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บทคัดย่อ
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพจิตของประชาชนเป็ นวงกว้าง เป็ นภัยมืดที่
คุกคามการดาเนินชีวติ การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการทานายของอายุ ความเครี ยด ความ
วิตกกังวล และสัมพันธภาพในครอบครัวต่อภาวะซึ มเศร้าของครอบครัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัย
หัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างเป็ นสมาชิ กในครอบครัว
ของนัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 4 จ านวน 88 คน เครื่ อ งมื อ วิ จ ัย เป็ นแบบสอบถามทางออนไลน์ ประกอบด้ว ย 1)
แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล 2) แบบประเมินความเครี ยด (ST5) 3) แบบประเมินความวิตกกังวล (GAD-7) 4)
แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว และ 5) แบบประเมินภาวะซึ มเศร้า (9Q) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณ ผลการศึกษา พบว่า สมาชิ กในครอบครัวมีภาวะซึ มเศร้าร้อยละ 27.3
อายุ ความเครี ย ด ความวิตกกังวลและสั มพันธภาพในครอบครั ว สามารถร่ วมกันอธิ บายภาวะซึ ม เศร้ า ของ
ครอบครัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ร้อยละ 79 (R2 = .789,
F = 82.384, p = .000) โดยพบว่า ความวิตกกังวล (ß = .597, p = .000) และความเครี ยด (ß = .271, p =.005)
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สามารถทานายภาวะซึ มเศร้าได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษาควรให้ความสนใจในการ
ดูแลและจัดกิจกรรมส่ งเสริ มภาวะสุ ขภาพจิตแก่นกั ศึกษาและครอบครัวนักศึกษาให้เข้มแข็งเพื่อลดภาวะซึ มเศร้า
คาสาคัญ

