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แบบ ว-1ด   

โครงรางการวิจัย 

เพ่ือเขารับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย โรงพยาบาลราชวิถ ี

--------------------------------------- 

ส่วน  ก   : องค์ประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย   

  

1. ช่ือโครงการวิจัย 

(ภาษาไทย) คุณภาพการนอนในแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดในโรงพยาบาลราชวิถี 

(อังกฤษ)     Quality of Sleep among Resident and Fellowship training in Rajavithi Hospital 

 

2. ผูรับผิดชอบ ประกอบดวย   

 2.1 หัวหนาโครงการ:  นายแพทยวิจัย หม่ันศึกษา  

   ตำแหนง: แพทยประจำบาน  ชั้นปท่ี 2 

   สังกัดภาควิชา: กลุมงานอายุรศาสตร  โรงพยาบาลราชวิถี  

   หมายเลขโทรศัพท:  08 91XX XXXX 

  E-mail address: Research_55@hotmail.com  

  สัดสวนการทำวิจัย: รอยละ 80 

 2.2 ผูรวมวิจัย/อาจารยท่ีปรึกษา: นายแพทยพิสุทธิ์  ใสสะอาด  

  ตำแหนง: นายแพทยชำนาญการพิเศษ  

  สถานท่ีทำงาน: กลุมงานอายุรศาสตร  โรงพยาบาลราชวิถี  

  หมายเลขโทรศัพท:      08 3240 XXXX 

   E-mail address:    Saard.P@gmail.com 

   สัดสวนการทำวิจัย:  รอยละ 20 

 

3. ประเภทการวิจัย  

  การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research)  

  การวิจัยประยุกต (Applied research)  

 การพัฒนาทดลอง (Experimental development) 

 

4. สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทำการวิจัย  การวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุข 

 

5. คำสำคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย (ระบุ 3-5 คำ) 

Sleep disturbance, Rotational shift work, Resident training 
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6. ความสำคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทำการวิจัย  

คำอธิบาย: แสดงใหเห็นถึงความสำคัญท่ีจำเปนตองทำการวิจัยเรื่องนี้ ปญหาท่ีตองแกไขดวยการวิจัย 

ผลกระทบหรือ impact เกิดข้ึน หรือไมมีแนวทางการรักษา แนวทางปฏิบัติ กระบวนการดูแลท่ีชัดเจนมากอน 

และการวิจัยนี้จะชวยแกไขปญหาเหลานั้น ควรมีการอางอิงสถิติตัวเลข ขนาดของปญหาท่ีตองมีการแกไข จะ

ชัดเจนมากย่ิงข้ึน (พรอมระบุการอางอิงสถิติ ตัวเลข) และการเลือกพ้ืนท่ีใดทำการวิจัย ควรกลาวถึงความสำคัญ

ของพ้ืนท่ีนั้นใหชัดเจนดวย 

 

วิธีเขียน ใหบรรยายเปนความเรียง (ประมาณ 3 ยอหนา) โดยแสดงความเชื่อมโยงตางใหเห็นประเด็นของ

ปญหาท่ีตองแกไขดวยการวิจัย ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีศึกษา เปนเรื่องเก่ียวกับอะไร (เสนอหลักการ แนวคิดท่ีเก่ียวของ)............ 

 ....................................................................................................................................... 

2. ความสำคัญของปญหา (แสดงขอมูลทางสถิติ, ขอมูลเชิงคุณภาพใหเห็นความสำคัญ) 

 ....................................................................................................................................... 

3. สถานการณท่ีเปนอยูในปจจุบัน (ดี, ไมดี, เหมาะสม, ไมเหมาะสม, เสียหาย ฯลฯ) 

 ....................................................................................................................................... 

4. สภาวะท่ีเปนปญหา (อะไรท่ีทำใหเกิดสภาพการณนั้น)................................................. 

5. ประเด็นท่ีจะวิจัย (แนวทางท่ีจะแกไข)........................................................................... 

6. ความจำเปนท่ีตองรีบแกไข.............................................................................................. 

 

ตัวอยางเชน 

การนอนหลับเปนกิจกรรมหนึ่งของการพักผอน ท่ีบุคคลลดการทำกิจกรรมท่ีตองใชกลามเนื้อและ

ความคิด ทำใหบุคคลนั้นเพ่ือใหเกิดความสงบผอนคลาย ปราศจากความเครียด และความวิตกกังวล  ดังนั้นการนอน

หลับจึงเปนเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย และมนุษยจำเปนตองใชเวลา 1 ใน 3 ของเวลาท้ังหมดในการ

นอนหลับจึงจะเพียงพอกับความตองการ  นั่นคือประมาณ 6-8 ชั่วโมง  การนอนหลับท่ีไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ 

มีความสัมพันธกับสุขภาพทางกายท่ีไมแข็งแรง ออนลา งวงนอนตอนกลางวัน ภูมิคุมกันลดลง และมีผลกระทบตอ

สุขภาพจิต มีความสัมพันธดานลบกับการเขาสังคม ความสามารถในการจัดการปญหา การตอบสนองท่ีชาลง 

ความจำลดลง หงุดหงิดงาย ขาดสมาธิ อาจเปนปญหาตอการทำงาน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรท่ีเกิดจาก

ความงวงนอนได (1-3) 

โรงพยาบาลราชวิถีเปนโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย ซ่ึงมีขนาดใหญท่ีสุดของกระทรวงสาธารณสุข

และเปนสถาบันฝกอบรมแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอด โดยในแตละปมีจำนวนแพทยประจำบาน/

แพทยประจำบานตอยอดเขาศึกษากวา 120 ราย   ในการศึกษาเฉพาะทางนั้น  แพทยจะตองทำกิจกรรมทางการ

ศึกษามากมาย  ท้ังในสวนของการฝกปฏิบัติท่ีตองมีการข้ึนเวร การเรียนและการสอบภาคทฤษฎี  ตลอดจนการทำ

วิจัยเพ่ือประกอบการสอบวุฒิบัตร กิจกรรมท่ีมากมายเหลานี้อาจทำใหแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอด 

มีเวลานอนนอยลง  จากขอมูลการสำรวจการนอนหลับของแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอด ตลอดจน

นักศึกษาแพทย  ในหลายการศึกษาพบวา นักศึกษามากกวา 1 ใน 3 มีปญหาการนอนหลับ โดยปญหาท่ีพบมี
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หลากหลาย เชน  จำนวนชั่วโมงการนอนหลับนอยกวา 6 ชั่วโมง/วัน  เขานอนและตื่นนอนไมตรงเวลา หลับยาก 

นอนหลับไมตอเนื่อง นอนดึก ตื่นสายหรือตื่นเชามากเกินไป(4-7) 

แพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอด ถือวาเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญในวงการสาธารณสุข การ

จัดหลักสูตรการศึกษานอกจากการพัฒนาดานวิชาการแลว จะตองเสริมสรางพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลดวย การ

มีสุขภาพดีเปนปจจัยประการหนึ่งท่ีมีผลตอการเรียนและคุณภาพชีวิต ฉะนั้นหากทราบขอมูลคุณภาพการนอนหลับ

และปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพการนอนหลับซ่ึงนับวาเปนขอมูลพ้ืนฐานอันจะนำไปสูการวางแผนการจัดการ

สงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสม ตลอดจนบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมสังคมและการสรางเสริมสุขภาพ

สำหรับแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดตอไป 

 

7. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

7.1 เพ่ือประเมินคุณภาพการนอนของแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดในโรงพยาบาลราชวิถี 

7.2 เพ่ือหาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพการนอนของแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดใน

โรงพยาบาลราชวิถี 

7.3 เพ่ือศึกษาวิธีการแกไขปญหาการนอนท่ีเกิดข้ึนของแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดใน

โรงพยาบาลราชวิถี 

 

8. นิยามศัพทเฉพาะ (Operational definition) 

คำอธิบาย: นิยามศัพทเฉพาะ เปนการกำหนดความหมายของคำ วิธีการ ผลลัพธสำคัญๆท่ีมีความจำเพาะตอ

การศึกษานั้นๆ ซ่ึงอาจจะเหมือนหรือตางจากการศึกษาอ่ืนๆ ก็ได เชน ผลลัพธการผาตัด หมายถึง ภาวะแทรกซอน 

และระยะเวลานอนโรงพยาบาล เปนตน  

 

ตัวอยางเชน 

คุณภาพการนอนหลับ คือ ลักษณะการนอนหลับของบุคคลหรือพฤติกรรมและความรูสึกเก่ียวกับการนอนหลับ 

สามารถประเมินคุณภาพการนอนหลับเชิงปรนัยและอัตนัย ในงานวิจัยนี้ใชแบบ วัดดวยความรูสึกเม่ือตื่นนอน ต่ืน

มาแลวมีความรูสึกวาไดหลับสนิท นอนเต็มอ่ิม สดชื่น กระปรี้กระเปรา กลางวันไมมีอาการงวง งานวิจัยนี้ใชแบบ

สัมภาษณและแบบสอบถามท่ีดัดแปลงมาจาก Pittsburgh Sleep quality Index (PSQI)(Ref) คะแนน ≤ 5 คุณภาพ

การนอนหลับดี 
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9. ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 9.1 ขอบเขตการวิจัย 

  ขอบเขตการวิจัย ควรระบุขอบเขตดานตัวอยาง เวลา สถานท่ี  ฯลฯ เชน  

  การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาในกลุม แพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอด  โรงพยาบาลราชวิถี ป

การศึกษา 2558 ทุกชั้นป ทำการสำรวจคุณภาพการนอนโดยใชแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI) (Ref)  เปนเกณฑ  หากไดคะแนน ≤ 5 จะถือวาคุณภาพการนอนหลับดี  

 9.2 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ  

 9.2.1 ตัวแปรตน ไดแก 

  - ปจจัยทางดานบุคคล คือ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส สภาวะทางเศรษฐกิจ การดื่มเครื่องดื่ม

คาเฟอีน การใชยานอนหลับและสารท่ีออกฤทธิ์ตอจิต ภาวะสุขภาพรางกาย  สุขนิสัยในการนอน ความเครียด และ

คุณภาพชีวิต 

  - ปจจัยดานการศึกษา คือ ชั้นป ภาควิชา ตารางปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ สถานะเปนแพทยประจำ

บาน/ แพทยประจำบานตอยอด 

  - ปจจัยกายภาพและสิ่งแวดลอม คือ แสง เสียง อุณหภูมิ กลิ่นอันไมพึงประสงค ความไมสุขสบาย

ของเครื่องนอน ความหิว กระหาย 

     9.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพการนอนหลับ ซ่ึงวัดจากคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามมาตรฐาน PSQI 

โดย คะแนน ≤ 5 จะถือวาคุณภาพการนอนหลับดี 

 

10. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

คำอธิบาย:  การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย เปนข้ันตอนของการนำเอาตัวแปรและประเด็นท่ีตองการทำวิจัย
มาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวของในรูปของคำบรรยาย แบบจำลอง การวางตำแหนงของตัวแปรตน และตัว
แปรตามโดยมีลูกศรแสดงความสัมพันธ เปนตน ควรนำเสนอในลักษณะกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

 

1) กรณีเปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ไมมีการทดสอบสมมติฐาน หรือแสดงความสัมพันธ ใหอธิบายแนวคิด

