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บทคัดยอ
โรควิตกกังวลทัว่ ไปเปนโรคเรือ้ รังทีพ่ บไดบอ ยในประชาชน และพบมากทีส่ ดุ ในกลมุ โรควิตกกังวล การวิจยั
กึง่ ทดลองนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลของการบำบัดผปู ว ยโรควิตกกังวลทัว่ ไปดวยโปรแกรมแกปญ
 หา กลมุ ตัวอยาง
คือผปู ว ยโรควิตกกังวลทัว่ ไปทีม่ อี ายุ 18 ปขนึ้ ไป จำนวน 50 ราย แบงเปนกลมุ ทดลองทีไ่ ดรบั การบำบัดดวยโปรแกรม
แกปญ
 หา และกลมุ ควบคุมทีไ่ ดรบั การพยาบาลตามปกติ กลมุ ละ 25 ราย เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามขอมูลทัว่ ไป
และแบบวัดอาการวิตกกังวลดวยตัวเอง คาความเชือ่ มัน่ เทากับ 0.78 การวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณใชสถิตพิ รรณนา
ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลีย่ อาการวิตกกังวล โดยใชสถิติ
Chi-square, Fisher’s Exact Test และT-test ผลการวิจยั พบวาคาเฉลีย่ อาการวิตกกังวลของผปู ว ยภายหลังการ
บำบัดดวยโปรแกรมแกปญ
 หานอยกวากอนไดรบั การบำบัดดวยโปรแกรมแกปญ
 หาอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ และ
ผลตางของคาเฉลีย่ อาการวิตกกังวลของผปู ว ยทีไ่ ดรบั การบำบัดดวยโปรแกรมแกปญ
 หาหลังจากเสร็จสิน้ การทดลอง
มากกวากลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการบำบัด
ดวยโปรแกรมแกปญ
 หาสามารถลดอาการวิตกกังวลในผปู ว ยโรควิตกกังวลทัว่ ไปได
คำสำคัญ : อาการวิตกกังวล ผปู ว ยโรควิตกกังวลทัว่ ไป การบำบัดดวยโปรแกรมแกปญ
 หา
พุทธชินราชเวชสาร 2559;33(3):337-46.
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The Effect of A Problem-Solving Program Therapy On Patients With Generalized Anxiety Disorder

