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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของส่ือจ�าลองเสียงหูแว่วต่อคะแนนทัศนคติเก่ียวกับผู้ป่วยและ 

โรคทางจิตเวชในนักศึกษาแพทย์

วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงทดลองรูปแบบการสุ่มเลือก randomized controlled trial (RCT)  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ง

ศึกษาที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และไม่เคย

ผ่านการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ กลุ่มทดลองจ�านวน 48 ราย จะได้ฟังสื่อจ�าลองเสียงหูแว่ว กลุ่มควบคุม

จ�านวน 49 ราย จะได้ฟังเพลงไทย การเกบ็ข้อมลูใช้แบบประเมนิทศันคติของนกัศกึษาแพทย์ทีม่ต่ีอผูป่้วย

และโรคทางจิตเวช (Mental Illness: Clinicians’ Attitude scale (MICA-2), medical student version) 

ก่อนและหลังการทดลอง แล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน 

ผลการศกึษา ก่อนการทดลอง ค่าเฉลีย่คะแนนทศันคตต่ิอผูป่้วยและโรคทางจติเวชของนกัศกึษาแพทย์

ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 48.15 คะแนน กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 47.65 คะแนน 

(p=0.717) ภายหลังการทดลอง ค่าคะแนนทัศนคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวชของนักศึกษาแพทย ์

ทั้งสองกลุ่มเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยค่าคะแนนที่เปลี่ยนแปลงของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น 

1.13 คะแนน กลุ่มควบคุมลดลง 0.31 คะแนน (p=0.108) 

สรุป การให้นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกฟังส่ือจ�าลองเสียงหูแว่วก่อนการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ไม่มีผล

ต่อทัศนคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช ดังนั้น ในครั้งต่อไปอาจปรับปรุงพัฒนาส่ือ และทบทวนบริบท 

สภาพแวดล้อม หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้สื่อจ�าลองเสียงหูแว่วให้เกิดประโยชน์ต่อทัศนคติของ

นักศึกษาแพทย์

ค�าส�าคัญ  สื่อจ�าลองเสียงหูแว่ว  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�า
ประชาชนประมาณร้อยละ 50 มทีศันคตต่ิอผู้ป่วย

และโรคทางจิตเวชในทางลบ เนื่องจากเข้าใจว่าผู้ป่วย

จิตเวชเป็นอันตรายและก้าวร้าว1 ตามการน�าเสนอของ

สือ่ต่างๆ ซ่ึงในความเป็นจริง มผีูป่้วยจติเวชเพยีงร้อยละ 

3 เท่านั้นที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง2 

เมื่อผู ้ป ่วยถูกวินิจฉัยว ่าเป็นโรคทางจิตเวช  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรคจิต มักจะเป็นตราบาปติดตัว 

ผู้ป่วยไปตลอดชีวิต ตราบาปมีผลกระทบอย่างมากต่อ

การด�ารงชีวิตประจ�าวัน สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น การ

