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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบความชุกของโรคทางจิตเวช ความแตกต่างระหว่างเพศ และเปรียบเทียบโรค
ซึมเศร้าหรือวิตกกังวลกับภาวะการปรับตัวผิดปกติ ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มารับบริการ
ณ คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช
วิธกี ารศึกษา ตรวจสอบทะเบียนผูป้ ว่ ยคลินกิ สุขภาพจิตตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2556 ถึง 2560 รวบรวมรายชือ่
ผูป้ ว่ ยทุกรายทีม่ สี ถานะเป็นนิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เก็บข้อมูลการมารับบริการคลินกิ สุขภาพจิต
จากเวชระเบียนผู้ป่วยนอกเพื่อน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการศึ ก ษา นิ สิ ต ที่ ม ารั บ บริ ก ารในสี่ ป ี ก ารศึ ก ษา มี จ� ำ นวน 233 ราย เป็ น หญิ ง ร้ อ ยละ 70.4
สาเหตุความเครียดสูงสุด ได้แก่ ปัญหาการเรียนหรือการสอบ ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือรุ่นพี่ และ
การควบคุมอารมณ์หรือความคิด อาการส�ำคัญที่มา ได้แก่ ซึมเศร้าหรือท้อแท้ กังวลหรือคิดมาก
และนอนไม่หลับหรือนอนมาก โรคจิตเวชที่วินิจฉัยบ่อยที่สุด ได้แก่ โรคซึมเศร้า ภาวะการปรับตัว
ผิดปกติ และวิตกกังวล ความชุกร้อยละ 36.5, 23.2, และ 20.2 ตามล�ำดับ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
โรคจิตเวชที่วินิจฉัยบ่อยทั้งสามนี้ พบว่า นิสิตที่ไม่มีแฟน และนิสิตที่มีปัญหาการควบคุมอารมณ์หรือ
ความคิด ได้รบั การวินจิ ฉัยเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวล มากกว่าโรคภาวะการปรับตัวผิดปกติ ประมาณ
2.5 และ 4.8 เท่าตามล�ำดับ
สรุป โรคซึมเศร้า โรคภาวะการปรับตัวผิดปกติ และโรควิตกกังวล เป็นโรคทางจิตเวชทีพ่ บบ่อยมากทีส่ ดุ
การไม่มแี ฟน ปัญหาการควบคุมอารมณ์หรือความคิด และลักษณะความแตกต่างระหว่างนิสติ ชายและ
หญิงทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิต สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับการเฝ้าระวังนิสติ กลุม่ เสีย่ งภายใน
คณะหรือสถาบันการศึกษา เพื่อให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือตั้งแต่แรก
ค�ำส�ำคัญ โรคทางจิตเวช เพศ มหาวิทยาลัย นิสิต
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ABSTRACT
Purpose : This study aimed to determine prevalence of psychiatric disorders, gender
differences, and a comparison between depressive or anxiety disorders and adjustment
disorders among Mahasarakham University students who visited to psychiatric clinic of
Suddhavej hospital.
Methods : Patient registration at psychiatric clinic were reviewed from academic year
2013 to 2016. The medical records of all the patients who were students of Mahasarakham
University were used to obtain data at first visit for statistical analysis.
Results : There were 233 students who visited to psychiatric clinic during the past four academic
years. Seventy-point four percent were female. The most common problems were about study
or examination, interpersonal relationships with friends or seniors, and thought or emotional
control. The most common chief complaints were depressed mood, anxious mood, and sleep
disturbance. The most common diagnoses were depressive disorders, adjustment disorders
and anxiety disorders with the prevalence of 36.5, 23.2, and 20.2 percent respectively. The
statistical analysis to compare among the most three common diagnoses revealed that students
who did not have romantic relationship and who had a problem with thought or emotion control
were 2.5 and 4.8 times more likely to have a diagnosis of depressive or anxiety disorder than
adjustment disorder.
Conclusion : Depressive disorders, adjustment disorders and anxiety disorders were the
most common diagnoses among the students of Mahasarakham University at psychiatric
clinic. Having no romantic relationship, problem with thought or emotion control, and gender
differences in characteristics can be applied to watch over the at-risk students in any faculty
or university to provide early advice and support.
Keywords : psychiatric disorder, gender, university, student
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บทน�ำ

