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บทคััดย่่อ
วััตถุุประสงค์์ เพื่่อ� เปรีียบเทีียบระหว่่างระดัับการรัับรู้้ต� ราบาปในผู้้ป่� ว่ ยกลุ่่ม� โรคจิิตเภทกัับผู้้ป่� ว่ ยกลุ่่ม� โรคทางอารมณ์์ที่่ไ� ม่่มีอี าการ
โรคจิิต และศึึกษาปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระดัับความรู้้�สึึกมีีตราบาป
วิิธีีการศึึกษา เป็็นการวิิจััยเชิิงพรรณนาภาคตััดขวาง (cross sectional descriptive study) เก็็บข้้อมููลจากผู้้�ป่่วยกลุ่่�มโรคจิิตเภท
และกลุ่่�มโรคทางอารมณ์์ที่่�ไม่่มีีอาการโรคจิิต ระหว่่างเดืือนกรกฎาคม 2561 - กุุมภาพัันธ์์ 2562 จำนวนกลุ่่�มละ 30 ราย โดยใช้้
แบบบัันทึึกข้อ้ มููลส่่วนตััวทั่่ว� ไป ร่่วมกัับแบบวััดการรัับรู้้ต� ราบาปภายในใจตนเองของการมีีภาวะเจ็็บป่่วยทางจิิต (ฉบัับภาษาไทย)
และวิิเคราะห์์ความแตกต่่างค่่าการรัับรู้้ต� ราบาประหว่่างกลุ่่ม� โดยใช้้สถิิติิ independent-sample t-test หาความสััมพัันธ์์ของปััจจัยั
เกี่่ย� วข้อ้ งกัับระดัับการรัับรู้้ต� ราบาปโดยสถิิติวิิ เิ คราะห์์ไคสแควร์์ และวิิเคราะห์์หาปััจจัยั ที่่�สามารถอธิิบายความแตกต่่างของระดัับ
การรัับรู้้�ตราบาปได้้โดย multiple logistic regression
ผลการศึึกษา คะแนนการรัับรู้้ต� ราบาปของผู้้ป่� ว่ ยทั้้�งสองกลุ่่ม� อยู่่�ในระดัับต่่ำ โดยกลุ่่ม� โรคทางอารมณ์์มีคี ะแนนเฉลี่่�ย 2.42 ± 0.29
คะแนน และกลุ่่�มโรคจิิตเภทมีีคะแนนเฉลี่่�ย 2.39 ± 0.32 คะแนน ซึ่่�งไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p = 0.64)
ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิการรัับรู้้�ตราบาปในระดัับที่่�ต่่ำได้้แก่่ การมีีคู่่�สมรสในปััจจุุบััน (p = 0.03) และ
กลุ่่ม� วััยผู้้ใ� หญ่่ตอนปลาย (อายุุมากกว่่า 40 ปีี) (p = 0.04) แต่่จากการวิิเคราะห์์ปัจจั
ั ยั ที่่�เกี่่ย� วข้อ้ งกัับพบว่่า การมีีคู่่�สมรสในปััจจุุบันั
เป็็นปััจจััยเดีียวที่่�สามารถอธิิบายความแตกต่่างของระดัับการรัับรู้้�ตราบาปได้้อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (p = 0.04)
สรุุป ผู้้�ป่่วยทั้้�งสองกลุ่่�มไม่่มีีความแตกต่่างของระดัับการรัับรู้้�ตราบาป โดยมีีการรัับรู้้�ตราบาปที่่�อยู่่�ในระดัับที่่�ต่่ำ ซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับ
การมีีคู่่�สมรสในปััจจุุบััน และกลุ่่�มผู้้�ป่่วยในวััยผู้้�ใหญ่่ตอนปลาย อย่่างไรก็็ตามการมีีคู่่�สมรสในปััจจุุบัันเป็็นเพีียงปััจจััยเดีียว
ที่่�สามารถอธิิบายความแตกต่่างของระดัับการรัับรู้้�ตราบาปได้้
คำสำคััญ ตราบาป โรคจิิตเภท โรคทางอารมณ์์
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ABSTRACT

Objective: To compare perceived stigma level between patients with schizophrenic spectrum and mood
disorders without psychotic symptoms, and to explore the factors associated with stigma level.
Methods: This is a descriptive cross-sectional study. The data were collected from July 2018 to February 2019
among 30 patients with schizophrenia and 30 patients with mood disorders without psychotic symptoms. All
the patients were interviewed by demographic data record form and Internalized Stigma of mental illness scale
(Thai version) then the difference in stigma level was analyzed by independent-sample t-test and the associated
factors were analyzed by Chi-square and multiple logistic regression.
Results: The stigma level between both groups was in low level. The stigma level in the mood disorder group
was 2.42 ± 0.29 and 2.39 ± 0.32 in the patient with schizophrenia group, which was not statistically significant
(p = 0.64). The associated factor with low stigma level were living with spouse (p = 0.03) and age older than
40 years (p = 0.04), multiple logistic regression found that the only significant variable was marital status (p =
0.04).
Conclusion: The stigma level between schizophrenia spectrum and mood disorders without psychotic symptoms
were not different. Low stigma level was associated with older age and living with spouse, and living with
spouse was the only significant factor from the regression model.
Keywords: mood disorders, schizophrenia, stigma
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บทนำำ�

