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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียด และสาเหตุความเครียด
ของนิสิตพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559 จานวน 156 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามสาเหตุความเครียดของนิสิต และ
แบบประเมินความเครียด (SPST-20) ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือตามวิธีประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ
.80 และ .82 ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความเครียดของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 55.12) รองลงมา คือ ความเครียดระดับต่า (ร้อยละ 37.82) และความเครียด
ระดับสูง (ร้อยละ 7.05) สาเหตุด้านความมุ่งมั่นทางการศึกษา เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดในระดับสูงเพียง
ด้านเดียว โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 17.17 (S.D. = 2.61) ส่วนสาเหตุด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สัมพันธภาพกับอาจารย์ การเงิน และหอพัก เป็นสาเหตุของความเครียดในระดับปาน
กลาง ส่วนภาวะสุขภาพ เป็นสาเหตุของความเครียดในระดับต่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 9.40 (S.D. = 2.95)
จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ระดับความเครียดและสาเหตุความเครียดของนิสิตพยาบาลเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญและต้องตระหนักถึงเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการเฝ้าระวังและติดตามประเมินการรับรู้ระดับความเครียดของ
นิสิตเป็นระยะ ๆ จะเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังเริ่มต้นและประยุกต์ใช้ในการเตรี ยมความพร้อมในการเรียนการ
สอนนิสิตพยาบาลต่อไป
คาสาคัญ : ความเครียด นิสิตพยาบาล
Abstract
The purpose of this research were; to investigate the prevalence of perceived stress
level and source of Stress among Nursing Student at Faculty of Nursing Buriram, Western
University. The sample consisted of 156 person’s undergraduate nursing student of the
Faculty of Nursing Buriram, Western University, who were selected by simple random
sampling and collected in December, 2016. The three instrument used in the study were the
Demographics Characteristic Questionnaire, the Perceive Stress Questionnaire (SPST-20),
and Source of Stress Questionnaire. The data were analyzed by using descriptive statistics.
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The results revealed that most of the subjects had perceived stress at moderate level
(55.12 %), while 37.82% and 7.05% had perceived stress at low and high level,
respectively. The overall source of stress of participant was at a moderate level including
Theoretical learning, nursing practice, relationship with teacher, financial and dormitory
domain. The score of determination of student nurse was a high level (M = 17.17, S.D. =
2.61) and Health status was a low level source of stress (M = 9.40, S.D. = 2.95)
The finding indicated that perceived stress level and source of stress in nursing
student is an important mental health problem that nurse instructors and nursing institutes
should be aware of the continuing monitor and follow up on nursing student perceive stress
level will have very useful for early detection and apply to prepare the readiness of nursing
student study.
Key words : Stress, Nursing students

บทนา
ความเครียด เป็นภาวะตอบสนองของร่างกายหรือจิตใจต่อสิ่งที่มาคุกคามแล้วทาให้เกิดภาวะความไม่
สมดุลขึ้นโดยแสดงออกทั้งด้านร่างกาย จิตใจและความคิด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บุคคลรับรู้ หรือประเมินสิ่งที่ผ่าน
เข้ามาใน ประสบการณ์ของตนว่าเป็นสิ่งที่คุกคามร่างกายและ จิตใจ ทาให้เกิดการดึงกลไกการป้องกันตนเองมาใช้
เพื่อทาให้ความรู้สึกถูกกดดันหรือความเครียด เหล่านั้นคลายลง และกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่ง (จิราพร หินทอง,
2551; Lazarus & Folkman, 1984) ปัญหาความเครียดนับเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในหมู่นักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่ง
ปั ญ หาความเครี ย ดมี ผ ลมาจากหลายสาเหตุ เช่ น การที่ นั ก ศึ ก ษาและผู้ ป กครองตั้ ง ความหวั ง ไว้ อ ย่ า งสู ง ใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นผลให้นักศึกษาต้องตั้งใจเรียนเพื่อรักษาเกรดเฉลี่ยให้เป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งในระดับอุดมศึกษามี
วิธีการเรียนการสอนที่แปลกไปจากในระดับมัธยมศึกษา คือ ให้นักศึกษามีความอิสระในการค้นคว้าเรียนรู้ด้วย
ตนเองและต้องรู้จักพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ทาให้นักศึกษาที่ปรับตัวไม่ได้เกิดความเครียดความกดดันความสับสน
ความท้อแท้หมดหวังและยังมีปัจจัยอื่นๆ
การจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เป็นการจัดการศึกษาที่เตรียม
พยาบาลให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งในด้านวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลตามคุณลักษณะ
ของวิชาชีพ ซึ่งวิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตและความปลอดภัยของผู้รับบริการการ
เรียนทางด้านวิชาชีพการพยาบาลจึงเป็นการเรียนที่เน้นหนักทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในการศึกษาภาคปฏิบัติ
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนการสอนทางการพยาบาล เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทา
ให้นักศึกษาเกิดความเครียดได้ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตมนุษย์ ทาให้นักศึกษาพยาบาลต้ องมีความ
รับ ผิด ชอบสู งทั้ งต่ อตนเองและบุ คคลอื่น ต้องปฏิบั ติการพยาบาลกับผู้ ป่ว ยจริง ๆ ต้ องมีความอดทน ละเอีย ด
รอบคอบระมัดระวังและมีความรับผิดชอบอย่างสูง เพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของ
ผู้ป่วยได้ (ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์, 2553) มีรายงานพบว่า การฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยทาให้นักศึกษามีความกังวลสูง
กว่าการเรียนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน หรือการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล (Becker & Neuwirth, 2002;
Shipton, 2002) นอกจากนี้การศึกษาในหมวดวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล พบว่า เนื้อหาวิชา
ค่อนข้างมากและบางวิชามีความซับซ้อน เนื้อหามากเกินไป ไม่เข้าใจวิชาที่เรียน เวลาน้อย จดไม่ทัน วิธีการสอนของ
อาจารย์เร็ว ไม่มีเวลาทบทวน มีรายงานต้องทามาก ไม่มีเวลาเป็น ส่วนตัว (ไขนภา แก้วจันทร์, 2542) อีกทั้งต้อง
ปรับตัวต่อสภาพการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบชีวิตและความปลอดภัยของมนุษย์ที่ต้องระวังเป็นอย่าง
สูง เพราะการผิดพราดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตผู้ป่วยได้ รวมถึงการเผชิญกับลักษณะการศึกษาที่เปลี่ยนไป
การอยู่ห่างไกลครอบครัว การต้องพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น นับได้ว่านักศึกษาพยาบาลมีแนวโน้มว่าจะเกิดความเครียด
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สูงกว่านักศึกษาในวิชาชีพอื่น ๆ (วาสนา แฉล้มเขตการ และ รุ่งนภา ผาณิตรัตน์ , 2538) จากการศึกษาของ ศิริวัลย์
วัฒนสินธุ์ (2553) ที่ศึกษาการรับรู้ระดับความเครียด และสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดในนิสิตพยาบาล พบว่า นิสิต
พยาบาลมีต้นเหตุความเครียดด้านการการสอนภาคปฏิบัติมากที่สุด ร้อยละ 78 รองลงมา คือ ด้านการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี ร้อยละ 77.50 ด้านความมุ่งมั่นทางการศึกษา ร้อยละ 75.00 ตามลาดับ สอดคล้องกับ การศึกษา
ของ รุ่งทิพย์ โพธิ์ชุ่ม (2548) ที่พบว่า ต้นเหตุของความเครียดที่มีอิทธิพลต่อการจาแนกระดับความเครียดมากที่สุด
คือ ด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี (ชั้นปี ที่ 1 และ 2) และด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (ชั้นปีที่ 3 และ 4)
ซึ่งความเครียดจะมีผลกระทบต่อการปรับตัว และปัญหาการเรียน มีผลต่อเนื่องถึงคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
และคุณภาพของการพยาบาลอาจเป็นผลเสียต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้รับบริการได้ (วณี เทศน์ธรรม, 2541)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลกระทบของความเครียด พบว่า ความเครียดมักจะทาให้เกิดผลเสีย
ทาให้พัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ อารมณ์ และด้านสังคมหยุดชะงัก เกิดปัญหาพฤติกรรมรุนแรง มีการ
แยกตัวจากสังคมจากกลุ่ มเพื่อน บางครั้งนาไปสู่การใช้สารเสพติด (Fergusson & Woodward, 2002)
ถ้าความเครียดรุนแรงทาให้ความตั้งใจในการศึกษาลดลง ผลการเรียนตกต่า จนไม่สามารถเรียนต่อไปได้ ต้องลาออก
จากการศึกษากลางคัน หรือถ้าเรียนต่อจนสาเร็จการศึกษาได้จะทาให้วิชาชีพพยาบาลมีบุคคลากรที่ไม่สมบูรณ์พร้อม
ในด้านจิตใจอาจส่งผลต่อการให้การบริการพยาบาลไม่มีประสิทธิภาพ (Rose, 1996) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่
จะศึกษาความเครียด สาเหตุความเครียดของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อนาไปใช้
ในการวางแนวทางเพื่อป้องกันและลดสาเหตุของการเกิดความเครียดในนิสิตพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
2. เพื่อศึกษาสาเหตุ ความเครียดของนิสิ ต คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้แ ก่
ความมุ่งมั่นทางการศึกษา การเรียนการสอนภาคทฤษฎี การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สัมพันธภาพกับอาจารย์
การเงิน ภาวะสุขภาพ และหอพัก

กรอบแนวความคิดในการทาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความเครียดของนิสิตพยาบาล โดยการรับรู้ระดับความเครียดของนิสิตพยาบาลเป็นผลรวมของ
ความเครียดจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของนิสิตพยาบาลซึ่งส่งผลทาให้เกิดความตึง
เครียด กังวล เหนื่อย เพลียใจ หงุดหงิด ได้รับความกดดัน รู้สึกแบกภาระไว้มากมาย ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่ผ่า นมา พบว่ า สาเหตุความเครีย ดของนิ สิต พยาบาลมี 7 ด้าน ดั งต่ อไปนี้คือ ด้า นความมุ่ง มั่น ทางการศึ กษา
ด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ด้านสัมพันธภาพกับอาจารย์ ด้านการเงิน
ด้านภาวะสุขภาพ และด้านหอพัก

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาระดับความเครียด และสาเหตุ
ความเครียดของนิสิตพยาบาล บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็นนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ชั้นปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา 2559
จานวน 254 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้คานวณโดยสูตรยามาเน Yamane (1973) กาหนดระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 156 คน โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบคานวณตามสัดส่วนของนิสิต
พยาบาลแต่ละชั้น (Proportionate Random Sampling) หลังจากนั้น ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
โดยการจับฉลากรายชื่อนิสิตแต่ละชั้นปีแบบไม่คืนที่ จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนที่ได้กาหนด ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคล แบบสอบถามแบบสอบถามสาเหตุความเครียด และแบบประเมินความเครียด (SPST - 20) ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ชุดที่ 2 แบบสอบถามแบบสอบถามสาเหตุความเครียดของนิสิต
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบสอบถาม ต้นเหตุความเครียดของนิสิตพยาบาล ของ ศิริวัลย์ วัฒนสินธุ์ (2553)
ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีข้อคาถามทั้งหมด 42 ข้อ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความมุ่งมั่น
ทางการศึกษา 5 ข้อ ด้า นการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 6 ข้อ ด้า นการเรีย นการสอนภาคปฏิบั ติ 10 ข้อ ด้า น
สัมพันธภาพกับอาจารย์ 6 ข้อ ด้านการเงิน 5 ข้อ ด้านภาวะสุขภาพ 5 ข้อ ด้านหอพัก 5 ข้อ โดยลักษณะคาตอบ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ การแปลผล สาเหตุต่อความเครียดของนิสิต ถ้าคะแนนมาก
แสดงว่า สาเหตุดังกล่าวทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเครียดระดับสูง คะแนนน้อยแสดงว่าเป็นสาเหตุที่ก่อที่ก่อให้เกิด
ความเครียดต่า
ชุดที่ 3 แบบสอบถามแบบประเมินระดับความเครียด (SPST - 20)
ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความเครียดสวนปรุง (SPST - 20) ของสุวัฒน์ มหัตนิรันทร์กุล วนิดา พุ่มไพศาล
และพิมพ์มาศ ตาปัญญา. (2548) เครื่องมือเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย
20 ข้อคาถาม ผู้ตอบสามารถเลือกตอบเพียงข้อละ 1 ข้อคาตอบเท่านั้นซึ่งแต่ละข้อมีความหมายและเกณฑ์การให้
คะแนนตรงตามความคิดเห็นของนิสิตในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
การแปลผลการประเมินระดับความเครียด มีคะแนนไม่เกิน 100 คะแนนโดยผลรวมที่ได้ แบ่งเป็น 4
ระดับ ได้แก่ คะแนน 0 - 23 คะแนน มีระดับความเครียดน้อย คะแนน 24 - 41 คะแนน มีระดับความเครียดปาน
กลาง คะแนน 42-61 คะแนน มีความเครียดในระดับสูง คะแนน 62 คะแนนขึ้นไป มีระดับความเครียดรุนแรง
คุณภาพของเครื่องมือ
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนิสิตพยาบาลซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่างจากคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จานวน 20 คน โดยแบบสอบถามต้นเหตุ
ความเครียดของนิสิต และแบบประเมินความเครียด ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือตามวิธีประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค (Cronbrach’s alpha coefficient) เท่ากับ .80 และ .82 ตามลาดับ
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความสาคัญกับการพิทักสิทธิและเคารพในความเป็นบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทังชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่าง
รับทราบถึงสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย ในระหว่างการเข้าร่วมวิจัยกลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวจาก
การวิจัยได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนในวิชาใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะถูก
ปกปิดเป็นความลับโดยจะใช้รหัสแทนชื่อสกุล และข้อมูลที่ได้จะถูกนา เสนอโดยภาพรวม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากทาการสุ่มแบบง่ายและได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละวันแล้ว ผู้วิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งสิทธิใน
การตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยให้ลงนามยินยอมในการ
เข้าร่วมการวิจัย จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้กรอก
ค าตอบด้ ว ยตนเอง หากนิ สิ ต ไม่ เ ข้า ใจในข้ อ ค าถามของแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย จะเป็ น ผู้ ชี้ แจงรายละเอีย ดของ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามหลังจากที่นิสิตได้ตอบแบบสอบถามเสร็จ หากแบบสอบถามใดตอบไม่
สมบู ร ณ์ ผู้ วิ จั ย ก็ จ ะสอบถามเพิ่ ม เติ ม จากกกลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ เ วลาท าแบบสอบถามประมาณ 15-20 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปและนาเสนอผลการศึกษาด้วยสถิติพรรณนาโดยการ
แจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผล/ สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 96.80)
มีอายุเฉลี่ย 20.96 (S.D=2.051) ศึกษาชั้นปีที่ 1 (ร้อยละ 26.60) ชั้นปีที่2 (ร้อยละ 22.20) ชั้นปีที่ 3(ร้อยละ 25.90)
และชั้นปีที่ 4 (ร้อยละ 24.10) ค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสะสมชั้นปีที่ 2-4 เท่ากับ 2.73 (S.D=0.35) รายได้ที่ได้รับจาก
ผู้ปกครอง/เดือนส่วนใหญ่ 2,000 - 11,000 (ร้อยละ 96.80) ค่าใช้จ่ายในการเรียนมากกว่าครึ่งกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(ร้อยละ 75.49) ไม่มีโรคประจาตัว (ร้อยละ 94.30) อาศัยอยู่ห้องพักเดียวกันจานวน 4 คน (ร้อยละ 86.90) ระดับ
การศึกษาของบิดาประถมศึกษาหรือต่ากว่า (ร้อยละ 46.5) ระดับการศึกษาของมารดาประถมศึกษาหรือต่ากว่า (ร้อย
ละ 48.40) อาชีพบิดาเกษตรกรรม/ประมง (ร้อยละ 40.80) อาชีพมารดาข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 45.20)
ส่วนที่ 2 ระดับความเครียด จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความเครียดของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 55.12) รองลงมา คือ เครียดน้อย (ร้อยละ
37.82) และเครียดมาก (ร้อยละ 7.05) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ช่วงคะแนนของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับความเครียด SPST-20 (n= 156)
ช่วงคะแนน
จานวน ร้อยละ
ระดับความเครียด
(คน)
แบบสอบถาม
เครียดน้อย
0 - 23
59
37.82
เครียดปานกลาง
24 - 41
86
55.12
เครียดมาก
42 - 61
11
7.05
เครียดรุนแรง
มากกว่า 62
0
0
ส่วนที่ 3 สาเหตุความเครียด จากผลการวิจัย พบว่า ความมุ่งมั่นทางการศึกษา เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความเครียดในระดับสูงเพียงด้านเดียว โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 17.17 (S.D. = 2.61) ส่วนการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎี การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สัมพันธภาพกับอาจารย์ การเงิน และหอพัก เป็นสาเหตุของความเครียด
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 14.97 (S.D. = 3.18), 24.5 (S.D. = 5.15), 12.42 (S.D. = 3.37),
10.19 (S.D. = 2.83), 11.89 (S.D. = 3.45) ตามลาดับ นอกจากนี้ภาวะสุขภาพ เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียด
ในระดับต่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 9.40 (S.D. = 2.95) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2

ช่ วงคะแนน ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ สาเหตุ ความเครีย ดของกลุ่ ม ตั วอย่ า ง
จาแนกตามสาเหตุรายด้าน (n=156 )
สาเหตุ

ด้านความมุ่งมั่นทางการศึกษา (5 ข้อ)
ด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี (6 ข้อ)
ด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (10 ข้อ)
ด้านสัมพันธภาพกับอาจารย์ (6 ข้อ)
ด้านการเงิน (5 ข้อ)
ด้านภาวะสุขภาพ (5 ข้อ)
ด้านหอพัก (5 ข้อ)

ช่วงคะแนน
แบบสอบถาม
5 - 20
6 - 24
10 - 40
6 - 24
5 - 20
5 - 20
5 - 20

Mean

SD

17.17
14.97
24.5
12.42
10.91
9.40
11.89

2.61
3.18
5.15
3.37
2.83
2.95
3.45

ระดับ
ความเครียด
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง

อภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาระดับความเครียดของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ระดับความเครียดของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 55.12 รองลงมา คือ เครียดน้อย ร้อยละ 37.82 และเครียดมาก ร้อยละ 7.05 ตามลาดับ ซึ่งสาเหตุ
ของการที่ นิ สิ ต คณะพยาบาลศาสตร์ บุ รีรัม ย์ มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์น ส่ ว นใหญ่ มี ระดั บ ความเครีย ดปานกลาง
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์มีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบั ติเป็นการจัดการศึกษาที่เตรียม
พยาบาลให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งในด้านวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลตามคุณลักษณะ
ของวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานการดูแลอย่างเอื้ออาทร โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ผู้สอนเป็นเพียงผู้
กระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุนและเอื้ออานวย ให้เกิดการเรียนรู้ สร้างโอกาสและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน ให้ความเป็นอิสระในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เน้นการนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
เข้ามามีส่วนในการเรียนรู้ ส่งผลให้นิสิตสามารถแสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้เต็มที่ นอกจากนี้
แล้วยังมีปัจจัยเสริมอื่น ๆ ที่ช่วยให้นิสิตผ่อนคลายความเครียดลง เช่น การมีระบบพี่รหัสน้องรหัส มีแหล่งท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจใกล้มหาวิทยาลั ย มีระบบให้คาปรึกษาจากอาจารย์ประจาชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการให้ ค าปรึ ก ษา ซึ่ ง สามารถรั บ ให้ ค าปรึ ก ษาในทุ ก ๆ ด้ า น ซึ่ ง ระบบเกื้ อ หนุ น ของ
สถาบันการศึกษาที่เหมาะสมจะช่วยให้นิสิตพยาบาลมีการปรับตัวได้ดี จึงทาให้นิสิตมี ความเครียดอยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ (2553) ที่พบว่า นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ส่วนใหญ่มีการรับรู้ระดั บความเครียดปานกลาง ร้อยละ 85.42 และจากผลการศึกษาของมาลีวัล เลิศสาครศิริ
(2557) พบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ฝึกปฏิบัติงานในห้องคลอดส่วนใหญ่จะมี ความเครียดอยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่นเดียวกับ ผลการศึกษาของราเจฟ (Rajesh, 2011) ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 34.4 มี
ความเครียดอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเผชิญความเครียดของแต่ละบุคคลว่าจะสามารถปรับตัว
ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งการเผชิญความเครียดมีทั้งที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและการสนองตอบทางอารมณ์ ทั้งนี้ วิธีการ
จัดการความเครียด ได้แก่ การออกกาลังกาย การพักผ่อน การพูดอย่างสร้างสรรค์ การสร้าง สัมพันธภาพที่ดีกับ
เพื่อนร่วมงาน การแก้ปัญหา อย่างถูกวิธี การปรับเปลี่ยนความคิด การสร้าง ความเข้มแข็งทางจิตใจ การรู้จักยืนยัน
สิทธิของตน การเลือกวิธีการใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล บุคคลก็จะสามารถปรับตัวได้
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วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาสาเหตุความเครียดของนิสิตพยาบาล ได้แก่ ความมุ่งมั่นทางการศึกษา การเรียน
การสอนภาคทฤษฎี การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สัมพันธภาพกับอาจารย์ การเงิน ภาวะสุขภาพ และหอพัก ผล
การศึกษาพบว่า ความมุ่งมั่นทางการศึกษา เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดในระดับสูงโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน
เท่ากับ 17.17 (S.D. = 2.61) สาเหตุด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ด้าน
สัมพันธภาพกับอาจารย์ ด้านการเงิน และด้านหอพัก เป็นสาเหตุ ความเครียดอยู่ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
คะแนนเท่ากับ 14.97 (S.D. = 3.18), 24.5 (S.D. = 5.15), 12.42 (S.D. = 3.37), 10.19 (S.D. = 2.83), 11.89
(S.D. = 3.45) ตามลาดับ ส่วนภาวะสุขภาพ เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียดในระดับต่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ
9.40 (S.D. = 2.95) ซึ่งสาเหตุความเครียดของนิสิตพยาบาลในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้
ด้านความมุ่งมั่น ทางการศึกษา เป็นสาเหตุความเครียดอยู่ในระดับสูง โดยความตั้งใจของตนเองที่จะ
ศึกษาวิชาชีพพยาบาลจนสาเร็จเป็น ต้นเหตุความเครียดมากที่สุด ร้อยละ 68.80 รองลงมาคือ ความคาดหวังว่าจะ
จบเป็นพยาบาลที่ดีในอนาคต ร้อยละ 68.10 และความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้สาเร็จตามที่ผู้ปกครองคาดหวัง ร้อยละ
61.87 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สมคิด โพธิ์ชนะพันธ์ (2553) ที่พบว่า ความมุ่งหวังในชีวิตมีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดของนิสิตพยาบาลทั้งนี้เนื่ องจาก ความตั้งใจเรีย นให้สาเร็จและมีผลการเรียนที่ดีนอกจากจะทาให้
ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวภูมิใจแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจและการสร้างโอกาสที่ดีในการปฏิบัติงานหรือ
ศึกษาต่อในภายหน้าได้ นอกจากนี้ความมุ่งมั่นในการเรียนหรือวิสัยทางการเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวทางการเรียน (เตือนใจ สินอาไพสิทธิ์ , 2551) ดังนั้นนิสิตมีความมุ่งมั่นทางการศึกษาสูงมักจะมีความ
คาดหวังในผลลการเรียนสูงด้วย และหากผลการเรียนไม่เป็นไปตามคาดหวังก็อาจเป็นสาเหตุความเครียดได้
ด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎี เป็นสาเหตุความเครียดอยู่ระดับปานกลาง จาแนกตามรายข้อ พบว่า
การแข่งขันกันเรียนในชั้นเรียนสูง เป็นสาเหตุความเครียดจริงมาก ร้อยละ 47.73รองลงมาคือ รูปแบบการเรียนการ
สอนในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย แตกต่ า งจากการเรีย นระดั บ มั ธ ยมท าให้ต้ องปรับ ตั ว อย่ า งมาก ร้อ ยละ 47.17 ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ วรรณา คงสุ ร ยะนาวิ น และคณะ (2534) ที่ พ บว่ า นิ สิ ต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความเครียดจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎีในประเด็นดังนี้ เนื้อหาวิชามาก เวลาน้อย ฟังไม่
เข้าใจ ไม่มีเวลาทบทวน เป็นต้น รวมถึง ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ (2553) ที่พบว่า การเรียนการสอนภาคทฤษฎี เป็น
ต้นเหตุความเครียดอันดับแรก เนื่องจากเนื้อหาวิชามากเกินไป รูปแบบการเรียนการสอนต่างกับมัธยม รวมถึงไม่
เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ดังนั้นนิสิตพยาบาลจึงต้องปรับตัวเป็นอย่างมากกับการเรียนการสอนที่ต้องมีเนื้อหาเยอะ ต้อง
ใช้ความจาและความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับ
สรีรมนุษย์และความผิดปกติที่เกิดขึ้น รวมถึงการให้การพยาบาลเฉพาะโรค เฉพาะสาขาวิชา เพื่อนาไปความรู้ไปใช้
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการนาศาสตร์ทั้งหมดที่เรียนไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา จึงทาให้นิสิตพยาบาลเกิดความเครียดได้
ด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ การเรียนภาคปฏิบัติของนิสิตพยาบาลปี 3 และ 4 เป็น สาเหตุ
ความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง จาแนกตามรายข้อพบว่า การประเมินผลจากอาจารย์ และ การปรับตัวให้เข้ากับ
เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าหอผู้ ป่ ว ยที่ ขึ้น ฝึ ก ปฏิบั ติ เป็ น สาเหตุ ที่ ก่อให้ เกิด ความเครีย ดค่ อนข้า งจริง ร้อยละ 44.20 ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) กล่าวว่า ในการประเมินตัดสิน
สถานการณ์ว่าเป็นความเครียดหรือไม่ และเป็นความเครียดชนิดใด รุนแรงมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือ
ปัจจัยทางด้านตัวบุคคล (person factors) และ ปัจจัยสถานการณ์เฉพาะหน้า (situation factors) เปรียบเทียบได้
กับ การที่ได้ไปฝึกงานแต่ละโรงพยาบาลต้องพบกับบุคคลและสถานที่ใหม่อยู่เป็นระยะๆ ก่อให้เกิดความเครียด
นอกจากนี้การเรียนการสอนภาคปฏิบัติเป็นสิ่งที่ทาให้นิสิตพยาบาลเกิดความเครียดนั้นเนื่องจาก การฝึกปฏิบัติการ
บนคลินิกเป็นการพัฒนาทักษะ และนาทฤษฎีที่เรียนมาแล้วไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง นิสิตพยาบาลจะต้อง
ปฏิบัติกับตัวผู้ป่วยจริง ๆ ต้องใช้ความอดทน ความละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังและความรับผิดชอบในการให้การ
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พยาบาลอย่างสูง เพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วยได้ นอกจากนี้การฝึกปฏิบัติ
บนหอผู้ป่วยบางครั้งนิสิตต้องเผชิญกับเหตุการณ์หลายอย่างที่ก่อให้เกิดความเครียด ได้แก่ ความทุกข์ทรมาน ความ
เจ็บปวด ความตายของผู้ป่วยและสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเป็นต้น ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ล้วนกดดันให้นิสิตต้องมี
การปรับตัวอยู่ตลอดเวลาและอาจก่อให้เกิดความเครียด
ด้านสัมพันธภาพกับอาจารย์ ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพกับอาจารย์เป็นสาเหตุความเครียดอยู่ระดับ
ปานกลาง จาแนกตามรายข้อพบว่า นิสิตต้องเรียนกับอาจารย์หลายท่ านหรือหมุนเวียนไปเรื่อยๆ และการทาตัวให้
อาจารย์ยอมรับหรือพอใจ เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเครียด ร้อยละ 31.80 สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริวัลห์
วัฒนสินธุ์ (2553) ที่พบว่า สัมพันธภาพกับอาจารย์เป็นต้นเหตุความเครียดร้อยละ 40.42 โดยการที่ต้องเรียนกับ
อาจารย์หลายท่านหรือหมุนเวียนไปเรื่อยๆ เป็นต้นเหตุของความเครียดมากที่สุด และจากการศึกษาของรุ่งทิพย์
โพธิ์ ชุ่ ม (2544) พบว่ า นิ สิ ต พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มี ต้ น เหตุ ค วามเครี ย ดด้ า น
สัมพันธภาพกับอาจารย์ร้อยละ 47.20 โดยเฉพาะการที่ต้องเรียนกับอาจารย์หลายท่านหรือหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ทา
ให้โอกาสใกล้ชิดกับอาจารย์มีน้อย นอกจากนี้การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่นิสิ ตได้รับการคาดหวังจากอาจารย์
ว่าต้องมีความเป็นผู้ใหญ่และต้องรู้จักการกากับตนเองในการเรียน การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย จึงทาให้
สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนิสิตมีค่อนข้างน้อย และก่อให้เกิดความเครียดได้ในที่สุด
ด้านการเงิน ผลการศึกษาพบว่า การเงินเป็นสาเหตุความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง จาแนกตามรายข้อ
พบว่า การที่ต้องรับผิดชอบจัดการค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านส่งมาให้ด้วยตนเอง เป็น สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียด
ค่อนข้างจริง ร้อยละ 30.60 รองลงมาคือ การกู้ยืมเงินมาเรียน ร้อยละ 26.80 จากการศึกษาของรุ่งทิพย์ โพธิ์ชุ่ม
(2544) พบว่า นิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีต้นเหตุความเครียดด้านการเงินร้อยละ 40 โดยเฉพาะ
การควบคุม ตนเองในการใช้ จ่ า ยเงิ น ให้ พ อดี ในแต่ ล ะเดื อนเป็ น ต้ น เหตุ ม ากที่ สุ ด ร้อยละ 67.80 สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของ ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ (2553) ที่พบว่า การเงินเป็นต้นเหตุความเครียดร้อยละ 43.33 โดยพบว่า การ
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้พอดีในแต่ละเดือนเป็นต้นเหตุความเครียดมากที่สุด ร้อยละ 49.58 การกู้ยืมเงินเรียน ร้อยละ
42.08นอกจากนี้นิสิตซึ่งยังเป็นวัยรุ่นจะต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวในเรื่องเสื้อผ้า การแต่งกายเพื่อให้เท่าเทียมกับเพื่อน
ถ้าฐานะทางเศรษฐกิจต่าก็จะทาให้การเผชิญปัญหามีประสิทธิภาพลดลง (ภัทรพงศ์ ประกอบผล, 2534) เมื่อปัญหา
ที่ไม่สามารถแก้ไขได้และอยู่กับตัวเองนานๆ สามารถทาให้เกิดภาวะเครียดได้
ด้า นหอพัก ผลการศึกษาพบว่ า นิ สิ ต พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ บุ รีรัม ย์ มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร์น
มีสาเหตุความเครียดด้านด้านหอพักอยู่ในระดับปานกลาง จาแนกตามรายข้อพบว่า สิ่งอานวยความสะดวกในหอพัก
มีน้อย เช่น น้าไม่ไหล น้าท่วม ไฟดับ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด ร้อยละ 30.60 รองลงมาคือ ความปลอดภัย
ภายในหอพัก ร้อยละ 29.90 สอดคล้องกับการศึกษาของอุไร วิรุฬวิริยางกูร (2544) ที่พบว่า นักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มีพฤติกรรมความเครียดเกี่ยวกับด้านชีวิตการอยู่หอพักโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยพบว่า
นักศึกษามีความเครียดระดับมากในด้านของการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้ควบคุมหอพัก กฎระเบียบของหอพัก และ
ความสงบภายในหอพัก ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้น อาจเนื่องมาจาก นิสิตพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ส่วนใหญ่มาจาก
ต่างจังหวัด ต้องแยกจากครอบครัว ขาดคนดูแลและให้คาปรึกษาทาให้เกิดความว้าเหว่ นอกจากนี้นิสิตส่วนใหญ่เป็น
วัยรุ่น ที่ ต้องการสิ่ง อานวยความสะดวกในทุ ก ๆ ด้า นในหอพัก รวมถึง ความปลอดภัยในหอพัก หากหอพั กไม่
เอื้ออานวยต่อนิสิต อึดอัดต่อกฎระเบียบของหอพัก ส่งผลให้นิสิตเกิดความเครียดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) กล่าวว่า ระบบสนับสนุนมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาพของนักศึกษาพยาบาล
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ด้านภาวะสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า นิสิตพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มีสาเหตุด้านภาวะสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับต่า จาแนกตามรายด้านพบว่า การพักผ่อนไม่เพียงพอและรู้สึก
อ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายอยู่เสมอ เป็นสาเหตุความเครียดระดับจริงมากเพียงร้อยละ 19.70 สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์ (2553) ที่พบว่าภาวะสุขภาพเป็นต้นเหตุความเครียดร้อยละ 33.33 โดยพบว่าการพักผ่อนไม่
เพียงพอเป็นต้นเหตุความเครียดมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่ต้อง
ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป การมอบหมายงานในแต่ละวิชาค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะการขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยเป็นงานที่หนักและต้องรับผิดชอบกับชีวิตของผู้ป่วยและการใช้เวลามากในการเขียนแผนการ
พยาบาล ทาให้นิสิตพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้นิสิตรู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสาเหตุที่นาไปสู่
การเกิดความเครียดได้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการประเมินระดับความเครียดของนิสิตพยาบาลเป็นระยะ ๆ รวมทั้งดูแลให้ความช่วยเหลือและ
เปิดโอกาสให้นิสิตได้ระบายความรู้สึกของตนเอง การให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มในนิสิตพยาบาลที่มี
ระดับความเครียดสูง รวมถึงสนับสนุนให้นิสิตสามารถเผชิญความเครียดโดยวิธีต่าง ๆ
2. ควรจัดให้มีคลินิกให้คาปรึกษาออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เฟสบุ๊ค หรือ ไลน์ เป็นต้น
เพื่อให้นิสิตเข้าถึงได้ง่าย โดยผู้ให้คาปรึกษาต้องมี คุณสมบัติเอื้ออาทร มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการให้
คาแนะนาหรือให้คาปรึกษาเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความเครียดและการเผชิญความเครียดของนิสิตพยาบาล
2. ศึกษาเชิงลึกในกลุ่มนิสิตหญิงและนิสิตชาย เพื่อค้นหาว่ากลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นมีกระบวนการคิด การ
รับรู้ และทักษะในการเผชิญกับความเครียดการอย่างไร
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Model of creating education network for elderly stress management in Pathum Thani Province
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ผลกำรวิจัยพบว่ำองค์ประกอบด้ำนลักษณะเครือข่ำยกำรเรียนรู้ เช่น สถำบันเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำ
ภูมิปัญญำผู้สูงวัย มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อนสูงวัย สูงวัยใจอำสำนำควำมรู้ไปเผยแพร่ต่อให้ผู้สูงอำยุและชำวบ้ำนในชุมชน
ให้เป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ สำหรับลักษณะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้แก่ กำรมีเสรีภำพ ผู้สูงอำยุได้รับกำรสนับสนุน
ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน และกำรดูแลสุขภำพอนำมัย กำรฝึกอบรมและกำรศึกษำเพิ่มเติม กำรมีส่วนร่วม กำรพัฒนำโอกำส
ต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชน และเป็นอำสำสมัคร กำรได้รับกำรดูแล มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม เพรำะ
ควำมสำมำรถส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่ำงๆได้ตำมต้องกำรซึ่งถือว่ำมีควำมพร้อมทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำ ส่วนผู้สูงอำยุที่มี
ฐำนะทำงเศรษฐกิจยำกจนจะมีควำมทุกข์กังวลใจในเรื่องกำรหำเลี้ยงชีพ ต้องดิ้นรนขวนขวำยหำรำยได้มำใช้จ่ำยใน
ครอบครัว มีควำมต้องกำรในกำรรวมกลุ่มเครือข่ำยของสังคมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม
ของ ผู้สูงอำยุ อธิบำยได้ว่ำ เมื่อผู้สูงอำยุเข้ำร่วมเครือข่ำยทำงสังคมมำกขึ้นจะมีแนวโน้มมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม
มำกขึ้น ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลำนำนจะสำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์ภำยในชุมชนได้ดีกว่ำผู้สูงอำยุที่
อำศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะสั้นซึ่งจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของตนเอง
ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลำนำนจะสำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์ภำยในชุมชนได้ดีกว่ำผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่
ในชุมชนเป็นระยะสั้น ซึ่งจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนซึ่งเป็นถิ่นก ำเนิดของตนเอง กำรเข้ำร่วม
ในสมำคมต่ำงๆ กำรเข้ำกลุ่มทำงศำสนำ กำรเป็นอำสำสมัครเพื่อสังคม และพบว่ำ ลักษณะของกำรจัดสวัสดิกำรเน้น
หลัก 5 ประกำร คือ กำรมีเสรีภำพ กำรมีส่วนร่วม กำรได้รับกำรดูแล กำรบรรลุควำมพึงพอใจตนเอง ควำมมีศักดิ์ศรี
คาสาคัญ : การสร้างเครือข่าย, การจัดการความเครียด, ผู้สูงอายุ
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ABSTRACT
This research is purposed for 1) Study the characteristic of creating education
network for elderly in each group in Pathum Thani Province. 2) Find the model of creating
education network for elderly stress management in
Pathum Thani Province. The population is aging people with age 60 and higher who are
living in Pathum Thani Province from 5 places. The places are Mueang Pathum Thani
District, Khlong Luang District, Lat Lum Kaeo District, Nong Suea District, and
Thanyaburi District. We chose random sampling from each district by population ratio in
total amount 380 people.
The research result revealed that the characteristic element of education network
such as an institute for empowerment and development wisdom of elderly people that
arranged elderly friend activity, volunteered elderly bring knowledge to the elderly and
villagers in community to become valuable resource. The characteristic of the learning
activities such as, freedom – the elders are supported in basic facts and health care, further
training and education, participation, opportunities development. These in order to serve
community, be a volunteer, are cared for, participate in social activities. Because the ability
to promote activities as needed, which is more economically prepared. On the other hand,
elderly people with poor status are more worried about their livelihoods and struggled for
money to spend within the family. Those need in group with network of society. This is the
factor that affect the participation in social activity of elderly people. These illustrate that
when older people join network of society more. They will tend to be more involved in
social activities. Elderly people who have lived in community for a long time will able to
develop relationship within community better than elderly people who have lived in short
term. According to research result, we found that most of elderly people live in community
that is their birth place, participation in associations, join a religious group, being a
volunteer. And found that model of welfare emphasizes on 5 principles that are freedom,
participation, be cared for, achieve self-satisfaction, and dignity.
Keywords : Creating network, Stress management, Elderly people