Abstract
Generalized Anxiety Disorder (GAD),a common chronic disease in the general population,is the
most common anxiety disorders.This quasi-experimental research had aimed to study the effect of
problem-solving program therapy on anxiety symptoms of patients with generalized anxiety disorders.
Samples were fifty patients with generalized anxiety disorders,aged 18 years or more.They were randomly
assigned into the experimental (problem-solving program therapy) and the control (regular nursing care)
group, 25 patients in each group. Data collection were using by the personal questionnaires and the self-rating
anxiety scale (SAS). The reliability of self-rating anxiety scale (SAS) was 0.78. Data were analyzed by using
descriptive statistics included percentage, mean, standard deviation, chi-square, fisher’s exact test and
t-test. The results showed that, the mean score for the anxiety symptoms of patients with GAD after
receiving the problem-solving program therapy was significantly lower than that before therapy. The mean
difference between pre and post mean scores for the patients with GAD that problem-solving program
therapy group was higher than and regular nursing intervention group.In conclusion, the problem-solving
program therapy can reduce anxiety symptoms on patient with generalized anxiety disorders.
Keywords: anxiety, patient with generalized anxiety disorders, problem solving program therapy
Buddhachinaraj Med J 2016;33(2):327-46.
บทนำ
โรควิ ต กกั ง วลทั่ ว ไป (Generalized Anxiety
Disorder; GAD) เปนโรคเรือ้ รังทีพ่ บไดบอ ยในประชาชน
และพบมากที่ สุ ด ในกลุ ม โรควิ ต กกั ง วล (Anxiety
Disorder) แมวา โรควิตกกังวลจะไมทำใหผปู ว ยเสียชีวติ
เหมือนกับโรคทางกายบางโรค แตก็กอใหเกิดความ
เดือดรอนตอผปู ว ยและแนวโนมของความรุนแรงมีมากขึน้
หากไมไดรับการบำบัดรักษาก็จะทำใหเกิดโรคทาง
จิตเวชได เชน โรคซึมเศรา โรคตืน่ ตระหนก เปนตน
จากผลการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกา1 พบวา
ผปู ว ยในกลมุ โรควิตกกังวลทีม่ อี ายุ 18 ป ขึน้ ไป มีจำนวน
ถึง 40 ลานคน คิดเปนรอยละ 18 ของประชากรทัง้ หมด
โดยเฉพาะโรควิตกกังวลทั่วไป มีจำนวนผูปวยสูงถึง
6.8 ลานคน คิดเปนรอยละ 3.1 ของประชากรทัง้ หมด
การเกิดโรคมักเริ่มตนในวัยรุนและวัยผูใหญตอนตน
พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย พบนอยทีเ่ ริม่ มีอาการ
ในวัยเด็กและวัยผใู หญทมี่ อี ายุมากกวา 45 ป ขึน้ ไป2
และจากการศึกษาความชุกของกลุมโรควิตกกังวลใน
กลมุ ชาวเอเชียทีอ่ าศัยอยใู นประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก
ชาวอินเดีย จีน ฟลปิ ปนส ญีป่ นุ เกาหลี และเวียดนาม
มีอัตราความชุกเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.75 เปนรอยละ
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11.83 สำหรับในประเทศไทยมีอตั ราความชุกในปพ.ศ.
2551 รอยละ 1.85 ขณะที่ ปพ.ศ.2556 เพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 3.14 พบผูปวยกลุมโรควิตกกังวลมีมากเปน
อันดับสองเทากับ 493.0 ตอแสนประชากร อันดับหนึง่
คือโรคจิตเภท เทากับ 547.49 ตอแสนประชากร และ
อันดับสามคือ โรคซึมเศรา 345.08 ตอแสนประชากร
ตามลำดับ สวนใหญเกิดในเพศหญิง วัยผใู หญตอนตน
จนถึงวัยผใู หญตอนปลาย5 และจากสถิตขิ องสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย พบวาผูปวยนอกในกลุม
โรควิตกกังวลพบมากทีส่ ดุ มีจำนวนทัง้ สิน้ 1,566 ราย
ในจำนวนนี้เปนผูปวยโรควิตกกังวลทั่วไปมากที่สุด
จำนวน 989 ราย6 โรงพยาบาลชุมชนแหงหนึง่ ในจังหวัด
สุโขทัยมีจำนวนผปู ว ยทีป่ ว ยดวยโรควิตกกังวลจำนวน
มากทีเ่ ขารับบริการจากขอมูลผปู ว ยกลมุ โรควิตกกังวล
ในระหวางป 2556-2558 พบวามีจำนวน 312, 358 และ
396 คน คิดเปนรอยละ 30.12, 35.46 และ 37.33
ตามลำดับ ในปงบประมาณ 2559 ขอมูลการวินจิ ฉัย
แยกโรคตามเกณฑ ICD-10 พบวาผปู ว ยนอกในกลมุ
โรควิตกกังวลมีจำนวนทัง้ สิน้ 413 ราย ในจำนวนนีม้ ี
ผปู ว ยโรควิตกกังวลไปทัว่ มากทีส่ ดุ จำนวน 335 ราย7
Volume 33 No. 3 September-December 2016