ของการวิจัย มีท่ีมาอยางไรระบุเปนความเรียงในยอหนา 

(ตัวอยาง) กรณีเปนการบรรยาย 

การศึกษานี้ตั้งอยูบนแนวคิดเก่ียวกับ คุณภาพการนอนการนอนหลับของบุคคลข้ึนอยูกับปจจัยดานบุคคล 

สิ่งแวดลอมและกายภาพท่ีเผชิญ ซ่ึงการท่ีมีคุณภาพการนอนท่ีดีนั้น นอกจากสุขภาพของตนเองแลว ปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมและกายภาพท่ีสัมผัสในชีวิตประจำวัน ยอมมีผลตอคุณภาพการนอนของบุคคลนั้น ๆ  และยังจะตองมี

กลไก หรือระบบสุขภาพท่ีสามารถจัดการสงเสริม ปองกัน ดูแลรักษา และแกไขฟนฟู ท้ังทางกาย ทางใจ ทางสังคม 

และจิตวิญญาณได ไมวาคนเหลานั้นจะ มีสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา เพศ วัย หรือภาวะความ

บกพรอง เจ็บปวยของรางกายเยี่ยงใดก็ตาม จึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัยดังกลาว เพ่ือใหทราบปญหาและหาแนว

ทางแกไขปญหาไดถูกตองตอไป 
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2.) กรณีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีการทดสอบสมมติฐาน มีการศึกษาความสัมพันธ มีการเปรียบเทียบผลลัพธ 

ฯลฯ ใหจัดทำกรอบแนวคิดการวิจัยมีลักษณะตัวแปรตน โดยจัดกลุมตามบริบทของตัวแปร และตัวแปรตาม โดยมี

ลูกศรเชื่อมโยงระหวางตัวแปรตันและตัวแปรตาม 

 

(ตัวอยาง) กรอบแนวคิด เขียนเปนแผนภูมิ แสดงความสัมพันธและทิศทางระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามท่ี

ศึกษา 

  ตัวแปรตน                         ตัวแปรตาม 

 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

 

คุณภาพการนอนหลับ 

 

ปจจัยดานบุคคล 

1. เพศ/อายุ 

2. น้ำหนัก/สวนสูง 

3. สถานภาพสมรส 

4. ภาวะทางเศรษฐกิจ 

5. การดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีน 

6. การใชยานอนหลับและสารท่ีออก

ฤทธิ์ตอจิตประสาท 

7. ภาวะสุขภาพรางกาย 

8. สุขนิสัยการนอนของบุคคล 

สิ่งแวดลอม 

 

ปจจัยดานการเรียน 

1. ชั้นป 

2. ภาควิชา 

3. ตารางการปฏิบัติงาน 

4. สถานะ แพทยประจำบาน/ 

   ำ    

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมและกายภาพ 

1. แสงสวาง/ความมืด 

2. เสียง 

3. อุณหภูมิ 

4. กลิ่นอันไมพึงประสงค 

5. ความไมสะดวกสบายของเครื่องนอน 
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11. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวของ 

คำอธิบาย: การทบทวนวรรณกรรม ควรมีการทบทวนท้ังทางทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย และทบทวน

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ โดยกำหนดเปนหัวขอยอย ไลเรียงกันไปใหเห็นประเด็นการวิจัยท่ีครอบคุลม มีการ

นำเสนอแผนภาพ ตารางหรือกราฟแสดงขอมูลจากการทบทวน พรอมระบุเอกสารอางอิง 
  

      การทบทวนทางทฤษฎีหรือแนวคิด มีแนวทาง ดังนี้ 

- การทบทวนทฤษฎีของโรค ผูปวย ผูไดรับผลกระทบ ปญหาท่ีพบ ทบทวนการเกิดโรค สาเหตุ ขนาดชอง

ปญหา แนวทางการรักษา การบริบาล การฟนฟู การสงเสริมสุขภาพ 

- การทบทวนทฤษฎีท่ีนำมาใชในการพัฒนาแนวทางการดูแล การพยาบาล เชน ทฤษฎีการจัดการตนเอง 

ทฤษฎีการดูแลตนเอง (Self-care theory) ทฤษฎีการจัดการความกาวราว ทฤษฎีการดูแลตอเนื่อง 

- การทบทวนทฤษฎีท่ีเก่ียวกับเครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา การทบทวนเครื่องมือ ควร

ทบทวนใหครอบคลุมตามเครื่องมือมาตรฐานในประเด็นท่ีเก่ียวของ พรอมแสดงขอเดน ขอจำกัดของแตละเครื่องมือ 

พรอมระบุเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือนี้ในการวิจัย เชน การศึกษาคุณภาพชีวิต ซ่ึงเครื่องมือหรือแบบวัดคุณภาพ

ชีวิต มีหลายประเภท ควรทบทวนใหครอบคุลม และระบุวา เหตุใดในการศึกษานี้จึงใช เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของ

องคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI) 26 ขอ เปนตน 

  ในการทบทวนวรรณกรรม หากมีตารางใหจัดทำเลขท่ีตาราง พรอมชื่อตารางไวเหนือตาราง เชน ตารางท่ี 

1................ / แผนภาพ ใหจัดทำเลขท่ีแผนภาพ พรอมชื่อแผนภาพไวใตแผนภาพ เชน แผนภาพท่ี ................. ไล

เรียงจากเลขท่ีนอยไปหามากใหครบท้ังเอกสาร พรอมระบุการอางอิง (ถามี) ท้ังนี้ตองมีการ Quote ตารางหรือ

แผนภาพ ไปประกอบในเนื้อหาตามประเด็นท่ีทบทวน 
 

 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เปนการแสดงใหผูอานไดเห็นวา ผูวิจัยมีการนำเสนอขอมูลงานวิจัยอ่ืนๆ 

ทบทวนใหมีผลลัพธสำคัญท่ีเหมือนกับผลลัพธของงานวิจัยท่ีกำลังจะดำเนินการ โดยใชการบรรยาย ใคร ทำอะไร มี

วัตถุประสงคอะไร ทำท่ีไหน ทำอยางไร มีการวัดผลอยางไร และผลลัพธสำคัญท่ีพบ โดยทบทวนใหเปนงานวิจัยท่ี

ทันสมัย (ไมควรยอนหลังเกิน 5 ป) จำนวน 6-8 เรื่องท่ีใกลเคียงกับงานวิจัยท่ีจะดำเนินการ 

 

ตัวอยางเชน 

 การศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการนอนหลับผูวิจัยกำหนดขอบเขตการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

11.1 ความหมายของการนอนหลับ/นอนไมหลับ 

11.2 วงจรการนอนหลับ 

  11.3 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการนอนหลับ 

11.4 คุณภาพการนอนหลับและการประเมิน 

11.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (6-8 เรื่อง) 

11.1 ความหมายของการนอนหลับและภาวะนอนไมหลับ (8-12) 

 การนอนหลับเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย การนอนหลับท่ีไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ มี

ความสัมพันธกับสุขภาพรางกายท่ีไมแข็งแรง ออนลา งวงนอนตอนกลางวัน ภูมิคุมกันลดลงและอาจมีผลกระทบทาง
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จิต ความสามารถในการจัดการปญหา การตอบสนองชาลง ความจำลดลง หงุดหงิดงาย ขาดสมาธิ อาจเปนปญหาตอ

การทำงานและเกิดอุบัติเหตุได (1-3) 

  อาการนอนไมหลับ หมายถึง มีอาการตอไปนี้ขอใดขอหนึ่งหรือมากกวา 1 ขอ ผสมกันอยางใดก็ไดรวมกับ

การมีอาการในขอท่ี 4 

1. กวาจะเริ่มหลับไดตองใชเวลานานมากกวาปกติ 30-45 นาที 

2. ตื่นกลางดึกหลาย ๆ ครั้งในแตละคืน 

3. ตื่นเชากวาปกติและไมสามารถหลับตอได 

4. ตื่นแลวรูสึกออนเพลีย ไมสดชื่นหรือรูสึกวานอนหลับไมเต็มอ่ิม 

 

 ชนิดของภาวะนอนไมหลับ มี 2 ชนิด ดังนี้ 

  1. นอนไมหลับชวงสั้นหรือเพ่ิงเปน (Short-term หรือ acute หรือ transient insomnia) อาการนอนไม

หลับชนิดนี้เริ่มมีอาการไมเกิน 4 สัปดาห สาเหตุมักเกิดจากความเครียด ปวด หรือกำลังเดินทางไกลขามหลาย time 

zone 

  2. นอนไมหลับเรื้อรัง (Chronic insomnia) อาการนอนไมหลับชนิดนี้เปนเรื้อรัง มักมีโรคอยางอ่ืนเปนรวม

ดวย (comorbid) หรือมีพฤติกรรมบางอยางท่ีคอยทำให (perpetuate) ภาวะนอนไมหลับเรื้อรัง ระยะเวลานอนไม

หลับเรื้อรังนานกวา 4 สัปดาห 

 

 สาเหตุของการนอนไมหลับ อาการนอนไมหลับอาจจะเกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

1. อุปนิสัยบางอยางทำใหนอนไมหลับในตอนกลางคืน ไดแก 

1.1 การงีบในตอนกลางวัน 

1.2 ไมออกกำลังกายเทาท่ีควร 

1.3 ใชเวลาอยูท่ีกลางแจงนอยทำใหการรับแสงสวางนอยลงก็รบกวนวงจรการนอนหลับ 

1.4 ดื่มสุราหรือกาแฟ  

2. ยา ผูสูงอายุ/คนท่ีมีโรคประจำตัวจำนวนมากตองใชยา บางคนตองใชยาหลายอยาง ยาอาจจะทำให

งวงมากหรือสงผลกระทบตอการทำงานในตอนกลางวัน 

3. นอนไมหลับชนิดทุติยภูมิ (Secondary insomnia) ปจจุบันเรียกชื่อใหมวา comorbid insomnia 

หมายความวาในขณะท่ีมีโรคอยางอ่ืนไมวาจะเปนโรคทางกายหรือทางจิต ผูปวยก็มีอาการนอนไมหลับดวยอาการ

นอนไมหลับอาจจะเกิดจากโรคทางกายหรือทางจติหรือความสัมพันธระหวางอาการนอนไมหลับกับโรคทางกายหรือ

โรคทางจิตอาจจะไมตรงไปตรงมา ตัวอยางอาการนอนไมหลับอาจจะไมถึงกับหายดีแมโรคซึมเศราจะไดรับการรักษา

จนหายแลว  

4. นอนไมหลับจากความผิดปกติเก่ียวกับการนอนหลับโดยตรง (Sleep disorders) ไดแก 

4.1 ความผิดปกติชนิดนอนไมหลับชนิดปฐมภูมิ (Primary insomnia) 

4.2 การหายใจผิดปกติท่ีสัมพันธกับการนอนหลับ (Sleep-related breathing disorders) 

4.3 การเคลื่อนไหวผิดปกติท่ีสัมพันธกับการนอนหลับ (Sleep-related movement disorders) 

4.4 Circadian rhythm disorders 
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4.5 ปญหาการนอนหลับท่ีสัมพันธกับภาวะสมองเสื่อม (Dementia-related sleep problems) 

4.6 Parasomnias 

 

11.2 วงจรการนอนหลับ 

 คนและสัตว มีวงจรการตื่นใน 1 วัน เรียกวา Circadian rhythm ซ่ึงมีตลอดเวลาแมในท่ีมืด หรืออยูในท่ี

สวางตลอดวัน วงจรนี้เกิดจากการควบคุมภายในรางกาย แตปรับแตงใหเขากับสิ่งแวดลอมได จากการศึกษาวงจรนี้

