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: A lot of studies on depression in children and adolescents have
been done. But anxiety in children is however an issue that has
been so little studied.
: To study the prevalence of anxiety and associated factors
Objective
among grade five students in Bangkok.
: A cross – sectional descriptive study.
Design
: Bangkok Metropolis
Setting
Materials and Methods : Data were collected from 170 students in 37 primary schools in
Bangkok by multistage random sampling. The instruments
were: 1) General background: 2) Thai State-Trait Anxiety
Inventory for children-Revised (STAIC-R). Univariate analyses
(e.g. Chi-square and t-Test) were used to examine associated
factors with anxiety in children: multivariate analysis was used
to determine the predictors of anxiety in children among this
group of grade five students.
Background
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Results
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Conclusion
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The overall prevalence of State and Trait Anxiety in grade five
students in Bangkok were 32.9% and 33.5% respectively.
From both of univariate analysis and multivariate, there were
significant differences of prevalence for anxiety in factor of
living with parent (p <0.05).
In this study, the prevalence of anxiety in primary school
students in Bangkok was higher than other studies. The finding
of the risk factors will help related persons or organizations to
provide appropriate assistances.
Anxiety, primary school student, Bangkok, prevalence.
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กฤตพงศ์ มาสอาด, อลิสา วัชรสินธุ. ความชุกของภาวะวิตกกังวลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2557 พ.ค. – มิ.ย.;
58(3): 297 - 308
: งานวิจัยส่วนใหญ่มีประเด็นศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในเด็กและ
วัยรุ่น ส่วนภาวะวิตกกังวลในเด็กนั้นยังเป็นประเด็นที่มีการศึกษา
น้อย
: เพื ่ อ ศึ ก ษาความชุ ก ของภาวะวิ ต กกั ง วลและปั จ จั ย ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
วัตถุประสงค์
ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
: การศึกษาวิจยั เชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่
รูปแบบการวิจัย
: กรุงเทพมหานคร
สถานที่ทำการศึกษา
ตัวอย่างและวิธีการศึกษา : เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษา
อยู ่ ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร (สพป.) จำนวน 170 คน โดยสุม่ จาก 37 โรงเรียน
ในกรุงเทพมหานคร เครือ่ งมือในการคัดกรอง ได้แก่ 1) แบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยทางจิตสังคม 2) แบบประเมินภาวะวิตก
กังวล Thai State-Trait Anxiety Inventory for children-Revised
(STAIC-R) ซึ่งพัฒนามาจาก STAIC ของ Spielberger และคณะ
(1973) ใช้ Univariate analysis (ได้แก่ Chi-square) เพือ่ ทดสอบ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวล และใช้ Multivariate
Analysis เพือ่ หาปัจจัยทำนายของภาวะวิตกกังวลในเด็ก
: พบอัตราความชุกของภาวะวิตกกังวลแบบ state และ trait ในเด็ก
ผลการศึกษา
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 32.9 และ 33.5 ตามลำดับ ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวลจาก Univariate analysis รวมถึงปัจจัย
ที่สามารถทำนายภาวะวิตกกังวลเมื่อวิเคราะห์โดยวิธี Multivariate
analysis ได้แก่ การอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ (p <0.05)
: ความชุกของภาวะวิตกกังวลจากการศึกษาในครั้งนี้สูงกว่าการศึกษา
สรุป
อืน่ ๆ ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาทัว่ ไป การทราบปัจจัยเสีย่ งจะช่วย
ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนช่วยเหลือ แก้ไข
และป้องกันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
เหตุผลของการทำวิจัย