ภาวะซึมเศร้า โรคโควิด-19 นักศึกษาพยาบาล

Abstract
The pandemic of COVID-19 has impacted on widespread psychological problems in population and
also threatens in normal life. This study aimed to examine the predictive power of age, stress, anxiety, and
family relationship on depression concerning COVID-19 pandemic of the 4th year nursing students’ family at
Huachiew Chalermprakiet University. The 88 participants were recruited from family members of the 4th year
nursing students. The instrument consisted of 5 online questionnaires—1) demographic data, 2), the 5-item
Stress questionnaire (ST-5), 3) Generalized Anxiety Disorder (GAD-7), 4) family relationship questionnaire,
and 5) the 9 Questions Depression Rating Scale (9Q). Data were analyzed using descriptive statistics and
multiple linear regressions. The finding showed 27.3% of the students’ family had depression. Age, stress,
anxiety, and family relationship could jointly explain 79% of the variance of depression of family members in
COVID-19 situation (R2 = .789, F = 82.384, p = .000). The factors that significantly predicted depression were
anxiety (ß = .597, p = .000) and stress (ß = .271, p =.005). Therefore, educational personnel should be alert of
caring and arranging activities to strengthen mental health of students and their family to decrease depression.
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ความเป็ นมาและความสาคัญ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 กระทบด้านสุ ขภาพและเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและ
ภาคครัวเรื อน จากจานวนผูต้ ิ ดเชื้ อทัว่ โลกและผูเ้ สี ยชี วิตเพิ่มขึ้ น (WHO, 2021) ส่ งผลให้ประชาชนมี ปัญหา
สุ ขภาพจากภาวะการเจ็บป่ วยและอัตราการว่างงานสู ง เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีการแพร่ ระบาดระลอกใหม่
ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 พบผูต้ ิดเชื้อสะสมจากการระบาดในระลอกปั จจุบนั จานวน 747,245 คน ผูต้ ิดเชื้ อ
ในประเทศรายใหม่จานวน 19,278 คน และแนวโน้มจานวนผูต้ ิดเชื้ อรายวันยังคงเพิ่มขึ้น (ศูนย์ปฏิ บตั ิการภาวะ
ฉุ กเฉิ น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข, 2564) ส่ งผลให้มีผวู ้ า่ งงานกว่า 7.5 แสนคน สู งกว่าปี พ.ศ. 2563
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ในช่ วงเวลาเดียวกันเกือบหนึ่ งเท่า (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2563) ประชาชนต้องใช้ชีวิตแบบสังคมปกติวิถี
ใหม่ (New normal) ไม่มีความแน่นอน เสี่ ยงต่อการเป็ นกลุ่มเสี่ ยงสู ง และติดเชื้ อได้ง่าย การดาเนิ นชี วิตแบบปกติ
เป็ นไปด้วยความลาบาก ไม่สามารถประกอบอาชี พได้ บางคนอยูใ่ นสภาวะตกงานทาให้เกิ ดความเครี ยด ความ
วิตกกังวล จนเป็ นเหตุให้เกิดภาวะซึ มเศร้า
ภาวะซึ ม เศร้ า เกิ ดจากหลายสาเหตุ และหลายปั จจัย ประกอบกันจนส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า
สถานการณ์การเเพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็ นเหตุการณ์ตึงเครี ยดในชี วิตและส่ งผลกระทบต่อตนเองและ
ครอบครัวในด้านจิตใจ ความคิด และการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์อย่างเฉี ยบพลัน (Mazza et al., 2020) หาก
ไม่ได้รับการจัดการปั ญหาที่ถูกต้องจะทาให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล ความเครี ยดจนก่อให้เกิดภาวะซึ มเศร้า
จากการศึกษาของนุชนาฎ รักษี และคณะ (2564) พบว่า ประชาชนมีภาวะซึ มเศร้าจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคโควิด-19 ระดับเล็กน้อยร้ อยละ 56.2 ระดับปานกลางร้อยละ 29.9 และระดับรุ นแรงร้อยละ 13.9
ตามลาดับ ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว ความรู ้สึกพึงพอใจในงานที่ทา และ
การผ่อนคลายความเครี ยด (มาลินี อยูใ่ จเย็น, สุ ทธานันท์ กัลกะ, ศศิวิมล บูรณะเรข, และไขนภา แก้วจันทรา,
2561) สอดคล้องกับการศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าของประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของโรคโควิด-19 พบว่า อายุ และความวิตกกังวล มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อายุ
น้อยกว่า 35 ปี มีโอกาสเกิดภาวะซึ มเศร้า 1.80 เท่า (95% CI 1.35-2.01) เมื่อเทียบกับอายุมากกว่า 34 ปี ขึ้นไป
(Huang & Zhao, 2020) เนื่ องจากวัยผูใ้ หญ่ตอนกลางจะสามารถรับรู ้ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ดีกว่าวัยรุ่ น
เมื่อเผชิ ญความเครี ยดจะสามารถแก้ไขปั ญหาและปรับตัวได้จากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ที่สั่งสมมา สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Ma et al. (2020) ที่พบว่า ช่วงอายุระหว่าง 18-20 ปี หรื อวัยรุ่ นมีโอกาสเกิดภาวะซึ มเศร้า 1.06
เท่า เมื่อเทียบกับช่วงอายุนอ้ ยกว่า 18 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ เนื่องจากเป็ นวัยที่มีอารมณ์อ่อนไหว ผูกพันกับ
เพื่อนและคนในครอบครัวที่ตนรัก เมื่อทราบข่าวการติดเชื้ อโคโรนาไวรัส 2019 ของเพื่อนหรื อคนในครอบครัว
