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บทคัดยอ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สงผลกระทบตอสุขภาพจิตของนักศึกษา
พยาบาล การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความรู  เ กี่ ย วกั บ โรคโควิ ด -19
การสนับสนุนทางสังคม ความวิตกกังวลตอโรคโควิด-19 และภาวะบีบคั้นทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาล
ในชวงที่มีการระบาดของโรคในระหวางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ผูเขารวมการวิจัย คือ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1 - 3 จากสถาบันการศึกษา 4 แหง จํานวน 315 คน
คัดเลือกผูเ ขารวมการวิจยั แบบหลายขัน้ ตอน เก็บขอมูลโดยใช แบบสอบถามขอมูลทัว่ ไปแบบคัดกรองปญหา
สุ ข ภาพจิ ต แบบสอบถามความวิ ต กกั ง วลต อ โรคโควิ ด -19 แบบสอบถามการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
และแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 คาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบากเทากับ .76, .81, .86
และ.72 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะหสหสัมพันธแบบสเปยรแมน
ผลการวิจยั พบวา นักศึกษาสวนมากมีความวิตกกังวลตอโรคในระดับปานกลาง (รอยละ 60.31) และมีภาวะ
บีบคัน้ ทางจิตใจระดับสูงกวาปกติเล็กนอย (รอยละ 86.98) และพบวาภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจของนักศึกษามี
ความสัมพันธทางลบกับความรูเกี่ยวกับโรค (rS = -.291, p = .013) และการสนับสนุนจากเพื่อน (rS = -.193,
p = .003) แตมีความสัมพันธทางบวกกับความวิตกกังวลตอโรค (rS = .572, p = .002) แสดงวานักศึกษา
ทีม่ คี วามรูเ กีย่ วกับโรคมากและไดรบั การสนับสนุนจากเพือ่ นจะมีภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจนอย สวนนักศึกษา
ที่มีความวิตกกังวลสูงจะมีภาวะบีบคั้นทางจิตใจสูงเชนเดียวกัน ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรใหความรู
นักศึกษาเกีย่ วกับโรคและสงเสริมการสนับสนุนชวยเหลือกันระหวางนักศึกษา ตลอดจนดูแลนักศึกษาทีม่ ี
ความวิตกกังวลสูงเพื่อชวยปองกันภาวะบีบคั้นทางจิตใจ
คําสําคัญ: ภาวะบีบคั้นทางจิตใจ, นักศึกษาพยาบาล, โควิด-19
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Abstract

The Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic has affected the mental health of nursing students.
The aim of the study was to examine the relationships between knowledge about COVID-19, social
support, anxiety about COVID-19, and psychological distress among nursing students amid the COVID-19
outbreak between May and July 2020. Participants were 315 nursing students in their 1st to 3rd year
from four different nursing education institutes who recruited using a multi-stage sampling method. Five
questionnaires were used in the study: The Demographics record, the General Health Questionnaires
(Thai version), the Anxiety about COVID-19 Questionnaire, the Social Support Questionnaires, and the
COVID-19 Knowledge Test. The questionnaire’s Cronbach’s alpha coefﬁcients were .76, .81, .86, and
.72 respectively (reliability for the demographics record were not calculated). Descriptive statistics and
Spearman’s rank-order correlations were used to analyze the data. The results of the study illustrated that
most of the participating nursing students had a moderate level of anxiety about COVID-19 (60.31%)
and had minimally higher levels of psychological distress than at baseline (86.98%). It was also revealed
that the psychological distress of the students was negatively related to their knowledge about COVID-19
(rS= -.291, p = .013) and amount of peer support (rS = -.193, p = .003), but was positively related to
anxiety about COVID-19 (rS = .572, p = .002). Therefore, students with greater knowledge about the
disease and higher levels of social support from friends would have lower levels of psychological
distress, and those with higher levels of anxiety would also have higher levels of psychological distress.
Therefore, nursing education institutes should provide their students with thorough knowledge about the
disease and promote social support networks among their students, as well as take measures to ensure that
those students with higher levels of anxiety receive proper care to prevent excess psychological distress.
Keywords: psychological distress, nursing students, COVID-19
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ในช ว งที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 หรื อ ที่ รู  จั กกั นในชื่ อ โรคโควิ ด -19
(Coronavirus 2019 [COVID-19]) นับเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมโลกอยางกะทันหันครั้งหนึ่ง
การแพร ร ะบาดของเชื้ อ โรคนี้ เ ป น ไปอย า งรวดเร็ ว และรุ น แรง ส ง ผลให มี ผู  ติ ด เชื้ อ ทั่ ว โลกมากกว า
118,000,000 คน และมีผูเสียชีวิตมากกวา 2,600,000 คน ทั่วโลก (World Health Organization [WHO],
2021) ประเทศไทยเปนหนึง่ ในประเทศทีม่ กี ารระบาดของเชือ้ โควิด-19 ซึง่ มีผตู ดิ เชือ้ แลว 26,679 คน และมี
ผูเสียชีวิต จํานวน 85 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2564) ถึงแมวาการควบคุมอัตราการแพรระบาดจะอยูใ น
แนวโนมทีด่ ี แตกย็ งั มีการพบผูต ดิ เชือ้ รายใหมเพิม่ ขึน้ ในทุกวัน ซึง่ โรคโควิด-19 ไมเพียงแตสง ผลกระทบตอ
สุขภาพรางกายเทานัน้ แตโรคนีย้ งั สงผลกระทบตอสุขภาพจิตของประชาชนดวย (กระทรวงสาธารณสุข, 2564)
ภาวะบีบคั้นทางจิตใจ (Psychological distress) เปนปรากฏการณความไมสมดุลทางอารมณ
ความรูสึกที่พบไดเมื่อเผชิญเหตุการณที่กอใหเกิดความเครียดภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่มักพบไดบอย คือ
ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา ความกลัว ความเสียขวัญและความรูสึกไมแนนอน (Huda, 2019)ในชวงที่มี
การระบาดของโรคโควิด-19 ตัง้ แตปลายป พ.ศ. 2562 เปนตนมาสงผลใหประชาชนจํานวนมากมีภาวะบีบคัน้
ทางจิตใจ ในประเทศจีนมีความชุกของภาวะนี้รอยละ 29.29 (Qiu et al., 2020)โดยในคนวัยทํางาน
พบประมาณ รอยละ 53.83 ซึ่งสามารถจําแนกออกเปนภาวะซึมเศรารอยละ 15.96 อาการวิตกกังวลสูง
รอยละ 28.81 และรอยละ 8.13 มีความเครียดในระดับรุนแรง (Wang et al., 2020) นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
ในกลุมบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ที่ทําหนาที่ในการดูแลผูติดเชื้อโควิด-19 โดยพบวามีระดับ
ความเครียดวิตกกังวลและซึมเศราทีส่ งู มากถึง รอยละ 75 - 90 ซึง่ นับวาเปนระดับทีส่ งู กวาประชาชนทัว่ ไป
(Dai, Hu, Xiong, Qiu, & Yuan, 2020; Xiang, Yu, Ungvari,Correll, & Chiu, 2020; Tan et al., 2020)
ดังนั้นการดูแลภาวะบีบคั้นทางจิตใจในชวงที่มีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จึงนับวาเปนสิ่งที่ตองให
ความสําคัญควบคูไปกับการดูแลสุขภาพและการปองกันทางดานรางกาย
การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่ผานมาพบวา มีปจจัยที่เกี่ยวของ
3 ประการคือ ประการที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ โดยพบวาเพศหญิงมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะ
บีบคั้นทางจิตใจมากกวาเพศชาย อายุ พบวาชวงวัยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตใจสูงในชวงการระบาดของโรค
โควิด-19 คือวัยผูใหญตอนตนไปจนถึงวัยทํางาน รายได พบวารายไดที่นอยมีความสัมพันธกับภาวะบีบคั้น
ทางจิตใจที่มากขึ้น การมีโรคประจําตัว พบวาการเจ็บปวยดวยโรคทางกาย หรือมีโรคประจําตัวมีความสัม
พันธกับภาวะบีบคั้นทางจิตใจ (Qiu et al., 2020; ศมนนันท ทัศนียสุวรรณ และกิตติกร นิลมานัต, 2562;
สุธิสา เต็มทับ และกิตติกร นิลมานัต, 2560) ประการที่ 2 ปจจัยดานความรูพบวาระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวที่ถูกตองมีความสัมพันธตอระดับความวิตกกังวลที่ลดลง (Wang, Kala, &
Jafar, 2020) อยางไรก็ตามพบวาการรับขอมูลขาวสารทีม่ ากเกินไปมีความสัมพันธกับความรูส กึ วิตกกังวล
ที่เพิ่มมากขึ้น (Qiu et al., 2020) และประการที่ 3 ปจจัยดานสังคมโดยพบวาการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมเปนสิ่งที่ชวยลดภาวะบีบคั้นทางจิตใจได (Yasin & Dezulkiﬂi, 2010)
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จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนจะเห็นไดวาปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะบีบคั้นทางจิตใจของ
ประชาชนมีความแตกตางออกไปตามบริบทและสถานการณ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย เปนอีกกลุมคนที่
ตองทําหนาที่อยางเสียสละในการดูแลผูปวย และเผชิญกับความบีบคั้นทางจิตใจดังกลาวจากการศึกษาที่
ผานมาพบวาในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 กลุมบุคลากรเหลานี้มีอัตราการเกิดปญหาสุขภาพจิตสูง
ซึ่งปจจัยสําคัญคือการตองเผชิญกับสถานการณที่มีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อ (Dai et al., 2020; Tan et
al., 2020) หนึ่งในนั้น คือ นักศึกษาพยาบาล ซึ่งเปนอีกกลุมหนึ่งที่มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ฝกปฏิบตั ใิ นสถานพยาบาล การเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางกะทันหัน
สถานศึกษาไดมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และกําหนดนโยบายตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง
นักศึกษาจึงตองปรับตัวอยางมาก อาจนํามาซึ่งความเครียดและภาวะบีบคั้นทางจิตใจได อีกทั้งการศึกษาที่
ผานมาพบวากลุม นักศึกษาพยาบาลเปนกลุม ทีม่ คี วามเสีย่ งตอการเกิดสภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจไดสงู กวาคน
ทั่วไป เนื่องจากเปนกลุมที่ตองมีการเรียนทั้งในหองเรียนและการฝกปฏิบัตงิ านที่หนักและมีความเสีย่ งตอ
อุบัติการณตาง ๆ (Mitchell, 2018; Watson et al., 2009) อยางไรก็ตามการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
เกิดภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 ยังไมชดั เจนโดยมีการศึกษาในบริบทภาพรวม
นักศึกษาปริญญาตรี และยังไมมีการศึกษาในนักศึกษาพยาบาล ผูวิจัยในฐานะอาจารยพยาบาลดานการ
พยาบาลจิตเวชจึงไดทาํ การศึกษาประเด็นดังกลาว เพือ่ เปนขอมูลพืน้ ฐานและเปนแนวทางในการชวยเหลือ
และปองกันปญหาสุขภาพจิตในนักศึกษาในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 ตอไป
วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 การสนับสนุนทางสังคม ความวิตก
กังวลตอโรคโควิด-19 กับภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลในชวงทีม่ กี ารระบาดของโรคโควิด-19
สมมติฐานการวิจัย
ความรูเ กีย่ วกับโรคโควิด-19 การสนับสนุนทางสังคม และความวิตกกังวลตอโรคโควิด-19 มีความ
สัมพันธกับภาวะบีบคั้นทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ดมาจากการทบทวนวรรณกรรม และศึกษาปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับ
ภาวะบีบคั้นทางจิตใจ ดังตอไปนี้คือความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และแนวทางการปฏิบัติตัวที่สูงนาจะมี
ความสัมพันธกับภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่ตํ่าลง ซึ่งเปนผลจากการที่บุคคลมีความรูที่ถูกตอง จึงปฏิบัติตัว
ดูแลตัวเองอยางเหมาะสมได (Ho, Chee, & Ho, 2020; Wang, Pan et al., 2020) การสนับสนุนทางสังคม
เปนความรูส กึ ทีน่ กั ศึกษาไดรบั การชวยเหลือในดานตาง ๆ นาจะเปนปจจัยทีช่ ว ยปกปองนักศึกษาจากภาวะ
บีบคั้นทางจิตใจได (Vungkhanching, Tonsing, & Tonsing, 2016) ดังนั้นหากนักศึกษามีการรับรูถึงแรง
สนับสนุนที่ดีจึงมีความสัมพันธกับภาวะบีบคั้นทางจิตใจที่ตํ่าลง (Vungkhanching et al., 2016; Yasin &
Dezulkiﬂi, 2010) และความวิตกกังวลตอโรคโควิด-19 ซึ่งเมื่อมีความวิตกกังวลสูงนาจะสัมพันธกับภาวะ
บีบคั้นทางจิตใจที่สูง (Qiu et al., 2020; Wang, Kala, & Jafar, 2020) ดังแสดงในรูปที่ 1
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ปจจัยสวนบุคคล
- การขึ้นฝกปฏิบัติงาน
- ความวิตกกังวลตอโรคโควิด-19
ความรู
-ความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19

