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                    Project of Design Supporting tool for equipment to hold psychiatric patients while they 
undergo an electro convulsive therapy        
                    Based on the survey of the needs of the target group which leads to the design and 
development, the equipment helps to prevent patient’s injury while receiving an electro convulsive 
therapy. The equipment is strong and is able to replace the nurses that normally have to hold the 
patient still during therapy. The strap can be adjust depending on the patient’s size, and is able to set 
to adjust both automatically and manually. 
       The product was designed and developed according to the target group’s needs. 
Furthermore, the product can be adapted to use to hold or support in many other ways with some 
minor modification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Department of Product Design                                              Graduate School, Silpakorn University 

Student's signature ………………………………….                                      Academic Year 2015 
Independent Study Advisor's signature ……………………………………. 

จ 



  
 

กติติกรรมประกาศ 
 

                     การคน้ควา้อิสระเล่มน้ี ส าเร็จลุล่วงดว้ยดีโดยไดรั้บก าลงัใจ และความช่วยเหลือจากผูมี้
พระคุณหลายท่าน 
                      ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ลุย้ กานตส์มเกียรติ ท่ีปรึกษาสาร
นิพนธ์ท่ีใหค้  าปรึกษา ตลอดจนค าแนะน าขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการท าสารนิพนธ์ 
                     ขอขอบคุณสถาบนัจิตเวชสมเด็จเจา้พระยา และบุคลากรท่ีไดใ้หค้วามรู้ความคิดเห็นต่างๆ 
ท่ีมีประโยชน์อยา่งมากตลอดจนการสนบัสนุนในทุกๆ ดา้นตลอดการศึกษาน้ี 
                     ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยภ์าควชิาออกแบบผลิตภณัฑทุ์กท่านท่ีให้ความรู้อนัมีค่ายิง่
ตลอดหลกัสูตรการศึกษาน้ี 
                     ขอกราบขอบพระคุณ บิดามารดาท่ีสนบัสนุนใหก้ าลงัใจ และความช่วยเหลือในทุกๆ   
ดา้นเสมอมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ  



 
           

 สารบัญ 
             หนา้ 

บทคดัยอ่ภาษาไทย .........................................................................................................................      ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ....................................................................................................................      จ 
กิตติกรรมประกาศ .........................................................................................................................      ฉ 
สารบญัตาราง .................................................................................................................................      ฌ 
สารบญัภาพ ...................................................................................................................................       ญ 
บทท่ี 
  1  บทน า ..............................................................................................................................         1 
                       ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ..................................................................       1 

         ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องโครงการ.........................................................        4 
                   สมมุติฐานของการศึกษา ..........................................................................................       4 
                       ขอบเขตในการศึกษา…………… ............................................................................      4 
                       นิยามศพัทเ์ฉพาะ ......................................................................................................      4 
                       ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ......................................................................................................      5 
                       ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ………………………………………………………………….    5 
                       วธีิการศึกษา ..............................................................................................................     5 
  2   แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง..............................................................................................     6 

         ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อเป็นแนวทางการวิจยั................... ..................................................     6 
                       ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชง้าน………....................................................................................     8 
                       ขอ้มูลอุปกรณ์ช่วยเหลือดา้นความปลอดภยัท่ีมีอยูเ่ดิมและผลิตภณัฑใ์กลเ้คียง...........   11 
                       กลไกและวธีิการในการออกแบบ.............................................................................     14 
                       การรักษาดว้ยไฟฟ้า...................................................................................................    15 
                       ศึกษาการออกแบบผลิตภณัฑช้ิ์นงานพลาสติก………………………………………  24 
                       อุปกรณ์เขม็ขดันิรภยั………………………………………………………………… 51 
  3 วธีิด าเนินการวจิยั…………………………………………………………………………    63 
                       ขอบเขตโครงการ.......................................................................................................   63 
          วธีิด าเนินการศึกษาโครงการ……………………………………………………….     63 
                       การประเมินผล โดยการส ารวจความคิดเห็นหลงัการทดสอลการใชง้าน…………….. 69 
  4 การออกแบบและพฒันาแบบ……………………………................................................      78 
                       การออกแบบคร้ังท่ี 1   .............................................................................................     78 
                       การออกแบบคร้ังท่ี 2…………………..………………………..…………………      85 

ช 



 
 

บทท่ี                หนา้ 
                       การออกแบบคร้ังท่ี 3………………………………………………………………     91 
  5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ …………………………………………………………….....      97 
รายการอา้งอิง………………………………………………………………………………………   98 
ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………..   99 
ประวติัผูว้ิจยั………………………………………………………………………………………..  101 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ 



 

 
สารบัญตาราง 

ตารางท่ี                                                                                                                                              หนา้ 
    1      แสดงลกัษณะทางกายภาพของ POLYPROPYLENE…………………………………..         46 
    2      แสดงลกัษณะกายภาพของ ABS………………………………………………………...        47 
    3.     ความสะดวกในการติดตั้ง……………………………………………………………….         71 
    4.     ความสะดวกในการถอนติดตั้ง………………………………………………………….         72 
    5.     สามารถท าความเขา้ใจกบัเคร่ืองมือ……………………………………………………..         72 
    6      ความสามารถในการประคบัประคองขอ้ต่อต่างๆ ของผูป่้วย…………………………...         73 
    7      ความยดืหยุน่ของการใชก้บัขนาดตวัของผูป่้วย………………………………………...         73 
    8      ขนาดเหมาะสมไม่กีดขวางการปฎิบติังานในการรักษา………………………………...         74 
    9      การเคล่ือนยา้ยไปใชง้านไดส้ะดวกรวดเร็ว……………………………………………..         74 
   10     รูปร่างกระทดัรัด……………………………………………………………………….         75 
   11     สีเคร่ืองมือเหมาะสมกบัการใชใ้นการรักษา…………………………………………...         75 
   12     ความเหมาะสมในการจดัเก็บเคร่ืองมือ………………………………………………...         76 
   13     ความคุม้ค่า……………………………………………………………………………..         76 
   14     ความพึงพอใจโดยรวมของชุดเคร่ืองมือช่วยเหลือขณะรักษาผูป่้วยจิตเวชดว้ยไฟฟ้า…..         77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฌ 



 
 

สารบัญภาพ 
ภาพท่ี                                                                                                                                                 หนา้ 
   1      ผูป่้วยนอนพร้อมติดอุปกรณ์ตรวจ……………………………………………………….          2 
   2      วสิัญญีพยาบาลฉีดยาใหห้ลบั……………………………………………………………          2 
   3      ใชพ้นกังานจบัประคอง 4 คนขณะท าการรักษา………………………………………….          3 
   4      เฝ้าระวงัอาการในห้องพกัฟ้ืน……………………………………………………………          3 
   5      ผลการส ารวจเบ้ืองตน้……………………………………………………………………         7 
   6      การซบัพอร์ทแขน เจา้หนา้ท่ีจะใชอุ้ง้มือจบัไหล่ และขอ้มือทั้งสองขา้ง…………………          9 
   7      การซบัพอร์ทขา………………………………………………………………………….          9 
   8      Oral airway……………………………………………………………………………..         11 
   9      แผน่ยาง…………………………………………………………………………………         12 
 10      Mouth guard…………………………………………………………………………….         12 
 11      ใชเ้จา้หนา้ท่ีประคองจบัขณะท าการรักษา……………………………………………….         13 
 12      เคร่ืองฉีดพลาสติก……………………………………………………………………….         48 
 13      การฉีดพลาสติก………………………………………………………………………….         48 
 14      ลกัษณะแม่พิมพช์นิด 2 แผน่…………………………………………………………..            49 
 15      แสดงการเปรียบเทียบการออกแบบความหนาของช้ินงานท่ีถูกตอ้งกบัแบบท่ีไม่เหมาะสม..     49 
 16      แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนของรัศมีความโคง้ต่อความหนาท่ีสัมพนัธ์กบั 
           แฟกเตอร์ความเคน้รอบตวั……………………………………………...………………         50 
 17      แสดงลกัษณะของครีบเสริมความแข็งแรงของช้ินงานพลาสติกท่ีเหมาะสมความลาดเอียง 
           ของผนงัช้ินงาน……………………………………………………………………….         51 
 18      ภาพแสดงการท างานของเขม็ขดันิรภยั…………………………………………………..         52 
 19      ผลการส ารวจเบ้ืองตน้……………………………………………………………………        64 
 20      ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างภายนอก…………………………………………………………..         65 
 21      ส่วนท่ีเป็นกลไกภายในอุปกรณ์………………………………………………………….         65 
 22      ส่วนท่ีเป็นสายรัด………………………………………………………………………..         66 
 23      การติดอุปกรณ์ไวก้บับานพบัเพื่อเปล่ียนต าแหน่งเป็นล๊อกได…้………………………..         66 
 24      ตะขอเก่ียวตรงกลางและปลายสายรัด…………………………………………………..         67 
 25      ปุ่มตวัปรับมุมเอียงของอุปกรณ์ภายใน………………………………………………….         67 
 26      ชุดตน้แบบท่ีจะน าไปทดสอบ…………………………………………………………..         68 
 27      ภาพระหวา่งการทดสอบ………………………………………………………………..         69 
 28      แบบร่างแนวทางอุปกรณ์แบบท่ี 1……………………………………………………….         79 

ญ 



 
 
ภาพท่ี                                                                                                                                                 หนา้  
 29      ภาพแสดงต าแหน่งการประคองตามแนวทางท่ี 1………………………………………..         79 
 30      ภาพการทดสอบตามแนวทางท่ี 1………………………………………………………..         80 
 31      แบบร่างแนวทางอุปกรณ์แบบท่ี 2……………………………………………………….         80 
 32      แสดงต าแหน่งการประคองตามแนวทางท่ี 2………………..…………………………..         81 
 33     การทดสอบตามแนวทางท่ี 2……………………………………………………………..         81 
 34     แบบร่างแนวทางอุปกรณ์แบบท่ี 3……………………………………………………….         82 
 35     แสดงต าแหน่งการประคองแบบแนวทางท่ี 3…………………………………………….         82 
 36     การทดสอบตามแนวทางท่ี 3……………………………………………………………..         83 
 37     แสดงการวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสีย จากการทดสอบทั้ง 3 แนวทาง…………………………..         83 
 38     แสดงกลไกการล๊อกอตัโนมติัของกล่องสายเขม็ขดันิรภยั………………………………..         85 
 39     สายผา้ไนล่อนของเขม็ขดันิรภยั…………………………………………………………..         85 
 40     แสดงการท างานของสายรัดแบบจงัหวะเดียว…………………………………………….         86 
 41     การออกแบบคร้ังท่ี 2 แนวทางท่ี 1 อุปกรณ์ช่วยพยุงแบบจงัหวะเดียว……………………         86 
 42     แสดงการท างานของอุปกรณ์พยงุและขั้นตอนในการติดตั้งแนวทางท่ี 1………………..         87 
 43     เตียงและลกัษณะการเกียวของราวเตียงดา้นบนสุด……………………………………….         87 
 44     แสดงการท างานของสายรัดแบบไป-กลบั……………………………………………….         88 

 45     การออกแบบคร้ังท่ี 2 แนวทางท่ี 2 อุปกรณ์ช่วยพยุงแบบไป-กลบั……………………….         89 
 46     แสดงลกัษณะเม่ือมองจากดา้นขา้ง ของราวกั้นเตียง……………………………………..         89 
 47     วธีิการคาดในลกัษณะต่าง ๆของแนวทางอุปกรณ์ช่วยพยงุแบบไป-กลบั………………..         89 
 48     แสดงขั้นตอนในการติดตั้งแนวทางท่ี 2…………………………………………………         90 
 49     แสดงลกัษณะการเก่ียวตะขอราวกั้นขา้งเตียง…………………………………………….         90 
 50     ร่างอุปกรณ์ช่วยพยงุในการออกอบบคร้ังท่ี 3……………………………………………         91 
 51     ทดสอบการใชง้านอุปกรณ์ช่วยพยงุในการออกแบบคร้ังท่ี 3 กบัเตียงเปล่า……………..         92 
 52     ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยงุในการออกแบบคร้ังท่ี 3……………………………         92 
 53     ลกัษณะการติดตั้งตวักล่องอุปกรณ์ช่วยพยงุราวกั้นเตียง………………………………..         93 
 54     การร่างรูปแบบในการออกแบบคร้ังท่ี 3………………………………………………..         93 
 55     แบบร่าง  Assembly  อุปกรณ์ช่วยพยงุ ในการออกแบบคร้ังท่ี 3……………………….         94 
 56     ภาพแสดงการเปล่ียนทิศทางของสาย……………………………………………………         94 
 57     แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ภายใน………………………………………………………….         95 
 58     จ าลองการใชอุ้ปกรณ์ประคองผูป่้วยในการออกแบบคร้ังท่ี 3…………………………..         95 
 59     จ าลองลกัษณะการชกั ขณะใชอุ้ปกรณ์ประคองผูป่้วย……………………………………         95 

ฎ 



 
 
 

บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                   การรักษาคนไขจิ้ตเวชดว้ยไฟฟ้าคืออะไร การรักษาผูป่้วยดว้ยไฟฟ้า ภาษาองักฤษเรียกวา่ 
“อิเล็กโตร คอนวลัซีฟ เธอราปี” (Electro Convulsive Therapy) หรือเรียกสั้นๆวา่ “อีซีที” (ECT) เป็น
วธีิการหน่ึงท่ียงัใชรั้กษาผูป่้วยจิตเวชในปัจจุบนั โดยวธีิการดงักล่าวจะกระตุน้ ให้เกิดภาวะชกัดว้ย
กระแสไฟฟ้าจ านวนจ ากดัผา่นเขา้สู่สมองในระยะเวลาจ ากดัมีผลท าใหอ้าการทางจิตทุเลาและหายเร็ว
ข้ึน 

       สมยัก่อนยารักษาผูป่้วยจิตเวชยงัไม่มีออกมายงัไม่มีวธีิการรักษา จนกระทัง่มีขอ้สังเกตจาก
แพทยท่ี์เห็นวา่ผูป่้วยจิตเวชบางคนท่ีมีอาการชกั แลว้ภายหลงัจากการชกัอาการผูป่้วยดีข้ึน พดูคุยรู้เร่ือง 
จากขอ้สังเกตดงักล่าวจึงน ามาสู่กระบวนการท าใหผู้ป่้วยชกั จึงเป็นจุดก าเนิดของการรักษาผูป่้วยจิตเวช
ดว้ยไฟฟ้าอยา่งเป็นเร่ืองเป็นราวข้ึนมา ดว้ยการปล่อยกระแส ไฟฟ้าเขา้ไปในสมองผา่นขมบั 2 ขา้ง ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด เพียงพอท่ีจะกระตุน้ท าใหเ้กิดการชกัท าใหผู้ป่้วยจิตเวชอาการดีข้ึน 
                   ประเทศไทยไดน้ าการรักษาดว้ยไฟฟ้ามาใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 จนถึงปัจจุบนั แต่แนวโนม้
ของประเทศท่ีพฒันาแลว้จะมองวา่ภาพของการท าใหผู้ป่้วยชกั มนัเป็นภาพท่ีดูแลว้ทารุณ ผูป่้วยเองก็
ตอ้งถูกกระท าใหช้กัดูแลว้อาจไม่ค่อยสวยงาม  ก็เลยมีกระบวนการใหม่ข้ึนมาเรียกวา่ “โมดิฟายอีซีที” 
(Modifie ECT) คือ การดมยาสลบ ท าใหผู้ป่้วยหลบัก่อน แลว้จึงปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้ไปในสมองของ
ผูป่้วย เพื่อท าใหเ้กิดการชกัโดยท่ีกลา้มเน้ือไม่ชกักระตุก 
                   แต่เน่ืองจากโรงพยาบาลจิตเวชในกรมสุขภาพจิตส่วนใหญ่อตัราก าลงัยงัไม่เพียงพอ จึงยงัมี
การรักษาดว้ยไฟฟ้าแบบเดิม คือ ไม่ดมยาสลบ แต่ถา้เป็นสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา หรือ
โรงเรียนแพทยต่์างๆ ท่ีมีอตัราก าลงัเพียงพอ ก็มกัจะใชแ้บบดมยาสลบ “อีซีที”    เป็นวิธีการรักษาผูป่้วย
จิตเวชชนิดหน่ึง ดว้ยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้ไปในสมองนอ้ยท่ีสุดเพื่อท าใหเ้กิดการชกั และผลของ
การชกัท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนโครง สร้างการท างานในสมอง ท่ีจะปรับอารมณ์ ความคิดของผูป่้วย
แมก้ลไกจริง ๆ เราไม่รู้วา่มนัคืออะไร แต่พบวา่ การรักษาผูป่้วยไดผ้ลดีหลงัจากเกิดการชกั 
                   ในปัจจุบนัมีขอ้มูลชดัเจนวา่ กลุ่มผูป่้วยจิตเวชท่ีรักษาดว้ยวธีิการน้ีไดผ้ลดี คือ ผูป่้วยโรค
ซึมเศร้าแบบรุนแรง เส่ียงต่อการฆ่าตวัตายอารมณ์แปรปรวน ไม่อยากกิน ไม่อยากพดู ไม่อยาก
เคล่ือนไหว ผูป่้วยอาละวาดคลุม้คลัง่ ควบคุมตวัเองไม่ได ้ ผูป่้วยโรคไบโพลาร์ในช่วงท่ีอาการรุนแรง
มาก ผูป่้วยโรคจิตเภทท่ีหวาดระแวงมากรักษาดว้ยยาแลว้ไม่ได ้ ผล  แมก้ระทัง่โรคประสาทย  ้าคิดย  ้าท า
เม่ือไดรั้บการรักษาดว้ยไฟฟ้า อาการจะกลบัมาดีไดเ้ร็วและมีความปลอดภยั  ดงันั้นในผูป่้วยซึมเศร้า
รุนแรงตอบสนองต่อยาไม่ทนัการ หรือผูป่้วยท่ีอาละวาดรุนแรง ตอ้งฉีดยาและเส่ียงต่อการใชย้ามากๆ  
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หรือผูป่้วยท่ีรักษาดว้ยยาแลว้ไม่ไดผ้ล ก็จะรักษาดว้ยไฟฟ้า  
                   รูปแบบขั้นตอนคร่าวๆ ของการรักษาดว้ยไฟฟ้าเม่ือเขา้สู่กระบวนการรักษาจะมีการบอก
กบั ผูป่้วย เร่ืองการเตรียมความพร้อม ดา้นร่างกาย เช่น ถอดฟันปลอม ถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อน
เพื่อป้องกนัการบาดเจบ็ ตอ้งมีการตรวจร่างกายอยา่งละเอียดวา่ มีโรคประจ าตวัหรือไม่ เช่น เป็นโรค
กลา้มเน้ือหวัใจตายอยา่งเฉียบพลนั โรคความดนัโลหิตสูงอยา่งรุนแรง โรคกระดูกบริเวณไขสันหลงั 
                   ส่วนขั้นตอนการรักษาดว้ยไฟฟ้า มีดงัน้ี 

       1. ใหผู้ป่้วยนอน พร้อมติดอุปกรณ์ตรวจ เฝ้าระวงั 
 

 
ภาพท่ี 1 ใหผู้ป่้วยนอนพร้อมติดอุปกรณ์ตรวจ 
 
                   2. วสิัญญีพยาบาล ฉีดยาใหห้ลบั ใหย้าหยอ่นกลา้มเน้ือ และติดเคร่ืองมือต่างๆ 

 
 

ภาพท่ี 2 วสิัญญีพยาบาลฉีดยาใหห้ลบั 
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                   3. เม่ือยาหยอ่นกลา้มเน้ือออกฤทธ์ิเตม็ท่ี จะตอ้งใชค้นจบัตามจุดขอ้ต่างๆ และปล่อย
กระแสไฟฟ้า ผูป่้วยจะชกัอยูป่ระมาณ 25 วนิาที หากนอ้ยกวา่นั้นการรักษาจะยงัไม่ไดผ้ลดี ตอ้งเพิ่มยา 
และปล่อยกระแสไฟอีกคร้ัง 

 

 
ภาพท่ี 3  ใชพ้นกังานจบัประคอง 4 คน ขณะท าการรักษา 

 
        4. ผูป่้วยจะถูกส่งไปในหอ้งพกัฟ้ืน เฝ้าระวงัอาการอยา่งใกลชิ้ดจนกวา่จะรู้สึกตวั ไม่มี
อาการมึนงง เวยีนหวั สามารถเดินเองได ้ก็จะใหก้ลบัตึก 

 

 
ภาพท่ี 4  เฝ้าระวงัอาการในห้องพกัฟ้ีน 
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                    ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีเก่ียวกบัการรักษาผูป่้วยดว้ยไฟฟ้าแบบใชย้าระงบัความรู้สึก 

      1. การรักษาชนิดน้ี ตอ้งใชค้นในการจบัคนไขถึ้ง 4 คน จะไม่คล่องตวัในการช่วยเหลือ
ส าหรับหนา้ท่ีอ่ืนๆ และมีความเส่ียงท่ีจะหลุด 

      2. หากใชย้าหยอ่นกลา้มเน้ือมากเกินไปจะไม่เกิดอาการชกัใหเ้ห็นจ าเป็นตอ้งวดัคล่ืนสมอง
แต่จะ ไม่สามารถวดัคล่ืนสมองได ้เพราะถูกมือคนจบัรบกวนสัญณาณ 

      3. หากชกัแรง และผูจ้บัใชแ้รงมากเกินไป แขนและขาผูป่้วยจะช ้าได ้  
 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของโครงการ 
                   1. ศึกษาขั้นตอนการปฏิบติังานของการรักษาดว้ยไฟฟ้า 
       2. หาวสัดุท่ีเหมาะสม ทนทาน 
       3. ออกแบบให้เกิดความคล่องตวั ในการปฏิบติังาน ของแพทย ์ 
       4. ศึกษาชุดเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีใชใ้นเวลาเดียวกนั เพื่อพฒันารูปแบบใหเ้ขา้กบัสถานการณ์  
       5. ศึกษาสัดส่วนท่ีเหมาะสม และการปรับใหเ้ขา้กบัสัดส่วนผูป่้วยทุกประเภท 

 
สมมุติฐานของการศึกษา 
       ด าเนินการออกแบบชุดเคร่ืองมือช่วยเหลือท่ีมีความปลอดภยัไม่หลุดและสามารถปรับ
ขนาดได ้ สามารถตอบสนองฟังกช์ัน่หลกัไดค้ลา้ยคลึงกบัใชค้นจบั ลดความผดิพลาดในการจบัไม่อยู ่
ใชว้สัดุท่ีใชไม่รบกวนการวดัคล่ืนสมองเม่ือมีการวดั 
 
ขอบเขตในการศึกษา 
       ตอ้งการศึกษาขั้นตอน และลกัษณะในการรักษาโดยจะศึกษาการรักษาของโรงพยาบาล
สมเด็จเจา้พระยา เหตุเพราะเป็นโรงพยาบาลท่ีมีความน่าเช่ือถือ และเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรก
ของไทย  มีจุดเนน้ดา้นความปลอดภยั ส่วนฟังกช์ัน่อ่ืนๆ และเคร่ืองมืออ่ืนๆ สามารถตดัออกและต่อเติม
ไดต้ามผลการวจิยั 
         ศึกษาพฒันาเคร่ืองช่วยเหลือในการรักษาผูป่้วยจิตเวช ดว้ยไฟฟ้า เท่านั้น ไม่รวมไปถึง
เคร่ืองมืออิเลคทรอนิกส์ เคร่ืองมือตรวจวดัอ่ืนๆ 
                    การวจิยัคร้ังน้ีประเมbณความพึงพอใจในกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาผูป่้วยจิต
เวชดว้ยไฟฟ้าในสถาบนัจิตเวชสมเด็จเจา้พระยา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
                   การรักษาดว้ยไฟฟ้าแบบดดัแปลง M.ECT: ยอ่มาจาก modified electroconvulsive therapy   

( Modifie ECT) วธีิการใชย้าระงบัความรู้สึก และยาคลายกลา้มเน้ือ วธีิการน้ีผูป่้วยจะไดรั้บความรู้สึก 
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และยาคลายกลา้มเน้ือก่อนผา่นกระแสไฟฟ้าเขา้สู่สมอง วิธีการน้ีการชกัท่ีเกิดข้ึนจะไม่รุนแรงแต่จ าเป็น 

ตอ้งมีวสิัญญีร่วมทีม ขณะท าการรักษา 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
      โครงการน้ีมุ่งเนน้ท าเพื่อออกแบบพฒันาชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือในการรักษาผูป่้วยจิตเวชดว้ย
ไฟฟ้าแบบใหย้าระงบัความรู้สึกเรียกวา่ “โมดิฟายอีซีที” (Modifie ECT)  ซ่ึงส่วนหลกัๆ ยงัขาดส่ิงท่ี
สามารถจบัยดึผูป่้วยไดอ้ยา่งปลอดภยั ไม่ท าใหเ้กิดการบาดเจบ็  
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
                   1 ออกแบบใหล้ดขั้นตอนในการติดตั้ง ง่ายต่อการติดตั้ง 
                   2 เคร่ืองมือมีความแขง็แรง โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชโ้ลหะ เพื่อไม่มีการรบกวนการวดัคล่ืน
สมองถา้มีความตอ้งการวดั 
                     3.  ออกแบบไดเ้ขา้กบัลกัษณะการปฏิบติังาน โดยไม่เกะกะการเคล่ือนท่ีของพนกังาน 
                     4. สามารถใชช่้วยเหลือประคองคนไขไ้ดทุ้กจุดท่ีตอ้งการในเวลาเดียวกบั 
                     5. สามารถรับกบัสัดส่วนของคนไขไ้ดทุ้กขนาด ไม่ตอ้งห่วงเร่ืองท่ีวา่ จะกดแรงเกินไป
เน่ืองจากเป็นการประคองอยูน่ิ่งๆ 

 
วธีิการศึกษา 
                     1. เก็บรวบรวมขอ้มูลและเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาวเิคราะห์และน ามาเป็น 
แนวคิดในการออกแบบ ไดแ้ก่ 
                            1.1 ขอ้มูลความตอ้งการเคร่ืองมือในการช่วยเหลือประคองผูป่้วย 
                            1.2 ขอ้มูลความคิดเห็นของเคร่ืองมือท่ีมีอยูเ่ดิม 
                            1.3 ขอ้มูลดา้นทฤษฎีวสัดุ และการผลิต 
                     2. น ามาวเิคราะห์ก าหนดคุณสมบติัของเคร่ืองมือท่ีจะออกแบบตามตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
                     3. ขั้นตอนการออกแบบและประกอบผลิตภณัฑ ์
                     4. ขั้นตอนการน าเสนอประเมิณผล น ามาปรับปรุง 
                     5. ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑต์น้แบบ น าไปทดสอบเสมือนจริงในสถานท่ีจริง 
                     6. ขั้นตอนการท าวจิยัส ารวจความพึงพอใจ ประเมิณผลการใชง้าน 
                     7. ขั้นตอนการสรุปอภิปรายผลการออกแบบและใชง้าน 
  

 
 
 



 
 
 

บทที ่2 
แนวคิดและข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง 

 
                  เพื่อศึกษาส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้ขณะรักษาผูป่้วยด้วยไฟฟ้า และ
ทางออกของปัญหาท่ีตั้งไวแ้ละน าไปสู่การออกแบบ จ าเป็นตอ้งหาขอ้มูลจากสถานท่ีจริง เพื่อท าความ
เขา้ใจ ไดท้  าการจ าแนกขอ้มูลท่ีตอ้งการศึกษาไวไ้ดด้งัน้ี 
                   1. ขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อเป็นแนวทางการวจิยั 
                   2. ขอ้มูลเก่ียวกบัผูใ้ชง้าน 
                   3. ขอ้มูลอุปกรณ์ช่วยเหลือดา้นความปลอดภยัท่ีมีอยูเ่ดิม และผลิตภณัฑใ์กลเ้คียง 
                   4. กลไกและวธีิการในการออกแบบ 
                   5. การรักษาดว้ยไฟฟ้า 
                   6. ศึกษาการออกแบบผลิตภณัฑล์ช้ิันงานพลาสติค 
                   7. อุปกรณ์เขม็ขดันิรภยั 
 
1. ข้อมูลเบือ้งต้นเพือ่เป็นแนวทางการวจัิย 
                     ผลจากแบบสอบถามเบือ้งต้น 
                    ไดท้  าการส ารวจความตอ้งการ ความคิดเห็นจากผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาผูป่้วย
ดว้ยไฟฟ้า ท่ีสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา โดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 20   ฉบบั แก่ผูท่ี้
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งในหนา้ท่ีต่างๆ ไดส้อบถามถึงความพึงพอใจต่อเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าการรักษา
ดว้ยไฟฟ้า และป้องกนัผูป่้วยรวมทั้งความตอ้งการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ชนิดใหม่ ในการช่วย
ประคบัประคองผูป่้วย ดงัน้ี 
                     1. สายรัดศรีษะ  
                     2.เคร่ืองมือประกอบการช่วยหายใจ   
                     3.อุปกรณ์ป้องกนัปากและฟัน  
                     4.และอุปกรณ์ช่วยเหลือขณะรักษาดว้ยไฟฟ้าในการประคบัประคองคนไขใ้นขณะท่ีท า
การรักษาดว้ยไฟฟ้า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการท างาน 
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ผลจากการส ารวจเบือ้งต้นได้ข้อสรุปว่า 

 
ภาพท่ี 5 ผลการส ารวจเบ้ีองตน้ 

 
ความคิดเห็นทีม่ีต่อสายรัดศรีษะทีท่ าหน้าทีส่่งกระแสไฟฟ้า จากการส ารวจจ านวน 20 คน 
 คิดวา่เป็นอุปกรณ์ท่ีดีแลว้          จ านวน     5      คน  คิดเป็น  ร้อยละ  25 
 คาดวา่มีวธีิการท่ีดีกวา่น้ี               จ านวน     13    คน  คิดเป็น  ร้อยละ 65 
 ไม่พอใจอุปกรณ์น้ี ควรมีการแกไ้ข จ านวน     5      คน  คิดเป็น  ร้อยละ 10 
 อ่ืนๆ     จ านวน      0     คน  คิดเป็น  ร้อยละ  0 
   
เคร่ืองมือประกอบการช่วยหายใจ จากการส ารวจจ านวน 20 คน 
 คิดวา่เป็นอุปกรณ์ท่ีดีแลว้          จ านวน    7     คน    คิดเป็น  ร้อยละ  35 
 คาดวา่มีวธีิการท่ีดีกวา่น้ี               จ านวน    13   คน    คิดเป็น  ร้อยละ  65 
 ไม่พอใจอุปกรณ์น้ี ควรมีการแกไ้ข จ านวน    0     คน    คิดเป็น  ร้อยละ  0 
 อ่ืนๆ     จ านวน    0     คน    คิดเป็น  ร้อยละ  0  
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อุปกรณ์ป้องกนัปากและฟัน จากการส ารวจจ านวน 20 คน 
 คิดวา่เป็นอุปกรณ์ท่ีดีแลว้          จ านวน    9     คน    คิดเป็น  ร้อยละ  45 
 คาดวา่มีวธีิการท่ีดีกวา่น้ี               จ านวน    11   คน    คิดเป็น  ร้อยละ  55 
 ไม่พอใจอุปกรณ์น้ี ควรมีการแกไ้ข จ านวน    0     คน    คิดเป็น  ร้อยละ  0 
 อ่ืนๆ     จ านวน    0     คน    คิดเป็น  ร้อยละ  0  
หากมีอุปกรณ์ช่วยเหลอืขณะทีรั่กษาด้วยไฟฟ้าแบบใหม่  จากการส ารวจจ านวน 20 คน 

มีความหลากหลายในการใชง้าน               จ านวน    6     คน    คิดเป็น  ร้อยละ  30 
 มีความแขง็แรงสูง  สามารถติดกบัเตียง จ านวน    5     คน    คิดเป็น  ร้อยละ  25 
 เนน้การใชง้านง่าย รวดเร็ว  จ านวน    8    คน     คิดเป็น  ร้อยละ  40 
 อ่ืนๆ                                       จ านวน    1    คน     คิดเป็น   ร้อยละ  5 
                : อ่ืนๆ  เห็นวา่ ควรใชแ้บบเดิม  กลวัยุง่ยาก 
 
 ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน เห็นวา่น่าจะเป็นประโยชน์หากมีอุปกรณ์ ช่วยเหลือขณะรักษาดว้ย
ไฟฟ้าโดยเนน้ท่ีการใชง้าน ง่ายรวดเร็วมากท่ีสุดมีความแขง็แรง และสามารถหลากหลาย คือสามารถ 
ทดแทนผูป้ฏิบติังานในการประคองคนไขใ้นขณะท าการรักษาไดทุ้กต าแหน่ง 
  
แนวทางการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ 
                    ตอ้งออกแบบเคร่ืองมือท่ีมี คุณสมบติัและควรมีลกัษณะดงัน้ี 

      1. มีความแขง็แรงมัน่คงปลอดภยั ปรับขนาดได ้
      2. สามารถตอบสนองไดค้ลา้ยคลึงกบัใชค้นจบัลดความผดิพลาดในการจบัไม่อยู ่

       3. เพื่อลดความวติกกงัวลของผูป่้วย อาจแกปั้ญหาในหลายๆ ดา้น เช่น สี อาจมีรูปร่างท่ีดู
เหมือนเคร่ืองทางการแพทย ์ ท่ีรัดกุม ดูปลอดภยัและเป็นมิตร หรืออาจเก็บและน าออกมาใชไ้ดง่้ายโดย
ไม่เสียความแขง็แรง 
        4. วสัดุหลกัท่ีใช ้ จะหลีกเล่ียงวสัดุโลหะ เพราะอาจมีการรบกวนการวดัคล่ืนสมอง หรือ
เคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีติดตวัคนไข ้

        5. มีขนาดไม่ใหญ่อยใูนต าแหน่งท่ีไม่กีดขวางการท างานของเจา้หนา้ท่ี 
  
2. ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ใช้งาน 

     ความเข้าใจเบือ้งต้นของผู้ใช้งาน 
                  เคร่ืองมือช่วยเหลือในการประคองคนไขร้ะหวา่งการรักษาดว้ยไฟฟ้า ในโครงการน้ี เพื่อ
แบ่งเบาภาระหนา้ท่ีในการประคองคนไข ้ ช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดความ
รวดเร็ว ปลอดภยัเน่ืองจากเจา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งสามารถ ดูแลคนไขไ้ดดี้ยิง่ข้ึน ความตอ้การในปัจุบนัคือ  
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มีความตอ้งการลดจ านวนบุคลากรในการปฏิบติัหนา้ท่ีประคองคนไขโ้ดยจดัหาเคร่ืองมือทดแทนใหไ้ด้
ประสิทธิภาพ ใชง้านไดง่้าย สะดวก และมีความปลอดภยัส าหรับผูป่้วย  ไม่ส้ินเปลือง ราคาเหมาะสม 

         การซัพพอร์ตคนไข้ ความแรงในการจับ 
         ในการจบัผูป่้วย จะใชผู้มี้หนา้ท่ีจบั 4 คน มีลกัษณะการจบัดงัน้ี 
 

 
ภาพท่ี 6 การซพัพอร์ทแขน เจา้หนา้ท่ีจะใชอุ้ง้มือจบัไหล่ และขอ้มือทั้งสองขา้ง 
 

 
ภาพท่ี 7 การซพัพอร์ทขา 
 
                     เจา้หนา้ท่ีจะจบัยดึท่ีสะโพกและเข่าของผูป่้วย ส่วนของหมอนท่ีหนุนไว ้ จะถูกน าออก  
หลงัจากผูป่้วยหลบัแลว้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา ผูมี้หนา้ท่ีช่วยจบัผูป่้วยขณะท าการรักษาดว้ย
ไฟฟ้า 

         1. ส่วนบนดา้นซา้ยและขวา ขา้งละ 1 คน จบับริเวณหวัไหล่ ขอ้มือ วางไวแ้นบล าตวั
ผูป่้วย 

         2. ส่วนล่างดา้นซา้ยและขวาจ านวนขา้งละ 1 คน จบับริเวณขอบสะโพกบนและหวัเข่า 
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         การจบัผูป่้วยขณะช่วยการรักษา จะเป็นการจบัแบบประคบัประคอง (Support) โดยใชอุ้ง้

ฝ่ามือจบัขณะผูป่้วยเกร็ง กระตุก จะตอ้งผอ่นความแรง ไม่ฝืนหรือตา้นทานดว้ยความรุนแรง เพราะจะ
ท าใหเ้กิดแรงกระแทก การช่วยจบัผูป่้วยขณะท าการรักษาควรใหผู้ป่้วยรู้สึกผอ่นคลาย 
                   ลกัษณะการชัก และระยะเวลา 
    การประกนัวา่การท าการรักษาดว้ยไฟฟ้า เกิดอาการชกัเพียงพอท่ีมีผลต่อการรักษาโรคทาง
จิตเวชถือวา่เป็นส่วนส าคญัของการด าเนินการตามขั้นตอน ถา้ท าการรักษาดว้ยไฟฟ้าแลว้ผูป่้วยไม่เกิด
การชกัหรือเกิดอาการชกั ไม่เพียงพอต่อการรักษา แพทยต์อ้งท าใหเ้กิดการชกัทั้งรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ จนกระทัง่ท าใหเ้กิดอาการชกั ซ่ึงกินเวลานาน เพียงพอท่ีมีผลต่อการรักษา ในท านอง
เดียวกนั แพทยต์อ้งตระหนกัถึงความจ าเป็นต่อการบริหารจดัการกบัอาการชกัท่ีเกิดนานเกินไป ซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อการรักษาตามมา  นอกจากน้ียงัตอ้งตดัสินใจในดา้นบริหารจดัการเก่ียวกบัการ
ตอบสนองต่อการเกิดอาการชกั ในการท าการรักษาแต่ละคร้ังวา่เป็นอยา่งไร  ตอ้งพิจารณาดว้ยวา่ช่วง
ห่างของเวลาในการท าการรักษาดว้ยไฟฟ้าในแต่ละคร้ังควรถ่ีห่างเท่าใด   
         การกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้าเม่ือมีขอ้บ่งช้ี ดงัต่อไปน้ี 
        1. บุคลากรท่ีจดัยดึศีรษะผูป่้วยพร้อม 
        2. ผูป่้วยไดรั้บยาระงบัความรู้สึกท่ีเพียงพอ 
        3. ยาหยอ่นกลา้มเน้ือท าใหก้ลา้มเน้ือของผูป่้วยหยอ่นดีเพียงพอ 
        4. ขั้วไฟฟ้าท่ีใชก้ระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้าอยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 
        5. อุปกรณ์ท่ีใชป้้องกนัการกดัล้ินหรืออุปกรณ์เก่ียวกบัฟัน วางอยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 
                   การประเมินวา่อาการชกัเกิดนานเพียงพอซ่ึงให้ผลดีต่อการรักษาประกอบดว้ย 
        1. ตรวจสอบอาการชกัท่ีเกิดข้ึน ผูป่้วยท่ีท าการรักษาแลว้ไดผ้ลดีควรมีการเคล่ือนไหวของ
แขนหรือขาแบบเกร็งและกระตุกหรือ มีการตอบสนองการชกั จากภาพคล่ืนไฟฟ้าสมอง ระหวา่งช่วง
กระตุน้กระแสไฟฟ้า ผูป่้วยอาจมีกลา้มเน้ือหดเกร็ง  
        2. ถา้ท าการรักษาดว้ยไฟฟ้า แลว้ไม่เกิดอาการชกัใหก้ระตุน้ซ ้ าคร้ังใหม่ภายใน 20-30 
วนิาที ดว้ยการเพิ่มความเขม้ขน้ของกระแสไฟฟ้า  
        3. วดัช่วงเวลาท่ีเกิดอาการชกัโดยสังเกตจากอาการชกั ซ่ึงประกอบดว้ยสองส่วนคือ ส่วนท่ี
ตอบสนองดา้นกลา้มเน้ือวดัจากอาการเกร็งกระตุกจนส้ินสุดอาการชกัท่ีเกิดข้ึนไม่ควรนอ้ยกวา่ 20-25 
วนิาที 
                     โอกาสในการเกิดความผดิพลาด และวธีิแก้ไข 
         จากการบริหารยา และการใชก้ระแสไฟฟ้าท่ีไม่เหมาะสม อาจท าใหผู้ป่้วยเกร็ง กระตุก
รุนแรงกวา่ท่ีควร ท าใหผู้ป้ระคบัประคองมกัออกแรงตา้นการเกร็งกระตุก ลงน ้าหนกักดรุนแรงเกินไป 
ไม่ยดืหยุน่ตามแรงเกร็งกระตุก ท าใหอ้าจเกิดการบาดเจบ็จากแรงกด     การแกไ้ขโดยการฝึกเจา้หนา้ท่ี
ในการลงน ้าหนกัการประคบัประคอง   แต่เม่ือมีการสับเปล่ียนหมุนเวยีนหนา้ท่ีก็จะไม่มีความช านาญ 
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เช่นเดิม    “เมื่อมีการสอบถามความต้องการ ของผู้ปฏิบัติงานถึงความต้องการหาอุปกรณ์ หรือ 
เคร่ืองมือทดแทนเจ้าหน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสม กจ็ะท าให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย”     
                     ความคิดเห็นที่เกีย่วข้องกบัการออกแบบ 
                      1. สามารถออกแบบใหล้ดขั้นตอนในการติดตั้ง ง่ายต่อการติดตั้ง 
         2. เคร่ืองมือมีความแขง็แรง โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชโ้ลหะ 
         3. ออกแบบไดเ้ขา้กบัลกัษณะการปฏิบติังาน โดยไม่เกะกะการเคล่ือนท่ีของพนกังาน 
         4. สามารถใชป้ระคองคนไขไ้ดค้รบทุกต าแหน่ง 
         5. สามารถรับกบัสัดส่วนของคนไขไ้ดทุ้กขนาด 
                     เม่ือมีอุปกรณ์มาช่วยพยงุแทนเจา้หนา้ท่ี ก็จะสามารถท าหนา้ท่ีอ่ืนดีข้ึนเช่นการดูแลคนไข้
คนอ่ืนและการเตรียมคนไขค้นต่อไป 
                      1. ไม่ตอ้งห่วงเร่ืองท่ีวา่จะกดแรงเกินไปเน่ืองจากเป็นการประคองอยูน่ิ่งๆ 

