บรรณาธิการ
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

กรุงเทพฯ เทพเสกสร้าง
เก้ารัชกาลเกริกไกร
สืบราชจักรีไผท
พระเดชพระทศมินทร์แผ้ว

นิรัตศัย
เพริศแพร้ว
พิพัฒน์เพิ่ม เสมอเอย
ผ่องหล้า นิรันดร์สมัย

(นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ ประพันธ์)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 28 กรกฎาคม วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร           
พสกนิกรชาวไทยทัง้ ปวงต่างได้ประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพขององค์สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการที่ได้ทรง
บ�ำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่          
พสกนิกรโดยถ้วนหน้า

ในมหามงคลโอกาสนี้
ผองเราชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใด  
จงพร้อมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ”
ให้ดังกึกก้องทั่วทั้งแผ่นดิน
ก้าวมาถึง 63 ปี แล้วส�ำหรับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  
ในห้วงระยะที่ผ่านมาได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอดในทุก ๆ ด้าน
ทั้งด้านการให้บริการ อาคารโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ทั้งหลาย
ทั้งมวลนั้นเพื่อจุดมุ่งหมายที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพ             
ที่ดีเป็นส�ำคัญ วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ฉบับนี้จึงอุดม    
ด้วยเรื่องราวของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ผลงานวิชาการ            
ด้านการแพทย์ การพยาบาล รวมถึงสาระดี ๆ ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิต
ในปัจจุบัน ซึ่งทีมงานของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจส่งมอบให้กับ             
ทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามวารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ตลอดมาจนถึงปีที่ 23 ครับ
หวังอย่างยิง่ ว่าท่านจะได้รบั ความสุขและเคียงข้างกับวารสาร
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ตลอดไป สวัสดีครับ.
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โรงพยาบาล และเครือข่ายสาธารณสุข
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โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24   มิถุนายน พุทธศักราช 2489
ในการท�ำหน้าทีร่ กั ษาพยาบาลผูป้ ว่ ยไข้  ตลอดช่วงระยะ 62 ปี ทีผ่ า่ นมาได้พฒ
ั นาโรงพยาบาล
ให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน เพื่อยังประโยชน์แก่ผู้มารับบริการและประชาชนให้ได้รับ
บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
การที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ สามารถด�ำเนินภารกิจด้วยดีตลอด         
62 ปี ก็เนื่องจากการสนับสนุนและความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ การด�ำเนินงานที่           
สัมฤทธิผ์ ลและเกิดประโยชน์ตอ่ การขับเคลือ่ นสุขภาพประชาชน  
ถือเป็นผลจากการทุ่มเทของอดีตผู้อ�ำนวยการทุกๆ ท่าน         
อดีตคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรในทุกระดับ             
ที่มุ่งมั่นท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ  ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและหลักการแห่งวิชาชีพที   ่
ถูกต้องเป็นทีต่ งั้ จนท�ำให้ได้รบั ความไว้วางใจและสนับสนุน
จากประชาชนมาโดยล�ำดับจนปัจจุบัน

ในวาระครบรอบ 63 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้            
จัดให้มีพิธีท�ำบุญ โดยช่วงเช้ามีการท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 59 รูป จากนั้นมีการประกอบพิธีสงฆ์ที่ห้องคีรีขันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก
ชั้น 5 โดยมีนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธี นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป                  
น�ำโดยพระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อ         
ความเป็นสิริมงคล  

วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

3

ต่อจากนั้นประธานพิธีได้มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนการด�ำเนินงาน “จากก้าวคนละก้าว            
สู่อีกก้าวนี้ เพื่อโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์” ในการจัดหารายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นมอบให้โรงพยาบาล               
ประจวบคีรีขันธ์จ�ำนวน 4 ท่านได้แก่ นายศราวุฒิ พิทักษ์สินากร, นางวณิชา โชคกิจการ, นายธนพงษ์ ไลยยางกูร และนายคมชาญ
อุณหสุทธิยานนท์    
พร้อมกันนี้ทางโรงพยาบาลยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางการแพทย์          
การพยาบาล การแพทย์แผนไทยในบริบทแห่งโลกยุคใหม่   อันสื่อถึงการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ในการดูแลสุขภา                   
พตนเองและครอบครัว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณ ชั้น 1 – 2 อาคารผู้ป่วยนอก รวมถึงได้มอบ              
ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างของโรงพยาบาลจ�ำนวน 78 ทุน.
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“การด�ำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับ             
ประทานอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษและสารปนเปื้อน โดยบูรณาการการท�ำงานเพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการ                    
ความปลอดภัยด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้เกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาลที่จะน�ำประเทศไทยก้าวสู                ่
Thailand 4.0 ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข                 
ระบบสุขภาพยั่งยืน”
      เมื่อปี 2560 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ได้ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์
อาหารปลอดภัย (Food safety) กระทรวงสาธารณสุข โดยประสานความ         
ร่วมมือกับเกษตรจังหวัดฯ และภาคีเครือข่ายประชาชน ผลักดันอาหาร               
ปลอดภัยสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลและพื้นที่อ�ำเภอเมืองฯ โดยเน้นการ                 
เชื่อมต่อไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติม                     ี
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในนโยบายและระบบคุ ณ ภาพที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ                
ท� ำ งานด้ า นอาหารปลอดภั ย อั น จะท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง                              
สร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัว            
ในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารผักและผลไม้ปลอดภัยสารเคมีและยาฆ่า                
แมลงถู ก ต้ อ งตาม            
หลักโภชนาการ ซึ่ง
มีการด�ำเนินการตัง้ แต่          
ต้นทางถึงปลายทาง
โดยจัดหาเกษตรกร
ปลู ก ผั ก ปลอดสาร          
เคมี จ� ำ หน่ า ยให้                      
โรงพยาบาลเพื่ อ
ประกอบอาหารให้   
ผู้ป่วย มีการควบคุม
ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย ตรวจรับวัตถุดิบ ตรวจวิเคราะห์สารเคมี           
ปนเปื้อน โดยการสุ่มตัวอย่างผักผลไม้ส่งตรวจศูนย์วิทย์ฯและให้มีการตรวจ        
สอบคุณภาพเป็นประจ�ำปีทุกปี นอกจากนี้มีการตรวจสถานประกอบอาหาร          
ในโรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน
ส่วนโรงครัวและร้านอาหารในโรงพยาบาลมีการ           
ด�ำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาล
อาหารที่ก�ำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจและ        
สุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับ
บริการในโรงพยาบาล รวมทั้งการจัดพื้นที่
จ�ำหน่ายผักและผลไม้ปลอดภัยสารเคมีที่ได้
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ GAP เพื่อให้ผู้มารับ
บริการและญาติซื้อหาได้สะดวก เป็นการ
วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
สนับสนุนการตลาดอย่างยั่งยืนต่อไป.
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เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจ�ำปี 2561 โดย นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล              
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ณ ห้องคีรีขันธ์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