ถูกควบคุมโดยบริเวณสมองท่ีทำหนาท่ีเปนนาิกาในรางกาย (ฺBiological clock) 

 โดยปกติ การนอนหลับในคนปกติ แบงเปน  2 ระยะ คือ 

 1. ระยะการนอนหลับท่ีมีการกลอกลูกตาชา (NREM) เปนชวงท่ีเซลลมีการทำงานพรอมเพรียงกัน ภายใต

เปลือกตาท่ีปดอยู ลูกตาเคลื่อนไหวชาลง กลามเนื้อตึงตัวนอยลง การนอนหลับชวงนี้มี 4 ระยะคือ 

 1.1 Stage I sleep คือ มีการเคลิ้ม ปฏิกิริยาลดลง ใชเวลา 7 นาทีในชวงนี ้

 1.2 Stage II sleep คือ ระยะหลับตื้น หลับอยางแทจริง ใชเวลา 10-15 นาที มักไมมีการกลอกลูกตา 

รางกายผอนคลายมากข้ึน และการเผาผลาญลดลง 

 1.3 Stage III sleep คือ ระยะหลับปานกลาง หรือหลับสนิท เริ่มเขาสูระยะนี้ใน 30-45 นาที ระยะนี้ถูก

ปลุกใหตื่นไดยาก 

 1.4 Stage IV sleep คือ ระยะหลับลึก หรือหลับสนิทท่ีสุดการเขาสูระยะนี้จากระยะท่ี 1 ประมาณ 40 นาที 

ถูกปลุกใหตื่นไดยากมาก หรือมีการละเมอ 

 2. ระยะะนอนหลับท่ีมกลูกตาอยางรวดเร็ว (REM)  

 เปนระยะท่ีมีการตื่นตัวมากกวาระยะอ่ืนๆ เนื่องจากการทำงานของประสาท คลื่นสมองมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว การหลับปกติ เปนวงจรทุก 70-100 นาที ยิ่งหลับนานเทาใด ระยะนี้ยิ่งใชเวลานาน 

 การหลับปกติ จะเขาสูระยะ NREM ระยะท่ี 1-4 กอนเขาสู NREM เกิดหมุนเวียนเปนวงจร คือ เม่ือเริ่มตน

การนอน คลื่นไฟฟาสมองจะเขาสูระยะท่ี 1 ตอไปเปนระยะท่ี 2, 3 และ 4 จากนั้นกลับมาเปน 3, 2 และระยะ REM 

ในวงจรตอมาเปนการเขาสูระยะท่ี 2 โดยขามระยะท่ี 1 ไป และดำเนินไปตามระยะท่ีกำหนดโดยเวลาท่ีแตกตางกัน 

  สุขนิสัยการนอน (Sleep Hygiene) 

เพ่ือใหเกิดการนอนหลับท่ีสนิท ควรมีการสรางสุขนิสัยในการนอน ดังนี้ 

1. พยายามหลีกเลี่ยงการนอนกลางวัน หรือจำกัดเวลาการนอนกลางวัน ไมควรเกินครึ่งชั่วโมงในชวงบาย 

2. หลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เครื่องดื่มท่ีมีคาเฟอีน เชน กาแฟ โดยเฉพาะเวลาเย็น 

3. ไมควรดื่มน้ำในชวงเวลา 4-5 ชั่วโมงกอนท่ีจะถึงเวลาเขานอน ถามีปญหาปสสาวะกลางคืนบอย ๆ 

4. เพ่ิมกิจกรรมหรือการออกกำลังกายในชวงเวลากลางวันใหมากข้ึน 

5. ถาไมมีอาการงวงนอนเม่ือถึงเวลาเขานอน และไมสามารถนอนหลับไดก็ควรลุกข้ึนมาหาอะไรทำดีกวาท่ี

จะนอนกลิ้งไปมาบนเตียง 

6. กำหนดเวลาอาหารม้ือเย็นใหคงท่ีสม่ำเสมอและควรจะเปนอาหารท่ีมี protein สูง เม่ือเทียบกับม้ืออ่ืน ๆ 

7. พยายามจัดสิ่งแวดลอมภายในหองนอนใหเงียบและมืดพอสมควร ไมรอนหรือหนาวเกินไป 
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11.3 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการนอนหลับ (13-16) 

ปจจัยภายใน เชน เพศ อายุ ลักษณะทางพันธุกรรมและบุคลิกภาพ มีผลตอการนอน อายุ เปนปจจัยพ้ืนฐาน

ในการกำหนดปริมาณการนอนและลักษณะการนอนหลับท่ีมีผลตอวงจรการนอน ประสิทธิภาพการนอนหลับลดลง

ตามอายุท่ีเพ่ิมข้ึน บุคคลจะเริ่มมีปญหาการนอนหลับยากเม่ืออายุ 35 ป เนื่องจากการหลับคลื่นชาจะสูงสุดชวงวัยรุน 

และลดลงสม่ำเสมอ โดยเหลือการหลับระยะคลื่นชาประมาณ 15-20 ของการหลับท้ังหมดในอายุ 20 ป และลดลง

อยางมากในอายุเลย 60 ปข้ึนไป 

ปจจัยภายนอก เชน ภาวะทางรางกาย เชน เจ็บปวด ไอ ชาปลายแขนและขา แนนทอง ปสสาวะบอย คัน 

หรือหิว ลวนมีผลตอการนอน เพราะลวนมีผลตอการสุขสบายในการนอน และนอนหลับไดยากข้ึน 

อาหารและเครื่องดื่ม คนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักท้ังลดลงและเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว มีผลตอการนอนหลับ 

โดยคนท่ีมีการเผาผลาญต่ำเชนคนไขมะเร็ง จะเบื่ออาหาร ทานไดนอย หลับไมสนิท คนท่ีทานอาหารท่ีนม ถ่ัว 

เนื้อสัตว จะสงเสริมการนอนหลับไดเร็วเนื่องจากสารในอาหาร 

 การออกกำลังกาย ชวยสงเสริมสมรรถภาพ กลามเนื้อแข็งแรงและเพ่ิมพละกำลัง โดยการออกกำลังกายใน

ชวงเวลาท่ีเหมาะสม ชวยตอตานความลา และเสริมการนอนไดดี 

สิ่งแวดลอม เชน อุณหภูมิ แสง เสียง เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนอนหลับ ในดานอุณหภูมินั้น พบวา คนท่ี

ไมใสเสื้อผาและไมหมผา จะตื่นไดงาย การนอนในท่ีแสงจา คนจะแสบตาและขมตาหลับไดยาก การมีกลิ่นไมพึง

ประสงค การตอบสนองตอกลิ่น เชน อาหาร ขยะ น้ำเสีย การตอบสนองท่ีแตกตางกัน มีผลตอการนอน 

ยา และสารหลายชนิดมีผลตอการนอนท้ังทางตรงและทางออม ผลกระทบรุนแรงจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ืออายุมาก

ข้ึนและมีการใชยาหลายขนาด เนื่องจากการใชยามีผลตอตับ เลือดผานตับนอยลง การกรองผานไตลดลง ยาออกฤทธิ์

ยาวนานข้ึน ดังนั้นจึงมีผลตอการไมสุขสบายในการนอนหลับได 

 ปจจยัดานภาวะสุขภาพจิตและอารมณ คือ ความเครียด วิตกกังวน โศกเศรา หรือการตื่นเตนมีผลตอการ

หลั่งสารนอรอะดรีนาลีน ซ่ึงกระตุนระบบประสาทซิมพาธิติก รางกายตื่นตัวหลับยาก หลับไมพอ หรือบางคนหลับ

มากกวาปกติ  ความกลัวและวิตกกังวล มีความสัมพันธทางลบกับการพึงพอใจในการหลับ 

  

          11.4 คุณภาพการนอนหลับและการประเมิน (17-28) 

การประเมินคุณภาพการนอนหลับในเชิงวิจัยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. การประเมินดวยเครื่องมือวิทยาศาสตร เปนการตรวจวัดการนอนดวยเครื่องมือตางๆ ประเมินไดท้ังการ

นอนหลับและระยะเวลาการหลับในแตละข้ันตอน มีการบันทึกวงจรใหผลท่ีถูกตองและเท่ียงตรง เปนการ

เปลี่ยนแปลงการตรวจบันทึกทางสรีระวิทยาเปนคลื่นไฟฟาตอเนื่องขณะนอนหลับไดแก คลื่นไฟฟากลามเนื้อตา 

เครื่องมือมีหลายชนิด เชน Night cap, Wrist actigraph, Bedside monitor systems 

การใชเครื่องมือวัดการนอนหลับ ไดแก 

1.1 เครื่องมือโพลีซอมโนกราฟ (Polysomnigraphy: PSG) เปนเครื่องมือทาง 

วิทยาศาสตรท่ีใชวัดการนอนหลับในหองปฏิบัติการ สามารถบันทึกวงจรการนอนหลับอยางตอเนื่องตามลักษณะทาง

ชีวภาพของการหลับและการตื่น โดยวิธีใช ข้ัวอิเลคโตรดติดบริเวณศีรษะ รอบดวงตา และคาง เพ่ือวัดการ

เปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟาสมอง (EEG) การเคลื่อนไหวของลูกตา (extraocular eye movement) และการ

เคลื่อนไหวของกลามเนื้อหนาและคาง (chin and facial muscle movement) สามารถใชในการประเมินคุรภาพ
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การนอนหลับในเชิงปริมาณเชน ระยะเวลาท่ีตื่น และระยะการนอนหลับท่ีแทจริง ในทางคลินิกมีการนำเครื่องมือนี้มา

ใชในกลุมผูปวยท่ีมีปญหาการนอนไมหลับเพ่ือวินิจฉัยแยกโรค เครื่องมือนี้มีจุดออนท่ีไมสามารถประเมินการรับรูของ

บุคคลเก่ียวกับการนอนหลับ ความรูสึกภายหลังตื่นนอน และความพึงพอใจในการนอนหลับ รวมถึงมีขอจำกัดดาน

คาใชจายเนื่องจากมีราคาแพง มีวิธีการใชซับซอน และตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการแปลผล (17) 

1.2 การวัดการเคลื่อนไหวของรางกาย (body movement measurement) 

1.2.1 ไนทแคป (Night cap) เปนเครื่องมือตรวจการนอนหลับขนาดเล็ก 

สามารถพกพาได ใชหลักการวัดการเคลื่อนไหวของหนังตา ศรีษะ สามารถวัดระยะเวลาการนอนหลับท่ีแทจริงได แต

มีจุดออนคือไมสามารถแยกแยะระยะเวลาการนอนหลับของ NREM ได (18) 

1.2.2 ริสท เอคติกราพ (Wrist actigraph) เปนเครื่องมือขนาดเล็กท่ีใชติดบน 

ขอมือคลายนาิกา ใชการบรรจุหนวยความจำ (Memory bank) ไวเพ่ือวัดการเคลื่อนไหวของรางกายในระยะ 24 

ชั่วโมง สามารถวัดระยะการนอนหลับและระยะการตื่นได(19)เม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องมือ PSG (Polysomnography: 

PSG) แลว Wrist actigraph มีขนาดเล็กและราคาถูกกวา สามารถใชไดหลากหลายกวา มีขอดอยคลายกับเครื่องมือ 

PSG ท่ีตองฝกเทคนิคอยางดีในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

2. การประเมินการนอนหลับจากการบอกเลา เปนการประเมินการรับรูและความรูสึกเก่ียวกับการนอน

