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Objective : This research aimed to study stress levels, quality of sleep, and relationship of stress and quality
of sleep of Air Force Student Nurses, Royal Thai Air Force Nursing College, Academic year 2018.
Material and Method : This descriptive research was conducted using a stratified random sample of 142 Air
Force Student Nurses. Data collection was divided into 4 parts which were demographic data, social
characteristics questionnaire, Stress Model of Mental Health Assessment (SPST-20), and Stress Model
Assessment and Pittsburgh Sleep Quality questionnaire (Thai version). Data were analyzed by percentage,
mean and standard deviation. Relation of Stress level and Sleep quality were analyzed by Pearson Product
Moment Correlation Coefficient.
Results : The results revealed stress level of Air Force student Nurses mostly found in the medium level
47.89 %. The quality of sleep showed that 99.3 percent was poor. The finding indicated that stress and
quality of sleep were positively correlated (r = 0.394) with statistically significant (p < 0.01)
Keywords : stress, quality of sleep
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ศึกษาความสัมพันธ์ความเครียดและคุณภาพการนอนหลับ
ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา
จรัญญา ศรีวิชยั *, ฉัตรพิมล ธนูศรี*, ณิชกานต์ แสงจันทร์*, ธิตยา ยิมเป็ นยวง*, ปรียาภรณ์ สิมกิง*,
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**อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช กองการศึ กษา, วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ, กรมแพทย์ทหารอากาศ

วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาความเครียด คุณภาพการนอนหลับ และความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับคุณภาพการนอนหลับ
ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา
วัสดุและวิธกี าร : การวิจยั ครังนี เป็ นวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research) กลุม่ ตัวอย่างคือ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ชันปี ที - ปี การศึ กษา
จํานวน
คน เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข อ้ มู ล แบ่งออกเป็ น ส่ วน คื อ
ส่วนที แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที แบบวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต (SPST-20) ส่วนที แบบประเมิน
ความเครียดของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และส่วนที แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ Pittsburgh ฉบับภาษาไทย
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กับการศึ กษาของเบค ทีพบว่าความเครียดและความวิตก
กังวลที เกิดขึ นมีผลกระทบต่ อการเรี ยนการสอนอย่ างมาก
ทําให้ความสามารถในการเรียนรู แ้ ละผลสัมฤทธิทางการเรียน
ของบุคคลลดลง อีกทังความเครียดนับเป็ นปัจจัยหนึงทีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการนอนหลับ จากผลการวิจ ัยปัจจัยทีมี
ความสัมพันธ์กบั คุ ณภาพการนอนหลับของนิ สิตพยาบาล(6)
พบว่าความเครียดของนิสติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูร พา มี ความสัม พันธ์ มากที สุ ดกับคุ ณภาพการนอนหลับ
โดยมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(r = .28 , p<.01) แสดงว่านิสติ ทีมีความเครียดสูงจะมีคะแนน
คุณภาพการนอนหลับทีไม่ ดีผลการวิจยั ครังนี สอดคล อ้ งกับ
การศึกษาของ Lund, Reider, Whiting and Prichard(7)
ทีว่าความเครียดเป็ นสิงกระตุน้ ให้ร่างกายหลังฮอร์โมนความ
เครียด (stress hormone) ซึงมีฤทธิในทางสลายสารอาหาร
ทีร่างกายสะสมไว ้ให้กลายเป็นพลังงาน (catabolic hormone)
เช่น คอร์ติซอล (cortisol) กลู คากอน (glucagon) และ
แคทีโคลามีน (catecholamine) ฮอร์โมนเหล่านีจะไปกระตุน้
สมองบริเวณทีตืนตัว (arousal area) ทําให้ตืนตัวอยูต่ ลอด
เวลาจึงมีโอกาสนอนหลับได้ไม่เต็มที เป็ นผลให้คุณภาพการ
นอนหลับไม่ด(8)ี
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู ว้ ิจ ัยมีความสนใจ
ศึ กษาความสัมพันธ์ความเครียดและคุ ณภาพการนอนหลับ
ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ทีศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึงเป็ นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึ กษาทีผลิตพยาบาลทหารทีมีคุณภาพแห่งหนึ ง
ในประเทศไทย ซึ งมี การจั ด การเรี ยนการสอนหลักสู ตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยผู ว้ ิจยั เลือกศึ กษาความสัมพันธ์
ความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ ปีการศึกษา
ทังนี เนืองจากนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศแต่ละชันปี มีการเรียนการสอนตลอดหลักสู ตร
ทีแตกต่างกัน โดยมีการเรียนการสอนทังทางด้านทฤษฎี การฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลบนหอผู ้ป่ วย อีกทังการฝึ กระเบียบวินยั ทาง
ทหาร ดังนันหากทราบถึงความเครียดและคุณภาพการนอน
หลับของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จะสามารถนํามาเป็ น
ข้อมูลพืนฐานในการจัดการความเครียด วางแผนคุณภาพการ
นอนหลับ อีกทังเป็ นข ้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนหรือการจัดกิจกรรมทังในและนอกหลักสูตรของนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศได้อย่างเหมาะสม
(5)
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพื อศึ กษาความเครียดของนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศ ปี การศึกษา
. เพื อศึกษาคุณภาพการนอนหลับของนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ ปี การศึกษา
. เพื อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด
กับคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ปี การศึกษา