หางานท�า ที่อยู่ การรักษาพยาบาล เป็นต้น สังคมจะ

พยายามกีดกันผู้ป่วยและปฏิบัติด้วยความแตกต่าง 

ท�าให้ผู้ป่วยจ�านวนมากปฏิเสธความเจ็บป่วย ปฏิเสธ

การรักษา3-5 ซึ่งเป็นผลให้อาการของโรครุนแรงมากขึ้น  

สังคมก็จะยิ่งหวาดกลัวและรังเกียจผู้ป่วยมากขึ้น เกิด

พฤติกรรมกลั่นแกล้ง ท�าร้ายร่างกาย ให้ออกจากงาน6 

เป็นวงจรตราบาปเช่นนี้เรื่อยไป ตราบาปในผู ้ป่วย

โรคจิตเภท เกิดจากปัจจัยทางจิต คือ ความคิดเห็น 

ความรู้สึก และทัศนคติของผู้ป่วยหรือบุคคลอ่ืนที่มีต่อ 

ผู้ป่วยโรคจิตเภท กับปัจจัยทางสังคม คือ การที่ผู้ป่วย 

ไม่สามารถปฏิบตัหิน้าทีต่ามบรรทัดฐานสงัคม จนสงัคม

มองว่าเป็นความไม่ดี ไม่ถูกต้อง แปลกแยก7 

ตราบาปต่อผู้ป่วยโรคทางจิตเวชในทัศนคติของ 

ผูใ้ห้บรกิารทางสาธารณสขุกเ็ป็นปัญหาหลกัทีเ่รือ้รงัและ

แก้ไขได้ยากเช่นกัน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการตรวจ

รักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะเจ็บป่วยทางกายร่วมด้วย8 

มีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ต่อ 

ผูป่้วยจติเวชหลายงาน เช่น Sivakumar พบว่านกัศกึษา

แพทย์ร้อยละ 28 คิดว่าเป็นเรือ่งยากทีจ่ะชอบผูป่้วยทาง

จิตเวช หลังจบเป็นแพทย์ความรู้สึกไม่ชอบผู้ป่วยทาง

จิตเวชเพิ่มสูงขึ้น9 Naeem พบว่าแพทย์และนักศึกษา

แพทย์มีตราบาปต่อผู ้ป่วยจิตเวชว่า เป็นอันตราย  

คาดเดาไม่ได้ พูดคุยด้วยล�าบาก ควรถูกแบ่งแยก และ

ไม่สามารถหายเป็นปกติ10 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติท่ี

ไม่ดี ได้แก่ เพศชาย เช้ือชาติ วัฒนธรรม ส่วนปัจจัยที่

มีผลต่อทัศนคติที่ดี ได้แก่ มีประวัติโรคจิตเวช มีความ

ใกล้ชิดกับบุคคลท่ีมีอาการทางจิต11,12 นักศึกษาแพทย์

ชั้นคลินิกที่เคยเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ มีทัศนคติต่อ 

ผู้ป่วยจิตเวชดีกว่านักศึกษาช้ันปรีคลินิกซึ่งไม่เคยเรียน

วิชาจิตเวชศาสตร์12,-14 การศึกษาของ Reddy15 และ 

Shen16 สอดคล้องตรงกันว่า หลังสิ้นสุดการเรียนวิชา 

จิตเวชศาสตร์ นักศึกษามีทัศนคติต่อผู ้ป่วยจิตเวช  

โรคทางจิตเวช และวิชาจิตเวชศาสตร์ดีขึ้นอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม Campos พบว่าหลัง

สิน้สดุการเรยีนวิชาจติเวชศาสตร์ ทศันคตขิองนกัศกึษา

แพทย์ไม่เปลี่ยนแปลงยังรู้สึกว่าผู้ป่วยเป็นอันตราย17 

ในต่างประเทศมีการหาวิธีส่งเสริมทัศนคติท่ี

ดีของนักศึกษาแพทย์ต่อผู ้ป่วยจิตเวชหลายวิธี เช่น  

Altindag พบว่า การฟังบรรยายเกี่ยวกับโรคจิตเภท  

รับฟังประสบการณ์จากผู้ป่วยจริง และชมภาพยนตร์

เกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเภท มีผลต่อทัศนคติท่ีดีขึ้น18 Chung 

พบว่าการเข้าร่วมสัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นหลัง

ชมวิดีโอเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเภทมีผลต่อทัศนคติที่ดี19 

Kerby พบว่าการดูภาพยนตร์สารคดทีีเ่ล่าประสบการณ์

ตราบาปของผู้ป่วยและผู้ท่ีท�างานเก่ียวข้องกับผู้ป่วย 

ทางจิต ช่วยให้ทัศนคติต่อโรคทางจิตเวชดีขึ้น20 

ส�าหรบัในประเทศไทยการศกึษาเกีย่วกับทศันคติ

และตราบาปต่อผู ้ป ่วยโรคทางจิตเวชในนักศึกษา

แพทย์ยังมีน้อย ผู้วิจัยจึงสนใจท�าการศึกษาโดยต้ัง

สมมติฐานว่า หากการได้รบัชมส่ือภาพยนตร์ท่ีถ่ายทอด

ประสบการณ์ของผูป่้วยจติเวชส่งผลต่อทัศนคตทิีด่ขีึน้ได้ 

ดังนั้น การให้นักศึกษาแพทย์ได้สัมผัสประสบการณ์ที่

คล้ายคลงึกบัทีผู่ป่้วยจติเวชประสบ (หมายถงึการได้ยนิ

เสยีงหแูว่ว) กอ็าจจะท�าให้นักศกึษาแพทย์มคีวามเข้าใจ

และเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยจิตเวชมากข้ึนได้ ซึ่งจากการ

ทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ ผู้วิจัยไม่พบการศึกษา

ที่เลือกใช้สื่อจ�าลองเสียงหูแว่ว



ประสิทธิผลของส่ือจ�ำลองเสียงหูแว่วต่อทัศนคติของนักศึกษำแพทย์ชั้นคลินิก 
เกี่ยวกับผู้ป่วยและโรคทำงจิตเวช