หลับของแตละบุคคล สามารถประเมินไดท้ังการนอนหลับเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนวิธีท่ีนิยมใชมากท่ีสุด

เนื่องจากสามารถทำไดงายและรบกวนผูถูกประเมินนอยรวมถึงไมสิ้นเปลืองคาใชจาย แตอาจจะประเมินการนอน

หลับไดเพียงผิวเผินหรือไมตรงกับสภาพท่ีเปนจริงได ผลจากการประเมินจึงมีความนาเชื่อถือนอยกวาและอาจเกิด

ความลำเอียงไดเม่ือเทียบกับการวัดดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรวัดการนอนหลับ (PSG) และมีหลักฐานวาผูท่ีขาดการ

นอนหลับเรื้อรัง (sleep disprivation) จะประเมินระยะเวลาการหลับท่ีต่ำกวาความเปนจริง และยังประเมิน

ระยะเวลากอนหลับสูงเกินความเปนจริง อยางไรก็ตามจากการศึกษายังพบวาการวัดจากการบอกเลาดวยตนเองมี

ความใกลเคียงกับการวัดคลื่นไฟฟาสมอง (EEG) จากเครื่องโพลีซอมโนกราฟ (PSG) ในผูปวยผูใหญ (17, 20) โดยรวม

แลวเครื่องมือวัดจากการบอกเลามีประโยชนในการนำไปใชดีกวาการวัดดวยเครื่องมือ PSG เนื่องจากสามารถให

ขอมูลเก่ียวกับความรูสึกตางๆ เก่ียวกับการนอนหลับ เชน ความรูสึกพึงพอใจในการนอนหลับ และความรูสึกหลังการ

ตื่นนอน ซ่ึงไสมารถวัดไดจากเครื่องโพลีซอมโนกราฟ (21,2) โดยท่ัวไปการประเมินการนอนหลับจาการบอกเลามี

รูปแบบการประเมินดังตอไปนี ้

2.1 แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับแบบพิทสเบอรก (The Pittsburgh Sleep Quality Index: PSQI) 

ของ บูซซ่ี เรยโนลดส มองค เบอรแมน และคัปเฟอร(23) เปนแบบสอบถามท่ีประเมินดวยตนเอง 

ออกแบบมาเพ่ือประเมินคุณภาพการนอนหลับในกลุมประชากรท่ีมีสุขภาพดี ซ่ึงใชประเมินคุณภาพการ

นอนหลับ และความแปรปรวนของการนอนหลับในระยะ 1 เดือนท่ีผานมา ประกอบดวย 19 ขอคำถาม 

แบงเปน 7 สวน จากการทดสอบของผูสรางเครื่องมือในผูท่ีมีสุขภาพดี 52 ราย ในระยะเวลา 18 เดือน 

พบวามีความเท่ียงและความตรงเปนท่ียอมรับและสามารถนำไปใชประโยชนในทางปฏิบัติและการวิจัย

ได(23) จากการศึกษานำไปใชในผูปวยท่ีมีปญหาการนอนหลับท่ีเกิดข้ึนเอง (Primary insomnia) จำนวน 

80 ราย พบวามีความเท่ียงตรงดี และมีคาความเท่ียงจากการใชวิธีทดสอบซ้ำ (test-retest reliability) 

0.87 (24) 
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2.2 แบบบันทึกการนอนหลับประจำวัน (Daily Sleep Diary or sleep log) เปนการบันทึกการนอนหลับ

จากการประเมินตนเองทุกเชา ตัวแปรการนอนหลับท่ีบันทึกไดแก เวลาเขานอน เวลาท่ีเริ่มหลับ การตื่น

ระหวางหลับ จำนวนครั้งท่ีตื่น และเวลาตื่นนอน รวมท้ังความเครียด อารมณ ความรูสึกหลังตื่นนอน 

การงีบกลางวัน การดื่มแอลกอฮอล และการใชยาเพ่ือใหนอนหลับ (17) เครื่องมือนี้ไดรับความนิยม

แพรหลายในทางคลินิกและในการวิจัย และเม่ือทดสอบเปรียบเทียบกับเครื่องมือ PSG พบวามีความ

สอดคลองกันอยางดีในขอมูลเชิงปริมาณ แมความเท่ียงเปนท่ียอมรับ(25) 

2.3 มาตราวัดการนอนหลับของเวอรแรนและสไนเดอร-ฮาลเพิรน (26) ประกอบดวยการวัดดวยสายตา 

(visual analog scale: VAS) จำนวน 8 ขอ โดยเสนตรง 1 เสน ความยาว 100 มิลลิเมตร คาคะแนน

ของ VAS อยูในชวง 0-800 คะแนน คะแนนท่ีสูงแสดงถึงคุณภาพการนอนหลับท่ีดีกวา สามารถใช

ทดสอบความแปรปรวนของการนอนหลับและประสิทธิภาพของการนอนหลับได และยังมีการแบงเปน

ชวงคะแนน จึงสามารถแปลผลไดงาย 

2.4 แบบสอบถามการนอนหลับของโรงพยาบาลเซนตแมรี่(27) แบบสอบถามนี้ถูกออกแบบใหมีความจำเพาะ

กับผูปวยวัยผูใหญท่ีพักในโรงพยาบาล ประกอบดวย 14 หัวขอ ซ่ึงถามขอมูลขอมูลเก่ียวกับแบบ

แผนการนอนหลับท่ีเปลี่ยนแปลงไป คำตอบสั้นๆ หลายตัวเลือก สามารถวินิจฉัยอาการนอนไมหลับทุก

ชนิดและสามารถใหขอมูลการนอนหลับไดมากท่ีสุด จากการนำไปทดสอบปรากฎผลชัดเจนวาสามารถ

ใชวัดภาวะการนอนหลับแปรปรวน ระยะเวลากอนหลับ ระยะเวลาการนอนหลับ และความพึงพอใจใน

การนอนหลับ รวมท้ังคุณภาพการนอนหลับได (21) 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายวิธี เชน  

- การวัดเปรียบเทียบดวยสายตา ใชเวลานอย มีประสิทธิภาพ 

- การวัดดวยการประเมินคา งายตอการรับรูทางอารมณ และความรูสึกจากการนอนหลับ ไม

สิ้นเปลืองคาใชจาย 

- การใชแบบสอบถาม ใหกรอกขอมูลและคำถามเก่ียวกับการนอนของตนเองสัมพันธกับระยะเวลา

การนอนหลับ จำนวนครั้งการต่ืน นสิัยการนอนหลับ 

- การสัมภาษณ ทบทวนรูปแบบการนอนหลับและตื่นของผูปวยในอดีตและปจจุบัน ประวัติการงีบ 

พฤติกรรมท่ีเกิดขณะนอนหลับเปนตน 

- Sleep diaries บันทึกรายงานกิจกรรมการนอนหลบัและการต่ืนแบบวันตอวัน 

 

11.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (4-7, 9-10) 

การศึกษาของ K. Lashkaripour และคณะ(4) ไดทำการศึกษาความชุกของคุณภาพการนอนหลับท่ีไมดีใน

กลุมนักศึกษาแพทยและผูชวยแพทย ของ Zahedan University of Medical Sciences จำนวน 340 คน โดยใช

แบบประเมินคุณภาพการนอนหลบั The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) พบวามีคุณภาพการนอนหลับ

ท่ีไมดี 212 ราย (62.4%) พบในผูหญิงมากกวาผูชาย และพบมากในกลุมอายุ 30 ปข้ึนไป นอกจากนี้พบวาคนท่ี

อาศัยอยูในหอพัก บุคคลท่ีแตงงาน เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอคุณภาพการนอนหลับอีกดวย  

จากการศึกษาวิจัยของ Arif Anwar Suraniและคณะ, 2015(5) ทำการศึกษาคุณภาพการนอนและทำการ

ประเมินระดับการงวงนอนชวงกลางวันของนักศึกษาแพทยในเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน เปนการศึกษาแบบ 
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cross-sectional study โดยใชแบบสอบถาม Pittsburgh sleep quality index และ แบบประเมินความงวง 

Epworth sleepiness scale พบวาประชากรท่ีศึกษา 504 คน อยูในชวงอายุ 20+1.4 ป เปนเพศหญิง 300 คน 

(59.5%) มีคุณภาพการนอนไมดี 199 คน (39.5%) เม่ือเปรียบเทียบกลุมท่ีมีคุณภาพการนอนไมดีและกลุมท่ี

คุณภาพการนอนดี พบปจจัยท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสัมคัญทางสถิติ ไดแก เพศ เวลาการนอน, สิ่งรบกวน,

การใชยานอนหลับและการงวงนอนระหวางวัน และพบสงรบกวนของกลุมท่ีมีคุณภาพการนอนไมดี คือ กลุมท่ีไม

หลับภายใน 30 นาทีเม่ือเขานอนและกลุมท่ีคุณภาพการนอนไมดีจะมีสัดสวนของกลุมท่ีไมหลับภายใน 30 นาทีและ

ตื่นระหวางการคืนหรือตื่นเชามากกวากลุมท่ีนอนหลับปกติ กลุมท่ีคุณภาพการนอนไมดีจะมีคาเฉลี่ย ESS สูงกวา

กลุมท่ีคุณภาพการนอนดี เทากับ 8.57+3.85 และ 7.48+3.84 ตามลำดับ  

จากการศึกษาของ Ahmed Waqasและคณะ, 2015 ทำการศึกษาระดับความเครียดและการนอนหลับยาก

ในนักศึกษาแพทยและสถาบันทันตกรรมในปากีสถาน เปนการศึกษาแบบ cross-sectional study โดยใชแบบวัด

ความเครียด Percevied stress scale (PSS-14), ความเครียดท่ีอาจเกิดข้ึน และแบบสอบถาม Pittsburgh sleep 

quality index (PSQI) มีผูตอบแบบสอบถามกลับ 263 คน ไดทำการศึกษาปจจัยหลายดานพบวาความเครียดมี

ความสัมพันธกับคุณภาพการนอน โดยเม่ือ PSS -14 score เพ่ิมข้ึน 1 แตม จะทำใหมีผลตอคุณภาพการนอน 

เพ่ิมข้ึน 1.99 เทา (6) 

จากการศึกษาของ Bawo O และคณะ, 2011 ไดทำการศึกษาความชุกและปจจัยท่ีมีคุณภาพการนอนหลับ

ท่ีไมดีในหมูนักศึกษาแพทยท่ีมหาวิทยาลัยไนจีเรีย จำนวน 255 คน โดยใช แบบสอบถาม Pittsburgh sleep 

quality index (PSQI) ประวัติในวัยเด็กท่ีไมพึงประสงคและการใชยาเสพติด, การประเมินภาวะงวงนอนตอน

กลางวัน ความเม่ือยลาและการเจ็บปวยทางจิตเวช พบวา นักศึกษามีคุณภาพการนอนไมดี 32.5% มีการโรค

ประจำตัวเรื้อรัง (p <0.01), การใชยานอนหลับ (p <0.002) และตารางเวลาการนอนหลับท่ีผิดปกติ (p <0.0001) 

มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญกับคุณภาพการนอนท่ีไมดี นอกจากนี้ พบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญ

กับการนอนหลับท่ีมีคุณภาพ ไดแก ความถ่ีของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (p = 0.04) กาแฟ (p = 0.41) หรือ

กัญชา/นิโคติน (p = 0.25) ดวย (7) 