         2.ไม่มีการรบกวนการวดัคล่ืนสมองถา้มีการตอ้งการวดั 
                       3. มีความแขง็แรงมัน่คงทนทาน 
                       4. มีขนาดไม่ใหญ่อยใูนต าแหน่งท่ีไม่กีดขวางการท างานของเจา้หนา้ท่ี 
 
3. ข้อมูลอุปกรณ์ช่วยเหลอืด้านความปลอดภัยทีม่ีอยู่เดิม และผลติภัณฑ์ใกล้เคียง 
                   ลกัษณะของอุปกรณ์ช่วยเหลอืทีพ่อมีอยู่เดิม 
                เคร่ืองมือทีเ่กีย่วข้องทีป้่องกันฟันแต่ละชนิด 
 

 
ภาพท่ี 8 Oral airway 
 
ข้อดี 

        ใช ้Maintain airway ไดดี้ เหมาะสมในผูป่้วยท่ีไม่ให้ความร่วมมือ 
ข้อเสีย 
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         มีส่วนท่ีแขง็ และไม่ช่วยกระจายแรงกดของฟัน ถา้ผูป่้วยชกัรุนแรง (grade 3, 4) อาจมี

ปัญหาได ้ ผูใ้ส่ตอ้งมีทกัษะความช านาญ โดยใส่ดว้ยความรวดเร็วและนุ่มนวล (เพราะใส่ขณะผูป่้วยไม่
รู้สึกตวั / หยุดหายใจ) 

 

 
ภาพท่ี 9 แผน่ยาง 
 
ข้อดี 
                 อ่อนนุ่ม : กระจายแรงกดของฟัน ท าใหไ้ม่ลงน ้ าหนกัไปท่ีจุดใดจุดหน่ึง การใชผ้า้ gauze พนั
แผน่ยางช่วยซบัน ้าลาย สามารถป้องกนัการเกิด aspiration จากน ้าลายได ้
ข้อเสีย 

    อ่อนนุ่ม : มีปัญหาในการ Maintain airway ไม่สะดวก  ถา้ผูป่้วยไม่ใหค้วามร่วมมือ 
 

 
ภาพท่ี 10 Mouth guard 

 
ข้อดี 

      เหมาะสมในผูป่้วยท่ีมีปัญหาโรคเหงือก ฟันเหลือนอ้ย ฟันโยก หรือแตกหกั 
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ข้อเสีย 
       มีปัญหาในการ Maintain airway ใส่ยาก  ไม่สะดวก  ถา้ผูป่้วยไม่ใหค้วามร่วมมือ 
  

 
ภาพท่ี 11 ใชเ้จา้หนา้ท่ีประคองจบัขณะท าการรักษา 

 
ข้อดี    
                   มัน่ใจไดว้า่มีคนดูแลใกลชิดขณะท าการรักษาในทุกต าแหน่ง 
ข้อเสีย 

      ตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีจ านวนมากในหนา้ท่ีเดียวในภาวะบุคลากรมีจ านวนจ ากดั 
                   วเิคราะห์แนวคิดทีค่ล้ายคลงึกนั 
                   ไดเ้คยมีการน าเอาผา้ห่มมาคลุมและยดัไวใ้ตท่ี้นอน ก็สามารถประคองคนไขข้ณะท าการ
รักษาไดบ้า้งแต่ไม่มีความมัน่ใจเน่ืองจากคนไขแ้ต่ละคน มีการตอบสนองต่อยาและการรักษาไม่เท่ากนั
อาจเกิดอนัตรายได ้ เพราะผา้ห่มมีความแขง็แรงไม่พอ และมีการคลุมร่างกายจึงท าใหก้ารดูอาการชกั
คนไขไ้ม่ชดัเจน 

      ส่วนสามารถน ามาพฒันา 
                    จึงมีแนวคิดท่ีจะออบแบบเคร่ืองมือท่ีสามารถท าหนา้ท่ีแทนเจา้หนา้ท่ี โดยประคองผูป่้วย
ไดนุ่้มนวลไม่ตอ้งกด และสามารถแขง็แรงพอท่ีจะประคองยดึไม่ใหผู้ป่้วย เคล่ือนไหวมากจนเกิด
อนัตรายในขณะท่ีท าการรักษาดว้ยไฟฟ้า และสามารถปรับต าแหน่งการติดตั้งใหเ้หมาะกบัขนาดรูปร่าง
ของผูป่้วย 
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4  กลไกและวธีิการในการออกแบบ 
                  กลไกหรือวธีิการทีเ่กีย่วข้อง และเลอืกน ามาใช้ 
                  แนวคิดในการออกแบบ คือจะตอ้งใหส้ามารถประคองผูป่้วย ใหค้ลา้ยกบัการใชเ้จา้หนา้ท่ี
ประคองมีความยดืหยุน่และแขง็แรงพอเพียง โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 
                  1. สามารถติดตั้งในต าแหน่งท่ีไม่กีดขวาง การท างานของเจา้หนา้ท่ีในการวางยาสลบ และ
แพทยใ์นขณะท าการรักษา 
                 2. สามารถติดตั้งอุปกรณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และง่ายใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีนาที จึงไม่ท าใหผู้ป่้วย
วติกกงัวล 
                  3. มีรูปร่างท่ีกระทดัรัด ขนาดไม่ใหญ่ จึงสะดวกในการเก็บรักษา น ้าหนกัเบา 
                  4. สามารถใชก้บัผูป่้วยในทุกประเภท จากการตอบสนองต่อการรักษาไม่เหมือนกนั การ
กระตุกแรง ค่อยไม่เท่ากนั มีความแขง็แรงเพียงพอ และสามารถปรับเปล่ียนต าแหน่งการติดตั้งให้
เหมาะสมกบัขนาดตวัของผูป่้วยได ้
                  5. อุปกรณ์ไม่มีส่วนท่ีเป็นโลหะสัมผสักบัภายนอก จึงไม่รบกวนกบัเคร่ืองมืออุปกรณ์ใน
การตรวจรักษา 
                  6. ใชว้ตัถุและอุปกรณ์ประกอบท่ีมีราคาไม่แพง สามารถหาซ้ือง่าย 
                   ข้อมูลวสัดุใช้ประกอบส่วนต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม 
       ส่วนประกอบของอุปกรณ์น้ีมีอยู ่3 ส่วนคือ 
           1. ส่วนท่ีเป็น โครง ตวัอุปกรณ์ วสัดุท่ีเหมาะสมคือ วสัดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า น ้าหนกัเบา 
เช่น ไม ้ไฟเบอร์ พลาสติก 
             2. ส่วนท่ีเป็นกลไกภายในอุปกรณ์ จะตอ้งสามารถยดืหยุน่และล็อคได ้แขง็แรงทนทาน 
ต่อการกระชากได ้ ในการออกแบบคร้ังน้ีใชก้ลไกอุปกรณ์ เป็นเขม็ขดันิรภยัของรถยนตท่ี์เป็นอะไหล่
ใหม่ หรือเก่าก็ไดมี้ขายทัว่ไป ซ่ึงสามารถยดืหยุน่ปรับขนาดไดต้ามตอ้งการ และล๊อกในขนาดท่ีตอ้งการ 
ไดท้ั้งระบบ Automatic และ Manual  
                 3. ส่วนท่ีเป็นสายรัด ใชส้ายท่ีเป็นไนล่อน ซ่ึงมีความแขง็แรงทนทาน มีติดมากบัอุปกรณ์
กลไกอยูแ่ลว้แต่ถา้ตอ้งการเปล่ียนใหย้าวข้ึนก็สามารถหาซ้ือไดต้ามร้านขายสายสะพายกระเป๋าทัว่ไป 
ในราคาถูก 
                   ความเป็นไปได้ของฟังค์ช่ันในการใช้งานจริง 
                   สามารถตอบสนองฟังคช์ัน่การใชง้านจริง ครบตามวตัถุประสงค ์หลงัจากไดน้ าตน้แบบไป
ทดสอบใชง้านเสมือนจริง ในสถานท่ีจริง ตามกรณีเหตุการณ์ต่างๆ ภายใตก้ารดูแลจากผูเ้ช่ียวชาญ 
                   การจัดเกบ็ 
       สามารถจดัเก็บเขา้ตูไ้ดส้ะดวก มีน ้าหนกัเบา สายรัดท่ีใชป้ระคองคนไขส้ามารถ หดกลบั
เขา้ไปในตวัอุปกรณ์เช่นเดียวกบัเขม็ขดันิรภยัของรถยนต ์ไม่รุงรัง 
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                   รูปลกัษณ์ทีเ่ป็นมิตรในการออกแบบ 
       การออกแบบจะเนน้ใหไ้ม่กีดขวางการท างาน จะอยูต่  าแหน่งตรงกลางเตียง ไม่มีส่วนท่ียืน่ 
ข้ึนมาก สูงข้ึนมาเพียงระดบัท่ีนอน และยงัสามารถออกแบบใหโ้คง้มล ไดต้ามตอ้งการ 
  
5. การรักษาด้วยไฟฟ้า 
       การรักษาดว้ยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy : ECT) เป็นวธีิการรักษาอาการทางจิตเวชชนิดหน่ึง  
จดัอยูใ่นกลุ่ม somatic หรือ organic therapy  วธีิการรักษาคือ ใหก้ระแสไฟฟ้าในปริมาณท่ีตอ้งการ จาก
เคร่ือง  ECT  ผา่นเขา้สู่สมองตรงบริเวณท่ีก าหนด   เพื่อท าใหเ้กิดอาการชกัแบบ generalized หรือ grand 
mal seizure หรือ tonic-clonic convulsion  เป็นผลใหอ้าการของโรคทางจิตเวชบางชนิด ทุเลาหรือหายได้  

                   ประวตัิการรักษาด้วยไฟฟ้า  

                      ปี ค.ศ.1938  ศาสตราจารยน์ายแพทย ์Ugo Cerletti  และ ศาสตราจารยน์ายแพทย ์Luigi Bini เป็น
ผูริ้เร่ิมการท า ECT เป็นคร้ังแรก  ต่อมาในปี ค.ศ.1952 G.Holmberg และ S.Thesleff  ไดพ้ฒันา วธีิการ
รักษาโดยการใหย้าเพื่อใหผู้ป่้วยหลบัพร้อมกบัใหย้าคลายกลา้มเน้ือเพื่อลดอาการเกร็งกระตุก ท่ีรุนแรง ซ่ึง
เรียกวา่การท า modified ECTเป็นคร้ังแรก  ส่งผลใหผู้ป่้วยเกิดความปลอดภยัมากข้ึน  อีกทั้งยงัช่วยลด
ความกลวัและความวติกกงัวลของผูป่้วยและญาติ  ววิฒันาการของการรักษาดว้ยไฟฟ้า ในช่วงน้ี (ค.ศ. 1938 
-1954)ไดรั้บความนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายทัว่โลกหลงัจากนั้นความนิยมเร่ิมลดลงไปเร่ือยๆ เน่ืองจาก
มีการพฒันายารักษาโรคจิต  ยารักษาอารมณ์เศร้าและยา antimania ท่ีไดผ้ลดี  นอกจากน้ีการรักษาดว้ย
ไฟฟ้าไดถู้กน ามาใชแ้บบ abuse หรือ misuse เพื่อใชล้งโทษประชาชน ท่ีขดัขืนลทัธิการเมืองการปกครอง  
อีกทั้งแพทยผ์ูรั้กษา ขาดประสบการณ์จึงไม่ไดใ้ชต้ามขอ้บ่งช้ี  รวมทั้งในสมยัก่อนการรักษาดว้ยไฟฟ้า 
ถูกเรียกวา่ “ช็อคไฟฟ้า” (Electric shock) ท าใหผู้ป่้วยญาติ และประชาชนทัว่ไปเขา้ใจผดิ  เกิดความหวาดกลวั 
(ค.ศ. 1954 -1977)   แต่หลงัจากนั้นในวงการจิตเวช ของประเทศท่ีเจริญหลายประเทศไดท้ าการส ารวจและ
ศึกษา วจิยัยนืยนั ประโยชน์ของการรักษาดว้ยไฟฟ้า  โดยใหข้อ้บ่งช้ีในการรักษาเฉพาะโรค  บอกวธีิการใชท่ี้
ถูกตอ้ง  และพฒันาเคร่ือง ECT ใหมี้ประสิทธิภาพ และปลอดภยัยิง่ข้ึน  จึงท าใหก้ารรักษาดว้ยไฟฟ้า
กลบัมานิยมใชก้นัมากข้ึนอีกคร้ัง 
      การรักษาดว้ยไฟฟ้า (electroconvulsive therapy : ECT ) เป็นการรักษาทางเลือกดา้น
ร่างกาย(physical therapy) ท่ีมีความส าคญัต่อการบ าบดัรักษาพยาบาล และการฟ้ืนหายของผูป่้วยจิตเวช 
พยาบาลจิตเวชมีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ ต่อกระบวนการบ าบดัรักษาและการช่วยเหลือ  ทั้งดา้นร่างกาย  
และจิตใจเพื่อให้ผูป่้วยไดรั้บผลของการรักษา ดว้ยไฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ   เกิดความปลอดภยั จาก
ภาวะแทรกซอ้นท่ีสามารถป้องกนัได ้ เกิดความรู้สึกปลอดภยัและเช่ือมัน่ต่อกระบวนการบ าบดัรักษา
พยาบาลจนสามารถขา้มผา่นภาวะบีบคั้นและคุกคามจากการรักษาดว้ยไฟฟ้า ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เน้ือหา
ของบทน้ีครอบคลุมความหมาย ควมเป็นมาและสถานการณ์ของการรักษาดว้ยไฟฟ้า แนวคิด ทฤษฎี 
หลกัการ และกลไกการออกฤทธ์ิของการรักษาดว้ยไฟฟ้า วธีิการและแนวทางการรักษาดว้ยไฟฟ้า การ 
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พฒันาทกัษะทางปัญญาดา้นการบ าบดัรักษา และการพิทกัษสิ์ทธิผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษา 
        การรักษาดว้ยไฟฟ้า เป็นการรักษาทางจิตเวชดว้ยวธีิการใชก้ระแสไฟฟ้าเขา้ไปกระตุน้
สมอง ผา่นทางขั้วตวัน าไฟฟ้า ท่ีวางบริเวณศีรษะเพื่อเหน่ียวน าใหผู้ป่้วย เกิดอาการชกัเกร็งทั้งตวั ผลจก
การชกัท าใหเ้กิด ประสิทธิภาพดา้นการรักษา (ธีระ ลีลานนัทกิจ,2553;สุขเจริญ ตั้งวงษไ์ชย,2522)  
                     แนวคิด ทฤษฎ ีหลกัการ และกลไกการออกฤทธ์ิของการรักษาด้วยไฟฟ้า 
        กลไกการออกฤทธ์ิ ของการรักษาดว้ยไฟฟ้าปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจน เป็นเพียง
สมมติฐานเทา่นั้น อยา่งไรก็ตาม มีทฤษฎีมากกวา่ 100 ทฤษฎีพยายามอธิบายกลไกการออกฤทธ์ิของการ
รักษาดว้ยไฟฟ้า ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งเพียงบางทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมในการน ามาใชอ้ธิบายการออก
ฤทธ์ิของการรักษาดว้ยไฟฟ้า(ธีระ ลีลานนัทกิจ.2533; สุจเจริญ ตั้งวงษไ์ชย,2522) ดงัน้ี 
        1. ทฤษฎีชีวเคมี (Biochemical Theories) และทฤษฎีประสาทเคมีวทิยา (Neusochemical 
Theories) เช่ือวา่การรักษาดว้ยไฟฟ้าท าใหเ้กิดการปรับเปล่ียนของประสาทเคมี กล่าวคือท าใหส้ารส่ือ
ประสาทในสมองจ านวนมากเกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการออกฤทธ์ิของยาตา้น
โรคซึมเศร้า (Antidepressant drugs)     โดยเพิ่มระดบัความเขม้ขน้ของซีโรโตนิน ( Serotonin) นอร์อิพิ
เนฟริน (norepinephrine) และปรับเพิ่มจ านวนของหน่วยรับความรู้สึก(receptor)ในสมอง รวมถึงการท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ของสารส่ือประสาทสมองตวัอ่ืนๆ เช่นกาบา(GABA) กลูตาเมท (glutamate)โด
พามีน(dopamine)เป็นตน้ นอกจากน้ี ผลจากการรักษาดว้ยไฟฟ้ายงัท าใหร้ะบบการส่งผา่นสารส่ือ
ประสาทสมอง (neurotransmitter) ของหน่วยรับความรู้สึกในสมองมีความสมดุลส่งผลใหอ้าการทาง
จิตดีข้ึน 
       2. ทฤษฎีประสาทสรีรวทิยา (Neurophysiology Theory) กล่าวถึงความสัมพนัธ์ของปริมาณ
เลือดในสมองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราเมตาบอลิซึม กล่าวคือขณะผูป่้วยชกัเกร็งทั้งตวัจะมีเลือดไป
เล้ียงสมองมากข้ึน อตัราเมตาบอลิซึมในสมองสูงข้ึน การเผาผลาญน ้าตาลและออกซิเจนมากข้ึน เม่ือ
การชกัส้ินสุดลง จ านวนเลือดในสมองนอ้ยลงรวมถึงมีการเปล่ียนแปลงของปริมาณหน่วยรับความรู้สึก
สารส่ือประสาทสมอง การลดลงของเมตาบอลิซึมดงักล่าวเป็นผลใหอ้าการทางจิตดีข้ึน 
       3. ทฤษฎีจิตวเิคราะห์(Phychodynamic Theory) เช่ือวา่การรักษาดว้ยไฟฟ้ามีประโยชน์ใน
การรักษาผูป่้วยซึมเศร้า ท่ีตอ้งการถูกลงโทษจากความรู้สึกผดิและรังเกียจตวัเอง อยา่งไรก็ตาม พบวา่
ประสิทธิภาพของการรักษาดว้ยไฟฟ้ายงัคงเกิดข้ึนแมว้า่มีการใชย้าระงบัความรู้สึกและผูป่้วยไม่ไดรั้บ
ความเจบ็ปวดจากการรักษา 
       4. ทฤษฎีความจ า (Theory of Memory Trace) เช่ือวา่การรักษาดว้ยไฟฟ้าไปท าลายความจ า 
ปัจจุบนัและท าใหผู้ป่้วยลืมเหตุการณ์หรือประสบการณ์ความเจบ็ปวดของตนเอง นอกจากน้ีมีการ
เช่ือมโยงประสิทธิภาพของการรักษาดว้ยไฟฟ้าวา่เป็นเคร่ืองลบความจ า (memory eraser) โดยช่วยลบ
ความบาดเจบ็ดา้นจิตใจท่ีน าไปสู่ภาวะซึมเศร้า การกล่าวอา้งประสิทธิภาพ ของการรักษาดว้ยไฟฟ้าใน 
ลกัษณะเช่นน้ีมีหลายการศึกษายนืยนัวา่เป็นการกล่าวอา้งเกินจริง ไม่ถูกตอ้ง การรักษาดว้ยไฟฟ้าไม่ได ้
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มีผลกระทบต่อความบกพร่องของการรู้คิดของผูป่้วย 
       5. ทฤษฎีผลของยาหลอก (The Placebo Effect) เช่ือวา่การรักษาดว้ยไฟฟ้าแบบแกลง้ท า
(sham-ECT)โดยท าใหผู้ป่้วยหมดความรู้สึกตวั แต่ไม่ผา่นกระแสไฟฟ้า และ ไม่มีการชกัเกิดข้ึนให้
ผลการรักษาต่อผูป่้วย แต่มีหลายการศึกษาขดัแยง้ และแสดงใหเ้ห็นวา่ การรักษาดว้ยไฟฟ้า ท่ีผา่น
กระแสไฟฟ้าเขา้สู่ผูป่้วยและมีการชกัเกิดข้ึนใหผ้ลการรักษา และผูป่้วยมีอาการดีข้ึนมากกวา่การรักษา
ดว้ยไฟฟ้าแบบแกลง้ท า 
       แนวคิดทฤษฎีโดยภาพรวมพยายามอธิบายตามสมมติฐานวา่การรักษาดว้ยไฟฟ้าอาจท าให้
เกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงของปริมาณเลือดท่ีหมุนเวยีนในสมอง และมีผลท าใหส้ารส่ือประสาท
สมองท างานไดดี้ข้ึนจนกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุล ทั้งน้ี ผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยไฟฟ้าตอ้งมีเกณฑข์อ้
บ่งช้ีท่ีส าคญัรวมทั้งมีขอ้ควรระวงัส าหรับการรักษาดว้ยไฟฟ้าดงันี 
       ขอ้บ่งช้ีของการรักษาดว้ยไฟฟ้า (ธีระ ลีลานนัทกิจ,2553;สุขเจริญ ตั้งวงษไ์ชย,2522) 
ประกอบดว้ย                                                                        
       1. โรคอารมณ์ซึมเศร้ารุนแรง (Major Depressive Disorder;MDD) เป็นขอ้บ่งช้ีท่ีพบบ่อย 
การพิจารณา เลือกใชก้ารรักษาดว้ยไฟฟ้าส าหรับผูป่้วยท่ีมี และ/หรือเป็นโรคซึมเศร้าประกอบดว้ย 1)
พิจารณาการรักษาดว้ยไฟฟ้า เป็นล าดบัแรกส าหรับผูป่้วยท่ีมีความคิดฆ่าตวัตาย พยายามลือกใชก้าร
รักษาดว้ยไฟฟ้าส าหรับผูป่้วยท่ีมี และ/หรือฆ่าตวัตายหรือมีภาวะคุกคามชีวติจากการไม่รับประทาน
อาหารและน ้า 2) พิจารณใหก้ารรักษาดว้ยไฟฟ้า ส าหรับผูป่้วยไม่เคล่ือนไหวไม่พดู ไม่สนใจ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความคิดหลงผดิ ประสาทหลอน และ 3) พิจารณาเลือกการรักษาดว้ยไฟฟ้า เป็นการ
บ าบดัรักษาทางเลือกล าดบัท่ีสอง หรือสามในผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษา ดว้ยยาตา้นอารมณ์ซึมเศร้า 
(Antidepressant drug) แลว้ไม่ไดผ้ล 
       2. อารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) การรักษาดว้ยไฟฟ้าใชไ้ดดี้ในผูป่้วยโรคอารมณ์สอง
ขั้วท่ีอยูใ่นภาวะคลุม้คลัง่(manic episode) ระยะเฉียบพลนั(acute mania)หรือไม่สามารถทนผลขา้งเคียง
ของยาทางจิตเวชหรือเกิดผลขา้งเคียงอยา่งรุนแรง ผูป่้วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาดว้ยยา หรือมีภาวะ
เร่งด่วนจากพฤติกรรมท่ึเป็นอนัตรายเช่น ภาวะหมดก าลงั (exhaustion) ซ่ึงการรักษาดว้ยไฟฟ้าไดผ้ล
ดีกวา่หรือเท่ากบัการใชย้าลิเทียมคร์บอเนต (Lithium Carbonate) ช่วยลดอาการกระวนกระวาย และการ
เคล่ือนไหวไดดี้ 
       3. โรคจิตเวช(Schizophrenia) การรักษาดว้ยไฟฟ้าเหมาะส าหรับใชใ้นการรักษาผูป่้วยจิต
เภทเฉียบพลนัท่ีมีอาการดา้นบวกของโรคจิต (positive symptom) มีความผดิปกติทางดา้นความ
เคล่ือนไหว (catatonia) ความผดิปกติดา้นอารมณ์ และ/หรือผูป่้วยท่ีมีประวติัการตอบสนองท่ีดีต่อการ
รักษาดว้ยไฟฟ้า ซ่ึงการรักษาดว้ยไฟฟ้ามีประสิทธิภาพไม่แตกต่าง หรือเทียบเท่ากบัยารักษาโรคจิตแต่
ใหผ้ลรวดเร็วกวา่ ส าหรับการรักษาผูป่้วยโรคจิตเภทเร้ือรัง การรักษาดว้ยไฟฟ้าใชเ้พื่อลดอาการท่ี
เกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว หรือเม่ือผูป่้วยไม่ตอบสนองต่อยาตา้นโรคจิต เหตุผลของการไม่นิยมใชก้ารรักษา 
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ดว้ยไฟฟ้าในผูป่้วยโรคจิตเภทเร้ือรังเน่ืองจากผูป่้วยมีภาวะเส่ือมถอยจากโรค และหากผลของการรักษา
ไม่มีประสิทธิภาพจะท าใหผู้ป่้วยเกิดภาวะเส่ือมถอยจากการด าเนินโรคเพิ่มมากข้ึน 
       4. ขอ้บ่งช้ีอ่ืนๆ พบวา่การรักษาดว้ยไฟฟ้าสามารถใชใ้นการรักษา ผูป่้วยท่ีมีภาวะตั้งครรภ์
ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงและปลอดภยัต่อสุขภาพทั้งของมารดาและทารก ผูป่้วยสูงอาย ุผูป่้วยเด็กและวยัรุ่น 
ผูป่้วยท่ีมีภาวะเพอ้คลัง่(delirium)ความผดิปกติชนิดย  ้าคิดย  ้าท า โรคพาร์กินสัน โรคลมชกั นอกจากน้ียงั
พบรายงานวา่การรักษาดว้ยไฟฟ้าใชไ้ดผ้ลดีในผูป่้วย (pulmonary embolism) 
       ส าหรับขอ้ควรระวงัของการรักษาดว้ยไฟฟ้าพบวา่การรักษาดว้ยไฟฟ้าไม่มีขอ้หา้มเด็ดขาด 
มีเพียงขอ้ควรระวงัดงันั้นหากจ าเป็นตอ้งรักษาผูป่้วยท่ีมีขอ้ควรระวงั เช่นผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง
ซ่ึงอาจไดรั้บอนัตรายจากภวะความดนัโลหิตสูงข้ึนจากการรักษาดว้ยไฟฟ้า หรือผูป่้วยโรคหวัใจขาด
เลือดระยะเร่ิมแรกซ่ึงการรักษาดว้ยไฟฟ้าอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อภาวะหวัใจลม้เหลวเพิ่มสูงข้ึน จึง
ตอ้งควบคุมอาการของโรคใหอ้ยูใ่นระยะปลอดภยัก่อนพิจารณารักษาผูป่้วยดว้ยไฟฟ้า หรือหากมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน ผูบ้  าบดัตอ้งประเมินเปรียบเทียบความคุม้ค่าระหวา่งประโยชน์ กบัความเส่ียง หรือ
ภาวะแทรกซอ้นท่ีผูป่้วยอาจไดรั้บจากการรักษาดว้ยไฟฟ้าและตอ้งควบคุมสถานการณ์อนัตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึน รวมถึงการเฝ้าระวงัความเส่ียงอยา่งใกลชิ้ด 
                   วธีิการและแนวทางการรักษาด้วยไฟฟ้า 
       การรักษาดว้ยไฟฟ้ามีรายละเอียดของเน้ือหาท่ีมีความส าคญัเพื่อใหก้ารบ าบดัรักษาท่ี
ถูกตอ้ง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย วธีิการรักษาดว้ยไฟฟ้า ลกัษณะการวางขั้วตวัน า
ไฟฟ้า จ านวนคร้ังและความถ่ีของการรักษา ลกัษณะและระยะของการชกั ความรุนแรงของของการ
รักษาดว้ยไฟฟ้า รวมทั้งยาทางจิตเวชท่ีมีผลต่อการรักษาดว้ยไฟฟ้าดงัน้ี  
                    วธีิการรักษาด้วยไฟฟ้า การรักษาด้วยไฟฟ้าสามารถท าได้ 2 วธีิการ ดังนี ้
       1. วธีิการไม่ใชย้าระงบัความรู้สึกหรือแบบดั้งเดิม (Unmodified electroconvulsive therapy)   
คือขณะท าการรักษาไม่มีการใชย้าใดๆ ผูป่้วยจะมีความรู้สึกตวัดีจนกระทัง่กระแสไฟฟ้าเขา้สู่สมอง การ
ชกัท่ีเกิดข้ึนเป็นการชกัทั้งตวัอยา่งรุนแรง (grand-mal seizure) การรักษาวธีิน้ีผูป่้วยตอ้งใหค้วามร่วมมือ
อยา่งมาก 
       2. วธีิการใชย้าระงบัความรู้สึก และยาคลายกลา้มเน้ือ หรือแบบดดัแปลง (modified 
electroconvulsive therapy) วธีิการน้ีผูป่้วยจะไดรั้บความรู้สึก และยาคลายกลา้มเน้ือก่อนผา่น
กระแสไฟฟ้าเขา้สู่สมองวธีิการน้ีการชกัท่ีเกิดข้ึนจะไม่รุนแรง แต่จ าเป็นตอ้งมีวสิัญญีร่วมทีม ขณะท า
การรักษา 
                    ประวตัิการรักษาด้วยไฟฟ้าในประเทศไทย  

          ประเทศไทยเร่ิมน าวธีิการรักษาดว้ยไฟฟ้าเขา้มาใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีโรงพยาบาลสมเด็จเจา้พระยา 
เม่ือปี พ.ศ. 2488  โดย ศาสตราจารยน์ายแพทยอ์รุณ ภาคสุวรรณ์  และไดรั้บความนิยมใชใ้นโรงพยาบาลจิตเวช ทุก
แห่งในเวลาต่อมา  เน่ืองจากมีผูป่้วยท่ีมีอาการทางจิตรุนแรงจ านวนมาก  แต่จิตแพทยมี์จ านวนนอ้ย ไม่ได ้
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สัดส่วนกบัจ านวนผูป่้วย โดยน ามาใชรั้กษาผูป่้วยจิตเวชท่ีมีอาการรุนแรง จนอาจเป็นอนัตรายทั้งต่อ
ตนเองหรือผูอ่ื้น  และผูป่้วยท่ีไม่ตอบสนองต่อการรักษาดว้ยยาหรือวธีิอ่ืนๆ  การรักษาดว้ยไฟฟ้า ถือว่าเป็น
วิธีท่ีให้ประโยชน์ในการรักษาชีวิตผูป่้วยจิตเวช  ท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการฆ่าตวัตาย    เพราะได้
ผลการรักษา ท่ีรวดเร็วและค่อนขา้งแน่นอนจึงท าใหเ้กิดความปลอดภยัสูงต่อชีวิตผูป่้วย 
                    ประวตัิการรักษาด้วยไฟฟ้าในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  

        สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยาหรือช่ือเดิมโรงพยาบาลสมเด็จเจา้พระยา  เป็นโรงพยาบาลจิตเวช 
แห่งแรกของประเทศไทย  ปัจจุบนัเป็นโรงพยาบาลจิตเวชในระดบัตติยภูมิ  ท่ีใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยจิตเวช ท่ี
ยุง่ยากซบัซ้อน  ซ่ึงส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ  โดยมีวธีิการรักษา 3 รูปแบบคือ  การรักษาดว้ยยา  การ
รักษาดว้ยกลุ่มกิจกรรมบ าบดั  และการรักษาดว้ยไฟฟ้า ซ่ึงการรักษาดว้ยไฟฟ้านั้นศาสตราจารยน์ายแพทย์
อรุณ ภาคสุวรรณ์  เป็นผูริ้เร่ิมน าเขา้มาในสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา ในปี พ.ศ. 2488 วธีิการรักษามี
รูปแบบเดียว คือ แบบ Unmodified ECT  การวาง electrode เป็นแบบ bilateral ECT และใชเ้คร่ือง ECT ท่ี
น าเขา้มาจากอเมริกา ซ่ึงมีคล่ืนไฟฟ้าชนิด sine wave stimulator  ต่อมามีการพฒันา ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
วาง electrode เป็นแบบ unilateral non-dominant ECT แต่ทดลองท าเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ถึงปีแลว้
ลม้เลิกไป คาดวา่น่าจะเกิดจากวธีิการท่ียุง่ยากกวา่  และการจะรู้วา่ ผูป่้วยถนัดด้านไหนจริง (non-
dominant) อาจไม่ชัดเจนแน่นอน  ซ่ึงอาจท าให้ผลการรักษา   ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 1, ส่วน
ในดา้นเคร่ือง ECT ไดมี้การพฒันาปรับเปล่ียนตลอดเวลาตามยคุสมยั  ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2520 ไดเ้ร่ิม
น าวธีิการรักษาแบบ Modified ECT เขา้มาใชร่้วมดว้ย  เน่ืองจากโรงพยาบาลมีแพทยแ์ละพยาบาล
วสิัญญีท่ีสามารถใหย้าระงบัความรู้สึกและดูแลระบบหายใจได ้  อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของ
บุคลากรทางการแพทย ์ ดงันั้นตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2520 – 2547 วธีิการรักษาดว้ยไฟฟ้าของสถาบนัจิต
เวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยาจึงมี 2 รูปแบบ คือ แบบ Unmodified ECT และ Modified ECT ส าหรับ 
Unmodified ECT เป็นการให้กระแสไฟฟ้า  จากเคร่ือง ECT ผา่นเขา้สู่สมอง ในขณะผูป่้วยยงัต่ืนรู้สึกตวั  
มีขอ้ดีคือ เป็นวิธีการท่ีสะดวก  คล่องตวั  และค่าใช้จ่ายไม่สูงมากแต่มีขอ้เสียคือมีการเกร็งกระตุก
ท่ีรุนแรง และอาจมีผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบกล้ามเน้ือ  กระดูก และขอ้  นอกจากน้ียงัท าให้
ผูป่้วยและญาติเกิดความกลวัและวติกกงัวลต่อการรักษา  ส่วนการรักษา แบบ Modified ECT เป็นวธีิการท่ี
ยุง่ยากซบัซอ้นมากกวา่  ตอ้งมีวสิัญญีใหย้าระงบัความรู้สึกและดูแลระบบการหายใจ  มีค่าใชจ่้ายสูงกวา่   
แต่การเกร็งกระตุกไม่รุนแรง  ช่วยลดภาวะแทรกซอ้นและความกลวัของผูป่้วยและญาติได ้  โดยจะให้
การรักษาแบบ Unmodified ECT กบัผูป่้วยส่วนใหญ่  และจะใชแ้บบ  Modified ECT  เฉพาะผูป่้วยสูงอายุ   
และผูป่้วยท่ีมีโรคแทรกซอ้นทางกายท่ีตอ้งเฝ้าระวงั เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น เช่น โรคหวัใจและหลอดเลือด  
หรือโรคเก่ียวกบักระดูกและขอ้ เป็นตน้  วธีิการ วาง electrode   มีรูปแบบเดียว คือแบบ bilateral ECT  
ส่วนเคร่ือง ECT ท่ีใชมี้ 2 ชนิด คือ ชนิดท่ี ใหค้ล่ืนไฟฟ้าแบบ sine wave stimulator และแบบ brief pulse 
stimulator โดยในช่วงแรกท่ีท าการรักษา  ศาสตราจารยน์ายแพทยอ์รุณ ภาคสุวรรณ์ ไดน้ าเคร่ือง ECT มา
จากอเมริกา  และต่อมานายแพทย ์ทวทีอง กออนนัตกลูและคณะ  ไดป้ระดิษฐ์เคร่ือง ECT ข้ึนเป็นคร้ังแรก 
 



20 
 
ของประเทศไทย  โดยเคร่ืองชนิดน้ี  ใหค้ล่ืนไฟฟ้าแบบ sine wave stimulator ซ่ึงเคร่ืองท่ีประดิษฐ์ข้ึนน้ีมีขอ้จ ากดั
คือ ปรับกระแสไฟฟ้าไดเ้พียงระดบั low – medium – high เท่านั้น  ไม่สามารถปรับใหเ้หมาะสมกบัความ
ตา้นทานหรือความตอ้งการ ของผูป่้วยแต่ละรายไดอ้ยา่งละเอียด  และ ไม่สามารถตั้งเวลาในการปล่อย
กระแสไฟฟ้าเขา้สู่ผูป่้วยได ้ แพทยผ์ูท้  าการรักษาจะตอ้งประมาณเวลา ในการกด  เพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าแต่ละ
คร้ังตามท่ีเห็นเหมาะสม  ซ่ึงบางคร้ังถา้ใชร้ะยะเวลาสั้นเกินไป อาจไม่ไดผ้ลในการรักษา คือผูป่้วยไม่เกิด
อาการชกัให้เห็น  ตอ้งใหก้ระแสไฟฟ้าซ ้ าอีก 1 – 2   คร้ัง  หรือถา้กดนานไป อาจไม่เป็นผลดีต่อการรักษาได  ใน
กลางปี พ.ศ. 2533  ไดรั้บอนุมติัเงินงบประมาณในการจดัซ้ือเคร่ือง ECT รุ่นใหม่ล่าสุดส าหรับสมยันั้น คือ รุ่น 
Medcraft B 25 ท่ีสามารถตั้งค่าพลงังาน  ค่ากระแสไฟฟ้า  ปรับความตา้นทานและตั้งระยะเวลา ในการปล่อย
กระแสไฟฟ้า ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย  ซ่ึงเคร่ืองชนิดน้ีใหค้ล่ืนไฟฟ้าแบบ brief pulse 
stimulator 
       เม่ือสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา มีการพฒันาคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง ได้
ท าการศึกษา และติดตามเร่ืองความเส่ียง และอุบติัการณ์จากการรักษาดว้ยไฟฟ้า พบว่ามี
ภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรงจากการท า Unmodified ECT ในผูป่้วย  คือมีการแตกร้าวของกระดูก  จึง
พิจารณาปรับเปล่ียนรูปแบบการรักษาใหเ้ป็นแบบ Modified ECT ทั้งหมด  โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2547เป็นตน้มาทั้งน้ีเพื่อให้ผูป่้วยปลอดภยัและได้ผลการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด   
                    ชนิดของการรักษาด้วยไฟฟ้า  

        การรักษาดว้ยไฟฟ้าแบ่งเป็นแบบต่างๆ ไดด้งัน้ี  
                   1. แบ่งตามลกัษณะของคล่ืนไฟฟ้า  
                              1.1  sine wave stimulator :ใชก้ระแสไฟฟ้าสูงกวา่ (~48 watts/sec.)  หลงัท า ECT 
ผูป่้วยสูญเสียความทรงจ ามากกวา่  และความทรงจ ากลบัคืนมาชา้กวา่ 
                              1.2  brief pulse stimulator : ใชก้ระแสไฟฟ้าต ่ากวา่ 3 เท่า (~15 watts/sec.)   
หลงัท า ECT ผูป่้วยจะสูญเสียความทรงจ านอ้ยกวา่ และความทรงจ าจะกลบัคืนมาเหมือนเดิมไดเ้ร็วกวา่ 
                   2. แบ่งตามต าแหน่งการวาง Electrode   
                              2.1 bilateral ECT:เป็นการวาง electrode บริเวณtemporal area ทั้งสองขา้ง 
                              2.2 unilateral non-dominant ECT : เป็นการวาง electrode ทั้งสองขั้วบริเวณศีรษะ 
ขา้งเดียวกบัมือท่ีถนดั  เรียกต าแหน่งท่ีวางวา่ “Lancaster’s position” 
                   3. แบ่งตามการใหย้าระงบัความรู้สึก 
                                 3.1  modified ECT : เป็นการใหย้าระงบัความรู้สึก คือ ใหย้าเพื่อใหผู้ป่้วยหลบัร่วมกบั
การใหย้าคลายกลา้มเน้ือ ก่อนกดใหก้ระแสไฟฟ้า 
                                        3.2  non-modified หรือ unmodified ECT : เป็นการใหก้ระแสไฟฟ้าโดยไม่ไดใ้หย้าระงบั
ความรู้สึก ส าหรับการรักษาด้วยไฟฟ้าของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบันใช้  
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เคร่ือง ECT ท่ีมีลกัษณะคล่ืนไฟฟ้าเป็นแบบ brief pulse stimulator  วาง Electrode แบบ bilateral ECT  
และใชว้ธีิการรักษาชนิด  ให้ยาระงบัความรู้สึกท่ีเรียกวา่ modified ECT 
                     กลไกการออกฤทธ์ิ  

        ECT ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ neurochemistry ในสมอง  ซ่ึงเป็นไปในท านองเดียว 
กบัผลของยา tricyclic antidepressant  คือ ท าให ้neurotransmitter ชนิด noradrenaline และ serotonin 
ในสมองมีจ านวนสูงข้ึน  นอกจากน้ี ECT ยงัมีฤทธ์ิ antimania เน่ืองจากเม่ือท า ECT หลายคร้ัง  จะท าให ้
seizure threshold สูงข้ึน  คลา้ย anti-convulsive effect  หรือ anti-kindle limbic seizure ของยา 
carbamazepine (kindle phenomena  คือ ปรากฏการณ์ท่ีมีการเพิ่มข้ึนของ brain activity เน่ืองจาก 
subthreshold electrical stimulation  ซ่ึงเช่ือวา่เป็นสาเหตุหน่ึงของ effective disorder)  

                     ข้อบ่งใช้  

        โรคท่ีใช ้ECT ไดผ้ลดี ไดแ้ก่ 
        1.  Affective disorders ชนิด  Major depression  และ Bipolar disorder 
        2.  Schizophrenia, catatonic 
        3.  Schizo-affective disorder 
        ECT เป็น “life saver” ในโรค Affective disorder ท่ีมีอารมณ์เศร้าอยา่งรุนแรง  มีความคิดอยากตาย 
และพยายามฆ่าตวัตาย  ไม่มีการรักษาอ่ืนใดท่ีสามารถลดอารมณ์เศร้าและความคิดอยากตายไดม้าก และ
รวดเร็วเท่า ECT แต่ก่อนตดัสินใจท าการรักษาดว้ย ECT ผูป่้วยควรไดรั้บยารักษาดว้ยขนาดและ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมเสียก่อน  ยกเวน้ผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรงอยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงอาจก่ออนัตรายต่อตนเอง หรือ
ผูอ่ื้น  หรือผูป่้วยท่ีมีอาการแพย้าอยา่งรุนแรงแมจ้ะใชย้าในขนาดต ่า  

