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บทท่ี 1 

แนวคิดของสุขภาพจิต 

 
       สุขภาพจิต เป็นสภาวะความสมดุลทางจิต อันเกิดจากความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม
ที่เข้ามากระทบต่อการด ารงชีวิต การท าให้สุขภาพจิตที่ดี ต้องส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ โดยการขจัดปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บปุวยทางจิต และส่งเสริมความสามารถในการ
ปรับตัวให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ มีผลกระทบต่อสภาพสังคม การด าเนินชีวิต และสิ่งแวดล้อม ท า
ให้บุคคลต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา หากไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา  
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต คาดว่าปัญหาสุขภาพจิตจะมีมากขึ้น  เพราะแนวโน้มผลจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต สาระส าคัญในบทนี้น าเสนอ ความส าคัญของ
สุขภาพจิต ความหมายของสุขภาพจิต ประวัติการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต องค์ประกอบของ
สุขภาพจิต ลักษณะของสุขภาพจิต และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต ตามล าดับ 

 

1. ความส าคัญของสุขภาพจิต 

 สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพจิตทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ และก่อให้เกิดการสูญเสีย
ผลผลิตที่มีคุณค่าจากทรัพยากรบุคคล ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา สร้างสรรค์ ความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไปเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริม
สุขภาพจิต และการปูองกันการเจ็บปุวยทางจิตจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อประชาชน และ
ต่อสังคมทุกภาคส่วน 

 ผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช พิจารณาจากอัตราการเจ็บปุวย (Mortality Rate) 
อัตราตาย สูญเสีย การฆ่าตัวตาย ปีสุขภาวะที่สูญเสียจากการเจ็บปุวย (DALY) เป็นเครื่องชี้วัดภาระ
โรค (Burden of Disease) เป็นเครื่องมือวัดปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรค และการบาดเจ็บของ
ประชากร (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) จัดเป็นการวัดสถานะสุขภาพของประชากรแบบ
องค์รวมที่วัดภาวการณ์สูญเสียด้านสุขภาพ 

 จากการใช้กรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (The WHO Health System Framework) 

(WHO, 2010) วิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในการดูแลสุขภาพจิต ได้แก่  
1. นโยบาย การตรากฎหมาย มีผลบังคับใช้และเป็นกติกาสังคมที่ต้องปฏิบัติตาม 

2. แผนงานด้านสุขภาพจิต การบริหารจัดการ ระบบข้อมูล การวิจัย  
3. การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก งบประมาณ สถานพยาบาล สถานบริการ บ้านพัก  
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4. ทรัพยากรบุคคล ยา เวชภัณฑ์ กฎ กติกา การเข้าถึงบริการ การฝึกอบรมบุคลากรระดับ 

ปฐมภูมิให้สามารถรักษาได้  
5. นโยบายการผลักดัน การดูแลไปสู่ระดับชุมชน  
6. รายได้ของประเทศ ส่งผลต่องบประมาณการลงทุนด้านสุขภาพจิต และวิถีชีวิตความ 

เป็นอยู่  
7. การส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการรัฐ เอกชน  

 โดยสรุปปัญหาสุขภาพมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของบุคคล สังคม และประเทศชาติโดย
ผลกระทบต่อบุคคลก่อให้เกิดการเจ็บปุวย และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล และขยายวงกว้างไปสู่
การสูญเสียผลผลิตของสังคม และเป็นภาระในการดูแลรักษา ที่ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณในการ
ด าเนินการดูแลรักษาเป็นจ านวนมาก 

 

2. ความหมายของสุขภาพจิต 

         สุขภาพจิตและการเจ็บปุวยทางจิต มีความหมายตรงกันข้ามกัน และมีการเปลี่ยนแปลงที่
ต่อเนื่องเป็นพลวัต และมีการขยับอัตราจากระยะเริ่มต้นไประยะปานกลาง และจากระยะปานกลาง
ไปสู่ระยะรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคจิตได ้นักวิชาการให้ความหมายของสุขภาพจิตในมุมมองต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้  
 ฝน แสงสิงแก้ว (2518: 57) นิยามว่าสุขภาพจิต หมายถึง สภาวะของชีวิตที่มีสุขภาพและผู้มี
สุขภาพจิตดี คือ ผู้ที่สามารถปรับตนเองอยู่ได้ด้วยความสุขในโลกซ่ึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ หรือ
ผู้ซึ่งมีสุขภาพจิตดี คือ ผู้ที่พอใจตัวเอง พอใจผู้อ่ืน และสามารถปรับตนให้เข้ากับสังคมได้ด้วยความสุข 
ทั้งสามารถบ าเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นได้ด้วยความสุข 

 อภิชัย มงคล และคณะ (2544: 228) ให้นิยามไว้ว่า สุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุข 
อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการด าเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

  พระไพศาล วิสาโล (2554: ก) กล่าวไว้ว่า ความสุขที่แท้มิได้อยู่ไกลตัว หากอยู่ในใจเรานี้เอง 
หากวางใจถูกก็เป็นสุขได้ในทุกหนแห่ง และอีกประการหนึ่ง การมีสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง การมีพลัง
ชีวิตที่ดี ซึ่งจะน าไปสู่การอดทน การฝุาฟันต่ออุปสรรค และประสบความส าเร็จในชีวิต 

 ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549: 1) สุขภาพจิต คือ สภาพของจิตที่เป็นกลางๆ ที่ปกติของบุคคลที่
มีสมรรถภาพในการปรับตัวเองต่อสถานการณ์ประจ าวันในปัจจุบันและในอนาคต มีความหนักแน่น 
อดทนต่อสิ่งที่มากระทบไม่ท าให้จิตหันเหออกนอกทาง 
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  Australian Health Ministers (2003: 5) ให้ความหมายว่า สุขภาพจิตเป็นภาวะของอารมณ์
และความผาสุกของสังคม ซึ่งปัจเจกบุคคลสามารถรับมือกับความเครียดตามปกติของชีวิต และบรรลุ
ศักยภาพของตนเอง รวมทั้งความสามารถในการท างาน สร้างผลผลิตในวิถีชุมชน สุขภาพจิตเป็นตัว
บอกศักยภาพส่วนบุคคลและกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์ การร่วมใจ ความสามัคคี และความเป็นธรรม ด้วย
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆที่ส่งเสริมความผาสุกทางใจ 

 องค์การอนามัยโลก (WHO, 2011) ให้ความหมายของสุขภาพจิตว่า สุขภาพจิต คือ สภาวะแห่ง
ความผาสุกในตัวบุคคลที่สามารถยอมรับสามารถของตนเอง ภายใต้ความเครียดปกติของชีวิต และการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพดีเท่าๆ กับการอยู่ในชุมชน  
 สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน(The American Psychiatric Association: APA, 2012) ให้
ความหมายว่า สุขภาพจิต หมายถึง ความประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ความรัก และ
ความสามารถในการเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างสัญชาตญาณ (Instinct) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
(Conscience) หรือความขัดแย้งกับบุคคลอ่ืน และสามารถอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ (Reality) 
  มอริสสัน (Morrison, 2013: 1) อธิบายว่า สุขภาพจิต คือ ความส าเร็จในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหา การตั้งเปูาหมาย และความสุข รื่นรมย์
ในชีวิต  
 นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ หรือสุขภาวะ ซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่าสุขภาพมี
องค์ประกอบเป็นองค์รวม หมายถึง มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาพทางกาย สุขภาพจิต สุขภาพ
ทางปัญญา และสุขภาพทางสังคม (สุรเกียรติ  อาชานานุภาพ, 2550: 3) สุขภาพแต่ละด้านมี
ความหมายดังนี้ 
 สุขภาพทางกาย (Physical Health) หมายถึง สุขภาพและอนามัยทางร่างกายของบุคคลที่
มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโต มีอวัยวะต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของร่างกายทั้งภายนอกและ
ภายใน เช่น แขน ขา ตับ หัวใจ เป็นต้น อวัยวะเหล่านี้ต้องไม่พิการและมีประสิทธิภาพ ไม่มีรูปร่างผิด
ไปจากธรรมชาติ และสามารถท างานได้ตามปกติจึงนับว่ามีสุขภาพกายที่ดี 
 สุขภาพทางจิต (Mental Health) หมายถึง การมีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง และมีความ
สมบูรณ์ มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุข ไม่มี
อาการโรคประสาท และโรคจิต หรือมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ มีการปรับตัวที่ดี เข้ากับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้ดีเหมาะสม โดยไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อ่ืน 

 สุขภาพทางสังคม (Social Well-Being) หมายถึง การมีครอบครัวที่อบอุ่น มีการปรับตัวใน
สังคมได้ดี อยู่ร่วมกันด้วยดีกับบุคคลอ่ืน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน มีการตัดสินใจที่เหมาะสม มี
หลักประกันสุขภาพ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีความมั่นคง มีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ครอบครัว
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อบอุน่ มีชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม เสมอภาค ภราดรภาพ และสันติภาพ ซึ่งมิติสุขภาพทั้ง 4 

ด้าน ล้วนมีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อกันอย่างเป็นองค์รวม  

 สุขภาพทางจิตวิญญาณหรือสุขภาพทางปัญญา (Spiritual Happiness) หมายถึง การมี
ความสงบสุขหรือสันติสุขอยู่ภายในด้วยการมีสติและปัญญาสมบูรณ์ มีความฉลาดรู้เท่าทันสิ่งต่างๆ 
การเข้าใจสรรพสิ่งอย่างเป็นจริง จิตใจเปี่ยมสุข เข้าถึงสิ่งดีงามถูกต้องสูงสุด จิตใจดี มีเมตตากรุณา มี
จิตใจสะอาด สว่าง สงบ  

 โดยสรุป สุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุข มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งความสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข ซึ่งมิติสุขภาพทั้ง 4 ด้าน 
ล้วนมีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อกันอย่างเป็นองค์รวม และส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน เสมือนเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจ็บปุวย สุขภาพจิตจึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เพราะการมี
สุขภาพจิตดี คือ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นดัชนี
บ่งบอกความสุข  
 

3. ประวัติการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต 

 วิวัฒนาการของการศึกษา การรักษาด้านสุขภาพจิต มีความเป็นมาดังนี้  
          3.1 ความเคลื่อนไหวของงานสุขภาพจิตในต่างประเทศ (โกสุม เศรษฐวงศ์ และปาหนัน 
บุญ-หลง, 2545: 362-367)  

      มนุษย์เริ่มศึกษาความผิดปกติทางจิตใจ และเริ่มรู้จักความวิกลจริตมานานแล้วตั้งแต่ยุค
หิน คนโบราณเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายมีวิญญาณแทบทั้งสิ้น มนุษย์เริ่มมีความกลัววิญญาณ และเชื่อว่าผู้ที่มี
วิญญาณชั่วร้ายแฝงอยู่ในตน จะมีพฤติกรรมผิดปกติ สร้างปัญหาให้แก่สังคมต่างๆ นานา ผู้รักษามัก
เป็น พ่อมด หมอผี นักบุญ ผู้น าศาสนา วิธีการบ าบัดมักจะรักษาตามความเชื่อ โดยใช้เวทย์มนต์ คาถา 
น้ ามนต์ ผูกมัด แยกขังทรมานผู้มีปัญหาทางจิตเพ่ือขับไล่ภูตผีปีศาจ เซ่นไหว้ บูชายันต์  เพ่ือถ่ายบาป 
จนถึงขั้นการฆ่าบุคคลนั้นเพื่อตัดปัญหายุ่งยากที่จะเกิดจากวิญญาณชั่วร้ายนั้นๆ 

 วิธีการรักษาคนวิกลจริตในสมัยโบราณทารุณมาก ๆ เช่น การขูดกะโหลกศีรษะจนทะลุ
เพ่ือให้วิญญาณออกไปจากร่าง หรืออาจเอาบุคคลนั้นไปเผาทั้งเป็น เมื่อสังคมมีความเจริญขึ้น จึงมีวิ ธี
รักษาผู้ผิดปกติทางจิตที่เป็นแบบแผน และมีเหตุผลขึ้น แรกๆยังคงใช้การสวดอ้อนวอนพระเจ้าอยู่ 
ต่อมาชาวกรีก และโรมัน เริ่มมีความเชื่อว่าโรคจิตไม่ได้เกิดจากวิญญาณ หรือผีร้าย หรือเทวดา แต่เกิด
จากการที่บุคคลมีความคับแค้นใจเป็นอย่างมาก จึงสร้างโรงพยาบาลรักษาผู้ปุวยโรคจิต บุคคลที่รักษา
ผู้ปุวยทางจิตอย่างมีแบบแผน คือ แพทย์ชาวกรีก ชื่อ Hippocrates  เขาเชื่อว่าอาการปุวยทางจิต เป็น
ผลมาจากการเจ็บปุวยทางร่างกาย และพฤติกรรมที่ผิดปกติต่างๆของบุคคล เกิดจากสมองได้รับความ
กระทบกระเทือน การรักษาผู้ปุวยทางจิตจึงได้ผลดีขึ้น 
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 เมื่อยุคกรีก โรมันเสื่อมลง การรักษาและความเชื่อก็กลับไปสู่รูปแบบเดิมอีก ผู้มีบทบาท
ด้านจิตเวชในสังคม คือ พระ นักบวช เป็นผู้วินิจฉัยโรค ถ้าพบว่ามีวิญญาณชั่วร้ายอาศัยอยู่ หรือเป็นแม่
มด ก็จะถูกน าไปเผาทั้งเป็น ดังปรากฏในวรรณกรรมประเภทนวนิยาย หรือภาพยนตร์ย้อนยุคหลายๆ
เรื่อง เช่น แวมไพร์  
 ด้วยเหตุนี้เอง ในกลางศตวรรษที่ 15 ถึงปลายศตวรรษที่ 17 จึงมีคนถูกฆ่าตายใน
ลักษณะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดไม่ต่ ากว่าแสนคน บุคคลที่พยายามคัดค้านการกระท าดังกล่าว คือ 
แพทย์ชาวเยอรมัน พยายามชี้แจงให้คนทั่วไปเข้าใจว่า คนผิดปกติจะต้องพิจารณาถึงความผิดปกติทาง
ร่างกาย และจิตใจด้วย  

  รายละเอียดการเคลื่อนไหวของงานสุขภาพจิตในแต่ละประเทศ มีดังนี้ 
     1. ในประเทศฝรั่งเศส ในกลางศตวรรษที่ 16 จัดตั้งโรงพยาบาลเพ่ือกักขังผู้ปุวยทาง
จิต หรือเรียกว่าคนบ้าขึ้น แต่ที่กักขังมีสภาพไม่ต่างจากห้องเก็บสัตว์ ผู้ควบคุ มสถานที่แห่งนี้ คือ 
Philippe Pinel จิตแพทย์ชาวฝรั่งเศส ช่วง ค.ศ. 1745 -1826 เขามีความเห็นว่าบุคคลที่ถูกกักขัง
เหล่านั้น ถ้าได้รับการดูแลดีๆ อาจจะหายเป็นปกติได้ ไม่ควรน ามากักขังไว้ เขาได้ขอร้องต่อหัวหน้า
คณะปฏิวัติฝรั่งเศส (ค.ศ.1789) ขอให้ปล่อยคนเหล่านั้น โดยเขายืนยันว่า คนเหล่านั้นจะไม่สร้างปัญหา
อะไร เมื่อปล่อยคนเหล่านั้นไปแล้วปรากฏว่า คนเหล่านั้นไม่ได้อาละวาดใดๆ ตามที่เขาคาดหมายไว้ ซึ่ง
ถือเป็นการริเริ่มให้การรักษาผู้มีปัญหาทางจิตในโรงพยาบาลอย่างมีศีลธรรม (Moral treatment) โดย
ปลดปล่อยโซ่ตรวนให้เป็นอิสระ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งจิตเวชศาสตร์สากล ในการรักษา
ผู้ปุวยทางจิตอย่างดี และได้ปลดปล่อยคนไข้จากโซ่ตรวน ท าให้คนเหล่านั้นซาบซึ้งต่อการช่วยเหลือ
ของเขามาก แต่เขากลับถูกหาว่าเป็นคนบ้า จนเกือบถูกประชาทัณฑ์ แต่ผู้ที่เขาเคยปลดปล่อยออกไป
ได้ กลับมาช่วยชีวิตเขาไว้   
  2. ในประเทศอังกฤษ ในระยะเวลาเดียวกัน มีชาวอังกฤษ ชื่อ William Tuke เริ่ม
รักษาผู้ปุวยทางจิตด้วยวิธีการที่ดีข้ึน โดยดูแลความเป็นอยู่ที่อบอุ่นเหมือนอยู่ในครอบครัว และให้คนไข้
ได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ประเทศอ่ืนๆ เอาแบบอย่างกันมาก 

  3. ในอเมริกา ในช่วงศตวรรษที่ 19 (1802-1882) มีครู ชื่อ Dorothea Lynde Dix 

ได้ขอร้องให้ออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาโรคจิต นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ความคิดนี้ออกไป
ยังประเทศต่างๆทั่วโลก ระยะนี้ประเทศต่างๆ ตื่นตัวด้านการรักษาโรคจิตกันมากขึ้น 

  4. ในประเทศฝรั่งเศส ได้ศึกษาทางด้านจิตเวชมากขึ้น ต่อจาก Pinel คือ Charcot 

(1825-1893) ผู้ที่ท างานอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งในปารีส เขาสนใจศึกษาด้านโรคประสาท โดย
เชื่อว่าความกระทบกระเทือนทางสมองเป็นเหตุของความผิดปกติทางจิตนั่นเอง และความผิดปกติ
เหล่านี้อาจรักษาให้หายได้ ลูกศิษย์ของเขาที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Sigmund Freud, Pierre และ Janet  
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  5. ในประเทศเยอรมันมีผู้บุกเบิกทางจิตเวชใหม่ 2 คน คือ Wilheim Griesinger 

(1817-1868) และ Emil Kraepellin (1855-1926) ทั้งสองมีความเชื่อว่า โรคจิตนั้นอาจจะมีสาเหตุ
จาก พันธุกรรม หรือสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และเชื่อว่าการศึกษา
สภาพทางร่างกายจะช่วยให้เข้าใจมนุษย์ได้  
  6. ในสหรัฐอเมริกาในต้นศตวรรษที่ 20 ปรากฏว่าเกิดการตื่นตัวด้านการรักษาโรคจิต
กันมาก ถ่อว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในวางการจิตเวช เนื่องจาก Clifford W. Beers ได้
เขียนหนังสือเรื่อง“A Mind That Found Itself” ซึ่งเขียนจากประสบการณ์ที่เคยเป็นผู้ปุวยทางจิต
อย่างรุนแรง และหายจากอาการปุวยทางจิต เมื่อปี 1903 และต้องการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่เป็นโรค
จิต โดยเสนอให้มีการรักษาพยาบาลโรคนี้อย่างถูกวิธี หนังสือเล่มนี้มีสาระส าคัญ 3 ประการ คือ 

   6.1 ผู้ปุวยทางจิต ไม่ใช่ผู้เสียสติตลอดเวลา นั่นคือ บางคราวก็พูดจารู้เรื่อง
เช่นเดียวกับคนปกติ ฉะนั้นการดูแลหรือการปฏิบัติต่อเขาพึงปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลปกติ เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   6.2 หากผู้ปุวยได้รับการรักษาตามวิธีการที่ถูกต้องก็จะหายเป็นปกติได้ 
   6.3 ถ้าทราบสาเหตุของโรคจิตแล้ว จะสามารถหาทางปูองกันไม่ให้ปุวยทาง
จิตได ้