การศึกษา Cross-sectional study เพ่ือศึกษาคุณภาพการนอนหลับและภาวะสุขภาพจิตของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 450 คน โดยใชแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ The 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) และแบบสอบถามดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย พบวา พยาบาลวิชาชีพ

รอยละ 65.1 มีคุณภาพการนอนหลับท่ีไมดี ภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ รอยละ 58.2 มีสุขภาพจิตเทากับ

คนท่ัวไป มีเพียงรอยละ 11.3 ท่ีมีภาวะสุขภาพจิตต่ำกวาท่ัวไป คุณภาพการนอนหลับมีความสัมพันธกับภาวะ

สุขภาพจิตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 และปจจัยทำนายคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลวิชาชีพ คือ 

ความถ่ีของการสะดุงตื่น ภาวะสุขภาพจิต ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเวรดึก การรบกวนจากเสียงและปญหาการ

นอนหลับ (9) 

การศึกษาหาความชุกของปญหาคุณภาพการนอนไมดีและวิเคราะหหาปจจัยตางท่ีมีความสัมพันธกับ

คุณภาพการนอนหลับของพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ทำการศึกษาแบบ Cross-sectional study จาก

ขอมูลการสำรวจคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสงขลานครินทร  อำเภอหาดใหญ  

จังหวัดสงขลา 461 คน ดวยแบบสอบถาม Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ฉบับภาษาไทย  ไดรับการ

ตอบรับกลับมา 326 คน คิดเปนรอยละ 70.71 พบวาพยาบาลประจำการท่ีคุณภาพการนอนไมดี (T-PSQI Score>5) 
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มีจำนวน 238 คน คิดเปนรอยละ 73 โดยพยาบาลท่ีทำงานเปลี่ยนผลัดไปเรื่อยๆ มีแนวโนมท่ีจะมีคุณภาพนอนไมดี

สูงกวาพยาบาลท่ีทำงานผลัดเชาอยางเดียว (รอยละ 76.7 เปรียบเทียบกับรอยละ 51.1) ความชุกของปญหาคุณภาพ

การนอนหลับลดลงตามอายุท่ีมากข้ึน คือ พบปญหาเพียงรอยละ 43.75 ในกลุมอายุ 40-60 ป เปรียบเทียบกับรอย

ละ 77.2 ในกลุมอายุ 21-30 ป นอกจากนี้ปญหาการนอนหลับยังสัมพันธกับสถานท่ีทำงาน การงีบหลับ  และ

ความเครียดในชีวิต  โดยการศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับคุณภาพการนอนไมดีโดยใช logistic regression พบวาปจจัย

ท่ีมีความสัมพันธกับการมีคุณภาพการนอนท่ีไมดีในชวง 1 เดือนสูงท่ีสุดคือ การทำงานเปนผลัดและการมีเหตุการณท่ี

เปนความเครียด  การศึกษานี้พบวาประมาณสามในสี่ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสงขลานครินทรมีคุณภาพ

การนอนหลับท่ีไมดีโดยมีปจจัยสำคัญจากการทำงานเปนผลัดและความเครียดในชีวิต (10) 

 

12. เอกสารอางอิง  
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13. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

นำเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการประจำปของโรงพยาบาลราชวิถี และเผยแพรผลการวิจัยใน

วารสารสาธารณสุข/การแพทย ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

14. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานท่ีทำการทดลอง/เก็บขอมูล 

14.1 รูปแบบการวิจัย  

  1) Descriptive study   

   1.1) Case report  1.2) Case series 

  2) Observation study   

   2.1) Cross-sectional study   2.2) Case - control study  2.3) Cohort study                 

  3) Experimental study       

   3.1) True experimental study     3.2) Quasi experimental study  

  4) Diagnostic test           

  5) Qualitative research          

  6) Action/participatory action research    

  7) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .....................................................................             

               รูปแบบการวิจัยเปนการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากแพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอดโรงพยาบาลราชวิถี ท่ีศึกษาในปการศึกษา 

2558 ทุกชั้นป โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง กรกฎาคม 2558 - มิถุนายน 2559  

 

  ลักษณะการเก็บรวบรวมขอมูล      

    1) Retrospective  (ทำการเก็บรวบรวมขอมูลยอนหลังจาก secondary data) 

    2) Prospective  (ทำการเก็บรวบรวมขอมูล ณ ปจจุบัน/ไปขางหนา) 

  3) Retro-Prospective (ทำการเก็บรวบรวมขอมูล ยอนหลังและไปขางหนา) 

  4) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................... 
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14.2 ระบุจำนวน subject ท่ีจะศึกษา และท่ีมาของขนาดตัวอยาง  

กลุมตัวอยาง คือ แพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอดโรงพยาบาลราชวิถีท้ังเพศหญิงและชายท่ี

เขารับการศึกษาในโรงพยาบาลราชวิถี ปการศึกษา 2558 

เกณฑคัดเขา 

- แพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอดโรงพยาบาลราชวิถีท้ังเพศหญิงและชาย 

- ศึกษาอยูในโรงพยาบาลราชวิถีมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน 

- เขารับการศึกษาในโรงพยาบาลราชวิถี ปการศึกษา 2558 

- ใหความรวมมือในการวิจัย 

เกณฑคัดออก 

- ลาออก/ถูกใหออกจากการศึกษาในชวงระยะเวลาศึกษาวิจัย 

- ตอบแบบสอบ PSQI ไมครบถวน  

เกณฑการถอนตัวผูเขารวมการวิจัย (Withdrawal criteria) 

ตามหลักเกณฑทางจริยธรรมฯ ผูเขารวมวิจัยสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยไดทุกเม่ือ แตเกณฑนี้ใชใน

กรณีท่ีผูวิจัยตองการคัดผูเขารวมวิจัยบางรายออกกอนสิ้นสุดการวิจัยเพ่ือปองกันมิใหเกิดอันตรายตอผูเขารวมวิจัย 

หรือ ในกรณีท่ีผูเขารวมวิจัยรายนั้นเปน confounder ท่ีสงผลตอการวิจัยโดยรวม 

 

ตัวอยางเชน 

อาสาสมัครสามารถถอนตัวออกจากการศึกษาวิจัยนี้ไดทุกเม่ือ โดยแจงความประสงคตอแพทยผูวิจัย แพทย

ผูวิจัยมีหนาท่ีในการแจงใหอาสาสมัครทราบเก่ียวกับวิธีการถอนตัวอยางปลอดภัย หากอาสาสมัครถอนตัวจากการ

ศึกษาวิจัยนี้ อาสาสมัครจะไมเสียสิทธิ์ในการเขารับการดูแลรักษาตามปกติท่ีจะไดรับ  

หากมีขอมูลใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการศึกษาวิจัยนี้ ซ่ึงอาจมีผลตอสุขภาพหรือความสมัครใจใน

การเขารวมการศึกษาวิจัยนี้ตอไป แพทยผูวิจัยจะแจงใหอาสาสมัครหรือผูแทนโดยชอบธรรมของอาสาสมัครทราบ

โดยเร็วท่ีสุด  

อาสาสมัครอาจจำเปนตองยุติการเขารวมในการศึกษาวิจัยนี้ แมวาจะยังประสงคท่ีจะเขารวมก็ตามโดยมี

เหตุผลบางอยาง ดังตอไปนี้ท่ีอาจทาใหอาสาสมัครตองยุติการเขารวมในการศึกษาวิจัยนี้:  

• อาจมีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของอาสาสมัครหากยังคงเขารวมตอไป  

• อาสาสมัครไมสามารถปฏิบัติตามคำแนะนาหรือข้ันตอนตาง ๆ ของการศึกษาวิจัยได  

• อาสาสมัครจำเปนตองไดรับการดูแลรักษาทางการแพทยท่ีไมอนุญาตในการศึกษาวิจัยนี้  

• คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยหรือหนวยงานใหยุติการศึกษาวิจัยนี้  

เม่ือการเขารวมในการศึกษาวิจัยของอาสาสมัครสิ้นสุดลง จะไมมีการเก็บขอมูลใหมใด ๆ จากอาสาสมัคร 

อยางไรก็ตาม โดยผูวิจัยจะยังคงสามารถใชขอมูลเก่ียวกับอาสาสมัครท่ีเก็บรวบรวมไวแลวในระหวางการศึกษาวิจัยนี้

ได  

มีการวิเคราะหตัวอยางใด ๆ ท่ีเก็บรวบรวมไดกอนท่ียุติการเขารวม เวนแตทานจะขอใหมีการทำลายตัวอยาง

เปนกรณีพิเศษ อยางไรก็ตาม หากตัวอยางของอาสาสมัครไดรับการทดสอบไปแลว ผูวิจัยจะยังคงสามารถใชผลการ

ทดสอบเหลานั้นได 
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การคำนวณกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ แพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอดโรงพยาบาลราชวิถีท้ังเพศหญิงและชายท่ี

เขารับการศึกษาในโรงพยาบาลราชวิถี ปการศึกษา 2558  กลุมตัวอยางคำนวณจากสูตร (Wayne WD,1995) (28) 

 

โดยกำหนดให  

n = ขนาดตัวอยาง 

P = 0.376  อางอิงจากการศึกษาของ K.Lashkaripour (4)และคณะท่ีพบวา อัตราการนอนหลับท่ีมีคุณภาพใน

แพทยประจำบานเปนรอยละ 37.6 

d = เปนคาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 5% ของ คา P, d = 0.05 

α = คาสถิติมาตรฐานท่ีสอดคลองกับนัยสำคัญ โดย Zα/2 = Z0.05 = 1.96 

ดังนั้นสามารถคำนวณหาจำนวนกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

   n = (1.96)2 x 0.376 (1-0.376) 

         (0.05)2 

   n = 360 ราย  

จากการคำนวณ ตองใชกลุมตัวอยางประมาณ 360 ราย 

 

14.3 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล (Data analysis) 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีเปน Categorical data รายงานดวยจำนวน รอยละ ขอมูลท่ีเปน Continuous 

data กรณีขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติรายงานดวยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีขอมูลมีการแจกแจงแบบ

ไมปกติ รายงานดวย คามัธยฐาน คาต่ำสุด คาสูงสุด 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

1) การเปรียบเทียบขอมูลท่ีเปน Categorical data ใช Chi-square test หรือ Fishers’ exact test 

2) การเปรียบเทียบขอมูลท่ีเปน Continuous data ในประชากร 2 กลุมท่ีมีความสัมพันธกัน กรณีขอมูล

มีการแจกแจงแบบปกติใชสถิติ Paired t-test กรณีขอมูลมีการแจกแจงแบบไมปกติ ใชสถิติ Wilcoxon Signed 

Rank test 

3) การเปรียบเทียบขอมูลท่ีเปน Continuous data ในประชากร 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน กรณีขอมูลมี

การแจกแจงแบบปกติใชสถิติ Student t-test กรณีขอมูลมีการแจกแจงแบบไมปกติ ใชสถิติ Man-Whitney U- 

test 

4) การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธใชสถิติ Binary Logistic regression และรายงานความเสี่ยงดวย 

OR (95%CI) 

2

2

2
)1(

d

ppZ
n

−
=

α
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5) ทุกการทดสอบกำหนดคาระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี p-value < 0.05 

 14.4 วิธีการดำเนินการวิจัยอยางละเอียด  

1. ทบทวนวรรณกรรม จัดทำโครงรางการวจิยั 

2. เสนอโครงรางวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในคน โรงพยาบาลราชวิถี 

3. คัดเลือกกลุมตัวอยาง และอธิบายชี้แจงรายละเอียดขอมูลโครงการวิจัยใหกับอาสาสมัครทราบ 

