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สมาคมพยาบาลไทย	 อ�าเภอสองแคว	 จังหวัดน่าน	 ภาวะสุขภาพฟันของเด็กนักเรียนใน
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	 จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกให้ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยมายังวารสาร
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	 สาขาภาคเหนือ	 เพื่อเผยแพร่อย่างต่อเนื่องต่อไป	 และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกตลอดไป				 	 	
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 ปัจจุบันประชากรเด็กน้ันมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึน	 
การดูแลเด็กจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญทั้งในภาวะที่สุขภาพ
ดีและภาวะที่เจ็บป่วย	 เนื่องจากเด็กมีแนวโน้มที่จะมี
ความเจ็บป่วยได้ง ่ายกว่าผู ้ ใหญ่เป ็นวัยที่ระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายยังท�างานไม่สมบูรณ์ร่วมกับมี
ปัจจัยส่งเสริมการติดเชื้อ	 เช่น	 การน�าเชื้อโรคของ 
ผู้ปกครองมาสู่เด็กจากการท�างานนอกบ้าน	 การเล่น
ของเดก็ทีโ่รงเรยีน	การสมัผสักบัอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง	
ปัญหาเหล่านี้อาจน�าพาไปสู่การเจ็บป่วยเป็นโรคติดเชื้อ
ต่างๆ	ได้	(อัศวเดช	สละอวยพร,	2557)	การเจ็บป่วย
ของเด็กที่พบมากคือภาวะไข้	 โดยวัดอุณหภูมิทาง
ทวารได้สูงกว่า	38	องศาเซลเซียสหรือวัดทางปากได้
สงูกว่า	37.6	องศาเซลเซยีส	ซึง่จะพบว่าเดก็เลก็มกีาร
เจบ็ป่วยเป็นไข้ได้บ่อยกว่าเด็กโต	(กสุาวดี		เมลอืงนนท์	
และทิพย์สุชน	เอี่ยมสะอาด,	2552	:	1-9)	ปัญหาเรื่อง
ไข้ของเดก็จึงเป็นสาเหตุให้ผูป้กครองต้องรบีน�าเดก็มา
โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษา	 หรือเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล	 การตรวจจึงอาจท�าให้เด็ก 
ไม่สุขสบาย	กลวั	และไม่ให้ความร่วมมอืได้	โดยเฉพาะ
ขณะที่มีการวัดอุณหภูมิร่างกายทางรักแร้	 เด็กมักจะ
ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ	โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีอายุอยู่

นวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ

Innovation Thermometer Hugged Her Tightly

	 	 	 ทศา		ชัยวรรณวรรต	พย.ม.*	 Tasa		Chaiwannawat	M.N.S.*
	 	 	 ศรินทร์ทิพย์	ชวพันธุ์	Ph.D.**	 Sarinthip	Chawaphanth	Ph.D.**	

ในช่วง	3-6	ปี	ซึ่งเป็นช่วงของเด็กวัยก่อนเรียน	ท�าให้
ผู้ปกครองและพยาบาลต้องเข้ามาช่วยจัดท่า	 และ
จ�ากัดการเคล่ือนไหวของเด็กในการวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย	(พิสมัย	กุลกาญจนาธร,	2557)	
	 พฒันาการของเด็กวยัก่อนเรยีนมอีายรุะหว่าง	
3	–	6	ปี	 เป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น	ต้องการ
ความเป็นตัวของตัวเอง	 (กมลทิพย์	 ขลังธรรมเนียม,	
2557)	 ชอบปฏิเสธ	 ต้องการความเป็นอิสระ	 และต่อ
ต้านค�าสัง่ของผูใ้หญ่	(ยวุดา	แต่หละ,	2557)	มพีฒันาการ
ด้านร่างกาย	 	 เริ่มมีทักษะในการเคลื่อนไหว	 มีความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่	 ควบคุม
อวยัวะต่างๆ	ได้ด	ีมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็	จนิตนาการ
สงู	แต่ยงัไม่มคีวามคดิทีส่มเหตสุมผล	จะแสดงอารมณ์
อย่างเปิดเผย	 โกรธง่ายหายเร็ว	 ไม่มีสนใจในเหตุผล
ต่างๆ	 (กมลทิพย์	ขลังธรรมเนียม,	2557)	ดังนั้นเด็ก
วยัก่อนเรียนจงึเป็นวยัท่ีอาจไม่ให้ความร่วมมอืในการ
วดัอุณหภมิูทางร่างกาย	เดก็อาจจะดิน้ท�าให้ปรอทวดั
ไข้อาจหลุดออกจากต�าแหน่งท่ีถูกต้องในการวัด
อุณหภูมิ	 	 ท�าให้ได้ค่าท่ีผิดไปจากความจริงและต้อง
ท�าการวัดใหม่จึงท�าให้ต้องใช้เวลาในการวัดอุณหภูมิ
มากขึ้น		

*			ผู้ช่วยศาสตราจารย์		อาจารย์พยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค		มหาวิทยาลัยพายัพ

**		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดอกเตอร์		อาจารย์พยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค		มหาวิทยาลัยพายัพ
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	 จากปัญหาในการวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย
ปรอทของเด็กก่อนวัยเรียนดังที่กล่าวมา	 ท�าให้คณะ 
ผู ้วิจัย	 ได้คิดนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิ
ร ่างกายที่เหมาะสมกับก่อนวัยเรียน	 3-6	 ปี	 ช่ือ
นวัตกรรม	“ปรอทกอดน้องแน่นๆ”	เพื่อเป็นอุปกรณ์
ส�าหรบัช่วยในการวดัอณุหภมูร่ิางกายทางรกัแร้ในเด็ก	
แก้ปัญหาการหลุดเล่ือนของปรอทวัดไข้จากต�าแหน่ง
ที่ถูกต้อง	 โดยไม่ต้องจับปรอทและไม่ต้องจ�ากัดการ
เคลื่อนไหวของเด็ก	 และใช้เวลาในการวัดอุณหภูมิ 
ลดลง	มกีารตกแต่งให้สวยงามดงึดดูความสนใจให้กบั
เด็กวัยก่อนเรียน	 ท�าให้เด็กไม่กลัว	 ส่งผลให้ได้ค่า
อุณหภูมิที่ถูกต้อง	 และไม่ท�าให้ปรอทตกแตก	 อีกทั้ง
ยังเอื้ออ�านวยให้พยาบาลมีเครื่องมือในการให้การ
พยาบาลเด็กวัยเรียนที่มีการเจ็บป่วยให้ได้รับการ
ประเมินภาวะไข้อย่างถูกต้อง	เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
	 1.	เพ่ือพฒันานวตักรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ
ส�าหรับวัดอุณหภูมิเด็กก่อนวัยเรียน	3-6	ปี
	 2.	เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ของ
ระยะเวลาการวัดอุณหภูมิแบบปกติหรือแบบเดิม	กับ
การวัดอุณหภูมิโดยใช้นวัตกรรม		
	 3.	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลต่อ
การใช้นวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ

วิธีด�าเนินการศึกษา
	 ในการศกึษานวตักรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ	มี
รายละเอียดในการด�าเนินการศึกษาดังนี้	
	 1.	การก�าหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง	โดยประชากรการศึกษาครั้งนี้	คือผู้ป่วยเด็ก
อายุระหว่าง	 3-6	 ปี	 ที่รับบริการในหอผู้ป่วยกุมาร
เวชกรรม	 โรงพยาบาลล�าพูน	 และพยาบาลที่ปฏิบัติ
งานในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	 โรงพยาบาลล�าพูน	
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาคร้ังนีเ้ป็นผูป่้วยเด็กอายุ
ระหว่าง	3-6	ปี	ได้รับวินิจฉัยให้เข้ารับการรักษาตัวใน
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	 โรงพยาบาลล�าพูน	 จ�านวน	 
3	 ราย	 และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยกุมาร

เวชกรรม	โรงพยาบาลล�าพูนจ�านวน	3	ราย
	 2.	การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา	ในการ
ศกึษาครัง้นี	้ผูว้จิยัได้สร้างเครือ่งมอื	3	ชดุ	ประกอบด้วย	
	 1.	นวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ			
	 2.	แบบบันทึกการเก็บข้อมูลการวัดอุณหภูมิ
ร่างกายทางรักแร้และ	
	 3.	แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาล
ต่อนวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ
	 โดยมีรายละเอียดของการสร้างนวัตกรรม
ปรอทกอดน้องแน่นๆ	ดังนี้
	 1.	เตรียมอุปกรณ์ในการท�านวัตกรรม	 ได้แก่
ผ้ากรรไกรด้ายเข็มยางยืดเส้นเล็ก	และตีนตุ๊กแก

	 2.	ด�าเนินการท�านวัตกรรมมีขั้นตอนดังนี้
 	 2.1	 ตัดผ้าให้มีขนาดกวา้ง	6	x	20	ซม.	1	ผืน
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	 	 2.2	 ตัดยางยืดความกว้าง	ขนาด	7.5	ซม.	
1	เส้น		

	 	 2.3	 ตัดตีนตุ๊กแกขนาดยาว	5	ซม.	1	ชิ้น

	 	 2.4	 เยบ็ยางยดืขนาด	3		ซม.	2	เส้น	ตดิกบั
ผ้าเพื่อลดแรงเสียดสี

	 	 2.5	 เย็บตีนตุ๊กแกติดกับปลายทั้งสองข้าง
ของผ้าที่เย็บส�าเร็จ

	 	 2.6	 เย็บปลายผ้าท้ังสองด้านติดกันตาม
แนวยาว

	 	 2.7	 เย็บยางยืดเป ็นห่วงติดกับสายรัด	 
2	ห่วง

	 	 2.8	 ผลงานนวัตกรรส�าเร็จรูป
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นวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ

	 ส�าหรบัการสร้างแบบบนัทกึการเกบ็ข้อมลูการ
วัดอุณหภูมิร่างกายทางรักแร้และแบบประเมินความ
พึงพอใจของพยาบาลต่อนวัตกรรมปรอทกอดน้อง
แน่นๆ	ผูวิ้จยัได้สร้างตารางการบนัทกึให้สอดคล้องกบั
ข้อมูลที่ต้องบันทึก	 และสร้างแบบประเมินความพึง
พอใจของพยาบาลต่อนวตักรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ	
ให้สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ทีศึ่กษา	โดยมรีะดับความ
พึงพอใจในระดับ			 	
	 มากที่สุด			 =			5	
	 มาก	 				 =			4	
	 ปานกลาง				 =			3	
	 น้อย	 	 =			2	
	 น้อยที่สุด	 =			1	
	 มีการแปลความหมายค่าเฉลี่ยน�้าหนักของค�า
ตอบก�าหนดตามเกณฑ์ต่อไปนี้
	 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่	4.21	–	5.00	
หมายถึง	พึงพอใจมากที่สุด
	 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่	3.41	–	4.20	
หมายถึง	 พึงพอใจมาก
	 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่	2.61	–	3.40	
หมายถึง	พึงพอใจปานกลาง
	 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่	1.81	–	2.60	
หมายถึง	พึงพอใจน้อย
	 ค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่	1.00	–	1.80	
หมายถึง	พึงพอใจน้อยที่สุด
	 3.	วิธีด�าเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวม
ข้อมูล	 คณะผู้วิจัยท�าหนังสือขออนุญาตเข้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค	 
ถึงผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าพูน	 แล้วจึงเข้าเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง	 คือผู้ป่วยเด็กอายุ
ระหว่าง	3-6	ปี	ทีร่บับรกิารในหอผูป่้วยกมุารเวชกรรม	
โรงพยาบาลล�าพูน	 และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอ 
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	โดยขออนุญาตน�านวัตกรรมไป
ทดลองใช้โดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าพยาบาลหอ 
ผู ้ป ่วยกุมารเวชกรรม	 ได ้ชี้แจงและขออนุญาต 
ผูป้กครองเดก็	เพือ่น�านวตักรรมมาทดลองกบัเด็กอายุ	
3-6	 ปี	 จ�านวน	 3	 คน	 ที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 

โรงพยาบาลล�าพนู	โดยแต่ละคนได้ทดลองวดัปรอท	2	
ครั้ง	โดยผู้ป่วยเด็ก	1	คน	จะใช้ปรอทอันเดียวกัน	วัด
รักแร้ข้างเดียวกัน	 โดยเปรียบเทียบการวัดอุณหภูมิ
แบบปกติหรือแบบเดิม	 กับการวัดอุณหภูมิโดยใช้
นวตักรรมซ่ึงวธิกีารใช้นวตักรรมคอื
	 	 3.1	น�าปรอทมาเสียบกับห่วงยางยืดตาม
แนวยาว

	 	 3.2	น�ายางยืดที่เสียบกับปรอทไปพันที่ต้น
แขนของเด็กและจัดให้ปลายปรอทอยู่ตรงกลางของ
รักแร้

	 	 3.3	น�าสายนวัตกรรมรัดกับแขน	 	 โดยน�า
ตีนตุ๊กแกทั้ง		2		ข้างมาติดกัน
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	 	 3.4	ท�าการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก
อุณหภูมิ	 และประเมินความพึงพอใจในการใช ้
นวัตกรรมด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของ
พยาบาลต่อนวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ	
  3.5	 การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แล้วน�าข้อมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความ 
ถูกต้องความสมบูรณ์แล้ววิเคราะห์และเปรียบเทียบ
การวัดอุณหภูมิแบบปกติหรือแบบเดิม	 กับการวัด
อณุหภมูโิดยใช้นวตักรรมโดยมสีถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์
ข้อมูลคือ	
	 	 	 3.5.1	 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียของอุณหภูมิและระยะเวลาการวัดอุณหภูมิ
แบบปกติหรือแบบเดิมกับการวัดอุณหภูมิโดยใช้
นวัตกรรม	โดยใช้ค่าเฉลี่ย	()

	 	 	 3.5.2	 วิเคราะห์ความพึงพอใจของ
พยาบาลต่อนวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ	 โดยหา
ค่าเฉลี่ย	()	

ผลการศึกษา
	 จากการน�านวัตกรรมไปทดลองใช้กับเด็กที่
มีอายุ	 3-6	 ปี	 ที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	 โรงพยาบาล
ล�าพนู	จ�านวน	3	คน	โดยเปรยีบเทยีบการวดัอณุหภูมิ
แบบปกติหรือแบบเดิมกับการวัดอุณหภูมิโดยใช้
นวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ	 หลังจากนั้นจึง
ประเมินความพึงพอใจ	 โดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของพยาบาลต่อนวตักรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ	
มีผลการศึกษาดังนี้

ตารางที่	1		แสดงค่าเฉลี่ยอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ	โดยเปรียบเทียบการวัดอุณหภูมิแบบ
แบบปกติหรือแบบเดิมและแบบใช้นวัตกรรม

ชื่อ
อุณหภูมิ	(ºc	) เวลา	(วินาที)

ปกติ ใช้นวัตกรรม ปกติ	(วินาที) ใช้นวัตกรรม	(วินาที)

น้อง	เอ	(นามสมมุติ) 37.6	ºc 37.7	ºc 33 27

น้อง	บี	(นามสมมุติ) 38.4	ºc 38.4	ºc 32 25

น้อง	ซี	(นามสมมุติ) 38.6	ºc 38.4	ºc 35 28

38.2	ºc 38.17ºc  =	33.33  =	26.67

	 จากตารางพบว่า	อณุหภมูทิีว่ดัแบบปกต	ิหรอื
แบบเดมิกบัอณุหภมูทิีว่ดัแบบใช้นวตักรรมได้ค่าทีใ่กล้
เคียงกัน	แต่ระยะเวลาที่วัดอุณหภูมิแตกต่างกัน	โดย
การวัดปรอทแบบปกติหรือแบบเดิม	 ใช้เวลาเฉลี่ย

เท่ากับ	33.33	วินาทีและการวัดแบบใช้นวัตกรรมใช้
เวลาเฉลีย่เท่ากบั	26.67	วนิาท	ีซึง่การใช้นวตักรรมใน
การวัดอุณหภูมิจะใช้เวลาน้อยกว่า	
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นวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ

ตารางที่	2	แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพยาบาลต่อนวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ

หัวข้อที่ประเมิน

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

    1

ระดับความ				

		พึงพอใจ

1.	มีความสะดวกและใช้งาน

			ได้ง่าย
1(33.33) 1(33.33) 1(33.33) มาก

2.	สามารถลดการจ�ากัดการ

			เคลื่อนไหวของเด็ก
2(64.67) 1(33.33) มาก

3.	ได้ค่าอุณหภูมิที่ถูกต้อง 2(64.67) 1(33.33) มากที่สุด

4.	สามารถป้องกันการตกแตก

			ของปรอทวัดไข้
2(64.67) 1(33.33) มากที่สุด

5.	วัสดุอุปกรณ์ในการท�าเหมาะสม 1(33.33) 2(64.67) มากที่สุด

6.	มีความปลอดภัยต่อเด็ก 2(64.67) 1(33.33) มากที่สุด

7.	นวัตกรรมมีความสวยงามน่าใช้ 1(33.33) 2(64.67) มากที่สุด

8.	ความพึงพอใจในภาพรวม

			ของนวัตกรรม
1(33.33) 2(64.67) มากที่สุด

รวม มากที่สุด

	 จากตาราง	พบว่าความพึงพอใจของพยาบาล
ต่อนวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ	 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด	(=	4.33)	และเมื่อพิจารณาความพึง
พอใจของพยาบาลต่อนวตักรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ	
เป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที	่3	ได้ค่าอณุหภมูท่ีิถกูต้อง		ข้อ
ที	่4	สามารถป้องกนัการตกแตกของปรอทวดัไข้		และ
ข้อที่	 6	 มีความปลอดภัยต่อเด็ก	 มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด	(	=	4.67)	ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดคือข้อที่ 	 2	 สามารถลดการจ�ากัดการ
เคลื่อนไหวของเด็ก	(	=	3.67)

การอภิปรายผล
	 การศึกษานวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ	 มี	
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมปรอทกอดน้อง
แน่นๆ	 ส�าหรับวัดอุณหภูมิเด็กก่อนวัยเรียน	 3-6	 ปี
เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของระยะเวลา

การวดัอณุหภมูแิบบไม่ใช้นวตักรรมกบัการวดัอณุหภมูิ
โดยใช้นวัตกรรม	 และศึกษาความพึงพอใจของ
พยาบาลต่อการใช้นวตักรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ	ซึง่
ผู้วิจัยจงึน�ามาอภปิรายผลตาม

วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั ดงันี้
	 1.	ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระยะเวลา
การวัดอุณหภูมิแบบปกติหรือแบบเดิมกับการวัด
อุณหภูมิโดยใช้นวัตกรรม	 	พบว่า	อุณหภูมิที่วัดแบบ
ปกติหรือแบบเดิมกับอุณหภูมิที่วัดแบบใช้นวัตกรรม
ได้ค่าท่ีใกล้เคียงกัน	 ซ่ึงอาจเป็นเพราะคุณภาพของ
ปรอททีเ่ลอืกใช้วดัอณุหภมูมิคุีณภาพและมคีวามเทีย่ง
ตรงในการวัด	 นอกจากนี้ยังพบว่าระยะเวลาที่วัด
อณุหภมูแิตกต่างกัน	โดยการวดัปรอทแบบปกต	ิหรอื
แบบเดมิใช้เวลาเฉลีย่เท่ากบั	33.33	วนิาทแีละการวดั
แบบใช้นวัตกรรมใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ	 26.67	 วินาที	
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ท�าให้เห็นว่าการใช้นวัตกรรมในการวัดอุณหภูมิจะใช้
เวลาน้อยกว่า		เนือ่งจากนวตักรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ 
ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็กวัยก่อนเรียน	 คือมีการตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม		
เป็นรูปตุ๊กตา		และมีปลอกส�าหรับยึดปรอทให้มั่นคง
ไม่หลดุจากต�าแหน่งท่ีวดั	ช่วยดึงดูดความสนใจกบัเดก็
ในวยัน้ี	(กมลทพิย์	ขลังธรรมเนยีม,	2557)	จงึสามารถ
ท�าให้เด็กอยู ่ น่ิงๆ	 เพ่ือได้รับการวัดอุณหภูมิจาก
พยาบาลในการประเมนิภาวะไข้		และท�าให้ใช้เวลาใน
การวดัอุณหภมูน้ิอยลง	จากการวดัแบบปกตหิรือแบบเดมิ	
	 2.	ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้
นวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ	 พบว่าพยาบาลมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที่	3	ได้ค่าอุณหภูมิที่
ถกูต้อง	ข้อที	่4	สามารถป้องกนัการตกแตกของปรอท
วัดไข้	 และข้อท่ี	 6	 มีความปลอดภัยต่อเด็กซึ่งการที่
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	 	 อาจเป็นเพราะ
การใช้นวัตกรรมปรอดกอดน้องแน่นเป็นเครื่องมือ
ดงึดดูความสนใจของเดก็ท�าให้เดก็มุง่ความสนใจไปที่
สิ่งของแปลกใหม่	 จึงดึงความสนใจได้ในการวัด
อุณหภูมิท�าให้ได้ค่าอุณหภูมิท่ีถูกต้อง	 ใช้เวลาไม่มาก	
นอกจากนี้รูปแบบของนวัตกรรมที่มีการยึดปรอทให้
อยู่กับที่ในต�าแหน่งท่ีเหมาะสมจึงท�าให้ปรอทไม่หลุด
หรือตกได้ง่ายจึงท�าให้ประหยัดงบประมาณ	อีกทั้งยัง

ลดความเสี่ยงท่ีจะท�าให้เด็กได้รับอันตรายจากการท่ี
ปรอทตกแตกอกีด้วย	ส่วนความพงึพอใจท่ีได้น้อยท่ีสดุ
คอื	สามารถลดการจ�ากดัการเคลือ่นไหวของเดก็	อาจ
เป็นเพราะการเจ็บป่วยของเดก็แต่ละรายมคีวามแตก
ต่างกันในระดับความรุนแรงของโรคท�าให้เด็กเกิด
ความไม่สุขสบาย	 และมีการรับรู้ถึงสิ่งท่ีมารบกวนได้
แตกต่างกนั	นอกจากน้ีนวตักรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ 
ยังดึงดูดความสนใจได้ในระยะเวลาหนึ่งข้ึนอยู่กับ
ความสนใจของเดก็ด้วย	ซึง่หากเดก็ไม่สนใจนวตักรรม
ชิ้นนั้น	เด็กอาจจะดิ้นได้	หรือปัดสิ่งที่รบกวนออกไป	

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการศึกษาไปใช้
	 การพัฒนานวัตกรรมปรอทกอดน้องแน่นๆ
ส�าหรับวัดอุณหภูมิเด็กก่อนวัยเรียน	3-6	ปีมีข้อเสนอ
แนะในการน�าผลการศกึษาไปใช้เพือ่ให้เกดิประโยชน์
มากที่สุดคือ
	 1.	ควรน�าไปใช้ในเดก็ก่อนวยัเรยีนทีเ่ข้ารบัการ
ตรวจรักษาทั้งในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
	 2.	ขณะใช้ควรตรวจสอบอปุกรณ์ยดึปรอทให้แน่น
เพือ่ทีเ่ดก็จะไม่สามารถดงึปรอทออกมาได้	
 3.	ผู้ใช้ควรทราบความสนใจของเด็กเบื้องต้น
เพื่อเลือกนวัตกรรมท่ีเหมาะสมและดึงดูดความสนใจ
ของเด็ก
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บทน�า

	 หุ่นจ�าลองผู้ป่วย	(High-Fidelity	Patient	Simulation,	HFPS)	หมายถึง	หุ่นจ�าลอง
ที่มีลักษณะเหมือนคน	 สามารถตอบโต้หรือสื่อสารได้ทันทีโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมตาม
สถานการณ์ที่ก�าหนด	เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าอยู่ในสถานการณ์นั้นจริง	เป็นประโยชน์ในการ
เรยีนรู้เพือ่พฒันาทักษะพสิยั	โดยมุง่พฒันาผูเ้รยีนให้สามารถปฏบิตักิจิกรรมทางการพยาบาล
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง	ด้วยความช�านาญและส�าเร็จในเวลาที่รวดเร็ว	 (Weaver,	2011)	
หุ่นจ�าลองผู้ป่วยได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการฝึกทักษะและพัฒนาทักษะส�าหรับบุคลากร
ทางการแพทย์	และนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ในช่วงต้นศตวรรษที่	 17	มีการ
ใช้หุน่จ�าลองผูป่้วยสอนนกัศกึษาแพทย์เพือ่พฒันาทกัษะในการดแูลผูป่้วย	(Good,	2003)	ต่อ
มาในช่วงปลายศตวรรษที่	 17	 ได้ขยายการใช้งานในการสอนในวิสัญญีแพทย์ประจ�าบ้าน	
(Gaba,	Fish	&	Howard,	1994)	และในศตวรรษที่	18	หุ่นจ�าลองผู้ป่วยได้รับความนิยมมาก
ยิ่งขึ้นในการอบรมทีมบุคลากรในแผนกฉุกเฉิน	 และการสอนนักศึกษาพยาบาล	 (Parker	 &	
Myrick,	2010)	หุ่นจ�าลองผู้ป่วยมีขนาดเท่าคนจริงและสามารถก�าหนดให้เป็นผู้ป่วยที่อยู่ใน
สถานการณ์ทางคลินิกซับซ้อน	(Brewer,	2011)	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกและพัฒนาทักษะ
ส�าคญั	เช่น	ความสามารถในการปฏบิติัทางคลนิกิ	ความมัน่ใจ	สมรรถนะและการตดัสนิใจทาง
คลินิก	 โดยฝึกปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริงแต่ปลอดภัยกว่าในแง่ท่ีไม่มีอันตรายต่อชีวิต
ของผู้ป่วย	(Fisher	&	King,	2013)
	 เหตุผลที่หุ่นจ�าลองผู้ป่วยได้รับความนิยมในการใช้สอนและอบรมบุคลากรทางการ
แพทย์มีหลายประการ	 ได้แก่	 การรักษาสิทธิของผู้ป่วย	 การที่ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษา
อย่างปลอดภัยโดยบุคลากรที่มีทักษะ	 โดยเฉพาะทักษะในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีจะ
ต้องสอดใส่เข้าไปในร่างกายของผูป่้วย	การขาดแคลนผูส้อน	เนือ่งจากผูเ้รยีนสามารถฝึกทักษะ
กับหุ่นจ�าลองผู้ป่วยได้ในห้องฝึกปฏิบัติโดยไม่ต้องมีผู้สอน	และสามารถปฏิบัติซ�้าหลายๆ	ครั้ง
โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตจากการให้การดูแลรักษาท่ีผิดพลาด	 นอกจากนั้น	

