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คํานํา 

สุขภาพของประชากรมีอิทธิพลตออนาคตของชาติฉันใดสุขภาพของคนในองคกร ก็มีอิทธิพลตออนาคต
ของสถานประกอบการฉันนั้น ในอดีตที่ผานมา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตางก็เล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพ
ของคนทํางาน ตอผลผลิต และความกาวหนาขององคกร และสังคมโดยรวม ในสวนของภาครัฐไดมีการพัฒนา
ทางดานกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติทางดานสุขภาพ และความปลอดภัยของผูใชแรงงาน มีหลายหนวยงานที่
รับผิดชอบดูแลดานนี้ สถานศึกษา และหนวยงานราชการ มีการฝกอบรมบุคลากรทางดานอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย ออกมาจํานวนมาก ในสวนของภาคเอกชน ทั้งนายจาง ลูกจางก็มีจํานวนไมนอย ที่รวมมือกันปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและขอแนะนําตางๆ เพื่อใหพนจากการบาดเจ็บ และโรครายจากการทํางาน  แรงงานไทย 
นอกจากจะตองผจญภัยกับโรค และการบาดเจ็บที่เกี่ยวของกับการทํางานแลว ยังมีปญหาโรคภัยไขเจ็บ นอกจากนี้
แรงงานไทยยังอยูภายใตภาวะที่กดดัน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคม ทําใหมีความเครียดสูง ยังคงตองไดรับการ
ดูแลปรับปรุงใหมีคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นตอไป แนวทางการดูแลสุขภาพเดิมๆ ไดพิสูจนใหเห็นแลววา ไมสามารถ
ทําใหคนไทย แรงงานไทยมีสุขภาพ หรือสุขภาวะที่ดีได เราจึงจําเปนที่จะตองแสวงหาแนวทางใหมๆ ในการดูแล
สุขภาพ แนวทางที่มองสุขภาพในเชิงบวก สุขภาพที่ประกอบดวยความสุข ทั้งทางกาย ทางใจ และทางสังคม 
แนวทางที่มุงสรางสุขภาพใหดีขึ้น แทนการรอใหเจ็บปวยเสียหาย แลวถึงรักษาซอมแซม แนวทางที่สามารถลด
การพ่ึงพิงยา และการรักษา แนวทางที่มองสุขภาพของผูใชแรงงานแบบไมแยกสวน วาเปนเกี่ยวกับงาน และไม
เกี่ยวกับงาน แตมองสุขภาพทั้งหมดในลักษณะผสมผสาน และสุดทายที่สําคัญคือ เปนแนวทางที่มุงใหประชาชน 
และผูใชแรงงานมีพลังความสามารถ ในการดูแล และพัฒนาตนเอง รวมถึงคนรอบขางได การดูแลสรางสุขภาพ
แนวใหม เปนภาระ หนาที่ และความรวมมือของคนในสังคม ทั้งในสวนของนายจาง ลูกจางเอง และหนวยงาน
ตางๆ ที่จะตองเขามารวมสรางคานิยมที่ถูกตอง เกี่ยวกับสุขภาพ สรางสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย และเอื้อตอการมี
สุขภาพดี รวมสรางวัฒนธรรมของการดําเนินชีวิตที่ไมเบียดเบียนตนเอง และผูอื่น และรวมกันสรางสังคม ที่อยู
รวมกันอยางมีสันติสุข รายงานการสรางเสริมสุขภาพ กรณีศึกษา ความเครียดในวัยทํางาน ฉบับนี้ จึงเปนแนวทาง
ในการทําโครงการเพื่อสรางเสริมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพื่อ
สรางใหเกิดการมีสุขภาพที่ดีทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม ในพนักงาน 

คณะผูจัดทํา หวังเปนอยางยิ่งวา “รายงานการสรางเสริมสุขภาพ กรณีศึกษา ความเครียดในวัยทํางาน”  
ฉบับนี้  จะเปนประโยชนและเปนแนวทางแกพยาบาลสาธารณสุขในการจัดทําโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพ
เพื่อจัดการกับความเครียดแกพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมตอไป 
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1. สถานการณของหัวขอท่ีเลือก 
 บุคลากร หรือ ทรัพยากรมนุษยถือวาเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญตอการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพราะการ
ที่องคกรหนึ่งๆ จะบรรลุเปาหมายการดําเนินงานไดนั้นจะตองอาศัยความรวมมือรวมใจในการทํางานของบุคลากร
ภายในองคกรนั้นๆ ทั้งนี้ การที่จะทําใหทุกคนรวมมือรวมใจในการทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกร มี
องคประกอบมากมาย อาทิเชน การวางแผน การจัดองคกร การควบคุม การจูงใจ การสื่อสาร เปนตน ในการ
ทํางานนั้น บุคลากรมักจะเผชิญกับสภาวการณที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจอันเนื่องมา 
จากการไดรับการตอบสนองหรือไมไดรับการตอบสนองตามความตองการทางรางกายและจิตใจ ซึ่งเกิดจากปจจัย
สวนบุคคลและสภาพแวดลอมในการทํางานซึ่งเราเรียนสภาวการณนั้นวา “ความเครียด”  ความเครียด นั้นสามารถ
เกิดขึ้นไดกับ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ตราบใดที่มนุษย ผูนั้นยังมีความตองการเปนแรงผลักดันภายในมี
ความรับผิดชอบเปนมโนธรรมและตองดิ้นรนที่จะดําเนินชีวิตตอไปในสังคมโดยเฉพาะในปจจุบันที่สภาพแวดลอม 
มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วเรา จึงควรมาทําความรูจักกับความเครียดกันบาง เพื่อประโยชนตอตนเองผูใกลชิด 
และสังคมที่เราอยูตอไป  
 1.1 ความหมายของความเครียด  

“ความเครียด” เปนภาวะของจิตใจเราเองที่ต่ืนตัวเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับสถานการณหรือความกดดัน
อยางใดอยางหนึ่งอันไมพึงประสงค ซึ่งเราคาดคิดวาสถานการณหรือความกดดันนั้น มีมากจนเกินกวากําลัง
ความสามารถในยามปกติของเราที่จะแกไขหรือขจัดปดเปาใหหมดสิ้นหรือบรรเทาเบาบางลงได อยางไรก็ตามสิ่ง
ที่เราตองคํานึงถึงเสมอก็คือคนเรามองสถานการณตางกันสิ่งที่คนหนึ่งเครียดอาจเปนเรื่องไรสาระสําหรับอีกคน
หนึ่งดังนั้นความเครียดจึงขึ้นอยูกับการรับรูสถานการณของมนุษยแตละคนดวย 
(http://www.navi.mi.th/navic/document/872011a.html.) 

1.2 สาเหตุของความเครียด  
       ความเครียดนั้นมีสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ 
       1.สาเหตุทางดานรางกาย ไดแก การเจ็บปวยแบบเฉียบพลันเชนอุบัติเหตุการเริ่มปวยจากโรคเรื้อรัง 

หรือความพิการ ไดแก โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเอดสเปนตน ความเหนื่อยลา  และ  
การรับประทานอาหารไมเพียงพอหรือมากเกินไปหรือบริโภคสารบางประเภท  เชนสุรา บุหรี่ ชา กาแฟ ตลอดจน
สารเสพติดชนิดตาง ๆ เชน ยาบา เฮโรอีน กัญชา เปนตน 

        2.สาเหตุทางดานจิตใจ ไดแก ความกลัววาจะไมสมหวังกลัวจะไมสําเร็จหนักใจในงานหรือภาระ
ตาง ๆ รูสึกวาตัวเองตองทําในสิ่งที่ยากเกินความสามารถ มีความวิตกกังวลลวงหนากับสิ่งที่ยังไมเกิด 

         3. สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ไดแก การทํางานใหม การเปลี่ยนวัย เกษียณอายุ  
การต้ังครรภ  การแตงงาน การสูญเสียสิ่งที่รักและทรัพยสินการยายที่อยูอาศัยการเปลี่ยนแปลง ดานเศรษฐกิจ 
รายไดไมเพียงพอกับรายจาย การเผชิญกับภัยทางธรรมชาติ เปนตน
(http://www.navi.mi.th/navic/document/872011a.html.) 

1.3 ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเครียด   
      ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียด มี ดังนี้ คือ 
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      1.  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ประสบการณการทํางาน สถานภาพสมรส การศึกษา ตําแหนง
หนาที่ เงินเดือน ภาระครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ เปนตน 

      2.  ปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน เชน สภาพอากาศภายในหองทํางานและภายใน
บริเวณองคกร ความสวางภายในหองทํางาน สีของหองทํางาน เสียงรบกวนเวลาทํางาน ช่ัวโมงการทํางาน ขนาด
ของหองทํางาน และอุปกรณสํานักงาน เปนตน 

      3.  ปจจัยสภาพแวดลอมทางจิตวิทยา เชน ความประพฤติของผูบริหาร ความสัมพันธระหวาง
ผูบริหารกับพนักงาน ความสัมพันธระหวางพนักงาน ความมั่นคงในอาชีพ แรงจูงใจในการทํางาน เปนตน 
(http://www.navi.mi.th/navic/document/872011a.html.) 

1.4 ผลกระทบจากความเครียด  
       เมื่อเกิดความเครียดแลวจะสงผลกระทบทั้งตอตนเองและบุคคลรอบขาง ดังตอไปนี้  
       1.  ตอตัวเอง 

-  ทางรางกาย อาจกอใหเกิดโรคกระเพาะ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง เปนตน 
-  ทางจิตใจ เชน รูสึกเบื่อหนาย ทอแท หงุดหงิดงาย วิตกกังวลสูง  

        2.  ตอเพื่อนรวมงาน โดยจะทําใหเปนคนที่แยกตัวเองอยูคนเดียว เจาอารมณ โกรธคนอื่น  
มองคนในแงราย 

        3.  ตอการทํางาน ทําใหเสียสมาธิ ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค เบื่องาน เปลี่ยนงานบอย 
        4.  ตอครอบครัว ทําใหเกิดความเห็นไมตรงกันภายในครอบครัว เกิดการทะเลาะกันโดยสาเหตุไม

สมควร ขาดการชวยเหลือเกื้อกูลกันอาจเกิดปญหาครอบครัวถึงขั้นหยาราง  
(http://www.navi.mi.th/navic/document/872011a.html.) 

1.5 ความสัมพันธระหวางระดับความเครียด กับประสิทธิภาพการทํางาน  
      ระดับความเครียดมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางาน โดยจะเห็นไดจากผลการปฏิบัติงาน       

ถาพนักงานเผชิญกับความเครียดในระดับต่ํา ถึงระดับปานกลางนั้นจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแตถา
พนักงานตองเผชิญกับความเครียดในระดับสูงแลวผลการปฏิบัติงานจะลดลง นอกจากผลเสียตอบุคคลแลว 
ความเครียดยังมีผลเสียตอองคกรอีก คือ ความเครียดในการทํางานกอใหเกิดการลางาน การขาดงาน การทํางาน
สายบอยๆ การขอโยกยายเปลี่ยนงาน ปฏิบัติงานผิดพลาด เกิดความเบื่อหนายในการทํางาน ไมอยากคิดงาน
สรางสรรคใหมๆขึ้นมา ผลงานตกต่ําไป ขาดการปรับตัวที่ดี เขากับเพื่อนรวมงานไมคอยได สภาพแวดลอม
การทํางานที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอคนงานนั้น บางชนิดอาจวัดไดในเชิงปริมาณ เชน สภาพแวดลอมดาน
กายภาพ เคมี ประกอบกับขณะนี้มีการพัฒนาเครื่องมือการประเมินปญหาดานสภาพแวดลอมในการทํางานมาก
ขึ้น โดยมีการกําหนดมาตรฐานของสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ชัดเจน จึงสามารถใชเปนเกณฑในการชวยบงช้ีให
ทราบสภาวะการเสี่ยงจากอันตรายตางๆที่จะเกิดกับคนงานไดรวมทั้งเปนขอมูลในการปรับปรุงสภาพแวดลอมการ
ทํางานใหเหมาะสมกับคนงานสงผลการสรางเสริมประสิทธิภาพการทํางาน เพิ่มผลผลิตใหกับสถานประกอบการ  