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

สะทอนใหเห็นวาการเจ็บปวยดวยโรควิตกกังวลทัว่ ไป
มีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางมากทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศตางๆทัว่ โลก นับวาเปนปญหาสำคัญทีค่ วรเรง
ใหการชวยเหลือ เนือ่ งจากผปู ว ยมักจะมีอาการ วิตกกังวล
เกีย่ วกับเหตุการณตา งๆในชีวติ และอาการมักเกินกวา
เหตุในหลายๆ เรื่องพรอมกันรวมกับอาการทางกาย
ตางๆ โดยเฉพาะอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ
สงผลใหเกิดปญหากับผปู ว ยในหลายๆ ดาน8
อาการวิตกกังวลสงผลกระทบหลายดาน ทั้งตอ
บุคคล ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ
โดยผลกระทบระดับบุคคลนัน้ กอใหเกิดความทุกขใจ
ตึงเครียด นอนไมหลับ หรือหลับยาก เสีย่ งตอการเกิด
โรคซึมเศรา หรือพยายามฆาตัวตาย อาการเหลานี้มี
ผลตอการดำเนินชีวติ ประจำวัน ประสิทธิภาพการทำงาน
ลดลง9 ผูปวยโรควิตกกังวลทั่วไปมักแสดงพฤติกรรม
หลี ก หนี ป ญ หา บกพร อ งในเรื่ อ งของการสร า ง
สัมพันธภาพ10 นอกจากนั้นยังขาดการแกปญหาที่มี
ประสิทธิภาพ ไมสามารถปรับตัวและดำเนินชีวติ อยไู ด
อยางเหมาะสม สวนผลกระทบที่มีตอครอบครัว คือ
สัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัวไมดีนำมาสูความ
ขัดแยง เกิดการหยาราง การทอดทิง้ บุตรและผสู งู อายุ
ผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ ประเทศชาติ จากการ
ทีไ่ มสามารถใชชวี ติ ตามปกติ บกพรองหนาทีท่ างสังคม
ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ปญหาการฆาตัวตาย
และฆาผอู นื่ ซึง่ สงผลกระทบตอภาพรวมของประเทศชาติ
ตามมา11
การพยาบาลที่สำคัญในการชวยลดอาการวิตก
กังวลของผปู ว ยโรควิตกกังวลทัว่ ไป คือการสงเสริมให
ผปู ว ยไดมกี ารแกปญ
 หาทีเ่ หมาะสม ซึง่ การบำบัดดวย
การแกปญ
 หา (problem solving therapy) เปนรูปแบบ
การแก ป ญ หาซึ่ ง มี ก ลยุ ท ธ ที่ ช ว ยให ผู ป ว ยรั บ รู แ ละ
แกปญ
 หาอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดอาการวิตกกังวล
ได ในตางประเทศไดมกี ารนำโปรแกรมบำบัดดวยการ
แกปญ
 หามาใชกบั อาการเจ็บปวย เนือ่ งจากการบำบัด
ดวยการแกปญ
 หานัน้ มีความสำคัญและมีประสิทธิภาพ
ในการปองกันรักษาบุคคลทีบ่ กพรองในการปรับตัวและ
บุคคลทีม่ องวาตนเองไรคา โดยแสดงพฤติกรรมออกมา
ในดานลบ เชนมีอาการวิตกกังวล ซึมเศราเปนตน10
ในประเทศไทยไดมกี ารบำบัดโดยโปรแกรมแกปญ
 หา
มาใชกบั กลมุ ผใู หญทมี่ ภี าวะซึมเศราพบวา มีประสิทธิภาพ
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร

339

ในการลดอาการซึมเศราและชวยเพิม่ ทักษะการแกปญ
 หา
ไดด12ี ซึง่ ผปู ว ยโรควิตกกังวลทัว่ ไปนัน้ เปนกลมุ หนึง่ ที่
มีความบกพรองในเรือ่ งการรับรแู ละการทำความเขาใจ
ตอปญหา การปรับตัวในการดำเนินชีวติ ผวู จิ ยั จึงสนใจ
ศึกษาผลของการบำบัดดวยโปรแกรมแกปญ
 หาตออาการ
วิ ต กกั ง วลในผู ป ว ยโรควิ ต กกั ง วลทั่ ว ไป เนื่ อ งจาก
ในหนวยงานของผวู จิ ยั ยังไมมกี ารนำรูปแบบการบำบัด
ดวยการแกปญหาเขามาใชในการดูแลผูปวยกลุมนี้
รวมทั้งจากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย
ยังไมพบการนำโปรแกรมบำบัดดวยการแกปญ
 หามาใช
เพื่อลดอาการวิตกกังวลในผูปวยโรควิตกกังวลทั่วไป
งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลของการบำบัด
ดวยโปรแกรมแกปญหาตออาการวิตกกังวลในผูปวย
โรควิตกกังวลทัว่ ไปเปรียบเทียบกับการรักษาพยาบาล
ตามปกติ เพื่อใชประกอบการพิจารณากำหนดเปน
แนวทางการดู แ ลรั ก ษาผู ป ว ยโรควิ ต กกั ง วลทั่ ว ไป
อนึง่ การวิจยั ครัง้ นีไ้ ดรบั การอนุมตั ใิ หดำเนินการศึกษา
วิจัยจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชุดที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร
เลขที่ COA No. 108/2559
วัสดุและวิธกี าร
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั กึง่ ทดลอง กลมุ ตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้คือผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจาก
แพทยวา ปวยเปนโรควิตกกังวลทัว่ ไปตามรหัสโรคของ
องคการอนามัยโลก (ICD-10) ทีเ่ ขารับบริการแบบผปู ว ย
นอก โรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง ในจังหวัดสุโขทัย
ในเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2559
จำนวน 50 ราย ขนาดกลมุ ตัวอยางของการศึกษาครัง้ นี้
ผวู จิ ยั คำนวณขนาดกลมุ ตัวอยางโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
G*Power version 3.0.1013 โดยกำหนดคาอำนาจ
การทดสอบจากคามาตรฐานทีย่ อมรับไดอยางนอยทีส่ ดุ
ทีร่ ะดับรอยละ 80 กำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05 กำหนด
ขนาดอิทธิพลสำหรับการทดสอบโดยนำคาเฉลีย่ คะแนน
กอนและหลังและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการ
ศึ ก ษาเรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพของการฝ ก แก ป ญ หาและ
การเผชิญสิ่งที่กลัวในการรักษาผูปวยโรควิตกกังวล14
ซึ่งมี การศึกษาตัวแปรประชากรและมีลั กษณะของ
โปรแกรมทีใ่ ชใกลเคียงกัน เมือ่ นำมาหาคาขนาดอิทธิพล
ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป G* Power version 3.0.10
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The Effect of A Problem-Solving Program Therapy On Patients With Generalized Anxiety Disorder

