
““วิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ การตีตรา กับการตีเชิงคุณภาพ การตีตรา กับการตีตรวนตรวน””
ณัชฐกานต  เหมือนตา

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จากงานประจําสูงานวิจัย: R2R เพิ่มคุณคา พัฒนาคน พัฒนาบริการ 
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2552ฎ



การตตีรา กับ การตีตรวนการตตีรา กับ การตีตรวน                  
เสนทางการปลดโซตรวนจากผีบามาเปนมนุษยเสนทางการปลดโซตรวนจากผีบามาเปนมนุษย

กรณีศึกษากรณีศึกษา : : ผูปวยจติเวชหญิงที่ถูกลามโซตรวนผูปวยจติเวชหญิงที่ถูกลามโซตรวน
ซ้ําซากในชุมชนอสีานแหงหนึ่งซ้ําซากในชุมชนอสีานแหงหนึ่ง



ความเปนมาและความสําคัญของปญหาความเปนมาและความสําคัญของปญหาความเปนมาและความสาคญของปญหาความเปนมาและความสาคญของปญหา

ั ป  โ ิ ี โ  ิ่ ึ้ั ป  โ ิ ี โ  ิ่ ึ้  อัตราปวยดวยโรคจิตมีแนวโนมเพิมมากขึน  หากอัตราปวยดวยโรคจิตมีแนวโนมเพิมมากขึน  หาก
เปรียบเทยีบกับโรคเบาหวาน อัตราปวยดวยโรคจิต              เปรียบเทยีบกับโรคเบาหวาน อัตราปวยดวยโรคจิต              
มากกวาโรคเบาหวาน มากกวาโรคเบาหวาน 5 5 เทาเทา
  ประมาณคาความสญเสยีตอบคคลหนึ่งที่สามารถ              ประมาณคาความสญเสยีตอบคคลหนึ่งที่สามารถ                ประมาณคาความสญูเสยตอบุคคลหนงทสามารถ              ประมาณคาความสญูเสยตอบุคคลหนงทสามารถ              
ทํางานเลี้ยงดูตนเองได ในวยัทํางาน ทํางานเลี้ยงดูตนเองได ในวยัทํางาน 3535,,204 204 บาท บาท / / ปป
  ทุกๆทุกๆ 55  คนคน จะมีผูปวยจิตเวช จะมีผูปวยจิตเวช 1 1 คน คน 
  1 1 % % ของประชากรโลกปวยเปนโรคจิตเภท ของประชากรโลกปวยเปนโรคจิตเภท ((SchizophreniaSchizophrenia  ))  1 1 % % ของประชากรโลกปวยเปนโรคจตเภท ของประชากรโลกปวยเปนโรคจตเภท ((SchizophreniaSchizophrenia  ))

WHO 2549WHO, 2549



นโยบายการปลดโซตรวนนโยบายการปลดโซตรวนนโยบายการปลดโซตรวนนโยบายการปลดโซตรวน

 องคการอนามัยโลก  ประกาศใหป 2544      องคการอนามยโลก  ประกาศใหป 2544     
ปแหงการดแลสขภาพจิต  โดยมีคําขวัญปแหงการดูแลสขุภาพจต  โดยมคาขวญ

Stop Exclusion-Dare to Care         Stop Exclusion-Dare to Care         
“  ผปวยทางจิต อยาคิดผลักใส ควรมีน้ําใจ   ผูปวยทางจต อยาคดผลกใส ควรมนาใจ 
หวงใย เยียวยา ”หวงใย เยยวยา 



ความเปนมาและความสําคัญของปญหาความเปนมาและความสําคัญของปญหาความเปนมาและความสาคญของปญหาความเปนมาและความสาคญของปญหา

