บทที่ 2
ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่นๆ ที่เกีย่ วของ
การวิจัยนี้เพื่อผลของการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบครวมกับการฝกสรางจินตนาการตอ
ระดับความวิตกกังวลของผูปวยที่อยูในภาวะวิตกกังวล เปนการศึกษาที่นําแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการวิจัยดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวล (Concept of Anxiety)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ความหมายของความวิตกกังวล (Definition of Anxiety)
ระดับของความวิตกกังวล (Level of Anxiety)
ประเภทของความวิตกกังวล (Type of Anxiety)
ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการเกิดความวิตกกังวล (Factors influencing Anxiety)
การแสดงออกของความวิตกกังวล (Manifestation of Anxiety)
การประเมินกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณบุคคลที่มีความวิตกกังวล
(Physiological Psychosocial and Spiritual assessment of clients with anxiety)

2. โปรแกรมไบโอฟดแบคและเทคนิคการผอนคลายความเครียดแบบสรางจินตนาการ
2.1 โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบค (Biofeedback training program)
2.2 เทคนิคการผอนคลายความเครียดแบบสรางจินตนาการ
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
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1. แนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวล (Concept of Anxiety)
ความวิ ต กกั ง วลเป น อารมณ พื้ น ฐานของมนุ ษ ย เกิ ด ได ตั้ ง แต แ รกคลอดและเกิ ด
ตอเนื่องไดตลอดชีวิต สาเหตุเนื่องจากรูสึกวามีบางสิ่งมาคุกคามเอกลักษณของตัวเอง (Identity)
หรือตอความนับถือตัวเอง (Self-esteem) ตอสุขภาพหรือเมื่อตองทําอะไรที่เกินความสามารถของ
ตัวเอง ทําใหเกิดความไมสบาย ไมเปนสุข และมีผลตอการรับรูของบุคคลทําใหการรับรูดอยลงไป
ฉะนั้นความวิตกกังวลจึงมีผลตอบุคคลทั้งดานรางกายและความคิดจิตใจ
ความวิตกกังวล
แตกตางจากความเครียดนั่นคือความเครียดเปนการตอบสนองของจิตใจ ตอแรงกดดันจากปญหา
รอบตัว แตความวิตกกังวลเปนการตอบสนองของรางกายและจิตใจตอการหวั่นเกรงอันตรายที่คาด
วาจะเกิดขึ้นจากประสบการณของแตละบุคคล อันตรายจากสภาพรอบตัว และความผิดปกติใน
รางกาย เชน โรคเรื้อรัง เปนตน
ความวิตกกังวลเปนประสบการณทางจิตใจของบุคคล ที่เกิดขึ้นเมื่อมีหรือคาดวาจะมี
สิ่งที่คุกคาม ความมั่นคงของบุคคล ความวิตกกังวลในระดับเล็กนอยและปานกลางเปนสิ่งที่มี
คุณคา จําเปนสําหรับการมีชีวิต ชวยใหคนมีความกระตือรือรน ตื่นตัว มีการแกปญหาและพัฒนา
ตนเอง สวนความวิตกกังวลในระดับรุนแรงและทวมทน บุคคลอาจจะปรับตัวไมไดทําใหมีการรับรู
ผิด พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากปกติและมีความสัมพันธกับการเจ็บปวย ความวิตกกังวลเปน
พลังงานซึ่งผลักดันใหคนกระทําหรือแสดงพฤติกรรมตางๆ และความวิตกกังวลสามารถถายทอดสู
ผูอื่นได (อําไพวรรณ พุมศรีสวัสดิ์, 2543)
1.1 ความหมายของความวิตกกังวล (Definition of Anxiety)
แนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวลไดเริ่มตนอธิบายดวยทฤษฏีจิตวิเคราะหของฟรอยด
(Freud, 1967) ซึ่งกลาววาความวิตกกังวลเปนประสบการณสวนบุคคลที่มีลักษณะหวาดหวั่น ตึง
เครียด ยุงยากและไมเปนสุขที่เกิดจากแรงผลักดันภายในอิด (id) ที่ไมสามารถตอบสนองตอซุปเปอรอี
โก (Superego) ทําใหเกิดปฏิกิริยา “สูหรือหนี” (Fight or Flight) เมื่อเผชิญกับสถานการณคุกคามนั้น
และความวิตกกังวลเปนเสมือนศูนยกลางของพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ตอมาซัลลิแวน (Sullivan,
1953) จิตแพทยผูมีความเชื่อในแนวเดียวกับฟรอยด อธิบายเพิ่มเติมวา สัมพันธภาพระหวางบุคคลที่
กอความรูสึกถูกคุกคามศักดิ์ศรีของตน จะทําใหเกิดความวิตกกังวล
สจวตและซันดีน (Stuart & Sundeen, 1995) ไดใหความหมายของความวิตกกังวล
วาหมายถึง ความรูสึกไมสบายใจ หวาดหวั่น ไมมั่นใจตอสภาพการณในอนาคตเกรงวาจะเกิด
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อั น ตรายหรื อ ความเสี ย หาย เนื่ อ งจากมี ห รื อ คาดว า จะมี สิ่ ง มี คุ ก คามความมั่ น คงของบุ ค คล
ขณะเดี ย วกั น จะมี ค วามไม สุ ข สบายทางร า งกายด ว ย หากมี ค วามวิ ต กกั ง วลมาก หรื อ เป น
เวลานานๆ จะมีผลเสียตอสุขภาพของบุคคลได
ความวิตกกังวลแตกตางกับความกลัว โดยความกลัวนั้นจะมีสาเหตุที่แนชัด บุคคล
สามารถบอกไดวากลัวอะไร ความกลัวเกี่ยวของกับการคิดประเมินสิ่งที่คุกคาม ความวิตกกังวล
เปนอารมณที่ตอบสนองตอความคิดนั้น นั่นคือความกลัวทําใหเกิดความวิตกกังวล
สปลเบอเกอส (Spielberger, 2004) ใหความหมายความวิตกกังวลวาเปนภาวะที่
บุคคลรูสึกตึงเครียดหวาดหวั่น กังวลใจและมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบประสาท
อัตโนมัติใหมีลกั ษณะสูหรือหนี
เทรวิส (Travis, 1998) ไดกลาวถึงความวิตกกังวลและความกลัววา ความวิตกกังวล
เปนความรูสึกหวาดหวั่น กดดัน ความเปนทุกข จากความคาดหวังในสิ่งที่ไมสามารถระบุได ความ
วิตกกกังวลเปนสภาวะภายในจิตใจ ซึ่งตรงขามกับความกลัว (fear) ที่มีการรับรูและตอบสนอง
ทางอารมณกับสิ่งที่ระบุไดซึ่งคุกคามและเปนอันตรายตอชีวิต แตทั้งความวิตกกังวลและความ
กลัวจะแสดงอกโดยมีการเปลี่ยนแปลงทางกายที่คลายคลึงกัน อาทิเชน อาการปวดศีรษะ ใจสั่น
แนนหนาอก ปวดทอง นอนไมหลับ เปนตน ซึ่งอาการทางกายนี้เปนผลมาจากการกระตุนระบบ
ประสาทอัตโนมัติ (Kaplan & Sadock,1996) อาการแสดงระหวางที่มีความวิตกกังวลจะแตกตาง
กันไปในแตละบุคคลขึ้นอยูกับประสบการณและการรับรูของแตละบุคคลดวย (Sadock, 2003)
นักจิตวิทยาและจิตแพทยหลายทาน เห็นคุณประโยชนในการแยกความแตกตาง
ระหวางความกลัวกับความวิตกกังวล อยางไรก็ตามเราไมสามารถแยกอารมณทั้งสองอยางนี้ออก
จากกันไดชัดเจน ไมวาจะในแงการตอบสนองทางสรีรวิทยาหรือความรูสึกที่เกิดขึ้น อีกประการหนึ่ง
ไดมีความพยายามที่จะชี้ใหเห็นความแตกตางระหวาง ความวิตกกังวลปกติ (normal anxiety)
กับความวิตกกังวลที่ผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพ (morbid or pathological anxiety) ความวิตก
กังวลเพียงเล็กนอยหรือในระดับที่ไมมากจนเกินไปจะมีลักษณะเปนแรงจูงใจ (motive) ซึ่งทําให
คนเรา กระตือรือรนที่จะจัดการหนาที่ของตนใหลุลวงไปดวยดี
ความวิ ต กกั ง วลมีค วามแตกต า งจากความกลั ว (Fear) แม ว า ภาวะอารมณ แ ละ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นจะคลายกัน เมื่อมีความกลัวที่เกิดขึ้น บุคคลสามารถบอกและระบุไดวาสิ่งที่
กลัวนั้นคืออะไร เชน กลัวสุนัข กลัวคนแปลกหนา ความรูสึกที่เกิดขึ้นขณะกําลังขามถนนและมีรถ
คันหนึ่งวิ่งเขามาหาอยางเร็ว ยอมแตกตางจากความรูสึกขณะที่บุคคลเผชิญกับคนแปลกหนาใน
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สถานที่แปลกใหม เมื่อรถวิ่งเขามาหาอยางรวดเร็ว เราเกิดความรูสึกกลัว แตขณะที่อยูกับคน
แปลกหนาเรารูสึกอึดอัดและไมสะดวกใจ นั่นคือความรูสึกวิตกกังวล (สุวนีย เกี่ยวกิ่งแกว, 2545 )
ความกลัวหรือความวิตกกังวลเปนปฏิกิริยาที่แสดงถึงความพยายามที่จะใหมีชีวิตอยู
รอดของมนุษยเพื่อใหไปถึงเปาหมายที่สําคัญของชีวิต ซึ่งถาหากมนุษยไมสามารถปรับตนเองให
ไปยังเปาหมายหรือสิ่งที่ตนเองตองการไดอยางเหมาะสม หรือมีชีวิตตอไปทั้งๆ ที่ถูกคุกคาม ก็จะ
ทําใหบุคคลปวยเปนโรควิตกกังวล (Anxiety Disorders) (National Institute of Mental Health
2004; Anxiety Disorders Association of America, 2004) ซึ่งโรควิตกกังวลกอใหเกิดความ
สูญเสียตางๆ ทั้งตอบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ผลเสียที่เกิดจากการใชพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสมในการเผชิญกับความเครียดและวิตกกังวล การเสียคาใชจายที่ใชในการดูแลรักษา
จากการแสวงหาแหลงบริการรักษาหลายแหง (National Mental Health Association 2004; The
American Psychiatric Association, 2004)
ความวิตกกังวลเปนความรูสกึ เชิงจิตวิสัยอยางหนึ่ง (Subjective feeling) ของความ
ไมสบายใจ (Uneasiness) และความหวาดหวั่น (Apprehension) เกี่ยวกับการคุกคามบางอยางที่
จะมาถึงซึ่งไมทราบวาเปนอะไร (Undefined future threat) การคุกคามมักเกี่ยวของกับรางกาย
เชน มีสิ่งที่ทําใหรางกายบาดเจ็บเปนอันตรายถึงแกชีวิตได สวนทางจิตใจมักเปนการคุกคามตอ
ความภูมิใจแหงตน (Self Esteem) และความผาสุก (well-being) (จําลอง ดิษยวณิช, 2545)
ในทรรศนะของพุทธศาสนา ความวิตกกังวล (anxiety) จะเกี่ยวของกับเรื่องกิเลส ซึ่ง
กิเลส (mental defilements) หมายถึงสิ่งที่ทําใหจิตใจเศราหมอง และเรารอน กิเลสที่ครอบงํา
จิตใจของสัตวโลกนั้นมีมากมายหลายอยาง พบไดเสมอในชีวิตประจําวันของคนเรา ทําใหจิตไม
สงบระงับ และไมตั้งมั่นอยูในอารมณเดียว ในทางจิตวิทยาเรียกวา ความวิตกกังวลที่ลอยตัวเปน
อิสระ (free-floating anxiety) กลาวคือเปนความวิตกกังวลที่แผกระจายและไมติดอยูกับความคิด
ใดๆ หรือเปนอาการวิตกกังวลโดยไมรูสาเหตุ กิเลสอยางละเอียดที่เก็บสะสมไวในภวังคจิตบางสวน
อาจลอยตัวขึ้นมาสูวิถีจิตทําใหเกิดอาการฟุงซาน และอาการรําคาญใจ มีลักษณะคลายคลึงกับ
ความขัดแยงในอดีตที่อยูในจิตไรสํานึกที่เปนสาเหตุของความวิตกกังวล สามารถละไดดวยสมาธิ
หรือสมถกรรมฐาน (concentration or meditation) เปนความหลุดพนจากกิเลสดวยการกดระงับ
หรือการขมไว (suppression) ดวยพลังของสมาธิ เปรียบเสมือนหินทับหญา คือหญาไมสามารถ
ออกและเจริญเติบโตได แตเมล็ดพันธุและรากยังอยู เมื่อยกเอากอนหินออก หญาไดรับแสงแดด
และน้ําที่พรมลงมาจะเจริญงอกงามอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับกิเลสของคนที่ถูกกดทับไวดวย
อํานาจของสมาธิหรือฌาน เมื่อสมาธิเสื่อมกิเลสจะเฟองฟูขึ้นมาทันที ฉะนั้นความวิตกกังวลตาม
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แนวคิดเชิงพุทธกับของจิตวิทยาตะวันตกจึงมีความคลายคลึงกัน แตก็มีความแตกตางที่สําคัญ
อยางหนึ่งคือ คําสอนทางพุทธศาสนา มีระเบียบวิธี ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ที่จะนําไปสูการ
ทําลายความวิตกกังวลไดโดยสิ้นเชิง ขณะที่จิตวิทยาตะวันตกยังไมมีวิธีการเชนนี้ มีเพียงแตการ
บรรยายถึงสภาวะของจิตแตละชนิดเทานั้น (จําลอง ดิษยวณิช, 2544)
1.2 ระดับของความวิตกกังวล (Level of Anxiety)
ความวิต กกั ง วลที่เ กิ ดขึ้น ในแตล ะบุค คลมีความรุ น แรงไม เ ท า กัน ขึ้น กับสิ่ ง กระตุ น
ความหมายของเหตุการณและบุคลิกภาพของบุคคลนั้น เพปพลาว (Peplau,1991) แบงระดับ
ความวิตกกังวลเปน 4 ระดับคือ
1. ความวิตกกังวลเล็กนอย (1+, Mild Anxiety) เกิดจากความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน
ความวิตกกังวลในระดับนี้ความมีสติสัมปชัญญะของบุคคลจะเพิ่มขึ้น มีความตื่นตัว การรับรูกวาง
ขึ้น การเรียนรูดีขึ้น มีความคิดสรางสรรค รูจักหาวิธีในการแกปญหาและบรรเทาความวิตกกังวล
การควบคุมตนเองมีมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายเล็กนอย เชน อัตราการเตนของหัวใจ
เพิ่มขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น การหายใจเร็วขึ้น กลามเนื้อตึงตัวบริเวณใบหนา ตนคอ หรือหลัง มือ
เทาเย็น
2. ความวิตกกังวลปานกลาง (2+, Moderate Anxiety) ความมีสติสัมปชัญญะยังคง
มีอยูแตมีความตื่นตัวมากขึ้น การเคลื่อนไหวมากขึ้นจนเกือบจะลุกลี้ลุกลน การรับรูแคบลง การ
รับรู รับฟง การทําความเขาใจและการมองเห็นความสัมพันธของปญหาตางๆลดลง ความสนใจมี
จํ า กั ด จะเลื อ กสนใจเฉพาะสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป ญ หาหรื อ ที่ จ ะช ว ยให ต นสบายใจขึ้ น ยั ง คงใช
กระบวนการแกปญหาไดโดยตองควบคุมสมาธิมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายมากขึ้น
3. ความวิตกกังวลรุนแรง (3+, Severe Anxiety) ความมีสติสัมปชัญญะลดลง และ
การรับรูมากขึ้น การรับรูรับฟงสิ่งที่เปนสาระสําคัญมีนอย หมกมุนครุนคิดในรายละเอียดปลีกยอย
การคิดการมองสิ่งตางๆ แปรปรวนไปจากสภาพความเปนจริง เกิดความกลัวตอบุคคล สถานที่
หรือสิ่งของมีอาการย้ําคิดย้ําทํา นอนหลับพักผอนไดนอย ความเชื่อมั่นในตนเองลดลงจึงอาจจะ
พูดมากและเร็ว กระสับกระสาย ความจําและสมาธิไมดี มีความบกพรองของการทําบทบาทหนาที่ในสังคม
4. ความวิตกกังวลทวมทน (4+, Panic) เกิดจากความวิตกกังวลที่ไมไดรับการ
ระบายออกหรือแกไขใหลดลง จึงมีการสะสมความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดที่บุคคลไม
สามารถจะทนต อไปได ทําใหบุคคลนั้นมีความผิดปกติของความคิด อารมณ และพฤติกรรม
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บุคคลจะอยูในภาวะขาดสติสัมปชัญญะ ตื่นตระหนก มึนงง สับสน วุนวาย เกรี้ยวกราด ควบคุมตนเองได
นอย การรับรูนอยมากและผิดไปจากความเปนจริง อาจมีอาการแปลภาพผิด หลงผิด หรือประสาทหลอน
ซึมเศรา รับประทานอาหารไมได อาจมีอาการออนเปลี้ย ไมมีแรง จนไมสามารถขยับแขนขา หรือไม
สามารถชวยเหลือตนเอง และอาจถึงแกความตายได (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2545)
1.3 ประเภทของความวิตกกังวล (Type of Anxiety)
สปลเบอเกอสและคณะ (Spielberger, et al.,1983) ไดแบงความวิตกกังวลออกเปน
2 ประเภท ไดแก ความวิตกกังวลขณะเผชิญและความวิตกกังวลแฝง
1. ความวิตกกังวลขณะเผชิญ (State anxiety or S-Anxiety or A-state) คือ ความ
วิตกกังวลที่เกิดขึ้นในเวลาเฉพาะเมื่อมีสถานการณเขามากระทบและมีแนวโนมวาจะทําใหเกิด
อันตรายหรือคุกคามบุคคล เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นชั่วคราว ทําใหบุคคลนั้นเกิดความรูสึกตึง
เครียด หวาดหวั่น กระวนกระวาย ลักษณะอารมณ สรีระ และพฤติกรรมที่โตตอบความวิตก
กังวลแบบเผชิญจะสังเกตเห็นได และผูที่มีความวิตกกังวลสามารถบอกได ความรุนแรงและ
