
  
 
 

1. ช ื่อเร ื่อง ความชุกและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเครียด ภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  ใน Cohort ward โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 

2. ช ื่อเจาของผลงาน  
 นางต้องจิตร  ลันโคตร  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

           นางเย็นใจ พิมพ์บรรณ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

3. สร ุปผลงานโดยยอ :  การแพร่ระบาดของเชื้อวรัส โคโรน่า 19 ทั่วโลก ท าให้เกิดปัญหาทั้งสุขภาพทางกาย

และทางใจ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียด ภาวะซึมเศร้า ใน

ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ใน Cohort ward โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 

ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2564 โดยใช้แบบประเมินความเครียด ST-5 และ แบบคัดกรองซึมเศร้า 

(9Q) ของกรมสุขภาพจิต  วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาความชุกและวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

ความเครียดและภาวะซึมเศร้า  

 ผลการศึกษา พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน Cohort ward จ านวน 256 ราย เพศชาย 108 ราย 

(ร้อยละ 42.19) เพศหญิง 148 ราย (ร้อยละ 57.81) อายุเฉลี่ย 40.88 ± 14.55 มีความชุกความเครียดร้อยละ 

4.29 ความชุกภาวะซึมเศร้าร้อยละ 6.25 ไม่พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเครียดและซึมเศร้าในผู้ป่วยโควิด 19 

ที่รับการรักษาใน cohort ward อย่างมีนัยส าคัญ 

 4. ท ี่มาและความสำคัญของปัญหา : จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ส่งผลกระทบให้ประชาชนทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในประเทศไทยก็เช่นกัน พบมี
การระบาด ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวท าให้ประเทศไทยต้องก าหนดมาตรการ
ควบคุมโรคท่ีมีความเข้มงวดและหลากหลายเพื่อจ ากัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
การก าหนดให้มีการกักตัวกลุ่มเสี่ยงและการห้ามออกนอกบ้านเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือแม้กระการ
ที่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน การถูกจ ากัดบริเวณ การถูกงดเยี่ยม การรับบริการทางการ
พยาบาลในรูปแบบที่เปลี่ยนไป เช่น พยาบาลที่เข้าดูแลถูกต้องใส่ชุดป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ข้อจ ากัดด้าน
การสื่อสาร เป็นต้น แม้สถานการณ์จะมีแนวโน้มและทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังส่งผลกระทบไม่เพียงร่างกายแต่ยัง
รวมถึงจิตใจผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นที่ผู้ป่วยติดเชื้อต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพใจทีดี จึงจะสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนี้ได้  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เปิดรับบริการผู้ป่วยใน ส าหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นมา มีผู้ป่วยเข้ารับบริการผู้ป่วยใน Cohort ward 
จ านวน  622 ราย หายกลับบ้านจ านวน 569 ราย  ส่งต่อ 50 ราย เสียชีวิต 3 ราย โรงพยาบาลมีระบบการ
ดูแลผู้ป่วย ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง
มีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยังไม่
มีการศึกษาถึงความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียด ภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เพ่ือที่จะน ามาวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ต่อการเกิดความเครียดและภาวะ ซึมเศร้า ในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโร



นา 2019 อันจะน ามาซึ่งการดูแลรักษาอาการทางจิตใจ และสร้างความเข้มแข็ง ให้ผู้ป่วยสามารถ เพ่ือที่
สามารถ กลับไปด ารงชีวิตในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ตามปกติ อย่างเข้าใจและอย่างมีความสุข    
5. วัตถุประสงค์ :  
1.เพ่ือศึกษาความชุกภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 

Cohort ward โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ใน Cohort ward โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
  6. ระเบียบวิธีวิจัย : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)  ท าการศึกษา 

ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2564 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง : เกณฑ์คัดเข้า ผู้ป่วยติเชื้อโคโรน่า 19 อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการรักษาใน Cohort 
ward โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน   
   เกณฑ์คัดออก ผู้ป่วยมีโรคทางจิตเวช สมองเสื่อม  
การเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลได้แก่ อายุ เพศ ผลการประเมินความเครียด ผลการประเมินภาวะ
ซึมเศร้า ผลการประเมินความรู้เรื่องโรคโคโรน่า 19  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา : แบบประเมินความเครียด ST-5 และ แบบคัดกรองซึมเศร้า (9Q) ของกรม
สุขภาพจิต  

การวิเคราะห์ข้อมูล :  สถิติพรรณนา ด้วยจ านวนร้อยละและ หาค่าเฉลี่ย 
7. ผลการศ ึกษา:  จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย cohort ward 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ในช่วงเดือนเมษายน –กันยายน 2564 จ านวน 256 ราย มีภาวะ
เครียด 11 ราย คิดเป็นความชุกละ 4.29 มีภาวะซึมเศร้า 16 ราย คิดเป็นความชุกร้อยละ 6.25 ซึ่งน้อยกว่า
การศึกษาก่อนหน้านี้ในในการศึกษา ความชุกของความเครียดและภาวะซึมเศร้าของประชาชนในทวีปเอเชีย
เท่ากับร้อยละ 27.9 และ 35.3 ตามล าดับ และยังน้อยกว่าการศึกษาในประเทศไทยที่มีความชุกความเครียด
ร้อยละ 30.8 และมีความชุกของภาวะซึมเศร้าร้อยละ 16.5 (วรินทร์ทิพย์ ศรีสว่าง, 2564)  
 จากความชุกความเครียดและภาวะซึมเศร้า ช่วงเดือนเมษายน –กันยายน 2564 มีแนวโน้มลดลงอาจ
เนื่องจากเป็นการระบาดรอบ 2 ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และความรู้เรื่อง
โรคโคโรน่า 19 เพ่ิมมากข้ึน สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตได้ภายใต้สภาวะการแพร่ระบาด นอกจากนีจ านวน
ผู้ป่วยติดเชื้อลดลง และผู้ป่วยเสียชีวิตลดลง สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ความเครียดและ
ภาวะซึมเศร้าลดลงตามช่วงเวลา 
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ไม่มีปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดและภาวะซึมเศร้าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงต่างจากการงานวจัิยก่อนหน้านีท่ี้พบวา่ปัจจัยท่ีสมัพันธกั์บความเครียดคือเพศ และสถานะ
ผู้ป่วยใน 
 ตาราง แสดงความชุกของความเครียดในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   N=256 

รายการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ความชุกของความเครียด 11 4.29 
ความชุกของภาวะซึมเศร้า 16 6.25 
 

8. การน าผลงานว ิจ ัยไปใช้ประโยชน์ :  



 1. น าผลการวิจัยมาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ใน
ผู้ป่วยที่ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
  2. ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถน า ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ นโยบาย
ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม่ต่อไป 

 
9. บทเร ียนท ี่ไดร ับ :  แม้พบว่าความชุกของความเครยีด และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019   
ที่นอนในโรงพยาบาล จะมีน้อย และแม้สถานการณ์การระบาดจะเริ่มคลี่คลายลง แต่ก็ยังสง่ผลกระทบจากการ
ติดเชื้อ ทั้งทางด้านรา่งกาย การด าเนนิชีวติที่เปลีย่นไปอันสง่ผลต่อสภาวะจิตใจ ดังนั้นการดูแลทางด้าน
ร่างกาย ควบคู่กับการดูแลเยียวยาจิตใจ แต่แรกชว่ยใหผู้้ป่วยเกิดความเข้มแข็งด้านจติใจ สามารถผ่านพ้น
ปัญหาอุปสรรคและด าเนนิชีวติในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ ได้อย่างปกติและเป็นสุข 
10. ปจจัยแหงความส าเร ็จ :  การดูแลผู้ป่วยด้วยทีมสุขภาพท่ีเข้มแข็ง แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ทีม
มีการดูแลทั้งทางร่างกาย จิตสังคม จิตวิญญาณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ อันส่งผลต่อการบริการที่มีประสอทธิ
ภาพและคุณภาพมาตรฐาน  


