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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และปัจจัยท�ำนายการแสวงหาความช่วยเหลือด้านปัญหา
สุขภาพจิตในนักศึกษาแพทย์
วิธกี ารศึกษา เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง (cross-sectional analytical study) เพือ่ หาความสัมพันธ์
เชิงท�ำนาย (predictive correlation) กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชัน้ ปีที่ 1 - 6 จ�ำนวน
219 คน เก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินสุขภาพทั่วไป GHQ-28
แบบประเมินความยืดหยุน่ ทางอารมณ์ และแบบประเมินปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมแสวงหาความช่วยเหลือ
ด้านสุขภาพจิตจากบุคลากรทางสุขภาพจิต วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์
สัน และสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุตัวแปร
ผลการศึกษา นักศึกษาตอบแบบสอบถาม 219 ราย เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.8 ศึกษาชัน้ ปี 1 ร้อยละ 58.4 ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ประกอบด้วย ประสบการณ์การเคยรับ
บริการทางสุขภาพจิต ทัศนคติตอ่ พฤติกรรม ความเชือ่ เชิงพฤติกรรม การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง ความเชือ่ เชิงการ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความเชื่อเชิงการควบคุมพฤติกรรม โดยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีขนาดอิทธิพลการ
ท�ำนายมากที่สุด (β = .347, P< .01) รองลงมาคือ ความเชื่อเชิงควบคุมพฤติกรรม (β = .253,P< .01) และ
นักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์เคยใช้บริการทางสุขภาพจิต (β = .229 , P< .01) โดยปัจจัยด้านความเชือ่ เชิงการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง ประสบการณ์การเคยรับบริการทางสุขภาพจิตและความเชือ่ เชิงการควบคุมพฤติกรรม สามารถ
ร่วมกันท�ำนายความตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตได้ร้อยละ 34.2 (R2= .342)
สรุป ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ประสบการณ์การเคย
รับบริการทางสุขภาพจิต ทัศนคติต่อพฤติกรรม ความเชื่อเชิงพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความเชื่อ
เชิงการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความเชื่อเชิงการควบคุมพฤติกรรม การช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ที่มีปัญหา
สุขภาพจิต จึงควรสร้างประสบการณ์ที่ดีครั้งแรกที่มารับบริการและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี รวมถึงระบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน จะส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามาขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ นักศึกษาแพทย์ สุขภาพจิต การแสวงหาความช่วยเหลือ
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ABSTRACT
Objective : Examine the factors related to and predicting help-seeking intentions for mental health
problems among medical students.
Method : A cross-sectional analytical study was conducted to determine the predictive correlation
among selected factors. The participants were 219, medical students who had studied in the 1st - 6th
year class and were asked to complete a self-reported online questionnaire consisting of general
health questionnaire (GHQ-28), the emotional resilience assessment scale, and the professional
psychological help-seeking questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s
product moment correlation and multiple linear regressions.
Results : Among the 219 students who completed a survey, a majority of them were 1st year
students (58.4%) and about half of them were women (54.8%). Six factors were found to be significantly
correlated with the help-seeking intentions for mental health problems: prior experiences with mental
health service, attitudes towards behavior, behavioral beliefs, subjective norm, normative beliefs, and
control beliefs. Out of these variables, normative belief, prior experiences with mental health service,
and behavioral control beliefs might predicted and explained 34.2% of variance in the participants’
intention to seek professional help (R2 =.342). Normative beliefs is shown to have the largest effect
size (β =.347, p < .01), while the behavioral control believe had the effect size of β =.253, p < .01. The
results show that students who had previously received mental health service, on average, have a
higher mean score (β =.229, p < .01) on help-seeking intention than those who never received mental
health service.
Conclusion : Factors found to be correlated with help-seeking intentions for mental health problems
including prior experiences with mental health service, attitudes towards behavior, behavioral beliefs,
subjective norm, normative beliefs, and control beliefs. Factors found to have unique predicting effects
were normative beliefs, prior experiences with mental health service, and behavioral control beliefs.
Keywords : medical students, mental health, help-seeking
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บทน�ำ

