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Background Wars have serious impacts on individual’s mind and body,

bringing to Migration from their troubled homeland to another

country that is safe and stable can improve quality of life of

displaced person from fighting.

Objective To study the quality of life and relating factors of displaced

persons from fighting under registration of Memorandum of

Understanding (MOI) and United Nations High Commissioner

for Refugees (UNHCR) at Mae La Temporary Shelter,

Thasongyang District, Tak Province.

Design This research is a cross-sectional descriptive study

Setting Mae La Temporary Shelter,Thasongyang District,Tak Province

เวชศาสตร์ร่วมสมัย

:

:

:

คณุภาพชวีติของผูห้นภียัจากการสูร้บภายใตก้ารขึน้ทะเบยีน

ของกระทรวงมหาดไทย และสำนกังานขา้หลวงใหญผู้่ลีภ้ยั

แหง่สหประชาชาตขิองพืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราว บา้นแมห่ละ

อำเภอทา่สองยาง จังหวดัตาก

ชไมพร สุริยศ*

บุรณี กาญจนถวลัย์**

:

* นสิิตปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาสขุภาพจติ ภาควชิาจติเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

** ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chula Med J Vol. 59  No. 1  January-February 2015



64  Chula Med Jชไมพร  สุริยศ และ บรุณ ี กาญจนถวลัย์

Materials and Methods Data were collected from 110 displaced persons from fighting,

aged 18 - 60 years old. All study population answered 1) personal

information questionnaire, and 2) World Health Organization

Quality of Life Brief – Thai (WHOQOL-BREF-THAI, via Burmese

translation version that was reviewed by language experts in

Thailand and Myanmar, validity and reliability assessed resulted

Cronbach’s Alpha of 0.88.

Results Results found that displaced persons from fighting have an

average overall score of quality of life 83.19.  Factors relating to

the overall quality of life found that time living in Mae La temporary

shelter, sex, helps from other agencies, satisfaction to live in

Mae La Temporary Shelter, relationships with neighbors, food

and clothing sufficiency significantly statistical differs at p <0.05.

Conclusion The overall quality of life of displaced persons from fighting is in

moderate level. Factors related to the overall quality of life are

time living at Mae La Temporary Shelter, sex, helps from other

agencies, satisfaction to live at Mae La Temporary Shelter,

relationships with neighbors, sufficiency of food and clothing.

Keywords Displaced persons from fighting, Mae La Temporary Shelter,

Quality of life.
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ชไมพร  สุริยศ, บุรณี  กาญจนถวัลย์. คุณภาพชีวิตของผู้หนีภัยจากการสู้รบภายใต้การขึ้น

ทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติของ

พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2558

ม.ค. – ก.พ.; 59(1): 63 - 74

เหตุผลของการทำวิจัย สงครามก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการอพยพ

ย้ายถิ ่นฐานจากบ้านเกิดและประเทศของตน เพื ่อไปสู ่สถานที่ที ่มี

ความปลอดภัยและมั่นคงกว่า  สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์ ศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องของผู้หนีภัยจากการสู้รบ

ภายใต้การขึ้นทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานข้าหลวง

ใหญ่ผู ้ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติของพื้นที่พักพิงชั ่วคราวบ้านแม่หละ

อำเภอทา่สองยาง จังหวดัตาก

รูปแบบการวิจัย การวจัิยเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา พืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวบา้นแมห่ละ  อำเภอทา่สองยาง  จังหวดัตาก

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา เก็บข้อมูลจากผู้หนีภัยจากการสู้รบอายุ 18 – 60 ปีจำนวน 110 คน

โดยใชแ้บบสอบถาม 1) ขอ้มูลพืน้ฐานทัว่ไป และ 2) แบบวดัคณุภาพ

ชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทยและได้แปลเป็นภาษา

พม่า  ซึ่งทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้  โดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านภาษาไทยและภาษาพม่า และมีค่า Cronbach’s  Alpha เท่ากับ

0.88

ผลการศึกษา ผู้หนีภัยจากการสู้รบมีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม 83.19

คะแนนโดยมปัีจจัยทีเ่กีย่วขอ้งคอื ระยะเวลาทีอ่าศยัอยู ่ เพศ การไดรั้บ

ความช่วย เหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ความพึงพอใจในการอาศัยอยู่

สัมพันธภาพกับเพื่อนบ้าน  ความเพียงพอของอาหารและเครื่องนุ่งห่ม

มีความแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั p <0.05

สรุป คุณภาพชีวิตของผู้หนีภัยจากการสู้รบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตโดยรวม คือ ระยะเวลาที่อาศัย

อยู ่ เพศ การไดรั้บความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ความพงึพอใจ