วิธีการดําเนิ นการวิจยั
การวิจยั ครังนีเป็ นวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive
Research)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป็ นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชันปี ที
1 – 4 ปี การศึกษา
จํานวน
คน กําหนดขนาด
กลุม่ ตัวอย่างตามสูตรยา จํานวน
คน เลือกโดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling)

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม เพือ
ศึ กษาความเครียด สาเหตุของความเครียด และคุ ณภาพ
การนอนหลับ โดยในการวิจยั ครังนีแบ่งออกเป็ น ส่วน ดังนี
ส่วนที แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ลักษณะ
คําถามเป็ นแบบอัตนัย โดยประกอบด้วยขอ้ คําถาม จํานวน
คําถาม
ส่วนที แบบวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต(9)
(SPST-20) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นคําถามแบบเลือกตอบ
จํานวน ข้อ และลักษณะคําถามเป็ นวัดมาตราส่วน ประมาณ
ค่า (Ratingscale) มี ระดับ คือ
ระดับความเครียด หมายถึงไม่รูส้ กึ เครียด
ระดับความเครียด หมายถึงรูส้ กึ เครียดเล็กน้อย
ระดับความเครียด หมายถึงรู ้สึกเครียดปานกลาง
ระดับความเครียด หมายถึงรูส้ ึกเครียดมาก
ระดับความเครียด หมายถึงรูส้ กึ เครียดมากทีสุด
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โดยมีการแปลความหมายค่าระดับของความเครียด ดังนี
ระดับคะแนน – 23 คะแนน
ท่านมีความเครียดอยู ่ในระดับน้อยและหายไปได้
ในระยะเวลาสั น ๆ เป็ นความเครี ยดที เกิ ดขึ นได้ในชี ว ิต
ประจําวันและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ความเครี ยดในระดับนี ถือว่ามีประโยชน์ในการ
ดําเนินชีวติ ประจําวัน เป็ นแรงจูงใจในทีนําไปสู่ความสําเร็จใน
ชีวติ ได้
ระดับคะแนน – 41 คะแนน
ท่านมีค วามเครียดในระดับปานกลางเกิด ขึนได้
ในชีวติ ประจําวันเนื องจากมีสิงคุกคามหรือเหตุการณ์ทีทําให้
เครียด อาจรู ส้ ึกวิตกกังวลหรือกลัว ถือว่าอยู ่ในเกณฑ์ปกติ
ความเครียดระดับนีไม่ก่อให้เกิด อันตรายหรือเป็ นผลเสียต่อ
การดําเนินชีวติ ท่านสามารถผ่อนคลายความเครียดด้วยการ
ทํากิจกรรมทีเพิมพลัง เช่น ออกกําลังกาย เล่นกีฬา ทําสิงทีสนุก
สนานเพลิดเพลิน เช่น ฟังเพลง อ่านหนังสือ ทํางานอดิเรก
หรือพูดคุยระบายความไม่สบายใจกับผู ท้ ไว
ี ้วางใจ
ระดับคะแนน – 61 คะแนน
ท่านมีความเครียดในระดับสู ง เป็ นระดับทีท่าน
ได้รบั ความเดือนร้อนจากสิ งต่าง ๆ หรือเหตุการณ์รอบตัว
ทําให้วิตกกังวล กลัว รูส้ กึ ขัดแย้งหรืออยูใ่ นสถานการณ์ทแก้
ี ไข
จัดการปัญหานันไม่ได้ ปรับความรู ส้ ึกด้วยความลําบากจะ
ส่ ง ผลต่ อ การใช้ชี ว ิ ต ประจํา วัน และการเจ็ บ ป่ วย เช่ น
ความดันโลหิตสูง เป็ นแผลในกระเพาะอาหาร ฯลฯ สิงทีท่าน
ต้องรีบทําเมือมีความเครียดในระดับนีคือ คลายเครียดด้วยวิธี
ทีทําได้งา่ ยแต่ได้ผลดีคือ การฝึ กหายใจ คลายเครียด พูดคุย
ระบายความเครียดกับผู ไ้ ว ว้ างใจ หาสาเหตุหรือปัญหาทีทํา
ให้เครียดและหาวิธี แก้ไข หากท่านไม่สามารถจัดการคลาย
เครี ยดด้วยตนเองได้ ควรปรึ กษากับผู ้ใ ห้การปรึ กษาใน
หน่วยงานต่าง ๆ
ระดับคะแนน คะแนนขึนไป
ท่านมีความเครียดในระดับรุนแรง เป็นความเครียด
ระดับสูงทีเกิดต่อเนืองหรือท่านกําลังเผชิญกับวิกฤตของชีวติ
เช่ น เจ็ บป่ วยรุ นแรง เรื อรังมี ความพิ การ สู ญเสี ยคนรัก