                    ข้อห้ามใช้  

        แมจ้ะไม่มีขอ้หา้มใชโ้ดยเด็ดขาด  แต่มีความเส่ียงสูงในกรณีดงัต่อไปน้ี  
                    1. Cerebral disease เพราะเส่ียงต่อการเกิด IICP 
                    2. Cardiac disease  เช่น  acute MI , severe arrhythmia severe HT 
                   ขั้นตอนการท า M.ECT  

                   ขั้นตอนการท า M.ECT  แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
                   1.  ขั้นตอนการเตรียมผูป่้วยก่อนส่งรักษา 
                   2.  ขั้นตอนระหวา่งรักษาดว้ย M.ECT 
                   3. ขั้นตอนหลงัการรักษา (ห้องพกัฟ้ืน) 
                   4.  ขั้นตอนการดูแลขณะเคล่ือนยา้ยและเม่ือผูป่้วยกลบัตึก 
                   1. ข้ันตอนการเตรียมผู้ป่วยก่อนส่งรักษา 
                              1.1  เตรียมความพร้อมผูป่้วยตามคู่มือการปฏิบติั (Protocol) 
                              1.2 วางแผนการรักษา      
 



22 
 
                              1.3เตรียมยาและอุปกรณ์ 
                   2. ขั้นตอนระหว่างรักษาด้วย M.ECT 
                              2.1  ตรวจสอบช่ือ-สกุล 
                              2.2 ประเมินอาการทางกาย / จิตของผูป่้วย 
                              2.3 จดัท่าผูป่้วย  
                              2.4 วดัสัญญาณชีพ, ติด Monitor ต่างๆ     
                              2.5 เร่ิมให้ยาน าสลบ พร้อมบนัทึก       
                              2.6 ช่วยหายใจ / กดใหก้ระแสไฟฟ้า      
                              2.7 สังเกตลกัษณะ / ระยะเวลาในการชกั / บนัทึก       
                              2.8 เฝ้าระวงัอาการขา้งเคียง 
                              2.9 รักษาสภาวะสมดุลของปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด                                       
                              2.10 เฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นจากการรักษา 
                              2.11 รักษาอุณหภูมิของร่างกายผูป่้วย                                      
                              2.12 เฝ้าระวงัใหผู้ป่้วยฟ้ืนจากการระงบัความรู้สึก        
                   3. ขั้นตอนหลงัการรักษา (ห้องพกัฟ้ืน) 
                              3.1 ตรวจวดัและเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ และความอ่ิมตวัของ O2 ในกระแสเลือด 
                              3.2 สังเกตระดบัความรู้สึกตวั พร้อมคอยเรียกใหผู้ป่้วยรู้ตวั  ไม่ผกูมดัโดยไม่จ  าเป็น 
และคอยระวงัอนัตรายจากการบาดเจบ็ของอวยัวะต่างๆของผูป่้วย 
                              3.3 ดูแลความสุขสบายตามความเหมาะสมเช่นใชผ้า้ชุบน ้าเช็ดหนา้หรือห่มผา้ให้
เป็นตน้ 
                              3.4   เม่ือผูป่้วยมีระดบัความรู้สึกตวัดี  ซ่ึงทดสอบโดยใหลุ้กนัง่บนเตียง 1-2 นาที  ถา้
ไม่มีอาการเวยีนศีรษะ หรือมึนงง จึงส่งกลบัตึก  โดยประเมินอาการตามเกณฑก์ารส่งกลบัคือ   

                        3.4.1  สัญญาณชีพปกติ 
                        3.4.2  SaO2 > 90 % 
                        3.4.3  ระดบัความรู้สึกตวัตั้งแต่ระดบั 2  ข้ึนไป 

                       ** การประเมินระดบัความรู้สึกตวั  ใชเ้กณฑด์งัน้ี 
                     0  =  หลบั  เรียกไม่รู้สึกตวั 
                     1  =  หลบั  เรียกรู้สึกตวั 

                      2  =  ต่ืน  ท าตามสั่งได ้ แต่ยงัช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้
                      3  =  ต่ืนดี  ช่วยเหลือตวัเองได ้
                      V  =  เอะอะวุน่วาย  ไม่ใหค้วามร่วมมือ 
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                    4. ข้ันตอนการดูแลขณะเคลือ่นย้ายและเมื่อผู้ป่วยกลบัตึก 

                4.1 ขณะเคล่ือนยา้ยกลบัตึก  ตอ้งเตรียมสภาพผูป่้วยใหพ้ร้อม  และระมดัระวงัความ
ปลอดภยั  เพราะผูป่้วยอาจหกลม้ ตกเปลนอนหรือรถเขน็  แขนหรือมือสอดเขา้ไปในลอ้รถ  หรือเทา้ตก
ครูดพื้นเป็นแผลได ้ เน่ืองจากผูป่้วยอาจยงัมีอาการอ่อนเพลียจากการชกั  

                4.2 เม่ือถึงตึกควรใหผู้ป่้วยนอนพกัเพื่อใหห้ายอ่อนเพลีย  และตรวจวดัสัญญาณชีพ
จนกวา่จะคงท่ี   พร้อมกบัสังเกตอาการเปรียบเทียบกบัก่อนการรักษา เพื่อประโยชน์ในการรักษาอยา่ง
ต่อเน่ือง  ไดแ้ก่  ระดบัความรู้สึกตวั   หรืออาการทางจิตท่ีเปล่ียนแปลง  เป็นตน้   

                4.3 ประสานและรับฟังปัญหาจากแพทย ์  บุคลากรภายในตึกและผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อ
น ามาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันากระบวนการรักษาใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป  
                    อาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกดิขึน้ได้จากการท า M.ECT ได้แก่ 
                    1.  Medical complications  อตัราตายจากการท า ECT มีประมาณ 0.01% (1988)  ซ่ึง
เทียบเท่ากบัอตัราตายจากการใชย้าสลบใน minor surgery  แต่ต ่ากวา่การรักษาดว้ยยาตา้นโรคซึมเศร้า  
การตายมกัเกิดในช่วงหลงัชกัทนัที  หรือช่วง postictal recovery  โดยมีสาเหตุส าคญัมาจาก
ภาวะแทรกซอ้นของระบบหวัใจและหลอดเลือด  ภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ จากการท า ECT ไดแ้ก่  
                             1.1  cardiovascular causes  โดยเฉพาะในผูป่้วยท่ีมีโรคหวัใจอยูก่่อนแลว้ 
                             1.2  cerebrovascular causes  พบไดน้อ้ยมาก 
                             1.3  prolonged seizure  คือการชกัท่ีเกิดข้ึนนานกวา่ 3 นาที  ภาวะ hypoxia ท่ีเป็นอยูน่าน 
ยิง่จะท าใหมี้ postictal confusion & amnesia มากข้ึน  ซ่ึง prolonged seizure มกัมีสาเหตุมาจาก  
                                       1.3.1 การใชย้าท่ีกด seizure threshold เช่น theophylline, ยาตา้นโรคจิตชนิด low 
potency 
                                       1.3.2  ผูป่้วยท่ีไดรั้บ lithium ร่วมดว้ยในบางราย 
                                       1.3.3  ภาวะขาดสมดุลของเกลือแร่  
                                       1.3.4  การกระตุน้ผูป่้วยซ ้ าขณะท่ีเร่ิมชกัแลว้ 
                             1.4  tardive seizure  คือ  การชกัท่ีเกิดข้ึนในระยะ postictal  ซ่ึงอาจเห็นไดเ้ฉพาะจาก 
EEG monitoring โดยไม่มีการกระตุกของกลา้มเน้ือ 
                             1.5  spontaneous seizure  มีอุบติัการณ์ประมาณ 0.1-0.2% (1983)  และมกัหายไป
ภายใน 3 ปี  ซ่ึงอาจเกิดจาก 
                                        1.5.1  ECT-induced brain tissue scars 
                                        1.5.2  Impaired natural seizure-inhibiting mechanisms 
                                        1.5.3  Kindling effect  
                             1.6  brain damage  จากการศึกษายงัไมพ่บ 
                             1.7  other medical side effects  ไดแ้ก่  ปวดหวั  คล่ืนไส้  ปวดกลา้มเน้ือ  กลา้มเน้ืออ่อนแรง   
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ง่วงซึม  เบ่ืออาหาร  และภาวะไม่มีประจ าเดือน  ซ่ึงมกัหายไปเอง 
                   2.  Cognitive side effects  ไดแ้ก่ 
                            2.1  confusion  เกิดทนัทีหลงัการชกั  มกัเป็นอยูไ่ม่นาน 
                              2.2  anterograde & retrograde amnesia  มกัหายไดเ้อง  มีจ  านวนนอ้ยท่ีเป็นอยา่งถาวร 
                            2.3  postictal delirium  พบไดป้ระมาณ 10% โดยมีอาการสับสนวุน่วาย  พดูไม่รู้เร่ือง  
เสียการรับรู้เวลา  สถานท่ี  และบุคคล  มกัหายไปภายใน 5-45 นาที  และจ าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่ได ้ ตอ้ง
ระวงัอนัตรายท่ีอาจเกิดกบัผูป่้วยในช่วงน้ี 
                   ประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติ 
                     ส่วนใหญ่ผูป่้วยท่ีรักษาดว้ยไฟฟ้า  อาการทางจิตมกัจะทุเลาหรือหายไดเ้ร็วกวา่การใชย้าผูป่้วย
ไม่ตอ้งทนทุกขท์รมานกบัอาการท่ีอาจเกิดข้ึนจากการแพย้าทางจิต ไม่ตอ้งนอนในโรงพยาบาลเป็น
เวลานาน ความส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายอาจนอ้ยกวา่  โดยเฉพาะกรณีผูป่้วยแพย้าท่ีอาจจ าเป็นตอ้งใชย้าท่ีมี
ราคาแพงเป็นระยะเวลายาวนาน  การมีพยาบาลหมุนเวยีนมาช่วยท า Modified ECT จนเกิดทกัษะความช านาญใน
การใชอุ้ปกรณ์ ช่วยหายใจ  ท าใหผู้ป่้วยไดรั้บ  ประโยชน์เม่ือเกิดภาวะวกิฤติท่ีอาจตอ้งการการท า CPR 
 
 6 ศึกษาการออกแบบผลติภัณฑ์และช้ินงานพลาสติก 
                   กล่าวไดว้า่การท างานออกแบบเป็นส่วนส าคญัในกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์จริงแลว้
ไม่มีกฎตายตวัในการออกแบบ เพื่อใหไ้ดแ้นวความคิดใหม่ๆ แมว้า่เราอาจท างานเป็นขั้นตอนไดใ้นช่วง
การท างาน การวเิคราะห์ประโยชน์ใชส้อย แต่เม่ือถึงจุดท่ีตอ้งท าใหผ้ลิตภณัฑมี์เอกลกัษณ์ใหม่
(character) ดีกวา่เดิมไม่เหมือนในตลาดก็จะตอ้งมีการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์หม่ซ่ึงความสามารถ 
นั้นข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูอ้อกแบบ ในเร่ืองน้ีโดยไดแ้บ่งการท างานการออกแบบผลิตภณัฑไ์ว ้ 4 
วธีิ คือ 
                  วธีิที ่ 1 วธีิออกแบบโดยถือหลกัรูปแบบ ของผลติภัณฑ์ขึน้อยู่กบัประโยชน์ใช้สอยของ
ผลติภัณฑ์ 
                   การออกแบบโดยถือหลกัการประโยชน์ใชส้อยนั้น สไตลง์านออกแบบ จะมาจากความใหม่
(modern) ปัจจุบนัหลกัการดงักล่าวไดมี้การพฒันาเปล่ียนแปลงไปโดยท่ี การออกแบบเนน้การจ ากดั
รูปแบบของผลิตภณัฑเ์ฉพาะส่วนใชส้อยยงัคงอย ูแต่ประโยชน์ใชส้อยไม่ใช่หลกัท่ี ส าคญัท่ีสุดของการ
ออกแบบอีกต่อไป โดยมีหลกั 2 ประการคือ 
                  1. ท างานออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ โดยใหค้วามส าคญักบัเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หม่เป็น
หลกัไม่ใช่ประโยชน์ใชส้อยอยา่งแต่ก่อน 
                  2. ท างานออกแบบผลิตภณัฑ ์ ท่ีมีลกัษณะใหม่ไม่เหมือนกบัผลิตภณัฑ์ ท่ีมีในทอ้งตลาดมี
ความแปลกแตกต่างและดีกวา่ 
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                   วธีิการที ่2 การสร้างเอกลกัษณ์ของสินค้าตามแนวโน้มของการออกแบบ (design trend)  
                   ปัจจุบนัเราจะไดย้นิเสมอวา่ออกแบบตามแนวโนม้ (design with trend) ท่ีแลว้การออกแบบ 
ตามแนวโนม้ก าหนดจากการรับรู้ของมนุษยเ์ช่นกนัแต่เป็นรูปธรรมมากข้ึน เพราะการออกแบบตาม
แนวโนม้จะมีรายละเอียดวา่วิธีทางปฏิบติัเป็นอยา่งไร และมนุษยจ์ะเรียนรู้ แนวคิดใหม่น้ีไดจ้าก
ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบตามแนวโนม้นั้นตวัอยา่งเช่น 
                  แนวโน้มเกีย่วกบัสุขภาพดี 
                  การออกก าลงักายแนวความคิดมาจาก การท่ีมนุษยรั์บรู้วา่การเล่นกีฬาเพื่อออกก าลงัเป็นการ
ปฏิบติัท่ีเป็นระเบียบกติกา แนวคิดใหม่คือเปล่ียนค่านิยม จากลกัษณะตึงเครียดเอาจริงเอาจังมาเป็น
สนุกสนานมีสีสัน เช่น อุปกรณ์กีฬาท่ีออกแบบเป็นแฟชัน่น าสมยั 
                  แนวโน้มเกีย่วกบัความปลอดภัย 
                  ตวัอย่าง เช่น การใช้เคร่ืองไฟฟ้า มนุษย์รับรู้ว่า การใช้เคร่ืองไฟฟ้าจะเกิดความรู้สึกไม่
ปลอดภยัเวลาท่ีถอดหรือเสียบปลัก๊ไฟ แนวคิดใหม่คือ ออกแบบส่วนสายไฟ และปลัก๊เสียบท่ีมีความ
แขง็แรงไม่ช ารุดง่าย 
                   แนวโน้มเกีย่วกบัความสะดวกสบาย 
                   เป็นแนวทางของกลุ่มตาบอด เช่น น าอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ติดตวัไปได ้
แนวคิดใหม่คือออกแบบผลิตภณัฑเ์หล่าน้นัใหมี้ ขนาดเล็กน ้าหนกัเบาเช่น กลอ้งวดีีโอ กลอ้งถ่ายรูป 
โทรศพัทมื์อถือ ฯ ลฯ   
                   แนวโน้มเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 
                   เช่น การสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติมนุษยเ์รียนรู้วา่ การไม่ใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง
และการน า มาใชใ้หม่มีบทบาททางหน่ึงในการใชส้ภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัของมนุษยใ์หดี้ข้ึน แนวคิด  
เช่น การบรรจุภณัฑป์ากกาใหมี้ประโยชน์กวา่เดิม นอกจากจะใส่ปากกาแลว้ยงัน าไปใชเ้ป็นฐานเสียบ
ปากกาบนโตะ๊ไดอี้ก 
                   วธีิที่ 3 การหาแนวคิดใหม่จากจุดใดจุดหน่ึง ของกระบวนการการใช้งานผลติภัณฑ์ที่
ออกแบบใหม่ 
                   ตวัอยา่ง การท าการออกแบบชามผสมสลดัผกั 
                   1 ผูใ้ชต้อ้งการอะไรบา้งในการท าสลดัผกั 
                            1.1  ผกัท่ีมีความสด 
                            1.2 เคร่ืองเทศส่วนผสมสลดัผกั 
                   2. กระบวนการ ท าสลดัผกัทั้งหมด 
                            2.1 การเตรียม 
                            2.2 การท าสลดัผกั 
                            2.3 การเสิร์ฟ 
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                            2.4 การรับประทาน 
                            2.5 การท าความสะอาด 
                   เม่ือศึกษาขอ้มูลทั้งหมดแลว้ จะเลือกเพียงประโยชน์ใชส้อยเดียวมาพฒันาสร้างสรรคใ์ห้
เป็นเอกลกัษณ์ผลิตภณัฑใ์หม่ จากจุดน้ีผูรั้บประทานจะรับรู้ความสดถา้ผกัมีความเยน็ก็น ามา พฒันาให้
ซาม สลดัมีฝา และส่วนฝามีบรรจุน ้าแขง็เพื่อใหส้ลดัเยน็และสดอยูต่ลอดเวลาเป็นตน้ 
                   วธีิที ่4 การสร้างเอกลกัษณ์ของสินค้าทีไ่ม่ค านึงถึงแนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
                   อาจจ ากดัหรืออยูก่บัประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์(form follow function) ก็ได ้และมีการพฒันา
รูปแบบผลิตภณัฑใ์นทุกจุดของการใชง้าน    แต่ยงัคงรักษาการใชง้านหลกัของผลิตภณัฑน์ั้นไว ้
                   ข้อพจิารณาผลกระทบของการออกแบบ (considering the effects of design) 
การประเมินผลกระทบในการออกแบบมีความสาคญัอยา่งยิง่ ในการออกแบบเพราะเป็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งความเป็นศิลปะ ระบบ หรือสภาพแวดลอ้ม ในปัจจุบนัน้ีมีงานออกแบบมากมายท่ี ส่งผล
กระทบทั้งส่วนบุคคล กลุ่มคน และโดยเฉพาะอยา่งยิง่สภาพแวดลอ้มในชีวิต และการท างานต่อไปน้ี 
คือ ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการพิจารณาในการออกแบบ  
                   1. งานออกแบบช่วยใหก้ารด ารงชีวติมีความสะดวกสบายมากข้ึนในแต่ละบุคคลหรือบุคคล
อ่ืน ๆ ดว้ยหรือไม่ ? 
                   ตวัอยา่ง : การออกแบบอุปกรณ์ในหอ้งน ้า   เช่น ตวัยดึ อุปกรณ์ ทรงตวั หรืออุปกรณ์อ่ืน ใน
หอ้งน ้าการออกแบบตอ้งพิจารณากลุ่มผูใ้ชด้ว้ย เช่น คนพิการ ผูสู้งอาย ุ ผูป่้วย ตอ้งออกแบบใหใ้ชง่้าย
ผอ่นคลายความตึงเครียดและอ านวยความสะดวกแก่ผูดู้แลดว้ย 
                   2. งานออกแบบเปล่ียนแปลงวถีิชีวติประจ าวนัใครคนใดคนหน่ึงหรือไม่ ? 
                  ตวัอยา่ง :การออกแบบห้องครัวใหม่เปล่ียนแปลงการรับประทานอาหารในแต่ละม้ือของ 
คนในครอบครัวหรือไม่ และส่งผล ใหพ้ฤติกรรมการใชห้้องครัวเปล่ียนไป หรือ ท าให้คนในครอบครัว
หนัมาสนใจห้องครัวมากกวา่หอ้งอ่ืนในบา้น 
                   3. งานออกแบบมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจหรือไม่ ? 
                   ตัวอย่าง: การออกแบบเกมเพื่อความสนุกสนาน ในการใช้ตัวอักษร และค าเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการสะกดและการใชค้  า  ศพัทข์องผูเ้ล่นเกม 

    4. งานออกแบบเปล่ียนแปลงหรือมีอิทธิพลต่อทศันคติและความคิดเห็นของคนหรือไม่          
     ตวัอยา่ง การออกแบบเพื่อรณรงคค์วามปลอดภยับนทอ้งถนนมีอิทธิพลต่อการด่ืมและการ

ขบัรถ  (เมาไม่ขบั ) 
                   5. งานออกแบบมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของคนหรือ ? 
                   ตวัอยา่ง: การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบควบคุมความร้อนในงานออกแบบตวัใหม่ส่งผล
ใหร้าคาสูงข้ึนดว้ยหรือไม่ 
                   6. งานออกแบบมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนหรือไม่ ? 
 



27 
 
                   ตวัอยา่ง: โดยธรรมชาติท่ีจะออกแบบรองเทา้ส าหรับเด็ก นอกจากจะมีลกัษณะแฟนตาซี สี
สดใส รูปทรงท่ีดึงดูดความสนใจ ในขณะเดียวกนั ตอ้งพิจารณาการเจริญเติบโต และพฒันาทางดา้น
อารมณ์ ดา้นจิตใจของเด็กดว้ย 
                   7. งานออกแบบสร้างใหเ้กิดความสุขความพึงพอใจหรือไม่ ? 
                   ตวัอยา่ง: การออกแบบเคร่ืองประดบัควรให้ความพึงพอใจส าหรับผูส้วมใส่ ดว้ยรูปแบบ
สินคา้ท่ีหลากหลาย 
                   8. งานออกแบบมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มท่ีดีกวา่หรือเลวลง ? 
                   ตวัอยา่ง: การออกแบบบ่อน ้าเล็ก ๆ ไว้้ในสวนหลงับา้นจะตอ้งส่งเสริมสภาพแวดลอ้มการ
ออกแบบส่งผลกระทบพนัธ์ุนก แมลงหรือไม่ดึงดูดความสนใจหรือ เป็นอนัตรายกบัเด็กหรือไม่ 
                   9. งานออกแบบส่งผลต่อความปลอดภยัหรือไม่ ? 
                   ตวัอยา่ง: เช่น การออกแบบบรรจุภณัฑต์อ้ง เสนอปัญหาหรืออนัตรายเพื่อความปลอดภยัใน
การใชง้าน 
                   10. การออกแบบ ส่งผล กระทบกบัชีวติและ การ ท างานหรือการส่ือสาร ในท่ีท างาน
หรือไม่ 
                   ตวัอยา่ง: การออกแบบสภาพแวดลอ้มการท างานใหม่ ความสัมพนัธ์และ พื้นท่ีในการ
ท างาน(วชัรินทร์ จรุงจิตสุนทร,2548 /25-98) กล่าววา่   
                   การออกแบบผลิตภณัฑมี์ปัจจยั (Design Factors) มากมายท่ีนกัออกแบบตอ้งค านึงถึงแต่ใน
ท่ีน่ี จะขอกล่าวเพียงปัจจยัพื้นฐาน 10 ประการ ท่ีนิยมใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาสร้างสรรคผ์ลงาน
เชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได ้และเป็นตวัก าหนดองคป์ระกอบของ 
งานออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ส าคญัไดแ้ก่ 

       1.หนา้ท่ีใชส้อย (Function)  
                     ผลิตภณัฑทุ์กชนิดจะตอ้งมีหนา้ท่ีใชส้อยถูกตอ้งตามเป้าหมายท่ีตั้งไวคื้อสามารถ
ตอบสนองประโยชน์ใชส้อยตามท่ี ผูบ้ริโภคตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในหน่ึงผลิตภณัฑน์ั้นอาจ
มี หนา้ท่ีใชส้อยอยา่งเดียวหรือหลายหนา้ท่ี ก็ไดแ้ต่หนา้ท่ีใชส้อยจะดีหรือไม่นั้น ตอ้งใชง้านไประยะ
หน่ึงถึงจะทราบขอ้บกพร่อง 
                  2. ความสวยงามน่าใช ้(Aesthetics or Sales Appeal)  
                   ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบมาน้นัจะตอ้งมีรูปทรงขนาดสีสันสวยงามน่าใชต้รงตามรสนิยม ของ 
กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บ ความนิยม และ ไดผ้ลดีเพราะความ
สวยงาม เป็นความพึงพอใจแรกท่ี คนเราสัมผสัไดก่้อน มกัเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลกั การก าหนด
รูปร่างและสี ในงานออกแบบผลิตภณัฑน์ั้นไม่เหมือนกบัการก าหนดรูปร่าง และสีในงานจิตรกรรม ซ่ึง
สามารถท่ีจะแสดงหรือก าหนดรูปร่าง และสีไดต้ามความนึกคิดของจิตรกร แต่ในงานออกแบบ
ผลิตภณัฑน์ั้นจ าเป็นตอ้งยดึขอ้มูล และ กฎเกณฑผ์สมผสานของรูปร่าง และ สีสัน ระหวา่งทฤษฏีทาง 
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ศิลปะและความพึงพอใจของผูบ้ริ โภคเขา้ดว้ยกนัถึงแมว้า่มนุษยแ์ต่ละคนมีการรับรู้และพึงพอใจใน
เร่ืองของความงามไดไ้ม่เท่ากนั และไม่มี กฎเกณฑก์ารตดัสินใด ๆ ท่ีเป็นตวัช้ีขาดความถูกความผดิ แต่
คนเราส่วนใหญ่ก็มีแนวโนม้ท่ี จะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกนัตามธรรมชาติ ตวัอยา่งเช่น 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัของท่ีระลึก และของตกแต่งบา้นต่าง ๆ ความสวยงามก็คือหนา้ท่ีใชส้อยนั้นเอง 
และความสวยงามจะสร้างความประทบัใจแก่ผูบ้ริโภคให้เกิดการตดัสินใจซ้ือได ้
                   3. ความสะดวกสบายในการใช ้(Ergonomics)  
                   การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ดีนั้นตอ้งเขา้ใจ กายวภิาคเชิงกลเก่ียวกบัขนาดสัดส่วนความ 
สามารถและขีดจ ากดัท่ีเหมาะสมส าหรับอวยัวะส่วนต่างๆของผูใ้ชก้ารเกิดความรู้สึกท่ีดี และสะดวก 
สบายในการใชผ้ลิตภณัฑท์ั้งทางดา้นจิตวทิยา (Psychology) และเสรีระวทิยา (Physiology)ซ่ึง แตกต่าง
กนัไปตาม ลกัษณะเพศเผา่พนัธ์ุ ภูมิส าเนา และสังคมแวดลอ้มท่ี ใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นเป็นขอ้บงัคบัในการ
ออกแบบ การวดัคุณภาพทางดา้น ergonomics พิจารณาไดจ้ากการใชง้านไดอ้ยา่งกลมกลืนต่อการ
สัมผสัตวัอยา่งเช่น การออกแบบเกา้อ้ีตอ้งมีความนุ่มนวล มีขนาดสัดส่วนท่ีนัง่แลว้สบาย โดยอิงกบั
มาตรฐานผูใ้ชข้อง ชนชาติหรือ เผา่พนัธ์ุนั้นๆ เป็นเกณฑ์ เช่นไม่ใชข้นาด สัดส่วนของชาวตะวนัตกมา
ออกแบบเกา้อ้ีส าหรับชาวเอเชียเพราะอาจเกิดความไม่พอดี หรือไม่สะดวกในการใชง้าน การออกแบบ
ปุ่มบงัคบัดา้มจบัของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีผูใ้ชต้อ้ง ใชร่้างกายหรืออวยัวะไปสัมผสัเป็น
เวลานาน จะตอ้งก าหนดขนาด (dimensions) ส่วนโคง้ส่วนเวา้ส่วนตรง ส่วนแคบของผลิตภณัฑต่์างๆ 
ไดอ้ยา่งพอเหมาะกบัร่างกายหรืออวยัวะของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆเพื่อท าใหเ้กิดความถนดั และสะดวก 
สบายในการใชร้วมทั้งลดอาการเม่ือยลา้เม่ือใชน้านๆ 
                 4. ความปลอดภยั (Safety) 
                   ผลิตภณัฑท่ี์ เกิดข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีพของมนุษยมี์ทั้งประโยชน์ และ
โทษในตวั การออกแบบจึงตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของชีวติ และทรัพยสิ์นของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั
ไม่เลือกใชว้สัดุสีกรรมวธีิการผลิต ฯลฯ ท่ีเป็นอนัตรายต่อผูใ้ชห้รือท าลายส่ิงแวดลอ้ม ถา้หลีกเล่ียง
ไม่ไดต้อ้งแสดงเคร่ืองหมายเตือนไวใ้ห้เห็นชดัเจนหรือมีค าอธิบายการ ใชแ้นบมากบัผลิตภณัฑด์ว้ย 
ตวัอยา่งเช่น การออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าควรมีส่วนป้องกนัอุบติัเหตุท่ี อาจเกิดข้ึนไดจ้าก
ความเม่ือยลา้ หรือพลั้งเผลอ เช่น จากการสัมผสักบัส่วนกลไกท างาน จากความร้อนจากไฟฟ้าดูด ฯลฯ 
หลีกเล่ียงการใชว้สัดุท่ีง่ายต่อการเกิดอคัคีภยั หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และควรมีสัญลกัษณ์หรือ
ค าอธิบายติดเตือนบนผลิตภณัฑไ์ว ้การออกแบบผลิตภณัฑส์ าหรับเด็ก ตอ้งเลือกใชว้สัดุท่ี ไม่มีสารพิษ
เจอปนเพื่อป้องกนั  เวลาเด็กเอาเขา้ปากกดัหรืออม ช้ินส่วนตอ้งไม่มีส่วนแหลมคมใหเ้กิดการบาดเจบ็มี
ขอ้ความหรือสัญลกัษณ์บอกเตือน เป็นตน้ 
                   5. ความแขง็แรง (Construction) 
                   ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบมานั้นจะตอ้ง มีความแขง็แรงในตวัทนทาน ต่อการใชง้านตามหนา้ท่ี 
และวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสม ตามคุณสมบติัของวสัดุ ขนาด แรงกระท าใน 
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รูปแบบต่างๆ จากการใชง้า้นตวัอยา่งเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ี ดีตอ้งมีความมนัคงแขง็แรง ตอ้ง
เขา้ใจหลกัโครงสร้างและการรับน ้า   หนกัตอ้งสามารถควบคุมพฤติกรรมการใชง้านให้กบัผูใ้ชด้ว้ย 
เช่น การจดัท่าทางในการใชง้านใหเ้หมาะสมสะดวกสบายถูกสุขลกัษณะ และตอ้งรู้จกัผสมความงาม
เขา้กบัช้ินงานไดอ้ยา่งกลมกลืน เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมี ความแขง็แรงดี มากแต่ขาดความ
สวยงาม จึงเป็นหนา้ท่ีของนกัออกแบบท่ี จะตอ้งเป็นผูผ้สานสองส่ิงน้ีเขา้มาอยูใ่นความพอดีใหไ้ด ้
นอกจากการเลือกใชป้ระเภทของวสัดุ โครงสร้างท่ีเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงความประหยดัควบคู่
กนั ไปดว้ย 
                   6. ราคา Cost 
                   ก่อนการออกแบบผลิตภณัฑค์วรมีการ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใชว้า่เป็น กลุ่มใดอาชีพ
อะไรฐานะเป็นอยา่งไร ซ่ึงจะช่วยใหน้กัออกแบบสามารถก าหนดแบบผลิตภณัฑแ์ละประมาณราคาขาย
ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายไดใ้กล้เคียงมากข้ึนการจะไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์มีราคาเหมาะสมนั้นส่วน
หน่ึงอยูท่ี่การเลือกใชช้นิดหรือเกรดของวสัดุ และวธีิการผลิตท่ีเหมาะสมผลิตไดง่้าย และรวดเร็วแต่ใน
กรณีท่ีประมาณราคาจากแบบสูงกวา่ท่ีก าหนด ก็อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาองคป์ระกอบ 
ดา้นต่างๆ กนัใหม่เพื่อลดตน้ทุน แต่ทั้งน้ีตอ้งคงไวซ่ึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์นั้น ๆ 
                   7. วสัดุ Materials 
                   การออกแบบควรเลือกใชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความใส ผวิมนัวาว ทนความ
ร้อน ทนกรดด่าง ไม่ล่ืน ฯลฯ  ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีใชส้อย ของผลิตภณัฑน์ั้นๆ นอกจากนั้นยงัตอ้ง
พิจารณาถึง ความง่ายในการดูแลรักษา ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซ้ือและคงคลงั รวมถึง 
จิตส านึกในการรณรงคช่์วยกนัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยการเลือกใชว้สัดุท่ี หมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ได ้
Recycle ก็เป็นส่ิงท่ี นกัออกแบบตอ้งตระหนกัถึง ในการออกแบบร่วมดว้ย เพื่อช่วยกนั ลดปริมาณขยะ
ของโลก 
                   8. กรรมวธีิการผลิต Production 
                   ผลิตภณัฑทุ์กชนิดควรออกแบบใหส้ามารถผลิตไดง่้าย รวดเร็ว ประหยดัวสัดุ ค่าแรง
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ แต่ในบางกรณีอาจตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้งกบักรรมวธีิของเคร่ืองจกัร และ 
อุปกรณ์ท่ีมีอยเูดิม และควรตระหนกัอยเูสมอวา่ไม่มีอะไรท่ีจะลดตน้ทุนไดร้วดเร็วอยา่งมีประสิทธิผล
มากกวา่การประหยดัเพราะการผลิตทีละมาก ๆ 
                   9. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม Maintenance  
                   ผลิตภณัฑทุ์กชนิดควรออกแบบใหส้ามารถบ ารุงรักษาและแกไ้ขซ่อมแซมไดง่้ายไม่ยุง่ยาก
เม่ือมีการช ารุดเสียหายเกิดข้ึน  ง่ายและสะดวกต่อการท า ความสะอาดเพื่อช่วยยดือายกุารใชง้านของ
ผลิตภณัฑร์วมทั้งควรมีค่าบ ารุงรักษาและการสึกหรอต ่า ตวัอยา่งเช่น ผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองยนต ์และ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ทีมีกลไกภายในซบัซอ้น อะไหล่บางช้ินยอ่มมีการ
เส่ือมสภาพไป ตามอายกุารใชง้านหรือจากการใชง้านท่ีผิดวธีิ การออกแบบท่ีดีน้นัจะตอ้งศึกษาถึง 
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ต าแหน่งในการจดัวางกลไกแต่ละช้ิน เพื่อท่ีจะไดอ้อกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณต่างๆ ใหส้ะดวกใน
การถอดซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ไดโ้ดยง่าย นอกจากนั้นการออกแบบยงัตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบ
อ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่นการใชช้ิ้นส่วนร่วมกนัใหม้ากท่ีสุดโดยเฉพาะ อุปกรณ์ยดึต่อการเลือกใชช้ิ้นส่วน
ขนาดมาตรฐานท่ี หาไดง่้าย การถอดเปล่ียนไดเ้ป็นชุดๆ การออกแบบใหบ้างส่วนสามารถใชเ้ก็บ
อะไหล่หรือใชเ้ป็นอุปกรณ์ส าหรับถอดซ่อมบ ารุงรักษาไดใ้นตวั เป็นตน้ 
                   10. การขนส่ง Transportation 
                   ผลิตภัณฑ์ ท่ีออกแบบควรค านึงถึง การประหยดัค่าขนส่ง ความสะดวกในการขนส่ง 
ระยะทาง เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางน ้ า หรือทางอากาศ) การกินเน้ือท่ีในการขนส่ง (มิติความจุ 
กวา้ง x ยาว x สูงของรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกทัว่ไป ตูบ้รรทุกสินคา้ ฯลฯ ส่วนการบรรจุหีบห่อ
ตอ้งสามารถ ป้องกันไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย กรณีท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีท าการ
ออกแบบนั้นมีขนาดใหญ่ อาจตอ้งออกแบบให้ช้ินส่วนสามารถอดประกอบได้ง่าย เพื่อท าให้หีบห่อมี
ขนาดเล็กลงตวัอยา่ง เช่นการออกแบบ เคร่ืองเรือนชนิดถอดประกอบไดต้อ้งสามารถ บรรจุผลิตภณัฑ์
ลงในตูสิ้นคา้ท่ีเป็นขนาดมาตรฐาน   เพื่อประหยดัค่าขนส่งรวม     ทั้งผูซ้ื้อสามารถท าการขนส่งและ 
ประกอบช้ินส่วน ให้เขา้รูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยสะดวกดว้ยตวัเอง 
                   งานออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ดีจะตอ้งผสมผสานปัจจยัต่างๆ ทั้งรูปแบบ Form ประโยชน์ใช้
สอย Function กายวภิาคเชิงกล Ergonomics และอ่ืนๆ ใหเ้ขา้ กบัวถีิการด าเนินชีวติแฟชัน่หรือแนวโนม้ 
ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ยา่งกลมกลืนลงตวัมีความสวยงามโดดเด่นมีเอกลกัษณ์ เฉพาะตวั
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานทางการตลาดและความเป็นไปไดใ้นการผลิตจ านวนมาก Mass Production ส่วนการ
ใหล้ าดบัความส าคญัของ ปัจจยัต่างๆ ข้ึนอยูก่บัจุดประสงคแ์ละความซบัซอ้นของผลิตภณัฑน์ั้นๆ เช่น 
การออกแบบเส้ือผา้กระเป๋า รองเทา้ ตามแฟชัน่อาจพิจารณาท่ีประโยชน์ใชส้อย ความสะดวกสบายใน
การใช ้ และความสวยงามเป็นหลกั แต่สาหรับการออกแบบยานพาหนะ เช่น จกัรยาน รถยนต ์ หรือ
เคร่ืองบิน อาจตอ้งค านึงถึงปัจจยัดงักล่าวครบทุกขอ้ หรือมากกวา่นั้น 
                   ปัจจัยทีม่ีผลต่อผลติภัณฑ์ในอนาคต 
                              1  ความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
                              2 Aging Society 
                              3 อายเุฉล่ียเพิ่มสูงข้ึน 
                              4 สัดส่วนผูสู้งอายตุ่อประชากร มีอตัราเพิ่มข้ึน 
       5 ผูสู้งอายเุป็นกลุ่มผูบ้ริโภคของสินคา้ในอนาคต 
         6 Family Structure 
                              7 ครอบครัวขนาดเล็กลง 
                              8 เนน้คุณภาพชีวติสูงข้ึน ตอ้งการสินคา้คุณภาพดี 
                              9 Lifestyle/Profession/Work Pattern 
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   10  คนตอ้งการปัจเจกภาพ 
   11 นิยมท างานท่ีบา้น ซ้ือของจากบา้น 
   12 การเกิดอาชีพใหม่ ๆ 
   13 Human right 
   14 สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางสังคม 
   15 ชนกลุ่มนอ้ย เช่น คนพิการ เด็ก คนต่างศาสนาหรือต่างวฒันธรรมตอ้งไดรั้บ

ความเท่าเทียมกนัในทางปฏิบติั 
        16 พฒันาการทางเทคโนโลย ี

    17 Smart Material การสังเคราะห์วสัดุชนิดใหม่ในทุกวงการ 
    18 Samrt appliance ช่วยใหมี้หน่วยความจ า มากข้นึ 
    19 Micro Processor อุปกรณ์ควบคุม 
    20 Wap (Wireless Application Protocol) อุปกรณ์ไร้สายใชค้ล่ืนบงัคบั 
    21 Networked system ระบบเครือข่ายระหวา่งอุปกรณ์ 
    22 Dematerialization อุปกรณ์ไร้รูป ไร้ร่าง โดยการฝังอยูภ่ายใน อุปกรณ์ ใน

ร่างกาย 
                   รูปแบบการออกแบบผลติภัณฑ์ 
                   รูปแบบการออกแบบผลิตภณัฑ ์ Style มีอยูม่ากมาย มีการเกิดข้ึน และพฒันาต่อเน่ืองสม ่า  
เสมอ บา้งก็อยูใ่นกระแสนิยม บา้งก็คลายความนิยม บา้งกห็วนคืนสู่ความนิยมช ้า ตามความสนใจของ  
สังคมในเวลานั้น บนความหลากหลายในวถีิทาง การออกแบบท าใหผ้ลงานท่ีเกิดจากแนวทางปฏิบติัท่ี
แตกต่างกนัเนน้ถูกสร้างสรรค ์ และคล่ีคลายสืบทอดต่อๆกนัมาตามล าดบัแต่ไม่วา่จะเลือกใชรู้ปแบบใด
ก็ลว้นแต่สร้างเง่ือนไขในการผลิตงานออกแบบท่ีน่าสนใดท้้งัส้ิน ตวัอยา่งเช่น  
                  รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย (Function Follows Form) 
                   เป็นวถีิทางการออกแบบ ท่ีนิยมความงามของรูปทรงเป็นหลกัโดยยดึแนวคิดท่ีวา่ความงาม
ตอ้งมาก่อนประโยชน์ใชส้อยเสมอ และมกัถูกน ามาใชอ้ธิบายขั้นตอน ในการปฏิบติัการเพื่อการ
ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ เนน้ความงามเป็นหลกัจุดประสงคท่ี์ส าคญัก็เพื่อ ยกระดบัคุณค่าผลิตภณัฑใ์ห้
สูงข้ึน เพื่อน า ไปสู่การเพิ่มราคาสินคา้ 
                   ดงัน้นัการจะเป็นนกัออกแบบผลิตภณัฑใ์หไ้ดดี้ ตามแนวคิดน้ีจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บการซึมซบัความงามจากผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ท่ีมีคุณภาพไวม้ากๆ จะเป็นทางออกหน่ึงท่ีจะ
ช่วยใหเ้ราสามารถวิเคราะห์ความงามท่ีแฝงอยูใ่น ผลิตภณัฑไ์ดดี้ข้ึน แต่ท้งัน้ีก็ไม่จ  าเป็นตอ้งยดึติดกบั
กฎเกณฑใ์ด ๆ มากนกัขอใหย้ดืหยุน่ตามความรู้สึก 
                   ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ Form follows Function 
                   เป็นวถีิทางการออกแบบของหลุยส์ สุลิแวน Louis Sulivan ท่ีนิยมประโยชน์ใชส้อยเป็น 
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หลกั Functionalism ภายใตป้รัชญาท่ีวา่ประโยชน์ใชส้อยตอ้งมาก่อนความงามเสมอ และถูกน ามาใช้
อธิบายขั้นตอนในการปฏิบติัการ เพื่อการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
จ านวนมาก โดยใหค้วามส าคญักบัการออกแบบท่ี สอดคลอ้งกบัการท างานของเคร่ืองจกัรการประหยดั
วสัดุความสะดวกในการใชง้านการคงคลงัและการขนส่งเป็นตน้แนวคิดดงักล่าวตรงกนัขา้มกบัปรัชญา
ของ Function Follows Form ท่ีมองความงามของรูปทรงมาก่อนส่ิงใด  
                    แนวทางการออกแบบ ของสถาบนับาวเฮา้ส์ Bauhaus ประเทศเยอรมนี มีลกัษณะ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดดงักล่าว คือใหค้วามส าคญัดา้นประโยชน์ใชส้อย วสัดุและกรรมวธีิการผลิตโดย
เคร่ือง จกัรทาง อุตสาหกรรม และ การใชรู้ปทรงเรขาคณิตอนัเรียบง่ายปราศจากการตกแต่งประดบั
ประดาเกินความจ า เป็นยงัคงเป็นแบบอยา่งของการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงอุตสาหกรรมสมยัใหม่ ท่ี
น่าสนใจ แนวทางการออกแบบดงักล่าวประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั คือ 

