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บทคัดย่อ
	 ภาวะเครียดเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน	 ในทุกเพศทุกวัย	 โดยสาเหตุอาจแตกต่าง	

กันไป	แต่ความเครียดที่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อลดปริมาณความเครียด	 อาจส่งผลเสีย	

ทั้งต่อด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคม	การเรียนและการทำงาน	งานวิจัยหลายสถาบันพบว่าการออกกำลังกายมีส่วนช่วย	

ลดความเครียดได้	 โดยการออกกำลังกายช่วยให้เกิดการควบคุมอารมณ์หรือความเครียด	 โดยมีผลทำให้เกิด	

ความสุขสบาย	ต้านความเครียด	หดหู่	 และเศร้า	 ลดความไวต่อความเครียด	นอกจากนี้	 ยังมีผลช่วยปรับเปลี่ยน	

การทำงานของต่อมหมวกไตซึ่งหลั่งฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานของสมองส่วนกลาง	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	

ทางด้านพฤติกรรมต่อความเครียด	 โดยปกติเมื่อเกิดความเครียดจะทำให้มีระดับ	norepinephrine	ลดลง	แต่การ	

ออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยเพิ่มระดับ	norepinephrine	 ได้	 ซึ่ง	 noradrenergic	effect	ช่วยส่งเสริมฤทธิ์	

ต้านความเครียด	นอกจากนี้	 การออกกำลังกายยังช่วยเพิ่มการหลั่งสาร	 endorphin	 ซึ่งเป็นสารกลุ่ม	 opioid	

ทำให้ช่วยส่งเสริมอารมณ์ที่ดี	 และบรรเทาความเจ็บปวด	 ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจทำการศึกษาถึง	

การออกกำลังกายกับความเครียดในกลุ่มนิสิตแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาวะเครียดสูง	 โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่จากปัญหา

การเรียน	 ปัญหาครอบครัว	 และปัญหาเกี่ยวกับเพื่อน	 จึงได้ทำการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบภาวะเครียดในกลุ่ม	

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 4	และ	5	ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ออกกำลังกายประเภทต่างๆ	 ได้แก่	การออกกำลังกาย	

แบบแอโรบิค	การออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิค	 การออกกำลังกายแบบยืดหยุ่น	 และกลุ่มผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย		

โดยใช้แบบสอบถามประเมินความเครียดเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการออกกำลังกายความเครียด	 (p=0.36)	สรุป	

การออกกำลังกายแอโรบิคของนิสิตแพทย์สัมพันธ์กับความเครียดระดับรุนแรงที่ลดลง	ส่วนโรคประจำตัวและรายได้

ต่อเดือนที่ไม่เพียงพอสัมพันธ์กับความเครียดระดับรุนแรงที่เพิ่มขึ้น	



คำสำคัญ:จัดการปัญหา	นักศึกษาแพทย์	เพศหญิง	มศว	แอโรบิค	
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Abstract
	 Medical	 students	undergo	 stress	hence	management	 through	 various	means	 such	 as	

exercise	may	contribute	to	reductions	in	the	level	of	stress.	This	research	is	a	cross	sectional	study	

in	the	relationships	between	the	type	of	exercise	undertaken	and	the	level	of	stress	in	4th	and	5th

year	medical	 student	4th	and	5th	year	Srinakharinwirot	University.	Data	were	collected	 from	150	

students	4th	 from	October	5-7	2015	and	aggregated	 in	Google	Document.	We	assessed	 levels	of	

stress	 in	 the	participants	by	using	 the	 Suanprung	 Stress	 Test-20	 (SPST	 -	 20)	 and	divided	 the	

participants’	levels	of	stress	into	non-severe	stress	and	severe	stress	groups.	The	test	also	included	

information	 regarding	 the	 type	 and	 frequency	of	 exercise.	 Exercise	was	 specified	 as	 exercise	

conducted	at	a	minimum	of	30	minutes	and	3	 times	a	week,	where	 it	was	 further,	divided	 into	

aerobic,	 anaerobic,	 flexibility	exercise	and	no-exercise	 group.	The	data	collected	was	analyzed		

by	Chi-square	test	and	multivariate	analysis	using	 the	multiple	 logistic	 regression	method,	where	

the	 statistical	 significance	 is	p-value<0.05.	Participants	were	composed	of	84	males	 (56%)	and		