แทนคาเฉลีย่ ของกลมุ ทดลองเทากับ 28.0 และคาเฉลีย่
ของกลมุ ควบคุมเทากับ 19.2 คาเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
กลมุ ทดลองเทากับ 14.1 และคาเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
กลมุ ควบคุมเทากับ 6.5 คำนวณโดยแทนคาดังกลาวแลว
ไดคา d = 0.80 และเมือ่ นำคา d มาแทนคาในโปรแกรม
สำเร็จรูป G* Power version 3.0.10 แลวไดกลมุ ตัวอยาง
กลมุ ละ21 ราย เพือ่ ปองกันความเสีย่ งจากการสูญหาย
ระหวางเก็บขอมูล จึงเพิ่มขนาดกลุมตัวอยาง 20%
ของคาทีค่ ำนวณได15 รวมเปน 50 ราย แบงกลมุ ตัวอยาง
เปน 2 กลุม กลุมละ 25 คน กลุมทดลองเปนกลุม
ที่ไดรับการบำบัดดวยโปรแกรมแกปญหาและกลุม
ควบคุมเปนกลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ ผูวิจัย
จับคกู ลมุ ตัวอยางทีม่ ลี กั ษณะคลายคลึงกัน (matched
paired) เพือ่ ควบคุมตัวแปรแทรกซอนทีอ่ าจมีผลกระทบ
ตอการทำวิจัยครั้งนี้ ไดแก เพศ อายุ16 ระดับอาการ
วิตกกังวลจับฉลากเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได แ ก
1) แบบบันทึกขอมูลพื้นฐานประกอบดวย อายุ เพศ
สถานภาพสมรส ศาสนา ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ
รายไดตอ เดือนโรคประจำตัว 2) แบบวัดความวิตกกังวล
Self-rating Anxiety Scale (SAS) ของ ซุ ง 17
ไดแปลเปนภาษาไทยโดยศันสนีย สมิตะเกษตริน18
3) โปรแกรมบำบัดดวยการแกปญ
 หา ไดแก 3.1) เอกสาร
โปรแกรม ใชในการบำบัดดวยการแกปญ
 หา 8 กิจกรรม
3.2) คมู อื สำหรับผปู ว ยโรควิตกกังวลทัว่ ไป 4) เครือ่ งมือ
ทีใ่ ชในการกำกับการทดลอง ไดแกแบบวัดการแกปญ
 หา
(Problem Solving Inventory; PSI) ของ Heppner
& Petersen 19 ได แ ปลเป น ภาษาไทยโดยเธี ย รชั ย
งามทิพยวฒ
ั นา และคณะ20ความตรงเชิงเนือ้ หา ผวู จิ ยั
ได นำไปปรึ ก ษาอาจารย ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ตรวจทาน
แกไขเนือ้ หาและภาษาทีใ่ ช นำไปใหผทู รงคุณวุฒิ 3 คน
ประกอบด ว ย 1) อาจารย พ ยาบาลด า นจิ ต เวช
2) จิตแพทย 3) พยาบาลผปู ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ตรวจสอบ
ความตรงของเนือ้ หา ความถูกตองชัดเจน ครอบคลุม
ความเหมาะสมของภาษาที่ใชและลำดับของเนื้อหา
โดยการตรวจความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity
Index: CVI) ซึง่ ถือเกณฑตามผทู รงคุณวุฒมิ คี วามคิด
เห็นตรงกัน ซึง่ คาทีย่ อมรับไดคอื 0.80 ขึน้ ไป21 ผวู จิ ยั
คำนวณดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หา (CVI)22 ความเชือ่ มัน่
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ของเครื่ อ งมื อ (reliability) ผู วิ จั ย ได นำเครื่ อ งมื อ