โรคจิิตเวชจำนวนหนึ่่�งเป็็นโรคที่่�เรื้้�อรััง เช่่น โรคจิิตเภท
(Schizophrenia) และโรคทางอารมณ์์ (Mood disorders) อย่่างไร
ก็็ตาม อััตราการเข้า้ ถึึงบริิการสำหรัับโรคทางจิิตเวชนั้้�นยัังค่่อนข้้างต่่ำ
โดยอาจมีีผู้้�ป่่วยไม่่ถึึงครึ่่�งหนึ่่�งที่่�เข้้าถึึงการรัักษา ซึ่่�งปััจจััยหนึ่่�งที่่�
สำคััญในการก่่อให้้เกิิดช่อ่ งว่่างการเข้้าถึึงการรัักษา (treatment gap)
คืือการรัับรู้้�ตราบาป (stigma)1 การรัับรู้้�ตราบาปในตััวผู้้�ป่่วยเอง
และการถููกตีี ต ราจากสัั ง คม สัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ทัั ศ นคติิ ต่่ อ การเข้้ า รัั บ
บริิการและการตััดสิินใจเข้้ารัับการรัักษา2 ประชากรทั่่�วไปยัังมีี
ความเข้้าใจผิิดต่่อสาเหตุุของการเกิิดโรคทางจิิตเวชโดยส่่วนใหญ่่
มองว่่าเกิิดจากสภาพแวดล้้อมที่่�ตึึงเครีียด หรืือเกิิดจากลัักษณะ
นิิสััยที่่�ไม่่ดีีของผู้้�ป่่วยเอง ทั้้�งนี้้�อิิทธิิพลจากครอบครััว สื่่�อ และ
การศึึกษา ก็็มีีส่่วนในการสร้้างทััศนคติิเกี่่�ยวกัับมุุมมองต่่อการ
เจ็็บป่่วยทางจิิตเวช3 ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยจิิตเวชซึ่่�งเป็็นเด็็กและวััยรุ่่�น
พบว่่ามีีเพีียง 1 ใน 3 เท่่านั้้�นที่่�มารัับการรัักษา ซึ่่�งหากผู้้�ปกครอง
มีีความเข้า้ ใจและมีีมุุมมองที่่�ดีต่ี อ่ โรคทางจิิตเวชก็็จะส่่งผลดีีในการ
ลดการรัับรู้้�ตราบาปในผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�4 การศึึกษาในภููมิิภาคเอเชีีย
ยัั ง แสดงให้้เห็็ น ว่่ า ผู้้� ป่่ ว ยจิิ ต เวชมัั ก จะถููกมองว่่ า เป็็ น บุุคคลที่่�
ก้้าวร้้าวและอัันตราย โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยโรคจิิตเภท และโรคอารมณ์์
แปรปรวนสองขั้้� ว 5 นอกจากนี้้� ก ารเกิิ ด เหตุุอาชญากรรมจาก
ผู้้�ป่่วยจิิตเวชเองยัังส่่งต่่อภาพลัักษณ์์ของผู้้�ป่่วยจิิตเวช และทำให้้
เกิิ ดว าทกรรมที่่� แ สดงถึึ ง การตีี ต รากล่่ า วโทษตามมา 6 การที่่�
ประชากรส่่วนใหญ่่ยัังมีีมุุมมองด้้านลบต่่อผู้้�ป่่วยจิิตเวชนั้้�น ส่่งผล
โดยตรงต่่อการรัับรู้้�ตราบาปของผู้้�ป่่วยที่่�มีีโรคทางจิิตเวช ซึ่่�งการ
รัับรู้้�ตราบาปที่่�สููงอาจส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยมีีความสามารถในการฟื้้�นตััว
กลัับมาทำหน้้าที่่�ตามเดิิมได้้น้้อยลง7 ทำให้้เกิิดผลกระทบต่่อสัังคม
ตามมา เช่่น ส่่งผลกระทบต่่อกำลัังการผลิิตของประเทศ ซึ่่�งทำให้้
เกิิดการสููญเสีียรายได้้เป็็นจำนวนมาก นอกจากนี้้�อาจยัังก่่อให้้เกิิด
อุุปสรรคในการเข้้าถึึงบริิการด้้านสุุขภาพ การรัับบริิการพื้้�นฐาน
ในสัังคม และทำให้้เกิิดข้้อจำกััดทางสัังคมตามมาอีีกหลายอย่่าง
เช่่ น การหาสถานศึึ ก ษา การหางาน การหาที่่� อ ยู่่�อาศัั ย ที่่� ย าก
ลำบากขึ้้น� และการไม่่เป็็นที่่�ยอมรัับของสัังคม ทำให้้ผู้้ป่� ว่ ยอาจต้้อง
พยายามปิิ ดบัั ง อาการของตนเองและนำไปสู่่�การไม่่ ไ ด้้เข้้ า ถึึ ง
การบริิการในที่่�สุุด8,9
ดัั ง ที่่� ก ล่่ า วมาข้้ า งต้้น การรัั บ รู้้� ต ราบาปของผู้้� ป่่ ว ยนั้้� น
ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ป่่วยจิิตเวชในหลายด้้าน และการศึึกษาเรื่่�อง
การรัั บ รู้้� ต ราบาปในไทยนั้้� น ยัั ง มีี ไ ม่่ ม ากนัั ก และส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น
การศึึกษาในผู้้�ป่่วยโรคจิิตเภท เนื่่�องจากเป็็นโรคที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
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ทั้้� ง ตัั ว ผู้้� ป่่ ว ยและสัั ง คมค่่ อ นข้้ า งมาก 9 การศึึ ก ษาก่่ อ นหน้้านี้้�
ในไทยพบว่่ า ปัั จจัั ย ที่่� สัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ความแตกต่่ า งของการรัั บ รู้้�
ตราบาป ได้้แก่่ กลุ่่�มโรคทางจิิตเวชของผู้้�ป่่วย โดยพบว่่าการรัับรู้้�
ตราบาปของกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรควิิตกกัังวล (anxiety disorders) นั้้�น
น้้อยกว่่ า โรคทางจิิ ต เวชกลุ่่� ม ที่่� มีี อ าการโรคจิิ ต (psychotic
symptoms) 10 ดัั ง นั้้� น ในการศึึ ก ษานี้้� ผู้้� วิิ จัั ย จึึ ง สนใจที่่� จ ะศึึ ก ษา
หาระดัับการรัับรู้้�ตราบาปภายในใจของผู้้�ป่่วย โดยเปรีียบเทีียบ
ระหว่่างผู้้�ป่่วยโรคจิิตเภทกัับผู้้�ป่่วยโรคทางอารมณ์์ที่่�ไม่่มีีอาการ
โรคจิิต และปััจจััยที่่�สััมพัันธ์์ต่่อระดัับการรัับรู้้�ตราบาป โดยผู้้�วิิจััย
คาดหวัังว่่าผลที่่�ได้้จากการศึึกษาอาจจะสามารถนำไปใช้้ประโยชน์์
ต่่อยอดการพััฒนาการบริิการสุุขภาพจิิต โดยเฉพาะการตระหนัักรู้้�
ถึึงการรัับรู้้�ตราบาปของผู้้�ป่่วยและการดำเนิินงานเพื่่�อลดตราบาป
