) 

และเม่ือพจิารณารายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง

มากท่ีสุดคือ ดา้นสังคม (  = 3.27 ± .45) และดา้นท่ีมีค่า

เฉล่ียต�่าสุดคือดา้นสวสัดิการในอาชีพ (  = 2.32 ± .75)  

ซ่ึงอยูใ่นระดบัต�่า

ตาราง 2

คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในพืน้ท่ีอ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จ�าแนกรายด้าน 

คุณภาพชีวติ ค่าเฉลีย่ SD แปลผล

- ดา้นสุขภาพ 2.93 0.70 ระดบัปานกลาง

- ดา้นค่าตอบแทน 2.57 0.72 ระดบัปานกลาง

- ดา้นสภาพการท�างาน 2.75 0.63 ระดบัปานกลาง

- ดา้นชีวติครอบครัว 2.70 0.54 ระดบัปานกลาง

- ดา้นสวสัดิการในอาชีพ 2.32 0.75 ระดบัต�่า

- ดา้นสงัคม 3.27 0.45 ระดบัปานกลาง

รวม 2.75 0.42 ระดบัปานกลาง

ปัจจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพชีวติของแรงงานต่างด้าว

ในการวเิคราะห์เพือ่หาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติ

ของแรงงานต่างดา้วโดยใช ้Multiple Logistic Regression 

โดยน�าเสนอดว้ย Adjusted Odds Ratio และช่วงความ 

เช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 95 (95% Confidence Interval--CI) 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ

แรงงานต่างดา้ว ไดแ้ก่ อาชีพ (OR = 3.57, 95% CI = 1.14-

12.36) ระยะเวลาท่ีอาศยั อยูใ่นประเทศไทย (OR = 5.14, 

95% CI = 2.37-11.13) และวิธีส่งเงินไปให้ครอบครัวท่ี

ประเทศตนเอง (OR = 3.57, 95% CI = 1.11-11.49) โดย

พบว่า อาชีพลูกจ้างโรงงานมีคุณภาพชีวิตดีกว่าอาชีพ

ประมงต่อเน่ือง 3.57 เท่า ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นประเทศไทยตั้งแต่ 

6 ปีข้ึนไป มีคุณภาพชีวิตดีกวา่ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นประเทศไทย

น้อยกว่า 6 ปี 5.14 เท่า และผูท่ี้ส่งเงินไปให้ครอบครัว 

ท่ีประเทศตนเองโดยฝากผา่นธนาคารมีคุณภาพชีวติดีกวา่

ผูท่ี้ฝากเงินผา่นนายหนา้ 3.57 เท่า (ตาราง 3)
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ตาราง 3 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในพืน้ท่ีอ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ปัจจยั Adjusted Odds Ratio (95%CI) 

เพศ (เพศชายเป็นกลุ่มอ้างองิ)

- หญิง 1.34 (0.68-2.67)

อายุ (21 – 30 ปี เป็นกลุ่มอ้างองิ)

- 31 - 40 ปี 0.52 (0.25-1.21)

- 41 ปี ข้ึนไป 2.24 (0.47-10.66)

สัญชาต ิ(พม่าเป็นกลุ่มอ้างองิ)

- กมัพชูา 1.98 (0.62-5.14)

ทกัษะการส่ือสารภาษาไทย (ไม่สามารถฟังและพูดได้เลยเป็นกลุ่มอ้างองิ)

- ฟังพอเขา้ใจเพียงเลก็นอ้ยแต่พดูไม่ได้ 1.07 (0.17-6.86 )

- ฟังพอเขา้ใจเพียงเลก็นอ้ยและพดูไดเ้พียงเลก็นอ้ย 1.81 (0.30-11.12)

- ฟังเขา้ใจดีและพดูไดค้ล่องแคล่ว 1.18 (0.17-8.26)

โรคประจ�าตวั (ไม่มโีรคประจ�าตวัเป็นกลุ่มอ้างองิ)

- มีโรคประจ�าตวั 0.64 (0.30-1.34)

ความเพยีงพอของค่าจ้างทีไ่ด้รับ (เพยีงพอเป็นกลุ่มอ้างองิ)

- ไม่เพียงพอ 0.27 (0.06-1.28)

วธีิส่งเงนิไปให้ครอบครัวทีป่ระเทศตนเอง (ฝากนายหน้าเป็นกลุ่มอ้างองิ)

- ฝากญาติน�าไป/น�าไปเอง 2.75 (0.75-10.14)

- ฝากผา่นธนาคารมีญาติมารับปลายทาง 3.57 (1.11-11.49)*

วธีิเหตุผลการเข้ามาท�างานในพืน้ทีอ่�าเภอกนัตงั (เพือ่นแนะน�าเป็นกลุ่มอ้างองิ)

นายหนา้พามา 0.58 (0.27-1.27)

อาชีพ (ประมงต่อเน่ืองเป็นกลุ่มอ้างองิ)

 ลูกจา้งโรงงาน 3.75 (1.14-12.36)*

 กรรมกรก่อสร้าง 0.73 (0.21-2.49)

ช่างเล่ือยไมใ้นโรงงานแปรรูปไม้ 1.34 (0.38-4.72)

 อ่ืน ๆ (ลกูจา้งบ่อเล้ียงกุง้,เกษตรกร.รับใชใ้นบา้น) 1.28 (0.45-2.46)

ระยะเวลาทีอ่าศัยอยู่ประเทศไทย (1 - 5 ปีเป็นกลุ่มอ้างองิ)

 6 ปี ข้ึนไป 5.14 (2.37-11.13)*

รายได้เฉลีย่ (น้อยกว่า 7,501 บาทเป็นกลุ่มอ้างองิ)

ตั้งแต่ 7,501 บาท ข้ึนไป 1.11 (0.58-2.14)
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ตาราง 3 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในพืน้ท่ีอ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ต่อ)

ปัจจยั Adjusted Odds Ratio (95%CI) 

วนัท�างานต่อสัปดาห์ (5 – 6 วนัเป็นกลุ่มอ้างองิ)

- 7 วนั 0.67 (0.25-1.92)

ช่ัวโมงท�างานต่อวนั (8 – 10 ช่ัวโมงเป็นกลุ่มอ้างองิ)

- 10 ชัว่โมงข้ึนไป 0.73 (0.26-2.05)

* มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

การอภิปรายผล

จากการศึกษาพบว่าแรงงานต่างดา้วเป็นเพศชาย 

ร้อยละ 70.0 มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีสุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง จึงไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็มากนกั และแรงงาน

ต่างดา้วส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า การส่ือสารดว้ยภาษาไทย

ของแรงงานอยูใ่นระดบัท่ีฟังพอเขา้ใจเพียงเล็กนอ้ยและ

พดูไดเ้พยีงเลก็นอ้ยเพ่ือใชใ้นการส่ือสารกบันายจา้งในการ

ท�างานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ อาทิตยปุ์ระ สุวรรณรัตน์ (2010)  

พบว่า แรงงานไม่มีโรคประจ�าตวั ร้อยละ 83.0 เน่ืองจาก

การท�างานเป็นงานท่ีใชแ้รง นายจา้งจึงรับแรงงานต่างดา้ว

ท่ีเป็นคนหนุ่มและแขง็แรง ทั้งน้ีอายขุองแรงงานต่างดา้วยงั

นอ้ย จึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีไม่มีโรคประจ�าตวั สุขภาพตอ้ง

แขง็แรงเน่ืองจากตอ้งท�างานหนกัและใชแ้รงเป็นส่วนใหญ่ 

และแรงงานเหล่าน้ีกส็ามารถดูแลสุขภาพตนเองได ้เพราะ

ไม่ใช่คนชรา (Lertvilaikulnati, 2007) นอกจากน้ียงัพบวา่ 

แรงงานส่วนใหญ่มีสมาชิกครอบครัว 4-6 คน และจ�านวน

สมาชิกในครอบครัวท่ีมีงานท�าได ้1-3 คน เน่ืองจากเป็น

ครอบครัวท่ีมีขนาดปานกลางและมีคนในครอบครัวเป็น

คนท�างานไม่ได ้เช่นคนชราและเด็ก คนท่ีสามารถท�างาน

ไดก้จ็ะออกไปท�างาน ท�าใหค่้าจา้งท่ีไดรั้บเพียงพอ การหา

งานท�าส่วนใหญ่แรงงานต่างดา้วจะยา้ยถ่ินฐานไปท�างาน

ในประเทศท่ีมีเศรษฐกิจดีกวา่ ท�าใหมี้จ�านวนเงินเพียงพอ

กบัการใชจ่้าย และน�าเงินส่วนเหลือส่งกลบัประเทศของตน

โดยฝากญาติหรือน�าไปเองเพื่อไม่ใหเ้งินสูญหาย นอกจาก

น้ียงัพบว่าแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาท�างานในอ�าเภอกนัตงั 

จงัหวดัตรัง เขา้มาท�างานโดยมีนายหนา้พามา โดยมีการ

ติดต่อกบันายหนา้โดยตรงและมีการเสียค่าใชจ่้ายให้กบั

นายหนา้ในการน�ามาท�างานประเทศไทย เม่ือเขา้มาแลว้

จะเช่าบา้นอยูร่วมกนัหลาย ๆ คนเพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย 

(Kongnon, 2013)

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากอาชีพน้ีจ�าเป็นตอ้งใชแ้รงงานในการ

ท�างานเป็นจ�านวนมากเพื่อแข่งกบัเวลาและสภาพอากาศ

นอกจากน้ีพื้นท่ีท่ีศึกษาคืออ�าเภอกนัตงัเป็นพื้นท่ีอยู่ติด

กบัทะเล อาชีพประมงจึงเป็นอีกอาชีพหลกัอาชีพหน่ึงของ

ประชาชน แรงงานส่วนใหญ่ไดอ้าศยัและท�างานอยู่ใน

ประเทศไทยระหว่าง 1-6 ปี แรงงานมีอายกุารท�างานมาก

จะท�าให้ค่าตอบแทนสูงตามไปดว้ย นายจา้งจึงเลือกท่ีจะ

เลิกจา้งแรงงานท่ีมีอายกุารท�างานมากและมาจา้งแรงงานท่ี

มีอายกุารท�างานนอ้ยกวา่ (Wantanawichai, 2007) นอกจาก

น้ีแรงงานส่วนใหญ่จะไดรั้บค่าจา้งเป็นรายวนั การจา้งงาน

จะอยูท่ี่ความพอใจของนายจา้ง หากแรงงานต่างดา้วท�าผดิ

อาจจะถูกเลิกจา้งหรือใหอ้อกจากงานได ้แรงงานต่างดา้ว

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ีย เดือนละ 7,501 - 10,000 บาท  

ค่าจา้งท่ีแรงงานต่างดา้วไดรั้บจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะของ 

งานท่ีท�าและจะไดรั้บคา่จา้งท่ีใกลเ้คียงกบัแรงงานไทย การ

ท่ีแรงงานต่างดา้วมีค่าแรงใกลเ้คียงกบัแรงงานไทย ตลอด

จนการท่ีมีเครือข่ายญาติพี่นอ้ง เพื่อน ของแรงงานต่างดา้ว

ในประเทศไทยจ�านวนมาก จึงท�าให้จ�านวนแรงงานต่าง

ดา้วในอ�าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ท�างาน 5-6 วนัต่อ

สัปดาห์ และท�างาน 8-10 ชัว่โมงต่อวนั การท�างานเช่นน้ี

อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจและสภาพร่างกายได ้แมกิ้จการ

บางแห่งจะบอกวา่เป็นการท�างานล่วงเวลา แต่กเ็ป็นลกัษณะ

ท่ีจ�าเป็นต้องท�าและยากท่ีจะปฏิเสธเน่ืองจากมีผลต่อ 
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การจา้งงานในอนาคต และบางแห่งถือว่าเป็นชัว่โมงท�า

งานปกติ นอกจากน้ียงัพบวา่แรงงานต่างดา้วบางส่วนตอ้ง

หันไปพึ่งยาเสพติด ประเภทกระตุน้ประสาทเพ่ือให้สา

มารถท�างานได ้ นอกจากน้ีศึกษาคร้ังน้ียงัพบว่า การเกิด

อุบติัเหตุและเจบ็ป่วยระหวา่งการท�างานพบค่อนขา้งนอ้ย

ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากแรงงานต่างดา้วมีความช�านาญในอาชีพ

ท่ีตนเองเลือก มีสมาธิและไม่เล่นในขณะท่ีท�างาน และ

การเกิดอุบติัเหตุและการเจ็บป่วยในการท�างานจะท�าให้

เสียรายไดจ้ากการท�างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

ของ กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

(Suwanarat, 2010)

คุณภาพชีวิตการท�างานของแรงงานต่างดา้วใน 

พื้นท่ีอ �าเภอกนัตงัส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ

พิจารณาดา้นสุขภาพก็อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั อาจ

เน่ืองจากแรงงานต่างดา้วไม่ไดรั้บค�าแนะน�าหรือไดรั้บ

ความรู้เก่ียวกบัโรคภยัอนัตรายและการมีสุขภาพอนามยั

ท่ีดีจากนายจา้ง ถา้นายจา้งไม่มีน�้ าด่ืมท่ีสะอาดใหแ้รงงาน

บริโภคอย่างเพียงพอ ไม่มีการจดัห้องน�้ าท่ีสะอาดและ

เพียงพอให้แรงงาน อาจท�าให้เกิดโรคติดต่อของแรงงาน

ต่างดา้วและตอ้งสูญเสียคา่ใชจ่้ายในการรักษามากข้ึน ดา้น

การไดรั้บค่าตอบแทน ของแรงงานต่างดา้วอยู่ในระดบั

ปานกลาง แสดงให้เห็นว่าแรงงานต่างดา้วบางคนอาจ

ไม่ไดรั้บความยติุธรรมในการจา้งงาน รายไดท่ี้ไดรั้บไม่

เหมาะสมกบังานท่ีท�าและบางรายอาจถูกนายจา้งเอาเปรียบ 

(Wantanawichai, 2007) และอาจไม่ไดรั้บสวสัดิการอ่ืน 

ๆ จากนายจา้งอย่างเหมาะสม ปัจจยัเหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงท่ี

สะทอ้นให้เห็นถึงความมีมนุษยธรรม ของนายจา้งและ

คนไทยท่ีอยูใ่นสงัคม การท่ีแรงงานเหล่าน้ีไม่ไดรั้บค่าจา้ง

ท่ีเป็นธรรมถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการ

เอารัดเอาเปรียบกนัระหว่างเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั (Social 

Security Office Trang, 2015) คุณภาพชีวิตดา้นสภาพ 

การท�างานอยู่ในระดับปานกลาง แรงงานบางคนอาจ

ตอ้งท�างานหนกัล�าบาก บางงานสกปรก มีเสียงดงั อยูก่บั 

สารเคมี เคร่ืองจกัร เป็นงานท่ีตอ้งใชก้�าลงัแรงงานมาก 

และเป็นงานท่ีแรงงานไทยหลีกเล่ียง งานท่ีท�างานส่วน

ใหญ่จึงไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุและสถานท่ีท�างาน

ขาดสุขอนามยั (Promwan, 2012) ดา้นชีวิตครอบครัว พบ

ว่างานท่ีท�าไม่มีสวสัดิการให้กบัครอบครัว ท�าให้ไม่ค่อย

มีเวลาอยูก่บัครอบครัว ส่งผลให้ครอบครัวและงานท่ีท�า

ไม่มีความสมดุลกนั ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการท่ีแรงงาน

บางคนมีจ�านวนชัว่โมงในการท�างานต่อวนัยาวนานและ

ตอ้งท�างาน 7 วนัต่อหน่ึงสัปดาห์จึงไม่มีวนัหยุดท่ีเพียง

พอส�าหรับตนเองและครอบครัว แรงงานต่างดา้วส่วน

ใหญ่เห็นวา่ครอบครัวขาดการเอาใจใส่ดูแล ทั้งน้ีอาจเป็น

ผลมาจากการท่ีแรงงานส่วนใหญ่สมรสแลว้ และบางราย

มีบุตรท่ีตอ้งดูแล การเขา้มาท�างานหนกัและตอ้งท�างาน 

ทุกวันท�า ให้ มี เ วลาว่ า งส�าห รับครอบครัวน้อยลง  

(Suwanarat, 2010) ดา้นสวสัดิการในอาชีพ แรงงานเหล่า

น้ีไม่มีโอกาสในการเลือกอาชีพในการท�างานมากนัก  

งานท่ีท�าจึงไม่มีความมัน่คงซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีแรงงาน

ส่วนใหญ่ไดรั้บค่าแรงเป็นรายวนั การจา้งงานจะอยูท่ี่ความ

พอใจของนายจา้ง หากแรงงานต่างดา้วท�าผดิอาจจะถกูเลิก

จา้งหรือให้ออกจากงานได ้และไม่มีหลกัประกนัใด ๆ ท่ี

จะมาควบคุมการเลิกจา้งแรงงานต่างดา้วท่ีชดัเจน ส่ิงน้ีท�า

ให้ความเป็นอยู่ของแรงงานและครอบครัวของแรงงาน

ต่างดา้วขาดความมัน่คง และไม่มีโอกาสในการเรียกร้อง

สิทธิท่ีพึงไดจ้ากการท�างาน (Junwong, 2007) ดา้นสังคม 

แรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่า ส่วนใหญ่ไดป้ฏิบติัตนตาม

กฎระเบียบของสังคมไทย ไม่ท�าผิดกฎหมาย มีโอกาส

เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน มี

การใหค้ �าแนะน�าและปรึกษาของแรงงานต่างดา้วทั้งเพื่อน

ร่วมงานและครอบครัว แต่กย็งัอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งน้ี

อาจเน่ืองจาก แรงงานท่ีมีปัญหาทะเลาะระหว่างแรงงาน

ต่างดา้วดว้ยกนั มีปัญหาการตั้งกลุ่มด่ืมแอลกอฮอลข์อง

แรงงาน มีการลกัขโมยทรัพยสิ์นของแรงงานต่างดา้วอาจ

ท�าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น (Pupunsri, 

2009; Buokhao, 2010)

จากการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของแรงงานต่างดา้ว ไดแ้ก่ อาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศยั

อยูใ่นประเทศไทยและวธีิส่งเงินไปใหค้รอบครัวท่ีประเทศ

ตนเอง โดยอาชีพของแรงงานต่างด้าวท่ีท�างานอยู่ใน

โรงงานมีคุณภาพชีวิตดีกว่าอาชีพประมงต่อเน่ือง ทั้งน้ี

เน่ืองจากอาชีพลกูจา้งในโรงงานไดรั้บการดูแลจากนายจา้ง

เป็นอยา่งดี ทั้งความปลอดภยัในการท�างาน รายไดท่ี้ได้

รับอยา่งสม�่าเสมอ โดยภาครัฐเขา้ไปดูแลเร่ืองสวสัดิการ

ดา้นต่าง ๆ  พร้อมกบัการดูแลความปลอดภยัในการท�างาน
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และมีการตรวจสุขภาพประจ�าปีของลูกจา้งแรงงานทั้งคน

ไทยและแรงงานต่างดา้วดว้ยท�าใหคุ้ณภาพชีวติของลกูจา้ง

โรงงานดีกว่าอาชีพประมงต่อเน่ืองท่ีมีความเส่ียงในการ

ประกอบอาชีพเม่ือเวลาออกจบัปลาในน่านน�้ าต่าง ๆ  และ

มีโอกาสไดรั้บอนัตรายหรือความเส่ียงต่อสุขภาพรวมถึง

รายไดอ้าจไดรั้บไม่สม�่าเสมอเหมือนลูกจา้งในโรงงาน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เปวิกา ชูบรรจง และวรดา 

แดงสอน (2011) นอกจากน้ีแรงงานต่างดา้วท่ีท�างานใน

โรงงานสามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพไดดี้กวา่อาชีพประมง

ต่อเน่ือง (Apornpisan & Chachawanchanchonakit, 2015) 

ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค ร้ั ง น้ี พ บ ว่ า ก า ร อ า ศัย อ ยู่ ใ น

ประเทศไทยท่ีนานข้ึนท�าใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึนและสามารถ

ปรับตวัให้เขา้กบับริบทของคนไทยและส่ิงแวดลอ้มใน

ประเทศไทยไดดี้กวา่ผูซ่ึ้งเขา้มาท�างานในช่วงแรก ๆ  และ

เม่ือมีเงินเก็บก็สามารถส่งกลบัไปยงัครอบครัวตนเอง

ไดเ้พิ่มมากข้ึนโดยเลือกท่ีจะส่งเงินกลบัประเทศของตน

โดยผ่านทางธนาคารแทนท่ีจะฝากไปกบัเพื่อนหรือญาติ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เกษมณี แควน้นอ้ย และ

บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง (2011) ท่ีได้ศึกษาคุณภาพชีวิต

การท�างานของแรงงานอพยพลาวในสถานประกอบการ

จงัหวดัขอนแก่น

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ โรงพยาบาลส�านกังาน

ประกันสังคมและองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินควร 

ส่งเสริมสุขภาพของแรงงานต่างดา้วใหค้รบทุกดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นสุขภาพ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นสภาพการท�างาน ดา้น

ชีวติครอบครัว ดา้นสวสัดิการในอาชีพและดา้นสงัคม และ

ควรเนน้ดา้นสวสัดิการในอาชีพเน่ืองจากคุณภาพชีวิตใน

ดา้นดงักล่าวยงัอยู่ในระดบัต�่า โดยเฉพาะลูกจา้งประมง 

ต่อเน่ืองควรใหผู้ป้ระกอบการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ยกระดบัคุณภาพชีวติใหใ้กลเ้คียงกบัอาชีพอ่ืน ๆ  เช่นมีการ

ประกนัชีวิตประกนัสังคมและมีเงินทดแทนจากอุบติัเหตุ

ท่ีเกิดข้ึนจากการท�างานให้กบัแรงงาน
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บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู ้ป่วย 

ความดนัโลหิตสูง ให้มีประสิทธิภาพ และน�าผูป่้วยสู่ระบบการรักษาไดอ้ยา่งทนัท่วงที ใชว้ิธีการศึกษาเชิงปฏิบติัการ  

(action  research) โดยใชห้ลกัการ PDCA และ KM ร่วมกบัการเรียนรู้แบบ On the Job Training กบัพยาบาลเวชปฏิบติั 

และบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ และมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ประชากรเป็น 

ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง จ�านวน 4,357 คน ใชเ้วลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556-กรกฎาคม 2557 การวเิคราะห์ขอ้มลูใชส้ถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ร่วมกบัการสงัเคราะห์ และถอดบทเรียนในระหวา่งการด�าเนินงานและเม่ือส้ินสุด 

การด�าเนินงาน เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานสามารถน�าผลท่ีได้กลบัไปประยุกต์ใช้และพฒันาต่อยอดงานของตนต่อไปได ้

ผลการศึกษาพบว่า จากปรับเปล่ียนกระบวนการด�าเนินงาน โดยใช้การบริหารจดัการเพื่อให้เกิดการท�างานเชิงรุก  

การพฒันาบุคลากร การแบ่งปันทรัพยากร และการบริการใกลบ้า้นใกลใ้จ ท�าให้กลุ่มเป้าหมายไดรั้บการตรวจคดักรอง  

ร้อยละ 79.44 เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 9.63 โดยใชร้ะยะเวลาในการตรวจคดักรอง 3 เดือน (เดิมใชเ้วลา 8-10 เดือน)  

ผู ้ท่ี มีภาวะผิดปกติได้รับการส่งต่อเ พ่ือรับการตรวจจากแพทย์ ร้อยละ 100 สามารถลดความแออัดของ 

โรงพยาบาลหนองคายได ้ 3,461-4,357 คน/ปี ซ่ึงช่วยลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปรับบริการของผูป่้วยและญาติได ้

อยา่งนอ้ย 546,838 บาท หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถพึ่งตนเองและวางแผนการด�าเนินงานไดเ้องอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และพยาบาลเวชปฏิบติัในหน่วยบริการปฐมภูมิ ไดรั้บการเรียนรู้และฝึกทกัษะในการตรวจคดักรองภาวะแทรกซ้อน 

ทางไตในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 100 

ค�าส�าคัญ: การตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นทางไต, ความดนัโลหิตสูง, หนองคาย

Abstract

This study aimed to develop a screening of renal complications in patients with high blood pressure to improve  

performance, detection and treatment immediately. Action Research and PDCA (plan-do-check-act) were used 

for this study. The population was comprised of 4,357 patients with high blood pressure. Knowledge management  
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ปัจจุบนัทัว่โลกใหค้วามส�าคญักบัการจดัการโรค

ไม่ติดต่อเร้ือรังมากข้ึนเน่ืองจากสภาวะความเป็นอยูแ่ละ

วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปท�าให้ผูป่้วยกลุ่มน้ีมีจ�านวนเพิ่มข้ึน

จากรายงานสถิติสุขภาพทัว่โลกปี พ.ศ.2555 ขององคก์าร

อนามยัโลก (World Health Organization, 2012) พบว่า  

1 ใน 10 ของประชาชนในวยัผูใ้หญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

และ 1 ใน 3 มีภาวะความดนัโลหิตสูงนอกจากน้ีพบว่า

ประมาณร้อยละ 63 ของการเสียชีวติทั้งหมดทัว่โลกเกิดจาก

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (World Health Organization, 2011)

ส�าหรับความชุกของโรคความดนัโลหิตสูงใน

ประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไปพบร้อยละ 21.4 โดยพบ

ว่าร้อยละ 60 ในเพศชายและร้อยละ 40 ในเพศหญิง ท่ีไม่

เคยไดรั้บการวินิจฉัยมาก่อนและร้อยละ 8-9 ไดรั้บการ

วินิจฉยัแต่ไม่ไดรั้บการรักษา (Akepalakorn, 2010) ทั้งน้ี

สถิติจากประเทศต่าง ๆ  พบวา่ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงส่วน

ใหญ่ยงัไม่สามารถควบคุมความดนัโลหิตใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์

ท่ีเหมาะสม

ก า ร ท่ีผู ้ป่ ว ย ส่ ว น ใ ห ญ่ไ ม่ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม 

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้อยู่ในเกณฑ์ท่ี 

เหมาะสมส่งผลใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ  ตามมาขอ้มลู

จากส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

พบว่าใน ปี พ.ศ.2551 (Office of Policy and Strategy,  

Ministry of public Health, 2012) อตัราการเขา้พกัรักษา

ตัวในโรงพยาบาลพบผูป่้วยท่ีเป็นโรคเบาหวานและ 

ความดนัโลหิตสูงมีแนวโนม้เพิม่มากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ 

ปี พ.ศ.2541-2551 โดยโรคความดนัโลหิตสูงมีอตัราเพิม่ข้ึน

จาก 169.6 เป็น 760.5 ต่อแสนประชากรและโรคเบาหวานมี 

อตัราเพิ่มข้ึนจาก 175.7 เป็น 675.7 ต่อแสนประชากรใน 

พ.ศ.2551 และมีผูเ้สียชีวิตจากโรคเบาหวานใน พ.ศ.2552 

ประมาณ 7,019 คน หรือประมาณวนัละ 19 คน โรคเบาหวาน

และความดนัโลหิตสูงท่ีไม่ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งถกูตอ้ง

ต่อเน่ืองก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบของ

ร่างกายทั้งภาวะแทรกซอ้นแบบเฉียบพลนัและแบบเร้ือรัง

ก่อใหเ้กิดความพกิารและตายก่อนวยัอนัควรส่งผลกระทบ

ต่อการด�ารงชีวิตภาวะเศรษฐกิจของผูป่้วยและครอบครัว

รวมทั้ งประเทศชาติภาวะแทรกซ้อนท่ีส�าคัญ ได้แก่  

โรคไตวายเร้ือรังซ่ึงเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส�าคญัทัว่โลก

สาเหตุของโรคไตวายเร้ือรังท่ีพบบ่อยเกิดจากโรคเบาหวาน

และภาวะความดนัโลหิตสูงจากการศึกษาในประเทศไทย

พบจ�านวนประชากรท่ีป่วยเป็นโรคไตวายเร้ือรังตั้ งแต่

ระยะท่ีสามข้ึนไปมีจ�านวนมากโดยพบประมาณร้อยละ 

2.9-13 เม่ือเปรียบเทียบกบัจ�านวนประชากรทั้งประเทศ

ประมาณ 70 ลา้นคนและในผูป่้วยเบาหวานพบความชุก

ของโรคไตวายเร้ือรังประมาณร้อยละ 40 นอกจากน้ีจาก

การศึกษา (International Diabetes Federation, 2012) พบ

วา่มีผูป่้วยเพียงร้อยละ 1.9 ทราบวา่ตนป่วยเป็นโรคไตวาย

เร้ือรังเป้าหมายท่ีส�าคญัในการดูแลรักษาโรคไตวายเร้ือรัง

คือการป้องกนัหรือการชะลอการเส่ือมของไตไม่ให้เขา้

สู่ไตวายเร้ือรังระยะสุดทา้ยดงันั้นการตรวจคดักรองและ

วนิิจฉยัโรคตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกเพื่อควบคุมปัจจยัเส่ียงและ

ให้การดูแลรักษาจึงมีความส�าคญัอยา่งยิ่ง (Research and 

Medical Technology Assessment Institute, Department 

of medical, Ministry of public Health, 2013)

(KM), On the Job Training and seminars were used to increase the skills of Nurse Practitioners (NP). Data were  

collected from October 2013 - July 2014.  Statistical analyses included Frequency, Percentage and Mean. The results 

showed that the NP efficiency skills increased 100%, screening coverage was 79.44% (better than 9.63% in 2013), 

length of screening time was 3 months (better than between 8-10 months in 2013). The patients with renal complication  

were referred to physicians 100% of the time, with a overall reduction in patient’s cost by at least 546,838 baht, and 

with a reduced e number of patients in Nongkhai Hospital from 4,357 to 3,461 patients per year.