สุชีรา อมรมหพรรณ และคณะ

วำรสำรสมำคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 2560152

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อจ�าลองเสียงหูแว่วต่อ

ทศันคตขิองนักศกึษาแพทย์ชัน้คลนิกิเกีย่วกบัผูป่้วยและ

โรคทางจติเวช ระหว่างนกัศึกษาแพทย์ทีไ่ด้ฟังสือ่จ�าลอง

เสียงหูแว่ว กับนักศึกษาแพทย์ที่ฟังเพลงไทย 

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาเชิงทดลองรูปแบบการสุ่มเลือก  

[ randomized cont ro l led  t r ia l :  RCT]  โดย 

เปรยีบเทยีบคะแนนทศันคตต่ิอผู้ป่วยและโรคทางจติเวช

ที่เปลี่ยนแปลงหลังการฟังสื่อเสียงระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษา

แพทย์ชัน้ปีที ่4 และ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม ซึ่งศึกษาที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 

ช้ันคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาล

กาฬสินธุ์ และไม่เคยผ่านการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ 

รวม 97 คน ระยะเวลาเก็บข้อมูลอยู่ระหว่างวันที่ 1 

กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการ

ศึกษาประกอบด้วย

1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 

เพศ สัญชาติ ศาสนา ภูมิล�าเนา ค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อ

เดือน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ประวัติโรคประจ�าตัว  

การใช้สารเสพติด ประวัติใกล้ชิดกับบุคคลที่เจ็บป่วย

ด้วยโรคทางจติเวช และความสนใจในวชิาจิตเวชศาสตร์

2. แบบสอบถาม Mental Illness: Clinicians’ 

Attitude scale (MICA-2), medical student version 

ฉบับภาษาอังกฤษ21 พัฒนาโดยสถาบันจิตเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย King’s College ประเทศอังกฤษ เป็น

แบบวัดคะแนนทัศนคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช

ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ ซ่ึงมีการวัดทัศนคติต่อวิชา

จิตเวชศาสตร์ วิชาชีพจิตแพทย์ และการปฏิบัติต่อ 

ผูป่้วยจติเวช แต่ละข้อค�าถามจะให้ตอบเป็นช่วงคะแนน 

6 ระดับ ตั้งแต่เห็นด้วยมากที่สุด ไปจนถึง ไม่เห็นด้วย

มากที่สุด รวมมีทั้งหมด 16 ค�าถาม คะแนนรวมทั้งหมด

จะอยู่ในช่วง 16-96 คะแนน หากคะแนนรวมมีค่าสูง

จะบ่งถึงการมีทัศนคติท่ีไม่ดีหรือมีตราบาปต่อผู้ป่วย

และโรคทางจิตเวชมาก ค่า internal consistency of  

Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.79 และ  

test-retest reliability เท่ากับ 0.80 (ลงทะเบียนขอใช้

เครือ่งมอืผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตและได้รบัอนุญาตแล้ว)

3. สือ่จ�าลองเสยีงหแูว่ว ความยาว 3 นาที สร้าง

จากค�าบอกเล่าประสบการณ์หแูว่วของผูป่้วยทีม่อีาการ

ทางจติ โดยใช้อาสาสมคัรพากย์เลียนเสียงหูแว่ว บนัทึก

ในรปูแบบแผ่นซดีเีสยีง เมือ่เสรจ็สิน้ผูป่้วยช่วยตรวจสอบ

แล้วปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

4. ซีดีเพลงไทย ใช้เพลง ร่มจามจุรี ซึ่งเป็นเพลง

ประจ�ามหาวิทยาลยัมหาสารคาม มเีนือ้ร้องและท�านอง 

ความยาว 3 นาที

ท�าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย 

(simple random sampling) โดยให้กลุ่มตัวอย่างจับ

ฉลากท่ีมีหมายเลข 1 หรือ 2 ก�ากับอย่างละก่ึงหน่ึง 

จ�านวนฉลากทั้งหมดเท่ากับจ�านวนประชากร จากนั้น

แต่ละกลุม่จะแยกเข้าห้องทดลองเพือ่ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถาม mental illness: 

clinicians’ attitude scale (MICA-2) หลังจากน้ันจะ

เปิดส่ือซีดีเสียงให้ฟัง โดยกลุ่มทดลองจ�านวน 48 ราย 

จะได้ฟังสื่อจ�าลองเสียงหูแว่ว และกลุ่มควบคุมจ�านวน 

49 ราย จะได้ฟังเพลงไทย นาน 3 นาที เมื่อเสร็จแล้วให้

ท�าการตอบแบบสอบถาม MICA-2 อีกครั้งหนึ่ง แล้วน�า

ข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม STATA version 

14.0 ดังนี้

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลท่ัวไป น�าเสนอค่าสถิติในรูป 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แจกแจงความถี่ และ