(destigmatization) ได้้ต่่อไปในอนาคต
วิิธีีการศึึกษา
ระเบีียบวิิธีีและประชากร
การวิิจัยั นี้้�เป็็นการศึึกษาเชิิงพรรณนาภาคตััดขวาง (cross
sectional descriptive study) ทำการเก็็บข้้อมููลจากผู้้�ป่่วยนอก
แผนกจิิตเวช โรงพยาบาลศรีีนคริินทร์์ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม
2561 - 26 กรกฎาคม 2561 การศึึก ษานี้้�ได้้รัับรองจริิยธรรม
การวิิจัยั จากศููนย์์จริยิ ธรรมการวิิจัยั ในมนุุษย์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
เลขที่่� HE611063 โดยโครงการได้้รัั บ การยกเว้้นการขอ
ความยิินยอมจากอาสาสมััคร (ECKKU-Waiver of Consent)
การศึึกษานี้้�มีีเกณฑ์์การคััดเข้้ากลุ่่�มตััวอย่่างดัังต่่อไปนี้้�
(1) ผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็นกลุ่่�มโรคจิิตเภท (Schizophrenia
spectrum) รหััส F20 และกลุ่่�ม โรคอารมณ์์แ ปรปรวนสองขั้้�ว
(Bipolar disorders) รหััส F31 และโรคซึึมเศร้้า (Major depressive
disorder) รหััส F32 ซึ่ง่� ไม่่รวมผู้้ป่� ว่ ยกลุ่่ม� โรคทางอารมณ์์ที่่มี� อี าการ
โรคจิิต (Mood disorders with psychotic features) จากเกณฑ์์
การวิินิจฉั
ิ ยั ICD-10 หรืือ DSM-5 (2) อายุุมากกว่่า 18 ปีี (3) สามารถ
ฟััง พููด อ่่าน และเขีียนภาษาไทยได้้ และมีีเกณฑ์์การคััดกลุ่่ม� ตััวอย่่าง
ออกดัังต่่อไปนี้้� (1) มีีอาการของโรครุุนแรง จำเป็็นต้้องได้้รัับการรัักษา
เร่่งด่่วนหรืือต้้องรัับไว้้รัักษาในโรงพยาบาล (2) มีีความพิิการของ
รููปลัั ก ษณ์์ ภ ายนอกที่่� ชัั ด เจน (3) มีี ก ารรัั บ รู้้� ผิิ ด ปกติิ ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ
ความสามารถในการสื่่� อ สาร ทั้้� ง นี้้� เ กณฑ์์ ก ารคัั ด ออกในผู้้� ที่่� มีี
ความพิิการของรููปลัักษณ์์ภายนอกที่่�ชััดเจนเนื่่�องจากมีีการศึึกษา
ก่่อนหน้้า11 พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�มีีความพิิการของรููปลัักษณ์์ภายนอก
ที่่�ชััดเจนอย่่าง leprosy นั้้�น ส่่งผลต่่อค่่าคะแนนได้้มาก
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPAT
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เครื่่�องมืือ
1. แบบวััดการรัับรู้้ต� ราบาปภายในใจตนเองของการมีีภาวะเจ็็บป่่วย
ทางจิิตฉบัับภาษาไทย (Internalized Stigma of Mental Illness
Scale - Thai Version) แบบวััดนี้้�มีีทั้้�งหมด 29 ข้้อ โดยแต่่ละข้้อ
เป็็นคำถามเกี่่�ยวข้้องกัับการรัับรู้้�ตราบาปของบุุคคลนั้้�น โดยให้้
เลืือกระดัับเป็็น Likert scale แบบ 1 – 4 โดย 0 คืือ ไม่่เห็็นด้้วย
อย่่างยิ่่�ง และ 4 คืือ เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง โดยคำถามทั้้�ง 29 ข้้อ
สามารถแบ่่งออกได้้เป็็น 5 ด้้าน ได้้แก่่ (1) ความรู้้�สึึกแปลกแยก
จากสัังคม (Alienation) (2) การเห็็นด้้วยกัับความเชื่่�อแบบ
เหมารวม/การมีีอคติิ (Stereotype Endorsement (3) ประสบการณ์์
ในการถููกเลืือกปฏิิบััติิ (Discrimination Experience) (4) การ
แยกตนเองออกจากสัังคม (Social Withdrawal) (5) ความ
ต้้านทานต่่อการรัับรู้้�ตราบาป (Stigma Resistance) ซึ่่�งแบบ
วัั ดนี้้� ถูู กแปลออกเป็็ น หลายภาษา 11,12 รวมถึึ ง แปลเป็็ น ฉบัั บ
ภาษาไทย โดยแบบวััดนี้้�มีีค่่าความเที่่�ยงตรงและความเชื่่�อมั่่�น
ของเครื่่อ� งมืือวิิจัยั ที่่�สููง (content validity = 0.86 – 1, Cronbach
alpha for scale reliability = 0.88)13
2. แบบบัันทึึกข้้อมููลเกี่่�ยวกัับข้้อมููลส่่วนตััวทั่่�วไป ได้้แก่่ เพศ อายุุ
สถานภาพสมรส ระดัับการศึึกษา อาชีีพ การมีีงานทำ การมีี
รายได้้เป็็นของตััวเอง และบัันทึึกโรคทางจิิตเวชที่่�ได้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั
ได้้แก่่ โรคจิิตเภท และโรคทางอารมณ์์ที่่�ไม่่มีีอาการโรคจิิต
ขนาดตััวอย่่างในงานวิิจััย
การคำนวณขนาดตััวอย่่างใช้้การคำนวณความแตกต่่าง
ระหว่่างค่่าเฉลี่่�ย (mean) ระหว่่างกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกััน
(independent sample) เพื่่�อทดสอบสมมติิฐานว่่าระดัับการรัับรู้้�
ตราบาปของประชากร 2 กลุ่่ม� มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำคััญ
ทางสถิิติิ สููตรการคำนวณคืือ n = 2σ2 (Zα + Zβ)2 / d2 โดยกำหนด
ระดัับความเชื่่�อมั่่�นที่่� 95% และ power (1-β) ที่่� 80% อ้้างอิิง
ค่่าเฉลี่่�ยและความแปรปรวนจาก 2 การศึึกษาที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยของ
ระดัั บ การรัั บ รู้้� ต ราบาปของกลุ่่� ม โรคจิิ ต เภทที่่� 2.08 และกลุ่่� ม
โรควิิตกกัังวลที่่� 2.46 โดยความแปรปรวนของระดัับตราบาปคืือ
0.4714,15 ดัังนั้้�นจึึงแทนค่่าในสมการได้้ดัังนี้้�
n=