Keywords: kidney screening, high blood pressure patients, Nongkhai
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ในการด�าเนินงานตามมาตรการการสร้างสุขภาพ

เพื่อลดผลกระทบจากโรคเบาหวานและความดนัโลหิต

สูงนั้นส่ิงส�าคญัตอ้งมีการด�าเนินงานท่ีครอบคลุมทั้งดา้น 
การป้องกันและควบคุมการเกิดโรคการพฒันาระบบ

บริการและการดูแลรักษาผูป่้วยใหเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้งและ 

ต่อเน่ืองผูป่้วยสามารถเขา้ถึงระบบบริการดูแลรักษาและ 

คดักรองการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีจ�าเป็นไดอ้ย่างทัว่ถึง

และเท่าเทียมรวมทั้งควรสนบัสนุนใหมี้การพฒันาระบบ

การดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังซ่ึงเป็นการตระหนกัรับรู้ปัญหา

และเกิดความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาโดยชุมชนและ 

ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดังน้ี (Research and Medical  

Technology Assessment Institute, Department of  

Medical, Ministry of public Health, 2013)

1. การตรวจวินิจฉัยโรคและการน�าผูป่้วยเขา้สู่ 

ระบบการดูแลรักษาโดยเร็ว

2. การดูแลรักษาผูป่้วยเบาหวานและ/หรือความ

ดนัโลหิตสูง

3. การตรวจคดักรองคน้หาภาวะแทรกซ้อนใน

ระบบอวยัวะท่ีส�าคญั

4. การดูแลกลุ่มป่วยท่ีมีภาวะแทรกซอ้น

5. สนบัสนุนการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังตามรูปแบบ 

Chronic Care Model

ส�าหรับอ�าเภอเมืองหนองคาย พบว่า มีรายงาน

การป่วยด้วยความดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึนทุกปี โดยในปี 

2555 มีผูป่้วยความดนัโลหิตสูง จ�านวน 4,154 ราย และ

เพิ่มเป็น 4,248 ราย ในปี 2556 โดยในปี 2557 พบมีผูป่้วย

ทั้งส้ินจ�านวน 4,357 ราย ทั้งน้ีมีอตัราความชุกของผูป่้วย

ความดนัโลหิตสูง คิดเป็น 2,904.66 ต่อประชากรแสนคน 

จากการคดักรองภาวะสุขภาพของประชาชน ในปี 2557  

พบวา่ มีกลุ่มเส่ียงต่อภาวะความดนัโลหิตสูง (ระดบัความ

ดนัโลหิต 140-159/90-99 mmHg.) จ�านวน 1,528 ราย คิด

เป็นร้อยละ 2.47 มีกลุ่มท่ีสงสยัป่วยดว้ยโรคความดนัโลหิต

สูง (ระดบัความดนัโลหิต 160-179/100-109 mmHg.) 

จ�านวน 217 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.15 และจากการวเิคราะห์

การปฏิบติังานของหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ีอ�าเภอ

เมืองหนองคายในการตรวจคดักรองภาวะแทรกซ้อน 

ทางไตในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2552 เป็นตน้มา พบว่า จากการด�าเนินการตรวจคดักรอง

ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผูป่้วยความดันโลหิตสูงท่ี 

ผา่นมา มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ อาทิ

1. การตรวจคดักรองภาวะแทรกซ้อนทางไตใน

ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงดงักล่าว ผูป่้วยตอ้งเดินทางไป

รับการตรวจท่ีโรงพยาบาลหนองคาย ผูป่้วยบางรายไม่

สามารถเดินทางไปรับการตรวจได ้จึงไม่ไดรั้บการตรวจ 

ซ่ึงท�าใหเ้สียโอกาสในการตรวจคดักรองและรับการรักษา

ท่ีถูกตอ้งตั้งแต่แรกเร่ิม

2. เป็นการเพิ่มภาระให้ผูป่้วยและญาติโดยไม่

จ�าเป็น

3 เป็นการเพิ่มความแออัดในโรงพยาบาล

หนองคาย ผูป่้วยตอ้งรอนาน ท�าให้เกิดความเบ่ือหน่าย

ไม่อยากไปรับการตรวจ

4 ผูป่้วยไม่ไดรั้บการแนะน�าการปฏิบติัตวัอย่าง

เหมาะสมในการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนท่ีไต เน่ืองจาก

ผูใ้ห้บริการตอ้งท�างานแข่งกบัเวลา

ผู ้วิจัย ร่วมกับคณะท�างานพัฒนางานประจ�า

ดว้ยกระบวนการวิจยั (R2R) อ�าเภอเมืองหนองคาย และ 

คณะท�างานพฒันางานโรคไม่ติดต่อ อ�าเภอเมืองหนองคาย 

จึงได้ร่วมกันท�าการศึกษาเร่ือง “การพัฒนารูปแบบ 

การตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้นทางไตในผูป่้วยความ

ดนัโลหิตสูง อ�าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย” 

เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ และมุ่งเนน้เพื่อให้กลุ่ม

เป้าหมายไดรั้บการตรวจคดักรองอยา่งมีคุณภาพ สามารถ

ตรวจจบัภาวะผิดปกติ และน�าผูป่้วยเขา้สู่ระบบการรักษา

ได้อย่างทนัท่วงที อนัเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน 

ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงอีกทางหน่ึง

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองภาวะ

แทรกซ้อนทางไตในผูป่้วยความดนัโลหิตสูงให้มีความ

ครอบคลุม สามารถตรวจคดักรองภาวะผิดปกติ และน�า

ผูป่้วยสู่ระบบการรักษาไดอ้ยา่งทนัท่วงที
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเร่ือง “การพฒันารูปแบบการตรวจคดั

กรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง 

อ�าเภอเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย” ไดมี้การทบทวน

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย

1 .  แ น ว คิ ด ก า ร พัฒ น า ก า ร ใ ห้บ ริ ก า ร ด้า น

สาธารณสุข สถานภาพสังคมเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง

ไป ส่งผลให้ปัญหาสาธารณสุขเปล่ียนไปจากเดิม โดย 

โรคไม่ติดเช้ือเพิ่มข้ึนมาก เช่น โรคเบาหวาน ความดนั

โลหิตสูง โรคหวัใจ อุบติัเหตุจราจร และ การใชส้ารเสพติด  

การบริการดา้นสาธารณสุขในระดบัปฐมภูมิท่ีเนน้การส่ง

เสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค จึงเป็นการบริการท่ีมี

ความส�าคญัและตอ้งมีการพฒันาการบริการใหส้อดคลอ้ง

กบัปัญหาสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป

2. องคค์วามรู้เก่ียวกบัโรคความดนัโลหิตสูงและ

ภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ความชุกของ

โรคความดนัโลหิตสูงในประชากรไทยอาย ุ 15 ปีข้ึนไป

พบร้อยละ 21.4 โดยพบว่าร้อยละ 60 ในเพศชายและ 

ร้อยละ 40 ในเพศหญิง ทั้งน้ีสถิติจากประเทศต่าง ๆ พบ

วา่ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถควบคุม 

ความดนัโลหิตใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม ก่อใหเ้กิดภาวะ

แทรกซอ้นหลายระบบ โดยเฉพาะภาวะไตวายเร้ือรัง

3. แนวคิดการให้บริการสาธารณสุขในระดบั 

ปฐมภมิู ระบบบริการปฐมภมิูเป็นบริการด่านแรกท่ีอยูใ่กล้

ชิดประชาชนมากท่ีสุด เป็นกลไกและยทุธศาสตร์ส�าคญั

ในการพฒันาระบบสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือสร้าง

ความเป็นธรรมในการเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีจ�าเป็นของ

ประชาชนอยา่งต่อเน่ือง ช่วยท�าใหร้ะบบบริการสาธารณสุข

มีประสิทธิภาพและมีผลลพัธ์สุขภาพท่ีดีดว้ยคา่ใชจ่้ายไม่สูง

เกินไป เอ้ือต่อการเขา้ถึงบริการของประชาชนไดโ้ดยง่าย

4. แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั PDCA, On the 

job training และ KM เป็นแนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การพฒันาการด�าเนินงาน โดย PDCA จะน�ามาใชใ้นการ

วางแผน การลงมือปฏิบติั การตรวจสอบ และการน�าผล

มาปรับแกใ้นจุดบกพร่อง ส�าหรับ On the job training 

เป็นการสอนงานโดยการสอนในขณะปฏิบติังาน ส่วน 

KM เป็นเคร่ืองมือท่ีน�ามาใชเ้พื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในการท่ีท�า รวมทั้งมีการรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีเกิด

ข้ึนและมีการเผยแพร่

กรอบแนวคิดการวิจัย

เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบ  

Routine to Research (R2R) จึงไม่ไดก้�าหนดกรอบแนวคิด

การวิจยั และสมมติฐานการวิจยัไว้

วิธีด�าเนินการวิจัย

ใชว้ิธีการศึกษาเชิงปฏิบติัการ (action research) 

โดยใชห้ลกัการ PDCA ในการด�าเนินการ ประชากรใน

การศึกษาเป็นผูป่้วยความดนัโลหิตสูง จ�านวน 4,357 คน 

ใชก้ระบวนการจดัการความรู้ (KM) ร่วมกบัการเรียนรู้

จากการปฏิบติังาน (on the Job Training) กบัพยาบาลเวช

ปฏิบติัและบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

และมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยการแบ่งปันองคค์วามรู้

จากการปฏิบติัจริงและการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ใชเ้วลา

ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 - กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี  

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ร่วมกบัการสังเคราะห์ และถอดบทเรียน

ในระหว่างการด�าเนินงานและเม่ือส้ินสุดการด�าเนินงาน 

เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานสามารถน�าผลท่ีไดก้ลบัไปประยุกต์

ใช้และพฒันาต่อยอดงานของตนต่อไปได้ โดยด�าเนิน

การวิจยั ดงัน้ี

1. ทบทวนวธีิการด�าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค

ท่ีผา่นมา

2. ทบทวนมาตรฐานการใหบ้ริการ และการตรวจ

คดักรองภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง

3. ประสานผูเ้ก่ียวขอ้งของโรงพยาบาลหนองคาย 

เพื่อทราบขอ้จ�ากดัในการตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้น

ทางไตในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง
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4. คณะท�างานพฒันางานประจ�าดว้ยกระบวนการ

วิจยั (R2R) อ�าเภอเมืองหนองคาย และคณะท�างานพฒันา

งานโรคไม่ติดต่อ อ�าเภอเมืองหนองคาย ร่วมกนัประชุม

เพื่อก�าหนดแนวทางในการพฒันาการด�าเนินงาน

5. ขอความอนุเคราะห์แพทย์ พยาบาล และ 

นักวิทยาศาสตร์การแพทยจ์ากโรงพยาบาลหนองคาย  

เพื่ออบรมเพิ่มทกัษะและฝึกปฏิบติัการเก็บตวัอยา่งเลือด

ผูป่้วยความดนัโลหิตสูง แก่พยาบาลเวชปฏิบติัของหน่วย

บริการปฐมภูมิ

6. ขอรับการสนบัสนุนวสัดุทางการแพทย ์พร้อม

ยาและเวชภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จากโรงพยาบาลหนองคายเพือ่

ใชใ้นการด�าเนินงาน

7. จดัท�าแผนปฏิบติังานการตรวจคดักรองภาวะ

แทรกซ้อนทางไตในผูป่้วยความดันโลหิตสูงด้วยการ

เก็บตวัอย่างเลือดผูป่้วยเพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ 

โดยแบ่งพื้นท่ีอ�าเภอเมืองหนองคายออกเป็น 4 โซน  

(เขตเทศบาลเมืองหนองคาย 1 โซน พื้นท่ีนอกเขตเทศบาล

เมืองหนองคาย จ�านวน 3 โซน)

8. ส่งตวัอย่างเลือดผูป่้วยเพ่ือให้ห้องปฏิบติัการ

โรงพยาบาลหนองคายท�าการตรวจวิเคราะห์ จากนั้นจะ

ส่งผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัเพื่อใหอ้ายรุแพทยแ์ปลผลและ

ให้การวินิจฉยั

9. หากพบผูป่้วยรายใดมีภาวะผิดปกติ พยาบาล

เวชปฏิบติัในหน่วยบริการปฐมภมิู จะท�าการนดัผูป่้วยเพื่อ

พบอายรุแพทยเ์พื่อรับการตรวจวินิจฉยัอยา่งละเอียดและ

น�าเขา้สู่ระบบการรักษาต่อไป

10. หากอายรุแพทยพ์บภาวะผิดปกติและให้การ

รักษาผูป่้วย พยาบาลประจ�าคลินิกโรคเบาหวานความดนั

โลหิตสูงจะท�าการสรุปรายละเอียดและส่งขอ้มูลดงักล่าว

คืนแก่หน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อเป็นขอ้มูลและท�าการ

ติดตามเยี่ยมในชุมชนต่อไป

11. สรุปผลการด�าเนินงานและจัดท�ารายงาน

การวิจยั

12. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือถอดบทเรียนจาก

การด�าเนินงาน และท�าขอ้เสนอเพื่อการพฒันางานต่อไป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรประชากรในการศึกษาเป็นผู ้ป่วย 

ความดนัโลหิตสูง จ�านวน 4,357 คนในพื้นท่ีอ�าเภอเมือง

หนองคาย

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ทะเบียนบนัทึกขอ้มูลการให้บริการตรวจคดั

กรองภาวะแทรกซ้อนทางไตในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง 

ทั้งในระบบ Electronics และการบนัทึกดว้ยมือ

2. แบบรายงานการตรวจคดักรองภาวะแทรกซอ้น

ทางไตในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ประกอบดว้ยจ�านวน 

ผูป่้วยความดนัโลหิตสูงทั้งหมด จ�านวนท่ีไดรั้บการตรวจ

คดักรองภาวะแทรกซอ้นทางไต ร้อยละท่ีไดรั้บการตรวจ

คดักรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ผลการตรวจคดักรอง 

การแปลผล

3. แบบบนัทึกขอ้มูลจากการประชุมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในกระบวนการด�าเนินงาน เป็นแบบบนัทึกขอ้มูล

หรือผลจากการประชุมเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด�าเนิน

งาน เป็นแบบบนัทึกแบบเปิดสามารถบนัทึกไดอ้ยา่งอิสระ 

โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะเป็นผูบ้นัทึกและจะน�าผลท่ีไดไ้ป

ปรับใชใ้นแต่ละหน่วยบริการต่อไป

4. รายงานสรุปผลการด�าเนินงานกลุ่มโรคไม่

ติดต่อเร้ือรัง

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้กระบวนการจดัการ

ความรู้ (KM) ร่วมกบัการเรียนรู้จากการปฏิบติังาน (on 

the job training) กบัพยาบาลเวชปฏิบติัและบุคลากร

สาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภมิู และมีเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้ดว้ยการแบ่งปันองคค์วามรู้จากการปฏิบติัจริงและ

การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 

-กรกฎาคม พ.ศ.2557
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ร่วมกับการสังเคราะห์ และ

ถอดบทเรียนในระหว่างการด�าเนินงานและเม่ือส้ินสุด 

การด�าเนินงาน

ผลการวิจัย

จากการปรับเปล่ียนกระบวนการตรวจคดักรอง

ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู ้ป่วยความดันโลหิตสูง  

โดยใช้กระบวนการดา้นการบริหารจดัการ เพื่อให้เกิด 

การท�างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน การพฒันาบุคลากร 

การแบ่งปันทรัพยากร และการบริการแบบใกลบ้า้นใกล้

ใจ ท�าใหเ้กิดผลดีต่อทั้งผูป่้วยและสามารถพฒันารูปแบบ

การด�าเนินงาน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี

1. พยาบาลเวชปฏิบติัในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

ไดรั้บการเรียนรู้และฝึกทกัษะในการตรวจคดักรองภาวะ

แทรกซอ้นทางไตในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 100  

โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือฟ้ืนฟูความรู้

และทกัษะในการเก็บตวัอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบติั

การ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิจาก 

โรงพยาบาลหนองคาย

2.  ก ลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรอง

ครอบคลุม ร้อยละ 79.44 เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 9.63

(เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของผูป่้วยความ

ดนัโลหิตสูงทั้งหมด) โดยพยาบาลเวชปฏิบติัจะนดัผูป่้วย

ความดนัโลหิตสูงเพ่ือท�าการเกบ็ตวัอยา่งส่งตรวจทางหอ้ง

ปฏิบติัการ โดยเป็นการปฏิบติังานเชิงรุก และนดัหมาย 

ผูป่้วย ณ จุดบริการในชุมชน ผูป่้วยไม่ตอ้งเดินทางไปรับ

บริการท่ีโรงพยาบาล ลดภาระของผูป่้วยและญาติ ท�าให้

มีความครอบคลุมการให้บริการมากข้ึน

3. ใช้ระยะเวลาในการตรวจคดักรอง 3 เดือน  

(เดิมใชเ้วลาประมาณ 8-10 เดือน)

4. ผูป่้วยท่ีมีภาวะผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อ

รับการตรวจจากแพทย ์ ร้อยละ 100 ผูท่ี้มีภาวะผิดปกติ 

หมายถึงผูท่ี้มีค่า GFR นอ้ยกว่า 90 ml/min/1.73m2

5. สามารถลดจ�านวนผูรั้บบริการท่ีโรงพยาบาล

หนองคาย หรือสามารถลดความแออดัของโรงพยาบาล

หนองคาย ได ้3,461-4,357 คน/ปี

6. หน่วยบริการปฐมภูมิสามารถพึ่ งพาตนเอง

และวางแผนการด�าเนินงานไดเ้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยสามารถวางแผนเพื่อท�าการเก็บตวัอยา่งส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบติัการไดเ้องและให้มีความสอดคลอ้งกบับริบท

ของชุมชน

การอภิปรายผล

การการด�าเนินงานเพื่อตรวจคัดกรองภาวะ

แทรกซอ้นทางไตในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ของหน่วย

บริการปฐมภูมิ อ �าเภอเมืองหนองคาย ท่ีใชก้ระบวนการ

พฒันาบุคลากร การแบ่งปันทรัพยากร และการด�าเนิน

งานเชิง รุกในชุมชน มีผลท�าให้สามารถคัดกรอง 

กลุ่มเป้าหมายได ้ร้อยละ 79.44 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากวิธีเดิมร้อย

ละ 9.63 มีความสอดคลอ้งกบัการด�าเนินงานเพื่อพฒันา

ระบบการคดักรองภาวะแทรกซอ้นทางไตในผูป่้วยเร้ือรัง  

โรงพยาบาลเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา ท่ีมีการพฒันาระบบ

การตรวจคดักรองเพือ่ส่งต่อ มาเป็นเนน้การ Early Detection  

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูป่้วยเพื่อลดอตัราการการ

เกิดไตวาย โดยโรงพยาบาลเชียงม่วนมีกระบวนการ

พฒันาดงัน้ี (Chronic Patients Care Team, Chiang Moan  

Hospital, 2012)

1. พฒันาศกัยภาพทีมงาน

2. ปรับแนวทางการคดักรอง

3. วิเคราะห์ขอ้มูล / จดักลุ่มผูป่้วย

4. ปรับแนวทางการดูแลผูป่้วย

5. สร้างเครือข่ายโรคไตในชุมชน

ส�าหรับกระบวนการการพฒันารูปแบบการตรวจ

คดักรองภาวะแทรกซอ้นทางไตในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง  

อ �าเภอเมืองหนองคาย ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ

กระบวนการพฒันาคุณภาพการดูแลผูป่้วยเร้ือรังของ 

โรงพยาบาลงาว จงัหวดัล�าปาง ท่ีมีการก�าหนดกระบวนการ

เพื่อให้ไดคุ้ณภาพ ไวด้งัน้ี (Ngaw Hospital, Lampang 

Province, 2013)
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1. พฒันาระบบการคดักรองกลุ่มเส่ียง (อายุ > 

15ปี) โดยประสานเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลและงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ

ของโรงพยาบาล

2. พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาลและ 

รพสต. โดยทบทวนการใช ้CPG ในการดูแลผูป่้วยใหเ้ป็น

มาตรฐานเดียวกนั

3. ประเมินปัญหา Hypo/Hyperglycemia ทุกคร้ัง

ท่ีผูป่้วยมารับบริการ เพื่อหาสาเหตุแนวทางแกไ้ขและวิธี

การป้องกนัความรุนแรง

4. ใช้ CNPG ในผู ้ป่วยท่ีรับไว้รักษาตัวใน 

โรงพยาบาล

5. มีการให้ขอ้มูลและเสริมพลงัในเร่ืองอาหาร

เบาหวาน การใช้ยา การออกก�าลงักาย การดูแลเทา้ทั้ง 

รายกลุ่มและรายบุคคล

6. คน้หาภาวะแทรกซ้อนปีละ 1 คร้ัง ผูป่้วยจะ 

ไดรั้บการตรวจจอประสาทตาเบาหวานท่ีมีจอประสาทตา 

ผดิปกติจะส่งต่อพบจกัษุแพทยเ์พ่ือชะลอความรุนแรงของ

ภาวะแทรกซอ้นท่ีรพ.ล�าปาง และติดตามดูแลต่อเน่ืองทุก 

3 เดือนในรายท่ีส่งพบแพทย ์มีการตรวจคดักรองโรคไต

ระยะแรกเพื่อชะลอความเส่ือมของไต

7. มีการนิเทศติดตามงาน รพ.สต.จากทีม 

สหวิชาชีพของโรงพยาบาลทุกวนัองัคาร

8. มีระบบให้ค �าปรึกษาโดยแพทยท์างโทรศพัท์

และทาง Intranet

9. มีแนวทางการส่งต่อมารับการรักษาตัวท่ี 

โรงพยาบาลเม่ือพบอาการผดิปกติ และส่งพบแพทยป์ระจ�า

ปี ประสานการดูแลร่วมกนัทั้งผูป่้วย ญาติและเจา้หนา้ท่ี 

โดยติดตามเยี่ยมบ้าน จัดอบรมญาติเก่ียวกับการดูแล 

ผูป่้วยเบาหวาน ประสานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

การช่วยเหลือในรายท่ีมีปัญหาในดา้นเศรษฐกิจ และผูดู้แล

ทั้งน้ีจากการศึกษา เร่ือง การประเมินผลการดูแล 

ผูป่้วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และความดนัโลหิตสูง ของ 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ 

โรงพยาบาลในสังกดักรุงเทพมหานคร ประจ�าปี 2555 

(Rangsinthu, Tassanawiwath & Medical Research  

Institute Network of Thailand, 2012) ท่ีมีขอ้สรุปเชิง

บริหารวา่ ในการบริหารจดัการเพือ่ดูแลกลุม่ผูป่้วยเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 และ ความดนัโลหิตสูง ตอ้งอาศยัวิธีการท�างาน

แบบเชิงรุกโดยประสานความมือจากหน่วยงานหลายภาค

ส่วนและหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัปฏิบติัการ จนถึงระดบั

นโยบาย เพื่อร่วมกนัวางแผนล่วงหน้า โดยมุ่งให้ความ

ส�าคญักบัการมีสุขภาพท่ีดีของผูป่้วย เช่น ครอบครัวเป็น

ศูนยก์ลางของการรักษา มีการดูแลรักษาอยา่งเป็นระบบ 

มีความเช่ือมโยงกนัตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ผูใ้ห้บริการ

ในระดบัต่าง ๆ เป็นตน้ อนัเป็นเป้าหมายใหญ่เพื่อให้การ

ด�าเนินการดูแลผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 และความดนัโลหิต

สูงเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทัว่ประเทศต่อไป

ผูว้ิจยัจึงสรุปว่า รูปแบบการตรวจคดักรองภาวะ

แทรกซอ้นทางไตในผูป่้วยความดนัโลหิตสูงท่ีไดรั้บการ

พฒันาข้ึนน้ี เป็นรูปแบบการด�าเนินงานท่ีเป็นไปไดจ้ริงใน

บริบทปัจจุบนัของการด�าเนินงานดา้นสาธารณสุข และจาก

ผลการการวจิยัท�าใหท้ราบวา่ การพฒันารูปแบบการตรวจ

คดักรองภาวะแทรกซอ้นทางไตในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง

ในคร้ังน้ี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอยา่งสูงต่อทั้งตวัผูป่้วย 

และกระบวนการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้น

ในผูป่้วยความดนัโลหิตสูง ท�าให้ผูป่้วยสามารถเขา้ถึง

บริการไดม้ากข้ึน ไดรั้บการเฝ้าระวงัและตรวจคดักรองได้

มากข้ึน ใชเ้วลาท่ีสั้นลง เพิ่มโอกาสการรักษาตั้งแต่ระยะ

แรกเร่ิม และยงัเป็นการพฒันาบุคลากร ตลอดจนสามารถ

ประหยดัค่าใชจ่้ายของผูป่้วยไดเ้ป็นอยา่งมาก

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต

ในผูป่้วยความดันโลหิตสูงสามารถด�าเนินการได้โดย

พยาบาลเวชปฏิบติัในหน่วยบริการปฐมภูมิ ดว้ยการปรับ

กระบวนการท�างานมาเป็นการท�างานเชิงรุกในชุมชน 

โดยปรับเปล่ียนจากการนดัผูป่้วยเขา้ไปรับบริการตรวจ 

คดักรองท่ีโรงพยาบาล มาเป็นการจดับริการท่ีพยาบาลเวช

ปฏิบติัจะนดัผูป่้วย ณ จุดนดัหมายในชุมชน แลว้ท�าการ

เกบ็ตวัอยา่งเพื่อส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติั ผูป่้วยไม่ตอ้งเดิน

ทางไปรับบริการ ท�าให้ลดภาระของผูป่้วย และยงัท�าให ้

ความครอบคลุมการให้บริการสูงข้ึนดว้ย
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2. แนวทางน้ีสามารถน�าไปปฏิบติัในสถานบริการ

อ่ืนได ้ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มอตัราการตรวจคดักรอง ลดระยะ

เวลาในการรอตรวจของผูป่้วย ท�าเพิ่มโอกาสในการรักษา

ตั้งแต่ระยะแรก นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่มประสบการณ์

ให้แก่บุคลากร
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คุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ป่วยประกันสังคม 

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Quality of Nursing Care as Expected and Perceived by Social Security Patients  

in One Private Hospital in Bangkok

บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผูป่้วยประกนั

สังคม และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงักบัการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วยประกนัสังคม 

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเขา้พกัรักษาตวัในหอผูป่้วย จ�านวน 360 คน คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

ดว้ยวิธีการสุ่มแบบง่าย เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวงัและการรับรู้ของ 

ผูป่้วย ท่ีมีค่าความตรงของแบบสอบถาม เท่ากบั .87 และค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม เท่ากบั .98 และ .97 ตามล�าดบั 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบจบัคู่ (paired 

t-test) ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวงัและตามการรับรู้ของผูป่้วยประกนัสังคม โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.26, SD = 0.76 และ  = 4.18, SD = 0.70 ตามล�าดบั) เปรียบเทียบคุณภาพบริการพยาบาลตาม

ความคาดหวงัและตามการรับรู้ พบว่าคุณภาพบริการพยาบาลโดยรวม ของผูป่้วยประกนัสังคม โรงพยาบาลเอกชน

แห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ (p < .05) ส่วนในรายดา้นพบว่า ดา้นความเป็น

รูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้และดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ (p < .05) จากผลการวิจยัมีขอ้เสนอแนะว่า ผูบ้ริหารทางการพยาบาลควรมีการพฒันาคุณภาพบริการทุกดา้น 

โดยเฉพาะดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้และดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วย และพฒันาคุณภาพบริการให้เพิ่มมากข้ึน

ค�าส�าคัญ: ความคาดหวงั, การรับรู้, คุณภาพบริการพยาบาล, ผูป่้วยประกนัสังคม

Abstract

This research aimed to study level of expectations and perceptions about nursing service quality and com-

parison between expectations and perceptions of nursing service quality. Samples were 360 in-patients under social 

security scheme in one private hospital in Bangkok that were selected by simple random sampling. Data were col-
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บทน�า

ภาวะคุณภาพบริการพยาบาล มีผลต่อความ

ปลอดภยั สามารถลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและ

การตายของผูป่้วยลงได ้ สามารถช่วยเหลือผูป่้วยไดท้นั

ก่อนท่ีผูป่้วยจะเขา้สู่ระยะวิกฤติของโรค (Mitchell, 2016) 

นอกจากนั้นคุณภาพบริการพยาบาล ยงัใชเ้ป็นตวัก�ากบั

ควบคุมมาตรฐานการพยาบาล โดยการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ

จะสามารถปฏิบติัการพยาบาลไดต้ามมาตรฐานท่ีก�าหนด 

ของการประกอบวิชาชีพพยาบาล (Bureau of nursing,  

office of Permanent Secretary, Ministry of Public Health, 

2008) และคุณภาพบริการพยาบาล ยงัสะทอ้นให้เห็นถึง

ความพึงพอใจของผูป่้วยท่ีมาเลือกใชบ้ริการ และยงัคง

มารับบริการต่อไป การประเมินคุณภาพบริการพยาบาล

นั้น ประเมินโดยบุคลากรวิชาชีพตามเกณฑ์ขององคก์ร

วิชาชีพ และการประเมินโดยผูป่้วย

การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลท่ีประเมิน

โดยผูป่้วย ว่ามีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการมากนอ้ย

เพียงใดนั้นจะข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของผูบ้ริโภค (consumer 

perception) นัน่คือคุณภาพในสายตาของผูบ้ริโภค ท่ีเกิด

จากการเปรียบเทียบความคาดหวงัในบริการ และส่ิงท่ีผูรั้บ

บริการไดรั้บจากการบริการนั้นตรงกนั บริการนั้นจึงถือวา่

มีคุณภาพ จากการศึกษาในหลายงานวิจยัพบว่าคุณภาพ

บริการ ท่ีประเมินตามมาตรฐานเชิงวิชาชีพ ยงัไม่สามารถ

ท�าให้ผูรั้บบริการพึงพอใจได ้ ทั้งน้ีเพราะมีมาตรฐานเชิง

ปฏิสัมพนัธ์และอุปสรรค ช่องว่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูใ้ห้

บริการ กบัผูรั้บบริการ ท�าให้ผูใ้ห้บริการรับรู้ความคาด

หวงัไม่ตรงกบัท่ีผูรั้บบริการคาดหวงั (Aramlertmongkol,  

2006) ตามแนวคิดของ Parasuraman, Zeithamal and 

Berry (1985)

เม่ือผูป่้วยเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยใน ผูป่้วย

ย่อมคาดหวงับริการของพยาบาลไม่ว่าผูป่้วยจะเขา้รับ

การรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน

ว่าจะไดรั้บบริการจากพยาบาลท่ีมีความรู้ท่ีทนัสมยัและ

มีความเช่ียวชาญ ให้ความส�าคญักบัจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ความส�าคัญต่อบริการท่ีเป็นเลิศ การทักทายยิ้มแยม้

แจ่มใส ให้ความช่วยเหลือแนะน�า ละเอียดรอบคอบใน

การปฏิบติังาน และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูรั้บบริการ  

(Deephisansakun, 2013)

การ เข้า รับการ รักษาตัวของประชาชนใน 

โรงพยาบาลเอกชนท่ีเขา้ร่วมประกนัสังคมนั้น เป็นหลกั

ประกนัดา้นสุขภาพอย่างหน่ึงท่ีรัฐบาลให้แก่ประชาชน 

ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลผูป่้วยประกนัสงัคมนั้น ราย

ไดส่้วนหน่ึงของโรงพยาบาลจะไดม้าจากรัฐซ่ึงคิดเหมา

รายหวัตามจ�านวนคนท่ีแสดงความจ�านงเขา้รับบริการใน

โรงพยาบาล (Social Security Office, 2011) แต่เน่ืองจาก

โรงพยาบาลเอกชนเป็นองคก์รท่ีตอ้งบริหารจดัการดว้ย

สถานะทางการเงินขององค์กรเองโดยท่ีหน่วยงานของ

รัฐไม่ไดม้าให้ความช่วยเหลือ เป็นเหตุให้เงินลงทุนนั้น

สูงกวา่โรงพยาบาลของรัฐ จึงเป็นเหตุให ้ค่าใชจ่้ายในการ

เขา้รับการรักษาของผูป่้วย ในโรงพยาบาลเอกชนแพงกวา่

lected by using a questionnaire of expectations and perceptions about security service quality. The validity of the 

questionnaire was .87, and the reliability of the questionnaires about expectations and perceptions of nursing service 

quality were .98 and .97 respectively.  The data were analyzed by using frequency, percentage, average, standard 

deviation and paired t-test. The result showed that expectations and perceptions about quality of nursing of Social 

security patients were in high level (  = 4.26, SD = 0.76 and  = 4.18, SD = 0.70). The expectations of nursing ser-

vices quality were significantly different from the perception of the quality of nursing services, especially in tangible, 

reliability and empathy dimensions (p<.05). The results suggest that nurse administrators should tangibly increase the 

quality of nursing services especially in reliability and empathy dimensions in response to clients’ needs to improve  

the quality of services.

Keywords: expectations, perceptions, quality of nursing care, patient social security
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โรงพยาบาลรัฐบาล บางโรงพยาบาลจึงตอ้งมีการควบคุม

ค่าใชจ่้าย เช่น ให้พบแพทยท์ัว่ไปก่อนแลว้จึงค่อยให้พบ

แพทยเ์ฉพาะทาง เม่ือเจ็บป่วยหนกัอาจพยายาม รักษาต่อ

โดยไม่ยอมส่งต่อ ท�าให้ดูเสมือนว่าการใชสิ้ทธิประกนั

สังคมท�าให้ไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควร ท�าให้ผูใ้ชบ้ริการ

จากการใชสิ้ทธิประกนัสงัคมร้องเรียนโดยตรงตอ่ผูบ้ริหาร

ในโรงพยาบาล หรือผา่นช่องทางภายนอก เช่น สภาการ

พยาบาล ส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส�านกังาน

ประกนัสงัคม หน่วยงานคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือส่ือมวลชน 

(Sornlertlumvanich & Pinjareon, 2012) จากการรายงาน

ของ ธนกร บุญส่งเสริมสุข (2008) ไดร้ายงานถึงบริการไม่

เหมาะสม ท�าใหผู้ป้ระกนัตนเกิดความไม่พอใจจนตอ้งไป

รักษาท่ีสถานพยาบาลอ่ืน ไดแ้ก่พยาบาล เจา้หนา้ท่ีพดูจา

ไม่ดี แสดงกริยาไม่เหมาะสม ไม่เตม็ใจใหบ้ริการ ไม่สนใจ 

ไม่ดูแลเอาใจใส่ ไม่แนะน�าการใหบ้ริการแก่ผูป่้วยอ่ืนทัว่ไป 

เป็นผลใหส้�านกังานประกนัสงัคม ตอ้งแจง้ใหโ้รงพยาบาล

ปรับปรุงมาตรฐานในการใหบ้ริการของบุคลากรทางการ

พยาบาล ให้เหมาะสมแก่ผูป้ระกนัตน

โรงพยาบาลท่ีผูว้จิยัท�าการศึกษา เป็นโรงพยาบาล

เอกชนระดบัทุติยภูมิขนาด 100 เตียง เปิดให้บริการเม่ือ

ปี พ.ศ.2548 ให้บริการดา้นการรักษาโรคทัว่ไปทุกสาขา 

คลินิกตรวจสุขภาพ คลินิกไตเทียม คลินิกทนัตกรรม  

ศูนยอุ์บติัเหตุฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง โรงพยาบาลแห่งน้ีได ้

เข้าร่วมโครงการสถานพยาบาลประกันสังคมตั้ งแต่ปี  

พ.ศ.2549 มีความพร้อมให้บริการผู ้ประกันตนตาม

มาตรฐานส�านกังานประกนัสงัคม แต่ในการเขา้รับบริการ

นั้น พบว่าผูป่้วยประกนัสังคมยงัไม่พอใจในบริการท่ีได้

รับจากการรักษาพยาบาล ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการ

ตอบแบบสอบถามของผูป่้วยเก่ียวกบัความพึงพอใจใน

การให้บริการพยาบาล หลงัจากรับบริการก่อนจ�าหน่าย 

ผูป่้วยกลบับา้น และการเขียนขอ้ร้องเรียนมายงัฝ่ายบริหาร

ของโรงพยาบาลเก่ียวกบัเร่ือง พฤติกรรมการบริการของ

พยาบาลเช่น พยาบาลพูดกับผูป่้วยไม่ไพเราะ สีหน้า 

ไม่ยิ้มแยม้ ไม่เต็มใจในการให้บริการ ใช้ค �าพูดดูถูก 

ผูป่้วย เรียกช่ือผูป่้วยผิดบ่อยคร้ัง ไม่รับฟังความคิดเห็น

ของผูป่้วย ไม่ให้ค �าแนะน�าแก่ผูป่้วย ไม่ตอ้นรับคนไข ้

ไม่กระตือรือร้น (Quality center one private hospital, 

2015) เน่ืองจากความแตกต่างระหว่าง คุณภาพบริการ

พยาบาลท่ีคาดหวงัและคุณภาพบริการพยาบาลท่ีรับรู้ มี

ผลต่อความพงึพอใจของผูป่้วยนั้นมีความส�าคญัมาก กล่าว

คือถา้คุณภาพบริการท่ีไดรั้บน้อยกว่าบริการท่ีคาดหวงั  

ผูป่้วยอาจไม่พึงพอใจและไม่กลบัมารักษา ความพึงพอใจ

ของผูป่้วยเป็นการวดัถึงมาตรฐานการพยาบาล ถึงแมว้่า 

โรงพยาบาลท่ีผูว้จิยัศึกษาไดก้ารรับรองคุณภาพมาตรฐาน

โรงพยาบาลไทย HA และ มาตรฐาน JCI (USA) แลว้กต็าม 

แต่ถา้มีความแตกต่างกนัมากระหวา่งคุณภาพบริการท่ีคาด

หวงักบัคุณภาพบริการท่ีไดรั้บนั้น สะทอ้นว่าการบริการ

บางอยา่งอาจไม่ไดต้รงตามความตอ้งการของผูป่้วย และ

บริการพยาบาลเป็นจุดขายของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

ซ่ึงหากผูรั้บบริการรับรู้ว่า บริการมีคุณภาพก็จะมาเขา้มา

รับบริการต่อ ในขณะเดียวกนัก็จะบอกต่อไปยงัเพื่อนฝงู

ญาติพีน่อ้ง เป็นผลใหท้�าใหเ้กิดการเติบโตของธุรกิจ แต่ถา้

พบวา่บริการท่ีไดรั้บนอ้ยกวา่บริการท่ีคาดหวงัมากเกินไป  

ผูป่้วยกจ็ะเกิดความไม่พงึพอใจ และไม่เขา้มารับบริการ ดว้ย

เหตุน้ีผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพ

บริการพยาบาลท่ีคาดหวงัและคุณภาพบริการท่ีรับรู้ของ 

ผูป่้วยในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เพื่อน�าผลการศึกษา

ท่ีไดเ้สนอแก่ผูบ้ริหารทางการพยาบาล และผูบ้ริหารโรง

พยาบาลเพื่อน�าไปปรับปรุงแกไ้ข พฒันาคุณภาพบริการ

พยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และบงัเกิดประสิทธิผลต่อ 

ผูป่้วย ผูใ้ชบ้ริการ องคก์รและวิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศึกษาความคาดหวงัคุณภาพบริการพยาบาล

ของผูป่้วยประกนัสังคม โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ใน

เขตกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของ

ผูป่้วยประกนัสังคม โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในเขต

กรุงเทพมหานคร

3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงักบัการรับรู้คุณ

ภาพบริการพยาบาลของผูป่้วยประกนัสังคม โรงพยาบาล

เอกชนแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร
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แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดคุณภาพบริการพยาบาล

Parasuraman, Zeithamal and Berry (1985) ให้

ความหมาย คุณภาพบริการ หมายถึง คุณภาพบริการใน

สายตาผูป่้วยเกิดจากการเปรียบเทียบความคาดหวงัใน

บริการกบัการบริการท่ีไดรั้บจริง หากบริการท่ีไดรั้บจริง

สูงกว่าหรือเท่ากบัความคาดหวงัจะถือว่าการบริการนั้น

มีคุณภาพ

Parasuraman, Zeithamal and Berry (1990) ศึกษา

คุณภาพบริการ และไดมี้การวจิยัทางการตลาดมาแลว้หลาย

คร้ัง รูปแบบของกรอบแนวคิดของคุณภาพบริการท่ีใชว้ดั

การรับรู้คุณภาพบริการของผูรั้บบริการ รวมเป็น 5 หมวด 

ดงัมีรายละเอียด ดงัน้ี

1. ความเป็นรูปธรรม (tangibles) หมายถึง บริการ

ท่ีใหก้บัผูรั้บบริการตอ้งแสดงใหผู้รั้บบริการเห็นไดช้ดัเจน

สามารถจบัตอ้งสัมผสัได ้เช่น สถานท่ีใหบ้ริการท่ีอ�านวย

ความสะดวกเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ลกัษณะบุคลิกของ 

ผูใ้ห้บริการ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร

2. ความเช่ือถือไวว้างใจ (reliability) หมายถึง 

บุคลากรผูใ้ห้บริการมีความสามารถในการปฏิบติังาน 

ท�าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าเป็นท่ีพ่ึงได ้ และการให้บริการ

มีความถูกตอ้งแม่นย �า สม�่าเสมอ

3. การตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ 

(responsiveness) หมายถึงความพร้อม ความเต็มใจท่ี

จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการของ 

ผูม้ารับบริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้

รับบริการไดง่้าย และไดรั้บความสะดวกจากการมารับ

บริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึง  

รวดเร็ว ไม่ตอ้งรอนาน

4. ความมัน่ใจในบริการ (assurance) หมายถึง  

ผูใ้ห้บริการมีทกัษะความรู้ ความสามารถในบริการ และ

ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ 

มีกิริยาท่าทาง และมารยาทท่ีดีในการบริการสามารถท่ีจะ

ท�าให้ผูรั้บบริการเกิดความไวว้างใจ และเกิดความมัน่ใจ

ว่าจะไดรั้บริการท่ีดีท่ีสุด

5. ความเอาใจใส่ (empathy) หมายถึง ความ

สามารถในการดูแล ความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ผูรั้บบริการ

ตามความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของผูรั้บบริการในแตล่ะคน 

Parasuraman, Zeithamal and Berry (1990) พบวา่ 

ส่ิงส�าคญัท่ีจะท�าให้การจดับริการมีคุณภาพสูงคือ การจดั

บริการใหผู้รั้บบริการตรงตามความคาดหวงัและการรับรู้

ของผูรั้บบริการ แต่การวดับริการใหมี้คุณภาพนั้นพบวา่มี

ช่องวา่ง (gap) เกิดข้ึนระหวา่งขั้นตอนต่าง ๆ  ท�าใหบ้ริการ

ไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการประกอบ

ดว้ย 5 ช่องว่าง 

ช่องว่างท่ี 1 หมายถึง ช่องว่างบริการท่ีเกิดจาก 

การเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ และ

การรับรู้ของผูบ้ริหารท่ีมีความคาดหวงัของผูใ้ช้บริการ 

(management perceptions) 

ช่องว่างท่ี 2 หมายถึง ช่องว่างบริการท่ีเกิดจาก

ความไม่ตรงกันระหว่างความคาดหวังของผู ้บริหาร 

(managements perceptions of customer expectations) 

กบัมาตรฐานบริการท่ีก�าหนดข้ึนตามความคาดหวงัของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

ช่องว่างท่ี 3 หมายถึง ช่องว่างท่ีเกิดจากความไม่

ตรงกนัระหวา่งมาตรฐานบริการท่ีก�าหนดกบับริการท่ีให้

จริง ช่องว่างน้ีเรียกว่า ช่องว่างของการปฏิบติัการบริการ 

(service performance gap)

ช่องว่างท่ี 4 หมายถึง ช่องว่างท่ีเกิดจากความไม่

ตรงกนัระหว่างบริการท่ีให้จริงกบัการส่ือสารท่ีส่งไปยงั

ผูใ้ชบ้ริการ 

ช่องว่างท่ี 5 หมายถึง ช่องว่างท่ีเกิดจากความไม่

ตรงกนัระหว่างความคาดหวงัต่อบริการของผูใ้ชบ้ริการ

กบัการสัมผสับริการของผูม้าใชบ้ริการ 

การท่ีจะใหผู้ใ้ชบ้ริการรับรู้ถึงคุณภาพบริการ จะ

ตอ้งพยายามลดช่องว่าง หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากช่องว่าง

ต่าง ๆ ให้นอ้ยลง เกณฑว์ดัคุณภาพบริการ 5 ดา้นน้ีไดมี้

ผูน้�ามาใชใ้นการวดัคุณภาพการบริการ โดยวดัจากการ

รับรู้และความคาดหวงัของผูม้าใชบ้ริการอยา่งเป็นจ�านวน

มาก ดงัเช่น การศึกษาของ อจัฉรา ขนัใจ และวีระศกัด์ิ  

สมยานะ (2016) ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพ
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การบริการของผูป้ระกนัตนโรงพยาบาลล�าพูน จงัหวดั

ล�าพูน ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอย่าง จ�านวน 396 คน ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ีย

ความคาดหวงัคุณภาพการบริการสูงกวา่การรับรู้คุณภาพ

การบริการทุกดา้นซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงดา้นท่ีมีความแตกต่างมากท่ีสุด คือ 

ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ รองลงมาคือ ดา้นความ 

น่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริการ ความเป็นรูปธรรมในการ

บริการ การใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ และการเห็นอก

เห็นใจ ตามล�าดบั

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ความคาดหวงัเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต 

เพราะความคาดหวงัเกิดข้ึนจากแรงผลกัดันแห่งความ

ตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์ มนุษยจ์ �าเป็นตอ้งไดรั้บการ

ตอบสนอง เม่ือบุคคลเจบ็ป่วยจ�าเป็นตอ้งไดรั้บการบริการ

ในโรงพยาบาลยอ่มตอ้งมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บบริการ

ท่ีดีท่ีสุด ส่ิงท่ีจะบอกไดว้่าบริการนั้นดีท่ีสุดหรือไม่คือ 

การรับรู้บริการท่ีไดรั้บสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีผูรั้บบริการคาด

หวงัก่อนเขา้รับบริการในโรงพยาบาล ผูศึ้กษาประยกุตใ์ช้

กรอบแนวคิดของ พาราสุราแมนและคณะ (Parasuraman, 

Zeithaml & Berry, 1990) ท่ีกล่าวถึงคุณภาพบริการท่ีเป็น

คุณภาพตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการ ใน 

5 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 

(2) ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้(3) ดา้นการตอบสนอง

ต่อผูรั้บบริการ (4) ดา้นการให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ 

และ (5) ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการ โดยศึกษาจาก

ช่องวา่งท่ี 5 ซ่ึงเป็นช่องวา่งระหวา่งบริการท่ีผูม้ารับบริการ

รับรู้ และบริการท่ีผูม้ารับบริการคาดหวงั

ความคาดหวงัคุณภาพ

บริการพยาบาล

การรับรู้คุณภาพบริการ

พยาบาล 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปรที่ 1  ตัวแปรที่ 2

สมมติฐานการวิจัย

ความคาดหวังคุณภาพบริการพยาบาล และ 

การรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผูป่้วยประกนัสังคม 

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ความแตกต่างกนั

วิธีด�าเนินการวิจัย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงบรรยาย (descriptive  

research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูป่้วย

ประกนัสังคมท่ีเขา้พกัรักษาตวัในหอผูป่้วย 3หอผูป่้วย 

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ปี พ.ศ. 2558 จ�านวน 3,047 คน (Information center one 

private hospital, 2015) การค�านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง

ผูว้ิจยัค �านวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 

1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จ�านวน 360 คน ท่ีคดัเลือก

มาจากประชากรขา้งตน้ ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (simple 

random sampling) ท�าการศึกษาตั้ งแต่เดือนสิงหาคม  

พ.ศ. 2559 - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบ ถาม

จ�านวน 1 ชุด มี 2 ส่วน ไดแ้ก่

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปไดแ้ก่ อาย ุเพศ ระดบัการ

ศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดค้รอบครัว/ เดือน 

จ�านวนคร้ังท่ีนอนโรงพยาบาล 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพบริการ

พยาบาลตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูป่้วยประกนั

สงัคม โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงท่ีศึกษา ท่ีผูว้ิจยัพฒันา

จากเคร่ืองมือของ อารยา เชียงของ (2004) ลกัษณะค�าถาม

เป็นแบบลิเคิร์ท สเกล 5 ระดบั ดงัน้ี
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คะแนน 1 = ผูรั้บบริการคาดหวงั/รับรู้ว่าไดรั้บ

บริการพยาบาลตามขอ้ความท่ีกล่าวถึงนั้นนอ้ยท่ีสุด

คะแนน 2 = ผูรั้บบริการคาดหวงั/รับรู้ว่าไดรั้บ

บริการพยาบาลตามขอ้ความท่ีกล่าวถึงนั้นนอ้ย

คะแนน 3 = ผูรั้บบริการคาดหวงั/รับรู้ว่าไดรั้บ

บริการพยาบาลตามขอ้ความท่ีกล่าวถึงนั้นปานกลาง

คะแนน 4 = ผูรั้บบริการคาดหวงั/รับรู้ว่าไดรั้บ

บริการพยาบาลตามขอ้ความท่ีกล่าวถึงนั้นมาก

คะแนน 5 = ผูรั้บบริการคาดหวงั/รับรู้ว่าไดรั้บ

บริการพยาบาลตามขอ้ความท่ีกล่าวถึงนั้นมากท่ีสุด

ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 5 

ท่าน และมีค่าความตรงตามเน้ือหาเท่ากบั 0.87 และหาค่า

ความเท่ียงของแบบสอบถาม จากผูใ้ชบ้ริการท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยกลุ่มตวัอยา่งจ�านวน 30คน ดว้ยวธีิ แอลฟ่าครอนบาค 

ไดค่้าความเท่ียงของแบบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาล

ตามความคาดหวงัและการรับรู้ของผูป่้วยประกนัสงัคม มี

ค่าเท่ากบั 0.98 และ 0.97 ตามล�าดบั และน�ามาแบ่งระดบั

ดงัน้ี (Sukwiboon, 2009)

คะแนน แปลผล

4.51-5.00 มากท่ีสุด

3.51-4.50 มาก

2.51-3.50 ปานกลาง

1.51-2.50 นอ้ย

1.00-1.50 นอ้ยท่ีสุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากมหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

ถึงผูอ้ �านวยการโรงพยาบาลท่ีศึกษา และคณะกรรมการ

จริยธรรมวิจยัมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อช้ีแจงและ

ขออนุญาตเก็บขอ้มูล

2. ผูว้ิจยัได้ขอเขา้พบหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 

โรงพยาบาลท่ีศึกษา และหวัหนา้หอผูป่้วยในทั้ง 3 หอผูป่้วย 

ท่ีท�าการเก็บขอ้มูล เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขอความ

ร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในคร้ังน้ี ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลู

ดว้ยตนเอง ด�าเนินการเก็บขอ้มูลโดยเขา้ไปท�าความรู้จกั 

คุน้เคยกบัผูป่้วย ช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการเก็บขอ้มูล 

และแจกแบบสอบถามให้ผู ้ป่วยใช้เวลาในการตอบ

แบบสอบถามประมาณ 20 นาที ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถาม

คืนจากผูป่้วยดว้ยตนเอง

4. ตรวจสอบความครบถว้น ความถูกตอ้งของ

การเก็บขอ้มูล และหากพบวา่มีขอ้บกพร่องของขอ้มูล จะ

ท�าการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมภายในวนัเดียวกนั

5. น�าข้อมูลท่ีรวบรวมได้ไปตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และลงรหสัตวัเลขก่อนน�าไป

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

การพทิักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

งานวจิยัคร้ังน้ีผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในมนุษยม์หาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

หมายเลข SN 2557/26 ช้ีแจงการพิทกัษ์สิทธ์ิอย่างเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูร่้วมวิจยั ผูร่้วมวิจยัสามารถออกจาก

การวิจยั หรือยติุแบบสอบถามเม่ือใดก็ไดต้ามท่ีตอ้งการ 

การวิจยัน้ีไม่มีผลต่อการไดรั้บการรักษาของผูร่้วมวิจยั 

และเก็บความลับเอกสารข้อมูลไวใ้นตู้เอกสารท่ีผูอ่ื้น

เขา้ถึงไม่ไดแ้ละท�าลายหลงัส้ินสุดการวิจยั 1 ปี น�าเสนอ

ขอ้มูลในภาพรวม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ลกัษณะขอ้มลูทัว่ไป วเิคราะห์โดยการใชค่้าความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการเปรียบ

เทียบระหว่างความคาดหวงักบัการรับรู้คุณภาพบริการ

พยาบาล ใชส้ถิติทดสอบทีแบบจบัคู่ (paired t-test)

ผลการวิจัย

1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่ง จ�านวน 360 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.5 ราย

ไดเ้ฉล่ีย 33,692.36 บาท (SD = 42,834.53) จ�านวนคร้ัง

ท่ีนอนโรงพยาบาล เฉล่ีย 3.63 คร้ัง (SD = 3.66) 
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2. คุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวงั 

และตามการรับรู้ ของผูป่้วยประกนัสังคม โรงพยาบาล

เอกชนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและ

รายด้าน พบว่า ผูป่้วยท่ีมาใช้บริการมีความคาดหวงั

คุณภาพบริการพยาบาลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย

มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.26 (SD = 0.76) โดยพบว่าดา้นท่ีมีค่า

คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ  

(  = 4.30, SD = 0.83) และดา้นการให้ความมัน่ใจแก่

ผูรั้บบริการ (  = 4.30, SD = 0.78) ตามล�าดบั ส่วนดา้น

ท่ีมีความคาดหวงันอ้ยท่ีสุดคือดา้นความเป็นรูปธรรมของ

บริการ (  = 4.19, SD = 0.76)

เก่ียวกบัการรับรู้ต่อคุณภาพบริการพยาบาลนั้น ผู ้

ป่วยรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.18 (SD = 0.70) โดยดา้นท่ี

มีการรับรู้สูงท่ีสุดคือ ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ  

(  = 4.25, SD = 0.74) ส่วนด้านท่ีมีการรับรู้น้อย

ท่ีสุดคือด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ(  = 4.02,  

SD = 0.70) ดงัตารางท่ี 1

3. เปรียบเทียบคุณภาพบริการพยาบาลตามความ

คาดหวงัและการรับรู้ของผูป่้วยประกนัสงัคม จ�าแนกตาม

รายดา้นและโดยรวม พบวา่ ผูป่้วยมีค่าคะแนนเฉล่ียความ

คาดหวงัโดยรวมสูงกวา่ค่าคะแนนเฉล่ียการรับรู้โดยรวม 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t = 2.80, p < .01) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความเป็นรูป

ธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้และดา้น

การเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการ มีค่าคะแนนเฉล่ียความ

คาดหวงัคุณภาพบริการพยาบาลสูงกว่าค่าคะแนนเฉล่ีย

การรับรู้คุณภาพบริการพยาบาล อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ  

(t = 5.34, p < .001, t = 2.01, p < .05, t = 2.12, p < .05) 

ตามล�าดบั ดงัตารางท่ี 1

ตาราง 1 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรู้ และเปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรู้ ต่อ

คุณภาพบริการพยาบาลของผู้ ป่วยประกันสังคม โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตาม 

รายด้าน และโดยรวม (n=360)

คุณภาพบริการพยาบาล ความคาดหวงั การรับรู้ D t

ค่าเฉลีย่ SD การแปลผล ค่าเฉลีย่ SD การแปลผล

ความเป็นรูปธรรมของบริการ 4.19 0.77 มาก 4.02 0.70 มาก 0.17 5.34***

ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได้ 4.27 0.80 มาก 4.20 0.76 มาก 0.07 2.01*

การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ 4.30 0.83 มาก 4.25 0.74 มาก 0.04 1.46

การใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ 4.30 0.78 มาก 4.23 0.75 มาก 0.07 1.91

การเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการ 4.25 0.80 มาก 4.17 0.77 มาก 0.07 2.12*

รวม 4.26 0.76 มาก 4.18 0.70 มาก 0.08 2.80**

*มีนยัส�าคญัท่ีระดบั 0.05
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1. ความคาดหวังในคุณภาพบริการพยาบาลของ

ผู้ป่วยประกันสังคม โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในเขต

กรุงเทพมหานคร

ผูป่้วยมีความคาดหวงัในคุณภาพบริการพยาบาล 

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพ

รวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 (SD = 0.76) 

เหตุผล เน่ืองมาจาก ผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการในโรงพยาบาล

ส่วนใหญ่ จะมาพร้อมกบัความคาดหวงัวา่ การพยาบาลท่ี

ควรจะไดรั้บนั้นเป็นการพยาบาลท่ีมีคุณภาพจากพยาบาล 

ซ่ึงเป็นผูใ้กลชิ้ดผูป่้วยมากท่ีสุด (Khamprasert, 2007)  

ท�าหนา้ท่ีดูแล เอาใจใส่ ช่วยเหลือผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติ

ทางด้านร่างกายและจิตใจท่ีไม่สามารถช่วยตนเองได ้

เหตุผลประการต่อมา ท่ีท�าใหค้วามคาดหวงัสูงเป็นเพราะ 

โรงพยาบาลท่ีผูว้ิจยัศึกษา เป็นโรงพยาบาลเอกชนไดรั้บ

การรับรองคุณภาพมาตรฐานทั้งของไทย (HA) และต่าง

ประเทศ (JCI) ผูป่้วยจึงเกิดความเช่ือมัน่วา่บุคลากรพยาบาล

ในโรงพยาบาลตอ้งสามารถให้บริการท่ีไดม้าตรฐาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรชยั ดีไพศาลสกุล (2015) 

ท่ีศึกษาการตดัสินใจเขา้รับการรักษาพยาบาลของผูรั้บ

บริการวา่มาตรฐานการรับรองสากลต่าง ๆ  ท่ีโรงพยาบาล

ไดรั้บมีส่วนในการตดัสินใจของผูป่้วยท่ีจะเขา้รับบริการ 

โดยมีความเช่ือวา่มาตรฐานดงักล่าวท่ีไดมี้การตรวจสอบ 

คดักรองบุคลากร ท่ีผ่านกระบวนการคดัเลือกมาอย่างดี

ท่ีสุดแลว้ จึงมีความส�าคญัในการช่วยสร้างความเช่ือมัน่

ให้แก่ผูป่้วยในการตดัสินใจเขา้รับการรักษา และผลการ

ศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Nadi, et al. (2016) 

ท่ีพบว่าผูรั้บบริการมีความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการ

พยาบาลใน 24 ชัว่โมงท่ีเขา้พกัในโรงพยาบาล โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก (  = 4.62, SD = 0.47) และสอดคลอ้งกบัการ

ศึกษาของ พิรุณ ค�าพรมมา (2005) ท่ีพบว่า ผูป่้วยกระดูก

ขาหกัท่ีพกัรักษาตวัในหอผูป่้วยศลัยกรรม ออร์โธปีดีกส์  

โรงพยาบาลทั่วไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  

มีความคาดหวงัคุณภาพบริการพยาบาลโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (  = 4.25, SD = 0.88) 

2. การรับรู้ในคุณภาพบริการพยาบาลของผู้

ป่วยประกันสังคม โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในเขต

กรุงเทพมหานคร

 ผู ้ป่วยมีการรับรู้ในคุณภาพบริการพยาบาล  

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 (SD = 0.70) 

เหตุผลนั้น เน่ืองมาจาก การรับรู้เป็นกระบวนการทางความ

คิดท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้าและสถานการณ์เขา้มากระทบกบั

ความรู้สึกและความคิดต่อส่ิงท่ีพบเห็น นัน่หมายความวา่ 

เม่ือผูป่้วยเม่ือเขา้มารับบริการในโรงพยาบาลและนอน

พกัรักษาตัวในหอผูป่้วย ผูป่้วยได้ใกล้ชิดกับพยาบาล 

และมีปฏิสัมพนัธ์กบักิจกรรมท่ีพยาบาลกระท�าต่อผูป่้วย  

(Muraleeeswaran & Ttenuka, 2016) ท�าให้ผูป่้วยเกิด

การรับรู้ต่อการกระท�าของพยาบาล กล่าวคือเม่ือผูป่้วย

ประกนัสังคม โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง เขา้รับการ

รักษาตวัในหอผูป่้วย พยาบาลใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยั

ไมตรีท่ีดี มีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโรค แผนการรักษาของ

แพทย ์ ให้ค �าแนะน�าเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัเม่ืออยู่ในโรง

พยาบาล การใชชี้วติประจ�าวนัขณะอยูใ่นโรงพยาบาล และ

การดูแลต่อเน่ืองเม่ืออยูบ่า้น พยาบาลปฏิบติัการพยาบาล

อยา่งคล่องแคล่ว ท�าใหผู้ป่้วยรับรู้วา่พยาบาลมีการปฏิบติั

การพยาบาลท่ีดี มีทกัษะและความช�านาญการปฏิบติัการ

พยาบาล ส่งผลให้ผูป่้วยรับรู้ในคุณภาพบริการพยาบาล

ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Zhao and Ak-

kadechanunt (2011) ท่ีกล่าวไวว้่าการสร้างความประทบั

ใจตั้งแต่แรกเห็นถือเป็นส่ิงส�าคญัมากส�าหรับผูป่้วย นัน่

คือเม่ือผูป่้วยเขา้มารับบริการในหอผูป่้วย และไดรั้บการ

ตอ้นรับจากพยาบาลในหอผูป่้วยดว้ยความเต็มใจ ดว้ย

อธัยาศยัไมตรีท่ีดี พยาบาลแต่งกายสะอาดเรียบร้อย มี

บุคลิกภาพยิม้แยม้แจ่มใส ซ่ึงบุคลิกลกัษณะของพยาบาลใน

การแสดงออกนั้น ถือเป็นส่ิงส�าคญัท่ีผูป่้วยจะเห็นไดอ้ยา่ง

ชดัเจน และท�าให้ผูป่้วยรับรู้รับไดม้ากต่อคุณภาพบริการ

พยาบาล และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Tamilselvi and 

Reghunath (2014) ท่ีพบวา่ผูป่้วยท่ีพกัรักษาตวัในหอผูป่้วย 

อายรุ-กรรม มีการรับรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานของพยาบาล

ในเร่ืองการใหข้อ้มลู ทกัษะของพยาบาล และสมรรถนะใน

การปฏิบติังานของพยาบาล และ สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ Zhao and Akkadechanunt (2011) พบว่าผูป่้วยท่ีเขา้
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รักษาตวัในหอผูป่้วย จ�านวน 18 หอผูป่้วย โรงพยาบาล

ในประเทศจีน มีการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลโดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.14, SD = 0.62) เช่นเดียวกบัการ

ศึกษาของ พิรุณ ค�าพรมมา (2015) ท่ีพบว่า ผูป่้วยกระดูก

ขาหกัท่ีพกัรักษาตวัในหอผูป่้วยศลัยกรรม ออร์โธปีดีกส์ 

โรงพยาบาลทัว่ไปภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มี

การรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

3. เปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรู้ใน

คุณภาพบริการพยาบาลของผู้ป่วยประกันสังคม โรง

พยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความคาดหวังกับการ รับ รู้ คุณภาพบริการ

พยาบาลโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติ  

(t = 2.80, p < .01) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ี

ตั้งไว ้ ทั้งน้ีอธิบายไดว้่าผูรั้บบริการตอ้งการให้พยาบาล

บริการให้ตรงกบัความตอ้งการของผูป่้วยหรืออธิบายได้

ว่าคุณภาพบริการยงัไม่สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของ

ผูรั้บบริการ หรือผูรั้บบริการยงัไม่พึงพอใจในคุณภาพ

บริการท่ีไดรั้บ ซ่ึง Zeithaml, et al. (1990) กล่าวไวว้่า 

คุณภาพการบริการคือ การเปรียบเทียบความคาดหวงักบั

การรับรู้การบริการว่ามีความสอดคลอ้งเพียงใด ถา้การ

รับรู้บริการสอดคลอ้งตรงกบัความคาดหวงัสามารถตอบ

สนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ถือไดว้่าบริการนั้น

มีคุณภาพบริการท่ีดี เหตุผลประการต่อมาคือ ผูป่้วยท่ีเขา้

มารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีศึกษาถึงแมจ้ะเขา้มารับ

การรักษาโดยใชสิ้ทธิประกนัสังคม แต่ผูป่้วยก็คาดหวงั

ว่าจะไดรั้บการดูแลเช่นเดียวกบัผูป่้วยทุกคนท่ีเขา้มารับ

การรักษาไม่วา่จะใชสิ้ทธิการรักษาใดก็ตาม แต่เม่ือผูป่้วย

เขา้มารับการรักษาแลว้ ผูป่้วยรับรู้วา่ตนเองไม่ไดสิ้ทธิการ

ดูแลพยาบาลเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัท่ีคาดหวงัไว ้เช่น ใน

เร่ืองของสิทธิประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บในกรณีเขา้พกัในหอ 

ผูป่้วย โดยเฉพาะในหอผูป่้วยรวม เก่ียวกบัส่ิงอ�านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ส่ิงสร้างความบนัเทิง อุปกรณ์ภายในห้อง

พกั คู่มือการปฏิบติัตวัต่าง ๆ ขณะเขา้พกั ส่วนการปฏิบติั

งานของพยาบาลผูป่้วยรับรู้วา่เป็นการปฏิบติัการพยาบาล

ท่ีใหก้ารดูแลเป็นแบบงานประจ�า ท่ีเป็นไปตามค�าสั่งของ

แพทยเ์ท่านั้น พยาบาลไม่เขา้ใจถึงปัญหาของผูป่้วยว่ามี

ความแตกต่างกนั การปฏิบติัการพยาบาลไม่เป็นไปตาม

ความตอ้งการของผูป่้วยแต่ละรายส่งผลให้ผูป่้วยเกิดการ

รับรู้วา่บริการท่ีไดรั้บนั้นนอ้ยกวา่บริการท่ีคาดหวงั ซ่ึงผล

การศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อารยา เชียงของ 

)2004) ท่ีพบว่า ผูรั้บบริการในโรงพยาบาลแพทยปั์ญญา

มีความคาดหวงัแตกต่างกบัการรับรู้ อยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติ โดยความคาดหวงัมีค่าเฉล่ียสูงกว่าการรับรู้ และยงั

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Momani (2016) พบวา่ผูป่้วย

ท่ีพกัรักษาตวัในหอผูป่้วย อายรุกรรม-ศลัยกรรม ในโรง

พยาบาลสาธารณสุข ประเทศซาอุดิอารเบีย มีความคาด

หวงัการบริการพยาบาลแตกต่างจากการรับรู้การบริการ

พยาบาล โดยพบวา่ดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการและ

ดา้นความเช่ือมัน่ไวใ้จได ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติ (p < .05)

เม่ือเปรียบเทียบความคาดหวงักับการรับรู้คุณ

ภาพบริการพยาบาลเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความเป็นรูป

ธรรมของบริการ ดา้นความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้และดา้น

การเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ(t = 5.34, p < .001, t = 2.01,  p < .05, t = 2.12, p 

< .05) โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความคาดหวงัคุณภาพบริการ

พยาบาลสูงกว่าค่าคะแนนเฉล่ียการรับรู้คุณภาพบริการ

พยาบาล ส่วนดา้นการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และดา้น

การให้ความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถิติ (t = 1.46, p > .01, t = 1.91, p > .05)

เหตุผลท่ีดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ดา้น

ความเช่ือมัน่ไวว้างใจได ้และดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บ

บริการ ผูป่้วยมีความคาดหวงัในคุณภาพบริการพยาบาล

แตกต่างจากการรับรู้ในคุณภาพบริการพยาบาล เป็นเพราะ 

โรงพยาบาลท่ีผูว้ิจยัศึกษาเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดบั

ทุติยภูมิมุ่งสู่ตติยภูมิเฉพาะทาง ผูป่้วยท่ีเขา้มาใชบ้ริการ

ในหอผูป่้วยถึงแมจ้ะเป็นผูป่้วยประกนัสังคม แต่ผูป่้วย

ย่อมมีความคาดหวงัและมีความตอ้งการเป็นอย่างมาก

เม่ือเขา้มานอนพกัในหอผูป่้วย ในเร่ืองของความเป็นรูป

ธรรมของบริการ ว่าจะไดเ้ห็นภายในห้องพกัท่ีสะอาด มี

อากาศถ่ายเทไดดี้ มีส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั แต่

ส่ิงท่ีผูป่้วยไดรั้บจริงตามสิทธิประกนัสังคมบางประการ

ยงัไม่เป็นตามท่ีคาดหวงัไว ้ เช่น เร่ืองของส่ิงอ�านวย 

ความสะดวกต่าง ๆ โต๊ะ เกา้อ้ี ในหอผูป่้วยไม่เพียงพอ

ต่อการใชง้าน บริการ internet รวมถึงคู่มือเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตวัขณะพกัในโรงพยาบาล สอดคลอ้งกบัการศึกษา
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ของ Twayana and Adhikari (2015) ท่ีพบว่าผูป่้วยท่ีเขา้

พกัรักษาตวัในหอผูป่้วย โรงพยาบาลภกัตปุระ ประเทศ

เนปาล มีการรับรู้น้อยเก่ียวกบัส่ิงอ�านวยความสะดวก

ต่าง ๆ เช่น น�้ าด่ืม เตียง ผา้ปูเตียง เกา้อ้ีนัง่รอส�าหรับญาติ 

และการศึกษาของ Muraleeeswaran and Ttenuka (2016)  

ผูป่้วยในโรงพยาบาลศรีลังกา มีการรับรู้เก่ียวกับส่ิง

แวดลอ้มทางกายภาพ และส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ 

นอ้ยท่ีสุด จึงส่งผลใหค้วามคาดหวงัคุณภาพบริการพยาบาล

และการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลแตกต่างกนั 

ส่วนความเช่ือมัน่ไวว้างใจไดใ้นคุณภาพบริการ

นั้น เม่ือผูป่้วยท่ีเขา้มารับบริการในหอผูป่้วย ยอ่มมีความ

คาดหวงัว่าจะไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากพยาบาลอย่าง

สม�่าเสมอ ตลอดระยะเวลาท่ีท�าการรักษา พยาบาลจะตอ้ง

ช่วยเหลือผูป่้วยไดท้นัเวลาเม่ือผูป่้วยมีอาการผิดปกติและ

สามารถดูแลไดต่้อเน่ืองจนอาการหายหรือทุเลา แต่เม่ือ 

ผูป่้วยเข้ารับการรักษาในหอผูป่้วย ถึงแม้คุณภาพการ

บริการพยาบาลภาพรวมอยู่ในระดบัสูง แต่การรับรู้ใน

กิจกรรมย่อย จะน้อยกว่าความคาดหวงั ทั้งน้ีเน่ืองจาก  

ผูป่้วยประกนัสังคม มีจ�านวนมาก อตัราส่วนพยาบาล 

ในเวรเชา้ และเวรบ่าย เท่ากบั 1:9 และอตัราส่วนเวรดึก

เท่ากบั 1:13 (Statistics patients in the wards and the  

number of nurses per day, 2016)ส่งผลให้พยาบาลมี

ภาระงานท่ีมาก และผูป่้วยรับรู้ว่าพยาบาลตอ้งเร่งรีบใน

การท�างาน งานท่ีท�าส่วนใหญ่จึงเป็นงานประจ�าท่ีท�าตาม

เวลา เช่น การใหย้า ฉีดยา ใหน้�้ าเกลือผูป่้วยตามเวลา ท�าให้

พยาบาลไม่มีเวลามากพอในการเขา้เยี่ยมและสอบถาม

อาการของผูป่้วยไดอ้ย่างทัว่ถึง ส่งผลให้ความคาดหวงั

คุณภาพบริการพยาบาลและการรับรู้คุณภาพบริการ

พยาบาลแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Tamil-

selvi and Reghunath (2014) ท่ีพบว่าผูป่้วยท่ีพกัรักษาตวั

ในหอผูป่้วยอายรกรรม มีการรับรู้ว่าพยาบาลไม่มีการให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัโรค แผนการรักษา ขณะอยูใ่นโรงพยาบาล

และการดูแลต่อเน่ืองท่ีบา้น รวมถึงการมาตรวจตามนดั 

ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการ ผูป่้วยเม่ืออยู่

ในสภาวะเจ็บป่วยเม่ือเขา้มานอนพกัในหอผูป่้วยย่อมมี 

ความคาดหวงัวา่พยาบาลจะดูแลเอาใจใส่ดว้ยความเสมอ

ภาคไม่เลือกปฏิบติัและใหก้ารพยาบาลดว้ยความเอ้ืออาทร 

เขา้ใจสภาพจิตใจและความรู้สึกของผูป่้วยอยา่งดี การศึกษา

ของ Momani (2016) พบวา่ผูป่้วยท่ีพกัรักษาตวัในหอผูป่้วย 

อายรุกรรม-ศลัยกรรม ในโรงพยาบาลสาธารณสุข ประเทศ

ซาอุดิอารเบีย มีความคาดหวงัมากในเร่ืองการเคารพใน

ตวัผูป่้วย เร่ืองค่านิยม ความเช่ือ ตลอดจนวฒันธรรมของ

ผูป่้วย แต่เม่ือผูเ้ขา้มารับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีผูว้ิจยั

ศึกษา พบวา่บริการท่ีผูป่้วยไดรั้บจากพยาบาลในกิจกรรม

ยอ่ยนั้นคือพยาบาลไม่เขา้ใจปัญหาของผูป่้วยท่ีมีในแต่ละ

คนวา่มีปัญหาแตกต่างกนัเน่ืองจากไม่มีเวลาเขา้ไปสอบถาม 

จึงท�าใหไ้ม่เขา้ใจถึงปัญหาท่ีผูป่้วยตอ้งการ การปฏิบติัการ

พยาบาลจึงไม่สอดคลอ้งกบัปัญหาของผูป่้วยท่ีมีความ 

แตกต่างเฉพาะรายบุคคล ใหก้ารพยาบาลท่ีเป็นงานประจ�า

วนั เป็นเหตุให้ความคาดหวงัและการรับรู้แตกต่างกนั

ส�าหรับเหตุผลท่ีคุณภาพบริการพยาบาลดา้น การ

ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ และดา้นการให้ความมัน่ใจแก่

ผูรั้บบริการ ไม่แตกต่างกนั เป็นเพราะวา่พยาบาลสามารถ

ลดช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงักบัการรับรู้ใหใ้กลเ้คียง

กนั กล่าวคือผูป่้วยได้รับการบริการทุกคร้ัง เม่ือผูป่้วย

ร้องขอความช่วยเหลือ มีระบบการประสานงานในการ

บริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว พยาบาลมีความกระตือรือร้นใน

การให้บริการ ตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี เต็มใจให้

บริการดว้ยท่าทีสุภาพ พูดจาไพเราะ พยาบาลวิชาชีพ มี

ความรู้ความสามารถ มีความช�านาญในการปฏิบติัการ

พยาบาลไดต้รงตามแผนการรักษาของแพทย ์ มีการเฝ้า

ระวงัป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายท่ีท่ีเกิดข้ึนกับตัว 

ผูป่้วย มีการให้ขอ้มูล ค�าแนะน�า ตลอดเขา้พกัการรักษา 

และแผนการปฏิบติัตวัเม่ือจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

เม่ือผูป่้วยเข้ารับการรักษาสามารถรับรู้ได้ว่าบริการท่ี

ไดรั้บนั้นมีความใกลเ้คียงกนั ดงันั้นความคาดหวงัและ 

การรับรู้จึงไม่แตกต่างกนั

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี้

1. ผูบ้ริหารโรงพยาบาล ผูบ้ริหารทางการพยาบาล 

ควรปรับปรุงบริการพยาบาลเพื่อลดช่องว่างระหว่าง 

ความคาดหวงักบัการรับรู้ ใน 3 ดา้นคือ (1) ดา้นความเป็น

รูปธรรมของบริการ ควรปรับปรุงในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เพิ่มโต๊ะ 

เกา้อ้ีภายในห้องพกั ให้เพียงพอ จดัหาคู่มือแนะน�าการ
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ใชบ้ริการในห้องพกั และบริการ internet เพื่อสร้างความ

บนัเทิงระหว่างเขา้พกั (2) ด้านความเช่ือมัน่ไวว้างใจ

ได ้ ควรมีการพฒันาความรู้ของพยาบาลเพิ่มเติม เพื่อให้

พยาบาลสามารถปฏิบติัการพยาบาลไดดี้มากยิ่งข้ึน และ 

(3) ดา้นการเขา้ใจและรู้จกัผูรั้บบริการ ควรปรับทศันคติ

ของพยาบาลให้มีการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม ใชผู้ป่้วย

เป็นศูนยก์ลาง

2. พยาบาลควรหมัน่เพิ่มเติมความรู้ เก่ียวกับ

บริการพยาบาลใน3 ดา้น เพื่อใหส้ามารถน�ามาดูแลผูป่้วย

ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป่้วย

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษาในผูป่้วยทุกสิทธิการรักษา และใน

ทุกหอผูป่้วย เพื่อดูภาพรวมคุณภาพการบริการพยาบาล

ทั้งโรงพยาบาล

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัท�านายท่ีมีผลต่อคุณภาพ

บริการพยาบาล เช่น ระยะเวลานอนโรงพยาบาล จ�านวน

คร้ังท่ีนอนโรงพยาบาล 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�างานกับความผูกพนัต่อองค์การ 

ตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปทุมธานี 

Relationships between Quality of Work Life and Organizational Commitment  

as Perceived by Nurses at the Community Hospitalsin Pathum Thani Province

 

บทคัดย่อ

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวติในการท�างานความผกูพนัต่อองคก์ารตามความคิดเห็น

ของพยาบาลวิชาชีพ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพกบัความผกูพนั

ต่อองคก์ารตามความคิดเห็นของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งคือพยาบาลวชิาชีพ

ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานีรวมทั้งหมด7 แห่ง จ�านวน 200 คน ดว้ยวิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบ

ง่าย (simple random sampling) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามคุณภาพชีวิตในการท�างานและความผกูพนัต่อ

องคก์ารไดค้วามเช่ือมัน่ (reliability) ดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (alpha coefficient) ของครอนบาค โดยมีค่าความเช่ือมัน่ 

เท่ากบั .93 และ.92 ตามล�าดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตในการท�างานโดยรวมอยูใ่นระดบักลาง มีค่า

คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.16 (SD = .40) ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยูใ่นระดบักลาง มีค่า

คะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.31 (SD = .37) ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ

พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลชุมชน โดยรวมพบวา่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 (r = .619) ยกเวน้คุณภาพชีวิตในการท�างานดา้นรายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทนกบัความผกูพนัต่อองคก์าร

ดา้นการมีความเตม็ใจท่ีใชค้วามพยายามอยา่งสูงเพื่อท�าประโยชน์ให้กบัองคก์ารมีความสัมพนัธ์ในระดบัต�่า (r = .191)

ค�าส�าคัญ: คุณภาพชีวิตในการท�างาน, ความผกูพนัต่อองคก์าร, พยาบาลวิชาชีพ

Abstract

The purpose of this research was (1) to study the quality of work life and organizational commitment as 

perceived by professional nurses (2) to study the relationship between quality of work life of professional nurses 

and organizational commitment as perceived by professional nurses in community hospitals Pathum Thani Province.  

The samples were professional nurses working in community hospitals. There was a total of 200 students in  
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บทน�า

ภาวะวชิาชีพพยาบาลเป็นวชิาชีพท่ีใหบ้ริการเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมในดา้นบริการสุขภาพ 

ทั้งในระดบับุคคล ครอบครัวชุมชนในสภาพท่ีมีสุขภาพดี 

หรือเจบ็ป่วย เพือ่ใหก้ารดูแลช่วยเหลือ ฟ้ืนฟสูภาพ ป้องกนั

และส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งช่วยเหลือแพทยท์�าการรักษา

โรค ทั้งน้ีโดยอาศยัความรู้เฉพาะทางการพยาบาลในการ

ปฏิบติังาน (Sanguansiritham, 2007) ซ่ึงพยาบาลวิชาชีพ

นั้ นเป็นบุคลากรท่ีมีจ�านวนมากท่ีสุดในระบบบริการ

สุขภาพของประเทศไทยคือประมาณร้อยละ 70 ของ

บุคลากรดา้นสุขภาพทั้งหมด งานการพยาบาลนอกจาก

จะเป็นงานหนักท่ีต้องมีการท�างานเป็นเวรผลัดตลอด  

24 ชัว่โมงแลว้ ยงัเป็นงานท่ีตอ้งรับผิดชอบสูง ตอ้งเผชิญ

กบัความเร่งรีบและความเครียดเกือบตลอดเวลา รวมทั้งยงั

ตอ้งเผชิญปัจจยัเส่ียงมากมายท่ีจะก่อใหเ้กิดปัญหาสุขภาพ 

การติดเช้ือ และบาดเจบ็จากการท�างานท่ีส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตในการท�างาน การออกจากงานพยาบาลก่อน

วยัอนัควรและการขาดแคลนพยาบาล จึงไม่ใช่เพียงปัญหา

ของวชิาชีพเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของระบบบริการสุขภาพ

ดว้ย เพราะปัจจุบนัพบว่าพยาบาลวิชาชีพมีอตัราสูญเสีย

ร้อยละ 4.4 ต่อปี (Srisuphan, 2012) ดงันั้นการให้ความ

สนใจคุณภาพชีวิตในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพจึง

เป็นส่ิงส�าคญัเพราะพยาบาลวิชาชีพนั้น เป็นบุคลากรท่ี

ให้บริการดา้นสุขภาพ อีกทั้งยงัเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ของผูอ่ื้น ดงันั้นหากสร้างคุณภาพชีวิตการท�างานท่ีดีข้ึน

ให้แก่พยาบาลวิชาชีพจะสามารถน�าไปสู่การช่วยเหลือ 

ผูป่้วยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

คุณภาพชีวิตในการท�างาน (quality of work life) 

เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีส�าคัญของคุณภาพชีวิต หาก

บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท�างานท่ีดีจะส่งผลให้เกิด

ความพึงพอใจในการท�างานท�าใหอ้งคก์ารสามารถด�าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ  และบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ท�าให้

บุคคลนั้น เกิดความรู้สึกเป็นสุขจากสภาพท่ีตนเองไดรั้บ

ขณะปฏิบติังาน มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพและเพิม่ผลผลิตใหก้บัองคก์าร ทั้งน้ี

เพราะคุณภาพชีวติในการท�างานท่ีดีนั้นมีผลมาจากการได้

รับการตอบสนองความตอ้งการ ความปรารถนาท่ีตอ้งการ

ใหชี้วติของตนเองด�าเนินไปอยา่งมีความสุข เช่น การมีหนา้

ท่ีการงานมัน่คงและกา้วหนา้ มีหวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน

ท่ีดี สามารถดูแลชีวติของตนเองและครอบครัวไดอ้ยา่งน่า

พึงพอใจ ดงัแนวคิดของ Huse and Cumimg (1985) กล่าว

วา่ คุณภาพชีวิตในการท�างานมี 8 องคป์ระกอบ คือ รายได้

และประโยชน์ตอบแทน ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั โอกาส

พฒันา ขีดความสามารถความกา้วหนา้และความมัน่คงใน

งาน ความสมัพนัธ์ภายในหน่วยงาน การบริหาร งานท่ีเป็น

ธรรมและเสมอภาค ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการ

ท�างาน และความภูมิใจในองคก์ารนั้น จากการศึกษาของ 

ศศิพิมพ ์ค�ากรฤาชา (2010) และ อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล  

Pathum Thani Province who were randomly sampled. The data were collected by questionnaire on quality of  

work life and organizational commitment. The reliability was calculated using Cronbach’s alpha coefficient.  