ทรัพย์สนิ หรือสิงทีรัก ความเครียดระดับนีส่งผลทําให้เจ็บป่ วย
ทางกายและสุขภาพจิต ชีวติ ไม่มีความสุข ความคิดฟุ้ งซ่าน
การตัดสินใจไม่ดี ยับยังอารมณ์ไม่ได้
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ส่วนที แบบประเมินความเครียดของนักเรียน
พยาบาลทหารอากาศ ปรับปรุงจากแบบสอบถามความเครียด
ในวัยรุ่น ASQ : Adolescence Stress Questionnaires
และแบบสอบถามสาเหตุ ที ก่ อให้เ กิ ด ความเครี ยดสํา หรับ
นักศึกษาแพทย์ของสุวรรณา สีสมประสงค์ (10) โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็ น คํา ถามแบบเลื อกตอบ จํา นวน ข้อ
จํา แนกสาเหตุของความเครียดออกเป็ น สาเหตุ ได้แ ก่
) สาเหตุจากการเรียน จํานวน ข้อ ) สาเหตุจากความ
เป็ นอยูแ่ ละข้อบังคับสถานศึกษา จํานวน ข้อ ) สาเหตุจาก
เพือน จํานวน ข้อ ) สาเหตุจากความขัดแย้งของสมาชิก
ในครอบครัวจํานวน ข้อลักษณะคําถามเป็ นแบบวัดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี ระดับ คือ
ระดับความเครี ยด หมายถึง ไม่ รู ส้ ึ กเครี ยด
ระดับความเครียด หมายถึง รูส้ กึ เครียดเล็กน้อย
ระดับความเครียด หมายถึง รู ้สึกเครียดปานกลาง
ระดับความเครียด หมายถึง รู ส้ ึกเครียดมาก
ระดับความเครียด หมายถึง รู ้สึกเครียดมากทีสุด
การแปลความหมายค่ าคะแนนเฉลี ยของความ
เครี ยดของนักเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ เป็ น ระดับความ
เครียด คณะผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์ระดับความเครียด ดังนี
คะแนนเฉลีย
การแปลความหมาย
91 – 135 คะแนน หมายถึง กลุ่ มตัวอย่างมีความ
เครียดในระดับสูงมากทีสุด
46 – 90 คะแนน หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างมีความเครียด
ในระดับปานกลาง
ตํากว่า คะแนน หมายถึง กลุม่ ตัวอย่างมีความเครียด
ในระดับน้อยมากทีสุด
ส่วนที แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับฉบับ
ภาษาไทย (Thaiversion of the Pittsburgh Sleep
QualityIndex:T-PSQI) แปลโดยตะวันชัยจิรประมุขพิทกั ษ์
และวรัญตันชัยสวัสดิ (11) เป็ นแบบสัมภาษณ์แ ละสอบถาม
จากคําถามทังหมด ข้อ ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ซึ งแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดของเกณฑ์การประเมิน
ดังนี
องค์ประกอบที คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย
(ใช้คาํ ถามข้อ )
องค์ ประกอบที ระยะเวลาตั งแต่ เข้านอนจน
กระทังหลับ (ใช้คาํ ถามข้อ กับข้อ . )
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องค์ประกอบที ระยะเวลาการนอนหลับในแต่ละ
คืน (ใช้คาํ ถามข้อ )
องค์ประกอบที ประสิทธิผลของการนอนหลับโดย
ปกติวสิ ยั (ใช้คาํ ถามข้อ , และ )
องค์ประกอบที การรบกวนการนอนหลับ (ใช้คาํ
ถามข ้อ . - . หรือข้อ . - . )
องค์ประกอบที การใช้ยานอนหลับ (ใช้คาํ ถาม
ข้อ )
องค์ประกอบที ผลกระทบต่อการทํากิจกรรมใน
เวลากลางวัน (ใช้คาํ ถามข้อ และข้อ )
การแปลผลโดยรวม คะแนนรวมทัง องค์ประกอบของ
แบบประเมิ นอยู ่ ระหว่ าง - คะแนน โดยคะแนนรวม
ที น้อยกว่ าหรื อเท่ ากับ คะแนน หมายถึ ง มี คุ ณภาพ
การนอนหลับที ดี และคะแนนรวมที มากกว่ า คะแนน
หมายถึงคุณภาพการนอนหลับทีไม่ดี
การหาความเที ยงตรงและความเชื อมัน (Validity and
Reliability)
ผู ว้ ิจ ัยได้นาํ แบบสอบถามที สร้างขึ นไปหาความ
เทียงตรงของเนือหาโดยผู ท้ รงคุณวุฒิซงเป็
ึ นอาจารย์พยาบาล