ค่าร้อยละ
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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

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป

ผู้เข้าร่วมการศึกษาท้ังหมด 97 ราย แบ่งเป็น 

กลุ่มทดลองจ�านวน 48 ราย อายุเฉลี่ย 21.98 ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 มีประวัติโรคทางจิตเวช 

ร้อยละ 4.2 ใกล้ชิดกับบุคคลท่ีป่วยทางจิตเวชร้อยละ 

25.0 มคีวามสนใจในวิชาชพีจิตเวชร้อยละ 50.0 ส�าหรบั

กลุ่มควบคุมจ�านวน 49 ราย อายุเฉลี่ย 22.06 ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 มีประวัติโรคทางจิตเวช 

ร้อยละ 6.1 ใกล้ชิดกับบุคคลท่ีป่วยทางจิตเวชร้อยละ 

24.5 มีความสนใจในวิชาจิตเวชศาสตร์ ร้อยละ 56.3 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรและข้อมูลทั่วไป

ระหว่างสองกลุ่มไม่พบความแตกต่างกัน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรและข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด (N=97)

กลุ่มทดลอง (n=48)

N (%)

กลุ่มควบคุม (n=49)

N (%)

p-value

อายุ (ปี): Mean (SD) 21.98 (1.08)

[min 20, max 26]

22.06 (0.77)

[min 21, max 24]

0.668

เพศหญิง 27 (56.3) 31 (63.3) 0.486
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน (บาท)

   <10,000 33 (68.8) 31 (63.3) 0.573
ประวัติโรคประจ�าตัว

   ทางกาย

   ทางจิตเวช

7 (14.6)

2 (4.2)

 6 (12.2)

3 (6.1)

0.739

0.667
ประวัติใกล้ชิดกับบุคคลที่ป่วยทางจิตเวช  

(เช่น สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน)

12 (25.0) 12 (24.5) 0.954

มีความสนใจในวิชาจิตเวชศาสตร์ 24 (50.0) 27 (56.3) 0.544

คะแนนทัศนคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

มีค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช 

เท่ากับ 48.15 และ 47.65 ตามล�าดับ ซ่ึงไม่พบความ

แตกต่างระหว่างกลุ่ม (p=0.717) หลังการทดลอง กลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติต่อ 

ผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช เท่ากับ 49.27 และ 47.35  

ตามล�าดับ การวิ เคราะห ์ค ่าเฉล่ียของคะแนนท่ี

เปลี่ยนแปลงหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเพิ่มขึ้น 

1.13 คะแนน กลุม่ควบคุมมค่ีาลดลง 0.31 คะแนน ซึง่ไม่

พบความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p=0.108) 

(ตารางที่ 2)



ประสิทธิผลของส่ือจ�ำลองเสียงหูแว่วต่อทัศนคติของนักศึกษำแพทย์ชั้นคลินิก 
เกี่ยวกับผู้ป่วยและโรคทำงจิตเวช

สุชีรา อมรมหพรรณ และคณะ

วำรสำรสมำคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 2560154

วิจารณ์
ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีที ่4 และ 

5 ที่ยังไม่ผ่านการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ มีทัศนคติที่

เป็นตราบาปต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวชค่อนข้างสูง 

เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Campos ที่ศึกษา

ในนักศกึษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ก่อนเรยีนวชิาจติเวชศาสตร์ 

โดยใช้เครื่องมือ MICA-2 พบคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 36.58 

คะแนน17 และสงูกว่าการศกึษาของ Gabbidon ทีศ่กึษา

ในนักศึกษาพยาบาลปีแรก คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 34.55 

คะแนน21 ซึ่งอาจเป็นเพราะความแตกต่างของเชื้อชาติ

และลักษณะทางสังคม

การใช้สื่อจ�าลองเสียงหูแว่วอย่างเดียว ไม่มีผล

ต่อทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ต่อผู้ป่วยและโรคทาง

จิตเวช ในต่างประเทศมีความพยายามใช้โปรแกรมการ

ปรบัทศันคตลิดตราบาป เช่น Kerby ให้นกัศกึษาแพทย์

ดภูาพยนตร์สารคดเีล่าประสบการณ์ตราบาปของผูป่้วย

และผูท้ีท่�างานเกีย่วข้องกบัผูป่้วยจติเวชในวนัทีส่องของ

การขึ้นเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ พบว่าทัศนคติต่อผู้ป่วย