2(0.47) 2 (0.84+1.96) 2
(2.46+2.08) 2

จากการคำนวณจะได้้ = 24.64 และคำนวณโดยเผื่่�อการ dropout
ไว้้ที่่� 10% จึึงได้้จำนวนกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมดเป็็นกลุ่่�มละ 30 ราย
โดยเป็็นจำนวนรวมทั้้�งหมด 60 ราย สำหรัับทั้้�งการศึึกษานี้้�
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สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มููล ใช้้สถิิ ติิ เ ชิิ ง พรรณนาและสถิิ ติิ
เชิิงวิิเคราะห์์ โดยวิิเคราะห์์ความแตกต่่างค่่าการรัับรู้้�ตราบาป
ระหว่่ า งกลุ่่� ม ด้้วย independent-sample t-test วิิ เ คราะห์์
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจัยั ต่่างๆ กัับระดัับการรัับรู้้ต� ราบาป โดยใช้้
Pearson Chi-Square และวิิเคราะห์์ปััจจััยทำนายด้้วย multiple
logistic regression โดยใช้้โปรแกรม IBM SPSS Statistics v.27
ลิิขสิิทธิ์์�มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
ผลการศึึกษา
	จากประชากรทั้้�งหมด 60 ราย เป็็นเพศชาย 28 ราย
(46.7%) และเพศหญิิง 32 ราย (53.3%) โดยมีีคู่่�สมรสในปััจจุุบััน
15 ราย (25%) และไม่่ มีี คู่่�ส มรสในปัั จจุุบัั น 45 ราย (75%)
ดัังตารางที่่� 1
	พบว่่ า ลัั ก ษณะทางสัั ง คมประชากรและการเจ็็ บ ป่่ ว ย
ทางจิิต พบว่่าทั้้�งสองกลุ่่�มไม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำคััญ
อาสาสมััครที่่�เข้้าร่่วมงานวิิจััยได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็นโรคจิิตเภท
เท่่ า กัั บ ที่่� ไ ด้้รัั บ วิิ นิิ จฉััย เป็็ น โรคทางอารมณ์์ โดยในกลุ่่�ม ที่่� ไ ด้้รัั บ
การวิินิิจฉััยเป็็นโรคทางอารมณ์์ส่่วนใหญ่่ได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็น
โรคซึึมเศร้้า 20 ราย (ร้้อยละ 33.3) ระดัับการรัับรู้้�ตราบาปโดยรวม
ทั้้�งสองกลุ่่�มอยู่่�ในระดัับต่่ำ โดยมีีค่่าเฉลี่่�ย 2.4 (ส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน 0.3)
ความแตกต่่ า งของระดัั บ การรัั บ รู้้�ตราบาประหว่่ า งกลุ่่�ม
อาสาสมััคร ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรเชิิงกลุ่่�มกัับระดัับ
การรัับรู้้�ตราบาป
	จากการวิิ เ คราะห์์ ค วามแตกต่่ า งของระดัั บ การรัั บ รู้้�
ตราบาประหว่่างกลุ่่ม� อาสาสมััครที่่�ได้้รัับการวิินิจฉั
ิ ยั เป็็นโรคจิิตเภท
และโรคทางอารมณ์์ โดยใช้้สถิิติิ independent-sample t-test
พบว่่าระดัับการรัับรู้้�ตราบาปในกลุ่่�มโรคทางอารมณ์์เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�
2.42 ± 0.29 และระดัับการรัับรู้้�ตราบาปของกลุ่่�มโรคจิิตเภทอยู่่�ที่่�
2.39 ± 0.32 โดยระดัับการรัับรู้้�ตราบาปในสองกลุ่่�มโรคนั้้�น ไม่่มีี
ความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำคััญทางสถิิติิ (t (58) = 0.47, p=0.64)
	จากการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรเชิิงกลุ่่�ม
ในกลุ่่�มที่่�มีีระดัับการรัับรู้้�ตราบาปต่่ำและระดัับการรัับรู้้�ตราบาปสููง
พบว่่าตััวแปรช่่วงอายุุมีีความสััมพัันธ์์กัับระดัับการรัับรู้้�ตราบาป
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิ (χ2 = 4.02, df=1, p=0.045) โดยกลุ่่�ม
วััย ผู้้�ใหญ่่ต อนปลายส่่วนใหญ่่จะมีีระดัับการรัับรู้้�ต ราบาปที่่�ต่่ำ
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPAT
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ตารางที่่� 1 ลัักษณะทางสัังคมประชากรและการเจ็็บป่่วยทางจิิต
ปััจจััย
เพศ

