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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการเกิดโรคซึมเศร้าในพระสงฆ์ทอี่ าพาธ
ด้วยโรคซึมเศร้าที่มารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงฆ์
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์, hospital-based เฉพาะพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคซึมเศร้าที่มารับ
การรักษาในแผนกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลสงฆ์ อายุระหว่าง 20-80 ปี จ�ำนวน 105 รูป เกณฑ์ในการคัดเลือก
กลุ่มศึกษาได้แก่ พระสงฆ์รูปใหม่ที่มารับรักษาในคลินิกจิตเวชด้วยโรคซึมเศร้าตามเกณฑ์การวินิจฉัยด้วย
DSM-IV โดยจิตแพทย์ ตั้งแต่ตุลาคม 2549-กันยายน 2553 ซึ่งจะรวมทั้งผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีโรคร่วม
โรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้าเรือ้ รัง แต่ไม่รวมโรคจิตเวชอืน่ ทีม่ ภี าวะซึมเศร้าร่วมด้วย หรือผูป้ ว่ ยโรคทางกาย
ที่มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย การศึกษานี้จะน�ำเอาเวชระเบียนมาเก็บข้อมูลพื้นฐานทั่วไป จะเก็บในรูป ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท�ำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่างๆ กับการเกิดโรคซึมเศร้าโดยใช้สถิติ logistic regression
ผลการศึกษา พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคซึมเศร้า 105 รูป อายุเฉลี่ย 59.1±11.5 ปี จ�ำนวนพรรษาบวชเฉลี่ย
13.8±8.0 พรรษา ที่อยู่ต่างจังหวัด ร้อยละ 58.1 อยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 41.9 มีโรคทางกาย
ร่วมด้วย ร้อยละ 63.8 ระยะเวลาที่ป่วยโรคทางกายเฉลี่ย 5.7±6.1 ปี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิด
โรคซึมเศร้าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติคือ ปัจจัยจากวัด ร้อยละ 45.7 ปัจจัยจากครอบครัว ร้อยละ 39
โดยปัจจัยจากวัดพบด้านสัมพันธภาพกับพระ และชุมชนวัดสูงสุด ร้อยละ 52.7 รองลงมาคือด้านการบริหาร
การปกครองในวัด ร้อยละ 40 ส่วนปัจจัยทางครอบครัวพบเรื่อง ญาติทอดทิ้งละเลยสูงสุด ร้อยละ 33.3
รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ในวัยเด็กกับบิดา/มารดาไม่ดี ครอบครัวแตกแยก ญาติขดั แย้งกัน การต้องมีภาระ
ส่งเสียดูแลบุคคลที่เป็นที่รัก มีจ�ำนวน 15.6%
สรุป พระสงฆ์ทอี่ าพาธด้วยโรคซึมเศร้า พบว่ามีปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการเกิดโรคซึมเศร้าอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติคือ ปัจจัยทางวัดเป็นด้านสัมพันธภาพกับพระ ชุมชน และด้านการบริหาร การปกครองในวัด
รองลงมาคือ ปัจจัยทางครอบครัวเกีย่ วกับญาติทอดทิง้ ละเลย สูงสุด ดังนัน้ ในการวางแผนแก้ไข และป้องกัน
การเกิดโรคซึมเศร้าในพระสงฆ์ ควรมีระบบคัดกรอง และประเมินโรคซึมเศร้าตลอดจนการให้ความรู้แก่
พระสงฆ์รวมทั้งครอบครัว
ค�ำส�ำคัญ โรคซึมเศร้า พระสงฆ์อาพาธ ปัจจัยที่มีผลกระทบ
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ABSTRACT
Objective: To study factors associated with the onset of major depression disorder among priests
at outpatient department Priest hospital.
Method: A hospital-based descriptive study was conducted at outpatient department in
Priest Hospital. Sample was 105 patients with aged 20- 80+ years who have been treated from
outpatient department, Priest hospital. The cases consist of new patients diagnosed with major
depressive disorder by psychiatrist based on DSM-IV, old patients diagnosed between 1st October
2006 -30th September 2010. Patients with depression due to medical illness and severe physical
illness were excluded from this study. Data analysis used percentage, mean and standard
derivation, and tested for association factors by logistic regression.
Results: Of 105 patients average age had of 59.1±11.5 years old. The average duration of priest
status was 13.7±8.1 years. Most of them lived in province temple (58.1%), the rest lived in Bangkok
and the suburb (41.9%). There were 63.8% of them having comorbid physical illness. The average
duration of comorbid physical illness was 5.7±6.1 years. Factors associated with major depression
disorder were related to temple (45.7%) and family (39%).Temple factors were interpersonal
conflicts with other priests and nearby community (52.72%), and managerial administration in the
temple (40%). While family factors were being abandoned by relatives (33.33%), poor relationship
with their parent during childhood, broken family, interpersonal conflicts and less support from
family members (15.55%).
Conclusion: There are temple and family factors associated with the onset of major depressive
disorder. It is important to prevent such circumstances by developing an effective depression
screening and diagnostic test. Moreover, proper health education should be provided to priests
and their families.
Keywords: major depressive disorder, depressed priests, associated factors.
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บทน�ำ