คำสำคัญ

: ภาวะวิตกกังวล, นักเรียนประถมศึกษา, กรุงเทพมหานคร, ความชุก.
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ดังที่ทราบกันดีว่าเด็กที่มีภาวะวิตกกังวลส่งผล
กระทบหลายด้าน ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม
ความกังวลอาจแสดงออกต่างกันตามวัยของเด็ก โดยเด็ก
อาจมีพฤติกรรมที่ถดถอยไปจากเดิม สิ่งที่เคยทำได้ก็กลับ
เป็นทำไม่ได้ หรืออาจแสดงออกมาในรูปของปัญหาทาง
กายบ่อย ๆ (1) นอกจากผลกระทบที่ส่งผลถึงร่างกายและ
พฤติกรรมดังทีก่ ล่าวแล้วนัน้ ยังมีการศึกษาของ Ramklint
and Ekselius อ้างใน สารภี กาญจนาโรจน์พนั ธ์(2) พบว่า
เด็กที่มีบุคลิกภาพวิตกกังวลสูง เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะมี
บุคลิกภาพวิตกกังวลสูงเหมือนในวัยเด็ก เพราะบุคลิกภาพ
วิตกกังวลที่เกิดขึ้นในเด็กจะเป็นตัวกำหนดบุคลิกภาพใน
วัยผู้ใหญ่ นอกจากนี้เด็กบางคนอาจพบกับการเปลี่ยน
แปลงทางร่างกายที่จะก้าวไปสู่วัยรุ่นตอนต้น การปรับตัว
กับเพือ่ นและครอบครัวซึง่ เป็นปัจจัยทีท่ ำให้เกิดความเสีย่ ง
ต่อการเกิดความกังวลตามมาได้
การศึ ก ษาทางระบาดวิ ท ยาในประเทศต่ า ง ๆ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 – 2012 ศึกษาในเด็กอายุ 6 - 18 ปี
ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นชัน้ ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา รวมถึงกลุม่
เด็กที่ป่วยเรื้อรัง โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ กัน พบความชุก
ของภาวะวิตกกังวลมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 2.3 - 35.37
เช่น การศึกษาของ Masumi Sugawara และคณะ(3) ใช้
CAS เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ พบความชุกของ
โรควิตกกังวลทั่วไปร้อยละ 24.6 G. Vila และคณะ(4) ใช้
แบบสอบถาม ECAP พบความชุกของภาวะวิตกกังวล
ร้อยละ 35.37 R. Goodman(5) และคณะ ใช้ DAWBA
พบความชุกของโรควิตกกังวลร้อยละ 3.05 Tayel Ky(6)
ใช้แบบสอบถาม STAIC พบความชุกของภาวะวิตกกังวล
ร้อยละ 24.7 อลิสา วัชรสินธุ และคณะ(7) ใช้เครือ่ งมือ TYC
และ CAPA พบความชุกของโรควิตกกังวลทั่วไปร้อยละ
10.8 Tamsin Ford(8) และคณะ ใช้เครือ่ งมือในการคัดกรอง
ได้แก่ DAWBA และใช้การสัมภาษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ
พบความชุกของโรควิตกกังวลร้อยละ 3.95 กรมสุขภาพ
จิต(9) ใช้แบบสอบถาม TYC พบความชุกของภาวะวิตก
กังวล ร้อยละ 23.2 วัลลภา บุญพรหมมา(10) ใช้แบบสอบ
ถาม STAIC-R พบความชุกของภาวะวิตกกังวลร้อยละ
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28.8 Ellin Simon และคณะ(11) ใช้ SCARED-71 พบความ
ชุ ก ภาวะวิ ต กกั ง วลร้ อ ยละ 21.56 T. Demir (12) ใช้
แบบสอบถาม SASC พบความชุกของ social anxiety
disorder ร้อยละ 3.9 M. Jalali และคณะ(13) แบบสอบถาม
SASC พบความชุกของโรควิตกกังวลร้อยละ 10.8
จากการทบทวนวรรณกรรม พบปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับภาวะวิตกกังวลในเด็กหลากหลายปัจจัยอัน ได้แก่
เพศ (9,13 - 18) โดยพบในเด็กเพศหญิงมากกว่าเด็กเพศชาย
แต่ปัจจัยด้านอายุพบทั้งที่มีความสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์
กับภาวะวิตกกังวล (2,15,17) ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน(14) ความ
รุนแรงของอาการกังวลและภาวะซึมเศร้า (19) ความเห็น
คุณค่าในตนเองและความสามารถทางสังคม(4) การศึกษา
ของพ่อแม่ บุคลิกภาพแบบวิตกกังวล(12) การอยู่อาศัยกับ
พ่อแม่(7, 11) รูปแบบการเลี้ยงดู(9) การสูญเสียครั้งสำคัญใน
ชีวิต การมีประวัติทำผิดกฎหมายของพ่อแม่ผู้ปกครอง
และการทีเ่ ด็กสอบตกซ้ำชัน้ (7) เป็นต้น ถึงแม้วา่ จะมีปจั จัย
ทั้งทางด้านชีวภาพและทางด้านจิตสังคมที่ส่งผลกระทบ
ต่อภาวะวิตกกังวล แต่จะสังเกตได้วา่ มีปจั จัยด้านจิตสังคม
มากกว่าปัจจัยด้านชีวภิ าพทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะวิตกกังวลในเด็ก
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในต่างประเทศส่วนใหญ่
มีประเด็นศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล
ในเด็ ก และวั ย รุ ่ น ส่ ว นการสำรวจความชุ ก ของภาวะ
วิตกกังวลของเด็กในประเทศไทยนัน้ ยังเป็นประเด็นทีม่ กี าร
ศึกษาอยูน่ อ้ ยและเนิน่ นานมาแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงคำนึงถึงความ
สำคัญของการศึกษาภาวะวิตกกังวลในเด็กและปัจจัย
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า ว นอกจากนี ้ ห ากพิ จ ารณาในด้ า น
สิง่ แวดล้อม จะเห็นได้วา่ กรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึง่ พืน้ ที่
ที่มีความสะดวกสบายในหลาย ๆ ด้าน แต่ก็มีการแข่งขัน
กันสูงมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ทั้งในเรื่องการการดำรงชีพ
และวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้คน
และเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ได้เช่นกัน ผู้วิจัยจึงเลือก
กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เพราะเป็น
อายุในช่วงประถมศึกษาตอนปลาย เด็กโตเพียงพอที่จะ
รับรูแ้ ละสะท้อนอามรณ์ความคิดของตนเอง รวมถึงหากจะ
ติดตามผลการวิจยั ก็สามารถทำได้งา่ ยกว่าเด็กประถมศึกษา
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ปีที่ 6 ที่จะต้องเตรียมตัวสอบและย้ายโรงเรียนไปสู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะวิตก
กังวลได้มากกว่า
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบ
พรรณนา ณ จุ ด เวลาใดเวลาหนึ ่ ง (Cross-sectional
Descriptive Study) เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา กรุ ง เทพ
มหานคร (สพป.) ปีการศึกษา 2555 จำนวน 170 คน โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Cluster
Sampling) จาก 37 โรงเรี ย น การศึ ก ษานี ้ ไ ด้ ร ั บ การ
ยินยอมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วม
วิจยั ทุกรายได้รบั การชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี้
และสมัครใจให้ความร่วมมือในการวิจัยโดยลงชื่อในใบ
ยินยอมให้ความร่วมมือ โดยแบบสอบถามที่ใช้มีทั้งหมด
2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 สำหรับผูป้ กครอง
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนที่ผู้
วิจัยจัดทำขึ้นเองประกอบด้วย ปัจจัยข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
เพศ ศาสนา ลำดับการเกิด โรคประจำตัว ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2. ปัจจัยทางจิตสังคม ได้แก่ การอาศัยอยู่กับ
พ่อแม่ สถานภาพสมรสของพ่อแม่ สัมพันธภาพระหว่าง
เด็ก กับพ่อแม่ สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับพีน่ อ้ งและญาติ
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับเพือ่ น อาชีพของพ่อแม่ พ่อแม่
หรือบุคคลในครอบครัวติดสิง่ เสพติด การสูญเสียครัง้ สำคัญ
ในชีวิต
ส่วนที่ 2 สำหรับนักเรียน
แบบประเมินความวิตกกังวล Thai State-Trait
Anxiety Inventory for children-Revised (STAIC-R)
ซึ่งพัฒนามาจาก STAIC ของ Spielberger และคณะ
(1973) แปลเป็นภาษาไทยโดย รศ.ดร.วราภรณ์ ชัยวัฒน์
(2000)(20) ประกอบด้วย
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1. แบบประเมินความวิตกกังวลรูปแบบที่ 1 (AState subscale) เครื ่ อ งมื อ นี ้ ถ ู ก ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ใ ช้
กับเด็กไทยวัยเรียน เพื่อประเมินความรู้สึกไม่สบายใจ
หวาดหวัน่ เพราะมีสถานการณ์เฉพาะอย่างเกิดขึน้ โดยมีคา่
ความตรงเชิงเนื้อหาค่า CVI = 89.5 % ตรวจสอบความ
ตรงเชิ ง โครงสร้ า งโดยวิ ธ ี Known-group technique,
convergent validity และ factor analysis มีค่าดัชนี
ความเที ่ ย งแบบวั ด ซ้ ำ (test-retest) = 0.58 และค่ า
Cronbach’s alpha = 0.83 ประกอบด้วยข้อคำถามทัง้ หมด
19 ข้อ แต่ละข้อจะมีตัวเลือกให้เลือก 3 ข้อ ซึ่งผู้ตอบต้อง
เลือกข้อความให้ตรงกับความรู้สึกของตนเองมากที่สุด
ข้อคำถามประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะทาง
บวก มี 8 ข้อ คือ ข้อ 1 4 6 8 10 12 13 และ 19 ซึง่ คะแนน
เรียงจากน้อยไปหามาก คือ 1 2 และ 3 คะแนน
ข้อคำถามทีม่ ลี กั ษณะทางลบมี 11 ข้อ คือ ข้อ 2 3
5 7 9 11 14 15 16 17 และ 18 ซึง่ คะแนนเรียงลำดับจาก
มากไปหาน้อย คือ 3 2 และ 1 คะแนน
การคิ ด คะแนนได้ จ ากการนำคะแนนทุ ก ข้ อ มา
รวมกัน มีพิสัยคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 19 - 57 คะแนน
คะแนนรวมสูง หมายถึง มีความวิตกกังวลมาก คะแนน
รวมน้อย หมายถึง มีความวิตกกังวลน้อย ที่ค่าคะแนนจุด
ตัดมากกว่าหรือเท่ากับ 31 คะแนนขึน้ ไป(21)
2. แบบประเมินความวิตกกังวลรูปแบบที่ 2 (ATrait subscale) ประเมินลักษณะอุปนิสัยประจำตัวของ
เด็กแต่ละคนทีม่ อี ยูเ่ ดิม โดยมีความตรงเชิงเนือ้ หา ค่า CVI
ของแบบวัด = 90 % ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
โดยวิธี Known-group technique, convergent validity
และ factor analysis มีค่าดัชนีความเที่ยงแบบวัดซ้ำ
(test-retest) ได้ = 0.72 และค่า Cronbach’s alpha = 0.81
ประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 20 ข้อ แต่ละข้อจะมี
ตัวเลือกให้เลือก 3 ข้อ ซึง่ ผูต้ อบต้องเลือกข้อความให้ตรงกับ
ความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้นเป็นประจำให้มากที่สุด
ข้ อ คำถามประกอบด้ ว ยข้ อ ความที ่ ม ี ล ั ก ษณะ
เกี่ยวกับความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันของเด็ก 20 ข้อ
ซึง่ คะแนนจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก คือ 1, 2, 3
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การคิดคะแนนได้จากการนำคะแนนทุกข้อมา
รวมกัน มีพิสัยคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 20 - 60 คะแนน
คะแนนรวมสูง หมายถึง มีแนวโน้มวิตกกังวลสูง คะแนน
รวมน้อย หมายถึง มีแนวโน้มวิตกกังวลน้อย ที่ค่าคะแนน
จุดตัดมากกว่าหรือเท่ากับ 39 คะแนนขึน้ ไป(21)
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือของการ
วิจัยในครั้งนี้จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 จำนวน 170 คน พบว่าค่า Cronbach’s alpha
coefficient ของ A-State และ A-Trait เท่ากับ 0.802 และ
0.787 ตามลำดับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยนำข้อมูลไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS 17.0 ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic)
นำเสนอความชุ ก ของภาวะวิ ต กกั ง วลเป็ น ความถี ่ แ ละ
ร้อยละ อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการ
ศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. สถิ ต ิ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Staristics)
ได้แก่ Chi-Square และ T-test Dependent Samples
เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
วิ ต กกั ง วลในนั ก เรี ย นชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 5 และใช้

