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สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย             หนา 
 

การเปรียบเทียบความกวางของทางเดินหายใจสวนบนในกลุมตัวอยาง      1 
ที่มีโครงสรางกะโหลกศีรษะและใบหนาในแนวดิ่งแตกตางกัน 
 ชลธิชา  กิติวิริยกุล 
 

การศึกษาประสิทธิภาพในการตานเชื้อของสารละลายอนุภาคซิลเวอรนาโน     10   
ในตัวนําสงสารชนิดตางๆ สําหรับใชในคลองรากฟน โดยใชแบบจําลองฟนมนุษย 
 ทพญ. นฤพร  ทาไทย  
 

ผลของสารประกอบซิลเวอรชนิดตาง ๆ ตอการหยุดยั้งฟนผุในแบบจําลองฟน    20 
 ทพญ. พัชรี  ไชยทอง 
 

การศึกษาประสิทธิภาพในการตานเชื้อของสารซิลเวอรไนเตรทในตัวนําสงสารชนิดตางๆ   29 
สําหรับใชในคลองรากฟนโดยใชแบบจําลองฟนมนุษย 
 นิภาเพ็ญ  แกนพุฒ  
 

การเปลี่ยนแปลงการเอียงตัวของฟนกรามแทลางภายหลังเคลื่อนฟนเพ่ือปดชองวาง   39 
ที่สูญเสียฟน รวมกับการผาตัดคอรติโคโตมี 
 พนิตนาฎ  คงกระพันธ  
 

คุณลักษณะและระดับความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนของผูปวยที่ตองการ   46 
การรักษา ทางทันตกรรมจัดฟน 
 สิริธิดา  พงษสุพจน  
 

การประเมินความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหลังสวนลางของการยกเคลื่อนยายผูปวย   55 
ในผูชวยพยาบาล โรงพยาบาลแหงหน่ึง จังหวัดชลบุรี 
 กาญจนา  ศรีสุวรรณจิตต  
 
 
 
 



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย             หนา 
 

การศึกษาปริมาณกระดาษที่พิมพและถายเอกสารท่ีสัมพันธกับปริมาณอนุภาค    61 
แขวนลอยในอากาศและความเขมขนของคารบอนไดออกไซดในงานธุรการ 
ของโรงพยาบาลแหงหน่ึงของจังหวัดระยอง 
 เกวลี  แสดงฤทธิ์  
 

ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบการกูภยับนที่สูงที่มีตอความปลอดภยัในการทํางาน         71 
ของคนงานบริษัทรับเหมาติดตั้งน่ังรานแหงหน่ึงในจังหวัดระยอง 

ขวัญประชา  ปองปอม 
 

การประเมินความจําและปจจัยเสี่ยงในพนักงานท่ีรับสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรีย   79 
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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาความแตกตางของมิติทางเดินหายใจสวนบน โดยใชภาพรังสีกะโหลก

ศีรษะและใบหนาดานขางแบบ 2 มิติ ในกลุมตัวอยางที่มีลักษณะความสัมพันธของกะโหลกศีรษะและใบหนาแนว
หนาหลังเปนแบบท่ีหนึ่ง ที่มีการเจริญเติบโตในแนวด่ิงที่แตกตางกัน คือระหวางกลุมที่มีใบหนาแบบสบเปด และ
กลุมที่มีใบหนาแบบสบปกติ โดยศึกษาในกลุมผูปวยที่เขารับการรักษาในคลินิกทันตกรรมจัดฟน โรงพยาบาลทันตก
รรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยแบงเปนผูปวยที่มีใบหนาแบบสบเปด (คามุมแฟรงคเฟรตแมนดิบิวลา 
(FH-MP angle) มากกวา 27 องศา) 24 ราย และใบหนาแบบสบปกติ (คามุมแฟรงคเฟรตแมนดิบิวลา 19-27 องศา) 
69 ราย ที่มีความสัมพันธของกะโหลกศีรษะและใบหนาแนวหนาหลังแบบที่หนึ่ง (คามุม ANB ระหวาง 1-5 องศา) 
โดยใชสถิติแมน-วิทนีย ที่ระดับนัยยสําคัญ 0.05 พบวา ความกวางของทางเดินหายใจสวนบน ท้ังในตําแหนงคอหอย
สวนจมูก คอหอยสวนปาก และคอหอยสวนกลองเสียง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางกลุม
ที่มีลักษณะการเจริญในแนวดิ่งท่ีแตกตางกันทั้งสองกลุม 

คําสําคัญ : การเจริญในแนวด่ิงของขากรรไกรและใบหนา มิติทางเดินหายใจสวนบน ภาพรังสีกะโหลกศีรษะ
และใบหนาดานขาง 

Abstract 

The objective of this study was to compare the upper airway dimension in skeletal 
Class I relationship between difference vertical growth pattern: skeletal normal bite and 
skeletal open bite. The samples were collected from the patients who were treated in 
Orthodontic Clinic, Dental Hospital, Prince of Songkla University. The subjects were
divided into 24 skeletal open bite (FH-MP angle > 27 degree) and 69 skeletal normal bite
(FH-MP angle 19-27 degree). The differences were analyzed with Mann-Whitney U test at
the P 0.05 level. The result showed no statistically significant differences among different 
vertical growth patterns.

Key Words : Vertical skeletal pattern: upper airway: lateral cephalometry
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บทนํา 
ทางเดินหายใจสวนบน เปนโครงสรางที่ซับซอน และเปนสวนสําคัญในการทํางานของระบบตาง ๆ 

ในรางกาย เชน ระบบยอยอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และระบบการพูดและการออกเสียง นอกจากนั้นระบบ
ทางเดินหายใจสวนบน ยังเปนบริเวณที่มีความสําคัญกับการเจริญเติบโตของระบบกระดูกศีรษะและใบหนา จึงเปน
ที่สนใจของศาสตรการแพทยในหลายสาขา เชน กุมารเวชศาสตร โสตศอนาสิกวิทยา เวชศาสตรการส่ือความหมาย 
และในทางทันตกรรมจัดฟน  

การวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟน มีเปาหมายเพื่อชวยใหผูปวยมีการเรียงตัวของฟนและการสบฟนที่
เหมาะสม การบดเค้ียวมีประสิทธิภาพที่ดี มีความสวยงามของใบหนา และทําใหการทํางานของเนื้อเยื่อออนโดยรอบ
เปนปกติ โดยเนื้อเยื่อออนโดยรอบชองปาก นอกจากการทํางานของระบบบดเค้ียวและการกลืน ยังพบวา 
การทํางานของระบบทางเดินหายใจสวนบน มีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการทํางาน
ของระบบโครงสรางของกะโหลกศีรษะ ขากรรไกร ใบหนา และฟน1

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome หรือ OSA) เปนกลุม
อาการเรื้อรังของทางเดินหายใจสวนบนท่ีพบบอยมากข้ึนในปจจุบัน ถือเปนอาการที่พบไดบอยของความผิดปกติ
ดานการนอน (sleep disorder) โดยผูปวยจะมีลักษณะการตีบแคบของทางเดินหายใจขณะหลับ เกิดการขาด
ออกซิเจน และมีการต่ืนขึ้น ทําใหภาวะหยุดหายใจขณะหลับ สงผลกระทบตอคุณภาพการนอนของผูปวยและ 
การทํางานในระหวางวัน อาจพบความเหนื่อยลาอาการงวงซึมและขาดสมาธิ นอกจากนี้ยังเปนผลใหเกิดความ
ผิดปกติทางระบบตามมาเชนการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และ 
ภาวะหัวใจวาย2-4  

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เกิดไดจาก 3 สาเหตุหลัก4, 5 คือ ความผิดปกติของกายวิภาค เชน ความอวน 
ขากกรรไกรลางมีขนาดเล็ก ขนาดของลิ้นหรือตอมอะดีนอยที่ใหญผิดปกติ ความผิดปกติที่ทําใหการทํางานของ
กลามเนื้อโดยรอบทางเดินหายใจลดลง เชนการใชยาบางประเภท การที่ผูปวยมีภาวะ โรคกลามเนื้อรวมประสาท 
(neuromusccular disorder) หรือมีความบกพรองของสมองสวนที่ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ เชน 
โรคอัมพาตเบลล หรือ โรคใบหนาเบี้ยว (Bell’s palsy) และ สาเหตุจากสภาวะการอักเสบของทางเดินหายใจ เชน
การติดเชื้อ การสูบบุหร่ี เปนตน 

จะเห็นไดวา ลักษณะความผิดปกติทางกายวิภาค ถือเปนสาเหตุหนึ่งของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งมี
ผลตอขนาดทางเดินหายใจสวนบน จากการศึกษาความสัมพันธของ ขากรรไกรบนและขากรรไกรลางในแนวหนา
หลัง6-8 ทั้งการศึกษาที่วัดการเปล่ียนแปลงของทางเดินหายใจเปนระยะทางแบบสองมิติ และการศึกษาท่ีวัดปริมาตร
ของทางเดินหายใจแบบสามมิติ พบวา กลุมตัวอยางที่มีความสัมพันธของกระดูกขากรรไกรแบบท่ีสอง (skeletal 
Class II) มี ปริมาตรและขนาดคอหอยสวนปาก นอยกวา กลุมที่มีความสัมพันธของกระดูกขากรรไกรแบบท่ีหนึ่ง
และสาม (skeletal Class I และ Class III) และกลุมที่มีขากรรไกรลางเล็กกวาปกติ หรือ มีคามุม เอสเอนบี 
(SNB angle) นอยกวา จะมีขนาดทางเดินหายใจสวนบนเล็กกวาอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทางเดิน
หายใจสวนบนในตําแหนงของ สวนเพดานปาก และคอหอยสวนกลองเสียง  

ความแตกตางของการเจริญในแนวดิ่งของกระดูกขากรรไกรและใบหนา9-13 หลายการศึกษาพบวา 
เม่ือเปรียบเทียบ ลักษณะการเจริญในแนวดิ่งระหวาง ใบหนาแบบสบเปด (hyperdivergent pattern) แบบปกติ 
(normodivergent pattern) และแบบสบลึก (hypodivergent pattern) พบวามิติทางเดินหายใจของ ลักษณะ
ใบหนาแบบสบเปด จะมีขนาดเล็กกวา แบบปกติและแบบสบลึกตามลําดับ ทั้งในกลุมประชากรวัยเด็กและวัยผูใหญ 

และจากการศึกษาเก่ียวกับการเจริญในแนวขวางของขากรรไกรบน14, 15 พบวาผูปวยท่ีมี ภาวะหยุดหายใจ
ขณะหลับ มีขนาดความกวางของขากรรไกรบนท่ีเล็กกวา เม่ือเทียบกับกลุมควบคุมที่ไมมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ  
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ดังนั้น กอนที่ผูปวยจะไดรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน ควรมีการประเมินลักษณะทางกายวิภาค
ของทางเดินหายใจสวนบน ท่ีสามารถทราบไดจากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน และทันตแพทยจัดฟนควรมีความรู
เบื้องตนเพื่อสามารถประเมินกลุมผูปวยที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือผูปวยท่ีอาจมี
ความเส่ียงเพ่ิมมากขึ้นหลังไดรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน การศึกษานี้จึงมีเปาหมายเพ่ือศึกษา ถึงความ
แตกตางของมิติทางเดินหายใจในผูปวยที่มีการเจริญในแนวดิ่งท่ีแตกตางกัน  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของความกวางของทางเดินหายใจสวนบน ในผูปวยที่มีการเจริญ        

ในแนวดิ่งแตกตางกัน ระหวางใบหนาแบบสบเปด และใบหนาแบบสบปกติ จากภาพถายรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง
แบบสองมิติ 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
การศึกษานี้ตองการศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรตามคือ ขนาดของทางเดินหายใจสวนบน ระหวางตัวแปรตน

คือลักษณะการเจริญของใบหนาในแนวด่ิงที่แตกตางกันสองกลุม คือลักษณะใบหนาแบบสบเปด และใบหนาสบ
แบบปกติ โดย ควบคุมใหลักษณะความสัมพันธของกระดูกขากรรไกรและใบหนาในแนวหนาหลังเปนแบบที่หนึ่ง
เหมือนกันท้ังสองกลุม 

วิธีการวิจัย 
การศึกษานี้เปนการศึกษายอนหลัง โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากผูปวยที่เขารับการรักษาที่คลินิก

ทันตรรมจัดฟน ของโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 
1. มีอายุระหวาง 17-35 ป
2. ไมมีประวัติโรคทางเดินหายใจเร้ือรัง ไมมีประวัติความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
3. ไมมีความผิดปกติของโครงสรางกระดูกขากรรไกรและใบหนา
4. ไดรับการวินิจฉัยวามีความสัมพันธของกระดูกขากรรไกรและใบหนาในแนวหนาหลังเปนแบบท่ีหนึ่ง

(มีคามุม เอเอนบี (ANB angle) ระหวาง 1-5 องศา) 
4. ขอมูลและภาพรังสีกะโหลกศีรษะและใบหนาดานขาง ของกลุมตัวอยางมีคุณภาพดี

จากนั้น แบงกลุมตัวอยางเปนสองกลุมคือ ลักษณะใบหนาแบบสบเปด และใบหนาแบบสบปกติ 
(กําหนดใหคามุมแฟรงคเฟรตแมนดิบิวลา (FH-MP angle) ของลักษณะใบหนาแบบสบเปดมีคามากกวา 27 องศา 
และของใบหนาแบบสบปกติมีคาระหวาง 19-27 องศา) หลังจากนั้น ทําการเก็บขอมูลจากภาพรังสีใบหนาดานขาง
ของกลุมตัวอยาง และนําเขาสูโปรแกรมดอลฟน อิมเมจจิง 11.9 (Dolphin imaging 11.9) เพ่ือวัด ขนาดทางเดิน
หายใจสวนบนเปรียบเทียบกันสองกลุม ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงตําแหนงการวัดทางเดินหายใจสวนบนที่ระดับตางๆ 

ตารางที่ 1 แสดงคําจํากัดความชื่อ จุด มุม และเสนทางกายวิภาค ที่ใชในการวัดกะโหลกศีรษะและใบหนา และ
ทางเดินหายใจสวนบน 

ตัวแปร ความหมาย 
จุด 

Ba 
Ad1 

SPPW 
SPP 
U 
MPW 
TPPW 

TB 

V 
LPW 
S (Sella) 
N (Nasion) 

จุดลางสุดของขอบหนาของ ฟอราเมน แมกนัม (Foramen magnum) 
จุดตัดระหวาง ขอบหลังของผนังคอหอย และเสนที่ลากจากจุดหลังสุดของ
กระดูกขากรรไกรบน (PNS) ไปยังจุด Ba 
จุดขอบหลังของผนังคอหอย ตําแหนงท่ีตั้งฉากกับจุดหลังสุดของเพดานออน (SPP) 
จุดหลังสุดของเพดานออนที่ตั้งฉากกับเสนกึ่งกลางเพดานออน 
จุดปลายสุดของลิ้นไก 
จุดขอบหลังของผนังคอหอย ตําแหนงที่ตั้งฉากกับจุดปลายสุดของลิ้นไก 
จุดขอบหลังของผนังคอหอย ตําแหนงที่ตั้งฉากกับจุดโคนล้ินบริเวณ 
ขากรรไกรลาง (TB) 
จุดโคนล้ินบริเวณขากรรไกรลาง หรือจุดตัดระหวางโคนล้ินกับขอบลางของ
ขากรรไกรลาง 
จุดโคนล้ินบริเวณฝาปดกลองเสียง หรือจุดต่ําสุดหลังสุดของโคนลิ้น 
จุดขอบหลังของผนังคอหอย ตําแหนงที่ตั้งฉากกับจุดโคนลิ้นบริเวณฝาปดกลองเสียง 

 จุดกึ่งกลางของกระดูกเซลลา (Sella tursica)  
จุดหนาสุดของรอยตอกระดูกหนาผากกับกระดูกจมูก (Frontonasal Suture) 
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A (Subspinale) 

B (Supramentale) 

Po (porion) 
Or (Orbitale) 
Go (Gonion) 

ระยะทางเดินหายใจสวนบน
(มม.) 

PNS-Ad1 
SPP-SPPW 
U-MPW 
TB-TPPW  
V-LPW  

จุดหลังสุดบนสวนโคงระหวางจุดหนาสุดของกระดูกขากรรไกรบนในระดับ
เดียวกับเพดาน (ANS หรือ Anterior nasal spine) กับปลายยอดแหลมของ
กระดูกเบารากฟนของฟนหนาบน (Maxillary alveolar process) 
จุดหลังสุดบนขอบนอกของกระดูกเบารากฟนของฟนหนาลาง (Mandibular 
alveolar process) 
จุดกึ่งกลางซ่ึงอยูบนเสนสวนบนของปากชองหู (External auditory meatus) 
จุดต่ําสุดของกระดูกเบาตา (Orbit) 
จุดลางสุดและหลังสุดบนมุมของขากรรไกรลาง (Angle of Mandible) หาไดจาก
การลากเสนแบงครึ่งมุม ซึ่งเกิดจากการ ลากเสนสัมผัสเรมัสของขากรรไกรลาง 
(Ramus of Mandible) กับเสนระนาบขากรรไกรลาง (Mandibular plane) 

ระยะจากจุด PNS ไปยังจุด Ad1 
ระยะจากจุด SPP ไปยังจุด SPPW 
ระยะจากจุด U ไปยังจุด MPW 
ระยะจากจุด TB ไปยังจุด TPPW  
ระยะจากจุด V ไปยังจุด LPW 

ระนาบและมุมที่ใชจําแนก
โครงสรางใบหนา 

FH 
MP 
SN 
NA 
NB 
SNA (องศา) 

    SNB (องศา) 
 ANB (องศา) 
FH/MP (องศา) 

ระนาบแฟรงคเฟริท (Frankfort Horizontal plane) หรือระนาบที่ผานจุด Po-Or 
ระนาบขากรรไกรลาง หรือระนาบที่ผานจุด Go-Me 
ระนาบท่ีผานจุด S-N 
ระนาบท่ีผานจุด N-A 
ระนาบท่ีผานจุด N-B 
มุมซึ่งเกิดข้ึนจากการตัดกันของระนาบ SN กับระนาบ NA  
มุมซึ่งเกิดข้ึนจากการตัดกันของระนาบ SN กับระนาบ NB  
คาความแตกตางระหวางมุม SNA กับมุม SNB  
มุมซึ่งเกิดข้ึนจากการตัดกันของระนาบแฟรงคเฟริทกับระนาบขากรรไกรลาง 

สรุปผลการวิจัย 
จากการรวบรวมขอมูล ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 93 ราย มีอายุเฉลี่ย 22.9 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.67 ป) 

แบงเปนกลุมลักษณะใบหนาแบบสบเปด 24 ราย แบงเปนหญิง 20 ราย และชาย 4 ราย และใบหนาสบแบบปกติ 
69 ราย แบงเปนหญิง 54 ราย และชาย 15 ราย และมีคามุมที่แสดงลักษณะของกลุมตัวอยางกอนวัดทางเดิน
หายใจสวนบน ดังแสดงในตารางที่ 1 และระยะที่วัดทางเดินหายใจสวนบน แสดงในตารางท่ี 2 โดยใชสถิติ 
แมน-วิทนีย ในการเปรียบเทียบคามัธยฐานของทั้งสองกลุม  
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จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางทั้งสองกลุม แสดงคามุม ANB และ SNA มีคาไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญแต คามุม SNB ในกลุมที่มีใบหนาแบบสบปกติ (80.70 ± 5.45) มีคามากกวากลุมใบหนาแบบสบเปด 
(78.90 ± 6.45) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.007 และคามุม FMA ในกลุมที่มีใบหนาแบบสบปกติ (25.50 ± 2.65) มีคา
มากกวากลุมใบหนาแบบสบเปด (30.85 ± 2.50) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.000 และจากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยาง
ทั้งสองกลุม แสดงคาระยะทางเดินหายใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ตารางที่ 2 แสดงคามุมของกะโหลกศีรษะและใบหนา 

ตารางที่ 3 แสดงระยะทางเดินหายใจสวนบนเปรียบเทียบระหวางกลุม 

อภิปรายผล 
การศึกษานี้ศึกษาในผูปวยที่มีสุขภาพดีไมมีโรคทางเดินหายใจ ที่มีความสัมพันธของขากรรไกรในแนวหนา

หลังแบบท่ีหนึ่ง โดยกลุมตัวอยางถูกเลือกเฉพาะกลุมที่ไมมีการเจริญ ท่ีจะสงผลตอขนาดของทางเดินหายใจ 
การใชภาพรังสีกระโหลกศีรษะและใบหนาแบบ 2 มิติ ในการประเมินขนาดความกวางของทางเดินหายใจ 

เปนการประเมินเบื้องตนอยางงายที่ไมตองใชเครื่องมือที่ยุงยากซับซอน แตไมอาจบงบอกถึงความจุของทางเดิน
หายใจแบบ 3 มิติหรือการทํางานของทางเดินหายใจในแบบพลศาสตร ทั้งนี้จากการศึกษาของ Malkoc16 และคณะ 
พบวาการใชภาพรังสีกะโหลกศีรษะและใบหนาแบบ 2 มิติพบวามีความเที่ยงในการวัดซ้ําบริเวณทางเดินหายใจ
สวนบน 

คามุม กลุมใบหนาแบบสบปกติ กลุมใบหนาแบบสบเปด ระดับนัยสําคัญ 

ANB 3.10 ± 2.50 4.20 ± 2.28 0.240 

SNA 84.50 ± 4.75 81.80 ± 9.60 0.157 

SNB 80.70 ± 5.45 78.90 ± 6.45 0.007* 

FMA 25.50 ± 2.65 30.85 ± 2.50 0.000* 

ระยะทางเดินหายใจสวนบน (มม.) กลุมใบหนาแบบสบปกติ กลุมใบหนาแบบสบเปด ระดับนัยสําคัญ 

PNS-Ad1 25.00 ± 3.80 26.00 ± 5.93 0.874 

SPP-SPPW 12.80 ± 2.70 13.25 ± 4.17 0.835 

U-MPW 10.10 ± 4.95 9.95 ± 2.80 0.201 

TB-TPPW 10.20 ± 4.20 9.45 ± 3.43 0.074 

V-LPW 15.40 ± 4.20 14.00 ± 3.85 0.095 

�

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



จากการศึกษาของ Akcam17 และคณะ พบวากลุมตัวอยางที่มีกระดูกขากรรไกรลางหมุนไปทางดานหลังมี
มิติทางเดินหายใจสวนบนนอยกวากลุมปกติ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางทางเดินหายใจสวนบนและ
ตําแหนงของขากรรไกร สอดคลองกับ Joseph18 และคณะรายงานวาทางเดินหายใจสวนบนบริเวณคอหอยสวน
จมูก ในกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใบหนาแบบสบเปดมีขนาดเล็กกวากลุมที่มีใบหนาแบบสบปกติอยางมีนัยสําคัญ 
อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใบหนาแบบสบเปด จะมีลักษณะของขากรรไกรลางถดถอย และการศึกษา
ของ de Freitas และคณะ19 ก็สนับสนุนวาในกลุมตัวอยางที่มีใบหนาสบเปด ทั้งกลุมที่มีความสัมพันธของกะโหลก
ศีรษะและใบหนาในแนวหนาหลังแบบท่ีหนึ่ง และแบบท่ี สอง มีความกวางของทางเดินหายใจแคบกวาอยาง         
มีนัยสําคัญ 

อยางไรก็ตามการศึกษาของ Ceylan และ Oktay20 ซึ่งศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีความสัมพันธของ
ขากรรไกรและใบหนาในแนวหนาหลังเปนแบบที่ 1 พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของทางเดินหายใจ
สวนบนระหวางกลุมที่มีการเจริญในแนวดิ่งท่ีแตกตางกัน  

ในการศึกษานี้ จากคามุมที่แสดงลักษณะของกลุมตัวอยางกอนวัดทางเดินหายใจสวนบน พบความแตกตาง
ของ คามุม SNB อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ มาจากลักษณะของกลุมใบหนาแบบสบเปด มีแนวโนมที่จะมี ระนาบ
ขากรรไกรลางที่ชัน ทําใหขากรรไกรลางหมุนไปทางดานหลัง จึงทําใหจุด B อยูหลังกวาปกติ สงผลใหมุม SNB มีคา
นอยกวาปกติตามมา แตคามุม ANB ยังคงอยูในชวงความสัมพันธในแนวหนาหลังของกระดูกขากรรไกรและใบหนา
แบบท่ีหนึ่ง เนื่องมาจากคามุม SNA ของกลุมใบหนาสบแบบสบเปด (81.80 ± 9.60) ก็มีคานอยกวากลุมใบหนา
แบบสบปกติ (84.50 ± 4.75) ถึงแมจะมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (ระดับนัยสําคัญ 0.157) 

ระยะทางเดินหายใจสวนบนของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตอยางไรก็
ตามเม่ือพิจารณาถึงคาความแตกตางของระยะทางเดินหายใจเปนตัวเลข จะพบวา กลุมตัวอยางที่มีใบหนาแบบสบ
เปด มีความกวางของทางเดินหายใจ นอยกวากลุมที่มีใบหนาแบบสบปกติ ต้ังแตระดับ คอหอยสวนปาก 
(oropharynx) และ คอหอยสวนกลองเสียง (laryngopharynx) ซ่ึงแสดงใหเห็นไดจากคา U-MPW TB-TPPW และ 
V-LPW ตามลําดับ  

ขอเสนอแนะ 
ลักษณะทางกายวิภาคของทางเดินหายใจสวนบน เปนสวนสําคัญที่ทันตแพทยจัดฟนควรประเมิณกอนที่

ผูปวยจะไดรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน โดยสามารถทราบไดจากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อสามารถ
ประเมินกลุมผูปวยที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือผูปวยที่อาจมีความเส่ียงเพิ่มมากขึ้น
หลังไดรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน 

ทันตแพทยควรมีความ ระมัดระวังในการซักประวัติ และ วางแผนการรักษาใดก็ตามที่อาจมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเดินหายใจ ของผูปวย โดยเฉพาะกลุมผูปวยที่มีลักษณะใบหนาสบเปด  
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สําหรับใชในคลองรากฟน โดยใชแบบจําลองฟนมนุษย 

The study of antimicrobial activity of silver nanoparticles in various vehicles as an 

intracanal medicaments in human tooth model 
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สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก วิทยาเอนโดดอนต ภาควชิาทันตกรรมอนุรักษ 
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อาจารยที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร. รวี  เถียรไพศาล  
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทพญ. เกวลิน  ธรรมสิทธิ์บูรณ 
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพอนุภาคซิลเวอรนาโนในโพลอกซาเมอร 407 และ          

ในมาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอล ในการตานเชื้อ E. faecalis และ C. albicans ในคลองรากฟน ศึกษาในฟน
มนุษย รากเดียว 1 คลองรากฟน 56 ซ่ี เตรียมชิ้นตัวอยางรากฟนยาว 6 มิลลิเมตร กรอในคลองรากฟน ใหมีเสน
ผานศูนยกลาง 1.1 มิลลิเมตร บมเชื้อ E. faecalis และ C. albicans 21 วัน ใสสารทดสอบทั้ง 6 กลุม 7 วัน ไดแก 
(1) มาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอล (2) อนุภาคซิลเวอรนาโนในมาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอล (3) โพลอกซาเมอร 
407 (4) อนุภาคซิลเวอรนาโนในโพลอกซาเมอร 407 (5) คลอรเฮ็กซิดีน (6) กลุมควบคุม เก็บตัวอยางเนื้อฟนที่ 
0.1, 0.2, 0.3 มิลลิเมตร จากผนังคลองรากฟน วิเคราะหความแตกตางจํานวนโคโลนีเชื้อที่ขึ้นระหวางกลุมทดสอบ 
และระดับชั้นเนื้อฟน ดวยสถิติครัสคอล-วอลลิส และแมน-วิทนียยู ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 พบวา อนุภาค
ซิลเวอรนาโนในมาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอล และในโพลอกซาเมอร 407 มีจํานวนโคโลนีเชื้อท้ังสองชนิด 
ต่ํากวามาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอล และโพลอกซาเมอร 407 อยางมีนัยสําคัญ (p<.05) พบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญระหวางระดับ 0.1 กับ 0.2 และ 0.3 มิลลิเมตร (p<.05) สวนระดับ 0.2 กับ 0.3 มิลลิเมตร พบความ
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ (p>.05) ยกเวน อนุภาคซิลเวอรนาโนในมาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอล ไมพบการ
เจริญเติบโตของ C. albicans และ คลอรเฮ็กซิดีน ที่ไมพบการเจริญเติบโตของเชื้อทั้งสองชนิด  

คําสําคัญ : อนุภาคซิลเวอรนาโน โพลอกซาเมอร 407 มาโครกอล โพรพิลีนไกลคอล 

Abstract 

This study aimed to evaluate the comparison of antimicrobial activity of silver 
nanoparticles in poloxamer 407 gel and in macrogol mixed with propylene glycol against 
E. faecalis and C. albicans in root canal. A total of 56 extracted human single-rooted 
permanent teeth were used for the experiments. The specimens were prepared to produce 
6-mm root length specimens. The root canal of each specimen was enlarged to standardize
its internal diameter as 1.1 mm. The root specimens were contaminated with E. faecalis and 
C. albicans for 21 days. Then the teeth were randomly divided into 6 groups. Each group 
was exposed to various intracanal medicaments for 7 days with the following (1) macrogol 
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mixed with propylene glycol, (2) silver nanoparticles in macrogol mixed with propylene 
glycol, (3) poloxamer 407, (4) silver nanoparticles in poloxamer 407, (5) chlorhexidine 
(6) control group. Dentin samples were obtained at 0.1, 0.2 and 0.3 mm from the root canal 
surface. Kruskal-Wallis test and Mann-Whitney U test served for the difference of the 
number of colonies among the groups and individual groups, separately for the depth from 
root canal surface. (p<.05). This study found that in the group of silver nanoparticles in 
macrogol mixed with propylene glycol and in silver nanoparticles in poloxamer 407 
resulted in significant decrease in number of colonies of both organisms compared to 
macrogol mixed with propylene glycol and poloxamer 407 (p<.05). Root dentin samples
collected from the depth of 0.1 mm had significantly differ from 0.2 and 0.3 mm (p<.05). 
However, there was no significant difference in number of colonies between 0.2 and 
0.3 mm depth in both organisms (p>.05). Except, in the samples were contaminated with 
C. albicans and treated with silver nanoparticles in macrogol mixed with propylene glycol 
and in the samples were contaminated with both organisms and treated with chlorhexidine
were not observed microbial growth in all of dentin depth.

Keywords : Silver nanoparticles, Poloxamer 407, Macrogol, Propylene glycol

บทนํา 
การกําจัดเชื้อในคลองรากฟนที่ไมสมบูรณ อาจเปนสาเหตุของความลมเหลวในการรักษาคลองรากฟน  

โดยทําใหเกิดการคงอยูของเชื้อ และเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟนไดภายหลังการรักษา โดยระบบ
คลองรากฟนท่ีมีความซับซอน ทําใหมีเชื้อที่อยูในบริเวณท่ีไมสามารถถูกกําจัดไดโดยการทําความสะอาดโดยการใช
เครื่องมือ และ น้ํายาลางคลองรากฟน ดังนั้นจึงมีการแนะนําใหทําการใสสารในคลองรากฟนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
กําจัดเชื้อที่ยังคงหลงเหลืออยู ปองกันการเพิ่มจํานวนของเชื้อในคลองรากฟนระหวางรอนัดทําการรักษา และทํา
หนาที่เปนสารขวางก้ันทางกายภาพและเคมีในคลองรากฟน เพื่อปองกันการเกิดการติดเชื้อซ้ําและการเปนแหลง
สารอาหารใหเชื้อที่ยังคงหลงเหลืออยูในคลองรากฟน ปจจุบันมีการใชสารหลายชนิด เพื่อใสในคลองรากฟน 
(intracanal medicaments) โดยสารที่นิยมใชใสในคลองรากฟนคือ แคลเซียมไฮดรอกไซด ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลาย
ประการ เชน คุณสมบัติในการตานเชื้อจุลชีพ จากการท่ีมีฤทธิ์เปนดางแก  โดยมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) อยูที่ 
12.2-12.5 คุณสมบัติในการสลายเนื้อเย่ือ สามารถเหนี่ยวนําใหเกิดการสรางเนื้อเยื่อแข็ง และปองกันการละลาย
ของรากฟน ใชงานไดงายและมีราคาถูก แมแคลเซียมไฮดรอกไซดจะมีคุณสมบัติที่ดี  แตมีการศึกษาพบวา 
แคลเซียมไฮดรอกไซดไมสามารถทําลายเชื้อในคลองรากฟนไดทุกชนิด จากการศึกษาของ Sathorn และคณะ 
(2007) พบวาแคลเซียมไฮดรอกไซดยังมีประสิทธิภาพจํากัดในการกําจัดจุลชีพในคลองรากฟน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตอเชื้อ E. faecalis และ C. albicans ซึ่งเปนเชื้อที่มักพบในการรักษาคลองรากฟนที่ลมเหลว โดยเชื้อ E. faecalis 
เปนเชื้อที่มีความสามารถในการแทรกลึกลงไปในทอเนื้อฟนและคงความมีชีวิตอยูไดเปนเวลานาน สามารถยึดเกาะ
และสรางเปนไบโอฟลมบนเนื้อฟนไดภายใตสภาวะแวดลอมที่หลากหลาย และจากการท่ีเชื้อมีกระบวนการนํา
โปรตอนเขาสูเซลล จึงสามารถคงความเปนกรด-ดางภายในเซลลใหอยูในสภาวะสมดุล ทําใหสามารถทนตอสภาวะที่
เปนดางสูงได จึงมีความสามารถในการตานตอสารตานจุลชีพท้ังน้ํายาลางและสารที่ใสในคลองรากฟน ตลอดจน
สามารถมีชีวิตอยูไดแมทําการอุดคลองรากฟนแลว เชื้ออีกชนิดท่ีมักพบในการรักษาคลองรากฟนที่ลมเหลวคือ 
C. albicans โดยเปนเชื้อที่มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงขนาดและรูปรางใหมีความเหมาะสมในการ
เจริญเติบโตภายใตสภาวะแวดลอมตางๆ และมีความสามารถในการกอโรคหลายประการ จากการศึกษาของ 
Waltimo และคณะ (1997) พบวาเชื้อราสามารถพบไดในการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟนภายหลังการ
รักษาคลองรากฟน โดย C. albicans เปนชนิดที่พบไดบอยที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Siqueria และ 
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Sen (2004) นอกจากนี้มีการศึกษาที่พบวา C. albicans มีความสามารถในการตานตอแคลเซียมไฮดรอกไซดที่ใช
เปนสารใสในคลองรากฟน จากความสามารถในการตานตอฤทธ์ิแคลเซียมไฮดรอกไซดของเชื้อที่พบในกรณีของ
ความลมเหลวในการรักษาคลองรากฟน จึงมีความพยายามในการพัฒนาสารใสในคลองรากฟนเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตานเชื้อ ซึ่งจากขอดีของซิลเวอร ที่มีฤทธิ์ในการตานตอเชื้อจุลชีพ มีความเปนพิษต่ํา และไมทํา
ใหเกิดการด้ือของเชื้อ ทําใหมีการนําซิลเวอรมาใชอยางหลากหลาย ในทางทันตกรรมมีการนําซิลเวอรมาใชใน
รูปแบบของสารประกอบซิลเวอร (silver compounds) ตั้งแตป 1840s โดยมีการนําซิลเวอรไนเตรต มาใชเพื่อลด
อุบัติการณการเกิดฟนผุในฟนน้ํานม และปองกันฟนผุในฟนกรามแทที่เริ่มข้ึน ตลอดจนใชเปนสารฆาเชื้อในเนื้อฟน 
และในป 1960s ไดมีการนําฟลูออไรดมาผสมในซิลเวอร เพ่ือเปนสารตานฟนผุ แตอยางไรก็ตาม การนําไปใชในทาง
คลินิกพบวามีขอจํากัดในเร่ืองการทําใหฟนติดสีดํา  

อนุภาคโลหะ ท่ีมีขนาดอยูในชวงนาโนเมตร พบวามีคุณสมบัติทางกายภาพ ท่ีแตกตางไปจากเม่ืออยูใน
รูปแบบเปนอิออน (ion) หรือ โลหะกอน (bulk) โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือ การเพ่ิมความสามารถในการเรงปฏิกิริยา
เคมี (catalytic activity) เนื่องมาจากลักษณะโครงสรางที่มีเหลี่ยมมุมมาก (Highly active facets) ทําใหมี
อัตราสวนของพื้นที่ผิวตอปริมาตรสูง (High surface-to-volume ratio) โดยอนุภาคนาโน (nanoparticles) 
เปนกลุมของอนุภาคที่มีขนาดอยูในชวงนาโนเมตร ซึ่งปจจุบันเริ่มมีความสนใจในการนําอนุภาคนาโนมาใชในทาง
การแพทย เนื่องจากคุณสมบัติที่มีอัตราสวนของพื้นท่ีผิวตอปริมาตรสูง และมีคุณลักษณะเฉพาะทางกายภาพและ
เคมี ทําใหอนุภาคนาโนมีประสิทธิภาพในการตานเชื้อจุลชีพเนื่องจากมีความสามารถในการจับกับเชื้อจุลชีพไดดี 
โดยอนุภาคซิลเวอรนาโน (silver nanoparticles) ไดถูกนํามาใชเปนสารตานเชื้อในการทําความสะอาดเคร่ืองมือ
ทางการแพทยอยางแพรหลาย เนื่องจากมีคุณสมบัติในการฆาเชื้อไดหลายชนิด โดยมีกลไกที่สามารถจับกับผนัง
เซลลของแบคทีเรีย และแทรกซึมเขาไปในเซลลทําใหเกิดการสลาย และการเพิ่มความสามารถในการซึมผานของ
เยื่อหุมเซลลของแบคทีเรีย โดยมีการศึกษาพบวาอนุภาคซิลเวอรนาโน ซึ่งมีขนาดประมาณ 10-100 นาโนเมตร 
มีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรียได ทั้งเชื้อแกรมบวกและแกรมลบ รวมท้ังเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อตอยาหลายชนิด 
จากคุณสมบัติที่ดีดังกลาวจึงมีการนําอนุภาคซิลเวอรนาโนมาใชในงานรักษาคลองรากฟน โดยมีการนํามาใชใน
รูปแบบตางๆ เชน การเปนน้ํายาลางคลองรากฟน หรือ เปนสารใสในคลองรากฟน อยางไรก็ตาม อนุภาคซิลเวอรนา
โน ซ่ึงอยูในรูปแบบสารละลาย จึงมีลักษณะเปนของเหลว ดังนั้นในการนําไปใชเปนสารตานเชื้อในคลองรากฟน 
ควรอยูในรูปแบบท่ีสามารถนําเขาสูคลองรากฟนไดงาย เมื่อใสในคลองรากฟนแลวสามารถคงสภาพอยูในคลองราก
ฟนได และตองสามารถรักษาระดับความเขมขนของสารใหอยูในคลองรากฟนตลอดชวงเวลาการรักษา ซึ่งโพลอกซา
เมอร 407 (poloxamer 407) เปนสารกลุมโพลอกซาเมอร ที่มีลักษณะพิเศษคือ เปนของเหลวท่ีอุณหภูมิต่ํา ซึ่งจะ
ชวยนําสารเขาคลองรากฟนไดงาย และเปลี่ยนสถานะเปนเจลก่ึงแข็งเมื่อมีอุณหภูมิสูง ทําใหสามารถคงสภาพอยูใน
คลองรากฟนไดนานข้ึน และชวยปลดปลอยสารออกมาอยางชาๆ และ โพลีเอทิลีน ไกลคอล ( polyethylene 
glycol) หรือมาโครกอล (macrogol) ผสมกับโพรพิลีนไกลคอล (propylene glycol) ชื่อยอ MP เปนตัวนําสงสาร
ที่ถูกนํามาใชในทางทันตกรรมคร้ังแรกโดย Takushige และคณะ(1998) โดยผสมกันในอัตราสวน 1:1 ใหมีลักษณะ
เปนขี้ผึ้ง สําหรับนํายาปฏิชีวนะใสในฟนน้ํานมเพื่อรักษาการติดเชื้อ โดยในปจจุบันการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของอนุภาคซิลเวอรนาโนในเจลเบสชนิดตางๆ สําหรับงานทันตกรรมยังมีรายงานอยูจํากัด ดังนั้น
การศึกษานี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการตานเชื้อของอนุภาคซิลเวอรนาโน ในโพลอกซาเมอร 407 เจล 
และในมาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอล เพื่อใชเปนสารใสในคลองรากฟน  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอนุภาคซิลเวอรนาโนในโพลอกซาเมอร 407 และอนุภาคซิลเวอรนาโนใน

มาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอล ในการตานเชื้อ E. faecalis และ C. albicans เมื่อใชเปนสารใสในคลองรากฟน 

วิธีการวิจัย 
เตรียมฟนแทมนุษย ฟนหนา หรือ ฟนกรามนอย ท่ีมี 1 รากท่ีตรง และมี 1 คลองรากฟน จํานวน 56 ซ่ี 

เก็บในสารละลายไทมอล ความเขมขน 0.1% กําจัดเนื้อเยื่อปริทันตออกโดยแชในโซเดียมไฮโปคลอไรท ความ
เขมขน 5.25% 15 นาที จากนั้นใชเครื่องตัดชิ้นตัวอยางรุน Isomet 4000 ตัดสวนปลายรากฟน 3 มิลลิเมตร และ
สวนตัวฟนที่ใตตอระดับรอยตอเคลือบฟนกับเคลือบรากฟน ใหเหลือสวนรากฟน 6 มิลลิเมตร จากนั้นใชเครื่องมือพี
โซดริล เบอร 1-3 กรอภายในคลองรากฟน เพื่อใหมีเสนผานศูนยกลางภายในเทากับ 1.1 มิลลิเมตร กําจัดชั้นสเมียร 
(smear layer) โดยนําชิ้นฟนใสในเครื่องลางความถ่ีสูง ท่ีมีกรดเอทิลีนไดอามีนเตตราอาเซติก ความเขมขน 17% 
4 นาที แลวตามดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขน 5.25% 4 นาที จากนั้นแชน้ํากล่ัน 10 นาที ทําการ
ปราศจากเชื้อโดย นําไป autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 15 นาที จากนั้นนําชิ้นฟนที่เตรียมไดมาบม
เพาะเชื้อ โดยนําเชื้อ E. faecalis (ATCC 19433) ท่ีถูกเตรียมในอาหารเลี้ยงเชื้อ BHI broth มาปรับใหมีปริมาณ
เชื้อ 1x108 โคโลนีตอมิลลิลิตร และนําเชื้อ C. albicans (ATCC 90028) ท่ีถูกเตรียมในอาหารเลี้ยงเชื้อ SDB มา
ปรับใหมีปริมาณเชื้อ 1x107 โคโลนีตอมิลลิลิตร จากนั้นนําเชื้อ E. faecalis และ C. albicans ปริมาตร 
10 มิลลิลิตร ใสในขวดแกวที่มีชิ้นฟน 6 ชิ้นตอขวด บมเพาะท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 21 วัน เปลี่ยนอาหาร
เลี้ยง ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ทุกๆ 2 วัน เมื่อครบตามกําหนดเวลา นําชิ้นฟนลางดวยน้ําเกลือปราศจากเชื้อ แลวนํามา
แบงกลุม โดยในเชื้อแตละชนิดจะทําการแบงเปน 6 กลุม ดังนี้ 

กลุมที่ 1 มาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอล (MP) (n=5) 
กลุมที่ 2 อนุภาคซิลเวอรนาโนในมาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอล (MP+Ag) (n=5) 
กลุมที่ 3 โพลอกซาเมอร 407 (P 407) (n=5) 
กลุมที่ 4 อนุภาคซิลเวอรนาโนในโพลอกซาเมอร 407 (P407+Ag) (n=5)  
กลุมที่ 5 คลอรเฮ็กซิดีน (CHX) (n=5)  
กลุมที่ 6 กลุมควบคุม (control) (n=3)  
จากนั้นวางชิ้นฟนลงในจานเพาะเชื้อ 6 ชิ้นตอจาน ยึดสวนลางกับข้ีผึ้งตามขอบ (periphery wax) 

ที่ปราศจากเชื้อ ใสสารทดสอบแตละกลุมในคลองรากฟนดวยไมโครปเปต ปริมาตร 6 ไมโครลิตร ปดสวนบนดวย
ขี้ผึ้งตามขอบท่ีปราศจากเชื้อ วางสําลีชุบน้ํากลั่นพอหมาดที่ปราศจากเชื้อลงในจานเพาะเชื้อและปดดวยพาราฟลม 
เพื่อใหภายในมีความชื้นสัมพัทธ 100% บมเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 7 วัน เมื่อครบกําหนดเวลา ลาง
สารทดสอบที่ใสในคลองรากฟนออก ดวยน้ําเกลือปราศจากเชื้อ ทําใหแหง จากนั้นใชเครื่องมือพีโซดริล เบอร 4 , 5 
และ 6 กรอภายในคลองรากฟน เพื่อเปนการเก็บตัวอยางเนื้อฟนที่ความลึก 0.1, 0.2 และ 0.3 มิลลิเมตร จากผนัง
คลองรากฟนตามลําดับ นําสวนผงเนื้อฟน แตละชั้นท่ีไดมาชั่งน้ําหนัก และผสมกับน้ําเกลือปราศจากเชื้อ ความ
เขมขน 0.85% ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ทํา 10-fold serial dilution 8 คร้ัง แลวนําสารแขวนลอยของเนื้อฟนแต
ละความเขมขนที่ไดจํานวน 10 ไมโครลิตร ไปบมเพาะเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อดวยวิธี dot plate ความเขมขนละ 2 ซ้ํา 
โดยใช Blood agar สําหรับกลุมตัวอยางที่ใสเชื้อ E. faecalis และใช SDA สําหรับกลุมตัวอยางที่ใสเชื้อ 
C. albicans จากนั้นบมเพาะเชื้อตามสภาวะที่เหมาะสมสําหรับเชื้อแตละชนิด ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 24 ชั่วโมง แปลผลโดยนับจํานวนโคโลนีของเชื้อตอน้ําหนักผงเนื้อฟน (CFU/g) การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
จํานวนโคโลนีของเชื้อระหวางกลุม และคาเฉลี่ยจํานวนโคโลนีของเชื้อในแตละระดับชั้นเนื้อฟน ใชการทดสอบ 
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ดวยสถิติครัสคอล-วอลลิส นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 หากพบความแตกตางทางสถิติจะทํา
การเปรียบเทียบระหวางกลุมการศึกษาและระหวางระดับชั้นเนื้อฟน โดยใชสถิติแมน-วิทนียยู 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยจํานวนเชื้อ E. faecalis และ C. albicans ในหนวย log CFU/g ในแตละ

ระดับชั้นเนื้อฟนเมื่อใสสารทดสอบชนิดตาง ๆ ในคลองรากฟนเปนเวลา 7 วัน เปนดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 
ตามลําดับ 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยจํานวนเช้ือ E. faecalis ในหนวย Log CFU/g (คาเฉลี่ย±สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ในแต
ละระดับชั้นเน้ือฟนเม่ือใสสารไวในคลองรากฟนเปนเวลา 7 วัน 

เม่ือทดสอบกับเชื้อ E. faecalis พบการเจริญเติบโตของเชื้อในทุกระดับชั้นเนื้อฟนในกลุม MP, MP+Ag, 
P407, P407+Ag และ control ซ่ึงพบวาปริมาณเชื้อแปรผกผันกับระดับความลึกของเนื้อฟน โดยพบปริมาณเชื้อ
มากที่สุดที่ระดับความลึก 0.1 มิลลิเมตร และนอยที่สุดที่ระดับความลึก 0.3 มิลลิเมตร เม่ือวิเคราะหความแตกตาง
ของปริมาณเชื้อในแตละระดับชั้นเน้ือฟน ดวยสถิติครัสคอล-วอลลิส และแมน-วิทนียยู ท่ีระดับนัยสําคัญ (p<0.05) 
พบวามีความแตกตางของปริมาณเชื้อระหวางระดับความลึก 0.1 กับ 0.2 มิลลิเมตร และ 0.1 กับ  0.3 มิลลิเมตร 
สวนระดับความลึก 0.2 กับ 0.3 มิลลิเมตร มีปริมาณเชื้อไมตางกัน ในขณะท่ีกลุมควบคุมบวก CHX ไมพบการ
เจริญเติบโตของเชื้อ ในทุกระดับความลึก ดังแสดงในภาพที่ 1 

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจํานวนเชื้อระหวางกลุมทดสอบ โดยวิเคราะหดวยสถิติครัสคอล-วอลลิส และ
แมน-วิทนียยู ที่ระดับนัยสําคัญ (p<0.05) พบความแตกตางของการเจริญเติบโตของเชื้อระหวางกลุม โดยในกลุม 
P407 และ control มีปริมาณเชื้อไมตางกัน ในขณะท่ีกลุม MP มีปริมาณเชื้อที่นอยกวากลุม P407 และ control 
และกลุม P407+Ag มีปริมาณเชื้อนอยกวากลุม P407 เชนเดียวกับในกลุม MP+Ag ซึ่งมีปริมาณเชื้อนอยกวากลุม 
MP โดยพบวากลุม MP+Ag มีปริมาณเชื้อที่นอยกวากลุม P407+Ag อยางมีนัยสําคัญ ในขณะท่ีกลุมควบคุมบวก 
CHX ไมพบการเจริญเติบโตของเชื้อ ในทุกระดับชั้นเนื้อฟน ดังแสดงในภาพที่ 2 

กลุม 
คาเฉลี่ยในหนวย Log CFU/g 

0.1 mm 0.2 mm 0.3 mm 
MP 6.43 ± 0.38 4.50 ± 0.48 4.30 ± 0.14 
MP+Ag 3.77 ± 0.53 2.74 ± 0.38 2.71 ± 0.46 
P407 6.89 ± 0.15 5.75 ± 0.49 5.49 ± 0.73 
P407+Ag 5.29 ± 0.17 3.52 ± 0.63 3.23 ± 0.19 
CHX 0±0.00 0±0.00 0±0.00 
Control 6.97 ± 0.05 5.80 ± 0.35 5.58 ± 0.32 
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ภาพที่ 1 คาเฉลี่ย Log CFU/g เชื้อ E. faecalis ของแตละระดับชั้นเนื้อฟน แยกตามกลุมการศึกษา 
เมื่อใสสารไวในคลองรากฟนเปนเวลา 7 วัน 

* ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละกลุมการศึกษา หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ภาพท่ี 2 คาเฉลี่ย Log CFU/g เชื้อ E. faecalis ของแตละกลุมการศึกษา แยกตามระดับช้ันเนื้อฟน 
เมื่อใสสารไวในคลองรากฟนเปนเวลา 7 วัน * ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละระดับชั้นเนือ้ฟน 

หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยจํานวนเช้ือ C. albicans ในหนวย Log CFU/g (คาเฉลี่ย±สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) ในแต
ละระดับชั้นเนื้อฟนเม่ือใสสารไวในคลองรากฟนเปนเวลา 7 วัน 

กลุม 
คาเฉลี่ยในหนวย Log CFU/g 

0.1 mm 0.2 mm 0.3 mm 
MP 4.46 ± 0.27 3.44 ± 0.12 3.35 ± 0.35 
MP+Ag 0 ± 0.00 0 ± 0.00 0 ± 0.00 
P407 5.25 ± 0.22 4.22 ± 0.30 4.14 ± 0.37 
P407+Ag 3.22 ± 0.21 2.58 ± 0.30 2.41 ± 0.15 
CHX 0 ± 0.00 0 ± 0.00 0 ± 0.00 
Control 5.28 ± 0.04 4.24 ± 0.06 4.17 ± 0.01 
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เม่ือทดสอบกับเชื้อ C. albicans พบการเจริญเติบโตของเชื้อในทุกระดับชั้นเนื้อฟนในกลุม MP, P407, 
P407+Ag และcontrol ซ่ึงพบวาปริมาณเชื้อแปรผกผันกับระดับความลึกของเนื้อฟน โดยพบปริมาณเชื้อมากที่สุดที่
ระดับความลึก 0.1 มิลลิเมตร และนอยที่สุดที่ระดับความลึก 0.3 มิลลิเมตร เมื่อวิเคราะหความแตกตางของปริมาณ
เชื้อในแตละระดับชั้นเนื้อฟน ดวยสถิติครัสคอล-วอลลิส และแมน-วิทนียยู ท่ีระดับนัยสําคัญ (p<0.05) พบวามี
ความแตกตางของปริมาณเชื้อระหวางระดับความลึก 0.1 กับ 0.2 มิลลิเมตร และ 0.1 กับ 0.3 มิลลิเมตร สวนระดับ
ความลึก 0.2 กับ 0.3 มิลลิเมตร มีปริมาณเชื้อไมตางกัน ในขณะท่ีกลุม MP+Ag ไมพบการเจริญเติบโตของเชื้อ           
ในทุกระดับความลึก เชนเดียวกับกลุมควบคุมบวก CHX ดังแสดงในภาพที่ 3  

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจํานวนเชื้อระหวางกลุมทดสอบ โดยวิเคราะหดวยสถิติครัสคอล-วอลลิส และ
แมน-วิทนียยู ที่ระดับนัยสําคัญ (p<0.05) พบความแตกตางของการเจริญเติบโตของเชื้อระหวางกลุม โดยในกลุม 
P407 และ control มีปริมาณเชื้อไมตางกัน ในขณะท่ีกลุม MP มีปริมาณเชื้อที่นอยกวากลุม P407 และ control 
และในกลุม P407+Ag มีปริมาณเชื้อนอยกวากลุม P407 อยางมีนัยสําคัญ ในขณะท่ีกลุม MP+Ag ไมพบการ
เจริญเติบโตของเชื้อในทุกระดับชั้นเน้ือฟน เชนเดียวกับในกลุมควบคุมบวก CHX ดังแสดงในภาพที่ 4 

ภาพท่ี 3 คาเฉลี่ย Log CFU/g เชื้อ C. albicans ของแตละระดับชั้นเนื้อฟน แยกตามกลุมการศึกษา 
เมื่อใส สารไวในคลองรากฟนเปนเวลา 7 วัน 

* ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละกลุมการศึกษา หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ 

ภาพที่ 4 คาเฉลี่ย Log CFU/g เชื้อ C. albicans ของแตละกลุมการศึกษา แยกตามระดับชั้นเนื้อฟน 
เมื่อใสสารไวในคลองรากฟนเปนเวลา 7 วัน 

* ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละระดับชั้นเนื้อฟน หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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สรุปผลการวิจัย พบวา สารละลายอนุภาคซิลเวอรนาโนในมาโครกอลผสมกับโพรพิลีนไกลคอล และ
สารละลายอนุภาคซิลเวอรนาโนในโพลอกซาเมอร 407 มีความสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อท้ังสองชนิด 
ไดสูงกวากลุมควบคุมมาโครกอลผสมกับโพรพิลีนไกลคอล และโพลอกซาเมอร 407 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ (p<0.05) โดยสารละลายอนุภาคซิลเวอรนาโนในมาโครกอลผสมกับโพรพิลีนไกลคอล มีความสามารถในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ E. faecalis และ C. albicans ไดดีกวาสารละลายอนุภาคซิลเวอรนาโนในโพลอกซา
เมอร 407 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (p<0.05) 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบวา ในเชื้อทดสอบท้ังสองชนิด กลุม P407 มีปริมาณเชื้อไมตางจากกลุม control 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาสาร P 407 ไมมีฤทธิ์ในการตานเชื้อที่อยูในคลองรากฟน ในขณะท่ีกลุม MP มีปริมาณเชื้อนอยกวา
กลุม P407 และกลุม control อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งแสดงใหเห็นวาสาร MP มีคุณสมบัติในการตานเชื้อในคลองรากฟน
ได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Nalawade และคณะ (2015) ท่ีพบวา propylene glycol ซ่ึงเปนสวนผสมของ
สาร MP มีประสิทธิภาพในการตานเชื้อทั้งสองชนิดได และพบวากลุม P407+Ag มีปริมาณเชื้อนอยกวากลุม P407 
ในเชื้อทดสอบทั้งสองชนิด และ เม่ือทดสอบกับเชื้อ E. faecalis พบวากลุม MP+Ag มีปริมาณเชื้อนอยกวากลุม MP 
ในขณะท่ีเม่ือทดสอบกับเชื้อ C. albicans ไมพบการเจริญเติบโตของเชื้อในกลุม MP+Ag ในทุกระดับชั้นเนื้อฟน 
เชนเดียวกับในกลุมควบคุมบวก CHX ซึ่งไมพบการเจริญเติบโตของเชื้อเชนกันในเชื้อทั้งสองชนิด ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
สารผสมของสารละลายอนุภาคซิลเวอรนาโนในตัวนําสงสารทั้งสองชนิด มีประสิทธิภาพในการตานเชื้อไดดีกวาเมื่อ
เทียบกับตัวนําสงสารอยางเดียว นอกจากนี้ผลจากการศึกษาพบวากลุม MP+Ag มีปริมาณเชื้อท่ีนอยกวากลุม 
P407+Ag ในเชื้อทดสอบท้ังสองชนิดอยางมีนัยสําคัญ แสดงใหเห็นวา สารผสมของสารละลายอนุภาคซิลเวอรนาโนใน 
MP มีประสิทธิภาพในการตานเชื้อทั้งสองชนิดไดดีกวา สารผสมของสารละลายอนุภาคซิลเวอรนาโนใน P407 

เม่ือพิจารณาถึงความสามารถในการตานเชื้อของสารละลายอนุภาคซิลเวอรนาโนในตัวนําสงสาร P407 
และ MP ที่แตละระดับชั้นเน้ือฟน พบปริมาณเชื้อมากที่สุด และนอยที่สุด ที่ระดับความลึก 0.1 และ 0.3 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ โดยไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางปริมาณเชื้อที่ระดับความลึก 0.2 กับ 0.3 มิลลิเมตร 
ในทุกกลุมทดสอบในเชื้อทั้งสองชนิด ยกเวนในกลุม MP+Ag ที่ไมพบการเจริญเติบโตของเชื้อในทุกระดับความลึก 
เม่ือทดสอบกับเชื้อ C. albicans และกลุมควบคุมบวก CHX ซึ่งไมพบการเจริญเติบโตของเชื้อทั้งสองชนิด ในทุก
ระดับความลึก ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เชื้อทดสอบทั้งสองชนิด มีปริมาณเชื้อแปรผกผันกับระดับความลึกของเนื้อฟน 
ซึ่งอาจเปนผลมาจากความสามารถในการแทรกซึมของเชื้อในทอเนื้อฟน โดยที่ระดับความลึกของทอเนื้อฟนมากข้ึน 
เชื้อจะสามารถแทรกซึมไดนอยลง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Nair และคณะ (2017) ที่ทําการศึกษาการแทรก
ซึมและการยึดเกาะของเชื้อ E. faecalis ในทอเนื้อฟนที่ทําใหติดเชื้อเปนเวลา 21 วันเชนเดียวกับการศึกษานี้ 
ดวยวิธี confocal laser scanning microscopy analysis พบวา E. faecalis สามารถแทรกซึมเขาไปในทอเนื้อ
ฟนไดที่ความลึก 1-400 ไมโครเมตร และสามารถยึดเกาะท่ีผิวของทอเนื้อฟนไดที่ความลึก 1-200 ไมโครเมตร โดย
พบวาปริมาณเชื้อสวนใหญจะยึดเกาะอยูที่ระดับความลึกของทอเนื้อฟน 1-100 ไมโครเมตร ถึง 90% และท่ีระดับ
ความลึก 100-200 ไมโครเมตร พบการยึดเกาะของเชื้อเพียง 10% สวนท่ีระดับความลึก 200-300 ไมโครเมตรไม
พบการยึดเกาะของเชื้อเลย และจากการศึกษาของ Al-Nazhan และคณะ (2014) ท่ีทําการศึกษาการแทรกซึมของ
เชื้อ E. faecalis และ C. albicans ในทอเนื้อฟนที่ทําใหติดเชื้อเปนเวลา 4 สัปดาห ดวยวิธี scanning electron 
microscopy analysis พบวา เชื้อ E. faecalis สามารถแทรกซึมเขาสูทอเนื้อฟนไดลึก 244 ไมโครเมตร ซ่ึงลึกกวา
เชื้อ C. albicans ที่มักยึดเกาะตามพื้นผิวของผนังคลองรากฟน และมีการแทรกซึมเขาสูทอเนื้อฟนเฉพาะสวนของ
สายราเทานั้น ซึ่งสามารถแทรกซึมเขาไปไดลึก 183 ไมโครเมตร ซึ่งแสดงใหเห็นวาเชื้อ E. faecalis สามารถแทรก

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ซึมในทอเนื้อฟนไดลึกมากกวาเชื้อ C. albicans เชนเดียวกับในการศึกษานี้ที่พบปริมาณเชื้อ E. faecalis มากกวา 
C. albicans ในทุกระดับชั้นเน้ือฟน 

ขอเสนอแนะ 
การศึกษานี้เปนการศึกษาในหองปฏิบัติการ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารละลายอนุภาคซิลเวอรนาโน

ในระบบนําสงสารชนิดตางๆ สําหรับใชเปนสารใสในคลองรากฟน โดยทําการทดสอบกับเชื้อ  E. faecalis และ C. 
albicans ซ่ึงเปนเชื้อที่มักพบในการรักษาคลองรากฟนที่ลมเหลว โดยใชแบบจําลองฟนมนุษยที่มีคลองรากเดียว 
และมีการตัดปลายรากฟน ทําใหมีความแตกตางจากสภาวะจริงในชองปากท่ีระบบคลองรากฟนมีความซับซอน 
และประกอบดวยเชื้อหลายชนิด สําหรับคุณสมบัติของสารผสมของสารละลายอนุภาคซิลเวอรนาโนในระบบนําสง
สารทั้งสองชนิดนั้น ยังมีความจําเปนที่จะตองศึกษาเพิ่มเติมกอนนํามาใชจริงในชองปาก ท้ังในเร่ืองรูปแบบในการ
นําไปใชงาน การคงสภาพของสารผสมในคลองรากฟน การเปลี่ยนสถานะของสาร ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ 
ผลตอการปดผนึกของวัสดุอุดคลองรากฟน ตลอดจนอายุการใชงาน อยางไรก็ตามสามารถนําขอมูลที่ไดจากจาก
การศึกษานี้ มาใชเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาสารละลายอนุภาคซิลเวอรนาโน เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเปนสาร
ใสในคลองรากฟน. 
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บทคัดยอ 
โรคฟนผุเปนโรคเร้ือรังที่พบไดบอยภายในชองปาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ

สารประกอบซิลเวอรซึ่งไดรับการสังเคราะหจาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ชนิด 
คือ ซิลเวอรไน-เตรท (AgNO3) ซิลเวอรออกไซด (Ag2O+ NH4F) และ ซิลเวอรคอมเพล็กซ (Ag complex) ตอการ
หยุดยั้งฟนผุในแบบจําลองฟนมนุษย วัดผลโดยการใชเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรระดับไมโครเมตร วิเคราะหหา       
คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน (linear attenuation coefficients: LAC) ในเนื้อฟนกรามแทจํานวน 40 ซ่ี           
ซึ่งตัดใหมีขนาด 2×2×4 มิลลิ เมตร เลียนแบบการเกิดรอยโรคฟนผุโดยการแชชิ้นงานในสารละลายเชื้อ 
Streptococcus mutans ATCC 25175 ที่ความขุน McFarland = 3 บมที่อุณหภูมิ 37˚C เปนเวลา 7 วัน           
ครบเวลาแลวนําไปวัดคา LAC (Pre-test) จากน้ันแบงกลุมการทดลองออกเปน 5 กลุม คือ 1) AgNO3, 2) Ag2O+ 
NH4F, 3) Ag complex, 4) กลุมควบคุมบวก (น้ํายาทาเล็บ) และ 5) กลุมควบคุมลบ (ไมทาสารใดๆ) จากนั้นทาสาร
ทดสอบลงบนรอยผุ นําชิ้นงานแชในสารละลายเชื้อแบบเดิมอีกครั้ง บมท่ีอุณหภูมิ 37˚C เปนเวลา 7 วัน เมื่อครบเวลา
นําไปวิเคราะหหาคา LAC (Post-test) เปรียบเทียบคา LAC กอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติ Paired T-test        
ที่ระดับนัยสําคัญรอยละ 95 ผลการศึกษาพบวาการยับยั้งการละลายแรธาตุออกจากชิ้นเนื้อฟนในกลุมที่ 1 = 25%, 
กลุมที่ 2 = 45%, กลุมที่ 3 = 15% และกลุมควบคุมบวก = 100% เม่ือเทียบกับกลุมควบคุมลบ ผลการศึกษานี้แสดง
ใหเห็นวาสารประกอบซิลเวอรชนิดตาง ๆ มีความสามารถในการหยุดยั้งการละลายแรธาตุออกจากชิ้นเนื้อฟนได 

 
คําสําคัญ : ซิลเวอรไนเตรท ซิลเวอรออกไซด ซิลเวอรคอมเพล็กซ เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรระดับไมโครเมตร 
 
Abstract 

The most common oral disease is dental caries; pathogen that associated with the 
disease is Streptococcus mutans. The objective of this study is to evaluate the efficiency of 
silver nitrate (AgNO3) silver oxide (Ag2O+ NH4F) and silver complex (Ag complex) to inhibit 
progression of the demineralization process in tooth model. Then using microcomputed 
tomography to analyze linear attenuation coefficients (LAC) of mineral in permanent molar 
tooth which meet the inclusion criteria and tooth was cut into 2x2x4 mm3 in size. Samples 
were incubated in Streptococcus mutans suspension that was visually adjusted to a turbidity of 
3 McFarland at 37˚C for 7 days and at the end of time, LAC (pre-test) was analyzed. Then 
samples were divided into 5 groups (Gr1=silver nitrate, Gr.2=silver oxide, Gr.3=silver complex 
Gr.4=nail polish (positive control) and Gr.5=does not make any substance (negative control)).  
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The tested agents were applying on initial caries lesion and then all of samples were 
soak in Streptococcus mutans suspension (3 McFarland) again. At the end of time the LAC 
was analyzed again (Post-test). Comparison between LAC pre-test and post-test by Paired 
T-tests at statistically significant 95 confidence level. The inhibitory percentage of 
demineralization process in positive control group = 100%, AgNO3 group = 25%, Ag2O+ 
NH4F = 45% and Ag complex = 15% when compare with negative control group. The LAC 
level of Ag2O+ NH4F group was increased from pre-test while the LAC level of Ag 
complex and negative control group have decreased from pre-test with statistically 
significant (p<0.05). The positive control and AgNO3 group no statistically significant 
difference between two groups. From the result suggest that the tested agent of silver 
compounds have ability to arrest demineralization process from dentin.

Keywords : silver nitrate, silver oxide, silver complex, micro - computed tomography

บทนํา 
โรคฟนผุเปนโรคติดเชื้อเรื้อรังที่พบมากท่ีสุดในโลกและมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ปจจัยรวมกัน ไดแก 

เชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเกิดกรด (cariogenic bacteria) อาหารประเภทคารโบไฮเดรต (fermentable carbohydrate) 
โดยมีปจจัยทางกายภาพและระยะเวลาเปนตัวสงเสริมทําใหเกิดการทําลายโครงสรางของฟนจากกรดที่ผลิตไดจาก
แบคทีเรียซึ่งยอยอาหารประเภทคารโบไฮเดรต แบคทีเรียสําคัญที่ทําใหเกิดโรคฟนผุคือเชื้อกลุม มิวแทนส สเตร็ปโตคอคไซน 
(mutans streptococci) โดยเฉพาะ Streptococcus mutans และ Streptococcus sobrinus ที่อยูในไบโอฟลม 
โดยเชื้อเหลานี้จะผลิตกรดออกมาหลังจากยอยอาหารในกลุมคารโบไฮเดรต กรดที่เกิดข้ึนจะทําใหคาพีเอชบริเวณ
นั้นต่ําลงกวาคาวิกฤต เปนผลใหเกิดการละลายแรธาตุออกมาจากโครงสรางฟน ซึ่งกระบวนการของโรคเกิดใน
ระยะแรก ๆ จะไมสามารถสังเกตไดทางคลินิกและทางภาพรังสี รอยโรคสามารถเกิดไดทั้งบนตัวฟน บริเวณผิวเรียบ 
และหลุมรองฟน รวมทั้งบริเวณรากฟนของทั้งในชุดฟนแทและฟนน้ํานม อีกทั้งโรคฟนผุยังสามารถเกิดไดบนชั้น
เคลือบฟน ชั้นเคลือบรากฟน และชั้นเนื้อฟน เนื่องจากโรคฟนผุเปนผลมาจากการเสียสมดุลของแรธาตุ ดังนั้นใน
ปจจุบันจึงเปนที่ยอมรับวาโรคฟนผุเปนกระบวนการซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได และผลสุดทายไมจําเปนวาการผุนั้น
ตองเกิดรูผุเสมอไป และถึงแมวารอยโรคจะลุกลามตอจนเกิดรูผุจนสามารถตรวจพบทางคลินิก แตหากมีปจจัยที่
เหมาะสม ฟนผุนั้นก็จะสามารถหยุดยั้งและอยูอยางเสถียรแบบเดิมตอไปในปากไดอีกหลายๆ ป 

มีการคนพบมาต้ังแตยุคโบราณวาโลหะเงินมีความสามารถในการตอตานเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา 
เม่ือเปรียบเทียบกับโลหะตัวอื่น ๆ พบวาซิลเวอรมีความเปนพิษตอเชื้อจุลชีพมากที่สุด โดยประจุบวกของซิลเวอร
สามารถฆาเชื้อจุลชีพกอโรคไดที่ความเขมขนนอยกวา 50 ppm กลไกของสําคัญท่ีทําใหซิลเวอรมีผลตอเชื้อจุลชีพ
คือ 1. ปฏิกิริยาระหวางซิลเวอรอิออนกับ DNA ทําให DNA ของแบคทีเรียถูกทําลาย 2. ซิลเวอรอิออนสามารถ
ทําลายเยื่อหุมเซลลของแบคทีเรียได และ 3. ซิลเวอรอิออนสามารถยับยั้งเอนไซมที่เกี่ยว ของกับการขนสง
อิเล็กตรอนภายในเซลลของแบคทีเรีย นอกจากนี้ซิลเวอรยังมีความเปนพิษตอเซลลของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในระดับ
ต่ํา อีกทั้งจุดเดนของซิลเวอรคือไมทําใหเชื้อจุลชีพเกิดการด้ือยา ดังนั้นจึงมีการประยุกตนําสารประกอบซิลเวอรมา
ใชทั้งในงานดานการแพทยและทันตกรรม เชน ซิลเวอรไนเตรท (silver nitrate: AgNO3) ถูกนํามาใชเปนยาหยอด
ตาเพื่อปองกันการติดเชื้อ และ ซิลเวอรซัลฟาไดเอซีน (silver sulphadiazine: SSD/ AgSD) ใชเปนยาปองกันการ
ติดเชื้อของผิวหนังที่ถูกไฟไหม และแผลเรื้อรังสวนในงานดานทันตกรรมนั้นเร่ิมมีการนําสารประกอบซิลเวอรมาใช
ครั้งแรกในป 1980 โดยพบวา ซิลเวอรไนเตรท สามารถลดอุบัติการณของฟนผุในฟนน้ํานมได ตอมามีการนํา        
ซิลเวอรไนเตรท มาใชเปนสารปองกันและยับยั้งการเกิดฟนผุในฟนกรามแท ตอมาในป 1960 ไดนําฟลูออไรดมา
รวมกับซิลเวอรเพ่ือเปนสารตอตานฟนผุ แตหลังจากนําสารประกอบซิลเวอรฟลูออไรดไปใชทางคลินิกแลวพบ
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ขอเสียคือเกิดการติดสีเปนสีดําบริเวณรอยโรคฟนผุ ซึ่งสงผลตอความสวยงาม อยางไรก็ตามสารประกอบซิลเวอร
ฟลูออไรดที่ยังคงใชกันอยูในปจจุบันคือ ซิลเวอรไดเอมีนฟลูออไรด (Silver diamine fluoride: SDF) แตยังคงมี
ขอจํากัดในการนํามาใช 

ผูปวยที่เหมาะสมตอการทาสารประกอบซิลเวอร ประกอบดวยผูปวยมีความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุใน
ระดับสูงมาก เชน ผูปวยที่มีปญหาน้ําลายนอยจากการรักษาโรคมะเร็ง , ผูปวยในกลุมอาการโจเกรน (Sjogren 
syndrome), ผูสูงอายุ หรือในเด็กที่เปนโรคฟนผุรุนแรง (Severe Early Childhood Caries) ผูปวยที่มีความ
ซับซอนในการรักษาเนื่องมากจากพฤติกรรมหรือขอจํากัดทางการแพทย เชน เด็กเล็ก หรือเด็กพิเศษ ผูปวยที่มีรอย
โรคฟนผุที่ไมสามารถรักษาใหเสร็จไดภายในครั้งเดียว ที่สําคัญคือผูปวยที่ไมสามารถเขาถึงการรักษาทางทันตกรรม
แบบปกติ เชนอยูอาศัยในที่หางไกล 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารประกอบซิลเวอร 3 ชนิด ท่ีไดรับการสังเคราะหจากภาควิชาเคมี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คือ ซิลเวอรไนเตรท (AgNO3) ความเขมขน 6350 ppm ซิลเวอรออกไซด (Ag2O+ NH4F) 
ความเขมขน 12700 ppm และ ซิลเวอรคอมเพล็กซ (Ag complex) ความเขมขน 100 ppm ตอการหยุดยั้งฟนผุ
ในแบบจําลองฟน 

วิธีการวิจัย 
การเตรียมช้ินเนื้อฟน 

ทําการเก็บฟนกรามซี่ที่สามซึ่งถูกถอนจากความจําเปนเนื่องจากเปนฟนที่ไมมีคูสบ ( non-occluded 
tooth) มาทําความสะอาดโดยใชเครื่องมือขูดเนื้อเยื่อปริทันตรอบรากฟนออก รวมกับการใชเครื่องอัลตราโซนิค 
(ultrasonic) เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกออกจากฟน จากนั้นตัดชิ้นเนื้อฟน 40 ชิ้น ขนาด 2×2×4 ตารางมิลลิเมตรโดยใช
เครื่อง Isomet 4000 แลวใชกลองขยาย (stereomicroscope) ×10 เทา ตรวจชิ้นเนื้อฟนเพื่อใหแนใจวาไมมีรอย
ราว, รอยผุ หรือลักษณะท่ีผิดปกติ หลังจากนั้นขัดพื้นผิวของชิ้นเนื้อฟนดวยกระดาษทรายความละเอียดสูงภายใตน้ํา
เพื่อใหพื้นผิวมีความเรียบสม่ําเสมอ ใชน้ํายาเล็บแบบทนกรดเคลือบครึ่งหนึ่งของชิ้นเนื้อฟนใชเปนชุดควบคุมภายใน 
(internal control) ทําการฝงชิ้นเนื้อฟนทดสอบดวยอะคริลิกบนแบบพลาสติกขนาด 4×4×0.5 เซนติเมตร โดยใหมี
การโผลขึ้นมาเฉพาะผิวดานบนของชิ้นเนื้อฟนเทานั้น (รูปที่ 1A) จากนั้นนําชิ้นงานท่ีเตรียมไดไปวัดปริมาณแรธาตุ
เริ่มตนดวยเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรระดับไมโครเมตร (micro computed tomography) รุน microCT35 
(รูปที่ 1B) เปนคาเร่ิมตนกอนทําการทดลอง (Base line) วิเคราะหผลโดยใชคา linear attenuation coefficients 
(LAC) โดยภายใน 1 ช้ินงานประกอบดวย 2 สวน คือสวนท่ีเปน internal control ซ่ึงเคลือบไวดวยน้ํายาทาเล็บ
ชนิดทนกรด และสวนที่สองคือสวนที่จะใชทดสอบ จากน้ันนําชิ้นงานแตะละชิ้นไปทําใหปราศจากเชื้อดวยแกสเพื่อ
พรอมทําการทดลองตอไป 
การเตรียมเช้ือแบคทีเรียสําหรับการทดสอบ และการเตรียมรอยฟนผุ 

ทําการเพาะเลี้ยง Streptococcus mutans ATCC 25175 บน Blood agar plates ท่ีอุณหภูมิ 37˚C 
เปนเวลา 2 วัน ในสภาวะท่ีมีหรือไมมีออกซิเจน จากนั้นใช loop นําเชื้อ 3-4 colony มาเล้ียงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
แบบเหลว Basal medium ที่มีการเติมกลูโคส 5% (BMG) ท่ีอุณหภูมิ 37˚C เปนเวลา 24 ชั่วโมงในสภาวะท่ีมี
หรือไมมีออกซิเจน จากนั้นปรับเชื้อใหมีความขุนเทากับ McFarland no.3 ซ่ึงมีปริมาณเชื้อเทากับ 109 เซลล/
มิลลิลิตร ใสในขวดปราศจากเชื้อปริมาณ 4 มิลลิลิตร แลววางชิ้นเนื้อฟนตามลงไปโดยใหดานที่มีการฝงชิ้นเนื้อฟนลง
ไปอยูดานบน เพื่อใหสัมผัสกับเชื้อและอาหารเลี้ยงเชื้อ นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 37˚C ในสภาวะที่มีหรือไมมีออกซิเจน
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เปนเวลาท้ังหมด 7 วัน โดยเปล่ียนอาหารเล้ียงเชื้อทุก 2 วัน เมื่อครบกําหนด 7 วัน นําชิ้นงานไปกําจัดสวนของ 
biofilm ของเชื้อบนพ้ืนผิวดวยเครื่อง ultrasonic เปนเวลา 10 นาที จากนั้นนําไปวัดปริมาณแรธาตุดวย
เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรระดับไมโครเมตรอีกคร้ัง เพื่อดูการสูญเสียแรธาตุบนพื้นผิวของชิ้นงาน ( pre-test) 
แบงกลุมการทดลองออกเปน 5 กลุม คือ 1) AgNO3, 2) Ag2O+ NH4F, 3) Ag complex, 4) กลุมควบคุมบวก 
(น้ํายาทาเล็บ) และ 5) กลุมควบคุมลบ (ไมทาสารใดๆ) เมื่อแบงกลุมการทดลองแลว นําชิ้นงานไปทําใหปราศจาก
เชื้อดวยแกสอีกคร้ัง จากนั้นทาสารทดสอบแตละกลุมดวย gravimetric micro-brush โดยทาสารทดสอบชิ้นละ 5 
วินาที ในบริเวณท่ีกําหนด นําชิ้นงานท่ีทาสารทดสอบเสร็จแลวไปแชในสารละลายเชื้อ Streptococcus mutans 
อีกครั้ง โดยปรับใหมีความขุนเทากับ McFarland no.3 บมท่ีอุณหภูมิ 37˚C ในสภาวะที่มีหรือไมมีออกซิเจน เปน
เวลา 7 วัน เม่ือครบกําหนดเวลานําชิ้นงานไปไปกําจัดสวนของ biofilm ดวยวิธีการที่ไดกลาวมาแลว จากนั้น วัด
ปริมาณแรธาตุหลังทดลองดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรระดับไมโครเมตรเพื่อดูประสิทธิภาพในการยับยั้งรอยผุ
ของสารทดสอบ (post-test)  
การวิเคราะหผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรระดับไมโคร (MicroCT) 

นําชิ้นฟนที่ยึดติดกับแบบพลาสติกไปใสในแทนจับพลาสติกทรงกระบอกของเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร
ระดับไมโครเมตร เสนผานศูนยกลาง 37 มิลลิเมตร เม่ือจัดแบบพลาสติกที่มีฟนฝงอยู ใหไดตําแหนงท่ีมั่นคงแลว  
ยึดชิ้นงานดวยเทปกาวใหแนน (รูปที่ 2A, B) แลวนําเขาเครื่องเอกซเรย เคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรระดับ
ไมโครเมตรไดรับการต้ังคาเทียบกับ ไฮดรอกซีอะพาไทตบริสุทธิ์ 1200 มิลลิกรัมไฮดรอกซีอะพาไทตตอลูกบาศก
เซนติเมตร เลือกการตั้งคาสําหรับการทดลองชิ้นฟนตัวอยาง ใหรังสีเอกซเรยมีคา 70 kVp 114 μA มีขนาดของ 
voxel เทากับ 18.5 μm กําหนดระยะการวิเคราะหขอมูล ใชเวลาวิเคราะหดานละ 37.6 นาที โดยการวิเคราะห
ชิ้นงาน 1 ชิ้นซึ่งมี 2 ดานใชเวลาทั้งสิ้น 64.12 นาที เมื่อเสร็จสิ้นการสแกนจึงเลือกโปรแกรมวิเคราะหขอมูล โดย
เลือกโปรแกรมการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน หรือคา LAC เพ่ือวิเคราะหปริมาณแรธาตุบนผิวชิ้น
ฟนตัวอยาง โดยจะทําการสุมวัด slice ละ 10 จุด แตละจุดคือตําแหนงบนของพื้นผิวของชิ้นเนื้อฟน จํานวน 10 slice 
แลวนํามาหาคาเฉลี่ย  

การวิเคราะหทางสถิติ: ทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย LAC กอนและหลังการทดลองในสารแตละกลุม โดยใช
สถิติ Paired t-test นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดง (A) ชิ้นงานที่พรอมทําการทดสอบ, (B) เคร่ืองเอกเรยคอมพิวเตอรระดับไมโครเมตร และ 
(C) การสุมวัดคา LAC ในแตละ slice 
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รูปที่ 2 แสดง (A,B) แสดงการจับยึดชิ้นงานกับแทงพลาสติกทรงกระบอกของเคร่ืองเอกเรย
คอมพิวเตอรระดับไมโครเมตร 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
พบวาคาเฉล่ียปริมาณแรธาตุบนชิ้นเนื้อฟนตัวอยางกอนการสรางรอยโรคฟนผุและภายหลังการสรางรอย

โรคฟนผุในแตละกลุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตพบวาคาเฉลี่ยปริมาณแรธาตุบนชิ้นเนื้อฟน
ภายหลังการสรางรอยโรคฟนผุมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการสรางรอยโรคฟนผุ 
(p<0.05) 

เมื่อทาสารทดสอบท้ังสามชนิดลงบนชิ้นเนื้อฟนกลุมทดลองแลวนาชิ้นเนื้อฟนตัวอยางกลุมทดลองและ   
กลุมควบคุมไปแชในเชื้อ Streptococcus mutans ที่ผานการปรับใหมีความขุนเทากับ McFarland no.3 
เปนเวลา 7 วันอีกครั้ง และนํามาเปรียบเทียบระหวาง pre-test และ post-test พบวากลุมควบคุมบวกท่ีเคลือบ
ชิ้นงานดวยนายาทาเล็บชนิดทนกรด สามารถยับยั้งการผุไดรอยละ 100 ในขณะท่ีกลุมท่ีทาสาร AgNO3 ยับยั้งได
รอยละ 25, Ag2O + NH4F ยับยั้งไดรอยละ 45 และ Ag complex ยับยั้งไดรอยละ 15 

เม่ือเปรียบเทียบปริมาณแรธาตุบนชิ้นเนื้อฟนระหวาง pre-test และ post-test โดยใชสถิติ Paired T-test 
พบวากลุมที่ทาสารทดสอบ Ag2O + NH4F มีปริมาณแรธาตุเพิ่มข้ึนจาก pre-test อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) ในขณะที่กลุมที่ทาสาร Ag complex และกลุมควบคุมลบ มีปริมาณแรธาตุบนชิ้นเนื้อฟนลดลงจาก 
pre-test อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนในกลุมเคลือบชิ้นงานดวยนายาทาเล็บชนิดทนกรดและกลุมท่ีทา
สาร AgNO3 ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กลุมทดลอง 
(n = 8) 

LAC (cm-1) 
Base line Pre-test Post-test 

AgNO3  3.1±0.2 2.5±0.4* 2.5±0.3* 
Ag2O + NH4F 3.2±0.3 2.4±0.3* 2.9±0.3*,** 
Ag complex  3.2±0.3 2.5±0.3* 2.3±0.3*,** 
Nail vanish 3.1±0.1 3.1±0.2 3.1±0.3 
No treatment 3.3±0.4 2.5±0.5* 2.0±0.3*,** 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย LAC ของช้ินเน้ือฟนกอนทาใหเกิดรอยโรคฟนผุ หลังทาใหเกิดรอยโรคฟนผุ 
และภายหลังการทาสารทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายผล 
การวิเคราะหผลแบบสามมิติดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรระดับไมโครเมตร หรือไมโครซีที (MicroCT) 

เปนเทคนิคในการศึกษาเนื้อเยื่อแข็งที่นิยมใชในการศึกษาทางดานทันตกรรม โดยขอดีของการวิเคราะหดวยวิธีนี้ คือ
ไมจําเปนตองทําลายชิ้นงานทดสอบ และลดการสูญเสียเนื้อเยื่อบางสวนไประหวางการตัดชิ้นงานเมื่อนําไปวิเคราะห
ผล อีกท้ังยังสามารถสังเกตการเปล่ียนแปลงของโครงสรางและองคประกอบภายในชิ้นงานเดียวกันไดอยางตอเนื่อง 
ความหนาของสไลด (slice thickness) มีความคงที่ สามารถใหผลการทดสอบในรูปสามมิติและแสดงปริมาณ
ออกมาเปนตัวเลขได ประการสุดทายคือสามารถคํานวณคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน ( linear attenuation 
coefficients: LAC) ของแรธาตุในเนื้อเยื่อไดอยางแมนยํา แตอยางไรก็ตามการประมวลผลขอมูลจานวนมากจะทํา
ใหกระบวนการทั้งหมดเปนเรื่องที่ยากและเสียเวลาอีกท้ังจําเปนตองออกแบบการจับยึดชิ้นงานเพื่อใหวิเคราะห
ผลไดในตําแหนงเดิมทุกครั้ง 

ในการศึกษานี้ใชคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน (LAC) ในการหาปริมาณแรธาตุบนชิ้นเนื้อฟนโดยคา 
LAC นั้นไดมาจากความเขมของลํารังสีซึ่งมีพลังงานลดลงเมื่อผานวัสดุที่ใชทดสอบ คา LAC นอยแสดงถึงวัสดุที่ใช
ทดสอบมีลักษณะโปรงใส (transparent) ยอมใหลํารังสีผานไดงาย แตเมื่อคา LAC เพิ่มขึ้นหมายถึงวัสดุทดสอบมี
ระดับลักษณะทึบเพิ่มขึ้น เนื่องจากฟนแตละซ่ี แตละชวงอายุ มีการสะสมปริมาณแรธาตุที่แตกตางกัน จากผล
การศึกษาพบวาคา LAC เฉล่ียของชิ้นเนื้อฟนกอนทําการทดสอบอยูในชวง 3.1 ± 0.1 ถึง 3.3 ± 0.4 ซ่ึงมีคาใกลเคียง
กับการศึกษาของ Zhi และคณะในป 2013 ท่ีทาการทดสอบหาคา LAC ของเน้ือฟนกอนทดสอบได 3.58 ± 0.12  

เมื่อพิจารณาคา LAC กอนทาสารทดสอบ (pre-test) เปรียบเทียบกับหลังจากทาสารทดสอบ (post-test) 
พบวาสาร Ag complex และ AgNO3 ไมสามารถสงเสริมการคืนกลับแรธาตุในรอยโรคฟนผุบนชิ้นเนื้อฟนได 
โดยสาร Ag complex นั้นยังพบวามีการละลายแรธาตุของชิ้นเนื้อฟนทดสอบหลังทาสารอยูอยางตอเนื่อง แตใน
อัตราท่ีนอยกวากลุมควบคุม (No treatment) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในขณะท่ีสาร AgNO3 นั้น

LAC (cm
-1
) 

Group 

รูปที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย LAC ของเนื้อฟนกอน-หลังทําใหเกดิรอยโรคฟนผุ และภายหลังการทาสาร
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ถึงแมวาไมสามารถทําใหเกิดการคืนกลับของแรธาตุ แตสามารถยับยั้งไมเกิดการละลายแรธาตุออกจากเนื้อฟนได 
ใกลเคียงกับการศึกษาของ Duffin ป 2012 ซ่ึงศึกษาการทา AgNO3 บนรอยโรคฟนผุที่ไมทะลุโพรงประสาทฟนใน
เด็ก 5000 คน พบวาสาร AgNO3 สามารถยับยั้งรอยฟนผุไมใหลุกลามเพ่ิมข้ึนไดเกือบทั้งหมด โดยใชความเขมขน
ของสาร AgNO3 ที่ 25% แตการศึกษานี้ใชความเขมขนที่ 0.63% ซ่ึงนอยกวาเกือบสี่สิบเทา แตยังสามารถยับยั้งการ
ละลายแรธาตุของชิ้นเน้ือฟนในหองปฏิบัติการได 

การทดสอบการยับยั้งฟนผุของสารประกอบซิลเวอรในการศึกษานี้ไมไดจําลองใหเกิดการคืนกลับของแร
ธาตุจากสิ่งแวดลอมรอบตัวฟนเหมือนกับในชองปากจริง ซึ่งภายในชองปากจริงจะมีแรธาตุจากน้ําลาย ฟลูออไรด
จากยาสีฟน หรือสารอื่น ๆ มาชวยใหมีการคืนกลับของแรธาตุ ดังนั้นความแตกตางของคา LAC หลังทดสอบ 
(post-test) ของแตละกลุม จึงเกิดจากปฏิกิริยาของสารกับรอยผุบนเนื้อฟน โดยในกลุมท่ีไดรับการทาสาร Ag2O+ 
NH4F ซึ่งมีฟลูออไรดเปนสวนประกอบ จึงมีการคืนกลับแรธาตุไดมากกวา ทําใหคา LAC ที่วัดไดหลังทดสอบ 
(post-test) มีคาเพ่ิมขึ้นมากกวากอนทดสอบ (pre-test) แตกตางจากกลุมทดสอบ Ag complex, AgNO3 และ
กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

การเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบซิลเวอรกับรอยโรคฟนผุ สามารถเทียบเคียงกับสมการที่ไดจากการทา
สาร SDF คือ Ag(NH3 )2F+ Ca10 (PO4)6 (OH)2 � Ag3PO4+ CaF2 + NH3 (H2O) ซึ่งการศึกษากอนหนานี้พบวา 
CaF2 ที่เกิดขึ้นจะเปนแหลงที่เก็บฟลูออไรด และเปนสารต้ังตนในปฏิกิริยาปรับเปลี่ยน ไฮดรอกซีอะพาไททใหเปน
ฟลูออโรอะพาไทท ซึ่งเปนสารประกอบที่สามารถทนตอสภาวะท่ีเปนกรดไดดี จากการศึกษา Mei และคณะในป 
2013 ไดอธิบายวาเมื่อสาร AgNO3 ทําปฏิกิริยากับไฮดรอกซี่อะพาไทท จะเกิดแคลเซียมไดไนเตรต (Ca(NO3)2 
ซึ่งสามารถละลายน้ําได ทาใหเนื้อฟนสูญเสียแคลเซียมมากข้ึน ดังนั้นจากการศึกษาของ Duffin ในป 2012 และ
Zhao และคณะในป 2018 จึงไดแนะนําภายหลังการทา AgNO3 ใหทาโซเดียมฟลูออไรด(NaF) ตาม เพื่อให
ฟลูออไรดไปจับกับแคลเซียมเกิดเปน CaF2 เหมือนในสมการที่เกิดหลังการทาสาร SDF ซ่ึงจะเปนแหลงเก็บสะสม
และปลอยฟลูออไรดใหเนื้อฟน  

ขอเสนอแนะ 
ภายใตขอจํากัดของการศึกษา สรุปผลไดวาสาร Ag2O + NH4F สามารถหยุดยั้งฟนผุรวมกับเหนี่ยวนําให

เกิดการคืนกลับแรธาตุได สวนสาร AgNO3 สามารถหยุดยั้งฟนผุแตไมสามารถสงเสริมการคืนกลับแรธาตุ ในขณะท่ี
สาร Ag complex สามารถหยุดยั้งการลุกลามของรอยผุไดนอย แตมีความแตกตางจากกลุมควบคุม (No treatment) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

การศึกษานี้เปนการศึกษาในหองปฏิบัติการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารประกอบซิลเวอร ชนิดตาง ๆ 
เพื่อนํามาใชในการหยุดยั้งฟนผุ ซึ่งสารประกอบซิลเวอรชนิดตาง ๆ ท่ีนามาศึกษานั้นสามารถผลิตและสังเคราะหได
ภายในประเทศ ผลจากการศึกษาที่นาสนใจคือสาร Ag2O + NH4F และ AgNO3 สามารถหยุดยั้งฟนผุในแบบจําลอง
ฟนได ซึ่งมีประโยชนเนื่องจากความเขมขนของ AgNO3 ท่ีใชโดยทั่วไปมีความเขมขนที่ 25% แตในการทดลองใชที่ 
0.635% สวนสาร Ag complex นั้นยังไมทราบสมการการเกิดปฏิกิริยาท่ีแนชัด แตจุดเดนสําคัญของสารคือไมทํา
ใหเนื้อฟนเกิดการเปลี่ยนสี ถึงแมวาจะสามารถหยุดยั้งการลุกลามของรอยโรคฟนผุในแบบจําลองฟนไดนอยกวาสาร 
AgNO3 และ Ag2O + NH4F ซ่ึงถาหากปฏิกิริยาของสารไมทําใหเนื้อฟนเกิดการเปล่ียนสีไดจริง อาจจะตองเพิ่ม
ความเขมขนของสารใหมากขึ้นเพื่อทําใหเกิดการหยุดยั้งฟนผุจากปริมาณซิลเวอรที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามแมวา
การศึกษาคร้ังนี้จะเปนการศึกษาในหองปฏิบัติการ แตสามารถนําองคความรูมาเปนพื้นฐานในการศึกษาเพ่ือพัฒนา
และนํามาใชในผูปวยจริงไดตอไป 
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การศึกษาประสิทธิภาพในการตานเช้ือของสารซิลเวอรไนเตรทในตัวนําสงสารชนิดตางๆ สําหรับ
ใชในคลองรากฟนโดยใชแบบจําลองฟนมนุษย 

Comparison of antimicrobial activity of silver nitrate in various vehicles as an 

intracanal medicament in tooth model 
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บทคัดยอ 
เชื้อในคลองรากฟนเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอความลมเหลวของการรักษาคลองรากฟน โดยเชื้อที่พบมากใน

กรณีดังกลาวคือ เอนเทอโรคอคคัส ฟคาลิส (Enterococcus faecalis, E. faecalis) และแคนดิดา อัลบิแคนส 
(Candida albicans, C. albicans) ดังนั้นในขั้นตอนการรักษาจึงตองมีการใสสารในคลองรากฟนเพื่อชวยลดและ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อระหวางการรักษา ปจจุบันสารที่นิยมใชคือแคลเซียมไฮดรอกไซด  (calcium 
hydroxide) แตจากการศึกษาพบวาไมสามารถกําจัดเชื้อ E. faecalis และ  

C. albicans ไดดังนั้นจึงไดมีการนําคลอรเฮ็กซิดีน (Chlorhexidine, CHX) มาใชเนื่องจากมีฤทธิ์ตานเชื้อ
จุลชีพแบบกวาง (Broad spectrum) แตก็ยังมีขอจํากัดในการใชงานเนื่องจากไมสามารถใชรวมกับโซเดียมไฮโป
คลอรไรด (NaOCl) ซึ่งเปนสารท่ีนิยมใชลางคลองรากฟนได 

ปจจุบันซิลเวอรไนเตรท (AgNO3) ถูกพัฒนามาใชทางดานทันตกรรมหลายอยาง เนื่องจากมีคุณสมบัติฆา
เชื้อไดแบบกวางและเปนพิษนอย ดังนั้นการศึกษานี้จึงตองการพัฒนาซิลเวอรไนเตรทมาเปนสารใสในคลองรากฟน
เพื่อลดขอจํากัดของการใชคลอรเฮ็กซิดีน แตการนํามาใชงานในคลองรากฟนจําเปนตองอาศัยตัวนําสงสาร 
ในการศึกษานี้จึงพิจารณาเลือกใชตัวนําสงสาร MP (polyethylene glycol or macrogol + propylene glycol) 
และ P407 (poloxamer 407) เน่ืองจากมีคุณสมบัติตามที่ตองการสําหรับนําสารใสในคลองรากฟน 

โดยการทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการตานเชื้อของสารซิลเวอรไนเตรทตอเชื้อ 
E. faecalis และเชื้อ C. albicans เม่ือใชเปนสารใสในคลองรากฟนในแบบจําลองฟนมนุษยเปรียบเทียบกับ 2% 
CHX (Consepsis®V) ผลการทดสอบพบวากลุมทดสอบ MP+AgNO3 มีประสิทธิภาพในการตานเชื้อ E. faecalis 
ไดนอยกวา Consepsis®V สวนประสิทธิภาพในการตานเชื้อ C. albicansพบวากลุมทดสอบ MP+AgNO3 ตานเชื้อ
ไดดีเทียบเทา Consepsis®V 

คําสําคัญ : ซิลเวอรไนเตรท, มาโครกอล, โพรพิลีนไกลคอล, โพลอกซาเมอร407 
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Abstract 

Microorganisms are factors that affects to endodontic failure, most common 
pathogens in case are Enterrococcus faecalis (E. faecalis) and Candida albicans (C. 
albicans). So during a root canal procedure, the tooth need medicament in order to inhibit 
growth and eliminate the amount of microbes during treatment. Calcium hydroxide 
Ca(OH)2 is the most common medicament has been used in endodontics but from previous 
study found that Ca(OH)2 less effective against E. faecalis and C. albicans. Thus, 
chlohexidine has started to be used due to board spectrum and antimicrobial effect but 
chlohexidine has limitation in use because it can interact with sodium hypochlorite that is 
the most commonly used as irrigant in root canal treatment. 

