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บทคัดยอ
กลุมอาการจอภาพคอมพวิเตอร  เปนปญหาสขุภาพทีม่คีวามสมัพนัธกบัการทาํงาน และมแีนวโนม

เพิ่มมากขึ้น  เนื่องมาจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของการใชเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรในสถานท่ี
ทํางานแตอยางไรก็ตามยังมีผูสนใจจํานวนนอยที่สนใจศึกษาสภาพปญหาดังกลาว  ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้
จึงมีจุดประสงคเพื่อศึกษาอัตราชุก ความรุนแรง และปจจัยเสี่ยงของกลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอรของ
บุคลากรสายการสอน ในมหาวิทยาลัยบูรพา กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรสายการสอนท้ังเพศชายและ
เพศหญิงที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี จํานวน 210 คน เก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 2557 โดยใชแบบสอบถาม  และ แบบบนัทึกขอมลู วเิคราะหขอมลูดวย  ความถี่ 
รอยละ และคาความหนักแนนของความสัมพันธ (OR) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %

ผลการวจิยั พบวา อตัราชกุของกลุมอาการจอภาพคอมพวิเตอรโดยภาพรวม (79.5%) ซึง่พบอตัรา
ชุกของอาการ Ocular Surface (76.2%) สูงสุด  รองลงมา คือ อัตราชุกของอาการEye Strain และ 
Tired Eye (75.75%) อัตราชุกของอาการ Blurred Vision (60.5%) และอัตราชุกของอาการ Double 
Vision (40.5%)  สวนความรุนแรงของกลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอรโดยรวม  สวนมากอยูในระดบัปาน
กลาง (37.7%)  รองลงมา อยูในระดับนอย (32.9 %) โดยพบวา มีอาการEye Strain  และ Tired Eye  
อยูในระดับนอย  (37.7%)  อาการ Ocular Surface อยูในระดับปานกลาง (34.4%)อาการ Blurred 
vision อยูในระดับนอย (36.2%)   และอาการ Double vision อยูในระดับนอยที่สุด (47.1%)  ผลการ
วิเคราะหความสัมพันธ พบวา ปจจัยเสี่ยงของกลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอร ไดแก อายุ (OR = 2.39, 
95 % CI = 1.04-5.48) ปญหาทางสายตา (OR = 4.13, 95 % CI =1.95–8.76) ความเครียด (OR = 
3.20, 95 % CI = 1.56-6.56) การกระพริบของตัวอักษร (OR = 2.34, 95 % CI = 1.17-4.67) ระยะ
เวลาที่ทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอร/ วัน (OR = 6.17, 95 % CI = 2.97– 12.76) ระยะหางระหวางตา
กับจอภาพ (OR = 4.06, 95 % CI =1.94-8.45) สัดสวนของแสง (OR = 2.73, 95 % CI = 1.34-5.54) 
และแสงสะทอน(OR = 7.90, 95 % CI = 3.54-17.64)
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ผลการศึกษาน้ีพยาบาลอาชีวอนามัย สามารถนําไปใชในการเฝาระวังการเกิดกลุมอาการจอภาพ
คอมพิวเตอร ที่คํานึงถึงปจจัยเสี่ยงที่สําคัญทั้งในระดับบุคคล และส่ิงแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการลดอัตรา
ชุกและความรุนแรงของการเกิดกลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอร

คําสําคัญ : กลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอร  ปจจัยเสี่ยง  อัตราชุก  ความรุนแรง

* อาจารยประจํากลุมวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
** อาจารยประจํากลุมวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา



วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559106

Abstract
Due to the rapidly expanding use of computers in the workplace, Computer Vision 

Syndrome (CVS) has increased. However, there has been little study in this area. Thus, 
the purpose of this research was to examine the prevalence rate, severity level and risk 
factors of Computer Vision Syndrome among instructors in Burapha University. 
The sample consisted of 210 instructors both male and female working with data on 
computers from selected teaching personal in Burapha University. Collecting data from 
July to August, 2014 by self-administered questionnaires and record forms. The data was 
analyzed using frequency, percentage, rate and Crude Odds Ratio (OR) by 95 % CI.

The results revealed that the overall of prevalence rate of Computer Vision 
Syndrome was 79.5%, namely, 76.2 % for ocular surface; 75.7 % for eye strain and tired 
eye; 60.5 % for blurred vision; and 40.5 % for double vision.  Overall of the severity of 
computer vision syndrome was moderate level (37.7%) followed by low level (32.9 %). 
It was found that Eye Strain and Tired eye at low level (32.9%) Ocular Surface at 
moderate level (34.4%). Blurred vision was at low level (36.2%) and a Double vision at 
the lowest (47.1%). The risk factors of Computer Vision Syndrome were age (OR = 2.39, 
95 % CI = 1.04-5.48), vision problem (OR = 4.13, 95 % CI = 1.95–8.76), stress (OR = 3.20, 
95 % CI = 1.56-6.56), the letters flicker (OR = 2.34, 95 % CI = 1.17-4.67), work duration 
during the daytime (OR =6.17, 95 % CI = 2.97– 12.76), distance between eyes and visual 
display unit (OR = 4.06, 95 % CI = 1.94-8.45), contrast (OR = 2.73, 95 % CI = 1.34-5.54), 
and glare on screen (OR = 7.90, 95 % CI = 3.54-17.64).

The findings suggest that occupational health nurses could apply these study results 
for surveillance of Computer Vision Syndrome in risk groups by focusing on the major 
risk factors both on individuals and the environment to reduce the prevalence and 
severity of Computer Vision Syndrome. 

Keywords :  Computer  vision s yndrome,  Risk  factors,  Prevalence  rate,  Severity
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบนัทัว่โลกไดมกีารพัฒนาดานเทคโนโลยี

ตางๆ กอใหเกิดสิง่อาํนวยความสะดวกในการทํางาน 
โดยเฉพาะเครือ่งคอมพิวเตอรทีน่าํมาใชกนัอยางแพร
หลาย รวมทั้งใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพผลตอการเรียนรูของผูเรียนและ
ผูสอน  สถติขิองประเทศไทยมีอตัราการใชคอมพิวเตอร
เพิม่ขึน้ในแตละปผลสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2555 
พบวา มีการใชคอมพิวเตอรในการดําเนินกิจการ  
รอยละ 24.8 ประมาณ 2.4 ลานเคร่ืองหรือเฉลี่ย
ประมาณ 4.2 เครือ่งตอกจิการ สาํหรบักจิกรรมดาน
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร มีสัดสวนการใช
อนิเทอรเนต็สงูถงึรอยละ 90.1 และ 86.5 ตามลาํดบั1 