Multitple Logistic Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะวิตกกังวลในเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5
ผลการศึกษา
จากกลุม่ ตัวอย่าง 170 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
หญิง (ร้อยละ 56.5) เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ
(ร้อยละ 95.3) เป็นบุตรลำดับที่ 1 (ร้อยละ 53.5) นักเรียน
ส่วนใหญ่มีจำนวนพี่น้องทั้งหมด 2 คน (ร้อยละ 49.4)
รองลงมาเป็นลูกคนเดียว (ร้อยละ 28.2) พบนักเรียน
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.6) ไม่มีโรคประจำตัว มากกว่าครึ่ง
มีผลการเรียนอยูร่ ะหว่าง 3.01 – 4.00 (ร้อยละ 71.1)
นักเรียนอาศัยอยู่กับทั้งพ่อและแม่เป็นส่วนใหญ่
(ร้อยละ 43.4) รองลงมาอาศัยอยู่กับญาติอย่างเดียว
(ร้ อ ยละ 17.1) สถานภาพของพ่ อ แม่ ม ากกว่ า ครึ ่ ง อยู ่
ด้วยกัน (ร้อยละ 62.3) รองลงมาแยกกันอยู่อย่างถาวร
(ร้อยละ 31.2) ไม่มีบุคคลในครอบครัวติดสุราหรือสิ่ง
เสพติด (ร้อยละ 79.4) ส่วนใหญ่นักเรียนไม่เคยมีการ
สูญเสียครั้งสำคัญในชีวิต (ร้อยละ 73.5) การสูญเสียครั้ง
สำคัญในชีวิตส่วนใหญ่ได้แก่ สูญเสียญาติใกล้ชิดหรือ
เพือ่ นสนิท (ร้อยละ 10) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตสังคมของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปร

จำนวน ร้อยละ

เพศ
ชาย
หญิง
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ลำดับการเกิด
เป็นบุตรคนที่ 1
เป็นบุตรคนที่ 2
เป็นบุตรคนที่ 3

74
96

43.5
56.5

162
3
5

95.3
1.8
2.9

91
58
18

53.5
34.1
10.6

ตัวแปร

จำนวน ร้อยละ

นักเรียนอาศัยอยู่กับ
พ่อ
แม่
ญาติ
ทั้งพ่อและแม่
พ่อและญาติ
พ่อและผูอ้ น่ื
แม่และญาติ
แม่และผู้อื่น
ญาติและผู้อื่น
พ่อแม่และญาติ

6
19
29
74
2
1
11
2
1
25

3.5
11.2
17.1
43.4
1.2
0.6
6.5
1.2
0.6
14.7
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ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 1. (ต่อ) ข้อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตสังคมของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปร

จำนวน ร้อยละ

ตัวแปร

จำนวน ร้อยละ

เป็นบุตรคนที่ 4
2
1.2
เป็นบุตรคนที่ 5
1
0.6
จำนวนพี่น้องทั้งหมด
1 คน
48
28.2
2 คน
82
49.4
3 คน
31
18.3
4 คน
6
3.5
5 คน
1
0.6
โรคประจำตัว
ไม่มี
149
87.6
มี
21
12.4
ชนิดของโรคประจำตัว
ภูมิแพ้
9
5.2
หอบหืด
4
2.4
อืน่ ๆ (เช่น หัวใจ g6pd กระเพาะ
8
4.8
ไทรอยด์ เกล็ดเลือดต่ำ ธาลัสซิเมีย)
เกรดเฉลี่ย
(Mean ± S.D. = 2.64 ± 0.61, Min = 1.00, Max = 3.00
≤ 2.00
12
7.1
2.01 - 3.00
37
21.8
3.01 - 4.00
121
71.1

สถานภาพของพ่อและแม่
อยู่ด้วยกัน
106
แยกกันอยู่อย่างถาวร
53
แยกกันชั่วคราวเพราะความจำเป็น 11
บางประการ
พ่อ แม่ หรือบุคคลในครอบครัวติดสุรา
หรือสิ่งเสพติด
ไม่มี
135
มี
35
การสูญเสียครั้งสำคัญในชีวิต
ไม่มี
125
มี
45
ได้แก่
- สูญเสียญาติใกล้ชดิ หรือเพือ่ นสนิท 17
8
- มีปญ
ั หาเรือ่ งการปรับตัวจาก
การย้ายที่อยู่หรือโรงเรียน
- มีคนใกล้ชดิ เจ็บป่วยรุนแรง/เรือ้ รัง 4
- อืน่ ๆ (เช่น ครอบครัวประสบอุบตั เิ หตุ 16
ร้ายแรง, สอบตกเรียนซ้ำชัน้

ผลการศึกษา พบนักเรียนที่มีภาวะวิตกกังวล
แบบ State ร้อยละ 32.9 และนักเรียนที่มีภาวะวิตกกังวล

แบบ Trait ร้อยละ 33.5 (ตารางที่ 2)

62.3
31.2
6.5

79.4
20.6
73.5
26.5
10
4.6
2.4
9.5

ตารางที่ 2. ความชุกของภาวะวิตกกังวลแบบ State และ Trait ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาวะวิตกกังวล
State Anxiety
(Mean ± SD = 29.36 ± 5.25, Min = 20.00, Max = 46.00)
ไม่มภี าวะวิตกกังวลแบบ State
มีภาวะวิตกกังวลแบบ State
Trait Anxiety
(Mean ± SD = 36.60 ± 5.89, Min = 23.00, Max = 57.00)
ไม่มภี าวะวิตกกังวลแบบ Trait
มีภาวะวิตกกังวลแบบ Trait

จำนวน (n = 170)