 ในปี 1908 Clifford W. Beers เป็นผู้น าก่อตั้งสมาคมสุขภาพจิตของรัฐคอนเนค 

ติกัท และขยายไปยังรัฐต่างๆ รวมกันเป็นสมาคมสุขภาพจิตแห่งชาติ (National Association for 

Mental Health) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิต ปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต 

 ในปี 1913 Adolf Meyer) ได้จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขชุมชนขึ้นในโรงเรียนแพทย์ 
จอห์น ฮอฟส์กิน รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา และเริ่มงานจิตเวชชุมชน โดยส่งจิตแพทย์ออกไปท างาน
ในชุมชน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตโรคประสาทให้แก่ประชาชน ศึกษาวิจัย ค้นหาผู้ที่อยู่ในภาวะ
เสี่ยงต่อการเจ็บปุวย และช่วยเหลือก่อนเกิดอาการ ตรวจรักษาผู้ปุวยเพ่ือปูองกันอาการก าเริบรุนแรง 
เสนอแนะชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการปูองกันบ าบัดรักษา ให้แก่ผู้ปุวยหลังจ าหน่ายโดย
ร่วมมือประสานงานและรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นงานจิตเวชชุมชน 
และการท างานบูรณาการแบบเครือข่าย 

 ในปี 1940 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1-2 มีผู้ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามและ 

เกิดการเจ็บปุวยทางจิต ประสาทจ านวนมาก โรงพยาบาลเบลมอนด์ในประเทศอังกฤษ ได้น า
กิจกรรมบ าบัดมาทดลองใช้ในการรักษาเป็นครั้งแรก ศึกษาวิจัยผลการรักษาโดยใช้ยาสงบประสาท 
ร่วมกับการใช้กลุ่มชุมชนบ าบัด และจัดสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลให้คล้ายคลึงกับชุมชนที่ผู้ปุวย
อาศัยอยู่ พบว่า ผู้ปุวยอาการทุเลาลง ลดระยะเวลาในการรักษา และกลับบ้านได้เร็วขึ้น ท าให้รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาสนใจ ส่งเสริมงานจิตเวชชุมชนเพ่ิมมากขึ้น โดยมีนายแพทย์ Harry C. Solomon เป็นผู้
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เริ่มด าเนินงานจิตเวชชุมชนในปี 1658 และแนวคิดนี้ได้ขยายผลไปสู่ประเทศแถบสแกนดิเนเวียและ
เนเธอร์แลนด์ในเวลาต่อมา 

 ในปี 1950 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้ยา Chropromazine Hydrochloride- 

Thorazine) รักษาอาการทางจิตเป็นครั้งแรก 

 ในปี 1952 คณะกรรมการทางด้านสุขภาพจิต องค์การอนามัยโลกได้แนะน าให้ 
โรงพยาบาลจิตเวชเปิดรักษาผู้ปุวยนอก โดยให้บริการนอกเวลา บริการฟ้ืนฟูสภาพผู้มีปัญหาทางจิต 
ศึกษาวิจัย และจัดบริการรักษาออกสู่ชุมชน  

 ในปี 1953 แมกซ์เวล โจนส์ เผยแพร่แนวคิดเก่ียวกับชุมชนบ าบัด โดยให้ผู้ปุวย 

เรียนรู้จักตนเอง ตอบสนองความต้องการของตนเอง มีการสื่ อสารและสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นกับ
ผู้คนแวดล้อม ภายใต้วัฒนธรรมที่คุ้นเคย เปิดโอกาสให้ผู้ปุวยมีส่วนร่วมรับผิดชอบกิจวัตรประจ าวัน 
ดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  

 ในปี 1963 ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคเนดี ได้เสนอพระราชบัญญัติศูนย์ 
สุขภาพจิตชุมชน สร้างศูนย์สุขภาพจิตชุมชนขึ้นทั่วประเทศเรียกว่า ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน หรือ
ศูนย์บริการครอบครัว หรือศูนย์แนะแนวเด็ก แต่ละศูนย์ดูแลประชากรประมาณ 75,000-200,000 คน 
และก าหนดกลุ่มเปูาหมาย นโยบาย และก าหนดหลักการจัดบริการ ดังนี้ 

   1. ให้บริการแก่ผู้ปุวยโรคจิตโรคประสาท 

   2. ลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

   3. ให้บริการสุขภาพจิตแก่ชุมชนแบบผสมผสาน เช่น ให้บริการตรวจคนไข้นอก  
การให้สุขภาพจิตศึกษา การดูแลก่อนและหลังเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวช  

   4. การตรวจวินิจฉัยโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

   5. ฝึกอบรมงานจิตเวช แก่บุคลากรในขณะปฏิบัติงาน 

หลังจากนั้นได้มีการพัฒนางานด้านสุขภาพจิตให้ครอบคลุมการเจ็บปุวยของประชากร ได้แก่ 
การสร้างโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น การออกกฎหมายด้านจิตเวช การขยายขอบเขตการบริการไปสู่ชุมชน 
การเน้นบริการเชิงรุก การสร้างเสริมสุขภาพจิต และปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต 

3.2 ประวัติด้านสุขภาพจิตในประเทศไทย  

       ยุคของงานสุขภาพจิตในประเทศไทย แบ่งตามยุคได้ดังนี้ (วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา,  2555: 

16-24) 

         3.2.1 ยุคดั้งเดิม (พ.ศ. 2432-2467) 

              การดูแลด้านจิตเวชในประเทศไทย เริ่มต้นในปี 2432 เมื่อเริ่มก่อตั้งศิริราช
พยาบาล โดยเริ่มเปิดสถานพยาบาลเพ่ือรับคนไข้ทางจิตขึ้นที่ ต าบลปากคลองสาน จังหวัดธนบุรี ชื่อ 
โรงพยาบาลคนเสียจริต สังกัดกรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ การรักษาพยาบาลในสมัยนั้นยังเป็นวิธี



 

 

8 

แบบโบราณ มีการกักขัง เฆี่ยนตี และใช้เวทมนต์ในการรักษา คนไข้ในรุ่นแรกมีประมาณ 30 คน ในปี
พ.ศ. 2448 นายแพทย์ Highet เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล เปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ปุวยในลักษณะ
สถานบริการ เน้นด้านสุขอนามัย ด้านการพยาบาล (Hospital Care) แทนระบบกักขัง (Asylum) 

 ต่อมาในปี 2453 คนไข้โรคจิตมีจ านวนมากขึ้น จนถึง 296 คน ท าให้สถานที่เดิม
ไม่เพียงพอบริการคนไข้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าให้สร้างโรงพยาบาล
โรคจิตขึ้นใหม่ สร้างเสร็จและรับคนไข้ได้เมื่อปี 2455 

 3.2.2 ยุคโรงพยาบาลจิตเวชแผนใหม่ (2468-2483) 

                        ในพ.ศ. 2468 โรงพยาบาลคนเสียจริต ย้ายสังกัดขึ้นอยู่กับกองตรวจการบ าบัดโรค 
กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย มีนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยสมาคม เป็นผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลจิตเวชคนแรกของประเทศไทย ได้น าความรู้ทางจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิตและจิตวิทยาไป
เผยแพร่เพ่ือพัฒนาบุคลากร โดยน าเอาแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาของ Stanford Binet เข้ามาใช้ใน
ประเทศไทยเป็นคนแรก และได้เขียนต าราจิตเวชเล่มแรกส าหรับแพทย์ คือ วิธีตรวจโรคจิตและหลัก
วินิจฉัยโรคจิตโดยย่อ ตลอดจนส่งเสริมแพทย์ไปศึกษาอบรมในต่างประเทศ และเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล
คนเสียจริต เป็นโรงพยาบาลโรคจิตธนบุรี 
 การบ าบัดรักษาช่วงนี้ ยังคงใช้ยาต าราหลวง เนื่องจากไม่มียารักษาผู้ปุวยจิตเวช
โดยเฉพาะ ยาที่ใช้มากได้แก่ การฉีดอินซูลิน (Insulin Shock) ให้แก่คนไข ้

 ในยุคนี้เริ่มสร้างโรงพยาบาลโรคจิตขึ้นหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลโรคจิตที่
ภาคใต้ ในอ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลโรคจิตภาคเหนือ จังหวัดล าปาง ซึ่งต่อมาได้
ย้ายไปตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ และโรงพยาบาลโรคจิต อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี  
 3.2.3 ยุคของงานสุขภาพจิตหรือทศวรรษท่ี 1 (พ.ศ. 2484-2494) 

             ในปีพ.ศ. 2485 ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ซึ่งเป็นทั้งผู้อ านวยการ
กองโรงพยาบาลโรคจิต และผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ได้พัฒนางานสุขภาพจิตสู่ชี วิต
ที่เป็นสุขของประชาชนชาวไทย เริ่มด าเนินการจัดระเบียบราชการกรมการแพทย์ โดยโอนงาน
สุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวชจากกองสุขภาพจิตเดิมมาสังกัดกองโรงพยาบาลโรคจิต ได้เปล ี่ยนชื่อ
จากโรงพยาบาลโรคจิตธนบุรี เป็นโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่เปลี่ยนชื่อ 
ได้แก่ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลศรี
ธัญญา จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี จากผลงานการพัฒนางาน
ด้านสุขภาพจิตด้วยความมุ่งม่ันอย่างต่อเนื่อง ท่านจึงได้รับการยกย่องอย่างสูง และขนานนามว่า “บิดา
แห่งจิตเวชศาสตร์” ของไทย 
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 3.2.4 ยุคทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2494-2504) 

      ในปีพ.ศ.2494 องค์การอนามัยโลก ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญส ารวจสภาวะสุขภาพจิต
ในประเทศไทย โดยเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งบริการแนะแนวปัญหา จิตใจเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของงานส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต จัดเตรียมบุคลากรไปศึกษาต่อประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้านจิตแพทย์เด็ก 1 คน นักจิตวิทยาคลินิก 1 คน นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช 1 คน เพ่ือ
ด าเนินการเปิดคลินิกสุขวิทยาจิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา   