จึงเกิ ดความกลัว ทุกข์ใจ ความยากลาบากในการดาเนิ นชี วิต และกลัวสู ญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รักและขาดที่พ่ ึง
(Ma et al., 2020) ขณะที่อายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป หรื อวัยสู งอายุ มีภาวะซึ มเศร้าได้เนื่องจากเป็ นวัยที่มีโรคเรื้ อรัง
ทาให้การติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 มีความรุ นแรงจนเกิดความเครี ยดและความวิตกกังวล กลัวการเสี ยชีวิตจาก
โรคโควิด-19 (Prakash, Dangi, Chaterjee, Yadav, Srivastava, & Chauhan, 2021) หากทราบปั จจัยด้านอายุจะ
ช่วยให้สามารถจัดการภาวะซึ มเศร้าได้ตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม
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ความวิตกกังวลถึ งความไม่แน่ นอนในชี วิต การมีกิจกรรมทางสังคมลดลง การเว้นระยะห่ างทางสังคม
ส่ งผลต่อภาวะซึ มเศร้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Young et al., 2021) เช่นเดียวกับความเครี ยดจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงอยู่ และไม่แน่ ใจถึ ง อนาคตข้า งหน้าของตนเอง ทั้ง นี้ ย งั กระทบต่ อ
สั ม พัน ธภาพในครอบครั ว จากการที่ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ัน ลดลง กิ จ กรรมที่ ท าร่ ว มกัน ลดลง จนเกิ ด ปั ญ หาใน
ครอบครัว ปั จจุบนั ประเทศไทยอยูใ่ นระยะเปลี่ยนผ่านทางประชากร จากสังคมที่เคยเป็ นครอบครัวขนาดใหญ่
หรื อครอบครัวขยาย กลายเป็ นครอบครัวที่มีขนาดเล็กหรื อครอบครัวเดี่ยวที่หลากหลาย เช่น พ่อและแม่เลี้ยงเดี่ยว
ครัวเรื อนของคนที่อยูค่ นเดียว ครอบครัวข้ามรุ่ น เป็ นต้น ทาให้ความผูกพันและสายใยที่นาไปสู่ ความรู ้สึกมัน่ คง
เป็ นปึ กแผ่นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันของครอบครัวรุ่ นต่อรุ่ นลดลง กลายเป็ นปั จเจกบุคคลที่ยึดถือทางเลือกการดาเนิน
วิถีชีวติ ตามที่ตนเองปรารถนาโดยให้ความสาคัญกับปั ญหาปากท้อง และการอยูร่ อดของตนเองมากกว่าการดูแล
ครอบครั ว จึ ง เกิ ด การท าร้ า ยร่ า งกาย จิ ต ใจ เช่ น มี ป ากเสี ย งกัน ในครอบครั ว มองโลกในเเง่ ร้ า ย รู ้ สึ ก ไม่
กระตือรื อร้นในชีวิต ทอดทิ้งสมาชิ กในครอบครัว ไม่อยากคิดหรื ออยากทาอะไร ไม่มีแรงจูงใจการทากิจกรรม
ต่างๆ เป็ นต้น (กองทุนประชากรแห่ งสหประชาชาติประจาประเทศไทย, 2558; ปาริ ชาติ เมืองขวา, กมลนัทธ์
คล่องดี, และสุรชัย เฉนียง, 2563)
ประเทศไทยยังพบผูต้ ิดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่ อง และยังคงมาตราการควบคุมโรคอย่าง
เข้มงวด กระทบต่อการประกอบอาชี พ กิ จกรรมครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและจิตใจของประชาชน รวมทั้ง
ครอบครัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ที่กาลังอยู่ในช่ วงหัวเลี้ ยวหัวต่อ ใกล้สาเร็ จการศึกษา ด้วยผลกระทบจาก
โรคอุบตั ิใหม่ นักศึกษาเรี ยนออนไลน์ที่บา้ น ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสัมพันธภาพในครอบครัวที่
เปลี่ ย นแปลงไป ต้องแบ่ ง ปั นวิก ฤติ ปั ญ หาและการแก้ไ ขปั ญหาร่ วมกันในครอบครั ว หากครอบครั ว ได้รั บ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 และประสบปั ญหาด้านสุ ขภาพจิต ย่อมส่ งผลต่อการดาเนิ นชี วิต
ของนักศึกษา ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาปั จจัยทานายภาวะซึ มเศร้าในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ของ
ครอบครั ว นัก ศึ ก ษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย หัวเฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ เพื่ อน า
ผลการวิจยั ไปใช้วางแผนรับมือและเตรี ยมความพร้ อมให้กบั ครอบครัวของนักศึกษาในการจัดการความเครี ยด
ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเฝ้าระวังปั ญหาสุ ขภาพจิตของครอบครัวนักศึกษา
พยาบาล
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษานี้ ผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดรู ปแบบระบบของนิ วแมน (Neuman Systems Model) ที่มอง
ภาวะปกติสุขของคนหรื อองค์รวมของคน โดยมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งต่างๆ และสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวแปร 5
ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านพัฒนาการ และจิตวิญญาณที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน
และท างานร่ วมกันเพื่ อรั ก ษาสมดุ ล ของบุ ค คลและสิ่ ง แวดล้อม (Neuman & Fawcett, 2002) การศึ ก ษา
ความสัมพันธ์เชิงทานายครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มองความเป็ นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อม คือ การแพร่ ระบาด
ของโรคโควิด-19 จนไม่สามารถรักษาสมดุลของชีวติ ได้จนนาไปสู่ ภาวะซึ มเศร้า โดยอาจได้รับอิทธิ พลความเชื่อ
การจัดการปั ญหาสุ ขภาพจิ ตที่ ไม่ถูกต้องหรื อไม่สามารถเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพที่ ช่วยขจัดปั ญหาสุ ขภาพจิ ตได้
ผูว้ ิจยั คัดเลื อกปั จจัยที่ นาเข้ามาศึ กษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องและมี ความเหมาะสมที่ จะนามา
พัฒนาเป็ นแนวทางการจัดการภาวะซึ มเศร้า ได้ ประกอบด้วย อายุ ความวิตกกังวล ความเครี ยด สัมพันธภาพใน
ครอบครัว ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ปัจจัยของบุคคล