Nowadays silver nitrate has been used in dentistry because of its broad spectrum of 
antimicrobial properties and low toxicity. So we want to develop it as a medicament in root 
canal to reduce the limitations of the use of chlohexidine. To use silver nitrate as an 
intracanal medicament is required the vehicle. Therefore this study consider using macrogol 
or polyethelene glycol mixed with propylene glycol (MP) and poloxamer 407 (P407) 
because the desired properties for vehicle of intracanal medicament. The objective of this 
study is to compare antimicrobial activity of silver nitrate in P407 and in macrogol mixed 
with propylene glycol as an intracanal medicament in tooth model. The result of 
antimicrobial activity in tooth model found MP+AgNO3 is the most antimicrobial activity 
effect same as Consepsis® V in C. albicans but in E. faecalis the antimicrobial activity
effect less than Consepsis® V.

Key Words : Silver nitrate, macrogol, propylene glycol, poloxamer 407

บทนํา 
การติดเชื้อในคลองรากฟนเปนสาเหตุหลักของการอักเสบของเน้ือเยื่อใน (dental pulp) และการอักเสบ

ของเนื้อเยื่อบริเวณรอบปลายรากฟน (periapical tissue) การรักษาคลองรากฟนคือ การกําจัดเชื้อและการปองกัน
การติดเชื้อภายในระบบคลองรากฟน (root canal system) โดยการใชเครื่องมือทําความสะอาดคลองรากฟนดวย
วิธีกล (mechanical instrumentation) รวมกับการใชน้ํายาฆาเชื้อลางคลองรากฟน (irrigation) แตอยางไรก็ตาม
พบวายังคงมีเชื้อหลงเหลืออยูภายในคลองรากฟน อาจเนื่องมาจากระบบคลองรากฟนมีความซับซอนและเขาถึงได
ยาก ซ่ึงอาจทําใหเกิดความลมเหลวภายหลังการรักษาได ดังนั้นการใสสารในคลองรากฟน (intracanal 
medication) จึงมีความจําเปนเพ่ือชวยลดปริมาณเช้ือที่หลงเหลืออยู ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตและการเพิ่มจํานวน
ของเชื้อระหวางการรักษาได 

จากอดีตจนถึงปจจุบันมีการใชสารหลายชนิดใสในคลองรากฟนโดยสารท่ีนิยมใชมากที่สุดคือ แคลเซียม   
ไฮดรอกไซดมีลักษณะเปนผงสีขาวหรือเปนผลึกใส ไมมีสี เม่ือทําปฏิกิริยาจะแตกตัวไดแคลเซียมอิออน (Ca2+) 
และไฮดรอกซิลอิออน (OH-) มีคุณสมบัติความเปนดางที่คอนขางสูงคือมี pH ประมาณ 12.5-12.8 ซ่ึงทําให
แบคทีเรียไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดแตจากหลายการศึกษาพบวาแคลเซียมไฮดรอกไซดไมสามารถกําจัดเชื้อ 
E. faecalis ซึ่งเปนเชื้อที่พบไดบอยในการรักษาคลองรากฟนที่ลมเหลวเนื่องจากเชื้อมีคุณสมบัติหลายประการท่ีทํา
ใหอยูรอดในคลองรากฟนไดเชน สามารถคงอยูในภาวะท่ีขาดอาหารไดเปนเวลานาน สามารถสรางแผนชีวภาพ 
(biofilm) ท่ีทําใหตานตอยาหรือสารที่มีฤทธิ์ตานเชื้อไดมากกวาปกติ อีกทั้งสามารถทนตอภาวะความเปนดางสูง 
เนื่องจากมีกระบวนการโปรตอนปม (proton pump) ทําใหสามารถคงสมดุลของระดับความเปนกรดและ  
ดางภายในเซลลได เชื้ออีกชนิดหนึ่งที่พบไดบอยในกรณีการรักษาคลองรากฟนลมเหลวคือC. Albicans โดยจาก
การศึกษาพบวาเชื้อ C. albicans สามารถทนตอฤทธิ์ของแคลเซียมไฮดรอกไซดได 
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คลอรเฮ็กซิดีน (chlorhexidine, CHX) เปนสารกลุม bisbiguanide ที่มีประจุบวก มีคุณสมบัติในการตาน
เชื้อจุลชีพไดหลายชนิด จากการศึกษาพบวาคลอรเฮ็กซิดีนที่ความเขมขน 2%มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อที่อยูภายในคลอง
รากฟนไดหลายชนิด แตก็ยังมีขอจํากัดการนํามาใชงานในคลองรากฟนเนื่องจากไมสามารถใชรวมกับน้ํายา
โซเดียมไฮโปคลอรไรด (NaOCl) ซึ่งเปนน้ํายาท่ีนิยมใชในการลางคลองรากฟนได โดยพบวาจะเกิดปฏิกิริยากันได
เปนตะกอนสีสมเรียกวา parachloroaniline (PCA) ตะกอนดังกลาวทําใหเกิดการติดสีของเนื้อฟนลางออกยาก
สงผลตอการปดผนึกของวัสดุอุดคลองรากฟน และจากการศึกษาในสัตวทดลองพบวาตะกอนดังกลาวมีความเปนพิษ
และเปนสารกอมะเร็งดวย เพื่อเปนการลดขอจํากัดดังกลาว จึงไดมีการพยายามพัฒนาสารตัวอ่ืนที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมที่จะนํามาเปนสารตานเชื้อในคลองรากฟน 

ปจจุบันมีสารที่นาสนใจสําหรับจะนํามาพัฒนาเปนสารใสในคลองรากฟนไดแก ซิลเวอร ไนเตรท (AgNO3) 
ซึ่งถูกพัฒนามาใชในงานวิทยาศาสตรหลายๆดาน ท้ังทางการแพทยและทางดานทันตกรรม  จากการศึกษา
ประสิทธิภาพพบวา ซิลเวอรมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบบกวาง (broad spectrum) การพัฒนาใชดานทันตกรรม ไดมี
การนําซิลเวอรไปผสมรวมในวัสดุทันตกรรมหลายชนิด เชน ผสมวัสดุอุดฟนเรซินคอมโพสิตพบวาสามารถลดการยึด
เกาะของเชื้อและฆาเชื้อแบคทีเรียได การผสมซิลเวอรในฐานฟนปลอมพบวามีคุณสมบัติในการตอตานเชื้อแบคทีเรีย
และเชื้อราภายในชองปาก เมื่อคนไขตองใชงานฟนปลอมเปนระยะเวลานาน 

สารใสในคลองรากฟน นอกจากประสิทธิภาพในการตานเชื้อแลวคุณสมบัติอื่นที่ตองการคือ ไมรบกวนตอ
เนื้อเย่ือรอบปลายรากฟน ออกฤทธิ์ไดนาน แพรกระจายเขาสูทอเนื้อฟนได นําเขาสูคลองรากและลางออกจากคลอง
รากฟนไดงาย อีกทั้งสามารถคงสภาพและรักษาระดับความเขมขนของสารใหอยูในคลองรากฟนตลอดชวงเวลาการ
รักษาไดดังนั้นการที่จะนําซิลเวอรไนเตรทมาใชงานและมีคุณสมบัติตามที่ตองการของสารใสในคลองรากฟน จึงตองมี
การผสมซิลเวอรไนเตรทกับตัวนําสงสาร (vehicle) เพื่อใหสารสามารถนํามาใชเปน intracanal medicament ได 

ในปจจุบันตัวนําสงสารที่มีการนํามาใชงานอยางกวางขวางทางการแพทยคือ โพลอกซาเมอร 407 
(poloxamer 407) ซึ่งเปนเจลเบสที่มีลักษณะพิเศษคือ เปนของเหลวท่ีอุณหภูมิต่ําชวยใหสามารถนําสารเขาคลอง
รากฟนไดงาย และเปล่ียนสถานะเปนเจลก่ึงแข็งเมื่อมีอุณหภูมิสูงทําใหสามารถคงสภาพอยูในคลองรากฟนไดนาน
ขึน้และชวยปลดปลอยสารออกมาอยางชาๆตัวนําสงสารอีกชนิดหนึ่งที่ปจจุบันนิยมนํามาใชสําหรับนํายาใสในคลอง
รากฟนคือ โพลีเอทิลีน ไกลคอล (polyethylene glycol) หรือมาโครกอล (macrogol) ผสมกับโพรพิลีนไกลคอล 
(propylene glycol) ชื่อยอ MP ถูกนํามาใชทางทันตกรรมครั้งแรกโดย Takushige และคณะโดยผสมกันใน
อัตราสวน 1:1 ใหมีลักษณะเปนขี้ผึ้งสําหรับนํายาปฏิชีวนะใสในฟนน้ํานมเพื่อรักษาการติดเชื้อ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการตานเชื้อของสารซิลเวอรไนเตรทในโพลอกซาเมอร 407 กับสารซิลเวอรไนเตรท 

ในมาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอลเมื่อใชเปนสารใสในคลองรากฟน 

สมมติฐานการวิจัย 
สารซิลเวอรไนเตรทในโพลอกซาเมอร 407 มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อ E. faecalis และ 

C. albicans ในคลองรากฟนไมแตกตางจากการใชสารซิลเวอรไนเตรทในมาโครกอลผสมโพรพิลีนไกลคอล 
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วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมเชื้อที่ใชในการทดสอบ

1.1 การเตรียม Enterococcus faecalis ATCC 19433 เพาะเล้ียงดวยอาหารเลี้ยงเชื้อ blood 
agar และเลี้ยงในอาหารเหลว BHI broth 

1.2 การเตรียมเชื้อรา Candida albicansATCC 90028 เพาะเล้ียงดวยอาหารเลี้ยงเชื้อ SDA 
และเลี้ยงในอาหารเหลว SDB 

2. การเตรียมสารซิลเวอรไนเตรทในโพลอกซาเมอร 407 และสารซิลเวอรไนเตรทในมาโครกอลผสมกับโพ
รพิลีนไกลคอล โดยความเขมขนซิลเวอรไนเตรทสําหรับทดลองในเชื้อ E. faecalis= 4,700 ppm สําหรับเชื้อ C. 
albicans= 200 ppm  

2.1 การเตรียมซิลเวอรไนเตรทในโพลอกซาเมอร 407 (Poloxamer 407: P 407) 
  เตรียมโดยนําสารโพลอกซาเมอร 407 (เลือกใชคาความเขมขน17%) เติมน้ําลงไปทําละลาย         

ที่อุณหภูมิหอง นํามาแชตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 °Cเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเติมซิลเวอรไนเตรทลงไปใหไดปริมาตร
และความเขมขนตามท่ีคํานวณ 

2.2 การเตรียมซิลเวอรไนเตรทในมาโครกอลผสมกับโพรพิลีนไกลคอล (MP) 
เตรียมสวนมาโครกอลสําหรับทดลองโดยการผสมมาโครกอล 400 และมาโครกอล 4000 

ในอัตราสวน 3:2 จนไดสารลักษณะเปนข้ีผึ้งจากนั้นผสมกับโพรพิลีนไกลคอลและซิลเวอรไนเตรทใหไดปริมาตรและ
ความเขมขนตามท่ีคํานวณ คนใหเปนเนื้อเดียวกัน 

3. การเตรียมฟน
เตรียมฟนมนุษยที่มี 1 รากที่ตรง มี 1 คลองรากฟน มีการสรางรากสมบูรณ ไมมีการแตกหัก ไมมีรอยราว 

จํานวน 60 ซี่เก็บในสารละลาย 0.1% thymol จากนั้นทําการตัดสวนปลายรากฟน 3 มิลลิเมตร และตัดสวนตัวฟน
ใตตอระดับ CEJ ใหเหลือสวนรากฟนยาว 6 มิลลิเมตรใชเครื่องมือ Peeso drill เบอร 1-3 กรอภายในคลองรากฟน 
เพื่อใหมีเสนผานศูนยกลางภายในเทาๆกัน (1.1 มิลลิเมตร) ทําการกําจัดชั้นสเมียรโดยนําชิ้นฟนใสในเคร่ือง 
ultrasonic bath ที่มี 17% EDTA เปนเวลา 5 นาที แลวตามดวย 5.25% โซเดียมไฮโปคลอไรท 5 นาที หลังจาก
นั้นแชดวยน้ํากล่ัน 10 นาทีเพื่อกําจัดสารท่ีอาจหลงเหลืออยู ทําการปราศจากเชื้อ โดยชิ้นฟนกลุมที่จะทําการ
ทดสอบเชื้อ E. faecalis (30 ซี่) ใสในขวดแกวที่มีอาหารเล้ียงเชื้อ BHI broth สวนชิ้นฟนกลุมที่จะทําการทดสอบ
เชื้อ C. albicans (30 ซี่) ใสในขวดแกวที่มีอาหารเล้ียงเชื้อ SDB จากน้ันนําไป autoclave ที่อุณหภูมิ 121°C 
เปนเวลา 15 นาที นําออกมาบมเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อทดสอบความปราศจากเชื้อ
ของชิ้นฟน 

4. การใสเชื้อ E. faecalis และเชื้อ C. albicans
นําเชื้อทดสอบ E. faecalis ปรับใหไดปริมาณเชื้อสุดทายเทากับ 108CFU/ml และเชื้อ C. albicans 

ปรับใหไดปริมาณเชื้อสุดทายเทากับ 107 CFU/ml ใสในภาชนะแกวที่มีชิ้นฟน 6ชิ้นตอขวด ปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
บมเพาะที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 21 วัน โดยเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อปริมาตร 5 มิลลิลิตร ทุกๆ 2 วัน 

หลังจากเตรียมฟนดวยวิธีดังกลาวขางตนแลว นําชิ้นฟนที่ไดวางลงในจานเพาะเชื้อ  6 ชิ้นตอจาน 
ยึดสวนลางกับ periphery wax ที่ปราศจากเชื้อ ใสสารทดสอบแตละกลุมในคลองรากฟนปริมาตร 6 ไมโครลิตร 
สารทดสอบแตละกลุมแสดงในตารางที่ 1 ปดสวนบนดวย periphery wax วางสําลีชุบน้ํากลั่นพอหมาดลงในจาน
เพาะเชื้อและปดดวย parafilm เพื่อใหภายในมีความชื้นสัมพัทธ 100% ทําการบมเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37 °C 
เปนเวลา 7 วันดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แสดงการวางชิ้นฟนลงในจานเพาะเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงสารทดสอบแตละกลุม 
  

กลุมที่ สารทดสอบ 

1 Control 

2 2%CHX (Consepsis V®) 

3 MP 

4 MP+AgNO3 

5 P407 

6 P407+ AgNO3 

 
เมื่อครบกําหนดเวลา นําชิ้นฟนลางสารที่ใสดวยน้ําเกลือปราศจากเชื้อปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้น         

ใชเครื่องมือ Peeso drill เบอร 4, 5 และ 6 กรอภายในคลองรากฟน เพื่อเปนการเก็บตัวอยางเนื้อฟนที่ 0.1, 0.2 
และ 0.3 มิลลิเมตรตามลําดับ นําสวนผงเนื้อฟนแตละชั้นที่ไดมาชั่งน้ําหนักและผสมกับ sterile saline ปริมาตร 
100 ไมโครลิตรทํา 10-fold serial dilution แลวนําแตละความเขมขนที่ไดจํานวน 10 ไมโครลิตร ไปบมเพาะ        
เชื้อบนอาหารเล้ียงเชื้อ Blood agar สําหรับเชื้อ E. faecalis และ SDA สําหรับเชื้อ C. albicans ดวยวิธี dot plate 
บมเพาะท่ี 37 ºC เปนเวลา 24 ชั่วโมง แปลผลโดยการนับจํานวนโคโลนีของเชื้อตอน้ําหนักผงเนื้อฟนในหนวย CFU/g 

การวิเคราะหทางสถิต:ิ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการนับจํานวนโคโลนีของเชื้อ ในแตละกลุมทดสอบ และในแตละ
ระดับของเนื้อฟน โดยใช Kruskul-Wallis test นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 และหากพบความ
แตกตางทางสถิติจะทําการเปรียบเทียบกลุมการศึกษาโดยสถิติ Mann-Whitney U test 

 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบการเจริญเติบโตของเชื้อ E. faecalis ในทุกระดับความลึกของเนื้อฟนในกลุมการทดสอบ 

Control, MP, MP+AgNO3, P407 และ P407+AgNO3 เมื่อทําการวิเคราะหดวยสถิติครัสคัล-วอลิส พบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของการเจริญเติบโตของเชื้อในแตละระดับเนื้อฟน โดยเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของจํานวนเชื้อในหนวย logCFU/g ของแตละระดับเนื้อฟนดวยสถิติแมนวิทนีย พบวาทุกกลุมทดสอบมีแนวโนม
เหมือนกันคือที่ระดับ 0.1 มิลลิเมตรพบเชื้อมากท่ีสุด ในขณะที่ระดับ 0.2 และ 0.3 มิลลิเมตรพบปริมาณเชื้อ        
ไมแตกตางกัน สวนกลุมทดสอบ Consepsis® V ไมพบการเจริญเติบโตของเชื้อในทุกระดับความลึกของเนื้อฟน       
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 คาเฉลี่ย LogCFU/g เชื้อ E. faecalisของแตละระดับชั้นเนื้อฟน แยกตามกลุมทดสอบ เมื่อใสสาร
ไวในคลองรากฟนเปนเวลา 7 วัน 

* ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละกลุมทดสอบ หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

เมื่อทําการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดสอบดวยสถิติครัสคัล-วอลิส พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติของการเจริญเติบโตของเชื้อ E. faecalis ระหวางกลุมในแตละระดับชั้นเนื้อฟน โดยเม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ของจํานวนเชื้อในหนวย logCFU/g ของกลุมทดสอบตางๆดวยสถิติแมนวิทนีย พบวากลุมทดสอบท่ีสามารถตานเชื้อ
ไดเรียงตามลําดับจากมากไปนอยคือ Consepsis® V, MP+AgNO3, P407+AgNO3 และ MP ตามลําดับซึ่งทุกกลุม
ดังกลาวขางตนมีประสิทธิภาพในการตานเชื้อสูงกวากลุม Control อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ย logCFU/g ระหวางกลุม Control และกลุม P407 ดวยสถิติแมนวิทนียไมพบความแตกตางกัน แสดงวา
สาร P407 ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของเชื้อ E. faecalis ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 

 
แผนภูมิที่ 2 คาเฉลี่ย LogCFU/g เชื้อ E. faecalis ของแตละกลุมทดสอบ แยกตามระดับชั้นเนื้อฟน เมื่อใสสาร

ไวในคลองรากฟนเปนเวลา 7 วัน 
* ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละระดับชั้นเนื้อฟน หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 
 

 
 
 
 

ในสวนการศึกษาความสามารถในการตานเชื้อ C. albicans พบวามีการเจริญเติบโตของเชื้อในทุกระดับ
ความลึกของเนื้อฟนในกลุมทดสอบ Control, MP, P407 และ P407+AgNO3 เม่ือทําการวิเคราะหดวยสถิติครัส
คัล-วอลิส พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของการเจริญเติบโตของเชื้อในแตละระดับเนื้อฟน โดยเม่ือ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจํานวนเชื้อในหนวย logCFU/g ของแตละระดับเนื้อฟนดวยสถิติแมนวิทนีย พบวาทุกกลุม
มีแนวโนมเหมือนกันคือที่ระดับ 0.1 มิลลิเมตรพบเชื้อมากที่สุด ในขณะท่ีระดับ 0.2 และ 0.3 มิลลิเมตรพบปริมาณ
เชื้อไมแตกตางกัน สวนกลุมทดสอบ Consepsis® V และ MP+AgNO3 ไมพบการเจริญเติบโตของเชื้อในทุกระดับ
ความลึกของเนื้อฟน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3  
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แผนภูมิที่ 3 คาเฉล่ีย LogCFU/g เช้ือ C. albicans ของแตละระดับชั้นเนื้อฟน แยกตามกลุมทดสอบ เมื่อใส
สารไวในคลองรากฟนเปนเวลา 7 วัน 

* ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละกลุมทดสอบ หมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

เมื่อทําการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดสอบดวยสถิติครัสคัล-วอลิส ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของการเจริญเติบโตของเชื้อ C. albicans ระหวางกลุมทดสอบในแตละ
ระดับชั้นเนื้อฟน โดยเม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจํานวนเชื้อในหนวย logCFU/g ของกลุมทดสอบตางๆดวยสถิติ
แมนวิทนีย พบวากลุมทดสอบที่สามารถตานเชื้อไดมากเรียงตามลําดับคือ Consepsis® V สามารถตานเชื้อไดในทุก
ระดับของเนื้อฟนเทียบเทากับกลุม MP+AgNO3 รองลงมาคือกลุม P407+AgNO3 และ MP ตามลําดับซึ่งทุกกลุม
ดังกลาวขางตนมีประสิทธิภาพในการตานเชื้อสูงกวากลุม Control อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ย logCFU/g ระหวางกลุม Control และกลุม P407 ดวยสถิติแมนวิทนียไมพบความแตกตางกัน แสดงวา
สาร P407 ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของเชื้อ C. albicans ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4 

แผนภูมิที่ 4 คาเฉลี่ย LogCFU/g เช้ือ C. albicans ของแตละกลุมทดสอบ แยกตามระดับชั้นเนื้อฟนเมื่อใส
สารไวในคลองรากฟนเปนเวลา 7 วัน 
* ตัวอักษรที่แตกตางกันในแตละระดับชั้นเนื้อฟน หมายถึงกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาความสามารถในการตานเชื้อ ในแบบจําลองฟนมนุษยของกลุมการทดสอบ 

MP, MP+AgNO3, P407, P407+AgNO3, Consepsis® V และ Control พบวาความสามารถในการตานเชื้อ 
E. faecalis หลังจากท่ีใสสารไวในคลองรากฟนเปนเวลา 7 วัน คือ ทุกกลุมทดสอบสามารถลดเชื้อที่อยูในเนื้อฟนใน
ทุกความลึกจากผนังคลองรากฟน 0.1-0.3 มิลลิเมตรได ยกเวนกลุมที่ใสสารทดสอบ P407 และกลุม Control 
ที่ไมไดใสสาร ซึ่งทั้งสองกลุมนี้พบวาไมสามารถกําจัดเชื้อ E. faecalis ไดเลยในทุกระดับความลึกจากผนังคลองราก
ฟน โดยกลุมทดสอบที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อ E. faecalis ไดมากที่สุดคือกลุม Consepsis® V ซึ่งไมพบ
การเจริญเติบโตของเชื้อทุกระดับความลึกในเนื้อฟนรองลงมาคือกลุม MP+ AgNO3, P407+AgNO3 และ 
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MP ตามลําดับ ซึ่งจากผลการศึกษาจะเห็นไดวากลุมทดสอบที่มี AgNO3 ผสมอยูดวยจะมีประสิทธิภาพในการกําจัด
เชื้อ E. faecalis ไดดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมทดสอบท่ีใสเฉพาะตัวนําสงสารในคลองรากฟน แสดงวา  AgNO3 
ที่ใชในการทดลองนี้มีประสิทธิภาพในการลดเช้ือ E. faecalis ได และนอกจากนั้นยังสามารถกําจัดเชื้อในระดับที่ลึก
จากผนังคลองรากฟนไดสอดคลองกับการศึกษาของ Zander H. และคณะ ท่ีพบวาสาร AgNO3 สามารถแทรกซึม
ผานผนังคลองรากฟนเขาไปในทอเนื้อฟนได โดยจากการศึกษาของ Wan-Hong Lan พบวาสารซิลเวอรจะสามารถ
แทรกซึมผานเนื้อฟนตําแหนงคอฟนไดดีกวาตําแหนงปลายรากฟน แตทั้งนี้ทั้งนั้นจากการศึกษานี้พบวา
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อของ AgNO3 ยังไมสูงมากเมื่อเทียบกับ Consepsis® V ที่สามารถกําจัดเชื้อที่อยูในเนื้อ
ฟนไดทั้งหมดในทุกระดับความลึกจากผนังคลองรากฟน อาจเปนไปไดวาความเขมขนของสารประกอบ AgNO3          
นั้นตํ่าเกินไปหรือระยะเวลา 7 วันที่ใสสารในคลองรากฟนนั้นนอยเกินไป จึงไมสามารถกําจัดเชื้อ E. faecalis          
ไดทั้งหมดเชนเดียวกับการศึกษาความสามารถในการตานเชื้อ C. albicans ที่พบวาหลังจากใสสารไวในคลองรากฟน 
เปนเวลา 7 วัน ทุกกลุมการทดสอบสามารถลดเชื้อที่อยูในเนื้อฟนในทุกระดับความลึกจากผนังคลองรากฟน             
0.1-0.3 มิลลิเมตรได ยกเวนกลุมที่ใสสารทดสอบ P407 และกลุม Control โดยกลุมทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพในการ
กําจัดเชื้อ  C. albicans ไดมากที่สุดคือกลุม Consepsis® V และ MP+AgNO3 ที่ไมพบการเจริญเติบโตของเชื้อใน
ทุกระดับความลึกของเนื้อฟนรองลงมาคือ P407+AgNO3 และ MP ตามลําดับ ซึ่งจากผลการศึกษาจะเห็นไดวากลุม
ทดสอบท่ีมี AgNO3 ผสมอยูดวยจะมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อ C. albicans ไดดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ทดสอบท่ีใสเฉพาะตัวนําสงสาร แสดงวา AgNO3 ที่ใชในการทดลองนี้มีประสิทธิภาพในการลดเชื้อ C. albicans ได 
โดยในกลุม MP+ AgNO3ที่ไมพบการเจริญเติบโตของเชื้อในทุกระดับความลึกของเนื้อฟนแสดงใหเห็นวา
ประสิทธิภาพของตัวนําสงสาร MP รวมกับความเขมขนของ AgNO3 ที่ใชในการศึกษานี้มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การกําจัดเชื้อ C. albicans ในทุกระดับความลึกของเนื้อฟนไดเชนเดียวกับกลุม Consepsis®V 

เม่ือทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวนําสงสารระหวาง MP กับ P407 พบวา MP ซึ่งประกอบดวยมา
โครกอลผสมกับโพรพิลีนไกลคอล มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อ E. faecalis และ C. albicans ไดดีกวาตัวนําสง
สารกลุม P407 สอดคลองกับการศึกษาของ Nalawade และคณะท่ีศึกษาประสิทธิภาพของตัวนําสงสาร 5 ชนิด     
ในการตานเชื้อพบวามาโครกอล 1000 มีประสิทธิภาพในการตานเชื้อไดดีที่สุด รองลงมาคือโพรพิลีนไกลคอล และ
สอดคลองกับการศึกษาของ Carreira และคณะ ที่พบวามาโครกอลมีฤทธิ์ในการตานเชื้อแบคทีเรียได นอกจากนั้น
กลุมทดสอบ MP+AgNO3 และ MP มีความสามารถในการกําจัดเชื้อทั้ง E. faecalis และ C. albicans ในระดับที่
ลึกจากผนังคลองรากฟนมากกวากลุมทดสอบ P407+AgNO3 สอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้ของ Cruz และ
คณะ การศึกษาของ Parasuramanท่ีศึกษาประสิทธิภาพในการนําสารของโพรพิลีนไกลคอลผานทอเนื้อฟน และ
การศึกษาของ Phides และคณะ ท่ีศึกษาการซึมผานของมาโครกอลผสมกับโพรพิลนีไกลคอล ผานวัสดุอุดคลองราก
ฟน ซึ่งทุกการศึกษาพบวาโพรพิลีนไกลคอล มีความสามารถในการนําสงสารผานทอเนื้อฟนและวัสดุอุดคลองราก
ฟนไดดีกวา เม่ือเปรียบเทียบกับน้ํากลั่น 
 

ขอเสนอแนะ 
การศึกษานี้เปนการศึกษาในหองปฏิบัติการในแบบจําลองฟนของมนุษย โดยทําการทดสอบกับเชื้อ         

E. faecalis และ C. albicans ซ่ึงแตกตางจากสภาวะเชื้อในชองปากจริงที่มีการอยูอาศัยของเชื้อในคลองรากที่
หลากหลาย อีกท้ังการทดลองนี้เลือกใชฟนที่มีคลองรากฟนเดียวซึ่งแตกตางจากฟนในชองปากท่ีมีลักษณะกายวิภาค
ซับซอนมากกวาดังนั้นจึงอาจจะไมสามารถจําลองสภาพตามลักษณะความเปนจริงไดทั้งหมด แตอยางไรก็ตามผล
การศึกษาดังกลาวก็สามารถนํามาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาใชตอในทางคลินิกได ซึ่งการนําไปใชจริงควรจะตอง
ทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและการคงตัวของสารในคลองรากฟน รวมถึงประสิทธิภาพที่ไดเมื่อใชงาน
ในทางคลินิกจริง 
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การเปล่ียนแปลงการเอียงตัวของฟนกรามแทลางภายหลังเคลื่อนฟนเพ่ือปดชองวางที่สูญเสียฟน 
รวมกับการผาตัดคอรติโคโตมี 
 

The angulation change of the mandibular molar after movement to close the 

edentulous space assisted with corticotomy.
 

ผูวิจัย   พนิตนาฎ  คงกระพันธ  
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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบการเอียงตัวของฟนกรามแทลางซี่ที่สองกอนและ หลังการเคล่ือน

ฟนเพื่อปดชองวางสันเหงือกไรฟนกรามแทลางซ่ีที่หนึ่ง โดยการผาตัดคอรติโคโตมีรวมดวย และใชลูปคอนแทรกชั่นใน
การเคล่ือนฟน โดยผูปวยที่มีการสูญเสียฟนกรามแทลางซี่ที่หนึ่ง จํานวน 10 ราย ไดรบัการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน
ดวยการเคลื่อนฟนกรามแทลางซ่ีที่สองทดแทนฟนกรามแทลาง ซี่ที่หนึ่ง โดยการผาตัดคอรติโคโตมีรวมกับปลูก
กระดูกบริเวณชองวางสันเหงือกไรฟน และเคลื่อนฟนกรามแทลาง ซี่ที่สองเขาสูชองวางดวยลูปคอนแทรกชั่นท่ีมีการ
ดัดลวดโทอิน-ทิปแบกเบนด ภาพรังสีกะโหลกศีรษะ ดานขางกอนและหลังการเคลื่อนฟน ถูกนํามาใชเพื่อวิเคราะห
การเอียงตัวของฟนที่เปลี่ยนแปลงภายหลัง เคลื่อนฟน พบวาฟนกรามแทลางซี่ที่สองเคลื่อนที่เฉลี่ย 5.85 + 1.84 
มิลลิเมตร ความเอียงตัวของแนวแกน ฟนกรามแทลางซ่ีที่สองเทียบกับระนาบขากรรไกรลางเพิ่มขึ้น 13.4 + 13.47 
องศา โดยมีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกอนและหลังการรักษา (P<0.05) 

สรุปผล : การเคล่ือนฟนกรามแทลางซี่ที่สองโดยใชลูปคอนแทรกชั่นรวมกับการผาตัดคอรติโค  โตมี 
สามารถเปลี่ยนแปลงการเอียงตัวของฟนกรามใหมีมุมตั้งข้ึนได 
  

คําสําคัญ : การเคล่ือนฟนกราม, การผาตัดคอรติโคโตมี, ลูปคอนแทรกชั่น 
 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to compare the angulation of the mandibular second 
molar after protraction into the edentulous first molar space combined with corticotomy and 
used contraction loop for molar movement. Ten patients who loss of the mandibular first 
molars were received orthodontic treatment. The corticotomy with bone grafts were done in 
the edentulous space. Then the mandibular second molars were moved by loop contraction 
with toe in - tip back bend to replace the the mandibular first molar teeth lost. 

The angulation of the mandibular second molars were evaluated from the 
superimposition of lateral cephalometric radiographs at before and after treatment. Treatment 
result showed the mandibular molar movement 5.85 + 1.84 mm. The angulation was 
statistically significant increased 13.4 + 13.47 degree between before and after treatment 
(P<0.05).

Conclusion: The movement of the mandibular second molar by loop contraction 
combined with corticotomy can set the upright angulation after treatment.

Key Words : molar protraction, corticotomy, loop contraction
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บทนํา 
ฟนกรามแทลางซี่ที่หนึ่งเปนฟนแทซี่แรกที่ขึ้นสูชองปากและเปนฟนท่ีมักสูญเสียไปเนื่องจากฟนผุ(1) 

ภายหลังสูญเสียฟนกรามแทลางมักจะเกิดการลดลงของกระดูกบริเวณนั้น โดยในขากรรไกรลางจะเกิดการ ละลาย
ของกระดูกสันเหงือกไดมากกวาขากรรไกรบน 3-4 เทา(2) และการละลายของกระดูกจะดําเนินตอไป เร่ือย ๆ(3)       
อีกทั้งเปนผลใหเกิดการลมเอียงของฟนซี่ขางเคียงเขาสูชองวาง ทําใหมีผลตอสมดุลการสบฟน 

การเคล่ือนฟนกรามแทลางซี่ที่สองเพื่อปดชองวางฟนกรามแทลางซี่ที่หนึ่งท่ีสูญเสียไป เปนทางเลือกหนึ่ง
ในการจัดการชองวาง ทําใหหลีกเลี่ยงการใสฟนปลอมเพื่อทดแทนฟนที่หายไป แตอยางไรก็ตามการเคล่ือนที่ฟน
กรามซ่ึงมีขนาดรากฟนที่ใหญเปนสิ่งที่ไมงายนัก อีกท้ังกระดูกคอรติคัล ท่ีมีความหนาแนนมากขึ้นเนื่องจากการ
ละลายของสันเหงือกไรฟน(4) ยิ่งทําใหการเคล่ือนฟนยากยิ่งข้ึน โดยส่ิงท่ีมักพบไดจากการเคลื่อนฟนกรามเพื่อปด
ชองวาง ไดแก ฟนกรามลม ใชเวลาในการเคลื่อนฟนนาน ไมสามารถเคล่ือนปดชองวางไดหมด ทําใหการสบฟนไมดี 
สงผลใหเกิดปญหาเศษอาหารติดในชองวาง เสี่ยงตอการเกิดเหงือกอักเสบและฟนผุ  

การเคลื่อนฟนกรามแทลางซี่ที่สองเพื่อปดชองวางสันเหงือกไรฟนกรามแทลางซี่ที่หนึ่งมี 2 วิธีหลัก ไดแก         
การเคลื่อนฟนดวยวิธีเลื่อนไถลตามลวด โดยใชสปริงหรือยางอีลาสติก ซึ่งจะสูญเสียแรงดึงเนื่องจาก เกิดความฝด 
(friction) ที่เกิดขึ้นระหวางแบร็กเก็ตกับลวดหลัก ทําใหฟนไดรับแรงนอยกวาที่คาดไว และอีกวิธีคือการเคลื่อนฟนดวย
วิธีการใชลูปคอนแทรกชั่นเปนการเคล่ือนฟนโดยไมมีลวดหลักเปนแนวนํา ทาง ไมสูญเสียแรงจากความฝด สามารถ
คาดการณแรงและโมเมนตไดดีกวา(5) นอกจากนี้ยังอาจใช หลักยึดชั่วคราว (temporary anchorage device; TAD) เพ่ือ
ควบคุมการเคล่ือนที่ของฟนรวมดวย(6) หรือการผาตัดคอรติโคโตมีเพื่อชวยใหฟนสามารถเคลื่อนผานกระดูกไดงายขึ้น(7) 

การผาตัดคอรติโคโตมีเปนวิธีการเจาะกระดูกในสวนของกระดูกคอรติคัล โดยจะชวยลดความตาน ทาน
จากความหนาแนนของกระดูกคอรติคัล เพื่อใหฟนสามารถเคลื่อนผานไดงาย เพิ่มขีดจํากัดของการ เคล่ือนฟน 
(envelop of discrepancy) ลดระยะเวลาการรักษาและลดโอกาสเกิดการละลายของรากฟน(8) และจากการศึกษา
โดยใชไฟไนตเอลิเมนตพบวาเมื่อความหนาแนนของกระดูกลดลง ตําแหนงจุดศูนยกลาง ของการหมุน (center of 
rotation) อยูต่ําลงไปทางรากฟน และกระดูกทางดานแรงกดไดรับแรงลดลง(9)  

การเคลื่อนฟนกรามมาตามสันเหงือกไรฟนเสี่ยงตอการลมเอียง และความหนาแนนของกระดูกที่ มาก         
มักทําใหฟนไมเคลื่อน เสี่ยงเกิดการละลายของรากฟน ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การเอียงตัวของฟน
กรามที่เปลี่ยนแปลงภายหลังการใชลูปคอนแทรกชั่นในการปรับแรงและโมเมนต เพื่อตานการลมของฟน รวมกับการ
ผาตัดคอรติโคโตมีเพื่อลดความหนาแนนของกระดูกคอรติคัล ทําใหฟนสามารถเคล่ือนที่ไปบนสันเหงือกไรฟนไดหรือไม 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบการเปลี่ยนแปลงมุมของฟนกรามแทลางซ่ีทีส่อง ภายหลังเคลื่อนฟน

เพื่อปดชองวางที่สูญเสียฟนกรามแทลางซ่ีที่หนึ่งที่มีการผาตัดคอรติโคโตมีรวมดวยโดยใชลูปคอนแทรกชั่น 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การเคลื่อนที่ฟนกรามแทลางซ่ีที่สองมักทําใหเกิดการลมของฟน การใชลูปคอนแทรกชั่นที่มี การดัด

โมเมนตเพื่อตานการลมของฟน รวมกับการลดความหนาแนนของกระดูกดวยการผาตัดคอรติโคโตมี จะทําใหฟน
กรามมีมุมที่เปลี่ยนไปอยางไร 
ตัวแปรตน คือ การเคลื่อนฟนกรามแทลางซี่ที่สองเพื่อปดชองวางสันเหงือกไรฟนกรามแทลางซี่ที่หนึ่ง  
ตัวแปรตาม คือ การเปลี่ยนแปลงมุมของฟนกรามแทลางซ่ีที่สอง 
ตัวแปรควบคุม คือ การผาตัดคอรติโคโตมีรวมกับปลูกกระดูก การใชแรงจากลูปคอนแทรกชั่น 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษานี้ผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาทางจริยธรรมของ คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลุมตัวอยางศึกษามาจากผูปวยที่เขารับการรักษา ท่ีคลินิกทันตกรรมจัดฟน คณะ
ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 10 ราย  
เกณฑในการคัดเลือกผูปวย ไดแก 

1. อายุระหวาง 18 – 20 ป
2. มีการสูญเสียฟนกรามแทลางซ่ีที่หนึ่ง
3. มีการฝอลีบของกระดูกบริเวณที่ฟนกรามแทลางซี่ที่หนึ่งถูกถอนไป
4. มีฟนกรามแทบนซี่ที่หนึ่งในตําแหนงที่สูญเสียฟนกรามแทลางซ่ีที่หนึ่ง
โดยผูปวยจะไดรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนดวยเคร่ืองมือจัดฟนชนิดติดแนน แบร็กเก็ตชนิด ไบไดเม

ชันนอล และเรียงฟน (level and align) จนกระท่ังถึงลวดเหล็กกลาไรสนิม ขนาด 0.018 x 0.025 นิ้ว เก็บขอมูล
ภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขางกอนการเคล่ือนฟนกรามแทลางซี่ที่สอง (T0) จากนั้นผูปวยจะไดรับการผาตัดคอรติ
โคโตมีบริเวณชองวางสันเหงือกฟนกรามแทลางซี่ที่หนึ่งภายใต ยาชาเฉพาะที่ โดยทันตแพทยศัลยกรรมชองปาก 
1 คน เจาะกระดูกบริเวณกระดูกคอรติคัลทั้งทางดาน เหงือกและทางดานลิ้นรวมกับการปลูกกระดูก หลังจากนั้น 
2 สัปดาห ฟนกรามแทลางซี่ที่สองจะถูกดึง เพื่อปดชองวางฟนกรามแทลางซี่ที่หนึ่งดวยลวดไททาเนียม-โมลิบดินัม 
ขนาด 0.017 x 0.025 นิ้ว ดัดเปนลูปคอนแทรกชั่นที่มีการดัดลวดโทอิน-ทิปแบกเบนด (toe in-tip back bend) 
ที่ขาดานไกลกลาง ใสบริเวณฟนกรามนอยซี่หนึ่ง ฟนกรามนอยซ่ีที่สอง และฟนกรามซ่ีที่สอง หลังจากนั้นจะทําการ
นัดผูปวย ทุก 2 สัปดาห เพื่อปรับเครื่องมือจนกระทั่งชองวางปดจึงเก็บขอมูลภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง
ภายหลัง การรักษา (T1) โดยในระหวางการรักษาหากเกิดการกระแทกของการสบฟนเน่ืองจากการเคลื่อนฟน จะถูก
แกไขดวยการ ดัดลวดกดฟนกรามลางซี่ที่สองเพื่อหลีกเล่ียงการสบกระแทก  
การวัดภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขาง 

ขอมูลจะถูกทําการวิเคราะหโดยผูวิจัย 1 คน ภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขางกอนการรักษา และภายหลัง
ชองวางปดจะถูกนํามาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของฟนโดยใชวิธีการซอนทับภาพรังสี โดยใชรูปรางทางดานใน
ของแผนกระดูกทึบบริเวณขอบลางของแนวประสานคาง (inner cortical structure of the mandibular 
symphysis) และ รูปรางคลองประสาทขากรรไกรลาง (mandibular canal) เปนโครงสรางอางอิงในการซอนทับ
ภาพรังสี(10)  

การวัดระยะทางการเคลื่อนที่ฟนและมุมของฟนกรามแทลางซี่ที่สองใชระนาบขากรรไกรลางเปนระนาบ
อางอิง ระยะทางการเคลื่อนที่ฟนจะวัดจากเสนที่ลากตั้งฉากระนาบขากรรไกรลางมาสัมผัสขอบ ทางดานใกลกลาง
ของฟนกรามลางซี่ที่สองกอนและหลังการรักษา และมุมที่เปล่ียนแปลงไปของฟนกรามแท ลางซี่ที่สองจะวัดมุมจาก
เสนแกนฟนที่ลากจากจุดยอดสุดทางดานใกลกลางของฟนกรามแทลางซ่ีที่สอง ไปยังปลายรากฟนทางดานใกลกลาง
และลากไปตัดกับระนาบขากรรไกรลาง (รูปที่ 1) 

ภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขางแตละภาพจะถูกบันทึกรอยภาพ (tracing) และทําการวัดซ้ํา อีกคร้ังหางกัน
ประมาณ 2 สัปดาห ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัดในการกําหนดจุดและการวัด ถูกคํานวณโดยใชวิธีของ 
Dahlberg (11) ซึ่งคาความคลาดเคลื่อนในการวัดมุมเทากับ 0.5 องศา สวนคาความเชื่อมั่นของการกําหนดจุดและ
การวัด ถูกคํานวณจากความสัมพันธเพียรสัน (Pearson correlation) ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นมากกวารอยละ 95 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ P < 0.05 
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คาที่วัดไดจากภาพรังสีกะโหลกศีรษะดานขางนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยแสดงเปนคาเฉลี่ย (mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางกอน และภายหลังปด
ชองวาง ทดสอบการแจกแจงพบวาขอมูลมีการแจกแจงขอมูลปกติ ใชสถิติทดสอบ ความแตกตางของคากลางของ
สองประชากรไมอิสระ (paired t-test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ P < 0.05 

รูปที่ 1 แสดงการกําหนดจุด และระนาบอางอิงท่ีใชในการวิเคราะหภาพรังสีกะโหลกศีรษะ ดานขาง a  
คือรูปรางทางดานในของแผนกระดูกทึบบริเวณขอบลางของแนวประสานคาง (inner cortical structure of the 
mandibular symphysis), b คือคลองประสาทขากรรไกรลาง (mandibular canal), Go (จุดโกนิออน; Gonion) 
คือจุดลางสุดและหลังสุดบนมุมของขากรรไกรลาง, Me (จุดเมนตอล; Menton) คือจุดต่ําสุดของขอบเขตแนว
กระดูกซิมไฟซิสของขากรรไกรลาง, ระนาบขากรรไกรลาง (mandibular plane) คือเสนที่ลากระหวางจุด Gonion 
ไปยัง Menton, TM คือระยะทางที่ฟนเคลื่อนที่วัดระยะจากเสน ท่ีลากตั้งฉากระนาบขากรรไกรลางมาสัมผัสขอบ
ทางดานใกลกลางของฟนกรามลางซี่ที่สองกอนและหลังการรักษา (เสนประ), มุมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของฟนกรามแท
ลางซี่ที่สอง วัดจากเสนแกนฟนที่ลากจากจุดยอดสุด ทางดานใกลกลางของฟนกรามแทลางซี่ที่สองไปยังปลายราก
ฟนทางดานใกลกลางและลากไปตัดกับระนาบ ขากรรไกรลาง (เสนทึบ) 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลระยะทางการเคล่ือนฟนและมุมของฟนในแตละคน 
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ผล/ สรุปผลการวิจัย  
ผูปวยจํานวน 10 ราย อายุระหวาง 20 – 35 ป อายุเฉลี่ย 24.3 + 4.5 ป พบวา ระยะทางการเคล่ือนฟน

เฉลี่ย 5.85 + 1.84 มิลลิเมตร ความเอียงของแนวแกนฟนกรามแทลางซี่ที่สอง เทียบกับระนาบขากรรไกรลาง
เพิ่มข้ึน 13.4 + 13.47 องศา (ตารางที่ 1) นั่นคือ ฟนกรามแทลางซี่ที่สอง มีการลมเอียงไปทางดานใกลกลางนอยลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกอนและหลังการรักษา (P<0.05) 
 

อภิปรายผล 
การเคลื่อนฟนกรามลางซี่ที่สองเพื่อปดชองวางสันเหงือกไรฟนกรามแทลางซี่ที่หนึ่ง ซึ่งมีระยะทางที่มาก 

มักใชเวลาในการเคล่ือนฟนนาน จากการศึกษาที่ผานมาพบวาตองใชระยะเวลา ประมาณ 1-2.5 ป ในการเคล่ือน
ฟนเพื่อปดชองวาง และยังพบวาไมสามารถปดชองวางเหลานั้นได ท้ังหมด(12, 13) นอกจากนี้มักพบปญหาในทุก
ทิศทางจากการเคลื่อนฟน ไดแก การลมของฟน การหมุนของ ดานใกลกลางเขาขางใน หรือฟนไมเคลื่อน(14)       
เพื่อแกไขปญหาดังกลาวสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใหแรงขนาดพอเหมาะ ควบคุมแรงในทิศทางตาง ๆ เพื่อให
ฟนอยูในตําแหนงที่ดีขณะเคล่ือนฟน และทําใหเกิดการเคล่ือนของตัวฟนและรากฟนไปดวยกัน  

การเคลือนฟนกรามโดยวิธี เลื่อนไถลตามลวด สามารถใหแรงผานทางยางอิลาสโตเมอร หรือสปริง โดย
เม่ือแตกแรงผานจุดศูนยกลาง ความตานทาน (center of resistance) จะทําใหเกิดการลม ของฟนจากโมเมนต 
หลายการศึกษาปองกันปญหานี้โดยใชหลักยึดชั่วคราวเขามาชวยในการควบคุมตําแหนง ของรากฟนโดยใหแรงผาน
จุดศูนยกลางความตานทาน (center of resistance) และควบคุมหลักยึด(6) การใชลูปคอนแทรกชั่นเปนการเคล่ือน
ฟนวิธีหนึ่งที่สามารถวางแผนและควบคุมแนวแรงในทิศทางตาง ๆ ได โดยการดัดลวดเพ่ือตานทิศทางแรงในการดึง
ฟน (รูปที่ 2) ซึ่งโมเมนตที่ตานการลมและการหมุนของฟน เปนตัวชวยลดผลกระทบจากแรงในการดึงฟน  

การผาตัดคอรติโคโตมีถูกนําเสนอเพื่อเรงการเคล่ือนฟน(15) โดยลดความหนาแนนของกระดูก และกระตุน
กระบวนการของเซลล ทําใหฟนสามารถเคลื่อนที่ไดเร็วข้ึน(16) มีการศึกษาที่รายงานวาเมื่อความ หนาแนนของ
กระดูกลดลงจากการการผาตัดคอรติโคโตมี จะมีผลทําใหตําแหนงจุดศูนยกลางของการหมุน (center of rotation) 
ของฟนอยูต่ําลง(9) ดังนั้นการเคลื่อนฟนกรามแทลางซี่ที่สองนาจะย่ิงทําใหฟนลม เอียงมากขึ้น แตจากการศึกษานี้
พบวาฟนกรามแทลางซี่ที่สองมีการตั้งขึ้นโดยไมมีการลมเอียง ทําใหสามารถ เรียงตัวบนสันเหงือก และใชทดแทน
ฟนกรามแทลางซี่หนึ่งไดดี ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากโมเมนตที่ไดจากการ ใชลูปคอนแทรกชั่นที่มีการดัดลวดทิปแบก
เบนดตานแรงดึง ทําใหรากฟนสามารถเคลื่อนตัวไปได และการผาตัดคอรติโคโตมียังทําใหรากฟนสามารถเคล่ือน
ผานกระดูกไปไดโดยงาย จากการท่ีกระดูกมีความ หนาแนนลดลง (transient osteopenia) จึงเปนปจจัยรวมกันที่
ทําใหฟนกรามแทลางซี่ที่สองสามารถ เคล่ือนที่ทั้งในสวนตัวฟนและรากฟนผานกระดูกไปไดงายขึ้น 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

รูปที่ 2 แสดงทิศทางของแนวแรง 
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ก. ลักษณะการเคลื่อนฟนกรามในแนวหนาหลัง เม่ือใชการเคล่ือนฟนแบบเล่ือนไถลตามลวด เม่ือแตกแรง 
ผานจุดศูนยกลางความตานทาน (center of resistance) ฟนจะเกิดการเคล่ือนมาขางหนาและลมเอียง (เสนประ)  

ข. ลักษณะการเคล่ือนฟนกราม ในแนวหนาหลัง เม่ือใชลูปคอนแทรกชั่นรวมกับการดัดทิปแบกจะเกิด 
โมเมนตตานการลมเอียง (ลูกศรเสนประ) และรากฟนเคล่ือนท่ีไปพรอมกับตัวฟน (เสนประ)  

ค. ลักษณะการเคลื่อนฟนในดานสบฟน เมื่อใชการเคล่ือนฟนแบบ เล่ือนไถลตามลวดจะเกิดการหมุนของ
ฟน ดานใกลกลางเขาดานใน  

ง. ลักษณะการเคลื่อนฟนกราม ในดานสบฟน เมื่อใชลูปคอนแทรกชั่นรวมกับการดัดโทอินจะเกิดโมเมนต 
ตานการหมุน (ลูกศรเสนประ) 

ขอเสนอแนะ 
1. การเคล่ือนฟนกรามแทลางซี่ที่สองมาแทนท่ีชองวางสันเหงือกไรฟนกรามแทลางซี่ที่หนึ่ง  รวมกับการ

ผาตัด คอรติโคโตโดยใชลูปคอนแทรกชั่นเปนทางเลือกหนึ่งที่ชวยใหสามารถเคล่ือนฟนปดชองวางไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ  

2. การตัดสินใจเคล่ือนฟนกรามลางแทซี่ที่สองเพื่อทดแทนฟนกรามลางแทซี่ที่หนึ่งท่ีสูญเสียไป จําเปนตอง
พิจารณาถึงระยะเวลาการรักษา สภาพเหงือกและปริทันตของผูปวย หลักยึดที่เพียงพอสําหรับการเคลื่อนฟน 
ฟนกรามลางแทซี่ที่สามที่ใชสําหรับสบฟนหลัง และคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนจากการผาตัดคอรติโคโตมีรวมดวย โดยจะ
ตัดสินใจเลือกเปดชองวางเพื่อใสฟนปลอมหรือปดชองวางโดยการเคล่ือนฟนมาทดแทนนั้น ขึ้นอยูกับทันตแพทยผูให
การรักษาในการประเมินความเหมาะสมของเคสและความรวมมือของผูปวยในการ มารับการรักษารวมกัน  
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คุณลักษณะและระดับความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนของผูปวยที่ตองการ การรักษา 
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Characteristics and orthodontic treatment need among patients seeking for 

orthodontic treatment 
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บทคัดยอ 
การศึกษาแบบตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูปวยและประเมินระดับความจําเปนใน

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟนโดยใชองคประกอบดานการทําหนาที่ของดัชนีไอโอทีเอ็น (DHC-IOTN) กลุมตัวอยาง
ที่ใชเปนผูปวยที่ตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนอายุมากกวา 12 ป จํานวน 1,467 คนในโรงพยาบาลทันตก
รรม หาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร ทําการเก็บและวิเคราะหขอมูลยอนหลัง จากแบบบันทึกการตรวจการสบฟน
ผิดปกติ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 22.2 ± 7.9 ป ผูปวยกลุมอายุ 13-20 ปรอยละ 56.1, อายุ 
21-30 ปรอยละ 30.6, อายุ 31-40 ปรอยละ 8.9 และอายุมากกวา 40 ปรวมรอยละ 4.5 จํานวนผูปวยท่ีมีความ
จําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนระดับมาก (DHC 4-5) ระดับปานกลาง (DHC 3) และระดับนอย (DHC 1-2) 
ไดแก 50.4%, 15.9% และ 33.7% ตามลําดับ พบวาเพศมีความสัมพันธกับระดับความจําเปนในการรักษาทางทัน
ตกรรมจัดฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการศึกษานี้สรุปไดวา ผูปวยสวนใหญที่ตองการการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟนเปนผูปวยเพศหญิง อายุระหวาง 13-20 ป โดยประมาณ 50% ของผูปวยมีความจําเปนในการ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟนเมื่ออางอิงตาม DHC-IOTN อยูในระดับจําเปนมาก 

 
คําสําคัญ : ผูปวยจัดฟน, ความตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน, องคประกอบดานการทําหนาที่              

ดัชนีไอโอทีเอ็น (DHC-IOTN) 
 
Abstract  

The objective of this cross-sectional study were to evaluate the characteristics of 
patients and to assess the orthodontic treatment need level among patients seeking for 
orthodontic treatment using Dental Health Component of Index of Orthodontic Treatment 
Need (DHC-IOTN). The samples were 1,467 patients aged > 12 year-olds in Dental 
Hospital, PSU. Data collection was done by using orthodontic consultation records of 
patients. The result revealed mean aged of patients were 22.2 ± 7.9 years. Patients aged 13-
20 year-olds, 21-30 year-olds, 31-40 year-olds and more than 41 year-olds were found 
56.1%, 30.6%, 8.9% and 4.5% respectively. Patients with great need (DHC 4-5), moderate 
need (DHC 3) and little-no need (DHC 1-2) of orthodontic treatment were found 50.4%,
15.9% and 33.7%. Relationship between gender and orthodontic treatment need showed 
statistically significant difference. The conclusion demonstrated that most of patients 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



seeking for orthodontic treatment were female, aged 13-20 year-olds and over 50% of 
patients were considered as great need for orthodontic treatment.

Keywords : Orthodontic patient, Demand of Orthodontic treatment, Dental Health 

Component of Index of Orthodontic Treatment Need (DHC-IOTN)
 

บทนํา 
ความตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ความตองการดังกลาวเกิดได

จากหลายปจจัย ไดแก ปจจัยดานการทําหนาที่ของการสบฟน และปจจัยดานความสวยงามซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
คานิยมความสวยงามตอจิตสังคมและคุณภาพชีวิต(1, 2) อยางไรก็ตาม คานิยมดังกลาวทําใหผูปวยจํานวนหนึ่ง
ตองการการรักษาทางทางทันตกรรมจัดฟนโดยปราศจากความจําเปนที่ชัดเจน(1, 3) ในปจจุบันผูปวยไทยสามารถ
เขาถึงการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนไดทั้งจากสถานบริการภาครัฐและภาคเอกชนโดยสะดวก ผูปวยจะเสีย
คาใชจายในการจัดฟนจากสถานบริการภาครัฐนอยกวาภาคเอกชน ทําใหผูปวยเขารับคําปรึกษาและตองรอคิวเพื่อ
รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนเปนระยะเวลานาน 

เนื่องจากความตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนของผูปวยเปนความจําเปนเชิงอัตวิสัย ตลอดจน
ลักษณะการสบฟนผิดปกติในผูปวยแตละรายมีลักษณะและความรุนแรงที่หลากหลายแตกตางกัน(4, 5) จากอดีตถึง
ปจจุบัน มีความพยายามสรางดัชนีเพื่อประเมินความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนเชิงวัตถุวิสัยในผูปวย
แตละราย หลายดัชนี(6)ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือประเมินความจําเปนดังกลาว โดยจากการทบทวนวรรณกรรมอยางเปน
ระบบพบวา ดัชนีไอโอทีเอ็น (Index of Orthodontic Treatment Need)(7) เปนดัชนีที่ไดรับความนิยมใชในการ
สํารวจและประเมินความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนดัชนีหนึ่ง(8) 

ดัชนีไอโอทีเอ็นถูกพัฒนาขึ้นจากสหราชอาณาจักร ในป คศ. 1989 ประกอบดวยเกณฑการประเมิน          
2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานความสวยงาม (Aesthetic Component-AC) และองคประกอบดานการ
ทําหนาที่ (Dental Health Component-DHC) องคประกอบดานความสวยงาม (AC-IOTN) ใชภาพการสบฟน
ผิดปกติที่แตกตางกัน 10 ระดับเปนเกณฑในการประเมินระดับความจําเปนทางทันตกรรมจัดฟน ในขณะที่
องคประกอบดานการทําหนาที่ (DHC-IOTN) จะใชลักษณะทางสบฟนที่ผิดปกติมากที่สุดตามเกณฑการประเมินที่มี 
5 ระดับ เปนตัวระบุระดับความจําเปนทางทันตกรรมจัดฟน อยางไรก็ตาม หลังมีการพัฒนาดัชนีดังกลาวในเวลา
ตอมา ดัชนีไอโอทีเอ็นสามารถแบงระดับความจําเปนดังกลาวไดเปน 3 ระดับ ไดแก จําเปนเล็กนอย (DHC-IOTN 1-2) 
จําเปนปานกลาง (DHC-IOTN 3) และจําเปนมาก (DHC-IOTN 4-5) หลายการศึกษาในประเทศไทย(3, 9, 10) ใชดัชนี
ไอโอทีเอ็นในการประเมินระดับความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนในตัวอยางที่มีชวงอายุหนึ่ง แตยังไมมี
การศึกษาใดประเมินลักษณะความจําเปนดังกลาวในกลุมประชากรขนาดใหญและมีกลุมอายุหลากหลาย 
 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนหนึ่งในสถานบริการดาน
ทันตกรรมขนาดใหญ ที่ใหบริการทางทันตกรรมจัดฟนแกผูปวยในทุกกลุมอายุ ในปจจุบัน ผูปวยท่ีมีปญหาเก่ียวกับ
การสบฟนผิดปกติ มีความตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนที่โรงพยาบาลทันตกรรมเปนจํานวนมาก รวมกับ
การมีปริมาณทันตแพทยจัดฟนเพื่อใหการรักษาจํานวนจํากัด สงผลใหมีผูปวยรอคิวรับการรรักษานานมากกวา 2 ป 
ดังนั้น การศึกษานี้จึงเกิดขึ้น เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของผูปวยท่ีตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน 
ตลอดจนประเมินระดับความจําเปนทางทันตกรรมจัดฟนโดยใชดัชนีไอโอทีเอ็น 
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ตารางที่ 1 องคประกอบดานการทําหนาที่ของดัชนีไอโอทีเอ็น  
ระดับ 5 จําเปนตองรักษามากท่ีสุด (very great need) 
มีการขัดขวางการข้ึนของฟน ยกเวนในกรณีฟนกรามซี่ที่สาม เนื่องจากการมีฟนซอน ฟนผิดตําแหนง ฟนเกิน ฟนตกคาง และพยาธิสภาพอื่น ๆ 
มีฟนขาดหายไปจํานวนมากโดยหายมากกา 1 ซ่ีตอเสี้ยว และจําเปนตองใสฟนทดแทนโดยตองมีการจัดฟน 
มีการเหล่ือมแนวราบมากกวา 9 มม. 
มีการเหล่ือมแนวราบรอนกวา -3.5 มม. ที่ทําใหเกิดความลําบากในการบดเค้ียวและการพูด 
มีปากแหวงเพดานโหว และความผิดปกติอื่น ๆ ของใบหนาและกะโหลกศีรษะ 
มีฟนน้ํานมที่รากฟนเช่ือมติดกับกระดูกเบารากฟน 
ระดับ 4 ความจําเปนตองรักษามาก (great need) 
มีการขาดหายของฟนเพียงเล็กนอยที่ตองจัดฟนกอนใสฟนหรือจัดฟนปดชองวาง 
มีการเหล่ือมแนวราบมากกวา 6 มม. แตนอยกวาหรือเทากับ 9 มม. 
มีการเหล่ือมแนวราบนอยกวา -3.5 มม. ที่ไมทําใหเกิดความลําบากในการบดเค้ียวหรือการพูด 
มีการสบไขวในฟนหนาหรือฟนหลังที่มีการเบี่ยงเบนของระยะระหวางตําแหนงการสบฟนที่ขากรรไกรอยูหลังสุดและตําแหนงท่ีฟนสบกันมาก
ที่สุด มากกวา 2 มม. 
มีการสบไขวดานลิ้นในฟนหลังที่ฟนหลังไมสบกัน 1 ขาง หรือ 2 ขาง 
มีการเบ่ียงเบนของจุดประชิดอยางรุนแรงมากกวา 4 มม. 
มีภาวะสบเปดดานขางหรือดานหนามากกวา 4 มม. 
มีการเหล่ือมแนวดิ่งแบบสมบูรณ ที่ทําใหเหงือกและเนื้อเยื่อเพดานไดรับอันตราย 
มีฟนที่ขึ้นไดบางสวน ฟนลม หรือฟนคุดชนกับฟนขางเคียง 
มีฟนเกิน 
ระดับ 3 จําเปนตองรักษาปานกลาง (moderate need) 
มีการเหล่ือมแนวราบมากกวา 3.5 มม. แตนอยกวาหรือเทากับ 6 มม. และมีริมฝปากปดไมสนิท 
มีการเหล่ือมแนวราบนอยกวา -1 มม. แตมากกวาหรือเทากับ -3.5 มม. 
มีการสบไขวในฟนหนาหรือฟนหลังที่มีการเบี่ยงเบนของระยะระหวางตําแหนงการสบท่ีขากรรไกรอยูหลังสุด และตําแหนงท่ีฟนสบกันมากท่ีสุด 
มากกวา 1 มม. แตนอยกวาหรือเทากับ 2 มม. 
มีการเบ่ียงเบนของจุดประชิดมากกวา 2 มม. แตนอยกวาหรือเทากับ 4 มม. 
มีภาวะสบเปดดานขางหรือดานหนามากกา 2 มม. แตนอยกวาหรือเทากับ 4 มม. 
มีการเหล่ือมแนวดิ่งแบบสมบูรณ แตเหงือกและเนื้อเยื่อดานเพดานไมไดรับอันตราย  
ระดับ 2 จําเปนตองรักษาเล็กนอย (little need) 
มีการเหล่ือมแนวราบมากกวา 3.5 มม. แตนอยกวาหรือเทากับ 6 มม. มีริมฝปากปดสนิท 
มีการเหล่ือมแนวราบนอยกวา 0 มม. แตมากกวาหรือเทากับ -1 มม. 
มีการสบไขวในฟนหนาหรือฟนหลังที่มีการเบี่ยงเบนของระยะระหวางตําแหนงการสบฟนที่ขากรรไกรอยูหลังสุด และตําแหนงท่ีฟนสบหันมาก
ที่สุด นอยกวาหรือเทากับ 1 มม. 
มีการเบ่ียงเบนของจุดประชิดมากกวา 1 มม. แตนอยกวาหรือเทากับ 2 มม. 
มีภาวะสบเปดดานขางหรือดานหนามากกวา 1 มม. แตนอยกวาหรือเทากับ 2 มม. 
มีการเหล่ือมแนวดิ่งมากกวาหรือเทากับ 3.5 มม. โดยฟนสบไมโดนเหงือก 
มีการสบฟนผิดปกติแบบที่ 2 หรือแบบท่ี 3 ที่เบี่ยงเบนจากปกติไมเกินครึ่งหนึ่งของความกวางฟนกรามในแนวหนาหลัง และไมมีความผิดปกติ
อื่นรวม 
ระดับ 1 ไมจําเปนตองรักษา (no need) 
มีการสบฟนผิดปกติเล็กนอยมาก รวมกับมีการเบ่ียงเบนของจุดประชิดนอยกวา 1 มม. 

 

วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูปวยที่ตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน และประเมินระดับความจําเปน
ในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน โดยใชดัชนีไอโอทีเอ็น 
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วิธีการวิจัย 
กลุมตัวอยางและการเก็บขอมูล 

การศึกษานี้เปนการศึกษายอนหลังแบบตัดขวางเชิงพรรณนา กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนแบบบันทึก
ขอมูลการสบฟนผิดปกติของผูปวยอายุมากกวา 12 ป ที่ไดรับการตรวจเบื้องตนและอยูในคิวรอรับการรักษาทางทัน
ตกรรมจัดฟน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแตป พ.ศ. 2558-
2561 แบบบันทึกขอมูลที่ลงขอมูลไมสมบูรณ จะถูกคัดออกจากการศึกษา แบบบันทึกขอมูลดังกลาวประกอบดวย
ลักษณะการสบฟนผิดปกติประเภทตาง ๆ ตามเกณฑการประเมินในองคประกอบดานการทําหนาที่ของดัชนีไอโอที
เอ็น โดยมีทันตแพทยจัดฟน และหรือนักศึกษาหลังปริญญาสาขาทันตกรรมจัดฟนภายใตการดูแลของทันตแพทยจัด
ฟนเปนผูบันทึกขอมูลดังกลาว  

ผูวิจัยจะพิจารณาระดับความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนในผูปวยที่อายุมากกวา 12 ป              
(ชวงชุดฟนแท) และประเมินลักษณะการสบฟนผิดปกติที่รุนแรงที่สุดตามเกณฑองคประกอบดานการทําหนาที่ของ
ดัชนีไอโอทีเอ็น (DHC-IOTN) ในการระบุระดับความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนเปน 5 ระดับ 
(ระดับ 1-5 = DHC-IOTN 1-5) จากนั้นจึงทําการวิเคราะหเพ่ือจัดกลุมระดับความจําเปนดังกลาวออกเปน จําเปน
เล็กนอย (DHC-IOTN 1-2) จําเปนปานกลาง (DHC-IOTN 3) และจําเปนมาก (DHC-IOTN 4-5)  
ความนาเชื่อถือและสถิติที่ใชในการศึกษา 

แบบบันทึกขอมูลของผูปวย 200 ราย จะถูกสุมเพื่อทําการประเมินระดับความจําเปนในการรักษาทางทัน
ตกรรมจัดฟนอีกคร้ังโดยผุวิจัยคนเดียว และใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด สถิติเชิงพรรณนาถูก
ใชในการวิเคราะหตัวแปรในการศึกษา ไดแก ความถ่ี คาฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติไควสแควร 
ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมและตัวแปรท่ีสนใจ ที่ระดับ       
ความนาเช่ือถือ 95% 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
หลักจากคัดตัวอยางขอมูลของผูปวยที่ไมสมบูรณออกจากตัวอยางทั้งหมด 2,008 ราย พบวาเหลือกลุม

ตัวอยางท่ีอายุมากกวา 12 ปทั้งหมด 1,476 ราย เปนเพศหญิง 1,137 ราย เพศชาย 339 ราย อายุ 13-60 ป         
(เฉลี่ย 22.2 ± 7.9 ป) กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอายุ 13-20 ป (56.1%) และ 21-30 ป (30.6) ตามลําดับ 
ความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนอางอิงตามองคประกอบดานการทําหนาที่ของดัชนีไอโอทีเอ็น         
(DHC-IOTN) ที่พบมากที่สุด ไดแก DHC 4 (44.3%) ในขณะท่ีหากพิจารณาระดับความจําเปนในการรักษาทางทัน
ตกรรมจัดฟน พบวา ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางทั้งหมดมีความจําเปนมาก (DHC-IOTN 4-5 = 50%) และประมาณ
หนึ่งในสามของกลุมตัวอยางมีความจําเปนเพียงเล็กนอย (DHC-IOTN 1-2 = 33.7%) 
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะท่ัวไปของผูปวยที่ตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนที่มีอายุมากกวา 12 ป 
 ลักษณะ/ตัวแปร จํานวน (รอยละ) รวม 
เพศ ชาย 

หญิง 
339 (23.0) 

1,137 (77.0) 
 

1,476 
กลุมอายุ (ป) 13-20 

21-30 
31-40 
41-50 
>50 

828 (56.1) 
451 (30.6) 
131 (8.9) 
53 (3.6) 
13 (0.9) 

 
 
 
 

1,476 
ความจําเปนในการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟนอางอิงตาม
องคประกอบดานการทําหนาที่ 
(DHC-IOTN) 

DHC 1 
DHC 2 
DHC 3 
DHC 4 
DHC 5 

0 
497 (33.7) 
235 (15.9) 
654 (44.3) 
90 (6.1) 

 
 
 
 

1,476 
ระดับความจะเปนในการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟน 

จําเปนเล็กนอย (DHC-IOTN 1-2) 
จําเปนปานกลาง (DHC-IOTN 3) 
จําเปนมาก (DHC-IOTN 4-5) 

497 (33.7) 
235 (15.9) 
744 (50.4) 

 
 

1,476 

 
รูปที่ 1 จํานวนผูปวยที่ตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนแยกตามเพศและ 

ระดับความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน 

  

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางเพศและระดับความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนตาม       
รูปท่ี 1 พบวาทั้ง 2 ตัวแปรมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ (chi-square test, p= 0.003) โดยที่เพศหญิงมี
สัดสวนมากกวาเพศชายประมาณ 3-4 เทา ทั้งนี้ หากพิจารณาความสัมพันธระหวางกลุมอายุและระดับความจําเปน
ในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนพบวา กลุมตัวอยางที่พบมากที่สุดอยูในชวงอายุ 13-20 ป และมีแนวโนมลด
จํานวนลงเมื่อกลุมตัวอยางมีอายุเพิ่มข้ึนตามลําดับ (รูปที่ 2) 
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จําเป็นเลก็น้อย (DHC-IOTN 1-2) จําเป็นปานกลาง(DHC-IOTN 3) จําเป็นมาก (DHC-IOTN 4-5 ) 

ชาย หญิง 
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รูปที่ 2 จํานวนผูปวยที่ตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนแยกตามกลุมอายุและ 
ระดับความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน 

รูปที่ 3 สัดสวนระดับความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนอางอิงตามองคประกอบ 
ดานการทําหนาที่ของดัชนไีอโอทีเอ็น (DHC-IOTN) ในผูปวยที่ตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสัดสวนระดับความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมอางอิงตามองคประกอบ
ดานการทําหนาที่ของดัชนีไอโอทีเอ็น (DHC-IOTN) พบวาประมาณ 44% ของกลุมตัวอยางทั้งหมดถูกจัดอยูใน 
DHC 4 ซึ่งแสดงถึงมีความจําเปนในการจัดฟนมาก ในขณะที่ประมาณหนึ่งในสามของกลุมตัวอยาง (34%) ถูกจัดอยู
ใน DHC 2 ซึ่งแสดงถึงมีความจําเปนในการจัดฟนนอย 

อภิปรายผล 
ในปจจุบัน ทันตกรรมจัดฟนเปนหนึ่งในการรักษาทางทันตกรรมที่ผูปวยใหความสนใจเปนจํานวนมาก 

ในขณะที่ปริมาณทันตแพทยเฉพาะทางสาขาจัดฟนที่ใหบริการในสถานบริการของรัฐมีจํากัด สงผลใหมีผูปวยรอคิว
รับการรรักษานานมากกวา 2 ป(11) หลายการศึกษาในประเทศไทยไดทําการศึกษากลุมตัวอยางที่มีการจํากัดชวง
อายุพบวา ผูปวยที่ตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนมีลักษณะความผิดปกติของการสบฟนที่ไมสัมพันธกับ
ความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนเมื่อประเมินโดยใชดัชนีเชิงวัตถุวิสัย(1, 3, 9, 10) ซึ่งอาจนําไปสูปญหาการ
จัดการการรักษา รวมถึงระบบบริหารทรัพยากรได อยางไรก็ตาม ยังไมมีการศึกษาใดเคยประเมินระดับความจําเปน
ในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนในกลุมตัวอยางขนาดใหญที่มีชวงอายุหลากหลายโดยใชดัชนีเชิงวัตถุวิสั ยมากอน 
การศึกษานี้จึงเกิดขึ้น เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของผูปวยที่ตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน 
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13-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 
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ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และประเมินระดับความจําเปน
ทางทันตกรรมจัดฟนโดยใชดัชนีไอโอทีเอ็น  
 จากการศึกษานี้พบวา ผูปวยเพศหญิงอายุมากกวา 12 ป มาขอรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนและอยู
ในคิวผูปวยรอรับการรักษามากกวาเพศชายถึง 3 เทา ซึ่งสอดคลองกับหลายการศึกษาที่ผานมา(2, 12-14) แตตรงกัน
ขามกับการศึกษาแนวโนมจํานวนผูปวยยอนหลัง 10 ปในประเทศเกาหลี(15) ที่พบวาผูปวยเพศชายมีแนวโนมของ
ความตองการทางทันตกรรมจัดฟนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ  

ในสวนของอายุของผูปวย ผูวิจัยมีขอสังเกตเกี่ยวกับกลุมอายุของผูปวยท่ีตองการการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟนวาผูปวยวัยผูใหญ (> 40 ป) มีความตองการดังกลาวเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษากอนหนา(16)พบวาผูปวยวัย
ผูใหญ 20-25% มีความตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน แตจากการศึกษานี้ที่พบวา ผูปวยวัยผูใหญที่มีอายุ
มากกวา 40 ปมีสัดสวนเพียง 4.5% ในขณะที่ ผูปวยในกลุมอายุ 13-20 ป มีความตองการการรักษามากที่สุด 
(56.1%) รองลงมาเปนกลุมอายุ 21-30 ป และลดสัดสวนลงเมื่ออายุเพ่ิมข้ึนตามลําดับ สาเหตุที่ทําใหผูปวยวัยรุน 
(13-20 ป) มีความตองการการรักษาสูงกวากลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญอาจมาจากการใหความสําคัญกับความสวยงาม
ของรูปลักษณภายนอกของผูปวยในวัยรุนถึงวัยผูใหญตอนตน(17-20), คานิยมการใสอุปกรณจัดฟนในกลุมเพื่อน(21, 22) 
ตลอดจนระบบการติดตามการเจริญเติบโต และสงตอผูปวยวัยเด็กจากสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก (< 12 ป) ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการใหการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนปองกัน (preventive dentistry) ของโรงพยาบาลทันตกรรม 
ในขณะที่สาเหตุที่ทําใหผูปวยวัยผูใหญตองการการรักษานอยกวาผูปวยในกลุมอายุอื่นอาจมาจากคาใชจายในการ
รักษา(13, 21, 23), ระยะเวลาการรักษาที่ยาวนาน, การใสลวดและอุปกรณจัดฟน ตลอดจนการประเมินวาตนเองอายุ
มากเกินกวาจะจัดฟนได(13) เปนตน  

50% ของผูปวยที่ตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนถูกจัดอยูในกลุมที่มีความจําเปนอยางมาก           
(DHC 4-5 = 50%) ซึ่งมากกวาการศึกษากอนหนา(5) ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการศึกษานี้ศึกษาในผูปวยใน
โรงพยาบาลทันตกรรมท่ีมีทันตแพทยเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟน ทําใหผูปวยท่ีตองการการรักษาสวนหนึ่งถูก
สงตัว หรือมาดวยคําแนะนําจากหนวยทันตกรรมสาขาอ่ืนหรือโรงพยาบาลใกลเคียงในภาคใตของประเทศไทย 
การศึกษานี้ยังพบวา 50% ของผูปวยที่ตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนมีความจําเปนทางทันตกรรมจัดฟน
เพียงเล็กนอย (DHC 1-3 = 50%) ซ่ึงอาจเกิดจากระบบคัดกรองผูปวยเพื่อรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนมี
ประสิทธิภาพไมดีพอที่จะคัดผูปวยที่มีความจําเปนทางทันตกรรมจัดฟนเพียงเล็กนอย หรือมีความตองการการรักษา
ทางทันตกรรมท่ีไมสัมพันธกับความจําเปนทางทันตกรรมจัดฟน ดังนั้น เนื่องจากปญหาการสบฟนผิดปกติเปนเพียง
สภาวะการสบฟนที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ และไมถูกจัดเปนสภาวะโรค (24) ทันตแพทยผูใหการรักษาจึงควรให
ความสําคัญกับการประเมินระดับความจําเปนและลําดับความสําคัญในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนแกผูปวยแต
ละราย ผูปวยที่มีความตองการทันตกรรมจัดฟนโดยเฉพาะผูปวยวัยรุนและวัยผูใหญตอนตนควรไดรับขอมูลที่
เก่ียวของกับสภาวะการสบฟนผิดปกติของตนเอง ขอดี ขอเสียของการรักษา และไมรับรักษาทางทันตกรรมจัดฟน 
ตลอดจนความเสี่ยงและภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาอยางครบถวน นอกจากนี้ ทันตแพทยควรให
ความรูและคําแนะนํากับกลุมผูปวยที่ไมมีหรือมีความจําเปนในการจัดฟนเพียงเล็กนอยเกี่ยวกับจุดประสงคของการ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟนในโรงพยาบาลทันตกรรมอยางเขาใจ เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและ
การใหบริการแกผูปวยที่มีความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทสรุป 
1. ผูปวยที่ตองการการรักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสวนใหญเปนเพศหญิง (77%) และมีชวงอายุระหวาง 13-20 ป มากที่สุด (56%) 
รองลงมาคือชวงอายุ 21-30 ป (31%)  

2. ผูปวยที่ตองการการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนมีความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน อางอิง
ตามองคประกอบดานการทําหนาที่ของดัชนีไอโอทีเอ็น (DHC-IOTN) ดังนี้คือ ความจําเปนในการจัดฟนระดับมาก 
(DHC 4-5) 50%, ความจําเปนในการจัดฟนระดับปานกลาง (DHC 3) 16% และความจําเปนในการจัดฟนระดับ
นอย (DHC 1-2) 34% ตามลําดับ 
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การประเมินความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหลังสวนลางของการยกเคลื่อนยายผูปวยในผูชวยพยาบาล 
โรงพยาบาลแหงหน่ึง จังหวัดชลบุรี 

RISK ASSESSMENT FOR THE LOWER BACK INJURIES IN PRACTICAL NURSE 
OF THE LATERAL TRASFER PATIENT IN A HOSPITAL CHONBURI PROVINCE

ผูศึกษา   กาญจนา  ศรีสุวรรณจิตต 
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.ปวีณา  มีประดิษฐ 
ภาควิชา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารยที่ปรึกษารวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์  ยิ่งรัตนสุข 
ภาควิชา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรตอการบาดเจ็บทางระบบกลามเนื้อและ

กระดูก จากทาทางการยกเคลื่อนยายผูปวยจากรถนอนไปยังเตียง ของผูชวยพยาบาลหอผูปวยศัลยกรรมวิกฤต 
โรงพยาบาลแหงหนึ่ง จังหวัดชลบุรี ดวยการสังเกตและนํามาวิเคราะหขอมูลดวยการประยุกตใชแบบประเมินความ
เสี่ยงดานการยศาสตร Quick Exposure Check และสมการยกของ NIOSH  

ผลการศึกษาประเมินความเส่ียงการยกเคล่ือนยายผูปวยของผูชวยพยาบาล ดวย Quick Exposure 
Check (QEC) พบวาบริเวณท่ีมีความเสี่ยงสูงคือบริเวณหลังและไหล ความเสี่ยงปานกลางคือบริเวณขอมือและมือ 
ความเสี่ยงต่ําคือบริเวณคอ จากการประเมินดวยสมการยกของ NIOSH ไดคาขีดจํากัดแนะนําสําหรับการยกเทากับ 
6.9 กิโลกรัม และคาดัชนียกเทากับ 5.77 โดยคาที่มากกวา 1 แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติงานนี้อยูในสภาวะที่ไม
เหมาะสม มีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บบริเวณหลังมากกวาปกติ สมควรปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานหรือ
ปรับปรุงทาทางการทํางาน 

คําสําคัญ : การเคล่ือนยายผูปวยทางดานขาง, QEC, ดัชนียกของ NIOSH 

Abstract 

The objective of this research is to assess ergonomics risks for musculoskeletal 
injuries of nursing assistants who perform patient transferring task between bed and 
stretcher (lateral transfer) in a surgical intensive care unit, Chonburi province with Quick 
Exposure Check and NIOSH lifting equation. 

The results of this research showed that the risk assessment of lifting patients with 
Quick Exposure Check found that the high-risk area at back and shoulders. Medium risk at 
the wrist and hand. Low risk at the neck. Based on the NIOSH lift equation, the 
recommended weight limit for lifting is 6.9 kg and the lift index 5.77. The value greater 
than 1 shows that this lifting task is in an inappropriate state. There is a risk of injury to the 
back than usual. Should improve the working environment or improve the working posture.