 ในปี 2498 เริ่มมีการอบรมแพทย์ในหลักสูตรจิตเวชศาสตร์เป็นครั้งแรก ใน
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือศึกษา เพ่ิมพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์และ
สุขภาพจิต และวันที่ 24 มิถุนายน 2498 เปิดด าเนินการโรงพยาบาลโรคจิต นนทบุรี 
 การรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดบริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ปุวยจิตเวชในรูปแบบโรงพยาบาลกลางวัน (Day Hospital) บ าบัดโดยใช้หลักการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เรียกว่า นิเวศน์บ าบัด (Milieu Therapy) ส่วนในโรงพยาบาลศรีธัญญาให้การ
รักษาตามหลักการของบ้านกึ่งวิถี (Half-way House) คือ เน้นให้ผู้ปุวยมีการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง รู้จัก
ประกอบอาชีพและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก่อนจ าหน่าย  
 การบ าบัดรักษาในยุคนี้ ได้น าเทคนิคการรักษาแบบตะวันตกเข้ามาบ าบัดเช่น การ
บ าบัดด้วยยากล่อมประสาท จิตบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด โดยมีทีมงานสุขภาพจิตประกอบด้วยจิตแพทย์ 
นักจิตวิทยาคลินิก พยาบาลจิตเวช และนักสังคมสงเคราะห์ 
 3.2.5 ยุคแรกเริ่มของงานสุขภาพจิตชุมชน หรือทศวรรษที่ 3 (พ.ศ.2504-2514) เป็น
ช่วงที่เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ความเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนในยุคนี้ได้แก่  
 พ.ศ. 2502 เปิดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เพ่ือให้บริการรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 พ.ศ. 2503 สร้างโรงพยาบาลปัญญาอ่อน (โรงพยาบาลราชานุกูล) 
 พ.ศ. 2506 เริ่มน าจิตบ าบัดเข้ามารักษาผู้ปุวย 

 พ.ศ. 2507 เริ่มให้บริการจิตเวชเคลื่อนที่ ในเขตจังหวัดภาคใต้ ที่โรงพยาบาลสวน
สราญรมย์ สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับการตรวจรักษาพยาบาล  
 พ.ศ.2508 เปิดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ประชาชนทั่วไปที่โรงพยาบาล
สถาบันประสาทวิทยาสงขลา และเริ่มใช้การรักษาแบบ Milieu Therapy ซึ่งเป็นการจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมือนบ้าน โดยใช้หลักการของ Therapeutic Community (TC) ซึ่งเป็นการรักษา
แบบชุมชนบ าบัด 

 พ.ศ. 2510 เปิดให้บริการจิตเวช โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ และเริ่มใช้
การบ าบัดรักษาด้วยดนตรี (Musical Therapy) 
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 ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) 

การด าเนินงานสุขภาพจิตในรูปของ “โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลโรคจิตและโรคประสาท” และ 
“โครงการจัดตั้งแผนกจิตเวชในโรงพยาบาลทั่วไป” 

 พ.ศ. 2511 ได้เปิดศูนย์วิจัยประสาทเชียงใหม่เป็นสาขาของโรงพยาบาลสถาบัน
ประสาทวิทยาในส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในปีเดียวกันได้มีการ
สร้างโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น และเกิดแผนกจิตเวชในโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  ซึ่งต่อมา
ได้ขยายไปเปิดที่โรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลยะลา 

 3.2.6 ยุคของการผสมผสานงานสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสาธารณสุข หรือ
ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ.2514-2524) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) งาน
สุขภาพจิต มุ่งให้ความส าคัญกับงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โครงการที่ส าคัญคือโครงการ
พัฒนาสุขภาพจิตชุมชน โดยปรับปรุงบริการสุขภาพจิตชุมชน ให้มีคุณภาพและครอบคลุมประชากร 
โดยอาศัยบริการสาธารณสุขในชุมชน ได้แก่ สถานีอนามัยและฝุายจิตเวชในโรงพยาบาลทั่วไป ช่วยคัด
กรองผู้ปุวยหรือส่งต่อไปยังศูนย์สุขภาพจิตชุมชน และโรงพยาบาลจิตเวช เพ่ือให้บริการครบวงจร แต่
โครงการนี้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 พ.ศ. 2514 เปิดส านักงานกลางเพ่ือให้บริการแบบผู้ปุวยนอกที่ศูนย์สุขวิทยาจิต 
ถนนพระรามหก ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบันคือสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช
นครินทร์ นอกจากนั้นมีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตชุมชนชัยนาท เพ่ือให้บริการสุขภาพจิตเข้าถึงระดับ
ชุมชน และเปิดศูนย์สุขภาพจิตเคลื่อนที่บางรัก ถนนเจริญกรุง 
 พ.ศ. 2515 กองโรงพยาบาลโรคจิตเปลี่ยนเป็น กองสุขภาพจิต 

 พ.ศ. 2516 จัดระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมทางวิชาการอย่างจริงจัง ทั้ง
ในและนอกโรงพยาบาลแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สังคมสงเคราะห์) และจัดฝึกภาคปฏิบัติ
แก่แพทย์ด้านจิตเวชของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

 พ.ศ. 2517 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ให้โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลราชานุกูล 
โรงพยาบาลประสาท ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกอง ขึ้นตรงกับกรมการแพทย์ กอง
สุขภาพจิต 

 ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) เริ่ม
ให้บริการสุขภาพจิตชุมชน มุ่งเน้นที่การผสมผสานงานสุขภาพจิตเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขทั่วไป 
เป็นการจัดระบบให้ประชาชนสามารถรับบริการสุขภาพจิตจากสถานบริการในท้องถิ่นตนเอง เช่น 
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โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โดยไม่ต้องขอรับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชซึ่งมีจ านวนจ ากัด ท า
ให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกขึ้น และระบบบริการสาธารณสุขบริการด้านร่างกายและจิตใจด้วย 

3.2.7 ยุคของการสาธารณสุขมูลฐาน หรือทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2524-2534)  

 ยุคนี้อยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-

2529) งานสุขภาพจิตจัดด าเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการสาธารณสุขเพ่ือ
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 

 พ.ศ. 2521 ได้จัดประชุมนานาชาติที่เมืองอัลมา อตา สหภาพโซเวียต ประกาศใช้
กลวิธีการสาธารณสุขแบบใหม่ คือ การสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ประชากรทั่วโลกมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
ภายใน พ.ศ. 2543 

 พ.ศ. 2522 ได้น ากลวิธีสาธารณสุขมูลฐานมาทดลองใช้ในจังหวัดอุบลราชธานี 
และอีก 2 ปีต่อมาได้จัดท าโครงการผสมผสานสุขภาพจิตกับงานสาธารณสุขมูลฐานที่จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งโครงการนี้ประสบความส าเร็จ โดยขยายพ้ืนที่การด าเนินงานเป็นโครงการสุขภาพจิต
ชุมชน ในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 

(พ.ศ. 2530-2534) 

 พ.ศ. 2524 โรงพยาบาลศรีธัญญาจัดเปิดอบรมวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต
เวชหลักสูตร 10 เดือน แก่พยาบาลวิชาชีพเป็นปีแรก 

 3.2.8 ยุคของงานส่งเสริมป้องกัน ทศวรรษที่ 6 (พ.ศ. 2534-2544)  

 ยุคนี้อยู่ในช่วงแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2544) มี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางจิตใจของประชาชนให้มีคุณภาพ สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถพ่ึงพาตนเอง ดูแลช่วยเหลือกันในด้านสุขภาพจิต มุ่งเน้นการส่งเสริม
สุขภาพจิตและปูองกันปัญหาทางจิตเชิงรุก โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการ
พัฒนาคุณภาพจิตใจกลุ่มเปูาหมาย เช่น การพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักเรียนระดับต่างๆ ร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความรู้ สุขภาพจิตแก่ประชาชนทั้งใน
เขตเมืองและชนบท กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง เพ่ือให้บังเกิดผลในทางเสริมสร้างสมรรถภาพจิตใจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 

 การพัฒนาบริการสุขภาพจิตในระบบบริการสาธารณสุขด้วยการสนับสนุนทาง
วิชาการ เช่น ปรับปรุงเนื้อหาความรู้ จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน สนับสนุนให้สถานบริการค้นหาผู้ปุวยจิต
เวชในชุมชนเพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากครอบครัวและชุมชน ส าหรับโรงพยาบาลจิต
เวช ได้ปรับปรุงคุณภาพให้สามารถจัดบริการได้อย่างครบวงจร สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขทั่วประเทศ ให้ความช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปุวยโรคเอดส์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทวี
ความรุนแรงในขณะนั้น  
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 ในปี พ.ศ.2536 ได้แบ่งส่วนราชการ สถาบันสุขภาพจิต โดยยกฐานะให้กอง
สุขภาพจิตเป็นสถาบันสุขภาพจิต มีฐานะเทียบเท่ากรม ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข 

 ในปี พ.ศ. 2537 ได้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสถาบันสุขภาพจิต 
และมีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการเป็น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 ในปี พ.ศ. 2538 จัดด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าและใช้
มาตรฐานการพยาบาลดูแลผู้ปุวย 

 ในปี พ.ศ. 2540 จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิต รับผิดชอบการด าเนินงานส่งเสริม ปูองกัน 
และเตรียมการพัฒนาองค์กรเข้าสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) 

 3.2.9 ยุคของวิสัยทัศน์และพันธกิจของการพัฒนา หรือทศวรรษที่ 7 (พ.ศ. 2544-

2554) 

 การด าเนินงานสุขภาพจิตจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 

(พ.ศ. 2545-2549) ของกรมสุขภาพจิต มุ่งให้ประชาชนมีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม โดยยึดถือยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  
   1. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 