ระยะเวลาที่เกิดความวิตกกังวลจะแตกตางกันไปในแตละบุคคลขึ้นอยูกับบุคลิกภาพการเรียนรู
และประสบการณในอดีตของแตละบุคคล ดังนั้นความวิตกกังวลของผูปวยที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล จึงจัดเปนความวิตกกังวลขณะเผชิญ
2. ความวิตกกังวลแฝง (Trait anxiety or T-Anxiety or A-trait) เปนความวิตกกังวล
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลในสถานการณทั่วๆ ไป เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนเปนลักษณะประจําตัวของแตละ
บุคคล และเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ (Personality trait) จะไมปรากฏออกมาในลักษณะของ
พฤติกรรมโดยตรง แตจะเพิ่มความรุนแรงของความวิตกกังวลขณะเผชิญ บุคคลที่มีความวิตก
กังวลแฝงสูงจะรับรู แปลความ และประเมินสถานการณกอใหเกิดความวิตกกังวลไดเร็วกวาผูที่มี
ความวิตกกังวลแฝงต่ํา
ความวิ ตกกั งวลทั้ ง 2 ชนิ ดมี ความสั มพั นธ กั น คื อ เมื่ อมี สิ่ งเร าเข ามากระทบบุ คคล
กระบวนการทางปญญา เชน ความคิด ความเชื่อ รวมทั้งความวิตกกังวลแฝง จะทําหนาที่ประเมินสิ่งเรา
ที่มากระทบ เมื่อประเมินไดวาสิ่งเราจะเขามาทําอันตรายหรือคุกคามตนเอง จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองตอ
สภาพการณดังกลาวแสดงออกเปนความวิตกกังวลบุคคลที่มีความวิตกกังวลแฝงสูงจะเปนตัวเสริมให
ความวิตกกังวลขณะเผชิญรุนแรงกวาผูที่มีความวิตกกังวลแฝง (ดาราวรรณ ตะปนตา, 2535)
.
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1.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดความวิตกกังวล (Factors influencing Anxiety)
ปจจัยดานชีวภาพ (Biological factors)
1. พันธุกรรม (Heredity) จากการศึกษาของไอแสค มารค (Isaac Marks, 1986) พบวา
ความกลัว ความวิตกกังวลถูกควบคุมโดยยีนส และมักพบความวิตกกังวลผิดปกติบอยๆ ในกลุมญาติ
ของผูมีปญหาทางอารมณมากกวาในกลุมควบคุม โดยเฉพาะในญาติที่ใกลชิด
2. สารเคมี (Chemical Substances) สารบางอยาง เชน Caffeine, Lactate,
Isoproterenol, Epinephrine, Yohimbine และ piperoxane สารเหลานี้จะเพิ่มการทํางานของ
สมองบริเวณ Locus ceruleus บุคคลที่ไดรับสารเหลานี้จะมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น
3. การคุกคามตอความมั่นคงของรางกาย (Threats to physical integrity) เกิดจาก
มีสิ่งที่คุกคามความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน หรือการทําหนาที่ของรางกาย สิ่งที่
คุกคามนั้นอาจะมาจากภายในการทํากิจกรรมประจําวัน หรือการทําหนาที่ของรางกาย สิ่งที่คุกคาม
นั้นอาจจะมาจากภายในหรือภายนอกของรางกาย เชน ความลมเหลวของกลไกของรางกาย การ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย การติดเชื้อ ไดรับสารพิษ การขาดสิ่งจําเปนพื้นฐานของชีวิต เปนตน
ปจจัยดานจิตสังคม (Psychosocial factors)
ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytical theory) ฟรอยด (Freud,1963) เชื่อวาความ
วิตกกังวลมีความสําคัญตอการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยจัดความวิตกกังวลเปน 2 ชนิด คือ Primary
และ Subsequent ซึ่ง Primary anxiety เปนความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นครั้งแรกจากการที่ทารกถูก
กระตุนและกระทบกระเทือนทันทีทันใดในการคลอด เมื่ออายุมากขึ้น และ Ego มีพัฒนาการมาก
ขึ้น ทําใหมีความวิตกกังวลชนิดใหมเกิดขึ้น คือ Subsequent anxiety เปนความขัดแยงทาง
อารมณระหวางบุคลิกภาพสองสวนคือ Id และ Superego โดย Ego จะเปนสวนที่ประนีประนอม
ระหวางความตองการทางสัญชาตญาณและความตองการทางคุณธรรม วัฒนธรรมทางสังคม
ทฤษฎีทางพฤติกรรม (Behavioral theories)
ความคับของใจ (Frustration) นักทฤษฎีทางพฤติกรรมเชื่อวาความวิตกกังวลเปนผล
ของความคับของใจ เนื่องจากมีสิ่งซึ่งขัดขวางมิใหบุคคลบรรลุจุดมุงหมาย อาทิเชน ความไมสามารถ
ตอบสนองความตองการความมั่นคงทางการเงิน มีสิ่งที่ทําใหความภาคภูมิใจในการทํางานลดลง ความ
ไมสามารถเลี้ยงดูครอบครัวตามบทบาทหนาที่ เปนตน
การเรียนรู (learning) ความวิตกกังวลเกิดจากการเรียนรู ซึ่งมี 3 รูปแบบคือ การ
เรียนรูสถานการณหรือสิ่งที่ทําใหเกิดความเจ็บปวด บุคคลจะเกิดความวิตกกังวลเมื่อเผชิญกับ
สถานการณที่คลายๆ กันนั้น การเรียนรูประสบการณนาสะพรึงกลัวในวัยเด็กทําใหบุคคลมักจะ
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เปนคนวิตกกังวลงายเมื่อโตขึ้น และการเรียนรูจากการเลียนแบบ เด็กซึ่งเห็นการแสดงออกของ
ความวิตกกั งวลของพอแมห รือผูใหญอยูเ สมอ จะพัฒนาแบบแผนการเกิ ดความวิตกกั ง วลที่
คลายๆ กัน เพราะฉะนั้นถาบุคคลมีการเรียนรูหรือไดรับประสบการณที่ถูกตองก็จะทําใหคลาย
ความวิตกังวลไปได ดังเชน การศึกษาของ วรัญญา เวียงเหล็ก ในเรื่องผลของการใหความรูกอน
ผาตัดตอการลดความวิตกกังวลของผูปวยที่ไดรับการผาตัดกระดูกสันหลัง พบวาผูปวยที่ไดรับการ
ใหความรูกอนผาตัดมีคะแนนความวิตกกังวลลดลง (วรัญญา เวียงเหล็ก, 2545) และการศึกษา
ของ ศิ ริ พ ร ยุ ท ธวราภรณ ที่ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมสุ ข ศึ ก ษาโดยประยุ ก ต ท ฤษฎี
ความสามารถในตนเองในการลดความวิตกกังวลกอนผาตัดของผูปวยกระดูกขาหักในโรงพยาบาล
เลิดสิน พบวา โปรแกรมสุขศึกษาสามารถสงผลใหผูปวยมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการใหยาระงับ
ความรูสึกทางชองไขสันหลัง การรับรูความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการ
รวมมือในการรักษาเพิ่มขึ้น ความวิตกกังวลกอนการผาตัดลดลง (ศิริพร ยุทธวราภรณ , 2543)
ความขัดแยงในจิตใจ (Conflict) ความวิตกกังวลจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับ
สถานการณยุงยากใจ ไมสามารถตัดสินใจไดโดยงาย มี 4 ชนิดคือ
Approach – approach conflict การที่บุคคลมีความปรารถนาสองอยางในเวลา
เดียวกัน แตตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง
Approach – avoidance conflict การมีความตองการและไมตองการสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
เวลาเดียวกัน
Avoidance – avoidance conflict การที่บุคคลตองเลือกระหวางสิ่งที่ไมพึงปรารถนา
สองอยาง
Double approach – avoidance conflict การที่บุคคลมีความตองการและไม
ตองการตอสิ่งที่ตองเลือกสองสิ่ง
ลักษณะนิสัยวิตกกังวล เปนบุคลิกภาพอันยาวนาน (long-term personality) ที่จะ
เกิดความวิตกกังวล เมื่อถูกยั่วยุโดยสิ่งเราที่กอใหเกิดความเครียด ความถี่ของความรูสึกที่เกิดขึ้น
ของคนๆ นั้น บางที เ รี ย กว าความวิตกที่ เ ป น
อาจสูง หรื อต่ํา ขึ้น อยูกั บลักษณะนิสัย (trait)
ลักษณะเฉพาะหรือพื้นฐาน (characteristic or basic anxiety) ความวิตกกังวลแบบนี้เปนสวน
หนึ่งของอารมณถาวรหรืออารมณนิสัย (temperament) ซึ่งเปนความโนมเอียงของอารมณของแต
ละบุคคลในการตอบสนองตอสภาวะแวดลอม ซึ่งแสดงออกมาใหเห็นตั้งแตในวัยเด็ก ฉะนั้นจึงเห็น
ไดวาบางคนมีแนวโนมที่จะเกิดความวิตกกังวลไดงายและบอยกวาคนอื่น ทั้งๆ ที่เผชิญกับความ
ขัดแยง หรือปญหาแบบเดียวกัน (Spielberger, 1972) และพบวา เพศหญิงจะมีความวิตกกังวล
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สูงกวาเพศชาย โดยเปนผลจากการหลั่งฮอรโมนของตอมหมวกไตตางกัน (Kindler, 2000) อายุ
เปนสวนหนึ่งของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ซึ่งมีผลตอความวิตกกังวล ผูที่มีอายุมากจะมี
ความวิตกกังวลนอยกวาผูที่มีอายุนอย อาจเนื่องมาจากมีประสบการณชีวิ ตมากกว า ทําให
สามารถเผชิญปญหาไดดีกวา จากการศึกษาของ(ขนิษฐา นาคะ, 2534) พบวาผูปวยกอนผาตัด
ที่มีอายุระหวาง 21-40 ป มีความวิตกกังวลแฝงสูงกวาผูปวยที่มีอายุระหวาง 61-80 ป
ทฤษฎีการคงอยู (Existential theories) เคอรคีการด (Kierkegaard, 1957)
กลาววาคนทุกคนตองการความเจริญกาวหนาและการพัฒนา ซึ่งเปนสิ่งใหมสําหรับบุคคลจึงเปน
สิ่งที่นากลัว นาวิตกกังวล
ทฤษฏีระหวางบุคคล (Interpersonal theories) ซัลลิแวน (Sullivan) เชื่อวา
ความวิตกกังวลเปนผลจากการมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยในระยะแรกความวิตกกังวลเกิด
จากความผูกพันทางอารมณระหวางมารดาและทารก ความวิตกกังวลจะถายทอดจากมารดาสู
ทารก ในระยะตอมาความวิตกกังวลเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเกรงวาจะไมไดรับการยอมรับหรือจะสูญเสีย
ความรักจากบุคคลที่เขาใหความสําคัญ (Sullivan, 1953)
การคุกคามความมั่นคงของตน (Threats to self-system) ไดแกสิ่งที่คุกคามตอ
ภาพลักษณของบุคคล ความภาคภูมิใจในตนเอง และการทําหนาที่ทางสังคม สิ่งคุกคามจาก
ภายนอกตนไดแก การสูญเสียบุคคลที่มีความสําคัญกับตนจากการเสียชีวติ หยาราง หรือยายที่
อยู อ าศั ย การเปลี่ ย นแปลงสถานภาพทางการทํ า งาน ความกดดั น ทางสั ง คม วั ฒ นธรรม
จริยธรรม ปญหาสัมพันธภาพระหวางตนกับบุคคลในครอบครัว หรือที่ทํางาน สิ่งคุกคามจาก
ภายในตนได แ ก ความเจ็ บ ป ว ย หรื อ ความอ อ นล า ทางร า งกาย นอกจากนั้ น การบาดเจ็ บ ที่
กระทบกระเทือนภาพลักษณที่สําคัญ เชน ใบหนา อวัยวะเพศ ก็จะสงผลกระทบกระเทือนจิตใจ
ผูปวย ทํา ใหการรับรูตอการบาดเจ็บนั้น รุนแรงและตองใชวิธีการเผชิญปญหา ตลอดจนการ
ปรับตัวดานจิตใจที่ซับซอนมากขึ้น ลัคแมนและซอเรนเซน ( Luckmann & Sorensen,1980) ได
ทําการศึกษาในผูปวยผาตัดเตานมพบวา ผูปวยจะเกิดความรูสึกเครียด รูสึกวาศักยภาพของ
รางกายเสื่อมถอยลง หนาที่ของอวัยวะบางอยางถูกทําลายภาพลักษณ และแบบแผนการดําเนิน
ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปดวย การศึกษาของปนแกว โชติอํานวย (ปนแกว โชติอํานวย, 2544) ได
ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สามารถทํานายอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศราของหญิงตั้งครรภ
พบวา การเปนมารดาเปนสภาวะการปรับเปลี่ยน และถือวาเปนเรื่องยากสําหรับผูหญิง บางราย
อาจทําใหเกิดอาการวิตกกังวลและซึมเศราในระยะตั้งครรภและหลังคลอดได และพบวาอาการ
วิตกกังวลและอาการซึมเศราที่ผิดปกติรอยละ 9 และรอยละ 5 ตามลําดับ หญิงหลังคลอดมี
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อาการวิตกกังวลและอาการซึมเศราที่ผิดปกติ รอยละ 4 และรอยละ 2 ตามลําดับ จํานวนครั้งของ
การคลอดกอนกําหนดและ อายุ สามารถรวมทํานายอาการวิตกกังวลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เสาวลักษณ เนตรชัง (เสาวลักษณ เนตรชัง, 2545) ไดทําการศึกษาอิทธิพลของ
ความเครียดในบทบาทผูดูแล ความวิตกกังวลจากการดูแลและปจจัยดานผูดูแลตอภาวะสุขภาพ
ของผู ดู แลผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง พบว า กลุ ม ตั ว อยา งส ว นใหญมี ภาวะเจ็บ ปว ยเกิ ดขึ้ น
ระหวางที่เขารับบทบาทผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ญาติผูดูแลมีความวิตกกังวลจากการ
ดูแลระดับ ปานกลาง ความวิตกกังวลเปนตั วทํานายภาวะสุขภาพตัว แรก ตามดวยอายุและ
ความเครียด
1.5 การแสดงออกของความวิตกกังวล (Manifestation of Anxiety)
เมื่อมีความวิตกกังวลจะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทอัตโนมัติ และตอมไร
ทอ ซึ่งจะแสดงออกทางรางกาย จิตใจ และสังคมของบุคคล โดยขึ้นกับระดับความวิตกกังวล
1. การแสดงออกทางรางกาย (Physiological manifestation) จะมีการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบตางๆ ของรางกาย ดังนี้
- ระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต หัวใจเตนเร็ว ใจสั่น อัตราการเตน
ของชีพจรเพิ่มขึ้น เสนเลือดหดตัว ความดันโลหิตสูงขึ้น หนารอน แดง เหงื่อออก มือเทาเย็น
- ระบบทางเดินหายใจ การหายใจเร็วขึ้น แนนหนาอก หายใจลําบาก อาจมี
อาการหอบ
- ระบบกลามเนื้อและกระดูก กลามเนื้อเกร็ง และตึงตัว ปวดเขาและขอ มือสั่น
ตัวสั่น กระตุก งุมงาม กลามเนื้อออนแรง ปวดเมื่อยกลามเนื้อ คอตีบตัน
- ระบบทางเดินอาหาร เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน มีการเปลี่ยนแปลงของ
น้ํายอยและการเผาผลาญอาหาร น้ําตาลถูกขับออกมาจากตับมากขึ้น รูสึกหวิวๆ คลายจะเปนลม
แนนทอง ปวดทอง ทองเสีย
- ระบบขับถาย ปสสาวะบอย เหงื่อออกตามฝามือเทา ทองผูก
- ระบบประสาท ตื่นตกใจ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ นอนไมหลับ คันตามผิวหนัง
- ระบบอื่นๆ ปากแหง ผิวหนังซีด มานตาขยาย ควบคุมการทรงตัวและการ
เคลื่อนไหวไมได เดินเร็ว พูดเร็ว อยูนิ่งไมได มีการเปลี่ยนแปลงของรอบเดือน สมรรถภาพทางเพศ
ลดลง เหนื่อยงาย ออนเพลีย รูสึกรอนๆ หนาวๆ
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2. การแสดงออกทางจิ ต สั ง คม (Psychosocial
manifestation) จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงของอารมณ ความคิด ความรูสึก การรับรู และการแสดงออกทางสังคม ดังนี้
- อารมณ มีอ ารมณห งุด หงิด โกรธงา ย กระสับ กระสา ยหวาดหวั่ น
หวาดกลัว อันตราย ระมัดระวัง
- ความคิด หวาดระแวง สงสัย คิดซ้ําๆ ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล
ลดลง คิดอะไรไมออก ขาดความคิดริเริ่ม ไมมีสมาธิ มองโลกในแงราย ความสามารถแกปญหา
ลดลง การตัดสินใจไมดี หมกมุนกับความวิตกกังวล สับสน
- ความรูสึก รูสึกตนเองไมมีคุณคา ไมเชื่อมั่นในตนเอง เบื่อหนาย สิ้นหวัง
- การรับรู การรับรูชาและผิดพลาด ไมสนใจสภาพแวดลอม
- การแสดงออกทางสั ง คม แยกตั ว ก า วร า ว ตํ า หนิ ติ เ ตี ย น เจ า กี้ เ จ า การ
เรียกรอง พึ่งพา เฉื่อยชา ความสามารถในการทํางาน ความรับผิดชอบในหนาที่การงานลดลง
การใชสารเสพติด หาความบันเทิงทางสังคม อาจพูดมากหรือไมพูดเลย
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความวิตกกังวลและการแสดงออกถึงความวิตกกังวลในดานตางๆ
ระดับ
ความวิตกกังวล
ระดับเล็กนอย