ในปัจจุบันปัญหาสุขภาพจิตในนักศึกษาแพทย์
ได้ รั บ ความสนใจมากขึ้ น เนื่ อ งจากผลการศึ ก ษาใน
หลายงานวิจัยพบว่านักศึกษาแพทย์มีอาการวิตกกังวล
(anxiety) ความเครี ย ด (stress) ภาวะซึ ม เศร้ า
(depression) และภาวะหมดไฟ (burnout) 1
Rotienstien ท�ำการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
และสั ง เคราะห์ อ ภิ ม าน (systematic review and
meta-analysis) พบนักศึกษาแพทย์มคี วามชุกของภาวะ
ซึมเศร้าร้อยละ 27.2 และความคิดที่จะฆ่าตัวตายที่
ร้อยละ 11.1 สูงกว่า 3.4 เท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ ่ ม ประชากรวั ย เดี ย วกั น 2 ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ของ
นักศึกษาแพทย์สง่ ผลกระทบต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
การไม่จบการศึกษาตามเวลาทีก่ ำ� หนดและส่วนหนึง่ ต้อง
ออกจากการศึ ก ษากลางคั น ในประเทศไทยมี ก าร
รวบรวมข้อมูลนักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลแพทย์แห่ง
หนึ่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2525-2550 พบว่าร้อยละ 32 ของ
ผู้ไม่ส�ำเร็จการศึกษาป่วยด้วยโรคซึมเศร้า3
ส�ำหรับสถานการณ์การเข้ารับบริการด้านสุขภาพจิต
ของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มารับ
บริการในแผนกจิตเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2557-2561 พบนักศึกษาเข้ารับการรักษาด้วย
ภาวะซึ ม เศร้ า วิ ต กกั ง วล ย�้ ำ คิ ด ย�้ ำ ท� ำ และอาการ
แสดงออกทางร่ า งกาย เช่ น อาการปวดศี ร ษะ
นอนไม่หลับ วิตกกังวล ในปี พ.ศ. 2561 มีนกั ศึกษาทีเ่ ข้า
รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช รวมทั้งสิ้น 70 ราย
ทัง้ นีน้ กั ศึกษาจะมารับบริการเมือ่ มีผลกระทบจากปัญหา
ต่อทั้งการเรียน การปฏิบัติงาน การปรับตัวกับทั้งเพื่อน
และครอบครัวซึ่งมีนักศึกษาที่ต้องหยุดพักการเรียน
การลาออกจากการศึกษา
การไม่เข้าสูก่ ระบวนการการรักษาเป็นประเด็นที่
ได้รบั ความสนใจเนือ่ งจากเป็นประเด็นทีพ่ บได้ทงั้ ในและ
ต่างประเทศพบว่า มีนกั ศึกษาทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตเพียง
ร้อยละ 15.7 เท่านัน้ ทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการรักษา2 อุปสรรค
ที่ มี ผ ลต่ อ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ มี ทั้ ง จากการกลั ว การ
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ถูกตีตรา (stigmatization) การรับรู้ว่าเป็นความล้มเหลว
หากต้องเข้ารับบริการด้านสุขภาพจิต การขาดข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในการเข้าสู่ระบบบริการ4 ความกังวลเรื่อง
ผลกระทบต่อการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต5,6
และส่วนใหญ่เลือกที่จะขอรับค�ำปรึกษาอย่างไม่เป็น
ทางการมากกว่าการดูแลที่เป็นทางการในสถานบริการ7
ทั้ ง นี้ ห ากพิ จ ารณาแล้ ว แม้ ว ่ า นั ก ศึ ก ษาแพทย์
จะมีโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพและ
เข้ารับบริการที่ง่ายกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น แต่นักศึกษามี
การเข้าสูก่ ระบวนการรักษาทีต่ ำ�่ กว่าความเป็นจริง ดังนัน้
ประเด็นปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ความตัง้ ใจแสวงหาความ
ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต (mental health help-seeking)
ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมการเผชิญปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
และตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการรักษา จึงมีความส�ำคัญ
เพื่อการได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที น�ำไปสู่การ
บรรเทาหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตได้ การที่นักศึกษา
สามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิตอย่างเป็นทางการได้
นี้ถือเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญในการดูแลสุขภาพจิต
การศึกษาในครั้งนี้ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
(theory of planed behavior) เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ปัจจัยหลักทีท่ ำ� การศึกษาคือความตัง้ ใจ (intention)
เป็นตัวก�ำหนดว่านักศึกษาจะแสวงหาความช่วยเหลือ
ด้านปัญหาสุขภาพจิต ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในทฤษฎีน้ี
ประกอบด้ ว ย ทั ศ นคติ ต ่ อ พฤติ ก รรม (attitudes
towards behavior: AB) ความเชื่ อ เชิ ง พฤติ ก รรม
(behavioral beliefs: BB) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
(subjective norm: SN) ความเชื่อเชิงการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง (normative beliefs: NB) การรับรู้การ
ควบคุมพฤติกรรม (perceived behavioral control:
PBC) และความเชื่อเชิงการควบคุมพฤติกรรม (control
beliefs: CB) โดยทฤษฎีได้อธิบายถึงความตั้งใจในการ
กระท�ำพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพฤติกรรมที่
จะเกิดขึน้ ในอนาคต หากบุคคลมีความตัง้ ใจโอกาสทีจ่ ะ
กระท�ำพฤติกรรมนัน้ จะมีมากตามความตัง้ ใจ และปัจจัย
ทั้ง 6 ข้างต้นเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจ
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ในการกระท�ำพฤติกรรม แต่ปัจจัยใดจะมีอิทธิพลมาก
น้อยเพียงใดขึน้ กับบริบททีศ่ กึ ษาและจะมีปจั จัยใดนอก
เหนือจากทีไ่ ด้กล่าวในทฤษฎีจะขึน้ กับบริบททีจ่ ะศึกษา
ด้วยเช่นกัน8
นอกจากปั จ จั ย ในเชิ ง ทฤษฎี ผู ้ วิ จั ย ได้ ท บทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและน�ำมาร่วมศึกษาในครั้งนี้
ประกอบด้วยปัจจัยด้าน เพศ ประสบการณ์เคยใช้บริการ
ด้านสุขภาพจิต ภาวะสุขภาพจิต และความยืดหยุน่ ทาง
อารมณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความตัง้ ใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต และ
ปัจจัยใดที่สามารถท�ำนายความตั้งใจแสวงหาความ
ช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างครอบคลุม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิตใน
นักศึกษาแพทย์
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยท�ำนายความตัง้ ใจแสวงหา
ความช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิตในนักศึกษาแพทย์

วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบ
ตัดขวาง (cross-sectional analytical study) เพื่อ
หาความสัมพันธ์เชิงท�ำนาย (predictive correlation)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรครั้งนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-6 ปี
การศึกษา 2561 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,279 ราย ตอบแบบประเมิน
กลับทั้งสิ้น 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.12
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี
ประสบการณ์เคยใช้บริการด้านสุขภาพจิตหรือไม่
2. แบบสอบถามสุ ข ภาพทั่ ว ไป GHQ-28
(General Health Questionnaire, GHQ-28) เป็นแบบ
คัดกรองที่พัฒนาขึ้น โดย Piyavhatkul และคณะ 9
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GHQ-28 มีจ�ำนวน 28 ข้อ ค่าคะแนน 0-28 ค่าคะแนน
5 คะแนนลงมาคือ ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต 6 คะแนน
ขึ้ น ไปคื อ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต หาความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ย
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟานของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น .91
3. แบบประเมิ น ความยื ด หยุ ่ น ทางอารมณ์
(resilience scale) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 14 ข้อ ค่าคะแนน
14 - 56 พัฒนาขึ้นโดย Ketitanabumrong10 ผู้วิจัยได้
ปรั บ ข้ อ ความในแบบประเมิ น เพื่ อ ให้ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับงานวิจัยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(content validity) ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
กับวัตถุประสงค์ (index of item objective congruence:
IOC) ได้คะแนนระหว่าง 0.8 -1.0 และวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่นได้ค่า .83
4. แบบประเมินปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรม
แสวงหาความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต เป็ น แบบ
ประเมินทีส่ ร้างขึน้ โดย Pumpuang และคณะ8 สร้างตาม
กรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมีจำ� นวน 41 ข้อ
โดยประกอบด้วยข้อค�ำถาม ประเมินความตัง้ ใจแสวงหา
ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต เป็ น ตั ว แปรหลั ก
มีขอ้ ค�ำถาม 3 ข้อ ค่าคะแนน 3-21 แบบประเมินทัศนคติ
ค่าคะแนน 9-63 ความเชื่อเชิงพฤติกรรมค่าคะแนน
5-254 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ค่าคะแนน 3-21
ความเชื่ อ เชิ ง การคล้ อ ยตามกลุ ่ ม อ้ า งอิ ง ค่ า คะแนน
4-196 การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมค่าคะแนน 2-14
และความเชื่ อ เชิ ง การควบคุ ม พฤติ ก รรมค่ า คะแนน
3-147 ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (content validity)
ได้คะแนนระหว่าง 0.6 -1.0 หาความเชื่อมั่นได้ค่า .95
การพิทักษ์สิทธิ์อาสาสมัคร
โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เลขที่โครงการ HE 621056
การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะด�ำเนินการเก็บข้อมูลโดยแบบประเมิน
ทาง internet based ในรูปแบบ Google form โดย