“ผูท้ ไี่ ด้รบั ทุนการศึกษาในวันนี้ ถือว่าเป็นผูท้ มี่ คี วามตัง้ ใจ    
ในการศึกษาเรียนดี มีความประพฤติดี จึงได้ผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการฯ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ผมขอชืน่ ชมและ
แสดงความยินดีกบั นักเรียนทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาจากโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ์ทุกคน และขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นเด็กดีของพ่อแม่และคุณครู เป็นกัลยาณมิตร
ของเพื่อน รู้รักสามัคคี ประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติต่อไป”
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โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ได้จัดให้มีโครงการ
“แบ่งปันน�้ำใจ” เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อสนับสนุนและ         
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนให้แก่บุตร
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อันจะเป็นการสร้างขวัญ  
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วย  โดยในปี 2561 นี้
ได้รับการสนับสนุนจัดสรรเงินทุนจากโรงพยาบาล
ประจวบคีรขี นั ธ์  ร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ์  
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และผู้มี
จิตศรัทธาที่ร่วมสมทบเงินทุนการศึกษา แก่นักเรียน     
นิสิต นักศึกษา จ�ำนวน 78 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จ�ำนวน 33 ทุน ระดับมัธยมศึกษา
จ�ำนวน 34 ทุน และระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน 11 ทุน  
เป็นจ�ำนวนเงินกว่า 150,000 บาท.

โครงการ “แบ่งปันน�้ำใจ” นับเป็นกิจกรรมส�ำคัญที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ได้ด�ำเนินการมาเป็นปีที่
10 แล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามความมุ่งหวัง เติบโต              
มีความรู้ เป็นคนดีของสังคม เป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติในอนาคตต่อไป
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จากกระแสละครบุพเพสันนิวาส คุณพีข่ นุ ของแม่การะเกด “จะฝนไพลแต่ไยไปหัน่
ขมิ้น” ว่าไปแล้วคุณพี่ขุนก็คงไม่ผิดซะทีเดียว เนื่องจากสรรพคุณของสมุนไพรทั้งสองชนิด
ก็ช่วยบรรเทาปวด ต้านการอักเสบ รักษาบาดแผลให้แม่การะเกดได้ดีเชียว ไหนๆ ละคร
บุพเพฯ ก็ท�ำให้แฟนละครรู้จักสรรพคุณของไพลและขมิ้นชัน จึงขอแนะน�ำการท�ำน�้ำมัน
ไพลแบบง่ายๆ ท�ำเองได้ในครอบครัว เพื่อเอาใจคุณพี่ขุนจึงเลือกสูตรที่ใช้ท้ังไพลสดร่วม
กับขมิ้นชัน และเสริมฤทธิ์ชาเฉพาะที่ของดอกกานพลู โอสถต�ำรับ นี้บรรเทาอาการปวด
ต้านการอักเสบได้ดีไม่น้อยหน้าต�ำรับของฟะรังคีเลยนะเจ้าคะ
ต�ำรับน�้ำมันไพลทอด
ไพลสด
2 ขีด (200 กรัม)
ขมิ้นชันสด
ครึ่งขีด (50 กรัม)
น�้ำมันปาล์ม หรือน�้ำมันมะพร้าว 1 ขีด (100 กรัม)
ดอกกานพลู
1 กรัม
การบูร
0.5  กรัม
วิธีท�ำ
1. ล้างไพลสดและขมิ้นชันสดให้สะอาด หั่นไพลสดที่ปลอกเปลือกแล้วและ
ขมิ้นชัน (ไม่ต้องปลอกเปลือก) ให้เป็นชิ้นบางๆ
2. เทน�้ำมันปาล์ม หรือน�้ำมันมะพร้าว ลงกระทะยกตั้งไฟ พอน�้ำมันร้อนปานกลาง
เอาไพลและขมิ้นชันลงทอดในน�้ำมัน (เหมือนทอดกล้วยแขก)
ทอดจนไพลและขมิ้นชันกรอบเปลี่ยนเป็นสีนำ�้ ตาลแก่ แล้วน�้ำมันเป็นสีเหลือง
ใส (ระวังไหม้)
3. ต�ำกานพลูให้ป่น น�ำลงทอดในน�้ำมันต่อและลดไฟให้เหลือไฟอ่อนๆ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้นำ�้ มันทีอ่ ยูใ่ นกานพลูระเหยไป ทอดประมาณ 5 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง
4. พอน�้ ำ มั น อุ ่ น ๆ ผสมการบู ร ลงในน�้ ำ มั น
คนให้การบูรละลาย แล้วเทลงในภาชนะที่
สามารถปิดฝาให้สนิทป้องกันการระเหยได้
แล้วเทบรรจุลงขวดเล็กปิดฝาให้แน่นเพื่อ
น�ำไปใช้ต่อไป

“

          ไพลสดและขมิ้นชันหาซื้อได้ตามตลาดสด ดอกกานพลูและการบูรหาซื้อได้ตามร้านขายยาไทย ส่วนน�้ำมันควรเลือกใช้น�้ำมันปาล์มหรือ          
น�้ำมันมะพร้าว น�้ำมันปาล์มหาซื้อง่ายราคาถูก แต่โอสถที่ได้จะข้นเหนียวหนืดกว่าที่เตรียมด้วยน�้ำมันมะพร้าวกลั่นเย็น ไม่ควรใช้น�้ำมันพืชชนิด                
ไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น�้ำมันถั่วเหลือง เนื่องจากไม่ทนความร้อน เกิดควันได้ง่าย และมีกลิ่นเหม็นหืน ได้ลองปรุงโอสถต�ำรับนี้ให้คุณพี่ที่บ้านทดลองใช้
แล้วให้ผลแก้ปวดตึงขาและลดบวมได้ดีเลยเจ้าค่ะ แต่ต้องระวังสีอาจเปื้อนเลอะเสื้อผ้าได้นะเจ้าคะ
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”

ที่มา. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. สาธิตการทำ�น้ำ�มันไพล แก้ปวดเมื่อย [อินเทอร์เน็ต]. 2556
[เข้าถึงเมื่อ 15 มิ.ย. 61]. เข้าถึงได้จาก :https://www.youtube.com/watch?v=0kP1APHZqjI