ดานรางกาย
- มีการกระตุนระบบ
ประสาทซิมพาเธติคใน
ระดับต่ํา ทําใหอัตรา
การเตนของหัวใจ
ความดันโลหิตเพิ่มสูง
ขึ้นเล็กนอยและการ
หายใจเร็วขึ้นเล็กนอย
- รางกายผอนคลาย
การเคลื่อนไหวมีความ
คลองตัวควบคุมได มี
จุดหมาย
- กลามเนื้อมีความตึงตัว
ต่ํา-ปานกลาง
- มองสบตา
- ควบคุมการพูดไดเสียง
ที่พูดมีจังหวะจะโคน
- น้ําลายลดนอยลง
- การยอยอาหารชาลง
- มานตาขยาย
- น้ําตาลในเลือดสูงขึ้น
- ผิวหนังและปลายมือ
ปลายเทาเย็น
- มีความตื่นตัวมากขึ้น

ดานจิตใจ

ดานสังคม

- การรับรูเปดกวาง - พฤติกรรมตางๆ
สามารถเปลี่ยน
เปนไปตามปกติ
ความสนใจไดทุก - สามารถทํา
ขณะ
กิจกรรมตางๆ ดวย
ตนเอง
- ตระหนักรูในสิ่ง
แวดลอมภายนอก
อยางสงบ
- มีความคิดที่ดีตอ
ตนเอง
- มีความรูสึกมั่นคง
เชื่อมั่นในตนเอง
พึงพอใจในตงเอง
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความวิตกกังวลและการแสดงออกถึงความวิตกกังวลในดานตางๆ (ตอ)
ระดับ
ความวิตกกังวล

ดานรางกาย

ดานจิตใจ

ดานสังคม

ระดับปานกลาง

- มีการกระตุนของระบบ - การรับรูแคบลงให - พฤติกรรมคลอง
ประสาทซิมพาเธตติค
ความสนใจเฉพาะ แคลววองไวมากขึ้น
มากขึ้น ทําใหอัตราการ สิ่งกระตุนจากภาย
เตนของหัวใจ ความดัน ในหรือภายนอก
โลหิตเพิ่มสูงขึ้น และ - สามารถเรียนรูไดดี
การหายใจเร็วขึ้น
โดยตองมีการควบ
คุมสมาธิ
- มานตาขยาย
- มีความรูสึกตอ
- เหงื่อออก
- กลามเนื้อตึงตัวมากขึ้น ความสามารถใน
การแกปญหาทั้ง
อาจมีกระตุก
ดานบวกและลบ
- การพูดเร็วขึ้น
- ตื่นตัวมากขึ้น

ระดับรุนแรง

- ระบบประสาทซิมพาเธ
ติคถูกกระตุนมากขึ้น
- มีการกระตุนแอดรีนัล
เมดดัลลาใหหลั่งอีพิ
เนฟรินทําใหอัตราการ
เตนของหัวใจเร็วขึ้น
ความดันโลหิตสูงขึ้น
หายใจหอบ