บทนา
ควำมเครีย ดเป็น ภำวะปกติ ที่บุ คคลต้ องเผชิญ และเป็ นกระบวนกำรหนึ่ งของชี วิต ที่เกิด ขึ้น เพื่ อช่ วยให้
บุ ค ลำกรสำมำรถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ำ กั บ สภำพแวดล้ อ มได้ และเมื่ อ บุ ค คลเผชิ ญ กั บ สภำวะเครี ย ดก็ จ ะผ่ ำ นเข้ ำ สู่
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทั้งร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ ควำมคิด และพฤติกรรม อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ
ของบุค คลโดยตรง เช่น ปวดศีรษะ ควำมดั นโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลในกระเพำะอำหำร โรคลำไส้ อักเสบ
โรคภูมิแพ้ และโรคมะเร็ง เป็นต้น ทั้งยังก่อให้เกิดกำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจและสั งคม ซึ่งควำมเสียหำยนี้ เกิดจำก
กำรหย่อนประสิทธิภำพเพรำะกำรไม่สบำยทำให้ทำงำนได้ในปริมำณที่น้อยลง ต้องไปพักรักษำตัวเสียเวลำ เสียเงิน
ค่ำรักษำพยำบำลต่ำงๆ อีกมำกมำย นอกจำกนี้คนที่ประสบกับภำวะเครียดบำงคนปรับตัวในทำงที่ผิด โดยกำร
หำทำงระบำยควำมเครียดด้วยกำรดื่มสุรำ และสูบบุหรี่บำงคนหมกมุ่นอยู่กับกำรพนัน และมีจำนวนไม่น้อยที่ฆ่ำตัว
ตำย ยิ่งไปกว่ำนั้นควำมเครียดยังส่งผลเสียต่อครอบครัว และสุขภำพ กล่ำวคือ ควำมเครียดในกำรทำงำนก่อให้เกิด
กำรขำดงำน กำรมำทำงำนสำดคุณภำพชีวิตที่ดีในสังคม ดังนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำหำกผู้สูงอำยุไม่สำมำรถรับมือและ
จัดกำรกับควำมเครียดได้ก็ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหำต่ำงๆตำมมำมำกมำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลูกหลำนที่ต้องดูแล
ผู้สูงอำยุในวัยชรำ (พูนฤดี สุวรรณพันธุ์, 2551)
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อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงกำรจัดกำรสภำพควำมเครียดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่ำงยิ่ง ซึ่งผู้สูงอำยุจำนวนมำกมี
วิธีกำรจัดกำรสภำพควำมเตรียดที่แตกต่ำงกัน เช่น กำรเข้ำชมรมผู้สูงอำยุต่ำงๆ ซึ่งในปัจจุบันเพิ่มจำนวนมำกขึ้น
เพรำะสืบเนื่องจำกกำรรองรับผู้สูงอำยุที่มีระดับกำรศึกษำมำกขึ้น และเข้ำสู่วัยเกษียณที่ยังคงต้องสร้ำงเครือข่ำย
ร่วมกับผู้อยู่ในวัยเดียวกัน แต่สำหรับผู้สูงอำยุอีกจำนวนมำกที่ยังคงไม่มีทำงออกในชีวิตหลังเกษียณ เพรำะอำชีพที่
ผ่ำนมำไม่ได้เข้ำทำงำนในองค์กำรใด จึงใช้ชีวิตปกติเช่นปกติกับลูกหลำน หรือหำเลี้ยงชีพด้วยตนเองเพื่อยังชีพ แต่
ผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ก็สำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยกำรดำเนินชีวิตแบบภูมิปัญญำดั้งเดิม ด้วยกำรใช้หลักปรั ชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไขด้วยควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล ควำมมีภูมิคุ้มกันที่ดีควำมรู้และคุณธรรม ที่ใช้ชีวิต
ในวิถีควำมพอเพียงทีใช้อยู่ จึงเป็นสิ่งที่น่ำสนใจที่จะศึกษำถึงยุทธวิธีของกำรจัดกำรสภำพควำมเครียดของกลุ่ม
ผู้สูงอำยุที่กำลังจะเข้ำสู่ชีวิตผู้สู งอำยุ หรือผู้สูงอำยุ ทั้งที่เป็นกลุ่มที่มีกำรเข้ำชมรมและไม่ได้เข้ำชมรมว่ำมีวิธีกำร
จัดกำรสภำพควำมเครียดอย่ำงไร หรือมีกำรเตรียมพร้อมอย่ำงไร
จำกกำรศึกษำของคณะผู้วิจัยยังพบว่ำ สิ่งที่สำมำรถก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีและสำมำรถก่อให้เกิดควำม
เอื้ออำทรที่ดีได้ คือ กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงกลุ่มในชุมชน หรือภำยในชุมชนซึ่งเครือข่ำยกำรเรียนรู้จะเป็นวิธีกำร
จัดกำรศึกษำตลอดชีวิตแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภำพโดยมีเป้ำหมำยวิธีกำรทำงำนและมีกลุ่มเป้ำหมำยของตนเองมีกำร
เชื่อมโยงประสำนสัมพันธ์แหล่งควำมรู้ต่ำงๆเข้ำด้วยกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่ำวสำรข้อมูลซึ่งกันและกัน อำจกระทำโดย
บุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อสถำบันหรือบุคคลต่อมวลชน เพื่อให้กำรเรียนรู้ของชุมชนมีควำมรู้ทันต่อเหตุกำรณ์ ซึ่งมี
หลักกำรที่สำคัญคือ กำรกระตุ้นควำมคิดของบุคคลที่เข้ำร่วม กำรถ่ำยทอด แลกเปลี่ยนและกระจำยควำมรู้ทั้งใน
ส่วนของวิทยำกำรสำกลและภูมิปั ญญำท้องถิ่น เพื่อสนับสนุ นองค์ควำมรู้ใหม่ มีกำรแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่ำวสำร
เกี่ยวกับด้ำนชุมชนและกำรพัฒนำชุมชน และมีกำรระดมกำรใช้ทรัพยำกรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ อำคำร สถำนที่และ
เงินงบประมำณเพื่อให้หน่วยงำนได้ใช้ทรัพยำกรนี้ เพื่อลดควำมสูญเปล่ำให้มำกที่สุด(กัญญำมน อินหว่ำง ,2550)
กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้จะต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำงเครือข่ำย ซึ่งกำรมีส่วนร่วมเป็น
ปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปของบุคคล หน่วยงำน องค์กำรหรือสังคมที่แสดงพฤติกรรมเข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรร่วมมื อระหว่ำงกัน นำไปสู่เป้ำหมำยและผลลัพธ์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น ซึ่งหำกกลุ่ม
ผู้สูงอำยุสำมำรถใช้กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ร่วมกันมำเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติตนที่ดี มำสร้ำงคุณภำพชีวิตให้กับ
ตนเองหรือกำรพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อจัดกำรสภำพควำมเครียดได้ทั้งในภำวะที่ไม่สำมำรถปรับตัวจำกกำรยุติกำร
ทำงำนประจำมำสู่กำรอยู่บ้ำนกับครอบครัว หรือกำรเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ของชีวิต ซึ่งผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ยังคงไม่
สำมำรถปรับสภำพและขจัดควำมเครียดได้ คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงยุทธวิธีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และสำมำรถ
นำไปเป็นแนวทำงกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตและสวัสดิกำรของผู้สูงอำยุต่อไปได้
ด้ว ยเหตุ ผลดัง กล่ ำวจึง ควรมี กำรศึกษำเกี่ย วกับกำรจัด กำรกับควำมเครียด รวมถึง กำรศึ กษำเกี่ย วกับ
รูปแบบเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดที่เหมำะสมของผู้สูงอำยุ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรนำ
ควำมรู้ด้ำนควำมเครียดที่ได้จำกกำรศึกษำเพื่อเป็นรูปแบบในกำรเผชิญสภำวะควำมเครียดให้แก่ผู้สูงอำยุ ในจังหวัด
ปทุมธำนี โดยนำแนวทำงปฏิบัติที่เป็นกำรปฏิบัติที่ดีมำเป็นต้นแบบในกำรศึกษำเพื่อจัดทำเครื่องมือ และแนวทำง
กำรปฏิ บั ติเพื่ อส ำรวจควำมต้ องกำรที่ แท้จ ริง ส ำรวจเจำะลึ ก ถึง กำรจัด กำรควำมเครียด เพื่ อนำเป็น แนวทำง
กำรศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรควำมเครียดขอผู้สูงอำยุให้กับท้องถิ่นต่ำงๆที่สำมำรถเป็นต้นแบบต่อไป เพื่อให้ได้องค์
ควำมรู้ที่สมบูรณ์ และข้อเสนอแนะที่สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริง และให้ภำครัฐซึ่งประกอบด้ว ย
หน่วยงำนต่ำงๆรวมทั้งหน่วยงำนภำคเอกชนและองค์กรต่ำงๆใช้เป็นข้อมูลในกำรสร้ำงรูปแบบเครือข่ำยกำรเรียนรู้
เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนีในปัจจุบันและในอนำคตต่อไป
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วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำลักษณะเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของของผู้สูงอำยุแต่ละกลุ่มในจังหวัดปทุมธำนี
2. เพื่อหำรูปแบบเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลควำมต้องกำรและควำมเป็นไปได้ของกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี
2. ผลกำรวิจัยนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจเพื่อเป็นฐำนข้อมูลกำรวำงแผนและตัดสินใจในกำรวำงนโยบำย
ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ และเป็นแนวทำงให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในด้ำนผู้สูงอำยุได้
กำหนดทิศทำงกำรทำงำน ตลอดจนกำรกำหนดสร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ สมำชิกและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ จังหวัดปทุมธำนี
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ แนวทำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรควำมเครียด คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ
กิจกรรมของผู้สูงอำยุ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จำกกำรศึกษำงำนวิจัยและกำรทบทวนองค์ควำมรู้ด้ำนเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของ
ผู้สูงอำยุ ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายการเรียนรู้
เครือข่ำย (Network) เป็นกำรเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่ำวสำร
ร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีกำรจัดระเบียบโครงสร้ำงของคนในเครือข่ำยด้วยควำมเป็นอิสระเท่ำเทียมกัน
ภำยใต้พื้นฐำนของควำมเคำรพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออำทร ซึ่งกันและกัน ประเด็นสำคัญของนิยำมข้ำงต้น คือ
ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในเครือข่ำยต้องเป็นไปโดยสมัครใจ กิจกรรมที่ทำในเครือข่ำยต้องมีลักษณะเท่ำเทียมหรือ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน กำรเป็นสมำชิก เครือข่ำยต้องไม่มีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระหรือควำมเป็นตัวของ
ตัว เองของคนหรือองค์กรนั้ นๆ สิ่ง สำคัญ ของกำรสร้ ำ งเครือข่ำ ยต้ องมี วิ สัย ทัศ น์ ร่ว มกันนั้ น สมำชิก จะมองเห็น
จุดมุ่งหมำยในอนำคตที่เป็นภำพเดียวกัน มีกำรรับรู้และเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน และมีเป้ำหมำยที่จะเดินทำงไป
ด้วยกันกำรมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะทำให้กระบวนกำรขับเคลื่อนเกิดพลังมีควำมเป็นเอกภำพ และช่วยผ่อนคลำยควำม
ขัดแย้ง อันเนื่องมำจำกควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำวิสัยทัศน์หรือเป้ำหมำยของสมำชิกบำงกลุ่ม
ขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้ำหมำยของเครือข่ำย พฤติกรรมของสมำชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่ำงจำกแนวปฎิบัติที่
สมำชิกเครือข่ำยกระทำร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่ำจะต้องเสียเวลำมำกกับควำมพยำยำมในกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็
จำเป็น จะต้องทำให้เกิดขึ้น หรือถ้ำ สมำชิกมีวิ สัย ทัศน์ส่ว นตั วอยู่แล้ว ก็ต้ องปรับให้สอดคล้องกับ วิสั ยทั ศน์ ของ
เครือข่ำยให้มำกที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภำพเดียวกัน แต่อย่ำงน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทำง
เดียวกัน (กัญญำมน อินหว่ำงและคณะ, 2556)
กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้จะต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำงเครือข่ำยซึ่งกำรมีส่วนร่วม
เป็นปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปของบุคคล หน่วยงำน องค์กำรหรือสังคมที่แสดงพฤติกรรมเข้ำไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรร่วมมือระหว่ำงกันนำไปสู่เป้ำหมำยและผลลัพธ์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น หลักกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมที่แท้จริงต้องมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจกับกำรมีส่วนร่วมในลักษณะอื่น เช่น กำรร่วมลงแรงในกำรทำโครงกำร
หรือร่วมบำรุงรักษำไม่ถือว่ำเป็นกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง แนวคิดด้ำนกำรมีส่วนร่วมนี้เป็นปัจจัยสำคัญประกำรหนึ่ง
ของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของผู้นำชุมชนต่อกำรเสริมสร้ำงวิสำหกิจชุมชน เนื่องจำกพบว่ำหำกผู้นำมีควำมเต็ม
ใจที่จะเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นร่วมแบ่งปันข้อมูลข่ำวสำรและร่วมตัดสินใจกับปัญหำต่ำงๆ ได้ก็จะ
สำมำรถพัฒนำขีดควำมสำมำรถของชุมชนได้ (กิติกร ดำวพิเศษและคณะ, 2554 ; กัญญำมน อินหว่ำง, 2550)
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จำกกำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดกำรเครือข่ำยกำรเรียนรู้ พบว่ำ กำรจัดกำร
เครือข่ำ ยกำรเรีย นรู้ จะต้ อ งประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ (กัญ ญำมน อิ น หว่ ำ งและคณะ, 2550) 1) กำรจั ด กำร
ทรัพยำกรของชุมชน ได้แก่ กำรจัดกำรสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบที่ใช้ในกำรดำเนินกำร 2) กำรมีส่วนร่วมต่อ
เครือข่ำยของชุมชน ได้แก่ กำรให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนกำรจัดกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้ของชุมชน และ 3)
กำรพัฒนำเครือข่ำยกำรเรียนรู้ ได้แก่ กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมคิด พัฒนำเครือข่ำยกิจกรรม พัฒนำเครือข่ำย
สนับสนุนทุน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความเครียด
จำกกำรศึกษำด้ำนควำมเครียดสำมำรถสรุป ได้ว่ำ ควำมเครียดหมำยถึง ปฏิกิริยำตอบสนองของร่ำงกำย
จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล ในสภำวะที่ถูกกดดันอันเกิดจำกสิ่งเร้ำทั้งภำยในและภำยนอกตัวบุคคล และยิ่งไปกว่ำ
นั้น สำหรับกำรศึกษำครั้งนี้ได้จำแนกควำมเครียดเป็น 2 ประเภทคือ 1) ควำมเครียดส่วนบุคคล อันประกอบด้วย
ปฏิกิริยำกำรตอบสนองของร่ำงกำย จิตใจ และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเป็นกำรนำแนวทำงกำรแบ่งระดับควำมเครียด
ของสมชำย จั ก รพั น ธุ์ และคณะ (2542) มำปรั บ ใช้ ส ำหรั บ กำรสร้ ำ งกรอบแนวคิ ด ในกำรวิ จั ย ครั้ ง นี้ และ
2) ควำมเครียดด้ำนกำรทำงำน อันประกอบด้วยควำมรู้สึกกดดันในเรื่องงำน บุคคลในที่ทำงำน และเรื่องทั่วไปในที่
ทำงำน ซึ่งเป็นกำรนำแนวคิดของ พูนฤดี สุวรรณพันธุ์ (2549) มำเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงกรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ควำมเครียดเกิดจำกสำเหตุหลำยประกำร เช่น กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของสิ่งแวดล้อม ควำมกดดัน
ที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกร่ำงกำย เป็นต้น ดังนั้นจำกกำรศึกษำแนวคิดด้ำนสำเหตุของ
ควำมเครียดในครั้งนี้ ได้จำแนกสำเหตุของควำมเครียดออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (พูนฤดี สุวรรณพันธุ์, 2550)
1)ปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพส่วนบุคคล 5 ลักษณะ คือ ลักษณะพฤติกรรมหรืออำกำรที่เด่นชัดที่บุ คคลนั้นสำมำรถ
สังเกตเห็นได้ง่ำยและเห็นได้โดยตรงจำกกำรแสดงออกของตนเองในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เช่น บุคลิกภำพแบบวิตก
กัง วล บุ ค ลิ กภำพแบบซึ ม เศร้ำ บุ คลิ กภำพแบบหวำดกลั ว บุ ค ลิ กภำพแบบย้ ำคิด ย้ำท ำ บุ คลิ กภำพแบบไวต่ อ
ควำมรู้สึก 2) ปัจจัยด้ำนองค์กำร ซึ่งนำแนวคิดของ McGrath (1976) ; Needle et.al. (1980) มำเป็นแนวทำง
ประกอบด้วย สภำพแร้นแค้นในที่ทำงำน กำรควบคุมสถำนกำรณ์ทำงำน กำรสนับสนุนทำงสังคม
จำกกำรศึกษำผลกระทบของควำมเครีย ด พบว่ ำ เมื่ อบุค คลต้ องเผชิ ญกับ ภำวะเครียดจะน ำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงทั้งร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ ควำมคิด และพฤติกรรม อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้ำนคุณประโยชน์และ
โทษได้ กล่ำวคือ ควำมเครียดในระดับต่ำและควำมเครียดในระยะเวลำไม่นำนเกินไปนัก จะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
กระทำสิ่งต่ำงๆอย่ำงกระตือรือร้น ซึ่งจะทำให้บุคคลเกิดควำมพอใจและมั่นใจในทักษะควำมสำมำรถของตน แต่หำก
ควำมเครียดที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับสูงหรือคงอยู่เป็นเวลำนำนและไม่สำมำรถขจัดควำมเครียดเหล่ำนั้นให้อยู่ในระดับที่
เหมำะสมได้ ย่อมนำไปสู่ผลเสียและผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ มำกมำย อำทิ ผลกระทบด้ำนสรีระ ด้ำนจิตใจ และด้ำน
พฤติกรรมกำรทำงำน อีกทั้งยังขยำยผลต่อเนื่องไปยังบุคคลรอบข้ำงและสังคมส่วนรวมด้วย ดังนั้น กำรวิจัยครั้งนี้จึง
ได้นำแนวคิดของ พูนฤดี สุวรรณพันธุ์ (2550) มำเป็นแนวทำง ซึ่งสำมำรถกำหนดตัวแปรตำมด้ำนอำกำรตอบสนอง
ต่อควำมเครียดเป็น 2 ด้ำน คือ อำกำรตอบสนองทำงร่ำงกำย และอำกำรตอบสนองทำงจิตใจ ซึ่งเป็นปฏิกิริยำ
เกี่ยวกับสุขภำพร่ำงกำย และกำรตอบสนองทำงอำรมณ์และจิตใจของบุคคลเมื่อมี ควำมเครียดมำกระทบ เมื่ อ
ควำมเครียดก่อให้เกิดอุปสรรคต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำศักยภำพของบุคคลอย่ำงมำก ดังนั้นจึง
จำเป็นที่จะต้องแสวงหำแนวทำงสำหรับป้องกัน และจัดกำรควำมเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม เพื่อให้บุคลำกร
สำมำรถปรับตัวและดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขภำยใต้สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบันได้
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
จำกกำรศึกษำระบบผู้สูงอำยุ พบว่ำ Federal Interagency Forum on Aging-Related statistic
(Forum) (2004) ได้จัดทำตัวชี้วัดหลักเพื่อกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของผู้สูงอำยุ (อำยุ 65 ปีขึ้นไป) ชำวอเมริกันในปี
2004 ซึ่งได้ปรับปรุงจำกปี 2000 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 37 ตัวชี้วัดโดยเน้นด้ำนผู้สูงอำยุ องค์ประกอบที่ 3
ด้ำนสุขภำพ ที่เกี่ยวข้องกับระบบควำมรู้สึกและสุขภำพกำย ระบบควำมจำ อำกำรหดหู่หรือโศกเศร้ำ และกำรมี
สุขภำพดีรวมทั้งองค์ประกอบที่ 4 ด้ำนควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพและพฤติกรรม และองค์ประกอบที่ 5 ด้ำนกำร
รักษำพยำบำล กำรได้ใช้ประโยชน์จำกระบบกำรดูแลสุขภำพที่บ้ำน กำรบริกำรที่อยู่อำศัย และกำรได้รับกำรดูแล
ด้ำนสุขภำพจำกครอบครัวและจำกกำรศึกษำของ The Department of Health and Ageing, Australia (2004)
จัดทำตัวชี้วัดเพื่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนของกระทรวง โดยมีตัวชี้วัด 7 ตัว ที่เกี่ยวข้องกับ สถำนที่
สำธำรณะและชุมชนมีอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคือ บุคคลที่มีอำยุ 70 ปีขึ้นไป
คุณภำพของสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำหรับผู้สูงอำยุทั้งในบ้ำนและสถำนที่สำธำรณะเพิ่มสูงขึ้น สำหรับประเทศไทย
สำนักบริกำรสวัสดิกำรสังคม ส่วนมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสวัสดิกำรสังคม (2547) ได้จัดทำ มำตรฐำนกำรจัดบริกำร
กลุ่มเป้ำหมำยในสถำนสงเครำะห์และอยู่ในระหว่ำงกำรนำมำตรฐำนไปสู่กำรปฏิบัติภำยใต้กรอบมำตรฐำน 5 ด้ำน
คือ (กัญญำมน อินหว่ำง, 2556) ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนสุขภำพ ด้ำนผู้ใช้บริกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและด้ำนระบบควำมปลอดภัย
จำกผลกำรวิจัยแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรสวัสดิกำรผู้สูงอำยุในภำคเหนือตอนล่ำง(กัญญำมน อิน
หว่ำง, 2556) พบว่ำมี 6 ด้ำน คือ 1) ด้ำนกิจกรรมของผู้สูงอำยุ มีกระบวนกำรพัฒนำกิจกรรมตั้งแต่เริ่มเรียนรู้สู่กำร
พฤติกรรมกำรเกษียณ 2) ลักษณะของกำรจัดสวัสดิกำร 3) ศักยภำพของชมรมผู้สูงอำยุ 4) ศักยภำพขององค์กร
เครือข่ำยกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ 5) ศักยภำพของภำคีเครือข่ำยวัดส่งเสริมสุขภำพและเครือข่ำยพระสงฆ์
6) มีเป้ำหมำยกำรสร้ำงคุณภำพชีวิต และกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของนำรีรัตน์ จิตรมนตรี
และสำวิตรี ทยำนศิลป์ (2551) พบว่ำ ศักยภำพของชุมชนกับกำรดำเนินงำนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ โดยภำพรวมชุมชน
ทั้งระดับประชำชนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและเทศบำลมีศักยภำพในกำรดำเนินงำนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุกำรได้รับ
กำรเสริมศักยภำพเรื่องภำวะผู้นำและกำรบริหำรงำนควำมคิดเห็นของผู้สูงอำยุต่อสวัสดิกำรที่ได้รับและข้อเสนอแนะ
ในกำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรผู้สูงอำยุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท สร้ำงระบบกำรออมเพื่อวัยเกษียณ สร้ำง
นโยบำยส่งเสริมกำรดำรงชีวิตของผู้สูงอำยุในสังคมอย่ำงผำสุกและมีศักดิ์ศรีแนวทำงปฏิบัติ และสอดคล้องกับระบบ
กำรจัดกำรสวัสดิกำรของประเทศต่ำงๆ ดังเช่น ประเทศญี่ปุ่นมีกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและระบบกำรสร้ำงที่พักอำศัย ประเทศอังกฤษมีกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนกำรเงินหลัง
เกษียณส่งเสริมกำรจัดกำรกองทุนบำนำญ และสนับสนุนให้มีกำรออมเงินที่เหมำะสมรวมทั้งช่วยให้ผู้ที่เกษียณมีรำยได้
หลังเกษียณที่เพียงพอประเทศสิงคโปร์ มีกำรจัดสวัส ดิกำรด้ำนเน้นกำรสร้ำงเสริมศักยภำพของผู้สูงอำยุในกำรทำ
กิจกรรมต่ำงๆเปิดโอกำสให้ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในกิจกำรงำนสังคม เช่น เป็นอำสำสมัครส่งเสริมให้มีศูนย์อเนกประสงค์
และเพื่อให้เห็นภำพที่ชัดเจน คณะผู้วิจัยขอเสนอแนวทำงทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ
พูนฤดี สุวรรณพันธุ์ (2549) ศึกษำตัวแปรตำมด้ำนยุทธวิธีกำรจัดกำรกับควำมเครียดได้ 2 ลักษณะด้วยกัน
คือ 1) กำรจัดกำรกับควำมเครียดที่สังคมยอมรับ อันได้แก่ กำรเผชิญหน้ำกับสำเหตุ ออกกำลังกำย ปรึกษำผู้รู้
เรียนรู้เพิ่มเติม กำรนั่งสมำธิ และ 2) กำรจัดกำรกับควำมเครียดที่สังคมไม่ยอมรับ อันได้แก่ กำรหยุดงำนหรือทิ้งงำน
ให้ผู้อื่นแก้ไขปัญหำ กำรเที่ยวสถำนเริงรมย์ กำรเสพของมึนเมำ และกำรแสดงอำรมณ์ออกกับคนข้ำงเคียง และจำก
ผลกำรวิจัยของพูนฤดี สุวรรณพันธุ์ (2549) ด้ำนสภำพควำมเครียดของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำง
มีระดั บ ควำมเครีย ดส่ ว นบุ คคลอยู่ ในระดั บ น้ อยมี ควำมเครีย ดด้ำ นกำรท ำงำนอยู่ ในระดั บ ปำนกลำง มี อำกำร
ตอบสนองต่อควำมเครียดทั้งทำงร่ำงกำย และจิตใจอยู่ในระดับน้อย มียุทธวิธีกำรจัดกำรกับควำมเครียดที่สังคม
ยอมรับอยู่ในระดับปำนกลำง และมียุทธวิธีกำรจัดกำรกับควำมเครียดที่สังคมไม่ยอมรับอยู่ในระดับน้อย จำกกำร
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ทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ ลักษณะงำน และภำระที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว มี
ผลต่อ ควำมเครียด อำกำรตอบสนองต่อควำมเครียด และยุทธวิธีกำรจัดกำรกับควำมเครียดของบุคลำกร ปัจจัยด้ำน
บุคลิกภำพ และปัจจัยด้ำนองค์กำรมีผลต่อ ควำมเครียด อำกำรตอบสนองต่อควำมเครียด และยุทธวิธีกำรจัดกำรกับ
ควำมเครียดของบุคลำกร และ ปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพและปัจจัยด้ำนองค์กำรสำมำรถทำนำย ควำมเครียด อำกำร
ตอบสนองต่อควำมเครียดและยุทธวิธีกำรจัดกำรกับควำมเครียดของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยเอกชน
เขตกรุงเทพมหำนคร
จำกกำรศึกษำข้ำงต้ น คณะผู้ วิ จัย ได้ นำข้อมู ลเบื้องต้น ที่เกี่ย วกับ ควำมเครียดของพูน ฤดี สุ ว รร ณพั น ธุ์
(2549) และแนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำยของกัญญำมน อินหว่ำง และคณะ (2550) มำเป็นแนวทำงกำรศึกษำ
เกี่ยวกับกำรสร้ำงเครือข่ำยของผู้สูงอำยุเพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ และสร้ำงเครื่องมือเพื่อกำรสำรวจ
และกำรสัมภำษณ์เจำะลึกตำมลักษณะของกลุ่มผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนีต่อไป จำกแนวทำงกำรศึกษำข้ำงต้น
คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นประโยชน์จำกเครือข่ำยกำรเรียนรู้มำเป็นแนวทำงกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ โดย
คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่ำสำมำรถเป็นเครื่องมือทำงกำรจัดกำรเครือข่ำยที่มีคุณภำพและมีประสิทธิผลอย่ำงยิ่ง เนื่องจำก
โดยธรรมชำติของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ระหว่ำงบุคคล ระหว่ำงกลุ่ม ชุมชน และระหว่ำงองค์กรนั้นมีลักษณะ
ที่สอดคล้องอย่ำงเห็นเด่นชัด ที่แสดงถึงกำรร่วมคิด ร่ วมทำและกำรเอื้ออำทรของชุมชนและสังคม กำรวิจัยนี้จึงมุ่ง
ประเด็นในกำรสร้ำงกรอบแนวคิดจำกผลกำรวิจัยที่ผ่ำนมำ เพื่อเป็นแนวทำงกำรศึกษำเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำร
จัดกำรควำมเครียดของกลุ่มผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนีต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
- ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
ได้ แ ก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ
สมรส กำรศึกษำและรำยได้
กลุ่ม ได้ แก่ กำรรับ รู้
- ด้านตนเอง
ภำวะสุขภำพควำมเครียด และ
ควำมภำคภูมิใจในตนเอง
-ด้ า น ค ร อ บ ค รั ว ไ ด้ แ ก่
ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ กั บ ค น ใ น
ครอบครัว และกำรสนับสนุ น
ทำงสังคมจำกครอบครัว
- ด้านสังคม ได้แก่ เครือข่ำยทำง
สั ง คม ควำมผู ก พั น ต่ อ ชุ ม ชน
และควำมต้ อ งกำรในกำร
รวมกลุ่ม
1.
- ด้านบทบาท ได้แก่ บทบำท2.
ของผู้สูงอำยุต่อครอบครัว และ
บทบำทของผู้สูงอำยุต่อชุมชน
และสังคม

เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ เ พื่ อ การ
จัดการความเครียดของผู้สูงอายุ
1.ลั ก ษณะการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
การเรียนรู้
2. การจัดกิจกรรมเพื่อการจัดการ
ความเครียด
- กิจกรรมทางการศึกษา
- กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมทางสังคม
- กิ จ ก ร ร ม ท า ง กี ฬ า แ ล ะ
นันทนาการ
- กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน

แนวทางเครือข่ายการ
เรียนรูเ้ พื่อการจัดการ
ความเครียดของผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

รูปแบบเครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อการจัดการ
ความเครียดของผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี
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วิธีการวิจัย
ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง
วิ ธี ด ำเนิ นกำรวิ จั ย กำรน ำเสนอแบบกำรวิ จั ยรวมถึงวิ ธี ด ำเนิ นงำนต่ ำงๆ ในกำรศึกษำนี้ เพื่ อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ คณะผู้วิจัยได้ ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำกเอกสำรงำนวิจัยต่ำงๆ ตลอดจนศึกษำปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคมโดยวิธีกำรวิเครำะห์วิธีกำรเชิงคุณภำพ (qualitative research) โดยที่หน่วยของกำรวิเครำะห์ (Unit of Analysis)
อยู่ที่ระดับปัจเจกบุคคล คือ ผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนำ อำศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธำนี ดังนี้
1) ผู้ให้ข้อมูลกำรวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภำพดังนี้
1.1 ผู้ให้ข้อมูล ประชำกร (population) ที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอำยุเพศชำยและเพศ หญิงที่มี
อำยุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนำ อำศัยอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธำนี โดยอำศัยอยู่ ในอำเภอเมืองปทุมธำนี อำเภอ
คลองหลวง อำเภอลำดหลุมแก้ว อำเภอหนองเสือ และอำเภอธัญบุรี จำนวนประชำกรที่ใช้กำรวิจัยครั้งนี้ คือ
ผู้สูงอำยุ จำนวน 380 คน คำนวณหำขนำดของกลุ่ม ตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของเครซี่ มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน
191 คน ทำกำรสุ่มตัวอย่ำง (random sampling) แบบเป็นไปตำมโอกำสทำงสถิติ (probability sampling)
โดยใช้กำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ดังนี้ ระดับ จังหวัด เป็นกำรสุ่มแบบเจำะจง
(Purposive Sampling) โดยเลือกจังหวัดปทุมธำนี ระดับ อำเภอ ทำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random
Sampling) โดยใช้วิธีจับฉลำกชื่อ อำเภอในจังหวัดปทุมธำนี ซึ่งมีจำนวน 7 อำเภอ มำร้อยละ 50 ได้มำ 4 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธำนี อำเภอคลองหลวง อำเภอลำดหลุมแก้ว และอำเภอธัญบุรี ระดับตำบล แต่ละอำเภอ
เลือก 1 ตำบล ใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) ระดับหมู่บ้ำน จำกแต่ละตำบล คิดจำนวน
ผู้สูงอำยุตำมสัดส่วน จำกนั้นเลือกหมู่บ้ำนแบบสุ่ม (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจับฉลำกหมู่บ้ำนสุ่มมำ
ได้ทั้งหมด 20 หมู่บ้ำนและทำกำรเลือกศึกษำผู้สูงอำยุของแต่ละหมู่บ้ำนนั้นๆ เป็นตัวแทนหมู่บ้ำนละ 9-10 คน รวม
191 คนเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informants) ประกอบด้วย กลุ่มตัวแทนของเครือข่ำยผู้สูงอำยุ
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำร
จัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี จำนวน 15 คน ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอำยุ เช่น ผู้นำ
กลุ่มผู้สูงอำยุ
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ซึ่งมี 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสือรำยงำนวิจัยแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(แผน 10) แผนผู้สูงอำยุแห่งชำติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. 2546 เอกสำรและ
แผ่นบันทึกจำกโครงกำร กิจกรรมต่ำงๆรวมทั้งสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์แผ่นบันทึก (ซีดี) ของกลุ่มผู้สูงอำยุ และ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 2 การสารวจและการสัมภาษณ์เจาะลึกด้านเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการจัดการความเครียด
ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 191คน ได้แก่ ด้ำนคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้ำนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำร
ควำมเครียดของผู้สูงอำยุ ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้ำน และข้อคิดเห็นต่ำงๆจำกกำรสัมภำษณ์มำสังเครำะห์ข้อมูล
เพื่อนำมำร่ำงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ และนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ย วข้องกับ ผู้สูง อำยุ ได้ แก่ ผู้นำกลุ่ มผู้สู งอำยุ 20 คน และนั กวิช ำกำรด้ ำนผู้ สูงอำยุ 5 คน รวมทั้ งสิ้น 25 คน
เพื่อเสนอควำมคิดเห็นถึงควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของ
ผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี
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การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยทำกำรวิเครำะห์ข้อมูล 2 ตอน
ระยะที่ 1 ผู้วิจัยทำกำรสัมภำษณ์เจำะลึกกับกลุ่มผู้สูงอำยุ จำนวน 191 คน และนำข้อมูลที่ได้มำจัดทำ
ประเภทและลำดับควำมเป็นจริงที่มีกำรกระทำมำกที่สุด 3 ระดับ ในด้ำนลักษณะเครือข่ำยกำรเรียนรู้ ลักษณะกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ รำยละเอียดของกำรทำกิจกรรม ควำมสำเร็จจำกกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำร
ควำมเครียด ดำเนินกำรจัดทำตำรำงร่ำงรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของกลุ่ม
ผู้สูงอำยุ
ระยะที่ 2 ผู้วิจัยสัมภำษณ์เจำะลึกกับกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ นักวิชำกำรด้ำนผู้สูงอำยุ รวมทั้งสิ้น 25 คน เสนอ
ควำมคิดเห็นถึงควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบฯ โดยกลุ่มผู้นำสมำชิกผู้สูงอำยุและผู้นำของผู้ปฏิบัติงำน ได้ให้
ข้อคิดเห็นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี พบว่ำ แนวทำงที่
สำมำรถน ำมำสร้ำ งรูป แบบได้ คือ 1) ลั กษณะเครือข่ำ ยกำรเรีย นรู้ 2) ลั กษณะกำรจั ด กิจกรรมกำรเรียนรู้ 3)
รำยละเอียดของกำรทำกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4) เป้ำหมำยของกำรจัดกิจกรรม 5) ควำมสำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำย
กำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียด

สรุปผลการวิจัย
จำกผลกำรวิจัย เรื่อง รูปแบบเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สู งอำยุ ในจังหวัด
ปทุมธำนี เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐำนส่วนบุคคล ผู้สูงอำยุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย โดยเพศหญิงมีร้อยละ
50.3 ผู้สูงอำยุมีอำยุระหว่ำง 60 - 69 ปี ร้อยละ45.0 มีสถำนภำพสมรส ร้อยละ 50.3 สำเร็จกำรศึกษำในระดับ
ประถมศึกษำ ร้อยละ 27.2 ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคมโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 78.5
คุณลักษณะด้ำนตนเอง ได้แก่ กำรรับรู้ภำวะสุขภำพควำมเครียด จำนวน 150คน คิดเป็นร้อยละ 78.5
มีควำมภำคภูมิใจในตนเอง จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5
คุณลักษณะด้ำนครอบครัว ได้แก่ ควำมสัมพันธ์กับคนในครอบครัว จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3
กำรสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7
คุณลักษณะด้ำนสังคม พบว่ำ เครือข่ำยทำงสังคมจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ควำมต้องกำรในกำร
รวมกลุ่ม จำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 74.9
คุณ ลักษณะด้ ำ นบทบำท ได้ แก่ บทบำทผู้ สูง อำยุต่ อครอบครัว 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.2 บทบำท
ผู้สูงอำยุต่อชุมชนและสังคม จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 โดยพบว่ำ บทบำทสำคัญของผู้สูงอำยุ ได้แก่
บทบำทในกำรเป็นผู้นำในกำรอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บทบำทผู้นำในกำรจัดพิธีกำรต่ำงๆ เป็นผู้นำใน
กำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำ บทบำทเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ภูมิปัญญำให้ชำวบ้ำนต่ำงๆ บทบำทกำรเป็นที่ปรึกษำ
ให้กับสังคมและชุมชน
กำรเข้ำร่วมเครือข่ำยกำรเรียนรู้ของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี พบว่ำ มีหลำยกลุ่มและมีควำมหลำกหลำย
ตำมควำมถนัด เช่น กลุ่มที่เป็นเครือข่ำยส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ มีแนวทำงกำรพัฒนำกลุ่มที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม เรียนรู้ธนำคำรขยะ มีหลักสูตรเสริมสร้ำงศักยภำพผู้สูงวัย เรียนรู้ศิลปะ และงำนประดิษฐ์ สวนครัวคนเมือง
สูงวัยใจอำสำให้ควำมสำคัญด้ำนสุขภำพ มีกำรอบรมสำธิตกำรใช้เครื่องมือกำยภำพบำบัดเพื่อผู้ป่วยติดเตียงของกลุ่ม
บ้ำนใหม่ ภูมิปัญญำท้องถิ่น สำนทำงมะพร้ำวสืบสำนวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มหนองเสือ สำธิตกำรทำพวงมำลัยดิก
มะลิจำกกระดำษทิชชูของกลุ่มเมืองประชำ บำงคูวัด
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ด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของผู้สูงอำยุ พบว่ำ ส่วนใหญ่ให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมนันทนำกำรและ
กิจกรรมทำงสังคมเป็นหลัก และทำกิจกรรมตำมควำมชอบ ทำให้รู้สึกชีวิตมีคุณค่ำ และยิ่งมีควำมสุขมำกขึ้นหำกได้
มอบของที่ตนเองทำให้คนอื่น เช่น กำรร่วมในงำนบุญ ชมรมผู้สูงอำยุ กำรอบรมระยะสั้นด้ำนอำชีพชมรมกีฬำ
ศำสนำ ชมรมผู้สูงอำยุ กำรเข้ำร่วมในสมำคมต่ำงๆ กำรเข้ำกลุ่มทำงศำสนำ กำรเป็นอำสำสมัคร เพื่อสังคม ปลูก
ต้นไม้ กับครอบครัว กับเพื่อนร่วมวัยกำรทำงำนฝีมือ ซึ่ง เป็น กิจกรรมภำยนอกครอบครัว ซึ่ง ชีวิต ประจำวั นของ
ผู้สูงอำยุ ส่วนใหญ่ช่วยเหลืองำนของสมำชิกในครอบครัว และกำรพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ญำติ เป็นต้น
กำรจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอำยุ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนผู้สูงอำยุ
ด้ำนสุขภำพอนำมัย ด้ำนกำรปรับตัวทำงสังคมและจิตใจ ด้ำนพฤติกรรมกำรออม ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ โดยส่วน
ใหญ่มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน มีกระบวนกำรพัฒนำกิจกรรมเริ่มจำกกำรศึกษำปัญหำชุมชนโดยกำร
ประชุมหำรือ กำรจัดเวทีชำวบ้ำนเพื่อหำสำเหตุของปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำร่วมกับเครือข่ำย สำหรับ
รูปแบบกิจกรรม เช่น กำรบริกำรข้อมูลควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ กิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมอัธยำศัย เช่น กำรศึกษำดูงำนแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตต่ำงๆ กำรดำเนินกำรจัดกิจกรรมมุ่งเนินกำรมี
ส่วนร่วมของสมำชิก และร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ำยทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน
ด้ำนควำมสำเร็จในกำรทำให้กำรจัดกิจกรรมของผู้สูงอำยุ พบว่ำ มีควำมสำเร็จในด้ำนจัดกำรควำมเครียดที่
เกิดขึ้นทั้งด้ำนครอบครัว ควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น และชุมชน รวมทั้งสำมำรถสร้ำงรำยได้ เนื่องจำกเครือข่ำย ชมรม
ต่ำงๆมีแนวทำงกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำจิตใจด้ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำงๆทั้งกิจกรรมนันทนำกำร กิจกรรม
พัฒนำควำมสำมำรถ กิจกรรมกำรท่องเที่ยว กิจกรรมอำสำสมัคร เป็นต้น
แนวทางการสร้างรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี
จำกผลวิจัยกำรสัมภำษณ์ลักษณะของเครือข่ำยกำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ จังหวัด
ปทุมธำนี 191 คน นำมำทำกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และสรุปประเด็นที่สำคัญ 3 ที่มีกำรดำเนินกำรและมีควำม
ต้องกำรของผู้สูงอำยุ คณะผู้วิจัยนำมำสร้ำงรูปแบบฯ และนำไปสัมภำษณ์กับกลุ่มผู้เชี่ยวชำญ กลุ่มนักวิชำกำรและ
กลุ่มผู้สูงอำยุจำนวน 25 คน ด้ำนควำมเหมำะสมของร่ำงรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อ กำรจัดกำร
ควำมเครียดของผู้สูงอำยุในจังหวัดปทุมธำนี พบว่ำ รูปแบบที่ร่ำงไว้มีควำมเหมำะสม สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
และมีข้อเสนอแนะด้ำนต่ำงๆที่มีประโยชน์ต่อกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดหลำยประกำร
โดยเฉพำะในด้ำนควรส่งเสริมเครือข่ำยผู้สูงอำยุที่มีกำรแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงกันและให้ควำมร่วมมือด้ำนสุขภำพ
อนำมัยและสภำพจิตของผู้สูงอำยุ ด้ำนเครือข่ำยกำรฝึกอำชีพ มำกยิ่งขึ้น กำรส่งเสริมควำมมั่นคงด้ำนกำรเงินหลัง
เกษียณส่งเสริมกำรจัดกำรกองทุนบำนำญและสนับสนุนให้มีกำรออมเงินที่เหมำะสม กำรส่งเสริมกิจกรรมตลำดนัด
ภูมิปัญญำให้สมำชิกกลุ่มได้มีโอกำสถ่ำยทอดเปลี่ยนภูมิปัญญำ และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์สู่ชุมชนที่กว้ำงขวำง เป็นต้น
ดังภำพที่ 1 และตำรำงที่ 2
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ภาพที่ 1 รูปแบบการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี
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ตารางที่ 2 รูปแบบการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการจัดการความเครียดของผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี
ลักษณะ
ลักษณะการจัด
รายละเอียดของการ เป้าหมายการ ความสาเร็จของการสร้าง
เครือข่ายการ กิจกรรมการเรียนรู้
ทากิจกรรม
จัดกิจกรรม
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ
เรียนรู้
การจัดการความเครียด
สถาบัน
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
พัฒนาภูมิปัญญา
ผู้สูงวัย
เครือข่ายส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มวัยใจอาสา

การมีเสรีภาพ
การมีส่วนร่วม
การได้รับการดูแล
การบรรลุความพึง
พอใจของตนเอง
การมีเสรีภาพ
การมีส่วนร่วม
การได้รับการดูแล
การบรรลุความพึง
พอใจของตนเอง

เครือข่ายผู้สูงวัย
30958

การมีส่วนร่วม
การได้รับการดูแล

เครือข่ายผู้สูงวัย
18958

การมีส่วนร่วม
การได้รับการดูแล
การบรรลุความพึง
พอใจของตนเอง

ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มชมรมต่างๆ
ของผู้สูงอายุใน
จังหวัด

การมีส่วนร่วม
การได้รับการดูแล
การบรรลุความพึง
พอใจของตนเอง

การมีเสรีภาพ
การมีส่วนร่วม
การได้รับการดูแล
การบรรลุความพึง
พอใจของตนเอง

กิจกรรมด้าน
นันทนาการ

ด้านสุขภาพ
อนามัย

1. มีโอกาสได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองและ
ชุมชน

กิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการ
กิจกรรมบริการผู้อื่น
ปรับตัวทาง
กิจกรรมทางสังคม
สังคมและ
กิจกรรมการออกกาลังกาย จิตใจ
กิจกรรมงานอดิเรก
กิจกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมการเรียนรู้
ด้านพฤติกรรม
กิจกรรมบริการผู้อื่น
กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมการออกกาลังกาย
กิจกรรมงานอดิเรก
กิจกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมการเรียนรู้
ด้านพฤติกรรม
กิจกรรมบริการผู้อื่น
การเรียนรู้
กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมการออกกาลังกาย
กิจกรรมงานอดิเรก
กิจกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมการออกกาลัง
กาย
กิจกรรม
งานอดิเรก

2. มีศักยภาพในการจัดการ
ปัญหาด้วยตนเอง
มีเป้าหมายชีวิต

กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมบริการผู้อื่น
กิจกรรมทางสังคม
กิจกรรมการออกกาลังกาย
กิจกรรมงานอดิเรก
กิจกรรมการท่องเที่ยว

6. มีโอกาสได้เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
หาประสบการณ์จากการ
ท่องเที่ยวและการทางาน
อดิเรก ช่วยเหลือตนเองได้

3. สามารถนาทักษะ
ความสามารถมาใช้
ประโยชน์กับชุมชน

4. มีความสัมพันธ์ที่ดี
สามารถพัฒนาตนเองและ
พัฒนาผู้อื่นได้ เข้าใจกา
รอยุ่ร่วมกันและมีประโยชน์
ต่อชุมชน
5. สามารถพัฒนาตนเอง
ด้านอาชีพ ด้านการเรียนรู้
นันทนาการอื่นๆ สร้าง
รายได้จากการฝึกอาชีพ
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การอภิปรายผลการวิจัย
จำกกำรศึกษำพบว่ำ องค์ประกอบด้ำนลักษณะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ได้แก่ กำรมีเสรีภำพ ผู้สูงอำยุได้รับ
กำรสนับสนุนด้ำนปัจจัยพื้นฐำน และกำรดูแลสุขภำพอนำมัย กำรฝึกอบรมและกำรศึกษำเพิ่มเติม กำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำโอกำสต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรแก่ชุมชน และเป็นอำสำสมัคร กำรได้รับกำรดูแล นอกจำกนี้ยังพบว่ำ ผู้สูงอำยุมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมด้ำนนันทนำกำร กิจกรรมกำรเรียนรู้ กิจกรรมบริกำรผู้อื่น กิจกรรมทำง
สังคม กิจกรรมกำรออกกำลังกำย กิจกรรมงำนอดิเรก กิจกรรมท่องเที่ยว และผลวิจัยพบว่ำ เป้ำหมำยของกำรจัด
กิจกรรม คือ ด้ำนสุขภำพอนำมัย ด้ำนกำรปรับตัวทำงสังคมและจิตใจ ด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ จันทนำ มหำมงคล (2547) ที่พบว่ำ ผู้สูงอำยุในอำเภอท่ำมะกำ จังหวัด กำญจนบุรี มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม
เพรำะควำมสำมำรถส่งเสริมให้ทำกิจกรรมต่ำงๆได้ ตำมต้องกำรซึ่งถือว่ ำมีควำมพร้อมทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำ ส่วน
ผู้สูงอำยุที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจยำกจนจะมีควำมทุกข์กังวลใจในเรื่องกำรหำเลี้ยงชีพ ต้องดิ้นรนขวนขวำยหำรำยได้มำใช้
จ่ำยในครอบครัว และยังสอดคล้องกับงำนวิจัย ของวนิดำ ทองปล้อง (2546) ที่พบว่ำผู้สูงอำยุในอำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม มีควำมต้องกำรในกำรรวมกลุ่มเครือข่ำยของสังคมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำง
สังคมของ ผู้สูงอำยุ เครือข่ำยทำงสังคม มีผลต่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ ทำให้ผู้สูงอำยุเข้ำถึงและ
ได้รับบริกำรด้ำนต่ำงๆมำกขึ้น ได้รับกำรยอมรับและรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำต่อผู้อื่นรวมทั้งเครือข่ำยควำมผูกพันต่อชุมชน
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคมของผู้สูงอำยุ ทั้งนี้เพรำะผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะ
เวลำนำนจะสำมำรถพัฒนำควำมสัมพันธ์ภำยในชุมชนได้ดีกว่ำผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะสั้น
จำกผลกำรวิจั ยด้ ำนควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัด กำรควำมเครียด ได้แก่
มีโอกำสได้พัฒนำศักยภำพของตนเองและชุมชนด้ำนสุขภำพและอำชีพ มีศักยภำพในกำรจัดกำรปัญหำด้วยตนเอง
สำมำรถนำทักษะควำมสำมำรถมำใช้ประโยชน์กับชุมชน ทำให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดี มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี
มีควำมสัมพันธ์ที่ดี เข้ำใจกำรอยู่ร่วมกันและมีประโยชน์ต่อชุมชน สอดคล้องกับงำนวิจัยของนำรีรัตน์ จิตรมนตรีและ
สำวิตรี ทยำนศิลป์ (2551) พบว่ำ ศักยภำพของชุมชนกับกำรดำเนินงำนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุโดยภำพรวม มีศักยภำพ
ในกำรดำเนินงำนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ จำกควำมคิดเห็นของผู้สูงอำยุต่อสวัสดิกำรที่ได้รับและข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงระบบสวัสดิกำรผู้สูงอำยุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท เช่นกำรสร้ำงระบบกำรออมเพื่อวัยเกษียณ สร้ำง
นโยบำยส่งเสริมกำรดำรงชีวิตของผู้สูงอำยุในสังคมอย่ำงผำสุกและมีศักดิ์ศรีแนวทำงปฏิบัติ ทบทวนนโยบำยกำร
จ่ำยเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอำยุเพื่อให้ผู้สูงอำยุได้รับควำมช่วยเหลืออย่ำงแท้จริงแนวทำงปฏิบัติ และสอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มผู้สูงอำยุมีควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพอนำมัยและด้ำนสวัสดิกำรด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน สำหรับประชำชนให้จัดด้ำนกำรรักษำพยำบำลที่ได้มำตรฐำนทั่วถึง สำหรับด้ำนอื่นๆ เช่น ด้ำนนันทนำกำร
นั้นมีควำมสำคัญต่อสภำพของจิตใจ และควรจัดให้มีอย่ำงต่อเนื่องกับกำรเข้ำกลุ่มเข้ำชมรมต่ำงๆที่จัดให้
นอกจำกนี้ รู ปแบบเครื อข่ ำ ยกำรเรี ยนรู้ เพื่ อกำรจั ดกำรควำมเครี ย ดของผู้ สู งอำยุ จั งหวั ด ปทุ มธำนี ให้
ควำมสำคัญต่อกำรทำกิจกรรมนันทนำกำรและกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น กำรเข้ำร่วมในสมำคมต่ำงๆ กำรเข้ำกลุ่มทำง
ศำสนำ กำรเป็นอำสำสมัครเพื่อสังคม และพบว่ำ ลักษณะของกำรจัดสวัสดิกำรเน้นหลัก 5 ประกำร คือ กำรมีเสรีภำพ
กำรมีส่วนร่วม กำรได้รับกำรดูแล กำรบรรลุควำมพึงพอใจตนเอง ควำมมีศักดิ์ศรี ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดกำร
จัดสวัสดิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดแนวทำงกำรจัดกำรบริกำรและสวัสดิกำร
สำหรับผู้ สู งอำยุ ไว้ ของกระทรวงกำรพั ฒนำสั งคมและควำมมั่ นคงของมนุ ษย์ (2550) ในด้ ำนกำรจั ดบริกำรและ
สวัสดิกำรสำหรับผู้สูงอำยุ มีรูปแบบที่เน้นผู้สูงอำยุเป็นศูนย์กลำงมุ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี
สำมำรถพึ่งตนเองได้ และมีควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ระบบบริกำรต้องเข้ำถึงผู้สูงอำยุ หรือให้ผู้สูงอำยุเข้ำถึงกำร
ใช้บริกำรได้ โดยให้ควำมสำคัญที่ระบบบริกำรในระดับชุมชน ทั้งทำงด้ำนสุขภำพ สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ โดยชุมชน
จะต้องมีส่วนร่วมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรและสวัสดิกำร ทั้งที่เป็นอำสำสมัคร เครือข่ำยในชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น โดยเฉพำะองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และองค์กรทำงศำสนำ รูปแบบของระบบบริกำรที่จำเป็น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) จำกกำรศึกษำพบว่ำลักษณะของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ
ในจังหวัดปทุม ธำนี มีกำรเน้นกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อสุขภำพและกิจ กรรมนันทนำกำรเป็นหลัก โดยเน้นกำรมี
เสรีภำพ กำรมีส่วนร่วม กำรได้รับกำรดูแล กำรบรรลุควำมพึงพอใจของตนเองของผู้สูงอำยุ ดังนั้นจึงควรนำแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรสวัสดิกำรผู้สูงอำยุไปประยุกต์ใช้กับกำรทำโครงกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองควำมต้องกำร
ให้กับผู้สูงอำยุทั้งในด้ำนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง ด้ำนสุขภำพอนำมัยด้ำนนันทนำกำร ด้ำนกำรสร้ำงรำยได้
2) จำกกำรศึกษำพบว่ำรูปแบบกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ ใน
จังหวัดปทุมธำนี มีแนวทำงด้ำนกำรเสริมสร้ ำงศักยภำพของเครือข่ำยของผู้สูงอำยุ รวมทั้งกำรสร้ำงเป้ำหมำยของ
กำรจั ดกิจ กรรมกำรเรียนรู้ที่เน้น คุณภำพชี วิต ให้กับ ผู้ สูง อำยุ ดั งนั้ นผู้ เกี่ย วข้องควรวำงแผนด้ ำ นกิจกรรมต่ำ งๆ
โดยเฉพำะกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงจังหวัดและภูมิภำคต่อไปเพื่อกำรพัฒนำกลุ่ม ผู้สูงอำยุให้
ยั่งยืน นอกจำกนี้ควรมีกำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุซึ่งต้องเปิดโอกำสให้ผู้สูงอำยุได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้มำกกว่ำเป็นผู้รับบริกำร อีกทั้งควรส่งเสริมให้เกิดควำมเข้มแข็งในชุมชน เพื่อใช้เป็นฐำนในกำรสร้ำงเครือข่ำย
กำรเรียนรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุ ในจังหวัดปทุมธำนี
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) วิ ธี ก ำรศึ ก ษำครั้ง นี้ ใ ช้ วิ ธี ก ำรศึ ก ษำเชิ ง ปริ ม ำรและเชิ ง คุ ณ ภำพ ดั ง นั้ น หำกมี ก ำรศึ ก ษำต่ อ ไปควร
ทำกำรศึกษำเปรียบเทียบกับกลุ่มเครือข่ำยจังหวัดอื่นๆ เพื่อนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องเหมำะสมต่อไป
2) ในกำรศึกษำครั้งต่อไปควรทำกำรศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมเครียดของผู้สูงอำยุเพื่อให้
เห็นรูปแบบที่ชัดเจนว่ำควรมีลักษณะกำรจัดกิจกรรมใดบ้ำงที่เหมำะสมและควรพัฒนำในด้ำนใดบ้ำงเพื่อเป็นรูปแบบ
ที่เหมำะสมให้กับผู้สูงอำยุ และเครือข่ำยผู้สูงอำยุต่อไป
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อาการหลงผิดในผู้ป่วยโรคจิตเภท
Delusion in Schizophrenia