   2. การสร้างเสริมสุขภาพจิตแก่ประชาชน 

   3. การบริการสุขภาพจิตที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 

   4. การพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต 

 จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานสุขภาพจิตในแต่ละยุคสมัยได้ปรับเปลี่ยน และบูรณา
การงานอย่างเป็นระบบ ทั้งปริมาณและคุณภาพ ในด้านวิชาการ บริการ และการบริหารจัดการ 
มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีมี่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือการพัฒนาสุขภาพจิตให้ก้าวไปอย่าง
ต่อเนื่อง    

 3.2.10 งานสุขภาพจิตตามแผนยุทธศาสตร์ 
   ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มี
การประยุกต์งานสุขภาพจิตหลายโครงการ เพ่ือเอ้ือให้ประชาชนและชุมชนได้พัฒนาความรู้ ศึกษา
เข้าใจงานฟื้นฟูจิตใจ และงานสุขภาพจิตกับการบริหารองค์กร ประกอบด้วย 

   1. งานสุขภาพจิตกับการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน พัฒนางาน
สุขภาพจิตสู่สังคม ฟ้ืนฟูสุขภาพจิตชุมชน และตลอดจนโครงการเยียวยาและฟ้ืนฟูจิตใจผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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   2. งานสุขภาพจิตกับการพัฒนาเครือข่าย ได้แก่ พัฒนางานวิกฤติสุขภาพจิต 
การช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย พัฒนาคุณภาพงานสุขภาพจิตและจิตเวช ดูแลผู้ปุวยที่มีปัญหา
จากสุรา พัฒนาสติปัญญาเด็กไทย สุขภาพจิตครอบครัว และผู้สูงวัย ตลอดจนให้บริการเด็กที่มีปัญหา
พัฒนาการและออทิสติก 

   3. งานสุขภาพจิตกับการพัฒนาวิชาการ เช่น การพัฒนาคลังความรู้ทาง
สุขภาพจิตและจิตเวช ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และงานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ 

   4. พัฒนาระบบมาตรฐานสถานบริการทางจิตเวช โดยกรมสุขภาพจิตผ่านการ
รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 และการรับรองคุณภาพ (HA) จากสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

   5. งานสุขภาพจิตกับการบริหารองค์กร ได้แก่ กฎหมายสุขภาพจิตและ
ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิต การตราพระราชบัญญัติประกาศสิทธิของผู้ปุวย ท าให้มีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของการบริการ และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

4. องค์ประกอบของสุขภาพจิต   

 จิต หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก บุคลิกภาพ ความจ า สติปัญญา 
การรับรู้ การรู้จักตน และการตัดสินใจ การท างานของจิตเกี่ยวข้องกับหลายส่วน ได้แก่ 1) สมอง เช่น 
สมองส่วนกลาง ส่วนขมับ เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจ า สมองส่วนท้าย เกี่ยวข้องกับอารมณ์ 
และการแสดงออกทางร่างกายของอารมณ์ สมองส่วน reticular activating system เกี่ยวข้องกับ
ระดับความรู้สึกตัว ปฏิกิริยาการหลับ การตื่น ความตั้งใจ ความจ า และนิสัย 2) ประสบการณ์ในวัยเด็ก
ที่ได้รับมาจากสังคมในบ้านและนอกบ้านก็มีความสัมพันธ์ต่อจิต เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นจิตยังมี
ความสัมพันธ์กับกาย กายและจิตต่างมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น หากมีความวิตกกังวล 
จะเกิดผลกระทบต่อกาย มีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ ฯลฯ และหากมีอาการเจ็บปุวยทางกาย ก็จะ
ส่งผลต่อจิต ท าให้มีความวิตกกังวล หรือเครียด หรืออารมณ์เศร้าได้เช่นเดียวกัน การพิจารณาความ
สมบูรณ์ หรือความปกติด้านสุขภาพจิตต้องพิจารณาองค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็นจิตของมนุษย์ 
(Mind) 8 ด้าน ได้แก่ (สุวัทนา อารีพรรค,  2524: 1) 

4.1 ความคิด (Thought, Thinking)  
     ความคิดเป็นการท างานของจิตใจ จิตมีความรู้สึกอย่างไรจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม 

บุคคลจะแสดงความคิดออกมาทางค าพูด โดยผู้ปุวยจะมีความคิดไม่สอดคล้องกับความคิดแรก มี
ความคิดอ่ืนเข้ามาแทรก เนื่องจากมีแรงผลักดันจากจิตไร้ส านึก ลักษณะของความคิด เป็นตอนๆ ไม่
ต่อเนื่อง (Fragmentation of Ideas) โดยผู้ปุวยจะแสดงถึงความผิดปกติของความคิดทางการพูด 
เรียกว่า ความผิดปกติด้านความต่อเนื่องของความคิด เช่น การพูดวกวน การพูดนอกเรื่อง การพูด
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สับสน นอกจากนั้นยังมีความผิดปกติด้านกระแสความคิด แสดงออกทางการพูด เช่น ความคิด
หยุดชะงัก ความคิดรายละเอียดมาก เสียการรับรู้ทางภาษา หรืออาการไม่พูด ความผิดปกติทางเนื้อหา
ความคิด จะมีความคิดหลงผิดมีความกลัว ย้ าคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และผิดปกติทางรูปแบบ
ความคิด เช่น การคิดหมกมุ่น คิดเพ้อฝัน คิดแบบนามธรรม หรือในกรณีภาวะหลงผิด  

ดังเช่นตัวอย่าง  ในช่วงก่อนที่ผู้เขียนจะมาเป็นอาจารย์ที่นี่ ได้มีประสบการณ์เป็นอาจารย์สอน
ในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล ได้ท าหน้าที่นิเทศนักศึกษาฝึกงานใน
โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง  ได้พบผู้ปุวยชายวัยกลางคนรายหนึ่ง  เขาจะบอกคนอ่ืนว่า สาเหตุที่ตนมา
อยู่ในโรงพยาบาล เพราะตนเองเป็นสายลับของผู้มีอิทธิพล ต้องมาหลบซ่อนตัวเพ่ือหลบหนีการกวาด
ล้างจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่จากประวัติผู้ปุวยไม่มีอาชีพดังที่กล่าวอ้าง ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะหลงผิด คิด
ว่าตนเองเป็นคนส าคัญ เป็นคนมีอ านาจซึ่งเป็นความผิดปกติทางความคิดประเภทหนึ่ง เกิดจาก
แรงผลักดันจากจิตไร้ส านึก  
 4.2 อารมณ์ ความรู้สึก (Emotion, Affect) 

ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตทุกราย จะมีความผิดปกติทางอารมณ์ร่วมด้วย หรือเรียกว่า 
มีอารมณ์แปรปรวนง่าย ได้แก่ การมีอารมณ์ที่สุขสบายผิดธรรมดา การมีอารมณ์เฉยเมย ไร้อารมณ์ 
การมีอารมณ์ไม่สอดคล้องกับความคิดและเหตุการณ์ขณะนั้น การมีอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่ายกว่า
ธรรมดา การมีความรู้สึกกลัว หวาดหวั่น ใจคอไม่สบาย วิตกกังวล ความกลัวอย่างไร้เหตุผล การมี
อารมณ์ซึมเศร้า การมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายตามสิ่งกระตุ้น และอารมณ์รุนแรง 
 4.3 บุคลิกภาพ (Personality)  

  บุคลิกภาพ หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม ได้แก่  กิริยา ท่าทาง และการ
เคลื่อนไหว การแสดงออกทางสีหน้า การแต่งกาย อนามัยส่วนบุคคล   

ผู้ปุวยที่มีความผิดปกติทางจิต จะพบพฤติกรรมที่แปลก ๆ ได้แก่ การแต่งกายด้วยเสื้อผ้า 
ที่ไม่เหมาะสมของอายุ และค่านิยมของสังคม ร่างกายสกปรก ผมรุงรัง บางรายอาจมีการเคลื่อนไหว  
(Motor Activity) ที่มากหรือน้อยกว่าปกติ ท่าเดิน การเคลื่อนไหวซ้ าๆ (Mannerism) มีอาการกระตุก 

(Tics) ของหน้าหรือหนังตา บางรายอาจเดินไปมา นั่งขยับตัวบ่อย หรือเคลื่อนไหวมือและเท้าตลอด 
เวลา อยู่ไม่สุข (Agitate) ท าท่าแปลกๆ ท ากิริยาซ้ าๆ กระท าตามอย่างการกระท าของผู้ อ่ืน 

(Echopraxia) หรือการใช้มือ และเท้าไม่ประสานงานกัน (Uncoordinated)   

 ตัวอย่างกรณีศึกษา ผู้เขียนได้พบกรณีผู้ปุวยจิตเวชหญิงรายหนึ่งมีพฤติกรรมแปลก ๆ 
เมื่อพบผู้เขียนจะท าพฤติกรรมการไหว้ซ้ าๆ ซากๆ  และกรณีผู้ปุวยชายวัยรุ่น มีพฤติกรรมเดินวนเวียน
ไป มา รอบๆ โรงอาหารในโรงพยาบาล โดยไม่มีท่าทางจะหยุด ซึ่งพฤติกรรมผิดปกติดังกล่าว บ่งบอก
ถึงการมีความคิดวิตกกังวลอะไรบางอย่างในจิตไร้ส านึก จึงแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการท าซ้ าๆ 
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4.4 ความจ า (Memory) 
               ความสามารถในการจ าของบุคคลต้องมี 3 อย่างประกอบกัน คือ ความสามารถบันทึก
เหตุการณ์ (Registration) สามารถเก็บสิ่งที่บันทึกไว้ได้ (Retention) สามารถระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาได้ 
(Recall) การสูญเสียความจ า (Amnesia ) เกิดจาก 2 สาเหตุ คือ  
 4.4.1 ความผิดปกติของสมอง (Organic Amnesia) คือ การสูญเสียความจ าภายหลัง 
เกิดเหตุการณ์ (Anterograde Amnesia) เช่น นักมวยถูกชกศีรษะอย่างแรงแล้ว ไม่สามารถจ า
เหตุการณ์หลังจากถูกกระแทกได้ และการสูญเสียความจ าก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ (Retrograde 

amnesia) เช่น ถูกรถชนหมดสติแล้วจ าเหตุการณ์ก่อนหน้าถูกรถชนไม่ได้ 
 4.4.2 ความผิดปกติด้านจิตใจ (Psychogenic Amnesia) เป็นการลืมเรื่องราวเกี่ยวกับ 