พรอมใหอาสาสมัครลงนามในเอกสารยินยอมเขารวมโครงการวิจัย  

4. ข้ันตอนกระบวนการขอความยินยอม (ตองระบุใหครบทุกกระบวนการตามตัวอยาง)  

กระบวนการเชิญชวนใหเขารวมการวิจัย:  

ผูเขารวมโครงการฯ จะถูกคัดเลือกจากโรงพยาบาล และจะใชวิธีการคัดเลือกดังตอไปนี้ 

(เลือกตามความเปนจริงในการเก็บขอมูล) 

 ผูท่ีมาตรวจตามปกติท่ีคลินิก  

 การสงตอผูปวย  

 ตรวจสอบจากฐานขอมูลผูปวย  

 การประชาสัมพันธโครงการวิจัย เชน การติดประกาศ การประชาสัมพันธเสียง

ตามสาย  

โปรดระบุ  

- ผูท่ีจะทำหนาท่ีขอความยินยอมควรเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย

เปนอยางดี  เชน แพทยผูวิจัยหรือตัวแทนของแพทยผูวิจัยจะอธิบายลักษณะของโครงการวิจัยใหกับผูเขารวม

โครงการฯและตอบคำถามทุกอยางเกี่ยวกับโครงการวิจัย  

- สถานท่ีท่ีจะขอความยินยอม ควรเปนท่ีเฉพาะ มีความเปนสวนตัวตามสมควร เพ่ือใหผู

จะเขารวมการวิจัยไดซักถามในประเด็นท่ีสงสัย และตอบคำถามไดอยางอิสระ  

- วิธีการช้ีแจงขอมูลแกผูท่ีจะเขารวมโครงการวิจัย เชน ใหผูปวยอานเอง หรือ กรณีท่ี

ผูปวยอานไมได ผูขอคำยินยอมจะเปนผูอานใหฟง   

 ตัวอยางเชน  แพทยผูวิจัยจะแจงผูเขารวมโครงการฯ วาโครงการนี้ เปนโครงการวิจัย 

และจะอธิบายใหชัดเจนวาสวนใดเปนข้ันตอนการรักษาตามมาตรฐานปกติ สวนใดเปนข้ันตอนของการวิจัย (ใส

รายละเอียดการอธิบายในแตละโครงการวิจัย) 

**กรณีเปนผูปวยฉุกเฉิน จะขอคำยินยอมหลังจากท่ีผูปวยไดรับการรักษาตาม

มาตรฐานการรักษาแลวมีสติ สามารถส่ือสารได หรือ ขอคำยินยอมจากญาติกอนหลังจากนั้นหากผูปวยไดสติ 

และสามารถส่ือสารได จะตองทำการขอคำยินยอมกับผูปวยอีกครั้ง 

- ผูขอคำยินยอมตรวจสอบกลับวาผูเขารวมโครงการวิจัยมีความเขาใจอยางแทจริง และ

ตอบขอสงสัยหากอาสาสมัครมีขอซักถามเพ่ิมเติม  

- จะตองไดรับแจงวาการเขารวมโครงการวิจัยเปนไปโดยสมัครใจ ผูเขารวมโครงการฯ 

จะตองลงนามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย ใหเวลาตัดสินใจโดยอิสระ กอนลงนามใหความ

ยินยอม ผูเขารวมโครงการฯ 
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- ผูวิจัยเก็บเอกสารยินยอมไว 1 ฉบับ และใหเอกสารยินยอมแกอาสาสมัครกลับไป     

1 ฉบับ 

5. เก็บรวบรวมขอมูลจาก แพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอดโรงพยาบาลราชวิถีท้ังเพศ

หญิงและชายท่ีเขารับการศึกษาในโรงพยาบาลราชวิถี ปการศึกษา 2558 และเขาไดรับ Inclusion criteria ทุกราย  

6. ศึกษาปญหานอนไมหลับโดยใชแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ (PSQI) เปนเกณฑ ผูท่ีได

คะแนน > 5 คะแนน จำนวนกลุมเปาหมายประมาณ 400 คน ซ่ึงสมัครใจเขารวมโครงการฯ 

7. การบันทึกขอมูลในแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล ตามรูปแบบสอบถาม ท่ีกำหนด 

8. วิเคราะหขอมูลตามแผนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพ่ือตอบโจทยวิจัยตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด

ไว 

9. เขียนรายงานผล อภิปรายผลและสรุปรายงานผลการศึกษาวจิัยนี้ 

โดยไดแสดงวิธีดำเนินการวิจัย ดัง Protocol Flow Chart  แผนภาพท่ี ..................... 

 

 

ตัวอยาง   Protocol flow chart แบบ Cross-sectional  Study 

 
แผนภาพท่ี 2 วิธีการดำเนินโครงการวิจัย 

 

 

 

 

1. หาอัตราการนอนหลับท่ีมีคุณภาพในแพทยประจำบานและ

แพทยประจำบานตอยอด 

2. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 

ความเครียด คุณภาพชีวิต ขอมูลดานการเรียน และ

สภาพแวดลอม กับคุณภาพการนอน 

 

แพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดในโรงพยาบาล

ราชวิถทุีกช้ันป รวม 360 ราย 

คุณภาพการนอนดี 

PSQI Score < 5 
คุณภาพการนอนท่ีไมดี 

PSQI Score > 5 
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ตัวอยาง  Experimental study 

 
แผนภาพท่ี 3 วิธีการดำเนินโครงการวิจัย 

 

 

 

14.5 กระบวนการสุมตัวอยาง 

     ใชวิธีการสุมตวัอยาง โปรดระบุ...................................................... 

 ตัวอยางเชน หลังจากการคัดเขาของผูเขาเกณฑการคัดเขาทุกราย ทำการสุมตัวอยางแบงกลุม

ผูปวยเปน 3 กลุมในอัตรา 1:1:1 โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบแยกกลุม (Block Design) ตามชนิดการผาตัด แลวจงึสุม

ดวยระบบ Web-based response system (http://www.randomization.com) ในอัตราสวนเทา ๆ กัน ท้ังหมด 2 กลุม 

ไดแก กลุมทดลอง และ กลุมควบคุม 

การแบงกลุมนี้จะใชวิธีแบบสุม โดยจะเริ่ม randomized เม่ือผูปวยไดรับการ.........ตามเกณฑการ

คัดเขา............ โดยการจับฉลากท่ีมีลักษณะและสีเหมือนกัน โดยจะแบงเปนชุด ชุดละ 4 ใบ โดยมี ทดลอง 2 ใบ และ 

กลุมควบคุม 2 ใบ โดยใสคืนทุกครั้งท่ีมีการสุมใหม  

ไดรับวัคซีนขนาด 20 ไมโครกรัม 

เขากลามเนื้อ                        

0, 1, 2, 6 เดือน 

ไดรับวัคซีนขนาด 40 ไมโครกรัม 

เขากลามเนื้อ                         

0, 1, 2, 6 เดือน 

 

วัดระดับภูมิคุมกัน (anti-HBs) ท่ี 6, 7, 12 เดือน  

Seroconversion (anti-HBs ≥ 10 IU/L), seroprotection (anti-HBs ≥ 100 IU/L) 

ผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี 3 รับการรักษาท่ีแผนกโรคไต โรงพยาบาลราชวิถี 

เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2557 

ตรวจคัดกรองการติดเชื้อและการมีภูมิคุมกันตอไวรัสตับอักเสบบี 

เจาะเลือดตรวจ HBsAg, anti-HBc, และ anti-Hs 

ผูปวยท่ีไมเคยติดเชื้อและไมมีภูมิคุมกันตอไวรัสตับอักเสบ บี HBsAg – 

negative, anti-HBc – negative, anti-HBs < 10 IU/L 

Random allocation 

 

http://www.randomization.com/
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14.6 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูเขารวมโครงการวิจัย และแนวทางการแกไข 

ไมเขียนวา “ไมมีความเสี่ยง” เพราะการเขารวมในการวิจัยใด ๆ ก็ตาม ยอมมีความเสี่ยงตั้งแตความเสี่ยง

เล็กนอยท่ีไมมากกวาความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน หรือ minimal risks เชน เสียเวลา ไมสะดวก ไมสบาย สูญเสีย

รายได จนถึงความเสี่ยงตอรางกาย ตอจิตใจ ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจและสังคม  ผูทำวิจัยตองวิเคราะหความเสี่ยง)  

ความเสี่ยงจากการรับประทานยาทุกชนิดอาจทำใหเกิดอาการไมพึงประสงคได ท้ังสิ้นไมมากก็นอย แพทย

ผูทำการวิจัยขอชี้แจงถึงความเสี่ยงและความไมสบายท่ีอาจสัมพันธกับยาท่ีศึกษาท้ังหมดดังนี้  

 มีขอมูลท่ีแสดงวายา..................(ชื่อยา)...........................................อาจมีผลกระทบตอ ......................

(รายละเอียดผลขางเคียง)............................................................ รวมถึงอาการขางเคียงและความไมสบายท่ียังไมมี

การรายงานดวย ดังนั้นระหวางท่ีทานอยูในโครงการวิจัยจะมีการติดตามดูแลสุขภาพของทานอยางใกลชิด 

ตัวอยาง 

14.6.1 การเก็บตัวอยางเนื้อเย่ือ/การตัดตัวอยางช้ินเนื้อ 

การตัดช้ินเนื้ออาจทำใหเกิดความเจ็บปวด แดง บวม เลือดออกมากกวาปกติ ฟกช้ำ 

หรือตองเจาะเอาของเหลวตรงตำแหนงท่ีเข็มเจาะเขาไปออก แผลหายชาผิดปกติ มีไข ติดเช้ือ และ

อาการแพท่ีเกิดจากยาท่ีใชเพ่ือทำใหผิวหนังในบริเวณท่ีจะตัดช้ินเนื้อชา สำหรับอาสาสมัครท่ีมีการ

ตัดช้ินเนื้อระหวางข้ันตอนท่ีเรียกวาการสองกลองตรวจหลอดลม ซ่ึงในข้ันตอนนี้แพทยจะตอทอเขา

ไปในปอดของทาน ความเส่ียงอาจรวมถึงอาการปอดแฟบ (พบไดนอยครั้งมาก) 

1. การเก็บตัวอยางเลือด การเจาะเลือดอาจทำใหทานรูสึกเจ็บ ฟกช้ำ หรือติดเช้ือใน

บริเวณท่ีแทงเข็มเขาไป บางรายอาจวิงเวียนศีรษะ เปนลม หรือทองไสปนปวนขณะทำ

การเจาะเลือดได 

2. การทำซีทีสแกน: แมวาจะไมอาจพิสูจนไดถึงอันตรายจากการฉายรังสี แตก็ไมอาจมีผู

ใดรับรองไดอยางแนชัดวาการไดรับรังสีจะไมสงผลกระทบท่ีเปนอันตรายในระยะยาว 

ปริมาณรังสีท่ีไดรับในการศึกษาวิจัยนี้จะนอยกวาหรือเทากับปริมาณรังสีท่ีอนุญาตให

เจาหนาท่ีรังสีแพทยไดรับ  

3. การตรวจเอกซเรยดวยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (เอ็มอารไอ): การตรวจดวยวิธีการถายภาพ 

