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การออกกําลังแบบสมดุล: ปลอดภัย หางไกลโรค
Balance Exercise: Safe and Healthy
ฐิติมา โกศัลวิตร 1, กัญญารัตน กันยะกาญจน 2
ThitimaKosalvitr1, KanyaratKanyakan2
0

1

บทคัดยอ
การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเปนสิ่งจําเปนตอสุขภาพ การออกกําลังกายที่ถูกหลัก
และเหมาะสมกับสภาพรางกายกอใหเกิดประโยชนตอรางกาย อยางไรก็ตามแมวาการออกกําลัง
กายจะมีประโยชนตอสภาวะสุขภาพมากก็ตามแตก็อาจมีการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย เชน
เกิดการบาดเจ็บบริเวณกระดูก ขอตอ กระดูกออน เอ็น และกลามเนื้อ นอกจากนี้อาจมีเหงื่อ
ออกมากเกินไป การขาดน้ํา หรืออาการหัวใจวายเฉียบพลัน จึงควรสงเสริมใหมีการออกกําลัง
กายอยางถูกตองเหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของรางกาย
คําสําคัญ : การออกกําลังกายแบบสมดุล, ออกกําลังกายอยางปลอดภัย
Abstract
Regular exercise is important for health. Physical exercise that is
appropriate and suitable for the physical condition can cause health benefits.
However, exercise may have side effects such as improved moods, injuries and
other adverse events. The most common injuries affect the musculoskeletal
system; for example, bones, joints, ligaments, tendon, and muscles. Other adverse
events can also occur during exercise, such as overheating and dehydration. On
rare occasions, people have heart attacks during exercise. Therefore, proper
regular exercise for health should be promoted for each person.
Keywords : balance exercise, safe exercise
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บทนํา

การออกกําลังกาย (Exercise) เปนกิจกรรมเพื่อเพิ่ มหรือคงไวซึ่งความทนทานของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและปอดโดยมีกระบวนการใชออกซิเจนในการเผาผลาญเพื่อใหเกิดพลังงาน (Fuster
et al., 2008) เมื่อมีการออกกําลังกายรางกายจะมีการตอบสนองโดยมีการหดตัวของกลามเนื้อลาย
(Skeletal Muscle Contraction) ทําใหมีผลตอระบบไหลเวียนเลื อดในรางกาย (McArdle et al.,
2006) ทําใหรางกายมีความสมบูรณแข็งแรง สงผลใหกลามเนื้อและขอตอตางๆ ในรางกายมีการ
ทํางานประสานสัมพันธกันไดดีขึ้น แตการออกกําลังกายหรือเลนกีฬาที่ไมถูกวิธี และไมเหมาะสม
ทํ า ให ค นจํ า นวนมากที่ อ อกกํ า ลั ง กาย และเล น กี ฬ าแล ว ต อ งเข า รั บ การรั ก ษา หรื อ ทํ า
กายภาพบําบัดเนื่องจากขาดความรูในการปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา การ
บาดเจ็บจากการออกกําลังกายทําใหเจ็บปวดและมีผลตอสมรรถภาพทางกายลดลง ซึ่งเปนปญหา
หนึ่งที่ทําใหบางคนไมอยากออกกําลังกายหรือเลนกีฬา ทั้งนี้อาจเปนเพราะภายหลังเลนกีฬาหรือ
ออกกําลังกายพบอาการบางอยางเกิดขึ้น เชน ความเมื่อยหลา ปวดกลามเนื้อ ปวดเขา ขอเทา
แพลง เนื่องจากผูออกกําลังกายหรือเลนกีฬามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลไกหรือสาเหตุของ
การบาดเจ็บทางกีฬาคอนขางนอย ขาดกระบวนการเรียนรูอยางถองแท การบาดเจ็บเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นไดกับการออกกําลังกายทุกรูปแบบ (การกีฬาแหงประเทศไทย, 2542)
การออกกําลังกาย (Exercise) เปนกิจกรรมเพื่อเพิ่มหรือคงไวซึ่งความทนทานของระบบ
ไหลเวียนโลหิตและปอดโดยมี กระบวนการใชออกซิเจนในการเผาผลาญเพื่อใหเกิดพลั ง งาน
(Fusteretal.,2008) เมื่อมีการออกกําลังกายรางกายจะมีการตอบสนองโดยมีการหดตัวของกลามเนื้อ
ลาย (Skeletal Muscle Contraction) ทํ า ให มี ผ ลต อ ระบบไหลเวี ย นเลื อ ดในร า งกาย
(McArdleet al., 2006) การออกกําลังกายจึงเปนสิ่งที่เราควรปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีตอรางกาย
จากการศึ กษาในอดี ตจนถึ งป จ จุ บั น พบว า ยั งมี กิจ กรรมอี กมากมายให เราเลื อกได ตามความ
เหมาะสมเชน เดินเร็ว วิ่ง วายน้ํา โยคะ ไทเกก เปนตน แตตองอยาลืมวากิจกรรมนั้น ๆ จะตอง
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ (ศิริมา เขมะเพชร,2553) ดังนั้นการออกกําลังกายอยางถูกตองและ
พอเหมาะเปนทางหนึ่งที่ชวยปองกันและแกไขความเสี่ยงดังกลาว ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออก
กําลังกายแบบปลอดภัยจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
การทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การออกกํ า ลั ง กาย ถึ งแม ว าจะมี
การศึกษาถึงผลของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ แตอยางไรก็ตามยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับผลของ
การออกกําลังกายแบบสมดุล จึงเปนที่มาของการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกายแบบสมดุล เปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพทางดานรางกายและจิตใจ ดวยการออก
กําลังกายแบบสมดุล
ขอบเขตของการศึกษา เปนการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลักการออกกําลังกาย
แบบสมดุล ประกอบดวย ลักษณะของการออกกําลังกายหรือกิจกรรมทางกาย วัตถุประสงคของ
การออกกําลังกาย หลักการออกกําลังอยางปลอดภัยการออกกําลังกายแบบสมดุลเพื่อสุขภาพ
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กรอบแนวคิดในการศึกษา การออกกําลังกายแบบสมดุลเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่สําคัญ
และจําเปนสําหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย ทุกคนควรใหความใสใจในการดูแลสรางเสริมสุขภาพ การ
ออกกํ าลั งกายจึ งเปรี ย บเสมื อนอาหารที่ ชว ยหล อเลี้ ย งร างกายและจิต ใจให มีความสมบู ร ณ
แข็งแรงการออกกําลังกายที่ดีมีคุณคาและกอใหเกิดประโยชนตอรางกายอยางแทจริง ผูออก
กําลังกายควรเลือกรูปแบบและกิจกรรมการออกกําลังกายใหเหมาะสม
การออกกําลังกาย (Exercise)
ร า งกายจะแข็ ง แรงต อ งออกกํ า ลั ง กายเคลื่ อ นไหวคํ า ว า “ออกกํ า ลั ง ” ใน
ภาษาอังกฤษใชคําวา “Exercise” ซึ่งแปลวา “การออกกําลัง” ถาเนนที่การออกกําลังกายใชคํา
วา “Physical Excercise” (พระมหาสมพงษ สนฺตจิตฺโต และอุทัย สุดสุข, 2555)
การออกกําลังกายมีหลายอยาง เชน การเตนแอโรบิก (เพื่อสุขภาพ) ไดประโยชน
ตาง ๆมากมายทําใหรางกายกระชับฉับไว ทําใหกลามเนื้อแข็งแรง และมีสมาธิอีกดวย (เสก อักษรานุ
เคราะห, 2559) นอกจากนี้ยังสามารถจําแนกลักษณะการออกกําลังกายไดดังจะกลาวตอไป
ลักษณะของการออกกําลังกายหรือกิจกรรมทางกาย
การออกกําลังกายหรือกิจกรรมทางกายที่เกิดจากการทํางานของกลามเนื้อมัดใหญ
ทําใหมีการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นจากปกติ การออกกําลังหรือกิจกรรมทางกาย มี 3 ลักษณะ
ดังนี้ (กรมอนามัย, 2553)
1. เดินและกิจกรรมพื้นฐานอื่นๆ ในวิถีชีวิตประจําวัน เชน เดินเร็ว ทํางานบาน/
งานอาชีพที่ออกแรง 3-4 ชั่วโมง/สัปดาห หรือ 30 นาที/วัน หรือเกือบทุกวัน
2. การออกกําลังกายเพื่อความอดทนของหัวใจและปอด เปนการออกกําลั งที่ ใช
กลามเนื้อมัดใหญซ้ําๆ กัน เปนจังหวะตอเนื่อง 2-5 ครั้ง/สัปดาห ปฏิบัติ 20-60 ครั้ง/นาที
3. การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ โดยใชน้ําหนักที่สามารถ
ยกไดบริหารกลามเนื้อมัดใหญ 8-10 ทา แตละทาใหออกกําลัง 12-20 ครั้ง/ทา
นอกจากนี้ สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา (2550) ไดแบงการออกกําลังกายไวเปน 3
ประเภท ดังนี้
1. การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพความอดทนของหัวใจและปอด
(Cardiorespiratory Endurance) เพื่อพัฒนาคุณภาพการทํางานของหัวใจและปอดใหแข็งแรง
ในการทําหนาที่สูบฉีดเลือดและนําอากาศเขาสูรางกายไปหลอเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกายให
เติบโตแข็งแรง ชวยใหรางกายสดชื่น กระปรี้กระเปราและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ (Muscular
Strength and Endurance) เพื่อพัฒนาโครงสรางของรางกายและกลามเนื้อใหแข็งแรงไดสัดสวน
3. การออกกํ าลั งกายเพื่ อสร างเสริมความออนตัวและความยืดหยุนของกลามเนื้ อ
(Mascular Flexibilility and Elasticity) เพื่ อช วยผ อนคลายอาการปวดเมื่ อยและการเกร็ ง ของ
กลามเนื้อรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวขอตอไดมากขึ้น ทําใหรางกายรูสึกผอนคลาย
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จะเห็นไดวาการออกกําลังกายสามารถแบงไดเปนหลายประเภท ไดแก การออกกําลัง
กายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพความอดทนของหัวใจและปอด การออกกําลังกายเพื่อเสริมสราง
ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ และการออกกําลังกายเพื่อสรางเสริมความออนตัว
และความยืดหยุนของกลามเนื้อ
วัตถุประสงคของการออกกําลังกาย
แบงเปน 4 อยาง ดังนี้ (สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา, 2550)
1. การออกกําลังกายเพื่อการบําบัดรักษา มีจุดมุงหมายเพื่อการบําบัดรักษาผูที่มี
ปญหาสุขภาพหรืออาการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรค
ภูมิแพ โรคอวน โรคปวดหลัง ฯลฯ ซึ่งการแพทยแผนปจจุบันยอมรับและใชวิธีการออกกําลังกาย
เป น ส ว นหนึ่ งในการรั ก ษาอาการของโรคดั ง กล า ว เพื่ อ ลดการใช ย าให น อ ยลงและสร างภู มิ
ตานทานใหรางกาย
2. การออกกํ า ลั งกายเพื่ อ ฟ น ฟู ส ภาพรางกาย การออกกําลังกายประเภทนี้ จ ะ
กระทําตอจากการบําบัดรักษาหรือภายหลังจากอาการเจ็บปวยทุเลาลง จนกระทั่งหายเปนปกติ
เพื่อกระตุนใหรางกายกลับคืนสูสภาพที่แข็งแรงเปนปกติ เชน อาการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา
3. การออกกําลังกายเพื่อการเสริมสรางรางกายใหแข็งแรงอดทน การออกกําลัง
กายประเภทนี้ มุงสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายใหเพิ่มขึ้น รวมทั้งการออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือด การสรางเสริมความแข็งแรง ความ
อดทน และความออนตัวของกลามเนื้อ
4. การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของรางกาย การออกกําลัง
กายประเภทนี้ สวนใหญเปนการออกกําลังกายที่มุงพัฒนาทักษะและสมรรถภาพการเคลื่อนไหว
รางกายของแตละบุคคล ใหพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดในแตละดานที่ตองการ เชนความแข็งแรง
ความเร็ว กําลัง ความคลองแคลววองไว ความแมนยํา การออกกําลังกายประเภทนี้ จะใชเฉพาะ
สําหรับนักกีฬาหรือบุคคลที่มีสุขภาพพื้นฐานแข็งแรง มีการเตรียมพรอมทางดานรางกายอยาง
เปนระบบ โดยผูฝกสอนกีฬา หรือผูเชี่ยวชาญทางดานการฝกสมรรถภาพเฉพาะดาน
ดั ง ที่ ก ล า วมาแล ว ว า การออกกํ า ลั ง กายมี ห ลายประเภท และหลากหลาย
วัตถุประสงค ไดแก การออกกําลังกายเพื่อการบําบัดรักษาผูที่มีปญหาสุขภาพหรืออาการเจ็บปวย
ดวยโรคไมติดตอ การออกกําลังกายเพื่อฟนฟูสภาพ เพื่อกระตุนใหรางกายกลับคืนสูสภาพที่
แข็งแรงเปนปกติ การออกกําลังกายเพื่อการเสริมสรางรางกายใหแข็งแรงอดทนและการออก
กําลังกายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของรางกาย
การออกกํ าลั งกายอย างถู กต องและเหมาะสมพอเหมาะจะชวยป องกั นและแก ไข
ความเสี่ยงดังกลาว ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบปลอดภัยจึงมีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง
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หลักการออกกําลังอยางปลอดภัย
การเคลื่อนไหวออกแรงและการออกกําลังกายใหปลอดภัยมีหลักการ ดังนี้
1. ออกกําลังกายทําใหขนาดของเซลลไขมันเล็กลง
2. ออกกําลังกายตรงไหนไดผลตรงนั้น (ไขมันที่แรกในกลามเนื้อตรงนั้นถูกนํามาใช)
3. ออกกําลังกายนานขึ้น ไดผลมากขึ้น (ไขมันบริเวณอื่นถูกนํามาใชดวย)
4. ในคนอวนใสเครื่องชวย เชน รัดเขา รองเทาหุมขอ พื้นนุม เลี่ยงการวิ่งขึ้น-ลงบันได
5. ออกกําลังกายตองปลอดภัยไมเหนื่อย ไมหอบ ทดสอบไดโดยพูดกับตัวเองเปน
ประโยคตอเนื่อง ใหออกกําลังตอไปได ถาพูดกับตัวเองขาดๆ หายๆ หอบๆ ใหหยุดออกกําลังกาย
6. ยืดเหยียดกลามเนื้อ 5-10 นาที กอนและหลังออกกําลังกาย
จะเห็นไดวาการออกกําลังกายมีหลายประเภท ซึ่งลวนแตมีประโยชนตอรางกาย ไมวา
จะเปนการออกกําลังกายเพื่อการบําบัดรักษาผูที่มีปญหาสุขภาพหรืออาการเจ็บปวยดวยโรคไม
ติดตอ การออกกําลังกายเพื่อฟนฟูสภาพรางกาย เพื่อกระตุนใหรางกายกลับคืนสูสภาพที่
แข็งแรงเปนปกติ การออกกําลังกายเพื่อการเสริมสรางรางกายใหแข็งแรงอดทน และการออก
กําลังกายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของรางกาย ที่มุงพัฒนาทักษะและสมรรถภาพการ
เคลื่อนไหวรางกายของแตละบุคคล ใหพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดในแตละดานที่ตองการ
ออกกําลังกาย 2-3 ชั่วโมง/สัปดาห, วันเวนวัน
ปนจักรยาน
วายน้ํา
วิ่ง

การฝึ ก
ความอดทน
ของหัวใจและปอด
้ั ปดาห ์
2-5 ครง/สั
20-60 นาที/ครง้ั

การฝึ ก
ความแข็งแรง
และความอดทน
ของกล ้ามเนื อ้
้ั ปดาห ์
1-3 ครง/สั
20-60 นาที/ครง้ั

ยกน้ําหนัก
ซิทอัพ
แอโรบิก
ยืดเหยียด

ทํางานบาน
งานอาชีพที่ออกแรง
งานอดิเรกที่ออกแรง

้
่
เดินและกิจกรรมพืนฐานอื
นๆ
30 นาที/วัน
อย่างน้อย 10 นาที/ครง้ั
5 – 7 วัน/สัปดาห ์

