บทที่ 4
ผลของการวิจัย
การวิจัยนี้เปนเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) วิเคราะหผล
ของการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบครวมกับการฝกสรางจินตนาการตอระดับความวิตกกังวลของ
ผู ป ว ยที่ อ ยู ใ นภาวะวิ ต กกั ง วล ในหอผู ป ว ยอายุ ร กรรมชายและหอผู ป ว ยอายุ ร กรรมหญิ ง
โรงพยาบาลศูนยสระบุรี โดยเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความวิตกกังวลของผูปวยที่อยู
ในภาวะความวิตกกังวลของผูปวยที่อยูในภาวะวิตกกังวลระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลัง
ผานโปรแกรมการฝกไบโอฟดแบคกับการฝกสรางจินตนาการ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง
ตอนที่ 2 ระดับความวิตกกังวลกอนและหลังโปรแกรมไบโอฟดแบค และ
การฝกสรางจินตนาการ
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางกลุมทดลองและกลุม ควบคุม
กอนและหลังการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและการฝกสรางจินตนาการ
ตอนที่ 4 คาเฉลี่ย EMG กลุม ทดลองหลังการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและ
การฝกสรางจินตนาการและกลุมควบคุมทีไ่ มไดผานการฝกโปรแกรม
ไบโอฟดแบคและการฝกสรางจินตนาการ
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ ผูว ิจยั ใชสัญลักษณ ดังนี้
n
X
S.D.
X2
p-value

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

t

หมายถึง

D1

หมายถึง

D2

หมายถึง

S.D.1
S.D.2
O1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

O2

หมายถึง

O3

หมายถึง

O4

หมายถึง

จํานวนกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ยของขอมูล
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาไค-สแควรเพื่อทดสอบดูความสัมพันธของตัวแปร
ความสัมพันธระหวางคะแนนเฉลี่ยระหวางตัวแปร 2 ตัว
ทดสอบนัยสําคัญ p<0.05
อัตราสวนเพื่อทดสอบความแตกตางผลตางคาเฉลีย่
ความวิตกกังวล
ผลตางระหวางระดับความวิตกกังวลทีว่ ัดไดหลังการ
ทดลอง (O2) และระดับความวิตกกังวลทีว่ ัดไดกอนการ
ทดลอง (O1) ในกลุมทดลอง โดยให D1= O2 -O1
ผลตางระหวางระดับความวิตกกังวลที่วัดไดหลังการ
ทดลอง (O2) และระดับความวิตกกังวลทีว่ ัดไดกอนการ
ทดลอง (O1) ในกลุมควบคุม โดยให D2= O4 -O3
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมทดลอง
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมควบคุม
ระดับความวิตกกังวลของผูปว ยในกลุม ทดลองกอนผานการ
ฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและการฝกสรางจินตนาการ
ระดับความวิตกกังวลของผูปว ยในกลุมทดลองหลังผาน
การฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและ
การฝกสรางจินตนาการ
ระดับความวิตกกังวลของผูปว ยในกลุมควบคุมกอนผาน
การฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและ
การฝกสรางจินตนาการ
ระดับความวิตกกังวลของผูปว ยในกลุมควบคุมหลังผาน
การฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและ
การฝกสรางจินตนาการ
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ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูปวยที่อยูในภาวะวิตกกังวล โรงพยาบาลศูนยสระบุรี
จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับการศึกษา (n = 60)
ตัวแปรที่ศกึ ษา

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

X2

p-value

เพศ
ชาย
หญิง

12
18

40.0
60.0

15
15

50.0
50.0

.606

.436

อายุ
20 – 40 ป
40ปขึ้นไป - 60 ป

17
13

56.7
43.3

17
13

56.7
43.3

.000

1.000

.931

.920

.750

.861

อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา/ไมได
ประกอบอาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจางทัว่ ไป
ลูกจาง/พนักงานเอกชน
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