การใช้หุ่นจ�าลองผู้ป่วยในการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล
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ยังพบว่าการใช้หุ่นจ�าลองผู้ป่วยสามารถช่วยพัฒนา
ทั กษะที่ ส� า คัญหลายด ้ านของ บุคลากรทา ง
วิทยาศาสตร์การแพทย์อีกด้วย	 เช่น	 	 ความคิดเชิง
วิเคราะห์	 (Critical	 thinking)	 ความมั่นใจ	 (Confi-
dence)	 และสมรรถนะ	 (Competence)	 ซึ่งเป็น
ทักษะที่ส�าคัญเพื่อน�าไปสู ่การตัดสินใจทางคลินิก	
(Clinical	judgment)	ปัจจุบันในการสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพีของบคุลากรทีป่ฏบิติังานเกีย่วกบัการ
ดแูลสุขภาพในหลายประเทศ	เช่น	ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
มกีารวดัทกัษะดังกล่าว	ดังน้ันการพัฒนาทกัษะทัง้สาม
จงึมคีวามส�าคัญอย่างยิง่ในการเรียนการสอนนกัศกึษา
ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 จากข้อจ�ากัดด้านสิทธิ
และความปลอดภัยของผู้ป่วย	 การขาดแคลนผู้สอน	
และความส�าคัญของการพัฒนาทักษะเพื่อการตัดสิน
ใจทางคลินิกที่ถูกต้อง	หุ่นจ�าลองผู้ป่วยจึงได้รับความ
นิยมในการน�ามาใช้ในการเรียนการสอนในสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์	 วิชาชีพพยาบาลเป็นสาขา
หนึ่งของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้น�าหุ่นจ�าลองผู้
ป่วยมาใช้ในการเรยีนการสอนนกัศกึษาพยาบาลและ
การอบรมพยาบาลวิชาชีพเนริ่ง	 และ	 แลชลีย	์
(Nehring	 &	 Lashley,	 2003)	 ได้ท�าการศึกษาแบบ
ส�ารวจในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีมีการเรียนการสอนสาขาพยาบาล
ศาสตร์	พบว่าในช่วงปี	ค.ศ.	1992-1998	มีการใช้หุ่น
จ�าลองผู้ป่วยในการเรียนการสอนในวิทยาลัยและ
มหาวทิยาลยัถงึ	36%	และในช่วงปี	ค.ศ.	1999-2001	
มกีารใช้หุน่จ�าลองผูป่้วยเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ถงึ	64%	
ส�าหรับประเทศไทย	 มีสถาบันการศึกษาพยาบาล
หลายแห่งได ้ใช ้หุ ่นจ�าลองผู ้ป ่วยที่ควบคุมโดย
คอมพิวเตอร์ส�าหรับให้ผู ้เรียนฝึกปฏิบัติแล้ว	 ท้ัง
สถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดภาครัฐและภาค
เอกชน	 ปัจจุบันนอกจากหุ่นจ�าลองผู้ป่วยสามารถใช้
ฝึกทักษะการให้การพยาบาลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหรือ
ในโรงพยาบาลแล้ว	ยงัสามารถก�าหนดสถานการณ์ให้
เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤติที่บ้านหรือใน
ชุมชนได้อีกด้วย (Gibsonet	al.,	2015)

ผลทีค่าดหวงัจากการเรยีนการสอนนกัศกึษาพยาบาล
โดยใช้หุ่นจ�าลองผู้ป่วย
	 การจัดเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร์
ต้องมีการพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีความรู้และ
ทกัษะทัง้หกด้านตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุขิองสาขา
พยาบาลศาสตร์	 ได้แก่	 ทักษะคุณธรรมจริยธรรม	
ทักษะความรู้	ทักษะทางปัญญา	ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	 ทักษะการ
วเิคราะห์เชงิตวัเลข	การสือ่สาร	เทคโนโลยสีารสนเทศ	
และทกัษะการปฏบัิตเิชงิวชิาชพี	โดยจดัการเรยีนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 ที่ใช้รูปแบบการ
เรยีนการสอนแบบต่างๆ	เช่น	การบรรยาย	การทดลอง	
การสาธิต	การสาธิตย้อนกลับ	การใช้กรณีศึกษา	การ
อภปิราย	เพือ่ให้บรรลตุามวตัถุประสงค์การเรยีนรูข้อง
รายวิชานั้นๆ	 สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลใน
ประเทศไทยจึงได้มีการน�าหุ่นจ�าลองผู้ป่วยมาใช้ใน
การเรยีนการสอนเพือ่พฒันาทกัษะทัง้หกด้าน	ในช่วง
หลายทศวรรษที่ผ่านมามีการใช้หุ่นจ�าลองทั้งในรูป
แบบของคนและอวยัวะบางส่วนในการเรียนการสอน
ในห้องก่อนฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลก่อนที่
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย	 ตัวอย่างการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะท่ีนักศึกษาพยาบาล
ต้องฝึกปฏิบัติในห้องฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล	 เช่น	
การอาบน�้า	การคาสายสวนปัสสาวะ	การฉีดยา	และ
การท�าแผล	 เป็นต้น	 การเรียนการสอนดังกล่าว	 
ส่วนใหญ่ผูเ้รยีนสามารถฝึกปฏบัิตทิกัษะได้ครัง้ละหนึง่
หัวเรื่อง	 และมีการสอบภาคปฏิบัติแยกกันในแต่ละ 
หวัเรือ่ง	ส�าหรบัการใช้หุ่นจ�าลองผูป่้วยนัน้	มสีถานการณ์
ท่ีก�าหนดข้ึนให้นกัศึกษาได้ฝึกปฏบัิตหิลายทักษะ	และ
ฝึกร่วมกับนักศึกษาอื่นๆ	 มากกว่าสองคนขึ้นไป
พร้อมๆ	กัน	จึงเป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะ
ได้หลายด้านในเวลาเดยีวกนั	และหากนกัศกึษามกีาร
ตดัสนิใจทางคลนิกิผดิพลาดกไ็ม่เกดิอนัตรายต่อผูป่้วย	
การใช้หุน่จ�าลองผูป่้วยจงึมปีระโยชน์ยิง่ส�าหรบัการฝึก
ทักษะให้นักศึกษาดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ที่เป็น
อนัตรายต่อชีวติ	หรือไม่สามารถฝึกในผูป่้วยจริงได้	เช่น	
การช่วยฟื้นคืนชีพ	การดูแลผู้ป่วยช็อกประเภทต่างๆ
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การใช้หุ่นจำาลองผู้ป่วยในการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ ที่จ�าเป็นต้องใช้
ในการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นจ�าลองผู้ป่วย
	 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หุ ่นจ�าลอง 
ผูป่้วยจ�าเป็นต้องใช้วสัดอุปุกรณ์	เครือ่งมอื	และสถานท่ี	และ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จ�าลองที่ก�าหนด	ดังนี้
 1.	หุ่นจ�าลองผู้ป่วย	 เป็นหุ่นที่มีสมรรถนะสูง
ที่สามารถตั้งค่าต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

จ�าลองในแต่ละเรื่องได้	 เช่น	 กระพริบตา	 อัตราและ 
รูปแบบการหายใจ	 สีผิวท่ีขาดออกซิเจน	 เหง่ือออก	 
มีล�าโพงเล็กฝังในหุ่นหรือติดไว้ใกล้ๆ	 กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดบนผนัง	เพื่อผู้สอนสามารถสื่อสารกับผู้เรียน	
โดยแสดงเป็นผู้ป่วยในสถานการณ์ที่ก�าหนด	

ภาพที่	1	หุ่นจ�าลองผู้ป่วย

	 2.	คอมพิวเตอร์	 และ	จอภาพ	 (Computer 
and	Monitor)	 ใช้ในการก�าหนดสถานการณ์จ�าลอง	
ควบคุมหุ่นจ�าลองผู้ป่วยให้เป็นไปตามสถานการณ์
จ�าลองทีก่�าหนด	จอภาพ	ใช้แสดงข้อมลูของหุน่จ�าลอง
ผู ้ป ่วย	 เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถอ่าน	 แปลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยได้ทันที
	 3.	วัสดุ	 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ท�า
หตัถการต่างๆ	ในการดูแลรักษาผูป่้วยตามสถานการณ์
จ�าลองทีก่�าหนด	เช่น	อปุกรณ์ให้สารละลายทางหลอด
เลือดด�า	ขวดเก็บสิ่งส่งตรวจ	ชุดให้ออกซิเจน	ชุดสวน
ปัสสาวะ	ชุดเจาะปอด	ชุดล้างท้อง	เป็นต้น
	 4.	ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ	 เช่น	 ยา	 สารน�้า	
เลือดและส่วนประกอบของเลือด	 ซึ่งใช้ในการรักษา 
ผู้ป่วย
 5.	เวชระเบียนผู้ป่วยโดยมีเอกสารส�าคัญที่
สอดคล้องกบัสถานการณ์จ�าลองทีก่�าหนด	เช่น	ประวตัิ
ผูป่้วย	แบบบนัทกึทางการพยาบาล	แบบบนัทกึแผนการ
รักษาของแพทย์

	 6.	อุปกรณ์และเครื่องเขียนท่ีจ�าเป็น	 เช่น	 
หูฟัง	โทรศัพท์	ปากกากระดาษ
	 7.	สถานที่	ควรมี	3	ห้องที่อยู่ใกล้กัน	ได้แก่
	 	 7.1	ห้องส�าหรับหุ่นจ�าลองผู้ป่วยที่จัดไว้
เสมือนห ้องผู ้ป ่วย	 โดยมี เตียงผู ้ป ่วยพร ้อมท้ัง
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ	เหมือนในห้องผู้ป่วย	เช่น	โต๊ะข้าง
เตยีง	เก้าอี	้เสาส�าหรบัแขวนสารละลายทีใ่ห้ทางหลอด
เลือดด�า	โต๊ะข้างเตียง
	 	 7.2	ห ้องควบคุมคอมพิวเตอร ์ เพื่อให  ้
ผู้สอนควบคุมการด�าเนินไปของสถานการณ์จ�าลอง
และสื่อสารกับผู้เรียน	 ควรมีกระด้างภัณฑ์	 (Hard-
ware)	และละมนุภณัฑ์	(Software)	ทีเ่ป็นสถานการณ์
จ�าลองหลากหลาย	 มีไมโครโฟนและล�าโพงที่อยู่ใน
บริเวณห้องผู้ป่วย	ห้องนี้ควรอยู่ติดกับห้องผู้ป่วยซึ่งมี
ส�าหรับหุ่นจ�าลองผู้ป่วยและก้ันด้วยกระจกท่ีผู้สอน
สามารถมองเห็นผู้เรียนได้เพียงด้านเดียว	(One-side	
mirror)	 เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกเสมือนอยู่ในสถานการณ์
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จรงิโดยไม่เหน็ผูส้อนทีก่�าลงัควบคมุเคร่ืองคอมพวิเตอร์	
มีกล้องวงจรปิดในห้องผู้ป่วยเพื่อบันทึกวิดีโอขณะ

นักศึกษาฝึกปฏิบัติ	 แล้วใช้อภิปรายหลังเสร็จสิ้น
สถานการณ์จ�าลอง

ภาพที่	2	ห้องส�าหรับผู้สอนที่ควบคุมคอมพิวเตอร์และสื่อสารกับผู้เรียน

	 	 7.3	ห้องส�าหรับอภิปรายระหว่างผู้เรียน
และผู้สอนหลังฝึกปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์จ�าลอง	
(Debriefing)	ควรมจีอโทรทศัน์	และเฟอร์นเิจอร์ทีจ่ดั
เป็นวงกลม	เพือ่สร้างบรรยากาศแบบสบายๆ	และเป็น
กนัเองขณะอภิปรายช่วยให้ผูเ้รยีนสามารถพดูถึงความ

รู ้สึกที่แท ้จริงในขณะปฏิบัติการพยาบาล	 หรือ
อภิปรายเก่ียวกับกิจกรรมท่ีตนท�าได้โดยไม่รู้สึกว่าท�า
ผดิแต่เป็นการเรยีนรูร่้วมกัน	ผูเ้รยีนควรมกีารแบ่งปัน
ความรู ้สึกขณะปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทต่างๆ	 ใน
สถานการณ์จ�าลอง

ภาพที่	3	ห้องส�าหรับอภิปรายระหว่างผู้เรียนและผู้สอนหลังฝึกปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์จ�าลอง
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การใช้หุ่นจำาลองผู้ป่วยในการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล

ขัน้ตอนของการเรยีนการสอนโดยใช้หุ่นจ�าลองผูป่้วย
	 การเรียนการสอนโดยใช้หุ ่นจ�าลองผู ้ป่วย
เป็นการพัฒนาทกัษะหลายๆ	ด้านของผูเ้รยีน	ขัน้ตอน
ของการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นจ�าลองผู้ป่วยจึงแบ่ง
ออกเปน็	3	ระยะ	คือ	ขัน้เตรียม	ขัน้สอน	ขั้นประเมินผล
	 1.	ข้ันเตรียม	 สถาบันการศึกษาทางการ
พยาบาลควรเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์	สถานที่	และ
บคุลากร	ผูส้อนควรได้รบัการอบรมเกีย่วกับทกัษะการ
ใช้หุน่จ�าลองผูป่้วยและการใช้คอมพวิเตอร์	ทัง้กระด้าง
ภณัฑ์และละมนุภัณฑ์	สถานการณ์จ�าลอง	แนวคิดและ
เทคนิคที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้หุ ่นจ�าลอง 
ผูป่้วย	ผู้สอนควรมคีวามเข้าใจในหลกัการพืน้ฐานทีใ่ช้
ในการเรียนการสอน	เช่น	ให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือนอยู่ใน
สถานการณ์จรงิมากทีส่ดุ	ผูส้อนสามารถใช้เสยีงแสดง
เป็นผู้ป่วย	เช่น	การไอ	ผูส้อนใช้เสยีงทางโทรศพัท์เพือ่
แสดงเป็นแพทย์	 เม่ือผู้เรียนต้องการการสื่อสารกับ
แพทย์เพ่ือรายงานอาการหรอืรบัทราบแผนการรกัษา
ทางโทรศัพท์	 ผู้ช่วยสอนอาจจะแสดงเป็นญาติของ 
ผู้ป่วย	หากผู้เรียนปฏิบัติการพยาบาลที่ไม่ถูกขั้นตอน	
ผูส้อนจะไม่ต�าหนหิรอืแสดงความเหน็ทนัทแีต่จะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง	 ผู้เรียนสามารถปรึกษา
หารอืกันได้ในระหว่างอยูใ่นสถานการณ์จ�าลอง	ไม่ควร
มีการคิดคะแนนหรือใช้เป็นการสอบ	 แต่เป็นการฝึก
ปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะของผู้เรียน
ก่อนไปปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย	 และเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ป่วย	 และสามารถท�าซ�้าได้เพื่อพัฒนาทักษะให้
ดีขึ้นโดยการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติครั้งแรก
	 นักศึกษานักศึกษาควรได้รับการปฐมนิเทศ
เกีย่วกบัวธิกีารเรยีนรูโ้ดยใช้หุน่จ�าลองผูป่้วย	ทราบถงึ
ขัน้ตอนต่างๆ	ในการใช้สถานการณ์สมมติ	(Scenario)	
เพ่ือการเรียนรู้	 ศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับข้อมูลใน
สถานการณ์สมมติ	 มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับโรค	
การพยาบาลผูป่้วยเฉพาะโรค	รวมทัง้การใช้อปุกรณ์ที่
เก่ียวข้องในสถานการณ์นั้นๆ	 อาจจัดเวลาให้ผู้เรียน
เข้าไปด	ูSimulation	Lab	เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกิดความคุน้เคย

กับหุ ่นจ�าลองผู ้ป ่วย	 สิ่งแวดล้อม	 และอุปกรณ์ 
ผู้สอนอาจมอบหมายให้ผู้เรียนท�าแบบทดสอบแบบ	
on-line	หากสถาบันการศกึษามรีะบบนีส้นบัสนุนการ
เรียนการสอน	 ควรก�าหนดระยะเวลาให้นักศึกษา
เตรียมตัวล่วงหน้าประมาณ	1	สปัดาห์ก่อนเข้า	Simulation 
Lab	 ผู้สอนควรแนะน�าแนวทางท่ีใช้ในการประเมิน 
ผูป่้วยและการรายงานแพทย์	เช่น	การประเมนิสภาพ
ผูป่้วยตามขัน้ตอน	A	B	C	D	E	(Aldridge	&	Wanless,	
2012)	ได้แก่	A	(Airway	maintenance	with	cervical 
spine	 protection)	 คือการประเมินทางเดินหายใจ
โดยเฉพาะในรายท่ีสงสยัว่าจะมกีารบาดเจ็บไขสนัหลงั
ต้นคอ	B	(Breathing	and	ventilation)	ประเมนิการ
หายใจและการระบายอากาศ	C	(Circulation	with	
hemorrhage	control)	การประเมนิระบบหวัใจและ
หลอดเลือดรวมทั้งการห้ามเลือด	 D	 (Disability,	 
Neurological	status)	การประเมินความสามารถใน
การเคลื่อนไหวและระบบประสาท	 E	 (Exposure/
Environmental	control)	การประเมินสิ่งแวดล้อม	
การรายงานแพทย์โดยใช้แบบรายงานตามแนวทาง	
SBAR	(Permanente,	2016)	ได้แก่	S	(Situation)	
หมายถึง	 ข้อมูลโดยทั่วไปที่ต้องรายงานหรือข้อมูล
ส�าคัญที่ต้องการรายงานแพทย์ที่ดูแล	ปัญหาที่ส�าคัญ
และจ�าเป็น	เช่น	รายงานอาการผูป่้วยจากหอผูป่้วยใด	
ผู้ป่วยช่ือ-สกุล	 อายุ	 และการวินิจฉัยโรคหรือปัญหา
ส�าคัญที่น�าผู้ป่วยมาโรงพยาบาล	 หรือภาวะวิกฤตที่
คุกคามอยู่ในขณะนั้น	 B	 (Background)	 หมายถึง	
ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน	ประวัติการเจ็บป่วยอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งผลการตรวจต่างๆ	 ที่ส�าคัญ	 ที่
เกีย่วข้องกบัอาการทีร่ายงาน	ควรรายงานแบบชดัเจน
และกระชับข้อความ	A	(Assessment)	หมายถึง	การ
ประเมินอาการต่างๆ	 ที่ประเมินได้ในขณะนั้น	 เช่น	
ระดับความรู้สึกตัวลดลง	 สัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง	
อาการปวด	 ผลการตรวจ	 EKG	 ปริมาณปัสสาวะ	 R	
(Recommendation)	 หมายถึง	 ความเห็นของผู้
รายงาน	เช่น	ต้องการแผนการรักษาของแพทย์	หรือ
ให้แพทย์มาดูแลผู้ป่วย
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	 การเตรียมสถานการณ์จ�าลอง	 (Scenario)	 
ผู้สอนควรเตรียมสถานการณ์จ�าลองโดยใช้	 software	 
ทีเ่ข้ากับหุ่นมนษุย์จ�าลอง	เลอืกสถานการณ์หรอืผูป่้วย
ที่มีข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับทักษะที่
ต้องการผูเ้รียนได้รบัการพฒันาตามผลการเรยีนรูข้อง
รายวิชา	 เช่น	รายวิชาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ	อาจ
เลอืกสถานการณ์ทีผู่ป่้วยมภีาวะ	Sepsis	รายวชิาการ
พยาบาลฉุกเฉิน	 อาจเลือกสถานการณ์ท่ีผู้ป่วยได้รับ
อุบติัเหตเุสยีเลอืดมากและอยูใ่นภาวะช๊อก	ผู้สอนควร
มคีวามเชีย่วชาญในเนือ้หาวชิาท่ีเกีย่วข้องกบัสถานการณ์
จ�าลอง	 เช่น	 การพยาบาลฉุกเฉินและวิกฤติ	 การ
พยาบาลเด็ก	 และการพยาบาลสูติศาสตร์	 เป็นต้น	 
ผู ้สอนควรมีทักษะในการใช้เสียงแสดงเป็นผู ้ป่วย	 
การใช้เสียงแทนผู้ป่วยเพื่อโต้ตอบกับผู ้เรียน	 เช่น	 
การหายใจล�าบาก	 การถามพยาบาลเกี่ยวกับแผน 
การรักษาของแพทย์	 และการบอกความรู้สึกไม่สุข
สบายต่างๆ	ตามสถานการณ์จ�าลอง
	 การเตรียมหุ ่นจ�าลองผู ้ป ่วย	 สถานท่ีและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผู้สอนและ/หรือผู้ช่วยสอน	 ลง
ข้อมูลสถานการณ์จ�าลองในคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน
และทดสอบความพร้อมของหุ่นจ�าลองผู้ป่วย	 เตรียม
เครื่องมือ	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนให้ครบถ้วน	 ตรงตามที่ก�าหนดรายการ
ที่ระบุไว้และจ�าเป็นต้องในสถานการณ์จ�าลอง
	 2.	ขั้นสอน	แบ่งออกเป็น	3	ขั้นตอนดังนี้
	 	 2.1	 ขั้นช้ีแจงก่อนเข้าสู่สถานการณ์จ�าลอง	
(Pre-brief)	อาจใช้ห้องเรียนทีอ่ยู่ใกล้ๆ	ห้อง	Simulation 
Lab	ผูส้อนแจ้งวตัถปุระสงค์ของการเรยีนการสอนโดย
การใช้หุ่นจ�าลองผู้ป่วย	วิธีการเรียนรู้จากสถานการณ์
สมมติ	 การใช้อุปกรณ์ร่วมในการสอน	 แจ้งให้ผู้เรียน
ทราบถงึบทบาทผูส้อน	เช่น	การใช้เสยีงแทนตวัผูป่้วย
ในสถานการณ์จ�าลองเพือ่พดูโต้ตอบกบัพยาบาล	การ
ใช้สญัญาณเพือ่ให้ผูเ้รยีนทราบว่า	เริม่เข้าสูส่ถานการณ์
จ�าลองแล้ว	เช่น	ไอ	หรือกระแอม	ผู้สอนชี้แจงบทบาท
ของผู ้เรียนแต่ละคนในสถานการณ์จ�าลอง	 เช่น	
หัวหน้าเวร	 พยาบาลประจ�าการ	 พยาบาลเจ้าของไข้	
อาจมีผู้ช่วยสอนแสดงเป็นแพทย์หรือเภสัชกร	 เมื่อ

พยาบาลต้องการโทรศัพท์รายงานอาการผู ้ป่วยตาม
แนวทาง	SBAR	แพทย์ให้แผนการรักษาทางโทรศัพท์	
นอกจากนีอ้าจมผีูช่้วยสอนแสดงเป็นญาติผูป่้วยซึง่อยู่
ในสถานการณ์จ�าลองด้วยผู้สอนควรช้ีแจงข้อตกลง
และกฎระเบยีบในการเรยีนโดยใช้หุน่จ�าลองผูป่้วยใน
สถานการณ์จ�าลอง	(Gallo	&	Mith,	2015)	เช่น	ให้ 
ผูเ้รยีนปฏบัิตหิรอืพดูกบัหุน่จ�าลองผูป่้วยเสมอืนปฏบัิติ
ต่อผู้ป่วยจริง	 ไม่ต�าหนิเพื่อนนักศึกษาเมื่อมีการปฏิบัติ
การพยาบาลผิดพลาด	 เพราะการเรียนรู ้ โดยใช ้
สถานการณ์จ�าลองและหุ่นจ�าลองผู้ป่วยเป็นการฝึก
ปฏบิตัทิีไ่ม่ใช่การสอบ	ไม่ได้มผีลกระทบต่อผลการเรยีน
ของผูเ้รยีนแต่ละคน	และไม่ได้ท�าให้เกิดความเสยีหาย
ต่อผู้ป่วย	 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ
เคารพผู้ป่วยและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมือนว่า
เป็นการปฏิบัติการพยาบาลจริง	 โดยย�้าให้ผู้เรียนคิด
ว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้ผู้เรียนปฏิบัติการ
พยาบาลเสมอืนว่ากระท�าต่อผูป่้วยและญาตติามความ
เป็นจรงิ	ผูส้อนควรสอบถามความเข้าใจในวธิกีารเรยีน
การสอนโดยใช้หุ่นจ�าลองผู้ป่วยคาดหวงัของนกัศกึษา
ในการฝึกปฏบิตั	ิและเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนซกัถามก่อน
เริ่มฝึกทักษะตามสถานการณ์จ�าลองที่ผู้สอนเลือกมา
ใช้	 ข้ันช้ีแจงก่อนเข้าสู่สถานการณ์จ�าลองควรใช้เวลา
ไม่เกิน	10	นาที
	 	 2.2	 ขั้นฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จ�าลอง	
(Practice	using	scenario)	เป็นการเข้าสูส่ถานการณ์
จ�าลองโดยผู้สอนให้สัญญาณ	 เช่น	 การกระแอม	 ไอ	
ตามที่ได้ชี้แจงในขั้น	 Pre-brief	 ผู้เรียนเร่ิมแสดงบทบาท 
ของพยาบาลจรงิในสถานการณ์นัน้	โดยมผีูส้อนอยูใ่น
ห้องควบคมุคอมพวิเตอร์ใช้เสยีงแทนตวัผูป่้วย	ผูเ้รยีน
สามารถใช้โทรศพัท์ในการรายงานแพทย์ตามแนวทาง	
SBAR	 การปฏิบัติการพยาบาลตามบทบาทหน้าที่
อิสระของพยาบาล	 (Independent	 roles	 of	 the	
nurse)	เช่น	การประเมินอาการ	การวัดสัญญาณชีพ	
การสื่อสารกับผู้ป่วย	 การจัดท่านอน	 การประเมิน
ความปวด	 การช่วยฟื ้นคืนชีพ	 ผู ้เรียนปฏิบัติการ
พยาบาลตามแผนการรักษาของแพทย์	 เช่น	 การให้
ออกซิเจน	 การฉีดยา	 ผู้สอนควรแสดงบทบาทของ 
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การใช้หุ่นจำาลองผู้ป่วยในการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล

ผูอ้�านวยความสะดวก	(Facilitator)	หรือผู้ให้ค�าปรกึษา	
(Consultant)	มากกว่าการช้ีแนะโดยตรงว่าให้ปฏิบัติ
อย่างไร	 ขั้นฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จ�าลองควรใช้
เวลาไม่เกิน	30	นาที
  2.3	 ข้ันอภิปรายระหว่างผู้เรียนและผู ้สอน 
หลังฝึกปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์จ�าลอง	 (Debriefing	
session)	เป็นการอภปิรายร่วมระหว่างผูเ้รยีนทัง้กลุม่
และผู้สอน	 ควรปฏิบัติทันทีหลังเสร็จสิ้นสถานการณ์
โดยอภิปรายพร้อมกับชมวีดิทัศน์ที่บันทึกไว้ระหว่าง
การฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์จ�าลอง	เพ่ือดูว่าใครแสดง
บทบาทอะไร	 และได้ปฏิบัติการพยาบาลอย่างไรบ้าง	
ผูส้อนควรมข้ีอตกลงกบัผูเ้รยีนว่า	การอภปิรายจะต้อง
เก็บไว้เป็นความลับและกระท�าระหว่างผู้สอนและ 
ผู้เรียนรายกลุ่มเท่านั้น	 ไม่น�าประสบการณ์ไปเล่าให ้
ผู้เรียนคนอื่นๆ	ที่ยังไม่ได้เข้ามาฝึกปฏิบัติ	ทุกคนที่อยู่
ในการอภปิรายต้องเคารพในความเหน็ของกนัและกนั	
และสามารถแสดงความคิดเห็นและความรูส้กึได้อย่าง
เปิดเผย	 (Olson,	 2016)	 เช่น	 ภูมิใจที่ปฏิบัติการ
พยาบาลได้ถูกต้อง	เสียใจที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยด้านจิตใจ	
ผู ้สอนจะท�าหน ้าที่ เป ็นผู ้อ�านวยความสะดวก	 
(Facilitator)	โดยจะไม่ต�าหน	ิหรอืตดัสนิว่าผูเ้รยีนท�า
ไม่ถูกต้อง	 ขั้นตอนนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ระบายความรู้สึกที่มีขณะอยู่ในสถานการณ์จ�าลอง	
ควรจัดที่น่ังเป็นครึ่งวงกลมในห้องอภิปราย	 เพื่อให้ 
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมองเห็นสมาชิกทุกคนได้	
ควรนั่งโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย	 เพื่อให้ดูเป็นมิตร
และสนใจผู้เรียน	 ระหว่างการอภิปรายผู้สอนควรยิ้ม
เพื่อแสดงความเป็นมิตรและสร้างบรรยากาศท่ีผ่อน
คลายอาจเร่ิมการสนทนาโดยการกระตุ้นให้ผูเ้รยีนเล่า
หรือบอกความรูส้กึขณะอยูใ่นสถานการณ์จ�าลอง	เช่น	
“มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในสถานการณ์
จ�าลอง”	 คุณรู ้สึกอย่างไรกับบทบาทของตนใน
สถานการณ์จ�าลอง”	ควรใช้ค�าถามทีม่คีวามหมายทีด่ี	
ให้ความรู้สึกที่ดีแก่ผู้เรียน	 และกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึก
อยากเล่า	 เช่น	 “คุณรู ้สึกว่าคุณได้ท�าอะไรที่ดีใน
สถานการณ์บ้าง”	“คณุรูส้กึอย่างไรเมือ่ท�าให้ผูป่้วยพ้น
จากภาวะวิกฤติได้”	“คุณท�าได้ดีมาก” 

	 ผู้เรียนอาจรู้สึกตื่นเต้น	 เล่าถึงการปฏิบัติการ
พยาบาลที่ท�าได้ดี	ถูกต้องหรือปฏิบัติการพยาบาลผิด
ขัน้ตอน	เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนทกุคนในกลุม่ร่วมสะท้อน
ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคน	 ผู้สอน
ให้ก�าลังใจและชมเมื่อ	ผู้เรียนท�าได้ดีหรือถูกต้อง	หาก
ผูเ้รยีนท�าบกพร่องหรอืผดิขัน้ตอน	ผูส้อนไม่ควรพดูใน
เชิงต�าหนิ	 ไม่ใช้ค�าพูดที่ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกไม่ดีหรือเสีย
ก�าลงัใจ	แต่ควรให้ก�าลงัใจแบบเสรมิแรงบวก	(Positive 
reinforcement)	ทั้งผู้เรียนที่ปฏิบัติตามบทบาทได้ดี
หรือเหมาะสมและผู้เรียนที่ปฏิบัติบกพร่องหรือผิด 
ข้ันตอน	โดยเน้นการเรียนรูร่้วมกนัและการท�างานร่วม
กันมากกว่าการแข่งขันแสดงบทบาทของแต่ละคน
ตัวอย่างประโยคท่ีผู้สอนควรใช้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
สะท้อนพฤติกรรมออกมา	 เช่น	 “คุณสวมหน้ากาก
ออกซิเจนให้ผู้ป่วยทันที	 อะไรท�าให้คุณตัดสินใจท�า
อย่างนั้น”	 “ถ้าคุณจะต้องดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์
แบบนี้อีกครั้ง	 คุณจะปฏิบัติแตกต่างจากท่ีคุณท�าใน
สถานการณ์จ�าลองอย่างไร”	 ผู้สอนควรถามผู้เรียนว่า
จะน�าประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร	
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรืออภิปรายความ
รูส้กึจนเกดิความมัน่ใจว่าสามารถน�าไปปฏบิตัจิรงิกบั 
ผู ้ป่วยได้	 ควรเน้นให้ผู ้เรียนตระหนักถึงคุณธรรม	
จริยธรรมในการปฏิบัติกับหุ่นจ�าลองผู้ป่วยเช่นเดียว
กับปฏิบัติต่อผู้ป่วย	 เช่น	 การเคารพในศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์	 การไม่เลือกปฏิบัติหรือเปิดเผย
ร่างกายของผูป่้วย	การท�างานเป็นทมีโดยสนบัสนนุให้
ผู ้เรียนได้แสดงบทบาทของตนได้ดีท่ีสุด	 ไม่แสดง
บทบาทแทนผู้อื่นแต่สนับสนุนให้ผู้อื่นได้กระท�าตาม
บทบาทที่ได้รับ
	 ในตอนท้ายของข้ันตอนนี้	 ผู้สอนควรถามว่า 
ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสถานการณ์	 และเปิด
โอกาสให้นกัศกึษาอภปิรายและวเิคราะห์พฤตกิรรม/
การกระท�าของตนเองในการฝึกสถานการณ์จ�าลอง	
การชมวีดิโอท่ีผู้สอนบันทึกไว้ขณะอยู่ในสถานการณ์
จ�าลองประกอบการอภิปรายจะช่วยให้มองเห็นว่าเกดิ
อะไรข้ึนในช่วงเวลาใด	ช่วยให้ผูเ้รยีนมองเหน็ภาพรวม
และอภิปรายได้ดีข้ึน	 ผู้สอนควรให้นักศึกษาทุกคน
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สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จ�าลองโดยใช้หุ่นจ�าลองผู้ป่วยอย่างน้อยคนละ	 1	 ข้อ
เพื่อให้เกิดการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ผู้สอนควรแนะน�าองค์ความรู้ใหม่หรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณ์จ�าลองนั้นๆ	ให้แก่ผู้เรียน	เพื่อจะได้น�าไป
ใช้ในสถานการณ์จริงได้	 ผู้สอนอาจใช้วิธีกระตุ้นให้
นักศึกษามีปฏิ สัมพันธ ์ในกลุ ่ม	 เพื่อให ้ เ กิดการ 
แลกเปลี่ยน	 เรียนรู้	 ผู้สอนเลือกถามผู้เรียนคนใดก็ได้
ในกลุม่โดยใช้ตัวอย่างค�าถามต่อไปน้ี	เช่น	“คณุได้เรยีน
รู้อะไรบ้างจากสิง่ทีไ่ด้ปฏบิติัในสถานการณ์”“คณุลอง
เล่าให้ฟังว่า	 คุณท�าอย่างไร	 เพราะอะไรจึงท�าอย่าง
นั้น”	“หากคุณมีโอกาสได้ท�าอีกครั้ง	คุณจะท�าให้ดีขึ้น
กว่าเดิมได้อย่างไร”“แทนที่จะท�า........คุณคิดว่าคุณ
ควรท�าอย่างไร”“ก่อนทีคุ่ณจะรายงานแพทย์	คณุควร
ท�าอะไรบ้าง”
	 หากผูเ้รยีนไม่สามารถตอบค�าถามทีเ่ป็นความ
รู้ในภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ได้	 ผู้สอน
ควรแนะน�าแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนสามารถไปค้นคว้า
เพิ่มเติมด้วยตนเอง	 ควรมีการสรุปผลการเรียนรู้ใน
ตอนท้ายของการอภิปราย	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรู้ร่วม
กนัอย่างแท้จรงิ	ขัน้อภปิรายระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน
หลังฝึกปฏิบัติในแต่ละสถานการณ์จ�าลองอาจใช้เวลา
ตามที่ผู้สอนและผู้เรียนเห็นว่าเหมาะสม	เนื่องจากไม่
สามารถก�าหนดเวลาในการอภปิรายหลงัฝึกปฏบิตัใิน
แต่ละครั้งได้	 โดยทั่วไปอาจใช้เวลามากกว่าอยู ่ใน
สถานการณ์จ�าลองเล็กน้อย
 3.	ข้ันประเมินผล	ผูส้อนควรมกีารประเมนิผล
ว่า	ผู้เรียนเรียนรู้อะไรบ้างและได้รับการพัฒนาทักษะ
อะไรบ้าง	 รวมทั้งประเมินการเรียนการสอนโดยใช้

สถานการณ์จ�าลองและหุ่นจ�าลองผู้ป่วย	ผู้เรียนควรมี
โอกาสเสนอแนะว่ามีข้อดีหรือข้อที่ควรปรับปรุงใน
ระยะต่างๆ	ของการเรียนการสอน	อาจใช้แบบสอบถาม
โดยใช้ค�าถามปลายปิดและเปิดในการประเมินผล	 
ผูส้อนและผูร่้วมสอนควรมกีารประชมุเพือ่ประเมนิผล
การเรียนการสอน	 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เรียน	
และทีมผู้สอนสามารถน�ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นจ�าลองผู้ป่วยให้ดีขึ้น

สรุป
	 การใช้หุ่นจ�าลองผู้ป่วยในการเรียนการสอน
นกัศกึษาพยาบาลมเีพิม่มากข้ึนและได้รบัการยอมรบั
มากข้ึน	 ในหลายประเทศมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อ
เนื่องเก่ียวกับประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับจากการใช้หุ่น
จ�าลองผู้ป่วย	 การพัฒนาหุ่นจ�าลองให้มีคุณภาพดียิ่ง
ขึ้น	 และศึกษาถึงความคุ้มค่าของการใช้หุ่นจ�าลอง 
ผู้ป่วย	อย่างไรก็ตาม	หากสถาบันการศึกษาพยาบาล
เลือกใช้หุ่นจ�าลองผู้ป่วยควรค�านึงถึงการลงทุนท้ังใน
ด้านอปุกรณ์และคน	โดยจดังบประมาณส�าหรบัซือ้หุน่
จ�าลองผูป่้วยทีค่วบคมุด้วยคอมพวิเตอร์	ซึง่มรีาคาแพง
และควรซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ	ทีจ่�าเป็นต้อง
ใช้เสมือนอยู่ในหอผู้ป่วยจริง	 ควรมีการเตรียมผู้สอน
ให้มีความรู้และทักษะ	 ในการเรียนการสอนโดยวิธีนี้	
สามารถเตรียมสถานการณ์จ�าลองโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
เรยีนรูท้ีจ่ะพฒันาทกัษะทางการพยาบาลให้แก่ผูเ้รยีน	
สามารถการดูแลรักษาทั้งตัวหุ่นจ�าลองผู้ป่วยและ
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องในการควบคุม
หุ่นจ�าลองให้ท�างานได้เสมือนจริง	 เพ่ือให้การใช้หุ่น
จ�าลองผู้ป่วยเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนมากที่สุด
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การใช้หุ่นจำาลองผู้ป่วยในการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล
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Innovation for Eye Protection By Filter Clothing 

	 	 	 ปุณณิภัสส์			อริยะปรานต์			ค.ม.,	พย.	ม.*	 Ponipass			Ariyaprana		M.Ed.,	M.S.N	*	

	 แสงสฟ้ีา	(Blue	light)	เป็นแสงช่วงความยาวคลืน่ต�า่	400-500	นาโนเมตร	ทีอ่ยูใ่กล้เคยีง
กับรังสียูวี	 (Ultraviolet	 Light)	 เป็นส่วนหน่ึงของสเปกตรัม	 จัดเป็นคลื่นแสงพลังงานสูงท่ี
ดวงตามองเห็นได้	 (High-Energy	Visible	Light	:	HEV	light)	เกิดจากการแผ่รังสีของดวง
อาทิตย์	(Solar	radiation)	และแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	(Artificial	sources)	เป็นอุปกรณ์ที่
มนษุย์ประดษิฐ์ขึน้ส�าหรบัการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	ได้แก่	ทางการแพทย์	ทางการเกษตร	
และอุตสาหกรรม	เป็นต้น
	 การส่องไฟรักษา	 (Phototherapy)	 เป็นการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง	
(Neonatal	hyperbilirubinemia)	โดยใช้แสงสฟ้ีาเขยีว	(Blue	green	light)	ทีม่คีวามยาวคลืน่
ในช่วง	460-490	นาโนเมตร	ซึง่เป็นช่วงความยาวคลืน่ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุทีแ่สงไฟจะท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของสารบิลิรูบินชนิดไม่ละลายน�้า	 (Unconjugated	
bilirubin)	ให้กลับกลายมาเป็นสารบิลิรูบินที่ละลายน�้า	(Conjugated	bilirubin)	ได้	โดยขับ
ออกมาทางน�้าดี	เพื่อขับถ่ายออกโดยการขับถ่ายทางปัสสาวะและอุจจาระ	ถึงแม้ว่าการส่อง
ไฟรกัษาจะได้รบัการยอมรบัว่ามปีระสทิธภิาพในการช่วยลดระดบับลิิรบูนิในทารกแรกเกดิที่
มีภาวะตัวเหลือง	ในทางปฏิบัติทีมบุคลากรทางสุขภาพ	โดยเฉพาะพยาบาลผู้ดูแลเด็กที่ต้อง
ปฏบิติังานภายในหน่วยอภบิาลเด็กทารกแรกเกดิทีไ่ด้รบัการส่องไฟรกัษา	เป็นเวลานานๆ	อาจ
ได้รับผลกระทบทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจากแสงสฟ้ีาเขยีว	ได้แก่	ชพีจรเต้นเรว็	อาการคลืน่ไส้
อาเจียน	 วิงเวียนศีรษะ	 อีกทั้งแสงสีฟ้าเขียวมีคุณสมบัติในการยับยั้งการหลั่งเมลาโทนิน	 
(Melatonin)	จึงท�าให้นอนหลบัยาก	เพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิมะเรง็ผวิหนงั	และผลต่อดวงตา
โดยจะไปกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระท�าลายเซลล์จอประสาทตา	 ท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อ 
การเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม	(AMD)	
	 ความส�าคญัในการหาแนวทางป้องกนัความเสีย่งของบุคลากรทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึญาต	ิ
และผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากเครื่องส่องไฟรักษาจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น	 เพื่อท�าให้เกิด 
การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภยัในการท�างานทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานสากล ในปีการศึกษา	
2557	 รายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	 2	 (พบ.	 342)	 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค	
มหาวทิยาลยัพายพั	ได้จดักระบวนการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัโดยบรูณาการ 
กระบวนการวจัิยทางการพยาบาลกบัการเรยีนการสอน	จงึได้มกีารพฒันานวตักรรมม่านกลนื
แสงสบายตาขึน้	เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของบคุลากรทางการแพทย์	และผูป้กครองของเดก็

*	อาจารย์พยาบาลประจ�า	คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค		มหาวิทยาลัยพายัพ
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ทารกแรกเกิดทีไ่ด้รับการส่องไฟรกัษาทีม่ต่ีอนวตักรรมม่านกลนืแสงสบายตาทีป่ระดษิฐ์ขึน้จาก
ทฤษฎีสีแสง	 (Addictive	 Color	 Theory)	 และหลักการแสงสีเติมเต็ม	 (Complementary	
colours	of	light)	จากแสงสส้ีมเหลอืงทีม่ช่ีวงความยาวคลืน่แสง	580-590	นาโนเมตร	สามารถ
ดดูกลืนแสงสฟ้ีาช่วงความยาวคลืน่แสง	435-480	นาโนเมตร	ดงันัน้ทางคณะผูจ้ดัท�าจงึเลอืกใช้
กระดาษเซลโลเฟน	(Cellophane)	ทีม่คีณุสมบตัโิปร่งแสง	(Transparent	object)	มาประดษิฐ์
เป็นนวัตกรรมม่านกลืนแสงสบายตาในการคลุมเครื่องส่องไฟรักษาแบบมาตรฐาน	 (Conventional  
phototherapy)	 โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์	 และ	 
ผูป้กครองของเดก็ทารกแรกเกดิทีไ่ด้รบัการส่องไฟรกัษาทีม่ต่ีอนวตักรรมม่านกลนืแสงสบายตา	
โดยมีลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 มีจ�านวนข้อค�าถาม	 7	 ข้อ	
ประชากรเป็นบคุลากรทางการแพทย์	และผูป้กครองของทารกทีไ่ด้รบัการส่องไฟรกัษาในแผนก
กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลล�าพูน	และแผนกทารกแรกคลอดโรงพยาบาลแมคคอร์มิค	จ�านวน	
15	 ราย	ผลการใช้นวัตกรรม	พบว่าความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์	 และผู้ปกครอง
ของเด็กทารกแรกเกิดที่ได้รับการส่องไฟรักษาที่มีต่อนวัตกรรมม่านกลืนแสงสบายตา	มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.24	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.72	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีความพึงพอใจระดับมาก	 คือนวตกรรมม่านกลืนแสงม ี
ความโปร่งใสช่วยให้มองเห็นทารกได้ตลอดเวลาขณะได้รับส่องไฟรักษา	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.60	
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.51	รองลงมาคือช่วยลดอาการตาพร่ามัวได้		มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	
3.53	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 0.52	 ตามล�าดับ	 ส่วนการยับยั้งอาการคลื่นไส้อาเจียนม ี
ค่าเฉลี่ยต�่าสุดเท่ากับ	2.80	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.77

ค�าส�าคัญ:	การส่องไฟรักษา		นวัตกรรมม่านกลืนแสง		ผลกระทบจากแสงสีฟ้าเขียว	

บทน�า
	 การส่องไฟรกัษา	(Phototherapy)	เป็นวธิกีาร
รักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง	 (Neonatal 
hyperbilirubinemia)	 มาเป็นเวลานานกว่า	 60	 ป	ี
โดยใช้แสงสฟ้ีาเขียว	(Blue	green	light)	จากค�าแนะน�า
ของสถาบนักมุารเวชศาสตร์แห่งอเมรกิา	(American	
Academy	of		Pediatrics:	AAP)	ได้ระบุความยาว
ช่วงคลืน่	460-490	นาโนเมตร	เป็นช่วงความยาวคลืน่
ทีมี่ประสทิธภิาพสงูสดุ	และช่วงคลืน่ทีท่�าให้สารบลิิรบิูน
ดูดซึมได้มากที่สุดคือประมาณ	 460	 นาโนเมตร	
เนื่องจากแสงไฟจะท�าให ้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างโมเลกุล	(Isomerization)	ของสารบิลิรูบิน
ชนดิไม่ละลายน�า้	(Unconjugated	bilirubin)	ให้กลบั

กลายมาเป็นสารบิลิรูบินที่ละลายน�้า	 (Conjugated	
bilirubin)	โดยขับออกมาทางน�า้ดก่ีอนจะขับออกจาก
ร่างกายโดยขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ	 (Bhutani	
VK,	 Committee	 on	 Fetus	 and	 Newborn,	 
AAP,	 2011)	 ในการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัว
เหลืองนั้นมีอยู่	 3	 วิธี	 ได้แก่	 1)	 การส่องไฟรักษา	 
(Phototherapy)	2)	การเปลีย่นถ่ายเลอืด	(Exchange 
transfusion)	และ	3)	การรกัษาด้วยยา	(Pharmacological 
agents)	 ซ่ึงพบว่าการส่องไฟรักษาเป็นวิธีท่ีมีการน�า
มาใช้บ่อยที่สุด	(Costarino	et	al.,	1985)	เพราะเป็น
วิธีการป้องกันและรักษาภาวะตัวเหลืองในเด็กแรก
คลอดท่ีมีประสิทธิภาพสามารถลดระดับบิลิรูบินใน
ระดับที่ยังไม่สูงมาก	และยังมีประโยชน์ในแง่ของการ
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ท�าลายพิษของบิลิรูบินด้วย	

ดวงตากับการมองเห็นแสง
	 ดวงตาประกอบด้วยส่วนต่างๆ	ซึง่ท�างานควบคู่
กนัไป	มหีน้าทีใ่นการแปลงรังสขีองแสงทีส่่งผ่านไปยงั
รูม่านตา	เพื่อรับภาพแล้วส่งภาพไปตามเส้นประสาท
ตาเข้าสู่สมอง	แสงเดินทางกระทบกับวัตถุต่างๆ	ก่อน

หน้าที่จะส่งผ่านไปยังรูม่านตา	 ซึ่งสมองจะเป็นตัวรับ
รู้สีและความสว่าง	ด้วยกระบวนการอันซับซ้อนนี้	เรา
จึงสามารถรับรู้และมองเห็นแถบรังสีของคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่มองเห็น	 (Visible	 spectrum)	 ในช่วงคลื่น
ระหว่าง	380	-	780	นาโนเมตร	(ภาพที่	1)	(Baillet,	
Granger,	2016)

ภาพที่	1	คลื่นความถี่ต่างๆ	ของแสงที่ตามองเห็น	
(ภาพจาก	http://facweb.cs.depaul.edu/sgrais/images/ColorTheory/emspectrum.gif)

	 แสงสีฟ ้า	 (Blue	 l ight)	 เป ็นแสงช ่วง
ความยาวคลืน่ต�า่	400-500	นาโนเมตร	ทีอ่ยู่ใกล้เคยีง
กับรังสียูวี	 (Ultraviolet	 light)	 จัดเป็นคลื่นแสง
พลังงานสงูทีด่วงตามองเหน็ได้	(High-Energy	Visible	

Light	 :	 HEV	 light)	 	 (ภาพท่ี	 2)	 เป็นหนึ่งในแสงท่ี
สามารถทะลทุะลวงได้ถงึจอประสาทตา	มพีลงัท�าลาย
กระจกตาหรือจอประสาทตาได้มากกว่าแสงสีอื่นๆ	
(Yam	&	Kwok.,	2014)	
(ภาพที่	3)

ภาพที่	2		คลื่นแสงพลังงานสูงที่ดวงตามองเห็นได้	
	(High-Energy	Visible	Light	:	HEV	light)	(ภาพจาก	http://www.skincancer.org/prevention/

sun-protection/for-your-eyes/sunlight-and-your-eyes)
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นวัตกรรมม่านกลืนแสงสบายตา

ภาพที่	3	แสงสีฟ้าและรังสีเหนือม่วงที่ผ่านเข้าสู่ตามนุษย์	
(ภาพจาก	http://www.pointsdevue.com/sites/default/files/fig5_v3_1.jpg)

ชนิดและรูปแบบของการส่องไฟรักษา 
	 ในปัจจุบันมีการประดิษฐ์เครื่องส่องไฟรักษา
ออกมาหลายรปูแบบ	โดยมข้ีอดีและข้อเสยีทีแ่ตกต่าง
กัน	หากจ�าแนกตามชนิดของแสงที่ใช้ซึ่งให้ความยาว
คลื่นในช่วง	425-500	นาโนเมตร	ได้แก่	
	 1.	หลอดฟลูออเรสเซนต์	 (Fluorescent	
tubes)	ที่มีความยาวคลื่น	425-475	นาโนเมตร	เช่น	
หลอดสีฟ้าชนิดพิเศษ	(Special	blue	light)	หลอดสี
ฟ้าเข้ม	 (Deep	blue)	 เป็นหลอดไฟที่ให้คลื่นแสงอยู่
ในช่วงแสงสีฟ้าเขียว	 มีระดับความเข้มแสงประมาณ	
30-40	µW/cm2/nm	และหลอดฟลอูอเรสเซนต์ทัว่ไป	
(Day	 light/	 Cool	 light)	 มีระดับความเข้มแสง
ประมาณ	 8-10	 µW/cm2/nm	 อายุการใช้งานประ
มาน	1,000-1,500	ชั่วโมง	ข้อพึงระวังของหลอดสีฟ้า
ชนิดพิเศษและหลอดสีฟ้าเข้ม	 อาจท�าให้การสังเกต
อาการตวัเหลอืงในทารกยากข้ึน							ควรวางไฟเหนอื
ตวัทารกประมาณ	40-50	เซนติเมตร	เพือ่ป้องกนัทารก
จากความร้อนที่แผ่ออกมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์	
	 2.	หลอดฮาโลเจนสปอตไลท์	(Halogen	spot	
lights)	 ให้แสงสีฟ้าที่มีคุณภาพของแสงดีกว่าหลอด
ฟลูออเรสเซนต์	 มีระดับความเข้มแสงประมาณ	 20	
µW/cm2/nm	หลอดฮาโลเจนจะเคลือบด้วยสารดูด
ซับอนิฟราเรดคลืน่ยาวราคาค่อนข้างสงู	ใช้ในการส่อง

