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Message  
From the Editor

We are very pleased to announce 
that KKMJ is now a part of Asean 
Citation Index (ACI) after we have 
been long in Class I of the Thai 
Citation Index (TCI) since the 
beginning of the introduction of 
classification system in Thailand. 
This is one of many evidences to 
guarantee our passion to bring out 
t h e b e s t i n e v e r y r e s e a r c h 
presented in this journal and 
deliver properly to our audiences. 
It would be no more or no less 
when we talking about medicine. 
The world of medicine always 
moves forward. Here now and then 
are its places. Keep going is the 
best suggestion for all of us. 
Gather the most of evidences 
before make any decisions, read 
between the lines to see the real 
information without bias. There is 
n o t t h i n g s u c h a p a n a c e a . 
Evidences are still needed for the 
maximum benefit of the mankind. 
Hope you enjoy reading our 
yellow issue of KKMJ. 
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โรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรี
ทั่วโลกและพบว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเสีย
ชีวิต โดยมีจำนวนผู้ป่วยทั่วโลก 1.7 ล้านคน และ
เสียชีวิต 521,900 คน จากสถิติปี 20121 และยัง
เป็นโรคมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย
คิดเป็น 28.6 ต่อจำนวนประชากรแสนคน2 พบว่า
โรคมะเร็งเต้านมมีอัตราการเสียชีวิตและอัตราการ
เกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าช่วงอายุที่พบ
สูงสุดจะอยู่ที่ 50-55 ปี แต่จากข้อมูลทะเบียน
มะเร็งของประเทศไทย2 พบว่ามะเร็งเต้านมเกิดขึ้น
ได้ตั้งแต่อายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป  และพบว่าช่วง
อายุ 30-35 ปี มีแนวโน้มเป็นมะเร็งเต้านมสูงขึ้น
เรื่อยๆ นับเป็นปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขที่
ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สาเหตุที่แท้จริง
ของการเกิดมะเร็งเต้านมนั้นยังไม่มีใครทราบ แต่
พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้เกิดมะเร็ง
เต้านม   ซึ่งปัจจัยเสี่ยงมี 4 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้ 

Individual factors  
i. Female gender 
ii. Ageing 

iii. Ethnicity โดยเฉพาะกลุ่ม western 
population  

iv. Previous history of breast cancer 
v. Biopsy proof of atypical ductal 

hyperplasia and lobular carcinoma in 
situ 

vi. His tory of pr imary cancer in 
endometrium and ovary 

vii. Obesity 

 เนื่องจากเต้านมเป็นอวัยวะที่เจริญเติบโต
เต็มที่ในผู้หญิง ดังนั้นผู้หญิงจึงมีโอกาสเป็นมะเร็ง
เต้านมมากกว่าผู้ชาย แต่ผู้ชายก็มีโอกาสเป็น
มะเร็งเต้านมได้ 1% ของมะเร็งเต้านมทั้งหมด อายุ
ที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้มีโอกาสเป็นมากขึ้น โดยพบว่า
มะเร็งเต้านมมักพบในผู้หญิงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้น
ไป3  

Genetic factors  
เช่นเป็น first-degree relative with breast 

cancer หรือมี BRCA1 และ BRCA2 สตรีที่มี
ประวัติครอบครัวทางแม่ พี่สาว น้องสาว หรือ 

ลูกสาวเป็นมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะถ้าเป็นในช่วง 

premenopause จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม
มากกว่าสตรีทั่วไป 3-4 เท่า นอกจากนั้นถ้ามี 

gene BRCA1 หรือ BRCA2 จะมีปัจจัยเสี่ยงของ
การเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่สูง4  
Hormonal  factors5,6,7,8,9 

i. Early menarche 
ii. Late menopause 
iii. Nulliparous 
iv. First birth after 30 
v. Oral contraceptives 
vi. Hormonal replacement therapy 

 สตรีที่มีประจำเดือนเร็วก่อนอายุ 12 ปี 

และหมดประจำเดือนช้ามากกว่า 53 ปีและการ
ไม่มีบุตร หรือมีบุตรคนแรกเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี 

นับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน นอกจากนี้การรับ
ประทานยาคุมกำเนิดเป็นเวลานานหรือการได้รับ
ฮอร์โมนเสริมร่วมกันระหว่าง estrogen and 

progestinsในสตรีวัยทองเป็นระยะเวลานาน
มากกว่า 5 ปีขึ้นไปก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน 

Environmental factors 
ได้แก่การมีประวัติ radiation exposure การดื่ม 

alcohol ชนิดของอาหารที่บริโภค10 สตรีที่มี
ประวัติเคยได้รับการฉายรังสีบริเวณอกเพื่อรักษา
โรคบางอย่างเช่น hodgkin disease การดื่มสุรา
รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ทำให้เพิ่มปัจจัย
เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น 
      ดังที่ได้กล่าวมาแล้วพบว่าสาเหตุของการเกิด
มะเร็งนั้นมีหลายสาเหตุ แต่อย่างไรก็ตามการ
รักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือการวินิจฉัยให้ได้
เร็วที่สุดเพื่อที่เมื่อเจอความผิดปกติหรือรอยโรคก็
จะเป็นระยะเริ่มต้น เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการรักษาที่
สูงสุด การที่จะวินิจฉัยให้ได้ผลที่ถูกต้องรวดเร็ว
และแม่นยำนั้น มาจากการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
รังสีวิทยาที่ก้าวไกลมากขึ้น ซึ่งการตรวจทางรังสีที่
ช่วยในการวินิจฉัยประกอบด้วย 

Mammography  

ซึ่งเป็นเครื่องเอ็กซเรย์พิเศษที่ใช้ตรวจเต้านมโดย
เฉพาะ ซึ่งอาจใช้เป็นดิจิตอลหรือ conventional 

(screen film) mammography ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน ในปัจจุบันได้มีการใช้
ดิจิตอลแมมโมแกรมเพิ่มมากขึ้น โดยระบบการทำ
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งานจะคล้าย screen film mammography แต่
แทนที่จะใช้ cassette ธรรมดาทั่วไปในการรับ
แสง x-ray เปลี่ยนเป็น digital cassette หรือ 
digital detector รับแสง โดยตรงแล้วเปลี่ยนเป็น
สัญญาณภาพ ในผู้ป่วยที่มีdense breast  digital 
mamography สามารถปรับภาพได้ดีกว่า 
screen-film mamography และ digital 
mammography ยังให้ภาพที่มี contrast และ 
resolution ดีกว่า screen-film mammography  
รวมทั้งปริมาณรังสีที่ได้รับก็น้อยกว่า และยังลด
อัตราการทำซ้า ลดเนื้อที่การเก็บฟิล์ม และสามารถ
เชื่อมต่อกับระบบ PACS (picture archive 
communication system) ได้   

 นอกจากการใช้เครื่องมือที่เฉพาะแล้วยัง
ต้องอาศัยเทคนิคการทำที่ถูกต้อง และมีรังสีแพทย์
ที่ชำนาญในการแปลผล จึงจะทำให้การตรวจ 
mammographyได้ผลดี โดยทั่วไปจะถ่ายภาพ
เต้านมแต่ละข้าง 2 ท่า คือ craniocaudal และ 
mediolateral oblique views เพื่อให้เห็นส่วน
เนื้อของเต้านมได้ครอบคลุมทั้งหมด ให้ผลความ
ถูกต้องแม่นยำถึง 90% สามารถแยกความแตก
ต่างของไขมันและเนื้อเยื่อชนิดต่างๆของเต้านมได้
ชัดเจน สามารถหาความผิดปกติของเต้านม 
ตำแหน่งของก้อนเนื้องอกและพยาธิสภาพอื่นๆ 
สามารถเห็นเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นที่
การเปลี่ยนแปลงยังอยู่เฉพาะที่เนื้อเยื่อที่อยู่
ภายในท่อน้ำนมที่ยังไม่สามารถคลำพบได้ หรือที่
เรียกว่า ductal carcinoma in situ (DCIS) ซึ่ง
ส่วนใหญ่แสดงออกในรูปการเกาะตัวเป็นกลุ่มของ
หินปูนหรือแคลเซียมขนาดจิ๋ว (clustered of 
microcalcifications) การตรวจ screening 
mammography มีความไว (sensit ivity) 
ป ร ะ ม าณ 8 3 - 9 5 % แล ะ มีค ว า มจำ เพ า ะ 
(specificity) 90-98%11 ส่วนข้อจำกัดในการตรวจ
ก็คือการที่ผู้ป่วยมีความหนาแน่นของเนื้อเต้านม
มาก (dense breast tissue) ทำให้ความไวใน
การตรวจลดลง โดยมีบางการศึกษาพบว่ามีความ
ไวต่ำถึง 48%12 ส่วนในเรื่องอันตรายจากรังสีจาก
การตรวจ mammography ในปัจจุบันเครื่อง
ตรวจได้มีการวิวัฒนาการมาก จนรังสีที่ได้รับมี
ขนาดต่ำมาก และอันตรายจากรังสีจะขึ้นกับอายุที่
ได้รับรังสี เช่น รังสีจะมีอันตรายต่อเต้านมในคน
อายุน้อยกว่า 35 ปีมากกว่าคนอายุ 40 ปี มีผู้

เปรียบเทียบอันตรายจากรังสีในการทำแมมโม 
แกรมว่ามีความเสี่ยงประมาณเท่ากับการสูบบุหรี่ 3 
มวน โดยสรุปแล้วอันตรายจากรังสีที่ได้รับน้อย
กว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ในปัจจุบันพบว่าใช้ระบบ 
PACS อย่างแพร่หลาย ทำให้รังสีแพทย์สามารถ
จะแปลผลหรือปรึกษารังสีแพทย์ที่เชี่ยวชาญโดย
ระบบ telemammography ได้ อย่างไรก็ตาม 
digital mammography ยังมีราคาสูงมากกว่า
การตรวจ screen-film mammography มาก 
จากการศึกษาของ Pisano และคณะ13 เพื่อเปรียบ
เทียบการตรวจพบมะเร็งเต้านมจาก screen-film 
mammography และ digital mammography 
พบว่า การตรวจ digital mammographyพบ
ม ะ เ ร็ ง เ ต้ า น ม ไ ด้ ดี ก ว่ า s c r e e n - f i l m 
mammography ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 50 ปี 
และสตรีที่มี dense breast แต่ในสตรีอายุ
มากกว่า 50 ปี ยังไม่พบความแตกต่าง อย่างไร
ก็ตามในปัจจุบันสำหรับประเทศไทยการตรวจ 
screening mammogram ยังถือว่าเป็นการตรวจ
ที่มีประโยชน์ที่สุด โดยมีคำแนะนำว่าในผู้หญิง
อายุ 40-50 ปี โดยตรวจ1-2 ครั้งต่อปี และในผู้
หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจประจำทุกปี  ยกเว้น
ในกลุ่มที่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงดังได้กล่าวขั้นต้นควร
เข้ารับการตรวจ screening mammography 
ก่อนอายุ 40 ปีหรืออาจใช้วิธีอื่นในการช่วยตรวจ 

Breast ultrasonography 
การตรวจ ultrasound สำหรับเต้านมมีมาเป็น
เวลานานแล้ว โดยใช้สำหรับแยกว่าก้อนที่คลำได้
เป็นถุงน้ำหรือก้อนเนื้อ ไม่มีอันตรายจากรังสี  และ
ไม่ต้องกดเต้านมขณะทำการตรวจ เหมือน 
mammographyใช้ง่ายและมีแพร่หลายทั่วไป  
เนื่องจากมีการพัฒนาคุณภาพของเครื่องตรวจ 
ultrasound ขึ้นเป็นลำดับ ultrasound จึงมี
บทบาทในการช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคของเต้า
นมเพิ่มมากขึ้น การทำ ultrasound ร่วมกับการ
ตรวจ mammography ช่วยลดการทำหัตถการ
หรือพิสูจน์ชิ้นเนื้อโดยไม่จำเป็น ใช้เป็นการ
ติดตามการรักษาเป็นระยะ และมีประโยชน์มาก
กรณีคนไข้ที่เป็น dense breast ในการช่วยกรอง
ม ะ เ ร็ ง เ ต้ า น ม มีก า ร ศึ กษ า ข อ ง K o l b 1 4 

Buchberger15 และ Kaplan16 และคณะ พบว่าการ
ทำ u l t r a s o u n d เ พิ่ ม เ ติ ม ห ลั ง ต ร ว จ 
mammography และ dense breast พบมะเร็ง
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ประมาณ 0.3% ซึ่งมะเร็งเหล่านี้มองไม่เห็นจาก 
mammography เนื่องจากมะเร็งมีขนาดเล็ก แต่
ข้อจำกัดของการตรวจ ultrasound คือเป็นการ
ตรวจที่ขึ้นกับผู้ตรวจอย่างมาก จึงต้องทำการตรวจ
โดยผู้ชำนาญการตรวจultrasound จริงๆ ดังนั้น
ในปัจจุบันการตรวจ screening ultrasound ยัง
คงทำหลังการตรวจ mammographyและควรทำ
โดยผู้ชำนาญการเท่านั้น และอาจเลือกทำในกลุ่ม 
high risk และ dense breast 

Magnetic resonance imaging (MRI) 
ในระยะสิบกว่าปีมานี้ MRI ได้เข้ามามีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้นในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมและมีผลต่อ
การเลือกวิธีรักษาของมะเร็งเต้านม ข้อดีของ MRI 
คือมีความไวสูง17,18 ในการตรวจหามะเร็งเต้านม 
ซึ่งมีประโยชน์มากในกรณีที่มองเห็นก้อนมะเร็งไม่
ชัดเจนหรือตรวจไม่พบจาก mammography หรือ 
ultrasound นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการ
วินิจฉัยและติดตามผลการรักษามะเร็งเต้านมหลัง
การผ่าตัดหรือการให้ยาเคมีบำบัด ช่วยวินิจฉัย
มะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่เสริมเต้านมซึ่งการตรวจ
ด้วย mammography หรือ ultrasound ทำได้
ยาก แต่การตรวจ MRI ยังมีข้อจำกัดอยู่พอสมควร
ในประเทศไทยเนื่องจาก MRI ยังมีใช้ไม่แพร่
หลายและเป็นการตรวจที่มีราคาแพง ต้องใช้
อุปกรณ์เฉพาะ คือ breast coil ซึ่งบางแห่งที่มี
เครื่องตรวจ MRI อาจจะไม่มีใช้ การอ่าน MRI 
ควรอ่านและแปลผลโดยแพทย์ผู้ชานาญด้านเต้า
นมโดยเฉพาะและมีประสบการณ์ในการอ่าน MRI 
เต้านมเป็นอย่างดี  ทำให้การส่งตรวจ MRI ยังไม่
แพร่หลายนักในประเทศไทย แต่สำหรับในต่าง
ประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีการส่งตรวจ 
MRI อย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆและมีบทบาท
ใกล้เคียงหรือทดแทนการตรวจ mammography 

Breast tomosynthesis 
เป็นการตรวจเต้านมที่พัฒนามาจากการตรวจ 
digital mammographyเพื่อให้สามารถตรวจพบ
ก้อนเนื้องอกในเต้านมได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในผู้
ป่วยที่มีลักษณะ dense breast หรือ non-fatty 
breast โดยเป็นการตรวจโดยใช้เครื่องตรวจ
พิเศษถ่ายภาพของแมมโมแกรมในหลายๆ รูปใน
มุมที่ต่างกันโดยที่ตัดเป็นภาพที่มีความบางมากๆ
เช่น 0.5 มม.จะให้ภาพเต้านมที่ละเอียดทำให้
สามารถตรวจพบก้อนมะเร็งขนาดเล็กที่ตรวจพบ