2

6.7

3

10.0

4
14
7
3

13.3
46.7
23.3
10.0

4
12
6
5

13.3
40.0
20.0
16.7

รายไดเฉลี่ยตอเดือน
0 - 4,000 บาท
4,001 – 6,000 บาท
6,001 – 8,000 บาท
8,000 บาทขึ้นไป

6
9
10
5

3.3
30.0
33.3
16.7

7
10
7
6

23.3
33.3
23.3
20.0

*

(p<.05)
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ตารางที่ 2 (ตอ) จํานวนและรอยละของผูป วยที่อยูในภาวะวิตกกังวล โรงพยาบาลศูนยสระบุรี
จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับการศึกษา (n = 60)
ตัวแปรที่ศกึ ษา
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ /
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
9

30.0

9

30.0

9
5
7
-

30.0
16.7
23.3
-

7
7
6
1

23.3
23.3
20.0
3.3

X2

p-value

1.660

.798

*

(p<.05)

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุม
ควบคุม กลุมละ 30 คน โดยขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางใชสถิติพรรณนาจํานวน รอยละ จากผลการศึกษา
พบวา ผูปวยที่อยูในภาวะวิตกกังวล โรงพยาบาลศูนยสระบุรี กลุมทดลองมีเพศหญิงมากกวากลุมควบคุม
คิดเปนรอยละ 60.0 และ 50.0 ตามลําดับ ในกลุมควบคุมมีเพศชายมากกวากลุมทดลอง คิดเปนรอยละ
40.0 และ 50.0 ตามลําดั บ อายุ ของกลุมทดลองและกลุ มควบคุม สวนใหญ อยูในชวงอายุอยูระหวาง
20 - 40 ป เหมือนกัน คิดเปนรอยละ 56.7 และ 56.7 ตามลําดับ โดยสวนใหญทั้ง 2 กลุม ประกอบอาชีพ
เหมือนกัน คือ อาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 46.7 และ 40.0 ตามลําดับ รายไดเฉลี่ยตอครอบครัวของ
กลุมทดลองอยูระหวาง 6,001-8,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.3 และรายไดเฉลี่ยตอครอบครัวของกลุม
ควบคุมอยูระหวาง 4,001-6,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.3 โดยสวนใหญกลุมทดลองไดรับการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 30.0 แตกลุมควบคุมไดรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิด
เปนรอยละ 30.0
เมื่อเปรียบเทียบขอมูลทั่วไปโดยการวิเคราะห Chi-square test ของผูปวยที่อยูในภาวะวิตก
กังวล โรงพยาบาลศูนยสระบุรี ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา เพศ อาชีพ รายได และการศึกษา
ไมแตกตางกัน (p<.05) แสดงใหเห็นวาผูปวยที่อยูในภาวะวิตกกังวล โรงพยาบาลศูนยสระบุรี ระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมมีคุณสมบัติตามที่กําหนดคลายคลึงกัน จึงไมมีผลตอระดับความวิตกกังวล
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ตอนที่ 2 ระดับความวิตกกังวลกอนและหลังการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบค
และการฝกสรางจินตนาการ
ตารางที่ 3 ระดับความวิตกกังวลในผูปว ยที่อยูในภาวะวิตกกังวลระหวาง
กลุมทดลองกับกลุมควบคุม (n = 60)
ระดับความวิตกกังวล

กลุมทดลอง n (%)
Pretest(O1) Posttest (O2)

กลุมควบคุม n (%)
Pretest(O3) Posttest(O4)

ไมมีความวิตกกังวล

-

3 (10.0)

-

-

เล็กนอย-ปานกลาง

10 (33.3)

25 (83.3)

11 (36.7)

10 (33.3)

เดนชัด-รุนแรง

20 (66.7)

2 (6.7)

19 (63.3)

20 (66.7)

-

-

-

-

30 (100.0)

30 (100.0)

30 (100.0)

30 (100.0)

