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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเชิงส ารวจแบบภาคตดัขวาง มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบั
อาการ PTSD ในบคุลากรสาธารณสขุที่ปฏิบตัิงานในพืน้ที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และประเมินความเสี่ยงตอ่การฆ่า
ตวัตายในบคุลากรสาธารณสขุที่มีอาการ PTSD ประชากรที่ศกึษา คือ บคุลากรสาธารณสขุประจ าโรงพยาบาลสง่เสริม
สขุภาพต าบลในจงัหวดัปัตตานี จ านวน 417 ราย สุม่ตวัอย่างแบบแบ่งเป็นชัน้ภมูิและสุม่แบบกลุม่ (Stratified cluster 
sampling) ตามสดัสว่นจ านวนเหตกุารณ์ความไมส่งบในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา เคร่ืองมือที่ใช้คดักรองปัญหาสขุภาพจิต คือ 
แบบคดักรอง PTSD Screening Test และ DS8 คดักรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตวัตาย การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติเชิง
พรรณนาอธิบายคณุลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งและน าเสนอความชุก และสถิติ Multiple logistic regression หา
ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัอาการ PTSD  
 ผลการศึกษาพบความชกุของอาการ PTSD ร้อยละ 5.5 พบความเสี่ยงต่อการฆา่ตวัตายในผู้ที่มีอาการ 
PTSD ร้อยละ 13.04 ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับอาการ PTSD คือ การเดินทางไปปฏิบัติงานด้วยรถจักรยานยนต์ 
(OR=4.67, 95%CI: 1.21-18.02) และการได้รับการสนับสนุนทางสงัคมน้อย (OR=3.40, 95%CI: 1.34-8.62) และ
พบว่าบคุลากรสาธารณสขุส่วนใหญ่รู้สึกไม่มัน่ใจในความปลอดภยั แต่ที่ยงัคงปฏิบตัิงานในพืน้ที่เพราะเป็นบ้านเกิด 
และต้องการให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องดแูลเร่ืองความปลอดภยัและสวสัดิการคา่ตอบแทนให้เหมาะสม ข้อเสนอแนะจาก
ผลการศึกษา คือ บคุลากรสาธารณสขุที่มีอาการ PTSD และมีอาการเสี่ยงต่อการฆ่าตวัตายควรได้รับการดแูลอย่าง
เร่งด่วน ควรคดักรองปัญหาสขุภาพจิตเพื่อค้นหากลุม่เสี่ยงและให้การดูแลรักษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรดแูลเร่ือง
ความปลอดภยัและสวสัดิการตา่งๆ เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่ผู้ปฏิบตัิงาน 
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ABSTRACT 

 This cross sectional research aims to study the prevalence and factors related to the PTSD 
symptoms in public health personnel working in the area of three southern border provinces and assess the 
risk of suicide among public health personnel with PTSD symptoms. Population in this study contains of 417 
public health personnel in Public Health Promoting Hospitals in Pattani. Samples were selected by stratified 
cluster sampling based on the ratio of the events occurred in the past 5 years. Instrument used was PTSD 
Screening Test and DS8 to screen the risk of suicide. Data was analyzed by using descriptive statistics to 
explain general characteristic of the samples and to present the prevalence. Multiple logistic regression is 
used to determine factors related to the PTSD symptoms.  