รวมทั้งขอมูลจากผลการสํารวจการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 
พบวา ผูสอนในระดบัอดุมศึกษา มกีารใชคอมพิวเตอร
ถงึรอยละ 95.7 โดยใชเพือ่เตรยีมการสอน และสราง
สือ่การสอน เฉลีย่ 9.5 ชัว่โมงตอสปัดาห  ใชคนควา
หาขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เฉลี่ย 9.0 
ช.ม./สปัดาห  ใชในการสอนเฉลีย่ 8.7 ช.ม./สปัดาห  
ใชเปนเคร่ืองมือในการทํางานวิจัยเฉล่ีย 5.2 ช.ม./
สปัดาห  ใชสือ่สารระหวางนสิติกบัผูสอน 3.9 ช.ม./
สปัดาห   และใชตรวจสอบผลงาน/รายงานของนสิติ
เฉลี่ย 3.5 ช.ม./สัปดาห ตามลําดับ2

จะเห็นไดวา  คอมพิวเตอรเขามาบทบาทตอ
ชีวิตการทํางาน ลักษณะงานท่ีตองอยูหนาจอ
คอมพวิเตอรอยูตลอด โดยทํางานตดิตอกันเปนระยะ
เวลานาน ลักษณะงานเชนนี้พบบอยมากในสังคม
ปจจุบัน ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพโดยแบงเปน 
2 กลุมอาการ คือ กลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอร 
(computer vision  syndrome : CVS)  ไดแก 
อาการปวดตา  ระคายเคืองตา  แสบตา นํ้าตาไหล 
ตาแหง ฯลฯ และกลุมอาการทางระบบกลามเน้ือ
และกระดกู  ไดแก อาการปวดตนคอ  ปวดไหล ปวด

ขอมือ ปวดหลัง3 จากรายงานในตางประเทศ พบวา  
ในสหรัฐอเมริกา มีอาการความลาของตา รอยละ 
754 นักวิจัยชาวญ่ีปุน สํารวจเก่ียวกับอาการทาง
สายตาและทางระบบกระดูกและกลามเน้ือของผูที่
ทาํงานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร  พบวา อตัราชุกภาวะ
ตาเมื่อยลา ปวดตา สูงท่ีสุด รอยละ 72.1 รองลงมา 
คอื ปวดคอ ปวดหลงั  และปวดขอมอื รอยละ 59.3, 
30.0 และ 13.9 ตามลําดบั5 ซึง่สอดคลองกับผลวิจยั
ในประเทศไทย  ทีพ่บปญหาสุขภาพในกลุมผูใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรทีค่ลายคลงึกนั คอื กลุมอาการจอภาพ
คอมพวิเตอร โดยพบวา ความชกุความลาของสายตา
ในผูปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร รอยละ 77.5 อีกทั้งผลการศึกษา
ในกลุมพนกังานนกัหนงัสือพมิพ  มอีตัราชกุการเกดิ
อาการ CVS  รอยละ 85.0  สอดคลองกับวิจัยของ
ทัศนีย ศิริกุล และโกศล คําพิทักษ ที่ศึกษาในกลุม
ผูใชคอมพวิเตอรทัว่ไป จาํนวน 600 คน พบมปีญหา 
CVS รอยละ 88 สวนใหญรอยละ 75 มีการใช
คอมพิวเตอรมากกวา 3 วนัตอสปัดาห เวลาท่ีใชเฉล่ีย 
3.5 ชั่วโมงตอวัน  อาการปวดตาพบบอยที่สุด คือ 
รอยละ 76 และปญหาแสบตาพบ รอยละ 62  ตา
มวัพบ รอยละ 52 และมองเหน็ภาพซอนพบรอยละ 
26  ผูใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอายุ > 40 ป  มีแนว
โนมจะมีอาการ CVS มากกวาที่อายุ <  40 ป3,6-7

จากสถานการณปญหาดงักลาวผูวจิยัมีความ
สนใจเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงของกลุมอาการจอภาพ
คอมพิวเตอร ของบุคคลากรสายการสอน ใน
มหาวิทยาลัยบรูพา และเลือกใชปจจยัสามทางวิทยา
ระบาดมาประยุกตเปนกรอบแนวคิดของ ดร.จอหน  
กอรดอน  ซึ่งกลาวถึงองคประกอบ 3 ประการมี
ความสัมพันธกัน  คือ ปจจัยดานบุคคล (Host)  
ปจจัยที่ทําใหเกิดโรค (Agent) และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม (Environment) ปจจัยเหลานี้สงเสริม
ใหเกิดโรคได โดยในภาวะปกติจะมีความสมดุลกัน
ระหวางปจจยัท้ังสาม จะไมเกดิโรคขึน้ แตถาในภาวะ
ผดิปกตจิะเกดิความไมสมดุลของปจจยัทัง้สามดาน  
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ทัง้ทีม่าจากพนกังานทีใ่ชเครือ่งคอมพวิเตอร สภาพ
การทํางานท่ีไมเหมาะสม  สิ่งแวดลอมที่ทํางานไม
เหมาะสม ทําใหเกิดความไมสมดุลดังกลาวน้ี จะ
ทําใหเกิดกลุม CVS ขึ้นได ดังน้ันในการศึกษาครั้งนี้ 
จงึตองการท่ีจะศึกษาเพ่ือหาอัตราชุกและความรุนแรง
ของกลุม CVS รวมทั้งปจจัยเสี่ยงดานบุคคล สิ่งที่
ทําใหเกิดโรค และสิ่งแวดลอม ที่มีความสัมพันธกับ
การเกิดกลุม CVS ของบุคคลากรสายการสอน ใน
มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งนําผลการวิจัยไปใชเปน
แนวทางในการสงเสริมสุขภาพในท่ีทํางานของ
ผูปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาอัตราชุกของกลุมอาการจอภาพ

คอมพิวเตอรของบคุลากรสายการสอน  ในมหาวิทยาลยั
บูรพา

2. ศกึษาความรุนแรงของกลุมอาการจอภาพ
คอมพิวเตอรของบคุลากรสายการสอน  ในมหาวิทยาลยั
บูรพา

3. ศึกษาปจจัยเสี่ยงดานบุคคล  สิ่งที่ทําให
เกิดโรค และส่ิงแวดลอม  ที่มีความสัมพันธกับการ
เกิดกลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอรของบุคลากร
สายการสอน  ในมหาวิทยาลัยบูรพา

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
           ตัวแปรตน                                           ตัวแปรตาม
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วิธีดําเนินการวิจัยการวิจัยนี้เปนการศึกษา
แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)

ประชากร  คอื บคุลากรสายการสอนทัง้เพศ
ชายและเพศหญิงทีป่ฏบิตังิาน ในมหาวิทยาลัยบรูพา  
ณ  จงัหวดัชลบรุ ีจาํนวน 1,271 คน  จากหนวยงาน  
22 คณะ  (ขอมลูจากกองการเจาหนาที ่มหาวิทยาลยั
บูรพา  ประจําป 2556)

