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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาระดับความเครียดของ
ผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน (2) เพือ่ ศึกษาการประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองของผูป้ ว่ ยโรค
สะเก็ดเงินในลักษณะของอันตราย/สูญเสีย การคุกคามต่อชีวติ ความเป็นอยู่ หรือท้าทายความสามารถ
ในการเผชิญและแก้ไข (3) เพือ่ ศึกษาการประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงิน ต่อตนเองทีม่ ตี อ่ ระดับ
ความเครียดของผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน (4) เพือ่ ศึกษาการใช้วธิ กี ารเผชิญความเครียดโดยเน้นทีป่ ญ
ั หา
หรือเน้นทีอ่ ารมณ์ ของผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน (5) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้วธิ กี ารเผชิญ
ความเครียด กับ ระดับความเครียดของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเอง กับวิธกี ารเผชิญความเครียดของผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน
กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินทีม่ ารับการตรวจรักษาทีห่ น่วยตรวจโรคผิวหนังของโรงพยาบาล
รามาธิบดี ย้อนหลัง 3 ปี คือ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2550-2552 จำนวน 353 ราย ระหว่างเดือนมิถนุ ายน ถึง
เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ ไค-สแควร์
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินมีความเครียดระดับปานกลาง (2) ผู้ป่วยโรค
สะเก็ดเงินประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองที่เกิดจากความเจ็บป่วยในลักษณะของการ
ท้าทายความสามารถในการเผชิญและแก้ไขมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ คุกคาม และมีการประเมินผล
กระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองในลักษณะของอันตราย/สูญเสียน้อยที่สุด (3) ผู้ป่วยที่มี
การประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองแตกต่างกัน มีระดับความเครียดแตกต่างกัน

*นักศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
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(4) ผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินใช้วธิ กี ารเผชิญความเครียดทีเ่ น้นตัวปัญหาและอารมณ์รว่ มกัน แต่ใช้วธิ กี าร
เผชิญความเครียดด้านการแก้ปญ
ั หาโดยเน้นทีต่ วั ปัญหามากกว่าเน้นทางอารมณ์ (5) ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้วธิ กี าร
เผชิญความเครียดแตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกัน และ (6) การประเมินผลกระทบของโรค
สะเก็ดเงินต่อตนเองมีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญความเครียด
ผลการวิจยั ทีไ่ ด้เป็นแนวทางสำหรับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึง่ เป็นบุคคล
ทีม่ บี ทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำกับผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน รวมถึงการประเมินความเครียด และ
ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในการเผชิญความเครียดที่เหมาะสมต่อไป
Abstract
The purpose of this study was to quantitatively measure (1) the level of stress among
psoriasis, (2) the appraisal of psoriasis disease in terms of harm/loss, threat and challenge, (3)
the effects of the disease appraisals on levels of stress, (4) the stress-coping process in terms
of problem-focus and emotion-focus, (5) the relationship between the stress- coping process
and stress levels and (6) the relationship between disease appraisal and the stress- coping
process.
The sample group included 353 psoriasis patients who registered for treatment in the
Dermatological Clinic at Ramathibodi Hospital, Mahidol University from 2007-2009 .
Questionnaires were used to collect data. Descriptive and inferential statistics were used to analyze
data including frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, ANOVA,
Chi-square test, and Pearson’s product-moment correlation coefficient.
The results revealed that (1) the stress among psoriasis patients was at a moderate
level, (2) the psoriasis patients appraise their disease mostly as challenge followed by threat and
harm/loss, (3) the psoriasis patients who appraise their disease differently have different levels
of stress, (4) the psoriasis patients used problem-focus coping together with emotion-focused
coping, but more for problem-focus coping, (5) the psoriasis patients who applied different
coping processes have different levels of stress, and (6) the appraisals of psoriasis have a
relationship with the stress-coping process.