ร้อยละ

114
56

67.1
32.9

113
57

66.5
33.5
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ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย
ต่าง ๆ กับภาวะวิตกกังวลในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยการอาศัยอยูก่ บั

พ่อแม่ มีความสัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวลแบบ State
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p <0.05 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะวิตกกังวลกับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ปัจจัย

ภาวะวิตกกังวลแบบ State
ไม่มี (n = 114) มี (n = 56)
n
%
n
%

เพศ
ชาย
51
68.9
หญิง
63
65.6
ศาสนา
พุทธ
111
68.5
อื่น ๆ
3
37.5
ลำดับการเกิด
เป็นบุตรคนที่ 1
60
65.9
เป็นบุตรคนที่ 2
41
70.7
เป็นบุตรคนที่ 3 - 5 13
61.9
จำนวนพีน่ อ้ งทัง้ หมด
1 คน
28
58.3
2 คน
61
72.6
3 คน ขึน้ ไป
25
65.8
โรคประจำตัว
ไม่มี
103
69.1
มี
11
52.4
เกรดเฉลี่ย
7
58.3
≤ 2.00
2.01 - 3.00
24
64.9
3.01 - 4.00
83
68.6
นักเรียนอาศัยอยูก่ บั พ่อและ/หรือแม่
อยู่
99
70.7
ไม่อยู่
15
50.0
สถานภาพชองพ่อและแม่
อยู่ด้วยกัน
70
66.0
แยกกันอยู่
44
68.8
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับพ่อแม่
ดีเยีย่ ม
47
72.3
ดี
43
64.2
ปานกลาง พอใช้ น้อย 24
63.2
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับพีน่ อ้ ง
และญาติ
ดีเยีย่ ม
32
71.1
ดี
37
63.8
ปานกลาง พอใช้ น้อย 45
67.2

ภาวะวิตกกังวลแบบ Trait
ไม่มี (n = 113) มี (n = 57)
n
%
n
%

X

p-value

0.205

0.651

49
46

66.2
66.7

25
32

33.8
33.3

0.117a

110
3

67.9
37.5

52
5

32.1
62.5

2

X2

p-value

0.004

0.915

23
33

31.1
34.4

51
5

31.5
62.5

31
17
8

34.1
29.3
38.1

0.651

0.722

63
39
11

69.2
67.2
52.4

28
19
10

30.5
19.4
47.6

2.197

0.333

20
23
13

41.7
27.4
34.2

2.858

0.240

32
61
20

66.7
72.6
52.6

16
23
18

33.3
27.4
47.4

4.691

0.096

46
10

30.9
47.6

2.337

0.126

100
13

67.1
61.9

49
8

32.0
38.1

0.224

0.636

5
13
38

41.7
35.1
31.4

0.623

0.732

10
24
79

83.3
64.9
65.3

2
13
42

16.7
35.1
34.7

1.650

0.438

41
15

29.3
50.0

4.799

0.028*

17
96

56.7
68.6

13
44

43.3
31.4

1.571

0.210

36
20

34.0
31.3

0.133

0.715

72
41

67.9
64.1

34
23

32.1
35.9

0.267

0.605

18
24
14

27.7
35.8
36.8

1.324

0.516

49
42
22

75.4
62.7
57.9

16
25
16

24.6
37.3
42.1

4.002

0.135

13
21
22

28.9
36.2
32.8

0.615

0.735

32
35
46

71.1
60.3
44.5

13
23
21

28.9
39.7
31.3

1.555

0.460

0.120a
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ตารางที่ 3. (ต่อ) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะวิตกกังวลกับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ปัจจัย

ภาวะวิตกกังวลแบบ State
ไม่มี (n = 114) มี (n = 56)
n
%
n
%

สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับเพือ่ น
ดีเยีย่ ม
30
ดี
45
ปานกลาง พอใช้ น้อย 39
พ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัว
ติดสุราหรือสิ่งเสพติด
ไม่มี
90
มี
24
การสูญเสียครั้งสำคัญในชีวิต
ไม่มี
85
มี
29