เดิน เดินเร็ว
เลนกีฬา

กิจกรรมในวิถีชีวิต 3-4 ชั่วโมงตอสัปดาห ทุกวันหรือเกือบทุกวัน
ภาพที่ 1 คําแนะนําเพื่อสุขภาพ-เสริมสรางดวยกิจกรรมทางกาย (กรมอนามัย, 2553)
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จากภาพที่ 1 คําแนะนําเพื่อสุขภาพเสริมสรางดวยกิจกรรมทางกาย2-3 ชั่วโมง/สัปดาห,
วันเวนวันโดยการออกกําลังกายเพื่อฝกความอดทนของหัวใจและปอด 2-5 ครั้ง/สัปดาห 20-60
นาที เชน การปนจักรยาน วายน้ํา หรือวิ่ง การฝกความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อ 13 ครั้ง/สัปดาห 20-60 นาที/ครั้ง เชน การซิทอัพ แอโรบิก ยืดเหยียด กี่เดินและกิจกรรมพื้นฐาน
อื่นๆ 30 นาทีตอวัน อยางนอย 10 นาที/ครั้ง 5-7 วัน/สัปดาห และการทํากิจกรรมในวิถีชีวิต 34 ชั่วโมงตอสัปดาห ทุกวันหรือเกือบทุกวัน เชน ทํางานบาน งานอาชีพที่ตองออกแรง และงาน
อดิเรกที่ออกแรง
สังคมยุคดิจิตอล คนยุคดิจิตอลมีความผูกพันกับเทคโนโลยีตั้งแตตื่นจนกระทั่งหลับ ทั้ง
สื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ รวมถึงโทรศัพทและอินเตอรเน็ต หากไมมีการจัดระบบหรือการ
บริหารจัดการที่ดีเหมาะสมกับชีวิตประจําวัน ทําใหสมดุลในชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เมื่อชีวิตขาด
สมดุลจะเกิดปญหา เชน การติดเกมของเด็ก การติดการเลนอินเตอรเน็ต การเลน Line หรือ
Facebook ของทั้งเด็กและผูใหญ สงผลใหการเคลื่อนไหวรางกายนอยลง ผลที่ตามมาคือภาวะ
อวน และโรคเรื้อรังตาง ๆ ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือด
สมอง โดยพบวาอัตราตายดวยโรคไมติดตอภาพรวมของประเทศมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง
อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเปน 54.3 ตอประชากรแสนคน ในป 2557 อัตราตาย
โรคหัวใจขาดเลือด 28.9 ตอประชากรแสนคน ในป 2558 อัตราตายโรคเบาหวาน 17.8 ตอ
ประชากรแสนคน ในป 2558 ส ว นอั ต ราตายโรคความดั น โลหิ ต สูง 12.1 ต อ แสนประชากร
(สถาบันวิจัย จัดการความรู และมาตรฐานการควบคุมโรค, 2559) ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหการออกกําลังกายถูกตองและมีประโยชน รางกาย
ทุกสวนไดออกกําลังกายและตอรางกายไมกอใหเกิดการบาดเจ็บ จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมออกกําลังกายที่ถูกตอง
หลักของการออกกําลังกาย
ในบทความนี้จะกลาวถึงการออกกําลังกายตามหลักเกณฑของ “ฟทท” (Frequency
Intersity Time Type< FITT> ที่วิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแหงสหรัฐอเมริกา(The American
College of Sports Medicine < ACSM,1995) ไดเสนอใหใชพฤติกรรมขั้นพื้นฐานในการออกกําลัง
กาย ดังนี้
1. หลักของความถี่ของการออกกําลังกาย (Frequency of Exercise) เปนหลักของ
การกําหนดความถี่ เปนจํานวนครั้งของการออกกําลังกายในแตละสัปดาหโดยควรออกกําลังกาย
3-5 ครั้ง ตอสัปดาห และตองกระทําอยางสม่ําเสมอ จึงจะมีผลในการเพิ่มสมรรถภาพทางรางกาย
ทําใหเกิดความทนทานของปอดหัวใจ สําหรับการออกกําลังกายในจํานวนครั้งที่นอยกวานี้ จะมี
ผลแคการเผาผลาญพลังงานเทานั้นแตไมมีผลในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายภาพทางกาย
2. หลักของความแรงหรือความหนักของการออกกําลังกาย (Interaity of Exercise)
เปนหลักการกําหนดขนาดของการออกกําลังกาย ซึ่งในแตละบุคคลไมเหมือนกัน การออกกําลัง
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กายโดยใชความแรงมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถเดิม หลักการคํานวณความแรง
ของ การออกกําลังกายที่นิยม คือ ใชคาอัตราการเตนของหัวใจเปาหมายหลัก โดยอัตราการ
เตนของหัวใจเปาหมายสามารถคํานวณไดจากอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจเทากับ 220 - อายุ
(ป) เปนการวัดดูอัตราการเตน ของหัวใจขณะออกกําลังกาย ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงกับการใช
ออกซิเจนอยางเพียงพอและปลอดภัยโดยแบงขนาดของการออกกําลังกายเปน 3 ระดับ คือ
2.1 ระดั บ ต่ํ า (Low Interaity) หมายถึ ง เมื่ อ ออกกํ า ลั ง กายแล ว หั ว ใจเต น
ประมาณรอยละ 50-60 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด
2.2 ระดับปานกลาง ( Moderate Intersity ) หมายถึง เมื่อออกกําลังกายแลว
หัวใจเตนประมาณ รอยละ 66-85 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด
2.3 ระดั บ สู ง (High Intersity) หมายถึ ง เมื่ อ ออกกํ า ลั ง กายแล ว หั ว ใจเต น
มากกวารอยละ 85 ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด
ทั้ ง นี้ ใ นส ว นของการวั ด ถึ ง ความแรงหรื อ ความหนั ก ของการออกกํ า ลั ง กายนี้
วิทยาลัย เวชศาสตรการกีฬาแหงสหรัฐ (ACSM,1995) ไดเสนอใหประเมินจากความรูสึกเหนื่อย
หัวใจเตนเร็วจนถึงระดับอัตราการเตนของหัวใจที่ เปนเปาหมายของบุคคลนั้น การประเมินโดย
ใชวิธีการทดสอบการพูด (Talk Test) โดยการประเมินได 3 ระดับคือ
ระดับเบา โดยไมทําใหรูสึกเหนื่อยหรืออาจเหนื่อยเล็กนอยหรือสามารถรอง
เพลงขณะออกกําลังกายได
ระดั บ ปานกลาง ทํ า ให รู สึ ก เหนื่ อ ยพอประมาณ (หายใจแรงขึ้ น กว า ปกติ
เล็กนอยหรือพูดคุยกับคนขางเคียงจนจบประโยค)
ระดับหนัก ทําใหรูสึกเหนื่อยมากหรือหอบ (หายใจเร็วและแรงทางปากหรือ
หายใจทางปากหรือไมสามารถพูดคุยกับคนขางเคียงไดจนจบประโยค)
3. หลักของระยะเวลาหรือความนานของการออกกําลังกาย (Time or Duration of
Exercise) เปนหลักของชวงเวลาในการออกกําลังกาย โดยทั่วไปควรอยูในระหวาง 20–60 นาที
และมีความตอเนื่องซึ่งจําแนกออกเปน 3 ชวงหรือ 3 ขั้นตอนตอเนื่องดังนี้
3.1 ระยะอบอุนรางกาย (Warm up Phase) เปนชวงเวลาสําหรับการเตรียม
ความพรอมของรางกายกอนการออกกําลังกายจริงหรือเต็มที่ เพื่อใหเกิดคุณภาพสูงสุดเมื่อออก
กําลังกายจริงทําใหการประสานงานระหวางกลามเนื้อหดรัดตัวดีขึ้น การเคลื่อนไหวของขอตาง ๆ
คลองแคลว ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที สําหรับลักษณะของการออกกําลังกายใชอบอุน
รางกาย เชน การเดินชา ๆ หรือการออกกําลังกายยืดกลามเนื้อตาง ๆ โดยเฉพาะบริเวณแขน ขา
เพื่อลดอาการบาดเจ็บขณะออกกําลังกาย ในการอบอุนรางกายจําเปนตองคํานึงถึงอุณหภูมิของ
สิ่งแวดลอมดวย ถาสภาพแวดลอมมีอาการรอนอาจใชเวลานอย แตถาอากาศหนาวจําเปนตองใช
เวลานานมากขึ้นไปดวย
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3.2 ระยะออกกําลังกาย (Exercise Phase) เปนชวงเวลาที่ออกกําลังกายจริง
หรือเต็มที่หลังจากอบอุนรางกายแลว การที่จะออกกําลังกายประเภทใดนั้นอยูกับความเหมาะสม
ของวัยสภาพรางกายความชอบ ระยะนี้ ใชเวลา 20-30 นาที สวนใหญเปนการออกกําลังกายเพื่อ
เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ
3.3 ระยะผ อ นคลายร า งกาย (Cool Down Phase or Warm Phase) เป น
ระยะหลังออกกําลังกายเต็มที่แลว ซึ่งจะตองมีการผานคลายการออกกํ าลังกายใหล ดลงเป น
ลําดับโดยการเดินการบริหาร หรือออกกําลังกายโดยยืดกลามเนื้อ เพื่อปรับอุณหภูมิของรางกาย
การหายใจเพื่อใหรางกายกลับเขาสูภาวะปกติและชวยลดอาการปวดระยะนี้ ใชเวลาประมาณ 510 นาที
4. เป น หลั กการจํ า แนกประเภทการออกกําลังกายที่เนน สรางความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ การเพิ่มประสิทธิภาพของปอดและหัวใจ และเพิ่มความยืดหยุนและการผอนคลายของ
กลามเนื้อ ดังนี้
4.1 การออกกําลังกายแบบไอโซเมตริก (Isometric of Exercise) เปนการออก
กําลังกายอยูกับที่เปนการเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ
4.2 การออกกําลังกายแบบไอโซโทนิก (Isotonic of Exercise) เปนการออก
กําลังกายโดยการเกร็งกลามเนื้อพรอมกับการเคลื่อนไหวอวัยวะตางๆ เปนการออกกําลังกายเพิ่ม
กลามเนื้อภายนอก
4.3. การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน (Aerobic Exercise) เปนการออก
กําลังกายที่ใชออกซิเจนจํานวนและเปนการออกกําลังกายเพิ่มความยืดหยุนและแข็งแรงของ
กลามเนื้อ
4.4 การออกกําลังกายแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Exercise) เปนการ
ออกกําลังกายที่อาศัยพลังงานจากครีเอตินินฟอสเฟต (Creatinine Phosphate) และแอดดรี
โนซินโตรฟอสเฟต (AdrenosineTriposphate< ATP >) หรือใชออกซิเจนนอย
5. ความสม่ําเสมอในการออกกําลังกายคือ มีความตอเนื่องในการออกกําลังกายโดย
มีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่ถูกตองและมีการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอ
จากการที่กลาวมาแลวนั้นพฤติกรรมการออกกําลังกายมีองคประกอบหลัก 5 ดาน
ผูวิจัยไดปรับใชพฤติกรรมการออกกําลังกายในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้คือ มีความถี่ของการออกกําลัง
กาย(Frequency of Exercise) โดยควรออกกําลังกาย 3-5 ครั้งตอสัปดาห มีความแรงหรือ
ความหนักของการออกกําลังกาย (Intersity of Exercise) โดยการประเมินการทดสอบการพูด
(Talk Test) มี ค วามนานหรื อ ระยะเวลาของการออกกํ า ลั ง กาย (Time or Duration of
Exercise) โดยชวงเวลาในการออกกําลังกายควรอยูในระหวาง 20-60 นาที มีประเภทของการ
ออกกํ า ลั ง กาย (Type of Exercise) ที่ เ น น สร า งความแข็ ง แรงของกล า มเนื้ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของปอดและหัวใจและเพิ่มความยืดหยุนและการผอนคลายของกลามเนื้อ คือ การ
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ออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน(Anaerobic Exercise) และมีความสม่ําเสมอในการออกกําลัง
กาย
การออกกําลังกายแบบสมดุลเพื่อสุขภาพ
สุมดุลของการออกกําลังกาย คือ การออกกําลังกายเพื่อใหรางกายสมบูรณ สุขภาพดี
พอควร ไมใชแข็งแรงมาก ทุกระบบ ทุกอวัยวะตองดีพอสมควรหมด นั่นคือความแข็งแรงและ
สุขภาพดีพอเพียงนั่นเอง (เสก อักษรานุเคราะห,2555)
ความแข็งแรง คือ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ การออกกําลังเพื่อความแข็งแรงคือการ
ออกกํ า ลั ง ยกน้ํ า หนั ก เพิ่ ม ขนาดและกํ า ลั ง กล า มเนื้ อ ซึ่ ง จะเป น กล า มเนื้ อ มั ด ใดก็ แ ล ว แต
วัตถุประสงคเพื่อสิ่งนั้น เชน
ถ า ปวดหลั ง ต อ งทํ า ให ก ล า มเนื้ อ หน า ท อ ง กล า มเนื้ อ สี ข า ง กล า มเนื้ อ ก น
แข็งแรงขึ้น
ถาปวดเขา ตองทําใหกลามเนื้อหนาโคนขาแข็งแรงขึ้น
ถาปวดคอ ตองทําใหกลามเนื้อรอบๆ คอแข็งแรงขึ้น
ถาเปนทางสายกลาง ก็ใหออกกําลังเพิ่มกลามเนื้อทั่วๆไปใหแข็งแรงพอเพียง ไมตองแข็งแรง
มาก เพียงพอใหกลามเนื้อไมลีบมองดูมีเนื้อมีหนังก็พอแลว
สุขภาพ คืออวัยวะทุกอวัยวะไมมีโรคทํางานไดปกติ ซึ่งสวนใหญขึ้นอยูกับไขมันในหลอด
เลือด ถาไขมันสูงเกาะที่ผนังหลอดเลือดมาก รูหลอดเลือดจะคอยๆ ตีบลง ทําใหเลือดไปเลี้ยง
อวัยวะตาง ๆ ลดลง อวัยวะนั้นๆ ก็จะเสื่อมลง สุขภาพก็จะไมดี
หลักการออกกําลังกายแบบสมดุล
1. ออกกําลังแบบรางกายมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาไมมีการพัก
2. ตองออกกําลังติดตอกันประมาณ 30 นาที
3. ใหออกกําลังแบบแอโรบิกวันเวนวันก็พอเพียง
4. จะออกกําลังใหได 30 นาที ติดตอกัน จะตองใชแรงเพียง 50% ซึ่งคํานวณ
ไดตามบทการเลนกีฬาอยางปลอดภัย
5. ตองหาวาชีพจรขณะออกแรง 50% จะออกกําลังแบบไหนอยางไรบาง โดย
ทดลองออกกําลังกายทีละอยางเปนเวลา 15 แลวจับชีพจร ถาเกินหรือนอยกวาที่คํานวณ 50%
ใหตัดทิ้งไป ใหทําเฉพาะชนิดที่อยูในชีพจร 50 % แลวทําสลับกันไปชนิดละวัน
6. ทุกๆ 10 ป จะตองคํานวณชีพจร 50% ใหม เพราะอายุมากขึ้นและชีพจรจะ
ลดลงตามความฟต แลวหาวาออกกําลังแอโรบิกชนิดไหนเหมาะกับชีพจร 50% ใหมนี้อีกครั้ง
7. ใหออกกําลังกายตอนเย็นดีกวาเชา
8. ถาเกิดการบาดเจ็บสวนใดสวนหนึ่งของรางกายจากการออกกําลังกาย ให
ยกเลิกการออกกําลังกายชนิดนั้น ถาฝนทําตอไปจะเกิดการบาดเจ็บถาวร-ไมใชสายกลาง
9. เวลาของการออกกําลังกายเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค
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- สุขภาพ ใหออกกําลังแอโรบิกติดตอกัน 30 นาที ชีพจร 50%
- อวน ใหออกกําลังแอโรบิกติดตอกัน 60 นาที ชีพจร 20-30%
- เบาหวาน ใหออกกําลังแอโรบิกติดตอกัน 20 นาที ชีพจร 60%
การออกกําลังกายที่บั่นทอนตอสุขภาพจึงไมใชการออกกําลังกายที่เหมาะสม การออก
กํ า ลั ง กายพอควร เช น เดิ น หรื อ วิ่ ง จะเสริ ม ภูมิ คุ ม กั น ให ดี ขึ้ น สามารถลดความรุ น แรงและ
ระยะเวลาของ การเปนไขติดเชื้อที่ไมรุนแรงได แตควรปฏิบัติดวยความเที่ยงตรง นั่นคือ ถารูสึก
ไมสบาย โดยเฉพาะ ปวดเมื่อย มีไข ควรหยุดออกกําลังกาย จนกวาอาการจะดีขึ้น ถามีอาการ
เปนหวัดมีน้ํามูกเล็กนอย การออกกําลังกายอาจทําใหอาการขึ้นได อยางไรก็ตามไมควรออกกําลัง
กายเปนเวลานานๆ เนื่องจากจะไปปรับสมดุลของการระบบภูมิคุมกันใหไมสมดุล (กิตติ ตระกูล
รัตนาวงศ, 2552)
บทสรุป

การออกกําลังกาย (Exercise) เปนปจจัยพื้นฐานสําคัญของการใชพลังงานรางกาย มี
ผลดีตอสุขภาพของมนุษย ควรปฏิบัติใหเหมาะสมกับชวงอายุสภาวะสุขภาพของรางกายปฏิบัติ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอไมหักโหมควรมีการเคลื่อนไหวทุกสวนของรางกายเพื่อสงเสริ มให
หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกายไดอยางทั่วถึง แตการออกกําลังกายไมถูกวิธี
กอใหเกิดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย และการเลนกีฬาไดเชนกันดังนั้นควรออกกําลังกาย
ใหเหมาะสมกับชวงอายุ สภาวะสุขภาพของรางกาย ปฏิบัติอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ ไมหัก
โหม ควรมีการเคลื่อนไหวทุกสวนของรางกายเพื่อสงเสริมใหหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสวนตาง ๆ
ของรางกายไดอยางทั่วถึงควรออกกําลังกายเปนระยะเวลาอยางนอย 150 นาทีตอสัปดาห ดวย
ความแรงระดั บ ปานกลาง หรื อ ความแรงระดั บ มากเพื่ อ ส ง เสริ ม ให ร า งกายใช พ ลั ง งานจาก
คารโบไฮเดรตและไขมันไดอยางมีประสิทธิภาพ หากไมสามารถออกกําลังกายไดอยางสม่ําเสมอ
ก็อาจประยุ กต ใชกิจ กรรมในชีวิ ตประจําวั นที่ มีอยูหลากหลาย โดยหลีกเลี่ยงสิ่งอํ านวยความ
สะดวก เครื่องทุนแรงตาง ๆ
ขอเสนอแนะ การขาดการออกกําลังกายอาจนําไปสูปจจัยเสี่ยงตอการเปนโรคเรื้ อรัง
หลายโรคอันเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตได ดังนั้นควรตองมีการออกกําลังกายอยางถูกตอง
เหมาะสมกับวัยเพศ และสภาวะสุขภาพตอไป
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ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของผูที่ทํางานในหอผูปวย
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The study on factors affecting work happiness of staffs
at a drug addiction Rehabilitation ward in the Northeast
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1

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของผูที่ทํางานในหอผูปวยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด โดยกลุมตัวอยางจะใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง คือ 1) ผูที่ทํางานในสายบริหาร
โดยตํ า แหน งชํ านาญการพิ เ ศษ จํ า นวน 2 คน 2) ผู ที่ ทํ า งานในสายปฏิบัติ ก ารโดยตํา แหนง
ปฏิบัติการ จํานวน 10 คน 3) ผูที่ทํางานสายสนับสนุนการปฏิบัติการ จํานวน 15 คน ดําเนินการ
เก็บขอมูลในระหวางเดือน สิงหาคม–ตุลาคม 2561 เครื่องมือที่ใช คือ การเก็บขอมูลใชแบบ
สัมภาษณที่มีประเด็นสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล แลวเก็บขอมูลการสนทนากลุม ใชการวิเคราะห
เนื้อหาโดยจัดกลุมขอมูลและประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขจากการทํางาน ไดแก 1. รักในงานเห็น
ผลสําเร็จในงาน 2. การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมสายงาน 3. การปรับตัว
ในงานและเพื่อนรวมงาน 4. ความกาวหนาและผลตอบแทน 5. สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี
6. การจัดสรรภาระงาน 7. ความสมดุลในคุณภาพชีวิต 8. ความสุขที่ไดพัฒนาตนเองและพัฒนา
งาน
ผลการวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็นวาการใหความสําคัญของการเพิ่มความสุขในการทํางานจะ
ชวยทําใหบุคคลมีความคิดเชิงสรางสรรคในการทํางานซึ่งจะนํามาสูผลลัพธของงานที่ดี ซึ่งในสาย
งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้นบุคคลากรนับเปนสวนสําคั ญของระบบ ถาบุคลากรที่
ทํางานมีความสุขก็สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเปนอยางมาก
คําสําคัญ: ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของเจาหนาที่, หอผูปวยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด
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Abstract
This research was a descriptive research. The objectives were to study on
factors affecting work happiness of staffs at a drug addiction Rehabilitation ward
in the Northeast. The sample selection was based on the following specific
selection methods: 1) 2 persons working in the management line. 2) 10 persons
working in the operation line. 3) 15 persons supporting the operation. The data
collecting have done during August - October 2018. The Research tools were using
interviews with in- depth interviews and focus- group discussions. Then analyzed,
the content is analyzed by key points from the interview.
The research found that the factors affecting work happiness of staffs are:
1. Love their work and see the success in the work. 2. Acceptance from supervisors
or colleagues. 3. Adaptability for work and colleagues. 4. Have progress and good
return. 5. Good working environment. 6. Appropriate workload allocation. 7.
Balance of quality of life. 8. Happiness is self-development and can develop their
own work.
The research found that the importance of enhancing work happiness will
help people to have creative thinking in their work, which will lead to good results.
For drug addiction Rehabilitation ward, staff is an important part of the system. If
the staff is happy, it will affect the efficiency and effectiveness of the work.
Key word: factors affecting work happiness of staff, drug addiction rehabilitation
ward
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สังคมไทยยุคใหมที่หลายคนเรียกกันวา “ไทยแลนด 4.0” เปนยุคแหงโลกเทคโนโลยีไร
พรหมแดน ซึ่งทําใหปจจุบันนั้นประเทศไทยมีสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอมตาง ๆ
ทั้งปจจัยภายนอกและภายในของชีวิตมนุษยในปจจุบันลวนมีความเครียดและความกดดันอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นทุกคนจึงตองการแสวงหาสิ่งที่ทําใหตนเองนั้นผอนคลายความกดดัน (นฤ
มล แสวงผล, 2554) เกิดความรูสึกภายในจิตใจโดยสิ่งนั้นจะเรียกวาความสุข ดังจะเห็นไดวา
ความสุขที่มนุษยทุกคนปรารถนาและพยายามแสวงหานํามาซึ่งความเบิกบานใจและพึงพอใจใน
ชี วิ ต ส ว นตั ว ในครอบครั ว และในการงาน อาจกลาวไดวา ความสุขในการทํางาน คือ สิ่งที่
มองขามไมไดเลยเพราะความสุขในการทํางานนั้นเปนหนึ่งในแหลงที่มาของความสุขอื่น ๆ และ
เปนกิจกรรมที่ใชเวลาไปมากกวาหนึ่งในสามของชีวิต หากบุคคลมีความสุขกับการงาน จะสงผล
ใหบุคคลมีความมุงมั่น ตั้งใจ และเต็มใจที่จะเพียรพยายามทํางานใหสําเร็จ กอใหเกิดผลลัพธที่ดี
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ต อ องค ก รจากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ใน
ยุทธศาสตรหนึ่งของแผนพัฒนาฯ ซึ่งมีความสุขเปนเปาหมายหลักได กลาวถึงยุทธศาสตร การ
พัฒนาประเทศ ที่มาจากการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย และไดสืบเนื่องมาถึงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 จะมียุทธศาสตรที่ 1: การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย จึงทําใหเห็นวา
การทํางานอยางมีความสุขจะเปนเรื่องสําคัญที่บุคลากรทุกคนในองคกรหรือในทุกสถานที่ทํางาน
ตางปรารถนา คนสวนใหญคงไมมีใครที่จะปฏิเสธไดวาหากไดทํางานอยางมีความสุขในที่ทํางาน
บุคลากรในองคกรหรือหนวยงานนั้นๆ จะรูสึกวามีความสุขในการทํางาน จะสงผลใหรูสึกผูกพัน
สนุกสนาน และอาจมองไดวาความรูสึกที่วามาทํางานจะหมดไป แตจะกลับกลายเปนการมารวม
สนุกกับกิจกรรมตาง ๆ เพื่อความสําเร็จของตนเอง กลุม พวกพอง และหนวยงานหรือองคกรที่
เปรียบเสมือนบานหลั งที่ส อง (ชินกร นอยคํายาง, 2555) ซึ่งในปจจุบัน กระแสการสรา งการ
ทํางานอยางมีความสุขในไดเริ่มแพรหลายมากขึ้น การทํางานอยางมีความสุขจะเพื่อสรางผลผลิต
หรือผลประกอบการที่ยั่งยืน สรางแรงจูงใจในการทํางานใหแก บุคลากร เจาหนาที่ทุกระดับใน
หนวยงานหรือองคกร โดยจะทําใหบุคคลากรเหลานั้นรูสึกถึงการมีสวนรวมในการทํางาน รูสึก
ทํางานแลวมีความสุข รูสึกถึงความมั่นคงในงาน การเจริญเติบโตกาวหนา และกระตือรือรนที่จะ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย สนุกสนานกับงาน รวมถึงมีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน ทํา
ใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน ที่เอื้ออํานวยใหเกิดความสุขในการทํางาน ลดความเครียด
และความขัดแยงในองคกร ซึ่งชวยใหหนวยงานหรือองคกรมีความเจริญกาวหนาและพัฒนาได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2544, จรรยา ดาสา, 2552)
ยาเสพติ ดก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายทางด านทรั พยากรมนุ ษย ความสูญ เสีย ทางด า น
เศรษฐกิ จ สั ง คม และความมั่ น คงของชาติ ซึ่ ง ทางรั ฐ บาลและทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งก็ ไ ด
ดําเนินการอยูอยางตอเนื่องเพื่อชวยลดปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ในการแกปญหายาเสพติด
ใหโทษที่ไดผลนั้นจะตองดําเนินการไปพรอม ๆ กันทั้ง 3 ดาน คือ การปราบปราม การปองกัน
และการบําบัด จะเห็นไดวาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ในเรื่องการ
สรางเสริมสุขภาพของประชาชนเนนการฟนฟูสมรรถนะและสมรรถภาพของคนในประเทศให
เป น ทรั พยากรที่ มี คุณ ค า ของชาติ (สถาบั น ธั ญญารั กษ, 2559) รวมถึ งพระราชบั ญ ญั ติ ฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จึงออก
ระเบียบไววาดวยการตรวจพิสูจน การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด การควบคุมตัว และการ
ปฏิบัติตอผูเขารับการตรวจพิสูจนและผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ ผูติดยาเสพติด (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2559 “ใหสงบุคคลผูติดยาเสพติดเขารับ การฟ นฟู ตามแผนการที่ พนั กงานเจาหน า ที่ จ ะ
กํ า หนดให เ หมาะสมกั บ สภาพของผู เ ข า รั บ การฟน ฟูส มรรถภาพผูติดยาเสพติด” ในป จ จุ บั น
ประเทศไทยก็ไดใหความสําคัญในการแกไขปญหายาเสพติดจึงมีการวางนโยบายหลายดาน เพื่อ
ป องกั น ปราบปราม และฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติด ยาเสพติ ดควบคูกั น ไปโดยกรมคุม ประพฤติ
กระทรวงยุติธรรมเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในดานการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ซึ่งได

Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.1 January-March 2018

15

เปลี่ยนแนวคิดและนโยบายจากเดิมที่เนนวิธีการลงโทษมาเปนวิธีการบําบัดฟนฟู จึงเปนการเปด
โอกาสใหผูที่เคยพลาดพลั้งไดปรับปรุงตัว (สุพจนี ชุติดํารง, 2544) ซึ่งปจจุบันมีการบําบัดรักษา
ยาเสพติ ด จะมี ส ถานบํ า บั ด รั ก ษาผู ติ ด ยาเสพติ ด สามารถขอรั บ การบํ า บั ด รั ก ษาได ต าม
สถานพยาบาลตาง ๆ จะเห็นไดวาในประเทศไทยนั้น ไดดําเนินการแกไขปญหาการติดยาเสพติด
โดยการจั ด สถานที่ บํ า บั ดรั กษาอาการทางรางกายของผูติดยาเสพติดไวเกือบทุ กจังหวัด ทั้ง
หนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรอิสระ ตลอดจนมูลนิธิที่ชวยเหลือดานยาเสพติดตาง ๆ โดย
วิธีการบําบัดยาเสพติดจะมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ 1) ขั้นเตรียมการ เปนขั้นตอนการชี้แจงใหผูปวย
ยาเสพติดและครอบครัวเขาใจวิธีการบําบัดรักษา แนะนําและทําการเตรียมความพรอมเพื่อเขา
รับการบําบัด 2) ขั้นถอนพิษยา ผูปวยจะไดรับการดูแลอยางจริงจังทางดานรางกาย 3) ขั้นฟนฟู
สมรรถภาพ เปนขั้นตอนที่ตอเนื่องจากการถอนพิษยา โดยมุงใหผูปวยหลุดพนจากการเสพติดทั้ง
ทางกายและจิตใจ โดยการฟนฟูสมรรถภาพยึดถือหลักการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดในแบบ
องครวม ซึ่งนอกจากการรักษารางกายใหฟนสภาพแลว ยังตองอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ความคิด ความรูสึก ซึ่งเปนองคประกอบที่จะสงผลใหผูปวยสามารถเลิกยาเสพติดไดอยางถาวร
4) ขั้ น ติ ด ตามผลหลั ง รั ก ษาเป น กระบวนการติ ด ตามและช ว ยเหลื อ ผู ป ว ยที่ ผ า นขั้ น ฟ น ฟู
สมรรถภาพแลว เพื่อปองกันการกลับไปเสพซ้ํา ดังนั้นจะเห็นไดวาในปจจุบันการทํางานของ
โรงพยาบาลนั้นไมใชแคดูแลผูปวยที่มีความเจ็บปวยในดานรางกายและรักษาพยาบาลผูปวยที่
เปนโรคติดเชื้อและไมติดเชื้อเทานั้น แตหลากหลายโรงพยาบาลนั้นยังตองพัฒนาตนเองและตอง
ทําหนาที่ในการเปนหอผูปวยเพื่อฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนลักษณะการทํางานที่จะ
แตกตางจากโรงพยาบาลทั่วไปจึงใหบุคลากรตองคนควาหาและปรับเปลี่ยนบทบาทใหมเพื่อกาว
ไปสูการเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ สงผลใหเจาหนาที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
และอาจสงผลตอความสุขในการทํางานตามมา ซึ่งหากเจาหนาที่ยังคงตองทํางานดวยความรูสึก
ที่ ไม มีความสุ ขกั บ การทํ า งาน และขาดความมั่นใจกับ ระบบขององคกรเชน นี้แลว อาจทําให
พยาบาลขาดพลังในการทํางาน ขาดพลังความคิดสรางสรรคที่จะพัฒนางานประจําเพื่อการดูแล
ผูปวยที่ดีขึ้นเพราะการทํางานโดยปราศจากความสุข พฤติกรรมที่แสดงออกในการทํางาน คือ
บุคลากรขาดความตั้งใจและใสใจในงานทายสุดอาจสงผลใหเกิดความผิดพลาดในการทํางานและ
นั่นหมายถึง ความไมปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับผูปวยตามมา (Schermerhorn, 2008; Windle,
2008)
จากเหตุผลดังกลาวในขางตนประกอบกับการที่ผูวิจัยไดมีโอกาสลงพื้นที่และเขารวม
กิจกรรมการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แตเมื่อมีโอกาสไดพูดคุยกับบุคลากรที่ทํางาน
ในหนวยงานหอผูปวยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติ ด จะพบวาบุคลากรเหลานี้ยังคงมี ความ
ตองการที่จะทําหนาที่อยาเต็มที่และใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและเกิดประสิทธิผลของ
งานโดยที่จะพยายามชวยใหผูปวยเลิกเสพยาเสพติดใหไดในที่สุด อีกทั้งจะพยายามทําหนาที่
อยางเต็มที่ในการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูเสพยาเสพติด ใหกลับมาดํารงชีวิตที่ปกติสุข
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จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของผูที่ทํางานในหอผูปวย
ฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติด เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลดานความสุขในการทํางาน ซึ่ง
จะชวยใหผูบริหาร ผูกําหนดนโยบายและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยเขาใจปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความสุ ข ในการทํ า งานของกลุ ม บุ ค ลากรเชิ ง สร า งสรรค และสามารถนํ า ผลการศึ ก ษานี้ ม า
ประยุกตใชในการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงการใหขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับในหนวยงานและองคกรมีความสุข มี
ชีวิตชีวาในการทํางาน ปฏิบัติงานอยางทุมเท ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางเต็มกระตือรือรนที่
จะพัฒนางานและเพิ่มผลผลิตหรือทํางานอยางมีคุณภาพดียิ่งขึ้น สงผลใหรักในการทํางานและ
บุคลากรจะคงอยูกับหนวยงานและองคไปเรื่อย ๆ จนหมดอายุของการทํางานอยางมีความสุข
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของผูที่ทํางานในหอผูปวยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีวิจัย

พื้นที่ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล หอผูปวยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการเก็บขอมูลในระหวางเดือน สิงหาคม–ตุลาคม 2560
ประชากรที่ทําการศึกษา ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง โดย
เปนบุคลากรที่ทํางานในหอฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จากสายงานตาง ๆ ตามโครงสราง
สายงานในโรงพยาบาลที่รักษาบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติด จํานวนทั้งหมด 27 คน
โดยแบงเปน ดังนี้
1) ผูที่ทํางานในสายบริหารโดยตําแหนงชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 คน
2) ผูที่ทํางานในสายปฏิบัติการโดยตําแหนงปฏิบัติการ จํานวน 10 คน
3) ผูที่ทํางานสายสนับสนุนการปฏิบัติการ จํานวน 15 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช คื อ การเก็ บ ข อ มู ล ใช แ บบสั ม ภาษณ ที่ มี ป ระเด็ น สั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก
รายบุ ค คล (In-depth interview) โดยประเด็ น คํ า ถามจะมาจากเรื่ อ งของการบอกเล า
ประสบการณในการทํางานความประทับใจในการทํางาน แลวเก็บขอมูลจากการสนทนากลุม
(Focus group discussion) และนําขอมูลมาถอดความแบบคําตอคําวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา
ตามวิธีของ แวน มาเนน (van Manen) ใชการวิเคราะหเนื้อหาโดยจัดกลุมขอมูลและประเด็น
สําคัญจากการสัมภาษณ
กระบวนการเก็บขอมูล การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา เปนการศึกษาแบบราย
กรณี โดยที่การศึกษาครั้งนี้เปนการอธิบายปรากฏการณวิทยาเชิงตีความ ที่มุงพัฒนาความรูจาก
การบอกเลาประสบการณตรงของบุคคลที่เนนการใหความสนใจเกี่ยวความหมาย ความรูสึกและ
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บริบทที่เกี่ยวของ ซึ่งจะใหบุคคลเปนผูอธิบายเรื่องราวและประสบการณของตนเองตลอดจน
ทัศนคติในการทํางานและความสุขในการทํางาน และเพื่อใหผูวิจัยเขาใจถึงปรากฏการณ ที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ ความสุ ข ในการทํ า งานเกี่ ย วกั บ การฟ น ฟู ส มรรถภาพของผู เ สพยาเสพติ ด ที่ มี
ความจําเพาะเจาะจงของกลุมผูใหขอมูล ผานการถายทอดเรื่องราวสภาพการทํางานจากอดีต
จนถึงปจจุบัน โดยศึกษาถึงสภาพจิตใจ ความคิด ความรูสึก และสภาพแวดลอมของผูทํางาน
เกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและ การสนทนา
กลุมของผูทํางานในหอผูปวยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (Focus group discussion) โดย
การทํากลุมจะทํา 6 ครั้งแตละครั้งหางกัน 2 สัปดาห โดยเปนเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือนสิงหาคม
ถึงตุลาคม 2560 มีกระบวนการในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ทําการคัดเลือกแบบเจาะจงภายหลัง
จากการคัดเลือกกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยแนะนําตนเอง บอกวัตถุประสงคการวิจัยใหกลุมตัวอยาง
ทราบ อธิบายถึงงานวิจัย ขั้นตอนการดําเนินการ วันเวลา สถานที่และระยะเวลาของการวิจัย
สอบถามความสมัครใจพรอมทั้งอธิบายสิทธิของกลุมตัวอยางที่จะตอบรับหรือปฏิเสธเขารวมการ
วิจัยครั้งนี้ โดยไมมีผลตอทํางานในหอผูปวยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่จะไดรับแตอยางใด
ในระหวางการวิจัยหากกลุมตัวอยางไมพอใจหรือไมตองการเขารวมในการวิจัยสามารถยุติการ
เปนกลุมตัวอยางไดทันที
การวิเคราะหขอมูล บันทึกการสนทนาและใชการถอดเทปสําหรับการวิเคราะหแบบวัน
ตอวัน เพื่อปองกันการหลงลืมขอมูล ผูวิจัยจึงนํามาวิเคราะหตามบริบทตาง ๆ ของขอมูล การ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลมีการตรวจสอบโดยใหผูใหขอมูลรวมตรวจสอบความถูกตอง
(member checking) ของขอมูลวาผูวิจัยและผูใหขอมูลเขาใจเนื้อหาตรงกันหรือไมโดยการใช
คําถามยอนกลับและมีการสรุปสิ่งที่ศึกษาเปนระยะ ๆ ตลอดการสนทนา จากนั้นจึงเขียนนําเสนอ
ผลการวิจัยโดยคํานึงถึงการพิทักษสิทธิ์ของผูใหขอมูล
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยคํานึงถึงสิทธิของกลุมตัวอยาง ขอมูลการวิจัยนี้ถือเปนความลับ ไมมีการระบุชื่อ
และนามสกุลของผูใหขอมูล การนําเสนอขอมูลตาง ๆ จะนําเสนอในภาพรวมเทานั้น หากมีขอ
สงสัยสามารถสอบถามผูวิจัยไดตลอดเวลา เมื่อกลุมตัวอยางยินดีเขารวมการวิจัย ผูวิจัยจึงจะใหกลุม
ตัวอยางเซ็นเอกสารยินยอมเขารวมการวิจัย
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ผลการศึกษา
สวนที่ 1 บริบททั่วไปของพื้นที่ที่ศึกษาและลักษณะของผูใหขอมูล
พื้นที่ศึกษาเปนโรงพยาบาลเฉพาะทางดานการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดแหงหนึ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีขนาด 60 เตียง แตเปดใหบริการจริง 90 เตียง
เป น โรงพยาบาลที่ พั ฒ นา ถ า ยทอดวิ ช าการและประเมิน เทคโนโลยี ทางการแพทยด า นการ
บําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและใหการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดทุกประเภท
แบบ ผู ป ว ยนอก ผู ป ว ยใน ทั้ งระบบสมั ครใจและบัง คับ บํ าบัด ดูแลพื้น ที่บ ริการสุขภาพที่ 8
จํานวน 7 จังหวัด โดยลักษณะทั่วไปของผูใหขอมูลทั้งหมดเปน พยาบาลวิชาชีพ 12 คน กลุม
พนักงานของโรงพยาบาล 15 คน นับถือศาสนาพุทธ อายุระหวาง 29–53 ป อายุเฉลี่ย 22.04 ป
ประสบการณการทํางานระหวาง 3-21 ป ประสบการณ มีการทํางานเฉลี่ย 8.37 ป ผูใหขอมูล
ปฏิบัติงานในหอผูปวย
สวนที่ 2 ความสุขในการทํางาน
ผูใหขอมูลไดบรรยายลักษณะความสุขในการทํางานวาหมายถึง ความรูสึกอิ่มเอมใจ
ภาคภู มิ ใ จ สุ ข ใจที่ ไ ด ทํ า งานฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ซึ่ ง เป น งานที่ ท า ทายความรู
ความสามารถ เปนการทํางานที่ตองใชความรูและประสบการณ ความอดทน เสียสละ มีความ
รับผิดชอบสูง เปนการทํางานที่มีคุณคาทั้งตอตนเองและตอสังคมปะเทศชาติดังคําสัมภาษณ
ตอไปนี้
“ที่ทํางานอยูที่นี่เพราะเปนอาชีพที่ไดชวยเหลือคนไข เมื่อเห็นเขากลับบานเปนคนดีเห็น
น้ําตาของแมคนไขวันมารับรูสึกตื้นตันอยางบอกไมถูกและการชวยเหลือเกื้อกูลของเจาหน าที่
และคงคิดวาคงทํางานที่นี่จนเกษียณ” “การทํางานชวง 3 เดือนแรก เปนชวงที่ปรับตัวเครียด
หนักมากเคยถามตัวเองจะอยูหรือจะไปเนื่องจากเราดูแลคนไขยาเสพติดซึ่งรูสึกคนไขไมคอย
เชื่อถือแตมีการฝกมอบหมายงานพี่ส อนนองของเจ าหนาที่ที่นี่ซึ่งจะกันดู แลกันแบบพี่น องจึ ง
อยากทํางานดวยใจ เวลาทํางานมีปญหาก็สามารถพูดคุยกันไดขึงทําใหมีพลังใจในการทํางานมา
ทุกวันนี้” และ“การทํางานที่นี่เมื่อเทียบกับคาตอบแทนแลวไมมากนัก แตทํางานที่นี่มีความสุข
เหมือนไดชวยชีวิตคน ๆ หนึ่งกับครอบครัวใหหลุดพนจากทุกข”
ประเด็นที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของบุคลากร มีดังนี้ คือ
1. มีความสุขจากการไดทํางานที่ตนเองรักเห็นผลสําเร็จในงานที่ทํา โดยเห็นวางานมี
ความอิสระและมีเอกลักษณของงานโดยเฉพาะการฟนฟูผูปวยตามโปรแกรมที่กําหนด
2. การได รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ จากกลุ ม บุ ค คลหรื อ เพื่ อ นร ว มสายงาน ซึ่ ง รวมถึ ง
ความสั ม พั น ธ ที่ ดี ต อ กั น (interpersonal relationship peers) ของเพื่ อ นร ว มงาน รวมถึ ง
ผูบังคับบัญชา (interpersonal relationship superiors) ที่สงผลใหเกิดความสุขในการทํางาน
ของบุคคล
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3. การปรับตัวในงานและลักษณะของการทํางาน การปรับตัวกับเพื่อนรวมงาน โดยเมื่อ
มีปญหาจะรูจักเรียนรู ยอมรับ และเขาใจบุคลิกลักษณะการทํางานที่แตกตางกันของผูรวมงาน
แตละคน จะทําใหการทํางานราบรื่นมีความสุขและตัวเราก็มีความสุขมากขึ้น
4. ความกาวหนาในตําแหนงการงานรวมถึงผลตอบแทนในการทํางานที่เหมาะสมและ
ปรับเปลี่ยนตามกระแสเศรษฐกิจ อีกทั้งสวัสดิการที่เกื้อกูลเพียงพอตอบุคลากรและครอบครัว
5. ความมั่นคงในการทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานที่สะดวกสบายเอื้อตอ
การทํางานของบุคลากร ไดทํางานในสภาพแวดลอมที่ดี อบอุนและเหมือนบานเวลาทํางาน
6. นโยบายการบริหารในเรื่องของการจัดสรรภาระงานให บุคลากร ใหเพียงพอและ
สมดุล เหมาะสมทั้งนี้ หมายถึงจัดสรรจํานวนคนในการขึ้นเวรเพื่อใหบุคคลากรไดมีโอกาสในการ
พักรอนหรือหยุดพักผอนตามเทศกาล
7. ความปลอดภัยและความมั่นคงในการทํางาน ความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิต
สวนตัวของบุคคลากร
8. ความสุ ข ที่ ไ ด พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน ด ว ยการได รั บ การส ง เสริ ม ให มี ค วามรู
ความสามารถในบุ คคลากรทุ กระดั บ ที่ ตองทํางานเกี่ย วข องกัน ทั้งสายงานบริห าร สายงาน
ปฏิบัติการและสายงานสนับสนุน
อภิปรายผลการศึกษา
ในการทํางานใหมีความสุขนั้นมีปจจัยตาง ๆ ที่สงผลและมีอิทธิพลตอความสุข ไมวาจะ
เปนความรูสึกเรื่องของความภูมิใจในงาน ที่สามารถชวยเหลือใหผูติดยาเสพติดกลับมาใชชีวิต
หลังการเขารับการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพได สงผลใหผูปวยและครอบครัวมีความสุข ซึ่ง
การศึกษาของแมเนีย น (Manion,2003) ไดใหความหมายความสุ ขในการทํ างานวาเป น การ
แสดงออกถึงสภาวะอารมณเชิงบวก เชน การยิ้ม หัวเราะ บุคคลมีทัศนคติที่ดี มีพลังความคิดเชิง
สรางสรรคในการทํางาน ซึ่งจะนํามาสูผลลัพธของงานที่ดี จะเห็นไดวาจะการศึกษาในงานวิจัยนี้
สอดคลองกับคํากลาวที่วา “หากผูปฏิบัติงานทํางานดวยใจที่มุงไปที่จุดหมายของงาน จะทําให
งานเกิดผลและเปนไปตามคุณประโยชนของงานนั้นๆ และงานจะเกิดผลสําเร็จ จิตเราก็เกิดความ
ปลื้มปติใจ” (พระพรหมคุณาภรณ [ป.อ. ปยุตฺโต], 2546) สวนสภาพแวดลอมในการทํางานที่
ผูรวมงานมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันพูดคุย กัน อยางเปน มิตรมีปฏิสัมพันธที่ดีร ะหวางกัน ทั้ งใน
ระดับเพื่อนรวมงานและระดับสายบังคับบัญชา คือ ความสุขในการทํางาน อีกทั้งการอยูรวมกัน
อยางอบอุน มีความเปนมิตร เอื้ออาทร ความหวังดี ความรักหวงใยกันอยูรวมกันแบบครอบครัว
สงผลใหการทํางานมีความสุข จากการศึกษาผูใหขอมูลกลาววา สิ่งเหลานี้ทําใหตนเองมีความสุข
แมวาจะตองเผชิญกับภาระงานที่หนัก ปริมาณงานที่มาก หรือสถานการณที่ยุงยากเพียงใดก็ตาม
ซึ่งอีกประเด็นที่นาสนใจคือ ปจจัยเรื่องคาตอบแทนและภาระงานที่หนักเกินไปมีผลสําคัญตอ
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ความสุ ข และความพึ ง พอใจในการทํ า งานให มี คุ ณ ภาพอย า งต อ เนื่ อ งกั บ ภาระงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
ขอเสนอแนะการวิจัย
1. การปรับใชในระดับโครงสรางการบริหารองคกร ควรนําผลการศึกษาที่ไดมาเสนอ
ใหผูบริหารระดับตางๆ ใหตระหนักถึงความสําคัญและปจจัยที่มีอิทธิพลสงผลตอความสุขในการ
ทํางาน อีกทั้งควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในสวนภาระงานที่รับผิดชอบเพื่อเปนขอมูลในการบริหาร
จัดการภาระการใหเหมาะสมกับแตละระดับ และควรนําขอมูลไปพัฒนาบริหารตามโครงสรางที่
เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสุขในสิ่งแวดลอมที่ทํางาน อีกทั้งในงานดานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดนั้น บุคคลที่จะมาทํางานในสายงานนี้ตองมาจาก บุคคลที่มีใจรักในงานและเขาใจการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนอยางดี ดังนั้นอีกสวนที่มีความสําคัญคือ สายงานสนับสนุนซึ่ง
หากเจาหนาที่นั้นพัฒนามาจากการเปน(พี่เลี้ยงอาสา) จะทําใหเขาใจในงานไดเปนอยางดี อีกทั้ง
ถาไดรับการพัฒนาความรูอยางตอเนื่องในดานการดูแลฟนฟูผูปวย จะสามารถทําใหปฏิบัติงานได
เปนอยางดีและมีความสุข
2. การนํามาพัฒนาระบบในเชิงการปฏิบัติการดานบุคลากร ควรนําขอมูลพัฒนาการ
จัดภาระงานใหเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย ควรจัดสวัสดิการดานความเปนอยูใหมีความ
เหมาะสมใหกับเจาหนาที่ โดยเฉพาะพยาบาลที่ตองขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหมีความ
ปลอดภัยและสุขสบาย อีกทั้งสงเสริมการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาองคกรของเจาหนาที่
ทุกคนและรับฟงทุกความคิดเห็น เนนในเรื่องการใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคคลากร
การใหขวัญและกํ าลังใจในการทํ างานเปน ในเชิงสัญลักษณ หรือรูปธรรมที่ทําให บุ คคลากรมี
ความสุขและอยูในอาชีพและองคกรอยางมีความสุขตลอดระยะเวลาการทํางาน
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การเกิดภาวะหลอดเลือดดําสวนปลายอักเสบจากการใหสารละลาย
ทางหลอดเลือดดําในผูปวยวิกฤต
Peripheral vein inflammation disease from intravenous solution
in critical patient
มนรดา แข็งแรง 1, อัจฉราภรณ พันธุเวียง 2
Monrada Khangrang1, Acharaporn Punviang2
0