ปัจจัยสิ่งแวดล้ อม

- อายุ
- ความวิตกกังวล
- ความเครี ยด
- สัมพันธภาพในครอบครัว

การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19

สุ ขภาพ

ภาวะซึมเศร้า

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอานาจการทานายของอายุ ความเครี ยด ความวิตกกังวล และความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อ
ภาวะซึ มเศร้ าของครอบครั วนักศึ กษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระ
เกียรติในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
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สมมติฐาน
อายุ ความเครี ยด ความวิตกกังวล และความสัมพันธ์ ในครอบครั วสามารถทานายภาวะซึ มเศร้ าของ
ครอบครัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทานาย (Correlation predictive design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ สมาชิกในครอบครัวของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
จานวน 120 คน
กลุ่มตัวอย่ าง คือ สมาชิกในครอบครัวของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยู่
ร่ วมกันภายในครอบครั วเดี ยวกันหรื อแยกออกไปอยู่เป็ นครอบครัวเดี่ ยว มี เกณฑ์คดั เข้า คื อ อายุ 18 ปี ขึ้ นไป
สามารถอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้ มีความสัมพันธ์กนั ทางสายโลหิ ต เกณฑ์คดั ออก คือ ได้รับการตรวจ
ยืนยันว่าเป็ นโรคโควิด-19 และอุปกรณ์สื่อสารไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตได้
การคานวณกลุ่มตัวอย่ าง ผูว้ ิจยั คานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสู ตรของ Daniel (2010) แบบทราบ
จานวนประชากร (N = 120 คน) กาหนดค่าแอลฟาเท่ากับ .05 ค่าอานาจการทดสอบเท่ากับ .80 ได้กลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 81 คน เนื่องจากเป็ นการเก็บข้อมูลทางออนไลน์ ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มจานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 90 คน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑ์การคัด
เข้า
เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ นาไปลงใน Google forms
เพื่อสร้างลิงก์ (link) และคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล มีขอ้ คาถามจานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ โครงสร้ าง
ครอบครัว บทบาทในครอบครัว สถานภาพสมรส
ส่ วนที่ 2 แบบประเมิ นความเครี ยด (ST5) ของกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข จานวน 5 ข้อ
คาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ น้อยที่สุดให้ 0 คะแนน จนถึงมากที่สุดให้ 3 คะแนน การแปลคะแนน
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รวมเป็ นระดับความเครี ยดได้ 4 ระดับ ดังนี้ คะแนน 0-4 คื อ เครี ยดน้อย, คะแนน 5-7 คือ เครี ยดปานกลาง,
คะแนน 8-9 คือ เครี ยดมาก และคะแนน 10-15 คือ เครี ยดมากที่สุด
ส่ วนที่ 3 แบบประเมิ นความวิ ตกกัง วล (GAD-7) ของคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็ นแบบสอบถามที่ประเมินด้วยตนเอง เพื่อประเมินความวิตกกังวลในช่วง 2 อาทิตย์ที่ผา่ น
มา จานวน 7 ข้อ คาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่มีความวิตกกังวลเลยให้ 0 คะแนน จนถึงมีความ
วิตกกังวลเกือบทุกวันให้ 3 คะแนน การแปลคะแนนรวมเป็ นระดับความวิตกกังวลได้ 3 ระดับ ดังนี้ คะแนน 0-9
คือ ความวิตกกังวลเล็กน้อย, คะแนน 10-14 คือ ความวิตกกังวลปานกลาง และคะแนน 15-21 คือ ความวิตก
กังวลสู ง
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว ผูว้ ิจยั ดัดแปลงจาก นุ ชนาฎ รักษี และคณะ (2564)
และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัวที่เปลี่ยนไปจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงในครอบครัวของท่านช่วงเกิดวิกฤตโรคโควิด-19 ภายใน 1 เดือน
ที่ผ่าน การเอาใส่ ใจ ดูแลสุ ขทุกข์ของสมาชิ กในครอบครัว การพูดคุย สื่ อสาร ระหว่างกันในครอบครัว การทา
กิจกรรมร่ วมกันภายในครอบครัว จานวน 6 ข้อ คาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่เคยเกิดขึ้นให้ 0
คะแนน จนถึงเกิดมากขึ้นให้ 3 คะแนน การแปลคะแนน คือ คะแนนรวมสู งแปลว่าสัมพันธภาพในครอบครัวดี
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดยผูว้ ิจยั ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ รวมทั้งความครอบคลุ มของข้อคาถามตามวัตถุ ประสงค์ของการศึกษา แล้ว
นามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อคิดเห็น ได้ค่า CVI เท่ากับ .88 จากนั้น ผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือไปทดลองใช้กบั สมาชิ ก
ครอบครัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 3 จานวน 30 คน นามาคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้เท่ากับ .72
ส่ วนที่ 5 แบบประเมินภาวะซึ มเศร้า ผูว้ ิจยั ใช้แบบคัดกรองซึ มเศร้า (9Q) ของกรมสุ ขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุ ข จานวน 9 ข้อ คาตอบเป็ นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่มีเลยให้ 0 คะแนน จนถึงเป็ นทุกวันให้ 3
คะแนน การแปลคะแนน คือ คะแนนน้อยกว่า 7 ไม่มีอาการของภาวะซึ มเศร้าหรื อมีระดับน้อยมาก, คะแนน 712 มีอาการของภาวะซึ มเศร้ าระดับน้อย, คะแนน 13-18 มีอาการของภาวะซึ มเศร้าระดับปานกลาง, คะแนน