      1 รูปทรง สีสัน และประโยชน์ใชส้อยเหมาะสมกบัสภาพความเป็นไปของสังคม 
      2 รูปแบบเหมาะสมกบัคุณสมบติัของวสัดุ และกรรมวิธี การผลิตโดยเคร่ืองจักรทาง

อุตสาหกรรม 
      3 ราคาเหมาะสมกบัก าลงัซ้ือของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูซ้ื้อหรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ 

                   การตลาดมาก่อนออกแบบ Design Follow Marketing     
                   วงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์ จะมีรูปแบบเหมือนปิรามิดถือก าเนิด โดยยดึฐานของปิรามิดแลว้
พยายามยกระดบัตวัเองข้ึน ไม่วา่จะเป็นดา้นคุณภาพและเอกลกัษณ์เฉพาะตวัการยกระดบัตวัเองนั้น
มกัจะท าใหร้าคาสูงข้ึนดว้ยดงันั้นเม่ือผลิตภณัฑใ์ดๆ ไต่ระดบัข้ึนสู่ ยอดปิรามิดจ าเป็นท่ีธุรกิจนั้นจะตอ้ง 
ละทิ้งฐานซ่ึงเป็นตลาดล่างไป แต่จะไดลู้กคา้ชั้นดีท่ีมีความมัน่คง และจ่ายเงินดี ฐานชั้นล่างท่ีถูกทิ้งไปก็
จะมีผูอ่ื้นเขา้มายดึครองแทน กรณีตวัอยา่งเช่น นาฬิกาสวสิ ซ่ึงใชเ้วลาหลายสิบปี เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์
จนไดภ้าพพจน์วา่เป็นนาฬิกา ท่ีดีท่ีสุดในโลก แต่ตอ้งสูญเสียฐานการตลาดระดบั ล่างใหก้บันาฬิกา
ญ่ีปุ่นท่ีเจาะเขา้มายดึตลาดล่างดว้ยลูกเล่นใชส้อยพิเศษ เช่น เป็นเคร่ืองคิดเลขเป็นปฏิทิน ฯลฯ ในท่ีสุด
เม่ือภาวะเศรษฐกิจโลกตกต ่า  ผูผ้ลิตนาฬิกาสวสิทั้งหลายจึงเร่ิมตระหนกัวา่การถูกนาฬิกาญ่ีปุ่นยดึตลาด
ล่างไปนั้นก่อใหเ้กิดการสูญเสียรายไดม้หาศาล และสูญเสียภาพพจน์ของผูผ้ลิตนาฬิกาชั้นน าของโลก
ไปทีละนอ้ยอีกดว้ย  
                   การเขา้ยดึตลาดในแนวกวา้งโดยขยายฐานลูกคา้ ใหก้วา้งท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ จึงเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นตอ้งกระท าเพื่อรักษาความมัน่คงของธุรกิจไว ้ ในกรณี ของ Nicolas Hayek ผูผ้ลิตโฉมหนา้ใหม่
ใหก้บันาฬิกาสวสิไดส้ าเร็จไดต้ั้งหลกัการของนาฬิกา Swatch ไว ้3 ขอ้ท่ีน่าสนใจคือ 
                   1. Target Public การออกแบบของสวอทช์จะตอ้งใชไ้ดส้ าหรับทุกๆ คน ตั้งแต่คุณยายไป
จนถึงเจา้ชาย ตอ้งมีรูปแบบท่ีสนองตอบไดห้ลากหลาย และเพียงพอต่อคนทุกระดบัชั้นอาย ุ และอาชีพ
ต่าง ๆ กนั 
                   2. Hight Quality การรักษาคุณภาพการออกแบบและการผลิตท่ีดีไว ้เพราะเป็นขอ้แตกต่างท่ี 
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ส าคญัของสวอทซ์ กบันาฬิกาญ่ีปุ่นอ่ืน ๆ เช่น กนัน ้า ได1้00% 
                   3. Low Cost การออกแบบและการผลิตเนน้ ไปท่ีระบบท่ีดีท่ีสุด แต่มีตน้ทุนต ่าท่ีสุด ไม่ใช่
ผลิตสินคา้ราคาถูกแต่เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 
                   เม่ือเทคโนโลยีมาถึงจุดท่ีสามารถตอบสนองในดา้นการตอบรับ ต่อประโยชน์ใชส้อย และ
รูปแบบไดม้ากข้ึนคอมพิวเตอร์ซิปมี ขนาดเล็กและยดืหยุน่ไดเ้ปิดขอบเขตท่ีกวา้งข้ึนของรูปแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์บรรจุมนัหรือวสัดุสังเคราะห์ท่ีตอบสนองการใชส้อยประเภทต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเฉพาะเจาะจงมากข้ึนจนท าใหป้รัชญาการออกแบบปรับเปล่ียนมาเป็น form Follows Emotion ดว้ย
ความเช่ือท่ีวา่บริโภคในปัจจุบนัมิไดเ้พียงตอ้งการสินคา้ภาพลกัษณ์ หรือส่ิงแวดลอ้ม แต่ตอ้งการคุณค่า
ของความร่ืนรมย ์ประสบการณ์และลกัษณะเฉพาะบางอยา่ง อารมณ์หรือความรู้สึกคือส่ิงส าคญัในชีวติ
ของคนเราทัว่ไป เพราะเป็นตวัสะทอ้นส่ิงท่ี เรารู้สึกส่ิงท่ีเรากระท า  และส่ิงท่ีเราคิด ผา่นตา หู จมูก ล้ิน 
หรือผวิสัมผสัมนุษยไ์ม่สามารถหลีกเล่ียงการเกิดอารมณ์ หรือความรู้สึกไดส่ิ้งท่ีน่าสนใจมากท่ี สุดอยา่ง
หน่ึงคือ ความรู้สึกนั้นไม่วา่จะในแง่บวกหรือแง่ลบก็ตาม สามารถเปล่ียนกระบวนความคิดของเราได ้
จนส่งผลถึงการตดัสินใจ การเลือก และการกระท าในท่ีสุด งานออกแบบท่ีดี ในปัจจุบนัจึงตอ้ง เป็นทั้ง
ส่ิงท่ีน่าปรารถนาและก่อให้เกิดความสบายใจความรู้สึกในเชิงบวกนั้นจะท าใหเ้ราสามารถท่ีจะอดทน
อดกลั้นต่อความล าบากหรือ อุปสรรคเล็กๆ นอ้ยๆ ของการใชส้อยไปไดเ้พราะเม่ือคนเราเกิดความ
พอใจ และมีความสบายใจต่อวตัถุหน่ึง คนเราก็จะสามารถจินตนาการ แกไ้ข ทางออกของการใชส้อยท่ี 
ล าบากนั้นไดอ้ยา่งยดืหยุน่ผอ่นคลาย เตม็ใจและ เตม็เป่ียม ไป ดว้ยความคิดสร้างสรรค ์จนเป็นท่ีมาของ
ประโยคท่ีวา่ “ส่ิงของท่ีมีหนา้ตาน่าพึงพอใจ มกั สามารถใชง้านไดดี้กวา่  ” Donald A”Norman แต่ทั้งน้ี
ไม่ไดห้มายความใหล้ะทิ้งประโยชน์ใชส้อยไปเพียงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเปลือกนอกท่ีสวยงาม เพราะความ
งามท่ี สมบูรณ์ของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ยงัคงตอ้งเติมเตม็ในส่วนของความมีประโยชน์ความสามารถ ในการ
ใชง้านและความสามารถในการส่ือสารใหค้นเราเขา้ใจไดดี้ดว้ยEmotional Product จึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์มี
อารมณ์และความรู้สึกแฝงเร้นอยูใ่นตวัสามารถช็อคจิตใจของผูส้ัมผสังาน และก่อเกิดเป็นแรงกระตุน้
ใหเ้กิดความคิดต่อเน่ืองท่ีหลากหลายได ้ ลกัษณะส าคญั ของ Emotional Product Design จะค านึงถึง
องคป์ระกอบ 3 ประการไดแ้ก่ 
                   Visceral Design  การออกแบบท่ีค านึงถึงรูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม ก่อใหเ้กิดความถูกตาถูกใจ
เม่ือผูบ้ริโภคไดพ้บเห็นเป็นคร้ังแรก รูปลกัษณ์ก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาตอบสนองแบบฉบัพลนัท่ีส่งผา่นการ
รับรู้ดว้ยตาไปยงั สมองส่วนท่ีเกิดการรู้สึกตดัสินวา่ ดีหรือเลว ปลอดภยัหรืออนัตราย สวยหรือน่า
เกลียด ชอบหรือไม่ชอบ นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการเกิดความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ โดยในบางครั้งการ
ใชส้อยอาจไม่สะดวกมากนกัแต่คนบางกลุ่ม ก็พร้อมท่ีจะประนีประนอม เพื่อท่ีจะอยูร่่วมหรือใชส้อย
ส่ิงของ เหล่านั้นไดอ้ยา่งพึงพอใจ  
                  Behavioral Design การออกแบบท่ีค านึงถึงพฤติกรรมการใชส้อย การมีประโยชน์ใช้สอยได้
จริง และก่อใหเ้กิดความพึงพอใจเม่ือไดใ้ชผ้ลิตภณัฑน์ั้น ผา่นปราสาทสัมผสัทั้งการมองเห็นและการ 
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สัมผสัซ่ึงพฤติกรรมการใชส้อยนั้น เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายหลงั การใชส้อยการคิดวเิคราะห์แบบ
สมเหตุสมผลจะเขา้มามีอิทธิพลต่อความรู้สึกมากข้ึน นอกเหนือไปจากการรับรู้รูปลกัษณ์เม่ือแรกเห็น
โดยความรู้สึกท่ีดีนั้นสามารถเกิดไดจ้กความรู้สึกวา่สามารถควบคุมไดเ้ขา้ใจได ้ ใชง้านง่าย สะดวก 
และเหมาะสม เพราะการใชง้านท่ีเหมาะสมจะน า ไปสู่ ความถนดัและความช านาญไดเ้ร็ว ท าใหผู้ใ้ช้
รู้สึกผอ่นคลายและพึงพอใจในการใชส้อย การคิดวิเคราะห์แบบสมเหตุสมผล จะเขา้มามีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกมากข้นึสามารถเกิดไดจ้ากความรู้สึกวา่สามารถควบคุมได ้ เขา้ใจได ้ ใชง้านง่าย สะดวก และ
เหมาะสม เพราะการใชง้านท่ีเหมาะสมจะน าไปสู่ ความถนดัและความช านาญไดเ้ร็วท าใหผู้ใ้ชรู้้สึก
ผอ่นคลายและพึงพอใจในการใชส้อยผลิตภณัฑน์ั้นๆ ดงันั้นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการใชส้อยจึง
เป็นตวัส่งเสริมหรือยบัย ั้งความรู้สึกประทบัใจท่ีเกิดข้ึนเม่ือแรกเห็นได ้ 
                  Reflection Design การออกแบบท่ีค านึงถึงปฏิกิริยาตอบสนองจากผูใ้ช ้ คือเม่ือผูใ้ชไ้ดใ้ช้
ผลิตภณัฑน์ั้น และจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง เกิดความรู้สึกผกูพนัหรือพึงพอใจในประสบการณ์หรือ
ภาพลกัษณ์จากผลิตภณัฑน์ั้นและยงัสามารถส่ือหผู้ใ้ชท้ราบไดถึ้งเอกลกัษณ์หรือ รสนิยมของผูเ้ป็น
เจา้ของ ซ่ึงภาพลกัษณ์นั้น เป็นความรู้สึกท่ีไม่ไดเ้กิดจากการมองเห็นหรือใชส้อยส่ิงของโดยตรง แต่เกิด
จากความคิดยอ้นกลบัวา่ส่ิงของท่ีเลือกใชส้อยเหล่านั้นส่งภาพสะทอ้นหรือแสดงภาพลกัษณ์ของผูท่ี้ ใช้
ต่อคนภายนอกอยา่งไร ความส าคญัของภาพลกัษณ์น้ี ไม่ไดมี้ผลเพียงขา้วของท่ีมีไวเ้พื่อใชห้รือใส่ 
แสดงใหค้นภายนอกเห็นเท่านั้นยงัรวมไปถึงขา้วของบางอยา่งท่ีใชแ้ลว้คนอ่ืนอาจมองไม่เห็น แต่กลบั
สร้างความมัน่ใจและเติมอารมณ์ความรู้สึกท่ีขาดหายไปของผูใ้ชใ้หเ้ตม็ได ้ และเปล่งประกายออกมาสู่
สายตาคนภายนอกในท่ีสุด 
                   รูปแบบนิยมความน้อย Minimal Style 
                   เป็นการออกแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดมินิมอลลิสม ์ Minimalist คือยิง่เรียบง่ายก็ยิง่ดู
ดีแต่ใหค้วามสะดวกสบาย เพราะทุกวนัน้ีมนุษยท์  างานหนกัมากข้ึนจึงตอ้งการผอ่นคลายมากข้ึนเช่นกนั
ยิง่ส่ิงรอบตวัมีความซบัซอ้นมากข้ึน มนุษยก์็ยิง่แสวงหาความเรียบง่ายมากข้ึนเพื่อชุบชีวติชีวาสร้าง
ความสดช่ืนและความสนุกสนานความสุขอยา่งเรียบง่ายจึงเป็นส่ิ งท่ีผูบ้ริโภคยคุใหม่ใฝ่หา 
                   งานออกแบบในแนวทางน้ีสืบเน่ืองมาจากความพยายามในการสานต่อแนวทางการ
ออกแบบของสถาปนิกกลุ่มโมเดิร์ด คือ มีส์วาน เดอ โรห์ Mies van der Rohe เจา้ของค าพดู มีนอ้ยแต่มี
มาก Less is more หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ Minimal style เป็นงานท่ีมีความโดดเด่น เรียบง่ายแต่ชดัเจน 
ประกอบดว้ยมาตราส่วนท่ีถูกตอ้ง เห็นแลว้ท าให้รู้สึกถึงการทดลองใชว้สัดุต่างๆ กบัการผสมผสานกนั
ระหวา่รูปทรงและพื้นท่ีวา่ง นบัเป็นวฒันธรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีผสมผสานดดัแปลงวฒันธรรมใหม่กบั
เก่าเขา้ดว้ยกนัไม่ใช่ลกัษณะท่ีรับมาตรง ๆ ลกัษณะส าคญัของรูปแบบ Minimal Art ไดแ้ก่ 
                   1. ลกัษณะรูปทรงเด่นชดัเรียบง่ายตามมาตราส่วน 
                   2. มีลกัษณะของความง่ายเป็นระบบ 
                   3. ไม่มีลกัษณะของสัญลกัษณ์ปรากฏ มีแต่ลกัษณะของเทคนิคใหม่ๆ ท่ีเกิดจากการทดลอง 
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ทางศิลปะ 
                   4. รูปแบบอนาคตกาล Futuristic Style เป็นการออกแบบท่ีไม่เพียงแต่การสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมีรูปแบบเรียบเก๋สวยงามอยา่งเดียวเท่านั้นแต่จะตอ้งเพิ่มความส าคญั ทางดา้นรูปแบบการ
ท างานร่วมกนักบัเทคโนโลยเีพื่อแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของการออกแบบและเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีใช้
ในการผลิตผลงานนั้นๆเพื่อสนองความตอ้งการทางใจ และปัญญาของมนุษยท่ี์ไม่มีวนัส้ินสุดเป็นการ
ออกแบบเพื่ออนาคตขา้งหนา้ โดยพิจารณาวเิคราะห์ขอ้มูล ท่ีน่าจะเป็นไปไดส้ าหรับอนาคตความ
แตกต่าง ระหวา่งสไตลก์บัแฟชัน่บ่อยครั้งท่ีมีผูเ้ขา้ใจวา่สไตล ์ และแฟชัน่เป็นส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั และใช้
แทนท่ีกนัได ้แต่ท่ีจริงแลว้ไตลแ์ละแฟชัน่แตกต่างกนัสไตล ์Style เป็นชนิดหรือแบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
พิเศษ Distinctive Manner ของการสร้างสรรคห์รือการน าเสนอ อาจเป็นดา้นศิลปะการออกแบบ ฯ ลฯ 
เช่นนกัร้องยอ่มมีสไตลใ์นการร้องเพลงท่ีเป็นแบบฉบบัเฉพาะพิเศษของเขาหรือ รถยนตย์อ่มมีหลาย
แบบหลายสไตล ์ เช่น แบบ Sedans แบบ Station Wagons เป็นตน้แฟชัน่ Fashion คือแบบหรือสไตล์
ใดๆ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีนิยมชมชอบ แต่สไตลทุ์กสไตลไ์ม่จ  าเป็นจะตอ้งกลายเป็นแฟชัน่เสมอ
ไปส่ิงใดท่ีกลายเป็นแฟชัน่ท่ีไดรั้บความนิยมหรือ “สมยันิยม” Fashionable จะตอ้งเป็นท่ียอมรับและ
นิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง Popularly  Accepted แฟชัน่เป็นส่ิงท่ีมีรากฐานอยูใ่นองคป์ระกอบ ของ
สังคมวทิยาและจิตวทิยา โดยกฎพื้นฐานแลว้มนุษยย์อ่มจะลอกเลียนแบบ Conformists หรือมีแนวโนม้
ท่ีจะกระท าตามกนัแต่ขณะเดียวกนั ก็ชอบท าแตกต่างจากผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย ซ่ึงมิใช่ต่อตา้นหรือขดัขวาง 
เพียงแต่อยากมีลกัษณะเป็นตวัของตวัเอง ในขณะเดียวกนัก็ยงันิยมในแฟชัน่ั้นอยู ่ เพื่อมิใหถู้กกล่าวหา
วา่ไร้รสนิยม ฉะนั้นแฟชัน่จึงใหโ้อกาสกบับุคคลในการพินิจพิเคราะห์หรือไตร่ ตรองในการแสดงออก 
ถึงรสนิยม ความรู้สึกของตนเองไดด้ว้ยอยา่งไรก็ตามสไตลพ์ื้นฐานจะไม่เปล่ียนแปลงแต่แฟชัน่จะ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ Basic styles never change,but fachion is always changing เน้ือหาสาระของ
สไตลห์รือแฟชัน่ครอบคลุมไวเ้พยีงหลกัการเท่านั้นนกัออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ดีควรมีการพฒันาความคิด
สร้างสรรคข์องตนเอง  โดยประสานเขา้กบัหลกัการพฒันาผลิตภณัฑ ์ เพื่อใหไ้ดแ้นวคิดของประโยชน์
ใชส้อยวสัดุหรือรูปแบบ ของงานออกแบบ ในทิศทางท่ีตอบรับ กบัพฤติกรรมใหส้ัมพนัธ์กบัวถีิการ
ด ารงชีวิต สภาพเศรษฐกิจ และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาการออกแบบ
ท่ีลึกและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ของปัญหาไดม้ากกวา่ยอ่มเกิดประโยชน์ต่อการใชส้อยและสร้าง
ความย ัง่ยนืใหก้บัผลิตภณัฑไ์ดย้าวนานกวา่  แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑท์ าไมตอ้งมีการพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่แนวคิดในเร่ืองวฏัจกัร ของผลิตภณัฑช้ี์ใหเ้ราเห็นวา่ระดบัของผลก าไร   จะไม่คงท่ีอยู่
ตลอดไปโดยไม่ลดลง สินคา้ใดๆ ก็ตามยอ่มจะตอ้งถึงจุดอ่ิมตวัและถดถอยเหมือนกนัหมดดว้ยเวลาและ
ความเร็วท่ี ต่างกนัออกไปดงันั้นบริษทัส่วนใหญ่จึงตอ้งมีโครงการพฒันาผลิตภณัฑห์รือสร้างสรรคส่์ง
ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นวิถีทางเดียวท่ีจะหลีกเล่ียงการเส่ือมถอย ของผลิตภณัฑ ์แต่การลงทุนพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ก็มีความเส่ียงสูงมาก เน่ืองจากสภาพการณ์ของตลาด มีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
สลบัซบัซอ้นและไม่แน่นอน เป็นเหตุใหผู้ล้งทุนควบคุมภาวะการณ์ตลาดไดย้ากอตัราการลม้เหลวของ 
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ผลิตภณัฑใ์หม่จึงค่อนขา้งสูง ผลิตภณัฑใ์หม่บางชนิดเป็นผลจากความคิดสร้างสรรคท่ี์ดีมากแต่ไม่มี
โอกาสพฒันา บางชนิดถึงแมว้า่จะเขา้สู่ตลาดแลว้แต่กลบัไม่เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค นอกจากน้ีการ
ลงทุนในการผลิตภณัฑใ์หม่ยงัรวมถึง การติดตง้อุปกรณ์การผลิตใหม่การซ้ือวตัถุดิบ และการน าเขา้
เทคโนโลยใีหม่ดว้ยอยา่งไรก็ตาม เวลาพดูถึงผลิตภณัฑใ์หม่ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นส่ิงประดิษฐใ์หม่ถอด
ดา้มเสมอไป ผลิตภณัฑใ์หม่ส่วนมากเป็นนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนมาจากประดิษฐก์รรมเก่า แต่ใช้
ประโยชน์ไดดี้กวา่เดิมและเป็นท่ียอมรับของตลาด การหยบิยมืเอาความคิดหรือผลงานออกแบบในอดีต
มาขดัเกลาใหม่ พฒันาต่อเดิมเสริมแต่งให้ขยายออกไปเป็นฐานของ การสร้างนวตักรรมไม่มีท่ีส้ินสุด
ความใหม่ของผลิตภณัฑผ์ลิตภณัฑจ์ะใหม่ไดก้็ต่อเม่ือไม่เคยมีใครเคยเห็น เคยไดย้นิ หรือเคยใชม้าก่อน 
ลกัษณะท่ีสามารถแสดงออกใหม้องเห็นถึงความใหม่ของผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ 
                   1. ประดิษฐกรรมใหม่ เช่น รถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้าแทนท่ีรถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
น ้ามนักลอ้งถ่ายภาพ ดิจิตอลแทนท่ีกลอ้งถ่ายภาพแบบใชฟิ้ลม ์เป็นตน้ 
                   2. นวตักรรมใหม่ คือการน า เอาส่ิงประดิษฐ์ท่ีเป็นพื้นฐานดั้งเดิมมาพฒันาใหม่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ใหส้ามารถเยา้ยวนใจในตลาดท่ีก าหนดไว ้ เช่น การเช่ือมต่อกบัผูใ้ชผ้า่นทางภาพกราฟฟิก 
(Graphic User Interface)ของแอปเป้ิลแมคอินทอช ท าใหก้ารใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคลง่ายข้ึน เป็นตน้ 
                   3. การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมผลิตภณัฑ์เดิม ใหมี้ความน่าสนใจดว้ยรูปลกัษณ์ และสีสันท่ี
แปลกใหม่ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจต่อตลาดปัจจุบนัมากข้ึนหรือแกไ้ขขอ้บกพร่องในผลิตภณัฑด์ั้งเดิมให้
สามารถใชง้านไดดี้ข้ึน หรือเพิ่มประโยชน์การใชง้าน เช่น โทรศพัทมื์อถือจากเดิมท่ีใชส้ัญญาณเสียง
เพียงอยา่งเดียว มาเป็นรับส่งขอ้ความมลัติมีเดีย 
                   4.การเพิ่มเติม บางส่ิงบางอยา่งใหก้บัผลิตภณัฑเ์ดิม ท่ีมีการขยายสายการผลิต (Line 
Extension) ออกไป เช่น การเพิ่มลวดลาย การเปล่ียนสีสัน เป็นตน้ 
                   5. การเปล่ียนรูปแบบ สีสันของบรรจุภณัฑใ์หม่ ท าใหผ้ลิตภณัฑดู์ใหม่และน่าสนใจยิง่ข้ึน
ส่ิง ประดิษฐใ์หม่บางช้ินไม่สามารถท า ใหผู้บ้ริโภคยอมรับวา่เป็นของใหม่ไดใ้นขณะท่ีผลิตภณัฑท่ี์มีอยู่
แลว้บางช้ินเพียงแค่ปรับปรุงเล็กนอ้ย กลบัไดรั้บการช่ืนชมวา่เป็นการปฏิวติัท่ียิง่ใหญ่ การจะวดัความ
ใหม่ของผลิตภณัฑใ์หว้ดัจากระดบัของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และการเรียนรู้ในการโนม้นา้วจิตใจ
ใหเ้กิดการซ้ือ ผลิตภณัฑใ์หม่จะประสบความส าเร็จได ้ ตอ้งผสมผสานส่วนประกอบต่างๆ ของ
ผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นท่ีคุน้เคยดว้ยรูปแบบใหม่ท่ีดีข้ึนกวา่เดิมหรือเป็นผลิตภณัฑ์ เก่าแก่แต่ประหยดัเงินกวา่
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้ริ้โภคยอมรับผลิตภณัฑใ์หม่ไดแ้ก่ 
                             5.1. คุณประโยชน์หรือคุณภาพท่ี ดีกวา่หรือมากกวา่ผลิตภณัฑเ์ดิม ราคาท่ีถูกกวา่มี
ความแปลกใหม่หรือมีความหรู กวา่ (Relative Advanlage) ซ่ึงเป็นไปตามจิตวทิยาท่ีวา่คนเรามกัชอบ
อะไรท่ีเป็นของใหม่ๆ เช่น สินคา้ แฟชัน่ 
                             5.2.สอดคลอ้งกบัฐานะทางสังคม/ค่านิยมในปัจจุบนัมากกวา่ (Compalibility) 
                             5.3. ความไม่ซบัซอ้นในการใชผ้ลิตภณัฑใ์หม่ (Complexity) 
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                             5.4 การไดมี้โอกาสในการทดลองใช ้(Trialability) 
                             5.5 การรับรู้อยูอ่ยา่งสม ่า เสมอ ท าให้รู้สึกคุน้เคยและยอมรับ (Observability) 
                   ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อการปฏิเสธผลลลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ 
                   1. ความคุ้นเคยกบัผลิตภณัฑ์เดิม (Usage) และรู้สึกว่าล าบากท่ีจะไปเรียนรู้การใช้อะไร
ใหม่ๆ 
                   2. ประโยชน์ (Value) ไม่มากพอ เกิดความรู้สึกวา่ผลิตภณัฑใ์หม่นั้นมีราคาแพง 
                   3. ความรู้สึกเส่ียงในการเร่ิมตน้ส่ิงใหม่ๆ (Risk) ซ่ึงความเส่ียงน้ี อาจลดลงภายหลงัการได้
ทดลองใชห้รือรับฟังจากผูท่ี้เคยใชม้าแลว้บอกเล่าจากปากต่อปาก (Word Of Mouth) 
                   4. ความเช่ือฝังใจส่วนตวัซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ท่ีสะสมมาตั้งแต่อดีต เช่น รู้สึกต่อตา้น
เกา้อ้ีท่ีมี 3 ขา เน่ืองจากมีความรู้สึกลม้ง่ายไม่ปลอดภยั แนวคิดเบ้ืองตน้ในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่การ 
หาความคิดใหม่ๆ เป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีส าคญัแต่เราจะฟูม
ฟักและบ่มเพาะความคิดต่างๆ จะพฒันาความคิด จะคน้หาความคิดจากไหนและดว้ยวิธีใดเป็นค าถามท่ี
นกัออกแบบมือใหม่ประสงคจ์ะไดรั้บค าตอบมากท่ีสุด ส่ิงแรกท่ีควรท าและบงัเกิดผลท่ีรวดเร็ว คือการ
มองหาค าแนะน าการช้ีแนวทางการอรรถาธิบาย และการศึกษาผลงานจากนักออกแบบรุ่นก่อน เพื่อจะ
ไดเ้ขา้ใจวธีิคิดแบบวธีิท างานของเหล่านั้นแลว้น ามาประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมตามแต่กรณี แต่ในรูปของ
องค์กรแลว้การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ทุกชนิดลว้นเร่ิมตน้มาจากแนวความคิดทั้งส้ิน และมกัเป็นการ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความรู้และทกัษะต่างกนัช่วยคิดช่วยกนั
พฒันา แต่ทั้งน้ีแนวคิดใหม่ท่ีไดม้านั้นจะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม การด าเนินธุรกิจนั้นดว้ย จึง
จะเกิดประโยชน์แทจ้ริงไดค้วามแตกต่างของแนวคิดในทีมงานพฒันาผลิตภณัฑใ์หม ่ 
                   การออกแบบผลิตภัณฑ์ทีเ่น้นคุณค่าทางความงาม 
                   รูปลกัษณ์ท่ีงดงามสะดุดตานบัเป็นหวัใจพื้นฐานของผลิตภณัฑ ์ และผลิตภณัฑบ์างประเภท
ประเด็นในการพิจารณาเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค อาจไม่ใช่เร่ืองของสมรรถนะหรือคุณสมบติัพิเศษโดด
เด่นส าหรับการใชง้านของผลิตภณัฑน์ั้นแต่กลบัเป็น ความพึงพอใจในความงามของรูปโฉมภายนอก 
เป็นประเด็นส าคญัในการตดั สินใจเลือกซ้ือ แนวคิดน้ีมีลกัษณะท่ีสนองตอบค่านิยมในสังคมมากกวา่
ความจ าเป็นหรือความตอ้งการขั้นพื้นฐานสอดคลอ้งกบัสุภาษิตไทยวา่ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะ
แต่ง ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองประดบัเส้ือผา้ของขวญัเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้น เป็นตน้ 
                  การออกแบบผลติภัณฑ์ทีเ่น้นคุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย 
                   โดยหลกัการแลว้การด าเนินธุรกิจตอ้งถือวา่เป็นผูบ้ริโภคมีความหมายและส าคญัต่อการอยู่
รอดของธุรกิจ ผูบ้ริโภคยคุใหม่มีความรู้และมีวจิารณญาณท่ีดีข้ึนในการพิจารณาเลือกซ้ือส่ิงของต่าง ๆ 
ไม่ถูกชกัจูงง่าย และซ้ือเฉพาะส่ิงท่ีจ  าเป็น และมีคุณค่าโดยแทจ้ริงต่อการใชอุ้ปโภคบริโภคดงันั้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่จ  า เป็นตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล (Research) เพื่อก าหนดแนวทางให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน และควรตระหนกัอยูเ่สมอวา่ผูบ้ริโภคมกัจะซ้ือ 
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สินคา้สักอยา่งท่ีเขาเช่ือวา่จะแกปั้ญหาท่ีก าลงัเกิดข้ึนกบัเขาได ้ ดงันั้นปัญหาจึงเป็นตวักระตุน้การซ้ือ
ของผูบ้ริโภคท่ีแขง็แกร่งเสมอ แนวคิดน้ีจะเนน้การแกปั้ญหาเป็นประเด็นส าคญัไม่นิยมการเสริมแต่ง
เพื่อความสวยงามจนเกินความจ าเป็น เป็นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ค านึงถึงสรีระของผูใ้ชง้านมาก่อน
ส่ิงอ่ืนใดรูปแบบของผลิตภณัฑจ์ะเป็นไปในลกัษณะท่ีจงใจใหเ้กิดการตอบสนองทางกายภาพท่ีดี ไม่
ก่อใหเ้กิดความเม่ือยลา้โดยง่ายกระขบัไดส่้วนกบัสรีระเป็นตน้  
                   การออกแบบทีเ่น้นการประหยดัเนือ้ที่ 
                   เป็นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ค านึงถึงการประหยดัเน้ือท่ีในการขนส่ง การจดัเก็บ และการ 
พกพาเป็นส าคญั รูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์จะก่อใหเ้กิดการประหยดัเน้ือท่ีไดน้ั้นมกัจะเป็นไปในรูปแบบ
ของผลิตภณัฑท่ี์พบัไดซ้อ้นไดย้ดืหดได ้ถอดประกอบได ้เป็นตน้ 
                   การออกแบบทีเ่น้นความคล่องตัวในการใช้งาน 
                   เป็นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เนน้การแกปั้ญหาดา้นการใชง้านของผลิตภณัฑใ์หเ้กิดความ
คล่องตวัและสะดวกมากข้ึน รูปแบบของผลิตภณัฑม์กั เป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของสังคมและวิถี
การด าเนินชีวติทั้งทางการงาน และส่วนตวัควบคู่กบัความเจริญกา้วหนา้ ทางดา้นเทคโนโลยคีวาม  
สัมพนัธ์กนัระหวา่งรูปลกัษณ์กบัพฤติกรรมการใชง้านเป็นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์อาศยัการมองเห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปลกัษณ์กบัพฤติกรรม การใชง้านท่ีตอบรับกนัเช่น การรวมเอาผลิตภณัฑ์มี่
ต าแหน่งการใชง้านเดียวกนัเขา้ดว้ยกนัแต่คงไวซ่ึ้งประสิทธิภาพของการใชส้อยเดิมขอ้เด่นของแนวคิด
น้ีคือเกิดความเรียบร้อยและสร้างความประหลาดใจเม่ือพบเห็นไดม้าก 
                 The Function Complex 
                  แบบจ าลองการเก่ียวโยงกนั ระหวา่งประโยชน์ใชส้อยกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆจากภาพ ของ 
Function Complex ท าใหม้องเห็นความเก่ียวโยงกนัระหวา่งประโยชน์ใชส้อยในการออกแบบกบัปัจจยั
ดา้นอ่ืนๆ ท่ีไดภ้าพชดัเจนข้ึน โดยประกอบดว้ย 
                   1. ความจ าเป็น (Need) การออกแบบนั้นควรเกิดข้ึนจากความจ าเป็นท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่เกิดข้นึ
เพื่อสนองเพียงความตอ้งการเท่านั้น ถึงแมว้า่การออกแบบสมยัใหม่จะใหค้วามส าคญักบัความพอใจต่อ
ความรู้สึกของมนุษยม์ากข้ึนก็ตาม แต่ฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของผูบ้ริโภค ยงัคงบีบบงัคบัใหต้อ้ง
เลือกใชผ้ลิตภณัฑต์ามความจ าเป็นในการแกปั้ญหาเป็นส่วนใหญ่ 
                   2. จุดมุ่งหมาย (Teiesis) การออกแบบนั้นจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน เช่น เส้ือผา้ท่ีท า ดว้ย
กระดาษออกแบบมาอยา่งสวยงามราคาถูก และไม่ตอ้งเก็บรักษา จุดประสงคก์็เพื่อท่ีจะไดเ้ปล่ียน
รูปแบบสม ่าเสมอ หรือการผลิตภณัฑใ์หมี้อายสุ าหรับการใชส้อยท่ีตายตวั โดยผูใ้ชไ้ม่ตอ้งค านึงถึงการ
ซ่อมแซมหรือดูแลรักษาใดๆ ทั้งส้ิน เม่ือครบอายกุารใชง้านตามท่ี ระบุไวใ้หเ้ลิกใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ ไป
เช่น ประเพณีการสร้างบา้นดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่นจะข้ึนกบัขนาดส่ือ 3 * 6 ฟุต ซ่ึงท าดว้ยฟางท่ีอดัแน่น 
ปิดคลุมดว้ยหวายสาน ดา้นขา้งมดัไวด้ว้ยผา้แถบสีด าเส่ือนั้น จะถูกน ามาต่อกนัในรูปหน่วยแบบซ ้ าๆ 
(modular) จุดมุ่งหมายก็เพื่อท่ี จะช่วยในการเก็บเสียง และรักษาความสะอาดโดยฝุ่ น หรือผงต่างๆ จะ 
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ตกลงไปชั้นในของเส่ือ  เส่ือนั้นจึงท าหนา้ท่ีเสมือนหน่ึงเป็นเคร่ืองดูดฝุ่ นแลว้เส่ือจะถูกเปล่ียนใหม่เป็น
ระยะเวลาสม ่าเสมอ  
                   3. รวมบรรยากาศออกแบบ ท่ีต่างวถีิชีวติเขา้ดว้ยกนัเช่น แบบตะวนัออกรวมกบัแบบ
ตะวนัตก จุดมุ่งหมายก็เพื่อตอ้งการแสวงหาประสบการณ์ และสภาพชีวติท่ีมีเสน่ห์แปลกออกไปจาก
ธรรมดาท่ีคุน้เคย 
                   4. การส่ือความหมาย (Association) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดในการออกแบบและ
ความสัมพนัธ์ของจิตใตส้ านึกระหวา่งผูใ้ชก้บังานออกแบบนั้น ควรสะทอ้นคุณค่าท่ีดีบางประการได ้
เช่น เกา้อ้ีในมุมของคนรุ่นใหม่ จะไม่ใช่เป็นเพียงท่ีส าหรับนัง่เท่านั้นแต่จะตอ้งเพียบพร้อมไปดว้ยความ
สวยสง่าเป็นระเบียบเรียบร้อย แข็งแรงสามารถท่ีจะขนยา้ยหรือเป็นอะไรท่ีดีๆ อ่ืนๆ อีกได ้
                   5. ความสุนทรีย ์(Aesthetic) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยแสดงความจริงในการจดัรูปทรง และสีท า
ให้เกิดความพอใจ เกิดอารมณ์ เกิดความต่ืนเตน้ และความสุขร่ืนเริงได ้ความสุนทรียน์ั้นไม่มีมาตรวดั
การตดัสินข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความชอบส่วนตวัแต่โดยธรรมชาติแลว้การรับรู้ดา้นความงาม 
ของมนุษยมี์ลกัษณะ ท่ีใกล้เคียงกนั ส่วนความรู้สึกพออกพอใจ จากส่ิงต่างๆ ท่ีดูง่ายๆ แต่งดงามท่ี
เรียกวา่ความสละสลวย (E1-egance) มกัเป็นการลดทอนความยุง่เหยงิใหง่้ายเขา้จนเป็นแบบท่ีสมบูรณ์ 
(Near-perfect) องคป์ระกอบของความงามนั้นมีอยูห่ลายอยา่ง เช่น รูปลกัษณ์ วสัดุท่ีใช ้วธีิการท าฯลฯ 
                   6. วธีิการ (Method) เป็นวธีิด าเนินงานท่ีเก่ียวโยงกนัของวสัดุ (Ma-torial)  เคร่ืองมือ/
เคร่ืองจกัร (Tool/Machine) และกรรมวธีิ (Process) การออกแบบควรมีความซ่ือสัตยต่์อคุณค่าตาม
สภาพท่ีแทจ้ริงของวสัดุนั้นๆ โดยไม่ท าใหค้่าของวสัดุนั้นดอ้ยลงไป ควรหลีกเล่ียงการใชว้สัดุชนิดหน่ึง
เพื่อเปล่ียนแบบวสัดุอีกชนิดหน่ึง เช่นคานเหล็กท่ีใชสี้ทาทบัใหเ้หมือนไม ้ ขวดพลาสติกท่ีออกแบบให้
เหมือนขวดแกว้ท่ีมีราคาแพง เป็นตน้การเลือกใชว้สัดุตอ้งเลือกวสัดุท่ีใชง้านไดดี้กวา่ถูกกวา่มาแทน
วสัดุท่ีแพงกวา่ และไม่ควรใชว้สัดุกบัเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร หรือวธีิการท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงจะท าให้
เสียเวลาและค่าใชจ่้ายสูงข้ึน 
                   7. การใชง้าน (Use) การออกแบบนั้นตอ้งสามารถใชง้านไดดี้และไดส้ัดส่วน เช่นขวดบรรจุ
ยาเมด็ควรออกแบบใหเ้ทยาออกไดที้ละเมด็ ขวดหมึกไม่ควรลม้คว  ่าง่าย ประโยชน์ใชส้อย ขั้นพื้นฐาน
ของรถยนตน์อกจากจะเป็นยานพาหนะแลว้ยงัตอ้งเป็นเคร่ืองวดัฐานะ และเป็นสถานท่ีส่วนตวัในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่นดูหนงั ฟังเพลง รับประทานอาหาร แต่งตวัขนยา้ยสัมภาระ ฯลฯ การ
ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เนน้คุณค่าของวสัดุความงามท่ีมองเห็นไดด้ว้ยสายตา และการรับรู้ถึงคุณค่าได้
ดว้ยสัมผสัท าใหผู้บ้ริโภคหลายคนหลงไหลในเน้ือแทข้องวสัดุท่ีไร้การแต่งเติม แนวคิดน้ีเนน้การแสดง
เน้ือแทแ้ละคุณลกัษณะพิเศษของวสัดุอยา่งเปิดเผย ให้แง่คิดในดา้นปรัชญาและสัจธรรมท่ีลุ่มลึก อีกทั้ง
ยงัเป็นการขยายการใชป้ระโยชน์ จากวสัดุใหก้วา้งข้ึนอีกดว้ยการออกแบบผลิตภณัฑ ์ท่ีท าจากวสัดุใช ้
แลว้การณรงคน์ าวสัดุท่ียงัใชป้ระโยชน์ไดอ้อกมาจากกองขยะนั้นสามารถลดปริมาณขยะท่ีตอ้งก าจดัลง
ได ้ท าใหเ้กิดแนวคิดท่ีจะน าเอาวสัดุใชแ้ลว้ท่ียงัท าประโยชน์ไดอี้ก กลบัมาเขา้กระบวนการแปรรูป เพื่อ 
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ดดัแปลงใชป้ระโยชน์ ในรูปแบบ ของผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างออกไปจากเดิมวสัดุท่ีถูกน ากลบัมาใชใ้หม่
นั้นมีตั้งแต่ ไม ้ขวดแกว้ โลหะ พลาสติก และอ่ืนๆ ท่ีผูใ้ช้แลว้ทิ้งแนวคิดดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีดีมากแต่
ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีไดน้ั้นจะตอ้งมีคุณภาพดีไดม้าตรฐาน และท่ีส าคญัคือตอ้งเป็นท่ียอมรับของตลาด ดว้ย
การออกแบบผลิตภณัฑ์ ท่ีเน้นความเป็นธรรมชาติปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มตอ้งการหวนคืนสู่
ออ้มกอดของธรรมชาติ เพราะตอ้งการความสงบ ผ่อนคลาย และท่ีพกัทางใจในการฟ้ืนฟูความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการ และคนอีกส่วนหน่ึง เช่ือว่าวตัถุดิบจากธรรมชาติคือความสด สะอาด
บริสุทธ์ิและมีคุณค่าท่ีจะท าให้สุขภาพของเราแข็งแรงดงันั้นความนิยมในตวัผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนช่วยให้
เรา ไดใ้กล้ชิดกบัธรรมชาติมากข้ึนนั้น ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มยงัคงเป็นกระแสนิยม ท่ีเกิดข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอถึงแมว้่า จะมีช่วงเวลาของการละเลย หรือห่างเหินบา้งแต่ทา้ยสุดมนุษยก์บั
ธรรมชาติก็มีอาจแยกขาดจากกนัได้ การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดการ
ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีสะอาด หรือท่ีเรียกกนั ทวัไป
วา่ Green Product นั้นมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยท่ี์มีแนวโน้มการบริโภคท่ีเร็วข้ึน
เบ่ือแลว้ทิ้ง ท าให้เกิดปฏิกูลมากมายท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งๆ ท่ีผลิตภณัฑ์นั้นยงั ไม่เสียหรือ
ช ารุดเพียงบางส่วนซ่ึงสามารถซ่อมแซมใช้ใหม่ไดจ้ากแนวคิดท่ีปรารถนาจะเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
มากข้ึนจนกลายเป็นแรงกดดนัใหทุ้กฝ่ายต่างตอ้งมีจิตสานึก ในการสร้างสรรคจ์รรโลงสภาพแวดลอ้มท่ี
สมดุลให้แก่สังคมส่วนรวมดงันั้น ในชั้นตน้ ของขบวนการออกแบบ นกัออกแบบสามารถเลือกใช้แง่
คิด ต่อไปน้ีเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
                   1. ออกแบบให้สามารถถอดออกเป็นช้ิน ๆ เพื่อง่ายต่อการถอดประกอบง่ายต่อการขนส่ง 
และง่ายต่อการน ากลบัมาหมุนเวยีนใชใ้ หม่ (Recycle) 
                   2. เลือกใชว้สัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้หรือสามารถยอ่ยสลายได ้ เป็นการแกปั้ญหา
ทางดา้นนิเวศวทิยา หรือผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น Bio-polymer 
                   3. ใชว้สัดุในทอ้งถ่ินนั้นๆ เพื่อลดการใชพ้ลงังานในการเคล่ือนยา้ย 
                   4. ใชว้สัดุหรือพลงังานในการผลิตใหน้อ้ยลง 
                   5. เปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของมนุษยใ์ห้บริโภคชา้ลง (Slow Flow) 
                   6. ท าใหผ้ลิตภณัฑมี์ความทนทานใชง้านไดน้านข้ึน เช่น กนัน ้า ทนกระแทก เปล่ียนเฉพาะ
ฝาครอบแทนการทิ้งทั้งช้ิน 
                   7.ผลิตภณัฑห์น่ึง สามารถปรับเปล่ียน ไปใชเ้ป็นผลิตภณัฑ์อีกอยา่งได ้ หรือ เป็นลกัษณะ
เอนกประสงค ์ เช่น เตียงเด็กเม่ือเด็กโตข้ึนไม่ไดใ้ชง้านแลว้สามารถปรับเปล่ียนเป็นโซฟา หรือโตะ๊
เขียนหนงัสือได ้ ทีวเีม่ือเสียแลว้ถอดจอภาพออกกลายเป็นตูเ้ก็บของท่ีวางชอ้นกนัได ้ ถงัชกัภายใน
เคร่ืองซกัผา้ถอดยกออกมาท าเป็นท่ีเก็บผา้เป้ือนได ้
                   8. ใหค้วามส าคญัต่อคุณค่าทางจิตใจ เช่น ท าใหเ้กิดความรัก ความผกูพนัความทรงจ าท่ีดี 
จนท าใหไ้ม่ทิ้งผลิตภณัฑน์ั้น เช่นพิมพภ์าพสัญลกัษณ์ ขอ้ความหรืออ่ืนๆ ไวใ้หส้ามารถร าลึกหรือ 
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เช่ือมโยงความทรงจ าท่ีดีไดผ้ลิตภณัฑแ์นวคิดท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นส่ิงท่ีดี แต่ในแง่ของ
ผูบ้ริโภคมุมมองอาจไม่เป็นเช่นนั้นปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมยงัมีส่วนส าคญัต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชอ้ยูม่าก การจะประสบความส าเร็จทางการตลาดไดน้ั้้นตอ้งสามารถเปรียบเคียงกบั
คุณภาพ และประสิทธิภาพการใชง้านกบัผลิตภณัฑเ์ดิม เช่น ประหยดักวา่ปลอดภยักวา่ราคาถูกกวา่เป็น 
ตน้การออกแบบผลิตภณัฑใ์นมุมมองของการตลาดการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นปัจจยัหน่ึงใน
กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีมีความส าคญัต่อการขยายตลาดสินคา้ เป็นการตอบสนอง
ประโยชน์ใชส้อยใหม่ความตอ้งการใหม่ หรือสร้างตลาดกลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองใน
ขณะท่ีตราสินคา้และบรรจุภณัฑท์ าหนา้ท่ีเป็นเพียงส่ิงกระตุน้หรือจูงใจใหผู้บ้ริโภคเกิดการจดจ า และ
ตดัสินใจซ้ือเท่านั้นกาออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่นั้น นกัการตลาดมีเกณฑพ์ิจารณาในองคป์ระกอบต่างๆ  
ดงัน้ี 
                   1. รูปทรง มีการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีรูปทรงสวยงามเหมาะสมกับการใช้งาน และ
สอดคลอ้งกบัรูปแบบ  หรือวิถีการด าเนินชีวิต  ของผูบ้ริโภคในเวลานั้น เช่นรถยนต์วอลโวไ่ม่เคย
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของรูปแบบทรงมานานเพราะเนน้การเป็นรถยนต์ท่ีมีความปลอดภยัสูงเป็นลกั
แต่เม่ือเทคโนโลยกีารผลิตรถยนต์ให้ความสนใจก ัระบบรักษาความปลอดภยัของผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสาร
มากข้ึนส่งผลให้รถยนต์ทุกค่ายมีมาตรฐานความปลอดภยั ในระดบัใกล้เคียงกนัวอลโวจึ่งจ าเป็นตอ้ง
ปรับปรุงรูปทรงรถของตนใหดู้ทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
                   2. สี มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคยคุใหม่มากข้ึน เช่น ตูเ้ยน็ คอมพิวเตอร์ซ่ึงแต่เดิม
มีเพียงสีขาว หรือสีครีม โทรทศัน์ก็มีเพียงสีด าแต่ปัจจุบนัมีสีใหเ้ลือกมากข้ึน เพื่อใหเ้ขา้ชุดได ้ กบั
เฟอร์นิเจอร์หรือบรรยากาศของการตกแต่งตามรสนิยม ของแต่ละคน ส่วนกรณีของผูห้ญิงยคุใหม่ท่ี
ท างานนอกบา้นและขบัรถเองมากข้ึนเป็นเหตุใหมี้รถยนตสี์สดใส เช่น สีเหลือง สีชมพ ู สีม่วง และสี
อ่ืนๆ เกิดข้นึตามมาเพื่อเอาใจผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมากข้นึ 
                   3. ขนาด ตอ้งท าการศึกษาท่ีพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นของผูบ้ริโภคในดา้นต่างๆ ทั้ง
ในดา้นสถานท่ีใช ้ลกัษณะการใชง้าน เช่น ขนาดครอบครัวส าหรับสมาชิกทุกคนในบา้น หรือขนาดเล็ก
ท่ีสะดวกต่อการพกพาระหวา่งเดินทาง และตอ้งค านึงถึงลกัษณะทางกายภาพของผูบ้ริโภคร่วมดว้ย เช่น 
ส าหรับเด็กส าหรับผูใ้หญ่ หรือ ส าหรับผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 
                   4. คุณภาพ ตอ้งผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด และมีคุณประโยชน์
อยา่งแทจ้ริงในหนา้ท่ี ท่ีก าหนดข้ึนใชง้านสะดวก ติดตั้งง่ายไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย ไม่เป็นผลเสียต่อ
สภาพแวดลอ้ม มีการประกนัคุณภาพท่ีท า ใหผู้บ้ริโภคเกิดความเช่ือมัน่และน ามาซ่ึงการตดัสินใจซ้ือใน
ท่ีสุด 
                   5. ราคา มีผลการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในล าดบัตน้ๆ ความสามารถในการออกแบบ 
ปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้ราคาท่ีถูกลง ท าใหข้ยายตลาดไดก้วา้งข้ึนอยา่งไรก็ตาม ในการออกแบบ
ผลิตภณัฑแ์ต่ละคร้ังนั้นยอ่มไม่สามารถท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ไดท้ั้งหมดแมว้า่ 
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จะเป็นผูบ้ริโภคในตลาดเป้าหมายท่ี จะเลือกข้ึนมาเป็นตลาดเฉพาะแลว้ก็ตาม ดงันั้นก่อนด าเนินการ
ออกแบบผลิตภณัฑใ์ดๆ จึงควรศึกษาคน้ควา้ และวจิยัถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหล้ะเอียด 
รวมถึงการพยากรณ์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายในตลาดของผลิตภณัฑน์ั้นๆ เช่น 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตการคน้พบวสัดุชนิดใหม่ ค่านิยมของสังคมท่ีเกิดข้ึนใหม่เป็น
ตน้ลกัษณะของการวิจยัมีหลายรูปแบบข้ึนกบัความเหมาะสมของแต่ละองคก์ร ส่วนการวจิยัเชิงปริมาณ
ท่ีใชก้ารวเิคราะห์ค าตอบจากแบบสอบถามของผูบ้ริโภคเพื่อก าหนดคุณลกัษณะ ของผลิตภณัฑท่ี์กลุ่ม
ผูบ้ริโภคตอ้งการทั้งในส่วนท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ และส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองนั้น การ
วจิยัเชิงปริมาณดงักล่าวควรจะตอบค าถามต่อไปน้ีได ้
                   6. มีผลิตภณัฑใ์ดอยูใ่นตลาดบา้ง และผูบ้ริโภคสนองตอบต่อผลิตภณัฑเ์หล่านั้นอยา่งไร 
                   7. ผลิตภณัฑเ์หล่านั้นใชก้นัอยา่งไร 
                   8. ใครเป็นผูใ้ช ้
                   9. ใชต้อนไหน ในสภาพการณ์อยา่งไร 
                   10. ผลิตภณัฑ ์ใดแข่งขนักบัตวัใด หรือใชแ้ทนตวัใด  
                   11. คุณลกัษณะใดของผลิตภณัฑท่ี์ชกัน าผูบ้ริโภคใหม้าใชผ้ลิตภณัฑ์นั้น 
                   12. การออกแบบผลิตภณัฑต์ลาดเฉพาะกลุ่ม ผลิตภณัฑห์ลายอยา่งออกแบบมา เพื่อใชก้บั
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะ หรือใชใ้นบางสถานท่ีเท่านั้น แต่ส าหรับผลิตภณัฑบ์างอยา่งก็
เหมาะสมกบัการใชง้านในบางกลุ่มคนเท่านั้น เช่น สุขภณัฑส์ าหรับเด็กโทรศพัทส์ าหรับคนตาบอดเป็น
ตน้จุดมุ่งหมายของการออกแบบผลิตภณัฑส์ าหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ก็เพื่อท่ีจะ
หลีกเล่ียงการเผชิญหนา้กบัคู่แข่งรายใหญ่ ท่ีมุ่งสู่ตลาดแมสเป็นหลกัซ่ึงเป็นการท าตลาดท่ีวดักนัดว้ย
ปริมาณมาก (Economies of scale) ทั้งในการผลิตการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ดงันั้น
ช่องวา่งทางการตลาดท่ีมุ่งสร้างความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product differentiation) ออกจากตลาด
ใหญ่นั้นยงัมีโอกาสอีกมาก แต่เราตอ้งท าความเขา้ใจลูกคา้อยา่งจริงจงั และรวดเร็วกวา่คู่แข่ง ตอ้งทุ่มเท
ท่ีจะเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของลูกคา้ ทศันคติการตดัสินใจ และวถีิการด าเนินชีวติ (Lifestyle) มาเป็น
ปัจจยัส าคญัของการก าหนดทิศทาง การตลาดของผลิตภณัฑ ์ เฉพาะกลุ่มนั้นการเขา้ใจถึงการเปล่ียน 
แปลงทางดา้นวถีิการด าเนินชีวติของกลุ่มต่างๆ ยงัช่วยใหค้น้พบถึงความตอ้งการท่ีซ่อนอยูใ่นใจของ
ลูกคา้ และสามารถท่ีจะตอบสนองลูกคา้ไดร้วดเร็ว และสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีแตกต่างไดพ้ื้นฐาน
การตลาดเพื่อเรียนรู้ความตอ้งการของลูกคา้ และหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้กบัคู่แข่งรายใหญ่ ประกอบ 3 
ขั้นตอน 
                   1. หากกลุ่มลูกคา้หลกัใหเ้จอเสียก่อน (Core Prospects) 
                   2. คน้หาความตอ้งการของเขา (Unnerved Need) 
                   3. ตอบสนองดว้ยผลิตภณัฑท่ี์ยงัไม่มีใครมีในตลาด (Responsive) 
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                   การออกแบบผลิตภัณฑ์ทีส่นองตอบวถิีชีวติคนเมือง 
                   การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มระบบ และวถีิ
การด าเนินชีวติของมนุษย ์ ท่ีหลากหลายและละเอียดอ่อนข้ึน ดงันั้นการออกแบบผลิตภณัฑเ์พื่อให้
บรรลุจุดประสงคท์างการตลาดสมยัใหม่ไดน้ั้นผลิตภณัฑ์ดงักล่าว จะตอ้งสามารถตอบสนองของความ
ตอ้งการกลุ่มเป้าหมาย ในแง่มุมท่ีกวา้งข้ึน ทั้งในแง่ของความสะดวกสบายในการใชง้าน ขนาดท่ี
กะทดัรัดการเคล่ือนยา้ยท่ีสะดวก ความสุขทางใจท่ีไดรั้บจากการใช้ หรือมีไวใ้นครอบครองรวมทั้ง
ค่านิยมทางสังคม และอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสมในหลายๆ ดา้น เช่น 
                   1.ความเช่ือวา่ตนเป็นผูมี้วถีิชีวติท่ีทนัสมยั เป็นลกัษณะของการด าเนินชีวติท่ีเคียงขา้งกบั 
ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี และการออกแบบท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ในวิถีการด าเนินชีวติ
ของคนเป็นอยา่งมาก ววิฒันาการดงักล่าว มีทั้งผลดีและผลเสียควบคู่กนัไปตวัอยา่งเช่น การส่ือสารดว้ย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีถ่ายภาพได ้ บอกพิกดัต าแหน่งดว้ยสัญญาณดาวเทียมรับส่งอีเมล์และอินเตอร์เน็ต
ไดทุ้กทีทุกเวลา การฟังเพลงจากเคร่ือง เล่น MP3 การชมภาพยนตร์โปรดจากเคร่ืองเล่น DVD ขนาด
พกพาน ้าหนกัเบา แกว้เบียร์ท่ีส่งสัญญาณวทิยไุปบอกบาร์เทนเดอร์ ใหม้าเติมเบียร์เพิ่มแบบอตัโนมติัตู ้
ยาท่ีสามารถเตือนผูสู้งอายท่ีุสายตาไม่ดีใหห้ยบิยาแต่ละขวดไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามล าดบัเป็นตน้ 
                   2. ความคิดกา้วหนา้ เป็นความคิดท่ีไม่หยดุอยูก่บัท่ี กา้วขยบัไปขา้งหนา้ตลอดเวลา
ตวัอยา่งเช่น หนา้ท่ีหลกัของนาฬิกาเดิมให้สามารถจบัเวลาได ้ เทียบเวลาสองประเทศ ตั้งปลุก และ
คุณสมบติัเพิ่มเติมตามมาอีกมากมาย เช่น ตรวจวดัชีพจร ความดนัโลหิต และสารพดัหนา้ท่ีตามมาอยา่ง
ไม่ขาดสาย 
                   3. อิทธิพลของแนวโนม้ทางการออกแบบ (Trends) เป็นการคาดท่ีถูกออกแบบเตรียมไว้
ล่วงหนา้มีอิทธิพลในการเปล่ียนแปลงรสนิยมของกลุ่มบุคคล ใหค้ลอ้ยตามกนัตวัอยา่งแนวโนม้ไดแ้ก่
คนเมืองยา้ยท่ีอยูบ่่อยตามหนา้ท่ีการงาน เคร่ืองใชส้อยต่างๆ ท่ีออกแบบมาใหม่นั้นควรมีน ้าหนกัเบาเพื่อ
สะดวกต่อการขนยา้ย และเน่ืองจากท่ี อยูอ่าศยัมีขนาดเล็กลง เคร่ืองใชส้อยต่างๆ จึงควรมีขนาดเล็กตาม
หรือสามารถพบัเก็บไดเ้พื่อประหยดัเน้ือท่ีครอบครัวมีขนาดเล็กลง มกัอยูค่นเดียวหรือ 2 คน มีบุตร 1 
คน แกเ้หงาดว้ยการเล่นหรือคุยคนเดียว การใชชี้วิตประจ าวนัค่อนขา้งนึกถึงตวัเองเป็นหลกั มีนิสัยท า
อะไรตามใจตวัเองมากข้ึน มีความพอใจกบัส่ิง เลก็ๆนอ้ยๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติมีส่วนประกอบของ
ความคิดริเร่ิมส่วนตวั และสนุกสนานร่วมดว้ย 
                   4. การใชสี้สันท่ีสดใสหลากสี หรือสีท่ีแตกต่างกนัมาใชร่้วมกนัท าให้เกิด ความรู้สึก
สนุกสนานมีชีวติชีวามากข้ึน เพื่อชดเชยวถีิชีวติจริงท่ีวุน่วายรีบเร่ง และเคร่งเครียดข้ึนทุกวนั 
                   5. สไตลเ์รียบง่าย (Minimalist) เป็นรูปแบบท่ีดูเรียบง่ายแต่ใหค้วามสะดวกสบาย เพราะทุก
วนัน้ีคนเราท างานหนกัมากข้ึน จึงตอ้งการผอ่นคลายมากข้ึนเช่นกนัยิง่ส่ิงรอบตวัมีความซบัซอ้นมาก
ข้ึนเราก็ยิง่แสวงหาความเรียบง่ายมากข้ึน  เพื่อชุบชีวติชีวา สร้างความสดช่ืน และสนุกสนานใหชี้วติใน 
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                  ภาวะเศรษฐกจิการเมืองและส่ิงแวดล้อม 
                  ในภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความตึงเครียดทางการเมือง และความรู้สึกท่ีไม่
ปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์นท าใหทุ้กคนถอยหาท่ีพกัใจหลีกล้ีหามุมสงบส่วนตวั บา้นจึงกลายเป็น
บงัเกอร์ของคนรุ่นใหม่ใชซุ่้มหลบความวุน่วายใชส้ร้างฝัน และโลกในอุดมคติ การแสวงหาความ
เพลิดเพลินในทุกประสาทรับรู้ ทั้งภาพเสียง กล่ิน รสสัมผสัรวมถึงศิลปะปรัชญารายละเอียดท่ีลึกซ้ึง
ลว้นเป็นองคป์ระกอบของชี วติท่ีคนยคุใหม่แสวงหา จากการท่ี ผูบ้ริโภคให้เขา้หาความบนัเทิงภายใน
บา้นซ่ึงดูจะปลอดภยัและสบายใจท่ีสุดในยุคน้ีท าใหเ้กิด Audio Visual Products ท่ีเรียกวา่“เทคโนโลยี
เพื่อความบนัเทิงในครัวเรือน” ออกมามากมาย 
                  การต่อยอดของเก่า 
                  บนความจริงท่ีวา่ไม่มีความคิดใดท่ีจะเป็นเร่ืองสร้างสรรคใหม่ โดยส้ินเชิงทุกส่ิงลว้นเกิด
บนหรือเกิดจากความผดิอนัอ่ืนๆ เสมอดงันั้นการสร้างสรรคผ์ลงานออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ดว้ยการต่อ
ยอดผลงานวจิยัหรือนวตักรรมท่ีจดสิทธิบตัรไวแ้ลว้นั้นนบัเป็นการใชฐ้านขอ้มูล (Databased) ใหเ้กิด
ประโยชน์ไดอ้ยา่งมีคุณค่าอีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ในระดบัขั้นท่ีสูงกวา่และมี 
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนในอีกมุมมองหน่ึงของการตลาดแลว้การตั้ง แนวความคิดแบบใหม่ถอดดา้มส าหรับ
การออกแบบผลิตภณัฑน์ั้นเป็นเร่ืองยาก เพราะกวา่ท่ีแนวคิดจะเป็นรูปธรรมได ้ ตอ้งใชเ้วลาและเงิน
ลงทุนสูงรวมทั้งมีภาวะความเส่ียงสูงดว้ยทางเลือกหน่ึงท่ีหนา้สนใจ คือการออกแบบต่อยอดของเก่า 
โดยการน าเอาส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้มาดดัแปลงเพิ่มเติมคุณสมบติั บางประการใหเ้กิดผลดีกวา่ท่ีเป็นอยู ่ เช่น
ปลอดภยักวา่ประหยดักวา่กะทดัรัดกวา่ ทนทานกวา่ใชง้านง่ายกวา่ ดูแลรักษาง่ายกวา่ รูปแบบดูดีแลว้ 
ทนัสมยักวา่ ฯลฯ เช่นพดัลมใบพดัรูปแบบมาตรฐานทัว่ไป น ามาพฒันาดดัแปลงเป็น พดัลมหลายหวั
พดัลมมือถือ พดัลมพบัเก็บได ้ พดัลมไอน ้า พดัลมมีกล่ินหอม เป็นตน้ซ่ึงทั้งหมดน้ีลว้นเป็นผลมาจาก
การคิดต่อยอดของเก่าทั้งส้ินท าใหเ้กิดเป็นทางเลือกใหม่กบัผูใ้ชแ้ละผูผ้ลิตตามมาอีกมากมาย 
                  พลาสติกและการออกแบบช้ินงานฉีดพลาสติก 
                  (พิชิต เล่ียมพิพฒัน์,2538 :67-172)  พลาสติกเป็นสารสังเคราะห์ท่ีมีบทบาทส าคญั ต่อชีวติ 
ประจ าวนัของมนุษยม์ากส่ิงของต่างๆ รอบตวัเราลว้นมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบแทบทั้งส้ินนบัตั้งแต่
เส้ือผา้ของเด็กเล่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เคร่ืองครัว เฟอร์นิเจอร์ อาคารบา้นเรือนรถยนต ์ เรือ เคร่ืองบิน 
อุปกรณ์ต่าง ๆ และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ อีกมากมาย ฯลฯ จนอาจกล่าวไดว้า่ ตลอดเวลาตั้งแต่ต่ืนนอน ไปท า 
งาน จนกระทัง่ เขา้นอนเราหนี ไม่พน้ การผกูพนักบัการใชพ้ลาสติกเลย 
                  พลาสติกเป็นวสัดุชนิดใหม่ท่ี ถูกประดิษฐ์และน า มาใชเ้ม่ือประมาณร้อยกวา่ปี มาน้ี
อุตสาหกรรมพลาสติกไดเ้จริญเติบโตอยา่งรวดเร็วจนทดัเทียมอุตสาหกรรมเหล็ก แกว้กระดาษและไม ้
ในสหรัฐอเมริกา Celluloid เป็นพลาสติกพวกแรกท่ีถูกประดิษฐขึ้ึ์นเม่ือปี ค.ศ.1 869 โดยJohn Wesley 
Hyatt โดยท า เป็นลูกบิลเลียดแทนงาชา้งซ่ึงก าลงัขาดแคลนอยูใ่นขณะนั้น นอกจากนั้นยงัน าไป
ดดัแปลงท าเป็นผลิตภณัฑอ์ยา่งอ่ืน เช่น ประดิษฐ์เป็นเหงือกฟันปลอม (สีชมพ)ูฟิลม์ภาพยนตร์ เป็นตน้ 
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พลาสติกชนิดต่อมาท่ีรู้จกักนัดีคือ Bakelite ใชท้  าอุปกรณ์ไฟฟ้า หูหมอ้ดา้มกระทะ ฝาครอบจานจ่าย
รถยนต ์ฯลฯ นบัตั้งแต่นั้นมาไดมี้การคิดคน้พลาสติกชนิดใหม่ ๆ ข้ึนรวมทั้งกรรมวธีิการผลิตดว้ย จึงท า
ใหอุ้ตสาหกรรมพลาสติกขยายตวัไปอยา่งรวดเร็ว ตามสถิติในปีค.ศ.1950 สหรัฐอเมริกาผลิตพลาสติก
ไดเ้พียง 2 พนัลา้นปอนด ์อีก 10 ปี ต่อมาผลิตได ้6 พนัลา้นปอนด ์ใน ค.ศ.1 969 ผลิตไดก้วา่ 16 พนัลา้น
ปอนด ์ และในปี ค.ศ.1989 ผลิตได ้ 58.8 พนัลา้นปอนด ์ จะเห็นไดว้า่ชัว่ระยะเวลาเพียง 39 ปี 
อุตสาหกรรมพลาสติกขยายตวัไดเ้กือบสามสิบเท่าตวั และขณะน้ี ก็ยงั ขยายตวัอยา่งรวดเร็วเช่นเดิม 
                  ปัจจุบนัอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยไดเ้จริญกา้วหนา้ อยา่งรวดเร็วเช่นกนัตามสถิติในปี 
พ.ศ.2512 มีโรงงานพลาสติกเพียง 36 โรงงาน แต่ในปี พ.ศ.2534 มีโรงงานทั้ง ส้ิน 2027โรงงานและใน
ขณะน้ี ประเทศไทยไม่เพียงแต่ผลิตสินคา้ชดเชยการน าเขา้ไดเ้ท่านั้นยงัสามารถส่งสินคา้ พลาสติกไป
จ า หน่ายในต่างประเทศ ไดน้ า เงินตราเขา้ประเทศนบัพนัลา้นบาท และมีปริมาณเพิ่มข้นึทุกปี พลาสติก
ราคาแพง เม่ือเทียบเป็นน ้ าหนักวตัถุดิบกบัวสัดุธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีนิยมใช้หลายชนิด แต่พลาสติกถูก
น ามาใชม้ากเป็นเพราะมีน ้าหนกัเบา ผลิตไดร้วดเร็ว คุณสมบตัดีกวา่ ฯลฯ จึงท าใหต้น้ทุนการผลิตต ่า 
ราคาผลิตภณัฑพ์ลาสติกจึงถูกกวา่ผลิตภณัฑท่ี์ท า   จากวสัดุอ่ืน ในปี ค.ศ.1868 (พ.ศ.2411 ) ช่างพิมพ ์
(Printer) ชาวอเมริกนัช่ือ John Wesley Hyatt ไดค้น้พบพลาสติกชนิดแรกของสหรัฐอเมริกาช่ือ
เซลลูลอยด(์Celluloid หรือ Cellulose Nitrate) โดยการน าเอาไพรอกซีลีน (Pyroxylin) ซ่ึงท า จากฝ้าย
กบักรดไนตริคผสมกาบูร (Solid Camphor) ท าเป็นลูกบิลเลียดแทนการใชง้าชา้งซ่ึงเกิดขาดแคลนมาก
ในระยะนั้นขณะเดียวกนัท่ีองักฤษ ไดน้ าเอาไพรอกซีลีนไปท าเป็นแลกเกอร์ และวสัดุเคลือบผวิ 
(Coating Materials) อ่ืนๆ ต่อมาไดมี้ผูน้ า เอาเซลลูลอยดด์ดัแปลงไปใชท้  าเหงือกฟันปลอม (สีชมพ)ู 
แทนการใชย้างแขง็หลงัจากนั้นไดน้ า เอาไปใชท้  า กระจกรถยนต ์ จนกระทัง่ ปีค.ศ.1882 (พ.ศ.2425) 
บริษทั Eastman ไดป้ระดิษฐท์  าเป็นฟิลม์ภาพยนตร์การคิดคน้ พลาสติกไดห้ยดุ ชะงกัไปชัว่ระยะเวลา
หน่ึงจนกระทัง่ ในปี ค.ศ.1909 (พ.ศ. 2452) DrLeo Hendrik Baekeland ไดค้น้พบพลาสติกช่ือฟี นอล-
ฟอร์มาลดีไฮด(์Phenol Formaldehyde) หรือฟีโนลิค (Phenolic) โดยการสังเคราะห์ฟีนอลกบั ฟอร์ มาล
ดีไฮดเ์ขา้ดว้ยกนัพลาสติกชนิดน้ีเรารู้จกักนัดีในช่ือ Bakelite ซ่ึงใชท้  าดา้มกระทะหูหมอ้เป็นตน้ 
                 คุณสมบัติของพลาสติก 
                  พลาสติกเป็นวสัดุท่ีมีคุณสมบติัพิเศษดีเด่นกวา่ วสัดุอ่ืนท่ีไดจ้ากธรรมชาติหรือสังเคราะห์
ข้ึนมาเช่น ไม ้  โลหะ แกว้กระดาษ ฯลฯ ท่ีนิยมใชก้นัมาก่อนอยา่งมากมาย ทั้งน้ี เพราะพลาสติกมี
คุณสมบติัหลายๆ อยา่งรวมกนั ในตวัของมนัเองและยงัมีคุณสมบติัสามารถใชแ้ทนวสัดุอ่ืนไดดี้ เท่า
เทียมกนัหรือดีกวา่วสั ดุเดิม เช่น 
     แขง็                    ทนการสึกกร่อน  อ่อนนุ่ม    ทนสารเคมี 
     ยดืตวั    เป็นฉนวนไฟฟ้า  เหนียวทนทาน    กนัน ้า   
     ใส     ไม่ติดง่าย   ทึบ     หล่อล่ืนในตวั 
     เบา                  ท  าเป็นสีต่าง ๆ ได ้  ลอยน ้าได ้   ทนความร้อน  
     ฯลฯ 
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                  พลาสติกมีคุณสมบติัทางโครงสร้างพิเศษท่ีเรียกวา่ High Molecular Weight คือ มีโมเลกุลท่ี
เช่ือมต่อกนั ยาวกวา่ สารชนิดอ่ืนมากมายนบั เป็นพนัเท่า ดวัยเหตุดงักล่าวจึงท าใหพ้ลาสติกมีคุณสมบติั 
พิเศษหลาย ๆ อยา่งพร้อมกนัไป คือ 

