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บทท่ี 6  
การศึกษาลักษณะงานกลางคืนเพื่อหาขีดจํากัด 

และคําแนะนําท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก 
 

6.1 สภาพปัญหาของงานกลางคืน 
วัยเด็กช่วงอายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 18  ปี  เป็นช่วงวัยรุ่น เด็กในช่วงอายุน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกายอย่างรวดเร็ว เริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่ใจยังเหมือนเด็กเล็ก เป็นวัยที่มีความสําคัญมากเพราะเป็นพ้ืนฐาน 
การเจริญเติบโตทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จําเป็นต้องได้รับการทะนุถนอมและให้โอกาสใน
การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในกระบวนการอบรมเลี้ยงดู นับว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกในชีวิต และเป็นสถาบัน
ทางสังคมที่เล็กที่สุดแต่มีความสําคัญที่สุดต่อพัฒนาการของมนุษย์ แต่สภาพความผันผวนทางเศรษฐกิจของสังคม
ในยุคปัจจุบันผนวกกับความไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อและแม่ ทําให้ครอบครัวจํานวนมากไม่อยู่ในฐานะ ที่จะให้ 
การอบรมเลี้ยงดูสมาชิกของครอบครัวได้  จึงเกิดปัญหากับเด็ก เด็กมักถูกทอดทิ้งจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจน ครอบครัวแตกแยก เด็กขาดผู้อุปการะดูแล การเลี้ยงดูที่ไม่
เหมาะสมอ่ืน ๆ เป็นต้น ทําให้เด็กต้องทํางานเพ่ือช่วยเหลือคนในครอบครัว และหรือ เพ่ือการดํารงชีวิตของตนเอง 
ซึ่งลักษณะการใช้ชีวิตดังกล่าว อาจได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่ทั่วถึง เช่น การศึกษา สุขอนามัย  
การออกกําลังกาย เป็นต้น และอาจส่งผลต่อศักยภาพของการเจริญเติบโตของเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ต้องทํางาน
ในช่วงกลางคืน โดยอาจจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็ก สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย ความเครียด 
และคุณภาพชีวิต รวมถึงปัญหาทางด้านการนอน อีกทั้งยังพบว่าอาจส่งผลกระทบให้เกิดภาวะซึมเศร้าในเด็กจาก
การศึกษาของ Goel และคณะ (2012) รายงานว่าเด็กที่ทํางานจะมีการเจริญเติบโตที่น้อยกว่าเด็กทั่วไปท่ีไม่ได้
ทํางาน และพบว่าจะมีความซึมเศร้าและมีปัญหาทางด้านจิตใจ รวมถึงแนวโน้มจะเสี่ยงต่อโรคทางกาย นอกจากน้ัน
ยังมีรายงานเก่ียวกับเด็กที่ทํางานในประเทศบราซิลของ Lee และ Orzem (2010) รายงานว่าในเด็กจํานวน 
66,839 คน พบว่าเด็กเหล่าน้ีจะมีการเพ่ิมขึ้นของโรคหัวใจ โรคไต รวมถึงภาวะความซึมเศร้าสูง 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษาผลกระทบของแรงงานเด็กต่อการทํางานในกะกลางคืน เพ่ือนําผล
ดังกล่าวไปสู่การกําหนดแนวนโยบาย หรือมาตรการหรือกฎหมายที่เหมาะสมในเด็กที่ต้องทํางานต่อไป 

6.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิค ระหว่างเด็กทั่วไปและเด็กทํางานช่วง

กลางคืนเพศหญิงและชายอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี 
2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบค่าเวลาปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อการตัดสินใจ (reaction time) เพ่ือประเมิน

ความล้าระหว่างเด็กทั่วไปและเด็กทํางานช่วงกลางคืนเพศหญิงและชายอายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 18 ปี  
3) เพ่ือศึกษาระดับของฮอร์โมนที่บอกระดับความเครียด (cortisol hormone) ในเด็กทั่วไปและเด็ก

ทํางานช่วงกลางคืนเพศหญิงและชายอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี  
4) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตและภาวะซึมเศร้าของเด็กทั่วไปและเด็กทํางานช่วงกลางคืนเพศหญิงและชาย

อายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี  
 



โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย    

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน     กรกฎาคม 2560 

155

6.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
1) อาสาสมัครเป็นเด็กทั่วไปท่ีกําลังศึกษาและไม่ได้ทํางาน กับเด็กที่กําลังศึกษาและทํางานช่วงกลางคืน  

เพศหญิงและชายอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี  
2) งานกลางคืนหมายถึงงานท่ีทําต้ังแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป 
3) การทํางานต้องทําติดต่อกันอย่างน้อย 3 ช่ัวโมงต่อวัน อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์  

6.4 การทบทวนวรรณกรรม 

6.4.1 พัฒนาการของเด็กช่วงอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี 

กระบวนการเจริญเติบโตของร่างกายเกิดขึ้นพร้อมกับพัฒนาการของความสามารถในการทําหน้าที่
ต่าง ๆ จนถึงบรรลุวุฒิภาวะ แต่พัฒนาการด้านต่าง ๆ ยังเป็นไปได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยเฉพาะด้าน
สติปัญญา จิตใจ สังคมและคุณธรรม พัฒนาการของทารกและเด็กจึงเป็นรากฐานของการพัฒนามนุษย์ตลอดชีวิต 
และเป็นส่วนสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพโดยเป้าหมายของการพัฒนาเด็กคือ เด็กมีสุขภาพดี เติบโตสมวัย  
เป็นคนดีมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความสุข มีความสามารถ สร้างสรรค์ มีพัฒนาการรอบด้านอย่างสมดุล เด็กทุกคน
มีการการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม แยกทําเป็นทีละส่วนไม่ได้ และเป็นสิทธิพ้ืนฐานของเด็กทุกคนที่จะมีชีวิตรอด 
เติบโต มีสุขภาพดี มีพัฒนาการเต็มที่ตามศักยภาพ ได้จําแนกด้านต่าง ๆ ของพัฒนาการเด็กเป็น 5 ด้าน 

1) ด้านร่างกาย (physical หรือ psycho-motor development) หมายถึง ความสามารถของ
ร่างกายในการทรงตัวในอิริยาบถต่าง ๆ และการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่ (gross motor) การใช้สัมผัส
รับรู้และการใช้ตาและมือประสานกันในการทํากิจกรรมต่าง ๆ (fine motor-adaptive) ซึ่งพัฒนาการทางกายของ
เด็ก ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมต่อไปน้ี 

1.1 สภาพโภชนาการ เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กอย่างย่ิง เด็กจําเป็นต้อง
ได้รับอาหารที่เพียงพอและมีสารอาหารครบถ้วน จํานวนแคลอรีที่ต้องการข้ึนอยู่กับกิจกรรม
ที่เด็กทําและขนาดโครงร่างของร่างกาย 

1.2 ความสนใจในการเล่นกลางแจ้ง เด็กที่สนใจการเล่นกลางแจ้ง และเปล่ียนวิธีเล่นอยู่เสมอทํา
ให้สามารถควบคุมการใช้กล้ามเน้ือและการทรงตัวได้ดีขึ้น 

1.3 การฝึกทักษะในการใช้อวัยวะเคลื่อนไหว คือ การให้เด็กมีกิจกรรมท้ังทางกายและสมอง  
ซึ่งทําให้เด็กได้รับความพอใจ โดยการจัดเครื่องมือที่เหมาะสมและคําแนะนําให้เกิดทักษะ 
เพ่ือให้สามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 

1.4 การมีอวัยวะบกพร่อง การท่ีเด็กมีสภาพร่างกายเจ็บป่วยเสมอ ทําให้เด็กมีอารมณ์ไม่มั่นคง
ด้วย ดังน้ัน จึงควรแก้ไขข้อบกพร่องของอวัยวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยน้ีได้ เช่น  
การป้องกันฟันผุ เอาใจใส่ในเรื่องประสาทหู ประสาทตา และสภาพทางกายให้แข็งแรง 
อยู่เสมอ 

2) ด้านสติปัญญา (cognitive development) หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งต่าง ๆ กับตนเอง การรู้คิด รู้เหตุผล และความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งแสดงออกด้วยการใช้ภาษาสื่อ
ความหมายและการกระทํา ดังน้ันพัฒนาการด้านภาษา และสื่อความหมาย (language and communication 
development) การใช้ตากับมือทํางานประสานกันเพ่ือแก้ปัญหา และความสามารถในการปรับตัว (fine motor 
and adaptive) จึงมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการด้านสติปัญญา 

3) ด้านจิตใจอารมณ์ (emotional development) หมายถึง ความสามารถในด้านแสดงความรู้สึก 
เช่น พอใจ ไม่พอใจ รัก ชอบ โกรธ เกลียด กลัว และเป็นสุข ความสามารถในการแยกแยะ ความลึกซึ้งและควบคุม
การแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้างความรู้สึกที่ดีและนับถือต่อตนเอง 
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4) ด้านสังคม (social development) หมายถึง ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  
มีทักษะการปรับตัวในสังคม คือสามารถทําหน้าที่ตามบทบาทของตน ร่วมมือกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ สําหรับ
เด็กหมายถึงความสามารถในการช่วยตัวเองในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติตัวเหมาะสมกับกาลเทศะในบริบทเชิง
สังคม 

5) ด้านจิตวิญญาณ (spiritual development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
รู้จักคุณค่าของชีวิตของตนเอง มีกําลังใจในการควบคุมตัวเองให้เลือกดํารงชีวิตในทางที่ชอบที่ควรและสร้างสรรค์ 
นํามาสู่การรู้จักคุณค่าชีวิต ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดีและพัฒนาการด้านคุณธรรม 

เด็กช่วงน้ีเป็นวัยแห่งการเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ถ้าเด็กได้รับ
สิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กทุก ๆ ด้าน เด็กจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่หรือ
สิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบร่ืน เด็กในวัยน้ีจะมีการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น เด็กจะเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อนแล้วจึง
ค่อยเป็นประสบการณ์ไปหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกลตัวออกไป สําหรับเด็กที่เริ่มเข้าเรียน จะสามารถเรียนรู้ได้ดี ถ้าทาง
โรงเรียนได้จัดสิ่งแวดล้อมโดยปล่อยให้เด็กได้มีการเคล่ือนไหว และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็น
การเพ่ิมหรือเสริมพัฒนาการทางปัญญาของเด็กเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเด็กประสบสิ่งต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยหรือ
ก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง ค้นคว้าสิ่งเหล่าน้ีได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ภาพการ์ตูน สิ่งดังกล่าว
น้ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาการของเด็กในด้านอารมณ์ ภาษาและสติปัญญา เด็กวัยน้ีวุฒิภาวะทุกด้านกําลัง
งอกงามเกือบเต็มที่ ทําให้เด็กมีความสามารถเพ่ิมขึ้นอีกหลายด้าน เป็นเพราะเด็กได้เรียนรู้กว้างขวางขึ้นในช่วงน้ี 
ทําให้เด็กสามารถท่ีจะคิดและแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวของตัวเอง การเล่นจะเล่นเป็นกลุ่ม พวกที่มีวุฒิภาวะสูงจะ
เริ่มแสดงความสนใจในเพศตรงข้าม สนใจกีฬาที่เป็นทีม กิจกรรมกลางแจ้ง สัตว์เลี้ยง งานอดิเรก หนังสือการ์ตูน 
สนใจที่จะหารายได้ อาจกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ และชอบการวิพากษ์วิจารณ์ เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ  
จะเห็นว่าความคิดเห็นของหมู่คณะมีค่ามากกว่าผู้ใหญ่และจะมีความกังวล และเอาใจใส่อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกาย และต้องการความช่วยเหลือและให้ผู้อ่ืนเข้าใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของตนด้วย เด็กในช่วงอายุน้ี
จะมีความสามารถในการเคลื่อนไหวออกแรงและออกกําลังกายในรูปแบบของกีฬาได้แทบทุกชนิด มีความสามารถ
ที่จะเล่นกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีมได้ เข้าใจกฎและกติกาที่ไม่ซับซ้อนมากนัก 