ผู้วิจัย

สุริยา ราชบุตร
ณัฐิกา ราชบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทคัดย่อ
โรคจิตเภท หมายถึงโรคทางจิตเวช ที่มีความผิด ปกติทางด้านความคิดเป็นหลักแล้วส่งผลต่อการรับ รู้
อารมณ์ และการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นความผิดปกติที่รักษาให้หายขาดค่อนข้างยาก อาการและอาการ
แสดงมีทั้งอาการด้านบวก และด้านลบ อาการด้านบวกพบว่าผู้ป่วยจะมีอาการหลงผิดที่สัมพันธ์กับความเชื่อของ
สังคม ความเชื่อทางวัฒนธรรมของผู้ป่วย และอาการประสาทหลอน จนแสดงพฤติกรรมออกมาทางอารมณ์ หรือ
พฤติกรรมที่เป็นอันตราย ได้แก่เอะอะอาละวาด ดุด่า ข่มขูผ่ ู้คน หวาดระแวง ทาร้ายบิดามารดา หรือบุคคลอื่น ส่วน
อาการด้านลบนั้นพบว่าผู้ป่วยจะไม่กระตือรือร้น แยกตัวเอง พูดน้อย และสาเหตุการเกิดอาการหลงผิด ปัจจุบันเชื่อ
ว่าอาการหลงผิด มาจากหลายปัจจัยเช่นปัจจัยด้านชีวเคมีเชื่อว่าโรคนี้เกิดจากโดปามีน มากเกินไป ร่วมกับการ
แสดงออกทางอารมณ์ ที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลในครอบครัว การรักษาที่สาคัญคือการรัก ษาด้วยยา ปัจจุบัน มีการ
พัฒนายารุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม อาการข้างเคียงน้อยลง ดังนั้นบทบาทที่สาคัญของพยาบาลนอกจาก
การส่งเสริม ป้องกันการเกิดอาการหลงผิดแล้ว การให้ความรู้เรื่องโรค และการรักษาด้วยยา จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วย
ร่วมมือในการรับประทานยาเพื่อป้องกันอาการกาเริบซ้าหรือหากผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้เร็ว อาจมีโอกาส
หายขาดได้
คาสาคัญ : โรคจิตเภท อาการหลงผิด
Abstract
Schizophrenia means psychotics disorder which are characterized by disorders of
thought are primarily affect perception, emotions, and inappropriate behavior. The disorder
is quite difficult to be cured. Signs and symptoms, are positive and negative symptoms.
Positive symptoms the patient has Delusions related to social, cultural beliefs of the
patient's psychedelic frantic to show the harmful behavior such as bullying people fuss
rampant paranoid attack nagging parents, or other persons. The negative symptoms, the
patient would have thought, mistakenly, not passive countenance eager to distinguish
themselves say the least. The delusions causes by vary factors such as biochemical factors,
because of hyperdopamine action with the emotional expressions of family members is
inappropriate. The treatment is used the medication. Nowadays, with the development of
new drugs that are more effective than ever before, will likely be cured. So the important
role of nurses in the promotion. Prevent delusions and educating about the disease and
treatment will help encourage patients to cooperate in taking the drug to prevent recurrence
or exacerbation may have cured.
Key Word : Schizophrenia, Delusion
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บทนา
โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นโรคทางจิตเวชที่มีความผิดปกติทางด้านความคิดเป็นหลักส่งผลต่อการ
รับรู้ อารมณ์และการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นความผิดปกติที่รักษาให้หายขาดค่อนข้างยาก และWHO
อ้างอิงจาก กาญจนา เหมะรัต.และคณะ. 2555:64) ผู้ป่วยโรคจิตเภทรายใหม่ทั่วโลก เพิ่มขึ้น 2 ล้านคนต่อปี
(Sadock&Sadock,2005 ;อ้างอิงจาก กาญจนา เหมะรัต.และคณะ. 2555: 64) ผู้ป่วยโรคจิตเภทในประเทศไทย
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ความชุกของโรคจิตเภทเท่ากับ 0.70 (กรมสุขภาพจิต, 2552 ; ศรีวิไล โมกขาว, 2554:57).
พบได้ประมาณ ร้อยละ 1 ของประชากรทั่วไป และประมาณร้อยละ 40–50 ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชทั่ว
ประเทศ ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 – 54 ปี เป็นช่วงอายุวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ บุคคลที่เป็นโรคจิตเภทส่วนใหญ่จะมีการ
เจ็บป่วยเรื้อรังเป็นๆหายๆ และไม่สามารถทาหน้าที่ทางสังคมได้ดีเช่นเดิม (สมพร รุ่งเรืองกลกิจ , 2546: 2,
มาโนช หล่อตระกูลและปราโมทย์ สุคนิตย์, 2548:125) และยังมีผลกระทบต่อครอบครัวเช่น ญาติมีความเครียดใน
การดูแ ลผู้ ป่วยที่อาการไม่แ น่น อน มีความกัง วลต่ออนาคตของผู้ ป่วย กลัว ที่จะไม่ มีคนคอยดู แล ผู้ป่ วยไม่ ยอม
รั บ ประทานยาต้ อ งคอยเป็ น ธุ ร ะจั ด การทุ ก อย่ า งให้ มี ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม และรู้ สึ ก อั บ อาย
(ไกรวรรณ เจริญกุล, 2539.ประไพศรี บรูณางกรู 2539,ปรารถนา บริจันทรและคณะ 2536; อ้างอิงจาก สมพร
รุ่งเรืองกลกิจ. 2546: 3 ; พุฒตาน พันธุเณร และวีรยุทธ ชัยพรสุไพศาล, 2552 : 57-58) หลังหายป่วยแล้วผู้ป่วย
โรคจิตเภทบางรายจะเกิดอารมณ์ซึมเศร้า อาจมีอาการฆ่าตัวตายได้ (มาโนช หล่อตระกูลและปราโมทย์ สุคนิตย์.
2548 :130) สาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทมีหลายปัจจัยร่วมกันซึ่ง รูปแบบ Vulnerability Stress Model of
Schizophrenia เชื่อว่าเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ทาให้บุคคลมีความเสี่ย งต่อการ
เกิ ด โรคได้ แ ก่ ค วามอ่ อ นแอของบุ ค คล ความรุ น แรงของความเครี ย ด และความคงทนของแต่ ล ะบุ ค คล
(Zubin &Spring,1977; อ้างอิงจาก สมพร รุ่งเรืองกลกิจ.2546: 21-29) การรักษาเป็นรูปแบบผสมผสานโดยที่การ
รักษาด้วยยาจะเป็นการรักษาหลักร่วมกับการรักษาทางจิตสังคม และอาชีวบาบัด (Ayano,2016: 4-6)
โรคจิตเภท
ความหมาย
อาไพพรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์. 2543 : 99 อธิบายความหมายโรคจิตเภท (Schizophrenia) หมายถึง ผู้ป่วยที่มี
กลุ่มอาการความผิดปกติทางอารมณ์ การรับรู้ กระบวนการคิด พฤติกรรมและบุคลิกภาพโดยรวม
ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และคณะ. 2544 :173 ให้ความหมายว่า เป็นความผิดปกติของสมองอย่างหนึ่ง
อาการที่สาคัญคือ มีความผิดปกติในการคิด Thinking มีความผิดปกติในการรับรู้ (Perception) และมีอารมณ์ที่ไม่
เหมาะสมหรืออารมณ์ทื่อ (Inappropriate หรือ Blunted affect)
สมภพ เรืองตระกูล. 2542 : 83 ความหมายว่า ผู้ป่วยมีความผิดปกติของความคิด อารมณ์ การรับรู้ และ
พฤติกรรมเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน โดยที่ผู้ป่วยไม่มีโรคทางกาย โรคทางสมอง พิษจากยาหรือ สารเสพติดที่จะ
เป็นสาเหตุของอาการดังกล่าว
ระบาดวิทยา
โรคจิตเภท พบว่ามีอุบัติการณ์ร้อยละ 0.1 - 0.5 ต่อประชากร 1,000 คน ความชุกชั่วชีวิต (life-time prevalence)
ของโรคจิตเภทคือร้อยละ7.0-9.0 ต่อประชากร 1,000 คน (มาโนช หล่อตระกูลและปราโมทย์ สุคนิตย์. 2555:130 ,
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ.2546: 21-29) พบผู้ป่วยโรคจิตเภทได้ ทุกวัฒนธรรม และในทุกชนชั้นทางเศรษฐกิจ แต่ถ้าเป็น
ประเทศอุตสาหกรรม จะพบโรคจิตเภทได้มากในชนชั้นเศรษฐกิจต่า (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ. 2544 :173)
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สาเหตุของโรคจิตเภท
สาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทมีหลายปัจจัย ร่วมกันดังนี้ (มาโนช หล่อตระกูล และ ปราโมทย์ สุคนิชย.
2555:126 , Zubin Spring,1977 ; อ้างอิงจาก สมพร รุ่งเรืองกลกิจ.2546: 21-29, วิรมน กาสีวงศ์.และคณะ.
2553:8-15, Ayano Getinet, 2016)
1. ปัจจัยทางพันธุกรรม
ทฤษฎียีนเดียวและหลายยีน Polygenic สามารถอธิบายการเกิดโรคจิตเภทได้ดีกว่าทฤษฎีอื่นๆดังนี้
1.1 โรคสามารถถ่ายทอดได้ถึงบุตรได้ทั้งบิดามารดาปกติทั้งสองคน
1.2 อาการของโรคเป็นได้ตั้งแต่รุนแรงมากจนถึงรุนแรงน้อย
1.3 คนที่มีอาการรุนแรงมากพบว่ามีญาติที่ป่วยเช่นกันมากกว่าคนที่มีอาการรุนแรงน้อย
1.4 เมื่อยีนที่ผิดปกติมีจานวนน้อย ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคก็น้อยตามไปด้วย
1.5 โรคเกิดขึ้นได้ทั้งในครอบครัวของบิดา และครอบครัวของมารดา อุบัติการณ์การเกิดโรคจิตเภทของ
บุคคลในครอบครัวผู้ป่วยจะสูงกว่าประชากรทั่วไป รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจิตเภทในเครือญาติ
ความสัมพันธ์
ประชากรทั่วไป
พี่น้องของผู้ป่วย
ลูกที่พ่อหรือแม่ป่วย
คู่แฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ
ลูกที่พ่อและแม่ป่วย
คู่แฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน

ความเสี่ยง(ร้อยละ)
1%
8%
12 %
12 %
40 %
47%

ที่มา : มาโนช หล่อตระกูลและปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555:127)
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ Holger J. Sorensen.et al. (2014 : 214-219) พบว่า ปัจจัยด้านพ่อหรือ
แม่ป่วยทางจิต พ่อหรือแม่ป่วยเป็นโรคจิตเภท พ่อและแม่ทั้งสองคนเป็นโรคจิตเภท มีผลต่อการป่วยเป็นโรคจิตเภท
ของประชากรในสวีเดน
2. ปัจจัยทางชีวเคมี
สมมติฐานของสารโดปามีน (Dopamine Hypothesis) เชื่อว่าโรคจิตเภทเกิดจากสารโดปามีนทางานมาก
เกินไป (Hyperdopaminesgic action) ยาต้านโรคจิตเป็น Dopamine Blocker จับกับ D2 Dopamine receptor
ผลก็คือ การทางานของโดปามีนลดลง ขณะเดียวกันอาการของโรคจิตเภทก็ดีขึ้นไปด้วย ยาหรือสารที่ทาให้สารโดปา
มีนทางานเพิ่มขึ้น จะกระตุ้นให้เกิดอาการโรคจิตเภทเพิ่มหรือทาให้อาการของโรคจิตเลวลง สารนั้น ได้แก่ แอมเฟ
ตามีน โคเคน เป็นต้น จากผลการศึกษาของสุริยา ราชบุตร และ ณัฐิกา ราชบุตร (2559) เกี่ยวกับปัจจัยด้านร่างกาย
ของโรคจิตเภท ในผู้ป่วยโรคจิตเภท ชุมชนตาบลบ้านยาง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าใช้สารเสพติดร้อยละ
62.9 และใช้สารเสพติดมากกว่า 1 ชนิด ร้อยละ 95.5 ระยะเวลาการติดสารเสพของผู้ที่ติดสารเสพติดตั้งแต่ 2 ปีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 95.5
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3. ปัจจัยทางครอบครัวและสังคม
ผู้ป่วยที่อยู่ในครอบครัวที่มีการแสดงออกทางอารมณ์สูง (High expressed emotion หรือ (High EE)
จะมีอัตราการป่วยซ้าสูงกว่าผู้ป่วยที่ อยู่ในครอบครัวที่มีการแสดงทางอารมณ์ต่า มีพฤติกรรมวุ่นวาย ไม่เป็นมิตร
วิพากษ์วิจารณ์ ตาหนิ ติเตียน หรือคอยควบคุมผู้ป่วย และความยากจน การศึกษาต่า สภาพที่อยู่อาศัยที่แออัด
ก็เป็นปัจจัยของการเกิดโรคจิตเภทได้ (Holger J. Sorensen.et al ,2014 : 214-219)
4. ปั จ จั ย ทางสั ง คมประชากรเช่ น เพศ เชื้ อ ชาติ การศึ กษา การท างานรายได้ ที่ ต่ า การอพยพ เป็ น
องค์ประกอบของความอ่อนแอที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการมีอาการทางจิตประสาท เช่นภาวะวิตกกังวล กลัว และ
ภาวะซึมเศร้า ซึ่งมีโอกาสจะดาเนินโรคไปเป็นโรคจิตเภทและโรคทางจิตอื่นๆได้ (Elemi Breetvelt. et al.2010
:184-190)
อาการและอาการแสดง
อาการของผู้ป่วยโรคจิตเภทจะมีอาการดังนี้
1. Positive symptomsประกอบด้วย
1.1 Psychotic dimension อาการที่กาเริบรุนแรง มีอาการหลงผิดและประสาทหลอน อารมณ์ไม่
เหมาะสมและมีพฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าวเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้
1.2 Disorganization dimension การทาหน้าที่บกพร่องเช่นการเรียนการทางาน การทาหน้าที่ทางสังคม
เป็นต้น
2. Negative symptoms เป็นอาการหลงเหลือหลังจากอาการด้านบวกทุเลาลงผู้ป่วยจะมีอาการดังนี้
พูดน้อย(Alogia) อารมณ์ราบเรียบ(Affectiveflattening) ไม่กระตือรือร้น(Avolition) และ ไม่เข้าสังคม
(Asociality)
อาการหลงผิด (Delusion)
อาการหลงผิด คือ การที่ผู้ป่วยมีความเชื่อที่ผิดไปจากความเป็นจริง (out of reality) และเป็นความเชื่อที่
ฝังแน่น ไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือหลักฐานมาหักล้างผู้ป่วยก็ยังไม่เปลี่ยนความเชื่อของตนเอง (มาโนช หล่อตระกูล และ
ปราโมชน์ สุคนิชย. 2542 :15, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ. 2546:5)
Wright,et al. (2009) อ้างอิง จากสุริยา ราชบุตร (2553:11) ได้สรุปความหมายอาการหลงผิด คือ ความเชื่อที่ติด
แน่นที่ทาให้บุคคลเกิดความทุกข์ทรมานหรือรบกวนการทาหน้าที่ของบุคคล
ยุรัชชา ปรีชา (2552) กล่าวว่าอาการหลงผิดคือ ความเชื่อที่ไม่เป็นความจริง หรือไม่มีหลักฐานสนับสนุน
และเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาการหลงผิดต้องแยกออกจากความเชื่อตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของผู้ป่วย
สรุปได้ว่า อาการหลงผิดเป็นอาการที่เกิดจากความคิดความเชื่อที่ผิดจากความจริง เป็นความเชื่อที่ยึดติดแน่น
แม้ว่าจะแสดงหลักฐานที่เป็นจริงมาหักล้างทั้งนี้ต้องคานึงถึงความเชื่อตามวัฒนธรรม ประเพณีของสังคมของผู้ป่วย
ชนิดของอาการหลงผิด
หลงผิดคิดว่าคนปองร้าย (Persecutory delusion)
หลงผิดคิดว่าตนเองยิ่งใหญ่ (Delusion of grandeur)
หลงผิดทางด้านศาสนา (Delusion of religion)
หลงผิดทางด้านร่างกาย (Somatic delusion)
หลงผิดว่าถูกพาดพิงถึง (delusions of reference)
หลงผิดว่าถูกควบคุมจากอานาจภายนอก (delusions of being controlled)
หลงผิดว่าถูกสอดแทรกความคิด (thought insertion)
หลงผิดว่าความคิดถูกดึงออก หรือกระจายให้คนรู้ (thought withdrawal and thought broadcasting)
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หลงผิดว่ารู้สึกผิดที่มากเกิน (delusions of sin or guilt)
หลงผิดในการแปลความหมายของสิ่งเร้า (Delusional perception)
พัฒนาการการเกิดอาการหลงผิด
Fowler et al. (1995) ; Glenn Robert (1992) ได้สรุปพัฒนาการ การเกิดอาการหลงผิดไว้ดังนี้
ระยะเริ่มแรก (Pre-psychotic)
ปัจจัยส่งเสริมที่มีอิทธิพลต่อ การพัฒนามาเป็นโรคจิ ตเภทก็คือความเสี่ยงในวัย แรกเกิด และวัยเด็กซึ่ ง
ประกอบด้วย การเรียนรู้ที่จะเข้าใจ และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม การปรับตัวที่จะควบคุมอารมณ์ ของบุคคล การ
เกิด Biological vulnerability ได้แก่การเจ็บป่วย และรักษาโรคด้วยยาบางชนิด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกาย พันธุกรรม มีความสัมพันธ์กับความเชื่อหลงผิด Freud (1958) ได้อธิบายถึง ปัจจัยกระตุ้น การเกิดอาการ
หลงผิดว่าเป็นผลมาจาก ความขัดแย้งระหว่างความต้องการ ความอยาก และแรงขับภายในใจที่มีต่อปัญหาภายใน
หรือภายนอกของบุคคลที่ไ ม่ ไ ด้รับ การยอมรับ หรือไม่ สามารถผสมกลมกลื น กัน เหตุการณ์วิ กฤติในชี วิต เป็ น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการหลงผิด
ระยะที่สอง (Acute psychotic Episode)
จากปัจจัยส่งเสริมและเกิดปัจจัยกระตุ้นซ้าที่ทาให้เกิดอาการของโรค เช่น drugs abuse เหตุการณ์สาคัญ
ของชีวิต (การเข้าทางานใหม่,การจากบ้าน ,การสูญเสีย การผิดหวังในความรัก) หรือปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เช่น ภาวะวิกฤต ปัญหาครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างคนในครอบครัว การที่ไม่มีเป้าหมายชีวิต ส่งผลให้เกิดอาการ
ของโรคจิตที่เฉียบพลัน ที่เป็นระยะความแตกแยกของการรับรู้ของบุคคลต่อโลกภายนอก ทาให้พัฒนาการของการ
หลงผิดชัดเจนขึ้น หรือเป็น Delusion Idea ที่เกิดขึ้น โดยเชื่อว่าผู้ที่มีกระบวนการคิดที่ผิดปกติเกิดจากความสงสัย
ความเจ็บปวดและมีความรู้สึกไม่พอใจในชีวิตประจาวัน ส่งผลให้การให้ความหมายหรือแปลความที่ผิดปกติ เพื่อที่จะ
สร้างความเชื่อตามที่ตนพอใจ
ระยะที่สามหรือระยะการเกิดโรคจิตเรื้อรัง ( Chronic delusion state)
พัฒนาเป็นอาการเรื้อรัง จาก 2 ระยะที่ผ่านมา รูปแบบความคิดหลงผิดได้ทาให้เกิดการพัฒนาโดยความเชื่อ
หลงผิดได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่น(conviction) ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีอาการเรื้อรัง และมีการตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการแยกตัว มีอาการไร้อารมณ์ ความคิดบกพร่อง สูญเสียความคิดเชิงเหตุผลในการทดสอบความจริง
สรุป สาเหตุการเกิดอาการหลงผิดมีหลายปัจจัยเช่น ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางจิตใจ ปัจจัยทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยตามแนวคิด Vulnerability-stress model ซึ่งเน้นความสาคัญของพัฒนาการในวัยเด็ก
อายุ 0-5 ปี อิทธิพลจากปัจจัยต่างๆมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดจากวัยนี้เป็นต้นมาจนพัฒนาเป็นความคิดความเชื่อ
ที่ผิดปกติหรือบิดเบือนจนเป็นอาการหลงผิดขึ้นได้
การประเมินความเชื่อหลงผิด (Assessing Delusions)
การประเมินจะต้องประเมินให้ครบ 3 ด้านเพื่อวางแผนในการพยาบาล ดังนี้
1. Conviction เป็นการประเมินความเชื่อมั่นของความคิดหลงผิด สามารถประเมินระดับความเชื่อมั่น
ของความคิดหลงผิด โดยใช้ Likert scale items เพื่อประเมินระดับความเชื่อมั่นระดับสูงไปสู่ระดับต่า ความเชื่อมั่น
ระดับสูง คือ เชื่ออย่างมั่นคง สม่าเสมอ ความเชื่อมั่นระดับต่าคือ ไม่แน่ใจในบางครั้ง คาถามได้แก่ “คุณมีความ
เชื่อมั่นในความคิดว่าเป็นจริงเท่าไรจากคะแนนสูงสุดคือเชื่ออย่างมั่นคงให้ 100 คะแนน และ 50 คะแนนคือไม่แน่ใจ
ในบางครั้ง และไม่เชื่อเลย ให้คะแนนเป็น 0 คะแนน”
2. Preoccupation เป็นการประเมินความหมกมุ่นกับความคิดหลงผิด เช่น ผู้ป่วยใช้ เวลาในการอยู่กับ
ความครุ่นคิดเกี่ยวกับความคิดหลงผิดนานมากน้อยเพียงใด “วันหนึ่งคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องที่คุณบอกบ่อยครั้งเท่าใด”
3. Accommodation ประเมินเหตุการณ์และสมมติฐานที่ตอกย้าให้ผู้ป่วยปักใจเชื่อความคิดหลงผิดนั้น
เพื่อวางแผนในการแก้ไขต่อไป “อะไรทาให้คุณเชื่อเช่นนั้นหรือ มีเหตุการณ์อะไรที่ทาให้คุณเกิดความเชื่อนั้น”
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การรักษา
การรักษาโรคจิตเภทที่สาคัญมีดังต่อไปนี้ (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ, 2544:173)
1. การรักษาทางกาย เช่น การใช้ยารักษาโรคจิตเภท (Antipsychotic) ได้แก่ Haloperidol Chlopromazine
หรือ Risperidone และการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
2. การรักษาทางจิตสังคมได้แก่ ทักษะทางสังคม ทักษะการดูแลตนเอง ทักษะการสื่อสาร ,กลุ่มบาบัด ,
ครอบครัวบาบัดเป็นต้น
สรุปการบาบัดรักษาอาการหลงผิดในผู้ป่วยจิตเภท แม้การรักษาหลักจะเป็นการรักษาด้วยยา แต่ ผู้ป่วย
เพียงบางส่วนเท่านั้นที่ตอบสนองต่อยา และการรักษาด้วยยาไม่ช่วยในเรื่องของทักษะการเผชิญกับอาการหลงผิด
ผู้ป่วยอาการหลงผิดจึงยังจาเป็นต้องได้รับการรักษาด้านจิตสังคม หรือจิตบาบัดมาช่วยรักษาร่วมกับการรักษาด้วย
ยา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วย เข้าใจอาการหลงผิด สามารถเผชิญกับอาการหลงผิดได้อย่างเหมาะสมและลดความทุกข์
ทรมานจากอาการหลงผิดได้
การพยาบาลผู้ป่วยอาการหลงผิด
บทบาทของพยาบาลสาหรับการพยาบาลผู้ป่วยอาการหลงผิดจะเน้นการป้องกัน 3 ระดับดังนี้ (อรพรรณ
ลือบุญธวัชชัย, 2554 ; อาไพพรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์, 2543)
1. Primary prevention พยาบาลจิตเวชและทีมสหวิชาชีพมีบทบาทในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้ที่มีปัจจัย
เสี่ยง โดยการใช้ แบบประเมินปัญหาสุขภาพจิต นามาวางแผนให้ความรู้(Psycho-education) หรือจัดให้มีโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพจิตในชุนชน อีกทั้งประสานขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิด
ผู้ป่วยใหม่
2. Secondary prevention เป็นบทบาทการบาบัดรักษาทางจิตสังคมเพื่อลดระยะเวลาการเจ็บป่วยที่มี
อาการและเตรียมพร้อมด้านจิตสังคม ป้องกันความบกพร่องหรือมีความเสื่อมให้น้อยที่สุดเพื่อจะได้ กลับสู่สังคม
โดยเร็ว
สิ่งที่ผู้รักษาควรทาและไม่ควรทาในระหว่างบาบัดดังนี้
1) ไม่ควรโต้เถียงหรือท้าทายกับความคิดหลงผิด (delusion) ของผู้ป่วย ถ้าเกิดการโต้แย้งขึ้น
ผู้ป่วยจะพยายามรักษาความคิดที่มีอยู่ไว้ว่าถูกต้อง ยิ่งทาให้ความคิดหลงผิดนั้นยึดแน่นมากขึ้น
2) ไม่ยอมรับหรือเชื่อตามว่าความคิดหลงผิดนั้นเป็นจริง เพราะผู้รักษาต้องเป็นผู้ชี้ความจริง
ให้กับผู้ป่วย อย่างไรก็ตามควรพยายามที่จะรับฟังและเข้าใจในสิ่งที่ผู้ป่วยคิดว่ามีความหมายอย่างไรต่อผู้ป่วย เช่น
ภายใต้ความคิดหลงผิดว่ามีอานาจอาจมีความรู้สึกไม่เชื่อมั่นตนเองแฝงอยู่
3) แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยที่ความคิดหลงผิดทาให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ เกิดปัญหาต่อ
การดาเนินชีวิต และเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือในการหาแนวทางชีวิตที่จะมีความสุขมากขึ้นแม้ว่า delusion ที่มี
ยังไม่หายก็ตาม
4) ทาความเข้าใจว่าระบบความคิดหลงผิดของผู้ป่วยมักจะบดบังความรู้สึกต่าต้อย ความละอายที่
อยู่ในใจผู้ป่วย ทาให้ผู้ป่วยมีความไวในการรับรู้ท่าทีของผู้รักษาว่าเป็นผลร้ายต่อผู้ป่วยหรือไม่ แม้ว่าผู้รักษาจะไม่ได้
ตั้งใจก็ตาม
5) แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ควรให้การอธิบาย
เกี่ยวกับยา และผลข้างเคียง เหตุผลของการรักษา เช่น ช่วยลดความวิตกกังวล ลดความกระวนกระวายใจ ช่วยให้
นอนหลับดีขึ้น เป็นต้น ควรรักษาเวลานัดกับผู้ป่วยทุกครั้ง และมีความสม่าเสมอในท่าทีของผู้รักษา สิ่งเหล่านี้จะช่วย
ให้ผู้ป่วยมีความไว้วางใจผู้รักษาได้มากขึ้น
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6) ตรวจสอบหาความเครียดในชีวิต ที่เป็นเหตุกระตุ้นให้เกิดความคิดหลงผิด พยายามทาความ
เข้าใจให้เห็นความสัมพันธ์ของความเครียดนั้นว่า ทาให้ผู้ป่วยรู้สึกอาย รู้สึกไม่พอใจตนเองได้อย่างไร และช่วยให้
ผู้ป่วยมีทางเลือกอื่นในการตอบสนองต่อความเครียดได้ดีขึ้น
7) ชี้ให้ผู้ป่วยเห็นว่า การหมกมุ่นอยู่กับความคิดนั้นตลอดเวลา ทาให้เกิดความไม่สบายใจและ
มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต เมื่อความคิดหลงผิดเริ่มสั่นคลอน ผู้รักษาจะค่อย ๆ ชี้ให้เห็นความเป็นจริงทีละน้อย
8) ครอบครัวจะมีส่วนสาคัญในการดาเนินการรักษา แต่พึงระวังที่จะรักษาความลับของผู้ป่วย
และทาความตกลงกับผู้ป่วยก่อนที่จะพบญาติเสมอ การช่วยลดความเครียดในครอบครัว จะช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้น
3. Tertiary prevention เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยไม่ให้เสื่อมโดยการดูแลให้รับประทานยาอย่าง
ต่อเนื่อง การทาจิตบาบัด (Psychotherapy) เช่น การบาบัดทางด้านความคิดและพฤติกรรมเพื่อให้เข้าใจยอมรับ
และอยู่กับอาการหลงผิดได้ (สุริยา ราชบุตร, 2553 :87) การบาบัดซาร์เทียร์เพื่อเป็นการบาบัดครอบครัว เป็นต้น