อายุุ

จำนวน (ร้้อยละ)

ชาย
หญิิง

28 (46.7)
32 (53.3)

วััยผู้้�ใหญ่่ตอนต้้น (อายุุ 18 - 40ปีี)
วััยผู้้ใ� หญ่่ตอนปลาย (อายุุมากกว่่า 40 ปีี)

28 (46.7)
32 (53.3)

สถานภาพสมรส
มีีคู่่�สมรสในปััจจุุบััน
ไม่่มีีคู่่�สมรสในปััจจุุบััน

15 (25)
45 (75)

ระดัับการศึึกษา
ต่่ำกว่่าปริิญญาตรีี
สููงกว่่าปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า

26 (43.3)
34 (56.7)

อาชีีพ
ปััจจุุบัันประกอบอาชีีพ
ไม่่ได้้ประกอบอาชีีพ/เกษีียณอายุุ
ราชการ
รายได้้

น้้อยกว่่ารายได้้ประชาชาติิต่่อหััว
มากกว่่ารายได้้ประชาชาติิต่่อหััว
(อ้้างอิิงรายได้้ประชาชาติิต่่อหััว
เท่่ากัับ 11,230 บาท)

50 (83.3)
10 (16.7)

36 (60)
24 (40)

การใช้้สารเสพติิด
ใช้้
ไม่่ใช้้

6 (10)
54 (90)

การวิินิิจฉััยโรค
โรคจิิตเภท
โรคทางอารมณ์์
โรคอารมณ์์สองขั้้�ว
โรคซึึมเศร้้า

30 (50)
30 (50)
10 (16.7)
20 (33.3)