ส ภ า พ สั ง ค ม ไ ท ย เ ผ ชิ ญ กั บ ส ภ า ว ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหลายด้านมาหลายปีจากการ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คมเป็ น โลกแห่ ง การเรี ย นรู ้ ไ ร้
พรมแดน ภาพรวมปี พ.ศ. 2560 สังคมไทยยังคงมี
ความเครียด เช่น การจ้างงานลดลง หนี้สินครัวเรือน
เพิ่มขึ้น อัตราการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ
เพิ่ ม ขึ้ น จากพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสม คดี ย าเสพติ ด
เพิ่มขึ้น1 ปัญหาเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อนิสิต
นักศึกษา ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
นิสิต นักศึกษา เป็นวัยรอยต่อระหว่างวัยรุ่นและ
ผู้ใหญ่ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจึงมีความท้าทายมาก
เช่น การปรับตัวแยกจากครอบครัว การปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนและสังคมใหม่ ความรับผิดชอบ แรงกดดันจาก
การเรียน การสอบ ปัญหาความรัก การรับรู้ปัญหา
ในครอบครั ว 2 หากนิ สิ ต สามารถปรั บ ตั ว และส� ำ เร็ จ
การศึกษาไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบก็ย่อมเป็น
ก�ำลังส�ำคัญของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
แต่หากนิสิตปรับตัวไม่เหมาะสมในเรื่องใดๆ ช่วงเวลา
ใดๆ อาจท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งโรคทางจิตเวช
ส่วนใหญ่มักเริ่มเจ็บป่วยในช่วงก่อนอายุ 25 ปี3 ปัญหา
สุ ข ภาพจิ ต ส่ ง ผลกระทบต่ อ ศั ก ยภาพในการเรี ย น
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็น
อันตราย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่
สมบูรณ์ กรมสุขภาพจิตก็ตระหนักถึงความส�ำคัญใน
เด็กและวัยรุน่ จึงด�ำเนินโครงการค้นหา คัดกรอง วินจิ ฉัย
บ�ำบัดรักษา เพื่อพัฒนาเด็กและวัยรุ่น สอดคล้องกับ
นโยบายรั ฐ บาลในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)4
สถานการณ์สขุ ภาพจิตวัยรุน่ ในไทย ปี พ.ศ. 2559
วั ย รุ ่ น อายุ 10-19 ปี และวั ย ผู ้ ใ หญ่ ต อนต้ น อายุ
20-29 ปี มีผฆู้ า่ ตัวตายส�ำเร็จจ�ำนวน 193 และ 617 ราย
ตามล�ำดับ ซึ่งน้อยกว่าวัยท�ำงานและวัยกลางคน5 แต่ก็
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นับว่าเป็นจ�ำนวนที่ไม่น้อยและเป็นปัญหาส�ำคัญ สถิติ
วัยรุ่นอายุ 15-21 ปี ปรึกษาปัญหาผ่านระบบบริการ
สายด่วนสุขภาพจิต 1,323 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16
ปัญหาที่ปรึกษามากที่สุด คือ ความเครียดเรื่องการ
ปรับตัว4
การศึ ก ษาปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ในนั ก ศึ ก ษาไทย
มีมาก เช่น การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าใน
นิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร พบความชุ ก ร้ อ ยละ 24
ปัจจัยที่สัมพันธ์ ได้แก่ เพศหญิง อายุน้อยกว่า 20 ปี
คณะพยาบาลศาสตร์ ความสัมพันธ์กบั พ่อแม่หรือเพือ่ น
ไม่ดี การไม่สามารถพูดคุยปัญหากับเพือ่ น และการมีโรค
ประจ�ำตัว ส�ำหรับอุบัติการณ์การท�ำร้ายตนเอง พบว่า
ในชีวติ เคยพยายามฆ่าตัวตายร้อยละ 6.4 สาเหตุสำ� คัญ
คือ ปัญหาทะเลาะกับคนใกล้ชดิ การเรียน และความรัก
นิสิตที่พยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ไม่ได้ขอความช่วย
เหลือจากใคร แต่หากมีก็มักจะขอความช่วยเหลือจาก
เพื่อนมากที่สุด6 การศึกษาความเครียดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบส่วนใหญ่มีความเครียด
ระดับน้อยถึงปานกลาง (ร้อยละ 78) และพบความ
สัมพันธ์ระหว่างเพศ กลุม่ คณะทีศ่ กึ ษา ชัน้ ปี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความเพียงพอของรายได้กับระดับ
ความเครียด การขอค�ำปรึกษามักปรึกษาพ่อแม่หรือ
ครอบครัว เพื่อนมหาวิทยาลัย และเพื่อนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็นสามล�ำดับแรก7 การศึกษาในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธนบุรี พบนักศึกษามีความเครียดและ
วิตกกังวลระดับปานกลาง โดยมีปัจจัยที่สัมพันธ์ ได้แก่
เกรดเฉลีย่ สะสม การเรียนการสอน การท�ำงาน กิจกรรม
นักศึกษา และสภาพแวดล้อม8
การศึ ก ษาในประเทศอเมริ ก า พบนั ก ศึ ก ษา
มากกว่า 1 ใน 3 เคยรู้สึกเศร้าจนเรียนไม่ได้ และเกือบ
1 ใน 10 เคยคิดอยากฆ่าตัวตายในปีทผี่ า่ นมา9 ร้อยละ 17
คัดกรองพบภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 10 พบภาวะวิตกกังวล10
เพศหญิงและฐานะยากจนสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้าและ
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วิตกกังวล11 การมีปัญหาความสัมพันธ์ มีแรงสนับสนุน
ทางสังคมน้อย สัมพันธ์กับสภาวะสุขภาพจิตที่ไม่ดี12
การศึกษาในประเทศอังกฤษติดตามนักศึกษาปี 1 พบว่า
มีความเครียดระหว่างเรียนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ก่อนเข้าเรียน ร้อยละ 9 ซึมเศร้า ร้อยละ 20 วิตกกังวล
นักศึกษาที่ซึมเศร้าและมีปัญหาทางเศรษฐกิจจะมีผล
การเรียนลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเรียนในชั้นปีที่ 213
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม เคยมี ก ารศึ ก ษา
เกี่ยวกับสุขภาพจิต เช่น การศึกษาคัดกรองหาความชุก
ของภาวะเครียดและซึมเศร้าในนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
พบว่ า ร้ อ ยละ 24.5 มี ภ าวะซึ ม เศร้ า ร้ อ ยละ 5.8
มีความเครียดสูงกว่าปกติ14 การศึกษาความตระหนัก
เกี่ ย วกั บ การรั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ในนิ สิ ต ของ
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่
ไม่ตระหนักถึงการรับบริการด้านสุขภาพจิต ขาดความ
รู้เกี่ยวกับสถานบริการ บางส่วนมีความรู้สึกในทางลบ
ต่อการรับบริการและผู้ที่เคยรับบริการด้านสุขภาพจิต
เมือ่ มีปญ
ั หามักเลือกปรึกษาคนใกล้ชดิ หรือสืบค้นข้อมูล
ทางสื่อสังคมออนไลน์15
ในอดีต มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังไม่เคยมี
จิตแพทย์ประจ�ำโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ซึง่ เป็น
โรงพยาบาลหลั ก ในการดู แ ลนิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
จนกระทัง่ ในระยะสีป่ กี ารศึกษาทีผ่ า่ นมานี้ ทีม่ จี ติ แพทย์
หนึ่ ง คนให้ บ ริ ก ารดูแลรัก ษาผู้ป่วยคลินิก สุขภาพจิต
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ดังนัน้ เพือ่ ให้
ทราบบริบทของปัญหาสุขภาพจิตในนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความชุกของโรค
ทางจิตเวช และความแตกต่างระหว่างนิสิตเพศชาย
และหญิงทีม่ ารับบริการทีค่ ลินกิ รวมทัง้ ค้นหาลักษณะที่
แตกต่างของโรคที่พบบ่อย เพื่อจะได้น�ำข้อมูลไปใช้
พั ฒ นาระบบส่ ง เสริ ม ป้ อ งกั น ให้ แ ก่ เ ครื อ ข่ า ยการให้
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ค�ำปรึกษาของมหาวิทยาลัย และใช้ค้นหานิสิตที่อาจ
มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตเพื่อให้ได้รับ
การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยเร็ว