สรุป
อาการหลงผิดเป็นอาการที่เกิดจากความคิดความเชื่อที่ผิดจากความจริง เป็นความเชื่อที่ยึดติดแน่น แม้ว่า
จะแสดงหลั กฐานที่ เป็ น จริงมาหักล้ า งแล้ว ก็ต าม โดยความเชื่ อที่ ผิ ดนั้ น จะสอดคล้องกับ ความเชื่ อ วั ฒ นธรรม
ประเพณีของสังคมผู้ป่วย สาเหตุการเกิดอาการหลงผิดมีหลายปัจจัยเช่น ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางจิตใจ ปัจจัย
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยตามแนวคิด Vulnerability-stress model ซึ่งเน้นความสาคัญของพัฒนาการ
ในวัยเด็กอายุ 0-5 ปี อิทธิพลจากปัจจัยต่างๆมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดจากวัยนี้เป็นต้นมา จนพัฒนาเป็นความคิด
ความเชื่อที่ผิดปกติหรือบิดเบือน จนเป็นอาการหลงผิดขึ้นได้ อาการหลงผิดเป็นอาการด้านบวกของผู้ป่วยโรคจิต
เภท ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่มีลักษณะของความผิดปกติของความคิด แล้วมีผลต่อการรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรม การ
รักษาหลักคือการรักษาด้วยยา อาการของโรค และฤทธิ์ข้างเคียงของยาทาให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมาน รวมทั้งลักษณะ
ความผิดปกติของความคิดที่บิดเบือนไม่อยู่ในความเป็นจริง ไม่รับรู้ว่าตนเองป่วย จึงเป็นอีกสาเหตุที่ผู้ป่วยไม่ร่วมมือ
ในการรักษา ทาให้มีอาการกาเริบซ้า ไม่หายขาด ดังนั้นการส่งเสริม ป้องกันการเกิดโรค รวมทั้งการวินิจฉัยและ
รักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากความทุกข์ทรมานและปรับตัวกับโรคที่เป็นอยู่สามารถ
ดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม
จากผลการศึกษาวรรณกรรม และผลงานการวิจัยเกี่ยวกับอาการหลงผิดในผู้ป่วยโรคจิตเภท ทาให้เข้าใจ
อาการหลงผิดและแนวทางการดูแลผู้ป่วยอาการหลงผิด โดยเฉพาะผู้เขียนเป็นพยาบาลจิตเวช ความรู้ ความเข้าใจ
ผู้ป่วยอาการหลงผิด จะช่วยให้สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น การพยาบาลแบบองค์
รวมซึ่งเป็นปฏิบัติการพยาบาลที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมกระบวนการฟื้นหายในตัวบุคคลที่มีลักษณะเป็นหน่วยรวม
และเป็นปฏิบัติการพยาบาลโดยให้การดูแลทั้งผู้ป่วยและครอบครัว สอดคล้องกับบริบทหรือความแตกต่างของ
บุคคล ดังนั้นบทบาทของพยาบาลจิตเวชที่สาคัญอันดับแรกคือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีด้วยความเข้าใจ เห็นใจและ
ยอมรับในความคิดของผู้ป่วยไม่โต้แย้ง ไม่ตัดสินและไม่คล้อยตาม เพื่อให้ผู้ป่วยเกิด ความไว้วางใจ การประเมิน
อาการหลงผิด การให้ข้อมูลที่เป็นจริง ให้ความรู้ด้วยเทคนิคที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมให้ผู้ป่วย
ร่วมมือในการรักษาอย่างต่อเนื่อง การทาจิตบาบัดการรู้คิด-ปรับพฤติกรรม (CBT) โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้
ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้ใหม่ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความคิดที่ผิดปกติ มีวิธีการจัดการความเครียด แก้ไขความ
ขัดแย้งความกลัว ความหวาดวิตกจากความคิดหลงผิด สามารถปรับตัวได้และดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การบาบัด
ครอบครัวจะทาให้ครอบครัวเข้าใจผู้ป่วยมากขึ้นร่วมมือในการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการกลับ เป็นซ้า มี
คุณภาพชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนได้อย่างมีความสุข
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สมรรถนะของบุคลากรทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : สิ่งไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดตาม ISO
15189 : 2012 ที่พบบ่อย จากการประเมินห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลด้านเคมีคลินิก ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย
Competency of Medical Laboratory Personel : The Most Common Non-conformities
in ISO 15189 : 2012 Accreditation of Clinical Chemistry Hospital Laboratories in
Northern Thailand

ผู้วิจัย

นันทยา ชนะรัตน์

บทคัดย่อ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ต้องการพัฒนาระบบคุณภาพงานการทดสอบไปสู่ระดับ
สากลตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 จะต้องได้รับการตรวจประเมินก่อนให้การรับรองและทุก 2 ปีก่อนการต่อ
อายุใบรับรอง ว่ามีการดาเนินการสอดคล้องกับมาตรฐาน โดยเฉพาะในข้อ 4 ข้อกาหนดด้านบริหารจัดการ และข้อ
5 ข้อกาหนดทางวิชาการ โดยผู้ ตรวจประเมิน จากสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข รายงานนี้ ได้ศึกษาทบทวนผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในภาคเหนือ ด้าน
เคมี ค ลิ นิ ก และการบริห ารจั ด การ จ านวน 10 แห่ง ระหว่ า งปี พ.ศ. 2559-2560 จากเอกสารคุ ณ ภาพที่ ท าง
ห้องปฏิบัติการจัดทาขึ้น และการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูล หลักฐาน และสภาพแวดล้อมในสถานที่จริง
พบว่าสิ่งไม่สอดคล้องที่พบบ่อย 3 อันดับแรกในข้อกาหนด 4 ได้แก่ข้อ 4.3 (26.08%) ข้อ 4.14 การประเมินผลและ
ตรวจติดตาม (13.04%) และข้อ 4.15 การทบทวนบริหาร (13.04%) ส่วนข้อกาหนด 5 ได้แก่ข้อ คือ ข้อ 5.5
กระบวนการทดสอบ (46.15%) ข้อ 5.3 เครื่องมือห้องปฏิบัติการ น้ายาและวัสดุสิ้นเปลือง (12.82%) และ ข้อ 5.6
ความมั่นใจในคุณภาพผลการทดสอบ (12.82%) สอดคล้องกับผลที่ สุรศักดิ์ หมื่นพล (พ.ศ. 2560) สรุปผลที่พบจาก
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศ 3 อันดับแรก เป็น ข้อ 4.3 (25%), 4.14 (15.5%) 4.1 (13.3%)
และข้อ 5.5 (23.4%), 5.3 (18.9%) และ 5.6 (15.1%) ตามลาดับ และจากรายงานของ Bella Ho และ Eric Ho
(2012) ศึกษาที่ประเทศ Hong Kong ที่ใช้มาตรฐาน ISO15189:2003 และ ISO 15189:2007 ก็ไม่แตกต่างกัน
เพื่อความยั่งยืนแห่งการรักษาระบบคุณภาพ รายงานนี้เสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาการทางานโดยใช้หลัก KAP
(Knowledge, Attitude และ Practice) และ 3H (Heart, Head และ Hand) ในการเสริม เพิ่มพูนสมรรถนะการ
ทางานและลดจานวนสิ่งไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของมาตรฐานลง
Abstract
Hospital medical laboratories which use ISO 15189:2012 guideline for developing
their quality management systems to international standard have to be assessed before
certifying accreditation, and every 2 years later for renewing process. The management
requirements in Clause 4 and Technical requirements in Clause 5 will be assessed for their
fulfillments by assessors from Bureau of Laboratory Quality Standard (BLQS) Department
of Medical Sciences, Ministry of Public Health. Ten medical laboratories in northern Thai
hospitals were assessed in management system and clinical chemistry sections during 20162017 by reviewing the quality documents made by the laboratories and on-site assessing for
technical performance, data, evidences and environment records. The results found that the
first 3 non-conformities (NC) were 4.3 Document control (26.08%), 4.14 Evaluation and
audits (13.04%) and 4.15 Management review (13.04%) in Claus 4; 5.5 Examination
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processes (46.15%), 5.3 Laboratory equipment, reagents and consumables (12.82%) and 5.6
Ensuring quality of examination results (12.82%) in Claus 5. The results were consistent
with reported by Surasak Muenphol (2017) studied from results assessed in all members in
Thailand that the first 3 NCs found were 4.3 (25%), 4.14 (15.5%) 4.1 (13.3%) and 5.5
(23.4%), 5.3 (18.9%) และ 5.6 (15.1%) respectively. Compare to Bella Ho and Eric Ho
(2012) reported in Hong Kong using ISO15189:2003 and ISO 15189:2007 standards were
not defferent. For sustainable quality system, this report suggests that all the personels have
to use the principles of KAP (Knowledge, Attitude และ Practice) and 3H (Heart, Head และ
Hand) for strengthen and increasing their competencies and also decreasing the NC to the
standard requirements.
Key words : Competency, Non-conformity, Accreditation, ISO15189

บทนา
ISO 15189 เป็นมาตรฐานสากลจัดทาโดยคณะกรรมการ Technical Committee ISO/TC 212 เพื่อใช้
เป็นมาตรฐานสาหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานฉบับแรก ประกาศใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2003 จึง
เรียกว่า ISO 15189:2003 นาเข้ามาใช้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 (นวพรรณ จารุรักษ์,
2004) ต่อมาได้มีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้มีความชัดเจน เป็นหมวดหมู่ ทาให้สะดวกต่อการปฏิบัติยิ่งขึ้น เป็น
ISO 15189:2007 และ ISO 15189:2012 ตามลาดับ
ISO 15189:2012 เป็นฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน (ISO 15189, 3rd edition, 2012) ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ 1.
ขอบเขต (Scope) 2. เอกสารอ้างอิง 3. กลุ่มคานิยามและคาจากัดความ 4. ข้อกาหนดด้านบริหารจัดการ
(Management requirements) มี 15 ข้อย่อย และข้อ 5 ข้อกาหนดทางวิชาการ (Technical requirements) มี
8 ข้อย่อย นอกจากนั้นยังมีภาคผนวก A และ B แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน ISO
9001:2008 กับ ISO 17025:2005 และระหว่างมาตรฐาน ISO 15189:2007 กับ ISO 15189:2012 ส่วนสุดท้าย
คือ bibliography
การให้บริการการทดสอบทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลในปัจจุบันของประเทศไทย มีการพัฒนา
เพื่อให้มีขีดความสามารถและมาตรฐานเทียบเท่าสากล กระทรวงสาธารณสุขโดย สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ
ให้เข้าใจหลักการ การจัดทาเอกสาร และการปฏิบัติตามข้อกาหนดต่างๆ รวมทั้งมีการจัดอบรมผู้ทรงคุณวุฒิอีกส่วน
หนึ่งในส่วนกลาง และภาคต่างๆ รวมทั้ง ภาคเหนือ เพื่อความสะดวกในการเป็น ผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวในระดับท้องถิ่น ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเน้นการตรวจประเมินตามข้อกาหนดที่ 4 และ 5 และ
จัดทาแบบบันทึกผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อความสะดวกในการตรวจประเมิน และ
สาหรับห้องปฏิบัติการได้ตรวจติดตามภายในของตนเองได้ก่อนการประเมิน ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการต้องได้รับการตรวจ
ประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองทุก 2 ปี
การตรวจประเมิน (Assessment) ผู้ตรวจประเมิน จะดูจากเอกสารคุณภาพ ที่จัดทาโดยห้องปฏิบัติการ
และพฤติกรรมในการทางานจริง รวมถึงหลักฐาน บันทึกต่างๆ สถิติ และดัชนีชี้วัด เพื่อพิจารณาถึงสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติงาน 3 ด้าน (ประเภทของสมรรถนะในการทางาน) คือ 1. สมรรถนะหลัก (Core competency) ได้แก่
ความรู้ทั่ ว ไป การติ ดต่ อสื่ อสาร การคานวณทั่ ว ไป เป็น ต้ น 2. สมรรถนะในการปฏิบั ติ งาน (Performance
competency) คือการทางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3. สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่
(Functional competency) คือความสามารถในการพิจารณาสิ่งที่ปฏิบัติ เช่น สามารถทวนสอบและสอบทวน
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(verify and validate) ผลการทดสอบ ว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือ สามารถรายงานได้ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดและ
หาทางดาเนินการแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้าได้ เป็นต้น
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ปัญหาที่พบจากสิ่งไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด โดยพบจาก
เอกสารคุณภาพ การสอบถามและสังเกตการทางานของผู้ปฏิบัติงานและ หลักฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อหาโอกาส
การปรับปรุงพั ฒ นา ให้ข้อเสนอแนะในการปรับ พฤติ กรรมการท างาน อันจะเกิดประโยชน์ ในการลดค วามไม่
สอดคล้อง เพิ่มความเข้าใจในงาน และท้ายที่สุดคือ ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ให้ได้รับผลการทดสอบที่ถูกต้องที่สุด
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ หรือการรักษาโรคที่เป็นอยู่โดยแพทย์ต่อไป

วิธีการศึกษา
ทาการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล ในเขตจังหวัดภาคเหนือ จานวน 10 แห่ง ตามข้อกาหนด
ในการบริหารจัดการ (ข้อ 4) และ ข้อกาหนดทางวิชาการ (ข้อ 5) โดยตรวจเอกสารคุณภาพ ว่าถูกต้องตามหลักการ
และวิชาการ มีประเด็นสอดคล้องกับข้อกาหนดของ ISO 15189:2012 จากนั้น เข้าสังเกตการณ์ ที่จุดปฏิบัติงาน ว่า
มีการทาตรงตามที่เขียนไว้ในเอกสาร การเก็บตัวอย่างตรวจ ณ จุดเก็บตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ และสุ่มตรวจบน
หอผู้ป่วย การนาส่งตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างและการทดสอบ การตรวจสอบผลว่ามีความน่าเชื่อถืออย่างไร การ
รายงานผลการทดสอบและการรายงานค่า วิ กฤต การกาจั ด สิ่ ง ส่ ง ตรวจการบั น ทึ กสิ่ ง ไม่ ส อดคล้ อง ฯลฯ ตาม
ข้อกาหนด ข้อสรุปความไม่สอดคล้องที่พบ จะต้องผ่านการนาเสนอในที่ประชุมที่ประกอบด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล
ผู้แ ทนคุณ ภาพ ผู้แทนฝ่ ายวิช าการ ผู้ รับผิ ดชอบด้า นความปลอดภัย และผู้ เกี่ยวข้องในการปฏิบั ติง าน เพื่อให้
รับทราบสิ่งไม่สอดคล้องที่ตรวจพบ และให้โอกาสชี้แจง ก่อนการลงนามยอมรับข้อสรุป และผู้ตรวจประเมินจะส่งไป
ยังสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดาเนินการต่อไป นาข้อมูลที่ได้
จากการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลทั้ง 10 แห่งมาประมวลว่า สิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด โดยเฉ
พา 3 ลาดับแรก คือข้อใดบ้าง นอกจากนั้น ได้นาข้อมูลที่ได้ มาเปรียบเทียบผลการศึกษาในรายงานอื่นที่มีอยู่ ว่ามี
ความสอดคล้องหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

ผลการตรวจประเมิน
ผลการตรวจประเมิน 10 ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ ทางด้านเคมีคลินิก 7 แห่ง และการ
บริหาร 3 แห่ง พบสิ่งว่าที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO 15189:1012 ดังนี้ (ดูรูปที่ 1)
ด้านการบริหาร สิ่งไม่สอดคล้องที่เป็น Condition (C) รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง ข้อที่พบบ่อยที่สุด คือ 4.3 พบ
6 ครั้ง คิดเป็น 26.08 % รองลงมา คือข้อ 4.14 และ 4.15 (3 ครั้ง 13.04 %) ข้อ 4.1, 4.2, 4.9 และ 4.12 พบข้อ
ละ 2 ครั้ง (8.69 %) ข้อ 4.4, 4.10 และ 4.11 พบข้อละ 1 ครั้ง (4.34 %)
สิ่งไม่สอดคล้องทางบริหารที่เป็น Observation (O)พบทั้งหมด 4 ครั้ง ข้อที่พบมากคือ 4.2 (2 ครั้ง 50%)
และพบข้อ 4.3, 4.14 อย่างละ 1 ครั้ง (25%)
ด้านวิชาการ สิ่งไม่สอดคล้องที่เป็น Condition (C) พบทั้งหมด 39 ครั้ง ข้อที่พบบ่อยที่สุด คือ 5.5
กระบวนการทดสอบ (18 ครั้ง , 46.15 %) รองลงมา คือข้อ 5.3 เครื่องมือห้องปฏิบัติการ น้ายาและวัสดุสิ้นเปลือง
(5 ครั้ง, 12.82 %) และ 5.6 ความมั่นใจในคุณภาพผลการทดสอบ (5 ครั้ง, 12.82 %) ข้อ 5.4, 5.8 พบข้อละ
4 ครั้ง (10.25 %) ข้อ 5.1, 5.2 และ 5.7 พบข้อละ 1 ครั้ง (2.56 %)
สิ่งไม่สอดคล้องทางวิชาการที่เป็น Observation (O) พบทั้งหมด 25 ครั้ง ข้อที่พบมากคือ 5.5 (11 ครั้ง
44.0%) ข้อ 5.4 พบ 7 ครั้ง (28.0 %) ข้อ 5.2 และ 5.6 พบข้อละ 3 ครั้ง (12.0%) และข้อ 5.1 พบ 1 ครั้ง (4.0 %)
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สิ่งไม่สอดคล้องที่เป็น Condition (C) ด้านการบริหาร ในข้อที่พบบ่อยที่สุด คือ 4.3 การควบคุมเอกสาร นั้น เป็นข้อ
4.3.h เอกสารมีการทบทวนเป็นระยะ และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันด้วยความถี่ที่จะทาให้แน่ใจว่าเอกสารยังคง
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน (3 ครั้ง) รองลงมา คือข้อ 4.3 การควบคุมเอกสาร (3 ครั้ง) เป็นเรื่องทั่วไป
ได้แก่ การประทับตราเอกสารควบคุม/ไม่ควบคุม ด้วยสีไม่ถูกต้องตามที่ระบุ และพบการเขียนในสิ่งที่ไม่ได้ทาใน
ห้องปฏิบัติการ และข้อ 4.3.b ไม่ระบุวัน เวลาแก้ไขในประวัติเอกสาร ข้อ 4.14 การประเมินผลและการตรวจ
ติดตาม พบทั้ง ข้อ 4.14.4 ข้อเสนอแนะของพนักงาน ไม่พบว่ามีการเสนอแนะจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ข้อ 4.14.5
การตรวจติดตามภายใน ขาดรูปแบบที่บ่งชี้ถึงปัญหาของกระบวนการ เพื่อประเมินโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพ
และความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการที่จะดูแลผู้ป่วย และข้อ 4.14.7 ตัวชี้วัดคุณภาพ ที่ต้องมีการสรุปเป็นราย
เดือนเพื่อทบทวนเป็นระยะให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ในข้อ 4.15 การทบทวนบริหาร ส่วนใหญ่เป็น
เรื่อง 4.15.2 ข้อมูลนาเข้าสู่การทบทวน ที่ไม่ครบถ้วน
ข้อ 4.2 เป็นข้อ 4.2.2.2 คู่มือคุณภาพ ในประเด็น 4.2.2.2.b บรรยายรายละเอียดของขอบเขตของระบบ
จัดการคุณภาพ ไม่ชัดเจนหรือถูกต้อง และ ข้อ 4.2.2.2.c นาเสนอโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการ
ของห้องปฏิบัติการและสถานภาพในโครงสร้างหลักขององค์กร ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน 4.9 การระบุและการ
ควบคุมสิ่งไม่สอดคล้อง โดยเฉพาะ ข้อ 4.9.h สิ่งไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดแต่ละครั้งต้องจัดทาเป็นเอกสารและ
บันทึกไว้ ข้อ 4.12 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พบว่าส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจหลักการของวงจร Plan Do Check Act
(PDCA cycle) ไม่มีการจัดทาแผนปรับปรุงที่ประกอบด้วยเป้าหมายและระยะเวลา ไม่มีการตรวจประเมินติดตาม
ผลการดาเนินการเป็นระยะ และการสรุปผลความสาเร็จหรืออุปสรรคที่พบที่ทาให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย รวมถึง
การแก้ไขป้องกัน เป็นต้น
ข้อที่พบความไม่สอดคล้องเพียงอย่างละ 1 ครั้ง คือ ข้อ 4.1 การจัดองค์กรและความรับผิดชอบการจัด
องค์กร พบสิ่งไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดได้แก่ ข้อ 4.1.2.5 ความรับผิดชอบอานาจและความสัมพันธ์ ข้อ 4.4
สัญญาบริการ ในประเด็น 4.4.2 ทบทวนสัญญาบริการ ที่ต้องมีการทบทวน บันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ในข้อตกลง
และเมื่อมีการอภิปรายที่เกี่ยวข้องชัดเจน ข้อ 4.10 ปฏิบัติการแก้ไข และ 4.11 การดาเนินการป้องกัน
สิ่งไม่สอดคล้องทางบริหารที่เป็น Observation (O) ข้อ 4.2 ระบบจัดการคุณภาพ เป็นข้อบกพร่องใน
4.2.2 โดยเฉพาะการนาเสนอโครงสร้างองค์กรไม่ชัดเจน ในคู่มือคุณภาพ ส่วนข้อ 4.3 การควบคุมเอกสาร ความ
ชัดเจนของเอกสาร และในข้อ 4.14 การประเมินผลและการตรวจติดตาม ที่พบคือข้อ 4.14.7 ตัวชี้วัดคุณภาพ ไม่มี
การทาตารางสรุปการปฏิเสธตัวอย่างเพื่อนามาใช้ประโยชน์
ด้านวิชาการ สิ่งไม่สอดคล้องที่เป็น Condition (C) ข้อที่พบบ่อยที่สุด คือ ข้อ 5.5 กระบวนการทดสอบ
ซึ่งพบถึง 18 ครั้ง ที่พบบ่อยมากที่สุดคือ ข้อ 5.5.3 (12 ครั้ง) การจัดทาเอกสารขั้นตอนการทดสอบ ซึ่งไม่สอดคล้อง
ตั้งแต่ ไม่มีการทา card file ขั้นตอนการทาโดยย่อ ณ จุดเจาะเลือดและจุดปฏิบัติการอื่นๆ หรือมีการทา แต่มีข้อมูล
ที่ควรมีไม่ครบถ้วน เช่น ลาดับการบรรจุเลือดลงในหลอดตามลาดับ จานวนครั้งของการผสมเลือดให้เข้ากัน เป็นต้น
5.5.1.4 (6 ครั้ง) ความไม่แน่นอนของการวัดของการวัดค่าเชิงปริมาณ ทางห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักการ
วิ ธี การหาค่ า ความไม่ แ น่ น อน หรือไม่ ไ ด้ เขีย นไว้ ในการบวนการวิ เคราะห์ ว่ า มี การท าหรือไม่ และแสดงค่า ไว้
ณ ที่ใด เป็นต้น
รองลงมา คือข้อ 5.3 เครื่องมือห้องปฏิบัติการ น้ายาและวั สดุสิ้นเปลือง (5 ครั้ง ) ได้แก่ 5.3.1.2 การ
ทดสอบเพื่อการยอมรับเครื่องมือ ไม่มีหลักฐานการทดสอบที่ชัดเจน 3 ครั้ง ข้อ 5.3.1.3 คาแนะนาสาหรับการใช้งาน
เครื่องมือ ไม่ระบุการบารุงรักษาเครื่องมือประจาวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 1 ครั้ง 5.3.1.4 การสอบเทียบเครื่องมือ
และตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยา ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือตามช่วงที่กาหนดไว้ 1 ครั้ง ข้อ
5.6 ความมั่นใจในคุณภาพผลการทดสอบ พบ ข้อ 5.6.2.1 ทั่วไป ไม่มีการระบุว่าใช้เกณฑ์ใด อย่างไร ในการ
ประเมินคุณภาพ 5.6.2.3 ข้อมูลการควบคุมคุณภาพ การแปลผลควบคุมคุณภาพ ไม่ได้พิจารณาการกระจายข้อมูล
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ในกราฟด้วย (พบ 2 ครั้ง) 5.6.3.4 การประเมินผลการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ การประเมินผลไม่ครบ
ทุกประเด็นที่ต้องมีการแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้าอย่างไร 5.6.4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบ การทา correlation
study ยังไม่ถูกต้อง
ข้อที่พบสิ่งไม่สอดคล้อง 4 ครั้ง ข้อ 5.4 กระบวนการก่อนการทดสอบ พบข้อ ต่อไปนี้อย่างละ 1 ครั้ง คือ
ข้อ 5.4.2.b ชนิดการให้บริการทางคลินิกของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการทดสอบที่ส่งตรวจต่อห้องปฏิบัติการอื่น
ระบุไม่ครบถ้วน ข้อ 5.4.4.3.a การบ่งชี้ผู้ป่วย ไม่ชัดเจน ข้อ 5.4.4.3.c คาแนะนาในการเก็บเลือดปฐมภูมิและ
ตัวอย่างที่ไม่ใช่เลือด ไม่ได้ระบุคาอธิบายภาชนะเก็บและสารเติมแต่ ง คือสารกันเลือดแข็งที่จาเป็นสาหรับการ
ทดสอบ ให้ถูกต้องครบถ้วน 5.4.7 การจัดการก่อนการทดสอบ การเตรียมและการเก็บรักษา ไม่พบการระบุขั้นตอน
การ pack ตัวอย่างเพื่อนาส่งต่อไปแลบนอกว่ามีการป้องกันการเสื่อมสภาพหรือไม่ อย่างไร
ข้อ 5.8 การรายงานผล พบในข้อ 5.8.1 ทั่วไป ไม่พบการกาหนดหรือมอบหมายให้มีผู้ตรวจรายงานการ
ตรวจวิเคราะห์นอกเวลา กรณีที่มีผู้ปฏิบัติคนเดียว (1 ครั้ง) 5.8.3.i ผลการทดสอบให้รายงานในหน่วย SI หน่วยที่
สอบกลับไปยังหน่วย SI หรือหน่วยอื่นๆ ที่ใช้งานได้ ส่วนที่พบข้อละ 1 ครั้ง ได้แก่ 5.1 บุคลากร ในข้อ 5.1.5 การ
ฝึกอบรม บันทึกไม่ครบ ข้อ 5.2 สถานที่และสภาพแวดล้อม ในข้อ 5.2.1 ทั่วไป ไม่มีการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสม
และเพียงพอ และ 5.7 กระบวนการหลังการทดสอบ ในข้อ 5.7.2 การจัดเก็บรักษาและการกาจัดตัวอย่างทางคลินิก
พบการกาจัดตัวอย่างตรวจไม่ถูกต้อง
สิ่งไม่สอดคล้องทางวิชาการที่เป็น Observation (O) ข้อที่พบมากถึง 11 ครั้ง คือข้อ 5.5 กระบวนการ
ทดสอบ ส่วนใหญ่อยู่ในข้อ 5.5.3 การจัดทาเอกสารขั้นตอนการทดสอบ มีข้อ 5.5.3.b หลักการและวิธีการของ
ขั้นตอนที่ใช้สาหรับการทดสอบ ไม่ครบถ้วน เช่น การเขียนปฏิกิริยา ส่วนประกอบของน้ายา ความยาวคลื่นแสงที่ใช้
ในการอ่านผลของปฏิกิริยา เป็นต้น (2 ครั้ง) 5.5.3.d ชนิดตัวอย่าง ไม่ระบุชนิดสารกันเลือดแข็งที่ใช้ได้สาหรับการ
ทดสอบที่ใช้พลาสมา (1 ครั้ง) ข้อ 5.5.3.k ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุว่ามีการทาการควบคุมคุณภาพ
อย่างไร (1 ครั้ง) ข้อ 5.5.3.i ขั้นตอนการสอบเทียบ (ตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยา)(1 ครั้ง) ข้อ 5.5.3.n ช่วงค่า
อ้างอิงทางชีวภาพหรือค่าการตัดสินใจทางคลินิก (2 ครั้ง) 5.5.3.q ค่าวิกฤต/ค่าแจ้งเตือนที่เหมาะสม (1 ครั้ง) และ
ข้อ 5.5.3.r การแปลผลทางคลินิกของห้องปฏิบัติการ ไม่ชัดเจน หรือครบถ้วน (3 ครั้ง)
ข้อ 5.4 กระบวนการก่อนการทดสอบ ที่ได้ observation พบ 7 ครั้ง ได้แก่ข้อ 5.4.2.g คาแนะนาในการ
เก็บตัวอย่างผู้ป่วย (1 ครั้ง) 5.4.4.2 คาแนะนาสาหรับกิจกรรมก่อนการเก็บตัวอย่าง (1 ครั้ง) 5.4.4.2.c ชนิดและ
ปริมาณตัวอย่างปฐมภูมิที่จะเก็บพร้อมคาอธิบายของภาชนะบรรจุตัวอย่าง และสารเติมแต่งที่จาเป็น (1 ครั้ง) 5.4.6
การรับตัวอย่าง (2 ครั้ง) 5.4.7 การจัดการก่อนการทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง (2 ครั้ง) ข้อ 5.2 สถานที่และ
สภาพแวดล้อม เป็นข้อ 5.2.1 ทั่วไป ไม่จัดพื้นที่สาหรับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและพอเพียง แต่กาลังดาเนินการ
อยู่ (2 ครั้ง) 5.2.6 การบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม (1 ครั้ง) และ 5.6 ความมั่นใจใน
คุณภาพผลการทดสอบ พบข้อ 5.6.3 การเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ (1 ครั้ง) ข้อ 5.6.3.4 การประเมินผล
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (2 ครั้ง) และข้อ 5.1 บุคลากร พบ 1 ครั้งในข้อ 5.1.5.e จริยธรรม ไม่พบ
การระบุเรื่องจริยธรรมในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในคู่มือคุณภาพ