Key Word : Lateral transfer, Quick Exposure Check, NIOSH lifting equation 
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บทนํา 
จากรายงานสถานการณการเจ็บปวยของสํานักงานประกันสังคม ป 2556 – 2560 พบวาโรคท่ีเกิดขึ้น

เนื่องจากการทํางานท่ีสูงสุด คือ โรคระบบกลามเนื้อและโครงรางกระดูก มากกวาโรคอื่นถึง 5 เทา (สํานักงาน
ประกันสังคม, 2561) ซ่ึงพบไดในหลายอาชีพ ทั้งในกลุมที่ใชแรงในการทํางานมาก และในกลุมอาชีพที่ไมตองใชแรง
ในการทํางานมาก เชน ครู พนักงานสํานักงาน เปนตน โดยเฉพาะในกลุมบุคลากรทางการพยาบาล เชน พยาบาล 
ผูชวยพยาบาล ทันตแพทย (อรรถพล แกวนวล, 2560) อาการปวดหลังสวนลางเปนโรคทางระบบกลามเนื้อและ
กระดูกโครงรางที่มีความชุกสูงสุดในบุคลากรทางการพยาบาล คือ พยาบาลและผูชวยพยาบาล โดยพบมากใน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกศัลยกรรม ซ่ึงเกิดจากลักษณะการปฏิบัติงาน โดยงานท่ีปฏิบัติบอยที่สุด คือ การยก
หรือพยุงผูปวยบนเตียง และงานที่หนักที่สุดคือ การเคลื่อนยายผูปวยโดยไมมีเครื่องมือชวย (ธเนส สินสงสุข, 2547) 
จากการใช Quick Exposure Check (QEC) ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคทางระบบกลามเนื้อและโครงราง
กระดูกจากการทํางานของพยาบาล โดยประเมินจาก 6 ภาระงาน พบวางานเคลื่อนยายผูปวยเปนภาระงานที่มี
ความเสี่ยงสูงสุด (Karimian, 2015) 

ขอมูลจากโรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี พบวาชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 มีพยาบาลและผูชวยพยาบาลเขารับการรักษาตัวดวยโรคทางระบบกลามเนื้อและโครงรางกระดูก 
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 5.6 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเคลื่อนยายผูปวย ท้ังหมดนั้นมีอาการปวดบริเวณหลัง
สวนลาง (โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี, 2561) โดยมีประวัติการใชยาแกปวดเปนประจําถึงรอยละ 60 และ
ตองพบแพทยเพื่อทํากายภาพบําบัดอยางตอเนื่องถึงรอยละ 10 (กาญจนา ปญญาดี, 2561) จึงไดมีการสํารวจการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเหลานี้ พบวางานที่ปฏิบัติบอยที่สุด คือการเคล่ือนยายผูปวยทางดานขาง (เฉลี่ย 15 คร้ังตอ
วัน) (กาญจนา ปญญาดี, 2561) โดยเฉพผูชวยพยาบาลนั้นมีการปฏิบัติงานเคลื่อนยายผผูปวยทางดานขางบอยกวา
พยาบาล (โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดชลบุรี, 2561) 

การเคลื่อนยายผูปวยทางดานขางหรือการเคลื่อนยายระหวางรถนอนและเตียงนั้นสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ
ไดทั้งผูปวยและผูปฏิบัติงาน เนื่องจากเปนงานท่ีมีทั้งการยก การผลัก และการดึง ซึ่งเปนทาทางที่มีความเสี่ยงสูงตอ
การบาดเจ็บของระบบกลามเนื้อและโครงรางกระดูก (Waters Thomas R., 2011) แมการเคล่ือนยายผูปวยนั้น
ไมไดปฏิบัติบอยนัก แตพบวาเปนงานท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการบาเจ็บบริเวณหลัง จากการวิเคราะหงานเคลื่อนยาย
ผูปวยในโรงพยาบาลแหงหนึ่งในประเทศเกาหลีใต โดยสังเกตการยกเคลื่อนยายผูปวยจากรถเข็นชนิดนั่งไปยังเตียง
ของนักกายภาพบําบัด และประเมินความเสี่ยงตอการบาดเจ็บบริเวณหลังดวยสมการยกของ NIOSH พบวาคาดัชนี
ยกนั้นเกินคาที่ NIOSH แนะนําไว หมายความวาการยกนี้เปนงานที่มีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บบริเวณหลังมากกวา

ปกติ (In Hee Lee, 2009) 
ผูศึกษาจึงมีความสนใจทําการศึกษาประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรตอการเกิดการบาดเจ็บทางระบบ

กลามเนื้อและกระดูก จากทาทางการยกเคลื่อนยายผูปวยระหวางรถนอนและเตียงของผูชวยพยาบาล เพ่ือนําขอมูล
นี้ไปหาความสัมพันธตอการเกิดอาการปวดหลังสวนลาง และปรับปรุงลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บทางระบบ
กลามเนื้อและกระดูกของบุคลากรที่ปฏิบัติงานนี้ 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
เพื่อประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรตอการบาดเจ็บทางระบบกลามเนื้อและกระดูกจากทาทางการยก

เคล่ือนยายผูปวยระหวางรถนอนและเตียงของผูชวยพยาบาล 
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กรอบแนวคิดในการทําการศึกษา 
ประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรในการเกิดการบาดเจ็บทางระบบกลามเนือ้และกระดูก จากทาทางการ

ยกเคล่ือนยายผูปวยจากรถเข็นนอนไปยังเตียง ของผูชวยพยาบาลหอผูปวยศัลยกรรมวิกฤต โรงพยาบาลแหงหนึ่ง 
จังหวัดชลบุรี โดยสังเกตทาทางการปฏิบัติงานของผูชวยพยาบาล และนําขอมูลมาประเมินหาความเสี่ยงดานการย
ศาสตรตอการเกิดการบาดเจ็บบริเวณหลัง ดวยการประยุกตใชแบบประเมินการรับสัมผัสความเสี่ยงดานการย
ศาสตร Quick Exposure Check และดัชนีการยกของ NIOSH 

วิธีการศึกษา 
รายงานนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยทําการเลือกตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจงจํานวน 1 คน จากผูชวย

พยาบาล 4 คน ท่ีปฏิบัติการยกเคลื่อนยายผูปวย ในหอผูปวยศัลยกรรมวิกฤต โรงพยาบาลแหงหนึ่ง จังหวัดชลบุรี 
โดยเลือกจากบุคลากรที่มีทาทางการปฏิบัติงานท่ีผิดปกติมากที่สุด และทําการสังเกตทาทางการยกเคล่ือนยายผูปวย
จากรถเข็นนอนไปยังเตียงผูปวยและบันทึกภาพดวยกลองดิจิตอล พรอมทั้งสอบถามความรูสึกขณะปฏิบัติงาน เพื่อ
นําขอมูลมาวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บบริเวณหลังจากการยกนี้ดวยการประยุกตใช 
Quick Exposure Check และสมการยกของ NIOSH ทําการศึกษาในเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 โดยใชเครื่องมือ
สําหรับเก็บขอมูลในการศึกษา ดังนี้ 

1. แบบประเมินการรับสัมผัสความเสี่ยงดานการยศาสตร Quick Exposure Check (QEC) ถูกออกแบบ
มาเพื่อใชในการประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสพัฒนาไปสูความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อจากการ
ทํางาน ไดพัฒนาขึ้นครั้งแรกในป ค.ศ. 1999 จากสถาบัน Robens Centre for Health Ergonomics ประเทศ
อังกฤษ สามารถประเมินความเสี่ยงตออวัยวะตางๆไดอยางรวดเร็ว ดวยการใชแบบสํารวจและใหคะแนนซ่ึง
ประกอบดวยขอมูลทั้งจากผูประเมินและคนงาน (ปวีณา มีประดิษฐ, 2559) 

2. สมการยกของ NIOSH (NIOSH lifting equation) หมายถึง สมการประเมินความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
บริเวณหลังเนื่องจากการยกเคล่ือนยายวัตถุ ซึ่งเปนผลที่คํานวณไดจากอัตราสวนน้ําหนักวัตถุที่ทําการยก และคา
ขีดจํากัดของน้ําหนักที่แนะนํา ไดออกมาเปนดัชนียก (Lifting index; LI) โดยคํานวนไดจากสมการ LI = L/RWL 

โดย L คือ คาน้ําหนักของวัตถุที่ยก (หนวยกิโลกรัม) 
RWL คือ คาขีดจํากัดแนะนําสําหรับการยก คํานวณไดจากสมการ 
RWL = LC × HM x VM x DM x AM x FM x CM 

โดย LC คือ น้ําหนักคงที่ 23 กิโลกรัม 
HM คือ ตัวคูณปจจัยระยะหางจากศูนยกลางของวัตถุที่ยกกับรางกายของผูยกในแนวนอน 
VM คือ ตัวคูณปจจัยความสูงในแนวดิ่งของระยะจากมือของผูยกถึงพื้น 
DM คือ ตัวคูณปจจัยระยะทางการยก (ระยะทางในแนวดิ่งจากจุดที่ยกไปยังจุดที่วางวัตถุ 
AM คือ ตัวคูณปจจัยมุมของการเอี้ยวตัว 
FM คือ ตัวคูณปจจัยความถี่ในการยก ซ่ึงตองพิจารณาระยะเวลาการทําการยกรวมดวย 
CM คือ ตัวคูณปจจัยลักษณะหรือความถนัดในการจับยึดชิ้นงาน 

ไดคาออกมาเปนดัชนียกของ NIOSH (NIOSH Lifting index; LI) ดัชนีชี้วัดที่ใชบงบอกถึงระดับความเสี่ยง
ตอการเกิดการบาดเจ็บบริเวณหลังจากการยกเคล่ือนยายวัตถุ ซึ่งมีเกณฑพิจารณาการประเมิน ดังนี้ 

2.1 คา LI นอยกวา 1 หมายถึงคาน้ําหนักของวัตถุที่ยกมีคานอยกวาคาขีดจํากัดของน้ําหนักที่
แนะนํา ดังนั้นการยกนี้มีความเสี่ยงทางดานการยศาสตรต่ํา 
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2.2 คา LI มีคามากกวา 1 หมายถึงคาน้ําหนักของวัตถุที่ยกมีคามากกวาคาขีดจํากัดของน้ําหนักที่
เหมาะสมในการยก ดังนั้นการยกนี้มีความเสี่ยงทางดานการยศาสตรสูง ตองรีบดําเนินการแกไขปรับปรุง (NIOSH, 
1994; ปวีณา มีประดิษฐ, 2559) 

3. โปรแกรมวัดมุม Angle Meter 360
4. ตลับเมตรยาว 5 เมตร
5. กลองดิจิตอล บันทึกภาพเคล่ือนไหว

สรุปผลการศึกษา 
ผลจากการสังเกตทาทางการปฏิบัติงานของผูชวยพยาบาลชาย 1 คน ขณะทําการเคล่ือนยายผูปวยท่ีไม

สามารถชวยเหลือตนเองได น้ําหนัก 80 กิโลกรัม ในหอผูปวยศัลยกรรมวิกฤต โรงพยาบาลแหงหนึ่ง จังหวัดชลบุรี 
โดยมีผูชวยเหลือในการเคลื่อนยายอีก 3 คน (รวมใชบุคลากรจํานวน 4 คน ในการเคล่ือนยายผูปวย) พบวาการ
ปฏิบัติงานนี้มีทาทางการยกเคลื่อนยายผูปวยที่ไมเหมาะสม คือ มีการกมหลังมากกวา 45 องศา และยกแขนข้ึนเหนือ
หัวไหล ถือวาเปนงานท่ีมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บดวยโรคทางระบบกลามเนื้อและโครงรางกระดูก ดังภาพที่ 1 

ผลการประเมินความเส่ียงตอการบาดเจ็บดวยโรคทางระบบกลามเนื้อและโครงรางกระดูกจากการยก
เคลื่อนยายผูปวยทางดานขาง ของผูชวยพยาบาลท่ีปฏิบัติงานเคลื่อนยายผูปวย ในหอผูปวยศัลยกรรมวิกฤต 
โดยสังเกตและสอบถามทาทางการทํางานดวย Quick Exposure Check (QEC) พบวารางกายบริเวณท่ีมีความ
เสี่ยงสูงคือบริเวณหลังและไหล ความเสี่ยงปานกลางคือบริเวณขอมือและมือ ความเสี่ยงต่ําคือบริเวณคอ 

ภาพท่ี 1 ทาทางการยกเคลื่อนยายผูปวยที่มีการกมหลังมากกวา 45 องศา และยกแขนข้ึนเหนือหัวไหล 

จากการประเมินการยกเคลื่อนยายผูปวยทางดานขางของผูชวยพยาบาลดวยสมการยกของ NIOSH 
ไดคาตัวแปรตางๆ ดังตอไปนี้คือ LC=23, HM=0.39, VM=0.99, DM=0.87, AM=1.0, FM=1.00, CM=0.90 
น้ําหนักวัตถุที่ยกจริงคือ 20 กิโลกรัม (เฉลี่ยจากการใชบุคลากรจํานวน 4 คน ยกผูปวยหนัก 80 กิโลกรัม) และแทน
คาที่ไดลงในสมการ RWL = LC × HM x VM x DM x AM x FM x CM ไดคา RWL เทากับ 6.9 กิโลกรัม จากนั้น
จึงนําคา RWL ที่ไดนี้ไปแทนคาลงในสมการ เพื่อหาคาดัชนียก (LI) จากสมการ LI = L/RWL = 20/6.9 ไดเทากับ 
5.77 หมายความวาคาน้ําหนักของวัตถุที่ยกมีคามากกวาคาขีดจํากัดของน้ําหนักที่เหมาะสม 
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อภิปรายผล 
จากการสังเกตการปฏิบัติงานเคลื่อนยายผูปวยทางดานขางพบวาเปนงานท่ีมีทาทางไมเหมาะสม มีความ

เส่ียงตอการบาดเจ็บดวยโรคทางระบบกลามเนื้อและโครงรางกระดูก สอดคลองกับการศึกษาของ Karimian ท่ีใช 
QEC ประเมินความเสี่ยงจากภาระงานของพยาบาล 6 ชนิด พบวางานเคลื่อนยายผูปวยเปนภาระงานที่มีความเสี่ยง
สูง (Karimian, 2015) เม่ือประเมินความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของอวัยวะตางๆ จากการยกเคล่ือนยายผูปวยทางดาน
ขางดวย QEC พบวาบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงตอการบาดเจ็บดวยโรคทางระบบกลามเนื้อและโครงรางกระดูก คือ
บริเวณหลังและไหล ซึ่งสอดคลองกับขอมูลจากโรงพยาบาลแหงนี้ที่มีบุคลากรเขารับการรักษาตัวดวยอาการปวด
หลังสวนลางถึงรอยละ 5.6 ของบุคลากรทั้งหมดท่ีปฏิบัติการยกเคลื่อนยายผูปวย (โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี, 2561) 

เม่ือประเมินดวยสมการยกของ NIOSH พบวาคาดัชนียกเทากับ 5.77 ซ่ึงคาที่ไดนี้สูงเกณฑมาตรฐานที่
ปลอดภัยคือ 1.0 กลาวคือคาน้ําหนักวัตถุที่ยกจริงคือ 20 กิโลกรัม (เฉล่ียจากการใชบุคลากรจํานวน 4 คน 
ยกผูปวยหนัก 80 กิโลกรัม) ซึ่งสูงเกินคาน้ําหนักที่แนะนําคือไมควรเกิน 6.9 กิโลกรัม แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติการ
ยกนี้อยูในสภาวะที่ไมเหมาะสม มีความเสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บระบบกลามเนื้อและโครงราง คือมีความเสี่ยงที่
จะเกิดอาการปวดหลังจากการยกนี้มากกวาปกติ คลายคลึงกับการศึกษาของ In-Hee Lee ที่ประเมินความเสี่ยงการ
ยกเคล่ือนยายผูปวยจากรถเข็นชนิดนั่งไปยังเตียงของนักกายภาพบําบัด  ดวยสมการยกของ NIOSH พบวาคาดัชนี

ยกนั้นเกินคาที่ NIOSH แนะนําไวเชนกัน (In Hee Lee, 2009) สมควรมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน
หรือลักษณะการทํางานตามคําแนะนําการยกจาก NIOSH โดยการออกแบบวิธีการยกเคลื่อนยายผูปวยใหม เปล่ียน
ทาทางการยกเคลื่อนยายผูปวย จัดสถานท่ีทํางาน จัดหาอุปกรณชวยยกเคล่ือนยาย หรือออกแบบเคร่ืองมืออุปกรณ
ใหมที่สามารถชวยลดการออกแรงของผูปฏิบัติงาน (NIOSH, 1994) 

ขอเสนอแนะ 
การศึกษานี้ใชขอมูลจากผูชวยพยาบาล หอผูปวยศัลยกรรมวิกฤต โรงพยาบาลแหงหนึ่ง และศึกษาใน

อาสาสมัครสุขภาพแข็งแรง ซึ่งอาจตองพิจารณากอนนําขอมูลจากการศึกษานี้ไปประยุกตใชศึกษาหรือทดลองเพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงในการยกเคลื่อนยายผูปวย ในแผนกอ่ืนหรือโรงพยาบาลอื่นที่มีภาระงานแตกตางกัน 

ขอมูลจากการศึกษานี้สามารถนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณชวยเคลื่อนยายผูปวยระหวางเตียงและ
รถเข็นนอน ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการยกเคลื่อนยายผูปวยทางดานขางเพื่อลดความเส่ียงของการเกิดการ
ปวดหลังในบุคลากรที่ปฏิบัติงานนี้ได 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณกระดาษท่ีพิมพและถายเอกสารกับ
ปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด โดยมีเก็บตัวอยางคุณภาพอากาศ
ภายในอาคารจากบริเวณการปฏิบัติงานถายเอกสารและจัดพิมพของพนักงานธุรการในโรงพยาบาลแหงหนึ่งของ
จังหวัดระยอง มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ไดแก อนุภาคแขวนลอยในอากาศที่มีขนาด 2.5 และ 10 
ไมครอน และ ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด รวมถึงขอมูลปริมาณกระดาษท่ีจัดพิมพตอชั่วโมงของ
พนักงานธุรการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแกสถิติเชิงพรรณณา, Pair T-Test และ Correlation Bivalent  
 ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของปริมาณกระดาษท่ีพิมพและถายเอกสารเทากับ 397 แผนตอวันหรือ 45 
แผนตอชั่วโมงการปฏิบัติงานพิมพและถายเอกสารของพนักงานธุรการมีคาฝุนขนาด 2.5 ไมครอนสูงเกินมาตรฐาน
โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 29.55μg/m3 ปริมาณกระดาษที่พิมพและถายเอกสารกับปริมาณอนุภาคแขวนลอยและความ
เขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดไมมีความสัมพันธกัน แตเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพอากาศภายในอาคารเวลากลาง
วันที่มีการทํางานของเคร่ืองพิมพและถายเอกสารและเวลากลางคืนที่ไมมีการทํางานของเคร่ืองพบวา คาของอนุภาค
แขวนลอยและความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
(p<0.001) 
 ขอเสนอแนะ แนะนําใหปรับปรุงระบบระบายอากาศภายในอาคาร ติดตั้งเครื่องถายเอกสารในบริเวณท่ีมี
การถายเทของอากาศไดสะดวกและเลือกใชผลิตภัณฑที่สามารถบําบัดมลพิษทางอากาสไดเชนเครื่องฟอกอากาศ
หรือไมประดับสําหรับการกําจัดสารปนเปอนในอาคาร 
 
คําสําคัญ : ปริมาณกระดาษท่ีพิมพและถายเอกสาร,อนุภาคแขวนลอยในอากาศ,กาซคารบอนไดออกไซด 
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Abstract 

This purpose of this research was to explore numbers of copy and laser print papers 
affecting to particular matter and carbon dioxide. The sample of this study was collected at
office where the photocopier and laser machine were located in hospital in Rayong 
province. The indoor air quality measurement included particular matter size 2.5 and 10
micron ,carbon dioxide. The numbers of copy and laser print papers were collected by
hours. the static used was descriptive frequency, Pair T-test and Correlation Bivalent

The result of study revealed that estimation of copy and print are around 379 sheet 
per day or 45 sheets per hour the particular matter size 2.5 exceeded indoor air quality 
standard. Mean of particular matter size 2.5 was 29.55µg/m3. The numbers of copy and
laser print papers is not significantly associated with particular matter and carbon dioxide. 
But the comparison of particular matter and carbon dioxide day time which photocopier and 
laser machine were used and night time which photocopier and laser machine weren’t used 
was difference significantly at 0.01 level (p<0.001). 

Suggestion: Improve indoor air quality by design the location of photocopier and laser 
machine in the proper area which the ventilation can easily flow or used the products such as
air purifier machine or indoor plant that can clean and improve pollutant of indoor air.

Key Word : NUMBERS OF COPY AND LASER PRINT PAPERS, PARTICULAR

MATTER ,CARBON DIOXIDE

บทนํา 
ในปจจุบันมนุษยใชเครื่องจักรในการทุนแรงทําสิ่งตางๆและเก็บขอมูลเขาสูระบบอิเล็คทรอนิกส  โดยที่

มนุษยทําการควบคุมเคร่ืองจักรผานระบบคอมพิวเตอรภายในอาคารอีกทีหนึ่ง(สรอยสุดา เกสรทอง,2549) ทําใหวิถี
ชีวิตประจําวันของมนุษยสวนใหญ ใชชีวิตภายในอาคารประมาณรอยละ 90 (Gunnarsen et al.,2006) คุณภาพ
อาการจึงมีความสําคัญอยางมากตอสุขภาพของมนุษย 

คุณภาพอากาศภายในอาคารมีความสัมพันธกับสุขภาพของคนทํางานอยางมีนัยสําคัญ  (Namiesnik 
et.al,1992) งานที่มีความเสี่ยงมากไดแก งานที่เกี่ยวของกับการจัดพิมพ งานถายเอกสาร พิมพเอกสารจากเคร่ืองพิมพ
และเครื่องถายเอกสาร รวมไปถึงการซอมบํารุง (Han,Kim,&Hong,2011) เครื่องถายเอกสารทํางานดวยการใชแสง
หลอดไฟไปตนฉบับเอกสาร เมื่อกระทบกับตนฉบับจะถูกฉายไปยังกระดาษอีกแผนหนึ่ง โดยอาศัยหลักแรงดันและความ
รอน ส่ิ งปนเป อนในอากาศที่ ตรวจพบและเปนอันตรายสํ าหรับงานท่ี เ ก่ียวของกับการจัดพิมพ ได แก  
กาซคารบอนไดออกไซด อนุภาคแขวนลอย กาซคารบอนมอนออกไซด สารฟอมัลดีไฮดและโอโซน โดยสิ่งปนเปอน
เหลานี้ ทําใหคุณภาพอากาศภายในอาคารแยลง ซ่ึงกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เปนกาซที่เกิดจากกระบวนการ
หายใจของมนุษยที่ถูกขับออกมา เพราะฉะนั้นหากมีคนทํางานในหองเปนจํานวนมาก รวมกับการระบายอากาศไม
เพียงพอจะทําใหปริมาณความเขมขนของกาซชนิดนี้สูงขึ้น โดยปริมาณที่ยอมรับไดคือไมเกิน 700 ppm (เชิดศิริ นิลผาย, 
2558) (เชิดศิริ นิลผายและคณะ,2560) หากมีระดับมากกวา 1,000 ppm จะทําใหมีปญหาทางระบบทางเดินหายใจ
สวนบน (สรอยสุดา เกสรทอง, 2549) และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ (Particle matter: PM) เปนอนุภาคขนาดเล็กที่ 
สวนใหญเกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณ ประกอบดวยสารอินทรีและสารอนินทรีย (Kurniawan & Schmidt-Ott, 
2006) โดยขนาดของอนุภาคแขวนลอยท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพคือ อนุภาคที่มีเสนผานศูนยกลางขนาดนอยกวา 10 
ไมครอน เน่ืองจากสามารถผานเขาสูทางเดินหายใจได และอนุภาคแขวนลอยที่มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน เนื่องจาก
สามารถผานลงสูทางเดินหายใจสวนลางสูถุงลมปอดและทําใหเกิดการอักเสบของเน้ือเยื่อปอดได  (Namiesnik 
et.al,1992) สําหรับอันตรายของอนุภาคแวนลอยในอากาศตอรางกายมนุษยที่ความเขมขนที่มากขึ้น สงผลตออัตตรา
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การเสียชีวิตระยะส้ันที่มากขึ้นตามไปดวย โดย คามาตฐานท่ีกําหนดไวตาม WHO 2005 คือ PM10 ไมควรเกิน 50 
μg/m3 และPM2.5 ไมควรเกิน 25 μg/m3 เมื่อระดับPM10 เทากับหรือมากกวา 75 μg/m3 และ PM2.5 เทากับหรือ
มากกวา 37.5 μg/m3 จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตระยะส้ัน 1.2% เม่ือระดับ PM10 เทากับหรือมากกวา 100 μg/m3 และ 
PM2.5 เทากับหรือมากกวา 50 μg/m3 จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตระยะส้ัน 2.5% เมื่อระดับ PM10 เทากับหรือมากกวา 
150 μg/m3 และ PM2.5 เทากับหรือมากกวา 75 μg/m3 จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตระยะส้ัน 5% (WHO, 2005) 
 จากสภาพการทํางานของงานธุรการในโรงพยาบาลนั้นเปนการทํางานเก่ียวกับ การถายเอกสาร จัดพิมพ 
พนักงานธุรการอาจเปนไดทั้งฝายการพยาบาล ผูชวยพยาบาล และเจาหนาที่ธุรการ และเจาหนาที่สาธารณสุข 
บรรยากาศการทํางานของโรงพยาบาลแหงนี้ เปนการทํางานในหองปรับอากาศ อากาศในหองเปนลักษณะท่ีมีความ
เปนเนื้อเดียวกัน (Homogenous air) มีพนักงานอยูระหวาง 10 ถึง 15 คน ตอ 1 หอง พนักงานแตละคนไมมีโตะ
เกาอี้ทํางานหลักเปนของตนเอง มีการจัดพิมพเอกสารเปนปริมาณมากตอวัน ในปจจุบัน การเฝาระวังโรคจากการ
ทํางานท่ีเกิดจากการใชเครื่องถายเอกสารและการจัดพิมพนั้น ยังไมมีการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงาน
โดยตรงจะเนนการตรวจสอบคุณภาพของอากาศภายในอาคารดังที่กลาวไปแลวขางตน  
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงเปนการเก็บรวบรวมขอมูลความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด  อนุภาค
แขวนลอยในอากาศและจํานวนกระดาษที่พิมพและถายเอกสารตอชั่วโมงตอวันของพนักงานธุรการในโรงพยาบาล
แหงหนึ่งในจังหวัดระยองเพื่อหาความสัมพันธระหวางปริมาณกระดาษท่ีถายเอกสารกับปริมาณอนุภาคแขวนลอย
และความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นในอากาศท้ังนี้เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขในการจัดการคุณภาพ
อากาศภายในอาคารตอไป 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปริมาณกระดาษที่พิมพและถายเอกสารตอชั่วโมงของงานธุรการ 
2. เพื่อศึกษาปริมาณอนุภาคแขวนลอยและความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดในพื้นท่ีศึกษา 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณกระดาษท่ีพิมพและถายเอกสารกับปริมาณอนุภาคแขวนลอย

และความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด 
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพอากาศภายในอาคารระหวางมีการทํางานของเคร่ืองถาย

เอกสารในเวลากลางวันและคุณภาพอากาศเมื่อไมมีการทํางานของเคร่ืองถายเอกสารในเวลากลางคืน 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 ตัวแปรตน คือ จํานวนกระดาษที่พิมพและถายเอกสารตอวันหนวยเปนแผน 
 ตัวแปรตามคือ อนุภาคแขวนลอยในอากาศขนาด 2.5 และ 10 ไมครอน และความเขมขนของกาซ
คารบอนไดออกไซด 
 

วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยรูปแบบการหาความสัมพันธระหวางตัวแปร ชวงเวลาในการเก็บขอมูลคือ 6 มีนาคม 
ถึง 15 มีนาคม 2562 

1. พื้นที่ศึกษา หมายถึง พ้ืนที่บริเวณแผนกธุรการ ในโรงพยาบาลแหงของจังหวัดระยองแบงเปน 2 สวน
คือ พื้นท่ี A ประกอบดวยเคร่ืองพิมพเลเซอรและถายเอกสารเครื่องที่ 1และ2 มีพื้นที่ 56.64 ตารางเมตร , ปริมาตร 
147.39 ลูกบาศกเมตร พ้ืนที่ B ประกอบดวยเครื่องพิมพเลเซอรและถายเอกสารเคร่ืองที่  3และ4 มีพื้นที่ 39.36 
ตารางเมตร , ปริมาตร 110.21 ลูกบาศกเมตร 
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2. ปริมาณกระดาษที่พิมพและถายเอกสาร หมายถึง ขอมูลจํานวนการถายเอกสารและพิมพจาก
เคร่ืองพิมพเลเซอรและถายเอกสารทั้ง 4 เครื่อง ในเวลา 7:00-16:00 น.ของวันท่ีทําการเก็บขอมูลอากาศ 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา
3.1. เครื่องมือตรวจวัดกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) Model 7575 Q-Trak IAQ Monitor 
3.2. เครื่องมือตรวจวัดอนุภาคแขวนลอยในอากาศ (PM10, PM2.5) Dust Trak DRX Handheld 

Aerosol Monitor Model 8533 โดยมีการสอบเทียบเคร่ืองมือทั้ง 2 ชนิดตามมาตรฐานแลว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1. ผูวิจัยเก็บขอมูลคุณภาพอากาศภายในอาคาร จากพื้นที่ที่มีความหนาแนนของผูใชอาคาร

สูงสุด จุดเก็บตัวอยางอยูหางจากเคร่ืองถายเอกสารอยางนอย 1 เมตร ท่ีความสูง 75 เซนติเมตรจากพื้น (Breathing 
zone) เปนบริเวณที่ไมมีการรบกวนจากอากาศภายนอกอาคารและไมรบกวนตอกิจกรรมของพนักงานธุรการ 
ตรวจวัดชวงกลางสัปดาห (วันพฤหัสบดี) 8 ชั่วโมงทํางานติดตอกัน (7:00-16:00น.) และ 8 ชั่วโมงที่ไมมีการทํางาน
ติดตอกัน (18:00-02:00น.)  

4.2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณการถายเอกสารและพิมพจากเคร่ืองพิมพเลเซอรและถาย
เอกสารทั้ง 4 เคร่ือง หนวยเปนแผน ในเวลา 7:00-16:00 น.ของวันที่ทําการเก็บขอมูลอากาศ 

5. การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาคร้ังนี้ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS ในการวิเคราะหดังนี้ 

5.1. สถิติเชิงพรรณณา ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด คารวมของ
ปริมาณกระดาษจากการถายเอกสารและพิมพ และ ปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความเขมขนของกาซ
คารบอนไดออกไซดในพื้นที่ A และ B 

A B

ที่มา:แผนกวิศวกรรม โรงพยาบาลแหงหน่ึงของจังหวัดระยอง

รูปภาพท่ี 1: แผนผังพื้นที่ศึกษาบริเวณแผนกธรุการ
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5.2. Pair T-Test ใชเพื่อทดสอบเปรียบเทียบปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความ
เขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดเวลากลางวันและกลางคืน 

5.3. Correlate Bivalent ใชเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยจํานวนการพิมพและการ
ถายเอกสารกับปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความเขมขนของคารบอนไดออกไซด 

5.6. งานวิจัยคร้ังนี้ ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยของคณะสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เปนที่เรียบรอย รหัสโครงการวิจัยคือ IRB002/2562 

ผลการศึกษา 
จากผลการศึกษา ไดแสดงผลการวิจัยออกเปน 5 สวน คือ จํานวนกระดาษที่พิมพและถายเอกสาร ของ

พนักงานธุรการแยกตามชั่วโมงทํางาน ปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศ และความเขมขนของคารบอนไดออกไซด 
แยกตามชั่วโมงทํางาน คาเฉลี่ยของจํานวนท่ีพิมพและถายเอกสารกับปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความ
เขมขนของคารบอนไดออกไซดจําแนกตามชั่วโมงทํางาน ขอมูลเปรียบเทียบปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและ
ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดเวลากลางวันและกลางคืน และ ความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยจํานวนการพิมพ
และการถายเอกสารกับปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความเขมขนของคารบอนไดออกไซดจําแนกตามเคร่ือง 

จํานวนกระดาษที่พิมพและถายเอกสาร ของพนักงานธุรการแยกตามช่ัวโมงทํางาน 
จากจํานวนกระดาษที่พิมพและถายเอกสาร แยกตามชั่วโมงทํางานพบวา ชวงเวลา 11.01-12.00 

เปนชวงท่ีมีการ พิมพและถายเอกสารมากที่สุดของวัน และเมื่อแยกตามจํานวนเครื่อง พบวาเครื่องพิมพและถาย
เอกสารเคร่ืองท่ี 1 มีการใชงานมากที่สุดคิดเปนรอยละ 77.3 โดยคาเฉลี่ยของจํานวนกระดาษที่พิมพตอวัน คือ 
396.8 แผน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 443.81 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จํานวนกระดาษที่พิมพและถายเอกสารของพนักงานธุรการจําแนกตามชั่วโมงทํางาน 

ชั่วโมงการทํางาน เครื่องที่1(แผน) เครื่องที่2(แผน) เครื่องที่3(แผน) เครื่องที่4(แผน)

7:00-8:00 0 0 0 22

8:01-9:00 205 8 25 0

9:01-10:00 681 5 0 0

10:01-11:00 415 253 8 20

11:01-12:00 923 428 0 0

12:01-13:00 1 2 0 0

13:01-14:00 260 1 0 0

14:01-15:00 8 11 0 0

15:01-16:00 267 17 3 0

Mean ± SD = 396.88 ± 443.81 แผน
Min = 3 แผน
Max = 1,351 แผน
SUM = 3,572 แผน
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ปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความเขมขนของคารบอนไดออกไซดจําแนกตามชั่วโมงทํางาน 
 จากการศึกษา ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร บริเวณพ้ืนที่ A และพื้นที่ B พบวา ในบริเวณพ้ืนที่ 
A มีคาเฉลี่ยของ PM2.5 และ PM10 เทากับ 29.55μg/m3 และ 46.0μg/m3 โดยมีคาสูงกวาในพื้นที่ B ซึ่งมีคาเฉลี่ย
ของ PM2.5 และ PM10 เทากับ 17.55μg/m3 และ 36.89μg/m3 ในทางกลับกัน พ้ืนที่ B กลับมีคาเฉลี่ยความเขมขน
ของกาซคารบอนไดออกไซดสูงกวาพื้นที่ A โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 755 ppm และ 896 ppm ตามลําดับ ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความเขมขนของคารบอนไดออกไซดจําแนกตามชั่วโมงทํางาน 

ชั่วโมงการทํางาน
เครื่องที่1-2(พื้นที่ A) เครื่องที่ 3-4(พื้นที่ B)

PM2.5 (μg/m3) PM10 (μg/m3) CO2(ppm) PM2.5 (μg/m3) PM10 (μg/m3) CO2(ppm)

7:00-8:00 10 11 689 11 23 773

8:01-9:00 31 69 788 23 21 991

9:01-10:00 24 39 861 25 36 992

10:01-11:00 32 36 837 16 32 944

11:01-12:00 68 79 797 12 40 920

12:01-13:00 33 40 743 25 39 829

13:01-14:00 18 33 658 19 44 1002

14:01-15:00 25 54 587 12 39 755

15:01-16:00 25 53 566 15 58 827

Mean ± SD = 
29.55 ± 16.14

Min =10
Max =68

Mean ± SD = 
46.0 ± 20.34

Min =11
Max =79

Mean±SD = 
725.11±106.43

Min = 566
Max =861

Mean ± SD = 
17.55 ± 5.66

Min =11
Max =25

Mean ± SD = 
36.89 ± 11.09

Min = 21
Max = 58

Mean ± SD = 
892.55 ± 97.79

Min =755
Max =1002

 
คาเฉลี่ยของจํานวนท่ีพิมพและถายเอกสารกับปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความเขมขน

ของคารบอนไดออกไซดจําแนกตามชั่วโมงทํางาน 
จากการศึกษาพบวา ความเขมขนของอนุภาคแขวนลอยในอากาศสูงข้ึนเมื่อมีการจัดพิมพและถายเอกสาร 

และคาความเขมขนของคารบอนไดออกไซดเพิ่มสูงข้ึนตามจํานวนชั่วโมงทํางาน ดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยของจํานวนที่พิมพและถายเอกสารกับปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความเขมขน
ของคารบอนไดออกไซดจําแนกตามชั่วโมงทํางาน 

ชั่วโมงการ
ทํางาน

คาเฉล่ียจาํนวน
กระดาษเครื่องที ่

1-2 (แผน)

PM2.5

(μg/m3)
PM10

(μg/m3)
CO2

(ppm)

คาเฉล่ียจาํนวน
กระดาษเครื่องที ่

3-4(แผน)

PM2.5

(μg/m3)
PM10

(μg/m3)
CO2

(ppm)

7:00-8:00 0 10 11 689 7.33 11 23 773

8:01-9:00 106.5 31 69 788 8.33 23 21 991

9:01-10:00 343 24 39 861 0 25 36 992

10:01-11:00 334 32 36 837 9.33 16 32 944

11:01-12:00 675.5 68 79 797 0 12 40 920

12:01-13:00 1.5 33 40 743 0 25 39 829

13:01-14:00 130 18 33 658 0 19 44 1002

14:01-15:00 9.5 25 54 587 0 12 39 755

15:01-16:00 142 25 53 566 1 15 58 827

ความสัมพันธระหวางคาเฉลี่ยจํานวนการพิมพและการถายเอกสารกับปริมาณอนุภาคแขวนลอยใน
อากาศและความเขมขนของคารบอนไดออกไซดจําแนกตามเครื่อง 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนกระดาษที่พิมพและถายเอกสารกับปริมาณ PM2.5 และ PM10

และความเขมขนของCO2 พบวาไมมีความสัมพันธกันแตพบวามีปริมาณเกิดมากขึ้นขณะที่พิมพและถายเอกสาร 
ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางคาเฉล่ียจํานวนการพิมพและการถายเอกสารกับปริมาณอนุภาคแขวนลอยใน
อากาศและความเขมขนของคารบอนไดออกไซดจําแนกตามเครื่อง 

ขอมูล r p-value

คาเฉลี่ยจํานวนกระดาษเครื่องที่1-2 กับ PM2.5 0.117 0.756

คาเฉลี่ยจํานวนกระดาษเครื่องที่1-2 กับ PM10 0.650 0.058

คาเฉลี่ยจํานวนกระดาษเครื่องที่1-2 กับ CO2 0.517 0.154

คาเฉลี่ยจํานวนกระดาษเครื่องที่3-4 กับ PM2.5 -0.166 0.670

คาเฉลี่ยจํานวนกระดาษเครื่องที่3-4 กับ PM10 -0.587 0.097

คาเฉลี่ยจํานวนกระดาษเครื่องที่3-4 กับ CO2 -0.037 0.926
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ขอมูลเปรียบเทียบปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด
เวลากลางวันและกลางคืน 

จากการศึกษาปริมาณ PM2.5 และ PM10 ในเวลากลางวันซึ่งมีพนักงานธุรการทํางาน มีการใชเครื่องพิมพ 
และถายเอกสารเปรียบเทียบกับเวลากลางคืน ที่ไมมีการใชงานเครื่องพิมพและถายเอกสาร พบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.001) สวนการเปรียบเทียบความเขมขน ของCO2 ในเวลากลางวัน
และกลางคืน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<0.001) ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ขอมูลเปรียบเทียบปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด
เวลากลางวันและกลางคืน 

ขอมูล n mean S.D. t df p-value

PM10 (mg/m3)กลางวัน 9 0.04589 0.0205 6.697 8 <0.001

PM10 (mg/m3)กลางคืน 9 0.02355 0.0080 8.831 8 <0.001

PM2.5 (mg/m3)กลางวัน 9 0.0311 0.015 5.841 8 <0.001

PM2.5 (mg/m3)กลางคืน 9 0.01277 0.003 19.105 8 <0.001

CO2 (ppm)กลางวัน 9 892.55 97.79 27.38 8 <0.001

CO2 (ppm)กลางคืน 9 495.89 11.70 127.05 8 <0.001

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษานี้ พบวาลักษณะการทํางานจัดพิมพและถายเอกสารเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการทํางาน 

8 ชั่วโมง โดยคาเฉลี่ยของปริมาณกระดาษท่ีพิมพและถายเอกสารเทากับ 397 แผนตอวันหรือ 45 แผนตอชั่วโมง
และเม่ือมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารพบถึงสภาพปญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร  โดยพบวา
คาเฉลี่ยปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศขนาด 2.5 ไมครอนบริเวณพ้ืนที่A มีคาสูงเกินมาตรฐานท่ีคิดเปน 
66.67% ของชั่วโมงการทํางาน และอนุภาคแขวนลอยในอากาศขนาด10 ไมครอนมีคาสูงเกินมาตรฐาน 44% ของ
ชั่วโมงทํางาน ในขณะท่ีพื้นที่B มีคาอนุภาคแขวนลอยขนาด2.5 ไมครอนไมเกินเกณฑมาตรฐานและอนุภาค
แขวนลอยขนาด 10 ไมครอนมีคาเกินมาตรฐาน 11.1%ของชั่วโมงการทํางาน ซึ่งอาจเนื่องมาจากในบริเวณพ้ืนที่ A 
มีปริมาณการจัดพิมพและการถายเอกสารมากกวาบริเวณพ้ืนที่B มากถึง 44.68 เทา ปริมาณอนุภาคแขวนลอยใน
อากาศขนาด 2.5 และ10 ไมครอนในพื้นที่A จึงสูงกวาพ้ืนที่B ปริมาณอนุภาคแขวนลอยที่เกินเกณฑมาตรฐานนั้น
สอดคลองกับการเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตระยะสั้นได1.2-2.5% (WHO, 2005)  

คาความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดมีคาคอนขางสูงทั้งในพ้ืนที่A และพ้ืนที่B โดยมีคาเกินเกณฑ
มาตรฐานบริเวณพ้ืนที่B ชวงเวลา13:01-14:00น.ซึ่งอาจเกิดจากเปนชวงเวลาที่มีพนักงานเขาปฏิบัติงานในหอง
ทํางานมากที่สุดของวัน เนื่องจากมนุษยเปนแหลงกําเนิดของกาซคารบอนไดออกไซดรวมกับการระบายอากาศไมดี 
ทําใหเกิดอาการเวียนศรีษะ มึนงง และเมื่อยลา สอดคลองกับงานวิจัยของอาจารยเชิดศิริ นิลผายและคณะ ซึ่งทําให
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานลดลงได(สรอยสุดา เกสรทอง, 2549) 
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จากการศึกษาครั้งนี้พบวาปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซด 
ไมมีความสัมพันธกับคาเฉลี่ยจํานวนกระดาษท่ีพิมพและถายเอกสารตอวันอาจเนื่องมาจากการฟุงและการกระจาย
ของอนุภาคแขวนลอยจากเคร่ืองพิมพมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางคงท่ี โดยไมสัมพันธกับปริมาณกระดาษท่ีการพิมพและ
ถายเอกสาร จากขอมูลคาแรกของวันพบวามีปริมาณอนุภาคแขวนลอยคงอยูในอากาศแมจะไมมีการจัดพิมพ
เอกสาร การเพ่ิมขึ้นของอนุภาคแขวนลอยในอากาศสูงข้ึนเมื่อมีการจัดพิมพและคงคางอยูในอากาศไปถึงชั่วโมง
ถัดไปแมในชั่วโมงนั้นๆไมมีการจัดพิมพก็ตาม อาจเปนไปไดวาการกระจายของอนุภาคแขวนลอยในอากาศสามารถ
กระจายตัวอยูไดนานหลายชั่วโมงจากการจัดพิมพและถายเอกสารเพียงครั้งเดียว  โดยไมเกี่ยวของกับจํานวนท่ี
จัดพิมพหรือถายเอกสาร แมวาจะไมมีการใชงานเครื่องพิมพและถายเอกสารแลวก็ตาม สอดคลองกับงานวิจัยของ
อาจารยเชิดศิริ นิลผายและคณะที่กลาวไววาเครื่องถายเอกสารทําใหเกิดการฟุงกระจายฝุนละอองที่กระจายตัวอยู
ในอาคาร 

จากการศึกษาพบวาปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศและความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดใน
เวลากลางวันที่มีการทํางานจัดพิมพและถายเอกสารและกลางคืนที่ไมมีการทํางานนั้นมีความแตกตางกันอย างมี
นัยสําคัญ จากผลการศึกษาอาจสรุปไดวาปริมาณอนุภาคแขวนลอยในอากาศสัมพันธกับการใชเครื่องพิมพและถาย
เอกสารโดยไมสัมพันธกับปริมาณการจัดพิมพ และความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดสัมพันธกับจํานวน
พนักงานธุรการที่ทํางานในพ้ืนที่  ปญหาของคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ีเกิดขึ้นอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
สุขภาพ ท้ังการเจ็บปวยแบบเฉียบพลัน และแบบเร้ือรัง อาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคตางๆกับผูที่สัมผัสมลพิษ 
ซึ่งอาจนําไปสูกลุมอาการเจ็บปวยจากอาคาร(Sick Building syndrome)ได(สรอยสุดา เกสรทอง, 2549) 

ขอเสนอแนะ 
1. ดานกฎหมายและมาตรฐาน ปรับปรุงระบบการระบายอากาศเพื่อทําใหความเขมขนของมลพิษลดลง

การจัดการกับคุณภาพอากาศายในอาคาร ตองควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารใหอยูภายใตมาตรฐาน โดยปกติ
แลวอาคารจะมีระบบระบายอากาศเพื่อใหอากาศที่ถายเทไดสะดวก และลดความรอนในอาคารได  

2. ปรับปรุงอุปกรณภายในอาคารและการบํารุงรักษาดูแลอุปกรณ เชน ปรับปรุงการกรองอากาศ โดยใช
แผงกรองอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ ที่เหมาะสมกับสถานที่ที่ใชงาน การติดหลอดไฟฆาเชื้อโรคในระบบทอลม
เย็นกับแผงกรองอากาศ การทําความสะอาดแผงกรองอากาศเปนประจํา และจัดตารางบํารุงการรักษาระบบ รวมถึง
การลางคอลยเย็น การทําความสะอาดมานและพรมเพ่ือลดการสะสมของฝุน 

3. ควรติดตั้งเคร่ืองถายเอกสารในหองท่ีมีอากาศถายเทสะดวก ควรติดตั้งในที่โลง แยกจากของของ
ผูปฏิบัติงาน รวมถึงมีการบํารุงรักษาเปนประจํา เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนที่เกิดจากการพิมพและถายเอกสาร 

4. ปรับขยายหรือจัดสถานที่ทํางาน เพื่อลดการแออัดของพนักงานในแผนกธุรการ เนื่องจากมนุษยเปน
แหลงกําเนิดกาซคารบอนไดออกไซดอยางหนึ่ง หากไมสามารถลดจํานวนพนักงานในหองทํางานได แนะนําวิธีการ
ระบายอากาศตามธรรมชาติเชนการเปดหนาตางเพ่ือใหมีการถายเทของอากาศไดสะดวก หรือการติดเครื่องฟอก
อากาศที่มีการดักจับฝุนและบําบัดสารระเหยบางชนิด  

5. เลือกใชผลิตภัณฑที่สามารถบําบัดมลพิษทางอากาศไดเชน การปลูกไมประดับสําหรับการกําจัดสาร
ปนเปอนที่อยูในอากาศภายในอาคาร ก็เปนอีกวิธีหนึ่งเพ่ือความปลอดภัยของผูใชอาคารที่มีระบบปรับอากาศ 
เชนกัน (กรมอนามัย สํานักอนามัยและส่ิงแวดลอม, 2559) 
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานบริษัทรับเหมาติดตั้ง

นั่งราน เพื่อปรับปรุงระบบการกูภัยบนท่ีสูง และเพื่อศึกษาผลของระยะเวลาที่เกี่ยวกับ หยิบอุปกรณชวยเหลือ การ
ติดตั้งรอก เชือกชวยเหลือ และนําหุนลงสูพื้น กอนและหลังการปรับปรุงระบบการกูภัยบนท่ีสูงของพนักงานบริษัท
แหงหนึ่งในจังหวัดระยอง โดยศึกษากับพนักงานประกอบติดตั้งนั่งรานจํานวน 30 คน แบงออกเปน 6 ทีม โดยใช
แบบสังเกตุเปนเครื่องมือในการศึกษา ทดสอบกับหุนที่มีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม ใสอุปกรณปองกันการตก ตกลงมาท่ี
ระดับความสูงที่ระดับความสูง 4 ระดับ คือ 8 เมตร 10 เมตร 12 เมตรและ 14 เมตร ตามที่กําหนด ใหแตละทีม
ชวยดึงหุนขึ้นมา โดยจะทําการจับเวลา ทําการหาคาเฉล่ียกอนการปรับปรุง หลังจากนั้นทําการฝกอบรมใหกับ
พนักงานในการประกอบอุปกรณ ทําการปรับปรุงระบบ แลวทําการทดลอง  

ผลการศึกษาพบวา พบวาเมื่อมีการปรับปรุงระบบการชวยเหลือ ที่ระยะความสูง 8 เมตร 10 เมตร 12 
เมตร และ 14 เมตร จะลดเวลาชวยเหลือได 35.76 นาที 63.31 นาที 92.60 เมตร และ 126.94 นาที ตามลําดับ 
ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระยะเวลากอนหลังการปรับปรุงระบบใชคาสถิติ paired 
t-test มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p < 0.001)  

ขอเสนอแนะ ควรกําหนดเปนกฎระเบียบหรือมาตรฐานในการกูภัยการทํางานบนท่ีสูง ผูปฏิบัติงานทุกคน
ควรไดรับการฝกอบรมการกูภัยบนท่ีสูง และ นายจางควรจะจัดหาอุปกรณการกูภัยใหกับผูปฎิบัติงาน เพื่อใชในกรณี
ฉุกเฉิน 

คําสําคัญ : ความปลอดภัย งานบนที่สูง ระบบการกูภัย 
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Abstract

This research aim to study safety of workers at a scaffolding installation contractor 
for improvทะ rescue system on high areas and effecting to the period of rescue before and
after improvement the system at a scaffolding installation contractor company in Rayong 
province. The population were 30 operators which separated to 6 teams. Observation form 
were conducted the instrument of this research. The dummy 100 kilograms which wearing
safety harness fall from difference levels. Time count begin calling someone until the 
dummy lay down to floor. Test 4 levels were 8 10 12 and 14 metres respectively. Then 
training to the population for install rescue equipment improvement the system and test.

The research result reveal that after improve the rescue system at 8 meter 10 meter 
16 minutes and 12 meter height could reduced period to 35.76, 63.31, 92.60 and 126.94
minutes respectively. And result of this research reveal that average before and after 
improve the rescue system had different on period of the rescue at 0.01 significant level 
(p < 0.001).

This research suggested that the rescue system on high areas should be set the 
procedure. All of the employees should gave training the rescue system. The employer 
should supply rescue equipment for emergency case occurred.

Keywords : Safety, Working at height, Rescue system

บทนํา 
ประเทศไทยไดมีการกอสรางอาคาร การติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณในงานอุตสาหกรรม และซอมบํารุง

ในที่สูง จึงตองมีการติดตั้งนั่งรานเพ่ือขึ้นไปปฎิบัติงานที่มีความสูง การต้ังนั่งรานจะตองมีความปลอดภัยโดยจะตอง
เปนไปตามหลักวิศวกรรมและมีมาตรฐานในการประกอบติดตั้ง แตหากขาดระบบการจัดการความปลอดภัยที่ดีก็จะ
สงผลใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไดงาย อันตรายที่เกิดข้ึนจากการตกจากท่ีสูงสวนใหญเกิดขึ้นในการกอสรางที่เปนอาคาร
ใหม และมาจากการเปล่ียนแปลงแกไขหรือซอมแซมอาคารสถานท่ีเดิม เชน งานทาสี งานตกแตงภายใน หรืองาน
รื้อถอนสิ่งปลูกสราง (สมศักดิ์ จรรยาศักดิ์ , 2561) สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
จําแนกตามความรุนแรงและประเภทกิจการ ป 2560 กองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคมพบวา เฉพาะ
สาเหตุจากการตกจากที่สูงนั้นทําใหผูประสบอันตรายเสียชีวิตมากเปนอันดับสองรองจาก อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 
และยังพบวาอุตสาหกรรมประเภทกอสรางมีจํานวนผูเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุจากการทํางานสูงถึง 115 คน 
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุพบวา ปจจัยดานการจัดการและสภาพแวดลอมมีผลกอใหเกิดอุบัติเหตุอยู
ในระดับมาก (สุดารัตน วิชัยรัมย. 2552) โดยปจจัยหลักที่สงผลตอโอกาสการตกจากที่สูง ไดแกปริมาณของเคร่ือง
ปองกันการตก คุณภาพของการติดตั้งและประเภทของเคร่ืองปองกันการตก สวนปจจัยรองไดแก ความหนาแนน
พนักงานและปริมาณ พื้นที่ชองเปด (วัชระ เจนวาริน, 2555) โดยท่ี The Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) ไดพยายามปกปองพนักงานโดยไดกําหนดมาตรฐาน Code of Federal Regulations 
(CFR) 1926 และ 1910 ไดกําหนดบทบาทและการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูง 
ซึ่งประกอบดวยมาตรฐานอุปกรณที่สวมใสในการทํางานบนท่ีสูง กระบวนการ และระบบการทํางานอยางปลอดภัย
บนที่สูง (Comtrain, 2017) ดังนั้น ประเทศไทยไดกําหนดความปลอดภัยสําหรับการทํางานบนท่ีสูงไว ในกฎหมาย
ของกระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับงานกอสราง พ.ศ.2551 หมวด 11.สวนที่ 1:การปองกันการตกจากท่ี
สูง (ขอ 89) ในกรณีที่ใหลูกจางทํางานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารต้ังแต 2 เมตร ขึ้นไปใหนายจางจัดใหมี
นั่งราน, บันได ที่ปลอดภัยสําหรับลูกจาง (ขอ 91) งานที่มีอันตรายจากการพลัดตกต้ังแต 4 เมตร ตองจัดทําราวก้ัน 
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รั้วกันตกหรืออุปกรณปองกันการตก ถึงแมวาจะมีมาตรการปองกันการตกแตก็ยังขาดมาตรกูภัยกรณีที่พนักงานตก
จากที่สูง (กระทรวงแรงงาน, 2551) แตก็ยังมีความผิดพลาดอันเกิดขณะประกอบนั่งรานในการตอระดับของชั้น
นั่งรานจะยังไมมีราวกันตกในการเกาะตะขอทําใหเกิดการผลัดตก หรือเกิดหมดสติเมื่อตกลงมาอุปกรณปองกันการ
ตกก็ยังมีขอจํากัดที่สามารถทําใหผูประสบภัยมีโอกาสเสียชีวิตไดอันเนื่องมากจาก แรงกระชาก อาจทําใหกระดูก 
หรือ กลามเนื้อบาดเจ็บหลังจาก 5 นาที หากยังหอยคางอยู เลือดจะไมไหลเวียน ไปเลี้ยงท่ีบริเวณขา เพราะถูกบีบ
รัด อาจทําใหเกิดกรด และความเปนพิษในกระแสเลือด มีผลตอกลามเนื้อ และอวัยวะทุกสวนตั้งแตขาหนีบลงมา
และหลังจาก 15 นาที หากยังหอยคางอยู จะมีผลตอการทํางานของหัวใจ ทําใหเกิดการชอค หมดสติ หลังจากนั้น
จะมีผลตอการหายใจ การทํางานของปอด หัวใจ และสมอง อัตราการไหลเวียนของเลือดผิดปกติ หัวใจลมเหลว 
และออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองถูกยับยั้ง สมองถูกทําลาย จนทําใหเสียชีวิต (Bill Weems and Phil Bishop, 2013, 
Hongwei Hsiao, Nina Turner, Richard Whisler, and Joyce Zwiener, 2012, OSHA, 2011) แมจะใช
อุปกรณปองกันการตกอยางถูกตอง แตอยางไรก็ตามตองมีแผน และอุปกรณสําหรับชวยชีวิตพรอมทั้งจัดใหมีการ
ซอมแผนดังกลาวอยูเสมอ เพ่ือใหปฏิบัติไดอยางถูกตอง และตอบสนองเหตุการณที่เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว ซึ่งมี
ขอจํากัดดานเวลาในการชวยเหลือ แตในการข้ึนไปปฏิบัติการชวยเหลือนั้นยังไมมีวิธีการที่ถูกกําหนดไวอยางชัดเจน
ในประเทศไทย แตหลักสากลโดยทั่วไป การชวยเหลือสามารถทําไดโดยการใชเชือก และอุปกรณที่เกี่ยวของในการ
โรยตัวตามมาตรฐานของ Industrial Rope Access Trade Association (IRATA, 2014) และ NFPA 1006 
Standard for Rescue Technician Professional Qualification 2003 ซึ่งมีความปลอดภัยและมีความรวดเร็ว
ในการเขาถึงในสถานท่ียากลําบาก 

ในการศึกษานี้ไดทําการศึกษาที่ บริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 ตั้งอยูที่ ต.มาบตาพุด 
อ.เมือง จ.ระยอง เริ่มจากการทําธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาติดตั้งนั่งราน และบริการติดตั้งและซอมบํารุงงานหุมฉนวน
กันความรอน โดยทีมงานท่ีมีประสบการณ และไดผานการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งรานที่สูง 
และการบริการติดต้ังนั่งรานมีมาตรฐานตามกฎดานความปลอดภัยในโรงงาน ถึงแมจะมีมาตรฐานและกฎความ
ปลอดภัย แตในป 2561 บริษัทไดเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานแคเพียงวัสดุตกจากที่สูงทําใหทรัพยสินเสียหายสวน
ใหญ เชน พนักงานทํากระดานนั่งราน ตกจากความสูงประมาณ 8 เมตร โดนกระเบื้องแตก พนักงานทําตัวล็อค
กระดานนั่งราน ตกจากความสูงประมาณ 4 เมตร โดนทอ PVC แตก พนักงานทํากระดานนั่งราน ตกจากความสูง
ประมาณ 8 เมตร โดนกระเบื้องแตก แตจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทยพบวาการตกจากท่ีสูงจนกระท้ัง
เสียชีวิตมีจํานวนมาก บริษัทจึงไดมีมาตรการความปลอดภัยอยางเขมงวด แตอยางไรก็ตามหากมีพนักงานตกลงมา
จะมีอุปกรณปองกันการตกชวยอยูแตถาขาดการชวยเหลือที่ดีก็สงผลใหผูประสบภัยเกิดการบาดเจ็บถึงข้ันเสียชีวิต
ไดเชนกัน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสนใจระบบการกูภัยในการทํางานบนที่สงูที่มีตอความปลอดภัยในการทํางานของพนกังาน
ติดตั้งนั่งราน เพื่อหาแนวทางในการชวยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงในการติดตั้งนั่งรานใหทันเวลา
และปลอดภัยสูงสุดตอผูประสบเหตุอันตราย อันนําไปซ่ึงเปนมาตรฐานการกูภัยในการทํางานบนที่สูงตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความปลอดภัยในการทํางาน ของพนักงานบริษัทรับเหมาติดตั้งนั่งรานแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง
2. เพื่อปรับปรุงระบบการกูภัยบนท่ีสูงของพนักงานบริษัทรับเหมาติดตั้งนั่งรานแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง
3. เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาท่ีเก่ียวกับ หยิบอุปกรณชวยเหลือ การติดตั้งรอก เชือกชวยเหลือ และนําหุน

ลงสูพื้น กอนและหลังการปรับปรุงระบบการกูภัยบนท่ีสูงของพนักงานบริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง 
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กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) ทําการทดลองกับพนักงาน

ของบริษัทรับเหมาติดต้ังนั่งรานแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง โดยมีพนักงานท้ังหมด 30 คน แผนก Operation เปน
การเลือกแบบจําเพาะะเจาะจงและใชเกณฑคัดเขาจากพนักงานที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้  คือ พนักงานที่ผานการ
อบรมระบบการกูภัยบนท่ีสูง พนักงานที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 1 ป และ. เปนผูที่ยินดีเขารวมในการ
วิจัย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบบันทึกการปฏิบัติที่ไดจากการสังเกตุ 

ขั้นตอนการทดสอบระบบการกูภัยกอนทําการปรับปรุงระบบการกูภัย และบันทึกผลทดสอบโดยจะทําการ
ทดสอบกับหุนที่มีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม ใสอุปกรณปองกันการตก (Safety Harness) ตกลงมาที่ระดับความสูงตาง 
ๆ ตามที่กําหนด แลวแบงทีมเปน 6 ทีม ทีมละ 5 คน ชวยดึงหุนขึ้นมา โดยจะทําการจับเวลาเริ่มตั้งแต เรียกคนชวย 
ชวยกันดึงสาย Lanyard เตรียมเคล่ือนยาย และลําเรียงลงจากที่สูงถึงพื้นทดสอบท่ีระดับความสูง 4 ระดับ คือ 
8 เมตร 10 เมตร 12 เมตรและ 14 เมตร แลวทําการหาคาเฉลี่ยกอนการทดลอง  

การปรับปรุงระบบการกูภัยโดยทําการติดตั้งรอก เกี่ยวที่อุปกรณปองกันการตก (Safety Harness) โดยนํา
พนักงานติดตั้งนั่งราน จํานวน 30 คน มาทําการอบรม จํานวน 3 ชั่วโมง โดยผูวิจัย และ.ฝกปฏิบัติการใชอุปกรณ
กูภัย (จนกวาจะม่ันใจทีมทั้ง 30 คน) แลวสุมออก 3 คน โดยดูจากประสบการณ 27 คน จัดชวงอายุ ประสบการณ 
เพื่อนํามากระจายในแตละกลุม แบงทีม A, B, C ทีมละ 4 คน และ ทีม D, E, F ทีมละ 5 คน จับเวลาท่ีระดับความ
สูง 4 ระดับ คือ 8 เมตร 10 เมตร 12 เมตร และ 14 เมตร โดยจะทําการทดลองท่ีระดับตาง ๆ ทีมละ 3 คร้ังโดย
พิจารณาจากระยะเวลาในการชวยเหลือ โดยเริ่มจากการหยิบอุปกรณ ติดตั้งอุปกรณชวยเหลือ จนถึงการชวยลงสูพื้น 
และบันทึกผลการทดสอบ เพื่อหาคาเฉลี่ยในแตละระดับ หลังจากไดผลการทดลองกอนและหลังการปรับปรุงระบบ
การกูภัย จะทําการทดสอบเปรียบเทียบคาความแตกตางของกลุมประชากรกอนและหลังโดยใชสถิติ paired t-test 

งานวิจัยครั้งนี้ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 009/2562 รหัสโครงการวิจัย IRB009/2562 เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2562 เปนที่เรียบรอย

ความปลอดภัยในการทํางาน 

- ระยะเวลาในการหยิบอุปกรณ

ชวยเหลือ การติดตั้งอุปกรณ

ชวยเหลือ และการนาํหุนลงสูพืน้ 

ระบบการกูภัยโดยระบบเชือกบนที่สูง 

ตัวแปรตน 

- อายุ 
- น้ําหนัก 
- ประสบการณการทํางานบนที่สูง 

ตัวแปรตาม 

ขอมูลสวนบุคคล 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลสวนบุคคล 

ผูเขาทําการทดสอบเปนพนักงานประกอบติดตั้งนั่งราน ซึ่งเปนเพศชายทั้งหมด จํานวน 30 คนโดยมีขอมูล
สวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 30-34 ป สวนใหญมีอายุงาน 2ปขึ้นไปถึง 3 ป และสวนใหญมี
น้ําหนักอยูระหวาง 60-69 กิโลกรัม ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลวนบุคคล 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

อายุ (ป) 
25-29 8 26.67 
30-34 13 43.33 
35-39 9 30.00 

Mean ± S.D. = 32.27 ± 3.96 Min = 25 Max = 39 
อายุงาน (ป) 

1.1-2.0 7 23.33 
2.1-3.0 11 36.67 
3.1-4.0 7 23.33 

4.1 ข้ึนไป 5 16.67 
Mean ± S.D. = 2.87 ± 1.07 Min = 1.5 Max = 5.6 

น้ําหนัก (กิโลกรัม) 
50-59 6 20.00 
60-69 18 60.00 

70 -ข้ึนไป 6 20.00 
Mean ± S.D. = 65.93 ± 4.87 Min = 57 Max = 75 

การทําการปรับปรุงระบบการกูภัยชวยเหลือผูประสบภัยบนที่สูง 
กอนทําการปรับปรุงระบบการกูภัย ผูวิจัยทําการทดสอบและบันทึกผลกับหุนที่มีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม 

โดยแบงทีมเปน 6 ทีม ทีมละ 5 คน ทดสอบที่ระดับความสูง 4 ระดับ คือ 8 เมตร 10 เมตร 12 เมตรและ14 เมตร 
แลวทําการหาคาเฉลี่ยกอนการทดลอง หลังจากนั้นนําพนักงานติดตั้งนั่งรานทั้งหมด มาทําการอบรม จํานวน 
3 ชั่วโมง โดยผูวิจัยเปนผูบรรยายดวยตนเอง เนื้อหาประกอบดวย ความปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูงและ             
การชวยเหลือผูประสบภัยบนที่สูง และ ฝกปฏิบัติการใชอุปกรณกูภัย จนกวาจะมั่นใจวาทีมทั้ง  30 คนสามารถ
ปฏิบัติได แลวสุมออก 3 คน เหลือ 27 คน โดยจะทําการจัดกลุมตามชวงอายุ ประสบการณ ใหกระจายในแตละ
กลุม ซึ่งจะแบงออกเปน เปน 6 ทีม โดยที่ ทมี A, B, C ทีมละ 4 คน และ ทีม D, E, F ทีมละ 5 คน ผูวิจัยทําการวัด
คาที่ระดับความสูง 4 ระดับ โดยทําการทดลองที่แตละระดับทีมละ 3 คร้ังแลวหาคาเฉลี่ย  

กอนทําการปรับปรุงระบบกูภัย ซ่ึงเปนการชวยเหลือปกติปราศจากอุปกรณกูภัยตาง มีเพียงอุปกรณ
ปองกันการตก พบวาทีมชวยเหลือเริ่มทําการชวยเหลือจับเวลาต้ังแต เรียกคนชวย ชวยกันดึงสาย Lanyard เตรียม
เคลื่อนยาย จนลําเรียงลงจากที่สูงถึงพื้น ที่ระดับความสูง 8 เมตรใชเวลาเฉลี่ย 41.89 นาที ที่ระดับความสูง 10 
เมตรใชเวลาเฉลี่ย 71.51 นาที ที่ระดับความสูง 12 เมตรใชเวลาเฉลี่ย 102.43 นาที และที่ระดับความสูง 14 เมตร
ใชเวลาเฉลี่ย 140.35 นาที หลังจากทําการปรับปรุงระบบการกูภัยโดยใชรอก พบวาทีมชวยเหลือ เริ่มทําการ
ชวยเหลือ จับเวลาต้ังแต เรียกคนชวย ประกอบอุปกรณ เตรียมเคล่ือนยาย จนลําเรียงลงจากที่สูงถึงพ้ืน ที่ระดับ
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ความสูง 8 เมตรใชเวลาเฉลี่ย 6.13 นาที ที่ระดับความสูง 10 เมตร ใชเวลาเฉลี่ย 8.20 นาที ที่ระดับความสูง 12 
เมตรใชเวลาเฉลี่ย 9.84 นาที และที่ระดับความสูง 14 เมตร ใชเวลาเฉลี่ย 13.41 นาที ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ระยะเวลาในการชวยเหลือที่ระดับตาง ๆ กอนและหลังการปรับปรุงระบบการกูภัย 

ทีม 
ระยะเวลาที่ใชในการชวยเหลอื 

ระดับ 8 เมตร ระดับ 10 เมตร ระดับ 12 เมตร ระดับ 14 เมตร 
กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 

A 41.23 6.22 71.21 8.19 101.45 10.49 139.18 13.43 
B 42.15 6.24 70.55 8.22 103.43 10.46 139.56 13.43 
C 44.18 5.35 72.46 8.23 105.44 10.08 145.46 13.12 
D 40.45 6.37 73.41 8.14 100.56 9.27 138.45 13.03 
E 41.23 6.31 70.21 8.19 101.23 9.41 138.21 13.37 
F 42.11 6.30 71.22 8.20 102.45 9.32 141.23 14.06 

เฉลี่ย 42.29 6.13 71.51 8.20 102.43 10.24 140.35 13.41 

S.D. 1.29 0.39 1.21 0.03 1.79 0.57 2.72 0.36 

การเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใชในการชวยเหลือกอนและหลังการปรับปรุงระบบการกูภัย 
เม่ือนํามาเปรียบเทียบกอนและหลังระยะเวลาท่ีใชในการชวยเหลือ โดยพิจารณาความแตกตางใน

ระยะเวลาชวยเหลือกอนและหลังการปรับปรุงระบบ พบวาเมื่อมีการปรับปรุงระบบการชวยเหลือ ที่ระยะความสูง 8 
เมตรจะลดเวลาชวยเหลือได 35.76 นาที ที่ระดับความสูง 10 เมตรจะลดเวลาชวยเหลือได 63.31 นาที ที่ระดับ
ความสูง 12 เมตรจะลดเวลาในการชวยเหลือได 92.60 เมตร และที่ระดับความสูง 14 เมตร จะลดเวลาในการ
ชวยเหลือได 126.94 นาที ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบกอนและหลังระยะเวลาที่ใชในการชวยเหลือ 

ระดับ 
ระยะเวลาที่ใชในการชวยเหลอื 

(กอนปรับปรุง) 
ระยะเวลาที่ใชในการชวยเหลอื 

(หลังปรบัปรุง) 
ความแตกตาง (นาที) 

8 42.29 6.13 36.16 
10 71.51 8.20 63.31 
12 102.43 10.23 92.20 
14 140.35 13.41 127.34 

เม่ือนําระยะเวลาท่ีใชในการชวยเหลือ กอนและหลัง มาทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย 
เมื่อทดสอบความแตกตางพบวา ระยะเวลาท่ีใชในการชวยเหลือที่ระดับความสูง 8, 10, 12 และ 14 เมตร กอนและ
หลังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p < 0.001, p < 0.001, p < 0.001 และ 
p < 0.001 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระยะเวลาที่ใชในการชวยเหลือ กอนและหลัง 
ระดับความสูง 

(เมตร) 
กอนการปรับปรุง 
Mean ± S.D. 

หลังการปรับปรุง 
Mean ± S.D. 

t P-Value 

8 41.29 ± 1.29 6.13 ± 1.79 10.13 <0.001 
10 71.51 ± 0.39 8.20 ± 0.57 13.95 <0.001 
12 102.43 ± 1.21 10.23 ± 2.72 17.85 <0.001 
14 140.35 ± 0.03 13.41 ± 0.36 10.26 <0.001 

  

อภิปรายผล 
การทํางานบนที่สูงมีกฎหมายคุมครองใหผูปฏิบัติงานบนที่สูงเพียงแคใหผูปฏิบัติงานบนท่ีสูงมีอุปกรณ

ปองกันการตก (Safety Harness) เมื่อทํางานบนที่สูงเกิน 4 ขึ้นไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. 2551 
ซึ่งเปนการปองกันการตก แตการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาในกรณีฉุกเฉินเมื่อมีอุบัติเหตุพลัดตกลงมาการชวยเหลือ
โดยไมมีอุปกรณจะมีความยากลําบากซึ่งการทดลองครั้งนี้จะทดลองกับหุนที่มีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม ทําใหตองใช
แรงดึงผูประสบภัยขึ้นมามาก เนื่องจากน้ําหนักและแรงโนมถวงของโลก และการนําผูประสบภัยลงสูพื้นเปนไปดวย
ความยากลําบากเพราะตองเกาะเกี่ยวตามบันไดนําผูประสบภัยลงมาซ่ึงใชเวลาสูงสุด 140.35 นาที ระยะเวลาใน
การชวยเหลือจะผันแปรไปตามระดับ ความสูง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Hongwei Hsiao, et.al,. (2012)           
ที่ทําการศึกษาผลกระทบของการสวมใสอุปกรณปองกันการตก ท่ีมีผลตอการทนทานในการหอยแขวน ท่ีศึกษา
พบวา น้ําหนักตัว ทาทาง มุมของการใสอุปกรณปองกันการตก ระดับของการตกจากที่สูง มีผลตอความทนทานตอ
การหอยแขวน ซึ่งการศึกษานี้จะทําการศึกษาที่ระดับความสูงตางๆ พบวา เม่ือระดับความสูงเพิ่มมากขึ้นระยะเวลา
การชวยเหลือก็จะผันแปรไปตามระดับความสูง แตเมื่อมีการปรับปรุงระบบกูภัย โดยการใชชุดเชือก รอก แขวนเขา
กับโครงนั่งรานนําตะขอเกี่ยวกับชุดเชือก รอก เกาะกับ D ring สาวเชือกขึ้นประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อให 
Lanyard หยอน แลวปลดสาย Lanyard เกาะเขากับชุด Harness หยอนผูประสบเหตุลงสูพื้นซึ่งใชเวลาสูงสุดเพียง 
13.41 นาทีที่ระดับความสูง 14 เมตร ลดระยะเวลาชวยเหลือ 126.94 นาที โดยการที่ผูประสบภัยมีการตกลง
มาแลวรางกายจะถูกแขวนอยูในสภาพที่ตั้งตรงโดยไมสามารถเคลื่อนไหวใด ๆ ได จนกวาจะมีคนมาชวยเหลือ ซึ่งจะ
สงผลใหสายรัดที่โคนขาบีบรัดจนเลือดไมสามารถไปเลี้ยงสมองได ก็จะสามารถทําใหผูประสบภัยเกิดการหมดสติได 
ซึ่งเรียกวา อาการที่ถูกจากการแขวน (suspension trauma) อาการน้ีสงผลตอการเสียชีวิตจากการขาดออกซิเจน
ไปเล้ียงสมองโดยเฉลี่ยประมาณ 14 นาที (Orzech et al., 2015) ซ่ึงผลการวิจัยนี้จะชวยลดความรุนแรงจากอาการ
ที่ถูกจากการแขวนได โดยการจัดใหมีอุปกรณชวยเหลือ เชนเชือก รอก และตองมีการฝกฝนผูชวยเหลือใหสามารถ
ใชอุปกรณไดอยางถูกตอง เหมาะสม และรวดเร็วเพื่อลดอาการบาดเจ็บจากการถูกหอยแขวน ซ่ึงสอดคลองกับ Bill 
Weems and Phil Bishop (2003) และ Spencer Lane (2017) ไดเสนอแนะแนวทางในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยที่ตกลงมาแตมีอุปกรณปองกันการตกเกาะเกี่ยวอยู ผูชวยเหลือตองไดรับการฝกอบรม และมีอุปกรณ
เชนเชือก รอก สายเคเบิ้ล ประจําอยูหนางาน เพื่อใชไดอยางทันทวงที  แผนการชวยเหลือผูประสบภัยจากการตก
ควรถูกเขียนขึ้นเปนเอกสารอยางชัดเจน และในการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดคือเปนการศึกษาคร้ังเดียวจากพนักงาน
เพียงบริษัทเดียว ควรทําการศึกษากับบริษัทอ่ืนที่มีลักษณะการทํางานบนท่ีสูงเชนเดียวกันเพื่อใหไดขอมูลที่ ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 
1. ในการทํางานบนท่ีสูงนอกจากมีอุปกรณปองกันการตก การติดตั้งนั่งรานที่มีมาตรฐานและผานการ

ตรวจสอบแลวควรมีระบบการกูภัยที่ถูกเตรียมพรอมไวใชในกรณีฉุกเฉิน ซี่งควรกําหนดเปนกฎระเบียบหรือ
มาตรฐานในการทํางานบนท่ีสูง 

2. ผูปฏิบัติงานทุกคนควรไดรับการฝกอบรมการกูภัยบนท่ีสูง การประกอบติดตั้งอุปกรณบนที่สูงเปน
ระยะๆ เพื่อใหเกิดความชํานาญ และสามารถตอบสนองเหตุฉุกเฉินไดอยางทันทวงทีและเหมาะสม 

3. นายจางควรจะจัดหาอุปกรณการกูภัยใหกับผูปฎิบัติงานอยางนอยจุดละ 1 ชุดซึ่งประกอบไปดวยเชือก
และรอก เพื่อใชในกรณีฉุกเฉิน 
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การประเมินความจําและปจจัยเสี่ยงในพนักงานทีร่ับสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรียในโรงงานผลิต
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บทคัดยอ  
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินความจําของพนักงานท่ีรับสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรียจากสี
ขณะปฏิบัติงานในโรงงานผลิตของเลน จํานวนกลุมตัวอยาง 103 คน และหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ         
กับผลกระทบตอความจํา เก็บตัวอยางโดยใชแบบสัมภาษณ และแบบทดสอบความจํา Digit span forward และ 
Digit span backward และวิเคราะหผลโดยใชสถิติ Multiple Linear Regression Analysis ผลการศึกษาพบวา
พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 20-29 ป อายุเฉลี่ย 28.7 (SD = 5.5) ป ศึกษาเกรดหนึ่งถึงหก สวนมากไมดื่ม
หรือเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตปจจุบันเลิกแลว มีสวนนอยที่ปจจุบันสูบบุหรี่ ผลทดสอบคะแนนความจําทั้ง
จากวิธี Digit span forward และ Digit span backward สวนใหญได ได 2-4 คะแนน ซ่ึงคอนขางนอยกวาคาของ
คนปกติ ในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา การดื่มแอลกอฮอล 
การสูบบุหรี่ และระยะเวลาทํางานกับความจํานั้น พบวาการสูบบุหรี่ในปจจุบันมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ
คะแนนความจําที่ทดสอบดวยวิธี Digit span forward และ Digit span backward โดยสรุปสามารถนําขอมูลที่ได
จากการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการดูแลสุขภาพของพนักงานเพื่อปองกันการเกิดความจําบกพรองจากการทํางาน
สัมผัสสารตัวทําละลายอินทรียและรณรงคใหทราบถึงผลเสียจากการสูบบุหร่ีที่อาจสงผลกระทบตอความจํา  
 
คําสําคัญ : สารตัวทําละลายอินทรีย/ ความจํา/ การทดสอบ Digit span  
 
Abstract 

 The objectives of this study were to evaluate the memory among 103 workers who 
exposed to organic solvent from the paint in a toy manufacturing factory and the 
relationship between various variables and the effect of the memory using interview form 
and Digit span forward and Digit span backward memory tests and analyze with statistic 
Multiple Linear Regression Analysis. The result found that most workers are male, age         
20-29 years, average age is 28.7 (SD = 5.46) years and graduated grade one to six. Most of 
them do not drink or previously drink alcohol, few of them currently smoke. Test results for 
memory score of both Digit span forward and Digit span backward are 2-4 points, which is 
somewhat less than the normal ones. In finding the relationship between various variables 
consisting of gender, age, education level, drinking alcohol, smoking and working duration 
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with the memory, it was found that current smoker has a significant relationship with the 
memory score of both Digit span forward and Digit span backward. In summary, the data 
obtained from the research can be used as a guideline for the health care of workers to 
prevent the occurrence of memory impaired from organic solvent exposure and campaign 
the effects of smoking in memory.

Key Word (s) : Organic solvent/ Memory/ Digit span test 

บทนํา 
สารตัวทําละลายอินทรีย ไดแก โทลูอีน (Toluene) ไซลีน (xylene) เปนสารเคมีที่ใชกันอยางแพรหลายใน

อุตสาหกรรมในรูปสวนผสมของตัวทําละลาย ไดแก สี กาว (Daroff, Jankovic, Mazziotta, & Pomeroy, 2016) 
โรงงานผลิตของเลนใชสีที่มีสารตัวทําละลายอินทรียเปนตัวทําละลาย ดังนั้นพนักงานที่ทํางานเกี่ยวของกับสีจึงมี
โอกาสรับสัมผัสสารจากการหายใจ ผิวหนัง และกลืนกิน สารตัวทําละลายอินทรียละลายไดดีในไขมันเมื่อเขาสู
กระแสเลือดจะไปสะสมตามอวัยวะท่ีมีไขมันสูงโดยเฉพาะสมอง (United States Environmental Protection 
Agency, 2016) การรับสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรียเปนเวลานานทําใหเกิดพิษตอระบบประสาทสวนกลาง คือ 
เกิดโรคสมองเร้ือรังจากสารตัวทําละลายอินทรีย (Chronic Solvent Encephalopathy, CSE) (Laan & Sainio, 
2012) ตรวจพบอาการดาน Concentration, Memory , Attention , Distractibility, Forgetfulness (Valen 
et al., 2012) อาการสําคัญ คือ ความจํา (Memory) และการเรียนรู (Cognitive function) บกพรอง (European 
Commission, 2009) ระยะแรกๆ จะมีอาการความจําบกพรอง (Impaired memory) ในระดับที่รุนแรงมากจะ
เกิดโรคความจําเสื่อม (Dementia) ซึ่งรักษาไมหายขาด (Dick, 2006) 

งานวิจัยในผูที่สัมผัสสารตัวทําละลายอินทรียกับผลกระทบระยะยาว พบวามีความบกพรองดานความตั้งใจ 
ความจํา (Eller et al., 1999; Yu et al., 2004; Yu¨cel, Takagi, Walterfang, & Lubman, 2008) ประเทศไทย
มีการศึกษากับพนักงานโรงงานผลิตสีที่รับสัมผัสสารโทลูอีนและไซลีน พบวากลุมสัมผัสเกิดอาการดานความจําและ
สมาธิ (Thetkathuek et al., 2015) การเปรียบเทียบพุทธิปญญาของพนักงานโรงงานเฟอรนิเจอรไมพบผลแตกตาง
ในคะแนนดาน Digit span test (ชนนท กองกมล, 2549) ปจจัยที่มีผลตอการรับสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรียใน
รางกาย ไดแก เพศ อายุ ที่ตางกันมีผลการตอบสนองของรางกาย (อนามัย เทศกะทึก , 2552) สวนใหญพบ
ผลกระทบในผูที่มีอายุมาก (Keski-Säntti et al., 2009; Furu et al., 2012) แตไมพบความสัมพันธในงานวิจัย
เปรียบเทียบผูที่เปนและไมเปนโรค CSE (Kaukiainen, Hyvärinen, et al., 2009) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับความจํา (ชนนท กองกมล, 2549) มีรายงานอาการผิดปกติมากในผูที่ดื่มแอลกอฮอล (Kaukiainen, Akila, 
et al., 2009) บุหร่ีเปนปจจัยทําใหรางกายรับสัมผัสสารเขาสูรางกายมากข้ึน (อนามัย เทศกะทึก และคณะ, 2554; 
Mandiracioglu et al., 2011) การทํางานมานาน 5-10 ป ทําใหมีโอกาสเปนโรค CSE (Keski-Säntti et al., 
2009; Furu et al., 2012; Keer et al., 2016) 

แพทยวินิจฉัยโรคโดยการประเมินอาการที่สัมพันธกับความจําและสมาธิ (Kaukiainen, Hyvärinen, 
et al., 2009) เน่ืองจากความจําบกพรองมักเปนอาการท่ีเกิดขึ้นเปนลําดับแรกของโรคสมองและเห็นไดชัดเจนใน
ผูปวยที่มีพยาธิวิทยาทางสมอง ตรวจโดยทดสอบการจําคําพูดและการมองเห็น (พริ้มเพรา ดิษยวณิช, 2542; Dick, 
2006) ความจําที่เกิดขึ้นทันที หมายถึง การเกิด จํา และระลึกได ของส่ิงที่รับรูภายใน 30 วินาที ทดสอบโดยใหจํา
ของสามส่ิงและทวนตาม หากทวนครบแสดงวาปกติ คนปกติจะทวนเลขเจ็ดหลักไดทันที (พริ้มเพรา ดิษยวณิช, 
2542; นันทพร ตียพันธ, 2559) การตรวจความจํามีขอดี คือ ทําไดโดยไมตองใชเครื่องมือพิเศษ มีประสิทธิภาพสูง 
แตขอเสีย คือ ตองสัมผัสสารจนเกิดอาการกอน คาใชจายสูงและใชเวลาในการทดสอบมาก (วิวัฒน เอกบูรณะวัฒน, 
2561) แบบทดสอบความจํา ไดแก Neurobehavioral Core Test Battery (NCTB), Neurobehavioral 
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Evaluation System (NES) ประกอบดวยการทดสอบ Digit symbol, Digit span เปนตน (Anger, 2003) และชุด
ทดสอบ Psychology Experiment Building Language (PEBL Test Battery) (Mueller & Piper, 2014) การ
ทดสอบ Digit span เปนวิธีที่นิยมใชทดสอบความจํา (Valen et al., 2012)  
 การทดสอบ Digit span เปนการวัดความจําปจจุบนั ผูที่มีความวิตกกังวล มีความใสใจต่ํา หรือเปนโรคทาง
สมองอาจสูญเสียความสามารถในสวนนี้ ทดสอบโดยใหผูถูกทดสอบมองหรือฟงชุดตัวเลขซึ่งมีไดตั้งแต 2 ถึง 10 
หลัก โดยแตละตัวหางกันประมาณ 1 วินาที จากนั้นใหทวนตัวเลขท่ีเห็นหรือไดยินทั้งหมดซํ้าทั้งไปขางหนา 
(Forward) และยอนหลัง (Backward) (พร้ิมเพรา ดิษยวณิช, 2542) คนปกติจะนับเลขไดอยางนอย 7+/-2          
หลัก สําหรับการทดสอบทวนตัวเลขไปขางหนา และ 5+/-1 หลัก สําหรับการทดสอบทวนตัวเลขไปขางหลัง 
(ณหทัย วงศปการันย, 2557) งานวิจัยเก่ียวกับการประเมินความจําในประเทศไทยในอดีตมีการศึกษาพุทธิปญญา
ของพนักงานที่สัมผัสสารตัวทําละลายอินทรียผสมในโรงงานเฟอรนิเจอรไมเปรียบเทียบกับพนักงานที่ไมไดสัมผัส 
(ชนนท กองกมล, 2549) ซ่ึงยังมีงานวิจัยเก่ียวกับความจําคอนขางนอย ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาขอมูล
เพิ่มเติมดวยการทดสอบความจําโดยวิธี Digit span เพ่ือนําผลที่ไดมาใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับเฝาระวังสุขภาพ
ของพนักงานท่ีสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรียในโรงงานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อประเมินความจําของพนักงานท่ีรับสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรีย ศึกษาตัวแปรที่เปนขอมูลทั่วไป 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา การด่ืมแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ และระยะเวลาทํางาน และความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรทั้งหมดกับความจําของพนักงานที่รับสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรียในโรงงานผลิตของเลนแหงหนึ่ง 
จังหวัดปทุมธานี 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้อาศัยรูปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) คํานวณขนาดตัวอยางโดย
ใชสูตรสําหรับการวิเคราะหดวยสถิติ Multiple Linear Regression Analysis สุมตัวอยางแบบงายจากประชากรท่ี
เปนพนักงานชาวกัมพูชา ปฏิบัติงานที่แผนกสีซึ่งมีโอกาสรับสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรียขณะทํางานใน
โรงงานผลิตของเลนแหงหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 103 คน สรางบัญชีรายชื่อประชากรทั้งหมด
และจับสลากใหไดตามจํานวนท่ีตองการ เกณฑคัดเขา คือ สัมผัสสารตัวทําละลายอินทรียและปฏิบัติงานมาอยาง
นอย 4 เดือน อายุ 18 ป ขึ้นไป อาสาสมัครเขารวมวิจัย และไมมีโรคประจําตัวและประวัติเจ็บปวย ดังนี้ โรคจิตเวช 
โรคหลอดเลือดสมอง ผาตัดสมอง สมองกระทบกระเทือนอยางรุนแรง  

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา

- การดื่มแอลกอฮอล 

- การสูบบุหร่ี

- ระยะเวลาทาํงาน 

ความจํา
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชประกอบดวย แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา การดื่ม
แอลกอฮอล การสูบบุหรี่ และระยะเวลาทํางาน แบบทดสอบความจํา Digit span forward และ Digit span 
backward ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Psychology Experiment Building Language (PEBL) Version 2.0 
(Mueller, 2018) โดยใหผูถูกทดสอบดูชุดตัวเลข เริ่มจากจํานวน 3 หลัก จากนั้นเลือกตัวเลขเรียงตามลําดับตรง
ตาม ตัวเลขท่ีเห็นกรณีทดสอบแบบไปขางหนา (Forward) และเลือกตัวเลขยอนกลับจากหลังมาหนากรณีทดสอบ
แบบยอนหลัง (Backward) ถาเลือกถูกตองจะไดทดสอบชุดตัวเลขถัดไปท่ีมีจํานวนตัวเลขเพิ่มข้ึนจนผูถูกทดสอบไม
สามารถเลือกตัวเลขไดถูกตอง เกณฑการใหคะแนน คือ จํานวนตัวเลขของชุดตัวเลขที่ผูถูกทดสอบเลือกไดถูกตอง
มากที่สุดมีคาต่ําสุดคือ 2 และสูงสุดคือ 10 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติและนําเสนอขอมูลสถิติเชิงพรรณนาสําหรับขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา การด่ืมแอลกอฮอล การสูบบุหร่ี ระยะเวลาทํางาน และคะแนนความจํา ดวยความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คากลาง คาต่ําสุดและคาสูงสุด หาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนขอมูลทั่วไปกับคะแนน
ความจําดวยสถิติ Multiple Linear Regression Analysis การวิจัยครั้งนี้ไดผานการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 หมายเลข
การรับรอง IRB003/2562 
 

ผล/ สรุปผลการวิจัย  
ขอมูลทั่วไปและคะแนนความจํา  
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป พบวากลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 103 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 68 คน 
(รอยละ 66) และเพศหญิง จํานวน 35 คน (รอยละ 34) อายุเฉลี่ย 28.7 (SD = 5.5) ป สวนใหญอายุ 20-29 ป 
จํานวน 54 คน (รอยละ 52.4) รองมาคืออายุ 30-39 ป จํานวน 45 คน (รอยละ 43.7) นอยกวา 20 ป จํานวน 3 
คน (รอยละ 2.9) และ 40 ปขึ้นไป จํานวน 1 คน (รอยละ 1.0) การศึกษาเกรดหนึ่งถึงหกเปนสวนใหญ จํานวน 47 
คน (รอยละ 45.6) เกรดเจ็ดถึงเกา จํานวน 38 คน (รอยละ 36.9) และเกรดสิบถึงสิบสอง จํานวน 18 (รอยละ 
17.5) จํานวนคนท่ีไมดื่มและเคยดื่มแอลกอฮอลเทากัน คือ 39 คน (รอยละ 37.9) ปจจุบันดื่มจํานวน 25 คน (รอย
ละ 24.2) ไมสูบบุหรี่จํานวน 83 คน (รอยละ 80.6) เคยสูบจํานวน 8 คน (รอยละ 7.8) ปจจุบันสูบ จํานวน 12 คน 
(รอยละ 11.6) โดยมีระยะเวลาทํางานเฉลี่ย 1.7 (SD = 0.8) ป สวนใหญ 2 ป จํานวน 48 คน (รอยละ 46.6) 
ทํางานนาน 1 ป จํานวน 37 คน (รอยละ 35.9) นอยสุดคือ นอยกวา 1 ป จํานวน 6 คน(รอยละ 5.8) และมากสุด 4 
ป จํานวน 3 คน (รอยละ 2.9) 
 ผลการวิเคราะหคะแนนความจํา พบวาไดคะแนนจากแบบทดสอบ Digit span forward เฉล่ีย 3.7             
(SD = 1.07) คะแนน สวนใหญได 2-4 คะแนนจํานวน 85 คน (รอยละ 82.5) คะแนนจากแบบทดสอบ Digit span 
backward เฉล่ีย 3.2 (SD = 0.9) คะแนน สวนใหญได 2-4 คะแนน จํานวน 94 คน (รอยละ 91.3) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คากลาง คาต่ําสุดและคาสูงสุด ของคะแนนจาก
แบบทดสอบ Digit span forward และ Digit span backward 

คะแนนจากแบบทดสอบ 
(คะแนน) 

Digit span forward 
จํานวน (รอยละ) 

n = 103 คน 

Digit span backward 
จํานวน (รอยละ) 

n = 103 คน 
2-4 
5-7 

คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
คากลาง (คาต่ําสุด-สูงสุด) 

85 (82.5) 
18 (17.5) 
3.7 (1.1) 
4 (2-7) 

94 (91.3) 
9 (8.7) 

3.2 (0.9) 
3 (2-6) 

ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรขอมูลทั่วไปกับคะแนนความจํา พบวาพนักงานท่ีมีประวัติ
สูบบุหรี่ในปจจุบันมีความสัมพันธกับคะแนนความจําจากแบบทดสอบ Digit span forward โดยมีคาสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนดิบ คือ -1.100 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 และมีความสัมพันธกับคะแนน
ความจําจากแบบทดสอบ Digit span backward โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
คือ -0.849 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 

ตารางที่ 2 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับคะแนนความจํา Digit span forward 
ตัวแปร b �� SE t p-value 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
อายุ (ป) 
ระดับการศึกษา 
 เกรดหนึ่งถึงหก 
 เกรดเจ็ดถึงเกา 
 เกรดสิบถึงสิบสอง 
ประวัติดื่มแอลกอฮอล 
 ไมเคยด่ืม 
 เคยด่ืม 
 ปจจุบันดื่ม 
ประวัติสูบบุหร่ี 
 ไมเคยสูบ 
 เคยสูบ 
 ปจจุบันสูบ 
ระยะเวลาการทํางานท่ีแผนกพนสี 

-0.013 
Ref 

0.004 

-0.260 
-0.070 

Ref 

Ref 
-0.042 
-0.207 

Ref 
0.151 
-1.100 
0.111 

-0.006 

0.020 

-0.122 
0.032 

-0.019 
-0.083 

0.038 
-0.332 
0.086 

0.233 

0.019 

0.295 
0.308 

0.252 
0.294 

0.413 
0.355 
0.127 

-0.057 

0.203 

-0.882 
0.226 

-0.167 
-0.705 

0.366 
-3.104 
0.873 

0.955 

0.839 

0.380 
0.822 

0.868 
0.483 

0.715 
0.003* 
0.385 

R = 0.385 R2 = 0.149 F = 1.803 
SEest = 1.034 R2

Adj = 0.066 a = 3.657 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 3 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับคะแนนความจํา Digit span backward 
ตัวแปร b �� SE t p-value 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 
อายุ (ป) 
ระดับการศึกษา 
 เกรดหนึ่งถึงหก 
 เกรดเจ็ดถึงเกา 
 เกรดสิบถึงสิบสอง 
ประวัติดื่มแอลกอฮอล 
 ไมเคยด่ืม 
 เคยด่ืม 
 ปจจุบันดื่ม 
ประวัติสูบบุหร่ี 
 ไมเคยสูบ 
 เคยสูบ 
 ปจจุบันสูบ 
ระยะเวลาการทํางานท่ีแผนกพนสี 

 
-0.072 

Ref 
0.001 

 
-0.136 
-0.157 

Ref 
 

Ref 
0.048 
0.178 

 
Ref 

0.241 
-0.849 
0.044 

 
-0.037 

 
-0.004 

 
-0.073 
-0.082 

 
 
 

0.025 
0.082 

 
 

0.069 
-0.293 
0.039 

 
0.209 

 
0.017 

 
0.264 
0.275 

 
 
 

0.226 
0.263 

 
 

0.370 
0.317 
0.114 

 
-0.344 

 
-0.041 

 
-0.514 
-0.571 

 
 
 

0.215 
0.676 

 
 

0.652 
-2.675 
0.385 

 
0.731 

 
0.967 

 
0.608 
0.569 

 
 
 

0.830 
0.501 

 
 

0.516 
0.009* 
0.701 

R = 0.321 R2 = 0.103 F = 1.190 
SEest = 0.926 R2

Adj = 0.017 a = 3.308 
*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 

อภิปรายผล  
 จากการวิจัยในกลุมตัวอยางพนักงานสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรียจากสีขณะปฏิบัติงานในโรงงานผลิต
ของเลนแหงหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี พบวาสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 28.7 ป โดยสวนใหญศึกษาเกรดหนึ่งถึง
หก สวนมากไมดื่มหรือเคยด่ืมแอลกอฮอลแตปจจุบันเลิกแลว คนท่ีสูบบุหร่ีในปจจุบันมีสวนนอย ผลทดสอบคะแนน
ความจําทั้งจากวิธี Digit span forward และ Digit span backward ของพนักงานโดยสวนใหญได ได 2-4 คะแนน 
ซึ่งคอนขางนอยกวาคาของคนปกติ คือ 5-9 คะแนน สําหรับการทดสอบทวนตัวเลขไปขางหนา และ 4-6 สําหรับ
การทดสอบทวนตัวเลขไปขางหลัง (ณหทัย วงศปการันย , 2557) และนอยกวาคาของคนปกติสําหรับความจําที่
เกิดขึ้นทันที คือ 7 คะแนน (พริ้มเพรา ดิษยวณิช, 2542; นันทพร ตียพันธ, 2559) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยกอน
หนาที่มีการศึกษาโดยใชแบบสอบถามอาการทางระบบประสาท และพบวาพนักงานท่ีสัมผัสสารตัวทําละลาย
อินทรียขณะปฏิบัติงานมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรค CSE โดยพบผลผิดปกติทางดานความจําและการเรียนรูหลังจากตรวจ
ประเมินโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ (Laan & Sainio, 2012) และอาการสําคัญที่พบลําดับแรก คือ ความจําบกพรอง 
(Eller et al., 1999; Yu et al., 2004; Yu¨cel, Takagi, Walterfang, & Lubman, 2008; European 
Commission, 2009; Valen et al., 2012; Thetkathuek et al., 2015; ชนนท กองกมล, 2549)  
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 สําหรับการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีเปนขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
การด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ และระยะเวลาทํางานกับความจํานั้น พบวาการสูบบุหร่ีในปจจุบันมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับคะแนนความจําที่ทดสอบดวยวิธี Digit span forward และ Digit span 
backward ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาที่พบวาบุหรี่เปนปจจัยทําใหรางกายรับสัมผัสสารเขาสูรางกายมากขึ้น 
(อนามัย เทศกะทึก และคณะ, 2554;) ซ่ึงอาจทําใหมีโอกาสเกิดความจําบกพรองมากข้ึน แตในการศึกษาครั้งนี้ไม
พบความสัมพันธระหวางตัวแปรอื่น ๆ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การดื่มแอลกอฮอล ระยะเวลาทํางานกับ
คะแนนความจํา ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้ (Kaukiainen, Akila, et al., 2009; Mandiracioglu et 
al., 2011; ชนนท กองกมล, 2549; อนามัย เทศกะทึก, 2552) อยางไรก็ตามพบวาการไมพบความสัมพันธของตัว
แปรอายุนั้นไดผลเหมือนกับงานวิจัยครั้งกอนที่เปรียบเทียบคนเปนโรคและไมเปนโรค CSE (Kaukiainen, 
Hyvärinen, et al., 2009) ท่ีสวนใหญพบความสัมพันธในคนอายุมาก (Keski-Säntti et al., 2009; Furu et al., 
2012) แตกลุมตัวอยางในครั้งนี้พนักงานสวนใหญมีอายุนอย สําหรับประวัติระยะเวลาทํางานของกลุมตัวอยางที่ยัง
ไมนานพอที่จะเกิดโรค CSE สอดคลองกับการวิจัยครั้งกอนหนา (Keski-Säntti et al., 2009; Furu et al., 2012; 
Keer et al., 2016) 
 การตรวจประเมินความจําเปนการตรวจผลที่เกิดในรางกายผูรับสัมผัสโดยตรงแตในงานวิจัยคร้ังนี้ยังมี
จุดออนในการควบคุมปจจัยที่เปนตัวแปรกวน ไดแก ความวิตกกังวล ความใสใจ ของผูถูกทดสอบ ซึ่งอาจทําให
ผลทดสอบคลาดเคลื่อนได 
 

ขอเสนอแนะ  
 ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการดูแลสุขภาพของพนักงานในเร่ืองความเสี่ยง
ของการเกิดความจําบกพรองจากการทํางานสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรีย เพื่อใหโรงงานและพนักงานตระหนักถึง
การปฏิบัติตามหลักการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเนนการมีสวนรวมท้ังฝายผูบริหารและพนักงาน 
รวมถึงรณรงคใหทราบถึงผลเสียจากการสูบบุหรี่ที่อาจสงผลกระทบตอความจํา จากขอจํากัดของงานวิจัยในเร่ืองกลุม
ตัวอยางที่มีอายุนอยและระยะเวลาทํางานไมนานพออาจทําใหไมพบความสัมพันธกับคะแนนทดสอบความจํา ผูวิจัย
ขอเสนอแนะใหการศึกษาครั้งตอไปจัดทําในกลุมพนักงานท่ีมีอายุและระยะเวลาทํางานท่ีมากข้ึน นอกจากน้ีควรมีการ
หาวิธีการควบคุมปจจัยกวน ขณะทําการทดสอบ Digit span เพื่อใหผลการวัดความจําแมนยําข้ึน  
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ผลของการประเมินความเส่ียงตอมือ ของพนักงานตัดแตงกิ่งลําไย ในสวนเกษตรแหงหน่ึง จังหวัดจันทบุรี 
 
The results of hand risk assessment of longan pruning workers an a agricultural 

garden in Chanthaburi province

 
ผูวิจัย   จุติพร ตะนอย 
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ปวีณา มีประดิษฐ 

ภาควิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤภูวัลย จันทรสา 

  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเสี่ยงของมือดวย Strain Index (SI) และแรงบีบมือ ของ
พนักงานตัดแตงก่ิงลําไย ในสวนเกษตรแหงหนึ่ง จังหวัดจันทบุรี รูปแบบของการศึกษาเปนเชิงสํารวจ โดยเก็บขอมูล
แบบภาคตัดขวาง ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงเปน คนงานตัดแตงก่ิงลําไย และกําหนด เกณฑ
คัดเขา คือ เปนผูที่ยินดีเขารวมการศึกษาวิจัย และไมเปนโรคเกี่ยวกับกลามเนื้อและกระดูกที่ตองเขารับ  การ
รักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง ไดจํานวน 16 คน เปนเพศชายท้ังหมด เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบ
ประเมินดัชนีความเสี่ยงของมือ Strain Index (SI) และเครื่องวัดแรงบีบมือ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีอายุเฉล่ีย 37 ป (SD 13.27) นํ้าหนักตัวเฉล่ีย 60.75 กิโลกรัม (SD 8.37) ผลการประเมินดัชนีความเสี่ยงของ
มือดวย Strain Index (SI) ของพนักงานตัดแตงกิ่งลําไยทั้งหมด 16 คน พบวา มือทั้งสองขางมีคะแนน มากกวา 7 
แสดงวางานงานตัดแตงกิ่งไมเปนงานที่มีความเสี่ยงมาก และผลการประเมินแรงบีบมือ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 
จํานวน 8 คน (รอยละ 50) มือขวามีระดับแรงบีบมือ คอนขางต่ํา รองลงมาจํานวน 7 คน (รอยละ 43.75) อยูใน
ระดับพอใช ในขณะที่กลุมตัวอยางจํานวน 9 คน (รอยละ 56.25) มือซายมีระดับแรงบีบมือคอนขางต่ํา รองลงมา
จํานวน 3 คน (รอยละ 18.75) อยูในระดับคอนขางต่ํา  
 ผลการศึกษาคร้ังนี้เสนอแนะให ควรมีการปรับปรุงอุปกรณตัดกิ่ง เนื่องจากงานตัดแตงกิ่งไมเปนงานที่มี
ความเสี่ยงตอมือ อาจทําใหเกิดอาการเจ็บปวย และโรคจากการประกอบอาชีพไดในอนาคต 
 
คําสําคัญ : การประเมินความเส่ียงของมือ, งานตัดแตงกิ่งลําไย 
 
Abstract 

The purpose of this study is to assess the hand risks with the Strain Index (SI) and 
the grip strength of Longan pruning workers in an agricultural garden from Chantaburi 
province. The study pattern was surveyed by collecting cross-sectional data. Selecting a 
specific sample group as Longan pruning workers and the criteria for entry who were 
willing to participate in this study and were not suffering with disease related to muscles 
and bones that had to be continuing medical care. There were 16 people in total and all 
male. The Strian Index (SI) index and grip strength were measured. The results showed that 
the average age from the samples were 37 years old (SD13.27), average body weight was 
60.75 kilograms (SD 8.37). The results of the Strain Index (SI) of Longan pruning workers 
a total 16 samples showed that the both hand points had greater than 7 indicated that the 
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branch pruning work was the high risk task. And the results of the grip strength test showed 
that the right hand of the majority of the sample group which 8 people (50%) had relatively 
low grip strength. Followed by 7 people (43.75%) were at the fair level. while the left hand 
of the majority of the sample group which 9 people (56.25%) had relatively low grip 
strength. Followed by 3 people (18.75%) were at the fair level. The study has proved that 
the pruning work was the high task and their cutting equipment need to be updated to 
reduce in the furthe.