มากกว่า 19 มีอาการของภาวะซึ มเศร้าระดับรุ นแรง นามาคานวณหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ทั้งฉบับได้
เท่ากับ .89
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระเกียรติ ผูว้ ิจยั
ส่ งหนังสื อแนะนาตัว ชี้ แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการวิจยั ถึงครอบครัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อได้รับอนุ ญาต
ผูว้ ิจยั ส่ งแบนเนอร์ (Banner) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านกลุ่มไลน์นกั ศึ กษาชั้นปี ที่ 4 โดยขอให้ส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบสอบถามตาม QR code หรื อ Link ของโครงการวิจยั ประกอบด้วย เอกสาร
ชี้แจงการเข้าร่ วมโครงการวิจยั การพิทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่าง และเอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ยินยอม จึงทาแบบสอบถามจานวน 5 ชุ ด ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564
ถึง 31 ตุลาคม 2564 ได้แบบสอบถามกลับมาจานวน 88 ชุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 97.77 ของจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดยใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาด้วยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) และวิเคราะห์
ความสามารถในการทานายด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณแบบคัดเลือกเข้า (Enter multiple regression
analysis) โดยผ่านการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนด้วยแผนภูมิกระจาย (Scatter plot) มีการกระจายอยูเ่ หนื อและ
ใต้เส้นศูนย์ ความเป็ นอิสระต่อกันของค่าความคลาดเคลื่ อนพิจารณาจากค่า Durbin-watson เท่ากับ 1.99 ไม่พบ
ปั ญหา Multicollinearity พิจารณาจากค่า Collinearity: Tolerance อยูร่ ะหว่าง 0.271-0.847 และ VIF อยูร่ ะหว่าง
1.18-3.69
การพิทกั ษ์ สิทธิผ้ รู ่ วมวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิ มพระ
เกียรติ เลขที่รับรอง อ.1120/2564 เก็บรวบรวมข้อมูลสมาชิ กครอบครัวของนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ด้วยการ
ตอบแบบสอบถามออนไลน์จานวน 5 ชุ ด ผูว้ ิจยั คานึ งถึ งความรู ้ สึกไม่สบายในการตอบแบบสอบถามบางข้อ
คาถามที่อาจทาให้รู้สึกหดหู่ อึดอัดใจ ไม่กล้าเปิ ดเผยความจริ งในบางข้อคาถาม หากผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ไม่สะดวกทา
แบบสอบถามจนครบทุกข้อ สามารถยุติการให้ขอ้ มูลโดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผลกับผูว้ ิจยั ในทันที ในกรณี ที่ประเมิน
พบความผิดปกติของการตอบแบบสอบถามการประเมินความเครี ยด ความวิตกกังวล และภาวะซึ มเศร้า ผูว้ ิจยั ได้
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ออกแบบในแบบสอบถามออนไลน์ให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั สามารถเลือกขอรับคาปรึ กษาจากพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
สุ ขภาพจิตและจิตเวชได้ โดยระบุวนั เวลา ตามที่ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั สะดวก
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 63.6 อายุระหว่าง 20-80 ปี อายุเฉลี่ย 38.11 ปี (SD = 14.91)
มีงานประจาร้อยละ 47.7 รองลงมาได้แก่ ประกอบอาชี พอิสระร้ อยละ 28.4 และไม่ได้ประกอบอาชี พร้ อยละ
23.9 ตามลาดับ ลักษณะครอบครัวเดี่ยวร้อยละ 72.7 บทบาทในครอบครัวเป็ น พี่/น้อง ร้อยละ 42.0 รองลงมา
ได้แก่ บิดา/มารดา ร้อยละ 30.7 ลุงป้า/น้าอา ร้อยละ 14.8 และปู่ ยา/ตายาย ร้อยละ 5.7 และมีสถานภาพสมรสร้อย
ละ 51.1
2. ข้ อมูลตัวแปรทีศ่ ึกษา
กลุ่มตัวอย่างมีความเครี ยดระดับน้อยร้อยละ 58 มีความวิตกกังวลระดับน้อยร้อยละ 88.6 และพบภาวะ
ซึมเศร้าร้อยละ 27.3 (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาตามคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างกับตัวแปรที่ศึกษา พบว่า อายุตาม
ช่วงวัยระหว่าง 18-34 ปี มีค่าเฉลี่ ยคะแนนความเครี ยด ความวิตกกังวล และภาวะซึ มเศร้าสู งที่สุด เพศหญิงสู ง
กว่าเพศชาย และผูท้ ี่ไม่ได้ประกอบอาชี พมีค่าเฉลี่ ยคะแนนความเครี ยด ความวิตกกังวล และภาวะซึ มเศร้าสู ง
ที่สุด (ตารางที่ 2)
3. ความสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปรทีศ่ ึกษา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา พบว่า อายุ (r = -.38, p = .000) และสัมพันธภาพ
ในครอบครัว (r = -.34, p = .000) มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึ มเศร้า ขณะที่ความเครี ยด (r = .83, p = .000)
และความวิตกกังวล (r = .87, p = .000) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึ มเศร้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
(ตารางที่ 3)
4. ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อภาวะซึมเศร้ า
จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิ งเส้นพหุ คูณด้วยวิธี Enter พบว่า อายุ ความเครี ยด ความวิตกกังวลและ
สัมพันธภาพในครอบครัว สามารถร่ วมกันอธิ บายภาวะซึ มเศร้ าของครอบครั วนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ใน
สถานการณ์การแพร่ ระบาดโรคโควิด-19 ได้ร้อยละ 79 (R2 = .789, F = 82.384, p = .000) และเมื่อวิเคราะห์แต่ละ