ไปทดลองใชกบั ผปู ว ยโรควิตกกังวลทัว่ ไป ทีม่ ลี กั ษณะ
ใกลเคียงกับกลมุ ตัวอยางจำนวน 30 คน ทีโ่ รงพยาบาล
ชุ ม ชนแห ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย แล ว นำข อ มู ล มา
วิเคราะหหาคาความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ โดยใชสตู ร
สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ไดคา ความเชือ่ มัน่ เทากับ 0.78 ซึง่ ถือวา
ผานเกณฑยอมรับได15 กอนนำไปใชกับกลุมทดลอง
ขอมูลทีไ่ ดนำมาวิเคราะหขอ มูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป
ใชคา สถิตเิ ชิงพรรณนาคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกตางของ
ขอมูลสวนบุคคลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
โดยใชสถิตไิ คสแควร (Chi-square test) การทดสอบ
ฟชเชอร (Fisher ‘s exact test) เปรียบเทียบคาเฉลีย่
อาการวิ ต กกั ง วลกลุ ม ทดลอง ก อ นและหลั ง ได รั บ
โปรแกรมบำบัดดวยการแกปญหา และกลุมควบคุม
กอนและหลังไดรับการพยาบาลตามปกติโดยใชสถิติ
ทดสอบ dependence t-test และเปรียบเทียบผลตาง
คาเฉลีย่ อาการวิตกกังวลระหวางกลมุ ทีไ่ ดรบั โปรแกรม
บำบัดดวยการแกปญ
 หาและกลมุ ทีไ่ ดรบั การพยาบาล
ตามปกติ โดยใชสถิตทิ ดสอบ Independent t-test
ผลการศึกษา
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ศึกษาพบวา
กลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม มีเพศ อายุ จำนวนเทากัน
ในแตละคู เปนเพศหญิงรอยละ 88 มีอายุระหวาง
46-60 ป รอยละ 60 ในกลมุ ทดลองมีอายุเฉลีย่ 53 ป
ส ว นในกลุ ม ควบคุ ม มี อ ายุ เ ฉลี่ ย ใกล เ คี ย งกั น กลุ ม
ทดลองและกลมุ ควบคุมมีรายไดนอ ยกวา 5,000 บาท
คิดเปนรอยละ 68 ผปู ว ยทัง้ กลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม
มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 74 ระดับการศึกษาทั้ง
กลุมทดลองและกลุมควบคุมอยูในระดับประถมศึกษา
รอยละ 76 อาชีพทีป่ ระกอบมากทีส่ ดุ คือเกษตรกรรม
รอยละ 48 ระยะเวลาการเจ็บปวยทีม่ ากทีส่ ดุ คือในชวง
0-5 ป รอยละ 54 และผปู ว ยไมมโี รคประจำตัวคิดเปน
รอยละ 76 1 แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลทางกายภาพ
ลักษณะกลมุ ตัวอยาง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ(ป) (M = 52.98, S.D = 9.045)
8-30
31-45
46-60
61-72
3. รายไดตอ เดือน (บาท)
รายไดไมแนนอน
< 5000
5,000-10,000
4. สถานภาพสมรส
คู
โสด
หมาย/หยาราง
5. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมตอนตน
มัธยมตอนปลาย
อนุปริญญา
6. อาชีพ
แมบาน
คาขาย
เกษตรกรรม
รับจาง
อื่นๆ
7. ระยะเวลาทีเ่ จ็บปวย (ป)
0-5
6-10
11-15
> 15
8. โรคประจำตัว
ไมมี
มี