วิธีการศึกษา

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบ
ย้อนหลัง (retrospective descriptive study) โดยตรวจ
สอบทะเบียนสถิตผิ ปู้ ว่ ยทีม่ ารับบริการคลินกิ สุขภาพจิต
โรงพยาบาลสุทธาเวช ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง
31 กรกฎาคม 2560 รวมระยะเวลา 4 ปีการศึกษา
แล้ ว คั ด รายชื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยทุ ก รายที่ มี ส ถานะเป็ น นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึง่ มีจำ� นวน 233 ราย จากนัน้
ค้นหารวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนผูป้ ว่ ย บันทึกข้อมูล
ลงในแบบบันทึกที่ผู้วิจัยออกแบบ ประกอบด้วยข้อมูล
ส่วนบุคคล โรคประจ�ำตัว ครอบครัว การศึกษา และการ
มารับบริการคลินิกสุขภาพจิต ซึ่งข้อมูลในเวชระเบียน
จิตแพทย์เป็นผู้สัมภาษณ์ บันทึก และวินิจฉัยโรคตาม
เกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ของ ICD-10 (International
Classification of Diseases and Related Health
Problem 10th Revision) โดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งใน
การศึกษานี้จ�ำแนกเป็นกลุ่มโรคดังต่อไปนี้
กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด (mental
and behavioral disorders due to psychoactive
substance use) รหัส F10.0-F19.9
กลุม่ โรคจิตเภทและโรคจิตอืน่ ๆ (schizophrenia,
schizotypal, delusional, and other non-mood
psychotic disorders) รหัส F20.0-F29.9
กลุ่มโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorders)
รหัส F30.0-F31.9
กลุ ่ ม โรคซึ ม เศร้ า (depressive disorders)
รหัส F32.0-F34.9
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กลุม่ โรควิตกกังวล (anxiety disorders) ประกอบ
ด้วย โรคกลัว (phobic anxiety disorders) รหัส F40.0F40.9 โรคแพนิค (panic disorder), โรคกังวลทั่วไป
(generalized anxiety disorder) รหัส F41.0-F41.9
โรคย�้ำคิดย�้ำท�ำ (obsessive-compulsive disorder)
รหัส F42.0-F42.9 ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์
รุนแรง (reaction to severe stress) รหัส F43.0-F43.1
กลุ่มโรคภาวะการปรับตัวผิดปกติ (adjustment
disorders) รหัส F43.2
กลุ ่ ม โรคที่ แ สดงอาการคล้ า ยโรคทางกาย
(somatoform disorders) รหัส F45.0-F45.9
กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร
ผิ ด ปกติ (eating disorders) รหั ส F50.0-F50.9
การนอนหลับผิดปกติ (sleep disorders) รหัส F50.0F51.9
กลุ่มโรคความผิดปกติทางเพศหรือพฤติกรรม
ทางเพศ (sexual dysfunction or disorders of sexual
preference) รหัส F52.0-F52.9, F65.0-F65.9
กลุ ่ ม โรคบุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ (personality
disorders) รหัส F60.0-F60.9
กลุ่มโรคภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (mental
retardation) รหั ส F70.0-F79.9 และสมาธิ สั้ น
(hyperkinetic disorders) รหัส F90.0-F90.9
ปั ญ หาพฤติ ก รรมท� ำ ร้ า ยตั ว เอง (intentional
self-harm) รหัส X71-X83.8 หรือพยายามฆ่าตัวตาย
(suicide attempt) รหัส T14.91
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนาค�ำนวณ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิติ Chi-square test, Odd ratio, และ binary logistic
regression เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับเพศ
และหาปัจจัยที่แตกต่างระหว่างกลุ่มโรคที่วินิจฉัยบ่อย
การด�ำเนินงานมีการรักษาความลับผู้ป่วย การศึกษา
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ครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่การ
รับรอง 26/2561

ผลการศึกษา

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มารับบริการ
คลิ นิ ก สุ ข ภาพจิ ต ช่ ว งปี ก ารศึ ก ษา 2556 ถึ ง 2560
มีจ�ำนวน 233 ราย อายุเฉลี่ย 20.6 ปี ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 70.4) ภูมลิ ำ� เนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ร้อยละ 87.6) สถานะภาพโสด ไม่มแี ฟน (ร้อยละ 68.2)
โรคประจ�ำตัวทางจิตเวชที่เป็นมากที่สุด คือ โรคซึมเศร้า
(ร้อยละ 8.2) เวลามีปัญหานิสิตที่มักปรึกษาปัญหากับ
บุคคลอืน่ มีจำ� นวนมากกว่านิสติ ทีไ่ ม่ปรึกษาใคร (ร้อยละ
47.2 และ 43.3 ตามล�ำดับ) ส�ำหรับด้านครอบครัว
ส่ ว นใหญ่ พ ่ อ แม่ มี ส ถานภาพสมรส (ร้ อ ยละ 74.7)
พ่ อ และ/หรื อ แม่ เ ป็ น บุ ค คลในครอบครั ว ที่ ส นิ ท ที่ สุ ด
(ร้อยละ 59.2)
จ�ำนวนนิสิตที่มารับบริการเป็นนิสิตคณะด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (9 คณะ: การท่องเที่ยว
และการโรงแรม การบัญชีและการจัดการ การเมือง
การปกครอง ดุริยางคศิลป์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์
ศึ ก ษาศาสตร์ ) ใกล้ เ คี ย งกั บ คณะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ (11 คณะ: เทคโนโลยี
วิทยาการสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
สิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง-นฤมิตศิลป์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์)
นิสิตส่วนใหญ่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นตามปกติ คือ
ไม่เคยลาพักการเรียน ซ�้ำชั้น หรือย้ายคณะ นิสิตชั้นปีที่
1 และ 3 มีจ�ำนวนใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 1)

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 63 No. 3 July - September 2018