Keywords : Hand risk assessment , Longan pruning workers

 

บทนํา 
 ประเทศไทย เปนประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงมีประชากรประมาณ 66.19 ลานคน ประกอบอาชีพเกษตรกร 
ประมาณ 10.69 ลานคน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) สวนใหญปลูกพืชสวนและพืชไร มีปริมาณพื้นที่ทาง
การเกษตรท้ังหมด 149,225,195 ไร (กรมสงเสริมการเกษตร,2560) ในการปลูกพืชสวน มักปลูกผลไมที่ไดราคาดี 
และสามารถสงขายทั้งในและนอกประเทศ ผลไมที่สงออกมากท่ีสุดคือ ลําไย ทุเรียน และเงาะ ตามลําดับ โดยนิยม
ปลูกกันมากในภาคตะวันออก (สนั่น เถาชารี, วราภรณ จันทรเวียง, 2557) ซึ่งจังหวัดจันทบุรี เปนจังหวัดหนึ่งใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ท่ีมีการปลูกผลไมเปนจํานวนมาก (ปรีชา ปยจันทร, 2552) โดยอําเภอโปงน้ํารอน 
มีพื้นท่ีถึง 101,783ไร จึงมีผูประกอบอาชีพเกษตรกรเปนจํานวนมาก ถึง 5,662 คน (สํานักงานเกษตรอําเภอโปงน้ํา
รอน,2561) 

ในกระบวนการทําสวนเกษตร มีขั้นตอนดังนี้ เฝาระวังแมลงศัตรูพืช ใหน้ํา ใสปุย เก็บผล และตัดแตงกิ่ง 
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวจะตองมีการตัดแตงกิ่งตนไมเพ่ือใหเกิดการแตกใบออนและฟนตัวไดเร็ว และเปนการ
ลดการสะสมของโรคและแมลง (สุเมษ เกตุวราภรณและคณะ, 2543) ในกระบวนการตัดแตงกิ่งนั้น คนงานจะใชมีด
ขอในการตัดแตงกิ่งไม ซึ่งมีดขอจะมีน้ําหนักประมาณ 1 – 2 กิโลกรัม ลักษณะเปนดามยาว เพื่อใหมือกําไดพอดี       
ซึ่งในการใชมีดขอในการตัดแตงกิ่งไมจะตองใชแรงกํามีดขอใหแนนแลวมีการออกแรงมือตวัดมีดขอ เพ่ือตัดกิ่งให
ขาด ซึ่งลักษณะการทํางานดังกลาวเปนปจจัยเส่ียงที่สงผลทําใหเกิดการบาดเจ็บของมือ อาจเปนสาเหตุนําไปสูการ
ไดรับบาดเจ็บที่รุนแรงบริเวณมือ ขอมือ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกิดจากการทํางาน ประกอบดวย การใชเครื่องมือและ
ลักษณะงานท่ีตองบิดขอมือหรือขอตอสวนตางๆของรางกายในการเคล่ือนไหว การออกแรงดวยอิริยาบถท่ีฝน
ธรรมชาติ (รัตนาภรณ อมรรัตนไพจิตร และสุดธิดา กรุงไกรวงศ , 2544)  

จากสถิติขอมูลผูเขารับบริการรักษาพยาบาลจําแนกตามอาการปวยในพื้นที่ตําบลทับไทร อําเภอโปงน้ํา
รอน จังหวัดจนัทบุรี พบวา มีผูทําอาชีพเกษตรกรในพ้ืนที่ เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลโปงน้ํารอนในป พ.ศ. 2561 
ดวยความผิดปกติของระบบกลามเนื้อและกระดูก จํานวน 33 ราย 45 คร้ัง (โรงพยาบาลโปงน้ํารอน , 2561)         
ซึ่งอาการที่เกิดข้ึนตามสวนตาง ๆ ของรางกายนี้หากไมไดรับการแกไขจะมีแนวโนมที่จะมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
สะสมเรื้อรัง โดยเฉพาะความผิดปกติทางระบบโครงรางและกลามเนื้อรอยละ 70 (สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย, 2554) 

ซึ่งจากขอมูลดังกลาวเบื้องตน งานตัดแตงกิ่งลําไย ในสวนเกษตรแหงนี้ มีลักษณะการทํางานท่ีมีปจจัยเส่ียง
ตอการเกิดโรคกระดูกและกลามเนื้อได ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะประเมินความเสี่ยงตอมือ ของพนักงานตัดแตงก่ิง
ลําไย ในสวนเกษตรแหงหนึ่ง จังหวัดจันทบุรี เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการหาแนวทางลดความเสี่ยงที่มือ 
และเปนประเด็นท่ีสําคัญที่จะสามารถนําไปสูการแกไขปญหาดานสุขภาพใหกับเกษตรกรอยางแทจริง  
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วัตถุประสงคในการศึกษา  
 เพื่อประเมินความเสี่ยงตอมือของพนักงานตัดแตงกิ่งลําไยในสวนเกษตรแหงหนึ่ง จังหวัดจันทบุรี ไดแก  
คาดัชนีความเสี่ยงที่มือ และแรงบีบมือ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยศึกษาผลของการประเมินความเสี่ยงตอมือ ของพนักงานตัดแตงกิ่งลําไยในสวน
เกษตรแหงหนึ่ง จังหวัดจันทบุรี จากการศึกษาลักษณะทาทางการทํางานในการใชมีดขอตัดแตงกิ่งลําไย คนงานจะ
ใชมือออกแรงตวัดมีดขอ เพื่อตัดกิ่งใหขาด ซึ่งเปนปจจัยเส่ียงที่สงผลทําใหเกิดการบาดเจ็บของมือได อาจเปนสาเหตุ
นําไปสูการไดรับบาดเจ็บที่รุนแรงบริเวณมือ ขอมือได จึงตัวแปรตน ประกอบดวย การใชมีดขอในการตัดแตงกิ่ง
ลําไย และตัวแปรตาม ประกอบดวย คาดัชนีความเสี่ยงท่ีมือ และแรงบีบมือ 
      ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย  
 การศึกษาการวิจัยเปนแบบศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ โดยเก็บขอมูลแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional study) 
ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเสี่ยงตอมือ ของงานตัดแตงก่ิง
ลําไย โดยเปนพนักงานตัดแตงกิ่งลําไย ในสวนเกษตรแหงหนึ่ง จังหวัดจันทบุรี  
ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานตัดแตงกิ่งลําไย ในสวนเกษตรแหงหนึ่ง ในจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเปน
พนักงานรับจางของเจาของสวนท่ีมีแตเพศชาย ท่ีอนุญาตใหเขาทําการวิจัย จึงเปนเพศชายทั้งหมด การกําหนด
ขนาดตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางเปนแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจงเลือกคนงานตัดแตงกิ่งไม 
ตามเกณฑการคัดเขาดังตอไปนี้ มีจํานวนท้ังสิ้น 16 คน 
 1. เปนผูที่ยินดีเขารวมการศึกษาวิจัย  
 2. ไมเปนโรคเก่ียวกับกลามเนื้อและกระดูกที่ตองเขารับการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินความเส่ียงของมือตองานตัดแตงกิ่งลําไย ประกอบไปดวย
เคร่ืองมือ 2 ประเภทไดแก  

 

การใชมีดขอตัดแตงกิ่ง 

 

 

การประเมินความเสี่ยงของมือ 

- Strain Index (SI) 

- แรงบีบมือ  ปจจัยสวนบุคคล 

- ประสบการณทํางาน 

- อายุ 

- เพศ 


�
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 1. แบบประเมินดัชนีความเสี่ยงของมือ Strain Index (SI) ประกอบไปดวยตัวแปร 6 ตัว (Moore & Garg, 
1995) ไดแก ความหนักเบาของการออกแรง ระยะเวลาของการออกแรงตอรอบ จํานวนคร้ัง  ท่ีออกแรงตอนาที         
ทาของมือ/ขอมือ ความเร็วของการทํางาน และระยะเวลาของการออกแรงตอรอบ  
 จากนั้นนําคาคะแนนที่ไดจากทุกตัวแปร มาคูณกันเพื่อใหไดคาคะแนนมาประเมินความเสี่ยงใน การทํางาน
ดวยมือ โดยแปลระดับความเสี่ยงเปน 4 ระดับ คือ ไมมีความเสี่ยง มีความเสี่ยงเล็กนอย คอนขางมี ความเสี่ยง และ
มีความเสี่ยงมาก 

ระดับที่ 1 คะแนนนอยกวา 3 หมายถึง ไมมีความเสี่ยง  
ระดับที่ 2 คะแนนต้ังแต 3 ขึ้นไปถึง 5 หมายถึง มีความเสี่ยงเล็กนอย  
ระดับที่ 3 คะแนน 6 หมายถึง คอนขางมีความเสี่ยง  
ระดับที่ 4 คะแนนต้ังแต 7 เปนตนไป หมายถึง มีความเสี่ยงมาก 

 2. เครื่องวัดแรงบีบมือใชทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อมือในชาวประมงพื้นบาน โดยวัดคาแรง  บีบ
มือหนวยวัดเปนกิโลกรัม แลวนําคาที่ไดมาหารดวยน้ําหนักตัว ใชเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย  สําหรับ
ประชาชนท่ัวไป สําหรับเพศชาย อายุ 19-59 ป ดวยแปลผลระดับของแรงบีบมือออกเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี 
พอใช คอนขางตํ่า และตํ่า (สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา, 2556) 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ประสานงานกับผูรับผิดชอบในพื้นที่ที่จะไปทําการศึกษา เพ่ือขออนุญาตดําเนินการเก็บขอมูล  
 2. สํารวจและคัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่กําหนดไว พรอมชี้แจงวัตถุประสงค และ ข้ันตอนการ
เก็บขอมูล ใหกลุมตัวอยางทราบ 
 3. เก็บรวบรวมขอมูลทั่วไป การประเมินการเคลื่อนไหวของพนักงานตัดแตงกิ่งลําไย ที่ใชมีดขอในการตัด
แตงกิ่ง ดวยแบบประเมินดัชนีความเสี่ยงของมือดวย Strain Index (SI) และทดสอบ แรงบีบมือ 
การวิเคราะหขอมูล  
 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาไดแก จํานวนรอยละ ความถ่ี  คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลปจจัยสวนบุคคล คาดัชนีความเสี่ยงของมือ และระดับแรงบีบมือ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง พบวา พนักงานตัดแตงก่ิงลําไย เปนเพศชายท้ังหมด อายุเฉลี่ย 37 ป 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 13.27 สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 37.50 
รองลงมา คือ อายุ 31-40 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 25.00 น้ําหนักตัวเฉลี่ยของ คนงานตัดแตงก่ิงเทากับ 
60.75 กิโลกรัม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.37 สวนใหญมีน้ําหนักตัว 51-60 กิโลกรัม จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 50 รองลงมา คือ 61-70 กิโลกรัม จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 25  
 ผลการประเมินดัชนีความเสี่ยงของมือดวย Strain Index (SI) พบวา มือทั้งสองขางมีคาคะแนนความเสี่ยง 
SI มากกวา 7 หมายถึงงานตัดแตงกิ่งลําไยเปนงานที่มีความเสี่ยงมาก ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 

ปจจัยเสี่ยง การสังเกต 
ระดับคะแนนของ

มือขาง 
ซาย ขวา 

ความหนักเบาของการ
ออกแรง 

 

3 9 

ระยะเวลาในการออก
แรงตอรอบ 

ระยะเวลาในการทํางานตอ1กิ่งคือ 10 วินาที และ 
ระยะเวลาในการใชมือ คือ 5 วินาที คิดเปน 50% 2 2 

จํานวนคร้ังที่ออกแรง
ตอนาที 

มากกวา 20 คร้ังตอนาที 
3 3 

ทาของมือ/ขอมือ 

 

2 2 

ความเร็วของการ
ทํางาน 

ความเร็วของการเคล่ือนไหวปกติ 1 1 

ระยะเวลาในการ
ทํางานตอวัน (ชั่วโมง) 

4-8 ชั่วโมง 1 1 

รวมคะแนน SI 36 108 

  ผลการประเมินแรงบีบมือ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มือขวามีระดับสมรรถภาพแรงบีบมือ คอนขางต่ํา
และพอใชและต่ํา จํานวน 8 คน 7 คน และ 1 คน คิดเปนรอยละ 50 รอยละ 43.75 และ รอยละ6.25 และมือซายมี
ระดับสมรรถภาพแรงบีบมือ คอนขางต่ํา พอใช ดีและต่ํา จํานวน 9 คน 3 คน 3คน และ 1 คน คิดเปนรอยละ 
56.25 รอยละ 18.75 รอยละ 18.75 และรอยละ 6.25ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 

ระดับสมรรถภาพแรงบีบมือ 
จํานวน (รอยละ) 

(N=16) 
มือขวา มือซาย 

ดีมาก 0 (0) 0 (0) 

ดี 0 (0) 3 (18.75) 

พอใช 7 (43.75) 3 (18.75) 

คอนขางตํ่า 8 (50.00) 9 (56.25) 

ต่ํา 1 (6.25) 1 (6.25) 
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อภิปรายผล 
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาผลของการประเมินความเสี่ยงตอมือ ของพนักงานตัดแตงกิ่งลําไย 

ในสวนเกษตรแหงหนึ่ง จังหวัดจันทบุรี สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้ 
การประเมินความเสี่ยงของมือดวย Strain Index (SI) ผลการศึกษาพบวา มือทั้งสองขางของพนักงานตัด

แตงกิ่งลําไย มีคาคะแนนความเสี่ยง มากกวา 7 ซึ่งหมายความวา เปนงานท่ีมีความเสี่ยงมาก สามารถอธิบายไดวา 
จากการประเมินความเสี่ยงในแตละหัวขอ มีปจจัยเสี่ยงที่สงผลตอการเกิดโรคกระดูกและกลามเนื้อ ในเร่ืองของ
ทาทางของมือ มีการเบี่ยงเบนไปจากธรรมชาติ ความหนัก เบาของการออกแรง โดยปจจัยที่พบคะแนนสูงคือ ความ
หนักเบาในการออกแรง และทาทางของมือและขอมือ เนื่องจากคนงานตัดแตงกิ่งลําไย ตองมีการตวัดขอมือ เพ่ือ
ชวยในการออกแรงตัดก่ิงใหขาด ทําใหมือและขอมือ มีลักษณะบิดงอ ดวยทาทางซ้ําๆ มากกวา 20 คร้ังตอนาที 
สงผลใหมีความเสี่ยงบริเวณมือของคนงานตัดแตงกิ่ง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเรื่องผลของการประยุกตใช
หลักการยศาสตรแบบมีสวนรวมในการลดความเสี่ยงบริเวณมือของชาวประมงพื้นบาน เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี (ศิโรรัตน มลัยจันทร,2558) พบวากลุมคนงานประมง มีปญหาท่ีมือและขอมือมากที่สุด เนื่องจากการ
ใชแรงมือในการดึงและยกอวนจับสัตวน้ําดวยมือ ทําใหมีแนวโนมจะเกิดโรคกระดูกและกลามเนื้อที่แขนได 

การประเมินแรงบีบมือ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มือขวามีระดับสมรรถภาพแรงบีบมือ 
คอนขางต่ํา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 50 พอใช จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 43.75 และต่ํา จํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 6.25 และมือซายมี ระดับสมรรถภาพแรงบีบมือ คอนขางต่ํา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 56.25 
พอใช จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 18.75 ดี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ18.75 และตํ่า คิดเปนรอยละ 6.25 
โดยกลุมตัวอยางมีประสบการณทํางานไมต่ํากวา 1 ป สามารถอธิบายไดวา สวนใหญแรงบีบมือทั้งสองขางอยูใน
ระดับคอนขางตํ่า พอใชและตํ่า สาเหตุอาจเปนเพราะไมเคยมีการฝกความแข็งแรงกลามเนื้อมือมากอน และยังใชมีด
ขอในการตัดแตงกิ่งมาโดยตลอดระยะเวลาการทํางาน จึงอาจทําใหเกิดโรคทางทางระบบกระดูกและกลามเนื้อไดใน
อนาคต ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเร่ืองความชุกและปจจัยท่ีมีความสัมพันธ ตอการเกิดอาการทางระบบกระดูกและ 
กลามเนื้อในกลุมพนักงานทําความสะอาด ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (สุธีรา ใจดี,2560) โดยแรงบีบมือมี
ความสัมพันธกับการเกิด อาการปวดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อ โดยพบวาผูที่มีแรงบีบมือในระดับต่ํา–พอใช 
จะสงผลใหเกิดอาการปวดทางระบบกระดูกและกลามเนื้อมากกวาผูที่มีแรงบีบมือใน ระดับดี–ดีมาก และปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับอาการปวดทางระบบกระดูกและกลามเน้ือ ไดแก ปจจัยดานประสบการณในการทํางาน แรงบีบมือ 
และกลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 37 ป เมื่อมีอายุเพ่ิมมากข้ึนทําใหแรงบีบอยูในระดับคอนขางต่ํา และพอใช 
ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยเร่ืองปจจัยเส่ียงสวนบุคคลและอาชีพที่มีตอความแข็งแรงของมือในการตัดแตงก่ิงฤดูหนาว 
ที่พบวา ระดับของแรงบีบมือจะลดลงเมื่อมีอายุเพิ่มมากข้ึน (Bulent Cakmaka, 2018) 

ขอเสนอแนะ 
การประเมินความเสี่ยงตอมือของงานตัดแตงกิ่งลําไย พบวางานดังกลาวเปนงานที่มีความเสี่ยงดานการย

ศาสตร โดยพบวาทาทางของมือ และความหนักเบาของการออกแรง เปนปจจัยที่สงผลใหเกิดความเสี่ยงของมือ  
จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดเห็นถึงความเสี่ยงของมือในพนักงานตัดแตงก่ิงลําไย จึงเห็นควรที่จะนําขอมูล เหลานั้นมา
ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงอุปกรณตัดแตงกิ่งลําไย โดยมีการเปล่ียนอุปกรณที่ใช โดยใหคนงานตัดแตงกิ่ง           
ไดลงคะแนนพึงพอใจเพื่อคัดเลือกอุปกรณตัดกิ่งที่เหมาะสมกับงาน และควรจัดกิจกรรมใหความรู ในการเลือกใช
อุปกรณตัดแตงกิ่ง หรือทาทางการทํางานท่ีถูกตองตามหลักการยศาสตร โดยใหเจาของสวนและพนักงานมีสวนรวม
กิจกรรมดังกลาว เพื่อใหพนักงานตัดแตงกิ่งลําไย มีการออกแรงท่ีมือในขณะตัดแตงกิ่งและทาทางการทํางานของมือ
ที่เหมาะสม และลดการเกิดโรคทางระบบกระดูกและกลามเนื้อในอนาคต 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย ในคนงานกอสรางโรงไฟฟาของบริษัทผลิต
กระแสไฟฟาแหงหน่ึง ในจังหวัดระยอง 

FACTORS RELATED TO SAFETY BEHAVIOR AMONG POWER PLANT CONSTRUCTION

WORKERS IN THE POWER PLANT MAMUFACTURING IN RAYONG PROVINCE

ผูวิจัย ธัญญลักษณ  ภูพูลเพียน 
สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน  ลอมพงศ 
รองศาสตราจารย ดร. นันทพร ภัททรพุทธ 
ภาควิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทคัดยอ 
 คนงานกอสรางโรงไฟฟามีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ในการเกิดอุบัติเหตุแตละครั้ง           

ยอมสงผลกระทบตอสถานประกอบการ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในคนงานกอสรางโรงไฟฟา กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนคนงานกอสรางโรงไฟฟา  ของบริษัทผลิต
กระแสไฟฟาแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง จํานวน 222 คน งานวิจัยเปนรูปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวาง เคร่ืองมือที่ใช
เปนแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนคนงานชายรอยละ 54.10 สวนใหญมีอายุอยูในชวง 
26-35 ป รอยละ 33.30 มีสถานภาพสมรส รอยละ 55.00 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษาตอนตน 
รอยละ 34.20 สวนใหญมีอายุงาน1-10 ป รอยละ 95.00 มีประสบการณการทํางานกอสรางโรงไฟฟา รอยละ 38.70 
ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบสวนใหญเปนงานทั่วไป รอยละ 69.40 เคยไดรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยรอยละ 92.3 
การเกิดอุบัติเหตุของคนงาน รอยละ 5.90 และจากการศึกษาครั้งนี้ยังพบวา ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม 
(r = 0.454 p = 0.001*) และปจจัยดานความเชื่อดานสุขภาพ (r = 0.304 p = 0.001*) มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยของคนงานกอสรางโรงไฟฟา อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและ          
ใหความรูดานความปลอดภัยในการทํางานกอสราง พรอมท้ังสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

คําสําคัญ : พฤติกรรมความปลอดภัย, งานกอสรางโรงไฟฟา, จังหวัดระยอง 

Abstract 

The construction workers who built the power plant, they had risk of accident from 
working. When the accident occured that abundantly affected to the organization. The aim of 
this research is study the factor that related the safety behavior of 222 construction workers 
who built the power plant in Rayong province. The questionnaires were used as the instrument 
for searching factors relating to safety behaviour of construction workers in the power plant. 
The result revealed that male (54.10%) , aged between 26-35 years (33.30%) , marriage status 
(55.00%) , graduated at the primary education (34.20%) , had 1-10 years of duration of 
employment (95.00%) , had experienced work of the construction power plant (38.70%) , had 
general job description (69.40%) , had safety training experiences (92.30%) , got an accident 
from working (5.90%). Moreover, this study showed that the social support (r = 0.454 p = 
0.001*) and the health belief (r = 0.304 p = 0.001*) related with safety behaviour for 
construction workers who built the power plant with statistical significance at the 0.01 level. 
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Therefore, construction workers should be got the promotion activities and educational 
activities about safety in constructions working, including support working continuously.

Key Word (s) : Safety Behavior, Power Plant Construction Workers, Rayong
 

บทนํา 
  การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สงผลใหประเทศไทย มีระดับการ

พัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ ทั้งภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) แนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ปรับตัว และ
แผนการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการเตรียมการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน           
(Asean Economic Community: AEC) ในป 2558 ซ่ึงจะสงผลตอการใชไฟของประเทศไทยโดยรวม (แผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 PDP2015: กระทรวงพลังงาน) โดยจากสถิติการใชไฟของประเทศไทย 
จากป 2512 ปริมาณการใชไฟ 638.18 เมกะวัตต และมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป  

 เมื่อมีความตองการใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการขยายการผลิตไฟฟา โดยการกอสรางโรงไฟฟา ตองใช
แรงงานจํานวนมากทั้งแรงงานจากประชากรภายในประเทศและแรงงานจากตางประเทศ จากการประสบอันตรายของ
คนงานในปจจุบันมีจํานวนลดลง แต ขอมูลสํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สถิติ
การประสบอันตรายหรือเจ็บปวย เนื่องจากการทํางาน ป พ.ศ. 2558-2559 พบวา ประเภทกิจการที่มีจํานวนลูกจาง
ประสบอันตรายสูงสุดของป 2559 คือ ประเภทกิจการกอสราง จํานวน 7,129 ราย หรือรอยละ 7.97 ของจํานวนการ
ประสบอันตรายทั้งหมด ปจจัยหลักที่กอใหเกิดการสูญเสียชีวิตในคนงานกอสราง คือปจจัยที่เกิดจากคน ,ความบกพรอง
ของเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ รวมถึงการจัดการและสภาพแวดลอม ทําใหมีผลตออุบัติเหตุ อยูในระดับมาก          
(สุดารัตน วิชัยรัมย, 2552) 
 การสนับสนุนทางสังคม ก็เปนปจจัยหน่ึงที่ชวยสงเสริมดานพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงาน การสนับสนุน
จากองคกร เชนการใหการสนับสนุนอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การสนับสนุนความรู เพ่ิมทักษะใหผูปฏิบัติงาน 
การสงเสริมขอมูลขาวสาร รวมถึงการใหกําลังใจคนงาน การสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน เชนการใหกําลังใจ การชื่นชม 
และการใหขอมูลขาวสาร ผลการวิเคราะห การสนับสนุนทางสังคม พบวา พนักงานบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในจังหวัด
นนทบุรีไดรับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม จากหัวหนางานและรายดานท้ังในดานอารมณ เครื่องมือ และขอมูล
ขาวสารอยูในระดับคอนขางสูง สําหรับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมจากเพื่อนรวมงานและรายดานทั้งในดานอารมณ 
เครื่องมือ และ ขอมูลขาวสารพบวา อยูในระดับคอนขางสูง (กฤตภัค แปนถนอม, 2557) 
 ความเชื่อดานสุขภาพ เปนรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีจิตวิทยาสังคมใชในการอธิบายการตัดสินใจของบุคคล
ที่เก่ียวของกับสุขภาพ อาจสงผลทําใหคนงานกอสรางแสวงหาและปฏิบัติตามคําแนะนําดานสุขภาพ ท้ังในดานของการ
ปองกันรักษาและฟนฟูสุขภาพ คนงานกอสรางจะตองมีความรูอยูในระดับหนึ่ง และมีแรงจูงใจตอสุขภาพตองเชื่อวาตนมี
ความเสี่ยงตอภาวะความเจ็บปวย เชื่อวาการรักษาเปนวิธีที่จะสามารถควบคุมโรคไดและเชื่อวาคาใชจายของการควบคุม
โรคไมสูงจนเกินไปเม่ือเทียบกับประโยชนที่จะไดรับ จากงานวิจัย ความสัมพันธระหวางความเชื่อดานสุขภาพตอการเกิด
มะเร็งกับพฤติกรรมการปองกันตนเอง ของผูประกอบอาชีพริมถนนที่ทํางานรอบโรงกล่ันน้ํามัน อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชนในการปองกัน การรับรูอุปสรรคในการปองกัน 
ตอการเกิดมะเร็งพบวา อยูในระดับสูงโดยกลุมอาชีพขายอาหารปงยางมีการรับรูความรุนแรงสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุม
อาชีพอื่น (นันทฉัตร ระฮุง, 2561) 
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ขอมูลสวนบุคคล 
- อาย ุ
- เพศ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อายุงาน 
- ประสบการณในการทํางาน (ป) 
- ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 
- ประวัติการฝกอบรม 
- ประวัติการเกิดอุบัตเิหต ุ

สภาพการทํางาน 
- ช่ัวโมงการทํางานตอวัน 
- จํานวนวันท่ีทํางานตอสัปดาห 
- การทํางานลวงเวลา

การสนับสนุนทางสังคม 
- นายจาง 
- เพื่อนรวมงาน 

ความเชื่อดานสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมความปลอดภัย 
 

 ดังนั้น การวิจัยนี้ ผูศึกษาวิจัยไดสนใจเก่ียวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย ในคนงาน
กอสรางโรงไฟฟา ของบริษัทผลิตกระแสไฟฟาแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง เพ่ือหาแนวทางในการ ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางานในโครงการกอสรางโรงไฟฟา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัย ในคนงานกอสรางโรงไฟฟา ของบริษัทผลิตกระแสไฟฟาแหงหนึ่งใน

จังหวัดระยอง 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยตาง ๆ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล สภาพการทํางาน การสนับสนุนทางสังคมและความเชื่อดาน
สุขภาพ ของคนงานในคนงานกอสรางโรงไฟฟา ของบริษัทผลิตกระแสไฟฟาแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยตาง ๆ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล สภาพการทํางาน การสนับสนุนทาง
สังคม ความเชื่อดานสุขภาพ และพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานในคนงานกอสรางโรงไฟฟา ของบริษัทผลิต
กระแสไฟฟาแหงหนึ่ง ในจังหวัดระยอง  
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังภาพที่ 1 

     ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย ในคนงานกอสรางโรงไฟฟา 

ของบริษัทผลิตกระแสไฟฟาในจังหวัดระยอง ซ่ึงเปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนคนงานกอสรางโรงไฟฟาจํานวน 222 คน และใชเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขา
ทําการศึกษา คือ เปนคนงานทั้งชายและหญิงที่ทํางานในคนงานกอสรางโรงไฟฟา ของบริษัทผลิตกระแสไฟฟาแหงหนึ่ง
ในจังหวัดระยอง ในชวงเวลาที่เก็บขอมูลตองผานการทดลองงานแลว 3 เดือน เปนระดับคนงานกอสราง และคนงาน
ยินยอม/ เต็มใจเขารวมทําวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลจาก

เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบไปดวย 5 สวน ไดแก สวนที่1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ประสบการณทํางานกอสรางโรงไฟฟา ลักษณะงานที่รับผิดชอบ การอบรมดาน
ความปลอดภัย จํานวน 9 ขอ สวนที่ 2 สถานภาพการทํางาน จํานวน 3 ขอ สวนที่3 การสนับสนุนทางสังคมจํานวน 16 ขอ 
สวนที่4 ความเชื่อดานสุขภาพ จํานวน 10 ขอ เปนมาตราสวนประเมินคา Rating scale กําหนดหลักเกณฑการให
คะแนน จําแนกออกเปน 5 ระดับ ระดับคะแนน 5 ถึง 1 ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง และสวนที่ 5 พฤติกรรมความปลอดภัย จํานวน 25 ขอ เปนมาตราสวนประเมินคา Rating scale กําหนด
หลักเกณฑการใหคะแนน จําแนกออกเปน 5 ระดับ ระดับ คะแนน 5 ถึง 1 ไดแก ปฏิบัติทุกครั้ง เกือบทุกครั้ง ปานกลาง 
นานๆครั้ง ไมเคยปฏิบัติเลย มีคาตรวจสอบ 
คุณภาพของเคร่ืองมือมีความเที่ยงตรง (Validity) ไดเทากบั 0.90 

การวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนาใช จํานวนรอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุดและคาสูงสุดใชเพ่ือใชในการ

อธิบายปจจัยตางๆ ไดแก ขอมูลสวนบุคคล สภาพการทํางาน การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่อดานสุขภาพ 
กับพฤติกรรมความปลอดภัย 

2. สถิติเชิงอนุมานเพื่อใชหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆไดแก ขอมูลสวนบุคคล สภาพการทํางาน
การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่อดานสุขภาพ กับพฤติกรรมความปลอดภัย 
 งานวิจัยคร้ังนี้ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา       
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 เปนที่เรียบรอย 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลสวนบุคคล 

กลุมตัวอยาง เปนคนงานกอสรางโรงไฟฟาแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง จํานวนตัวอยางในการศึกษามี 222 คน 
โดยขอมูลสวนบุคคลกลุมตัวอยางสวนใหญเปนคนงานชาย รอยละ 54.10 คนงานหญิง รอยละ 45.90 สวนใหญมีอายุ
อยูในชวง 26-35 ป รอยละ 33.30 รองลงมามีอายุระหวาง 36-45 ป รอยละ 24.30 มีสถานภาพสวนใหญสมรส รอยละ 
55.00 รองลงมาสถานภาพโสด รอยละ 39.20 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษาตอนตน รอยละ 34.20 
รองลงมาระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 25.70 สวนใหญมีอายุงาน1-10 ป รอยละ 95.00 รองลงมามีอายุ
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งาน 11-20 ป รอยละ 4.10 ประสบการณการทํางานกอสรางโรงไฟฟาสวนใหญ ไมมีประสบการณ รอยละ 61.30 
รองลงมามีประสบการณการทํางานกอสรางโรงไฟฟา รอยละ 38.70 ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบสวนใหญเปนงานท่ัวไป 
รอยละ 69.40 รองลงมาลักษณะงานท่ีรับผิดชอบเปนงานปูน รอยละ 8.6 สวนใหญเคยไดรับการฝกอบรมดานความ
ปลอดภัย เปนรอยละ 92.3 รองลงมาคือไมเคยรับการฝกอบรมดานความปลอดภัย รอยละ 7.7 ดังตารางที่ 1 

สภาพการทํางาน 
ผูเขารวมการศึกษา สวนใหญปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมงตอวัน รอยละ 80.20 ทํางาน 48 ชั่วโมงตอสัปดาห รอยละ 

69.8 ในแตละวันทํางานลวงเวลา รอยละ 74.80  
การเกิดอุบัติเหตุ 

ประวัติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานสวนใหญ ไมเคยเกิดอุบัติเหตุ รอยละ 94.10 การเกิดอุบัติเหตุของคนงาน
มีเกิด 13 คน รอยละ 5.90 ความรุนแรงของอุบัติเหตุของคนงานกอสรางโรงไฟฟาสวนใหญคือ อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง
เล็กนอย 

การสนับสนุนทางสังคม 
สวนใหญกลุมตัวอยางมีระดับการสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับปานกลาง รอยละ 26.00 รองลงมาอยูใน

ระดับต่ํา รอยละ 21.00 

ความเชื่อดานสุขภาพ 
สวนใหญกลุมตัวอยางมีระดับความเช่ือดานสุขภาพ อยูในระดับปานกลาง รอยละ15.00 รองลงมาอยูในระดับต่ํา 

รอยละ 14.00 

ความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไป / สภาพการทํางาน / การสนับสนุนทางสังคมและความเชื่อดานสุขภาพกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการกอสรางโรงไฟฟา 

จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางสวนตางๆไดแก ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อายุงาน ประสบการณทํางานกอสรางโรงไฟฟา ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ และการฝกอบรมดานความ
ปลอดภัย การสนับสนุนทางสังคม และความเชื่อดานสุขภาพ กับพฤติกรรมดานความปลอดภัยไมมีความสัมพันธกัน 
พบวา ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม (r = 0.454 p = 0.001*) และปจจัยดานความเชื่อดานสุขภาพ (r = 0.304 p 
= 0.001*) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
ขอมูลสวนบุคคล (n=222) จํานวน รอยละ 

เพศ 
ชาย 120 54.10 
หญิง 102 45.90 
อายุ (ป) 
26-35 74 33.30 
36-45 54 24.30 
สถานภาพ 
โสด 87 39.20 
สมรส 122 55.00 
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาตอนตน 76 34.20 
มัธยมศึกษาตอนตน 57 25.70 
อายุงาน (ป) 
1-10 211 95.00 
11-20 9 4.10 
ประสบการณการทํางานกอสรางโรงไฟฟา 
ไมมี 136 61.30 
มี 86 38.70 
ลักษณะงานที่รบัผิดชอบ 
งานท่ัวไป  154 69.40 
งานปูน 19 8.6 
การฝกอบรมดานความปลอดภัย 
ไมเคย 17 7.7 
เคย 205 92.3 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวาง การสนับสนุนทางสังคม ความเช่ือดานสุขภาพ กับพฤติกรรมความปลอดภัย 
ในคนงานกอสรางโรงไฟฟา 

ปจจัย r p-value 

การสนับสนนุทางสังคม 0.454 0.001* 

ความเชื่อดานสุขภาพ 0.304 0.001* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในคนงานกอสรางโรงไฟฟา ของบริษัทผลิต
กระแสไฟฟาในจังหวัดระยอง โดยใชแบบสอบถาม 
 ดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ประสบการณทํางานกอสราง
โรงไฟฟา ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ การอบรมดานความปลอดภัย และสภาพการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ดานความปลอดภัย อาจจะเนื่องจากคนงานกอสรางโรงไฟฟา เพศชายกับเพศหญิง มีจํานวนใกลเคียงกัน มีอายุอยู
ในชวง 26-35 ป สถานภาพสมรส และจะไดรับการอบรมดานความปลอดภัยกอนเขาทํางานในเขตพื้นที่การกอสราง
โรงไฟฟา ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ สุดารัตน วิชัยรัมย ที่พบวา คนงานเพศชายมีความสัมพันธกับการเกิด
อุบัติเหตุ เพราะไดรับมอบหมายงานท่ีมีความเสี่ยงมากกวาเพศหญิง อายุในชวง 25-40ป เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด         
แตพบวาการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ และสถานภาพโสดมีความสัมพันธทําใหเกิดอุบัติเหตุอาจจะ
เปนเพราะ คนโสดจะทํางานที่เสี่ยงภัย ไมตระหนักเทากับคนมีครอบครัว ประสบการณนอยทํางานมีผลตอการเกิด
อุบัติเหตุ คนท่ีประสบการณมากจะผานและเคยพบเห็นความรุนแรงของอุบัติเหตุ จึงทําใหพวกเคามีความระมัดระวัง 
สภาพการทํางานชวงโมงการทํางานจะไมมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุ (สุดารัตน วิชัยรัมย, 2552) 
 ดานการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมความปลอดภัยในคนงานกอสรางโรงไฟฟาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก คนงานกอสรางโรงไฟฟาสวนใหญมีอายุงานอยูในชวง 1-10 ป แตสวนใหญไมมี
ประสบการณการกอสรางโรงไฟฟา คนงานกอสรางสวนใหญจะมีลักษณะการทําที่รับผิดชอบงานเฉพาะงาน เม่ือเสร็จ
งานจากโครงการนี้แลว จะวนไปทํางานท่ีโครงการอ่ืน ไมประจําอยูโครงการใดโครงการหนึ่ง ทําใหการสนับสนุนทางดาน
สังคม ดานขอมูลขาวสารที่คนงานกอสรางจะไดรับขาดหายไมตอเนื่อง หรือไมไดรับขอมูลขาวสารที่เปนไปตามปจจุบัน 
ในกรณีที่คนงานกอสรางมีปญหาทั้งดานการงาน ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม การขอรับคําปรึกษาจะลําบากมากข้ึน
เพราะเขาไมถึงองคกรเนื่องจากสํานักงาน ผูบริหาร หรือผูใหคําปรึกษาอยูคนละพื้นที่ รวมไปถึงการสนับสนุนอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลที่คนงานกอสรางสรางสวนใหญจะไมเบิกใหมเม่ือชํารุด เพราะกลัวจะเสียคาใชจาย คนงาน
กอสรางโรงไฟฟาจะมีความใกลชิดกับหัวหนางาน และเพ่ือนรวมงาน ซึ่งหัวหนางานและเพ่ือนรวมงานจะเปนกําลังใจ
สําคัญในการปฏิบัติงาน ท่ีสงผลถึงพฤติกรรมดานความปลอดภัย มีการซึ่งสอดคลองกับ เดมีรูติ และ ยูวีมา) ที่พบวา การ
สนับสนุนทางสังคมสามารถปองกันการเกิดความรูสึกออนลาและความเย็นชาท่ีเปนองคประกอบของความเหนื่อยหนาย
ในการทํางาน (Bakker, Demerouit and Euwema, 2005 
 ความเชื่อดานสุขภาพ มีความสัมพันธกับกับพฤติกรรมความปลอดภัยในคนงานกอสรางโรงไฟฟาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจาก คนงานกอสรางโรงไฟฟาสวนใหญ มีพฤติกรรมการใชชีวิตที่อยูในกลุมเสี่ยง ขาดการ
รับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรูของบุคคลตอโอกาสเส่ียงตอการเกิดปญหาทางสุขภาพและระหวางพฤติกรรม
การปองกันโรคกับการปฏิบัติตามคําแนะนําในการรักษามีความแตกตางกันขึ้นอยูกับประสบการณและความเขาใจความ
เชื่อเก่ียวกับความเสี่ยงของตนเองวามีโอกาสเกิดโรคการ และจะหลีกเลี่ยงภาวะเกิดโรค ที่จะตองปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพื่อปองกันโรค เมื่อรับรูวาตนเองปวยจะมีโอกาสเกิด ภาวะแทรกซอนของโรคซ่ึงแสดงออกโดยความเชื่อที่มีตอการ
วินิจฉัยของแพทยแลว จะเปนแรงกระตุนทําใหคนงานกอสรางเอาใจใสตอสุขภาพของตนและมีพฤติกรรมในการปองกัน
โรคมากข้ึนตามทฤษีของ (Rosenstock, 1974)  
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ขอเสนอแนะ 
1. ในการศึกษาวิจัยปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานกอสรางโรงไฟฟา            

ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบและสามารถนําไปใชบริหารจัดการการทํางานกอสราง
โรงไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถใชเปนขอมูลอางอิงใหกับสถานประกอบกิจการอ่ืน เพ่ือประโยชนในการวางแผนงานดานความ
ปลอดภัย แผนงานดานการฝกอบรม และกฎระเบียบดานความปลอดภัยในการทํางานกอสรางโรงไฟฟา เพ่ือลดความ
เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับความรู ความเขาใจ ทักษะความปลอดภัยในการทํางานกอสรางโรงไฟฟาของกลุม
ตัวอยางความชัดเจน ความเขมงวดในการตรวจสอบดานความปลอดภัยของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานท่ี
ปฏิบัติงานอยูซึ่งอาจสงผลกระทบตอการศึกษาวิจัยได 
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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความสั่นสะเทือนแบบทั้งรางกายท่ีสงผลกระทบตอ

รางกายของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่น โดยมีรูปแบบการ ศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional 
Descriptive Research) คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เก็บขอมูลระหวางวันที่ 
6 มีนาคม ถึง 25 มีนาคม 2562 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นบริษัทรับเหมา
ติดตั้งนั่งรานแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง จํานวน10 คน และรถบรรทุกติดปนจั่นขนาด 6 ลอ จํานวน 10 คัน โดยมี
เกณฑในการคัดเขาคือ ปฏิบัติงานในการขับรถบรรทุกติดปนจั่นในชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา และมีประสบการณ
ในการขับรถบรรทุกติดปนจั่นตั้งแต1ปขึ้นไปและยินดีเขารวมในการศึกษาวิจัย เก็บขอมูลดวยเครื่องวัดความ
สั่นสะเทือน (Vibration Meter) ยี่หอ Quest Technologies, lnc. รุน VI-410 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางไดรับความสั่นสะเทือนเฉลี่ยในระหวางขับรถบรรทุกติดปนจ่ันแบบเปนรถ
เปลาที่ 0.914 m/s2 

และในขณะท่ีขับรถที่มีการบรรทุกอุปกรณนั่งรานที่ 4.089 m/s2 
ซึ่งเกินคามาตรฐาน ISO 

2631-1:1997 ที่กําหนดไว 0.5 m/s2 ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพและกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพอนามัยของ
พนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่น ดังนั้นจึงควรหาแนวทางในการปองกันและแกไขเพื่อลดความเส่ียงที่จะสงผล
กระทบตอสุขภาพ โดยการออกแบบและจัดทําอุปกรณลดความสั่นสะเทือนในพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจ่ันตอไป 

คําสําคัญ : การประเมินความส่ันสะเทือนทั้งรางกาย พนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่น 

Abstract 

The purpose of this research is to study the risk of whole-body vibration among 
crane truck drivers. The design of research was the cross-sectional descriptive study with
the purposive sampling. Data was collected during the 6th March 2019 to the 25th March 
2019. This representative sample were 10 crane truck drivers with 10 unit of 6 wheel crane 
truck, at the scaffolding company in Rayong. The inclusion criterias were the worker who 
work in crane truck during study period with the work experienceand more than 1 year, and 
willing to be the participatn. Collecting data by the vibration meter brand Quest 
Technologies, lnc. model VI-410. The data was analyed by using descriptive statistics. 
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The research found that representative sample have average vibration during driving 
a empty crane trucks are 0.912 m/s2 and during driving crane truck with loading Scaffolding
equipment are 4.171 m/s2. Which exceeds the standard of ISO 2631-1: 1997 that defined
0.5 m/s2. Which may affect health and cause health problems for crane truck drivers.
Therefore, the process for prevention and correction should be research to reduce the risk of 
health impacts. By design And make equipment to reduce a vibration in crane truck drivers.

Key Word (s) : Whole Body Vibration Assessment, Crane Truck Drivers

บทนํา 
 รถบรรทุกติดปนจ่ันเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับกิจการรับเหมาติดตั้งนั่ งรานโดยใชสําหรับกิจกรรมการ

บรรทุก ขนยายวัสดุอุปกรณนั่งราน เคร่ืองจักรและเครื่องมือตางๆ เพ่ือรองรับการติดตั้ง ตอเติม และซอมบํารุง
ภายในอุตสาหกรรมตางๆ ซ่ึงลักษณะงานของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจ่ันขนาด 6 ลอ เปนลักษณะงานท่ีตองนั่ง
ควบคุมรถเปนระยะเวลาท่ีนาน นั่งขับรถในทาใดทาหนึ่งนานเกินไป ไมสามารถเปล่ียนอิริยาบถได รวมถึงมี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง/วัน และทํางาน 6 วัน/สัปดาห ทําใหการนั่งขับรถมีผลกระทบตอความเส่ียงตอ
สุขภาพจากความสั่นสะเทือนชนิดทั้งรางกาย (Whole body vibration) ซึ่งการสงผานจากโครงสรางของรถจาก
บริเวณท่ีทํางานผานมายังอวัยวะทุกสวนของรางกายจะทําใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) ของเน้ือเยื่อ
ภายในรางกาย ทําใหพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นเกิดความรูสึกวามีอาการสั่นเกิดข้ึนภายในรางกาย ซ่ึงการ
ตอบสนองนี้อาจนํามาสูการเมื่อยลาของรางกาย ถาหากไดรับความสั่นสะเทือนเพ่ิมมากข้ึนจะสงผลใหเกิดอาการ
เจ็บปวด หรือการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกลามเนื้อรวมถึงผลกระทบดานจิตใจ ทําใหรูสึกรําคาญและอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของผูปฏิบัติงานโดยอาจจะทําใหเกิดความรูสึกเมื่อยลา เบื่อหนาย และรบกวน
สมาธิในการทํางาน (เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน, 2557) 

 ผลการประเมินคาความเรงของความสั่นสะเทือนแบบท้ังรางกายของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่น โดย
การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนไวที่เบาะเปนไปตามทิศทางของแนวแกน x y และ z ที่ความส่ันสะเทือนเขาสู
รางกาย ยอมใหเบี่ยงเบนได 15 องศา โดยระยะเวลาในการวัดตองมากกวา 20 นาที และปรับเครื่องมือตามคา
ฟงชั่นไปที่การถวงตามความถี่ และทําการคูณดวยน้ําหนักตามความถ่ีจากแตละแนวแกน เม่ือไดคาความเรงของ
ความส่ันสะเทือนรวมใหนํามาใชสูตรเทียบกับคามาตรฐาน 8 ชั่วโมงการทํางานแลวแปลผลในชวงความถ่ีที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพ (0.5-80 Hz) (สุภาวดี บุญจง, 2560)  

จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา พบวามีการประเมินการรับสัมผัสความสั่นสะเทือนแบบทั้งรางกายของ
พนักงานขับรถที่ขุดดินในอุตสาหกรรมงานกอสราง โดยศึกษาจากพนักงานขับรถท่ีขุดดินจํานวน ทั้งหมด 33 คน 
ในงานที่มีลักษณะแตกตางกัน โดยใชการวัดความเรงตามแนวแกน x y และ z ทดสอบ 20 นาที ใน 3 รอบการ
ทํางาน ผลการศึกษาพบวา ในระหวางการบรรทุกคาของความส่ันสะเทือนมีคาอยูที่ 2.46 m/s2 ในระหวางงานเท
ดิน 2.31 m/s2 ในขณะท่ีเปนรถบรรทุกเปลา 0.55 m/s2 ในขณะท่ีรถไมไดทํางาน 1.46 m/s2 จะพบคาความ
สั่นสะเทือนในแนวแกน z สูงสุด ซึ่งในระหวางที่รถบรรทุกน้ําหนักเต็ม คาเฉลี่ยของงานทั้งสามงานมีคาเทากับ 2.55 
m/s2 ซึ่งผลของคาความสั่นสะเทือนเกินมาตรฐานท่ีกําหนด ซ่ึงนําไปสูการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยได (ยงยุทธ 
พฤกษชาติ, 2547) 

ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการประเมินความสั่นสะเทือนแบบท้ังรางกายที่สงผลกระทบตอรางกายของพนักงานขับ
รถบรรทุกติดปนจั่นเพ่ือหาแนวทางในการปองกัน แกไขเพื่อลดความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอสุขภาพ ใหเกิด
ประโยชนและความปลอดภัยตอกลุมพนักงานขับรถติดปนจั่นตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคาความเรงและคาความถี่ของความสั่นสะเทือนในพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจ่ัน 
2. เพ่ือประเมินคาความเรงของความสั่นสะเทือนในพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจ่ัน 
 

กรอบแนวคิด 
 จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กรอบแนวคิดในการวิจัย การศึกษาการประเมินความ
สั่นสะเทือนที่สงผลกระทบแบบท้ังรางกายของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นในบริษัทรับเหมาติดตั้งนั่งรานแหงหนึ่ง 
สามารถอธิบายได ดังภาพที่ 1 
          ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ซึ่งเปนพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นแหงหนึ่งในจังหวัดระยองจํานวน 10 คน 
ประสบการณทํางานต้ังแต 1 ปขึ้นไป และรถบรรทุกติดปนจั่น ขนาด 6 ลอ จํานวน 10 คัน ซึ่งมีอายุการใชงาน 2-
25 ป เก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ เครื่องมือการตรวจวัด
ความสั่นสะเทือน และไดกําหนดเกณฑคัดเขาของกลุมตัวอยาง คือ มีประสบการณในการขับรถบรรทุกติดปนจั่น 
ปฏิบัติงานในการขับรถบรรทุกติดปนจั่น และยินดีเขารวมในการศึกษาวิจัย  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย เคร่ืองมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เครื่องมือวัดความส่ันสะเทือนทั้งรางกาย (Vibration Meter) รุน VI410 Lab No.L61/04953.2 
Serial No.21729/Sensor:4146 ติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 2631-1,1997 (International Standard 
(ISO) 2631, 1997) จากน้ันทําการคํานวณคาความเรงของแรงส่ันสะเทือน สามารถคํานวณคาความสั่นสะเทือนที่
ปรับคาถวงน้ําหนักตามความถี่ไดจากสมการที่ (1) 

 
 
 
 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับความส่ันสะเทือนใน

พนักงานขับรถบรรทุกตดิปนจัน่ 

1. ระยะทาง 

2. เสนทาง 

3. อัตราความเร็ว  

4. ระดับความสั่นสะเทือนทีไ่ดรับสมัผัส 

 

 

ระดับความส่ันสะเทือน 

 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



   aw = [∑I (Wi ai )2]       (1) 
 

aw  =   คาความเรงถวงคาน้ําหนักตามความถี่ หนวยเปน m/s2 
Wi =   คาแฟกเตอรถวงน้ําหนักที่ชั้น i ของความถ่ี One-third octave band 
ai   =   คารากที่สองของคาเฉลี่ยความเรงที่ชั้น i ของความถ่ี One-third octave band หนวยเปน m/s2 
การประเมินในกรณีที่เกิดความส่ันสะเทือนจากทิศทางหลายๆแกน เม่ือไดคาระดับความสั่นสะเทือนทั้ง

สามแกนแลวใหนํามาคํานวณรวมดังสมการที่ (2) 

   av = (kx
2 a2

wx + ky
2 a2

wy+ kz
2 a2

wz)    (2) 

av  =   คาความสั่นสะเทือนรวม (ความเรง) 
awx ,awy ,awz =   คารากที่สองของคาเฉลี่ยความเรง ตามแนวแกน x , y และ z ตามลําดับ 
k x ky kz   =   คาแฟกเตอรตัวคูณที่ระบุไวในผลกระทบตอสุขภาพดานตางๆ กําหนด k สําหรับการ

ประเมินใชความถี่ 0.5-80 Hz 
การคํานวณหาคา RMS (คารากเฉลี่ยกําลังสอง) เฉลี่ยทั้งหมดของความเรง (Awt) ตามสมการ  
   ( ) = ((1.4Awx)

2 + (1.4Awy)
2 +(Awz)

2)1/2    (3) 
นําคาที่ไดไปคํานวณเปรียบเทียบคามาตรฐานท่ี 8 ชั่วโมง ตามสูตร 

 A(8) =        (4) 

A(8)   =   คาแรงสั่นสะเทือนที่ผูปฏิบัติงานไดรับในหนึ่งวัน (8 ชั่วโมง) 
T       =   ระยะเวลาที่ไดรับแรงสั่นสะเทือนในขณะทํางาน 8 ชั่วโมง 
T0     =   เวลาท่ีทํางานอางอิงที่ 8 ชั่วโมง 
 

นําคาความสั่นสะเทือนเฉล่ียทั้งหมดของความเรง ( ) ที่ไดจากการวัดนําไปเปรียบเทียบผลกับคา
มาตรฐานท่ีใชเปนแนวทางในการเฝาระวังอันตรายจากความสั่นสะเทือนที่อาจมีอันตรายตอสุขภาพ ISO 2631-
1:1997 ที่แนะนําใหใชคาความเรง 0.5 m/s2

 เปน action level ซ่ึงมีคาอยูในโซนของเสนประที่มีคาอยูในชวงที่ใช
ระยะเวลาไดรับสัมผัสความสั่นสะเทือนในชวง 4 ชั่วโมง ถึง 8 ชั่วโมง (ชองที่แลเงา) ดังภาพท่ี 2 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงคาความสั่นสะเทือนที่อาจมีผลตอสุขภาพ 
ที่มา : International Standard (ISO 2631-1:1997 
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Equation 1 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย (Preservation of health or safety) 
เมื่อผูปฏิบัติงานสัมผัสความสั่นสะเทือนภายใตคานี้แลว จะไมทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย (Exposure time) ซึ่งใช
เปนคามาตรฐานในการศึกษาวิจัยนี้ 

Equation 2 เพื่อใหเกิดความรูสึกสบาย (Preservation of comfort) หมายถึง หากผูปฏิบัติงานทํางาน
กับความสั่นสะเทือนภายในขอกําหนดนี้จะยังมีความรูสึกสบายอยู (Reduced Comfort Boundary: RCB) 

ทั้งนี้มาตรฐาน ISO 2631:1997 ไดจํากัดขีดของระยะเวลาในการสัมผัสความสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพในชวงความถี่ 0.5-80 Hz ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ระดับความส่ันสะเทือนและผลกระทบตอความรูสึกไมสบาย 

ที่มา: (International Standard (ISO) 2631, 1997) Annex C 

ดังนั้น การรับสัมความสั่นสะเทือนทั้งรางกายอาจสงผลใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ เชน การรับสัมผัสอยูที่
ชวงความถี่ 0.1-20 Hz ทําใหเกิดอาการเร่ิมตั้งแต คลื่นไส อาเจียน การมองเห็นบกพรอง มีอัตราการหายใจท่ีเร็วข้ึน 
ตาพรามัว ชาปลายมือ ปลายเทา ชีพจรเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง อาจเกิดอาการมึนงงสับสนและเกิดอันตรายตอ
ระบบประสาท กลามเนื้อและกระดูกได (อนามัย ธีรวิโรจน, 2556) และรับสัมผัสความสั่นสะเทือนที่ความถี่ต่ํา
ระหวาง 0.1-1.0 Hz ตามแนวต้ังอาจมีอาการออนเพลีย มึนงง คล่ืนไส อาเจียนและเบื่ออาหารหรือในชวงความถี่ 3-
10 Hz ก็อาจมีอาการมึนงงเนื่องจากปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสวนอื่นไดลดลง (ภุชงค ทับทอง, 2554) และในชวง
ความถี่ 0.50-80 Hz ท่ีสัมผัสผานที่นั่งมายังอวัยวะของรางกายอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ เชนกระดูกสัน
หลังสวนลางและระบบประสาท (ประมุข โอศิร,ิ 2555) 

ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 
โครงการวิจัยเรื่องนี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ตามรหัสโครงการวิจัยเลขที่ 
IRB 004/2562  

ระดับความส่ันสะเทือน ระดับการสั่นสะเทือนผลกระทบ 

ต่ํากวา 0.315 m/s2

0.315-0.63 m/s2 
ปกติ 
มีความไมสบายเล็กนอย 

0.5-1 m/s2  มีความไมสบายปานกลาง 

0.8-1.6 m/s2  มีความไมสบาย 
1.25-2.5 m/s2  มีความไมสบายมาก 
มากกวา 2 m/s2  มีความไมสบายอยางรุนแรงมาก 
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รถเปลา รถที่บรรทุกของ คามาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
 ผลจากการประเมินการรับสัมผัสความสั่นสะเทือนท่ีสงผลกระทบตอรางกายของพนักงานขับรถบรรทุกติด
ปนจั่น ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลคาความสั่นสะเทือนโดยการวัดคาความสั่นสะเทือนบนที่นั่งของเบาะรถบรรทุก
ติดปนจ่ันของพนักงานขับรถจํานวน 10 คน โดยการตรวจวัดบริเวณท่ีนั่ง ผลการศึกษาพบวา คาความเรงความ

สั่นสะเทือนสูงสุดของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นแบบรถเปลาอยูที่ 1.666 m/s2 
รองลงมาคือ 1.623 m/s2

 

และตํ่าสุดคือ 0.186 m/s2
 โดยแรงส่ันสะเทือนที่รับสัมผัสมากท่ีสุดอยูในแกน Z รองลงมาคือแกน X และแกน Y 

ตามลําดับ และคาความเรงความส่ันสะเทือนสูงสุดของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นแบบที่มีการบรรทุกอุปกรณ
นั่งรานที่ 7.319 m/s2 

รองลงมาคือ 6.929 m/s2 
และตํ่าสุดคือ 1.302 m/s2 

โดยแรงส่ันสะเทือนที่รับสัมผัสมาก
ที่สุดอยูในแกน Z รองลงมาคือแกน X และแกน Y ตามลําดับ เมื่อทําการประเมินเปรียบเทียบคาความสั่นสะเทือน
ในพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นที่ไดรับสัมผัสความสั่นสะเทือนท้ัง10 คน กับคามาตรฐานของ ISO 2631-1:1997 
แนะนําใหใชคาความเรง 0.5 m/s2

 สําหรับการสัมผัส 8 ชั่วโมง/วัน ใหมีการเฝาระวังสุขภาพของผูปฏิบัติงานแลว 
พบวา มีคาความสั่นสะเทือนเกินคามาตรฐานในพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นทั้งหมด 10 คน และคาเฉลี่ย
โดยรวมของรถบรรทุกติดปนจ่ันแบบรถเปลาเทากับ 0.914 m/s2 

และรถบรรทุกติดปนจั่นแบบท่ีมีการบรรทุก

อุปกรณนั่งรานเทากับ 4.089 m/s2 
ซึ่งพบวาเกินกวาคามาตรฐานกําหนด ดังรายละเอียดดังภาพท่ี 3 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3 คาความเรงของความส่ันสะเทือนของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นแบบรถเปลาและรถแบบมี         
การบรรทุกอุปกรณนั่งราน 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
จากผลการประเมิน พบวา ความส่ันสะเทือนที่พนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นไดรับสัมผัสมากท่ีสุดอยูใน

แกน Z รองลงมาคือแกน X และแกนY ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 คาความเรงเฉลี่ยของแรงส่ันสะเทือนท่ีกลุมตัวอยางรับสัมผัสขณะแบบรถเปลาและแบบบรรทุก
อุปกรณนั่งราน 

คนที่ 
คาความเรงของแรงสั่นสะเทือน m/s2

รถบรรทุกติดปนจั่นเปลา 
คนที่ 

คาความเรงของแรงสั่นสะเทือน m/s2

รถบรรทุกติดปนจั่นที่มีการบรรทุกอุปกรณ
นั่งราน 

แกน X แกน Y แกน Z รวม แกน X แกน Y แกน Z รวม 
1 0.194 0.133 0.187 0.239 1 5.920 0.089 19.90 1.302 
2 0.166 0.101 0.194 0.223 2 3.690 0.067 13.580 1.327 
3 0.088 0.076 0.098 0.186 3 10.90 0.095 21.70 1.743 
4 0.087 0.091 0.181 0.215 4 10.70 0.094 21.60 1.692 
5 0.132 0.107 0.149 0.204 5 12.30 0.090 20.90 1.750 
6 6.76 0.152 31.50 1.623 6 109.35 87.63 114.63 6.452 
7 6.020 0.160 23.2 1.666 7 89.80 79.82 118.64 6.316 
8 10.40 0.127 24.0 1.603 8 127.34 116.23 143.56 7.319 
9 9.940 0.113 21.60 1.564 9 126.70 96.540 136.89 6.929 
10 6.760 0.152 31.50 1.623 10 87.50 78.70 112.0 6.061 

เฉลี่ย 4.054 0.121 13.260 0.914 เฉลี่ย 58.420 45.935 72.340 4.089 

คาความเรงของความสั่นสะเทือนที่กลุมตัวอยางรับสัมผัสเทียบกับคาแนะนําการเฝาระวังอันตรายตอ

สุขภาพ ISO 2631-1:1997 สําหรับระยะเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมงตอวัน พบวา คาความเรงความสั่นสะเทือนของ

พนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นแบบรถเปลาไดรับสัมผัสความสั่นสะเทือนเกินกวาคาขีดจํากัดการเฝาระวังอันตราย

ตอสุขภาพ (เกินกวา 0.5 m/s2) จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 50 และแบบที่มีการบรรทุกอุปกรณนั่งราน จํานวน 

10 คน คิดเปนรอยละ 100 และพบวา คาแนะนําการเฝาระวังอันตรายตอสุขภาพ (นอยกวา 0.5 m/s2) จํานวน 5 

คน ของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นแบบรถเปลา คิดเปนรอยละ 50 ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 คาแรงสั่นสะเทือนที่กลุมตัวอยางรับสัมผัสเทียบกับคาแนะนาการเฝาระวังอันตรายตอสุขภาพ ISO 
2631-1:1997 

คาความเรงของแรงสั่นสะเทือนเทียบ 
กับคามาตรฐาน ISO 2631-1 

จํานวน (รอยละ) (n = 10) 

รถบรรทุกติดปนจั่นเปลา 
รถบรรทุกติดปนจั่นที่มีการ

บรรทุกอุปกรณนั่งราน 
แรงสั่นสะเทือน 
   ไมเกิน 0.5 m/s2 5 (50) - 
   เกิน 0.5 m/s2 5 (50) 10 (100) 
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เมื่อพิจารณาแยกตามความถ่ีที่สงผลกระทบตอสุขภาพตั้งแต 0.8-80Hz พบวา รถบรรทุกติดปนจ่ันแบบรถ
เปลามีแรงสั่นสะเทือนสูงสุดที่ความถี่ 1.25Hz 1.6Hz 2.5Hz 5Hz 3.15Hz 6.3Hz และ 12.5Hz ตามลําดับ และ
เปนรถท่ีมีการบรรทุกอุปกรณนั่งราน มีแรงสั่นสะเทือนสูงสุดที่ความถี่ 0.8Hz 1Hz 1.25Hz 2.5Hz 3.15Hz 8Hz 
10Hz 12.5Hz ดังแสดงในภาพที 4 

ภาพท่ี 4 คาความเรงเฉลี่ยของแรงสั่นสะเทือนในแตละความถี่ของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นแบบรถเปลา
และแบบบรรทุกอุปกรณนั่งรานตามแนวแกน X Y และ Z  

 
 
 
 
 
 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการประเมินการรับสัมผัสความสั่นสะเทือนตามแกน X Y และ Z และการรับสัมผัสที่ความถ่ี 0.8Hz 

- 80Hz ท่ีสงผลกระทบตอรางกายของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นโดยใชเคร่ืองวัดความสั่นสะเทือนแบบท้ัง
รางกาย พบวา จากการปฏิบัติงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นในระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน พนักงานไดรับ
สัมผัสคาความเรงความส่ันสะเทือนตามแกน X Y และ Z เกินคามาตรฐานตาม ISO 2631-1:1997 ท่ีกําหนด 8 
ชั่วโมงการทํางาน หากรับสัมผัสเกิน 0.5 m/s2 จะตองเฝาระวังอันตรายจากความสั่นสะเทือนที่อาจมีอันตรายตอ
สุขภาพได (International Standard (ISO) 2631, 1997) โดยพบท่ีพนักงานขับรถเปลา จํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 50 และแบบที่มีการบรรทุกอุปกรณนั่งราน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 100 และพบการรับสัมผัสคาความเรง
ความสั่นสะเทือนของพนักงานขับรถรถบรรทุกติดปนจั่นแบบรถเปลามีแรงส่ันสะเทือนสูงสุดที่ความถ่ี 1.25Hz 
1.6Hz 2.5Hz 5Hz 3.15Hz 6.3Hz และ 12.5Hz ตามลําดับและรถที่มีการบรรทุกอุปกรณนั่งราน มีแรงส่ันสะเทือน
สูงสุดที่ความถ่ี 0.8Hz 1Hz 1.25Hz 2.5Hz 3.15Hz 8Hz 10Hz 12.5Hzตามลําดับ ซึ่งการไดรับสัมผัสความ
สั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นตามแกน X Y และ Z และที่รับสัมผัสความถี่ 0.8Hz - 80Hz ดังกลาวนั้น สอดคลองกับภุชงค 
ทับทอง ในปพ.ศ. 2554 ที่กลาววา การรับสัมผัสความสั่นสะเทือนตามแนวต้ังที่ความถ่ีระหวาง 0.1 Hz -1.0 Hz 
อาจทําใหมีอาการออนเพลีย มึนงง คล่ืนไส อาเจียน เบื่ออาหาร และที่ความถี่ 3Hz-10Hz ก็อาจทําใหมีอาการมึนงง 
เนื่องจากปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสวนอื่นๆของรางกายไดลดลง (ภุชงค ทับทอง, 2554) อาจสงผลใหเกิดความผิดปกติ
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ของระบบกระดูกและกลามเนื้อ ความผิดปกติในการทํางานของระบบทางเดินอาหาร การอักเสบของตอมลูกหมาก 
ความผิดปกติของการทํางานของสารส่ือประสาท ความผิดปกติของการมองเห็น เกิดการรบกวนการทํางานของ
กลามเนื้อตา มีอาการตาพรา มองภาพไมชัด อาการเมาคล่ืน (Motion Sickness) (เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน, 2557) 
และสอดคลองกับงานวิจัยของอิสสยา ดํารงเกียรติสกุล ที่ไดทําการศึกษาการประเมินความปลอดภัยทั้งรางกายของ
พนักงานขับรถจากการสั่นสะเทือนของยานยนต พบวา เมื่อรับสัมผัสกับความสั่นสะเทือนนานทําใหเกิดความรูสึกไม
สบาย (อิสสยา ดํารงเกียรติกุล, 2547) และสอดคลองกับงานวิจัยของ ของสุภาวดี บุญจง ไดทําการศึกษาผลของ
เบาะรองนั่งเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนในพนักงานขับรถติดตั้งตัวตอกเสาเข็มพืดระบบส่ันสะเทือน (สุภาวดี บุญจง, 
2560) เมื่อทําการประเมินการรับสัมผัสความเรงของความส่ันสะเทือน พบวากอนใชเบาะรองนั่งกลุมตัวอยางรับ
สัมผัสแรงสั่นสะเทือนเกินกวามาตรฐานรอยละ ISO 2631-1,1997 (0.5 m/s2

) รอยละ 86.67 และเมื่อทําการ

ประเมินผลคาความสั่นสะเทือนซ่ึงเกินคามาตรฐาน ISO 2631-1,1997 (0.5 m/s2
) ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอ

สุขภาพของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจ่ันไดตามผลการศึกษาการประเมินอาการปวดหลังสวนลาง พบวา กลุม
ตัวอยางมีอาการปวดหลังสวนลางระดับมาก รอยละ 53.33 และสอดคลองกับงานวิจัยของมยุรี หนอพัฒน ที่ได
ศึกษาความส่ันสะเทือนและความรูสึกเมื่อยลาของพนักงานขับรถบรรทุก (มยุรี หนอพัฒน, 2547) เมื่อทําการ
วิเคราะหและประเมินผลความรูสึกผิดปกติจากการรับสัมผัสความสั่นสะเทือนแบบท่ัวรางกาย พบวา พนักงานมี
ความรูสึกไมสุขสบายมากเม่ือมีการรับสัมผัสกับความสั่นสะเทือน มีความรูสึกปวดกระดูกและขอตอมีความรูสึก
ผิดปกติของอวัยวะตางๆตามรางกายจากการรับสัมผัสความสั่นสะเทือน และสอดคลองกับ Fadhli MZK จาก
สถาบันเทคโนโลยีวิทยาศาสตรการแพทยของมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย (MZK et al., 2016) ได
ทําการศึกษาความชุกและปจจัยท่ีมีความเสี่ยงตออาการปวดหลังในกลุมพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง จํานวน 
96 คน พบวา รอยละ 74 ของพนักงานขับรถโดยสารประจําทางมีอาการปวดหลังสวนลาง และปจจัยที่มีความเสี่ยง
ตอการเกิดอาการปวดหลัง คือ ระยะเวลาในการขับรถมากกวา 30 ชั่วโมงตอสัปดาห ดังนั้นจากผลการวิเคราะหการ
ประเมินการรับสัมผัสความส่ันสะเทือนควรมีการเฝาระวังสุขภาพของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นหาแนวทาง
หรือมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและปลอดภัย  

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินและเฝาระวังสุขภาพของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นเพ่ือปองกันผลกระทบท่ีจะ

กอใหเกิดโรคกระดูกและกลามเนื้อและโรคจากการทํางาน 
2. ควรจัดหามาตรการการปองกันและแกไขเพื่อลดคาการรับสัมผัสความเส่ียงจากความสั่นสะเทือนที่

สงผลกระทบตอรางกายของพนักงานขับรถบรรทุกติดปนจั่นโดยการออกแบบเบาะเสริมรองนั่งและจัดทํา
อุปกรณเสริมเพื่อลดความสั่นสะเทือน 
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การประเมินความเส่ียงทางการยศาสตร ในผูประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผ อําเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี 

The Ergonomic Risk Assessment among the Bamboo Box Making Workers in Phanat 

Nikhom District, Chonburi Province
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รองศาสตราจารย ดร.ปวีณา  มีประดิษฐ 
ภาควิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรของผูประกอบอาชีพหัตถกรรมสาน

กลองไมไผ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยทําการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) กลุม
ตัวอยางใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวนทั้งหมด 11 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบประเมิน
ทาทางการทํางานทั่วทั้งรางกาย Rapid Entire Body Assessment (REBA) รวมกับแบบสัมภาษณอาการปวด 
Nordic Musculoskeletal Questionnaire และ visual analog scale ผลการวิจัย พบวาผูประกอบอาชีพ
หัตถกรรมสานกลองไมไผ สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 72.7 อายุเฉลี่ย 55 ป มีประสบการณในการประกอบ
อาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผเฉล่ีย 16 ป ระยะเวลาในการสานกลองไมไผใน 1 วัน อยูในชวง 7-8 ชั่วโมงตอวัน 
(รอยละ 54.5) มีระดับความเสี่ยงของทาทางในการทํางานหัตถกรรมสานกลองไมไผ อยูในระดับสูงมาก (11 – 15 
คะแนน) ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขทันที 

ความชุกของอาการปวดบริเวณตางๆของรางกายท่ีพบมากที่สุด คือ หลังสวนลาง รอยละ 90.9 
รองลงมาไดแก เขา บา/ไหล มือและขอมือ รอยละ 72.27, 72.27 และ 63.64 ตามลําดับ ในจํานวนนี้เร่ิมมีอาการ
ปวด 12 เดือนท่ีผานมา รอยละ 80.0, 75.0, 62.5 และ85.71 ตามลําดับ และมีระดับความรุนแรงของอาการสูงสุด
บริเวณหลังสวนลางอยูในระดับมาก รอยละ 80.0 สรุปวาผูประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผ มีทาทางในการ
ทํางานความเส่ียงอยูในระดับสูงมาก และพบความชุกและระดับอาการปวดมากบริเวณหลังสวนลาง จึงมีความ
จําเปนอยางย่ิงที่จะตองรีบดําเนินการแกไขปรับปรุงสภาพการทํางานใหเหมาะสมตอไป 

คําสําคัญ : ประเมินความเส่ียงดานการยศาสตร, หัตถกรรมสานกลองไมไผ, ทาทางการทํางาน 

Abstract 

The objective of this research was to assess the ergonomic risks among the 
bamboo box making workers in Phanat Nikhom District, Chonburi Province. The study is a 
cross-sectional research. Eleven subjects were chosen by purposive sampling technique. 
Data were collected by using the Rapid Entire Body Assessment (REBA), the Standard 
Nordic Questionnaire with visual analog scale. The results revealed that the subjects were 
mostly female (72.7 %), the mean age was 55 years old, the work experience on this trade 
was 16 years, most subjects worked 7-8 hours per day (54.5 %). The REBA result indicated 
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that the task was at a very high risk (REBA score 11-15), and should be improved or 
corrected immediately. The prevalence of pain at the lower back was 90.9%, followed by 
the knee, shoulders, wrists, and hands pain at 72.27%, 72.27% and 63.64%, respectively. 
The pain onset during the past 12 months was 80.0%, 75.0%, 62.5%, and 85.71 %, 
respectively. and the severity of the pain at the lower back was the highest level 80.0%. 
This study concluded that the working posture of the bamboo box making workers was at a 
very high ergonomic risk. The workers had the high prevalence of muscle pain, mostly on 
the lower back. It is necessary to improve the working conditions immediately. 