66	females	(44%)	with	an	age	range	of	21-26	years.	Aerobic	exercise	(OR=0.96	95%	CI=0.012-0.782,	

P=0.029),	 inadequate	monthly	 income	 (OR=5.256	95%	CI=0.049-0.741,	P=0.017),	and	underlying	

disease	 (OR=4.023	95%	CI=1.134-14.269,	P=0.031)	were	statistically	associated	with	severe	stress.	

However,	gender	was	not	associated	with	severe	stress	(p=0.36).	 In	conclusion,	aerobic	exercise	in	

medical	students	was	 found	to	be	statistically	associated	with	the	 reduction	of	severe	stress.	 In	

addition,	 the	presence	of	an	underlying	disease	and	 inadequate	monthly	 income	of	participants	

were	associated	with	severe	stress.		
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บทนำ
	 ภาวะเครียดเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้	

ในชีวิตประจำวัน	 ในทุกเพศทุกวัย	 โดยสาเหตุอาจ	

แตกต่างกันไป	 แต่ความเครียดที่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับ	

การจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อลดปริมาณความเครียด	

อาจส่งผลเสียทั้งต่อด้านร่างกาย	สังคม	การเรียนและการ

ทำงาน	งานวิจัยหลายสถาบันพบว่าการออกกำลังกายมี

ส่วนช่วยลดความเครียดได้	 โดยการออกกำลังกายช่วยให้

เกิดการควบคุมอารมณ์หรือความเครียด	 โดยมีผลทำให้

เกิดความสุขสบาย	ต้านความเครียด	หดหู่	 และเศร้า		

ลดความไวต่อความเครียด	 นอกจากนี้	 ยังมีผลช่วย	

ปรับเปลี่ยนการทำงานของต่อมหมวกไตซึ่งหลั่งฮอร์โมน

ที่มีผลต่อการทำงานของสมองส่วนกลาง	ส่งผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมต่อความเครียด	 โดย

ปกติเมื่อเกิดความเครียดจะทำให้มีระดับ	norepinephrine

ลดลง	แต่การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยเพิ่มระดับ	

norepinephrine	 ได้	 ซึ่ง	 noradrenergic	 effect		

ช่วยส่งเสริมฤทธิ์ต้านความเครียด	 นอกจากนี้	 การ	

ออกกำลังกายยังช่วยเพิ่มการหลั่งสาร	 endorphin		

ซึ่งเป็นสารกลุ่ม	 opioids	 ทำให้ช่วยส่งเสริมอารมณ์	

ที่ดี	 และบรรเทาความเจ็บปวด1	 คณะผู้วิจัยจึงสนใจ

ทำการศึกษาถึงการออกกำลังกายกับความเครียดใน		

กลุ่มนิสิตแพทย์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาวะเครียดสูง	 โดยมี

สาเหตุส่วนใหญ่จากปัญหาการเรียน	ปัญหาครอบครัว	

และปัญหาเกี่ยวกับเพื่อน2	 จึงได้ทำการศึกษาเพื่อ	

เปรียบเทียบภาวะเครียดในกลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 4		

และ	5	ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ออกกำลังกาย

ประเภทต่างๆ	 ได้แก่	 การออกกำลังกายแบบแอโรบิค	

การออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิค	การออกกำลังกาย

แบบยืดหยุ่น	 และกลุ่มผู้ที่ ไม่ออกกำลังกาย	 โดยใช้

แบบสอบถามประเมินความเครียดเปรียบเทียบกับ

พฤติกรรมการออกกำลังกาย	



กรอบแนวคิด

การออกกำลังกาย	 ภาวะเครียด	

รายได้ต่อเดือน	

ชั่วโมงการนอน	

ผลการเรียน	

จำนวนครั้งการกลับบ้าน	

การทำงานร่วมกับผู้อื่น	

วัตถุประสงค์
 วัตถุประสงค์หลัก:  