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564), e2693

9

ตัวแปรพบว่า ความวิตกกังวล (ß = .597, p = .000) และความเครี ยด (ß = .271, p = .005) เป็ นปั จจัยสาคัญในการ
ทานายภาวะซึ มเศร้าของครอบครัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับความเครี ยด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า (n = 88)
ไม่มี
ระดับน้อย ระดับปานกลาง ระดับมาก
ระดับมากที่สุด รวม
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ความเครี ยด n (%)
51 (58.0)
21 (23.9)
8 (9.1)
8 (9.1)
88 (100)
ความวิตกกังวล n (%)
78 (88.6)
9 (10.2)
1 (1.1)
88 (100)
ภาวะซึมเศร้า n (%)
64 (72.7)
14 (16.0)
4 (4.5)
6 (6.8)
88 (100)
ตารางที่ 2 จานวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเครี ยด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า (n = 88)
ความเครี ยด
ความวิตกกังวล
ภาวะซึมเศร้า
จานวน (คน)
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
Mean ± SD
Mean ± SD
Mean ± SD
อายุตามช่ วงวัย
18-34 ปี
40
5.28 ± 3.78
5.03 ± 4.63
7.15 ± 6.85
35-59 ปี
43
3.05 ± 2.53
2.40 ± 3.24
2.65 ± 4.33
60 ปี ขึ้นไป
5
3.40 ± 3.21
4.00 ± 2.55
4.20 ± 3.90
เพศ
หญิง
56
4.64 ± 3.60
4.32 ± 4.27
5.50 ± 6.31
ชาย
32
3.09 ± 2.60
2.56 ± 3.51
3.53 ± 5.18
โครงสร้ างครอบครัว
ครอบครัวเดี่ยว
69
4.17± 3.35
3.81 ± 4.31
4.94 ± 6.23
ครอบครัวขยาย
19
3.74 ± 3.38
3.21 ± 3.15
4.21 ± 5.02
อาชีพ
อาชีพอิสระ
25
3.04 ± 2.46
2.52 ± 2.54
3.12 ± 4.27
งานประจา
42
3.69 ± 3.08
2.93 ± 3.40
3.60 ± 4.90
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
21
6.10 ± 3.99
6.57 ± 5.40
9.14 ± 7.58
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา (n = 88)
1
2
3
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ภาวะซึมเศร้า

10

4

5

1

2. อายุ

-0.38***

1

3. ความเครี ยด

0.83***

-0.36***

1
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1

2

3

4

5

ตัวแปรที่ศึกษา
4. ความวิตกกังวล

0.87***

-0.28**

0.84***

1

5. สัมพันธภาพในครอบครัว

-0.34***

0.31**

-0.34**

-0.28**

1

** p < .01, *** p < .001
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ถดถอยของตัวแปรที่ใช้ในการทานายภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่าง (n = 88)
B
SEB
ß
t
p-value
Constant
2.670
1.809
1.476
.144
อายุ
-.040
.022
-.100
-1.842
.069
ความเครี ยด
.485
.169
.271
2.872
.005
ความวิตกกังวล
.874
.133
.597
6.570
.000
สัมพันธภาพในครอบครัว
-.113
.112
-.054
-1.011
.315
2
2
R = 894, R = .799, Adjusted R = .789, F = 82.384, p = .000