ที มีความเชี ยวชาญด้านอาจารย์ทีปรึกษา จํานวน ท่ าน
หลังจากปรับแก้ตามคําแนะนําของผู ท้ รงคุ ณวุฒิ ได้นาํ ไปให้
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศทัง ชันปี ทีไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
จํา นวน
คน แล ้ว นํา ไปหาค่ าความเชื อมั นโดยใช้
ค่ าสั ม ประสิ ทธิ ของครอนบาค (Cronbach ’s alpha
Coefficient) แบบประเมินความเครียดของนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศได้ค่าความเชือมัน = .

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ข ้อมูล ดังนี
. ความเครียด และสาเหตุความเครียด วิเคราะห์
ด้วยการหาค่ าร้อยละ
. คุ ณภาพการนอนหลับ วิเคราะห์ด ว้ ยการหา
ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับคุณภาพ
การนอนหลับ วิเคราะห์ดว้ ยการหาค่ าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation
coefficient) ทดสอบทีระดับนัยสําคัญ .

ผลการวิจยั
ตารางที ตารางแสดงร้อยละของความเครียดของนักเรียน พยาบาลทหารอากาศชันปี ที - แบบจัดกลุ่มตามเกณฑ์การ
แปลค่าของแบบวัดความเครียดกรมสุขภาพจิต (SPST-20)
ระดับของความเครียด
ชันปี
น้อย

ปานกลาง

สูง

รุนแรง

1
2
3
4

0
5.56
2.86
2.86

33.33
38.89
48.57
71.43

55.56
41.67
31.43
22.86

11.11
13.89
17.14
2.86

รวม

2.82

47.89

38.03

11.27

จากตารางที พบว่าชันปี ที พบว่าส่วนใหญ่มี
ความเครียดอยูใ่ นระดับสูง คิดเป็นร้อยละ . รองลงมาคือ
มีความเครียดอยูใ่ นระดับปานกลางและระดับรุนแรง คิดเป็ น
ร้อยละ . และ . ตามลําดับ