The reliability was .93 and .92, respectively. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard  

deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient.  The research found that Overall quality of work 

life at the middle level. The mean score was 3.16 (SD = .40). The organizational commitment of professional 

nurses was at the middle level. The mean score was 3.31 (SD = .37). The relationship between quality of work life 

and organizational commitment of professional nurses, community hospitals. Overall, there was positive moderate  

correlation (r = .619, p < .01), except for the quality of work life, income and benefits with organizational commitment,  

and willingness to use high endeavors to benefit the organization. The relationship was low (r = .191, p< .01).

Keywords: quality of work life, organizational commitment, professional nurse



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 241

(2009) พบว่า คุณภาพชีวิตในการท�างานของพยาบาล

วิชาชีพข้ึนอยู่กบัการไดรั้บความยุติธรรม ปริมาณงานท่ี

ท�าสภาพการท�างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ การ

จดัสภาพสถานท่ีท�างานอยา่งเหมาะสม ไม่มีการรบกวน

จากกล่ิน เสียงและแสง มีมาตรการความปลอดภยัจาก

อุบัติเหตุท่ีเกิดจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท�างาน  

ทุกคนสามารถท�างานด้วยความรวดเร็วและปลอดภยั 

และดา้นความสมดุล ในการด�ารงชีวิต

ส่วนความผูกพนัต่อองค์การเป็นส่ิงส�าคญัต่อ

คุณภาพชีวิตในการท�างาน รวมทั้ งความอยู่รอดและ

ประสิทธิภาพขององคก์าร หากมีความผกูพนัต่อองคก์าร

สูงแลว้ จะเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลทุ่มเทความพยายาม

ในการบริหารงานอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้องค์การบรรลุ 

เป้าหมาย เป็นผลให้องค์การเจริญก้าวหน้า และจะมี 

ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์ารดว้ย ตามแนวคิด

ของ Mowday, Porter and Steers (1982) กล่าวไวว้่าความ

ผูกพนัต่อองคก์าร ประกอบดว้ยการมีความเช่ือมัน่และ

ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร การมีความ

เต็มใจท่ีจะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มท่ีเพื่อองค์การ 

และความตอ้งการท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพใน

องคก์าร

การทบทวนวรรณกรรม

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับ

คุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยท่ีผ่าน

มา พบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตในการท�างานของพยาบาล

วิชาชีพและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาทั้งในโรงพยาบาล

สังกดัมหาวิทยาลยัของรัฐ โรงพยาบาลสังกดักระทรวง

สาธารณสุข ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลทัว่ไปโรงพยาบาล

ชุมชน และโรงพยาบาลเอกชน พบวา่คุณภาพชีวิตในการ

ท�างานของพยาบาลวชิาชีพอยูใ่นระดบัปานกลาง และจาก

การศึกษาของ รินดา กาฬเนตร (2009) ระบุวา่คุณภาพชีวติ

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้อยูใ่นระดบั

ปานกลาง และการศึกษาของ อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล  

(2009) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลนครปฐม พบว่าคุณภาพชีวิตใน

การท�างานของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่ง

หน่ึง อยูใ่นระดบัปานกลาง (Petsuwan, 2012) ส่วนการ

ศึกษาของ ถนอมศรี แดงศรี (2008) พบวา่คุณภาพชีวิตใน

การท�างานของพยาบาลในโรงพยาบาล ชั้นน�าของรัฐแห่ง

หน่ึงอยูใ่นระดบัสูง

ความเป็นมาของปัญหา

โรงพยาบาลชุมชนจังหวดัปทุมธานีนั้ น เป็น 

หน่วยงานบริการสุขภาพชุมชนในภาครัฐฯเป็นรพ.ขนาด 

30 เตียง ให้บริการตามบริบทของโรงพยาบาลชุมชน ใน

ปัจจุบนัมีจ�านวนผูป่้วยเพิ่มมากข้ึนทุกวนั งานพยาบาล

เป็นงานท่ีมีหน้าท่ีให้บริการพยาบาลแก่ผูป่้วยอย่างใกล้

ชิด ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง พยาบาลตอ้งประสบความไม่

คงท่ีของสภาวะทางอารมณ์ของผูรั้บบริการ ญาติและ

บุคลากรในทีมสุขภาพ รวมทั้งบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทุกระดบัตอ้งข้ึนปฏิบติังานในยามวิกาลและมีวนัหยดุพกั

ผ่อนไม่ตรงกบับุคลากรในวิชาชีพอ่ืนสภาพแวดลอ้มดงั

กล่าวท�าให้พยาบาลขาดขวญัและก�าลงัใจในการปฏิบติั

งาน ตลอดจนบรรยากาศท่ีพยาบาลตอ้งเผชิญในสถานท่ี

ลกัษณะงานท่ีตอ้งอยูท่่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีมีแต่ความ

เจบ็ป่วย ผูท่ี้เส่ียงต่อความตาย ความทุกขท์รมาน และผูเ้รียก

ร้องทุกส่ิงทุกอยา่งจากพยาบาล รวมถึงนโยบายและการ

บริหารงานในหน่วยงานท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของพยาบาล เช่น เงินเดือน สวสัดิการและผล ประโยชน์

ตอบแทนท่ีขาดความเหมาะสม ไม่เพยีงพอ (VijitSethakul, 

2009) จากสถิติของส�านกังานสาธารณสุข จงัหวดัปทุมธานี 

พบว่ามีการลาออกและโยกยา้ยของพยาบาลวิชาชีพ ปีงบ 

ประมาณ 2555-2558 คิดเป็นร้อยละ 2.63, 2.60, 3.90, 3.20 

ตามล�าดบั ซ่ึงมีแนวโน้มอตัราการลาออกของพยาบาล 

สูงข้ึนเร่ือย ๆ  มีผลกระทบในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพยาบาล

วิชาชีพท่ีเหลืออยู ่

ความส�าคัญของปัญหา

จากความเป็นมาและปัญหาการวจิยัท่ีกล่าวขา้งตน้ 

จะเห็นวา่การท่ีจะท�าใหบุ้คลากรในองคก์ารไดมี้การพฒันา

วชิาชีพและเพิม่ผลผลิตใหก้บัองคก์าร หรือมีคุณภาพในการ

บริการทางการพยาบาลให้ดียิ่งข้ึนนั้น ผูน้�าหรือผูบ้ริหาร

องคก์ารจะตอ้งตระหนกัถึงความส�าคญัและการสนบัสนุน

ปัจจยัท่ีจ�าเป็นต่อคุณภาพชีวิตในการท�า งานของบุคลากร 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานส่วนบุคคลทั้งดา้น
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ร่างกาย จิตใจและสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความ

ผกูพนัต่อองคก์าร เพื่อธ�ารงรักษาบุคลากรไวก้บัองคก์าร 

ดว้ยเหตุน้ีเองผูว้ิจยัมีความตระ หนกัและเห็นความส�าคญั 

ในการธ�ารงรักษาบุคลากรพยาบาลซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคล

ท่ีส�าคญัและเป็นก�าลงัหลกัขององคก์าร และตอ้งการขอ้มลู

ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางพฒันาองคก์าร ท�าให้

บุคลากรพยาบาลเกิดความผกูพนัยดึมัน่ต่อองคก์าร เตม็ใจ

อุทิศตนทุ่มเทก�าลงัแรงกายและก�าลงัใจในการท�างานเพื่อ

ความส�าเร็จขององคก์าร และการคงอยูใ่นงานของบุคลากร 

จึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพใน

โรง พยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์

ในการน�าแนวทางในการพฒันาการสร้างแรงจูงใจใหก้บั

พยาบาลวชิาชีพ และเป็นประโยชนแ์ก่หน่วยงานในการน�า

ผลการวิจยัมาปรับใชต่้อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศึกษาระดบัคุณภาพชีวติในการท�างาน และ

ความผูกพนัต่อองค์การตามความคิดเห็นของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี

2. เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติใน

การท�างานของพยาบาลวชิาชีพกบัความผกูพนัต่อองคก์าร

ตามความคิดเห็นของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลชุมชน 

จงัหวดัปทุมธานี 

สมมติฐานการวิจัย

คุณภาพชีวิตในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ 

มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์ารตาม

ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน 

จงัหวดัปทุมธานี

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยใช้เป็นกรอบแนวคิด ประกอบด้วย

คุณภาพชีวิตในการท�างานใช้กรอบแนวคิด Huse and 

Cumimg (1985) กล่าววา่คุณภาพชีวติในการท�างานหมายถึง  

ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งความปรารถนา ความพงึพอใจ

งานของบุคคลกบัประสิทธิผลขององคก์าร ผูป้ฏิบติังาน

จะไดจ้ากการรับรู้ถึงประ สบการณ์ในการท�างานท่ีท�าให้

บุคลากรมีความพึงพอใจในงานนั้น ๆ ช่วยเพิ่มพูนขวญั

และก�าลงัใจ เป็นแรงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานในการท�างาน 

และช่วยปรับปรุงศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน ส่งผลใหช่้วย

เพิม่ผลผลิตต่อองคก์ารจ�าแนกออกเป็น 8 องคป์ระกอบ คือ  

(1) รายได ้ และประโยชน์ตอบแทน (adequate and fair 

compensation) (2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั (safe and healthy 

working) (3) โอกาสพฒันาขีดความสามารถ (development 

of human capacities) (4) ความกา้วหนา้และความมัน่คง

ในงาน (growth and security) (5) ความสัมพนัธ์ภายใน

หน่วยงาน (social integration) (6) การบริหารงานท่ีเป็น

ธรรมและเสมอภาค (constitutionatism) (7) ความสมดุล

ของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท�างาน (the total life space) และ 

(8) ความภมิูใจในองคก์าร (social relevance) ซ่ึงดา้นความ

ผกูพนัต่อองคก์ารใชก้รอบแนวคิดของ Mowday Porter and 

Steers (1982) กล่าวว่า ความผกูพนัต่อองคก์าร หมายถึง 

ความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นของบุคคลท่ีเป็น อนัหน่ึงอนั

เดียวกนักบัองคก์าร และบุคคลเตม็ใจท่ีจะอุทิศตน ทุ่มเท

ความพยายามของตนให้องค์การบรรลุเป้าหมายท่ีวาง

ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะดงัน้ี (1) ความเช่ือมัน่และยอมรับ

ในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร (2) ความเต็มใจท่ี

จะทุ่มเทความสามารถอยา่งเต็มท่ีเพื่อองคก์าร (3) ความ

ตอ้งการท่ีจะคงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร ดงั

กรอบแนวคิดการวิจยั ดงัน้ี
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�าเนินการวิจัย 

ก า ร วิ จัย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น ก า ร วิ จัย เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  

(descriptive research method) วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรคือ พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานในโรง

พยาบาลชุมชนจงัหวดัปทุมธานี รวมทั้งหมด 7 แห่งไดแ้ก่ 

โรงพยาบาลประชาธิปัตย ์โรงพยาบาลล�าลกูกาโรงพยาบาล

หนองเสือ โรงพยาบาลลาดหลุมแกว้ โรงพยาบาลธญับุรี 

โรงพยาบาลคลองหลวงและโรงพยาบาลสามโคก กลุ่ม

ตวัอยา่งคือ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล

ชุมชน จงัหวดัปทุมธานีรวมทั้งหมด7 แห่ง จ�านวน 200 

คน ดว้ยวิธีการสุ่มกลุ่ม ตวัอยา่งแบบพหูวิธี (multi-stage 

random sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตามโรงพยาบาล 

ค�านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรหาขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan (1970) ท่ีความคลาด

เคล่ือน .05 และค�านวณสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่างแต่ละ

โรงพยาบาล

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

เน่ืองจากงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดน้�าเคร่ืองมือท่ีเป็น

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตในการท�างานของ วารุณี  

แดบสูงเนิน (2011) และความผกูพนัต่อองคก์ารของ วิลยั 

เดชมาก (2002) มาใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย 

คุณภาพชีวิตในการท�างาน

1. รายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน

2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั

3. โอกาสพฒันาขีดความสามารถ 

4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 

5. ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน

6. การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและเสมอภาค

7. ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท�างาน

8. ความภูมิใจในองคก์าร 

คุณภาพชีวิตในการท�างาน

1. ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ ในการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร

2. ความเตม็ใจท่ีใชค้วามพยายามอยา่งสูงเพื่อ

ท�าประโยชน์ให้กบัองคก์าร

3. ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะธ�ารงรักษา

การเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร

ไม่ไดมี้การตรวจหาความตรงตามเน้ือหา และผูว้ิจยัไดน้�า

แบบสอบถาม (questionnaire) คุณภาพชีวิตในการท�างาน

และความผกูพนัต่อองคก์าร ไปหาความเช่ือมัน่ (reliability)  

โดยน�าไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกับ

กลุ่มตวัอย่างของงานวิจยั คือพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติั

งานในโรงพยาบาลบา้นนา จงัหวดันครนายก จ�านวน 

30 คน โดยการค�านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ 

ครอนบาค (Cronbach ’s alpha Coefficient) ดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป SPSS โดยมีค่า Reliability เท่ากบั 

.93 และ .92 ตามล�าดบั

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 

ส่วนคือ

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลา

ปฏิบติังาน เงินเดือนและค่าตอบแทน และแผนกท่ีปฏิบติั

งาน เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างเอง

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นคุณภาพชีวิต

ในการท�างาน ผูว้จิยัไดน้�ามาจาก วารุณี แดบสูงเนิน (2011) 

ท่ีน�าแนวคิดของ Huse and Cumimg (1985) มาสร้างเป็น

แบบสอบ ถาม มีจ�านวน 30 ขอ้ ลกัษณะค�าถามเป็นมาตร

วดัแบบ (rating scale) 5 ระดบัคือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็น

ดว้ยระดบัมาก เห็นดว้ยระดบัปานกลาง เห็นดว้ยระดบั

นอ้ย เห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด ใชก้ารแปลความหมายของ

ระดบัคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี

คะแนนเฉล่ีย 3.68-5.00 หมายถึงมีคุณภาพชีวิต

ในการท�างานระดบัสูงหรือมาก 
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คะแนนเฉล่ีย 2.34-3.67 หมายถึงมีคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.00-2.33 หมายถึงมีคุณภาพชีวิต

ในการท�างานระดบัต�่าหรือนอ้ย

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นความผกูพนั

ต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ผูว้ิจยัไดน้�ามาจากวิลยั  

เดชมาก (2002) ท่ีน�าแนวคิดของ Mowday, Porter and 

Steers (1982) มาสร้างเป็นแบบสอบถาม จ�านวน 25 ขอ้ 

ลกัษณะค�าถามเป็นมาตรวดัแบบ (rating scale) 5 ระดบั

คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นระดบัมาก เห็นระดบั ปานกลาง 

เห็นดว้ยระดบันอ้ย เห็นระดบันอ้ยท่ีสุด ใชก้ารแปลความ

หมายของระดบัคะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี

คะแนนเฉล่ีย 3.68-5.00 หมายถึง ระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ารสูงหรือมาก

คะแนนเฉล่ีย 2.34-3.67 หมายถึง ระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ารปานกลาง

คะแนนเฉล่ีย 1.00-2.33 หมายถึง ระดบัความ

ผกูพนัต่อองคก์ารต�่าหรือนอ้ย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนการด�าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีดงั 

ต่อไปน้ี  

1. ผูว้จิยัขอหนงัสือ จากมหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

ส่งถึงผูอ้ �านวยการโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี 

และส�าเนาเรียนไปยงัหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรง

พยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์

ของการวิจยั และขออนุญาตเก็บขอ้มูลในการวิจยั 

2. ผูว้ิจัยติดต่อประสานงานแผนกบริหารโรง

พยาบาล น�าแบบสอบถามส�าหรับกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละ

โรงพยาบาลแยกใส่ซอง ทั้งหมด 7 โรงพยาบาล รวม

จ�านวน 200 ฉบบั โดยล�าดบัเลขหมายของแต่ละบุคคลไว้

ท่ีหวัมุมซอง เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและติดตามเกบ็

แบบสอบถามในแต่ละโรงพยาบาล ฝากแบบสอบถามให้

กบัแผนกบริหารโรงพยาบาล ส่งเสนอฝ่ายการพยาบาล 

เพื่อจดัแบ่งตามแผนกงานของฝ่ายการพยาบาลครบตาม

จ�านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีก�าหนดแต่ละโรงพยาบาล

3. ผูว้ิจัยติดต่อขอรวบรวมแบบสอบถามคืน

จากแผนกบริหารของแต่ละโรงพยาบาลชุมชน โดยใช้

เวลาทั้งหมด 2 สัปดาห์ คือ ระหว่างวนัท่ี 1-15 ธนัวาคม 

2559 จ�านวนแบบสอบถามท่ีแจกไปทั้งหมด 200 ฉบบั 

น�าแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน ตรวจสอบจ�านวนตาม

ล�าดบัหมายเลขท่ีระบุไวห้วัมุมซอง และความสมบูรณ์ของ

ขอ้มูล แลว้คียล์งโปรแกรมสถิติ SPSS เพื่อน�ามาใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลทั้งส้ิน 200 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จ�านวนแบบสอบถาม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผูว้ิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทาง

สถิติ โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ เฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson’s product- moment correlation coef-

ficient) ก�าหนดค่านัยส�าคญัทางสถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์

ขอ้มูลส�าหรับการศึกษาคร้ังน้ีท่ีระดบั .05

ผลการวิจัย

1. ขอ้มูลทัว่ไป กลุ่มตวัอยา่ง พยาบาลวิชาชีพใน

การศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งจ�านวน 200 คน ช่วงอายท่ีุพบ

มากท่ีสุดคือ 40 ปีข้ึนไป ร้อยละ 40.5 รองลงมาอายรุะหวา่ง 

36-40 ปี ร้อยละ36.5 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี ร้อยละ 90.5 มีสถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 62 เงินเดือน

และค่าตอบแทนส่วนใหญ่สูงกวา่20,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 79 ประสบการณ์การท�างานส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง11-20 

ปี ร้อยละ 58 ปฏิบติังานในหอผูป่้วยในสามญั ร้อยละ 34.5 

รองลงมาคืองานอุบติัเหตุ-ฉุกเฉินร้อยละ 20.5

2. ระดบัคุณภาพชีวิตในการท�างานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี พบว่า ระดบั

คุณภาพชีวิตในการท�างานของพยาบาลวิชาชีพโดย 

รวมมีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.16 (SD = .40) อยู่ใน

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าอยู่ในระดบั 

ปานกลางทุกดา้น โดยดา้นท่ีสูงสุดคือ ความสัมพนัธ์ใน
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ตาราง 1 

ระดับคุณภาพชีวิตในการท�างาน (n=200)

ระดบัคุณภาพชีวติในการท�างาน M. SD ระดบั

- ความสมัพนัธ์ภายในหน่วยงาน 3.61 .58 ปานกลาง

- โอกาสพฒันาขีดความสามารถ 3.39 .58 ปานกลาง

- การบริหารงานท่ีเป็นธรรมและ เสมอภาค 3.30 .60 ปานกลาง

- ความภมิูใจในองคก์าร 3.30 .56 ปานกลาง

- ความสมดุลของช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท�างาน 3.11 .61 ปานกลาง

- ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 3.05 .67 ปานกลาง

- ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยั 2.81 .64 ปานกลาง

- รายไดแ้ละประโยชนต์อบแทน 2.75 .65 ปานกลาง

โดยรวม 3.16 .40 ปานกลาง

หน่วยงาน (M = 3.61, SD = .58) รองลงมาคือ โอกาส

พฒันาขีดความสามารถ (M = 3.39, SD = .58) และ ดา้น

ท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ รายไดแ้ละประโยชน์ตอบแทน (M = 2.75, 

SD = .65) ดงัตารางท่ี 1

3. ระดบัความผูกพนัต่อองค์การของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ระดบั

ความผูกพนัต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมมี 

ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.31 (SD = .37) อยู่ในระดบั 

ปานกลาง เม่ือแยกรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง

ทุกด้าน โดยด้านท่ีสูงสุดคือ การมีความเต็มใจท่ีใช้

ความพยายามอย่างสูงเพื่อท�าประโยชน์ให้กบัองค์การ  

(M = 3.44, SD = .50) รองลงมาคือ การมีความเช่ือมัน่อยา่ง

แรงกลา้ในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร 

(M = 3.27, SD = .43) และดา้นท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ การมีความ

ปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะธ�ารงรักษาการเป็นสมาชิกภาพ

ขององคก์าร (M = 3.21, SD = .49) ดงัตารางท่ี 2

ตาราง 2 

ระดับความผูกพันต่อองค์การ (n=200)

ความผูกพนัต่อองค์การ M. SD ระดบั

- การมีความเตม็ใจท่ีใชค้วามพยายามอยา่งสูงเพื่อ 

ท�าประโยชนใ์หก้บัองคก์าร

3.44 .50 ปานกลาง

- การมีความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการยอมรับ 

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร

3.27 .43 ปานกลาง

- การมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะธ�ารงรักษา 

การเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร

3.21 .49 ปานกลาง

โดยรวม 3.31 .37 ปานกลาง
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4. ผลการวเิคราะห์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพ

ชีวติในการท�างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมพบ

ว่ามีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง อยา่งมี

นยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .619)

คุณภาพชีวิตในการท�างานมีความสัมพนัธ์กับ

ความผกูพนัต่อองคก์ารทุกดา้นอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 โดยดา้นท่ีสูงสุดคือ ดา้นความเช่ือมัน่อยา่ง

แรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์การ  

( r = .571) รองลงมาคือ ด้านการมีความเต็มใจท่ีใช ้

ความพยายามอย่างสูงเพื่อท�าประโยชน์ให้กบัองค์การ  

( r = .445) และดา้นท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นการมีความปรารถนา

อยา่งแรงกลา้ท่ีจะธ�ารงรักษาการเป็นสมาชิกขององคก์าร 

( r = .472)

ความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพ

ชีวิตในการท�างานทุกด้าน อย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 โดยดา้นท่ีสูงสุดคือ ดา้นความภูมิใจในองคก์าร  

(r = .609) รองลงมาคือดา้นโอกาสพฒันาขีดความสามารถ 

(r = .433) และดา้นท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ รายไดแ้ละประโยชน์

ตอบแทน (r = .285) ดงัตารางท่ี 3

ตาราง 3 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�างานและความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน 

จังหวัดปทุมธานี (n=200)

ตวัแปร ความผูกพนัต่อองค์การ 

โดยรวม 

(r) 

ความเช่ือมัน่อย่าง 

แรงกล้าในการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยม

องค์การ (r)

ด้านการมคีวามเตม็ใจ 

ทีใ่ช้ความพยายามอย่าง

สูงเพือ่ท�าประโยชน์ให้

กบัองค์การ (r)

ด้านการมคีวามปรารถนา

อย่างแรงกล้าทีจ่ะธ�ารง

รักษาการเป็นสมาชิกของ

องค์การ (r)

คุณภาพชีวติในการท�างาน .571** .445** .472**

การอภิปรายผล

1. ระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานและความ

ผูกพนัต่อองค์การของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลชุมชน 

จังหวัดปทุมธานี 

ระดบัคุณภาพชีวติในการท�างานอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ( M = 3.16 , SD = .40) ทั้งน้ีอธิบายไดว้่าพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน มีระดับเงินเดือนท่ีไม่สูง

มาก กล่าวคือมีเงินเดือนสูงกว่า 20,000 บาทจ�านวน 158 

คน คิดเป็นร้อยละ 79% ซ่ึงถา้เทียบกบัลกัษณะงานและ

ความรับผิดชอบนั้ นเป็นค่าตอบแทนท่ีน้อย กล่าวคือ

พยาบาลมีการผลดัเวรกนัตลอด 24 ชัว่โมง จดัเวรเป็น

เวรเช้า บ่าย ดึก ลกัษณะงาน เป็นงานท่ีหนัก พกัผ่อน 

ไม่เต็มท่ีต้องเผชิญกับความเจ็บปวด ความทุกข์ของ

บุคคลอ่ืน ท�าให้เกิดความเครียดไดง่้าย นอกจากน้ียงัมี

โอกาสติดเช้ือโรคสูงดว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  

รินดา กาฬเนตร (2009) ท่ีพบว่าคุณภาพชีวิตการท�างาน

ของพยาบาลในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจ 

เป็นไปไดว้า่วชิาชีพพยาบาลนั้นมีลกัษณะงานท่ีผลดัเปล่ียน

หมุนเวียนกนัข้ึนเวรตลอดเวลา จากการวิเคราะห์ขอ้มูล

รายดา้นพบว่า พยาบาลวิชาชีพขาดความสมดุล ระหว่าง

ชีวิตในการท�างานกบัชีวิตส่วนตวั เน่ืองจากมาจากภาระ

งานท่ีมีมากมาย ไม่สามารถ ดูแลครอบครัวตนเองใน 

ยามจ�าเป็นหรือเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ ประภารัตน์ พรมเอ้ียง และคณะ (2015) 

พบว่าพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม ส่วนใหญ่มี

คุณภาพชีวิตการท�างานอยูใ่นระดบัปานกลาง

ความผกูพนัต่อองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพโดย

รวม อยูใ่นระดบัปานกลาง (M = 3.31, SD = .37) สอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ Mowday Porter and Steers (1982) ท่ีกล่าว

ว่า ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นขั้นตอนท่ีบุคคลตดัสินใจ
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ท่ีจะมีความผกูพนัลึกซ้ึงกบัองคก์าร โดยความผกูพนัต่อ

องคก์ารจะเนน้ท่ีขอบเขตของความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัเป้าหมายขององคก์าร ค่านิยมใน

การเป็นสมาชิกในองค์การและความตั้ งใจท่ีจะท�างาน

หนกัเพื่อความ ส�าเร็จโดยรวมของเป้าหมายขององคก์าร 

โดยพบว่าบุคลากรท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การในระดบั

สูงจะมีการขาดงานและการลาออกจากงานในระดับ

ต�่า มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้ท่ีจะด�ารงไวซ่ึ้งความ

เป็นสมาชิก ผลการวิจัยน้ีสอดคลอ้งกับการศึกษาของ  

ไพวณั วฒันราษฎร์ (2010) พบวา่ บุคลากรทางการพยาบาล

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 3 แห่งในจงัหวดัอุบลราชธานี มี

ความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เนาวรัตน์ เจริญสุข, ปิยธิดา 

ตรีเดช และวงเดือน ป้ันดี (2011) พบว่าระดบัความยึด

มัน่ผกูพนัต่อองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

ชุมชนจงัหวดับุรีรัมยอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ วารุณี แดบสูงเนิน (2011) พบว่าพยาบาล

ระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดย

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง

2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพ

ชีวิตในการท�างานและความผูกพนัต่อองค์การ

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี 

โดยรวมพบวา่มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง อยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .619) อธิบายไดว้่า

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนรับรู้ถึงความพึงพอใจ

ระดบัปานกลางในการท�างานท่ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ด�าเนินชีวิต หากมีความจ�าเป็นตอ้งไปดูแลครอบครัวหรือ

มีภารกิจจ�าเป็น กส็ามารถแลกเวรกบัผูร่้วมงานได ้จึงท�าให้

บุคลากรพอใจกบัการแบ่งเวลาในการท�างาน แบ่งเวลาให้

กบัครอบครัว ส่วนปริมาณงานมีการจดัอตัรา ก�าลงัให้

เหมาะสมกบัจ�านวนผูป่้วยท่ีตอ้งดูแลในแต่ละเวร แต่ยงั

พบว่าเม่ือมีจ�านวนผูป่้วยเพิ่มข้ึนกะทนัหันยงัไม่สามารถ

เติมจ�านวนบุคลากรได ้เพราะจ�านวนบุคลากรยงัไม่เพียง

พอในแต่ละองคก์าร นอกจากน้ียงัมีงานคุณภาพ เช่น การ

รับประเมินทั้งภายนอก ภายในองคก์าร การรับประเมินจาก

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 

(HA) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ดงันั้นบุคลากรจึงตอ้ง

ท�างานเอกสารเพิ่มข้ึนจากงานประจ�า ท�าให้มีเวลาค่อน

ขา้งนอ้ยท่ีจะไปพบปะสังสรรคก์บัเพื่อน ๆ  หรือออกงาน

สงัคมไดต้ามโอกาส ดา้นรายไดเ้งินเดือนและค่าตอบแทน

ท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ พอใจในระดบั 

ปานกลาง เน่ืองจากปัจจุบนันอกจากจะไดเ้งินเดือนแลว้ ยงั

มีเงินล่วงเวลาและค่าตอบแทนนอกเวลา นอกจากน้ียงัมีเงิน

เพิ่มพิเศษค่าตอบแทนก�าลงัคนดา้นสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