- การรับรูมีจํากัดสน - มีพฤติกรรมหลีก
ใจสิ่งเราสิ่งเดียว
หนีแสดงออกโดย
- การแกปญหาเปน การแยกตัวหลีก
ไปไดยากและไมมี เลี่ยงการมีสัมพันธ
ประสิทธิภาพ
ภาพกับผูอ่นื
- ไมรูเวลาสถานที่ - ปฏิเสธความจริง
- ความเชื่อมั่นในตน คร่ําครวญออนวอน
เองต่ํา
พระเจาหรือสิง่ ศักดิ์
สิทธิ์
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความวิตกกังวลและการแสดงออกถึงความวิตกกังวลในดานตางๆ (ตอ)
ระดับ
ความวิตกกังวล
ระดับรุนแรง

ระดับทวมทน

ดานรางกาย

ดานจิตใจ

ดานสังคม

- กลามเนื้อตึงเครียดแข็ง
เกร็ง
- ไมสามารถควบคุม
การเคลื่อนไหว
กระสับกระสายไมอยู
นิ่ง หรือไมเคลื่อนไหว
เลย มือสั่น
- ปากแหง
- เบื่ออาหาร
- คลื่นไส
- ไมสบตา ตาจองจับที่
จุดเดียว
- มานตาขยาย
- ฟนขบแนน
- มีการเจ็บปวยทางกาย

- ไมมีสมาธิ ใจลอย - บนตําหนิโตเถียง
- ไรญาติ ขาดมิตร
- ความจําเสื่อม
หลงลืม
- การทําบทบาทใน
- ระมัดระวังตัวมาก สังคมบกพรอง
- ตัดสินใจไมได
- รูสึกสิ้นหวัง
- ไมมีความคิดสราง
สรรค
- ไมสามารถชื่นชม
ความงาม
- กลัวอนาคตกลัวตาย

- ระบบประสาทซิมพา
เธติคไมทําหนาที่
- ความดันโลหิตลดต่ํา
- มึนงง
- หมดแรงจะเปนลม

- การรับรูมีจํากัด
รับรูผิดพลาด
- ความคิดไม
ตอเนื่อง
- ไมมีเหตุผล
- ไมมีสมาธิ
- ไมสามารถ
แกปญหา

- มีพฤติกรรมการ
ปรั บตัวที่ ไม เหมาะสม
เชน รองไห ตะโกน โยก
ตัว
- บน ตําหนิ โตแยง
กาวราว
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความวิตกกังวลและการแสดงออกถึงความวิตกกังวลในดานตางๆ (ตอ)
ระดับ
ความวิตกกังวล
ระดับทวมทน

ดานรางกาย
- ซีด
- สีหนาตกใจ
- เสียงดังขึ้นหรือไมพูด
เลย

ดานจิตใจ

ดานสังคม

- สับสน
- เรียกรอง
- รูสึกไมมีความ
- ไมสามารถทําบท
สามารถสิ้นหวัง
บาทในสังคม
- ตกใจ กลัว
- หลีกหนี แยกตัว
- อาจมีความรูสึกโกรธ
กาวราว
- ไมรูเวลา สถานที่
- ตัดสินใจไมได
- ไมเขาใจคําสั่ง
- ถามคําถามซ้ํา ๆ
- อาจมีประสาทหลอน
- หมกมุนครุนคิดแต
ความเลวรายที่จะ
เกิดขึน้

ที่มา: “ระดับความวิตกกังวลและการแสดงออกถึงความวิตกกังวลในดานตางๆ,” โดย ฉวีวรรณ
สัตยธรรม, 2540, การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, น.102.
1.6 การประเมินกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณบุคคลที่มีความวิตกกังวล
(Physiological Psychosocial and Spiritual assessment of clients with anxiety)
1.
การประเมินดานรางกาย (Physiological assessment) เปนการประเมินการทําหนาที่
ตามปกติของรางกาย ซึ่งบุคคลที่มีความวิตกกังวลมักจะมีอาการแสดงออกทางรางกาย ไดแก
- ความไมสุขสบาย และอาการทางรางกาย เชน หายใจเร็ว หัวใจเตนเร็ว ใจสั่น
แนนหนาอก หายใจไมออก ออนเพลีย ปวดกลามเนื้อ อาหารไมยอย ทองเสีย ปวดทอง เหงื่อออก
มาก คันตามผิวหนัง ปสสาวะบอย เปนตน