(75%) และตัั ว แปรสถานภาพสมรสมีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ระดัั บ
การรัับรู้้�ตราบาปอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิเช่่นกััน (χ2 = 4.69,
df=1, p=0.03) โดยกลุ่่�มที่่�มีีคู่่�ส มรสในปััจจุุบััน ส่่วนใหญ่่จะมีี
ระดัับการรัับรู้้�ตราบาปที่่�ต่่ำ (86.7%) ดัังตารางที่่� 2
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การวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องการรัับรู้้�ตราบาป
	จากการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรเชิิงกลุ่่�ม
กัับระดัับการรัับรู้้�ตราบาป ได้้ทำการเลืือกตััวแปรที่่�มีีความสััมพัันธ์์
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิได้้แก่่ อายุุ และสถานภาพสมรสมาใส่่
ในสมการ และวิิเคราะห์์ logistic regression โดยใส่่ตััวแปรแบบ
ถอยหลัั ง (stepwise backward) พบว่่ า เมื่่� อ ใส่่ ปัั จจัั ย 2 ตัั ว
ในสมการ ปััจจััยทั้้�ง 2 ตััว ไม่่มีีนััยสำคััญทางสถิิติิในการอธิิบาย
ระดัั บ การรัั บ รู้้� ต ราบาป แต่่ เ มื่่� อ ถอดตัั ว แปรช่่ ว งอายุุออก
สถานภาพสมรสจะเป็็นปััจจััยที่่�มีีนััยสำคััญทางสถิิติิ โดยสมการนี้้�
มีีค่่า R = 0.157 ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าการมีีคู่่�สมรสในปััจจุุบัันทำให้้
เกิิดการรัับรู้้�ตราบาปในระดัับต่่ำ ดัังตารางที่่� 3
วิิจารณ์์
การเปรีี ย บเทีี ย บระดัั บ การรัั บ รู้้�ตราบาประหว่่ า งผู้้�ป่่ ว ย
โรคจิิตเภทและผู้้�ป่่วยโรคทางอารมณ์์
การศึึกษานี้้�พบว่่าระดัับการรัับรู้้�ตราบาปของผู้้�ป่่วยทั้้�ง
สองกลุ่่ม� อยู่่�ในระดัับต่่ำ และไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำคััญ
ทางสถิิติิ ผลของการศึึกษาในครั้้ง� นี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�
ที่่�เปรีียบเทีียบระดัับการรัับรู้้�ตราบาปของผู้้�ป่่วยโรคจิิตเภท โรค
ทางอารมณ์์ และกลุ่่� ม โรคระบบประสาท ซึ่่� ง สรุุปผลว่่ า ไม่่ พ บ
ความแตกต่่างกัันของระดัับการรัับรู้้ต� ราบาปของผู้้ป่� ว่ ยแต่่ละกลุ่่ม� 16
และระดัับการรัับรู้้ต� ราบาปของผู้้ป่� ว่ ยที่่�อยู่่�ในระดัับต่่ำนั้้�น เป็็นไปใน
แนวทางเดีียวกัับการศึึกษาอื่่น� ที่่�ทำในผู้้ป่� ว่ ยทางจิิตเวชหลายกลุ่่ม� โรค
ทั้้�งในไทย9 และในต่่างประเทศ16-18 รวมไปถึึงการศึึกษาที่่�ทำการ
สำรวจระดัับการรัับรู้้ต� ราบาปเฉพาะในกลุ่่ม� ผู้้ป่� ว่ ยโรคจิิตเภท14,19-22 และ
เฉพาะผู้้�ป่่วยโรคอารมณ์์สองขั้้�ว23 ด้้วย ทั้้�งนี้้�ผลของระดัับการรัับรู้้�
ตราบาปที่่�สอดคล้้องกัันนั้้�น อาจเป็็นผลมาจากเครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ศึึกษา
โดยการศึึกษาส่่วนใหญ่่รวมถึึงการศึึกษานี้้�ใช้้เครื่่�องมืือแบบวััด
การรัับรู้้�ตราบาปภายในใจตนเองของการมีีภาวะเจ็็บป่่วยทางจิิต
(Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMI))
รวมไปถึึงลัักษณะของกลุ่่�มตััวอย่่างในด้้านอื่่�นๆ ซึ่่�งปััจจััยที่่�อาจ
เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ ระยะเวลาการเจ็็บป่่วย ความรุุนแรงของอาการ
ระดัับของความสามารถในการทำหน้้าที่่� (functioning level)
ศาสนา หรืือวััฒนธรรม อย่่างไรก็็ตามในการศึึกษานี้้�นั้้�นไม่่ได้้มีี
การเก็็ บ ข้้ อ มููลต่่ า งๆ ข้้ า งต้้น จึึ ง อาจต้้องมีี ก ารศึึ ก ษาต่่ อ ไป
ในอนาคต
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ตารางที่่� 2 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรเชิิงกลุ่่�มกัับระดัับการรัับรู้้�ตราบาป
ระดัับการรัับรู้้�ตราบาป

ตััวแปรเชิิงกลุ่่�ม

χ2

df

P

14 (43.8)

1.48

1

0.22

24 (75)

8 (25)

4.02

1

0.05*

มีีคู่่�สมรสในปััจจุุบััน

13 (86.7)

2 (13.3)

4.69

1

0.03*

ปััจจุุบัันประกอบอาชีีพ

32 (64)

18 (36)

0.06

1

0.81

การศึึกษาสููงกว่่าระดัับปริิญญาตรีี
หรืือเทีียบเท่่า
รายได้้มากกว่่ารายได้้ประชาชาติิต่่อหััว

19 (55.9)

15 (44.1)

1.88

1

0.17

18 (75)

6 (25)

2.34

1

0.13

ไม่่ใช้้สารเสพติิด

34 (63)

20 (37)

0.03

1

0.89

โรคทางอารมณ์์

18 (60)

12 (40)

0.29

1

0.59

ต่่ำ (ร้้อยละ)

สููง (ร้้อยละ)

เพศหญิิง

18 (56.3)

วััยผู้้�ใหญ่่ตอนปลาย

*p < 0.05
ตารางที่่� 3 ปััจจััยทำนายระดัับการรัับรู้้�ตราบาป
β

df

p-value

ค่่าคงที่่�

1.426

1

0.141

สถานภาพสมรส

-1.649

1

0.044

ปััจจััยทำนาย

ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อระดัับการรัับรู้้�ตราบาป
ในการศึึ ก ษานี้้� พ บว่่ า ปัั จจัั ย ที่่� มีี ผลต่่ อ ระดัั บ การรัั บ รู้้�
ตราบาป ได้้แก่่ สถานภาพสมรสและช่่ ว งอายุุ ดัั ง ตารางที่่� 2
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการศึึกษาก่่อนหน้้านี้้�19,24,25 ที่่�พบว่่าการมีีคู่่�สมรส
มีีความสััมพัันธ์์กัับระดัับการรัับรู้้�ตราบาปที่่�ต่่ำ มีีบางการศึึกษาที่่�
กล่่าวถึึงความสััมพัันธ์์ของผู้้ดูู� แลกัับผู้้ป่� ว่ ยที่่�ส่ง่ ผลต่่อระดัับการรัับรู้้�
ตราบาป25 โดยการที่่�ผู้ดูู้� แลรู้้สึ� กึ ว่่าผู้้ป่� ว่ ยเป็็นภาระจะส่่งผลต่่อระดัับ
การรัับรู้้ต� ราบาปของผู้้ป่� ว่ ย บางการศึึกษาไม่่พบความเกี่่ย� วข้อ้ งกััน
ระหว่่างการมีีคู่่�สมรสและระดัับการรัับรู้้�ตราบาป26 โดยอาจเกิิด
จากที่่�งานวิิจััยดัังกล่่าวใช้้แบบวััดระดัับการรัับรู้้�ตราบาปที่่�ต่่างกััน
กัับแบบวััดที่่�ใช้้ในการศึึกษานี้้� โดยเป็็นแบบวััดที่่�ชื่่�อ perceived
discrimination and devaluation scale และมีีบางการศึึกษาที่่�
ระดัับช่่วงอายุุ มีีผลต่อ่ ระดัับการรัับรู้ต้� ราบาปอย่่างมีีนัยั สำคััญทาง
สถิิติิ18 แต่่พบว่่าระดัับการรัับรู้้�ตราบาปในงานวิิจััยอ้้างอิิงดัังกล่่าว
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95%CI