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง  โดยมีสูตร
การคํานวณคาสัดสวนท่ีทราบจํานวนประชากร 
(Cochran, 1977) คือ  

n =  (Z2a/2 pq) /d2 โดยแทนคาและ
คาํนวณไดจาํนวน 210 คน หลงัจากนัน้เลอืกโดยสุม
ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) 
ดวยวิธีการจับฉลากแบบไมมีการแทนท่ี  สัดสวน
รอยละ 25 จากหนวยงาน 22 คณะ  จบัฉลากจาํนวน 
6 หนวยงาน หลังจากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบมี
ระบบ (systematic sampling) จากระบบบัญชี
รายชือ่  โดยกลุมตวัอยางทีม่คีณุสมบตัดิงันี ้1)  เปน
บคุลากรสายการสอน ทีท่าํงานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 
เกี่ยวกับการจัดการขอมูลและการจัดการเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัยบูรพา  ซึง่ตองทํางานกับเครือ่ง
คอมพิวเตอรอยางนอย 2 เดือนขึ้นไป และ 
2) สิ่งแวดลอมของที่ทํางานไมเปลี่ยนแปลงในชวง 
2 เดือนที่ผานมา

เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความ

สมัพนัธกบัการเกิดกลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอร 
โดยกลุมตวัอยางเปนผูตอบเองประกอบดวย 3 ตอน 
ดังนี้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจยัตาง ๆ   
ขอมูลสวนบุคคล (Host) ดานส่ิงที่ทําใหเกิดโรค 
(Agent)  และดานสิ่งแวดลอม (Environment) 
โดยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  ซึ่งไดมา
จากการศกึษาคนควาเอกสาร ตาํรา และผลงานวจิยั

ที่เก่ียวของ  กําหนดขอบเขตและโครงสรางของ
เนือ้หา  ตวัแปรท่ีเกีย่วของตามกรอบแนวคิดในการ
วจิยั และสรางแบบสอบถามใหครอบคลมุวตัถปุระสงค
ในการวิจัย

ตอนที่ 2 แบบสํารวจความเครียด (Thai 
Computerized Self-Analysis Stress Test) จาํนวน 
20 ขอ เปนแบบสอบถามโดยกรมสขุภาพจติ กระทรวง
สาธารณสุข ความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค เทากับ 0.86 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับกลุมอาการ
จอภาพคอมพิวเตอร โดยวัดการรับรูของผูปฏิบัติ
งานเก่ียวกับความถ่ีและความรุนแรงของกลุมอาการ 
CVS โดยไดแบงเปน 4 กลุมอาการดังนี้ 1) อาการ 
Eye strain  และ Tired Eye  2) อาการที่เกี่ยวของ
กับทาง Ocular Surface 3)อาการตาพรามัว หรือ
มองเหน็ภาพไมชดั (Blurred Vision) และ4)อาการ
มองเห็นภาพซอน (Double Vision) 

2. แบบบันทึกขอมูลท่ีไดจากการตรวจวัด
ความเขมของแสงสวาง ณ จดุทีท่าํงานกับแสงสวาง
ในหองทํางาน (Contrast) สีของหองทํางาน  และ
การวัดระยะหางระหวางตากับจอภาพ 

3. เคร่ืองมืออปุกรณทีใ่ชในการวัดแสงสวาง 
(Lux Meter)ซึง่ไดทดสอบเครือ่งมอืใหตรงตามเกณฑ
มาตรฐาน (Calibrate) นําไปใชในการวัดความเขม
ของแสงสวาง ณ จุดท่ีทํางานกับแสงสวางในหอง
ทาํงาน (Contrast)และสายวดัใชในการวัดระยะหาง
ระหวางตากับจอภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ได

ผานการตรวจสอบความตรง (Validity) โดยผูทรง
คุณวุฒิจํานวน 5 ทาน มีคา CVI เทากับ 0.88 หลัง
จากนั้นไดนําไปทดลองใช (Try Out) ในบุคคลากร
สายการสอน มหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ทีม่ลีกัษณะใกล
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เคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และทดสอบ
ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั (Reliability) 
ไดคาเทากับ 0.83 ซึง่เปนคาท่ียอมรับได  รวมท้ังนาํ
เครื่องมือในการวัดแสงสวาง  และการวัดระยะหาง
ระหวางตากับจอภาพไปทดลองใชเพื่อใหเกิดความ
ถูกตองและความชํานาญในการใชเครื่องมือ

การพิทักษสิทธิ์ผูรวมวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีไดผานการพิจารณาจริยธรรม

การวจิยัในมนษุย  มหาวทิยาลยับรูพา (รหสั 34/2557  
เมื่อวันท่ี 4 มิถุนายน 2557) โดยกลุมตัวอยางได
รบัคาํชีแ้จงวัตถุประสงคของการวิจยั และการพทิกัษ
สทิธขิองกลุมตวัอยาง พรอมทัง้ลงนามในใบยนิยอม
เขารวมการวิจยั ขอมูลจะนําเสนอในภาพรวมเทานัน้
และจะทําลายขอมูลหลังการวิจัยสิ้นสุด 1 ป

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เม่ือผานการอนุมตัจิากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย  มหาวิทยาลัยบูรพาแลว ผูวิจัย
นาํหนงัสอืจากคณบดคีณะพยาบาลศาสตร ถงึหวัหนา
สวนงานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือขอความ
อนเุคราะหในการดําเนนิการวิจยั  และประสานงาน
กบัหวัหนาสวนงานของแตละคณะ เพือ่นดัหมายวัน 
เวลา สถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยในการ
ตอบแบบสอบถามไมตองระบ ุชือ่-นามสกลุ รวมท้ัง
ตรวจวัดแสงสวางในท่ีทาํงาน  วดัระยะหางระหวาง
ตากับจอภาพ และบันทึกสิ่งแวดลอมในสถานท่ี
ทํางาน ใชเวลา 20-30 นาที  

การวิเคราะหขอมูล
วเิคราะหขอมลูทัว่ไปดวยสถติเิชิงพรรณา ใช

การแจกแจงความถี่ รอยละ  และอัตราความชุก  
สวนความสัมพันธของปจจัยเสี่ยง ใชสถิติคาความ
หนักแนนของความสัมพันธ (Crude Odds Ratio) 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % (95 % CI)

ผลการวิจัย

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป
 1.1 ขอมลูสวนบคุคล (Host)พบวา กลุม

ตวัอยางเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย  โดยเพศหญงิ  
รอยละ 59.0  และเพศชาย  รอยละ 41 โดยมีอายุ
อยูในชวง 31- 40 ป มากที่สุด รอยละ 48.6 สวน
ใหญไมมโีรคประจาํตัว รอยละ 79.0 ไมมโีรคทางตา  
รอยละ 88.1 กลุมตัวอยางสวนมาก มีปญหาทาง
สายตา  รอยละ 51.9  โดยมีสายตาส้ันมากท่ีสุด 
รอยละ 45.9 มีพฤติกรรมการนอนหลับพักผอนที่
เพียงพอ (ตั้งแต 6 ชม./ วัน ขึ้นไป)  รอยละ 63.3   
และมีภาวะเครียด  รอยละ 52.4