ภาวะบีบคั้นทางจิตใจ

การสนับสนุนทางสังคม
-การสนับสนุนจากครอบครัว
-การสนับสนุนจากอาจารย
-การสนับสนุนจากเพื่อน

รูปที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive Research Design) เก็บขอมูลแบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional collecting) เก็บขอมูลในสถานศึกษาทางการพยาบาล จํานวน 4 แหง ระหวางเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2563
นิยามเชิงปฏิบัติการ
ภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจ หมายถึง ภาวะไมสขุ สบายทางอารมณและความรูส กึ ของบุคคลทีเ่ กิดจากการ
ตอบสนองตอสถานการณทกี่ อ ใหเกิดความเครียด ประกอบดวยอาการวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา ความเครียด
และปญหาสัมพันธภาพทางสังคม
นักศึกษาพยาบาล หมายถึง นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปที่ 1-3 ที่ศึกษาในภาคฤดูรอน
ปการศึกษา 2562 ในวิทยาลัยพยาบาลและมหาวิทยาลัยในจังหวัดแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 หมายถึง ความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 แนวทางการรักษา และแนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ปฏิสมั พันธทางสังคมทีน่ กั ศึกษารับรูว า ไดรบั การชวยเหลือจาก
บุคคล 3 กลุม ไดแก ครอบครัว เพื่อน และอาจารยเพื่อสงเสริมใหสามารถปรับตัวและเผชิญความเครียดได
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาพยาบาลศาตรบัณฑิต ชั้นปที่ 1-3
ที่กําลังศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ในวิทยาลัยพยาบาล 1 แหง และมหาวิทยาลัย 3 แหง ในจังหวัดแหงหนึ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จํานวน 315 ราย โดยเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง คือ
สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยได อาน เขียนภาษาไทยได และไดรับความยินยอมการเขารวมวิจัยจาก
นักศึกษาโดยการลงนาม
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางใชวิธีการวิเคราะหคากําลังทดสอบ (Power analysis) ของโคเฮน
(Cohen, 1988) โดยใชโปรแกรม G* Power (Buchner, 2010) จากการทบทวนวรรณกรรมภาวะบีบคั้นทาง
จิตใจและปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจของนักศึกษาพบวามีคา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
ของเพียรสัน มีคาอยูระหวาง .15-.32 (Arima et al., 2020; Cao et al., 2020; Wang, Kala, & Jafar, 2020)
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงไดกําหนดขนาดอิทธิพล (Effect size) เทากับ .15 คาอํานาจการทดสอบ เทากับ
.80 คานัยสําคัญทางสถิติ เทากับ .05 ซึ่งจากการคํานวณโปรแกรม G* Power สําหรับสถิติสหสัมพันธ
(Correlation) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 273 คน และเพื่อปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงไดเพิ่ม
จํานวนกลุม ตัวอยางรอยละ 10 เปนจํานวน 27 คน ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ ใชกลุม ตัวอยางรวมทัง้ สิน้ 300 คน
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) โดยจังหวัดที่ศึกษามีสถาบันการ
ศึกษาทางการพยาบาล จํานวน 4 แหง มีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ศึกษาในชั้นปที่ 1-3
ทั้ง 4 สถาบัน รวมทั้งหมด 1,343 คน จากนั้นผูวิจัยทําการแบงจํานวนกลุมตัวอยางตามอัตราสวนจํานวน
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของแตละสถาบันและดําเนินการสุมเก็บตามจํานวนของแตละ
ชั้นปในทุกสถาบัน ไดผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 315 ราย ซึ่งเพียงพอตอกลุมตัวอยางที่กําหนด
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค เลขที่ 26/2563 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และไดรบั อนุญาต
ในการเขาเก็บรวบรวมขอมูลจากผูอ าํ นวยการวิทยาลัย คณบดี และอาจารยประจําชัน้ ของนักศึกษาทุกกลุม
มีการชีแ้ จงวัตถุประสงค ขัน้ ตอนการวิจยั และสิทธิข์ องกลุม ตัวอยางกอนเก็บรวบรวมขอมูล รวมทัง้ ผูว จิ ยั
ไดขออนุญาตผูเขารวมการวิจัยโดยการลงนามในหนังสือยินยอมเขารวมวิจัย ซึ่งเปนไปดวยความสมัครใจ
ไมมีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถออกจากงานวิจัยไดตลอดเวลาที่ตองการ ในการเก็บขอมูลผูวิจัยได
เก็บไวเปนความลับ และนําเสนอผลการศึกษาในภาพรวม ไมมีการระบุชื่อของกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
1.แบบสอบถามขอมูลทั่วไป สรางโดยผูวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม มีจํานวน 10 ขอ เปน
คําถามเกีย่ วกับขอมูลสวนบุคคล แบบใหเลือกตอบ และเติมคําหรือตัวเลข ไดแก เพศ อายุ ชัน้ ป สถานศึกษา
เกรดเฉลี่ย ภูมิลําเนา โรคประจําตัว การอยูในชวงฝกปฏิบัติงาน และประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
โรคโควิด-19 เปนตน
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2.แบบคัดกรองปญหาสุขภาพจิต ฉบับ 30 ขอ เปนแบบสอบถามที่พัฒนามาจากแบบสอบถาม
สภาวะสุขภาพจิต (General Health Questionnaires[GHQ]) โดย ธนา นิลชัยโกวิทย, จักรกฤษณ สุขยิ่ง,
และชัชวาลย ศิลปกิจ (2545) ลักษณะขอคําถามประกอบดวย 4 กลุมอาการ ไดแก อาการทางกาย
(Somatic symptoms) อาการวิตกกังวลและการนอนไมหลับ (Anxiety and insomnia) ความบกพรองทางสังคม
