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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดตอ
ความเครียดและอาการปวดศีรษะในผูมีอาการปวดศีรษะจากความตึงเครียด กลุมตัวอยางคือผูมี
อาการปวดศีรษะ ที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีอาการปวดศีรษะจากความตึงเครียด ที่เขารับ
การรักษาที่ โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 16 คน แบงเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 8 คน กลุมทดลองไดเขารวมโปรแกรมการจัดการความเครียดที่
ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเวลา 2 วัน กอนและหลังการทดลองกลุมตัวอยางไดรับการประเมินดวยแบบวัด
ความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ขอ แบบบันทึกความรุนแรงของอาการปวดศีรษะ และแบบบันทึก
ระยะเวลาของการปวดศีรษะ
การวิเคราะหขอมูลโดยวิธี t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนรวม พบวาหลังการ
เขารวมโปรแกรมการจัดการความเครียดของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของความเครียดและอาการปวด
ศีรษะ นอยกวากอนเขารวมโปรแกรมการจัดการความเครียดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
และระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองพบวาความเครียดและระดับของอาการปวดศีรษะ หลัง
เข า ร ว มโปรแกรมการจั ด การความเครี ย ด น อ ยกว า อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และ
ระยะเวลาของอาการปวดศีรษะ หลังเขารวมโปรแกรมการจัดการความเครียด นอยกวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the effects of stress management program
on stress and headache symptoms of tension headache patients at Surasakmontree Hospital
District Muang Province Lumpang. The patients at Surasakmontree Hospital were randomly
assigned 8 patients into an experimental group, and 8 patients into a control group. The
experimental group participated in the Stress Management Program for 2 days. Pretest and posttest of Suanprung Stress Test-20, Headache Intensity Diary and Headache Duration Diary were
administered to the subjects.
Application of t-test and ANCOVA to analyze data revealed that in the control group,
there were significant decreases of stress and headache symptoms between before and after
participated in the Stress Management Program at p < .001 level. Between the experimental and
the control group, there were significant decreases of stress and headache intensity after
participated in this program at p < .05 level and reduce of headache duration after participated in
this program at p < .01 level.