 1.2 ขอมูลดานส่ิงทีท่าํใหเกดิโรค (Agent)  
พบวากลุมตวัอยางมกีารใชจอภาพเครือ่ง PC  มากกวา
จอภาพเคร่ือง Notebook โดยใชจอภาพเคร่ือง 
PC  รอยละ 62.9 สวนใหญการใชจอภาพขาว-ดํา 
รอยละ 61.0  โดยรูสกึวามคีวามชดัเจนของตวัอกัษร
บนจอภาพคอมพวิเตอร รอยละ 90.0 มกีารกระพรบิ
ของตัวอักษรบนจอภาพคอมพิวเตอร รอยละ 53.8  
ลักษณะงานพิมพมากที่สุด รอยละ 29.5  กลุม
ตวัอยางสวนมากมีการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร อยู
ในชวง 3-5 วัน/ สัปดาห  รอยละ 50.5 อยูในชวง 
5-6 ชม./ วัน มากที่สุด รอยละ 35.2  มีการหยุด
พักสายตาท่ีเหมาะสม รอยละ 59.5  และมีระยะ
หางระหวางตากบัจอภาพทีเ่หมาะสม (50-70 ซ.ม.) 
รอยละ 55.7

 1.3 ขอมลูดานส่ิงแวดลอม(Environment) 
พบวา กลุมตวัอยางมากกวาคร่ึงมสีดัสวนของแสง ณ 
จุดที่ทํางาน: ภายในหองทํางานท่ีมีความไมเหมาะ
สม รอยละ 56.2 สีของทํางานไมเหมาะสม รอยละ 
83.3 และแสงสะทอนทีร่บกวนการมองเหน็ รอยละ 
58.1  
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สวนที่ 2  อัตราชุกและความรุนแรงของกลุม
อาการจอภาพคอมพิวเตอร 

อตัราชกุของกลุมอาการจอภาพคอมพวิเตอร
โดยรวมรอยละ 79.5  โดยมีอาการ Ocular sur-

face มากที่สุด รอยละ 76.2 รองลงมา  คือ อาการ 
Eye strain และ Tired eye รอยละ 75.7  อาการ 
Blurred vision รอยละ 60.5  และอาการ Double 
vision รอยละ 40.5  ดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 2 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความรุนแรงของกลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอร 
อาการจอภาพคอมพิวเตอร ระดับความรุนแรง

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด

กลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอรโดยรวม 

(N=167)1

30

(18.0%)

55

(32.9%)

63

(37.7%)

15

( 9.0%)

4

( 2.4%)

      อาการEye Stain และ Tired Eye 
(N=159)

25
(15.8%)

60
(37.7%)

46
(28.9%)

17
(10.7%)

11
( 6.9%)

      อาการ Ocular Surface (N=160) 46
(28.7%)

50
(31.3%)

55
(34.4%)

8
( 5.0%)

1
( 0.6)

     อาการ Blurred Vision  (N=127) 37
(29.1%)

46
(36.2%)

37
(29.1%)

5
(3.9%)

2
( 1.7%)

      อาการ Double  Vision (N=85) 40

(47.1%)

30

(35.3%)

10

(11.8%)

4

( 4.7%)

1

( 1.1%)

ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเกิดอาการจอภาพคอมพิวเตอร (N=210)

อาการจอภาพคอมพิวเตอร จํานวน รอยละ

กลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอรโดยรวม 167 79.5

     อาการ Eye  Strain และ Tired Eye 159 75.7

     อาการ Ocular Surface 160 76.2

     อาการ Blurred  Vision 127 60.5

     อาการ Double  Vision 85 40.5

สวนความรุนแรงของกลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอรโดยรวม อยูในระดับปานกลาง รอยละ 37.7
โดยพบวามอีาการ Eye Strain  และ Tired Eye  อยูในระดบันอย รอยละ 37.7  อาการ Ocular Surface 
อยูในระดับปานกลาง รอยละ 34.4  อาการ Blurred vision อยูในระดับนอย รอยละ 36.2  และอาการ 
Double vision  อยูในระดับนอยที่สุด รอยละ 47.1 ดังตารางท่ี 2
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สวนที่ 3 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดกลุม
อาการจอภาพคอมพิวเตอร 

ปจจัยทางดานบคุคล (Host) มคีวามสมัพันธ
กับการเกิดกลุมอาการ CVS อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ไดแก กลุมตัวอยาง
ที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงตอการ
เกดิกลุมอาการ CVS เปน 2.39 เทาของกลุมตวัอยาง
ทีม่อีายนุอยกวาหรอืเทากบั 40 ป (OR =2.39, 95% 
CI = 1.04-5.48) กลุมตวัอยางท่ีมปีญหาทางสายตา
มโีอกาสเส่ียงตอการเกิดกลุมอาการ CVS เปน 4.13 
เทาของกลุมตัวอยางที่ไมมีปญหาทางสายตา (OR 
=4.13, 95 % CI = 1.95 – 8.76)กลุมตัวอยางที่มี
ภาวะเครียดมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดกลุมอาการ 
CVS เปน 3.20  เทาของผูที่ไมมีภาวะเครียด (OR 
= 3.20,95 % CI = 1.56 – 6.56) ดังตารางที่ 3

ปจจยัดานสิง่ทีท่าํใหเกดิโรค (Agent) มคีวาม
สัมพันธกับการเกิดกลุมอาการ CVS  ไดแกกลุม
ตวัอยางทีใ่ชจอภาพทีม่กีารกระพรบิของตวัอกัษร มี
โอกาสเสี่ยงตอการเกิดกลุมอาการ CVS เปน 2.34  
เทาของกลุมตวัอยางผูทีใ่ชจอภาพทีไ่มมกีารกระพรบิ

ของตัวอกัษร (OR = 2.34, 95 % CI = 1.17 – 4.67)
กลุมตวัอยางท่ีทาํงานกับเคร่ืองคอมพิวเตอรมากกวา 
3 ชั่วโมง/ วันมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดกลุมอาการ 
CVS เปน 6.17เทาของกลุมตัวอยางท่ีทํางานกับ
เครือ่งคอมพวิเตอรนอยกวา หรอื เทากบั 3 ชัว่โมง/ 
วัน (OR = 6.17, 95 % CI = 2.97– 12.76) 
กลุมตวัอยางท่ีมรีะยะหางระหวางตากับจอภาพท่ีไม
เหมาะสมมีโอกาสเส่ียงตอการเกิดกลุมอาการ CVS 
เปน 4.06 เทาของกลุมที่มีระยะหางระหวางตากับ
จอภาพที่เหมาะสม (OR = 4.06, 95% CI = 1.94-
8.45) ดังตารางท่ี 4