      1. คุณสมบติัทางกายภาพ (Mechanica) มีความแขง็แรง เหนียว ยดืหยุน่ ฯ ลฯ 
      2. คุณสมบติัทางไฟฟ้า (Electrical) เป็นฉนวนไฟฟ้า 
      3. คุณสมบติัทางเคมี (Chemical) ทนกรด ด่าง และสารเคมีอ่ื น ๆ 

                    โพลโิพรพลิีน 
                    ถูกน ามาใชใ้น ส.ร.อ. ในปี ค.ศ.1957 มีคุณสมบติัโดยทวั ๆ ไปคลา้ยกบั โพลิเอทิลีน แต่มี
คุณภาพดีกวา่ทนทาน และแขง็แรงกวา่โพลิเอทิลีนทั้งๆ ท่ีมีความถ่วงจ าเพาะ 0.90 ซ่ึอนอ้ยกวา่ทนความ 
ร้อนไดดี้กวา่ ซ่ึงสามารถใชง้านไดดี้ในอุณหภูมิ 300 ฟ. ในรูปของเส้นใยรับแรงดึงไดถึ้ง 1 00,000  
ปอนด์/ตร.น้ิว ซ่ึงโพลิเอทิลีนรับไดเ้พียง 80,000 ปอนด์/ตร.น้ิว 
                  คุณสมบติัคลา้ยกบั โพลิเอทิลีน แต่คุณภาพดีกวา่ ทดสอบอยา่งง่ายคือใชเ้ล็บขดูดู หากเป็น 
โพลิเอทิลีนจะขดูออก หากเป็นโพลิโพรพิลีน จะ ขดูไม่ออกผวิแขง็กวา่ 
                  การใชป้ระโยชน์   ใชท้  า  ผลิตภณัฑต่์าง ๆ ไดม้ากมายเช่น ถุงบรรจุอาหารร้อน พลาสติกหุม้
ซองบุหร่ี เชือกปอพลาสติก แถบพลาสติกมดัของ ริบบิ้น สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล กล่องแบตเตอร่ี ถงัตกั
น ้า   ฝาปิดโถส้วม หมวกกนั น็อคกระเป๋าใส่ ของภาชนะ และเคร่ืองใชในบา้น ฯลฯ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงลกัษณะทางกายภาพ ของ POLYPROPYLENE 
ลกัษณะทางกายภาพ ของ POLYPROPYLENE 
 Unmodified Copolymer Impact Type 
ความถ่วงจ าเพาะ 0.904 0.90 0.91 
ปริมาตร ลบ.น้ิว/ปอนด ์ 30.6 31.0 30.5 
ทนแรงดึง ปอนด/์ ตร.น้ิว 5,500 4,500 4,400 
ทนแรงกระทบ 8,000 7,000 6,000 
ทนความร้อนโดยปกติ 1.5 10 15 
ความใส 275ฟ. 220ฟ. 216ฟ. 
ทนแสงแดด โปร่งใส โปร่งใส โปร่งใส 
ทนกรดอ่อน พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้
ทนกรดแก่ ไดถู้กท าลายอยา่งชา้ๆ

จากOxidizing Acids 
ได ้ ได ้

ทนด่าง ได ้ ได ้ ได ้
ทนสารละลาย ทนไดต้ ่ากวา่175ฟ. 175ฟ. ถูกท าลายโดย

Hydrocabons 
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                   เอบีเอส ABS:Acrylonitrile-Butadiene – styrene 
                   เป็นสไตรีนชนิดท่ีไดป้รับปรุงข้ึนใชใ้นปี ค.ศ.1948  คุณสมบติัรับแรงกระทบไดดี้มาก ทน
ความร้อนไดถึ้ง  212 ฟ. ทนกรดด่างไดดี้พอสมควรเป็นฉนวนไฟฟ้าดี มีคุณสมบติัพิเศษท่ีน า   ไปชุบ
เคลือบผวิ ดว้ยไฟฟ้าไดดี้เช่นชุบโครเม่ียมจึงนิยมน า  ไปท าปุ่มหมุนวทิยโุทรทศัน์ ป้ายช่ือรุ่ นรถยนต ์
                   การใชป้ระโยชน์ใชท้  า หมวกกนัน็อค ผนงัในตูเ้ยน็ เคร่ืองรับโทรทศัน์ แผง
เคร่ืองปรับอากาศ   ปุ่มหมุนวทิยโุทรทศัน์ ถาดอาหาร ช้ินส่วนในรถยนต ์ ช้ินส่วนในพดัลม อุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 
 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงลกัษณะทางกายภาพ ของ ABS 
ลกัษณะทางกายภาพของ Abs Acrylonitrile-Butadiene-Styrenc 
กรรมวธีิการผลิต Injection,Extrusion Electrostatic 
อุณหภูมิท่ีใชใ้นการผลิต 380-550ฟ. 
ความหดตวัหลงัการผลิต 0.003-0.008 น้ิว/น้ิว 
ความถ่วงจ าเพาะ 1.02-1.08 
ทนแรงดึง 4,000-9,000 ปอนด/์ตร.น้ิว 
ทนแรงอดั 7,000-12,000 ปอนด/์ตร.น้ิว 
ทนแรงกระทบ 2-8 ท่ี 70ฟ.0.8-3.5 ท่ี 40 ฟ. 
ความแขง็ R75-R115 
ทนความร้อนโดยปกติ 140-230ฟ. 
ความดูดซึมน ้า   0.2-0.4 % 
ทนกรด ดีแต่ไม่ทนกรดแก่ชนิด Oxidizing 
ทนด่าง ดีมาก 
ทนสารละลาย ดีแต่ยกเวน้ Ketones ,Esters,Chiorinated 

Hydrocabons 
ทนแสงแดด ดี-ดีมาก 
 
                   การออกแบบช้ินงานฉีดพลาสติก 
                   (บรรเลง ศรนิล,2551 :214-221) การออกแบบช้ินงานฉีดพลาสติกจะตอ้งค านึงถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ของวสัดุพลาสติกท่ีจะน ามาฉีดข้ึนรูป ทางดา้นคุณสมบติัทางเคมี โมเลกุลของพลาสติกมี
ลกัษณะเป็นลูกโซ่ (Chain) ยาวเป็นจ านวนมากสานกนัอยู ่ เม่ือพลาสติกเหลวถูกฉีดเขา้ไปในแม่พิมพ์
ดว้ยความดนัสูง ก็จะแปรรูปเติมช่องวา่งของหลุมแบบ (cavity) เป็นรูปทรงช้ินงาน มีการเปรียบเทียบ  
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วา่งานฉีดพลาสติกเหมือนกบัการ ฉีดขดสปริงเขา้ไปในแม่พิมพ ์ถา้หลุมแบบในกลม และมีรูปทรงสม ่า 
เสมอก็จะสามารถเขา้ไปเติมช่องวา่งของหลุมแบบไดง่้าย แต่ถา้หลุมแบบเป็นมุมคม และช้ินงานมีความ 
หนาบางต่างกนัซ่ึงนอกจากจะท าใหก้ารเติมหลุมแบบไดย้ากแลว้ สปริงยงัจะถูกอดัมากเกินไปจนยดึ 
และลา้ตวัซ่ึงถา้เป็นเน้ือพลาสติกจะเรียกวา่มีความเครียด (Strain) ในช้ินงานมากเกินไป เม่ือถูกความ
ร้อนช้ินงานจะบิดงอเน่ืองจากมีการดึงในทิศทางท่ี ต่างกนัดว้ยความเครียด 
 

 
ภาพท่ี 12 เคร่ืองฉีดพลาสติก 
 

 
ภาพท่ี 13 การฉีดพลาสติก 
 

                   ถา้พลาสติกถูกฉีดเขา้ในทุกส่วนของหลุมแบบดว้ยแรงค่อนขา้งเท่ากนั และท าใหเ้ยน็ลง
อยา่งสม ่าเสมอ ใกล้เคียงกนัการกระจายตวัของความเคน้จะค่อนขา้งสมดุล ซ่ึงจะท าใหช้ิ้นงานมี
แนวโนม้ท่ีจะไม่โก่งงอหรือเสียรูป 
                   ช้ินงานท่ีมีความเครียด  สูงอยูแ่ลว้จะเกิดเสียรูปมากข้ึน ถา้มีความเครียดหรือความเคน้จาก
ภายนอกกระท า  เช่น รับแรงหรือความร้อนเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
                    ความหนาของผนังช้ินงาน 
                   การออกแบบความหนาของช้ินงาน ตามหลกัจะข้ึนอยกูบัชนิดของพลาสติกท่ีเลือกใชแ้ต่ 
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บางครั้งก็มีขอ้จ ากดั เร่ืองขนาดหรือช่องวา่งท่ีจะน าช้ินงานไปประกอบ ท าใหก้ารเลือกใชพ้ลาสติกตอ้ง 
เป็นไปตามความหนาท่ียอมใหเ้ป็นได ้อยา่งไรก็ดีการก าหนดความหนา จะไดม้าจากการวเิคราะห์ความ
ตอ้งการสองประการคือความตอ้งการในการใชง้านและความตอ้งการในการท างานข้ึนรูป 
  

 
ภาพท่ี 14 ลกัษณะแม่พิมพช์นิด 2 แผน่ 

 
                    การออกแบบช้ินงานพลาสติก จะตอ้งใหมี้ความหนานอ้ยท่ีสุด ท่ียงัคงความแขง็แรงของ
โครงสร้างไดต้ามตอ้งการความหนามีผลต่อการประหยดัวสัดุ ความเร็วในการผลิต เน่ืองจากการถ่ายเท
ความร้อนในการหล่อเยน็และจะตอ้งค านึง ถึงความแขง็ท่ีจะทนต่อการกระทุง้ช้ินงานออกจากแม่พิมพ ์
ในตารางท่ี 2.8 เป็นการแนะน าความหนาของช้ินงานท่ีท าดว้ยเทอร์โมพลาสติก 