ได้ยากจากการตรวจ digital mammography 
เพียงอย่างเดียว  
     สามารถนำ breast tomosynthesis มาสร้าง
ภาพเป็นสามมิติ19,20,21 ทำให้การแปลผลได้ถูก
ต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่ระยะเวลาในการแปลผล
อาจต้องใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนภาพที่มีความ
ละเอียดสูง ทำให้รังสีแพทย์ต้องใช้เวลาอ่านผล
นานขึ้น นอกจากนี้จำนวนปริมาณรังสีที่ใช้ก็ย่อมมี
ปริมาณสูงขึ้นกว่าการตรวจแมมโมแกรมเพียง
อย่างเดียว อย่างไรก็ตามประโยชน์ของการ
ตรวจtomosynthesisก็ช่วยพัฒนาการตรวจให้มี
ความแม่นยำถูกต้องมากกว่าการตรวจแมมโม-   
แกรมเพียงอย่างเดียวโดยมีการศึกษาพบว่าควร
ทำ ร่ ว ม กั น ทั้ ง m a m m o g r a p h y แ ล ะ  
tomosynthesis จะให้ผลการตรวจที่ดีกว่าการ
ตรวจเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และช่วยลดอัตรา
การนัดผู้ป่วยกลับมาตรวจซ้ำในกลุ่มประเทศที่
พัฒนา22,23 แต่ข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งก็คือราคา
เครื่องตรวจที่สูง ทำให้การใช้การตรวจชนิดนี้ยัง
ไม่แพร่หลายมากนัก 

Contrast enhanced digital mammography  
เป็นการตรวจโดยการฉีดสารทึบรังสีให้กับผู้ป่วย
หลังจากนั้นทำตรวจแมมโมแกรมต่อโดยอาศัย
หลักการของ malignant neovascularity 
directly linked to high quality anatomic 
information ซึ่งข้อเสียของการตรวจนี้คือผู้ป่วย
ต้องได้รับสารทึบรังสีและเสี่ยงต่อการเกิดผลข้าง
เคียงจากสารทึบรังสี ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและระยะ
เวลาในการตรวจที่เพิ่มมากขึ้น  ส่วนประโยชน์ใน
ด้านการวินิจฉัยก็ให้ผลใกล้เคียงกับการตรวจ 
breast MRI ทั้งการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย การ
บอก staging และ treatment monitoring  ดัง
นั้นจึงมีการนิยมใช้ MRI screening มากกว่า  
ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตรวจMRIได้ จึง
พิจารณาด้วยการตรวจวิธีนี้ทดแทน แต่ไม่ได้ใช้
เป็น rountine screening 

Positron Emission Tomography 
เป็นเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์เพื่อตรวจดูระดับ metabolism ของเซลล์ 
ดูการเสื่อมหรือการตายของเซลล์ หรือการแบ่ง
ตามอย่างรวดเร็วของเซลล์ เป็นต้น โดยใช้สาร
เภสัชรังสี (fluorodeoxyglucose) ฉีดให้แก่ผู้ป่วย
และวัดระดับความเข้มข้นของรังสีในรอยโรคโดย
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อาศัยหลักการที่ว่ารอยโรคที่เซลล์มีระดับการ
ทำงานสูง เช่นแบ่งตัวอย่างรวดเร็วได้แก่เซลล์
มะเร็งจะดูดจับรังสีมากกว่าเซลล์ปกติ ซึ่งเครื่อง 
PET scan จะทำหน้าที่ตรวจจับรังสีและถ่ายภาพ
ไว้ เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยว่าเงาของก้อนที่
เห็นในภาพเอ็กซเรย์ธรรมดานั้นเป็นก้อนมะเร็ง
หรือไม่ รวมถึงประโยชน์ในการประเมินระยะ
ลุกลามของโรค การตอบสนองต่อการรักษา และ
การพยากรณ์โรคให้มีความแม่นยำมากขึ้น  
นอกจากนี้ยังมีเครื่อง PET/CT เป็นนวัตกรรมที่
ประสานระหว่าง PET scan และ CT (computed 
tomography) เข้าไว้ในเครื่องเดียวกัน โดย PET 
แสดงถึงขบวนการทางชีววิทยาและเมตาโบลิสม์ที่
เกิดขึ้น  ในขณะที่ CT จะให้ข้อมูลทางกายวิภาค
ทำให้บอกได้ว่าพยาธิสภาพนั้นมีขนาด รูปร่าง 
ตำแหน่งใดในร่างกาย รวมทั้งแยกได้ว่าตำแหน่ง
ที่มีก า ร จับส า ร เ ภสัชอยู่ในอ วัย ว ะ ที่ปกติ 
(physiologic uptake) หรือเป็นตำแหน่งที่มีพยาธิ
สภาพ (pathologic uptake) ทำให้แพทย์ทางรังสี
รักษาสามารถใช้ในการวางแผนการรักษาด้วย
การฉายรังสี ทำให้กำหนดตำแหน่งการฉายรังสี
ได้ครอบคลุมหรืออาจใช้ตรวจในผู้ป่วยกลุ่มที่เป็น 
recurrent stage IV disease  อย่างไรก็ตามการ
ใช้ PET/CT มีราคาแพงและยังไม่แพร่หลาย และ
ยังมีความจำเพาะไม่ถึง 100% จึงยังไม่สามารถ
ทดแทนการตรวจด้วยวิธีอื่นๆ ในกรณีที่ต้องการ
ตรวจ staging มะเร็งเต้านมที่เป็นในระยะเริ่มต้นก็
อาจจะพิจารณาส่งเป็น CT หรือ bone scan ดู
ก่อน   

    และยังมีการตรวจ PEM ( Positron Emission 
Mammography) เป็นการตรวจที่ใช้หลักการ
คล้ายกับ PET scan หรือ เรียกว่าเป็น high 
resolution breast PET โดยต้องใช้เครื่อง
จำเพาะและเครื่อง PEM scanner ได้รับการับรอง
จาก FDA และพบว่า PEM ได้ผลดีกว่า whole 
body PET ตรงสามารถตรวจพบกลุ่มเซลล์มะเร็ง

ขนาดเล็กในเต้านมได้ดีกว่าและมีความจำเพาะ
กว่าโดยมีการรายงานว่าได้ผลดีใกล้เคียงกับการ
ตรวจด้วย MRI  breast อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
เป็นการตรวจที่พัฒนาขึ้นใหม่และยังมีการศึกษา
วิจัยน้อย ดังนั้นเราอาจจะต้องรอดูทิศทางและ
ประโยชน์ที่ชัดเจนของ PEM กันต่อไป 

Ultrasound elastography 

    นับเป็นการตรวจที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำใน
การultrasoundเต้านม โดยเป็นการตรวจที่
รวดเร็ว ง่าย และเป็น non-invasive technique  
โดยใช้แยกระหว่างก้อนที่เป็น benign or 
malignant lesion ขึ้นอยู่ความยืดหยุ่นของก้อน
นั้นๆ โดยถ้าเป็นก้อนเนื้อร้ายหรือมะเร็งจะมีความ
แข็งตัวสูงหรือมีความยืดหยุ่นต่ำกว่าเนื้อเยื่อปกติ 
ข้อจำกัดของการทำ ultrasound elastography 
คือในกรณีที่ไม่เห็นลักษณะของก้อนเนื้อชัดเจน 
ลักษณะเนื้อเต้านมที่มีความหนาแน่นสูง กรณีที่มี
เลือดออก หรือการตรวจหลังการได้รับผ่าตัดเต้า
นม หรือ การผ่าตัดเสริมเต้านม หรือลักษณะของ
ก้อนที่มีขนาดใหญ่กว่าหัวตรวจ24,25 

   อย่างไรก็ตามการพิจารณาส่งตรวจทาง
รังสีวิทยา ขึ้นอยู่กับความเห็นจากทางทีมแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญพิจารณาในการส่งการตรวจที่เหมาะสม
กับผู้ป่วยและความสามารถของแต่ละสถาบัน  
หน้าที่หลักของรังสีแพทย์คือการตรวจผู้ป่วยด้วย
ความตั้งใจ ละเอียดรอบคอบ และพยายามกลั่น
กรองให้ได้ผลตรวจที่ถูกต้องแม่นยำให้มากที่สุด 
กรณีในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการวินิจฉัยการ
ปรึกษารังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือปรึกษากันในทีม
รังสีแพทย์ก็จะช่วยลดการผิดพลาดในการวินิจฉัย
เพิ่มมากขึ้น และในกรณีที่การส่งตรวจนั้นๆไม่
สามารถส่งตรวจได้ภายในโรงพยาบาลที่เรารับ
ผิดชอบอยู่  การมีส่วนร่วมช่วยและให้คำแนะนำ
การส่งตรวจที่เหมาะสมแก่ทีมแพทย์ผู้รักษาก็
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว และมีการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้นได้  
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ABSTRACT 

OBJECTIVE 
To investigated the effectiveness of administrative system developing to eliminate 
tuberculosis (regarding knowledge of tuberculosis, standard of tuberculosis quality 
clinic and success rate) and identified problem and obstruct on tuberculosis control 
in hospital under Suratthani Provincial Public Health Center.       

METHODS 
The action research on the process of tuberculosis administrates development. The 
seventy samples of staff in tuberculosis clinic were included to participate the 
process of tuberculosis administrates development seven steps for one year. Before 
and after participate the process of tuberculosis administrates development, they 
were responding the questions with regards to knowledge of tuberculosis. Twenty 
hospitals were evaluated the standard of tuberculosis quality clinic with regards to 
Disease Control Department. Problem, obstruct and recommendation on 
tuberculosis control were in-depth interview. 

RESULTS 
After participated the process of tuberculosis administrates development, the 
average score of knowledge were statistically significant (P<0.001) with average 
score 14.6 and 16.7 respectively. The standard of tuberculosis quality clinic 
evaluation in hospital were statistically significant (P<0.001) with average score 80.6 
and 87.0 respectively. The success rate of tuberculosis including default rate was 
reduce to 2.3% and cure rate was increase to 84.4%. Main problems of tuberculosis 
control were inadequate staff and duplicate reporting system. 

CONCLUSION 
The process of tuberculosis administrates development affected to the hospital 
standardized clinical tuberculosis increased. Therefore should be consider to 
support on tuberculosis control following the process of tuberculosis administrates 
development seven steps in other hospital.
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ประสิทธิผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการขจัดวัณโรค

ยงยศ  ธรรมวุฒิ พ.บ.1 
อรณัส  ยวงทอง วท.ม.2  
สุจินต์  คงทวี ส.บ.2 

1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการขจัดวัณโรค (ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค ผลการ
ประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ และความสำเร็จในการรักษาวัณโรค) และศึกษาปัญหา 
อุปสรรค ในการดำเนินงานควบคุมวัณโรค ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

วิธีการศึกษา 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวัณโรค 7 ขั้นตอน 
เป็นเวลา 1 ปี จากกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคลินิกวัณโรคและด้านการควบคุม
ป้องกันวัณโรค จำนวน 70 คน ทำการทดสอบความรู้เรื่องวัณโรค ด้วยแบบสอบถาม และประเมิน
มาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค สัมภาษณ์เชิงลึกปัญหา 
อุปสรรค ในการดำเนินงานควบคุมวัณโรค 

ผลศึกษา 
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องวัณโรคเพิ่มมากขึ้น (คะแนนเฉลี่ย ก่อนการ
เข้าร่วมกระบวนการฯ 14.6 คะแนน และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ 16.7 คะแนน) อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ (P<0.001) และโรงพยาบาลมีผลการประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ
เพิ่มขึ้น (คะแนนเฉลี่ย ก่อนเข้าร่วมกระบวนการฯ 80.6 คะแนน และหลังการเข้าร่วมกระบวนการฯ 
87.0 คะแนน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) มีอัตราความสำเร็จในการรักษาวัณโรคเพิ่ม
ขึ้น คือ การขาดยาลดลง เป็นร้อยละ 2.3 และการรักษาหายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84.4 ปัญหา
อุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงานควบคุมวัณโรค คือ จำนวนบุคลากรที่จำกัด และระบบรายงาน
ที่ซ้ำซ้อน 

สรุป 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวัณโรค ส่งผลให้โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินิก
วัณโรคและอัตราความสำเร็จในการรักษาวัณโรคเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงควรพิจารณาส่งเสริมการ
ดำเนินงานควบคุมวัณโรค ตามกระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวัณโรค 7 ขั้นตอน ใน
โรงพยาบาลหรือสถานบริการอื่นๆ ต่อไป
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วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทำให้ประชาชน
หลายล้านคนต้องเสียชีวิตในแต่ละปี ปัจจุบัน
ปัญหาเชื้อวัณโรคดื้อต่อยาหลายขนานเพิ่มสูงขึ้น
จากการขาดยาหรือหยุดยาก่อนกำหนด ประกอบ
กับการควบคุมวัณโรคที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ทำให้ผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราการเสียชีวิตมากขึ้น1 
อีกทั้งยังเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยถึง 86,000 
รายต่อปี และการตายกว่า 10,000 รายต่อปีของ
ประชากรไทย และที่สำคัญยังก่อให้เกิดเป็น
วัณโรคดื้อยา มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา
ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคของประเทศเพียง 
65,000 คนต่อปี ในจำนวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งเป็น
ผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อ แต่ยังมีผู้ป่วยวัณโรคอีกส่วน
หนึ่งที่ยังเข้าไม่ถึงระบบการรักษา2 โดยสาเหตุ
สำคัญเกิดจากตัวผู้ป่วยเอง ละทิ้งการรักษาหรือกิน
ยาไม่สม่ำเสมอทำให้วัณโรคกลับเป็นซ้ำได้3 บาง
รายขาดความรู้ในการกินยาและอันตรายจากโรค 
โดยกินยาเพียง 1-2 เดือนเมื่ออาการดีขึ้นคิดว่า
หายจึงไม่กลับมารับยาอีก บางรายหยุดการรักษา
หรือลดจำนวนยาลงเนื่องจากอาการไม่พึงประสงค์
จากยา4 นอกจากนี้ในบางรายไม่กินยาบางมื้อเมื่อ
ออกไปทำกิจธุระนอกบ้านเพราะเกรงว่า ผู้อื่นจะรู้
ว่าเป็นวัณโรค กลัวถูกรังเกียจ บางรายก็ลืมกินยา
เนื่องจากระยะเวลาในการรักษายาวนาน และต้อง
กินยาเดิมซ้ำๆ ขาดเจตคติที่ดีต่อการรักษาวัณโรค
นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น ไม่มีค่า
รถ ไม่มีเวลามารับยาเพราะการมารับยาแต่ละครั้ง
ต้องเสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย ต้องทำงานหา
เลี้ยงครอบครัวบางรายอาจไม่มีผู้ดูแลคอยเตือน
ให้มารับยา5 

สำหรับสถานการณ์วัณโรคในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2556 พบผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนรักษา 677 ราย 
เป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่มีเสมหะพบเชื้อ ร้อยละ 54.8 
ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทที่ขึ้น
ทะเบียนรักษา มีอัตราความสำเร็จในการรักษา 
ร้อยละ 83.3 ตาย ร้อยละ 11.3 ล้มเหลว ร้อยละ 2.7 
และขาดยา ร้อยละ 2.26 ซึ่งจะเห็นได้ว่ายังมีผู้ป่วย
ตายขณะที่ยังคงรักษาวัณโรคอยู่ค่อนข้างสูง รวม
ทั้งการรักษาล้มเหลวและขาดยานานเกิน 2 เดือน 
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการควบคุมวัณโรค

ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า อัตราผลสำเร็จของ
การรักษายังไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 และต่ำกว่า
ร้อยละ 87 เพียง ร้อยละ 45 และ 55 ตามลำดับ 
โดยประเด็นที่ไม่ผ่านการประเมินส่วนใหญ่ คือ ผู้
ป่วยวัณโรคที่มีเสมหะพบเชื้อมีผู้ที่ไม่ใช่ญาติเป็น
ผู้ดูแลการรับประทานยา อัตราความสำเร็จในการ
รักษา และอัตราการขาดการรักษา นอกจากนี้จาก
การนิเทศงานการดำเนินงานวัณโรคของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบว่ายังประสบ
ปัญหาหลายประการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในแต่ละ
อำเภอยังไม่เห็นความสำคัญของการกินยาโดยมี
พี่เลี้ยง ระบบรายงานที่ซ้ำซ้อน เจ้าหน้าที่ขาดความ
รู้ในเรื่องวิชาการและการบริหารจัดการระบบการ
ดำเนินงานวัณโรคที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น จาก
สถานการณ์ดังกล่าว มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่
จะต้องหยุดยั้งปัญหาต่างๆ เนื่องจากการแพร่
ระบาดของวัณโรคส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ
และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อภาวะสังคม
เศรษฐกิจตามมา ดังนั้น การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวัณโรค เพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน
และการประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรค จึงเป็นสิ่ง
จำเป็น จากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาถึงประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการขจัด  วัณโรค และปัญหาอุปสรรคใน
การดำเนินงานความคุมวัณโรค จังหวัดสุราษฏร์
ธานี ขึ้น เพื่อจะได้ทราบประสิทธิผลของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการดังกล่าว และพิจารณานำไป
ใช้ให้เหมาะสมต่อไป การศึกษานี้มีจุดประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขจัดวัณโรคและศึกษาปัญหา อุปสรรค ใน
การดำ เ นิน ง านควบคุมวัณโรคในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 
(Action research) โดยดำเนินการฝึกอบรมเจ้า
หน้าที่ที่ปฏิบัติงานคลินิกวัณโรคของแต่ละโรง
พยาบาล ตามกระบวนการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวัณโรค 7 ขั้นตอน ทดสอบความรู้เรื่อง
วัณโรค และประเมินผลการดำเนินงานคลินิก
วัณโรคคุณภาพ ตามแบบประเมินมาตรฐานคลินิก
วัณโรคคุณภาพ 10 มาตรฐาน ก่อนและหลังเข้า

บทนำ

วิธีการศึกษา
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ร่วมกระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
วัณโรค ทั้งนี้มีขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขจัดวัณโรค ดังนี้ (i) ให้ความรู้เรื่องวัณโรค 
พร้อมทั้งระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์
สถานการณ์การบริหารจัดการงานวัณโรค ร่วมกัน
สรุปปัญหา การดำเนินงานและประเมินผลการ
รักษาระดับจังหวัด (DOT Meeting) ทุกเดือน (ii) 
พัฒนาระบบรายงาน โดยจัดให้มีการรายงานผล
การดำเนินงานตามแบบฟอร์มรายงานประเมินผล
การรักษาผู้ป่วยวัณโรครอบ 3 เดือน ได้แก่ แบบ
ฟอร์ม Case Finding และแบบฟอร์ม Sputum 
Conversion ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์จากแบบฟอร์ม
เดิมของกรมควบคุมโรค (iii) พัฒนาระบบการ
สอบสวนผู้ป่วยวัณโรค กรณี Death Default & 
Failure เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคจะต้องดำเนินการ
สอบสวนเพื่อให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เช่นใน
กรณีที่มีผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตระหว่างรักษา ระบุ
สาเหตุการเสียชีวิตและเดือนที่กำลังรักษา รายงาน
ผลให้จังหวัดทราบพร้อมรายงานรอบ 3 เดือน หรือ
ในกรณีที่มีผู้ป่วยวัณโรคกำลังรักษา ไม่มาตาม
นัด/ขาดยาเกิน 5 วัน ต้องรีบติดตามกลับมารักษา
ต่อทันที และในกรณีที่มีผู้ป่วยวัณโรคล้มเหลว
ระหว่างรักษา ต้องดำเนินการสอบสวนและรายงาน
ให้จังหวัดทราบภายใน 7 วัน (iv) พัฒนาระบบการ
เชื่อมต่อข้อมูล โดยเฉพาะกรณีที่มีปัญหา กรณีที่
โอนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทไปรักษาต่อที่อื่น 
โดยพัฒนาระบบการประสานงาน เป็นศูนย์กลาง
เชื่อมต่อข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกจังหวัด รวม
ทั้งหน่วยงานในสังกัดอื่น เช่น เรือนจำกลาง เรือน
จำอำเภอ ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาล
เอกชน เป็นต้น (v) ติดตามการประเมินการประกัน
คุณภาพการตรวจหาเชื้อวัณโรค ตามวิธีการ และ
เกณฑ์ของกรมควบคุมโรค (EQA/OAS) โดย
กำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งส่งสไลด์เพื่อ
ประเมินผลการประกันคุณภาพการตรวจหาเชื้อ
วัณโรคติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง (vi) ติดตามและ
สรุปผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแยกเป็นราย
อำเภอ ในแต่ละไตรมาส ได้แก่ อัตราผลสำเร็จ
ของการรักษาวัณโรค ผู้ป่วยขาดยาระหว่างการ
รักษา ผู้ป่วยล้มเหลวระหว่างการรักษา ผู้ป่วยโอน
ไปรักษาที่อื่นโดยไม่ทราบผลของการรักษา และ
อัตราการตายในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบ

เชื้อไม่ผ่านเกณฑ์ (vii)กระตุ้นและสนับสนุนให้
แต่ละอำเภอในสังกัดมีการพัฒนาการดำเนินงาน
วัณโรค โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยว
กับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาเป็น
สถานบริการต้นแบบด้านการบริหารจัดการควบคุม
วัณโรค ทั้งนี้หลังเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวัณโรค ดำเนินการสัมภาษณ์ 
เชิงลึก ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานวัณโรค จำนวน 20 
คน เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ต่อการดำเนินงาน
ควบคุมวัณโรคตามกระบวนการดังกล่าว 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรค ในโรงพยาบาล
ทุกแห่ง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด    
สุราษฎร์ธานี ที่มีการดำเนินงานคลินิกวัณโรค
คุณภาพ ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ            
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวม 20 แห่ง 
โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้จากการ
เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค 1 คน เจ้าหน้าที่
ชันสูตรงานวัณโรค 1 คน ของโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และ
ผู้ประสานงานวัณโรคระดับอำเภอ ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แห่งละ 1–2 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน 

เครื่องมือในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการทำการศึกษาในครั้งนี้
ประกอบด้วย (i) แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยส่วน
คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ตำแหน่งในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานคลินิกวัณโรคหรือด้านการป้องกัน
ควบคุมวัณโรค การได้รับการอบรมด้านการ
ป้องกันควบคุมวัณโรค หน่วยงาน/สถาบัน ที่จัด
อบรม และระยะเวลาในการอบรม และความรู้เรื่อง
วัณโรค ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค เช่น 
สาเหตุ อาการ การรักษา การติดต่อของโรค และ
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานคลินิก
วัณโรค เช่น ความหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการ
ประเมิน มาตรฐานของการประเมิน เป็นต้น รวมข้อ
คำถามจำนวนรวม 20 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นข้อความให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง ถ้าตอบถูก
ต้องได้ 1 คะแนน  ถ้าตอบไม่ถูกต้องได้ 0 คะแนน7 
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ทั้งนี้ แบบสอบถามดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงทางด้านเนื้อหา (content validity) และ
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objectives Congruence: IOC) ของแต่ละข้อ
คำถามอยู่ระหว่าง 0.6–1.0 ซึ่งถือว่าใช้ได้ 
นอกจากนี้ได้วิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของมาตรวัด 
ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( A l p h a 
Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ได้ค่าความ
เชื่อมั่นแบบวัดความรู้ในเรื่องวัณโรค 8 เท่ากับ 
0.78 (ii) แบบแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยว
กับปัญหาอุปสรรค ต่อการดำเนินงานควบคุม
วัณโรค ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เจาะ
ลึก ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานวัณโรค จำนวน 20 คน 
และ (iii) แบบประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรค
คุณภาพ ประกอบด้วย 10 มาตรฐาน8 ดำเนินการ
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ในเดือนตุลาคม 
2556 ถึงกันยายน 2557 โดยผู้วิจัยและคณะที่ผ่าน
การอบรมแล้ว 

วิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา  ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ paired t-
test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.9 มีอายุ 
ระหว่าง 32-41 ปี ร้อยละ 37.1 รองลงมา 42-51 ปี 
ร้อยละ 31.4 มีอายุเฉลี่ย 37.8 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 81.4 ตำแหน่งงานเป็น
พยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 28.6 รองลงมา นัก
วิชาการสาธารณสุข ร้อยละ 27.1 มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานคลินิกวัณโรคหรือด้านการ
ป้องกันควบคุมวัณโรค 11-20 ปี ร้อยละ 42.9 ได้
รับการอบรมด้านการป้องกันควบคุมวัณโรค ร้อย
ละ 74.3 มีระยะเวลาของการฝึกอบรม น้อยกว่า 14 
ชั่วโมง ร้อยละ 46.2 รองลงมา 15-35 ชั่วโมง ร้อย
ละ 42.3 หลังจากเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการงานวัณโรค พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยของความรู้เรื่องวัณโรค ก่อนเข้าร่วม
กระบวนการฯ 14.6 คะแนน และหลังเข้าร่วมกระ
บวนการฯ 16.7 คะแนน เมื่อทดสอบความแตกต่าง
ทางสถิติ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกระบวนการฯ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) (ตาราง 1) 
 ผลการประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรค
คุณภาพ ก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ พบว่า 
โรงพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
มาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ ก่อนการเข้าร่วม
กระบวนการฯ 80.6 คะแนน และหลังการเข้าร่วม
กระบวนการฯ 87.0 คะแนน เมื่อทดสอบความแตก
ต่างทางสถิติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ ก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกระบวนการฯ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001)  
 ด้านอัตราความสำเร็จในการรักษา
วัณโรค พบว่า หลังจากเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวัณโรค ในปี 2557 อัตรา
การขาดยา ร้อยละ 2.3 และอัตราการรักษาหาย
ของผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ 84.4 เมื่อเปรียบเทียบ
อัตราความสำเร็จในการรักษาวัณโรค ตาม
แนวทาง DOT ในปีที่ผ่านมา พบว่า มีความสำเร็จ
ในการรักษาวัณโรคเพิ่มขึ้น 

ปัญหาอุปสรรค 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ
ในการควบคุมวัณโรค คือ มีจำนวนบุคลากรที่
จำกัด โดยเฉพาะในระดับตำบล ซึ่งเป็นหน่วย
บริการที่ใกล้ชิดประชาชนและต้องออกให้บริการ
เชิงรุก ดังคำกล่าวจากเจ้าหน้าที่ว่า “รพ.สต.มีเจ้า
หน้าที่น้อยทั้งให้บริการเชิงรับ ไม่มีเวลาให้บริการ
เชิงรุก โดยเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคที่ต้องติดตาม
เยี่ยมและเป็นพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง บางครั้งไม่
สามารถออกเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 
ตกลงกันไว้” และนอกจากนี้ในระดับตำบลส่วน
ใหญ่เจ้าหน้าที่มีเพียง 3-4 คน แต่มีภาระงานหลาย
งานทั้งด้านบริหาร วิชาการ และการรักษาพยาบาล 
ดังคำกล่าวที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีหลายภาระงานทำให้
การติดตามดูแลไม่ดีเท่าที่ควร”

ผลการศึกษา
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เจ้าหน้าที่ระดับตำบลยังขาดการฟื้นฟูความรู้และ
แนวทางการดำเนินงานใหม่ๆ เกี่ยวกับการควบคุม
วัณโรค ดังคำกล่าวที่ว่า “จนท.ควรต้องได้รับการ
ฟื้นฟู ด้านความรู้และ แนวปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 
1-2 ครั้ง” การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ทั้งนี้
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายงานและเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบงาน ดังคำกล่าวที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีการ
โยกย้ายบ้างลาออกบ้าง การดำเนินงานไม่ต่อ
เนื่อง” นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานควบคุมวัณโรคยังได้ให้ความเห็นเพิ่ม
เติมว่า การประเมินมาตรฐานคลินิกวัณโรค
คุณภาพเป็นนโยบายตามแผนงานควบคุมวัณโรค
แห่งชาติ ถึงแม้ว่ากระบวนการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวัณโรคนี้จะสามารถส่งเสริมการดำเนิน
งานควบคุมวัณโรคให้มีผลสำเร็จเพิ่มขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามจังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่บรรลุเป้า
หมายตามเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากเจ้าหน้าที่
คลินิกวัณโรครับผิดชอบงานหลายอย่างและมีการ
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานวัณโรคบ่อย จึงต้องมีนโย
บายเร่งรัดเพื่อให้อัตราความสำเร็จในการรักษา
วัณโรคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มวัณ
โรคเอชไอวี กลุ่มเรือนจำ เป็นต้น และยังมีผู้ให้
ความเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางส่วนที่
ทราบและสามารถบอกเป้าหมายในการดำเนินงาน
ควบคุมวัณโรคได้ แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเนื่องจาก
ไม่ใช่งานที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งเจ้าหน้าที่คลินิก
วัณโรคเท่านั้นที่สามารถอธิบายถึงเป้าหมายใน
การดำเนินงานควบคุมวัณโรคได้ชัดเจน และใน
การเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาการดำเนินงาน
วัณโรคครั้งนี้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานคลินิก
วัณโรค ยังให้ความเห็นว่า การรายงานผลให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด สำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพและสำนักงานป้องกันควบคุมโรค  
มีระบบรายงานที่ซ้ำซ้อน ดังคำกล่าวที่ว่า “มีหลาย
หน่วยงานขอข้อมูลและรายงานจากพื้นที่ แต่ละครั้ง

แบบฟอร์มไม่เหมือนกัน เป็นการเพิ่มภาระงานและ
มีความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน” และนอกจากนี้
รูปแบบการรายงานของแต่ละหน่วยงานแตกต่าง
กัน ขาดการบูรณาการในการรายงานผลการ
ดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  

ภายหลังจากดำเนินการตามกระบวนการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวัณโรค 7 ขั้นตอนจะเห็น
ได้ว่าหลังจากดำเนินการกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้วยคะแนน
เฉลี่ยก่อน-หลัง เข้าร่วมกระบวนการฯ 14.6 คะแนน 
และ 16.7 คะแนน ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าให้
ความรู้ เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถเพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการดำ เนินงานได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับก่อนหน้าซึ่งกล่าวว่าการฝึกอบรมเป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำความรู้ไป
พัฒนางาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์9 หลังเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวัณโรค โรงพยาบาลทุก
แห่งมีคะแนนการประเมินเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (P<0.001) โดยมีคะแนนเฉลี่ย ก่อน-หลัง
เข้าร่วมกระบวนการฯ 80.6 คะแนน และ 87.0 
คะแนน ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวัณโรค เป็นกระ
บวนการสนับสนุนการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้ง
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดำเนินงาน 
การพัฒนาระบบรายงานที่เหมาะสมและเอื้อต่อการ
ดำเนินงาน มีความสะดวกในการจัดทำรายงาน ซึ่ง
เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหาร
จัดการให้การดำเนินงานวัณโรคมีความรวดเร็ว 
และสามารถรายงานข้อมูลได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิจารณ์และสรุปผล

ตาราง 1. คะแนนก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการ

คะแนน ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ หลังเข้าร่วมกระบวนการ P Value

ความรู้เรื่องวัณโรค 14.6+1.6 16.7+1.3 <0.001

มาตรฐานคลินิกวัณโรค 80.6+8.5 80.7+6.3 <0.001

Plus minus values are mean+SD
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อีกทั้งการพัฒนาระบบการสอบสวนผู้ป่วย วัณโรค 
ในกรณีต่างๆ นั้น ส่งผลให้สามารถรายงานผลให้
กับระดับจังหวัดได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งสามารถ
ติดตามผู้ป่วยวัณโรคล้มเหลวระหว่างรักษาได้
อย่างทันท่วงที และลดอัตราการรักษาล้มเหลวได้
อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาระบบ
การเชื่อมต่อข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ
บริหารแบบ POSDCoRB ของ Gulick and 
Urwick อ้างใน 10 หลักการประสานงาน เป็นการ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น 
ช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ทำให้
กิจกรรมต่างๆ เอื้ออำนวย สนับสนุนเกื้อกูลกันและ
กันไม่ซ้ำซ้อนหรือเกิดช่องว่าง ผู้ร่วมงานทุกคนมี
ความเข้าใจกันทั้งด้านการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีพ ด้านอัตราความสำเร็จในการรักษา
วัณโรค จะเห็นได้ว่า อัตราการรักษาหายเพิ่มขึ้น 
และอัตราการขาดยาลดลง ทั้งนี้สามารถอธิบายได้
ว่า ผลสำเร็จที่เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมกระบวน
การฯ นั้น เนื่องจากกระบวนการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวัณโรค เริ่มด้วยกิจกรรมการให้ความรู้
เรื่องวัณโรค พร้อมทั้งระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียน
รู้ สอบถามความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุมว่า
ต้องการเพิ่มพูนทักษะหรือความรู้ทางวิชาการเรื่อง
ใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการดำเนินงาน
วัณโรคในเครือข่าย วิเคราะห์สถานการณ์การ
บริหารจัดการงานวัณโรค ร่วมกันสรุปปัญหา การ
ดำเนินงานและประเมินผลการรักษาระดับจังหวัด 