กลุมทดลอง
(n = 25)
จำนวน รอยละ
3
22
1
5
15
4
3
19
3
22
0
3
21
3
0
1
6
0
14
3
2
15
9
0
1
18
7

12
88
4
20
60
16
12
76
12
88
0
12
84
12
0
4
24
0
56
12
8
60
36
0
4
72
28

กลมุ ควบคุม
(n = 25)
จำนวน รอยละ
3
22
1
5
15
4
7
15
3
15
8
2
17
5
3
0
8
3
10
3
1
12
7
3
3
20
5

12
88
4
20
60
16
28
60
12
60
32
8
68
20
12
0
32
12
40
12
4
48
28
12
12
80
20

รวม
(n = 25)
จำนวน รอยละ
6
44
2
10
30
8
10
34
6
37
8
5
8
8
3
1
14
3
24
6
3
27
16
3
4
38
12

χ2

p-value

.000

1.000*

.360

1.000*

2.079

0.420**

10.12

0.004**

4.466

0.141**

4.059

0.452**

4.141

0.267**

.439

0.742**

12
88
4
20
60
16
20
68
12
74
16
10
76
16
6
2
28
6
48
12
6
54
32
6
8
76
24

*Chi-square test **Fisher ,s exact test

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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 หา
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เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ผลต า งของค า เฉลี่ ย อาการ
วิตกกังวลกอนและหลังไดรับโปรแกรม พบวากลุมที่
ได รั บ การบำบั ด ด ว ยโปรแกรมแก ป ญ หามี ผ ลต า ง
มากกวากลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ ภายหลัง
การทดลอง กลุ ม ที่ ไ ด รั บ โปรแกรมบำบั ด ด ว ยการ
แก ป ญ หามี ผ ลต า งของค า เฉลี่ ย อาการวิ ต กกั ง วล
(D1 = -14.92) สูงกวากลมุ ทีไ่ ดรบั การพยาบาลตามปกติ
(D2 = -3.6) (p < 0.001) ตามตารางที่ 3

คาเฉลีย่ อาการวิตกกังวลในกลมุ ทดลองกอนไดรบั
โปรแกรมบำบัดดวยการแกปญ
 หาอยใู นระดับปานกลาง
คาเฉลีย่ 41.96 สวนคาเฉลีย่ อาการวิตกกังวลในกลมุ
ควบคุมกอนไดรับการพยาบาลตามปกติอยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลีย่ 41.64 (p = 0.753) คาเฉลีย่ อาการ
วิ ต กกั ง วลภายหลั ง ได รั บ การบำบั ด ด ว ยโปรแกรม
แกปญหาอยูในระดับนอย คือ 27.04 คาเฉลี่ยอาการ
วิตกกังวลในผูปวยโรควิตกกังวลทั่วไป กอนและหลัง
ไดรับการบำบัดดวยโปรแกรมแกปญหา แตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.001) ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คาเฉลีย่ อาการวิตกกังวลในผปู ว ยโรควิตกกังวลทัว่ ไป กอนและหลังการไดรบั โปรแกรมบำบัดดวยการแกปญ
 หาและการ
พยาบาลตามปกติ
กลมุ ทดลอง
กลมุ ควบคุม
df
t
p-value*
อาการวิตกกังวล
Mean
SD
ระดับ
Mean SD
ระดับ
กอนไดรบั โปรแกรมบำบัด
ดวยการแกปญ
 หา
หลังไดรับโปรแกรมบำบัด
ดวยการแกปญหา
*

41.96

3.506 ปานกลาง

41.64 3.639

ปานกลาง

48

27.04

5.519

38.04 3.963

ปานกลาง

48 13.835 < 0.001

ปกติ

.317

0.753

Independence t-test

ตารางที่ 3 ผลตางของคาเฉลีย่ อาการวิตกกังวลกอนและหลังการทดลอง
ตัวแปร
กอน
หลัง
*

กลมุ ทดลอง (n = 25)

กลมุ ควบคุม (n = 25)