โรคซึมเศร้าพบได้บ่อยมากในประชากรทั่วไป
และพบว่าโรคซึมเศร้ามี โ อกาสกลั บ เป็ น ซ�้ ำ มากกว่ า
ร้อยละ 901 โรคซึมเศร้าพบได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ ซึ่งจากผลการศึกษาแนวโน้มการฆ่าตัวตาย
ในปี พ.ศ.2541-2545 อัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น
ในวัยผู้สูงอายุ2 ลักษณะอาการของผูท้ เี่ ป็นโรคซึมเศร้า
พบได้ทั้งอาการในระยะเฉียบพลัน หรือรุนแรง โดย
ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติทางอารมณ์ มีอาการซึมเศร้า
หรือความรู้สึกเบื่อ หมดความสนใจในสิ่งต่างๆ ร่วมกับ
อาการส� ำ คั ญ อื่ น ๆ เช่ น เบื่ อ อาหาร นอนไม่ ห ลั บ
อ่อนเพลีย ไม่มีสมาธิ รู้สึกไร้ค่า และมีความคิดอยาก
ท� ำ ร้ า ยตนเอง ซึ่ ง บางรายมี ภ าวะซึ ม เศร้ า รุ น แรง
จนถึงขั้นได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า (major
depressive disorder) ตามเกณฑ์วินิจฉัยของสมาคม
จิตแพทย์อเมริกา (Diagnostic and Statistical Manual,
DSM-IV - TR)3 องค์การอนามัยโลก (World Health
Organization) ท�ำนายว่า ในปี พ.ศ. 2563 โรคซึมเศร้า
จะเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจ
ขาดเลือด นั่นหมายถึงว่าโรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความ
สูญเสียด้านสุขภาพของประชากรโลกเป็นเท่าตัว4 และ
เป็ น โรคที่ มี จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยมากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ก่อให้เกิดความสูญเสียที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งองค์การ
อนามัยโลกและธนาคารโลกได้ร่วมกันพัฒนาดัชนีชี้วัด
ปัญหาสุขภาพแบบใหม่ เรียกหน่วยวัดนีว้ า่ “การสูญเสีย
ปีสขุ ภาวะ” หรือ DALYS (disability adjusted life years)1
ซึ่ ง เป็ น ค่ า ที่ บ ่ ง ถึ ง จ� ำ นวนปี ที่ อ ยู ่ ด ้ ว ยความเจ็ บ ป่ ว ย
หรือพิการทั้งหมด และจากการศึกษาภาวะโรคและ
การบาดเจ็บในประเทศไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2540 - 2549
พบว่าในกลุ่มเพศชายโรคซึมเศร้าอยู่ในล�ำดับที่ 15
เมือ่ พิจารณาโดยภาพรวมเฉพาะกลุม่ โรคทางสุขภาพจิต
และจิตเวช พบว่า การสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYS) ของ
โรคซึมเศร้า5 มีค่าสูงสุด ส�ำหรับสถานการณ์ภาวะซึม
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เศร้าในพระสงฆ์ พบว่ามีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ โดยพบว่า
พระสงฆ์ที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลสงฆ์และมี
ภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยมีจำ� นวนมาก จากสถิตผิ ปู้ ว่ ยนอก
โรงพยาบาลสงฆ์ในปีงบประมาณ 2549-2553 พบว่า
มี พ ระสงฆ์ อ าพาธด้ ว ยโรคซึ ม เศร้ า ทั้ ง หมด 105 รู ป
และบางรายมีโรคซึมเศร้ารุนแรงจนถึงขั้นมีจิตหลอน
หรือลงเอยด้วยการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อน
วัยอันควร โดย Beck ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลท�ำให้
