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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา โดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือ (1) เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดม้าของดวงตาท่ีไดรั้บบริจาคท าการเปรียบเทียบในช่วงก่อนและหลงัการใช้
นโยบายเชิงรุก โดยศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ของศูนยด์วงตาสภากาชาดไทย 
ระหว่างปี 2512-2555 ใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบบนัทึกขอ้มลูผูบ้ริจาคดวงตายอ้นหลงั จ  านวน 4,862 ราย 
(9,601 ดวง) และ (2) เพื่อส ารวจความคิดเห็นจากผูป้ฏิบติังานในการสะทอ้นปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
การไดม้าของดวงตาบริจาค จากผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลเครือข่าย จ  านวน 112 คน โดยเลือก
แบบเจาะจงตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .96 และท า
การวิเคราะห์ขอ้มลูทั้งหมดโดยใชส้ถิติพรรณนา 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดม้าของดวงตาท่ีบริจาคในช่วงก่อน
และหลงัการใชน้โยบายเชิงรุก พบว่า (1) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะทัว่ไปของผูบ้ริจาคดวงตาทั้งก่อน
และหลงัการใชน้โยบายเชิงรุกไม่แตกต่างกนั คือ ผูบ้ริจาคดวงตาส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีเสียชีวิต
แลว้ อาย ุ20-60 ปี สญัชาติไทย นบัถือศาสนาพุทธ ส่วนปัจจยัทางดา้นภูมิหลงัผูบ้ริจาคดวงตา พบว่า
มีการบริจาคดวงตาสูงข้ึนหลงัมีนโยบายเชิงรุก โดยผูบ้ริจาคเป็นผูท่ี้เสียชีวิตแลว้ท่ีไดแ้จง้ความจ านง
ไวก่้อนเสียชีวิตหรือญาติใหก้ารยนิยอมหลงัเสียชีวิต โดยเฉพาะผูบ้ริจาคท่ีมีสาเหตุการตายดว้ยโรค
ประจ าตัวและประสบอุบติัเหตุท่ีมีสถานท่ีเสียชีวิตคือในโรงพยาบาล (2) ปัจจัยดา้นคุณลกัษณะ
ทัว่ไปของผูป้ฏิบติังาน พบว่าพ้ืนท่ีท่ีมีผูบ้ริจาค การท่ีมีหน่วยงานจดัเก็บ มีผูจ้ดัเก็บดวงตาและมีผู ้
เจรจา จะมียอดบริจาคดวงตาสูงข้ึนหลงัใชน้โยบายเชิงรุก ส าหรับดา้นระยะทาง ในระยะทางไม่เกิน 
100 กิโลเมตรสามารถจดัเก็บดวงตาท่ีบริจาคไดเ้พ่ิมข้ึน และไประยะทางไกลไดเ้พ่ิมข้ึนสูงสุดถึง
ระยะทาง 400 กิโลเมตรหลังมีการใช้นโยบายเชิงรุก ส่วนผลการส ารวจความคิดเห็นจาก
ผูป้ฏิบติังานท่ีช่วยสะทอ้นปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการไดม้าของดวงตาท่ีไดรั้บบริจาค พบว่าภาพรวม
ของปัจจัยจากสภาวการณ์ภายในมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ (1) ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผูป้ฏิบติังาน (2) ดา้นการมีประสบการณ์ในการด าเนินงานของศูนยด์วงตา (3) ด้านความพร้อม
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โรงพยาบาล ตามประเภทของโรงพยาบาลท่ีมีผลงานการด าเนินงานจดัหาและบริการดวงตา และ
จ านวนจกัษุแพทย ์(4) ดา้นทรัพยากรการบริหาร อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ตั้งแต่ดา้นบุคลากร การ
จดัการ เคร่ืองมือ และการเงิน ตามล าดบั ส่วนปัจจยัจากสภาวการณ์ภายนอก พบว่าอยู่ในระดบัมาก
คือ ดา้นนโยบายภาครัฐ ดา้นสังคมวฒันธรรม ดา้นเทคโนโลยี และดา้นกฎหมาย ตามล าดบั ส่วน
ดา้นเศรษฐกิจมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการไดรั้บดวงตาบริจาคเพ่ิมข้ึนหลงัใชน้โยบายเชิงรุก ไดแ้ก่ 
ปัจจัยจากสภาวการณ์ภายในท่ีเป็นผลมาจากปัจจยัทางด้านผูป้ฏิบัติงาน และปัจจัยสภาวการณ์
ภายนอกท่ีมีผลมาจากดา้นนโยบายภาครัฐ จึงควรสนับสนุนนโยบายการรับบริจาคดวงตาให้เป็น
นโยบายแห่งชาติต่อไป 
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Abstract 
 

  This research was performed by using a descriptive study design to describe the 
2 main objectives: (1) the factors influence on an eye donation in comparison between before and 
after using proactive policy and (2) the opinion of practitioners on the reflection of an eye 
donation factors. The former, was carried out by using secondary data from the Donation Center 
of the Eye Bank of Red cross of Thailand during the years 1969 to 2012 of 4,862 eyes donors 
(9,601 donated eyes). The latter, was investigated in 112 selective participants who work in the 
network hospital by using questionnaires to gather data with the reliability of 0.96. All data then 
was analyzed by using descriptive statistics. 

  The results revealed that (1) the factors of typical characteristics of the eye 
donors both before and after use the proactive policy were not different. The eyes donors were 
mostly 20-60 years male Buddhists who died in the hospitals. However, the factors of the 
background of eyes donors increasingly influenced on eye donation after use proactive policy. 
Most donors were the persons who intended to donate before death or by the permission of their 
close relatives after their death, with underlying their own diseases and accidents and those died 
in hospitals. (2) For the practitioner factors, demonstrated the higher eye donation after use the 
proactive policy in particular areas: having abandon of eye donors, having of collection sectors, 
having data collectors, and having negotiations. Furthermore, the ability of donated eye collection 
had increased in distance of 100 kilometers and up to 400 kilometers after having a proactive 
policy. The practitioners reflected a variety of factors that affect the acquisition of the donated 
eyes consisting of internal and external situations. For the internal situation factors that were 
reflected in a high level including (1) personal factors, (2) the well-experienced centers (3) the 
availability of hospitals based on type, number of ophthalmologists, and eye supply service-
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related hospitals. (4) For the resource management, was also reflected at a high levels including 
human resources, management, instruments, and finances, respectively. In addition, the factors of 
external situations that were the key of feedbacks at a high level were government policy, social 
and culture, technology, and law, respectively. While, an economic was important in the medium 
level. 

In conclusion, the factors that affected the eye donation were increased after use 
the proactive policy including factors of internal situation that resulted from practitioners and 
factors of external situation as a result of the government policy. Therefore, the policies of eyes 
donation should be promoted as the national policy to increase a number of eye donors in later on. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