ชันปี ที พบว่าส่วนใหญ่มคี วามเครียดอยูใ่ นระดับ
สูง คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ มีความเครียดอยูใ่ น
ระดับปานกลางและระดับรุนแรง คิดเป็ นร้อยละ . และ
. ตามลําดับ และน้อยทีสุด คือ มีความเครียดอยูใ่ นระดับ
น้อยคิดเป็ นร้อยละ .
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ชันปี ที พบว่าส่วนใหญ่มคี วามเครียดอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือ มีความเครียด
อยูใ่ นระดับสูงและรุนแรง คิดเป็ นร้อยละ . และ .
ตามลําดับ และน้อยทีสุด คือ มีความเครียดอยูใ่ นระดับน้อย
คิดเป็ นร้อยละ .
ชันปี ที พบว่าส่วนใหญ่มคี วามเครียดอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมาคือมีความเครียด
อยูใ่ นระดับสูงคิดเป็ นร้อยละ . และมีความเครียดอยูใ่ น
ระดับรุนแรงและระดับน้อย มีค่าเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ .
สรุปได้วา่ ความเครียดของนักเรียนพยาบาลทหาร อากาศส่วนใหญ่ จัดอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ . รองลง
มาคือมีความเครียดในระดับสูง ร้อยละ . และมีความ
เครียดในระดับรุนแรงและระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ .
และ . ตามลําดับ
จากตารางที พบว่านักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ชันปี ที - ส่วนใหญ่มคี ุณภาพการนอนหลับอยูใ่ นระดับไม่ดี
คิดเป็นร้อยละ . และมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับอยูใ่ นระดับดี
คิดเป็ นร้อยละ .

ตารางที ตารางแสดงร้อยละของคุณภาพการนอนหลับของ
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศชันปี ที - แบบจัดกลุ่มการ
แปลค่าของแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับฉบับภาษาไทย
ของพิตเบิรก์
ชันปี

คุณภาพการนอนหลับ
ดี
ไม่ดี

1
2
3
4

0
0
0
2.86

100
100
100
97.14

รวม

0.70

99.30

ชันปี ที ชันปี ที และชันปี ที พบว่ามีคุณภาพ
การนอนหลับอยูใ่ นระดับทีไม่ดี คิดเป็ นร้อยละ
ชันปี ที พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพการนอนหลับ
อยู ่ในระดับไม่ ดี คิดเป็ นร้อยละ . และมีคุณภาพการ
นอนหลับอยูใ่ นระดับทีดี คิดเป็ นร้อยละ .

ตารางที ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างความเครียด และคุณภาพการนอนหลับ โดยแสดงในรูปของสหสัมพันธ์ (Pearson’s
Correlation) และผลการทดสอบตามนัยสําคัญ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและ
คุณภาพการนอนของนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศชันปี ที -

ความเครียดของหลับ
ของนักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศชันปี ที -

ความเครียดของ
Pearson
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ Correlation
ชันปี ที Sig.(2-tailed)
N
คุณภาพการนอนหลับของ
Pearson
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ Correlation
ชันปี ที Sig.(2-tailed)
N
P<0.01
จากตารางที แสดงให้เห็นว่าความเครียดของ
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทย์ทหารอากาศ มี ค วามสัม พันธ์ ก ับคุ ณภาพการ

คุณภาพการนอนหลับของ
นักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศชันปี ที -