วิจารณ์
การศึกษาครั้งนี้ พบว่าข้อที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดบ่อยที่สุดในด้านการบริหาร ได้แก่ ข้อ 4.3 พบ
26.08 % ข้อ 4.14 และ 4.15 พบ 13.04 % ส่วนด้านวิชาการ สิ่งไม่สอดคล้อง ที่พบบ่อยที่สุด คือ ข้อ 5.5
กระบวนการทดสอบ พบถึง 46.15 % รองลงมา คือข้อ 5.3 เครื่องมือห้องปฏิบัติการ น้ายาและวัสดุสิ้นเปลือง และ
5.6 ข้อละ 5 ครั้ง คิดเป็น 12.82%
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เมื่อเทียบกับที่มีรายงานไว้โดย สุรศักดิ์ หมื่นพล (สถิติข้อบกพร่องที่พบ จากการตรวจประเมิน ISO 15189:2012,
2017) ที่พบว่ามีความสอดคล้องกันมาก คือพบสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด ด้านการบริหารสูงสุด คือข้อ 4.3
พบ 25% รองลงมาคือข้อ 4.14 พบ 15.5% และข้อ 4.1 พบ 13.3% ด้านวิชาการ พบความไม่สอดคล้องสูงสุดคือ
ข้อ 5.5 พบ 23.4% ข้อ 5.3 พบ 18.9% และข้อ 5.6 พบ 15.1%
และรายงานของ Bella Ho และ Eric Ho (Biochemia Medica 2012) พบความไม่สอดคล้องส่วนใหญ่
เป็นข้อกาหนดของระบบจัดการคุณภาพ (Quality management system) บันทึกคุณภาพ (Quality and
technical records) และ (Document control) ส่วนด้านวิชาการ มีความไม่สอดคล้องเกี่ยวกับ (Examination
procedures) (Equipments) และ (Assuring quality of examination procedure) การศึกษาครั้งนี้เป็นช่วง
การเปลี่ยนข้อกาหนด ISO15189:2007 เป็น 15189:2012 ซึ่งพบว่าช่วงการใช้ข้อกาหนดทั้ง 2 แบบ ไม่แตกต่างกัน
จะเห็นได้ว่า สิ่งไม่สอดคล้องที่เกิดขึ้น ที่พบบ่อย 3 ข้อแรก จากทุกรายงาน มีลักษณะคล้ายๆ กัน และเป็นลักษณะ
ของพฤติกรรม หรือความคิดในทานองเดียวกัน เช่น ในข้อ 4.3 การควบคุมเอกสาร มักจะเกิดจากปัญหาการไม่ได้
ทบทวนเป็นระยะ และแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน (ข้อ 4.3.h) หรือไม่ได้แก้ไขในเอกสารที่สัมพันธ์กันให้ครบถ้วน ในข้อ
4.14 การประเมินผลและการตรวจติดตาม ก็มักจะขาดข้อเสนอแนะของพนักงาน (ข้อ 4.14.4) การตรวจติดตาม
ภายใน (ข้อ 4.14.5) ขาดรูปแบบที่บ่งชี้ถึงปัญหาของกระบวนการ เช่นข้อมูล ข้อร้องเรียน ปัญหาความไม่สอดคล้อง
ที่เกิด และตัวชี้วัดคุณภาพ ที่ต้องมีการสรุปเป็นรายเดือนเพื่อทบทวนเป็นระยะให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง (ข้อ 4.14.7) และเพื่อประเมินโอกาสในการปรับปรุงคุณภาพและความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการที่จะ
ดูแลผู้ ป่ว ย ในเรื่องการทบทวนการบริหาร (ข้อ 4.15) จะเป็ น การน าหัว ข้อเข้า ประชุ ม ไม่ ค รบทั้ง 15 ข้อย่ อย
โดยเฉพาะในเรื่อง การระบุและการควบคุมสิ่งไม่เป็นไปตามข้ อกาหนด (ข้อ 4.15.k) ซึ่งเป็นหัวข้อที่กว้างและ
ครอบคลุมหลายประเด็นด้วยกัน ผู้ปฏิบัติอาจจะเห็นว่าเรื่องเหล่านั้นได้ดาเนินการแก้ไขไปแล้ว หรือเห็นว่าเป็นเรื่อง
ที่ไม่สาคัญ จึงละเลยเสียก็ได้ นับเป็นตัวอย่างพฤติกรรมด้านทัศนคติ (Attitude) ที่ควรต้องปรับปรุง
สิ่งไม่สอดคล้องทางด้านวิชาการที่พบบ่อยที่สุด 3 อันดับ นั้น ข้อที่พบมากที่สุดเป็นเรื่อง กระบวนการ
ทดสอบ (ข้อ 5.5) เมื่อห้องปฏิบัติการจะนาวิธีการทดสอบใดเข้ามาใช้ จะต้องทวนสอบกระบวนการ ขั้นตอน และ
ศึกษาค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) กรณีเป็นค่าที่รายงานเชิงปริมาณ (ข้อ 5.5.1.4) พบว่าผู้ปฏิบัติ
ส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ (knowledge) ในการทวนสอบเครื่องมือหรือวิธีการ วิธีการคานวณค่าความไม่
แน่นอน หรือแม้แต่มีการคานวณไว้ ก็ไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work instruction) ให้ทราบ
ว่ามีการคานวณ และแสดงไว้ ณ จุดใด เป็นต้น อันดับรองลงมา คือข้อ 5.3 เครื่องมือห้องปฏิบัติการ น้ายาและวัสดุ
สิ้นเปลือง พบว่าบางแห่งไม่มีข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ เมื่อเริ่มนามาใช้งาน และการตรวจ
ติ ด ตามเป็ น ระยะระหว่ า งการใช้ ง านเพื่ อ ให้ แ น่ ใจว่ า ผลการทดสอบยั ง มี ค วามถู ก ต้ อ งน่ า เชื่ อ ถื อ การบั น ทึ ก
สถานการณ์สอบเทียบและวันที่สอบเทียบครั้งต่อไป การบารุงรักษาเครื่องมือประจาวัน รายสัปดาห์ เป็นต้น และ
อันดับ 3 คือ ความมั่นใจในคุณภาพผลการทดสอบ (ข้อ 5.6) ตั้งแต่การออกแบบการควบคุมคุณภาพ ว่าใช้ระบบ
Levey Jennings หรือ Westgard Multirules หรือ 6-Sigma เป็นต้น (ข้อ 5.6.2.1) ในการทาการเปรียบเทียบ
ระหว่างห้องปฏิบัติการ พบว่า การบันทึกผล ปัญหา และวิธีการแก้ไขป้องกันได้ไม่ครบถ้วน (ข้อ 5.6.3.4) และ
การศึกษาเปรียบเทียบ จะทาเฉพาะค่า Correlation coefficient (r) ไม่ได้หาค่า Student’s t test ด้วย จึงเป็น
การบอกความสัมพันธ์ แต่ไม่ได้บอกความแตกต่างว่ามีนัยสาคัญหรือไม่
ประเด็นอื่นๆ ที่พบน้อยลงมา เช่นในขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ ถ้าพบตัวอย่างตรวจที่มีลักษณะต้องปฏิเสธ
ต้องมีการบันทึกด้วยทุกครั้ง มิใช่เพียงแจ้งให้มีก ารเก็บตัวอย่างส่งมาใหม่เท่านั้น การแปลผลการควบคุมคุณภาพ
ภายในห้องปฏิบัติการ พบว่า ส่วนใหญ่จะพิจารณาเพียงว่าเมื่อค่าตัวอย่างควบคุม อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ (Mean +
2 standard deviation) ก็จะเริ่มทาตัวอย่างผู้ป่วยได้เลย ไม่ได้มีการพิจารณาการกระจายของข้อมูลรอบเส้น
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ค่าเฉลี่ย (Mean) ว่ามีความสม่าเสมอดีหรือไม่ ซึ่งมีโอกาสจะทาให้ไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้ง Levey Jennings และ
Westgard multirules ได้
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ดังกล่าว เห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ มี
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Core and performance competencies) ที่ดีมาก มีความ
รับผิดชอบงานดี แต่ไม่สามารถอธิบายในเชิงความรู้ (knowledge, K) โดยเฉพาะหลักการทดสอบอย่างถูกต้อง การ
แปลผลการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ และการประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอก การเปรียบเทียบ
ระหว่าง 2 วิธี หรือ 2 ห้องปฏิบัติการ ได้ ทาให้สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional competency) ในการ
วิเคราะห์ วางแผนพัฒนาด้านคุณภาพ เช่นไม่สามารถนาระบบ Westgard multirules หรือ 6-Sigma มาใช้เป็น
เกณฑ์ประเมินคุณภาพการทดสอบ นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงาน ยังมีความคิดหรือทัศนคติ (Attitude, A) ในการละเลย
สิ่งไม่สอดคล้องเล็กๆ น้อยๆ โดยเห็นว่าไม่สาคัญ และไม่มีการบันทึก ซึ่งต้องทาให้เป็นปกติ (Practice, P) ทุกครั้ง
เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโอกาสพัฒนางานต่อไป ดังนั้น ในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติ ควรทางาน
โดยยึดหลัก KAP คือต้องมีความรู้ มีทัศนคติที่ดีต่องานที่รับผิดชอบ และลงมือทางานด้วยการมีสติและความตั้งใจ
หรือ ใช้วิธีการ 3H คือทางานด้วยใจ (Heart) โดยใช้สมอง (Head) ที่มีความรู้ความเข้าใจหลักการและขั้นตอนใน
การทางานนั้นๆ และด้วยมือ (Hand) ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วย

รูปที่ 1 แสดงการกระจายสิ่งทีไ่ ม่สอดคล้องตามข้อกาหนด ทีพ่ บบ่อย
(C= condition, O= observation)
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สังคมวิทยาของสุขภาพและความสุขสมบูรณ์ : I. อัตราส่วนเกล็ดเลือดตัวใหญ่ (P-LCR) คือดัชนี
บ่งชี้การกระตุ้นของเกล็ดเลือดในผู้บริจาคโลหิตไทย
Sociology of Health and Wellness : I. Platelet large cell ratio (P-LCR) as Indicator of
Platelet Activation in Normal Thai Blood Donor

ผู้วิจัย

ประสิทธิ์ ชนะรัตน์

บทคัดย่อ
ความนิยมของสังคมไทยด้านสุขภาพและความสุขสมบูรณ์ ได้หันมานิยมการกิน อาหารแบบสังคมตะวันตก
พฤติกรรมสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ได้ปรับเปลี่ยนจากวิถึชีวิตของคนไทยในอดีตไปมาก เป็นผลให้มีการพบ
ภาวะหลอดเลือดตีบตันอันก่อให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือด ความดันโลหิตสูง อัมพาต มากขึ้น ซึ่งเป็น
สาเหตุ ของการเสี ย ชี วิ ต ในคนไทยเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย รายงานนี้ ได้ ศึ กษาการกระตุ้ น ของเกล็ ด เลื อดภายในร่ า งกาย
โดยอัตราส่วนเกล็ดเลือดตัวใหญ่ (platelet large cell ratio, P-LCR) เป็นดัชนีบ่งชี้ จากผู้มาบริจาคโลหิตที่
ศู น ย์ บ ริการโลหิต สภากาชาดไทย จ านวน 259 คน เป็ น ชาย 69 คน และหญิ ง 190 คน เมื่ อเดื อน มี น าคม
พ.ศ. 2560 โดยทาการตรวจวัดด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ Sysmex Xt 1800i พบว่า จานวน P-LCR ที่มี
ขนาดมากกว่า 12 fL (> 25%) พบได้ 31.87% ในเพศชาย และ 23.67% ในเพศหญิง ปกติ และกลุ่มเสี่ยงสูง
(P-LCR > 30%) พบ 13.03% ในเพศชาย และ 5.78% ในเพศหญิง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p < 0.05) ระหว่าง 2 กลุ่มโดย Chi2 test รายงานนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า พฤติกรรมสุขภาพของคนไทย ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยน วิถีชีวิตการกินอาหารแบบตะวันตกจาเป็นต้องลดลง และหันมากินอยู่อย่างไทยดั้งเดิม ที่นิยมบริโภคผัก
ผลไม้ และการใช้น้ามันจากกะทิให้มากขึ้น ซึ่งจะทาให้อัตราตายด้วยโรคหัวใจ และอัมพาตลดลงในอนาคต
Abstract
Tendency of sociology of health and wellness in eating as western style including
lifestyle and health behaviors was change too much from old Thai ways. As the result,
atherosclerosis incidence increases, causing myocardial infarction, stroke and hypertension
were frequently found which also increase in causative of death in Thais. This paper studied
platelet large cell ratio (P-LCR) as indicator of in vivo platelet activation in 259 Thai blood
donors from National Blood Center, Thai Red Cross with 69 males and 190 females in
March 2017. The blood samples were investigated for P-LCR by using automated
hematology analyser Sysmex Xt 1800i. The result revealed that P-LCR larger than 12 fL
(> 25%) was 31.87% in male and 23.67% in female and in high risk group (> 30%) was
13.03% in male and 5.78% in female that were significant different (p < 0.05) by Chi’s
square test. This paper suggested that health behavior of Thais must be reversed from
western style to old Thai ways by eating more vegetables, fruits and coconut milk. The
mortality of atherosclerosis and stoke should be decreased in future.
Key word : Health, wellnesss, platelet, atherosclerosis. stroke
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บทนา
สุขภาพ หมายถึงภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกัน
เป็นองค์รวมอย่างสมดุล การมองปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ต้องพิจารณาให้รอบด้าน รวมถึงปัจจัยทางสังคม
ที่มีผลต่อสุขภาพ (Social determinant of health) ปัจจุบัน ภาวะสังคมแบบตะวันตก ได้มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
สุขภาพของคนไทยเป็นอย่างมาก คนไทยหันมานิยมใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบตะวันตก ทั้งทางด้านอาหารการกิน
การบริโภค และภาวะความเครียด รายงานสุขภาพของคนไทย พ.ศ. 2560 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2560)
ผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ (Non- communicable diseases, NCD) ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ทางสุขภาพที่สาคัญ ยังไม่มี
แนวโน้มที่จะลดลง ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และเป็นผลทาให้เกิดการตายก่อนวัยอันควร
ณัฐธิวรรณ พันธุ์มุง (2559) ได้รายงานอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 23.45 คนต่อ 1 แสนคน ในปี
2555 และ 28.92 คน ต่อ 1 แสนคน ในปี 2558 การเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จนมีอาการแสดงของโรค
เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจตีบ มีได้ 4 ระยะคือ 1. Angina pectoris 2. Unstable angina 3. Non-ST elevation
myocardial infarction (MI) และ 4. ST elevation MI กลไกการเกิด เริ่มจากการที่ผนังหลอดเลือดได้รับอันตราย
จากความดันเลือดหรือไขมันที่เพิ่มขึ้น เกิดการสะสมไขมันและแคลเซียมในผนังหลอดเลือด ทาให้ ค่อยๆ กลายเป็น
plaque หลอดเลือดแข็งตัว และตีบ ลงเรื่อยๆ ระยะจะยังไม่มีอาการ ต่อมาขนาดของหลอดเลือดจะเล็กลง ทาให้
เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอขณะออกกาลังกาย เกิดอาการเจ็บหน้าอก ที่เรียกว่า angina pectoris เมื่อ
Plaque ที่ปกคลุมทาให้ผนังหลอดเลือดฉีกขาด ผนังหลอดเลือดชั้น intima สัมผัสกับกระแสเลือด จึงเกิดการ
กระตุ้นกระบวนการแข็งตัวของเลือดขึ้น โดยในขั้นแรก จะมีเกล็ดเลือดถูกกระตุ้นแล้วมารวมตัวกัน เกาะกลุ่มกัน
หลังจากนั้น กระบวนการเกิดลิ่มเลือดมาอุดตัน
เกล็ดเลือด เป็นส่วนหนึ่งของไซโตพลาสมของ megakaryocyte มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 ไมครอน ร่างกาย
สร้างเกล็ดเลือดได้วันละ 40,000 เซลล์ต่อลบ.ซม. เกล็ดเลือดมีอายุ 7-10 วัน มีรูปร่าง discoid มี granule อยู่ 3
ชนิด Dense granule, Alpha granule และ Lysosome เมื่อเกิดบาดแผล เกล็ดเลือดจะดาเนินการเป็นขั้นตอน
ดังนี้ adhesion, aggregation, secretion และ contraction Ranjith and Krishnan (2015) ได้รายงานว่า
P-LCR จะสัมพันธ์กับการเกิดลิ่มเลือด (thrombosis) และใช้ในการทานายการดาเนินโรค MI ได้ รายงานนี้ จึงสนใจที่
จะศึกษา P-LCR เพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ของการมีการกระตุ้นของเกล็ดเลือดในร่างกายของผู้บริจาคโลหิตในภาวะปกติ

วัสดุและวิธีการ
เลือดที่นามาวิเคราะห์ ได้จากผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย จานวน 259 คน เป็น
ชาย 69 คน หญิง 190 คน เมื่อเดือนมีนาคม 2560 คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของศูนย์บริการ
โลหิตสภากาชาดไทย (WHO, 2008) ซึ่งต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะบริจาคโลหิต
แต่ถ้าอายุไม่ภึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองด้วย การตรวจคัดกรองความเข้มข้นของโลหิต
ชนิดฮีโมโกลบิน ตรวจด้วยเครื่อง Hemocue แล้วตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete blood count, CBC)
ด้วยเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ Sysmex Xt 1800i ได้รับการตรวจ ferritin ด้วยวิธี chemiluminescent
(Abbott Architech i600) ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี, Hepatitis B และ C โดย Nucleic Acid Testing (NAT)
(Roche Cobas Taq screen MPX test), Syphilis ด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Cobas) และตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน
(Hemoglobin typing) ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography ด้วยเครื่อง Variant 2 (Biorad
Laboratory Hercules, CA) (Elder et al, 2009)
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ผลการศึกษา
ผู้บริจาคโลหิต ได้รับการชั่งน้าหนัก วัดความดันโลหิต และการตรวจเลือด ภาวะความเข้มข้นของโลหิต และ
การติดเชื้อต่างๆ คือ เอชไอวี, hepatitis ชนิด B และ C และ syphilis สาหรับการตรวจอัตราส่วนเกล็ดเลือดตัวใหญ่
(P-LCR) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้การกระตุ้นของเกล็ดเลือด แม้ ว่าจะอยู่ในช่วงเกณฑ์ปกติ (13.0-43.0 %) ตามตารางที่ 1
ทุกรายก็ตาม แต่พบว่าเปอร์เซนต์ของ P-LCR ที่มีจานวนมากกว่า 25 พบในเพศชาย 31.87% และ เพศหญิง
23.67% และในกลุ่มเสี่ยงสูง (High risk) คือมี P-LCR มากกว่า 30% พบว่าในเพศชาย 13.03% และในเพศหญิง
5.78% ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ตามตารางที่ 2 เมื่อทดสอบโดย Chi square test
ตารางที่ 1 จานวนร้อยละของผู้บริจาคไทย (ชาย 69 คน หญิง 190 คน) ที่พบ P-LCR ขนาดต่างๆ กัน
% P-LCR
ชาย (%)
หญิง (%)
6-10
2.89
11-15
10.14
8.94
16-20
20.28
28.94
21-25
34.78
38.42
26-30
18.84
17.89
31-35
10.14
5.78
36-40
2.89
23.67
ตารางที่ 2 จานวนร้อยละ ในผู้บริจาคไทย (ชาย 69 คน หญิง 190 คน) ที่พบ P-LCR เสี่ยงสูง
% P-LCR
ชาย (%)
หญิง (%)
p
>25
31.87
23.67
< 0.05
>30 (high risk)
13.03
5.78
<0.05

วิจารณ์
เกล็ดเลือด การสร้างเกล็ดเลือดมีกลไกดังนี้ (เดชา ร่มไทรย์, 1985) คือ เมื่อ megakaryocyte เจริญเต็มที่
ในไขกระดูกแล้ว ก็จะเริ่มแตกตัว ให้เข้ามาอยู่ในกระแสโลหิต โดยมีกลไกการแตกตัวและเข้ามาในกระแสโลหิต 2
ทางด้วยกัน คือ 1. Pseudopodial platelet formation และ 2. Megakaryocyte fragmentation รูปร่างของ
เกล็ดเลือด เมื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดอิเล็กตรอน ประกอบด้วย 1. Peripheral zone 2. Sol-gel zone
และ 3. Organelle zone
หน้าที่ของเกล็ดเลือด มี 3 หน้าที่ คือ
1. รักษาความแข็งแรงของหลอดเลือด
2. หยุดเลือด โดยสร้างจุกของเกล็ดเลือดมาอุดบาดแผล
3. เสริมสร้างความแข็งแรงของเกล็ดเลือด
การทางานของเกล็ดเลือดมีหลายระดับ เช่น
1. Transient การทางานเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ
2. Reversible ทางานไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แล้วหยุดการทางาน กลับคืนสู่ปกติ
3. Irreversible ทางานไปแล้ว เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร ไม่กลับสู่สภาพเดิม
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และยังพบว่า เกล็ดเลือดยังทางานในด้านเพิ่มความเหนียว (stickness) และด้านการเกาะติด (adhesion)
กับบาดแผล และด้านการเกาะติดกันเอง (aggregation) นอกจากนั้น ยังพบว่าเกล็ดเลือดทาหน้าที่ด้านการหลั่งสาร
(releasing) อีกด้วย
การเกิดการอุดตันของเกล็ดเลือด (Platelet plug formation) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ adhesion,
aggregation และ releasing
ขั้นตอนแรก Adhesion เมื่อเกิดบาดแผล เกล็ดเลือดจะเพิ่มความเหนียว แล้วลงมาเกาะที่บาดแผล โดยใช้
ไกลโคโปรตีน ทางานร่วมกับ สารที่เป็นปัจจัยการแข็งตัวของเลือด 2 ตัว ได้แก่ von Willebrand factor (vWF)
และ Factor VIII ในพลาสมา และกระบวนการ adhesion นี้ยังต้องการพลังงานในรูป ATP ด้วย
ขั้นตอนที่ 2 Aggregation เกล็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นด้วย ATP จะเปลี่ยนรูปจาก discoid ไปเป็น spherical
และมี pseudopods ยื่นออกมารอบๆ ตัว แล้วเกาะกลุ่มกันเป็นก้อน เรียกว่า aggregated platelet เป็นเสมือน
จุกลงมาอุดบาดแผล เสริม adherent platelet การเกาะตัวของเกล็ดเลือดต้องอาศัยแคลเซียม (Ca2+) เนื่องจากมี
ไฟบริโนเจนที่จะเกาะกับตัวรับ (Receptor) บนผิวเซลล์ต้องอาศัยแคลเซียมช่วย
ขั้นตอนที่ 3 Releasing (Secretion) granule ในเกล็ดเลือดจะหลั่งสาร ADP, serotonin และ Ca+1
ออกมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ aggregated platelet
Mohammard et al (2014) ได้ตั้งค่า cut off สาหรับ P-LCR ไว้ที่ 20.25% และ Khandkar et al (2006)
รายงานว่า ค่า P-LCR ในผู้ป่วย Coronary Artery Disease (CAD) สูงกว่า 22.5% และใน Acute myocardial
infarction และ Unstable Angina จมีค่ามากกว่า 29.4%
พฤติกรรมสุขภาพ คือกิจกรรม หรือการปฏิบัติใดๆของบุคคล ที่กระทาไปเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริม
ป้องกัน หรือบารุงรักษาสุขภาพ มีทั้งพฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) ได้แก่พฤติกรรมที่สังเกต มองเห็นได้
และพฤติกรรมภายใน (Convert behavior) อันได้แก่ องค์ประกอบทางจิตวิทยา (Psychological factors)
องค์ประกอบของพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย 1. พฤติกรรมด้านความรู้ หรือ พุทธิปัญญา 2. พฤติกรรมด้าน
ทัศนคติ ค่านิยม ความรู้สึก และความชอบ 3. พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะเพื่อการลดการกระตุ้นเกล็ดเลือดภายในร่างกาย เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติการณ์ของโรคหลอด
เลือดตีบ และอุดตันของหัวใจและสมอง 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการ
บริการสุขภาพ 2. จัดกิจกรรม ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภคอาหาร การลดละพฤติกรรมแบบตะวันตก
3. การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและชุมชน 4. จัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน
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สังคมวิทยาของสุขภาพและความสุขสมบูรณ์ : II. ค่าเฉลี่ยปริมาตรเกล็ดเลือด (MPV) คือดัชนีบ่งชี้
การกระตุ้นของเกล็ดเลือดในผู้บริจาคโลหิตไทย
Sociology of Health and Wellness : II. Mean Platelet Volume (MPV) as Indicator of
Platelet Activation in Normal Thai Blood Donor

ผู้วิจัย

ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร์

บทคัดย่อ
ในสังคมวิทยา สุขภาพและความสุขสมบูรณ์ของประเทศไทย ปัจจุบัน พบอัตราการตายจากโรคหลอด
เลือดอุดตันในหัวใจและสมองเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมสุขภาพของคนไทย ที่เปลี่ยนแปลงไป หันมานิยม
บริโภค ดื่มกินแบบสังคมตะวันตก รายงานนี้ ได้ศึกษาการกระตุ้นของเกล็ดเลือดภายในร่างกาย โดยใช้ค่าเฉลี่ย
ปริมาตรเกล็ดเลือด (Mean corpuscular volume, MPV) เป็นดัชนีบ่งชี้ จากผู้มาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิต
สภากาชาดไทย จานวน 259 คน เป็นชาย 69 คน และหญิง 190 คน เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยทาการ
ตรวจวัดความสมบูรณ์ของเลือด (Complete blood count, CBC) ซึ่งรวมถึง MPV ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือด
อัตโนมัติ Sysmex Xt 1800i พบว่า จานวน ค่าเฉลี่ยปริมาตรเกล็ดเลือด (MPV) ที่มากกว่า 10 fL พบได้ 30.42%
ในเพศชาย และ 20.52% ในเพศหญิงปกติ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ระหว่าง 2
เพศ โดย Chi2 test รายงานนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า คนไทย ต้องมีการปรับเปลี่ยน วิถีชีวิตให้กลับไปสู่วิถีไทยในอดีต
ที่นิยมบริโภคปลา ผัก ผลไม้ และการใช้น้ามันจากกะทิ การลดภาวะเครีย ด ก็จะทาให้การเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
หลอดเลือดตีบในหัวใจและสมองลดลง
Abstract
Nowadays, sociology of health and wellness in Thailand, mortality rate of vascular
disease of heart and brain were increase, which associate to health behavior and close to
western food and lifestyle. This paper studied mean platelet volume (MPV) as indicator of
in vivo platelet activation in 259 Thai blood donors from National Blood Center, Thai Red
Cross with 69 males and 190 females in March 2017. The blood samples were investigated
for Complete blood count (CBC) and MPV by using automated hematology analyser
Sysmex Xt 1800i. The result revealed that MPV larger than 10 fL was 30.42% in male and
20.52% in female, with significant different (p < 0.05) by Chi’s square test. This paper
suggested that Thais should change their lifestyle to the old Thai way which consumed,
lived and ate fish, vegetables, fruits and coconut milk, and stress should also be reduced.
The risk of vascular diseases of heart and brain will be decreaed in future.
Key word : Health, wellnesss, platelet, atherosclerosis. stroke
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บทนา
ความสุขสมบูรณ์ (Wellness) เป็นภาวะที่ร่างกาย หรือชุมชนมีความสุข อย่างสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย
1. กายสุขสมบูรณ์ (Physical wellness) 2. จิตสุขสมบูรณ์ (Psychological wellness) 3. สังคมสุขสมบูรณ์
(Social wellness) 4. ปัญญาสุขสมบูรณ์ (Intellectual wellness) และ 5. จิตวิญญาณสุขสมบูรณ์ (Spiritual
wellness) ปัญหาสุขภาพของสังคมไทย นั บวันจะเป็นปัญหาที่เกิดจากโรคไม่ ติดต่อ (Non-communicable
diseases, NCD) และทวีความรุนแรงอันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะอ้วน วิถีชีวิตนั่งๆ นอนๆ สูบบุหรี่ การ
ขาดการออกกาลังกาย ดิ่มเครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล์ และมีภาวะเครียด วิถีสังคมวิทยาดังกล่าว เป็นผลก่อให้เกิด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อัมพาต เพิ่มขึ้น
อัตราผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานต่อประชากร 1 แสนคน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2033 ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 2176
ในปี พ.ศ. 2554 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน คือ 3222 ในปี พ.ศ. 2554 เป็น
3487 ในปี 2555 และ 3592 ในปี พ.ศ. 2556 (กรมควบคุมโรค, 2558) นับเป็นปัญหาใหญ่ และทาให้สิ้นเปลือง
งบประมาณ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน ได้แก่ โรคหัวใจ หลอดเลือด โรคตา โรคไต โรคแทรกซ้อนที่ขา
โรคแทรกซ้ อ นทางระบบประสาท โรคทางช่ อ งปาก และโรคผิ ว หนั ง กลไกการเกิ ด โรคแทรกซ้ อ นทางตา
(Retinopathy) โรคแทรกซ้อนทางไต (Nephropathy) โรคแทรกซ้อนของหัวใจ (Atherosclerosis) และโรคแทรก
ซ้อนทางสมอง ได้แก่ อัมพาต กลไกเหล่านี้ มีสาเหตุมาจาก หลอดเลือดมีพยาธีสภาพ ซึ่งเกิดจาก plaque และการ
ทางานของเกล็ดเลือด จนเกิดภาวะเส้นเลือดตีบตัน
อัตราผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา คือ อัมพาต คิดเป็น ร้อยละ
42 โรคหัวใจ ร้อยละ 35 โรคไต ร้อยละ 14 และการถูกตัดขาร้อยละ 7 องค์การอนามัยโลก คาดการณ์ว่า จานวน
การตายของประชากร 58 ล้านคน มี 35 ล้านคนจาก NCD ในปี 2565 จะมีผู้เสียชีวิต 25 ล้านคน รายงานนี้ จึงให้
ความสนใจศึกษาในคนไทยปกติ ว่ามีแนวโน้มของการกระตุ้นเกล็ดเลือดมากน้อยเพียงใด

