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บทคัดยอ
การวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการฝ กไบโอฟ ดแบคและเทคนิ คผ อนคลาย
ความเครียดตอภาวะสุขภาพและระดับความเครียดของผูปวยโรคหัวใจ และศึกษาความพึงพอใจของผูปวยตอการเขารวม
โปรแกรม เปนการวิจัยกึ่งทดลอง กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคหัวใจที่รับการรักษาในแผนกผูปวยนอก และหอผูปวย
อายุรกรรมของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ สุมตัวอยางแบบจับคูแบงเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม จํานวน 60 คู วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยสถิติ Independent t-test และโปรแกรม Excel แสดงกราฟ
พัฒนาการอยางตอเนื่องของการเปลี่ยนแปลงขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลพบวา (1) ภาวะสุขภาพ
และระดับความเครียดของผูปว ยระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (t = 2.066*, 1.993*) ภาวะสุขภาพและระดับความเครียดของผูปวยระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมตามผลตรวจทางหองปฏิบัติการ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
(t = 2.837**, 2.987**, 1.943* และ 2.339*) (2) รอยละ 87 ของผูปวยโรคหัวใจรูสึกพึงพอใจมากตอโปรแกรม รอยละ
90 ไดรับประโยชนในการนําเทคนิคผอนคลายความเครียดไปใชในชีวิตประจําวัน โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบค
และเทคนิคผอนคลายความเครียดเปนทางเลือกหนึ่งในศาสตรแหงการดูแลผูปวยโรคหัวใจ ผลการวิจัยนี้เปนการ
สรางนวัตกรรมใหม และผลที่ไดสามารถเปนแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวยกลุมอื่นไดเชนเดียวกัน
คําสําคัญ : ภาวะสุขภาพ, ระดับความเครียด, โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบค, เทคนิคผอนคลายความเครียด
Abstract
Objectives of this study were to study the effects of a biofeedback training program and relaxation
techniques on the health status and stress levels of heart disease patients, and to study heart disease patients’
satisfaction regarding participating in the programs. This is a quasi-experimental research. One hundred and
twenty patients from the outpatient and medical units of Thammasat University Hospital were selected by
matched pairs. The effects of the program were determined via independent t-test including the excel program
for demonstrating the continuous improvement of stress levels each week. Content analysis was used to analyze
qualitative data. Major findings were: (1) There were statistically significant differences at the p<0.05 level
between the mean scores of patients’ health status and stress levels in the experimental group and the control
group (t = 2.66* and 1.993*). At the p<0.01 and 0.05 levels, there were also statistically significant differences
between the mean scores in the experimental group and the control group according to a laboratory stress test
(t = 2.837**, 2.987**, 1.943* and 2.339*). (2) Eighty-seven percents of the patients felt very satisfied towards
the biofeedback training program and relaxation techniques. Ninety percents of patients gained benefit from
applying the relaxation techniques at home. A biofeedback training program and relaxation techniques is an
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alternative type of care for heart disease patients. It can be said that the results of this study can help suggest
innovative ways of caring, and the findings can also provide practice guidelines for caring other patient groups.
Key words: health status, levels of stress, biofeedback training program, relaxation technique
ทางกาย จิ ต สังคม และจิตวิญ ญาณ หรือ สุขภาวะที่
สมบูรณทุก ๆ ทางเชื่อมโยงกัน [3] โดยภาวะสุขภาพ
จัดเปนความตอเนื่องของสุขภาพที่นับวาสมบูรณที่สุด
จนถึงเจ็บปวยมากที่สุด (health-illness continuum) ทั้งนี้
สังเกตไดจากคนที่มีภาวะสุขภาพดีจะมีสมรรถภาพใน
การปรับ ตัวตอ สูกับ สิ่งรบกวนเพื่อรัก ษาสมดุล ของ
ชี วิ ต ได ดี ทั้ ง ทางด า นร า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม และจิ ต
วิญญาณ อยางไรก็ตามความสามารถในการปรับตัวจะ
เกิดขึ้นไมไดถาหากปราศจากความเครียดเปนตัวเรา ที่
เปนเชนนี้เพราะวา การที่บุคคลเกิดความเครียดขึ้นนั้น
เทากับเปนการทําหนาที่ปองกันตัวตามธรรมชาติของ
ระบบชีวิตซึ่งเปรียบไดกับสัญญาณภัยที่เราใหระบบ
ชีวิตมีปฏิกิริยาตอบสนองตอภยันตราย จึงมักพบวา
ความเครียดเกิดขึ้นเสมอในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของบุ ค คล ในผู ป ว ยโรคหั ว ใจเช น เดี ย วกั น สาเหตุ
สําคัญอยางหนึ่งของการปวยดวยโรคหัวใจนั้น เกิด
จากผูปวยสวนใหญขาดความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
จัดการความเครียดทําใหใชชีวิตอยางรูเทาไมถึงการณ
[4,5] ดังนั้นหากผูปวยสามารถควบคุมปฏิกิริยาตอบ
โต ค วามเครี ย ดในชี วิ ต ประจํ า วั น ของตนให อ ยู ใ น
ระดับที่เหมาะสมจะชวยใหสามารถดํารงชีวิตไดอยาง
เปนสุขเชนเดียวกับคนปกติ
Selye [5] กลา ววา ความเครี ยดทางจิต ใจ
สัมพันธกับความเครียดทางชีวภาพ เพราะมีผลทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย โดยสามารถวินิจฉัย
ไดดวยกลุมอาการที่มีลักษณะเฉพาะของปฏิกิริยาตอ
ภาวะเครียด กลาวคือ เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นพบวามี
การลดจํานวนลงของเซลลลิมโฟซัยท (lymphocyte)