275

ความชุ ก ของโรคทางจิ ต เวช ความแตกต่ า งระหว่ า งเพศ และการเปรี ย บเที ย บโรคซึ ม เศร้ า หรื อ
วิตกกังวลกับภาวะการปรับตัวผิดปกติ ในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มารับบริการคลินิกสุขภาพจิต

จริยา จิรานุกูล และคณะ

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการศึกษา และข้อมูลครอบครัว (N = 233)
ข้อมูล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุเฉลี่ย (ปี)
S.D. 1.8 (min 18 - max 28)
ภูมิล�ำเนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคอื่นๆ
กัมพูชา
Missing data
สถานภาพ
โสด ไม่มีแฟน
โสด มีแฟน
Missing data
โรคประจ�ำตัวทางจิตเวช
ซึมเศร้า
วิตกกังวล
โรคจิต
อารมณ์สองขั้ว
Missing data
โรคประจ�ำตัวทางกาย
มีโรคประจ�ำตัวทางกาย (เช่น)
ปวดศีรษะ ไมเกรน
จมูกอักเสบจากภูมิแพ้
ไทรอยด์
บุคคลที่ปรึกษาเวลามีปัญหา พ่อและ/หรือแม่
แฟน/เพื่อน/ญาติพี่น้อง
ไม่ปรึกษาใคร
Missing data
ส่วนที่ 2 ข้อมูลครอบครัว
สถานภาพบิดามารดา
แต่งงานหรืออยู่ด้วยกัน
หย่าร้างหรือเสียชีวิต
Missing data
บุคคลในครอบครัวทีส่ นิททีส่ ดุ พ่อและ/หรือแม่
ญาติพี่น้อง
ไม่สนิทกับครอบครัว
Missing data
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการศึกษา
คณะที่ศึกษา
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ชั้นปีที่ก�ำลังศึกษา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4 ขึ้นไป
สถานะนิสิต
ก�ำลังศึกษาตามเกณฑ์ปกติ
เคยลาพักการเรียน/ซ�้ำชั้น/ย้ายคณะ
Missing data
เกรดเฉลี่ยสะสม (ที่มีข้อมูล) ต�่ำกว่า 2.8
สูงกว่าหรือเท่ากับ 2.8
Missing data (Mode 2.40-2.79)
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เพศชาย
(n = 69)

เพศหญิง
(n = 164)

รวม (%)

21.3
60
3
4
1
1
46
22
1
5
3
3
1
0
16
3
2
0
10
17
32
10

20.3
144
12
6
1
1
113
48
3
14
6
2
3
3
41
8
7
8
37
46
69
12

20.6
204 (87.6)
15 (6.4)
10 (4.3)
2 (0.9)
2 (0.9)
159 (68.2)
70 (30.0)
4 (1.7)
19 (8.2)
9 (3.9)
5 (2.1)
4 (1.7)
3 (1.3)
57 (24.5)
11 (4.7)
9 (3.9)
8 (3.4)
47 (20.2)
63 (27.0)
101 (43.3)
22 (9.5)

51
11
7
36
7
18
8

123
29
12
102
15
34
13

174 (74.7)
40 (17.2)
19 (8.1)
138 (59.2)
22 (9.5)
52 (22.3)
21 (9.0)

32
37
17
14
15
23
48
21
0
31
11
27

87
77
46
40
52
26
143
17
4
53
44
67

119 (51.1)
114 (48.9)
63 (27.0)
54 (23.2)
67 (28.8)
49 (21.0)
191 (82.0)
38 (16.3)
4 (1.7)
84 (36.1)
55 (23.6)
94 (40.3)
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นิสติ ส่วนใหญ่มารับบริการคลินกิ สุขภาพจิตด้วย
ตนเองหรือเพื่อนแนะน�ำมา (ร้อยละ 84.5) ระยะเวลาที่
นิสิตรู้สึกว่ามีปัญหาก่อนมารับบริการโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 17
สัปดาห์ เพศหญิงมาเร็วกว่าเพศชายประมาณ 4 สัปดาห์
ปัญหาที่เป็นสาเหตุมากที่สุด คือ ปัญหาด้านเรียนหรือ
การสอบ (ร้อยละ 45.1) รองลงไปคือ ด้านปฏิสัมพันธ์
กับเพื่อนหรือรุ่นพี่ (ร้อยละ 19.3) และด้านการควบคุม
อารมณ์หรือความคิด (ร้อยละ 17.2) ในที่นี้ หมายถึง
การไม่สามารถหยุดความคิดกังวล กลัว หมกมุ่นใน
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เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือไม่สามารถควบคุมความรูส้ กึ เศร้า
หงุดหงิด ทีเ่ ป็นขึน้ มาเองโดยไม่เกีย่ วข้องกับปัญหาอืน่ ใด
ส�ำหรับอาการส�ำคัญทีน่ ำ� มาพบจิตแพทย์ 3 อันดับสูงสุด
ได้แก่ อาการซึมเศร้าหรือท้อแท้ เท่ากับ อาการกังวลหรือ
คิดมาก (ร้อยละ 55.4) รองลงไปคืออาการนอนไม่หลับ
หรือนอนมาก (ร้อยละ 54.5) นอกจากนี้ ยังพบว่านิสิต
ส่วนหนึ่งมาด้วยอาการมีความรู้สึกผิดหรือไร้ค่า และ
มีความคิดอยากตาย (ร้อยละ 13.3 และ 9.0 ตามล�ำดับ)
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ข้อมูลการมารับบริการคลินิกสุขภาพจิตในครั้งแรก (N = 233)
ข้อมูล
ระยะเวลาเฉลีย่ ทีร่ สู้ กึ ว่ามีปญ
ั หา S.D. 30.8 (min 1 วัน - max 5 ปี)
ก่อนมา (สัปดาห์)
ประเภทการมารับบริการ
มาด้วยตนเองหรือเพื่อนแนะน�ำมา
อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในคณะส่งต่อมา
ปัญหาที่น�ำมา
ด้านการเรียนหรือการสอบ
ด้านปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือรุ่นพี่
ด้านการควบคุมอารมณ์หรือความคิด
ด้านสุขภาพของตนเอง
ด้านความรัก ความสัมพันธ์กับแฟน
ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
ด้านการปรับตัวต่อการใช้ชีวิตวัยนิสิต
ด้านเศรษฐกิจในครอบครัว
ด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติดหรือติดเกม
ด้านสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
อาการส�ำคัญที่น�ำมา
ซึมเศร้าหรือท้อแท้
กังวลหรือคิดมาก
นอนไม่หลับหรือนอนมาก
เบื่อหน่ายหรือหมดความสนใจ
สมาธิไม่ดี เหม่อ หรือขี้ลืม
ใจสั่น แน่นหน้าอก หรือหายใจไม่อิ่ม
หงุดหงิดหรือฉุนเฉียวง่าย
เบื่ออาหารหรือทานมาก
รู้สึกผิดหรือไร้ค่า
มีความคิดอยากตาย
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เพศชาย
(n = 69)
19.7