ในการอาศยัอยู ่สัมพนัธภาพกบัเพือ่นบา้น

คำสำคัญ ผู้หนภียัจากการสูร้บ, พืน้ทีพ่กัพงิชัว่คราวบา้นแมห่ละ, คณุภาพชวีติ.
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สงครามและมหนัตภัยไม่ว่าจะเกดิข้ึน ณ ท่ีแห่งใด

ต่างก่อให้เกิดความเสียหายทั้งในชีวิตและทรัพย์สินอย่าง

มากมายมหาศาลได้ทั้งนั้น และสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอีก

ประการหนึ่ง นั่นก็คือ มีประชากรจำนวนหนึ่งจำเป็นต้อง

อพยพยา้ยถิน่ฐานจากบา้น และจากประเทศของตน  เพือ่

ไปสู่สถานที่ที่มีปลอดภัยและมั่นคงกว่า และในที่สุดก็ได้

กลายมาเป็นผู้หนีภัยจากการสู้รบ (The displaced person

from fighting) มีผู้หนีภัยจากการสู้รบประมาณกว่า 18

ล้านคน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามและ มหันตภัย

ที่ร้ายแรง ซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บทั้งทางด้านร่างกาย

และจติใจ  ความหวิโหย  และความหวาดกลวั  ก่อนหนา้

น้ันผู้คนส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจเฉพาะตวัเลขของจำนวน

ผู้เสียชีวิต  โรคท่ีเกิดจากทางกาย  และการเกิดความชอกช้ำ

ทางจิตหลังจากเจอกับเหตุการณ์รุนแรงเท่านั้น (trauma)

แต่ในปัจจุบันน้ีได้ให้ความสนใจกับปัญหาทางด้านจิตสังคม

(psychosocial) และสุขภาพจิต (mental health) มาก

ยิ่งขึ้น(1)

ในประเทศไทยมีพื้นที่พักพิงชั่วคราว ทั้งหมด 9

แห่งเรียงตัวพาดอยู่บนเส้นแนวชายแดนไทย-พม่า พื้นที่

พกัพงิชัว่คราวบา้นแมห่ละ อำเภอทา่สองยาง จังหวดัตาก

เป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนพื้นที่พักพิง

ทั้งหมด(2) และได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1984 โดยผู้หนีภัย

จากการสู ้รบส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี ่ยง  ซึ ่งหลบหนี

ความรุนแรงของสงครามจากทางฝั่งพม่าตะวันออกเข้าสู่

ประเทศไทย(3)  โดยส่วนใหญ่ประชากรเป็นชาวคริสต์ และ

พุทธ   แต่ก็มีบางส่วนที่เป็นอิสลามที่มาอาศัยร่วมกันเป็น

ระยะเวลานาน บางคนอาศัยอยู่ถึงเกือบ 20 ปี โดยไม่

สามารถท่ีจะเคล่ือนย้ายตัวเองออกจากพืน้ท่ีพักพิงช่ัวคราว

(temporary shelter) เพ่ือประกอบอาชีพได้(4) อย่างไรก็ตาม

พื้นที่พักพิงชั่วคราวแห่งนี้ก็ประสบกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ใน

การที่จะจัดการกับประชากรด้วย ไม่สามารถที่จะส่งตัว

ผู้หนภียัจากการสูร้บเหลา่นีก้ลบัคนืสูป่ระเทศแมไ่ด ้  เนือ่ง

จากสถานการณ์ที่คุกรุ่นของการเมืองการทหารในพม่า(5)

จึงยังผลให้รัฐบาลเกิดความลำบากใจในการดแูลคนเหล่าน้ี

เพราะงบประมาณในการเลี้ยงดู มียังมีตัวเลขที่สูงนั่นเอง

แต่อย่างไรก็ดี ยังมีองค์กรโลกบางองค์กร เช่น สำนักงาน

ข้าหลวงใหญ่ผู ้ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR

(United Nations High Commissioners on Refugees)

ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาการศึกษาขั ้น

พ้ืนฐาน(6)  และสภาพความเปน็อยูท่ัง้ในดา้นสิง่ของอปุโภค

และบริโภค รวมไปถึงยารักษาโรคนอกจากนี้รัฐบาลไทย

ยังได้ประสานงานกับองค์กรเอกชนต่าง ประเทศในการให้

ความช่วยเหลือต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่อาศัย ตลอดจนให้ความดูแลด้านสาธารณสุขและ

สาธารณูปโภคต่าง ๆ แต่ถึงกระนั้นความช่วยเหลือนี้ก็ยัง

ไม่เพียงพอเพราะไมส่ามารถทีจ่ะจัดการการศกึษาในระดบั

สูงต่อไปได้ ท้ังอาหาร เคร่ืองใช้  รวมถึงยารักษาโรคก็ประสบ

ปัญหาขาดแคลนอยู่เช่นกัน(3)