ภายในลูกตาของคนเรามีสารซึ่งลักษณะคล้ายวุ้นใสๆ
ถ้าตรวจพบว่าเงาด�ำในตานี้ เกิดเนื่องจากจอตาฉีกขาด
เรียกว่า “วุ้นตา” เพื่อช่วยท�ำให้ลูกตาคงรูปร่างอยู่ได้ วุ้นตานี้ แพทย์จะให้การรักษาโดยท�ำการยิงแสงเลเซอร์เพื่อปิดรอบๆ รอย
ติดอยู่กับจอตาอย่างหลวมๆ ในคนสูงอายุวุ้นตาจะเหลวและ ที่ฉีกขาดไม่ให้ลุกลามมากขึ้น หรือมีจอตาหลุดลอกตามมา
หดตัวท�ำให้มีปริมาตรลดลง
อาการเห็นแสงในตา
อาการเห็นเงาด�ำในตา
เมื่อมีการดึงรั้งของวุ้นตา จอตาก็จะถูกดึงด้วย ท�ำให้ผู้ป่วย
ในคนสูงอายุ วุ้นตาจะมีการเสื่อมไปตามวัย ท�ำให้วุ้นตา          มีอาการเห็นแสงแว้บๆ เหมือนแสงฟ้าแลบ หรือแสงไฟ โดยเห็น
ซึ่งเคยใสเปลี่ยนเป็นเส้นและจุดด�ำเล็กๆ ลอยกระจายอยู่ท่ัวไปใน เป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่จะเป็นซ�้ำบ่อยๆ มักเห็นในที่มืด หรือใน        
วุ้นตา เคลื่อนไหวแกว่งไปมาได้เมื่อกลอกตา มักเห็นได้ชัดเมื่อมอง เวลาที่กลอกตาแรงๆ อาการเห็นแสงเหล่านี้มักร่วมกับการเห็น         
ผ่านๆ ไปยังพื้นหลังที่เรียบและกว้าง เช่น เวลามองไปที่ท้องฟ้า    เงาด�ำในตา ส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายเกิดจากการเสื่อมไปตามวัย
ผนัง หรือในขณะอ่านหนังสือ
แต่ถ้าเป็นมากขึ้นทันทีหรือมีอาการตามัวร่วมด้วยอาจมีโรคที            ่
รูปร่างของเส้นและจุดเหล่านี้มีได้มากมายหลายแบบ เช่น ร้ายแรง เช่น จอตาฉีกขาด จอตาหลุดลอกได้
คล้ายใยแมงมุม เส้นผม เส้นด้าย ตัวแมลง เป็นต้น การที่คนเรา  
การรักษา
มองเห็นได้ เนื่องจากมีแสงส่องผ่านเส้นและจุดเหล่านี้ ท�ำให้เกิด
ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  
เป็นเงาไปตกที่จอตา เห็นเป็นสีด�ำหรือสีเทาๆ
ในผู้ป่วยที่มีอาการเห็นเงา  
อาการเห็นเงาด�ำในตา พบได้บ่อยในคนทั่วไป และพบได้ ด�ำในตา แม้ว่าการเห็นเงา
บ่อยมากขึ้นในผู้ที่มีสายตาสั้น ในผู้ที่มีวุ้นตาหลุดลอก ในผู้ป่วย         ด�ำและการเห็นแสงในตา        
หลังผ่าตัดต้อกระจก ในบางรายเกิดจากการได้รบั บาดเจ็บ หรือเกิด มั ก จะไม่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา        
จากการอักเสบของวุ้นตา
ร้ายแรงต่อการมองเห็น แต่เมือ่ มีอาการขึน้ มาในระยะแรกท่านควร
ถ้าอาการเหล่านี้เป็นไม่มาก และเป็นคงที่อยู่นานโดยไม่         ได้รับการตรวจตาโดยละเอียดโดยจักษุแพทย์ ในผู้ป่วยส่วนใหญ่            
เป็นมากขึ้น มักไม่เป็นอันตรายร้ายแรง แต่ถ้าเป็นมากขึ้นอย่าง ไม่จ�ำเป็นต้องรักษา อาการมักดีขึ้นเองอย่างช้าๆ มีผู้ป่วยส่วนน้อย
รวดเร็ว หรือมีอาการตามัวร่วมด้วยอาจมีโรคที่เป็นอันตรายได้          ที่พบว่า เกิดจากจอตาฉีกขาด ซึ่งต้องท�ำการรักษาโดยแสงเลเซอร์
ควรรีบมาพบจักษุแพทย์ เพื่อท�ำการตรวจตา ซึ่งแพทย์จะท�ำการ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคลุกลามจนท�ำให้เกิดการสูญเสียสายตา  
ตรวจตาโดยให้หยอดยาขยายม่านตาก่อน แล้วใช้เครื่องมือส่อง        
เมื่อรู้แบบนี้แล้ว หากท่านมีอาการเห็นแสงวาบในลูกตา
ตรวจภายในลูกตา เพื่อดูวุ้นตาและจอตาโดยละเอียด หาสาเหตุ จึงไม่ควรปล่อยเอาไว้ ควรให้ความสนใจและรับการตรวจสุขภาพ
ของโรค เช่น จอตาฉีกขาดเป็นรู จอตาหลุดลอก ถ้าพบว่ามีโรค          ดวงตาและจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ดังกล่าว ควรท�ำการรักษาโดยเร็ว
หรือการรักษาที่รวดเร็ว ก่อนที่จะต้องสูญเสียการมองเห็นไปค่ะ        
การรักษา
ซึ่ง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี
การเห็นเงาด�ำในตาที่เกิดจากการเสื่อมไปตามวัย ถ้าจักษุ ปัญหาเกี่ยวกับโรคตา ชั้น 3 แผนกผู้ป่วยนอก ทุกวันจันทร์ –
แพทย์ตรวจแล้วไม่พบว่า มีความผิดปกติของจอตาร่วมด้วย                  วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 032 –
ไม่จ�ำเป็นต้องรักษา ในระยะแรกผู้ป่วยจะรู้สึกร�ำคาญ เนื่องจากมี 601060 - 4 ต่อ 2045, 2049.
อะไรลอยมาบัง แต่ต่อไปอาการมักจะลดลงและไม่ค่อยรู้สึก            
(ที่มา..หนังสือธรรมลีลา ชีวิตดี สุขภาพดี ฉบับที่ 147)
ร�ำคาญเหมือนในระยะแรก
วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
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วิธีป้องกันท้องอืด ต้องท�ำอย่างไร ยิ่งอาการท้องอืด            
จากการรับประทานพืชผัก ยิ่งต้องแก้ไข เพราะใครๆ ก็อยากมี
สุขภาพแข็งแรง
ด้วยวิถีที่เร่งรีบของสังคมยุคไอที อาจท�ำให้ใครหลายคน
มักเกิดอาการอาหารไม่ย่อย รู้สึกจุกแน่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ซึ่งมักมีสาเหตุจากความเครียดและความวิตกกังวลท�ำให้กระเพาะ                    
อาหารท�ำงานผิดปกติได้ ซึ่งในปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่จ�ำนวนมากหันมาใส่ใจกับอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้อง ผัก               
ผลไม้ และถั่ว ที่ล้วนอุดมด้วยเส้นใยอาหาร เกลือแร่ และวิตามินหลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
แต่บางครั้งมือใหม่หัดรับประทานผักหรืออาหารที่มีกากใยมาก อาจพบปัญหาท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือแน่นท้องได้ เพราะ              
แบคทีเรียในล�ำไส้ย่อยกากใยในอาหารและปล่อยแก๊สออกมา จึงท�ำให้บางคนเกิดอาการท้องอืด