การอภิปรายผล
ภาวะซึ มเศร้าพบได้ประมาณ 1 ใน 3 ของครอบครัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ หรื อร้อยละ 27.3 สู งกว่าการศึกษาในประเทศจีนและฮ่องกง กล่าวคือ ใน
ประเทศจี น พบภาวะซึ ม เศร้ า ร้ อ ยละ 16.1 เช่ น เดี ย วกับ ประเทศฮ่ อ งกงพบประชาชนมี ภ าวะซึ ม เศร้ า จาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ร้อยละ 19 (Choi, Hui, & Wan, 2020; Wang et al., 2020) อาจ
เนื่ องมาจากประเทศไทยยังไม่สามารถกระจายวัคซี นได้อย่างทัว่ ถึง ประชาชนขาดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิตวั
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุ ข จากการสะท้อนผ่านความคิดเห็ นต่อผลกระทบทางสังคมเป็ นวงกว้าง
เช่ น การช่ วยเหลื อเงิ นเยียวยา การส่ งเสริ มสร้ างอาชี พ การใช้มาตรการช่ วยเหลื อเกี่ ยวกับค่าครองชี พ เป็ นต้น
(สุ พตั รา รุ่ งรัตน์, ซูลฟี กอร์ มาโซ และยุทธนา กาเด็ม, 2564) ทาให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล ความเครี ยดใน
การดาเนินชีวติ จนนาไปสู่ ภาวะซึ มเศร้า
ความวิตกกังวลสามารถทานายภาวะซึ มเศร้า ของครอบครัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19ได้ร้อยละ 59.7 อธิ บายได้วา่ ความวิตกกังวล ประกอบด้วย ความไม่แน่นอนใน
ชี วิต ความกลัวต่อการติดเชื้ อโคโรนาไวรัส 2019 ความขัดแย้งในใจ ความรู ้สึกผิดโดยเฉพาะหากได้รับ เชื้ อและ
ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ต้องถูกกักตัว แยกตัวจากครอบครัวไปอยูเ่ พียงลาพัง และเกิดความรู ้สึกผิดต่อสมาชิ ก
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564), e2693
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ในครอบครั ว ทาให้เกิ ดความวิตกกังวล หากได้รับข่า วสารทางโซเชี ย ลมี เดี ยที่ บางครั้ งไม่ใช่ ขอ้ มู ลที่ ถูกต้อง
ทั้งหมด จะกระตุน้ ความหวาดกลัวยิง่ ขึ้น ส่ งผลกระทบด้านลบต่อภาวะสุ ขภาพจิตของประชาชน (Asmundson &
Taylor, 2020; Cullen, Gulati, & Kelly, 2020) สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดระลอกใหม่ที่ประเทศ
ไทยมีมาตรการล็อกดาวน์และเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมโรค จึงส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตและภาวะ
สุ ขภาพจิตของประชาชน ด้วยความรุ นแรงของการแพร่ ระบาดยังคงอยู่ มีผปู ้ ่ วยติดเชื้ ออุบตั ิใหม่ จานวนผูไ้ ด้รับ
วัคซี นเข็มที่สองยังไม่ถึงกึ่งหนึ่ งของประชาชนทั้งหมด ประชาชนจึงไม่สามารถดาเนิ นชี วิตได้ตามปกติ มีความ
กังวลต่ออนาคตและความไม่แน่นอนในการดาเนิ นชี วิต สอดคล้องจากการศึกษาของสุ พตั รา รุ่ งรัตน์ และคณะ
(2564) พบว่า ประชาชนที่ไม่สามารถประกอบอาชี พได้ตามปกติน้ นั มีผลกระทบต่อชี วิตมากที่สุด เช่นเดียวกับ
การศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ครอบครัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ที่ไม่ได้ประกอบอาชี พมีความเครี ยด ความวิตก
กังวล และภาวะซึ มเศร้าสู ง
ความเครี ยดสามารถทานายภาวะซึ มเศร้ าของครอบครัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ในสถานการณ์ การ
แพร่ ระบาดของโรคโควิด-19ได้ร้อยละ 27.1 อธิ บายได้วา่ ความเครี ยดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากการ
สังเคราะห์งานวิจยั ที่ผา่ นมาทั้งหมด 14 เรื่ องเกี่ยวกับความเครี ยดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
โควิด-19 พบว่า ประชาชนมีความเครี ยดเพิ่มขึ้น และสู งกว่าการระบาดระลอกแรก แม้ภาวะกดดันด้านจิตใจ
ลดลงจากบทเรี ยนที่ผา่ นมาทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ ที่จะต่อสู ้กบั โรคได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ความเครี ยดยังเพิ่ม
สู งขึ้นโดยเฉพาะบุคลากรทางสุ ขภาพมีความเครี ยดเพิ่มขึ้นถึ งร้ อยละ 2.2-14.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ด้วย
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคยังคงอยู่ การปฏิบตั ิตามมาตรการเว้นระยะห่ างทางสังคม ลดกิ จกรรมทาง
สังคมแต่เพิ่มกิ จกรรมทางสังคมเสมือนจริ งในโลกออนไลน์มากขึ้น ทาให้ประชาชนต้องปรับวิถีชีวิตใหม่ เช่ น
ทางานที่บา้ นมากขึ้น หรื อต้องเปลี่ยนงาน หรื อบางคนตกงาน ทาให้รายได้ลดลงหรื อขาดรายได้ หากไม่ได้รับ
การช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพจิตที่เกิดขึ้น หรื อไม่สามารถรับมือกับปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ จะพัฒนาไปเป็ นภาวะ
ซึมเศร้าในที่สุด (Bohlken, Schömig, Lemke, Pumberger, & Riedel-Heller, 2020; Marzo et al., 2021)
ขณะที่อายุไม่สามารถทานายภาวะซึ มเศร้ าของสมาชิ กครอบครัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แม้การศึกษาที่ผา่ นมา พบว่า อายุระหว่าง 18-34 ปี มีภาวะซึ มเศร้าสู ง เช่นเดียวกับความเครี ยด