     เปนที่ทราบกันดีวา ชวงที่เรามีสุขภาพดี มีความสุขกายสบายใจ ยอมปฏิบัติงานไดดีกวา ชวงที่
เจ็บปวย มีความทุกขกาย ทุกขใจ เพียงแตพนักงานในองคกรยิ้มแยมแจมใส บรรยากาศในองคกร ความสัมพันธ
ในองคกร การประสานงาน การชวยเหลือกันก็ดีขึ้น การทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น คุณภาพของสินคา และ
บริการตรงตามความตองการของลูกคา สงผลใหการประกอบการของบริษัทดีขึ้น สามารถแบงปนผลกําไร        
มาตอบแทนพนักงาน ทั้งในรูปของ โบนัส การปรับปรุงสภาพแวดลอม  เครื่องมือ เครื่องจักร และพัฒนาคนใน
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องคกร ใหมีความรูความสามารถดีขึ้น ทําใหพนักงานในองคกรมีขวัญ และกําลังใจจงรักภักดีตอองคกร 
ปฏิบัติงานในหนาที่ไดเต็มกําลังความสามารถ ไมลาปวยเปนนิจ องคกรสามารถรักษาคนมีความรู ความสามารถ
ใหอยูกับองคกรไดไมลาออกไปแสวงหางานใหม องคกรเขาสูวงจรแหงสุขภาวะ ทําใหความเจริญรุงเรืองตกแก
เจาของกิจการและพนักงาน ทับถมทวีคูณอยางตอเนื่อง และยั่งยืน ในทางกลับกัน ถาองคกรใดเต็มไปดวยบุคลากร 
หรือพนักงานที่มีความทุกขกายทุกขใจ ปราศจากความสุข ลาปวยเปนนิจ ลากิจเปนประจํา งบคารักษาพยาบาล  
คาบริหารจัดการในการใหผูอื่น มาทํางานแทนก็จะสูงขึ้น บรรยากาศในการทํางานในองคกร และผลิตผลยอม
เปนไปในทางเสื่อม องคกรขาดความกาวหนาเติบโต ผลประกอบการตกต่ํา คาตอบแทน และสวัสดิการตางๆ ยอม
ไมไดทัดเทียม กับองคกรที่มีคุณภาพ ขาดงบประมาณที่จะมาปรับปรุงองคกร ขวัญกําลังใจของผูคนในบริษัท
ตกต่ํา คนที่มีความรูความสามารถ ซึ่งเปนกําลังผลิตสําคัญหนีออกจากบริษัท สงผลตอเนื่องเปนลูกโซหมุนเวียน         
เปนวงจรแหงทุกขภาวะ ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน การธํารงรักษา และสรางเสริมสุขภาพของคนในสถาน
ประกอบการ จึงมีความสําคัญตอความสําเร็จ ความเจริญเติบโตกาวหนาของทั้งองคกร รวมถึงคนในองคกร และ
ผลประโยชนไมไดหยุดเพียงแคนั้น งบคารักษาพยาบาลของกองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม และของบริษัท
ประกันสุขภาพยอมลดลงดวยเชนกัน ประเทศชาติไดประชากร และองคกรที่มีคุณภาพ ลดภาวะในการพึ่งพารัฐ 
อีกทั้งยังสรางรายไดแกรัฐ ในรูปภาษีอากรที่มากขึ้น เพื่อไปใชในการบํารุงประเทศไทยสวนรวม   
(http://advisor.anamai.moph.go.th/tamra/factory1.html#01.) 

1.6 ท่ีทํางานเหมาะกับการสรางเสริมสุขภาพเพียงใด  
(http://advisor.anamai.moph.go.th/tamra/factory1.html#01.) 
      คนในวัยทํางานใชชีวิตขณะที่ต่ืนอยูในที่ทํางานมากที่สุด ในแตละวัน เราใชชีวิตอยูในที่ทํางาน 8-9 

ช่ัวโมง ตองรับประทาอาหารในที่ทํางาน หรือบริเวณใกลเคียงวันละ 1-2 มื้อ ใชหองน้ํา สิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในบริษัท สัมพันธกับหัวหนา เพื่อนรวมงาน และลูกนอง สัมผัสกับสิ่งแวดลอม เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิบ 
สารเคมี เสียง ฝุน และความรอน จะเห็นไดวา ที่ทํางานมีอิทธิพลตอชีวิต และสุขภาพอยางมาก 

     นอกจากเหตุผลในแงอิทธิพลของที่ทํางานตอสุขภาพแลวในแงของการดําเนินการก็มีความเหมาะสม
อยางยิ่ง เพราะคนในองคกรแบงเปนหมวดหมู พนักงานปฏิบัติการ พนักงานขาย พนักงานสํานักงาน และฝาย
จัดการ คนในกลุมแตละกลุมมีความคลายคลึงกัน ในดานพื้นฐานการศึกษา  ึความคิด วัฒนธรรม และวิถีชีวิต จึงมี
ปจจัยเสี่ยง ปจจัยเสริมทางดานสุขภาพ ที่คลายคลึงกัน การคนหาปญหา สาเหตุและทางแกไข จึงสามารถ
ดําเนินการไดไมยาก และเกิดผลดีมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงกวา การดําเนินงานในชุมชนทั่วไป นอก
องคกรที่มีความหลากหลาย ปญหาสาเหตุบางเรื่องมีความเฉพาะตัวมาก 

    ในดานทรัพยากร และการจัดการ สถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดใหญก็มีความพรอมใน
การ สรางเสริมสุขภาพ เพราะมีงบประมาณ มีเจาหนาที่ทางดานความปลอดภัย และสุขภาพอยูในระดับหนึ่ง มี
คณะกรรมการชุดตางๆ ที่มีความรูความสามารถ ในการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดีอยูแลว จึง
ยอมไมเปนการยากลําบาก ที่จะขยายบทบาทของคณะกรรมการเหลานั้น เขาไปในเรื่องของการสรางเสริมสุขภาพ 
และความจริงแลว ในปจจุบันก็มีกิจกรรมทางดานสุขภาพ และความปลอดภัยอยูบางแลว เพียงแตกลวิธียังไม
ครอบคลุมเบ็ดเสร็จ และการดําเนินการยังขาดการบูรณาการดานตางๆ เขาดวยกัน ทําใหขาดพลังที่จะสรางเสริม
ซึ่งกันและกัน ผลที่ไดจึงยังไมชัดเจน หากทุกฝายรวมมือรวมใจกัน ชวยกันแกไขจุดดอย นํากลยุทธ และวิธีการที่
มีคุณภาพมาใช ก็ยอมจะเห็นแรงงานไทยที่มีคุณภาพ มีสุขภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น องคกรเขมแข็ง เปนสวนหนึ่ง
ของการรวมสรางสังคม ใหนาอยูยิ่งขึ้นได  
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1.7 ประโยชนของการสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ  
        1.7.1 องคกร  

1) ผลผลิตสูงขึ้น คุณภาพสินคาและบริการดีขึ้น 
2) ภาพลักษณที่ดีขององคกร 
3) ลดการลาปวย ลดผลกระทบจากการลาปวย ลดคารักษาพยาบาล 
4) ความสัมพันธของคนในองคกรดีขึ้น 
5) พนักงานมีความภักดีตอองคกรมากขึ้น 

         1.7.2 พนักงาน   
1) มีความสุขกาย สบายใจ  
2) มีผลงานดี มีความมั่นคงในอาชีพ ไดรับคาตอบแทน และสวัสดิการที่ดี 
3) มีความสัมพันธ และไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน 
4) มีความรูในการสรางเสริมสุขภาพที่ไดจากที่ทํางาน สามารถนําไปเผยแพรตอบุคคล ใน 

ครอบครัว และชุมชนได  
   1.7.3 สังคม ประเทศชาติ  

1) ไดองคกรที่มีคุณภาพ เปนแบบอยางได  
2)  องคกรเติบโต สรางงาน สรางรายไดใหรัฐ  
3) ลดภาระของภาครัฐในการจัดสวัสดิการรักษาโรคเรื้อรัง และโรคที่ปองกันได เชน โรคจาก 

การสูบบุหรี่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเอดส การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เปนตน  
4) ประเทศชาติมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

(http://advisor.anamai.moph.go.th/tamra/factory1.html#01.) 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาโปรแกรมลดความเครียดจากการทํางานของพนักงานในสถานประกอบการขนาดกลาง 
 2. เพื่อศึกษาวิธีการสงเสริมสุขภาพเพื่อขจัดความเครียดที่เหมาะสมของพนักงานในสถานประกอบการ
ขนาดกลาง 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางปองกันการปวย/ตายที่เกิดจากสาเหตุความเครียดของพนักงานในสถาน
ประกอบการขนาดกลาง 

3. วิธีการในการศึกษา 

ตารางที่ 3 วิธีการในการศึกษา 

Keyword แหลงสืบคน ระยะเวลาของการสืบคน 
stress management,  worker,  
 health promotion,  intervention  

PUBMED, CINAHL,OVID 2002 - 2005 

stress management program, 
occupational stress 

Mahidol university thesis database  2003 

4. ผลท่ีไดจากการศึกษา (รายละเอียดดังตาราง) 
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ตารางที่ 1 ผลของโปรแกรมการจัดการกับความเครียดจากการทํางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม  จังหวัดสงขลา 

ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
อาภรณทิพย 
บัวเพ็ชร และคณะ 
( 2545 ) 
 

เพื่อศึกษาผลของการ
จัดโปรแกรมการ
จัดการกับ
ความเครียดจากการ
ทํางานโดยใช Self-
Efficacy Theory  ใน
พนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 

1. Self-Efficacy 
Theory 

2. Stress 
management 
skills 
 

กลุมตัวอยาง คือ
พนักงาน จํานวน 60 
คน ที่ปฏิบัติงานอยู
ในแผนกผลิตและ
แผนกควบคุม
คุณภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรมใน 

จังหวัดสงขลา  

The study  design 

Quasi – experimental research  
Intervention  design
แบงเปนกลุมทดลองไดรับกิจกรรมตามโปรแกรม 30  
คน และกลุมเปรียบเทียบ 30  คน  โดยเลือกแบบ
เจาะจงใชแบบสอบถามที่ตอบดวยตัวเองในการเก็บ
รวมรวมขอมูลกอนและหลังทดลอง  
แบบสอบถาม 
จะสอบถามในดานลักษณะสวนบุคคล ในเรื่อง 
1. Self – efficacy ในการจัดการกับความเครียด 
 2. ทักษะการจัดการกับความเครียด 
3. กลวิธีจัดการกับความเครียด 
โปรแกรมการจัดการกับความเครียด 
 สัปดาหที่ 1 : สรางความเขาใจ 
สัปดาหที่ 2 : เรียนรูเกี่ยวกับ cognitive restructuring 
skill 
สัปดาหที่ 3 : ทบทวนเนื้อหา                                          
สัปดาหที่ 4 - 5 : ฝกปฏิบัติทักษะการจัดการกับ
ความเครียด 

ภายหลังทดลองกลุมทดลองมี             

การเปลี่ยนแปลงการรับรูตอ               

วิธีการจัดการกับความเครียดจาก            

การทํางาน  ความสามารถตนเองใน  

การปฏิบัติเพื่อจัดการกับความเครียดจาก

การทํางาน  และทักษะในการจัดการกับ

ความเครียดจากการทํางาน (การหายใจ

เพื่อผอนคลายความเครียดและการ

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทํางาน) 
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ตารางที่ 2  การลดความเครียดจากการประกอบอาชีพ : การวิจัยเชิงทดลองโดยใช  mailed intervention   

ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Jackie Holt, et  al. 
(2002) 

เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของการใช 
mailed intervention  
ในการลดความเครียด
ในกลุมพนักงานที่มี
ความเสี่ยงตอการ
เจ็บปวยดวย
ความเครียดจากการ
ทํางาน                             

1. Transtheorectical 
Model of Change 
 

กลุมตัวอยางเปน
พนักงาน General 
Practice จํานวน  
1356 คน ตอบ
กลับเขารวมวิจัย 
จํานวน  819 คน 
และมี 233 คน ที่มี
คาคะแนนที่บงชี้
ถึงภาวะเครียด 

จาก 8 หนวยงาน   
ทั่วประเทศ
ออสเตรเลีย 

The study  design 
An intervention study 
 Intervention  design 
กลุมตัวอยางจะถูกสุมและแบงเปนกลุม 
intervention จํานวน 120 ราย และ กลุม 
control จํานวน 113 ราย ผูเขารวม
โครงการวิจัยทุกคนตองตอบแบบสอบถาม
ขอมูลพื้นฐาน ดังนี้    
1. ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
2. Psychological distress detection 
questionnaire(GHQ-12) 
3. คําถามปลายเปด ในระยะนี้ใชเวลา 6 เดือน 
กิจกรรมในโครงการ 

 - self - care sheet  เรื่อง การดูแลตนเอง 

สัมพันธภาพและการทํางาน   
 - You and Your Practice : โปรแกรมให     
สุขศึกษาที่ออกแบบเพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดีใน
พนักงาน                                                               

หลังจากประเมินภาวะความเครียดโดยใช 
General Health Questionnaire 12 เมื่อทํา
กิจกรรมครบ 3 เดือน พบวา        
1. Mailed interventions นั้นทําใหเกิดผลดีคือ
ลดปจจัยเสี่ยงและลดอัตราการเจ็บปวย
ทางดานจิตเวชในพนักงาน 
2. การใช mailed intervention นั้น จะไดผลดี
มากในระยะแรกของการดําเนินการในการ
ลดความเครียดในที่ทํางาน 
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ตารางที่  3  การศึกษาผลกระทบตอ Psychophysiological โดยการใชโปรแกรมลดความเครียดโดยการออกแบบงานใน Advanced Telecommunication Systems  

ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Arnetz Bengt,  
et  al. 
(2003) 

1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือ
โดยใชความ
หลากหลายของ
ความเครียดจากการ
ประกอบอาชีพใน
บริษัท modern IT  
2. เพื่อประเมินผล
กระทบดานจิตใจ การ
มีสุขภาพจิตที่ดี 
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และขอบงชี้
ดานความเครียด โดย
การใช controlled 
prospective stress-
reduction program. 
 