The results of this study provide information for medical doctors, registered nurses and
health personnel who play an important role in giving advice to psoriasis patients as well as
appraising their stress and helping the patients appropriately cope with their stress.
keywords: Stress, Appraisal, Coping, Psoriasis
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บทนำ
โรคสะเก็ดเงินเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขทีส่ ำคัญของหลายประเทศทัว่ โลก ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยทัง้ ทางด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ จากการศึกษาระบาด
วิทยาของโรคนี้ พบว่า ในประเทศอเมริกาพบผูป้ ว่ ยเป็นโรคสะเก็ดเงินประมาณ 7 ล้านคน (NIH,
The National Women’s Health Centre, 2004) และประเทศออสเตรเลียมีผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
335,000 คน (ABS 2001 National Health Survey, Australia’s Health 2004, AIHW) และ
มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปี
สำหรับประเทศไทยนั้น จากสถิติของสถาบันโรคผิวหนังปี พ.ศ.2550 พบว่า มีผู้ป่วยโรค
สะเก็ดเงินจำนวน 2,291 ราย (ฝ่ายแผนงาน และ ประเมินผลสถาบันโรคผิวหนัง, 2550) และ
ทำการตรวจสอบสถิตขิ องผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินใหม่ในปี พ.ศ. 2551-2552 พบว่า มีผปู้ ว่ ยโรคสะเก็ด
เงินทั้งหมด 4,528 ราย (ฝ่ายแผนงาน และ ประเมินผลสถาบันโรคผิวหนัง, 2552) นอกจากนี้
จากการตรวจสอบสถิติผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่มารับการตรวจรักษาที่หน่วยตรวจโรคผิวหนังของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2550 พบว่ามีผปู้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินจำนวน 1,020 ราย (งานเวชสารสนเทศ,
2551) และจากการตรวจสอบสถิตผิ ปู้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินใหม่ของแผนกตรวจโรคผิวหนังโรงพยาบาล
รามาธิบดี ในช่วง 2 ปี คือ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2551-2552 พบว่ามีผปู้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินรวมทัง้ หมด
3,223 ราย (งานเวชสารสนเทศ, 2553)จากสถิติผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็น
ได้ว่าอัตราการเกิดโรคสูงพอสมควรและจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากโรคสะเก็ดเงิน
เป็นโรคทีร่ กั ษาไม่หายขาดเป็นๆ หายๆ ตลอดชีวติ จึงทำให้จำนวนผูป้ ว่ ยเพิม่ มากขึน้ เพราะมีผปู้ ว่ ยใหม่
เกิดขึ้นอยู่เสมอในขณะที่ผู้ป่วยเก่าก็ยังคงมีอยู่
เนือ่ งจากโรคสะเก็ดเงินจะมีอาการทางผิวหนัง ทำให้ผวิ หนังของผูป้ ว่ ยดูไม่สวยงาม ไม่นา่ ดู และ
น่ารังเกียจเพราะสามารถมองเห็นร่องรอยของโรคได้ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกสูญเสียภาพลักษณ์
ของตนเองและได้รบั การรังเกียจจากบุคคลรอบข้าง รูส้ กึ อับอาย มีปมด้อย ซึมเศร้า แยกตัวเองออกจาก
สังคม กลัวโรคทีเ่ ป็นจะถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือ ขัดขวางความก้าวหน้าทางอาชีพ กลัวการหย่าร้าง
กลัวการเข้าสังคมเนื่องจากสังคมรังเกียจ เพราะคิดว่าเป็นโรคเรื้อน โรคเอดส์ (กุลประภัสสร์
ไปรยายุตากุล,2550) ภายหลังจากป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงิน ผู้ป่วยบางรายไม่มีเพื่อนใหม่อีกเลย
นอกจากนีย้ งั เกิดความกดดันจากทีท่ ำงาน โดยความสัมพันธภาพระหว่างผูร้ ว่ มงานเสียไป บางรายถึงกับ
ต้องลาออกจากงาน และไม่ยอมทีจ่ ะพบปะหรือมีสมั พันธภาพกับบุคลอืน่ บางรายทีม่ อี าชีพขายอาหาร
ก็ตอ้ งปิดกิจการเพราะไม่มลี กู ค้า รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ มากขึน้ และมองว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นสาเหตุ
ให้เกิดความยุ่งยากในชีวิต และเคยคิดฆ่าตัวตาย (Van Keeper, 1974 : 231-277) ผู้ป่วย
โรคสะเก็ดเงินร้อยละ 5.5 เคยคิดฆ่าตัวตาย สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยถูกคุกคาม
อย่างมาก (ประวิตร พิศาลบุตร, www.psoriasisthai.com)
บี แรมเซย์ และโอ รี แกน (Ramsay,B.&O’ Reagan, M.1988:195-201) ศึกษาภาวะ
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สังคมและจิตใจของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินจำนวน 104 รายที่มารับการตรวจรักษาที่หน่วยตรวจโรค
ผิวหนังของโรงพยาบาลดับลิน (Dublin Dermatology Hospital Unit) ประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่า ผูป้ ว่ ยหลีกเลีย่ งการออกสังคม เช่น การว่ายนํา้ การอาบแดด และการเล่นกีฬา ร้อยละ 6272 ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองถูกมองเหมือนเป็นสิ่งประหลาด ร้อยละ 57 ผู้ป่วยรู้สึกว่าโรคสะเก็ดเงิน
เป็นอุปสรรคต่อการมีความสัมพันธ์ทางเพศ ร้อยละ 50 และผูป้ ว่ ยหลีกเลีย่ งการมีบตุ รเพราะกลัวว่า
บุตรจะเป็นโรคสะเก็ดเงิน ร้อยละ 11
ภาวะทีต่ อ้ งเผชิญกับความกังวลใจดังกล่าวทำให้ผปู้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินเกิดความเครียด อันเป็น
สภาวะความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพจิตและร่างกายที่เป็นผลจากการปรับตัวต่อสิ่งกระตุ้น หรือ
สิง่ เร้าต่างๆ ในสิง่ แวดล้อมทีบ่ บี คัน้ กดดัน หรือ คุกคามทำให้เกิดความทุกข์ และความไม่สบายใจ
(กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2543) ในเชิงจิตวิทยาสุขภาพนอกจากความเครียด
จะมีความสัมพันธ์กบั สุขภาพและความเจ็บป่วยแล้ว ภาวะความเจ็บป่วยยังมีผลต่อความเครียดอีกด้วย
เมื่อร่างกายเกิดการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือรุนแรง ย่อมมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุคคล
นัน้ (อำไพพรรณ พุม่ ศรีสวัสดิ,์ 2543, หน้า257) ขณะเจ็บป่วยบุคคลจะรูส้ กึ ว่าตนเองถูกคุกคาม
และจะต้องสูญเสียความปกติสุขในชีวิตประจำ และมักจะคาดหวังในสิ่งที่ไม่รู้ไปในทางที่เลวร้าย
ทำให้บคุ คลวิตกกังวล กลัวโกรธ รูส้ กึ ท้อแท้ หมดหวัง ซึมเศร้า ก้าวร้าว นอนไม่หลับ หรือ
มีอาการของโรคจิต โรคประสาท อาจรุนแรงถึงขัน้ ฆ่าตัวตายได้ (Anderson, อ้างในสุรยี ์ กาญจนวงศ์,
2539) โดยทัว่ ไปมักพบว่าในขณะเจ็บป่วย มโนทัศน์ทเ่ี คยมีตอ่ ตนเองจะเปลีย่ นไปในเชิงลบเนือ่ งจาก
สภาพร่างกายที่เจ็บป่วย การเจ็บป่วยด้วยโรคใดๆก็ตามเป็นเครื่องแสดงถึงการขาดความสมดุล
ของชีวิต หรือเป็นเครื่องที่บ่งชี้ว่าชีวิตกำลังอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่ออันตราย และหากการเจ็บป่วยนั้น
มีความรุนแรงมากก็ยิ่งจะก่อให้เกิดความเครียดมาก
การประเมินผลกระทบตามแนวคิดของ ลาซารัส และโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman , 1984)
มี 3 ลักษณะ คือ เป็นอันตราย/สูญเสีย ความคุกคาม และความท้าทายความสามารถในการเผชิญ
และแก้ไข ซึง่ บุคคลอาจจะประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองเป็นด้านบวก คือ ความท้าทาย
ความสามารถในการเผชิญและแก้ไข หรือ ด้านลบ คือ เป็นอันตราย/สูญเสีย หรือ ประเมินร่วมกัน
ทัง้ สองด้านก็ได้ ผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินทีป่ ระเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองว่าอันตราย หรือ
สูญเสีย ได้แก่ การเจ็บป่วยจากโรคสะเก็ดเงินทำให้รู้สึกหมดหวังในชีวิตมากที่สุด เกิดความรู้สึก
โดดเดี่ยวแปลกแยกแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกลุ่มคน และโรคสะเก็ดเงินทำให้สูญเสียโอกาสในชีวิต
หลายอย่าง เช่น ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นต้น และประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงิน
ต่อตนเองด้านคุกคาม ได้แก่ โรคสะเก็ดเงินทำให้ตนเองอาจสูญเสีย ครอบครัว สามี หรือภรรยาใน
อนาคต กลัวว่า การเป็นโรคสะเก็ดเงินจะทำให้ตอ้ งสูญเสียโอกาสการมีคคู่ รองในอนาคต ส่วนผูป้ ว่ ย
ทีป่ ระเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองด้านท้าทายความสามารถในการเผชิญและแก้ไข จะประเมิน
ในเชิงบวกได้แก่ รูส้ กึ ว่าสามารถดำเนินชีวติ ได้ตามปกติแม้จะเจ็บป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงิน หรือเชือ่ ว่า