1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษา 1) อัตรา
การเกิดภาวะหลอดเลือดดําสวนปลายอักเสบ ในผูปวยวิกฤต ในหอผูปวยวิกฤต 2) เพื่อศึกษา
คุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม ของผูปวยวิกฤตที่ใหสารละลายทางหลอดเลือด
ดํา โรงพยาบาลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญที่ไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย จํานวน 50 คน เปนเพศชาย 32 คน รอยละ
64.0 เพศหญิง 18 คน รอยละ 36.0 อายุสวนใหญอยูในชวง 61–80 ป รอยละ 38.0 รองลงมา
คือ ชวงอายุ 41-60 ป รอยละ 26.0 มีอาชีพ เกษตรกรรม รอยละ 62.0 มีระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา รอยละ 74.0 มีสถานภาพสมรส 35 คน รอยละ 70.0 รายไดอยูระหวาง 3,001–
5,000 บาท/เดือน รอยละ 46.0 สวนใหญมีโรคประจําตัวเปนโรคหัวใจหลอดเลือด รอยละ 40.0
สาเหตุที่เขารับการรักษา เกิดจากการเจ็บปวยเปนโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ รอยละ
34.0 สิทธิบัตรที่ใชในการรักษา ประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 32.0 อัตราการเกิดภาวะหลอด
เลือดดําอักเสบ รอยละ 14.0 สาเหตุมาจากการเกิดลิ่มเลือด
คําสําคัญ: หลอดเลือดดําสวนปลายอักเสบ, สารละลาย, ผูปวยวิกฤต
Abstract
This research is descriptive research The objective is to 1) Peripheral vein
inflammation Rate in Critical patients 2) the demographic characteristics. Economy
and society in Critical patients, Mukdahan Hospital. The study found that most of
the samples received the intravenous solution is 6 4 . 0 percent male, female, 1 8
percent of people in the age range most 36.0 and 61–80 years of 38.0 percent.
1 พยาบาลวิชาชีพ,

พยาบาลผูจ ัดการโครงการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร (Registered nurses, Nurse project
manager of Mukdahan Provincial Public Health Office) e-mail: monrada455@gmail.com, โทร. 0969165993
2 พยาบาลวิชาชีพ, , หอผูป
 วยวิกฤต โรงพยาบาลมุกดาหาร (Registered nurses, Intensive care unit, Mukdahan hospital
e-mail: jeab01062521@hotmail.com phone: 081-9641617
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The age range is the 41- 60 year of 26. 0 percent to 62. 0 percent of farming, 74. 0
percent of elementary has a 35.0 percent, Spouse 70.0 percent, income between
3001–5000 baht/46.0 per cent, for most of diseases as heart disease, 40.0 percent.
Cause illness, treatment, diseases of the respiratory system.34.0percent, Rights to
treatment as universal coverage 32 percent. The rate of vein inflammation 14. 0
per cent.
Key words: Peripheral vein, inflammation, solution, critical patient
บทนํา

อุ บั ติ ก ารณ ข องการติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต ชนิ ด ปฐมภู มิ (Incidence of Primary
Bacterianemia) การติดเชื้อในกระแสโลหิตชนิดปฐมภูมิ (primary bacterianemia) เปนการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลที่รุนแรงและมีอันตรายสูงมาก ในประเทศสหรัฐอเมริกาในแตละป จะมีผู
ติดเชื้อในกระแสโลหิตชนิดปฐมภูมิจากการสอดใสเครื่องมือเขาหลอดเลือด ประมาณ 20,000
ราย และจากการศึกษาพบวา การติดเชื้อในกระแสโลหิต เกิดจากการสอดใสเครื่องมือเขาหลอด
เลือด ถึงรอยละ 75 ในประเทศไทย ถาประเมินจากผลการศึกษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
ป พ.ศ. 2535 พบวามี การติดเชื้อในกระแสโลหิตชนิดปฐมภูมิ 3.2 รายใน 1,000 ราย ในแตละ
ป จะมีผูที่ติดเชื้อ 12,800 ราย และการติดเชื้อมีสาเหตุมาจากการสอดใสเครื่องมือเขาหลอด
เลือด ปละ 9,600 ราย หรือวันละ 2.6 ราย ซึ่งเปนจํานวนไมนอยและมีความสําคัญ เพราะโรคนี้
มี อัน ตรายสู งมาก เนื่ องจากการให ส ารน้ํ าและการสอดใสเ ครื่อ งมื อเขาทางหลอดเลื อ ดเป น
สิ่งจําเปนและนับวันจะมีการใชมากขึ้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะหาวิธีปองกันการเกิดโรค
แทรกซอนจากการปฏิบัติรักษาดวยวิธีเหลานี้
ภาวะไมสมดุลของสารน้ํา อิเล็คโตรลัยท และสารอาหาร เปนปญหาหนึ่งที่พบไดบอย
ในผูปวย ซึ่งบุคลากรทางการแพทยควรใหความสําคัญ เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาหาก
เกิดขึ้น อาจมีผลเสียตออวัยวะที่สําคัญของรางกาย เชน สมอง หัวใจ ไต และอื่น ๆ ถาอาการ
รุนแรงมาก ไมไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็วและถูกตอง อาจทําใหผูปวยถึงแกชีวิต ปญหา
เหลานี้สามารถชวยเหลือไดโดยการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา ซึ่งนอกจากจะเปนการให
เพื่อทดแทนการขาดน้ํา อิเล็คโตรลัยทและสารอาหารแลว ยังเปนการใหเลือด สวนประกอบของ
เลือด รวมถึงการใหยาตาง ๆ จากประโยชนของการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําดังกลาว จะ
เห็นวามีมากมาย แตหากผูปวยมีปญหาหรือมีภาวะแทรกซอนใด ๆ เกิดขึ้น จะสงผลทําใหผูปวย
ตองนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ผูปวยวิกฤตจําเปนตองไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดําแทบทุก
ราย จากการสํารวจของ Francine (1970 อางถึงใน สุจีรา จียาศักดิ์, 2524) พบวา มีการให
สารละลายทางหลอดเลือดดําในผูปวยหนึ่งคน ตอจํานวนผูปวยที่นอนโรงพยาบาล สี่คน และจาก
การสํารวจในหอผูปวยวิกฤต โรงพยาบาลมุกดาหาร ในชวงเดือนตุลาคม 2553 พบวามีการให
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สารละลายทางหลอดเลื อดดํา รอยละ 98 ของผูปวยทั้งหมด ถึงแมวาการใหสารละลายทาง
หลอดเลื อดดํ า จะมี ป ระโยชน มาก ขณะเดี ย วกัน ก็อาจเกิดภาวะแทรกซอนที่เปน อัน ตรายได
เชนกัน การใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา มีวิธีการใหไดสองทาง คือ การใหทางหลอดเลือดดํา
ใหญ (central line) โดยการใหทางหลอดเลือดดําจูกูลา (jugular) ซับคลาเวียน (subclavian)
หรือ ฟโมรอล (femoral) และการใหทางหลอดเลือดดําสวนปลาย (peripheral) ไดแก แขน มือ
และเทา ปญหาที่ตามมาจากการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา คือ อาจกอใหเกิดการติดเชื้อใน
กระแสเลือด (sepsis) อยางไรก็ตาม การใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย มีความเสี่ยง
ที่จะเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด และมีความรุนแรงนอยกวาการใหทางหลอดเลือดดําใหญ ซึ่ง
ถือวาการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําใหญ จะมีอันตรายมากกวาทางหลอดเลือดดําสวน
ปลาย (Steele, 1996) หากไมจําเปนจะไมนิยมให แตจะใหทางหลอดเลือดดําสวนปลายเปนสวน
ใหญ จากการศึ ก ษาของ Peter, et al. (1972) เปรี ย บเที ย บการติ ด เชื้ อ เฉพาะที่ (local
infection) จากการให ส ารละลายโดยใส สายเขาทางหลอดเลือด (polyethylene catheter)
ดวยการทําผาตัดเล็ก (cut down) กับการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลายโดยการใช
เข็ม (scalp vein) ในผูปวยเด็ก พบวา การใหสารละลายทางหลอดเลือดดําโดยการใสสาย มีการ
ติดเชื้อเฉพาะ มากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.06) การติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด
(bacterianemia) พบในพวกที่ใหสารละลายโดยการใสสายเขาทางหลอดเลือดดําเทานั้น ถือวา
การใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลายมีความประหยัดและคุมคามากกวา โดยเฉพาะใน
ผูปวยที่ใหสารละลายนอยกวา 5 วัน (Campos, et al., 1989) การใหสารละลายทางหลอดเลือด
ดําสวนปลายในผูปวย เปนเรื่องที่ละเอียดออน ตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลป ใชเทคนิคเฉพาะ
คอนขางมาก เนื่องจากผูปวยในระยะวิกฤตหรือผูปวยเรื้อรังหลอดเลือดเปราะบางและแตกงาย
ทําใหเปดหลอดเลือดลําบาก แลวผูปวยเหลานี้ยังมีภูมิคุมกันโรคต่ํา การใหสารละลายทางหลอด
เลือดดําสวนปลาย อาจเปนหนทางนําเชื้อโรคเขาสูรางกายได หากมีเทคนิคและวิธีปฏิบัติที่ไม
เหมาะสม อีกประเด็นคือ การไมใหความรวมมือในการรักษาของผูปวย ถือเปนอุปสรรคที่สําคัญ
เนื่องจากผูปวยที่อยูในระยะวิกฤตสวนใหญ ระดับการรูสติจะลดลง บางรายไมรูสึกตัว และการ
เปดหลอดเลือดเพื่อใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลายในหอผูปวยวิกฤต เปนกิจกรรมที่
พยาบาลตองปฏิบัติเปนประจําแทบทุกราย จากการสํารวจในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม
2553 พบวา คาเฉลี่ยที่พยาบาลตองเปดหลอดเลือดเพื่อใหสารละลายจํานวน 5 ครั้งตอวัน และ
บางครั้ งต องใช เวลามากในการที่ จ ะปฏิ บั ติ กิจ กรรมดั งกล าวให สําเร็ จ ลุลว งไปดว ยดี การให
สารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย เปนวิธีการรักษาพยาบาลที่มีความจําเปนในการดูแล
ผูปวย และพบบอย แมวาการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย จะมีประโยชนตอการ
รักษาผูปวย แตก็อาจสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนจากการรักษาพยาบาลได
คุณภาพชีวิตของผูปวยซึ่งอยูในภาวะเจ็บปวย และตองนอนรักษาอยูในโรงพยาบาลจะ
ดีหรือไม ขึ้นอยูกับบุคลากรทางการแพทย และพยาบาลเปนบุคลากรที่ตองรับผิดชอบโดยตรงใน
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การเปดหลอดเลือดใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย ดังนั้นการใชวัสดุในการเปดหลอด
เลื อดที่ ส ามารถทํ า ให ร ะยะเวลาคงอยู ในหลอดเลื อดนานเปน การรบกวนผูปว ยน อยที่สุ ด มี
ภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายนอยที่สุด และในหอผูปวยวิกฤตเองยังไมไดมีการเก็บขอมูลการ
เกิดหลอดเลือดดําสวนปลายอักเสบที่เปนระบบ จากแนวคิดนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
อัตราการเกิดภาวะหลอดเลือดดําอักเสบจากการไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย
ในผูปวยระยะวิกฤต เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลและเกิดความปลอดภัยกับผูปวย
ไมเกิดภาวะแทรกซอนเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตราการเกิดภาวะหลอดเลือดดําสวนปลายอักเสบจากการใหสารละลายทาง
หลอดเลือดดําในผูปวยวิกฤต
2. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะทางประชากร เศรษฐกิ จ และสั ง คมของผู ป ว ยวิ ก ฤตที่ ใ ห
สารละลายทางหลอดเลือดดํา
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปวยที่มีอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป ที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤต
และไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดํา จํานวน 50 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก คูมือการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําในผูปวย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบบันทึกการใหสารละลายทางหลอด
เลือดดําสวนปลาย แบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบบันทึกขอมูลสวนตัว ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ การศึกษา
รายได โรคประจํ า ตั ว โรคที่ เ จ็ บ ป ว ย สิ ทธิการรักษา ชนิดของสารละลายที่ใหใน 24 ชั่ ว โมง
ระยะเวลาที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา บริเวณ / ตําแหนงที่ใหสารละลายทางหลอดเลือด
ดํา ยาปฏิชีวนะที่ใหทางหลอดเลือดดํา บุคลากรผูเปดหลอดเลือดดําเพื่ อใหสารละลาย และ
จํานวนครั้งที่เปดหลอดเลือดดํา
สวนที่ 2 แบบประเมินผิวหนังบริเวณที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย โดย
บันทึกอัตราการไหล ของสารละลายที่ใหทางหลอดเลือดดํา ประเมินทุก 2 ชั่วโมง เซ็นชื่อกํากับ
พรอมระบุวันเวลาเมื่อมีอาการ มีรายการใหเลือก 6 ขอ คือ
1. หลอดเลือดเปดโลง
2. บวมหรือเข็มหลุดออกนอกหลอดเลือด (infiltration)
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3. บวมแดงตามแนวหลอดเลือด คลําไดรอยนูนบริเวณที่แทงเข็มหรือคลําหลอดเลือดได
เสนแข็ง (phlebitis)
4. อุดตัน
5. หยุดใหยาตามแนวทางการรักษาของแพทยและ
6. ครบกําหนด 72 ชั่วโมง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงและความสอดคลองของเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
คาเฉลี่ย IOC=0.6
การวิเคราะหขอมูล
วิธีวิเคราะหขอมูล
1. นําแบบบันทึกการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย ที่ไดเก็บขอมูลคืนมา
ทั้งหมด มาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
2. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติตอไปนี้
2.1 คารอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่ไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดําสว น
ปลาย เปนเพศชาย 32 คน คิดเปนรอยละ 64.0 เพศหญิง 18 คน คิดเปนรอยละ 36.0 และชวง
อายุของผูปว ยที่ ไดรั บสารละลายทางหลอดเลือดดํ าสวนปลายมากที่สุ ด คือ อายุ 61– 80 ป
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมา คือ ชวงอายุ 41-60 ป จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 26.0 ชวงอายุที่ไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลายนอยที่สุด คือ อายุ < 20 ป
คิดเปน รอยละ 10.0 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 31 คน คิดเปนรอยละ 62.0 สวน
ใหญไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 37 คน คิดเปนรอยละ 74.0 มีสถานภาพสมรส 35 คน
คิดเปนรอยละ 70.0 สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง 3,001–5,000 บาท/เดือน จํานวน 23 คน รอย
ละ 46.0 ผูปวยที่ไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลายสวนใหญ มีโรคประจําตัวมากถึง
30 คน คิดเปนรอยละ 40.0 และเปนโรคเกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือด และระบบไหลเวียน มาก
ที่สุด 20 คน คิดเปนรอยละ 40.0 สวนสาเหตุที่เขารับการรักษาการเจ็บปวย เปนโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ 17 คน คิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมา คือ โรคติดเชื้อในกระแสโลหิต 13
คน คิดเปนรอยละ 26.0 สิทธิบัตรที่ใชในการรักษา สวนใหญเปนบัตรประกันสุขภาพถวนหนาใน
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เขต 16 คน คิดเปนรอยละ 32.0 รองลงมา คือ บัตรประกันสุขภาพถวนหนานอกเขต 14 คน คิด
เปนรอยละ 28.0 และชําระเงินเอง 12 คน คิดเปนรอยละ 24.0 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ขอมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
< 20
21–40
41–60
61–80
> 80 ขึ้นไป
Χ = 56.52 S.D. = 2.27
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจาง
คาขาย
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
ไมไดประกอบอาชีพ
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมตน
มัธยมปลาย
อนุปริญญา
ปริญญาตรีขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยกทาง

จํานวน (คน)

รอยละ

32
18

64.0
36.0

5
6
13
19
7

10.0
12.0
26.0
38.0
14.0

31
8
1
3
4
3

62.0
16.0
2.0
6.0
8.0
6.0

3
37
7
1
1
1

6.0
74.0
14.0
2.0
2.0
2.0

8
35
7

16.0
70.0
14.0
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ขอมูลทั่วไป
รายได (บาท/เดือน)
≤ 3,000
3,001 – 5,000
5,001 – 7,000
7,001 – 9,000
> 9,000 ขึ้นไป
Χ = 6,320
โรคประจําตัว
ไมมีโรคประจําตัว
มีโรคประจําตัว
- โรคระบบทางเดินหายใจ
- โรคหัวใจ หลอดเลือดและไหลเวียน
- โรคตอมไรทอ
- อื่น ๆ
โรคที่เจ็บปวย
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคหัวใจ หลอดเลือดและไหลเวียน
โรคตอมไรทอ
โรคทางระบบประสาท
อื่น ๆ
ชนิดของสิทธิการรักษา
บัตรประกันสุขภาพถวนหนาในเขต
บัตรประกันสุขภาพถวนหนานอกเขต
ประกันสังคม
เบิกตนสังกัด
ชําระเงินเอง

จํานวน (คน)