สถาบันวิจัยมะเร็งสหรัฐอเมริกา (AIRC) มี 4 ค�ำแนะน�ำในการป้องกันท้องอืดส�ำหรับมือใหม่
1. เริม่ แต่นอ้ ย ค่อยๆ ปรับเพิม่ 2. ดื่มน�้ำและเดินให้บ่อยขึ้น 3. ลดการรับประทานผักที่ท�ำให้
4. ผักสุกก่อนเพิ่มผักสด
การปรับเปลีย่ นอย่างค่อย
ควรดื่มน�้ำให้มากขึ้น โดย เกิดแก๊สในล�ำไส้
คนส่วนใหญ่จะรับประทาน
เป็นค่อยไปจะท�ำให้ร่างกาย         ดื่ ม คราวละน้ อ ยๆ แต่ บ ่ อ ยๆ   
ผักบางชนิดอาจท�ำให้เกิด ผักสุกได้มากกว่าผักสด ช่วงที่เป็น
ปรับตัวได้ดีกว่า เช่น ถ้าเรา        ตลอดวัน และควรเดินให้มากขึน้ แก๊สในล�ำไส้ใหญ่มากขึ้น ได้แก่         มือใหม่หดั กินผักน่าจะรับประทาน
ตัง้ ใจรับประทานข้าวกล้องแทน เช่น หลังมื้ออาหารควรเดินช้าๆ หัวหอม กระเทียม ถั่ว และผัก ผักสุกให้มากหน่อย เมื่อร่างกาย
ข้าวขาว ควรผสมข้าวกล้อง 10 – 15 นาที เพราะช่วยให้ลำ� ไส้   ตระกูลกะหล�่ำ  เช่น บรอกโคลี ปรับตัวได้แล้วจึงค่อยๆ เพิม่ สัดส่วน
กับข้าวขาวอย่างละครึ่ง รอให้ เล็กบีบตัวให้อาหารผ่านไปยัง กะหล�ำ่ ปลี ดอกกะหล�ำ 
่ หัวผักกาด ผักสดทีละน้อย
ร่างกายปรับตัว 3 – 7 วัน หลัง ล�ำไส้ใหญ่ได้เร็วขึ้น แบคทีเรีย        การกินพืชผักเหล่านี้ให้น้อยลง           
จากนั้ น ค่ อ ยๆ เพิ่ ม สั ด ส่ ว น             ในล�ำไส้สร้างแก๊สน้อยลง ช่วย จะช่วยลดอาการท้องอืดได้
ข้าวกล้อง จนกระทั่งเลิกใช้          ป้องกันอาการท้องอืด
ข้าวขาวและหันมารับประทาน
อย่างไรก็ดี ถ้าหากมีอาการท้องอืดหรือแน่นท้องเกิดขึ้นแล้ว สมุนไพรไทยๆ อย่างขิง         
แต่ข้าวกล้องอย่างเดียว
ข่า ตะไคร้ กะเพรา หรือกระชาย สามารถช่วยขับลมและบรรเทาอาการต่างๆ ลงได้ ที่ส�ำคัญ         
พืชผักต่างๆ ล้วนมีคุณค่า การรับประทานผักให้ได้ผลดีที่สุดจึงควรรับประทานเป็นประจ�ำทุกวัน
และควรรับประทานข้าวกล้อง ถั่ว งา เห็ด ผัก และผลไม้หลากหลายชนิดสลับกันไป
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ข้อมูลจาก นายแพทย์วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำ�ปาง
แหล่งที่มา http://goodlifeupdate.com/healthy-body/101732.html

พระเทพปฏิภาณวาที หรือ “เจ้าคุณพิพิธ” แห่งวัดสุทัศนเทพ        
วราราม อารามหลวงกลางพระนคร ชีช้ อ่ งสร้างกุศลยิง่ ใหญ่ ทีไ่ ม่เพียงเป็น
อานิสงส์สืบไปในชาติภพหน้าตามความเชื่อในพุทธศาสนา หากแต่เป็น   
การสร้างประโยชน์ให้จิตใจเปี่ยมสุขทันที ส่งผลต่อผู้คนในชาตินี้ ทั้งผู้
ให้และผู้รับ นั่นคือ การบริจาคทรัพย์ให้โรงพยาบาล...
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ขอกราบ
ขอบคุณในความเมตตาของประชาชนทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จ�ำเป็นให้แก่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 30 มิถุนายน 2561

