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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสื่อจ�ำลองเสียงหูแว่วต่อคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับผู้ป่วยและ
โรคทางจิตเวชในนักศึกษาแพทย์
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงทดลองรูปแบบการสุ่มเลือก randomized controlled trial (RCT)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ง
ศึกษาที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และไม่เคย
ผ่านการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ กลุ่มทดลองจ�ำนวน 48 ราย จะได้ฟังสื่อจ�ำลองเสียงหูแว่ว กลุ่มควบคุม
จ�ำนวน 49 ราย จะได้ฟงั เพลงไทย การเก็บข้อมูลใช้แบบประเมินทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ทมี่ ตี อ่ ผูป้ ว่ ย
และโรคทางจิตเวช (Mental Illness: Clinicians’ Attitude scale (MICA-2), medical student version)
ก่อนและหลังการทดลอง แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ผลการศึกษา ก่อนการทดลอง ค่าเฉลีย่ คะแนนทัศนคติตอ่ ผูป้ ว่ ยและโรคทางจิตเวชของนักศึกษาแพทย์
ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 48.15 คะแนน กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 47.65 คะแนน
(p=0.717) ภายหลังการทดลอง ค่าคะแนนทัศนคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวชของนักศึกษาแพทย์
ทั้งสองกลุ่มเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยค่าคะแนนที่เปลี่ยนแปลงของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น
1.13 คะแนน กลุ่มควบคุมลดลง 0.31 คะแนน (p=0.108)
สรุป การให้นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกฟังสื่อจ�ำลองเสียงหูแว่วก่อนการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ไม่มีผล
ต่อทัศนคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช ดังนั้น ในครั้งต่อไปอาจปรับปรุงพัฒนาสื่อ และทบทวนบริบท
สภาพแวดล้อม หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้สื่อจ�ำลองเสียงหูแว่วให้เกิดประโยชน์ต่อทัศนคติของ
นักศึกษาแพทย์
ค�ำส�ำคัญ สื่อจ�ำลองเสียงหูแว่ว นักศึกษาแพทย์ ทัศนคติ ผู้ป่วยจิตเวช โรคจิตเวช
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ABSTRACT
Objective : To study the effectiveness of auditory hallucination audio media on medical students’
attitudes towards psychiatric patient and mental illness
Methods : The randomized controlled trial (RCT) enrolled the fourth- and fifth-year medical
students from Roiet hospital and Kalasin hospital medical education center of Mahasarakham
University. All of them had never taken any psychiatry subject before participating in this
study. The experimental group (n=48) was tested by listening to an auditory hallucination
audio media, while the control group (n=49) listened to a Thai song. Mental Illness: Clinicians’
Attitude scale (MICA-2), medical student version, was used to evaluate the attitude towards
mental illness before and after intervention. The mean scores of MICA-2 between two groups
and within each group were compared.
Results : Before the intervention, there were no significant differences in MICA-2 scores
on attitude towards mental illness between two groups. The mean pre-test scores of the
experimental and the control groups were 48.15 and 47.65, respectively (p=0.717). Comparing
the mean change scores after the intervention, there were no significant differences between
two groups too. The mean change scores of the experimental and the control groups were
1.13 and -0.31, respectively (p=0.108).
Conclusion : The auditory hallucination audio media usage had no effect on attitude towards
mental illness among the 4th and 5th year medical students who had never taken any psychiatry
subject. In further study, the media, timing, and experimental environment should be revised
and improved to have the benefit for the medical students’ attitudes.
Keywords : auditory hallucination audio media, medical student, attitude, psychiatric patient,
mental illness
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บทน�ำ