ตนเองที่พบบ่อย คือ ลืมเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้ตนไม่สบายใจ (Localized Amnesia) เช่น ความทุกข์ 
ความเจ็บปวดที่รุนแรง บางรายลืมเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองทั้งหมด จ าชื่อตัวเองไม่ได้ ฯลฯ 

         ดังนั้นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต มักจะมีความบกพร่องด้านความจ าด้วย การ 
ทดสอบ ความจ าต้องทดสอบทั้งความจ าเก่า (Remote Memory) และความจ าใหม่ (Recent 

Memory) ความจ าเก่า หมายถึง ความจ าในวัยเด็ก หรือความจ าในสิ่งที่ผ่านแล้วเป็นเวลาหลายๆ 
เดือน ความจ าใหม่ หมายถึง ความจ าในสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ โดยถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ในระยะ 24 ชั่วโมง หรือในระยะไม่กี่วัน อาจทดสอบโดยการพูดถึงชื่อวัตถุ หรือต าแหน่งสถานที่อยู่ให้
ผู้ปุวยฟัง แล้วให้ผู้ปุวยทวนตาม เพ่ือให้แน่ใจว่าเขาได้ยิน และบันทึกข้อมูลที่เราบอกได้ถูกต้อง จากนั้น
ก็ทดสอบสิ่งอื่นๆไปก่อน หลังจากนั้น 3-5 นาที บอกให้เขาพูดถึงสิ่งที่บอกให้เขาจ า  

4.5 สติปัญญา (Intelligence) 
ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต จะมีเชาวน์ปัญญาเสื่อมร่วมด้วย ประเมินได้จากการสอบถาม 

ความรู้ทั่วไป ผู้ปุวยก็ไม่สามารถตอบได้ และกลุ่มที่มีเชาวน์ปัญญาผิดปกติตั้งแต่ก าเนิดก็จัดอยู่ใน
ความผิดปกติในกลุ่มโรคทางจิตเวชด้วย เช่น ภาวะปัญญาอ่อน 

 การประเมินด้านสติปัญญา โดยให้ผู้ปุวยอธิบายข้อมูล  (Information) หรืออธิบาย
ความหมายของค าศัพท์ (Vocabulary) รวมทั้งตรวจความคิดเชิงนามธรรม (Abstract Thinking) คือ 
ความคิดที่มีวุฒิภาวะของผู้ใหญ่ ซึ่งจะสามารถสร้างความคิดรวบยอด (Formulate Concept) และ
น าไปใช้ท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ (Generalization) ได้ ส่วนความคิดแบบรูปธรรม (Concrete 

Thinking) คือ ความคิดแบบเด็กเล็ก พบได้ในคนปัญญาอ่อน คนแยกตัว ผู้ปุวยโรคสมองและโรคจิต 

ส่วนความคิดที่ไม่เหมาะสม (Inappropriate) และแปลกประหลาด (Bizarre) พบในผู้ปุวยโรคจิต 

4.6 การรับรู้ (Perception) หมายถึง การรับรู้สิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การเห็น 

ภาพ การได้ยินเสียง การได้กลิ่น การรับรู้รส หรือความรู้สึกแปลกๆ  ซึ่งบ่งบอกถึงการการแปลสิ่งเร้ า
ผิด (Illusion) หรืออาการประสารทหลอน  
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4.7  การรู้จักตน (Insight) หมายถึง ความรู้และความเข้าใจว่าตนเองปุวย การรู้จักตนมี 

หลายระดับ ประกอบด้วย 

4.7.1 ไม่ยอมรับว่าตนเองปุวย 

4.7.2 คิดว่าตนเองอาจปุวย และควรรักษา แต่ปฏิเสธการรักษา 

4.7.3 คิดว่าตนเองปุวย แต่เป็นการปุวยทางกาย 

4.7.4 คิดว่าตนเองปุวย แต่ไม่รู้ว่าปุวยเป็นอะไร 

4.7.5 ยอมรับว่าปุวย เนื่องจากความผิดปกติทางจิตใจ แต่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขอะไร (Intellectual Insight)  

4.7.6 ยอมรับว่าปุวย เนื่องจากความผิดปกติในความรู้สึกและจิตใจ และพร้อมที่จะ 

แก่ไขให้กลับคืนสู่ลักษณะปกติในอนาคต (True Emotional Insight) 

หากผู้ปุวยมีความรู้จักตน ในแง่ที่ยอมรับการเจ็บปุวย และร่วมมือในการรักษา จะ 

มีผลต่อการหายของโรคนั้น ๆ ได้  
4.8  การตัดสินใจ (Judgment) 

 ความสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ต่างๆ และตัดสินใจเลือกการกระท าท่ีเหมาะสม 

กับสถานการณ์ โดยสังเกตจากพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกในสังคม ว่าเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับใน
วัฒนธรรมนั้นๆหรือไม่ เช่น การเปลือยกายในที่สาธารณะหรือการแต่งชุดอาบน้ าไปท างาน เป็น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ถ้าผู้ปุวยประพฤติเช่นนั้น ประเมินได้ว่าการตัดสินใจของเขาไม่ถูกต้อง  ส่วน
หนึ่งตรวจได้จากการซักประวัติ ดูการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ของผู้ปุวยตามที่เป็นจริง อีกส่วนหนึ่ง
ตรวจได้จากการให้ทดลองตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางอย่าง ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตมักจะเสีย
ความสามารถในการตัดสินใจ ซึ่งแม้แต่เรื่องง่ายๆ ในภาวะปกติ บุคคลจะตัดสินใจได้ แต่ในภาวะมีการ
เจ็บปุวยทางจิต จะไม่สามารถตัดสินใจในแนวทางที่เหมาะสมได้ เช่น การถามผู้ปุวยว่า หากลืมกุญแจ
ไว้ในรถจะท าอย่างไร ผู้ปุวยจะตอบว่า เอาค้อนมาทุบรถเพ่ือเอากุญแจออกมา ซึ่งแสดงถึง การ
ตัดสินใจที่ขาดความรอบคอบ วู่วาม และเป็นการกระท าท่ีไม่คุ้มค่า ไม่สมเหตุสมผล 

 โดยสรุป พ้ืนฐานของจิตมีความซับซ้อน และไม่มีเครื่องมือชนิดใดวัดได้ครอบคลุมทั้งหมด 
การจ าแนกองค์ประกอบของจิต ซึ่งเป็นภาคแสดงของจิตที่ปรากฏออกมาภายนอก จะเป็นประโยชน์ใน
การประเมินสภาพจิต ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกเพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช มีความแม่นย า และ
วางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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5. ลักษณะของสุขภาพจิต 

       สุขภาพจิตมีความเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพกาย และมีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพมากมาย 
เรียกว่า ความต่อเนื่องของสุขภาพและความเจ็บปุวย คนที่มีสุขภาพดีเป็นพิเศษจะอยู่ในระดับสุดท้าย
บนเส้นความต่อเนื่องของสุขภาพ บุคคลที่ปุวยหนักจะตกที่ปลายตรงข้ามของเส้นความต่อเนื่องบุคคล
ส่วนมากจะตกอยู่จุดใดจุดหนึ่งบนเส้นสุขภาพ เมื่อเผชิญกับความเครียดในชีวิต เป็นการท้าทาย
ความสามารถในการรับมือกับปัญหาซ้ าแล้วซ้ าเล่า  และบุคคลจะพยายามปรับตัวด้วยวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ จะเกิดปฏิกิริยาทางร่างกาย ซึ่งเป็นระบบการปูองกันตนออกมาและก้าวไปเป็นการ
เจ็บปุวย เมื่อความเครียดเป็นอารมณ์หรือพัฒนาการ ร่างกายจะตอบสนองด้วยการสร้างพฤติกรรม
ใหม่ ๆ ที่คาดหวังว่าจะมีประสิทธิภาพ ดังภาพ 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1. 1 เส้นความต่อเนื่องของสุขภาพและการเจ็บปุวย มีระยะจากความอยู่ดีมีสุขระดับสูงไปสู่การ
เจ็บปุวยรุนแรง 
ที่มา: Morrison VM. (2013: 2) 

 ลักษณะของสุขภาพจิตมนุษย์มีได้ทั้งทางบวกและทางลบ สุขภาพจิตในทางบวก ถือเป็น
สุขภาพจิตที่ดี ส่วนสุขภาพจิตทางลบ จัดเป็นสุขภาพจิตไม่ดี หรือสุขภาพจิตเสื่อม ดังนี้ 
 5.1 สุขภาพจิตดี 
               ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างดีทั้งในสถานการณ์ปกติและ
ไม่ปกติ และสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ซึ่งนักจิตวิทยาได้อธิบายถึงลักษณะสุขภาพจิตที่ดีไว้
ดังต่อไปนี้ 
         มาสโลว์ (Maslow, 1954: 80-106) นักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมได้ศึกษาชีวิตของคนที่มี
สุขภาพจิตดีซึ่งเป็นผู้น าของประเทศต่างๆ รวมทั้งศึกษาคนที่ประสบความส าเร็จในชีวิต มีชื่อเสียงโด่ง
ดัง เช่น มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) อับราฮัม ลินคอร์น (Abraham Lincoin) ประธานาธิบดีเจฟ
เฟอร์สันแห่งสหรัฐอเมริกา (Jefferson) บีโธเฟน (Bethofen) และอัลเบิร์ต ไอสไตน์ (Einstein) แล้ว
น ามาสรุปเป็นคุณลักษณะของผู้ที่มีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง(Characteristics of Self-