 Study result reveals 5.5% of the prevalence of PTSD symptoms and risk of suicide in those 
with PTSD symptoms was 13.04%. Factors related to PTSD symptoms were travelling to work with motorcycle 
(OR=4.67, 95%CI: 1.21-18.02) and less social support (OR=3.40, 95%CI: 1.34-8.62). It was also found that 
most of public health personnel feel unsecured but still keep working in the area because it is their hometown 
and want the relevant authority to be in charged of providing reasonable security and remuneration. 
Suggestion from study result is that personnel with PTSD symptoms and who is at risk of suicide should be 
treated urgently. In addition, there should be mental problem screening to determine the risk group and to 
provide treatment to them. Relevant authority should pay attention to security and benefits to be provided to 
public health personnel in order to create morale for the operational personnel.  
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1. บทน า 
  จากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แตปี่ พ.ศ.2547 จนถึงปัจจบุนั ท าให้
มีเหตุการณ์ความรุนแรงในพืน้ที่จังหวดัปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอในจังหวดัสงขลา (อ าเภอนาทวี เทพา        
สะบ้าย้อย และจะนะ) 
 ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบนอกจากจะสง่ผลกระทบต่อประชาชนแล้ว ยงัสง่ผลกระทบต่อทีมผู้ ให้
การช่วยเหลือท าให้เกิดความรู้สกึไม่ปลอดภยัจากการปฏิบตัิงานในพืน้ที่เสี่ยง โดยเฉพาะบคุลากรสาธารณสขุประจ า
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลที่ท างานใกล้ชิดกบัประชาชนโดยตรงในการดแูลให้บริการด้านสขุภาพทัง้ในสถาน
บริการ ชุมชน และที่บ้าน (กระทรวงสาธารณสขุ, 2552) ซึง่บคุลากรสาธารณสขุมีบทบาทส าคญัในการดแูลประชาชน
หลงัจากเกิดภยัพิบตัิ (Benedek, 2007) ที่จะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจแก่ผู้ ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี 

 ในช่วงที่ผา่นมามีเหตกุารณ์ความรุนแรงเกิดขึน้กบับคุลากรสาธารณสขุท าให้เสยีชีวิต 33 ราย บาดเจ็บ 
30 ราย (สภุทัร ฮาสวุรรณกิจ, 2557) ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึน้ท าให้บคุลากรสาธารณสขุเกิดความรู้สกึไม่ปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และอาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา เช่น เครียด ท้อแท้ หวาดกลวั โดยเฉพาะอาการเครียด
เฉียบพลนัภายหลงัเหตกุารณ์สะเทือนขวญั (Posttraumatic stress disorder symptoms) ที่มกัจะเกิดกบัผู้ที่ต้องเผชิญ
เหตุการณ์ความรุนแรง (Mcdonald, 2007; The United States Department of Health and Human Services, 2004) 
และหากบคุคลที่ได้รับผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมไมส่ามารถจดัการหรือปรับตวักบัความสญูเสยีก็อาจเกิดการ
เจ็บป่วยทางจิตใจเป็นโรคทางจิตเวชตามมาทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  (วราณี  ฉายินท ุและ วลัลี  ธรรมโกสทิธ์ิ, 2553) 
ซึง่จะเป็นความเสีย่งน าไปสูก่ารฆา่ตวัตายเพิ่มขึน้ (Javidi and Yadollahie, 2012)  
  จากสถานการณ์ข้างต้น การค้นหาปัญหาและผู้ที่มีความเสีย่งเพื่อน าไปสูก่ารเสริมสร้างให้มีสขุภาพจิตที่
ดีสามารถใช้ชีวิตและปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในพืน้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงได้ส ารวจ
ความชุกของอาการเครียดเฉียบพลันภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ(PTSD) และปัจจัยที่เก่ียวข้องในบุคลากร
สาธารณสุข นอกจากนีย้ังประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซึ่งอาจเป็นผลกระทบจากอาการ PTSD ที่เกิดขึน้          
ผลการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์เพราะท าให้ทราบสถานการณ์ของอาการ PTSD และความเสี่ยงต่อการฆ่าตวัตาย 
เพื่อน าไปสู่การวางแผนนโยบาย เฝ้าระวงั ควบคุม และป้องกนัการเกิดปัญหาสขุภาพจิตในบุคลากรสาธารณสขุซึ่ง
ปฏิบตัิงานภายใต้สถานการณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ตอ่ไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาความชกุและปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัอาการ PTSD ในบคุลากรสาธารณสขุที่ปฏิบตัิงาน
ในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 2. เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตวัตายในบุคลากรสาธารณสขุที่มีอาการ PTSD ที่ปฏิบตัิงานใน
พืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
  รูปแบบการศกึษาเป็นการวิจยัเชิงส ารวจแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional study) ประชากรที่ศกึษา 
คือ บคุลากรสาธารณสขุที่ปฏิบตัิงานประจ าโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลในจงัหวดัปัตตานี จ านวน 417 ราย โดย
มีเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) คือ 1) บุคลากรสาธารณสขุที่ปฏิบตัิงานในสถานบริการปัจจุบนัต่อเนื่องไม่      