ปัจจุบันตัวเลขของผู้หนีภัยจากการสู้รบจากพื้นที่

พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่งในประเทศไทยภายใต้การขึ้น

ทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานข้าหลวง

ใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 88,486

คน และพ้ืนท่ีพักพิงช่ัวคราวบา้นแมห่ละ  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีพักพิง

ชั่วคราวที่ใหญ่ที่สุด และมีจำนวนผู้หนีภัยจากการสู้รบที่

ข้ึนทะเบยีนกบักระทรวงมหาดไทย และสำนกังานขา้หลวง

ใหญ่ผู้ล้ีภัยแหง่สหประชาชาต ิมีจำนวนสงูถึง 27,886 คน(7)

จากจำนวนประชากรของผู้หนีภัยจากการสู้รบที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ ซึ่งมีจำนวน

มาก และสว่นใหญไ่ด้อาศยัอยูเ่ป็นระยะเวลานาน  การถกู

จำกัดพ้ืนท่ีอาศัยโดยผู้หนีภัยจากการสู้รบเหล่าน้ีไม่สามารถ

เดินทางออกนอกเขตพื้นที่พักพิงได้ การสูญเสียบุคคลอัน

เป็นท่ีรัก การถูกคุกคามทางเพศ ปัญหาสารเสพตดิ   รวมไป

ถึงปัญหาเรือ่งความเปน็อยู ่สาธารณปูโภคตา่ง ๆ   การดอ้ย

โอกาสทางการศึกษา การสาธารณสุข  ซึ่งสาเหตุเหล่านี้

สามารถส่งผลให้ผู้หนีภัยจากการสู้รบเหล่านี้มีสุขภาพจิต

และสุขภาพกายไม่ดีเท่าที่ควร และที่สำคัญที่สุดคือส่งผล

ต่อชีวิตความเป็นอยู่  และคุณภาพชีวิตของผู้หนีภัยจาก

การสู้รบนั่นเอง

ด้วยปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของผู้หนีภัย

จากการสู้รบ ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพ
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ชีวิต  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้หนีภัย

จากการสูร้บวา่เปน็อยา่งไร  เพือ่ทีห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะ

สามารถนำผลการวจัิยคร้ังน้ีไปใช้ประโยชนเ์ป็นแนวทางใน

การส่งเสริมคุณภาพของผู้หนีภัยจากการสู้รบต่อไป

วิธกีารศึกษา

กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นผู้หนีภัยจากการสู้รบ

ภายใต้การข้ึนทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี ้ภัยแห่งสหประชาชาติของพื้นที่พักพิง

ชั ่วคราวบ้านแม่หละ  อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

อายุ18 – 60 ปี โดยผู้เข้าร่วมวิจัยทุกท่าน ได้รับเอกสาร

ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย และได้

ลงนามแสดงความยินยอมในเอกสารแสดงความยินยอม

เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยสมัครใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละ

ท่านตกลงตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 2 ส่วน

คือ 1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป และ 2) แบบวัดคุณภาพชีวิต

ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทยและได้แปล

เป็นภาษาพมา่จำนวนผูเ้ขา้ร่วมวจัิย คอื 110 คน การวจัิย

คร้ังน้ีผ่านการพิจารณาและอนญุาตให้ดำเนินการจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั COA No. 681/2012, IRB No.

276/55 ลงวนัที ่28 กนัยายน 2555

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไป มี

ทั้งหมด 23 ข้อ เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของ

ผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามปลายปิด มีลักษณะ

คำถามเปน็แบบ  ให้เลือกตอบจำนวน 15 ข้อ และคำถาม

ปลายเปิดมีลักษณะคำถามเป็นแบบให้เติม  ข้อความลง

ในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริง จำนวน 7 ข้อ คือ 1)

อายุ 2) จำนวนพี่น้อง 3) จำนวนปีที่ได้รับการศึกษา 4)

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ

5) โรคประจำตวั 6) สาเหตคุวามพกิาร

ส่วนที ่ 2  แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การ

อนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-

THAI) ซึ่งพัฒนาโดยสุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ(8)

ได้พัฒนาขึน้และหาคา่ความเชือ่ม่ัน (Cronbach’s alpha =

0.84) และความเท่ียงตรง (r = 0.6515) โดยเทียบกับแบบวัด

WHOQOL-100 ฉบับภาษาไทยที่องค์การอนามัยโลก

ยอมรบัอย่างเปน็ทางการ   ซ่ึงแบบวดันีส้ามารถใชท้ดสอบ

คณุภาพชวีติไดก้บัคนทัว่ไป  ไม่จำกดัวฒันธรรม  ไม่จำกดั

ผู้ให้บริการทางการแพทย์  ผู้ใช้และแง่ของกฏหมาย (9)