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 64 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

Factors Predicting Help-Seeking Intention for Mental Health Problems
among Medical Students
ส่งแบบสอบถามให้นกั ศึกษาทัง้ หมด ตรวจสอบการตอบ
กลั บ และส่ ง แบบสอบถามเพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ จาก
นักศึกษาที่ยังไม่ตอบแบบสอบ ถามอีกครั้งหลังจาก
ส่งแบบประเมินครั้งแรก 1 สัปดาห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ลกั ษณะข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างและ
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาใช้โปรแกรมสถิตสิ ำ� เร็จรูป SPSS
version 23 ลิขสิทธิม์ หาวิทยาลัยขอนแก่น สถิตทิ ใี่ ช้ในการ
ศึกษาครัง้ นี้ คือ สถิตบิ รรยาย สถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์
เพียร์สัน วิเคราะห์ถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอน
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กลุม่ ตัวอย่างมีจำ� นวน 219 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 54.8 เรียนในชั้นปี 1 มากที่สุด ร้อยละ 58.4
มีประสบการณ์การใช้บริการทางสุขภาพจิตร้อยละ 16.4
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจแสวงหา
ความช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิตในนักศึกษาแพทย์
ได้แก่ ประสบการณ์การใช้บริการทางสุขภาพจิต (r = .265)
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง(r =.373) ความเชื่อเชิงการ
คล้อยตามกลุม่ อ้างอิง (r = .487) ความเชือ่ เชิงการควบคุม
พฤติกรรม (r=.441) มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทัศนคติต่อพฤติกรรม (r = .298) ความเชื่อเชิงพฤติกรรม
(r =.153) มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยกับความตัง้ ใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิต (n = 219)
ตัวแปร
IN
เพศ service GHQ
RE
AB
BB
SN
NB PCB
1. IN
-.025 .265** .086
.041
.298*
.153* .373** .487** .131
2. เพศ
.007
.041
-.049
.039
.125
-.065 -.008 -.087
3. Service
.135**
-.026
.001
.001
.102 .055 -106
4. GHQ
-.442** -.254** -.183* .101 -.025 -062
5. RE
.280**
.304** -.004 .024 .092
6. AB
.511** .252** .405** .212**
7. BB
.106 .326** .250**
8. SN
.632** .260**
9. NB
.224**
10. PCB
* p < .05 ** p < .01
IN = ความตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต Service = ประสบการณ์เคยใช้บริการด้านสุขภาพจิต
GHQ =แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป GHQ-28 RE = ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ AB = ทัศนคติต่อพฤติกรรม
BB = ความเชื่อเชิงพฤติกรรม SN = การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง NB = ความเชื่อเชิงการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
PCB = การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม CB = ความเชื่อเชิงการควบคุมพฤติกรรม

CB
.441**
.052
.065
-.068
.165
.502**
.457**
.310**
.494**
.375**

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนท�ำนายความตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิต
ตัวแปร
NB
Service (1= เคย)
CB
Constant
R2
** P < .01

รูปแบบที่ 1
ß
Beta
.046**
.487

รูปแบบที่ 2
ß
Beta
.044**
.474
3.35**
.239

6.985
.237

6.609
.294
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รูปแบบที่ 3
ß
Beta
.033**
.347
3.009**
.229
.037**
.253
4.417
.342