6.4.2 สมรรถภาพทางกายในเด็ก 

เด็กที่ต้องทํางานเพ่ือช่วยเหลือคนในครอบครัว และหรือ เพ่ือการดํารงชีวิตของตนเอง ซึ่งลักษณะ
การใช้ชีวิตดังกล่าว อาจได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองต่าง ๆ ที่ไม่ทั่วถึง เช่น การศึกษา สุขอนามัย การออกกําลัง
กาย เป็นต้น และอาจส่งผลต่อศักยภาพของการเจริญเติบโตของเด็ก โดยเฉพาะอย่างย่ิงสมรรถภาพทางกายในเด็ก 
โดยเด็กวัยน้ีควรได้รับการฝึกออกกําลังกายเพ่ือเพ่ิมความทนทานของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ออกกําลัง
กายเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือ และออกกําลังกายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือดังได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น (Rice และ Howell, 2000; Ozdirenc และคณะ, 2005; Zahner, และคณะ, 2006; Chung และคณะ, 
2009; Cluver และ Gardner, 2006). ความสามารถของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่กับความเร็ว
ของเวลาปฏิกิริยา (reaction time) เริ่มต้ังแต่เราได้รับสัญญาณให้เริ่มเคลื่อนไหวจนกระทั่งเราได้ทํางานหรือ
เคลื่อนไหวจนหมดภาระหน้าที่แล้ว  

6.4.3 ค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองต่อการตัดสินใจ 

เวลาปฏิกิริยา คือ ช่วงเวลารวมท้ังหมดต้ังแต่เริ่มมีการกระตุ้นหรือสิ่งเร้าเริ่มปรากฏขึ้นจนถึง
ร่างกายมีการเคลื่อนไหวจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจตลอดจนความล้า
จากร่างกายท่ีต้องทํางานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน  
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ทําให้ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวลดลง การรับรู้ในการปฏิบัติงานช้าลง ลดความแม่นยําและอาจเพ่ิม 
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการตอบสนองของกล้ามเน้ือลดลง ใช้เวลาในการตัดสินใจนานขึ้น 
ทําให้ค่าเวลาปฏิกิริยายาวนานกว่าปกติ ดังน้ัน หากต้องอยู่ในภาวะเช่นน้ีเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลเสียต่อ
สุขภาพโดยรวมท้ังร่างกายและจิตใจ (Bartley และ Chute,1947) (Clayton และคณะ, 2005) (Dainoff และ 
Tambs, 1981) (De Groot และคณะ, 1983) เน่ืองจากการศึกษาเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กยังไม่กว้างขวาง  
มีการศึกษาท่ีกล่าวถึงผลกระทบของแรงงานเด็กในโรงงานพบว่ามีรายงานเด็กในกลุ่มดังกล่าวมีความผิดปกติของ
ระบบทางเดินหายใจ คือ ภาวะหอบหืด (asthma) สูงกว่า ร่วมกับมีอาการ ไอแห้ง ๆ ในเวลากลางคืน เมื่อเทียบ
กับเด็กที่อยู่ในวัยเรียน นอกจากน้ี ยังพบว่ามีความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษต่าง ๆ สูงกว่าเด็กในวัยเรียน 

6.4.4 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนคอร์ติซอล 

มีรายงานการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของการทํางานเป็นกะ โดยเฉพาะกะกลางคืน พบว่าส่งผล
ต่อความเครียด ฮอร์โมน และด้านของคุณภาพชีวิต เช่นการศึกษาของ Manenschijn และคณะ (2011) 
ทําการศึกษาพบว่ากลุ่มคนที่ทํางานเป็นกะ จะมีค่าของ ฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol hormone) มากกว่าในกลุ่ม
คนที่ทํางานในกะกลางวัน นอกจากน้ี ยังพบว่ากลุ่มคนที่ทํางานเป็นกะจะมีค่าของดัชนีมวลกายที่มากกว่ากลุ่มคน 
ที่ทํางานกลางวัน   

Reinhardt และคณะ (2012) ทําการศึกษากลุ่มคนที่ทํางาน 2 วัน 3 คืน เพ่ือดูความสัมพันธ์
ระหว่างเวลาการนอนและประสิทธิภาพของการทํางาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับค่าของฮอร์โมนคอร์ติซอล โดยมีค่า
เพ่ิมขึ้นในขณะทํางานเม่ือเทียบกับในขณะนอนในกลุ่มคนที่ทํางานทุกคน อย่างไรตาม พบว่ากลุ่มคนที่ทํางาน
กลางคืนจะมีค่าของฮอร์โมน ดังกล่าวคงอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่ได้หยุดงาน นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาของ Niu และ
คณะ ในปี 2011 พบว่า การทํางานเป็นกะ จะส่งผลรบกวนต่อฮอร์โมนต่าง ๆ ของร่างกาย ที่ควบคุมในรอบ 24 
ช่ัวโมง (circadian rhythm) ซึ่งรวมไปถึงการนอน มีการลดลงของความต่ืนตัว มีความกังวลใจ และมีการลดลง
ของประสิทธิภาพทางด้านจิตใจ (mental efficiency) นอกจากน้ี ในกลุ่มคนที่ทํางานเป็นกะโดยนอนในเวลา
กลางวัน (day sleepers) จะมีการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลมากกว่า อีกทั้งมีความสามารถในการทํางานที่ลดลงและ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า นอกจากน้ีการศึกษายังสรุปถึงผลของการท่ีฮอร์โมนต่าง ๆ ของร่างกาย ที่
ควบคุมในรอบ 24 ช่ัวโมง ที่ถูกรบกวนมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งจะส่งผลต่อ 
ความปลอดภัยในการทํางาน ความสามารถในการทํางานและผลิตผลของการทํางาน 

6.4.5 แบบสอบถามคุณภาพชีวิต ใช้แบบสอบถาม SF-36 

การประเมินภาวะสุขภาพจะช่วยในการบ่งบอกระดับของภาวะสุขภาพ สามารถประเมินได้ 2 วิธี 
คือ การประเมินทางปรนัย (objective measures) และการประเมินทางอัตนัย (subjective measure)  การ
ประเมินภาวะสุขภาพทางปรนัยน้ัน เป็นการประเมินโดยการตรวจร่างกาย เพ่ือตรวจอาการที่ผิดปกติของร่างกาย
รวมท้ังความสามารถในการทําหน้าที่ของร่างกาย กระทําโดยบุคลากรทางการแพทย์  อาจเป็นการสังเกต หรือ 
การใช้เครื่องมือสําหรับประเมินสุขภาพ  ดังเช่น แบบประเมินภาวะสุขภาพทางปรนัยของคาลส์และคณะ (Katz, 
1983) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถในกิจวัตรประจําวัน (physical activity of daily living, 
ADL) เป็นการประเมินความสามารถในการทําหน้าที่พ้ืนฐานของร่างกายทั้งในผู้สูงอายุปกติและผู้สูงอายุที่มีโรค
เรื้อรัง  การประเมินทางปรนัยมีข้อดี คือ เน้นด้านความผิดปกติ หรือกลุ่มอาการของโรค แต่มีข้อจํากัด คือ 
ความเช่ือมั่นของข้อมูลจากการประเมิน จะขึ้นอยู่กับความแม่นยําของผู้ประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
(Ware และคณะ, 1981) ส่วนการประเมินภาวะสุขภาพทางอัตนัย เป็นการประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพ  
ตามความรู้สึก ความเข้าใจต่อภาวะสุขภาพของบุคคลที่ถูกประเมิน  แบบประเมินทางอัตนัยที่เป็นที่ยอมรับ
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โดยท่ัวไป ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกแบบย่อ (WHOQOL-BREF) (WHO, 1997) 
และแบบสํารวจภาวะสุขภาพ SF-36 (Brazier และคณะ, 2002) เป็นต้น ซึ่งเป็นแบบประเมินที่มีการนําไปใช้อย่าง
แพร่หลาย และได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทั้งค่าความตรงของเน้ือหาและค่าความคงท่ีภายในเป็น
เครื่องมือใช้สําหรับการประเมินภาวะสุขภาพบุคคลทั่วไปและผู้ป่วยเฉพาะโรค การประเมินทางอัตนัยมีข้อดีคือ 
สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย จึงเป็นที่นิยมที่ใช้ในการศึกษา แต่มีข้อจํากัด คือ คําตอบที่ได้จะขึ้นอยู่กับการรับรู้ของ
แต่ละบุคคล   ดังน้ัน จะเห็นว่าไม่มีวิธีการประเมินสุขภาพแบบใดที่สมบูรณ์ถูกต้องที่สุด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา และควรจะเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มที่ทําการศึกษาด้วย  อย่างไรตามส่ิงสําคัญที่ต้อง
คํานึง โดยเฉพาะการประเมินสุขภาพคนทํางานน้ัน  มีข้อเสนอแนะว่าควรประเมินสุขภาพให้ครอบคลุมทั้ง  
8 องค์ประกอบ คือ การทําหน้าที่ด้านร่างกาย บทบาททางกาย ความเจ็บปวดของร่างกาย สุขภาพทั่วไป  
ความมีพลัง หน้าที่ทางสังคม บทบาททางอารมณ์ และสุขภาพจิตของคนทํางาน (Long และคณะ, 2005) 

การศึกษาครั้งน้ีเลือกใช้สําหรับแบบประเมินภาวะสุขภาพ SF-36 หรือ Health Survey Short 
Form 36 (SF-306)  ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ได้รับการทดสอบแล้วว่าได้มาตรฐาน  ได้รับการพัฒนาขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และมีผู้นําไปแปลและใช้ในการวัดคุณภาพชีวิตในหลายประเทศ แบบสอบถามน้ีสั้นและง่าย จึงใช้กัน
อย่างแพร่หลายทั่วไปสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ  สามารถวัดภาวะสุขภาพโดยได้ในคน
เกือบทุกกลุ่ม โดยสามารถวัดระดับสุขภาพทางกาย (Physical health) จิตใจ (Mental health) รวมถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคม (Social functioning) ของทั้งกลุ่มคนทั่วไปและกลุ่มคนที่เป็นโรค
ต่าง ๆ แบบสอบถาม SF 36 ประกอบไปด้วยคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 8 มิติ จํานวน 36 ข้อ ได้แก่ 
มิติด้านสุขภาพทั่วไป (General health) มิติด้านสมรรถภาพทางกาย (Physical function) มิติด้านบทบาทท่ีถูก
จํากัดเน่ืองจากสุขภาพทางกาย (Role-physical) มิติด้านความเจ็บปวด (Bodily pain) มิติด้านพลังงาน ความมี
ชีวิตชีวา (Vitality) มิติด้านการทํากิจกรรมทางสังคม (Social functioning) มิติด้านบทบาทท่ีถูกจํากัดเน่ืองจาก
ปัญหาด้านอารมณ์ (Role-emotional) มิติด้านภาวะการรับรู้สุขภาพ (Mental health)   ซึ่งมีการแปลภาษาไทย
โดยวัชรี เลอมานกุล และปารณีย์ มีแต้ม (Leurmarnkul และ Meetam, 2005) ที่มี Cronbach’s alpha 
coefficient ที่ระดับ 0.88 โดยมี content validity index ที่ 0.87   คะแนนโดยรวมมีค่าต้ังแต่ 0 ถึง 100  
ซึ่งคะแนนสูงหมายถึงการมีสุขภาพดีและคะแนนตํ่า หมายถึงระดับสุขภาพที่แย่กว่าหรือด้อยกว่า(Lim และคณะ, 
2008) (Krittayaphong และคณะ, 2000) 

6.4.6 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression Inventory: CDI)  

อาการซึมเศร้า หรือ ความรู้สึกเศร้า เป็นสิ่งที่พบได้เสมอในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นในผู้ใหญ่ 
หรือเด็ก เป็นความรู้สึกหรือสภาวะที่เกิดขึ้นภายในที่รับรู้ได้เฉพาะตัว ยากแก่การสังเกตของผู้คนรอบข้าง เฉพาะ
เมื่ออาการน้ันมีความรุนแรง จึงจะปรากฏชัดต่อสายตาของผู้ใกล้ชิด เช่น ความรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อสิ่งรอบตัว 
(anhedonia) การมีความรู้สึกเศร้าในช่วงระยะสั้น ๆ และเป็นครั้งคราวนั้นถือว่าเป็นสิ่งปกติ แต่ถ้าความรู้สึกเศร้า
น้ันมีอยู่เป็นระยะ เวลานาน และรุนแรง จนส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจําวัน จัดว่าเป็น 
ภาวะผิดปกติ ภาวะซึมเศร้าดังกล่าวน้ีมีหลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะอาการ และความรุนแรง เช่น ภาวะซึมเศร้าอัน
เป็นผลจาก ความผิดปกติในการปรับตัวต่อความเครียด (adjustment disorder) โรคซึมเศร้าเรื้อรัง (dysthymia) 
และ โรคซึมเศร้า รุนแรง (major depression) เป็นต้น  เน่ืองจากความรู้สึกและความนึกคิดของบุคคลเป็นสิ่ง
สําคัญในการประเมินภาวะซึมเศร้า จึงควรมีการประเมินความรู้สึก และความคิดด้วยนอกเหนือไปจากการสังเกต
แล้ว  เครื่องมือที่ประเมินความรู้สึกและความคิดของผู้ที่มีความเศร้าจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะช่วยให้ 
การประเมินเป็นไปอย่างครบถ้วน  โดยเฉพาะข้อมูลที่เก่ียวกับความรู้สึกละเอียดอ่อน เช่น ความรู้สึกเก่ียวกับ
ตนเอง เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีการใช้เครื่องมือประเภท self-report ที่ให้ผู้ป่วยประเมินอาการของตนเองน้ัน จึงเป็นสิ่ง
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ที่มีประโยชน์อย่างย่ิง Children’s Depression Inventory เป็นเคร่ืองมือประเภท self-report ที่ใช้แพร่หลาย
ที่สุดในเด็กในปัจจุบัน (อุมาพร และ ดุสิต 2536) 