รวมไปถึงประชากรที่มีเชื้อชาติที่แตกต่างกันได้  และได้มี

การประเมนิและทดสอบ WHOQOL จากทัว่โลก รวมทัง้ยงั

ได้รับการยอมรบัและนำไปใชใ้นภาคสนามอยา่งแพรห่ลาย

อีกด้วย(10)  และผู้วิจัยได้แปลเป็นภาษาพม่า ซึ่งทดสอบ

ความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้  โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

ภาษาไทยและภาษาพม่า และมีค่า Cronbach’s Alpha

เท่ากับ 0.88 มีทั้งหมด 26 ข้อ เป็นคำถามปลายปิด มี

ลักษณะคำถามเปน็แบบให้เลือกตอบประกอบด้วยคุณภาพ

ชีวิต 4 ด้าน คือ ด้านรา่งกาย ได้แก ่ข้อ 2, 3, 4, 10, 11, 12,

24 ด้านจติใจ ได้แก ่ข้อ 5, 6, 7, 8, 9, 23 ด้านสมัพันธภาพ

ทางสังคม ได้แก่ ข้อ 13, 14, 25 และด้านสิ่งแวดล้อม

ได้แก ่15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ส่วนขอ้ท่ี 1 และ 26

เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม  โดยมีข้อ

คำถามที่มีความหมายทางบวก 23 ข้อ และข้อคำถามที่มี

ความหมายทางลบ 3 ข้อ คือข้อ 2, 9, 11 แต่ละข้อเป็นมาตรา

ส่วนประเมนิคา่ (rating scale) 5 ระดบั คือ ไม่เลย เล็กนอ้ย

ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด (ตารางที ่1)

ตารางที ่1. การใหค้ะแนนและการแปลผลคณุภาพชวิีต

1. ด้านสุขภาพร่างกาย 7 - 16 17 - 26 27 - 35

2. ด้านจิตใจ 6 - 14 15 - 22 23 - 30

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 3 - 7 8 - 11 12 - 15

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 8 - 18 19 - 29 30 - 40

5. โดยรวม 26 - 60 61 - 95 96 - 130

องค์ประกอบ คุณภาพชีวิตไม่ดี คณุภาพชีวิตปานกลาง       คณุภาพชีวิตดี
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การวิเคราะห์ทางสถิติอาศัยโปรแกรม SPSS

Statistics Version 17.0 เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ทำการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนา ไดแ้ก ่ คา่เฉลีย่  ร้อยละ  ความถี ่ ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน  ค่าสูงสุด  ค่าต่ำสุด และค่ามัธยฐาน และใช้สถิติ

เชิงอนุมานเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ

ชีวติและปจัจัยตา่ง ๆ   โดยใช ้ independent t-test หรอื

one-way ANOVA และใช้ multiple linear regression

analysis วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของคุณภาพชีวิต

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับคุณภาพชีวิต

โดยกำหนดระดบันยัสำคญัทางสถติทิี ่p <0.05

ผลการศึกษา

ส่วนที ่1  ลักษณะทัว่ไป

จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 110 คนมเีพศชายและ

เพศหญิง  คิดเป็นจำนวนร้อยละใกล้เคียงกัน มีอายุเฉลี่ย

35.85 ปี  ส่วนมากมอีายอุยู่ในชว่ง 18 - 32 ปี  ส่วนใหญ่

นับถือศาสนาพุทธมากกว่าครึ่งที่มีจำนวนพี่น้องรวมทั้ง

ตนเอง 4 - 6 คน ส่วนใหญ่แต่งงานแล้วถึงร้อยละ 70.0

มีเพียงส่วนนอ้ยเทา่น้ันท่ียังโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่

และอาศัยอยู่กับครอบครัวของตนเองมากที่สุดคือร้อยละ

91.8  มีเพยีงรอ้ยละ 3.6 เทา่นั้นทีอ่ยูค่นเดยีว  ส่วนทีเ่หลอื

ร้อยละ 4.6 อาศัยอยู่กับญาติ และร้อยละ 45.5 ไม่ได้

ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 54.5 ได้เรียนหนังสือส่วนใหญ่มี

โอกาสไดเ้รียนอยูใ่นชว่ง 1 - 6 ปีร้อยละ 38.3 และมากกวา่

6 ปี ถึงร้อยละ 61.7 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิง

ชั่วคราวบ้านแม่หละ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่เป็นระยะเวลา