1. stress  
management skills 
 

กลุมตัวอยางเปน
พนักงานในบริษัท 
modern IT   
ทางตอนใต 
เมืองสตอกโฮหม 
ประเทศสวีเดน  
จํานวน 116 คน 
แบงเปนกลุมรับ
intervention 
จํานวน 61 คน 
และกลุมอางอิง 
จํานวน 50 คน 
 

The study  design 

A prospective study  
Intervention  design 
กลุมตัวอยางจะถูกสุมและแบงเปนกลุม 
intervention จํานวน 61 คน และกลุมอางอิง 
จํานวน 50 คน โดยมี intervention ดังนี้ 
หลังจากผูเขารวมโครงการทราบขอมูล    การ
ประเมินเบื้องตนที่ประกอบดวยแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปและpsychophysiological 
การประเมินใหมจะทําอีกครั้งเมื่อจบโปรแกรม
การฝก 3 เดือนขึ้นไปและถัดไปอีก 5 เดือน   
ทั้งนี้ ในกลุม intervention จะรับโปรแกรมลด
การความเครียด 1 ใน 3 โปรแกรม คือ  
1.  ความกาวหนาของการผอนคลาย
ความเครียดโดยใชวิธี Benson 
2. การประยุกตการผอนคลายความเครียดที่
อธิบายดวย Öst , et al. 
3. การใช tai chi รวมกับ ความกาวหนาของ
การผอนคลาย 

1. กลุมรับ intervention มีระดับฮอรโมน   
โปรแลกติน ที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
2. ตัวบงชี้ถึงความเสี่ยงตอโรคระบบ
ไหลเวียนเลือด เชน การไหลเวียนของ 
thrombocytes ลดลงในกลุม 
intervention อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
3. รูปแบบของโปรแกรมลดความเครียดที่
เลือกสรรมีผลที่ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่  4  การลดความเครียดอยางในกลุมหญิงที่มีความเครียดโดยใชโปรแกรมโยคะ หลักสูตร 3 เดือน  

ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Andreas Michalsen, 
et  al.  
(2004) 

เพื่อประเมินผลของ
การใชโปรแกรม 
Iyengar Hatha yoga 
ในการรับรูถึงภาวะ
เครียดและผลทางดาน
จิตใจที่มีความสัมพันธ
กับความเครียดใน
ผูหญิง 

ไมมี กลุมตัวอยางเปน
อาสาสมัครเพศ
หญิงจํานวน 24 
คน อายุ 26- 51 ป  
ที่ทํางานในบริษัท
หนังสือพิมพ
ทองถิ่นในประเทศ
เยอรมัน 
 

The study  design 
A controlled prospective non-randomized 
study  
Intervention  design 
กลุมตัวอยางจะถูกแบงกลุมเปนกลุมทดลอง 
จํานวน 16 คน และกลุมควบคุม จํานวน 8 คน 
โดยโปรแกรมจะดําเนินการ 3 เดือน คือ กลุม
ทดลองจะเขารวมโปรแกรมโยคะ ทุก 2 
สัปดาห ครั้งละ 90 นาที และติดตาม
ประเมินผลหลังเขาโปรแกรม 3 เดือน โดยใช 
Cohen Perceived Stress Scale, State-Trait 
Anxiety Inventory, Profi le of Mood States, 
CESD-Depression Scale,Bf-S/Bf-S’ Well-
Being Scales, Freiburg Complaint List and 
ratings of physical well-being. และ ตรวจ
ระดับ cortisol ในน้ําลายกอนและหลังรวม
โปรแกรมโยคะ                                                     

1. เมื่อเปรียบเทียบกลุมควบคุม ( ผูหญิงที่เขา
รวมโปรแกรม Iyengar yoga หลักสูตร 3 
เดือน ) กับกลุมควบคุม พบวา มีระดับ
ความเครียดที่ปรับดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.02), ระดับความวิตกกังวล  ปรับดี
ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P<0.02 ), มี
ความเปนอยูที่เปนสุขขึ้น อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ(P<0.01), มีความกระฉับกระเฉงขึ้น 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P<0.02),ความ
เมื่อยลาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.02) และความหดหูใจ ลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ(P<0.05) 
2. ความสุขสบายทางรางกายเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01)และอาการอื่นๆ
ทางรางกาย เชน ปวดศีรษะและปวดหลังนั้น
ลดลง  
3. ระดับ cortisol ในน้ําลายหลังจากเขารวม
โปรแกรมโยคะลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) 



 9 

ตารางที่  5  การรายงานภาวะสุขภาพดวยตนเองในผูหญิงหลังจากเขารวมโปรแกรมการจัดการกับความเครียด  

ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Katarina 
Haraldsson, et  al. 
(2004) 

เพื่อเปรียบเทียบและ
ประเมินการรายงาน
ภาวะสุขภาพดานการ
อาการทั่วๆไป 
ความเครียด และ
ความสัมพันธกับการ
รับรูของตนเอง ของ
ตนเองในผูหญิง
หลังจากไดรับ
โปรแกรมการจัดการ
กับความเครียด 
(การฝกดานสุขภาพจิต
และการนวด) 

1. stress  
management skills 

กลุมตัวอยางเปน
หญิง จํานวน 40 
คน จากหนวยงาน
ของรัฐโดยการ
โฆษณาหา
ผูเขารวมโครงการ
ผานทาง
หนังสือพิมพ 
 

The study  design 
A controlled prospective  
non-randomized study  
Intervention  design 

กลุมตัวอยางจะแบงกลุมเปน 2 กลุม คือ กลุม 1 
จํานวน 17 คน และ กลุม 2 จํานวน 23 คน โดย
โปรแกรมประกอบดวยการประชุม 8 ครั้ง ทั้ง 
theoretical และ practical ในเรื่องความเครียด 
การจัดการกับความเครียด และการฝกดาน
สุขภาพจิต  แบบสอบถามจะมี 3 ขั้นตอน คือ   
1.กอน intervention                                          
2. หลัง intervention                                           
( 8 สัปดาหหลังจบโปรแกรม                                
3. หลังขั้นที่ 2 อีก 8 สัปดาห                         
(16 สัปดาหหลังจบโปรแกรม)             
แบบสอบถามจะมี 60 ขอ ที่ประกอบดวย ปจจัย
เสี่ยงในอดีต อาการทั่วไปความสัมพันธกับการ
รับรูของตนเอง 

                                                                  

โปรแกรมการจัดการกับความเครียดใน
รูปแบบ intervention ที่ทําขึ้นบนพื้นฐาน
ความจริงและการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ความเครียดที่ประสานรวมกันระหวาง        
การฝกดานสุขภาพจิตและการนวดในกลุม
ผูหญิงนั้นสามารถลดอาการทั่วไปและ
ความเครียดลงไดเล็กนอย  
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
โปรแกรมจะพบกันครั้งละประมาณ 2.5 ชั่วโมง 
1 ครั้งตอสัปดาห ในเวลาตอนบายโดยทํา
ทั้งหมด 8 สัปดาห และติดตามหลังจากทํา
โปรแกรมครบไปแลว 8 สัปดาห  การทํา
โปรแกรมการจัดการกับความเครียด                 
1. กิจกรรมการผอนคลาย ซึ่งจะทําหลังจาก
เรียนรูทฤษฎีโดยการเรียนรูจากการฟงบรรยาย
สั้นๆและการอภิปรายรวมกันระหวางผูเขารวม
โครงการ                                                               
2. การฝกปฏิบัติดานสุขภาพจิต โดยวิธีการผอน
คลายกลามเนื้อและสุขภาพจิต การฝกเรื่อง
ภาพลักษณตนเองและความมั่นใจในตัวเอง 
และเปาหมายในการจัดการดานภาพลักษณ          
3. การฝกการนวด บริเวณ หลัง คอ มือ เทา 
ใบหนาและนวดทั่วรางกาย                                  
4. การสอนเทคนิคการนวดโดยเฉพาะวิธี 
stroking ตามดวยรูปแบบพิเศษ       
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ตารางที่  6  ผลทางดาน Psychophysiological จากการใช  web-based stress management system การศึกษาในพนักงานบริษัท  IT and media  

ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Dan Hasson , et  al. 
(2004) 
 
 

เพื่อประเมินผลสําเร็จที่
เปนไปไดของ
สุขภาพจิตและสุขภาพ
กายที่ดีและลดอาการ
แสดงออกถึง
ความเครียดทางดาน
รางกายดวยกิจกรรม
สงเสริมภาพโดยใช 
web-based tool. 
 
 

- health promotion  
- stress management 
skills  
 
 

พนักงาน 303 คน 
( เพศชาย 187 คน  
เพศหญิง 116 คน 
อายุ 23 – 64 ป )
จาก 4  บริษัท IT 
และ 2 บริษัท 
MEDIA ใน
ประเทศสวีเดน 
 

The study  design 
A prospective, randomized controlled 
intervention study 
Intervention  design 
คัดเลือกผูเขารวมโครงการวิจัยโดยการ
สอบถามไปยังบริษัทในพื้นที่เปาหมายที่
ประสงคจะเขารวมโครงการวิจัย และเมื่อไดรับ
การตอบรับแลว แบงกลุมออกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมintervention จํานวน 129 คน และกลุม
เปรียบเทียบ จํานวน 174 คน โดยกลุมที่รับ 
intervention เปนกลุมที่ไดรับการสงเสริม
สุขภาพและรับความรูเกี่ยวกับการจัดการกับ
ความเครียดโดยใช web-based tool เปน
ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อประเมินความแตกตาง
กับกลุมที่ไมได intervention (กลุมเปรียบเทียบ) 
intervention group  
web-based จะใชความรูเรื่องการออกกําลังกาย 
จุดมุงหมายของการลดความเครียดและการเพิ่ม
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่ลดความเครียด 

หลังจากให intervention 6 เดือน พบวา 
1. กลุมที่รับ intervention จะมีความแตกตาง
ในระดับของการจัดการกับความเครียด    
การนอนหลับ การรวมความสามารถของ
ตนเองเขากับการรับการสนับสนุนทางสังคม 
2. Anabolic hormone 
dehydroepiandosterone sulphate  
ลดลงอยางมีนัยสําคัญแตระดับความแตกตาง
ระหวางกลุมนั้นไมเปลี่ยนแปลงไป 
3.  Neuropeptide Y เพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญ
เมื่อเปรียบเทียบระหวาง 2  กลุม 
4. Chromogranin A sulphate ลดลงอยางมี
นัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบระหวาง 2  กลุม 
5. Tumor necrosis factor ลดลงอยางมี
นัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบระหวาง 2  กลุม 
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
ความรูเรื่องการออกกําลังกาย 
เทคนิคการผอนคลาย   การจัดการเวลา  
กระบวนการคิดและการพูดคุยกันผานใน web  
กระบวนการคิดเพื่อการผอนคลาย 
self-confidence  ความไววางใจในตัวเอง       
ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที ในการเรียนรูและ
นําไปใชประโยชนตอไป 
กิจกรรมการผอนคลายที่ on บน web-based 
plain text ที่ downloadable ได เปน PDF-fileใน
ลักษณะภาพประกอบคําบรรยายและ  flash 
animation  
      ทั้งนี้ intervention ทั้ง 2 กลุมจะตางกันและ
ผูรวมโครงการสามารถ logins เขา websiteโดย
ใชรหัสที่ไดรับ 
Questionnaire 
- สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ   
- การรับประทานเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน 
- ประสบการณการเขารวมโครงการวิจัยอื่นๆ 
- การใชจายเพื่อสุขภาพ 
- วิธีการผอนคลาย การลดความเครียดในที่
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
ทํางานของตนเอง 
Blood sampling 
- P-substance P, S-IL-1beta and P-endothelin.  
- Blood samples จะเก็บในชวงเวลา 7.00–11.30  
- The blood samples จะนําไปวิเคราะหผลโดย 
Karolinska University Hospital laboratory  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