1. บทนํา
ในชวงเวลาที่ผานมา แมวาประเทศไทยมีการ
พัฒนาดานสุขภาพไปอยางมาก การกระจายบริการดาน
สุขภาพเปนไปอยางกวางขวาง โรคหลายชนิดถูกกําจัด
และควบคุ มได ทําให อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยยาวขึ้น
ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพยังคงระบุวาคนไทยสวนใหญ
บาดเจ็ บ และล ม ตายด ว ยโรคและป ญ หาใหม ๆ ที่
ปองกันได อาทิ อุบัติเหตุ เอดส สารเสพติด รวมทั้งโรค
ที่เกี่ยวของกับแบบแผนของพฤติกรรมที่ไมถูกตอง [1]
โรคหัวใจเปนโรคที่เกี่ยวของกับแบบแผนพฤติกรรม
และเปนสาเหตุการตายที่สําคัญของคนไทย ในป พ.ศ.
2548 พบวาโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวอันดับ 1 ของ
คนไทย คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด รอยละ 28 ของ
คนไทยปวยดวยโรคดังกลาว และไดคราชีวิตคนไทย
รวมปละกว า 65,000 คน ในปจจุบันมากกวา 3 ใน 5
ของคนไทย มีปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตั้งแต 1 อยางขึ้นไป ตั้งแตความดันโลหิตสูง โคเลสเตอรอลในเลือดสูง การสูบบุหรี่ การมีเสนรอบเอวหรือ
น้ําหนักเกินกวามาตรฐาน การออกกําลังกายไมเพียงพอ
และเบาหวาน [2] ปจจัยเสี่ยงเหลานี้ชี้ใหเห็นถึง
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่ไมถูกตอง ขาดการดูแลเอา
ใจใสตอตนเอง เกิดภาวะเครียด และเปนสาเหตุท่ีทําให
อาการของโรคหัวใจรุนแรงขึ้นจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได
ดวยเหตุผลดังกลาว การบําบัดรักษาโรคหัวใจ
จึ ง เกี่ ย วข อ งกั บ การบํ า บั ด ทางจิ ต ใจและพฤติ ก รรม
อย า งแยกจากกั น ไม ไ ด โดยทั่ ว ไปในการประเมิ น
ภาวะสุขภาพของผูปวยโรคหัวใจมักจะประเมินแบบ
องครวม เพราะสุขภาพหมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณทั้ง
416
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และอีโอซิโนฟล (eosinophil) ในเลือด รวมทั้งมีการ
เปลี่ย นแปลงของอัต ราการเต น ของหัวใจ ความดั น
โลหิต และอัตราการหายใจ [6] ดังนั้นเพื่อรักษาสมดุล
ของภาวะสุ ข ภาพ จึ ง มีค วามจํา เป น อย า งยิ่ งที่ ผู ป ว ย
โรคหั ว ใจควรจะเรี ย นรู แ ละฝ ก หั ด การผ อ นคลาย
ความเครีย ดที่เกิ ดขึ้น ในชี วิตประจํ าวัน ซึ่งสามารถ
กระทําไดหลายวิธี ไดแก การผอนคลายกลามเนื้อ การ
ฝกสมาธิ รวมทั้งการฝกหายใจและผอนลมหายใจ
อยางถูกวิธี [7,8] โดยเชื่อวาชวยลดอัตราการเตนของ
หัวใจ ลดความดันโลหิต ลดอัตราการหายใจ ลดความ
เขมขนของกรดแลคติคในเลือด และลดภาวะการใช
ออกซิเจนในรางกาย [6] เนื่องจากขณะที่ผูปวยฝกหัด
เทคนิ ค ผ อ นคลายความเครี ย ด ผู ป ว ยจะมี ค วาม
สามารถในการปรับตัวดีขึ้นดวยการใชกลไกยอนกลับ
ทางชีวภาพ (biofeedback mechanism) เปนเครื่องมือ
ในการบอกให ผู ป ว ยทราบว า ความเครี ย ดของตน
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม
โดยใชอุปกรณอิเลคทรอนิกส และมักเรียกอุปกรณ
ประเภทนี้ ว า เครื่ อ งมื อ ไบโอฟ ค แบค (biofeedback
instruments)
โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบคจึงเปนวิธีหนึ่ง
ที่ชวยใหผูปวยฝกฝน เรียนรูที่ จะเผชิญความเครีย ด
อยางเหมาะสมและถูกวิธีดวยการเพิ่มสมรรถภาพใน
การปรับตัวตอความเครียดที่มากระทบ และในที่สุด
เมื่อผูปวยเขาใจ รูสึกคุนเคย และสามารถปรับตัวได
ตามความมุงหมายจนเกิดทักษะและความชํานาญใน
การปรั บ ตัวต อ ความเครีย ดไดเองโดยไมตองพึ่งพา
เครื่ อ งมื อ ซึ่ ง ถื อ ว า เป น ความสํ า เร็ จ สู ง สุ ด ในการใช
โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบค [7,9,10] อยางไรก็ตาม
ปจจุบันนี้พบวามีงานวิจัยในประเทศไทยจํานวนนอย
ที่นําเทคนิคผอนคลายความเครียดแบบผสมผสานทั้ง
ศาสตรตะวันออกและตะวันตกมาใชกับผูปวย รวมกับ

โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบค โดย เฉพาะอยางยิ่งไม
พบงานวิจัยใดในประเทศไทยที่ทําการวิจัยในลักษณะ
เดี ย วกั น นี้ ใ นผู ป ว ยโรคหั ว ใจ ดั ง นั้ น การวิ จั ย นี้ จึ ง มี
จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการฝ ก ไบ
โอฟดแบคและเทคนิคผอนคลายความเครียดตอภาวะ
สุขภาพและระดั บ ความเครีย ดของผูป ว ยโรคหั วใจ
รวมทั้ ง ความพึ ง พอใจของผู ป ว ยโรคหั ว ใจต อ
โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบคและเทคนิคผอนคลาย
ความเครียด
ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการ
สรางเสริมสุขภาพผูปวยโรคหัวใจโดยการชวยเหลือ
ใหผูปวยสามารถเผชิญความเครียดไดอยางเหมาะสม
และถูกวิธี ซึ่งนอกเหนือ จากการลดอัตราตายดังกลาว
ขางตนแลว ยังเปนการลดคาใชจายที่ตองสูญเสียใน
ดานสุขภาพที่สูงขึ้นถึงปละเกือบ 300,000 ลานบาท
[1] และสามารถเปนแนวปฏิบัติสําหรับบุคลากร
สุขภาพในการดูแลผูปวยกลุมอื่น ๆ ในโอกาสตอไป

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 ประชากรและตัวอยาง
การวิ จั ย นี้ เ ป น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง โดยมี
ประชากร คือ ผูปวยโรคหัวใจชนิดกลามเนื้อ หัวใจ
ขาดเลื อ ดไปเลี้ ย งที่ ม าทํ า การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ป พ.ศ. 2548 จํานวน
1,227 คน เป น เพศชายจํ า นวน 575 คน และหญิ ง
จํานวน 652 คน [11] กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคหัวใจ
ชนิ ด กล า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดไปเลี้ ย งที่ ม ารั บ การ
รักษาที่แผนกผูปวยนอก หอผูปวยอายุรกรรมชายและ
หญิงของโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
แบงเปนกลุมวัยผูใหญตอนตน ตอนกลาง และสูงอายุ
ไมจํากัดอาชีพ ระดับการศึก ษา และสถานภาพการ
สมรส ซึ่งตัวอยางคือเปนผูที่ใหความรวมมือในการ
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ผูตอบสามารถตอบไดดวยตนเองตามขอความที่ตรง
กั บ ความรู สึ ก และความสามารถในการกระทํ า
กิจกรรมของผูตอบ ขอคําถามมีทั้งหมด 11 ขอใหญ
โดยแตละขอมีขอยอยรวมจํานวนขอทั้งสิ้นเทากับ 36
ข อ การให ค ะแนนเป น มาตราส ว นประมาณค า 5
ระดับ ในแตละขอ คะแนนสูงสุด หมายถึงสุขภาพดี
เยี่ ย มให 5 คะแนน จนถึ ง คะแนนต่ํ า สุ ด หมายถึ ง
สุขภาพไมดีให 1 คะแนน โดยขอ คําถามทางลบให
คะแนนตรงกันขาม ยกเวนขอ 3 ซึ่งคะแนนเชนเดียว
กับขอคําถามทางบวก การใหคะแนนเปนมาตราสวน
ประมาณค า มี 3 ระดั บ ได แ ก ระดั บ ดี ระดั บ พอใช
และระดับไมดี
2.2.2 แบบประเมิ น ความเครี ย ด (symptoms of stress i\Inventory, SOSI) สรางขึ้นโดย
Cornell Medical Index (1949) และแปลเปนภาษาไทย
โดย Muecke ซึ่งคณะผูวิจัยไดรับอนุญาตจากเจาของให
ใชในงานวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 107 ขอ ประกอบดวยขอ
คํ าถามที่ เกี่ ยวกั บความเครี ยดและการตอบสนองต อ
ความเครี ยด ซึ่ งแสดงออกทางร า งกาย จิ ต ใจ และ
พฤติกรรมในชวงเวลา 3 เดือน ที่ผานมา ตามการรับรู
ของผูปวย โดยแตละขอมี 5 คําตอบ การใหคะแนน
เป น มาตราส ว นประมาณค า 5 ระดั บ ตั้ ง แต ร ะดั บ
คะแนนที่ผูปวยไมมีการตอบสนองตอความเครียดเลย
ให 1 คะแนน จนถึ ง ระดั บ คะแนนที่ ผู ป ว ยมี ก าร
ตอบสนองตอความเครียดบอยมากที่สุดให 5 คะแนน
โดยแบบประเมิน ความเครีย ดมีคะแนนรวมไมเกิ น
425 คะแนน โดยผลรวมที่ไดแบงออกเปน 3 ระดับ
ดังนี้ คะแนน 85-169 หมายถึง ความเครียดระดับต่ํา
คะแนน 170-340 หมายถึง ความเครียดระดับปาน
กลาง คะแนน 341-425 หมายถึง ความเครียดระดับสูง
2.2.3 โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบคแบบ
ควบคุมความเครียดโดยวัดการทํางานของตอมเหงื่อ