0.39 - 0.95

มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ แต่่ ล ะช่่ ว งอายุุที่่� ห ลากหลายแตกต่่ า งกัั น
ตามพื้้�นที่่�ที่่�ทำการศึึกษา
แม้้ว่่าจะมีีการศึึกษาอื่่น� ที่่�พบว่่ายัังมีีอีกี หลายปััจจัยั ที่่�มีผล
ี
9,17,18,21
ต่่อระดัับการรัับรู้ต� ้ ราบาป เช่่น การมีีอาชีีพ
มีีการสนัับสนุุน
ทางสัังคมที่่�ดีี17 และระดัับการศึึกษา8,19,21 แต่่จากผลการศึึกษานี้้�
กลัั บ ไม่่ พ บว่่ า ปัั จจัั ย ต่่ า งๆ ดัั ง กล่่ า วนั้้� น ส่่ ง ผลต่่ อ ระดัั บ การรัั บ รู้้�
ตราบาปของผู้้�ป่่วยแต่่อย่่างใด จากการศึึกษาก่่อนหน้้า ผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ระดัับการศึึกษาที่่�ดีีกว่่า หรืือมีีรายได้้เป็็นของตััวเองจะมีีการรัับรู้้�
ตราบาปที่่�ต่่ำกว่่า ซึ่่�งอาจเป็็นผลมาจากการมีีความภาคภููมิิใจ
ในตนเอง10,27
อย่่างไรก็็ตามความแตกต่่างในผลการวิิเคราะห์์ปััจจััยมีี
ผลต่่อระดัับการรัับรู้้ต� ราบาปของการศึึกษานี้้�เมื่่อ� เทีียบกัับการศึึกษา
ก่่อนหน้้า อาจเกิิดขึ้้�นได้้จากหลายสาเหตุุ ได้้แก่่ การจำแนกกลุ่่�ม
ประชากร เช่่น การแบ่่งช่่วงอายุุ และการแบ่่งระดัับการศึึกษา ซึ่่�งมีี
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ความแตกต่่างกัันในแต่่ละการศึึกษา ลัักษณะทั่่�วไปของประชากร
ในการศึึกษานี้้�ที่่�มีีความแตกต่่างจากการศึึกษาอื่่�น เช่่น ผู้้�ป่่วย
ส่่วนใหญ่่ได้้ประกอบอาชีีพ ระดัับการศึึกษาส่่วนใหญ่่อยู่่�ในระดัับ
สููงกว่่ า ปริิ ญ ญาตรีี ห รืือเทีี ย บเท่่ า และส่่ ว นใหญ่่ ไ ม่่ มีี คู่่�ส มรส
ในปััจจุุบััน รวมไปถึึงการเลืือกใช้้เครื่่�องมืือในการวััดระดัับการรัับรู้้�
ต่่ อ ตราบาป นอกจากนี้้� ยัั ง มีี ปัั จจัั ย บางอย่่ า งที่่� ไ ม่่ ไ ด้้เก็็ บ ข้้ อ มููล
ในการศึึกษานี้้� ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อระดัับการรัับรู้้�ตราบาปได้้ เช่่น
เขตที่่�อยู่่�อาศััย19 จำนวนครั้้�งที่่�ได้้รัับการรัักษาแบบผู้้�ป่่วยใน29 และ
ประเภทโรงพยาบาลที่่�เข้้ารัับการรัักษา โดยผู้้ป่� ว่ ยที่่�เข้้ารัับการรัักษา
ในโรงพยาบาลจิิ ต เวช อาจมีี ก ารรัั บ รู้้� ต ราบาปที่่� สูู งกว่่ า ผู้้� ที่่� รัั บ
การรัักษาที่่�โรงพยาบาลทั่่�วไปได้้ ซึ่่�งอาจเป็็นผลจากการได้้รัับ
การตีีตราโดยชื่่�อโรงพยาบาลหรืือสิ่่�งที่่�สามารถบอกได้้ว่่ามารัับ
การรัักษาทางจิิตเวช เช่่น ข้้อมููลบนซองยา เป็็นต้้น
การศึึกษานี้้�มีีจุุดแข็็งที่่�เป็็นการศึึกษาโดยการคำนวณ
ขนาดตััวอย่่างจากข้้อมููลก่่อนหน้้า และสามารถเก็็บขนาดตััวอย่่าง
ได้้ครบเพื่่�อยืืนยััน power ของการศึึกษา ดัังนั้้�นมีีโอกาสน้้อยมาก
ที่่� ผล การศึึ ก ษาจะเกิิ ดขึ้้� น โดยความบัั ง เอิิ ญ และการศึึ ก ษานี้้�
ได้้เก็็ บ ตัั ว แปรที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การรัั บ รู้้� ต ราบาปที่่� ส มบููรณ์์ ก ว่่ า
การศึึกษาก่่อนหน้้า จึึงทำให้้โอกาสที่่�จะมีีปััจจััยกวนได้้นั้้�นมีีน้้อย