ทุกเดือน อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบการรายงาน
ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูล และยังมีการพัฒนาระบบการสอบสวนผู้ป่วย
วัณโรค ส่งผลให้การควบคุมป้องกันวัณโรค ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการสอบสวนและรายงานผล
การดูแลผู้ป่วยวัณโรคในกรณีต่างๆ เป็นระบบ 

 โดยสรุปกระบวนการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวัณโรค 7 ขั้นตอน ส่งผลให้โรง
พยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานคลินิกวัณโรคเพิ่มขึ้น 
บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและการประเมิน
มาตรฐานคลินิกวัณโรคเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้อัตรา
การขาดยาลดลง และอัตราการรักษาหายของผู้
ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงาน
ควบคุมวัณโรคมีประสิทธิผลมากขึ้นและเป็น
แนวทางต้นแบบแก่โรงพยาบาลอื่นๆ ในการ
ดำเนินงานควบคุมวัณโรค มีข้อเสนอแนะต่อการ
พัฒนาการดำ เนินงานควบคุมวัณโรค คือ 
พิจารณาส่งเสริมกระบวนการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวัณโรค 7 ขั้นตอน ในโรงพยาบาลหรือ
สถานบริการอื่นๆ ต่อไป รวมทั้งกำหนดให้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการดำเนินงานแก่ผู้
ที่จะมารับมอบงานต่อ ก่อนที่เจ้าหน้าที่เดิมจะ
เปลี่ยนงานหรือโยกย้ายงาน อย่างน้อย 1 เดือน 
เพื่อลดความล่าช้าและมีความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งบูรณาการในการรายงานผลการ
ดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยพัฒนา
เป็นโป รแก รมก า ร ร า ย ง า นผลด้ วย ร ะ บบ
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ABSTRACT 

OBJECTIVE 
To describe the prevalence and level of severity of work-related injury and significant 
risk factors in agricultural and fishery sector of Sukhothai informal workers. 

METHODS 
A cross-sectional study was conducted in the year 2010 among 4,101 informal 
workers who worked in agricultural and fishery sector of Sukhothai Province. The 
data were collected by using Health Risk Assessment survey. 

RESULTS 
The most common work-related injury was slashed or stabbed by sharp objects 
(50.6%), followed by slipped or felt on the same level (38.2%) and vehicles accident 
(31.2%).  The level of severity in work-related injury was mild which accounted for 
more than 95%.  Electric shock was the work-related injury with the most severe level 
causing disability or loss of limbs (0.9%). The overall work-related injury was 
significantly higher in males and occurred most in the age group 18-29 years 
compared to other age groups (P<0.001 and <0.05, respectively). The increasing risk 
of work-related injury was associated with exposure to heat, work with wrong 
posture and exposure to dust. 

CONCLUSION 
Significant work-related injuries of informal workers in agricultural and fishery sector 
were found among the young male workers and risk was increased with heat/dust 
exposures and wrong posture.  Hence, target group of safety training and hazard 
exposure in order to reduce the work-related injury should be in the 18-29 year of 
age and male workers.
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การบาดเจ็บจากการทำงานของกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
และประมงของแรงงานนอกระบบในจังหวัดสุโขทัย: 

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อัมรินทร์ คงทวีเลิศ, วศ.ด.1 
ดุสิต สุจิรารัตน์, วท.ม.2 

1ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ 

2ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาความชุก ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการทำงาน และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการ
บาดเจ็บที่สำคัญในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและประมงของแรงงานนอกระบบในจังหวัดสุโขทัย 

วิธีการศึกษา 
การศึกษานี้เป็นแบบภาคตัดขวาง โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 4,101คน ของกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรมและประมงของแรงงานนอกระบบในจังหวัดสุโขทัย โดยใช้ข้อมูลจากแบบประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพในการทำงาน (นบ. 01) ซึ่งเก็บรวบรวมไว้เมื่อปี พ.ศ. 2553 

ผลศึกษา 
การบาดเจ็บจากการทำงาน 3 อันดับแรกในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและประมง คือ ถูกของมีคม
บาด/ทิ่ม/แทง พบมากที่สุด (ร้อยละ 50.6) รองลงมาคือการพลัดตกหกล้ม/ลื่นไถล (ร้อยละ 38.2) 
และอุบัติเหตุจากยานพาหนะ (ร้อยละ 31.2)  โดยระดับความรุนแรงส่วนใหญ่ที่พบในการบาด
เจ็บจากการทำงานเป็นขั้นเล็กน้อยหรือไม่ต้องหยุดงาน ซึ่งมีมากกว่าร้อยละ 95 สำหรับการบาด
เจ็บจากการทำงานระดับขั้นรุนแรงมากจนทำให้เกิดความพิการ/สูญเสียอวัยวะที่พบมากที่สุดคือ 
การถูกไฟฟ้าช็อต/ดูด (ร้อยละ 0.9) ซึ่งในทุกการบาดเจ็บจากการทำงานพบในเพศชายมากกว่า
เพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P<0.001 และพบมากในกลุ่มอายุ 18-29 ปี เมื่อเทียบกับกลุ่ม
อายุอื่นๆ (P<0.05) การทำงานสัมผัสกับความร้อน/ทำงานกลางแจ้ง การทำงานในท่าทางที่ไม่ถูก
ต้อง และทำงานในที่มีฝุ่นละออง ทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นที่จะเกิดการบาดเจ็บจากการ
ทำงาน 3 อันดับนั้น 

สรุป 
การบาดเจ็บจากการทำงานของแรงงานนอกระบบในกลุ่มเกษตรกรรมและประมง พบมากสุดใน
เพศชายที่อายุน้อย และความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นหากสัมผัสกับความร้อน/ฝุ่น และท่าทางในการ
ทำงานที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายในการอบรมความปลอดภัยเพื่อลดการบาดเจ็บจากการ
ทำงานควรเป็นชายกลุ่มอายุ 18-29 ปี
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การบาดเจ็บจากการทำงาน นับเป็นปัญหาหนึ่งที่
สำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งมีระดับ
ความรุนแรงตั้งแต่เล็กน้อยคือไม่ต้องหยุดงานหรือ
สามารถรักษาด้วยตนเองได้ จนกระทั่งทำให้เกิด
การพิการ ทุพพลภาพ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้ 
ซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกับผู้ทำงาน
เท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
และทางสังคมตามมาด้วย1,2 นอกจากนี้ การบาด
เจ็บจากการทำงานยังเป็นหนึ่งในปัญหาของทาง
ด้ า น อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
(Occupational Health and Safety: OHS) โดย
ส่วนใหญ่สาเหตุของการเกิดการบาดเจ็บจากการ
ทำงานนั้นจะพบได้จากสภาพการทำงานที่ไม่
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่
เหมาะสม3 
 ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555-2559 ได้ให้คำ
นิยามของแรงงานนอกระบบไว้ว่า ผู้มีงานทำที่
มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายประกันสังคม และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 25414 จากข้อมูลของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2557 พบว่า 
ประเทศไทยมีผู้มีงานทำทั้งหมด 38.4 ล้านคน โดย
เป็นแรงงานนอกระบบอยู่ประมาณร้อยละ 57.6 
ของผู้มีงานทำทั้งหมด โดยแรงงานนอกระบบจะ
ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 56.9) รองลงมาเป็นภาคการบริการและการค้า 
(ร้อยละ 32.4) และภาคการผลิต (ร้อยละ 32.4) 
ตามลำดับ3 
 สำหรับการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน
ของแรงงานนอกระบบในปี พ.ศ. 2557 นั้น มี
จำนวน 3.9 ล้านคน โดยลักษณะของการบาดเจ็บ
จากการทำงานที่พบมากที่สุดมากจากการถูกของมี
คมบาด/ทิ่ม/แทง (ร้อยละ 64.5) รองลงมาเป็นการ
พลัดตกหกล้ม (ร้อยละ 17.9) การชน/กระแทกโดย
วัตถุในแนวตั้ง/นอน (ร้อยละ 6.5 ) โดยเมื่อเปรียบ
เทียบข้อมูลย้อนหลังไป 5 ปี ตั้งแต่ พ .ศ . 
2552-2557 พบว่าลักษณะของการบาดเจ็บจาก
การทำงานในแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังคง
เป็นการบาดเจ็บจากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทงและ
การพลัดตกหกล้ม/ลื่นไถล3 

 ในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดสุโขทัย มีแรงงาน
นอกระบบ  271,184 คน โดยมีอาชีพเกษตรกรรม
และประมงเป็นจำนวนมากที่สุดในแรงงานนอก
ระบบ คือ  179,844 คน (ร้อยละ 66.32)5 ซึ่งอาชีพ
เกษตรกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพที่มี
ความเสี่ยงหรืออันตรายมากที่สุดที่ทำให้เกิดการ
บาดเจ็บจากการทำงานทั้งในระดับไม่รุนแรงและ
รุนแรงมากถึงขั้นเสียชีวิตได้6,7,8 การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและระดับความ
รุนแรงของการบาดเจ็บจากการทำงานในปี พ.ศ. 
2553 รวมถึงปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บที่สำคัญ
ในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและประมงของแรงงาน
นอกระบบในจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำเอาผลที่ได้ไป
ใช้ในการวางแผนเพื่อป้องกันและลดอัตราการ
เกิดการบาดเจ็บจากการทำงานในแรงงานนอก
ระบบต่อไป 

รูปแบบการศึกษา 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง 
(cross-sectional descriptive study) ในกลุ่ม
ตัวอย่างอาชีพเกษตรกรรมและประมงของแรงงาน
นอกระบบในจังหวัดสุโขทัย อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
ที่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพในการทำงาน (นบ. 01) 
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เมื่อปี 
พ.ศ. 2553 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลของงานวิจัยนี้ ได้จากฐานข้อมูลของแบบ
ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (นบ.01) ของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปี พ.ศ. 2553 
ในส่วนของข้อมูลทั่วไป สภาพแวดล้อมและสภาพ
การทำงาน การบาดเจ็บจากการทำงาน และระดับ
ความรุนแรง โดยประเมินระดับความรุนแรงสูง
ที่สุดที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลซึ่งอาจเกิดได้หลาย
ครั้ง โดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-
stage sampling) ได้ตัวอย่างอย่างน้อย 3,350 
คน ซึ่งคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง9 โดยใช้
สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่เกิดการบาดเจ็บจาก
การทำงานในอาชีพร้อยละ 1610  ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 10,

บทนำ
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design effect เท่ากับ 1.5 เท่าของขนาดตัวอย่าง
ที่คำนวณได้ และเพิ่มขนาดตัวอย่างเพื่อชดเชย
สำหรับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์อีกร้อยละ 10  การศึกษา
นี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 115/2558 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS 18.0 (ลิขสิทธิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาแจกแจงความถี่ คำนวณหาค่าร้อยละ 
และใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์
ตารางไขว้ด้วยสถิติทดสอบไคว์สแควร์ (chi-
square test) ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และอัตราส่วนออดส์ (odds ratio-OR) 

ลักษณะทั่วไปและการบาดเจ็บจากการทำงาน 
กลุ่มตัวอย่างแรงงานนอกระบบในการศึกษาครั้งนี้ 
คือกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและประมง จำนวนทั้งสิ้น 
4,101 คน เป็นเพศชาย 2,586 คน (ร้อยละ 63.1) 
และเพศหญิง 1,515 คน (ร้อยละ 36.9)  ซึ่งจำแนก
ได้ 5 กลุ่มอายุ  พบว่ากลุ่มอายุ 45-60 ปี มีจำนวน
มากที่สุด (ร้อยละ 50.0)  รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 
30-44 ปี (ร้อยละ 35.1) กลุ่มอายุที่พบน้อยที่สุดคือ 
15-17 ปี ซึ่งจัดเป็นแรงงานเด็กจำนวน 13 คน (ร้อย
ละ 0.3) (ตาราง 1) ในส่วนของสภาพแวดล้อมและ
สภาพการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า การสัมผัสกับความร้อนหรือการ
ทำงานกลางแจ้ง มีจำนวนมากที่สุด คือ 3,170 คน 
(ร้อยละ 77.3) รองลงมาเป็นการยกของหนักหรือ
ทำงานในท่าทางที่ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตาม
ส่วนต่างๆของร่างกาย 3,104 คน (ร้อยละ 75.7) 
ส่วนการทำงานในที่สกปรก ที่อาจก่อปัญหาโรค
ติดเชื้อต่างๆ นั้นพบน้อยที่สุดคือ 180 คน (ร้อยละ 
4.4)(ตาราง 1)  
 การบาดเจ็บจากการทำงานพบว่า เกิด
จากของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง เป็นจำนวนมากที่สุด 
คือ 2,075 (ร้อยละ 50.6) รองลงมาคือ พลัดตก
หกล้ม ลื่นไถล และอุบัติเหตุจากยานพาหนะ ที่ใช้

ในการทำงานหรือประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
38.2 และ 31.2 ตามลำดับ  ในส่วนของระดับความ
รุนแรงของการบาดเจ็บจากการทำงาน พบว่า
มากกว่าร้อยละ 95 ของทุกลักษณะการบาดเจ็บ
จากการทำงานมีระดับความรุนแรงในขั้นเล็กน้อย 
กล่าวคือไม่ต้องหยุดงาน สำหรับกรณีที่รุนแรงมาก 
ถึงขั้นพิการ หรือสูญเสียอวัยวะพบว่า เกิดจากไฟ
ฟ้าช็อต/ดูด มีจำนวนมากที่สุดคือ ร้อยละ 0.9 
(ตาราง 2)  

ปัจจัยที่มีผลกับเกิดการบาดเจ็บ 
การบาดเจ็บจากการทำงานของเกษตรกรพบใน
เพศชายมากกว่าเพศหญิง ในทุกลักษณะของการ
บาดเจ็บ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001) ซึ่ง
พบการบาดเจ็บในลักษณะต่างๆ ในเพศชายคิด
เป็นร้อยละ 34.0-55.9 ขณะที่เพศหญิงพบร้อยละ 
8.3-41.5 ในส่วนของกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุ 
18-29 ปี มีจำนวนมากที่สุดที่พบการบาดเจ็บจาก
การทำงานในทุกลักษณะของการบาดเจ็บ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ยกเว้นการพลัดตก
หกล้ม ลื่นไถลที่พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ 15-17 ปี 
(ร้อยละ 61.5)  (ตาราง 3) 