รอยละ

13
23
3
4
7

26.0
46.0
6.0
8.0
14.0

20
30
3
20
4
3

60.0
40.0
6.0
40.0
8.0
6.0

17
8
1
11
13

34.0
16.0
2.0
22.0
26.0

16
14
6
2
12

32.0
28.0
12.0
4.0
24.0

1. ดานบุคลากรที่ปฏิบัติการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา
ผลการศึกษา พบวา จํานวนและรอยละของบุ คลากรที่ปฏิบัติ การใหส ารละลายทาง
หลอดเลือดดําแกผูปวยวิกฤต ซึ่งจําแนกเปนการปฏิบัติในแตละเวร (เชา–บาย–ดึก) พบวา มีการ
ใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา โดยพยาบาลวิชาชีพเวรเชา มากที่สุด จํานวน 29 ราย คิดเปน
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รอยละ 58.0 รองลงมาเปนพยาบาลวิชาชีพเวรบาย จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 24.0 ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของบุคลากรที่ปฏิบัติการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา
บุคลากร
จํานวน(คน)
รอยละ
พยาบาลวิชาชีพเวรเชา
29
58.0
พยาบาลวิชาชีพเวรบาย
12
24.0
พยาบาลวิชาชีพเวรดึก
9
18.0
2. ระยะเวลาที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดําและชนิดของสารละลายที่ใหทางหลอดเลือดดํา
จากการศึกษา พบวาระยะเวลาที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย ที่ใหสวน
ใหญอยูในชวงเวลา 48.1 –72 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมา อยูในชวงเวลา 24 ชั่วโมง
คิดเปนรอยละ 28.0 และชวงเวลาที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา นานที่สุด อยูในชวงเวลา
72.1 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเปนรอยละ 16.0 นอกจากนี้ยังพบวา ชนิดของสารละลายที่ใหทางหลอด
เลือดดํา ที่ผูปวยไดรับมากที่สุด ไดแก สารละลายชนิด Isotonic จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ
80.0 Hypertonic จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 12.0 และชนิดอื่น ๆ จํานวน 4 ราย คิดเปน
รอยละ 8.0 ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของระยะเวลาและชนิดของสารละลายที่ใหทางหลอดเลือดดํา
ระยะเวลาที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา
จํานวน (คน)
รอยละ
เริ่มให - 24 ชั่วโมง
13
26.0
24.1 – 48 ชั่วโมง
14
28.0
48.1 - 72 ชั่วโมง
15
30.0
72.1 ชั่วโมงขึ้นไป
8
16.0
ชนิดของสารละลายที่ใหทางหลอดเลือดดํา
ชนิด Isotonic
40
80.0
ชนิด Hypertonic
6
12.0
ชนิดอื่น ๆ
4
8.0
3. บริเวณ/ตําแหนงที่ใหสารละละลายทางหลอดเลือดดําและจํานวนครั้งที่เปดเสน
จากการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ห ส ารละลายทางหลอดเลื อ ดดํ า บริ เ วณที่ ใ ห
สารละลาย เปนบริเวณแขนขวามากที่สุด จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมา เปน
บริเวณแขนซาย จํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 42.0 บริเวณขาซาย จํานวน 1 ราย คิดเปนรอย
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ละ 10.0 และบริเวณที่ใหสารละลายนอยที่สุด คือ บริเวณขาขวา จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ
2.0 นอกจากนี้ ยังพบวากลุมตัวอยางที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา มีจํานวนครั้งที่เปดเสน
มากที่สุดคือ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 44.0 เปดเสนจํานวน 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 34.0 และเปด
เสน ≥ 5 ครั้งขึ้นไป คิดเปนรอยละ 8.0 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 บริเวณ/ตําแหนงที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดําและจํานวนครั้งที่เปดเสน
บริเวณ/ตําแหนงที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา จํานวน (คน)
รอยละ
บริเวณแขนซาย
21
42.0
บริเวณแขนขวา
23
46.0
บริเวณขาซาย
5
10.0
บริเวณขาขวา
1
2.0
จํานวนครั้งที่เปดเสน
จํานวน(คน)
รอยละ
1 ครั้ง
22
44.0
2 ครั้ง
17
34.0
3 ครั้ง
4
8.0
4 ครั้ง
3
6.0
≥ 5 ครั้ง
4
8.0
4. ชนิดของยาปฏิชีวนะที่ใหทางหลอดเลือดดํา
จากการศึกษา พบวากลุมตัวอยางที่ไดรับยาปฏิชีวนะที่ใหทางหลอดเลือดดํามากที่สุด
ได แก ยา Ceftazidine คิ ดเป น ร อยละ 46.0 รองลงมาได แก ย า Ceftriazone คิดเปน รอยละ
24.0 และยาชนิดอื่น ๆ รอยละ 18.0 ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของชนิดยาปฏิชีวนะที่ใหทางสารละลายทางหลอดเลือดดํา
ชนิดของยาปฏิชีวนะที่ให
จํานวน (คน)
รอยละ
Ceftazidine
23
46.0
Ceftriazone
12
24.0
Meropeneam
3
6.0
Tineam
2
4.0
Colistin
1
2.0
อื่น ๆ
9
18.0
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ผลการวิเคราะหการเกิดภาวะหลอดเลือดดําอักเสบจากการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาทั้งหมด จํานวน 50 ราย เกิดภาวะหลอด
เลือดดําอักเสบจากการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย (Phlebitis) จํานวน 7 ราย
คิดเปนรอยละ 14.0 ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของการเกิดภาวะหลอดเลือดดําอักเสบจากการใหสารละลาย
ทางหลอดเลือดดํา
ภาวะหลอดเลือดดําอักเสบ
จํานวน (คน)
รอยละ
เกิด
7
14.0
ไมเกิด
43
86.0
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงอัตราการเกิดภาวะหลอดเลือด
ดําสวนปลายอักเสบ จากการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา และเพื่อศึกษาคุณลักษณะทาง
ประชากร เศรษฐกิ จ และสั งคม ของผู ป ว ยวิกฤตที่ไดรับ สารละลายทางหลอดเลือดดํา กลุม
ตัวอยางคือ ผูปวยที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤต โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ในระหว า งวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2553 - 31 มี น าคม 2554 โดยการสุ ม ตั ว อย า งจํ า นวน 50 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบบันทึกการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูล 2 สวนคือ แบบบันทึกขอมูลสวนตัวและแบบประเมินผิวหนังบริเวณที่ให
สารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย เก็บรวบรวมขอมูลโดยการบันทึกขอมูลผูปวยที่ ไดรับ
สารละลายทางหลอดเลือดดํา ในแบบบันทึก การใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย
พรอมทั้งประเมินผิวหนังบริเวณที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา โดยบันทึกอัตราการไหลของ
สารละลายที่ใหทางหลอดเลือดดํา ประเมินทุก 2 ชั่วโมง เซ็นชื่อกํากับพรอมระบุวันเวลาเมื่อมี
อาการ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยมีดังตอไปนี้
กลุมตัวอยางสวนใหญที่ไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย เปนเพศชาย
รอยละ 64.0 ชวงอายุของผูปวยที่ไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย จํานวนกลุม
ตัวอยางมากที่สุด คือ อายุ 61–80 ป รอยละ 38.0 รองลงมาคือ ชวงอายุ 41-60 ป สวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 62.0 สวนใหญไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ
74.0 มีสถานภาพสมรส รอยละ 70.0 สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง 3,001–5,000 บาท/เดือน
รอยละ 46.0 สวนใหญมีโรคประจําตัวมากถึง รอยละ 40.0 และเปนโรคเกี่ยวกับหัวใจ หลอด
เลือดและระบบไหลเวียน มากที่สุด รอยละ 40.0 สวนสาเหตุที่เขารับการรักษาเจ็บปวย เปนโรค
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เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ รอยละ34.0 รองลงมาคือ โรคติดเชื้อในกระแสโลหิต รอยละ 26.0
สิทธิบัตรที่ใชในการรักษาสวนใหญ เปนบัตรประกันสุขภาพถวนหนาในเขต รอยละ 32.0
อภิปรายผล
ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. คุณลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวาผูปวยที่ไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดํา
สวนปลายสวนใหญ เปนเพศชาย รอยละ 64.0 ซึ่งแตกตางจากรายงานการศึกษาวิจัยที่กลาววา
ฮอรโมนเพศหญิงมีคุณสมบัติตอภาวะกอนเลือดแข็งตัว (Thrombogenic) และอาจเปนสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหผูปวยบางรายมีความเสี่ยงตอหลอดเลือดดําอักเสบเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเก็บขอมูลใน
หอผูปวยวิกฤตมีจํานวนเพศชายมากกวาเพศหญิง สําหรับในผูปวยชวงอายุมากวา 60 ปมีโอกาส
เกิดหลอดเลือดดําอักเสบมากกวา เนื่องจากผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพของ
หลอดเลือดที่เสื่อม ผิวหนังบาง หลอดเลือดขาดความยืดหยุ น ฉีกขาดงาย (กรุณา กรุงแกว,
2550) ผูปวยที่ไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดํา สวนใหญมีโรคประจําตัว รอยละ 40.0 ซึ่งใน
ผูปวยกลุมนี้ การมีโรคประจําตัวเดิมอยูแลว (Underlying) ยิ่งทําใหผูปวยมีภูมิตานทานตอเชื้อ
โรคต่ํากวาบุคคลปกติ และมีโอกาสเสี่ยงตอการติดเชื้อไดงายขึ้น ผูปวยสวนใหญที่เขารับการ
รักษาในหอผูปวยวิกฤต จะมีพยาธิสภาพของโรคตาง ๆ ที่รุนแรง ซึ่งจําเปนตองไดรับสารละลาย
ทางหลอดเลือดดําสวนปลาย ตามแผนการรักษาของแพทย ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ
อุบัติการณการติดเชื้อจากการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา ซึ่งปญหาที่ตามมาจากการให
สารละลายทางหลอดเลือดดํา คือ อาจกอใหเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ซึ่งการให
สารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดและมี
ความรุนแรงนอยกวาการใหทางหลอดเลือดดําใหญ (Steele, 1996) หากไมจําเปนจะไมนิยมให
แตจะใหทางหลอดเลือดดําสวนปลายเปนสวนใหญ และเมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา ผูปวย
กลุมอายุมากกวา 61 – 80 ป มีการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสว นปลายมากที่สุด ซึ่ง
การใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลายในผูสูงอายุ เปนเรื่องที่ละเอียดออน ตองอาศัยทั้ง
ศาสตรและศิลป ใชเทคนิคเฉพาะคอนขางมาก นอกจากหลอดเลือดเปราะบางและแตกงาย ทํา
ใหเปดหลอดเลือดลําบากแลว ผูปวยเหลานี้ยังมีภูมิคุมกันโรคต่ํา การใหสารละลายทางหลอด
เลือดดําสวนปลาย อาจเปนหนทางนําเชื้อโรคเขาสูรางกายไดหากมีเทคนิคและวิธีการปฏิบัติที่ไม
เหมาะสม
2. การเกิดภาวะหลอดเลือดดําสวนปลายอักเสบจากการใหสารละลายทางหลอดเลือด
ดํา ผลการศึกษาพบวา ผูปวยที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา เกิดภาวะหลอดเลือดดําสวน
ปลายอักเสบ รอยละ 14.0 ผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ Wynma (1998)
ที่ไดศึกษาภาวะแทรกซอนจากการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําในผูปวยทารกและเด็กเล็ก ซึ่ง
พบวาภาวะแทรกซอนที่มีมากที่สุด ไดแก การเกิดลิ่มเลือด สารละลายแทรกเขาในเนื้อเยื่อ และ
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การติดเชื้อ สวนที่พบไดไมบอยนัก ไดแก การเกิดหลอดเลือดดําอักเสบ หลอดเลือดดําหดเกร็ง
เข็มหรือทอคางอยูขางใน การเกิดฟองอากาศ และการสูญเสียเลือด อธิบายไดวา การปองกัน
ภาวะแทรกซ อ นที่ สํ า คั ญ คื อ ให ก ารพยาบาลด ว ยความระมั ด ระวั ง และสอดคล อ งกั บ ผล
การศึกษาของ Garland, et al., (1992) จากการตามดูภาวะแทรกซอนในการใหสารละลายทาง
หลอดเลือดดําสวนปลาย ในผูปวยระยะวิกฤติ ที่พบบอยคือ สารละลายเขาเนื้อเยื่อและหลอด
เลือดดําอักเสบโดยพบรอยละ 30.0 และ 14.0 ตามลําดับ
3. การปฏิบัติการใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา ผลการศึกษาพบวา ผูปวยวิกฤตไดรับ
การใหสารละลายทางหลอดเลือดดําโดยบุคลากร ซึ่งเปนพยาบาลวิชาชีพเวรเชา มากที่สุด รอย
ละ 58.0 ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับการปองกันการติดเชื้อจากการใหสารละลายเขา
หลอดเลือด โดยตองมีการเตรียมความพรอมดานบุคลาการที่มีความชํานาญและทํางานรวมกัน
เปนทีม (Faubion W, Wesly et al., 1986) ซึ่งอธิบายไดวาในการปฏิบัติงานในหอผูปวย ในเวร
เชา จะมีจํานวนบุคลากรมากกวาในเวรบายและเวรดึก ทําใหไมเกิดความเรงรีบในการปฏิบัติการ
ใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา นอกจากนี้การปฏิบัติการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําโดย
เจาหนาที่ ยังไดรับการตรวจสอบ การปฏิบัติโดยหัวหนาหอผูปวย หรือหัวหนาทีมการพยาบาล
และการเปดหลอดเลือดเพื่อใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย หากกระทําโดยบุคลากร
ที่ไดรับการฝกฝนซึ่งมีความชํานาญเฉพาะทาง มีการเตรียมผิวหนังบริเวณที่แทงเข็มอยางถูกตอง
จะเปนวิธีที่สามารถลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซอนไดมาก (Batton, et al., 1982)
4. ระยะเวลาที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดําและชนิดของสารละลายที่ใหทางหลอด
เลือดดํา ผลการศึกษาพบวาระยะเวลาที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย ที่ใหสวน
ใหญ อยูในชวงเวลา 48.1–72 ชั่วโมง และชนิดของสารละลายที่ใหทางหลอดเลือดดําที่ผูปวย
ได รั บ มากที่ สุ ด ได แ ก สารละลายชนิ ด Isotonic คิ ด เป น ร อ ยละ 80.0 การศึ ก ษาในครั้ ง นี้
สอดคลองกับการศึกษาของ Collin and Collin (1975) ซึ่งพบวาการเกิดหลอดเลือดดําอักเสบ
เกิดขึ้นไดตามระยะเวลา โดยระยะเวลาที่ใหสารละลายนอยกวา 12 ชั่วโมง ไมพบการเกิดหลอด
เลือดดําอักเสบ แตระยะเวลามากกวา 72 ชั่วโมง พบรอยละ 76 และพบมากในระยะเวลา 36–
72 ชั่วโมง นอกจากนี้ชนิดของสารละลายบางชนิดกอความระคายเคืองแกหลอดเลือดดํา ไดแก
สารละลาย Hypertonic สารละลายที่มียาผสมอยูหรือ สารละลายที่มีความหนืดสูง สารละลาย
ดังกลาวควรใหผานทางหลอดเลือดดําขนาดใหญ เพราะชวยเจือจางตัวยาไดมากและอัตราการ
ไหลผานไดเร็ว อธิบายไดวาผูปวยที่ไดรับสารน้ําทางหลอดเลือดดําชนิด Isotonic มีโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะหลอดเลือดดําอักเสบไดนอยกวาผูปวยที่ไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดําชนิด
Hypertonic
5. บริเวณ/ตําแหนงที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดําและจํานวนครั้งที่เปดเสน ผล
การศึกษาพบวา ผูปวยที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา บริเวณที่ใหสารละลาย เปนบริเวณ
แขนขวา มากที่สุด รอยละ 46.0 และพบวา มีจํานวนครั้งในการเปดเสนใหสารละลาย 1 ครั้ง
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รอยละ 44.0 ผลการศึกษาในครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ ลักษณี มีนะนันท (2535) ใน
เรื่องเกี่ยวกับการเลือกหลอดเลือดดําที่เหมาะสม โดยเฉพาะความชัดเจนของหลอดเลื อดดํ า
หลอดเลือดดําที่อยูตื้นจะมองเห็นไดชัดเจน สามารถแทงเข็มไดงาย ไดแก หลอดเลือดดําบริเวณ
แขน หลังมือ และขา และจากการศึกษาของ Collin and Collin (1975) ในการใหสารละลาย
โดยการแทงเข็ม 206 ครั้งในการใหสารละลาย พบวาเกิดหลอดเลือดดําอักเสบไดเพิ่มขึ้น ตาม
ระยะเวลา
6. ชนิดของยาที่ใหทางหลอดเลือดดํา ผลการศึกษาพบวา ผูปวยที่ไดทําการศึกษาไดรับ
ยาเขาทางหลอดเลือดดําเปนยาปฏิชีวนะ ชนิด Ceftazidine รอยละ 46.0 ผลการศึกษาในครั้งนี้
สอดคลองกับการศึกษาของ Plumer (1982) ซึ่งศึกษาพบวา ความเขมขนของยา มีความสัมพันธ
โดยตรงกับการเกิดหลอดเลือดดําอักเสบสวนปลาย มากที่สุด ความเขมขนของสารละลายที่สูง
รวมทั้งคาความเปนกรด ดางของยา มีผลตอการทําลายเซลส (จงจิต หงสเจริญและคณะ, 2551)
(คาความเปนกรด ดางในเลือดเทากับ 7.35–7.45) ยา Ceftazidine มีคา pH 6.6–6.7 ซึ่งมีคา
ความเปนกรด (Yaowart Hinsui, 1998) และยาที่ใหทางหลอดเลือดดําบางชนิด ทําใหเกิดการ
อักเสบเฉพาะที่ เนื่องจากตองใหทางหลอดเลือดดําเพื่อใหไดผลเร็ว เชน ยาสลบ ยาควบคุมการ
ชัก ยารักษาการเตนผิดปกติของหัวใจ เปนตน ยาที่ดูดซึมในลําไสไดนอย ไดแก ยาพวกบารบิ
ทูเรต เพนนิซิลิน และยารักษามะเร็งทุกชนิด
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ งการเกิ ด ภาวะหลอดเลื อ ดดํ า อั ก เสบส ว นปลายจากการให
สารละลายทางหลอดเลือดดําในผูปวยวิกฤต ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ในการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําในผูปวยวิกฤต เปนเรื่องที่ละเอียดออน ตอง
อาศัยทั้งศาสตรและศิลป ใชเทคนิคเฉพาะคอนขางมาก นอกจากตัวผูปวยจะมีพยาธิสภาพของ
โรคที่รุนแรงแลวซึ่งสงผลใหระบบการทํางานตาง ๆ ของรางกายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หลอด
เลือดอาจมีขนาดเล็ก เปราะบาง และแตกงาย ทําใหเปดหลอดเลือดลําบาก ผูปวยยังมีภูมิคุมกัน
โรคต่ํา การใหสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย อาจเปนหนทางนําเชื้อโรคเขาสูรางกายได
หากมีเทคนิคและวิธีการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม
2. จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ระยะเวลาที่ใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา ที่ควรตอง
เฝาระวังภาวะเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดดําอักเสบ ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะทําใหเกิดได
คือ ชวงเวลาที่ใหส ารละลายทางหลอดเลื อดดํ านาน 48.1 - 72 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 30.0
ดังนั้น จึงควรตรวจบริเวณที่แทงเข็มและถามอาการผูปวยวามีอาการเจ็บปวดหรือไม อยางนอย
ผลัดเวรละ 1 ครั้ง และมีการเปลี่ยนชุดใหสารละลาย ทุก 96 ชั่วโมง ตามมาตรฐานการดูแล
ผูปวยที่ไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดํา
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3. ชนิดของสารละลายที่ใหทางหลอดเลื อดดํ าสวนปลาย ในการศึกษาครั้งนี้ การให
สารละลายทางหลอดเลือดดํา ชนิด Hypertonic ควรตองไดรับการเฝาระวังความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะหลอดเลือดดําอักเสบจากการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําดวย เนื่องจากสารละลาย
ทางหลอดเลือดดํา ชนิด Hypertonic เปนสารละลายที่มีความตึงตัวมาก มีความยืดหยุนนอย ทํา
ใหเกิดภาวะหลอดเลือดดําอักเสบได
4. ชนิดของยาปฏิชีวนะที่ใหทางหลอดเลือดดํา จากการศึกษาครั้งนี้ ผูปวยไดรับการ
รักษาโดยใหยาปฏิชีวนะฉีดใหทางหลอดเลือดดํา มากที่สุด คือ Ceftazidine และ Ceftriaxone
ซึ่งเปนตัวยาที่อยูในกลุม Cephalosporin ซึ่งยาในกลุมนี้มีโอกาสทําใหเกิดภาวะหลอดเลือดดํา
อักเสบได ควรตองมีการเฝาระวังการเกิดภาวะหลอดเลือดดําอักเสบสวนปลาย เมื่อมีการสั่งใชยา
นี้ในผูปวย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดหลอดเลือดดําอักเสบจาก
การให ส ารละลาย เช น การบริ ห ารยาที่ ฉี ด เข า ทางหลอดเลื อ ดดํ า และค า ใช จ า ยในการให
สารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย
2. ควรมีการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปวย และญาติ ตอบทบาทของพยาบาลใน
การดูแลผูปวยที่ไดรับสารละลายทางหลอดเลือดดําสวนปลาย
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั คุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชธานี
Factors Related to Quality Sleep of Nursing Students,
Faculty of Nursing Ratchathani University
กาญจนา อยูเจริญสุข 1
Kanchana Yoocharoensuk1
0

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยายเพื่อศึกษาคุณภาพการนอนหลับและปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี กลุม
ตัวอยางคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 1-3 จํานวน 194
คน ผู วิ จั ย ทํ า การสุ ม กลุ ม ตั ว อย า งแบบหลายขั้ น ตอน (Multi-stage Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล ปจจัยดานสุขนิสัย
เกี่ยวกับการนอนหลับ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานความเครียด และคุณภาพ
การนอนหลับที่ดัดแปลงมาจากแบบวัดดัชนีคุณภาพการนอนหลับของพิตสเบิรก (Pittsburgh
Sleep Quality Index) หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟาของคอนบาค(Cronbach’s Alpha Coeffcient) ทั้งฉบับ .84 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ ของเพี ย ร สั น
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิ จั ย พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี
คุณภาพการนอนหลับที่ไมดี คาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 6.58 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพการ
นอนหลับของนักศึกษาพยาบาลศาสตรคือ ความเครียด สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และสุขนิสัย
เกี่ยวกับการนอน
จากผลการศึกษามีขอเสนอแนะใหอาจารยพยาบาลจึงควรตระหนักถึงความสําคัญ ทํา
การประเมิ น ระดั บ ความเครี ย ด ของนั กศึ กษาอยางตอเนื่อง และจัดกิจ กรรมเพื่อผอนคลาย
ความเครียดแกนักศึกษา เชน จัดกิจกรรมการออกกําลังกายทุกวันในตอนเย็นเพื่อสุขภาพที่ดี
คําสําคัญ: คุณภาพการนอนหลับ ปจจัยที่มีความสัมพันธ นักศึกษาพยาบาลศาสตร
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Abstract
This descriptive research aimed to study quality of sleep and factors
related to nursing students, Faculty of Nursing Ratchathani University. The samples
were 194 nursing students who were studying in 2018 and were recruited by Multistage Random Sampling. The research instrument was a survey questionnaire
which a reliability coefficient of .84 respectively. The statistics used in data analysis
included the following: percentage, arithmetic mean, standard deviation, and
Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The research findings are as
follows: The samples had the bad of sleep. The mean of quality of sleep was
6. 58. The factors associated with sleep quality of nursing students were stress,
environment, and behaviors of sleep.
This study has suggested that instructors realize the importance of the
stress of nursing students by continuously evaluating stress score of nursing
students, helping to relieve stress that exercise for healthy everyday
Keywords: quality of sleep, factors related to, nursing students
บทนํา