1

.394

142
.394

.000
142
1

.000
142

1

นอนหลับ โดยมีความสัมพันธ์กนั จากการเปรียบเทียบความ
สัมพันธ์จากการทําแบบประเมินคุณภาพการนอนหลับพิตเบิรก์
ฉบั บ ภาษาไทย และแบบประเมิ น การวั ด ความเครี ย ด
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กรมสุขภาพจิต (SPST-20) ซึงมีความสัมพันธ์กนั ในทางบวก แบบประเมินคุ ณภาพการนอนหลับพิตเบิร ์กฉบับภาษาไทย
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = 0.000, p < 0.01) แสดงว่า และแบบประเมินการวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต (SPSTนักเรียนพยาบาลทหารอากาศทีมีความเครียดในระดับสูงจะมี
) แสดงให้เห็นว่า นักเรียนพยาบาลทหารอากาศทีมีความ
คะแนนคุณภาพการนอนหลับทีไม่ดี
เครียดในระดับสู งจะมีคะแนนคุณภาพการนอนหลับทีไม่ ดี
เนืองจาก ชภาวะเครียดเป็ น สิงกระตุน้ ให ้ ร่างกายหลังฮอร์โมน
ความเครียด (stress hormone) ซึงมีฤทธิในทางสลายสาร
อภิปรายผล
จากการวิจยั ครังนีพบว่า ความเครียดของนักเรียน อาหารทีร่ างกายสะสมไว ใ้ ห้กลายเป็ นพลังงาน (catabolic
พยาบาลทหารอากาศส่วนใหญ่อยู ่ในระดับปานกลาง คิดเป็ น hormone) เช่น คอร์ตซิ อล (cortisol) กลูคากอน (glucaร้อยละ . และสาเหตุของความเครียดส่วนใหญ่กม็ าจาก gon) และแคทีโคลามีน (catecholamine) ฮอร์โมนเหล่านีจะ
สาเหตุด า้ นการเรียน ซึ งสอดคล อ้ งกับงานวิจ ัยของ ไพรัช ไปกระตุน้ สมอง บริเวณทีตืนตัว (arousal area) ทําให้ตืนตัว
วงศ์ศรีตระกูล(12) ทีว่าปัจจัยทีส่งผลต่อการเกิดความเครียด คือ อยู ่ตลอดเวลา จึ งมีโอกาสนอนหลับได้ไม่ เต็มที เป็ นผลให้
เกรดเฉลียสะสม สภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย ด้านการ คุณภาพการนอนหลับไม่ดี ในขณะเดียวกันอาการนอนไม่หลับ
เรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านสภาพแวดล ้อม จะกระตุน้ ให้ร่ างกายหลังฮอร์โมนเหล่านี ออกมา ทําให้เกิด
ความเครียดทังร่างกายและจิตใจเป็นวงจรสลับกันไป อาจกล่าว
โดยมีความเสียงทีจะเกิดความเครียดในระดับสู งมากทีสุด
นอกจากความเครียดแลว้ เรืองของคุ ณภาพการ ได้ว่าความเครียดและการนอนหลับมีปฏิสมั พันธ์และส่ งผล
นอนหลับของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ก็จดั เป็ นอีกหนึง ต่อกันและกันในหลายด้าน(8)
ปัญหาทีความสําคัญ จากการวิจยั ครังนีพบว่านักเรียนพยาบาล
ทหารอากาศร้อยละ . มีคุ ณภาพการนอนหลับที ไม่ ดี ข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไป
. ควรศึ กษาเกี ยวกับปัจจัยอื น ๆ ที ส่ งผลต่อ
เนืองจากมีการเรียนการสอนทีค่ อนข้างอัดแน่ น นอกจากนัน
ยังมีกจิ กรรมต่าง ๆ ทังกิจกรรมภายในวิทยาลัยและภายนอก คุณภาพการนอนหลับพร้อมทังวิธีการแก้ไขเกียวกับคุณภาพ
วิทยาลัย นอกจากนียังมีการฝึ กปฏิบตั ิบนหอผู ป้ ่ วย รวมถึง การนอนไม่ดี
. ควรศึ กษาและพัฒนาวิธี การคลายเครียดเพือ
กิ จ วัต รประจํา วัน ของนั กเรี ยนพยาบาลทหารอากาศ ซึ ง
(2)
สอดคลอ้ งกับงานวิจยั ของนาฎนภา อารยะศิลปธร พบว่า เสริมสร้างสุ ขให้กบั นักเรียนพยาบาลทหารอากาศหรือศึ กษา
นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีคุณภาพการนอนหลับในระดับ การบริหารจัดการชีวติ ให้มีสุขในวัยเรียน
ไม่ดี โดยมีระยะเวลาในการนอนเฉลีย . ชัวโมง ทังนี
. ควรศึกษาเกียวกับผลกระทบต่อการมีคุณภาพ
เนื องจากนักศึ กษาพยาบาลมี การเรียนที หนักเมื อเทียบกับ การนอนหลับทีไม่ดี
บางวิชาชีพพบว่านักศึ กษาพยาบาลส่ วนใหญ่ (ร้อยละ )
มีคุณภาพการนอนหลับในระดับไม่ด(13)
ี และต้องทํากิจกรรม เอกสารอ้างอิง
ต่าง ๆ ประกอบกับสิงแวดลอ้ มภายในหอพักไม่ เอือต่อการ 1. Montagna, P., &Chokroverty, S. (Eds.).
นอนหลับ ซึงวัยรุ่นควรใช้เวลาในการนอนหลับ - ชัวโมง(13)
Handbook of clinical neurology: Sleep disorder,
เมื อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับ
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