วัสดุและวิธีการ
เลือดที่นามาวิเคราะห์ ได้จากผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย (WHO, 2008) จานวน
259 คน เป็นชาย 69 คน หญิง 190 คน เมื่อเดือนมีนาคม 2560 คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย ซึ่งต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะบริจาคโลหิต แต่
ถ้าอายุไม่ภึง 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองด้วย การตรวจคัดกรองความเข้มข้นของโลหิตชนิด
ฮีโมโกลบิน ตรวจด้วยเครื่อง Hemocue แล้วตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete blood count, CBC) ด้วย
เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ Sysmex Xt 1800i ได้รับการตรวจ ferritin ด้วย chemiluminescent (Abbott
Architech i600) ตรวจ HIV, Hepatitis B และ C โดย Nucleic Acid Testing (NAT) (Roche Cobas Taq
screen MPX test), Syphilis (Cobas) และตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน (Hemoglobin typing) ด้วยวิธี HPLC ด้วย
เครื่อง Variant 2 (Biorad Laboratory Hercules, CA) (Elder et al, 2009)
จากผลการทา CBC นาค่า MPV มาวิเคราะห์การกระจาย และศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเพศชาย และ
เพศหญิง คานวณความแตกต่างทางสถิติด้วย Chi square test
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ผลการศึกษา
ผู้บริจาคโลหิต ได้รับการชั่งน้าหนัก วัดความดันโลหิต และการตรวจเลือด ภาวะความเข้มข้นของโลหิต
และการติดเชื้อต่างๆ คือ เอชไอวี, hepatitis ชนิด B และ C และ syphilis สาหรับการตรวจค่าเฉลี่ยปริมาตรเกล็ด
เลือด (MPV) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้การกระตุ้นของเกล็ดเลือด แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเกณฑ์ปกติ (6-11 fL) ตามตารางที่ 1 ทุก
รายก็ตาม แต่พบว่า MPV ที่มากกว่า 10 fL มีถึง 30.42% ในเพศชาย และ 20.52% ในเพศหญิง และเมื่อทดสอบ
ทางสถิติ ด้วย Chi square test พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (p < 0.05)
ตารางที่ 1 จานวนคน (%) ที่พบ MPV ระดับต่างๆ ในผู้บริจาคโลหิตไทย (ชาย 69 คน หญิง 190 คน)
MPV (fL)
ชาย (%)
หญิง (%)
7-8
4.34
0.52
9-10
65.21
78.94
11-12
28.98
20.52
13-14
1.44

วิจารณ์
MPV คือค่าเฉลี่ยของปริมาตรเกล็ดเลือด หากมีค่ามาก หมายถึงเกล็ดเลือดมีขนาดใหญ่ หากค่าน้อย
หมายถึงเกล็ดเลือดมีขนาดเล็ก เกล็ดเลือด สร้างจากเซลล์ต้นกาเนิด megakaryocyte ในไขกระดูก โดยการแตกตัว
ของเซลล์ เกล็ดเลือดที่ออกมาใหม่ๆ จะมีขนาดใหญ่ MPV ที่มีค่าต่ากว่าปกติ แสดงถึงว่า โรคที่กาลังเป็นอยู่ เป็น
ภาวะอักเสบ (Inflammation) หรือกาเริบอยู่ เช่นในผู้ป่วย Sytemic Lupus Erythematosus (SLE) ในระยะ
active หากผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต ก็จะทาให้ MPV ต่าได้เช่นเดียวกัน
นัยนา มหาโพธิ์ (2548) นาค่า MPV มาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการวินิจฉัยภาวะเกล็ดเลือดต่าจากการ
ถูกกระตุ้นและทาลายโดยใช้ค่า MPV > 7.9 fL ซึ่งให้ความไว (Sensitivity) 77.6% ความจาเพาะ (Specificity)
80% ค่าทานายเชิงบวก (Positive predictive value) 93.9% ค่าทานายเชิงลบ (Negative predictive value)
47% ในภาวะเกล็ดเลือดต่าที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (HIV associate thrombocytopenia)ไวรัสจะ
ทาลายเซลล์ต้นกาเนิดโดยตรง ทาให้การสร้างน้อยลง แต่ในภาวะม้ามมีการทางานมากขึ้น (Hypersplenism) เกล็ด
เลือดจะถูกทาลายมากขึ้น และยังพบว่า มีการกระจายตัวของเกล็ดเลือดในม้ามร่วมด้วย เป็นผลทาให้ผู้ป่วยมีค่า
MPV ไม่สูงเท่าที่ควร ในผู้ป่วย Immune thrombocytopernia purpura (ITP) ค่าเฉลี่ยจะเท่ากับ 9.86 fL ผู้ป่วย
ที่มีเกล็ดเลือดต่ากว่า 20,000 ต่อ ลบ.มม. จะพบค่า MPV ต่ากว่า 6.4 fL MPV จะเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ
วายจากการขาดเลือด (Myocardial infarction, MI) และโรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease)
ขณะที่ MPV จะมีค่าต่าในโรคข้ออักเสบจากรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis), โรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด
(Ankylosing spondylitis) และลาไส้ใหญมีแผลอักเสบ (Ulcerative colitis) MPV จะมีค่าเฉลี่ย 8.34 fL (ค่าปกติ
8.02 fL) ในผู้ป่วยโลหิตจางจากการขาดเหล็ก (Iron deficiency anemia) ซึ่งจะให้ sensitivity 72.7%
specificity 79.6% (Martin and Barr, 1991; Mirzaie et al, 2012)
พฤติกรรมสุขภาพ แบ่งออกได้เป็น 1. พฤติกรรมเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Promotion) 2. พฤติกรรมเชิงการ
ป้องกันโรค (Prevention) 3. พฤติกรรมเชิงเมื่อเจ็บป่วย (Illness behavior) 4. เชิงเมื่อทราบการวินิจฉัยโรค (Sick
role behavior) สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ จะขึ้นอยู่กับลักษณะทางจิตและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ จะขึ้นอยู่กับการยินยอมของตนเอง การเลียนแบบผู้ปื่น และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิจากจิตใจภายในของตนเอง การเกิดพฤติกรรมสุขภาพนั้น อาจจะเกิดจากสาเหตุเดียว หรือหลายสาเหตุก็เป็นได้
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ประสิทธิ์ ชนะรัตน์ (2561) ได้เสนอแนะว่า การลดการกระตุ้นเกล็ดเลือ ดภายในร่างกาย เพื่อลดโอกาสเกิด
อุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดตีบ และอุดตันของหัวใจและสมอง 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสุขภาพ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริการสุขภาพ 2. จัดกิจกรรม ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภคอาหาร การ
ลดละพฤติกรรมแบบตะวันตก 3. การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและชุมชน 4. จัดให้
มีการมีส่วนร่วมของประชาชน
คาขอบคุณ
ผู้รายงาน ขอขอบคุณ พอ.นพ. ด ารง เชี่ยวศิลป์ ศูนย์บ ริการโลหิต สภากาชาดไทย ที่ให้นาข้อมู ลมา
วิเคราะห์
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สังคมวิทยาการแพทย์ของชุมชนภาคเหนือ ประเทศไทย : ประโยชน์ต่อสุขภาพของเมี่ยงหมัก
Medical Sociology of Northern Community in Thailand : Health Benefit of
Biological Fermented Leaves of Camellia sinensis (O.Kuntz)

ผู้วิจัย

สุชาติ ปันจัยสีห์

บทคัดย่อ
ชาวเหนือนิยมบริโภคเมี่ยงกันเป็นประจา เมี่ยงของชุมชนแบ่งตามฤดูกาล มี เมี่ยงหัวปี เมี่ยงกลาง
เมี่ยงซ้อย และเมี่ยงเหมย รายงานนี้ ได้เก็บตัวอย่างเมี่ยง เพื่อวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จาก 2 หมู่บ้าน
คือ หมู่บ้านป่าเหมี้ยงและหมู่บ้านแม่แจ๋ม ตาบลแจ้ซ้อน อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง จานวน 17 ตัวอย่าง
โดยเป็นเมี่ยงสด 2 ตัวอย่าง เมี่ยงหมัก 15 ตัวอย่าง (เมี่ยงอ่อน 4 ตัวอย่าง เมี่ยงแก่ 11 ตัวอย่าง) เมื่อนามา
สกัดโดยวิธีการหมัก พบว่า ปริมาณผลผลิตอยู่ในช่วง 4.40 – 8.74% w/w เมื่อนามาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ พบว่า MJ001, MJ002 ให้ฤทธิ์ที่ดีที่สุดโดยมีค่า TEAC = 227.962 และ 2203.837 mg/g sample
ตามลาดับ และเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH พบว่า MJ002 และ MJ 003 ให้ฤทธิ์ที่ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 = 0.0741
และ 0.581 mg/ml ตามลาดับ และการศึกษาปริมาณฟินอลิกรวมพบว่า ตัวอย่าง PM015 มีปริมาณสูงสุด
(GAE = 529.22 mg/s sample) สาหรับปริมาณคาเฟอีนในตัวอย่างเมี่ยงจาก บ้านป่าเมี่ยง อ.แจ้ซ้อน
จ.ลาปาง พบว่า มีปริมาณ 0.35 – 0.36 g/100 g. สาหรับการตรวจจุลินทรีย์ในเมี่ยงหมัก 20 ตัวอย่างใน
สองหมู่บ้าน ตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในอากาศ (Total aerobic bacteria) ในใบเมี่ยงหมักทุกตัวอย่าง เกิน
มาตรฐานตั้งแต่ 103-108 cfu/g แสดงให้เห็นว่า มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั่วไปในใบเมี่ยงหมัก ซึ่งอาจจะ
ปนเปื้อนตั้งแต่การผลิตหรือหลังการผลิต โดยเชื้อที่พบส่วนใหญ่ไม่ใช่เชื้อก่อโรคโดยตรง ตรวจพบเชื้อ Yeast
และ Mold ได้ในทุกตัวอย่างใบเมี่ยงหมัก โดยตรวจพบได้ตั้งแต่ 103-107 cfu/g พบเชื้อแบคทีเรียทั่วไป
โดยรวมเกินมาตรฐาน ส่วนใหญ่ ตรวจพบเป็น Yeast ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็น Candida krusei ซึ่งเป็น
Yeast ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ส่วนเชื้อ Lactic acid bacteria ซึ่งเป็นเชื้อที่มีประโยชน์
พบได้จานวนมากตั้งแต่ 103 – 108 cfu/g ในทุกตัวอย่างของใบเมี่ยงหมัก เชื้อกลุ่มนี้เป็นเชื้อ Probiotic
ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เมื่อทาการตรวจพิสูจน์ชนิดด้วยวิธีทางชีวเคมี และตรวจยืนยันด้ว ย
commercial test kit ของ API 50CHL บริษัท Biomerieux ประเทศฝรั่งเศส พบเชื้อเป็น Lactobacillus
lindneri, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus lactis subspecies lactis, Lactobacillus
delbrueckii subspecies delbrueckii, Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum เชื้อในกลุ่ม
Lactic acid bacteria ที่พบมากนี้ จัดเป็นเชื้อ Probiotic ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งจะทาให้เกิดสภาวะที่เป็น
กรด เนื่องจากผลิตผลที่เชื้อสร้างขึ้นมาคือ Lactic acid ทาให้เกิดสภาวะที่ไม่เหมาะสมสาหรับเชื้อแบคทีเรีย
โดยทั่วไปโดยเฉพาะเชื้อชนิดที่ก่อโรค เช่น Staphylococcus aureus และ E. coli เป็นต้น โดยในการ
ทดลองครั้งนี้ตรวจไม่พบเลยในทุกตัวอย่างของใบเมี่ยง
ข้อเสนอแนะ ทิศทางการพัฒนาชุมชนทาเมี่ยง หรืออาชีพทาเมี่ยง ควรยึดหลักคือให้สอดคล้องกับ
ภูมิสังคม แสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาขาดแรงงานและคนสืบทอดอาชีพทาเมี่ยง ควรมีระบบการติดตาม
การใช้เตาประหยัดพลังงาน เพื่อแก้ไขปัญหาตามประสบการณ์การใช้ของชุมชน และควรมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการทาเตาประหยัดพลังงานไปที่บ้านแม่แจ๋ม ควรแสวงหาแนวทางการหมักเมี่ยงให้มีความสะอาด
ถูกหลักสุขาภิบาลตามความเหมาะสม ควรมีการจัดการความรู้การทาเมี่ยง การเพิ่มองค์ความรู้ในศูนย์เรียนรู้
และพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
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Abstract
Northern people frequently like to eat Mieng (fermented leaves). Mieng in
community were classified according to seasonal changes : Mieng huapee, Mieng klang,
Mieng soi, and Mieng Meiy. This report studied antioxidant activity of Mieng from 2
villages (Pa-Mieng and Mae Jam villages), Lampang province. There were 17 samples of
fresh Mieng (2 samples) and fermented Mieng (15 samples) : 4 young samples and 11
mature samples collected. It was found that per cent yield = 4.4 – 8.74 (w/w). Then
antioxidant activities were tested by DPPH and ABTS methods. The results showed that
mature fermented leaves gave higher antioxidant activities than young fermented ones.
Antioxidant activities of the extracts showed that MJ001 and MJ002 had the highest
activities with TEAC = 1163.96 and 2283.66 mg/g sample, respectively. Phenolic content
was evaluated by Folin-Ciocalteau assay and found that PM015 showed the highest
phenolic content with GAE value 529.22 mg/g. Samples of fermented leaves from
Pa-Mieng village were determined their caffeine content by HPLC technique. As results,
the caffeine content was found in the range of 0.35-0.36 g/100 g.
All 20 samples of fermented leaves from the two villages were performed for
microorganisms detection. All of fermented leaves samples showed the higher
numbers of total aerobic bacteria than standard limit ranging from 103-108 CFU/g.
These microorganisms contamination may occur during or after fermentation process.
Yeast and mold also were detected in all samples ranging from 103-107 CFU/g.
Almost of the detected fungi were Candida krusei which is not the pathogen in the
gastrointestinal tract. Lactic acid bacteria were also detected in all samples ranging
from 103-108 CFU/g. The lactic acid bacteria is the probiotic, the useful
microorganisms that could prevent hazardous microorganisms such as Staphylococcus
aureus and E. coli by the low pH of the acidic environment caused by lactic acid
production. So, there was no S. aureus and E. coli detected in all samples. The lactic
acid bacteria were identified by biochemical test of the commercial test kit API 50
CHL (Biomerieux, France) as 1. Lactobacillus lindneri, 2. Lactobacillus acidophilus,
3. Lactobacilus lactis subspecies lactis, 4. Lactobacilus delbrueckii subspecies
delbrueckii, 5. Lactobacillus brevis, 6. Lactobacillus pantarum. Microorganism in
lactic acid bacteria group is useful probiotics and could produce lactic acid which is
unsuitable for growth of S. aureus and E. coli. All samples could not found S. aureus
and E. coli. This paper suggested that Mieng professional community can develop
correlate to socio-economic and using safety energy and good hygienic procedure and
set up learning centers to teach as community curriculum.
Key words : biological ferment product, lactic acid bacteria, probiotics,
antioxidation, phenolic compound

บทนา
การทาเมี่ยงของชุมชน แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ เมี่ยงหัวปี เมี่ยงกลาง เมี่ยงซ้อยและเมี่ยงเหมย ปัจจุบัน
การเก็บเมี่ยง ทาได้จากัดตามจานวนแรงงานในครัวเรือน และมีการเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น ส่วนการขายเมี่ยง
ปัจจุบัน เป็นการขายเมี่ยงนึ่งให้พ่อค้าคนกลางเป็นส่วนใหญ่ เป็นระบบการซื้อขายบนพื้นฐานของคนใน
ชุมชนที่ต่างอาศัยกัน ดังนั้นชุมชนจึงขาดอานาจการต่อรองราคาเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ พบว่า
ความเป็นชุมชนดั้งเดิม มีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม และการดารงอยู่กับธรรมชาติ มีภูมิปัญญาในการทาเมี่ยงและ
จั ด การป่ า จึ ง ท าให้ ชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ค วามตื่ น ตั ว และมี ค วามตระหนั ก ในการ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาแรงงาน ปัญหาข้อด้อยของเตาประหยัดพลังงาน ปัญหาคนสืบทอดอาชีพ
และขณะเดียวกันก็พยายามเสนอทางออก เช่น การมีศูนย์เรียนรู้ ลักษณะของชุมชน จึงเป็นชุมชนเข้มแข็ง มี
ความเข้าใจในสิทธิ มีการเรียนรู้ และมีค่านิยม มีความภาคภูมิใจในอาชีพทาเมี่ยง และพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่อง
ใหม่ ส่วนปัจจัยส่งผลกระทบต่อความอ่อนแอ คือ จากปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงไปของปัจจัย
เดิ ม ของชุ ม ชน ส าหรับ ปั จจั ย ภายนอกต่อความเข้ม แข็ง คือมี นั กวิจั ย และโครงการต่า งๆเข้า ม าในชุ ม ชน
โดยเฉพาะ การวิจัยเตาประหยัดพลังงาน ที่ส่งผลต่อการประหยัดฟืน ทาให้ลดการตัดต้นไม้ ลดเวลา และลด
แรงงานในการเก็บฟืน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ กระบวนการทาเมี่ยงที่ส่งผลหลายด้านต่อชุมชน
เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกยุคหนี่งของการทาเมี่ยงต่อจากยุคที่มีการใช้ “เล็บ” หรือปลอกมีดเก็บเมี่ยงเมื่อ 3040 ปี ส่วนปัจจัยภายนอกที่สร้างความอ่อนแอให้แก่ชุมชน คือ สภาพของสังคม การไหลออกของแรงงานและ
แนวโน้มของภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ขาดการสืบทอด
จาก พรบ.อาหาร ก็จะมีกฎกระทรวง, ประกาศ และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เช่น
1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการ
เก็บรักษาอาหาร (GMP สุขลักษณะทั่วไป) ซึ่งสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการตรวจรับรองระบบ GMP ทั้งนี้ในระดับจังหวัดจะกากับดูแลโดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหารที่ดี (Good Manufacturing Practice. GMP) (ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543) มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ สถานการณ์ที่ตั้งและอาคารที่ใช้ผลิต
วัตถุดิบ การสุขาภิบาล การรักษาความสะอาด อุปกรณ์การผลิต กระบวนการผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
การทาฉลาก การเก็บและการขนส่งผลิตภัณฑ์ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
และ ข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์
2) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับท้องถิ่น ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
3) โครงการอาหารปลอดภัย เป็นโครงการภายใต้การดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการ
ดาเนินงานเชิงบูรณาการเป็นโครงการสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการบริหารจัดการอาหาตลอดห่วงโซ่
อาหาร ตั้งแต่การผลิต นาเข้า แปรรูปจนถึงการจาหน่าย กระจายสู่ผู้บริโภคหรือที่เรียกว่า จากฟาร์มจนถึง
โต๊ะอาหาร
สภาวะของธุรกิจผลิตเมี่ยงของจังหวัดลาปาง ปริมาณการผลิตและบริโภคเมี่ยง มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยสาคัญได้แก่ ขาดกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ดี ขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิต
และทัศ นคติของผู้บ ริโ ภคต่ อผลิ ต ภัณ ฑ์ เมี่ย ง รายงานนี้ มี วั ต ถุป ระสงค์ที่ จะศึ กษาฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ลอิส ระ
ปริมาณสารฟีนอลิก รวมถึงตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา ในตัวอย่างเมี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการหมักเมี่ยงต่อไป

วัสดุวิธีการ
ตัวอย่างการตรวจ : ตัวอย่างเมี่ยงที่เก็บทั้งเมี่ยงหมัก เมี่ยงอ่อน เมี่ยงแก่ จากหมู่บ้านป่าเมี่ยง และ
หมู่บ้านแม่แจ๋ม ตาบลแจ้ซ้อน อ เมือง จ. ลาปาง ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2554 – 23 มีนาคม 2555
วิธีการ (AOAC, 2000 and AOCS, 1997)
1. การสกัดโดยวิธีหมัก (Marceration) :
- ตัวอย่างใบสดให้นามาชั่งน้าหนักแล้วล้างทาความสะอาด ส่วนตัวอย่างเมี่ยงหมักให้บีบน้าออก
ให้ได้มากที่สุดแล้วชั่งน้าหนัก จากนั้นนาไปบดด้วยเครื่องปั่น/เครื่องบด ใส่ลงใน Volumetric flask
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- เติม เอทานอล 70% ในอัตราส่วน 1 กรัมของน้าหนักตัวอย่างต่อเอทานอล 3 มิลลิลิตร
- เขย่าด้วยเครื่อง (Shaker) นาน 6 ชั่วโมง แล้วตั้งทิ้งไว้ 18 ชั่วโมง
- กรองเก็บสารสกัด
2. การทาให้แห้ง :
- นาสารสกัดที่ได้ไปทาให้แห้งโดยใช้ Rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส จนแห้ง
- สารสกัดเข้มข้นที่ได้ นามาหาปริมาณความชื้น โดยใช้ Moisture balance
- คานวณร้อยละผลได้ของสารสกัดแห้งเทียบกับน้าหนักตัวอย่างที่นามาสกัด
3. การหาปริมาณฟีนอลิกรวม : (ChanwitheesuK et al, 2005)
3.1. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Gallic acid :
- เตรียม Stock solution ของสารมาตรฐาน Gallic acid ให้มีความเข้มข้น 500 mg/L
โดยชั่ง Gallic acid ที่รู้น้าหนักที่แน่นอนประมาณ 0.0125 g ละลายน้ากลั่นแล้วปรับปริมาตรด้วย
Volumetric flask 25 mL
- เจือจางให้มีความเข้มข้น 25, 50, 75, 100, 125, 150 mg/L ตามลาดับ เพื่อทา
Calibration curve
3.2. การเตรียมสารละลายตัวอย่าง :
- ชั่งตัวอย่างที่รู้น้าหนักที่แน่นอน ละลายด้วยตัวทาละลายที่เหมาะสม ปรับปริมาตรใน
Volumetric flask 10 mL
3.3. การหาปริมาณ Total phenol :
- ปิเปตสารที่ต้องการจะทดสอบใส่ในหลอดทดลอง 0.5 mL
- ปิเปต Folin-Ciocalteau reagent (1 mL: 10 mL H2O) 5 mL ผสมกับสารที่จะ
ทดสอบทิ้งไว้ 3 นาที
- ปิเปต Na2CO3 7.5% จานวน 4 mL ใส่ลงไป เก็บไว้ในที่มืดอย่างน้อย 30 นาที
- นาสารละลายไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 765 nm
- ทาซ้า 3 ครั้ง
4. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ABTSo+ : (Prior et al, 2005)
4.1. การเตรียมสารละลาย ABTSo+ :
- เตรียมสารละลาย ABTS ใน Deionized water ให้มีความเข้มข้น 7 mM โดยชั่ง
ABTS น้าหนักที่แน่นอนประมาณ 0.0360 g แล้วปรับปริมาตรให้ครบ 10.0 mL
- เตรียมสารละลาย K2S2O8 ให้มีความเข้มข้น 2.45 mM โดยชั่ง K2S2O8 น้าหนักที่
แน่นอนประมาณ 0.0166 g แล้วปรับปริมาตรให้ครบ 25.0 mL
- ผสมสารละลาย ABTS และสารละลาย K2S2O8 ในสัดส่วน 10 : 14.29 mL ตามลาดับ
แล้วทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่มืดอย่างน้อย 16 ชั่วโมง
4.2. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Trolox :
- เตรียม Stock solution ของสารมาตรฐาน Trolox ให้มีความเข้มข้น 5 mM โดยชั่ง
Trolox ที่รู้น้าหนักที่แน่นอนประมาณ 0.0312 g ละลายด้วย เอทานอล 95% แล้วปรับปริมาตรใน
Volumetric flask 25 mL
- เจือจางให้มีความเข้มข้น 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 mM ตามลาดับ
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4.3. การเตรียมสารละลายตัวอย่าง :
- ชั่ ง ตั ว อย่ า งให้ มี น้ าหนั ก ที่ แน่ น อนแล้ ว ละลายด้ ว ยตั ว ท าละลายที่ เ หมาะสม ปรั บ
ปริมาตรใน Volumetric flask 10 mL
4.4. การวัดฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ABTSo+ :
นาไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV Spectrophotometer
5. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH: (Maisuthisakul et al, 2005)
5.1. การเตรียมสารละลาย DPPH :
- เตรียมสารละลาย DPPH ใน เอทานอล 95% ให้มีความเข้มข้น 167 µM โดยชั่ง
DPPH น้าหนักที่แน่นอนประมาณ 0.0033 g แล้วปรับปริมาตรให้ครบ 50.0 mL
5.2. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Trolox :
- เตรียม Stock solution ของสารมาตรฐาน Trolox ให้มีความเข้มข้น 2,000 µM โดย
ชั่ง Trolox ให้มีน้าหนักที่แน่นอนประมาณ 0.5 mg/mL ละลายด้วย เอทานอล 95%
- เจือจางให้มีความเข้มข้น 2000, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 250,
125, 62.5, 31.25, 15.625 µM ตามลาดับ
5.3. การเตรียมสารละลายตัวอย่าง :
- ชั่งตัวอย่างที่รู้น้าหนักที่แน่นอน ละลายด้วยตัวทาละลายที่เหมาะสม ปรับปริมาตรใน
Volumetric flask
5.4. การประเมินฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH :
- นาไปวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Multimode
detector ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่มควบคุม
Positive (P) : DPPH
180 µL
Ethanol 95%
20 µL
Negative (N) : Ethanol 95%
200 µL
กลุ่มทดสอบ
Blank (B) :
Ethanol 95%
180 µL
Standard/Sample 20 µL
Standard/Sample (S):DPPH
180 µL
Standard/Sample 20 µL
นาแต่ละตัวอย่างไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย UV Spectrophotometer ทาซ้า 3 ครั้ง แล้วนาไป
คานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH โดยใช้สูตร
(

)
(

(

)
)

- รายงานผลเป็นค่า IC 50
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6. ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา ตามวิธีมาตรฐาน (Bacteriological analytical
manual online (2552).
7. การวิเคราะห์หาปริมาณ คาเฟอีน ส่งตรวจที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด

ผลการทดลอง
ในการศึกษานี้เก็บตัวอย่างจาก 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านป่าเหมี้ยงและหมู่บ้านแม่แจ๋ม ตาบลแจ้ซ้อน
อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง จานวน 17 ตัวอย่าง โดยเป็นเมี่ยงสด 2 ตัวอย่าง เมี่ยงหมัก 15 ตัวอย่าง
(เมี่ยงอ่อน 4 ตัวอย่าง เมี่ยงแก่ 11 ตัวอย่าง)
เมื่อนามาสกัดโดยวิธีการหมัก พบว่า ปริมาณผลผลิตอยู่ในช่วง 4.40 – 8.74% w/w เมื่อนามา
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่า MJ001, MJ002 ให้ฤทธิ์ที่ดีที่สุดโดยมีค่า TEAC = 227.962 และ
2203.837 mg/g sample ตามลาดับ และเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH พบว่า MJ002 และ MJ 003 ให้ฤทธิ์ที่
ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 = 0.0741 และ 0.581 mg/ml ตามลาดับ และการศึกษาปริมาณฟินอลิกรวมพบว่า
ตัวอย่าง PM015 มีปริมาณสูงสุด (GAE = 529.22 mg/s sample)
สาหรับปริมาณคาเฟอีนในตัวอย่างเมี่ยงจาก บ้านป่าเหมี้ยง อ.แจ้ซ้อน จ.ลาปาง พบว่า มีปริมาณ
0.35 – 0.36 g /100 g.
ผลการตรวจหาเชื้อ S. aureus ในใบเมี่ยง : ตรวจไม่พบเชื้อในทุกตัวอย่าง
ผลการตรวจหาค่า MPN ของเชื้อ E. coli ในใบเมี่ยง : ตรวจไม่พบเชื้อ E. coli ในทุกตัวอย่าง
โดยค่า MPN < 3 MPN/g
ผลการตรวจพิสูจน์ชนิดของเชื้อ Lactic acid bacteria : สามารถตรวจพบเชื้อ Lactobacillus
ทุก species ในทุกตัวอย่างของใบเมี่ยง ดังนี้
1. Lactobacillus lindneri
2. Lactobacillus acidophilus
3. Lactobacillus lactis subspecies lactis
4. Lactobacillus delbrueckii subspecies delbrueckii
5. Lactobacillus brevis
6. Lactobacillus plantar