วิจัย จํานวน 120 คน โดยไดมาดวยการคํานวณขนาด
กลุ ม ตั ว อย า งจากตารางประมาณการของ Kraemer
and Thieman [12] ใชคาอํานาจในการวิเคราะห
(power analysis) 0.90 ที่ ∝ เทากับ 0.05 [13] และคา
ขนาดของอิทธิพล (effect size) เทากับ 0.40 ได
จํ า นวนกลุม ตั วอย า งแบ งเป น กลุ ม ควบคุม และกลุ ม
ทดลองกลุมละ 60 คน และในกระบวนการทดลองได
ควบคุ ม ป จ จั ย ที่ อ าจส ง ผลต อ การทดลอง ได แ ก
ประเภทของโรคหัวใจ คัดเลือกเฉพาะผูปวยโรคหัวใจ
ชนิ ด กล ามเนื้ อ หัว ใจขาดเลื อ ดไปเลี้ ย ง โดยผู ป ว ยมี
แบบแผนการรั ก ษาทางยาที่ ค ล า ยคลึ ง กั น ตาม
มาตรฐานการรักษาโดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
โรคหัวใจ หลังจากนั้ นทํ าการสุม ตั วอยา งแบบจั บ คู
(matched pairs) กําหนดคุณสมบัติในการจับคูตาม
เกณฑที่ศึกษา [15-19] ดังนี้ (1) เพศ แบงเปนหญิงและ
ชาย (2) อายุแบงเปน 3 กลุม ไดแก กลุมอายุ 20 ปขึ้น
ไปถึง 45 ป กลุมอายุ 45 ปขึ้นไปถึง 60 ป และกลุม
อายุ 61 ปขึ้นไป (3) ระดับความรุนแรง แบงเปนระดับ
1 และระดับ 2 และ (4) ระยะ เวลาการเปนโรค
แบ ง เป น 3 ระยะ ได แ ก ระยะเวลาไม เ กิ น 1 ป
ระยะเวลา 1 ปขึ้นไปถึง 5 ป และระยะเวลา 5 ปขึ้นไป
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.2.1 แบบประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ (SF-36
version 2) จัดทําโดย Quality Metric Incorporated ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนแบบประเมินภาวะสุขภาพที่มีการใช
แพรหลายใน 45 ประเทศทั่วโลก มีการแปลหลายภาษา
ผูวิจัยขอซื้อลิขสิทธิ์แบบประเมินทั้งฉบับภาษาไทย
และฉบับภาษาอังกฤษ และทํา multiple forward and
backward translation เพื่อใหแบบประเมินสอดคลอง
กับ บริ บ ทของสังคมไทย พรอ มทั้ง ทดสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือในคนไทยกอนการทดลอง เปนแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพในรอบ 4 สัปดาห ที่ผานมา ซึ่ง
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ระหวางสัปดาหที่ 1-8 ไดทําการวัด
การปรับอุณหภูมิของรางกายที่ผิวหนังและการทํางาน
ของตอมเหงื่อโดยใชโปรแกรมการฝกไบโอฟดแบค
เพื่อใหผูปวยไดรับทราบ ตรวจสอบ และปรับปรุงวิธีการ
จัดการความเครี ยดของรางกายตนเอง พรอมทั้งนําไป
เขียนกราฟดวยโปรแกรม Excel
สัป ดาห ที่ 8 หลั ง จากกระบวนการ
ทดลองสิ้นสุดลง ผูวิจัยทําการประเมินภาวะสุขภาพ
โดยตรวจรางกาย ไดแก อุณหภูมิ อัตรา/ชีพจร ความดัน
โลหิต การหายใจ และการเจาะเลือดวัดคาตาง ๆ พรอมทั้ง
ประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพตามการรั บ รู โ ดยใช แ บบ
ประเมิน SF-36 v.2 และ SOSI เชนเดียวกับกอนการ
ทดลอง
2.3.2 กลุมควบคุม
กลุมควบคุมจะไมไดรับโปรแกรม
ใด ๆ ยินดีหรือพรอมใจในการเขารวมการศึกษา และ
ไดรับโปรแกรมเชน เดียวกับกลุมทดลองตามความ
สมัครใจภายหลังสิ้นสุดโครงการ
2.4 การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ แบ ง
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลดังนี้
2.4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง นําเสนอ
ในรูปรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.4.2 วิ เ คราะห ภ าวะสุ ข ภาพและระดั บ
ความเครียดของผูปวยกอ นและหลั งผานโปรแกรม
ไบโอฟดแบคและเทคนิคผอนคลายความเครียด โดย
หาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2.3 เปรียบเทียบความแตกตางของ
ผลรวมค า เฉลี่ ย คะแนนภาวะสุ ข ภาพและระดั บ
ความเครียดของกลุมตัวอยางตามการรับรูและตามผล
การตรวจทางหองปฏิบัติการระหวางกลุมควบคุมและ
กลุมทดลองโดยใช independent t test