23

- แบบแผนการดําเนินชีวิตประจําวันบกพรอง บุคคลที่มีความวิตกกังวลมักจะ
นอนไมหลับหรือหลับไมสนิท รับประทานอาหารไมได หากวิตกกังวลสูง อาจทําใหไมสามารถ
รับผิดชอบหนาที่การงานตางๆ ไดตามปกติ
- พฤติกรรมที่แสดงออกผิดปกติ กระสับกระสาย ย้ําคิดย้ําทํา แยกตัว พูดมาก
พูดเร็ว หรือไมพูดเลย สีหนาหมกมุน หวาดกลัว
2. การประเมินดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ
(Psychosocial and Spiritual assessment)
- การเจริญเติบโตพัฒนาการและการเลี้ยงดู (Growth, development and
rearing) พื้นฐานทางอารมณ การเลี้ยงดูแบบเขมงวด ปกปองเกินไป และคาดหวังสูง
- การเผชิญปญหาและการแสดงออกทางอารมณ (Coping and Emotional
express) การเลือกใชวิธีการแกปญหา กลไกทางจิต (ที่ใชบอย เชน Denial, Suppression,
Introjections, Projection, Regression)
- การตรวจสภาพจิต (Mental Status Examination) การรับรู ความจํา
ความคิด สมาธิ การตัดสินใจ
- แหลงสนับสนุนทางสังคม (Social support) ญาติมิตร หนวยงานทางสังคม
- แหลงที่พึ่งพิงทางจิตใจ (Spiritual support) ความสนใจ ความเชื่อ การ
ปฏิบัติทางศาสนา
- การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological test): zung’s Anxiety test,
State-Trait Anxiety Inventory ของ Spielberger, Beck-Anxiety Inventory
แบบประเมินความวิตกกังวลของวิลเลี่ยม ดับบลิว เค ซุง (William W.K. Zung) ซึ่ง
เรียกวา Self-rating Anxiety Scale (SAS) เปนแบบประเมินในเรื่องของความวิตกกังวล
โดยเฉพาะและใชกันอยางกวางขวางและยังสามารถแบงระดับของความวิตกกังวลได ซึ่งแบบ
ประเมินประกอบดวย ขอความแสดงถึงความรูสึกวิตกกังวล หรือพฤติกรรมที่แสดงออกจํานวน
20 ขอ คําตอบเปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) ตัวเลือก ดังนี้
ตัวเลือกที่ 1 คือ ไมเปนเลยหรือนอยครั้ง หมายถึง ผูตอบไมมีความรูสึกหรือไมมีนั้น
เลยพฤติกรรมตามขอความ ถามีความรูสึกหรือมีพฤติกรรมเชนนั้นเกิดขึ้นนอยมากในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา
ตั ว เลื อ กที่ 2 คื อ เป น บางเวลาหรื อ บางครั้ ง หมายถึ ง ผู ต อบมี ค วามรู สึ ก หรื อ มี
พฤติกรรมตามขอความนั้นเกิดขึ้นเปนบางครั้ง แตไมบอย ในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา
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ตัวเลือกที่ 3 คือ เปนคอนขางบอยครั้ง หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกหรือมีพฤติกรรม
ตามขอความนั้นเกิดขึ้นเปนบอยครั้ง แตไมเกิดตลอดเวลาเวลาในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา
ตัวเลือกที่ 4 คือ เปนเกือบหรือตลอดเวลา หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกหรือมี
พฤติกรรมตามขอความนั้นเกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาหรือเปนตลอดเวลาในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา
ขอคําถามที่บอกถึงการแสดงออกทางอารมณหรือการกระทําทางดานบวก มีจํานวน
5 ขอ ไดแก ขอ 5, 9, 13, 17 และ19 มีหลักการใหคะแนนดังนี้
ถาเลือกตัวเลขคําตอบ 1 ได 4 คะแนน
ถาเลือกตัวเลขคําตอบ 2 ได 3 คะแนน
ถาเลือกตัวเลขคําตอบ 3 ได 2 คะแนน
ถาเลือกตัวเลขคําตอบ 4 ได 1 คะแนน
การจัดระดับคะแนนใชคา คะแนนเฉลี่ยมาจัดระดับ ตามการจัดระดับคะแนนความ
วิตกกังวลของซุง คือ
คะแนนเฉลีย่ 20-35 อยูในระดับ ปกติไมปรากฏความวิตกกังวล
คะแนนเฉลีย่ 36-47 อยูในระดับ วิตกกังวลเล็กนอย-ปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 48-59 อยูในระดับ วิตกกังวลเดนชัด-รุนแรง
คะแนนเฉลีย่ 60-80 อยูในระดับ วิตกกังวลสูงมากที่สุด
คะแนนความวิตกกังวล จะมีคาต่ําสุดเทากับ 20 คะแนน จะมีคาสูงสุดเทากับ
80 คะแนน ถาคะแนนความวิตกกังวลต่ํา แสดงวาผูตอบมีความวิตกกังวลนอยและถาคะแนน
ความวิตกกังวลสูง แสดงวาผูตอบมีความวิตกกังวลมาก
ผลกระทบของการเจ็บปวยตอปญหาทางดานจิตใจ
การศึกษาทางสุขภาพจิตเกือบทุกรายงานพบวาปจจัยทางสุขภาพกายมีความสัมพันธ
อยางยิ่งกับสุขภาพจิต ศิริลักษณ ศุภปติพร ไดวิเคราะห ความสัมพันธของโรคทางกายตอปญหา
ทางจิต ไวหลายรูปแบบไดแก ปญหาทางจิตบางอยางเปนแคอาการหนึ่งของโรคทางกาย เชน
ฮอรโมนแปรปรวน หรือมีโรคที่ลุกลามเขาสมอง เปนภาวะแทรกซอนจากโรคทางกาย เชนอาการ
เพอสับสนเมื่อมีไขสูง หรือคาเคมีในเลือดแปรปรวน บางครั้งแสดงออกดวยอาการเหมือนโรคทาง
กาย เชนออนเพลีย ปวดตามเนื้อตัว หายใจไมสะดวก และปญหาทางจิตที่สามารถกระตุนใหโรค
ทางการกําเริบได เชน แผลในกระเพาะอาหาร ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เปนตน (ศิริลักษณ
ศุภปติพร, 2546) ปญหาเหลานี้จะมีผลกระทบตอเจตนิยมในการดูแลชวยเหลือตนเองของผูปวย
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อยางมากปญหาทางจิตเวชในผูปวยทางกายเปนปญหาที่พบไดบอย คือพบไดสูงถึงรอยละ 30
ของผูปวยที่มารับการตรวจกับแพทยทั่วไป (สมภพ เรืองตระกูล, 2547)
การเจ็บปวย โดยเฉพาะการเจ็บปวยรายแรง นับเปนวิกฤติการณอยางหนึ่งในชีวิต
ที่ทําใหผูปวยและครอบครัวตองปรับตัว ถาปรับตัวไมไดก็จะมีปญหาตางๆ ตามมา ที่พบไดบอย
คืออาการซึมเศรา ซึ่งพบไดถึงประมาณรอยละ 22-24 ของผูปวยที่ปวยดวยโรครายแรง และ
อาการวิตกกังวลซึ่งพบประมาณรอยละ 4-14
การเจ็บปวยจะสงผลกระทบตอผูปวยทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม และกอใหเกิด
ปญหาที่ผูปวยจะตองเผชิญ ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการเจ็บปวยโดยตรง และในเรื่องอื่นๆ
ในทางพุทธศาสนาก็มีความเห็นในเรื่องความสัมพันธระหวางรางกายและจิตใจวา
เมื่อกายเจ็บไขไดปวยก็มักจะรบกวนทําใหจิตใจพลอยไมสบายดวย เพราะวารางกายเจ็บปวด
จิตใจก็มีความทุกข มีความหวาดระแวง มีความกลัว มีความวิตกกังวล มีความไมสมปรารถนา
ผิดหวัง ทอแทใจ ก็ทําใหแสดงออกมาทางรางกาย เชน หนาตาไมสดชื่น ผิวพรรณไมสดใส ยิ้ม
แยมไมออก ตลอดจนเบื่ออาหาร เปนตน ซึ่งเปนเรื่องของกายกับใจที่ตองอาศัยซึ่งกันและกัน
(พระพรหมคุณาภรณ, 2550)
การชวยเหลือผูปวยทางกายเพื่อลดปญหาทางดานจิตใจ
ผูปวยโดยทั่วไปจะสามารถปรับตัวกับการเจ็บปวยของตนได แมจะเปนการเจ็บปวย
รายแรงก็ตาม แตอาจมีความยากลําบากและตองใชเวลาในการปรับตัวสักระยะหนึ่ง หรือบางคน
อาจปรับตัวไมได ทําใหเกิดปญหาดานจิตใจ ซึ่งแพทยและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย
จะสามารถใหความชวยเหลือใหผูปวยใหปรับตัวไดดีขึ้น และมีปญหาตางๆ นอยลงได
การชวยเหลือที่แพทยและบุคลากรทางการแพทยควรกระทํา ไดแก
1. การใหขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวย
1.1 บอกใหผูปวยทราบวาเขาเปนอะไร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมวา
ควรบอกในรายละเอี ย ดมากน อยเพี ย งใด และเลื อ กระยะเวลาในการบอกที่ เ หมาะสม โดย
พยายามใหผูปวยไดรับรูความจริงใหมากที่สุดเทาที่จะไมเปนผลเสีย
1.2 ใหขอมูลเกี่ยวกับการรักษา ขอดีขอเสียของการรักษาวิธีตางๆ เหตุผลของ
แพทยในการตัดสินใจใหการรักษา และใหเวลาในการตอบคําถามและขอสงสัยของผูปวย รวมทั้ง
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ใหผูปวยมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องการรักษาและการรับผิดชอบตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได
2. การชวยลดปญหาในดานตางๆ ที่ตองเผชิญ
2.1 ใหการรักษาและควบคุมอาการตางๆ โดยเฉพาะอาการเจ็บปวดใหดีที่สุด
และพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจรักษาที่ทําใหผูปวยเจ็บ หากไมจําเปน
2.2 ใหความสนใจเกี่ยวกับปญหาดานเศรษฐานะของผูปว ย เพื่อพิจารณาเลือก
การรักษาที่เหมาะสม และพิจารณาใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม และพิจารณาใหความ
ชวยเหลือตามความเหมาะสม (เชน สงปรึกษาแผนกสังคมสงเคราะห)
2.3 จัดสภาพแวดลอมใหดีที่สุดเทาที่จะทําได เชน ใหมีบรรยากาศที่สงบ มีความ
เปนสวนตัว มีคนใกลชิดคอยดูแล หรือเยี่ยมไดสม่ําเสมอ มีความสะอาดและมีบรรยากาศสดชื่น
2.4 สรางบรรยากาศของความสัมพันธที่ดี ระหวางบุคลากร ผูปวยและญาติ
3. การชวยเหลือดานจิตใจ
3.1 เขาใจและยอมรับปฏิกิริยาทางจิตใจและอารมณในการปรับตัวของผูปวย ที่
อาจแสดงออกในลักษณะตางๆ เชน การปฏิเสธความจริง ไมรวมมือในการรักษา กาวราว วิตก
กังวล ซึมเศรา และใหการตอบสนองและการชวยเหลือตามที่เหมาะสม เชน ใหขอมูลเพื่อลดความวิตกกังวล
3.2 ถามถึงความรูสึกนึกคิดและปญหาของผูปวย เพื่อเปดโอกาสใหผูปวยได
แสดงความรูสึก และพูดถึงปญหาหรือสิ่งที่เขารูสึกไมสบายใจ เพื่อจะไดเขาใจปญหาของผูปวย
และร ว มกั น หาทางแก ไ ขได ต อ ไป ผู ป ว ยจํ า นวนมากมั ก จะไมพู ด ถึ ง ป ญ หาต า งๆ ออกมาเอง
ผูรักษาจึงควรเปนคนเริ่มตนถาม
3.3 ใหกําลังใจและการประคับประคองทางอารมณ โดยใหความสนใจแสดงความหวงใย
ใหความมั่นใจวาจะใหการดูแลรักษาอยางดีที่สุด รับฟงปญหา และแสดงความเห็นใจเขาใจ
3.4 เพิ่มความสามารถในการปรับตัว โดยสงเสริมทักษะในการปรับตัวที่ผูปวย
ใชอยูแลวและเปนผลดี และชวยใหผูปวยไดเรียนรูทักษะในการปรับตัวใหมๆ ที่จะเปนประโยชน
ตอการปรับตัวกับการเจ็บปวยเพิ่มขึ้น
3.5 เพิ่มความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง และความรูสึกวาตนยังสามารถควบคุม
สถานการณในชีวิตได โดยการใหผูปวยมีสวนรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับการรักษาและ
การดูแลตนเองใหมากที่สุด และสงเสริมใหผูปวยมีกิจกรรมตางๆ ตามปกติใหมากที่สุดเทาที่จะทํา
ได ไมวาจะเปนการงาน สังคม ชีวิตสวนตัว เพศสัมพันธ ฯลฯ
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มรรยาท เจริ ญ สุ ข โสภณ และนงลั ก ษณ เชษฐภั ก ดี จิ ต ได ทํ า การวิ จั ย โดย
ทําการศึกษากระบวนการสรางสัมพันธภาพ ระดับความหวัง ความวิตกกังวล ความซึมเศรา
และระดับการดูแลตนเอง ของผูปวยสูญเสียอวัยวะ โรงพยาบาลชลบุรี จํานวน 100 คน ใชเวลา
ในการสรางสัมพันธภาพ 6 สัปดาห พบวากระบวนการสรางสัมพันธภาพมีผลตอความหวัง ความ
วิตกกังวล ความซึมเศรา และการดูแลตนเองของผูปวยสูญเสียอวัยวะ ภายหลังจากการสิ้นสุด
การไดรับกระบวนการสรางสัมพันธภาพ โดยมีผลทําใหผูปวยมีความหวังและการดูแลตนเองที่
เพิ่มขึ้น และทําใหผูปวยมีความวิตกกังวลและความซึมเศราลดลง ความหวังมีความสัมพันธ
ทางบวกกั บ การดู แ ลตนเองของผู ป ว ยสู ญ เสี ย อวั ย วะ ความวิ ต กกั ง วลและความซึ ม เศร า มี
ความสัมพันธทางลบกับการดูแลตนเอง นอกจากนั้นพบวา กอนกระบวนการสรางสัมพันธภาพ
ความซึมเศราสามารถทํานายระดับการดูแลตนเองของผูปวยสูญเสียอวัยวะดวย (มรรยาท เจริญ
สุขโสภณ และนงลักษณ เชษฐภักดีจิต, 2537)
4. การรักษาอาการทางจิตเวช ในผูปวยบางรายที่มีอาการมาก อาจตองใหยาตางๆ
เชน ยาคลายกังวล ยาแกเศรา เพื่อรักษาตามอาการ หรืออาจใหฝกวิธีการลดความเครียดตางๆ
เชน การฝกผอนคลายกลามเนื้อ (muscle relaxation) การสะกดจิตตนเอง (self hypnosis) ฝก
สรางจิตนาการ หรือการฝกสมาธิ เปนตน เพื่อการควบคุมและเผชิญปญหาไดอยางเหมาะสม ซึ่ง
การฝกผอนคลายความเครียดความวิตกกังวลวิธีหนึ่งที่เปนที่ยอมรับทั้งในศาสตรตะวันตกและ
ตะวันออก นั่นคือ การฝกสรางจินตนาการ (Autogenic Training) และบางครั้งอาจเรียกแตกตาง