M

SD

D1

M

SD

D2

41.96
27.04

3.506
5.519

-14.92

41.64
38.04

3.639
3.963

-3.6

t

p-value*

8.095

< 0 .001

Independence t - test

อภิปราย
ในการวิจัยครั้งนี้ พบวากลุมตัวอยางที่มีอาการ
วิตกกังวล สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 88
และมีอายุอยูในระหวาง 46-60 ป คิดเปนรอยละ 60
ตรงกับขอมูลกรมสุขภาพจิต5 ที่พบวาผูปวยโรควิตก
กังวลสวนใหญเปนเพศหญิง และเปนวัยผใู หญตอนตน
จนถึงวัยผใู หญตอนปลาย จากการทบทวนวรรณกรรม
พบวาตัวแปรแทรกซอนที่ถือเปนปจจัยภายในและ
เปนตัวแปรคุณลักษณะสวนบุคคล โดยเฉพาะตัวแปรที่
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ศึกษาเปนตัวแปรดานจิตสังคม ดังเชน ความวิตกกังวล
มีความจำเปนที่ตองควบคุมตัวแปรแทรกซอนที่เปน
ปจจัยภายใน เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษาเนือ่ งจาก
มี ผ ลต อ อาการวิ ต กกั ง วล 22 กลุ ม ทดลองและกลุ ม
ควบคุมสวนใหญมรี ายไดนอ ยกวา 5,000 บาท คิดเปน
รอยละ 68 รองลงมาคือไมมรี ายไดทแี่ นนอนกับรายได
5,000-10,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 20 และ 12
ตามลำดับ ความวิตกกังวลเนือ่ งจากรายไดไมเพียงพอ
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มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สุ ข ภาพจิ ต อย า งมี นั ย สำคั ญ 23
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว า ผู ป ว ยทั้ ง กลุ ม ทดลองและ
กลมุ ควบคุมสวนใหญมสี ถานภาพสมรสคู รองลงมาคือ
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 74 และ 16 ตามลำดับ
ในกลุ ม ทดลองมี ส ถานภาพคู ม ากกว า กลุ ม ควบคุ ม
สอดคลองกับการศึกษาที่ พบวาผทู มี่ สี ถานภาพคจู ะมี
ความสุข สุขภาพดีกวาสถานภาพอื่นๆ การหยาขาด
จากคูสมรสและการแยกกันอยูสงผลใหความสุขลดลง
เกิดความทุกขและกังวลใจมากขึ้น24 และจากการที่
กลุ ม ทดลองหลั ง จากได โ ปรแกรมบำบั ด ด ว ยการ
แกปญหา มีอาการวิตกกังวลลดลงนั้น สวนหนึ่งอาจ
มาจากการทีส่ มาชิกมีสถานภาพคู และมีสมั พันธภาพ
ทีด่ ตี อ กัน ระดับการศึกษาพบวาอยใู นระดับประถมศึกษา
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 76 รองลงมา มัธยมศึกษา
ตอนตน คิดเปนรอยละ 16 มัธยมศึกษาตอนปลาย
คิดเปนรอยละ 6 และอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 2
สวนอาชีพทีป่ ระกอบมากทีส่ ดุ คือ เกษตรกรรม คิดเปน
รอยละ 48 เนื่องจากเปนชุมชนชนบทจึงพบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก สำหรับระยะเวลาการเจ็บปวย
ทีม่ ากทีส่ ดุ คือในชวง 0-5 ป รองลงมา 6-10 ป คิดเปน
รอยละ 54 และ 32 ตามลำดับ จากการศึกษาพบวา
ทุกคนไมวา จะมีฐานะเปนเชนไรหรือจะประกอบอาชีพ
ใดยอมมีปจจัยที่สงเสริมใหเกิดอาการวิตกกังวลและ
ปญหาทางอารมณแตกตางกันออกไป25 ระยะเวลาที่
เจ็บปวย พบวาในการวิจัยครั้งนี้ผูปวยโรควิตกกังวล
มีระยะเวลาเจ็บปวยมากทีส่ ดุ 0-5 ป คิดเปนรอยละ 54
ผปู ว ยจำนวนมากมักมีอาการวิตกกังวลอยเู ปนประจำ
การดำเนินโรคมักเปนเรือ้ รัง เปนๆ หายๆ และอาการ
จะกำเริบเมื่อพบกับสถานการณที่ทำใหไมสบายใจ6
สวนโรคประจำตัว พบวาในการวิจยั ครัง้ นีผ้ ปู ว ยมีภาวะ
โรคร ว มคิ ด เป น ร อ ยละ 24 ตรงกั บ การทบทวน
วรรณกรรมทีพ่ บวาผปู ว ยทีม่ อี าการเจ็บปวยแบบเรือ้ รัง
อืน่ ๆรวมดวย มักจะมีอาการวิตกกังวลเกีย่ วกับตัวโรค
กลัวอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ เกิดความทุกข ความเครียด