        เน่ืองจากความหนาและความมนโคง้ มีผลต่อการไหลและการเยน็ตวัของพลาสติกดงันั้น
ออกแบบช้ินงานจึงมีความจ าเป็นตอ้งออกแบบ ใหช้ิ้นงานมีความหนาใกล้เคียงกนัทั้งช้ินงานมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท า ไดเ้พื่อป้องกนัการเกิดความเคน้ภายใน (internal stress) และการแตกร้าว และเพื่อใหก้าร
ไหลเติมหลุมแบบของพลาสติกสะดวกช้ินงานจะตอ้งไม่ใหมี้มุมคม 

 

 
ภาพท่ี 15 แสดงการเปรียบเทียบการออกแบบความหนาของช้ินงานท่ีถูกตอ้งกบัแบบท่ี 
               ไม่เหมาะสม 
 



50 
 
                    ถา้จ  าเป็นตอ้งออกแบบ ใหมี้ความหนาแตกต่างกนั ท าใหจ้ดัการไหลเติมหลุมแบบของ
พลาสติกเหลวจากส่วนท่ี หนาไปยงัส่วนท่ีบาง ถา้การไหลเร่ิมตน้จากส่วนท่ีบางไหลไปเติมส่วนท่ีหนา 
อาจท าใหช้ิ้นงานไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากจะเกิดการไหลเวยีนของพลาสติกเหลวในช่วงต่อของความหนา 
                     แฟกเตอร์ท่ีส าคญัท่ีตอ้งน ามาพิจารณา ในเร่ืองความหนาของช้ินงาน ก็คือกระบวนการ
แขง็ตวั (curing) ของพลาสติก ซ่ึงข้ึนอยกูบัการส่งผา่นความร้อนจากพลาสติก ไปยงัแม่พิมพแ์ละจาก
แม่พิมพไ์ปยงัน ้าหล่อเยน็โดยปกติผนงั บางจะแขง็ตวัเร็วกวา่ผนงัหนา โดยท่ีระหวา่งการแขง็ตวันั้นการ
หดตวัจะเกิดข้ึนตลอดเวลา ความไม่สม ่าเสมอของความหนาจะท าใหเ้กิดความเคน้ภายใน (internal 
stress) ซ่ึงจะมีผลท า ใหเ้กิดการยบุตวั (sink marks) บนส่วนท่ีหนา หรือท าให้เกิดการโก่งงอของ
ช้ินงานข้ึนได ้
                    รัศมีความโค้งของมุมและขอบโค้งของช้ินงาน 
                     มุมคมเป็นตวัการในการก่อปัญหาท าใหช้ิ้นงานพลาสติกเกิดความเสียหายไดง่้าย การลบ
มุมคมจะเป็นการลดความเคน้รวมตวั (stress concentration) ซ่ึงจะส่งผลใหโ้ครงสร้างของช้ินงานมี
ความแขง็แรง ดงัภาพท่ี 2.5 อตัราส่วนของรัศมีความโคง้ต่อความหนาท่ีสัมพนัธ์กบัแฟกเตอร์ การ
รวมตวัของความเคน้จะเห็นไดว้า่รัศมีความโคง้ยิง่มากกวา่ความเคน้รวมตวั จะยิง่ต  ่า   
 

 
ภาพท่ี 16 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตรัาส่วนของรัศมีความโคง้ต่อความหนาท่ีสัมพนัธ์ 
             กบัแฟกเตอร์ความเคน้รวมตวั 
 

                  ขอบโคง้จะช่วยใหก้ารไหลของพลาสติกเขา้ในหลุมแบบไดส้ะดวก และง่ายต่อการปลด
ช้ินงานออกจากแม่พิมพ ์นอกจากนั้นทั้งความโคง้ของมุมและขอบโคง้ จะช่วยใหก้ารท าแม่พิมพง่์ายข้ึน
ดว้ย รัศมีความโคง้จะตอ้งมีทั้งขอบใน และขอบนอกโดยทัว่ๆ ไปแนะน า   ใหใ้ชรั้ศมีความโคง้ของมุม
ไดต้ ่าสุด 0.5–0.7.5 มิลลิเมตร ตามหลกัการแลว้ใหเ้ลือกใชรั้ศมีโตท่ี สุดเท่าท่ีจะท าไดซ่ึ้ง รัศมีโคง้ยิง่ทน
ต่อแรงกระแทกไดดี้ยิง่ข้ึน 
                 ครีบ 
                 หนา้ท่ีของครีบก็คือ เพิ่มความคงรูป (rigidity) ความแขง็แรงของช้ินงาน โดยไม่ตอ้งเพิ่ม
ความหนาถา้ออกแบบครีบไดเ้หมาะสมจะช่วยป้องกนัการโก่งงอระหวา่งการเยน็ตวัของช้ินงานและใน 
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บางกรณี จะช่วยใหก้ารไหลเติมหลุมแบบของพลาสติกดีข้ึนดว้ยรูปทรงของครีบมีมากมาย แต่ตอ้ง
ระมดัระวงัเร่ืองการออกแบบท่ีจะไม่ท าใหเ้กิดความเคน้ภายในมาก อนัเน่ืองจากความหนาไม่เท่ากนั
ควรพิจารณาในเร่ืองความกวา้ง   และความยาวของครีบ ครีบหนาอาจท าให้เกิดลูกโป่งสุญญากาศหรือ 
รอยยบุ ตรงต าแหน่งตดักนัของครีบกบัผนงัท าใหโ้ครงสร้างไม่สม ่าเสมอ มีความเคน้เน่ืองจากความ
ร้อนและความเคน้ รวมตวัเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดงันั้น แนะน าใหใ้ชค้รีบยาวข้ึนและบางหรือจะใชแ้กน 
(core) ของแม่พิมพส์อด เพื่อลดความหนาใตค้รีบก็ได ้
                     ตามหลกัแลว้ความกวา้งของฐานครีบจะตอ้งบางกวา่ผนงั ของช้ินงานท่ีติดต่อกนั  ครีบ
ความมีพื้นท่ีหนา้ตดัเรียวตลอดหนา้ตดัเพื่อใหส้ามารถถอดออกจากแม่พิมพไ์ดง่้าย 
 

 
ภาพท่ี 17 แสดงลกัษณะของครีบเสริมความแขง็ของช้ินงานพลาสติกท่ีเหมาะสม 
                ความลาดเอียงของพนงัช้ินงาน 
 
                    การออกแบบช้ินงานฉีดพลาสติกจ าเป็นตอ้งพิจารณาความสะดวกในการเอาช้ินงานออก
จากแม่พิมพด์ว้ย นัน่คือจะตอ้งท าใหมี้ความลาดเอียงของช้ินงานทั้งภายในและภายนอก และท่ีส าคญัไม่
นอ้ยกวา่กนัก็คือผิวของแม่พิมพจ์ะขดัเรียบท่ีสุด เพื่อใหช้ิ้งานถอดออกไดง่้ายในหลกัการแลว้จะไม่มี
สูตรส าเร็จส าหรับความลาดเอียงของผนงัช้ินงาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสึกของช้ินงานท่ีถูกออกแบบตอ้ง
ใชส้ามญัส านึกในการออกแบบอยา่งมาก 
 
7 อุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย 
                  การท างานของเข็มขัดนิรภัย เขม็ขดันิรภยั  ป้องกนัภยัไดอ้ยา่งไร (ฟิสิกส์ราชมงคล) 
                  เม่ือเราเดินทางในรถยนต์  ตวัเราและรถก าลังเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วเท่ากัน  ถ้ารถหยุด
กะทนัหนัตวัของเราจะยงัคงเคล่ือนไปขา้งหนา้ต่อไป  ทั้งน้ีก็เพราะแรงเฉ่ือย  (inertia)  ซ่ึงมีหลกัอยูว่า
วตัถุซ่ึงก าลังเคล่ือนท่ีไปนั้นย่อมมีแนวโน้มท่ีจะเคล่ือนท่ีต่อไป  และวตัถุซ่ึงอยู่น่ิงๆ กับท่ีย่อมมี
แนวโนม้ท่ีจะคงอยูก่บัท่ีเช่นนั้นต่อไป 
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ภาพท่ี 18 ภาพแสดงการท างานของเขม็ขดันิรภยั 
 
                    เขม็ขดันิรภยัท่ีมว้นเขา้ดว้ยแรงเฉ่ือย นั้นก็ท างานดว้ยหลกัเดียวกนัน้ี  กลไกของเขม็ขดั
นิรภยัประกอบดว้ยลูกตุม้ซ้ึงหอ้ยในแนวด่ิงขณะท่ีรถแล่นในสภาพปกติ  แต่ถา้รถหยดุกะทนัหนัลูกตุม้
จะแกวง่ไปขา้งหนา้  และคานล็อกซ่ึงวางอยูบ่นลูกตุม้จะหลุดออก  คานจุเขา้ไปติดกบักา้มปูซ่ึงล็อกตวั
เก็บเขม็ขดั  เขม็ขดันิรภยัท่ีล็อกจึงป้องกนัไม่ให้ตวัเราโดนเหวีย่งไปขา้งหนา้ 
                      เม่ือเราดึงสายเขม็ขดันิรภยัออกมาคาด  แรงดึงเบาๆ  จะท าใหส้ายรูดออกมาจากท่ีเก็บดว้ย
แรงสปริง  แต่กลไกน้ีจะท าใหส้ายตึงเม่ือรถแล่นตามปกติ  โดยจะผอ่นสายพอใหเ้ราโนม้ตวัไปขา้งหนา้
ไดต้ามความจ าเป็น  แต่ถา้รากระตุกสายเขม็ขดัโดยกะทนัหนัขณะท่ีดึงสายออกมา  กลไกของชุดล็อก
จะท างานและหยดุย ั้งการท างานของสปริงการหยอ่นสายเขม็ขดัปลด สปริงและคานล็อกใหค้ลายออก 
                     มาตราฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม เข็มขัดนิรภัยส าหรับรถยนต์ มอก. 721-2551 
                    1.ขอบข่าย 
                               1.1,มาตราฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมน้ีก าหนด ประเภทและแบบ คุณลกัษณะท่ี
ตอ้งการ เคร่ืองหมายและฉลากการชกัตวัอยา่งและเกณฑต์ดัสิน และการทดสอบเข็มขดันิรภยัส าหรับ
รถยนต ์
                                1.2 มาตราฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน้ี ครอบคลุมเขม็ขดันิรภยัส าหรับติดตั้งใน
รถยนตท่ี์มีลั้งแต่ 3 ลอ้ข้ึนไปเพื่อใหใ้ชง้านเฉพาะบุคคล(ผูข้บัข่ีโดยสาร) ท่ีเป็นผูใ้หญ่ บนท่ีนัง่ท่ีหนัไป
ดา้นหนา้ หรือหนัไปดา้นหลงั 
                    2.บทนิยาม 
                     ความหมายของค าท่ีใชใ้นมาตราฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มีดงัต่อไปน้ี 
                                 2.1 เข็มขดันิรภยั (safety-belt,seat-belt,belt) ส าหรับรถยนต ์ซ่ึงต่อไปในมาตรฐาน
น้ีเรียกวา่ “เขม็ขดันิรภยั” หมายถึงชุดอุปกรณ์ท่ีประกอบดว้ยสายคาด  ท่ีมีหวัเข็มขดั อุปกรณ์ปรับความ
ยาว   และอุปกรณ์ยดึท่ีสามารถยดึติดกบัโครงสร้างท่ีอยูด่า้นในของรถยนต ์และไดรั้บการออกแบบเพื่อ
ลดความเส่ียงต่อการไดรั้บบาดเจบ็ของผูใ้ชใ้นกรณีท่ีรถยนตเ์กิดการชน หรือลดความเร็วลงอยา่ง 
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กระทนัหนั โดยการจ ากดัการเคล่ือนท่ีของผูใ้ชโ้ดยทัว่ไป เรียกวา่ชดัเขม็ขดันิรภยั ซ่ึงหมายถึงอุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการดูดซบัพลงังานหรือดึงกลบัสายคาดดว้ย 
                                     2.1.1 เขม็ขดันิรภยัแบบคาดหนา้ตกั (lap belt) เขม็ขดันิรภยัชนิด 2 จุด ท่ีใชค้าด
ผา่นบริเวณกระดูกเชิงกรานทางดา้นหนา้ 
                                      2.1.2 เขม็ขดันิรภยัแบบคาดเฉียง (diagonal belt) 
                                      2.1.3 เขม็ขดันิรภยัแบบ 3 จุด (three-point belt) เขม็ขดันิรภยัท่ีมีลกัษณะผสม
ระหวา่งสายคาดหนา้ตกั และสายคาดเฉียง 
                                      2.1.4 เขม็ขดันิรภยัแบบพิเศษ (S-type belt) ชุดเขม็ขดันิรภยัท่ีนอกเหนือไปจาก
แบบ 3 จุด หรือแบบคาดหนา้ตกั 
                                      2.1.5 เขม็ขดันิรภยัแบบยดึโยง (harness belt) ชุดเขม็ขดันิรภยัแบบพิเศษท่ี
ประกอบ ดว้ยเขม็ขดันิรภยัแบบคาดหนา้ตกัและสายคาดไหล่ เขม็ขดันิรภยัแบบยดึโยงอาจ
ประกอบดว้ยชดัสายคาดแบบครอช(crotch strap) เพิ่มเติม 
                             2.2 แบบ/รุ่นของเขม็ขดันิรภยั 
                   เขม็ขดันิรภยัแบบ/รุ่นใดๆ จะถูกพิจารณาวา่เป็นแบบ/รุ่นเดียวกนั ถา้ไม่มีความแตกต่างใน
รายการดงัต่อไปน้ี 
                                     2.2.1 ช้ินส่วนท่ีเป็นรูปของแขง็คงรูป(หวัเขม็ขดัอุปกรณ์ยดึอุปกรณ์ดึงกลบั) 
                                     2.2.2 วสัดุ การถกัทอ มิติ และสีของสายคาด หรือ 
                                     2.2.3 รูปทรงของการประกอบ 
                           2.3 สายคาด (stap) ส่วนท่ียดืหยุน่ได ้ และไดรั้บการออกแบบมาเพื่อใชดึ้งร่างกายไว้
โดยการถ่ายเทความเคน้ไปยงัจุดของเขม็ขดันิรภยั 
                           2.4 หวัเขม็ขดั (buckle) อุปกรณ์ท่ีใชล้๊อคหรือปลดล๊อคสายคาดอยา่งรวดเร็ว โดย
สามารถยดึผูใ้ชใ้หอ้ยูก่บัท่ีหวัเขม็ขดัอาจรวมถึงอุปกรณ์ ปรับความยาว ยกเวน้ในกรณีหวัเขม็ของเขม็
ขดันิรภยัแบบยดึโยง 
                            2.5 อุปกรณ์ปรับความยาว (belt adjusting device) อุปกรณ์ท่ีใชป้รับความยากตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ต่ละคนและตามต าแหน่งของท่ีนัง่ อุปกรณ์น้ีอาจเป็นส่วนหน่ึงของหวัเขม็ขดั 
หรืออุปกรณ์ดึงกลบั หรือส่วนใด ๆของเขม็ขดันิรภยั 
                             2.6 อุปกรณ์ปรับโหลดล่วงหนา้ (pre-loading device) อุปกรณ์เพิ่มเติมหรืออุปกรณ์ท่ี
ผนึกรวมอยู ่ ท  าใหส้ายคาดของเขม็ขดันิรภยัรัดแน่นข้ึน เพื่อลดการยดืออกของเขม็ขดันิรภยัในระหวา่ง
การชน 
                             2.7 เขตอา้งอิง (reference zone) ระยะห่างระหวา่งระนาบแนวตั้งตามยาม 2 ระนาบ 
ซ่ึงห่างจากจุด H เป็นระยะ 400 mm และสมมาตรกนั และอยูใ่นระยะการหมุนของอุปกรณ์ศีรษะจ าลอง
จากแนวตั้งไปแนวนอน รายละเอียดมีอยูใ่นภาคผนวก 3 อุปกรณ์ ศีรษะจ าลองตอ้งอยูใ่นต าแหน่งท่ี 
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ก าหนดและตั้งระยะสูงสุดท่ี 840mm 
                           2.8 ถุงลมนิรภยั (airbag assembly) อุปกรณ์ท่ีติดตั้งเพื่อช่วยเสริมของเขม็ขดันิรภยัและ
ระบบจ ากดัในรถยนต ์ ตวัอยา่งเช่นระบบซ่ึงในการชนจะขยายเป็นโครงสร้างท่ียดืหยุน่ไดด้ว้ยแรงอดั
ก๊าซภายใน เพื่อจ ากดัแรงโนม้ถ่วงจากการ ปะทะของส่วนใด ๆของร่างกายผูโ้ดยสารกบัหอ้งโดยสาร
ภายใน 
                           2.9 ถุงลมนิรภยัของผูโ้ดยสาร (passenger airbag) ถุงลมนิรภยัท่ีติดตั้งเพื่อป้องกนั
ผูโ้ดยสาร ยกเวน้ผูข้บั ในกรณีท่ีเกิดการชนดา้นหนา้ 
                           2.10 ท่ีนัง่นิรภยัส าหรับเด็ก (child restraint) อุปกรณ์ความปลอดภยั ซ่ึงรายละเอียดอยู่
ใน UN/ECE Regulation No.44 
                           2.11การนัง่หนัไปดา้นหลงั (rearward-facting) การนัง่หนัหนา้ไปทางดา้นตรงขา้มกบั
ทิศทางการเคล่ือนท่ีปกติของรถยนต์ 
                            2.12 อุปกรณ์ยดึ (attachment) ส่วนของชุดเขม็ขดันิรภยัซ่ึงรวมถึงส่วนประกอบยดึ
ต่างๆท่ีจ าเป็นท าหนา้ท่ียดึเข็มขดันิรภยักบัจุดยดึ 
                           2.13 อุปกรณ์ดูดซบัพลงังาน (energy absorber) อุปกรณ์ของชุดเขม็ขดันิรภยัท่ี
ออกแบบมเพื่อดูดซบัหรือกระจายพลงังานโดยอาจท าหนา้ท่ีแยกหรือท าหนา้ท่ีร่วมกบัสายคาดได ้
                           2.14 อุปกรณ์ดึงกลบั (retractor) อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับมว้นเก็บสายคาดของเขม็ขดั
นิรภยัทั้งเส้นหรือบางส่วน 
                               2.14.1 อุปกรณ์ดึงกลบัแบบไม่ล๊อก (non-locking retractor) (แบบท่ี 1)                               
อุปกรณ์ดึงกลบัท่ีผูใ้ชส้ามารถดึงสายคาดออกมาจนสุดความยาวไดด้ว้ยแรง เพียงเล็กนอ้ย และไม่
สามารถปรับความยาวของสายคาดท่ีดึงออกมาได ้
                               2.14.2 อุปกรณ์ดึงกลบัแบบปลดล๊อกไดด้ว้ยมือ (manually unlocking retractor) 
(แบบท่ี 2) อุปกรณ์ดึงกลบัท่ีผูใ้ชต้อ้งปลดล๊อกดว้ยมือ เพื่อปรับความยาวของสายคาดตามความตอ้งการ 
และเม่ือปรับความยาวเรียบร้อยแลว้ อุปกรณ์ดึงกลบัจะล๊อกโดยอตัโนมติั 
                                2.14.3 อุปกรณ์ดึงกลบัแบบล๊อกอตัโนมติั (automatically locking retractor) (แบบ
ท่ี 3) อุปกรณ์ดึงกลบัท่ีท่ีผูใ้ชส้ามารถปรับความยาว ของสายคาดไดต้ามความตอ้งการ เม่ือคาดหวัเขม็
ขดัแลว้อุปกรณ์ดึงกลบัน้ีจะสามารถปรับความยาวของสายคาดใหพ้อดีกบัผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติัและจะปรับ 
ไม่ไดถ้า้ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งการ 
                                2.14.4 อุปกรณ์ดึงกลบัแบบล๊อคฉุกเฉิน (emergency locking retractor) (แบบท่ี 4)  
อุปกรณ์ดึงกลบัท่ีไม่จ  ากดัการเคล่ือนไหวของผูใ้ชใ้นขณะท่ีรถยนตเ์คล่ือนท่ีตามปกติ อุปกรณ์ดึงกลบั 
แบบน้ีจะมีส่วนประกอบท่ีสามารถปรับความยาวของสายคาดใหพ้อดีกบัผูใ้ชโ้ดยอตัโนมติัมีระบบล๊อค
ท่ีจะท างานในกรณีฉุกเฉินเม่ือ 
                                            2.14.4.1 เกิดความหน่วงของรถยนต ์(ไวต่อสถานการณ์เดียว) 
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                                            2.14.4.2 เกิดความหน่วงของรถยนต ์ พร้อมกบัการเคล่ือนท่ีของสายคาด 
หรือของระบบอตัโนมติัอ่ืนๆ(ไวต่อหลายสถานการณ์) 
                                2.14.5 อุปกรณ์ดึงกลบัแบบล๊อคฉุกเฉิน ท่ีมีขีดต่อการตอบสนองสูงกวา่ 
(emergency locking retractor with higher response threshold) (แบบท่ี 4N) 
                   อุปกรณ์ดึงกลบัตามขอ้2.14.4แต่มีคุณสมบติัพิเศษทางดา้นการเหน่ียวร้ังร่างกายท่ีมีขีดต่อ
การตอบสนองสูงกวา่ส าหรับใชง้านในรถยนตป์ระเภท M2 M3 N1 N2 N3 ตามท่ีระบุไวใ้น มอก.2390 
                                 2.14.6 อุปกรณ์ปรับความสูง (belt adjustment device for  height) 
                 อุปกรณ์ท่ีใชป้รับระยะความสูงของห่วงตวับน ของสายคาดตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ และ
ตามต าแหน่งของท่ีนัง่ อุปกรณ์ดงักล่าวอาจถือเป็นส่วนของเขม็ขดันิรภยั หรือเป็นจุดยดึเขม็ขดันิรภยั 
                            2.15 จุดยดึเขม็ขดันิรภยั ( belt anchorage )  ส่วนโครงสร้างของรถยนต ์ หรือ
โครงสร้างของท่ีนัง่ หรือส่วนอ่ืน ๆท่ีใชย้ดึชุดเขม็ขดันิรภยั 
                            2.16 แบบของรถยนตใ์นดา้นการติดตั้งเขม็ขดันิรภยั (vehicle type as regards safety-
belt)รถยนตจ์ะถือวา่อยูใ่นแบบเดียวกนัถา้ไม่มีขอ้แตกต่างกนัในสาระส าคญัเร่ืองมิติ ต าแหน่ง และวสัดุ
ของส่วนประกอบโครงสร้างของรถยนต ์ หรือโครงสร้างของท่ีนัง่หรือส่วนใด ๆของรถยนตซ่ึ์งเขม็ขดั
นิรภยัและระบบจ ากดัยดึติด 
                            2.17 ระบบจ ากดั (restraint system)  ระบบส าหรับรถยนตเ์ฉพาะแบบ หรือแบบท่ี
ก าหนดโดยผูท้  ารถยนต ์ และไดรั้บการยอมรับโดยหน่วยงานท่ีใหก้ารทดสอบ ประกอบดว้ยท่ีนัง่และ
ชุดเขม็ท่ียดึติดกบัรถยนตด์ว้ยวธีิท่ีเหมาะสม และมีอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อลดความเส่ียงต่อการไดรั้บ
บาดเจบ็ของผูใ้ช ้ในกรณีท่ีรถยนตล์ดความเร็วลงอยา่งกะทนัหนั โดยการจ ากดัการเคล่ือนท่ีของผูใ้ช ้
                           2.18 ท่ีนัง่ (seat) ส่วนประกอบส าเร็จรูปท่ีอาจเป็นหรือไม่เป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้าง
รถยนตก์็ได ้ส าหรับผูใ้หญ่นัง่ได ้1 คนท่ีครอบคลุมทั้งท่ีนัง่เด่ียวหรือหน่ึงท่ีนัง่ของท่ีนัง่แถวยาว 
                                  2.18.1 ท่ีนัง่ส าหรับผูโ้ดยสารดา้นหนา้ (front passenger seat) ท่ีนัง่ท่ีอยูห่นา้สุดจุด 
H ของท่ีนัง่ส าหรับผูโ้ดยสารดา้นหนา้ท่ีเล่ือนไปหนา้สุดอยูใ่นหรือหนา้ระนาบแนวตั้งตามขวางผา่นจุด 
R ของผูข้บัข่ี รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก 3 
                             2.19 กลุ่มของท่ีนัง่(group of seats)ท่ีนัง่แถวยาวหรือท่ีนัง่ท่ีแยกจากกนัแต่อยูชิ่ดกนั 
ซ่ึงมีจุดยดึดา้นหนา้ของท่ีนัง่หน่ึงในกลุ่มของท่ีนัง่อยูใ่นแนวเดียวกบัจุดยดึดา้นหลงัของอีกท่ีนัง่หรืออยู่
ระหวา่ง 
จุดยดึของท่ีนัง่อ่ืนในกลุ่มเดียวกนั ส าหรับผูใ้หญ่นัง่ไดห้น่ึงคนหรือมากกวา่ 
                              2.20 ท่ีนัง่แถวยาว (bench seat) โครงสร้างพร้อมส่วนประกอบส าเร็จรูปส าหรับ
รถยนต ์ส าหรับผูใ้หญ่นัง่ไดม้ากกวา่หน่ึงคน 
                               2.21 ระบบปรับต าแหน่งท่ีนัง่ (adjustment system of the seat) อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับ 
ปรับต าแหน่งของท่ีนัง่หรือส่วนของท่ีนัง่เพื่อให้เหมาะสมกบัผูน้ัง่ ซ่ึงอาจประกอบไปดว้ย 
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                                   2.21.1 การปรับเล่ือนตามยาว 
                                   2.21.2 การปรับเล่ือนความสูงต ่า 
                                   2.21.3 การปรับเล่ือนเชิงมุม   
                            2.22 จุดยดึท่ีนัง่ (seat anchorage) ระบบท่ีใชส้ าหรับยดึท่ีนัง่เขา้กบัโครงสร้างรถยนต ์ 
รวมถึงส่วนของโครงสร้างรถยนตท่ี์ไดรั้บผลกระทบจากการยดึ 
                            2.23 แบบของท่ีนัง่ (seat type) ท่ีนัง่จะถือวา่เป็นแบบเดียวกนั ถา้ไม่มีขอ้แตกต่างกนั
ในสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
                                   2.23.1 รูปร่าง มิติ และวสัดุของโครงสร้างท่ีนัง่ 
                                   2.23.2 ชนิด และมิติของอุปกรณ์ปรับล๊อก และระบบล๊อก 
                                   2.23.3 ชนิด และมิติของจุดยดึเข็มขดันิรภยัของท่ีนัง่ จุดยดึท่ีนัง่และส่วนของ
โครงสร้างรถยนตท่ี์ไดรั้บผลกระทบจากการยดึ 
                            2.24 ระบบปรับเล่ือนท่ีนัง่ (displacement system of the seat) 
                    อุปกรณ์ท่ีใชก้บัท่ีนัง่หรือส่วนของท่ีนัง่เพื่อปรับเล่ือนมุมหรือปรับเปล่ียนเล่ือนตามยาว 
โดยปราศจากการยดึในต าแหน่งระหวา่งกลาง(เพื่อใหผู้โ้ดยสารเขา้ออกไดโ้ดยสะดวก) 
                            2.25 ระบบล๊อกท่ีนัง่ (locking system of the seat) อุปกรณ์ท่ีใชล้๊อกท่ีนัง่หรือส่วนของ
ท่ีนัง่ เพื่อใหค้งอยูใ่นต าแหน่งใด ๆ ท่ีตอ้งการใช ้
                            2.26 ปุ่มปลดหวัเขม็ขดัแบบจม (enclosed buckle-release button) ปุ่มปลดหวัเขม็ขดั
ซ่ึงไม่สามารถปลดหวัเขม็ขดัไดโ้ดยใชว้สัดุทรงกลม ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 40 mm 
                            2.27 ปุ่มปลดหวัเขม็ขดัแบบลอย (non-enclosed buckle-release button) 
ปุ่มปลดหวัเขม็ขดัซ่ึงสามารถปลดหวัเขม็ขดัโดยใชว้สัดุทรงกลม ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 40 mm 
                            2.28 อุปกรณ์ลดความตึง (tension-reducting device) อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึงใน
อุปกรณ์ดึงกลบั ส าหรับลดความตึงของสายคาดโดยอตัโนมติัเม่ือคาดเขม็ขดันิรภยัและเม่ือปลดเขม็ขดั
นิรภยั อุปกรณ์น้ีจะหยดุการท างานโดยอตัโนมติั 
                    3. คุณลกัษณะที่ต้องการ 
                             3.1 คุณลกัษณะท่ีตอ้งการทัว่ไป 
                                   3.1.1 ชุดเขม็ขดันิรภยัสายคาด รวมถึงตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบเพิ่มเติมทุกช้ิน ตอ้ง 
เป็นไปตามขอ้6 
                                   3.1.2 ชุดเขม็ขดันิรภยัตอ้งไดรั้บการออกแบบและประกอบ ในลกัษณะท่ีเม่ือ
ติดตั้งและใชง้านอยา่งถูกตอ้งแลว้ สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และลดความเส่ียงในการไดรั้บ
บาดเจบ็ของผูใ้ชเ้ม่ือเกิดอุบติัเหตุ 
                                   3.1.3  สายคาดตอ้งไม่อยูใ่นสภาพท่ีจะเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้
                                   3.1.4 หา้มใชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัของโพล่ีเอไมด ์6 ซ่ึงเป็นวสัดุท่ีซบัน ้าไดใ้น 
 



57 
 
ช้ินส่วนทุกช้ินท่ีเป็นท่ีเป็นกลไกของเขม็ขดันิรภยั ท่ีคุณสมบติัดงักล่าวอาจมีผลเสียต่อการท างานของ
ชุดเขม็ขดันิรภยั 
                           3.2 ส่วนท่ีเป็นของแขง็คงรูป 
                                 3.2.1 ขอ้ก าหนดทัว่ไป 
                                       3.2.1.1 ส่วนท่ีเป็นของแขง็คงรูปของเขม็ขดันิรภยั เช่น หวัเขม็ขดั อุปกรณ์ปรับ
ความยาว อุปกรณ์ยดึ และช้ินส่วนอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนั ตอ้งไม่มีขอบคมซ่ึงอาจท าใหส่้ายคาดลุ่ยหรือขาด
เน่ืองมาจากการเสียดสี 
                                       3.2.1.2 ส่วนประกอบของชุดเขม็ขดันิรภยัทุกส่วน ท่ีอาจเสียหายจากการผุ
กร่อน จะตอ้งไดรั้บการป้องกนัการผกุร่อน และภายหลังัจากการทดสอบการผกุร่อนตามขอ้ 6.2 แลว้ 
ส่วนประกอบเหล่าน้ีตอ้งไม่มีร่องรอยความเสียหายท่ีอาจท าใหก้ารท างานไม่ปกติ หรือมีร่องรอยการ
สึกกร่อนท่ีส าคญั และสามารถสังเกตเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า โดยผูท้ดสอบท่ีมีความช านาญ 
                                       3.2.1.3 ส่วนท่ีเป็นของแขง็ท่ีใชใ้นการดูดซบัพลงังานหรือตอ้งรับแรง หรือ
ส่งผา่นแรง ตอ้งไม่เปราะแตกหกัง่าย 
                                       3.2.1.4 ส่วนท่ีเป็นของแขง็คงรูป และช้ินส่วนท่ีท าจากพลาสติกของเขม็ขดั
นิรภยั จะตอ้งถูกวางและติดตั้งในลกัษณะท่ีมีแนวโนม้วา่ระหวา่งการใชง้านแต่ละวนั จะติดอยูใ่ตท่ี้นัง่ท่ี
เคล่ือนท่ีได ้ หรือประตูของรถยนต ์ หากมีช้ินส่วนใดไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ ตอ้งน าช้ินส่วน
เหล่าน้ีไปทดสอบดว้ยแรงกระแทกภายใตอุ้ณหภูมิต ่าตามท่ีก าหนดในขอ้ 6.5.4 หลงัจากการทดสอบ
หากมีรอยแตกท่ีมองเห็นไดบ้นพลาสติก ท่ีห่อหุม้หรือเคลือบส่วนท่ีแขง็ ตอ้งถอดชุดช้ินส่วนท่ีเป็น
พลาสติกนั้นออก และประเมินชุดประกอบท่ีเหลือวา่ยงัคงสามารถใชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยัหรือไม่ ถา้
ยงัปลอดภยัหรือไม่มีรอยแตกใหเ้ห็น ใหน้ าช้ินส่วนเหล่าน้ีไปทดสอบตามขอ้    3.2.2 3.2.3  และ 3.4 
                                 3.2.2  หวัเขม็ขดั 
                                        3.2.2.1 หวัเขม็ขดัตอ้งไดรั้บการออกแบบใหป้้องกนัการใชง้านท่ีไม่ถูกตอ้ง 
ซ่ึงหมายถึงวา่หวัเขม็ขดัตอ้งไม่สามารถอยูใ่นต าแหน่งท่ีล๊อกไม่สนิทได ้ วธีิการปลดล๊อกหวัเขม็ขดัตอ้ง
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนของหวัเขม็ขดัท่ีอาจสัมผสั กบัร่างกายของผูใ้ช ้ จะตอ้งมี
พื้นท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 20 cm และมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 46mm โดยวดัในแนวระนาบท่ีห่างจากจุด 
สัมผสัไม่เกิน 2.5mm ในกรณีหวัเขม็ขดัแบบยดึโยง พื้นท่ีสัมผสัตอ้งอยูร่ะหวา่ง 20 ถึง 40cm 
                                        3.2.2.2  หวัเขม็ขดัตอ้งอยูใ่นสภาพล๊อกเสมอแมอ้ยูใ่นสภาพท่ีไม่รับแรงดึง  
และไม่วา่รถยนตจ์ะอยูใ่นลกัษณะใดก็ตาม หวัเขม็ขดัจะตอ้งไม่ถูกปลดโดยไม่ตั้งใจ หรือโดยอุบติัเหตุ 
หรือดว้ยแรงท่ีนอ้ยกวา่ 1 daN หวัเขม็ขดัตอ้งใชง้านง่ายและสามารถเอ้ือมจบัไดส้ะดวกทั้งเม่ืออยูใ่น
สภาพไม่รับแรงดึง และเม่ือรับแรงดึงตามขอ้ 6.8.2 ผูใ้ชต้อ้งสามารถปลดล๊อกหวัเขม็ขดัออกไดโ้ดยใช้
มือขา้งเดียวคร้ังเดียวและในทิศทางเดียว นอกจากนั้นในกรณีชุดเขม็ขดันิรภยัท่ีมีจุดประสงคใ์ชส้ าหรับ
ท่ีนัง่แถวหนา้ดา้นขา้ง (ยกเวน้ในกรณีเขม็ขดัแบบยดึโยง) ผูใ้ชจ้ะตอ้งสามารถคาดหวัเขม็ขดัไดง่้ายดว้ย 
 