(Social dysfunction) และอาการซึมเศราทีร่ นุ แรง (Severe depression) ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 4 ตัวเลือก ไดแก ก. ไมเลย ข. ไมมากกวาปกติ ค. คอนขางมากกวาปกติ
และ ง. มากกวาปกติมาก ใหคะแนน เทากับ 0-0-1-2 ตามลําดับ คิดคะแนนเปนคะแนนรวม โดยคะแนนรวม
ที่สูง หมายถึง มีภาวะบีบคั้นทางจิตใจสูง
3.แบบสอบถามความวิตกกังวลตอโรคโควิด-19 เปนแบบสอบถามที่พัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต
(2563) มีทั้งหมด 5 ขอคําถาม ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ตัวเลือก ไดแก ไมใช ไมแนใจ
และใช โดยการใหคะแนน ไมใช = 1 คะแนน ไมแนใจ = 2 คะแนน และใช = 3 คะแนน การคิดคะแนนเปน
คะแนนรวมตั้งแต 5-15 คะแนน คะแนนที่สูง หมายถึง มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 สูง
4.แบบสอบถามความรู  เ กี่ ย วกั บ โรคโควิ ด -19 เป น แบบสอบถามความรู  เ รื่ อ งโรคโควิ ด -19
และการปฏิ บั ติ ตั ว ที่ ถู ก ต อ ง พั ฒ นาขึ้ น โดยกระทรวงสาธารณสุ ข (2563) มี ทั้ ง หมด 20 ข อ คํ า ถาม
ลักษณะคําตอบมี 4 ตัวเลือก คําตอบที่ถูกตองมี 1 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดไมไดคะเเนน
คิดคะแนนเปนคะแนนรวมตั้งแต 1-20 คะแนน คะแนนที่สูง หมายถึง มีความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 สูง
5.แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมแบบพหุมิติ (Multi-dimensional Scale of Perceived
Social Support [MSPSS]) ของ Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley (1988) ใชวัดความเขาใจ และการรับรู
การสนับสนุนทางสังคมอยางเพียงพอจากครอบครัว เพื่อน และบุคคลใกลชิด ซึ่ง Boonyamalik (2005)
แปลเปนภาษาไทย มีจํานวน 12 ขอ แบงเปนการไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน การสนับสนุนจากอาจารย
การสนับสนุนจากครอบครัว อยางละ 4 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตรวัดของลิเคิรท (Likert scale)
7 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางมากที่สุด เห็นดวยอยางมาก เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางมาก
และไมเห็นดวยอยางมากที่สุด คิดคะแนนเปนคะแนนรวมตั้งแต 1-84 คะแนน คะแนนที่สูง หมายถึง
มีการสนับสนุนทางสังคมสูง
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เครื่องมือวิจัยผานการตรวจสอบความ
ถูกตองของเนือ้ หาและลงความเห็นจากผูเ ชีย่ วชาญทางสุขภาพจิต จํานวน 3 ทาน ผูว จิ ยั ไดมกี ารปรับเนือ้ หา
ในสวนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม โดยในสวนการไดรับการ
สนับสนุนจากบุคคลใกลชดิ ปรับเปนการไดรบั การสนับสนุนจากอาจารย เพือ่ ใหมคี วามสอดคลองกับบริบท
ของนักศึกษาพยาบาล ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชจริง
2.การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทั้งหมดไปทดลองใช
กับนักศึกษาพยาบาลสถาบันหนึ่งซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน วิเคราะห
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หาคาความเชื่อมั่นของแบบคัดกรองปญหาสุขภาพจิต แบบสอบถามความวิตกกังวลตอโรคโควิด-19
และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาก (Cronbach’s
alpha coefﬁcient) ไดเทากับ .76, .81 และ .86 ตามลําดับ สําหรับแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19
ใชสูตรสัมประสิทธิคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) คาความเชื่อมั่น เทากับ .72
การเก็บรวบรวมขอมูล
1.หลั ง ได รั บ อนุ มั ติ จ ริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย แ ล ว ผู  วิ จั ย ทํ า หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเก็ บ ข อ มู ล
นําสงผูอ าํ นวยการ และคณบดีของแตละมหาวิทยาลัย เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงคของการทําวิจยั และขออนุญาต
การทําวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลในสถานศึกษานั้น ๆ
2.เขาพบหัวหนาชั้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการวิจัย ผานชองทางการประชุมทางไกลดวยการ
สือ่ สารระบบออนไลน จากนัน้ ผูว จิ ยั ทําการสุม เลขทีต่ ามจํานวนอัตราสวนแตละสถาบัน และใหหวั หนาชัน้
แจงตามเลขที่นักศึกษาที่เปนตัวแทนในการเขาทําแบบสอบถามผานทางระบบออนไลน
3.ผู  วิ จั ย จั ด ทํ า แบบสอบถามในรู ป แบบออนไลน และจั ด เป น ลิ ง ก ส  ง ตามวั น เวลาที่ กํ า หนด
โดยชี้แจงการตอบแบบสอบถาม และใหกลุมตัวอยางลงนามแสดงเจตนารมณยินยอมเขารวมวิจัยใน
ใบปะหนาแบบสอบถามและตอบแบบสอบถามใชเวลา 15-20 นาที
4.ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากแบบสอบถามและนําขอมูลที่ผานการตรวจสอบ
แลวไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ โดยใชสถิตบิ รรยาย ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ศึกษา ทั้งนี้
เนื่องจากการทดสอบขอตกลงเบื้องตนพบวา ขอมูลดังกลาวไมมีการกระจายแบบปกติ ซึ่งไมเปนไปตาม
ขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงปรับมาใชสถิติวิเคราะห
สหสัมพันธลําดับที่ของสเปยรแมน (Spearman’ s rank-order correlation) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 การสนับสนุนทางสังคม ความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และ
ภาวะบีบคั้นทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลแทน

ผลการวิจัย

นั ก ศึ ก ษากลุ  ม ที่ เ ข า ร ว มการวิ จั ย ตอบแบบสอบถามครบถ ว นสมบู ร ณ จํ า นวน 315 คน
ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง (ร อ ยละ 95.90) อายุ ร ะหว า ง 18-30 ป อายุ เ ฉลี่ ย 19.77 ป (SD = 1.75)
เกรดเฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 2.05-3.87 (M = 3.02, SD = 0.37) ไมมีโรคประจําตัว (รอยละ 96.19)
อาศัยอยูในจังหวัดอุบลราชธานี (รอยละ 74.92) ทั้งนี้รอยละ 4.13 มีประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
และรอยละ 14.28 อยูในชวงการฝกปฏิบัติงาน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละ ของผูเขารวมวิจัยจําแนกตามลักษณะขอมูลทั่วไป
ลักษณะสวนบุคคล

จํานวน(n = 315)

รอยละ

13
302

4.13
95.87

19
141
101
54

6.03
44.76
32.06
17.15

106
105
104

33.65
33.34
33.01

142
173

45.08
54.92

303
12

96.19
3.81

236
22
15
42

74.92
6.98
4.76
13.31

302
13

95.87
4.13

270
45

85.72
14.30

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 ป
19 ป
20 ป
มากกวา 20 ป
ระดับการศึกษา
ชั้นป 1
ชั้นป 2
ชั้นป 3
เกรดเฉลี่ยสะสม
2.00-2.99
3.00-3.99
โรคประจําตัว
ไมมี
มี
ภูมิลําเนา
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
สุรินทร
อื่น ๆ
การเดินทางในพื้นที่เสี่ยง
ไมไดเดินทางในพื้นที่เสี่ยง
เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
การฝกปฏิบัติงาน
ไมไดอยูในชวงฝกปฏิบัติงาน
อยูในชวงฝกปฏิบัติงาน
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ระดับความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ความวิตกกังวลตอโรคโควิด-19 การสนับสนุนทางสังคม และภาวะ
บีบคั้นทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาล
ผลการศึกษาพบวาผูเขารวมวิจัยสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 อยูในระดับปานกลาง
มีความวิตกกังวลตอโรคโควิด-19 อยูในระดับปานกลาง และไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับสูง
โดยมีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เทากับ 12.69 (SD = 2.35) คะแนนความเฉลี่ยความวิตก
กังวลตอโรคโควิด-19 เทากับ 9.09 (SD = 1.72) และคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคม เทากับ 68.77
(SD = 7.19) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวน รอยละ และคะแนนเฉลี่ยของผูเขารวมวิจัย จําแนกตามความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19
ความวิตกกังวลตอโรคโควิด-19 และการสนับสนุนทางสังคม
สูง