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การรักษาจะช่วยให้โรคสะเก็ดเงินบรรเทาลง รูส้ กึ ว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นเรือ่ งทีร่ กั ษาได้หากปฏิบตั ติ น
ตามทีแ่ พทย์สง่ั ตลอดจนการดูแลตนเองเมือ่ เจ็บป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงิน
เมือ่ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ทก่ี อ่ ให้เกิดความเครียดบุคคลจะใช้ความพยายามทัง้ ความคิด และ
การกระทำของตนเองในการจัดการกับความเครียด บุคคลแต่ละคนจะมีวิธีการเผชิญความเครียด
ทีแ่ ตกต่างกันไป ทัง้ ในเชิงลบและเชิงบวกเพือ่ ลดหรือขจัดความเครียดให้หมดไป การเผชิญความเครียด
ในเชิงลบเป็นการกระทำทีท่ ำร้ายตนเอง เช่น การดืม่ แอลกอฮอล์, การสูบบุหรี,่ การรับประทานอาหาร
มากหรือน้อยกว่าปกติ หรือบางรายอาจคิดฆ่าตัวตาย (ประวิตร อัศวานนท์, 2552) ขณะทีก่ ารเผชิญ
ความเครียดในเชิงบวกเป็นการกระทำที่สร้างสรรค์ เช่น ลดความเครียดด้วยการนอน การพักผ่อน
การออกกำลังกาย หรือ การคิดในเชิงบวก เป็นต้น
ซูซาน เวียนการ์เตน (Susan Weingarten,1995 cited in H. H. Haisma et al,1995)
ศึกษาถึง วิธกี ารเผชิญความเครียดของผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 538 ราย
พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินใช้วธิ กี ารแก้ปญ
ั หาโดยการเลือกสวมใส่เสือ้ ผ้าทีม่ สี ตี า่ งๆกัน และศึกษาถึง
วิธีการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินในประเทศอังกฤษ 369 ราย พบว่าผู้ป่วยโรค
สะเก็ดเงินหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาและว่ายนํ้าร้อยละ 70 นอกจากนั้นจะใช้วิธีการการอาบน้ำมากกว่า
ปกติ และ ผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินอีก 25 รายใช้วธิ กี ารดืม่ แอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
ลาซารั ส และโฟล์ ค แมน (Lazarus&Folkman, 1984) ได้ ก ล่ า วถึ ง วิ ธ ี ก ารเผชิ ญ
ั หาทางอารมณ์
ความเครียดของบุคคลว่ามี 2 ลักษณะ คือ การเผชิญความเครียดเน้นทีก่ ารแก้ปญ
(emotion-focused coping) คือ การทีผ่ ปู้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินพยายามลดหรือขจัดความเครียดให้นอ้ ยลง
เพื่อเป็นการรักษาความสมดุลในจิตใจ พฤติกรรมที่ผู้ป่วยแสดงออก ได้แก่ การพูดคุยหรือระบาย
ปรับทุกข์กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยด้วยกันเองมีการทำกิจกรรมอื่น
ทดแทน เช่น การนัง่ สมาธิ โยคะ ออกกำลังกาย เป็นต้น (ประวิตร อัศวานนท์, 2552) นอกจากนี้
ยังมีการใช้กลไกทางจิตทีพ่ บได้บอ่ ยๆ ในผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน คือจะมีการแยกตัว เหม่อลอย และ
เก็บกด (ปิยเนตร กาญจนเจริญ, 2541) ส่วนพฤติกรรมการเผชิญความเครียดอีกลักษณะหนึง่ คือ
การเผชิญความเครียดเน้นทีก่ ารแก้ปญ
ั หาทีต่ วั ปัญหา (problem-focused coping) คือ การทีผ่ ปู้ ว่ ย
โรคสะเก็ดเงินพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือควบคุมสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด เช่น
โดยการเผชิญหน้ากับปัญหา ยอมรับการเจ็บป่วย และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การปฏิบตั ิ
ตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล และพยายามหาวิธกี ารต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา
ความเครียดในผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินเป็นปัญหาทีม่ คี วามสำคัญมาก ต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย
และ ผู้ป่วยจะต้องมีวิธีการที่จะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากผลสืบเนื่องของการเป็นโรค
ในด้านต่างๆ หากผูป้ ว่ ยมีวธิ กี ารเผชิญความเครียดทีเ่ หมาะสมจะส่งผลให้เผชิญความเครียดได้ดที ำ
ให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป แต่ถ้าผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินไม่สามารถ