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม (Environment) พบ
วา สัดสวนกลุมตัวอยางที่มีสัดสวนของแสงที่ไม
เหมาะสมมีโอกาสเส่ียงตอการเกิดกลุมอาการ CVS  
เปน 2.73 เทา ของผูทีม่สีดัสวนของแสงท่ีเหมาะสม 
(OR = 2.73, 95% CI = 1.34-5.54) และกลุม
ตัวอยางผูที่มีแสงสะทอนบนจอภาพมีโอกาสเส่ียง
ตอการเกดิกลุมอาการ CVS เปน 7.90  เทาของกลุม
ตวัอยางผูทีไ่มมแีสงสะทอนบนจอภาพ (OR = 7.90, 
95% CI = 3.54 -17.64) ดังตารางท่ี 5

ตารางท่ี 3 ปจจัยดานบุคคลที่มีความสัมพันธกับการเกิดกลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอร  (N=210)

ปจจัยที่ศึกษา
มีอาการ CVS ไมมีอาการ CVS p-

Value
95% CI Crude 

ORจํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

เพศ
        ชาย ( R ) 67 77.9 19 22.1
        หญิง 100 80.63 24 19.4 0.12 0.75-3.33 1.18
อายุ
  นอยกวาหรือเทากับ 40 ป ( R ) 108 75.5 35 24.5
  มากกวา  40 ป ขึ้นไป 59 88.1 8 11.9 0.02 1.04-5.48 2.39*
โรคทางตา
        ไมมี   ( R ) 146 78.9 39 21.1
         มี 21 84.0 4 16.0 0.187 0.45-4.32 1.40
ปญหาทางสายตา
         ไมมี  ( R ) 69 68.3 32 31.7
          มี 98 89.9 11 10.1 < 0.001 1.95 – 8.76 4.13***
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ตารางที่ 4 ปจจัยดานสิ่งที่ทําใหเกิดโรคที่มีความสัมพันธกับการเกิดกลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอร (N=210)

ปจจัยที่ศึกษา
มีอาการ CVS ไมมีอาการ CVS

p-Value 95% CI Crude OR
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ชนิดของจอภาพ

        จอภาพ  PC ( R ) 106 8.1.8 24 18.2

        จอภาพ Notebook 59 75.6 19 24.4 0.08 0.35-1.36 0.69

สีของจอภาพ

        จอภาพขาว-ดํา ( R ) 103 80.5 25 19.5

        จอภาพสี 64 78.0 18 22.0 0.13 0.43-1.70 0.87

การกระพริบของตัวอักษร

         ไมมีการกระพริบ ( R ) 70 72.2 27 27.8

         มีการกระพริบ 97 85.5 16 14.2 <0.01 1.17 – 4.67 2.34**

ลักษณะงาน

มองจอภาพเพียงอยางเดียวa( R ) 60 (75.9%) 19 (24.1%)

  มองจอภาพสลับกับเอกสาร b 107
(81.7%)

24
(18.3%) 0.08 0.36-1.39 0.71

ระยะเวลาทํางาน/ วัน

≤3 ชม./ วัน  ( R ) 42 (59.2%) 29 (40.8%)

       มากกวา 3 ชม./ วัน  125 (89.9%) 14 ( 10.1%) <0.001 2.97– 12.76 6.17***

ระยะเวลาหยุดพักสายตา

        เหมาะสม ( R ) 104 83.2 21 16.8

        ไมเหมาะสม 63 74.1 22 25.9 0.39 0.29-11.3 0.57

ระยะหางระหวางตากับจอภาพ

        เหมาะสม (50-70 ซ.ม.) ( R ) 65 67.7 31 32.3

         ไมเหมาะสม 102 89.5 12 10.5 <0.001 1.94-8.45 4.06***

มีนัยสําคัญทางสถิติ    *  = p < .05 ,   **  = p < .01 ,   ***  = p < .01    และ ( R ) = กลุมอางอิง

ตารางท่ี 3 ปจจัยดานบุคคลที่มีความสัมพันธกับการเกิดกลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอร  (N=210) (ตอ)

ปจจัยที่ศึกษา
มีอาการ CVS ไมมีอาการ CVS p-

Value
95% CI Crude OR

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
จํานวนชั่วโมงที่นอนหลับ
     เพียงพอ (>6 ช.ม./วัน) ( R ) 104 78.2 29 21.8
     ไมเพียงพอ (<6 ช.ม./วัน) 63 81.8 14 18.2 0.12 0.68-2.55 1.25
ความเครียด
     ไมมีความเครียด ( R ) 70 70.0 30 30.0
     มีความเครียด 97 88.2 13 11.8 <0.01 1.56 – 6.56 3.20**

มีนัยสําคัญทางสถิติ    *  = p < .05 ,   **= p < .01 ,***  = p < .01    และ ( R ) = กลุมอางอิง



วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559114

สรุปและอภิปรายผล
1. อัตราความชุกและความรุนแรงของการ

เกิดกลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอรพบวาอัตราชุก
ของการเกิดกลุมอาการจอภาพคอมพวิเตอรโดยภาพ
รวม รอยละ 79.5 โดยมีอาการ Ocular Surface 
มากที่สุด  รอยละ 76.2  สวนความรุนแรงของกลุม
อาการจอภาพคอมพิวเตอรโดยรวม อยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 37.7 โดยพบวามอีาการ Ocular 
Surface อยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด รอยละ 
34.4  และอาการ Double vision  อยูในระดับนอย
ที่สุด รอยละ 47.1 ทั้งนี้เนื่องจาก อาการของการ
เกดิกลุมอาการ CVS  เกดิขึน้จากการใชคอมพวิเตอร
ตดิตอกนัระยะเวลาหน่ึง จะมกีารลดลงของ power 
of accommodation  และความสามารถของ near 
point of convergence ลดลง การเกิดภาวะ 
weakness ของ visual functions เปนสาเหตุให
เกิด อาการ eye strain ในผูที่ใชคอมพิวเตอร และ
ในบางรายพบวาการทาํงานในระยะใกลจะเกดิภาวะ 
over-accommodate ซึ่งอาจเปนสาเหตุหน่ึงที่
ทําใหเกิดภาวะ eye strain ไดเชนกัน9  จากงาน