ตารางที่  7  การบําบัดโดยการใชกระบวนการคิดและการคนหาพฤติกรรมในการลดความเครียด  

ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Brenda Gardner, et  al. 
(2005) 

1.  เพื่อคนหา
ประสิทธิผลของการจัด
intervention เพื่อจัดการ
กับความเครียด โดย
แบงเปน 2 กลุม โดยกลุม
ที่รับ intervention 
แบงเปน  
- cognitive intervention 
จะมุงเนนการใช 
cognitive therapy  
- behavioural 
intervention ที่เนน 
teaching behavioural 
coping skills เชน การ
จัดการเวลา   
2. เพื่อคนหาประสิทธิผล
ที่มากขึ้นเพื่อชวยให
พนักงานประยุกตในการ
ประเมินสถานการณ

- stress 
management skills 
 
 
 

พนักงานในหนวย
บริการดานสุขภาพ
ของรัฐบาลใน 
สหราชอาณาจักร    
ที่อาสาสมัครเขา
มารวมโครงการและ
เคยทํางานโดยมี  
การติดตอกับผูปวย 
จํานวน 138 คน 
( อายุ 18 – 64 ป  
เพศหญิง 113 คน 
เพศชาย 25 คน) 
 

The study  design 
An intervention randomized study 
Intervention  design 
โดยการแบงกลุมผูเขารวมวิจัยเปน         
3 กลุม ดังนี้ 
1. Cognitive groups   
2. Behavioural coping groups 
3. Control groups 
สุมผูเขารวมวิจัยเพื่อแบงกลุมโดยใชการ
สุมแบบไมแทนที่ โดยแบงเปน 16 กลุม 
( Cognitive 8 กลุม และ coping 8 กลุม ) 
กลุมละประมาณ 5 -12 คน 
ทั้งนี้ ทั้ง 3 กลุมตองตอบแบบสอบถาม
กอนแยกกลุมทํา Stress management 
programmes คือ 
1. ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล 
2. แบบสอบถามดานจิตวิทยา  
จํานวน 6 แบบสอบถาม ดังนี้ 
     2.1 General Health Questionnaire  

1. ผูเขารวมวิจัยในกลุม cognitive therapyจะ
มีรายงานการเจ็บปวยทางสุขภาพที่ดีขึ้นใน
ระยะติดตาม 
2. Cognitive therapy มีประสิทธิภาพตอการ
ลดความเครียดในพนักงาน 
3. Behavioural groups จะมีผลดานคลินิกที่
ไดผลดีขึ้นเล็กนอย 
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
เกี่ยวกับความเครียด หรือ
สอนพวกเขาในเรื่อง 
behavioural skillsเพื่อ
การจัดการกับ
ความเครียดอยางมี
ประสิทธิผล 
 

(GHQ-12). 
     2.2 Mental Health Professionals 
Stress Scale (MHPSS) 
     2.3 Eysenck Personality 
Questionnaire*/Revised. Short Scale 
(EPQ-R Short Scale) 
     2.4 Support Questionnaire. 
     2.5 Appraisal Questionnaire. 
     2.6 Ways of Coping Questionnaire 
(WOC) 
Stress management programmes 
ผูเขารวมวิจัยจะใชเวลา 3  วันครึ่ง รวม
เปน 3.5 ชม. ในชวงเวลา เบรกในการทํา
จิตใจให  สดชื่น โดยมีนักจิตวิทยาเขามา
สอนเรื่อง การสังเกตตนเองในชีวิต 
ประจําวัน ฝกปฏิบัติในเทคนิคการคิด 
และแยกกลุมเพื่อทํา programmes ดังนี้ 
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Cognitive groups 
สัปดาหที่ 1 
- แนะนํารูปแบบโปรแกรม  
- ทีมพี่เลี้ยงกลุม  
- วัตถุประสงคของโปรแกรม 
- Transactional model of stress 
- ธรรมชาติของความเครียด 
- ประสบการณในการลดความเครียด
โดยใชพฤติกรรม การรับรูและ 
ดานรางกาย 
- อาการขั้นตนของความเครียด 
- เปาหมายรายบุคคลในโปรแกรม 
- The Cognitive Model กับการเขาใจใน
สิ่งที่กระตุนใหเกิดความเครียด 
การบาน 
ใหบันทึกลงในสมุดบันทึกความคิด
อัตโนมัติที่เปนดานลบ 
สัปดาหที่ 2 
- ทบทวนการบาน 
- การคนหาการทําหนาที่ที่ผิดปกติเรื่อง
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
ความคิด ความคิดที่ผิดพลาดและความ
เชื่อที่ซอนอยู 
- ความทาทายกับภาพในความนึกคิดที่
เปนดานลบ 
- การผอนคลายดวยการจินตนาการ 
การบาน 
- การผอนคลายดวยการคิด 
- บันทึกขอผิดพลาดและสิ่งที่ทาย 
สัปดาหที่ 3 
- ทบทวนการบาน 
- การวิเคราะหประโยชนตามแนวการคิด 
- การดึงความคิดในอดีตออกมา 
- ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 
-  การสั่งใหตัวเองพูดในดานดี 
- สรุปโปรแกรม การตอบกลับและการ
ประเมินผล 
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Coping groups 
สัปดาหที่ 1 
- แนะนํารูปแบบโปรแกรม  
- ทีมพี่เลี้ยงกลุม  
- วัตถุประสงคของโปรแกรม 
- Transactional model of stress 
- ธรรมชาติของความเครียด 
- ประสบการณในการลดความเครียด
โดยใชพฤติกรรม การรับรูและ 
ดานรางกาย 
- อาการขั้นตนของความเครียด 
- เปาหมายรายบุคคลในโปรแกรม 
- การจัดการเวลา 
การบาน 
ใหบันทึกลงในสมุดบันทึกเรื่องการ
จัดการเวลา 
สัปดาหที่ 2 
- ทบทวนการบาน 
- การจัดการเวลา (ตอ) 
- การรักษาประโยชน 
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
- การผอนคลายกลามเนื้อ 
การบาน 
- การผอนคลายดวยการคิด 
- บันทึกประโยชนที่ได 
สัปดาหที่ 3 
- ทบทวนการบาน 
- การแกปญหา 
- การวางแผนเปาหมาย 
- การรักษาสุขภาพใหดี ( อาหาร การ
หลับพักผอน การลดแอลกอฮอล การลด
บุหรี่ ) 
-  Type A and Type B behaviours 
- สรุปโปรแกรม การตอบกลับและการ
ประเมินผล 

เมื่อ workshop ครบ 3 wk และ  3 month 
ติดตามประเมิน ในทั้ง 3 กลุม ในดาน 
1. The General Health Questionnaire. 
(GHQ-12). 
2. Ways of Coping Scale. (WOC) 
3. Appraisal Questionnaire  
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ตารางที่  8  โปรแกรมการลดความเครียดและการดูแลสุขภาพรูปแบบใหมในที่ทํางาน 

ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Richars H. Rahe, et  al. 
(2002) 

เพื่อศึกษาวาถาที่ทํางานมี
โปรแกรมการจัดการ
ความเครียดรูปแบบใหม
โดยใชวิธี face-to-face 
หรือ self-help จะชวยลด
ความเจ็บปวยและการเขา
รับบริการทางสุขภาพ 

- stress 
management. 
 

พนักงาน 501 คน 
จาก 1 ใน 3  เมืองใน 
Santa Clara County, 
California. ใน
โรงงานอุปกรณ
คอมพิวเตอร และ
หนวยบริการสุขภาพ
ของทองถิ่น 
 

The study  design 
An intervention study 
Intervention  design 
ผูเขารวมโครงการวิจัยจะตองตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้ 
1. The SCI  เปนขอมูลดานคุณลักษณะ
สวนบุคคล ในดานตาง ดังนี้   
     1.1  the Recent Life Changes 
Questionnaire เปนการสอบถามอาการ
ทั้งดานรางกายและจิตใจ เชน การวัด
ระดับความวิตกกังวล ระดับการ
ตอบสนองตอความเครียดในดานลบ 
พฤติกรรมหรือลักษณะทางอารมณที่
สัมพันธกับความเสี่ยงตอโรคหัวใจและ
มะเร็ง 
     1.2 SCI coping scales เปนการ
สอบถามพฤติกรรมทางสุขภาพ เชน การ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย 
การสูบบุหรี่ และการเดิน  

1. ทั้ง 3 กลุมมีระดับ stress, anxiety, and 
coping ที่ดีขึ้น 
2. กลุม Full intervention จะมีผลการ
ตอบสนองตอความเครียดในทางลบที่ลดลง
อยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ 
3.  กลุมFull-intervention จะมีวันที่ปวยนอย
กวากลุมอื่นๆ 
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
      1.3 ขอมูลดานการสนับสนุนทาง
สังคม 
2. The State-Trait Anxiety Inventory 
(STAI) เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ความวิตกกังวล 
โดยขอมูลทั้ง 2 สวนนี้ จะเก็บเมื่อเริ่ม
โครงการวิจัย เมื่อครบ 6 เดือน และ 12 
เดือน 
3. The Quarterly Health Report 
Questionnaire (QHRQ)  เปนขอมูลดาน
ความเจ็บปวยรางกายในอดีตที่ผานมา 
สวนนี้จะเก็บเมื่อเริ่มโครงการวิจัย เมื่อ
ครบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน 

      ทั้งนี้ ผูเขารวมโครงการวิจัยจะถูก
แบงแยกกลุมโดยการสุม แบงเปน 3 
กลุม ดังนี้ 
1. full intervention  จํานวน 171 ราย 
เปนกลุมที่ไดรับการตอบกลับของ
แบบสอบถามหลังการสัมมนาสุขภาพ 
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
เปนการทบทวนการสัมมนาออกมาใน
รูปแบบคําถาม สมาชิกในกลุมนี้จะไดรับ
เลือกเพื่อเฝาติดตาม รับสุขศึกษากลุม
ยอย โดยทําไดในที่ทํางานของเขา 
2. partial intervention จํานวน 166 ราย 
เปนกลุมที่ไดรับแบบสอบถามทาง  
e-mail 
3.wait-list control groupจํานวน 164 ราย 
เปนกลุมที่ไมไดรับแบบสอบถาม
จนกระทั่งจบโครงการ 
     ผูเขารวมโครงการวิจัยสวนใหญใช
เวลา 4 เดือน ชวงเดือนเมษายน ถึง 
กรกฎาคม และจะเริ่มติดตามผลในชวง
ฤดูใบไมรวงตอเนื่องเปนเวลา 1 ป 
รูปแบบ intervention 
1. Personalized feedback.  
เปนการวิเคราะหขอมูลจาก The SCI 
นํามาเขียนเปนคูมือ 
2. Wellness seminar.  
โดยจัดสัมมนา 90 นาที กลุมละประมาณ 
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
30 คน  
3. Small-group educational sessions.   
โดยใหสุขศึกษาทุก 3 เดือน สอนโดย
นักจิตวิทยาและพยาบาล 
โดยโรงงานอุปกรณคอมพิวเตอร          
ใชเวลา 1 ชม/ครัง้      
หนวยบริการดานสุขภาพ 
ใชเวลา 90 นาที/ครั้ง 
ทํา 6 ขั้นตอน  15 หัวขอ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 personal wellness goals  
ขั้นที่ 2  stress and stress response  
ขั้นที่ 4 - 6  coping with stress  
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ตารางที่  9  ผลของการใชโปรแกรม  Web-based Supervisor Training on Job Stressors and Psychological Distress  

ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Norito Kawakami,  
et  al. 
(2005) 

เพื่อคนหาประสิทธิผล
ของ Web-based 
Supervisor Training  
ในเรื่องความเครียด
จากงาน จากการ
สนับสนุนจาก 
supervisor และ 
coworker  และอาการ
ดานจิตวิทยาของ 
subordinate workers 
 

-Health education. 
 