มากกวา่ 10 ปี ถึงร้อยละ 85.5 และสงูทีสุ่ด 16 ปี

ในด้านสุขภาพผู้หนีภัยจากการสู้รบส่วนใหญ่

ไม่มีโรคประจำตัว และมีเพียงร้อยละ 1.8 เท่านั ้นที ่มี

ความพิการ ซึ่งสาเหตุความพิการร้อยละ 100 มาจาก

สงคราม

ในการดำรงชีวิตของผู้หนีภัยจากการสู้รบ พบว่า

ปัจจัยด้านอาหารและเครื่องนุ่งห่มมากกว่าครึ่งไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการ และส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย

ร้อยละ 86.4

ปัจจัยด้านจิตสังคมและส่ิงแวดล้อม พบว่าผู้หนีภัย

จากการสู้รบส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละและ 3 ใน 4 ส่วน มี

เครือญาติอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั ่วคราวบ้านแม่หละ

และมีเครือญาติเดินทางไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม

สัมพันธภาพกับเพื่อนบ้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง

และการได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ก็อยู่ใน

ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน  ความพึงพอใจในระดับน้อย

ในการอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ

ส่วนท่ี 2 แสดงคุณภาพชีวิตของผู้หนีภัยจากการสูร้บ

ตารางที ่2. แสดงคณุภาพชวีติของผูห้นภียัจากการสูร้บ

คุณภาพชีวิต             คะแนน                ระดบัคณุภาพชวิีต

คา่เฉลีย่ ±±±±± ส่วนเบ่ียงเบน

            มาตรฐาน                 จำนวน (ร้อยละ)

  ไมดี่ ปานกลาง      ดี

ด้านร่างกาย         23.81 ± 3.75 1 (0.9) 84 (76.4) 25 (22.7)

ด้านจิตใจ         19.13 ± 3.50 8 (7.3) 88 (80.0) 14 (12.7)

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม         10.19 ± 2.00 7 (6.4) 75 (68.2) 28 (25.5)

ด้านสิ่งแวดล้อม         24.01 ± 4.16 10(9.1) 88 (80.0) 12 (10.9)

โดยรวม         83.19 ± 11.79 1(0.9) 96 (87.3) 13 (11.8)
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จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิต

โดยรวม ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทาง

สังคม และด้านสิ่งแวดล้อมของผู้หนีภัยจากการสู้รบส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพ

ชีวิต 83.19, 23.81, 19.13, 10.19 และ 24.01 ตามละดบั

ตารางที ่3.  แสดงความสมัพนัธข์องปจัจัยตา่ง ๆ กบัคณุภาพชวีติโดยรวมของผูห้นภียัจากการสูร้บ

ปัจจัยต่างๆ   จำนวน   ค่าเฉลีย่คะแนน   SD   t / F* P-value

(N = 110) คุณภาพชีวิตโดยรวม

เพศ

ชาย 54 70.57 11.82 -1.978 0.050*

หญิง 56 74.96 11.46   

ระดับการศึกษา

ได้เรียน 60 83.98 11.38 0.771 0.440

ไม่ได้เรียน 50 82.24 12.13

ระยะเวลาทีอ่าศยัในพืน้ทีพั่กพงิฯ Max = 16, Min = 6, 14.10 ±±±±± 2.779

1 - 10 ปี 16 77.62 11.76 -2.073 0.040*

มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป 94 84.14 11.60

อาย ุMax = 60, Min = 18, 38.17 ±±±±± 11.670

18 - 32 ปี 52 84.54 12.20 0.650* 0.542

33 - 47 ปี 32 82.19 11.68

มากกวา่ 47 ปีขึน้ไป 26 81.73 11.22

ศาสนา

พุทธ 59 84.19 12.63 2.031* 0.136

คริสต์ 34 84.09 11.65

อิสลาม 17 77.94 7.36

จำนวนพี่น้องรวมตนเอง

1 - 3 คน 27 83.89 14.42 1.197* 0.306

4 - 6 คน 58 84.24 11.45

มากกวา่ 6 คนขึน้ไป 25 80.00 9.00   

สถานภาพสมรส

โสด 23 82.48 13.86 1.954* 0.147

แต่งงาน 77 84.26 11.37

หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย 10 76.60 7.93   

ลักษณะการอยู่อาศัย

ครอบครัว 101 83.77 11.79 1.672* 0.193

ญาติ 5 78.60 12.70

อยู่คนเดียว 4 74.25 7.32   
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ตารางท่ี 3.  แสดงความสมัพนัธข์องปจัจัยตา่ง ๆ กบัคณุภาพชวีติโดยรวมของผูห้นภียัจากการสูร้บ (ตอ่)