  ในพื้นที่ในพื้นที่  ในพนทในพนท
ผปวยจิตเวชหญงิถกผปวยจิตเวชหญงิถกผูปวยจตเวชหญงถูกผูปวยจตเวชหญงถูก
ครอบครัวจองจําอิสรภาพ                             ครอบครัวจองจําอิสรภาพ                             ครอบครวจองจาอสรภาพ                             ครอบครวจองจาอสรภาพ                             
ดวยการลามโซตรวนซ้ําซากดวยการลามโซตรวนซ้ําซากดวยการลามโซตรวนซาซากดวยการลามโซตรวนซาซาก



ความเปนมาและความสําคัญของปญหาความเปนมาและความสําคัญของปญหาความเปนมาและความสาคญของปญหาความเปนมาและความสาคญของปญหา

  ผปวยและครอบครัวผปวยและครอบครัว  ผูปวยและครอบครวผูปวยและครอบครว
ถกผลักใหเปนคนชายขอบถกผลักใหเปนคนชายขอบถูกผลกใหเปนคนชายขอบถูกผลกใหเปนคนชายขอบ
ถกปดกั้นโอกาสในชมชนถกปดกั้นโอกาสในชมชนถูกปดกนโอกาสในชุมชนถูกปดกนโอกาสในชุมชน

  ถกตีตรา เหยียดหยามถกตีตรา เหยียดหยาม  ถูกตตรา เหยยดหยามถูกตตรา เหยยดหยาม
ถกเพื่อนบานขมขนืถกเพื่อนบานขมขนืถูกเพอนบานขมขนถูกเพอนบานขมขน



ความเปนมาและความสําคัญของปญหาความเปนมาและความสําคัญของปญหาความเปนมาและความสาคญของปญหาความเปนมาและความสาคญของปญหา

  ผปวยจิตเวชและผปวยจิตเวชและ  ผูปวยจตเวชและผูปวยจตเวชและ
ครอบครัวตองเผชิญครอบครัวตองเผชิญครอบครวตองเผชญครอบครวตองเผชญ
ชะตากรรมที่เลวรายชะตากรรมที่เลวรายชะตากรรมทเลวรายชะตากรรมทเลวราย
จนครอบครัวหันกลับมา                          จนครอบครัวหันกลับมา                          จนครอบครวหนกลบมา                          จนครอบครวหนกลบมา                          
ลามโซตรวนซ้ําแบบปดตายลามโซตรวนซ้ําแบบปดตายลามโซตรวนซาแบบปดตายลามโซตรวนซาแบบปดตาย



ความเปนมาและความสําคัญของปญหาความเปนมาและความสําคัญของปญหาความเปนมาและความสาคญของปญหาความเปนมาและความสาคญของปญหา

  ครอบครัวปดกั้นโอกาส ครอบครัวปดกั้นโอกาส   ครอบครวปดกนโอกาส ครอบครวปดกนโอกาส 
ในการเยียวยา ขาดการรักษา ในการเยียวยา ขาดการรักษา ในการเยยวยา ขาดการรกษา ในการเยยวยา ขาดการรกษา 
ปลอยตามยถากรรมปลอยตามยถากรรมปลอยตามยถากรรมปลอยตามยถากรรม

  ชมชนเพิกเฉย ชมชนเพิกเฉย   ชุมชนเพกเฉย ชุมชนเพกเฉย 
  เวรกรรมของครอบครัวเวรกรรมของครอบครัว  เวรกรรมของครอบครวเวรกรรมของครอบครว
  บาตามกรรมพันธ                        บาตามกรรมพันธ                          บาตามกรรมพนธุ                        บาตามกรรมพนธุ                        



ระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัยระเบยบวธวจยระเบยบวธวจย
การวิจัยเชิงคณภาพการวิจัยเชิงคณภาพ                                            การวจยเชงคุณภาพการวจยเชงคุณภาพ                                            

((Qualitative ResearchQualitative Research))

••  ใชการสังเกต ใชการสังเกต 
••  การสัมภาษณเชงิลึกการสัมภาษณเชงิลึก
••  สํารวจทัศนคติสํารวจทัศนคติ••  สารวจทศนคตสารวจทศนคต
••  ตรวจสอบขอมลตรวจสอบขอมล  ตรวจสอบขอมลูตรวจสอบขอมลู
••  วิเคราะห และตีความวิเคราะห และตีความ