โดยใชสนามแมเหล็กและคล่ืนวิทยุ แตไมมีการปลอยรังสีออกมา อาจทำใหทานรูสึก

วิตกกังวลและอาการกลัวเม่ืออยูในท่ีแคบ (โรคกลัวท่ีแคบ) เราอาจใหยานอนหลับ

ออนๆกับทาน หรือยาคลายกังวลเพ่ือบรรเทาอาการเหลานี้ สารเพ่ิมความชัดเจนของ

ภาพอาจทาใหทานรูสึกคล่ืนไส ปวดศีรษะ ผื่นลมพิษ ความดันโลหิตต่ำช่ัวคราว เจ็บ

หนาอก ปวดหลัง มีไข ออนเพลียและอาการชัก 

4. การตรวจสแกนกระดูก: การตรวจดวยวิธีการถายภาพท่ีมีการปลอยรังสีออกมา 

5. การแสกนทุกวิธี สารเพ่ิมความชัดเจนของภาพชนิดฉีดอาจทำใหเกิดอาการปวด ฟกช้ำ 

หรือติดเช้ือในตำแหนงท่ีฉีดเขาไป ทานอาจเกิดอาการแพสารเพ่ิมความชัดเจนของ

ภาพได และสารเพ่ิมความชัดเจนของภาพชนิดรับประทานอาจทาใหทานรูสึกคล่ืนไส 

ทองผูก ทองเสีย และทองอืดได 
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แนวทางการแกไขโดยละเอียด เพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว 

แพทยผูวิจัยจะอธิบายรายละเอียดและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการเขารวมโครงการวิจัยใหทาน

ทราบโดยละเอียด หากทานไดรับบาดเจ็บ เจ็บปวย จากการเขารวมในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยจะรับผิดชอบใน

การดูแล รักษาพยาบาลและฟนฟูแกทานตามการรักษามาตรฐานอยางดีท่ีสุด โดยทานจะไมเสียสิทธิการ

รักษาใด ๆ  

14.6.2 ความไมสุขสบาย การเสียเวลา การรั่วไหลของขอมูล  

การเก็บขอมูลสวนตัวของทานรวมถึงขอมูลดานสุขภาพอ่ืน ๆ ท่ีอยูในเวชระเบียน หรือระบบ  

ฐานขอมูลของโรงพยาบาลราชวิถี 

 

แนวทางการแกไขโดยละเอียด เพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว 

ขอมูลสวนตัวของผูเขารวมการวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว ไมเปดเผยตอสาธารณะเปนรายบุคคล แตจะ

รายงานผลการวิจัยเปนขอมูลสวนรวม ขอมูลของผูเขารวมโครงการวิจัยเปนรายบุคคลอาจมีคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในคนของโรงพยาบาลราชวิถีมาตรวจสอบได  

 

14.7 ขอพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

 โดยวิเคราะห์ตามหลกัจริยธรรมการวิจยัในคน 3 ขอ้ แต่ละขอ้ผูวิ้จยัทาํอยา่งไรตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้น

แนวทางปฏิบติัขา้งตน้ ไดแ้ก่  

หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) โดยระบุวามีกระบวนการขอความยินยอมจากผูท่ีเปน

กลุมประชากรเปาหมายของการวิจัย ใหเขารวมเปนผูเขารวมโครงการวิจัยในการวิจัย  

หลักการใหประโยชน ไมกอใหเกิดอันตราย (Beneficence/Non-maleficence) โดยระบุวาผูเขารวม

โครงการวิจัยจะไดรับประโยชนหรอืไม ประโยชนอะไร หรือประโยชนอ่ืน ๆ อาจเกิดความเสี่ยงอะไรตอตัวผูเขารวม

โครงการวิจัย ผูวิจัยจะเก็บรักษาความลับของผูเขารวมโครงการวิจัยโดยในแบบบันทึกขอมูลจะไมมี identifier ท่ีจะ

ระบุถึงตัวผูเขารวมโครงการวิจัย 

หลักความยุติธรรม (Justice) คือ มีเกณฑการคัดเขาและออกชัดเจน ไมมีอคติ มีการกระจายประโยชน

และความเสี่ยงอยางเทาเทียมกันโดยวิธีการสุม  

  ท้ังนี้ การดำเนินโครงการวิจัยจะดำเนินการหลังจากโครงการวิจัยไดรับการรับรองดานจริยธรรมการวิจัย 

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแลวเสมอ 
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14.8 ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

  ระยะเวลาดำเนินโครงการ ……  ป .......... เดือน ระหวางเดือน.......................  ถึงเดือน.......................  

ลำดับ 

                               เดือน 

 

ข้ันตอนวิธีการดำเนินงาน 

ชวงระยะเวลา 

ม.ค. – ก.พ.

2563 

มี.ค. – ก.ค.  

2563 

ส.ค. – ต.ค. 

2563 

พ.ย. – ธ.ค. 

2563 

1 ทบทวนวรรณกรรม และเอกสาร

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

    

2 จัดทำโครงรางวิจัย     

3 เขารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

และสงอนุมัติจากกรมการแพทย 

    

4 จัดเตรียมเครื่องมือและทีมงานในการ

เก็บรวบรวมขอมูล 

 

   

5 การเก็บรวบรวมขอมูล และตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูล 

  

  

6 การวิเคราะหขอมูล และสรุปผล  
  

 

7 การเขียนรูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ   
 

 

หมายเหตุ:  1.  ข้ันตอนท่ี 1-3 ไดดำเนินการกอนสงอนุมัติจากอธิบดีกรมการแพทย 

 2.  ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแตเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยปงบประมาณ 2563 

เปนปท่ี 1 

 

14.9 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยควรระบุเครื่องมือในการเก็บขอมูล วาใชเครื่องมือประเภทใด เชน แบบบันทึกขอมูล (Case 

Record Form) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบตรวจรายการ (Checklist) แบบสัมภาษณ (Interview) หรือ

อ่ืนๆ และบอกรายละเอียดของเครื่องมือ มีองคประกอบอะไรบาง เชน ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลดานการรักษา ขอมูล

ดานคาใชจาย เปนตน 

ผูวิจัยควรระบุการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การทดสอบความตรง ความเชื่อม่ัน และการแปลผล

ของเครื่องมือ ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลได  

 

(ตัวอยาง) 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1.1 แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา ท่ีอยู

อาศัย ลักษณะการนอน รายไดตอเดือน ความเพียงพอของรายได ภาระการดูแลครอบครัว โรคประจำตัว การดื่มชา 

กาแฟ แอลกอฮอล กิจวัตรกอนนอน การออกกำลังกาย ลักษณะการนอน  
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ตอนท่ี 1.2 แบบสอบถามดานการเรียน ประกอบดวย สถานะ ชั้นป ภาควิชา ตารางการปฏิบัติงาน 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิต 

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF)(30) ซ่ึงเปน

แบบสอบถามมาตรฐานท่ีสรางข้ึน โดยผูเชี่ยวชาญทางภาษาแลวนำไปทดสอบความเขาใจภาษากับคนท่ีมีพ้ืนฐาน 

แตกตางกัน มีการหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยมีคาความเชื่อม่ัน Cronbach’s alpha coefficient เทากับ 

0.8406 คาความเท่ียงตรง เทากับ 0.6515  

**เครือ่งมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบบประเมิน แบบวัด ตองมีการ Tryout กอนทุกครั้ง 

**กรณีท่ีนำเครื่องมือมาใชตองอางอิงท่ีมา และขออนุญาตใชเครื่องมือจากเจาของใหเรียบรอย 

 

(ตัวอยาง) 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

สำหรับเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงเปนแนวคำถามท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะสวนบุคคล 

ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ซ่ึงไดสรางและปรับปรุงข้ึนโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยมาใช

เปนพ้ืนฐานในการสรางเครื่องมือ แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนจะนำไปใหผูทรงคุณวุฒิแกไข และตรวจสอบ ปรับปรุง เพ่ือ

ความถูกตองตามประเด็นเนื้อหาและเชื่อถือได จากนั้นจะนำแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

โดยการ Try out กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมท่ีตองการศึกษา (มิใชกลุมตัวอยาง) จำนวน 30 คน 

แลวนำเอาขอมูลมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ดวยวิธีหรือเรียกวา การหาคา Cronbach's 

alpha coefficient (สัมประสิทธิ์ครอนแบคอัลฟา) เปนการหาคา "สัมประสิทธิ์ของความเช่ือม่ัน" (coefficient 

of reliability) โดยกำหนดเกณฑท่ีคาแอลฟาตั้งแต  0.70 ข้ึนไป จึงจะเปนแบบสอบถามท่ีมีความนาเชื่อถือ และนำ 

(ตัวอยาง) 

 กรณีท่ีมีการใชแบบประเมิน ตองแสดงวิธีแปลผลขอมูล 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1.1 แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา ท่ีอยู

อาศัย ลักษณะการนอน รายไดตอเดือน ความเพียงพอของรายได ภาระการดูแลครอบครัว โรคประจำตัว การดื่มชา 

กาแฟ แอลกอฮอล กิจวัตรกอนนอน การออกกำลังกาย ลักษณะการนอน  

ตอนท่ี 1.2 แบบสอบถามดานการเรียน ประกอบดวย สถานะ ชั้นป ภาควิชา ตารางการปฏิบัติงาน 

 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิต 

แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF)(30) ซ่ึงเปน

แบบสอบถามมาตรฐานท่ีสรางข้ึน โดยผูเชี่ยวชาญทางภาษาแลวนำไปทดสอบความเขาใจภาษากับคนท่ีมีพ้ืนฐาน 

แตกตางกัน มีการหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยมีคาความเชื่อม่ัน Cronbach’s alpha coefficient เทากับ 

0.8406 คาความเท่ียงตรง เทากับ 0.6515  

 การใหคะแนน  

การใหคะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL – 26 ขอคำถามท่ีมีความหมายทางบวก 23 ขอ และขอ

คำถามท่ีมีความหมายทางลบ 3 ขอ คือขอ 2 9 11 แตละขอเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบ  
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กลุมท่ี 1 ขอความทางลบ 3 ขอ  

กลุมท่ี 2 ขอความทางบวก 23 ขอ  

กลุมท่ี 1 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้     กลุมท่ี 2 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้ 

 ตอบ ไมเลย      ให  5  คะแนน ตอบ ไมเลย ให  1 คะแนน 

 ตอบ เล็กนอย    ให  4  คะแนน ตอบ      เล็กนอย ให  2  คะแนน 

 ตอบ ปานกลาง  ให  3  คะแนน ตอบ      ปานกลาง ให  3  คะแนน 

 ตอบ      มาก       ให  2  คะแนน ตอบ      มาก ให  4  คะแนน 

 ตอบ      มากท่ีสุด  ให  1  คะแนน ตอบ      มากท่ีสุด ให  5  คะแนน 

การแปลผล  

คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนน ตั้งแต 26 – 130 คะแนน โดยเม่ือผูตอบรวมคะแนนทุกขอไดคะแนนเทาไร 

สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑปกติท่ีกำหนดดังนี้  

คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีไมดี  

คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตกลาง ๆ  

คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

แบงระดับคะแนนคุณภาพชีวิต แยกออกเปนองคประกอบตาง ๆ ไดดังนี้ 

องคประกอบ การมีคุณภาพชีวิตท่ีไมดี คุณภาพชีวิตกลาง ๆ คุณภาพชีวิตท่ีดี 

1. ดานสุขภาพกาย 7 – 16 17 – 26 27 - 35 

2. ดานจิตใจ 6 – 14 15 – 22 23 - 30 

3. ดานสัมพันธภาพทางสังคม 3 – 7 8 – 11 12 - 15 

4. ดานสิ่งแวดลอม 8 – 18 19 – 29 30 – 40 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 26 – 60 61 – 95 96 - 130 