และขาดความมัน่ คงทางจิตใจ สงผลตออาการวิตกกังวล
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ได26
ผลการวิจยั พบวาคาเฉลีย่ อาการวิตกกังวลในผปู ว ย
โรควิตกกังวลทัว่ ไป ต่ำลงกวากอนไดรบั โปรแกรมบำบัด
ดวยการแกปญหา เนื่องจากโปรแกรมบำบัดดวยการ
แกปญหา สงผลใหผูปวยมีความรูความเขาใจตอการ
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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เจ็บปวยดวยโรควิตกกังวลทั่วไปมากขึ้น ไดทราบถึง
สาเหตุการเกิดโรค อาการ การรักษาและการปฏิบตั ติ วั
ที่เหมาะสม มีกิจกรรมสงเสริมใหผูปวยไดเรียนรูทั้ง
ในเรือ่ งการปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ การทำความเขาใจปญหา
การกำหนดเปาหมาย ฝกคนหาทางเลือก รวมถึง
การตัดสินใจเลือกวิธกี ารแกปญ
 หา และการแกปญ
 หา
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนำความรูและ
วิธกี ารทีไ่ ดรบั จากการเขารวมโปรแกรมบำบัดดวยการ
แกปญ
 หาในครัง้ นี้ มาปรับเปลีย่ นตนเอง ปรับมุมมอง
ที่มีตอปญหาดานบวก รับรูปญหาตามความเปนจริง
มองปญหาเปนเหตุการณธรรมดาและเปนเรือ่ งทาทาย
ในชีวติ มีความพยายามและแกไขปญหาอยางมีเหตุผล
สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต สงผลใหอาการ
วิตกกังวลลดลงได ดังกลไกของ Five factor model27
ซึง่ ไดอธิบายเชือ่ มโยงมา หลังจากทีผ่ ปู ว ยไดปรับมุมมอง
ตอปญหาไปในดานบวก (positive problem oriented)
มีผลตอการลดการมองปญหาในดานลบ (negative
problem oriented) ทำใหคดิ แกปญ
 หาในเชิงเหตุและผล
มากกวาที่จะเพิกเฉย หรือหลีกหนีตอปญหา ซึ่งเปน
สิ่ ง สำคั ญ ที่ มี ผ ลทำให ผู ป ว ยปรั บ ตั ว ยอมรั บ กั บ
สถานการณปญหา แกปญหาโดยอาศัยเหตุและผล
(rational problem solving) จนเกิดผลลัพธทดี่ ี ระดับ
อาการวิตกกังวลของผูปวยลดลง สามารถสรุปไดวา
โปรแกรมการบำบัดดวยการแกปญ
 หา ในการวิจยั ครัง้ นี้
มีผลชวยลดอาการวิตกกังวลในผูปวยโรควิตกกังวล
ทั่วไป ตรงกับการศึกษาของ Garand และคณะ 28
ที่พบวาหลังการนำโปรแกรมบำบัดดวยการแกปญหา
มาใชกับผูดูแลผูปวยภาวะสมองเสื่อมที่เพิ่งเริ่มรักษา
ผู ดู แ ลมีระดับความวิตกกังวลลดลง รวมทัง้ สามารถลด
การรับรปู ญ
 หาในดานลบลงอีกดวย เชนเดียวกับการศึกษา
ของ Belzer29 ที่พบวาการรักษาผูปวยโรควิตกกังวล
ทัว่ ไป ทีม่ อี าการกังวลอยางมาก โดยการนำโปรแกรม
บำบั ด ด ว ยการแก ป ญ หามาใช จะสามารถช ว ยลด
ความคิดดานลบกับการรับรูปญหาในเชิงลบ โดยการ
เพิม่ ความสามารถและเสริมทักษะการแกปญ
 หาซึง่ เปน
สวนประกอบสำคัญ ทีน่ ำไปสกู ารรับรปู ญ
 หาในเชิงบวก
 หานัน้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
ทำใหการแกปญ
มากทีส่ ดุ
สรุปคือผลการวิจัยครั้งนี้ พบวาการการบำบัด
ดวยโปรแกรมแกปญหาในผูปวยโรควิตกกังวลทั่วไป
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นั้นมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูปวยโรควิตกกังวลทั่วไป
มีระดับอาการวิตกกังวลลดลง ควรมีการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการในการใชโปรแกรมการบำบัดดวยการ
แกปญ
 หาสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข เพือ่ ใหผปู ฏิบตั ิ
ไดรบั ความรแู ละทักษะในการฝกปฏิบตั กิ ารและสามารถ
นำไปใชในการปฏิบตั กิ ารทางคลินกิ ตอไป
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