	 เพื่อเปรียบเทียบภาวะเครียดในกลุ่มนิสิต

แพทย์ชั้ นปีที่	 4	 และชั้นปีที่	 5	 ของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒที่ออกกำลังกายประเภทต่างๆ	 ได้แก่	

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค	 การออกกำลังกาย	

แบบแอนแอโรบิค	การออกกำลังกายแบบยืดหยุ่น	และ	

กลุ่มผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย	 โดยใช้แบบสอบถามประเมิน

ความเครียดเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการออกกำลังกาย	

 

 วัตถุประสงค์รอง:  

	 เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับภาวะเครียด

ในกลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 4	และชั้นปีที่	 5	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	ได้แก่	รายได้ต่อเดือน	ชั่วโมงการนอน		

ผลการเรียน	จำนวนครั้งในการกลับบ้าน	และการทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น	
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สมมติฐานการวิจัย
 สมมติฐานเชิงบรรยาย: 

 ผู้ที่ออกกำลังกายประเภทแอโรบิคมีความเครียด

น้อยกว่าผู้ที่ออกกำลังกายประเภทแอนแอโรบิค	ยืดหยุ่น

และผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย		



 สมมติฐานเชิงสถิติ: 

	 Null	hypothesis:	ผู้ที่ออกกำลังกายประเภท	

แอโรบิคมีความเครียดไม่น้อยกว่าผู้ที่ออกกำลังกาย	

ประเภทแอนแอโรบิค	ยืดหยุ่น	และผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

	 Alternative	hypothesis:	ผู้ที่ออกกำลังกาย	

ประเภทแอโรบิคมีความเครียดน้อยกว่าผู้ที่ออกกำลังกาย

ประเภทแอนแอโรบิค	ยืดหยุ่น	และผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย



วิธีดำเนินการวิจัย
 ประชากรเป้าหมาย 

	 การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบ	

ภาคตัดขวาง	 (cross	 sectional	 study)	 ทำในกลุ่ม	

ประชากรเป้าหมายคือ	 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 4	 และ	 5		

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	



 การเก็บข้อมูล 

	 ก า ร เ ลื อ กกลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ป็ น แบบ	 non	

probability	 sampling	 ชนิดบังเอิญ	 (accidental	

sampling)	 เก็บข้อมูลโดยให้ผู้ทำแบบสอบถามผ่าน	

อินเทอร์เน็ตผ่านทาง	 Google	 document	 โดยใช้	

เครื่องมือเป็นแบบวัดความเครียดสวนปรุง	 (Suanprung	

Stress	 Test-20;	 SPST	 -	 20)	 ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ	

วัดความเครียดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย	 จากกรอบ

แนวคิดทางด้านชีวภาพ	จิตใจและสังคมของความเครียด	

ซึ่งเครื่องมือนี้เป็นแบบวัดบุคลิกภาพ	วัดความวิตกกังวล	

วัดอาการทางกายและจิตที่สัมพันธ์กับความเครียด		

โดยแบบทดสอบนี้มีค่า	concurrent	validity	มากกว่า	

0.27	อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่ออิงตามค่า	electro-

myography	 (EMG)	ที่ช่วงความเชื่อมั่น	 95%	และมี	

concurrent	 val idity	 ในกลุ่มตัวอย่าง	 523	 คน		

เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้คือ	ค่าความเครียดของกล้ามเนื้อ	