กันไป เชน การสรางจินตภาพ (Imaging), Coping imagery, การสรางภาพบวกในจินตนาการ
(Positive Visualization) (ละเอียด ชูประยูร, 2541) ซึ่งหากไดรับการฝกรวมกับโปรแกรมไบโอฟดแบค
ผูปวยหรือรวมกับการบําบัดดวยวิธีอื่น (Turbull, 2001)จะสามารถเรียนรูที่จะลดความเครียดไดเร็วขึ้นกวา
การลดความเครียดโดยไมมีผลปอนกลับหรือมาตรวัดบอกทิศทาง (ละเอียด ชูประยูร, 2541)
2. โปรแกรมไบโอฟดแบคและเทคนิคการผอนคลายความเครียดโดยการฝกสราง
จินตนาการ
ความเปนมาของโปรแกรมไบโอฟดแบค เริ่มจากในชวงตนปคริสตศักราช 1930
นักวิทยาศาสตรของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ไดพยายามพัฒนาเครื่องมืออิเลคโทรนิค เพื่อการ
ตรวจสอบถึงสภาวะรางกายของมนุษย โดยในชวงแรกจะใหความสําคัญกับปฏิกิริยาของสมอง
จนกระทั่งในป 1960 ดอกเตอรเอลเมอรและอลิส กรีน (Drs. Elmer and Alyce Green)
นักวิทยาศาสตรชาวสหรัฐอเมริกา ไดทําการศึกษาประโยชนในการบําบัดของเครื่องมือไบโอฟด
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แบคเพิ่มเติม โดยใชวิธีศึกษาสภาวะทางจิตใจขณะฝกโยคะ หลังจากนั้นในป 1980 ก็ไดนํา
โปรแกรมไบโอฟดแบครวมกับเทคนิคการจัดการความเครียด เผยแพรที่โรงเรียนประถมศึกษา
และปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมนํามาใชกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรรวมกับทําการวิจัยในเวลาตอมา
(Woodham & Peters, 1997)
เดิ ม ที เ คยเชื่ อ กั น ว า กลไกการตอบสนองแบบอั ต โนมั ติ เ ป น สิ่ ง นอกเหนื อ จากการ
ควบคุมของจิตใจ แตปจจุบันนี้ตามรายงานทางคลินิกและการวิจัย ไดพบวาพฤติกรรมที่มีการ
แสดงออกอยางอัตโนมัติเชน การเตนของหัวใจ ความดันโลหิต และอุณหภูมิผิวหนัง สามารถ
ควบคุมไดดวยการวางเงื่อนไขแบบ operant โดยการฝกทํา biofeedback สอนใหคนเราสามารถ
กําหนดและควบคุมพฤติกรรมดานสรีระได
โปรแกรมไบโอฟดแบคเปนโปรแกรมการเรียนรูเทคนิคตางๆ โดยใชขอมูลจากเครื่อง
ไบโอฟดแบค (biofeedback machine) เปนสัญญาณในการติดตามสภาพและควบคุมการ
ทํางานตามหนาที่ของรางกายโดยอัตโนมัติ เชน ความดันโลหิต อัตราการเตนของหัวใจ การ
หมุนเวียนโลหิต น้ําเหลือง การยอยอาหาร หรือเหงื่อ เปนตน เครื่องมือไบโอฟดแบค สามารถ
วัดภาวะของรางกาย เชนระดับความตึงของกลามเนื้อ อุณหภูมิที่ผิวหนัง ปริมาณเหงื่อที่ผิวหนัง
การทํางานของคลื่นสมอง และภาวะทางรางกายอยางอื่นๆ ไดตามตองการ ทั้งนี้โดยใชขั้วไฟฟา
ชนิดพิเศษที่ใชปริมาณกระแสไฟฟาประมาณ 1-20 ไมโครโวลทติดไวกับสวนตางๆ ของรางกาย
(มรรยาท รุจิวิทย, 2548) การตอบสนองของเครื่องมือไบโอฟดแบคมีทั้งที่เปนภาพและเปนเสียง
ขอมูลที่ไดจากขั้วไฟฟาซึ่งจะถูกสื่อสงไปถึงผูใชโดยผานทางเกจวัดแสง ภาพ และเสียงเปนสวน
ใหญ ขอมูลเหลานี้เปนการปอนขอมูลยอนกลับหรือฟดแบค (Feedback) หมายถึง ทําใหผูฝกได
ขอมูลเกี่ยวกับการทํางานทางสรีรวิทยาของตนเอง อันเปนการทํางานซึ่งจิตสํานึกของคนเรานั้น
หยั่งไปไมถึง ทั้งนี้เนื่องจากระบบประสาทของมนุษยแบงหนาที่การทํางานออกเปนการทํางานที่
อยูในความควบคุมและที่อยูนอกเหนือความควบคุม หนาที่สําคัญๆ อาทิ การเตนของหัวใจ การ
หายใจและการไหลเวียนของโลหิตเปนการทํางานนอกเหนือจิตสํานึกโดยไมมีการควบคุม
มรรยาท รุจิวิทย (2548) กลาววา แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับไบโอฟดแบคเริ่มตนจาก
คนสวนใหญใชวิธีการไบโอฟดแบคกันอยูแลวโดยไมทราบวาสิ่งที่ตนปฏิบัติอยูเปนกระบวนการ
ปอนกลับของขอมูลทางชีววิทยา อาทิ เวลาที่วัดอุณหภูมิของรางกายหรือวัดความดันโลหิตเทากับ
ไดใชหลักการนี้แลว เทอรโมมิเตอรจะบอกใหทราบวาคนเรามีไข และเครื่องวัดความดันโลหิต
บอกให ท ราบว า ความดั น เลื อ ดในร า งกายสู ง ต่ํ า หรื อ ปกติ อุ ป กรณ ทั้ ง สองนี้ “ป อ นกลั บ ”
(Feedback) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภาวะการทํ า งานของร า งกายคนเรา เมื่ อ มี ข อ มู ล นี้ แ ล ว คนเราก็
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สามารถดําเนินขั้นตอนตางๆ เพื่อควบคุมสิ่งเหลานี้ใหอยูภายใตการทํางานของจิตใจและปรับปรุง
ภาวะการทํางานของรางกายตนเองได การปอนกลับทางชีวภาพ หรือไบโอฟดแบคมีประโยชนใช
สอยหลายอยาง ทั้งในดานการแพทย พฤติกรรมศาสตร และการเชื่อมโยงรางกายกับความคิด
จิตใจเขาดวยกัน เพื่อประโยชนในการรักษาโรคและรักษาสุขภาพ ในตางประเทศนักจิตวิทยา
คลินิกและผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ใชไบโอฟดแบคชวยใหผูฝกที่กระวนกระวายและเครียดไดหัด
ผอนคลาย ใชไบโอฟดแบคชวยเหลือเด็กที่มีปญหาการเรียนรู (Learning disability) และใชไบ
โอฟดแบคในการชวยผูรับบริการของตนเอาชนะความเจ็บปวด (มรรยาท รุจิวิทย, 2548)
การจัด การความเครีย ดโดยฝกโปรแกรมไบโอฟดแบค เป นศาสตรแ ขนงหนึ่ ง ที่ มี
คุณคาและมีประโยชนอยางยิ่ง เปนที่เห็นพองตองกันโดยทั่วไปวาความเครียดและความตึงที่ขัง
อยู ใ นภายในรา งกายเปน สาเหตุ ใ ห เ กิ ดความผิด ปกติต อ กลไกการทํา งานของระบบต า งๆ ใน
รางกาย เชน ความดันโลหิตสูง แผลในกระเพาะอาหาร หัวใจวาย และปวดศีรษะแบบไมเกรน
โดยทั่วไปคนเรามักจะไมรูวาตนเองอยูในภาวะเครียดตอนไหน และจะจัดการกับภาวะเครียดนั้น
อยางไร ไบโอฟดแบคเปนวิธีการที่จะชวยใหมองเห็นในสิ่งที่โดยปกติแลวคนๆ นั้นไมมีโอกาสทราบ
ได เชน คนที่ปวดศีรษะเพราะภาวะเครียด จะสามารถคนพบวากลามเนื้อสวนไหนของตนกําลังหด
บี บ รั ด ตั ว จนทํ า ให เ กิ ด ความเจ็ บ ปวด การฝ ก เทคนิ ค การผ อ นคลายร ว มด ว ยในขณะที่ ใ ช
เครื่องมือไบโอฟดแบคสามารถชวยแกไขหรือบรรเทาความเจ็บปวดได การฝกหลายๆ ครั้ง โดย
ไดรับความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญจะทําใหผูรับการฝกเรียนรูวิธีที่จะบรรลุถึงภาวะการผอน
คลายตามที่ตนเองปรารถนา หลังจากที่ฝกไบโอฟดแบคแลว เมื่อประสบกับสถานการณที่ไม
สบายใจขึ้นมาก็จะสามารถรูไดเองวาตัวเองรูสึกเครียดขึ้นมาตอนไหน เมื่อฝกจนเกิดการเรียนรูก็
สามารถดึงเอาเทคนิคการผอนคลายที่ไดฝกฝนมา ขจัดความเครียดนั้นไดอยางเหมาะสม
ปจจุบัน เครื่องมือไบโอฟดแบคแตละประเภทมีอุปกรณสําหรับการฝกหลายชนิด
รวมทั้งแบบพกพาเคลื่อนที่ได จนทําใหสามารถนําไปใชฝกตามที่ตางๆ ไดเชน โรงพยาบาล ศูนย
ผูปวยนอกและอื่นๆ โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบคจึงไดถูกนํามาใชกันอยางกวางขวางเพื่อบําบัด
อาการตางๆ อาทิ อาการปวดศีรษะแบบไมเกรน ปวดศีรษะเพราะความตึงเครียด ความเจ็บปวด
ชนิดตางๆ ความผิดปกติที่กระเพาะอาหารและลําไส อาการปลายนิ้วมือ นิ้วเทาเย็น ความดัน
โลหิตสูงและต่ํา จังหวะการเตนของหัวใจผิดปกติ ลมบาหมู อัมพาตและความผิดปกติที่เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวอยางอื่นๆ
กลาวไดวา ไบโอฟดแบคเปนวิธีการใชเครื่องมือตรวจสอบกลุมอาการเฉพาะที่ของ
รางกายที่เกิดจากความเครียดโดยการควบคุมใหสิ่งเหลานี้อยูภายใตการทํางานของจิตใจ เนน
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หลักการทั้งทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา การฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคประกอบดวยโปรแกรมตางๆ
ได แ ก ก ารฝ ก ควบคุ ม การผ อ นคลายความเครี ย ดกล า มเนื้ อ Electromyogram (EMG)
biofeedback training program การฝกควบคุมการทํางานของตอมเหงื่อ Skin-conductance
(SC) biofeedback training program การฝกควบคุมอุณหภูมิของรางกาย Skin-temperature
(ST) biofeedback training program หรือการฝกควบคุมการทํางานของคลื่นประสาท Electro
encephalogram (EEG) biofeedback training program การฝกเทคนิคไบโอฟดแบคสามารถ
ฝ ก ได ตั้ ง แต ขั้ น พื้ น ฐานจนถึ ง ขั้ น ซั บ ซ อ น และสามารถใช ค วบคู กั บ เทคนิ ค การผ อ นคลาย
ความเครี ย ดอื่ น ๆ ป จ จุ บั น มี ก ารดั ด แปลงอุ ป กรณ ไ บโอฟ ด แบคให ใ ช ไ ด ง า ยและบุ ค คลทั่ ว ไป
สามารถฝก หัดใชดวยตนเองได ในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริก า การฝกขั้น
ซับซอนจําเปนตองอาศัยผูที่มีความรู ผูที่มีความชํานาญและมีประสบการณในการใชอุปกรณ
ดังกลาว การฝกควบคุมความเครียดวิธีนี้จึงเปนทักษะที่ควรพัฒนาและเรียนรูในการปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง แมวาการฝกทักษะควบคุมความเครียดโดยใชอุปกรณไบโอฟดแบคเปนเครื่องมือ
ชวยสื่อสารโดยบอกใหผูฝกทราบระดับความเครียดของตนเอง เปาหมายสูงสุดของการฝกทักษะ
การควบคุมความเครียดโดยวิธีนี้มิไดอยูที่ความสําคัญของการใชอุปกรณนี้ในการควบคุมระดับ
ความเครียด แตอยูที่ผูฝกสามารถฝกฝนตนเองจนสามารถที่เรียนรูวาจะควบคุมความเครียดของ
ตนเองไดอยางไร โดยไมตองพึ่งพาอุปกรณไบโอฟดแบคอีกตอไป (มรรยาท รุจิวิทย, 2548)
2.1 โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบค (Biofeedback training program)
ไบโอฟ ด แบค (Biofeedback) หมายถึ ง การใช เ ครื่ อ งมื อ ตรวจสอบกลุ ม อาการ
เฉพาะที่ของสภาวะทางรางกายซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งรบกวน ดวยการควบคุมใหสิ่ง
เหล า นี้อยูภ ายใต การทํ า งานของจิ ตใจ เปน การศึก ษาหลัก การตา งๆ ทั ง ทางสรี รวิ ท ยา และ
จิตวิทยาโดยอาศัยอุปกรณอิเลคทรอนิกส (Electronic) คนหาปฏิกิริยาภายในและวิธีการที่จะ
จัดการกับความเครียดเพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการในแตละคน
โปรแกรมการฝกไบโอฟดแบค (Biofeedback training program) หมายถึง การใช
โปรแกรมไบโอฟดแบคชวยในการควบคุมความเครียดของตนเอง เนนการนําเทคนิคและวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรมาชวยตอบคําถามเรื่องของจิตใจที่มีสาเหตุจากความเครียด เปนการคนหา
ปฏิกิริยาของรางกายจากความเครียดโดยเนนความสัมพันธระหวางความเครียดกับภาวะสุขภาพที่
แสดงออกในรู ปแบบของความเจ็ บป วยทางร างกาย ได แก โรคปวดศี รษะไมเกรน ความดั นโลหิ ตสู ง
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เบาหวาน หัวใจ ผื่นลมพิษ หอบหืด ความจําเสื่อมเปนตน (มรรยาท รุจิวิทย, 2548) เครื่องมือที่
ชวยในการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบค อาทิ การฝกโปรแกรมควบคุมการผอนคลายความเครียด
กลามเนื้อ Electromyogram (EMG) biofeedback training program การฝกโปรแกรมควบคุม
การทํางานของตอมเหงื่อ Skin-conductance (SC)biofeedback training program การฝก
โปรแกรม ควบคุมอุณหภูมิของรางกายที่ผิวหนัง Skin-temperature (ST) biofeedback training
program การฝกโปรแกรมควบคุมการทํางานของคลื่นประสาท Electroencephalogram(EEG)
biofeedback training program เปนตน เครื่องมือในการชวยฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคใช
ปริมาณกระแสไฟฟาประมาณ 1-20 ไมโครโวลท
Electromyogram (EMG) Biofeedback Training
การฝกประเภทนี้เปนการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยในการสื่อสารใหผูฝกรับรูถึงการ
ทํางานของกลามเนื้อลายวาอยูในภาวะตึงเครียดหรือคลายตัว ชวยใหผูฝกเรียนรูการควบคุม
ความตึง ตัว ของกล า มเนื้ อ และฝก ผ อนคลายกล า มเนื้ อไดถูก ตองสม่ํา เสมอ เนื่อ งจากเมื่ อมี
ความเครียดกระแสประสาท (Motor nerve) ปลอยกระแสไฟฟาออกมาและกลามเนื้อมีการหดตัว