ไฟรักษาเด็กทารกที่มีขนาดใหญ่	มีพัดลมคอยระบาย
ความร้อน	 เนื่องจากเป็นหลอดท่ีท�าให้เกิดความร้อน
มาก	อาจส่งผลต่ออณุหภมูกิายของทารก	ควรวางห่าง
จากตัวทารก	45-50	เซนติเมตร
	 3.	แผ่นไฟเบอร์ออปติก	(Fiber-optic	pads)	
เป็นอุปกรณ์ท่ีท�าจากใยแก้วน�าแสงพลาสติก	 เริ่มมี
รายงานการใช ้ตั้งแต ่ค.ศ.1980	 จนถึงปัจจุบัน	 
ให้แสงสีฟ้าเขียวที่มาจากหลอดทังสเตนฮาโลเจน	 
(Tungsten-halogen	bulb)	ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้
หลอดแบบแอลอีดีคุณภาพสูง	(High	intensity	high	
power	LED	bulb)	เพื่อเพิ่มระดับความเข้มแสงที่สูง
ถึง	35	µW/cm2/nm	โดยแสงผ่านพลาสติกลักษณะ
คล้ายแผ่นรอง	(Pads)	หรอืผ้าห่ม	(Blanket)	สามารถ
วางทาบหรือใช้ห่อตัวทารก	 เพื่อเพิ่มพื้นผิวในการ
สัมผัสแสง	เคลื่อนย้ายได้สะดวก	สามารถใช้ควบคู่ไป
กับการส ่องไฟแบบมาตรฐาน(Conventional	 
phototherapy)	เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการรกัษา
ที่ดียิ่งขึ้น	(Vreman,	Wong,	&	Stevenson,	2004)			
	 4.	หลอดไดโอดเปล่งแสงหรือแอลอีดี	(Light-
Emitting	 Diodes:	 LED)	 ซึ่งมีระดับความเข้มแสง
ประมาณ	20-55	µW/cm2/nm	และความยาวคลื่น
แสงอยู่ในช่วง	460	-	490	นาโนเมตร	มีประสิทธิภาพ
ในการดดูซมึบิลริบูนิได้ดทีีส่ดุในปัจจบุนั	โดยวางเหนอื
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ตัวทารกประมาณ	20	 เซนติเมตร	 ไม่ท�าให้เกิดความ
ร้อนมาก	มนี�า้หนกัเบา	เคลือ่นย้ายสะดวก	อายกุารใช้
งานมากกว่า	20,000	ชัว่โมง	(WHO-CC	for	Training	
and	Research	in	Newborn	Care,	2012)

การส่องไฟรักษามี 2 แบบ ได้แก่ 
	 1.	การส่องไฟแบบมาตรฐาน(Conventional	
phototherapy:	 CPT)	 เป็นการส่องไฟรักษาทารก
แรกเกดิทีม่ีภาวะตวัเหลอืงทีไ่มไ่ด้มสีาเหตมุาจากการ
แตกท�าลายของเม็ดเลือดแดง	 (Non	 hemolytic 
jaundice)	ด้วยหลอดไฟทีใ่ห้ความยาวคลืน่	430-490	
นาโนเมตร	 ที่มีระดับความเข้มแสงประมาณ	 8-10	
µW/cm2/nm
	 2.	 การส่องไฟแบบเข้ม	 (Intensive	 photo-
therapy:	 IPT)	เป็นการส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดที่
มีบิลิรูบินในระดับสูงเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อ
ระบบประสาท	โดยใช้หลอดไฟทีใ่ห้ความยาวคลืน่	460-
490	นาโนเมตรขึ้นไป	ด้วยระดับความเข้มแสงตั้งแต่	
30	µW/cm2/nm	(Olusanya	et	al.,	2015)

อันตรายจากการมองแสงสีฟ้า
	 จากรายงานขององค์การสหประชาชาต	ิ
(United	Nation)	แนวโน้มประชากรโลก	ค.ศ.	2013-
2050	 ได้คาดการณ์จ�านวนประชากรผู้สูงอายุท่ีเพิ่ม
มากขึน้	อาจส่งผลให้เกดิโรคและความทกุทรมานทาง
ตาที่เพิ่มขึ้น	 เช่น	 ต้อกระจก	 และโรคจอประสาทตา
เสื่อม	 จากการศึกษาข้อมูลทางระบาดวิทยาใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว	 พบว่ามีผู้ที่เป็นโรคต้อกระจก
จ�านวน	 250	 ล้านคนจากประชากรทั่วโลก	 และผู้ที่
ทุกข์ทรมานจากโรคจอประสาทตาเสื่อมอีกจ�านวน	
100	 ล้านคน	 ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มีการคาดการณ์ว่าจะ
เพิม่เป็นสองเท่าในอกี	30	ปีข้างหน้า	(Barrau,	et	al.,	
2013)
	 ผู้ที่ได้มองเห็นแสงสีฟ้า	 (Blue	 light)	 อาจได้
รับผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ได้แก่	ชีพจร
เต้นเร็ว	อาการคลื่นไส้อาเจียน	วิงเวียนศีรษะ	หรือที่
เรยีกว่า	“Blue	Hue”	(Eichenfield	&	Ilona,	2015)	

และพบว่าแสงสฟ้ีาทีใ่ห้ความยาวคลืน่	415-455	นาโน
เมตร	 เป็นช่วงคลื่นท่ีมีการท�าลายเซลล์รับรู้การเห็น	
(Retinal	pigment	epithelium:	RPE)	ได้มากที่สุด
ภายหลงัการสมัผสัแสงนาน	6	ชัว่โมง	(Villette,	et	al.,	
2013)	 โดยแสงสีฟ้าท�าให้ความสามารถของดวงตาที่
จะจัดการกับอนุมูลอิสระ	 (Free	 radicals)	 และ
ความเครียดจากภาวะออกซิเดช่ัน	 (Oxidative	
Stress)	ลดลงตามอายท่ีุเพิม่ข้ึน	จงึมคีวามเสีย่งต่อการ
เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม	(Age-related	Macular	
Degeneration	:	AMD)	มีอาการมองภาพตรงกลาง
ไม่ชัด	เกิดการมองภาพบิดเบี้ยวไป	เหมือนมีจุดด�าบัง
ตรงกลางภาพ	และโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาด
ได้	(Marie,	et	al.,	2016)	แสงสีฟ้าเขียวมีคุณสมบัติใน
การยับยั้งการหลั่งเมลาโทนิน	 (Melatonin)	 ซึ่งเป็น
ฮอร์โมนท่ีกระตุ้นการปรับเปลี่ยนระบบนาฬิกาของ
ร่างกาย	กล่าวคือ	ช่วยในการนอนหลับพักผ่อน	 เมื่อ
เมลาโทนนิถกูยบัยัง้ให้หลัง่น้อยลง	จงึท�าให้นอนหลบั
ยาก	นอนหลบัไม่สนทิ	หรอืนอนหลบัได้เพียงช่วงระยะ
เวลาสั้นๆ	 ในทางปฏิบัติแสงสีฟ้าเขียวอาจส่งผลให้ผู้
ดูแลทารกมีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้	 ถ้าต้องดูแล
ทารกเป็นเวลานาน	 (ศรีสมบูรณ์	 	 มุสิกสุคนธ์	 และ
คณะ,	2555)	
	 จากมาตรฐานการวนิจิฉยัโรคจากการท�างาน	ที่
จอตา	(Retina)	ได้รับอันตรายจากแสงที่มีความไวต่อ
การเกิดอันตรายเป็นพิเศษในช่วงความยาวคลื่น	 440-
500	 นาโนเมตร	 (แสงสีน�้าเงิน)	 ซ่ึงจะท�าให้เกิด
ปฏิกิริยาทางแสง	(Photochemical	reaction)	ที่มี
อ�านาจท�าลายเนื้อเยื่อ	 ท�าให้เกิดความผิดปกติของ
ลานสายตา	 ว่าอยู่ในประเภทโรคจากแสงธรรมดา	
(Diseases	 caused	 by	 visible	 light)	 (ส�านักงาน
ประกันสังคม,	 2550	 หน้า	 211-212)	 เพื่อป้องกัน
อันตรายทางสุขภาพที่เกิดจากการท�างานในด้านขีด
จ�ากดัของการสมัผสัแสงทีต่ามองเหน็	จงึมกีารก�าหนด
มาตรฐานความปลอดภยัขึน้	ตามหลกัเกณฑ์ทีแ่นะน�า
โดยคณะกรรมการ	International	Commission	on	
Non-Ionizing	Radiation	Protection:	ICNIRP	เป็น
องค์กรนานาชาตทิีอ่งค์การอนามยัโลก:	WHO	ให้การ
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นวัตกรรมม่านกลืนแสงสบายตา

รับรอง	 ได้ระบุถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงให้
เหมาะสม	ตามการป้องกนัความเสีย่งทัว่ไปของมาตรฐาน
การส่องสว่างของ	Commission	 Internationale	De	
L’Elairage:	CIE	(ICNIRP,	2013)	ซึง่อปุกรณ์การป้องกนั
อันตรายจากแสงสีฟ้าท่ีมนุษย์สร้างข้ึน	 (Artificial 
sources)	มแีนะน�าให้ใช้ตัง้แต่การคลมุด้วยพลาสตกิที่
มคีณุสมบตัโิปร่งแสง	การสวมแว่นตากรองแสง	เป็นต้น	
(Vecchia,	 et	 al.,	 2007)	 ดังนั้นการหาแนวทางการ
ป้องกันบุคลากรที่เก่ียวข้อง	 รวมถึงญาติ	 และผู้ที่มี
โอกาสได้รับรังสีจากเครื่องส่องไฟรักษาจึงเป็นสิ่งที่
จ�าเป็นในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 (Moseley,	
et	al.,	2015)

ทฤษฎีสีแสง (Addictive Color Theory) 
	 ทฤษฎีสีแสงนี้มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ	 เช่น	แม่สี
บวก	(Additive	Color)	หรือแม่สีของนักวิทยาศาสตร์	

(Scientific	Color)	ทีเ่กีย่วพนักนัระหว่าง	ส	ีความร้อน	
และแสง	จากการค้นพบของเซอร์	ไอแซคนวิตนัในราว
ปี	ค.ศ.	1666	พบว่า	สีคือส่วนหนึ่งในธรรมชาติของ
แสงอาทิตย์	 เมื่อให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านแท่งแก้วรูป
สามเหลีย่ม	(Prism)	แสงทีผ่่านออกมาจะปรากฏแถบ
สสีเปคตรมั	(Spectrum)	หรอืทีเ่รยีกว่า	สรีุง้	(Rainbow) 
ได้แก่	ม่วง	คราม	น�้าเงิน	เขียว	เหลือง	แสด	แดง	การ
ผสมสีแบบบวก	 (Additive	 Color	Mixing)	 เป็นรูป
แบบการผสมของแสงประกอบด้วยล�าแสงท่ีมีสีต่างๆ	
ตามแม่สีของแสง	คือ	สีแดง	(Red)	สีเขียว	(Green)	
และสนี�้าเงิน	 (Blue	 )	 เมื่อคลื่นแสงเหล่านี้มีการซ้อนทับ
กัน	 จะก ่อให ้เกิดการบวก	 และรวมตัวกันของ
ความยาวคลื่นแสง	 (ภาพท่ี	 4)	 (ธเนศ	 อ่าวสินธุ์ศิริ,	
2558)

ตารางท่ี	1	แสดงแสงสเีติมเตม็ตามความยาวคลืน่ของ

แสงสีต่างๆ	

ภาพที่	4	การผสมสีแบบบวก	(Additive	Color	Mixing)		(ภาพจากhttp://
www.rmutphysics.com/	charud/naturemystery/colour/colour1_files/03.jpg)

(จากhttp://intro.chem.okstate.edu/HTML/SEXP11.HTM)
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แสงสีเติมเต็ม (Complementary colours of light)  
	 คือ	 แสงสีที่ผสมกับแสงสีอีกสีหนึ่งแล้วได้แสง
ขาว	เช่น	แสงสีเหลืองผสมกับแสงสีน�้าเงินแล้วได้แสง
ขาว	เราเรยีกแสงสีเหลอืงว่าเป็นแสงสีเติมเตม็ของแสง
สนี�า้เงนิ	และในท�านองเดียวกัน	แสงสนี�า้เงินกเ็ป็นแสง
สเีติมเต็มของแสงสีเหลือง	สรุปคูแ่สงสีเตมิเตม็ในการ
อธบิายแผ่นกรองแสงส	ี(ฟิลเตอร์ส)ี	ว่าแถบสสีามารถ
สร้างได้จากการผสมล�าแสงทั้งสามเข้าด้วยกัน	 โดยมี
เงื่อนไขว่าความถ่ีจะต้องต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อเกิด
การรวมกนัของล�าแสงทัง้สามเส้นจะเกดิแสงขาวเรยีก
ว่า	“สีปฐมภูมิ”	ส่วนประกอบของสี	ที่ท�าให้เกิดช่วง
ของสีทั้งหมดที่เราเห็นในโทรทัศน์สี	คือ	สีแดง	สีเขียว
และสีน�้าเงิน	 (ตารางท่ี	 1)	 (ปรียา	 อนุพงษ์องอาจ,	
ม.ป.ป)
 
แผ่นกรองแสงสี (Coloured Filter) 
	 เป็นแผ่นพลาสติกหรือแผ่นแก้วใสท่ีมีสี	 	 เมื่อ
น�าแผ่นกรองแสงสไีปกัน้แสงขาวจากดวงอาทิตย์หรอื
จากหลอดไฟประเภทไส้หลอดสกุสว่างแล้วผ่านไปยงั
ปริซึม	พบว่าแสงทีอ่อกมาจะเป็นแสงสตีามสขีองแผ่น
กรองแสงน้ันๆ	หรืออาจมแีสงสอีืน่รวมออกมาด้วยเลก็
น้อย	ซ่ึงชนดิของวตัถทุีย่อมให้แสงผ่านได้หรอืไม่ได้ใน
ปริมาณต่างกันได้	 3	 ประเภท	 คือ	 1)	 วัตถุโปร่งใส	
(Transparent	object)	เป็นวตัถทุีแ่สงผ่านไปได้เกอืบ
หมดอย่างเป็นระเบียบเราจึงมองผ่านวัตถุนี้ได้อย่าง
ชัดเจน	เช่น	น�้าใส	แก้วใส	เป็นต้น	2)	วัตถุโปร่งแสง	
(Translucent	object)	เป็นวัตถุที่แสงผ่านไปได้บ้าง	
แต่ไม่เป็นระเบียบเราจึงมองผ่านวัตถุนี้ได้ไม่ชัด	 เช่น	

น�้าขุ่น	กระจกฝ้า	เป็นต้น	3)	วัตถุทึบแสง	(Opaque	
object)	 เป็นวัตถุที่แสงผ่านไปไม่ได้เลย	แสงทั้งหมด
จะถูกดูดกลืนไว้หรือสะท้อนกลับ	 เราจึงไม่สามารถ
มองผ่านวตัถชุนดินีไ้ด้	เช่น	กระจกเงา	ผนงัตกึ	เป็นต้น	
(วิญญู	ปิยจันทร์,	2015)
	 จากทฤษฎสีแีสง	(Addictive	Color	Theory)		
และหลักการแสงสีเติมเต็ม	 (Complementary	 
colours	 of	 light)	 จากแสงสีส้มเหลืองที่มีช่วง
ความยาวคลื่นแสง	580-590	นาโนเมตร	สามารถดูด
กลืนแสงสีฟ้าช่วงความยาวคลื่นแสง	435-480	นาโน
เมตร	 ดังนั้นทางคณะผู ้จัดท�าจึงเลือกใช้กระดาษ 
เซลโลเฟน	 (Cellophane)	 ที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง	
(Transparent	 object)	 มาประดิษฐ์เป็นนวัตกรรม
ม่านกลืนแสงสบายตาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์	 และ	 
ผู้ปกครองของเด็กทารกแรกเกิดที่ได้รับการส่องไฟ
รักษาที่มีต่อนวัตกรรมม่านกลืนแสงสบายตา

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
	 1.	ประชมุปรกึษาหารอืกันในกลุม่เพือ่รวบรวม
ปัญหาจากการมองเห็นแสงสีฟ้าเขียว
	 2.	สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ผลกระทบของแสงสีน�้าเงินเขียว
	 3.	จัดท�าโครงร่างนวัตกรรมเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษา	2	ท่าน	เพื่อขอข้อเสนอแนะ
	 4.	ประดิษฐ์นวัตกรรมม่านกรองกลืนแสง
สบายตา	(ภาพที่	5)		

ภาพที่	5		การประดิษฐ์นวัตกรรม
ม่านกลืนแสงสบายตา
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นวัตกรรมม่านกลืนแสงสบายตา

	 5.	น�ามาทดลองใช้ในการคลุมเครื่องส่องไฟ
รกัษาแบบมาตรฐาน	(Conventional	phototherapy)	

และศึกษาผลการใช้	(ภาพที่	6)		
	 6.	สรุปประเมินผลการทดลองใช้นวัตกรรม

ค่าใช้จ่าย
	 ม่านกลืนแสง	1		ชุด	ราคา	20	บาท	วัสดุที่ใช้
ประกอบด้วยกระดาษแก้ว	ปืนกาว	ลวดก�ามะหยี	่แถบ
ขอบ	สายวัด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ทางคณะผู ้จัดท�าใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจของบุคลากรทางการแพทย์	และผู้ปกครองของ
เด็กทารกแรกเกิดที่ได้รับการส่องไฟรักษาที่มีต่อ
นวัตกรรมม่านกลืนแสงสบายตาที่สร้างขึ้น	 โดยมี
ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั 
จ�านวนข้อค�าถาม	7	ข้อ	การแปลความหมายคะแนน
เฉลีย่ของตวัแปรทีม่ค่ีาในมาตรวดัช่วงมาตรา	(Interval 
scale)	5	ระดบั	(บญุใจ	ศรสีถติย์นรากรู,	2547)		ดงันี้
คะแนนเฉลี่ย		การแปลผลคะแนน
4.50–5.00			มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50–4.49			มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2.50–3.49			มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
1.50–2.49			มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1.00–1.49			มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
	 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้าน
เนือ้หา	ได้น�าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ทีป่รึกษากลุม่	

ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา	ความชดัเจนของ
ข้อค�าถาม	เก็บรวบรวมข้อมูลวันที่	9	มกราคม	2558	
ประชากรเป็นบคุลากรทางการแพทย์	และผูป้กครอง
ของทารกที่ได้รับการส่องไฟรักษา	 ในแผนกกุมาร
เวชกรรม	 โรงพยาบาลล�าพูน	 และแผนกทารก 
แรกคลอด	โรงพยาบาลแมคคอร์มิค	จ�านวน	15	ราย		

ผลการใช้นวัตกรรม
	 ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์	
และผู้ปกครองของเด็กทารกแรกเกิดท่ีได้รับการส่อง
ไฟรักษาทีมี่ต่อนวัตกรรมม่านกลนืแสงสบายตา	พบว่า
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	 3.24	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.72	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	มีความพึงพอใจ
ระดับมาก	คือนวัตกรรมม่านกลืนแสงมีความโปร่งใส
ช่วยให้มองเห็นทารกได้ตลอดเวลาขณะได้รับส่องไฟ
รกัษา	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.60		ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	
เท่ากับ	0.51	รองลงมาคือช่วยลดอาการตาพร่ามัวได้	
มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.53	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ	
0.52	ตามล�าดบั	ส่วนการยับ้ยัง้อาการคลืน่ไส้อาเจยีน
มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดเท่ากับ	2.80	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
เท่ากับ	0.77	(ตารางที่	2)

ภาพที่	6		แสดงการติดตั้งนวัตกรรมม่านกลืนแสงสบายตา
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ตารางที่	2	ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์	และผู้ปกครองของเด็กทารกแรกเกิด
ที่ได้รับการส่องไฟรักษาที่มีต่อนวัตกรรมม่านกลืนแสงสบายตา

หัวข้อการประเมิน	(N=15) ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

1.	มีความโปร่งใสช่วยให้มองเห็นทารกได้ตลอด
				เวลาขณะได้รับส่องไฟรักษา

3.60 0.51 มาก

2.	ช่วยลดอาการตาพร่ามัว 3.53 0.52 มาก

3.	การยั้บยั้งอาการคลื่นไส้และอาเจียน 2.80 0.77 ปานกลาง

4.	ลดอาการเวียนศีรษะ 3.07 0.88 ปานกลาง

5.	มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน	ติดตั้งสะดวก 3.13 0.74 ปานกลาง

6.	มีรูปแบบที่เหมาะสมและสวยงาม 3.33 0.62 ปานกลาง

7.	ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านการมองเห็นของ
			ทารกแรกเกิด	โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาใน
			ท้องถิ่นมาใช้อย่างเหมาะสม

3.20 1.01 ปานกลาง

รวม 3.24 0.72 ปานกลาง

อภิปรายผล
	 ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์	
และ	ผู้ปกครองของเด็กทารกแรกเกิดที่ได้รับการส่อง
ไฟรักษาที่มีต่อนวัตกรรมม่านกลืนแสงสบายตา	พบ
ว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 ค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	3.24		เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	มี
ความพึงพอใจระดับมาก	 คือนวัตกรรมม่านกลืนแสง
มีความโปร่งใสช่วยให้มองเห็นทารกได้ตลอดเวลา
ขณะได้รับส่องไฟรกัษา	มค่ีาเฉลีย่ในระดับมากเท่ากบั	
3.60	 	 รองลงมาคือช่วยลดอาการตาพร่ามัวได้	 มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ	 3.53	 เนื่องมาจากตัวกรองแสงสีฟ้า	
(Blue-filtering)	 ที่มีลักษณะโปร่งใสสีเหลืองจะ
สามารถดูดกลืนแสงสีฟ้าได้	 (Baillet	 &	 Granger,	
2016,	 p.8-9)	 ส่วนด้านยับยั้งการเกิดอาการคลื่นไส้
อาเจียนมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด	เท่ากับ	2.80	เนื่องจากระยะ
เวลาในการเก็บข้อมูลมีจ�ากัดจึงไม่สามารถบอกถึง
ประสิทธิภาพในการยั้บยั้งอาการคลื่นไส้อาเจียนได้	

อีกท้ังเครื่องท่ีใช้คลุมม่านเป็นแบบมาตรฐาน	 (Con-
ventional	 phototherapy)	 ที่ใช้หลอดฟลูออเรส
เซนต์จ�านวน	4-8	หลอดโดยใช้หลอดสีขาวล้วนหรือสี
ขาวสลับสีฟ้า	ที่มีความยาวคลื่นประมาณ	450	นาโน
เมตร	ซ่ึงอาจมีผลข้างเคยีงต่อบุลลากรท่ีดแูละเด็กน้อย
กว่าการใช้แต่หลอดสีฟ้าชนิดพิเศษ	 (Special	 blue	
light)	หรือหลอดสีฟ้าเข้ม	(Deep	blue)	อย่างเดียว
(สนินีาฏ		ลิม้นยิมธรรม	และคณะ,	2553)	ถงึแม้ว่าจะ
มกีารแนะน�าให้ใช้ฟิล์มพลาสตกิสเีหลอืงคลมุด้านนอก
ของตู้ส่องไฟ	 เพื่อช่วยลดอาการเวียนศีรษะและ
คลื่นไส้จากการมองเห็นแสงจากเครื่องส่องไฟรักษา	
(LPCH	Newborn	Nursery	at	Stanford,	2016)

ข้อเสนอแนะในการน�านวัตกรรมไปใช้ครั้งต่อไป
	 กระดาษแก้วมรีาคาทีถ่กู	แต่มคีวามคงทนน้อย	
ฉีกขาดได้ง่าย	 ควรพัฒนาวัสดุเป็นแผ่นอะครีลิค
โปร่งแสงสส้ีมเหลืองเพือ่ให้มคีวามคงทนในการใช้งาน
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นวัตกรรมม่านกลืนแสงสบายตา

ควรพิจารณาขนาดความยาวของม่านกลืนแสงตาม
แนวทางระยะห่างการติดต้ังม่านกัน้กบัขอบโคมลงมา	
20	เซนตเิมตร	เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหาอณุหภมูกิายในโคม
สูงขึ้น	 และหลอดไฟเสื่อมเร็ว	 และมีการศึกษาความ
สัมพันธ์กับการเพิ่มอุณหภูมิกายของทารก
	 ควรมีการใช้เครื่องมือในการวัดความเข้มแสง	
และการวัดแสงทีถู่กดูดกลืน	เพือ่ให้ได้ค่าเปรยีบเทยีบ
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
การวดัค่าความเข้มของแสงของเครือ่งส่องไฟรกัษาระหว่าง
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บทคัดย่อ

	 การศึกษาแบบพรรณนาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียน
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	ประชากรได้แก่	นักเรียนชั้นประถมปีที่	1-6	อายุระหว่าง	7-17	ปี	
ปีการศึกษา	2556	และ	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	536	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย	สมุดบันทึกสุขภาพประจ�าตัวนักเรียน	แบบบันทึกผลสรุปการชั่งน�้าหนัก	และส่วนสูง		
แบบบันทึกการประเมินภาวะโภชนาการ	โดยใช้เกณฑ์น�้าหนัก/อายุ	ส่วนสูง/อายุ	และน�้าหนัก/
ส่วนสูง	ของส�านักโภชนาการ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	ปี	พ.ศ.	2555	วิเคราะห์ข้อมูล	
ใช้การแจกแจงความถี่	และค่าร้อยละ
	 ผลการศึกษาพบว่า	ในปีการศึกษา	2556	และปีการศึกษา	2557	นักเรียนมีน�้าหนักโดย
รวมน้อยกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	11.41	และ	8.79	ตามล�าดับ	มีส่วนสูงโดยรวมน้อยกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	
15.59	และ	17.58	ตามล�าดับ	มีรูปร่างอ้วนร้อยละ	1.14	และ	1.47	ตามล�าดับ	และมีรูปร่างผอม	
ร้อยละ	3.42	และ	1.10	ตามล�าดับ		จากผลการศึกษาบ่งชี้ว่าปัญหาภาวะทุพโภชนาการ	พบได้
ทัง้นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาตอนต้น	และประถมศกึษาตอนปลาย	ดงันัน้ทมีสหวชิาชพีควรหา
แนวทางแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ	ภาวะน�้าหนักน้อย	และภาวะน�้าหนักมากกว่าเกณฑ์

ค�าส�าคัญ:	ภาวะโภชนาการ	ประถมศึกษาตอนต้น	ประถมศึกษาตอนปลาย

ภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
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The Nutritional Status of the Students in 
Samakompayabanthai SchoolIn Songkwae District, Nan Province

Abstract

	 The	aim	of	this	descriptive	research	was	to	study	the	nutrition	status	of	the	
students	in	Samakom	Payabanthai	School.	The	populations	were	536	students	who	
were	studying	in	year	1-	year	6,	aged	between	7	and	17	years	old	during	the	school	
year	2013	and	2014.	The	instruments	included	student	health	record	book,	the	
total	result	of	weight,	and	height	measurement	record.	The	nutritional	status	was	
calculated	by	body	weight	by	age,	height	by	age,	and	weight	by	height	according	
to	the	standard	score	of	Bureau	of	Nutrition,			Department	of	Health,	Ministry	of	
Public	Health,	in	2012.	The	data	was	analyzed	by	using	frequency	and	percentage.		
	 The	results	showed	that,	between	2013	and	2014,	the	students	have	a	weight	
less	than	the	standard	which	are	11.42	and	8.79	percent	respectively,	the	students	
have	a	height	less	than	the	standard	which	are	15.59	and	17.58	percent	respec-
tively,	the	percentage	of	overweight	are	1.14	and	1.47	respectively,	and	the	per-
centage	of	skinny	body	are	3.42	and	1.10,	respectively.	The	results	showed	that	
the	malnutrition	status	problems	are	found	in	both	primary	school	and	secondary	
school	students.	Therefore,	the	multidisciplinary	team	should	cooperate	to	solve	
the	problems	of	malnutrition	both	underweight	and	overweight	students.	