X

p-value

2

ภาวะวิตกกังวลแบบ Trait
ไม่มี (n = 113) มี (n = 57)
n
%
n
%

X2

p-value

76.9
61.6
67.2

9
28
19

23.1
38.4
32.8

2.688

0.261

26
50
37

66.7
68.5
63.8

13
23
21

33.3
31.5
36.2

0.321

0.852

66.9
68.6

45
11

33.3
31.4

0.046

0.831

93
20

68.9
57.1

42
15

31.1
42.9

1.721

0.190

68.0
64.4

40
16

32.0
35.6

0.189

0.663

85
28

68.0
62.0

40
17

32.0
37.8

0.496

0.481

a = Fisher’s Exact Test, *p < 0.05

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะวิตกกังวล
ในเด็ก พบว่า การอาศัยอยู่กับพ่อแม่ เป็นปัจจัยทำนาย
ภาวะวิตกกังวล (p <0.05) (ตารางที่ 4)
วิจารณ์
การศึ ก ษาความชุ ก ของภาวะวิ ต กกั ง วลใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ครั ้ ง นี ้ พบความชุ ก ของภาวะวิ ต กกั ง วลแบบ State
ร้อยละ 32.9 ความชุกของภาวะวิตกกังวลแบบ Trait
ร้ อ ยละ 33.5 ซึ ่ ง พบมากกว่ า การศึ ก ษาระบาดวิ ท ยา
ปั ญ หาด้ า นอารมณ์ และพฤติ ก รรมของเด็ ก และวั ย รุ ่ น
ของกรมสุขภาพจิต (2548)(9) ที่สำรวจเด็กในชุมชนทั้ง
4 ภาค และกรุงเทพมหานคร พบเด็กในกรุงเทพมหานคร
มีปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมเก็บกดในกลุ่มอาการ

วิตกกังวลร้อยละ 23.2 และการศึกษาของอลิสา วัชรสินธุ
และเบญจพร ปัญญายง (2545)(7) ทีศ่ กึ ษาในเด็กนักเรียน
ชั้นประถมปีที่ 4 อายุระหว่าง 8 -11 ปี ในเขตกรุงเทพ
มหานคร พบอัตราความชุกของโรควิตกกังวลทั่วไปร้อยละ
10.8 ผลการศึกษาความชุกของภาวะวิตกกังวลของเด็ก
ในกรุงเทพมหานครครั้งนี้มากกว่าผลการศึกษาที่ผ่านมา
อาจเป็ น ผลจากผลกระทบทางจิ ต สั ง คม สิ ่ ง แวดล้ อ ม
เศรษฐกิจ ช่วงเวลาที่ศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินที่แตกต่างกัน จากการศึกษาทั้งสองข้างต้นต่าง
ก็ใช้แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก Thai Youth Checklist
(TYC) ซึ ่ ง เป็ น เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ป ระเมิ น พฤติ ก รรมแต่ ล ะ
ประเภทที่แยกเป็นปัญหาย่อยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่ม
อาการทางจิตเวชหรือพฤติกรรมผิดปกติ จึงทำให้มีข้อ
คำถามในด้านความวิตกกังวลน้อย อาจเป็นสาเหตุให้พบ

ตารางที่ 4. ปัจจัยทำนายภาวะวิตกกังวลของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปร

B

S.E.