รายนามผู้บริจาคสมทบจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2561

1. พระเทพสิทธิวิมล (วัดคลองวาฬ) 100,000 บาท 2. คุณสุรีย์ เขียวสละ 869,770 บาท 3. คุณวีระ  
วารัญญานนท์ 400,000 บาท 4. คุณวารุณี วารัญญานนท์ 500,000 บาท 5. คุณสุณี เสรีภาณุ 300,000 บาท
6. บริษัท นิลทองแท้โคโคนัท จ�ำกัด 250,000 บาท 7. คุณวรุณ วารัญญานนท์ 200,000 บาท 8. คุณพยงค์         
สายหยุดทอง 200,000 บาท 9. คุณอนุรัตน์ เทียมทัน 200,000 บาท 10. คุณสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร                     
200,000 บาท 11. คุณลักษณา ทรัพย์สาคร 200,000 บาท 12. คุณรวมสิน ทรัพย์สาคร 200,000 บาท                    
13. คุณปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร 200,000 บาท 14. คุณสมจิตต์ เศรษฐิน 200,000 บาท 15. คุณชาญวิทย์ –            
ศุภภรณ์ อุณหสุทธิยานนท์ และครอบครัว 150,000 บาท 16. คุณณัฐภัทร เมฆมณี 150,000 บาท 17.
คุณอารี ลาภทรงสุข 150,000 บาท 18. คุณจิรเดช พงศ์ถาวราเดช 150,000 บาท 19. คุณพร้อมพงศ์                      
พงศ์ถาวราเดช 150,000 บาท 20. คุณนฤมล จียโชติ 111,040 บาท 21. คุณวินัย สิทธิสกุลเดช 100,500
บาท 22. นพ.สนิท อาชีพสมุทร 100,000 บาท 23. คุณยายสมพิศ วงค์ธรรม 100,000 บาท 24. คุณสละ       
ประสานกลิ่น 100,000 บาท 25. คุณจิรเดช พงศ์ถาวราเดช 100,000 บาท 26. คุณศรีสุดา โชติเธียรชัย           
100,000 บาท 27. คุณจัญจุดา วารัญญานนท์ 100,000 บาท 28. คณะผู้ปฏิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว 100,000
บาท 29. คุณพจนา สงวนศักดิ์ 100,000 บาท 30. คุณวิรัช เสรีภาณุ 100,000 บาท 31. คุณสิทธิชัย                       
อุณหสุทธิยานนท์ (บริจาคเพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ) 100,000 บาท
วารสารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
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รายการครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

จากเงินบริจาค ปีงบประมาณ 2561

เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อม
ชุดกรองอากาศและความร้อนในช่วงการหายใจออก
หอผู้ป่วยอายุรกรรม 1 และหอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป
จ�ำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 560,000 บาท

เครื่องติดตามการท�ำงานของหัวใจ
หอผู้ป่วยหนัก (I.C.U)
จ�ำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 400,000 บาท

หัวตรวจส�ำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
จ�ำนวน 1 หัว รวมมูลค่า 350,000 บาท
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย
ปริมาตรและความดัน หอผู้ป่วยหนัก (I.C.U)
จ�ำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 1,600,000 บาท
เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว
ห้องส่องตรวจทางเดินอาหาร งานห้องผ่าตัด
จ�ำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 700,000 บาท

เครื่องติดตามการท�ำงานของหัวใจ
และสัญญาณชีพอัตโนมัติ
หอผู้ป่วยต่างๆในโรงพยาบาล
จ�ำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่า 750,000 บาท

เครื่องควบคุมการให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ
หอผู้ป่วยหนัก (I.C.U) จ�ำนวน 8 เครื่อง
หอผู้ป่วยต่างๆ ในโรงพยาบาล จ�ำนวน 12 เครื่อง
รวมมูลค่า 1,200,000 บาท

ทางโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยสามารถบริจาค             
เป็นเงินหรือครุภัณฑ์ก็ได้ ติดต่อบริจาคได้ที่ งานการเงิน อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ หรือบริจาคผ่านทางธนาคาร
กรุงไทย ชื่อบัญชี โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เลขที่บัญชี 7151-183-437 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 3260 1060 – 4 ต่อ 2076  
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กลวิธีการเผชิญความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
(Coping Strategies of personnel in Prachuapkhirikhan Hospital)

ผู้วิจัย : นางสาวธิดารัตน์  เต็มบางงอน
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากลวิธีการเผชิญความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
2) เพื่อเปรียบเทียบกลวิธีการเผชิญความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัว ต�ำแหน่งงาน อายุงานและ        
การท�ำงานเป็นกะ
วิธีด�ำเนินการ เป็นวิจัยเชิงส�ำรวจ ประชากรทั้งหมด 732 คน โดยแบบสอบถามมี 2 ส่วนได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และกลวิธี
การเผชิญความเครียด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ   
ทางเดียว (One way analysis of variance)
ผลการวิจัย จากการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรการวิจัย จ�ำนวน 732 คน ซึ่ง                 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนและสมบูรณ์เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูล จ�ำนวน 624 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.25                  
ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.20 มีอายุ
ระหว่าง 40 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.70 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 49.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส                       
คิดเป็นร้อยละ 50.30 บุคลากรส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 57.20 และเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัว            
คิดเป็นร้อยละ 58.70 มีต�ำแหน่งงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ             
35.90 รองลงมาคือต�ำแหน่งพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 32.50 มีประสบการณ์ในการท�ำงานมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.50         
และท�ำงานเป็นกะ คิดเป็นร้อยละ 52.40 ซึ่งแบบสอบถามกลวิธีการเผชิญความเครียด พบว่าบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดในระดับปานกลาง (X¯ = 2.92, SD = 0.37) คิดเป็นร้อยละ 84 โดยใช้กลวิธีการเผชิญความเครียด              
แบบมุ่งแก้ปัญหามากที่สุด (X¯ = 3.46, SD = 0.57) รองลงมาคือ มุ่งแก้ไขอารมณ์ (X¯ = 2.95, SD = 0.44) และได้ประโยชน์น้อย                   
(X¯ = 2.35, SD = 0.61) และปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษาฐานะทางเศรษกิจ ต�ำแหน่งงาน และการท�ำงาน               
เป็นกะ ใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดในแต่ละวิธีแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่สถานภาพสมรส การเป็นผู้ดูแลค่า                  
ใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัว และประสบการณ์ในการท�ำงานใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดในแต่ละวิธีไม่แตกต่างกัน

สรุป

ความเครียดในการท�ำงานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ หากบุคคลสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างเหมาะสม จะท�ำให้เกิด           
ความสุขในการท�ำงานบุคลากรที่มีกลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์ได้ดีจะมีคุณภาพชีวิตสูง              
ในขณะเดียวกันบุคลากรที่ใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยต�ำ 
่ จะท�ำให้มีความเครียดในการท�ำงานต�่ำ  และ             
ในทางกลับกันถ้าบุคลากรใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยสูงจะท�ำให้มีความเครียดในการท�ำงานสูง
(นนทภรณ์ รักศิลธรรม, 2560)
ค�ำส�ำคัญ : กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหากลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ และกลวิธ          ี
การเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย
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Coping Strategies of personnel in Prachuapkhirikhan Hospital