เผชิญความเครียดได้และนำวิธีการเผชิญความเครียดที่ไม่เหมาะสมมาใช้ในการเผชิญปัญหานานๆ
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ของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
6. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเอง กับวิธี
การเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินในหน่วยตรวจผิวหนังของโรงพยาบาล
รามาธิบดี จำนวน 353 ราย เพื่อศึกษาความเครียด การประเมินผลกระทบด้านอันตราย/สูญเสีย
คุกคาม ท้าทาย และวิธกี ารเผชิญความเครียด โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกีย่ วกับลักษณะทางประชากร (Demographic data) จำนวน 9 ข้อ ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา ค่าใช้จา่ ยในการรักษา และ
ระยะเวลาของการป่วย
ส่วนที่ 2 เป็นข้อความเกีย่ วกับการประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเอง มีจำนวน
20 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นคำถามระดับความเครียดของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน จำนวน 28 ข้อ
เป็นแบบประเมินภาวะสุขภาพใน 4 ด้าน แต่ละด้านมี 7 ข้อ ดังนี้ กลุม่ 1 ข้อ 1 – 7 เป็นอาการ
ทางกาย (Somatic Symptoms) กลุม่ 2 ข้อ 8 – 14 เป็นอาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ (Anxiety
and insomnia) กลุม่ 3 ข้อ 15 – 21 เป็นความบกพร่องทางสังคม (Social dysfuction) และกลุม่ ที่
4 ข้อ 22 – 28 เป็นอาการซึมเศร้าทีร่ นุ แรง (Severe depression)
ส่วนที่ 4 เป็นคำถามเกี่ยวกับวิธีการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน มีจำนวน
28 ข้อ
ผลการศึกษาวิจยั
1. ข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทีศ่ กึ ษาในผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินกลุม่ ตัวอย่าง 353 ราย ส่วนใหญ่
เป็นเพศชายจำนวน 200 ราย ร้อยละ 56.7 อันดับรองลงมาเป็นเพศหญิงจำนวน 153 ราย
ร้อยละ 43.3 อายุตง้ั แต่ 46- 55 ปี อายุเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ยกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 29.7 สถานภาพ
สมรสส่วนใหญ่ของผูป้ ว่ ยกลุม่ ตัวอย่าง คือ สถานภาพสมรสคูจ่ ำนวน 229 ราย ร้อยละ 64.9 ระดับ
การศึกษาส่วนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าจำนวน 138 ราย ร้อยละ 39.1
มีอาชีพรับราชการจำนวน 109 ราย ร้อยละ 30.9 มีรายได้ตอ่ เดือน 25,000 บาทขึน้ ไปจำนวน 118
ราย ร้อยละ 33.4 นับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวน 351 ราย ร้อยละ 99.4 ค่าใช้จา่ ยในการรักษา
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ต่อเดือน 1,000 - 3,000 บาท จำนวน 189 ราย ร้อยละ 53.5 และระยะเวลาในการเจ็บป่วยตัง้ แต่
6 – 10 ปีจำนวน 163 ราย ร้อยละ 46.2
2. การประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองของผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ กลุม่ ตัวอย่างประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองทีเ่ กิด
จากความเจ็บป่วยทัง้ 3 ด้าน คือ 1) ประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองด้านอันตราย
สูญเสีย 2) ประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองด้าน คุกคาม และ3) ประเมินผลกระทบ
ของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองด้านท้าทายความสามารถในการเผชิญและแก้ปญ
ั หา โดยผูป้ ว่ ยประเมิน
ผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองด้านท้าทายความสามารถในการเผชิญและแก้ปัญหามากที่สุด
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 รองลงมา คือ ประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเอง
ด้านคุกคาม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 และประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเอง
ด้านอันตรายสูญเสีย น้อยทีส่ ดุ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 1.98
3. การประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองของผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินรายข้อ