น้อยกว่า 6 เดือน 2) ให้ความร่วมมือและยินดีเข้าร่วมในการวิจัย ส่วนเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) คือ 
บคุลากรสาธารณสขุที่อยูร่ะหวา่งการลาศกึษาตอ่ และลาคลอด ใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่เป็นชัน้ภมูิและสุม่แบบกลุม่ 
(Stratified cluster sampling) ตามสดัสว่นจ านวนเหตกุารณ์ฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยมีขัน้ตอนคือ 1) แบ่งกลุม่พืน้ที่
ในจังหวดัปัตตานี (Stratified sampling) เป็น 3 กลุ่ม คือ พืน้ที่เกิดเหตุการณ์มาก ปานกลาง และน้อย 2) สุ่มเลือก
อ าเภอในแตล่ะพืน้ท่ีตามอ าเภอของพืน้ท่ีเกิดเหตกุารณ์มาก ปานกลาง และน้อย และเก็บข้อมลูในบคุลากรสาธารณสขุ
ทุกคนของอ าเภอที่ถูกสุ่มเลือก (Cluster sampling) จากรายช่ือบุคลากรสาธารณสขุที่ปฏิบตัิงานจริงในฐานข้อมูล
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัปัตตานี  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแบบคดักรอง PTSD Screening Test, แบบคดักรองความเสีย่ง
ตอ่การฆา่ตวัตาย (DS8) และเคร่ืองมือทีผู่้ วิจยัสร้างขึน้ คือ ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุลากรสาธารณสขุ, ข้อค าถามเก่ียวกบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ , การสนับสนุนทางสังคมโดยพัฒนาขึน้ตามแนวคิดของ 
Caplan,1974 (อ้างถึงในอุบล นิวตัิชยั, 2527) และความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานในพืน้ที่ความไม่สงบ
ชายแดนภาคใต้ ท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หาและความถกูต้องเหมาะสมของข้อค าถามและน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน ามาใช้  
  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบาย
คณุลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งที่ศกึษา และน าเสนอคา่ความชกุของปัญหาสขุภาพจิต สถิติเชิงอนมุาน (Inferential 
statistics) ประกอบด้วย Univariate analysis วิเคราะห์ความสมัพนัธ์อย่างหยาบระหวา่งปัจจยัด้านต่างๆ กบัอาการ PTSD 
และ Multivariate analysis วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านต่างๆ กบัอาการ PTSD เมื่อควบคมุตวัแปรกวน 
โดยใช้ Multiple logistic regression  
 

4. ผลการวิจัย 
  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบวา่ ร้อยละ 78.2 เป็นเพศหญิง มีอายเุฉลีย่ 35.62 ปี (SD=10.25), 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 84.9) และมีภูมิล าเนาอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 97.1), มี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 70.7 และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 74.6 โดย 2 ใน 3 มีรายได้ 8,000-22,000 
บาท (ร้อยละ 64.0) มากกว่าคร่ึงหนึ่งปฏิบตัิงานในพืน้ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบปานกลาง (ร้อยละ 56.1) และ
เดินทางไปปฏิบตัิงานด้วยรถจกัรยานยนต์ (ร้อยละ 60.2) สว่นปัจจยัการสนบัสนนุทางสงัคม พบว่า ร้อยละ 65.9 ได้รับ
การสนบัสนนุทางสงัคมมาก (ตาราง 1)   
  ความชุกของปัญหาสุขภาพจิต พบความชกุของอาการ PTSD ร้อยละ 5.5 และพบความเสีย่งต่อการ
ฆา่ตวัตายในผู้ที่มีอาการ PTSD ร้อยละ 13.04  
 