(skin conductance, SC) และควบคุมความเครียดโดย
วัดอุณหภูมิของรางกาย (skin temperature, ST)
2.2.4 โปรแกรมการฝกเทคนิคผอนคลาย
ความเครียด 2 ประเภท ไดแก การฝกสมาธิ (meditation)
และการฝ ก สร า งจิ น ตนาการ (autogenic
training)
2.3 วิธีการวิจัย
2.3.1 กลุมทดลอง ผูวิจัยทําการฝกเทคนิคการ
ผอนคลายความเครียดแบบใชสมาธิโดยพระสงฆเปนผู
ฝกใหในสัปดาหแรก และผูวิจัยจะทําการถายวิดีโอไวใน
สัปดาหที่ 2-4 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยเปนผูควบคุมการฝก
กั บผู ป วยโดยใช วิ ดี โอช วยในการฝ กสมาธิ ดั งกล าว
สําหรับการฝกเทคนิคการผอนคลายความเครียดแบบฝก
สรางจินตนาการใชเทปบันทึกเสียงชวยในการฝกใหแก
ผู ป วย ในระหว างการฝ กโปรแกรมทุ กสั ปดาห ได ใช
โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบครวมดวย รวมระยะเวลาแต
ละครั้งไมเกิน 60 นาทีตอคน ดังรายละเอียดในแตละ
สัปดาห ดังนี้
สั ป ดาห ที่ 1 วั น ที่ 1 ประเมิ น ภาวะ
สุขภาพและตรวจรางกาย หลังจากนั้นทําการฝกเทคนิค
ผ อ นคลายความเครี ย ดแบบใช ส มาธิ พร อ มทั้ ง ฝ ก
โปรแกรมไบโอฟด แบค ภายหลั ง การฝ กผู วิจั ย
ประเมินอุณหภูมิ อัตราชีพจร ความดันโลหิต และการ
หายใจ ใชเวลาทั้งสิ้นประมาณ 45-60 นาที
สัปดาหที่ 2-8 ทําการฝกเทคนิคผอน
คลายความเครียดโดยฝกสมาธิใน 4 สัปดาหแรก และ
ฝกสรางจินตนาการใน 4 สัปดาหหลัง โดยผูปวยฝก
ดว ยตนเองจากเทปบัน ทึ ก เสีย ง ซึ่ งนั กปฏิ บั ติ ส มาธิ
และผู วิ จั ย คอยให คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษา ฝ ก โปรแกรม
ไบโอฟดแบคเพื่อวัดกลไกการปรับตัวตอความเครียด
ของรางกาย โดยฝกสัปดาหละ 1 ครั้ง รวมการฝก
โปรแกรมทั้งสิ้นครั้งละ 45-60 นาที
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3.1.3 การเปรียบ เทียบความแตกตางของ
ผลตา งคา เฉลี่ ยภาวะสุ ขภาพและระดั บ ความเครีย ด
ของผูป วยตามผลตรวจทางหอ งปฏิบัติการระหวาง
กลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม หลั ง ผ า นโปรแกรมฯ
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.01 และ 0.05 (t=2.837**, df=118.000,
t=2.987**, df=114.426, t=1.943*, df=118.000 และ
t=2.339*, df = 117.035 ตามลําดับ) (ตารางที่ 3)
3.1.4 การวัดระดับความเครียดของผูปวยดวย
เครื่องมือไบโอฟดแบคทุกสัปดาห พบวาเมื่อผูปวยไดรับ
โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบคแบบ SC และ ST
ระดับ ความเครียดของผูปวยลดลง โดยคาสเกลบน
หนาจอจะมีคาสูงขึ้น ทั้งนี้คาสเกลจากเข็มบนหนาจอ
ลดลงเมื่อเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงในวิธีการฝกเทคนิค
ผอนคลายความเครียดในสัปดาหที่ 5 ซึ่งมีการเปลี่ยน
แปลงวิ ธี ก ารฝ ก จากการฝ ก สมาธิ เ ป น การฝ ก สร า ง
จินตนาการ
3.2 ผลการวิจัยจากขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา
3.2.1 ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจตอการใชโปรแกรมไบโอฟดแบคและการฝก
เทคนิคผอนคลายความเครียด เนื่องจากไดรับความรู
และประโยชน โดยชวยใหมีสมาธิดีขึ้น ไมเครียด ใจ
เย็น รูสึกสงบ แกปญหาไดดี และมีความสุขมากขึ้น
เนื่องจากผูปวยรับรูตนเองวาเมื่อเกิดความเครียดจะทํา
อยางไร
3.2.2 คํ า หรือ วลี ที่เ กิ ด ขึ้ นที่ พ บมากที่ สุ ด
ไดแก การไดรับความรูและประโยชนหลังจากผาน
โปรแกรมการฝกสูงถึงรอยละ 90 ความรูสึกพึงพอใจ
ต อ โปรแกรมและเทคนิ ค ที่ ไ ด รั บ สู ง ร อ ยละ87
เนื่ อ งจากช ว ยลดระดั บ ความเครี ย ด โดยทํ า ให รู สึ ก
สบายใจ จิตใจดีขึ้น สงบและมีสมาธิรอยละ 85, 82
และ 77 ตามลําดับ

การวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ หลั ง
กระบวนการทดลองสิ้นสุดลง ทําการสัมภาษณระดับ
ลึ ก เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจต อ โปรแกรม โดยแบบ
สัมภาษณประเภทกําหนดโครงสราง และวิเคราะห
เนื้อหาการสัมภาษณ ดังนี้ (1) ถอดเทปบทสัมภาษณ
กลุมตัวอยางแบบคําตอคํา (verbatim) (2) อานบท
สัมภาษณทั้งหมดซ้ํา แลวถอดรหัสขอความ (coding)
(3) วางเกณฑและกําหนดเนื้อหาสําคัญ (theme) โดย
ใชขอความที่กําหนดไวในโครงสราง (manifest content)
และตรวจสอบเพื่อนํามาจัดหมวดหมู (categories) และ
(4) ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล ดวยการอานบท
สัมภาษณ (script) และตรวจสอบการถอดรหัสขอความ
(coding)

3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการวิจัยขอมูลเชิงปริมาณ พบวา
3.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุม
ตัวอยางพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 61 ปขึ้นไป
ระดับความรุนแรงของโรคอยูในระดับ 1 และมีระยะเวลา
ของการเปนโรคมากกวา 5 ปขึ้นไป นอกจากนี้ สถานภาพ
การสมรสเปนแบบอยูดวยกัน การศึกษาอยูในระดับชั้น
ประถมศึ ก ษา ประกอบอาชี พ รั บ ราชการหรื อ เป น
พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และสวนใหญมีรายไดรวม
ของครอบครัวต่ํากวา 20,000 บาทตอเดือน โดยทั้งสอง
กลุ มส วนใหญ มี ความพอเพี ยงของรายได ครอบครั ว
(ตารางที่ 1)
3.1.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของ
ผลต า งค า เฉลี่ ยภาวะสุ ขภาพและระดั บ ความเครีย ด
ระหว า งกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม หลั ง ผ า น
โปรแกรมฯ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 (t=2.066*, df=117.997
และ t=1.993*, df=117.986 ตามลําดับ ) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิม พระเกียรติ
จําแนกตามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง (n = 120)
สถานภาพกลุมตัวอยาง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20 ปขึ้นไปถึง 45 ป
45 ปขึ้นไปถึง 60 ป
61 ปขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด
อยูดวยกัน
แยกกันอยู
หยาราง/หมาย
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อาชีวะ
อุดมศึกษา
รายไดรวมของครอบครัว
ต่ํากวา 5,000
5,000-9,999
10,000-19,999
20,000-29,999