และเงินเบ้ียเล้ียง เหมาจ่ายส�าหรับวชิาชีพพยาบาล ท่ีปฏิบติั

งานโรงพยาบาลชุมชนหรือในพื้นท่ีทุรกนัดาร ซ่ึงในภาพ

รวมประเด็นของเงินเดือน ค่าตอบแทนยงัไม่เพียงพอต่อ

ค่าครองชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั ทั้งหมดน้ีมีผลดีต่อ

สุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณของ

พยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงผูบ้ริหารโรงพยาบาลชุมชนสามารถ

สร้างความเช่ือมัน่ โดยมีนโยบายเป้าหมายท่ีชัดเจน มี

รูปแบบการบริหารโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ใชกิ้จกรรม

สันทนาการเพื่อสร้างแรงจูงใจ พฒันาองค์การโดยใช้

กิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสร้างการเรียนรู้เน้นการ

ท�างานเป็นทีม (organization development) ส่งเสริมให้

บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์เพ่ือการ

พฒันาองคก์าร และยอมรับความคิดเห็นกนัในทีม ยอมรับ

และสนบัสนุนให้บุคลากรพฒันาศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง 

ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลต่อความผูกพนั

ต่อองคก์ารนั้น ๆ  ทั้งในดา้นความเช่ือมัน่และการยอมรับ 
เป้าหมาย ดา้นความปรารถนาท่ีจะด�ารงไว ้ความเป็นสมาชิก

ขององคก์ารในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัปทุมธานี และ

ยงัมีความรักในงานและอยากปฏิบติังานให้ส�าเร็จตาม 

เป้าหมายของโรงพยาบาลต่อไปสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ ลดัดา อุปพงษ ์(2013) พบวา่ คุณภาพชีวิตการท�างาน

มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัความยึด

มัน่ผกูพนัในองคก์ารของพยาบาลประจ�าการโรงพยาบาล

สกลนครในภาพรวมอยา่งมีนยัส�าคญัท่ีระดบั .01 (r = .65) 

และยงัพบวา่การรับรู้คุณภาพชีวติการท�างานของพยาบาล

ประจ�าการเป็นปัจจยัท่ีส�าคญัในการกระตุน้การปฏิบติังาน

ของพยาบาลประจ�าการให้มีคุณภาพ มีประโยชน์สูงสุด

ต่อผูรั้บบริการบรรลุเป้าหมาย ขององคก์าร สอดคลอ้ง

กับการศึกษาของ สมพงษ์ โมราฤทธ์ิ (2014) พบว่า

คุณภาพชีวติการท�างานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

องคก์ร อยา่งมีนยั ส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .511)  

หน่วยงานท่ีใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขควร

ส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณภาพชีวิตการท�างานท่ีดี และมี
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ความรู้สึกผูกพนัต่อองคก์ารสูง เพ่ือสร้างแรงจูงใจท่ีจะ

ทุ่มเทการท�างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  

อาทิตติยา ดวงสุวรรณ (2008) พบวา่คุณภาพชีวติการท�างาน

มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การในเชิงบวก 

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (r = .471) คุณภาพ

ชีวิตการท�างานเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาองคก์าร โดย

เก่ียวขอ้งกบัเพิ่มข้ึนของผลงานและประสิทธิภาพของงาน 

การตอบสนองความตอ้งการ ความพึงพอใจของขา้ราชการ

กบัพนกังาน ท�าให้มีความตั้งใจในการท�างานอยา่งเตม็ท่ี 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดั

ปทุมธานี มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารทุกดา้น

ด้านความเช่ือมัน่อย่างแรงกล้าในการยอมรับ 

เป้าหมายและค่านิยมองคก์าร ( r = .571) พบว่าในการ

ท�างานของพยาบาลวิชาชีพเป็นการให้บริการตลอด 

24 ชั่วโมง ปฏิบัติงานเป็นเวรผลัด เช้า บ่าย ดึก ซ่ึง

พยาบาลทุกคนตอ้งหมุนเวียนกนัปฏิบติังาน จากลกัษณะ

งานท่ีมีความเป็นวิชาชีพจึงท�าให้พยาบาลปฏิบัติงาน

โดยยึดหลักของความมีคุณธรรมและจริยธรรม หรือ 

จรรยาบรรณในการปฏิบติังานพยาบาลจึงมีความอดทน

และมีความเสียสละถึงแมว้า่การท�างานจะเป็นอุปสรรคต่อ

การด�าเนินชีวิตส่วนตวั ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพมีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยม

ขององคก์ารนั้น ๆ  นอกจากน้ีในการท�างานร่วมกนั เพื่อน

ร่วมงานหรือผูบ้ริหารคอยใหก้ารสนบัสนุน สามารถใหค้ �า

แนะน�าและให้ความช่วยเหลือไดอ้ยูเ่สมอ ท�าให้พยาบาล

วิชาชีพมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในการท�างาน ส่ง

ผลให้เกิดความภูมิใจในงานในองคก์ารของตนเอง ทั้งยงั

เกิดความผูกพนัต่อองค์การพร้อมท่ีจะยอมรับเป้าหมาย

และค่านิยมขององคก์ารรวมทั้งยนิดีท่ีจะท�าประโยชน์ให้

องค์การดว้ยความเต็มใจและจะยงัคงอยู่กบัองค์การนั้น

ต่อไปสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุรีพร สกุณี และคณะ 

(2015) พบว่าความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์ทาง

บวกกบัคุณภาพชีวิตในการท�างาน มีความสัมพนัธภาพท่ี

ดีกบัเพื่อนร่วมงาน ยนิดีและเตม็ใจท่ีจะบอกใหเ้พื่อนร่วม

งานทราบว่าปฏิบติังานอยู่ในโรงพยาบาลใด เพ่ือนร่วม

งานหรือผูบ้งัคบับญัชาคอยให้การสนบัสนุน สามารถให้

ค �าแนะน�าและให้ความช่วยเหลือไดอ้ยู่เสมอ ย่อมส่งผล

ให้บุคลากรมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตการท�างาน

สูง อีกทั้งมีโอกาสให้การสร้างความดี ความเอ้ืออาทร  

ความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย ์ ไดท้ �าคุณประโยชน์ให้กบั

สังคม จึงท�าให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้สึก 

ภาคภูมิใจและมีคุณค่าท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร

ดา้นการมีความเตม็ใจท่ีใชค้วามพยายามอยา่งสูง

เพื่อท�าประโยชน์ใหก้บัองคก์าร ( r = .445) พบวา่พยาบาล

วิชาชีพไดรั้บความเป็นธรรมและเสมอภาคในการบริหาร

งาน เน่ืองจากโรงพยาบาลชุมชนมีผูอ้ �านวยการโรงพยาบาล 

รับนโยบายดา้นการบริหารระบบสาธารณสุข การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การพิจารณาความดีความชอบ รวมถึง

ผลงานดา้นการบริการประชาชน ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบั

ของส�านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข ดงันั้นผูบ้ริหารใน

องคก์ารมีแนวทางปฏิบติัต่อบุคลากรทุกคนอย่างเหมาะ

สม ลกัษณะวฒันธรรมในองค์การมีการเคารพในสิทธิ

ส่วนบุคคล ผูบ้งัคบับญัชามีการยอมรับฟังความคิดเห็น

ของบุคลากรทุกระดบั จึงเกิดบรรยากาศในองคก์ารท่ีมี

ความเสมอภาค มีการก�าหนดมอบหมายงานตามแผนก/

ฝ่าย/หน่วยงานอยา่งชดัเจน ส่งผลใหเ้กิดความรับผิดชอบ

ในงาน มีความเสียสละ มีความเอ้ือเฟ้ือร่วมกนั แสดงให้

เห็นถึงการเป็นสมาชิกองคก์าร และกลายเป็นผลงานของ

หน่วยงานภายในองคก์าร ซ่ึงจะส่งผลท�าใหอ้งคก์ารนั้น ๆ  

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ จากการศึกษา

ผูว้ิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตในการท�างานด้านรายได้และ

ประโยชน์ตอบแทนของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

ชุมชน จงัหวดัปทุมธานีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนั

ต่อองคก์ารในระดบัต�่า (r = .285) กล่าวคือพยาบาลวชิาชีพ

มีความรู้สึกวา่เงินเดือนท่ีไดรั้บไม่ยติุธรรมและเหมาะสม

กบัปริมาณงานท่ีท�าเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของ

หน่วยงานอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั พบว่าพยาบาลวิชาชีพ

ส่วนใหญ่ไดรั้บเงินเดือน ประมาณ 20,000 บาทซ่ึงรวม

รายไดอ่ื้นเช่น ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าล่วงเวลา เป็นตน้

ด้านการมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะ

ธ�ารงรักษาการเป็นสมาชิกขององคก์าร ( r = .472) พบว่า 

พยาบาลวิชาชีพท�างานร่วมกบัสหสาขาวิชาชีพสามารถ

ให้การดูแลผูรั้บบริการได้อย่างเหมาะสมจึงท�าให้เกิด

มีความสมดุลในการท�างาน พยาบาลวิชาชีพจึงรับรู้คุณ

ภาพชีวิตในการท�างานด้านความก้าวหน้าและมั่นคง
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อยู่ในระดับปานกลางสะท้อนให้เห็นถึงเร่ืองหน้าท่ี 

การงานท�าใหมี้โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้และมัน่คงในชีวติ 

การท�างาน การมีโอกาสเท่าเทียมกบัคนอ่ืนในการพจิารณา

เล่ือนต�าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน การสนับสนุนเตรียม

ความรู้และทกัษะเพ่ือกา้วสู่ต�าแหน่งท่ีสูงกว่าเพื่อส่งผล

ให้พยาบาลวิชาชีพมีความพยายามท่ีจะสร้างประโยชน์

ให้กบัองค์การ มีความปรารถนาท่ีจะอยู่กบัองค์การต่อ

ไป โดยไม่คิดจะโยกยา้ยหรือลาออกสอดคลอ้งกบัการ

ศึกษาของ ณัฐปภสัญ ์พฒันโพธ์ิ, ก่ิงแกว้ เกษโกวิท และ

ยพุา ถาวรพิทกัษ ์(2010) พบว่าพยาบาลวิชาชีพจะมีความ

ภูมิใจท่ีไดท้ �างานดูแลผูท่ี้เจ็บป่วย แต่ยงัขาดความเจริญ 

กา้วหนา้ในวิชาชีพและไม่อยากท�างานน้ีต่อไป ท�าใหเ้ห็น

วา่เม่ือความกา้วหนา้ในต�าแหน่งหนา้ท่ีไม่ชดัเจน การเล่ือน

ต�าแหน่งไม่เป็นไปตามความสามารถจะส่งผลความผกูพนั

ต่อองคก์ารลดลง ไม่มีความปรารถนาท่ีจะอยูก่บัองคก์าร

ต่อไป ดงันั้นการมีค่าตอบแทน สวสัดิการ มีโอกาสใน

การก้าว หน้ามัน่คง มีการพฒันาความรู้ความสามารถ  

การบูรณาการทางสังคม มีความเป็นประชาธิปไตยใน

องคก์าร ขา้ราชการกบัพนกังานก็จะมีแรงจูงใจ มีความ

พึงพอใจ น�าไปสู่การสร้างความผูกพนัต่อองคก์าร เม่ือ

บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การจะทุ่มเทก�าลังการ 

ก�าลงัใจ ปฏิบติั งานให้แก่องคก์ารอยา่งเตม็ความรู้ความ

สามารถเพื่อให้องค์การประสบความส�าเร็จ และด�ารง

ความเป็นสมาชิกในองคก์ารต่อไป

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี้

1. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเร่ืองคุณภาพ

ชีวติในการท�างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพยาบาล

วิชาชีพ 

2. ควรเก็บขอ้มูลตวัแปรท่ีวดัค่าดว้ยตวัเลขท่ีเป็น

ค่าท่ีแทจ้ริง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลวิเคราะห์สถิติขั้นสูงต่อไป

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเร่ืองคุณภาพ

ชีวติในการท�างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพยาบาล

วิชาชีพ 

2. ควรเก็บขอ้มูลตวัแปรท่ีวดัค่าดว้ยตวัเลขท่ีเป็น

ค่าท่ีแทจ้ริง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลวิเคราะห์สถิติขั้นสูงต่อไป
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บทคัดย่อ

การศึกษาน้ีเป็นการวิจยัรูปแบบเชิงปฏิบติัการ (action research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) พฒันาการจดับริการท่ี

เป็นมิตรในกลุ่มชายรักชาย (2) เปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของการจดับริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชายก่อนและ

หลงัการพฒันา ในศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดัชลบุรี (3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจดับริการท่ีเป็น

มิตรในกลุ่มชายรักชายวิธีด�าเนินการวิจยัโดยท�าการศึกษากลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เยาวชนชายรักชายอาย ุ 12-24 ปี ท่ีมารับ

บริการ ณ ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรต่อเยาวชน เทศบาลนครแหลมฉบงั จ�านวน 50 คนโดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะ

เจาะจง (purposive sampling) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของกลุ่มชายรักชายต่อการ

พฒันาการจดับริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชายในศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดัชลบุรีและองคป์ระกอบ

ของการจดับริการท่ีเป็นมิตร ภายใตก้รอบเร่ือง เพศภาวะเพศวิถีและสิทธิบริการท่ีเป็นมิตรผลการวิจยั พบว่า เยาวชน

ชายรักชายพึงพอใจของการจดับริการท่ีเป็นมิตรเพิ่มข้ึนจากก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05และ 

ปัญหาและอุปสรรคในการใชบ้ริการจากการศึกษาพบว่า สถานท่ีให้บริการมีพื้นท่ี ไม่เพียงพอกบัผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้น

ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงั และเครือข่ายผูท่ี้ไดรั้บผิดชอบควรท่ีจะปรับปรุงสถาน

ท่ีให้บริการเพียงพอกบัผูม้าใชบ้ริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ตรงตามความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการ

ค�าส�าคัญ: กลุ่มชายรักชาย, การพฒันา, การจดับริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรกบัวยัรุ่น

Abstract

The objectives of this action research were to (1) to improve homosexual-friendly service management,  

(2) to compare the satisfaction means between pre- and post-homosexual-friendly service management at Youth-Friendly 

Service Center, Chonburi, and (3) to study problems and constraints of homosexual-friendly service management.  

The methodology was divided into three stages as follows; Pre-Improvement: The samples were 50 homosexual youths 

aged between 12-24 years who received service at Youth-Friendly Service Center, Laem Chabang Municipality. The 

tools were questionnaires - consisting three parts; Part I: General Information of the Respondents, Part II: Satisfaction  

ผลการพฒันาการจัดบริการที่เป็นมิตรกลุ่มชายรักชาย 

ในศูนย์บริการที่เป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จังหวัดชลบุรี  

The Development of Friendly Service Men Who Have Sex with Men  

in Center for Youth Friendly Health Services Chonburi Province

ณัฐกาญจน์ อุปฌาย,์ อารยา ประเสริฐชยั และช่อทิพย ์บรมธนรัตน์

Nattakarn Upacha, Araya Prasertchai and Chawthip Boromtanarat

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช

Master of Public Health Program in Public Health Administration, Sukhothai Thammathirat Open University
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บทน�า

ปัจจุบันไทยยังต้องเผชิญปัญหาการติดเ ช้ือ 

เอชไอวีท่ีเพิ่มทวีข้ึนจากสถานการณ์ผูป่้วยเอดส์และ 

การติดเช้ือเอชไอวี ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 ประมาณ

ร้อยละ 85 ของผูป่้วยโรคเอดส์ มีอายรุะหว่าง 15 - 45 ปี 

ซ่ึงเป็นวยัรุ่น และวยัแรงงาน และเพศหญิงมีสัดส่วนใกล้

เคียงกบัชายมากข้ึน อตัราส่วน 1.5:1 ภาวการณ์เจ็บป่วย

เร้ือรังของโรคเอดส์ก่อให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพ

ในการท�างานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท่ีส�าคญัคือการ 

สูญเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร

จากสถิติทีมนกัวิชาการของประเทศไทย ปี2558 

มีผูติ้ดเช้ือเอชไอวีจ�านวนสะสม 1,526,028 ราย ผูติ้ดเช้ือ

เอชไอวีรายใหม่ ในปี 2558 จ�านวน 6,759 คน (UNAIDS, 

2015) จากสถิติจ�านวนผูติ้ดเช้ือเอดส์รายใหม่ ในช่วงปี 

พ.ศ. 2555-2559 พบว่าร้อยละ 40 - 50 มาจากกลุ่มชาย

รักชาย (MSM) พนักงานบริการชาย (MSW) และสาว

ประเภทสอง ผลการส�ารวจระบบเฝ้าระวงัการติดเช้ือ 

เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ และ พฤติกรรมท่ี

สัมพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวี Integrated Biological  

Behavioral surveillance (IBBS) ใน 3 จงัหวดัท่องเท่ียว คือ

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต แสดงใหเ้ห็นวา่การระบาด

ของการติดเช้ือเอดส์ ในกลุ่มชายรักชาย เป็นไปอยา่งต่อ

เน่ืองในพื้นท่ี 3 จงัหวดั อตัราความชุกการติดเช้ือเอดส์ใน

กลุ่มชายรักชายสูงสุดในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ ท่ีเป็นเสมือน

ศนูยก์ลางการระบาดของการติดเช้ือเอดส์ของประเทศไทย 

และในปี พ.ศ.2555 อตัราสูงถึงร้อยละ 24 ส�าหรับจงัหวดั

เชียงใหม่ มีอตัราความชุกการติดเช้ือเอดส์สูงรองลงไปคือ 

ร้อยละ 23.0 และภูเก็ต อยูใ่นระดบัต�่าสุด คือ ร้อยละ 14.0 

(Bureau of AIDS, TB and STIs, 2015)

สถานการณ์ในจงัหวดัชลบุรี จากรายงานของ

ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี (2016) ขอ้มูลการให้

บริการผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ ระดบัประเทศ ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2558 จงัหวดัชลบุรี มีผูติ้ดเช้ือเอชไอว/ีผูป่้วย

เอดส์ สะสมทั้งส้ิน 22,866 ราย เสียชีวิตไปแลว้ 2958 ราย 

ขาดการติดตาม 3920 ราย ยงัติดตามดูแลรักษาอยูใ่นระบบ 

15988 ราย อยูใ่นอ�าเภอศรีราชา 7,059 ราย สัดส่วนของผู ้

ติดเช้ือเอชไอวีรายใหม่ ในกลุ่มเยาวชน (10-24 ปี) มีแนว

โนม้เพิ่มสูงข้ึน อยา่งต่อเน่ืองจากร้อยละ 1.77 ในปี พ.ศ. 

2548 เป็นร้อยละ 8.00 ในปี พ.ศ. 2558 และเม่ือพิจารณา

ถึงแนวโนม้ของการใชถุ้งยางอนามยัของเยาวชน พบว่า 

ค่าเฉล่ียอตัราการใชถุ้งยางอนามยัมีเพียง ร้อยละ 66.50 

เท่านั้น ซ่ึงเขตอ�าเภอท่ีมีผูติ้ดเช้ือเอชไอวี/ผูป่้วยเอดส์ 

ไดแ้ก่ อ �าเภอบางละมุง รองลงมาคืออ�าเภอศรีราชา และ

อ�าเภอเมือง ตามล�าดบั

ส�าหรับเทศบาลนครแหลมฉบงัจดัเป็นชุมชนท่ี

เส่ียงต่อปัญหาดงักล่าว เน่ืองจากเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม

ท่ีมีขนาดใหญ่และส�าคญัอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศไทย 

ท�าให้มีแรงงานอพยพทั้ งชาวไทยและต่างชาติ เข้ามา

อยู่อาศยัในลกัษณะประชากรแฝงเป็นจ�านวนมากและ

เพิ่มมากข้ึนทุกปีท�าให้ชุมชนมีจ�านวนกลุ่มชายรักชาย

Questionnaires of Homosexual Groups towards Homosexual-Friendly Service Improvement at Youth-Friendly Service 

Center, Chonburi and Part III: Friendly Service Management Component Evaluation under the framework of gender, 

sexuality and friendly service rights. From the research, it was found that homosexual-friendly service management 

satis action and homosexual-friendly service standard improvement practice were increased at the significance level 

of 0.05. In case of problems and constraints, it was found that the service area was too small for the service users. 

Thus, Laem Chabang Municipality and responsible networks should improve the place to serve the service users and 

increased service efficiency to match the demands.

Keywords: homosexual group, improvement, youth-friendly health service management
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เพิ่มมากข้ึน (Youth Friendly Health Service for MSM,  

Laem Chabang Municipality, 2015) โดยเทศบาลมีพื้นท่ีรับ

ผดิชอบ 23 ชุมชนในการน้ีคณะผูว้จิยั ไดต้ระหนกัถึงปัญหา

ดงักล่าว จึงป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในกลุ่มชายรักชาย  

ดว้ยการพฒันาการจดับริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชาย

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีมี

ความเป็นมิตร และใช้บริการสุขภาพตามความเหมาะ

สมครบวงจร และตอบสนองความตอ้งการซ่ึงจะมีส่วน

ช่วยในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นเอดส์และโรค

ติดต่อทางเพศกลุ่มชายรักชายและปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ  ให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การด�าเนิน

งานการจดับริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชายถือเป็นแนวทาง 

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในกลุ่มชายรักชายอยา่งย ัง่ยนื

และเสริมสร้างชุมชนใหแ้ขง็แขง็ซ่ึงถือวา่เป็นการแกปั้ญหา

เร่ิมตน้จากระดบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการ

พฒันากระบวนการท�างานขบัเคล่ือนความส�าเร็จสู่ระดบั

อ�าเภอ จงัหวดั และประเทศต่อไป และเป็นพื้นท่ีตน้แบบ

ในการขบัเคล่ือนการด�าเนินงานดา้นบริการสุขภาพเยาวชน

และกลุ่มชายรักชายและขยายผลไปชุมชนเทศบาลอ่ืนท่ีมี

บริบทคลา้ยกนัทัว่ประเทศท่ีตอ้งการน�าไปประยกุตใ์ชใ้น

การพฒันาระบบบริการสุขภาพท่ีมีความเป็นมิตรเยาวชน

ในชุมชนตนเองให้บรรลุผลส�าเร็จต่อไป

ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาผลการพฒันาการ 

จดับริการท่ีเป็นมิตรของกลุ่มชายรักชาย ในศูนยบ์ริการท่ี

เป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดัชลบุรี เพื่อสามารถเขา้ใจ

ถึงการรับรู้การพฒันาอตัลกัษณ์ทางเพศและเพศวิถีรัก

เพศเดียวกนั และพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นชายรักเพศ

เดียวกนั ตามมุมมองของวยัรุ่นเอง ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน�า

มาใชใ้นการเฝ้าระวงัปัญหาและหาแนวทางส่งเสริมป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศท่ีน�า มาสู่การติดเช้ือเอช

ไอวีท่ีก�าลงัทวีความรุนแรงและเพิ่มจ�านวนมากข้ึนใน

ปัจจุบนัโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักเพศเดียวกนั

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือ่พฒันาการจดับริการท่ีเป็นมิตร ในกลุ่มชาย

รักชาย ในศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน 

จงัหวดัชลบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบ ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจ ของ

การจดับริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชายก่อนและหลงัการ

พฒันา ในศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดั

ชลบุรี

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจดับริการท่ี

เป็นมิตรในกลุ่มชายรักชาย

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาผลการพฒันาการจดับริการท่ีเป็นมิตร

กลุ่มชายรักชายในศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน 

จงัหวดัชลบุรี ผูว้ิจยัไดท้ �าการศึกษาเอกสารต�าราวารสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี

1. แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งของการจดับริการท่ีเป็นมิตร

2. แนวคิดทฤษฎีวงลอ้เดมม่ิง
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ผลการพฒันาการจดับริการทีเ่ป็นมติรฯ 

ก่อนการพฒันา

- ความพึงพอใจหลงัรับบริการก่อนการพฒันา

ขั้นที ่1 การวางแผน (Plan)

- การศึกษาวเิคราะห์บริบท

- การเตรียมประชุม

- การประชุมเชิงปฏิบติัการ 

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ขั้นที ่4น�าส่ิงบกพร่องมาปรับปรุง (Act)

- ถอดบทเรียน หาปัจจยัความส�าเร็จ 

ผ่านการมาตรฐานการจดับริการทีเ่ป็นมติรฯ

ขั้นที ่2 การปฏิบัตกิาร (Do)

- การปฏิบติัตามแผน (น�าแผนสู่การปฏิบติั) 

ขั้นที ่3การตรวจสอบประเมนิผล (Check)

-การติดตามและประเมินผล

ผลการพฒันาการจดับริการทีเ่ป็นมติรฯ 

หลงัการพฒันา

สมมติฐานการวิจัย

1. ความพงึพอใจ หลงัจากการพฒันาการจดับริการ

ท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชายใน ศนูยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับ

เยาวชน จงัหวดัชลบุรีเพิ่มข้ึนกว่าก่อนการพฒันา 

2. การมีส่วนร่วม ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพิ่มข้ึน

กว่าก่อนการพฒันา

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (action 

research) เพื่อศึกษาผลการพฒันาการจดับริการท่ีเป็น

มิตรกลุ่มชายรักชายใน ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับ

เยาวชน จงัหวดัชลบุรีโดยใช้กลไกการขบัเคล่ือนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีขั้นตอนในการด�าเนิน

การวิจยั ดงัน้ี

1. ระยะก่อนการพฒันา 

2. กระบวนการด�าเนินการวิจยั 

3. หลงัการประเมินหรือ การน�าผลไปใชป้ระโยชน์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรท่ีใชศึ้กษา ไดแ้ก่ เยาวชนกลุ่มชายท่ีมี

เพศสัมพนัธ์กบัชายอาย ุ12-24 ปี ท่ีมารับบริการ ณ ศูนย์

บริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงั 

จ�านวน 100 คน (Youth Friendly Health Service for MSM, 

Laem Chabang Municipality, 2015)

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เยาวชน

กลุ่มชายท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัชายอาย ุ12-24 ปี ท่ีมารับบริการ 

ณ ศนูยบ์ริการท่ีเป็นมิตรต่อเยาวชน เทศบาลนครแหลมฉบงั 

โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) จ�านวน 50 คน ซ่ึงมีคุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง 

ท่ีคดัไวศึ้กษา (inclusion criteria) ดงัน้ี
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1. กลุ่มชายรักชาย 

2. มีอายรุะหว่าง 12 – 24 ปี

3. สมคัรใจมารับค�าปรึกษาและตรวจเลือดหา

เช้ือ HIV 

4. มารับบริการ ณ ศูนย์บริการท่ีเป็นมิตรต่อ

เยาวชน เทศบาลนครแหลมฉบงั

5. ยินยอมให้ความร่วมมือในการวิจยั

6. สะดวกในการร่วมด�าเนินการทั้งก่อนและหลงั

การพฒันา

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นแบบสอบถาม (questionnaires) จ�านวน 1 ชุด 

มีขอ้ความ 3 ส่วน

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

6ขอ้ ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรสการศึกษาท่ีส�าเร็จสูงสุด

อาชีพประจ�ารายไดส่้วนตวัเฉล่ียต่อเดือนปัจจุบนัอาศยัอยู่

ชุมชน/อ�าเภอ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (checklist) และเติมค�าลงในช่องว่าง 

เขียนเรียบเรียงใหม่ 

ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม

ชายรักชายต่อการพฒันาการจดับริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชาย

รักชายใน ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดั

ชลบุรีมีจ�านวน 24 ขอ้ เป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น

แบบวดัประมาณค่า (rating scale) โดยมีขอ้ค�าถาม 4 ดา้น 

ประกอบดว้ย ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

รักษาพยาบาลดา้นเจา้หนา้ท่ี/บุคลากรดา้นส่ิงอ�านวยความ

สะดวกดา้นผลการให้บริการการรักษา

ส่วนท่ี 3 แบบประเมินองคป์ระกอบของการจดั

บริการท่ีเป็นมิตร ภายใตก้รอบเร่ือง เพศภาวะเพศวิถีและ

สิทธิบริการท่ีเป็นมิตร (Friendly Service System-- FSS) 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด มีจ�านวน 7 

ขอ้ ประกอบดว้ย

1. ไดรั้บบริการท่ีเท่าเทียมกนั (ไม่ถูกเลือกปฏิบติั 

ไม่ถูกกีดกดั ไม่ถูกตีตรา ไม่มีอคติ)

2. ไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการของผูรั้บ

บริการ ละเอียดอ่อนต่อความเป็นคน 

3. ไม่ถูกตดัสิน มีสิทธิในการเลือกและตดัสิน

ใจเองได้

4. ไดรั้บบริการท่ีเหมาะสมปลอดภยั 

5. ไดรั้บบริการดว้ยความเขา้ใจ เห็นอก เห็นใจ 

ไม่ถูกต�าหนิ

6. ความสะดวกในการเขา้ไปรับบริการ

7. การรักษาความลบั

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูการด�าเนินงานช่วงเดือน 

เมษายน 2559โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี

1. ระยะก่อนการพฒันา เก็บขอ้มูลโดยการศึกษา

จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการสัมภาษณ์

2. กระบวนการด�าเนินการวิจยั ประกอบด้วย 

ขั้นตอน ดงัน้ี

ระยะที่ 1 การวางแผน (plan)

สปัดาห์ท่ี 1 ศึกษาวเิคราะห์การพฒันาระบบบริการ

ท่ีเป็นมิตรต่อเยาวชนกลุ่มชายรักชาย และเตรียมจดัประชุม

เชิงปฏิบติัการ ร่วมกบัเจา้หน้าท่ีศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตร

ส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงั ประกอบดว้ย (1) 

แต่งตั้งคณะท�างาน/คณะกรรมการ พร้อมทั้งประชุมช้ีแจง

วตัถุประสงคโ์ครงการแก่ผูบ้ริหารเทศบาลนครแหลมฉบงั 

ทั้งในส่วนของกองการศึกษาและกองสาธารณสุข แกน

น�าชุมชน ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข และภาคีเครือ

ข่าย ท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการพฒันาระบบบริการท่ีเป็นมิตรต่อ

เยาวชนในชุมชน และ (2) การรวบรวมขอ้มูลกลุ่มชายท่ี

มีเพศสัมพนัธ์กบัชายในพื้นท่ี ดว้ยรูปแบบการประชุม

แกนน�ากลุ่มเด็กและเยาวชน ผูป้กครอง ครูในโรงเรียน 

และแกนน�าชุมชน เพื่อก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบ

การด�าเนินงาน 

สัปดาห์ท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบติัการพร้อมทั้ง

ประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการแก่ผูบ้ริหารเทศบาล
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นครแหลมฉบงั ทั้งในส่วนของกองการศึกษาและกอง

สาธารณสุข แกนน�าชุมชน ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข 

และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบบริการท่ี

เป็นมิตรต่อเยาวชนกลุ่มชายรักชาย ท�าแบบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเร่ืองความพึงพอใจก่อนท�ากระบวนการ

พฒันาคุณภาพบริการและศึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจ

หลงัมารับบริการก่อนการพฒันาการจดับริการท่ีเป็นมิตร 

โดย ศึกษาปัญหาและอุปสรรค และรวบรวมขอ้มูลเพื่อน�า

ขอ้มูลมาพฒันา

ระยะที่ 2 การปฏิบัติการ (do)

สัปดาห์ท่ี 3-5 การสร้างทีม ช้ีแจงเกณฑคุ์ณภาพ

บริการท่ีเป็นมิตรต่อเยาวชนกลุ่มชายรักชาย การแบ่ง

บทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบปรับแนวคิดการท�างานคุณภาพ 

จดัท�าขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั

สัปดาห์ท่ี 6-8 จดัประชุมและคืนขอ้มูลสู่ชุมชน 

ระยะวางแผนและออกแบบกลไกการด�าเนินงาน ประกอบ

ดว้ย (1) น�าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส�ารวจ (2) ร่วมวเิคราะห์

สาเหตุแห่งปัญหาและก�าหนดเป้าหมาย และ (3) วางแผน

และออกแบบกลไกการด�าเนินงานศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตร

ต่อกลุ่มชายรักชาย เทศบาลนครแหลมฉบงัให้มีความ

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต และบริบทในพื้นท่ี 

ระยะด�าเนินงานตามแผนงาน โดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชน ไดแ้ก่ (1) การพฒันาโครงสร้างการ

ด�าเนินงานของศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรต่อกลุ่มชายรักชาย

เทศบาลนครแหลมฉบงั (2) พฒันาศกัยภาพแกนน�าเยาวชน

กลุ่มชายรักชาย และสนบัสนุนการด�าเนินงานของแกนน�า

เยาวชนกลุ่มชายรักชาย ในพื้นท่ีเทศบาลนครแหลมฉบงั 

(3) พฒันาระบบบริการสุขภาพทางเพศ (4) พฒันาช่อง

ทางการการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์

การให้บริการเยาวชน กลุ่มชายรักชายของศูนย ์

ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี (1) การให้ค �าปรึกษาดา้นสุขภาพกาย

ทัว่ไป (2) การให้บริการถุงยางอนามยัและสารหล่อล่ืน

ฟรี (3) การให้ค �าปรึกษาและส่งต่อเพื่อวินิจฉยัโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพนัธ์ (4) การให้ค �าปรึกษาเพื่อการตรวจเลือด

โดยสมคัรใจ และส่งต่อเพ่ือวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอว ี 

(5) การให้ค �าปรึกษาเร่ืองสารเสพติด และการบ�าบดั (6) 

การใหค้ �าปรึกษาเร่ืองอ่ืน ๆ  เช่นความรัก ปัญหาครอบครัว 

ระยะที่ 3 การตรวจสอบประเมินผล (check)

สปัดาห์ท่ี 9-10 ระยะติดตามและประเมินผล โดย

การใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากผูม้ารับบริการและจดัประชุมเพื่อ

น�าเสนอขอ้มูลผลการด�าเนินงาน ให้คณะท�างาน/คณะ

กรรมการไดรั้บทราบ และร่วมถอดบทเรียน การสะทอ้น

ความคิด ปรับปรุง และหาแนวทางแกไ้ขเป็นระยะ พร้อม

ทั้งเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เพื่อหาแนวร่วมในการขยาย

ผลการด�าเนินงานไปสู่หน่วยงาน อ่ืน ๆ ท่ีสนใจและเพื่อ

ให้บรรลุผลส�าเร็จตามวตัถุประสงค์และเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อชุมชน 

ระยะที่ 4 น�าส่ิงบกพร่องมาปรับปรุง (act)

สัปดาห์ท่ี 11-12 จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

ถอดบทเรียน คืนขอ้มลูสมัภาษณ์แบบเจาะลึก เพือ่หาปัจจยั

แห่งความส�าเร็จของการด�าเนินงานพฒันาการจดับริการท่ี

เป็นมิตรกลุ่มชายรักชายใน ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับ

เยาวชน จงัหวดัชลบุรี 

3. หลงัการประเมินหรือการน�าผลไปใชป้ระโยชน ์

น�าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากกระบวนการด�าเนิน

การวิจยั มาท�าการจดัล�าดบัความตอ้งการจ�าเป็นก่อนหลงั  

(ชุดเดียวกนักบัระยะก่อนการพฒันา) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประเด็นในการ

สนทนากลุ่มไดแ้ก่ การพิจารณาแนวทางแกไ้ขปัญหา การ

พฒันาแผนปฏิบติังานเพื่อแกไ้ขปัญหา เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการจ�าเป็นตามล�าดบัความส�าคญั 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูล

จากการสนทนากบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นปัญหาท่ี

เฉพาะเจาะจงโดยมีผูด้ �าเนินการสนทนาคือผูว้จิยัเป็นผูค้อย

จุดประเดน็ในการสนทนาเพือ่ชกัจูงใหก้ลุ่มเกิดแนวคิดและ

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนา

อยา่งกวา้งขวางละเอียดลึกซ้ึงด�าเนินการสนทนากลุ่มใน

ห้องประชุมเมืองใหม่ 2 ชั้น 4 เทศบาลนครแหลมฉบงั 

ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 

การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชว้ธีิการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

จากนั้นน�ามาจดัหมวดหมู่และแบ่งกลุ่ม เพื่อเป็นแผนใน

การจดัระบบจดับริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชายใน ศูนย์

บริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดัชลบุรีต่อไป 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 257

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

2. วเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ การ

พฒันาการจดับริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชายในศูนย์

บริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดัชลบุรีก่อนและ

หลงัด�าเนินการดว้ยสถิติทดสอบ Paired t- test ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ p < 0.05

3. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์เชิง

เน้ือหา

การพทิักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

การพิทักษ์สิทธิของก ลุ่มตัวอย่างผู ้วิ จัยท�า 

การพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอยา่งตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี

1. การขออนุญาต ผูว้ิจยัเขา้พบกลุ่มตวัอยา่งเพื่อ

แนะน�าตวัเอง อธิบายวตัถุประสงค ์ ของการวิจยั วิธีการ

วิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

การวิจยั โดยผูใ้ห้ขอ้มูลสามารถปฏิเสธหรือออกจากการ

ศึกษาวิจยัไดต้ลอดเวลาและการเขา้ร่วมวิจยัหรือไม่เขา้

ร่วมวิจยัจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผูใ้ห้ขอ้มูลและบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือกลุ่มตวัอย่างสมคัรใจเขา้ร่วม การวิจยั  

ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างเซ็นช่ือยินยอมสมคัรใจในเอกสาร

ดงักล่าว พร้อมทั้งขอ้ช้ีแจงต่าง ๆ หากสงสัย ก็มีการตอบ

ขอ้มูลทุกอยา่งโดยไม่ปิดบงัไดต้ลอดเวลา 

2. การรักษาความลบั ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจะ

ถูกเก็บรักษาเป็นความลบัโดยขอ้มูลท่ีเป็นแบบสอบถาม

ซ่ึงเป็นเอกสารนั้น ผูว้ิจยัจะบนัทึกขอ้มูลเป็นรหัส ส่วน

ขอ้มูลท่ีเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผูว้ิจยัมีวิธีการเขา้ถึง

ขอ้มลูดว้ยระบบป้องกนัภยัโดยมีการลงรหสัผา่นก่อนการ

เปิดการน�าเสนอขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจะน�าเสนอเป็น

ภาพรวมเท่านั้น

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มชายรักชายใน ศูนยบ์ริการ

ท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดัชลบุรี พบว่าส่วนใหญ่

มีอายรุะหว่าง 19 -23 ปี ร้อยละ 60.00 มีสถานภาพโสด 

ร้อยละ 100.00 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในอัตราเท่ากัน  

ร้อยละ 40.00 มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 42.00 มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต�่ากวา่ 5,000 บาทร้อยละ 42.00 ส่วน

ใหญ่พกัอาศยัท่ีเขต/อ�าเภอศรีราชา ร้อยละ 66.00 ปัจจุบนั

พกัอาศยัอยูก่บัพ่อแม่ ร้อยละ 40.00

2. กระบวนการด�าเนินงานพฒันาคุณภาพบริการ

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแบบมีส่วนร่วม

ผลการวจิยัพบวา่ ก่อนการพฒันาศนูยบ์ริการท่ีเป็น

มิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงัความพงึพอใจ

ในการด�าเนินการการพฒันามาตรฐานการจดับริการท่ีเป็น

มิตรกลุ่มชายรักชายโดยรวมและรายดา้น 4 ดา้น คือ ดา้น

กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการรักษาพยาบาลดา้นเจา้

หนา้ท่ี/บุคลากร ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก และดา้นผล

การใหบ้ริการการรักษาคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย หลงั

การพฒันาศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาล

นครแหลมฉบงัตามเกณฑม์าตรฐานการจดับริการท่ีเป็น

มิตรกลุ่มชายรักชาย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ โดยรวม

และรายดา้นทุกดา้นคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเพ่ิม

ข้ึนจากก่อนการพฒันาอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

ก่อนการพฒันาศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับ

เยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบังจ�าแนกตามด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการรักษาพยาบาลมีค่า

เฉล่ียความพงึพอใจในโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นค่าเฉล่ีย

อยูใ่นระดบันอ้ย หลงัการพฒันาพฒันาศูนยบ์ริการท่ีเป็น

มิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงัจ�าแนกตาม

ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการรักษาพยาบาลมี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัมาก ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05

ก่อนการพฒันาศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับ

เยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงัจ�าแนกตามดา้นเจา้หนา้ท่ี 

/บุคลากร มีค่าเฉล่ียความพงึพอใจในโดยรวมและรายดา้น

ทุกดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย หลงัการพฒันาพฒันาศนูยบ์ริการ
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ท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงัจ�าแนก

ตามดา้นเจา้หนา้ท่ี/บุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ โดย

รวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก

ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

ก่อนการพฒันาศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับ

เยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงัจ�าแนกตามดา้นส่ิงอ�านวย

ความสะดวกมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในโดยรวมและราย

ดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย หลงัการพฒันาพฒันาศูนย์

บริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงั

จ�าแนกตามดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวกมีค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 

ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากก่อนการพฒันาอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05

การพฒันาคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ 

การจัดบริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชายศูนยบ์ริการท่ี

เป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงั โดยใช้

กระบวนการ PDCA สรุป รูปแบบกระบวนการด�าเนินงาน

พฒันาคุณภาพบริการตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพไดด้งัน้ี

ระยะที่ 1 การวางแผน (plan)

กิจกรรมท่ี 1 ผูว้ิจยัไดด้�าเนินการศึกษาวิเคราะห์

การพฒันาระบบบริการท่ีเป็นมิตรต่อเยาวชนกลุ่มชายรัก

ชาย และเตรียมจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี

ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลม

ฉบงัโดยผูว้ิจยัไดท้ �าการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการ

ศึกษาจากเอกสารสรุปการประเมิน คุณภาพบริการตาม

เกณฑม์าตรฐานการจดับริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชาย

แบบมีส่วนร่วมปี 2558 เอกสารผลการปฏิบติังานของ

ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลม

ฉบงั ปี 2558 หลงัจากนั้นไดเ้ตรียมความพร้อมในส่วน

ของเจา้หนา้ท่ีของศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน

เทศบาลนครแหลมฉบงัจ�านวน 5 คน ด�าเนินการสนทนา

กลุ่ม (group discussion) โดยใชเ้วลาในการประชุม 60 

นาทีและน�าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มมาประกอบ

การวิเคราะห์พร้อมทั้งระบุสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อน�า

ขอ้มูลท่ีได้ไปใช้ประกอบในขั้นตอนของการวางแผน

แกไ้ขปัญหาต่อไป เป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการ

ด�าเนินงานและคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการจดับริการ

ท่ีเป็นมิตร โดยศึกษาจากน�ากลุ่มเป้าหมายชายรักชาย 50 

คนท�าแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนการพฒันา ในการ

จดับริการท่ีเป็นมิตร

กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเชิงปฏิบติัการพร้อมทั้ง

ประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการแก่ผูบ้ริหารเทศบาล

นครแหลมฉบงั และเครือข่ายผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้งใน

ส่วนของแต่ละกองในเทศบาลนครแหลมฉบงั แกนน�า

ชุมชน ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข และภาคีเครือ

ข่ายท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาระบบบริการท่ีเป็นมิตร

ต่อเยาวชนกลุ่มชายรักชาย ตามรูปแบบเครือข่ายการให้

บริการท่ีเป็นมิตร

ผูว้ิจัยได้ด�าเนินการได้ศึกษาการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเร่ือง ประเมินความพึงพอใจก่อนท�ากระบวนการ

พฒันาคุณภาพบริการในวนัท่ี 8-12 มิถุนายน 2559 เวลา 

09.00-12.00 น. ณ ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน

เทศบาลนครแหลมฉบงัเป็นการช้ีแจงท่ีเก่ียวกบัปัญหา

อุปสรรคในการมารับบริการก่อนการพฒันา พร้อมน�า

เสนอขอ้คิดเห็น ในการพฒันาศูนยบ์ริการท่ีและสรุปขั้น

ตอนการพฒันารูปแบบกระบวนการด�าเนินงานพฒันา

คุณภาพบริการตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ 

ระยะที่ 2 การปฏิบัติการ (do) 

กิจกรรมท่ี 3 การสร้างทีม ช้ีแจงเกณฑคุ์ณภาพ

บริการท่ีเป็นมิตรต่อเยาวชนกลุ่มชายรักชาย การแบ่ง

บทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบปรับแนวคิดการท�างานคุณภาพ 

จดัท�าขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัในวนัท่ี 13-15 มิถุนายน 2559 

เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับ

เยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงั ผลการด�าเนินงาน ประกอบ

ดว้ย จดัประชุมช้ีแจงอธิบายท�าความเขา้ใจเกณฑม์าตรฐาน

คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิและระบบงานแนวทางท่ี

ส�าคญั ในการน�าเอามาตรฐาน สู่การปฏิบติัในการแกไ้ข

ปัญหาในศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนและแบ่ง

บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบโดยมีเจา้หน้าท่ีศูนยบ์ริการท่ี

เป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงัเป็นผูรั้บ

ผิดชอบหลกั โดยจดัท�าค�าสั่ง มอบหมายงานรับผิดชอบ

แต่ละหมวด สร้างทีมช้ีแจง ความรับผิดชอบในหน้าท่ี

ท�าให้ทีมงานรู้หน้าท่ีของตนเอง สามารถจดัระบบการ

ท�างานไดเ้ป็นขั้นตอน
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กิจกรรมท่ี 4 จดัประชุมและคืนขอ้มูลสู่ชุมชน ณ 

ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลม

ฉบงัชุมชน โดยชุมชนไดรั้บทราบสภาพปัญหาสภาวะ

สุขภาพของประชาชนในชุมชน ร่วมวางแผน หาแนวทาง

และด�าเนินการแกไ้ขปัญหาเป็นการประชุม กบั อสม. 

ประธานชุมชน และ คณะท�างานเอดส์เทศบาลนครแหลม

ฉบงั เป็นการประชุมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบักลุ่มเพศทาง

เลือก ใหท้ราบเก่ียวกบัสภาพปัญหา และภาวะสุขภาพใน

กลุ่มชายรักชาย ใหเ้กิดความเขา้ใจ ไม่เลือกปฏิบติั ไม่ตีตรา

ในสงัคม และช้ีแจงขั้นตอนการมารับบริการท่ีรวดเร็ว โดย

มีการก�าหนดขั้นตอนวิธีด�าเนินงาน มีผูม้ารับผิดชอบการ

ด�าเนินงาน ด�าเนินการตามระยะเวลาท่ีก�าหนด สามารถ

ด�าเนินการตามแผนระบบท่ีวางไว ้โดยผลการจดัประชุม

พบวา่ ผูม้าร่วมประชุมมีความเขา้ใจในกลุ่มชายรักชายมาก

ข้ึน และไดมี้การประชาสัมพนัธ์ในชุมชนให้ประชาชน

เขา้ใจกลุ่มชายรักชายมากข้ึน

ระยะที่ 3 การตรวจสอบประเมินผล (check)

กิจกรรมท่ี 5 ระยะติดตามและประเมินผล โดยการ

ใชข้อ้มลูท่ีไดจ้ากผูม้ารับบริการและจดัประชุมเพือ่น�าเสนอ

ขอ้มลูผลการด�าเนินงาน ซ่ึงผลการด�าเนินการ ประกอบดว้ย 

ให้คณะท�างาน/คณะกรรมการไดรั้บทราบ และร่วมถอด 

บทเรียน การสะทอ้นความคิด ปรับปรุง และหาแนวทาง

แกไ้ขเป็นระยะ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เพื่อหา

แนวร่วมในการขยายผลการด�าเนินงานไปสู่หน่วยงาน 

อ่ืน ๆ  ท่ีสนใจและเพื่อใหบ้รรลุผลส�าเร็จตามวตัถุประสงค์

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน น�าข้อมูลท่ีได้จาก 

ผู ้มา รับบริการ และจัดประชุมเ พ่ือน�า เสนอข้อมูล 

หลังจากการพฒันาร่วมกันถอดบทเรียน การสะท้อน 

ความคิด ปรับปรุงและหาแนวทางแกไ้ขเป็นระยะ พร้อม

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ มีวิธีรูปแบบการประเมิน ผลของ

การประเมิน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ดูปัญหาจุดอ่อน

ท่ีพบการด�าเนินงานพบวา่ มีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการนอ้ย และ

สถานท่ีคบัแคเกินไป และมีขอ้ดี/จุดแข็งของการด�าเนิน

งาน พบว่า เจา้หนา้ท่ีมีความรู้เฉพาะทาง และมีบริการท่ี

เป็นมิตร ซ่ึงหลงัจากการพฒันา พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการมีความ

พึงพอใจสูงข้ึน

น�าส่ิงบกพร่องมาปรับปรุง (act) กิจกรรมแลก

เปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เพื่อหาปัจจยัของความส�าเร็จ

ในการพฒันาการจัดบริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชาย  

น�าผลการวเิคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติัมาดูวา่ งานไหนควร

ปรับปรุง หรืองานไหนพฒันาดีอยูแ่ลว้ ใหดี้ยิง่ข้ึน โดยระบุ

เป็นขอ้ ๆ  จดัรูปแบบการด�าเนินงานส�าหรับการด�าเนินงาน

ในปีต่อไป เช่น จดัท�าค่ายเยาวชนจิตอาสากลุ่มชายรักชาย 

เทศบาลนครแหลมฉบงั เพื่อช่วยเหลือจากเพื่อนสู่เพื่อน 

จดักิจกรรมตรวจคดักรองเพื่อหาเช้ือเอชไอวีตามชุมชน 

เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน ลงไปให้ความรู้เร่ือง

เอดส์และโรคติดต่อทางเพศกบักลุ่มเป้าหมายชายรักชาย 

ตามสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ/โรงงานและ 

สถานบริการต่าง ๆ กระจายส่ือความรู้ ประชาสัมพนัธ์

ตามชุมชน โรงเรียนมากข้ึน กิจกรรมศึกษาดูงาน ดูสถาน

บริการท่ีดูแลชายรักชายแตล่ะจงัหวดั เพือ่มาพฒันาในศนูย์

บริการท่ีเป็นมิตร เป็นตน้

กิจกรรมท่ี 6 จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ถอด

บทเรียน คืนขอ้มูลสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อหาปัจจยั

แห่งความส�าเร็จของการด�าเนินงานพฒันาการจดับริการ

ท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชายใน ศูนย์บริการท่ีเป็นมิตร 

ส�าหรับเยาวชน จงัหวดัชลบุรี

3. ผลการด�าเนินงานในการพฒันาคุณภาพบริการ

ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการที่เป็นมิตรกลุ่มชาย 

รักชายแบบมีส่วนร่วม

ดา้นความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาย

รักชายใน ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดั

ชลบุรี ในการพฒันาคุณภาพบริการเกณฑม์าตรฐานการ

จดับริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชายแบบมีส่วนร่วม จาก

ตารางท่ี 1 พบว่าก่อนการพฒันาศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตร

ส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงัความพึงพอใจใน

การด�าเนินการการพฒันามาตรฐานการจดับริการท่ีเป็น

มิตรกลุ่มชายรักชายโดยรวมและรายดา้น 4 ดา้น คือ ดา้น

กระบวนการ/ ขั้นตอนการใหบ้ริการรักษาพยาบาลดา้นเจา้

หนา้ท่ี/บุคลากร ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก และดา้นผล

การให้บริการการรักษาอยูใ่นระดบันอ้ย หลงัการพฒันา

ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลม

ฉบงัตามเกณฑม์าตรฐานการจดับริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชาย

รักชาย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ โดยรวมและรายดา้นทุก

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากก่อนการพฒันาอยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05
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ตาราง 1 

การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจของกลุ่มชายรักชายใน ศูนย์บริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จังหวดั

ชลบรีุ ในการพัฒนาคุณภาพบริการเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชายแบบมีส่วนร่วมรายด้านและ

โดยรวม ก่อนและหลังการพัฒนา

ความพงึพอใจ ก่อนพฒันา(n=50) หลงัพฒันา (n=50)
2
-

1
t p-value

1 SD 2 SD

1. ดา้นกระบวนการ 

    /ขั้นตอนการใหบ้ริการรักษาพยาบาล

1.56 0.168 4.33 0.280 2.77 56.125 <0.001*

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ี/บุคลากร 1.90 .310 4.60 .241 2.70 50.714 <0.001*

3. ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก 1.77 0.308 4.18 0.283 2.41 44.509 <0.001*

4. ดา้นผลการใหบ้ริการการรักษา 2.37 0.509 4.64 0.322 2.27 25.205 <0.001*

โดยรวม 1.90 0.201 4.44 0.171 2.54 70.79 <0.001*

*มีนยัส�าคญัท่ีระดบั 0.05

ก่อนการพฒันาศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับ

เยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบังจ�าแนกตามด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการรักษาพยาบาลมี 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในโดยรวมและรายดา้นทุกดา้น

อยูใ่นระดบันอ้ย หลงัการพฒันาพฒันาศูนยบ์ริการท่ีเป็น

มิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงัจ�าแนกตาม

ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการรักษาพยาบาลมี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่น

ระดบัมาก ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05

ก่อนการพฒันาศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับ

เยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงัจ�าแนกตามดา้นเจา้หนา้ท่ี/

บุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในโดยรวมและรายดา้น

ทุกดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย หลงัการพฒันาพฒันาศนูยบ์ริการ

ท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงัจ�าแนก

ตามดา้นเจา้หนา้ท่ี/บุคลากร มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ โดย

รวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก

ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05

ก่อนการพฒันาศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับ

เยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงัจ�าแนกตามดา้นส่ิงอ�านวย

ความสะดวกมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในโดยรวมและราย

ดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบันอ้ย หลงัการพฒันาพฒันาศูนย์

บริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงั

จ�าแนกตามดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวกมีค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 

ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากก่อนการพฒันาอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05

ก่อนการพฒันาศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับ

เยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงัจ�าแนกตามดา้นผลการให้

บริการการรักษามีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในโดยรวมและ

รายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัน้อย หลงัการพฒันาพฒันา

ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลม

ฉบงัจ�าแนกตามดา้นผลการใหบ้ริการการรักษามีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบั

มาก ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากก่อนการพฒันาอย่างมีนยัส�าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05

ด้านความคดิเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  ของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีต่อการด�าเนินงานของศูนย์ 

1. ความคิดเห็นดา้นปัญหาในการใชบ้ริการ จาก

การศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีให้ขอ้เสนอแนะ ความคิด

เห็นดา้นปัญหาในการใชบ้ริการมีจ�านวน 6 คน จากจ�านวน

ทั้งหมด 50 คน ในเร่ืองของสถานท่ีใหบ้ริการมีพื้นท่ีนอ้ย

เกินไป ไม่เพียงพอกบัผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้นศูนยบ์ริการท่ี

เป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงั ควรท่ีจะ

ปรับปรุงสถานท่ีใหบ้ริการเพียงพอกบัผูม้าใชบ้ริการ เพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการใหต้รงตามความตอ้งการ
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ของผูม้าใชบ้ริการ นอกจากน้ีควรมีท่ีรองรับส�าหรับผูม้า

ใชบ้ริการ เช่น โต๊ะรับแขก กาแฟ เป็นตน้

2. ความคิดเห็นขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงาน

บริการ จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการท่ีให้ขอ้เสนอ

แนะ ความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงงานบริการมีจ�านวน 20 

คน จากจ�านวนทั้งหมด 50 คน ในเร่ืองของเพิ่มพื้นท่ีให้

บริการ จ�านวน 12 คน เพิ่มเจา้หนา้ท่ีให้บริการ 7 คน และ

เพิ่มถุงยางอนามยัให้มีความหลากหลาย จ�านวน 1 คน  

ดังนั้ นศูนย์บริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาล

นครแหลมฉบงัควรเพิ่มบุคลากรจากเดิมท่ีมีอยู ่1 คน ซ่ึง

การให้บริการเกิดความลา้ชา้ ควรจะเพิ่มบุคลากรอีก 1-2 

คน เพื่อความคล่องตวัในการปฏิบติังาน และท�าให้งานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

การอภิปรายผล

1. จากการศึกษาวจิยั พบวา่ การมีส่วนร่วมในการ

ด�าเนินงานการพฒันาคุณภาพบริการตามเกณฑม์าตรฐาน

คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โดยใชว้งจรคุณภาพของ

เดมม่ิงและแนวคิดการมีส่วนร่วม หลงัการศนูยบ์ริการท่ีเป็น

มิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงั มีระดบัการมี

ส่วนร่วมในการด�าเนินงานการพฒันาคุณภาพบริการตาม

เกณฑม์าตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิโดยภาพ

รวมและรายดา้น ทั้ง 4 ดา้นคือ (1) การตดัสินใจ (2) การ

ด�าเนินงาน (3) การรับผลประโยชน์ และ (4) การติดตาม

ประเมินผล ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากก่อน

การพฒันาอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานและสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุดารัตน ์ 