อย่่ า งไรก็็ ต ามเนื่่� อ งจากขนาดตัั ว อย่่ า งจากการคำนวณนั้้� น
มีีจำนวนน้้อย และอาจจะเป็็นไปได้้ที่่�จะมีีปัจจั
ั ยั กวนอื่่น� ๆ ที่่�ยังั ไม่่ได้้
มีีหลัักฐานยืืนยัันจากวรรณกรรม ข้อ้ จำกััดของการศึึกษานี้้�จึงึ ได้้แก่่
การศึึกษานี้้�ไม่่สามารถวิิเคราะห์์ปััจจััยทำนายอื่่�นๆ ที่่�อาจส่่งผลได้้
เช่่น ลัักษณะทางประชากรศาสตร์์อื่น่� ๆ เช่่น เขตที่่�อยู่่�อาศััย หรืือการ
สนัับสนุุนทางสัังคมและข้้อมููลด้้านตััวโรค เช่่น ระยะเวลาการเจ็็บป่่วย
หรืือความรุุนแรงของโรค เป็็ น ต้้น อีี ก ทั้้� ง ลัั ก ษณะทางสัั ง คม
ประชากรของการศึึ ก ษานี้้� มีี เ อกลัั ก ษณ์์ ต่่ า งจากงานวิิ จัั ย อื่่� น ๆ
ซึ่่� ง แตกต่่ า งกัั บ บางการศึึ ก ษาก่่ อ นหน้้า ทำให้้การนำผลของ
การศึึกษานี้้�ไปใช้้ในกลุ่่ม� ประชากรที่่�แตกต่่างกัันนั้้�น ต้้องระมััดระวััง
และพิิจารณาให้้ถี่่�ถ้้วนก่่อน
การศึึกษาระดัับรัับรู้้�ตราบาปจะทำให้้เกิิดการตระหนััก
และให้้ความสำคััญเกี่่ย� วกัับระดัับการรัับรู้้ต� ราบาปของผู้้ป่� ว่ ยจิิตเวช
ซึ่่ง� ส่่งผลกระทบต่่อชีีวิติ ของผู้้ป่� ว่ ยโดยเฉพาะในทางคลิินิกิ ซึ่ง่� แพทย์์
อาจนำไปใช้้ประกอบกัับการทำความเข้า้ ใจความรู้สึ้� กึ เป็็นตราบาป
ของผู้้�ป่่วยในแต่่ละรายได้้ อย่่างไรก็็ตามการศึึกษาเรื่่�องตราบาป
ในกลุ่่ม� ผู้้ป่� ว่ ยจิิตเวชในประเทศไทยนั้้น� ยัังต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิมอีีก
ในทั้้�งแง่่ของการจััดการ เพื่่อ� ลดระดัับของตราบาปลงในอนาคต ซึ่ง่� จะ
เป็็นการป้้องกัันความเสี่่ย� งในผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีรี ะดัับการรัับรู้้ต� ราบาปต่่ำ และ
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ลดความเสี่่� ย งในผู้้� ป่่ ว ยที่่� มีี ร ะดัั บ การรัั บ รู้้� ต ราบาปในระดัั บ สููง
ในระยะยาว เช่่ น การให้้สุุขภาพจิิ ต ศึึ ก ษาแก่่ คู่่�ส มรส การทำ
จิิตบำบััดความคิิดและพฤติิกรรม30,31 หรืือการทำจิิตบำบััดแบบกลุ่่ม�
ระยะยาว 32,33 ซึ่่� ง กระบวนการลดตราบาปนั้้� น สามารถกำหนด
เป้้าหมายได้้หลายระดัับ31 เช่่น ระดัับภายในบุุคคล คืือ ส่่งเสริิมให้้
ผู้้�ป่่วยตระหนัักถึึงการสร้้างคุุณค่่าและการสร้้างเสริิมพลัังอำนาจ
ในตนเองได้้มากขึ้้�น ระดัับระหว่่างบุุคคล เช่่น การปรัับเปลี่่�ยน
มุุมมองของคนในสัังคมที่่�มีีต่่อผู้้�ป่่วยโดยการให้้ความรู้้�ที่่�ถููกต้้อง
รวมไปถึึงการทำให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในระดัับโครงสร้้าง เช่่น
การกำหนดนโยบาย ซึ่ง่� จะมีีส่ว่ นช่่วยให้้ผู้้ป่� ว่ ยจิิตเวชสามารถเข้้าถึึง
การบริิการได้้มากขึ้้�นในอนาคต
สรุุป

การศึึ ก ษานี้้� พ บว่่ า การรัั บ รู้้� ต ราบาปของผู้้� ป่่ ว ยกลุ่่� ม
โรคจิิ ต เภทและกลุ่่� ม โรคทางอารมณ์์ ที่่� ไ ม่่ มีี อ าการโรคจิิ ต อยู่่�
ในระดัับต่่ำ ซึ่่�งสััมพัันธ์์กัับสถานภาพสมรส และช่่วงอายุุ
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