Actualization People) ไว้ 15 ประการ ได้แก่ 

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในทุกมิต ิ

Health –Illness Continuum 

เจ็บป่วยหนัก ความอยู่ดีมสีุขระดับสูง เจ็บป่วยหนัก ความอยู่ดีมสีุขระดับสูง 

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในทุกมิต ิ
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 1. มีความสามารถท่ีจะรับรู้ความเป็นจริงอย่างถูกต้อง (Efficient Perception of  

Reality) คุณลักษณะที่เด่นอย่างหนึ่งของผู้ที่มีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง คือ มีความสามารถที่จะ
รับรู้ เกี่ยวกับตนเอง ผู้ อ่ืน และสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ได้ถูกต้อง และตรงตามความจริงและจะมี
ความสัมพันธ์กับความจริงนั้นๆ อย่างมีความสุข โดยไม่มองว่าความจริงเหล่านั้นเป็นปัญหากับตน เขา
จะไม่ยอมให้ความปรารถนาและความหวังของเขาไปบิดเบือนสิ่งที่เขาได้ประสบ เขาจะมีความเข้าใจ
ผู้อื่นและสามารถตัดสินผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในพฤติกรรมต่างๆ เช่น การเสแสร้ง ความไม่จริงใจ ความ
ไม่ซื่อสัตย์ มาสโลว์ ค้นพบว่าความสามารถที่จะรับรู้ความเป็นจริงอย่างถูกต้องจะเห็นได้ชัดเจนใน
บุคคลหลายอาชีพ เช่น ศิลปิน นักดนตรี นักวิทยาศาสตร์ นักการเมือง และนักปรัชญา ฯลฯ 

  2. ยอมรับตนเอง ยอมรับผู้อ่ืน และยอมรับธรรมชาติ (Acceptance of Self, others, 

and nature)  บุคคลที่มีสุขภาพจิตดี จะมีความรู้สึกยกย่องนับถือตนเองและผู้อ่ืน เป็นความรู้สึกยก
ย่องที่ไม่มากเกินไปจนเกิดความเป็นจริง และมีความอดทนในข้อบกพร่อง ความผิดหวัง ความอ่อนแอ
ของตน และเป็นคนมีอิสระจากการถูกครอบง าในความรู้สึกผิด ความรู้สึกอาย ความรู้สึกท้อแท้ใจ หรือ
ความวิตกกังวล ส าหรับการยอมรับในธรรมชาติ หมายถึง การยอมรับในธรรมชาตินั้นๆ เช่น ยอมรับว่า
น้ าย่อมท าให้เปียก หินย่อมแข็ง ต้นไม้ใบไม้ย่อมมีสีเขียว เป็นต้น ลักษณะของบุคคลที่ยอมรับในตนเอง
แสดงออกและเห็นได้ชัดเจนในระดับการสนองความต้องการทางร่างกาย คือ จะเป็นคนที่รับประทาน
อาหารได้ นอนหลับสนิท และมีความสุขในเรื่องเพศ 

  3. มีความคล่องตัว มีความเป็นธรรมชาติโดยไม่เสแสร้ง (Spontaneity, Simplicity, 

naturalness) พฤติกรรมของผู้ที่มีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวและ
ไม่มีการแสร้งท า เขาจะแสดงออกถึงชีวิตภายในที่เป็นตัวของตัวเอง เช่น ความคิด และแรงกระตุ้น
ต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ชื่นชมและประทับใจคนอ่ืน หรือบางครั้งอาจดูเหมือนว่า
ขาดความสุภาพ แต่พฤติกรรมต่างๆ ของเขาก็จะไม่ผิดไปจากขนบธรรมเน ียมประเพณี 

 4. ใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลาง (Problem centering) เมื่อมีปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการ
ประกอบอาชีพ การท างานในหน้าที่ ฯลฯ เขาจะไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง หรือเอาแต่ใจตนเองในการ
แก้ปัญหาเหล่านั้น แต่จะแก้ปัญหาให้ตรงสาเหตุโดยไม่เข้าข้างตนเอง นอกจากนี้การท างานของเขามี
หลักการว่ามีชีวิตอยู่เพ่ืองานมากกว่าที่จะท างานเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ คือ มีแนวโน้มที่จะอุทิศตนเองในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 

 5. มีความสันโดษ มีความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบ (Detachment: Need 

for Privacy) เป็นผู้ที่ไม่สร้างความผูกพันหรือพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืนมากนัก ซึ่งในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ผู้อ่ืน
มองว่าเป็นคนไว้ตัว ท าตัวห่างเหิน หยิ่ง หัวสูง และเย็นชา ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่มีความเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริง ไม่มีความต้องการสร้างมิตรภาพกับผู้อ่ืนมากเกินไป เขาจะเชื่อมั่นในความสมบูรณ์ภายใน
ตัวเองของเขาเองและไมรู้สึกเดือดร้อนที่จะต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อื่น 
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 6. เป็นตัวของตัวเอง มีอิสระจากวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (Autonomy: 

Independence of Culture and Environment) ผู้ที่มีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะไม่สร้าง
เงื่อนไขให้ความพึงพอใจของตนเองขึ้นอยู่กับวัตถุและสิ่งแวดล้อมของสังคม เขาเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ตนเองที่มีต่อความเจริญเติบโตและพัฒนาการ ในลักษณะเช่นนี้เขาจึงไม่เรียกร้องสิ่งแวดล้อมพิเศษที่จะ
ท าให้เกดิการเรียนรู้ 

        บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีย่อมต้องการน าตนเอง และต้องการความอิสระ จะมองตนเอง
ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือปกครองตนเอง จะมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และมีวินัยใน
ตนเองในอันที่จะก าหนดวิถีชีวิตหรือจุดมุ่งหมายของเขาและมีความเชื่อมั่นในตนเองในด้ านความ
คิดเห็นต่างๆ โดยจะให้ความส าคัญน้อยมากในเรื่องความมีหน้ามีตา การได้รับเกียรติยศ หรือการเป็นที่
รู้จักของคนท่ัวไป แต่เขากลับให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาตนและการเจริญเติบโตของจิตใจ 

  7. มีความรู้สึกชื่นชมยินดีอยู่เสมอ (Continued Freshness of Appreciation)               

มาสโลว์ พบว่า ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีและมีวุฒิภาวะจะมีความชื่นชมในชีวิตความเป็นอยู่ของตนโดยไม่รู้สึก
เบื่อหน่าย หรือท้อแท้สิ้นหวัง เขาจะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสุข สดชื่น เห็นความสดชื่น สวยงาม
ของสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ความสวยงามของพระอาทิตย์ที่ก าลังลับขอบฟูา ความน่ารักของดอกไม้ที่
ก าลังแย้มบาน กล่าวได้ว่า ชั่วทุกขณะของเขาจะเป็นชีวิตที่ตื่นเต้น เร้าใจ และมีความหมายตลอดเวลา 

 8. มีความรู้สึกล้ าลึกกับธรรมชาติ (Peak or Mystic Experiences) ความรู้สึกล้ าลึกกับ
ธรรมชาติ หมายถึง ความรู้สึกว่าตัวเองผสมกลมกลืนไปกับธรรมชาติหรือกับโลก ซึ่งบางครั้งอาจท าให้
สูญเสียความรู้สึกตัว เช่น การแสดงออกถึงการหยั่งรู้ และค้นพบสิ่งที่แอบแฝงลึกลับ ท าให้บางครั้งดู
เหมือนว่าเขาไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงของโลก ในปัจจุบัน 

 9. สนใจสังคม (Social Interest) เขาจะมีความสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี มี
ความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและมีความรักในเพ่ือนมนุษย์ มีทัศนคติ
ต่อตัวเองว่าเสมือนเป็นพี่ที่จะให้ความอบอุ่นและคุ้มครองน้องๆ  

 10. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (Interpersonal Relations) บุคคลที่มีความ
เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงมีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนที่ลึกซึ้ง และสนิทสนมเป็นเพ่ือน
สนิทเพียง 2-3 คน เขาไม่ต้องการเพ่ือนมากแต่ต้องการเพ่ือนแท้และมีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์
กับบุคคลที่มีลักษณะและมีความสามารถพิเศษคล้ายคลึงกัน ส่วนใหญ่บุคคลเหล่านี้ จะมีความรู้สึก
อ่อนโยนกับเด็กและมักจะท าให้เด็กเกิดความไว้วางใจได้ง่าย เขาเป็นคนที่มีความเมตตากรุณา และจะ
แสดงความรู้สึกไม่พอใจอย่างเปิดเผยกับคนที่หลอกลวงหรือไม่จริงใจกับเขา 

 11. มีความเป็นประชาธิปไตย (Democratic Character Structure) จะเป็นผู้ที่มี
ค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่มีอคติ มีความเคารพต่อผู้อ่ืน มีความเต็มใจที่จะ
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เรียนรู้จากบุคคลใดก็ได้ที่มีความสามารถจะเป็นครูของเขา มาสโลว์พบว่า ผู้ที่มีความเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริง จะไม่แบ่งแยกว่ามนุษย์นั้นไม่เท่าเทียมกัน 

 12. รู้ความแตกต่างระหว่างวิธีการและเปูาประสงค์ (Discrimination between 

Means and Ends) เขาจะยึดมั่นในหลักศีลธรรมจรรยาอย่างมั่นคงในการกระท าทุกอย่างเพ่ือให้บรรลุ
ถึงเปูาประสงค์ที่ดีงาม และไม่มีความรู้สึกสับสนหรือความคิดที่ขัดแย้งว่าสิ่งใดถูกหรือผิด สิ่งใดดีหรือ
เลว เขาสามารถที่จะวิเคราะห์ระหว่างสิ่งที่เขาพยายามค้นหากับวิธีการที่จะประสบความส าเร็จ และ
รู้สึกมีความสุข ที่จะแสดงพฤติกรรมอันถูกต้องเหมาะสม น าไปสู่เปูาประสงค์ 