ตารางที่ 1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง (n=417) 
ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
           ชาย  91 21.8 
           หญิง  326 78.2 
 

 
  



ตารางที่ 1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง (n=417) (ตอ่) 
ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

อายุ (ปี)   
           20-29 178 42.7 
           30-39 100 24.0 
           40-49 74 17.7 
           ≥ 50 65 15.6 

Mean = 35.62; SD = 10.25; Min = 20; Max = 60   
ศาสนา   
           พทุธ  63 15.1 
           อิสลาม  354 84.9 
ภมิูล าเนา    
           ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  405 97.1 
           นอก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  12 2.9 
สถานภาพสมรส   
           โสด/หม้าย/หยา่ร้าง  122 29.3 
           สมรส  295 70.7 
ระดับการศึกษา   
           อนปุริญญา/ประกาศนียบตัร  100 24.0 
            ปริญญาตรี  311 74.6 
          ปริญญาโท 6 1.4 
รายได้ (n=400) (บาท)   
          8,000-22,000 256 64.0 
          22,001-36,000 105 26.2 
          36,001-50,000 39 9.8 
          Mean = 21,413.67;  SD = 9,438.55; Min = 8,000; Max = 50,000  
พืน้ที่ปฏิบัติงาน   
           พืน้ท่ีเกิดเหตกุารณ์ความไมส่งบน้อย  39 9.4 
           พืน้ท่ีเกิดเหตกุารณ์ความไมส่งบปานกลาง  234 56.1 
           พืน้ท่ีเกิดเหตกุารณ์ความไมส่งบมาก  144 34.5 
พาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน   
           เดิน/จกัรยาน/อื่นๆ  38 9.1 
           จกัรยานยนต์  251 60.2 
           รถยนต์สว่นตวั  128 30.7 

 



ตารางที่ 1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง (n=417) (ตอ่) 
ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

การได้รับการสนับสนุนทางสังคม   
           น้อย 142 34.1 
           มาก 275 65.9 

 
การได้รับผลกระทบทางตรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 

(กนัยายน 2557- กมุภาพนัธ์ 2558) พบว่า ร้อยละ 2.2 ของบคุลากรสาธารณสขุได้รับผลกระทบทางตรงท าให้ตนเอง/
ครอบครัวได้รับบาดเจ็บ (ร้อยละ 66.7), สญูเสยีทรัพย์สนิ (ร้อยละ 33.3) และสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพจิต (ร้อยละ 22.2) 
และร้อยละ 13.4 ของบคุลากรสาธารณสขุมีญาติ/เพื่อนใกล้ชิดได้รับผลกระทบทางตรงท าให้บาดเจ็บ (ร้อยละ 66.1), 
เสยีชีวิต (ร้อยละ 42.9), สญูเสยีทรัพย์สนิ (ร้อยละ 14.3) และพิการ (ร้อยละ 5.4) (ตารางที่ 2)  