การนอนหลั บ เป น ความจํ า เป น ขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย ช ว ยส ง เสริ ม กระบวนการ
เจริญเติบโตและความแข็งแรงของรางกาย ซอมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทําลายหรือไดรับความเสียหาย
ชวยสรางและสะสมพลังงานเพื่อนํามาใชในการทํางานของระบบ ตาง ๆ ในรางกาย ชวยสงเสริม
กระบวนการเรียนรูและความจํา ชวยใหบุคคลเผชิญกับเหตุการณที่คุกคามความผาสุกหรือภาวะ
วิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะเจ็บปวยไดอยางราบรื่น (ดารัสนี โพธารส, 2560) หากบุคคลใดมีแบบ
แผนการนอนหลั บ เป น ปกติ จ ะส ง ผลให บุ ค คลนั้ น สามารถทํ า กิ จ กรรมในขณะตื่ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ แสดงถึงการนอนหลับที่เพียงพอกับความตองการของรางกาย หากบุคคลใดมี
ปญหาดานการนอนหลับ นอนหลับไมเพียงพอ จะทําใหเกิดความเหนื่อยลา ทําใหงวงนอนใน
ตอนกลางวันเพิ่มขึ้น ขาดความกระตือรือรน (ชลธิชา แยมมา, พีรพนธ ลือบุญธวัชชัย, 2556) ทํา
ให เ กิ ด อาการงี บ หลั บ ไม ตื่น ตั ว ไม ตอบสนองตอ การรั บ รูใ ดๆ หรือรับ รูไดชา อาจทําให เ กิ ด
อันตรายได ถาเกิดขึ้นระหวางที่กําลังขับรถหรือระหวางการทํางานที่ตองใชความเร็วหรือความ
แมนยํา นอกจากนี้การนอนหลับไมเพียงพอยังทําใหเกิดอาการหงุดหงิดงาย หรืออารมณเสียได
งาย และยังสงผลกระทบในดานจิตใจ หากนอนไมเพียงพอตื่นมาจะรูสึกไมสดชื่นระบบความจํา
ไมสามารถทํางานไดอยางเต็มที่ จําอะไรที่เรียนรูมาไดไมดีโดยเฉพาะถาเกิดในวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่
กําลังศึกษา ถาเกิดปญหาเกี่ยวกับการนอนหลับไมเพียงพอจะสงผลตอคุณภาพการนอนหลับและ
การเรียนอีกดวย จากการศึกษาของ ดารัสนี โพธารส (2560) พบวา นักศึกษาคณะพยาบาล
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ศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา รวมจํานวน 40 คน สวนใหญ (รอยละ 82.50) มีปญหาในการนอน
หลับ มีพฤติกรรมหลับในเวลาเรียน และเมื่อถามถึงผลกระทบ นักศึกษาเหลานี้ใหความเห็นวา
เมื่อตนหลับในเวลาเรียน ทําใหเรียนไมรูเรื่องไมเขาใจในเนื้อหาที่อาจารยสอน ไมสามารถจับ
ประเด็นในสวนที่สําคัญได และไมสามารถตอบคําถามได ทําใหผลการสอบไมเปนไปตามเกณฑ
สวนปญหาที่พบบอยคือ พฤติกรรมการเขานอนและตื่นนอนไมตรงเวลา การรับประทานอาหาร
และดื่มเครื่องดื่มกอนนอน และการใชยาและสารตาง ๆ กอนนอน
จากแนวคิ ด ของสป ล แมน (Speilman, อ า งใน สุ ด ารั ต น ชั ย อาจ และพวงพะยอม
ปญญา, 2548) พบวาสาเหตุ ของการนอนไมห ลับ เปนผลมาจากปจจัยโนมนํา(predisposing
factors) ไดแกอายุ เพศ ปจจัยกระตุน (precipitating factors) ไดแก ความเครียด ความวิตก
กั งวล และสิ่ งแวดลอมป จจั ยคงอยู (perpetuating factors) ไดแก พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
เกี่ยวกับการนอน จากการศึกษาของผาณิตา ชนะมณีและคณะ (2549) ศึกษาคุณภาพการนอน
หลั บ และป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของนั ก ศึ ก ษากลุ ม ตั ว อย า งเป น
นักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 76.3 มีคุณภาพการนอนหลับจาก
การประเมิ น ด ว ยแบบวั ดดั ช นี คุณภาพการนอนหลับ ของพิตสเบิรก (The Pittsburgh Sleep
Quality Index) อยู ใ นเกณฑ ไ ม ดี โดยการรั บ รู ภ าวะสุ ข ภาพ สุ ข นิ สั ย การนอนหลั บ และ
ความเครียด มีความสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับ จากการศึกษาของดารัสนี โพธารส (
2560 ) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีคุณภาพการนอนหลับดี คิดเปนรอยละ 57.53
คาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพการนอนหลับเทากับ 5.29 ± 1.80 คะแนน ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
คุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาลมากที่สุด คือ ระดับความเครียด รองลงมา คือ ระดับ
ความวิตกกังวล แบบแผนการดําเนินชีวิตโดยรวม โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพการ
นอนหลับที่ไมดี ไดแก ระดับความเครียด ระดับความวิตกกังวล แบบแผนการดําเนินชีวิตโดยรวม
สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับที่ดี ไดแก การนอนหลับในหองที่มีอากาศ
ถายเทสะดวกหรือหองที่มีอากาศเย็นสบายและการนอนหลับในหองที่เงียบสงบ ปราศจากเสียง
รบกวนนักศึกษาที่มีสุขนิสัยการนอนหลับที่ดี มีแนวโนมที่จะมีคุณภาพการนอนหลับที่ดี เนื่องจาก
สุขนิสัยการนอนหลับที่ดีครอบคลุมพฤติกรรมที่สงเสริมคุณภาพการนอนหลับ
คุณภาพการนอนหลับเปนพฤติกรรมและความรูสึกเกี่ยวกับการนอนหลับตั้งแตเขานอน
จนกระทั่งตื่นนอน การที่บุคคลจะกลาวถึงคุณภาพการนอนหลับวาดีหรือไมนั้นสามารถบอกได
โดยการประเมินของบุคคลนั้นเอง คุณภาพการนอนหลับมีความสําคัญและเปนตัวบงชี้ถึงภาวะ
สุขภาพ ความผาสุก และวิถีการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีของบุคคล รวมทั้งบงชี้ถึงปญหาการนอน
หลับดวย ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับและปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพ
การนอนหลั บ ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลยั ง น อ ย ซึ่ ง การศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร บั ณฑิ ต
นักศึกษาพยาบาลตองฝกประสบการณวิชาชีพ รับผิดชอบตอผูรับบริการหรือผูปวย คุณภาพการ
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นอนหลับของนักศึกษาพยาบาลจึงสงผลตอคุณภาพการเรียนรูและการฝกประสบการณวิชาชีพ
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพการนอนหลับและปจจัยที่มีความสัมพันธตอคุณภาพการนอน
หลับของนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริ มให
นักศึกษา มีคุณภาพการนอนหลับที่ดี แกปญหาเกี่ยวกับการนอนหลับของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตรตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอคุณภาพการนอนหลับ ของนักศึ กษาพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 1-3
จํานวนนักศึกษา 376 คน
กลุมตัวอยางคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี ที่กําลังศึกษาชั้นปที่
1-3 คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973 อางใน
บุญใจ ศรีสถิตนรากรู, 2547) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 194 คน ผูวิจัยทําการสุมกลุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) แบงจํานวนนักศึกษาและเทียบอัตราสวนตามจํานวนนักศึกษาแตละชั้นป
และทํ า การสุ ม อย า งง า ย(Simple Random Sampling) โดยวิ ธี ก ารจั บ ฉลากรหั ส ประจํ า ตั ว
นักศึกษาเพื่อใหไดจํานวนตามที่กําหนด
2. ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแก
2.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับชั้นปที่กําลังศึกษา
2.1.2 สุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับ
2.1.3 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
2.1.4 ความเครียด
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพการนอนหลับ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรเอการศึกษาตามกรอบแนวคิดของแนวคิด
ของสปลแมน (Speilman, 1986) ซึ่งกลาววาการนอนไมหลับเปนผลของปจจัยตางๆ รวมกัน 3
ประการคือ ปจจัยโนมนํา (predisposing factors) ปจจัยกระตุน (precipitating factors) และ
ปจจัยคงอยู (perpetuating factors) ซึ่งผูวิจัยไดนํามาเปนกรอบแนวคิด ดังนี้
1.ปจจัยโนมนํา
1.1ปจจัยสวนบุคคล
1.1.1 อายุ
1.1.2 ระดับชั้นปที่กําลังศึกษา
2.ปจจัยคงอยู
2.1 สุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับ
3.ปจจัยกระตุน
3.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
3.2 ความเครียด

คุณภาพการนอนหลับของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย(descriptive research) เพื่อศึกษาคุณภาพการ
นอนหลับและปจจัยที่มีความสั มพั นธตอคุณภาพการนอนหลับของนักศึ กษาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชธานี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล แบงเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับอายุ ชั้นปที่กําลัง
ศึกษา มีลักษณะคําตอบเปนแบบเติมคํา
สวนที่ 2 แบบประเมินสุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เองจากการทบทวนวรรณกรรม จํานวน 14 ขอ ประกอบดวยขอมูล ดานการนอนหลับ ดานการ
รับประทานอาหาร ดานการออกกําลังกาย โดยใชแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (rating scale)
5 ระดับ ไดแก ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติพอประมาณ ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม
ปฏิบัติเลย
สวนที่ 3 แบบประเมินปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เปนแบบสอบถามที่ดัดแปลง
มาจาก ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ (2540) จํานวน 7 ขอ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ อุณหภูมิ
แสง เสียง กลิ่นไมพึงประสงค ความสุขสบายของเครื่องนอน แมลง/สัตว เชน ยุง มด และความ
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หิว โดยใชแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ไดแก (5) มีปญหาในระดับมาก
ที่สุด (4) มีปญหาในระดับมาก (3) มีปญหาในระดับปานกลาง (2) มีปญหาในระดับนอย (1) มี
ปญหาในระดับนอยที่สุด
สวนที่ 4 แบบประเมินความเครียด เปนแบบวัดความเครียดของกรมสุขภาพจิต (SPST 20) จํานวน 20 ขอ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ ความรูสึกของบุคคลตอเหตุการณ สถานการณ
ณ เวลาที่บุคคลเผชิญ มีลักษณะคําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดแก ระดับ
ความเครียด 1 หมายถึง ไมรูสึกเครียด ระดับความเครียด 2 หมายถึง รูสึกเครียดเล็กนอย ระดับ
ความเครียด 3 หมายถึง รูสึกเครียดปานกลาง ระดับความเครียด 4 หมายถึง รูสึกเครียดมาก
ระดับความเครียด 5 หมายถึง รูสึกเครียดมากที่สุด
สวนที่ 5 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ เปนแบบวัดคุณภาพของ Pittsburgh ฉบับ
ไทยของ Thaiversion - The Pittsburgh SleepQuality Index (PSQI) แปลโดย ตะวันชัย จิร
ประมุขพิทักษ จํานวน 9 ขอ ประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 1 คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย (ใช คําถาม 5 ขอ)
องคประกอบที่ 2 ระยะเวลาตั้งแตเขานอนจนกระทั่งหลับ (ใชคําถามขอ 2 และ 9.1)
องคประกอบที่ 3 ระยะเวลาของการนอนหลับ (ใชคําถามขอที่ 4)
องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพของการนอนหลับโดยปกติวิสัย (ใชคําถาม 1,3 และ4)
องคประกอบที่ 5 การรบกวนการนอนหลับ (ใชคําถามขอ 9.2 - 9.10)
องคประกอบที่ 6 การใชยานอนหลับ (ใชคําถามขอ 6)
องคประกอบที่ 7 ผลกระทบตอการทํากิจกรรมในเวลากลางวัน (ใชคําถามขอ 7 และ 8)
ผลรวมคะแนนคุณภาพการนอนหลับ ถาผลรวมคะแนนนอยกวาหรือเทากับ 5 คะแนน
แสดงวามีคุณภาพการนอนหลับที่ดี ถาผลรวมคะแนนมากกวา 5 แสดงวามีคุณภาพการนอนหลับ
ที่ไมดี
การหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานและนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out) กับ
นั กศึ กษาชั้ นป ที่ 1-3 มหาวิ ทยาลั ยราชธานี จํ านวน 30 คน ซึ่งเป น กลุ มประชากรที่ คุ ณ สมบั ติ
ใกล เ คี ย งกั บ กลุ ม ตั ว อย า งที่ จ ะใช ศึ ก ษาวิ จั ย ด ว ยการสุ ม ตั ว อย า งง า ย (Simple Random
Sampling) เพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทั้ ง ฉบั บ โดยวิ ธี ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของคอนบราค (Conbach’s Alpha Coeffcient)
เทากับ .89
การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย เก็ บ ข อ มู ล ด ว ยตนเอง โดยผู วิ จั ย แนะนํ า ตั ว พร อ มทั้ ง บอก
วัตถุประสงคและกระบวนการวิจัยแกกลุมตัวอยาง ณ หองเรียนประจําของแตละชั้นป ขอความ
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ร ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามโดยคํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องกลุ ม ตั ว อย า ง ผู วิ จั ย อธิ บ ายวิ ธี ต อบ
แบบสอบถามและเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามอยางอิสระเมื่อตอบแบบสอบถาม
เรียบรอยแลวใสซองปดผนึกสงคืนผูวิจัยทําการตรวจสอบความครบถวนของขอคําตอบอีกครั้ง
กอนนําไปวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป กําหนดระดับ
ความมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะหดังตอไปนี้
1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ ชั้นป ที่พักอาศัย ปญหาการนอนหลับ การดื่ม
เครื่องดื่มคาเฟอีน การงีบหลับ โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ คารอยละ
2. วิเคราะหขอมูลดานสุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ปจจัยดานความเครียด คุณภาพการนอนหลับ ในแตละขอ รายดานและโดยรวม โดยใชสถิติรอย
ละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธตอคุณภาพการนอนหลับ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานความเครียด
โดยใชการวิเคราะหหาความสัมพันธโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนใหญมอี ายุตั้งแต 19- 22 ป โดยมีอายุเฉลี่ย 20 ป
อาศั ย อยู ในหอพั กมหาวิ ทยาลัย ราชธานีจํ านวน 186 คน คิดเปน รอยละ 95.9 สว นใหญ ไมมี
ปญหาการนอนหลับ คิดเปนรอยละ 75.3
ตารางที่ 1 ค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของคุ ณ ภาพการนอนหลั บ และป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับของกลุมตัวอยาง(n=194)
ปจจัย
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
แปลความหมาย
มาตรฐาน
คุณภาพการนอนหลับ
6.58
2.26
ไมดี
สุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับ 3.42
.31
ปฏิบัติพอประมาณ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
3.28
.75
รบกวนการนอนหลับปานกลาง
ความเครียด
2.95
.68
ปานกลาง
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางมีคุณภาพการนอนหลับอยูในระดับไมดี คาเฉลี่ย
เท า กั บ 6.58 ป จ จั ย ด า นสุ ขนิ สัย เกี่ ยวกั บการนอนหลับ มีการปฏิบัติอยูในระดับพอประมาณ
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คาเฉลี่ยเทากับ 3.42 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ พบวารบกวนการนอนหลับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 3.28 และปจจัยดานความเครียด กลุมตัวอยางมีความเครียดอยูในระดับ ปาน
กลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.95
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี
สุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน แปลความหมาย
มาตรฐาน
1. ดานการนอนหลับ
1.1 การเขานอนตรงเวลา
3.58
.99
ปฏิบัติบอยครั้ง
1.2 การตื่นนอนเปนเวลาประจํา
3.88
.95
ปฏิบัติบอยครั้ง
1.3 การงีบหลับในชั่วโมงเรียน
4.17
1.01
ปฏิบัติบอยครั้ง
1.4 การนอนหลั บ ในตอนกลางวั น 2.38
1.31
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง
มากกวาตอนกลางคืน
1.5 การทํ า กิ จ กรรมต า งๆ บนเตี ย ง 2.78
1.29
ปฏิบัติพอประมาณ
ไดแก เลนโทรศัพท อานหนังสือ
รวม
3.36
.52
ปฏิบัติพอประมาณ
2. ดานการรับประทานอาหารและ
เครื่องดื่ม
2.1 การรับประทานอาหารมื้อเย็นกอน 3.18
1.09
ปฏิบัติพอประมาณ
เขานอน 4 ชั่วโมง
2.2 การดื่มนมอยางนอยวันละ 1 แกว 3.95
1.16
ปฏิบัติบอยครั้ง
ตอนเย็นหรือกอนนอน
1.13
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง
2.3 การรับประทานอาหารหมักดองใน 2.48
ตอนเย็น
2. 4 การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ค าเฟอี น 4.59
.86
ปฏิบัติเปนประจํา
ประเภทชา กาแฟ
2.5 การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง 4.82
.61
ปฏิบัติเปนประจํา
พวกเนื้อสัตวติดมันในตอนเย็น
รวม
3.80
.46
บอยครั้ง
3. ดานการออกกําลังกาย
3.1 การออกกําลังกายเปนประจํา
2.30
1.27
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง
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สุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับ

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน แปลความหมาย
มาตรฐาน
3.2 การออกกํ า ลั ง กายหนั ก จนรู สึ ก 1.52
.82
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง
เหนื่อยลาในตอนเย็น
3.3 การทํากิจกรรมประจําวัน ทดแทน 4.24
1.14
ปฏิบัติบอยครั้ง
การออกกําลังกาย
1.16
ปฏิบัติบอยครั้ง
3. 4 ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม ที่ ทํ า ใ ห รู สึ ก 4.03
เครงเครียดกอนนอน
รวม
3.02
.39
ปฏิบัติพอประมาณ
จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีสุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับอยูในระดับปฏิบัติ
พอประมาณ คาเฉลี่ยเทากับ 3.02 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่มอยูในระดับปฏิบัติบอยครั้งมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 3.80 รองลงมาคือดานการ
นอนหลับ และดานการออกกําลังกาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 และ 3.02 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่รบกวนการนอน
หลับของนักศึกษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
แปลความหมาย
มาตรฐาน
แสง(ความสวาง/มืด)
3.08
1.27
รบกวนการนอนหลับปานกลาง
เสียง
3.19
1.26
รบกวนการนอนหลับปานกลาง
อุณหภูมิ(รอน/เย็น)
4.35
.94
รบกวนการนอนหลับมาก
กลิ่นไมพึงประสงค
2.92
1.29
รบกวนการนอนหลับปานกลาง
ความไมสุขสบายของเครื่องนอน
3.08
1.33
รบกวนการนอนกลับปานกลาง
แมลง/สัตวรบกวน
3.16
1.38
รบกวนการนอนหลับปานกลาง
ความหิว
3.14
1.19
รบกวนการนอนหลับปานกลาง
รวม
3.28
.75
รบกวนการนอนหลับปานกลาง
จากตารางที่ 3 พบวาสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่รบกวนการนอนหลับโดยรวมอยู ใน
ระดั บ ปานกลาง ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 3.28 เมื่อพิจ ารณาเปน รายดานพบวาอุณหภูมิ(รอน/เย็น)
รบกวนการนอนหลับในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 รองลงมาคือเสียง คาเฉลี่ยเทากับ 3.19
และสิ่งแวดลอมที่รบกวนการนอนนอยที่สุดคือ กลิ่นไมพึงประสงค คาเฉลี่ยเทากับ 1.29
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ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ของปจจัยตางๆ กับคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษา
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี
ตัวแปรที่ศึกษา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
p-value
อายุ
.04
.63
ชั้นปที่ 1
.03
.70
ชั้นปที่ 2
-.04
.54
ชั้นปที่ 3
.02
.80
สุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับ
-.23**
.00
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
.31**
.00
ความเครียด
.34**
.00
**p-value<.01
จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับของนักศึ กษา
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลั ย ราชธานี ได แก ความเครีย ด (r=.34, p=.00) สิ่ งแวดล อมทาง
กายภาพ (r=.31, p=.00) สุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับ (r=-.23, p=.00)
สรุปและอภิปรายผล
1. คุณภาพการนอนหลับของนักศึ กษาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี อยูใน
ระดับไมดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักศึกษามีความเครียดตองเรียนทั้งทฤษฎีและฝกปฏิบัติงานบนหอ
ผู ป ว ยต องได รับ มอบหมายให ดูแลผูปว ย จึ งตองเตรีมความพรอมทั้งความรูและฝกปฏิบัติใน
หองปฏิบัติการกอนขึ้นฝก ทําใหตองนอนดึกและตื่นเชา และยังมีการดื่มชา กาแฟ เพราะตองการ
ใหรางกายสดชื่นไมงวงนอนในเวลาเรียนหรือฝกปฏิบัติงาน ทําใหพอถึงเวลากลางคืนกลับไมงวง
นอน และจากผลการวิ จั ย นั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ พั ก อยู ใ นหอพั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี ซึ่ ง
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก อุณหภูมิที่รอนเกินไปและการทําเสียงดัง ทําใหรบกวนการนอน
หลับของนักศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของนาฎนภา อารยะศิลปะธร และคณะ (2557) ที่
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยแหงหนึ่ง โดยพบวา
ป จ จั ย สิ่ ง แวดล อ มมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ในด า นอุ ณ หภู มิ ค วามร อ น และ
สอดคลองกับการศึกษาของ Lund, Reider, Whiting and Prichard, 2010 อางถึงใน ดารัสนี
โพธารส, 2560) ที่พบวา มากกวารอยละ 60.00 ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตอนกลางดาน
ตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา มีคะแนนคุณภาพการนอนหลับอยูในเกณฑที่ไมดี
2. ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยราชธานี ผลการวิจัยพบวา
ความเครี ย ด มี ความสั มพั น ธ มากที่ สุด ตอคุณภาพการนอนหลับ โดยมีความสัมพันธ
ทางบวกอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 (r=.34, p=.00) อธิ บ ายได ว า นั ก ศึ ก ษาที่ มี
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ความเครียดสูงจะมีคะแนนคุณภาพการนอนหลับที่สูง ซึ่งหมายความวามีคุณภาพการนอนหลับที่
ไมดี เนื่องจากความเครียดเปนสิ่งกระตุนใหรางกายหลั่งฮอรโมนที่ทําใหเกิดความเครียด เชน
คอรติซอล(cortisol) แคทีโคลามิน (catecholamine) ฮอรโมนเหลานี้จะไปกระตุนสมองทําให
ตื่ น ตั ว ตลอดเลาจึ ง มี โ อกาสนอนหลั บ ได ไ ม เ ต็ ม ที่ เป น ผลให คุ ณ ภาพการนอนหลั บ ไม ดี ใน
ขณะเดียวกัน อาการนอนไมหลับจะกระตุนใหรางกายหลั่งฮอรโมนเหลานี้ออกมา ทําใหเกิด
ความเครียดทั้งรางกายและจิตใจเปนวงจรสลับกันไป (ดารัสณี โพธารส,2560) นอกจากนี้การ
ทํางานของระบบประสาทซิมพาเทติกที่เพิ่มขึ้นสงผลใหอัตราการหายใจ ความดันโลหิต และ
ความตึงตัวของกลามเนื้อเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการกระสับกระสาย นอนไมหลับ ตื่นในชวงระหวาง
การนอนหลับบอยครั้งและไมสามารถนอนหลับตอได (อินทิรา ปากันทะ, 2550) สอดคลองกับ
งานวิ จั ย ของดารัสณี โพธารส (2560) ที่ พบวาระดับ ความเครียดมีความสัมพัน ธทางบวกกับ
คุณภาพการนอนหลับของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (r=.31, p=.00) มีความสัมพันธทางบวกตอคุณภาพการนอน
หลับ โดยพบวาสิ่งแวดลอมดานอุณหภูมิรอนรบกวนการนอนหลับมากที่สุด(�X = 4.35) รองลงมา
คือ เสียง (X� = 3.19) อาจเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปและเสียงดังทําใหเกิดความไมสุขสบาย
และนอนไมหลับ โดยในขณะนอนหลับระยะที่มีการกลอกตาเร็ว (REM sleep) รางกายจะไมมี
การควบคุมอุณหภูมิ ดังนั้นอุณหภูมิจากสิ่งแวดลอมจะสงผลตออุณหภูมิในรางกาย(จินดารัตน
ชัยอาจ, 2556) ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการนอนหลับคือ 18 องศาเซลเซียส แตถาอุณหภูมิหอง
เกินกวา 24 องศาเซลเซียส จะทําใหรางกายมีการเคลื่อนไหวระหวางนอน ทําใหการนอนระยะ
หลับลึก (NREM 3) และการนอนหลับระยะที่มีการกลอกตาเร็วลดลง จึงตื่นบอย สอดคลองกับ
นาฎนภา อารยะศิลปะธร และคณะ (2557) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการนอนหลับของ
นักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยแหงหนึ่ง โดยพบวาปจจัยสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับคุณภาพ
การนอนหลับในดานอุณหภูมิความรอน
สุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับ (r=-.23, p=.00) มีความสัมพันธทางลบตอคุณภาพการ
นอนหลับ อธิบายไดวา นักศึกษาที่มีคะแนนสุขนิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับต่ําจะมีคะแนนคุณภาพ
การนอนหลับสูง ซึ่งหมายความวามีคุณภาพการนอนหลับที่ไมดี สอดคลองกับการศึกษาของผาณิ
ตา ชนะมณี(2549) ที่พบวาสุขนิสัยการนอนหลับมีความสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต เมื่อพิจารณาดานการนอนหลับพบวานักศึกษามีการงีบหลับใน
หองเรียนบอยครั้ง อาจเปนเพราะวานักศึกษามีคุณภาพการนอนที่ไมดีจึงมีการงวงนอนในเวลา
กลางวันทําใหตองงีบหลับในหองเรียน ดานการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มพบวานักศึกษามี
การดื่มเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงพวกเนื้อสัตวติดมันในตอน
เย็นเปนประจํา ดานการออกกําลังกายพบวานักศึกษามีการออกกําลังกายนานๆ ครั้ง ซึ่งเปน
พฤติกรรมที่ทําให คุณภาพการนอนหลับ ไม ดี สอดคลองกับการศึกษาของ ดารัสนี โพธารส (
2560 ) พบวานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา รวมจํานวน 40 คน สวนใหญ
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(รอยละ 82.50) มีปญหาในการนอนหลับ มีพฤติกรรมหลับในเวลาเรียน ทําใหเรียนไมรูเรื่องไม
เขาใจในเนื้อหาที่อาจารยสอน ไมสามารถจับประเด็นในสวนที่สําคัญได และไมสามารถตอบ
คําถามได ทําใหผลการสอบไมเปนไปตามเกณฑ สวนปญหาที่พบบอยคือ พฤติกรรมการเขานอน
และตื่นนอนไมตรงเวลา การรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มกอนนอน และการใชยาและสาร
ตาง ๆ กอนนอน การดื่ม ชา กาแฟ ซึ่งออกฤทธิ์กระตุนประสาท ทําใหรางกายตื่นตัว ทําใหลด
ประสิทธิภาพการนอน ลดการหลับลึก (ธิติมา ณรงคศักดิ์, 2560)
อายุและระดับชั้นป ไมมีความสัมพันธตอคุณภาพการนอนหลับอาจเนื่องจากมีปจจัยอื่น
ที่สงผลตอคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษามากกวาจึงทําให อายุและระดับชั้นปไมมีผลตอ
คุณภาพการนอนหลับของนักศึกษา ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของกันตพร ยอดไชย (2552) ที่
พบวาอายุมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลโรงพยาบาลศูนยภาคใต
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากผลการศึกษาพบวา ความเครียด สิ่งแวดลอมทางกายภาพดานอุณหภูมิ และสุข
นิสัยเกี่ยวกับการนอนหลับ มีความสัมพันธกับคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษา และนักศึกษา
ออกกําลังกายนานๆ ครั้ง ดังนั้นอาจารยพยาบาลจึงควรตระหนักถึงความสําคัญ ทําการประเมิน
ระดับความเครียด ของนักศึกษาอยางตอเนื่อง และจัดกิจกรรมเพื่อผอนคลายความเครียดแก
นักศึกษา เชนกิจกรรมการออกกําลังกายทุกวันในตอนเย็นเพื่อสุขภาพที่ดีของนักศึกษา
2. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่นๆ และควรเปนการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชนเพิ่มขึ้น
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ กษาระดับ ความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวันและระดับความสุ ขของผูสู งอายุ และหาความสัมพันธร ะหวางความสามารถในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันกับความสุขของผูสูงอายุ กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้เปนผูสูงอายุที่มี
อายุ 60 ปขึ้น ไปในชุ มชนบ า นทุ งขุ น น อย ตํ า บลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบ ลราชธานี
จํ า นวน 95 ราย ได มาโดยวิ ธี การสุ มอย า งง า ย เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย เปน แบบสั ม ภาษณ
ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันมีคาความเชื่อมั่นตาม
สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 0.77 และแบบประเมินความสุข มีคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.64 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์
คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson’s product moment coefficient of correlation)
ผลการวิจัยพบวา ระดับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ อยู
ในกลุ มติ ด สั งคม ร อยละ 97.9 (93 คน) กลุ มติดบานรอยละ 2.1 (2 คน) ไม มีกลุ มติ ด เตี ย ง
กิจกรรมที่ผูสูงอายุทําไดเองทุกคนไดแก การรับประทานอาหาร การสวมใสเสื้อผา การหวีผม
ลางหนา แปรงฟนและโกนหนวด สามารถกลั้นอุจจาระและปสสาวะไดรอยละ 50 ระดับความสุข
ของผูสูงอายุทุกคนอยูในระดับต่ํากวาคนทั่วไปรอยละ 38.9 (37 คน) ผูสูงอายุมีความสุขมากที่สุด
ใน 3 ลําดับแรก คือ ความรูสึกมั่นคงปลอดภัย กรณีเจ็บปวยเชื่อวาครอบครัวจะดูแล และรูสึกพึง
พอใจในชีวิต คิดเปน รอยละ 63.2 รอยละ 60 และรอยละ 56.8 ตามลําดับ ความสามารถใน
การดําเนินชีวิตประจําวันไมมีความสัมพันธทางสถิติกับความสุขของผูสูงอายุ
คําสําคัญ: ผูสูงอายุ, ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน, ความสุขของผูสูงอายุ
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Abstract
This study was aimed at studying capacity in daily living among the elderly,
happiness among the elderly and determining the correlations between capacity
in daily life and happiness among the elderly. The subjects in this study were 92
older adults aged 60 years and up in Thung Khun Noy, Jae Ra Mae, Muang,
Ubonratchathani who were obtained by simple random sampling. The instruments
used in this study were an interview form on demographic data and competency
in daily life with reliability according to Cronbach’ s Alpha Coefficient at 0. 77 and
a happiness scale with reliability at 0. 64. Data were analyzed by determining
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient.
According to the findings, capacity in daily living among the elderly was at
the level of the group attached to society (97.9%) (93 subjects) and the homebound (2.1%) (2 subjects) not bed-bound. All of the elderly were able to perform
the following activities: eating, dressing, combing hair, face washing, tooth brushing
and shaving. The elderly ( 50% ) had bowel and bladder continence. All of the
elderly had happiness lower than ordinary people ( 38. 9% ) ( 37 subjects) . The
elderly had the highest levels of happiness in feeling secure and safe, belief that
families would care for the elderly when sick and satisfaction in life (63. 2%, 60%
and 56.8%, respectively). Capacity in daily life did not have a statistical correlation
with happiness among the elderly.
Keywords: Elderly, Capacity in Daily Living, Happiness among the Elderly
บทนํา

รายงานความสุขโลก (World Happiness Report) ป 2561 ไดจัดอันดับประเทศที่มี
ความสุขมากที่สุดจาก 156 ประเทศทั่วโลก พบวาคนไทยมีระดับความสุขอยูในลําดับที่ 46 ซึ่ง
ลดลงจาก ป 2560 ซึ่ งอยู ในลํ าดั บ ที่ 32 เมื่อเปรีย บเทีย บแนวโนมความสุขในระยะยาวแลว
ทิศทางความสุขในประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในแถบ
เอเชียแลว ประเทศไทยรั้งอันดับประเทศที่มีความสุขมากที่สุดเปนอันดับ 4 รองจาก ไตหวัน
สิงคโปรและมาเลเซีย จากสภาพแวดลอมหลายอยางในสังคม ทําใหความสุขของคนไทยลดลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชากรสูงอายุ ซึ่งเปนกลุมที่มีความเสื่อมถอยทางสรีรวิทยา มีความ
เปราะบาง และตองพึ่งพิงผูอื่น ทําใหผูสูงอายุเสี่ยงตอการมีความสุขลดลง ซึ่งปจจุบันสถานการณ
ผูสูงอายุทั่วโลกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ. 2560 มีประชากรทั้งหมดประมาณ 7,550 ลาน
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คนเปนประชากรผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 962 ลานคนคิดเปนรอยละ 13 ของประชากร
ทั้งหมดจึงทําใหกลายเปนสังคมผูสูงอายุ (Aged society) ทั่วทั้งโลกยกเวนแอฟริกา ในประเทศ
แถบอาเซียนที่จัดเปนสังคมผูสูงอายุมี 3 ประเทศ ไดแก สิงคโปรรอยละ 20 ไทยรอยละ 17 และ
เวียดนามรอยละ 11 (บรรลุ ศิริพานิชย, 2559) ซึ่งจากการคาดประมาณประชากรของประเทศ
ไทยป พ.ศ 2553–2583 พบวา สัดสวนของประชากรวัยเด็กลดลงประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นโดย
อัตราที่สูงมากจะเห็นไดจากประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้นดวยอัตราประมาณรอยละ 5 ตอป
ประชากรอายุ 80 ปขึ้นไปเพิ่มดวยอัตราประมาณรอยละ 6 ตอป และคาดประมาณวาในป พ.ศ
2564 ในประเทศไทยจะเขาสูสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ (Completeaged society) ซึ่งหมายถึง
ประชากรอายุ 60 ป ขึ้น ไปมี สั ดส ว นสู งถึ งร อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2562)
ผู สู ง อายุ เ ป น วั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด า นร า งกายและจิ ต ใจ จะพบว า มี ค วาม
เสื่อมสภาพ ทําใหขาดความคลองแคลว หูตึง ตามัว ผมหงอก ความจําเริ่มเสื่อม ความคิดความ
อานชาลง สวนการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ อารมณ และสังคมผูสูงอายุบางคน ขาดความ
มั่นใจ กลัวความเจ็บปวย กลัวการสูญเสีย บางคนรูสึกดอยคา เกิดความเครียดงาย หงุดหงิด
โกรธงาย และมีภาวะพึ่งพิง ดังจะเห็นไดจากการผลการสํารวจสุขภาวะของผูสูงอายุไทยป 2556
ภายใตแผนงานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการพบวาผูสูงอายุไทยมีปญหาสุขภาพรอยละ 95
ปญหาสุขภาพที่พบมากกวารอยละ 50 เปนการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังและเปน ผูปวยนอนติด
เตียง (สุรเดช ดวงทิพยศิริกุล และคณะ 2557) ในขณะเดียวกับยังพบวาในการวิจัยเรื่องความสุข
ในชีวิตของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี พบวากลุมตัวอยางมีความสุข
ในชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนใหญเปนครอบครัวเดี่ยว (รอยละ 51.30) เปนผูสูงอายุ
กลุมติดสังคมและกลุมติดบาน มีคาครองชีพคอนขางสูง มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 5,000 บาท (รอย
ละ 33.70) รอยละ 51.00 ไดรับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลทุกเดือน สามารถตอบสนองความตองการ
ดานความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุและมีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมทางสังคม และ
งานวิ จั ย นี้ ยั ง พบว า มี ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความสุ ข ของผู สู ง อายุ ท างบวกได แ ก
ความสามารถในการดู แ ลตนเอง แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม พั ฒ นกิ จ (Development task)
ครอบครัวระยะวัยชราและรายไดของผูสูงอายุ (อัมพร เครือเอม, 2561) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
ของปทมา ผองศิริ และคณะ (2561) พบวาสวนใหญผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาแยกรายดานพบวาผูสูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตในระดับดี ไดแก ดานจิตใจมีคามาก
ที่สุดรอยละ 40.50 รองลงมาคือดานสิ่งแวดลอมรอยละ 40.20 เปนผูสูงอายุที่มีสขุ ภาพจิตดีกวา
เกณฑมาตรฐานคนปกติรอยละ 61 สวนใหญเปนผูสูงอายุติดสังคมรอยละ 97.90
ในขณะเดียวกันถาหากผูสูงอายุที่มีการเจ็บปวยที่เปนปญหาสุขภาพจะสงผลตอปญหา
ทางรางกายและความสุข ความทุกขของผูสูงอายุ เพราะความสุขของผูสูงอายุจากการตระหนัก
ถึงคุณคาในตนเองที่สามารถชวยเหลือตนเอง สามารถปฏิบัติกิจกรรมประจําวันไดดวยตนเอง
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(สุจิตรา สมพงษ , 2557) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันขั้น
พื้นฐานของผูสูงอายุ เปนการประเมินความสามารถในการทําหนาที่ของรางกายเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือตัวเองรวมถึงความตองการการชวยเหลือจากบุคคลอื่น จากรายงานพบวาผูสูงอายุวัย
70 ป รอยละ 75 มีความบกพรองในการชวยเหลือตนเอง ซึ่งเปนการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได
เองในเรื่องการอาบน้ํา การสวมใสเสื้อผา การเขาหองน้ํา การเคลื่อนยายและการรับประทาน
อาหาร ซึ่งในทางวิชาการจึงมักจะนําเครื่องมือที่มีมาตรฐานมาใชในการประเมินความสามารถใน
การดําเนินชีวิตประจําวันของผูสูงอายุเพื่อวางแผนการดูแลชวยเหลือทั้งในระบบบริการและการ
ดูแลในครอบครัว ความสุขของผูสูงอายุพบวามีปจจัยที่มีผลตอความสุขในผูสูงอายุ คือ สุขภาพ
รางกายที่ดี จิตใจสดชื่น ความพึงพอใจในชีวิตปจจุบัน การไดชวยเหลือผูอื่น การตระหนักถึง
คุณคาในตนเอง การปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา (วรรณาวิสาข ไชยโย, 2557)
นอกจากนี้ยังพบวาการตระหนักถึงคุณคาในตนเอง การรับรูภาวะสุขภาพ การมีสิ่งยึด
เหนี่ยวทางใจ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว การสื่อสาร การบรรลุ
เปาหมายในชีวิตและการมีสวนรวมในกิจกรรมและทําประโยชนใหชุมชนทําใหผูสูงอายุมีความสุข
(สุจิตรา สมพงษ, 2557; ขวัญสุดา บุญทศ และขนิษฐา นันทบุตร, 2560)
จากการทบทวนวรรรกรรมข า งต น คณะผู วิ จั ย สนใจศึ ก ษาประเด็ น ความสุ ข และ
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ โดยมีคําถามในการวิจัยคือผูสูงอายุ
ในชุ มชนบ า นทุ งขุ น น อย อุ บ ลราชธานี มีความสุข และความสามารถในการประกอบกิ จ วั ต ร
ประจําวันอยูในระดับใด
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุชุมชนทุง
ขุนนอย
2. เพื่อศึกษาระดับความสุขของผูสูงอายุของผูสูงอายุชุมชนทุงขุนนอย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันกับ
ความสุขของผูสูงอายุของผูสูงอายุชุมชนทุงขุนนอย
สมมติฐานการวิจัย
มี ความสั มพั น ธ ทางบวกระหว า งความสามารถในการประกอบกิจ วัตรประจําวัน กับ
ความสุขของผูสูงอายุชุมชนทุงขุนนอย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม
ความสุขของผูสูงอายุ
-

ความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวันของผูสูงอายุ

-

สภาพจิตใจ
สมรรถภาพของจิตใจ
คุณภาพของจิตใจ
ปจจัยสนับสนุน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การวิ จั ย เชิ ง บรรยายแบบภาคตั ด ขวาง A cross-sectional
descriptive study
กลุ ม ตั ว อย า ง ได ม าจากการสุ ม ตั ว อย า งแบบใช ค วามน า จะเป น (Probability
sampling) โดยพิมพรายชื่อผูสูงอายุทั้งหมด 120 คนลงในกลองแลวหยิบขึ้นมาใหไดตามจํานวน
ที่คํานวณ 92 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางจาก
สูตร Yamane (1973: 887, อางอิงใน รัตนศิริ ทาโต, 2552)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 3 สวนผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความ
ตรงตามเนื้อหา (Content validity) และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ดังนี้
ส ว นที่ 1 แบบสอบข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ได แ ก เพศ อายุ ศาสนา
ความสามารถในการอานออกเขียนได รายได สถานภาพ โรคประจําตัว สมาชิกในครอบครัว
กิจกรรมยามวาง ทั้งหมดจํานวน 10 ขอ
ส ว นที่ 2 เป น แบบสอบถามความสามารถในการดําเนิน ชีวิตประจําวัน โดยใชแบบ
ประเมินคัดกรอง Barthel ADL ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ดัชนีบารเธลเอดี
แอล (Barthel ADL index) จํานวน 10 ขอ มีคาความเชื่อมั่น 0.77
ส ว นที่ 3 เป น แบบสอบถามประเมิ น ความสุ ขของผูสูง อายุข องกรมสุขภาพจิต มีคา
ความเชื่อมั่น 0.64
การพิพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดชี้แจงการวิจัยวากลุมตัวอยางสามารถใหการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัย
ครั้งนี้ไดโดยจะไมมีผลใด ๆ ทั้งสิ้น ขอมูลที่ไดจากการตอบรับ แบบสอบถามจะถูกปกป ด เป น
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ความลับ ไมมีการเปดเผยหรือระบุเปนรายบุคคล โดยผูวิจัยเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลได และ
จะมีนําเสนอขอมูลในทางวิชาการเปนภาพรวม ขอมูลทั้งหมดจะถูกทําลายหลังจากการวิจัยเสร็จ
สิ้น และไดรับการตีพิมพเผยแพรผลงานเรียบรอยแลว
การวิเคราะหขอมูล
ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive statisticsและสถิ ติ อ า งอิ ง การวิ เ คราะห ห าการ
กระจายตัวของขอมูลโดยใช Kolmogorov- Smirnov Test: K-S-test
ผลการวิจัย
1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
เล็กนอย เพศหญิง 49 คน เพศชาย 46 คน คิดเปนรอยละ 51.6 48.4 ตามลําดับ อายุต่ําสุด 60
ปสูงสุดอายุ 89 ปคาเฉลี่ยอายุ 70.02 ป โดยสวนใหญอยูในกลุมอายุ 60-69 ป จํานวน 48 คน
คิดเปนรอยละ 50.5 ความสามารถในการอานและการเขียนไดบาง จํานวน 45 คน คิดเปนรอย
ละ 47.4 อานและเขียนไมไดเลยจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.4 สวนมากจบประถมศึกษาปที่
4 กิจกรรมยามวางเขาวัด จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 83.2 สวนใหญมีรายไดและเบี้ยยังชีพ
จากรั ฐ บาล รายได ในแต ล ะเดื อนพอใช จํานวน 53คน คิดเปน รอยละ 55.8 มีภ าระหนีสิ้น
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 26.3 สวนใหญมีสถานภาพ คู จํานวน 40 คนคิดเปนรอยละ 73.7
ไมมีโรคประจําตัว จํานวน 50คน คิดเปนรอยละ 52.6 สมาชิกในครอบครัว 1-4 คน จํานวน 48
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.5 รองลงมาคือ 5 คนขึ้นไป จํานวน 47คน คิดเปนรอยละ 49.5
และกิจกรรมยามวางเขาวัด จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 83.2
2. ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน
ดานความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันจากการใชแบบประเมินคัดกรอง
ดัชนีบารเธลเอดีแอล (Barthel ADL index) โดยนํามาแจกแจงความถี่ รอยละ และนําเสนอเปน
รูปตารางประกอบ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันดัชนีบารเธลเอดี
แอล(Barthel ADL index) ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายกลุม
ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน
พึ่งตนเองได ชวยเหลือผูอื่น ชุมชนและสังคมได(กลุมติดสังคม)
ดูแลตนเองไดบาง ชวยเหลือตนเองไดบาง (กลุมติดบาน)
พึ่งตนเองไมได ชวยเหลือตนเองไมได พิการ (กลุมติดเตียง)