และความวิตกกังวล เนื่องจากส่ วนใหญ่ใช้เวลาอยูใ่ นบ้าน 20-24 ชัว่ โมง ขาดกิจกรรมทางสังคม ใช้เวลานอกบ้าน
น้อยลง และกังวลว่าสมาชิ กในครอบครัวจะติดเชื้ อโคโรนาไวรัส 2019 (Wang et al., 2020; Young et al., 2021)
อธิ บายได้วา่ จากการศึกษานี้ ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 35-59 ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 38.11 ปี เป็ นช่วงวัย
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ผูใ้ หญ่ตอนกลางมากที่สุด จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า วัยผูใ้ หญ่ตอนกลางมีภาวะซึ มเศร้ าน้อยกว่าวัยรุ่ น
เนื่ องจากได้ออกไปมีกิจกรรมทางสังคม ระยะเวลาการใช้สื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่ องน้อยกว่า และได้ใช้เวลาอยู่
นอกบ้านซึ่ งสัมพันธ์กบั การลดความวิตกกังวล และภาวะซึ มเศร้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Young et al., 2021)
ขณะที่วยั รุ่ นหรื อนักศึกษามีขอ้ จากัดการมีกิจกรรมทางสังคม ยังไม่ได้รับวัคซี น ส่ วนใหญ่ใช้เวลาเรี ยนออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง การใช้โซเชี ยลมีเดียนานกว่า 3 ชัว่ โมงต่อวัน เพิ่มปั ญหาสุ ขภาพจิตได้ 2.13 เท่า เมื่อเทียบกับวัยรุ่ น
หรื อนักศึกษาที่ใช้โซเชี ยลมีเดียน้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อวันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และส่ งผลให้เกิดความเครี ยด
ความวิตกกังวลและภาวะซึ มเศร้าสู ง (Ma et al., 2020 Shah, Mohammad, Qureshi, Abbas, & Aleem, 2021)
สัมพันธภาพในครอบครัวไม่สามารถทานายภาวะซึ มเศร้าของสมาชิ กครอบครัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 4 ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ อธิ บายได้ว่า ส่ วนใหญ่มีความสัมพันธ์เป็ นพี่น้องในครอบครัว ย่อมมีความ
ใกล้ชิด สนิทสนม สามารถแบ่งปั นเรื่ องราวและกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวร่ วมกันได้ แม้ตอ้ งกักตัวที่บา้ นเป็ น
เวลานาน ขณะเดียวกันนักศึกษาได้กลับไปอยูร่ ่ วมกับครอบครัวจากเดิมอาศัยอยูท่ ี่หอพักมหาวิทยาลัยทาให้เกิ ด
ปฏิสัมพันธ์อนั ดีต่อกันภายในครอบครัวมากขึ้น เช่น ได้พูดคุย ดูแลถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ เป็ นต้น การมีกิจกรรม
ร่ วมกันภายในครอบครัวส่ งผลต่อการลดความวิตกกังวลและภาวะซึ มเศร้าได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Cao et
al., 2020) สอดคล้องกับสัมพันธภาพในครอบครัวซึ่ งอยูใ่ นระดับปานกลางถึงระดับดี จะช่วยลดความวิตกกังวล
ได้ 3 เท่า (95% CI -3.88; -2.03) และลดภาวะซึ มเศร้าได้ 3.5 เท่า (95% CI -4.59; -2.49) เมื่อเทียบกับผูท้ ี่มี
สัมพันธภาพในครอบครัวระดับต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Pieh, O Rourke, Budimir, & Probst, 2020)
ข้ อเสนอแนะ
ครอบครั วนักศึ กษาพยาบาลชั้นปี ที่ 4 ถื อเป็ นบุ คคลสาคัญที่ คอยสนับสนุ น ส่ งเสริ ม ให้กาลังใจ เมื่อ
นักศึกษาเผชิ ญปั ญหา รองจากเพื่อน เพื่อนสนิ ทและอาจารย์ ทั้งยังเป็ นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา หาก
ครอบครั วนักศึกษาได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งด้านเศรษฐกิ จและด้านสุ ขภาพ
โดยเฉพาะความเครี ยดและความวิตกกังวลจนเกิดภาวะซึ มเศร้า ย่อมส่ งผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษาพยาบาล
ดังนั้น การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มภาวะสุ ขภาพจิต โดยเฉพาะกิจกรรมการลดความเครี ยดและความวิตกกังวลให้แก่
สมาชิกในครอบครัวนักศึกษา ด้วยรู ปแบบ Home-based psychological interventions ผ่านระบบออนไลน์ โดย
อาจารย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสุ ขภาพจิ ต จะช่ วยคัดกรองปั ญหาสุ ขภาพจิตเบื้ องต้น และช่ วยให้ครอบครั วนักศึกษา
ได้รับการช่ วยเหลื อแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที และส่ งเสริ มสัมพันธภาพภายในครอบครัวนักศึกษา นอกจากนี้
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564), e2693

13

สามารถขยายผลการศึกษาไปคณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อคัดกรองปั ญหาสุ ขภาพจิตเบื้องต้น และช่วยกัน
ป้ องกันไม่ได้เกิดภาวะซึ มเศร้าจนเกิดการทาร้ายคนรอบข้างและตนเอง
ข้อจากัดที่พบในการศึ กษานี้ คัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเข้า และกลุ่ ม
ตัวอย่างที่คดั เลือกเข้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์ อาจเกิด Selection bias จากการตัดสิ นใจว่าจะตอบหรื อไม่
ตอบแบบสอบถามทาให้ขอ้ มูลไม่เป็ นแบบสุ่ ม จึงไม่อาจอ้างอิงประชากรได้ และจากัดเฉพาะผูท้ ี่สามารถเข้าถึ ง
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