58 
 
มือขา้งเดียวคร้ังเดียวและในทิศทางเดียวการปลดลีอกหวัเขม็ขดัตอ้งท าโดยการกดปุ่ม หรือกดช้ินส่วน
ในลกัษณะคลา้ยกนั ผวิของปุ่มหรือช้ินส่วนน้ีจะตอ้งมีขนาดดงัน้ี คือ เม่ือปุ่มอยูใ่นต าแหน่งจะถูกปลด
โดยวดัท่ีระนาบท่ีตั้งฉากกบัการเคล่ือนท่ีของปุ่มแบบจม จะมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกว ่ 4.5 cmและกวา้งไม่นอ้ย
กวา่ 15mmและส าหรับปุ่มแบบลอย มีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2.5cm และกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 10mm พื้นท่ีผวิ
ของปุ่มปลดหวัเขม็ขดัตอ้งเป็นสีแดง และส่วนอ่ืนของหวัเขม็ขดัตอ้งไม่เป็นสีแดง 
                                        3.2.2.3 เม่ือหวัเขม็ขดัไดผ้า่นการทดสอบตามขอ้ 6.5.3 แลว้ หวัเขม็ขดัตอ้ง
ท างานไดต้ามปกติ 
                                        3.2.2.4ก่อนท าการทดสอบทางพลวตัตามขอ้ 6.7 หวัเขม็ขดัตอ้งทนต่อการ
ทดสอบการล๊อกและปลดล๊อกซ ้ าๆกนัอยา่งต่อเน่ืองตามสภาพการใชง้านปกติจ านวน 5000รอบ ใน
กรณีของเขม็ขดันิรภยัแบบยึดโยงการทดสอบน้ีสามารถท าไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชล้ิ้นหวัเขม็ขดัทุกตวั 
                                        3.2.2.5 เม่ือหวัเขม็ขดัไดผ้า่นการทดสอบตามขอ้ม6.8 แลว้ แรงท่ีใชใ้นการ
ปลดล๊อกหวัเขม็ขดัตอ้งไม่เกิน 6 daN 
                                        3.2.2.6 เม่ือหวัเขม็ขดัไดผ้า่นการทดสอบความแขง็แรงตามขอ้ 6.5.1 หรือ 
6.5.5 แลว้ หวัเขม็ขดัตอ้งไม่ช ารุดแตกร้าวหรือผดิรูปร่าง หรือหลุดออกภายใตแ้รงดึงท่ีก าหนด 
                                        3.2.2.7 ในกรณีของหวัเขม็ขดั 2 ชุด ท่ีมีส่วนประกอบท่ีใชร่้วมกนั การ
ทดสอบความแขง็แรงและการล๊อกของชุดหน่ึงตามขอ้ 6.7 และ 6.8 ตอ้งท าในขณะท่ีส่วนของหวัเขม็
ขดัอีกชุดหน่ึงอยูใ่นสภาพล๊อก โดยใหอ้ยูใ่นสภาพการใชง้านจริง ถา้เป็นไปได ้
                                  3.2.3 อุปกรณ์ปรับความยาว 
                                       3.2.3.1เม่ือผูใ้ชค้ดเขม็ขดันิรภยัเรียบร้อยแลว้ เขม็ขดันิรภยัตอ้งสามารถปรับ
ความยาวไดโ้ดยอุปกรณ์ปรับความยาวอตัโนมติั หรืออุปกรณ์ปรับความยาวท่ีผูใ้ชเ้องสามารถใชง้าน
ง่ายและสะดวก นอกจากนั้นผูใ้ชจ้ะตอ้งสามารถปรับความยาวและความตึงของสายคาดดว้ยอุปกรณ์
ปรับความยาวโดยใชมื้อเพียงขา้งเดียว เพื่อใหไ้ดค้วามยาวท่ีเหมาะสมกบัรูปร่างของผูใ้ชแ้ละต าแหน่ง
ของท่ีนัง่ 
                                       3.2.3.2เม่ือทดสอบอุปกรณ์ปรับความยาวโดยใชต้วัอยา่งการทดสอบ 2 ชุดตาม
ขอ้ 6.3 แลว้ ระยะเล่ือนของแต่ละสายคาดตอ้งไม่เกิน 25 mm และผลรวมของ 2 ชุดตวัอยา่งท่ีไม่เกิน 
40mm 
                                       3.2.3.3เม่ือทดสอบอุปกรณ์ปรับความยาวทุกชุดตามขอ้ 6.5.1   อุปกรณ์ปรับ 
ความยาวตอ้งไม่แตกหกัหรือหลุดออก 
                                       3.2.3.4 เม่ือทดสอบตามขอ้ 6.5.6 แรงท่ีใชใ้นการปรับความยาวตอ้งไม่เกิน      
5 daN 
                                3.2.4 อุปกรณ์ยึดและอุปกรณ์ปรับความสูง ให้ทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์
ยดึตามขอ้ 6.5.1 และ 6.5.2 และทดสอบอุปกรณ์ปรับความสูงตามขอ้6.5.2 โดยอุปกรณ์เหล่าน้ีตอ้งไม่ 
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แตกหกัหรือหลุดออกขณะท่ีมีแรงดึงกระท าต่ออุปกรณ์ยึด 
                                 3.2.5 อุปกรณ์ดึงกลบั ใหท้ดสอบอุปกรณ์ดึงกลบัตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี รวมถึง
การทดสอบตามขอ้ 6.5.1 และ 6.5.2(ทั้งน้ีไม่รวมถึงอุปกรณ์ดึงกลบัแบบไม่ล๊อก) 
                                       3.2.5.1 อุปกรณ์ดึงกลบัแบบล๊อกดว้ยมือ 
                                                3.2.5.1.1  สายคาดเขม็ขดันิรภยัซ่ึงประกอบเขา้กบัอุปกรณ์ดึงกลบัแบบ
ปลดล๊อกดว้ยมือ ตอ้งเล่ือนตวัไม่เกิน 25 mm ระหวา่งต าแหน่งล๊อกของอุปกรณ์ดึงกลบั 
                                                3.2.5.1.2 เม่ือดึงสารคาดในทิศทางปกติดว้ยแรงท่ีไม่นอ้ยก่วา 1.4daN แต่
ไม่เกิน 2.2daN สายคาดตอ้งดึงออกมาไม่เกิน 6 mm จากความยาวสูงสุดจากอุปกรณ์ดึงกลบั 
                                                 3.2.5.1.3 เม่ือทดสอบการดึงเขา้ออก 5000 รอบต่อเน่ืองตามขอ้ 6.6.1 
แลว้น ามาทดสอบความทนการผกุร่อนตามขอ้ 6.2 และความทนผุน่ตามขอ้ 6.6.3 หลงัจากนั้นน าไป
ทดสอบความทนดารดึงเขา้ออกอีก 5000 รอบต่อเน่ืองตมขอ้ 6.6.1หลงัจากการทดสอบขา้งตน้อุปกรณ์
ดึงกลบัตอ้งท างานตามปกติและตอ้งเป็นไปตามขอ้ 3.2.5.1.1 และ3.2.5.1.2 
                                       3.2.5.2 อุปกรณ์ดึงกลบัแบบล๊อกอตัโนมติั 
                                                  3.2.5.2.1 สายคาดเขม็ขดันิรภยั ซ่ึงประกอบเขา้กบัชุดอุปกรณ์ดึงกลบั 
แบบล๊อกอตัโนมติัตอ้งเล่ือนตวัไม่เกิน 30mm ระหวา่งต าแหน่งล๊อกของอุปกรณ์ดึงกลบั และเม่ือผูใ้ช้
เคล่ือนตวัไปดา้นหลงัเขม็ขดัตอ้งคงอยูใ่นต าแหน่งเดิม หรือตอ้งกลบัมอยูใ่นต าแหน่งเดิมโดยอตัโนมติั
หลงัจากผูใ้ชเ้คล่ือนตวักลบัจากการเคล่ือนท่ีไปดา้นหนา้ 
                                                  3.2.5.2.2 หากอุปกรณ์ดึงกลบัเป็นส่วนหน่ึงของเขม็ขดันิรภยัแบบคาด
หนา้ตกั แรงดึงกลบัของสายคาดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.7 daN เม่ือวดัจากระยะอิสระระหวา่งหุ่นทดสอบ
และอุปกรณ์ดึงกลบัตามขอ้ 6.6.4หากอุปกรณ์ดึงกลบัเป็นส่วนหน่ึงของการจ ากดัของล าตวัช่วงบนแรง
ดึงกลบัของสายคาดตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.1da N แต่ไม่เกิน 0.7 da N เม่ือวดัในลกัษณะเดียวกนั 
                                                  3.2.5.2.3 เม่ือทดสอบความทนการดึงเขา้ออก 5000 รอบต่อเน่ืองตามขอ้ 
6.6.1 แลว้น าไปทดสอบความทนการผกุร่อนตามขอ้ 6.2 และการทดสอบความทนผุน่ตามขอ้ 6.6.3 
หลงัจากนั้นน าไปทดสอบความทนต่อการดึงเขา้ออกอีก 5000 รอบต่อเน่ืองตามขอ้ 6.6.1 หลงัจากการ
ทดสอบขา้งตน้อุปกรณ์ดึงกลบัตอ้งท างานไดป้กติ และเป็นไปตามขอ้ 3.2.5.2.1และ 3.2.5.2.2 
                                       3.2.5.3 อุปกรณ์ดึงกลบัแบบล๊อกฉุกเฉิน 
                                                  3.2.5.3.1 เม่ือทดสอบตามขอ้ 6.6.2 อุปกรณ์ดึงกลบัแบบล๊อกฉุกเฉิน
ตอ้งเป็นไปตามท่ีระบุต่อไปน้ี ในกรณีอุปกรณ์ดึงกลบัชนิดไวต่อสถานการณ์เดียวกนัตามขอ้2.14.4.1ให้
ทดสอบเฉพาะเร่ืองความหน่วงของรถยนตเ์ท่านั้น 
                                                           3.2.5.3.1.1 อุปกรณ์ดึงกลบัตอ้งล๊อกกรณีรถยนตเ์กิดความหน่วง 
ณ 0.45 g ในกรณีอุปกรณ์ดึงกลบัแบบท่ี4หรือ0.85g ในกรณีอุปกรณ์ดึงกลบัแบบท่ี 4N 
                                                           3.2.5.3.1.2 อุปกรณ์ดึงกลบัตอ้งไม่ล๊อกเม่ือความเร่งของสายคาด 
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ซ่ึงวดัตามแนวแรงดึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.8 gในกรณีอุปกรณ์ดึงกลบัแบบท่ี 4 หรือนอ้ยกวา่ 1.0gในกรณี                                                            
                                                           3.2.5.3.1.3 อุปกรณ์ดึงกลบัตอ้งไม่ล๊อกเม่ืออุปกรณ์รับรู้ท ามุม
เอียงท่ี 12 องศา หรือนอ้ยกวา่ ในทุกทิศทางจากต าแหน่งท่ีติดตั้งตามท่ีผูท้  าก าหนด 
                                                           3.2.5.3.1.4 อุปกรณ์ดึงกลบัตอ้งล๊อกเม่ืออุปกรณ์รับรู้ท ามุมเอียงท่ี
มากกวา่ 27 องศา ในกรณีอุปกรณ์ดึงกลบัแบบท่ี 4 หรือมากกวา่ 40 องศา ในกรณีอุปกรณ์ดึงกลบัแบบ
ท่ี  4N ในทุกทิศทางจากต าแหน่งท่ีติดตั้งตามท่ีผูท้  าก าหนด 
                                                   3.2.5.3.1.5 ในกรณีการท างานของ อุปกรณ์ดึงกลบัข้ึนอยูก่บั
สัญญาณหรือแหล่งจ่ายก าลงัภายนอก การออกแบบจะตอ้งมัน่ใจไดว้า่อุปกรณ์ดึงกลบัจะล๊อกอตัโนมติั 
ถา้สัญญาณหรือแหล่งจ่ายก าลงันั้นท างานไม่ปกติหรือเสียหาย ทั้งน้ีไม่รวมอุปกรณ์ดึงกลบัชนิดไวต่อ
หลายสถานการณ์ท่ีมีเพียงสัญญาณเดียวท่ีใชส้ัญญาณหรือแหล่งจ่ายก าลงัภายนอกเกิดการขดัขอ้ง และ
เตือนใหผู้ข้บัข่ีทราบดว้ยสัญญาณแสงหรือเสียง 
                                         3.2.5.3.2 เม่ือทดสอบตามขอ้ 6.6.2 อุปกรณ์ดึงกลบัแบบล๊อกฉุกเฉินชนิดไว
ต่อหลายสถานการณ์ รวมถึงไวต่อการดึงสายเขม็ขดั จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ 6.6.2และ
จะตอ้งล๊อกเม่ือสายคาดเคล่ือนท่ีดว้ยความเร่งมากกวา่หรือเท่ากบั 2.0gเม่ือวดัตามแนวแรงดึงเขม็ขดั 
                                         3.2.5.3.3 ในกรณีของการทดสอบตามขอ้ 3.2.5.3.1 และ 3.2.5.3.2 อุปกรณ์ดึง
กลบัตอ้งล๊อกในระยะไม่เกิน 50mmของการเคล่ือนตวัของสายคาด นบัจากระยะท่ีระบุในขอ้ 6.6.2.1 
ในกรณีของการทดสอบตามขอ้3.2.5.3.1.2 อุปกรณ์ดึงกลบัตอ้งไม่ล๊อกในระยะ 50mm ของการเคล่ือน
ตวัของสายคาด นบัจากระยะท่ีระบุในขอ้ 6.6.2.1 
                                         3.2.5.3.4 หากอุปกรณ์ดึงกลบัเป็นส่วนหน่ึงของเขม็ขดันิรภยัแบบคาดหนา้ตกั 
แรงดึงกลบัของสายคาดจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.7daN เม่ือวดัจากระยะอิสระระหวา่งหุ่นทดสอบและ
อุปกรณ์ดึงกลบัตามท่ีระบุในขอ้ 6.6.4 หากอุปกรณ์ดึงกลบัเป็นส่วนหน่ึงจ ากดัของล าตวัช่วงบน แรงดึง
กลบัของสายคาดจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.1 daN และไม่สูงกวา่ 0.7daN เม่ือวดัในลกัษณะเดียวกนั ยกเวน้ 
ชุดเขม็ขดัท่ีติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดึง ซ่ึงกรณีน้ีแรงกึงกลบัอาจลดลงเป็น 0.05daN และเม่ืออุปกรณื
ท างานเท่านั้น หากสายคาดคลอ้งผา่นร่องน าหรือรอก แรงดึงกลบัตอ้งวดัจากระยะอิสระระหวา่งหุ่น 
ทดสอบหรือร่องน าหรือรอกนั้น หากชุดเขม็ขดัมีอุปกรณ์ป้องกนัไม่ใหส้ายคาดดึงกลบัหมดไม่วา่ปรับ
ดว้ยมือหรือท างานโดยอตัโนมติั จะตอ้งไม่ใชอุ้ปกรณ์ดงักล่าวระหวา่งการทดสอบน้ี หากชุดอุปกรณ์
เขม็ขดัมีอุปกรณ์ลอแรงดึง ให้แรงดึงกลบัของสายคาดตามท่ีระบุขา้งตน้ขณะอุปกรณ์ท างานและไม่
ท างาน ทั้งก่อนและหลงัการทดสอบความทนทานตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3.2.5.3.5 เม่ือทดสอบความทน
การดึงเขา้ออก 40000 รอบต่อเน่ือง ตามขอ้ 6.6.1แลว้น าไปทดสอบความทนการผกุร่อนตามขอ้ 6.2และ
ทดสอบความทนผุน่ตามขอ้ 6.6.3 หลงัจากนั้นน าไปทดสอบความทนการดึงเขา้ออกอีก 5000 รอบ 
ต่อเน่ือง (รวมการดึงเขา้ออกทั้งหมด 45000 รอบ)หากชุดเขม็ขดัมีอุปกรณ์ลดแรงดึง ใหท้  าการทดสอบ
ขา้งตน้ทั้งในภาวะท่ีอุปกรณ์แรงดึงท างานและไม่ท างาน หลงัจากการทดสอบขา้งตน้ อุปกรณ์ดึงกลบั 
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ยงัตอ้งท างานไดถู้กตอ้งและเป็นไปตามขอ้ 3.2.5.3.1     3.2.5.3.3 และ 3.2.5.3.4 
                                       3.2.5.4 หลงัการทดสอบความทนทานในขอ้ 3.2.5.3.5 และทนัทีหลงัการวดั
แรงดึงกลบัตามขอ้  3.2.5.3.4อุปกรณ์ดึงกลบัตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด 2ขอ้ต่อไปน้ี 
                                              3.2.5.4.1 หลงัจากการทดสอบอุปกรณ์ดึงกลบัตามขอ้ 6.6.4.2 แลว้ 
อุปกรณ์ดึงกลบัจะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดการหยอ่นระหวา่งล าตวักบัชุดเขม็ขดั ยกเวน้อุปกรณ์ดึงกลบัแบ
บล๊อกอตัโนมติั 
                                               3.2.5.4.2 เม่ือหวัเขม็ถูกปลดเพื่อคลายล้ินเขม็ขดัออกมา ตวัอุปกรณ์ดึง
กลบัตอ้งสามารถดึงสายคาดกลบัไปไดเ้องทั้งหมด 
                                 3.2.6 อุปกรณ์ปรับโหมดล่วงหนา้ 
                                         3.2.6.1 หลงัจากการทดสอบความผกุร่อนตามขอ้ 6.2 แลว้อุปกรณืปรับโหลด
ล่วงหนา้(รวมถึงตวัรับสัญญาณการกระแทกท่ีเช่ือมกบัอุปกรณ์ปรับโหมดล่วงหนา้ดว้ยส่วนเช่ือมต่อ 
(original plug) แต่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น ตอ้งท างานไดต้ามปกติ 
                                         3.2.6.2 ตอ้งพิสูจน์ไดว้า่การท่ีอุปกรณ์ท างานโดยไม่ตั้งใจ จะตอ้งไม่มีความ
เส่ียงต่อการบาดเจบ็ต่อร่างกายผูใ้ช ้
                                          3.2.6.3 ในกรณีของอุปกรณ์ป รับโหลดล่วงหน้าแบบไพโรเทคนิค 
(pyrotechnic  pre-loading device) 
                                                3.2.6.3.1 เม่ือทดสอบตามขอ้ 6.9.1 อุปกรณ์ปรับโหลดล่วงหนา้ตอ้งไม่
ตอบสนองต่ออุณหภูมิ และตอ้งท างานตามปกติ 
                                                3.2.6.3.2 ตอ้งมีการป้องกนัไม่ใหก้๊าซร้อนจากการจุดระเบิดไปก่อใหเ้กิด
การติดไฟของวสัดุท่ีติดไฟไดใ้นบริเวณใกลเ้คียง 
                           3.3 สายคาด 
                               3.3.1 คุณสมบติัทัว่ไป  
                                    3.3.1.1 สายคาดตอ้งมีคุณสมบติัท่ีจะกระจายแรงกดไปตามความกวา้งและตอ้ง
ไม่ปิดแมภ้ายใตแ้รงดึง สายคาดตอ้งสามารถดูดซบัและกระจายพลงังานได ้และตอ้งมีขอบกนัลุ่ยซ่ึงไม่ 
คลายออกเม่ือใหใชง้าน 
                                   3.3.1.2 ความกวา้งของสายคาดภายใตแ้รงดึง 980daN จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 46mm 
โดยวดัระหวา่งการทดสอบความทนแรงดึงขาดตามท่ีระบุในขอ้ 6.4.2  โดยไม่หยดุเคร่ืองทดสอบ 
                              3.3.2 ความทนแรงดึงหลงัจากภาวะปกติ 
                สายคาด 2 ชุดตวัอยา่ง ท่ีผา่นการปรับภาวะตามขอ้ 6.4.1.1 และทดสอบตามขอ้ 6.4.2ตอ้งทน
แรงดึงขาดไดไ้ม่นอย้กวา่ 1470daN และค่าแรงดึงขาดของสายคาด 2 ชุด ตอ้งต่างกนัไม่เกินร้อยละ 10  
ของค่าแรงดึงขาดท่ีสูงกวา่ 
                                 3.3.3  ความทนแรงดึงหลงัจากภาวะพิเศษ  สายคาดท่ีผา่นการปรับภาวะตามขอ้  
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6.4.1 (ยกเวน้ขอ้ 6.4.1.1) และทดสอบตามขอ้ 3.2.2 ตอ้งทนแรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของแรงดึง
เฉล่ียท่ีไดจ้ากการทดสอบตามขอ้ 3.3.และไม่นอ้ยกวา่ 1470 daN หน่วยทดสอบอาจไม่ตอ้งทดสอบ
รายการน้ี หากมีขอ้มูลการทดสอบท่ีเช่ือไดว้า่วสัดุของสายคาดสามารถทนแรงดงักล่าว 
                          3.4 ชุดเขม็ขดันิรภยั 
                                 3.4.1 การทดสอบทางพลวตั 
                                        3.4.1.1 .ใหท้ดสอบชุดเขม็ขดันิรภยัตามขอ้ 6.7 
                                        3.4.1.2  ตวัอยา่ง 2 ชุดท่ีน ามาทดสอบตอ้งไม่เคยรับแรงมาก่อน หวัเขม็ขดัตอ้ง
เป็นไปตามขอ้ 3.2.2.4 ในกรณีท่ีมีอุปกรณ์ดึงกลบั ตอ้งทดสอบความทนฝุ่ นตามขอ้ 6.6.3 แลว้ ในกรณีท่ี
มีอุปกรณ์ปรับโหลดล่วงหนา้แบบไพโรเทคนิค ตอ้งทดสอบตามขอ้ 6.9.1 แลว้ 
                                                  3.4.1.2.1 ชุดเขม็ขดันิรภยัตอ้งผา่นการทดสอบความทนการผกุร่อนตาม
ขอ้ 6.2 แลว้น าหวัเขม็ขดัไปทดสอบ ความทนการใชง้านอีก 500 รอบ ในสภาวะการใชง้านปกติ 
                                                  3.4.1.2.2 น าชุดเขม็ขดันิรภยัท่ีมีอุปกรณ์ดึงกลบั ไปทดสอบตามขอ้
3.2.5.2หรือ3.2.5.3 แต่ถา้อุปกรณ์ดึงกลบัไดท้ราบการทดสอบความทนต่อการผกุร่อนตามขอ้ 3.4.1.2.1 
แลว้ ก็ไม่ตอ้งทดสอบซ ้ า 
                                                  3.4.1.2.3 ในกรณีท่ีเขม็ขดันิรภยัมีอุปกรณ์ปรับความสูง ตามท่ีนิยามไว้
ในขอ้ 2.1.4.6 ใหท้ดสอบโดยท่ีอุปกรณ์ปรับความสูง อยูใ่นต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง 
หน่วยทดสอบเป็นผูเ้ลือก อยา่งไรก็ตามถา้อุปกรณ์ปรับความสูงเป็นส่วนหน่ึงของจุดยนืเขม็ขดันิรภยั 
หน่วยทดสอบอาจใหเ้ตรียมการทดสอบ ตามขอ้ 6.7.1         
                                                  3.4.1.2.4 ในกรณีท่ีมีอุปกรณ์ปรับโหลดล่วงหนา้ ระยะเคล่ือนตวัท่ีนอ้ย
ท่ีสุดตามท่ีระบุในขอ้ 3.4.1.3.2 อาจลดลงคร่ึงหน่ึง และอุปกรณ์ปรับโหลดล่วงหนา้ตอ้งอยูใ่นภาวะ
ท างานเพื่อเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการทดสอบ 
                                                  3.4.1.2.5 ในกรณีเขม็ขดันิรภยัท่ีมีอุปกรณ์ลดแรงดึง ก่อนการทดสอบ
พลวตัจะตอ้งผา่นการทดสอบความทนการใชง้านโดยท่ีอุปกรณ์อยูใ่นภาวะการท างานตามขอ้ 3.2.5.3.5  
จากนั้นจึงทการทดสอบพลวตัโดยอุปกรณ์ลดแรงดึงอยูใ่นภาวะการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บทที ่3 

  
วธีิด าเนินการศึกษา 

       โครงการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือประคองผูป่้วยจิตเวชในขณะท าการรักษาดว้ยไฟฟ้า  
ชนิดใหย้าระงบัความรู้สึก (modified ECT) เป็นการศึกษาวจิยัเชิงทดลอง ขั้นตอนและวธีิด าเนินการ
ออกแบบ และพฒันามีวธีิและขั้นตอนดงัน้ี 
 
ขอบเขตของโครงการ 
       ในการด าเนินการโครงการ จะท าการศึกษาทดลอง ณ.สถาบนัจิตเวตศาตร์สมเด็จเจา้พระยา 
เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกท่ีมีการรักษา แบบใชย้าระงบัความรู้สึก  จึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีดีท่ีสุด 
เน่ืองจากมีการด าเนินการ มาหลายสิบปี โดยด าเนินการตามโครงการ ด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
                  1.ส ารวจความคิดเห็น  จากบุคลากรท่ีปฏิบติังาน  ถึงความตอ้งการเคร่ืองมืออุปกรณ์
ช่วยเหลือผูป่้วยเพิ่มเติมจากท่ีมีอยูเ่ดิม 
                  2.ก าหนดคุณสมบติัของอุปกรณ์ท่ีจะออกแบบเป็นชุดเคร่ืองมือตามความตอ้งการเบ้ืองตน้ 
                  3.ด าเนินการออกแบบ ท าตวัแบบแรก 
                  4.การน าตวัแบบ ทดสอบและประเมินผล โดยการส ารวจความคิดเห็นจากผูป้ฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
                  5.น าขอ้มูลท่ีไดม้าพฒันาปรับปรุงออกแบบเป็นตวัตน้แบบ 
 
วธีิด าเนินการศึกษาของโครงการ 
                   1. ส ารวจความคิดเห็น  จากบุคลากรทีป่ฏิบัติงานสร้างแบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มประชากร 
       กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ผูป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีต่างๆ ในการรักษาผูป่้วยจิตเวชดว้ยไฟฟ้สถาบนั
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา จ านวน 20 คน 

แบบสอบถาม 
                   ตอ้งการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่ออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรักษาดว้ยไฟฟ้า รวมทั้งความ
คิดเห็นและความตอ้งการท่ีมีต่อเคร่ืองช่วยประคบัประคองผูป่้วยระหวา่งท าการรักษา ดว้ยไฟฟ้า 
                    การรวบรวมข้อมูล 
      น าแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรทางการพยาบาลแพทยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งใน
การปฏิบตังานการรักษาผูป่้วยจิตเวชดว้ยไฟฟ้า 
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                   การวเิคราะห์ข้อมูล 
                   ไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้า แจกแจง รายขอ้ โดยใช ้ค่าความถ่ีและร้อยละ ไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 19 ผลการส ารวจเบ่ีองตน้ 
 
      สรุปความคิดเห็นของผูป้ฏิบติังานในการรักษา ผูป่้วยจิตเวชดว้ยไฟฟ้าในสถาบนัจิตเวช
ศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา หากมีอุปกรณ์ ช่วยเหลือขณะรักษาดว้ยไฟฟ้า โดยใชง้านง่าย และรวดเร็วมาก
ท่ีสุด8คน คิดเป็นร้อยละ40 รองลงมาคือ ตอ้งการความหลากหลายในการใชง้าน สามารถ
ประคบัประคองผูป่้วยไดค้รบทุกต าแหน่ง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30  อนัดบัต่อมามีความตอ้งการ
ใหมี้ความแขง็แรง สามารถติดขา้งเตียง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25  สุดทา้ยเป็นความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 5 เห็นวา่ ใหไ้วแ้บบเดิมคือการจบัเพราะกลวัยุง่ยาก 
                   2. การก าหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ทีจ่ะท าการออกแบบ 
       คุณสมบติัของอุปกรณ์ ท่ีจะท าการออกแบบในคร้ังน้ี จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน คือ 

     1.จะตอ้งมีน ้าหนกัเบา เพื่อใหเ้คล่ือนยา้ย สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง 
                   2.จะตอ้งมีความแขง็แรงทนทาน ต่อแรงดึง กระชากในขณะท าการรักษาดว้ยไฟฟ้า 
                   3.จะตอ้งมีความยืดหยุน่ สามารถปรับขนาด และปรับสถานท่ีติดตั้ง  ใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย 
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แต่ละราย 
                 3.ด าเนินการในการท าต้นแบบ 
                   ไดแ้บ่งส่วนประกอบออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
                           3.1 ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างภายนอก โดยใชว้สัดุท่ีมีน ้าหนกัเบา โดยใชไ้มม้าเป็น
โครงสร้างภายนอก เน่ืองจากความสะดวกในการสร้าง มีน ้ าหนกัเบาและมีความแขง็แรงเพียงพอ 
 

 
ภาพท่ี 20 ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างภายนอก 
 
                         3.2 ส่วนท่ีเป็นกลไกภายในอุปกรณ์ จะตอ้งสามารถยดืหยุน่ และล๊อคได ้ แขง็แรง
ทนทานต่อการกระชากไดใ้นขณะใชง้าน ในการออกแบบคร้ังน้ี ใชก้ลไก อุปกรณ์ท่ีเป็นเขม็ขดันิรภยั
ของรถยนต ์ ท่ีเป็นอะไหล่เก่า ท่ีมีขายทัว่ไป ซ่ึงสามารถปรับขนาดไดต้ามความตอ้งการ และล๊อคไดใ้น
ต าแหน่งท่ีตอ้งการ ทั้งระบบ Automatic และ Manual 

 

 
ภาพท่ี 21 ส่วนท่ีเป็นกลไกภายในอุปกรณ์ 
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                         3.3 ส่วนท่ีเป็นสายรัด ใชส้ายท่ีเป็นไนล่อน ซ่ึงมีความแขง็แรงทนทาน ท่ีมีติดมากบั
อุปกรณ์กลไกอยูแ่ลว้  
 

 
ภาพท่ี 22 ส่วนท่ีเป็นสายรัด 
 
                     ขั้นตอนที ่1 
                     เม่ือด าเนินการ จดัหาอุปกรณ์ต่าง ๆไดแ้ลว้ ไดท้  าโครงสร้างของตวักล่องก่อน โดยน าไม้
มาประกอบเป็นกล่องท่ีมีท่ียึดส าหรับติดอุปกรณ์กลไกไวภ้ายใน การติดตั้งอุปกรณ์ไดน้ าอุปกรณ์ กลไก
มาติด บานพบัก่อนน ามาติดท่ียดึอุปกรณ์     เพื่อใหส้ามารถหมุนเอียงไดเ้ม่ืออยูใ่นสภาพท่ีล๊อกแบบ 
Manual ในต าแหน่งท่ีตอ้งการ 
 

 
ภาพท่ี 23 การติดอุปกรณ์ไวก้บับานพบัเพื่อเปล่ียนต าแหน่งเป็นล๊อกได ้
 
 



67 
 
             ขั้นตอนที ่2  
 ติดตั้งตวัเก่ียวกบั ขา้งเตียงดา้นตรงขา้ม โดยใชว้สัดุท่ีเป็นตะขอเก่ียว ราวเตียงได ้ มาติดตรง
ปลายและตรงกลางของสายรัด ท่ีสามารถเล่ือนได ้ เช่นเดียวกบัเขม็ขดันิรภยัในรถยนต ์ ซ่ึงติดมากบัชุด
อุปกรณ์ตวัท่ีซ้ือมาแลว้ 
 

 
ภาพท่ี 24 ตะขดเก่ียวตรงกลางและปลายสายรัด 
 
ขั้นตอนที ่3 
                   ติดตั้งปุ่มตวัปรับมุมเอียงของอุปกรณ์ภายใน สามารถท าการล๊อกแบบ Manual ได ้
 

 
ภาพท่ี 25 ปุ่มตวัปรับมุมเอียงของอุปกรณ์ภายใน 
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                    ชุดต้นแบบทีจ่ะน าไปทดสอบ 
 

 
ภาพท่ี 26 ชุดตน้แบบท่ีจะน าไปทดสอบ 
 
                    4.การน าต้นแบบทดสอบ และประเมินผล โดยการส ารวจความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน 
                   ไดน้ าตน้แบบไปท าการทดสอบ การใชง้านเสมือนจริงกบัผูป่้วยจิตเวช ขณะท าการรักษา 
ดว้ยไฟฟ้าภายใตก้ารควบคุมของผูเ้ช่ียวชาญ ตามจุดต่าง ๆ ดงัน้ี 
การใชต้น้แบบทดสอบกบัผูป่้วย 
                  1.การติดตั้ง ไดน้ าชุดทดสอบ ติดตั้งกบัเตียงผูป่้วย ปรับระยะใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย และท า
การล๊อค ไดมี้การทดสอบการท างานอยา่งละเอียด 
                  2.มีการท าการทดสอบเสมือนรักษาผูป่้วยปกติ โดยใชเ้คร่ืองมือน้ีช่วยประคบัประคองเพียง
อยา่งเดียว ไม่ตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีช่วยประคอง แต่คอยดูอยูใ่กล ้ๆ เคร่ืองมือสามารถ ประคองตามต าแหน่ง
ต่าง ๆ ไดค้รบถว้น ในขณะท่ีปฏิบติังาน ต าแหน่งท่ีติดตั้งเคร่ืองมือไม่กีดขวาง การปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ี 
                  3.เม่ือส้ินสุดทดสอบการรักษา ก็สามารถถอดเก็บไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว เพระสามารถดึง
สายรัดเก็บเขา้ท่ีไดอ้ยา่งอตัโนมติั เช่นเดียวกบั เขม็ขดันิรภยัในรถยนต ์
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                 ภาพระหว่างการทดสอบ 
 

 
ภาพท่ี 27 ภาพระหวา่งการทดสอบ 
 
การประเมินผล โดยการส ารวจความคิดเห็นหลงัทดสอบการใช้งาน 
 หลงัจากการทดสอบการใชง้าน โดยใชอุ้ปกรณ์ตน้แบบ น ามาทดสอบเสมือนกบัผูป่้วยท่ีท าการ
รักษาแลว้ท าการประเมินผล โดยใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม เก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้าน
ของเคร่ืองมือประคองผูป่้วย ขณะรักษาจิตเวชดว้ยไฟฟ้า ในดา้นต่างๆ 
              ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการส ารวจคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการ
รักษาผูป่้วยจิตเวชดว้ยไฟฟ้า ชนิดใหย้าระงบัความรูสึก(modified ECT)ประกอบดว้ยแพทย ์ พยาบาล
และเจา้หนา้ท่ี จ านวน 29 ตวัอยา่ง 
              เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
                 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเพื่อมุ่งศึกษาความพึง
พอใจท่ีมีต่อ” เคร่ืองมือช่วยเหลือขณะรักษาผูป่้วยจิตเวชดว้ยไฟฟ้า”ในระหวา่งการทดสอบในหวัขอ้
ต่างๆดงัน้ี 
                  1 ความสะดวกในการติดตั้ง 
                  2 ความสะดวกในการถอนติดตั้ง 
                  3 สามารถท าความเขา้ใจกบัเคร่ืองมือ 
                  4 ความสามารถในการประคบัประคองขอ้ต่อต่างๆของผูป่้วย 
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                  5 ความยดืหยุน่ของการใชก้บัขนาดตวัของผูป่้วย 
                  6 ขนาดเหมาะสมไม่กีดขวางการปฏิบติังานในการรักษา 
                  7 การเคร่ือนยา้ยไปใชง้านไดส้ะดวกรวดเร็ว 
                  8 รูปร่างกระทดัรัด 
                  9 สีเคร่ืองมือเหมาะสมกบัการใชใ้นการรักษา 
                  10 ความเหมาะสมในการจดัเก็บเคร่ืองมือ 
                  11 ความคุม้ค่า (ถา้เคร่ืองน้ีมีราคา 1500 บาท) 
                  โดยผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามประเมิณความพึงพอใจเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ดงัน้ี 
                     มากท่ีสุด           มีค่าเท่ากบั         5        คะแนน 
                     มาก                  มีค่าเท่ากบั          4        คะแนน 
                     ปานกลาง          มีค่าเท่ากบั         3        คะแนน 
                     นอ้ย                  มีค่าเท่ากบั          2        คะแนน 
                     นอ้ยท่ีสุด           มีค่าเท่ากบั         1        คะแนน 
                     และค าถามปลายเปิดถามถึงความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีอาจมีขอ้เสนอแนะ 
การวเิคราะขอ้มูล 
                     1  การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการ แจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉล่ีย (mean) ของคะแนนในแต่ละขอ้ 
                      2 การวเิคราะห์ความพึงพอใจของผูป้ฎิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาผูป่้วยดว้ยไฟฟ้า ท่ี
สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา โดยการ ใชค้่าเฉล่ีย (Mean : X¯) 
                  คะแนนความพึงพอใจเป็นคะแนนรวมจากแบบวดัทั้ง 11 ขอ้ค าถาม ซ่ึงผูว้จิยัตอ้งแปล
คะแนนจากขอ้ค าถาม 11 ขอ้  คะแนนทั้งหมดของแบบวดัน้ีกระจายอยูร่ะหวา่ง 11-55 คะแนน มี
คะแนนรวมของแต่ละขอ้ต ่าสุด 29 คะแนน  และมีคะแนนสูงสุด 145  คะแนน ของผูป้ฎิบติังาน ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 29 คน ท่ีใหค้ะแนนมาก แสดงวา่มีความพึงพอใจระดบัสูง   ถา้ไดค้ะแนนนอ้ย
แสดงวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัต ่าน ามาหาค่าเฉล่ีย  สามารถแบ่งความพึงพอใจออกเป็น  3 ระดบั
ดงัน้ี ตามท่ีกานดา พลูทวลีาภ (2530.น 29-30)  
    ค่าเฉล่ีย   1.00-2.60       หมายถึงความพึงพอใจระดบัต ่า 
    ค่าเฉล่ีย   2.61-3.40       หมายถึงความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย   3.41-5.00       หมายถึงความพึงพอใจระดบัสูง 
 
 
 
 



71 
 
                     ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
                     การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการ แจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย ของคะแนนในแต่ละขอ้ 
 
ตารางท่ี 3 ขอ้ 1.ความสะดวกในการติดตั้ง 
ความพึงพอใจ ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ คะแนนxจ านวน 
นอ้ยท่ีสุด 1 0 0 0 
นอ้ย 2 12 41 24 
ปานกลาง 3 10 35 30 
มาก 4 5 17 20 
มากท่ีสุด 5 2 7 10 
รวม 29 100 84 

 
 
                    ระดบัค่าเฉล่ียรายขอ้       84/29  =  2.89    มีค่าอยูร่ะหวา่ง   2.61-3.40 
                     ความพึงพอใจ ในความสะดวกในการติดตั้ง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตารางท่ี 4  ขอ้ 2.ความสะดวกในการถอนติดตั้ง 
ความพงึพอใจ ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ คะแนนxจ านวน 

น้อยที่สดุ 1 2 7 0 

น้อย 2 8 28 16 

ปานกลาง 3 13 45 39 

มาก 4 3 10 12 

มากที่สดุ 5 3 10 15 

รวม 29 100 82 

 
 
               ระดบัค่าเฉล่ียรายขอ้       82/29  =  2.83   มีค่าอยูร่ะหวา่ง   2.61-3.40 
               ความพึงพอใจ ในความสะดวกในการถอนติดตั้ง  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
ตารางท่ี 5 ขอ้ 3.สามารถท าความเขา้ใจกบัเคร่ืองมือ 
ความพึงพอใจ ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ คะแนนxจ านวน 
นอ้ยท่ีสุด 1 1 3 1 
นอ้ย 2 4 14 8 
ปานกลาง 3 6 21 18 
มาก 4 14 48 56 
มากท่ีสุด 5 4 14 20 
รวม 29 100 103 

 
 
                ระดบัค่าเฉล่ียรายขอ้       103/29  =  3.55   มีค่าอยูร่ะหวา่ง   3.41-5.00        
                ความพึงพอใจ  สามารถท าความเข้าใจกบัเคร่ืองมือ  อยูใ่นระดบัสูง 
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ตารางท่ี 6  ขอ้ 4.ความสามารถในการประคบัประคองขอ้ต่อต่างๆของผูป่้วย  
ความพงึพอใจ ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ คะแนนxจ านวน 

น้อยที่สดุ 1 0 0 0 

น้อย 2 1 4 2 

ปานกลาง 3 9 31 27 

มาก 4 14 48 56 

มากที่สดุ 5 5 17 25 

รวม 29 100 110 

 
 
               ระดบัค่าเฉล่ียรายขอ้       110/29  =  3.79   มีค่าอยูร่ะหวา่ง   3.41-5.00        
               ความพึงพอใจ  ความสามารถในการประคับประคองข้อต่อต่างๆของผู้ป่วย อยูใ่นระดบัสูง 
 

ตารางท่ี 7  ขอ้ 5.ความยดืหยุน่ของการใชก้บัขนาดตวัของผูป่้วย 
ความพงึพอใจ ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ คะแนนxจ านวน 

น้อยที่สดุ 1 0 0 0 

น้อย 2 0 0 0 

ปานกลาง 3 10 35 30 

มาก 4 13 45 52 

มากที่สดุ 5 6 20 30 

รวม 29 100 112 

 
  
              ระดบัค่าเฉล่ียรายขอ้       112/29  =  3.86   มีค่าอยูร่ะหวา่ง   3.41-5.00        
               ความพึงพอใจ  ความยดืหยุ่นของการใช้กบัขนาดตัวของผู้ป่วย อยูใ่นระดบัสูง 
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ตารางท่ี 8 ขอ้ 6.ขนาดเหมาะสมไม่กีดขวางการปฏิบติังานในการรักษา 
ความพงึพอใจ ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ คะแนนxจ านวน 

น้อยที่สดุ 1 0 0 0 

น้อย 2 2 7 4 

ปานกลาง 3 8 28 24 

มาก 4 16 55 64 

มากที่สดุ 5 3 10 15 

รวม 29 100 107 

 
 
                    ระดบัค่าเฉล่ียรายขอ้       107/29  =  3.68   มีค่าอยูร่ะหวา่ง   3.41-5.00        
                   ความพึงพอใจ  ขนาดเหมาะสมไม่กดีขวางการปฏิบัติงานในการรักษา อยูใ่นระดบัสูง 
 
ตารางท่ี 9  ขอ้ 7.การเคร่ือนยา้ยไปใชง้านไดส้ะดวกรวดเร็ว 
ความพงึพอใจ ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ คะแนนxจ านวน 

น้อยที่สดุ 1 0 0 0 

น้อย 2 2 7 4 

ปานกลาง 3 9 31 27 

มาก 4 16 55 64 

มากที่สดุ 5 2 7 10 

รวม 29 100 105 

 
 
               ระดบัค่าเฉล่ียรายขอ้       105/29  =  3.62   มีค่าอยูร่ะหวา่ง   3.41-5.00        
               ความพึงพอใจ  การเคร่ือนย้ายไปใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว อยูใ่นระดบัสูง 
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ตารางท่ี 10  ขอ้ 8.รูปร่างกระทดัรัด 
ความพงึพอใจ ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ คะแนนxจ านวน 

น้อยที่สดุ 1 0 0 0 

น้อย 2 1 4 2 

ปานกลาง 3 11 38 33 

มาก 4 14 48 56 

มากที่สดุ 5 3 10 15 

รวม 29 100 106 

 
 
                ระดบัค่าเฉล่ียรายขอ้       106/29  =  3.65   มีค่าอยูร่ะหวา่ง   3.41-5.00        
                ความพึงพอใจ  รูปร่างกระทดัรัด อยูใ่นระดบัสูง 
 

ตารางท่ี 11  ขอ้ 9.สีเคร่ืองมือเหมาะสมกบัการใชใ้นการรักษา 
ความพงึพอใจ ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ คะแนนxจ านวน 

น้อยที่สดุ 1 0 0 0 

น้อย 2 1 4 2 

ปานกลาง 3 5 17 15 

มาก 4 16 55 64 

มากที่สดุ 5 7 24 35 

รวม 29 100 116 

 
 
                   ระดบัค่าเฉล่ียรายขอ้       116/29  =  4.00   มีค่าอยูร่ะหวา่ง   3.41-5.00        
                  ความพึงพอใจ  สีเคร่ืองมือเหมาะสมกบัการใช้ในการรักษา อยูใ่นระดบัสูง 
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ตารางท่ี 12  ขอ้ 10.ความเหมาะสมในการจดัเก็บเคร่ืองมือ 
ความพงึพอใจ ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ คะแนนxจ านวน 

น้อยที่สดุ 1 0 0 0 

น้อย 2 0 0 0 

ปานกลาง 3 6 20 18 

มาก 4 15 52 60 

มากที่สดุ 5 8 28 40 

รวม 29 100 118 

 
 
               ระดบัค่าเฉล่ียรายขอ้       118/29  =  4.06     มีค่าอยูร่ะหวา่ง   3.41-5.00        
               ความพึงพอใจ  ความเหมาะสมในการจัดเกบ็เคร่ืองมือ อยูใ่นระดบัสูง 
 
ตารางท่ี 13 ขอ้ 11.ความคุม้ค่า (ถา้เคร่ืองน้ีมีราคา 1500 บาท) 
ความพงึพอใจ ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ คะแนนxจ านวน 

น้อยที่สดุ 1 0 0 0 

น้อย 2 1 0 2 

ปานกลาง 3 12 41 36 

มาก 4 10 35 40 

มากที่สดุ 5 6 20 30 

รวม 29 100 108 

 
 
               ระดบัค่าเฉล่ียรายขอ้       108/29  =  3.72   มีค่าอยูร่ะหวา่ง   3.41-5.00        
               ความพึงพอใจ  ความคุ้มค่า (ถ้าเคร่ืองนีม้รีาคา 1500 บาท) อยูใ่นระดบัสูง  
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                ความพึงพอใจของผูป้ฎิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาผูป่้วยดว้ยไฟฟ้า ท่ีสถาบนัจิตเวช
ศาสตร์สมเด็จเจา้พระยาท่ีมีต่อ ชุดเคร่ืองมือช่วยเหลอืขณะรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยไฟฟ้า โดยการใช้
ค่าเฉล่ีย (Mean : X¯) 
 
ตารางท่ี 14 ความพึงพอใจโดยรวม ของ ชุดเคร่ืองมือช่วยเหลือขณะรักษาผูป่้วยจิตเวชดว้ยไฟฟ้า 
ขอ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม 
ค่าเฉล่ีย 2.89 2.83 3.55 3.79 3.86 3.68 3.62 3.65 4 4.06 3.72 39.56 

ระดบัค่าเฉล่ียรวมขอ้                  39.56/11 = 3.59     มีค่าอยูร่ะหวา่ง  3.41-5.00        
ความพึงพอใจโดยรวม ของ ชุดเคร่ืองมือช่วยเหลอืขณะรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยไฟฟ้า อยูใ่นระดบัสูง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บทที ่4 

การออกแบบและพฒันาแบบ 
 
               จากการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเบ้ืองตน้น ามาสู่แนวคิดในการออกแบบ 
เคร่ืองมือช่วยพยุงผูป่้วยขณะท าการรักษาดว้ยไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานใน
การรักษาผูป่้วยจิตเวชดว้ยไฟฟ้า โดยออกแบบและประกอบเคร่ืองมือให้มีคุณสมบติัในการพยุงผูป่้วย
ขณะท าการรักษาดงัน้ี 
                    1. ออกแบบใหล้ดขั้นตอนในการติดตั้ง ง่ายต่อการเคล่ือนยา้ย 
       2. เคร่ืองมือมีความแขง็แรง โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชโ้ลหะ เพื่อไม่มีการรบกวนการวดัคล่ืน
สมองถา้ตอ้งมีการวดั 
การตอ้งการวดั 
        3. ออกแบบไดเ้ขา้กบัลกัษณะการปฏิบติังาน โดยไม่เกะกะการเคล่ือนท่ีของพนกังาน 
        4. สามารถใชช่้วยเหลือประคองคนไขไ้ดทุ้กจุดท่ีตอ้งการในเวลาเดียวกนั 
        5. สามารถรับกบั สัดส่วนของคนไขไ้ดทุ้กขนาด ไม่ตอ้งห่วงเร่ืองท่ีวา่จะกดแรงเกินไป
เน่ืองจากเป็นการประคองอยูน่ิ่งๆ 
 