ตัวแปรที่ศึกษา

ปานกลาง

ตํ่า

M
SD
n
%
n
%
n
%
ความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19
126 40.00 180 57.14 9 2.85 12.69 2.35
ภาวะวิตกกังวลตอโรคโควิด-19 10 3.17 190 60.31 115 36.51 9.09 1.72
การสนับสนุนทางสังคม
249 79.04 64 20.31 2 0.63 68.77 7.19

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

สําหรับภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจพบวากลุม ตัวอยางสวนใหญมภี าวะบีบคัน้ ทางจิตใจในระดับทีส่ งู กวา
ปกติเล็กนอย (รอยละ 86.98) และรอยละ 8 มีภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจสูงกวาปกติมาก โดยคาเฉลีย่ คะแนนความ
บีบคั้นทางจิตใจเทากับ 4.14 (SD = 3.11) อยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอยดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ และคะแนนเฉลี่ยภาวะบีบคั้นทางจิตใจของผูเขารวมวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
ภาวะบีบคั้นทางจิตใจ

สูงกวาปกติมาก
n
27

%
8.57

สูงกวาปกติ
เทาๆกับปกติ
เล็กนอย
n
%
n
%
274 86.98 14 4.44

M

SD

ระดับ

4.14

3.11

สูงกวาปกติ
เล็กนอย

ผลการศึกษาครั้งนี้พบวาระดับความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19 การสนับสนุนทางสังคม ความวิตก
กังวลตอโรคโควิด-19 และภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธกนั โดยพบวาความรู
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 กับภาวะบีบคั้นทางจิตใจมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเปนความ
สัมพันธเชิงลบซึ่งเปนขนาดความสัมพันธในระดับตํ่า (rS = -.291, p = .013) การสนับสนุนทางสังคม
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กับภาวะบีบคั้นทางจิตใจไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (rS = -.041, p = .107) แตเมื่อ
พิจารณารายดานพบวาการสนับสนุนจากเพื่อนมีความสัมพันธกับภาวะบีบคั้นทางจิตใจอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยเปนความสัมพันธเชิงลบซึ่งเปนขนาดความสัมพันธในระดับนอย (rS = -.193, p = .003)
ความวิตกกังวลตอโรคโควิด-19 กับภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจมีความสัมพันธกนั อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ โดย
เปนความสัมพันธในเชิงบวกขนาดความสัมพันธระดับปานกลาง (rS = .572, p = .002) ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) สเปยรแมนระหวางปจจัยที่เกี่ยวของดานตาง ๆ กับภาวะบีบคั้น
ทางจิตใจของผูเขารวมวิจัยในระหวางการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ตัวแปร