เมื่อมีการผอนคลายการปลอยกระแสไฟฟาของกระแสประสาทจะลดลง การฝก EMG training
เปนการฝกควบคุมระดับของกระแสจาก Motor nerve โดยแปลงเปนสัญญาณภาพและเสียงให
ผูฝกสังเกตได เมื่อเกิดอาการเครียดจะมีการเกร็งของกลามเนื้อลายตําแหนงตางๆ อยางไรก็ตาม
ตําแหนงกลามเนื้อลายที่นิยมใชไดแก
Frontalis กลามเนื้อบริเวณหนาผากมักเกิดความตึงตัวเมื่อมีอาการปวดศีรษะจากความเครียด
Masseter กลามเนื้อบริเวณขากรรไกรเกิดความตึงตัวเมื่อมีความคับของใจหรือความโกรธ
Trapezius กลามเนื้อบริเวณหัวไหลเกิดความตึงตัวเมื่อมีความวิตกกังวลแบบเรื้อรัง
การฝกควบคุมการผอนคลายความเครียดกลามเนื้อดวย EMG
เริ่มดวยผูฝกนั่งในทาที่สบายบนเกาอี้มีที่วางแขนในหองที่เงียบสงบ แสงสวางไมมาก
เกิ น ไปติ ด เซ็ น เซอร (Sensor) บนกล า มเนื้ อ ที่ ต อ งการวั ด ผลร ว มกั บ ใช เ ทคนิ ค การผ อ นคลาย
ความเครียดกลามเนื้อ EMGชวยใหผูฝกรับรูความตึงเครียดและการผอนคลายกลามเนื้อ โดย
ผู ฝ ก เกร็ ง กล า มเนื้ อ และรู สึ ก ถึ ง ความตึ ง เครี ย ดและปล อ ยให ก ล า มเนื้ อ คลายตั ว “ปล อ ย
ความเครียดไป” แลวคอยๆ เขาสูภาวะปกติชาๆ เครื่องมือจะแสดงภาพและเสียงบงบอกถึงภาวะ
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ตึงเครียดและผอนคลายเมื่อฝกซ้ําๆ เครื่องมือจะสื่อสารใหผูฝกรับรูถึงการผอนคลายที่เกิดขึ้นจริง
การปฏิบัติเชนนี้ชวยใหตระหนักรูถึงกลามเนื้อตนเองและความตึงเครียดไมวาจะทํากิจกรรมใดๆ
จนกระทั่งสามารถปลดปลอยความเครียดไดจนรูสึกผอนคลายใชเวลาฝกครั้งละประมาณ 30 นาที
หากฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคแบบ EMG ดวยเครื่อง Myotract Infiniti ผูฝกสามารถสังเกตคา
ความสูง (Amplitude) ของคลื่นจากสัญญาณของ EMG ซึ่งโดยปกติเมื่อกลามเนื้อมีการผอน
คลายความสูงของคลื่นอยูระหวาง 3-5 ไมโครโวลท (μV)
2.2 เทคนิคการผอนคลายความเครียดแบบสรางจินตนาการ
ความคิดและจินตนาการเปนปจจัยกระตุนสภาพอารมณและเปนปจจัยชักนําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในระบบกลามเนื้อ จินตนาการสรางสรรคทําใหสภาพอารมณปลดปลอย รูสึก
สบายพลังความเครียดทางอารมณไหลเวียนอยางสะดวก ชวยใหกลามเนื้อของอวัยวะทุกสวน
ผอนคลาย การฝกสรางจินตนาการสรางสรรคในระดับรูสึกตัวนั้น มรรยาท รุจิวิทย (2548) ได
กลาวถึง การฝกสรางจินตนาการวา อาจทําดวยตนเองหรือใชโปรแกรมที่เปนเทปบันทึกเสียงและ
ปฏิบัติตาม ดังนี้
กอนเขานอนฝกทํารางกายและจิตใจใหสงบ ผอนคลายดวยการสวดมนต ภายหลัง
สวดมนตใหนอนในทาที่สบาย ปลอยแขนตามสบาย สํารวจตัวเองตั้งแตศีรษะ คอ ไหล ที่นอนราบ
หมอน หลัง สะโพก ตนขา นอง และเทา ถายังไมสบาย ใหขยับอยูในทาที่สบาย เมื่ออยูในทาที่
สบายคอยๆ หลับตา หายใจเขาลึกๆ ชาๆ แลวหายใจออก ทุกครั้งที่หายใจออกใหนึกถึงคําวาผอน
คลาย...ผอนคลาย
เริ่มตนจากปลายเทาโดยรูสึกวา ขณะนี้ปลายเทาทั้งสองขางของคุณรูสึกผอนคลาย
เลื่อนขึ้นมาที่นอง ขณะนี้นองทั้งสองขางของคุณผอนคลาย...ความรูสึกผอนคลายเลื่อนมาที่ตนขา
ทั้งสองขางและสะโพก ขณะนี้ตนขาทั้งสองขางและสะโพกของคุณรูสึกผอนคลาย...กระแสความ
ผอนคลาย เลื่อนมาที่ทองและอก ขณะนี้ทองและอกรูสึกผอนคลาย...การหายใจของคุณเปนไป
อยางชาๆ หายใจลึกและสม่ําเสมอ คุณรูสึกผอนคลายมากขึ้นไปอีก ขณะนี้ทั่วรางกายของคุณ
รูสึกผอนคลายและสบาย ตอไป มุงความสนใจมาที่บริเวณใบหนาคุณรูสึกวาใบหนาของคุณผอน
คลาย...เพงความสนใจไปที่บริเวณคิ้วและรอบๆ ดวงตาทั้งสองขาง ขณะนี้คิ้วและรอบๆดวงตาทั้ง
สองขางกําลังผอนคลาย...ความรูสึกผอนคลายเลื่อนมาที่บริเวณแกมทั้งสองขาง ขณะนี้แกมทั้ง
สองขางรูสึกผอนคลาย...ความรูสึกผอนคลายเลื่อนมาที่ริมฝปาก ขากรรไกรดานบนและดานลาง
ทั้งสองขางและลําคอ ขณะนี้ปาก ขากรรไกรดานบนแลดานลางทั้งสองขางและลําคอรูสึกผอน
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คลาย...และความรูสึกผอนคลายเลื่อนมาที่แขนตลอดจนถึงปลายมือทั้งสองขาง ขณะนี้แขนและ
ปลายมือทั้งสองขางของคุณรูสึกผอนคลายเชนเดียวกัน
ตอไปขอใหมุงความสนใจไปที่หัวใจ โดยนึกถึงหัวใจที่มีลักษณะเหมือนรูปจําลอง
หัวใจ อยูบริเวณหนาอกดานซาย มีหลอดเลือดมาเลี้ยงหัวใจ แตละเสนคลายทอน้ําเล็กๆ ที่ให
เลือดไหลผาน มองเห็นภายในเสนเลือดบางเสนที่ตีบตันนั้น มีลักษณะที่แข็งและมีไขมันมาเกาะที่
ผนังภายในเสนเลือด ทําใหเลือดไหลผานไปไมสะดวก มองเห็นภาพของการออกกําลังกาย และ
การผอนคลาย...กอใหเกิดสารที่มีลักษณะกลมๆ เล็กๆ สีเหลืองเกิดขึ้นในเสนเลือด และมาเกาะ
กับไขมันที่เกาะอยูตามผนังเสนเลือด สารเล็กๆ นั้นมาเกาะขางๆ ไขมันคอยๆ ดูดซึมเอาไขมันตาม
ผนังเสนเลือด หลุดออกไปจนหมดและตัวของมันเองคอยๆ สลายหายไปในกระแสเลือดนั้น ทําให
หลอดเลือดหัว ใจมีการยืด หยุ น เลื อดสามารถไหลผา นไปเลี้ย งร า งกายไดโดยตลอด ขณะนี้
มองเห็ น ตั ว เองมี ก ารไหลเวี ย นของเลื อ ดที่ ผ า นหั ว ใจเป น ปกติ สุ ข ภาพร า งกายแข็ ง แรงและ
พลานามัยสมบูรณ สามารถดําเนินชีวิตประจําวันและทํางานไดตามปกติ
ขั้นตอไปขอใหจินตนาการมองเห็นตัวเองอยูในสวนดอกไมที่สวยงามและรมรื่นแหง
หนึ่ง ทองฟาสีฟาแจมใส มีสนามหญาสีเขียวขจี มีดอกไมหลากสีนานาชนิดที่คุณชื่นชอบ สีชมพู สี
เหลือง สีแดง สีมวง สีสม เต็มไปหมด มองเห็นลําธารที่มีน้ําใสไหลเอื่อยๆ รูสึกถึงสายลมที่พัดมา
สัมผัสผิวกายเบาๆ นําความสดชื่นและเย็นสบายมาให มองไปรอบๆบริเวณนั้นมองเห็นสถานที่ที่
หนึ่งดูสงบ รมเย็น นานอนพัก จึงคอยๆ เดินไปยังสถานที่ตรงนั้น เมื่อไปถึงคอยๆ ทรุดตัวลงนั่ง...
และคอยๆ เอนตัวลงนอน...หลับตา...รูสึกถึงความสงบสบาย และผอนคลาย...ขอใหอยูกับความ
สงบ สบายและผอนคลาย..สักครู
หลังจากนั้นเปลี่ยนความคิดและจินตนาการเชิงสรางสรรคเปนการนําความสนใจ
กลับมาสูสภาพแวดลอมรอบๆ ตัวในขณะนี้รับรูไดถึงความสุข ความสงบ และความผอนคลาย...ที่
ติดตัวมา ขอใหนับในใจ 1 ถึง 5 แลวสูดหายใจเขาลึกๆ ...ชาๆ .คุณรูสึกสบายและสดชื่นขึ้นแลว
คอยๆ ลืมตา
ประโยชนการฝกออโตจีนิก
บาสมาแจน (Basmajan, 1989 อางใน ละเอียด ชูประยูร, 2541) ไดกลาวถึงประโยชน
ของการฝกออโตจีนิกไวดังนี้
1. การใชวลีธรรมดาๆ เชน แขนขา หนักและอุน (arm and leg heavy & warm) เปน
กลยุทธสําคัญในการจัดการกับความคิดที่วิกฤต วลีเหลานี้ชวยใหผูรับบริการมุงอยูที่กิจกรรมนั้น
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และเปนวิธีนํารองไปสูใจที่สงบ ถามีความคิดที่ทําใหไมสบายใจเกิดขึ้น ก็ปลอยใหมันเกิดขึ้นสัก
ระยะหนึ่ง แลวคําพูดหรือวลีที่สงบก็จะดึงใหเขากลับไปตามเดิม โดยปกติผูรับการฝกจะชอบผลที่
เกิดขึ้นจากวลีเหลานี้
2. การฝกออโตจีนิก ทําใหเกิดการพึ่งตนเอง (self – reliance) คนไขจะมีวิธีการของ
เขาเองในการนํามาใชไดอยางอิสระตั้งแตตน แลรับรูความรูสึกสัมผัสตอรางกายตนเองไดเร็วขึ้น
3. การฝกออโตจีนิก ทําใหการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ ลดลง โดย
ความรูสึก “แขน และขา ของฉันอุน” โดยเฉพาะถาเขาฝกหัดเปนเวลา 10-15 นาที การฝกนี้ยังทํา
ให อาการวิตกกังวลลดลง และถา มีการหายใจที่แผวเบาและสม่ํา เสมอร วมดว ย จะทําใหก าร
ตอบสนองตอตัวกระตุนลดลง เพราะการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติของคนที่เครียด จะมี
การหายใจไมปกติ เชน กลั้นหายใจ หายใจหอบ หายใจไมเปนจังหวะ
4. การฝกออโตจีนิก ทําใหการพัฒนาการฝกแบบสั้นๆ (a brief exercise 1-2 นาที)
และสามารถกระทําไดบอยไมวาจะอยูในสถานการณใด โดยการเริ่มตนทุกครั้งดวยวลี “แขนของ
ฉั น หนั ก ”ปฎิ กิ ริ ย าตอบสนองนี้ จ ะถู ก เรี ย นรู ซ้ํ า แล ว ซ้ํ า อี ก จนกลายเป น การกระทํ า อั ต โนมั ติ
(automatic) ในที่ สุ ด วลี ที่ ใ ช ใ นการฝ ก จะกลายเป น สิ่ ง เร า ที่ ถู ก วางเงื่ อ นไข (conditioned
stimulus(CS)) หรือเปนเครื่องมือตอตานความเครียด (anti – stress) ที่นําติดตัวไปได และ
สามารถปรับตัวไดกับทุกสถานการณที่ถูกกระตุนใหเกิดความเครียด
อยางไรก็ตามในการฝกสรางจินตนาการก็มีขอจํากัดคือไมสามารถนํามาใชในผูปวยที่
มีภาวะซึมเศราและมีอาการหูแวว ประสาทหลอน เพราะในผูปวยเหลานั้นมีการสูญเสียการรับรู
และมโนภาพอยูแลว ซึ่งถานํามาใหฝกการสรางจินตนาการอาจจะทําใหอาการกําเริบได (Sadigh, 2001)
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝกสรางจินตนาการ ยกตัวอยางเชน ใน
ประเทศอังกฤษ วิทยาลัยการแพทยเพนนิซูลา มีการศึกษาการฝกสรางจินตนาการเพื่อลดภาวะ
วิตกกังวลในผูปวยที่ทําการผาตัดเสนเลือดหัวใจ โดยสุมตัวอยางผูปวยจํานวน 59 คน แบงเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ซึ่งกลุมทดลองไดรับการสอนการฝกสรางจินตนาการรวมกับการ
รักษาตามปกติของแพทย เปนเวลา 5 เดือน ทําการวัดภาวะวิตกกังวลในเดือนที่ 2 และ 5 รวมกับ
การสัมภาษณ พบวา ภาวะวิตกกังวลใน 2 กลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และได
สรุปวา การฝกสรางจินตนาการทําใหภาวะวิตกกังวลของผูปวยที่ทําการผาตัดเสนเลือดหัวใจลดลง
ได (Kanji, White,& Ernst, 2004)
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ที่ ป ระเทศแคนาดา ทํ า การศึ ก ษาผลของการฝ ก การสร า งจิ น ตนาการร ว มกั บ
โปรแกรมไบโอฟดแบคในผูปวยกลุมอาการ motion sickness (Jozsvai, & Pigeau, 1996) โดย
ทําการทดลองในกลุมตัวอยางทั้งหมด 6 คน กลุมทดลองไดรับการฝกการสรางจินตนาการรวมกับ
โปรแกรมไบโอฟดแบค จํานวน 5 ครั้งใน 6 สัปดาห กลุมควบคุมไมไดรับการฝกใดๆ ผลการทดลองพบวา
กลุมตัวอยางเรียนรูที่จะควบคุมอัตราการเตนของหัวใจและอุณหภูมิโดยไมตองพึ่งพาเครื่องมือไบโอฟด
แบคได ซึ่งการควบคุมนี้ไมเกี่ยวของกับความรุนแรงของอาการและความสามารถของกลุมตัวอยางเอง ซึ่ง
การฝกสรางจินตนาการทําใหอาการของ motion sickness ลดลง
ในประเทศอินเดีย ไดมีผูทําการศึกษา ผลของการฝกการสรางจินตนาการในผูปวยที่
มี อ าการปวดศี ร ษะจากความตึ งเครีย ดและการลดระดั บของคลอติ ซ อลในเลื อด โดยสุม กลุ ม
ตัวอยางจากผูปวยที่มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังมากกวา 2 ปที่มารับการรักษาที่แผนกผูปวยนอกของ
สถาบันวิทยาศาสตรการแพทยนิวเดลฮี แบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ซึ่งกลุมทดลองจํานวน 190 คนไดรับการสอนการฝกสรางจินตนาการจากเทปเสียงรวมกับการทํา
สมาธิจากผูเชี่ยวชาญ โดยใชเวลา 45 นาที เปนเวลา 8 สัปดาห และใหกลุมตัวอยางไปปฏิบัติตอที่
บาน กลุมควบคุมไมไดรับการฝกใดๆ แตไดรับการรักษาตามปกติของแพทย โดยทั้งสองกลุมจะ
ไดรับยา Alprazolam 0.25 mg 2 ครั้ง/วัน และไดรับการเจาะหาระดับของคลอติซอลในเลือด ทั้ง
กอนและหลังการทดลองเหมือนกัน จากนั้นมีการประเมินหลังจากการทดลองผานไป 3 เดือน
พบวา ในกลุมทดลองมีอาการปวดศีรษะลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุม โดยคิดเปน 96 % (p <0.001) คามัชฌิมฐานของระดับของคลอติซอลในเลือดในกลุมตัวอยางจาก
ผูปวยที่มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังมากกวา 5 ป ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( Kiran, & et.al., 2005)
ในประเทศไทย มีผูศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมือไบโอฟดแบครวมกับเทคนิคการผอน