ปัจจัยต่างๆ   จำนวน    คา่เฉลีย่คะแนน  SD t / F* P-value

(N = 110) คุณภาพชีวิตโดยรวม

โรคประจำตัว
มี 7 80.86 7.79 0.539 0.591
ไม่มี 103 83.35 12.02   
ความพิการ
มี 2 76.50 6.36 -0.808 0.421
ไม่มี 108 83.31 11.85   
ความเพียงพอของอาหาร
เพียงพอ 45 88.67 12.41 4.376 <0.001**
ไม่เพียงพอ 65 79.40 9.76   
ความเพียงพอของเครื่องนุ่งห่ม
เพียงพอ 44 90.39 11.53 6.007 <0.001**
ไม่เพียงพอ 66 78.39 9.32   
ความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย
ปลอดภัย 95 83.39 10.92 0.309 0.762
ไม่ปลอดภยั 15 82.00 16.75   
การได้ทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่พักพิงฯ
ได้ทำ 37 86.13 13.60 1.886 0.062
ไม่ไดท้ำ 73 81.70 10.55   
การมีเครือญาติในพื้นที่พักพิงฯ
มี 84 83.30 12.60 0.170 0.865
ไม่มี 26 82.85 8.87   
การมีเครือญาติที่เดินทางไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สาม
มี 86 83.15 10.97 -0.067 0.947
ไม่มี 24 83.33 14.63   
สัมพันธภาพกับเพื่อนบ้าน
มาก 34 89.50 13.64 11.254* <0.001**
ปานกลาง 55 83.29 8.68
น้อย 18 72.56 7.93
ไม่มี  3 73.67 10.50   
การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ
มาก 31 91.55 13.01 11.420* <0.001**
ปานกลาง 60 80.53 8.84
น้อย 15 75.07 10.31
ไม่มี  4 88.75 10.31   
ความพึงพอใจในการอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงฯ
มาก 23 96.78 10.36 26.220* <0.001**
ปานกลาง 22 85.41 7.64
น้อย 63 77.84 8.97
ไม่มี 2 71.00 11.31   

*p <0.05  **p <0.01
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จากตารางที่ 3 เมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติ t - test

หรือ ANOVA พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม

ได้แก่ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่

หละ เพศ  การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ

ความพึงพอใจในการอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้าน

แม่หละ สัมพันธภาพกับเพื่อนบ้าน ความเพียงพอของ

อาหารและความเพยีงพอของเครือ่งนุง่หม่ (p <0.05)

เมื่อนำผลที่มีความสัมพันธ์เบื้องต้นนี้ไปวิเคราะห์

ด้วยสถิติความถดถอยเชิงพหุ โดยวิธี stepwise พบว่า

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมที่

เพิ่มขึ้นคือ ความพึงพอใจในการอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิง

ชั ่วคราวบ้านแม่หละมากและปานกลาง ซึ ่งพบว่าเมื ่อ

ควบคุมตัวแปรอื่นให้คงที่การรู้สึกว่าพึงพอใจมากทำให้

คะแนนคณุภาพชวิีตเพิม่ข้ึน 16.509 คะแนน และการรูสึ้ก

ว่าพึงพอใจปานกลางทำให้คะแนนเพิ่มขึ้น 5.518 คะแนน

เมื่อเทียบกับการรู้สึกความพึงพอใจน้อยและไม่มีความพึง

พอใจ  ส่วนปจัจัยทีมี่ความสมัพันธกั์บคะแนนคณุภาพชวิีต

โดยรวมลดลง คือ การมีสัมพันธภาพกับเพื่อนบ้านน้อย

ซึ่งพบว่าเมื่อควบคุมตัวแปรอื่นให้คงที่การมีสัมพันธภาพ

กับเพือ่นบ้านนอ้ย ทำใหค้ะแนนคณุภาพชวิีตลดลง 8.692

คะแนน (ตามตารางที ่4)

วิจารณ์

จากงานวิจัยนี้ พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้หนีภัย

จากการสู้รบส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางรองลงมาคือ

มีคณุภาพชวีติทีดี่ และคณุภาพชวีติไมด่ ีตามลำดบั ไม่วา่

จะเป็นคุณภาพชีวิตโดยรวมหรือรายด้านที ่เป็นเช่นนี ้

อาจเนื่องมาจากผู้หนีภัยจากการสู้รบได้อาศัยอยู่ในพื้นที่

พักพงิช่ัวคราวบา้นแมห่ละเปน็ระยะเวลานาน  จึงสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสามารถดำเนินชีวิต

ตามปกติได้ รวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนดูแลจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงทำให้คุณภาพชีวิต