วิจัยคร้ังนี้อัตราชุกการเกิดอาการCVSมีคา
ใกลเคยีงกนั  ซีง่มคีวามสอดคลองกบัการวจิยัในตาง
ประเทศและในประเทศไทย  อยูในชวงรอยละ 72.1-
88.0 อาทิเชน  การศึกษาของรชยา  หาญอัญพงศ 
และวิโรจน  เจียมจรัสรังษี (2549)8กลุมเจาหนาท่ีที่
ทํางานโดยใชคอมพิวเตอร ในอาคาร อปร. คณะ
แพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รอยละ 
76.7 ทัศนีย ศิริกุล  และโกศล คําพิทักษ (2549)7 
ศึกษาเกี่ยวกับอัตราชุกของกลุมอาการจอภาพ
คอมพิวเตอรในผูใชคอมพิวเตอร พบวา มีปญหา 
Computer Vision Syndrome (CVS) รอยละ 88  
ในสหรัฐอเมริกา มีอาการความลาของตา รอยละ 
75 และในประเทศญี่ปุน ไดทําการสํารวจเกี่ยวกับ
อาการทางสายตา พบวา อัตราชุกในการเกิดภาวะ
ตาเครียด  อาการปวดตาสูงทีส่ดุรอยละ 72.1 4-  จะ
เห็นไดวาการวิจัยครั้งนี้และงานวิจัยอื่น ชี้ใหเห็นถึง
ประเด็นปญหาที่ตรงกันวา ผูใชเครื่องคอมพิวเตอร
สวนใหญมีปญหาทางสุขภาพตา โดยอัตราการเกิด
กลุมอาการ Computer Vision Syndrome ที่สูง
มาก จงึควรมกีารปองกนัการเกดิและแกไขใหถกูตอง
และเหมาะสมตอไป

ตารางท่ี 5  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีความสัมพันธกับการเกิดกลุมอาการจอภาพคอมพิวเตอร (N=210)

ปจจัยที่ศึกษา
มีอาการ CVS ไมมีอาการ CVS

p-Value 95% CI Crude OR
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

สัดสวนของแสง(Contrast)

         เหมาะสม  ( R ) 72 71.3 29 28.7

         ไมเหมาะสม 95 87.2 14 12.8 <0.01 1.34-5.54 2.73**

สีของหองทํางาน

         เหมาะสมc( R ) 28 80.0 7 20.0

         ไมเหมาะสมd 139 79.4 36 20.6 0.18 0.40-2.38 0.97

แสงสะทอน (Glare)

         ไมมีแสงสะทอน ( R ) 54 38.6 34 38.6

         มีแสงสะทอน 113 92.6 9 7.4 <0.001
3.54 

-17.64
7.90***

มีนัยสําคัญทางสถิติ *  = p < .05 ,  **  = p < .01 ,  ***  = p < .01    และ ( R ) = กลุมอางอิง 
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2. ปจจยัเส่ียงดานบุคคล สิง่ท่ีทาํใหเกดิโรค 
และสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการเกิดกลุม
อาการจอภาพคอมพิวเตอร ไดแก อาย ุปญหาทาง
สายตา ภาวะเครียด การกระพริบของตัวอกัษร ระยะ
เวลาการทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอร ระยะหาง
ระหวางตากับจอภาพ สัดสวนของแสงและแสง
สะทอนบนจอภาพ ซึ่งอธิบายไดวา อายุมีความ
สัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุมตัวอยางท่ี
มอีายมุากกวา 40 ปขึน้ไป มโีอกาสเสีย่งตอการเกดิ
กลุมอาการ CVS เปน 2.39 เทาของกลุมตัวอยางที่
มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 40 ป (OR =2.39,95% 
CI = 1.04-5.48) ทั้งนี้เนื่องจากอายุที่มากขึ้นจะมี
ความเชือ่มโยงแปรผนักับความเสือ่มในการมองเหน็ 
ความสามารถในการหักเหแสงของแกวตาลดลงลง  
และประสิทธิภาพของประสาทตาชวยในการมอง
เห็นลดลง10 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยจรูญ ชิดนายี  
วิรงครอง จารุชาต และศศิธร ชิดนายี (2556)11 
พบวา อาย ุ> 40 ปมสีมรรถภาพทางสายตาไมเหมาะ
สมกับงานสูงเปน 28.41 เทา เมื่อเทียบกับคนท่ี
มอีาย<ุ 40 ป (OR=28.41 , 95%CI =3.721-216.913) 

สวนปญหาทางสายตามีความสัมพนัธอยางมี
นยัสําคญัทางสถติ ิกลุมตวัอยางทีม่ปีญหาทางสายตา
มโีอกาสเส่ียงตอการเกิดกลุมอาการ CVS เปน 4.13 
เทาของกลุมตัวอยางที่ไมมีปญหาทางสายตา (OR 
=4.13, 95 % CI = 1.95 – 8.76) ทัง้น้ีเน่ืองจากคน
ทีส่ายตาผดิปกติ /โรคตา เกดิจากความผิดปกตขิอง
โครงสรางและองคประกอบของดวงตา  เมือ่ทาํงาน
นาน ๆ  ทาํใหตองจองมองจอภาพ ทาํใหประสิทธภิาพ
การมองเหน็ลดลง  สงผลตอการเกดิอาการไดมากกวา
คนที่ปกติ ทําใหเกิดอาการของ CVS ได 9-10 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมตตา  รื่นนุสาน12 
พบวา พนกังานทีม่สีายตาปกตแิละผดิปกตมิคีาเฉลีย่
กําลังเลนสแตละชวงเวลาแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (p<0.001) คนที่มีสายตาสั้น  เมื่อ

ทาํงานระยะใกลนาน ๆ  จะทําใหเกิดสายตาส้ันเพิม่
ขึ้นไดมากกวาคนที่มีสายตาปกติ  สวนอาการเม่ือย
ลาทางสายตา  พนกังานท่ีมสีายตาผิดปกติจะมอีาการ
เม่ือยลาทางสายตาชัดเจนกวาพนักงานท่ีมีสายตา
ปกติ  และรัตนมณี  มณีรัตน13  ไดศึกษาคาเฉลี่ย 
CFF ของผูมีสายตาเหมาะสมและไมเหมาะสมกับ
งาน พบวา ผูมีสายตาไมเหมาะสมกับงานในระดับ
ปานกลางมีความเม่ือยลาของสายตามากท่ีสดุ (CFF 
= 42.85 CPS) รองลงมาคือ มคีวามไมเหมาะสมใน
ระดบัเลก็นอย (CFF = 41.31 CFS) สวนผูทีม่สีายตา
เหมาะสมกับงานมีความเมื่อยลาของสายตานอย
ที่สุด (CFF = 41.19 CPS) เมื่อทดสอบความแตก
ตางดวยสถิติ ANOVA พบวา มีความแตกตางอยาง
มนียัสาํคญัทางสถติ ิและทดสอบความแตกตางราย
คู โดยวิธี SNK พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ

ความเครียดมีความสัมพันธกับการเกิดกลุม
อาการ CVS  อยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิกลุมตวัอยาง
ทีม่ภีาวะเครียดมโีอกาสเส่ียงตอการเกิดกลุมอาการ 
CVS เปน 3.20 เทาของผูที่ไมมีภาวะเครียด (OR = 
3.20,95 % CI = 1.56 – 6.56) ทั้งนี้เนื่องจากเม่ือ
เครียดทําใหกลามเนื้อมีการเกร็งตัวบอยๆ ทําให
ความยาวของกลามเนื้อลดลง ยึดออกไดไมเทาเดิม 
เปนผลใหกลามเน้ือเกาะอยูเคล่ือนไหวไมไดตามปกติ 
สงผลตอปญหาทางตา ปวดตา ตาพรามวั ปวดศรีษะ14  
ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัในตางประเทศทีพ่บวา ผูที่
เครยีดจากภาระงานทีม่าก มโีอกาสเกดิอาการจอภาพ
คอมพิวเตอรไดเปน 1.5 เทา19

การกระพริบของตัวอักษรท่ีมีความสัมพันธ
กับการเกิดกลุมอาการ CVS  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  การกระพริบของตัวอักษร มีโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดกลุมอาการ CVS เปน 2.34  เทา (OR = 
2.34, 95 % CI = 1.17 – 4.67) ทั้งนี้เนื่องจากตา
ตองเคลื่อนไหวและปรับโฟกัสตลอดเวลา จะทําให 



วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559116

Visual Acuity ลดลง  สงผลใหเกิดสายตาเม่ือยลา
เพิ่มมากข้ึน9-10 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
รตันมณ ีมณรีตัน13 ศกึษาปจจยัทาํนายทีผ่ลตอความ
เมือ่ยลาของสายตา ดวยสถติ ิStepwise multiple 
regression พบวาการกระพริบของตัวอักษรบน
จอภาพ  สามารถผนัแปรการเกดิความเมือ่ยลาของ
สายตาไดรอยละ 1.95 (R2  =0.0195)

ระยะเวลาท่ีทํางานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร/ 
วัน ที่มีความสัมพันธกับการเกิดกลุมอาการ CVS
อยางมีนัยสําคัญกลุมตัวอยางที่ทํางานกับเครื่อง
คอมพิวเตอรมากกวา 3 ชั่วโมง/ วันมีโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดกลุมอาการ CVS เปน 6.17เทา (OR = 
6.17, 95 % CI = 2.97– 12.76) ทั้งนี้เนื่องจาก
อาการทางตามีความสัมพันธกับระยะเวลาการใช
เครื่องคอมพิวเตอร จะปรากฏอาการมากข้ึนเมื่อมี
การใชเครือ่งคอมพวิเตอรนานมากขึน้15 ซึง่สอดคลอง
กับงานวิจัยสมพร  โรจนดํารงการ (2539)16 พบวา 
ผลการวัดความลาทางสายตาในงานพิมพจอคอมพิวเตอร  
จากคาความถี่ CFF  และคา Refractive power 
ในการพิมพงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง  
มอีาการลาทางสายตาระดบัรนุแรงตํา่กวาการปฏบิตัิ
งานเปนเวลา 3 ชั่วโมง  รวมทั้งในการพิมพงานบน
จอภาพคอมพวิเตอรเปนระยะเวลาตดิตอกนั 3 ชัว่โมง  
จะมีอาการแสบตา อาการลาของตา อาการปวด
กระบอกตา อาการตาระคายเคือง มีนํ้าตาไหล 
มีการกระพริบตาบอยคร้ัง  เวลามองใกลเกิดการ
พรามัว  เมื่อวิเคราะหสถิติ ANOVA  เพื่อหาปจจัย
ที่มีผลตอการเกิดความลาทางสายตา พบวา ระยะ
เวลาในการพิมพงานมีผลตอความลาทางสายตาอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  Watten (1994)10 พบวา การ
ทํางาน VDT ติดตอกัน 3 ชั่วโมง  จะเกิดปญหาทาง
สายตา

ระยะหางระหวางตากับจอภาพมีความสมัพนัธ
กับการเกิดกลุมอาการ CVS  อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิต ิ กลุมตัวอยางท่ีมรีะยะหางระหวางตากับจอภาพ
ที่ไมเหมาะสมมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดกลุมอาการ 
CVS เปน 4.06 เทา (OR = 4.06, 95% CI = 1.94-
8.45) ทั้งนี้เนื่องจาก การมองระยะที่ไมเหมาะสม
ทําใหกลามเนื้อตาตองเกร็งตัว และตองเพงมอง
มากกวาปกติอยางตอเนือ่ง จงึทาํใหเกดิกลุมอาการ
จอภาพคอมพวิเตอรได โดยจอภาพคอมพวิเตอรควร
อยูตํา่กวาระดับสายตา  ระยะการมองควรอยูระหวาง 
50-70 ซ.ม.17 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ รตันมณี  
มณีรัตน (2538)13 พบวา ระยะหางระหวางตากับ
จอภาพมีความสัมพันธในเชิงลบกับความเม่ือยลา
ทางสายตา และมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (R = 
-0.1085) หมายความวา  เมื่อระยะหางระหวางตา
กับจอภาพมากขึ้น 1 เซนติเมตร จะเกิดความเม่ือย
ลาของสายตานอยลง  โดยวดัคา CFF ไดลดลง 0.11 
CPS (โดยทีร่ะยะเวลาการทาํงานและจาํนวนชัว่โมง
ทีน่อนหลับคงท่ี) ซึง่ระยะหางระหวางตากับจอภาพ  
สามารถอธบิายผนัแปรของความเมือ่ยลาของสายตา
ไดประมาณรอยละ 14.72 (R2  Change = 0.1472)

สดัสวนของแสงท่ีมคีวามสัมพนัธกบัการเกิด
กลุมอาการ CVS  อยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิ สดัสวน
ของแสงทีไ่มเหมาะสมมโีอกาสเสีย่งตอการเกดิกลุม
อาการ CVS  เปน 2.73 เทา (OR = 2.73, 95% CI 
= 1.34-5.54) ทั้งนี้เนื่องจากแสงสวางที่จาหรือมืด
เกินไป แสงสะทอนบนจอภาพ ทําใหไมสบายตา 
ตองใชสายตาทีต่องเพงสายตามากกวาปกต ิและลด
ความสามารถการมองเห็น ยอมมีผลตอเกิดอาการ
จอภาพคอมพิวเตอรได ควรมีปรมิาณความเขมแสง
ของแสงสวางในท่ี 300-500 ลกัซ14,18  ซึง่สอดคลอง
กับงานวิจัยของรัตนมณี มณีรัตน13 ศึกษาความ
สัมพันธดานปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีความสัมพันธกับ
ความเมื่อยลาของสายตา  พบวา แสงสวางมีความ
สัมพันธกับความเม่ือยลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
และมีความสัมพนัธกนัในทางเดียวกันกบัความเม่ือย
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ลาของสายตา (r = 0.2067, p = 0.002) และ คา
แสงสวางที่ 200-300 ลักซ  จึงจะพอเพียงสําหรับ
การทํางานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร และแสงสวางเปน
ตัวแปรท่ีสําคัญที่สุดท่ีเกี่ยวของกับการเกิดความ
เมื่อยลาของตา คือ ไมพบวามีผูแสดงอาการเมื่อย
ลาของตาเลย  เมื่อแสงสวางในที่ทํางานเพียงพอ