ปัจจัยท�ำนายความตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิต
ในนักศึกษาแพทย์
เมื่ อ น� ำ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความตั้ ง ใจ
แสวงหาความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตทั้งหมด 6 ปัจจัย
เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่สามารถท�ำนายความตั้งใจการ
แสวงหาความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต พบว่ามี 3 ปัจจัย
คือ ความเชือ่ เชิงการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง ประสบการณ์
การเคยใช้บริการด้านสุขภาพจิตและความเชื่อเชิงการ
ควบคุมพฤติกรรม ที่สามารถท�ำนายความตั้งใจแสวงหา
ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต โดยปัจจัยด้านความเชื่อ
เชิงการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงสามารถท�ำนายความตั้งใจ
แสวงหาความช่วยเหลือ ได้ร้อยละ 23.7 (R2 = .237) เมื่อ
ร่วมกับปัจจัยด้านประสบการณ์เคยใช้บริการด้านสุขภาพ
จิตสามารถท�ำนายความตัง้ ใจแสวงหาความช่วยเหลือ ได้
ร้อยละ 29.4 (R2 = .294) และเมื่อร่วมกับปัจจัยความเชื่อ
เชิงควบคุมพฤติกรรมสามารถท�ำนายความตัง้ ใจแสวงหา
ความช่วยเหลือ ได้รอ้ ยละ 34.2 (R2 = .342) เมือ่ พิจารณา
ขนาดอิทธิพลของปัจจัยพบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมี
ขนาดอิทธิพลการท�ำนายมากที่สุดเป็นอันดับแรก (β =
.347, p <.01) รองลงมาคือ ความเชือ่ เชิงควบคุมพฤติกรรม
(β = .253, p <.01) และนักศึกษาที่มีประสบการณ์เคยใช้
บริการทางสุขภาพจิต มีค่าคะแนนความตั้งใจแสวงหา
ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตมากกว่าผูท้ ไี่ ม่เคยใช้บริการ
ด้านสุขภาพจิตที่ .229 คะแนน (β = .229, p <.01)