พนักงาน จํานวน 
251 คน ที่ทํางานใน
บริษัทขายและ
บริการเครื่องกล ใน 
Osaka และ Kobe 
ประเทศญี่ปุน 
 

The study  design 
A randomized controlled trial study 
Intervention  design 
กอนการทํา Web-based Supervisor  
1. สํารวจความเครียดจากการทํางานและ
2. สุขภาวะทางสุขภาพจิต 
3. สํารวจความสนใจดาน internet 
technology 
โดยการตอบแบบสอบถามนี้ทาง e-mail 
และหมายถึงการแสดงความจํานงเขา
รวมโครงการ 
การทํา Web-based Supervisor  
จัดทําโปรแกรมชื่อ “E-learning 
Worksite Mental Health for Supervisor” 
ผูเขารวมโครงการสามารถเขา web จาก
เครื่องที่บานหรือที่ทํางาน ในชวง 4 
สัปดาหที่ทําการอบรม ความรูจะเปน
ขอมูลพื้นฐานจาก “Guideline for 
Promoting Mental Health Care in 

1. คาคะแนนของการเปลี่ยนแปลงของความ
เปนอิสระในการทํางานเปลี่ยนแปลงไป
เล็กนอยในกลุม intervention group และ
ลดลงในกลุมควบคุมในระยะติดตาม อยางมี
นัยสําคัญ 
2. คาคะแนนของบรรยากาศความเปนกันเอง
ในที่ทํางานเพิ่มขึ้นในกลุม intervention และ
คาคะแนนไมเปลี่ยนแปลงในกลุมควบคุม 
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Enterprises” ของกระทรวงสุขภาพ 
แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุน มี 9 
บทเรียน โดย บทที่ 1 สอนวิธีการอาน
เรื่องที่โศกเศราและอาการdepression 
และปญหาสุขภาพจิตในที่ทํางาน 
บทเรียนที่เหลือจะเปนความรูเรื่อง
ความเครียดในที่ทํางานที่เฉพาะเจาะจง
และคําถามบทละ 4-5 ขอ  ดังนี้ 
บทที่ 1 : The story of worker A with 
depression. 
บทที่ 2 : Why is mental health  
important in the workplace? 
บทที่ 3 : “The Guidelines for  
Promoting Mental Health Care in 
Enterprises” by the Jepanese Ministry 
of Health, Labour and Welfare and 
roles of supervisors in occupational 
mental health. 
บทที่ 4 : Listening to and advising 
subordinate workers and using mental 
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
health services. 
บทที่ 5 : Supporting workers who are 
returning to work after experiencing 
mental health problems. 
บทที่ 6 : Improvement of the work 
environment for stress prevention. 
บทที่ 7 : “Self-care”---awareness of and 
coping with stress. 
บทที่ 8 : Essential knowledge about 
mental health.  
บทที่ 9 : Summary. 

ขั้นประเมิน จะประเมิน ดังนี้ 
1. ประเมินความรูและทัศนคติตอภาวะ
สุขภาพจิตในที่ทํางานของ supervisors 
2. ประเมินความเครียดจากการทํางาน 
การสนับสนุนของที่ทํางานและ
ความเครียด 
และติดตามประเมินซ้ํา เมื่อครบ 3 เดือน
หลังจากจบการอบรม 
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ตารางที่  10  ผลของการใชโปรแกรม  Web-based Psychoeducation on Self-Efficacy, Problem Solving Behavior, Stress Responses and Job Satisfaction ในพนักงาน 

ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Akihito  Shimazu,        
et  al. 
(2004) 

เพื่อศึกษาถึง
ประสิทธิภาพของ 
web-based  
psychoeducation ใน
เรื่อง  self-efficacy, 
problem solving 
behavior, stress 
response and job 
satisfaction ใน
พนักงาน 

-Self-efficacy 
 

พนักงาน จํานวน 
225 คน ในโรงงาน
เครื่องจักรกล ใน
ภาคตะวันตกของ
ประเทศญี่ปุน 

The study  design 
A controlled clinical trial study 
Intervention  design 
ให intervention ทั้ง 2 กลุม แยกเปนกลุม
ทดลอง 112 คน และ กลุมควบคุม 113 
คน 
Before intervention 
ให individual IDs และ passwords โดย
ใหผูเขารวมโครงการวิจัยตอบ
แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานและศึกษา
ขอมูลโครงการใน web ภายใน 1 เดือน 
Intervention 
ใหผูรวมโครงการศึกษาเรียนรูขอมูลจาก 
web รวม 3 phases (5 บทเรียน) : 
บทที่ 1 and 2 : Cognitive preparation 
and motivation. 
บทที่ 3 and 4 : Skill acquisition and 
rehearsal. 
 

1. พบชองวางระหวางกลุมในเรื่องความ
พอใจในงานจาก pre- to post- intervention 
อยางมีนัยสําคัญ 
2. กลุมที่ไดรับ  intervention มีคาคะแนน
ความพอใจในงานเพิ่มมากขึ้น แตในกลุม 
waiting list controlจะลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
3. พบชองวางของผลจาการทํา intervention 
ในเรื่อง self-efficacy, problem solving 
behavior, stress response และ job 
satisfactionในกลุมพนักงานเพศชายและ
กลุมอายุนอยๆ และกลุมนี้จะมีความสนใจใน
เรื่องการจัดการกับความเครียดในระดับสูง 
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
บทที่ 5 : Application.  
ทั้งนี้ ผูเขารวมโครงการวิจัยตองทําแตละ
บทเรียนใหผานตามลําดับขั้นจึงจะผาน
ไปยังบทเรียนถัดไป 
ทั้งนี้ โครงการจะตอบกลับผูเขารวม
โครงการโดยใช e-mail  3  แบบ โดยใช 
reminders or prompts : 
inquiry mail : จะสงไปยังผูเขารวม
โครงการวิจัยที่ไมสงแบบสอบถามกลับ
หลังจากโครงการเริ่มไปแลว 1 - 2 
สัปดาห 
Encouragement mail :  จะสงไปยัง
ผูเขารวมโครงการวิจัยที่เขารวม
โปรแกรมครบทกุคอรส 
Congratulations mail :  สงไปยัง
ผูเขารวมโครงการที่เขารวมจนสิ้นสุด
โครงการ 
โดยระยะเวลาที่ใชทั้งหมดในตั้งแต
เริ่มตนใชเวลารวมประมาณ 5 สัปดาห 
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ชื่อผูแตง วัตถุประสงค Framework กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา ผลการศึกษา 
Post- intervention 
1. post-intervention survey   
จะดําเนินการสํารวจ 1 สัปดาห หลัง
intervention (5 สัปดาห หลัง baseline 
survey ) 
2. follow-up survey จะดําเนินการสํารวจ
หลัง 6 สัปดาห หลัง post-intervention 
survey  
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5. สรุปสิ่งที่ไดจากการศึกษา 
 จากการสืบคนและศึกษาเอกสารรายงานการวิจัย พบวา งานวิจัยนั้นเปนงานวิจัยแบบทดลองโดยใชวิธี
การศึกษาเชิงคุณภาพ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 5.1 ทฤษฎีท่ีสําคัญที่นํามาใช  รูปแบบ intervention และผลการศึกษา 
       5.1.1 งานวิจัยท่ีใชทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพ (Health promotion)  มีดังนี้ 

(1) Dan Hasson , et  al. (2004) ศึกษาผลทางดาน Psychophysiological จากการใช web-based  
stress management system การศึกษาในพนักงานบริษัท  IT and media  

รูปแบบ intervention จัดกิจกรรมโดย ใหความรูเรื่องการออกกําลังกาย  การเพิ่ม 
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่ลดความเครียดในที่ทํางาน โดยใชสื่อผาน web  

ผลการศึกษา พบวา กลุมที่รับทดลองที่รับการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจะมีระดับของการ 
จัดการกับความเครียดการนอนหลับการรวมความสามารถของตนเองเขากับการรับการสนับสนุนทางสังคมที่ดีขึ้น  

5.1.2 งานวิจัยท่ีใชทักษะการจัดการกับความเครียด ( Stress  management skills )  มีดังนี้ 
           (1) อาภรณทิพย บัวเพ็ชร และคณะ ( 2545 )  

ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการกับความเครียดจากการทํางานของพนักงานโรงงาน 
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  

รูปแบบ intervention  กิจกรรมในการจัดการกับความเครียดจากการทํางานโดยการสอนและ 
ฝกปฏิบัติพรอมครูผูฝกและใหพนักงานปฏิบัติดวยตนเอง ในเรื่อง การหายใจเพื่อผอนคลายความเครียดและการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทํางาน 

ผลการศึกษา  พบวากลุมทดลองภายหลังไดรับการสอนทักษะการจัดการกับความเครียดจะมี 
การเปลี่ยนแปลงการรับรูตอวิธีการจัดการกับความเครียดจากการทํางาน  ความสามารถตนเองใน  การปฏิบัติเพื่อ
จัดการกับความเครียดจากการทํางาน  และทักษะในการจัดการกับความเครียดจากการทํางาน   

          (2) Arnetz Bengt, et  al. (2003)  
ศึกษาผลกระทบตอ Psychophysiological โดยการใชโปรแกรมลดความเครียดโดย 

การออกแบบงานใน Advanced Telecommunication Systems  
รูปแบบ intervention ของโปรแกรมลดการความเครียด คือ การผอนคลายความเครียดโดยใช 

วิธี Benson การประยุกตการผอนคลายความเครียดที่อธิบายดวย Öst , et al. และการใช tai chi รวมกับ
ความกาวหนาของการผอนคลาย 

ผลการศึกษา  พบวา กลุมทดลองภายหลังไดรับการสอนทักษะการจัดการกับความเครียดที่ตัว 
บงช้ีถึงความเสี่ยงตอโรคระบบไหลเวียนเลือด เชน การไหลเวียนของthrombocytes ลดลง  

           (3) Katarina Haraldsson, et  al. (2004)  
ศึกษาเรื่องการรายงานภาวะสุขภาพดวยตนเองในผูหญิงหลังจากเขารวมโปรแกรมการจัดการ 

กับความเครียด  
รูปแบบ intervention โปรแกรมประกอบดวยการประชุม 8 ครั้ง ประกอบดวย theoretical  

และ practical ในเรื่องความเครียด การจัดการกับความเครียด และการฝกดานสุขภาพจิต 
ผลการศึกษา  พบวา กลุมทดลองภายหลังไดรับการสอนทักษะการจัดการกับความเครียด นั้น 

สามารถลดอาการทั่วไปดานรางกายและความเครียดลงได   
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          (4) Dan Hasson , et  al. (2004)  
ศึกษาผลทางดาน Psychophysiological จากการใช web-based stress management  

system การศึกษาในพนักงานบริษัท  IT and media ในประเทศสวีเดน                 
รูปแบบ intervention จัดกิจกรรมโดยใหความรูเรื่องกระบวนการคิดเพื่อการผอนคลายโดยใช 

สื่อผาน web 
ผลการศึกษา  พบวา กลุมที่รับทดลองที่รับการสอนทักษะการจัดการกับความเครียดจะมีการ 

นอนหลับ การรวมความสามารถของตนเองเขากับการรับการสนับสนุนทางสังคมที่ดีขึ้น  
          (5) Brenda Gardner, et  al. (2005)  

ศึกษาการบําบัดโดยการใชกระบวนการคิดและการคนหาพฤติกรรมในการลดความเครียด  
รูปแบบ intervention โปรแกรมจะใหความรูโดยมีนักจิตวิทยาเขามาสอนเรื่อง การสังเกต 

ตนเองในชีวิต ประจําวัน ฝกปฏิบัติในเทคนิคการคิดและแยกกลุมเพื่อทํา programme ตามกลุม cognitive therapy 
และ Behavioural coping 

ผลการศึกษา พบวา กลุมที่รับทดลองที่รับการสอนทักษะการจัดการกับความเครียดโดยใช  
cognitive therapy จะมีรายงานการเจ็บปวยทางสุขภาพที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพตอการลดความเครียดในพนักงาน 
และกลุมที่ใช Behavioural coping จะมีผลดานคลินิกที่ไดผลดีขึ้นเล็กนอย   

          (6) Richars H. Rahe, et  al. (2002)  
ศึกษาโปรแกรมการลดความเครียดและการดูแลสุขภาพรูปแบบใหมในที่ทํางาน 
รูปแบบ intervention  โปรแกรมจะใชกลวิธี  Personalized feedback โดยวิเคราะหขอมูลจาก 

การสอบถามมาเขียนเปนคูมือการจัดการกับความเครียด Wellness seminar และ  Small-group educational 
sessions. 