EMG	 ซึ่งมีความแม่นตรงตามสภาพมากกว่า	 0.27		

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่ออิงตามค่า	 EMG	ที่ช่วง

ความเชื่อมั่น	 95%1	 ร่วมกับการเก็บข้อมูลถึงประเภท

และความถี่ในการออกกำลังกาย	รวมถึงปัจจัยกวนต่างๆ	

ได้แก่	 รายได้ต่อเดือน	 ชั่วโมงการนอน	 ผลการเรียน		

การกลับบ้าน	การทำงานร่วมกับผู้อื่น	



	 โดยคำนวณขนาดตัวอย่างจาก	







 Nt	 =	 จำนวนกลุ่มที่	expose	หรือกลุ่มทดลอง	

	 Nc	 =	จำนวนกลุ่มที่	non-expose	หรือกลุ่ม	

	 	 	 ควบคุม	

 Zα	=	ค่ามาตรฐานจากตาราง	 Z	 ที่ระดับ		

	 	 	 type	 I	 error	 (α)	 ในกรณีการวิจัยนี้	

	 	 	 กำหนดที่	5%	แทนค่าด้วย	1.645	

 Zβ	 =	ค่ามาตรฐานจากตาราง	 Z	 ที่ระดับ	

	 	 	 type	 II	 error	 (β)	 ในกรณีการวิจัยนี้	

	 	 	 กำหนดที่	20%	แทนค่าด้วย	0.842	

	 r	 =	Nc/Nt	กรณีนี้กำหนดให้ค่า	r	=	1	

	 Pt	 =	สัดส่วนของกลุ่มที่	 expose	หรือกลุ่ม	

	 	 	 ทดลองที่เกิดผล	 ในกรณีการวิจัยนี้ใช้	

	 	 	 ค่าร้อยละของผู้ที่ออกกำลังกายแบบ	

	 	 	 แอโรบิคที่ส่งผลให้ความเครียดลดลง		

	 	 	 คิดเป็นร้อยละ	84	แทนค่าด้วย	0.84	

	 Pc	 =	สัดส่วนของกลุ่มที่	non-expose	หรือ	

	 	 	 กลุ่มควบคุมที่เกิดผล	ในกรณีการวิจัยนี้	

	 	 	 ใช้ค่าร้อยละของผู้ที่ออกกำลังกายแบบ	

	 	 	 แอนแอโรบิคที่ส่งผลให้ความเครียด	

	 	 	 ลดลง	คิดเป็นร้อยละ	58	แทนค่าด้วย		

	 	 	 0.58	

Nt =	
(Zα + Zβ)

2 P(1-P)(r+1)	
	 				(Pt-Pc)2	r	
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	 P	 =	 (Pt+rPc)/1+r	แทนค่าจะได้	P	=	(0.84	

	 	 	 +	(1)(0.58))/1+1	=	0.71	

	 	 	 เมื่อนำมาแทนค่าเข้าสูตรจะได้	

 





	 การศึกษานี้จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่ เป็น	

กลุ่มผู้ออกกำลังกายแบบแอโรบิค	 38	 คน	 และกลุ่ม	

ผู้ออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิค	 แบบยืดหยุ่น	 และ	

ไม่ออกกำลังกายรวม	 38	 คน	 รวมทั้งหมด	 76	 คน		

โดยจะทำการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	150	คน	

 