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า หรือ Children’s Depression Inventory, CDI ฉบับภาษาไทยเป็น
แบบวัดที่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นโดย Maria 
Kovacs โดยดัดแปลงจาก Beck Depression Inventory แบบวัดน้ีประกอบด้วยคําถาม 27 ข้อ เก่ียวกับอาการ
ซึมเศร้าในด้านต่าง ๆ ที่พบในเด็ก แต่ละคําถามจะประกอบด้วยตัวเลือก 3 ข้อ ซึ่งบอกถึงความรุนแรงของภาวะ
ซึมเศร้าในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา แต่ละตัวเลือกจะมีคะแนนความรุนแรงของอาการ คะแนน 0 หมายถึง ไม่มี
อาการเศร้าเลย หรือมีน้อย  คะแนน 1 หมายถึง มีอาการบ่อย ๆ และคะแนน 2 หมายถึง มีอาการตลอดเวลา  
คะแนนรวมของ CDI มีได้ต้ังแต่ 0 ถึง 52 

 จากการวิจัยพบว่า CDI ฉบับภาษาไทย มีค่าอํานาจจําแนกระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีภาวะ
ซึมเศร้า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P-value น้อยกว่า 0.000001  การศึกษาในเด็กไทยพบว่ามี reliability 
coefficient (Alpha) เท่ากับ 0.83 และมีความตรงในการจําแนกสูง (discriminant validity) จาก receiver 
operating characteristic curve คะแนนที่เป็นจุดตัดแยกภาวะซึมเศร้าที่มีความสําคัญทางคลินิก คือ 15 
คะแนนขึ้นไป ที่คะแนนนี้ CDI ฉบับภาษาไทยมี sensitivity เท่ากับ 78.7% specificity เท่ากับ 91.3% และมี 
accuracy เท่ากับ 87% แบบคัดกรอง CDI ประกอบด้วยคําถาม 27 ข้อ แต่ละคําถามมี 3 ตัวเลือก เพ่ือบอกความ
รุนแรงของภาวะซึมเศร้าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา การให้คะแนนจะให้ตามความรุนแรงของอาการ (Klinkman 
และคณะ, 1997)   คะแนนรวม มีได้ต้ังแต่ 0 ถึง 54   ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่า 15 คะแนนขึ้นไป จากการคัดกรอง
ถือว่ามีภาวะซึมเศร้าที่มีนัยสําคัญทางคลินิก (อุมาพร และ ดุสิต 2539) 

6.5 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

6.5.1 การคัดเลือกอาสาสมัครและกลุ่มตัวอย่าง 

อาสาสมัครเด็กเพศหญิงและชายอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี  

6.5.1.1 เกณฑ์การคัดเข้า:  

เด็กหญิงและเด็กชายไทย อายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี ที่สมัครใจและได้รับการ
อนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าร่วมโครงการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อยดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 คือ เด็กที่กําลังศึกษาและไม่ได้ทํางาน ซึ่งต่อไปน้ีจะใช้คําว่า เด็กที่กําลังศึกษา 

กลุ่มที่ 2 คือ เด็กที่กําลังศึกษาและทํางานกลางคืน ซึ่งต่อไปน้ีจะใช้คําว่า เด็กทํางาน
กลางคืน โดยทํางานหลังเวลา 18.00 น. และทําต่อเน่ืองกันไม่ตํ่ากว่า 3 ช่ัวโมงต่อวัน ติดต่อกันอย่างน้อย 2 วันต่อ
สัปดาห์  

6.5.1.2 เกณฑ์การคัดออก:   

1) เคยประสบอุบัติเหตุและมีการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเน้ือรุนแรงในช่วง 
1 ปีที่ผ่านมาและในขณะท่ีเข้าร่วมการทดลอง มีความผิดปกติทางระบบประสาทหรือระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
เช่น มี อาการชา กล้ามเน้ืออ่อนแรง 1 เดือน ก่อนช่วงเร่ิมโครงการวิจัย มีความผิดปกติทางระบบประสาท หรือ
กล้ามเน้ือและกระดูก ซึ่งต้องใช้ยา หรือส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวัน มีโรคประจําตัว เป็นบุคคลที่แพทย์ตรวจ
รักษาเคยบอกว่ามีภาวะความผิดปกติของหัวใจซึ่งต้องทํากิจกรรมทางกายภายใต้คําแนะนําของแพทย์  

2) ไม่สามารถร่วมดําเนินการทดลองได้ครบทุกขั้นตอนของการวิจัย 
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6.5.2 กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ประมาณค่ากลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าและการคัดออกแล้วโดยใช้โปรแกรมทางสถิติของ 
G power ซึ่งเป็นโปรแกรมในการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยในการศึกษาครั้งน้ี กําหนดค่าขนาดของ
อิทธิพล (effect size) ที่ 0.5 ซึ่งเป็นขนาดของอิทธิพลระดับปานกลาง และค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ (ค่า α) ที่ 
0.05 และอํานาจในการทดสอบที่ power ที่ 0.8 ซึ่งจากการใช้การคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง พบว่าได้ค่ากลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มละ 51 คน รวม 2 กลุ่ม เป็นจํานวน 102 คน ดังรูปที่ 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.1 การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 

6.5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

6.5.3.1 ศึกษา ทบทบทวน กฎหมาย มาตรฐาน 

 ดําเนินการศึกษาและทบทวนกฎหมาย และมาตรฐาน ข้อจํากัดงานกลางคืน สําหรับ
เด็ก เพศหญิงและชายอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี ในประเทศต่าง ๆ 

6.5.3.2 ศึกษาวิจัยเชิงทดลอง 

 โดยคัดเลือกกลุ่มเด็กในช่วงอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้า
และออก แบ่งกลุ่มตามสภาพความเป็นอยู่จริง ได้แก่ กลุ่มเด็กที่กําลังศึกษาและไม่ได้ทํางาน (เด็กที่กําลังศึกษา) 
และกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษาและทํางานช่วงกลางคืน (เด็กทํางานกลางคืน) โดยผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนจะได้รับการ
ทดสอบดังต่อไปน้ี (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก จ) 
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1.) วัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือด 
2.) ทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิคด้วยกล่องไม้ (วิธี step test)  
3.) วัดค่าปฏิกิริยาตอบสนองต่อการตัดสินใจ (reaction time) 
4.) เก็บตัวอย่างจากนํ้าลาย ส่งห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เ ช่ียวชาญตรวจหาฮอร์โมน

ความเครียดคอร์ติซอล (cortisol hormone)  
5.) ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตแบบสอบถามคุณภาพชีวิต โดยใช้แบบ

ประเมินภาวะสุขภาพSF-36* (Health Survey, Short Form 36 [SF-36])  
6.) ตอบแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression Inventory, CDI) 

ดําเนินการศึกษาและทบทวนกฎหมาย และมาตรฐาน ข้อจํากัดงานกลางคืน สําหรับ
เด็ก เพศหญิงและชายอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี ในประเทศต่าง ๆ 

6.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งน้ีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS for window) โดยใช้ Komolgorov-Smirnov 
Goodness of Fit test เพ่ือคํานวณดูว่าการกระจายของข้อมูลมีการแจกแจงเป็นแบบปกติหรือไม่ หลังจากน้ัน 
ทําการประเมินข้อมูล โดยเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ ในกลุ่มเด็กที่ไม่ได้ทํางาน (เด็กในวัยเรียน) และกลุ่มเด็กที่ทํางาน
ช่วงกลางคืนโดยเลือกใช้วิธี Independent T-Test กําหนดค่า p-value น้อยกว่า 0.05 หมายถึงค่าเฉล่ียที่มี 
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

6.6 เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล 

6.6.1 การวัดความดันโลหิตและชีพจร 

เครื่องวัดความดันโลหิต Omron® M6Comfort BP monitor (HEM-7211) (Omron 
Healthcare B.V., Kruisweg, Hoofddorp, The Netherlands) ดังแสดงในรูปที่ 6.2  ได้รับการรับรองจาก 
European Society of Hypertension (ESH) และ British Hypertension Society (BHS) โดยมีความถูกต้อง
ในการวัดความดันที่ ± 3 mmHg และชีพจรที่ ± 5% ของการอ่าน  

 

รูปที่ 6.2 แสดงเครื่องวัดความดันและชีพจร 
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6.6.2 การวัดดัชนีมวลกาย 

เพ่ือประเมินค่าดัชนีมวลกายในผู้เข้าร่วมการวิจัยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้เครื่องช่ัง
นํ้าหนักและวัดส่วนสูงแบบดิจิตอล Zepper รุ่น TCS-200A-RT ช่ังนํ้าหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม มีความละเอียด 
100 กรัม วัดส่วนสูงได้ต้ังแต่ 70 ถึง 190 เซนติเมตร แท่นช่ังมีขนาด 28X37 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 6.3 

 

รูปที่ 6.3 เครือ่งชั่งน้าํหนักและวัดส่วนสงู 

6.6.3 การวัดค่าสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิค ด้วยกล่องไม้ (วิธี YMCA Step Test) 

เป็นวิธีการทดสอบการใช้พลังงานจากออกซิเจน เพ่ือประเมินสมรรถภาพทางกาย โดยใช้ step 
box รุ่น Rebox ติดแผ่นกันลื่น มีขนาด ยาว 900 มิลลิเมตร กว้าง 350 มิลลิเมตร สูง 260 มิลลิเมตร จากบริษัท 
Perform Better Limited ดังแสดงในรูปที่ 6.4 

 

รูปที่ 6.4 การวัดค่าสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิคด้วยกล่องไม้ 
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6.6.4 การวัดค่าปฏิกริยาตอบสนอง (reaction time) 

เป็นวิธีการประเมินค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองต่อการตัดสินใจระหว่างตาและมือ โดยใช้เครื่อง 
Digital reaction time meter  มีหน้าจอแสดงค่าเวลาละเอียดถึง 0.001 วินาที มีตําแหน่งของสัญญาณไฟ 2 จุด 
และปุ่มเริ่มต้นสําหรับผู้ทดสอบ และปุ่มกดการตอบสนองสําหรับผู้ถูกทดสอบ ซึ่งต่อเข้ากับวงจรเครื่องจับเวลา 
(Electronic timer) รุ่น 83009  จากบริษัท Neighbor Sport 

 

 
รูปที่ 6.5 การวัดค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองต่อการตัดสินใจ 

6.6.5 การวัดฮอร์โมนความเครียดจากน้ําลาย (cortisol hormone) 

เป็นการเก็บตัวอย่างจากนํ้าลายของอาสาสมัคร ก่อนเร่ิมทํางาน ระหว่างทํางาน และหลังจาก
ทํางาน ในกลุ่มเด็กทํางานช่วงกลางคืน และเด็กที่ไม่ได้ทํางาน ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจหาระดับ cortisol hormone โดยใช้ชุดทดสอบ saliva test จากบริษัท ZRT laboratory ซึ่งสามารถวัด 
ค่าฮอร์โมนได้ใกล้เคียงกับการวัดตัวอย่างจากเลือด ประมาณ 91% 

 

รูปที่ 6.6 การวัดฮอร์โมนความเครียดจากน้ําลาย 
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6.6.6 การทําแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ใช้แบบสอบถาม SF-36 