ผลการศึกษา พบวา กลุมที่รับการสอนทักษะการจัดการกับความเครียดมีระดับstress, anxiety  
และ coping ที่ดีขึ้น   

5.1.3 งานวิจัยท่ีใชทฤษฎีการรับรูความสามารถของตนเอง  ( Self-Efficacy Theory )  มีดังนี้ 
           (1) อาภรณทิพย บัวเพ็ชร และคณะ ( 2545 )  

ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการกับความเครียดจากการทํางานของพนักงานโรงงาน 
อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  

รูปแบบ intervention ใหพนักงานทํากิจกรรมในการจัดการกับความเครียดดวยตนเองหลังจาก 
ไดรับการฝกในเรื่องการหายใจเพื่อผอนคลายความเครียดและการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทํางาน 

ผลการศึกษา พบวา กลุมทดลองภายหลังไดรับการสอนทักษะการจัดการกับความเครียดจะมี 
การเปลี่ยนแปลงการรับรูตอวิธีการจัดการกับความเครียดจากการทํางาน  ความสามารถตนเองใน  การปฏิบัติเพื่อ
จัดการกับความเครียดจากการทํางาน  และทักษะในการจัดการกับความเครียดจากการทํางาน   

          (2) Akihito  Shimazu, et  al. (2004) 
ศึกษา ผลของการใชโปรแกรม  Web-based Psychoeducation on  Self-Efficacy,  

Problem Solving Behavior, Stress Responses and Job Satisfaction ในพนักงาน  
รูปแบบ intervention โปรแกรมจะจัดใหพนักงานเรียนรูการจัดการกับความเครียดผาน web  

ดวยตนเอง  
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ผลการศึกษา พบวา กลุมที่ไดรับ  intervention มีความพอใจในงานเพิ่มมากขึ้น ใน 
กลุมพนักงานเพศชายและกลุมอายุนอยๆ จะมีความสนใจในเรื่องการจัดการกับความเครียดในระดับสูง  

5.1.4 งานวิจัยท่ีใช  Transtheorectical Model of Change มีดังนี้ 
         (1) Jackie Holt, et  al. (2002)  

ศึกษาการลดความเครียดจากการประกอบอาชีพ : การวิจัยเชิงทดลองโดยใช 
Mailed intervention   

รูปแบบ intervention กิจกรรมในโปรแกรม มี 2 ลักษณะ คือ self - care sheet  เปนการให 
ความรูเรื่อง การดูแลตนเอง สัมพันธภาพและการทํางาน และ You and Your Practice เปนโปรแกรมใหสุขศึกษาที่
ออกแบบเพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดีในพนักงาน ทั้งนี้ นํามาวิเคราะหตาม The Transtheorectical Model  of Change 5 
ระดับของการเปลี่ยนแปลงของบุคคล คือ pre-contemplation, contemplation, preparation, action และ 
maintenance.           

ผลการศึกษา พบวา หลังจากประเมินภาวะความเครียดโดยใช GH Q 12 เมื่อทํากิจกรรมครบ 3  
เดือนนั้น ทําใหเกิดผลดีคือลดปจจัยเสี่ยงและลดอัตราการเจ็บปวยทางดานจิตเวชในพนักงาน และจะไดผลดีมาก
ในระยะแรกของการดําเนินการในการลดความเครียดในที่ทํางาน  

5.1.5 งานวิจัยท่ีใชการใหสุขศึกษา ( Health education)  มีดังนี้ 
         (1) Norito Kawakami, et  al. (2005)  

ศึกษาผลของการใชโปรแกรม  Web-based Supervisor Training on Job Stressors และ  
Psychological Distress  

รูปแบบ intervention โดยการจัดทําโปรแกรมชื่อ “E-learning Worksite Mental  Health for  
Supervisor” สื่อสารผาน web ในชวง 4 สัปดาหที่ทําการอบรม มี 9 บทเรียน โดย บทที่ 1 สอนวิธีการอานเรื่องที่
โศกเศราและอาการdepression และปญหาสุขภาพจิตในที่ทํางาน บทเรียนที่เหลือจะเปนความรูเรื่องความเครียด
ในที่ทํางานที่เฉพาะเจาะจงและคําถามบทละ 4-5 ขอ                            

ผลการศึกษา พบวา ในกลุมทดลอง การเปลี่ยนแปลงของความเปนอิสระในการทํางานมีการ 
เพิ่มขึ้นเล็กนอย   

5.1.6 งานวิจัยท่ีไมมี framework ในการวิจัย  มีดังนี้ 
                    (1) Andreas Michalsen, et  al. (2004) 

การลดความเครียดอยางในกลุมหญิงที่มีความเครียดโดยใชโปรแกรมโยคะ หลักสูตร 3 เดือน 
รูปแบบ intervention กลุมตัวอยางจะถูกแบงกลุมเปนกลุมทดลอง จํานวน 16 คน และกลุม 

ควบคุม จํานวน 8 คน โดยโปรแกรมจะดําเนินการ 3 เดือน คือ กลุมทดลองจะเขารวมโปรแกรมโยคะ ทุก 2 
สัปดาห ครั้งละ 90 นาที และติดตามประเมินผลหลังเขาโปรแกรม 3 เดือน 

ผลการศึกษา พบวา ผูหญิงที่เขารวมโปรแกรม Iyengar yoga ( หลักสูตร 3 เดือน ) มีระดับ 
ความเครียดที่ปรับดีขึ้น ระดับความวิตกกังวลปรับดีขึ้น  มีความกระฉับกระเฉงขึ้น ความเมื่อยลา และความหดหู
ใจ และอาการอื่นๆทางรางกาย เชน ปวดศีรษะและปวดหลังนั้นลดลง  
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5.2 กลุมตัวอยางในการศึกษา 
 5.2.1 ลักษณะการประกอบอาชีพของกลุมตัวอยาง 

  ประเทศไทย 
เปนโปรแกรมที่จัดกระทําในกลุมพนักงานในสถานประกอบการขนาดกลางแผนก 

ผลิตและแผนกควบคุมคุณภาพ 
 ตางประเทศ 

เปนโปรแกรมที่จัดกระทําในกลุมพนักงานหนวยงานรัฐบาล พนักงานในบริษัทดาน 
เทคโนโลยีการสื่อสาร พนักงานบริษัทหนังสือพิมพ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องจักรกล  

5.2.2 อายุและเพศของกลุมตัวอยาง 
ประเทศไทย 

เปนโปรแกรมที่จัดกระทําในกลุมพนักงานเพศหญิง อายุ 18 – 45 ป 
 ตางประเทศ 

เปนโปรแกรมที่จัดกระทําในกลุมพนักงานทั้งเพศหญิงและเพศชาย อายุ 18 – 64 ป 

5.3 ระยะเวลาในการศึกษา 
ประเทศไทย 

เปนโปรแกรมที่จัดกระทําโดยใชระยะเวลา 5 สัปดาห 
 ตางประเทศ 

เปนโปรแกรมที่จัดกระทําโดยใชระยะเวลา 3 - 12 เดือน  

5.4 นวตกรรมที่เกิดขึ้นจากการศึกษา 
 1. การสอนและใหฝกปฏิบัติเพื่อผอนคลายความเครียด ดวยการหายใจเพื่อผอนคลาย

ความเครียดและการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทํางาน 
  2. การใช mailed intervention โดยใหพนักงานเรียนรูการจัดการกับความเครียด โดยใช self - 
care sheet   และ You and Your Practice (โปรแกรมใหสุขศึกษาที่ออกแบบเพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดีในพนักงาน )        
  3. การใชโปรแกรม Iyengar Hatha yoga ในการรับรูถึงภาวะเครียดและผลทางดานจิตใจที่มี
ความสัมพันธกับความเครียด 
  4. โปรแกรมประกอบดวยการประชุม 8 ครั้ง ทั้ง theoretical และ practical ในเรื่องความเครียด 
การจัดการกับความเครียด และการฝกดานสุขภาพจิต   
  5. การสงเสริมการสรางเสริมสุขภาพในการจัดการกับความเครียดดวยการเรียนรูดวยตนเอง
ผาน web-based 
  6. การจัดการกับความเครียดโดยการเขากลุมปรับเปลี่ยนการคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

7. โปรแกรมจะใชกลวิธี  Personalized feedback โดยวิเคราะหขอมูลจากการสอบถามมาเขียน 
เปนคูมือการจัดการกับความเครียด Wellness seminar และ  Small-group educational sessions. 
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โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิต คุณภาพงานดวยการจัดการกับความเครียด 
ในสถานประกอบการขนาดกลางในพื้นท่ีเขตสาธารณสุขท่ี 4 ราชบุรี  

หลักการและเหตุผล 
ความเครียดที่มีสาเหตุมาจากการทํางานถูกจัดใหเปนสาเหตุที่พบไดบอยที่สุดจากการวิจัยของเอโล 

(Elo,Anna-Lisa Marjatta) ในคนงานโรงงานอุตสาหกรรมของฟนแลนด พบวางานที่ซ้ําซาก จําเจ เปนสาเหตุหน่ึง
ที่ทําใหคนงานเกิดความเครียด จากการวิจัยของเทยเลอร (Taylor,Diana Hopkins) ที่ใชกลุมตัวอยางจากพยาบาล ก็
ยืนยันวาการทํางานเปนกะมีผลตอระดับความเครียดจริง 

ความเครียดนอกจากจะทําใหบุคคลไมมีความสุขแลว ยังนําไปสูการเปนโรคชนิดตางๆ เชนปวดศีรษะ 
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคลําไสอักเสบ โรคภูมิแพและโรคมะเร็ง เปนตนทั้งยัง
กอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะภาคธุรกิจความเสียหายนี้เกิดจากการหยอนประสิทธิภาพ
ในการทํางาน เพราะการไมสบายทําใหทํางานไดนอยลงตองไปรักษาตัวเสียเวลา เสียเงินคายาคารักษาตางๆอีก
ดวย นอกจากนี้คนที่ประสบกับความเครียดบางคนปรับตัวในทางที่ผิด โดยการหาทางระบายความเครียดดวยการ
ดื่มสุราและสูบบุหรี่ บางคนหมกมุนอยูกับการพนัน และมีจํานวนไมนอยที่ฆาตัวตาย  

นอกจากผลเสียตอบุคคลเองแลว ความเครียดยังมีผลเสียตอองคการอีกคือความเครียดในการทํางาน
กอใหเกิดการลางาน การขาดงาน การทํางานสายบอยๆ ขอโยกยายเปลี่ยนงาน ปฏิบัติงานผิดพลาด เกิดความเบื่อ
หนายในการทํางาน ไมอยากคิดสรางสรรคงานใหมๆขึ้นมา ผลงานตกต่ําลงไป ขาดการปรับตัวที่ดี เขากับเพื่อน
รวมงานไมคอยได ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนอุปสรรคตอการทํางาน ทําใหทํางานไดไมเต็มที่ทั้งยังกอใหเกิดผลเสียกับ
องคการโดยเฉพาะอยางยิ่งผลผลิตโดยสวนรวมขององคการนั้นในสหรัฐอเมริกามีการคิดมูลคาเฉลี่ยรายปที่วงการ
อุตสาหกรรม ตองจายไปในเรื่องของการขาดงาน การเจ็บปวย การประกันภัย และผลิตผลที่นอยลงออกมาแลววา
ใกลเคียง 75,000 ลานเหรียญ ลําพังมูลคาของโรคเสนเลือดหัวใจตีบตันเพียงอยางเดียวก็ตกอยูราว 30,000 ลาน
เหรียญแลว และประมาณกันวาความเจ็บปวยอันเนื่องมาจากความเครียดนี้มีมูลคา ทางดานปริมาณทางสังคมและ
ทางการแพทยถึงประมาณ 55 ลานเหรียญตอป  