เพศหญิง
(n = 164)
15.5

รวม (%)

53
16
22
10
16
14
8
5
7
2
11
2
30
36
31
17
17
7
10
8
2
2

144
19
83
35
24
21
25
27
20
17
2
7
99
93
96
63
51
32
22
24
29
19

197 (84.5)
35 (15.0)
105 (45.1)
45 (19.3)
40 (17.2)
35 (15.0)
33 (14.2)
32 (13.7)
27 (11.6)
19 (8.2)
13 (5.6)
9 (3.9)
129 (55.4)
129 (55.4)
127 (54.5)
80 (34.3)
68 (29.2)
39 (16.7)
32 (13.7)
32 (13.7)
31 (13.3)
21 (9.0)
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17.0

ความชุ ก ของโรคทางจิ ต เวช ความแตกต่ า งระหว่ า งเพศ และการเปรี ย บเที ย บโรคซึ ม เศร้ า หรื อ
วิตกกังวลกับภาวะการปรับตัวผิดปกติ ในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มารับบริการคลินิกสุขภาพจิต
โรคทางจิ ต เวชที่ นิ สิ ต ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย เป็ น
โรคหลั ก สู ง สุ ด 3 อั น ดั บ ได้ แ ก่ กลุ ่ ม โรคซึ ม เศร้ า
(depressive disorders) โรคภาวะการปรับตัวผิดปกติ
(adjustment disorders) และโรควิตกกังวล (anxiety
disorders) มีจ�ำนวนร้อยละ 36.5, 23.2, และ 20.2
ตามล�ำดับ โรคหรือปัญหาอืน่ ทีน่ า่ สนใจ เช่น โรคจิตเภท
และโรคจิตอืน่ ๆ (schizophrenia and other psychotic
disorders) และปั ญ หาพฤติ ก รรมท� ำ ร้ า ยตั ว เอง
หรือพยายามฆ่าตัวตาย จ�ำนวนร้อยละ 6.9 และ 6.0
ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3) ในจ�ำนวนนิสิตที่ท�ำร้ายตัวเอง
14 ราย มีนิสิตที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงจ�ำนวน 5 ราย
คือ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำจริงและใช้วธิ กี ารทีม่ อี นั ตรายต่อ
ตนเองสูง เช่น ท�ำให้ขาดอากาศ ท�ำให้เป็นแผลขนาด
ใหญ่ ทานยาเกินขนาดในระดับเป็นพิษ เป็นต้น
การเปรียบเทียบข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อหาความ
สัมพันธ์กับเพศ พบว่า นิสิตหญิงส่วนใหญ่ก�ำลังศึกษา
ในระดับชั้นตามเกณฑ์ปกติ และมีเกรดเฉลี่ยสะสม
สู ง กว่ า นิ สิ ต ชาย นิ สิ ต หญิ ง ส่ ว นใหญ่ ม ารั บ บริ ก าร
คลิ นิ ก สุ ข ภาพจิ ต ด้ ว ยตนเอง และมาด้ ว ยปั ญ หา
ด้านการเรียนหรือการสอบมากกว่านิสิตชายอย่างมี
นัยส�ำคัญ ขณะที่นิสิตชายมาด้วยปัญหาพฤติกรรม
การใช้สารเสพติดมากกว่านิสิตหญิง อาการส�ำคัญที่น�ำ
มาพบจิตแพทย์ พบว่า นิสติ หญิงมาด้วยอาการซึมเศร้า
หรือท้อแท้ รู้สึกผิดหรือไร้ค่า และมีความคิดอยากตาย
มากกว่านิสิตชายอย่างมีนัยส�ำคัญ (ตารางที่ 4) อนึ่ง
จากการวิเคราะห์ไม่พบความสัมพันธ์ที่แตกต่างของ
ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยครอบครัวในระหว่างนิสิต
หญิงและชายแต่อย่างใด
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เมื่ อ ท� ำ การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ด้ า น
ต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์กับคณะด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กับคณะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบว่ามีข้อมูลปัจจัยเดียว
ที่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ คือ การได้รับค�ำแนะน�ำ
หรือส่งต่อมาจากอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในคณะเพื่อมา
รับบริการคลินิกสุขภาพจิต โดยคณะด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการแนะน�ำหรือ
ส่งต่อ สูงกว่าคณะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.6 เท่า ที่ระดับนัยส�ำคัญ p = 0.016
เนื่องจากความชุกของกลุ่มโรคทางจิตเวชที่พบ
บ่อยในคลินกิ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุม่ โรคซึมเศร้า
กลุม่ โรคภาวะการปรับตัวผิดปกติ และกลุม่ โรควิตกกังวล
มี สั ด ส่ ว นรวมกั น ร้ อ ยละ 79.8 ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า โรคทั้ ง
สามกลุ ่ ม นี้ มี ส าเหตุ เ กี่ ย วกั บ ความเครี ย ด แต่ ค วาม
รุ น แรงของอาการและผลกระทบแตกต่ า งกั น จึ ง
สนใจวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งระหว่ า ง
กลุ ่ ม โรคซึ ม เศร้ า และวิ ต กกั ง วลเปรี ย บเที ย บกั บ
กลุ ่ ม โรคภาวะการปรั บ ตั ว ผิ ด ปกติ ผลการวิ เ คราะห์
หาความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi-square พบว่า นิสิต
ที่ไม่มีแฟน และนิสิตที่มีปัญหาการควบคุมอารมณ์
หรือความคิด ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้าหรือ
วิ ต กกั ง วลมากกว่ า โรคภาวะการปรั บ ตั ว ผิ ด ปกติ
ประมาณ 2.56 และ 5.00 เท่าตามล�ำดับ (ตารางที่ 5)
หลั ง การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ค ทวิ (binary
logistic regression) ได้ค่า adjusted odd ratio เป็น
2.50 และ 4.81 ตามล�ำดับ ที่ระดับนัยส�ำคัญ p<0.05
(ตารางที่ 6)

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 63 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561

Prevalence of Psychiatric Disorders, Gender Differences, and a Comparison between Depressive or Anxiety
Disorders and Adjustment Disorders among Mahasarakham University Students at Psychiatric Clinic

Jariya Jiranukool et al.