สรุปและวิจารณ์ผล
1. ตรวจพบเชื้อ Total aerobic bacteria ในใบเมี่ยงหมักทุกตัวอย่าง โดยตรวจพบเชื้อตั้งแต่
ปริมาณน้อยไปถึงมาก คือพบตั้งแต่ 103-108 cfu/g แสดงให้เห็นว่า มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั่วไปในใบ
เมี่ยงหมักได้ ถึงแม้ว่าค่า pH ของเมี่ยงหมักจะเป็นกรดก็ตาม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเช่น ผักกาดดอง
ที่บรรจุในภาชนะบรรจุ ซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.๒๘๔/๒๕๔๗ ยอมให้มีเชื้อ Total aerobic
bacteria ได้ไม่เกิน 104 cfu/g ดังนั้นในตัวอย่างใบเมี่ยงหมักที่พบเชื้อปริมาณมากเกินไปแสดงว่าค่อนข้าง
สกปรกซึ่ง อาจจะปนเปื้อนตั้ งแต่การผลิตหรือหลังการผลิตก็ได้ ก็จะไม่เหมาะสาหรับการรับประทาน แต่
อย่างไรก็ตามในกรณีนี้เชื้อที่พบส่วนใหญ่น่าจะเป็นเชื้อที่ไม่ใช่เชื้อก่อโรคโดยตรง เนื่องจากในเมี่ยงหมักนี้จะ
พบเชื้อในกลุ่ม Lactic acid bacteria จานวนมาก ซึ่งเชื้อในกลุ่มนี้จัดเป็นเชื้อ Probiotic ที่เป็นประโยชน์
โดยจะทาให้เกิดสภาวะที่เป็นกรดเนื่องจากผลิตผลที่เชื้อสร้างขึ้นมาอันก็ได้แก่ Lactic acid จึงทาให้เกิด
สภาวะที่ไม่เหมาะสมสาหรับเชื้อแบคทีเรียโดยทั่วไปโดยเฉพาะเชื้อชนิดที่ก่อโรค เช่น S. aureus และ
E. coli เป็นต้น ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ตรวจไม่พบเลยในทุกตัวอย่างของใบเมี่ยง
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2. ตรวจพบเชื้อ Yeast และ Mold ได้ในทุกตัวอย่างใบเมี่ยงหมัก โดยตรวจพบได้ตั้งแต่ 103107 cfu/g
เช่นเดียวกับการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียทั่วไปโดยรวม ซึ่งตามเกณฑ์ของผักกาดดองดังกล่าวข้างต้น
ยอมให้พบ Yeast และ Mold ได้ไม่เกิน 100 cfu/g และในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่ ตรวจพบเป็น Yeast
พบว่าเป็น Mold น้อยมาก และ Yeast ที่แยกได้นี้เกือบทั้งหมดจะเป็น Candida krusei ซึ่งเป็น Yeast ที่
ไม่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร
3. ตรวจพบเชื้อ Lactic acid bacteria ได้ในทุกตัวอย่างของใบเมี่ยงหมัก โดยตรวจพบได้
ตั้งแต่ 103 – 108 cfu/g
จะพบว่ามีเชื้อ Lactic acid bacteria ปะปนอยู่เป็นจานวนมากซึ่งจะพบได้ในสภาวะของการหมัก
เนื่องจากเชื้อนี้เจริญได้ดีในสภาวะไร้ออกซิเจนและทาให้เกิดสภาพความเป็นกรดได้ และเนื่องจากเชื้อกลุ่มนี้
เป็นเชื้อ Probiotic ดังนั้นจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากกว่าหากพบเชื้อกลุ่มนี้ในปริมาณมาก
สาหรับเชื้อกลุ่ม Lactic acid bacteria ที่พบนี้เมื่อทาการตรวจพิสูจน์ชนิดด้วยวิธีทางชีวเคมี และ
ตรวจยืนยันด้วย commercial test kit ของ API 50CHL บริษัท Biomerieux ประเทศฝรั่งเศส ได้เป็น
1. Lactobacillus lindneri
2. Lactobacillus acidophilus
3. Lactobacillus lactis subspecies lactis
4. Lactobacillus delbrueckii subspecies delbrueckii
5. Lactobacillus brevis
6. Lactobacillus plantarum
หมายเหตุ : ในการทดลองครั้งนี้ สามารถตรวจพบ เชื้อ Clostridium species ใน 3 ตัวอย่างคือ
PM 002w, PM003w, และ PM007
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การศึกษาความเป็นพิษของยาบรรเทาอาการไอ รชต
Toxicity Study of Cough Relieving Medication : Rachata
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันของยาน้าแผนโบราณ รชต
ที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการไอ ซึ่งมีพืชสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบได้แก่ ผลมะขามป้อม ดอกดีปลีและสมุนไพร
อีกหลายชนิด
วิธีการศึกษา : การทดสอบพิษแบบเฉียบพลันท้าโดยให้ยาบรรเทาอาการไอ รชตแก่หนูขาวพันธุ์
สปาร์คดอเรย์ทังเพศเมียและเพศผู้เพียงครังเดียว ในขนาด 2 และ 5 กรัม/กิโลกรัมของน้าหนักตัวประเมินผล
โดยสังเกตอาการหลังให้ยา 1, 4, 6 และ 24 ชั่วโมง และสังเกตอาการทุกวันเป็นเวลา 14 วัน ส้ า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า
พิษกึ่งเฉียบพลันท้าโดยให้ยาบรรเทาอาการไอ รชตในหนูขาวทังสองเพศทุกวันติดต่อกัน 28 วัน โดยให้ใน
ขนาด 0.25, 0.5, 1 กรัม/กิโลกรัมน้าหนักตัว/วันเมื่อครบเวลา 28 วันจะเลียงต่อไปตามปกติอีก 14 วัน ก่อน
ท้าการประเมินผล
ผลการศึกษา : ผลการทดสอบพิษเฉียบพลัน ไม่พบสัตว์ทดลองตาย ไม่พบอาการพิษเช่น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม และการเปลี่ยนแปลงน้าหนัก ในการทดสอบพิษแบบกึ่งเฉีย บพลัน ไม่ พบความ
แตกต่างทังน้าหนักและลักษณะภายนอกและจุลพยาธิวิทยาของอวัยวะภายในของหนูขาวที่ได้รับยาบรรเทา
อาการไอ รชตในขนาดต่างๆติดต่อกันเป็นเวลา 28 วันเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
สรุป : ยาบรรเทาอาการไอ รชตเมื่อให้ทางปากแก่หนูขาวไม่ท้าให้เกิดพิษเฉียบพลัน เมื่อให้ในขนาด
สูงสุด 5 กรัม/กิโลกรัมและไม่พบพิษกึ่งเฉียบพลันเมื่อให้ในขนาดสูงสุด 1 กรัม/กิโลกรัมในหนูขาวทังสองเพศ
ที่ท้าการศึกษาในครังนี
คาสาคัญ : ยาบรรเทาอาการไอ รชต , พิษแบบเฉียบพลัน,พิษแบบกึ่งเฉียบพลัน
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Abstract
Objective: To evaluate acute and subacute toxicity of cough relieving medication
: Rachata, a preparation of Thai traditional medicine, is composed of Phyllanthusemblica,
Piper chaba, and other Thai medicinal plants that can relieve cough.
Methods :The acute toxicity study was undertaken by administration of
Rachata in both male and female Spraug-Dawley rats in a single oral dose of 2 and 5
g/kg body weight. Animals were observed at 1,4,6 and 24 hours after administration
of Rachata and once a day for 14 days. The subacute toxicity study was undertaken by
oral feeding both female and male rats for 28 days at the dose of 0.25,0.5, 1 g/kg body
weight/dayand further raised for 14 days before evaluation.
Results: The result of acute toxicity showed no signs of toxicity as determined
from generalbehavior , mortality and changes in body weight.In addition, subacute
toxicity showed non-toxicity effect as no changes in body weight,macroscopic or
microscopic of internal organs or tissue in treated rats.
Conclusion:Cough relieving medication : Rachata given orally to female and
male rats did not produce both acute and subacute toxicity.
Key words : cough relieving medication : Rachata ,acute toxicity, subacute toxicity

บทนา
อาการไอเป็นกลไกการตอบสนองของร่างกายเมื่อทางเดินหายใจระคายเคืองหรือมีสิ่งแปลกปลอม
อาการไอจากการระคายเคืองบรรเทาได้โดยใช้ยา ในปัจจุบันมียาน้าบรรเทาอาการไอหลายชนิด ทังแผนปัจจุบัน
และแผนโบราณยาบรรเทาอาการไอ รชต 1เป็นยาน้าแผนโบราณทะเบียนเลขที่ G 641/46 ประกอบด้วย ผล
มะขามป้อม ดอกดีปลี เมล็ดพริกไทย เหง้าขิงแห้ง ชะเอมเทศ ผลสมอพิเภก ผลสมอไทย แก่นฝางเสน รากช้าพลู
และตัวยาปรุงแต่งอื่นๆ
มะขามป้อม (Phyllanthusemblica Linn.) ผลสดมีสรรพคุณบรรเทาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ
มีรสเปรียวอมฝาดเป็นยาบ้ารุง ท้าให้สดชื่นแก้กระหายน้า แก้ไอ แก้หวัด กระตุ้นน้าลาย ละลายเสมหะ 2ด้าน
ความเป็นพิษพบว่า เมื่อให้สารสกัดผลด้วยน้าป้อนให้กับหนูขาวพบว่าไม่มีพิษโดยมีค่า ขนาดที่ท้าให้สัตว์ทดลอง
ตายเป็นจ้านวนครึ่งหนึ่ง (LD50) มีค่ามากกว่า 5กรัม/กิโลกรัมการทดสอบความเป็นพิษแบบเรือรัง ไม่พบความ
ผิดปกติทางจุลพยาธิวิทยาและค่าทางชีวเคมีของซีรั่ม3
ดีปลี (Piper chaba Hunt.) มีสรรพคุณขับเสมหะ โดยใช้ผลแห้ง 2 ขิง(Zingiberofficinale Roscoe)
ส่วนที่มีสรรพคุณใช้เป็นยาขับเสมหะได้แก่เหง้าขิงและพริกไทย (Piper nigrumLinn.)ส่วนของเมล็ดใช้แก้เสมหะ
4
ในการศึกษาความเป็นพิ ษกึ่งเฉียบพลันของยาแผนโบราณตรีกฏุ ก ซึ่งมีส่วนประกอบของสมุนไพร 3 ชนิดคือ
เหง้าขิงแห้ง เมล็ดพริกไทยและผลดีปลี ในหนูขาวพันธ์วิสตาร์ โดยการป้อนสารสกัดขนาดเทียบเท่าผงยา 0.36
,2.52 และ 17.64 กรัม/กิโลกรัม/วัน หรือคิดเป็น 1, 7 และ 49 เท่าของขนาดที่ใช้ในคน เป็นระยะเวลา 10 วันไม่
พบความผิดปกติทางจุลพยาธิวิทยาแต่พบว่ามีระดับโปรตีนรวมและอัลบูมินสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญ5
ชะเอมเทศ (Glycyrrhizaglabra L.) แก้ไอ ขับเสมหะท้าให้ชุ่มคอ มักใช้เข้าในยาต้ารับรักษาอาการไอมี
เสมหะมากด้านความเป็นพิษ แบบเฉียบพลันพบว่าค่า LD50ของสารสกัดเทียบเท่าผงยาเมื่อฉีดเข้าใต้ผิวหนังของ
หนูถีบจักรมีค่าเท่ากับ 3.6 กรัม/กิโลกรัม6 นอกจากนีเมื่อให้สารสกัดชะเอมเทศในน้าเกลือแก่หนูขาวทางปากใน
ขนาด 500, 1 และ 2.5 กรัม ไม่มีสัตว์ทดลองตายใน 72 ชั่วโมง7
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สมอพิ เภก (Terminaliabellerica Roxb.) ผลแก้ล มแก้ไ ข้ ท้ า ให้ชุ่ ม คอ 8ด้ า นความเป็ น พิ ษ
เฉียบพลันไม่พบพิษเมื่อ ให้สารสกัดในแอลกอฮอล์ขนาด 5กรัม/กิโลกรัม ทางปากแก่หนูขาวและเมื่อให้ใน
ขนาด 1กรัม/กิโลกรัม ทุกวันติดต่อกัน 14 วัน 9
สมอไทย (Terminaliachebula Retz.) สรรพคุณของผลใช้แก้อาการท้ องผู ก 10 ไม่ พบพิ ษแบบ
เฉียบพลันเมื่อให้สารสกัดน้าในขนาด 5กรัม/กิโลกรัม ทางปากแก่หนูขาวและไม่พบพิษจากการศึกษาพิษ
แบบเรือรังโดยให้ทางปากในขนาด 0.3, 0.6, และ 1.2กรัม/กิโลกรัม นาน 270 วัน 11,12
แก่นฝางเสน(Caesalpiniasappan Linn.) น้าต้มแก่นใช้แต่งสี ขับเสมหะ แก้ไอ บ้ารุงโลหิต 13
ในการศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน ไม่พบอาการพิษเมื่อให้สารสกัดน้าในขนาด 5กรัม/กิโลกรัมทางปาก และ
การศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลันเมื่อให้ในขนาด 0.25, 0.5, และ 1กรัม/กิโลกรัม ทางปากแก่หนูขาวนาน 30 วัน14
ไม่พบอาการพิษเช่นเดียวกัน
ช้าพลู(Piper sarmentosumRoxb.)ต้ารายาไทยใช้ทังต้นขับเสมหะ 10 จากการศึกษาพิษของยา
แผนโบราณตรีสารซึ่งประกอบด้วยสมุนไพร 3 ชนิดคือเจตมูลเพลิงแดง รากช้าพลู และเถาสะค้าน พบว่าพิษ
เฉียบพลันของสารสกัดสะค้านและช้าพลูด้วย 50 % เอธานอลให้ทางปากหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนังในหนูถีบจักร
มีค่า LD50 มากกว่า 40 กรัม/กิโลกรัม ในการศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลัน ไม่พบความผิดปกติของสภาพภายนอก
ของอวัยวะต่างๆและจุลพยาธิวิทยาของตับและไต แต่ค่าครีอาตินินของหนูขาวกลุ่มที่ได้รับยาสูงกว่ากลุ่ ม
ควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญ15
จากรายงานการศึกษาถึงความเป็นพิษ ของสมุนไพรซึ่งเป็นองค์ประกอบของยาน้าแก้ไอ รชตส่วน
ใหญ่เป็นการทดสอบความเป็นพิษของสมุนไพรเดี่ยวๆ ยังไม่พบรายงานเกี่ยวกับความเป็นพิษเมื่อให้สมุนไพร
ดังกล่าวร่วมกัน ซึ่งอาจเสริมฤทธิ์กันท้าให้เกิดอาการพิษขึ นได้ ดังนันวัตถุประสงค์ของการศึกษานีคือ เพื่อ
ศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและความเป็นพิษกึ่งเรือรังของยาบรรเทาอาการไอ รชต

วิธีการศึกษา
สัตว์ทดลอง
หนูขาวพันธุ์สปาร์คดอเรย์(Sprague-Dawley)ทังสองเพศ อายุ 6 – 8 สัปดาห์ น้าหนัก 150 – 300
กรัม จากส้านักสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม เลียงในห้องสัตว์ทดลองของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งควบคุมอุณหภูมิที่ 22 3 °C โดยมีแสงสว่าง 12 ชั่วโมง พร้อมอาหาร
และน้า เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันก่อนเริ่มการทดลอง

วิธีการศึกษา

1. ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน (Acute toxicity)16
ท้าการศึกษาโดยให้ยาบรรเทาอาการไอ รชตกับสัตว์ทดลองแต่ละกลุ่มตามขนาดที่ก้าหนดทางปาก
เพียงครังเดียว (Single, Oral dose) โดยที่กลุ่มควบคุมได้รับน้า สัตว์ทดลองจะถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่มๆละ 12 ตัว
(เพศผู้ 6 ตัว และเพศเมีย 6 ตัว) ดังนี
กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม ให้น้า
กลุ่มที่ 2 กลุ่มทดสอบ ให้ยาบรรเทาอาการไอ รชตในขนาด 2กรัม/กิโลกรัมน้าหนักตัว
กลุ่มที่ 3 กลุ่มทดสอบ ให้ยาบรรเทาอาการไอ รชตในขนาด 5 กรัม/กิโลกรัมน้าหนักตัว
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ในการศึกษาจะท้าการอดอาหารสัตว์ทดลองหนึ่งคืนก่อนให้สารทดสอบหรือน้า การให้ยาบรรเทา
อาการไอ รชตทัง 2 ขนาดจะท้าโดยให้การป้อนให้กับสัตว์ทดลองแต่ละกลุ่มตามขนาดที่ก้าหนด โดยที่กลุ่ม
ควบคุมได้รับน้า การประเมินผลสังเกตอาการที่ 1, 4, 6 และ 24 ชั่วโมง หลังให้ยา และสังเกตอาการทุกวัน
เป็นเวลา 14 วัน หากมีสัตว์ทดลองตายระหว่างการศึกษา จะท้าการตรวจอวัยวะภายในและตรวจทางพยาธิ
วิทยา เพื่อหาสาเหตุของการตาย
การประเมิ น ความเป็ น พิ ษ ของยาบรรเทาอาการไอ รชตประเมิ น จาก น้ า หนั ก การมี ชี วิ ต อยู่
การเปลี่ยนแปลงอัตราการหายใจ การเคลื่อนไหว การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น การมองเห็น การกินอาหาร
การขับถ่าย และสีของผิวหนัง
2. ความเป็ น พิ ษ กึ่ ง เฉี ย บพลั น เมื่ อ ให้ ย าบรรเทาอาการไอ รชต ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลา 28 วั น
(SubacuteRepeated Dose 28-Day Oral Toxicity)17
สัตว์ทดลองจะถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่มๆละ 12 ตัว (เพศผู้ 6 ตัว และเพศเมีย 6 ตัว) ให้ยาบรรเทา
อาการไอ รชตติดต่อกันเป็นเวลา 28 วันโดยกลุ่มทดสอบจะได้รับยาบรรเทาอาการไอ รชตติดต่อกัน 28 วัน
ในขนาด 0.25, 0.5, 1 กรัม/กิโลกรัมน้าหนักตัว/วัน และเพื่อศึกษาถึงการกลับเป็นปกติของอาการพิษ (ถ้ามี)
จะให้ยาบรรเทาอาการไอ รชตในขนาด 1 กรัม/กิโลกรัมน้าหนักตัว/วันเพิ่มขึนอีก 1 กลุ่ม และเมื่อให้ครบ 28
วันจะหยุดให้ยาบรรเทาอาการไอ รชตและเลียงต่อไปตามปกติอีก 14 วัน แล้วจึงท้าการประเมินผลหากมี
สัตว์ทดลองตายระหว่างการศึกษา จะท้าการตรวจอวัยวะภายในและตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อหาสาเหตุของ
การตาย
เมื่อสินสุดระยะเวลาการทดลอง สลบสัตว์ทดลองด้วยอีเธอร์จากนันจะผ่า สัตว์ทดลองทังหมดเพื่อ
ตรวจอวัยวะภายในและส่งตรวจทางพยาธิวิทยา และชั่งน้าหนักของอวัยวะภายในต่างๆได้แก่ สมอง ปอด
หัวใจ ตับ ม้าม ต่อมหมวกไต ไต อัณฑะ และรังไข่
การประเมินความเป็นพิษของยาบรรเทาอาการไอ รชตได้แก่
1. พฤติกรรมทั่วไป ประเมินจาก น้าหนัก การมีชีวิตอยู่ การเปลี่ยนแปลงอัตราการหายใจ การ
เคลื่อนไหว การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น การมองเห็น การกินอาหาร การขับถ่าย และสีของผิวหนัง
2. ผลต่ออวัยวะภายในประเมินจากสภาพและน้าหนักของอวัยวะภายในได้แก่ สมองปอด หัวใจ ตับ
ม้าม ต่อมหมวกไต ไต อันฑะ และ รังไข่
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ น้าหนักสัตว์ทดลอง น้าหนักของอวัยวะภายใน ของสัตว์ทดลอง จะท้าการ
วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS for window version 10) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองโดยใช้ one way ANOVA ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95%.
ผลการทดลองและอภิปรายผล
1. ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน (Acute toxicity studies)
ในการศึกษาความเป็นพิษของยาบรรเทาอาการไอ รชตโดยท้าการทดลองในหนูขาว ทังเพศผู้และ
เพศเมีย ที่ได้รับยาบรรเทาอาการไอ รชตในขนาด 2 กรัม/กิโลกรัมน้าหนักตัว และ 5 กรัม/กิโลกรัมน้าหนัก
ตัว พบว่าไม่มีสัตว์ทดลองตาย และไม่พบอาการผิดปกติใดใดทังกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ สัตว์ทดลองไม่
มีพฤติกรรมหรือ อาการแสดงที่แตกต่างไปจากกลุ่มควบคุม การเจริญเติบโตเป็นปกติทังเพศผู้และเพศเมียใน
ทุกกลุ่มและเมื่อเลียงต่อไปจนครบ 14 วัน พบว่าสัตว์ทดลองมีการเจริญเติบโตเป็นปกติทังเพศผู้และเพศเมีย
ในทุกกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 1ซึ่งแสดงน้าหนักของหนูขาว เพศผู้และเพศเมีย ที่ได้รับ ยาบรรเทาอาการไอ
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รชตในขนาดต่าง ๆแสดงว่ายาบรรเทาอาการไอ รชตที่ใช้ในการศึกษาครังนี ไม่มีพิษเฉียบพลันในหนูขาวทัง
สองเพศที่ท้าการศึกษาในครังนี
ตารางที่ 1 แสดงนาหนักของหนูขาว (กรัม) เพศผู้และเพศเมีย ที่ได้รับยาบรรเทาอาการไอ รชต ในขนาด ต่าง ๆ
เพศ

เพศผู้

เพศเมีย

กลุ่ม (n = 6)
ควบคุม
รชต. 2 กรัม/กิโลกรัม
รชต. 5 กรัม/กิโลกรัม
ควบคุม
รชต. 2 กรัม/กิโลกรัม
รชต. 5 กรัม/กิโลกรัม

น้าหนักของหนูขาว (กรัม)
วันที่ 0(เริ่มต้น)
วันที่ 14
217.5 ± 4.2
295.8 ± 9.2
220.8 ± 7.4
301.7 ± 9.8
212.5 ± 5.2 326.7 ± 14.0
180.0 ± 4.5
214.2 ± 7.4
183.3 ± 4.1 218.3 ± 12.9
177.5 ± 6.9
210.8 ±4.9

น้าหนักเป็นกรัมที่เพิ่มขึน(%)
78.3 ± 6.0 (36.0 %)
80.8 ± 9.2 (36.0 %)
84.2 ± 2.0 (39.6 %)
34.2 ± 5.8 (19.0 %)
35.0 ± 11.8 (19.1 %)
33.3 ± 4.1 (18.8 %)

ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean  SD)
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (P>0.05)
2. ความเป็ น พิษ กึ่ ง เฉี ย บพลั น เมื่ อให้ ย าบรรเทาอาการไอ รชตติ ด ต่ อกั นเป็ นเวลา 28 วั น
(SubacuteRepeated Dose 28-Day Oral Toxicity)
ในการศึกษาความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันของยาบรรเทาอาการไอ รชตโดยท้าการทดลองในหนูขาว
ทังเพศผู้และเพศเมีย ที่ได้รับยาบรรเทาอาการไอ รชตติดต่อกัน 28 วันในขนาด 0.25, 0.5, 1 กรัม/กิโลกรัม
น้าหนักตัว/วัน ได้ผลการศึกษา ดังนี
ผลของยาบรรเทาอาการไอ รชตต่อพฤติกรรมทั่วไป (general behavior)
สัตว์ทดลองไม่มีอาการผิดปกติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม น้าหนักของหนูขาวเมื่อเริ่มการทดลองจน
สินสุดการศึกษาของทังเพศผู้และเพศเมีย แสดงไว้ในตารางที่ 2 เมื่อน้าน้าหนักตัวของสัตว์ทดลองไปทดสอบ
ทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดสอบทุกกลุ่ม ทังในเพศผู้และเพศเมีย
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ตารางที่ 2 แสดงนาหนักของหนูขาว (กรัม) เพศผู้และเพศเมีย ที่ได้รับยาบรรเทาอาการไอ รชตในขนาด ต่าง ๆ
น้าหนัก (กรัม)

กลุ่มควบคุม

เพศผู้
เริ่มต้น
สุดท้าย
เพิ่มขึน(%)
จ้านวนสัตว์ทดลอง
(ตัว)
เพศเมีย
เริ่มต้น
สุดท้าย
เพิ่มขึน(%)
จ้านวนสัตว์ทดลอง
(ตัว)

ยาบรรเทาอาการไอ รชต(กรัม/กิโลกรัม/วัน)
0.25
0.5
1
1*

2304
37810
14311(64%)

24713
37833
131  43
(54%)

23048
37816
148 12
(64%)

250 20
39118
141 15
(57%)

2479
39030
143  24
(58%)

6

6

6

6

6

217  15
270  17
53  9
(25 %)

202  5
251  8
49  6
(24 %)

214  5
256  7
42  9
(20 %)

206  8
250  15
44  9
(21 %)

206  11
258  16
52  7
(25 %)

6

6

6

6

6

ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean  SD)
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (P>0.05)
*แยกกลุ่มทดลองโดยให้ยาบรรเทาอาการไอ รชตในขนาด 1 กรัม/กิโลกรัมน้าหนักตัว/วัน เป็น เวลา 28 วัน
แล้วเลียงต่อไปโดยไม่ให้ยาบรรเทาอาการไอ รชตอีก 14วัน
ผลของยาบรรเทาอาการไอ รชตต่ออวัยวะภายใน(Visceral organ)
น้าหนักของอวัยวะภายในของสัตว์ทดลอง (กรัม/100 กรัมน้าหนักตัว) ของหนูขาวในกลุ่มควบคุม
และกลุ่มที่ได้รับยาบรรเทาอาการไอ รชตในขนาดต่าง ๆ แสดงในตารางที่ 3 เมื่อน้าไปทดสอบทางสถิติ
พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มควบคุม และ กลุ่มทดลองทุกกลุ่ม ทังในเพศผู้และเพศเมีย
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ตารางที่ 3 แสดงนาหนักของอวัยวะภายใน (กรัม/100กรัมนาหนักตัว) ของหนูขาว เพศผู้และเพศเมีย ที่
ได้รับยาบรรเทาอาการไอ รชตในขนาดต่าง ๆ
กลุ่มควบคุม
เพศผู้
ปอด
หัวใจ
ตับ
ม้าม
ต่อมหมวกไตซ้าย
ต่อมหมวกไตขวา
ไตซ้าย
ไตขวา
อัณฑะซ้าย
อัณฑะขวา
สมอง
เพศเมีย
ปอด
หัวใจ
ตับ
ม้าม
ต่อมหมวกไตซ้าย
ต่อมหมวกไตขวา
ไตซ้าย
ไตขวา
รังไข่ซ้าย
รังไข่ขวา
สมอง

0.25

ยาบรรเทาอาการไอ รชต (กรัม/กิโลกรัม/วัน)
0.5
1

1*

0.425 0.032
0.434 0.028
3.422 0.219
0.254 0.012
0.008 0.001
0.007 0.001
0.390 0.096
0.445 0.032
0.551 0.118
0.515 0.040
0.593 0.019

0.481 0.144
0.424 0.006
3.685 0.374
0.250 0.021
0.008 0.001
0.008 0.001
0.463 0.012
0.454 0.019
0.522 0.053
0.529 0.042
0.500 0.032

0.443 0.056
0.424 0.015
3.644 0.252
0.265 0.009
0.007 0.001
0.007 0.000
0.450 0.018
0.455 0.021
0.501 0.024
0.497 0.032
0.579 0.016

0.453 0.037
0.416 0.030
3.542 0.471
0.256 0.052
0.008 0.001
0.008 0.001
0.430 0.046
0.418 0.053
0.422 0.122
0.443 0.082
0.592 0.028

0.395 0.038
0.389 0.019
3.176 0.325
0.268 0.040
0.008 0.001
0.007 0.001
0.411 0.030
0.409 0.037
0.371 0.105
0.448 0.115
0.563 0.087

0.452  0.024
0.475  0.101
3.098  0.248
0.274  0.024
0.014  0.003
0.014  0.002
0.389  0.020
0.384  0.013
0.025  0.004
0.022  0.003
0.790  0.040

0.495 0.037
0.497 0.125
3.304 0.662
0.322 0.030
0.016 0.003
0.015 0.002
0.430 0.026
0.415 0.026
0.023 0.005
0.019 0.004
0.811 0.030

0.510 0.062
0.528 0.233
2.830 0.105
0.323 0.042
0.014 0.004
0.014 0.002
0.388 0.037
0.397 0.035
0.022 0.005
0.023 0.003
0.822 0.043

0.503 0.027
0.430 0.022
2.989 0.285
0.327 0.026
0.014 0.005
0.014 0.002
0.397 0.032
0.395 0.021
0.026 0.005
0.022 0.002
0.817 0.017

0.488  0.022
0.435 0.023
3.370 0.366
0.300 0.030
0.014 0.001
0.012 0.001
0.415 0.025
0.413 0.030
0.019 0.003
0.021 0.003
0.764 0.021

ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean  SD)
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (P>0.05)
*แยกกลุ่มทดลองโดยให้ยาบรรเทาอาการไอ รชตในขนาด 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้าหนักตัว/วัน เป็นวลา
28 วัน แล้วเลียงต่อไปโดยไม่ให้ยาบรรเทาอาการไอ รชตอีก 14 วัน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

188

ผลการตรวจสอบทางพยาธิวิทยาของอวัยวะภายในของสัตว์ทดลองหลังได้รับยาบรรเทาอาการไอ
รชตติดต่อกันเป็นเวลา 28 วัน
การตรวจสอบทางพยาธิวิทยาของอวัยวะภายในของหนูขาวหลังได้รับ ยาบรรเทาอาการไอ รชต
ติดต่อกันเป็นเวลา 28 วัน ในขนาด 0.25, 0.5, 1 กรัม/กิโลกรัมน้าหนักตัว/วัน ท้าโดยการตรวจพยาธิ
สรีรวิ ทยาของ ปอด หัวใจ ตับ ม้าม ต่อมหมวกไต ไต อัณ ฑะ รังไข่ สมอง พบว่ าอวั ยวะภายในทุ กส่ว น
ดังกล่าวมีลักษณะทางจุลกายวิภาคของเนือเยื่อ ไม่แตกต่างกันทังในกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับ ยาบรรเทา
อาการไอ รชต ดัง แสดงรูปของจุ ลกายวิภาคของไตและตั บในรูปที่ 1และไม่พ บความเป็นพิษ หรือความ
ผิดปรกติใดใดของอวัยวะภายในดังกล่าวในหนูขาวสองเพศที่ได้รับยาบรรเทาอาการไอ รชต
รูปที่ 1 จุลกายวิภาคของตับ(a) และไต(b) ซึ่งไม่พบความแตกต่างของลักษณะทางจุลกายวิภาคของ
เนือเยื่อระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง

จุลกายวิภาคของตับ(a)

จุลกายวิภาคของไต (b)
จากผลการศึกษาความเป็นพิษของยาบรรเทาอาการไอ รชตโดยท้าการทดลองในหนูขาว ทังเพศผู้
และเพศเมีย ที่ได้รับยาบรรเทาอาการไอ รชตติดต่อกัน 28 วัน ในขนาด 0.25, 0.5, 1 กรัม/กิโลกรัมน้าหนัก
ตัว/วัน พบว่าไม่เกิดความผิดปกติในสัตว์ทดลองทังในด้านพฤติกรรมทั่วไป (general behavior), อวัยวะ
ภายใน(Visceral organ)และพยาธิสรีรวิทยาของอวัยวะภายในของสัตว์ทดลองหลังได้รับยาบรรเทาอาการไอ
รชตติดต่อกันเป็นเวลา 28 วัน และไม่พบความเป็นพิษใดใดของอวัยวะภายในดังกล่าวในหนูขาวสองเพศที่
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ได้รับยาบรรเทาอาการไอ รชตทุกกลุ่มรวมทังกลุ่มที่ให้ยาบรรเทาอาการไอ รชตครบ 28 วันแล้วหยุดให้และ
เลียงต่อไปตามปกติอีก 14 วันก็ไม่พบความเป็นพิษหรือความผิดปกติใดใดเช่นกัน

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเพื่อทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของยาบรรเทาอาการไอ รชตในขนาด 2กรัม/
กิโลกรัมน้าหนักตัว และ 5 กรัม/กิโลกรัมน้าหนักตัว ในหนูขาวพันธุ์Sprague – Dawley ทังสองเพศพบว่า
ยาบรรเทาอาการไอ รชตไม่ท้าให้สัตว์ทดลองตาย และไม่ท้าให้เกิดความผิดปกติต่อสัตว์ทดลองในทุกด้านที่
ศึกษา ได้แก่ พฤติกรรมทั่วไป การเจริญเติบโต ผลต่ออวัยวะภายใน และเมื่อศึกษาความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลัน
โดยให้ยาบรรเทาอาการไอ รชตติดต่อกันเป็นเวลา 28 วัน ใน0.25, 0.5, 1 กรัม/กิโลกรัมน้าหนักตัว/วัน ก็ไม่
พบความเป็นพิ ษหรือความผิด ปรกติใดใดในหนูขาวทังสองเพศที่ท้าการศึ กษา ในทุกด้า นที่ศึกษา ได้แก่
พฤติกรรมทั่วไป การเจริญเติบโต ผลต่ออวัยวะภายใน
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่ายาบรรเทาอาการไอ รชตไม่ท้าให้เกิดพิษเฉียบพลันและไม่เกิดความ
เป็นพิษกึ่งเฉียบพลันในหนูขาวทังสองเพศที่ท้าการศึกษาในครังนี
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