วิจารณ์

การศึกษาในครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต
ประกอบด้ ว ยประสบการณ์ ก ารเคยรั บ บริ ก ารด้ า น
สุขภาพจิต ทัศนคติตอ่ พฤติกรรม ความเชือ่ เชิงพฤติกรรม
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความเชื่อเชิงการคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง ความเชื่อเชิงการควบคุมพฤติกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าประสบการณ์
การเคยใช้บริการด้านสุขภาพจิต11 ทัศนคติ11-13 ความ
เชื่อเชิงการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง13,14,15 มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจและการใช้
บริการทางสุขภาพจิต
ตัวแปรในการศึกษาครัง้ นีท้ สี่ ามารถท�ำนายความ
ตั้ ง ใจแสวงหาความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ได้ แ ก่
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ความเชือ่ เชิงการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง ความเชือ่ เชิงการ
รับรู้การควบคุมพฤติกรรม ประสบการณ์การเคยใช้
บริการด้านสุขภาพจิต สามารถร่วมกันท�ำนายความ
ตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตได้ร้อยละ
34.2 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ เ คยศึ ก ษาพบว่ า
ประสบการณ์การเคยใช้บริการด้านสุขภาพจิตสามารถ
ท�ำนายการแสวงหาความช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิต
ในนักศึกษาที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายได้ร้อยละ 10 11
ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง สามารถร่วมกัน
ท�ำนายความตั้งใจในการแสวงหาการช่วยเหลือด้าน
สุขภาพจิตได้ร้อยละ 17.116
การศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยด้านเพศไม่มีความ
สัมพันธ์กับความตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือด้าน
ปัญหาสุขภาพจิต ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาทีผ่ า่ นมาซึง่
พบว่าเพศหญิงจะมีความตั้งใจการแสวงหาความช่วย
เหลือด้านสุขภาพจิตมากกว่าเพศชาย11,12,17-19 ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากนักศึกษาแพทย์มีบริบทด้านสังคมที่เปิดกว้าง
ของการเท่าเทียมระหว่างเพศและบุคลิกภาพความ
มัน่ ใจและประสบความส�ำเร็จด้านการเรียนซึง่ ไม่มคี วาม
แตกต่างกันซึ่งอาจส่งผลต่อมุมมองการแสวงหาความ
ช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิตที่ไม่แตกต่างกัน
ส� ำ หรั บ ภาวะสุ ข ภาพจิ ต พบว่ า ไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ
ความตัง้ ใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตซึง่ ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของ Liu และคณะ18 ที่พบว่า
กลุม่ อาการทีเ่ จ็บป่วยมีผลต่อการแสวงหาความช่วยเหลือ
ด้านสุขภาพจิตโดยหากมีกลุ่มอาการหลายอาการจะ
ส่ ง ผลให้ แ สวงหาความช่ ว ยเหลื อ มากขึ้ น ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่ อ งจากภาวะสุ ข ภาพจิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ของ
นั ก ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ยั ง ไม่ รุ น แรงจนเกิ ด ผลกระทบต่ อ
นักศึกษา จึงไม่สง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการแสวงหาความ
ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต
ในปัจจัยด้านความยืดหยุ่นทางอารมณ์พบว่า
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความตัง้ ใจแสวงหาความช่วยเหลือ
ด้านปัญหาสุขภาพจิต อย่างไรก็ตามประเด็นทีน่ า่ สนใจ
คือความยืดหยุ่นทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับภาวะ
สุขภาพจิตโดยพบว่าถ้านักศึกษามีความยืดหยุ่นทาง
อารมณ์ ต่� ำ จะมี ภ าวะสุ ข ภาพจิ ต ไม่ ดี ซึ่ ง มี ข ้ อ มู ล ที่
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Factors Predicting Help-Seeking Intention for Mental Health Problems
among Medical Students
สนับสนุนว่าความยืดหยุ่นทางอารมณ์เป็นคุณสมบัติ
หนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญปัญหาที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตได้20 ดังนั้นการส่งเสริมด้านความ
ยืดหยุ่นทางอารมณ์จึงเป็นกิจกรรมที่จ�ำเป็นและส�ำคัญ
ส�ำหรับนักศึกษาแพทย์
จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถน�ำมาปรับใช้
ในการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต นั ก ศึ ก ษาโดยส่ ง เสริ ม ให้
บุ ค คลที่ ใ กล้ ชิ ด และมี ค วามส� ำ คั ญ กั บ นั ก ศึ ก ษาได้ มี
ส่วนร่วมในการดูแลและสนับสนุนการเข้ารับบริการด้าน
สุขภาพจิต การประชาสัมพันธ์หน่วยงานด้านสุขภาพจิต
ที่ ส ามารถใช้ บ ริ ก ารได้ ส ะดวก มี ขั้ น ตอนที่ ชั ด เจน
การสร้างความไว้วางใจแก่นกั ศึกษาโดยเน้นถึงการรักษา
ความลับ การเป็นส่วนตัวในการมารับบริการ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ทดี่ ตี อ่ การใช้บริการด้านสุขภาพจิตเพือ่ ก่อ
ให้เกิดความร่วมมือในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามการศึกษาในครัง้ นีม้ ีขอ้ จ�ำกัดในการ
ศึกษา เนื่องจากนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ถึงร้อยละ 50 เป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ซึง่ อาจส่งผลต่อข้อมูล
ที่ ไ ด้ ไ ม่ ส ามารถเป็ น ตั ว แทนของนั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี ไ ด้
นอกจากนีร้ ปู แบบการเก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทีเ่ ก็บใน
นักศึกษาทัง้ หมดโดยไม่ได้สง่ ถึงแบบจ�ำเพาะถึงเจ้าตัวอาจ
ส่งผลต่อความใส่ใจในการตอบท�ำให้การตอบกลับมีอตั รา
ที่ต�่ำ อีกทั้งข้อค�ำถาม 86 ข้อ มีจ�ำนวนที่มากส่งผลให้เกิด
ความเหนือ่ ยล้าและความตัง้ ใจในการท�ำแบบประเมินได้
ดังนัน้ การสุม่ กลุม่ ตัวอย่างและส่งแบบสอบถามถึงเจ้าตัว
อาจท�ำให้การตอบแบบสอบถามมีอัตราที่สูงขึ้น

สรุป

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจแสวงหา
ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ประสบการณ์
เคยรับบริการด้านสุขภาพจิต ทัศนคติต่อพฤติกรรม
ความเชือ่ เชิงพฤติกรรม การคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง ความ
เชือ่ เชิงการคล้อยตามกลุม่ อ้างอิง และความเชือ่ เชิงการ
ควบคุมพฤติกรรม โดยตัวแปรที่สามารถร่วมท�ำนาย
ความตั้งใจแสวงหาความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตมี 3
ตัวแปรคือ ประสบการณ์เคยรับบริการด้านสุขภาพจิต
ความเชื่อเชิงการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และความเชื่อ
เชิงการควบคุมพฤติกรรม

Somchit Rongbudsri et al.

ข้อเสนอแนะ

1. การท� ำ วิ จั ย ในกลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ั ญ หา
สุขภาพจิตเพือ่ จะได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน สามารถน�ำข้อมูลนัน้
มาเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือและส่งเสริมการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพจิต
2. การวิจัยถึงปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรค
ต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ จิตและรูปแบบการ
บริการที่นักศึกษาต้องการ
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