 การวิเคราะห์ปัจจัยครั้งนี้ ได้ใช้ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับลักษณะงาน กล่าวคือปัจจัยทางสภาพ
แวดล้อมในการทำงานที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก
คือ การทำงานที่สัมผัสกับความร้อน/ทำงานกลาง
แจ้ง การทำงานในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง อันจะส่งผล
ให้เกิดอาการเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น 
การยกของหนัก และการทำงานในที่มีฝุ่นละออง 
โดยนำปัจจัยเหล่านี้มาวิเคราะห์กับการเกิดการ
บาดเจ็บจากการทำงานที่พบมากที่สุด 3 อันดับ
แรกคือ ของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง พลัดตกหกล้ม/ลื่น
ไถล และ อุบัติเหตุจากยานพาหนะ ที่ใช้ในการ
ทำงานหรือประกอบอาชีพ ซึ่งพบว่า เกษตรกรและ
ประมงที่ทำงานสัมผัสความร้อน/ทำงานกลางแจ้ง 
มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บจากของมีคมบาด/ทิ่ม/
แทง คิดเป็น 6.25 เท่า (95% CI 5.23 to 7.47) ของ
แรงงานที่ไม่ได้ทำงานที่สัมผัสความร้อน/ทำงาน
กลางแจ้ง เกษตรกรและชาวประมงที่ทำงานใน
ท่าทางที่ไม่ถูกต้องฯ มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บจาก
ของมีคม 5.03 เท่า (95% CI 4.26 to 5.93) ของผู้ที่
ทำงานในท่าทางที่ถูกต้องและผู้ที่ทำงานในที่มีฝุ่น
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ละออง มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บจากของมีคม 5.09 
เท่า (95% CI 4.44  to 5.84) ของผู้ที่ทำงานในที่
ไม่มีฝุ่นละอองในกรณีของการพลัดตกหกล้ม ลื่น
ไถล พบว่าเกษตรกรและชาวประมงของแรงงาน
นอกระบบที่ทำงานในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง จนทำให้
เกิดการปวดเมื่อยหรืออักเสบตามร่างกายต่างๆ มี
โอกาสเกิดพลัดตกหกล้มคิดเป็น 7.23 เท่า (95% 
CI 5.85 to 8.92) ของผู้ที่ทำงานในท่าทางที่ถูกต้อง  
เกษตรกรและชาวประมงที่ทำงานสัมผัสความร้อน
หรือกลางแจ้ง มีโอกาสเกิดการพลัดตกหกล้ม 5.75 
เท่า (95% CI 4.68 to 7.05) ของผู้ที่ทำงานไม่
สัมผัสความร้อนหรือทำงานกลางแจ้ง และผู้ที่
ทำงานในที่มีฝุ่นละออง มีโอกาสเกิดการพลัดตก
หกล้ม 5.81 เท่า (95% CI 4.98 to 6.77) ของผู้ที่ทำ

ตาราง 1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ลักษณะ
No. (%) 
N=4101

เพศชาย 2,586 (63.1)

อายุ-ปี

     15-17 13 (0.3)

     18-29 266 (6.5)

     30-44 1,441 (35.1)

     45-60 2,050 (50.0)

     61 หรือมากกว่า 331 (8.1)

สภาพแวดล้อมการทำงาน

     ร้อนหรือทำงานกลางแจ้ง 3,170 (77.3)

     ยกของหนักหรือผิดท่า 3,104 (75.7)

     ใช้หรือสัมผัสสารเคมี 2,468 (60.2)

     ชื้นแฉะมีนำ้ขัง 2,273 (55.4)

     มีสัตว์ทำร้ายหรือแมลงต่อย 1,938 (47.3)

     มีแสงสว่างมากหรือน้อยไป 1,143 (27.9)

     มีเสียงดังมากไป 883 (21.5)

     สกปรก 180 (4.4)

งานในที่ไม่มีฝุ่นละออง สำหรับอุบัติเหตุจากยาน
พาหนะ พบว่าเกษตรกรและชาวประมงที่ทำงานใน
ท่าทางที่ไม่ถูกต้องฯ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจาก
ยานพาหนะ 7.1 เท่า (95% CI 5.59 to 9.01) ของผู้
ที่ทำงานในท่าทางที่ถูกต้อง และผู้ที่ทำงานในที่มี
ฝุ่นละออง โอกาสเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะ 
6.84 เท่า (95% CI 5.74 to 8.16) ของผู้ที่ทำงานใน
ที่ไม่มีฝุ่นละออง (ตาราง 4) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่าแรงงานนอกระบบใน
ภาคเกษตรกรรมและประมงของจังหวัดสุโขทัย ได้
รับการบาดเจ็บจากการทำงานซึ่งเกิดจากของมีคม
บาด/ทิ่ม/แทง ถึงร้อยละ 50.6 ของจำนวนทั้งหมด
ในกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งถือว่าเป็นไปในแนวทางเดียว
กับสาเหตุหลักของการเกิดการบาดเจ็บจากการ
ทำงานของแรงงานนอกระบบระดับประเทศคือร้อย
ละ 64.5 ซึ่งการบาดเจ็บจากของมีคมนั้นส่วนมากจะ
เกิดมาจากการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ ไม่ว่าจะเป็นจอบ เสียม หรือเคียวเกี่ยวข้าว 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Litchfield11 
เกี่ยวกับสาเหตุส่วนใหญ่ของการบาดเจ็บจากการ
ทำงานในภาคเกษตรกรรม โดยในกลุ่มประเทศที่
กำลังพัฒนา มักพบว่ามีการใช้แรงงานคนและ
เครื่องมือที่ยังไม่ทันสมัยอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดการบาด
เจ็บจากของมีคมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการศึกษา
ของ Wang et al12 ที่ศึกษาในคนงานรับจ้างใน
ภาคเกษตรกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกายังพบ
ว่าการบาดเจ็บจากการบาดของของมีคมหรือเครื่อง
มือต่างๆนั้นยังเป็นอันดับต้นๆ ของประเภทของการ
บาดเจ็บจากการทำงาน 
 เมื่อพิจารณาในกรณีของระดับความ
รุนแรงของการบาดเจ็บจากการทำงาน  พบว่าใน
ทุกกรณี มากกว่าร้อยละ 95 จะเป็นระดับเล็กน้อย 
หรือไม่ต้องหยุดงานแต่เมื่อพิจารณาในระดับความ
รุนแรงที่ถึงขั้นพิการหรือสูญเสียอวัยวะนั้น พบ
ว่าการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อตหรือดูดนั้น มีอัตรา
การบาดเจ็บถึง 9 ใน 1,000 ประชากร (ร้อยละ 0.9) 
ซึ่งนับว่าสูงมาก สาเหตุน่าจะมาจากอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าที่นำมาใช้ประกอบอาชีพ เช่น มอเตอร์ดูด
น้ำเข้าพื้นที่ที่ทำการเกษตร ที่มีการต่อ

วิจารณ์และสรุปผล
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ตาราง 2. การบาดเจ็บจากการทำงานในกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรและประมงของแรงงานนอกระบบจังหวัดสุโขทัย 
จำแนกตามระดับความรุนแรง

การบาดเจ็บจากการทำงาน เล็กน้อย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก รวม

no. (%)

ถูกของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง 2,006 (96.7) 58 (2.8) 10 (0.4) 1 (0.1) 2,075 (50.6)

พลัดตกหกล้ม ลื่นไถล 1,507 (96.1) 50 (3.2) 11 (0.7) 0 1,568 (38.2)

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 1,219 (95.4) 34 (2.7) 22 (1.7) 3 (0.2) 1,278 (31.2)

สัมผัสสารเคมี 1,204 (96.9) 24 (2.0) 14 (1.1) 0 1,242 (30.3)

ถูกชนกระแทกโดยวัตถุ 1,163 (96.6) 24 (2.0) 12 (1.0) 5 (0.4) 1,204 (29.4)

ตกจากที่สูง 1,088 (95.6) 38 (3.3) 11 (1.0) 1 (0.1) 1,138 (27.7)

อุบัติเหตุจากเครื่องยนต์-จักร 1,068 (95.3) 30 (2.7) 19 (1.6 4 (0.4) 1,121 (27.3)

ไฟไหม้/น้ำร้อนลวก 1,003 (97.0) 13 (1.3) 13 (1.3) 5 (0.5) 1,034 (25.2)

ไฟฟ้าช็อต/ดูด 982 (97.7) 7 (0.7) 7 (0.7) 9 (0.9) 1,005 (24.5)

บาดเจ็บเล็กน้อย - ไม่ต้องหยุดงาน; บาดเจ็บปานกลาง - หยุดงาน 1-3 วัน; บาดเจ็บรุนแรง - หยุดงานมากกว่า 3 
วัน; บาดเจ็บรุนแรงมาก - พิการ/สูญเสียอวัยวะ

สายไฟอย่างไม่ถูกวิธีและไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันเวลาทำการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเอง หรือ
ในกรณีของชาวประมงที่ใช้วิธีใช้ไฟฟ้าช็อตไปใน
แม่น้ำลำคลองเพื่อจับสัตว์น้ำ โดยมีโอกาสของ
การเกิดไฟรั่วและดูดขึ้นมาได้ในขณะที่ทำการจับ
สัตว์น้ำ 

 ในส่วนของการบาดเจ็บจากการทำงานกับ
เพศนั้น พบว่าในทุกกรณีของการบาดเจ็บจากการ
ทำงานจะพบว่าเพศชายมีการบาดเจ็บจากการ
ทำงานมากกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Chi & Wu13 และ Lindqvist et al14 ที่มี
จำนวนของแรงงานเพศหญิงที่มีการบาดเจ็บจาก
การทำงานน้อยกว่าแรงงานเพศชายในประเทศ
ไต้หวันและสวีเดน ตามลำดับ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มี
การบาดเจ็บจากการทำงานในแรงงานเพศชายที่มี
จำนวนที่มากกว่า เป็นเพราะแรงงานเพศชายมีการ
ทำงานที่เสี่ยงมากกว่าและจากปัจจัยทางสังคมที่
แรงงานเพศชายจะทำงานที่หนักกว่าและอันตราย
มากกว่าของแรงงานเพศหญิง15 

 จากการศึกษาในครั้งนี้ กลุ่มอายุ 18-29 ปี
เป็นกลุ่มที่มีการบาดเจ็บในการทำงานมากที่สุดใน
ทุกกรณี ยกเว้นการพลัดตกหกล้ม ลื่นไถลที่พบ

มากในกลุ่ม 15-17 ปี ซึ่งกลุ่มนี้ถือว่าเป็นแรงงาน
เด็ก จากการศึกษาเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการ
ทำงานของแรงงานเด็กในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่าแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมมีการบาด
เจ็บจากการทำงานมากที่สุด โดยลักษณะของการ
บาดเจ็บเกิดจากการถูกของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง 
เป็นจำนวนมากที่สุดอีกด้วย16,17 สาเหตุของการ
บาดเจ็บจากการทำงานในวัยนี้ อาจเนื่องมาจาก
ขาดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 
และขาดความระมัดระวังในขณะที่ทำงาน18- 20 
 รายงานการศึกษาในต่างประเทศ พบว่า
เมื่อมีการบาดเจ็บจากการทำงานในแรงงาน
เกษตรกรรมที่ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนั้น ความเสี่ยง
จากการเกิดการบาดเจ็บจากการทำงานจะลดลง 
เมื่อแรงงานมีอายุเพิ่มมากขึ้น21 อีกทั้งในต่าง
ประเทศยังมีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องของปัจจัย
ด้านอายุกับการบาดเจ็บจากการทำงานในอาชีพ
ต่างๆ22 พบว่า แรงงานในวัยหนุ่มสาว หรือที่มีอายุ
น้อยกว่า 25 ปีนั้นจะมีประสบการณ์ทำงานที่น้อย
กว่าแรงงานที่มีอายุมากกว่า จึงทำให้มีการบาด
เจ็บจากการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้แล้วการ
ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่มีความเสี่ยงสูง
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ตาราง 3. การบาดเจ็บจากการทำงานในกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรและประมงของแรงงานนอกระบบจังหวัดสุโขทัยจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ

การบาดเจ็บจากการทำงาน เพศ-no. (%) P Value อายุ-ปี-no. (%) P Value

ชาย หญิง 15-17 18-29 30-44 45-60 >60

ถูกของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง 1,446 (55.9) 629 (41.5) <0.001 7 (53.8) 156 (58.6) 737 (51.1) 1,025 (50.0) 150 (45.3) <0.025

พลัดตกหกล้ม ลื่นไถล 1,169 (45.2) 399 (26.3) <0.001 8 (61.5) 112 (42.1) 573 (39.8) 790 (38.5) 85 (25.7) <0.001

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 1,078 (41.7) 200 (13.2) <0.001 3 (23.1) 97 (36.5) 489 (33.9) 627 (30.6) 62 (18.7) <0.001

สัมผัสสารเคมี 1,024 (39.5) 218 (14.4) <0.001 3 (23.1) 94 (35.3) 464 (32.2) 621 (30.3) 60 (18.1) <0.001

ถูกชนกระแทกโดยวัตถุ 991 (38.3) 213 (14.1) <0.001 3 (23.1) 91 (34.2) 451 (31.3) 591 (28.8) 68 (20.5) <0.001

ตกจากที่สูง 962 (37.2) 176 (11.6) <0.001 4 (30.8) 85 (32.0) 433 (30.0) 568 (27.7) 48 (14.5) <0.001

อุบัติเหตุจากเครื่องยนต์-จักร 954 (36.9) 167 (11.0) <0.001 2 (15.4) 85 (32.0) 430 (29.8) 554 (27.0) 50 (15.1) <0.001

ไฟไหม้/น้ำร้อนลวก 885 (34.2) 149 (9.8) <0.001 3 (23.1) 85 (32.0) 399 (27.7) 512 (25.0) 35 (10.6) <0.001

ไฟฟ้าช็อต/ดูด 879 (34.0) 126 (8.3) <0.001 2 (15.4) 82 (30.8) 398 (27.6) 495 (24.1) 28 (8.5) <0.001

การไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอ การขาดการ
ดูแลควบคุมในการทำงานจากหัวหน้าหรือแรงงาน
ที่มีประสบการณ์ และระดับของการพัฒนาการรับรู้
ต่อความปลอดภัยในการทำงาน ล้วนแล้วแต่เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บจากการทำงาน
ในแรงงานวัยหนุ่มสาว23-28 แต่สำหรับในกรณีที่
การบาดเจ็บจากการทำงานในขั้นเสียชีวิตนั้น พบ
ว่าแรงงานในวัยหนุ่มสาวจะมีอัตราการบาดเจ็บ
จากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิตน้อยกว่าแรงงานที่
มีอายุมาก ซึ่งอธิบายได้ว่าแรงงานในวัยหนุ่มสาว
มีความสามารถต้านทานสิ่งกระทบหรือกระแทก 
(impact resistance) ได้ดีกว่าและความสามารถที่
จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าแรงงานที่อายุมากกว่า 21, 29  

 การศึกษาเกี่ยวกับการสัมผัสหรืออันตราย
จากสภาพแวดล้อมหรือสภาพการทำงานของ
แรงงานเกษตรกรรมและประมงในครั้งนี้พบว่า การ
ทำงานที่สัมผัสความร้อนหรือทำงานในที่กลางแจ้ง
นั้น จะทำให้เกษตรกรและประมงมีความเสี่ยงใน
การบาดเจ็บจากการทำงานซึ่งเกิดจากของมีคม
บาด/ทิ่ม/แทง เป็น 6.25 เท่าของแรงงานที่ไม่ได้
ทำงานที่ต้องสัมผัสความร้อนหรือทำงานกลางแจ้ง 
เนื่องจากงานด้านเกษตรกรรมในประเทศที่อยู่ใน
เขตร้อนของโลก ต้องเผชิญกับการทำงานใน

อุณหภูมิและความชื้นที่สูง ส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้อง
ใช้แรงงานด้านกายภาพเป็นหลัก31 การสัมผัส
ความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน จะส่งผลกระ
ทบทางลบกับสุขภาพของผู้ใช้แรงงาน รวมถึง
ประสิทธิผลของการทำงานที่ลดลงด้วย32 โดยผล 
กระทบนั้นมีได้ตั้งแต่การเกิดภาวะเครียดจาก
ความร้อน (heat stress) ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่
สามารถระบายความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นภายใน
ร่างกายออกไปได้ และส่งผลต่อสมรรถนะด้าน
กายภาพและด้านจิตใจ การเกิดอาการหมดสติชั่ว
วูบจากความร้อน (heat syncope or fainting) 
และการเกิดโรคลมแดดหรือโรคลมความร้อน 
(heat stroke) ซึ่งเป็นภาวะที่เมื่อไม่ได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้33-35 
นอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของการสัมผัสความร้อนแล้วทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพนั้น อาจจะมาได้จากการขาดน้ำหรือดื่ม
น้ำไม่เพียงพอ การไม่สามารถปรับตัวให้ชินต่อ
อุณหภูมิรอบตัว การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ การใช้
เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลที่มีผลทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของความ
ร้อน หรือทำให้เกิดการลดลงของประสิทธิภาพของ
การระบายเหงื่อออกไป ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่
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ตาราง 4. การบาดเจ็บจากการทำงานของกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรและประมงของแรงงานนอกระบบจังหวัดสุโขทัย 
จำแนกตามปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ

ปัจจัยเสี่ยง จำนวนแรงงาน การบาดเจ็บ Odds ratio P Value*

no. (%) (95% CI)

ถูกของมีคมบาด/ทิ่ม/แทง

     สัมผัสความร้อน/ทำงานกลางแจ้ง 3,170 1,896 (59.8) 6.25 (5.23 – 7.47) <0.001

     มีท่าทำงานที่ไม่ถูกต้อง 3,140 1,849 (59.6) 5.03 (4.26-5.93) <0.001

     มีฝุ่นละอองในการทำงาน 2,468 1,626 (65.9) 5.09 (4.44-5.84) <0.001

พลัดตกหกล้ม ลื่นไถล

     สัมผัสความร้อน/ทำงานกลางแจ้ง 3,170 1,449 (45.7) 5.75 (4.68-7.05) <0.001

     มีท่าทำงานที่ไม่ถูกต้อง 3,104 1,459 (47.0) 7.23 (5.85-8.92) <0.001

     มีฝุ่นละอองในการทำงาน 2,468 1,304 (52.8) 5.81 (4.98-6.77) <0.001

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ

     สัมผัสความร้อน/ทำงานกลางแจ้ง 3,170 1,182 (37.3) 5.17 (4.14-6.46) <0.001

     มีท่าทำงานที่ไม่ถูกต้อง 3,104 1,197 (38.6) 7.1 (5.59-9.01) <0.001

     มีฝุ่นละอองในการทำงาน 2,468 1,105 (44.8) 6.84 (5.74-8.16) <0.001

*Chi-square test

มีผลต่อร่างกายที่เกิดขึ้นมาพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของ
ความร้อนได้36 การศึกษาของ Ramsey และคณะ 
พบว่า heat stress สามารถเพิ่มอัตราการประสบ
อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการทำงานได้37 
นอกจากนี้เมื่อร่างกายมีการระบายความร้อนออก
มาทางเหงื่อ เช่นทำให้มือเปียกลื่น โอกาสเกิดการ
บาดเจ็บจากของมีคม หรือพลัดตกหกล้มลื่นไถลจึง
มีมากขึ้นได้ อีกทั้งเมื่อมีอาการวูบหมดสติหรือลม
แดดในขณะที่ต้องมีการควบคุมยานพาหนะ 
โอกาสของการเกิดการบาดเจ็บจากยานพาหนะ
ย่อมเพิ่มสูงขึ้น 
 การบาดเจ็บจากการทำงานของแรงงาน
นอกระบบในกลุ่มเกษตรกรรมและประมงของ

จังหวัดสุโขทัยพบมากสุดในเพศชายที่อายุน้อย 
และความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นหากสัมผัสกับความ
ร้อน/ฝุ่น และท่าทางในการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ดัง
นั้นกลุ่มเป้าหมายในการอบรมความปลอดภัยเพื่อ
ลดการบาดเจ็บจากการทำงานควรเป็นชายกลุ่ม
อายุ 18-29 ปี อีกทั้งควรมีการให้ความรู้ทางด้าน
กายวิภาคศาสตร์เพื่อลดปัญหาจากการทำงานใน
ท่าทางที่ไม่ถูกต้องหรือทำงานในท่าทางซ้ำๆเป็น
เวลานาน ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาของโรคกระดูกและ
กล้ามเนื้อได้ นอกจากนี้ยังควรให้ความรู้ในกลุ่ม
แรงงานสูงวัยอีกด้วยให้ตระหนักถึงความรุนแรง
จากการบาดเจ็บ เพราะในวัยนี้ เมื่อเกิดเหตุขึ้นมา
อาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้

30



K K M J                                                   K h o n  K a e n  M e d i c a l  J o u r n a l

1.Estimating the Economic Costs of 
Occupational Injuries and Illnesses in 
D e v e l o p i n g C o u n t r i e s : E s s e n t i a l 
Information for Decision–Makers. 2012 
Publication of the International Labour 
Office, International Labour Office, Geneva 
2.B u r e a u o f O c c u p a t i o n a l a n d 
Environmental Diseases. Basic guidelines 
for diagnosis of occupational hazards for 
primary healthcare. 2nd ed. Bangkok; 2012. 
3.National statistical office. Informal worker 
survey in 2014. Bangkok. 2015.  
4.Thailand development research institute. 
The strategic plan for informal worker 
management during 2012-2016. Bangkok; 
2011.  
5.Sukhothai labor off ice. Report of 
Sukhothai labor force support the Asian 
Community (AC) from January – December 
2014. Sukhothai. 2015. 
6.Lee SJ, Kim I, Ryou H, Lee KS Kwon YJ. 
2012. Work-Related Injuries and Fatalities 
Among Farmers in South Korea. American 
Journal of Industrial Medicine 55:76-83 
7.M c C u r d y S A , C a r r o l l D J . 2 0 0 0 . 
Agricultural in jury. Am J Ind Med 
38:463-480 
8.Frank AL, McKnight R, Kirkhorn SR, 
Gunderson P. 2004. Issues of agricultural 
safety and health. Annu Rev Public Health 
25:225-245 
9.Wayne WD, Biostatistics: a foundation for 
analysis in the health sciences. 9th ed. 
Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2009. 
10.National statistical office. Informal 
worker survey in 2013. Bangkok. 2014. 
11.Litchfield M.H. 1999. Agricultural Work 
Related Injury and Ill-Health and the 
Economic Cost. Environ.Sci. & Pollut. Res. 6 
(3) 175-182. 
12.Wang S., Myers J.R., Layne L.A. 2011. 
Injuries to Hired Crop Workers in the 
United States – A Descriptive Analysis of a 
National Probability Survey. American 
Journal of Inudstrial Medicine. 54: 734-747. 
13.C h i C . F. , Wu M . L . 1 9 9 7 . F a t a l 
occupational injuries in Taiwan-relationship 
between fatality rate and age. Safety 
Sciencce. 7: 1-17. 
14.Lindqvist K, Schelp L, Timpka T. 1999. 
Gender aspects of work-related injuries in a 
Swedish municipality. Safety Science. 31: 
183-196. 
15.Messing K, Doniol-Shaw G, Haentjens C. 
1993. Sugar and spice and everything nice: 

health effects of the sexual division of labor 
among train cleaners. Int. J. Health 
Services. 23: 133-146. 134-141. 
16.Parker DL, Merchant D, Munshi K. 2002. 
Adolescent work Patterns and Work-
Related Injury Incidence in Rural Minnesota. 
American Journal of Industrial Medicine. 
42:134-141. 
17.Ehrlich P.F., McClellan W.T., Hemkamp 
J.C., Islam, S.S., Ducatman, A.M. 2004. 
Understanding Work-Related Injuries in 
Children: A perspective in West Virginia 
Using the State-Managed workers’ 
Compensation System. Journal of Pediatric 
Surgery. 39 (5): 768-772. 
18.Laraque D, Barlow B, Durkin M. 1999. 
Prevention of youth injuries. J Natl Med 
Assoc 91:557-571. 
19.Wegman DH, Davis LK. 1999. Protectiing 
youth at work. Am J Ind Med. 36:579-583. 
20.Centers for Disease Control and 
Prevention: Request for assistance in 
preventing death and injuries of adolescent 
workers. DHSS-NIOSH No. 95-125. 2003. 
Washington DC. 
21.Myers JR, Layne LA, Marsh SM. 2009. 
Injuries and Fatalities to U.S. Farmers and 
Farm Workers 55 Years and Older. 
American Journal of Industrial Medicine. 
52: 185-194. 
22.Salminen S. 2004. Have young workers 
more injuries than older ones? An 
international literature review. Journal of 
Safety Research. 35:513-521. 
23.Root N, Hoefer M. 1979. The first work-
injury data available from new BLS study. 
Monthly Labor Review. 102 (1): 76-80. 
24.Siskind F. 1982. Another look at the link 
between work injuries and job experience. 
Monthly Labor review. 105:38-40. 
25.Driscoll TR. 2006. Fatal injury of young 
workers in Australia. Australia New Zealand 
journal of Occupational Health and Safety. 
22 (2): 151-161. 
26.Glendon I. 2006. Brain development 
during adolescence. some implications for 
risk-taking and injury liability. Australia New 
Zealand journal of Occupational Health and 
Safety. 22 (2): 137-150. 
27.Ehsani JP, Ibrahim JE. 2008. Defining 
novice workers. Australia New Zealand 
journal of Occupational Health and Safety. 
24 (5): 409-415. 

28.Govan C, Hennessy P. et al. 2008. 
WorkSafe Youth Report. Sweeney Research. 
Melbourne VIC. 
29.Brorssson B. 1989. Age and injury 
severity. Scandinavian Journal of Social 
Medicine. 17:287-290. 
30.Parker D.L., Merchant D., Munshi K. 
2002. Adolescent Work Patterns and work-
Related Injury Incidence in Rural Minnesota. 
American Journal of Industrial Medicine. 
42:131-141 
31.Crowe J, Wesseling C, Solana B.R., 
Umana M.P., Ramirez A.R., Kjellstrom T, 
Morales D., Nilsson M. 2013. Heat Exposure 
in Sugarcane Harvesters in Costa Rica. 
American Journal of Industrial Medicine. 
56:1157-1164. 
32.Kjellstrom T, Homer I, Lemke B. 2009. 
Workplace heat stress, health and 
productivity – An increasing challenge for 
low and middle income countries during 
climate change. Global Health Action 2009. 
doi 10.3402/gha.v2i0.2047 Available at: 
h t tp : / /www.g loba lhea l thact ion .net/
index.php/gha/article/view/2047 
33.Hancock P.A. 1981 . Heat s t ress 
impairment of mental performance: A 
revision of tolerance limits. Aviat Space 
environ Med 52 (3): 177-180. 
34.National Institute of Occupational Safety 
and Health (NIOSH). 1986. Criteria for a 
recommended standard: Occupational 
exposure to hot environments (Revised 
criteria 1986). Center for Disease Control 
and Prevention (CDC), Atlanta (GA): 
Available at http://www.cdc.gov/niosh/
docs/86-113/86-113.pdf. 
35.Parsons K. 2003. Human thermal 
environment. The effects of hot moderate 
and cold temperature on human health, 
comfort and performance. 2nd edition. 
New York: CRC Press. 
36.OSHA. 1999. Section III Chapter 4: Heat 
S t r e s s . O S H A t e c h n i c a l M a n u a l . 
O c c u p a t i o n a l S a f e t y a n d H e a l t h 
administrative [Internet]; [Access on 1 June 
2015]. Washington DC. Available at: http://
www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_i i i/
otm_iii_4.html. 
37.Ramsey J.D., Burford C.L., Beshir M.Y. 
Jensen R.C. 1983. Effects of workplace 
thermal conditions on safe work behavior. J 
Saf Res. 14:105-114. 

R E F E R E N C E S

ผู้วิจัยขอขอบคุณนายบุญลอม หอมหวาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย สำหรับการเป็นผู้ประสานงานรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการ
ทำงานของแรงงานนอกระบบ (นบ. 01) ของจังหวัดสุโขทัย
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ABSTRACT 

OBJECTIVE 
To identified the pattern of alcoholic consumption in undergraduate female 
students in one technical college.   

METHODS 
The research design was a cross-sectional survey. The study population consisted of 
female students enrolled in the technical college for the academic year 2015. Self-
administered questionnaires and semi-structured interviews were used as 
instruments to collect data as well as the in-depth interview was also performed.  

RESULTS 
The results of the study showed that of the total respondents, the proportion of 
female students current drinker was 66.7%, 26.4% were risk drinker while 4.8% were 
high risk drinker and 2.4% were alcohol dependents. Motivation to drink was found 
to be led by curiosity to try, special occasions and celebration following successful 
completion of certain tasks. The effects of alcohol drinking from the in-depth 
interview included physical, mental, social and learning.  

CONCLUSION 
High proportion of drinker were observed in undergraduate female students in 
technical college with some were risk drinker or even dependent. 
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รูปแบบการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของกลุ่ม
นักศึกษาหญิงสายอาชีวศึกษา

ชวลิต กงเพชร 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อหาสัดส่วนและรูปแบบในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนหญิงในสถานศึกษา
สายอาชีวะ 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ ใช้การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  
ประชากรหญิงในวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่คัดสรรทุกชั้นปีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 279 คน ระหว่าง
มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามชนิดกรอกด้วยตนเองและแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการศึกษา 
พบความชุกของผู้ดื่มถึงร้อยละ 66.7 เมื่อประเมินระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่ได้จากการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบร้อยละ 66.4 เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำจากการดื่มสุรา (non-drinker 
or low risk drinker) ร้อยละ 26.4 เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางจากการดื่มสุรา 
(moderate risk drinker) ร้อยละ 4.8 เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากจากการดื่มสุรา (high risk 
drinker) และร้อยละ 2.4 เป็นผู้มีภาวะเสพติดแอลกอฮอล์ (dependent drinker) ผลกระทบจาก
การดื่มแอลกอฮอล์มีทั้งต่อร่างกาย จิตใจ สังคม และการเรียน 

สรุป 
พบการดื่มและรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนหญิงในสถานศึกษาสายชีวะ
ในสัดส่วนที่สูงและยังพบพฤติกรรมการดื่มที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงด้วยเช่นกันในกลุ่มนี้
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ประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นลำดับที่ 5  
ของโลก1 โดยภูมิภาคที่พบความชุกของการ
บริโภคมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ า ก ข้ อ มู ล ข อ งสำนั ก ง า น ส ถิ ติ แ ห่ ง ช า ติ 
ประเทศไทยได้รายงานอายุของการเริ่มบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่ามีแนวโน้มที่จะมีอายุลด
น้อยลงเรื่อยๆ โดยได้ระบุอายุน้อยที่สุดที่พบคือ 7  
ปี2 เมื่อดูข้อมูลย้อนหลังระหว่างปี 1999 ถึง 2001 
ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ากลุ่ม
อายุ 15-19 ปี เพศหญิงมีการบริโภคมากขึ้นเป็น 6 
เท่า3 และมีการบริโภคเครื่องดื่มประเภทนี้มี
ความถี่สูงคือแทบทุกวัน  
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์คือความสะดวกในการเข้าถึงสถาน
บริการ ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการใกล้สถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการมีนโยบายการตลาดที่มี
การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผู้ใช้บริการในกลุ่มวัยนี้
มากยิ่งขึ้นทั้งการ ลด แลก แจก แถม หรือการปรับ
การขายให้เข้ากับช่วงเทศกาลของภาคเรียน เช่น 
หลังสอบ เปิดภาคเรียนใหม่4 
        องค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยข้อมูลของ
การมีความผิดปกติด้านอารมณ์และสภาวะจิตใจ
ในกลุ่มวัยรุ่นว่ามีความเกี่ยวพันกับการพึ่งพิง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์5 นอกจากนั้นยังพบว่ามี
ความเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดชนิดอื่นๆมากกว่า
วัยรุ่นที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ถึง 1.6 เท่า การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและเสี่ยงต่อการสัมผัส
กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ดังเช่นการศึกษา
ก่อนหน้าพบ 9.3% ของกลุ่มวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์
หลังดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์6,7 
 เนื่องจากจังหวัดที่ทำการศึกษาในครั้งนี้
เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง พบการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในอายุที่น้อยที่สุดคือ 13 
ปี8 การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งที่จะหาสัดส่วนของ
นักเรียนหญิงที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
รูปแบบในการบริโภคที่มีความเสี่ยงต่างๆ ใน
นักเรียนหญิงกลุ่มนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่ได้นำไปใช้
กำหนดแนวทางหรือหามาตรการในการลด
พฤติกรรมการดื่มและพัฒนาแนวทางการป้องกัน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการดื่มได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