คลายความเครียดแบบตางๆ ยกตัวอยางเชน การศึกษาวิจัยของดวงรัตน วัฒนกิจไกรเลิศในเรื่อง
ผลของการใชอี เอ็ม จี ไบโอฟดแบครวมกับการผอนคลายกลามเนื้อแบบโพรเกรสสิพตอความวิตก
กังวล การรับรูสมรรถนะของตนเองในการควบคุมอาการหายใจลําบาก ความทนทานในการออก
กําลังกาย อาการหายใจลําบาก และสมรรถภาพปอดในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยกลุม
ตัวอยางเปนผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จํานวน 30 ราย แบงเปนผูปวยกลุมทดลอง 15 ราย กลุม
ควบคุม 15 ราย ผูปวยกลุมทดลองไดรับการฝก อี เอ็ม จี ไบโอฟดแบค รวมกับการผอนคลาย
กลามเนื้อแบบโพรเกรสสิพกับผูวิจัยสัปดาหละ 2 ครั้ง และฝกผอนคลายกลามเนื้อกับแถบเสียงที่
บานวันละ 1 ครั้ง เปนเวลา 4 สัปดาห หลังฝกครบ 4 สัปดาห พบวา ผูปวยกลุมทดลองมีความวิตก
กังวล และอาการหายใจลําบากลดลงอยางมีนัยสําคัญ มีการรับรูสมรรถนะของตนเองในการ
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ควบคุมอาการหายใจลําบาก มีความทนทานในการออกกําลังกายและสมรรถภาพปอดซึ่งประเมิน
โดยใชคา FEV1 เพิ่มขึ้น (ดวงรัตน วัฒนกิจไกรเลิศ, 2541)
การศึกษาของฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ ในเรื่องผลของการใชเทคนิคการผอนคลาย
การฝกประสาทอัตโนมัติ และไบโอฟดแบค ตอความวิตกกังวลและอาการขางเคียงของเคมีบําบัด
ในผูปวยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยพบวาในกลุมทดลองภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความ
วิตกกังวล ชีพจร การหายใจ ความดันโลหิตต่ํากวากอนการทดลอง และยังพบอีกวาคาเฉลี่ยความวิตก
กังวล อาการขางเคียงของเคมีบําบัด การหายใจและความดันโลหิตนอยกวากลุมเปรียบเทียบ ในกลุม
ทดลองขณะฝกการผอนคลายดวยวิธีการฝกประสาทอัตโนมัติรวมกับไบโอฟดแบค ผูปวยผอนคลาย
เพิ่มขึ้น ลืมความวิตกกังวล พักหลับไดดี กําลังใจดีขึ้น ไมเบื่ออาหาร แสดงใหเห็นวาการฝกเทคนิคการ
ผอนคลาย การฝกประสาทอัตโนมัติรวมกับไบโอฟดแบคสามารถลดความวิตกกังวลได ชวยใหไมทุกข
ทรมานจากอาการขางเคียงของเคมีบําบัด (ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ, 2543)
การศึกษาของสุพจน กังใจในเรื่องผลของการฝกผอนคลายกลามเนื้อตออาการปวด
ศีรษะเนื่องจากความเครียดในผูติดเชื้อ HIV โดยใหผูที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการปวดศีรษะเนื่องจาก
ความเครียด ฝกผอนคลายกลามเนื้อรวมกับการใชอีเอ็มจีไบโอฟดแบค ผลการศึกษาพบวา กลุม
ทดลองมีความตึงตัวกลามเนื้อหนาผากต่ํากวากอนการทดลอง และต่ํากวากลุมควบคุมซึ่งไมผาน
การฝก และเมื่อความตึงตัวกลามเนื้อลดนอยลง ความเครียดลดลง อาการปวดศีรษะจึงลดตามไป
ดวย (สุพจน กังใจ, 2541)
การศึกษาของทรงศิริ ยุทธวิสุทธิในเรื่องผลของการฝกผอนคลายกลามเนื้อ รวมกับ
การใชอีเอ็มจีไบโอฟดแบคตอระดับความดันโลหิตสูงในผูปวยความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบ
สาเหตุ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาเปนผูปวยซึ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปนผูปวยความ
ดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ และมีเหตุสงเสริมจากความเครียด มีอายุระหวาง 40-50 ป ผูปวย
ไดรับการฝกโดยใชเครื่องอีเอ็มจีไบโอฟดแบคและเทปผอนคลายความเครียดดวยวิธีผอนคลาย
กลามเนื้อทีละสวน (PMR) สัปดาหละ 5 ครั้งๆ ละ 30 นาที ผลการศึกษาพบวาความดันโลหิตชวง
ดําเนินการทดลองและชวงติดตามผลลดลงกวาความดันโลหิตชวงเสนฐาน โดยระดับความดัน
โลหิตชวงบนลดไดมากกวาความดันโลหิตชวงลาง (ทรงศิริ ยุทธวิสุทธิ, 2537)
การศึกษาของจันทรกานต ปราบสงบในเรื่องผลของการฝกผอนคลายตนเองรวมกับ
อีเอ็มจีไบโอฟดแบคตอการปรับจังหวะชีวภาพประจําวันที่ถูกรบกวน จากการปฏิบัติงานยามวิกาล
ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผูรับการทดลองในการศึกษา
ครั้งนี้เปนพยาบาลประจําการที่ไดรับการฝกผอนคลายตนเองรวมกับอีเอ็มจีไบโอฟดแบคโดยการ
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ทําฝกสัปดาหละ 2 ครั้งๆ ละ 40 นาทีเปนเวลา 6 สัปดาหรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ผลการศึกษาพบวา ผูไดรับการ
ทดลองมีจังหวะชีวภาพประจําวันของอุณหภูมิรางกายสูงขึ้นและจังหวะชีวภาพความดันโลหิตลดลงหลังไดรบั
การฝกผอนคลายตนเองรวมกับอีเอ็มจีไบโอฟดแบค (จันทรกานต ปราบสงบ, 2542)
อังคณา อัศวบุญญาเดช ไดศึกษาผลของการฝกผอนคลายตนเองกับการฝกผอน
คลายแบบเกร็งกลามเนื้อทีละสวนของนิสิตพยาบาลซึ่งมีบุคลิกภาพตางชนิดกัน กลุมตัวอยาง
ไดแก นิสิตพยาบาลชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยบูรพาแบงบุคลิกภาพเปน เก็บตัวและแสดงตัว และ
ไดรับการวัดความตึงตัวกลามเนื้อ โดยใช EMG Biofeedback มีคาตั้งแต 9 ไมโครโวลขึ้นไป
แลวสุมบุคลิกภาพเก็บตัวและแสดงตัว ชนิดละ 10 คน เปนเก็บตัว 2 กลุม และแสดงตัว 2 กลุม
สุมกลุมเขารับการฝกผอนคลายดวยตนเองและการฝกผอนคลายแบบเกร็ง-คลายกลามเนื้อทีละ
สวน รวมทั้งสิ้น 20 คน ผลการวิจัยพบวา วิธีการฝกผอนคลายกับบุคลิกภาพมีผลรวมกันตอ
ความเครียดในกลุมนิสิตพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.05) นั่นคือ เมื่อฝกวิธีการผอน
คลายดวยตนเอง กลุมที่มีบุคลิกภาพเก็บตัว จะมีความเครียดลดลงมากกวากลุมบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว และเมื่อฝกวิธีการผอนคลายแบบเกร็ง-คลายกลามเนื้อทีละสวนกลุมบุคลิกภาพแสดงตัว
จะมีความเครียดลดลงมากกวากลุมบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (อังคณา อัศวบุญญาเดช , 2543)
วิมลทิพย แกวถา ศึกษาผลของการฝกการผอนคลายรวมกับการใชไบโอฟดแบคตอ
ความเครียดและความดันโลหิตในผูที่มีความดันโลหิตสูง โดยกลุมตัวอยางเปนผูที่มีความดัน
โลหิตสูงที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30 ราย แบงเปนกลุมทดลองและ
กลุ ม ควบคุ ม กลุ ม ละ 15 ราย ซึ่ ง ทั้ ง สองกลุ ม มี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั น ในด า นระดั บ คะแนน
ความเครียด และระดับความดันในหลอดเลือดแดงเฉลี่ย กลุมทดลองไดรับการฝกผอนคลาย
รวมกับการใชไบโอฟดแบค สวนกลุมควบคุมไดรับการฝกผอนคลายเพียงอยางเดียวเปนเวลา
5 สัปดาห ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ผูที่มีความดันโลหิตสูงทั้งในกลุมทดลองที่ไดรับการผอนคลายรวมกับการใชไบ
โอฟดแบคและกลุมควบคุมที่ไดรับการผอนคลายอยางเดียวมีระดับคะแนนความเครียดลดลง เมื่อ
เทียบกับกอนการฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0013
2. ผูที่มีความดันโลหิตสูงในกลุมทดลองที่ไดรับการผอนคลายรวมกับการใชไบ
โอฟดแบคมีระดับคะแนนความเครียดต่ํากวากลุมควบคุมที่ไดรับการผอนคลายอยางเดียว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ผูที่มีความดันโลหิตสูงทั้งในกลุมทดลองที่ไดรับการผอนคลายรวมกับการใชไบ
โอฟดแบคและกลุมควบคุมที่ไดรับการผอนคลายอยางเดียวมีระดับความดันในหลอดเลือดแดง
เฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับกอนการฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
4. ผูที่มีความดันโลหิตสูงในกลุมทดลองที่ไดรับการผอนคลายรวมกับการใชไบ
โอฟดแบคมีระดับความดันในหลอดเลือดแดงเฉลี่ยนอยกวากลุมควบคุมที่ไดรับการผอนคลาย
อยางเดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผูที่มีความดันโลหิตสูงในกลุมทดลองที่ไดรับการผอนคลายรวมกับการใชไบ
โอฟดแบคมีระดับความดันในหลอดเลือดแดงเฉลี่ยแตกตางกันในสัปดาหที่ 2 และ สัปดาหที่ 5
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตระดับความดันในหลอดเลือดแดงเฉลี่ยในสัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3 และ สัปดาหที่ 4 ไมแตกตางกัน
6. ผูที่มีความดันโลหิตสูงในกลุมควบคุมที่ไดรับการผอนคลายอยางเดียว มีระดับ
ความดันในหลอดเลือดแดงเฉลี่ยในสัปดาหที่ 2 สัป ดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 และสั ปดาหที่ 5 ไม
แตกตางกัน การฝกผอนคลายรวมกับการใชไบโอฟดแบคสามารถลดความเครียดและความดัน
โลหิตในผู ที่มีความดั นโลหิตสูง ได นอกจากนั้น การใชไบโอฟดแบครวมกับการผอนคลายยั ง
สงเสริมการลดความเครียดและความดันโลหิตไดดีกวาการใชวิธีการผอนคลายเพียงอยางเดียว
(วิมลทิพย แกวถา, 2546)
วัสสิก า สิง ห โ ตทอง ไดศึก ษาผลของการใชการผอ นคลายกลา มเนื้อ
EMG
Biofeedback รวมกับการฝกอบรมตอความวิตกกังวลและความรูในการพยาบาลผูปวยที่ใช
เครื่องชวยหายใจของพยาบาลประจําการ กลุมตัวอยางคือ พยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานในหอ
ผูปวยสามัญที่มีผูปวยใชเครื่องชวยหายใจโรงพยาบาลอุตรดิตถ จํ านวน 30 คน สุมเขากลุม
ทดลอง 15 คน และกลุมควบคุม 15 คน ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยความวิตกกังวลในการ
พยาบาลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจของพยาบาลประจําการภายหลัง การใชการผอนคลาย
กลามเนื้อ EMG Biofeedback รวมกับการฝกอบรมต่ํากวากอนการใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (วัสสิกา สิงหโตทอง, 2545)
นพวรรณ พฤกษเพ็ชรไพศาล ศึกษาผลของการควบคุมตนเองดวยไบโอฟดแบค
เพื่อลดความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ
กลุมตัวอยางประกอบดวยนักเรียน จํานวน 24 คน ที่ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จาก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 399 คน แบงเปน
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กลุมทดลองและกลุมควบคุมจํานวนกลุมละ 12 คน กลุมทดลองไดรับการฝกการควบคุมตนเอง
ดวยไบโอฟดแบค ในขณะที่กลุมควบคุมไมไดรับการฝก ผลการวิจัยพบวา
1. คะแนนความเครียดของกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. คะแนนความเครียดของกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. หลังการทดลองคะแนนความเครียดของกลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (นพวรรณ พฤกษเพ็ชรไพศาล, 2542)
มรรยาท รุจิวิทยและคณะ ไดศึกษาผลของโปรแกรมการฝกไบโอฟดแบคและเทคนิค
ผอนคลายความเครียดตอภาวะสุขภาพและระดับความเครียดของผูปวยโรคหัวใจ และศึกษาความพึง
พอใจของผูปวยโรคหัวใจตอโปรแกรมการฝกไบโอฟดแบคและเทคนิคผอนคลายความเครียด โดยกลุม
ตั ว อย า งเป น ผู ป ว ยโรคหั ว ใจที่ รับ การรัก ษาในแผนกผูป ว ยนอก และหอผู ป ว ยอายุร กรรมของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม จํานวน 60 คู
ผลการวิจัยพบวา ภาวะสุขภาพและระดับความเครียดของผูปวยระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ตามการรับรูจากแบบประเมิน SF-36V2 และ SOSI มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะสุขภาพและระดับความเครียดของผูปวยระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมตามผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ซึ่งประกอบดวย Lactate, lymphocytes, eosinophils และ
O2 consumption มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ
รอยละ 87 ของผูปวยโรคหัวใจรูสึกพึงพอใจมากตอโปรแกรมการฝกไบโอฟดแบคและเทคนิคผอน
คลายความเครียด (มรรยาท รุจิวิทยและคณะ, 2547-2548)