เกิดภาวะซึมเศร้า ประการแรกคือ บุคคลมีความเครียด
จากสถานการณ์ วิ ก ฤติ ใ นชี วิ ต 6 เช่ น การเจ็ บ ป่ ว ย
ความรุนแรงของโรคที่เพิ่มมากขึ้น ต้องรักษาต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน และประการทีส่ องทีม่ ผี ลต่อการเกิดภาวะ
ซึมเศร้า ได้แก่ การที่บุคคลมีความคิดอัตโนมัติด้านลบ
ต่อตนเอง ต่อโลกและต่ออนาคต กระบวนความคิด
เกิดขึน้ เองไม่สามารถควบคุมได้ ท�ำให้เกิดภาวะซึมเศร้า
ตามมาและเมื่อเกิดภาวะซึมเศร้าถึงระดับรุนแรง ท�ำให้
บุคคลมีความคิดทีจ่ ะท�ำร้ายตนเอง แยกตัวเองออกจาก
สังคม มองตนเองไม่มีคุณค่า หมดความหวังในชีวิต
ซึ่งอาจน�ำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุด6
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับปัจจัย
เสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคซึมเศร้าระหว่าง
ปี ค.ศ. 2002-2006 พบปัจจัยเสีย่ งหลักทีม่ คี วามสัมพันธ์
ในระดั บ สู ง กั บ การเกิ ด โรคซึ ม เศร้ า ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
เหตุความเครียดในชีวิต7,8,9 ประสบการณ์ในวัยเด็ก10
และปัจจัยทางสภาพจิตสังคม10,11,12 เป็นต้น
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การเกิดโรคซึมเศร้าในพระสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงฆ์
จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งมากในการค้ น พบรอย
โรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อพระสงฆ์อาพาธจะได้รับ
การดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีและต่อเนือ่ ง ซึง่ จะสามารถ
ลดอั ต ราการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นที่ ป ้ อ งกั น ได้ เช่ น
การฆ่ า ตั ว ตาย ลดการเสี ย ชี วิ ต ก่ อ นวั ย อั น ควร จาก
วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่
ในการดูแลและบ�ำบัดรักษา ฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
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ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงฆ์
ของพระสงฆ์ - สามเณรทั่ ว ประเทศ และส่ ง เสริ ม ให้
พระสงฆ์-สามเณร รวมทั้งผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการป้องกันดูแลสุขภาพจิตของตนเอง เพือ่ ให้พระสงฆ์สามเณรมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี เป็นแบบอย่าง เป็นทีพ่ งึ่ และ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเกิ ด
โรคซึมเศร้าในพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับ
การรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงฆ์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเกิ ด
โรคซึมเศร้าในพระสงฆ์อาพาธ
2. น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ นการวางแผนและ
ป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าและผลข้างเคียงทีร่ นุ แรง เช่น
การฆ่าตัวตายในพระสงฆ์อาพาธ