Key	words:	Nutritional	Status,	Primary	School	Students,	Secondary	School	Students

ความเป็นมาและความส�าคัญ
	 การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการถือว่า
เป็นเครื่องบ่งชี้ภาวะสุขภาพโดยรวมของเด็ก	 (ลัดดา	
เหมาะสุวรรณ,	 2551)	 เด็กต้องได้รับสารอาหารเพื่อ
ให้เกิดภาวะโภชนาการที่ดี	 โดยเฉพาะโปรตีน	 และ
พลังงาน	 หากขาดเป็นเวลานานจะท�าให้รูปร่างเตี้ย	
และผอม	เชาวน์ปัญญาลดลง	การเรียนรู้ช้า	เฉื่อยชา	
ภูมิต้านทานโรคต�่า	(สุธี		สฤษฎิ์ศิริ,	2555)	ปัจจัยที่ส่ง
เสริมให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์	 เช่น	 ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ	 ความรู้ความตระหนักของบิดามารดา	
ความเชือ่ในกลุม่เผ่า	การถ่ายทอดพนัธุก์รรมจากบดิา	
มารดา	เป็นต้น	เนือ่งจากเด็กวยัเรียนเป็นกลุม่ประชากร
ที่จะเจริญเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติ	 จึงต้องมี
สขุภาพอนามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรง	ทัง้ร่างกายและจติใจ	
สติปัญญา	 และสังคมท่ีดี	 เพื่อช่วยให้เล่าเรียนได้
ประสบผลส�าเร็จเต็มที่ตามศักยภาพ	 เป็นพื้นฐาน
ส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชากร
	 โรงพยาบาลน่าน	และโรงเรียนสมาคมพยาบาล
ไทยสาขาภาคเหนือได้เห็นความส�าคัญของการส่ง
เสริมภาวะโภชนาการของนักเรียน	 จึงได้ศึกษาภาวะ

โภชนาการของนักเรียนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	
โดยประเมนิภาวะโภชนาการเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน
ของส�านกัโภชนาการ	กรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ 
พ.ศ.	 2555	 และเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาในการ
ประเมินโรงเรียนสู่ระดับเพชร	 เพื่อน�าผลการศึกษาที่
ได้ไปจัดหาแนวทางในการส่งเสริมภาวะโภชนาการ
ของนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์
	 เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 1-6	 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	
อ�าเภอสองแคว	จงัหวดัน่าน	ในปีการศกึษา	2556	และ
ปีการศึกษา	2557

ขอบเขตการศึกษา
	 มุ ่งศึกษาในนักเรียนของโรงเรียนสมาคม
พยาบาลไทย	สาขาภาคเหนอื	อ�าเภอสองแคว	จงัหวดั
น่าน	 ในปีการศึกษา	 2556	 และปีการศึกษา	 2557	
จ�านวน	536	คน	
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ภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
อำาเภอสองแคว จังหวัดน่าน

นิยามศัพท์
	 ภาวะโภชนาการ	หมายถึง	สภาวะของร่างกาย
ที่เกิดจากการบริโภค	 โดยประเมินจากอายุ	 น�้าหนัก	
และส่วนสูง
	 ระดับประถมศึกษาตอนต้น	 หมายถึง	 ช่วง
ประถมศึกษาปีที่	1	ถึงประถมศึกษาปีที่	3		
	 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย	หมายถึง	 ช่วง
ประถมศึกษาปีที่	4	ถึงประถมศึกษาปีที่	6
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
	 การศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียน
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	ใช้ค่าน�า้หนกัตัวนกัเรยีน
เทียบอายุ	 ส่วนสูงเทียบอายุ	 และน�้าหนักเทียบกับ 
ส่วนสูง	ดูว่าเป็นลักษณะ	ผอม	อ้วน	หรือสมส่วน	เทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานของส�านักโภชนาการ	 กรมอนามัย	
กระทรวงสาธารณสุข	 และตามเกณฑ์ของกระทรวง
ศึกษาเข้าสู่ระดับเพชร	 คือน�้าหนักตัวต�่ากว่าเกณฑ์
เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ	5	ส่วนสูงน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยไม่
เกินร้อยละ	5	ภาวะน�้าหนักเกิน	หรืออ้วนกว่าเกณฑ์
เฉลี่ยไม่เกินร้อยละ	5			

วิธีการศึกษา
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบพรรณนา	
(Descriptive	research)	ประชากรกลุม่เป้าหมาย	คอื	
นักเรียนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	อ�าเภอสองแคว	
จังหวัดน่าน	 ระดับประถมศึกษาตอนต้น	 และระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย	ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ	ใน
ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	263	คน	และปีการศกึษา	2557	
จ�านวน	273	คน	กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ�านวน	536	คน 
	 วิธีด�าเนินการวิจัย	ส�ารวจข้อมูลย้อนหลัง	โดย
การทบทวนบันทึกการตรวจสุขภาพของนักเรียน
โรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย	อ�าเภอสองแคว	จงัหวดั
น่าน	 ระดับประถมศึกษาตอนต้น	 และระดับประถม
ศึกษาตอนปลาย	ปีการศึกษา	2556	และปีการศึกษา	
2557	จากแบบบนัทกึข้อมลูสขุภาพประจ�าตัวนักเรียน	
แบบบันทึกสรุปผลการชั่งน�้าหนัก	 (กิโลกรัม)	 และ 
ส่วนสูง	(เซนติเมตร)	โดยครูประจ�าชั้นเป็นผู้บันทึกไว้		

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบบันทึก
ข้อมูลสุขภาพประจ�าตัวนักเรียน	 แบบบันทึกสรุปผล
การชั่งน�้าหนัก	 (กิโลกรัม)	 และส่วนสูง	 (เซนติเมตร) 
และเครื่องมือประเมินภาวะโภชนาการ	โดยใช้เกณฑ์
อ้างองิ	น�า้หนกั	ส่วนสงู	เป็นเครือ่งชีว้ดัทางโภชนาการ	
จัดท�าและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยส�านัก
โภชนาการ	กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	
2555	คือ	น�้าหนักเทียบเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต	
(น�้าหนักตามเกณฑ์อายุ)	 แปลผลภาวะโภชนาการ	
ดงัน้ี	น�า้หนกัน้อยกว่าเกณฑ์	แสดงว่าได้รบัสารอาหาร
ไม่เพยีงพอ	ขาดอาหารเฉยีบพลนั	ส่วนสงูเทยีบเกณฑ์
อ้างอิงการเจริญเติบโต	(ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ)	บอก
ลกัษณะการเจรญิเตบิโตได้ว่า	สงู	ปกติ	หรอื	เตีย้	แปลผล
ภาวะโภชนาการ	ดงันี	้ส่วนสงูน้อยกว่าเกณฑ์	คอื	เตีย้	
แสดงถึงการขาดอาหารแบบเรื้อรัง	 ได้รับสารอาหาร
ไม่เพียงพอต่อเนื่องเป็นเวลานาน	 และน�้าหนักเทียบ
กับส่วนสูง	(น�้าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง)	แปลผลภาวะ
โภชนาการ	 จากการดูลักษณะการเจริญเติบโตว่าม ี
น�้าหนักเหมาะสมกับส่วนสูงหรือไม่	 รูปร่างสมส่วน	 
จะถือว่ามีภาวะโภชนาการดีเมื่อมีการเจริญเติบโต
ด้านส่วนสูงสมวัย	 รูปร่างอ้วน	 ซึ่งมีโอกาสเกิดโรค
แทรกซ้อน	และรปูร่างผอม	มนี�า้หนกัน้อยกว่าเดก็ท่ีมี
ส่วนสูงเท่ากัน	แสดงว่าได้รับอาหารไม่เพียงพอ	
	 การพิทักษ์สิทธิกลุ ่มตัวอย่าง	 ผู ้วิจัยส�ารวจ
ข้อมูลย้อนหลัง	 โดยการทบทวนบันทึกสุขภาพของ
นกัเรียน	วเิคราะห์	และน�าเสนอข้อมลูในภาพรวม	โดย
ไม่มกีารเปิดเผยชือ่หรอืน�าข้อมลูส่วนบคุคลไปเผยแพร่

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ใช้การแจกแจงความถี่	และร้อยละ

ผลการศึกษา
	 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลด้านกายภาพของ
นักเรียนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	ในปีการศึกษา	
2556	และปีการศกึษา	2557	พบภาวะทพุโภชนาการ
ของเด็กชั้นประถมปีที่	1-6	มีภาวะขาดสารอาหารทั้ง
ในระยะเวลาสั้น	 และภาวะขาดสารอาหารเรื้อรัง 
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ระยะยาว	โดยใช้ค่าน�า้หนกัตวัและส่วนสงู	เทยีบเคยีง
กับเกณฑ์มาตรฐาน	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนก
ตามภาวะขาดสารอาหารแสดงดังต่อไปนี้
 1.	การขาดสารอาหารในระยะเวลาสัน้	ประเมนิ
จากระดับน�้าหนักตัวของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์	พบ
ว่าในปีการศึกษา	2556	มจี�านวนนกัเรยีนทัง้หมด	263	
คน	พบกลุ่มนักเรียนที่มีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์	จ�านวน	
30	คน	คิดเป็นร้อยละ11.41	โดยนักเรียนที่มีน�้าหนัก
ต�่ากว่าเกณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา

ตอนต้น	 (ป.1-3)	 ส่วนปีการศึกษา	 2557	 มีจ�านวน
นกัเรยีนทัง้หมด	273	คน	พบกลุม่นกัเรยีนท่ีมนี�า้หนกั
ต�า่กว่าเกณฑ์	จ�านวน	24	คน	คดิเป็นร้อยละ	8.79	โดย
นกัเรยีนท่ีมนี�า้หนกัต�า่กว่าเกณฑ์ส่วนใหญ่ยงัคงพบอยู่
ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น	 เมื่อเทียบเคียง
ข้อมูลของ	 2	 ปีท่ีศึกษา	พบว่านักเรียนท่ีมีภาวะขาด
สารอาหารในช่วงระยะเวลาสั้นมีแนวโน้มลดจ�านวน
ลง	รายละเอียดแสดงดังตารางที่	1

ตารางที่	1		จ�านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีน�้าหนักตัวต�่ากว่าเกณฑ์	จ�าแนกตามระดับชั้นและปีการศึกษา

ระดับชั้น
ชั้น
เรียน

ปีการศึกษา	2556 ปีการศึกษา	2557

จ�านวน
นักเรียน

			น�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์
จ�านวน
นักเรียน

น�้าหนักต�่ากว่า
เกณฑ์

(คน)	 จ�านวน	(ร้อยละ) (คน)	 จ�านวน	(ร้อยละ)

ประถมต้น
ป.1 64 8	(12.5) 67 7	(10.45)

ป.2 44 10	(22.73	) 58 3	(5.17)

ป.3 45 0	(0.00) 34 3	(8.82)

ป.4 47 8	(17.02) 41 1	(2.44)

ประถม

ปลาย

ป.5 27 2	(4.71) 47 10	(21.28)

ป.6 36 2	(5.56) 26 0	(0.00)

 
รวม 263 30	(11.41)

 
273 24	(8.79)

 2.	การขาดสารอาหารเรือ้รังระยะยาว	ประเมนิ
จากส่วนสูงของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์	 พบว่าในปี	
การศึกษา	2556	ซึ่งมีจ�านวนนักเรียน	263	คน	พบ
กลุ่มนักเรยีนทีม่ส่ีวนสงูน้อยกว่าเกณฑ์	จ�านวน	41	คน	
คดิเป็นร้อยละ	15.59	โดยนกัเรยีนทีม่ส่ีวนสงูน้อยกว่า
เกณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น	
ส่วนปีการศกึษา	2557	มจี�านวนนกัเรยีน	273	คน	พบ

กลุ่มนกัเรยีนท่ีมส่ีวนสงูน้อยกว่าเกณฑ์	จ�านวน	48	คน	
คดิเป็นร้อยละ17.58	โดยนกัเรียนทีม่ส่ีวนสงูน้อยกว่า
เกณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงพบอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา
ตอนต้น	 เมื่อเทียบเคียงข้อมูลของ	 2	 ปีท่ีศึกษา	พบ
จ�านวนนกัเรยีนทีม่ส่ีวนสงูน้อยกว่าเกณฑ์เพิม่มากขึน้	
แสดงถึงภาวะขาดสารอาหารเรื้อรังระยะยาว	 ยังคง
เป็นปัญหาต่อเนื่อง	รายละเอียดแสดงดังตารางที่	2



วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ32

ภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
อำาเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ตารางที่	2		จ�านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์	จ�าแนกตามระดับชั้นและปีการศึกษา

ระดับชั้น ชั้นเรียน
ปีการศึกษา	2556 ปีการศกึษา	2557

จ�านวนนักเรียน 		ส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์ จ�านวนนักเรียน ส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์
(คน) จ�านวน	(ร้อยละ) 	(คน) จ�านวน	(ร้อยละ)

ประถมต้น
ป.1 64 8(12.5) 67 12(17.91)

ป.2 44 14(31.82) 58 6(10.34)

ป.3 45 0(0.00) 34 10(29.41)

ป.4 47 11(23.40) 41 5(12.20)

ประถมปลาย
ป.5 27 4(14.81) 47 14(29.79)

ป.6 36 4(11.11) 26 1(3.85)

 
รวม 263 41(15.59)

 
273 48(17.58)

	 3.	การเปรยีบเทยีบน�า้หนกัตัวและส่วนสงูของ
นักเรียน	ผู้วิจัยน�าผลการเปรียบเทียบน�้าหนักตัวและ
ส่วนสูงมาจ�าแนกนักเรียนเป็น	 3	 กลุ่มคือ	 รูปร่าง
สมส่วน	รปูร่างอ้วนและรปูร่างผอม	พบว่า	ปีการศกึษา	
2556	 นักเรียนชั้นประถมปีที่	 1-6	 มีรูปร่างอ้วน 

ร้อยละ	 1.14	 และรูปร่างผอมร้อยละ	 3.42	 ส่วนใน 
ปีการศึกษา	2557	นักเรียนชั้นประถมปีที่	1-6	มีรูป
ร่างอ้วนร้อยละ	 1.47	 และรูปร่างผอมร้อยละ	 1.10	 
ซึ่งพบว่านักเรียนที่มีรูปร ่างผอมมีจ�านวนลดลง	 
รายละเอียดแสดงในตารางที่	3	

ตารางที่	3	ภาวะรูปร่างของนักเรียนจ�าแนกตามชั้นเรียนและปีการศึกษา

ชั้น

เรียน

	จ�านวน	(ร้อยละ)	ของนักเรียนปีการศึกษา	2556
จ�านวน	(ร้อยละ)	ของนักเรียนปีการศึกษา	

2557

นักเรียน สมส่วน อ้วน ผอม นักเรียน สมส่วน อ้วน ผอม

ป.1 64 62	(96.88) 0 2	(3.12) 67 65	(97.01) 2	(2.99) 0

ป.2 44 38	(86.37) 1(2.27) 5	(11.36) 58 58	(100) 0 0

ป.3 45 45	(100) 0 0 34 33	(97.06) 1	(2.94) 0

ป.4 47 46	(97.87) 0 1	(2.13) 41 40	(97.56) 0 1	(2.44)

ป.5 27 26	(96.30) 1(0.38) 0 47 46	(97.87) 0 1	(2.13)

ป.6 36 34	(94.44) 1(0.38) 1	(2.78) 26 24	(92.31) 1	(3.85) 1	(3.85)

รวม 263 251	

(95.44)

3	

(1.14)

9	(3.42) 273 266	

(97.44)

4	(1.47) 3	

(1.10)
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The Nutritional Status of the Students in 
Samakompayabanthai SchoolIn Songkwae District, Nan Province

อภิปรายผล
	 ผลการศึกษาพบว่าในปีการศึกษา	2556	และ
ปีการศกึษา	2557	นกัเรยีนมนี�า้หนกัโดยรวมน้อยกว่า
เกณฑ์	ร้อยละ	11.42	และ	8.79	ตามล�าดับ	ส่วนสูง
โดยรวมน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ	 15.59	 และ	 17.58	
ตามล�าดับ	 แสดงว่ามีนักเรียนขาดสารอาหารในช่วง
ระยะเวลาสั้น	(น�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์)	และขาดสาร
อาหารเป็นระยะเวลานาน	 (ส่วนสูงน้อยกว่าเกณฑ์)	
นอกจากนี้นักเรียนยังมีภาวะโภชนาการเกิน	 (รูปร่าง
อ้วน)	ร้อยละ	1.14	และ	1.47	ตามล�าดับ	เมื่อเปรียบ
เทียบผลการศึกษาครั้งน้ีกับข้อมูลที่ได้จากรายงาน
การส�ารวจสขุภาพประชาชนไทยครัง้ที	่4	พ.ศ.	2551-
2552	พบว่านักเรียนมีภาวะขาดสารอาหารทั้งในช่วง
ระยะเวลาสั้น	 และขาดสารอาหารในช่วงระยะเวลา
นานมากกว่าข้อมูลที่รายงานไว้	ซึ่งข้อมูลที่รายงานไว้
คือ	นักเรียนอายุ	6-11	ปีขาดสารอาหารในช่วงเวลา
สัน้ร้อยละ	3.5	และขาดสารอาหารเป็นช่วงระยะเวลา
นาน	 ร้อยละ	 4.1	 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาภาวะ
โภชนาการเกิน	 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่านักเรียนมี
ภาวะโภชนาการเกินทั้งปีการศึกษา	2556	และปีการ
ศึกษา	 2557	 น้อยกว่าที่รายงานไว้ว่าเด็กวัยเรียนมี
ภาวะโภชนาการเกินร้อยละ	8
	 เมือ่เปรยีบเทยีบผลการศกึษาครัง้นีก้บัผลการ
ศึกษาในภูมิภาคอื่นๆ	 พบว่า	 นักเรียนมีน�้าหนักน้อย
กว่าเกณฑ์ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน	 จากผลการส�ารวจ
เด็กวัยเรียนในเขตตรวจราชการเขต	10	และเขต	12	
จ�านวน	 2,484	 คน	 (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	 ศูนย์
อนามัยที่	6,	2554)	พบว่า	เด็กมีน�้าหนักตัวน้อย	และ
ค่อนข้างน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ	11.6	มีความเตี้ยและ
ค่อนข้างเตีย้ร้อยละ	9.1	และการส�ารวจภาวะสขุภาพ
ของนักเรียนในพื้นที่สาธารณสุขเขต	17	ครอบคลุม	3	
จังหวัดคือ	 จังหวัดพิษณุโลก	 สุโขทัย	 และตากพบว่า	
นักเรียนอายุ	6-18	ปี	มีน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์	และ
ค่อนข้างน้อยร้อยละ	 10.0	 มีความเตี้ยและค่อนข้าง
เตีย้ร้อยละ	7.6	ส�าหรบัเรือ่งรปูร่างท้วม	เริม่อ้วน	และ
อ้วนมีร้อยละ	15.9	ซึ่งผลการศึกษานักเรียนโรงเรียน

สมาคมพยาบาลไทยปีการศึกษา	 2557	 และปีการ
ศึกษา	2558	พบว่า	มีอัตราภาวะโภชนาการเกิน	(รูป
ร่างอ้วน)	น้อยกว่าคือ	ร้อยละ	1.14	และ	1.47	ตาม
ล�าดับ	 จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ปกครอง
นกัเรยีนโรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย	แต่ละครอบครวั	
เป็นครอบครวัใหญ่	อาศยัมากกว่า	5	คนร้อยละ	53.60	
และมากกว่า	10	คน	ร้อยละ	13.80	มารดาไม่ได้เรยีน
หนังสือ	ร้อยละ	66.94	และที่ส�าคัญนักเรียนเหล่านี้มี
ชาตพินัธุเ์ป็นชนเผ่าบนพืน้ทีส่งู	ซึง่มลีกัษณะเตีย้	เป็น
สาเหตุส่งเสริมต่อการเจริญด้านส่วนสูงของนักเรียน
กลุ่มนี้		เหตุผลที่มีรูปร่างอ้วนเตี้ยอาจเนื่องจากระดับ
การศึกษาของครอบครัวโดยเฉพาะมารดามีความ
ส�าคญัต่อภาวะโภชนาการของเด็ก	ภาวะทุพโภชนาการ
มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความแออัดในครอบครัว
ของเด็ก	(Khan,	et	al.	2011)
	 ดังน้ันจงึสรปุได้ว่าภาวะโภชนาการของนักเรยีน
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	 อ�าเภอสองแคว	 ปีการ
ศึกษา	 2556	 และปีการศึกษา	 2557	 ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งไว้	คือ	
ไม่เกินร้อยละ	 5	 ทั้งด้านน�้าหนักเทียบอายุ	 ส่วนสูง
เทียบอายุ	แสดงถึง	การขาดสารอาหารที่มีประโยชน์
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
	 1.	ผู้บริหารหรือครูควรน�าผลการวิจัยที่ได้ไป
วางแผนจดัอบรมให้ความรูแ้ก่ผูป้กครองนกัเรยีนด้าน
การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	 โดยเฉพาะการเลือก
อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน
	 2.	จัดกลุ่มให้ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับการ
เสริมโปรตีนแก่นักเรียนที่มีน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความรู้	ทัศนคติ	และ
พฤติกรรมของผู้ปกครองต่อการเลี้ยงดูบุตรท่ีน�้าหนัก
น้อยกว่าเกณฑ์ในเขตบ้านถ�้าเวียงแก	จังหวัดน่าน
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ภาวะโภชนาการของนักเรียนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
อำาเภอสองแคว จังหวัดน่าน
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บทคัดย่อ

	 การศกึษาแบบพรรณนาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสภาวะสขุภาพฟันของเดก็นกัเรยีน
ชั้นประถมปีที่	1-6	โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	อ�าเภอสองแคว	จังหวัดน่าน	ในระหว่าง	ปี	พ.ศ.	
2556	-2557	และศึกษาสภาพทางสังคม	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งความเป็นไปได้ในการแก้
ปัญหา	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	เด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่	1-6	จ�านวน	163	คน	ใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง		เครือ่งมอืทีใ่ช้คอื	แบบตรวจช่องปากโดยดดัแปลงจากแบบส�ารวจสขุภาพช่องปาก	
ฝ่ายทนัตกรรมโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ	ผ่านการปรบัมาตรฐาน	Kappa	agreement	ได้เท่ากบั	
0.89	วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าของความถี่	ร้อยละและค่าเฉลี่ย	
	 ผลการศึกษาพบว่า	 ในปี	พ.ศ.	 2556-2557	พบว่า	นักเรียนชั้นประถมปีที่	 1	 ได้รับการ
ตรวจช่องปากอย่างต่อเนื่องมากที่สุด	ร้อยละ	23.31	มีอาการอักเสบไม่มีหินปูน	ร้อยละ	6.19	และ	
4.19	ตามล�าดับ	มีอาการอักเสบมีหินปูน	ร้อยละ	8.36	และ	18.56	ตามล�าดับ	พบว่าเป็นปัญหา
เร่งด่วน	 ร้อยละ	 6.81	 และ	 6.89	 มีฟันผุ	 ร้อยละ	 14.86	 และ	 25.75	 ตามล�าดับ	 นอกจากนี้	 
พบว่า	ปี	2556	นักเรียนมีฟันที่มีอาการผิดปกติ	ร้อยละ	37.46	ฟันปกติไม่ผุ	ร้อยละ	62.54	และ
ในปี	2557	นักเรียนมีฟันที่มีอาการผิดปกติ	เพิ่มขึ้นเป็น	ร้อยละ	55.39	ฟันปกติไม่ผุ	ลดลงเหลือ
ร้อยละ	44.61
	 สภาพทางสังคม	พบว่า	ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการตรวจฟันอย่างต่อเนื่อง	เป็นพ่อ	
แม่	มากที่สุด	ร้อยละ	61.96	รองลงมา	เป็นปู่ย่า	ตายาย	และอื่นๆ	เช่น	ลุง	ป้า	น้า	อา	ร้อยละ	
19.02	สภาพทางเศรษฐกจิ	พบว่า	ผูป้กครองของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการตรวจฟันอย่างต่อเนือ่งมรีาย
ได้ต่อปี	น้อยกว่า	20,000	บาท	มากที่สุด	ร้อยละ	24.54	สภาพสิ่งแวดล้อม	พบว่ามีน�้าดื่ม	น�้าใช้
อยู่ในระดับพอใช้	ร้อยละ	53.37		

ภาวะสุขภาพฟันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน*
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Abstract

	 The	purposes	of	this	descriptive	research	were	to	describe	the	dental	
health	status	of	the	students	in	the	Thai	Nurse	Association	School,	Songkwae	
district,	Nan	province,	between	year	2013-2014.And	to	study	the	status	of	the	
social,	economic	and	environment	of	 students’	 family	house	hold	 including	
possibility	 of	 problems	 solving.	 The	 sample	were	 163	 students	 who	were	 
purposive	selected	from	year	1-6.	The	instruments	were	the	oral	examination	
form	which	 has	 been	 adapted	 from	 the	 oral	 health	 survey	 form	 of	 dental	 
department	 of	 Tambon	Health	 Promoting	 Hospital	 and	 has	 been	 approved	
standard	by	Kappa	agreement	equal	0.89.	The	data	analyzed	by	using	frequency,	
percentage	and	average.
	 The	 research	 found:	 in	 the	 year	 2013-2014,	 the	most	 continuing	 oral	 
examination	were	students	in	year	1with	23.31	percents.	The	gingivitis	without	
calculus	rate	were	6.19	and	4.19	percents		respectively.	Gingivitis	with	calculus	
rate	were	8.36	and	18.56	percents	respectively.	The	urgent	problem	for	treat-
ment	were	6.81	and	6.89	percents	respectively.	Dental	carries	rate	were	14.86	
and	25.75	percents	respectively.	Conclusion	in	the	year	2013,	there	were	37.46	
percents	of	students	who	have	dental	problems.	No	dental	carries	were	62.54	
percents	and	in	the	year	2014,	the	students	have	dental	problem	increased	up	
to	55.39	percents,	no	dental	carries	were	decreased	as	44.61	percents.
	 For	the	social	status	found	that	the	parents	of	students	who	received	
dental	examination	continuously	were	father	and	mother	with	rate	61.96	per-
cents,	the	subordinate	were	grandfather-grandmother	and	others	such	as	uncle-
aunty	have	rate	19.02	percents.	The	most	of	parents	income	per	year	were	less	
than	20,000	baht	with	rate	24.54	percents.	The	environment	found	they	have	
water	for	drinking	and	for	usage	53.37	percents.