การได้รับผลกระทบทางอ้อมจากเหตกุารณ์ความไมส่งบชายแดนภาคใต้ในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา พบว่า
บคุลากรสาธารณสขุได้รับผลกระทบทางอ้อมต่อความรู้สกึไม่ปลอดภยัมากที่สดุ (ร้อยละ 48.4) รองลงมาคือผลกระทบ
ทางอ้อมตอ่การเดินทาง (ร้อยละ 27.1) และผลกระทบทางอ้อมตอ่การท างาน (ร้อยละ 20.6) (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 การได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบชายแดนภาคใต้ของบคุลากรสาธารณสขุ ระหวา่งเดือน
กนัยายน 2557- กมุภาพนัธ์ 2558 (n=417) 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
ผลกระทบทางตรงต่อตนเอง/ครอบครัว    
           ไมไ่ด้รับ 408 97.8 
           ได้รับ 9 2.2 
ผลกระทบทางตรงต่อญาติ/เพื่อนใกล้ชิด   
           ไมไ่ด้รับ 361 86.6 
           ได้รับ 56 13.4 
ผลกระทบทางอ้อมต่อความรู้สึกไม่ปลอดภยั   
           ไมไ่ด้รับ 215 51.6 
           ได้รับ 202 48.4 
ผลกระทบทางอ้อมต่อการเดินทาง   
           ไมไ่ด้รับ 304 72.9 
           ได้รับ 113 27.1 
ผลกระทบทางอ้อมต่อการท างาน   
           ไมไ่ด้รับ 331 79.4 
           ได้รับ 86 20.6 
 

 
  



 ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับอาการ PTSD 
 เมื่อพิจารณาผลจากการทดสอบด้วยสถิติ Multiple  Logistic Regression พบปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์กับ
อาการ PTSD อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) จ านวน 2 ตวัแปร ได้แก่ พาหนะในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน และการ
สนบัสนนุทางสงัคม ซึง่บคุลากรสาธารณสขุที่เดินทางไปปฏิบตัิงานด้วยรถจกัรยานยนต์มีโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดอาการ 
PTSD มากกวา่ผู้ที่เดินทางไปปฏิบตัิงานด้วยรถยนต์ 4.67 เทา่ (95%CI: 1.21-18.02) และบคุลากรสาธารณสขุที่ได้รับ
การสนบัสนนุทางสงัคมน้อยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการ PTSD มากกวา่ผู้ที่ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมมาก 3.40 เท่า 
(95%CI: 1.34-8.62) (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 ปัจจยัทีม่ีความสมัพนัธ์กบัอาการ PTSD เมื่อวเิคราะห์โดย Multiple logistic regression  

ตัวแปร Crude Adjust† p-value 
OR 95%CI OR 95%CI 

พาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน      
           เดิน/จกัรยาน/อื่นๆ  3.57 0.69-18.48 5.79 0.98-34.20 0.052 
           จกัรยานยนต์  3.03 0.87-10.53 4.67 1.21-18.02 0.025* 
           รถยนต์สว่นตวั  1  1   
การสนับสนุนทางสังคม      
           มาก  1  1   
           น้อย  3.23 1.36-7.67 3.40 1.34-8.62 0.010* 
ผลกระทบทางตรงต่อตนเอง/ครอบครัว        
           ได้รับ 9.7 2.26-41.64 3.9 0.59-26.11 0.155 
           ไมไ่ด้รับ  1  1   
ผลกระทบทางตรงต่อญาติ/เพื่อนใกล้ชิด        
           ได้รับ  3.08 1.21-7.86 1.52 0.45-5.09 0.502 
           ไมไ่ด้รับ  1  1   
ผลกระทบทางอ้อมต่อความรู้สึกไม่
ปลอดภยั 

     

           ได้รับ  4.11 1.50-11.29 1.80 0.52-6.27 0.353 
           ไมไ่ด้รับ  1  1   
ผลกระทบทางอ้อมต่อการเดินทาง      
           ได้รับ  3.82 1.63-8.99 1.69 0.55-5.16 0.359 
           ไมไ่ด้รับ  1  1   
ผลกระทบทางอ้อมต่อการท างาน      
           ได้รับ  4.72 2.00-11.11 2.56 0.79-8.27 0.116 
           ไมไ่ด้รับ  1  1   

†เม่ือควบคมุตวัแปรทกุตวัในตาราง  
* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ < 0.05 (p-value < 0.05)  



 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพืน้ที่ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ในบุคลากร
สาธารณสุขที่มีอาการ PTSD  