สภาพแวดลอมการทํางานที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอคนงานนั้นบางชนิดอาจจะวัดไดในเชิงปริมาณ เชน 
สภาพแวดลอมดานกายภาพ  เคมี  ประกอบกับขณะนี้มีการพัฒนาเครื่องมือการประเมินปญหาดานสภาพแวดลอม
การทํางานมากขึ้น  โดยมีการกําหนดมาตรฐานของสิ่งแวดลอมการทํางานที่ชัดเจน  จึงสามารถใชเปนเกณฑใน
การชวยบงช้ีใหทราบสภาวะการเสี่ยงจากอันตรายตางๆที่จะเกิดกับคนงานได  รวมทั้งเปนขอมูลในการปรับปรุง
สภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมกับคนงาน สงผลการสรางเสริมประสิทธิภาพการทํางาน  เพิ่มผลผลิตใหกับ
สถานประกอบการ  แตอยางไรก็ตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นนั้นยังไมสามารถครอบคลุมปญหาที่เกิดขึ้นไดทั้งหมด   
เพราะปญหาจากสภาพแวดลอมดานเออรโกโนมิกสและสภาวะจิตใจมักจะอยูในเชิงคุณภาพที่วัดไดลําบาก  เพราะ
ในความเปนจริงแลวสุขภาพดานจิตใจมีความสัมพันธกับอุตสาหกรรมเปนอยางมาก ทางสหพันธสุขภาพจิตโลก
ไดรายงานไววา  “ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตใจเกิดขึ้นในกลุมคนงานมีอัตราสูงกวาประชาชนทั่วไป ”   

และคนงานในสถานประกอบการคงไมสามารถหลีกเลี่ยงสภาวะเครียดที่เกิดขึ้นไดเนื่องจากความเครียด
กับงานมักเปนของคูกัน  แตถามีในระดับที่รุนแรงและไมไดรับการประเมินและชวยเหลือ  อาจกอใหเกิดผลเสียที่
สําคัญตอผูปฏิบัติงานได 2 ประการ ประการแรก คือ การเกิดความเครียดตอรางกายของผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะ   
ถาการเกิดเปนระยะเวลานานๆตลอดการทํางาน  โดยที่ผูปฏิบัติงานไมรูสึกตัวซึ่งความเครียดในลักษณะนี้จะทําให
ผูปฏิบัติงานสูญเสียประสิทธิภาพและความสามารถของรางกาย  รวมทั้งอาจมีผลเสียตอสุขภาพในบั้นปลายของ
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ชีวิตได ประการที่ 2 คือ อาจทําใหผูปฏิบัติงานไมสามารถทํางานไดตามปริมาณและคุณภาพของงานที่กําหนดไว  
ซึ่งจะทําใหผลผลิตลดลงและในกรณีรายแรงก็อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือวินาศภัยขึ้นได  ดังนั้นการที่คนงานจะมี
อายุการทํางานที่ยืนยาวไมมีการบาดเจ็บไมเปนโรคที่มีสาเหตุมาจากการทํางานและโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทํางาน  
และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นยอมขึ้นกับสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและทางจิตใจ  ดังนั้นในการดูแล
สุขภาพคนงานนั้น  จึงตองคํานึงถึงปจจัยหลายๆอยางที่อาจสงผลกระทบสุขภาพ  

ในพื้นที่  7 จังหวัดของเขตสาธารณสุขที่ 4  มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางนานาประเภท
กระจายอยูทั่วไปในเขตเมืองและชนบท ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่  11  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและคนงานในเขตสาธารณสุขที่  4  แยกเปนจังหวัด 
        (ขอมูลทําเนียบโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 จัดทําขอมูลเมื่อ  มีนาคม 2547) 

                                  จํานวนคนงาน 
จังหวัด จํานวนโรงงาน 

       เพศชาย     เพศหญิง         รวม 
1.ราชบุรี 1,670 32,113 23,138 55,251 
2..กาญจนบุรี 1,436 18,674 7,144 2,5818 
3.ประจวบคีรีขันธ 709 11,056 11,854 22,803 
4.เพชรบุรี 833 18,956 10,471 29,427 
5.สมุทรสงคราม 348 3,713 2,723 6,396 
6.นครปฐม 2,103 N/A N/A 119,136 
7.สมุทรสาคร 3,439 N/A N/A 205,932 

 
ตารางที่  12   ประเภทสถานประกอบการที่มีอัตราการตาย/ปวยสูงที่สุด 5 อันดับ 
                       (ขอมูลสํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม ป 2548) 

  กาญจนบุรี      นครปฐม     เพชรบุร ี ประจวบคีรีขันธ สมุทรสงคราม      ราชบุร ี สมุทรสาคร 
  ระดับ 
การปวย 
  / ตาย ประเภท 

จํา
นว

น 
(ค
น 

) 

ประเภท 

จํา
นว

น 
(ค
น 

) 

ประเภท 

จํา
นว

น 
(ค
น 

) 

ประเภท 

จํา
นว

น 
(ค
น 

) 

ประเภท 

จํา
นว

น 
(ค
น 

) 

ประเภท 

จํา
นว

น 
(ค
น 

) 

ประเภท 

จํา
นว

น 
(ค
น 

) 

อันดับที่ 1 
อาหาร/ 
เคร่ืองดื่ม 

232 ปนทอ 976 ปนทอ 68 
อาหาร/ 
เคร่ืองดื่ม 

347 เลื่อยไม 78 
อาหาร/ 
เครื่องดื่ม 

442 
อาหาร/ 
เคร่ืองดื่ม 

2913 

อันดับที่ 2 
ผลิตภัณฑ 
จากไม 

95 พลาสติก 815 ผลิตทอ 58 กิจการอื่นๆ 103 
ซอมเครื่อง 
ยนต 

58 
ซอม 
เครื่องยนต 

58 สิ่งทอ 1887 

อันดับที่ 3 การคา 71 
เคร่ืองดื่ม 
อาหาร 

761 เคร่ืองเรือน 56 ผลิตโลหะ 66 
แปรรูป 
อาหารทะเล 

47 
ผลิตภัณฑ 
โลหะ 

257 ผลิตโลหะ 1447 

อันดับที่ 4 เหมืองแร 46 
ไฟฟา 
ยานพาหนะ 

351 
ชิ้นสวน 
รถยนต 

52 กอสราง 49 
เคร่ืองดื่ม 
อาหาร 

40 
ผลิตภัณฑ 
อโลหะ 

237 
ผลิตภัณฑ 
จากไม 

98 

อันดับที่ 5 ผลิตโลหะ 40 
ซอมรถ 
จักรยานยนต 

339 การพิมพ 47 
ผลิตภัณฑ 
จากโลหะ 

48 
คอนกรีต 
อัดแรง 

36 
ผลิตภัณฑ 
จากไม 

202 
ผลิตภัณฑ 
กระดาษ 

580 
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ในอดีตที่ผานมา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตางก็เล็งเห็นความสําคัญของสุขภาพของคนทํางาน ตอ
ผลผลิต และความกาวหนาขององคกร และสังคมโดยรวม ในสวนของภาครัฐไดมีการพัฒนาทางดานกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติทางดานสุขภาพ และความปลอดภัยของผูใชแรงงาน มีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลดานนี้ 
สถานศึกษา และหนวยงานราชการ มีการฝกอบรมบุคลากรทางดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ออกมา
จํานวนมาก ในสวนของภาคเอกชน ทั้งนายจาง ลูกจางก็มีจํานวนไมนอย ที่รวมมือกันปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอแนะนําตางๆ เพื่อใหพนจากการบาดเจ็บ และโรครายจากการทํางาน แตจากขอมูลของกองทุนเงินทดแทน 
สํานักงานประกันสังคมพบวา การบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานในประเทศไทย มีอัตราเฉลี่ยรอยละ 4.14 ในขณะที่
ประเทศอังกฤษมีอัตราเฉลี่ย เพียงรอยละ 0.77 ตอป (http://advisor.anamai.moph.go.th/tamra/factory1.html#01) 

จากการศึกษาโครงการสรางเสริมสุขภาพจิต สามารถลดการลาหยุดงานไดรอยละ 58 ลดคาใชจายเฉพาะ
เรื่องคารักษาพยาบาลไดรอยละ 55 และเมื่อเทียบผลไดของโครงการตอคาใชจาย ในรูปของเงินมีคาเทากับ 5.5 ตอ 
1 (Kennecott Cooper, สหรัฐอเมริกา)  โครงการเพิ่มสมรรถภาพทางกาย สามารถลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล
ไดรอยละ 22 ลดวันลาจากการปวย และอุบัติเหตุไดรอยละ 20 และลดการสูญเสียคาใชจาย ที่เกี่ยวเน่ืองกับการ
เจ็บปวย และอุบัติเหตุไดรอยละ 31  (Canada Life, แคนาดา )  โครงการปรับเปลี่ยนครรลองชีวิต (Life-style) 
สามารถลดคาใชจายในดานการรักษาพยาบาล ลงไดรอยละ 61  (Meso Petro Company, สหรฐัอเมริกา ) และ
นอกจากนั้นในภาพรวมยังพบวา มีการลาหยุดงานลดลง  และหลักการในการจัดการกับความเครียดในองคกรมี    
2 ประการ  คือ การจัดการทั้งระบบ และโครงการลดความเครียดในการทํางานสําหรับผูปฏิบัติงาน การจัดการกับ
ความเครียดในการทํางาน ของบุคคลนับวาเปนกลวิธีที่มีความสําคัญมากเพราะจะชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวได
ดีและสามารถปองกันความเครียดที่อาจเกิดขึ้นไดสงผลใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มความสามารถ          
มีความพึงพอใจในงาน เต็มใจที่จะทํางาน งานที่ไดมีประสิทธิภาพ และดําเนินชีวิตอยูไดอยางมีความสุข 

จากที่กลาวมาการดูแลสุขภาพของคนทํางาน จะไมหยุดอยูที่โรค และการบาดเจ็บจากการทํางาน หรือ
งานอาชีวอนามัยแบบดั้งเดิมเทานั้น แตจะมุงใหประชากรวัยแรงงาน สามารถทํางานไดดี ปลอดภัย มีความสุขกาย 
สบายใจในการทํางาน มีรางกายที่แข็งแรง จิตใจที่แจมใส และการสรางเสริมสุขภาพของคนในสถานประกอบการ 
จึงมีความสําคัญตอความสําเร็จความเจริญเติบโตกาวหนาของทั้งองคกร ผูรับผิดชอบโครงการไดตะหนักถึงปญหา
ดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิต คุณภาพงานดวยการจัดการกับความเครียดในสถานประกอบการ
ขนาดกลางในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ 4 ราชบุรี ขึ้นเพื่อเปนการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดใน
พนักงานเพื่อใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห และเปนแนวทางเพื่อใชในงานบริการดานสาธารณสุขของงาน
อาชีวอนามัยตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาผลโปรแกรมลดความเครียดจากการทํางานของพนักงานในสถานประกอบการขนาดกลาง

ในพื้นที่สาธารณสุข เขต 4   
2. เพื่อใหพนักงานในสถานประกอบการขนาดกลาง ในพื้นที่สาธารณสุข เขต 4 มีวิธีการสงเสริมสุขภาพ

เพื่อขจัดความเครียดที่เหมาะสม 

กลวิธีดําเนินการ 
1.จัดทําโครงการ 
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2. สํารวจขอมูลสถานประกอบการขนาดกลางในพื้นที่เปาหมาย และคัดเลือกกลุมเปาหมาย       
3. ประชุมช้ีแจงโครงการแกตัวแทนสถานประกอบการที่เขารวมโครงการและเจาหนาที่สาธารณสุขที่ 

รับผิดชอบสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ       
4. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเพื่อจัดการความเครียดโดยใช Intervention ดังนี้  

  ระยะที่ 1  ประเมินความตองการและปญหาสุขภาพ 
    สัปดาหท่ี 1  ประเมินความตองการและปญหาสุขภาพในพนักงาน  หัวหนางาน และผูจัดการ          
pretest ตรวจสุขภาพทางรางกายและจิตใจทุกกลุม ดังนี้  

- ตรวจรางกาย วัดความดันโลหิต ชีพจร การหายใจ และ BMI 
- ตรวจเลือด: HDL-C,TC,UA,Stool,Chest X-ray 
- e-mail questionnaire : แบบสัมภาษณเพื่อประเมินสุขภาพในระดับคุณภาพชีวิต ของคนงาน  