ขอบเขตการศึกษาวิจัยขอบเขตการศึกษาวิจัยขอบเขตการศกษาวจยขอบเขตการศกษาวจย

เลอืกพื้นที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง             เลอืกพื้นที่ศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง             
  เปนกรณีศึกษาเลอืก เปนกรณีศึกษาเลอืก CaseCase  แบบเจาะจง  ในแบบเจาะจง  ใน

ครอบครัวที่มีผูปวยจติเวช                 ครอบครัวที่มีผูปวยจติเวช                 
โ ้โ ้ถูกลามดวยโซตรวนซ้ําซากถูกลามดวยโซตรวนซ้ําซาก



วัตถุประสงคการวิจัยวัตถุประสงคการวิจัยุุ

1. ศึกษาการใหความหมาย  มมุมอง                                 ุ
ของครอบครัว และชุมชนตอผูปวยจิตเวช

2  เพื่อศึกษาบริบท เงื่อนไขที่สงเสริมใหครอบครัว2. เพอศกษาบรบท เงอนไขทสงเสรมใหครอบครว
ตัดสินใจใชวิธีผูกลามดวยโซตรวนซ้ําซาก

ื่ ึ ั ี่ ี ป 3. เพือศึกษาผลกระทบของครอบครัวทีมีผูปวยจิตเวช 
กระบวนการตีตรา และเยียวยาโดยชมชนกระบวนการตตรา และเยยวยาโดยชุมชน



วิธีการแกปญหาวิธีการแกปญหาญญ

  สํารวจทัศนคติ มมมอง การใหความหมาย ผปวยจิตเวชสํารวจทัศนคติ มมมอง การใหความหมาย ผปวยจิตเวช  สารวจทศนคต มุมมอง การใหความหมาย ผูปวยจตเวชสารวจทศนคต มุมมอง การใหความหมาย ผูปวยจตเวช



วิธีการแกปญหาวิธีการแกปญหาญญ

ประชาคม ประชาคม ประชาคม ประชาคม 
  ประสานความรวมมอืประสานความรวมมอื  ประสานความรวมมอประสานความรวมมอ

        ทกภาคสวนทกภาคสวน        ทกุภาคสวนทกุภาคสวน
เตรียมความพรอมของเตรียมความพรอมของเตรยมความพรอมของเตรยมความพรอมของ

        ครอบครัว และชมชนครอบครัว และชมชน        ครอบครว และชุมชนครอบครว และชุมชน
        



วิธีการแกปญหาวิธีการแกปญหาญญ

  เตรียมความพรอมของเตรียมความพรอมของ  เตรยมความพรอมของเตรยมความพรอมของ
        ครอบครัว และชมชนครอบครัว และชมชน        ครอบครว และชุมชนครอบครว และชุมชน
        

        



วิธีการแกปญหาวิธีการแกปญหาญญ

  ประสานความรวมมอืประสานความรวมมอื  ประสานความรวมมอประสานความรวมมอ
        ทกภาคสวนทกภาคสวน        ทกุภาคสวนทกุภาคสวน

        



ผลที่ไดผลที่ได

  ความเขาใจของครอบครัวความเขาใจของครอบครัว  ความเขาใจของครอบครวความเขาใจของครอบครว
        และชมชนตอผปวยและชมชนตอผปวย        และชุมชนตอผูปวยและชุมชนตอผูปวย
        จติเวชจติเวช        จตเวชจตเวช
        



ผลที่ไดผลที่ได

  ปลดโซตรวนสําเร็จปลดโซตรวนสําเร็จ  ปลดโซตรวนสาเรจปลดโซตรวนสาเรจ
        โดยความพรอมของโดยความพรอมของ        โดยความพรอมของโดยความพรอมของ
      ครอบครัวและชมชนครอบครัวและชมชน      ครอบครวและชุมชนครอบครวและชุมชน
      * * เกิดจากความรวมมือเกิดจากความรวมมือ      * * เกดจากความรวมมอเกดจากความรวมมอ
          สส ความยั่งยืนความยั่งยืน          สูส.ู.....ความยงยนความยงยน
        