เมื่อวิเคราะห์การประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
รายข้อที่กลุ่มตัวอย่าง 353 ประเมิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงิน
ต่อตนเองด้านอันตราย/สูญเสีย 3 อันดับแรกทีป่ ระเมินว่ามีผลกระทบต่อตนเองมาก คือ การเจ็บป่วย
จากโรคสะเก็ดเงินทำให้รสู้ กึ หมดหวังในชีวติ มากทีส่ ดุ จำนวน 283 ราย ร้อยละ 80.2 รองลงมา คือ
เกิดความรูส้ กึ โดดเดีย่ วแปลกแยกแม้วา่ จะอยูท่ า่ มกลางกลุม่ คนจำนวน 250 ราย ร้อยละ 70.8 และ
โรคสะเก็ดเงินทำให้สญ
ู เสียโอกาสในชีวติ หลายอย่าง เช่น ความก้าวหน้าในอาชีพการงานจำนวน 222
ราย ร้อยละ 62.9 กลุม่ ตัวอย่างทีป่ ระเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองด้านคุกคาม 2 อันดับ
แรกว่ามีผลกระทบต่อตนเองมาก คือ โรคสะเก็ดเงินทำให้ตนเองอาจสูญเสีย ครอบครัว สามี หรือ
ภรรยาในอนาคตจำนวน 245 ราย ร้อยละ 69.4 และ กลัวว่า การเป็นโรคสะเก็ดเงินจะทำให้ตอ้ ง
สูญเสียโอกาสการมีคคู่ รองในอนาคตจำนวน 230 ราย ร้อยละ 65.2 ส่วนกลุม่ ตัวอย่างทีป่ ระเมินผล
กระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองด้านท้าทายท้าทายความสามารถในการเผชิญและแก้ปัญหา 4
อันดับแรกทีป่ ระเมินว่ามีผลกระทบต่อตนเองมาก คือ สามารถดำเนินชีวติ ได้ตามปกติแม้จะเจ็บป่วย
ด้วยโรคสะเก็ดเงิน จำนวน 334 ราย ร้อยละ 94.6 รองมา คือ เชือ่ ว่าการรักษาจะช่วยให้โรคสะเก็ดเงิน
บรรเทาลงได้ จำนวน 332 ราย ร้อยละ 94.1 รองลงมา คือ รูส้ กึ ว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นเรือ่ งทีร่ กั ษาได้
หากปฏิบตั ติ นตามทีแ่ พทย์แนะนำจำนวน 248 ราย ร้อยละ 70.3 และการดูแลตนเองเมือ่ เจ็บป่วย
ด้วยโรคสะเก็ดเงินเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายความสามารถจำนวน 236 ราย ร้อยละ66.9
4. ระดับความเครียดของผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน
จากการศึกษาความเครียดของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน โดยใช้คะแนนวัดระดับความเครียด
พบว่า ระดับความเครียดมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 57.28 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10.62 ซึง่ เมือ่
เปรี ย บเที ย บภายในกลุ ่ ม ตามเกณฑ์ ท ี ่ ก ำหนดไว้ 3 กลุ ่ ม คื อ กลุ ่ ม ระดั บ ความเครี ย ดต่ ำ
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กลุม่ ระดับความเครียดปานกลาง และกลุม่ ระดับความเครียดสูง พบว่าผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินส่วนใหญ่
มีระดับความเครียดปานกลาง ร้อยละ 71.7 มีระดับความเครียดต่ำ ร้อยละ 16.4 และมีระดับ
ความเครียดสูง ร้อยละ 11.9
5. ระดับความเครียดของกลุม่ ตัวอย่างจำแนกรายข้อ
เมือ่ วิเคราะห์ระดับความเครียดของกลุม่ ตัวอย่างจำแนกรายข้อ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความเครียดด้านอาการวิตกกังวลและนอนไม่หลับมากทีส่ ดุ คือ รูส้ กึ ว่าตัง้ แต่ปว่ ยด้วยโรคสะเก็ดเงิน
จะรู้สึกหงุดหงิด และอารมณ์ไม่ดีมากกว่าเดิม ร้อยละ 51.8 รองลงมา คือ ด้านความบกพร่อง
ทางสังคม คือ ตั้งแต่ป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงินมีความรู้สึกเบื่อหน่ายการพบปะบุคคลอื่นมากกว่าเดิม
ร้อยละ 40.8 ด้านอาการทางกาย คือรูส้ กึ ว่าตัง้ แต่เจ็บป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงินสุขภาพทรุดโทรม
ลงมากกว่าเดิม ร้อยละ 58.1 รูส้ กึ ว่าอาการป่วยกำเริบขึน้ มากกว่าเดิม ร้อยละ 68.8 และสุดท้าย
ด้านอาการซึมเศร้าทีร่ นุ แรง คือ ตัง้ แต่ปว่ ยด้วยโรคสะเก็ดเงินคิดอยากอยูค่ นเดียวไม่พบปะบุคคล
อืน่ ๆมากกว่าเดิม ร้อยละ 36.5
6. วิธกี ารเผชิญความเครียดของผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีวธิ กี ารใช้การเผชิญความเครียดด้านการแก้ปญ
ั หา
ที่ตัวปัญหา มากกว่าใช้วิธีการเผชิญความเครียดแบบการแก้ปัญหาทางอารมณ์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.95 และ 2.77 ตามลำดับ
7. วิธกี ารเผชิญความเครียดของผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินจำแนกตามรายข้อ
เมื่อวิเคราะห์วิธีการเผชิญความเครียดรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกใช้วิธีการเผชิญ
ความเครียดแบบการแก้ปัญหาที่ตัวปัญหามากที่สุด 3 อันแรก คือ ปฏิบัติตามแผนการรักษา
ร้อยละ 80.5 รองลงมา คือ ปฏิบตั ติ นตามทีแ่ พทย์สง่ั เพือ่ ให้มผี ลต่อการรักษา ร้อยละ 76.8 และ
เข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลจะทำให้การเจ็บป่วยดีขึ้น ร้อยละ 74.2 ส่วนการแก้ปัญหา
ทางอารมณ์ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากที่สุด 2 อันดับแรก คือ ระบายความเครียดและความ
ไม่สบายใจด้วยการสูบบุหรี่ ร้อยละ 73.7 รองลงมา คือ ระบายความเครียดและความไม่สบายใจ
ด้วยการดืม่ แอลกอฮอล์ ร้อยละ 65.4
8. การเปรียบเทียบความเครียดระหว่าง ผูป้ ว่ ยทีป่ ระเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเอง
ในลักษณะอันตราย/สูญเสีย คุกคาม และท้าทายความสามารถในการเผชิญและแก้ปญ
ั หา
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างการประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงิน
ต่อตนเองในลักษณะของอันตราย/สูญเสีย คุกคาม และท้าทายความสามารถในการเผชิญและ
แก้ปญ
ั หา มีความเครียดแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
9. การวิเคราะห์การความแตกต่างของประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเอง จำแนกรายคู่
เมือ่ วิเคราะห์การประเมินผลกระทบรายคู่ โดยใช้คา่ Scheffe เพือ่ อธิบายผล พบว่า ผูป้ ว่ ย
ที่ประเมิน ผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองในลักษณะของอันตราย/สูญเสียมีความเครียด
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แตกต่างจากผูป้ ว่ ยทีป่ ระเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองในลักษณะของการคุกคามอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (p >.05) ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยทีป่ ระเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงิน ต่อตน
เองในลักษณะของอันตราย/สูญเสียมีความเครียด แตกต่างจากผู้ป่วยที่ประเมินผลกระทบของโรค
สะเก็ดเงินต่อตนเองในลักษณะของการท้าทายความสามารถในการเผชิญและแก้ปัญหา อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05(p <.05) ส่วนผูป้ ว่ ยทีป่ ระเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเอง
ในลักษณะของการคุกคามมีความเครียดแตกต่างจากผูป้ ว่ ยทีป่ ระเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อ
ตนเองในลักษณะของการท้าทายความสามารถในการเผชิญและแก้ปญ
ั หา อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 (p <.05)
10. การเปรียบเทียบความเครียดระหว่างผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้วธิ กี ารเผชิญความเครียดแบบการแก้ปญ
ั หา
ทีต่ วั ปัญหา กับ การแก้ปญ
ั หาทีอ่ ารมณ์
ผลการเปรียบเทียบความเครียดระหว่างผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้วธิ กี ารเผชิญความเครียดแบบการแก้ปญ
ั หา
ที่ตัวปัญหา กับ การแก้ปัญหาที่อารมณ์ พบว่าผู้ป่วยที่ใช้วิธีแก้ปัญหาแตกต่างกันมีความเครียด
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p >.05) หมายความว่า วิธีการเผชิญ
ความเครียดทัง้ 2 วิธใี นผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินไม่แตกต่างกัน
11. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเอง
กับวิธีการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
ผลการวิเคราะห์การประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเอง กับ วิธกี ารเผชิญความ
เครียดของผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงิน พบว่า การประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองทัง้ 3 ด้าน
มีความสัมพันธ์กบั วิธกี ารเผชิญความเครียดอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
บทสรุป