วิตกกังวลมากที่สุด
จํานวนรวม (คน)

จากตารางที่ 3 พบวา กอนการทดลอง ผูปวยที่อยูในภาวะวิตกกังวล โรงพยาบาลศูนย
สระบุ รี มี ร ะดั บ ความวิ ต กกัง วลเด น ชั ด และรุ น แรงในกลุม ทดลองคอ นข า งสู ง กวา กลุ ม ควบคุ ม
คิดเปนรอยละ 66.7 และ 63.3 ตามลําดับ และทั้ง 2 กลุม มีระดับความวิตกกังวลเล็กนอยถึง
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 33.3 และ 36.7 ซึ่งในกลุมนี้ผูปวยกลุมควบคุมจะมีจํานวนผูปวยมากกวา
ในกลุมทดลอง
หลังการทดลอง พบวา ผูปวยที่อยูในภาวะวิตกกังวล โรงพยาบาลศูนยสระบุรี ในกลุม
ทดลองหลังจากที่ไดรับการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและการฝกสรางจินตนาการ สวนใหญมีระดับ
ความวิตกกังวลเล็กนอยถึงปานกลาง คิดเปนรอยละ 10.0 และ 83.3 ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน
พบวา กลุมควบคุมที่ไมไดรับการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและการฝกสรางจินตนาการ มีระดับ
ความวิตกกังวลเล็กนอยถึงปานกลาง คิดเปนรอยละ 33.3 โดยสวนใหญ รอยละ 66.7 ของกลุม
ควบคุมยังคงมีระดับความวิตกกังวลเดนชัดและรุนแรงเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลอง
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กอนและหลังการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและการฝกสรางจินตนาการ
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยระดับความวิตกกังวลในผูปวยที่อยูในภาวะ
วิตกกังวลตามการรับรูของผูปวยของกลุม ทดลองและกลุมควบคุมกอนและ
หลังการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและการฝกสรางจินตนาการ (n = 60)
กลุม
ตัวอยาง

X

กลุมทดลอง
S.D D1

กลุม
S.D1

ตัวอยาง

ระดับความวิตกกังวลตามการรับรูของผูป วย
O1
48.60 6.500
O3
6.47 3.461
O2
42.13 4.455
O4

X

กลุมควบคุม
S.D D2

S.D2

df

t

48.30 5.459
.67 1.863 58 9.489**
48.97 5.055

**p < .01
จากตารางที่ 4 พบวา ผูปว ยที่อยูในภาวะวิตกกังวลของกลุมทดลอง กอนการทดลองมี
คาเฉลี่ยระดับความวิตกกังวล(O1) เทากับ 48.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.500 หลังการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยระดับความวิตกกังวล (O2) เทากับ 42.13 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 4.455
กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับความวิตกกังวล (D1) ลดลง เทากับ 6.47 สวนในกลุมควบคุม กอนการ
ทดลองมีคาเฉลี่ยระดับความวิตกกังวล (O3) เทากับ 48.30 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 5.459
หลังการทดลองพบวา มีคาเฉลี่ยระดับความวิตกกังวล (O4) เทากับ 48.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 5.055 กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยระดับความวิตกกังวล (D2 ) เพิ่มขึ้น เทากับ .67
เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุมพบวา ความแตกตาง
ของค า เฉลี่ ย ระดั บ ความวิ ต กกั ง วลระหว า งกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม แตกต า งกั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p value = .004, df = 58)
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยระดับความวิตกกังวลในผูปวยที่อยูในภาวะ
วิตกกังวลตามการประเมินโดย EMG ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการฝก
โปรแกรมไบโอฟดแบคและการฝกสรางจินตนาการ (n = 60)
กลุม
ตัวอยาง

X

กลุมทดลอง
S.D
D1

S.D1

กลุม
ตัวอยาง

ระดับความวิตกกังวลตามการประเมินโดย EMG
20.594 6.042
O3
O1
8.917 4.412
O2
11.678 4.885
O4