Miss Tidarat Thambangngon
Human Resource
PrachuapKhiri Khan Hospital

Abstract

Objectives : 1) To study Coping Strategies of personnel in Prachuapkhirikhan hospital.
2) To compare Coping Strat egies of personnel that classified by personal factors that              
are Gender, Age, Education, Marital Status, Economic, Being expense caregiver of family, Position, Duration                
of employment and Shift.
Methods : This research is a survey in population 732 people. Questionnaire has 2 parts which included
personal factors and coping strategies. Statistical analysis was performed usingfrequency, percentage, mean,         
standard deviation and one-way analysis of variance.
Results : The questionnaire was used as a tool to collect data from the research population of 732      
people. The researcher selected the complete and complete questionnaire to analyze the data of 624 sets       
or 85.25% of the total population. The analysis of personal factors found that most of the personnel                        
were female 82.20% of them are between 40 - 49 years of age, or 24.70% have undergraduate education
49.50% are married 50.30%. Most of the people have enough income 57.20% and Being expense caregiver           
of family 58.70%. There are a position as a staff member of the Ministry of Public Health, Government                    
employees And temporary employees 35.90%, followed by nurses 32.50%. Experience in working more                
than 20 years is 38.50% and work as a shift. 52.40%. The coping strategies questionnaire found that personnel
of Prachuapkhiri khan hospital used coping strategies in medium rate (X¯ = 2.92, SD = 0.37) that was 84%.           
¯ 3.46, SD = 0.57) and then was followed by emotional            
They used the most problem focused coping (X=
focused (X¯ = 2.95, SD = 0.44) and Less useful coping (X¯ = 2.35, SD = 0.61). Gender, Age, Education,                         
Economic, Position and Shift used different coping strategies in each waystatistically significant. But marital
status, being expense caregiver of family and Duration of employment didn’t use different coping strategies                        
significantly different.
Conclusion : Stress in work is what people must meet. If people can solve problems appropriately            
that will be resulted to happiness in job. People use problem focused and emotional focused coping well      
that will make high quality of working life. At the same time if people use low less useful coping that will              
make low stress, on the other hand if people use high less useful, they will have high stress also (Nonthaporn,
2017)
Key word : Problem focused Coping, Emotional focused Coping, Less useful Coping
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บทน�ำ

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส�ำคัญที่สุดขององค์กร ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการน�ำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ใน            
องค์กร แต่ไม่สามารถทดแทนทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างสิ้นเชิงทุกองค์กรจึงได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน            
องค์กรของตัวเองถึงแม้องค์กรต่างๆ จะมีการบริหารตามกระบวนการได้ดีเพียงไรหลายๆองค์กรมักจะพบปัญหาในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส�ำคัญประการหนึ่งคือ การลาออกจากงาน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ลักษณะหนึ่งที่องค์กรต้องสูญเสียบุคลากร                
ขององค์กรไปการลาออก ถือได้ว่าเป็นการออกจากงานที่ไม่ปกติ เพราะการลาออกของคนที่ดีมีคุณภาพตามที่องค์กรได้สรรหา           
คัดเลือกมา ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การได้รับอัตราผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ รวมถึงการ              
มีโอกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน เช่นการบรรจุ การเลื่อนขั้นต่างๆ ส่งผลเสียแก่องค์กรเป็นอย่างมากทั้งด้านการสูญเสียคนดีมี                
ความสามารถสูญเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกระบวนการสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรใหม่ การฝึกอบรมและพัฒนา               
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความไม่ต่อเนื่องในการท�ำงานและสูญเสียความสามารถในการบริหารเป็นต้น (สุนันทา เลาหนันท์
2542 : 5)
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (general hospital) และเป็นโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์          
มีขนาด 278 เตียง ให้บริการสุขภาพในระดับตติยภูมิ และทุติยภูมิ มีจ�ำนวนบุคลากรทั้งหมด 732 คน (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่, 2561)         
และจากข้อมูลของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ พบว่า อัตราการลาออกจริงของบุคลากรในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559 ร้อยละ 5.27
ปี 2560 ร้อยละ 9.59 และอัตราคิดที่จะลาออกจากอาชีพปัจจุบันที่ปฏิบัติงานอยู่ของบุคลากรในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์                
ในปี 2560 สูงถึงร้อยละ 56.95 รวมทั้งอัตราคุณภาพชีวิต และความสุขของคนท�ำงานมีเพียงร้อยละ 61.39 (ส�ำนักงานพัฒนา          
คุณภาพโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์, 2560) ซึ่งเหตุผลอาจมาจากบุคลากรขาดความพึงพอใจในการท�ำงาน และประสบปัญหา            
ที่บั่นทอนความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ได้ดี เช่น อัตราค่าครองชีพท�ำให้รายได้ของบุคลากรไม่เพียงพอกับรายจ่าย อีกทั้งภาระ    
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เป็นต้น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบุคลากรโรงพยาบาล พบว่าความเครียดที่มาก
ที่สุดเป็นเรื่องของภาระงาน, ค่าแรงต�่ำ, ปัจจัยทางด้านกายภาพ เหตุการณ์ที่ส่งผลต่ออารมณ์และการขาดความเป็นมืออาชีพ                 
(Sandra da Fonte Sousa Gomes, 2013) ความเครียดในการท�ำงานเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นภาระงานที่ได้รับ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สิ่งแวดล้อมในที่ท�ำงาน เป็นต้น หากเราไม่สามารถจัดการกับความเครียดนั้นได้อย่างเหมาะสม              
จะท�ำให้เกิดความเครียดสูงและมีความสุขในการท�ำงานลดลง สุดท้ายอาจส่งผลให้ต้องลาออกจากงาน ดังนั้นจึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจ        
ที่จะศึกษา กลวิธีการเผชิญความเครียด ว่าบุคลากรในโรงพยาบาลใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหา การท�ำความเข้าใจและเรียน           
รู้วิธีในการเผชิญกับความเครียดจะช่วยในการตัดสินใจ และรู้จักเลือกสิ่งที่ท�ำให้เกิดผลทางบวก เพื่อให้การด�ำเนินชีวิตได้อย่างมี  
ความสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษากลวิธีการเผชิญความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อเปรียบเทียบกลวิธีการเผชิญความเครียดของบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล             
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัว ต�ำแหน่งงาน           
อายุงาน และการท�ำงานเป็นกะ
นิยามศัพท์ : กลวิธีการเผชิญความเครียด แบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่
1. วิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา (problem focused coping) เป็นการแก้ปัญหาโดยการตัดสินใจเลือกวิธีที่               
จะจัดการกับสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดความเครียด โดยมุ่งเน้นที่ต้นเหตุของปัญหา
2. วิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ (emotional focused coping) วิธีนี้เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น บุคคลจะ              
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อลดความกดดันทางอารมณ์ (emotional distress) โดยการปรับสภาพอารมณ์ที่เกิดขึ้นใน        
สถานการณ์ของความตึงเครียดมากกว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง
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3. วิธีการเผชิญปัญหาความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย (less useful coping) เป็นวิธีการที่บุคคลพยายามหลีกหนีจาก            
ปัญหาหรือสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยปฏิเสธทั้งความคิดและพฤติกรรมคือไม่คิดและไม่กระท�ำพฤติกรรมใดๆ ทั้งสิ้น

วัสดุและวิธีการ

เป็นวิจัยเชิงส�ำรวจ ประชากรทั้งหมด 732 คน โดยแบบสอบถามมี2 ส่วนได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และกลวิธีการเผชิญ              
ความเครียด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One way analysis of variance)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ
เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัว ต�ำแหน่งงาน อายุงาน และการท�ำงานเป็นกะ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลวิธีการเผชิญความเครียดผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดกลวิธีการเผชิญความเครียดของนนทภรณ์           
รักศิลธรรม ซึ่งพัฒนามาจากวรพจน์ สถิตย์เสถียร ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating
scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงระดับเดียวจาก บ่อยที่สุด บ่อยครั้ง บางครั้ง น้อยมาก ไม่เคยเลย ประกอบด้วยแบบวัดวิธีการ
เผชิญความเครียด 3 ประเภท ได้แก่ วิธกี ารเผชิญปัญหาความเครียดแบบมุง่ แก้ไขปัญหา จ�ำนวน 15 ข้อ แบบมุง่ แก้ไขอารมณ์ จ�ำนวน          
15 ข้อและแบบได้ประโยชน์น้อย จ�ำนวน 15 ข้อ รวมทั้งหมด 45 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนี้ พบว่า วิธีการเผชิญ          
ปัญหาแบบมุ่งแก้ไขปัญหามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 วิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ           
0.78 และวิธีการเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 โดยมีเกณฑ์พิจารณาระดับกลวิธีการเผชิญ
ความเครียด ดังนี้
บุคลากรที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลวิธีการเผชิญความเครียดในแต่ละวิธี 1.00 - 1.50 คะแนน หมายถึง บุคลากรใช้วิธีการเผชิญ             
ปัญหาความเครียดนั้นต�่ำ
บุคลากรที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลวิธีการเผชิญความเครียดในแต่ละวิธี 1.51 - 2.50 คะแนน หมายถึง บุคลากรใช้วิธีการเผชิญ             
ปัญหาความเครียดนั้นค่อนข้างต�่ำ
บุคลากรที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลวิธีการเผชิญความเครียดในแต่ละวิธี 2.51 - 3.50 คะแนน หมายถึง บุคลากรใช้วิธีการเผชิญ            
ปัญหาความเครียดนั้นปานกลาง
บุคลากรที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลวิธีการเผชิญความเครียดในแต่ละวิธี 3.51 - 4.50 คะแนน หมายถึง บุคลากรใช้วิธีการเผชิญ            
ปัญหาความเครียดนั้นค่อนข้างสูง
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ด�ำเนินงานดังนี้ 1) ผู้วิจัยท�ำหนังสือขออนุญาตผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และชี้แจง         
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ท�ำการวิจยั ครัง้ นี้ 2) ผูว้ จิ ยั ประสานงานกับเจ้าหน้าทีแ่ ผนกบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาล        
ในการแจกแบบสอบถามไปยังทุกแผนกของโรงพยาบาล 3) เก็บและตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามแล้วน�ำมา              
วิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (statistic package for the social science :           
SPSS version 21) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การหาค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way analysis of variance)

ผลการศึกษา

จากการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรการวิจัย จ�ำนวน 732 คน ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือก
แบบสอบถามที่ตอบครบถ้วนและสมบูรณ์เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูล จ�ำนวน 624 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.25 ของจ�ำนวนประชากร           
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ทั้งหมด ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 513 คน คิดเป็นร้อยละ 82.20 เพศชาย            
จ�ำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี จ�ำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 รองลงมามีอายุ 20 - 29
ปี จ�ำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 309 คนคิดเป็นร้อยละ 49.50 รองลงมามีการศึกษา           
ระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจ�ำนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30          
รองลงมามีสถานภาพโสด จ�ำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 บุคลากรส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 57.20              
และเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัว จ�ำนวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 ที่เหลือไม่เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด                 
ของครอบครัวจ�ำนวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 มีต�ำแหน่งงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ และ             
ลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90 รองลงมาคือต�ำแหน่งพยาบาล จ�ำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50              
มีประสบการณ์ในการท�ำงานมากกว่า 20 ปี จ�ำนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมามีประสบการณ์ในการท�ำงาน                    
0 - 5 ปี จ�ำนวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 และท�ำงานเป็นกะ จ�ำนวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 52.40 ที่เหลือท�ำงานไม่เป็นกะ
จ�ำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 47.60

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีการเผชิญความเครียด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของค่าคะแนนกลวิธีการเผชิญความเครียด จากนั้นน�ำมาแปรผลตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดเป็น 4 ระดับ คือ          
กลวิธีการเผชิญความเครียดต�่ำ กลวิธีการเผชิญความเครียดค่อนข้างต�่ำ กลวิธีการเผชิญความเครียดปานกลาง กลวิธีการเผชิญความ     
เครียดค่อนข้างสูงโดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ผู้วิจัยน�ำเสนอโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน              
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีการเผชิญความเครียด
ระดับกลวิธีการเผชิญความเครียด
กลวิธีการเผชิญความเครียดต�่ำ
กลวิธีการเผชิญความเครียดค่อนข้างต�่ำ
กลวิธีการเผชิญความเครียดปานกลาง
กลวิธีการเผชิญความเครียดค่อนข้างสูง
รวม
¯X = 2.92,  S.D. = 0.37

จ�ำนวน
1
72
524
27
624

ร้อยละ
0.20
11.50
84.00
4.30
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีกลวิธีการเผชิญความเครียดปานกลาง จ�ำนวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00                
รองลงมามีกลวิธีการเผชิญความเครียดค่อนข้างต�่ำ จ�ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50  โดยมีค่าเฉลี่ยกลวิธีการเผชิญความเครียด
ของบุคลากรโดยรวม เท่ากับ 2.92 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 ซึ่งแปลความหมายได้ว่าบุคลากรใช้กลวิธีการเผชิญ
ความเครียดในระดับปานกลาง
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีการเผชิญความเครียดจ�ำแนกรายวิธี
กลวิธีการเผชิญความเครียด
1. กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหา
2. กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์
3. กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย

(n = 624)
S.D.
¯X
2.95
0.44
3.46
0.57
2.35
0.61

ระดับการเผชิญความเครียด
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างต�่ำ
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จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรใช้วิธีการเผชิญความเครียดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่ง                      
แก้ปัญหา (X¯ = 3.46, S.D. = 0.57) แปลความหมายได้ว่าบุคลากรมีการเผชิญความเครียดแบบนี้ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ                
กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ (X¯ = 2.95, S.D. = 0.44) แปลความหมายได้ว่าบุคลากรมีการเผชิญปัญหา                     
ความเครียดแบบนี้ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้ายคือ กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อย (X¯ = 2.35,                   
S.D. = 0.61) แปลความหมายได้ว่าบุคลากรมีการเผชิญความเครียดแบบนี้ในระดับค่อนข้างต�่ำ

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลวิธีการเผชิญความเครียดจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ กลวิธกี ารเผชิญความเครียดจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ         
ทางเดียว (one way analysis of variance) พบว่าบุคลากรเพศหญิงใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาสูงกว่า                       
เพศชาย ในขณะที่เพศชายใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยสูงกว่าเพศหญิง บุคลากรอายุระหว่าง 20 - 29 ปี                          
ใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์มากกว่าอายุ 40 ปีขึ้นไป บุคลากรมีการศึกษาระดับปริญญาตรีใช้กลวิธีการ                   
เผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาและมุ่งแก้ไขอารมณ์สูงกว่าการศึกษาต�่ำกว่าระดับปริญญาตรี บุคลากรที่มีรายได้เหลือเก็บใช้               
กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาสูงกว่ารายได้ไม่เพียงพอ ต�ำแหน่งพยาบาลใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้             
ปัญหาสูงกว่าบริการเวรเปล/ศูนย์ท�ำความสะอาด/รักษาความปลอดภัย บุคลากรที่ท�ำงานเป็นกะใช้กลวิธีการเผชิญความเครียด                    
แบบมุ่งแก้ปัญหา และมุ่งแก้ไขอารมณ์สูงกว่าที่ไม่ท�ำงานเป็นกะ ส�ำหรับสถานภาพสมรส การเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ                
ครอบครัว และประสบการณ์ในการท�ำงานใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดในแต่ละวิธีไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล

ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหามากที่สุด แต่ยังใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดอยู่
ในระดับปานกลางอาจเนื่องมาจากบุคลากรพยายามใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดก็เพื่อระงับ แบ่งเบา และขจัดความเครียดหรือ
สิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดความเครียดโดยตรง เลือกใช้วิธีที่จะจัดการกับสถานการณ์โดยมุ่งเน้นที่สาเหตุของปัญหารองลงมาคือกลวิธีการ
เผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ และกลวิธีการเผชิญความเครียดแบบได้ประโยชน์น้อยตามล�ำดับ ดังที่สุภาพรรณ โคตรจรัส
(2539) กล่าวไว้ว่า โดยทั่วไปบุคคลจะใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาในกรณีที่เห็นว่าตนเองสามารถจัดการ                  
กับปัญหาได้และมักจะใช้กลวิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์เมื่อเห็นว่าปัญหานั้นเกินกว่าจะแก้ไขได้ กลวิธีการเผชิญ
ปัญหาที่จะให้ผลอย่างดีที่สุด คือการใช้กลวิธีทั้งสองแบบดังกล่าวให้ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน น�ำไปสู่การจัดการกับปัญหาได้อย่าง         
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ประสบกับปัญหาอัตราการลาออกจริงของบุคลากรปี 2560 ร้อยละ 9.59
และอัตราคิดที่จะลาออกจากอาชีพปัจจุบันที่ปฏิบัติงานอยู่สูงถึงร้อยละ 56.95 รวมทั้งอัตราคุณภาพชีวิต และความสุขของคน          
ท�ำงาน มีเพียงร้อยละ 61.39 (ส�ำนักงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์, 2560) ซึ่งเหตุผลอาจมาจากบุคลากรขาด    
ความพึงพอใจในการท�ำงานและประสบปัญหาที่บั่นทอนความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ได้ดีซึ่งนนทภรณ์ รักศิลธรรม (2560) ได้             
ศึกษาความเครียดในการท�ำงาน กลวิธีการเผชิญปัญหาความเครียดและคุณภาพชีวิตการท�ำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลทั่วไป         
พบว่าความเครียดในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท�ำงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในทิศทางตรงกันข้าม บุคลากร
ที่มีความเครียดในการท�ำงานมากจะมีคุณภาพชีวิตการท�ำงานต�่ำ  และในทางกลับกัน ถ้าบุคลากรมีความเครียดในการท�ำงานน้อย    
ก็จะมีคุณภาพชีวิตการท�ำงานสูงนอกจากนั้นยังพบอีกว่ากลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหามีความสัมพันธ์กับ                     
คุณภาพชีวิตการท�ำงานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในทิศทางเดียวกัน บุคลากรที่ใช้กลวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหามาก
จะมีคุณภาพชีวิตการท�ำงานที่มากด้วยและในทางกลับกัน ถ้าบุคลากรมีกลวิธีการเผชิญปัญหาความเครียดแบบมุ่งแก้ปัญหาน้อย          
ก็จะมีคุณภาพชีวิตการท�ำงานต�่ำจะเห็นได้ว่าความเครียดในการท�ำงานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ หากบุคคลสามารถจัดการกับปัญหา
นั้นได้อย่างเหมาะสม จะท�ำให้เกิดความสุขในการท�ำงานกลวิธีการเผชิญความเครียด จึงมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท�ำงานของ
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บุคลากรโรงพยาบาล ดังนั้นในฐานะของนักทรัพยากรบุคคลที่ต้องด�ำรงไว้ของอัตราบุคลากรไม่ให้มีอัตราการลาออกหรือมีน้อยที่สุด
จึงต้องค�ำนึงถึงการส่งเสริมความสามารถในการเผชิญความเครียดของบุคลากรให้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยเน้นกลวิธีการเผชิญ
ความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาให้สูงกว่าแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์และแบบได้ประโยชน์น้อย

ข้อเสนอแนะ

ควรท�ำวิจัยเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการเผชิญความเครียดและความสุข ของบุคลากรซ�้ำภายหลังการน�ำผล
วิจัยครั้งนี้ไปด�ำเนินการส่งเสริมความสามารถในการเผชิญความเครียดของบุคลากร

รายการอ้างอิง
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