เป็นแบบประเมินภาวะสุขภาพ SF-36 หรือ Health Survey Short Form 36 [SF-36] ประกอบ
ไปด้วยคําถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ 8 มิติ จํานวน 36 ข้อ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพทั่วไป (General 
health) มิติด้านสมรรถภาพทางกาย (Physical function) มิติด้านบทบาทท่ีถูกจํากัดเน่ืองจากสุขภาพทางกาย 
(Role-physical) มิติด้านความเจ็บปวด (Bodily pain) มิติด้านพลังงาน ความมีชีวิตชีวา (Vitality) มิติด้านการทํา
กิจกรรมทางสังคม (Social functioning) มิติด้านบทบาทท่ีถูกจํากัดเน่ืองจากปัญหาด้านอารมณ์ (Role 
emotional) มิติด้านภาวะการรับรู้สุขภาพ (Mental health)   ซึ่งมีการแปลภาษาไทยโดยวัชรี เลอมานกุล และ
ปารณีย์ มีแต้ม (Leurmarnkul และ Meetam, 2005). ที่มี Cronbach’s alpha coefficient ที่ระดับ 0.88  
โดยมี content validity index ที่ 0.87  คะแนนโดยรวมมีค่าต้ังแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งคะแนนสูงหมายถึงการมี 
สุขภาพดีและคะแนนตํ่า หมายถึงระดับสุขภาพที่แย่กว่าหรือด้อยกว่า (Lim และคณะ, 2008, Krittayaphong 
และคณะ, 2000)  (รายละเอียดเพ่ิมเติมดูจากภาคผนวก จ.4) 

จากตัวอย่างผลการตอบแบบสอบถาม SF-36 ในหน้าที่ 160-163 สามารถคํานวณหาคะแนนรวม
จากแบบสอบถามคุณภาพชีวิต (SF-36) ได้ดังน้ี  

มิติ Physical function (คําตอบจากข้อ 3)    = 3ก+3ข+3ค+3ง+3จ+3ฉ+3ช+3ซ+3ฌ+3ญ   
        = 3+3+3+3+3+3+3+3+3+3       = 30 คะแนน 
มิติ Role-Physical (คําตอบจากข้อ 4)     = 4ก+4ข+4ค+4ง 
        = 2+2+2+2         = 8 คะแนน 
มิติ Bodily pain  (คําตอบจากข้อ 7 และ 8)   = 7+8 
        = 3.1+5         = 8.1 คะแนน 
มิติ General health (คําตอบจากข้อ 1 และ 11)   = 1+11ก+11ข+11ค+11ง 
        = 3.4+5+2+4+2        = 16.4 คะแนน 
มิติ Vitality (คําตอบจากข้อ 9)     = 9ก+9จ+9ช+9ฌ 
        = 4+3+5+4         = 16 คะแนน 
มิติ Social functioning (คําตอบจากข้อ 6 และ 10)  = 6+10 
        = 5+5          = 10 คะแนน 
มิติ Role-emotional (คําตอบจากข้อ 5)    = 5ก+5ข+5ค 
        = 2+2+2         = 6 คะแนน 
มิติ Mental health (คําตอบจากข้อ 9)     = 9ข+9ค+9ง+9ฉ+9ซ 
        = 5+6+4+5+5        = 25 คะแนน 
  คะแนนรวมด้านสุขภาพ     = คะแนนรวมทุกมิติ 
        = 30+8+8.1+16.4+16+10+6+25  = 119.5 คะแนน 
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ตัวอย่างการคาํนวณคะแนนแบบสอบถาม SF-36
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6.6.7 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression Inventory: CDI) 

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า หรือ Children’s Depression Inventory: CDI ฉบับภาษาไทยเป็น
แบบวัดที่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นโดย Maria 
Kovacs โดยดัดแปลงจาก Beck Depression Inventory แบบวัดน้ีประกอบด้วยคําถาม 27 ข้อ เก่ียวกับอาการ
ซึมเศร้าในด้านต่าง ๆ ที่พบในเด็ก แต่ละคําถามจะประกอบด้วยตัวเลือก 3 ข้อ ซึ่งบอกถึงความรุนแรงของภาวะ
ซึมเศร้าในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา แต่ละตัวเลือกจะมีคะแนนความรุนแรงของอาการ คะแนน 0 หมายถึง ไม่มี
อาการเศร้าเลย หรือมีน้อย คะแนน 1 หมายถึง มีอาการบ่อย ๆ และคะแนน 2 หมายถึง มีอาการตลอดเวลา 
คะแนนรวมของ CDI มีได้ต้ังแต่ 0 ถึง52  

การศึกษาในเด็กไทยพบว่า CDI มีค่าความน่าเช่ือถือ (reliability coefficient, Alpha) เท่ากับ 
0.83 และมีความตรงในการจําแนก (discriminant validity) สูง คะแนนที่เป็นจุดตัดแยกภาวะซึมเศร้าที่มี
ความสําคัญทางคลินิก คือ 15 คะแนนขึ้นไป ที่คะแนนนี้ CDI ฉบับภาษาไทย มีความไว (sensitivity) เท่ากับ 
78.7% มีความเฉพาะเจาะจง (specificity) เท่ากับ 91.3% และมี ถูกต้อง (accuracy) เท่ากับ 87% (รายละเอียด
เพ่ิมเติมดูจากภาคผนวก จ.5)  

6.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการศึกษา 

6.7.1 ลักษณะท่ัวไปของอาสาสมัคร  

อาสาสมัครในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียน
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จํานวน 104 คน แบ่งออกเป็นเด็กที่กําลังศึกษาและไม่ได้ทํางาน (เด็กที่กําลัง
ศึกษา) จํานวน 53 คน  และเด็กที่กําลังศึกษาและทํางานกลางคืน (เด็กทํางานกลางคืน) จํานวน 51 คน 
อาสาสมัครจากทั้งสองกลุ่มเป็นเพศชายจํานวน 56 คน (ร้อยละ 53.7) เพศหญิงจํานวน 48 คน (ร้อยละ 46.2) 
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อาสาสมัครส่วนใหญ่อายุ 16 ปี จํานวน 59 คน (ร้อยละ 56.7) นํ้าหนักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติจํานวน 75 คน 
(ร้อยละ 72.1) สถานะครอบครัวของอาสาสมัครส่วนใหญ่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกัน จํานวน 73 คน (ร้อยละ 70.2) เด็ก
ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ จํานวน 70 คน (ร้อยละ 67.4) รายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ยต่อปีในกลุ่ม
เด็กที่ กําลังศึกษาเท่ากับ 240,011.32±339,502 บาท และ ในกลุ่มเด็กทํางานกลางคืน เท่ากับ 
227,411.76±215,881 บาท โดยพบว่ารายได้ครอบครัวส่วนใหญ่ของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มอยู่ในช่วงไม่เกิน  
5 0 0,000 บ า ท  
(ตารางที่ 6.1) ระดับความหนักของการทํางานในกลุ่มเด็กทํางานกลางคืนเพ่ือการประกอบอาชีพโดยแบ่งตาม
ลักษณะของงาน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 31  คน (ร้อยละ 60.8) และส่วนใหญ่ทํางาน
ช่วงเวลาน้อยกว่า 6 เดือน จํานวน 32 คน (ร้อยละ 62.8) ดัง 

ตารางที่ 6.2 นอกจากน้ี จากตารางที่ 6.3  พบว่าเด็กทํางานในระดับเบาเพียง 1 คน ซึ่งเป็นการ
ทํางานในวงป่ีพาทย์  ส่วนใหญ่เด็กจะทํางานในกิจการร้านค้าปลีก โดยมีทุกระดับของการทํางาน กล่าวคือ ระดับ
เบา จํานวน 6 คน (ร้อยละ 11.8 ) ระดับปานกลาง จํานวน 30 คน (ร้อยละ 58.8) และ ระดับหนัก จํานวน 11 คน 
(ร้อยละ 21.6) ส่วนในกิจการประเภทร้านอาหาร พบว่ามีเด็กทํางานในระดับปานกลางจํานวน 1 คน (ร้อยละ 2) 
และระดับหนัก จํานวน 2 คน (ร้อยละ 4)  

ตารางที่ 6.1  ลักษณะท่ัวไปของอาสาสมัคร 

ลักษณะท่ัวไป 
เด็กทั่วไปท่ีกําลังศึกษา 
จํานวนคน (รอ้ยละ) 

เด็กทํางานกลางคนื 
จํานวนคน (รอ้ยละ) 

1.จํานวน 53 (50.96) 51 (49.03) 
2. เพศ   
- ชาย 29 (27.7) 27 (26.0) 
- หญิง 24 (23.1) 24 (23.1) 
3. อายุ   
- ต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 16 ปี 6 (5.8) 0 (0.0) 
- ต้ังแต่ 16 ปี ถึงตํ่ากว่า 17 ปี 29 (27.9) 30 (28.8) 
- ต้ังแต่ 17 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี 18 (17.3) 21 (20.2) 
4. ค่าดัชนีมวลกาย   
- นํ้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ 5 (4.8) 4 (3.8) 
- นํ้าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ 36 (34.6) 39 (37.5) 
- นํ้าหนักมากว่าเกณฑ์ปกติ 5 (4.8) 4 (3.8) 
- นํ้าหนักเกินที่ควรระวัง 7 (6.7) 4 (3.8) 
- นํ้าหนักเกินที่อันตรายมาก 1 (1.0) 2 (1.9) 
5. สถานะครอบครัว   
- พ่อกับแม่อยู่ด้วยกัน 37 (35.6) 36 (34.6) 
- พ่อกับแมแ่ยกกันอยู่ 4 (3.8) 6 (5.8) 
- พ่อกับแม่หย่าร้างกัน 12 (11.5) 9 (8.7) 
6. การอาศัยอยู่กับครอบครวั   
- อยู่กับพ่อและแม่ 35 (33.7) 35 (33.7) 
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ลักษณะท่ัวไป 
เด็กทั่วไปท่ีกําลังศึกษา 
จํานวนคน (รอ้ยละ) 

เด็กทํางานกลางคนื 
จํานวนคน (รอ้ยละ) 

- อยู่กับพ่อหรือแม ่ 13 (12.5) 12 (11.5) 
- อยู่กับญาติหรือเพ่ือน 5 (4.8) 4 (3.8) 
- อยู่คนเดียว 0 (0.0) 0 (0.0) 
7. ช่วงรายได้ครอบครัวต่อปี (บาท)   

ไม่ทราบ 6 (5.8) 5 (4.8) 

น้อยกว่า 250,000 26 (25.0) 28 (26.9) 

250,000 ถึงน้อยกว่า 500,000 19 (18.3) 13 (12.5) 

500,000 ถึงน้อยกว่า 1,000,000 1 (1.0) 4 (3.8) 

1,000,000 ถึงน้อยกว่า 2,000,000 0 (0.0) 1 (1.0) 

2,000,000 ถึงน้อยกว่า 3,000,000 1 (1.0) 0 (0.0) 

 

ตารางท่ี 6.2 จํานวนคน (ร้อยละ) ของเด็กที่เข้าร่วมการทดลอง แบ่งตามระดับความหนักเบาในการทํางาน 
และช่วงเวลาการทํางานในเด็กทํางานกลางคืน  

ระดับความหนักการทํางาน 
ช่วงเวลาทํางาน 

รวม น้อยกว่า  
6 เดือน 

6-12 เดือน 
มากกว่า  
12 เดือน 

ระดับเบา เช่น เล่นดนตรี 3 (5.9) 2 (3.59) 2 (3.59) 7 
ระดับปานกลาง เช่น พนักงานเก็บเงิน, 
พนักงานจัดเรียงของ 

21 (41.2) 9 (17.6) 1 (2.0) 31 

ระดับหนักเช่น ทํางานหลายอย่าง 
ร่วมกับมีการยกของ 

8 (15.7) 1 (2.0) 4 (7.8) 13 

รวม 32 12 7 51 
 

ตารางที่ 6.3  จํานวนคน (รอ้ยละ) ของเด็กที่เข้าร่วมการทดลอง แบ่งระดับการทํางานในเด็กทาํงานกลางคนื
และสถานท่ีทาํงาน แสดงเปน็จํานวนคน (ร้อยละ) 

สถานทีท่ํางาน 
ระดับการทํางาน 

จํานวนอาสาสมัคร (ร้อยละ) รวม 
เบา ปานกลาง หนัก 

ร้านค้าปลีก  6 (11.8) 30 (58.8) 11 (21.6) 47 (92.2) 
ร้านอาหาร  0 (0.0) 1 (2.0) 2 (4.0) 3 (6.0) 
วงป่ีพาทย์/วัด/บ้าน 1 (2.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (2.0) 

รวม 7 (13.7) 31 (60.8) 13 (25.5) 51 (100.0) 
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6.7.2 ผลการศึกษาตัวแปรในเด็กที่กําลังศึกษาเปรียบเทียบกับเด็กทํางานกลางคืน 