1. ความคิดเห็นต่อการปฏิบตัิงานในพืน้ที่ พบว่า ส่วนใหญ่รู้สึกวิตกกังวล หวาดกลวั และรู้สึกไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทัง้ขณะปฏิบตัิงานในหน่วยบริการ, ในชุมชน และระหว่างเดินทางไปปฏิบตัิงาน 
กงัวลวา่จะได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไมส่งบ และต้องระมดัระวงัตนเองตลอดเวลา 

2. ปัจจัยที่ช่วยสนบัสนุนหรือเป็นขวัญก าลงัใจที่ท าให้บุคลากรสาธารณสขุยงัคงปฏิบตัิงานในพืน้ที่ 
พบว่า สว่นใหญ่ได้ปฏิบตัิงานใกล้บ้านซึ่งเป็นบ้านเกิด มีครอบครัวและญาติพี่น้องอยู่ในพืน้ที่ และได้รับก าลงัใจจาก
ครอบครัว  

3. สิง่ที่อยากได้รับการสนบัสนนุจากการปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี พบว่า สว่นใหญ่อยากได้รับความมัน่ใจใน
เร่ืองของความปลอดภยัขณะปฏิบตัิงานทัง้ในหนว่ยบริการและในชมุชน นอกจากนีบ้คุลากรสาธารณสขุมีความเห็นว่า
ควรได้รับค่าตอบแทน เงินสวสัดิการ ค่าเสี่ยงภยัและเงินพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.) ที่คุ้มค่ากับความเสี่ยง มีความ
เทา่เทียมกนักบับคุลากรสงักดักระทรวงอื่นและเทา่เทียมกนักบับคุลากรทกุวิชาชีพภายในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

 
5. การอภปิรายผล 
 ผลการศึกษาพบความชุกของอาการ PTSD ในบุคลากรสาธารณสขุจังหวดัปัตตานี ร้อยละ 5.5 เมื่อ
เทียบกบัการศึกษาในพืน้ที่ความไม่สงบชายแดนใต้โดยใช้เคร่ืองมือเดียวกนัในการคดักรอง พบว่า สงูกว่าการศึกษาใน
ประชาชนทัว่ไป พบความชุกร้อยละ 0.4 (วรวรรณ  จุฑา, นิบดัดริยะ จิงา, กมลลกัษณ์ มากคล้าย และวีระ ชูรุจิพร, 
2558) ความชุกที่สงูกว่าอาจเนื่องจากช่วงเวลาในการประเมินอาการ PTSD ต่างกัน ซึ่งสถานการณ์ความไม่สงบ
ชายแดนใต้เป็นเหตกุารณ์ความรุนแรงที่ไมส่ามารถคาดการณ์ได้วา่จะเกิดขึน้ในช่วงเวลาใด ดังนัน้หากในช่วง 6 เดือนที่
ผ่านมาเกิดสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้สงูก็จะเพิ่มความชกุของอาการ PTSD ได้ อีกทัง้บคุลากรสาธารณสขุ
ซึง่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะวิตกกงัวลและกลวัวา่จะเป็นกลุม่เป้าหมายที่ถกูลอบท าร้ายจากเหตกุารณ์ความไมส่งบ 
จึงท าให้พบอาการ PTSD สงูกวา่ในประชาชนทัว่ไป และเมื่อเทียบกบัการศกึษาในประเทศอื่นๆ ที่เผชิญกบัความรุนแรง 
พบว่า ต ่ากว่าการศึกษาในประเทศศรีลงักา ประเมินด้วย The Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) พบความชุก  
ร้อยละ 7.0 (Husain et al, 2011) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเมินด้วย PTSD Checklist (PCL) พบความชุกร้อยละ 
9.0 (Kolkow,  Spira,  Morse,  and Grieger,  2007)  และประ เทศเนปาลประเมิน ด้วย  The Harvard Trauma 
Questionnaire พบความชุกร้อยละ 9.6 (Luitel et al, 2013)  ซึ่งความชุกที่ต่างกันในแต่ละพืน้ที่ อาจเนื่องจาก
สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึน้แตกตา่งกนั โดยการศึกษาสว่นใหญ่เป็นภาวะสงครามหรือเหตกุารณ์ที่มีความรุนแรง
คุกคามต่อชีวิตและเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันอย่างมาก  ซึ่งแม้เหตุการณ์ความรุนแรงใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้จะเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า  10 ปี แต่เหตกุารณ์ไม่ได้เกิดขึน้ทกุวนั มีการว่างเว้นจาก
สถานการณ์ความรุนแรง ท าให้พบความชุกของอาการ PTSD ต ่ากว่าในหลายการศึกษา นอกจากนีก้ารเลือกใช้
เคร่ืองมือประเมินอาการ PTSD ในแตล่ะการศึกษาต่างกนั ซึ่งเคร่ืองมือประเมินอาการ PTSD มีหลายเคร่ืองมือ แต่ละ
เคร่ืองมือก็จะมีความไว (sensitivity) ต่างกนั หากเคร่ืองมือที่ใช้มีความไวสงูจะท าให้ผลการคดักรองเป็นบวกสงูสง่ผล
ให้พบความชกุสงูตามมา ในทางกลบักนัถ้าเคร่ืองมือที่ใช้มีความไวต ่าจะท าให้ผลการคดักรองเป็นบวกต ่าสง่ผลให้พบ
ความชกุต ่าเช่นกนั  