1. ผู้ป่วยมีความเครียดระดับปานกลาง ความเครียดนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และเกิด
ซ้ำๆจากการดำเนินของโรคเรือ้ รัง ผูป้ ว่ ยต้องมารับการตรวจรักษาเป็นระยะๆ ทำให้ผปู้ ว่ ยมีการเปลีย่ นแปลง
ทัง้ ด้านร่างกาย และจิตใจ
2. การประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองของผูป้ ว่ ยมี 3 ลักษณะ คือ การประเมิน
โรคสะเก็ดเงินต่อตนเองในลักษณะของอันตรายหรือสูญเสีย คุกคาม และท้าทายความสามารถ
ในการเผชิญและแก้ไข
3. ผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองทีเ่ กิดจากความเจ็บป่วย
ในลักษณะของการท้าทายความสามารถในการเผชิญและแก้ไขมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ คุกคาม และ
มีการประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองในลักษณะของอันตราย/สูญเสียน้อยที่สุด
4. ผู้ป่วยที่มีการประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองแตกต่างกัน มีระดับ
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ความเครียดแตกต่างกัน
5. ผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินใช้วธิ กี ารเผชิญความเครียดทีเ่ น้นตัวปัญหาและอารมณ์รว่ มกัน แต่ใช้
วิธีการเผชิญความเครียดด้านการแก้ปัญหาโดยเน้นที่ตัวปัญหามากกว่าเน้นทางอารมณ์
6. ผู้ป่วยที่ใช้วิธีการเผชิญความเครียดแตกต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกัน
7. การประเมินผลกระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองมีความสัมพันธ์กับวิธีการเผชิญ
ความเครียด
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ควรมีความเข้าใจความเครียด การประเมินผล
กระทบของโรคสะเก็ดเงินต่อตนเองของผู้ป่วย และวิธีการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยแต่ละราย
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษา
2. จัดทำโปรแกรมต่างๆทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ว่ ยสามารถจัดการความเครียดของตนเองได้อย่างเหมาะสม
เช่น การให้เอกสารคำแนะนำพร้อมให้คำปรึกษารายบุคคล หรือ กลุ่มช่วยเหลือกันเอง (self-help
group)
3. ให้คำปรึกษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคที่เป็น รวมถึงอาการแทรกซ้อน เพื่อช่วยลดความเครียด
และเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ป่วยสามารถจัดการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ควรส่งเสริมให้มกี ารเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับโรคสะเก็ดเงินให้แก่ ญาติ พีน่ อ้ งของผูป้ ว่ ย
และประชาชนทัว่ ไป โดยจัดทำแผ่นพับทีบ่ รรจุความรูเ้ รือ่ งโรคสะเก็ดเงิน ซึง่ จะช่วยให้ประชาชนรูจ้ กั
โรคสะเก็ดเงินมากขึ้น มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้อย่างถูกต้องไม่กลัวการติดโรค หรือแสดงท่าทาง
รังเกียจผู้ป่วย แต่มีความเห็นใจและยอมรับผู้ป่วยโรคนี้มากขึ้นอันจะช่วยลดความเครียดให้แก่ผู้ป่วย
และทำให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ ว่าตนเองยังมีคณ
ุ ค่า มีกำลังใจทีจ่ ะดำเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างปกติสขุ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาเชิงคุณภาพ มีการติดตามผูป้ ว่ ยไปทีบ่ า้ นเพือ่ สัมภาษณ์เชิงลึก เกีย่ วกับสาเหตุของ
ความเครียด และวิธกี ารเผชิญความเครียด รวมทัง้ การประเมินผลกระทบต่อตนเองในบริบททีแ่ วดล้อม
ผูป้ ว่ ย ผลทีไ่ ด้สามารถนำมาประกอบการให้ความช่วยเหลือผูป้ ว่ ยต่อไป
2. ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อผูป้ ว่ ยโรคสะเก็ดเงินในมุมมองอืน่ เช่น บทบาทของวัฒนธรรมทีม่ ี
ต่อการประเมินผลกระทบต่อตนเอง หรือการตอบสนองทางจิตวิทยาที่มีต่อโรคสะเก็ดเงิน
3. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
4. ศึกษาเปรียบเทียบความเครียด ผลกระทบของโรคทีม่ ตี อ่ ตนเอง และวิธเี ผชิญความเครียด
ระหว่างผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินกับผู้ป้วยโรคผิวหนังประเภทอื่น
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