ผลการศึกษาพบว่า ค่าความดันในช่วงหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure) ค่าเวลา
ปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อการตัดสินใจ (reaction time) และปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol hormone) ช่วง
กลางคืน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value น้อยกว่า 0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็ก
ที่กําลังศึกษากับเด็กทํางานกลางคืน แต่ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างอาสาสมัครทั้งสองกลุ่ม ด้านนํ้าหนัก 
ส่ ว น สู ง  
ค่าความดันในช่วงหัวใจบีบตัวตัว (systolic blood pressure) ชีพจรหรืออัตราการเต้นหัวใจ (heart rate) 
ปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลช่วงเช้า และค่าอัตราการเต้นหัวใจจากวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิคด้วย
กล่องไม้ ดังตารางที่ 6.4 เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่าเด็กเพศหญิงในกลุ่มที่กําลังศึกษาและกลุ่ม
ที่ทํางานกลางคืนมีปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลช่วงเช้าและช่วงกลางคืนไม่แตกต่างจากเด็กเพศชาย ดังแสดงใน
ตารางที่ 6.9  

ตารางที่ 6.4  ตัวแปรในเด็กที่กําลังศึกษา เปรียบเทียบกับเด็กทํางานกลางคืน แสดงเป็นค่าเฉลี่ย±ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตัวแปร เด็กที่กําลังศึกษา เด็กทํางานกลางคนื P-value

นํ้าหนัก (กิโลกรัม) 61.5±17.14 59.0±14.85 0.413 

ส่วนสูง (เซนติเมตร) 165.6±10.16 165.5±9.36 0.953 

อัตราการเต้นหัวใจ (ครั้ง/นาที) 82.4±11.87 80.3±15.65 0.448 

ความดันโลหิตช่วงหัวใจบีบตัว (มิลลิลิตร )  120.1±14.98 117.2±13.03 0.293 

ความดันโลหิตช่วงหัวใจคลายตัว (มิลลลิิตร ) 74.3±12.29 68.0±10.56 0.006* 

ค่าเวลาปฏิกิริยาเวลา (reaction time) (มิลลิวินาที ) 217.3±41.81 259.9±42.92 <0.001* 

ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลช่วงเช้า (นาโนโมล/ต่อลิตร) 8.87±4.96 9.65±3.95 0.454 

ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลช่วงกลางคืน (นาโนโมล/ต่อ
ลิตร) 

4.26±1.32 5.29±2.24 0.009* 

*แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p น้อยก่วา 0.05)  

6.7.3 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิค ด้วยกล่องไม้ในกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษากับเด็ก
ทํางานกลางคืน 

ผลการศึกษาพบค่าสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิคในกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษาและเด็กทํางาน
กลางคืน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 6.5) โดยพบว่าสมรรถภาพทางกายในกลุ่มเด็ก 
ที่กําลังศึกษา อยู่ในระดับพอใช้ถึงดีมาก จํานวน 45 คน (ร้อยละ 43.2) และอยู่ในระดับตํ่าจํานวน 8 คน (ร้อยละ 
7.7) ส่วนในกลุ่มเด็กทํางานกลางคืนเพ่ือประกอบอาชีพ พบว่าอยู่ในพอใช้ถึงระดับดีมากจํานวน 39 คน (ร้อยละ 
37.4) อยู่ในระดับตํ่าและตํ่ามาก จํานวน 12 คน (ร้อยละ 11.6) ดังตารางที่ 6.5 
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ตารางที่ 6.5 ค่าการแปลผลสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิค ในกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษากับเด็กทํางานกลางคนื 

ระดับสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิค 
เด็กทั่วไปท่ีกําลังศึกษา 
จํานวนคน (รอ้ยละ) 

เด็กทํางานกลางคนื 
จํานวนคน (รอ้ยละ) 

ตํ่ามาก 0 (0.0) 6 (5.8) 

ตํ่า 8 (7.7) 6 (5.8) 

พอใช้ 12 (11.5) 2 (1.9) 

ปานกลาง 10 (9.6) 7 (6.7) 

ดี 10 (9.6) 10 (9.6) 

ดีมาก 13 (12.5) 20 (19.2) 

6.7.4 ผลค่าปฏิกิริยาตอบสนองต่อการตัดสินใจ (reaction time) ในกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษากับเด็ก
ทํางานกลางคืน 

พบว่าค่าปฏิกิริยาที่ตอบสนอง (reaction time) ในกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษามีค่าน้อยกว่ากลุ่มเด็ก
ทํางานกลางคืนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ตารางที่ 6.4 และยังพบว่าค่าปฏิกิริยาที่ตอบสนอง มีความแตกต่างกับ
ระดับความหนักในการทํางานสําหรับเด็กทํางานกลางคืน โดยพบว่าหากเพ่ิมระดับความหนักในการทํางานจะทําให้
ค่าเวลาปฏิกิริยาตอบสนองมากขึ้น ดังตารางที่ 6.6 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่ากลุ่ม
เด็กที่กําลังศึกษาทั้งเพศหญิงและชายมีค่าปฏิกิริยาที่ตอบสนองน้อยกว่า  น่ันคือกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษาทั้งเพศหญิง
และชายสามารถตอบสนองได้เร็วกว่ากลุ่มเด็กทํางานกลางคืนเพศหญิงและชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดง
ในตารางที่ 6.9 

ตารางที่ 6.6 ค่าเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ที่ระดับความหนักในการทํางานต่าง ๆ กัน ในเด็กทํางานกลางคนื 

ระดับความหนักในการทํางาน จํานวนคน (ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ระดับเบา 7 225.6±27.36 

ระดับปานกลาง 31 262.9±42.86* 

ระดับหนัก 13 271.5±43.09*,** 

*แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p น้อยกว่า 0.05) เมื่อเทียบกับงานเบา 
**แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p น้อยกว่า 0.05) เมื่อเทียบกับงานปานกลาง 

6.7.5 ผลการทําแบบทดสอบคุณภาพชีวิต (SF36) ในกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษากับเด็กทํางานกลางคืน 

ผลการศึกษาพบว่าค่าคะแนนรวมจากแบบทดสอบคุณภาพชีวิต (SF36) ในกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษา 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 6.7) แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละมิติของ
แบบทดสอบคุณภาพชีวิต พบว่า มีเพียงคะแนนมิติด้านสุขภาพทั่วไป (General health) ในเด็กที่กําลังศึกษา 
มีค่าน้อยกว่าเด็กทํางานกลางคืน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value เท่ากับ 0.045) แต่อย่างไรตามเด็กทั้งสอง
กลุ่มมีคะแนนคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพด้านอ่ืน ๆ อีก 7 มิติ ไม่แตกต่างกันกล่าวคือ มีคะแนนมิติด้านสมรรถภาพ
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ทางกาย (Physical function) มิติด้านบทบาทที่ถูกจํากัดเน่ืองจากสุขภาพทางกาย (Role-physical) มิติด้าน
ความเจ็บปวด (Bodily pain) มิติด้านพลังงาน ความมีชีวิตชีวา (Vitality) มิติด้านการทํากิจกรรมทางสังคม 
(Social functioning) มิติด้านบทบาทท่ีถูกจํากัดเน่ืองจากปัญหาด้านอารมณ์ (Role-emotional) มิติด้าน
ภาวะการรับรู้สุขภาพ (Mental health) อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน  

อย่างไรตาม จากการศึกษาครั้งน้ียังพบว่าระยะเวลาในการทํางานที่ยาวนานขึ้นในเด็กจะส่งผลให้ค่า
มิติด้านสังคม (social) และมิติด้านสุขภาพทั่วไป (general health) ลดลง (r เท่ากับ -0.305, P-value เท่ากับ 
0.027 และ r เท่ากับ -0.281, P-value เท่ากับ 0.0429 ตามลําดับ)  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ 
พบว่ามีความแตกต่างด้านสมรรถภาพทางกาย (Physical function) ด้านสุขภาพทั่วไป (General health)  
ด้านภาวะการรับรู้สุขภาพ (Mental health) ระหว่างเด็กเพศชายที่กําลังศึกษาและเด็กที่ทํางานกลางคืน ดังแสดง
ในตารางที่ 6.9  

ตารางที่ 6.7 คุณภาพชีวิตจากแบบทดสอบคุณภาพชีวิต(SF-36)ในเด็กที่กําลังศึกษาและเด็กทํางานกลางคืน 
แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

แบบทดสอบคณุภาพชีวิต(SF-36) เด็กที่กําลังศึกษา เด็กทํางานกลางคนื P-value 

คะแนนรวมด้านสุขภาพทุกมติิ 106.46±10.54 104.64±9.47 0.109 

มิติด้านสมรรถภาพทางกาย  26.43±3.016 25.41±2.58 0.067 

มิติบทบาทท่ีถกูจํากัดเน่ืองจากสุขภาพทางกาย  6.94±1.23 7.08±1.09 0.556 

มิติความเจ็บปวด  8.30±1.61 8.53±1.47 0.450 

มิติด้านสุขภาพทั่วไป  15.21±1.71 15.89±1.69 0.045* 

มิติด้านพลังงาน ความมีชีวิตชีวา  16.34±2.98 15.51±3.08 0.165 

มิติด้านการทํากิจกรรมทางสงัคม  7.55±1.41 7.43±1.38 0.672 

มิติด้านบทบาทท่ีถูกจํากัดเน่ืองจากปัญหาด้าน
อารมณ์  

5.06±1.13 5.00±1.17 0.802 

มิติภาวะการรับรู้สุขภาพ  21.08±3.97 19.78±3.90 0.097 

*แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value น้อยกว่า 0.05) 

6.7.6 ผลการทําแบบทดสอบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression Inventory: 
CDI) ในเด็กที่กําลังศึกษา กับเด็กทํางานกลางคืน 

สําหรับแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (Children’s Depression Inventory: CDI) น้ัน ในผู้ที่ได้
คะแนนสูงกว่า 15 คะแนนขึ้นไปแปลผลว่ามีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้น การศึกษาครั้งน้ีไม่พบความแตกต่างทางสถิติ
ระหว่างกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษากับเด็กทํางานกลางคืน โดยพบว่าเด็กที่กําลังศึกษามีภาวะซึมเศร้าจํานวน 20 คน 
(ร้อยละ 19.2) และเด็กทํางานกลางคืน มีภาวะซึมเศร้าจํานวน 19 คน (ร้อยละ 18.3) ตารางท่ี 6.8 และเมื่อ
พิจารณาความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงในเด็กทั้งสองกลุ่มไม่พบความแตกต่างทางสถิติ ดังแสดงใน 
ตารางที่ 6.9 
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ตารางที่ 6.8 จํานวนคนและร้อยละของเด็กแยกตามภาวะซึมเศร้าในเด็กที่กําลังศกึษาเปรียบเทยีบกับเด็ก
ทํางานกลางคนื  

กลุ่มอาสาสมัคร 
คะแนนจากแบบทดสอบ CDI 

จํานวนคน ภาวะซึมเศร้า 
จํานวนคน (ร้อยละ) 

ภาวะปกติ 
จํานวนคน (ร้อยละ) 

เด็กทํางานกลางคืน 19 (18.3) 32 (30.8) 51 

เด็กที่กําลังศึกษา 20 (19.2) 33 (31.7) 53 

รวม (จํานวนคน) 39 65 104 

ตารางที่ 6.9  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ ในเด็กที่กําลังศึกษากับเด็กที่ทาํงานกลางคนื 

ผลการทดสอบ 

เพศชาย 

P-value 

เพศหญิง P-value

เด็กท่ีกําลัง
ศึกษา 

(n= 29) 

เด็กท่ีทํางาน
กลางคืน 
(n=27) 

เด็กท่ีกําลังศึกษา 
(n=24) 

เด็กท่ีทํางาน
กลางคืน 
(n=24) 

ค่าเวลาปฏิกิริยาเวลา 
(reaction time) 
(มิลลิวินาที ) 

209.19±40.13 257.80±48.38 
น้อยกว่า 
0.001 

227.11±42.52 262.33±36.73 0.004 

ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล 
ช่วงเช้า (นาโนโมล/ต่อ
ลิตร) 

8.71±4.66 9.75±3.55 0.386 9.08±5.42 9.43±4.92 0.863 

ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล 
ช่วงกลางคืน (นาโนโมล/
ต่อลิตร) 