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
27
33

45.0
55.0

27
33

45.0
55.0

3
22
35

5.0
36.7
58.3

3
22
35

5.0
36.7
58.3

1
41
4
14

1.7
68.3
6.7
23.3

0
47
1
12

0.0
78.6
1.7
20.0

2
31
19
8

3.3
51.7
31.7
13.3

2
36
11
11

3.3
60.0
18.3
18.3

17
13
17
6

28.3
21.7
28.3
10.0

12
17
15
9

สถานภาพกลุมตัวอยาง
30,000-39,999
40,000-49,999
50,000 ขึ้นไป

ความพอเพียงของรายได
รวมครอบครัว
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
ระดับความรุนแรง
ระดับ 1
ระดับ 2
ระยะเวลาของการเปนโรค
ไมเกิน 1 ป
1 ปขึ้นไปถึง 5 ป
5 ปขึ้นไป
สิทธิในการรักษาพยาบาล
จายเอง
เบิกตนสังกัด
สิทธิประกันสุขภาพ
สิทธิประกันสังคม

20.0
28.3
25.0
15.0

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
2
3.3
3
5.0
2
3.3
1
1.7
3
5.0
3
5.0
x = SD = x = SD =
17,750 1.62 18,667 1.55

47
13

78.3
21.7

43
17

71.7
28.3

54
6

90.0
10.0

54
6

90.0
10.0

3
26
31

5.0
43.3
51.7

3
26
31

5.0
43.3
51.7

10
37
11
2

16.7
61.7
18.3
3.3

8
33
18
1

13.3
55.0
30.0
1.7

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของผลตางคาเฉลี่ยภาวะสุขภาพและระดับความเครียดตามการรับรูของ
ผูปวยระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (n = 120)
ตัวแปรที่ศึกษา
คะแนนรวมภาวะสุขภาพ [SUM (SF-36 v.2)]
คะแนนรวมระดับความเครียด [SUM (SOSI)]
*p < 0.05

กลุมทดลอง
D1
SD1
2.283
10.633
7.833
28.229
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กลุมควบคุม
D2
SD2
1.717
10.578
2.383
27.926

df

t

117.997 2.066*
117.986 1.993*
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของผลตางคาเฉลี่ยภาวะสุขภาพและระดับความเครียดของ
ผูปวยตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (n = 120)
ตัวแปรที่ศึกษา
Lactate
Lymphocyte
Eosinophil
O2 consumption
**p < 0.01, *p < 0.05

กลุมทดลอง
D1
SD1
0.681
1.453
2.695
6.588
0.368
1.537
2.232
7.655

กลุมควบคุม
D2
SD2
0.037
0.993
1.265
7.877
0.045
0.587
0.898
6.989

df

t

118.000
114.426
118.000
117.035

2.837**
2.987**
1.943*
2.339*

ของผูปวยลดลง เนื่อ งจากการฝก เทคนิค ผอ นคลาย
ความเครีย ดโดยใชส มาธิใน 4 สัปดาหแรก ชวยให
ผูปวยโรคหัวใจรูสึกสงบ จิตใจสบายและไมเครีย ด
เมื่อผูปวยรับรูถึงความสงบของตนเองทําใหสามารถ
เขาสูวิธีการฝกสรางจินตนาการในสัปดาหที่ 5 ไดเร็ว
ขึ้น ทั้งนี้การผอนคลายความเครียดทั้ง 2 วิธี ดังกลาว
ใช เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ไ บโอฟ ด แบคในการ
ตรวจสอบ โดยทั่วไปมักพบวาระยะแรกของการฝก
โปรแกรมผูปวยเริ่มรับรูระดับความเครียดของตนเอง
หลังจากฝกเทคนิคผอนคลายความเครียด เมื่อตรวจ
สอบดวยเครื่องมือไบโอฟดแบคทุกสัปดาห ผูปวยเริ่ม
รูสึกถึงความคุนเคยตอการฝกโปรแกรม จนกระทั่ง
เมื่อฝกจนครบ 8 สัปดาห ผูปวยสามารถรับรูวาความ
เครียดของตนเองอยูในระดับใด และจะควบคุมหรือ
ลดระดับความเครียดของตนเองอยางไร กลาวไดวา
การใชโปรแกรมไบโอฟดแบคเปนการชวยควบคุม
ความเครียดของตนเอง โดยใชเทคนิคและวิธี การทาง
วิ ท ยาศาสตร ค น หาปฏิ กิ ริ ย าของร า งกายจากความ
เครียด เพื่อลดความเครียดใหอยูในระดับที่เหมาะสม
ตามการรั บ รู ข องตนเองนั่ น เอง การตอบสนอง
ดั ง กล า วจั ด เป น การตอบสนองโดยอั ต โนมั ติ แ บบ