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 เด็กวัยเรียนเป็นวัยที่มีการเจริญ	 เติบโตและ
พัฒนาการ	ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและสังคมอย่าง
รวดเร็ว	 จากการศึกษารายงานการส�ารวจสุขภาพ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายของสุขภาพเด็ก	
ครัง้ที	่4	พ.ศ.	2551-2552	(วชิยั	เอกพลากร	และคณะ,	
2552)	พบว่า	ปัญหาสขุภาพเด็กวยัเรยีน	ร้อยละ	56.0	
ฟันผุ	ซึ่งฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร	ให้ได้อาหารที่บด

ละเอียด	 สามารถย่อยง่าย	 ร่างกายและอวัยวะท่ีท�า
หน้าท่ีดูดซึมสารอาหาร	 จะดูดซึมเข้าสู ่กลไกของ
ร่างกาย	 หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ	 ของร่างกายให้เจริญ
เติบโตเป็นไปอย่างตามวัย	ฟันช่วยให้การพูดสามารถ
ออกเสยีงได้ชดั	สร้างความงามของใบหน้า	ท�าให้ดดูมีี
เสน่ห์น่ามอง	 การไม่มีฟันน�้านม	 โดยเฉพาะฟันหน้า
ท�าให้พูดไม่ชัด	อาจติดเป็นนิสัยไปจนโต	ฟันผุท�าให้มี
กลิน่ปาก	ท่ีว่างท่ีถูกถอนจะท�าให้ฟันแท้ข้ึนมาบิดซ้อน
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กัน	 ท�าให้บดเค้ียวไม่ละเอียด	 เด็กบางคนนึกว่าฟัน
น�้านมพอถูกถอนออกไป	ฟันแท้จะขึ้นมาแทนที่ทันที	
ฟันแท้จะขึ้นมาตามอายุ	 ระยะเวลาที่ว่างอยู่ไม่มีฟัน
รอฟันแท้ขึน้กจ็ะเป็นปัญหาเรือ่งบดเค้ียว	ต้องไปอาศยั
ส่วนที่ยังเหลืออยู่ช่วย	 ท�างานได้ไม่เต็มที่	 ผลเสียจะ
ตามมาเช่นกัน	 เรื่องการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์	 เคี้ยว
อาหารไม่สะดวก	 มีอาการปวด	 และอาจเกิดเป็นโรค
เหงือกหรือปริทันต์ได้	 ซึ่งหากมีอาการรุนแรงจะเป็น
อันตรายถึงชีวิตฟันผุเรื้อรังไม่เพียงแต่จะส่งผลให้เกิด
อาการดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 ยังเป็นแหล่งเพาะเช้ือ
แบคทเีรยี	และกลายเป็นปัญหาในช่องปากเรือ้รงัทีส่่ง
ผลเสยีให้เกดิ	“โรคลิน้หัวใจรัว่”	(Subacute	Bacterial 
Endocarditis)	ทีเ่กดิจากเช้ือแบคทเีรยี	Streptococci 
Occurs	Viridians	(ประเสริฐ	เกียรติประวัติ,	2553)	
เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียตัวนี้จะไม่แสดงอาการอย่าง
ชดัเจน	หากมกีารสะสมในปรมิาณมากๆ	เชือ้แบคทเีรยี
ดังกล่าวจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปกระตุ้นหัวใจให้
ท�างานหนักมากขึน้	จนเกดิการอกัเสบบริเวณลิน้หวัใจ	
ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดปกติ	 เกิดอาการอ่อนเพลีย	
เหนือ่ยง่าย	ผูป่้วยบางรายอาจจะอาการไข้สงูในระยะ
เร่ิมต้น	 นอกจากนั้นยังท�าให้เลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจ
น้อยกว่าปกติ		
	 จากเหตุผลตามทีก่ล่าวมา	จะเหน็ว่าฟันมคีวาม
ส�าคัญต่อร่างกายมนุษย์	 โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น	 
ดงันัน้จงึส�าคญัต่อการเจรญิเตบิโตของร่างกายในช่วง
วัยเด็ก	ช่วงเปลี่ยนผ่านจากฟันน�้านมเป็นฟันแท้	ที่จะ
ต้องติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต	 หากไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่ที่ดี	 การเจริญเติบโตของร่างกายจะขาด
คุณภาพ	 คือ	 เมื่อฟันไม่ดี	 เคี้ยวอาหารได้ไม่สะดวก	
ร่างกายมีแบคทีเรีย	เป็นบ่อเกิดโรค	อาจเป็นโรคตาม
มาอาจส่งผลให้การเจรญิของร่างกาย	สมอง	และส่วน
ต่างๆ	หยุดชะงัก		ท�าให้เด็กไม่สมบูรณ์	การคิด	การ
แสดงออก	 ความจ�าก็เสื่อมลงได้	 ดังนั้นผู ้วิจัยจึง
ต้องการศกึษาสภาวะสขุภาพฟันของนักเรียน	โรงเรยีน
สมาคมพยาบาลไทย	 อ�าเภอสองแคว	 ซึ่งอยู่ในพื้นท่ี
ทรุกันดาร	บนภูเขาสงู	การคมนาคมเข้าถึงชมุชนค่อน
ข้างล�าบาก	ท�าให้ขาดแคลนเรื่องของน�้าดื่ม	น�้าใช้	ใน

ฤดแูล้ง	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาสภาวะสขุภาพฟัน
ของนกัเรยีนโรงเรยีนสมาคมพยาบาล	เพือ่การพฒันา
และแก้ไขให้ตรงประเด็นปัญหา

วัตถุประสงค์การศึกษา
	 เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพฟันของเด็กนักเรียน
ชั้นประถมปีที่	 1-6	 ในโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	
อ�าเภอสองแคว	จังหวัดน่าน	ในระหว่าง	ปีพ.ศ.	2556	
-2557	 และสภาพทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	
รวมทั้งความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบบรรยาย	
(Descriptive	research)	โดยมปีระชากร	คอื	นกัเรยีน
ชั้นประถมปีที่	1	ถึงประถมปีที่	6	 เลือกเฉพาะผู้ที่ได้
รับการตรวจฟันครบทั้ง	2	ปี	(ปี	2556-2557)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	 คือ	 นักเรียนโรงเรียนสมาคม
พยาบาลไทย	อ�าเภอสองแคว	จังหวัดน่าน	ระหว่างปี	
2556-2557	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนชั้นประถมปี
ที1่	ถงึประถมปีที	่6	ของโรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย
แห่งประเทศไทย	 ระหว่างปี	 2556-2557	 ได้รับการ
ตรวจฟันอย่างต่อเนื่อง	จ�านวน	163	คน	(ปี	2556	ใช้
ข้อมูลของนักเรียน	 ป.1-ป.6	 ส่วนปี	 2557	 ใช้ข้อมูล
นักเรียนช้ัน	 ป.2-ช้ันมัธยม	 1)	 กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีคัด
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง	 เป็นผู้ท่ีก�าลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย	อ�าเภอสองแคว	จงัหวดั
น่าน	และมีความยินดีที่จะเข้าร่วมในการวิจัย
 
เครื่องมือในการด�าเนินวิจัยและวิธีวิเคราะห์ข้อมูล
	 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการศึกษาคอื	แบบตรวจช่องปาก
โดยดัดแปลงจากแบบส�ารวจสุขภาพช่องปาก	 ฝ่าย
ทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 โดยการปรับ
มาตรฐานจากทนัตแพทย์ทีม่ปีระสบการณ์	จ�านวน	3	คน
และน�ามาวิเคราะห์	 เพื่อหาค่าความตรงของผู้ตรวจกับ
มาตรฐานด้วยค่าสถติ	ิKappa	agreement	เท่ากบั	0.89 
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 การวเิคราะห์ข้อมลูใช้สถติ	ิความถี	่และร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
  กลุม่ตัวอย่างเป็นเพศ	หญงิมากทีส่ดุ	ร้อยละ 

53.99	 เพศชาย	 ร้อยละ	 46.01	 นักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปีท่ี	1	ได้รบัการตรวจฟันอย่างต่อเนือ่ง	มากท่ีสดุ	
ร้อยละ	 23.31	 รองลงมา	 ชั้นประถมปีที่	 3	 ร้อยละ	
22.70	และน้อยทีส่ดุคอื	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่	
6	ร้อยละ	8.59	(ดังตารางที่	1)

ตารางที่	1	แสดงข้อมูลทั่วไปของนักเรียน	จ�านวน	และร้อยละ	นักเรียนที่ได้รับการตรวจฟันอย่าง
ต่อเนื่อง	ปี	พ.ศ.	2556	และ	ปี	พ.ศ.	2557

ข้อมูลส่วนบุคคล จ�านวน ร้อยละ

เพศ
หญิง
ชาย

88
75

53.99
46.01

รวม 163 100.00

ระดับชั้น 
ชั้นประถมปีที่	1
ชั้นประถมปีที่	2
ชั้นประถมปีที่	3
ชั้นประถมปีที่	4
ชั้นประถมปีที่	5
ชั้นประถมปีที่	6

38
25
37
29
20
14

23.31
15.34
22.70
17.79
12.27
8.59

รวม 163 100.00

	 2.	ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง
	 	 ส่วนใหญ่ผูป้กครองของนักเรยีนทีไ่ด้รบัการ
ตรวจฟันอย่างต่อเนือ่งเกีย่วข้องเป็นพ่อ	แม่	มากทีส่ดุ	
ร้อยละ	61.96	รองลงมา	เป็นปู่ย่า	ตายาย	และอื่นๆ	
(ลุง	ป้า	น้า	อา)	ร้อยละ	19.02	เท่ากัน	ผู้ปกครองมีรายได้ 

(ต่อปี)	น้อยกว่า	20,000	บาท	มากทีส่ดุ	ร้อยละ	24.54	
รองลงมามีรายได้ต่อปี	40,000-50,000	บาท	ร้อยละ	
23.31	 และน้อยที่สุดคือ	 มีรายได้ต่อปี	 40,000-
50,000	บาท	ร้อยละ	14.72	(ดังตารางที่	2)
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ตารางที่	2	แสดงจ�านวน	และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับการตรวจฟันอย่างต่อเนื่อง	
ปี	พ.ศ.	2556	และ	ปี	พ.ศ.	2557

ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง จ�านวน ร้อยละ

1.	ความเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลนักเรียน

พ่อ	แม่

ปู่	ย่า	ตา	ยาย

อื่นๆ	(ลุง	ป้า	น้า	อา)

101

31

31

61.96

19.02

19.02

รวม																																																		

2.	รายได้ของผู้ปกครองนักเรียน	(ต่อปี)

<20,000	บาท

20,000-30,000	บาท

30,000-40,000	บาท

40,000-50,000	บาท

>50,000	บาท

163

40

28

24

38

33

100.00

24.54

17.18

14.72

23.31

20.25

รวม 163 100.00

	 3.	ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อม
	 	 ความเพียงพอของน�้าดื่ม/น�้าใช้	 พบว่า	 มี

พอใช้	 ร้อยละ	53.37	และมีไม่พอใช้	 ร้อยละ	46.63	
(ดังตารางที่	3)

ตารางที่	3	แสดงจ�านวน	และร้อยละของข้อมูลสภาพแวดล้อมของนักเรียนที่ได้รับการตรวจฟันอย่างต่อเนื่อง	
ปี	พ.ศ.	2556	และ	ปี	พ.ศ.	2557

ข้อมูลสภาพแวดล้อม จ�านวน ร้อยละ

การมีน�้าดื่ม	น�้าใช้
มีพอใช้

มีไม่พอใช้

87

76

53.37

46.63
รวม 163 100.00

	 4.	ผลการตรวจฟัน
	 	 จ�านวนนักเรียนทีไ่ด้รับการตรวจฟันท้ังหมด	
ปี	พ.ศ.	2556	พบว่า	ส่วนใหญ่มีฟันปกติ	ไม่ผุ	ร้อยละ 

62.54	และฟันมีอาการผิดปกติ	ร้อยละ	37.46	ส่วน
ในปี	พ.ศ.	2557	พบว่าส่วนมากฟันมีอาการผิดปกติ	
ร้อยละ	 55.39	 และมีฟันปกติ	 ไม่ผุ	 ร้อยละ	 44.61	 
(ดังตารางที่	4)
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ภาวะสุขภาพฟันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
อำาเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ตารางที่	4	แสดงข้อมูล	จ�านวน	และร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการตรวจฟันสรุปรวมทั้งหมด	ปี	พ.ศ.	2556	
และปี	พ.ศ.	2557	

ผลการตรวจฟัน พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ฟันมีอาการผิดปกติ

ฟันปกติ	ฟันไม่ผุ

121

202

37.46

62.54

185

149

55.39

44.61

รวม 323 100 334 100

	 ในปี	พ.ศ.	2556	นักเรียนชัน้ประถมปีที	่5	ตรวจ
ฟันแล้วพบอาการผดิปกติ	มากทีส่ดุ	ร้อยละ	8.36	รอง
ลงมา	คอื	ชัน้ประถมปีที	่3	ร้อยละ	7.43	และน้อยทีส่ดุ	
คือชั้นประถมปีที่	 2	 ร้อยละ	 3.41	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	
นักเรียนชั้นประถมปีที่	1	ตรวจฟันแล้วพบอาการผิด

ปกติมากที่สุด	ร้อยละ	14.37	รองลงมา	คือ	ชั้นประถม
ปีที่	5	ร้อยละ	9.58	และน้อยที่สุด	คือชั้นประถมปีที่	
6	ร้อยละ	5.69	โดยรวมทั้งหมด	นักเรียนฟันมีอาการ
ผดิปกต	ิในปี	พ.ศ.	2556	ร้อยละ	37.46	และในปี	พ.ศ.	
2557	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	55.38	(ตารางที่	5)

ตารางที่	 5	 แสดงข้อมูล	 จ�านวน	และร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการตรวจฟันมีอาการผิดปกติ	 ปี	พ.ศ.2556	
และปี	พ.ศ.	2557	จ�าแนกตามระดับชั้น

มีอาการผิดปกติ	
พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2557

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ชั้นประถมปีที่	1

ชั้นประถมปีที่	2

ชั้นประถมปีที่	3

ชั้นประถมปีที่	4

ชั้นประถมปีที่	5

ชั้นประถมปีที่	6

21

11

24

22

27

16

6.50

3.41

7.43

6.81

8.36

4.95

48

30

30

26

32

19

14.37

8.98

8.98

7.78

9.58

5.69

รวม 121 37.46 185 55.38

	 ในปี	พ.ศ.	2556	นักเรียนชั้นประถมปีที่	1	ที่
ได้รับการตรวจฟันแล้วพบว่ามอีาการปกต	ิฟันไม่ผ	ุมาก
ที่สุด	ร้อยละ	16.72	รองลงมา	ชั้นประถมปีที่	3		ร้อยละ 
14.86	 	 และน้อยที่สุด	 คือชั้นประถมปีที่	 6	 ร้อยละ	
3.72	ในปี	พ.ศ.	2557	นักเรียนชั้นประถมปีที่	3	ตรวจ
ฟันแล้วพบอาการปกติ	 ฟันไม่ผุ	 มากที่สุด	 ร้อยละ	
12.57	รองลงมา	คือ	ชั้นประถมปีที่	1	ร้อยละ	10.48	

และน้อยที่สุด	คือชั้นประถมปีที่	5	และชั้นประถมปีที่	
6	ร้อยละ	2.69	โดยรวมทั้งหมด	จ�านวนนักเรียนฟันมี
อาการปกติ	ฟันไม่ผุ	ในปี	พ.ศ.	2556	ร้อยละ	62.54	
และในปี	 พ.ศ.	 2557	 ลดลงเหลือ	 ร้อยละ	 44.61	 
(ดังตารางที่	6)
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ตารางที่	6	แสดงข้อมูล	จ�านวน	และร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการตรวจฟันมีอาการปกติ	ฟันไม่ผุ	
ปี	พ.ศ.	2556	และปี	พ.ศ.	2557	จ�าแนกตามระดับชั้น

มีอาการปกติ	ฟันไม่ผุ
พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2557

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ชั้นประถมปีที่	1

ชั้นประถมปีที่	2

ชั้นประถมปีที่	3

ชั้นประถมปีที่	4

ชั้นประถมปีที่	5

ชั้นประถมปีที่	6

54

39

48

36

13

12

16.72

12.07

14.86

11.15

4.02

3.72

35

21

42

33

9

9

10.48

6.29

12.57

9.88

2.69

2.69
รวม 202 62.54 149 44.61

 
	 ในปี	พ.ศ.	2556	นักเรียนชั้นประถมปีที่	1	มี
อาการอักเสบแต่ไม่มีหินปูน	มากที่สุด	 ร้อยละ	2.16	
รองลงมา	 ชั้นประถมปีที่	 2	 ร้อยละ	 1.86	 และน้อย
ที่สุด	 คือ	 ไม่พบในชั้นประถมปีที่	 6	 ส่วนในปี	 พ.ศ.	
2557	พบนกัเรยีนชัน้ประถมปีที	่2	มอีาการอกัเสบแต่
ไม่มีหินปูนมากที่สุด	 ร้อยละ	 2.39	 รองลงมาคือ	

นักเรียนชั้นประถมปีที่	1	ร้อยละ	1.50	และน้อยที่สุด	
คือไม่พบในชั้นประถมปีที่	3	ชั้นประถมปีที่	4	และชั้น
ประถมปีที่	5	ซึ่งสรุปโดยรวม	จ�านวนนักเรียนที่มีฟัน
มีอาการอักเสบแต่ไม่มีหินปูนลดลง	 โดยใน	 ปี	 พ.ศ.	
2556	พบร้อยละ	6.19	ในปี	พ.ศ.	2557	พบ	ร้อยละ	
4.19	(ดังตารางที่	7)

ตารางที่	 7	 แสดงข้อมูล	 จ�านวน	 และร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการตรวจฟันมีอาการอักเสบแต่ไม่มีหินปูน	 
ปี	พ.ศ.	2556	และ	ปี	พ.ศ.	2557	จ�าแนกตามระดับชั้น

อาการอักเสบแต่ไม่มีหินปูน
พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2557

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ
ชั้นประถมปีที่	1

ชั้นประถมปีที่	2

ชั้นประถมปีที่	3

ชั้นประถมปีที่	4

ชั้นประถมปีที่	5

ชั้นประถมปีที่	6

7

6

2

1

4

0

2.16

1.86

0.62

0.31

1.24

0.00

5

8

0

0

0

1

1.50

2.39

0.00

0.00

0.00

0.30

รวม 20 6.19 14 4.19

	 ในปี	พ.ศ.	2556	นักเรียนชั้นประถมปีที่	3	ที่
ได้รับการตรวจฟัน	 พบว่า	 มีอาการอักเสบมีหินปูน	
มากที่สุด	 ร้อยละ	 2.48	 รองลงมา	 ชั้นประถมปีท่ี	 4	
ร้อยละ	2.17	และน้อยที่สุด	คือไม่พบในชั้นประถมปี

ที่	2	ในปี	พ.ศ.	2557	นักเรียนชั้นประถมปีที่	5	ตรวจ
ฟันแล้วพบอาการปกต	ิฟันไม่ผ	ุมากท่ีสดุ	ร้อยละ	4.49	
รองลงมาคือ	ชั้นประถมปีที่	3	ร้อยละ	4.19	และน้อย
ที่สุด	 คือ	 ชั้นประถมปีที่	 5	 ร้อยละ	 1.50	 โดยรวม
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ภาวะสุขภาพฟันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
อำาเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ตารางที่	8	แสดงข้อมูล	จ�านวน	และร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการตรวจฟันมีอาการอักเสบมีหินปูน	ปี	พ.ศ.	
2556	และ	ปี	พ.ศ.	2557	จ�าแนกตามระดับชั้น

อาการอักเสบมีหินปูน
พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2557

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ
ชั้นประถมปีที่	1

ชั้นประถมปีที่	2

ชั้นประถมปีที่	3

ชั้นประถมปีที่	4

ชั้นประถมปีที่	5

ชั้นประถมปีที่	6

3

0

8

7

5

4

0.92

0.00

2.48

2.17

1.55

1.24

12

9

14

5

15

7

3.59

2.69

4.19

1.50

4.49

2.10
รวม 27 8.36 62 18.56

	 นักเรียนที่ได้รับการตรวจฟันมีปัญหาเร่งด่วน	
พ.ศ.	2556	ชั้นประถมปีที่	5	มากที่สุด	ร้อยละ1.86		
รองลงมา	ชั้นประถมปีที่	3	ร้อยละ	1.55		และน้อย
ที่สุดคือ	 ชั้นประถมปีที่	 2	 ร้อยละ	 0.62	 ในปี	 พ.ศ.	
2557	 นักเรียนชั้นประถมปีที่	 1	 ตรวจฟันแล้วพบมี
ปัญหาเร่งด่วน	มากที่สุด	ร้อยละ	3.89	รองลงมาคือ	

ชั้นประถมปีที่	2	และชั้นประถมปีที่	6	ร้อยละ	1.20	
และน้อยที่สุด	คือไม่พบในชั้นประถมปีที่	 3	 โดยรวม
ท้ังหมด	ในปี	พ.ศ.	2556	จ�านวนนกัเรยีนท่ีฟันมปัีญหา
เร่งด่วน	ร้อยละ	6.81	และในปี	พ.ศ.	2557	มีจ�านวน
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	6.89	(ดังตารางที่	9)

ตารางที่	 9	แสดงข้อมูล	 จ�านวน	 และร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการตรวจฟันมีปัญหาเร่งด่วน	ปี	 พ.ศ.2556	
และ	ปี	พ.ศ.	2557	จ�าแนกตามระดับชั้น

ฟันมีปัญหาเร่งด่วน
พ.ศ.	2556 พ.ศ.	2557

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ชั้นประถมปีที่	1

ชั้นประถมปีที่	2

ชั้นประถมปีที่	3

ชั้นประถมปีที่	4

ชั้นประถมปีที่	5

ชั้นประถมปีที่	6

3

2

5

3

6

3

0.92

0.62

1.55

0.93

1.86

0.93

13

4

0

1

1

4

3.89

1.20

0.00

0.30

0.30

1.20

รวม 22 6.81 23 6.89

ทั้งหมด	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 จ�านวนนักเรียนที่ฟันมี
อาการอักเสบและมีหินปูน	ร้อยละ	8.36	 	และในปี	

พ.ศ.	2557	เพิ่มขึ้นเป็น	ร้อยละ	18.56	 (ดังตารางที่	
8)
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	 นักเรียนทีไ่ด้รับการตรวจฟันมฟัีนผุ	พ.ศ.	2556	
ชัน้ประถมปีที	่5	มากทีส่ดุ	ร้อยละ	3.72		ร้อยละ	4.79	
รองลงมา	 ชั้นประถมปีที่	 4	 ร้อยละ	 3.41	 และน้อย
ที่สุดคือ	 ชั้นประถมปีที่	 2	 ร้อยละ	 0.93	 ในปี	 พ.ศ.	
2557	นักเรียนชั้นประถมปีที่	4	ตรวจฟันแล้วพบมีฟันผุ

มากที่สุด	ร้อยละ	5.99	รองลงมาคือ	ชั้นประถมปีที่	1	
ร้อยละ	 5.39	 และน้อยที่สุดคือ	 ชั้นประถมปีท่ี	 6	 
ร้อยละ	 2.10	 โดยรวมทั้งหมด	 ในปี	 พ.ศ.	 2556		
จ�านวนนกัเรยีนทีฟั่นผ	ุร้อยละ	14.86	ในปี	พ.ศ.		2557	 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	25.75	(ดังตารางที่	10)