การศึกษาแบบ cross-sectional study ความถี่ใน
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และรูปแบบใน
การบริโภคที่มีความเสี่ยงในกลุ่มนักเรียนหญิง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชากรเป้าหมายคือนักเรียนหญิงใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่คัดสรรแห่งหนึ่ง ทุกชั้นปี ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จำนวนทั้งหมด 297 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ใช้แบบสอบถามมาตรฐานเพื่อประเมินระดับความ
เสี่ยงของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามแนว
คำถามคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Use 
Disorders Identification Test) หรือ AUDIT 
ฉบับภาษาไทย9 โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 4 
ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลทั่วไปและ
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ จำนวนพี่น้อง 
สถานภาพ กลุ่มสาขา เกรดเฉลี่ยสะสม ค่าใช้จ่าย
ที่ได้รับต่อเดือน  ความคิดเห็นต่อการดื่มสุรา การ
ใช้สารเสพติด พฤติกรรม และลักษณะการดื่ม ส่วน
ที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลลักษณะทางด้านครอบครัว 
ได้แก่ การศึกษาและอาชีพของผู้ปกครอง เศรษฐ
สถานะของครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว  
ประวัติการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเสพ
สารเสพติดของบุคคลในครอบครัวและบุคคลใกล้
ชิด ส่วนที่ 3 เป็นการเก็บปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริโภค ได้แก่ ลักษณะของกลุ่มเพื่อนที่คบหา  
ความถี่ในการเที่ยวสถานบันเทิง ลักษณะสถาน
บันเทิงที่ชอบไป สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย/หอพัก  
สภาพแวดล้อมสถานศึกษา และอิทธิพลสื่อ
โฆษณา และส่วนที่ 4 เป็นการค้นหาปัญหาจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ผู้ที่ดื่มใน
ระดับความเสี่ยงต่ำ ผู้ที่ดื่มในระดับเสี่ยงและผู้ดื่ม
ในระดับอันตราย ประกอบด้วยคำถาม 10 ข้อ 
ตั้งแต่ ปริมาณ ความถี่ อาการของการติดและ
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่ม นอกจากนี้ได้มีการ

บทนำ

วิธีการศึกษา
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เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างและใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อ
สอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว การ
เลือกคบเพื่อน เหตุจูงใจในการบริโภค ปัจจัยที่มี
ผลต่อความความต้องการในการบริโภคและผล 
กระทบจากการบริโภค  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป  ข้อมูลจากแบบสอบถามนำเสนอข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) 

อัตราการตอบกลับ 
จากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรนักศึกษา
หญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนใน
ปี 2557 จำนวน 297 คน แต่มาเรียนจริงเพียง 259 
คน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปทั้งสิ้น 259 ชุด          
ได้รับแบบสอบถามกลับมาจำนวน 199 ชุด คิดเป็น
ร้ อ ย ล ะ 6 7 โ ด ยมี อ า ยุ เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามคือ 17 ปี โดยอายุน้อยที่สุดคือ 13 ปี
และมากที่สุดคือ 21 ปี 

ข้อมูลทั่วไป 
สถานภาพที่พบมากที่สุด (ร้อยละ 48.2) คือ มีแฟน
แล้วไม่ได้พักอาศัยด้วยกัน พบกันบางเวลา พบ
เพศของแฟนเป็นเพศชายมากที่สุด คือ ร้อยละ 
83.8 อาชีพของผู้ปกครองที่เป็นบิดาและมารดา 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 31 .3 ) ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 26,265 
บาท ร้อยละ 33.7 ของผู้ปกครองจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือนที่ประชากรศึกษาได้รับคือ 3,471 บาท 
ครอบครัวส่วนใหญ่มีลูกกัน 2 คน และ ร้อยละ 
55.7 ของอาสาสมัครจะเป็นลูกคนที่ 2  สถานที่อยู่
อาศัยของอาสาสมัครขณะมาเรียนหนังสือพบว่า 
ร้อยละ 71.4 อาศัยอยู่หอพัก และร้อยละ 77.6 มี
ที่พักอยู่ห่า งจ ากแหล่งจำหน่าย เค รื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ เพียง 500 เมตร  

        ประวัติการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวม
ถึงการใกล้ชิดกับสิ่งเสพติดของคนในครอบครัว 
พบว่าร้อยละ 73.2 เป็นพ่อ โดยเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์รวมถึงสิ่งเสพติดที่มักใช้ คือ เครื่องดื่ม
บำรุงกำลังและบุหรี่ตามลำดับ เพื่อนสนิทส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง และสัดส่วนของการเที่ยวสถาน
บันเทิงกับไม่เที่ยวมีค่าใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ร้อย
ละ 52.3 และ 47.7 ตามลำดับ ในกลุ่มที่เที่ยวสถาน
บันเทิง ส่วนใหญ่รายงานว่า เที่ยวน้อยกว่าเดือนละ
ครั้ง   
      จากประวัติการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
พบสัดส่วนของผู้ดื่มร้อยละ 66.7 โดยอายุที่พบใน
การเริ่มดื่มครั้งแรกที่น้อยที่สุดคือ 7 ปีในแง่ของ
พฤติกรรมการดื่ม ในช่วงเวลาที่มีการดื่มระดับมาก
หรือปานกลาง ก็ยังพบการดื่มสุราเป็นอันดับต้น
ของในการเลือกบริโภค ยกเว้นในช่วงเวลาที่มี
การดื่มระดับน้อย ซึ่งอาสาสมัครจะเลือกดื่มเบียร์ 
สำหรับความถี่ในการดื่มสุราไม่ว่าจะอยู่ช่วงเวลา
ของการดื่มระดับใด (มาก ปานกลาง หรือน้อย) 
ความถี่ในการบริโภคไม่ต่างกัน คือสัปดาห์ละ 2-3 
วัน  
 เมื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามแนวคำถามคัดกรอง
ปัญหาการดื่มสุราของ AUDIT ฉบับภาษาไทย มี
ทั้งหมด 10 ข้อ จากผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
130 คน ตอบแบบทดสอบ AUDIT 125 คนได้ผล 
ออกมาดังนี้ ผู้ที่ไม่ดื่มสุราเลยหรือผู้ที่มีความเสี่ยง
ต่ำจากการดื่มสุรา (non-drinker or low risk 
drinker) 83 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 ผู้ที่ดื่มสุรา
แบบเสี่ยง (hazardous drinker) หรือผู้ที่มีความ
เสี่ยงระดับปานกลางจากการดื่มสุรา (moderate 
risk drinker) 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 ผู้ที่ดื่ม
สุราแบบอันตราย (harmful drinker) หรือผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูงมากจากการดื่มสุรา (high risk 
drinker)  6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ผู้ที่ดื่มสุราแบบ
อันตรายมาก หรืออาจเป็นผู้มีภาวะเสพติด
แอลกอฮอล์ (dependent drinker) 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.4 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
พบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับตนเอง ที่เป็นผู้ดื่ม และมีผลกระทบต่อคน
รอบข้างบ้างเช่น คนในครอบครัว แฟน ผลกระทบ

ผลการศึกษา
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ตาราง 1. ชนิดและปริมาณการดื่มสุราต่อคนต่อครั้ง 

ชนิดเครื่องดื่ม ช่วงดื่มมาก ช่วงดื่มป่านกลาง ช่วงดื่มน้อย

Volume (1,000 ml)

Mean Range Mean Range Mean Range

เบียร์

     ลีโอ 1.9 0.2-6.4 0.9 0.2-3.2 0.5 0.2-1.3

     ช้าง 3.5 0.2-15.4 0.6 0.2-1.4 0.6 0.2-3.2

     ไฮเนเก้น 1.3 1.3-1.3 - - - -

เหล้า

     Blend  285 2.3 0.4-4.7 1.1 0.2-3.4 0.4 0.2-1.2

     100 Pipers 3.5 2.4-4.7 1.8 1.2-2.4 0.5 0.5-0.5

     หงษ์ทอง 1.7 0.03-4.7 0.6 0.05-1.2 0.4 0.05-1.2

อื่นๆ

     Spy Wine Cooler 0.9 0.2-2.4 0.2 0.1-0.4 0.2 0.1-0.3

     Bacardi 1.3 0.3-2.4 0.3 0.3-0.3 0.3 0.3-0.3

ตาราง 2. ความถี่ในการดื่มสุรา

ความถี่ในการดื่ม ช่วงดื่มมาก ช่วงดื่มป่านกลาง ช่วงดื่มน้อย

no. (%)

ทุกวัน 2 (1.8) 3 (3.3) 2 (1.9)

5-6 วันต่อสัปดาห์ 7 (6.2) 5 (5.6) 5 (4.7)

3-4 วันต่อสัปดาห์ 9 (8.0) 10 (11.1) 7 (6.6)

1-2 วันต่อเดือน 15 (13.3) 13 (14.4) 17 (16.0)

2-3 วันต่อเดือน 31 (27.4) 17 (18.9) 22 (20.8)

เดือนละวัน 3 (2.7) 4 (4.4) 11 (10.4)

7-11 วันต่อปี 8 (7.1) 8 (8.9) 6 (5.7)

4-6 วันต่อปี 7 (6.2) 6 (6.7) 9 (8.5)

2-3 วันต่อปี 19 (16.8) 11 (12.2) 16 (15.1)

1 วันต่อปี 12 (10.6) 13 (14.4) 11 (10.4)

36



K K M J                                                   K h o n  K a e n  M e d i c a l  J o u r n a l

ทางด้านร่างกาย ส่วนใหญ่ จะมีอาการเวียนหัว 
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว เป็นไข้ ปวดเมื่อยตาม
ร่างกาย ส่วนผลกระทบทางด้านจิตใจได้แก่ รู้สึก
เสียใจเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่มีผลมาจากการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช่น เป็นสาเหตุของ
การทะเลาะวิวาทกับแฟน มีปากเสียงกับพ่อแม่ 
หรือกับเพื่อน ที่สำคัญเป็นสาเหตุของการมีเพศ
สัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัย สติสัมปชัญญะหายไป 
ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ การควบคุมตนเอง
ทำได้น้อยลง ผลกระทบทางด้านการเรียนที่พบ
ได้แก่ ขาดเรียน เรียนไม่รู้เรื่อง การเรียนตก ไป
เรียนได้แต่ไปหลับ ไม่ใส่ใจการเรียน สุดท้ายก็
เรียนไม่จบ แม้ผลกระทบทางด้านอุบัติเหตุจะยัง
ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ในกลุ่มนักศึกษา
หญิงกลุ่มนี้ แต่ก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เพราะ
เ วลาที่ไปดื่ม เที่ยว ส่วนใหญ่ไปด้วยรถ
จักรยานยนต์ ซ้อนสองหรือสามคนบ้าง ไม่ได้สวม
ใส่หมวกนิรภัย เวลากลับด้วยอาการมึนเมา ขับไม่
ตรง การตัดสินใจแย่ ส่วนผลกระทบทางด้าน
บุคลิกภาพพบว่า หากดื่มจะพูดมาก พูดไม่รู้เรื่อง 
พูดไม่คิด พูดเรื่อยไปเรื่อย เดินไม่ตรง หรือเมา
หลับอยู่ในสถานบันเทิง และผลกระทบที่มีต่อเพศ
ตรงข้ามในขณะดื่มคือทำให้มีความกล้าที่จะพูด
หยอกล้อเพศตรงข้ามและให้เบอร์โทรศัพท์เพื่อ
สานความสัมพันธ์ต่อเพศตรงข้าม ซึ่งเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 

การศึกษานี้ยังไม่สามารถบอกให้ทราบถึง
พฤติกรรมการดื่มได้ชัดเจน แต่สามารถบอกได้ถึง
แบบแผนการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แรง
จูงใจในการเริ่มดื่ม สาเหตุของการดื่มในแต่ละ
ครั้ง แรงจูงใจในการดื่มก็ยังคงเป็นเหตุผลเดิมๆ 
ที่เคยพบกันมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ความอยากรู้
อยากลอง สภาพแวดล้อม สถานที่ที่ใช้ดื่ม ที่
สำคัญคือเพื่อน ยังคงเป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลสูง
มากสำหรับการยุยงส่งเสริมให้เกิดนักดื่มหน้า
ใหม่ และผลักดันให้กลายเป็นนักดื่มประจำ 
 ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในกลุ่มนักศึกษาหญิง สายอาชีวศึกษา 
ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่ที่พบเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น

กับตนเอง ที่ตัวผู้ดื่มเป็นผู้กระทำและกระทบต่อคน
ใกล้ชิดบ้าง ผลกระทบที่พบต่อตนเองสามารถแบ่ง
ออกเป็นผลกระทบทางด้านจิตใจ ส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของความรู้สึกเสียใจเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมี
ผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
ตนเองเช่น ทะเลาะวิวาทกับแฟน มีปากเสียงกับพ่อ
แม่ หรือกับเพื่อน ในงานวิจัยเรื่องนี้ยังไม่สามารถ
ระบุลงไปได้ชัดว่าความเสียใจที่เกิดขึ้นจากการ
ดื่ม มีความมากน้อยเพียงใด มีผลต่อการดื่มใน
ครั้งต่อไปหรือไม่ แต่ผลกระทบดังกล่าวสอดคล้อง
กับกา รศึกษาของดนยา ธนะอุดม 1 0 ที่ว่า
แอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรง 
และทะเลาะวิวาท  เช่นเดียวกับการศึกษาเรื่องผล 
กระทบของสุราในฐานะปัจจัยร่วมการเกิดปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว  
 นอกจากผลกระทบทางด้านจิตใจแล้ว 
ผลกระทบที่กระทบต่อหน้าที่หลักของกลุ่มนักศึกษา
หญิงเลยก็คือด้านการเรียน ส่วนใหญ่มีผลด้านการ
ขาดเรียน เรียนไม่รู้เรื่อง การเรียนตก ไปเรียน
หนังสือได้แต่ไปนั่งหลับ สุดท้ายก็เรียนไม่จบ11  
แต่งานวิจัยก็ยังไม่สามารถระบุถึงผลกระทบที่มีผล
ต่อเกรดเฉลี่ย หรือระดับการดื่มในลักษณะใดที่จะ
มีผลกระทบในด้านการเรียน 
        ในงานวิจัยชิ้นนี้ยังไม่พบว่าการดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุ 
หรือเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ในกลุ่ม
นักศึกษาหญิงสายอาชีวศึกษากลุ่มนี้ อาจเป็น
เพราะเป็นเพศหญิงจึงมีความระมัดระวังมากกว่า
เพศชาย มีการควบคุมปริมาณการดื่ม หรือ
วางแผนการเดินทางในการไปเที่ยวในแต่ละครั้ง 
แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุได้เช่นกัน จากข้อค้นพบที่สำคัญของการ
ศึกษาครั้งนี้ พบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
ในกลุ่มนักศึกษาหญิงสายอาชีวศึกษาจะมีกำลังซื้อ
สูงเนื่องจากมีรายได้พิเศษจากการทำงาน และมี
แบบแผนการดื่มที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ
ดังนี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สถานบันเทิงถือเป็นสถาน
ที่ที่กลุ่มอาสาสมัครไปเที่ยว ดื่มในปริมาณสูง เป็น
จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดผลกระทบจากการดื่มเครื่อง
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ดังนั้นการเข้มงวดกับการบังคับ
ใช้กฎหมายในการจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าไปเที่ยว
แหล่งบันเทิงจะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงในเยาวชน

วิจารณ์และสรุปผล
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ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายมีดังนี้คือ ควร
มีการจัดขบวนรณรงค์ป้องกันการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ควรเป็นแบบองค์รวมควบคู่กันไป ทั้ง
เรื่องของพิษภัยของการดื่ม การรู้เท่าทันสื่อ ผลกระ
ทบที่จะเกิดขึ้นในขณะดื่มและหลังจากการดื่ม รวม
ถึงความเสี่ยงในการที่จะไปมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ปลอดภัย และสถานศึกษา สร้างระบบบริหาร
จัดการรายได้พิเศษของนักศึกษาที่เกิดจากการทำ
กิจกรรมของทางวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัวน้อย