โดยรวมสว่นใหญไ่ม่ไดอ้ยูใ่นระดบัทีไ่ม่ด ี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ นางสาวพิมพ์นภัส โภคา(11)  เรื่องการปรับ

ตัว การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของแรงงาน

ต่างชาติในอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า

มีกลุ ่มตัวอย่างคือแรงงานต่างชาติในอำเภอบ่อพลอย

มีการปรับตัวโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง แสดงใหเ้ห็นว่าแรงงาน

ต่างชาติ มีความคาดหวังว่าเมื่อเข้ามาทำงานในประเทศ

ไทยจะทำให้สามารถช่วยเหลือดูแลครอบครัวของตนเอง

ให้มีฐานะความเป็นอยู่ได้ดีกว่าเดิม จึงเป็นตัวผลักดัน

ให้พยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน

การดำรงชวิีตและการทำงานในปจัจุบัน การสนบัสนนุทาง

สังคมโดยรวมอยู ่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าแรงงาน

ต่างชาติได้รับการสนับสนุนที่ดีทั ้งด้านการทำงานและ

ความเป็นอยู่จากครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และนายจ้าง

คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับสูงแสดงให้เห็นว่าแรงงาน

ต่างชาติได้รับการเอาใจใส่ดูแลที่ดีจากครอบครัว เพื่อน

ร่วมงาน และนายจ้างและสอดคล้องกับการศึกษาของ

นางสาวมลุลี ทองประเสริฐ(12) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพของแรงงานผู้

อพยพชาวพมา่วยัทำงาน ทีพ่บวา่มากกวา่ครึง่ของแรงงาน

ตารางท่ี 4. การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหขุองคณุภาพชวีติโดยรวม

ความพงึพอใจในการอาศยัอยูใ่นพืน้ทีพ่กัพงิฯ (มาก) 16.509 2.145 0.572 7.697 0.000

สัมพนัธภาพกบัเพือ่นบา้น (นอ้ย) -8.692 2.311 -0.274 -3.761 0.000

ความพงึพอใจในการอาศยัอยูใ่นพืน้ทีพ่กัพงิฯ (ปานกลาง) 5.518 2.172 0.188 2.514 0.013

Constant 83.638 2.069 - 40.426 0.000

R = 0.710                            R2 = 0.505      

ตัวแปร B S.E.B Beta t Sig.
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อพยพชาวพม่ามีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง (ร้อยละ

56.0) ขณะทีร้่อยละ 43.8 อยู่ในระดบัสูงและอกีร้อยละ 0.2

อยู่ในระดับต่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตที่สูง

คือ การรับรู ้ของบุคคลเกี ่ยวกับแบบจำลองความเชื ่อ

ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในส่วนของสุขภาพปัจจุบัน ความ

อ่อนแอ การต้านทานความเจ็บป่วย สุขภาพในอนาคต

ตลอดจนความกังวลและความห่วงใยเรื่องสุขภาพ และ

ได้มีการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ใน

เรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยในด้านสิ่งแวดล้อม  พบว่า

ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ยกเว้นปัญหาเก่ียวกับ

เสียงจากยานพาหนะ  ซึ่งมีปัญหาในระดับน้อย และมี

ความพงึพอใจในสิง่แวดลอ้มท่ีตนอาศยัอยู่ในระดบัมาก(13)

ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตโดยรวมดัง

จะเห็นได้จากการวิจัยครั้งนี้  ซึ่งพบว่ามีตัวแปรที่สัมพันธ์

กับคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้หนีภัยจากการสู้รบ ได้แก่

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ

และการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้

กล่าวเหตุผลไว้ในตอนต้นแล้วว่าผู้หนีภัยจากการสู้รบที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละเป็นเวลานาน

ทำให้สามารถปรับตัวได้รวมไปถึงการไดรั้บความช่วยเหลอื

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการมีสัมพันธภาพ

กับเพื่อนบ้านตามที่ กุหลาบ รัตนสัจธรรม(14)  ได้ให้ความ

หมายของคุณภาพชีวิตในด้านอารมณ์ ที่เกี่ยว เนื่องกับ

การมีสัมพันธภาพ คือ การมีความสัมพันธ์ที ่อบอุ่นใน

ครอบครัวและในชุมชน  ซึ่งพบว่าผู้หนีภัยจากการสู้รบที่มี

สัมพันธภาพกับเพื่อนบ้านมาก  จะทำให้มีคุณภาพชีวิต

โดยรวมอยู่ในสูงกว่าผู้หนีภัยจากการสู้รบที่มีสัมพันธภาพ

กับเพื่อนบ้านน้อย เนื่องจากการที่ผู้หนีภัยจากการสู้รบ

มีความสมัพนัธอั์นดตีอ่กนัในชมุชน  ซ่ึงพบวา่ผูห้นภียัจาก

การสู้รบที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน พบเจอปัญหา และ

เหตุการณ์ต่าง ๆ คล้ายกัน ทำให้มีความเห็นอกเห็นใจกัน

และมีการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกันในด้านต่าง ๆ  ตามมา

ส่วนความพึงพอใจในการอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว

บ้านแม่หละของผู้หนีภัยจากการสู้รบน้ัน ตามท่ี Meeberg(15)

ได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพชีวิตเป็นความรู้สึกของความพงึพอใจ

ในชีวิตทั่ว ๆ ไป เป็นความสามารถทางอารมณ์ในการ

ประเมินผลชีวิตของตนเองตามความพอใจ สภาพทีย่อมรับ

ได้ของสขุภาพทางกาย จิตใจ อารมณ ์และสงัคม  จะพบวา่

สาเหตุที่ทำให้ผู้หนีภัยจากการสู้รบที่มีความพึงพอใจที่จะ

อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละมากมีคุณภาพ

ชีวิตโดยรวมท่ีสูงกว่าผู้หนีภัยจากการสู้รบท่ีมีความพึงพอใจ

ที ่จะอาศัยอยู ่ในพื ้นที ่พักพิงชั ่วคราวบ้านแม่หละน้อย

เนื่องมาจากการที่ผู้หนีภัยจากการสู้รบมีความรู้สึกที่พึง

พอใจกับสภาพความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต สภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและทางสังคม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณภาพ

ชีวิตโดยรวมของผู้หนีภัยจากการสู้รบสูงขึ้นและในเรื่อง

ของความเพียงพอของอาหารความเพยีงพอของเคร่ืองนุ่งห่ม

พบว่าผู้หนีภัยจากการสู้รบที่มีอาหารและเครื่องนุ่งห่ม

เพียงพอมีคุณภาพชีวิตโดยรวมสงูกว่าผู้หนีภัยจากการสูร้บ

ที่มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มไม่เพียงพอ เนื่องจากอาหาร

และเครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของ

มนุษย์  ดังนัน้หากขาดปจัจัยใดปจัจัยหนึง่  จึงเปน็เหตใุห้

ไม่สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข และส่งผลให้มี

คุณภาพชีวิตที่ไม่ดีตามมาได้ และในเรื่องของเพศพบว่า

ผู้หนีภัยจากการสู้รบเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตโดยรวมสูง

กว่าเพศชาย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละซึ่งมีคน

อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหา

ต่าง ๆ  ตามมาไดง่้าย เพศหญงิซ่ึงเป็นเพศทีมี่ความละเอยีด

อ่อน และสามารถปรับตัวรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดีกว่า

ผู้ชายจงึทำใหมี้คณุภาพชวีติโดยรวมสงูกวา่ผูช้าย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนคุณภาพชีวิต

โดยรวมที่เพิ่มขึ้นคือ ความพึงพอใจในการอาศัยอยู่ในพื้น

ที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริม

และการให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะและการใช้ชีวิตอยู่

ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวให้มากขึ้น เพื่อที่ผู้หนีภัยจากการสู้

รบเหลา่นีจ้ะไดอ้าศยัอยูใ่นพืน้ทีพั่กพงิช่ัวคราวบา้นแมห่ละ

อยา่งมคีวามสขุตอ่ไป

ข้อควรระวังในการแปลผลและการนำไปผล

การศึกษาไปใช้  เนื ่องจากกลุ ่มประชากรนี ้เป็นกลุ ่ม

ประชากรที่มีการศึกษาน้อยและเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับ
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การปกป้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการแปลผลรวม

ไปถึงการนำผลการศึกษาไปใช้ควรมีการศึกษาหาข้อมูล

อย่างรัดกุม และให้ความสำคัญของกลุ่มประชากรมา

เป็นอันดับแรก

สรุป

คุณภาพชีวิตของผู้หนีภัยจากการสู้รบโดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัจจัยที่เกี ่ยว

ข้องกับคุณภาพชีวิตโดยรวม คือ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ เพศ การได้รับความช่วย

เหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ความพึงพอใจในการอาศัยอยู่

ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ สัมพันธภาพกับเพื่อน

บ้าน ความเพียงพอของอาหารและความเพียงพอของ

เครื่องนุ่งห่ม

กติติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้

ความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการให้ความอนุเคราะห์

แนะนำในเรือ่งของการวเิคราะหข้์อมูลทางสถติิ และรวมไป

ถึงเพื ่อนผู ้ร ่วมรุ ่นทุกคน ตลอดจนเจ้าหน้าที ่ภาควิชา

จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำต่าง ๆ ด้วย
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