ตารางที่	10	แสดงข้อมูล	จ�านวน	และร้อยละ	นักเรียนที่ได้รับการตรวจฟันมีอาการฟันผุ	ปี	พ.ศ.	2556	และ
ปี	พ.ศ.	2557	จ�าแนกตามระดับชั้น

มีอาการฟันผุ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

ชั้นประถมปีที่ 1

ชั้นประถมปีที่ 2

ชั้นประถมปีที่ 3

ชั้นประถมปีที่ 4

ชั้นประถมปีที่ 5

ชั้นประถมปีที่ 6

8

3

9

11

12

5

2.47

0.93

2.78

3.41

3.72

1.55

18

9

16

20

16

7

5.39

2.69

4.79

5.99

4.79

2.10

รวม 48 14.86 86 25.75

อภิปรายผล 
	 จากผลการศึกษาสภาวะสุขภาพฟันของเด็ก
นักเรียนชั้นประถมปีที่	 1-6	 ในโรงเรียนสมาคม
พยาบาลไทย	อ�าเภอสองแคว	จงัหวดัน่าน	ในระหว่าง	
ปีพ.ศ.	 2556-2557	 พบว่า	 นักเรียนโรงเรียนสมาคม
พยาบาลไทย	 อ�าเภอสองแคว	 มีอาการอักเสบไม่มี
หินปูน	 ร้อยละ	 6.19	 และ	 4.19	 มีอาการอักเสบมี
หินปูน	ร้อยละ	8.36	และ	18.56	มีปัญหาเร่งด่วน	ร้อยละ 
6.81	และ	6.89	มฟัีนผ	ุ14.86	และ	25.75	ซึง่ในปีพ.ศ.	
2556	เป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่	5	มากที่สุด	ร้อยละ	
3.72	ร้อยละ	4.79	รองลงมา	ชั้นประถมปีที่	4	ร้อยละ	
3.41		และน้อยที่สุด	คือ	ชั้นประถมปีที่	2	ร้อยละ	0.93	
ในปี	พ.ศ.	2557	นักเรียนชั้นประถมปีที่	 4	พบฟันผุ	
มากที่สุด	ร้อยละ	5.99	รองลงมาคือ	ชั้นประถมปีที่	1	
ร้อยละ	 5.39	 และน้อยที่สุดคือ	 ชั้นประถมปีที่	 6	 
ร้อยละ	2.10	โดยรวมทัง้หมด	ในปี	พ.ศ.	2556	จ�านวน

นักเรียนที่ฟันผุ	ร้อยละ	14.86	ในปี	พ.ศ.	2557	เพิ่ม
ขึ้นเป็นร้อยละ	 25.75	 ตามล�าดับ	 สอดคล้องกับการ
ศึกษาของส�านักทันตสาธารณสุข	 กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข	 (2556)	 พบว่า	 ตามธรรมชาติ
วทิยาของการเกดิโรคฟันผแุละวธิกีารตรวจทีเ่ป็นการ
วดัโรคแบบสะสม	อตัราการเกดิโรคจงึเพิม่ขึน้ตามอาย	ุ
ในกลุ ่มเยาวชนอายุ	 15	 ปี	 พบเด็กส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์	โรคฟันผเุพิม่ขึน้เป็นร้อยละ	62	ส�าหรบั
กลุ่มเด็กและเยาวชน	 ปกติฟันแท้เริ่มข้ึนในช่องปาก
เมื่ออายุประมาณ	6	ปีซึ่งเด็กส่วนใหญ่จะเข้าเรียนใน	
ชั้นประถมปีที่	1	ฟัน	2	ซี่แรกที่ขึ้นในปากคือฟันแท้ซี่
ที่	1	และฟันกรามแท้ซี่ที่	1	และทยอยขึ้นจนครบ	28	ซี่	
เมื่อเด็กอายุ	 12	 ปี	 ซึ่งเป็นวัยที่ส�าเร็จการศึกษาชั้น
ประถมต้น	 สภาวะช่องปากของเด็กกลุ่มอายุนี้จึง
สามารถใช้เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานทันต
สาธารณสุขในโรงเรียน	และช่วงวัยนี้ยังเป็นวัยเริ่มต้น
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ภาวะสุขภาพฟันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
อำาเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ของการเป็นเยาวชนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ต่างๆ	ทัง้ด้านกายภาพและสงัคม	ส�าหรบักลุ่มเด็กและ
เยาวชน	สถานการณ์โรคฟันผุในเขตชนบท	มีอัตราสูง
กว่าเขตเมืองเล็กน้อย	 ในขณะที่กรุงเทพมหานครมี
อบุตักิารณ์การเกดิโรคฟันผนุ้อยกว่าอย่างชดัเจน	และ
สอดคล้องกับการศึกษาของกิตติพงษ์	 คงสมบูรณ์ 
และคณะ	(2550)	ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของ
นกัเรยีนในอ�าเภอองครกัษ์	จงัหวดันครนายก	เปรยีบเทียบ
ตามเพศ	และชั้นปีที่เรียน	พบว่า	ฟันผุเป็นปัญหาที่พบ
มากที่สุด	ร้อยละ	88.63	และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ	Sirikarn	Sutthavong	et	al.	(2010)	ศึกษาถึง
สภาวะสุขภาพช่องปาก	 ปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดฟันผุ
ของนักเรียนอนุบาลและนักเรียนประถมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา	ประเทศไทย	พบว่ามีฟันผุร้อยละ	
96.8	
	 และจากผลการศึกษาพบว่า	 นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่	1	ได้รับการตรวจฟันอย่างต่อเนื่อง	
มากที่สุด	 ร้อยละ	 23.31	 รองลงมาชั้นประถมปีที่	 3	
ร้อยละ	22.70	และน้อยที่สุดคือ	นักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปีที	่6	ร้อยละ	8.59	สอดคล้องกบัการศกึษาของ
ส�านักทันตสาธารณสุข	 กรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข	 (2556)	 พบว่า	 การด�าเนินงานส่งเสริม
ทนัตสขุภาพในโรงเรียน	และเกณฑ์โรงเรียนส่งเสรมิสขุ
ภาพทีก่�าหนดให้เด็กต้องได้รบัการตรวจสขุภาพจงึพบ
ว่าเด็กอายุ	12	ปี	ส่วนใหญ่ร้อยละ	79.8	จะได้รับการ
ตรวจฟันในปีการศกึษาทีผ่่านมาโดยเพยีงร้อยละ	8.4	
ได้รับการตรวจฟันโดยคร	ูและร้อยละ	90.5	ได้รบัการ
ตรวจฟันจากทันตบุคลากร	 เด็กอายุ	 12	 ปี	 ในเขต
ชนบทจะได้รับการตรวจฟันสูงกว่าเด็กในเขตเมือง	
โดยเฉพาะการตรวจฟันโดยครูส�าหรับกลุ่มอายุ	15	ปี	
อัตราการตรวจฟันประจ�าปีจะลดลงเกือบครึ่งเหลือ
เพียงร้อยละ	41.1	ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากโครงการ
ส่งเสริมทันตสุขภาพที่ด�าเนินการในโรงเรียนระดับ
มธัยมศกึษาลดลง	จึงท�าให้เด็กอาย	ุ15	ปี	ในภาคกลาง
ทีเ่คยตรวจฟันในรอบปีทีผ่่านมาท้ังหมด	ระบวุ่าไม่เคย
ได้รับการตรวจฟันโดยครเูลย	ซึง่เด็กอาย	ุ12	ปีเป็นวยั

ที่ฟันแท้เพิ่งขึ้นครบ	28	ซี่	การบริการที่ต้องการส่วน
ใหญ่เป็นบริการเพื่อการป้องกันและควบคุมการเกิด
โรคฟันผ	ุส่วนในเยาวชนอาย	ุ15	ปี	พบว่า	การบรกิาร
ที่ต้องการส่วนใหญ่เป็นบริการเพื่อการป้องกัน	 และ
ควบคุมการเกิดโรคฟันผุ	 ซึ่งสูงกว่าบริการเพื่อการ
รักษาชัดเจน	 เช่นเดียวกับกลุ่มอายุ	 12	 ปี	 เพียงแต่
ความต้องการบรกิารเพือ่การป้องกันมอีตัราลดลง	ใน
ขณะที่ความต้องการเพื่อการรักษาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	
และด้านสภาพทางสังคม	 พบว่า	 ผู ้ปกครองของ
นกัเรยีนทีไ่ด้รบัการตรวจฟันอย่างต่อเนือ่ง	เป็นพ่อ	แม่	
สภาพทางเศรษฐกจิของครอบครวั	พบว่า	มรีายได้ต่อ
ปีน้อยกว่า	 20,000	 บาท	 สภาพสิ่งแวดล้อม	 พบว่า 
น�้าดื่ม	น�้าใช้	มีพอใช้	
	 ดงันัน้ผูป้กครองและครใูนโรงเรยีน	ควรมุง่เน้น
และกวดขนัการแปรงฟันให้นกัเรยีนแปรงฟันอย่างถกู
วิธี	เพื่อลดปัญหาฟันผุ	ท�าให้นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี	
เพื่อการเจริญเติบโตที่แข็งแรงและสมบูรณ์ต่อไป
ส�าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน	ตลอดจนสภาวะสิ่งแวดล้อม
อยูพ่ืน้ทีภ่เูขาสงูท�าให้การเข้าถึงบริการทางสาธารณสขุ
ไม่ท่ัวถึง	ดงันัน้	ครอบครวัและองค์กรของรฐัทุกฝ่ายควร
ร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหาต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาภาวะฟันผขุอง
นักเรียน	ได้แก่		
	 1.	จัดอบรมให้แก่ผูป้กครองนกัเรยีน	ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็กวัยเรียน	
	 2.	เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข	 ควรมีการจัดอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง	 เพื่อสร้างทัศนคติในการดูแล
สุขภาพฟันของบุตรหลานทุกปี
	 3.	ครูในโรงเรียน	 ควรมีมาตรการในการ
กวดขันและตรวจสอบการแปรงฟันที่ถูกวิธี	 ของเด็ก
นักเรียนและนักเรียนทุกชั้นปีควรได้รับการตรวจฟัน
อย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 ศึกษา	 ความรู้	 ทัศนคติและพฤติกรรมของ 
ผู้ปกครองต่อการฝึกทักษะของบุตรในการดูแลช่วย

เหลอืการแปรงฟันของเดก็	เพือ่ให้ค�าปรกึษาเชงิลกึใน
การแปรงฟันและเลี้ยงดูบุตร		
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บทคัดย่อ

	 การศกึษาแบบบรรยายนี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความชกุการมเีหาของนกัเรยีนหญงิ
ในโรงเรยีนสมาคมพยาบาลไทย	อ�าเภอสองแคว	จงัหวัดน่าน	รวมถึงพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ
ผมและสถานทางเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อมของครอบครวันกัเรยีน	กลุม่ตวัอย่างคดัเลอืกเฉพาะ
นักเรียนหญงิทีก่�าลังศกึษาชัน้ประถมปีที	่1-	6	อายรุะหว่าง7-	13	ปี	ทีม่ผีลการตรวจศรีษะและ
ผมต่อเน่ืองระหว่างปี	พ.ศ.	2556-2557	เครือ่งมอืทีใ่ช้ได้แก่	สมดุบนัทกึการตรวจสขุภาพประจ�า
ตัวของนักเรียน	 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผมของนักเรียนหญิง	 และ
แบบส�ารวจข้อมูลสถานะ	 เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน	 โดยความเท่ียงตรงของ
เนื้อหามีค่าเท่ากับ	0.83	การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าของความถี่	ร้อยละ	และค่าเฉลี่ย	
	 ผลการศึกษาพบว่า	ในปี	2556–2557	มีนักเรียนหญิงที่มี่ผลบันทึกการตรวจศีรษะทั้ง	
2	ปีต่อเนื่องกันจ�านวน	134	คน	มีอัตราการมีเหาทั้ง	2	ปี	ร้อยละ	41.04	และ	22.35	ตาม
ล�าดับ	กลุ่มระดับประถมต้น	(ป.1-4)	มีเหามากกว่ากลุ่มระดับชั้นประถมปลาย	(ป.5-6)	โดย
ในปี	2556	มีเหาร้อยละ	24.61	และ	16.41	ในปี	2557	มีเหาร้อยละ	17.89	และ	4.46	ตาม
ล�าดับ	พฤติกรรมดูแลสุขภาพผมของนักเรียนชั้นประถม	4-	6	ได้แก่	การสระผมวันเว้นวัน	ร้อยละ 
60.71	สระผมทุกวันร้อยละ	14.28	สระผมสัปดาห์ละครั้ง	ร้อยละ	25.0	การท�าความสะอาด
เครื่องนอน	 เฉลี่ยเดือนละ	 1	 ครั้ง	 และเฉลี่ยเดือนละ	 2	 ครั้ง	 มีร้อยละ	 50	 เท่ากัน	 สถานะ
เศรษฐกจิและสิง่แวดล้อมในครวัเรอืนของนกัเรยีนพบว่า	ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชพีเกษตรกร	
(ร้อยละ	86.40)	รายได้ของครอบครัวน้อยกว่า	20,000	บาทต่อปี	ร้อยละ	25.60	รายได้อยู่
ระหว่าง	20,000–50,000	บาท	มีร้อยละ	53.69		มีรายได้มากกว่า	50.000	บาทต่อปี	มีร้อย
ละ	20.80		การศึกษาของมารดาพบว่า	ไม่ได้เรียนหนังสือร้อยละ	66.94		เรียนจบชั้นประถม
ศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา	 ร้อยละ	 18.55	 และ	 13.71	 ตามล�าดับ	 มีน�้าสะอาดใช้เพียงพอ	 
ร้อยละ	54.48	ไม่เพียงพอ	ร้อยละ		45.16	มีน�้าดื่มสะอาดดื่ม	เพียงพอร้อยละ	74.40	ไม่เพียงพอ
ร้อยละ	25	
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Abstract
 The	aims	of	thisdescriptive	research	were	to	find	out	the	prevalence	of	head	
lice	infestation	among	the	female	students	in	the	Samakompayabanthaischool,So
ngkwae	district,Nan	province	and	also	to	find	out	the	behavior	of	hair	care	and	
family	status	in	social	economic	and	environment.The	sample	were	female	students	
who	were	studying	in	year	1-6,	had	age	between	7–13	years	and	had	head	and	hair	
examination	been	recordedinindividual	health	book	continuing	from	year	2013-2014.
The	instruments	were	the	individual	health	examination	recordedbook,	the	ques-
tionnaire	of	head	and	hair	caring	behaviors	and	the	general	basic	questions	of	house	
hole	economic	and	environmental.The	questionnaires	content	validity	index	was	
0.83.	The	data	were	analyzed	by	using	frequency,	percentageand	average.	
	 The	results	were	134	female	students	who	had	continued	recorded	of	head	
examination	in	year	2013	and	2014.	The	results	showed	therate	of	female	students	
who	have	head	lice	in	each	years	were	41.04	and	22.35	percentage	respectively.
The	group	of	students	in	primary	class	(year	1-4)	have	head	lice	more	than	the	
students	in	secondary	class	(year	5-6).whichin	year	2013	were	24.61%	and	16.41%	
respectively.	In	year	2014	were	17.89and	4.46	respectively.	The	female	students	in	
year	4	-6	have		hair	shampooedevery	other	day	and	everyday	were	60.71%	and	
14.28%	respectively	and	hair	shampooed	once	in	a	weekwas		25%.	The	rate	of	
bedding	cleaned	up	onceper		month	and	twice	times	permonth	had	50%	each.	
The	status	of		house	hold	were	found	that	mostly	parents	were	farmer	(86.40%),	
family	income	per	year	less	than	20,000	bahts	were	25.60%,	between	20,000-50,000	
bahts	were	53.69%	and	more	than	50,000	bahts	were	20.80%.	The	mothers	never	
studied	were	66.94%,	finished	primary	school	and	secondary	school	were	18.55%	
and	13.71%	respectively.The	families	have	cleaned	water	enough	for	use	54.48	%	
and	have	not	enoughfor	use		45.16%.		The	cleaned	water	for	drinking	have	enough	
74.40%	and	have	not	enough	25.60%.

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 การมีเหาในเด็กนักเรียนนับว่าเป็นปัญหา
ส�าคัญของโรงเรียน	 ส่งผลท�าให้เด็กนักเรียนด้อย
ประสิทธิภาพในการเรียน	 ขาดสมาธิ 	 สูญเสีย
บคุลิกภาพทีด่	ีมคีวามวติกกงัวล	รูส้กึอายเพือ่นพบว่า
คนทีเ่ป็นเหาจะมอีาการคนัศรีษะอย่างมาก	เนือ่งจาก
น�้าลายของตวัเหาทีท่�าให้เกดิการระคายเคอืงต่อหนงั
ศีรษะ	การเกาหนังศีรษะอย่างมากอาจท�าให้เกิดการ
อกัเสบและตดิเชือ้เรือ้รังได้โรงเรยีนมีเดก็นกัเรยีนเป็น
จ�านวนมากเหาจึงมีการติดต่อโดยง่าย	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งโดยการใกล้ชิดหรือใช้ของร่วมกัน	
	 เหาท่ีศีรษะอาศัยอยู่บนศีรษะ	 เป็นเหาชนิดท่ี
พบได้บ่อยที่สุด	 มีรูปร่างยาวรี	 ขนาดประมาณ	 1-2	
มิลลิเมตร	สีขาวหรือเทา	ไม่มีปีก	มีขา	3	คู่	ซึ่งมีตะขอ
อยู่ตรงปลายเอาไว้เก่ียวกับเส้นผมได้	 และสามารถ
เคลื่อนตัวได้ในอัตรา	 23	 เซนติเมตรต่อนาที	 แต่ไม่
สามารถกระโดด	หรือดีดตัวได้	ซึ่งไม่เหมือนหมัด	เหา
ที่ศีรษะมีอายุประมาณ	30	วัน	ด�ารงชีวิตโดยการดูด
เลอืดเป็นอาหาร	โดยมกัดดูเลอืดกนิเวลากลางคนื	เหา
เพศเมยีจะวางไข่	(เรยีกว่า	Nit)	วนัละประมาณ	10	ฟอง 
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โดยจะวางใกล้ๆ	 กับโคนผม	 เพราะมีอุณหภูมิที่อุ่น
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไข่	 ไข่ใช้เวลา	8-10	
วันในการฟักออกเป็นตัว	และใช้เวลา	8-10	วันเพื่อโต
เตม็วยั	สามารถวางไข่ต่อไปได้	หากเหาชนดินีอ้ยูน่อก
ตัวคน	จะมีชีวิตอยู่ได้เพียง	1-2	วัน	ในคนคนหนึ่งจะ
มีเหาชนิดน้ีอยู่ประมาณ	 10-20	 ตัว	 (วิชิต	 พิพิธกุล	 
และคณะ,	2541)
	 การติดเหาที่ศีรษะ	 เกิดขึ้นโดยการอาศัยอยู่
ร่วมกนัอย่างใกล้ชดิ	และการใช้สิง่ของร่วมกนั	เช่น	หวี	
หมวก	ทีม่ดัผม	ผ้าเชด็ตัว	รวมถงึทีเ่ป่าผมด้วย	โดยพบ
ว่าการหวีผมอาจส่งเหาออกไปได้ไกลถึง	1	เมตร	เหา
จึงมักพบในวัยเด็กเพราะมีการอยู่ใกล้ชิดกันมากกว่า
ผูใ้หญ่	และพบในเด็กหญงิมากกว่าเด็กชาย	เพราะเดก็
หญิงมกัชอบอยูใ่กล้ชดิกนัมากกว่า	และมกัแบ่งของใช้
ร่วมกัน	 เช่น	หวี	หมวก	ที่มัดผม	ทั้งนี้ความยาวของ
เส้นผมไม่ใช่ปัจจัยที่ท�าให้ติดเหาง่ายขึ้น	 ผู ้ชายจึง
สามารถมเีหาได้เช่นกนั	ในทางเชือ้ชาติพบว่าคนผวิด�า
มอีตัราการมีเหาน้อยกว่าคนผวิขาวและคนเอเชยี	อาจ
เป็นเพราะว่าเส้นผมของคนผิวด�าหยกิและหนา	ท�าให้
เหาเกาะอยู่ได้ยาก	(วิชิต		พิพิธกุล	และคณะ,	2541)
	 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	 การ
ศกึษาความชกุของโรคเหาในเด็กหญิงพกิารทีโ่รงเรียน
ส�าหรับเดก็พิการในจังหวดัขอนแก่น	เพือ่ส�ารวจความ
ชุกของการมีเหาและปัจจัยที่ท�าให้เกิดเหาในเด็ก
นักเรียนหญิง	 ผลการศึกษาพบว่า	 นักเรียนมีเหา	 20	
คน	(ร้อยละ	52.6)	จากผู้ได้รับการตรวจเหา	38	คน
ปัจจัยด้านระดับความถี่ของการสระผมและความถ่ี
ของการน�าหมอนและผ้าห่มผึ่งแดดพบว่าไม่มีความ
สัมพันธ์กับการมีเหานอกจากนี้พบว่านักเรียนหญิง
ส่วนใหญ่ร้อยละ	 76.3	 เคยมีอาการคันหนังศีรษะใน
รอบหน่ึงเดอืนทีผ่่านมา	ด้านความรูส้กึต่อเพือ่นทีเ่ป็น
โรคเหาพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ	79.22	ไม่รงัเกยีจเพือ่น
ที่มีเหา	(โพชฌงค์	หร่องบุตรศรี	และคณะ,	2556)
	 นิพนธ์	ธญัญวานชิ	และคณะ	(2552)	ศกึษาถงึ
อัตราความชุกของโรคเหาในนักเรียน	 จ�านวน	 5	
โรงเรียน	 ต�าบลตะนาวศรี	 อ�าเภอสวนผึ้ง	 จังหวัด
ราชบุรี(ชายแดนไทย-พม่า)	ท�าการตรวจโรคเหา	807	

ราย	 พบว่ามีอัตราการเป็นโรคเหาร้อยละ	 86.12	
(695/807)	และ	พบว่าอายุ	พฤติกรรมการนอน	และ
เลบ็ทีส่กปรก	มคีวามแตกต่างอย่างนยัส�าคัญทางสถิติ	
(p<0.05)	กล่าวคือ	นักเรียนเมื่ออายุน้อยลง	1	ปีจะมี
อัตราการเกิดโรคเหาเพิ่มขึ้น	1.1	เท่า	พฤติกรรมการ
นอนนักเรียนนอนกับญาติ	 พบว่า	 อัตราการเกิดโรค
เหามากกว่าการนอนคนเดียว	2.4	เท่า	และนักเรียน
ที่มีเล็บสกปรก	 จะมีอัตราการเกิดโรคเหามากกว่า
นักเรียนที่มีเล็บสะอาด	1.9	เท่า	
	 สุภาภรณ์	วรรณภิญโญชีพ	และคณะ	(2547)	
ศกึษาอบัุตกิารณ์โรคเหาของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษา
ในเขตอ�าเภอบางพล	ีจงัหวดัสมทุรปราการ	พบว่าการ
เป็นเหาท่ีเกดิจาก	Pediculus	humanus	พบได้ท่ัวไป
ในบคุคลทีม่สีขุอนามยัไม่ดจีากการส�ารวจการเป็นเหา
ของเด็กนักเรียนอายุ	6-10	ปี	จากโรงเรียนชั้นประถม
ศึกษา	5	แห่งในเขตอ�าเภอบางพลจัีงหวัดสมุทรปราการ
ในเดอืนมกราคมและมนีาคมปี	2543	เพือ่ศกึษาอตัรา
การเป็นเหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากการส�ารวจเด็ก
นักเรียนทั้งหมด	764	รายเป็นเด็กนักเรียนชาย	360	
รายและเด็กนักเรียนหญิง	404	รายพบว่ามีอัตราการ
เป็นเหาร้อยละ	 26.00	 เด็กนักเรียนชายมีอัตราการ
เป็นเหาร้อยละ	3.10	เดก็นกัเรยีนหญิงมอีตัราการเป็น
เหาร้อยละ	 46.5	 จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
อัตราการเป็นเหามีความสัมพันธ์กับเพศของเด็ก
นักเรียนและรายได้ของผู้ปกครอง	(p<0.01)	
	 นักเรียนในโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	 ปี	
2557	 มีนักเรียนทั้งหมด	 472	 คน	 ประกอบด้วย
นกัเรยีนหญงิ	185	คน	และนักเรยีนชาย	247	คน	โดย
มีนักเรียนหญิงในชั้นประถมปีที่	1-6	จ�านวน	134	คน	
กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลน่านและสมาคม
พยาบาลไทย	สาขาภาคเหนือได้เห็นความส�าคัญของ
ปัญหาสุขภาพอนามัยนักเรียน	 จึงได้ศึกษาภาวะ
สุขภาพอนามัยของนักเรียนในโรงเรียนสมาคม
พยาบาลไทย	 อ�าเภอสองแคว	 จังหวัดน่าน	 เพื่อที่จะ
น�าผลการศึกษาไปจัดหาแนวทางในการควบคุม
ป้องกันและรักษาเหาต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา
	 เพื่อส�ารวจความชุกของการมีเหาในนักเรียน
ชั้นประถมปีที่	 1-6	 ในโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	
อ�าเภอสองแคว	จังหวัดน่าน	ในระหว่างปีพ.ศ.	2556	-2557
	 เพื่อส�ารวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผมของ
นักเรียนหญงิในชัน้ประถมปีที	่1-6	ในโรงเรยีนสมาคม
พยาบาลไทย	อ�าเภอสองแคว	จังหวัดน่าน
	 เพือ่ส�ารวจสถานะพืน้ฐานด้านเศรษฐกจิ	สงัคม
และสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนนักเรียน	 อันท่ีจะส่งผล
เสรมิให้มเีหาแพร่กระจายในระหว่างพีน้่องในครอบครัว