 ความเสี่ยงตอ่การฆ่าตวัตายในบคุลากรสาธารณสขุที่มีอาการ PTSD ร้อยละ 13.04 ต ่ากว่าการศึกษา
ในครูที่ปฏิบตัิงานในพืน้ที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ่งพบความเสี่ยงต่อการฆ่าตวัตายร้อยละ 18.83 (วฒันะ พรหม
เพชร และ สวุิมล นราองอาจ, 2552) ทัง้นีอ้าจเนื่องจากสถิติการเกิดเหตกุารณ์ความไมส่งบชายแดนภาคใต้ที่ผา่นมาครู
เป็นกลุม่เป้าหมายที่ถกูลอบท าร้ายจากกลุม่ก่อความไม่สงบมากกว่าบคุลากรสาธารณสขุ โดยพบว่า 1 ใน 4 ของครูมี
ปัญหาสขุภาพจิตและมีภาวะเครียดจากสถานการณ์ความรุนแรง จึงอาจจะน าไปสูค่วามเสีย่งตอ่การฆา่ตวัตายมากขึน้ 

  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการ PTSD พบว่า บุคลากรสาธารณสุขที่เดินทางไปปฏิบัติงานด้วย
รถจกัรยานยนต์มีโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดอาการ PTSD มากกวา่ผู้ที่เดินทางไปปฏิบตัิงานด้วยรถยนต์ 4.67 เทา่ อธิบาย
ได้วา่บคุลากรสาธารณสขุที่ใช้รถจกัรยานยนต์ในการเดินทางไปปฏิบตัิงานจะเกิดความรู้สกึไมป่ลอดภยัในการเดินทาง
มากกวา่ผู้ที่ใช้รถยนต์ เนื่องจากการใช้รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะนัน้มีโอกาสถกูลอบท าร้ายได้ง่ายกวา่ ท าให้บคุลากร
สาธารณสุขรู้สึกวิตกกังวล หวาดกลวั หรืออยู่ในภาวะกดดันมากกว่า ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ เช่นเดียวกับ
การศึกษาของสนุีย์  เครานวล, อุไร หถักิจ, และ อุมาพร ปุญญโสพรรณ (2552) ที่ศึกษาผลกระทบของสถานการณ์
ความไม่สงบต่อพยาบาลที่ปฏิบตัิหน้าที่ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ และพบว่าสถานการณ์ความไม่สงบสง่ผลต่อ
การเดินทางไม่สะดวกปลอดภยั จึงเกิดความหวาดระแวงและต้องระมดัระวงัในการเดินทางมากขึน้และมีข้อเสนอแนะ
วา่ควรใช้รถยนต์ของโรงพยาบาลออกปฏิบตัิงานเพราะเสีย่งตอ่ความไมป่ลอดภยัน้อยกวา่การใช้รถจกัรยานยนต์   
 บคุลากรสาธารณสขุที่ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมน้อยมีโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดอาการ PTSD มากกวา่
ผู้ที่ได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมมาก 3.40 เท่า อธิบายได้ว่าการสนบัสนนุทางสงัคมท าให้บคุคลเช่ือว่าครอบครัวและ
เพื่อนพร้อมที่จะให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือ (Helgeson, 1993) ซึ่งบุคลากรสาธารณสขุที่ปฏิบตัิงานในพืน้ที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องประสบกับปัญหาความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้หากมีเครือข่ายทางสังคมคอย