 นิยามคำศัพท์ 

	 การออกกำลังกาย	หมายถึง	 การออกกำลัง

ตามแผนการของตนเองที่วางไว้เพื่อนันทนาการความ

สมบูรณ์ของร่างกายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ		

โดยต้องเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกแรงด้วย

ความแรงระดับปานกลางหรือหนักอย่างน้อย	 30	นาที	

ต่อวัน	อย่างน้อยสัปดาห์ละ	3	วัน2	

	 การออกกำลังกายแบบแอโรบิค	หมายถึง	การ	

ออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายเพิ่มความสามารถสูงสุด	

ในการรับออกซิเจนทำให้ได้บริหารหัวใจและปอดเป็น

เวลานานพอ	 ได้แก่	 เดินเร็ว	 วิ่งระยะยาว	 วิ่งระยะสั้น		

ปั่นจักรยาน	ว่ายน้ำ	บาสเกตบอล	ฟุตบอล	แบดมินตัน	

เต้นแอโรบิค	วอลเล่ย์บอล	เทนนิส3

	 การออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิค	 เป็นการ	

ออกกำลังกายที่ไม่ได้นำออกซิเจนมาใช้ในการสันดาป

พลังงาน	กล้ามเนื้อจะใช้พลังงานจากสาร	 adenosine	

triphosphate	(ATP),	creatine	phosphate	(CP)	และ	

glycogen	ที่มีอยู่ในกล้ามเนื้อ	ได้แก่	ยกน้ำหนัก	ฟิตเนส6

	 การออกกำลังกายแบบยืดหยุ่น	หมายถึง	การ

ทำท่าทางต่างๆ	 เพื่อยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นให้คลาย	

ออกไปตามแนวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเดิม	 ต้องทำ	

ท่าค้างไว้ระยะหนึ่ง	และทำการยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น

หลายๆ	ส่วนสลับกัน	ทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นยืดหยุ่น	

ได้ดีขึ้น	 เพิ่มระยะสูงสุดที่ข้อต่อต่างๆ	 จะหมุนไปได้		

การออกกำลังกายประเภทนี้	ได้แก่	โยคะ	พิลาทิส	ไทเก็ก	

มวยจีน5

	 ความเครียด	หมายถึง	 ภาวะที่ร่างกายและ

จิตใจขาดสมดุล	ทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่มา

คุกคาม	จากทั้งภายในและภายนอกร่างกายเพื่อธํารง	

ไว้ซึ่ งสภาวะสมดุลของชีวิต6	 โดยแบ่งระดับได้ เป็น		

เครียดระดับต่ำ	 เครียดระดับปานกลาง	 เครียดระดับสูง		

เครียดระดับรุนแรง	 เนื่องจากในกลุ่มเครียดระดับต่ำถึง	

ระดับปานกลางไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นผลเสีย	

ต่อการดำเนินชีวิต	 ในขณะที่ความเครียดระดับสูงและ

ความเครียดระดับรุนแรง	จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

และการเจ็บป่วยได้	 เช่น	 ความดันโลหิตสูง	 แผลใน

กระเพาะอาหาร	 เป็นต้น7	 เพื่อความสะดวกในการวิจัยนี้	

จึงจัดกลุ่มประชากรเพื่อการศึกษาความเครียดใหม่เป็น	

“กลุ่มที่ไม่เครียด”	หมายถึง	 กลุ่มเครียดระดับต่ำและ

กลุ่มเครียดระดับปานกลาง	และ	“กลุ่มเครียด”	หมายถึง	

กลุ่มเครียดระดับสูงและกลุ่มเครียดระดับรุนแรง	

	 การนอนหลับอย่างเพียงพอ	 หมายถึง	 การ	

นอนหลับอย่างน้อย	6	ชั่วโมงต่อคืน	แต่ช่วงที่ดีที่สุดใน

ช่วงอายุ	18-25	ปี	คือจำนวน	7-9	ชั่วโมง8

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิ เคราะห์ข้อมูล	

เชิงคุณภาพแบบ	bivariate	analysis	ด้วย	Chi-square	

test	 และใช้	multivariate	 analysis	 ด้วย	 binary	

logistic	 regression	 เพื่อควบคุมตัวแปรกวนที่ระดับ	

นัยสำคัญทางสถิติ	<0.05	



ผลการวิจัย
	 ก ารวิ จั ยครั้ ง นี้ มี นิ สิ ตแพทย์ ชั้ นปี ที่	 4 - 5	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง	

ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น	 150	 คน	 โดยส่วนใหญ่เป็น	

เพศชายและเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 5	มากกว่าชั้นปีที่	 4	

มีลักษณะกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่	1	

Nt =	
(1.645+0.842)2 0.71(1-0.71)(1+1)	

=	37.70
 (0.84-0.58)2	(1)	
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ตารางที่ 1	แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	(N=150)	