Key words : Ergonomics assessment, Bamboo Box Making Workers, REBA, WMSDs 

บทนํา 
ปจจุบันผลิตภัณฑเครื่องจักสานถือไดวาเปนผลงานศิลปหัตถกรรมประเภทหนึ่งในประเทศไทย 

ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือนํามาเปนเครื่องมือ เครื่องใชสอยที่มีประโยชน 
จังหวัดชลบุรีถือเปนจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีงานหัตถกรรม และงานฝมือตางๆมากมาย โดยเฉพาะอําเภอพนัส
นิคม ซึ่งถือไดวาเปนแหลงรวมหัตถกรรมผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงดานการจักสานไมไผที่มีคุณภาพ (คมเขต เพ็ชรรัตน, 
2559) และผานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (สํานักบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน, 2561) อาทิเชน ชะลอม กลอง
สานไมไผ กระบุง ตะกรา ฝาชี โดยเฉพาะชะลอม และกลองสานไมไผ ถือไดวาเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมเปน
อยางมาก เนื่องจากกลุมผูใชงานนําไปใสของชํารวย ของที่ระลึก และเปนบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา อีกทั้งยังมี
การสงเสริมงานหัตถกรรมจักสานเพื่อจําหนายไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก ชวยเพิ่มการสงออกสรางรายไดใหกับ
ประเทศ จนกลายเปนอาชีพหลักที่ทํารายไดใหแกผูประกอบอาชีพหัตถกรรมอยางตอเนื่อง (ภารดี มหาขันธ 
และนันทชญา มหาขันธ, 2559) 

ลักษณะงานของผูประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผ ประกอบดวย ข้ันตอนหลัก ไดแก 
การเตรียมวัตถุดิบ การสานฐานหรือการกอกน การสานข้ึนเปนรูปราง และการทําขอบ (ดังแสดงในภาพที่ 1-3) 
(คมเขต เพ็ชรรัตน, 2559) ซ่ึงแตละขั้นตอนอาจมีสิ่งคุกคามจากการทํางานได เชน สิ่งคุกคามทางกายภาพ ท่ีเกิด
จากแสงสวางไมเพียงพอ สิ่งคุกคามทางเคมี ที่เกิดจากฝุนไม (ประไพศรี กาบมาลา, 2556) โดยเฉพาะส่ิงคุกคาม
ทางการยศาสตร ซึ่งผูประกอบอาชีพมักมีทาทางการทํางานไมเหมาะสม ไดแก การกมศีรษะ และลําตัว ในการนั่ง
ทํางานกับพื้นโดยงอเขาทั้งสองขาง หรือในลักษณะที่ไมสมดุล การใชสายตาจองและเกร็งคอขณะสาน ทาทางการ
ทํางานซ้ําซากจากการใชมือ นิ้วมือและขอมือตลอดท้ังวัน (จีรนันท ธีระธารินพงศ , 2557) (Parimalam, 
Balakamakshi and Ganguli, 2006) สงผลใหมีความเสี่ยงตอการเกิดอาการผิดปกติทางโครงรางและกลามเนื้อ 
(Huisstede, Bierma-Zeinstra, Koes, & Verhaar, 2006; Nag, Vyas, & Nag, 2010) หากเกิดติดตอกันเปน
ระยะเวลานานอาจสงผลตอการบาดเจ็บสะสมของระบบโครงรางกลามเนื้อ ซึ่งจะสงผลกระทบตอสุขภาพของผู
ประกอบอาชีพ นําไปสูการเจ็บปวย และสูญเสียสมรรถภาพจากการทํางาน (Bevan, 2015; Lee, 1994; 
Olafsson, Jonsson, Fritzell, Hagg, & Borgstrom, 2018) 

จากการรายงานสถานการณโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ป 2559 
พบผูปวยโรคกระดูกและกลามเนื้อ เฉพาะรายที่เก่ียวของกับภาวการณทํางานจํานวน 81,226 คน คิดเปนอัตราปวยตอ
แสนคน เทากับ 135.26 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2558 ท่ีพบผูปวยโรคกระดูกและกลามเนื้อเฉพาะรายที่เก่ียวของกับ
ภาวะการทํางาน จํานวน 72,486 คน (อัตราปวย 121.93) (สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดลอม, 2560) 
สอดคลองกับขอมูลจากรายงานผูปวยนอกจําแนกสาเหตุการปวยตามกลุมโรค 10 อันดับแรกป 2557 - 2561 ของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองปรือ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบจํานวนผูปวยดวยโรคระบบโครงราง
กลามเนื้อ จํานวน 131, 188, 82, 115 และ143 รายตามลาํดับ (กระทรวงสาธารณสุข. Health Data Center: HDC, 2561) 
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การประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรดวยเครื่องมือ Rapid Entire Body Assessment (REBA) มี
ความเหมาะสมกับงานที่มีทาทางการทํางานแบบทั้งตัว โดยมีขอไดเปรียบคือ ใชในการประเมินที่รวดเร็วและเปน
ระบบ (Hignett & Mcatamney, 2000) โดยในการศึกษาของวีรชัย มัฎฐารักษ ไดมีการศึกษาทาทางการทํางานใน
การกวนน้ําตาลโตนด โดยใชวิธีการ RULA และวิธีการ REBA ในกลุมแมบานตําบลสนามชัย จังหวัดสงขลา พบวา
ผลการวิเคราะหดวยวิธี RULA มีคะแนนเทากับ 6 ซึ่งหมายถึงวาเริ่มเปนปญหาทางการยศาสตร ควรทําการศึกษา
เพิ่มเติมและรีบดําเนินการปรับปรุงการทํางาน สอดคลองกับการวิเคราะหดวยวิธีการ REBA ซ่ึงพบวามีคะแนน
เทากับ 9 ซ่ึงหมายถึงการทํางานนั้นมีปญหาทางการยศาสตร ซึ่งตองการการปรับปรุงการทํางานโดยเร็ว (วีรชัย 
มัฎฐารักษ, 2555) ซึ่งแสดงใหวา REBA เปนเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการประเมินความเส่ียงทางดาน
การยศาสตรในสวนของทาทางการทํางานของผูประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผได  

การประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรที่เกี่ยวของกับความรูสึกปวดหรือมีผลกระทบตอสุขภาพนั้น
สามารถประเมินไดจาก Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) โดยเปนแบบสอบถามที่เปนมาตรฐาน
และสามารถใชในการประเมินความรูสึกอาการผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย 
(Kuorinka, 1987) โดยจะมีขอคําถามเปนบริเวณรางกายสวนตางๆ เพื่อใหสามารถชี้บงระดับความรุนแรงของความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นได จึงนิยมใชรวมกับแบบประเมินความรุนแรงการเจ็บปวด คือ visual analog scale (VAS) 
(Crichton, 2001) 

อยางไรก็ตามในพ้ืนที่ยังไมมีรายงานการศึกษาในเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรของ
ทาทางการทํางาน และกลุมอาการผิดปกติของโครงรางและกลามเนื้อ ตลอดจนมาตรการการปองกันและแกไข
ปญหาในผูประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผ ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญจึงมุงศึกษาการประเมินความเส่ียง
ดานการยศาสตร โดยเฉพาะทาทางการทํางานดวยเทคนิค REBA และกลุมอาการผิดปกติของระบบโครงราง
กลามเนื้อดวย Standardized Nordic Questionnaire ในผูประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผ อําเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานนําไปสูการหาแนวทางการปองกัน และปรับปรุงวิธีการทํางานใหเหมาะสม
ตามหลักการยศาสตร ลดอันตรายที่อาจเกิดกับระบบโครงรางกลามเนื้อ จากการประกอบอาชีพหัตถกรรมสาน
กลองไมไผ สงผลตอคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการทํางานของผูประกอบอาชีพตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรของผูประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผ อําเภอพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี 
2. เพื่อประเมินความรูสึกปวดกลามเนื้อและกระดูกของผูประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผ

อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาความเส่ียงทางการยศาสตรดานทาทางการทํางาน และกลุม

อาการผิดปกติของระบบโครงรางกลามเนื้อ ของผูประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผ ในแตละข้ันตอน ไดแก 
ขั้นตอนการสานฐานหรือกอกน ขั้นตอนการสานขึ้นรูป และขั้นตอนการทําขอบ โดยใชแบบประเมินความเส่ียง 
REBA ในการประเมินความเสี่ยงจากทาทางการทํางาน และแบบประเมินของ Nordic Musculoskeletal 
Questionnaire เพ่ือประเมินกลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางกลามเนื้อ จากการประกอบอาชีพหัตถกรรม
สานกลองไมไผ เพ่ือเปนขอมูลใหในการเฝาระวังตอสุขภาพ บริหารจัดการความเส่ียง และหาแนวทางปรับปรุง
ลักษณะการทํางานของผูประกอบอาชีพใหเหมาะสม 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ในผูประกอบอาชีพ

หัตถกรรมสานกลองไมไผ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive 
sampling) ไดจํานวน 11 คน โดยมีเกณฑคัดเขาดังนี้ 

1. ยินยอมเขารวมในการศึกษาวิจัย
2. ประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผเปนอาชีพหลัก ไมต่ํากวา 1 ป
3. ไมมีประวัติการเจ็บปวยหรือรับการรักษาเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อที่

วินิจฉัยโดยแพทย 
และงานวิจัยนี้ไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตามรหัสโครงการ 
IRB 005/2562  
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

1. เคร่ืองบันทึกภาพเคล่ือนไหวขณะปฏิบัติงานสานกลองไมไผ
2. แบบประเมินการยศาตรทาทางในการทํางานแบบใชรางกายทุกสวน REBA (Rapid Entire Body

Assessment) แปลผลระดับความเสี่ยงเปน 5 ระดับตามคะแนนรวม คือ 1 คะแนน ความเสี่ยงอยูในระดับเล็กนอย, 
2 -3 คะแนน ความเสี่ยงอยูในระดับต่ํา , 4 – 7 คะแนน ความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง, 8 – 10 คะแนน 
ความเสี่ยงอยูในระดับสูง และ 11 – 15 คะแนน ความเส่ียงอยูในระดับสูงมาก Hignett & Mcatamney, 2000) 

3. แบบสัมภาษณอาการปวดบริเวณตางๆ ของรางกาย โดยประยุกตใชแบบประเมินของ Nordic
Musculoskeletal Questionnaire รวมกัน visual analog scale (Kuorinka, 1987) และระบุชวงเวลาเริ่มตน
อาการเปน 2 ชวง คือภายใน 12 เดือน หรือ 7 วันที่ผานมา โดยวัดคะแนนของการอาการปวดเปนตัวเลขต้ังแต 
0 คะแนน คือไมมีอาการปวดจากการสานกลองไมไผ จนถึง 10 คะแนน คือ ปวดรุนแรงจนทนไมไหวจากการสาน
กลองไมไผ (Crichton. N. 2001) และแปลผลระดับอาการเจ็บปวด คือ เลข 0 ไมมีอาการปวด, เลข 1-3 ปวดนอย, 
เลข 4-6 ปวดปานกลาง, เลข 7-9 ปวดมาก, เลข 10 ปวดรุนแรง (Wewers, M. E., & Lowe, N. K. 1990) 
การรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภายหลังการรับรองของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และไดพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง เก็บขอมูลดวยการ
สัมภาษณอาการปวดและระดับอาการปวดบริเวณตางๆ ของรางกาย และบันทึกภาพเคล่ือนไหวของกลุมตัวอยาง
ขณะปฏิบัติงานสานกลองไมไผ เพื่อนํามาประเมินความเสี่ยงทาทางในการทํางานดวยเทคนิค REBA แลวนํามา
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อบรรยายลักษณะกลุมตัวอยาง ระดับความเสี่ยงความเสี่ยงของ
ทาทางการทํางาน ความชุกและระดับอาการปวดบริเวณตางๆของรางกาย ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลลักษณะประชากร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 11 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 8 คน (รอยละ 72.7) 
อายุเฉลี่ย 55 ป ประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผเปนอาชีพหลัก (รอยละ 100) มีประสบการณในการ
ประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผเฉลี่ย 16 ป ระยะเวลาการทํางานใน 1 วันอยูในชวง 7-8 ชั่วโมงตอวัน 
(รอยละ 54.5) ทํางานเฉลี่ย 7 วันตอวันสัปดาห และสวนใหญถนัดมือขวารอยละ 90.9 
ผลการประเมินความเสี่ยงของทาทางในการทํางานดวยเทคนิค REBA 

ผลการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรดวยเทคนิค REBA พบวาผูประกอบอาชีพหัตถกรรมสาน
กลองไมไผ ทั้ง 3 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนการสานฐานหรือกอกน ข้ันตอนสานข้ึนรูป และขั้นตอนการทําขอบ พบวา
ในขั้นตอนการสานฐานหรือกอกน มีคะแนนความเสี่ยงอยูที่ 11-13 คะแนน จํานวน 11 ราย ในขั้นตอนสานข้ึนรูป 
มีคะแนนความเสี่ยงอยูที่ 9-10 คะแนน จํานวน 10 ราย ในข้ันตอนการทําขอบ มีคะแนนความเสี่ยงอยูที่ 10 
คะแนน จํานวน 8 ราย และมีคะแนนความเสี่ยงอยูที่ 11 คะแนน จํานวน 3 ราย เมื่อแปรผลคะแนนแลว พบวาใน
ขั้นตอนการสานฐานหรือกอกน มีความเสี่ยงอยูในระดับ 5 (คะแนนอยูในชวง 11-15 คะแนน) ท้ัง 11 ราย หมายถึง 
ความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขทันที และข้ันตอนสานข้ึนรูป มีคะแนนความเส่ียงอยูใน
ระดับ 4 (คะแนนอยูในชวง 8-10 คะแนน) ทั้ง 8 ราย หมายถึงความเส่ียงอยูในระดับสูง ควรมีมาตรการแกไขใน
ระยะเวลาอันสั้น ดังรายละเอียดแสดงในแผนภูมิที่ 1 

  ภาพที่ 1 ข้ันตอนสานฐานหรือกอกนกลองไมไผ     ภาพที่ 2  ขั้นตอนสานขึ้นรูปกลองไมไผ 

ภาพที่ 3  ข้ันตอนการทําขอบกลองไมไผ 
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แผนภูมิที่ 1 ผลคะแนนความเสี่ยงรวมดวยเทคนิค REBA แยกตามขั้นตอนการสานกลองไมไผ 
 

 
 

ผลความผิดปกติของระบบโครงรางและกลามเนื้อ และระดับอาการปวดบริเวณตางๆของรางกาย 
 อาการปวดบริเวณตางๆ ของรางกายจําแนกตามอวัยวะและระยะเวลาท่ีเร่ิมมีอาการ จากกลุมตัวอยาง 
11 คน พบวาบริเวณท่ีมีอาการปวดมากที่สุด คือ หลังสวนลาง จํานวน 10 คน (รอยละ 90.9) รองลงมาไดแก 
บริเวณเขา บา/ไหล มือและขอมือ รอยละ 72.27, 72.27 และ 63.64 ตามลําดับ ในจํานวนนี้ 
เร่ิมมีอาการปวด 12 เดือนที่ผานมา รอยละ 80.0, 75.0, 62.5 และ85.71 ตามลําดับ และระดับอาการปวดบริเวณ
ตางๆ ของร า งกายจํ า แนกตามอวัยวะ พบว า ผู ประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไม ไผ ส วนใหญ  
มีระดับความรุนแรงของอาการปวดในระดับมาก คือ บริเวณหลังสวนลาง จํานวน 8 คน (รอยละ80.0) รองลงมา
ไดแก บริเวณเขา บา/ ไหล มือและขอมือ เทากัน จํานวน 5 คน (รอยละ 71.43, 62.5 และ62.5 ตามลําดับ) ระดับ
ปานกลาง คือบริเวณเขา จํานวน 3 คน (รอยละ 37.5) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 และ 3 
 
แผนภูมทิี่ 2 ขอมูลอาการปวดบริเวณตางๆ ของรางกายจําแนกตามอวัยวะและระยะเวลาที่เริ่มมีอาการ 
 

 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 คนที่ 8 คนที่ 9 คนที่ 10 คนท่ี 11 

ขั้นตอนสานฐาน/กอกน 13 13 12 12 13 12 13 11 12 13 12

ขั้นตอนสานขึ้นรูป 11 10 10 9 10 9 10 9 10 10 10

ข้ันตอนการทําขอบ 10 10 10 10 11 10 11 11 10 10 10
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คอ บา/ ไหล ขอศอก 
มือและ
ขอมือ 

หลังสวนบน 
หลัง

สวนลาง 
ตนขา เขา ขอเทา/เทา 

ไมปวด 45.45 36.36 81.82 27.27 81.82 9.10 81.82 27.27 63.64

ปวด 54.55 63.64 18.18 72.73 18.18 90.90 18.18 72.73 36.36

7 วันที่ผานมา 66.67 14.29 100.00 37.50 100.00 20.00 100.00 25.00 75.00

12 เดือนที่ผานมา 33.33 85.71 0.00 62.50 0.00 80.00 0.00 75.00 25.00
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แผนภูมทิี่ 3 ระดับความรุงแรงของอาการปวดบริเวณตางๆ ของรางกายจําแนกตามอวัยวะ 
 

 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินความเสี่ยงดานการยศาสตรของประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผ 
อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดวยเครื่องมือ Rapid Entire Body Assessment (REBA) ผลการศึกษาพบวา          
ในขั้นตอนการสานฐานหรือกอกน มีคะแนนความเสี่ยงอยูที่ 11-13 คะแนน จํานวน 11 ราย ในขั้นตอนสานข้ึนรูป 
มีคะแนนความเสี่ยงอยูที่ 9-10 คะแนน จํานวน 10 ราย ในขั้นตอนการทําขอบ มีคะแนนความเสี่ยงอยูที่ 10 
คะแนน จํานวน 8 ราย และมีคะแนนความเสี่ยงอยูที่ 11 คะแนน จํานวน 3 ราย เมื่อแปรผลคะแนนแลว พบวาใน
ขั้นตอนการสานฐานหรือกอกน มีความเสี่ยงอยูในระดับ 5 (คะแนนอยูในชวง 11-15) ท้ัง 11 ราย หมายถึง ความ
เสี่ยงอยูในระดับสูงมาก ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขทันที และข้ันตอนสานข้ึนรูป มีคะแนนความเส่ียงอยูในระดับ 
4 (คะแนนอยูในชวง 8-10) ทั้ง 8 ราย หมายถึง ความเสี่ยงอยูในระดับสูง ควรมีมาตรการแกไขในระยะเวลาอันสั้น 
สอดคลองกับการศึกษาของ จีรนันท ธีระธารินพงศ (2557) ที่ไดศึกษาในกลุมอาชีพสานตะกราไมไผ จังหวัด
เชียงใหม ดวยแบบประเมิน RULA พบวาในขั้นตอนการสานฐานตะกราไมไผ มีระดับคะแนนทาทางการทํางานใน
ระดับ 3 (5-6 คะแนน) และ ระดับ 4 (7 คะแนน) ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะและทาทางการทํางานของกลุมตัวอยางมี
ทาทางการทํางานไมเหมาะสม ไดแก การกมศีรษะ และลําตัว ในการนั่งสานโดยงอเขาทั้งสองขางเปนเวลานานๆ 
การใชสายตาจอง และเกร็งคอขณะสาน การทํางานมีระดับหนางานที่ตํ่ากวาระดับขอศอก ตลอดจนมีการกม/บิด
ตัว/เอ้ียวตัว เพ่ือไปหยิบตอกมาสานเพิ่มเติม และมีทาทางการทํางานซ้ําซากจากการใชมือ/นิ้วมือ และขอมือในการ
สาน และการศึกษาลักษณะการทํางานท่ีคลายกันในกลุมแรงงานทําไมกวาด มีทาทางการทํางานของแขนสวนบน
และแขนสวนลางที่มีการยกมือและขอมือ มีการบิดขอมือ การเคลื่อนไหวซ้ําๆ ลําตัวที่มีการกมไปดานหนา พบวา
กลุมตัวอยางรอยละ 41.2 มีคะแนนทาทางอยูในระดับ 2 และระดับ 3 เทากัน เปนปญหาทางการยศาสตรที่ตอง
ปรับปรุงและติดตาม และรอยละ 17.5 มีคะแนนทาทางอยูในระดับ 4 เปนปญหาทางการยศาสตรตองมีการ
ปรับปรุงโดยดวน (สุนิสา ชายเกลี้ยง, 2554) จากการศึกษาจะเห็นวาลักษณะการทํางานดังกลาว สงผลตอการเกิด
ปญหาดานการยศาสตร ดังนั้นควรรีบดําเนินการปรับปรุงงานดังกลาว 
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อาการปวดบริเวณตางๆของรางกาย บริเวณท่ีพบมีอาการปวดมากที่สุดของผูประกอบอาชีพหัตถกรรม
สานกลองไมไผ คือบริเวณหลังสวนลาง รองลงมาไดแก เขา บา/ไหล มือและขอมือ ซึ่งสอดคลองกับการประเมิน
ความเสี่ยงดวยเทคนิค REBA ท่ีคะแนนในสวนของลําตัว แขนสวนบน และขาคอนขางสูง ประกอบกับระยะเวลา
ทํางานสานกลองไมไผในหนึ่งวันของผูประกอบอาชีพคอนขางมาก ซึ่งสวนใหญจะใชเวลาอยูในชวง 7 – 8 ชั่วโมงตอ
วันและ 7 วันตอสัปดาห ประกอบกับทาทางท่ีไมเหมาะสม และซํ้าซาก สงผลใหกลามเนื้อในสวนที่เกี่ยวของไดรับ
บาดเจ็บทําใหเกิดอาการผิดปกติขึ้นของระบบโครงรางกลามเนื้อได สอดคลองกับการศึกษาความชุกของกลุมอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงรางกลามเนื้อ และปจจัยดานทาทางการทํางานในกลุมอาชีพสานตะกราไม ไผ จังหวัด
เชียงใหม พบวาอัตราความชุกของกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางกลามเนื้อในชวง 12 เดือน และ 7 วันที่
ผานมา เทากับรอยละ 79.7 และรอยละ 69.2 ตามลําดับ โดยพบอาการผิดปกติบริเวณหลังสวนลางมากที่สุด เม่ือ
พิจารณาความสัมพันธระหวางทาทางการทํางานกับกลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางกลามเนื้อ พบวาทาทาง
การทํางานมีความสัมพันธกับกลุมอาการผดิปกติของระบบโครงรางกลามเนื้อทั้งในชวง 12 เดือน และ7 วันที่ผานมา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (x2= 60.77 และ 36.58 ตามลําดับ p < 0.001) (จีรนันท ธีระธารินพงศ, 2557) รวมทั้ง
สาเหตุมาจากการนั่งทํางานในทาเดิมเปนเวลานานๆ รอยละ 92.5 การทํางานมีระดับหนางานที่ตํ่ากวาระดับขอศอก
รอยละ 51.2 (สุนิสา ชายเกลี้ยง, 2554) 

ระยะเวลาที่เร่ิมมีอาการปวดบริเวณหลังสวนลาง เขา และบา/ไหล พบวาสวนมากเริ่มมีอาการ 12 เดือน
ที่ผานมามีสัดสวนที่มากกวา ในชวง 7 วันที่ผานมา หลังสวนลางรอยละ 80.0  เขา รอยละ 75.0 บา/ไหล มือและ
ขอมือ รอยละ 62.5 : 85.71 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาเปนการบาดเจ็บสะสมของกลามเนื้อสงผลใหมีอาการปวด
เร้ือรัง สอดคลองกับการศึกษาความชุกของการเกิด WMSDs ของพนักงานลอกยางในโรงงานยางพาราแผนรมควัน 
จังหวัดจันทบุรี ที่พบความชุกในชวง 12 เดือนที่ผานมามีสัดสวนที่มากกวา ในชวง 7 วันที่ผานมา (รัฐวุฒิ สมบูรณ
ธรรม, 2560) ประกอบกับประสบการณในการทํางานหัตถกรรมสานกลองไมไผเฉลี่ย 16 ป แสดงใหเห็นวางานสาน
กลองไมไผสงผลตออาการปวดแบบเร้ือรัง 

ในสวนของระดับอาการปวดบริเวณหลังสวนลาง เขา บา/ไหล มือและขอมือ โดยมีการปวดอยูในระดับ
มาก รอยละ 80.0, 71.43 และ62.50 ตามลําดับ เนื่องดวยในงานหัตถกรรมสานกลองไมไผจะตองมีการนั่งในทา
เดียวเปนเวลานาน มีการกมศีรษะ และลําตัว การนั่งสานโดยงอเขาทั้งสองขาง การกม/บิดตัว/เอ้ียวตัว และมี
ทาทางการทํางานซํ้าซากตลอดเวลาของการทํางาน ซึ่งในระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ยาวนาน แมวาจะมีชวง
ระยะเวลาในการพักระหวางการทํางาน แตอาจพบการบาดเจ็บสะสมในระยะยาว สอดคลองกับการศึกษาความ
รุนแรงของอาการปวดกลามเนื้อของคนงาน แผนกฉีกยาง ในจังหวัดอุดรธานี ที่หลังสวนลางมีความรุนแรงสูงสุดทั้ง
ในรอบ 1 เดือนท่ีผานมาและ 7 วันที่ผานมา รวมกับแขนทอนบน มือและขอมือ แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงของ
อาการปวดหลังสวนลางมีความสําคัญอยางยิ่งและเปนสิ่งที่จะตองรีบดําเนินการแกไขปรับปรุงสภาพงานสานกลอง
ไมไผ 

สรุปผลการประเมินดานทาทางการทํางาน จะเห็นวาลักษณะการทํางานของผูประกอบอาชีพหัตถกรรม
สานกลองไมไผมีความเสี่ยงตอการไดรับการบาดเจ็บของระบบโครงรางกลามเนื้อ จากทาทางการทํางาน โดย
กอใหเกิดกลุมอาการผิดปกติทางระบบโครงรางกลามเนื้อ ซึ่งตองอาศัยการจัดการปรับปรุง ลักษณะการทํางานอยาง
เปนระบบ แตทั้งนี้การที่จะลดปจจัยอันตรายดังกลาวจะตองอาศัยหนวยงานและบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของ การให
ความรู คําแนะนํา การจัดสถานที่ทํางานและส่ิงแวดลอม โดยปรับปรุงใหเหมาะสม เพ่ือปองกันการเกิดกลุมอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงรางกลามเนื้อ 
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ขอเสนอแนะ 
1. ควรนําผลการศึกษาที่ไดไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการใหความรู และการปรับเปลี่ยนทาทางการ

ทํางาน การปรับปรุงสภาพการทํางานใหเหมาะสมตามหลักการยศาสตร เชน การปรับปรุงสถานีงานท่ีเหมาะสมกับ
สรีระของแตละบุคคล การปรับระดับหนางานเพื่อหลีกเลี่ยงทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม เพ่ือปองกันและลด
ปญหาการเกิดกลุมอาการผิดปกติของระบบโครงรางกลามเนื้อในผูประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกลองไมไผ 

2. เน่ืองจากขอจํากัดของการศึกษาในคร้ังนี้มีกลุมตัวอยางขนาดเล็ก และวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง ดังนั้นควรมีการศึกษาในขนาดตัวอยางจํานวนมากกวาจะมีประโยชนมากข้ึน  เพ่ือการอางอิงกลุม 
ผูประกอบอาชีพหัตถกรรมดานจักสาน และศึกษาแบบการติดตามผลในระยะยาว (Prospective cohort study) 
อยางตอเนื่องในผูประกอบอาชีพหัตถกรรมดานจักสานท่ีมีการทํางานในลักษณะที่คลายคลึงกัน 
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ประสิทธิผลของการประยุกตใชโปรแกรมคูหูความปลอดภัยตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่ 
และการลดอุบัติการณทางถนนของพนักงานขับรถพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี 

THE EFFECTIVENESS OF SAFETY HUDDLES APPLICATION ON BEHAVIORAL 

SAFETY DRIVING AND REDUCING ROAD INCIDENT REDUCE AMONG 

AMBULANCE DRIVERS IN COMMUNITY HOSPITAL, CHONBURI PROVINCE 
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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการประยุกตใชโปรแกรมคูหูความปลอดภัย

ตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่และการลดอุบัติการณทางถนนของพนักงานขับรถพยาบาลโรงพยาบาล
ชุมชนในจังหวัดชลบุรี เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลองกลุมเดียว (Quasi-Experimental One Group Research 
โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 1 กลุม จํานวน 50 คนจากการสุมมาจากพนักงานขับรถพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน
ในจังหวัดชลบุรี จากนั้นทดลองใชโปรแกรมคูหูความปลอดภัย(Safety huddles)และเก็บขอมูลในระหวางเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 วิเคราะหผลโดยใชสถิติเชิงอนุมานเปรียบเทียบความแตกตางกอนและหลัง
การทดลองโดยใชสถิติ Paired t-Test และศึกษาอุบัติการณทางถนนดวยการเก็บขอมูลอัตราการเกิดอุบัติการณ 
(Incident rate) 

ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยระดับคะแนนพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของพนักงานขับรถพยาบาลกอนการ

ทดลองใชโปรแกรมอยูในระดับปานกลาง (  =77.44, SD=6.03) และในสัปดาหที่ 12 หลังการทดลองมีคะแนน

พฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยในระดับดี (  =97.16, SD=5.14) เมื่อเปรียบเทียบ คะแนน กอนและหลังการทดลอง 
พบวาพนักงานขับรถพยาบาลมีระดับคะแนนพฤติกรรมการขับข่ีปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ.001 (p-value <0.001) โดยหลังการทดลองใชโปรแกรมมีระดับคะแนนสูงกวากอนการทดลอง อัตราการ
เกิดอุบัติการณทางถนนหลังการทดลองใชโปรแกรมกอนและหลังเทากับ 8.01 และ 2.47 จํานวนดลดลงกวากอนใช
โปรแกรมรอยละ 60 โดยมีอัตราการเกิดอุบัติการณซึ่งเปนผลมาจากไดรับการกระตุนเตือนจากคูหูความปลอดภัย 
สงผลใหพนักงานขับรถพยาบาลมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้น 

คําสําคัญ : คูหูความปลอดภัย/ความปลอดภัยในการขับขี่/พนักงานขับรถพยาบาล 

Abstract 

The purpose of this research is to study the effectiveness of the application of safety 
companion programs on driving safety behaviors and to reduce road incidence of ambulance 
drivers, community hospitals in Chonburi province. Is a semi-experimental research in one 
group (Quasi-Experimental One Group Research by studying from a sample group of 50 
people from randomly drawn from an ambulance driver of a community hospital in Chonburi 
province And then try to use the Safety Companion program (Safety Huddles) and collected 
data between July and September 2018. The results were analyzed using inferential statistics. 
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Compare differences before and after the experiment by using Paired T-Test statistics and 
studying the incidence of road accidents by collecting incident rates. 

The research found that The average level of safe driving behavior of the ambulance 
driver before using the program was at the medium level (x ̅ = 77.44, SD = 6.03) and in 
week 12 after the experiment, there was a good level of safe driving behavior ( x ̅ = 97.16, 
SD = 5.14) when comparing scores before and after the experiment It was found that the 
drivers of the ambulance drivers had different levels of safe driving behavior scores at the 
statistical significance of .001 (p-value <0.001). After using the program, the scores were 
higher than before the experiment. The incidence rate of road incidence after the program 
trial is Before and after, equal to 8.01 and 2.47, the number decreased by more than before 
using the program 60 percent with incidence rate resulting from receiving a warning from 
the safety partner As a result, the ambulance driver has more safety behavior in driving. 

Key words (s) : Safety Huddles / driving safety / ambulance driver 

บทนํา 
การออกปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: EMS) เปนการปฏิบัติงานท่ีตองใช

ความรวดเร็วในการเดินทาง สงผลใหรถพยาบาลเกิดความเสี่ยงตออุบัติเหตุ จากการวิเคราะหรายงานการสอบสวน
อุบัติเหตุรถพยาบาล สรุปปจจัยมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน ไดวา 
ปจจัยดานบุคคลมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด (สถาบันการแพทยฉุกเฉิน, 2557) (นภัสวรรณ และคณะ, 2559) 
จากการศึกษาโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยที่มีการนํามาใชในทดลองใชไดผลดี ในโรงพยาบาลใน
ตางประเทศ พบวา โปรแกรมคูหูความปลอดภัยเปนโปรแกรมท่ีมีการนํามาใชในการสงเสริมความปลอดภัยของ
บริการทางการแพทยในหนวยงานตางๆ จากการ สืบคนขอมูลพบวายังไมมีการนําโปรแกรมดังกลาวมาทดลองใชใน
ประเทศไทย ในชวงเดือนพฤศจิกายน2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 จังหวัดชลบุรีมีความตองการในการรับบริการ
รถพยาบาลโดยมีจํานวนคร้ังของการออกปฏิบัติการทั้งกรณีออกรับผูเจ็บปวย ณ จุดเกิดเหตุและการสงตอผูปวยสูง
ถึง 414,756 คร้ัง (สถาบนัการแพทยฉุกเฉิน,2560) 

การทดลองใชโปรแกรมคูหูความปลอดภัย(Safety huddles) ในโรงพยาบาลเด็กแหงหนึ่งในรัฐฟลาเดลเฟย 
(Christina, Barbara & Celeste, 2013) ผลปรากฏวาโปรแกรมดังกลาวชวยเพ่ิมความตระหนักในการปฏิบัติการ
ดูแลผูปวยอยางปลอดภัยของทีมบุคลากรเปนการชวยลดความเส่ียงในการเกิดอันตรายจากการใหการดูแลผูปวย
และทีมงาน ในขณะเดียวกันก็มีการนําเอาโปรแกรมโปรแกรมคูหูความปลอดภัยเพ่ือจัดการความเสี่ยงและการ
สงเสริมใหเกิดความตระหนักตอความปลอดภัยมาใชในศูนยดูแลผูปวยฮอสปตอลโฟวเฮลทในรัฐโอเรกอน 
สหรัฐอเมริกาในป 2014 (Theresa, 2014) ผลการทดลองใชโปรแกรมพบวา ผูปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการ
ปฏิบัติการดูแลผูปวยอยางปลอดภัยมากข้ึน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงทําการศึกษาผลของโปรแกรม Safety huddles 
ในกลุมพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี โดยจะทําการทดลองใชโปรแกรม 
Safety huddles และศึกษาผลของโปรแกรม Safety huddles ตอพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่และการ
ลดอุบัติการณทางถนนของพนักงานขับรถพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดชลบุรีและเพ่ือลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสินตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะของการเกิดอุบัติการณทางถนนกอนและหลังใชโปรแกรม Safety Huddles ของ

พนักงานขับรถพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการขับขี่รถพยาบาลอยางปลอดภัยกอนและหลังใชโปรแกรม Safety

Huddles ของพนักงานขับรถพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
3. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดอุบัติการณทางถนนกอนและหลังใชโปรแกรม Safety Huddles

ของพนักงานขับรถพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูวิจัยไดประมวลแนวคิดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนดเปนกรอบการวิจัย

เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยซ่ึงแสดงกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1.1 ดังนี้ 

 ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลองกลุมเดียว (Quasi-Experimental One Group Research) 

ใชเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามการเกิดอุบัติการณทางถนนของพนักงานฯและแบบสังเกตพฤติกรรม
การขับขี่ปลอดภัยของพนักงานขับรถพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี โดยเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้ได
นํามาตรวจสอบหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง (Item-Objective 
Congruence Index-IOC = 1 เก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการทดลองโปรแกรมฯ คูหูความปลอดภัย ซึ่งเปน
โปรแกรมท่ีประกอบไปดวยโปรแกรมสรางความตระหนักในการปฏิบัติงานและการขับขี่อยางปลอดภัยของทีม
ปฏิบัติการฉุกเฉินดวยรถพยาบาลฉุกเฉิน แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 1.คูหูความปลอดภัยระดับผูนํา ( Leadership 
Safety Huddles) 2. คูหูความปลอดภัยระดับเวรประจําวัน (Daily shift safety huddles) 3. คูหูความปลอดภัย
หลังเกิดเหตุการณ (Post event Safety huddles) โดยมีกิจกรรมท่ีประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1. การมีสวนรวม
ของผูนํา 2. กําหนดเปาหมายรวมกัน 3. การแลกเปล่ียนขอมูลความปลอดภัยประจําวัน 4. ถอดบทเรียนและหา
แนวทางแกไขและ 5. สรุปและประเมินผลของโปรแกรม ซึ่งกระบวนการในการรวมกลุมแบงปนและแลกเปล่ียน
ขอมูลนั้น ผูรวมกิจกรรมจะรวมกันพูดคุยถึงประเด็นปญหาการเกิดอุบัติเหตุ ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่ตนเอง
เคยประสบ มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันเพ่ือพัฒนาแผนการทํางานใหเกิดความสําเร็จรวมกัน มีกิจกรรมท่ีสงเสริมให
เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและไดรับการสนับสนุนการทํางานเปนทีม มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ใชขอมูลรวมกันและกระตุนใหเกิดความรับผิดชอบตอความปลอดภัยของการเคล่ือนยายนําสงผูปวย  เวลาท่ีใช

1. พฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่

รถพยาบาล

2. อุบัติการณทางถนน

การประยุกตโปรแกรม  
Safety Huddles (SHD) 

1. การมีสวนรวมของผูนาํ
2. กําหนดเปาหมายรวมกัน
3. การแลกเปล่ียนขอมูลความปลอดภัย

ประจําวัน
4. ถอดบทเรียนและหาแนวทางแกไข
5. สรุปและประเมินผล
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ดําเนินกิจกรรมทั้งหมด 12 สัปดาห โดยกิจกรรมของโปรแกรมจะใชชวงเวลาประมาณ 10-15 นาที กอนการ
ปฏิบัติงานแตละวัน (Daily Shift Safety huddles) และตองนัดหมายกันเพื่อถอดบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุง
วิธีการหรือแกไขปญหาเมื่อมีเหตุการณที่กอใหเกิดอันตรายข้ึน (Post-Event Safety huddles) มีการสรางสัญลักษณ
หรือคําสําคัญในการกลาวถึงเพื่อใหเกิดการกระตุนเตือนความปลอดภัยกอนปฏิบัติงานทุกคร้ัง และการประเมินผล
การดําเนินโปรแกรมจะไดรับการประเมินผลเมื่อดําเนินกิจกรรมครบ 12 สัปดาห  ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดทดลองใน
ระหวางเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2561 วิเคราะหขอมูลโดยขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของพนักงานขับ
รถพยาบาลฉุกเฉินใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) เพ่ือแจกแจงความถี่ (Frequency) คา
ต่ําสุด-สูงสุด (Min-Max) หาคารอยละ(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.,S,s) 
การวิเคราะหพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยใชสถิติเชิงอนุมาน Paired t-Test อัตราการเกิดอุบัติการณทางถนนดวยสูตร
คํานวณ Incident rate ซ่ึงงานวิจัยนี้ผานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา รหัสโครงการวิจัย IRB 004/2561 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2561 
 

ผลการวิจัย 
สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยาง 

ผลการศึกษาพบวา พนักงานขับรถพยาบาลสวนใหญเปนเพศชายรอยละ98 มีอายุเฉลี่ย 39.54 ป และอายุ
อยูระหวาง 20-35 ปคิดเปนรอยละ46 มีสถานภาพสมรสรอยละ19 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับต่ํากวาปริญญา
ตรีรอยละ94 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเปนพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินอยูในชวง 0-10 ป คิดเปนรอยละ 62 
การผานการอบรมของกลุมตัวอยางซึ่งมีการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินของสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติและการผานหลักสูตรอบรมกูชีพกูภัยพบวาสวนใหญผานการอบรมพนักงานขับรถพยาบาลและกูภัย
คิดเปนรอยละ98 ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติการณในชวง 6 เดือนที่ผานมาพบวาสวนใหญรอยละ 80          
ไมเคยเกิดอุบัติการณ  
สวนที ่2 ลักษณะของการเกิดอุบัติการณทางถนนของรถพยาบาลของกลุมตัวอยาง 

พบวาการเกิดอุบัติการณเปนแบบเฉ่ียวชนรถรอยละ50 ประเภทของอุบัติการณเปนเหตุการณเกือบเกิด
อุบัติเหตุ (Near miss) และอุบัติเหตุ(Accident) ในจํานวนเทากันคือรอยละ50 ระยะท่ีเกิดอุบัติการณพบวาเกิดใน
ระหวางขณะปฏิบัติการหรือจุดเกิดเหตุหรือขณะมีผูปวยเปนสวนใหญคิดเปนรอยละ70 ชวงเวลาท่ีเกิดอุบัติการณ
สวนใหญเกิดในชวงเวรบายเวลา16.00-24.00 น. คิดเปนรอยละ 80 บริเวณสถานท่ีเกิดอุบัติการณสวนใหญพบวา
เกิดในชวงทางตรง รอยละ50 รองลงมาคือ ทางรวมทางแยก รอยละ 30 สภาพการณขณะเกิดอุบัติการณที่พบเปน
สวนมากคือสภาพฟาโปรงใสคิดเปนรอยละ40 รองลงมาคือฝนตกหรือมืดคร้ึมหรือมีหมอกควันรอยละ 30 สาเหตุที่
ทาํใหเกิดอุบัติการณสวนใหญมาจากพฤติกรรมของคน(พนักงาน/คูกรณี)คิดเปนรอยละ40 และการสูญเสียหรือผล
จากอุบัติการณหลังพบวาสวนใหญเกิดการสูญเสียระดับเล็กนอยไมเกิน5,000บาท และสูญเสียตอรางกายในระดับที่
ไมตองหยุดพักรักษา รอยละ50  

การศึกษาลักษณะของการเกิดอุบัติการณหลังการทดลองโปรแกรมฯพบวาการเกิดอุบัติการณเปนสวนใหญ
เปนแบบหยุดรถกะทันหันรอยละ75 ประเภทของอุบัติการณเปนเหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ(Near miss) ท้ังหมด
รอยละ100 ระยะที่เกิดอุบัติการณพบวาเกิดในระหวางขณะปฏิบัติการหรือจุดเกิดเหตุหรือขณะมีผูปวยรอยละ100 
ชวงเวลาที่เกิดอุบัติการณเกิดในชวงเวรเชา 08.00-16.00 น.และบายเวลา16.00-24.00 น. คิดเปนรอยละ50 
บริเวณสถานที่เกิดอุบัติการณพบวาเกิดในชวงทางตรงรอยละ100 สภาพการณขณะเกิดอุบัติการณที่พบเปน
สวนมากคือสภาพฟาโปรงใสรอยละ75 รองลงมาคือฝนตกหรือมืดครึ้มหรือมีหมอกควันรอยละ 25  สาเหตุที่ทําให
เกิดอุบัติการณมาจากพฤติกรรมของคนคิดเปนรอยละ100 และการสูญเสียพบวาไมเกิดความเสียหายและสูญเสียตอ
รางกายในระดับที่ไมตองหยุดพัก 
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สวนที่ 3 วิเคราะหประสิทธิผลของการประยุกตใชโปรแกรมคูหูความปลอดภัยตอพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การขับขี่ของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี 
 การวิเคราะหประสิทธิผลของการประยุกตใชโปรแกรมคูหูความปลอดภัยตอพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การขับขี่ของพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ของพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของพนักงานฯ จําแนกตามระยะของการออกปฏิบัติการ กอนและหลังการทดลอง
พบวา กอนการทดลองใชโปรแกรมฯมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่ในระยะความพรอมกอนออกปฏิบัติการ
ในระดับดี โดยมีคะแนนในชวง ( 3.00-4.00) และภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.05 ในข้ันตอนของการมีการ
เตรียมความพรอมดานสภาพรางกายกอนปฏิบัติงาน การใชอุปกรณในการควบคุมรถอยางถูกวิธี การจัดทานั่งขับรถ
อยางถูกตอง มีการคาดเข็มขัดนิรภัย มีการสตารทเครื่องยนต อยางถูกวิธี มีการใชเทคนิคการมองอยางปลอดภัย          
มีการตรวจสอบการจราจรเพื่อวางแผนการเดินทางอยางเหมาะสม มีเทคนิคการออกรถท่ีปลอดภัยและมีการหมุน
และควบคุมพวงมาลัยดวยมือ 2 ขาง และมีขั้นตอนของการเตรียมความพรอมที่มีคะแนนความปลอดภัยนาระดับ
ปานกลางโดยมีคะแนนเฉลี่ยรายขออยูในชวง (2.00-2.99) คือ พนักงานขับรถพยาบาลมีการเตรียมความพรอมดาน
จิตใจกอนปฏิบัติงาน และมีการปรับมุมกระจกท่ีเหมาะสม เมื่อศึกษาผลคะแนนพฤติกรรมความปลอดภัยหลังการ
ทดลองพบวามีพนักงานฯมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่ในระยะความพรอมกอนออกปฏิบัติการในระดับดี 
โดยมีคะแนนในชวง( 3.00-4.00) ในขั้นตอนของการมีการเตรียมความพรอมทุกขั้นตอน โดยในภาพรวมมีคะแนน
เทากับ 3.86 และมีขั้นตอนที่มีคะแนนสูงสุดเทากับ 4 คะแนนคือ การจัดทานั่งขับรถอยางถูกตอง  ซ่ึงเมื่อ
เปรยีบเทียบคะแนนรายขอพบวามีคะแนนสูงขึ้นกวากอนทดลองทุกข้ันตอน 
 ในขั้นตอนของระยะออกปฏิบัติการพนักงานมีคะแนนความปลอดภัยในระดับดีทุกขั้นตอนคือมีคะแนน
เฉล่ียรวมเทากับ 3.15 และหลังการทดลองใชโปรแกรมฯพนักงานมีคะแนนความปลอดภัยในระดับดีทุกข้ันตอนคือมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.92 และมีขอที่มีคะแนนดีที่สุด 4 คะแนน คือ มีการจอดและหยุดรถอยางนุมนวลปลอดภัย 
และถูกตองตามหลักการจอดรถพยาบาล ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนการทดลองพบวามีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงข้ึน  

คะแนนเฉล่ียรวมพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของพนักงานฯ พบวาคะแนนพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การขับขี่รถฯกอนการทดลองใชโปรแกรมพนักงานฯมีคะแนนเฉลี่ย 77.44 คะแนน (x ̅ =77.44, SD=6.03) ระวาง

ทดลองโปรแกรมฯ มีคะแนนเฉลี่ย 89.37 คะแนน (x ̅ =89.37, SD=8.45) และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 
97.16 คะแนน (x ̅ =97.16, SD=5.14) เปรียบเทียบผลคะแนนพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.001ซ่ึงคาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนตามลําดับ ตามตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของพนักงานฯ กอนการทดลองและ

หลังการทดลอง 
 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน p-value 

กอนทดลอง 77.44 6.03 <0.001 
หลังทดลอง 97.16 5.14  

*p-value <0.001, Paired T-Test 
สวนที่ 4 การเปรียบเทียบอุบัติการณกอนและหลังการทดลองใชโปรแกรมคูหูความปลอดภัย 

จากการศึกษาพบวาอัตราการเกิดอุบัติการณทางถนนในระยะ3เดือนกอนการทดลองใชโปรแกรมคูหูความ
ปลอดภัยมีอัตราการเกิดอุบัติการณเทากับ 8.01 และอัตราการเกิดอุบัติการณทางถนนในระยะ 3เดือนหลังการ
ทดลองใชโปรแกรมเทากับ 2.47 เมื่อเปรียบเทียบกันพบวามีอัตราการเกิดอุบัติการณทางถนนลดลงดังรอยละ 60 
ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 อัตราความถ่ีและจํานวนการเกิดอุบัติการณแยกตามระดับความรุนแรงของพนักงานขับรถพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชนกอนและหลังการทดลองใชโปรแกรมคูหูความปลอดภัย (Safety Huddles) 

อุบัติการณทางถนน 

อัตราความถ่ี
ที่เกิด

อุบัติการณ 
(คร้ัง/1พัน) 

ระดับความรุนแรงของอุบัติการณ (ครั้ง) 

รวม 
เกือบเกิด
อุบัติเหต ุ

เล็กนอย ปาน
กลาง 

รุนแรง 

กอนทดลองใชโปรแกรมฯ 8.01 4 5 1 0 10 
หลังทดลองใชโปรแกรมฯ 2.47 0 4 0 0 4 
อุบัติการณทางถนนลดลง(รอยละ) 60  

 การเปรียบเทียบจํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติการณกอนและหลังการทดลองใชโปรแกรมคูหูความปลอดภัย
จําแนกตามระดับความรุนแรงของพนักงานขับรถพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี โดยคํานวณจาก
จํานวนคร้ังของการเกิดอุบัติการณและแยกตามระดับความรุนแรงในระยะกอนและหลังการทดลอองดใชโปรแกรม
คูหูความปลอดภัยพบวา 

1. ความถี่ของการเกิดอุบัติการณ ไมมีความแตกตางกัน 
2. เหตุการณเกือบเกิดอุบัติเหตุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.002 โดยคาเฉลี่ย

ของการเกิดเกิดอุบัติการณลดลงภายหลังการทดลองใชโปรแกรมฯ 
3. อุบัติการณที่มีความรุนแรงระดับเล็กนอย ไมมีความแตกตางกัน 
4. อุบัติการณที่มีความรุนแรงระดับปานกลาง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.002 

โดยคาเฉลี่ยของการเกิดเกิดอุบัติการณลดลงภายหลังการทดลองใชโปรแกรมฯ 
5. อุบัติการณที่มีความรุนแรงระดับรุนแรง ไมมีความแตกตางกัน ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติการณกอนและหลังการทดลองใชโปรแกรมคูหูความ
ปลอดภัยจําแนกตามระดับความรุนแรงของพนักงานขับรถพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี 

อุบัติการณทางถนน Mean 
Paired 
t-test 

P-value 

ความถี่ของการเกิด 
กอนทดลองโปรแกรม 
หลังทดลองโปรแกรม 

 
1.20 
1.08 

 
1.76 

 
.083 

เหตุการณเกือบเกิด 
กอนทดลองโปรแกรม 
หลังทดลองโปรแกรม 

 
1.34 
1.00 

 
3.22 

 
.002* 

อุบัติการณระดับเล็กนอย 
กอนทดลองโปรแกรม 
หลังทดลองโปรแกรม 

 
0.08 
0.08 

 
0.00 

 
1.00 

อุบัติการณระดับปานกลาง 
กอนทดลองโปรแกรม 

 หลังทดลองโปรแกรม 

 
0.18 
0.00 

 
3.28 

 

 
.002* 
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อภิปรายผล 
การเกิดอุบัติการณทางถนนของพนักงานขับรถพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี พบไดในผูที่

ผานการอบรมและไมผานการอบรมพนักงานขับรถพยาบาลและกูชีพ พบอุบัติการณไดทั้งในผูที่มีประสบการณใน
การทํางานมากและผูมีอายุงานนอยโดยไมมีความแตกตางกัน ซึ่งหลังจากการทดลองใชโปรแกรมคูหูความปลอดภัย 
ลักษณะของการเกิดอุบัติการณทางถนนเปนแบบเกือบเกิดอุบัติเหตุ และยังไมพบการเกิดอุบัติเหตุที่มีความสูญเสีย
หลังใชโปรแกรมฯ นับวาเปนการลดอัตราการเกิดอุบัติการณไดดี 

ระดับพฤติกรรมการขับขี่รถพยาบาลอยางปลอดภัยหลังใชโปรแกรมฯมีขอคนพบวา เมื่อพนักงานขับ
รถพยาบาลไดรับการกระตุนดวยโปรแกรมฯ พนักงานจะแสดงออกถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่ในทุกๆ
ระยะของการปฏิบัติการ เปนผลมาจากพนักงานเกิดความตระหนักและต่ืนตัวตอการไดรับการกระตุนดวยกิจกรรม
การแลกเปล่ียนขอมูลความปลอดภัย และการถูกกระตุนเตือนใหขับข่ีอยางปลอดภัยตามกิจกรรมของโปรแกรมฯ        
ที่ใหมีเปาหมายการทํางานรวมกันของทีมปฏิบัติการ รวมถึงการมีสวนรวมในการกําหนดคําสําคัญในการกระตุน
เตือนตนเองเมื่อขับขี่รถพยาบาล กิจกรรมของโปรแกรมเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ซึ่ง
นับวาเปนปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลได (ทนงศักดิ์ และคณะ,2556) และนอกจากน้ี 
กิจกรรมของโปรแกรมคูหูความปลอดภัยยังมีสวนกระตุนใหพนักงานขับรถประจําโรงพยาบาลชุมชนมีเจตคติ
เก่ียวกับความปลอดภัยในการขับขี่รถยนตในลักษณะการควบคุมตนดานความปลอดภัย การรับรูโอกาสเส่ียงตอการ
เกิดอุบัติเหตุ การรับรูความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ  การรับรูภาวะคุกคามของการเกิดอุบัติเหตุ  การรับรู
ประโยชนของการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่รถยนตและความสามารถแหงตนดานความปลอดภัยในการขับข่ีรถยนตมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต (นิภา อินทนิล ,2545) 

อุบัติการณทางถนนหลังใชโปรแกรม Safety Huddles (คูหูความปลอดภัย) พบวาอัตราการเกิด
อุบัติการณทางถนนหลังการทดลองใชโปรแกรมมีจํานวนลดลงกวากอนใชโปรแกรมซ่ึงเกิดจากการมีพฤติกรรมการ
ขับขี่ที่ปลอดภัยมากขึ้น การไมกระทําในสิ่งที่เสี่ยงตอการเกิดอันตราย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ปญญา 
จันทรสุขโข (2556) พบวาปญหาดานพฤติกรรมของผูกระทําผิดกฎจราจรที่ผลวิจัยจากการสัมภาษณไดชี้ใหเห็นการ
ขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยยอมรับวามีความเรงรีบและเห็นวาการไปถึงเปาหมายทันตาม
กําหนดมีความสําคัญมากกวาการรักษาวินัยจราจร นอกจากนั้นยังพบวากิจกรรมของโปรแกรมคูหูความปลอดภัยยัง
ชวยลดอัตราการเกิดอุบัติการณทางถนนไดรอยละ 60 ซึ่งสรุปไดวา ภายหลังการทดลองใชโปรแกรมคูหูความ
ปลอดภัย มีผลตอการชวยลดอุบัติการณทางถนนของรถพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรี สอดคลองกับการศึกษาของ 
ฉัตรแกว ละครชัย (2558) ที่พบวาอัตราความชุกของการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลลดลงอยูในระดับต่ําหลังการ
สรางการจัดการดานความปลอดภัยในโรงพยาบาล 

โดยรวมแลวผูวิจัยพบวาการทดลองนําโปรแกรมคูหูความปลอดภัยSafety huddles ไปประยุกตใชในการสราง
เสริมความตระหนักในความปลอดภัย ชวยเพ่ิมระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับข่ีรถพยาบาล และชวยลดอุบัติการณ
ทางถนนและความรุนแรงในการเกิดอุบัติการณทางถนนของพนักงานขับรถพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชลบุรีได  

ขอเสนอแนะ 
1. การศึกษาการใชโปรแกรมคูหูความปลอดภัยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควรเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยาง

มากข้ึน หรือมีกลุมควบคุมเพ่ือใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนในการแสดงพฤติกรรมความปลอดภัยระหวางผูที่ไดรับ
การกระตุนพฤติกรรมดวยโปรแกรมและผูที่ไมไดรับการกระตุนดวยโปรแกรม  

2. ในระหวางที่ทดลองใชโปรแกรมฯควรมีการควบคุมปจจัยรบกวนอ่ืนๆที่อาจมีผลตอการประเมินผลของ
โปรแกรม เชน นโยบายการกํากับการปฏิบัติงานของ พขร. ดวยระบบ GPS ระเบียบขอบังคับที่มีบทลงโทษ 
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ขอจํากัดของงานวิจัย 
1. เนื่องจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาในกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว ไมมีกลุมเปรียบเทียบซึ่งอาจ

ทําใหผลที่เกิดจากโปรแกรมไมชัดเจน 
2. โปรแกรมคูหูความปลอดภัยเปนกิจกรรมที่สรางจิตสํานึกดานความตระหนักในการขับขี่อยางปลอดภัย

ที่เปนพฤติกรรมท่ีเกิดอยางตอเนื่องยั่งยืนตอไป จึงควรมีการติดตามผลอยางตอเนื่องในระยะยาว 
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ความเครียดจากการทํางานและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติการณทางรถยนตของ
ผูแทนยาบริษัทยาแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

Work stress and factors related to traffic incident among medical representative in a 

pharmaceutical company, Bangkok 

ผูวิจัย อัญชลี  เตียวเจริญ 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร. นันทพร  ภัทรพุทธ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรีรัตน  ลอมพงศ 
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเกิดอุบัติการณทางรถยนตของผูแทนยา ศึกษาความเครียด

จากการทํางานของผูแทนยา ศึกษาปจจัยตาง ๆ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานพฤติกรรม
เส่ียงในการขับรถของผูแทนยา ศึกษาหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดาน
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถ และปจจัยดานความเครียดจากการทํางานกับการเกิดอุบัติการณทางรถยนตของผูแทนยา 
ตัวอยางท่ีศึกษาคือ ผูแทนยา จํานวน 103 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คามัธยฐาน 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไค-สแควร และFisher's Exact Test. 

ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมผูแทนยาสวนใหญมีความเครียดจากงานระดับต่ํา มีขอเรียกรองจากงาน
ระดับตํ่า (รอยละ 37.86) โดยพบวา ผูแทนยาสวนใหญทํางานเชิงรุก และมีความเครียดในการควบคุมหรืออํานาจ
การตัดสินใจในงานระดับสูง (รอยละ 62.12) และพบวา ปจจัยดานการทํางาน ไดแก เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาขับรถเพื่อพบลูกคาตอวัน ระยะเวลาท่ีใชในการรอพบลูกคา และปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยงในการทํางาน 
มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติการณทางรถยนต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบวา ปจจัยดาน
ความเครียดจากงาน ไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติการณทางรถยนต 

คําสําคัญ : ความเครียด การเกิดอุบัติการณทางรถยนต ผูแทนยา บริษัทยา 

Abstract 

The purposes of this research aimed to study the incidence of medical 
representatives, to study the job stress among of medical representatives, to study factors 
such as general data factors, working factors, risk driving behaviors of s medical 
representatives and to study relationship between general data factors, working factors, risk 
driving behaviors factor and the stress among with the incidence of medical representatives. 
The sampling in this research was medical representatives of a pharmaceutical company in 
Bangkok consists of 103 persons. The statistical used for data analysis were frequency, 
percentage, median, mean, standard deviation, Chi-square and Fisher's Exact test.
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The research found that overall, the mostly of medical representatives had job stress 
at low stresses, by low demand had low level (37.86 percentages) and found that the mostly 
of medical representative had active job by the job stress among on high control had high 
level (62.12 percentages). The work factor such as the response working area, maximum 
periods driving to clients on a day and the number of recently times for waiting clients had 
relationship with the incidence occurrence of s medical representatives at 0.01 level of 
significance. Meanwhiles, job stress among factors had not significantly with the incidence 
occurrence of medical representatives.

Keywords : Work stress, Traffic Incident, Medical representatives, Pharmaceutical company 

บทนํา 
การทํางานหนักหรือทํางานติดตอกันนานเกินไปสงผลใหสงผลใหเกิดความเครียดและเปนปญหาในการ

ปฏิบัติงานได ความเครียดเปนภาวะของอารมณหรือความรูสึกที่เกิดขึ้น เมื่อบุคคลตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ และ
ทําใหรูสึกไมสบายใจ วิตกกังวล ตลอดจนรูสึกถูกกดดัน เมื่อผูทํางานตกอยูในสภาวะ ความเครียดอาจจะกอใหเกิด
อันตรายแกรางกาย สงผลใหภาวะสมดุลของรางกายและจิตใจเสียไป ทําใหรางกายเกิดความออนลาหรืออาจสงผล
ถึงอาการบาดเจ็บทางรางกาย อาทิเชน การเกิดโรคออฟฟศซินโดรม (Office syndrome) รวมถึงอาจสงผลตอ
สุขภาพจิตใจ ของบุคคลผูนั้นไดดวยเชนกัน (ศรีจันทร พรจิราศิล, 2554) และเม่ือจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงการ
แสดงออกทางอารมณ และการแสดงออกทางพฤติกรรม เปล่ียนไปในทางลบ ซ่ึงอาจสงผลไปยังครอบครัว การ
ทํางาน รวมถึงสังคม (กรมสุขภาพจิต, 2561) และเมื่อการปฏิบัติงานนั้นไมสามารถทําใหสําเร็จตามที่คาดหวังเอาไว
จะสงผลใหเกิดเปนความเครียด จากที่ทํางาน โดยสาเหตุที่เกิดขึ้นดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานท่ีหนักเกนิไป 
ความเหนื่อยลา ขอจํากัดของหนวยงาน หรือจากผูปฏิบัติงานเอง (ปยนันท สัวสดิ์ศฤงฆาร, 2555) บุคคลแตละคน 
จะมีความรูสึกประสบการณและการจัดการกับความเครียดที่แตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม โดยระดับ
ความเครียดที่เกิดขึ้นจะมีความแตกตางกัน และมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ องคกรแตกตางกันดวย 
(ฐาปนี วงกานนท, 2556) จึงถือไดวาความเครียดเปนระบบเตือนภัยของรางกาย ใหเตรียมพรอมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ใหเกิดอาการตาง ๆ ข้ึน เชน อาการปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ หัวใจเตนเร็ว แนนทอง มือเทาเย็น และผลของ
ความเครียดอาจสงผลตออาการนอนไมหลับ และอาจสงผลกระทบโดยตรงตอการเกิดอุบัติการณทางรถยนตได 
(Rathika & Subramanian, 2017)  

การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัย เลือกศึกษาในตําแหนงผูแทนยา เนื่องจากมีลักษณะการทํางานท่ีตองขับรถยนตสวน
บุคคลไปพบลูกคาตามพ้ืนที่ตาง ๆ ตองทํางานเรงรีบภายในระยะเวลาจํากัด มีการแขงขัน มีการปรับตัว และตอง
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือเสนอขายยาใหไดยอดขายตามเปาหมายขององคกร ซึ่งลักษณะงานนี้อาจกอใหเกิด
ภาวะเครียดมากกวาตําแหนงพนักงานธุรการ หรือฝายการตลาดในบริษัท เนื่องจากมีลักษณะการทํางานท่ีแตกตาง
กัน ลักษณะการทํางานดังกลาวลวนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความเครียดจากการทํางานท้ังส้ิน (วัลลภ วิชาญเจริญสุข 
และสุนทร ศุภพงษ, 2557) นอกจากน้ี ความเครียดจากงานยังสงผลกระทบตอบุคลากรในสาขาอาชีพอื่น ๆ ดวย ไม
วาจะเปนความเครียดในการทํางานของอาจารยมหาวิทยาลัยรัฐ ซึ่งพบวา อาจารยมหาวิทยาลัยรัฐสวนใหญมี
ความเครียดในการทํางาน (เจษฎา คูงามมาก, 2555) และภาวะความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียด
ของขาราชการตํารวจตํารวจภูธร สังกัดตํารวจภูธร ภาค 2 ท่ีพบวา การทํางานของเจาหนาที่ตํารวจมีผลตอระดับ
ภาวะความเครียดในการทํางาน (อนุรัตน อนันทนาธร, 2559) จึงสรุปไดวาอาชีพผูแทนยาเปนอาชีพที่มีลักษณะ 
การทํางานท่ีตองเผชิญหนากับ ความเครียด ตองใชรถยนตในการเดินทางเพื่อพบลูกคาตามกําหนดนัดหมาย รวมถึง
งานท่ีไมไดมีการนัดหมายไวลวงหนา ซึ่งหากเกิดความเครียดในระหวางขับรถ อาจสงผลใหเกิด การขาดความ
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ระมัดระวัง และอาจกอใหเกิดอุบัติการณทางรถยนตขึ้นได ผูศึกษาจึงเห็นความสําคัญของการเกิดความเครียดจาก
การทํางานของผูแทนยาจึงมีความสนใจศึกษาความเครียดจากการทํางาน และปจจัย ที่มีความสัมพันธกับ การเกิด
อุบัติการณทางรถยนตทางรถยนตของผูแทนยา เพื่อนําผลจากการศึกษา ไปใชประโยชน ในการปองกันและลด
ความเสี่ยงที่เกิดจากความเครียดจากการทํางานของผูแทนยา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความเครียดจากการทํางานของผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถ ปจจัยดาน

ความเครียดจากการทํางาน กับการเกิดอุบัติการณทางรถยนตของผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย  
ตัวแปรตน    ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบตัดขวาง (Cross sectional study) ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้
คือผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จํานวน 140 คน โดยใชเกณฑคัดเขา คือ ผูแทนยาตองมี
ประสบการณการทํางานมากกวา 1 ป และยินดีเขารวมวิจัย เกณฑคัดออกคือ ผูแทนยาที่ปฏิบัติงานในตางประเทศ       
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ(Systematic sampling) โดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครซี่และมอรแกน (Krejcie 
and Morgan, 1970) จนไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 103 คนระยะเวลาการเก็บขอมูลอยูระหวางเดือน กันยายน 
พ.ศ.2561 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คาความถี่ คามัธยฐาน (Median) คาเฉลี่ย 
(Mean) คารอยละ (Percentage) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และทําการทดสอบสมมติฐานโดยใช
สถิติ (Inferential statistics) ดวยการทดสอบไคสแควร กําหนดคานัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 
 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหความเครียดในการทํางาน (Job content questionnaire: JCQ) ของผูแทน
ยา ทั้ง 5 ดาน ใชแนวคิดของ Robert Karasek โดยนําคาคะแนนท่ีไดมาหาคาความเอนเอียงของขอมูลวาอยูในกลุม
ความเครียดสูง หรือกลุมความเครียดต่ํา โดยการแบงกลุมคะแนนในแตละดานตามแนวคิดจาก Demand control 
and support (Karasek, 1979 cited in Karasek & Theorell, 1990) ดังตอไปนี้ 
 แบงกลุมในแตละดานใหเปน 3 กลุม คือ ดานการควบคุม (Control) ดานความตองการ (Demand)       
ดานการสนับสนุน (Support) หลังจากนั้นนําขอมูลดังกลาวมาจัดลําดับความเครียดตามแนวคิดของคาราเสค        
เพื่อนําไปใชในการตัดสินระดับความเครียดไดดังนี้ 

 
การเกิดอุบัติการณ 

ทางรถยนต 
  

ปจจัยดานการทาํงาน 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถ 

ปจจัยดานความเครียดจากการทํางาน 
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กลุมที่มีความเครียดจากงานสูง (High stresses) หมายถึง กลุมที่มีระดับคะแนนดานขอเรียกรองจากงาน 
(High demand) มีคามัธยฐาน (Median) ตั้งแต 3.0 ถึง 4.0 และระดับคะแนนดานการควบคุมหรืออํานาจการ
ตัดสินใจในงาน (Low control) มีคามัธยฐาน (Median) ตั้งแต 1.0 ถึง 2.9 และระดับคะแนนดานการสนับสนุน
ทางสังคม (Low support) มีคามัธยฐาน (Median) ต้ังแต 1.0 ถึง 2.9 

กลุมที่มีความเครียดจากงานต่ํา (Low stresses) หมายถึง กลุมที่มีระดับคะแนนดานขอเรียกรองจากงาน 
(Low demand) มีคามัธยฐาน (Median) ตั้งแต 1.0 ถึง 2.9 และระดับคะแนนดานการควบคุมหรืออํานาจในการ
ตัดสินใจในงาน (High control) มีคามัธยฐาน (Median) ตั้งแต 3.0 ถึง 4.0 และระดับคะแนนดานการสนับสนุน
ทางสังคม (High support) มีคามัธยฐาน (Median) ต้ังแต 3.0 ถึง 4.0 

กลุมที่มีลักษณะงานเชิงรับ (Passive job) หมายถึง กลุมที่มีระดับคะแนนดานขอเรียกรองจากงาน 
(Low demand) มีคามัธยฐาน (Median) 0.1 ถึง 2.9 และมีระดับคะแนนดานการควบคุมหรืออํานาจการตัดสินใจ
ในงาน (Low control) มีคามัธยฐาน (Median) 3.0 ถึง 4.0  

กลุมท่ีมีลักษณะงานเชิงรุก (Active job) หมายถึง กลุมที่มีระดับคะแนนดานขอเรียกรองจากงาน 
(High demand) มีคามัธยฐาน (Median) 3.0 ถึง 4.0 และมีระดับคะแนนดานการควบคุมหรืออํานาจการตัดสินใจ
ในงาน (High control) มีคามัธยฐาน (Median) 0.1 ถึง 2.9 

ผล/สรุปการวิจัย 
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 

ขอมูลดานการทํางานของผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูแทนยาสวนใหญมีพื้นที่
รับผิดชอบในเขตภาคกลาง (รอยละ42.72) มีระยะเวลาในการทํางานตอสัปดาหนอยกวา5 วัน (รอยละ82.52) 
มีเวลาขับรถเพื่อพบลูกคานานที่สุดตอวันนอยกวา 3 ชั่วโมง (รอยละ 52.43) มีเวลาขับรถเพื่อพบลูกคานานที่สุดตอ
วันเฉลี่ย 4.10 ชั่วโมง โดยมีเวลาขับรถเพื่อพบลูกคานานที่สุดตอวันต่ําสุด 1 ชั่วโมง และมีเวลาขับรถเพื่อพบลูกคา
นานที่สุดตอวันสูงสุด 10 ชั่วโมงมีเวลาท่ีใชในการรอพบลูกคาในคร้ังลาสุดนอยกวา 2 ชั่วโมง(รอยละ 42.72) โดยมี
เวลาที่ใชในการรอพบลูกคาในครั้งลาสุดเฉลี่ย 2.06 ชั่วโมง มี เวลาท่ีใชในการรอพบลูกคาในคร้ังลาสุดต่ําสุด 0 
ชั่วโมง และมีเวลาที่ใชในการรอพบลูกคาในคร้ังลาสุดสูงสุด 7 ชั่วโมง ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีการนําเสนอขายยาชนิดใหม (รอยละ 72.82) และมีการตรวจเช็คสภาพรถยนตตามระยะเวลา
ที่กําหนดทุกครั้ง (รอยละ 78.64) 

ขอมูลดานพฤติกรรมเสี่ยงในการทํางานของผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูแทน
ยาสวนใหญมีพฤติกรรมเส่ียงในการทํางานอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 41.75) รองลงมามีพฤติกรรมเสี่ยงในการ
ทํางานอยูในระดับตํ่า (รอยละ 33.01) และนอยที่สุดมีพฤติกรรมเสี่ยงในการทํางานอยูในระดับสูง (รอยละ 25.24) 
ตามลําดับ แสดงไวในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับคะแนนพฤติกรรมเสี่ยงในการทํางาน 
พฤติกรรมเสี่ยงในการทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับต่ํา 34 33.01 
ระดับปานกลาง 43 41.75 
ระดับสูง 26 25.24 
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ขอมูลดานความเครียดจากงานของผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวม
ผูแทนยาสวนใหญทํางานเชิงรุก (Active job) โดยมีความเครียดในการควบคุมหรืออํานาจการ ตัดสินใจในงาน 
(High control) ระดับสูง (รอยละ 62.12) และพบวา ผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่งสวนใหญมีความเครียดจากงาน
ระดับต่ํา (Low stresses) โดยมีขอเรียกรองจากงาน (Low demand) ระดับต่ํา (รอยละ 37.86) แสดงไวในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลดานความเครียดจากงาน 
ลักษณะความเครียด  จํานวน (คน) รอยละ 

Active job ความตองการในงานสงู (High demand) - - 
มีการควบคุมงานสูง (High control) 64 62.14 

Passive job ความตองการในงานต่าํ (Low demand) - - 
มีการควบคุมงานต่ํา (Low control) - - 

High stresses ความตองการในงานสงู (High demand) - - 
มีการควบคุมงานต่ํา (Low control) - - 

Low stresses ความตองการในงานต่าํ (Low demand) 39 37.86 
มีการควบคุมงานสูง (High control) - - 

รวม 103 100.00 
ผลการวัดองคประกอบความเครียดจากงาน พบวา ดานที่คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานความมั่นคงในหนาที่การ

งาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.313 รองลงมาคือ ดานการควบคุมหรืออํานาจการตัดสินใจในงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.117 
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานขอเรียกรองจากงานดานกายภาพ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.395 ตามลําดับ 

สําหรับคาคะแนนเฉล่ียขององคประกอบความเครียดจากงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.926 อยูในระดับปาน
กลาง โดยสามารถจําแนกออกเปนองคประกอบยอย 5 องคประกอบ พบวา ดานที่คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานความ
มั่นคงในหนาท่ีการงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.313 รองลงมาคือ ดานการควบคุมหรืออํานาจการตัดสินใจในงาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.117สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานขอเรียกรองจากงานดานกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.395 ตามลําดับ แสดงไวในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลดานความเครียดจากงาน 
ความเครียดจากงาน x S.D. แปลผล 

ดานการควบคุมหรืออํานาจการตัดสินใจในงาน 3.117 .265 มาก 
ดานขอเรียกรองจากงานดานจิตใจ 2.733 .298 ปานกลาง 
ดานขอเรียกรองจากงานดานกายภาพ 2.395 .509 ปานกลาง 
ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน 3.313 .447 มาก 
ดานการสนับสนุนทางสังคม 3.032 .345 มาก 

ในภาพรวม 2.926 .197 ปานกลาง 
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการทํางานกับการเกิดอุบัติการณทางรถยนตจากการทํางานกับการเกิด

อุบัติการณทางรถยนตจากการทํางานของผูแทนยา พบวา ปจจัยดานการทํางาน ไดแก เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(p = 0.000) ระยะเวลาขับรถเพื่อพบลูกคานาน (p = 0.000) และ ระยะเวลาที่ใชรอพบลูกคา (p = 0.000) 
มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติการณทางรถยนตจากการทํางานของผูแทนยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 แสดงไวในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการทํางาน กับการเกิดอุบัติการณทางรถยนตของผูแทนยา 
 

a. Fisher's Exact Test 71.045, sig. = 0.000 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยงในการทํางาน กับการเกิดอุบัติการณทางรถยนตจากการ
ทํางานของผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่ง พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยงในการทํางาน มีความสัมพันธกับการเกิด
อุบัติการณทางรถยนตจากการทํางานของผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดง
ไวในตารางท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยดานการทํางาน 
อุบัติเหตุหรือเกือบเกดิอุบัติเหตุ � 2 p 

ไมเคย เคย เคยเกือบเกิด 
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (ภาค) เหนือ 0 6 4 76.484a .000* 
  (0.00) (17.14) (10.00)   
 กลาง 12 12 20   
  (42.86) (34.29) (50.00)   
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 10 4 0   
  (35.71) (11.43) (0.00)   
 ตะวันออก 4 0 0   
  (14.29) (0.00) (0.00)   
 ตะวันตก 0 0 16   
  (0.00) (0.00) (40.00)   
 ใต 2 13 0   
  (7.14) (37.14) (0.00)   
ระยะเวลาขับรถเพื่อพบ < 3 8 16 30 15.193 .000* 
ลูกคา (ชั่วโมง)  (28.57) (45.71) (75.00)   
 ≥ 3 20 19 10   
  (71.43) (54.29) (25.00)   
ระยะเวลาที่ใชรอพบลูกคา  < 2 18 4 22 21.792 .000* 
(ชั่วโมง)  (64.29) (11.43) (55.00)   
 ≥ 2 10 31 18   
  (35.71) (88.57) (45.00)   
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานพฤติกรรมเส่ียงในการทํางาน กับการเกิดอุบัติการณทางรถยนตของ
ผูแทนยา 

 

ปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยง 
ในการทํางาน 

อุบัติเหตุหรือเกือบเกดิอุบัติเหตุ � 2 p 

ไมเคย เคยเกิดอุบัติเหต ุ เคยเกือบเกิดอุบัติเหต ุ   
มีพฤติกรรมเสี่ยงต่ํา 10 16 8 19.838 .001* 
 (35.71) (45.71) (20.00)   
มีพฤติกรรมเสี่ยงปานกลาง 8 19 16   
 (28.57) (54.29) (40.00)   
มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง 10 0 16   
 (35.71) (0.00) (40.00)   

* มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 ความเครียดจากการทํางานของผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูแทนยาบริษัทยา
แหงหนึ่ง มีความเครียดจากงานระดับต่ํา (Low stresses) โดยมีลักษณะการทํางานเชิงรุก (Active job) เน่ืองจาก
ผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่งมีระดับคะแนนการควบคุมหรืออํานาจการตัดสินใจในงาน (High control) ในระดับสูง 
และมีขอเรียกรองจากงาน (Low demand) ระดับต่ํา ซึ่งแสดงใหเห็นวา ลักษณะการทํางานของผูแทนยาบริษัทยา
แหงหนึ่งจําเปนตองพบปะเพ่ือติดประสานงานกับแพทยหรือลูกคา ซึ่งตองเผชิญกับสถานการณปญหาแพทยหรือ
ลูกคาไมวาง แพทยหรือลูกคาไมสนใจ แพทยหรือลูกคามีขอเรียกรองหรือขอตอรองหรืออาจถูกตอวา ซึ่งสงผลตอ
ความเครียดในการทํางานของผูแทนยาฯ แตเนื่องจากการทํางานของผูแทนยาสามารถควบคุมพฤติกรรมในการ
ทํางานของตนเองได สามารถใชความรูความสามารถในงานไดอยางเต็มที่ รวมถึงประสบการณทํางาน จึงทําให
ผูแทนยาสามารถตัดสินใจในงานได นอกจากนี้การไดรับความชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานหรือ
ผูบังคับบัญชา ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่งสวนใหญมีความเครียดจากงานระดับต่ํา             
(Low stresses) ซ่ึงสอดคลองตามทฤษฎีของคาราเสค (Karasek, 1998) กลาววา ปริมาณงานมากเพียงอยางเดียว
ไมไดหมายความวา จะสงผลใหเกิดความเครียดเสมอไป หากแตยังขึ้นกับอํานาจในการตัดสินใจในงานดวยที่จะ
สงผลดานลบดังกลาว หรือสงผลทางดานบวก ซึ่งทําใหความกดดันหรือขอเรียกรองจากงานท่ีมากเปนประโยชนตอ
การทํางานในแงของการทํางานอยางกระตือรือรน หรือเกิดการเรียนเชิงรุก  สําหรับผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ของปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถ และปจจัยดานความเครียดจากการทํางาน         
กับการเกิดอุบัติการณทางรถยนตของผูแทนยาบริษัทยาแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครพบวา 
 1. ปจจัยดานการทํางาน ไดแก เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (p = 0.000) ระยะเวลาขับรถเพ่ือพบลูกคานานที่สุด
ตอวัน (p = 0.000) และระยะเวลาท่ีใชในการรอพบลูกคาในคร้ังลาสุด (p = 0.000) มีความสัมพันธกับการเกิด
อุบัติการณทางรถยนตจากการทํางานของผูแทนยาอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความวา ผูแทนยาท่ี
ทํางานอยูในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง มีระยะเวลาขับรถเพื่อพบลูกคานานที่สุดตอวันมากกวาหรือเทากับ 3 ชั่วโมง และมี
ระยะเวลาท่ีใชในการรอพบลูกคาในคร้ังลาสุดมากกวาหรือเทากับ 2 ชั่วโมง พบวา เคยเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต
มากกวา โดยผลการศึกษามีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กฤษณ เจ็ดวรรณะ (2554) ที่พบวา ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมเปนปจจัยสําคัญหลักอีกหน่ึงปจจัย หากสภาพ clear zone ไมปลอดภัย สงผลใหเกิดอุบัติเหตุ
อยางมีนัยสําคัญ สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรณพ สุนทรนนท และวรรณี ชัยเฉลิมพงษ (2557) ที่พบวา 
การเตรียมตัวกอนการเขาพบและการเขาพบ ลูกคาเปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหเกิดอุบัติการณทางรถยนตที่สงผลให
เปนอุบัติเหตุและการสูญเสียที่เกิดขึ้นไดกับ ตัวบุคคล และทรัพยสินของผูแทนยาอยางมีนัยสําคัญ และมีความ
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สอดคลองกับผลการศึกษาของ ฐาปนี วังกานนท (2556) ท่ีพบวา ระยะเวลาการทํางาน มีอิทธิพลตอความเครียด
ของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยงในการทํางาน มีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติการณทางรถยนตจากการ
ทํางานของผูแทนยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความวา อาชีพเปนผูแทนยาตองใชเวลาสวนใหญ
อยูบนทองถนนเพื่อเดินทางไปพบลูกคาแตละรายใหทันตามกําหนดเวลาที่ไดนัดหมายไวโดยบางครั้งผูแทนยาก็
ละเลยตอการตรวจเช็คสภาพรถ และอาจมีการใชโทรศัพทระหวางการขับรถยนต ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ลวนเปน
ความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต ความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กาญจนกรอง สุอังคะ และคณะ 
(2558) พบวา ความเครียดกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่และสงผลตอสุขภาพจิตใจ ทําใหเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติการณได 

3. ปจจัยดานความเครียดจากงาน ไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติการณทางรถยนตจากการทํางานของ
ผูแทนยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา อาชีพผูแทนยามีลักษณะการทํางานเชิงรุก และมีปริมาณงานท่ี
มาก แตผูแทนยาก็สามารถควบคุมและตัดสินใจในการทํางานของตนได และมีอิสระในการใชทักษะในการทํางาน
ของตนเองไดอยางเต็มที่ จึงอาจกอใหเกิดเปนความเครียดจากการทํางานอยูบาง แตก็ไมเปนปญหาในการทํางาน 
และไมเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติการณทางรถยนตจากการทํางานของผูแทนยา มีความสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ สมศักด์ิ วังเอี่ยมเสริมสุข (2554) ที่พบวา ปจจัยดานงานท่ีสงผลตอความเครียดของพนักงานบริษัท กสท. 
สํานักงานหลักสี่ และปจจัยดานงานที่สงผลตอความเครียดพนักงาน บริษัท กสท. สํานักงานบางรัก มีความไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ปจจัยดานการทํางาน ผูแทนยาควรเผ่ือเวลาสําหรับการเดินทางเพื่อพบลูกคาตามเวลานัดหมายในพ้ืนที่

แตละพื้นท่ีรับผิดชอบใหเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเรงรีบเดินทางไปพบลูกคา 
2. ปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยง เนื่องจากในการทํางานผูแทนยายังมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติการณ

ทางรถยนต เชน การใชโทรศัพทระหวางการขับรถ หรือการเอื้อมหยิบของระหวางการขับรถ หรือความเรงรีบใน
การเดินทางไปพบลูกคาตามเวลานัดหมาย เปนตน ดังนั้น ผูแทนยาจึงควรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการระหวางการขับรถ ซึ่งผูบังคับบัญชาควรมีการส่ือสารในเรื่องความปลอดภัยไปยัง
ผูแทนยาอยางสม่ําเสมอตอเน่ือง 

3. ปจจัยดานความเครียดจากงาน เน่ืองจากขอคนพบท่ีวา ความเครียดจากการทํางานของผูแทนยาอยูใน
ระดับต่ํา แตเนื่องจากในการทํางานผูแทนยาอาจตองเผชิญกับปญหาใหม ๆ ที่เกิดข้ึนจาการทํางานอยูตลอดเวลา 
ผูบังคับบัญชาควรสงเสริมใหผูแทนยาท่ีมีประสบการณทํางานสูงกวา ไดมีการถายทอดความรูและประสบการณ
ตางๆ แกผูแทนยาท่ีมีประสบการณทํางานตํ่ากวา เพื่อเปนการแลกเปล่ียนการเรียนรู รวมถึงรูปแบบการแกปญหา
ความเครียดจากการทํางาน 
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การใชวัสดุโฟมโพลียูรีเทนเหลือใชเพ่ือดูดซับเสียงเคร่ืองปมโลหะในโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรเหล็ก
แหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
REUSE POLYURETHANE FOAM FOR ABSORBING NOISE OF PRESS 

MACHINE IN A MANUFACTURING STEEL FURNITURE FACTORY, 

SAMUTPRAKARN PROVINCE 
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    สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีรัตน  ลอมพงศ  

รองศาสตราจารย ดร.นันทพร  ภัทรพุทธ 

ภาควิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

บทคัดยอ 
 โดยทั่วไประดับเสียงของแผนกปมโลหะในโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรเหล็กนั้นมีระดับเสียงดังคอนขางสูง            
การรับสัมผัสเสียงดังตลอดระยะการทํางานเกิน 85 เดซิเบลเอ ดังนั้นมีความเสี่ยงตอการเกิดการสูญเสียการไดยินทั้ง
แบบชั่วคราวและแบบถาวร เพื่อหาแนวทางการปองเสียงที่เหมาะสม จึงไดทําการศึกษาระดับเสียงทั่วไปและเสียงที่
บุคคลไดรับสัมผัสในพื้นที่การทํางาน รวมทั้งการทดลองนําฉากดูดซับเสียงท่ีจัดทําจากวัสดุโฟมโพลียูรีเทนเหลือใช 
ความหนาแนน 40 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ชนิดเซลลเปดท่ีความหนา 0.25 นิ้ว 0.5 นิ้ว 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว            
เขาติดตั้งฉากดูดซับเสียงในพื้นที่แผนกปมโลหะ ทําการวัดระดับเสียงหลังการติดตั้งฉาก พรอมทั้งความพึงพอใจหลัง
การใชงาน ผลการศึกษาพบวาระดับเสียงกอนการติดตั้งฉากดูดซับเสียงอยูในชวง 87.9 - 92.5 เดซิเบลเอ เสียงที่
บุคคลรับสัมผัสอยูในชวง 91.3 - 92.5 เดซิเบลเอ หลังทําการติดตั้งฉากดูดซับเสียงจากฉากดูดซับเสียงจากวัสดุ            
โฟมโพลียูรีเทนเหลือใชเสียงในพื้นที่ลดลงอยูในชวง 83.8 – 90.5 เดซิเบลเอ สวนเสียงที่บุคคลรับสัมผัสอยูในชวง 
88.2 - 90.3 เดซิเบลเอ เม่ือทําการเปรียบเทียบกอนหลังการใชงานฉากดูดซับเสียงพบมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P< 0.001) ของฉากขนาด 2 นิ้ว ระดับความพึงพอใจของพนักงานหลังการใชงาน
อยูที่ระดับปานกลาง ถึงแมฉากดูดซับเสียงจะสามารถลดเสียงในพื้นที่ไดแตอาจจะมีขอจํากัดในการนําไปใชงานจริง 
 
คําสําคัญ : วัสดุเหลือใชดูดซับเสียง, ดูดซับเสียง, สมุทรปราการ 
 
Abstract  

Generally, the noise level in Pressing process in manufacturing steel furniture factory 
are higher than the accepted limits for occupational noise exposure. The noise level higher 85
dBA effect higher noise working of 8 hours, hearing performance and the risk of temporary 
and permanent hearing loss. Therefore, need to have a noise controlling that employees are 
exposed. This stydy is noise level before installing the noise absorbing scene in the area of 
87.9 - 92.5dBA. and woker expose of 91.3 – 92.5 dBA. After Install noise absorbing scene 
from reuse polyurethane foam materials, the remaining density of 40 kg/m3 (open cell) at 
0.25, 0.5, 1 and 2 inch thickness, can reduce noise The noise in the area reduce of 83.8 - 90.5 
dBA and worker reduce of 88.2 - 90.3 dBA. When comparing before, after using the sound 
absorbing scene,This difference is interpreted as meaning significant at 0.01 (p < 0.001)         
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at polyurethane 2 thickness.This method could reduce noise level , but level of satisfaction 
was ranging moderate there were some limitation for using working area. 

Key Word : Reuse Noise Absorption, Noise Absorption, Samutprakarn province 

 

บทนํา 

 เมื่อแนวโนมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรที่มีการขยายตัวสูงขึ้น สงผลใหอุตสาหกรรมผลิตเฟอรนิเจอรเหล็กใน
ประเทศไทยก็มีการขยายตัวเชนเดียวกันทําใหผูผลิตตองเตรียมความพรอมทั้งเรื่องกําลังคน ทรัพยากรที่สนับสนุน
กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรเหล็ก วัตถุดิบหลักมาจากแผนโลหะ โดยมีกระบวนการผลิตแบง
ออกเปนขั้นตอนหลักๆ ประกอบดวย ขั้นตอนการตัดเหล็ก ขั้นตอนการปม พับขึ้นรูป ขั้นตอนการเชื่อมอารคโลหะ 
ขั้นตอนการพนสี และขั้นตอนประกอบ กิจกรรมตาง ๆ ในงานลวนทําใหเกิดเสียงดังตามแหลงกําเนิดเสียงนั้น ๆ 
เสียงในสถานประกอบการสามารถเกิดขึ้นในหลายขั้นตอน เชน ตัด บด เคาะ เจาะ กลึง (อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะ
ทึก, 2556) การปมขึ้นรูปโลหะ เสียงสวนใหญที่พนักงานไดรับมาจากเคร่ืองที่ตั้งอยูใกลตัวพนักงานมากท่ีสุด หาก
เสยีงที่เกิดขึ้นนําไปสูเหตุเดือดรอนรําคาญ มีผลกระทบตอมนุษยทั้งในดานสุขภาพจิตและสุขภาพกายคอนขางมาก 
เสียง (Noise ) จัดเปนมลพิษที่คนไมตองการไดยินอาจมีผลเสียตอสุขภาพ (พรพิมล กองทิพย, 2545) เสียงในเคร่ือง
ปมโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญจะดังอยูที่ 60 -120 เดซิเบลเอโดยประมาณ (สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ, 
2546) เสียงจัดเปนปญหาที่รบกวนการทํางาน(อนามัย (ธีรวิโรจน) เทศกะทึก, 2556) เม่ือเสียงในแผนกปมโลหะดัง
จนนําไปสูขอรองเรียน ดังนั้นมาตรการการปองกันอันตรายจากเสียงดังโดยการแกไขปญหาเสียงในพ้ืนที่การทํางาน
ดังกลาว การควบคุมเสียงไดตามหลักการควบคุมอันตรายสามารถทําได 3 ทาง คือ ที่แหลงกําเนิดเสียง ทางผาน
เสียง และที่ผูรับสัมผัสเสียง การจัดการที่ดียอมมองไปท่ีแหลงกําเนิดถาสามารถแกไขไดแตในความเปนจริงการแกที่
แหลงกําเนิดนั้นมีคาใชจายคอนขางสูงผูประกอบการสวนใหญจึงมองท่ีการแกไขที่ทางผาน และท่ีผูรับสัมผัสเพ่ือให
สามารถบริหารจัดการปญหามลพิษทางสียงที่เกิดขึ้นได ดังนั้นวัสดุดูดซับเสียงจึงเปนวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่มี
ความสําคัญมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากถูกนํามาใชเพื่อลดปญหาดานมลภาวะทางเสียงที่แหลงกําเนิดเสียง การดูดซับเสียง 
(Sound Absorption) เปนการทําใหพลังงานเสียงมีแนวโนมที่ลดนอยลง เม่ือผานตัวกลางใด ๆ  
  ปจจุบันสถานประกอบการมีโฟมโพลียูรีเทนมาใชในกระบวนการผลิต และพบวามีเศษโฟมโพลียูรีเทนที่
เหลือจากกระบวนการผลิตตองสูญเสียงบประมาณในการสงกําจัดเปนขยะอันตรายจากกระบวนการผลิต การนํา
เศษโฟมโพลียูรีเทนที่เหลือใชมาทําใหเกิดประโยชนในเร่ืองของการดูดซับเสียงตามคุณสมบัติของโฟมโพลียูรีเทนนั้น 
(Sung, Kim, Kim, & Kim, 2016) นอกจากจะนําเศษวัสดุที่เหลือใชมาทําใหเกิดประโยชนแลวยังลดคาใชจายใน
เร่ืองของการสงกําจัดขยะอีกประการดวย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงนําแนวคิดเรื่องของการคุณสมบัติการดูดซับเสียงของ
โฟมโพลียูรีเทนมาเปนแนวทางในการศึกษาเพื่อจัดทําเปนฉากปองกันเสียง โดยทําการศึกษาการออกแบบฉากจาก
วัสดุโฟมโพลียูรีเทนเหลือใชความหนาขนาดตางๆเพื่อดูดซับเสียงและทําการทดสอบความสามารถลดความดังเสียง
หลังการติดตั้งในพื้นที่การทํางาน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับเสียงแบบพื้นท่ีของเคร่ืองปมโลหะกอนและหลังการติดตั้งฉากดูดซับเสียง 
2. เพื่อศึกษาระดับเสียงแบบติดตัวบุคคลกอนและหลังการติดตั้งฉากดูดซับเสียง 
3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพความหนาของโฟมโพลียูรีเทนในการดูดซับเสียงที่ความหนาตาง ๆ กัน 

ของเสียงจากการปมขึ้นรูปโลหะ 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย การออกแบบฉากดูดซับเสียงจากเศษโฟมโพลียูรีเทนเหลือใชเพื่อลดเสียงดังใน
แผนกปมโลหะในโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรเหล็กแหลงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถอธิบายไดดังภาพที่ 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบทดลอง (Experimental design ) แบบกลุมเดียว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ทําการศึกษาวัสดุดูดซับเสียงจากโฟมโพลียูรีเทนเพื่อเปนฉากดูดซับเสียงของแผนกปมโลหะ ไดแบงข้ันตอนออกเปน 
5 ข้ันตอน ดังนี้  
1. การวางแผนงาน 

1) ขั้นตอนที่ 1 เปนการศึกษาเพื่อประเมินเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงในแผนกปมโลหะเทียบกับกฎหมาย 
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยการวิเคราะหขอมูลจากทฤษฎี และเก็บตัวอยางจริง 

2) ขั้นตอนที่ 2 เปนการเสนอแนะแนวทางการลดปญหาเสียงใหอยูในระดับมาตรฐานท่ีกําหนด ระดับเสียง
ดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทํางานไมเกิน 85 เดซิเบลเอ โดยการจัดทําการปองกันท่ีทางผาน โดยใชฉากดูดซับเสียงจาก
เศษโฟมโพลียูรีเทนเหลือใช 

3) ขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นตอนการปฏิบัติจริงตามแนวทางการลดปญหาเสียง รวมท้ังการประเมินและ
วิเคราะหผลกอน –หลัง การดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด 

4) ขั้นตอนที่ 4 เปนการวิเคราะหและสรุปผล 
2. วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ขอมูล แบง
ออกเปน 4 อยาง ดังนี้  
 1) แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ 
วิทยานิพนธ งานวิจัย ที่เกี่ยวของเพื่อใหแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป จํานวน 5 ขอ และความพึงพอใจของ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานกับเครื่องปมโลหะตอการออกแบบฉากลดและดูดซับเสียงในพ้ืนที่การทํางาน จํานวน 10 ขอ 
โดยแบงออกเปน 3 ลักษณะในการสอบถาม ดังนี้ 

1. ดานความพึงพอใจตอฉากดูดซับเสียง 
 - การออกแบบฉากดูดซับเสียงสะดวกกับพืน้ที่การทาํงานของทาน 
 - การออกแบบฉากดูดซับเสียงเหมาะสมกับพื้นที่การทํางานของทาน 

ความหนาของฉากโฟมโพลียูรีเทน     
ที่ขนาดตาง ๆ  
0.25 นิ้ว ,0.5 นิ้ว,1 นิ้ว  
และ 2 นิ้วตามลําดับ 
 

- ระดับเสียงทีล่ดลง 

  หลังการติดตั้งฉากดูดซบั 

ตัวแปรตน ตัวแปร
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 - ทานพงึพอใจตอการใชงานฉากดูดซับเสียงนี้ 
 - ในภาพรวมทานมีความพงึพอใจตอฉากดูดซับเสียงในพืน้ที่การทํางานของทาน 

2. ดานความพึงพอใจตอความปลอดภัยในการใชงาน 
 - ฉากดูดซับเสียงติดตั้งมั่นคงไมทําใหเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ 
 - การจัดวางฉากดูดซบัเสียงไมกีดขวางการตอการทํางาน 
 - ฉากดูดซับเสียงมีความแข็งแรงทนทานไมกอใหเกิดอันตรายอ่ืน ๆตามมา 

 3. ดานความพึงพอใจตอความคุมคาในการใชงาน 
 - สามารถใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือใชนํามาทําฉากดูดซับเสียง 
 - ฉากดูดซับเสียงนี้สามารถลดปริมาณขยะจากกระบวนการผลิตได 
 - ฉากดูดซับเสียงนี้สามารถลดตนทุนการสงจาํกัดขยะจากกระบวนการผลิตได 

มีเกณฑการใหคะแนน  
   พอใจมาก 3  คะแนน 

  พอใจปานกลาง  2  คะแนน 
  พอใจนอย 1  คะแนน 

2) เคร่ืองวัดระดับความดังของเสียง (Sound level meter) ดําเนินการตรวจวัดโดยรุน sound level 
meter larson davis Model 831 (IEC 61672-1:2013, ANSI S1.4, ANSI S1.43 Class 1 integrating sound 
level meter ) ที่มีการปรับความถูกตอง และสอบเทียบเคร่ืองมือเปนที่เรียบรอยแลว 

3) เคร่ืองวัดระดับเสียงสะสม (Noise dosimeter) ดําเนินการตรวจวัดโดยรุน 3M Quest NoisePro DLX 
Programmable Datalogging Personal Noise Dosimeters (Class/Type 1 (DLX-1) or Class/Type 2 
accuracy (DLX) ท่ีมีการปรับความถูกตอง และสอบเทียบเคร่ืองมือเปนที่เรียบรอยแลว 

4) ฉากดูดซับเสียงจากวัสดุโฟมโพลียูรีเทนเหลือใช การออกแบบฉากขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จากวัสดุ
ประกอบเปนฉากดูดซับเสียง (ดังภาพท่ี2) ดังนี้  

1. โฟมโพลียูรีเทนเหลือใชชนิดเซลลเปด ขนาด 0.25 นิ้ว 0.5 นิ้ว 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว ท่ีความ
หนาแนน 40 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 

2. แผนไมอัด ความหนา 10 มิลลิเมตร ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จํานวน 12 แผน  
3. เหล็กฉากขนาดตามความหนาของโฟมโพลียูรีเทน 0.25 น้ิว 0.5 น้ิว 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว  
4. โครงเหล็กกลองยึดแผนไมอัด ขนาด 1 X 1 นิ้ว จํานวน ยาว 6 เมตร จํานวน 15 เสน  

 
  
 

 
    (ก)                   (ข)                    (ค)                   (ง) 

ภาพท่ี 2 เศษโฟมโพลียูรีเทน (ก) แผนไมอัด (ข) ฉากหลังการประกอบโครงเหล็ก (ค) และฉากดูดซบัเสียง (ง) 
 

2.3 การดําเนินการเก็บตัวอยาง เครื่องปมโลหะท่ีทําการศึกษาในคร้ังนี้ขนาดแรงมาของเครื่องจักรอยูที่ 60 ตัน 
โดยใชแมพิมพ 3 ลักษณะงาน คือ งานปมขึ้นรูป งานเจาะ และงานตัด การตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนที่ และระดับ
เสียงสะสมที่พนักงานรับสัมผัสติดตัวบุคคล กอนและหลังการติดตั้งฉากดูดซับเสียง โดยทําการตรวจวัดขณะท่ี
ทํางานเปดเคร่ืองจักรทํางานพรอมกันทั้ง 3 เครื่อง ปมชิ้นงานที่ระยะเวลา 30 นาที ที่เหล็กหนา 0.8 มิลลิเมตร          
ทําการวัดซ้ํา ทั้งหมด 3 รอบ  
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2.4 การวิเคราะหขอมูล การเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป มีการนําเสนอขอมูลเชิงสถิติ 2 แบบ ดังนี้ 

1) วิเคราะหสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง และความพึงพอใจหลังการติดตั้งฉากดูดซับดวยสถิติ         
เชิง พรรณาแบบคาเฉลี่ย 

2) วิเคราะหเปรียบเทียบความหนากับเสียงที่รับสมัผัสทีเ่ขาไปในหูในการติดตั้งฉากดูดซับระหวาง
กอนและหลังการปรับปรุงโดยใช One - way anova  

2.5 เอกสารับรองผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
รหัสโครงการวิจัย IRB 012/2561 เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2561 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไป 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 67 พบวาอายุอยูระหวาง 23 – 49 ป อายุงานเฉลี่ย 8.3 ป 
เพศชายมีพฤติกรรมการสวมใสอุปกรณปองกันเสียงเปนบางเวลา สวนเพศหญิงมีพฤติกรรมการสวมใสอุปกรณ
ปองกันเสียงตลอดระยะเวลาการทํางาน 
ระดับเสียงเฉลี่ยในพื้นที่การทํางานกอนและหลังติดตั้งฉากดูดซับเสียง  
  จากผลการเก็บตัวอยางเสียงจากสภาพแวดลอมการทํางานขณะเปดเครื่องจักรทํางานพรอมกันทั้ง 3 กรณี 
พบวาระดับความดังเสียงกอนทําการติดตั้งฉากดูดซับเสียงอยูในชวง 87.9 – 92.5 เดซิเบลเอ หลังทําการติดตั้งฉาก
ดูดซับเสียงในพื้นที่การทํางานตามความหนาขนาดตางๆของโพลียูรีเทนเหลือใชพบวาฉากที่มีความหนา 0.25 นิ้ว 
0.5 นิ้ว 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว สามารถลดเสียงลงไดประมาณ 1.6 – 2.0 เดซิเบลเอ 2.5 เดซิเบลเอ 3.5 เดซิเบลเอ          
และ 4.1 เดซิเบลเอ ตามลําดับ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ระดับเสียงเฉลี่ยในพื้นท่ีการทํางานกอนและหลังการติดฉากดูดซับเสียงที่ความหนาตางๆ 
 

ขนาดความหนาของ
ฉากดูดซบัเสียง 

ระดับความดังเสียงกอนการ
ติดตั้งฉาก (เดซิเบลเอ) 

ระดับความดังเสียงหลังการ
ติดตั้งฉาก (เดซิเบลเอ) 

ระดับความดังเสียงที่
ลดลง (เดซิเบลเอ) 

0.25 นิ้ว 87.9 - 92.5 85.9 – 90.5 1.6 – 2.0 
0.5 น้ิว 87.9 - 92.5 85.4 - 90.0 2.5 - 2.5 
1 นิ้ว 87.9 - 92.5 84.4 – 89.0 3.5 – 3.5 
2 นิ้ว 87.9 - 92.5 83.8 – 88.4 4.1 – 4.1 

และพบวาเสียงหลังที่พนักงานท้ัง 3 คน รับสัมผัสหลังการติดตั้งฉากดูดซับเสียงลดลง ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ระดับเสียงสะสมที่บุคคลรับสัมผัสกอนและหลังการติดฉากดูดซับเสียงที่ความหนาตางๆ 

จุดตรวจ 
ระดับความดังเสียงกอนการ

ติดตั้งฉาก (เดซิเบลเอ) 
ระดับความดังเสียงหลังการติดตั้งฉาก (เดซิเบลเอ) 

0.25 นิ้ว 0.5 นิ้ว 1 น้ิว 2 นิ้ว 
พนักงานคนท่ี 1 92.5 90.3 88.9 88.5 88.4 
พนักงานคนท่ี 2 91.7 90.2 88.8 85.4 88.2 
พนักงานคนท่ี 3 91.3 90.2 88.4 85.2 88.2 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงในพื้นที่การทํางาน 
จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดเสียงในพื้นที่การทํางานโดยการใชฉากดูดซับเสียงที่ความหนา

ตางๆ ดวยการทดสอบทางสถิติ One - way anova ขณะที่ทําการเปดเคร่ืองจักรทํางานพรอมกันทั้ง 3 ลักษณะงาน 
ผลการศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ของผลการตรวจวัดระดับเสียงกอนและหลังการติดตั้งฉากดูดซับเสียงที่
ขนาดโฟมโพลียูรีเทนเหลือใชความหนา 2 นิ้ว มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p < 0.001) 
ดังตารางท่ี 3  
ตารางที่ 3 การเปรียบเสียงกอนและหลังการติดตั้งฉากดูดซับเสียงที่ความหนาตางๆ  

คูเปรียบเทียบ 
ความ

แปรปรวน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F p - value 

0.25 นิ้ว 
ระหวางกลุม 52.589 19 2.768 
ภายในกลุม 0.000 8 0.000 

ทั้งหมด 52.589 27 

0.5 น้ิว 
ระหวางกลุม 52.589 19 2.768 
ภายในกลุม 0.000 8 0.000 

ทั้งหมด 52.589 27 

1 นิ้ว 
ระหวางกลุม 52.589 19 2.768 
ภายในกลุม 0.000 8 0.000 

ทั้งหมด 52.589 27 

2 นิ้ว 
ระหวางกลุม 52.427 19 2.759 39143.602 < 0.001 
ภายในกลุม 0.001 8 0.000 

ทั้งหมด 52.428 27 

ระดับความพึงพอใจ 
จากผลวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอการติดตั้งฉากในพื้นที่การ 3 ดาน ซึ่งดานที่พนักงานมีความพึง

พอใจมากสุดความพึงพอใจตอความคุมคาในการใชงาน เทากับ 2.67 รอยละ 88.89 รองลงมาคือดานความพึงพอใจ
ตอความปลอดภัยในการใชงาน เทากับ 2.22 รอยละ74.07 และสุดทายคือความพึงพอใจตอฉากดูดซับเสียง เทากับ 
1.92 รอยละ 63.89  

อภิปรายผล 
จากผลจากนําฉากดูดซับเสียงไปติดต้ังและใชงานในพ้ืนที่ พบวาขณะเปดเคร่ืองจักรทํางานพรอมกันทั้ง 

3 กรณี ระดับความดังเสียงกอนทําการติดตั้งฉากดูดซับเสียงอยูในชวง 87.9 – 92.5 เดซิเบลเอ หลังทําการติดตั้ง
ฉากดูดซับเสียงในพื้นที่การทํางานตามความหนาขนาดตางๆของโพลียูรี เทนเหลือใชพบวาฉากที่มีความหนา 
0.25 นิ้ว 0.5 นิ้ว 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว ความหนาแนน 40 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตรอากาศ สามารถลดเสียงลงอยู
ในชวง 85.9 – 90.5 เดซิเบลเอ 85.4 - 90.0 เดซิเบลเอ 84.4 – 89.0 เดซิเบลเอ และ 83.8 – 88.4 เดซิเบลเอ 
ความสามารถลดเสียงโดยรวมของฉากอยูในชวง 1.6 – 4.1 เดซิเบล ซึ่งผลการศึกษานี้พบวาฉากดูดซับเสียงที่
สามารถลดเสียงไดมากสุดคือขนาดความหนาท่ี 2 นิ้ว สามารถลดได 4.1 เดซิเบลเอ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
ของสมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี (2549)มีการนําโฟมโพลียูรีเทนเหลือใชชนิดเซลลเปด ท่ีความหนาแนน 40 กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตรอากาศ ฉีดพนหลังคาใตหลังคาท่ีความหนา 5 เซนติเมตร และตีฝาเพดานดวยยิบซั่มบอรด สามารถ
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ลดเสียงลงได 35 – 40 เดซิเบล ดวยเพราะลักษณะของโฟมโพลียูรีเทนที่เรามาใชไมไดมาจากการฉีดพนทําให
ประสิทธิภาพการดูดซับเสียงไมเปนตามการศึกษาดังกลาว แตจากผลการศึกษาฉากที่ความหนา 2 นิ้ว มีผล
สอดคลองกับงานวิจัยของกัญจนี ญาณะชัย (2551) ท่ีหลังการบุผนังจากเศษโพลียูรีเทนเหลือใชที่ความหนาแนน 21 
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ท่ีติดลงบนแผนฉนวนใยแกวที่ความหนา 2.54 เซนติเมตร สามารถลดเสียงไดมากสุดถึง 
4.2 เดซิเบล และพบวาฉากที่สามารถลดเสียงไดดีที่สุดนั้นสอดคลองกับการบทความของสราวุธ สุธรรมาสา (2551) 
ที่กลาวถึงคาสัมประสิทธิ์การลดเสียงของวัสดุดูดซับเสียงชนิดโพลียูรีเทนโฟมแบบเซลลเปด ที่ความหนา 2 นิ้ว จะมี
คาสัมประสิทธิ์การลดเสียงการลดเสียงไดดีกวาขนาดอ่ืนๆ นอกจากนี้สวนใหญฉนวนที่ใชกันเสียงที่มีคุณสมบัติเปน
วัสดุดูดซับเสียงจะนิยมความหนาท่ี 2 นิ้ว (ปยะรัตน ปรียมาโนช, 2547) หลังการติดตั้งฉากไดทําการวัดผลความพึง
พอใจของพนักงานหลังจากติดตั้งฉากดูดซับเสียงในพ้ืนที่ พบวาระดับความพึงพอใจปานกลางสอดคลองกับ
การศึกษาเร่ืองการควบคุมมลพิษเสียงในโรงงานซอยหินแกรนิต (ปญจรัตน โจลานันท และคณะ, 2549) จากผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจดังกลาว ไดนําไปใชจริงในพ้ืนที่การทํางาน ฉากดูดซับเสียงถึงจะสามารถลดระดับ
เสียงไดแตอาจจะดวยปจจัยในเร่ืองของขอจํากัดในการวางในพ้ืนที่การทํางานจริง การยกเคลื่อนยาย และกีดขวาง
พื้นที่การทํางานบางจุด รวมถึงระดับเสียงที่ลดลงนั้นไมไดทําใหพนักงานรูสึกถึงความแตกตางที่เปล่ียนไปมากหนัก 
(พงษศักดิ์ ชินาบุญ, 2553) การพัฒนาฉากดูดซับเสียงอาจตองมีการปรับปรุงใหเขากับสภาพการทํางานใหสามารถ
ใชงานไดสะดวกมากข้ึน เหมาะสมกับพ้ืนที่เพื่อใหเกิดประโยชนตอพนักงานท่ีนําไปใชงานตอไป 

ขอเสนอแนะ 
1. การติดต้ังฉากดูดซับเสียงที่ทําดวยโฟมโพลียูรีเทนเหลือใชไมสามารถทําใหเสียงในพ้ืนที่การทํางาน

ดังกลาวมีระดับเสียงอยูในเกณฑที่กฎหมายฯ ไดกําหนดที่ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงการทํางาน ไมเกิน 85 เดซิเบลเอ 
ดังนั้นจึงจําเปนตองหามาตรการหรือแนวทางในการลดเสียงข้ันตอไป 

2. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานระหวางแผนกโดยการคํานวณจํานวนชั่วโมงที่ยอมรับใหทํางานกับ
เสียงดังตามท่ีกฎหมายฯกําหนด ที่สามารถลดความดังเสียงและอยูในชวงที่พนักงานรับสัมผัสแลวไมสงผลตอการ
สูญเสียการไดยินในอนาคต  

3. การออกแบบฉากดูดซับเสียงอาจมีขอกัดในการนํามาใชจริงในพ้ืนที่การทํางานตองมีการปรับใหเขากับ
การใชงานในพื้นที่ตอไป 
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การศึกษาคาความหนาแนนเม็ดสีจอประสาทตาในคนที่เปนฝาบนใบหนา 
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บทคัดยอ  
 โรคจอประสาทตาเส่ือม (Age - related Macular Degeneration [AMD]) เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต
ในแสงแดดกระตุนเม็ดสีจอประสาทตาใหผิดปกติไป ซึ่งเสี่ยงตอการตาบอด การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา
คา Macular pigment optical density (MPOD) ในผูที่เปนฝาและไมเปนฝาบริเวณใบหนา 
 วีธีการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Study) คา MPOD ในผูที่เปนฝา กับไมเปนฝาบริเวณ
ใบหนาครั้งนี้ เก็บขอมูลจากแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ชวงเดือนมกราคม 2562 มี
ผูสมัครใจเขารวมการวิจัย จํานวน 94 คน (แบงเปนกลุมผูที่เปนฝา และผูที่ไมเปนฝา กลุมละ 47 คน) เปนหญิงไทย 
อายุระหวาง 35-50 ป (ผูที่เปนฝามีอายุเฉลี่ย 43.30 ป (SD = 5.32) ผูที่ไมเปนฝาอายุเฉลี่ย 39.51 ป (SD = 5.58) 
ไมมีภาวะแทรกซอนของเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic Retinopathy) หรือ ภาวะจอประสาทตาบวมจากเบาหวาน 
(Diabetic Macular edema) ใชแบบสองถามประวัติทั่วไปและพฤติกรรมสุขภาพสายตาที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนเอง และ
วัดคา MPOD ของจอประสาทตาวัดดวยเครื่อง Macular Pigment Screener (MPS II) วิเคราะหความแตกตาง
ของคา MPOD ระหวางสองกลุมดวยคาสถิติ independent t-test  

 ผลการวิจัย พบวา ผูหญิงที่เปนฝาบนใบหนา มีคาเฉลี่ย MPOD = 0.41�0.159 (min = 0.05 - max = 0.86) 

ต่ํากวาผูหญิงท่ีไมเปนฝาบนใบหนา ซึ่งมีคาเฉลี่ย MPOD = 0.49�0.191 (min = 0.14 - max = 0.96) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t (93) = 2.124, p = 0.036) ผลการวิจัยคร้ังนี้อนุมานไดวา สตรีที่เปนฝามักจะมีคาความ
หนาแนนของเม็ดสีบนจอประสาทตาตํ่ากวาคาปกติ (MPOD ≥ 0.5 du.) เสี่ยงที่จะนําไปสูภาวะจอประสาทตาเสื่อม 
ดังนั้น การตรวจหาคา MPOD ในสตรีที่เปนฝาจึงมีความจําเปนเพ่ือไดรับการวินิจฉัย และปองกันภาวะ AMD แต
เนิ่นๆ เพื่อปองกันการตาบอดได  
 
คําสําคัญ : ฝา, โรคจอประสาทตาเสื่อม, Age-related macular degeneration, โรค AMD, macular 

pigment optical density (MPOD)  
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Abstract

Long-term exposure to ultraviolet radiation is a risk factor for age-related macular 
degeneration (AMD); impaired retinal pigmented epithelium function, which is the leading 
cause of vision loss. Purpose of this research is to compare the macular pigment optical 
density (MPOD) of people with and without facial melasma. 