ลง อาจจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ หรือมอบเป็นทุนการ
ศึกษาปีละครั้ง เป็นต้น ข้อเสนอแนะสำหรับการ
ศึกษาเพิ่มเติม การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
ของนักศึกษาหญิงสายอาชีวศึกษา มีแบบแผนการ
ดื่มค่อนข้างชัดเจน ดังนั้นหากมีการศึกษาครั้งต่อ
ไป ควรที่จะมีการศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ระหว่างนักศึกษาหญิง 
กับนักศึกษาชายว่ามีความแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใด เพื่อจะได้นำมากำหนดรูปแบบรณรงค์
ป้องกันให้ตรงกับสภาพปัญหามากที่สุด
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Common Pitfalls  
in 

 Scientific Writing

• ชื่อวุฒิการศึกษา ให้แสดงคำย่อของชื่อวุฒิการศึกษาในการประกอบวิชาชีพและวุฒิการ
ศึกษาสูงสุดที่สำเร็จ เท่านั้น โดยไม่ต้องใส่วงเล็บแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา
หรือสาขาของแพทย์เฉพาะทาง เช่น 

  ธรรมสรณ์ พิริยสุพงศ์ พ.บ., ปร.ด.               
  Thammasorn Piriyasupong M.D., Ph.D.           
• การตรวจพิสูจน์อักษรก่อนการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณา  

บทความเอกสารที่ยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์อักษร หากใช้โปรแกรม Microsoft Word  จะพบ
ว่ามีเส้นใต้ สีเขียวหรือสีแดงเกิดขึ้น ในส่วนที่เกิดปัญหาจากการพิมพ์ผิด เว้นวรรคผิด 
หรือไวยากรณ์ผิด 

• การเว้นวรรคที่ผิดพลาดด้วยการเคาะเว้นวรรคสองครั้ง ควรทำให้ถูกต้องด้วย    การเว้น
วรรคด้วยการเคาะเว้นวรรคเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และต้องไม่เคาะเว้นวรรคโดยไม่จำเป็น
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• การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เช่น . , ? ; : ต้องไม่เว้นวรรคจากคำที่อยู่ติดกันก่อน
หน้า ทั้งใน ภาษาไทยและอังกฤษ ควรทำให้ถูกต้องด้วยการพิมพ์ติดคำที่อยู่ก่อน
หน้า แล้วหลังเครื่องหมายจึงให้เว้นวรรคด้วยการเคาะเว้นวรรคหนึ่งครั้ง เช่น 
“including sex, gender and body weight.” และ “Moreover...” เป็นต้น 

• การใช้เครื่องหมายนขลิขิต หรือ เครื่องหมายวงเล็บ (  ) และเครื่องหมาย
อัญประกาศ หรือ เครื่องหมายคำพูด “  ” นั้น ต้องเว้นวรรคก่อนเครื่องหมาย ส่วน
หน้า (ด้านซ้าย) และเว้นวรรคหลังเครื่องหมายส่วนหลัง (ด้านขวา) แต่ต้องไม่เว้น
วรรคกับส่วนที่ติดอยู่กับคำที่พิมพ์บรรจุภายในระหว่างเครื่องหมายส่วนหน้ากับ
เครื่องหมายส่วนหลัง เช่น “this was shown in previous three studies 
(mentioned earlier in section I)” เป็นต้น 

• การใช้่เครื่องหมายร้อยละ (%) ต้องไม่เว้นวรรคระหว่างตัวเลขและเครื่องหมาย % 
เช่น 75.7% เป็นต้น 

• การใช้เครื่องหมายยัติภังค์ “-” (hyphen) เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะขีดแนวนอน
สั้นๆกลางบรรทัด ต้องไม่ถูกใช้ในลักษณะการแทนความหมายของคำว่า   “ตั้งแต่ 
(จาก), ถึง(จนถึง)” หรือ “from, to” ควรทำให้ถูกต้อง เช่น “ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555” หรือ “From the 1st of January 
to the 31st of December in 2012” หรือ “The birth weights were 2,000 to 
3000 grams” เป็นต้น 

• การใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) ต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายและหลักเกณฑ์ใน
ภาษาไทย ต้องพิมพ์เครื่องหมายไม้ยมกติดคำข้างหน้าที่ต้องการให้ซ้ำคำ วลี หรือ
ประโยคใดๆ จากนั้นเมื่อสิ้นสุดประโยคแล้วจึงให้เคาะเว้นวรรคหนึ่งครั้ง  หลัง
เครื่องหมายไม้ยมกก่อนพิมพ์ข้อความถัดไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เคาะเว้นวรรค หลัง
เครื่องหมายไม้ยมกหากยังไม่สิ้นสุดประโยค เช่นเดียวกันกับหลักการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆในภาษาอังกฤษ เพื่อจะได้ไม่เป็นที่สับสนในการใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นวรรค เช่น “จากสถิติปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน พบ
ว่ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ อาจเนื่องมาจากแพทย์มีความตระหนักในเรื่องการ
วินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรงมากขึ้น” หรือ “ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ระดับน้ำตาลใน
เลือดต่ำ, ความดันโลหิตสูง หรือระบบหายใจล้มเหลว เป็นต้น” หรือ “จากการศึกษา
ของหลายๆงานวิจัยได้สนับสนุนเหตุผลนี้” เป็นต้น 

• การเปลี่ยนใช้คำระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ และการเปลี่ยนใช้คำระหว่าง
ภาษากับตัวเลข ต้องเว้นวรรคระหว่างกัน เช่น การเปลี่ยนแปลง ของกรดอะมิโน 
HBsAg บนตำแหน่งที่ 126 และ 127 เป็นต้น 

• การกล่าวถึงจำนวนตัวเลขสำหรับบทความภาษาอังกฤษ การขึ้นต้นประโยคแรกใน
หัวข้อใหม่ ต้องไม่นำตัวเลขแสดงจำนวนมาขึ้นต้นประโยค ควรทำให้ถูกต้องด้วย
การขึ้นต้นประโยคแรกด้วยคำในภาษาอังกฤษเท่านั้น และหากต้องกล่าวถึงจำนวน
ใดๆในการขึ้นต้นประโยค ต้องใช้คำในภาษาอังกฤษที่แสดงจำนวนตัวเลข เช่น 
“There were 1,200 participants included in the present study.  Twenty of 
them were...” เป็นต้น 

• การกล่าวถึงจำนวนตัวเลข 0 ถึง10 ในบทความภาษาอังกฤษ ต้องพิมพ์คำในภาษา
อังกฤษแสดงจำนวน เช่น “There were six patients...” เป็นต้น 

• ชื่อยาหรือคำที่ไม่เป็นคำเฉพาะ ต้องไม่พิมพ์เป็น upper case ยกเว้นกรณีที่กล่าว
เมื่อขึ้นต้นประโยค เช่น การใช้คำว่า “amoxycillin” สำหรับการกล่าวถึงใน
ประโยคทั่วไป และการใช้คำว่า “Amoxycilin” สำหรับการกล่าวถึงในการขึ้นต้น
ประโยค เป็นต้น 
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• การใช้คำย่อหรือตัวย่อในภาษาอังกฤษและในภาษาไทย ต้องแสดงคำย่อใน
วงเล็บตามหลังคำเต็ม เมื่อต้องการใช้คำย่อในการกล่าวซ้ำในครั้งถัดไป เช่น 
World Health Organization (WHO) หรือ คณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัย 
โรงพยาบาลขอนแก่น (คณะกรรมการฯ) เป็นต้น 

• การเว้นย่อหน้า ในแต่ละย่อหน้าควรมีเนื้อหาบทความที่ยาวเกิน 5 บรรทัด ถ้ามี
เนื้อหาน้อยกว่า 5 บรรทัด ให้จัดไปรวมอยู่ในย่อหน้าอื่น  

• การอ้างอิง โดยปกติในวารสารต่างประเทศ เช่น The New England Journal of 
Medicine และ British Medical Journal ซึ่งเป็นวารสารอันดับหนึ่งและอันดับ
สอง (ตามลำดับ) ของโลก จะสังเกตเห็นได้ว่า เนื้อหาในบทความงานวิจัยฉบับ
เต็มที่ไม่ได้ถููกศึกษาค้นพบด้วยผู้วิจัยเองนั้น ทุกๆหนึ่งประโยคที่จบลงด้วย
เครื่องหมาย full stop (.) ต้องมีหมายเลขแสดงการอ้างอิง (references) จาก
ข้อมูลที่นำมากล่าวอ้าง โดยแสดงอยู่หลังเครื่องหมาย full stop เสมอ โดยเฉพาะ
เนื้อหาในส่วนบทนำกับส่วนวิจารณ์และสรุปผลของบทความงานวิจัยต้องไม่ถูกนำ
มาแสดงโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิงได้ ทั้งนี้การแสดงข้อมูลรายละเอียดของ
การอ้างอิงต้องมีความสัมพันธ์เรียงลำดับตามหมายเลขอ้างอิงที่ปรากฎอยู่กับ
เนื้อหาอย่างถูกต้อง 

• ข้อมูลการอ้างอิง ควรเป็นเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือและทันสมัยชื่อส่วน
หัวข้อในบทคัดย่อ (ABSTRACT) ของบทความงานวิจัย ต้องใช้คำเหล่านี้แสดง
ชื่อหัวข้อเท่านั้นสำหรับภาษาไทย ใช้คำว่า วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลการ
ศึกษา และสรุป  สำหรับภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า AIM METHODS RESULTS และ 
CONCLUSION (พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่)  

• บทความภาษาอังกฤษ ต้องตรวจสอบว่าบทความมีเนื้อหาบางส่วนไปพ้องกับผล
งานวิจัยของผู้อื่นหรือไ่ม่ เพราะปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการโจรกรรมทางวรรณกรรม 
(plagiarism) เป็นจำนวนมาก ขอแนะนำให้ผู้วิจัยตรวจสอบก่อนส่งมาขอรับการ
พิจารณา และกองบรรณาธิการจะทำการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยวิธีการ
ตรวจสอบบทความนั้น สามารถตรวจสอบได้ทางเวบไซต์ เช่น http://
plagiarisma.net/ หรือ http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/ 
เป็นต้น 

• ชื่อส่วนหัวข้อในบทความงานวิจัยฉบับเต็ม (full paper) ของบทความงานวิจัย ให้
ใช้คำเช่นเดียวกับในบทคัดย่อ โดยมีข้อยกเว้นที่ให้ใช้คำว่า วิจารณ์และสรุปผล 
(DISCUSSION) แทนคำว่า สรุป (CONCLUSION)   

• บทนำ จะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ความรู้ในปัจจุบัน (current knowledge) ได้
ถูกค้นพบแล้วเช่นไร และมีส่วนใด  ที่ยังไม่ถูกค้นพบ (gap of knowledge) ดังนั้น
จึงจำเป็นที่จะต้องทำการวิจัยเพื่อศึกษาค้นหาคำตอบ (fill gap) ที่จะมาแสดงใน
ส่วนที่ยังไม่ถูกค้นพบหรือที่ต้องการค้นหานั้น ทั้งนี้ในตอนท้ายของบทนำจะต้อง
แสดงวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยไม่ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อพื้นที่หรือ
จังหวัดที่ทำการศึกษานั้นมีสถานการณ์เป็นอย่างไร ให้แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ  สิ่งที่
ต้องการทราบคืออะไรและได้ทำการศึกษาอย่างไรเพื่อให้ทราบคำตอบ 

• การนำเสนอข้อมูล ที่แสดงด้วยแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปฮิสโตแกรม แผนภูมิการนำ
เสนอข้อมูลแบบอนุกรม (time series) แผนภูมิวงกลม แผนภูมิรูปภาพ หรือ
แผนภูมิแบบอื่นๆ ต้องไม่แสดงเป็นรูปสามมิติ  

• ตาราง ต้องถูกแยกแถว (row) ออกจากกันอย่างชัดเจน ต้องไม่ใช้คำสั่ง enter ใน
การสร้างตาราง เพราะจะทำให้แก้ไขยาก
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• วิธีการศึกษา ให้แสดงข้อมูลในการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ โดยบทความภาษา
ไทยให้ใช้คำที่ได้แสดงในภาษาไทยและบทความภาษาอังกฤษให้ใช้คำที่ได้แสดง
ในภาษาอังกฤษ 
• รูปแบบการศึกษา (study design) 
• กลุ่มผู้ที่ได้ทำการศึกษาและสถานที่ที่ได้ทำการศึกษา (study participants 

and study site)  
รวมถึงวิธีการ blinding, randomization และ identify case หรือ control 
inclusion หรือ exclusion criteria  

• การรักษา (intervention) ซึ่งได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกับอะไร (ถ้ามี) 
• ผลการศึกษา (outcome) 
• การเก็บข้อมูล (data collection) ได้ทำการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากตัวแปรใด

บ้าง จากที่ไหน ทำอย่างไร และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อข้อมูลที่ได้รับ
ไม่สมบูรณ์ (missing data)  

• สถิติ (statistical analysis) 
• จริยธรรมการศึกษา (ethical consideration) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ ในสถานที่ที่ได้ทำการ
ศึกษา 

• ข้อมูลแสดงสถิติและจำนวนตัวเลขทศนิยม ในการใช้แสดงข้อมูลสถิติมีข้อควร
ระวังเบื้องต้นดังนี้ 
• หากมีตัวอย่างไม่เกิน 10,000 ต้องไม่ใช้จำนวนทศนิยมเกิน 2 ตำแหน่ง 

ยกเว้นค่า P value หรือค่า confidence interval  
• หากมีตัวอย่างน้อยกว่า 50 ไม่ต้องทำเป็นจำนวนทศนิยม  
• ต้องมีการสรุปว่าใช้ descriptive และ inferential statistics อะไรบ้าง  
• ต้องทดสอบข้อมูลว่าเป็น normal distribution หรือไม่ ก่อนนำไปหาค่า 

mean และ standard deviation (SD) 
• วิจารณ์และสรุปผล (CONCLUSION) ให้แสดงข้อมูลเพื่อการสรุปผลจากการ

ศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้ (i) Your important findings, (ii) Relation your 
findings with other studies, (iii) Strengths and weaknesses of your 
study, (iv) Implication for research and practice (v) Conclusion 

 ทั้งนี้การวิจารณ์และสรุปผล ต้องไม่มีเนื้อหาของข้อมูลแสดงผลการศึกษามา            
อยู่ในส่วนนี้ซ้ำอีก (ห้ามมีเนื้อหา findings เพิ่มเติม) เนื้อหาต้องมาจากที่ได้ศึกษา
ค้นพบเท่านั้น การสรุปผลต้องไม่แนะนำและต้องไม่สรุปเกินกว่าที่ได้ทำการศึกษา
หรือสรุปเกินจริงไปมากกว่าผลการศึกษา เช่น การศึกษาได้ทำรักษาในผู้ป่วย 10 
ราย แต่สรุปว่าได้ผลดีและควรที่จะนำไปขยายผล หรือ การศึกษาไม่ได้ทำการเก็บ
ข้อมูลต้นทุน แต่สรุปว่ามีค่าใช้จ่ายต่ำและมีความคุ้มค่า เป็นต้น เอกสารแสดงการ
รับรองบทความวิจัยพร้อมถูกตีพิมพ์ (reviewer checklist) เป็นเอกสารรับรองว่า 
บทความงานวิจัยอยู่ในขั้นตอนที่พร้อมสำหรับการตีพิมพ์ ทั้งนี้กองบรรณาธิการ
ขอนแก่นเวชสารจะไม่มอบเอกสาร reviewer checklist เพื่อทำการรับรองให้แก่ผู้
วิจัย เช่นเดียวกันกับธรรมเนียมปฏิบัติของวารสารอื่นๆ 
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