4.00±1.20 4.74±1.45 0.051 4,58±1.41 6.49±3.17 0.096 

คะแนนรวมด้านสุขภาพ
ทุกมิติ 

108.92±10.40 104.53±9.20 0.101 104.48±9.72 104.76±9.96 0.923 

มิติด้านสมรรถภาพทาง
กาย  

27.21±2.77 25.15±3.03 0.010* 25.50±3.09 25.71±1.97 0.782 

มิติบทบาทที่ถูกจํากัด
เนื่องจากสุขภาพทางกาย  

7.00±1.10 7.07±1.17 0.809 6.88±1.39 7.08±1.02 0.557 

มิติความเจ็บปวด  8.59±1.41 9.02±.0.92 0.183 7.96±1.79 7.98±1.78 0.962 

มิติด้านสุขภาพท่ัวไป  15.06±1.73 16.03±1.70 0.038* 15.40±1.71 15.73±1.70 0.502 

มิติด้านพลังงาน ความมี
ชีวิตชีวา  

16.86±2.85 15.63±3.10 0.127 15.71±3.07 15.38±3.10 0.710 

มิติด้านการทํากิจกรรม 7.38±1.47 7.52±1.45 0.723 7.75±1.33 7.33±1.31 0.279 
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ผลการทดสอบ 

เพศชาย 

P-value 

เพศหญิง P-value

เด็กท่ีกําลัง
ศึกษา 

(n= 29) 

เด็กท่ีทํางาน
กลางคืน 
(n=27) 

เด็กท่ีกําลังศึกษา 
(n=24) 

เด็กท่ีทํางาน
กลางคืน 
(n=24) 

ทางสังคม  

มิติด้านบทบาทที่ถูก
จํากัดเนื่องจากปญัหา
ด้านอารมณ์  

5.03±1.12 5.00±1.24 0.913 5.08±1.18 5.00±1.10 0.801 

มิติด้านภาวะการรับรู้
สุขภาพ  

21.79±3.91 19.11±4.03 0.015* 20.21±3.93 20.54±3.67 0.763 

คะแนนจากแบบคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า (CDI) 

14.97±5.82 13.33±4.57 0.250 14.08±5.26 14.17±5.10 0.956 

 

6.7.7 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิค ด้วยกล่องไม้ในกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษากับเด็ก
ทํางานกลางคืน เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

ผลการศึกษาพบค่าสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิคในกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษาและเด็กทํางาน
กลางคืน โดยแบ่งตามเพศ พบว่าเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับระดับสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิคในกลุ่มเด็กที่
กําลังศึกษากับกลุ่มเด็กที่ทํางานกลางคืน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (  = 14.400, P-value = 0.013) ในขณะที่
เพศชายไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว (  = 0.008, P-value = 0.928) ดังตารางที่ 6.10 

ตารางที่ 6.10 จํานวนคนและร้อยละของเด็กแยกตามเพศ และสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิค ในกลุ่มเด็กที่
กําลังศึกษาและเด็กทํางานกลางคืน  

ระดับสมรรถภาพทาง
กายแบบแอโรบิค 

เพศชาย เพศหญิง 

เด็กที่กําลังศึกษา 
จํานวนคน 
(ร้อยละ) 

เด็กทํางานกลางคนื 
จํานวนคน 
(ร้อยละ) 

เด็กที่กําลังศึกษา 
จํานวนคน 
(ร้อยละ) 

เด็กทํางานกลางคนื 
จํานวนคน 
(ร้อยละ) 

ตํ่ามาก 0 (0.0) 3 0 3 
ตํ่า 2 3 6 3 

พอใช้ 6 2 6 0 
ปานกลาง 6 1 4 6 

ดี 4 6 6 4 
ดีมาก 11 12 2 8 
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6.7.8 ผลการทําแบบทดสอบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression Inventory: 
CDI)  ในกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษากับเด็กทํางานกลางคืน เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศ
หญิง 

สําหรับแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (Children’s Depression Inventory: CDI) น้ัน ในผู้ที่ได้
คะแนนสูงกว่า 15 คะแนนขึ้นไปแปลผลว่ามีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้น การศึกษาครั้งน้ี ทั้งเพศหญิงและเพศชายไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษากับเด็กทํางานกลางคืน (X2 = .000, p = 1.000 และ X2 = 0.008, p 
=0.928 ตามลําดับ) โดยพบว่าเด็กที่กําลังศึกษามีภาวะซึมเศร้าจํานวน 20 คน (ร้อยละ 19.2) และเด็กทํางาน
กลางคืน มีภาวะซึมเศร้าจํานวน 19 คน (ร้อยละ 18.3) ดังตารางที่ 6.11 

ตารางที่ 6.11 จํานวนคนและร้อยละของเด็กทํางานกลางคืนและเด็กทีกํ่าลังศึกษา แยกตามเพศ และภาวะ
ซึมเศร้า 

 เพศชาย เพศหญิง 
ภาวะซึมเศร้า 
จํานวนคน  
(ร้อยละ) 

ภาวะปกติ 
จํานวนคน  
(ร้อยละ) 

ภาวะซึมเศร้า 
จํานวนคน  
(ร้อยละ) 

ภาวะปกติ 
จํานวนคน 
(ร้อยละ) 

เด็กทํางานกลางคืน 9 18 10 14 
เด็กที่กําลังศึกษา 10 19 10 14 
รวม (จํานวนคน) 19 37 20 28 
 

6.7.9 อภิปรายผลการศึกษา  

6.7.9.1 ลักษณะท่ัวไปของอาสาสมัครงานวิจัย 

 การศึกษาคร้ังน้ี ได้ทําการกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกอาสาสมัคร คือ เป็นเด็กหญิง
และเด็กชายไทย อายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี ที่สมัครใจและได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองในการเข้าร่วม
โครงการวิจัย และแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ เด็กทั่วไปที่กําลังศึกษาและไม่ได้ทํางาน (เด็กที่กําลังศึกษา) และ เด็กที่
กําลังศึกษาและทํางานกลางคืน (เด็กทํางานกลางคืน) โดยทํางานหลังเวลา 18.00 น. โดยทํางานต่อเน่ืองกันไม่ตํ่า
กว่า 3 ช่ัวโมงต่อวัน ติดต่อกันอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ 

6.7.9.2 วิธีการศึกษา 

 งานวิจัยทําเป็นลักษณะ cross-sectional study โดยอาสาสมัครทุกคนจะได้รับ  
การทดสอบวัดค่าความดันโลหิตและชีพจร ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยการวัดดัชนีมวลกาย (BMI)  
ค่าสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิค ด้วยกล่องไม้ (วิธี step test) และค่าปฏิกิริยาตอบสนองต่อการตัดสินใจ 
(reaction time) จะทําการเก็บตัวอย่างจากนํ้าลายในช่วงเช้า 8.00 น. และช่วงกลางคืน 22.00 น. และส่ง
ห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญตรวจหาฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอล (cortisol hormone) อาสาสมัครทุกคน
ให้ข้อมูลโดยตอบแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตแบบสอบถามคุณภาพชีวิตด้วยแบบประเมินภาวะสุขภาพ  
SF-36 (Health Survey, Short Form 36 [SF-36]) และตอบแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s 
Depression Inventory, CDI) 
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6.7.9.3 ค่าความดันโลหิตและชพีจร 

 จากการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความดันและชีพจรระหว่างกลุ่มเด็กที่กําลัง
ศึกษากับเด็กทํางานกลางคืน พบว่าค่าความดันในช่วงหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure) มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value เท่ากับ 0.006) แต่ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างอาสาสมัครทั้ง
สองกลุ่ม ในด้าน ค่าความดันในช่วงหัวใจบีบตัวตัว (systolic blood pressure) และ อัตราการเต้นหัวใจ (heart 
rate) (ตารางที่ 6.4) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยพ้ืนฐานซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครมีค่าไม่แตกต่าง
กัน แม้ว่าค่าความดันในช่วงหัวใจคลายตัวจะมีความแตกต่างกัน แต่ยังคงอยู่ในช่วงค่าความดันที่ปกติสําหรับเด็กวัย
น้ี (Zahne และคณะ, 2006; Chung และคณะ, 2009) 

6.7.9.4 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 

 ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างอาสาสมัครทั้งสองกลุ่ม สําหรับนํ้าหนัก และ ส่วนสูง  
ซึ่งเป็นตัวแปรที่ใช้แปลผลดัชนีมวลกาย (ตารางที่ 6.4) แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยพ้ืนฐานซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของ
อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มมีค่าใกล้เคียงกัน  

6.7.9.5 ค่าสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิค ด้วยกล่องไม้ (วิธี step test)  

ผลการศึกษาพบว่าค่าสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิคในกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษากับเด็ก
ทํางานกลางคืน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (ตารางที่ 6.4) สมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิค
หมายถึง “ความสามารถของร่างกายที่ใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน โดยส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการไหลเวียนโลหิตและทางเดินหายใจ ซึ่งร่างกายจะมีการใช้พลังงานและมีอัตรา 
การใช้ออกซิเจนสูงสุด” การวัดสมรรถภาพความทนทานของหัวใจและหลอดเลือดน้ีสามารถวัดได้หลายทาง  
โดยค่าอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2 max) มักถูกใช้เป็นค่าในการประเมินการทํางานของร่างกาย  สามารถวัด
ได้หลายวิธี เช่น ใช้จักรยานวัดงาน (Bicycle ergometer) เดินบนลู่ว่ิง (Treadmill) ว่ิงระยะสั้น (Shuttle run) 
ใช้กล่องไม้ทดสอบ (Step test) เป็นตัวทดสอบ เป็นต้น 

การศึกษาคร้ังน้ีใช้การทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิคด้วยการก้าวขึ้นลง  
โดยใช้กล่องไม้  ซึ่งในปัจจุบันเป็นการทดสอบที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยาก เคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ได้สะดวก และใช้พ้ืนที่น้อย นอกจากน้ี จากการศึกษาพบว่าการทดสอบด้วยกล่องไม้ (step test โดยวิธี 
The YMCA model) พบว่ามีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง (r เท่ากับ 0.6 ถึง 0.8) เมื่อเทียบกับการทดสอบด้วย 
การเดิน treadmill  (Beutner และคณะ, 2015; Lee และคณะ, 2008) การศึกษาคร้ังน้ีพบว่าค่าสมรรถภาพทาง
กายแบบแอโรบิคในอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน โดยพบว่าความหนักของงานส่วนใหญ่ของเด็ก
ทํางานกลางคืนจํานวน 31 คน (ร้อยละ 60.8) อยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 6.2) ดังน้ันอาจเป็นไปได้ว่า  
ความหนักของงานในเด็กที่ทํางานกลางคืนไม่อยู่ในระดับที่หนักมาก จนทําให้เกิดความล้าที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่
จะมีผลต่อสมรรถภาพทางกาย อีกทั้งเด็กวัยน้ีเป็นช่วงที่มี พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  
และการเคลื่อนไหวอย่างหลากหลาย รวมถึงมีการพัฒนาในด้านความแข็งแรงของกล้ามเน้ืออย่างมาก อาจมีผลต่อ
ความสามารถในการปรับตัวของเด็กในวัยน้ี (Rice และคณะ, 2000; Ozdirenc และคณะ, 2005; Zahne และ
คณะ, 2006; Chung และคณะ, 2009) อีกทั้งกลุ่มเด็กที่ต้องทํางานกลางคืน ส่วนใหญ่ทํางานต่อเน่ืองใช้ช่วงเวลา
ไม่นานมาก กล่าวคือ มีเด็กทํางานกลางคืน จํานวน 32 คนที่ทํางานต่อเน่ืองช่วงเวลาน้อยกว่า 6 เดือน (ร้อยละ 
62.8) ดังตารางที่ 6.2 อย่างไรตามหากเด็กยังต้องทํางานกลางคืน ในระยะยาวและทําอย่างต่อเน่ืองอาจจะส่งผลต่อ
การทํางานของร่างกายและสุขภาพของเด็กได้ ดังจะเห็นได้ว่าสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิคระดับตํ่าและตํ่ามาก
พบในเด็กที่ทํางานกลางคืน จํานวน 12 คน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ทํางานระดับหนักในร้านค้าปลีก  
(ตารางท่ี 6.3) แต่ในเด็กทั่วไปจะพบเพียงสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิคระดับตํ่าจํานวน 8 คน แต่ไม่พบ
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สมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิคในระดับที่ตํ่ามาก (ตารางที่ 6.5) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าน้ีที่พบว่าเด็ก 
ที่ต้องทํางานกลางคืนในระยะเวลานานอย่างต่อเน่ือง ทําให้เวลาในการนอนหลับและการพักผ่อนลดลง หากไม่ได้
รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ จะทําให้ร่างกายไม่สามารถการซ่อมแซมตัวเอง และการฟ้ืนคืนกําลังจากความ
เมื่อยล้าได้อย่างเพียงพอ ความเม่ือยล้าที่สะสมอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายโดยรวมได้ (Lee 
และ Orzem, 2010; Goel และคณะ, 2012)  