ซึ่งไดแก  ขอมูลชีวิตสวนตัว และครอบครัว ระดับความสามารถทางรางกาย ทางอารมณ และสติปญญา ในการทํา
กิจวัตร  มีรายละเอียดดังนี้ 

- ขอมูลดานบุคคล (ขอมูลทั่วไป,สภาพความเปนอยู,ขอมูลเฉพาะ) 
  - ขอมูลพฤติกรรมดานสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผอน การ
สูบบุหรี่ การใชสารเสพยติด การมีพฤติกรรมการปองกันอันตรายตางๆ เปนตน และยังเปนการประเมินพฤติกรรม
ในการทํางาน และการใชชีวิตดานอื่นๆ สวนการประเมินสิ่งแวดลอมนั้น ควรจะเปนการประเมิน สิ่งแวดลอมทั้ง
ทางกายภาพ และสังคมในองคกร  

- ขอมูลดานการทํางาน (ลักษณะงาน, หนาที่ความรับผิดชอบ, สัมพันธภาพระหวางเพื่อน 
รวมงาน, การสนับสนุนจากหัวหนางาน-หนวยงาน-ครอบครัวและบรรยากาศการทํางาน)  
 - การประเมินปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพนักงาน และสภาพทางสิ่งแวดลอมในองคกร 
ตัวอยางปจจัยเหลานี้ ไดแก ความรู เจตคติ และทักษะดานตางๆ ของพนักงาน ความสัมพันธระหวางพนักงานกับ
องคกร ความสัมพันธระหวางพนักงาน กับพนักงาน ความพรอมทางดานทรัพยากร และเวลาขององคกร และ
พนักงาน กลุม ชมรม คานิยม และวัฒนธรรมของคนในองคกร และสังคมภายนอก เปนตน 

- แบบสํารวจสภาพแวดลอมการทํางาน: สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย, สวัสดิการ (เกณฑตาม 
ความรูสึก) 

- แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (GHQ 12) 
  - แบบสอบถามเกี่ยวกับความสุข 
  - ขอมูลดานการจัดการกับความเครียด 
  - ขอมูลกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเพ่ือจัดการกับความเครียดของตนเอง 
                -ขอมูลกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเพ่ือจัดการกับความเครียดของสถานประกอบการ  

สัปดาหท่ี  2  ประชุมและรายงานผลpretestการตรวจสุขภาพโดยแยกประชุมในแตละกลุมคือกลุม
พนักงาน กลุมหัวหนางาน และกลุมผูจัดการ 

-รายงานผลpretestการตรวจสุขภาพทั้งรายบุคคลและแตละกลุม 
-วิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง ผลกระทบที่เกิดในสถานประกอบการ 
-จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการที่จะแกไข/พัฒนาโดยการใหคะแนนดวย 

ขนาดปญหา ความยากงายของการแกไข และความสนใจ 
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-สัมภาษณเชิงลึกในรายที่มีปญหาเครียดจากการทํางาน (จากการประมวลผล) 
สัปดาหท่ี  3  ประชุมกลุมรวมทุกกลุม 

  -จัดลําดับความสําคัญของปญหาที่ทุกกลุมตองการแกไขและพัฒนา 
  -วาดWeb of causation ในความตองการที่จะพัฒนาและแกไข 
  -ตัดสินใจและมีขอตกลงรวมกันจัดต้ังคณะทํางานและแกนนําเพื่อเปนตัวแทนในการประสาน
กิจกรรมแตละกิจกรรมในแตละกลุม 
ระยะท่ี 2  การวางแผนงาน 

 สัปดาหท่ี  4  แตละกลุมพบผูเช่ียวชาญดานการจัดการความเครียดในการทํางาน 
  -จัดทําพัฒนากระบวนการและรายละเอียดตางๆ 
  -จัดทําตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลระหวางการดําเนินงานและภายหลังการดําเนินงาน 
  -จัดทําGantt Chart เพื่อลงรายละเอียดระยะเวลาในแตละกิจกรรมที่จะแกไขและพัฒนา 
ระยะท่ี 3  การให Intervention คร้ังท่ี 1 

สัปดาหท่ี  5 – 8 แตละกลุมจัดกิจกรรมตามลําดับของปญหาและการตองแกปญหาที่รวบรวมไดจาก
ประเมินผลในแตละบุคคลและแตละกลุม  โดยการจัดโปรแกรมตางๆจะอยูภายใตการดูแลของผูเช่ียวชาญโดยการ
ทํากิจกรรมจะเลือกผานthe web-based tool  หรือจะรวมกลุมกันทํากิจกรรมก็ไดแลวแตกลุมจะตกลง กิจกรรม
ตางๆมีดังนี้เชน 

-Job Stress education program : ใหความรูเรื่องความเครียด  สาเหตุ  ปฏิกิริยาของรางกาย ตอ 
ความเครียด  ผลของความเครียดตอรางกาย   เทคนิคการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมลดความเครียด  และประเมินระดับ
ความตองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในบุคคล  ตามกรอบทฤษฏี The Transtheorectical Model (pre-
contemplation, contemplation, preparation, action, maintenance) กอนทําRelaxation techniques  ครั้งละ 30  นาที   
สัปดาหละ  1  ครั้ง 

-Cognitive-behavioral  intervention : เทคนิคการฝกสังเกตตนเองในชีวิตประจําวัน  เทคนิค 
การปฏิบัติการคิด การรับรู  และการสรางจิตสํานึกโดยการแยกกลุม   ตามกรอบทฤษฏี Cognitive Therapy และ 
Behavioural Coping กอนทํา Relaxation techniques   ครั้งละ 30  นาที ตอเนื่องจากJob Stress education program 

- Empowerment program  : กิจกรรมเพื่อเสริมสรางพลังกลุม  เชนอบรมเทคนิคการรักองคกร 
และสนับสนุนความตอเนื่องในรูปแบบการจัดต้ังชมรมตางๆหลังจากจบโครงการไปแลว อยางนอย   2   ชมรม 

- Assertiveness training : ฝกเทคนิคการวิเคราะหตนเอง – บุคคลอื่น  เทคนิคการสื่อสารกับ 
บุคคลแตละระดับ  วิธีการแกไขสิ่งที่เปนปญหาอุปสรรคตางๆ   ครั้งละ 30  นาที  กอนกิจกรรมGroup/individual 
counseling 

- Exercise program  : Aerobic : กิจกรรม Aerobic  Exercise  วันละ 30  นาที อาทิตยละ 3 ครั้ง 
- Relaxation techniques  : Yoga : ฝกการหายใจและโยคะจากผูเช่ียวชาญ วันละ  90 นาที  

อาทิตยละ  1 ครั้ง 
- Group/individual counseling : ใหคําปรึกษาแนะนําปญหาตางๆที่เกิดขึ้น  เชนเรื่องการดูแล 

สุขภาพ  การออกกําลังกาย การดูแลตนเองเมื่อเกิดภาวะเครียด การติดตามอาการโรค การรักษา โดยนักจิตวิทยา  
ผูเช่ียวชาญในสาขาตางๆที่กลุมตองการทราบขอมูล  ระยะเวลาคือ  2 อาทิตยตอ  1   ครั้ง โดยแยกเปนรายบุคคล
และกลุม 
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- Vacation trip for relaxaing and  practicing : กิจกรรมนันทนาการนอกสถานตามสถานที่ที่มี 
กิจกรรมเสริมสรางเทคนิคและฝกปฏิบัติเพื่อการผอนคลาย เชนกิจกรรมชมรมรมยุวพุทธ จ.ประจวบคีรีขันธ       
(มีการฝกอานาปานสติ รับประทานอาหารมังสวิรัติและสวดมนต/ฟงเทศน  ฯลฯ  คอรสละ  3 – 5  วัน) 

- Adjusting environment for healthy workplace : กิจกรรมเฝาระวัง Risk Assessment ใน 
สถานประกอบการ โดยกิจกรรมเนนการสื่อสารถึงพนักงานในสถานประกอบการ  ดวยวิธีการตางๆ  เพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูล-ขาวสารและภาวะเสี่ยงตางๆที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ  เพื่อนํามาเปนฐานขอมูลเพื่อปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ   โดยแกนนําของกิจกรรมคือกลุมพนักงาน  หัวหนางานและผูจัดการที่เขารวม
โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิต คุณภาพงานฯ ระยะเวลาการรับขอมูล-ขาวสารคือชวงเวลาที่ดําเนินIntervention 

- จัดวันสําคัญชวงบายเดือนละ  1  วันเพื่อเปนวันสันทนาการของทุกกลุมเพื่อเลนกีฬา  ดูหนัง 
และกิจกรรมตามที่กลุมตองการ 

- แกนนําที่เปนตัวแทนและผูประสานในแตละกลุมตองเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลและ 
ประเมินผล  

- ทุกคนที่เขารวมโครงการจะไดรับ e-mail reminder เพื่อเปนการรายงานผลการดําเนิน 
กิจกรรมที่ทุกคนเขารวมกิจกรรมเพื่อใหทราบถึงความกาวหนาของตนเองในการเขารวมกิจกรรมทั้งรายบุคคล
และรายกลุม และผลที่เกิดขึ้นตอองคกรหลังจากดําเนินกิจกรรม   
ระยะท่ี 4  การให Intervention คร้ังท่ี 2  

สัปดาหท่ี  9 – 12 ประเมินผลกระบวนการกิจกรรมและผลลัพธที่เกิดขึ้น 
  - posttestครั้งที่ 1  ตรวจสุขภาพทางรางกายและจิตใจทุกกลุม ดังนี้  

- ตรวจรางกาย วัดความดันโลหิต ชีพจร การหายใจ และ BMI 
- ตรวจเลือด: HDL-C,TC,UA,Stool,Chest X-ray 
-ประเมินผลกระบวนการทํางานและผลลัพธที่ได 

  -ปรับกิจกรรมและประยุกตพัฒนาเพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองยิ่งขึ้น 
ระยะท่ี 5  การให Intervention คร้ังท่ี 3  

สัปดาหท่ี  13 – 16 ประเมินผลกระบวนการกิจกรรมและผลลัพธที่เกิดขึ้น 
  - posttestครั้งที่ 2  ตรวจสุขภาพทางรางกายและจิตใจทุกกลุม ดังนี้  

- ตรวจรางกาย วัดความดันโลหิต ชีพจร การหายใจ และ BMI 
- ตรวจเลือด: HDL-C,TC,UA,Stool,Chest X-ray 
-ประเมินผลกระบวนการทํางานและผลลัพธที่ได 

  -ปรับกิจกรรมและประยุกตพัฒนาเพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองยิ่งขึ้น 
ระยะท่ี 6  การวินิจฉัยนโยบายและการบริหาร  

สัปดาหท่ี  13  wellness seminar  
-นําเสนอผลการจัดกิจกรรมฯ ในแตละสถานประกอบการในรูปแบบภาพถายกิจกรรมและ 

powerpoint สัมมนาเรื่องความเครียดกับแนวทางการจัดการกับความเครียดในที่ทํางานโดยใชกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพตามทฤษฎีสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร 
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   -  ทุกกลุมรวมกันประเมินนโยบายและการบริหารจัดการดานการสรางเสริมสุขภาพ             
ในองคกรมีดานใดบาง และยังขาดในดานใดอยูอีกเพื่อเปนการประเมินวิเคราะหเพื่อใหไดขอมูล ที่จะนําไปใชใน
การวางแผนภายในองคกรใหมีความตอเนื่องในระยะยาว 

5. ติดตามระดับความเครียดและวิธีการสงเสริมสุขภาพเพ่ือขจัดความเครียดหลังจากทํากิจกรรมขอ 4  
เสร็จสิ้นแลว  6  และ 12 เดือน   

6. ประเมินผลโครงการ 
7. สรุปผลการดําเนินโครงการรายงานผูสนับสนุนงบประมาณและสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ  

กลุมเปาหมาย 
พนักงาน  หัวหนางาน  และผูจัดการในสถานประกอบการขนาดกลางที่มีอัตราตาย/ปวยสูงสุดในพื้นที่

สาธารณสุขเขตที่ 4 ไดแก ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร และนครปฐม 
จังหวัดละ 2 แหงๆ  30 คน   

การประเมินผล 
1. พนักงานในสถานประกอบการที่เขาโครงการมีวิธีการสงเสริมสุขภาพเพื่อขจัดความเครียดที่เหมาะสม

 2. สถานประกอบการที่เขารวมโครงการมีรูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพเพื่อขจัดความเครียด
แกพนักงาน 
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