rs

p-value

ความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19

-.291

.013

การสนับสนุนทางสังคม

-.041

.107

การสนับสนุนจากครอบครัว

-.103

.068

การสนับสนุนจากอาจารย

.023

.648

การสนับสนุนจากเพื่อน

- .193

.003

.572

.002

ความวิตกกังวลตอโควิด -19

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ความวิตกกังวลตอโรคโควิด-19 อยูในระดับปานกลางและมีภาวะบีบคั้นทางจิตใจในระดับที่สูงกวาปกติ
โดยมีภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจในระดับทีส่ งู กวาปกติมากถึงรอยละ 8.57 นัน่ แสดงวาในชวงการระบาดของโรค
โควิด-19 สงผลกระทบตอสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาที่พบวาใน
ชวงการระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชนสวนใหญมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคและมีภาวะบีบคั้นทาง
จิตใจอยูในระดับปานกลางถึงรุนแรง (Qiu et al., 2020; Wang et al., 2020) แตผลการศึกษาครั้งนี้ไม
สอดคลองกับการศึกษาของ Tan et al. (2020) ที่พบวาบุคลากรทางการแพทยที่ทําหนาที่รับมือโดยตรงตอ
สถานการณโรค สวนมากมีความเครียด และภาวะบีบคั้นทางจิตใจสูง บางรายซึมเศรา และเกิดความคิด
ฆาตัวตาย ทั้งนี้อาจมาจากการที่บริบทของพื้นที่ศึกษา ความรุนแรงของสถานการณโรคแตละพื้นที่ และ
นักศึกษาพยาบาลกลุมตัวอยางบางสวนในบางสถาบันอยูระหวางการปรับการเรียนการสอนทางชองทาง
ออนไลน อาจมองวาตนเองไมไดอยูในจุดเสี่ยงจึงอาจประเมินความรุนแรงของโรคที่แตกตางกันไปได
อยางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาที่ระบุวาทั้งนักศึกษา
พยาบาล นั ก ศึ ก ษาแพทย และนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ทางสุ ข ภาพอื่ น ๆ เป น กลุ  ม ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบทาง
สุขภาพจิตจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยางมาก ซึ่งนําไปสูความเครียด วิตกกังวล การเรียน
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และผลกระทบดานการดําเนินชีวิต (Arima et al., 2020; Begam & Devi, 2020; Savitsky, Findling, Ereli,
& Hendel, 2020) โดยสามารถอธิบายไดจากการทีโ่ รคโควิด-19 นับวาเปนโรคทีอ่ บุ ตั ใิ หม และมีความรุนแรง
มีการติดตอกันไดโดยงาย และยังมีแนวทางการดูแลรักษาทีไ่ มแนนอน จึงสงผลใหเกิดสภาวะความไมแนนอน
ทางจิตใจ นําไปสูความรูสึกบีบคั้นทางจิตใจได (Begam & Devi, 2020; Savitsky et al., 2020) อีกทั้งบริบท
ของการเปนนักศึกษาทางการพยาบาลทีม่ กี ารเรียนการสอนทัง้ ในหองเรียนและฝกปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
ซึ่งเปนจุดที่มีความเสี่ยงตอการสัมผัสตอผูติดเชื้อโรคตาง ๆ (Mitchell, 2018; Watson et al., 2009) ดังนั้น
นักศึกษาพยาบาลจึงเปนกลุม ทีม่ คี วามเสีย่ งตอการเกิดสภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจไดสงู กวาประชาชนทัว่ ไปและ
นักศึกษากลุมอื่น ๆ ได นอกจากนี้ยังพบวาสถาบันการศึกษาของกลุมตัวอยางบางสวนมีการปรับเปลี่ยน
ชวงเวลาการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบตั งิ าน การกําหนดนโยบายปองกันแพรกระจายเชือ้ ทีเ่ ขมขน
ทําใหนักศึกษาตองมีการปรับตัวหลาย ๆ ดานพรอมกัน อาจกังวลเกี่ยวกับความตอเนื่องของการศึกษา
ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาที่ยาวนานออกไปปจจัยเหลานี้อาจมีสวนกอใหเกิดความเครียดและภาวะ
บีบคัน้ ทางจิตใจมากยิง่ ขึน้ ได (Arima et al., 2020; Subba, Subba, Singh, & Metah, 2021; Savitsky et al., 2020)
ความรูเ กีย่ วกับโรคโควิด-19 กับภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจมีความสัมพันธกนั อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
โดยเปนความสัมพันธเชิงลบขนาดความสัมพันธในระดับนอย นัน่ หมายถึงนักศึกษาพยาบาลทีม่ คี วามรูเ กีย่ ว
กับโรคโควิด-19 นอย จะมีความวิตกกังวลและภาวะบีบคั้นทางจิตใจไดมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาที่
ผานมาที่อธิบายวาการขาดความรูความเขาใจในโรคและวิธีการจัดการตนเองสงผลใหเกิดความวิตกกังวล
และภาวะบีบคั้นทางจิตใจไดมากขึ้น (Ho, Chee, & Ho, 2020; Wang, Kala, & Jafar, 2020) นอกจากนี้ยัง
พบวาผูที่มีความรูและทักษะในการจัดการตอความเครียดและวิตกกังวลที่ดีจะมีภาวะบีบคั้นทางจิตใจได
นอยลง (Savitsky et al., 2020) จากขอมูลดังกลาวจึงอาจเปนไปไดวาการที่นักศึกษามีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับขอมูลโรคโควิด-19 และแนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกตองจะชวยใหนักศึกษาพยาบาลรูเทาทันและ
ปรับตัวตอสถานการณการแพรระบาดของโรค เขาใจและมีความมั่นใจในการปฏิบัติตัว ซึ่งจะชวยลด
ความวิตกกังวลและภาวะบีบคั้นทางจิตใจของนักศึกษาใหนอยลงได
การสนับสนุนทางสังคมกับภาวะบีบคั้นทางจิตใจไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
นั่นหมายถึง การสนับสนุนทางสังคมมากหรือนอยไมมีผลตอภาวะบีบคั้นทางจิตใจ ผลการศึกษานี้ไม
สอดคลองกับการศึกษาของ Yasin and Dzulkiﬂi (2010) ที่พบวาผูท่ีไดรับการสนับสนุนทางสังคมที่ดี
จะมีสว นชวยลดภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจใหตาํ่ ลง เชนเดียวกับ Mboya et al. (2020) ทีพ่ บวาการรับรูว า ไดรบั การ
สนับสนุนทางสังคมสามารถลดความรูส กึ ภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจได นอกจากนีก้ ารศึกษาของ Vungkhanching
et al. (2016) ที่ชี้วาหากไดรับการสนับสนุนทางสังคมที่ดี และมีทักษะการเผชิญปญหาที่เหมาะสมมีความ
สัมพันธกบั การรับรูเ กีย่ วกับภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจของนักศึกษาทีด่ ขี นึ้ ทัง้ นีเ้ พราะการไดรบั แรงสนับสนุน
ทางสังคมเปนความรูสึกของบุคคลที่รับรูวาตนเองจะไดรับความชวยเหลือ กําลังใจ และทักษะตาง ๆ
จากบุคคลสําคัญ เชน เพือ่ น อาจารย และครอบครัว เมือ่ นักศึกษาเผชิญกับปญหา แรงสนับสนุนจากบุคคล
เหลานี้จะชวยใหการจัดการปญหาที่ดีขึ้น ภาวะบีบคั้นทางจิตใจลดลง
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อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาสนับสนุนทางสังคมรายดานพบวาการสนับสนุนจากเพื่อนมีความ
สัมพันธกับภาวะบีบคั้นทางจิตใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเปนความสัมพันธเชิงลบขนาดความ
สัมพันธในระดับนอย นั่นแสดงวานักศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนที่ดีจะมีภาวะบีบคั้นทางจิตใจ
ตํ่าลง ขณะที่การสนับสนุนจากครอบครัว และจากอาจารยไมมีความสัมพันธกับภาวะบีบคั้นทางจิตใจ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากขอมูลนี้อาจอธิบายไดวากลุมตัวอยางสวนใหญพักอาศัยรวมกับเพื่อน
บางสถาบันจัดใหอยูร ว มกันในหอพักประจํา สงผลใหเกิดความผูกพันและชวยเหลือดูแลกัน ซึง่ อาจเปนไปได
วาในชวงทีม่ กี ารแพรระบาดของโรคโควิด-19 นักศึกษาจึงรูส กึ ไดรบั การสนับสนุนทีด่ แี ละใกลชดิ กับเพือ่ น
มากกวาครอบครัวและอาจารย ซึ่งการรับรูถึงการไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลที่ดี จะชวยลดความเครียด
วิตกกังวล ตลอดจนภาวะบีบคั้นทางจิตใจได (Mboya et al., 2020; Yasin & Dezulkiﬂi, 2010)
ความวิตกกังวลตอโรคโควิด-19 กับภาวะบีบคั้นทางจิตใจมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยเปนความสัมพันธในเชิงบวกขนาดความสัมพันธระดับปานกลาง นั่นหมายถึง หากนักศึกษา
มีความวิตกกังวลตอโรคโควิด-19 ที่สูง ก็จะสงผลใหนักศึกษามีภาวะบีบคั้นทางจิตใจไดมากยิ่งขึ้น
สอดคลองกับการศึกษา Wang, Kala, and Jafar (2020) ที่พบวาความวิตกกังวลตอตัวโรคโควิด-19 มีความ
สัมพันธกบั ภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจของประชาชน โดยระดับความวิตกกังวลและภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน (Qiu et al., 2020; Wang et al., 2020) ทั้งนี้เปนไปตามแนวคิดที่อธิบายวาภาวะบีบคั้น
ทางจิตใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลอยูในเหตุการณที่กอใหเกิดความเครียดและประเมินแหลงความเครียดนั้นวา
เปนสิ่งที่คุกคาม และอันตรายที่อาจทําใหตนเองสูญเสียการควบคุมได ซึ่งสถานการณเหลานี้นํามาซึ่ง
ความกลัว ความวิตกกังวล เสียขวัญและความรูสึกไมแนนอน (Huda, 2019) ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเผชิญกับ
สถานการณโรคซึ่งยังเปนโรคใหม สามารถติดตอไดอยางรวดเร็ว ขอมูลความรูที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอด
เวลา แนวทางการดูแลรักษาทีย่ งั ไมแนนอนชัดเจน นักศึกษาจึงเกิดความเครียดและอาจประเมินสถานการณ
วาเปนสิ่งที่ยากตอการควบคุมได นํามาซึ่งความรูสึกวิตกกังวล กลัว ซึมเศรา และนําไปสูภาวะบีบคั้นทาง
จิตใจได ซึ่งจากความสัมพันธนี้หากมีการชวยเหลือใหขอมูลที่ถูกตอง ทักษะการจัดการกับความเครียด
และความวิตกกังวลดวยวิธีการที่เหมาะสม นาจะชวยลดภาวะบีบคั้นทางจิตใจของนักศึกษาได

สรุปและขอเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้พบวาในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 นักศึกษาพยาบาลสวนใหญมีความ
วิตกกังวลตอโรคโควิด-19 ในระดับปานกลาง และมากกวารอยละ 80 ของนักศึกษาเหลานี้มีภาวะบีบคั้น
ทางจิตใจในระดับทีส่ งู กวาปกติ ซึง่ สวนหนึง่ ระบุวา มีระดับภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจสูงกวาปกติมาก แสดงให
เห็นวานักศึกษามีภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจมากขึน้ เมือ่ อยูใ นสถานการณแพรระบาดของโรค และยังพบวาความ
รูเ กีย่ วกับโรคและการสนับสนุนจากเพือ่ นมีความสัมพันธแบบผกผันกับภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจของนักศึกษา
พยาบาลขณะทีค่ วามสัมพันธระหวางความวิตกกังวลตอโรคเปนแบบแปรผันตรงกับภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจ
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยไปใชประโยชน
ควรมีการสงเสริมความรูเ กีย่ วกับโรคทีช่ ดั เจนและถูกตอง ตลอดจนสงเสริมการชวยเหลือเกือ้ กูลกัน
ของนักศึกษา และกลวิธกี ารผอนคลายความวิตกกังวล ซึง่ อาจจะชวยลดภาวะบีบคัน้ ทางจิตใจของนักศึกษา
ใหนอยลงได
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1.ควรศึกษาเกีย่ วกับความสามารถในการเผชิญกับความรูส กึ บีบคัน้ ทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาล
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
2.ควรมีการพัฒนาแนวทางการใหความรูเ กีย่ วกับโรคโควิด-19 และแนวทางการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ตอง
ชัดเจนในบริบทที่เหมาะสําหรับนักศึกษาพยาบาล

กิตติกรรมประกาศ

ผูว จิ ยั ขอขอบคุณนักศึกษาพยาบาลทุกทานทีใ่ หความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี
และขอขอบพระคุณผูบริหารของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทุกแหงที่เอื้ออํานวยความสะดวกใหงานวิจัย
ครั้งนี้สําเร็จไปไดดวยดี
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