6.7.9.6 ค่าปฏิกิริยาตอบสนองต่อการตัดสนิใจ (reaction time) 

ค่าเวลาปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อการตัดสินใจ (Reaction time) มีความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษาเปรียบเทียบกับเด็กทํางานกลางคืน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value น้อยกว่า 
0.001) ดังตารางที่ 6.4  ค่าปฏิกิริยา คือเวลาที่ใช้ต้ังแต่มีการกระตุ้น receptor ให้รับความรู้สึก จนถึงกล้ามเน้ือมี
การหดตัวซึ่งการตอบสนองต่อการกระตุ้นน้ันเรียกว่า เวลาปฏิกิริยา (reaction time) เวลาปฏิกิริยาน้ีต้องอาศัย
การเดินทางที่นําพลังประสาทจาก receptor ขึ้นไปสู่สมองส่วนที่อยู่ใต้อํานาจจิตใจโดยการผ่านเซลล์ประสาท
หลายตัวแล้วส่งมายังกล้ามเน้ือ เวลาปฏิกิริยาเป็นส่วนหน่ึงของเวลาการตอบสนองทั้งหมด (response time)  
ซึ่งประกอบด้วยเวลาปฏิกิริยาร่วมกับเวลาที่เคลื่อนไหว (movement time) ซึ่งเป็นเวลาที่เริ่มจากการเคลื่อนไหว
ครั้งแรกจนถึงสิ้นสุดการเคลื่อนไหว และความสามารถของมนุษย์ที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ น้ันขึ้นอยู่กับ
ความเร็วของเวลาปฏิกิริยา (reaction time) (Bartley และคณะ,1947) แต่เมื่อร่างกายต้องทํางานติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานาน ๆ จะให้เกิดความเมื่อยล้าและความเครียด เน่ืองจากมีการสะสมของกรดแลคติคและของเสียอ่ืน ๆ 
ทําให้ความสามารถในการตอบสนองของกล้ามเน้ือลดลง ความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นในกล้ามเน้ือจะต้องมีมาก
พอสมควรจึงจะทําให้เวลาปฏิกิริยายาวนานออกไป (Dainoff และคณะ, 1981; De Groot และคณะ, 1983)  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งน้ีที่พบว่าค่าเวลาปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อการตัดสินใจ ในกลุ่มเด็กทํางานกลางคืน
มีค่ามากกว่ากลุ่มเด็กที่กําลังศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง (217.30±41.810 และ 259.93±42.924 มิลลิวินาที) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

นอกจากน้ีเมื่อทําการเปรียบเทียบในกลุ่มเด็กที่ทํางานตอนกลางคืนพบว่าระดับงานที่
หนักจะยิ่งทําให้มีค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองนานขึ้น (ตารางท่ี 6.6) หมายความว่าความสามารถใน 
การตอบสนองจะลดลงเมื่อระดับความหนักของงานมากขึ้น จึงสามารถอธิบายได้ว่าเด็กที่ต้องทํางานกลางคืน  
อาจมีความเมื่อยล้าสะสมทางกาย และส่งผลให้เวลาในการตัดสินใจและตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ยาวนานขึ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าสภาวะของร่างกายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปหลังจากที่ต้องใช้ความสามารถท้ังทาง
กายและจิตใจอย่างมาก ส่งผลทําให้การทํางานของกล้ามเน้ือและร่างกายทํางานด้วยความตึงเครียดมากเกินไป  
ไม่มีความกระตือรือร้นในการทํางาน ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงและมีความผิดพลาดในการทํางาน
เพ่ิมขึ้น (Clayton และคณะ, 2005) 

6.7.9.7 ค่าระดับฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอล (cortisol hormone) 

การศึกษาครั้งน้ีพบว่า ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลช่วงกลางคืน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P-value น้อยกว่า 0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษากับเด็กทํางานกลางคืน 
แต่ปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลช่วงเช้าไม่พบความแตกต่างกันระหว่างอาสาสมัครทั้งสองกลุ่ม (ตารางที่ 6.4)  
การศึกษาครั้งน้ีศึกษาระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลจากตัวอย่างในนํ้าลายช่วงเช้าช่วงเช้าเวลา 08.00 น.และช่วง
กลางคืนเวลา 22.00 น. จากหลาย ๆ งานวิจัยพบว่าการศึกษาระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลสามารถวัดได้ทั้งใช้ตัวอย่าง
จากเลือดและน้ําลาย โดยมีงานวิจัยมากมายที่ใช้ตัวอย่างจากนํ้าลาย เน่ืองจากสะดวก และไม่ต้องทําการเจาะเลือด
จากอาสาสมัคร (Kiess และคณะ, 1995; Niu และคณะ, 2011) 
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ระดับของฮอร์โมนจะมีระดับสูงและตํ่าตามระดับของฮอร์โมนอะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิค
(adrenocorticotrophic hormone, ACTH) ซึ่งส่งมาควบคุมจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ซึ่งจะมีการหลั่งเป็น 
การควบคุมในรอบ 24 ช่ัวโมง (circadian rhythm) กล่าวคือ การหลั่งของฮอร์โมนจะสูงสุดตอนเช้ามืด ช่วงก่อน
ต่ืนนอนจนถึงตอนเช้า ในช่วงกลางวันจะลดระดับลงไปเรื่อย ๆ และจะตํ่าสุดในช่วงกลางคืนและก่อนนอน 
คุณสมบัติที่สําคัญ ๆ ของ ฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol) คือช่วยทําให้ภูมิต้านทานต่าง ๆ ในร่างกายทํางานอย่าง
เป็นปกติ ช่วยควบคุมระดับอินซูลิน (insulin) ในเลือด และรักษาระดับการเผาผลาญกลูโคสให้เหมาะสม ฮอร์โมน
คอร์ติซอลท่ีถูกสร้างมากขึ้นในตอนเช้า เพ่ือช่วยให้ร่างกายต่ืนตัว ช่วยให้หัวใจบีบตัวแรงขึ้น ทําให้เลือดไปเลี้ยง
สมอง และช่วยเพ่ิมระดับนํ้าตาลในกระแสเลือดด้วย เพ่ือให้ร่างกายพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาระหว่างวัน  
หากระหว่างวันร่างกายเกิดความเครียดขึ้นเมื่อใด ร่างกายจะย่ิงหลั่งคอร์ติซอลออกมาเพ่ิมขึ้น เพ่ือต่อสู้กับ
ความเครียด (Lindholm และคณะ, 2012) (Lac และ Chamoux, 2003) สอดคล้องกับผลการศึกษาในครั้งน้ีที่
พบว่า ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในช่วงเวลากลางคืนในเด็กทํางานกลางคืนมีค่ามากกว่าเด็กทั่วไปท่ีกําลังศึกษา 
(5.29±2.24 และ 4.26±1.32 นาโนโมลต่อลิตร ตามลําดับ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p เท่ากับ 0.009)  
(ตารางที่ 6.4) นอกจากน้ียังมีงานวิจัยอีกมากที่สนับสนุนว่าความเครียดส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของระดับฮอร์โมนคอร์
ติซอล (Reinhardt และคณะ, 2012) (Niu และคณะ, 2011) (Lindholm และคณะ, 2012) (Lac และ 
Chamoux, 2003) ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า การทํางานในเวลากลางคืนของเด็กส่งผลต่อการเกิด
ความเครียด เพราะนอกจากจะเกิดความเมื่อยล้าจากการทํางานแล้ว การอดนอน หรือนอนน้อย จะทําให้ร่างกาย
อ่ อ น แ อ  
เมื่อร่างกายอ่อนแอ จะเกิดความเครียดขึ้นตามมา  

 อย่างไรตาม ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในช่วงเช้าไม่มีความแตกต่างกันในเด็กทั้งสองกลุ่ม 
อาจจะสามารถอธิบายได้ว่าถึงแม้การทํางานในเวลากลางคืนจะส่งผลทําให้เกิดความเครียด แต่หากได้รับ 
การพักผ่อนอย่างเพียงพอจะส่งผลให้ระดับของฮอร์โมนสําคัญน้ียังอยู่ในระดับที่ปกติ เพ่ือปรับตัวให้ร่างกาย
เตรียมพร้อมสําหรับการทํางานต่อไป (Kelly และคณะ, 2008) แต่หากต้องมีการทํางานกลางคืนอย่างต่อเน่ือง  
ในระยะเวลานาน ต่อเน่ืองกัน อาจส่งผลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่สูงมากกว่าปกติ  (Kiess และคณะ, 1995) 
และถ้าสูงมากกว่าปกติและเป็นเวลานาน ทําให้มีผลต่อการทํางานของสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (Hippocampus)  
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ ความจํา ทําให้การทํางานของสมองส่วนน้ีจะลดลง เซลล์ประสาท แขนงประสาทจะลดลง 
รวมท้ังไปขัดขวางเซลล์ใหม่ ๆ ที่มีการสร้างขึ้นด้วย และอาจส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทําให้อาจ
เกิดโรคมีผลเสียต่อสุขภาพได้ (Knutsson และคณะ,1997) (Kelly และคณะ, 2008) 

 อย่างไรตามยังมีฮอร์โมนที่สําคัญมากต่อการเจริญเติบโตของร่างกายคือ โกรทฮอร์โมน 
(Growth hormone) เพราะทําหน้าที่ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูกและเน้ือเย่ือที่เป็นส่วนประกอบของ
ระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ให้แข็งแรงต้ังแต่วัยเด็กทารกแรกเกิดจนกระทั่งถึงช่วงอายุ 25 ปี  จะผลิตมากใน
ขณะที่ร่างกายนอนหลับ  โดยเฉพาะในช่ัวโมงแรกหลังจากที่หลับสนิท ช่วง 22.00 น. ถึง 5.00 น. ของวันใหม่ 
(Wren และคณะ, 2009)  อีกทั้งมีงานวิจัยอีกมากที่พบว่าทั้งภาวะเครียดและระดับฮอร์โมน cortisol ที่สูงมีผล
ยับย้ังการทํางานของ โกรทฮอร์โมน (Davidson, 1991) (Pekic, 2003) (Kanaley JA, 2000) (Stratakis, 2006) 
ซึ่งอาจส่งผลต่อการลดการเจริญเติบโตของกระดูกลดการเจริญของเนื้อเย่ือต่าง ๆ ตลอดจนมีผลต่อการลดการสร้าง
พลังงานท่ีจําเป็น และส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตโดยรวมของเด็กได้ 

6.7.9.8 คะแนนจากแบบทดสอบคณุภาพชีวิต (SF36)  

ผลการศึกษาพบว่าค่าคะแนนรวมจากแบบทดสอบคุณภาพชีวิต (SF36) ในกลุ่มเด็กที่
กําลังศึกษากับเด็กทํางานกลางคืนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 6.7 และ ตารางที่ 6.9 
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โดยพบว่าเด็กทั้งสองกลุ่มมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพรวมทั้ง 8 มิติ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเดียวกันทั้งสองกลุ่ม อีกทั้ง
พบว่าระยะเวลาในการทํางานกลางคืนที่ยาวนานขึ้นในเด็กจะส่งผลให้ค่ามิติด้านสังคม และมิติด้านสุขภาพทั่วไป
ลดลง  

เมื่อทําการเปรียบเทียบค่าคะแนนด้านสุขภาพในแต่ละมิติ พบว่ามีเพียงค่าคะแนนจาก
มิติด้านสุขภาพทั่วไปในเด็กทํางานกลางคืนมีค่ามากกว่าเด็กกําลังศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  แต่อย่างไรตาม
ค่าคะแนนจากแบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพด้านอ่ืน ๆ มีค่าไม่แตกต่างกันในเด็กทั้งสองกลุ่ม  
อาจเป็นไปได้ว่าอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มเด็กที่ศึกษาอยู่ในสถานที่เดียวกันคือ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลอง
หลวงวิทยาคม ที่พักอาศัยไม่ไกลจากสถานที่ศึกษา การมีสภาวะแวดล้อมที่ไม่แตกต่างกันมาก อาจมีผลต่อการทํา
ให้คุณภาพชีวิตใกล้เคียงกัน (Dalgard and Tambs, 1997; Mitchell and Popham, 2008) อีกทั้งเด็กทั้งสอง
กลุ่มอยู่ในช่วงอายุที่มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างมาก มีการพัฒนาความแข็งแรงของ
กล้ามเน้ือและมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนต่าง ๆ เป็นช่วงวัยมีพละกําลังมาก (Rice และคณะ, 2000; 
Ozdirenc และคณะ, 2005; Zahne และคณะ, 2006; Chung และคณะ, 2009) อาจจะสามารถปรับตัวและไม่
ส่ ง ผ ล ต่ อ 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตมากนัก  แต่อย่างไรตามในระยะยาว หากมีปัญหาที่มากระทบทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ และถ้าเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง อาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้  