4. วิจารณ
อาจกลาวไดวาตัวแปรของปฏิกิริยาตอบสนอง
ตอความเครียด เปนตัวแปรที่เกิดจากภายในตัวบุคคล
และภายนอกตัวบุคคลที่มีสาเหตุมาจากสิ่งแวดลอม
ที่มากระทบ [5] ซึ่งขึ้นกับพื้นฐานสุขภาพของแตละ
คน แตจากขอมูลพื้นฐานของผูปวย พบวาสวนใหญ
เปนผูปวยสูงอายุ เพศหญิง อาศัยอยูรวมกับครอบครัว
มีฐานะพอใช ปวยเปนโรคหัวใจมานานกวา 5 ป และ
การเจ็บปวยไมไดอยูในระดับที่รุนแรงมากนักจนทํา
ให รู สึ ก ว า ตนเองเครี ย ดหรื อ รั บ รู ว า ภาวะสุ ข ภาพ
ตนเองไมดี กลุมตัวอยางนี้จึงสอดคลองกับการศึกษา
ของปยะรัตน (2546) กลาววาโดยทั่วไปปจจัยเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไมไดในผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด
สําหรับเพศชายมีอัตราการเสี่ยงสูงกวาเพศหญิง โดย
เพศชายสวนใหญมักพบอายุมากกวา 45 ป และเพศ
หญิงอายุมากกวา 55 ป ความเจ็บปวยขึ้นอยูกับระดับ
ความรุนแรงของโรค [20]
เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพและระดับความ
เครียด พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวาหลังผานโปรแกรมการ
ฝก ภาวะสุขภาพของผูปวยดีขึ้นและระดับความเครียด
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ทั่วไปที่เกี่ยวของกับอวัยวะหลายสวนของรางกายที่
อยูในความควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติและ
ฮอรโ มน การควบคุ ม การตอบสนองความเครีย ดที่
เกิดขึ้นอัตโนมัติสามารถดัดแปลงและเปลี่ยนถายเปน
การควบคุมการตอบสนองในระดับที่รูสึกตัวไดโดย
โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบคเปนรูปแบบหนึ่งของ
การควบคุมความเครียดที่อาศัยหลักและวิธีการนี้ [7,9]
ผลการวิจัยนี้จึงสอดคลองกับวรรณคดีหลายชิ้นทั้งใน
ประเทศและในตางประเทศ [7,9-10, 21-27] การฝก
เทคนิคผอนคลายความเครียดดวยการฝกสมาธิและ
การฝกสรางจินตนาการจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการ
สงเสริมประสิทธิภาพการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบค
ไดเปนอยางดี
เมื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพและระดับความ
เครียดของผูปวยตามผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และ 0.05 อธิบ ายไดวาหลังผานการฝก
โปรแกรมไบโอฟดแบคแบบ ST และ SC และเทคนิค
ผ อ นคลายความเครี ย ดทั้ ง 2 วิ ธี ภาวะสุ ข ภาพของ
ผู ป ว ยดี ขึ้ น และระดั บ ความเครี ย ดของผู ป ว ยลดลง
เนื่ อ งจาก ความเครี ย ดทางจิ ต ใจสั ม พั น ธ กั บ ความ
เครี ยดทางชี วภาพ โดยสามารถวินิจ ฉั ยไดดวยกลุ ม
อาการที่มีลักษณะเฉพาะของปฏิกิริยาตอภาวะเครียด
กล า วคื อ เมื่ อ มี ค วามเครี ย ดเกิ ด ขึ้ น พบว า มี ก ารลด
จํานวนลงของเซลลลิมโฟซัย ทและอีโ อซิโ นฟลใน
เลือด รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเตนของ
หัวใจ ความดันโลหิต และอัตราการหายใจ [6] ดังนั้น
เพื่อ รักษาสมดุลของภาวะสุ ขภาพ จึงมีค วามจําเปน
อยางยิ่งที่ผูปวยควรเรียนรู ฝกหัดการ ผอนคลายความ
เครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ซึ่งสามารถกระทํา
ไดห ลายวิธี ไดแ ก การผ อ นคลายกลามเนื้ อ การฝ ก
สมาธิ รวมทั้งการฝกหายใจและผอนลมหายใจอยาง