ตารางที่ 3 โรคทางจิตเวชที่ได้รับการวินิจฉัย (N = 233)
กลุ่มโรคที่วินิจฉัยเป็นโรคหลัก (Primary diagnosis)

ชาย (n = 69)
13 (18.8)
15 (21.7)
15 (21.7)
9 (13.0)
10 (14.5)
4 (5.8)

กลุ่มโรคซึมเศร้า (depressive disorders)
กลุ่มโรคภาวะการปรับตัวผิดปกติ (adjustment disorders)
กลุ่มโรควิตกกังวล (anxiety disorders)
กลุ่มโรคจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ (psychotic disorders)
กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด (substance-related disorders)
กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการทานอาหารและการนอนหลับผิดปกติ
(eating disorders, sleep disorders)
กลุ่มโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorders)
กลุ่มโรคที่แสดงอาการคล้ายโรคทางกาย (somatoform disorders)
กลุ่มโรคภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและโรคสมาธิสั้น
(mental retardation, hyperkinetic disorders)
กลุ่มโรคความผิดปกติทางเพศหรือพฤติกรรมทางเพศ
(sexual dysfunction, disorders of sexual preference)
กลุ่มโรคที่วินิจฉัยเป็นโรคร่วม (Co-diagnosis)
กลุ่มโรคบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders)
ปัญหาพฤติกรรมท�ำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตาย
(intentional self-harm, suicide attempt)
กลุ่มโรคที่แสดงอาการคล้ายโรคทางกาย (somatoform disorders)
กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด (substance-related disorders)

เพศ
หญิง (n = 164)
72 (43.9)
39 (23.8)
32 (19.5)
7 (4.3)
2 (1.2)
4 (1.8)

รวม (%)
85 (36.5)
54 (23.2)
47 (20.2)
16 (6.9)
12 (5.2)
8 (3.4)

2 (2.9)
0 (0.0)
0 (0.0)

3 (1.8)
3 (1.8)
2 (1.2)

5 (2.1)
3 (1.3)
2 (0.9)

1 (1.4)

0 (0.0)

1 (0.4)

8 (11.6)
1 (1.4)

18 (11.0)
13 (7.9)

26 (11.2)
14 (6.0)

3 (4.3)
5 (7.2)

11 (6.7)
2 (1.2)

14 (6.0)
7 (3.0)

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบข้อมูลด้านต่างๆ ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง (N = 233)
ปัจจัย
ข้อมูลการศึกษา
ก�ำลังศึกษาตามเกณฑ์ปกติ
เคยลาพักการเรียน/ซ�้ำชั้น/ย้ายคณะ
เกรดเฉลี่ยสะสม < 2.80
เกรดเฉลี่ยสะสม ≥2.80
ข้อมูลการมารับบริการ
มาด้วยตนเองหรือเพื่อนแนะน�ำมา
มีปัญหาด้านการเรียนหรือการสอบ
มีปัญหาการใช้สารเสพติดหรือติดเกม
มาด้วยอาการซึมเศร้าหรือท้อแท้
มาด้วยอาการรู้สึกผิดหรือไร้ค่า
มาด้วยอาการมีความคิดอยากตาย
กลุ่มโรคทางจิตเวชที่วินิจฉัย
โรคซึมเศร้า
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
โรควิตกกังวล
โรคจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ
โรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด
ปัญหาท�ำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตาย
(*p < 0.05)

ชาย

เพศ

หญิง

Odd ratio
(95% CI)

Chisquare

p-value

48 (69.6)
21 (30.4)
31 (73.8)
11 (26.2)

143 (89.4)
17 (10.6)
53 (54.6)
44 (45.4)

3.68 (1.80-7.55)

13.67

<0.001*

2.34 (1.06-5.18)

4.51

0.039*

53 (76.8)
22 (31.9)
11 (15.9)
30 (43.5)
2 (2.9)
2 (2.9)

144 (88.3)
83 (50.6)
2 (1.2)
99 (60.4)
29 (17.7)
19 (11.6)

2.29 (1.10-4.78)
2.19 (1.21-3.96)
15.36 (3.31-71.39)
1.98 (1.12-3.50)
7.20 (1.67-31.07)
4.39 (0.99-19.39)

5.03
6.88
19.98
5.61
9.20
4.47

0.029*
0.010*
<0.001*
0.021*
0.001*
0.043*

13 (18.8)
15 (21.7)
15 (21.7)
9 (13.0)
15 (21.7)
1 (1.4)

72 (43.9)
39 (23.8)
32 (19.5)
7 (4.3)
4 (2.4)
13 (7.9)

3.37 (1.71-6.64)
1.12 (0.57-2.21)
1.15 (0.58-2.29)
3.36 (1.20-9.44)
11.11 (3.54-34.93)
5.85 (0.75-45.66)

13.16
0.11
0.15
5.85
24.16
3.61

<0.001*
0.865
0.722
0.023*
<0.001*
0.071
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวล กับโรคภาวะการปรับตัวผิดปกติ (N = 186)
ปัจจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ หญิง
เพศ ชาย
ภูมิล�ำเนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภูมิล�ำเนา ภาคอื่นๆ
สถานภาพ โสด ไม่มีแฟน
สถานภาพ โสด มีแฟน
เวลามีปัญหา มักไม่ปรึกษาใคร
เวลามีปัญหา มักปรึกษาผู้อื่น
ข้อมูลการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
ก�ำลังศึกษาตามเกณฑ์ปกติ
เคยลาพักการเรียน/ซ�้ำชั้น/ย้ายคณะ
เกรดเฉลี่ยสะสม ≥2.80
เกรดเฉลี่ยสะสม < 2.80
ข้อมูลการมารับบริการ
มีปัญหาการเรียนหรือการสอบ
ไม่ใช่
มีปัญหาการควบคุมอารมณ์หรือความคิด
ไม่ใช่
(*p < 0.05)