Methods: This comparative study was to compare the MPOD values of 47 women 
with facial melasma (the study group) with the MPOD values of 47 women with non-facial 
melasma (control group). There were 94 Thai women between the ages of 35 and 50 who 
participated in evaluating their MPOD values assessing by the Macular Pigment Screener 
(MPS II), and demographic data were collected by the questionnaires which were 
developed by the researcher. None of the participants had had diabetic retinopathy nor 
diabetic macular edema, and none were under carotenoid supplementation. The data was 
collected in Mae Fah Luang University Hospital in January 2019. The independent t-test 
was used to investigate the differences in the MPOD levels.

Results: The mean MPOD of women with facial melasma was 0.41 du. (SD = 
0.159, min = 0.05- max = 0.86) whereas the mean MPOD of women with non-facial 
melasma was 0.49 du. (SD = 0.191, min = 0.14- max = 0.96). Women with facial melasma 
were found to have significantly lower levels of MPOD in their eyes compared to women 
with non-facial melasma (t (93) = 2.124, p = 0.036).

Conclusion: Women with facial melasma have a greater likelihood to have lower 
MPOD compare to the normal range (MPOD ≥ 0.5 du.); as a result, women with facial 
melasma are more susceptible to AMD. People with melasma should be advised to 
investigate their MPOD levels earlier to receive potential therapies that can prevent vision 
loss resulting from AMD.

Keywords : Melasma, Age-related macular degeneration, AMD, macular pigment 

optical density (MPOD)

Introduction 

Melasma or chloasma is discolored skin patches: brown, tan, gray, purple or dark-
blue; skin discoloration depends on types of pigmentation patterns. It typically appears on 
the face or other areas that are often exposed to the sun such as the upper cheek, nose, and 
forehead. Melasma is an acquired increased pigmentation of the skin, which occurs when 
the melanocytes produce too much color (melanin pigments). Regarding detection of the
level of melasma, the Wood’s lamp examination is a technique used to determine how 
many layers of skin the melasma affects (Handel, Miot, & Miot, 2014; Kanokwalai 
Koonthanunt, 2010). 

There is higher prevalence among more skin pigmentation phenotype populations of 
Asians, Hispanics, indigenous Americans, German, Russian, and other populations who 
live in intertropical areas, where there is greater exposure to ultraviolet radiation. 90% of 
women ages over 30 years were found to be affected by melasma. The prevalence rates of 
melasma in Thailand ranged from 25% to 30%, and 2- to 24-times more often in women 
than men while global epidemiological of melasma reported 12-times more often in women 
than men. The factors that affected the onset most and triggered the onset of melasma are a 
long exposure to ultraviolet radiation (UV) (66.6%) and genetic predisposition (70.4%) 
(Kavya, 2014; Pravit Paisalbutr, 2010; Runsima Wanichpakdeedecha, 2017). 
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Ultraviolet radiation is an important factor causing the lipid peroxidation : the 
oxidative degradation of lipids, which is the process in which free radicals "steal" electrons 
from the lipids in cell membranes, resulting in cell damage and causing free radicals to 
stimulate pigment cells (melanocytes) to overproduce melanin. Both UV-B and UV-A
radiation cause melasma.Ultraviolet radiation, simultaneously stimulates the retina pigment, 
resulting in degenerative retinopathy and causing the Age-related Macular Degeneration 
(AMD) or macular degeneration disease. The AMD is a medical condition which may result 
in blurred vision or no vision in the center of the visual field (macular), leading to visual 
impairment (Cho, Rickles, Parver, Tuo, & Chan, 2010; Siripong Netprapis, Siri Sukruktin, 
Worphan Reungphaka, & Prattana Punnkitikasem, 2017). In general, signs of vision loss 
from AMD include dark areas in central vision or unusually fuzzy or distorted vision.The 
symptoms ranged from gradual to a sudden loss of central vision (Tanumihardjo, 2012).

In 2010, 9.1 million people were diagnosed with AMD, and the worldwide numbers 
are expected to increase by 96 percent by 2050, resulting in estimates approximated that 
17.8 million people will be affected by AMD. AMD can be detected from the macular 
pigment optical density (MPOD) values, and the abnormal MPOD values will be when 
MPOD value is less than five density unit (du.) (Howells, Eperjesi, & Bartlett, 2013; Rein 
et al., 2009). Since AMD is susceptible to vision loss and no study has found to assess the 
difference of MPOD values in people with facial melasma.

Purpose 

 This research study aims to compare the differences of MPOD values between 
women with facial melasma and women with non-facial melasma.  

Conceptual Framework

Ultraviolet radiation is a triggering stimulus of facial melasma and damages the 
retina which effects retinal pigment resulting in lower MPOD values. The research 
hypothesis is: “the mean MPOD of people with facial melasma is lower than the non-facial 
melasma people.” Therefore, people with facial melasma may have a higher risk of macular 
degeneration (AMD) than those having non-facial melasma.  

        

Sunlight

Ultraviolet radiation

Facial Melasma 

Study group: Having melasma

Control group: Non-melasma 
 

MPOD Values

Confounding Factors

Age, occupation, smoking, alcohol consuming, eye color, glasses, cataract surgery, 
family history of melasma, health history, dietary supplement, BMI,  

number of hours using a computer, smartphone, watching television, physical activity 
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Research Methodology 

 This comparative research design was to compare the MPOD values in women with 
facial melasma with a group that did not have facial melasma. The data was collected from 
female clients at the outpatient department of Mae Fah Luang University Hospital during 
January 2019. Ninety-four volunteer participants of Thai women of ages between 35-50
years old without diabetic retinopathy or diabetic macular edema were enrolled into two 
groups: 47 participants in facial melasma group and 47 participants in the non-facial 
melasma group. The exclusion criteria were: 1) being in the treatment of topical agents for 
melasma or stopped topical treatment for less than 4 weeks, 2) having had oral treatment of
melasma or eyes and stopped for at least 3 months, 3) during pregnancy or breastfeeding,    
4) having had lutein and zeaxanthin dietary supplementary, 5) had media opacity corneal 
scar, cataract, vitreous hemorrhage, 6) having had AMD or cataract, glaucoma, optic 
atrophy, and retinopathies, receiving lasers or surgery on the retina area or having an injury 
to the ocular area, 7) having genetic diseases related to macular degeneration, and                      
8) receiving chloroquine, hydroxychloroquine, ethambutol, and tamoxifen medicines.

Research Procedures: In accordance with the human subject research, this research 
was approved by the institutional review board (IRB) of Mae Fah Luang University. 
Informed consents were obtained from all participants before any assessments were 
performed. The demographic questionnaires developed by the researcher, which consisted
of general information and historical information related to eye health including eye color, 
wearing glasses, cataract surgery, taking dietary supplements, smoking, alcohol consuming, 
family history of melasma, health history, BMI, number of hours using smartphone, 
watching television, and exercise, were used in this study. The MPOD values (pigment 
density value of the retina), which measures the blue light that accumulates at the pigment 
of the retina, were measured with the Macular Pigment Screener II (MPS II) and the value 
or score used for MPOD ranges from 0 to 1 du.. A low MPOD is in the range of 0 to 0.199 
du., mid-range is 0.2 to 0.5 du., and high-range or normal is 0.5 to 1.0 du.. The independent 
t-test statistics analyze used to compare the differences in the mean of MPOD values 
between people with facial melasma group and non-facial melasma group.

Results 

Table 1 The difference of demographic data, eye and vision-related health behaviors 

between women with facial melasma group and non-facial melasma group(N = 94)

Participants’ 
Information

Non-facial 

melasma group

(n=47)

Facial melasma 

group 

(n=47)
t p-value

Mean SD Mean SD

Age (year) 39.51 5.58 43.30 5.32 3.369 0.001**
Min - Max 35 - 50 35 - 50

Body weight (Kgs) 61.85 15.26 59.43 9.55 0.924 0.359
Min - Max 41.00 -114.00 41.00 - 92.00

Hight (Cms) 158.70 5.05 157.28 5.04 1.370 0.174
Min - Max 148.00 - 172.00 150.00 - 173.00

BMI (Kg./m2) 24.50 5.59 24.07 3.92 0.412 0.681
Min - Max 16.42 - 45.09 16.94 - 35.94

Hours using a 
computer/day 7.46 3.38 6.15 3.22 1.463 0.149
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Participants’ 
Information

Non-facial 

melasma group

(n=47)

Facial melasma 

group 

(n=47)
t p-value

Mean SD Mean SD

Min – Max 1.00 - 12.00 1.00 - 14.00
Hours using a 
smartphone/day 6.31 4.66 4.77 3.43 1.829 0.071

Min – Max 1.00 - 20.00 1.00 - 12.00
Hours watching 
television/day 

2.22 1.26 2.52 1.50 0.773 0.443

Min – Max 1.00 - 5.00 0.50 - 6.00
Hours physical 
activity/day 1.53 1.14 0.75 0.25 2.766 0.013*

Min - Max 0.50 - 4.50 0.40 - 1.00
Note: * p < .05

According to the information obtaining from 94 women displayed in Table 1,
the average age of the facial melasma women (Mean = 43.30, SD = 5.32) was higher than 
the non-facial melasma women (Mean = 39.51, SD = 5.58), the means of BMI of the facial 
melasma and non-facial melasma women were 24.07% and 24.50% respectively. Both 
groups have worked in a similar type of career: office workers (facial melasma women = 
42.55%, non-facial melasma women = 44.68%). 70.21% of facial melasma and 61.70% of 
non-facial melasma women had black eye color, 2.10% of the facial melasma and 4.30% of 
non-facial melasma women were smokers, while 14.89% of facial melasma and 23.40% of 
non-facial melasma women drank 1 -2 glasses of alcohol regularly. One-third of the women 
in both groups were found having had health problems. Four in five (77% - 80%) of both 
groups took a daily dietary supplementary, which the most common were vitamin C, 
multivitamins, and collagen. 

According to eye health, half of the women in this study did not wear glasses. 
The average hours using a computer of non-facial melasma women were 3.22 hours per day 
(SD = 3.22) while higher hours were using a computer (7.46 hours per day, SD = 3.38) in 
facial melasma women. The facial melasma women used a smartphone average 4.77 hours
daily (SD = 3.22); in contrast, non-facial melasma women used 6.31 hours daily  (SD = 4.66)
which was higher. The average hours watching television in both groups ranged from 1.50 - 2.22
hours per day. 

However, demographic data and eye and vision-related health behaviors of both 
groups that may affect the MPOD values were not statistically different except the average 
age (t (93) = 3.369, p < .001) and the average hours of daily physical activity (t (93)
= 2.766, p = .013) were significantly different.
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Table 2 The differences of the MPOD values between women with facial melasma 

group and women with non-facial melasma group divided by eye and vision 

health-related factors (N = 94)

Factors

MPOD Values (du.)

F p-value
Non-facial melasma 

group

Facial melasma 

group

n(47) Mean SD n(47) Mean SD

BMI Normal BMI 24 .50 .213 19 .42 .089 F =
0.765 0.446

Overweight 23 .47 .169 28 .40 .195

Eye color Black 29 .48 .197 33 .41 .155 F =
1.323 0.272

Dark brown 15 .43 .153 13 .40 .184
Light brown 3 .75 .133 1 .38 .000

Using 
computer

No computer 20 .48 .208 20 .39 .116 F =
0.113 0.894

< 6 hours 23 .47 .169 28 .40 .195
> 6 hours 20 .49 .183 14 .41 .228

Watching 
television < 6 hours 30 .50 .205 34 .40 .161 F =

0.056 0.813

> 6 hours 17 .47 .169 13 .44 .161
Family 
history of 
melasma

Yes 2 .55 .170 1 .34 .000 F =
0.317 0.752

Non 45 .48 .193 46 .41 .161
  
 When comparing the MPOD between women with facial melasma and non-facial 
melasma divided by eye and vision health-related factors, the average of MPOD values in 
facial melasma women (MPOD ranges from 0.34 du. to 0.44 du.) of five factors displaying 
in Table 2 were found lower than non-facial melasma women (MPOD ranges from 0.43 du.
to 0.75 du.). Family history of melasma (0.34 du.) and women with light brown eye color 
(0.38 du.) was found to be factors that had the lowest MOPD scores. There was no 
statistically significant difference among these confounding factors: BMI (F = 0.765, p =
0.446), eye color (F = 1.323, p = 0.272), hours using a computer (F = 0.113, p = 0.894),
hours watching television (F = 0.056, p = 0.813), family history of melasma (F = 0.317, p =
0.752), which means that none of them had an association towards the MPOD values.
Moreover, since there was the non-significant difference between the two groups (facial 
melasma and non-facial melasma) the assumption of homogeneity of variance indicated 
that the group variances were equal in the population; as a result, the impact of melasma 
towards MPOD values in Table 3 can be fully interpreted.
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Table 3 The differences of the MPOD values between women with facial melasma 

group and women with non-facial melasma group (N = 94)

MPOD Values

Non-facial 

melasma group 

(n=47)

Facial melasma 

group (n=47) t p-value

Mean SD Mean SD

MPOD (du.) 0.49 0.19 0.41 0.16 2.124 0.036*
Min - Max 0.14 - 0.96 0.05 - 0.86

Note: * p < .05

To compare the macular pigment optical density (MPOD) of women with and 
without facial melasma by using the independent t-test statistics analysis, it was found that 
the mean MPOD between the two groups were significantly different (t (93) = 2.124,
p = 0.036). The statistics depicted that women with facial melasma had a significantly 
lower MPOD value (Mean = 0.41�0.159, min = 0.05 - max = 0.86) when compared to
women without facial melasma (Mean = 0.49�0.191, min = 0.14 - max = 0.96).

Discussion 
The findings in the present research found that women with facial melasma had 

significant lower MPOD values (0.41 du.) than women without facial melasma. More 
interestingly, the average of MPOD values of those women with facial melasma appeared 
less than normal level (< 0.5 du.). This finding was consistent with the study of Raman, 
Biswas, Gupta, Kulothungan, and Sharma (2012) which found that the duration of sunlight 
exposure not only impacts the increasing of facial melasma but also correlates to the MPOD 
values which elevate the risk for AMD. AMD was found to be associated with the leading 
cause of vision loss of the advanced age (Curcio, Johnson, Huang, & Rudolf, 2009). Smith 
et al. (2001) reported that the prevalence rates of AMD increased with increasing age. For 
instance, the prevalence rate of those 55-64 years of age was 0.2%, but it increased to 13% 
for those over 85 years of age. This research also found a statistically significant difference
of the women’s ages between women with facial melasma (43 ages) and without facial 
melasma (39 ages). Therefore, it recommended that those whose ages are 40 or over 
undergo MPOD.

The study results support the eye health concept that those living with melasma are 
likely to have less density of retinal pigments than average people which may consequently 
deteriorate macular degeneration more than people who do not have melasma. To reduce 
the risk of AMD at subsequently an older age, measuring MPOD in people with melasma is
recommended and crucial as patients with early signs of the condition of AMD would 
benefit from this test. Identifying a patient who is at risk for AMD associated with lower 
MPOD levels at an early stage will help to intervene or slow the disease progression before 
they become blind. 

The means MPOD of women with and without melasma in this study also found 
slightly low (mean = 0.41 du. and 0.49 du.) respectively (normal ranges of MPOD is ≥ 0.5
du.). In such cases, consumption of antioxidants supplemental (B-carotene, vitamins C, E,
zinc, lutein, and zeaxanthin) in conjunction with the physical activities, using an umbrella, 
wearing a hat or sunglasses are recommended to help reduce the deterioration of individual 
retinal pigment, decrease blindness caused by AMD.
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Recommendations

Policy Advocacy

MPOD values are a necessary measure to identify the risk of AMD in an early 
stage; as a result, female with melasma is recommended to undergo MPOD test to 
determine AMD status as a preventative measure.

Practical Recommendations

1. The people whose MPOD values lower than 0.5 du. are recommended to take
nutritional supplementation regularly to increase the individual MPOD, such as, lutein, 
vitamin C and E.

2. To prevent the deterioration of the retina and reduce the danger of UV during sun
exposures, using an umbrella, wearing a hat and quality sunglasses are recommended.

Future Research Recommendations

1. Study the differences of MPOD values in people with facial melasma divided
according to the levels of melasma, types of melasma. 

2. Study the relationship between MPOD values, melasma, and physical activity.
3. Study the association of MPOD stages, ages, years of having melasma.
4. Study the reduction and relationship of MPOD values in client with melasma

receiving an oral treatment to reduce skin pigmentation. 
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การศึกษาปริมาณแสงสวางภายในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา 

The Study of Light Quantity within the School Library in Khuraburi Municipality, 

Phang-Nga

ผูวิจัย 

อาจารยที่ปรึกษา 

เก�ร  สิทธิการ 
สาขา การจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
รองศาสตราจารยสมชาย  สกุลทัพ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายธาร  ทองพรอม 
สาขาวชิาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา  วงศธนะบูรณ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

บทคัดยอ 
การวิจัยฉบับนี้นี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปริมาณแสงสวางภายในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล       

คุระบุรี จังหวัดพังงา เปรียบเทียบกับคามาตรฐานความเขมของแสงสวาง และเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไขในการใชแสงสวางในหองสมุดโรงเรียนฯ เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ไดแก เครื่องวัดคาปริมาณแสงสวาง 
โดยใชเครื่องวัดแสงรุน Model 401025 Digital Light Meter และใชแบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางผูใชบริการ
หองสมุดโรงเรียนฯ ทําการตรวจวัดปริมาณแสงสวางในแตละหองสมุดในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

ผลการศึกษา ปริมาณแสงสวางภายในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา 
เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความเขมของแสงสวาง พบวา โตะบรรณารักษ หองสมุดโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา-
พิทยาคม และหองสมุดโรงเรียนคุระบุรี มีคาปริมาณแสงสวางเฉลี่ยอยูในชวง 171.89 – 254.77 ลักซ ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน CIE กําหนด (300 ลักซ) สวนหองสมุดโรงเรียนบานคุระ มีคาปริมาณแสงสวางเฉลี่ยอยูในชวง 338.88 – 
344.55 ลักซ คามาตรฐาน CIE กําหนด (300-750 ลักซ) สําหรับโตะอานหนังสือ หองสมุดโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา
พิทยาคม มีคาปริมาณแสงสวางเฉลี่ยอยูในชวง 232.22 – 250.89 ลักซ ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน CIE กําหนด (300 ลักซ) 
สวนหองสมุดโรงเรียนคุระบุรีและหองสมุดโรงเรียนบานคุระ มีคาปริมาณแสงสวางเฉลี่ยอยูในชวง  302.44 – 
503.55 ลักซ คามาตรฐาน CIE กําหนด (300-750 ลักซ) สําหรับชั้นวางหนังสือ หองสมุดโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา
พิทยาคมและหองสมุดโรงเรียนบานคุระมีคาปริมาณแสงสวางเฉลี่ยอยูในชวง 328.55 – 567.44 ลักซ คามาตรฐาน 
CIE กําหนด (300-750 ลักซ) สวนหองสมุดโรงเรียนคุระบุรี มีคาปริมาณแสงสวางเฉลี่ยอยูในชวง 274.44 – 281.67 
ลักซ ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน CIE กําหนด (300 ลักซ) 

การศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการใชแสงสวางในหองสมุดโรงเรียนฯ ไดทําการรวบรวม
ขอมูลและวิเคราะหผล พบวา กลุมตัวอยางมีแนวคิดในการเปล่ียนชนิดหลอดไฟใหมีแสงสวางใหเพียงพอ เปลี่ยน
หนาตางประตูใหเปนกระจกเพ่ือใหสามารถรับแสงสวางไดมากขึ้น และการทาสีภายในหองใหมในหองที่มีแสงสวาง
ไมเพียงพอ และประเมินปญหาในรายหัวขอ ตําแหนงที่นั่งอานหนังสือมีแสงสวางเพียงพอ โดยภาพรวมประเมินอยู
ในระดับมากที่สุด เพ่ือที่จะทําใหควบคุมปริมาณแสงสวางในหองสมุดใหมีปริมาณตามมาตรฐาน CIE กําหนด 

คําสําคัญ : แสงสวาง, คามาตรฐาน CIE 
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Abstract 

The research objectives were to study the light intensity in the school library in 
Kuraburi Municipality, Phang Nga Province compared with the standard light intensity and to 
study problems and light conservation in the school libraries. The tools were Digital Light 
Meter to study the light intensity and questionnaires for sampled users of school libraries. 
Light measurement in each library during December 2018 to February 2019 were conducted. 
 Light intensity in three school libraries in Khuraburi Municipality, Phang Nga 
Province were found that at Librarian table in Kuraburi Chai Pattana Phitthayakhom School 
and Kuraburi School the average light intensities were in the range of 171.89 - 254.77 Lux, 
lower than the CIE standard (300 lux), while in Ban Kura School the average light intensity 
was in the range of 338.88 - 344.55 lux, with CIE standard setting (300-750 lux). For 
reading tables at Kuraburi Chai Pattana Phitthayakhom School Library, the average light 
intensity was in the range of 232.22 - 250.89 lux, lower than the CIE standard (300 lux), 
while in Kuraburi School Library and Ban Kura School Library the average light intensity 
was in the range of 302.44 - 503.55 lux, with CIE standard setting (300-750 lux). For 
bookshelf at Kuraburi Chai Pattana Phitthayakhom School and Ban Kura School library, 
the average light intensity was in the range of 328.55 - 567.44 lux, with CIE standard 
setting (300-750 lux), while at Kuraburi School the average light intensity was in the range 
of 274.44 - 281.67 lux, lower than the CIE standard (300 lux). 
 The study of problems, obstacles and solutions for using lighting in the school 
library were found that there was a perception of changing the lamp type to have 
appropriate light, changing the door window into a mirror so that it can receive more light, 
painting a room with insufficient light and evaluating problems for each topic. The position 
of the reading seat was well lit overall. The assessment was at the highest level in order to 
control the light intensity in the library to meet the CIE standard.

Key Word (s) : Lighting ,CIE Standard light intensity

 

บทนํา 
 หองสมุดเปนสถานท่ีที่มีการใชสายตาในการอานหนังสือ การหาหนังสือ กิจกรรมตางๆเก่ียวของกับการใช

สายตา จําเปนตองอาศัยแสงสวางที่เพียงพอตอสายตา หากไดรับแสงสวางที่นอยหรือมากเกินไปก็จะกอใหเกิด
ผลเสียตอสายตาได หากมีแสงสวางนอยเกินไป มานตาตองเปดกวางเพงนาน เมื่อยลา ปวดตา หยิบจับของผิดปกติ 
การตอบสนองชาตาไมสูแสง แตถาหากมีแสงมากเกินไป ตาพรา เมื่อยลา ปวดตา มึน กลามเนื้อกระตุก นอนไมหลับ 
ซึ่งปริมาณแสงสวางที่มากหรือนอยเกินไปนั้นสามารถสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยในการทํากิจกรรมตางๆ 
โดยความสองสวางในหองสมุดมีคาประมาณ 300 ลักซ (สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน, 2559) เนื่องดวยแสง
สวางเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษย ทั้งการมองเห็น การรับรู การปฏิบัติงานตางๆ ไดอยาง
ถูกตองจําเปนตองอาศัยแสงสวาง กิจกรรมทุกประเภทตองอาศัยแสงสวางในการสองสวางในการทํางาน ความเขม
แสงสวางที่เพียงพอกับกิจกรรมหรืองานที่ทํา ซ่ึงปริมาณแสงที่มีความเหมาะสมก็ขึ้นอยูกับลักษณะงาน ประเภทของ
งาน เนื่องจากลักษณะงานแตละชนิดตองการปริมาณแสงสวางที่ไมเทากัน สามารถตรวจสอบคามาตรฐานความเขม
แสงสวางไดจากมาตรฐานแสงสวางในประเทศไทย กําหนดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติโรงงาน     
พ.ศ. 2512 หมวด 6 และกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาพแวดลอม พ.ศ. 2519 
หมวด 2 เกี่ยวกับแสงสวาง (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, 2553) อีกทั้งแสงสวางมีความสําคัญอยางมากที่จะ
ชวยใหผูทํางานสามารถทํางานไดอยางสะดวกสบาย ทําใหงานมีคุณภาพ การจัดแสงสวางก็ตองใหมีความเหมาะสม
กับสิ่งแวดลอม สภาพแวดลอมการดําเนินกิจกรรมภายในสถานที่นั้นๆ ตามความเหมาะสม หองสมุดจึงเปนสถานท่ี
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แหงหนึ่งท่ีตองการแสงสวางเพื่อการมอง อานหรือเขียน โดยเนนจุดหลักๆ ประมาณ 3 พ้ืนที่ ไดแก ชั้นหนังสือ        
โตะอานหนังสือ และบริเวณตูคนดัชนีหนังสือ โดยตําแหนงของหลอดไฟ ดวงไฟตองอยูในตําแหนงที่เหมาะสม         
เชน ชั้นวางหนังสือตองติดต้ังหลอดไฟท่ีสามารถสองสวางเห็นตัวหนังสือที่ชั้นวางหนังสื อทุกชั้น ซึ่งแสงสวางที่มี
ความเหมาะสมนั้นจะตองเปนไปตามเกณฑที่มีความนาเชื่อถือได 

 องคการบริหารสวนเทศบาลตําบลคุระบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญดานการศึกษาโดยไดมีภารกิจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม (แผนพัฒนาสี่ปเทศบาล
ตําบลคุระบุรี พ.ศ.2561-2564) โดยยึดกรอบของแผนการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 มุงสูสังคมความรูอยางมีคุณภาพ และไดกําหนดในยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนเทศบาล 
ในยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนใหเยาวชนท้ังในและนอก
ระบบการศึกษาไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง และแผนทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาระบบการสื่อสารใหทันสมัย 
เพื่อใหเยาวชน ประชาชนบริเวณใกลเคียงองคการบริหารสวนเทศบาลตําบลคุระบุรี ไดมีสถานที่ศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรีเปนแหลงความรูและท่ีพึ่งของทองถิ่น เปนหนวยงานท่ี
ดําเนินกิจกรรมทางดานการศึกษา และมีบุคลากรปฏิบัติงานอยูประจําทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จึงตอง
ดําเนินการตรวจวัดความเขมของแสงสวาง เพื่อควบคุมปริมาณความเขมของแสงสวางในหองสมุดของแตละ
โรงเรียนใหไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และแสงสวางไมเปนอันตรายและผลกระทบตอสุขภาพของเยาวชน 
บุคลากร และผูใชบริการ (ศิรินภา จันทรโคตร และยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล, 2560) แสงสวางมีความสําคัญอยางมากที่จะ
ชวยใหผูใชบริการสามารถใชบริการไดอยางสะดวกสบายในการมองเห็น จากประเด็นดังกลาว ผูวิจัยสนใจท่ีจะ
การศึกษาปริมาณแสงสวางภายในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อการจัดการแสง
สวางภายในหองสมุด เนื่องดวยผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาท่ีอาจจะเ กิดข้ึนกับการมองเห็น การอานหนังสือและ
กิจกรรมในหองสมุด โดยเฉพาะเรื่องของความเพียงพอของแสงสวางในหองสมุดที่มีตอผูใชบริการหองสมุด เพื่อใช
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น คาดวาจะสามารถชวยแกไขปญหาดังกลาวในปจจุบันและอนาคตตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความเขมของแสงสวางภายในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี  จังหวัดพังงา 

และเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความเขมของแสงสวาง 
2. เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการใชแสงสวางในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล

คุระบุรี จังหวัดพังงา 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้ทําการศึกษาปริมาณแสงสวางภายในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัด
พังงา และเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความเขมของแสงสวาง โดยทําการตรวจวัดปริมาณแสงสวาง โดยใชเครื่องวัด
แสงรุน Model 401025 Digital Light Meter เพ่ือดูคาปริมาณแสงสวางที่เหมาะสมตามมาตรฐานของ CIE ในแต
ละหองสมุดโรงเรียน 

1. พ้ืนที่ในการศึกษา คือ หองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา จํานวน 3 โรงเรียน 
ประกอบดวย โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โรงเรียนคุระบุรี และโรงเรียนบานคุระ 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ บรรณารักษ ครูผูสอน และนักเรียน 

3. ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัย ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
โดยทําการตรวจวัดคาปริมาณแสงสวาง 2 ชวงเวลา คือ ชวงเชา 9.00 – 11.00 น. และชวงบาย 14.00 – 16.00 น. 
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4. นําขอมูลเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน (International Commission on illumination : CIE ,1975) 
และเก็บรวบรวมขอมูลในการสํารวจแนวคิดและความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 
 

วิธีการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ บรรณารักษ และนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) หรือเรียกวาการสุม
แบบพิจารณา (Judgment sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยใชดุลพินิจของผูวิจัยในการกําหนดสมาชิกของ
ประชากรที่จะมาเปนสมาชิกในกลุมตัวอยาง เพราะผูวิจัยตองการกลุมตัวอยางที่มีวุฒิภาวะท่ีสามารถตอบ
แบบสอบถามไดอยางครบถวน ดังนี้ 
 1. ตัวแทนผูอํานวยการ จากโรงเรียนในเขตเทศบาลฯท้ัง 3 แหง จํานวน 3 คน 

2. ตัวแทนรองผูอํานวยการ จากโรงเรียนในเขตเทศบาลฯท้ัง 3 แหง จํานวน 3 คน 
 3. ตัวแทนบรรณรักษ จากหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลฯท้ัง 3 แหง จํานวน 3 คน 
 4. ตัวแทนครูหัวหนาหมวดวิชา 5 วิชา จากโรงเรียนในเขตเทศบาลฯท้ัง 3 แหง จํานวน 15 คน 
 5. ตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนในเขตเทศบาลฯท้ัง 3 แหง จํานวน 61 คน 

- กลุมตัวอยางโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 34 คน 
สุมแบบเฉพาะเจาะจงจากจํานวน 104 คน 

- กลุมตัวอยางโรงเรียนคุระบุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 จํานวน 32 คน สุมแบบ
เฉพาะเจาะจงจากจํานวน 99 คน  

- กลุมตัวอยางโรงเรียนบานคุระ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 11 คน สุมแบบ
เฉพาะเจาะจงจากจํานวน 11 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เคร่ืองวัดคาปริมาณความเขมของแสงสวางโดยใชเครื่องวัดแสงรุน Model 401025 Digital Light Meter 
 2. แบบสอบถามการศึกษาปริมาณแสงสวางภายในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา 
วิเคราะหขอมูล 
 ทําการศึกษาหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา จํานวน 3 โรงเรียน ประกอบดวย 
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โรงเรียนคุระบุรี และโรงเรียนบานคุระโดยทําการตรวจวัดจุดละ 3 ซ้ํา ในระดับ
ความสูงระดับเดียวกับโตะอานหนังสือ และนําคามาเฉล่ีย ปริมาณแสงสวางภายในหองสมุดแตละหอง ทั้ง 3 วัน ใน
แตละเดือน มาเฉลี่ย เหลือ 1 วัน ของแตละเดือนนั้นๆ โดยมี 2 ชวงเวลา คือ ชวงเชา เวลา 9.00 – 11.00 น. ชวง
บาย เวลา 14.00 – 16.00 น. นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ย รอยละ และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาปริมาณแสงสวางภายในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา ทั้ง 3 แหง 
และเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน CIE โดยการกําหนดจุดตรวจวัดปริมาณแสงสวางในแตละหองสมุดเปน 3 จุด 
ไดแก โตะบรรณารักษ โตะอานหนังสือ และชั้นหนังสือ ตรวจวัด 2 ชวงเวลา ไดแก ชวงเชา เวลา 09.00-11.00 น. 
และชวงบาย เวลา 14.00-16.00 น. มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณแสงสวางบริเวณโตะบรรณารักษ ในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุ
ระบุรี จังหวัดพังงา ท้ัง 3 แหง กับคามาตรฐาน CIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพที่  1 พบวา ปริมาณแสงสวางบริเวณโตะบรรณารั กษของหองสมุดโรงเรียนบานคุระ 

มีคาปริมาณแสงสวางอยูในเกณฑมาตรฐาน CIE กําหนด (300-700 ลักซ) สวนปริมาณแสงสวางบริเวณโตะ
บรรณารักษของหองสมุดโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมและโรงเรียนคุระบุรีมีคาปริมาณแสงสวางต่ํากวา           
คาต่ําสุดของเกณฑมาตรฐาน CIE กําหนด (300 ลักซ) 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณแสงสวางบริเวณโตะอานหนังสือ ในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล         
คุระบุรี จังหวัดพังงา ท้ัง 3 แหง กับคามาตรฐาน CIE  

จากภาพที่ 2 พบวา ปริมาณแสงสวางบริเวณโตะอานหนังสือของหองสมุดโรงเรียนคุระบุรี และโรงเรียน
บานคุระมีคาปริมาณแสงสวางอยูในเกณฑมาตรฐาน CIE กําหนด (300-700 ลักซ) สวนปริมาณแสงสวางบริเวณ  
โตะบรรณารักษของหองสมุดโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมมีคาปริมาณแสงสวางต่ํากวาคาต่ํา สุดของเกณฑ
มาตรฐาน CIE กําหนด (300 ลักซ) 

ลักซ 

โรงเรียน 

ลักซ 

โรงเรียน 
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณแสงสวางบริเวณชั้นวางหนังสือ ในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุ
ระบุรี จังหวัดพังงา ท้ัง 3 แหง กับคามาตรฐาน CIE  

จากภาพที่ 3 พบวา ปริมาณแสงสวางบริเวณโตะอานหนังสือของหองสมุดโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยา
คม และโรงเรียนบานคุระมีคาปริมาณแสงสวางอยูในเกณฑมาตรฐาน CIE กําหนด (300-700 ลักซ) สวนปริมาณ
แสงสวางบริเวณโตะบรรณารักษของหองสมุดโรงเรียนคุระบุรีมีคาปริมาณแสงสวางตํ่ากว าคาตํ่าสุดของเกณฑ
มาตรฐาน CIE กําหนด (300 ลักซ) 

2. การศึกษาปญหาอุปสรรคในการใชแสงสวางและแนวคิดในการแกไขปญหาแสงสวางในหองสมุด
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยการสํารวจแนวคิดและความพึงพอใจ จากกลุมตัวอยางที่ใช
แบบสอบถามการศึกษาเรื่องปริมาณแสงสวางภายในหองสมุดโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมในเขตเทศบาล
ตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา ท้ัง 3 แหง จํานวน 85 คน  

 
ตารางที่ 1 แสดงคาความถ่ีและรอยละ แนวคิดในการแกไขปญหาแสงสวางของกลุมตัวอยาง 
ขอ รายการ ความถี่ รอยละ 
1 เพิ่มจํานวนหลอดไฟ ในหองที่มแีสงสวางไมเพียงพอ 28 82.35 
2 ทาสีภายในหองใหมในหองที่มีแสงสวางไมเพียงพอ 15 44.12 
3 เปลี่ยนหนาตางประตูใหเปนกระจกเพื่อใหสามารถรับแสงสวางไดมากข้ึน 0 0.00 
4 ติดตั้งมานหรือมูลี่ในหองที่มีแสงสะทอนจากภายนอก 2 5.88 
5 จัดแบงหองใหเปนสัดสวนเพื่อใหปริมาณแสงเพียงพอ 23 67.65 
6 เปลี่ยนหนา ตางประตู ใหเปนไม หรือวัสดุทึบแสงเพื่อลดแสงสวางที่มาจากภายนอก 11 32.35 
7 เปลี่ยนชนิดหลอดไฟใหมีแสงสวางใหเพียงพอ 31 91.18 
8 ติดตั้งแผนกระเบื้องโปรงแสงเพื่อใหสามารถรับแสงสวางไดมากขึ้น 8 23.53 

จากตารางที่ 1 จากการเก็บรวบรวมขอมูลแนวคิดในการแกไขปญหาแสงสวาง พบวา กลุมตัวอยางมี
แนวคิดเปลี่ยนชนิดหลอดไฟใหมีแสงสวางใหเพียงพอ คิดเปนรอยละ 91.18 รองลงมาเพ่ิมจํานวนหลอดไฟ ในหองที่
มีแสงสวางไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 82.35 และจัดแบงหองใหเปนสัดสวนเพื่อใหปริมาณแสงเพียงพอ คิดเปนรอย
ละ 67.65 ตามลําดับ 

 

ลักซ 

โรงเรียน 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D ในการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ใช
แบบสอบถามการศึกษาเร่ืองปริมาณแสงสวางภายในหองสมุดโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม      
ในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา ทั้ง 3 แหง จํานวน 85 คน 

ลําดับ รายการ 
 

S.D. แปรผล 

1 ทานคิดวาภายในหองสมุด มีปญหาเรื่องแสงที่ไมเหมาะสมอยูในระดับใด 1.74 0.35 ปานกลาง 
2 ทานคิดวาแสงสวางในหองสมุดสวางมากเกินไป 2.91 0.18 ปานกลาง 
3 ทานคิดวาแสงสวางในหองสมุดสวางนอยเกินไป 2.32 0.38 ปานกลาง 
4 ทานสามารถมองเห็นตัวอักษรจากหนังสือบนโตะของทานไดชดัเจน 3.88 0.18 มาก 
5 ตําแหนงที่ทานนั่งอานหนังสือแสงสวางเพียงพอ 4.13 0.15 มาก 
6 มีความรูสึกวามีแสงสะทอนจากการอานหนังสือบนโตะของทาน 1.14 0.07 นอย 
7 บริเวณพ้ืนที่ที่ทานใชบริการหองสมุดมีปญหาในเร่ืองแสงสวางระดับใด 1.29 0.27 นอย 
8 ปริมาณแสงสวางที่ไมเหมาะสมในหองสมุดมีผลตอสุขภาพของทาน 1.17 0.44 นอย 
9 พื้นท่ีบริเวณที่มปีญหาในเร่ืองแสงสวางบริเวณโตะอานหนังสือ 1.02 0.56 นอย 
10 พื้นท่ีบริเวณที่มปีญหาในเร่ืองแสงสวางบริเวณโตะบรรณารักษ 1.14 0.86 นอย 
11 พื้นท่ีบริเวณที่มปีญหาในเร่ืองแสงสวางบริเวณชัน้วางหนังสือ 1.14 0.55 นอย 
12 พื้นท่ีบริเวณที่มปีญหาในเร่ืองแสงสวางบริเวณบอรดความรู 1.00 0.42 นอยที่สุด 

จากตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D ในการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่
ใชแบบสอบถามการ พบวา โดยรวมแลวปญหาที่กลุมตัวอยางพบอยูในเกณฑประเมินปานกลาง  
 

อภิปรายผล 
การศึกษาปริมาณแสงสวางภายในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี  จังหวัดพังงา 

ประกอบดวย 1) หองสมุดโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 2) หองสมุดโรงเรียนคุระบุรี 3) หองสมุดโรงเรียนบาน
คุระ ไดแบงพื้นที่ในการศึกษาเปน 3 จุด ดังนี้ โตะบรรณารักษ โตะอานหนังสือ และชั้นวางหนังสือ จากการตรวจวัด
ปริมาณแสงสวางและนํามาเปรียบเทียบกับคาความสองสวางตามมาตรฐาน CIE พบวา หองสมุดทั้ง 3 โรงเรียน         
ซึ่งไดทําการศึกษาพื้นที่ละ 3 จุด รวมทําการศึกษาทั้งหมด 9 จุด โดยมีเพียง 5 จุดเทานั้น มีคาปริมาณแสงสวางอยู
ในเกณฑคาความสองสวางตามมาตรฐาน CIE คือ จุดที่ 1 ชั้นวางหนังสือโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จุดที่ 2 
โตะอานหนังสือหองสมุดโรงเรียนคุระบุรี จุดที่ 3 โตะบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนบานคุระ จุดที่ 4 โตะอานหนังสือ
หองสมุดโรงเรียนบานคุระ และชุดที่ 5 ชั้นวางหนังสือหองสมุดโรงเรียนบานคุระ คิดเปนรอยละ 55.55 ของจุด
สํารวจทั้งหมดที่ทําการศึกษา จากการศึกษาปริมาณแสงสวางภายในหองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี 
จังหวัดพังงา พบวา หองสมุดโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม และหองสมุดโรงเรียนคุระบุรี มีการติดตั้งของ
หลอดไฟฟาไมครอบคลุมทั่วพื้นที่ของหองสมุด และยังขาดการบํารุงรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับดานหนา
ของหองสมุดเปนระเบียงทางเดินและมีตนไมอยูรอบบริเวณ สวนพื้นที่ดานหลังหองสํานักงานที่เปนกระจกสีชา ทํา
ใหแสงสวางจากธรรมชาติไมสามารถสองเขาไปถึงภายในหองสมุดไดเพียงพอ ดังนั้นแสงสวางที่ใชภายในหองสมุด 
ตองใชแสงประดิษฐเปนหลักในการใหแสงสวาง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ทวีสิทธิ์ พรศิริวงศ (2555) ไดศึกษา
การใชกระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาเพ่ือการจัดการแสงสวางภายในหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต พบวา การออกแบบอาคารในแนวคิดหุบเขาแหงปญญา เสมือนทิวเขา จากแนวคิด
ในการออกแบบของผูบริหารที่มีตออาคารทําใหรูปทรงของอาคารเนนความสอดคลองของแนวคิดแตไมไดคํานึงถึง

X 
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คาความเขมของแสงสวาง จึงทําใหหองสมุดมีคาของความเขมแสงคอนขางนอย จึงตองมีการเปดไฟอยูตลอดเวลา
เพื่อความเพียงพอตอการมองเห็น และการศึกษาของ Danny H.W.Li (2016) ไดศึกษาการตรวจวัดความเขมแสง
ตอนกลางวันและการประหยัดพลังงาน โดยการนําแสงธรรมชาติในตอนกลางวันมาใชในการออกแบบอาคาร พบวา 
การใชแสงจากธรรมชาติสามารถลดการใชพลังงานจากแสงประดิษฐ เปนการประหยัดไฟ และหากมีการออกแบบ
ควบคุมแสงก็สามารถนําแสงจากธรรมชาติมาใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น 

การศึกษาปญหาอุปสรรคในการใชแสงสวางและแนวคิดในการแกไขปญหาแสงสวางในหองสมุดโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา ผลการประเมินความพึงพอใจ จากการวิเคราะหผลการสํารวจแนวคิดและ
ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในการใชบริการหองสมุด โดยการทําการตอบแบบสอบถาม พบวา  กลุมตัวอยางมี
แนวคิดในการแกไขปญหาแสงสวางที่ไมเหมาะสม และปญหาของแสงสวางภายในหองสมุดอยูในระดับปานกลาง       
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ปทมพร กิตติกอง (2560)ไดศึกษาระดับความเขมแสงสวางในหองเรียน และลักษณะ
ทางกายภาพของหองที่มีผลตอความรูสึกเมื่อยลาทางสายตาของนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่ง 
จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา หองเรียนหลักสูตร English Program มีระดับความเขมแสงสวางไมผานเกณฑ
มาตรฐานและนักเรียนมีความรูสึกเมื่อยลาทางสายตาสูงกวาหองเรียนหลักสูตร Thai Program ดังนั้น ควรมีการ
เพิ่มจํานวนของหลอดไฟภายในหองเรียน รวมถึงปรับเปล่ียนตําแหนงของหลอดไฟ ปรับตําแหนงโตะเรียนใหตรงกับ
หลอดไฟ เปดมานหรือมูลี่หนาตางใหมีแสงจากธรรมชาติสองผานซึ่งจะชวยใหมีแสงสวางเหมาะสมตอการเรียนการ
สอนมากข้ึน 

ดังนั้น หองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา จะตองกําหนดแนวทางในการแกไข
ปญหาแสงสวางที่เกิดขึ้นกับหนวยงานสวนใหญในปจจุบัน เพื่อเปนการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสองสวาง ซึ่งสอดคลอง ทิพวัลย ตั้งพูนทรัพยศิริ (2550) จะตองปรับปรุงหองสมุดของแตละโรงเรียนใหมีการใช
แสงสวางจากธรรมชาติรวมกับแสงสวางจากการประดิษฐ และตองมีแผนการบํารุงรักษาแสงสวางที่ชัดเจนและเปน
รูปธรรมในการปฏิบัติ และจะตองบูรณาการใหทุกคนมีสวนรวมในการจัดการแกไขปญหาแสงสวาง 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย หองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา ควรมีนโยบาย        
ในการจัดการแสงสวางที่ชัดเจน และมีแผนการบริหารจัดการแสงสวางในระยะสั้นและระยะยาวใหทุกฝายจัดทํา
แผนการบริหารจัดการแสงสวางใหสอดคลองกับโรงเรียนและใหจัดทําแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มอบหมายใหงาน
อาคารสถานท่ีและการบริการดูแลโดยตรง และใหจัดทําแผนในการจัดการแสงสวางและการอนุรักษพลังงานภายใน
อาคารที่ชัดเจน 

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ หองสมุดโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลคุระบุรี จังหวัดพังงา ควรกําหนดกรอบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการตรวจสอบคุณภาพแสงสวางในทุกหนวยงานอยางชัดเจน สงเสริมใหทุกฝายและ
ผูปฏิบัติงานทุกคนมีสวนรวมในการจัดการแสงสวางและการอนุรักษพลังงาน และจัดทําและพัฒนาสื่อในการสงเสริม
ใหเกิดความรูความเขาใจ เจตคติและความตระหนักในการจัดการแสงสวางและการอนุรักษพลังงาน ใหมีความ
หลากหลายและเขาถึงกลุมเปาหมายอยางรวดเร็ว 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณแสงสวางและการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลหลังจากทําการศึกษาวิจัย และมีการศึกษาปริมาณแสงสวางในรอบปเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณ
แสงสวางในแตงละเดือน แตละฤดูกาล 
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การสรางสถานประกอบการและเลือกหอพัก 
 
The develop information systems in the form of Web GIS for decision making in 

creating establishments and choosing to dormitories.
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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชันภูมิ
สารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจเลือกทําเลการสรางหอพักและเลือกหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ดวยเทคโนโลยี google api และ php บนฐานขอมูล mysql เพ่ือนําเสนอสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจ และ สามารถคนหากลั่นกรองตามเงื่อนไขที่ตองการแสดงผลในรูปแบบแผนที่เพื่อใหเกิดประโยชนกับความ
ตองการของผูประกอบการและนักศึกษาหรือผูสนใจทั่วไป 
  ผลของงานวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงภูมิศาสตร ไดปจจัยในการคนหาขอมูลที่จะทําใหเห็น
ผลลัพธของขอมูลในลักษณะภาพของขอมูลในลักษณะเชิงพื้นที่เปนแผนที่ 2) ผลการพัฒนาระบบ สามารถนํามาใช
ในการสืบคนและแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่ในลักษณะแผนที่ไดอยางสะดวก และอยูในรูปแบบตามท่ีตองการ              
3) ผลการประเมินสอบถามความคิดเห็นของผูใชงานตอระบบสารสนเทศ ศึกษาความพึงพอใจของผู ใช               
โดยกลุมเปาหมายของการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จํานวน 25 คน ผลการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ที่มีตอการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
รูปแบบ Web GIS พบวา โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : การตัดสินใจ , ระบบสารสนเทศ , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 
ABSTRACT 

This research aims to analyze ,design and develop in the form of geo-informatics 
application to support the decision to choose a dormitory location and choose dormitories at 
Nakhon Pathom Rajabhat University. With google api and php technology on the mysql database 
to present information for decision making and search for conditions. That want to display in the 
form of maps to benefit the needs of entrepreneurs . The study or the general public.
 The results of the research found that 1) the results of geographic data analysis.          
Get the factors in finding information. That will make the results of the data in the image of 
the data in spatial form as a map. 2) That used to search and display spatial data in a 
convenient manner and in the desired format 3) The evaluation results inquire the opinions 
of users to the information system. Study user satisfaction The target group of this study is 
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Computer Technology Students Nakhon Pathom Rajabhat University, 25 persons. The 
results of the inquiry of the opinions of 5 experts on the development of information 
systems in the form of Web GIS found that overall is appropriate at a high level.

Keyword : Decision, Information Systems, GIS
 

บทนํา 
 ในปจจุบันหอพักรอบๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีเพิ่มขึ้น ซึ่งผูประกอบการหอพักก็ไดมีการสราง
หอพักใหใกลแหลงและตรงใจกับลูกคาเปาหมายคือนักศึกษา สวนมากมีอยูมากที่สุดในยานชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
หอพักเหลานี้มักตั้งอยูใกลกับมหาวิทยาลัยคือสรางใกลทางเขามหาวิทยาลัย หรือตั้งใกลกับแหลงชุมชนท่ีใกลตลาด
เพื่อใหนักศึกษาสามารถเดินทางมามหาวิทยาลัยและซ้ือของอุปโภคและบริโภคไดอยางสะดวก นั่นคือเมื่อมีปริมาณ
คนคือเมื่อมีนักศึกษาเขามาอยูอาศัยที่หอพักในชุมชนเพ่ิมมากขึ้นก็สงผลตอเศรษฐกิจของชุมชนท่ีดีขึ้น คือมีการสราง
อาชีพ มีการประกอบอาชีพในแหลงกลายเปนชุมชนที่ผลิตสินคามาขาย และบริการอ่ืนๆ เชน รานซักรีด รานคา 
มอเตอรไซครับจางและอ่ืนๆ แตจากหอพักที่มีอยูรอบๆ มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่เขามาพักใหมและ ยายเขาและออก
หอพักเปล่ียนหอพักเปนระยะๆ โดยรูปแบบการหาหอพักจะใชวิธีสอบถามจากเพ่ือนนักศึกษาที่อยูหอพักตางๆ วา
ลักษณะของหอพักเปนอยางไรหรือเดินทางไปดูหอพักนั้นเอง ซ่ึงอาจจะตองเดินทางไปหอพักหลายแหลงและดู
รายละเอียดประกอบจนกวาจะตรงกับความตองการถึงจะตัดสินใจในการเลือกหอพักที่ตรงตามความตองการทําใหใช
เวลาในการหาหอพักและเวลาในการตัดสินใจ (กฤษณ ศรสุวรรณและคณะ, 2559)(ณิศวัลย แจงกิจและคณะ, 2561) 
 ดังนั้นหากเรามีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีที่จะอํานวยความสะดวกใหผูประกอบการหอพัก หรือ
ผูประกอบการอ่ืนๆ ที่ตองการเปดรานคา เปดรานประกอบการอื่นๆ ที่ในบริเวณแหลงนั้นจะมีหรือไมมี หรือตองการ
ดูทําเลท่ีหอพักรอบๆ มหาวิทยาลัย ความนิยมในการพักหอพักบริเวณนั้นวาควรจะเปดรานคา สถานประกอบการ
ตางๆ หรือไม เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบถึงสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักและเปรียบเทียบราคาของหอพัก
ตางๆ ระยะทาง ทําเล รานคาสถานประกอบการมีอะไรบางที่ตั้งใกลแหลงชุมชนหอพักนั้น ๆ จะทําใหเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว สงผลตอการตัดสินใจดําเนินการ และเศรษฐกิจชุมชนในแหลงชุมชนหอพักนั้นๆ  ซึ่งปจจุบัน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถแสดงสารสนเทศในรูปแบบขอมูลและเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบแผน
ที่ หากนํามาประยุกตใชนําเสนอขอมูลสารสนเทศท่ีเปนขอมูลเบื้องตนใหกับผูประกอบการท่ีจะต้ังรานคา สินคา 
สถานประกอบการและนักศึกษาที่จะตัดสินใจในการเลือกหอพักก็จะอํานวยความสะดวกในการดู ตรวจสอบ 
เปรียบเทียบขอมูลเบื้องตนทําใหลดเวลาลดการเดินทางได (ประวิทย จันทรแฉง, 2553), (วัฒนชัย สายวงศคําและ
คณะ, 2554), (ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ, 2553)         
  ดังนั้นจึงไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บภูมิสารสนเทศดวยเทคโนโลยี 
google api และ php บนฐานขอมูล mysql เพ่ือนําเสนอสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในรูปแบบเว็บแผนที่
แอพพลิเคชัน และ สามารถคนหากลั่นกรองตามเงื่อนไขท่ีตองการแสดงผลในรูปแบบ แผนที่เพื่อใหเกิดประโยชนกับ
ความการของผูประกอบการและนักศึกษาหรือผูสนใจทั่วไป (ปฐมพงษ ฉับพลัน, 2553) 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห ออกแบบระบบเว็บไซตสารสนเทศภูมิศาสตรแสดงสารสนเทศทําเลที่ตั้งและประกอบการ
ตัดสินใจเลือกหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2. เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซตสารสนเทศภูมิศาสตรแสดงสารสนเทศทําเลที่ตั้งและประกอบการตัดสินใจ
เลือกหอพักบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบท่ีพัฒนา  
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
                              ผลลัพธ์ (output) 

 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนและกรอบแนวคิดการทําวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
1. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาขอมูลรายละเอียดของนักศึกษา บุคคลทั่วไปท่ีสนใจใชงานเว็บไซตและหลักการและวิธีการ
พัฒนาระบบ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ประกอบดวยหลักการเลือกหอพัก เปรียบเทียบราคาของหอพัก คนหา
เสนทาง จากวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบเว็บไซตสารสนเทศภูมิศาสตร 
 1.2 วิเคราะหระบบ ภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนและทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนด
ขอบเขตการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยมีหลักการทํางานคือผูใชจะสามารถเลือกหอพักที่ผูใชสนใจได 
และจะมีฟงกชั่นใหเลือกจากระยะทาง ราคา และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ จากการวิเคราะหระบบจึงแบงการ
ทํางานของระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการสรางสถานประกอบการและเลือกหอพัก ออกเปน 3 สวน ไดแก 1. สวนคนหา คนหาหอพักจาก
ราคา เสนทาง และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ผูใชตองการ 2. สวนประมวลผล ระบบทําการประมวลผลจากส่ิงที่ผูใช
เลือกและนําไปแสดงผล 3. สวนแสดงผล ระบบดึงขอมูลที่เก็บไวในฐานขอมูลมาแสดงใหผูใชเห็นสิ่งที่ผูใชเลือกจาก
เงื่อนไขในรูปแบบแผนที่ 

ระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web GIS ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบท่ีพัฒนา 

ปัจจัยนําเข้า(Input) 
เทคโนโลยีระบบ 

 ภมูิสารสนเทศ 

Web application 

ศกึษาข้อมลูรายละเอียดเกี/ยวกบัหลกัการและวิธีการพฒันา
ระบบ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรประกอบด้วยปัจจยัตวัแปร 
– ระยะทาง - ราคา - รายละเอียดหอพกั/สถานประกอบการ    
- พิกดัสถานที/ตั :ง - ฯลฯ 

กระบวนการ (Process) 

 

 

 

 

<) ออกแบบโครงสร้างของระบบ 

3) ทดสอบและประมวลผล 

>) พฒันาระบบ Web GIS 

ทฤษฏี / เทคโนโลยทีี�ใช้ในการพิจารณา 

<.Web application 4.GIS 2. .Google 

API 5. Php 3. Mysql 6. java script 

                              ผลลัพธ์ (output)

ระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web GIS ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบท่ีพัฒนา
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 1.3 การออกแบบโครงสรางของระบบการพัฒนาเว็บไซตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจากการศึกษาและ
วิเคราะหระบบงานจึงไดทําการออกแบบโครงสรางของระบบดังภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนผังภาพการทํางาน 
  

1.3.1 Database server ไดมีการเก็บขอมูลตางๆของหอพัก เชน 
     - ราคาหอพัก 
     - สิ่งอํานวยความสะดวก 
     - ระยะทาง  
     - รายละเอียดหอพัก 
     - พิกัดสถานที่ตั้งของหอพักในรูปแบบละติจูด ลองติจูด Client/Web GIS ผูใชสามารถ  

ใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดโดยมีระบบดังนี้ 
    - ฟงกชั่นเรทราคา ผูใชสามารถเลือกเรทราคาของหอพักไดตามความเหมาะสมของผูใช

เพื่อตรงตามความตองการมากที่สุด 
     - ฟงกชั่นสิ่งอํานวยความสะดวก ผูใชสามารถเลือกสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

หอพักตามที่ระบบมีใหได เชน ตองการหองที่มีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมหองที่มีโทรทัศนหรือไมมี 
     - ฟงกชั่นระยะทาง ผูใชสามารถเลือกหอพักที่มีระยะทางตามที่ตองการไดและชวย

ประหยัดเวลาในการเดินทางมามหาวิทยาลัย 
1.4 สวนการพัฒนา : พัฒนาดวยเทคโนโลยี google map api และ php กับ ฐานขอมูล mysql 

ประกอบดวยสวนทํางานของ admin และผูใช มีสวนการคนหากลั่นกรองขอมูลจากเงื่อนไขหลายๆ เงื่อนไขเพ่ือ
นําเสนอขอมูลในรูปแบบแผนที่ ใหดูรายละเอียดเห็นภาพสนับสนุนการตัดสินใจเลือกหอพักไดงายและชัดเจนขึ้น         
ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 วิธีการการกลั่นกรองขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสรางสถานประกอบการและเลือกหอพัก 
 1.5 นําไปทดลองใช ผูวิจัยไดนําแอพพลิเคชั่นใหกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 25 คน และสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
 1.6 เก็บรวบรวมขอมูล สรุป วิเคราะห และจัดทําคูมือการใชงานของระบบโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซตจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต จํานวน 5 คน และ
สอบถามความพึงพอใจของผูใชงานแอพพลิเคชั่นจากกลุมตัวอยางจํานวน 25 คน ดวยวิธีการเลือกแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) และนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน บันทึกที่ไดและ
จัดทําคูมือและรายงานสรุปผลงานวิจัย 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซตสําหรับการชวยตัดสินใจเลือกหอพัก 
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต 

3. กลุมเปาหมาย 
3.1 ประชากร คือ นักศึกษา คนในชุมชน อาศัยอยูในหอพักบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม 

คัดเลือกกลุมตัวอยางในการประเมินความพึงพอใจระบบ จํานวน 30 คน 
 

2 

3 

1 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



4. สถิติที่ใชในการวิจัย  
ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลท่ีไดเทียบกับเกณฑการประเมิน 

(พิสุทธา อารีราษฎร. 2550 : 176) ดังนี้ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากท่ีสุด    

  คาเฉล่ียเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก    
  คาเฉล่ียเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง    
  คาเฉล่ียเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย    
  คาเฉล่ียเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอย 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการสรางสถานประกอบการและเลือกหอพัก 
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาระบบตามขั้นตอนการวิจัยโดยนําขอมูลจากการศึกษาและวิเคราะหมาจัดทําการ

พัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการสรางสถาน
ประกอบการและเลือกหอพักและเครื่องมือของกิจกรรม  

1) สวนของผูดูแลระบบ ซึ่งผูดูแลสามารถจัดการขอมูลพ้ืนฐานของหอพักและสถานท่ีได จัดการ
ขอมูลระบุตําแหนงราคาหอพัก สิ่งอํานวยความสะดวกและระยะทางของหอพักได เพ่ือใหสามารถนําเสนอขอมูล
ใหกับผูใชในรูปแบบแผนที่ได ดังภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
         

ภาพที่ 3 สวนของผูดูแลระบบ 
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 2) สวนของผูใช ซึ่งผูใชสามารถคนหาขอมูลของหอพักโดยการกลั่นกรองตามเงื่อนไขที่ตองการคนหาดังภาพท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ภาพที่ ก หนาหลัก (แผนท่ีแสดงหอพักทั้งหมด)   ภาพที่ ข ตัวอยาง1เงื่อนไข (เรทราคา) 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

ภาพที่ ค ตัวอยางการเลือกหลายๆ เงื่อนไข 
 

ภาพท่ี 5 ภาพการเลือกเงื่อนไขแสดงผลในรูปแบบตําแหนงและบริเวณแผนท่ี 
 

 จากภาพที่ 5 ผูใชทั่วไปสามารถเลือกใชงานระบบไดตามที่ตองการอาทิ เชน เลือกเรทราคาของหอพัก        
สิ่งอํานวยความสะดวก และระยะทางไดพรอมๆกันและสามารถดูขอมูลของหอพักได 

1. ผลการทดสอบ การพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการสรางสถานประกอบการและเลือกหอพัก 

ผูวิจัยไดนําการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการสรางสถานประกอบการและเลือกหอพักที่พัฒนาข้ึน โดยใหผูเชี่ยวชาญ โดยคัดเลือกผูเชี่ยวชาญที่มี
ความรูความสามารถดานการออกแบบและพัฒนาเว็บ มาทดลองใชจํานวน 5 คนเพื่อทําการทดสอบการใชงาน
ระบบ จากน้ันนําผลการเรียนรูมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินระแบบของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 

รายการ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานความสามารถการทํางาน 4.4 0.54 มาก 
2. ดานการออกแบบ 3.6 0.54 มาก 
3. ดานการทดสอบการใชงาน 4.2 0.44 มาก 
4. ดานความสะดวกตอการใชงาน 4.2 0.44 มาก 

โดยรวม 4.1 0.49 มาก 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ พบวาระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสรางสถานประกอบการและเลือกหอพัก โดยรูปอยูใน
ระดับมาก ( = 4.1, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาในแตละดาน สรุปไดดังนี้ ดานความสามารถการทํางาน อยูใน
ระดับมาก ( = 4.4, S.D. = 0.54) ดานการออกแบบหนาจอ อยูในระดับมาก (  = 3.6, S.D. = 0.54) ดานการ
ทดสอบการใชงาน อยูในระดับมาก (  = 4.2, S.D. = 0.44) และดานความสะดวกตอการใชงาน อยูในระดับมาก              
( = 4.2, S.D. = 0.44) ตามลําดับ 

3. ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายในการทดลองใชงานระบบ  
การทดลองใชระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจในการสรางสถานประกอบการและเลือกหอพัก ท่ีพัฒนาข้ึนของกลุมเปาหมายจํานวน 25 คน 
มีการสอบถามความพึงพอใจตอการใชงานในแตละดานคือดานการออกแบบเว็บไซตดานระบบการทํางานดานความ
สะดวกตอการใชงานดานประสิทธิภาพการทํางานและดานประโยชนในชีวิตประจําวันนําผลการเรียนรูมาวิเคราะห
ดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการสอบถามระบบของผูใช 

รายการ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดานการออกแบบหนาจอ 4.2 0.57 มาก 
2. ดานระบบการทํางาน 3.72 0.45 มาก 
3. ดานความสะดวกตอการใชงาน 4.36 0.48 มาก 
4. ดานประสิทธิภาพการทํางาน 4.4 0.5 มาก 

โดยรวม 4.17 0.50 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ
เว็บไซตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสรางสถานประกอบการและเลือกหอพัก 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.17, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก
ตามลําดับ ดังนี้ ดานการออกแบบหนาจอ ( = 4.2, S.D. = 0.57) ดานระบบการทํางาน ( = 3.72, S.D. = 0.45) 
ดานความสะดวกตอการใชงาน ( = 4.36, S.D. = 0.48) ดานประสิทธิภาพการทํางาน ( = 4.4, S.D. = 0.5) 
ตามลําดับ  
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือประกอบการตัดสินใจใน

การสรางสถานประกอบการและเลือกหอพัก ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ 1) กูเกิลแมพ 2) กูเกิลแมพเอพีไอ 
และ 3) สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยูในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากระบบ
มีองคประกอบสารสนเทศที่สนับสนุนและนําเสนอในรูปแบบแผนท่ี จึงสงผลใหผูใชสามารถมีสารสนเทศท่ีชวย
ตัดสินใจในการเลือกหอพักรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในรูปแบบที่นาสนใจและดูไดงาย สอดคลองกับ 
(นางสาวสรารัตน แสงศรี, 2553) ไดวิจัยเร่ือง การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในการคนหาเสนทางที่
เหมาะสมในการใชยานพาหนะเดินทาง 

2. ผลการทดลอง การพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการสรางสถานประกอบการและเลือกหอพัก พบวา นักศึกษาและผูใชทั่วไป สามารถคนหา
หอพักไดอยางสะดวกสบายมากขึ้นโดยไมตองเสียเวลาเดินทางไปสํารวจหอพักดวยตนเอง และมีความพึงใจตอ
ระบบโดยรวมอยูในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากระบบมีองคประกอบสารสนเทศท่ีสนับสนุนและนําเสนอในรูปแบบ
แผนท่ี จึงสงผลใหผูใชสามารถมีสารสนเทศที่ชวยตัดสินใจในการเลือกหอพักรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมใน
รูปแบบท่ีนาสนใจและดูไดงาย สอดคลองกับ (ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ, 2555) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บนแผนที่ออนไลนของหอพักในเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งประกอบดวยที่ตั้ง ประเภทของหอพักสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ การคมนาคม เพื่อชวยใหนักศึกษาตัดสินใจเลือกหอพักใหเหมาะสมกับนักศึกษา โดยใช
กรณีศึกษาบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําาปาง พบวา ระบบที่พัฒนาข้ึนสามารถเพิ่มความสะดวกใหแก
นักศึกษา สามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับหอพักไดและเดินทางไปยังหอพักที่สนใจดวยตัวเองได 

3. ผลการศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการสรางสถานประกอบการและเลือกหอพัก พบวา คนหาขอมูลของหอพักไดเลือกสิ่ง
อํานวยความสะดวกไดและยังคนหาเสนมางจากหอพักไปยังมหาลัย ท้ังนี้เนื่องจากระบบมีองคประกอบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนและนําเสนอในรูปแบบแผนที่ จึงสงผลใหผูใชสามารถมีสารสนเทศท่ีชวยตัดสินใจในการเลือกหอพักรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในรูปแบบที่นาสนใจและดูไดงาย สอดคลองกับ (ณรงค พลีรักษ, 2556) ไดวิจัยระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อจัดการการทองเท่ียวชุมชนในจังหวัดชลบุรี  พบวา มีการพัฒนาและสรางแหลง
ทองเที่ยวใหมขึ้นมา เพ่ือตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยว การสํารวจขอมูลแหลงทองเท่ียวในชุมชน 
การประเมินมาตรฐานของแหลงทองเที่ยวชุมชน และจัดทํา เสนทางการทองเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี ดวย
โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ArcGIS Desktop 10 

 

ขอเสนอแนะ 
 1) ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย การศึกษาครงนี้เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซตระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการสรางสถานประกอบการและเลือกหอพัก ซึ่งสามารถสืบคนเชิง
พื้นที่ตามเงื่อนไขสําหรับการไดมาซ่ึงสารสนเทศในรูปแบบแผนที่ งานวิจัยนี้ดําเนินงานโดยมีความรวมมือจากชุมชน
เจาของหอพักที่อนุญาตและใหขอมูลมาประกอบการพัฒนาระบบ ซึ่งระบบสามารถใชงานไดงายและสะดวกกับผูใช
มากข้ึน ทําใหผูใชมีความพึงพอใจในระบบในระดับดี 
 2) ขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งตอไป  
     2.1 ควรออกแบบและพัฒนาระบบใหสามารถรองรับ แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนและ
สารสนเทศเงื่อนไขในดานอื่นๆ เพื่อมาพัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบท่ีพัฒนาตอไป 
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    2.2 ระบบควรเพิ่มฟงกชันเงื่อนไขการใชงานนอกเหนือจากที่มีอยูเพื่อใหสามารถสืบคนในรูปแบบ
เชิงแผนท่ีไดหลากหลายมากข้ึน  
    2.3 สามารถพัฒนาตอยอดใหในการ นําเขา จัดเก็บ จัดการ สืบคน วิเคราะห และแสดงผลขอมูล
ในรูปแบบเชิงแผนที่ดวยเทคโนโลยีดาน internet gis และ clound ตอไปได 
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การศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนํ้าเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ         
ดวยน้ําเถาเปลือกหอยแครงโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี 
 
The Study of Nitrogen and Phosphorus Removal Efficiencies In waste water from coin 

laundry machines by Soluble Escalope Ash by Chemical precipitation 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพีเอช ระยะเวลาการตกตะกอน และปริมาณของเถาเปลือก

หอยแครง ท่ีเหมาะสมในการกําจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญดวยน้ําเถาเปลือก
หอยแครงโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี โดยการศึกษาพีเอช ระยะเวลาการตกตะกอนที่ความเร็วรอบ 100 รอบตอ
นาที และปริมาณของเถาเปลือกหอยแครงท่ีเหมาะสม และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญดวยเถาเปลือกหอยแครง เปนการศึกษาเชิงทดลองในหองปฏิบัติการ 

ผลการวิจัยพบวา พีเอชที่เหมาะสมตอการกําจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ําเสียจากตูซักผาหยอด
เหรียญ ดวยน้ําเถาเปลือกหอยแครงโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี คาพีเอช 11.5 เกิดประสิทธิภาพในการกําจัดคิด
เปนรอยละ 76.44 และ 70.21 ตามลําดับ เนื่องจากมีการปรับพีเอชของน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญดวย
โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) เพื่อใหน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญมีคาพีเอชเพิ่มขึ้น ทําใหไฮดรอกไซดในน้ํา
เพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหเกิดการตกตะกอนของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมากข้ึน และที่ระยะเวลาการตกตะกอน 50 นาที 
ในปริมาณเถาเปลือกหอยแครง 50 กรัม/100 มิลลิลิตร เกิดประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสใน
น้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ ไดดีที่สุด คิดเปนรอยละ 76.44 และ 70.21 ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณของเถา
เปลือกหอยแครงเพ่ิมขึ้น ทําใหปริมาณของแคลเซียมไฮดรอกไซดเพิ่มข้ึนตามปริมาณของเถาเปลือกหอยแครง ซ่ึงทํา
ใหเกิดการตกตะกอนของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมากข้ึน 

โดยสรุป เถาเปลือกหอยแครงมีประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียจากตูซักผา
หยอดเหรียญได ดังนั้น เพื่อเปนการลดตนทุนในการซ้ือสารเคมีในการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส จึงควรใชเถา
เปลือกหอยแครงแทนสารเคมี 

 
คําสําคัญ : เถาเปลือกหอยแครง,น้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ 
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Abstract  

The purpose of this research was to study pH value, infusion time and optimal 
quantity of escalope ash for nitrogen and phosphorus removal in Coin Laundry Wastewater 
and to compare the effectiveness of Soluble Escalope Ash solutions using the pH level, 
infusion time, and concentration level as the factors. 

The findings of the research was done at pH 11.5, infusion time of 50 minutes 
respectively; it is because pH value of the coin Laundry Wastewater was adjusted with 
sodium hydroxide (NaOH) that pH value of the coin Laundry Wastewater was increased. 
When hydroxide in the water was increased, nitrogen and phosphorus have more 
sedimentation. and concentration level 50 g / 100 ml of Soluble Escalope Ash solutions 
were the best effective for removing nitrogen and phosphorus at 76.44 and 70.21 percent, 
respectively. It is because quantity of the escalope ash increased that quantity of calcium 
hydroxide was increased leading to more nitrogen and phosphorus sedimentation.

In conclusion , Escalope ash solution can be used to remove nitrogen and phosphorus 
from Coin Laundry Wastewater. Therefore to reduce cost of using of chemicals , Escalope ash 
solution, which is a nature chemical compound , should be used instead of manufactured 
chemicals. 