ประชาชนประมาณร้อยละ 50 มีทศั นคติตอ่ ผูป้ ว่ ย
และโรคทางจิตเวชในทางลบ เนื่องจากเข้าใจว่าผู้ป่วย
จิตเวชเป็นอันตรายและก้าวร้าว1 ตามการน�ำเสนอของ
สือ่ ต่างๆ ซึง่ ในความเป็นจริง มีผปู้ ว่ ยจิตเวชเพียงร้อยละ
3 เท่านั้นที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง2
เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยถู ก วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น โรคทางจิ ต เวช
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคจิต มักจะเป็นตราบาปติดตัว
ผู้ป่วยไปตลอดชีวิต ตราบาปมีผลกระทบอย่างมากต่อ
การด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น การ
หางานท�ำ ที่อยู่ การรักษาพยาบาล เป็นต้น สังคมจะ
พยายามกีดกันผู้ป่วยและปฏิบัติด้วยความแตกต่าง
ท�ำให้ผู้ป่วยจ�ำนวนมากปฏิเสธความเจ็บป่วย ปฏิเสธ
การรักษา3-5 ซึ่งเป็นผลให้อาการของโรครุนแรงมากขึ้น
สังคมก็จะยิ่งหวาดกลัวและรังเกียจผู้ป่วยมากขึ้น เกิด
พฤติกรรมกลั่นแกล้ง ท�ำร้ายร่างกาย ให้ออกจากงาน6
เป็ น วงจรตราบาปเช่ น นี้ เ รื่ อ ยไป ตราบาปในผู ้ ป ่ ว ย
โรคจิตเภท เกิดจากปัจจัยทางจิต คือ ความคิดเห็น
ความรู้สึก และทัศนคติของผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นที่มีต่อ
ผู้ป่วยโรคจิตเภท กับปัจจัยทางสังคม คือ การที่ผู้ป่วย
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามบรรทัดฐานสังคม จนสังคม
มองว่าเป็นความไม่ดี ไม่ถูกต้อง แปลกแยก7
ตราบาปต่อผู้ป่วยโรคทางจิตเวชในทัศนคติของ
ผูใ้ ห้บริการทางสาธารณสุขก็เป็นปัญหาหลักทีเ่ รือ้ รังและ
แก้ไขได้ยากเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตรวจ
รักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะเจ็บป่วยทางกายร่วมด้วย8
มีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ต่อ
ผูป้ ว่ ยจิตเวชหลายงาน เช่น Sivakumar พบว่านักศึกษา
แพทย์รอ้ ยละ 28 คิดว่าเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะชอบผูป้ ว่ ยทาง
จิตเวช หลังจบเป็นแพทย์ความรู้สึกไม่ชอบผู้ป่วยทาง
จิตเวชเพิ่มสูงขึ้น9 Naeem พบว่าแพทย์และนักศึกษา
แพทย์ มี ต ราบาปต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวชว่ า เป็ น อั น ตราย
คาดเดาไม่ได้ พูดคุยด้วยล�ำบาก ควรถูกแบ่งแยก และ
ไม่สามารถหายเป็นปกติ10 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติที่
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ไม่ดี ได้แก่ เพศชาย เชื้อชาติ วัฒนธรรม ส่วนปัจจัยที่
มีผลต่อทัศนคติที่ดี ได้แก่ มีประวัติโรคจิตเวช มีความ
ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีอาการทางจิต11,12 นักศึกษาแพทย์
ชั้นคลินิกที่เคยเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ มีทัศนคติต่อ
ผู้ป่วยจิตเวชดีกว่านักศึกษาชั้นปรีคลินิกซึ่งไม่เคยเรียน
วิชาจิตเวชศาสตร์12,-14 การศึกษาของ Reddy15 และ
Shen16 สอดคล้องตรงกันว่า หลังสิ้นสุดการเรียนวิชา
จิ ต เวชศาสตร์ นั ก ศึ ก ษามี ทั ศ นคติ ต ่ อ ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวช
โรคทางจิ ต เวช และวิ ช าจิ ต เวชศาสตร์ ดี ขึ้ น อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม Campos พบว่าหลัง
สิน้ สุดการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ ทัศนคติของนักศึกษา
แพทย์ไม่เปลี่ยนแปลงยังรู้สึกว่าผู้ป่วยเป็นอันตราย17
ในต่ า งประเทศมี ก ารหาวิ ธี ส ่ ง เสริ ม ทั ศ นคติ ที่
ดีของนักศึกษาแพทย์ต่อผู้ป่วยจิตเวชหลายวิธี เช่น
Altindag พบว่า การฟังบรรยายเกี่ยวกับโรคจิตเภท
รับฟังประสบการณ์จากผู้ป่วยจริง และชมภาพยนตร์
เกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเภท มีผลต่อทัศนคติที่ดีขึ้น18 Chung
พบว่าการเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลัง
ชมวิ ดี โ อเกี่ ย วกั บ ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทมี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ ที่ ดี 19
Kerby พบว่าการดูภาพยนตร์สารคดีทเี่ ล่าประสบการณ์
ตราบาปของผู้ป่วยและผู้ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
ทางจิต ช่วยให้ทัศนคติต่อโรคทางจิตเวชดีขึ้น20
ส�ำหรับในประเทศไทยการศึกษาเกีย่ วกับทัศนคติ
และตราบาปต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยโรคทางจิ ต เวชในนั ก ศึ ก ษา
แพทย์ ยัง มี น้ อย ผู ้ วิ จั ยจึ ง สนใจท� ำ การศึ กษาโดยตั้ ง
สมมติฐานว่า หากการได้รบั ชมสือ่ ภาพยนตร์ทถี่ า่ ยทอด
ประสบการณ์ของผูป้ ว่ ยจิตเวชส่งผลต่อทัศนคติทดี่ ขี นึ้ ได้
ดังนั้น การให้นักศึกษาแพทย์ได้สัมผัสประสบการณ์ที่
คล้ายคลึงกับทีผ่ ปู้ ว่ ยจิตเวชประสบ (หมายถึงการได้ยนิ
เสียงหูแว่ว) ก็อาจจะท�ำให้นกั ศึกษาแพทย์มคี วามเข้าใจ
และเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้นได้ ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ ผู้วิจัยไม่พบการศึกษา
ที่เลือกใช้สื่อจ�ำลองเสียงหูแว่ว
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วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อจ�ำลองเสียงหูแว่วต่อ
ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชนั้ คลินกิ เกีย่ วกับผูป้ ว่ ยและ
โรคทางจิตเวช ระหว่างนักศึกษาแพทย์ทไี่ ด้ฟงั สือ่ จ�ำลอง
เสียงหูแว่ว กับนักศึกษาแพทย์ที่ฟังเพลงไทย