และโรคทางจิตเวชดีข้ึนหลังการทดลอง20 Altindag ใช้

โปรแกรมให้ความรู้ ให้ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย ร่วมกับให้

ดูสื่อภาพยนตร์ พบว่าได้ผลค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม 

เมื่อเวลาผ่านไป ระดับทัศนคติที่ดีก็อาจเปลี่ยนแปลง

ลดลงได้อีก18 ดังน้ัน การใช้สื่อจ�าลองเสียงหูแว่วเพียง

อย่างเดียวอาจยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอในการท�าให้

นักศึกษาตระหนักถึงตราบาปหรือความทุกข์ทรมาน

ของผู้ป่วยจิตเวช

นอกจากน้ี การใช้ส่ือจ�าลองเสียงหูแว่วเพื่อปรับ

ทัศนคติให้นักศึกษาก่อนเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ อาจ

เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ดีนัก สอดคล้องกับงานวิจัยหลาย

งานท่ีได้ผลสรุปว่า นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกท่ีผ่านการ

เรียนวิชาจิตเวชศาสตร์จะมีทัศนคติต่อผู้ป่วยจิตเวช 

ดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ12-16 ซึ่งอาจเป็นผลจาก

การเรียนรู้ผ่านการพบเห็นอาจารย์แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย

จิตเวชหรือจากการที่นักศึกษาได้มีประสบการณ์การ

ดูแลปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยจิตเวชด้วยตนเอง13 หรือเป็น

ผลจากการมีความรู้วิชาการเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช14

ข้อจ�ากัดของการศึกษา
เนื่องจากการศึกษานี้ ใช้แบบสอบถาม mental  

illness: clinicians’ attitude scale (MICA-2),  

medical student version เพื่อวัดคะแนนทัศนคติต่อ

ผู้ป่วยและโรคทางจิตเวชส�าหรับนักศึกษาแพทย์ ฉบับ

ภาษาอังกฤษ ท�าให้ความเข้าใจในข้อค�าถามอาจมี

ความแตกต่างระหว่างบคุคลได้ นอกจากน้ีกลุม่ตวัอย่าง

ที่ท�าการศึกษามีจ�านวนไม่มาก ผลที่ได้จึงเป็นเพียงผล

การศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น

ตารางที่ 2 คะแนนทศันคตต่ิอผูป่้วยและโรคทางจติเวชในนักศึกษาแพทย์ (MICA-2) เปรยีบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ independent t-test (N=97)

คะแนนทัศนคติต่อผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม p-value
ก่อนการทดลอง: Mean (SD)

 

48.15 (6.40)

[min 32, max 60]

47.65 (6.94)

[min 35, max 76]

0.717

หลังการทดลอง: Mean (SD) 49.27 (6.85)

[min 34, max 64]

47.35 (6.14)

[min 35, max 76]
คะแนนที่เปลี่ยนแปลง: Mean (SD) 1.13 (5.04) -0.31 (3.52) 0.108
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สรุป
การให้นักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิกฟังสื่อจ�าลอง

เสียงหูแว่วก่อนเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ไม่มีผลต่อ

ทัศนคติเกี่ยวกับผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช ดังนั้น การ

ศึกษาในครั้งถัดไปผู ้วิจัยอาจพัฒนาแบบสอบถาม

เป็นฉบับภาษาไทย ปรับปรุงบริบทและช่วงเวลาเป็น

อย่างอื่น เช่น ทดลองขณะเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์ และ

ปรบัปรุงพฒันาสือ่จ�าลองเสยีงหแูว่วหรอืสือ่ชนดิอืน่ เพือ่

หาโอกาสพัฒนาการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทัศนคติ

ของนักศึกษาแพทย์เกี่ยวกับผู้ป่วยและโรคทางจิตเวช

ให้ดียิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคร้ังนี้ได้รับทุนสนับสนุนการท�าวิจัย

จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และส�าเร็จลุล่วงได้ด้วย

ความอนุเคราะห์จากบุคลากรฝ่ายวิชาการประจ�าศูนย ์

แพทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิกิ โรงพยาบาลกาฬสนิธุแ์ละ 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และนักศึกษาผู้เข้าร่วมการศึกษา
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