ถูกวิธี [7,8] เทคนิคดังกลาวเชื่อวาชวยลดอัตราการ
เตนของหัวใจ ลดความดันโลหิต ลดอัตราการหายใจ
ลดความเข ม ข น ของกรดแลคติ ค ในเลื อ ด และลด
ภาวะการใชออกซิเจนในรางกาย [6] ผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับการศึกษาของ Friedman [28] ไดศึกษา
ถึงการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของผูปวยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดที่ผานการฝกสมาธิโดยวิธีฝกการหายใจ
แบบพุทธศาสนานิกายเซน พบวาผูปวยที่ผานการฝก
สมาธิโดยวิธีนี้จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงการเตนของ
หัวใจและจัดการความเครียดดีกวากลุมที่ไมไดผาน
การฝ ก อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ เนื่ อ งจากขณะที่
ผูปวยฝกหัดเทคนิคผอนคลายความเครียด ผูปวยจะมี
ความสามารถในการปรั บ ตัวดีขึ้น โดยมี กลไกยอ น
กลับทางชีวภาพที่บอกใหผูปวยทราบวาความเครียด
ของตนลดลงหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง วั ด ได จ ากเครื่ อ งมื อ
ไบโอฟคแบคนั่นเอง
จากผลการวิ จัย นี้ยั ง สอดคล อ งกั บ การศึ กษา
ของ Mackenzie and Michael [29] และ Sagula [30]
ซึ่งพบวาผลการฝกสมาธินานเปนเวลา 8 สัปดาห
สามารถลดอาการเครีย ด อาการวิตกกังวล ซึม เศรา
และอาการเจ็ บ ปวดเรื้ อ รั ง ในผู ป ว ยมะเร็ ง และ
สอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทย โดย สุนันทา
[31] พบวาผลของการทําสมาธิวิธีอานาปานสติแบบ
ผอนคลายเปนเวลา 8 สัปดาห ชวยในการลดระดั บ
ความเครี ย ดและระดั บ ความดั น โลหิ ต ทั้ ง ซี ส โตลิ ค
(systolic) และไดแอสโตลิค (diastolic) อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ
พัทยา [32] และขวัญตา [33] ที่พบวาการฝกสมาธิวิธี
เดีย วกันใชเวลาเพีย ง 6 สัปดาห ชวยลดระดับความ
วิ ต กกั ง วลและความซึ ม เศร า ในผู ป ว ยไตวายเรื้ อ รั ง
และลดความเจ็ บ ปวดในผู ป ว ยโรคข อ อั ก เสบรู ม า
ตอยด อย า งไรก็ ต ามค า สเกลจากเข็ ม บนหน า จอที่
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ประชาชนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
จั ด การความเครี ย ดด ว ยตนเองอย า งถู ก วิ ธี และ
ประเมิ น ความเครี ย ดได อ ย า งเหมาะสมในเชิ ง
วิทยาศาสตร จากการเผยแพรผลงานวิจัยหลายครั้งที่
ผานมา ทําใหผูวิจัยไดรวบรวมและประมวลความรู
การจั ด การความเครี ย ดอย า งเป น ระบบ รวมทั้ ง
สั ง เคราะห ค วามรู ดั ง กล า วผ า นกระบวนการวิ จั ย
นํ า ไปสู ก ารผลิ ต ตํ า รา “การจั ด การความเครี ย ดเพื่ อ
สรางเสริมสุขภาพจิต” โดยเนื้อหาสาระสําคัญเปนการ
นําเสนอความรูและทักษะการจัดการความเครียดบน
พื้นฐานของหลักและวิธีการที่ถูกตอง ผูอานสามารถ
เลือกหลัก วิธีการ และเทคนิคการจัดการความเครียด
ไดตามความเหมาะสมกับสถานการณ และตามความ
สนใจของตนเอง เนื่องจากตําราเลมนี้ไดนําเสนอหลัก
และวิ ธี ก ารจั ด การความเครี ย ด การฝ ก เทคนิ ค ผ อ น
คลายความเครี ย ด และการฝ ก ทั ก ษะควบคุ ม ความ
เครียดดวยตนเองไวหลายแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ฝกโปรแกรมไบโอฟดแบค ซึ่งตําราลักษณะเฉพาะ
เชนนี้ฉบับภาษาไทยมีนอยมาก กลุมผูอานโดยเฉพาะ
นั ก ศึ ก ษาพยาบาลระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ส ามารถใช เ ป น ตํ า ราหลั ก ประกอบการ
เรี ย นในชั้ น เรี ย น นั ก ศึ ก ษาอื่ น และผู ส นใจทั่ ว ไป
สามารถใชเปนหนังสืออานประกอบการคนควาและ
อางอิงเชิงวิชาการ ตลอดจนใชในการเรียนรูสําหรับ
พัฒนาทักษะการจัดการความเครียดเพื่อสรา งเสริม
สุขภาพจิตของตนเอง รวมทั้งใหคําแนะนําแกผูอื่นได
อยางถูกตองและเหมาะสมตอไป

ลดลงเมื่อเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงในวิธีการฝกเทคนิค
ผอนคลายความเครียดในสัปดาหที่ 5 โดยเปลี่ยนวิธี
การฝกจากการฝกสมาธิเปนการฝกสรางจินตนาการ
อธิบายไดวาผูปวยใชเวลาในการปรับตัวตอวิธีการที่
เปลี่ยนแปลงในสัปดาหแรกของการเริ่มตนวิธีการฝก
สรางจินตนาการ จึงทําใหคาระดับความเครียดของ
การฝกเพิ่มขึ้นในสัปดาหที่ 5
หลังจากเขารวมโปรแกรมการฝก ผูปวยรูสึก
พึงพอใจมากตอการเขารวมโปรแกรมการฝก ซึ่งสูงถึง
ร อ ยละ 87 เพราะทํ า ให ไ ม เ ครี ย ดและสุ ข ภาพของ
ตนเองดีขึ้น โดยเฉพาะการฝกสมาธิชวยทําใหจิตใจ
สงบ ผูปวยสามารถผอนคลายความเครียดดวยตนเอง
จนเกิ ด ความคุ นเคยและสามารถรั บ รู ได ดว ยตนเอง
โดยใช เ ทคนิ ค ที่ เ รี ย นรู จ ากการเข า ร ว มโครงการ
นอกจากนี้รอยละ 90 ของผูปวยไดรับความรูและเห็น
ประโยชน ก ารเข า ร ว มโปรแกรมการฝ ก และยั ง
สามารถนําเทคนิคนี้ไปใชในชีวิตประจําวันได โดย
นําไปปฏิบัติดวยตนเองที่บานอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
มี ค วามมั่ น ใจมากขึ้ น และพบว า ไม มี ป ญ หาหรื อ
อุปสรรคใด ๆ ในการเขารวมโปรแกรมการฝก ผูปวย
รูสึกวาโครงการนี้ดีมากและดีใจที่ไดเขารวมโปรแกรม
ทําใหรูจักการปลอยวางจากที่เคยเจ็บปวยมากได และ
สามารถช ว ยเหลื อ ตนเองได มากขึ้ น ได เพื่ อนเพิ่ มขึ้ น
รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเจ็บปวย
ของตนเอง

5. สรุป
จากการที่ผูวิจัยนําผลการวิจัยนี้ไปขยายผลทํา
ใหสรุปไดวาผลการวิจัยนี้กอใหเกิดผลกระทบไปใช
ในวงที่ ก ว า งขึ้ น เรื่ อ ย ๆ เนื่ อ งจากการวิ จั ย นี้ ช ว ยให
บุคลากรทุกระดับ ตั้งแตผูบริหาร อาจารย พยาบาล
และผูใหการดู แลสุขภาพสาขาอื่น ๆ ผูปวย รวมทั้ง
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