X

20.345
20.575

กลุมควบคุม
S.D D2

S.D2

df

t

5.624
.23 1.167 58 10.977***
5.575

***p < .001
จากตารางที่ 5 พบวาผูปวยที่อยูในภาวะวิตกกังวลของกลุมทดลองกอนการทดลองมี
คาเฉลี่ย EMG (O1) เทากับ 20.594 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.042 หลังการทดลองมีคาเฉลี่ย EMG
(O2) เทากับ 11.678 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.885 กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย EMG (D1) ลดลง เทากับ
8.917 สวนกลุมควบคุมกอนการทดลองมีคาเฉลี่ย EMG (O3) เทากับ 20.345 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 5.624 หลังการทดลองพบวา มีคาเฉลี่ย EMG (O4) เทากับ 20.575 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
5.575 กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย EMG (D2 ) เพิ่มขึ้น เทากับ .23
เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุมตามการประเมินโดย EMG
พบวา ความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความวิตกกังวลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (p value = .000, df = 58)
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ตอนที่ 4 คาเฉลี่ย EMG กลุมทดลองหลังการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและ
การสรางจินตนาการและกลุมควบคุมที่ไมไดผานการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและ
การสรางจินตนาการ
แผนภูมิที่ 2 กราฟแสดงผลค า เฉลี่ ย EMGของผู ป ว ยภาวะวิ ต กกังวล
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม (n = 60)