Key Word (s) : Soiubie Escalope Ash,Waste water from coin laundry machines

 

บทนํา 
ปญหามลภาวะน้ําเสียเปนปญหาท่ีสําคัญและมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากมีการปลอยน้ําเสียจาก

แหลงชุมชนลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรง โดยเฉพาะน้ําทิ้งที่ใชในชีวิตประจําวันจากที่พักอาศัย เชน น้ําทิ้งจาก
กิจกรรมซักลางเสื้อผา ซึ่งจัดวาเปนน้ําเสียจากแหลงชุมชนที่มีปริมาณมาก ทั้งนี้น้ําเสียที่เกิดจากกิจกรรมซักลาง
เสื้อผา ประกอบดวยสิ่งเจือปนตางๆซึ่งสามารถกอใหเกิดปญหามลพิษตอแหลงรองรับน้ําได ซึ่งเกิดจากความสกปรก
ที่ติดมากับเนื้อผาตลอดจนสารซักฟอกที่ใชในกระบวนการซัก ที่สําคัญจังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดทองเที่ยวอันดับตนๆ
ของประเทศ ท่ีมีจํานวนประชากรแฝงอยูเปนจํานวนมาก อาศัยอยูในหองเชา หอพัก อพารตเมนต หองแถว อาคารชุด 
ซึ่งทุกแหงของสถานที่เหลานี้ลวนแตมีบริการเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญเปนจํานวนไมนอย จึงมีน้ําเสียไหลลง            
ทอระบายน้ําเสียโดยตรง และลงสูทะเลโดยไมผานการบําบัด อันสงผลใหเกิดปรากฏการณน้ําทะเลเปลี่ยนสี            
แพลงกตอนบลูม เนื่องจากปริมาณฟอสเฟตที่เปนสวนผสมในผงซักฟอกปนเปอนอยูในน้ําทะเล 

นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตตั้งอยูบนชายฝงทะเลอันดามัน ทําใหมีรานอาหารทะเลและอุตสาหกรรมการแปร
รูปอาหารทะเล เศษวัสดุเหลือใชที่เกิดจากเปลือกหอยกองทับถมเปนระยะเวลานานโดยไมนํามาใชใหเกิดประโยชน 
ซึ่งพบวาเปลือกหอยแครงมีแคลเซียมคารบอเนตเปนองคประกอบหลัก สามารถเปล่ียนเปนแคลเซียมออกไซด เม่ือ
ใหความรอนที่เหมาะสมท่ีสามารถนํามากําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียได อีกทั้งเปนการนําเปลือกหอย
เหลือใชมาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดแทนการปลอยกองท้ิงอยางไรประโยชน  เชนเดียวกันที่ผานมามีงานวิจัย       
ที่นําเปลือกหอยมาใชในการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ในน้ําเสียพบวา สามารถทําใหน้ําที่ผานการบําบัด         
มีความเขมขนของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลดลง  

จากการศึกษาของฐิติชญา บุรีรัตน (2553) พบวา การกําจัดไนโตรเจนจากน้ําปฏิกูลโดยใชเถาเปลือก
หอยเชอรรี่ เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดคือที่ pH 11.5 ระยะเวลา 40 นาที ความเขมขน 40 กรัม /100 มล. กําจัด
ไนโตรเจนได เทากับรอยละ 70.19 และการกําจัดฟอสฟอรัสจากน้ําปฏิกูลเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดคือที่ pH 11.5 
ระยะเวลา 40 นาที ความเขมขน 40กรัม /100มล. กําจัดฟอสฟอรัส ไดเทากับรอยละ 54.55 ซึ่งถือไดวาเปนคา pH 
ระยะเวลาและความเขมขนที่สูงที่สุดในการทดลองน้ี ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีแนวความคิดที่จะนําเปลือกหอยแครง            
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มาเผาเปนเถาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะทําใหแคลเซียมคารบอเนตในเปลือกหอยแครงเปลี่ยนเปน
แคลเซียมออกไซดอยางสมบูรณ จะทําใหเกิดเถาเปลือกหอยแครง และเม่ือนําแคลเซียมออกไซดมาทําปฏิกิริยากับ
น้ําจะไดแคลเซียมไฮดรอกไซด ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในการชวยตกตะตอนไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และเปน
การนําเอาวัสดุจากธรรมชาติที่ไมใชแลวมาใชใหเกิดประโยชน และเปนทางเลือกใหมในการกําจัดไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสจากนํ้าทิ้งไดอีกทางหนึ่ง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพีเอชและระยะเวลาในการตกตะกอนการกําจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ําเสียจากตูซักผา 

หยอดเหรียญดวยน้ําเถาเปลือกหอยแครงโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี 
2. เพ่ือหาแนวทางการประยุกตใชเถาเปลือกหอยแครงในการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียจาก

ตูซักผาหยอดเหรียญ 
3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของน้ําเถาเปลือกหอยแครงในการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียจาก            

ตูซักผาหยอดเหรียญ 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้ทําการศึกษาการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญดวยน้ํา

เถาเปลือกหอยแครง โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี ซึ่งนําน้ําเสียมาจากตูซักผาหยอดเหรียญโดยน้ําเสียที่ใชในการ
วิจัยเปนน้ําทิ้งจากข้ันตอนการซักฟอก และมีการตรวจสอบใหมีคาความเหมาะสมตอการกําจัดไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ ดวยน้ําเถาเปลือกหอยแครง โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี ที่พีเอช 
ระยะเวลาการตกตะกอน และความเขมขนแตกตางกันทําการทดลองในหองปฏิบัติการ 

1. วัตถุดิบที่ใช และพื้นที่เก็บตัวอยางเปลือกหอยแครงพ้ืนท่ีเก็บรานอาหาร 
2. ใชน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ 
3. ศึกษาปริมาณของเถาเปลือกหอยแครงท่ีเหมาะสมในการกําจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ไดแก          

30 กรัม/100 มิลลิลิตร 40 กรัม/100 มิลลิลิตร และ 50 กรัม/100 มิลลิลิตร 
4. ศึกษาพีเอชท่ีเหมาะสมในการกําจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ไดแก พีเอช 9.5 10.5 และ 11.5 
5. เปนการทดลองการกําจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสดวยน้ําเถาเปลือกหอยแครงในระดับหองปฏิบัติการ 

โดยการตกตะกอนดวยเคร่ืองเขยาสาร ความเร็วรอบ 100 รอบตอนาทีเปนเวลา 30 40 และ 50 นาที 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงทดลอง เพื่อศึกษาการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียจากตูซักผา

หยอดเหรียญ ดวยน้ําเถาเปลือกหอยแครงโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี โดยอาศัยพีเอช ระยะเวลาการตกตะกอน 
และความเขมขนที่ตางกัน 
1. แผนการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงทดลองในหองปฏิบัติการ ซึ่งคาสังเกตของแตละการทดลองมีความแปรผัน
มาจาก 3 ปจจัย คือ พีเอช ระยะเวลาการตกตะกอน และความเขมขน วัดผลการทดลองเปนคาลดลงของไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส โดยวัดผลครั้งเดียว จํานวนทั้งหมด 81 ตัวอยาง น้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญเปนน้ําที่ไดจากการ
เลือกเก็บตัวอยางของกลุมน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ ไดแก บานพรอมพันธ ลักกงษี หมูบานณัฐกมล 2 และ
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พรสวัสด์ิ อพารทมนท จากนั้นทําการวิเคราะหคาไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เพื่อทําการเลือกกลุมตัวอยางที่มีคา
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมากที่สุดมาทําการวิจัยในคร้ังนี้ แบงเปน 3 ชุดการทดลอง ดังนี้ 

ชุดการทดลองที่ 1 ใชน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ จํานวน 9 บีกเกอรๆละ 500 มิลลิลิตร ปรับพีเอชให
ไดเทากับ 9.5 เติมน้ําเถาเปลือกหอยแครง 3 คา คือ 30 กรัม/100 มล. ,40 กรัม/100 มล. 50 กรัม/100 มล. และ 
นําเขาเครื่องเขยาสาร (Shaker) ดวยความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที ระยะเวลา 30 40 และ 50นาที ตามลําดับ 

ชุดการทดลองที่ 2 ใชน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ จํานวน 9 บีกเกอรๆละ 500 มิลลิลิตร ปรับพีเอชให
ไดเทากับ 10.5 เติมน้ําเถาเปลือกหอยแครง 3 คา คือ 30 กรัม/100 มล. ,40 กรัม/100 มล. 50 กรัม/100 มล. และ 
นําเขาเครื่องเขยาสาร (Shaker) ดวยความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที ระยะเวลา 30 40 และ 50 นาที ตามลําดับ 

ชุดการทดลองที่ 3 ใชน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ จํานวน 9 บีกเกอรๆละ 500 มิลลิลิตร ปรับพีเอชให
ไดเทากับ 11.5 เติมน้ําเถาเปลือกหอยแครง 3 คา คือ 30 กรัม/100 มล. ,40 กรัม/100 มล. 50 กรัม/100 มล. และ 
นําเขาเครื่องเขยาสาร (Shaker) ดวยความเร็วรอบ 100 รอบตอนาที ระยะเวลา 30 40 และ 50 นาที ตามลําดับ 
2. ขั้นตอนการเตรียมเถาเปลือกหอยแครง 

เก็บเปลือกหอยแครงมาลางใหสะอาด ตากใหแหง นําไปทุบใสถวยระเหย แลวนําเขาเตา BURN ท่ีอุณหภูมิ 
900 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง (อนุชา รักสันติ, 2553) ท้ิงไวใหเย็นแลวนําเขาตูดูดความชื้นจะไดเถาเปลือก
หอยแครง 
3. การเตรียมน้ําเถาเปลือกหอยแครง 

3.1 นําน้ําใสบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร ปริมาณ 100 มิลลิลิตร ใสเถาเปลือกหอยแครง 30 กรัม คนให
เขากันแลวตั้งทิ้งไวใหตกตะกอน นําน้ําสวนใสมากรอง นําน้ําที่ผานการกรองมาใชในการทดลอง 20 มิลลิลิตร           
เปนความเขมขนที่ 1 

3.2 นําน้ําใสบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร ปริมาณ 100 มิลลิลิตร ใสเถาเปลือกหอยแครง 40 กรัม คนให
เขากันแลวตั้งทิ้งไวใหตกตะกอน นําน้ําสวนใสมากรอง นําน้ําที่ผานการกรองมาใชในการทดลอง 20 มิลลิลิตร      
เปนความเขมขนที่ 2 

3.3 นําน้ําใสบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร ปริมาณ 100 มิลลิลิตร ใสเถาเปลือกหอยแครง 50 กรัม คนให
เขากันแลวตั้งทิ้งไวใหตกตะกอน นําน้ําสวนใสมากรอง นําน้ําที่ผานการกรองมาใชในการทดลอง 20 มิลลิลิตร          
เปนความเขมขนที่ 3 
4. การเก็บน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ 

เก็บตัวอยางน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญจากจุดเก็บตัวอยางที่มีคาไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมาท่ีสุด 
จากจุดเก็บตัวอยางทั้ง 3 จุด โดยในแตละคร้ังควรใชใหในการทดลองเพียงคร้ังเดียว และควรเตรียมใหมทุกครั้งที่ทํา
การทดลอง 
5. ขั้นตอนการตกตะกอนทางเคมี 

การทดลองใชเครื่องเขยาสาร (Shaker) ในการการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียจากตูซักผา
หยอดเหรียญดวยน้ําเถาเปลือกหอยแครง โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี โดยวัดคาพีเอชเริ่มตนกอนถา คาเริ่มตน
นอยกวา 7 ใหเติมสารละลาย NaOH แตถาคาเร่ิมตนมากกวา 7 ใหเติมสารละลาย HCl เพ่ือปรับพีเอช ของน้ําเสีย
จากรานซักรีด ใหมีคา 9.5 10.5 และ 11.5 นําเขาเครื่องเขยาสาร (Shaker) แลวเติมน้ําเถาเปลือกหอยแครง ความ
เขมขนที่ 1 2 และ 3 ตามระยะเวลา 30 40 และ 50 นาที ตามลําดับ รูปแบบการทดลองแบงเปน 3 ชุดการทดลอง 
ในแตละการทดลองใช 3 ซ้ํา มีรายละเอียด ดังนี้ 

ชุดการทดลองท่ี 1 ใชน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ 500 มิลลิลิตร ปรับพีเอชใหไดเทากับ 9.5 นําเขา
เคร่ืองเขยาสาร (Shaker) 3 บีกเกอร เติมน้ําเถาเปลือกหอยแครงความเขมขนชุดที่ 1 2 และ 3 ตามระยะเวลา 30 
40 และ 50 นาที ตามลําดับ 
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ชุดการทดลองท่ี 2 ใชน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ 500 มิลลิลิตร ปรับพีเอชใหไดเทากับ 10 นําเขา
เคร่ืองเขยาสาร (Shaker) 3 บีกเกอร เติมน้ําเถาเปลือกหอยแครงความเขมขนชุดที่ 1 2 และ 3 ตามระยะเวลา 30 
40 และ 50 นาที ตามลําดับ 

ชุดการทดลองท่ี 3 ใชน้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ 500 มิลลิลิตร ปรับพีเอชใหไดเทากับ 11 นําเขา
เคร่ืองเขยาสาร (Shaker) 3 บีกเกอร เติมน้ําเถาเปลือกหอยแครงความเขมขนชุดที่ 1 2 และ 3 ตามระยะเวลา 30 
40 และ 50 นาที ตามลําดับ 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการกําจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสที่พีเอชแตกตางกัน ไดแก พีเอช 9.5 10.5 และ 11.5 

พบวา คาพีเอชที่เหมาะสมตอการกําจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ําเสียจากเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญดวยน้ําเถา
เปลือกหอยแครง โดยวิธีการตกตะกอนทางเคม ีดีที่สุดท่ี พีเอช 11.5  

จากการศึกษาระยะเวลาการตกตะกอน 100 รอบตอนาทีในเวลาท่ีแตกตางกัน ไดแก ระยะเวลา 30 40 
และ 50 นาที พบวา ระยะเวลาในการตกตะกอนท่ีเหมาะสมตอการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียจาก
เคร่ืองซักผาหยอดเหรียญที่ดีที่สุดที่ระยะเวลา 50 นาที  

จากการศึกษาปริมาณของเถาเปลือกหอยแครงท่ีปริมาณแตกตางกัน ไดแก 30 กรัม/100 มิลลิลิตร 40 
กรัม/100 มิลลิลิตร และ 50 กรัม/100 มิลลิลิตร พบวาปริมาณที่เหมาะสมตอการกําจัดไนโตรเจน และฟอสเฟตใน
น้ําเสียจากเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญที่ดีที่สุดที่ความเขมขน 50 กรัม/100 มิลลิลิตร  

ดังนั้นประสิทธิภาพในการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสียจากเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญโดย
วิธีการตกตะกอนทางเคมี สามารถกําจัดไนโตรเจน คิดเปน 76.44% และฟอสฟอรัส คิดเปน 70.21% ผลการศึกษา
ดังแสดงในรูปที่ 1-6 
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รูปท่ี 1 ประสิทธิภาพการกําจัดไนเตรท ที่พีเอช 9.5 

 

 
รูปท่ี 2 ประสิทธิภาพการกําจัดไนเตรท ที่พีเอช 10.5 

 

 
รูปที่ 3 ประสิทธิภาพการกําจัดไนเตรท ที่พีเอช 11.5 
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รูปท่ี 4 ประสิทธิภาพการกําจัดฟอสเฟต ที่พีเอช 9.5 

 

 
รูปท่ี 5 ประสิทธิภาพการกําจัดฟอสเฟต ที่พีเอช 10.5 

 

 
รูปท่ี 6 ประสิทธิภาพการกําจัดฟอสเฟต ที่พีเอช 11.5 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาพีเอชในการกําจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจากตูซักผาหยอดเหรียญดวยน้ําเถาเปลือก

หอยแครง โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี พบวา คาพีเอชที่เหมาะสม และทําใหกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจาก
น้ําเสียจากตูซักผาหยอดเหรียญ เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ คาพีเอช 11.5 สอดคลองกับ Stratful และคณะ 
(2001) ไดศึกษาอิทธิพลการตกผลึกของแมกนีเซียมแอมโมเนียฟอสเฟต (Magnesium ammonium phosphate 
(MAP)) จากน้ําเสียสังเคราะหที่เตรียมจาก MgSO4*6H2O NH4CI และ Na2HPO4 การตกตะกอนผลึก MAP ที่พีเอช 
7.5 จะเริ่มเกิดตกผลึกMAP เล็กนอยที่พีเอช 8.5 สามารถกําจัดฟอสเฟต ได 85% และท่ีพีเอชมากกวา 9 สามารถ
กําจัดฟอสเฟตไดมากกวา 88% และประสิทธิภาพคอนขางคงที่และสอดคลองกับ ชยานนท สวัสดีนฤนาท และ
อัศวิน อิงศรีวรกุล (2000) ไดศึกษาการกําจัดฟอสฟอรัสในน้ําเสียโดยเถาลอยดวยกระบวนการดูดติดผิวพี เอชที่
เหมาะสมในการกําจัดฟอสฟอรัสอยูในชวง 11 ถึง 12 

จากการศึกษาความเขมขนเถาเปลือกหอยแครงและระยะเวลาตกตะกอนท่ีเหมาะสมในการกําจัด
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากตูซักผาหยอดเหรียญดวยน้ําเถาเปลือกหอยแครง โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี พบวา
การเติมเถาเลือกหอยแครงลงไป พบวาในเถาเปลือกหอยแครงมีแคลเซียมคารบอเนตเม่ือเผาท่ีความรอยที่เหมาะสม
จะเปลี่ยนเปนแคลเซียมออกไซด ซ่ึงนําไปใชในการกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากตูซักผาหยอดเหรียญได 
สอดคลองกับพงศลัดดา เผาศิริ (2555) ไดศึกษาการกําจัดแอมโมเนียไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในน้ําเสียฟารมสุกร 
โดยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือแมกนีเซียมการวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษา พีเอช ระยะเวลา ปริมาณเกลือ
แมกนีเซียมซัลเฟตที่มีผลตอการลดปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจากน้ําเสียฟารมสุกรผลการวิจัย
พบวา ปริมาณเกลือแมกนีเซียมซัลเฟตที่เติมลงไป และระยะเวลามีผลตอการลดปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัสจากนํ้าเสียฟารมสุกร 

จากการศึกษาความเขมขนเถาเปลือกหอยแครงและระยะเวลาตกตะกอนท่ีเหมาะสมในการกําจัด
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากตูซักผาหยอดเหรียญดวยน้ําเถาเปลือกหอยแครง โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี พบวา
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่พีเอช 11.5 ระยะเวลาการตกตะกอน 50 นาที ความเขมขน 50 กรัม/100 มิลลิลิตรกําจัด
ไนโตรเจนคิดเปน 76.44% ฟอสฟอรัสคิดเปน 70.21% สอดคลองกับ ฐิติชญา บุรีรัตน(2553) พบวา การกําจัด
ไนโตรเจนจากน้ําปฏิกูลโดยใชเถาเปลือกหอยเชอรรี่ เกิประสิทธิภาพสูง ท่ีสุดคือที่ pH 11.5 ระยะเวลา 40 นาที 
ความเขมขน 40 กรัม /100 มล. กําจัดไนโตรเจนได เทากับรอยละ 70.19 และการกําจัดฟอสฟอรัสจากน้ําปฏิกูล 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาการกําจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจากน้ําเสียชุมชนจากเคร่ืองซักผาหยอดเหรียญดวยน้ํา

เถาเปลือกหอยแครง โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี คร้ังนี้ พบวา น้ําเถาเปลือกหอยแครงสามารถกําจัดไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสจากเครื่องซักผาหยอดเหรียญได นับวาเปนทางเลือกใหม และเปนแนวทางที่สามารถนําไป
ประยุกตใช ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารตกตะกอนจากธรรมชาติอื่นๆ เชน สารสม ดินเหนียว เปน
ตน พรอมทั้งเปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินการ 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกําจัดไนไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ําเสีย โดยวิธีดูดซับ
หรือวิธีการอ่ืนๆทางวิทยาศาสตร เพื่อลดการใชสารเคมีที่ใชในกระบวนการใหเกิดความคุมทุนทางเศรษฐศาสตร 

3. ควรศึกษาโครงสรางตะกอนท่ีเกิดขึ้น เพ่ือจะไดนําตะกอนไปใชประโยชน 
4. ควรมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาสําหรับใชในโรงงานอุตสาหกรรมซักรีด

ตอไปในอนาคต 
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แนวทางการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนริมนํ้า
จันทบูร อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
 
SUSTAINABLE TOURISM APPROACH, MANAGED BY COMMUNITY CASE STUDY: 
CHANTHABOON WATERFRONT MUENG DISTRIC, CHANTHABURI PROVINCE

 
ผูวิจัย  ธนพล  จนัทรเรืองฤทธิ์  

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
อาจารยที่ปรึกษา ดร.ภูเกริก  บัวสอน 

สาขาวชิา การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ศึกษาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการทองเที่ยวอยางยั่งยืน กรณีศึกษา 
ชุมชนริมน้ําจันทบูร อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของ
ชุมชนริมน้ําจันทบูร ในลักษณะของการทองเที่ยว เพื่อชมวิถีชีวิตของประชากรในชุมชน 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
จดัการการทองเท่ียวที่เหมาะสมกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี โดยใชการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก รวมทั้งสิ้น 53 คน มีการสัมภาษณประชาชนที่อาศั ยอยูภายในชุมชน          
ผูนําชุมชน ผูประกอบการรานคา หนวยงานภาครัฐที่ใหการสนับสนุน นักทองเที่ยวชาวไทย และสรุปประเด็นจาก
การสัมภาษณและการอภิปรายผล ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ในการพัฒนาชุมชนริมน้ําจันทบูรใหเปนพื้นที่การ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนจําเปนตองเกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของ 
ผูประกอบการรานคา และผูที่อาศัยอยูภายในชุมชน รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในชุมชน จากการท่ีผูวิจัยไดลงพื้นที่สังเกตการณภายในชุมชนและสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนไดรับความรวมมือเปนอยางดี โดยเริ่มจากผูนําชุมชน
วางแผนท่ีจะพัฒนาชุมชนภายใตแนวทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และการขอการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ
คือกระทรวงพาณิชยจังหวัดจันทบุรี หลังจากนั้นไดมีการระดมเงินเพ่ือนําเงินมาพัฒนา ซอมแซมส่ิงปลูกสราง ชุมชน
ริมน้ําจันทบูร โดยผูที่มีสวนไดเสียคือผูนําชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูประกอบการรานคา ผูที่อาศัยอยูภายใน
ชุมชน รวมท้ังผูคนภายนอกชุมชนที่มีความประสงคจะชวยเหลือชุมชนริมน้ําจันทบูรในการพัฒนาพ้ืนที่               
การทองเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนโดยยึดแนวทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีจุดมุงหมายหลักในการสรางความ
สมดุลใหเกิดขึ้นระหวาง การพัฒนาทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษความเปนชุมชน จึงตองชวยกันสงเสริมเพื่อใหการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ท้ังนี้จําตองอาศัยความรวมมือสนับสนุนสงเสริมจากทุกฝาย 
 
คําสําคัญ : การทองเที่ยวโดยชุมชน,การทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
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Abstract 

 The research is to study Sustainable Tourism Approach, managed by community. 
Case study: chanthaboon waterfront mueng distric chanthaburi province. The research 
objectives are 1) To study the physical characteristics of the Chantaburi waterfront 
community. In the nature of tourism. 2) To study the sustainable tourism management of 
the Chantaburi waterfront community. Chantaburi province. The researcher interviewed 53 
people who are community residents, community leaders, shoppers, government agencies 
and Thai tourists. Then summarize issues from interview and discussion. The information 
was analyzed. 

The researcher spent time with the community and interviewed people. The 
researcher found that participation from key stakeholders such as community leaders, 
relevant government agencies, shop owners and people in the community play important 
role in applying with sustainable development concept. Also, problems and obstacles in the
implementation and changes within the community were mentioned as the important 
information for sustainable development. 
 The development processes should be started with the community leaders planned 
to revive the old community and cooperation with the Ministry of Commerce in 
Chanthaburi. After that, there was a share for the money to repair the community. The 
shareholders are community leaders, related agencies, shop owners, people living in the 
community. It’s also included people outside the community who wish to help the 
community along the river. Tourism that is suitable for the community based on sustainable 
tourism practices The main aim is to create a balance between Economic development and 
community conservation Therefore must help to promote tourism by the community Which 
requires cooperation and support from all parties.

Keyword (s) : Managed Tourism by community ,Sustainable Tourism

 

บทนํา 
จากการศึกษาการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่องตลอดเวลาที่ผานมา 

นักทองเท่ียวไดใหความสําคัญตอความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนที่ และการทองเท่ียวในจังหวัดจันทบุรีไดสราง
รายไดใหแกชุมชนท่ีเกิดจากการบริโภคสินคาและการใชบริการของนักทองเที่ยว ภาษีที่ไดจากอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว เชนเดียวกับรายไดจากการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศและการจางงานสําหรับประเทศท่ีกําลังพัฒนา 
การเดินทางทองเท่ียวเปนการพักผอนและเปนสวนหนึ่งของชีวิต  

การทองเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนมีแนวคิดเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนจากทรัพยากรที่มีอยู การดําเนินกิจกรรม
ตางๆตองคํานึงถึงสวนรวม ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถออกแบบรูปแบบของกิจกรรมเพ่ือใหเขากับชุมชนนั้นๆและยัง
ตองคํานึงวาจะไมสงผลเสียใหแกชุมชน ในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวคนภายในชุมชนสามารถมีสวนออกความ
คิดเห็นในการลงประชามติในการประชุมเพื่อจัดกิจกรรม ซ่ึงลวนแตจะทําใหการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เกิดขึ้น
ตอบสนองถึงความยั่งยืนของชุมชนและสามารถอนุรักษทรัพยากรทั้งหมดภายในชุมชนนั้นได ชุมชนริมน้ําจันทบูรจึง
เปนสถานที่เกาแก เหมาะกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีที่พักหลากหลาย เชน โรงแรม โฮมสเตย สําหรับ
นักทองเที่ยวที่ไดเลือกพักผอนจังหวัดจันทบุรีปลูกและมีการแปรรูปเปนผลิตภัณฑมากที่สุดในประเทศไทย อาหาร
ทะเลที่สดใหม และอัญมณีเปนที่ยอมรับระดับสากล 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของชุมชนริมน้ําจันทบูร ในลักษณะของการทองเท่ียว เพื่อชมวิถีชีวิต

ของประชากรในชุมชน 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนริมน้ํา

จันทบูร จังหวัดจันทบุรี 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ เพ่ือชวยสรางความเขาใจพื้นฐาน
ในการวิจัย ชวยในการออกแบบสอบถาม รวมไปถึงชวยใหไดขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้นโดยมีแหลงที่มีของขอมูล ดังนี้ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบตัวตอตัว (Personal interview) 
ซึ่งจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตามที่ไดกําหนดไวจนครบตามจํานวน 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลที่ผูใชไมตองเก็บรวบรวมจากผูใหขอมูลหรือแหลงที่มาของ
ขอมูลโดยตรงเปนการคนหาขอมูลมาจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก เอกสารและวารสารที่สามารถอางอิงได งานวิจัยที่
เก่ียวของ รวมไปถึงแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อประกอบการสรางแบบสอบถาม 

3. ผูวิจัยไดใชเครื่องมือการสัมภาษณโดยวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ( Informal Interview) 
เพื่อใหไดขอมูลในประเด็นท่ีไมเขาใจที่ไดรับจากการสังเกตการณ และใหไดขอมูลเชิงลึกในประเด็นที่ตองการศึกษา
ของงานวิจัย ซึ่งการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ผูวิจัยจะทําการนัดหมายผูที่จะสัมภาษณไวลวงหนา ยกเวนการ
สัมภาษณนักทองเท่ียวจะใชรูปแบบการสุมตัวอยางตามสะดวก 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนไดรับความรวมมือเปนอยางดี โดยเริ่มจากผูนํา

ชุมชนวางแผนท่ีจะรื้อฟนชุมชนเกาหลังจากที่เกิดเหตุการณไฟไหม  
2. ไดรับความรวมมือจากกระทรวงพาณิชยจังหวัดจันทบุรี หลังจากนั้นไดมีการรวมหุนเพื่อนําเงินมา

พัฒนา ซอมแซม ชุมชนริมน้ําจันทบูร 
3. ผูถือหุนคือผูนําชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูประกอบการรานคา ผูที่อาศัยอยูภายในชุมชน รวมท้ัง

ผูคนภายนอกชุมชนท่ีมีความประสงคจะชวยเหลือชุมชนริมน้ําจันทบูร 
 

อภิปรายผล 
 ชุมชนริมน้ําจันทบูรเปนสถานท่ีทองเที่ยว แบบเห็นวิถีชีวิตชุมชนคนพ้ืนถ่ินในรูปแบบเดิม ไดเห็นเสนหของ
สถาปตยกรรมแบบเกาแกของแท ตัวบานหรืออาคารเกาเพียงซอมแซม ปรับปรุง ทาสีใหดูใหมในกลิ่นอายของตนฉบับ
เดิม ไมไดมีการดัดแปลง หรือแปรสภาพ คนในชุมชนยังคงเปนคนในพื้นที่ เปนเจาของบานเดิมที่ยังทําการคากันมา 
ตั้งแตคร้ังอดีตจากรุนผูเฒาผูแกจนถึงรุนลูกสูรุนหลาน ที่เปดบานตอนรับนักทองเที่ยวใหเขาชมความสวยงามในอดีต 
ยินดีใหถายรูป และเปดใจใหเขาไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบยอนยุคของแท (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,2545) 
 แนวทางการจัดการการทองเท่ียวที่เหมาะสมกับการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของชุมชนริมน้ําจันทบูร 
นักทองเที่ยวในปจจุบันมุงเนนและใหความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความยั่งยืนใหแกทรัพยากรธรรมชาติ สังคม 
ตลอดจนวัฒนธรรม เอกลักษณหรืออัตลักษณของพื้นที่นั้นๆ เพ่ือมีสวนรวมในการไดลงมือเพื่อสรางความยั่งยืน
ใหกับชุมชน เชน พัฒนาชุมชน การอุดหนุนผลิตภัณฑที่มาจากชุมชน เปนตน ทั้งนี้ตองการเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจ 
จากความเปนธรรมชาติของพื้นที่ ไมปรุงแตง เพิ่มเติม หรือสรางเพื่อการทองเที่ยว นักทองเที่ยวตองการสรางสรรค
คุณคาจากส่ิงท่ีตนเองมีเพื่อชวยเหลือ และพัฒนาผูอื่นใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพมากข้ึน 
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 แนวทางการจัดการการทองเท่ียวที่เหมาะสมกับการทองเท่ียวอย างยั่งยืนของชุมชนริมน้ําจันทบูร
นักทองเที่ยวในปจจุบันมุงเนนและใหความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความยั่งยืนใหแกทรัพยากรธรรมชาติ สังคม 
ตลอดจนวัฒนธรรม เอกลักษณหรืออัตลักษณของพื้นที่นั้นๆ เพ่ือมีสวนรวมในการไดลงมือเพื่อสรางความยั่งยืน
ใหกับชุมชน เชน พัฒนาชุมชน การอุดหนุนผลิตภัณฑที่มาจากชุมชน เปนตน ทั้งนี้ตองการเรียนรูในส่ิงที่ตนเองสนใจ 
จากความเปนธรรมชาติของพื้นที่ ไมปรุงแตง เพิ่มเติม หรือสรางเพื่อการทองเที่ยว นักทองเที่ยวตองการสรางสรรค
คุณคาจากสิ่งที่ตนเองมีเพื่อชวยเหลือ และพัฒนาผูอื่นใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น โดยยึดแนว
ทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีจุดมุงหมายหลักในการสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นระหวาง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กับการอนุรักษความเปนชุมชน จึงตองชวยกันสงเสริมเพื่อใหการทองเท่ียวโดยชุมชน ท้ังนี้จําตองอาศัยความรวมมือ
สนับสนุนสงเสริมจากทุกฝาย ที่มีสวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวภายในชุมชน ท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
นักทองเท่ียว ซึ่งตางก็มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ(สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว,2540) 
 

ขอเสนอแนะ 
 จากปญหาและประเด็นตางๆในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุง พัฒนาดานตางๆดังนี้ 
 1) ปญหาดานการคมนาคมภายในชุมชนริมน้ําจันทบูร ซ่ึงเสนทางการสัญจรภายในชุมชนมีพื้นที่แคบ 
รถยนตไมสามารถสวนทางกันได การเดินทางเขามาในชุมชนสวนใหญจะเปนการเดินเทามากกวาการใชยานพาหนะ 
เชน รถยนต รถจักรยานยนต และรถจักรยาน ควรมีการนําแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวดวยจักรยานและ
นํามาใชในการทองเที่ยวของชุมชนริมน้ําจันทบูร โดยมีการจัดเสนทางใหเหมาะสมกับการทองเท่ียวซึ่งผูวิจัยมี
ความเห็นวาควรใหใชการเดินทาง 2 รูปแบบ คือ การเดินเทาและการใชรถจักรยาน เนื่องจากเปนการชวยลดการ
เกิดอุบัติเหตุภายในชุมชนท่ีจะเกิดแกนักทองเที่ยว ผูที่สัญจรไปมา และผูที่อาศัยอยูภายในชุมชน อีกทั้งยังเปนการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ดีของชุมชน 
 2) ปญหาดานการใหความรวมมือของผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน เน่ืองจากผูที่อาศัยอยูภายในชุมชน
สวนมากจะเปนผูสูงอายุจึงทําใหการพัฒนาไมเต็มที่ และการไมคอยใหความรวมมือในการสอบถามขอมูลของผูนํา
ชุมชนเพื่อที่จะนํามาทํางานวิจัย 
 3) การทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการทําการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุมนักทองเที่ยวถึงความพึงพอใจตอการมา
ทองเที่ยวชุมชนริมน้ําจันทบรู เพื่อนําขอมูลไปพัฒนาการทองเที่ยวภายในชมุชนและสรางความประทับใจใหเพ่ิมมาก
ขึ้น และควรศึกษาดานการตลาดของการทองเท่ียวที่เหมาะสมของพ้ืนที่ เพื่อเปนแนวทางในการนํามาใชใหเกิดความ
นิยมของทุกกลุมนักทองเท่ียว 
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บทคัดยอ 
การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบาย เลิรนนิ่ง 

สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพ่ือหา         
คาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง
สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง 3) เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง           
ขนมกระทงทองตอการเรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบ
การเรียนที่ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง และ 4) เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยเกม
สถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจักราชวิทยา อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 
1/2561 จํานวน 94 คน กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 32 คน ดวยวิธีการสุมกลุมตัวอยาง
อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยจัดการเรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะเพ่ือการ
เรียนรูบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง ผลการวิจัยพบวา 
การศึกษาประสิทธิภาพของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการ
เรียนท่ีตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจักราชวิทยา พบวาเกม
สถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ เทากับ 82.08/80.13        
ซึ่งอยูในระดับคุณภาพ ผลการใชบทเรียนเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียน
ที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง คาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.56 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีเรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่
ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับนักเรียนมี
ความพึงพอใจเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน 
เร่ือง ขนมกระทงทองอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.51 ผลการ
ประเมินการเรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่
ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทองอของนักเรียนทุกแบบการเรียนไมแตกตางกัน  

 
คําสําคัญ : เกมสถานการณจําลอง การเรียนแบบปรับเหมาะ การเรียนบนโมบายเลิรนนิ่ง แบบการเรียน 
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Abstract 

The main purpose of this research is to develop simulation scenarios game, which 
was effective according to the criteria 80/80 finding the student learning effectiveness 
index, adapted on Mobile Learning about Krathong Thong for students with different 
learning ability of Chakaratwittaya School, Nakhon ratchasima Province. The populations 
were 94 Mattayom five students of semester 1/2018 in Chakaratwittaya School and 32 
sample populations were chosen at random from those. In the result of the studying of 
simulation scenarios game adapted on mobile learning about Krathong Thong for mattayom 
five students with different learning ability of Chakaratwittaya School, the effectiveness 
index of 82.08/80.13, which was quality level, and the student learning effectiveness index 
of 0.56 was founded. The students had learning achievement after learning higher than that 
before learning at the 0.05 significant. Mean and standard deviation of student satisfaction 
score are 4.51 and 0.51, respectively. The student’s assessment result were not different. 
Enabling students to learn anytime, the method lead students to recognize and enjoy their 
lesson. In addition, it make studies more interesting according to learning ability of individual. 

Key Word (s) : simulation game Adaptive learning Adaptive learning on mobile 

learning, learning style 

  

บทนํา 
การจัดการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคนใหมีคุณสมบัติอันพึงประสงค สามารถปรับตัวใหทัน           

ตอความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัฒนและมีความสามารถในการยืนหยัดอยูทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและมี
ศักยภาพที่สามารถแกไขปญหาของชาติที่กําลังเผชิญอยูได การศึกษาจึงมีความสําคัญกับความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไวใหยึดหลักวา 
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดโดยถือวา “ผูเรียนสําคัญที่สุด” กระบวนการจัดการศึกษา
ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรู ความสามารถตามธรรมชาติและศักยภาพของตน การจัดกระบวนการ
เรียนรูจึงควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
และประยุกตความรูมาใชในการจัดการปญหาที่เผชิญอยูในสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
 การเรียนแบบปรับเหมาะมีความยืดหยุน สามารถตอบสนองผูเรียนตามความตองการและระดับความรู 
การพัฒนาระบบรูปแบบของผูเรียนจะมีความสามารถในการบันทึกและจดจําผูเรียน รวมทั้งการปรับระบบให
สอดคลองกับพฤติกรรมการใชและขอมูลตาง ๆ ของผูเรียนซึ่งจะทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน
แตละคนอยางเหมาะสม (วิชัย วงศใหญ, 2542) การเรียนรูแบบปรับเหมาะ (Adaptive) เปนสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่ง
สําหรับการศึกษาบนเว็บที่คาดหวังวาจะถูกนํามาใชสําหรับกลุมผูเรียนที่มีความหลากหลายโดยมีครูผูสอนคอย
ชวยเหลือเทาท่ีจําเปน โดยระบบสามารถปรับเปล่ียนท้ังดานวิธีสอนและเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน          
ซึ่งระบบอาจปรับเปล่ียนไดโดยอัตโนมัติหรือใหผูเรียนเลือกปรับเปลี่ยนเองไดตามความตองการ (Kinshuk, Patel, 
and Russell, 2002 อางถึงใน อังคณา กรัณยาธิกุล, 2554) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีกําลังจะกาวเขามาเปนสื่อกระแสหลักที่มีอิทธิพลตอการสื่อสารทาง
สังคมในยุคปจจุบันก็คือ การสื่อสารผานอุปกรณแบบพกพาขนาดเล็กสะดวกตอการนํา ไปใชและติดตัวผูใชในการ
เคลื่อนยาย เพื่อใหเกิดความสะดวกและความคลองตัว เชน โทรศัพทมือถือ ที่มีสมรรถนะของการสื่อสารแบบไร
ขีดจํากัด เรียกชื่อสื่ออุปกรณไรสายเหลานี้วา “อุปกรณสื่อสารประเภทโมบาย (Mobile Devices)” เมื่อมีความนิยม
และนํามาใชในการจัดการศึกษาเรียนรูจึงเรียกวา “โมบายเลิรนนิ่ง (Mobile Learning)” หรือเรียกชื่อตัวยอเรียกวา 
m-Learning ซ่ึงเปนการเรียนรูจากกระบวนการสื่อสารผานชองทางการใชเทคโนโลยีสื่อสารไรสายและแบบพกพาที่
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สามารถกระทําไดในทุกเวลา ทุกสถานที่ ตามศักยภาพการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีที่ใชนั้น และกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการศึกษาเรียนรูจากการกระทําดังกลาวของผูเรียน/ผูใช (สุรศักดิ์ ปาแฮ, 2560 อางถึงใน 
ทิวารัตน ประเสริฐสังข, 2561) 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโม
บายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนท่ีมีแบบการเรียนที่ตางกันมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนการสอน         
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยเนื้อหาท่ีผูวิจัยเลือกใชในการวิจัยครั้งนี้คือ การทําขนมกระทงทอง กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูวิจัยเห็นวาเปนเนื้อหาที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอบดวย
ประสบการณจําลองซึ่งสอดคลองกับความสามารถของผูเรียนและผูเรียนสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียน  
ที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพื่อศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับ
เหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง 

3. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบน         
โมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง 

4. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบน       
โมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง 
 

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเกมสถานการณจําลองแบบปรับ

เหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนท่ีตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจักราชวิทยา อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดวางกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรตาม 
1. เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับ

นักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. คาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเ รียนท่ีเรียนดวยเกม
สถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียน
ที่มีแบบการเรียนท่ีตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเกมสถานการณจําลอง
แบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียน 
ที่ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยเกมสถานการณจําลอง
แบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียน 
ที่ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง 

ตัวจัดกระทํา 
Treatment 

เกม

สถานการณ

จําลองแบบ 

ปรับเหมาะ 

บนโมบาย 

เลิรนนิ่ง 

ตัวแปรตน 
 

นักเรียนท่ีม ี

แบบการเรียน 

ตางกัน 

 1.แบบอเนกนัย 

 2.แบบดูดซึม 

 3.แบบเอกนัย 

 4.แบบปรับปรุง 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาจัดการเรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง 
สําหรับนักเรียนท่ีมีแบบการเรียนที่ตางกันเร่ือง ขนมกระทงทอง เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) 
ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 
แบบแผนการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดแบบแผนการทดลองเปนแบบการวิจัยเชิงทดลองที่เรียกวา  
Pre-Experiment Design แบบ One group Pretest – Posttest Design 

สอบกอน  ทดลอง  สอบหลัง 
กลุมทดลอง      T1     X     T2 

สัญลักษณที่ใชในรูปแบบการทดลองเพื่อส่ือความหมายคือ 
 T1 แทน การทดสอบกอนที่จะจัดกระทําการทดลอง (Pretest) 

X         แทน  การทดลองการเรียนรูผานเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง 
เร่ือง ขนมกระทงทอง 

T2 แทน การทดสอบหลังจากท่ีจัดกระทําการทดลอง (Posttest) 
ประชากร กลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจักราชวิทยา อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 3 หองเรียน จํานวน 94 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจักราชวิทยา อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1          
ปการศึกษา 2561 ที่ผานการตรวจสอบแบบการเรียนที่ตางกัน (Learning Styles) 4 แบบตามแนวคิดของ           
David A. Kolb และไดมาจากการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 32 คน          
โดยจัดการเรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่
ตางกันเร่ือง ขนมกระทงทอง   
เครื่องมือทางการวิจัย 

1. การพัฒนาเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียน     
ที่ตางกัน เร่ืองขนมกระทงทอง ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือทางการวิจัย ประกอบดวย 1) เกมสถานการณจําลองแบบ
ปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองขนมกระทงทอง แบบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 25 ขอ ที่ผานการหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency : IOC) ท่ีประมาณ 0.95 3) แบบสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีตอเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนม
กระทงทอง จํานวน 20 ขอ ที่ผานการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency : IOC) ท่ีประมาณ 0.95 
 

ผลการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยสามารถนําเสนอผลการวิจัยตามลําดับดังนี้ 

1. เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน 
เร่ือง ขนมกระทงทอง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 1.1 เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียน
ที่ตางกัน ของโรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ประกอบไปดวย 1)การเขาสูระบบ 2) การทดสอบกอน
เรียน 3) การจําแนกแบบการเรียน 4) การเรียนรูเนื้อหา 5) การเรียนรูกิจกรรมจากเกม 6) การทดสอบหลังเรียน 7) 
การสํารวจความพึงพอใจ 8) ออกจากระบบ 
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1.2 การทดสอบประสิทธิภาพของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง  
สําหรับนักเรียนท่ีมีแบบการเรียนที่ตางกัน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ดังนี้ 

 1. การทดสอบประสิทธิภาพของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งเกมสถานการณ
จําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ืองขนมกระทงทอง จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพการใชเบื้องตน (Try out) 3 ขั้นตอนกับกลุมเปาหมาย ซ่ึงเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนจักราชวิทยา อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไมเคยเรียน เรื่องขนมกระทงทองมากอน การทดสอบ
ประสิทธิภาพการใชเบื้องตน (Try out) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) 
2) การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม (1:10) และ 3) การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) โดยต้ังเกณฑไว 
80/80 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556) 

 1) การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) เปนการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผูสอน 1 คน
ทดสอบประสิทธิภาพเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่
ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทองกับผูเรียน 3 คน พิจารณาจากคะแนนงานระหวางทํากิจกรรมและคะแนนงานหลังทํา
กิจกรรม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) ของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบน   

โมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง  
 

จํานวน
นักเรียน 

(คน) 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 
คะแนนเต็ม
กิจกรรม 

คะแนนรวม
กิจกรรม 

E1 
คะแนนเต็มหลัง

เรียน 
คะแนนรวมหลัง

เรียน 
E2 

3 225 182 80.89 75 61 81.33 

ภาพประกอบท่ี 2 ผูเรียนอเนกนัยใชเทคนิคการจับคู ภาพประกอบท่ี 3 ผูเรียนดดูซึมในใชเทคนิคการสังเกต 

ภาพประกอบท่ี 4 ผูเรียนเอกนัยใชเทคนิคมิติสัมพันธ ภาพประกอบท่ี 5 ผูเรียนแบบปรบัปรุงใชเทคนิคการแกปญหา 
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จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1) ของเกมสถานการณจําลอง
แบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ืองขนมกระทงทองขางตน มีคา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.89/81.33 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งสามารถนําไปใชทดลองในงานวิจัยข้ันตอไปได 

2) การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม (1:10) เปนการทดสอบประสิทธิภาพท่ีผูสอน 1 คน
ทดสอบประสิทธิภาพเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่
ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทองกับผูเรียน 6 คน พิจารณาจากคะแนนงานระหวางทํากิจกรรมและคะแนนงานหลังทํา
กิจกรรม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม (1:10) ของ เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบน

โมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง  
 

จํานวน
นักเรียน 

(คน) 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 
คะแนนเต็ม
กิจกรรม 

คะแนนรวม
กิจกรรม 

E1 
คะแนนเต็มหลัง

เรียน 
คะแนนรวมหลัง

เรียน 
E2 

6 450 367 81.56 150 121 80.67 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม (1:10) ของเกมสถานการณจําลอง
แบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน  เร่ืองขนมกระทงทองขางตน มีคา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.56/80.67 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งสามารถนําไปใชทดลองในงานวิจัยข้ันตอไปได 

3) การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) เปนการทดสอบประสิทธิภาพที่ผูสอน 1 คน    
เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง        
ขนมกระทงทองกับผูเรียนทั้งชั้น จํานวน 30 คน พิจารณาจากคะแนนงานระหวางทํากิจกรรมและคะแนนงานหลัง
ทํากิจกรรม แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) ของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะ

บนโมบายเลิรนนิ่ง เร่ืองขนมกระทงทอง 
   

จํานวน
นักเรียน 

(คน) 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 
คะแนนเต็ม
กิจกรรม 

คะแนนรวม
กิจกรรม 

E1 
คะแนนเต็มหลัง

เรียน 
คะแนนรวมหลัง

เรียน 
E2 

30 2250 1847 82.08 750 601 80.13 
  

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) ของเกมสถานการณจําลอง
แบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ืองขนมกระทงทองขางตน มีคา
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 82.08/80.13 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว ซึ่งสามารถนําไปใชทดลองในงานวิจัยข้ันตอไปได 

ดังนั้นสรุปไดวา เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการ
เรียนที่ตางกัน เรื่องขนมกระทงทองที่ทดสอบไดมีคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 82.08 และมีคา
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 80.13 ซ่ึงมีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80  

 2. ผลการทดสอบคาดัชนีประสิทธิผลของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง         
เร่ืองขนมกระทงทอง 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการทดสอบคาดัชนีประสิทธิผลของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง 
สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง 

 

จํานวนนักเรียน 
(คน) 

คะแนนเต็ม 
ผลรวมคะแนน 

คาดัชนปีระสทิธิผล (E.I.) 
ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

32 25 243 690 0.56 
 

จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวาผลการทดสอบคาดัชนีประสิทธิผลของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะ
บนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนท่ีมีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง มีคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
เทากับ 0.56 หมายความวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับ
นักเรียนท่ีมีแบบการเรียนที่ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทองมีความรูความสามารถหลังเรียนเพิ่มสูงข้ึนกวากอนเรียน 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ขนมกระทงทองของนักเรียนที่เรียนดวย เกม
สถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน  

เปนผลการเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนกับการทําแบบทดสอบกอนเรียนของ
กลุมทดลองที่เรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิง่ สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่
ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากผูเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน (Learning Styles)    
4 แบบตามแนวคิดของ David A. Kolb ประกอบดวย ผูเรียนแบบอเนกนัย (Divergent) ผูเรียนแบบดูดซึม ผูเรียน
แบบเอกนัย (Convergent) และผูเรียนแบบปรับปรุง (Accommodation) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนของกลุมทดลองท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนกับการทํา

แบบทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองที่เรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบาย
เลิรนนิ่ง ตามแบบการเรียนที่ตางกัน 4 แบบ 

 

แบบการเรียน N 
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

t p กอนเรียน หลังเรียน 

 S.D  S.D 

ผูเรียนแบบอเนกนัย
(Divergent) 

8 7.13 3.91 22.13 2.08 8.826 0.000 

ผูเรียนแบบดูดซึม 
(Assimilative) 

8 7.38 1.77 20.50 3.42 9.637 0.000 

ผูเรียนแบบเอกนัย 
(Convergent) 

8 8.38 1.30 22.38 2.72 13.121 0.000 

ผูเรียนแบบปรับปรุง
(Accommodation) 

8 7.50 3.38 21.25 2.92 8.712 0.000 

รวม 32 27.51 11.66 86.26 11.14 40.501 0.000 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P< .05) 

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลองที่มีแบบการเรียนตางกัน 
พบวา กลุมที่มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ ผูเรียนแบบเอกนัย เทากับ 8.38 กลุมทดลองที่มีคาเฉลี่ยคะแนนรองลงมา
คือ ผูเรียนแบบปรับปรุง เทากับ 7.50 กลุมทดลองท่ีมีคาเฉลี่ยคะแนนลําดับถัดมา คือ ผูเรียนแบบดูดซึม เทากับ 
7.38 และกลุมทดลองที่มีคาเฉลี่ยคะแนนนอยที่สุดคือ ผูเรียนแบบอเนกนัย เทากับ 7.13 
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ในสวนของการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลองที่มีแบบการเรียนตางกัน พบวากลุมที่มีคาเฉลี่ย
คะแนนสูงสุดคือ ผูเรียนแบบเอกนัย เทากับ 22.38 กลุมทดลองที่มีคาเฉลี่ยคะแนนรองลงมา คือ ผูเรียนแบบอเนก
นัย เทากับ 22.13 กลุมทดลองที่มีคาเฉลี่ยคะแนนลําดับถัดมาคือผูเรียนแบบปรับปรุง เทากับ 21.25 และกลุม
ทดลองที่มีคาเฉลี่ยคะแนนนอยที่สุดคือ ผูเรียนแบบดูดซึม เทากับ 20.50 โดยภาพรวมแสดงใหเห็นวา คาคะแนน
เฉล่ียการทําแบบทดสอบกอนเรียน เทากับ 27.51 และคาคะแนนเฉลี่ยการทําแบบทดสอบหลังเรียน เทากับ 86.26  

สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบ ปรับเหมาะบนโม
บายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนท่ีตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง มีคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคา
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่ตอเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบน โมบายเลิรนนิ่ง 
สําหรับนักเรียนท่ีมีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ืองขนมกระทงทอง 
 
ตารางที่ 9 แสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบน       

โมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ืองขนมกระทงทอง  
 

รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ระดับความพงึ

พอใจ 
1. ดานส่ือ (เกมสถานการณจําลอง) 4.53 0.48 มากที่สุด 
2. ดานกิจกรรมการเลน (รูปแบบการเรียนรู) 4.48 0.52 มาก 
3. ดานการนําไปใช (การใชประโยชนจาก  
 การเรียนรู) 

4.53 0.53 มากที่สุด 

4. ดานเนื้อหา 4.50 0.49 มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 4.51 0.51 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 9 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบน 
โมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เรื่องขนมกระทงทอง ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ดานสื่อ 
(เกมสถานการณจําลอง) 2) ดานกิจกรรมการเลน (รูปแบบการเรียนรู) 3) ดานการนําไปใช (การใชประโยชนจาก
การเรียนรู) และ 4) ดานเนื้อหา พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมสถานการณจําลองแบบ
ปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนท่ีมีแบบการเรียนที่ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง โดยภาพรวม          
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.51 แสดงวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเสร็จสิ้นแลวไดนําเคร่ืองมือวิจัยดังกลาวไปใชในการ

ดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. การศึกษาประสิทธิภาพของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่
มีแบบการเรียนที่ตางกัน เรื่องขนมกระทงทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจักราชวิทยา พบวา 
เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ เทากับ 82.08/80.13 
ดังนั้นสรุปไดวา เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน 
เร่ืองขนมกระทงทองท่ีทดสอบไดมีคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 82.08 และมีคาประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ (E2) เทากับ 80.13 ซ่ึงมีคาประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
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 2. การศึกษาคาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับ
เหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจักราชวิทยา พบวา คาดัชนีประสิทธิผลของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะเพื่อ
การเรียนรูบนโมบายเลิรนนิ่ง ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.56 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
สรุปไดวา นักเรียนที่เรียนโดยใชเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบ
การเรียนท่ีตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทองมีความรูความสามารถหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นกวากอนเรียน 
 3. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ขนมกระทงทองของนักเรียนที่เรียนดวยเกมสถานการณจําลอง
แบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจักราชวิทยา พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มี
แบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุป
ไดวา นักเรียนที่เรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียน
ที่ตางกันเร่ืองขนมกระทงทอง เกิดการเรียนรูที่เพิ่มข้ึนอยางมีประสิทธิภาพตามความสามารถของการรับรู ตามความ
ถนัดในลักษณะการเรียนตามแบบการเรียนรูสวนบุคคล 
 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโม
บายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนท่ีตางกัน เรื่องขนมกระทงทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนจักราชวิทยา พบวา โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.51  
 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการพัฒนาเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบ
การเรียนท่ีตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจักราชวิทยา อําเภอจักราช 
จังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. การทดสอบประสิทธิภาพของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียน
ที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ืองขนมกระทงทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจักราชวิทยา อําเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา พบวาประสิทธิภาพของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง มีคา
เทากับ 82.08/80.13 หมายความวา เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มี
แบบการเรียนที่ตางกัน มีประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอเนื่อง (E1) 
ซึ่งผูเรียนสามารถทําแบบฝกปฏิบัติหรืองานไดผลเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 82.08 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธที่ทําให
ผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุดทาย (E2) ซึ่งเกิดจากการประเมินผูเรียนหลังเรียนหรืองานสุดทายไดผล
เฉล่ียคิดเปนรอยละ 80.13 สรุปไดวา เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มี
แบบการเรียนที่ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวที่ 80/80 ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 เนื่องจากการพัฒนาเครื่องมือวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามหลักการออกแบบสื่อโดย
ใชแบบจําลอง ADDIE Model ซ่ึงประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การวิเคราะห (Analysis) 2) การออกแบบ 
(Design) 3) การพัฒนา (Development) 4) การนําไปใช (Implementation) และ 5) การประเมินผล 
(Evaluation) และผานการประเมินความเหมาสมจากผูเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีการดําเนินการหาประสิทธิภาพของเกม
สถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกันตามขั้นตอนอยาง
เปนระบบ ตามหลักการทดสอบประสิทธิภาพสื่อของศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ  ซึ่งเปนการทดสอบ
ประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน ประกอบดวย การทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว (1:1) การทดสอบประสอทธิภาพแบบ
กลุม (1:10) และการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) กอนการนําไปทดลองใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
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2. การทดสอบคาดัชนีประสิทธิผลของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบาย สําหรับนักเรียนที่
มีแบบการเรียนที่ตางกัน เรื่องขนมกระทงทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจักราชวิทยา อําเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา พบวาคาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบน
โมบายเลิรนนิ่ง มีคาเทากับ 0.56 หมายความวา เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับ
นักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกันเร่ือง ขนมกระทงทอง มีประสิทธิภาพของผลลัพธที่ทําใหผูเรียนมีพัฒนาการเพ่ิม
สูงขึ้นจากกอนเรียนซึ่งแสดงวาผูเรียนมีความรูความสามารถเพ่ิมขึ้น 0.56 หรือคิดเปนรอยละ 56 สรุปไดวา          
เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ืองขนม
กระทงทองท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวที่ 0.50 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 เนื่องจากการ
พัฒนาเครื่องมือวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามหลักการออกแบบสื่ออยางมีขั้นตอนและเปนระบบ  อีกทั้งมีการ
ดําเนินการหาคาดัชนีประสิทธิผลของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มี
แบบการเรียนที่ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง ตามแนวทางในการหาประสิทธิผลของสื่อที่สรางข้ึนของผูชวย
ศาสตราจารย ดร.เผชิญ กิจระการ พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียนโดยทําการทดสอบนักเรียนทุกคนกอน 
(Pretest) และหลังเรียน (Posttest) แลวมาคํานวณหาคาประสิทธิผลเพื่อใหทราบพัฒนาการในลักษณะท่ีวาเพ่ิมข้ึน
เทาไร สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัชพงศ เพียรดี (2556) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาเกมสถานการณจําลองเพื่อการ
เรียน เรื่องการทําขนมเคก ประเภทชิฟฟอนเคก สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี พบวาเกมคอมพิวเตอรสถานการณ
จําลองเรื่องการทําขนมเคก ประเภทชิฟฟอนเคก สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่ไดมีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.65 
หรือรอยละ 65 แสดงวาหลังจากผูเรียนเรียนรูผานเกมคอมพิวเตอรสถานการณจําลองเรื่องการทําขนมเคก ประเภท
ชิฟฟอนเคกผูเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนรอยละ 65  

เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เรื่อง 
ขนมกระทงทอง ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นไดมีการแบงผูเรียนเปนกลุมตามแบบการเรียนรู (Learning Style) เปน 4 แบบ
ตามแนวคิดของ David A. Kolb ประกอบดวย ผูเรียนแบบอเนกนัย (Divergent) ผูเรียนแบบดูดซึม (Assimilative) 
ผูเรียนแบบเอกนัย (Convergent) และผูเรียนแบบปรับปรุง (Accommodation) เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
ลักษณะและกระบวนการเฉพาะตัวทางการเรียนรูของแตละบุคคล หมายความวาผูเรียนสามารถเรียนรูจากเนื้อหา 
ลักษณะการเรียนรูหรือสื่อการเรียนที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนแตละบุคคล  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมชาย สุริยะไกร (2550) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตามความ
แตกตางระหวางบุคคลดวยหลักการจัดการเรียนแบบรูแจงเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการ
แกปญหาของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตรมีผลการเรียนท่ีดีขึ้นเหมาะกับผูเรียนแตละคน 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ขนมกระทงทองของนักเรียนที่เรียนดวยเกมสถานการณ
จําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนจักราชวิทยา อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับสมมติฐานขอที่ 4 เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูตาม
ความสามารถของการรับรู ตามความถนัดสวนบุคคลในลักษณะการเรียนตามแบบการเรียนรู (Learning Style) 
สอดคลองกับงานวิจัยของสิรินธร วัชรพืชผล (2557) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนาบทเรียนออนไลน เรื่องการใชงาน
อินเทอรเน็ตโดยเทคนิคการเรียนรูแบบปรับเหมาะกับความสามารถของนักเรียน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลนโดยใชแบบทดสอบปรับเหมาะตามความสามารถของ
ผูเรียน นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

4. การสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโม
บายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนท่ีตางกัน เร่ือง ขนมกระทงทอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนจักราชวิทยา อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกม
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สถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน เร่ือง ขนมกระทง
ทองโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.51 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.51 ยอมรับสมมติฐานขอที่ 5 เนื่องจากเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับ
นักเรียนท่ีมีแบบการเรียนที่ตางกันเรื่อง ขนมกระทงทอง ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นลักษณะสําคัญซึ่งประกอบดวย 1.การ
ตั้งเปาหมายในการเรียนรูของผูเรียน 2.การสรางกฎกติกาเพื่อใหผูเรียนเรียนรูในขอบเขตท่ีผูสอนกําหนด 3.จัด
กิจกรรมในรูปแบบของการแขงขัน 4.จัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดความทาทาย 5.สรางแรงจูงใจในการเรียนดวย
จินตนาการ 6.การจําลองสถานการณทําใหเกิดความปลอดภัยแกตัวผูเรียน 7.ทําใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ขณะเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ อรชุน เณรจิบ (2552) ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางแหลงการเรียนรูบน
เครือขายอินเทอรเน็ตแบบเกมจําลองสถานการณ กรณีศึกษาธุรกิจการเปดรานเบอรเกอรี่ พบวาความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอแหลงการเรียนรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตแบบเกมจําลองสถานการณ  กรณีศึกษาธุรกิจการเปดราน
เบอรเกอร่ี อยูในระดับพึงพอใจมาก  

 

ขอเสนอแนะ  
1. เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนท่ีตางกัน 

เร่ือง ขนมกระทงทอง ที่พัฒนาขึ้น ผูสอนสามารถนําไปพัฒนาใหเหมาะสมในรายวิชาอ่ืน ท้ังนี้จะตองคํานึงถึงระบบ
เครือขายท่ีเปนมาตรฐาน เครื่องมือ และอุปกรณที่มีประสิทธิภาพตอการรองรับการทํางานของระบบการจัดการ 
โปรแกรม และระบบเครือขายเนื่องจากเปนการนํากระบวนการสื่อสารผานชองทางการใชเทคโนโลยีสื่อสารไรสาย
จะตองมีปฏิสัมพันธของการส่ือสารระหวางผูเรียนกับอุปกรณการสื่อสาร 
 2. เกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกัน
เร่ือง ขนมกระทงทอง ที่พัฒนาขึ้น ผูสอนสามารถนําไปพัฒนาใหเหมาะสมในรายวิชาอ่ืน โดยจะตองดําเนินการสราง
สื่อตามหลักการออกแบบส่ือตามขั้นตอนอยางเปนระบบของหลักการออกแบบส่ือโดยใชแบบจําลอง ADDIE Model 
ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) 
การนําไปใช (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) เพื่อใหเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะ
บนโมบายเลิรนนิ่งที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตอการนําไปใชเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ผูสอน
ควรนําเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง สําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียนที่ตางกันที่
พัฒนาขึ้นไปทดสอบหาคาประสิทธิภาพสื่อตามหลักการทดสอบประสิทธิภาพสื่อของศาสตราจารย ดร.ชัยยงค 
พรหมวงศ ซึ่งเปนการทดสอบประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน ประกอบดวย การทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว การ
ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม และการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามกอนการนําไปทดลองใชจริงกับกลุม
ตัวอยาง เพือ่ใหทราบวาเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่งสําหรับนักเรียนที่มีแบบการเรียน
ที่ตางกันทําใหผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพในการชวยใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  

3. การจัดการเรียนรูแบบปรับเหมาะ ผูสอนสามารถนําไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาอ่ืน 
โดยผูสอนจะตองดําเนินการแบงกลุมผูเรียนเปนกลุม ๆ ตามแบบการเรียนที่ตางกัน (Learning Styles) ตามแนวคิด
ของ David A. Kolb โดยใชแบบทดสอบแบบการเรียน แบงเปน 4 กลุม ประกอบดวย ผูเรียนแบบอเนกนัย 
(Divergent) ผูเรียนแบบดูดซึม (Assimilative) ผูเรียนแบบเอกนัย (Convergent) และผูเรียนแบบปรับปรุง 
(Accommodation) เพ่ือนําเขาระบบการเรียนของเกมสถานการณจําลองแบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง
สําหรับนักเรียนท่ีมีแบบการเรียนที่ตางกัน เรื่อง ขนมกระทงทอง ที่เหมาะสมกับแบบการเรียนและสอดคลองกับ
ความสามารถของผูเรียนแตละคน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ และบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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4. ผูสอนควรมีการชี้แจงรูปแบบ และข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเกมสถานการณจําลอง
แบบปรับเหมาะบนโมบายเลิรนนิ่ง เรื่อง ขนมกระทงทอง กอนการดําเนินการกิจกรรม ใหผู เรียนทราบถึง
จุดประสงค ลักษณะ การใชงาน และลําดับขั้นตอนการเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนอยาง
เปนขั้นตอน ถูกตอง และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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จํานวนโดมิเนชันของกราฟหนังสือที่เกดิจากวัฏจักรระบุทิศทาง 
 

Domination Numbers of Book Graphs Induced by Directed Cycles. 

 

ผูวิจัย   ศรายุทธ  วิริยะคุณานันท 
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บทคัดยอ 

 ให ( ( ))�
�

nB m  เปนจํานวนโดมิเนชันของกราฟหนังสือที่เกิดจากวัฏจักรระบุทิศทาง ( )
�

nB m สําหรับ 

3�n  และ 2�m  จะไดวา 
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2
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กราฟหนังสือที่เกิดจากวัฏจักรระบุทิศทาง 

 
Abstract 

Let ( ( ))�
�

nB m  Denote the domination numbers of book graphs induced by directed 

cycles ( )
�

nB m  for 3�n  and 2�m . Then
2 1

2
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2

�
�
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 � � ��� � �� �
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บทนํา 
 ให ( ( ), ( ))�D V D A D  เปนกราฟระบุทิศทาง (Directed Graph) หรือเรียกส้ัน ๆ วา ไดกราฟ 

(Digraph) และให ( )�jS V D  จะเรียกเซต jS  วาเซตโดมิเนติงของไดกราฟ D  ถาแตละ 2 ( )� 	 jv V D S       

มี 2 � js S  ซึ่ง 2 2( , ) ( )�s v A D   

 พิจารณาไดกราฟ D  จากภาพที่ 1 จะพบวา 1 { , }�S q x  และ 2 { , , }�S p q x เปนเซตโดมิเนติงของ     

ไดกราฟ D  ดังแสดงดวยจุดทึบในภาพที่ 1 

เมื่อ   

2 เมื่อ   

for   

for  . 
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ไดกราฟ D  1 { , }�S q x  2 { , , }�S p q x  

ภาพที่ 1 ไดกราฟ D  และตัวอยางเซตโดมิเนติงของไดกราฟ D  
   
 จํานวนโดมิเนชันของไดกราฟ D  คือ จํานวนเชิงการนับ ที่นอยที่สุดของสมาชิกในเซต โดมิเนติงของ       
ไดกราฟ D จํานวนโดมิเนชันของกราฟ D เขียนแทนดวยสัญลักษณ ( )� D  นั่นคือ ( ) min{| ||� � j jD S S        

เปนเซตโดมิเนติงของไดกราฟ }D เมื่อพิจารณาไดกราฟ D จากภาพท่ี 1 จะพบวาไมมีเซตโดมิเนติงใดเลยที่มี

จํานวนเชิงการนับนอยกวา 2  ดังนั้น ( ) 2� �D   

  ในการศึกษาเกี่ยวกับไดกราฟ D  ถา ( )�v V D  ดีกรีเขา (Indegree) ของจุด v  เขียนแทนดวยสัญลักษณ 

( )	d v  คือ จํานวนเสนเชื่อมระบุทิศทางหรืออารคมายังจุดยอด v  เซตของจุดที่มีอารคมายังจุดยอด v  จะเขียน

แทนดวยสัญลั กษณ  ( )	N v  นั่ นคื อ ( ) { ( ) | ( , ) ( )}	 � � �N v x V D x v A D  ในทํ านอง เ ดียว กันดี ก รีออก 

(Outdegree) ของจุดยอด v  แทนดวยสัญลักษณ ( )�d v  คือ จํานวนอารคที่ ออกจากจุดยอด v  เซตของจุดที่มี

อารคออกจากจุดยอด v  จะเขียนแทนดวยสัญลักษณ ( )�N v  นั่นคือ ( ) { ( ) | ( , ) ( )}� � � �N v x V D v x A D   

  จํานวนเชิงการนับที่มากที่สุดและนอยที่สุดของอินดีกรีของแตละจุดยอด v  ในไดกราฟ D เขียนแทนดวย
สัญลักษณ ( )	� D  และ ( )� 	 D  ตามลําดับ ในทํานองเดียวกัน จํานวนเชิงการนับที่มากท่ีสุดและนอยที่สุดของ

เอาทดีกรีของแตละจุดยอด v  ในไดกราฟ D เขียนแทนดวยสัญลักษณ ( )�� D และ ( )� � D  ตามลําดับ การศึกษา

เก่ียวกับจํานวนโดมิเนชันของไดกราฟสามารถทําไดดวยแนวทางเดียวกับกราฟใด ๆ ในป ค.ศ. 1994 โดย      
Chang Woo Lee [1] ไดเขียนปริญญานิพนธเรื่อง On the Domination Number of a Digraph นับเปน
การศึกษาเก่ียวกับการหาจํานวนโดมิเนชันของไดกราฟคร้ังแรก ในป ค.ศ. 2010 Juan Liu, Xindong Zhang และ 

Jixiang Meng [4] สามารถหา ( )�
� �

�m nP P  ในกรณีที่ 6�m  เมื่อ 
� �

�m nP P  คือ กราฟที่เกิดจากผลคูณคารทีเชีย

นของวิถี ระบุทิศทางที่มี  m  จุด (
�

mP ) กับ วิถีระบุทิศทางที่มี  n  จุด (
�

nP ) ในการศึกษาพบวา 

1( ) ( )
2

� �
� � � � �� � � � �� �

n n
nP P P , 2( )�

� �
� �nP P n , 3( )

4
�

� � � �� � � � �� �
n

nP P n , 4
2( )
3

�
� � � �� � � � �� �

n
nP P n ,

5( ) 2 1�
� �

� � �nP P n  และ 6( )�
� �

� �nP P 2 �n 2
3
�� �

� �� �

n  

 สําหรับ 1,2,3,...,�i m  ให iD  เปนไดกราฟท่ีสมสัณฐานกับวัฏจักรระบุทิศทาง 
�

nC  ที่มีเซตของจุดยอด 

คือ ( ) {0 ,1 ,2 ,...,( 1) }� 	i i i i iV D n  และเซตของอารค คือ ( ) {( ,( 1) ) |� �i i iA D x x 0,1,2,...,( 1)}� 	x n     

โดยท่ี 0 0� �i in  และ 1 1�i  สําหรับทุก 1,2,3,...,�i m  และ �  คือ การดําเนินการบวกภายใตมอดุโล n  และ

กํ า ห น ด  ( ) ( ) {0,1}� �i jV D V D  สํ า ห รั บ ทุ ก  1,2,3,...,�i m  แ ล ะ  1,2,3,...,�j m  จ ะ ไ ด ว า 

( ) ( ) {(0,1)}� �i jA D A D   

yq

p x

r yq

xp

r yq

p x

r
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  กําหนดไดกราฟ ( )
�

nB m  เปนไดกราฟท่ีมีเซตของจุดยอด คือ 
1

( ( )) ( )
�

�

� ( )
m

n i
i

V B m V D  และมีเซต

ของอารค คือ 
1

( ( )) ( )
�

�

� ( )
m

n i
i

A B m A D  เรียก ไดกราฟ ( )
�

nB m  วา 
�

nC  ไดกราฟหนังสือ m  หนา หรืออาจกลาว

ไดวา ( )
�

nB m  เปนกราฟหนังสือ m  หนา ที่เกิดจากวัฏจักรระบุทิศทาง 
�

nC ดังแสดง ในภาพที่ 2 ซึ่งงานวิจัยนี้

ขาพเจาไดศึกษาและหาจํานวนโดมิเนชันของกราฟ ( )
�

nB m  ซึ่งเปนกราฟหนังสือ m  หนา ที่เกิดจากวัฏจักรระบุ

ทิศทาง 
�

nC  เมื่อ 3�n  และ 2�m  
 

 
 

ภาพที่ 2 ( )
�

nB m หรือ 
�

nC  ไดกราฟหนังสอื m  หนา 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาและหาจํานวนโดมิเนชันของกราฟหนังสือ m  หนา ที่เกิดจากวัฏจักรระบุทิศทาง 
�

nC  เมื่อ 
3�n  และ 2�m  

 

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย/ความรูพื้นฐานท่ีเกี่ยวของ 
 

บทนิยาม 1 [7] ให S  เปนเซตโดมิเนติงของไดกราฟ D  จะเรียกเซต S  วาเปน � 	  เซต ก็ตอเมื่อ 
| | ( )��S D   

ทฤษฎีบท 2 [7] ให �n N  และให :0,1,2,...,( 1)
�

	nP n  เปนวิถีระบุทิศทางท่ีมี n  จุด และ 

:0,1,2,...,( 1),0
�

	nC n  เปนวัฏจักรระบุทิศทางที่มี n  จุด 

3m

3i+ 1

3i

3i-1

32
4m

4i+ 1
4i

4i-1

42

5m
5i+ 15i5i-1

52

(n-2)m

(n-2) i+ 1
(n-2) i
(n-2) i-1

(n-2)2

2i+ 1

2i

2i-1

22

(n-1) i+ 1
(n-1) i
(n-1) i-1

(n-1)2

2m

3121

1

0

(n-1)1 (n-2)1

51

41

(n-1)m
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จะไดวา  
2

( ) ( )
1

2

� �
� �

� � �
� � ��  !� � �
� �� �� �� !�

n n

n

P C
n

 

 

ผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย 
 

บทต้ัง 3 ให , �m n N  โดยที่ 3�n  และ 2�m  จะไดวา  
1. ถา 0(mod2)"n   แลว { | 3 1, 1(mod 2), 1,2,..., } {1}� � � 	 " � #iS k k n k i m  

เปนเซตโดมิเนติงของ ( )
�

nB m  

2. ถา 1(mod2)"n  แลว { | 3 1, 1(mod 2), 1,2,..., } {0,1}� � � 	 " � #iS k k n k i m  

เปนเซตโดมิเนติงของ ( )
�

nB m  

3. 

2 1 ; 0(mod 2)
2

( ( ))
3 2 ; 1(mod 2)

2

�
�

� 	
 � � " ��� � �� �
	
 �� � " �� � ��

n

nm n
B m

nm n
 

พิสูจน ให , �m n N  โดยที่ 3�n  และ 2�m  
1. ให 0(mod2)"n  และ { | 3 ( 1), 1(mod 2), 1,2,..., } {1}� � � 	 " � #iS k k n k i m    

ดังนั้น 1 1 1 2 2 2{1,3 ,5 ,...,( 1) ,3 ,5 ,...,( 1) ,...,3 ,5 ,...,( 1) }� 	 	 	m m mS n n n   

ซึ่งแสดงดวยจุดทึบในภาพที่ 3 (a) จะไดวา 
2 1

2
	
 �� � �

� �

nS m   

ตอไปจะแสดงวา S  เปนเซตโดมิเนติงของ ( )
�

nB m  ให ( ( ))
�

� 	nv V B m S  จะไดวา � jv k สําหรับบาง 

{1,2,..., }�j m  และ 0(mod2)"k  ดังนั้น 1 1(mod2)	 "k  จะไดวา ( 1)	 �jk S  โดยนิยามของ ( )
�

nB m  

เราทราบวา (( 1) , )	 �j jk k  ( ( ))
�

nA B m  ดังนั้น S  เปนเซตโดมิเนติงของ ( )
�

nB m  

2. ให 1(mod2)"n และ { | 3 ( 1), 1(mod 2), 1,2,..., } {0,1}� � � 	 " � #iS k k n k i m  
ดังนั้น 1 1 1 2 2 2{0,1,3 ,5 ,...,( 2) ,3 ,5 ,...,( 2) ,...,3 ,5 ,..., ( 2) }� 	 	 	m m mS n n n  

ซึ่งแสดงดวยจุดทึบในภาพที่ 3 (b) 

จะไดวา 
3 2

2
	
 �� � �

� �

nS m   ในทํานองเดียวกับขอ 1. จะไดวา S  เปนเซตโดมิเนติงของ ( )
�

nB m  

3. โดย 1. และ 2. จะไดวา 

2 1 ; 0(mod 2)
2

( ( ))
3 2 ; 1(mod 2)

2

�
�

� 	
 � � " ��� � �� �
	
 �� � " �� � ��

n

nm n
B m

nm n
  □ 

 โดยนิยามของ ( )
�

nB m จะเห็นไดวา 0  เปนเพียงจุดเดียวที่โดมิเนต 1  จึงทําใหสรุปไดวา ถา S  เปนเซตโด

มิเนติง ของ ( )
�

nB m  แลว {0,1} 0� $S  ดังนั้น ถา S  เปนเซตโดมิเนติง ของ ( )
�

nB m  แลว {0,1}� $%S  

เมื่อ  เปนจํานวนคู 

เมื่อ  เปนจํานวนคี ่
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(a) (b) 

ภาพที่ 3 
  

จากภาพที่ 3 (a) จะพบวา ถา n  เปนจํานวนคู แลว 1� S  และในกรณีที่ n  เปนจํานวนค่ี ดังภาพที่ 3 (b) 
จะพบวา 0� S  และ 1� S   

บทตั้ง 4 ให �n N   และ ให :0,1,2,...,( 1)
�

	nP n  เปนวิถีระบุทิศทางที่มี n  จุด จะไดวา 

1. ถา n  เปนจํานวนคู แลว ( 1)	n  ไมเปนสมาชิกของ � 	 เซต ของ 
�

nP  

2. ถา n  เปนจํานวนค่ี แลวมีเซตโดมิเนติง S ของ 
�

nP  ที่เปน � 	 เซต ซ่ึง ( 1)	 �n S  
บทต้ัง 5 ให 1 2 3, , ,..., �mn n n n N  และให 

1 1 1 1 1 1 1: ( 1) ,( 2) ,...,2 ,1 ,0
�

	 	nP n n   

2 2 2 2 2 2 2: ( 1) ,( 2) ,...,2 ,1 ,0
�

	 	nP n n , … , และ : ( 1) ,( 2) ,...,2 ,1 ,0
�

	 	
mn m m m m m mP n n  

เปนวิถีระบุทิศทางที่มี 1 2 3, , ,..., mn n n n  จุด ตามลําดับ จะไดวา 

1
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1
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�
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พิสูจน ให 1 2 3, , ,..., �mn n n n N  และให 
1 1 1 1 1 1 1: ( 1) ,( 2) ,...,2 ,1 ,0

�
	 	nP n n ,

2 2 2 2 2 2 2: ( 1) ,( 2) ,...,2 ,1 ,0
�

	 	nP n n , … , และ : ( 1) ,( 2) ,...,2 ,1 ,0
�

	 	
mn m m m m m mP n n  

เปนวิถีระบุทิศทางที่มี 1 2 3, , ,..., mn n n n  จุด ตามลําดับ แลว  
1
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n

j
P  ดังภาพท่ี 4 
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เมื่อ  เปนจํานวนคี่สําหรับทุก   

ในกรณีอ่ืน ๆ 
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ภาพที่ 4 
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j
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กรณีที่ 1 0(mod2)"jn  สําหรับทุกจาํนวนเต็มบวก {1,2,..., }�j m   

พิจารณา 
1 1

{0}
� �

� �

	 �{0}
� �

	 �{0}j

m m
n j

j j
P H  โดยที่ 1

� �
	' jj nH P  สําหรับทุก {1,2,..., }�j m   

จะไดวา  1
1

( ) 1
2 2

�
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� � �� � � �
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j
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n
n n
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และให 
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�
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j
j

S S  โดยที่ { |�j jS k  1 1 , 1(mod2)}	 � � "jn k k   

จะได {( 1) ,( 3) ,...,3 ,1 }� 	 	 #m m m m m mS n n  2 2 2 2 2 2... {( 1) ,( 3) ,...,3 ,1 }# 	 	n n

1 1 1 1 1 1{( 1) ,( 3) ,...,3 ,1 }# 	 	n n  จะเห็นไดวา S  เปนเซตโดมิเนติงของ 
1

{0}
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	j

m
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j
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และ  

1
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&
m

j

j

n
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นั่นคือ S  เปน � 	 เซต ของ 
1
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j
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เนื่องจาก 11 � S  และ 1
1

(1 ,0) ( )
�

�
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j

m
n

j
A P  จะไดวา 11 โดมิเนต 0  ไดวา  S  เปน � 	 เซต                  ของ 

1
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�
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j

m
n

j
P  ดังนั้น 

11 1
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2
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กรณีที่ 2 1(mod2)"jn  สําหรับทุกจาํนวนเต็มบวก {1,2,..., }�j m   

พิจารณา 
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P H  โดยที่ 1
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	' jj nH P  สําหรับทุก {1,2,..., }�j m    

เนื่องจาก 1 0(mod2)	 "jn  ในทํานองเดียวกันกับกรณีที่ 1 จะไดวา 
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1 1 1 1 1 1{( 1) ,( 3) ,...,4 ,2 }# 	 	n n  
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(nm-1)m (ni-1) i
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จะเห็นไดวา 
1�

�
m

j
j

S S  เปนเซตโดมิเนติงของ 
1

{0}
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	{0}
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โดยที่ jS  เปนเซตโดมิเนติงของ  1
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	' jj nH P

 

และ  
1
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� �
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S

 
ไดวา  
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j
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S S
 
 เปน � 	 เซต ของ 

1
{0}
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	{0}
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	j

m
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j
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และโดยบทตั้ง 4 (1) ไดวา 1 (j jS สําหรับทุก {1,2,..., }�j m  ดังนั้น 1 (j S  สําหรับทุก �j {1,2,..., }m  

เนื่องจาก  
1�

�
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j
j

S S
 
 เปน � 	 เซต ของ 

1
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j
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 เปน � 	 เซต ของ 
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เปนผลทําให 
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2
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กรณีที่ 3 0(mod 2)"rn  สําหรับบางจํานวนเต็มบวก {1,2,..., }�r m   

พิจารณา 
1 1
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m m
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j j
P H  โดยที่ 1

� �
	' jj nH P  สําหรับทุก {1,2,..., }�j m    

ในทํานองเดียวกันกับกรณีที่ 1 และ 2 จะไดวา 
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ให S  เปน � 	 เซตของ 
1
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m
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j
P  จะไดวา 
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�

m

j
j

S S  โดยท่ี jS  เปน � 	 เซต ของ 
�

jH
 
สําหรับทุก

{1,2,..., }�j m  ดังนั้นจงึไดวา rS  เปน � 	 เซต ของ 
�

rH  เนื่องจาก 1 1(mod 2)	 "rn   

โดยบทตั้ง 4 (2) ไดวามี )rS  เปน � 	 เซต ของ 
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บทต้ัง 6 ให 1 2 3, , ,..., �mn n n n N  และให 
1 1 1 1 1 1 1: 0,1 ,2 ,...,( 2) ,( 1)

�
	 	nP n n  

2 2 2 2 2 2 2: 0,1 ,2 ,...,( 2) ,( 1)
�

	 	nP n n ,  … , และ : 0,1 ,2 ,...,( 2) ,( 1)
�

	 	
mn m m m m m mP n n  

เปนวิถีระบุทิศทางที่มี 1 2, ,..., mn n n  จุด ตามลําดับ จะไดวา 
11
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บทต้ัง 7 ให , �m n N โดยที่ 3�n  และ 2�m  จะไดวา  
1.  สําหรับ  0(mod2)"n  ถา S  เปน � 	  เซต ของ ( )

�
nB m  แลว {0,1} 1� �S   

2.   สําหรับ  1(mod2)"n  ถา S  เปน � 	  เซต ของ ( )
�

nB m  แลว {0,1} 2� �S   
 

 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



 

บทต้ัง 8 ให , �m n N โดยที่ 3�n  และ 2�m  และ S  เปน � 	  เซต ของ ( )
�

nB m จะไดวา  
1.  ถา 0�S  แลว ( 1)	 (in S  ทุก 1,2,...,�i m  

2.  ถา ( 1)	 �in S  แลว ( 2)	 (in S  ทุก 1,2,...,�i m  
 

ทฤษฎีบท 9 กําหนดให ( )
�

nB m  เปนกราฟหนังสือ m  หนา ที่เกิดจากวัฏจักรระบุทิศทาง 
�

nC   

ถา , �m n N โดยที่ 3�n  และ 2�m   

แลว 

2 1 ; 0(mod 2)
2
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3 2 ; 1(mod 2)

2
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พิสูจน กําหนดให ( )
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�
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ที่มี 3�n  และ 2�m  โดยที่ , �m n N  และ ให S  เปน � 	  เซต ของ ( )
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กรณีที่ 2 1(mod2)"n  โดยบทต้ัง 7 (2) จะไดวา {0,1} 2� �S  นั่นคือ 0�S  และ 1�S                
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nB m  จะไดวา             เซต
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ตัวอยางการคํานวณหาจํานวนโดมิเนชันของกราฟหนังสือที่เกิดจากวัฏจักรระบุทิศทาง  
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การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมงานกอสรางและตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 
Increasing efficiency in construction control and inspection of employment Of 

Tambon Administrative Organization, Muang, Ratchaburi  

 
ผูวิจัย   ณสิกาญจน  วงษประเสริฐ 

สาขาวิชา การบริหารงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
    อาจารยณัฐกฤษ นอยกอน 

อาจารยกิตติศักดิ์ ฤาแรง 
อาจารยรติกา โพธิ์ศรีทอง 
อาจารยจุฬาภรณ มวงดิษฐ 

    สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาท่ีเกิดขึ้นในการควบคุมงานกอสรางและการตรวจรับงานจาง

ของขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และเพ่ือศึกษาหาแนวทางแกไขปญหาและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการควบคุมงานกอสรางและการตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 

ผลการศึกษา พบวา ดานการควบคุมงานกอสราง ผูควบคุมงานกอสรางไมไดมีการควบคุมงานอยาง
สม่ําเสมอ ความไมเขาใจในแบบรูป รายละเอียดและสัญญาจางของผูรับจาง ทําใหงานไมตรงตามที่กําหนดในสัญญา
จาง อีกท้ังผูแทนชุมชนท่ีมีหนาที่ในการควบคุมดูแลโครงการกอสรางไมมีความรูความสามารถในเร่ืองงานกอสราง 
และหนวยงานยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความชํานาญในการควบคุมงานกอสราง บางพ้ืนที่มีการแทรกแซงจาก
นักการเมืองทองถิ่น ซึ่งมีผลประโยชนเขามาเก่ียวของ 

ดานการตรวจรับงานจาง ผูตรวจรับงานจางนั้นมีหนาที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูควบคุมงาน 
โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายละเอียดและขอกําหนดในสัญญาจาง แตสวนมากคณะกรรมการตรวจรับงานจางไมได
ออกตรวจสถานท่ีกอสรางจริง และคณะกรรมการตรวจรับงานจางบางสวนไมมีความรูความสามารถเพียงพอสําหรับ
การตรวจรับงานจาง สวนมากผูตรวจรับงานจางดูจากรายงานของชางผูควบคุมงานท่ีรายงานใหทราบเทานั้น อีกทั้ง
องคการบริหารสวนตําบลยังขาดเคร่ืองมือในการตรวจสอบคุณภาพของงานกอสรางที่มีมาตรฐาน 

 
คําสําคัญ : การเพ่ิมประสิทธิภาพ, การตรวจรับงานจาง 
 
Abstract  

The purpose of this research were to study the problem of construction supervision 
and examination in order to find the solution of construction supervision and examination 
problems and to find the way to increase the efficiency of construction supervision and 
examination of SAO increase the responsible area of Muang District, Ratchaburi Province  
From the research, it revealed that as for construction supervision, the supervisors of SAO 
did not worked consecutively, they did not understand the form, specification and hire 
agreement, moreover the representatives of community who took responsible for 
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supervising the construction project, did not have the knowledge and skill of construction, 
besides it was lack of personal with full skill of construction supervision and examination, 
some sites was intervened by local politician in term of the related benefit. 
 As for constructional examination of SAO, the examiner was a person who was 
responsible for inspecting the operational transaction of contractor by comparing with the 
form, specification and term of condition in the agreement. However, the committee did not 
inspect in the real construction and some committees did not have the knowledge and 
understanding in the inspective work sufficiently, most committees inspected only from the 
documents of construction supervisor which made the report, moreover SAO was lack of 
equipment ant tool for the examination in quality and accuracy of standard construction. 

Keywords : Increasing Efficiency in the Construction, Inspection of the Employment.