6.7.9.9 คะแนนจากแบบทดสอบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression 
Inventory: CDI)  

การศึกษาครั้ง น้ี พบว่าเด็กที่ เ ป็นอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มมีความซึมเศร้าเกิดขึ้น  
(ตารางที่ 6.8) มีรายงานวิจัยที่พบว่ารายได้และสถานภาพของครอบครัวมีผลต่อความซึมเศร้าของเด็กและสมาชิก
ในครอบครัว (Lupien และคณะ, 2000) จากข้อมูลการสอบถามรายได้ของครอบครัวต่อปี พบว่ารายได้ต่อปีของ
ครอบครัวกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษา ประมาณ 240,011.32±339,502 บาท และเด็กทํางานกลางคืน มีรายได้
ครอบครัวต่อปีประมาณ 227,411.76±215,881 บาท และส่วนใหญ่รายได้ครอบครัวของเด็กทั้งสองกลุ่มจะอยู่
ในช่วงมากกว่า 250,000 บาท แต่ไม่ถึง 3,000,000 บาทต่อปี (ตารางที่ 6.1) จะเห็นได้ว่ารายได้ต่อปีของเด็กที่อยู่
ในครอบครัวทั้งสองกลุ่ม เป็นรายได้ที่อยู่ในระดับปานกลางและไม่สูง ประกอบกับภาวการณ์ในปัจจุบัน ทําให้
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สูงขึ้น รายรับอาจไม่เพียงพอกับรายจ่าย หรือไม่สมดุลกับความเป็นอยู่หรือความต้องการพ้ืนฐาน
ของคนในครอบครัว อีกทั้งสถานภาพของครอบครัวส่งผลต่อเด็กเช่นกัน กล่าวคือ หลายครอบครัวที่พ่อกับแม่
แยกกันอยู่ หรือ หย่าร้างกัน อาจส่งผลกระทบกับจิตใจของเด็ก ตลอดจนมีผลต่อเน่ืองทําให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ 
ตามมา ทําให้เกิดความเครียดและมีผลทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าในเด็กได้อย่างมาก (Fendrich และคณะ, 1990) อีก
ทั้งหากรายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอ หรืออาจมีภาระหน้ีสินทําให้เด็กต้องออกไปทํางานเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว 
ทั้งระดับรายได้ที่น้อย และหรือร่วมกับความเครียดและความเมื่อยล้าจากการทํางาน และการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ 
สิ่งเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าในเด็กทั้งสิ้น (Flinn, 1999; Steptoe, 2000) 

นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงในเด็กทั้งสองกลุ่ม ไม่พบ
ความแตกต่างทางสถิติในตัวแปรต่าง ๆ  มีเพียงพบว่าคะแนนของภาวะสุขภาพโดยรวมในเด็กเพศชายที่กําลังศึกษา
มากกว่าเด็กเพศชายที่ทํางานกลางคืน แต่เมื่อคิดรวมทั้งสองเพศไม่พบความแตกต่างระหว่างเด็กทั้งสองกลุ่ม  และ
สมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิคในกลุ่มเด็กหญิงที่กําลังศึกษามากกว่ากลุ่มเด็กหญิงที่ทํางานกลางคืน แต่เมื่อคิด
รวมท้ังสองเพศไม่พบความแตกต่างระหว่างเด็กทั้งสองกลุ่ม   อย่างไรก็ตามการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทําการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ทั้งในเพศชายและหญิง แต่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบตัวแปรระหว่างเพศ   
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อีกทั้งตามกฎหมายแรงงาน ไม่ได้มีการแบ่งเกณฑ์ข้อกําหนดตามเพศไว้  ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ีจะทําการสรุปผล
การศึกษาระหว่างกลุ่มอาสาสมัครโดยไม่แยกเพศ 

 

6.8 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ี ทําการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ผลของการทํางานกลางคืนในกลุ่มเด็กอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 

18 ปี โดยทําการศึกษาวิจัยเชิงทดลองเปรียบเทียบในอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษาและไม่ทํางาน (เด็กที่
กําลังศึกษา) และกลุ่มเด็กที่กําลังศึกษาและทํางานกลางคืน (เด็กที่ทํางานกลางคืน) โดยทํางานหลังเวลา 18.00 น. 
และต่อเน่ืองกันไม่ตํ่ากว่า 3 ช่ัวโมงต่อวัน ติดต่อกันอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์  ผลการศึกษาพบว่าเด็กทั้งสองกลุ่ม
ไม่มีความแตกต่างกันในด้านปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต อัตราการเต้นหัวใจ แม้ว่าจะไม่พบ
ความแตกต่างกันในด้านสมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิค และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า
ร่างกายของเด็กในช่วงวัยน้ี มีการพัฒนาในด้านความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ เป็นช่วงวัยที่มีการปรับเปลี่ยนของ
ฮอร์โมนเพศที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต อาจมีความสามารถในการปรับตัวของร่างกาย แต่อย่างไรตามจาก
การศึกษาครั้งน้ีพบว่าเด็กที่ทํางานกลางคืนมีความสามารถในการตัดสินใจที่ลดลง และมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความหนักของการทํางาน กล่าวคือระดับความหนักในการทํางานที่มากจะทําให้ความสามารถในการตัดสินใจลดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลของฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนท่ีบอกระดับความเครียดที่เกิดขึ้น โดยพบว่าฮอร์โมน
ความเครียดคอร์ติซอลในเด็กที่ทํางานกลางคืนมีปริมาณที่สูงกว่าเด็กทั่วไป  นอกจากน้ีจากแบบทดสอบยังพบว่า
ภาวะซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กทั้งสองกลุ่ม อีกทั้งจากรายงานการศึกษาพบว่าสถานะครอบครัวและรายได้ 
มีผลต่อการเกิดความเครียดทั้งสิ้น และอาจเป็นผลทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ หากภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นต่อเน่ือง
ยาวนาน มีผลต่อสุขภาพโดยรวมได้เช่นเดียวกัน 

ดัง น้ันจึงสรุปได้ ว่าการศึกษาผลของการทํางานกลางคืนในเด็ก นอกจากจะทําให้ร่างกายเกิด 
ความความเครียด วิตกกังวลแล้ว ยังส่งผลทําให้ความสามารถในการตัดสินใจลดลง และเป็นไปได้ว่าหากเด็กต้อง
ทํางานกลางคืนต่อเน่ืองในระยะยาวอาจมีผลต่อทั้งความสามารถในการตัดสินใจ และระดับของฮอร์โมนที่
เปลี่ยนแปลงไปจากปกติจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทํางานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย  และอาจส่งผลเสียต่อ
สมรรถภาพทางกายและภาวะสุขภาพของเด็กได้อีกด้วย  

6.9 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับผู้บริหารพิจารณา 
1)   ควรจํากัดเวลาเลิกงานของเด็กที่ทํางานกลางคืนเป็นเวลาอย่างช้าสุด คือ 20.00 น. 

เหตุผล จากผลการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในช่วงเวลากลางคืนในเด็ก
ทํางานกลางคืนมีค่ามากกว่าเด็กที่กําลังศึกษา ซึ่งอาจส่งผลต่อการหล่ังโกรทฮอร์โมนในขณะนอนหลับสนิทที่จะ
หลั่งมากในช่วงเวลา 22.00 น. เป็นต้นไป กระทบต่อกระบวนการเจริญเติบโตของกระดูกและเนื้อเย่ือที่เป็น
ส่วนประกอบของระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของเด็กตามมา ดังน้ันหากจํากัดเวลาเลิกงานของเด็กอย่างช้าสุด
คือ 20.00 น. เด็กจะสามารถเดินทางกลับที่พักและทําภารกิจส่วนตัวก่อนจะเข้านอนได้ในช่วงเวลา 21.00 น. และ
หลับสนิทได้ในช่วงเวลา 22.00 น. ซึ่งอาจรักษาหรือเพ่ิมระดับของฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตดังกล่าวได้  

2)   ควรกําหนดระยะเวลาทํางานในแรงงานเด็กให้ชัดเจน ทั้งในวันที่มีการเรียนการสอนและ/หรือในวันหยุด 

เหตุผล จากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 4 ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กของประเทศ
ไทยน้ัน มีเพียงการกําหนดเวลาที่ห้ามทํางานแต่ไม่ได้มีการกําหนดช่ัวโมงการทํางานสูงสุดต่อวัน โดยเฉพาะในวันที่
เด็กมีการเรียนการสอน อีกทั้งแม้ว่าในมาตรา 48 จะห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตํ่ากว่าสิบแปดปี
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ทํางานล่วงเวลาหรือทํางานในวันหยุด แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ีกลับพบว่าจํานวนเด็กที่มีช่ัวโมงการทํางานมากกว่า 
6 ช่ัวโมงต่อวัน มีมากถึงร้อยละ 70  

3) ควรกําหนดมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษสําหรับการทํางานกลางคืนของลูกจ้างที่เป็นแรงงานเด็กให้
ทั่วถึง เช่น การจัดหารถรับส่ง  

 เหตุผล จากผลการศึกษาในครั้งน้ีที่พบว่ากลุ่มเด็กที่ทํางานกลางคืนมีค่าปฏิกิริยาการตอบสนองที่ลดลง 
ดังน้ันการขับขี่พาหนะเมื่อเด็กเลิกงานและต้องเดินทางกลับที่พักในช่วงกลางคืนอาจเกิดอันตรายได้ ดังน้ันเพ่ือ
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของแรงงานวัยเด็กที่ทํางานกลางคืน จึงควรที่กําหนดให้นายจ้างเพ่ิมมาตรการความ
ปลอดภัยเป็นพิเศษสําหรับการทํางานของลูกจ้างผู้เยาว์ในช่วงเวลา 18.00-22.00 น. ครอบคลุมทุกสถานประกอบ
กิจการ นอกเหนือจากบังคับใช้เฉพาะสถานประกอบกิจการแปรรูปเบ้ืองต้นในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหาร
ทะเลเท่าน้ัน  

4) หน่วยงานภาครัฐควรเพ่ิมโอกาสหรือช่องทางในการทํางานให้กับเด็กและ/หรือครอบครัวให้มากขึ้น 

เหตุผล จากข้อมูลรายได้ครอบครัวเฉลี่ยของอาสาสมัครที่อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับตํ่าเป็นส่วนใหญ่ 
ทําให้เด็กจําเป็นต้องทํางานพิเศษเพ่ือหารายได้จุนเจือตัวเองและครอบครัว ดังน้ันกรณีหากภาครัฐมีส่วนช่วยเร่ือง
ช่องทางทํางาน อาจทําให้เด็กสามารถมีรายได้โดยท่ีไม่ต้องทํางานหนัก หรือรายได้ของครอบครัวเพ่ิมมากขึ้นโดยที่
เด็กอาจไม่ต้องทํางาน ใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ เติบโตมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจที่
สมวัย สามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และเป็นกําลังสําคัญให้กับประเทศชาติต่อไป 

6.10 ข้อจํากัดและข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1) ผู้วิจัยได้แนะนําให้อาสาสมัครทั้งสองกลุ่มพักผ่อนอย่างเต็มที่ทุกคน แต่อย่างไรตามอาจไม่สามารถ

ควบคุมเวลาหรือพฤติกรรมการเข้านอนของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มได้อย่างแท้จริง  
2) กลุ่มอาสาสมัครในงานวิจัยเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีและบริเวณใกล้เคียง  

อาจไม่สามารถเป็นตัวแทนประชากรในประเทศไทยได้ทั้งหมด 
3) ในอนาคตควรเพ่ิมข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สําคัญในแบบสอบถามทั่วไป ได้แก่ เวลาการเข้านอน ภาวะโภชนาการ 

กิจกรรมอ่ืน ๆ ของอาสาสมัครที่ต้องทําก่อนเวลาเข้านอน เช่น งานบ้าน เล่นเกมส์ เป็นต้น 
4) ในอนาคตควรจะมีการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครที่อาศัยอยู่ในแต่ละภาคของประเทศไทย เน่ืองจาก 

ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมในท้องถิ่น ตลอดจนลักษณะการทํางาน อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละภาค 
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