p-value

Adjusted OR

95%CI

การไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและ/หรือแม่
constant

0.882
-0.882

0.410
0.186

0.031
<0.01

2.415
0.414

1.082-5.390
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ความชุกของภาวะวิตกกังวลน้อยกว่าการศึกษาในครั้งนี้
อีกทั้งการศึกษาของของอลิสา วัชรสินธุ และเบญจพร
ปัญญายง (2545)(7) ยังใช้การสัมภาษณ์เด็กและผูป้ กครอง
ร่ ว มด้ ว ย ความชุ ก จึ ง น้ อ ยกว่ า การศึ ก ษาในครั ้ ง นี ้ แ ละ
การศึกษาที่ผ่านมาของกรมสุขภาพจิต (2548)(9) ที่ไม่
ได้ใช้การสัมภาษณ์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม แบบประเมิน
STAIC-R ที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้สามารถคัดกรองแยกเด็กที่
มีภาวะวิตกกังวลออกจากเด็กทีไ่ ม่มภี าวะวิตกกังวลเท่านัน้
และไม่ ส ามารถจำแนกโรควิ ต กกั ง วลชนิ ด ต่ า ง ๆ ได้
ดังนั้นอัตราความชุกจึงอาจสูงกว่าการศึกษาอื่น ๆ ทั้งนี้
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ศูนย์กลางของประเทศ
และประชาชนแออัด จึงทำให้พบความชุกของภาวะวิตก
กังวลได้ค่อนข้างสูง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ต่าง ๆ กับภาวะวิตกกังวล พบว่าปัจจัยการอาศัยอยู่กับ
พ่อแม่ มีความสัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวลแบบ State
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 นอกจากนีป้ จั จัย
ดังกล่าวยังสามารถเป็นตัวทำนายการเกิดภาวะวิตกกังวล
ในเด็ ก ได้ โดยนั ก เรี ย นที ่ ไ ม่ ไ ด้ อ าศั ย อยู ่ ก ั บ พ่ อ หรื อ แม่
มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิตกกังวลเป็น 2.415 เท่า
เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ นั ก เรี ย นที ่ อ าศั ย อยู ่ ก ั บ พ่ อ หรื อ แม่
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p <0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาในไทยของ อลิสา วัชรสินธุ และ เบญจพร
ปัญญายง(7) ทีพ่ บว่าปัจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ปัญหา
ความประพฤติ และอารมณ์ของเด็กคือการที่เด็กไม่ได้
อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริง และการศึกษาในต่างประเทศ
ของ Ellin Simon และ Susan Maria B๖gels(11) ศึกษา
ภาวะวิตกกังวล ในเด็กชาวเนเธอร์แลนด์ อายุ 8 - 13 ปี
พบปัจจัยการหย่าร้างและไม่ได้อยู่กับพ่อแม่สัมพันธ์กับ
ภาวะวิตกกังวล อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p <0.01
จากการสำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย (Multiple
Indicator Cluster Survey: MICS) ประจำปี พ.ศ. 2548 –
2549(22) พบว่าร้อยละ 63 ของเด็ก 0 - 17 ปี อาศัยอยูก่ บั
พ่อแม่ ส่วนเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงคิดเป็นร้อยละ
19.3 (ร้อยละ 25.6 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ร้อยละ 21.3 อยู่ในภาคเหนือ) ซึ่งเป็นเด็กจำนวนไม่น้อย
ในประเทศไทยทีม่ ีความเสี่ยงจะเกิดภาวะวิตกกังวล
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การไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่อาจนำไปสู่การไม่ได้
รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการลดความวิตก
กังวลและช่วยแก้ปญ
ั หาในภาวะทีเ่ ด็กต้องเผชิญกับปัญหา
ซึง่ จะนำไปสูภ่ าวะวิตกกังวลได้ อย่างไรก็ตาม หากผูด้ แู ล
ทดแทน ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือญาติ ๆ สามารถ
ทำหน้าที่ดูแลได้ใกล้เคียงพ่อแม่ก็จะไม่ทำให้เด็กมีปัญหา
แต่ในความเป็นจริงบุคคลดังกล่าวอาจมีภาระอื่น ไม่ได้
ไม่มีเวลาและความผูกพันที่จะดูแลเด็กได้มาตรฐานเดียว
กับพ่อแม่ รวมถึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการทาง
ร่างกายและจิตใจของเด็กในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อเด็กได้
ข้อเสนอแนะ
1. การพบความชุกของภาวะวิตกกังวลในเด็กชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ถึง 1 ใน 3 ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่พ่อแม่
ผู้ปกครอง ครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเฝ้าระวังและ
หันมาให้ความสำคัญกับกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวให้มากขึ้น
และตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะวิตกกังวลที่จะเกิด
ตามมา เพื ่ อ วางแผนช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ข และป้ อ งกั น ได้
อย่างถูกต้อง เช่น การจัดตั้งหน่วยงานดูแลสุขภาพจิตใน
โรงเรียน การจัดตั้งทีมให้ความรู้แก่พ่อแม่และครูในเรื่อง
อารมณ์และพฤติกรรม การจัดกิจกรรมกลุ่มให้เด็กรับรู้
อารมณ์วติ กกังวลของตนเองและวิธแี ก้ไข เป็นต้น
2. การพบว่าเด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่เป็นปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิตกกังวล ดังนั้น เด็กกลุ่มนี้ควรได้รับ
ความสนใจจากโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นพิเศษ ใน
การดูแล เฝ้าระวัง ติดตามช่วยเหลือเพื่อลดความวิตก
กังวล
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จ ั ย เพิ ่ ม เติ ม ในเชิ ง ลึ ก เช่ น การ
สัมภาษณ์เด็ก การใช้เกณฑ์ในการวัดการสูญเสียความ
สามารถในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ
วิ ต กกั ง วลและผลกระทบต่ อ ชี ว ิ ต ประจำวั น ให้ ม ากขึ ้ น
รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มเด็กที่ได้อยู่กับพ่อแม่
และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่นำไปสู่
การมีภาวะวิตกกังวลที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปสู่การวาง
แผนป้องกันและช่วยเหลือเด็กต่อไป
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