 

บทนํา 
 ในงานกอสรางประกอบดวยวิธีการขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ยุงยากซับซอนดังนั้นผลงานจะดีหรือไมนั้น
จําเปนตองมีการติดตามการทํางานอยางใกลชิดทุกขั้นตอนการควบคุมงานในงานกอสรางจึงมีความจําเปนเพราะ
เปนงานที่ตองใชเทคนิคการควบคุมงานควบคูกับหลักวิชาดังนั้นผูควบคุมงานกอสรางจึงตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถในงานกอสรางรวมท้ังสัญญาระเบียบและกฎหมายตางๆที่ เกี่ยวของในงานกอสรางหนึ่งๆ              
มักประกอบดวย ผูที่เกี่ยวของหลายฝาย เชนเจาของงาน ผูบริหารโครงการ ผูออกแบบ ผู ควบคุมงาน และ
ผูรับเหมากอสรางซ่ึงผูควบคุมงานท้ังฝายเจาของโครงการและฝายผูรับเหมาตางก็ตองทําหนาที่รักษาผลประโยชน
ใหกับฝายของตนมากที่สุด 
 ปจจุบันแตละองคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําแผนพัฒนาตําบลโดยกําหนดแผนงานการตั้ง
งบประมาณรายจายที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับโครงการตางๆ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ 
จึงมีแนวโนมท่ีจะมีปริมาณงานกอสรางเพิ่มขึ้น รวมทั้งปญหา/อุปสรรคและแนวทางการแกไขที่มีอยู ขอมูลยังไม
ชัดเจนอยางไมเปนระบบ จึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึงการควบคุมงานกอสรางและการตรวจรับงานจาง      
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะสามารถนําไปเผยแพรใหหนวยงานที่เก่ียวของและผูที่สนใจนําไปเปนขอมูลในการพิจารณาหา
แนวทางในการแกไขปญหาการควบคุมงานของชางผูควบคุมงานกอสราง ทั้งยังเปนการเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับ
ผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชภาษีของประชาชนในการจัดการบริการสาธารณะใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน เกิดงานกอสรางที่มีคุณภาพตอบสนองตอความตองการของประชาชน และเปนการใช
งบประมาณอยางมีคุณภาพ (พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537) 
 ปญหาการบริหารงานกอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความดอยประสิทธิภาพมีอยูหลายปญหา ไดแก ปญหา
ดานการเงินการคลังและการบัญช ีปญหาดานงบประมาณ ปญหาดานการพัสดุปญหาเรื่องของการขาดวิสัยทัศนการ
บริหารงานและไมเขาใจบทบาทหนาที่ของผูบริหาร ปญหาการขาดการประสานงานระหวางอําเภอและองคการ
บริหารสวนตําบล ปญหาการขาดความพรอมขององคการบริหารสวนตําบล ปญหาใชวัสดุไมเหมาะสมและไมคุมคา 
เปนตน โดยปญหาที่พบมากและกระทบตอขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไดแก ปญหางานกอสรางที่มักจะ
มีการกอสรางไมตรงตามแบบรูปรายการ การใชวัสดุไมตรงกับแบบ ทําใหเกิดปญหาการรองเรียนและการเรียกเก็บ
เงินคืน ทําใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเดือดรอนทั้งที่ปญหานั้นแทจริงแลวเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไมใชความบกพรองของผู
ควบคุมงาน แตผูควบคุมงานไมสามารถทําอะไรไดเพราะจะเกิดผลกระทบตอหนาที่การงานและความปลอดภัยของ
ชีวิต โดยปรากฏขาวการคอรัปชั่นและการบริหารงานในลักษณะที่ ไมโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลท้ังทาง
หนังสือพิมพและการรองเรียนไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของอยูเปนเสมอ (ประสบการณชาง, 2553) 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปญหาท่ีเกิดขึ้นในการควบคุมงานกอสรางและการตรวจรับงานจางขององคกรปกครองทองถ่ิน 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาในการควบคุมงานกอสรางและการตรวจรับงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมงานกอสรางและตรวจรับงานจางตอองคกร
ปกครองทองถ่ิน 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 กําหนดขอบเขตการศึกษาการควบคุมงานกอสรางและการตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาประกอบไปดวย 
กลุมที่หนึ่ง นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการกองชาง นายชางโยธาและ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กลุมที่สอง ผูรับเหมากอสราง 
และผูควบคุมงานจากฝายผูรับจาง 
 ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถาม โดยศึกษาขอมูลจากแบบสอบถาม 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการงานกอสรางของกองชางในองคการบริหารสวนตําบล ผูศึกษาไดจัดทํา
แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามมี 2 ชุด โดยชุดที่หนึ่งใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ผูอํานวยการกองชางและนายชางโยธาเปนผูตอบ ชุดที่สองใหผูรับเหมากอสราง และผูรับจางเปนผูตอบ 
 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาการควบคุมงานกอสรางและการตรวจรับงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลในเขตพื้นที่อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เปนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผูศึกษานํามาวิเคราะห
เนื้อหา โดยนําขอมูลที่ไดมาจําแนก และจัดหมวดหมูแลวสรุปเปนประเด็นหลักและพรรณนาขอความอยางละเอียด 
โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งการตีความ ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลโดยการพรรณนาโวหาร 
 

สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมงานกอสรางและตรวจรับงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลรัตภูมิ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ผูศึกษาไดใชกรอบแนวคิด คือ การควบคุมงานกอสรางและ       
การตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ตามเอกสารหลักทางวิชาการ     
เปนแนวทางในการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้  
ฝายบุคลากรทางการเมือง 
 1) ดานการควบคุมงานกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล จากผลการศึกษา พบวา ผูแทนชุมชนที่มี
หนาที่ ในการมีสวนรวมในการควบคุมดูแลโครงการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนั้นไมมีความรู
ความสามารถในเร่ืองงานกอสราง ทําใหงานกอสรางเปนไปดวยความยากลําบากและประชาชนบางสวนไมใหความ
รวมมือในงานกอสราง 
 2) ดานการตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวนตําบล จากผลการศึกษา พบวา มีการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจรับงานจางรวมกับคณะกรรมการการตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลจริง แต คณะกรรมการการตรวจรับงานจางบางสวนไมมีความรูความสามารถในการเร่ืองการตรวจรับงานจาง
เลยทําใหโครงการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับความเสียหาย 
 3) ปญหา/ อุปสรรค สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาการควบคุมงานกอสรางและการตรวจรับงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล 
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  3.1) ดานการควบคุมงานกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล มีแนวทางแกไข ดังนี้ ผูควบคุม
งานตองควบคุมงานอยางละเอียดรอบคอบโดยตองเขาควบคุมงานทุกวัน อยางสม่ําเสมอ จนกวางานจางจะแลว
เสร็จหรือจนกวาผูรับจางสงมอบงานจาง และสงบุคลากรที่เก่ียวของกับการควบคุมงานกอสรางเขารับการฝกอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู ความสามารถในการควบคุมงานกอสรางใหมีประสิทธิภาพ 
  3.2) ดานการตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มีแนวทางแกไข ดังนี้ ชี้แจงและทํา
ความเขาใจเก่ียวกับแบบรูป รายละเอียด ใหคณะกรรมการทราบกอนตรวจรับงานจาง ใหคณะกรรมการตรวจรับ
งานจาง ควรออกตรวจงานจางทุกๆสัปดาห ตามที่ชางผูควบคุมงานไดทําบันทึกรายงานประจําสัปดาห สรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการตรวจรับงานจางใหไดรับมาตรฐาน 
บุคลากรฝายขาราชการหรือลูกจาง 
 1) ดานการควบคุมงานกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล จากผลการศึกษา พบวา ชางผูควบคุมงาน
กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลไมไดมีการควบคุมสม่ําเสมอ ความไมเขาใจในแบบรูปและรายละเอียดของ
องคการบริหารสวนตําบลและผูรับจาง ความเขาใจไมตรงกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลและผูรับจาง ทําให
งานไมตรงตามแบบรูปและรายละเอียดที่กําหนดและผูรับจางสวนมากไมทําการกอสรางตามรูปแบบรูปและ
รายละเอียดของสัญญาจางขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด และมีการแทรกแซงของนักการเมืองทองถิ่น ซึ่งมี
ผลประโยชนเขามาเก่ียวของ 
 2) ดานการตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวนตําบล จากผลการศึกษา พบวา คณะกรรมการตรวจ
รับงานจางบางสวนไมมีความรูในเรื่องแบบรูปและรายละเอียด สวนมากดูจากเอกสารของผูควบคุมงานกอสรางที่
รายงานใหทราบกอนการตรวจรับงานจางเทานั้น ไมไดมีการออกตรวจพ้ืนท่ีกอสรางจริง และคณะกรรมการตรวจรับ
งานจางขององคการบริหารสวนตําบลไมไดมีการควบคุมงานกอสรางอยางสมํ่าเสมอ  
 3) ปญหา/ อุปสรรค สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาการควบคุมงานกอสรางและการตรวจรับงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล 
  3.1) ดานการควบคุมงานกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล มีแนวทางแกไข ดังนี้ ใหชางผู
ควบคุมงานใหเปนไปตามรูปแบบ รายละเอียด และสัญญาจาง และเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี ใหออกตรวจสถานท่ี
กอสรางเปนประจําทุกวันอยางสม่ําเสมอ จนกวางานจางจะแลวเสร็จหรือจนกวาผูรับจางสงมอบงานจาง ใหมีการ
ตรวจสอบความถูกตองใหตรงตามแบบรูป รายละเอียดที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดในสัญญาจาง 
  3.2) ดานการตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มีแนวทางแกไข ดังนี้ ศึกษาแบบรูป 
รายละเอียด และสัญญาจางใหเรียบรอย กอนลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจรับงานจางตอไป คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
ควรออกตรวจสถานท่ีกอสรางเปนประจําจนกวางานกอสรางจะแลวเสร็จหรือจนกวาผูรับจางจะสงมอบงานจาง 
และคณะกรรมการตรวจรับงานจางตองตรวจรับงานจางใหเปนไปตามแบบรูป รายละเอียด และสัญญาจางของ
องคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
ฝายผูรับจาง 
 1) ดานการควบคุมงานกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล จากผลการศึกษา พบวา องคการบริหาร
สวนตําบลขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความชํานาญในการควบคุมงานกอสรางและตรวจรับงานจาง  และถูกแทรกแซง
จากนักการเมืองทองถิ่น 
 2) ดานการตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวนตําบล จากผลการศึกษา พบวา องคการบริหารสวน
ตําบลยังขาดเคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการทดสอบและตรวจสอบความถูกตองงานกอสรางที่มีมาตรฐาน 
 3) ปญหา/ อุปสรรค สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาการควบคุมงานกอสรางและการตรวจรับงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



  3.1) ดานการควบคุมงานกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล มีแนวทางแกไข ดังนี้ ใหชางผู
ควบคุมงานกอสรางหรือหัวหนาสวนโยธาควบคุมงานกอสรางอยางใกลชิดในชวงระยะเวลาของการดําเนินงาน
กอสรางจนกวางานกอสรางจะแลวเสร็จ 
  3.2) ดานการตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มีแนวทางแกไข ดังนี้ ใหคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจางออกตรวจงานจางทุกสัปดาห ตามที่ชางผูควบคุมงานไดทําการบันทึกรายงานประจําสัปดาห 
 

อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 ดานการควบคุมงานกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล ชางควบคุมงานกอสรางขององคการบริหาร
สวนตําบลไมไดมีการควบคุมงานกอสรางอยางสม่ําเสมอ ความไมเขาใจในแบบรูปและรายละเอียดขององคการ
บริหารสวนตําบลกับผูรับจาง ทําใหงานไมตรงตามแบบรูป รายละเอียดและสัญญาจางที่กําหนด ผูรับจางสวนมาก
ไมทําการกอสรางตามแบบรูป รายละเอียดและสัญญาจางขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด อีกทั้งผูแทนชุมชน
ที่มีหนาท่ีในการมีสวนรวมในการกอสราง ทําใหงานกอสรางไมไดมาตรฐาน และองคการบริหารสวนตําบลขาด
แคลนบุคลากรที่มีความชํานาญในการควบคุมงานกอสรางและตรวจรับงานจาง บางพื้นที่มีกา รแทรกแซงจาก
นักการเมืองทองถิ่น ซึ่งมีผลประโยชนเขามาเก่ียวของ 
 ดานการตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการตรวจรับงานจางนั้นมีหนาที่
ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายละเอียด และขอกําหนดในสัญญา แตสวนมาก
คณะกรรมการตรวจรับงานจางไมไดออกตรวจสถานท่ีกอสรางจริง และคณะกรรมการตรวจรับงานจางบางสวนไมมี
ความรูความสามารถเพียงพอสําหรับการตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวนตําบล เมื่อเกิดปญหาข้ึนจึงทําให
เกิดความเสียหายตอหนวยงานภาครัฐ บุคลากรทีมีความรูจริงเกี่ยวกับการตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้นไมเพียงพอสวนมากคณะกรรมการตรวจรับงานจางดูจากเอกสารของชางผ็ควบคุมงานกอสรางที่รายงานให
ทราบกอนการตรวจจางรับงานจางเทานั้น อีกทั้งองคการบริหารสวนตําบลยังขาดเคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพ ความถูกตองตองของงานกอสรางท่ีมีมาตรฐาน เพราะองคการบริหารสวนตําบลเปน
หนวยงานทองถิ่นขนาดเล็ก ทําใหไมมีหองปฏิบัติการที่จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดของงานไดทั้งหมด และ
ปญหาการแทรกแซงจากนักการเมืองทองถิ่น ที่หวังผลประโยชนในโครงการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบล 
 

ขอเสนอแนะ 
 1) การตรวจสอบคุณภาพงานกอสรางใหเกิดประสิทธิภาพ ตองมีความสอดคลองตามกระบวนการทํางาน
กอสราง ปริมาณวัสดุที่ใช ขอกําหนดที่มีและความถี่ในการทดสอบ โดยตองกําหนดเปนแผนและมีการติดตามผล
การทดสอบใหสอดคลองกับแผนการกอสรางและรายละเอียดปริมาณงานในแตละกิจกรรมและขอกําหนดที่มี 
 2) การควบคุมงานกอสราง ใหเปนไปตามรายละเอียดและจอกําหนดในสัญญาจางทุกประการอยางถูกตอง 
ตามหลักวิชาการ ถาผูรับจางไมปฏิบัติตามผูควบคุมงานสามารถสั่งหยุดงานนั้นกอนจนกวาผูรับจางงานจะปฏิบัติให
ถูกตองตามคําสั่ง และใหรายงาน คณะกรรมการตรวจการจางทันที 
 3) การตรวจรับงานจางอาจปฏิบตัิควบคูไปกับการควบคุมงานกอสราง ผูที่ทําหนาที่ในการตรวจรับงานจาง
นี้จะเปนตัวแทนขององคการบริหารสวนตําบลโดยตรง และจะตองดูแลรักษาผลประโยชนขององคการบริหารสวน
ตําบลเพียงอยางเดียว การตรวจงานจะเปนขั้นตอนการทํางานท่ีตอเนื่องจากการควบคุมงาน  มีอํานาจส่ัง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาที่ดี 
 4) คณะกรรมการตรวจรับงานจางตองตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่
ผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมท้ังรับทราบหรือ
พิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาส่ังการตอไป 
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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงาน ปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการประหยัดพลังงานและแนวทางในการเสริมสรางการ
ประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากร: กรณีศึกษาสถาบันพลังงานจังหวัดเชียงใหมกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแกบุคลากรสายปฏิบัติการของสถาบันพลังงานจังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมขอมูลมีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test, F – 
test และCorrelation  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 70 อายุระหวาง 31 –40 ป รอยละ 30 
สถานภาพโสด รอยละ 70 การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รอยละ 50 เทากันมีอายุการทํางาน 11 – 20 ป รอย
ละ 43 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 46 เคยรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน รอยละ 100 มีความรูความเขาใจ ทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการประหยัด
พลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนโดยรวมอยูในระดับสูง 

สอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอนของ
บุคลากรสถาบันพลังงานจังหวัดเชียงใหม ไดแก อายุ อายุการทํางานท่ีสถาบันฯ การรับรูขอมูลขาวสารและทัศนคติ
สวนปจจัยที่ไมมีผลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบันพลังงาน
จังหวัดเชียงใหม ไดแก เพศ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและความรูความเขาใจ  
 
ความสําคัญ : พฤติกรรม,พลังงาน 
 
Abstract 

This study is intended to Study of energy saving behavior, factors affecting energy 
saving behavior Problems and obstacles related to energy saving and ways to enhance 
energy saving in order to reduce global warming problems of personnel: a case study of 
Chiang Mai Energy Institute. Chiang Mai The questionnaire was used to collect data. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and 
Correlation. 
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 The results showed that most of the samples were male, 70 %, aged between 31 - 40 
years, 30 %, single status, 70 %, highest education, bachelor degree 50 %, same working 
age 11 - 20 years, 43 %, With an average income of 10,001 - 20,000 baht per month, 46% 
had been aware of information about energy saving in order to reduce global warming 
problems, 100% had knowledge and understanding Attitudes and behaviors related to 
energy saving in order to reduce global warming problems at a high level. 
 The hypothesis examination found that factors affecting energy saving behavior in 
order to reduce global warming problems of energy institute personnel in Chiang Mai 
Province were age, working age at the Institute. Perception of information and attitudes the 
factors that do not affect energy saving behavior in order to reduce global warming 
problems of energy institute personnel in Chiang Mai Province are gender, status, average 
monthly income and knowledge and understanding

Key Word (s) : behavior, energy

 

บทนํา 
สถานการณความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาพแวดลอมในอดีตที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงใน

ลักษณะแบบคอยเปนคอยไปและมนุษยมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางแนบแนนโดยความสมดุลของธรรมชาติ
และระบบนิเวศอยูในสภาวะท่ีสามารถปรับตัวไดตอมาเมื่อสังคมมนุษยมีการขยายตัวและมีความตองการหาความสขุ
ความสบายมากข้ึนสงผลใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นโดยไมมีการวางแผนที่ดีกอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและเกิดปญหายอนกลับมาสูมนษุยซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ นอกจากนี้การพัฒนาความ
เจริญเติบโตทางดานสังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมตลอดจนความเจริญทางเทคโนโลยีในยุคแหงการแขงขันเพื่อ
นําประเทศไปสูการเปนประเทศในกลุมอุตสาหกรรมใหมนั้นทําใหทุกประเทศประสบกับปญหาในลักษณะที่
คลายคลึงกันอาทิเชน ปญหาดานมลพิษทั้ง ทางน้ําอากาศ และดิน ระบบนิเวศมีความเสื่อมโทรม ปญหาการขาด
แคลนทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งพลังงานชนิดตาง ๆที่เกิดขึ้นในธรรมชาติไดแก น้ํามัน ถานหิน กาซธรรมชาติ เปนตน  

ซึ่งสาเหตุการเกิดของปญหาที่กลาวแลวขางตน ลวนเกิดจากพฤติกรรมของมนุษยแทบท้ังสิ้น ไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออม สําหรับประเทศไทยการขยายตัวอยางรวดเร็วทางภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรวมทั้งการ
เพิ่มจํานวนของประชากรอยางตอเนื่อง ทําใหความตองการพลังงานภายในประเทศสูงข้ึนโดยตลอดในชวงทศวรรษ
ที่ผานมาและมีแนวโนมวาจะยังคงเพิ่มข้ึนตอไปในอัตราสูงจากสาเหตุที่ความตองการใชพลังงานเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว
ประกอบกับแหลงพลังงานภายในประเทศมีจํากัดจึงจําเปนตองอาศัยการนําเขาพลังงานจากตางประเทศเปนจํานวน
มากนอกจากนั้นการสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานใหม ๆ ภายในประเทศตองใชเงินลงทุนสูงมากและทําให
ประเทศตองสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาจํานวนมหาศาลอันอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะยาวอีก
ดวย ดังนั้นหนวยงานตาง ๆทั้งภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงวิกฤตการณการใชพลังงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตจึง
รวมกันในการสงวนรักษาพลังงานของประเทศ การควบคุมดูแล กํากับการผลิต และการใชพลังงานตลอดจนสงเสริม
ใหทุกคนใชพลังงานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพชวยลดคาใชจายจากการใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง ลดการลงทุน
ในการจัดหาแหลงพลังงานใหมลดการเสียดุลการคาระหวางประเทศและปองกันผลกระทบตอสภาวะแวดลอมที่อาจ
เกิดขึ้นจากการผลิตและการใชพลังงานที่สําคัญที่สุดก็เพื่อสงวนรักษาพลังงานไวใหเพียงพอสําหรับลูกหลานใน
อนาคตตั้งแตตนป พ.ศ. 2550 เปนตนมา 
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เรื่องที่ผูคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยไดใหความสนใจและใสใจมากที่สุดคงหนีไมพนปญหา “ภาวะโลกรอน
(Global Warming)”ที่มีสาเหตุมาจากอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงข้ึนและจากปริมาณกาซเรือนกระจกที่เพ่ิมข้ึนสาเหตุมา
จากมนุษยทุกคนทุกประเทศ โดยที่มนุษยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดฟุมเฟอยเกินไปไมสรางทรัพยากรใหมขึ้นมา
ทดแทนสิ่งท่ีใชไปอยางเชน ตนไม นอกจากนี้การใชไฟฟาอยางฟุมเฟอยก็เปนการสรางปญหาใหโลกรอนเชนกัน 
อยางไรก็ตามมนุษยทุกคนองคกรตาง ๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถชะลอภาวะโลกรอนไดดวยการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด ไมวาจะเปนการใชอุปกรณประหยัดพลังงานหรือใชเทคนิคการจัดการ
เขามาชวยในการบริหารการใชพลังงานรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะสาขาที่มีความ
เหมาะสมกับประเทศไทยท้ังในดานของลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศ อาทิพลังงานจากกาซชีวภาพพลังงาน
จากเชื้อเพลิงชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย อันจะนําไปสูการชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งเปนตัวการ
สําคัญที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย เนื่องจาก
พลังงานมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคน ดังนั้น 

มาตรการดานการประหยัดพลังงานหรือลดการใชพลังงานใหนอยลง โดยเริ่มตนจากตัวเราเองไปจนถึงคน
รอบขางทั้งที่บานและที่ทํางานซึ่งทุกคนตองใหความรวมมือและชวยกันปฏิบัติตามมาตรการอยางจริงจังและ
เครงครัดทั้งนี้เพื่อลดความรุนแรงจากผลกระทบตาง ๆที่เกิดขึ้นใหอยูในระดับที่พอจะรับมือไดและอาจชะลอภาวะ
โลกรอนใหเกิดชาลงโดยสรุปแลวสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอน คือ มนุษย 

ดังนั้นผูวิจัยจึงใหความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนโดย
เลือกศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานของกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรในสถาบันพลังงานจังหวัดเชียงใหมใน
ฐานะท่ีเปนประชากรสวนหน่ึงของประเทศควรมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนอยางไร
สามารถนําผลการวิจัยและวิธีการที่ไดรับไปปรับใชกับหนวยงานหรือองคกรอื่น ๆอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบันพลังงาน

จังหวัดเชียงใหม 
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนของคลากร

สถาบันพลังงานจังหวัดเชียงใหม 
3. เพื่อหาแนวทางในการเสริมสรางการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบัน

พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
 

กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปของผูตอบ 
แบบสอบถาม 

- เพศ 
- อายุ 
- สถานะภาพ 
- การศึกษา 
- อายุการทํางาน 
-รายไดตอเดือน 
- อาชีพ 

 

- พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือ
ลดปญหาภาวะโลกรอน 

- การรับรูขอมูลขาวสารและทัศนคติ
การประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหา
ภาวะโลกรอน 
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สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
 1. ปจจัยสวนบุคคล มีผลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากร
สถาบันพลังงานจังหวัดเชียงใหมที่แตกตางกัน 

2. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบันพลังงานจังหวัดเชียงใหม 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ใชในการวิจัยคือบุคลากรสถาบันพลังงานจังหวัดเชียงใหมกลุมตัวอยางมา

จํานวน 60 คน ใชการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหขอมูล 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบัน

พลังงานจังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลออกเปน 4 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
2. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอน 
3. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน 
4. พฤติกรรมเก่ียวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอน 

  - การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศชาย รอยละ 70 อายุระหวาง 31 –40 ป รอยละ 30 สถานภาพโสด รอยละ 70 การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 
รอยละ 50 เทากันมีอายุการทํางาน 11 – 20 ป รอยละ 43 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
  - การวิเคราะหขอมูลในเร่ืองการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลก
รอน พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดเคยไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนโดย
รับรูขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ตเว็บไซดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 30 รองลงมา คือ โทรทัศนคิดเปนรอยละ 20.0 
และนอยที่สุดคือ สื่อสิ่งพิมพ คิดเปนรอยละ7.0  
  - การวิเคราะหขอมูลในเร่ืองความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอน
พบวา มีความรูความเขาใจในเรื่อง การประหยัดพลังงาน หมายถึงการใชพลังงานอยางรูคุณคาและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน เร่ืองการบํารุงรักษาอุปกรณสํานักงานและเครื่ องใชไฟฟาในที่ทํางานมีสวนชวย
ประหยัดพลังงานไดมากขึ้นและเรื่อง ผลจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย เชนการใชพลังงานไฟฟา นํ้ามันเชื้อเพลิง 
การตัดไมทําลายปาการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ฯลฯกอใหเกิดกาซเรือน
กระจกซ่ึงเปนสาเหตุทําใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือเกิดภาวะโลกรอน มากที่สุด จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 98.3 
รองลงมา คือ เร่ือง การใชถุงผาหรือตะกราไปจายตลาดชวยลดปญหาภาวะโลกรอนได และเรื่อง การเปดหนาตาง
รับลมแทนการเปดเครื่องปรับอากาศสามารถชวยลดปญหาภาวะโลกรอนได จํานวน 53คน คิดเปนรอยละ 97.0 
และมีความรูความเขาใจนอยท่ีสุด ในเรื่องการรณรงคใหผูขับขี่รถยนตเปลี่ยนมาใชแกสโซฮอลหรือไบโอดีเซล
แทนนํ้ามันเช้ือเพลิงชวยลดผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดจากปญหาภาวะโลกรอน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 85 
  - พฤติกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
โดยรวมอยูในระดับสูง โดยมีพฤติกรรมในเรื่องการปดเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดทันทีที่เลิกใช เร่ือง การ Shut Down
เคร่ืองคอมพิวเตอรทันทีที่เลิกใชงานหรือ และเร่ือง การปดประตูหอง หนาตางและชองระบายอากาศตาง ๆ เพื่อกัน
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ความรอนจากภายนอกเขาไปเม่ือเปดเคร่ืองปรับอากาศ อยูในระดับสูง ( X= 3.73 SD=0.59) และมีพฤติกรรมใน
เรื่อง ปฏิเสธการใชบรรจุภัณฑที่ตองใชเวลานานในการยอยสลาย เชน ขวดพลาสติกถุงพลาสติก กลองโฟม อยูใน
ระดับปานกลาง ( X= 3.73 SD=0.59) 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบัน
พลังงานจังหวัดเชียงใหม สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้  
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 70 อายุระหวาง 31 –40 ป รอยละ 30 
สถานภาพโสด รอยละ 70 การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รอยละ 50 เทากันมีอายุการทํางาน 11 – 20 ป รอย
ละ 43 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท รอยละ 46 เคยรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน รอยละ 100 มีความรูความเขาใจ ทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับการประหยัด
พลังงานเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนโดยรวมอยูในระดับสูง 
เพศ 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาเพศที่แตกตางไมมีผลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหา
ภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบันพลังงานจังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ที่เปนเชนนี้อาจ
เปนเพราะวา ในความรูสึกของบุคลากรเห็นวาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเปนเร่ืองที่ขึ้นอยูกับพ้ืนฐานการอบรม
สั่งสอนจิตสํานึกและความตระหนักรูของแตละบุคคล โดยไมเกี่ยวกับวาคนนั้นจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย             
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวิมลรัตน เกสโร (2549: บทคัดยอ) เรื่องพฤติกรรมการใชอุปกรณปองกันอันตราย
ในการปฏิบัติงานของลูกจาง ประเภทกิจการแปรรูปไม:ศึกษากรณีจังหวัดยะลา พบวา เพศ ไมมีผลตอพฤติกรรม
การใชอุปกรณปองกันอันตราย 
อายุ 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุที่แตกตางมีผลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อลดปญหา
ภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบันพลังงานจังหวัดเชียงใหม ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาบุคลากรที่มีอายุตางกัน มีประสบการณในการใชชีวิต มีภาระความรับผิดชอบมีความ
คาดหวังในชีวิต มีวุฒิภาวะและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอน
ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ประสงค จริยาวัฒนชัยกุล(บทคัดยอ: 2550) เร่ือง พฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด:กรณีศึกษาเขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีษะเกษ พบวา อายุ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกตั้งในดานการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจและประเภทผูสมัคร 
สถานภาพ 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา สถานภาพท่ีแตกตางไมมีผลตอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลด
ปญหาภาวะโลกรอนของบุคลากรสถาบันพลังงานจังหวัดเชียงใหม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ที่เปน
เชนนี้อาจเปนเพราะวาปจจุบันเรื่องการประหยัดพลังงานเปนนโยบายเรงดวนที่รัฐบาลใหความสําคัญในลําดับแรก 
มีการรณรงคใหบุคลากรทุกคนไมวาจะมีสถานภาพโสดหรือสมรสที่ปฏิบัติงานในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 
ชวยกันประหยัดพลังงานท้ังที่ทํางาน ที่บานและท่ีตาง ๆดังนั้นสถานภาพจึงไมมีผลตอพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานของสถาบันฯซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของณัฐกานต ปวะบุตร (2550: บทคัดยอ) เรื่องพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากรสาธารณสุข: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลพาน อําเภอพานจังหวัดเชียงราย พบวา 
สถานภาพ เปนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือนําเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของปมหอยโขง ท่ีทํางานเปน

กังหันนํ้า (Pump as Turbine ; PAT) โดยศึกษาคาความเร็วรอบของใบพัดที่ทําใหคาแรงบิดมีคาเทากับศูนยใน
สภาวะความดันตาง ๆ โดยวิธีทางพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid Dynamics ; CFD) 
เปรียบเทียบกับชุดขอมูลที่ไดจากหองปฏิบัติการ โดยผลการศึกษาที่ไดจะนําไปใชในการออกแบบใบพัดสําหรับปม
นํ้าที่ใชนํ้าเปนแหลงพลังงานแทนการใชไฟฟา การศึกษาในคร้ังน้ีเปนการจําลองการทํางานของปมหอยโขงเสมือน
กังหันนํ้า (PAT) โดยในขั้นตอนแรกจะทําการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรตามขนาดจริงของปมและใช
แบบจําลองความปนปวนชนิด k -  standard ของซอฟตแวรในการประมวลผลโดยกําหนดขอบเขตการศึกษาที่มี
คาเชนเดียวกับขอมูลจากหองปฏบิัตกิารไดแก ความดันนํ้าที่ทางเขา – ออก และคาความเร็วรอบการหมุนของใบพดั 
และในขั้นตอนสุดทายจะเปนการนําคาผลลัพธความเร็วรอบที่ไดจากแบบจําลอง CFD มาเปรียบเทียบกับผลลัพธที่
ไดจากหองปฏิบัติการ ซ่ึงจากผลการทดลองสรุปไดวา การทํางานของปมหอยโขงเสมือนกังหันนํ้า (PAT) ใหคา
ผลลัพธความเร็วรอบที่แรงบิดมีคาเทากับศูนยมีแนวโนมสูงกวาคาผลลัพธท่ีไดจากหองปฏิบัติการ และจากคาความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณจะไดวา คามากสุดที่ความดันทางเขา 1.0 bars. โดยมีคาความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเทากับ 
5.41 เปอรเซ็นต และมีคานอยสุดที่ความดันทางเขา 1.5 bars. มีคาความคลาดเคล่ือนสัมบูรณเทากับ 1.58 
เปอรเซ็นต และจากกราฟความสัมพันธจะไดวาคาผลลัพธที่ไดจากแบบจําลองมีคาใกลเคียงจากผลการทดลองใน
หองปฏิบัติการ แสดงวาแบบจําลอง CFD น้ีสามารถนําไปประยุกตใชในการจําลองอ่ืน ๆ ได และผลที่ไดจากการใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตรสามารถใหคาผลลัพธท่ีสามารถเชื่อถือได 

 
คําสําคัญ : ปมนํ้าทํางานเปนกังหันนํ้า (PAT), พลังงานนํ้าขนาดจิ๋ว, การคํานวณผลทางพลศาสตรของไหล 
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Abstract 

This article aims to present the results of the performance of the pump as Turbine 
(PAT) centrifugal pump by studying the speed of the propeller that causes the torque to be 
equal to zero in various pressure conditions. By computational fluid dynamics 
(Computational Fluid Dynamics; CFD) compared with the data set obtained from the 
laboratory. The results of the study will be used to design the impeller for water pumps that 
use water as an energy source instead of electricity. This study simulates the operation of a 
water turbine centrifugal pump (PAT). In the first step, the mathematical model will be 
created based on the actual size of the pump and the k-  standard turbulence model of the 
software. Processed by setting the scope of study that has the same value as data from the 
laboratory, namely Water pressure at the entrance - exit and the rotational speed of the
propeller and in the final step, the results of the speed results obtained from the CFD model 
will be compared with the results from the laboratory. Which results from the conclusion 
that the operation of the water turbine centrifugal pump (PAT) gives the result that the 
speed at which the torque is equal to zero is likely to be higher than the results obtained 
from the laboratory. And from absolute error values the maximum value at the entrance 
pressure is 1.0 bars. The absolute error value is 5.41 percent and the minimum value at the 
entrance pressure is 1.5 bars. There is an absolute error of 1.58 percent and from the 
relationship graph, the value the results from the model have close values from laboratory 
results. Show that this CFD model can be applied to other simulations and the results from 
using mathematical models can give results that can be trusted. 

Keywords : Pump as turbine (PAT), Pico-hydro power, Computational Fluid Dynamic

simulation

 

บทนํา  
โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดจ๋ิว (Pico-hydro power) เปนโรงงานไฟฟาที่มีกําลังผลิตกระแสไฟฟาต่ํากวา 5 

กิโลวัตต ซ่ึงเปนพลังงานทดแทนท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย จึงเหมาะสมท่ีจะเปนทางเลือกสําหรับการ
กระจายพลังงานไฟฟาไปสูเขตชนบทที่อยูหางไกล มีอุปกรณหลักคือ กังหันนํ้าและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา แตมีขอจํากัด
ในเร่ืองของตนทุนการผลิตกังหันนํ้าคอนขางสูง จึงไดมีการใชปมหอยโขงทํางานเปนกังหันนํ้า (PAT) มาแกปญหาใน
เร่ืองของตนทุนแทนการใชกังหันนํ้า เน่ืองจากตนทุนมีราคาต่ํา และติดตั้งใชงานงายกวากังหันนํ้า  

ในปจจุบันจึงไดมีการนําโปรแกรมมาใชวิเคราะหพลศาสตรของไหลดวยวิธีทางคณิตศาสตรที่เรียกวา 
Computational Fluid Dynamics : CFD ซ่ึงจะอาศัยความสามารถของคอมพิวเตอรคํานวณโดยใชวิธีไฟไนตอิลิ
เมต (Finite Element Method) มาชวยแกไขปญหาดาน Fluid Dynamics เพราะบางครั้งการทดลองใน
หองปฏิบัติการไมสามารถแกไขปญหาไดดีเน่ืองจากอาจจะตองมีการจัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ แต CFD 
สามารถทําไดเพียงแคเขาใจปญหาและสมการที่ใช ทําให CFD นําไปสูการออกแบบท่ีถูกตองแมนยาและประหยัด
คาใชจายมากยิ่งขึ้น 

การศึกษาน้ีจึงมีการสรางแบบจําลองการทํางานเพื่อหาประสิทธิภาพการทํางานของใบพัดโดยใชวิธีการ
วิเคราะหผลทางพลศาสตรของไหล (Computational Fluid Dynamic , CFD) เปรียบเทียบคาทีไ่ดจากแบบจําลอง 
CFD กับคาที่ไดจากชุดปฏิบตัิการ เพื่อเปนขอมูลดานประสิทธิภาพของใบพัด สําหรับการออกแบบและพัฒนาใบพัด
ตอไป  
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Emma et al. (2017) ไดทําการทดลองปมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของปม
ในลักษณะการทํางานตางๆ โดยการศึกษาการไหลภายในตัวปมจากการคํานวณพลศาสตรของไหล (CFD) โดยทํา
การการสรางแบบจําลองแบบ 3 มิติในคอมพิวเตอร ตามขนาดเทาของจริงและกําหนดคาพารามิเตอรตาง ๆ โดย
การทดสอบกําหนดใหปมทํางานในแบบปกติ (Pump) และการทํางานแบบกังหันนํ้า (PAT) โดยผลลัพธที่ไดจากการ
ประมวลผลสรุปไดวา การทํางานแบบกังหันนํ้า (PAT) ใหประสิทธิภาพที่มากกวาการทํางานในแบบปกติ  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาความเร็วรอบของใบพัดเม่ือคาแรงบิดมีคาเทากับศูนยของปมหอยโขงเม่ือทํางานเปนกังหัน

นํ้าโดยวิธีทางพลศาสตรของไหล 
 

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการทําการวจิัย 
 
ทฤษฎี 
1. การวิเคราะหผลทางพลศาสตรของไหล 

วิธีทางพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) [1] คือการวิเคราะห
ปญหาทางดานพลศาสตรของไหลดวยคอมพิวเตอรโดยใชวิธีไฟไนตอิลิเมนต (Finite Element method) อธิบาย
โดยใชแบบจําลองทางคอมพิวเตอรและแบบจําลองทางคณิตศาสตร [2] วิธีการของ CFD คือจะมีการแบงชวงของ
โดเมนใหเปนเซลลเล็ก ๆ  ในขั้นตอนแรก เพ่ือสรางโครงตาขายเชิงปริมาตร (Volume mesh) หรือ กริด (Grid) บน
แบบจําลอง ถัดมาจะเปนการใชอัลกอลิธึม (Algorithm) ที่เหมาะสมในการแกสมการการเคลื่อนที่ของของไหล และ
ขั้นตอนสุดทายจะเปนการแสดงผลซ่ึงอาจจะเลือกเปนการแสดงตัวเลข ,ภาพหรือกราฟก [3] ในการอธิบาย
พฤติกรรมของของไหลสามารถอธิบายไดดวย 3 สมการคือ  

1. สมการการไหลแบบตอเน่ือง (Continuity Equation) 

 
∂

∂
ρui =0 ………………………………….. (1) 

2. สมการโมเมนตตัม (Momentum Conservation Equation)  

ศึกษาขอมูลเก่ียวกับรายละเอียด

ปมแบบแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง 

 วัดขนาดชิ้นสวนตางๆ

ของปมเพ่ือนําขอมูลไป

ประมวลผลการคํานวณโดยการจําลองพลศาสตร

ของไหลโดยกําหนดคาพารามิเตอรตางๆ 
นําคาที่ประมวลผลไดมา

เปรียบเทียบกับผลท่ีไดจาก

ทําการปรับแกคาที่ไดจากการประมวลผล 

สรุปผล 

ไมใช 

ใช 
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∂t

+ ρui
∂

∂xj
uj  = -

∂pi

∂xi
+μ ∂

∂xj

∂ui

∂xj
+

∂uj

∂xi
+ρgi …………………… (2) 

3. สมการพลังงาน (Conservation of Energy Equation) 
∂(ρeT)

∂t
+

∂

∂xj
ρeTuj = ρq+

∂

∂xj
k

∂T

∂xj
-

∂ puj

∂xj
+

∂ τijui

∂xj
+ρgi …………… (3) 

โดยคา * คือคาความหนาแนน, ui คือคาความเร็งของของไหลแตละแกน, P คือคาความดัน  

+ คือคาความหนืด, gi คือคาแรงโนมถวงของโลก และ xi คือคาพิกัดแกน x, y, z 
ขั้นตอนการคํานวณผลทางพลศาสตรของไหล 

1. สรางแบบจําลอง หรือ กําหนดรูปทรงท่ีตองการศึกษา 
2. กําหนดเงื่อนไขขอบเขตปญหาวิเคราะห (Boundary Condition) ที่เก่ียวของกับการวิเคราะหของ

ปญหา โดยจําเปนที่จะตองกําหนดเงื่อนไขเร่ิมตน (Initial Condition) 
3. กําหนดรูปแบบการวิเคราะห การแกสมการโดยอาศัยระเบียบวิธีทําซ้ํา (Iteration) 
4. แสดงผลลัพธตาง ๆ ของการวิเคราะหแบบจําลองโดยตัวเลข กราฟก หรือกราฟแผนภูมิ 
5. วิเคราะหเปรียบเทียบผลลัพธ 
 

2. การวิเคราะหผลจากหองปฏิบัติการ 
ปมแบบแรงเหวี่ยงหนีศนูยกลาง (Centrifugal Pump) หรือปมหอยโขง จัดเปนปมนํ้าประเภทหน่ึง โดยจะ

เพิ่มพลังงานใหกับของเหลวเพื่อสงของเหลวจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง โดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางโดยการ
หมุนของใบพัด (Impeller) ท่ีไดรับแรงบิดจากเพลา ของเหลวที่อยูรอบ ๆ จะเกิดการไหลในแนวสัมผัสกับเสนรอ
บวง ทําใหของเหลวไหลออกสูแนวรอบวงทุกทิศทาง ซ่ึงเม่ือนํ้าที่มีความเร็วมาก และมีความดันมาก ไหลมากระทบ
กับเปลือกหอยโขง (Volute Casing) ท่ีครอบตัวใบพัดจะทําใหของเหลวมีความเร็วลดลงแตคาความดันจะมีคา
เพิ่มขึ้น 

    
           (A)    (B)   (C) 

รูปที่ 2 แสดงภาพปมตนแบบและการทดลองในหองปฏบิัติการ 
 

 การทดลองในหองปฏิบตัิการโดยการจําลองการทํางานของปมหอยโขงเปนกังหันนํ้าโดยใหนํ้าที่มีแรงดัน
ไหลผานตัวหอยโขงซ่ึงใชปมนํ้าเปนตัวจําลองคาเฮดนํ้าที่ระดับ 25 m., 20 m., 15 m., และ 10 m. ซ่ึงการทดลอง
จะเปนการใหนํ้าไหลเขาตรงขามกับทศิทางการไหลแบบปกติของปมหอยโขงและวดัคาความดันของนํ้าโดยใชเกจวัด
แรงดันที่ทางเขาและทางออก แสดงดงัรูปที่2 (B) และวัดความเร็วรอบของใบพัดในแตละความดันโดยใชเคร่ืองมือ
วัดความเร็วรอบแบบมือถือ แสดงดงัรูปที2่ (C) 
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1. สมการตอเน่ือง (Continuity Equation) [4] สามารถหาคาอัตราการไหลไดจากสมการ 

Q  =  Ad x Vd   ………………………… (4)  
2. พลังงานของนํ้าที่ใหกังหัน (Wi) หาไดจากสมการ 

 Wi  =  F x V    
Wi  =   x Q x (Vout – Vin) x 2 r x (n/60) ………… (5)  

3. พลังงานที่ไดจากกังหัน (Wo) หาไดจากสมการ 
  Wo  =  2  x T x (n/60)   ……………………………. (6) 

เม่ือ Q คือ  อัตราการไหล (m3/s) 
Wi คือ พลังงานของนํ้าที่ใหกังหัน (Watts) 
Wo  คือ  พลังงานที่ไดจากกังหัน (Watts) 
Ad  คือ  พื้นที่หนาตัดการไหลท่ีทางออก (m2) 
Vd  คือ  ความเร็วการไหลของนํ้าที่ทางออก (m/sec) 

   F  คือ  ผลรวมของแรง (Kg-m/s2 หรือ Newton) 
  V  คือ ความเร็วของกังหันมีคาเทากับ 2 r x n/60 (m/s) 

   r  คือ รัศมีของใบพัด (m) 
   n  คือ  ความเร็วรอบของใบพดั (RPM) 
   T  คือ  คาแรงหมุน มีคาเทากับ F x r (N-m) 

4. ประสิทธิภาพของกังหัน หาไดจากสมการ 

   =   x 100  …………………………… (7) 

เม่ือ   คือ ประสิทธิภาพของกังหัน 
 

วิธีการวิจัย 
1. อุปกรณการศึกษา 

 
 รูปที่ 3 รปูแบบจําลอง CFD ปมหอยโขง หรือปมนํ้าแบบแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง 
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2. วิธกีารศึกษา 
1) วัดขนาดช้ินสวนตาง ๆ ของปมนํ้าตนแบบ เพื่อนําขอมูลไปสรางแบบจําลอง CFD 

1.1 ปมประเภทเซนตริฟูกรอล แบบหอยโขง (Volute Type) ขนาดทางเขา (Inlet) มีคา % 

76.00 mm. ขนาดทางออก (Outlet) มีคา % 72.17 mm. 
1.2 ใบพัด (Impeller) แบบ Closed, Double Suction  

2) กําหนดขอบเขตการศึกษา (Boundary Conditions) ของแบบจําลอง CFD ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงการกําหนดขอบเขตการศึกษาของแบบจําลอง 

พารามิเตอร ประเภท 
คาที่กําหนด 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 

Inlet Total 
Pressure 

2.5 bar. 2.0 bars. 1.5 bars. 1.0 bars. 

Outlet 0.8 bars. 0.6 bars. 0.45 bars 0.2 bars 

Wall Real wall เลือกพื้นที่ที่นํ้าเคล่ือนตัวผาน (เฉพาะตัวเรือนปม) 

Rotation 
Rotating 
region 

1100 – 2010 รอบตอนาท ี(RPM) 

 

3) กําหนดเปาหมายที่ตองการ (Goals) คือ คาความเร็วการไหลของนํ้า (Average Velocity) บริเวณทาง
นํ้าเขา (Inlet) ,ทางนํ้าออก (Outlet) และคาแรงบิด (Torque) ของใบพัด (Impeller) รอบแกน ดังรูปที่ 4 

 

 
รูปที ่4 แสดงขนาดและการกําหนดรูปแบบปญหาขอบเขตวิเคราะหกับแบบจําลอง CFD 

 

4) เร่ิมทําการประมวลผล (Simulation) โดยการคํานวณการจําลองพลศาสตรของไหล และแสดงผลลัพธ
ที่ไดจากการประมวลผล 

5) นําคาผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลจากแบบจําลอง CFD มาเปรียบเทียบกับผลลัพธที่ไดจาก
หองปฏิบัติการ 

6) ทําการปรับแกไขแบบจําลอง หากผลลัพธที่ไดมีความคลาดเคลื่อนกับผลลัพธในหองปฏิบัติการ และทํา
การประมวลผลซํ้า 
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ผลการทดลอง 
การคํานวณผลโดยวิธีทางพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (CFD) โดยการจําลองการทํางานของปมหอยโขง

เสมือนกังหันนํ้า (PAT) เพ่ือหาคาความเร็วรอบท่ีแรงบิดมีคาเทากับศูนย โดยแบบจําลอง CFD มีคา Fluid Cells 
จํานวน 1,383,945 cells. และ Partial Cells จํานวน 653,683 cells. จากรูปที่ 5 (A) แสดงใหเห็นวาความเร็ว
ของนํ้าที่ไหลเขาจะเปลี่ยนแปลงเม่ือกระทบกับเปลือกหอยโขง (Casing) และครีบใบพัด(Vane) โดยคาความเร็วจะ
แสดงออกมาในรูปแบบแถบสี พบวาบริเวณสันโคงของครีบใบพัดจะมีสีเหลืองเขมจนถึงสีนํ้าตาล แสดงใหเห็นวา
บริเวณน้ีมีคาความเร็วของนํ้าสูงเน่ืองจากนํ้าที่ไหลเขามามีความดันสูงกระทบกับสันโคงของครีบใบพัดโดยตรงโดย
ทิศทางการไหลของนํ้าจะไหลมาจากบริเวณทางเขาผานใบพัดและไหลออกทางออกบริเวณสวนกลางของใบพัด 
แสดงไดดังรูปที่ 5 (B) 

  

 
(A)                                                    (B) 

รูปที ่5 แสดงตัวอยางแบบจําลอง CFD ขณะทําการประมวลผล 
 

จากแบบจําลอง CFD มีการกําหนดคาความดันบริเวณทางเขาและทางออกใหมีคาเทากับ 2.5 กับ 0.8 
bars., 2.0 กับ 0.6 bars., 1.5 กับ 0.45 bars. และ 1.0 กับ 0.2 bars. และกําหนดคาความเร็วรอบเชนเดียวกับ
การทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อหาคาความเร็วรอบที่ทําใหคาแรงบิดมีคาเทากับศูนย พบวาจํานวนความเร็วรอบ
จากแบบจําลอง CFD มีแนวโนมสูงกวาคาผลลัพธจากหองปฏิบัติการ ดังตารางที่ 2 จะเห็นไดวาคาผลลัพธของ
แบบจําลอง CFD มีผลใกลเคียงกับคาผลลัพธที่ไดจากหองปฏิบัติการ แสดงโดยความสัมพันธบนเสนกราฟ 45 องศา
ในกราฟ รูปที่ 6 ซ่ึงเปนกราฟท่ีบอกไดวาแบบจําลองใหคาผลลัพธท่ีเขาใกลคาผลลัพธที่ไดจากหองปฏิบัติการ 
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ตารางที่ 2 แสดงคาผลลัพธทีไ่ดจากแบบจําลอง CFD  
 

Experime
nt 

Pressure 
(bars.) Rotation 

(RPM) 
Vin (m/s) 

Vout 
(m/s) 

Torque 
(N-m) 

Output 
(Watt) 

Rotation at Torque 
= 0  

N-m. (RPM) 
Inle
t 

Outle
t 

1 2.5 0.8 
2010 1.449 5.477 

-
0.061[A] 

-12.84[B] 
2009[C] 

2000 0.851 4.227 0.385 80.63 

2 2.0 0.6 
1800 0.626 3.641 

-
0.082[A] 

-15.46[B] 
1798[C] 

1750 1.767 2.534 1.636 299.81 

3 1.5 0.45 
1450 1.648 2.762 

-
1.222[A] 

-185.55[B] 
1433[C] 

1430 1.817 2.149 0.206 30.85 

4 1.0 0.2 
1200 1.519 4.019 

-
1.104[A] 

-138.73[B] 
1154[C] 

1100 2.646 4.255 1.280 147.45 

 
หมายเหต ุ

[A] หมายถึง คาแรงบิดมีคาเปนลบเน่ืองจากมีการถายพลังงานจากใบพัดใหกับนํ้าเน่ืองจากความเร็วของ
ใบพัดมีคามากกวานํ้าซึ่งโดยปกตินํ้าจะถายพลังงานใหกับใบพัด 

[B] หมายถึง คาพลังงานติดลบหมายถึงคาพลังงานที่ไดจากพลังงานของใบพัดถายพลังงานใหกับนํ้าโดย
คํานวณไดจากสมการที ่6 

[C] หมายถึง คาความเร็วรอบของใบพัดที่ทําใหคาแรงบิดมีคาเทากับศูนยโดย เน่ืองจากคาผลลัพธท่ีไดจาก
แบบจําลอง CFD มีคาแรงบิดไมเทากับศูนยจึงเลือกใชวิธีการ Interpolate คาผลลัพธท่ีไดจากแบบจําลองระหวาง
คาแรงบิดที่เปนบวกและลบเพื่อหาคาแรงบิดของใบพัดที่เทากับศูนย 
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คาผลลัพธความเร็วรอบเมือ่คาแรงบดิเทากบัศูนยจาก
แบบจําลอง CFD และหองปฏิบัติการทีค่วามดัน 2.5 bars. 
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คาผลลัพธความเร็วรอบเมือ่คาแรงบดิเทากบัศูนยจาก
แบบจําลอง CFD และหองปฏิบัติการทีค่วามดัน 2.0 bars. 

CFD

Lab
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รูปที ่6 กราฟแสดงผลความเรว็รอบที่ไดจากแบบจําลอง CFD  
กับความเร็วรอบทีแ่รงบิดเทากับศูนยจากหองปฏิบัติการ 

 
ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบคาความเร็วรอบจากหองปฏบิัติการกับแบบจําลอง CFD 

Experiment Rotation Lab (RPM) Rotation CFD (RPM) % Relative Absolute Error 

1 1970[D] 2009 1.98 

2 1710[D] 1798 5.15 

3 1456[D] 1433 1.58 

4 1220[D] 1154 5.41 

 
หมายเหตุ 

[D] หมายถึง ผลการทดลองจากหองปฏิบัติการวิจัยชลศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน           
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 
ผูทดลอง : อ.จิระกานต ศิริวิชญไมตรี ช่ือการทดลอง: การใชปมนํ้าแบบเซนติฟูกัลปเปนกังหันนํ้า 

 
การคํานวณหาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ 

Relative Absolute error (%) = 
RotationLab - RotationCFD

RotationLab
x100 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธคาผลลัพธทีไ่ดจากหองปฏิบติัการกับคาผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง CFD 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการทดลองการจําลองการทํางานของปมหอยโขงเสมือนกังหนันํ้า (PAT) เพื่อศึกษาคาความเร็วรอบ

ของใบพัดท่ีทําใหแรงบิดมีคาเทากับศูนย จะไดวา รูปแบบที่ 1, 2, 3 และ 4 จะไดคาความเร็วรอบของใบพัดที่มีคา
แรงบิดเทากับศูนยมีคาเทากับ 2009, 1798, 1433 และ 1154 รอบตอนาที ตามลําดับซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผลลัพธที่
ไดจากแบบจําลอง CFD กับผลลัพธที่ไดจากหองปฏิบัติการพบวา ผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง CFD มีแนวโนมสูง
กวาคาผลลัพธที่ไดจากหองปฏิบัติการ และเม่ือพิจารณาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณจะมีคามากสุดที่
รูปแบบที่ 2 โดยมีคาเทากับ 5.41 เปอรเซ็นต และมีคานอยสุดที่รูปแบบที่ 3 โดยมีคาเทากับ 1.58 เปอรเซ็นต และ
จากกราฟความสัมพันธจะไดวาคาผลลัพธที่ไดจากแบบจําลอง CFD และผลลัพธที่ไดจากหองปฏิบัติการ มีคา
สอดคลองกัน แสดงใหเห็นวาคาผลลัพธจากแบบจําลอง CFD มีความแมนยําในการคํานวณผลหากการกําหนด
ปญหาคาเร่ิมตนถูกตองและในขั้นตอนการสรางแบบจําลองมีความถูกตองแมนยํา  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการทดลองที่ไดน้ันแสดงในเห็นถึงคาความคลาดเคลื่อนสัมบูรณที่ มีคาสูงของผลลัพธจาก

แบบจําลอง CFD กับหองปฏิบัติการ โดยปจจัยแรกเน่ืองมาจากในขั้นตอนของการสรางแบบจําลอง CFD จะใช
วิธีการวัดคาขนาดตาง ๆ  จากปมตัวตนแบบ โดยบางชิ้นสวนมีขนาดท่ีเล็กมาก จึงทําใหการวัดคาทําไดยากลําบากจึง
ตองใชคาประมาณในการนําไปสรางแบบจําลอง ซ่ึงคาที่ไดอาจมีความคลาดเคลื่อนจึงทําใหแบบจําลอง CFD 
คํานวณผลมีความคลาดเคลื่อนไปจากคาผลลัพธท่ีไดจากหองปฏิบัติการ ซ่ึงการสรางแบบจําลองที่ถูกตองแมนยําจะ
มีผลอยางมากในการคํานวณผลและในขั้นตอนการกําหนดคาความละเอียดของเซลลในการคํานวณน้ันจะทําใหได
คําตอบที่แมนยําตางกัน ยิ่งจํานวนเซลลมีจํานวนมากคาที่ไดจะมีความแมนยํามากข้ึน แตระยะเวลาท่ีใชในการ
คํานวณผลก็จะมากขึ้น อีกปจจัยหน่ึงคือผลลัพธของขอมูลที่ไดจากหองปฏิบัติการมีจํานวนไมมากพอที่จะใชคาดเดา
ในการหาคาของความเร็วรอบเม่ือคาแรงบิดเทากับศูนยจึงทําใหคาความคลาดเคลื่อนมีคาสูง 
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ขอเสนอแนะ 
1. การสรางแบบจําลอง CFD ควรตองมีความถูกตองมากที่สุดเพื่อลดความคลาดเคล่ือนของผลลัพธที่ได

จากการประมวลผล โดยการสรางแบบจําลองอ่ืน ๆ อาจจะใชขอมูลที่ไดจากบริษัทผูผลิตชิ้นสวนน้ัน ๆ แทนการวัด
คาโดยตรงเพื่อลดความคลาดเคลื่อนขอมูลที่นําไปใชในการสรางแบบจําลอง 

2. การกําหนดจํานวนกริด หรือ จํานวนเซลล จะตองคํานึงวาถาหากยิ่งมีจํานวนมากก็ยิ่งทําใหผลการ
คํานวณน้ันมีความถูกตองแมนยํามากยิ่งข้ึน แตก็ตองใชเวลาในการประมวลผลมากขึ้น โดยควรท่ีจะประมาณการ
จํานวนของเซลลใหมีความเหมาะสมกับแบบจําลองเพ่ือลดระยะเวลาในการประมวลผลโดยท่ีผลลัพธน้ันยังมีความ
ถูกตอง  
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Simulation Model of the Minibuses Service at Various Times for Efficient 

Management of Schedules 

 
ผูวิจัย   ศุภกฤต  พร้ิวไธสง  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  

อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.สงวน  วงษชวลิตกุล  
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

อาจารยที่ปรึกษา   ดร.มารุต  โคตรพันธ  
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหาความสามารถของรถสองแถว ในการใหบริการผูโดยสาร

ชั่วโมงเรงดวน และวางรูปแบบการบริหารจัดการเดินรถในชวงเวลาเรงดวนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากขอมูล
จํานวนผูมาใชบริการรถสองแถวโดยการนับจํานวนคนท่ีอยูบนรถและท่ีกําลังจะข้ึนรถ แบงออกเปนเที่ยวการเดินรถ
ขาเขาและขาออก แลวใชวิธีทางสถิติหาจํานวนผูมาใชบริการเฉล่ียในแตละชวงเวลา จากนั้นนําขอมูลมาจําลอง
สถานการณดวยวิธีวิธีมอนติคารโล หาจํานวนผูมาใชบริการรถสองแถวเฉล่ียในแตละชวงเวลา นําผลลัพธที่รวบรวม
ไดมาวิเคราะหกําหนดแผนกลยุทธในการบริหารจัดการเดินรถใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการใชงาน 

 ผลการวิจัยพบวา จํานวนผูที่มาใชบริการในชวงชั่วโมงเรงดวนชวงเวลา 07.00-08.36 น. และ 16.00-
17.36 น. มีปริมาณมาก ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองเพิ่มจํานวนเที่ยวรถสองแถวในชวงเวลาดังกลาวเปนสองเทาจาก 
4 คันเปน 8 คัน เพื่อใหรถสองแถวสามารถระบายจํานวนผูมาใชบริการและลดปริมาณความถี่สะสมของการคอย
เฉล่ียในแตละชวงเวลาดังกลาวลง ทําใหผูโดยสารไดรับความสะดวกไมตองยืนเบียดเสียดกันและไมตองหอยโหน
ออกมานอกตัวรถเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง สวนชวงเวลาอ่ืนนั้นมีจํานวนคนมาใชบริการคอนขางนอยจึงให
คงจํานวนการเดินรถในปริมาณเดิม 
 
คําสําคัญ : รถสองแถว, การจําลองสถานการณ, การบริหารจัดการเดินรถ, นครราชสีมา 
 
Abstract 

The main purpose of this research was to analyze the problem of the ability of the 
minibuses to provide rush hour passenger service and set up the management model for the 
right time. This data was determined by the use of the minibus services which were divided 
into inbound and outbound routes. By using statistical methods to calculate the average 
number of users in each period, the Monte Carlo Simulation was used to generate the 
number of the users at each period of time. The result was then analyzed and strategy for 
efficient management of schedules and still the need of the users.   
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The study found that the number of people who use the service during the morning 
and afternoon rush hours is a lot of people between 07.00-08.36 am. and 16.00-17.36 pm. 
respectively. Therefore, it is necessary to increase double the number of transporting trips 
for the minibuses at that time from 4 to 8 in order for the minibus to accommodate the 
number of users and reduce the cumulative frequency of the average wait in each period
which allows passengers to be comfortable without having to stand to make safety in travel. 
As for other periods, the number of people coming to use quite a few services, therefore it 
is not necessary to add the minibus transporting trip during this period.

Keywords : Minibus, Simulation model, Bus schedule management, Nakhonratchasima

 

บทนํา 
ปจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคมและคมนาคมขนสง เปนผลทําให

เกิดปญหาจราจรติดขัด นอกจากนี้ยังมีจํานวนประชากรแฝงเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเนื่องจากปริมาณแรงงานในชนบท
ไดอพยพเขามาในเขตอําเภอเมืองเพื่อตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพในเมืองมากข้ึนทําใหอําเภอเมืองมีอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.35 (สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา, 2560) โดยปญหาจราจรในเขตเมืองสวนใหญเกิดจาก
ความไมสมดุลของความตองการการเดินทางมากกวาความสามารถของระบบขนสงที่มีอยูจะรองรับได ซึ่งเกิดขึ้นใน
ตัวเมืองที่มีประชากรอยูกันอยางหนาแนน และมีการใชรถเปนพาหนะในการเดินทางขนสง  จากการศึกษาเร่ือง
ความสามารถใหบริการรถสองแถวตอความตองการของประชาชนในพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟรางคูในอนาคตของ 
ศุภกฤต พร้ิวไธสง (2561) ซ่ึงทําการสํารวจตรงบริเวณหนาสถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา โดยพิจารณาจากขอมูล
ปริมาณผูโดยสารบนรถท่ีสงผลตอความแตกตางของเวลาในชั่วโมงเรงดวนและช วงเวลาปกติ ซึ่งผลการศึกษา
ชี้ใหเห็นวา การใหบริการของรถสองแถวในชวงเวลาชั่วโมงเรงดวนทั้งเที่ยวขาเขาเมืองและออกนอกเมือง มีปริมาณ
ผูใชบริการรถสองแถวเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดปญหาเร่ืองประสิทธิภาพในการใหบริการและความปลอดภัยใน
การเดินทางเพราะมีจํานวนผูโดยสารบางสวนจําเปนตองยืนหรือหอยโหนตรงบันใดทางขึ้นรถซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายได  

ดังนั้นในการแกปญหา ผูวิจัยจึงไดประยุกตใชเทคนิควิธีการจําลองสถานการณแบบมอนติคารโล (Monte 
Carlo simulation method) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปญหาความสามารถของรถสองแถว ในการใหบริการ
ผูโดยสารในชั่วโมงเรงดวน และวางรูปแบบการบริหารจัดการเดินรถในชวงเวลาเรงดวนที่เหมาะสม 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
การจําลองสถานการณ (Simulation) 

Shannon, Robert E., (ค.ศ. 1975) ไดกลาววา การจําลองสถานการณ คือ กระบวนการออกแบบจําลอง 
(Model) ของระบบงานจริง (Real system) แลวดําเนินการทดลองใชแบบจําลองนั้นเพ่ือการเรียนรูพฤติกรรมของ
ระบบงานจริงภายใตขอกําหนดที่วางไว เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานและวิเคราะหผลลัพธที่ไดจากการทดลอง
กอนนําไปใชแกปญหาในสถานการณจริงตอไป 

ฉะนั้นในการจําลองสถานการณปญหาทั่วไป โดยเฉพาะในการจําลองแบบปญหานั้น แบบจําลองสามารถ
แทนองคประกอบและความสัมพันธระหวางองคประกอบดวยคาเชิงปริมาณได โดยใชคาใดจึงจะทําใหผลลัพธที่ได
จากการจําลองสถานการณคลายคลึงใกลเคียงกับผลลัพธที่ไดจากระบบงานจริงที่สุด (อัญชลี ตามไวยย, 2557) 
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การจําลองสถานการณ ดวยวิธีมอนติคารโล  
มอนติคารโล เปนวิธีการสรางขอมูลโดยการใชตัวเลขแบบสุมและความนาจะเปนสะสม ตัวเลขแบบสุมที่ได

อาจไดมาจากตารางเลขสุม (Random number table) หรือซอฟตแวรคอมพิวเตอร (จตุพล เหมือนศรีชัย, 2551) 
ซึ่งสามารถสรางตัวเลขท่ีมีลักษณะการกระจายของความนาจะเปนแบบสม่ําเสมอ (Uniform) สวนคาความนาจะ
เปนสะสมคือ คาความนาจะเปนสะสมของขอมูลอาจไดมาจากขอมูลในอดีตหรือการทดลองหรือทราบมาจ าก
ลักษณะการกระจายของความนาจะเปน สมมติวาตัวแปรแบบสุม X มีลักษณะการกระจายของความนาจะเปน
สะสม ดังรูปที่ 1  

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะการกระจายของความนาจะเปนของ X (วีระ เนตราทิพย, 2546) 
จากตัวเลขแบบสุม (หรือจากการสรางตัวเลขแบบสุมวิธีอื่น) ไดคาตัวเลขแบบสุม RN เราทําคา RN ใหอยู

ระหวาง 0 ถึง 1 โดยใสจุดทศนิยมขางหนา หาคา RN บนแกนตั้งลากเสนนอนจากแกนตั้งที่คา RN ตัดกับกราฟท่ีใด
ลากเสนด่ิงมาหาแกนนอน ซ่ึงเปนแกนของคาตัวแปรสุม X มีคา Xa ถาตองการตัวแปรแบบสุมอีกก็ดําเนินการ
แบบเดิมจนไดคาตัวแปรแบบสุมเทาที่ตองการ  
สถิติการวิจัยที่เกี่ยวของ 

สถิติที่ใชในงานวิจัยนี้ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนาโดยนําสถิติการวิจัยมาหาจํานวนผูใชบริการรถสอง
แถวท้ังเที่ยวขาเขาและขาออกในแตละชวงเวลา (ธานินทร ศิลปจารุ, 2549) และตัวแปรเชิงสุมแบบไมตอเนื่องซึ่ง
กําหนดโดยแตละสมาชิกในแซมเปลสเปซ ฟงกชันความนาจะเปนของ x ถา f  กําหนดไวดังนี้ 

 

  
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลตรงบริเวณหนาสถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเปนพื้นที่ที่มีจํานวนความถี่ของผูใชบริการ
ขนสงสาธารณะมาก และบริเวณนี้จะถูกพัฒนาใหเปนสถานีรถไฟรางคูและรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ดังรูปที่ 2 
การรวบรวมขอมูลประกอบดวยจํานวนผูใชบริการรถสองแถวในแตละชวงเวลาท้ังเที่ยวการเดินรถขาเขาและขาออก 
โดยเร่ิมเก็บบันทึกตั้งแตชวงเวลา 07.00-18.00 น. เปนระยะเวลา 1 สัปดาห ระหวางวันที่ 14-21 ธันวาคม 2561 
โดยแบงเวลาออกเปนชวง ๆ ละ 8 นาทีของรถสาย1 และ 10 นาทีของรถสาย2 เพื่อศึกษาและดูปริมาณผูใชบริการ
ทั้งท่ีอยูบนรถและคนท่ีกําลังจะข้ึน 
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รูปที่ 2 ผูใชบริการรถสองแถวในช่ัวโมงเรงดวนที่บริเวณหนาสถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา 

 

จําลองสถานการณ (Simulation)  
ใชวิธีมอนติคารโล จําลองสถานการณหาจํานวนผูมาใชบริการรถสองแถวในชวงเวลาตางๆ นําผลลัพธที่

รวบรวมไดมาวิเคราะหกําหนดแผนกลยุทธในการบริหารจัดการเดินรถใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการใช
งาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการกําหนดคาเลขสุมดวยวิธี =RAND() (วัลลภ ภูผา, 2557) ซ่ึงแสดงดังตาราง
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 กําหนดชวงเลขสุมแทนเหตุการณ 

 
 
ตารางที่ 2 การสุมตัวเลขแทนเหตุการณ 
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ผลการวิจัย 
รถสองแถวสาย 1 
ตารางที่ 3 ผลการจําลองสถานการณหาจํานวนผูใชบริการรถสองแถวสาย1 เฉลี่ยในแตละวัน 

   
 

จากผลการจําลองสถานการณหาจํานวนผูใชบริการรถสองแถวเฉลี่ย ในตารางที่ 3 ผลการจําลอง
สถานการณเที่ยวการเดินรถขาเขาในเมืองนครราชสีมาพบวาในชวงเวลา 07.00-07.32 น.ของการเดินรถสองแถว
สาย1 หากวิ่งรถแค  4 คันแตละคันรับผูโดยสารไดไมเกิน 10 คน (นั่งเทานั้น หามยืน) โดยขออนุญาตดัดแปลงใสที่
นั่งจากสํานักงานขนสงฯ จะมีผูโดยสารที่เดินทางไปกับรถเฉลี่ย 12.47 คนและในชวงเวลา 07.33-08.04 น.จํานวนผู
มาใชบริการเพิ่มขึ้นเปน 12.54 คนและผูโดยสารลดลงอีกเล็กนอยในชวงเวลา 08.05-08.36 น. ซ่ึงก็ถือวาเกินความ
จุของรถสองแถวอยูดี ชวงเวลา 08.37-10.04 น.คนมาใชบริการเริ่มนอยโดยเฉล่ียประมาณ 5.81 ซึ่งรถสองแถว
สามารถรองรับจํานวนผูโดยสารไดอยางสบาย และจํานวนคนเร่ิมเยอะข้ึนอีกครั้งเมื่อถึงเวลา 16.00-16.32 น. 
เพราะเปนชวงเวลาที่ผูคนเลิกงานหรือเลิกเรียนจํานวนผูใชบริการรถสองแถวเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเปน 9.32 คน ชวงเวลา 
16.33-17.04 น.จํานวนผูมาใชบริการเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 12.03 คน ถือวาเกินความจุของรถสองแถว และหลังจาก
เวลา 17.04 น. เปนตนไปคนเร่ิมมาใชบริการรถสองแถวนอยลงเฉลี่ย 7.68 คน 

สําหรับการใหบริการของรถสองแถวเที่ยวการเดินรถขาออกจากตัวเมืองพบวาในชวงเวลา 07.00-07.32 
น. มีผูมาใชบริการคอนขางเยอะเฉล่ีย 13.39 คน ชวงเวลา 07.33-08.04 น.จํานวนผูมาใชบริการเพ่ิมข้ึนเปน 14.04 
คน และผูโดยสารลดลงในชวงเวลา 08.05-08.36 เฉล่ีย 10.75 คน ถือวาเกินความจุของรถสองแถว ชวงเวลา 
08.37-10.04 น.คนมาใชบริการเร่ิมนอยโดยเฉลี่ยประมาณ 5.67 ซ่ึงรถสองแถวสามารถรองรับจํานวนผูโดยสารได 
ชวงเวลา 16.00-16.32 น. เปนชวงเวลาชั่วโมงเรงดวนและเริ่มมีปริมาณผูมาใชบริการเปนจํานวนมากโดยมี
ผูใชบริการเฉล่ีย 8.57 คน ชวงเวลา 16.33-17.04 น. จํานวนผูมาใชบริการเฉล่ียเพิ่มขึ้นเปน 13.50 คนและ
ชวงเวลา 17.05-17.36 น. ปริมาณคนลดลงเล็กนอยเฉลี่ยอยูที่ 10.64 คนซ่ึงถือวาเกินความจุของรถสองแถว 
หลังจากเวลา 17.36 น. เปนตนไปคนเร่ิมมาใชบริการรถสองแถวนอยลงโดยเฉลี่ย 6.25 คน 
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รถสองแถวสาย 2 
ตารางที่ 4 ผลการจําลองสถานการณหาจํานวนผูใชบริการรถสองแถวสาย2 เฉลี่ยในแตละวัน 

   
 

จากผลการจําลองสถานการณหาจํานวนผูใชบริการรถสองแถวเฉลี่ย ในตารางที่ 4 ผลการจําลอง
สถานการณเท่ียวการเดินรถขาเขาในตัวเมืองนครราชสีมาพบวาในชวงเวลา 07.00-07.40 น. ใชรถสองแถวสาย2 
จํานวน 4 คันแตละคันรับผูโดยสารไดไมเกิน 10 คน จะมีผูโดยสารที่เดินทางไปกับรถเฉล่ีย 12.00 คนและใน
ชวงเวลา 07.41-08.20 น. จํานวนผูใชบริการเฉล่ีย 10.43 คน ถือวาเกินความจุของรถสองแถว ชวงสายเวลา 
08.21-10.00 น. คนมาใชบริการโดยเฉลี่ย 6.76 ซึ่งรถสองแถวสามารถรองรับจํานวนผูโดยสารได และจํานวนคน
เริ่มเยอะข้ึนอีกครั้งเมื่อถึงเวลา 16.00-16.40 น. เพราะเปนชวงเวลาท่ีคนเลิกงานหรือเลิกเรียน ทําใหจํานวน
ผูใชบริการรถสองแถวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเปน 11.57 คน ตอมาในชวงเวลา 16.41-17.20 น. จํานวนผูมาใชบริการเฉล่ีย
ลดลงเปน 10.68 คน ถือวาเกินความจุของรถสองแถว และหลังจากเวลา 17.20 น. เปนตนไปคนเร่ิมมาใชบริการรถ
สองแถวนอยลงเฉล่ีย 3.97 คน 

สําหรับการใหบริการของรถสองแถวเท่ียวการเดินรถขาออกจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาพบวาใน
ชวงเวลา 07.00-07.40 น. มีจํานวนผูมาใชบริการเฉล่ีย 9.57 คนและในชวงเวลา 07.41-08.20 น.จํานวนผูมาใช
บริการเพ่ิมขึ้นเปน 11.15 ถือวาเกินความจุของรถสองแถวท่ีใหบริการ ชวงเวลา 08.21-10.00 น. คนมาใชบริการ
เฉล่ียประมาณ 5.36 ซึ่งรถสองแถวสามารถรองรับจํานวนผูโดยสารได ชวงเวลา 16.00-16.40 น.เปนชวงเวลา
ชั่วโมงเรงดวนและเริ่มมีปริมาณผูมาใชบริการเปนจํานวนมากโดยมีผูใชบริการเฉลี่ย 9.43 คน ชวงเวลา 16.41-
17.20 น. จํานวนผูมาใชบริการเฉล่ียเพิ่มขึ้นเปน 10.36 คนถือวาเกินความจุของรถสองแถว และหลังจากเวลา 
17.36 น. เปนตนไปคนเร่ิมมาใชบริการรถสองแถวนอยลงโดยเฉลี่ย 5.21 คน 
เปรียบเทียบการจําลองสถานการณกับผลที่ไดจากการสํารวจ 

เปรียบเทียบการจําลองสถานการณดวยมอนติคารโลกับผลที่ไดจากการสํารวจของรถสองแถวสาย 1 แสดง
ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 เปรียบเทียบการจําลองสถานการณกับผลทีไ่ดจากการสํารวจของรถสองแถวสาย 1 
 

จากการเปรียบเทียบขอมูลดังแสดงในรูปที่ 3 เที่ยวการเดินรถขาเขา โดยสวนใหญปริมาณคนท่ีมาใช
บริการมีลักษณะกราฟที่ใกลเคียงกัน ยกเวนในชวงเวลา 07.00-08.04 น. ผลท่ีไดจากการสํารวจจริงจะนอยกวาการ
จําลองสถานการณคือ 9.75 คน และในสวนเท่ียวการเดินรถขาออกพบวามีความแตกตางกันอยู 3 ชวงเวลาคือ 
07.00-07.32 น. 08.05-08.36 น. และ 17.05-17.36 น. โดยผลท่ีไดจากการสํารวจจริงจะนอยกวาการจําลอง
สถานการณคือ 8.89 คน 8.53 คนและ 8.32 คนตามลําดับ 

เปรียบเทียบการจําลองสถานการณดวยมอนติคารโลกับผลที่ไดจากการสํารวจของรถสองแถวสาย 2 แสดง
ดังรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 เปรียบเทียบการจาํลองสถานการณกับผลทีไ่ดจากการสํารวจของรถสองแถวสาย 2 
 

จากการเปรียบเทียบขอมูลดังแสดงในรูปที่ 4 เที่ยวการเดินรถขาเขา โดยสวนใหญปริมาณคนท่ีมาใช
บริการมีลักษณะกราฟที่ใกลเคียงกัน ยกเวนใน 2 ชวงเวลาคือ 16.00-16.40 น. และ 16.41-17.20 น. ผลท่ีไดจาก
การสํารวจจริงจะนอยกวาการจําลองสถานการณคือ 8.57 คนและ 9.46 คนตามลําดับ สําหรับเที่ยวการเดินรถขา
ออกพบวามีความแตกตางกันในชวงเวลา 07.41-08.20 น. โดยผลท่ีไดจากการสํารวจจริงจะนอยกวาการจําลอง
สถานการณคือ 9.25 คน 

 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการดําเนินการสํารวจขอมูลรถสองแถวถึงความสามารถในการใหบริการรับสงผูโดยสาร และเก็บ

บันทึกขอมูลจํานวนผูมาใชบริการในแตละชวงเวลาของการเดินรถ แลวนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหและหา
แนวทางการบริหารจัดการเดินรถใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของผู มาใชบริการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมขอมูลในชวงระยะเวลาตั้งแต 07.00-18.00 น. เปนระยะเวลา 1 สัปดาหนั้น พบวามี
จํานวนผูมาใชบริการรถสองแถวเท่ียวขาเขาตัวเมืองนครราชสีมา รถสาย1 และสาย2 รวมกันเทากับ 4,098 คน คิด
เปนคาเฉลี่ยเทากับ 585.42 คนหรือประมาณ 586 คนตอวัน จํานวนผูมาใชบริการรถสองแถวเที่ยวขาออกจากตัว
เมืองจังหวัดนครราชสีมา รถสาย1 และสาย2 รวมกันเทากับ 3,929 คน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 561.28 คนหรือ
ประมาณ 562 คนตอวัน  

2. การบริหารจัดการเดินรถสองแถว จากตารางที่ 3, 4 ทําใหทราบถึงปริมาณของผูมาใชบริการรถสองแถว
เฉล่ียในแตละชวงเวลา นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหและวางรูปแบบการบริหารจัดการเดินรถใหสอดคลองกับ
จํานวนผูมาใชบริการในแตละชวงเวลา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1) กรณีการเดินรถสองแถวสาย 1 
ตารางที่ 5 วางรูปแบบการจัดการ เดินรถสองแถวสาย 1 

   
 

การวางรูปแบบการจัดการเดินรถกรณีการเดินรถสองแถวสาย1 จากตารางที่ 5 พบวาการเดินรถเที่ยวขา
เขา แบงเวลาออกเปน 10 ชวงตั้งแตเวลา 07.00-18.00 น. มีจํานวนคนท่ีมาใชบริการในชวงชั่วโมงเรงดวนตอนเชา
และตอนบายมีปริมาณมากคือในชวงเวลา 07.00-08.36 น. และ 16.33-17.04 น. ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองเพิ่ม
จํานวนเที่ยวรถสองแถวในชวงเวลาดังกลาวเปนสองเทาจาก 4 คันเปน 8 คัน จึงทําใหสามารถระบายจํานวนผูมาใช
บริการและลดปริมาณความถี่สะสมของการคอยเฉลี่ยในแตละชวงเวลาลง แตในชวงเวลา 08.37-16.32 น.และ 
17.05-18.00 น.จะมีจํานวนผูมาใชบริการนอยจึงไมจําเปนตองเพิ่มเที่ยวการเดินรถในชวงเวลานี้ 
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สําหรับการเดินรถเที่ยวขาออกพบวา มีจํานวนผูมาใชบริการเปนจํานวนมากเกินความจุของตัวรถคือใน
ชวงเวลา 07.00-08.36 น. และ 16.33-17.36 น. ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองเพิ่มจํานวนเท่ียวรถสองแถวใน
ชวงเวลาดังกลาวเปนสองเทาจาก 4 คันเปน 8 คัน แตในชวงเวลา 08.37-16.32 น.และ 17.37-18.00 น. มีคนมาใช
บริการคอนขางนอยจึงไดกําหนดใหทําการเดินรถเปนแบบปกติเนื่องจากรถสองแถวแตละคันสามารถรองรับ
ผูโดยสารได ทําใหผูมาใชบริการเกิดความสะดวกสบายมากข้ึนในการเดินทาง 
 
2) กรณีการเดินรถสองแถวสาย 2 
ตารางที่ 6 วางรูปแบบการจัดการ เดินรถสองแถวสาย 2 

   
 

การวางรูปแบบการจัดการเดินรถกรณีการเดินรถสองแถวสาย2 จากตารางที่ 6 พบวาการเดินรถเที่ยว          
ขาเขา แบงเวลาออกเปน 8 ชวงตั้งแตเวลา 07.00-18.00 น. มีจํานวนคนที่มาใชบริการในชวงชั่วโมงเรงดวนตอนเชา
และตอนบายมีปริมาณมากคือในชวงเวลา 07.00-08.20 น. และ 16.33-17.20 น. ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองเพิ่ม
จํานวนเที่ยวรถสองแถวในชวงเวลาดังกลาวเปนสองเทาจาก 4 คันเปน 8 คัน จึงทําใหสามารถระบายจํานวนผูมาใช
บริการและลดปริมาณความถี่สะสมของการคอยเฉล่ียในแตละชวงเวลาดังกลาวลง แตในชวงเวลา 08.21-15.59 น.
และ 17.21-18.00 น.จะมีจํานวนผูมาใชบริการนอยจึงไมจําเปนตองเพิ่มเที่ยวการเดินรถอีกทั้ง ยังชวยลดความ
หนาแนนของการจราจรบนทองถนนและลดมลพิษที่เกิดจากการปลอยกาซคารบอนมอนออกไซดลง 

สําหรับการเดินรถเที่ยวขาออกพบวา มีจํานวนผูมาใชบริการเปนจํานวนมากเกินความจุของตัวรถคือใน
ชวงเวลา 07.41-08.20 น. และ 16.41-17.20 น. ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองเพิ่มจํานวนเท่ียวรถสองแถวใน
ชวงเวลาดังกลาวเปนสองเทาจาก 4 คันเปน 8 คัน แตในชวงเวลา 07.00-07.40 น. 08.21-16.40 น.และ             
17.21-18.00 น. มีคนมาใชบริการคอนขางนอยจึงไดกําหนดใหทําการเดินรถเปนแบบปกติเนื่องจากรถสองแถวแต
ละคันสามารถรองรับผูโดยสารได ทําใหผูมาใชบริการเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 

เปรียบเทียบการจําลองสถานการณกับผลที่ไดจากการสํารวจจริง โดยไดกําหนดการเดินรถสองแถวแตละ
คันสามารถรองรับผูโดยสารไดไมเกินความจุมาตรฐานของรถ การจําลองสถานการณเปนวิธีการหนึ่งซึ่งไมสามารถ
ทดลองในสถานการณจริงทุกครั้งไดเนื่องจากมีขอจํากัดหลายๆ อยางเชน ชวงเวลาการเก็บขอมูล ตัวแปรของเวลา
และปริมาณการจราจรเพ่ิมเติม แตอยางไรก็ตามผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลและพยายามจัดทําใหใกลเคียงกับ
สถานการณจริงมากที่สุดดังนั้นผลที่ออกมาจึงเปนการคาดการณเหตุการณที่เกิดขึ้น 
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จากผลลัพธที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาถาในชวงเวลาใดที่มีผูมาใชบริการรถสองแถวมากเกินกวาความจุ
ของตัวรถ ใหเพิ่มจํานวนเที่ยวการเดินรถเพื่อใหผูโดยสารไดรับความสะดวกไมตองยืนเบียดเสียดกันและไมตองหอย
โหนออกมานอกตัวรถเพื่อความปลอดภัย แตถาในชวงเวลาใดที่มีผูมาใชบริการนอยใหทําการเดินรถตามปกติ    
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการจัดการบริการสุขภาพคลินิกเอกชน จังหวัดชลบุรีโดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง เก็บขอมูลกลุมตัวอยางจากผูปวยท่ีมารับบริการ
ที่คลินิกเอกชน จังหวัดชลบุรี จํานวน 295 คน โดยการสุมตัวอยางแบบชั้นอยางงาย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา วิเคราะหความสัมพันธดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และการทํานายอิทธิพลดวยสถิติถดถอย
พหุคูณ  

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง (รอยละ 51.9) อายุเฉลี่ย 29.05 ป สถานภาพโสดรอย
ละ 54.2 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษารอยละ 56.9 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 69.20 รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 15,000-30,000 บาท รอยละ 79.7 สิทธิแรกที่ใชเบิกคารักษาพยาบาลสวนใหญชําระเองรอยละ 54.9 
ตัดสินใจดวยตัวเองในการใชบริการสถานพยาบาลเอกชนรอยละ 40.3 เคยใชบริการสถานพยาบาลเอชนรอยละ 
50.2 ปจจัยทางการตลาด พบวา ดานการรักษาและบริการทางการแพทย ผูมาใชบริการฯ มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.53, SD = 0.42) สวนปจจัยการจัดการดานคุณภาพบริการ พบวา ดานความเชื่อถือ
ไววางใจไดและการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา ผูมาใชบริการฯ มีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.35, SD 
= 0.56) คุณภาพการจัดการใหบริการสุขภาพคลินิกเอกชนพบวา ดานความเชื่อถือไววางใจมีผลตอผูเขาใบริการ
รักษาพยาบาลระดับมากท่ีสุด ( X = 4.37, SD = 0.39) เม่ือการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยขอมูลทั่วไปดาน
อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพที่แตกตางกัน การประกันสุขภาพสงผลตอการรับบริการสุขภาพคลินิก
เอกชนที่แตกตางกัน ทั้งนี้ ปจจัยดานการตลาดและปจจัยการจัดการดานคุณภาพการบริการ มีผลตอความพึงพอใจ
และการเลือกใชบรกิารสุขภาพคลินิกเอกชนอยางมีนัยสําคัญ (p <0.05). 
 
คําสําคัญ : คุณภาพการจัดการบริการ, การตลาดสุขภาพ, คลินิกเอกชน 
 
Abstract 

The aims of study is to evaluate the factors affecting quality management of healthcare 
services in private clinic, Chonburi province. The questionnaire was used as a cross-sectional 
survey tool. A total of 295 subjects, those who come to the private hospital was stratified simple 
random sampling and were interviewed by using questionnaires. Descriptive statistics,
Pearson’s correlation and Multiple Regression were used for data analyses.
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The research results showed the participants was female (51.9%), the mean age of 
29.05 years, graduated with a high school degree of 56.9 %, monthly income 15,000-30,000
bath of 79.9%. Most of family members have ever used the private clinic of 50.2 % and
have private company employees of 69.20 %. Overall, the marketing factors of the medical 
treatment and services are highest level of satisfaction to use service ( X = 4.53, SD = 0.42) 
and overall of service quality management factors was found the trustworthy and 
confidence at highest level ( X = 4.35, SD = 0.56). The satisfaction to use the service found 
that the trustworthy are highest level ( X = 4.37, SD = 0.39). The hypothesis test found that 
general factors are age, education, Income status and health insurrance affecting the 
different use in private clinic. All of these factors accounted for the service quality 
management and health marketing are significant affecting the satisfaction to use in private 
clinic (p <0.05).

Key Word (s) : Service quality management, health marketing, private hospital

 

บทนํา 
 สถานการณผูรับบริการมีการเลือกใชบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชนมี

แนวโนมสูงขึ้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ. 2556). เน่ืองจากการเขารับบริการในโรงพยาบาลรัฐ มีผูเขารับบริการ
เปนจํานวนมาก เมื่อเทียบกับกําลังการใหบริการของบุคลากรทางการแพทยที่จํากัดของโรงพยาบาลรัฐ สงผลใหการ
เขารับบริการใชเวลานาน และไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง จึงเปนเหตุใหผูบริโภคที่มีกําลังทรัพยบางสวน หัน
มาเลือกใชบริการการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชน ซึ่งมีการใหบริการอยางทั่วถึง และใช
เวลาในการเขารับบริการนอยกวาโรงพยาบาลรัฐ แมคาใชจายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิก
เอกชนเม่ือเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลรัฐแลว จะมีคาใชจายสูงกวามากก็ตาม ทั้งนี้ ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและคลินิกเอกชนไทยในชวงที่ผานมาเติบโตคอนขางดีโดยอัตราการขยายตัวของรายไดสูงกวาอัตราการ
ขยายตัวของ GDP มาโดยตลอด ภาวะธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (พิจารณาจากขอมูล 16 โรงพยาบาลเอกชนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ เป นตัวแทนของตลาด) ยังคงขยายตัวดีตอเนื่องตามการเติบโตในตลาดผูปวยในประเทศและ
ผูปวยตางชาติ แตเริ่มมีอัตราชะลอลงบางจากการเขามาแขงขันของโรงพยาบาลขนาดใหญของรัฐ โดยในป 2558 
รายได ขยายตัว 10.6% YoY กําไรสุทธิขยายตัว 10.8% YoY แตมีอัตรากําไรสุทธิ (NetProfit Margin) คอนขาง
ทรงตัวที่13.9% ตามดําลับ (ปยะนุช สถาพงศภักดี.2559) 

 จังหวัดชลบุรีเปนแหลงทองเที่ยวและเปนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ท่ีสําคัญจังหวัด
หนึ่งของประเทศไทย มีประชาชนและนักทองเที่ยวชาวตางชาติจํานวนไมนอยเมื่อเจ็บปวยจะเลือกมาใชบริการท่ี
โรงพบาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชนแทนไปโรงพยาบาลรัฐ คลินิกเอกชนจึงเปนธุรกิจทางเลือกอยางหนึ่งที่ไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน จังหวัดชลบุรีมีคลินิกเอกชนหลายแหงในแตละอําเภอ เชน เมืองชลบุรี มีคลินิก
ตาง ๆ รวมแลว 192 แหง อําเภอศรีราชา 115 แหง อําเภอบางละมุง 175 แหง อําเภอสัตหีบ 22 แหง (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานขอมูลสถิติจําแนกตามสาขา พ.ศ.2556). จากความเปนเมืองชลบุรีที่เจริญและ
กระจายตัวกวางข้ึนจะเปนโอกาสในการขยายการใหบริการทางการแพทยมากขึ้นในพ้ืนที่ตางจังหวัดที่จะเรงตัวข้ึน
ในอนาคต เมื่อเทียบกับความตองการใชบริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีคอนขางอิ่มตัว  อยางไรก็ตาม 
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญการแขงขันที่รุนแรง ทังนี้การขยายการลงทุนของธุรกิจ
โรงพยาบาลและคลินิกเอกชนไทยในชวงที่ผานมา จะทําใหมีจํานวนโรงพยาบาลและจํานวนยเตียงผูปวยเพ่ิมข้ึน จึง
มีแนวโนมที่ผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชนตองแขงขันสูงข้ึน ทั้งดานราคา การมีแพ็คเกจและ
การออกโปรแกรม รักษาพยาบาลเฉพาะ รวมทั้งการแยงชิงบุคลากรทางการแพทย นอกจากนี้โรงพยาบาลเอกชน
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และคลินิกเอกชนยังตองแขงขันกับกลุมคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลในเครือ โรงเรียนแพทย 
(เชน โรงพยาบาลป ยมหาราชการุณยในเครือศิริราช และศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนของโรงพยาบาล
รามาธิบดี) ท่ีมีขอไดเปรียบในการแขงขัน ทั้งในแงของชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย และแพทยผูเชี่ยวชาญ  

 จากสภาพการแขงขันขางตนจะเป นแรงกดดันตอผลการดําเนินงาน ทางดานการเงินของโรงพยาบาล
เอกชนและคลินิกเอกชนใหมีอัตรากําไรชะลอลง โดยเฉพาะโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนขนาดกลาง -เล็กที่ไมมี
เครือขายสาขาอาจมีกําไรรลดลง นอกจากนี้ธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิกจะเผชิญการแขงขันที่รุนแรงจากการรุกเขา
สูธุรกิจของทุนอาเซียนที่ไดรับประโยชนจาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุนโรงพยาบาลในไทยไดในสัดสวนถึงรอยละ 
70 ((ปยะนุช สถาพงศภักดี.2559) ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการจัดการบริการ
สุขภาพคลินิกเอกชน จังหวัดชลบุรี เพื่อใหฝายที่เกี่ยวของนําผลไปใชในการพัฒนาดานคุณภาพและการใหบริการ
รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย และปรับปรุงการดําเนินงานของคลินิกเอกชน เพ่ือใชในการแขงขันในตลาดธุรกิจ
โรงพยาบาลและคลินิก ซึ่งถือวาเปนธุรกิจบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน เปนที่มาของการศึกษาตัวแปรใน
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่สูงขึ้นของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชนในจังหวัดชลบุรี เพ่ือให
มีการปรับตัวเพื่อเพิ่มรายไดมากข้ึน  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการจัดการบริการสุขภาพคลินิกเอกชน จังหวัดชลบุรี 

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการจัดการบริการสุขภาพคลินิกเอกชน จังหวัด

ชลบุรี โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฏีสวนประสมทางการตลาด และคุณภาพบริการ (Service Quality)           
ของ Parasuraman, Zeithamal & Berry, 1990 มาประยุกตใชในการวิจัย โดยมีตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยขอมูล
สวนบุคคล ปจจัยดานการตลาด ปจจัยการจัดการดานคุณภาพบริการ และมีตัวแปรตาม คือ การจัดการบริการ
สุขภาพคลินิกมาประยุกตใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ประชากร ที่ใชในการ

วิจัยครั้งนี้ คือ ผูปวยที่มาใชบริการคลินิกเอกชน จังหวัดชลบุรี โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตร 
Daniel (Daniel, W.W. 2013) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยวิธีสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิตามสัดสวนและสุม
อยางงายตามสัดสวนกลุมตัวอยางในแตละแผนก ไดขนาดกลุมตัวอยาง รวมทั้งหมด 295 คน เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาและประยุกตมาจากของผูวิจัยอื่นรวมดวย ตามแนวคิดที่เก่ียวของกับตัวแปรตางๆ มีการ
ทดสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความถูกตองและความครอบคลุมของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ทดลองใช
เคร่ืองมือในกลุมบุคลากรสาธารณสุขที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากนั้นปรับปรุงแบบสอบถาม 
กอนนําไปใชจริง ขอคําถามในสวนของความรูมีคาความยากงาย (difficulty index) ระหวาง 0.35-0.92 คาความ
เชื่อมั่น (internal consistency reliability) ของขอคําถามในสวนของขอมูลทั่วไป การตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงพยาบาลเอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบรัค (Likert, Rensis 1987) 

(Cronbach’s alpha coefficient) มีคา 0.92 , 0.94 และ 0.96 ตามลําดับ แบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน คือ 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (8 ขอ) ปจจัยดานการตลาด ใน 8 ดาน จํานวน (40 ขอ) ปจจัยการจัดการดาน
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คุณภาพบริการ (20 ขอ) ความพึงพอใจและการเลือกใชบริการสุขภาพคลินิกเอกชน (6 ขอ) และขอเสนอแนะความ
คิดเห็นเพิ่มเติม สําหรับขอความเชิงลบทุกขอมีการกลับคะแนนกอนนํามาคํานวณคาเฉลี่ย 
 การศึกษานี้ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย  เวสเทิรน 
รหัส HE-WTU 542664  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง (รอยละ 51.9) อายุเฉลี่ย 29.05 ป สถานภาพโสดรอย

ละ 54.2 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษารอยละ 56.9 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 69.20 รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 15,000-30,000 บาท รอยละ 79.7 สิทธิแรกที่ใชเบิกคารักษาพยาบาลสวนใหญชําระเองรอยละ 54.9 
ตัดสินใจดวยตัวเองในการใชบริการสถานพยาบาลเอกชนรอยละ 40.3 เคยใชบริการสถานพยาบาลเอชนรอยละ 
50.2 ปจจัยทางการตลาด พบวา ดานการรักษาและบริการทางการแพทย ผูมาใชบริการฯ มีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.53, SD = 0.42) สวนปจจัยการจัดการดานคุณภาพบริการ พบวา ดานความเชื่อถือไววางใจได
และการใหความเชื่อม่ันตอลูกคา ผูมาใชบริการฯ มีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( X = 4.35, SD = 0.56) 
คุณภาพการจัดการใหบริการสุขภาพคลินิกเอกชนพบวา ดานความเชื่อถือไววางใจมีผลตอผูเขาใบริการรักษา 
พยาบาลระดับมากท่ีสุด ( X = 4.37, SD = 0.39) เม่ือการทดสอบสมมติฐาน (ตารางท่ี 1 และท่ี 2) พบวา ปจจัย
ขอมูลท่ัวไปดานอายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพท่ีแตกตางกัน การประกันสุขภาพสงผลตอการรับบริการ
สุขภาพคลินิกเอกชนท่ีแตกตางกัน ทั้งนี้ ปจจัยดานการตลาดและปจจัยการจัดการดานคุณภาพการบริการ มีผลตอ
ความพึงพอใจและการเลือกใชบริการสุขภาพคลินิกเอกชนอยางมีนัยสําคัญ (p <0.05). 
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธปจจัยดานการตลาดที่สงผลตอคุณภาพการจัดการบริการสุขภาพ กับความพึงพอใจ

และการเลือกใชบริการสุขภาพคลินิกเอกชน จังหวัดชลบุรี  
ความพึงพอใจและการเลือกใชบริการ 
สุขภาพคลินิกเอกชน จังหวัดชลบุรี 

Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

1. ดานการรักษาและบริการทางการแพทย 0.487 0.000* 
2. ดานราคา 
3. ดานสถานท่ี 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากรในการใหบริการ 
6. ดานกระบวนการใหบริการ 
7. ดานองคประกอบทางกายภาพ 
8. ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพ 

0.483 
0.561 
0.558 
0.653 
0.613 
0.498 
0.535 

0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 
0.000* 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 2 ปจจัยการจัดการดานคุณภาพการบริการที่สงผลตอความพึงพอใจและการเลือกใชบริการสุขภาพ
คลินิกเอกชน จังหวัดชลบุรี  

ความพีงพอใจและการเลือกใชบริการ 
สุขภาพคลินิกเอกชน จังหวัดชลบุรี 

Pearson Correlation Sig. 
(2-tailed) 

1. ดานความเปนรูปธรรมของบริการ 0.688 0.000* 
2. ดานความเชื่อถือไววางใจไดและการใหความ 
เชื่อมั่นตอลูกคา 
3. ดานการตอบสนองตอลูกคา 
4. ดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจใน
ผูรับบริการ 

0.761 
 

0.681 
0.691 

 

0.000* 
 

0.000* 
0.000* 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

อภิปรายผล 
 ความเปนรูปธรรมของบริการ ความเช่ือถือไววางใจได และการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา การตอบสนองตอ

ลูกคา ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจในผูรับบริการ สงผลตอคุณภาพการจัดการบริการสุขภาพ กับความพึงพอใจและ
การเลือกใชบริการสุขภาพคลินิกเอกชน จังหวัดชลบุรี สอดคลองกับงานวิจัยของสิริกาญจน กมลปยะพัฒน (2554)  
ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจเลือกใชโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งพบวา ปจจัยดาน
คุณภาพการบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร และสอดคลองกับ
งานวิจัยของสมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยคุณภาพบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการและความภักดีตอตราสินคาของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงพบวา ปจจัยคุณภาพบริการ
ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือในการใหบริการ ดานการตอบสนองตอ
ความตองการการบริการ ดานการสรางความมั่นใจใหแกผูมาใชบริการ และดานความเห็นอกเห็นใจ มีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจในการเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีความสัมพันธกับความภักดีตอ
ตราสินคาของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมท้ัง พบวา ปจจัยคุณภาพบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ดานความนาเชื่อถือในการใหบริการ ดานความเห็น
อกเห็นใจ นอกจากนี้ ยังพบวา ปจจัยดานคุณภาพบริการ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือ
ในการใหบริการที่มีผลตอความภักดีตอตราสินคาของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมท้ังสอดคลอง
กับงานวิจัยของศุภวัตร มีพรอม (2555) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “โรงพยาบาลบํารุงราษฏร อินเตอรเนชั่นแนล: 
การเตรียมความพรอมดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งพบวา โรงพยาบาล
บํารุงราษฏร อินเตอรเนชั่นแนล มีระบบการบริหารจัดการองคกรที่มีมาตรฐาน ไดแก 1) ความสามารถของบุคลากร
ทางการแพทย 2) มาตรฐานความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ 3) มาตรฐานคุณภาพการใหบริการและมาตรฐานการ
ดําเนินธุรกิจ เพื่อกาวสูองคกรระดับมาตรฐานโลก และเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในการเขาสูประชาคม
อาเซียน อีกทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของไรอัน เบซซี (2554) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง “คุณภาพการบริการเปนหัวใจ
สําคัญของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ:กรณีศึกษา โรงพยาบาลบํารุงราษฏร อินเตอรเนชั่นแนลประเทศไทย” ซึ่งพบวา 
ปจจัยความสําเร็จในการแขงขันดานการรักษาพยาบาลที่ยั่งยืนนั้น ไมไดเปนเรื่องของราคาหรือคุณภาพทางการแพทย
เทานั้น แตเปนการมุงเนนใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพการใหบริการผูปวยเปนสําคัญ รวมถึงการมีสัมพันธภาพ
ที่ดีระหวางผูเขารับบริการ กับแพทย บุคลากรทางการแพทย และเจาหนาที่ของโรงพยาบาลอันจะนํามาซ่ึงการสราง
ความพึงพอใจใหกับผูเขารับบริการ 
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ขอเสนอแนะ  
1. ควรใหความสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวของ เชน การเขารับบริการไดงาย ความสะดวกจากการมาใช

บริการ การรับบริการที่มีความรวดเร็ว ความพรอมและความเต็มใจท่ีจะใหบริการ เปนตน 
2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลเอกชนอ่ืน เปรียบเทียบกับ

คูแขง/คูเทียบ (Benchmark) เก่ียวกับรูปแบบการใหบริการ ปจจัยดานการตลาด ปจจัยการจัดการดานคุณภาพ
บริการ และการบริหารจัดการตางๆ 
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