วิธีการศึกษา

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณาใน
โรงพยาบาล (hospital-based) โดยการเก็บข้อมูลจาก
แฟ้มประวัติผู้ป่วย ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 แล้วน�ำมากรอกข้อมูล
ในแบบฟอร์ม ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ในคนของโรงพยาบาลสงฆ์
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ศึ ก ษาคื อ พระสงฆ์ อ าพาธด้ ว ย
โรคซึ ม เศร้ า ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาในแผนกผู ้ ป ่ ว ยนอก
โรงพยาบาลสงฆ์ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
2. เกณฑ์ในการเข้าร่วมศึกษา (inclusion and
exclusion criteria)
พระสงฆ์อาพาธด้วยภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า
ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น โดยจิ ต แพทย์ โดยใช้ DSM-IV
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รวมทั้งผู้ที่มีโรคซึมเศร้าและผู้ที่มีโรคร่วมเป็น anxiety
disorder, dysthymia, ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเก่าที่มีอาการ
อีกครั้ง ซึ่งพระสงฆ์ที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดต้องไม่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าก่อนบวช ส่วนพระสงฆ์ที่
ได้รับการวินิจฉัยหลักว่าเป็นโรคจิตเวชอื่นแล้วมีภาวะ
ซึมเศร้าร่วมด้วย ผู้ป่วยโรคทางกายและมีภาวะซึมเศร้า
ร่วมด้วย ( depression due to medical illness) จะถูก
คัดออกจากการศึกษา
3. เครื่องมือในการศึกษา
แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย ข้อมูล
ผู้ป่วย ได้แก่ อายุ จ�ำนวนพรรษาที่บวชครั้งล่าสุด ที่อยู่
โรคทางกายทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยร่วมด้วย ระยะเวลาทีป่ ว่ ย
เป็นโรคทางกาย และแบบบันทึกปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การเกิดโรคซึมเศร้า
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั บันทึกข้อมูลเบือ้ งต้นและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
จากแฟ้มประวัตผิ ปู้ ว่ ยของโรงพยาบาล ลงในแบบบันทึก
ประวัติผู้ป่วย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
ตรวจสอบข้อมูลและน�ำมาบันทึกใส่โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป SPSS version 14 ข้อมูลที่เป็นปริมาณจะใช้
สถิติเชิงพรรณนา ในรูปค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ซึมเศร้ากับปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องใช้สถิติ logistic regression
โดยผลการทดลองถือว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติ เมื่อค่า
p< 0.05 เพื่ อ ประเมิ น ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การเกิดโรคซึมเศร้า

ผลการศึกษา

จากกลุ่มประชากรที่เข้าร่วมการศึกษาจ�ำนวน
105 รู ป พบว่ า พระสงฆ์ ที่ อ าพาธด้ ว ยโรคซึ ม เศร้ า
ทั้งหมด อายุส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 41-60 ปี คิดเป็น ร้อย
ละ 48.6 โดยมีอายุเฉลี่ย 59.1±11.5 ปี อายุต�่ำสุด 34 ปี
อายุสูงสุด 83 ปี จ�ำนวนพรรษาที่บวชเฉลี่ย 13.7±8.0
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Factors Associated with the Onset of Major Depression Disorder
at Outpatient Department in Priest Hospital
พรรษา จ�ำนวนพรรษาที่บวชต�่ำสุด 1 พรรษา และสูงสุด
37 พรรษา ยังพบว่าพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคซึมเศร้า
ที่อยู่ต่างจังหวัดมีมากกว่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
คิดเป็น ร้อยละ 58.1, 41.9 ตามล�ำดับ กลุ่มพระสงฆ์
ที่อาพาธด้วยโรคซึมเศร้าพบว่ามีโรคทางกายร่วมด้วย
ร้อยละ 63.8 และระยะเวลาที่เจ็บป่วยด้วยโรคทาง
กายส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 3-5 ปี ระยะเวลาป่วยเฉลี่ย
5.7±6.1 ปี ระยะเวลาป่วยต�่ำสุด 1 ปี ระยะเวลาป่วย
สูงสุด 49 ปี (ตารางที่ 1)
เมื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเกิ ด
โรคซึมเศร้า จะพบว่า ปัจจัยจากทางวัดสูงสุดร้อยละ
45.7 รองลงมาคือ ปัจจัยจากทางครอบครัว ร้อยละ 39
โดยปัจจัยจากทางวัด พบว่ามีปญ
ั หาทางด้านสัมพันธภาพ
กับพระและ ชุมชนวัดสูงสุด ร้อยละ 52.7 รองลงมาคือ

Jutamas Kosiyakul et al.

การบริหาร การปกครองในวัด ร้อยละ 40 ส่วนปัจจัยจาก
ทางครอบครัว จะพบว่าถูกญาติละเลย ทอดทิ้งสูงสุด
ร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ในวัยเด็กกับ
บิดา/มารดาไม่ดี ครอบครัวแตกแยก ญาติขัดแย้งกัน
การที่ต้องมีภาระส่งเสียดูแลบุคคลที่เป็นที่รัก ปัจจัย
เหล่านี้มีถึง ร้อยละ 15.6 (ตารางที่ 2)
เมื่อน�ำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัย
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเกิ ด โรคซึ ม เศร้ า พบว่ า ปั จ จั ย
จากทางวัด และจากทางครอบครัว มีความสัมพันธ์ต่อ
การเกิดโรคซึมเศร้า อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ p< 0.005
(ตารางที่ 3)
เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์
ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตกับการเกิดโรคซึมเศร้า

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะประชากร
อายุ < 20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
61-80 ปี
> 81 ปี
พรรษาที่บวช < 5 พรรษา
6-10 พรรษา
11-15 พรรษา
16-20 พรรษา
21-25 พรรษา
26-30 พรรษา
> 31 พรรษา
ที่อยู่ของวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล
		
ต่างจังหวัด
โรคทางกายที่ได้รับการวินิจฉัยร่วมด้วย ไม่มี
			
มี
ระยะเวลาที่ป่วยด้วยโรคทางกาย
< 2 ปี
1-5 ปี
1-8 ปี
9-11 ปี
> 12 ปี
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จ�ำนวน (ร้อยละ)
6 (5.7)
51 (48.6)
44 (41.9)
4 (3.8)
11 (10.5)
30 (28.6)
35 (33.3)
8 (7.6)
8 (7.6)
7 (6.7)
4 (3.8)
44 (41.9)
61 (58.1)
38 (36.2)
67 (63.8)
12 (11.4)
28 (26.7)
20 (19.0)
2 (1.9)
2 (1.9)
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดโรคซึมเศร้าในพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคซึมเศร้า
ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงฆ์
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดโรคซึมเศร้า
สาเหตุ

ปัจจัยทางวัด
ปัจจัยทางครอบครัว
ปัจจัยทางการเงิน
ปัจจัยทางการเรียน
อื่นๆ
ปัจจัยทางวัด
- การบริหาร, การปกครองในวัด
- สัมพันธภาพกับพระ และชุมชนวัด
- มลภาวะที่อยู่อาศัย
ปัจจัยทางครอบครัว
- การจากไปของบุคคลอันเป็นที่รัก
- ความสัมพันธ์ในวัยเด็กกับบิดา /มารดาไม่ดี, ครอบครัวแตกแยก
- ญาติทอดทิ้ง
- ญาติทะเลาะกัน, ขัดแย้งผลประโยชน์
- บุคคลอันเป็นที่รักเจ็บป่วยขาดผู้ดูแล
- ต้องส่งเสียดูแลบุคคลที่เป็นที่รัก, ลูกหลาน

ร้อยละ
45.7
39
7
2.9
5.4
40
52.7
7.3
11.1
15.6
33.3
15.6
6.7
15.6

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับการเกิดโรคซึมเศร้าตามสถิติ logistic regression
ปัจจัย
ปัจจัยทางวัด
ปัจจัยทางครอบครัว
ปัจจัยทางการเงิน
ปัจจัยทางการเรียน

B-value
0.747
-1.504
-2.197
-2.890

P-value
0.000*
0.000*
0.178
0.421

Odd Ratio (95% Cl)
1.155 (.759-1.758)
.819 (.485-1.382)
1.058 (.268-4.184)
.882 (.083-9.404)

*P-value < 0.005

วิจารณ์

จากการศึกษาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าอายุเฉลี่ย
ของพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคซึมเศร้ามักจะเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา13,14 ที่พบว่า
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั้งหมดมากกว่าครึ่ง มักแสดงอาการ
ครั้งแรกในช่วงอายุหลังวัยกลางคนขึ้นไป โดยพบว่า
มีความเสี่ยงสูงในการฆ่าตัวตายมากกว่ากลุ่มอายุที่

อ่อนกว่า และจากการศึกษาที่ผ่านมา 15,16 ยังพบว่า
ผู้สูงอายุมักมีปัญหาด้านความจ�ำ การรับรู้ และอาการ
ทางด้านร่างกายร่วมด้วย ซึ่งอาการดังกล่าวจะบดบัง
อาการซึมเศร้า และท�ำให้ไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยตัง้ แต่ระยะ
แรก ส�ำหรับการศึกษาครัง้ นีย้ งั แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์
ทีอ่ าพาธด้วยโรคทางกายมักพบว่ามีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย
เป็นเปอร์เซ็นต์ทสี่ งู เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีไ่ ม่มโี รคทางกาย
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Factors Associated with the Onset of Major Depression Disorder
at Outpatient Department in Priest Hospital
การเข้าถึงการบริการทางสาธารณสุขของวัดและชุมชน
สงฆ์ยังไม่ทั่วถึง การขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางรั ก ษา ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ อ าการ
ทางกายและจิตรุนแรงมากขึน้ ก่อให้เกิดความบกพร่อง
และเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งด้านโรคทางกายและจิตใจ
มากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มอัตราการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
มากขึน้ 17,18 และจากการศึกษายังพบว่าระยะเวลาทีบ่ วช
ตั้งแต่ 6-15 พรรษา จะพบว่ามีเปอร์เซ็นการเกิดโรค
ซึมเศร้าสูง ซึ่งถ้าเทียบตามพรรษาแล้วพระสงฆ์อาพาธ
กลุ ่ ม นี้ ก็ จั ด อยู ่ ใ นกลุ ่ ม พระผู ้ ใ หญ่ และมั ก จะได้ รั บ
มอบหมายภารกิ จ อื่ น ๆเพิ่ ม เติ ม นอกจากการปฏิ บั ติ
ตามกิจสงฆ์ ได้แก่ งานบริหาร งานจัดหลักสูตรการเรียน
การสอน เป็นต้น ซึ่งก็มีโอกาสเผชิญกับความตึงเครียด
มากขึ้ น และเมื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
เหตุ ก ารณ์ ตึ ง เครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต กั บ โรคซึ ม เศร้ า
ก็พบว่าโรคซึมเศร้าในพระสงฆ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลัก
2 ปั จ จั ย คื อ 1) ปั จ จั ย ทางวั ด ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ด้วยกันและพระสงฆ์กับ
ชุมชน ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่พระสงฆ์
ที่มาอยู่ร่วมกันภายในวัดมีพื้นเพทางฐานะครอบครัว
ทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงการทีไ่ ม่มกี ฏระเบียบและแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน ท�ำให้การอยูร่ ว่ มกันของพระสงฆ์ภายใน
วัดมีลกั ษณะเป็นปัจเจกบุคคล และเมือ่ เกิดกรณีปญ
ั หา
การเจ็บป่วยขึ้นก็ขาดผู้ดูแลใกล้ชิด เพราะทางวินัยสงฆ์
ไม่อนุญาตให้น�ำพระสงฆ์อาพาธกลับไปพยาบาลที่
บ้านได้ ส่วนปัจจัยด้านการบริหารงานและการปกครอง
ในวัดก็มีผลท�ำให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้น เพราะ
การที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำงานภายในวัดและการรับ
ผิดชอบงานที่อาจเกินก�ำลังความสามารถของพระสงฆ์
จึ ง อาจท� ำ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดกั บ งานและท� ำ ให้ เ กิ ด
โรคซึมเศร้าได้ 2) ปัจจัยทางครอบครัว ได้แก่ ถูกญาติ
ทอดทิ้ง ความสัมพันธ์ในวัยเด็กกับบิดา/มารดาไม่ดี
ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น และสัมพันธภาพ

Jutamas Kosiyakul et al.