แสงสะทอนทีม่คีวามสัมพันธกบัการเกิดกลุม
อาการ CVS  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ผูที่มีแสง
สะทอนบนจอภาพมีโอกาสเส่ียงตอการเกิดกลุม
อาการ CVS เปน 7.90  เทา (OR = 7.90, 95% CI 
= 3.54 -17.64) ทั้งนี้เนื่องจากแสงสะทอนทําใหไม
สบายตา ลดความสามารถในการมองเห็น สภาพ
ของแสงที่ทําใหตาลา  แสบตา ปวดศีรษะ ที่มาจาก
แสงสะทอนโดยตรง เชน แสงจาจากหนาตาง หรือ
หลอดไฟบนเพดานทําใหเกิดแสงสะทอน  และแสง
สะทอนโดยออมท่ีเกิดมาจากผิวมันวาว เชน จอ
คอมพวิเตอร ทาํใหไมสบายตา ลดความสามารถใน
การมองเห็น ถามแีสงสะทอนท่ีจอคอมพิวเตอรรวม
ดวย  จะทําใหเกิดความลาของสายตามากข้ึน ตาม
มาดวยอาการปวดตา ดังน้ันแสงสะทอนบนจอ
คอมพิวเตอร  ทําใหเกิดอาการ CVS ได6,16-18 ซึ่ง
สอดคลองกบังานวจิยัของ Shahnavz20 พบวา แสง
สวางมีความสมัพนัธกบัอาการจอภาพคอมพิวเตอร 
โดยสํารวจปริมาณความเขมของแสงสวาง ผูใช
คอมพิวเตอรตองการความเขมของแสงบริเวณท่ี
ทํางาน เฉลี่ย 240 ลักซ 

สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธการเกิดกลุม
อาการ CVS ไดแก เพศ โรคทางตา จํานวนชั่วโมง
การนอนหลับ ชนิดของจอภาพ สขีองจอภาพ ลกัษณะ
งาน ระยะเวลาการพักสายตา และสีของหองทาํงาน  
อาจเน่ืองมาจากแบบแผนการทํางานของกลุมตวัอยาง
เปนบุคคลาการสายการสออนทั้งเพศชายและเพศ
หญิง  สวนใหญมีจํานวนชั่วโมงการพักผอนท่ีเพียง
พอและระยะเวลาการพกัสายตาทีเ่หมาะสม โดยวิธี

การหลบัตาสกัพกั  ลกัษณะงานทีห่มอืนและคลายคลงึ
กันมาก ไดแก  เตรียมการสอน  วิจัย  และบริการ
วชิาการ ซึง่ตองใชเครือ่งคอมพวิเตอรในการทาํงาน
และเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชไมวาจะเปนชนิด PC 
หรือ Notebook เปนหนาจอแบบ LCD  มีการ
ทาํงานโดยการผานชัน้กรองแสงและคลืน่ไฟฟา  จงึ
แผรงัสอีอกมาไดนอยมาก จะชวยลดอาการสัน่กระ
พรบิของจอภาพ ในสวนสีของหองทาํงาน สวนใหญ
ผนงัหองเปนสขีาวหรอืครมื มากกวารอยละ 90 นัน้ 
มสีขีองหองทาํงานท่ีไมแตกตางกนั จงึสงผลใหไมพบ
ความสัมพันธกับกลุมอาการ CVS

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. ดานบคุคล (Host)  ผูบรหิารและเจาหนาท่ี

ฝายบุคคล  ควรกําหนดนโยบายพิจารณาคัดเลือก
บคุคลเขาปฏิบตังิาน มกีารตรวจสุขภาพสายตากอน
เขางาน ตรวจสายตาประจําป และติดตามผล ถา
พบความผิดปกติควรสงตรวจพิเศษตอไป เพือ่ทาํการ
แกไขและรกัษา สวนพนกังานควรไดรบัความรูเกีย่ว
ความเสีย่งทีเ่ปนอนัตราย และตระหนกัเหน็ถงึความ
สาํคญัของการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ปองกนัการ
เกิดโรค

2. ดานส่ิงที่ทําใหเกิดโรค (Agent) ควรจะ
ใชจอภาพแบบ LCD เพื่อปองกันแสงสะทอนบน
จอภาพ และมีคลื่นแมเหล็กไฟฟาปลอยออกมาใน
ปรมิาณท่ีตํา่ ควรกาํหนดชวงเวลาการหยดุพกัสายตา 
ดวยวิธีการหลับตา กระพริบตาบอย ๆ มองระยะ
ไกล รวมทัง้บรหิารดวงตาในขณะทํางาน เชน การก
ลอกตาเปนวงกลม การใชฝามอืกดเบา ๆ  จะสามารถ
ชวยลดความเมือ่ยลาทางสายตาได อกึอกีทัง้ปรบัปรงุ 
Workstation ทีท่าํงานใหมคีวามเหมาะสม อาทเิชน 
ระยะหางระหวางตากับจอภาพคอมพิวเตอร 50-70 
ซม.  อยูระดับตํา่กวาสายตา ประมาณ 10-20  องศา 
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3. ดานสิ่งแวดลอม (Environment) ควรมี
การตรวจวัดแสงสวางในที่ทํางานอยางนอยปละ 
1 คร้ัง เพื่อเปนการประเมินความเส่ียงท่ีมีผลตอ
ภาวะสุขภาพของพนักงานได และแกไขความเขม
ของแสงสวางในจุดที่ไมเพียงพอดวย เชน จัดใหมี
การทําความสะอาดท่ีครอบหลอดไฟหรือหลอดไฟ  
เพือ่เพิม่ความเขมของแสงสวางในจดุทีท่าํงาน หาก
ในบางจุดทีม่หีลอดไฟชํารดุ  ควรจดัใหมกีารเปลีย่น
หลอดไฟใหม   และจัดโตะทํางานใหอยูในตําแหนง
ที่เหมาะสมกับตําแหนงของหลอดไฟ  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอระบบ

กระดูกและกลามเนื้อของผูใชเครื่องคอมพิวเตอร 
เชน อาการปวดเม่ือยกลามเนื้อจากการทํางาน 
และการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสรางเสริม
สุขภาพ  เพื่อลดการเกิดกลุมอาการ CVS ของ
บุคลากรสายการสอน  ในมหาวิทยาลัยบูรพา
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