จํานวน
93
2
0

(รอยละ)
97.9
2.1
0

จากตารางที่ 1 พบวา ผูสูงอายุเกือบทั้งหมดพึ่งตนเองได ชวยเหลือผูอื่น ชุมชนและ
สังคมได (กลุมติดสังคม) คิดเปนรอยละ 97.9 รองลงมาคือ ดูแลตนเองไดบาง ชวยเหลือตนเองได
บาง (กลุมติดบาน) คิดเปนรอยละ 2.1

56 Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences : Vol.2 No.1 January-March 2018

3. ความสุขของผูสูงอายุ
ดานความสุขของกลุมตัวอยางวิเคราะหขอมูลหาระดับความสุขของผูสูงอายุ
โดยนํามาแจกแจงความถี่ รอยละ และนําเสนอเปนรูปตารางประกอบ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวน และรอยละ ความสุขของกลุมตัวอยางของผูสูงอายุชุมชนทุงขุนนอย จําแนก
ตามรายกลุม
ความสุขของผูสูงอายุ
จํานวน
รอยละ
สุขภาพจิตดีกวาคนทั่วไป
8
8.4
สุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป
50
52.6
สุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไป
37
38.9
จากตารางที่ 2 พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางมีความสุขเทากับคนปกติ คิดเปนรอยละ
52.6 รองลงมาคือ มีความสุขต่ํากวาคนทั่วไป คิดเปนรอยละ 38.9
4. ดานความสัมพันธระหวางความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันดัชนีบารเธลเอดี
แอล (Barthel ADL index) กับความสุขของกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธระหวางความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน และ
ความสุขของกลุมตัวอยาง
ตัวแปร
กิจวัตร
ความสุข
สภาพ สมรรถภาพ คุณภาพจิตใจ
ประจําวัน
ภาพรวม
จิตใจ
จิตใจ
กิจวัตรประจําวัน
1
ความสุขภาพรวม
.067
1
สภาพจิตใจ
.001
.38**
1
สมรรถภาพจิตใจ
.016
.81**
.14
1
คุณภาพจิตใจ
-.03
.69**
.45**
.45**
1
**p -value <.01
ตารางที่ 3 พบวา ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันกับความสุขในภาพรวม
พบวาไมมีความสัมพันธกัน เมื่อพิจารณาความสัมพันธรายดานของความสุขกับความสามารถใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน พบวา การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันกับสภาพจิตใจ สมรรถภาพจิตใจ
คุณภาพจิตใจและปจจัยสนับสนุนมีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก (r=.001, r = .016, r = .03,
r = .056)
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สรุปและอภิปรายผล
1. ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน จากผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุเกือบ
ทั้งหมดพึ่งตนเองได ชวยเหลือผูอื่น ชุมชนและสังคมได (กลุมติดสังคม) คิดเปนรอยละ 97.9
รองลงมาคือ ดูแลตนเองไดบาง ชวยเหลือตนเองไดบาง (กลุมติดบาน) คิดเปนรอยละ 2.1 ซึ่ง
ผลงานวิจั ย นี้ พบวา ความสามารถในการประกอบกิจ วัตรประจําวัน ของกลุมตัว อยางปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันไดต่ํากวางานวิจัยของปุณิกา กิตติกุลธนันท (2560) ที่ผูสูงอายุสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันไดปกติ คิดเปนรอยละ 100 เมื่อพิจารณาการประกอบกิจวัตรประจําวัน เปน
รายขอ พบวาการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของกลุมตัวอยางที่สามารถทําเองไดมากที่สุด รอยละ
98.9 คือ การลางหนา หวีผม โกนหนวด รองลงมาคือ การรับประทานอาหาร สามารถตักอาหาร
ชวยตนเองไดปกติ รอยละ 97.9 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปุณิกา กิตติกุลธนันท (2560) ที่
สะทอนใหเห็นถึงการประกอบกิจวัตรประจําวันไดในระดับสูง (12-20 คะแนน) ซึ่งผูวิจัยอภิปราย
ได ว า กลุ ม ตั ว อย า งในงานวิ จั ย ทั้ ง 2 เรื่ อ งนี้ มี คุ ณ ลั ก ษณะของผู สู ง อายุ ที่ อ ยู ใ นกลุ ม ติ ด สั งคม
เหมื อนกั น ส ว นในประเด็ นที่ ผู วิจั ยตั้ งข อสังเกตจากผลการวิจัย นี้คือ ความตองการคนความ
ชวยเหลือในการขึ้นลงบันไดของผูสูงอายุมีถึง รอยละ 14.7 อาจเปนเพราะวากลุมตัวอยางที่อยูใน
อายุ 80 ป ข้ึน ไปมี ถึงร อ ยละ 20 จึ งเป น กลุมที่ ต องการชว ยเหลื อ ในการขึ้ น ลงบัน ได สว นใน
ประเด็นการลุกนั่งจากที่นอนหรือจากเตียงไปยังเกาอี้ มีขอมูลจากงานวิจัยพบวา สามารถทําได
สูงถึง รอยละ 84.2 และประเด็นที่เปนปญหาเรื่อง การกลั้นการถายอุจจาระ กลั้นไมไดบางครั้ง
คิดเปนรอยละ 42.1 การกลั้นปสสาวะ กลั้นไมไดในบางครั้งคิดเปนรอยละ 49.5 ซึ่งงานวิจัยของ
จิรวรรณ อินคุม (2558) พบวาผูสูงอายุเกิดการสูญเสียความสามารถในการควบคุม การขับถาย
ปสสาวะ ทําใหมีปสสาวะเล็ดราดออกมาทางทอปสสาวะ โดยไมสามารถควบคุมไดและกอใหเกิด
ผลกระทบตอสุขอนามัย คุณภาพชีวิต และการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของบุคคล ภาวะกลั้น
ปสสาวะไมอยูเปนปญหาสุขภาพที่พบบ อยเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพรางกายของผูสูงอายุ ที่ทําใหสมรรถภาพของรางกายเสื่อมถอยลงไป (สิรินทร ฉันศิริกาญ
จน, 2552)
2. ดานความสุขของกลุมตัวอยางวิเคราะหขอมูลหาระดับความสุขของผูสูงอายุ พบวา
สวนใหญกลุมตัวอยางมีความสุขเทากับคนปกติ คิดเปนรอยละ 52.6 รองลงมาคือ มีความสุขต่ํา
กว าคนทั่ ว ไป คิ ดเป น ร อยละ 38.9 สอดคลองกั บ งานวิ จัย สุจิตรา สมพงษ (2557) ที่พบว า
ผูสูงอายุที่อยูในสถานสังเคราะหคนชรา ในจังหวัดนครปฐม มีความสุขอยูในระดับมาก และมี
มุมมองตอความสุขวา เกิดจากการชวยเหลือตนเองได ยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
การแบงปนทุกข การไดรวมกิจกรรมสถานสังเคราะห ในขณะที่งานวิจัยครั้งนี้ พบวาความสุขของ
ผูสูงอายุสวนใหญ มีความรูสึกมั่นคงปลอดภัย มีความพึงพอใจในชีวิต สามารถยอมรับกับปญหา
ที่เกิดขึ้นได และใหความชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส ในขณะเดียวกัน อัมพร เครือเอม (2561) ได
ศึกษาความสุขในชีวิตของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี พบวาผูสูงอายุ
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มีความสุขโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยที่พบวา ผูสูงอายุมีคะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ซึ่งความสุขนั้น เกิดจากการพึ่งตนเองในบั้นปลายชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่ง
มี 4 ประเด็นหลักคือ ผูสูงอายุที่พ่ึงตนเองได สุขจากการไดรับสนับสนุนจากครอบครัว สุขจาก
การไดรับการชวยเหลือจากสังคม และมีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการยังชีพ
3. ดานความสัมพันธระหวางการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดัชนีบารเธลเอดีแอล (Barthel
ADL index) กับความสุขของกลุมตัวอยาง พบวา การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันกับความสุขใน
ภาพรวมพบวาไมมีความสัมพันธกัน เมื่อพิจารณาความสัมพันธรายดานของความสุขกั บ การ
ปฏิบัติกิจวัตรชีวิตประจําวัน พบวา การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันกับสภาพจิตใจ สมรรถภาพจิตใจ
คุณภาพจิตใจมีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก (r=.001, r = .016 r = .03,) จากผลงานวิจัย
อภิ ป รายได ว า การปฏิ บั ติกิจ วั ตรประจํ าวั น ของกลุมตัว อยาง อาจไมใชตัว แปรที่แทจ ริงที่จะ
สะทอนถึงความสุขของผูสูงอายุในชุมชนบานทุงขุนนอย จากรายงานการวิจัยที่ผานมาสะทอนให
เห็นถึงความสุขของผูสูงอายุพบวาปจจัยที่มีผลตอความสุขในผูสูงอายุ คือ สุขภาพรางกายที่ดี
จิตใจสดชื่น ความสุขจากการพึงพอใจในชีวิตปจจุบัน ความสุขจากการชวยเหลือผูอื่น ความสุข
จากการตระหนักถึงคุณคาในตนเอง ความสุขจากการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
(วรรณาวิสาข ไชยโย, 2557) นอกจากนี้ยังพบวาการตระหนักถึงคุณคาในตนเอง การรับรูภาวะ
สุขภาพ การมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว การ
สื่อสาร การบรรลุเปาหมายในชีวิตและการมีสวนรวมในกิจกรรมและทําประโยชนใหชุมชนทําให
ผูสูงอายุมีความสุข (สุจิตรา สมพงษ, 2557; ขวัญสุดา บุญทศ และขนิษฐา นันทบุตร, 2560)
และเมื่ อพิ จ ารณาข อคํ า ถามในงานวิ จั ย ครั้ งนี้ ในแบบสัมภาษณ เรื่องความสุขจะเนน ถึงเรื่อง
ความรูสึกภายใน เชน ความพึงพอใจ ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ ความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ความรู
ภูมิใจในตนเอง ซึ่งขอคําถามทั้งหมดสะทอนถึ งสภาพจิตใจภายในของผูต อบแบบสอบถามที่
อาจจะไมเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ ซึ่งเปนการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันตามธรรมชาติของผูสูงอายุและที่ผานมายังไมพบวามีงานวิจัย ความสัมพันธระหวาง
การปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจํ า วั น ดั ช นี บ าร เ ธลเอดี แ อล (Barthel ADL index) กั บ ความสุ ข ของ
ผูสูงอายุ แตมีงานวิจัยที่ใกลเคีย ง ของอัมพร เครือเอม (2561) ไดศึกษาความสุ ขในชีวิ ต ของ
ผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุตําบลหนองโพ จังกวัดราชบุรี ที่พบวา ความสามารถในการดูแลตนเอง
แรงสนับสนุนทางสังคม พัฒนกิจครอบครัวระยะวัยชรา มีความสัมพันธทางบวกกับความสุขใน
ชีวิตของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุตําบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 นอกจากนี้ยังพบวาการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยมีความสัมพันธกันในทางลบ
(�� =-.161, p=.012) นั่ น คื อ ผู สู ง อายุ มี ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจํ า วั น สู ง มี
แนวโนมที่จะมีความซึมเศราต่ํา (ปุณิกา กิตติกุลธนันท, 2560)
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันกับความสุขของผูสูงอายุของ
ผูสูงอายุชุมชนทุงขุนนอย มีขอเสนอแนะดังนี้
1.ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวาการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันมีความสัมพันธกับความสุขของผูสูงอายุของ
ผูสูงอายุชุมชนทุงขุนนอย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นชุมชนจึงนาจะมีการสงเสริม และ
สนั บ สนุ น ด า นต า ง ๆ เช น กิ จ กรรมการออกกํา ลัง กายที่เหมาะกับ วัย หรื อจั ด ทํา แผนพั ฒ นา
นวัตกรรม ที่นําไปสูการสงเสริมใหผูสูงอายุไดเขามามีสวนรวมกิจกรรมในชุมชน ก็จะเปนการเพิ่ม
ความสุขในกลุมผูสูงอายุมากขึ้น
2.ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุขของผูสูงอายุ ในดานอื่น ๆ เพิ่ม
มากขึ้น เชน เพศ รายได และภาวะสุขภาพ เปนตน
2.2 ควรมีการทําวิจัยในผูสูงอายุของกลุมเปาหมายอื่น
2.3 ควรทําการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเรื่องความสุขในผูสูงอายุ หรือในการดําเนิน
กิจวัตรประจําวันเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและนํามาวางแผนพัฒนาความสุขในผูสูงอายุ หรือในการ
ดําเนินกิจวัตรประจําวันตอไป
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.........................................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน ........................................................... โทรศัพทมือถือ ........................................................
โทรสาร .................................................. E-mail .............................................................................................
ขอรับรองวาไดตรวจสอบบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ เรื่อง :
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ของนักศึกษา ชื่อ-สกุล ......................................................................................................................................
วาถูกตองตามหลักวิชาการเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งบทความนี้ไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และ
ไมอยูระหวางการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพเผยแพรในที่อื่นๆ
.................................................................. ลายมือชื่อ
(................................................................)
อาจารยที่ปรึกษาหลัก
วันที่ ...................................................

ใบสมัครสมาชิก
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
-------------------------------------------------------

ชื่อ-สกุล .......................................................................................................................................
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอได)
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน .............................................. โทรศัพทมือถือ .................................................
E-mail .............................................................................................
 ขอสมัครเปนสมาชิกวารสาร “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ”
 หนึ่งป 4 ฉบับ
ราคา 500 บาท
 สองป 8 ฉบับ
ราคา 800 บาท
ชําระผาน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 313-0-73505-4
ชื่อบัญชี วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชธานี
โดยไดแนบหลักฐานการชําระเงิน :
 สําเนาหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน สงทางไปรษณียมายังมหาวิทยาลัยราชธานี
 อัพโหลดหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน มายัง e-mail: jrihs@rtu.ac.th วันที่ ………...
ฝายสมาชิกวารสาร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี
261 เลี่ยงเมือง, ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี, 34000
โทรศัพท: 0-4531-9900 ตอ 124
โทรสาร: 0-4531-9911
E-mail : jrihs@rtu.ac.th

คําแนะนําในการเตรียมและการสงตนฉบับ
วารสารนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่ อส งเสริ มและเผยแพร ผ ลงานทางวิช าการที่ มีคุ ณภาพ พัฒ นาองคความรู ท าง
วิชาการ ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ
3. เพื่ อกระตุ น ให เ กิ ดการวิ จั ย การพัฒ นานวัตกรรมดานวิทยาศาสตรสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ที่จะสามารถนําไปอางอิงประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม
กําหนดการเผยแพร ปละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน

ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)
วารสาร Journal of Innovative Health Science รับบทความวิชาการ และบทความ
วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นตองนําเสนอใหเห็นถึงการสรางสรรคองคความรู
ทางวิ ช าการที่ มีป ระโยชน และน า สนใจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิ จัย ที่เปน ปจ จุบัน เปน
ประโยชนตอทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะไดรับการตีพิมพนั้น จะตองผานการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวของและ
สัมพันธกัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
สํ าหรั บ บทความที่ จ ะลงตี พิมพ ในวารสาร Journal of Innovative Health Science
จะตองเปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพใน
วารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง การเผยแพร
ตอไปตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์

การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)
บทความจะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพจะตองผานการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
และผูทรงคุณวุฒิในสาขาเพื่อทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้
1. กองบรรณาธิการแจง/ตอบกลับการไดรับบทความตามขอกําหนดการสงบทความ
จากนั้ น กองบรรณาธิ ก ารจะตรวจสอบชื่ อ เรื่ อ งและเนื้ อ หาของบทความว า เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสาร
2. เมื่ อ กองบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ควรว า บทความเป น บทความที่ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความนั้นๆ ตอไป โดยที่ผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูพิจารณาวาบทความ
อยูในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพไดหรือบทความนั้นๆ ควรมีการแกไขในบางสวนกอนการ
ตีพิมพ หรือปฏิเสธการตีพิมพ โดยกองบรรณาธิการจะอางอิงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
3. กองบรรณาธิ ก ารส ง หนั ง สื อ ตอบรั บ การตี พิ ม พ ห รื อ ปฏิ บั ติ ก ารตี พิ ม พ ใ ห เ จ า ของ
บทความ
ประเภทของผลงานวิชาการที่เปดรับตีพิมพ
1. บทความวิจัย (Research Article) เปนงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผูเขียนหรือ
สมาชิกรวมในงานวิจัยนั้น อยางเปนระบบ และไมเคยไดรับการตีพิมพมากอน
2. บทความวิ ช าการ (Academic Article) เป น บทความทางวิ ช าการที่ นํ า เสนอ
เนื้อหาสาระทางวิชาการที่นาสนใจ ซึ่งผานการวิเคราะห หรือประมวลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน
จากการวิ จั ย ที่ ผ า นมา จากเอกสารอ า งอิ ง จากความคิดเห็น ของผูเขีย นและผูอื่น อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม ที่สนับสนุนหรือคานตอทฤษฎี หรือองคความรูทางวิชาการเดิม หรือเปน
การนํ าเสนอแนวทางในการวิ เ คราะห องค ความรูใหมๆ ที่ไมเคยมีผูร วบรวมเรีย บเรีย ง หรื อ
วิเคราะหมากอน

การเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพในวารสาร
บทความวิจัย ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวน และควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว
ทายบทคัดยอ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)
3. ผลการวิจัย (Results)
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
5. เอกสารอางอิง (References)
6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)
บทความวิชาการ ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวนและควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว
ทายบทคัดยอ
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1. บทนํา (Introduction)
2. สาระในประเด็นตางๆ (Contents)
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)
4. เอกสารอางอิง (References)
6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition
Style (American Psychology Association)

การเตรียมตนฉบับผลงานที่รับตีพิมพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. ตนฉบับพิมพดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว ระยะบรรทัด 1 เทา (Single Space)
พรอมระบุเลขหนา และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25
นิ้ว
2. ชื่ อ เรื่ อ ง ต อ งมี ทั้ ง ชื่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตัวหนากึ่งกลางหนากระดาษ
3. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหนากระดาษ โดยระบุชื่อผูเขียนของแตละคนที่มีสวนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ
4. บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา “บทคัดยอ” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
18 point ตัวหนาชิดซายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
บทคั ดย อภาษาอั ง กฤษ ให ใช คําวา “Abstract” ใชตัว อักษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตั ว หนาชิ ด ช า ยหน า กระดาษ ส ว นเนื้ อ หาของบทคั ด ย อ ใช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
5. เนื้อหา
5.1 เนื้อหาของตนฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไมเกิน
15 หนา กระดาษ A4 (รวมบทคัดยอ เนื้อหา และเอกสารอางอิง)
5.2 เนื้ อ หาหั ว เรื่ อ ง ภาษาไทย ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
ตัวหนา และเนื้อหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา
ชิดซายหนากระดาษ
5.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษให ใช ตัว อั กษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายใหสม่ําเสมอ
6. ใหใชระยะหางระหวางบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด
7. ขอมูลในสวนเชิงอรรถ
7.1 ขอมูลผูเขียน ใหระบุ ชื่อ-นามสกุลของผูเขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท โดยใชหมายเลขกํากับตามลําดับ
และใหใสเครื่องหมาย * เปนตัวยกกํากับทายชื่อผูแตงหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 14 point และภาษาอั ง กฤษ ให ใ ช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 14 point

7.2 สวนประกอบอื่นหรือแหลงที่มาของบทความ เชน แหลงทุนใหนําไปไวในสวน
ของกิตติกรรมประกาศ
8. การอางอิงเอกสารใหใชรูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology
Association)
9. ใชตัวเลขอารบิกเทานั้น และไมใหใชการตั้งคาตัวเลขอัตโนมัติ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่สงบทความวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ จะตองมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธหลักใหพิจารณาลงพิมพเผยแพร
การติดตอในการสงบทความ
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
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