 องคประกอบดานสุขภาพกาย ไดแก ขอ 2, 3, 4, 10, 11, 12, 24  

 องคประกอบดานจิตใจ ไดแก ขอ 5, 6, 7, 8, 9, 23  

 องคประกอบดานสัมพันธภาพทางสังคม ไดแก ขอ 13, 14, 25  

 องคประกอบดานสิ่งแวดลอม ไดแก ขอ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  

 สวนขอ 1 ขอ 26 เปนตัวชี้วัดท่ีอยูในหมวดคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม จะไมรวมอยูในองค ประกอบ

ท้ัง 4 ดานนี้  

 

ตอนท่ี 3 แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง(31) 

แบบวิเคราะหความเครียดดวยตนเองเปนแบบสอบถามของกรมสุขภาพจิตท่ีพัฒนาข้ึนโดยสุวัฒน มหัตนิ

รันดรกุล วนิดา พุมไพศาลชัย และพิมพมาศ ตาปญญา  โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม. มีการตรวจสอบ

ความตรงทางดานเนื้อหา (Content Validity) ความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) และคาความ เชื่อม่ัน

คอรนบาค (Cronbach’s alpha reliability coefficient) มากกวา 0.7   
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สำหรับการแปลผลเปนดังนี้ 

ระดับคะแนน 6 – 17  ความเครียดอยูในเกณฑปกติ  

ระดับคะแนน 18 - 25  ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  

ระดับคะแนน 26 - 29  ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติปานกลาง  

ระดับคะแนน 30 – 60 ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติมาก  

 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับของพิทสเบิรก (10-11) 

 แบบสอบถามคุณภาพการนอนหลบัของพิทสเบิรกฉบับแปลภาษาไทย (Thai version-Pittsburgh Sleep 

Quality Index: PSQI)  ประกอบดวยคำถาม 7 องคประกอบ คือ 

 องคประกอบท่ี 1 คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย (คำถามขอ 5) คือ การประเมินคุณภาพการนอนหลับ

ในชวง 1 เดือนท่ีผานมา 

 การแปลผล ดีมาก   คือ 0 คะแนน 

   ดี   คือ 1 คะแนน 

   ไมคอยดี  คือ 2 คะแนน 

   ไมดีเลย   คือ 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2 ระยะเวลาตั้งแตเขานอนจนกระท่ังหลับ (ใชคำถามขอ 2 และ 9.1) 

1. ระยะเวลาตั้งแตเขานอนจนกระท่ังหลับ (ขอ 2) 

การแปลผล นอยกวา 15 นาที คือ  0 คะแนน 

  16-30 นาที   คือ 1 คะแนน 

31-60 นาที   คือ 2 คะแนน 

มากกวา 60 นาที  คือ 3 คะแนน 

2. ปญหาเก่ียวกับการนอนเนื่องจากปญหาการนอนไมหลับหลังจากเขานอนไปแลวนานกวา 30 นาที (ขอ 9.1) 

การแปลผล ไมเปนปญหาเลย     คือ  0 คะแนน 

  มีปญหานอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห    คือ 1 คะแนน 

มีปญหา 1-2 ครั้ง/สัปดาห    คือ 2 คะแนน 

มีปญหามากกวา 3 ครั้ง/สัปดาหหรือมากกวา คือ 3 คะแนน 

 ผลรวมคะแนนขอ 1 และ 2 เทากับ 0 ให 0 คะแนน 

      1-2 ให 1 คะแนน 

      3-4 ให 2 คะแนน 

      5-6 ให 3 คะแนน 

 องคประกอบท่ี 3 ระยะเวลาการนอนหลับ (ขอ 4) 

การแปลผล มากกวา 7 ชั่วโมง คือ  0 คะแนน 

  6-7 ชั่วโมง   คือ 1 คะแนน 

5-6 ชั่วโมง   คือ 2 คะแนน 

นอยกวา 5 ชั่วโมง  คือ 3 คะแนน 
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 องคประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพการนอนหลับโดยปกติวิสัย (ขอ 1,3 และ 4) คำนวณจากจำนวนช่ัวโมง

ในการนอนหลับจริง (ขอ 4) หารดวยจำนวนช่ัวโมงท่ีนอนบนเตียง หลังจากตื่นนอน (ขอ 3) ลบดวยเวลาเขา

นอน (ขอ 1) 

การแปลผล มากกวา 85%  คือ  0 คะแนน 

  75-84%   คือ 1 คะแนน 

65-74%   คือ 2 คะแนน 

นอยกวา 65%   คือ 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 การรบกวนการนอนหลับ (ขอ 9.2-9.10) 

การแปลผล ไมเปนปญหาเลย     คือ  0 คะแนน 

  มีปญหานอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห    คือ 1 คะแนน 

มีปญหา 1-2 ครั้ง/สัปดาห    คือ 2 คะแนน 

มีปญหามากกวา 3 ครั้ง/สัปดาหหรือมากกวา คือ 3 คะแนน 

ผลรวมคะแนนขอ 9.2-9.10 เทากับ  

0 ให 0 คะแนน,     1-9  ให 1 คะแนน, 10-18  ให 2 คะแนน, 19-27  ให 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 6 การใชยานอนหลับ (ขอ 6) 

การแปลผล ไมเคยใช      คือ  0 คะแนน 

  ใชนอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห    คือ 1 คะแนน 

ใช 1-2 ครั้ง/สัปดาห     คือ 2 คะแนน 

ใช 3 ครั้ง/สัปดาหหรือมากกวา   คือ 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 7 ผลกระทบตอการทำกิจกรรมในเวลากลางวัน (ขอ 7 และ 8) 

1. การมีอาการงวงนอนหรือเผลอหลบัขณะทำกิจกรรมประจำวัน (ขอ 7) 

การแปลผล ไมเคยมีอาการ    คือ  0 คะแนน 

  นอยกวา 1 ครั้ง/สัปดาห    คือ 1 คะแนน 

ใช 1-2 ครั้ง/สัปดาห    คือ 2 คะแนน 

ใช 3 ครั้ง/สัปดาหหรือมากกวา  คือ 3 คะแนน 

2. ปญหาเก่ียวกับความกระตือรือรนในการทำงานใหสำเร็จลุลวง (ขอ 8) 

การแปลผล ไมเปนปญหาเลย  คือ  0 คะแนน 

มีปญหาเล็กนอย  คือ 1 คะแนน 

มีปญหาพอควร  คือ 2 คะแนน 

เปนปญหามาก  คือ 3 คะแนน 

      ผลรวมคะแนนขอ 1 และ 2 เทากับ 0 ให 0 คะแนน 

      1-2 ให 1 คะแนน 

      3-4 ให 2 คะแนน 

      5-6 ให 3 คะแนน 
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การแปลผล คะแนนรวมท้ัง 7 องคประกอบของประเมิน อยูระหวาง 0-21 คะแนน โดยท่ี 

  คะแนนรวมท่ีนอยกวาหรือเทากับ 5 คะแนน หมายถึง คุณภาพการนอนหลับท่ีดี 

  คะแนนรวมท่ีมากกวา  5 คะแนน หมายถึง คุณภาพการนอนหลับท่ีไมดี 

 สวนท่ี 5 แบบสอบถามปจจัยทางดานส่ิงแวดลอมดานกายภาพ  เคมี  ชีวภาพ 

  แบบสอบถามดานสิ่งแวดลอมและกายภาพ ประกอบดวยขอคำถามเก่ียวกับ แสงสวาง เสียง 

อุณหภูมิ ความไมสะดวกสบายของเครื่องนอน ความหิว/กระหาย ขอคำถามจะใหเลือกแบบ Linkert’s scale คือ ไม

เลย ไมเล็กนอย ปานกลาง คอนขางมาก และมากท่ีสุด โดยมีการกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

ระดับ (คุณภาพการบริการ)      คะแนน 

มากท่ีสุด                           5 

คอนขางมาก                    4 

ปานกลาง                             3 

ไมเล็กนอย                             2 

           ไมเลย                        1 

 

15. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย   

แพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอดท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชวิถีมีจำนวนมาก ความพรอม

ดานจำนวนบุคลากรท่ีเขาเกณฑจะชวยใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดตามท่ีกำหนด นอกจากนี้การเก็บรวบรวม

ขอมูลในบุคลากรกลุมเดียว การติดตอประสานงานมีความราบรื่น ผูวิจัยจึงคาดวาจะเปนปจจัยเอ้ือท่ีสนับสนุนให

งานวิจัยเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงคในท่ีสุด 

 

16. ผลสำเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ  

(โปรดระบุ ประโยชนท่ีจะนำไปใชตอยอดในดานการแพทยและสาธารณสุขหรือประโยชนตอประชาชน) 

  การศึกษานี้มุงหวังเพ่ือใหทราบขนาดปญหาดานการนอนหลับ และปจจัยท่ีสัมพันธกับคุณภาพการนอน เพ่ือ

เปนขอมูลในดานการวางแผนการจัดการสงเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทของการทำงาน และการจัดสรรเวลา ใน

การปฏิบัติภารกิจเพ่ือการดำเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพตอไป 

 

17. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

(โปรดระบุ ประโยชนจากการศึกษาวิจัยนี้ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการวิจัย) 

 ทราบขนาดปญหาดานการนอนของแพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอด ตลอดจนปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับปญหาคุณภาพการนอน อันจะนำไปสูการวางแผนการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของแพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอด โรงพยาบาลราชวิถีตอไป 
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18. งบประมาณของโครงการวิจัย  

(โปรดระบุแหลงทุน และแจกแจงรายการงบประมาณท่ีไดรับโดยละเอียด หรือหากใชทุนสวนตัว ใหระบุวา “ใชทุน

สวนตัว” ) 

แหลงทุน โรงพยาบาลราชวิถี 

  หมวดคาใชสอย 

 -  คาจางเหมาเก็บรวบรวมขอมูล   6,000     บาท  

 -  คาจางเหมาจัดทำเอกสาร  2,500   บาท 

 -  คาตรวจทางหองปฏิบัติการ   23,040  บาท 

1. Total cholesterol  (60 บาท x 64 คน)   3,840 บาท           

2. Triglyceride  (100 บาท x 64 คน   6,400     บาท  

3. HDL   (100 บาท x 64 คน)    6,400  บาท  

4. LDL    (100 บาท x 64 คน)                     6,400     บาท   

 -  คาจางเหมาตรวจสอบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลตรวจทางหองปฏิบัติการ   2,300     บาท  

 หมวดวัสดุ 

 -  คาวัสดุอุปกรณ สำนักงาน             1,000     บาท 

 -  คาวัสดุทางการแพทย   

              คาสารเคมี 

1. SYBR Green PCR Kit          5,000   บาท 

2. ชุดสกัด RNA         6,000   บาท 

3. Agarose, Marker and dry         3,000   บาท 

 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน  47,840 บาท (ส่ีหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยส่ีสิบบาทถวน)  

 

 

 

(นายแพทยวิจัย หม่ันศึกษา ) (ชื่อหัวหนากลุมงาน........................... ) 

แพทยประจำบาน  กลุมงาน..................... หัวหนากลุมงาน..................................... 

ผูจัดทำโครงการ ผูเสนอโครงการ 

  

 

 

 

 

ผูอนุมัติโครงการ 
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