แนวคิดในการศึกษา
	 ใช้แนวคิดทฤษฏีการมีส่วนร่วมเน่ืองจากการ
ศึกษานี้	 ต้องอาศัยความร่วมมือของนักเรียนหญิงใน
การให้ข้อมูลที่ตนเองปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน	ซึ่งการ
มีส่วนร่วม	 หมายถึง	 การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เคยเข้า
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ	หรือเข้าร่วมการตัดสินใจ	หรือ
เคยมาเข้าร่วมด้วยเล็กน้อย	ได้เข้าร่วมมากขึ้นเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ	 เสมอภาค	 มิใช่มีส่วนร่วมอย่าง
ผิวเผิน	 แต่เข้าร่วมอย่างแท้จริง	 และการเข้าร่วมนั้น	
ต้องเข้าร่วมแต่แรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ	 
(นิรินทร์ชัย	พัฒนพงศา,	2546)

วิธีการศึกษาวิจัย
	 การศึกษาแบบบรรยายนี้	 ประชากร	 คือ	
นกัเรยีนชัน้ประถมปีที	่1	ถงึประถมปีที	่6	ปีพ.ศ.	2556	
และ	2557
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	 คือ	 นักเรียนโรงเรียนสมาคม
พยาบาลไทย	อ�าเภอสองแคว	จ.น่าน	
	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 นักเรียนหญิงที่ก�าลังศึกษา
อยู่ในชั้นประถมปีที่	1	ถึงประถมปีที่	6	ปีพ.ศ.	2556	
และ	 2557	 โดยมี	 อายุระหว่าง	 7-13	 ปี	 โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็น	 2	 ระดับชั้น	 ได้แก่	 กลุ่มระดับช้ัน
ประถมต้น	(ป.1-ป.4)	และระดับชั้นประถมปลาย(ป.
5-ป.6)	โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	อ�าเภอสองแคว	
จงัหวัดน่าน	คัดเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง	จ�านวน	134	คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
	 1.	สมดุบันทึกข้อมลูสขุภาพประจ�าตวันกัเรยีน
ซึง่มผีลบนัทกึการตรวจผมและศรีษะว่ามเีหาหรอืไม่มี
เหาปรากฏอยูใ่นสมดุทัง้ปี	2556	และ	2557	การเลือก
เก็บข้อมูล	ได้แก่	ชั้นเรียน	อายุและการมีเหา
	 2.	แบบสอบถามการดูแลสุขภาพผมและหนัง
ศรีษะจ�านวน	6	ข้อ	โดยเป็นค�าถามเกีย่วกบัความถีใ่น
การสระผมของนักเรียนและความถี่ในการท�าความ
สะอาดเครือ่งนอน	ได้แก่	ทีน่อน	หมอน	ผ้าห่ม	โดยให้
นักเรียนเลือกตอบใช่	 ไม่ใช่	 ใช้สอบถามเฉพาะเด็ก
นกัเรยีนช้ันประถมปีท่ี	4-6	เพราะเดก็นกัเรยีนมทัีกษะ
และเข ้าใจในการตอบค�าถามได ้ ดีกว ่าเด็ก ช้ัน 
ป.1-3	 ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจและเกรงจะจ�าเรื่องการ
ท�าความสะอาดประจ�าตัวได้ไม่ดี	 ซึ่งอาจท�าให้ข้อมูล
ที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อน	
	 3.	แบบส�ารวจข้อมลูพืน้ฐานของครวัเรอืนของ
นักเรียน	 จ�านวน	 7	 ข้อ	 เป็นลักษณะค�าถามแล้วมี 
ค�าตอบให้เลือกตอบ	 เก็บข้อมูลจากผู้ปกครองซ่ึงมี
ความยุ ่งยากเนื่องจากเป็นชาวเขา	 มีป ัญหาใน 
การสื่อสารจึงได้ใช้วิธีสุ ่มถามผู้ปกครองเพียง	 100	 
ครวัเรอืน	และต้องใช้ล่ามช่วยแปล	แบบสอบถามผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	 คน	 มีค่าความ 
เที่ยงตรงของเนื้อหาค่า	อยู่ที่	0.83

วิเคราะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูลหาอัตราการเป็นเหา		ความถี่
ของการสระผม	ความถีข่องการท�าความสะอาดทีน่อน	
โดยใช้สถิติร้อยละวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	 เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม	ใช้ความถี่และร้อยละ

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
	 เพื่อการพิทักษ์สิทธิของกลุ ่มตัวอย่าง	 การ
ศกึษาครัง้นี	้ได้จดัท�ารายงานโดยน�าเสนอข้อมลูในรปู
แบบของกลุ่ม	 ไม่มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคล	และจะ
เก็บเป็นความลับไม่น�าไปแสดงหรือส่งต่อให้แก่ 
บุคคลอื่น	หรือหน่วยงานอื่นใด
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ผลการศึกษา
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยแบ่งเป็น	3	ตอนตามล�าดับดังนี้	

	 ตอนที	่1 ผลการส�ารวจความชกุของการมเีหา
ในนักเรียนชั้นประถมปีที่	 1-6	 ในโรงเรียนสมาคม
พยาบาลไทย

ตารางที่	1			อัตราการมีเหาของนักเรียนหญิง	ปี	2556	และปี	2557	

จ�านวน นักเรียนที่เป็นเหา

นักเรียน ปี	2556 ปี	2557

 
(คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ

ประถมต้น
			ป.1 29 7 5.22 1 0.74
			ป.2 25 7 5.22 5 3.73

			ป.3 19 8 5.97 9 6.71

			ป.4 21 11 8.2 9 6.71

รวม 94 33 24.61 24 17.89

ประถมปลาย
			ป.5 20 13 9.7 3 2.23
			ป.6 20 9 6.71 3 2.23

รวม 40 22 16.41 6 4.46

รวมทั้งหมด 134 55 41.04 30 22.35

	 จากตารางแสดงให้เห็นว่า	 นักเรียนหญิง
จ�านวน	134	คน	ในปี	2556	กลุม่ระดบัประถมต้น	(ป.
1-4)	และกลุ่มระดับชั้นประถมปลาย	(ป.5-6)	พบผม
มีเหาร้อยละ	24.61	และ	16.41	ตามล�าดับ	เมื่อรวม
ทั้งหมดเป็นภาพรวม	 มีอัตราการมีเหาอยู่ที่ร้อยละ	
41.04	ในปี	2557	กลุ่มระดับประถมต้น	(ป.1-4)	และ

กลุม่ระดบัชัน้ประถมปลาย	(ป.5-6)	พบผมมเีหาร้อยละ	
17.89	และ	4.46	ตามล�าดบั	เมือ่รวมทัง้หมดเป็นภาพ
รวม	มีอัตราการมีเหาอยู่ที่ร้อยละ	22.35
 ตอนท่ี	 2	 ผลการส�ารวจพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพผมของนักเรียนหญิงในชั้นประถมปีที่	1-6	ใน
โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
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ตารางที่	2	ความถี่ของการสระผมของนักเรียนหญิง	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6		พ.ศ.	2556	(จ�านวนนักเรียน	 
56	คน	)

จ�านวนครั้งของการสระผม 					จ�านวน

คน ร้อยละ

ทุกวัน 8 14.28

วันเว้นวัน 34 60.71

สัปดาห์ละ	1	ครั้ง 14 25

สัปดาห์ละ	2	ครั้ง 0 0

รวม 56 99.99

	 ความถี่ของการสระผม	 โดยส่วนใหญ่สระผม
วันเว้นวัน	 (ร้อยละ	 60.71)	 ส่วนการสระผมทุกวันมี

เพียงร ้อยละ	 14.28	 และสระสัปดาห ์ละครั้ ง	 
ถึงร้อยละ		25.0

ตารางที่	3	ความถี่ของการท�าความสะอาดที่นอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6		พ.ศ.	2556
(จ�านวนนักเรียน	56	คน	)	
  

จ�านวนครั้งของการ
ความสะอาดที่นอน	ใน	1	เดือน

จ�านวน

คน ร้อยละ

										1		ครั้ง 28 50

										2		ครั้ง 28 50

										รวม 56 100

	 การท�าความสะอาดเครือ่งนอน	เฉล่ียเดอืนละ	
1	ครั้ง	และ	2	ครั้ง	(ร้อยละ	50	เท่ากัน)

	 ตอนที	่3	ผลการส�ารวจข้อมลูพืน้ฐานของครวั
เรือนนักเรียน	
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ตารางที่	4	ผลส�ารวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนของเด็กเด็กนักเรียน	100		ครัวเรือน

รายการ ผลการส�ารวจ ร้อยละ

อาชีพผู้ปกครอง

เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย

86.40
8.80
4.80

รายได้ของครัวเรือนต่อปี

น้อยกว่า	20,000	บาท
20,001-	30,000	บาท
30,000	–	40,000	บาท
40,000	–	50,000	บาท
มากกว่า	50,000		บาท

25.60
16.89

12
24.80
20.80

การศึกษาของมารดา

ไม่ได้เรียนหนังสือ
จบชั้นประถมศึกษา
จบชั้นมัธยมศึกษา

66.	94
18.55
13.71

สมาชิกในครัวเรือน
น้อยกว่า	5		คน
มากกว่า	5		คน
มากกว่า	10		คน

32.80
53.60
13.80

จ�านวนบุตรในครอบครัว
น้อยกว่า	3		คน
4-5	คน
มากกว่า	6		คน

32.80
43.20
24.00

มีน�้าสะอาดใช้
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

54.48
45.16

มีน�้าสะอาดดื่ม
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

74.40
25.60

	 จากการส�ารวจข้อมลูพ้ืนฐานของครัวเรือนของ
นักเรียน	จ�านวน	100	คน	พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกร	 (ร้อยละ	 86.40)	 รายได้ของ
ครอบครัว	 น้อยกว่า	 20,000	 บาทต่อปี	 มีร้อยละ	
25.60	อยู่ระหว่าง		20,000–	50,000	บาทมีร้อยละ	
53.	69	และมีรายได้มากกว่า	50,000	บาทต่อปี	มีร้อละ 
20.80	การศกึษาของมารดา	พบว่า	ไม่ได้เรยีนหนงัสอื	
ร้อยละ	66.94	จบชั้นประถมศึกษา	ร้อยละ	18.	55	

จบชั้นมัธยมศึกษา	ร้อยละ	13.71	จ�านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน	มีน้อยกว่า	5	คน	ร้อยละ	32.80	มีมากกว่า	
5	คน	ร้อยละ	53.60	มีมากกว่า	10	คน	ร้อยละ	13.80
จ�านวนบุตรในครอบครัว	 มีน้อยกว่า	 3	 คน	 ร้อยละ		
32.80	มี	 4-5	คน	ร้อยละ	43.20	มีมากกว่า	6	คน	 
ร้อยละ	24.00	มีน�้าสะอาดใช้เพียงพอ	ร้อยละ	54.48	
ไม่เพียงพอร้อยละ	 45.16	 มีน�้าสะอาดดื่มเพียงพอ 
ร้อยละ	74.40	ไม่เพียงพอ	ร้อยละ	25.60
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การอภิปรายผล
	 การศึกษาความชุกของกามีเหาของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	 ใน
ระยะ	2	ปี	(2556-	2557)	พบว่า	1)	ความชุกของการ
มีเหาของชั้นระดับประถมต้น	 (ป.1-4)	 มากกว่ากลุ่ม
ระดับชั้นประถมปลาย	(ป.5-6)	โดยในปี	2556	มีเหา 
ร้อยละ	17.89	และ	4.46	ในปี	2557	มีโรคเหาร้อยละ 
17.89	 และ	 4.46	 ตามล�าดับ	 และการมีเหาของช้ัน
ระดบัประถมศึกษาโดยรวม	(ป.1-6)	ในปี	2556-	2557	
ร้อยละ	41.04	และ	22.35	ตามล�าดับ	ซึ่งอัตราการ
พบเหาน้ียังมีมากกว่าของเด็กนักเรียนในภาคตะวัน
ออก	ซึ่งพบเพียงร้อยละ	11.2	(ศิริพร	จริยาจิรวัฒนา
และคณะ,	 2555)	 และอัตราการมีเหาในชั้นประถม
ปลายน้อยลงทัง้	2	ปี	อาจเนือ่งจากนกัเรยีนชัน้ประถม
ปลายมีอายุมากขึ้นจึงมีความสามารถในการดูแล
ความสะอาดร่างกายตนเองได้ดขีึน้	2)	พฤตกิรรมการ
ดแูลสขุภาพผมของนักเรียนหญิงพบว่าจ�านวนครัง้ของ
การสระผมวันเว้นวันมีร้อยละ	 60	 สระทุกวันเพียง 
ร้อยละ	 14	 เมื่อพิจารณาแล้วไม่สามารถขจัด	 หรือ
ป้องกนัเหาเกาะได้		แม้จะมกีารรกัษา	ใส่ยาก�าจดัเหา
ก็ตาม	ทั้งนี้อาจเป็นด้วยหลายสาเหตุ	เช่น	วัยเด็กมัก
ชอบเล่นด้วยกันใกล้ๆ	กัน	หรือจากความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวพ้ืนที่สูงที่จะอยู่รวมในบ้านและนอนห้อง
เดยีวกนั	หรอืความยากจนทีพ่่อแม่ต้องประกอบอาชพี
ไม่มีเวลาดูแลสุขอนามัยของลูก	 รวมถึงการมีน�้าใน 

การอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอในการรักษาความ
สะอาด	ที่ส�าคัญที่สุด	คือ	ความตระหนักของพ่อแม่ที่
จะใส่ใจในการดูแลบุตรให้มีสุขอนามัยที่ดี	3)	จากผล
การส�ารวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน	จะพบว่า	เป็น
ครอบครัวค่อนข้างใหญ่ทีส่มาชกิมากกว่า	5	คนถงึร้อย
ละ	50.60	และมบีตุร	4-5	คน	ถงึร้อยละ	43.20	ท�าให้
ยากในการควบคุมการแพร่กระจายเหา	 ส�าหรับการ
รักษาหรือการฆ่าเหานั้น	 ก่อนอื่นควรท�าการ	 ตรวจ
สมาชกิทกุคนในบ้านและในโรงเรยีน	แล้วค่อยท�าการ
รักษาในผู้ที่เป็นเหา	การรักษาและก�าจัดเหามีทั้งการ
ใช้ยาแผนปัจจุบันการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน	เช่น	สะเดา	
น้อยหน่า	 แม้จะมีการรณรงค	์ การควบคุม	 และการ
ป้องกันการเป็นเหามาโดยตลอด		แต่ก็ยังไม่สามารถ
ก�าจัดเหาให้หมดไปได้	 	 ดังนั้นการให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล	 การมีส่วนร่วมระหว่างคร	ู 
ผูป้กครอง	และ	นกัเรยีน	ตลอดจนการให้ความรูเ้กีย่ว
กับสมนุไพรในการก�าจัดเหาจะเป็นแนวทางในการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเหา	ต่อไปใน
อนาคต

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 ศึกษาความรู้และทัศนคติของมารดาต่อการ
เลี้ยงดูบุตร	ในชุมชนบ้านถ�้าเวียงแก	เพื่อน�าผลมาจัด
ท�าแผนงานพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดู
บุตรของมารดาให้เหมาะสมกับปัญหาของเด็ก
นักเรียน
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ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ

	 ผู้ที่จะส่งบทความตีพิมพ์	 หากไม่ได้เป็นสมาชิกวารสาร	 ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารอย่างน้อย	 3	 ปี	
(เฉพาะผู้เขียนชื่อแรก)	ลักษณะของบทความที่ตีพิมพ์
	 1.	เป็นบทความด้านการบริการการพยาบาล/การศึกษาพยาบาล	และสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
	 2.	รับตีพิมพ์เฉพาะบทความวิจัยและบทความวิชาการ
	 3.	การเสนอต้นฉบับที่ตีพิมพ์ผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน
	 4.	รับทั้งต้นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
	 5.	บทความวิจัย	ผ่านการพิจารณาและได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	โดยให้แนบส�าเนา
ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยฯ	มาพร้อมกับบทความที่จะส่งขอตีพิมพ์ด้วย

ความรับผิดชอบ
	 เนื้อหาและข้อคิดเห็นใดๆ	 	 ที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมพยาบาลฯ	 ถือเป็นความรับผิดชอบของ 
ผู้เขียนเท่านั้น
	 ผู้เขียนบทความต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดท�าต้นฉบับตามท่ีวารสารก�าหนดและให้ส่ง
ต้นฉบับ	ความยาวทั้งหมดไม่เกิน	15	หน้า	โดยพิมพ์ในกระดาษ	A4	จ�านวน	1	ชุด	และแนบแผ่นบันทึกข้อมูล	
(CD)	โดยส่งทางไปรษณีย์ถึงหน่วยงานวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	สาขาภาคเหนือ	อาคาร	1	ชั้น	6		
คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200
	 หรือส่งทาง	E-mail:	nat-nd	@hotmail.com

การพิจารณาคุณภาพของบทความ
	 1.	บทความวิจัยและบทความวิชาการ	 เมื่อส่งมาที่หน่วยงานวารสาร	ทางกองบรรณาธิการวารสารจะ
พิจารณาเบือ้งต้น	ในด้านคณุภาพของบทความ	และการพมิพ์	หากเหน็ว่าไม่มคีณุภาพเพยีงพอจะไม่ด�าเนนิการ
ต่อ		หรืออาจส่งให้ปรบัแก้ไขก่อน	บทความทีพ่จิารณาแล้วเหมาะสม	มคีณุภาพจะส่งผูท้รงคณุวฒุภิายนอกตาม
ความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา	พิจารณากลั่นกรอง	(Peer	review)	อย่างน้อย	3	ท่าน
	 2.	เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา	ผลเป็นประการใดทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ท่านทราบ
	 3.	ข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวุฒท่ิานต้องปรบัแก้จะไม่ได้รบัการตพีมิพ์	และระยะเวลาการแก้ไขไม่ควร
เกิน	2	สัปดาห์
	 ทั้งนี้เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์	ผู้เขียนบทความจะได้รับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์		จ�านวน	
2	ฉบับ	โดยจะส่งให้ผู้เขียนที่เป็นชื่อแรก
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หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดท�าต้นฉบับบทความวิจัย
	 เพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	สาขาภาคเหนือ

ข้อก�าหนดในการเตรียมต้นฉบับ
	 •	 ขนาดกระดาษ	เอ	4
	 •	 กรอบของข้อความ	 ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้	 จากขอบบนของกระดาษ	 1.25	 นิ้ว	 ขอบล่าง	 
1.0	นิ้ว	ขอบซ้าย	1.25	นิ้ว	ขอบขวา	1.0	นิ้ว
	 •	 ระยะห่างระหว่างบรรทัด	หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
	 •	 ตัวอักษร	ใช้	(TH	Sarabun	PSK)	และพิมพ์ตามที่ก�าหนดดังนี้
	 •	 ชื่อเรื่อง	(Title)
	 	 -		ภาษาไทย	ขนาด	24	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 	 -		ภาษาอังกฤษ	ขนาด	24	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 •	 ชื่อผู้เขียน	(ทุกคน)
	 	 -		ชื่อผู้เขียน	ภาษาไทย	–	อังกฤษ		ชื่อย่อวุฒิการศึกษา	ขนาด	18	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 	 -		ต�าแหน่ง/สถานที่ปฏิบัติงาน	ผู้เขียน	ภาษาไทย-อังกฤษ	ขนาด	16	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 •	 บทคัดย่อ
	 	 -		ชื่อ	“บทคัดย่อ”	และ	“Abstract”	ขนาด	16	point	ตัวหนา	จัดกึ่งกลาง
	 	 -	 	 ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 ขนาด	 16	 point	 ตัวธรรมดา	 ก�าหนด	 ชิดขอบ	 
ความยาวไม่เกิน	1	หน้าภาษาไทย	และ	1	หน้าภาษาอังกฤษ
	 •	 ค�าส�าคัญ	(Key	words)	ให้พิมพ์ต่อท้ายบทคัดย่อ	(Abstract)	ทั้งภาษาไทย	และอังกฤษ	ควรเลือก
ค�าส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ	ประมาณ	4-5	ค�า	ขนาด	16	point
	 •	 รายละเอียดบทความ
	 	 -		หัวข้อใหญ่	ขนาด	17	point	ตัวหนา	ก�าหนดชิดซ้าย
	 	 -		หัวข้อรอง	ขนาด	17	point	ตัวหนา	ก�าหนดชิดซ้าย
	 	 -		ตัวอักษร	ขนาด	16	point	ตัวธรรมดา	ก�าหนดชิดขอบ
	 	 -		ย่อหน้า	0.5	นิ้ว
	 ส�าหรับบทความวิจัยรายละเอียดเนื้อหา	ก�าหนด	ดังนี้
	 	 -		ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 	 -		วัตถุประสงค์การวิจัย
	 	 -		สมมุติฐาน
	 	 -		กรอบแนวคดิในการวจัิย	(อธบิายการศกึษานีน้�าแนวคดิอะไรของใครมาใช้	พร้อมสรปุเป็นแผนภมิู
ประกอบ)
	 	 -		วิธีด�าเนินการวิจัย	ให้รายละเอียดของประชากร	การก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	การสุ่มตัวอย่าง		
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ระบุรายละเอียดของเครื่องมือ	การหาคุณภาพของเครื่องมือ	การเก็บรวบรวมข้อมูล		
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
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	 	 	 -		ผลการวิจัย
	 	 	 -		สรุปและอภิปรายผล
	 	 	 -		ข้อเสนอแนะ	การน�าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์	และการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 	 -		เอกสารอ้างอิง	(ไม่เกิน	15	ชื่อเรื่อง)
	 •	 ค�าศัพท์	ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
	 •	 ภาพและตาราง	กรณมีภีาพและตารางประกอบ	ชือ่ภาพให้ระบคุ�าว่า	ภาพที	่ไว้ใต้ภาพประกอบและ
จัดข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ		ชื่อตารางให้ระบุค�าว่า	ตารางที่	หัวตารางให้จัดชิดซ้าย
ของหน้ากระดาษ	 และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหล่งท่ีมาโดยพิมพ์ใต้ช่ือภาพใช้ตัวอักษรขนาด	 14		
point	ตัวปกติ	เส้นขอบตารางให้มีเพียง	3	เส้น	เส้นหัวข้อตารางและเส้นปิดท้ายตาราง
	 •	 กิตติกรรมประกาศ	ให้ประกาศเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
	 •	 การเขยีนเอกสารอ้างองิ	1)	เอกสารอ้างองิทกุฉบบัต้องมกีารอ้างองิทีก่ล่าวถงึในบทความ	2)	ใช้ระบบ
ตัวเลขในการอ้างอิง	 โดยพิมพ์ตัวยก	 3)	 เรียงล�าดับเลขการอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ	 โดยเรียง
ล�าดับหมายเลขอ้างอิงเริ่มจากหมายเลข	1,2,3	ไปตามล�าดับที่อ้างก่อน-หลัง	โดยใช้เลขอารบิค	และทุกครั้งที่
มีการอ้างซ�้าจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง	 4)	 การอ้างอิงเอกสารมากกว่า	 1	 ฉบับต่อเนื่องกันจะใช้
เครื่องหมายยติภังค์	(hyphen	หรือ	-)	เชื่อม	ระหว่างฉบับแรกถึงฉบับสุดท้าย	เช่น	1-3	แต่ถ้าอ้างถึงเอกสารที่
มีล�าดับไม่ต่อเนื่องกัน	จะใช้เครื่องหมายจุลภาค	(comma	หรือ	,)	โดยไม่มีการเว้นช่วงตัวอักษร	เช่น	4,6,10
	 •	 รายละเอียดการเขียนของเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ตามระบบแวนคูเวอร์	(Vancouver)
	 •	 รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม	 ให้พิมพ์ตามล�าดับการอ้างอิงตามหมายเลขท่ีได้อ้างถึงใน
เนื้อหาของบทความ	โดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง
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ปีที่ 22 ประจำ�เดือน มกร�คม – มิถุน�ยน 2559 59

ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (สาขาภาคเหนือ)

 		สมาชิกใหม่	 	ต่ออายุสมาชิก	 หมายเลขสมาชิก..................................................	
	 	 	 	 	 	 	 	 (สมาชิกเก่าโปรดระบุหมายเลขสมาชิก)
1.		ข้าพเจ้า		น.ส./นาง/นาย........................................................................มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิก
	 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	สาขาภาคเหนือ
 	ในนามหน่วยงาน		คือ....................................................................
 	ในนามบุคคล	คือ...........................................................................	 	

	 มีก�าหนด....................ปี		ตั้งแต่ฉบับที่..................	ถึงฉบับที่	...................ประจ�าปี	พ.ศ.	.......................	
	 โปรดส่งวารสารไปยัง	(หน่วยงาน)........................................................................................................	
	 หรือ	(บุคคล)		น.ส./นาง/นาย...............................................................................................................
	 ที่อยู่.......................................................................................................................................................	
	 รหัสไปรษณีย์.....................โทร........................................Email	:.........................................................	
           
2.		ระยะเวลาที่บอกรับ
	 	 1		ปี		ค่าสมาชิก	100	บาท	(2	เล่ม)
 	 2		ปี		ค่าสมาชิก	200	บาท	(4	เล่ม)
 	 3		ปี		ค่าสมาชิก	300	บาท	(6	เล่ม)
	 	 	 (หรือหากต้องการซื้อเป็นรายเล่ม	ราคา	50	บาท/เล่ม)

3.		ข้าพเจ้าได้ส่ง	 	ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์		 	ธนาณัติ	 	เงินสด
	 จ�านวน......................บาท	(....................................................................)	มาพร้อมนี้
	 และขอให้ออกใบเสร็จในนามของ..........................................................................................................
	 หมายเหตุ	 ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์	หรือธนาณัติ	สั่งจ่าย	ไปรษณีย์			
	 	 	 	 ในนาม	หน่วยวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	สาขาภาคเหนือ
	 	 	 	 อาคาร	1	ชั้น	6	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50200
	 	 	 	 Email:	nat-nd@hotmail.com

	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ...........................................................(ผู้สมัคร)
	 	 	 	 	 	 	 วันที่............เดือน................พ.ศ..................
             
	 ส่ง	หน่วยวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย	สาขาภาคเหนือ
	 อาคาร	1		ชั้น	6		คณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		อ.เมือง		จ.เชียงใหม่	50200
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