ผลที่ไดผลที่ได

  อยรวมกับครอบครัวอยรวมกับครอบครัว  อยูรวมกบครอบครวอยูรวมกบครอบครว
          และชมชนไดและชมชนได          และชุมชนไดและชุมชนได

  ชมชนเขาใจชมชนเขาใจ  ชุมชนเขาใจชุมชนเขาใจ
            ชวยเหลือเยียวยาชวยเหลือเยียวยา            ชวยเหลอเยยวยาชวยเหลอเยยวยา

  ผปวยและครอบครัวผปวยและครอบครัว  ผูปวยและครอบครวผูปวยและครอบครว
เปนสวนหนึ่งของชมชนเปนสวนหนึ่งของชมชนเปนสวนหนงของชุมชนเปนสวนหนงของชุมชน



ผลที่ไดผลที่ได

  ผปวยมคีณคา และผปวยมคีณคา และ  ผูปวยมคุณคา และผูปวยมคุณคา และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนษยศักดิ์ศรีความเปนมนษยศกดศรความเปนมนุษยศกดศรความเปนมนุษย

  สงัคมเขาใจสงัคมเขาใจ  สงคมเขาใจสงคมเขาใจ
ลดการตีตราบาปลดการตีตราบาปลดการตตราบาปลดการตตราบาป
                



การนําไปใชการนําไปใช

  การปลดโซตรวนในผปวยจิตเวชไมไดเปนการปลดโซตรวนในผปวยจิตเวชไมไดเปน  การปลดโซตรวนในผูปวยจตเวชไมไดเปนการปลดโซตรวนในผูปวยจตเวชไมไดเปน
คําตอบสดทายวาเราทํางานสําเร็จ  แตคําตอบสดทายวาเราทํางานสําเร็จ  แต......เปนเพียงเปนเพียงคาตอบสุดทายวาเราทางานสาเรจ  แตคาตอบสุดทายวาเราทางานสาเรจ  แต......เปนเพยงเปนเพยง
จุดเริ่มตนการดําเนินชีวิตใหมของผูปวยและจุดเริ่มตนการดําเนินชีวิตใหมของผูปวยและุ ูุ ู
ครอบครัวครอบครัว

  



การนําไปใชการนําไปใช

  การปลดโซตรวนที่ลามขัง  การปลดโซตรวนทลามขง
ผูปวยจิตเวช จะเปนไปไดดีู
และยั่งยนื ก็ตอเมื่อ ตองลาม
โซสงัคมใหดีเสียกอน โดย
สังคมตองปลดอันตราย
 ี่ ํ ้ํ ิตางๆทีจะมากระทําซาํเติม

ผปวยจิตเวชผูปวยจตเวช



การนําไปใชการนําไปใชการนาไปใชการนาไปใช

  ผูปวยจิตเวช ไมไดเปน
ั  ัอันตรายตอสังคม              

      มากเทากับ                       มากเทากบ                 
สังคมเปนอันตราย ตอสงคมเปนอนตราย ตอ
ผูปวยจิตเวชู



ทีมงานผูศึกษาวิจัยทีมงานผูศึกษาวิจัย                            ูู
คณะเจาที่สถานีอนามัยบานสมปอย
1. นางณชัฐกานต  เหมือนตา
2 นางนงพราว  สภาจินดานนท2. นางนงพราว  สุภาจนดานนท
3. นางพทัยา  โพธิวัฒน
4. นายวิทยา  อนิคําแหง
5. นางอารีรัตน  บญเจริญ5. นางอารรตน  บุญเจรญ
6. นายยุทธชัย  พรรณโรจน

ี โ ิ ั 7. นายทวี  โพธิวัฒน
8. นายอุดร  โพธิวัฒนุ