ตัวแปร 

เครียดระดับรุนแรง 
รวม 

มี ไม่มี 

จำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จำนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 

	 ชาย	

	 หญิง	



4	

12	



25	

75	



80	

54	



59.7	

40.3	



84	

66	



56	

44	

อาย ุ

	 21-23	ปี	

	 24-26	ปี	



14	

2	



87.5	

12.5	



123	

11	



91.8	

8.2	



29	

121	



19.3	

80.7	

ชั้นปี 

	 ปี	4	

	 ปี	5	



2	

14	



12.5	

87.5	



47	

87	



35.1	

64.9	



49	

101	



32.7	

67.3	

โรคประจำตัว* 

	 มี	

	 ไม่มี	



6	

10	



37.5	

62.5	



13	

121	



9.7	

90.3



19	

131	



12.7	

87.3	

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค 

	 ทำ	

	 ไม่ทำ	



1	

15	



6.3	

93.8	



63	

71	



47	

53	



64	

86	



42.7	

57.3	

รายได้ต่อเดือน 

	 เพียงพอ	

	 ไม่เพียงพอ	



11	

5	



68.8	

31.3	



121	

13	



90.3	

9.7	



132	

18	



88	

12	

ผลการเรียน 

	 <2.50	

		 2.50-2.99	

		 3.00-3.49	

		 3.50-4.00	



1	

4	

5	

6	



6.3	

25	

31.3	

37.5	



5	

37	

65	

27	



3.7	

27.6	

48.5	

20.1	



6	

41	

70	

33	



4	

27.3	

46.7	

22	

ระยะเวลาการนอน 

	 <6	ชั่วโมง	

		 >6	ชั่วโมง	



9	

7	



56.3	

43.8	



65	

68	



48.5	

51.1	



74	

75	



49.7	

50.3	
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ตัวแปร 

เครียดระดับรุนแรง 
รวม 

มี ไม่มี 

จำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จำนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

จำนวนครั้งในการกลับบ้าน 

	 >4	ครั้ง/เดือน	

		 2-4	ครั้ง/เดือน	

		 <2	ครั้ง/เดือน	

		 ไม่ได้กลับบ้านเลย	



4	

9	

2	

1	



25	

56.3	

12.5	

6.3	



17	

78	

32	

7	



12.7	

58.2	

23.9	

5.2	



21	

87	

34	

8	



14	

58	

22.7	

5.3	

ปัญหากับเพื่อนร่วมงาน 

	 มี	

	 ไม่มี	



8	

8	



50	

50	



85	

48	



63.9	

36.1



93	

56	



62	

37.3	

ความเครียดระดับรุนแรง 

	 มี	

	 ไม่มี	



16	

0	



10.7	

0	



0	

134	



0	

89.3	



16	

134	



10.7	

89.3	

*	 โรคประจำตัวที่พบในนิสิตแพทย์	ได้แก่	 โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้	 (78.95%),	โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง	 (10.53%),		

โรคถุงน้ำในรังไข่	(5.26%)	และเป็นทั้งโรคหอบหืดและโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้	(5.26%)	



ตารางที่ 2	 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายแบบแอโรบิค	 โรคประจำตัว	 และรายได้ต่อเดือนกับ

ความเครียดระดับรุนแรง	

ปัจจัย Crude OR 95% CI p-value Adjusted OR* 95% CI p-value 

การออกกำลังกาย

แบบแอโรบิค 

      

	 ทำ	 0.075	 0.010-0.585	 0.013	 0.096	 0.012-0.782	 0.029	

	 ไม่ทำ	 1	 -	 -	 1	 -	 -	

โรคประจำตัว 

	 มี	

	 ไม่มี	



5.585	

1	



1.746-17.861	

-	



0.004	

-	



4.023	

1	



1.134-14.269	

-	



0.031	

-	

รายได้ต่อเดือน 

	 เพียงพอ	

	 ไม่เพียงพอ	



1	

4.231	



-	

1.272-14.075	



-	

0.019	



1	

5.256	



-	

0.049-0.741	



-	

0.017	

*	 Adjusted	ด้วย	เพศ	โรคประจำตัว	การออกกำลังกายแบบแอโรบิค	และรายได้ต่อเดือน	

	 OR	=	Odds	ratio,	CI	=	Confidence	interval
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	 จากงานวิจัยพบว่าในกลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 4	