EMG Biofeedback Training
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จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ผูปวยกลุมทดลองที่อยูในภาวะวิตกกังวล ที่ไดรับการฝก
เทคนิ ค การผ อ นคลายความเครี ย ดแบบฝ ก สร า งจิ น ตนาการ ผ า นทางเทปบั น ทึ ก เสี ย งและฝ ก
โปรแกรมไบโอฟดแบคแบบ EMG โดยเครื่องมือ Myotrac Infiniti รวมดวยนั้น จากครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่
6 มีคาเฉลี่ย 20.59, 18.88,17.02,15.20, 13.40 และ 11.68 ตามลําดับ กลุมควบคุมที่ไมไดรับการ
ฝ ก โปรแกรมฝ ก ไบโอฟ ด แบคร ว มกั บ การฝ ก เทคนิ ค การผ อ นคลายความเครี ย ดแบบฝ ก สร า ง
จินตนาการ มีระดับคาเฉลี่ยของระดับความวิตกกังวลซึ่งประเมินโดย EMG เพิ่มขึ้นเล็กนอย โดย
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ย 20.35 และ 20.58 ตามลําดับ
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แสดงใหเห็นวา ผูปวยกลุมทดลองที่อยูในภาวะวิตกกังวล โรงพยาบาลศูนยสระบุรี หลังจาก
ไดรับการฝกเทคนิคการผอนคลายความเครียดแบบฝกสรางจินตนาการ ผานทางเทปบันทึกเสียง และได
ใชโปรแกรมฝกไบโอฟดแบค โดยการวัดคา EMG รวมดวย มีความวิตกกังวลลดลง
อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางในการทําวิจัย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
ระหวาง 20- 40 ป ซึ่งอายุ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต พัฒนาการและวุฒิภาวะ
เพราะอายุตางกันทํา ใหการรับรูขอมูลและเรียนรูการเผชิญปญหาตางกัน จึงควรใหความสนใจ
ปฏิกิริยาทางดานจิตใจของผูปวยแตละวัย วามีความแตกตางกันหลายประการ (อําไพวรรณ,
2541) เนื่องจากในบางชวงอายุ บุคคลจะมีอารมณแปรปรวนงายทํา ใหมีผลตอรางกายและจิตใจ
(บุญวดี, 2539) จากการศึกษาของไบรน และเฮยแมน (Byrne & Heyman, 1997) เรื่อง ความวิตก
กังวลของผูปวยในหนวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน พบวา ผูที่มีอายุนอยกวามีความวิตกกังวลมากกวาผูที่มี
อายุมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของแอนเดอรสัน และคณะ
(Andersson et al.,1997) ในเรื่องอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนทางจิตสังคมภายหลังการไดรับ
อุบัติเหตุจราจร ที่พบวา เพศหญิงที่มีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป จะอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนทาง
จิตสังคมสูงกวาผูที่มีอายุนอย นอกจากนี้จากการศึกษาของมิเชล และคณะ (Michael et al., 1998)
พบวา อายุมีความสัมพันธทางลบกับภาวะความผิดปกติทางจิตใจภายหลังการบาดเจ็บ จะเห็นวา
อายุมีความสัมพันธกับความวิตกกังวลในหลายทิศทาง จึงไมสามารถสรุปไดแนนอนวาอายุมี
ความสัมพันธกับความวิตกกังวลในทิศทางใด ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมประกอบอาชีพ
รับจางทั่วไปเปนสวนใหญ กลุมทดลองมีรายไดเฉลี่ยตอครอบครัว 6,001 – 8,000 บาท และกลุม
ควบคุมมีรายไดเฉลี่ยตอครอบครัว 4,001-6,000 บาท ซึ่งรายไดของครอบครัว เปนแหลงประโยชน
ดานวัตถุที่สนับสนุนใหผูเจ็บปวยเผชิญปญหาไดอยางเต็มที่ และมีสวนเกี่ยวของกับการตอบสนอง
ความตองการขั้นพื้นฐานของบุคคลซึ่งผูปวยที่มีรายไดมาก มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย ยอมจะ
มีความสามารถในการเผชิญกับความเจ็บปวยไดมากกวาผูที่มีรายไดนอย เนื่องจากมีโอกาสเลือก
วิธีรบั การรักษาไดมากกวาผูที่มีรายไดนอย (Lazarus & Folkman, 1984) ซึ่งอาจทํา ใหผูเจ็บปวยที่
มีรายไดสูงมักมีระดับความวิตกกังวลนอยกวาผูเจ็บปวยที่มีรายไดตํ่า จากการศึกษาของฮอปรุค,
ฮอยท, สเทน, และ ซีเบอร(Holbrook, Hoyt, Stein, & Sieber, 2001) ที่ศึกษาปจจัยที่ทํานายความ
ผิดปกติทางดานจิตใจภายหลังความเจ็บปวย พบวาความผิดปกติทางดานจิตใจภายหลังความ
เจ็บปวยพบบอยในผูที่มีรายไดตํ่าแสดงวาผูที่มีรายไดตํ่าขาดแหลงประโยชนที่สนับสนุนดานวัตถุ
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ทําใหไมสามารถเผชิญปญหาไดจึงมีความผิดปกติทางดานจิตใจตามมาภายหลัง ดังนั้นรายไดจึงมี
แนวโนมที่จะมีความสัมพันธทางลบกับความวิตกกังวล
สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อทําแบบสอบถามระดับความ
วิตกกังวลเมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองในลักษณะขอมูลพื้นฐานพบวาไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ในสวนของเพศ อาชีพ รายไดและการศึกษา
2. เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยระดับความวิตกกังวลระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังผานการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบครวมกับเทคนิคการ
ผอนคลายความเครียดแบบสรางจินตนาการซึ่งประเมินตามการรั บรูของผูปว ย พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และตามการประเมินโดยใชเครื่องมือไบโอฟด
แบคแบบ EMG พบวา ความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความวิตกกังวลระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเชื่อมั่นไดมากขึ้นเมื่อคาเฉลี่ย
EMGของกลุมทดลองในจํานวน 6 ครั้งที่ฝก ระดับคาเฉลี่ยไดลดลงตามลําดับ แตจะไมมากนักใน
ชวงแรกเนื่องจากผูปวยอาจจะยังไมคุนเคยกับเครื่องและวิธีการฝกโปรแกรมไบโอฟดแบคและ
เทคนิคการผอนคลายความเครียดแบบสรางจินตนาการ อธิบายไดวา
หลังผานการฝก
โปรแกรมไบโอฟดแบคและเทคนิคการผอนคลายความเครียดแบบสรางจินตนาการในกลุมทดลองมี
ระดับความวิตกกังวลลดลง เนื่องจากโปรแกรมไบโอฟดแบคและเทคนิคการผอนคลายความเครียด
แบบสรางจินตนาการ เปนโปรแกรมที่ชวยใหผูฝกไดเรียนรูถึงวิธีการผอนคลายความเครียดไดอีกวิธี
หนึ่งขณะที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาล และทําใหไดรับรูถึงความวิตกกังวลของตนเองทั้งกอนและ
หลังการฝกโปรแกรมเพื่อที่จะทําใหเกิดการเขาใจในตนเอง รับรูถึงความเปลี่ยนแปลงในรางกาย
ของตนเอง โดยผานเครื่องมือไบโอฟดแบค และมีวิธีการจัดการตนเองเพื่อทําใหความวิตกกังวลนั้น
ลดลง สามารถนํ า ไปใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น โดยที่ ไ ม ต อ งพึ่ ง พาเครื่ อ งมื อ ได สอดคล อ งกั บ ผล
การศึกษาของ มรรยาท รุจิวิทยและคณะ ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการฝกไบโอฟดแบคและเทคนิค
ผอนคลายความเครียดตอภาวะสุขภาพและระดับความเครียดของผูปวยโรคหัวใจ และศึกษาความพึง
พอใจของผูปวยโรคหัวใจตอโปรแกรมการฝกไบโอฟดแบคและเทคนิคผอนคลายความเครียด โดยกลุม
ตั ว อย า งเป น ผู ป ว ยโรคหั ว ใจที่ รั บ การรั ก ษาในแผนกผู ป ว ยนอก และหอผู ป ว ยอายุ ร กรรมของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม จํานวน 60 คู
ผลการวิจัยพบวา ภาวะสุขภาพและระดับความเครียดของผูปวยระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ตามการรับรูจากแบบประเมิน SF-36V2 และ SOSI มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ภาวะสุขภาพและระดับความเครียดของผูปวยระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมตามผลตรวจทางหองปฏิบัติการ ซึ่งประกอบดวย Lactate, lymphocytes, eosinophils และ
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O2 consumption มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ
รอยละ 87 ของผูปวยโรคหัวใจรูสึกพึงพอใจมากตอโปรแกรมการฝกไบโอฟดแบคและเทคนิคผอนคลาย
ความเครียด (มรรยาท รุจิวิทยและคณะ, 2547-2548) และสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศของ โร
และคณะ (Ro, Kim, & Kim, 1989) ที่ศึกษาถึงผลของโปรแกรมไบโอฟดแบคแบบ EMG รวมกับการฝกการ
ผอนคลายกลามเนื้อแบบกาวหนาในผูปวยที่ปวดศีรษะจากความเครียด (Tension Headache) โดยศึกษา
ในผูหญิงทั้งหมด 10 คนที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน Tension Headache ใชระยะเวลา 3 เดือนในการศึกษา
โดยผูปวยจะไดรับการฝกการผอนคลายกลามเนื้อแบบกาวหนาและทํา EMG biofeedback training เปน
ระยะเวลา 8 อาทิตย พบวา มีระดับ EMG ลดลง ในชวงสัปดาหท่ี 3และ 4 ของการฝก
จากการศึกษาครั้งนี้จึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่วาระดับความวิตกกังวลของ
ผูปวยที่มีภาวะวิตกกังวลหลังผานโปรแกรมไบโอฟดแบคและการฝกสรางจินตนาการของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน