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงทดลองรูปแบบการสุ่มเลือก
[randomized controlled trial: RCT] โดย
เปรียบเทียบคะแนนทัศนคติตอ่ ผูป้ ว่ ยและโรคทางจิตเวช
ที่เปลี่ยนแปลงหลังการฟังสื่อเสียงระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษา
แพทย์ชนั้ ปีที่ 4 และ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่ ง ศึ ก ษาที่ ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษา
ชั้ น คลิ นิ ก โรงพยาบาลร้ อ ยเอ็ ด และโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ และไม่เคยผ่านการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
รวม 97 คน ระยะเวลาเก็บข้อมูลอยู่ระหว่างวันที่ 1
กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการ
ศึกษาประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ
เพศ สัญชาติ ศาสนา ภูมิล�ำเนา ค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อ
เดือน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ประวัติโรคประจ�ำตัว
การใช้สารเสพติด ประวัติใกล้ชิดกับบุคคลที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคทางจิตเวช และความสนใจในวิชาจิตเวชศาสตร์
2. แบบสอบถาม Mental Illness: Clinicians’
Attitude scale (MICA-2), medical student version
ฉบับภาษาอังกฤษ21 พัฒนาโดยสถาบันจิตเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัย King’s College ประเทศอังกฤษ เป็น
แบบวัดคะแนนทัศนคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช
ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ซึ่ ง มี ก ารวั ด ทั ศ นคติ ต ่ อ วิ ช า
จิตเวชศาสตร์ วิชาชีพจิตแพทย์ และการปฏิบัติต่อ
ผูป้ ว่ ยจิตเวช แต่ละข้อค�ำถามจะให้ตอบเป็นช่วงคะแนน
6 ระดับ ตั้งแต่เห็นด้วยมากที่สุด ไปจนถึง ไม่เห็นด้วย
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มากที่สุด รวมมีทั้งหมด 16 ค�ำถาม คะแนนรวมทั้งหมด
จะอยู่ในช่วง 16-96 คะแนน หากคะแนนรวมมีค่าสูง
จะบ่งถึงการมีทัศนคติที่ไม่ดีหรือมีตราบาปต่อผู้ป่วย
และโรคทางจิตเวชมาก ค่า internal consistency of
Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.79 และ
test-retest reliability เท่ากับ 0.80 (ลงทะเบียนขอใช้
เครือ่ งมือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและได้รบั อนุญาตแล้ว)
3. สือ่ จ�ำลองเสียงหูแว่ว ความยาว 3 นาที สร้าง
จากค�ำบอกเล่าประสบการณ์หแู ว่วของผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ
ทางจิต โดยใช้อาสาสมัครพากย์เลียนเสียงหูแว่ว บันทึก
ในรูปแบบแผ่นซีดเี สียง เมือ่ เสร็จสิน้ ผูป้ ว่ ยช่วยตรวจสอบ
แล้วปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง
4. ซีดีเพลงไทย ใช้เพลง ร่มจามจุรี ซึ่งเป็นเพลง
ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีเนือ้ ร้องและท�ำนอง
ความยาว 3 นาที
ท�ำการแบ่งกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย
(simple random sampling) โดยให้กลุ่มตัวอย่างจับ
ฉลากที่มีหมายเลข 1 หรือ 2 ก�ำกับอย่างละกึ่งหนึ่ง
จ�ำนวนฉลากทั้งหมดเท่ากับจ�ำนวนประชากร จากนั้น
แต่ละกลุม่ จะแยกเข้าห้องทดลองเพือ่ ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถาม mental illness:
clinicians’ attitude scale (MICA-2) หลังจากนั้นจะ
เปิดสื่อซีดีเสียงให้ฟัง โดยกลุ่มทดลองจ�ำนวน 48 ราย
จะได้ฟังสื่อจ�ำลองเสียงหูแว่ว และกลุ่มควบคุมจ�ำนวน
49 ราย จะได้ฟังเพลงไทย นาน 3 นาที เมื่อเสร็จแล้วให้
ท�ำการตอบแบบสอบถาม MICA-2 อีกครั้งหนึ่ง แล้วน�ำ
ข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม STATA version
14.0 ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)
วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไป น�ำเสนอค่าสถิติในรูป
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แจกแจงความถี่ และ
ค่าร้อยละ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน 2560

Effectiveness of Auditory Hallucination Audio Media on Medical
Students’ Attitudes towards Psychiatric Patient and Mental Illness
2. สถิติเชิงอนุมาน (interferential statistics)
2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลประชากร
และข้อมูลทั่วไประหว่างกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม โดย
ใช้สถิติ independent t-test
2.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อ
ผู้ป่วยและโรคทางจิตเวชในนักศึกษาแพทย์ ก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และค่าคะแนนที่เปลี่ยนแปลง
2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทัศนคติ
ต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวชในนักศึกษาแพทย์ระหว่าง
สองกลุ่ม โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลองและ
คะแนนที่เปลี่ยนแปลง ใช้สถิติ independent t-test
การศึกษาครั้งนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมวิจัย
ในมนุษย์ จากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมวิจัย
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เลขที่ใบรับรอง 036/2559

Sucheera Amornmahaphun et al.

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไป
ผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 97 ราย แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองจ�ำนวน 48 ราย อายุเฉลี่ย 21.98 ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 มีประวัติโรคทางจิตเวช
ร้อยละ 4.2 ใกล้ชิดกับบุคคลที่ป่วยทางจิตเวชร้อยละ
25.0 มีความสนใจในวิชาชีพจิตเวชร้อยละ 50.0 ส�ำหรับ
กลุ่มควบคุมจ�ำนวน 49 ราย อายุเฉลี่ย 22.06 ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 มีประวัติโรคทางจิตเวช
ร้อยละ 6.1 ใกล้ชิดกับบุคคลที่ป่วยทางจิตเวชร้อยละ
24.5 มีความสนใจในวิชาจิตเวชศาสตร์ ร้อยละ 56.3
จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ประชากรและข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ระหว่างสองกลุ่มไม่พบความแตกต่างกัน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรและข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด (N=97)
อายุ (ปี): Mean (SD)
เพศหญิง
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน (บาท)
<10,000
ประวัติโรคประจ�ำตัว
ทางกาย
ทางจิตเวช
ประวัติใกล้ชิดกับบุคคลที่ป่วยทางจิตเวช
(เช่น สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน)
มีความสนใจในวิชาจิตเวชศาสตร์

กลุ่มทดลอง (n=48)
N (%)
21.98 (1.08)
[min 20, max 26]
27 (56.3)

กลุ่มควบคุม (n=49)
N (%)
22.06 (0.77)
[min 21, max 24]
31 (63.3)

p-value

33 (68.8)

31 (63.3)

0.573

7 (14.6)
2 (4.2)
12 (25.0)

6 (12.2)
3 (6.1)
12 (24.5)

0.739
0.667
0.954

24 (50.0)

27 (56.3)

0.544

คะแนนทัศนคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มีค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช
เท่ากับ 48.15 และ 47.65 ตามล�ำดับ ซึ่งไม่พบความ
แตกต่างระหว่างกลุ่ม (p=0.717) หลังการทดลอง กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อ

0.668
0.486

ผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช เท่ากับ 49.27 และ 47.35
ตามล� ำ ดั บ การวิ เ คราะห์ ค ่ า เฉลี่ ย ของคะแนนที่
เปลี่ยนแปลงหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเพิ่มขึ้น
1.13 คะแนน กลุม่ ควบคุมมีคา่ ลดลง 0.31 คะแนน ซึง่ ไม่
พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p=0.108)
(ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 คะแนนทัศนคติตอ่ ผูป้ ว่ ยและโรคทางจิตเวชในนักศึกษาแพทย์ (MICA-2) เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ independent t-test (N=97)
คะแนนทัศนคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช
ก่อนการทดลอง: Mean (SD)
หลังการทดลอง: Mean (SD)
คะแนนที่เปลี่ยนแปลง: Mean (SD)

วิจารณ์

กลุ่มทดลอง
48.15 (6.40)
[min 32, max 60]
49.27 (6.85)
[min 34, max 64]
1.13 (5.04)

ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 4 และ
5 ที่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ มีทัศนคติที่
เป็นตราบาปต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวชค่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Campos ที่ศึกษา
ในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ก่อนเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์
โดยใช้เครื่องมือ MICA-2 พบคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 36.58
คะแนน17 และสูงกว่าการศึกษาของ Gabbidon ทีศ่ กึ ษา
ในนักศึกษาพยาบาลปีแรก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 34.55
คะแนน21 ซึ่งอาจเป็นเพราะความแตกต่างของเชื้อชาติ
และลักษณะทางสังคม
การใช้สื่อจ�ำลองเสียงหูแว่วอย่างเดียว ไม่มีผล
ต่อทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ต่อผู้ป่วยและโรคทาง
จิตเวช ในต่างประเทศมีความพยายามใช้โปรแกรมการ
ปรับทัศนคติลดตราบาป เช่น Kerby ให้นกั ศึกษาแพทย์
ดูภาพยนตร์สารคดีเล่าประสบการณ์ตราบาปของผูป้ ว่ ย
และผูท้ ที่ ำ� งานเกีย่ วข้องกับผูป้ ว่ ยจิตเวชในวันทีส่ องของ
การขึ้นเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ พบว่าทัศนคติต่อผู้ป่วย
และโรคทางจิตเวชดีขึ้นหลังการทดลอง20 Altindag ใช้
โปรแกรมให้ความรู้ ให้ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย ร่วมกับให้
ดูสื่อภาพยนตร์ พบว่าได้ผลค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม
เมื่อเวลาผ่านไป ระดับทัศนคติที่ดีก็อาจเปลี่ยนแปลง
ลดลงได้อีก18 ดังนั้น การใช้สื่อจ�ำลองเสียงหูแว่วเพียง
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กลุ่มควบคุม
47.65 (6.94)
[min 35, max 76]
47.35 (6.14)
[min 35, max 76]
-0.31 (3.52)

p-value
0.717

0.108

อย่างเดียวอาจยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอในการท�ำให้
นักศึกษาตระหนักถึงตราบาปหรือความทุกข์ทรมาน
ของผู้ป่วยจิตเวช
นอกจากนี้ การใช้สื่อจ�ำลองเสียงหูแว่วเพื่อปรับ
ทัศนคติให้นักศึกษาก่อนเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ อาจ
เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ดีนัก สอดคล้องกับงานวิจัยหลาย
งานที่ได้ผลสรุปว่า นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกที่ผ่านการ
เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์จะมีทัศนคติต่อผู้ป่วยจิตเวช
ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ12-16 ซึ่งอาจเป็นผลจาก
การเรียนรู้ผ่านการพบเห็นอาจารย์แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย
จิตเวชหรือจากการที่นักศึกษาได้มีประสบการณ์การ
ดูแลปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยจิตเวชด้วยตนเอง13 หรือเป็น
ผลจากการมีความรู้วิชาการเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช14

ข้อจ�ำกัดของการศึกษา

เนื่องจากการศึกษานี้ ใช้แบบสอบถาม mental
illness: clinicians’ attitude scale (MICA-2),
medical student version เพื่อวัดคะแนนทัศนคติต่อ
ผู้ป่วยและโรคทางจิตเวชส�ำหรับนักศึกษาแพทย์ ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ท�ำให้ความเข้าใจในข้อค�ำถามอาจมี
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ นอกจากนีก้ ลุม่ ตัวอย่าง
ที่ท�ำการศึกษามีจ�ำนวนไม่มาก ผลที่ได้จึงเป็นเพียงผล
การศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น
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สรุป

การให้นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกฟังสื่อจ�ำลอง
เสี ย งหู แ ว่ ว ก่ อ นเรี ย นวิ ช าจิ ต เวชศาสตร์ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ
ทัศนคติเกี่ยวกับผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช ดังนั้น การ
ศึ ก ษาในครั้ ง ถั ด ไปผู ้ วิ จั ย อาจพั ฒ นาแบบสอบถาม
เป็นฉบับภาษาไทย ปรับปรุงบริบทและช่วงเวลาเป็น
อย่างอื่น เช่น ทดลองขณะเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ และ
ปรับปรุงพัฒนาสือ่ จ�ำลองเสียงหูแว่วหรือสือ่ ชนิดอืน่ เพือ่
หาโอกาสพัฒนาการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทัศนคติ
ของนักศึกษาแพทย์เกี่ยวกับผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช
ให้ดียิ่งขึ้น
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