ชยัอาจ และคณะ (2013) ไดศึ้กษารูปแบบการจดัการดูแล

ผูติ้ดเช้ือเอชไอว/ีเอดส์และผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบและพฒันา

รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทของชุมชนในดา้น

ทรัพยากรและวฒันธรรมโดยอาศยัการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจดัการปัญหาวิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิง

พฒันา (developmental research) โดยรวบรวมขอ้มูลจาก

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง กบัระบบการจดัการดูแลผูติ้ดเช้ือไดแ้ก่

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบุคลากรสุขภาพ

ประธานชมรมผูติ้ดเช้ือและกรรมการชมรมผูติ้ดเช้ือผูติ้ด

เช้ือ ผูแ้ทนคริสตจกัรกลุ่มเยาวชนอาสาสมคัรสาธารณสุข

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการจดัการดูแลผูติ้ดเช้ือและ 

ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบประกอบดว้ย 

1.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ่ึงการ

รณรงค์ให้ชุมชนทราบถึงสถานการณ์ความเป็นไปของ 

ผูติ้ดเช้ือและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท�าใหชุ้มชนเกิด

ความตระหนกัถึงความส�าคญัของปัญหา 

1.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการ

ด�าเนินงานเป็นขั้นตอนต่อไปท่ีชุมชนร่วมด�าเนินการโดย

มีการใช้กระบวนการท�างานและการใช้ทุนและระบบ

ยอ่ยในชุมชนกระบวนการท�างานในชุมชนประกอบดว้ย   

(1) การมีส่วนร่วมของชุมชนซ่ึงอาศยัการสนบัสนุนของรัฐ

และเอกชนและการท่ีชุมชนตระหนกัถึงความส�าคญัจึงให้

ความร่วมมือในการดูแลจดัการผูติ้ดเช้ือและผูท่ี้ไดรั้บผลก

ระทบ (2) ความเห็นใจอยากช่วยเหลือซ่ึงเป็นคุณลกัษณะ

ของวฒันธรรมภาคเหนือท่ีเอ้ืออาทรต่อกนัความรู้สึกรัก

ทอ้งถ่ินของตนเองเน่ืองจากผูท่ี้มีจิตอาสาต่าง ๆ  เป็นคนใน

ทอ้งถ่ินท่ียนิดีเตม็ใจช่วยเหลือการมีความเขา้ใจและความ

รู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัโรคเอดส์ท�าให้คนไม่รังเกียจผูติ้ดเช้ือ

และยินดีอยากช่วยเหลือส่วนหน่ึงของผูท่ี้มีจิตใจอยาก

ช่วยเหลือมีประสบการณ์ตรงท่ีญาติหรือคนใกลชิ้ดเป็น

ผูติ้ดเช้ือจึงมีความเห็นใจและเขา้อกเขา้ใจยินดีช่วยเหลือ

ในหลาย ๆ พื้นท่ีมีการใชห้ลกัศาสนาโดยเฉพาะศาสนา

คริสต์เป็นแนวทางในการเสียสละช่วยเหลือผูติ้ดเช้ือ  

(3) ศกัยภาพผูติ้ดเช้ือการพฒันาศกัยภาพผูติ้ดเช้ือเป็นวิธี

การท่ีท�าใหผู้ติ้ดเช้ือมีความสามารถในการด�าเนินงานเพื่อ

การดูแลกลุ่มผูติ้ดเช้ือดว้ยกนัเองโดยการพฒันาประกอบ

ดว้ยการมีระบบพี่เล้ียงจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข การแลก

เปล่ียนเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาในการทางานการท่ี 

ผูติ้ดเช้ือได้มีโอกาสท�างานร่วมกับชุมชนเป็นการเปิด

โอกาสไดใ้ช้ความสามารถและเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นและ

การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชนในแง่การ

ใหค้วามรู้การฝึกอาชีพและการพฒันาศกัยภาพดา้นต่าง ๆ  

(4) การมีภาคีเครือข่ายเป็นการท�างานเช่ือมโยงประสาน

ระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนโดยระบบการท�างานอาศยั

การใชแ้หล่งประโยชน์ในชุมชนไดแ้ก่การใชทุ้นคนทุน

ทรัพยากรทุนภูมิปัญญาและการใช้ระบบย่อยในชุมชน

ร่วมในการจดัการดูแลไดแ้ก่ระบบสวสัดิการชุมชนระบบ

ดูแลโรคเร้ือรังและระบบเศรษฐกิจชุมชน 
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1.3 การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์

โดยประโยชนท่ี์เกิดข้ึนแบ่งเป็นประโยชนต่์อตวัผูป่้วยผูท่ี้

ไดรั้บผลกระทบและชุมชนประโยชน์ต่อผูป่้วยไดแ้ก่การ

มีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตดีข้ึนการไดรั้บการยอมรับจาก

สังคมการไดรั้บการช่วยเหลือดา้นเศรษฐกิจและไดรั้บ

การคุม้ครองสิทธิและไม่ถูกละเมิดสิทธิส่วนผูท่ี้ไดรั้บผล 

กระทบไดรั้บประโยชนใ์นดา้นการช่วยเหลือดา้นเศรษฐกิจ

และการได้รับการยอมรับจากสังคมส่วนชุมชนได้รับ

ประโยชน์โดยส่วนรวมท�าให้มีระบบการจดัการดูแลท่ี

เป็นระบบและเกิดการดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมีการ

ยอมรับผูป่้วยมากข้ึน 

1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลประกอบ

ดว้ยขั้นตอนการวางแผนการปฏิบติัตามแผนการติดตาม

ประเมินผลและการปฏิบัติใหม่เพื่อท�าให้กิจกรรมนั้น 

ดีข้ึนรูปแบบการจดัการดูแลผูติ้ดเช้ือ เอชไอวี/เอดส์และ

ผูท่ี้ได้รับผลกระทบในจังหวดัเขตภาคเหนือตอนบน 

มีกระบวนการท่ีอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น

ส�าคญัและอาศยัพื้นฐานวฒันธรรมของคนภาคเหนือท่ี

มีความเอ้ืออาทรมีใจอยากช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและ 

การพฒันาศกัยภาพผูติ้ดเช้ือโดยกระบวนการต่าง ๆ  ท�าให้

สามารถด�าเนินการดูแลผูติ้ดเช้ือและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ

มาเป็นระยะเวลายาวนานแต่อาจจะมีขอ้จ�ากดั ในเร่ือง

ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในดา้นเศรษฐกิจแก่ผูติ้ดเช้ือและผูท่ี้ได้

รับผลกระทบซ่ึงอาจจะยงัไม่เห็นผลชดัเจนเป็นรูปธรรม

ซ่ึงจ�าเป็นท่ีจะตอ้งมีการท�างานท่ีมีการบูรณาการให้เกิด

ผลลพัธ์ท่ีดีมากข้ึนต่อไป และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

ดวงชีวนั จิราโรจน,์ ณฐัจาพร พิชยัณรงค ์และสุรศกัด์ิ สุนทร 

(2009) ไดท้ �าการศึกษาเร่ืองผลการสร้างพลงัชุมชนในการ

ป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์ของอาสาสมคัรสาธารณสุข

ศนูยสุ์ขภาพชุมชนต�าบลศรีส�าราญอ�าเภอสองพ่ีนอ้งจงัหวดั

สุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบว่า ปัจจุบนัจากแนวโน้มการ

ระบาดของโรคเอดส์ท่ีเพิ่มข้ึนในทุกกลุ่มอายแุละเพศเป็น

ปัญหาส�าคญัท่ีตอ้งป้องกนัอย่างเร่งด่วนจ�าเป็นตอ้งหา

มาตรการท่ีเหมาะสมในการป้องกนัและควบคุมโรคซ่ึง

การแกไ้ขจะเกิดข้ึนอยา่งไดผ้ลนั้นตอ้งมาจากองคก์รชุมชน

และประชาชนตระหนกัถึงปัญหาและใหค้วามร่วมมือใน

การแกปั้ญหาโรคเอดส์

 

2. ผลการวิจยัพบว่า ก่อนการพฒันาศูนยบ์ริการ

ท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชนเทศบาลนครแหลมฉบงัความ 

พึงพอใจในการด�าเนินการการพฒันามาตรฐานการจดั

บริการท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชายโดยรวมและรายดา้น  

4 ดา้น คือ ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการรักษา

พยาบาลด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากร ด้านส่ิงอ�านวยความ

สะดวก และดา้นผลการให้บริการการรักษาอยู่ในระดบั

นอ้ย หลงัการพฒันาศนูยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน

เทศบาลนครแหลมฉบงัตามเกณฑม์าตรฐานการจดับริการ

ท่ีเป็นมิตรกลุ่มชายรักชาย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ โดย

รวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก

ก่อนการพฒันาอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เน่ืองจากดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการรักษา

พยาบาลดา้นเจา้หนา้ท่ี ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก และ

ดา้นผลการใหบ้ริการการรักษา ไดจ้ดัระบบท่ีเป็นขั้นตอน 

เจา้หน้าท่ีมีการฝึกอบรม มีการอ�านวยความสะดวกแก่

กลุ่มเป้าหมาย และการรักษาท่ีสะดวก รวดเร็ว และเป็น

ความลบั เป็นท่ีพึงพอใจแก่กลุ่มชายรักชายซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ อมัพนั เช่ียวชาญ (2011) ไดท้ �าการศึกษา

เร่ืองประสิทธิภาพผลของการให้บริการสุขภาพท่ีบา้น

แก่ผูป่้วยโรคเอดส์ของโรงพยาบาลล�าปาง การวิจยัคร้ัง

น้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง โดยมีวตัถุประสงคเ์ปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของการให้บริการสุขภาพท่ีบา้นแก่ผูป่้วย

เอดส์ ก่อนและหลงัใหบ้ริการสุขภาพท่ีบา้น กลุ่มตวัอยา่ง

ในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูป่้วยเอดส์ท่ีเขา้รับการักษาในหอ 

ผูป่้วยติดเช้ือโรงพยาบาลล�าปางท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ

และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเตรียมการให้บริการสุขภาพท่ี

บา้น จ�านวน 62 รายในหอผูป่้วยติดเช้ือปี 2538 มีผูป่้วย

เพิ่มมากข้ึนจากปี 2537 คิดเป็นอตัรา 28.2% หลงัจากให้

บริการสุขภาพท่ีบา้น ผูป่้วยเอดส์รู้เร่ืองการปฏิบติัตวัสูง

ข้ึนอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจของผูป่้วยเอดส์ต่อการบริการสุขภาพท่ี

บา้น พบวา่หลงัการใหบ้ริการสุขภาพท่ีบา้น โดยพยายาม

ประจ�าหอผูป่้วยติดเช้ือ ผูป่้วยมีความพึงพอใจสูงข้ึนอยา่ง

มีนยัส�าคญัทางสถิติระดบั 0.05 จากการศึกษาอาจสรุปได้

ว่า พยาบาลหอผูป่้วยติดเช้ือ สามารถให้บริการสุขภาพท่ี

บา้นแก่ผูป่้วยเอดส์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นท่ียอมรับ

และเกิดความพึงพอใจแก่ผูป่้วยสามารถส่งเสริมใหผู้ป่้วย

เอดส์ดูแลตนเองท่ีบา้นไดดี้ยิ่งข้ึน
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ข้อเสนอแนะการวิัยคร้ังนี้

1. การพฒันาดา้นภาพรวมของการใหบ้ริการ ควร

จดัประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก�าหนดแนวทางในการ

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขอยา่งชดัเจน การแสดงขั้นตอน

การให้บริการของงานแต่ละดา้น เพื่อให้ประชาชนท่ีเขา้

มารับบริการสามารถเขา้ใจไดง่้ายการจดัใหมี้การบริการท่ี

สามารถครอบคลุมในทุก ๆ  ดา้น และเพิ่มช่องทางการรับ

บริการแบบเบด็เสร็จภายในศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับ

เยาวชน จงัหวดัชลบุรี 

2. การพฒันาดา้นคุณภาพการให้บริการโดยการ

จดัท�าแนวทางในการปฏิบติังานภายในศูนยบ์ริการท่ีเป็น

มิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดัชลบุรีท่ีเป็นรูปธรรมอย่าง

ชดัเจนและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง การสร้างเคร่ืองมือเพื่อ

ประเมินผลการปฏิบติัของศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับ

เยาวชน จงัหวดัชลบุรี การประเมินผลการปฏิบติังานโดย

คณะกรรมการ หรือทีมงานท่ีแต่งตั้ง เป็นตน้ เพื่อแกไ้ข

ปัญหาท่ีประชาชนผูเ้ขา้รับบริการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและ

มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพในดา้น

การให้บริการและดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่บุคลากรใน 

ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดัชลบุรีเพื่อ

เพิม่ขีดความสามารถใหบุ้คลากรไดมี้ความรู้ความสามารถ 

และสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

3. การพฒันาดา้นผูใ้ห้บริการ โดยการจดัอบรม

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนการใหบ้ริการ

ท่ีดีแก่ผูม้ารับบริการ เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานทุกคนเขา้ร่วม 

การส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีได้

รับการพฒันาศกัยภาพหรือทกัษะเฉพาะทางเพิ่มเติม และ

การเพิ่มขอ้ก�าหนดกฎระเบียบส�าหรับเจา้หนา้ท่ีในการให้

บริการท่ีนอกเหนือจากเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัหรือเกินความ

สามารถจากหนา้ท่ีในการใหบ้ริการ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ 

และความปลอดภยัแก่ผูเ้ขา้มารับบริการ 

4. การพฒันาดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก โดยการ

ปรับปรุงและพฒันาศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน 

จังหวดัชลบุรีให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานเทียบ

เท่ากบัการให้บริการในระดบัเอกชนหรือมากกว่า และ

การปรับปรุงพฒันาส่ิงอ�านวยความสะดวกให้เหมาะสม 

กับกลุ่มผูม้ารับบริการทุกกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการพฒันา 

สถานท่ีให้เกิดความคล่องตวั และไม่สับสนแก่ผูท่ี้จะเขา้

มารับบริการไดง่้าย 

5. การพฒันาด้านอ่ืน ๆ โดยการหาแนวทาง

ในการเพิ่มอตัราก�าลงัทางดา้นบุคลาการเฉพาะทางเพิ่ม

เติม เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับอตัราของผูท่ี้เขา้มารับ

บริการท่ีมีจ�านวนเพิ่มข้ึนทุกปี การจดัสรรงบประมาณใน

การพฒันาและปรับปรุงโครงสร้างศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตร

ส�าหรับเยาวชน จงัหวดัชลบุรี ให้มีความสะดกปลอดภยั

แก่ผูม้ารับบริการ การเพิ่มค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลาท่ี

เหมาะสมกบัต�าแหน่งหนา้ท่ี และภาระงานท่ีรับผิดชอบ

ให้ใกลเ้คียงกบัของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแรง

จูงใจให้กบัเจา้หนา้ท่ี 

6. ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดั

ชลบุรี ควรไดมี้การจดัหาสถานท่ีให้เพียงพอกบัจ�านวน

ผูใ้ช้บริการ เน่ืองจากผลท่ีได้จากการวิจัยในส่วนของ 

ขอ้เสนอแนะนั้น พบวา่ มีปัญหาในเร่ืองของสถานท่ีพื้นท่ี

แคบไม่เพียงพอต่อผูม้าใชบ้ริการ 

7. ศูนยบ์ริการท่ีเป็นมิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดั

ชลบุรีควรใหค้วามส�าคญักบับุคลากรใหเ้พยีงพอกบัจ�านวน

ผูใ้ชบ้ริการ และควรฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีให้มีจิตบริการมี

ความรู้และมีทศันคติท่ีดีต่องานบริการต่อไป

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรมีการวิจยัหารูปแบบการพฒันาคุณภาพ

บริการตามมาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิรูป

แบบอ่ืน ๆ เช่น การวิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงปริมาณ 

เป็นตน้ เพื่อเปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัการวิจยัแบบมีส่วน

ร่วมในคร้ังน้ีและน�าแนวทางการพฒันาคุณภาพบริการ

ตามมาตรฐานมาตรฐานคุณภาพแบบมีส่วนร่วม จากการ

วิจยัคร้ังน้ีไปประยุกต์ใชแ้ละเปรียบเทียบผลการด�าเนิน

งานกบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ นอกเขตเมืองท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกนั

2. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ  เพิ่มเติมท่ีอาจส่งผลต่อ

การพฒันาการจดับริการท่ีเป็นมิตรในศูนยบ์ริการท่ีเป็น

มิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดัชลบุรี โดยน�าตวัแปรอ่ืน ๆ  ท่ี

นอกเหนือจากการวิจยัคร้ังน้ีมาท�าการศึกษาเพิ่มเติม เช่น 

ดา้นประสิทธิภาพการด�าเนินงานของศูนยบ์ริการท่ีเป็น

มิตรส�าหรับเยาวชน จงัหวดัชลบุรี เป็นตน้
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Book Review

โดย ประภาพร กุลล้ิมรัตน์ชยั

By Prapaporn Kullimratchai
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย

Faculty of Engineer, Eastern Asia University

ช่ือเร่ือง: คู่มือแนวทางปฏิบัตกิารรักษาความปลอดภัย

บนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน

ผู้แต่ง: กสทช.

ส�านักพมิพ์: Good Head Printing and Packaging 

Group

ปีที่พมิพ์: 2558

จ�านวนหน้า: 208 หน้า 

หนงัสือคู่มือเล่มน้ีเหมาะส�าหรับทุกคนท่ีใชง้าน

อินเทอร์เน็ตผา่นสมาร์ทโฟนหรือแทบ็เลต็ และในอนาคต

อนัใกลอ้าจมีอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน

อีกคนละหลายช้ิน ท่ีเรียกว่า “อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง” 

(Internet of Things) ส�าหรับการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น

สร้างความสะดวกและมีประโยชน์อย่างมาก แต่ในทาง

กลบักนักเ็ป็นช่องทางใหอ้นัตรายต่าง ๆ  เขา้ถึงตวัผูใ้ชห้รือ

อุปกรณ์ต่าง ๆ รอบตวัไดต้ลอดเวลา โดยท่ีผูใ้ชไ้ม่รู้หรือ

ไม่ทนัระวงั ในหนงัสือเล่มน้ีมีหลกัการ ขอ้แนะน�า และ

ขั้นตอนท่ีท�าตามไดจ้ริงบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เน้ือหาภายใน

เล่มมี 9 บท สามารถอธิบายเน้ือหาในแต่ละบทได ้ดงัน้ี

บทที่ 1 เทคโนโลยีกับปัญหาความปลอดภัย 

กล่าวถึงขอ้ควรระวงัในการใชอุ้ปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ตไดทุ้กท่ีทุกเวลา เน่ืองจากมีการเกบ็ขอ้มลูส่วน

ตวัไวม้ากมายในอุปกรณ์ รวมทั้งส่งขอ้มูลในเคร่ืองข้ึนไป

เกบ็ส�ารองบนอินเทอร์เน็ต ผูใ้ชจึ้งตอ้งระวงัอยา่งยิง่ท่ีจะไม่

ใหเ้คร่ืองหาย ควรตั้งรหสัผา่นในการปลดลอ็คก่อนเขา้ใช้

เคร่ือง และระวงัตวัจากภยัออนไลน์ทั้งหลาย การเปิดเผย

เร่ืองส่วนตวับนอินเทอร์เน็ต การถูกเก็บขอ้มูลการเขา้ชม 

เวบ็เพื่อน�าไปประมวลผลการเขา้ใชง้านเวบ็ต่าง ๆ และ 

ขอ้ควรค�านึงของการเก็บขอ้มูลไวบ้นบริการออนไลน์ใน

รูปแบบของ Cloud

บทที่ 2 การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนหรือ

แท็บเล็ตให้ปลอดภัย 

ก ล่ า ว ถึ ง ข้อ แ ต ก ต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ใ ช้ ง า น

อินเทอร์เน็ตผ่าน “เน็ตซิม” และ “Wi-Fi” เปรียบเทียบ

ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีใช้กบัขอ้มูลรูปแบบต่าง ๆ 
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แนะน�าวธีิเปิด-ปิดเน็ต ส�าหรับอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบบ iOS และ 

ระบบ Android วิธีตรวจสอบปริมาณการใชอิ้นเทอร์เน็ต

ของอุปกรณ์ การตั้งค่าเพ่ือจ�ากดัปริมาณการใชอิ้นเทอร์เน็ต

ในเน็ตซิม ขั้นตอนการตั้งค่าในกรณีท่ีตอ้งการน�าอุปกรณ์

ไปใชใ้นต่างประเทศ การเลือกผูใ้หบ้ริการในต่างประเทศ 

วิธีการปิดเน็ตก่อนน�าอุปกรณ์ไปต่างประเทศ และวิธีการ

เปิดใชบ้ริการเน็ตเม่ือเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย เพื่อ

ป้องกนัการถูกเรียกเก็บค่าบริการในกรณีท่ีไม่ตอ้งการใช้

อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ

บทที่ 3 ระวังอันตรายเร่ืองข้อมูลส่วนตัว 

กล่าวถึงข้อมูลส่วนตัวท่ีควรเป็นความลบั วิธี 

ตั้งค่าเพื่อซ่อนขอ้มูลในเคร่ือง วธีิตั้งค่าเพื่อเปิด-ปิดบริการ

ซิงคข์อ้มูลในเคร่ืองไปอพัเดทบนอินเทอร์เน็ต วิธียกเลิก

การใชง้านแอคเคาทต่์าง ๆ ท่ีไม่ตอ้งการใชง้านแลว้ เช่น 

Hotmail Gmail Facebook วธีิการตั้งค่าความปลอดภยัและ

ความเป็นส่วนตวัใน Social Network การตั้งค่าคุกก้ี และ

ความเป็นส่วนตวั ในบราวเซอร์เม่ือเขา้ใชง้านเวบ็ การตั้งค่า

เพื่อลบขอ้มูลการเขา้เวบ็เม่ือใชง้านในเคร่ืองคอมพิวเตอร์

สาธารณะ วิธีตั้งค่าการแจง้เตือนและความเป็นส่วนตวั

ใน LINE วิธีผกูแอคเคาทก์บัอีเมลห์รือเบอร์โทรศพัทเ์พื่อ 

กูคื้นรหสัผา่นและแอคเคาท ์แนะน�าขั้นตอนการกูคื้นแอค

เคาทท่ี์ถูกแฮกหรือถูกขโมย การตั้งรหัสผ่านท่ีปลอดภยั 

การตั้งรหสัผา่นเฉพาะแอพพลิเคชัน่ การตั้งรหสัผา่นลอ็ค

อุปกรณ์แบบออนไลน ์วธีิลบขอ้มลูในเคร่ืองและการแสดง

ความเป็นเจา้ของเม่ือเคร่ืองหาย และขอ้ควรระวงัในการ

ช�าระเงินออนไลน ์

บทที่ 4 ระวังอันตรายเร่ืองข้อมูลต�าแหน่งที่อยู่ 

กล่าวถึงส่ิงท่ีควรตระหนักและขอ้ควรระวงัใน

การแชร์ต�าแหน่งท่ีอยูไ่วบ้นอินเทอร์เน็ต วิธีการเปิด-ปิด

ระบบ GPS ของเคร่ือง วิธีการเปิดระบบคน้หาเพื่อตาม

หาเคร่ืองท่ีหายไป การตั้ งค่าแจ้งต�าแหน่งปัจจุบนัเพื่อ

ขอความช่วยเหลือ และแนะน�าแอพพลิเคชัน่ส�าหรับการ 

ขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ 

บทที่ 5 ระวังอันตรายจากการหลอกลวงรูปแบบ 

ต่าง ๆ 

กล่าวถึงรูปแบบการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต 

เช่น การหลอกลวงโดยอาศยัช่องโหว่ด้านพฤติกรรม  

การสร้างหน้าเวบ็หลอกลวง (Phishing) การหลอกลวง

แบบ Pharming การหลอกใหด้าวน์โหลดโปรแกรม/แอพ 

การตอบแบบสอบถามผา่นอินเทอร์เน็ต เพจปลอม หรือ 

Social Media ปลอม การส่งต่อเร่ืองไม่จริง และขอ้ควร

ระวงัในการซ้ือสินคา้หรือท�าธุรกรรมออนไลน ์

บทที่ 6 ระวัง! แอพพลิเคช่ันอันตราย 

กล่าวถึงไวรัสและอนัตรายต่าง ๆ ท่ีมาจากการ

ดาวน์โหลดโปรแกรม /แอพ อนัตรายของการปรับแต่ง

เคร่ืองดว้ยการเจลเบรก หรือ ROOT การติดตั้งแอพใน 

Android โดยไม่ผ่าน Play Store แนะน�าการป้องกัน 

ตวัเองจากไวรัส แอพขยะ และแอพหลอกลวง 

บทที่ 7 Chat, Comment, Like และ Share 

อย่างไรให้ปลอดภัย 

กล่าวถึงการแสดงความคิดเห็นออนไลน์อยา่งไร

เพื่อไม่ให้ผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ปัญหาการละเมิด

ลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ บนอินเทอร์เน็ต 

การใหเ้ครดิตเม่ือน�าภาพหรือขอ้ความของผูอ่ื้นไปใชง้าน  

ข้อควรระวงัในการใช้ LINE หรือแอพพลิเคชั่นแชท 

อ่ืน ๆ และระวงัแอพพลิเคชัน่ท่ีติดตั้งใน Social Media  

บางแอพพลิเคชัน่ซ่ึงท�างานไม่ตรงกบัท่ีระบุไวก่้อนการ

ติดตั้ง 

บทที่ 8 ระวงัอนัตรายอืน่ ๆ  จากการออนไลน์หรือ

ใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม 

กล่าวถึงขอ้ควรระวงัเม่ือใช้ Wi-Fi สาธารณะ

ฟรี แนะน�าวิธีการตรวจสอบ Wi-Fi ท่ีปลอดภัยก่อน 

เขา้ใช้งาน วิธีป้องกนัตวัเองจากแอพพลิเคชั่นประเภท 

แอบบนัทึกการพิมพ ์ (Key Logger) สรุปขอ้ควรระวงั 

ในการใช้อินเทอร์เน็ต และขอ้ควรระวงัในการใช้งาน

อุปกรณ์มือถือ แทบ็เลต็ และอ่ืน ๆ 

บทที ่9 ระวงัผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม 

กล่าวถึงมารยาทในการใชอิ้นเทอร์เน็ต การใช ้

มือถือหรือแท็บเล็ตให้ถูกกาละเทศะ ปัญหาเก่ียวกับ 

เกมออนไลน์ วิธีตั้ งค่าระบบให้ดูได้เฉพาะเน้ือหาท่ี 

เหมาะสมกบัอายุ ขอ้แนะน�าส�าหรับผูป้กครองเพื่อดูแล

ผูเ้ยาวใ์นการใชอิ้นเทอร์เน็ต ปัญหาจากการใชอุ้ปกรณ์

ส่ือสารในสงัคม และขอ้ควรระวงัเพือ่รักษาวฒันธรรมไทย 
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บทสรุป

หนังสือเล่มน้ีเขียนข้ึนเพ่ือให้ผู ้อ่านรู้จักและ

เขา้ใจวิธีใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่ง 

เหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย รู้หลักการและเทคนิค  

รวมถึงขอ้ควรระวงั และวิธีแกปั้ญญาเบ้ืองตน้ โดยอา้งอิง

ระบบท่ีมีผูใ้ชง้านเป็นจ�านวนมาก ไดแ้ก่ ระบบ iOS ของ 

Apple และระบบ Android ของ Google มีการน�าเสนอดว้ย 

รูปแบบท่ีอ่านง่าย แยกเป็นหมวดหมู่ชดัเจน เหมาะส�าหรับ

ประชาชนทัว่ไป ส�าหรับผูท่ี้สนใจหนงัสือเล่มน้ี สามารถ

ดาวน์โหลดไดฟ้รี จากเวบ็ไซต ์www.nbtc.go.th
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อีส เทิ ร ์น เอ เชี ยจัดพิมพ ์ ข้ึน เพื่ อ เผยแพร ่ความรู ้ ในสาขาวิชา 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ในวิทยาการด้านต่างๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

บทความการวิจัยทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอื่น	 

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	2	 ท่าน	(Double-blind	peer	review)	 ในสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับ 

การตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอื่นๆ	 

(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง)	

บทความที่ได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและท�าการปรับแก้ให้

ถูกต้องแล้ว	จึงจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่าง	ๆ 	ใช้ตวัอกัษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

	 	ก�าหนดค�าส�าคัญ	(key	words)	ไม่เกิน	6	ค�า

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	Style	(6th	edition)	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้ 
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