และชั้นปีที่	5	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	มีความชุก

ของกลุ่มที่มีความเครียดระดับรุนแรงร้อยละ	10.7	และ	

การออกกำลังกายแบบแอโรบิคมีความสัมพันธ์กับ

ความเครียดระดับรุนแรงที่ลดลง	อธิบายจากงานวิจัย

ของ	Bortz	และคณะ12,	Carr	และคณะ13,	Farrell	และ	

คณะ14	 กล่าวว่า	 หลังการออกกำลังกายจะมีการหลั่ง		

beta-endorphins	 เพิ่มขึ้น	ซึ่งสาร	endorphins	จะ

เกี่ยวข้องกับการเพิ่มอารมณ์ด้านบวก	 ลดอารมณ์ทาง	

ด้านลบ	เช่น	อารมณ์เศร้า	หดหู่	ช่วยในการคลายกล้ามเนื้อ

ควบคุมความรู้สึกเจ็บปวดทำให้มีความสุข	ซึ่ง	Markoff	

และคณะ15	 และ	 McMurray	 และคณะ16	 พบว่า	

endorphins	ที่หลั่งออกมาจะไปจับกับตัวรับมอร์ฟีน	

ในระบบประสาทส่วนกลางทำให้เกิดการหลั่งของสาร	

dopamine	ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ของบุคคลให้มีความ	

ตื่นตัว	กระฉับกระเฉง	มีสมาธิมากขึ้น	นอกจากนี้	Tang17

พบว่าการออกกำลังกายช่วยเพิ่มการหลั่งสารสื่อประสาท	

serotonin	 dopamine	 และ	 norepinephrine	 ใน

กระแสเลือด	 ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยควบคุมอารมณ์ผ่อนคลาย

ความเครียด	บรรเทาความซึมเศร้าและช่วยให้หลับได้ดีขึ้น

แต่จากการศึกษาในสัตว์ทดลองของ	Dishman18	และ	

Ransford19	 พบว่าหลังการออกกำลังกายมีการเพิ่ม	

สารสื่อประสาทในสมองด้วยเช่นกันแต่ยังไม่มีการศึกษา

ในมนุษย์	งานวิจัยของ	Leith20	พบว่าการออกกำลังกาย

จะช่วยหันเหความสนใจออกจากความกังวลและความ

หดหู่ในจิตใจ	 เมื่อเวลาที่เราเศร้าหรือเครียดเรามักสนใจ

หมกมุ่นกับตัวเองในเรื่องของอาการและผลของอาการ	

ซึ่งการออกกำลังกายจะช่วยหันเหความสนใจไปที่การ

เคลื่อนไหวของร่างกายแทน	การศึกษาของ	de	Vries	

และคณะ21	พบว่าความเครียดทำให้คนรู้สึกว่าตนเอง	

ไร้ความสามารถ	ไม่ประสบความสำเร็จ	ซึ่งการออกกำลังกาย

ช่วยเพิ่มการรับรู้ความสามารถของตนเอง	 ส่งผลต่อ

พฤติกรรมและความคิดของบุคคล	เพราะความเชื่อมั่นใน

ตนเองจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ	สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	Martinsen22,	Brown	และคณะ23	พบว่าการ

ออกกำลังกายช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความมีคุณค่าใน

ตนเองทำให้ลดภาวะเครียดและอาการซึมเศร้าได้	

	 การมีโรคประจำตัวสัมพันธ์กับความเครียด

ระดับรุนแรงที่เพิ่มขึ้น	 จากงานวิจัยพบว่านิสิตแพทย์	

ชั้นปีที่	 4	และชั้นปีที่	 5	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวเป็นโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจาก

ภูมิแพ้	 ทำให้รบกวนการดำเนินชีวิต	 ลดประสิทธิภาพ

การทำงาน	 และทำให้ เกิดความเครียด	 การมี โรค	

ประจำตัวส่งผลระยะยาวต่อร่างกายและจิตใจ	 ซึ่ง	

ตรงกับงานวิจัยของริเรืองรอง24	ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

กาย	สภาพจิตใจ	ปัจจัยทางสังคม	และสุขภาพจิตกับ

ความเครียดของนักศึกษาที่มาขอคำปรึกษาทางจิตวิทยา	

โดยพบว่าการมี โรคประจำตัวสัมพันธ์ โดยตรงกับ

ความเครียดของนักศึกษาที่มาขอคำปรึกษา		

	 การมีรายได้ต่อเดือนไม่เพียงพอสัมพันธ์กับ

ความเครียดระดับรุนแรงที่เพิ่มขึ้น	 เพราะการมีรายได้ที่

เพียงพอกับรายจ่าย	 ทำให้มีอำนาจในการซื้อเพิ่มขึ้น	

สามารถแสวงหาสิ่งต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	

และจิตใจได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งสอดคล้องกับ	

ผลงานวิจัยของกาญจนา	และคณะ25	และ	Koen	และ

คณะ26	 นอกจากนี้	 กองสุขศึกษาได้จัดให้ปัญหาด้าน	

รายได้เป็นความเครียดระยะยาวที่ขจัดออกยากและ

รุนแรง	มักทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย	อารมณ์	

และบุคลิกภาพได้27

	 ในส่วนของปัจจัยอื่นๆ	ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความเครียด	ได้แก่	เพศ	ผลการเรียน	ระยะเวลาการนอน	

จำนวนครั้งในการกลับบ้าน	การมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน

อาจเป็นเพราะปัจจัยข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความเครียดในกลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 4	 และชั้นปีที่	 5	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจริงหรืออาจเกิดจาก

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ไม่เหมาะสมกับการ

หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าว	ทั้งนี้งานวิจัยนี้	

มุ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายกับ

ความเครียด	 จึงไม่ได้คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเครียดกับตัวแปรอื่น	
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	 ข้อจำกัดของงานวิจัยนี้คือ	ความคลาดเคลื่อน

ในการตอบแบบสอบถามของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 4	และ

ชั้นปีที่	 5	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ที่มีการถาม

ย้อนหลังเป็นระยะเวลาถึง	 6	 เดือน	 อาจจะทำให้เกิด

ความผิดพลาดในการตอบได้	และควรใช้แบบสอบถามที่

มีค่าความถูกต้องของเครื่องมือที่สูงขึ้น	 เพื่อที่จะสามารถ

แยกกลุ่มระดับความเครียดได้แม่นยำมากขึ้น	หรือเก็บ

ข้อมูลในช่วงเวลาที่สั้นลงเพื่อลดความหลงลืมในการตอบ	

และควรเก็บข้อมูลในช่วงที่นิสิตแพทย์มีเวลาว่างพอที่จะ

ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม		

	 สรุปผลพบว่า	การออกกำลังกายแบบแอโรบิค

ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 4	 และชั้นปีที่	 5	 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	มีความสัมพันธ์กับความเครียดระดับ

รุนแรงที่ลดลง	นิสิตแพทย์ที่มีโรคประจำตัวและรายได้	

ต่อเดือนที่ไม่เพียงพอมีความสัมพันธ์กับความเครียด

ระดับรุนแรงที่เพิ่มขึ้น	ส่วนเพศ	ผลการเรียน	ระยะเวลา

การนอน	จำนวนครั้งในการกลับบ้าน	และการมีปัญหา

กับเพื่อนร่วมงานของนิสิตแพทย์ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ความเครียดระดับรุนแรง	
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