แนวคิดในการออกแบบ 
                 จากการศึกษาการปฏิบติังานของโรงพยาบาลต่างๆ ในการประคองผูป่้วยในการรักษาผูป่้วย
จิตเวชดว้ยไฟฟ้าแบบใช้ยาระงบัความรู้สึก โดยบางแห่งมีการใช้ผา้ห่มคลุมแลว้ยดัไวใ้ตท่ี้นอนช่วย
ประคองผูป่้วย จากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ ทราบว่าถา้มีการให้ยาไม่เหมาะสมอาจเกิดปัญหาไดจึ้งมี
แนวคิดท่ีจะออกแบบอุปกรณ์ใหมี้ความคุณสมบติัตามตอ้งการและเช่ือถือไดมี้ความแข็งแรงเพียงพอ มี
ขั้นตอนดงัน้ี 
                   1 การออกแบบคร่ังท่ี 1 
                   2 การออกแบบคร้ังท่ี 2 
                   3 การออกแบบคร้ังท่ี 3 
 
1.  การออกแบบคร้ังที่ 1 

การออกแบบคร้ังท่ี 1 ไดแ้บ่งแนวทางในการออกแบบออกเป็น 3 แนวทาง คือ 
แนวทางท่ี 1 อุปกรณ์ช่วยพยุงแบบสายรัด 
แนวทางท่ี 2 อุปกรณ์ช่วยพยุงแบบโครงแขง็ 
แนวทางท่ี 3 เคร่ืองช่วยพยงุแบบคนกด 
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      1.1 แนวทางที ่1 อุปกรณ์ช่วยพยุงแบบสายรัด 
 

 
ภาพท่ี 28  แบบร่างแนวทางอุปกรณ์แบบท่ี 1 
 

      แนวคิดในการออกแบบ  
       เป็นการออกแบบท่ีเนน้การใชส้ายรัดนิรภยั ท่ีใชผ้า้ไนล่อนในการคาดประคองร่างกาย ท่ี
เนน้ความปลอดภยัและนุ่มนวล มีความยดืหยุน่เขา้กบัสรีระร่างกายไดดี้ อาจมีการใชส่้วนยดึจบัท่ีเป็น
ส่วนแขง็มาประกอบเพื่อเพิ่มความกระชบัมากข้ึน 

 

 
ภาพท่ี 29 ภาพแสดงต าแหน่งการประคองตามแนวทางท่ี 1 

 
      การใช้งาน : 
      รูปแบบสายอาจจ าเป็นตอ้งใชผู้ช่้วย 1-2 คนเพื่อช่วยกนัติดตั้งเคร่ืองมือกบัแผงกั้นสแตนเล

สดา้นขา้งเตียง อาจใชว้ธีิติดตั้งดว้ยการเก่ียว หรือใชตี้นตุ๊กแกติด เพื่อปรับระยะตามสัตส่วนของผูป่้วย 
เม่ือติดตั้งส าเร็จผูช่้วยสามารถปล่อยออกจากเตียงไดร้ะหวา่งการรักษาดว้ยไฟฟ้า 
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ภาพท่ี 30 ภาพการทดสอบตามแนวทางท่ี 1 
 

      ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการออกแบบ : 
      ไดน้ าแบบจ าลองการใชง้านไปทดสอบในสถานการณ์จ าลองโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญไดท้ดสอบ

และใหค้วามเห็น 
     ขอ้สรุปจากการทดสอบเห็นวา่ สามารถใช้งานได ้มีความสามารถยึดจบัผูป่้วยเพียงพอใน

การการรักษาดว้ยไฟฟ้าแบบใชย้าระงบัความรู้สึกได ้แต่การใชง้านยุง่ยากใชเ้วลาในการติดตั้งมาก และ
จดัเก็บและเคล่ือนยา้ยไม่สะดวก อาจหาวิธีติดตั้ง - ถอนการติดตั้งท่ีรวดเร็ว หรือกลไกเพื่อช่วยเก็บสาย
นิรภยัใหเ้รียบร้อยพร้อมใชง้านมากข้ึน 

 
      1.2 แนวทางที ่2 อุปกรณ์ช่วยพยุงแบบโครงแข็ง 
 

 
ภาพท่ี 31 แบบร่างแนวทางอุปกรณ์แบบท่ี 2 

 
      แนวคิดในการออกแบบ : 
     ไดแ้นวคิดมาจากท่ีล๊อกนิรภยัส าหรับรถไฟเหาะ ไดค้วามรู้สึกแข็งแรงมัน่คงเพราะยึดกบั

ส่วนหวัเตียงท่ีแขง็แรง มีความสามารถในการล๊อกไดอ้ยา่งรวดเร็วในไม่ก่ีขั้นตอน 
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ภาพท่ี 32 ภาพแสดงต าแหน่งการประคองตามแนวทางท่ี 2 
 

      การใช้งาน : 
       รูปแบบโครงแขง็สามารถใชผู้ติ้ดตั้งโดยการยดึส่วนบนไวก้บัเตียงใหแ้น่นแลว้พบัส่วน
โครงลงมาล๊อกตวัผูป่้วย และถอดออกไดด้ว้ยคนเดียวเพียงแค่ยกออกคลา้ยล๊อกนิรภยัของรถไฟเหาะ 
 

 
ภาพท่ี 33 ภาพการทดสอบตามแนวทางท่ี 2 
 

     ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการออกแบบ : 
     ไดน้ าแบบจ าลองการใชง้านไปทดสอบในสถานการณ์จ าลองโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญไดท้ดสอบ

และใหค้วามเห็น 
     จากการทดสอบเห็นไดว้า่มีความรวดเร็วและง่ายในการติดตั้งพอสมควร แต่รูปแบบน้ีอาจดู

น่ากลวัส าหรับผูป่้วย และอาจเป็นอนัตรายไดห้ากเจา้หนา้ท่ีมีความประมาทในการติดตั้ง เช่นท าหล่น
บนตวัผูป่้วยหรือท าแรงเกินไปจนส่วนท่ีแข็งกระทบร่างกายผูป่้วย อาจศึกษาวสัดุท่ีเบาและมีความยืด 
หยุน่ไดพ้อประมาณ และวธีิปรับปรุงรูปแบบใหดู้เป็นมิตร 
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      1.3 แนวทางที ่3 อุปกรณ์ช่วยพยุงแบบคนกด 
 

 
ภาพท่ี 34 แบบร่างแนวทางอุปกรณ์แบบท่ี 3 
 

      แนวคิดในการออกแบบ : 
     แนวทางน้ีมีแนวความคิดมาจากเคร่ืองทุ่นแรงต่างๆ จ าเป็นตอ้งใช้ผูช่้วยในการติดตั้งและ

ควบคุม 2 คนโดยการพยงุผา่นเคร่ืองมือโดยไม่จ  าเป็นตอ้งสัมผสัผูป่้วยโดยตรง แกนล๊อกไม่มีกลไกมาก
จึงบ ารุงรักษาง่าย เน้นความรวดเร็วและเขา้ใจง่ายในการติดตั้งเป็นส่ิงส าคญั เพราะไม่จ  าเป็นตอ้งยึด
เคร่ืองมือไวก้บัตวัเตียง  

 

 
ภาพท่ี 35 ภาพแสดงต าแหน่งการประคองตามแนวทางท่ี 3 
 

     การใช้งาน : 
      น าเคร่ืองมือทาบลงดา้นขา้งผูป่้วย สังเกตวา่ตวัจบัของเคร่ืองมือตรงกบัจุดส าคญัท่ีตอ้งประ- 
คอง ปากไม่ตรงกบัสัตส่วนของผูป่้วยสามารถดึงปรับระยะไดท้นัที และควบคุมเคร่ืองมือให้อยูก่บัท่ี 
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งกดลงกบัเบาะเตียง 
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ภาพท่ี 36 ภาพการทดสอบตามแนวทางท่ี 3 
 

     ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการออกแบบ : 
     ไดน้ าแบบจ าลองการใชง้านไปทดสอบในสถานการณ์จ าลองโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญไดท้ดสอบ

และใหค้วามเห็น 
     จากการทดสอบเห็นวา่ เคร่ืองมือน้ีสามารถติดตั้งไดง่้ายมาก แค่เพียงนาบลงไปขา้งตวัผูป่้วย

เท่านั้น ซ่ึงเป็นจุดเด่นท่ีตอ้งการ แต่มีขอ้เสียคลา้ยแบบโครงแขง็คือ มีส่วนท่ีแขง็อาจกระทบหรือเหวีย่ง
โดนผูป่้วยหรือคนรอบขา้งไดแ้ต่อาจอนัตรายกวา่เล็กนอ้ยเพราะไม่มีการยดึเคร่ืองมือติดไวก้บัเตียงก่อน 
อาจปรับปรุงลกัษณะแกนจบัใหมี้ความเหมาะมือมากข้ึน และเสริมวสัดุท่ีมีความนุ่มนวลในจุดท่ีเสียง
ต่อการกระทบนอกเหนือจากส่วนท่ีใชป้ระคองผูป่้วย 
                   วเิคราะห์ข้อดีข้อเสียของการออกแบบคร้ังที ่1 
       จากการสอบถามและออกความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการรักษาผูป่้วยจิตเวชดว้ยไฟฟ้า
โดยเฉพาะ ผูว้จิยัสามารถสรุปผลเบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี 
 

 
ภาพท่ี 37 ภาพแสดงการวเิคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียจากการทดสอบทั้ง 3 แนวทาง 
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       จะเห็นไดว้า่แนวทางท่ี 1 หรือแบบสายรัด ไดรั้บการยอมรับในขอ้ดีมากท่ีสุด แต่มีขอ้เสีย
ใหญ่คือความยุง่ยากในการติดตั้ง ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่มีความเป็นไปไดม้ากท่ีจะสามารถแกไ้ขได ้ ส่วนแบบ
ท่ี 2 และ 3 มีความคลา้ยคลึงกนัท่ีความสะดวกรวดเร็วในการใชง้านและมีขอ้เสียเดียวกนัคือรูปลกัษณ์ท่ี
ดูน่ากลวัอีกทั้งมีความเส่ียงอนัตรายจากผูป้ฏิบติังานท่ีประมาท อาจท าใหผู้ป่้วยบาดเจ็บอยา่งแรงซ่ึงไม่
สามารถใหเ้กิดข้ึนได ้ ทั้งน้ีจึงไดล้งความเห็นวา่แนวทางท่ี 1 เป็นแนวทางท่ีสมควรน าไปพฒันาต่อยอด 
ในเร่ืองของความสะดวกรวดเร็วเป็นส าคญั 

     แนวทางเพือ่การพฒันาแบบในคร้ังที่ 2 
     ไดน้ าแนวคิดและขอ้เสนอแนะจากการทดสอบคร้ังท่ี 1 มาแกไ้ขปรับปรุงออกแบบเนน้ให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานในการรักษาผูป่้วยในดา้นความสะดวกรวดเร็ว ใหม้า
ข้ึน จึงท าการศึกษาหาวสัดุอุปกรณ์น ามาใชป้ระกอบโดยแบ่งส่วนประกอบของอุปกรณ์ไว ้3 ส่วนคือ 
       1 ส่วนท่ีเป็นโครงตวัอุปกรณ์  
       2 ส่วนท่ีเป็นกลไกภายในอุปกรณ์ 
       3 ส่วนท่ีสัมผสัประคองผูป่้วย  
                   1 ส่วนทีเ่ป็นโครงตัวอุปกรณ์ 

      ส่วนท่ีเป็นโครงตวัอุปกรณ์ วสัดุท่ีเหมาะสมคือ วสัดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า น ้ าหนกัเบา เช่น 
ไม ้ไฟเบอร์ พลาสติก การออกแบบคร้ังน้ีเลือกใช้พลาสติก   เอบีเอส ABS:Acrylonitrile-Butadiene – 
styrene คุณสมบติัคือ รับแรงกระทบไดดี้มาก ทนความร้อนไดถึ้ง  212 ฟ. ทนกรดด่างไดดี้พอสมควร
เป็นฉนวนไฟฟ้าดี  

      การใช้ประโยชน์ใช้ท า หมวกกนัน๊อค ผนังในตูเ้ยน็ เคร่ืองรับโทรทศัน์ แผงเคร่ืองปรับ 
อากาศ ปุ่มหมุนวทิยโุทรทศัน์ ถาดอาหาร ช้ินส่วนในรถยนต ์ช้ินส่วนในพดัลม อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ชนิดต่างๆ เฟอร์นิเจอร์  
                    2 ส่วนทีเ่ป็นกลไกภายในอุปกรณ์       

      ส่วนท่ีเป็นกลไกภายในอุปกรณ์ จะตอ้งสามารถยดืหยุน่และล็อกได ้ แขง็แรงทนทานต่อ
การกระชากได ้ ในการออกแบบคร้ังน้ีใชก้ลไกอุปกรณ์ท่ีเป็นกลไกของเขม็ขดันิรภยัของรถยนตแ์บบ 3 
จุด(three-point belt) เขม็ขดันิรภยัท่ีมีลกัษณะผสมระหวา่งสายคาดหนา้ตกั และสายคาดเฉียงท่ีเป็น
อะไหล่ใหม่ หรือเก่าก็ไดมี้ขายทัว่ไป ซ่ึงสามารถยดืหยุน่ปรับขนาดไดต้ามตอ้งการ และล๊อก ไดท้ั้ง
ระบบ Automatic และ Manual การท างานของกล่องมว้นเขม็ขดันิรภยัจะล๊อกทนัทีท่ีมีการกระชาก 

      ดึงสายอยา่งรวดเร็วในแบบ Automatic และระบบท่ี 2 คือจะล๊อกไดเ้องเม่ืออุปกรณ์รับรู้
ความเอียงโดยประมาณมากกวา่ 27 องศา จึงน าความสามารถน้ีมาใชใ้นระบบ Manual ในกรณียงัไม่
ตอ้งการใหส้ายหดกลบั ฉะนั้นเม่ือเราตอ้งการดึงสายท่ีใชป้ระคองผูป่้วยใหย้าวข้ึนเราตอ้งท าอุปกรณ์ให้
อยูใ่นลกัษณะตั้งฉากกบัแนวด่ิง จึงจะสามารถดึงสายใหย้าวออกมาไดต้ามตอ้งการ และเม่ือดึงออกมา
พอแลว้ เพียงท าให้อุปกรณ์ภายในเอียงท ามุมเกิน 27 องศาสายรัดจะล๊อกทนัที ไม่สามารถเคล่ือนท่ี
ออกมาหรือหดกลบัไปอีกได ้
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ภาพท่ี 38 ภาพแสดงกลไกการล๊อกอตัโนมติัของกล่องสายเขม็ขดันิรภยั 
 
                   3 ส่วนทีสั่มผสัประคองผู้ป่วย   

     ส่วนท่ีสัมผสัประคองผูป่้วย เป็นสายรัด ใชส้ายท่ีเป็นไนล่อน ซ่ึงมีความแขง็แรงทนทาน
เป็นฉนวนไฟฟ้า มีติดมากบัอุปกรณ์กลไกภายในอยูแ่ลว้  

 

 
ภาพท่ี 39 ภาพสายผา้ไนล่อนของเขม็ขดันิรภยั 
 
2 การออกแบบคร้ังที ่2 

     เน่ืองดว้ยแนวคิดขา้งตน้รวมถึงคุณสมบติัของอุปกรณ์เขม็ขดันิรภยั ผูว้ิจยัจึงน าเข็มชดันิรภยั
ของรถยนต์มาเป็นส่วนประกอบหลักในการออกแบบ และศึกษาแนวทางอ่ืนๆ เพิ่มเติม ได้สรุป
แนวทางแบ่งออกเป็น 2 แนวทางตามลกัษณะการรัดและขั้นตอนการใชง้าน คือ 

      แนวทางท่ี 1 อุปกรณ์ช่วยพยงุแบบคาดจงัหวะเดียว 
      แนวทางท่ี 2 อุปกรณ์ช่วยพยงุแบบคาดไป - กลบั 
     โดยมีขอ้ค านึงเพื่อการช้ีวดัดงัน้ี 
      1. จ านวนขั้นตอนการติดตั้ง 

       2. จ  านวนกล่องสายท่ีตอ้งใช ้
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       2.1 แนวทางที ่1 อุปกรณ์ช่วยพยุงแบบคาดจังหวะเดียว 
 

 
ภาพท่ี 40 ภาพแสดงการท างานของสายรัดแบบจงัหวะเดียว 
 
       การคาดจงัหวะเดียวหมายถึง การดึงสายนิรภยัออกไปยึดกบัส่วนอ่ืนๆ ของเตียงเพื่อพยุง
ผูป่้วย จะเป็นอนัเสร็จขั้นตอนในเฉพาะสายเส้นนั้น มีตวัยึดหรือตะขอเก่ียวเพียงตวัเดียวในสายนั้น ใน
แนวทางน้ีไดเ้นน้ใหผู้ช่้วยสามารถเขา้ใจไดง่้าย 
 

 
ภาพท่ี 41 การออกแบบคร้ังท่ี 2 แนวทางท่ี 1 อุปกรณ์ช่วยพยงุแบบจงัหวะเดียว 
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      แนวคิดในการออกแบบ : 
     แนวทางน้ีตอ้งการใหส้ามารถน าออกมาใชแ้ละเก็บไดอ้ยา่งสะดวก โดยใชก้ล่องมว้นสาย

ดา้นในทั้งหมด 3 กล่อง ในรูปแบบน้ีผวูจิยัไดอ้อกแบบโดยมุ่งเนน้การใชข้ั้นตอนการติดตั้งท่ีนอ้ยลง มี
ความยดืหยุน่ในการปรับระยะใหเ้ขา้กบัสรีระร่างกายของผูป่้วย 

 

 
ภาพท่ี 42 ภาพแสดงการท างานของอุปกรณ์พยงุและขั้นตอนในการติดตั้ง แนวทางท่ี 1 
 

       การใช้งาน : 
      จากรูปภาพท่ี 42 แสดงถึงขั้นตอนในการติดตั้งไดท้ั้งหมด 4 ขั้นตอนโดยสมมุติวา่มีผูช่้วย

จ านวน 2 คนประจ าอยูท่ี่สองฝ่ังของเตียง ดงัน้ี  
     1. ใหผู้ช่้วยวางอุปกรณ์บริเวณเข่าของผูป่้วย โดยดา้นแหลมช้ีไปทางศีรษะ 
     2. ดึงอุปกรณ์ทั้งสองดา้นออกจากกนัและน าไปยดึกบัราวกั้นเตียงทั้งสองดา้น 
     3. ดึงขอเก่ียวดา้นบน จากดา้นใดดา้นหน่ึงก่อน และส่งใหผู้ช่้วยอีกฝ่ัง เพื่อเก่ียวเขา้กบัราว

เตียงดา้นบนสุด ซ่ึงสามารถเก่ียวในแบบเอียงโดยตวัเก่ียวไม่เคล่ือนลงขา้งล่าง 
 

 
ภาพท่ี 43 ภาพเตียงและลกัษณะการเก่ียวของราวเตียงดา้นบนสุด 
 



88 
 
       4. น าขอเก่ียวดา้นบนขา้งท่ีเหลือส่งใหผู้ช่้วยฝ่ังตรงขา้ม เพื่อเก่ียวเขา้กบัราวเตียงดา้นบน
เช่นกนั เป็นอนัเสร็จส้ินในการติดตั้ง (ในขั้นตอนน้ีควรท าทีละดา้นเพราะมีความเส่ียงท่ีตะขอเก่ียวอาจ
หล่นหรือตีลงท่ีตวัผูป่้วยเพราะแรงดึงกลบัของกล่องสายนิรภยั) 
                    ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการออกแบบ : 

      รูปแบบน้ีมีจุดเด่นในเร่ืองของขั้นตอนท่ีลดลงและไม่ยุ่งยาก มีรูปร่างท่ีแปลกตาซ่ึงเม่ือท า
การติดตั้งแลว้มีความแน่นหนาในช่วงบนของร่างกายมาก ซ่ึงอาจท าให้ผูป่้วยวิตกกงัวล แต่เพิ่มความ
มัน่ใจกบัผูป้ฏิบติังาน แต่หากผูป่้วยมีสัดส่วนร่างกายใหญ่มากแนวทางน้ีอาจยงัมีปัญหาเน่ืองจากการ
คาดของสายท่ีมาจากระดบัเข่า ข้ึนมายงัไหล่อีกดา้นอาจไม่สามารถท าให้การพยุงพอดีกบัไหล่ได ้และ
จุดพยงุอาจอยูเ่พียงตน้แขนทั้งสองดา้นเน่ืองจากไม่สามารถน าขอเก่ียวข้ึนยดึส่วนท่ีสูงกวา่นั้น 

      รูปแบบน้ีใชจ้  านวนกล่องมว้นสายนิรภยัจ านวน 3 กล่อง ซ่ึงผูว้จิยัสรุปไดว้า่ไม่สามารถจะ
ลดจ านวนลงไดแ้ลว้ แต่อาจใช้กล่องเล็ก (ส าหรับรถเก๋ง) 1 กล่อง ส าหรับสายคาดท่ีเข่า กล่องใหญ่ 
(ส าหรับรถป๊ิกอัพ๊) 2 กล่อง ซ่ึงราคาปัจจุบนัโดยเฉล่ียในปี พ.ศ. 2559 กล่องเล็กอยู่ท่ี 300 บาท และ
กล่องใหญ่ 700 บาท รวมเป็น1700 บาท 

      2.2  แนวทางที ่2 อุปกรณ์ช่วยพยุงแบบคาดไป – กลบั 
 

 
ภาพท่ี 44 ภาพแสดงการท างานของสายรัดแบบไป – กลบั 
 
       การคาดแบบไป – กลบั คือการใชต้ะขอเก่ียว 2 ช้ินกบัสายรัด 1 สาย เม่ือติดตั้งแลว้จะมี
ลกัษณะทบไปอีกฝ่ังของเตียงเพื่อคลอ้งกบัราวกั้นเตียง และกลบัมาคลอ้งดา้นเดิมท่ีต าแหน่งขา้งๆ ใน
สายเดียว เป็นแนวคิดในการติดตั้งกล่องสายรัดตรงขา้มจากแบบสายเดียว เพื่อลดจ านวนกล่องสายท่ี
ตอ้งใชแ้ละเพิ่มความยดืหยุน่ในการปรับตามสรีระของผูป่้วยมากข้ึน 
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ภาพท่ี 45 การออกแบบคร้ังท่ี 2 แนวทางท่ี 2 อุปกรณ์ช่วยพยงุแบบไป – กลบั 

 
      แนวคิดในการออกแบบ : 
     แนวทางน้ีเป็นการใชส้ายนิรภยัในลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการใชใ้นรถยนต ์สามารถน าวิธีการ

คาดเดียวกนัน้ีมาปรับแต่งหาวธีิใหเ้หมาะกบัเตียงผูป่้วยได ้ในการคาดลกัษณะน้ีสามารถปรับเปล่ียนได้
อย่างหลากหลาย โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาหาวิธีการคาดท่ีเหมาะสมท่ีสุด สามารถติดตั้งไดจ้ริงโดยค าน่ึงถึง
ความยาวของสาย ทิศทางแรงดึงของสายทั้งส่วนท่ีดึงออกจากอุปกรณ์ ส่วนของตะขอเก่ียว และ
ลกัษณะราวกั้นขา้งเตียง 

 

 
ภาพท่ี 46 ภาพแสดงลกัษณะเม่ือมองจากดา้นขา้ง ของราวกั้นขา้งเตียง 
 

 
ภาพท่ี 47 วธีิการคาดท่ี ในลกัษณะต่างๆ ของแนวทางอุปกรณ์ช่วยพยงุแบบไป – กลบั 
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      การใช้งาน : 
     จากรูปภาพท่ี 4.19 ผูว้ิจยัไดท้ดสอบการคาดในรูปแบบทั้งหมดแลว้ เห็นวา่ รูปแบบท่ี 3 

หรือรูปแบบทางขวาสุดเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมและลดขั้นตอนไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากสามารถใชส้ายรัด
ในการควบคุมจุดส าคญัไดอ้ยา่งครบถว้น ไม่มีส่วนเกินของสายท่ีไม่จ  าเป็น และติดตั้งอุปกรณ์แยกกนั
คนละฝ่ังเพื่อใหผู้ช่้วยติดตั้งอุปกรณ์ไดพ้ร้อมกนัในขั้นตอนแรกขั้นตอนเดียว  

 

 
ภาพท่ี 48 แสดงขั้นตอนในการติดตั้ง แนวทางท่ี 2 
 

      จากรูปภาพท่ี 48 เม่ือไดข้อ้สรุปผูว้ิจยัจึงจะแสดงไดถึ้งขั้นตอนในการติดตั้ง ทั้งหมด 4 
ขั้นตอน โดยสมมุติวา่มีผูช่้วยจ านวน 2 คนประจ าอยูท่ี่สองฝ่ังของเตียง ดงัน้ี 

     1. ติดตั้งอุปกรณ์เขา้กบัราวกั้นเตียงทั้งสองฝ่ังของเตียง โดยกล่องท่ี 1 ติดตั้งในระยะของ
ไหล่ผูป่้วย กล่องท่ี 2 ติดตั้งในระยะของสะโพกผูป่้วย 

     2. น าตะขอส่วนปลายสายยึดกบัราวเตียงดา้นขา้งในฝ่ังเดียวกนั เพื่อลดขั้นตอนในการส่ง
สายไปส่งสายกลบัของผูช่้วย โดยดึงไปทางปลายเตียงดา้นล่างและเก่ียวเขา้กบัราวกั้นในระยะท่ีขา้ม
แกนแนวตั้งของราวขา้งเตียงไปเพื่อใหแ้รงดึงของกล่องสายนิรภยัไม่ดึงสายกลบัเขา้กล่อง 

 

 
ภาพท่ี 49 แสดงลกัษณะการเก่ียวตะขอขา้มแกนตั้งของราวกั้นขา้งเตียง 
 
       3. น าตะขอกลางสายส่งให้ผูช่้วยฝ่ังตรงขา้มในทิศทางตั้งฉากกบักล่องอุปกรณ์ และยึดกบั
ราวกั้นเตียงฝ่ังตรงขา้ม โดยในท่ีน้ีผูว้จิยัแนะน าใหเ้ร่ิมจากดา้นบน  ก่อนเพื่อลดความสับสนในขั้นตอน 
      4. น าตะขอกลางสายของกล่องอุปกรณ์ส่วนล่างส่งให้ผูช่้วยฝ่ังตรงขา้มในทิศทางตั้งฉากกบั
กล่องอุปกรณ์ และยดึกบัราวกั้นเตียงฝ่ังตรงขา้ม เป็นอนัเสร็จส้ินขั้นตอนการติดตั้ง 
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      ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการออกแบบ : 
      จากการทดสอบ รูปแบบน้ีสามารถพยงุผูป่้วยไดค้รบถว้นตามจุดส าคญัและเล่ือนจุดยึดของ

กล่องเพื่อปรับระยะตามสรีระร่างกายของผูป่้วยไดทุ้กขนาด และลดขั้นตอนไดดี้เท่ากบัแบบจงัหวะ
เดียว สามารถใชส้ายนิรภยัอย่างเต็มประสิทธิภาพ คือไม่มีส่วนท่ีรัดแน่นเกินไป หรือน้อยเกินไป และ
ไม่จ  าเป็นตอ้งยกตวัอุปกรณ์ข้ึนบนเตียงใหผู้ป่้วยเห็น 

     ขอ้เสียของรูปแบบอุปกรณ์ช่วยพยุงแบบไป – กลบั คือวิธีการท่ีอาจเขา้ใจยากกวา่เล็กนอ้ย 
รูปแบบสายท่ีออกแบบให้ดูรัดกุมไดย้ากกวา่ เพราะมีตะขอถึงสองตวัอยูบ่นสายเดียว และเป็นอุปกรณ์
ท่ีแยกกนัเป็นสองช้ินท่ีสร้างความยุง่ยากในการเก็บรักษาและน าออกมาใช ้ซ่ึงอาจสามารถน ามารวมกนั
เป็นอุปกรณ์เดียวได ้

 
3 การออกแบบคร้ังที่ 3 
       ผูว้จิยัไดน้ าขอ้ดี – ขอ้เสีย และขอ้เสนอแนะจากการออกแบบในการออกแบบคร้ังท่ี 1 และ 
2 มาพฒันาเป็นการออกแบบคร้ังท่ี 3 โดยการจดัท าแบบร่าง และผลิตภณัฑต์น้แบบเพื่อใชใ้นการ
ทดสอบ ดงัน้ี 
 

 
ภาพท่ี 50 ภาพร่างอุปกรณ์ช่วยพยงุในการออกแบบคร้ังท่ี 3 
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       แนวคิดในการออกแบบ : 
      ไดแ้นวคิดจากการพฒันาและขอ้สรุปในการออกแบบคร้ังท่ี 2 น ามาสู่การปรับปรุงดา้น
ขั้นตอนการติดตั้ง ความเขา้ใจในการใชง้าน การจดัเก็บ โดยออกแบบกล่องสายนิรภยัให้เป็นช้ินเดียว 
และมีขนาดใหญ่ข้ึนจึงสามารถยึดกบัเตียงได้ดีข้ึน และด้วยขนาดท่ีใหญ่ข้ึนท าให้สามารถออกแบบ
ฟังก์ชัน่ให้สายดึงเอียงดา้นหน่ึงเพื่อให้สายไม่บิดและตวัอุปกรณ์ไม่เคล่ือนท่ีเพราะแรงดึงดา้นขา้งของ
สาย 
 

 
ภาพท่ี 51 ทดสอบการใชง้านอุปกรณ์ช่วยพยงุในการออกแบบคร้ังท่ี 3 กบัเตียงเปล่า 
 

      การใช้งาน : 
      ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบจ าลองการใชง้าน เพื่อทดสอบการใชง้านและขั้นตอนการติดตั้ง โดยการ

สมมุตวา่มีผูช่้วยพยงุสองคนประจ าอยูท่ ั้งสองฝ่ังของเตียงเพื่อช่วยกนัในการติดตั้ง ซ่ึงสามารถแบ่งขั้น-  
ตอนได ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี    
 

 
ภาพท่ี 52 ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยงุ ในการออกแบบคร้ังท่ี 3 
 
      1. อุปกรณ์น้ีออกแบบให้สามารถติดตั้งและใชง้านไดดี้ในดา้นซ้ายมือของผูป่้วยเท่านั้น จึง
ใหผู้ช่้วยดา้นซา้ยมือของผูป่้วย ติดตั้งอุปกรณ์ใหอ้ยูก่ึ่งกลางเตียงเยื้องไปทางปลายเตียงเล็กนอ้ยเพื่อหลบ
แกนตั้งท่ีอยูก่ลางเตียง โดยในขั้นตอนน้ีผูช่้วยสามารถติดตั้งเคร่ืองมือรอไวก่้อนหนา้ก็ไดเ้พราะเป็นขั้น 
ตอนท่ีใชค้นคนเดียวลกัษณะการยึดของอุปกรณ์น้ีเป็นแบบก่ึงเก่ียวเขา้กบัเตียงโดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชต้วั
ยดึติดโดยไม่หลุดออกเพราะแรงดึงสายท่ีดึงไปดา้นหนา้ของอุปกรณ์ และวธีิน้ียงัสามารถยกออกไดง่้าย 
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ภาพท่ี 53 ลกัษณะการติดตั้งตวักล่องอุปกรณ์ช่วยพยงุกบัราวกั้นเตียง 
  
       2. เก่ียวตะขอปลายสายทั้งสองดา้นของอุปกรณ์ โดยสายช่วงบนของผูป่้วยให้เก่ียวบริเวณ
ระนาบเดียวกบัไหล่ของผูป่้วย สายช่วงล่างให้เก่ียวบริเวณท่ีขา้มแกนตั้งของราวขา้งเตียงเช่นเดียวกบั
การออกแบบคร้ังท่ี 2  
เหตุท่ีสามารถให้การเก่ียวสองคร้ังอยู่ในขั้นตอนเดียวกนัได้เพราะใช้ผูช่้วยติดตั้งเพียงดา้นเดียว และ
สามารถเก่ียวไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
       3. ด่ึงตะขอกลางของสายนิรภยัทั้งสองเส้น ส่งให้ผูช่้วยอีกฝ่ัง เพื่อน าไปคล้องบริเวณ
ระนาบเดียวกบัไหล่และสะโพ่กของผูป่้วย โดยขั้นตอนน้ีสามารถส่งพร้อมกนัทั้งสองเส้น เพราะไม่มี
การแลกสายกนักลางเตียงแบบการออกแบบคร้ังท่ี 2 จึงท าใหติ้ดตั้งไดร้วดเร็วข้ึน  
 

 
ภาพท่ี 54 การร่างรูปแบบในการออกแบบคร้ังท่ี 3 
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ภาพท่ี 55 แบบร่าง Assembly อุปกรณ์ช่วยพยงุ ในการออกแบบคร้ังท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 56 ภาพแสดงการเปล่ียนทิศทางของสาย 
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ภาพท่ี 57 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ภายใน 
 

 
ภาพท่ี 58 จ าลองการใชอุ้ปกรณ์ประคองผูป่้วยในการออกแบบคร้ังท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 59 จ าลองการลกัษณะการชกั ขณะใชอุ้ปกรณ์ประคองผูป่้วย 
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      ข้อเสนอแนะ จากการออกแบบ : 
       จากการน าไปทอดสอบเห็นวา่รูปแบบการใชง้านต่างๆ ลงตวัแลว้ และการใชสี้ของอุปกรณ์
เป็นสีเทาท าใหดู้กลมกลืนไม่เป็นจุดสนใจต่อผูป่้วย 
         สรุปการออกแบบและพัฒนาแบบ : 
        ได้น าอุปกรณ์ท่ีประกอบเสร็จแล้ว ไปทดสอบเสมือนจริง ในสถานท่ีจริงภายใตก้าร
ควบคุมของผูเ้ช่ียวชาญเจา้หนา้ท่ี และจากการน าเสนอพฒันาการออกแบบท่ีผา่นมาทั้งหมดจนน ามาสู่
การน าเสนอการออกแบบคร้ังท่ี 3 ซ่ึงเป็นแบบท่ีลงตวัในการใชง้าน เน่ืองจากเกิดข้ึนจากการปรับแก้
แบบต่างๆ ก่อนหนา้ ผูว้ิจยัจึงสรุปให้แบบพฒันาคร้ังท่ี 3 เป็นแบบสุดทา้ยท่ีลงตวั เพื่อน าไปสู่การท า
โมเดลส าหรับน าเสนองานต่อไป 

        จากการส ารวจความพึงพอใจ ไดข้อ้สรุปวา่ระดบัค่าเฉล่ียรวมขอ้   39.56/11 = 3.59     มีค่า
อยูร่ะหวา่ง   3.41-5.00   แสดงว่า ความพึงพอใจโดยรวม ของ ชุดเคร่ืองมือช่วยเหลือขณะรักษาผูป่้วย
จิตเวชดว้ยไฟฟ้า (จากการวเิคราะในบทท่ี 3) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
                     จากการศึกษาเร่ือง ความตอ้งการเค่ืองมืออุปกรณ์ช่วยเหลือขณะรักษาคนไขจิ้ตเวชดว้ย
ไฟฟ้า โดยไดร้วบรวมขอ้มูลความตอ้งการจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต ตลอดจนขอ้มูล
จากเอกสาร ต าราบทความ อินเตอร์เนต ท าใหไ้ดข้อ้มูลมาวเิคราะห์ เพื่อน ามาสู่การออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์ ชุดเคร่ืองมือช่วยเหลือขณะรักษาคนไขจิ้ตเวชดว้ยไฟฟ้า 
                      การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑค์ร้ังน้ี ไดท้  าการสอบถามความตอ้งการคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมกบัการใชง้านน ามาเป็นตวัก าหนดวสัดุ อุปกรณ์กลไกใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้าน
ทั้งขนาด น ้าหนกั ความแขง็แรงทนทานและการท างานท่ีแน่นอนเช่ือถือได ้ ท าใหเ้ช่ือมัน่ไดด้า้นความ
ปลอดภยั ไดท้  าการสร้างชุดตน้แบบน าไปทดสอบหาขอ้บกพร่องและน ากลบัมาปรับปรุงแลว้กลบัไป
ทดสอบใหม่ ในสถานท่ีจริง พร้อมทั้งไดอ้อกแบบสอบถามวเิคราะห์วดัระดบัความพึงพอใจในการใช้
งานแต่ละดา้น และความพึงพอใจโดยรวมโดยใชค้่าเฉล่ียซ่ึงผลค่าเฉล่ียของความพึงพอใจโดยรวม
เท่ากบั 3.59  มีค่าอยูร่ะหวา่ง  3.41-5.00  สรุปวา่มีความพึงพอใจการใชง้านอยูใ่นเกณฑ์ระดบัสูง(ผลการ
วเิคราะห์ในบทท่ี 3) 
                      ข้อเสนอแนะ 
                      ส าหรับการพฒันา เพื่อใชใ้นการประคอง ยดึป้องกนัการเคร่ือนไหว ช่วยในการปฏิบิติ
หนา้ท่ีอ่ืนๆไดอี้กหลากหลายเน่ืองจากมีความแขง็แรงสูงการล๊อกติดเช่ือถือได ้ เพียงท าการเปล่ียนแปลง
ช้ินส่วนประกอบบางช้ิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
97 



98 
 
 

รายการอ้างอิง 
 
ชาลี ตระการกลู. (2551). การออกแบบแม่พมิพ์ฉีดเล่ม 1. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี 
                    (ไทย-ญ่ีปุ่น) ส.ส.ท.  
ชูทิตย ์ ปานปรีชา. (2536). ” การรักษาดว้ยไฟฟ้า.”  ต าราจิตเวชศาสตร์สมาคมจิตเวชแห่ง 
                    ประเทศไทย : 931-942 
บรรเลง ศรนิล. (2551). เทคโนโลยพีลาสติก. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) 
                    ส.ส.ท. 2551. 
พิชิต  เล่ียมพิพฒัน์. (2521). พลาสติคหล่อ. กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ.์ 
วรวฒัน์  จนัทร์พฒันะ. (2530). “การรักษาดว้ยไฟฟ้า.” เอกสารประกอบการสอนนิสิตแพทย์ช้ันปีที ่5.   
                    คณะแพทยศ์าสตร์จุฬาฯ  ปีการศึกษา. 
วชัรินทร์ จรุงจิตสุนทร.(2548). หลกัการและแนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์. กรุงเทพฯ: แอป๊ป้า 
                    พร้ินทต้ิ์งกรุ๊ป. 
ศูนยก์ารรักษาดว้ยไฟฟ้า. (2548). “เอกสารส าหรับผู้มาศึกษาดูงาน  Modified ECT”. สถาบนัจิตเวช 
                   ศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา. 
สามภพ  สาระกุล. (2535). คู่มือการรักษาด้วยไฟฟ้าในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา. โรงพยาบาล 
                    สมเด็จเจา้พระยา. 
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์สาหกรรม. (2552)  เข็มขัดนิรภัยส าหรับรถยนต์.มอก.  721-2551. 
                    กรุงเทพมหานคร: กระทรวงอุสาหกรรม 721-2551. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

แบบสอบถามในโครงการการออกแบบชุดเคร่ืองมือช่วยเหลือขณะรักษา
ผู้ป่วยจติเวชด้วยไฟฟ้า 

  

ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อ” เคร่ืองมือช่วยเหลือขณะรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยไฟฟ้า” อยู่ในระดับใด 
โปรดท าเคร่ืองหมาย (X) ลงในช่องที่เป็นความพึงพอใจ เพียงหน่ึงช่อง  
 

1.ความสะดวกในการติดตัง้ 
 (  ) มากที่สุด (  ) มาก  (  ) ปานกลาง (  ) น้อย  (  ) น้อยที่สุด 
 

2.ความสะดวกในการถอนติดตัง้ 
 (  ) มากที่สุด (  ) มาก  (  ) ปานกลาง (  ) น้อย  (  ) น้อยที่สุด 
 

3.สามารถท าความเข้าใจกับเคร่ืองมือ 
 (  ) มากที่สุด (  ) มาก  (  ) ปานกลาง (  ) น้อย  (  ) น้อยที่สุด 
 

4.ความสามารถในการประคับประคองข้อต่อต่างๆของผู้ป่วย 
 (  ) มากที่สุด (  ) มาก  (  ) ปานกลาง (  ) น้อย  (  ) น้อยที่สุด 
 

5.ความยดืหยุ่นของการใช้กับขนาดตัวของผู้ป่วย 
 (  ) มากที่สุด (  ) มาก  (  ) ปานกลาง (  ) น้อย  (  ) น้อยที่สุด 
 

6.ขนาดเหมาะสมไม่กีดขวางการปฏิบัติงานในการรักษา 
 (  ) มากที่สุด (  ) มาก  (  ) ปานกลาง (  ) น้อย  (  ) น้อยที่สุด 
 

7.การเคร่ือนย้ายไปใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว 
 (  ) มากที่สุด (  ) มาก  (  ) ปานกลาง (  ) น้อย  (  ) น้อยที่สุด 
 

8.รูปร่างกระทัดรัด 
 (  ) มากที่สุด (  ) มาก  (  ) ปานกลาง (  ) น้อย  (  ) น้อยที่สุด 
 

9.สีเคร่ืองมือเหมาะสมกับการใช้ในการรักษา 
 (  ) มากที่สุด (  ) มาก  (  ) ปานกลาง (  ) น้อย  (  ) น้อยที่สุด 
 

10.ความเหมาะสมในการจัดเก็บเคร่ืองมือ 
 (  ) มากที่สุด (  ) มาก  (  ) ปานกลาง (  ) น้อย  (  ) น้อยที่สุด 
 

11.ความคุ้มค่า (ถ้าเคร่ืองนีม้ีราคา 1500 บาท) 
 (  ) มากที่สุด (  ) มาก  (  ) ปานกลาง (  ) น้อย  (  ) น้อยที่สุด 

 
ความคดิเห็น อื่นๆ …………………………………………………………………………………………….. 
                         ………………………………………………………………………………………………  
 

______________________________ 
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