ประคบัประคองบคุคลนัน้อยู่ ให้ก าลงัใจ ให้ค าแนะน าหรือข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ บคุคลก็จะรู้สกึว่าตนเองได้รับ
การดแูล รู้สกึมัน่คงปลอดภยั มีผู้ เห็นคณุค่าของตนและรู้สกึยงัเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมนัน้ๆ ท าให้สามารถปรับตวัผ่าน
สถานการณ์ต่างๆ ได้ (Barerra, Sandler, and Ramsey, 1981 อ้างใน Cohen, Underwood, and Gottlieb, 2000) 
โดยการได้รับแรงสนบัสนนุนีจ้ะสง่ผลให้บคุคลมีความเครียดลดลงซึง่มีผลตอ่การสง่เสริมสขุภาพทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ 
(Cohen, and Wills, 1987) สอดคล้องกบัการศกึษาของ Farhood, and Dimassi (2012) ที่พบวา่ผู้ที่ได้รับการสนบัสนนุ
ทางสงัคมมากขึน้จะมีโอกาสเสีย่งตอ่การเกิดอาการ PTSD ลดลง (OR=0.73, 95%CI: 0.63-0.84) 
 ข้อสรุปที่ได้จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า บุคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่รู้สึกไม่มั่นใจในความ
ปลอดภยั จึงควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นเพราะเป็นเร่ืองในชีวิตประจ าวนัท่ีบคุลากรสาธารณสขุต้อง
เผชิญ โดยเฉพาะในระหวา่งการเดินทางไปปฏิบตัิงาน ส าหรับสิง่ที่ท าให้บคุลากรสาธารณสขุยงัคงปฏิบตัิงานในพืน้ที่
เพราะเป็นบ้านเกิด จึงนา่จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณารับคนในพืน้ท่ีเข้าท างานเพราะจะช่วยลดอตัรา
การลาออก/โอน/ย้ายและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบคุลากรในพืน้ท่ี ส าหรับสิง่ที่สนบัสนนุหรือเป็นขวญัก าลงัใจให้กบั
บคุลากรสาธารณสขุ คือ ความปลอดภยั สวสัดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
วางแผนด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา สร้างขวญัก าลงัใจ รวมทัง้สง่เสริมสขุภาพจิตของบคุลากรสาธารณสขุใน
พืน้ท่ีให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเข้มแข็งตอ่ไป 

  
 
 
 
 



6. ข้อเสนอแนะ  
 เพื่อลดปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ บคุลากรสาธารณสขุที่มีอาการ PTSD และมีอาการเสีย่งต่อ
การฆ่าตวัตายควรได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน ควรคดักรองปัญหาสขุภาพจิตเพื่อค้นหากลุม่เสี่ยงและให้การดแูลรักษา 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริมและป้องกนัปัญหาสขุภาพจิตในบคุลากรสาธารณสขุที่ก าลงัปฏิบตัิงานอยูใ่นพืน้ทีส่าม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และควรดแูลเร่ืองความปลอดภยัตลอดจนสวสัดิการตา่งๆ เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่ผู้ปฏิบตัิงาน 
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