ซึมเศร้า ภาวะการปรับ
หรือวิตกกังวล ตัวผิดปกติ
n = 132
n = 54

Odd ratio
(95% CI)

Chisquare

P-value

104 (72.7)
28 (65.1)
120 (72.3)
11 (57.9)
99 (77.3)
32 (57.1)
59 (73.8)
65 (69.1)

39 (27.3)
15 (34.9)
46 (27.7)
8 (42.1)
29 (22.7)
24 (42.9)
21 (26.2)
29 (30.9)

0.70 (0.34-1.45)

0.93

0.335

0.53 (0.20-1.39)

1.71

0.191

2.56 (1.31-5.01)

7.75

0.005*

1.25 (0.65-2.43)

0.45

0.504

70 (73.7)
62 (68.1)
113 (69.8)
17 (85.0)
35 (72.9)
50 (82.0)

25 (26.3)
29 (31.9)
49 (30.2)
3 (15.0)
13 (27.1)
11 (18.0)

0.76 (0.41-1.44)

0.70

0.404

2.46 (0.69-8.77)

2.03

0.154

1.69 (0.68-4.20)

1.28

0.258

74 (76.3)
58 (65.2)
30 (90.9)
102 (66.7)

23 (23.7)
31 (34.8)
3 (9.1)
51 (33.3)

1.72 (0.91-3.26)

2.79

0.095

5.00 (1.46-17.17)

7.74

0.005*

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary logistic regression) ของปัจจัยสัมพันธ์ตอ่ โรคซึมเศร้าและ
วิตกกังวล เมื่อเปรียบเทียบกับโรคภาวะการปรับตัวผิดปกติ
Crude OR
(95% CI)
2.56 (1.31-5.01)
5.00 (1.46-17.17)

ปัจจัย
สถานภาพโสด ไม่มีแฟน
ปัญหาการควบคุมอารมณ์หรือความคิด
(*p < 0.05)

วิจารณ์

ความชุกของของโรคทางจิตเวช
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มารับบริการ
คลินิกสุขภาพจิต ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์โดย
การสัมภาษณ์และใช้เกณฑ์ของ ICD-10 พบมีนิสิตอยู่
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Adjusted OR
(95% CI)
2.50 (1.26-4.97)
4.81 (1.38-16.74)

P-value
0.009*
0.013*

ในกลุ่มโรคซึมเศร้ามากที่สุด ร้อยละ 36.5 รองลงไป
คือ กลุม่ โรคภาวะการปรับตัวผิดปกติ ร้อยละ 23.2 และ
กลุม่ โรควิตกกังวล ร้อยละ 20.2 ความชุกจากการศึกษา
นี้เป็นความชุกเฉพาะของคลินิกสุขภาพจิต ไม่สามารถ
เปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นที่มักศึกษาในนักศึกษา
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ทั่ ว ไป เช่ น การศึ ก ษาความชุ ก ของภาวะซึ ม เศร้ า
วิตกกังวล และภาวะเครียดในนักศึกษา ประเทศตุรกี
โดยการตอบแบบสอบถามในชัน้ พบความชุกของภาวะ
วิตกกังวลร้อยละ 47.1 ภาวะซึมเศร้าและภาวะเครียดมี
ใกล้เคียงกันทีร่ อ้ ยละ 2716 กลุม่ โรคทางจิตเวชทีพ่ บบ่อย
ทั้งสามกลุ่มนี้มีความคล้ายคลึงกัน คือ สาเหตุการเกิด
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการควบคุมหรือจัดการ
กั บ ความเครี ย ด 17 โดยที่ ป ั จ จั ย ทางพั น ธุ ก รรม (เช่ น
serotonin transporter gene, corticotropin-releasing
factor [CRF] receptor gene) ร่วมกับปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อม (เช่น การเลี้ยงดูในวัยเด็ก) เป็นปัจจัย
น�ำ (predisposing factors) ที่มีอิทธิพลท�ำให้บุคคลมี
แนวโน้มจะเป็นโรค เมื่อเติบโตขึ้นหากเผชิญกับปัจจัย
ทางสิ่งแวดล้อมหรือความเครียดในชีวิตเพิ่มเติม ก็จะ
ท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ โดยเฉพาะ
ระบบต่อมไร้ท่อ (hypothalamic-pituitary-adrenal
[HPA] axis) และสมอง บุคคลนั้นก็จะยิ่งมีแนวโน้ม
เป็นโรคง่ายมากขึน้ 18,19,20 จนเมือ่ ประสบกับความเครียด
ที่ ม ากจนสู ญ เสี ย ความสามารถในการควบคุ ม
(precipitating factors) ก็จะปรากฏอาการซึมเศร้าหรือ
วิตกกังวลอย่างชัดเจนและมีผลกระทบต่อการท�ำหน้าที่
ด้านต่างๆ หากเป็นระยะเวลานานหรือมีอาการรุนแรง
ก็อาจกลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลได้ในที่สุด
ความแตกต่างระหว่างนิสติ เพศชายและหญิง
นิสิตที่มารับบริการคลินิกสุขภาพจิตด้วยตนเอง
หรือเพือ่ นแนะน�ำมาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาจอธิบาย
ได้จากทัศนคติต่อการขอรับค�ำปรึกษาของคนทั่วไป
ส่วนใหญ่ว่าเป็นการแสดงความอ่อนแอ ผู้ชายจึงมี
แนวโน้มที่จะไม่อยากรับค�ำปรึกษา21 ปัญหาด้านการ
เรียนหรือการสอบพบในนิสิตหญิงมากกว่าชาย นิสิตที่
ก�ำลังศึกษาตามเกณฑ์ปกติและมีเกรดเฉลี่ยสะสมใน
ระดับปานกลางถึงสูงส่วนใหญ่เป็นนิสิตหญิง บ่งบอก
ว่านิสิตหญิงมีความรู้สึกเครียดกังวลเกี่ยวกับการเรียน
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มากกว่า22 ในขณะทีป่ ญ
ั หาพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
หรื อ ติ ด เกมพบในนิ สิ ต ชายมากกว่ า หญิ ง ซึ่ ง อาจ
สะท้ อ นความแตกต่ า งทางด้ า นทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม
รวมทัง้ ความรุนแรงของพฤติกรรมการใช้สารหรือติดเกมใน
เพศชาย23,24
นิสิตที่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
สอดคล้องกับการศึกษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นที่พบว่า
วัยรุ่นหญิงมีความชุกของโรคซึมเศร้าสูงกว่าวัยรุ่นชาย
โดยเริ่มแตกต่างตั้งแต่ช่วงอายุ 13-15 ปี และแตกต่าง
ชัดเจนมากที่สุดในช่วงอายุ 15-18 ปี ซึ่งสัดส่วนของ
ความชุกไม่มคี วามแตกต่างระหว่างกลุม่ ทีเ่ ป็นนักศึกษา
กับกลุ่มที่ไม่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแต่อย่างใด25
ความแตกต่างของปัจจัยทางชีวภาพระหว่างเพศชาย
และหญิง เช่น พันธุกรรม ฮอร์โมน การท�ำงานของ
ระบบลิมบิก ท�ำให้ผู้หญิงมีลักษณะการคิดแบบวิตก
กังวล อารมณ์อ่อนไหวง่าย มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
สถานการณ์ตึงเครียดมาก และมีความภาคภูมิใจใน
ตนเองน้อย26-28
ปัจจัยสัมพันธ์ต่อโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล
เมื่อเปรียบเทียบกับโรคภาวะการปรับตัวผิดปกติ
จากผลการศึกษา นิสิตที่ไม่มีแฟน ได้รับการ
วินจิ ฉัยเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวล มากกว่าโรคภาวะ
การปรับตัวผิดปกติ ประมาณ 2.5 เท่า สอดคล้องกับการ
ศึกษาหนึ่งที่รายงานว่า นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มี
แฟนหรือคูร่ กั รูส้ กึ มีความเป็นสุขดีทงั้ ทางกายและจิตใจ
และมีปัญหาสุขภาพจิตน้อยกว่านิสิตนักศึกษาที่ไม่มี
แฟนอย่างมีนัยส�ำคัญ29 มีการศึกษาที่พบความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างการเป็นตัวของตัวเองและความสัมพันธ์
ที่ดีกับคนรักอันน�ำไปสู่การมีสุขภาวะทางจิตที่ดี30 ซึ่ง
อาจเป็นปัจจัยปกป้องต่อการเกิดโรคจิตเวชที่ส�ำคัญได้
อย่างไรก็ดี ในการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ท�ำการวิเคราะห์ถึง
ลักษณะความสัมพันธ์กับคนรัก จึงยังไม่อาจให้ข้อสรุป
เช่นนี้ได้ การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนรักและ

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 63 No. 3 July - September 2018

281

ความชุ ก ของโรคทางจิ ต เวช ความแตกต่ า งระหว่ า งเพศ และการเปรี ย บเที ย บโรคซึ ม เศร้ า หรื อ
วิตกกังวลกับภาวะการปรับตัวผิดปกติ ในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มารับบริการคลินิกสุขภาพจิต
สุขภาวะทางจิตของนิสิต เป็นสิ่งที่น่าศึกษาต่อไป
นิสติ ทีม่ ปี ญ
ั หาการควบคุมอารมณ์หรือความคิด
หมายถึง มีอาการด้านอารมณ์หรือด้านความคิดที่มาก
จนรูส้ กึ ควบคุมได้ยากและรับรูว้ า่ เป็นปัญหา จะมีโอกาส
ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย เป็นโรคซึม เศร้าหรือ โรควิต กกังวล
สูงกว่าโรคภาวะการปรับตัวผิดปกติเกือบ 5 เท่า ซึ่งมี
การศึกษาที่พบว่าอาการครุ่นคิดเป็นอาการที่สัมพันธ์
กับทัง้ โรคซึมเศร้าและวิตกกังวลในวัยรุน่ 31 หากอาจารย์
ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือนิสิตที่เริ่มมีปัญหาการควบคุม
อารมณ์หรือความคิดแต่แรกอาจช่วยป้องกันการเกิดโรค
ซึมเศร้าหรือวิตกกังวลได้
การศึกษานี้มีจุดแข็งคือ จิตแพทย์ท่ีดูแลนิสิต
ทุกรายตลอดสี่ปีการศึกษามีเพียงคนเดียว การสังเกต
ข้อมูลและการวินิจฉัยโรคจึงมีความเที่ยงและความ
เชื่ อ ถื อ ได้ ค ่ อ นข้ า งมาก ส่ ว นข้ อ จ� ำ กั ด ในการศึ ก ษา
เนื่ อ งจากเป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบย้ อ นหลั ง
ข้อมูลบางส่วนในเวชระเบียนของผู้ป่วยบางรายอาจไม่
ได้ถกู บันทึกไว้อย่างสมบูรณ์ ท�ำให้ขาดผลการวิเคราะห์
บางปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านครอบครัว

สรุป

โรคซึมเศร้า โรคภาวะการปรับตัวผิดปกติ และ
โรควิตกกังวล เป็นกลุ่มโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยมาก
ที่สุดในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มารับบริการ
คลินิกสุขภาพจิต ผลการศึกษาหลายอย่างสามารถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังนิสิตกลุ่มเสี่ยงภายใน
คณะเพื่อให้ค�ำปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตได้ตั้งแต่แรก
ก่อนที่จะป่วยเป็นโรค เช่น การทราบปัญหาและอาการ
ที่พบบ่อยในนิสิตที่มีความเครียด การตระหนักถึงความ
แตกต่างระหว่างนิสติ หญิงและชายทีม่ คี วามเครียด และ
นิสิตที่ไม่มีแฟนหรือมีปัญหาการควบคุมอารมณ์หรือ
ความคิดมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลสูงกว่า
โรคภาวะการปรับตัวผิดปกติ
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การศึกษานี้ได้รับงบประมาณจากทุนส่งเสริม
และพัฒนาการวิจยั ส�ำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
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