กั บ ญาติ พี่ น ้ อ งไม่ ดี ทะเลาะกั น /ขั ด ผลประโยชน์ กั น
รวมถึงความขัดสนของญาติ ท�ำให้ไม่มีญาติเข้ามาช่วย
ดูแลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่
ต่อเนือ่ งและกระทบกระเทือนจิตใจของพระสงฆ์ จึงเป็น
สาเหตุ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดและส่ ง ผลให้ เ กิ ด โรค
ซึมเศร้าได้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา20-23 ทีพ่ บ
ว่า ความตึงเครียดทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจ�ำวันมีผลต่อการ
เกิดโรคซึมเศร้า
เนือ่ งจากอาการระยะเริม่ แรกของโรคซึมเศร้า24-26
อาจน�ำมาด้วยการแยกตัว ไม่อยากสุงสิงกับใคร ซึ่ง
ความเข้ า ใจของคนทั่ ว ไปอาจมองเป็ น เรื่ อ งปกติ ที่
พระสงฆ์ท่านปลีกวิเวกและใช้เวลาในการปฏิบัติธรรม
ฝึกฝนจิต สันโดษ ไม่ยุ่งเรื่องทางโลก แต่เมื่อมีอาการ
มากขึ้น จนพบว่า เริ่มไม่เข้าร่วมกิจกรรมสงฆ์ เช่น
การท�ำวัตร ลงโบสถ์ ไม่รับกิจนิมนต์ และไม่สามารถน�ำ
สวดหรือเทศน์ได้ จะส่งผลให้ญาติโยมเสื่อมศรัทธาลง
รวมทั้งจากการมีปัญหาเรื่องสมาธิ ความจ�ำ ซึ่งจากเดิม
ที่เคยท่องบทสวดมนต์ได้ กลับท�ำไม่ได้ หรือบกพร่อง
กว่าเดิม อีกประการหนึง่ อาจเป็นเพราะอุปนิสยั ส่วนตัวที่
ไม่ ส ามารถอยู ่ ร ่ ว มกั บ พระสงฆ์ อื่ น ภายในวั ด ท�ำ ให้
เกิ ด การต� ำ หนิ ถู ก ต่ อ ว่ า ถู ก กดดั น จากพระสงฆ์ อื่ น
ภายในวัด สิ่งเหล่านี้ยิ่งท�ำให้เกิดความตึงเครียดทั้ง
ด้านสัมพันธภาพภายในวัด และชุมชนที่รุนแรงมากขึ้น
ซึ่งกลับยิ่งตอกย�้ำความรู้สึกผิด ความรู้สึกไร้ค่า เป็น
ภาระของผู้อื่น และคิดว่าตนเองไม่มีประโยชน์ไม่เป็น
ที่ ต ้ อ งการของคนอื่ น ให้ ม ากขึ้ น ร่ ว มกั บ การขาด
สั ม พั น ธภาพกั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว เพราะถื อ ว่ า
อยู่ในสมณะเพศ อนาคามี ตัดขาดจากทางโลกแล้ว
จึงไม่สามารถระบายความรู้สึกหรือมีการให้ก�ำลังใจ
ซึง่ กันและกันจากสมาชิกในครอบครัวได้ ซ�้ำร้ายกว่านัน้
บางครอบครั ว กลั บ จะน� ำ ปั ญ หาทางโลกมาปรึ ก ษา
มาปรับทุกข์ และขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจาก
พระสงฆ์ โดยคาดหวังว่าพระสงฆ์จะช่วยแก้ปัญหาได้
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เพราะเชือ่ และศรัทธาในความเป็นพระ ในฐานะตัวแทน
สิ่ ง ยึ ด เหนี่ ย วทางใจ ยามมี ทุ ก ข์ ซึ่ ง จะท� ำ ให้ อ าการ
ของโรคซึมเศร้าเด่นชัดและเพิ่มความรุนแรง รวมถึงมี
ผลแทรกซ้อนมากขึ้น

สรุป

จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับโรคซึมเศร้าในพระสงฆ์ ได้แก่ ปัญหาความตึงเครียด
ภายในวั ด ไม่ ว ่ า จะเป็ น การบริ ห ารการปกครอง
สัมพันธภาพชุมชนในวัดและปัญหาครอบครัว ซึง่ รวมถึง
การที่ ถู ก ญาติ ท อดทิ้ ง และปั ญ หาความสั ม พั น ธ์ ใ น
ครอบครัวไม่ดี ดังนัน้ การดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ
โรคซึ ม เศร้ า จึ ง ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม สั ม พั น ธภาพที่ ดี27
ของพระสงฆ์อาพาธกับหมู่พระด้วยกัน มีการอุปัฏฐาก
ซึ่ ง กั น และกั น ยามเจ็ บ ป่ ว ย รวมทั้ ง ให้ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัว เข้าใจ เข้าถึง การให้การอุปัฏฐากทั้งร่างกาย
และจิ ต ใจแก่ พ ระสงฆ์ อ าพาธ นอกจากนี้ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี
เกี่ยวกับการด�ำเนินของโรค และผลแทรกซ้อนที่อาจ
จะเกิ ด ขึ้ น และควรมี ก ารค้ น หาตั ว โรคตั้ ง แต่ ร ะยะ
เริ่มแรก28 โดยให้ความส�ำคัญกับการประเมินภาวะ
ซึมเศร้าและแนวทางในการอยู่ร่วมกันของพระสงฆ์
ภายในวัดและชุมชน ตลอดจนให้ความรู้และการดูแล
ตนเองเบื้ อ งต้ น ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต แก่ พ ระสงฆ์ เพื่ อ ให้
พระสงฆ์ ส ามารถกลั บ มาด� ำ เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยตนเองได้
สามารถปฏิบตั กิ จิ สงฆ์ เป็นผูน้ ำ� ทางศาสนา เป็นศูนย์รวม
จิตวิญาณของปวงชน และธ�ำรงไว้ซึ่งสถาบันศาสนา
ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติต่อไป
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