 13. มีอารมณ์ขันอย่างมีสติ เช่น ตลกด้วยค าพูด (Sense of Philosophical Humor) 

เขาจะมีอารมณ์ขันอย่างมีความคิด เช่น ไม่ขบขันในสิ่ งโหดร้ายทารุณ หรือขบขันในส่งที่ เป็น
ข้อบกพร่องหรือเป็นปมด้อยของผู้ อ่ืน และไม่สร้างสถานการณ์ขบขันที่จะท าให้ผู้ อ่ืนอับอายหรือ
เจ็บปวด ส่วนการแสดงอารมณ์ขันนั้นจะใช้การยิ้มมากกว่าหัวเราะ  

 14. มีความสามารถในการสร้างสรรค์ (Creativeness) มาสโลว์ พบว่า ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์จะมีในคนที่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงมากกว่าบุคคลอ่ืนๆ ความคิดสร้างสรรค์ ของเขาจะ 

แสดงออกในการด าเนินชีวิตประจ าวันทั่วๆ ไป และแสดงออกในบุคลิกภาพ หรือในผลงานต่างๆ เช่น 
บทกวี ศิลปะ ดนตรี แต่ทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

 15. การต่อต้านวัฒนธรรมภายนอกที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมภายในตน (Resistance to 

Enculturation) บุคคลที่มีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะมีความพร้อมที่จะเผชิญกับวัฒนธรรมหรือ
ประสบการณ์ใหม่ๆ จากสิ่งแวดล้อมของเขา และเขาสามารถที่จะบูรณาการประสบการณ์ใหม่ให้
สอดคล้องกับตน หรืออาจจะรับวัฒนธรรมใหม่เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น 

 อย่างไรก็ตามบุคคลเหล่านี้ ก็จะมีความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่ตรงกับปทัสฐานทางวัฒนธรรม 
เช่น เขาอาจมีความพอใจที่จะท าพฤติกรรมบางอย่างซึ่งขัดแย้งกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ทั้งนี้
ไม่ได้หมายความว่าการกระท าของเขาจะขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือไม่มีขอบเขตจ ากัดของ
พฤติกรรมนั้น ๆ โดยแท้จริงแล้วเขายังมีข้อจ ากัดที่จะอยู่ในกฎเกณฑ์ แต่จะมีค่านิยมของตนเองที่จะ
เลือกประพฤติปฏิบัติในส่งที่ตนเองพึงพอใจ มาสโลว์ เชื่อว่า การพัฒนาตนเองเพ่ือไปสู่ความต้องการ
ขั้นสูงสุดคือ การเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง สามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกคน โดยไม่จ าเป็นจะต้องมี
สติปัญญาเฉลียวฉลาด แม้จะเป็นความจริงที่ว่า สติปัญญามีส่วนช่วยในการพัฒนาแต่มิใช่องค์ประกอบ
ที่ส าคัญ อย่างไรก็ตามบุคคลที่พัฒนามาถึงจุดสูงสุดของความต้องการก็มิได้ หมายความว่า เขาจะเป็นผู้
ที่มีความสมบูรณ์แบบทุกอย่าง เพราะเขาก็ยังเป็นบุคคลธรรมดาที่ยังมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนคนทั่วไป 
เช่น มีความรู้สึกเสียใจ โกรธ กลัว มีความระแวงสงสัย หรือมีความรู้สึกอ่อนไหว ที่อาจท าให้เกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่าย เห็นแก่ตัว ใจน้อย หรือเศร้าซึม แต่เขาสามารถระงับและขจัดอารมณ์ต่างๆเหล่านี้
ได้อย่างดี ไม่ให้แสดงออกมาอย่างไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นผู้ที่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจึงไม่ใช่บุคคลที่มี



 

                  21 

 

ความสุขสมบูรณ์ในชีวิตหรือประสบความส าเร็จในความปรารถนาทุกอย่าง หรือมีความสามารถปรับตัว
ได้ดียิ่ง แต่สิ่งส าคัญของบุคคลเหล่านี้ คือ มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจโลก และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่จะชี้น าการด าเนินชีวิตของตนให้ประสบความสุขและความส าเร็จได้ดีกว่าคนอ่ืนๆ  

จาโฮดา (Jahoda, 1958: 3) ให้แนวคิดเก่ียวกับคนสุขภาพจิตดีไว้ ดังนี้  
1. มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง พิจารณาจากการยอมรับตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเอง 

เชื่อถือตัวเอง ภาคภูมิใจในส่วนดีของตน รับรู้ตนเองตามความเป็นจริง (Self-Concept) ท าให้ชีวิตของ
ตนเองมีความสมดุล และมั่นคง ถ้ายอมรับตนเอง ไม่ตรงตามจริง จะท าให้สุขภาพจิตผิดปกติ การรับรู้
ต่อตนเอง เกิดมาตั้งแต่วัยเด็ก ผ่านขบวนการขัดเกลาโดยสังคม (Socialization) ท าให้คนเกิดความคิด 
2 อย่าง คือ 

    1.1 ความคิดในทางเดียว (Convergent Thinking) คือ ความคิดที่ขาด
ความยืดหยุ่น ยึดติด (Frigid) ซึ่งสังคมมักจะการหล่อหลอมความคิดแบบนี้ เช่น ข้อสอบแบบเลือกตอบ 
ให้เลือกเฉพาะสิ่งที่ถูก ท าให้มองด้านเดียว ขาดความยืดหยุ่น บุคคลจะแสดงออกทางพฤติกรรมโดยท า
ตามสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูก ว่าดีที่สุด ถ้ามีบุคลิกภาพบกพร่อง ขาดความอบอุ่น ขาดความมั่นใจ ยิ่งท าให้
เกิดการยึดติดอย่างรุนแรง ไม่ยอมเปลี่ยนความคิด 

    1.2 ความคิดหลายแง่มุม (Divergent Thinking) คือ ความคิดยืดหยุ่น 
กระจายกัน เกิดจากประสบการณ์จริงในชีวิต เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างปกปูองและตามใจจะมีความ
ยืดหยุ่นน้อย เพราะจะยึดถือตนเองเป็นใหญ่ หรือยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่เด็กที่ถูกเลี้ยงแบบปล่อย
ปละละเลย ประสบเหตุการณ์ต่างๆ ท าให้มีประสบการณ์ในชีวิตหลายรูปแบบก็จะเกิดความคิดหลาย
แง่มุม ยืดหยุ่นได้ (Flexible) ท าให้มองโลกได้หลายทาง โอกาสปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมจะท าได้
ดีกว่าคนที่มีความคิดในทางเดียว โอกาสที่จะมองตนเองตรงตามเป็นจริงเป็นไปได้น้อย 

2. การเจริญเติบโต การพัฒนาตนเองและความสามารถในการท าตนให้เป็น 

ประโยชน์แก่ส่วนรวม แต่ละคนมีจุดสูงสุดหรือเปูาหมายสูงสุดของตนเอง แต่ไม่มีใครบอกได้เพราะเป็น
เรื่องเฉพาะตัว สามารถประเมินได้จากการปรับตัว และพิจารณาบุคลิกภาพโดยรวม จุดสูงสุดเต็มที่ คือ 
การบรรลุความส าเร็จในชีวิต เหมือนกับแก้วน้ าที่ไม่มีวันเติมเต็ม ท าให้คนคิดที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆ 
ดังนั้นการบรรลุความส าเร็จจึงเปรียบเสมือนเป็นจุดสมมต ิ

3. มีความสามารถในการผสมกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับตัวต่อ  
สิ่งแวดล้อมการมีปรัชญาและเปูาหมายในชีวิต และการมีความสมดุลระหว่างแรงดลใจและพลังควบคุม
ในตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บุคคลสามารถรักษาระดับความวิตกกังวลไว้ในระดับที่จัดการได้ เมื่อ
เผชิญกับสถานการณ์ความเครียด 

4. เป็นตัวของตัวเอง ไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจที่ชั่วและสังคมเลว ไม่คิด ไม่ท าตามคน 

อ่ืนโดยไม่มีเหตุผล พ่ึงตัวเองได้ ตัดสินใจได้เอง ไม่พ่ึงคนอ่ืน ผูกพันกับผู้อื่นน้อย มีอิสระ 
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5. รับรู้ตนตามความเป็นจริง (Real Self Concept) คนที่มีความคิดยืดหยุ่นจะมี 
การรับรู้ตนตามจริงมาก เปรียบเสมือนคนตาบอดไม่เคยเห็นแสงสว่างก็จะไม่รับรู้ตามความจริงเลย 

คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมาตลอด จะรับรู้ความชั่วไม่ได้ 
6. สามารถในการจัดการและเอาชนะสิ่งแวดล้อมได้ ท าให้ตัวเองปรับตัวได้ดีเข้ากับ 

สังคม สิ่งแวดล้อมได้  
 วาร์โคลาริส (Varcolaris, 2013: 12) ได้จ าแนกสัญญาณบ่งบอกภาวะสุขภาพจิตดี 7 

ลักษณะดังนี้ 
1. ความสุข ได้แก่ ค้นหาชีวิตที่มีความสนุกสนาน เข้าใจความเป็นนามธรรมของ 

สรรพสิ่ง เข้าใจผู้คน และท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง   
2. สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ สามารถรับรู้และปฏิบัติตามข้อจ ากัดที ่

มีอยู่ สามารถตอบสนองต่อกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และประเพณีของกลุ่มใด ๆ ที่ตนเป็นสมาชิก 

3. รับรู้ความเป็นจริง สามารถมองความถูกต้องของสรรพสิ่งที่เกิดข้ึนกับตนเอง 
มีทัศนคติที่ดีต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นการกระท าของตนเองทั้งแง่ดีและไม่ดี  สามารถมองเห็นความแตกต่าง
ระหว่าง “ความลางเลือน สงสัย” กับ “ความเป็นจริง” ในสถานการณ ์ 

4. สามารถท างานและสร้างผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ศักยภาพของ 
และความสามารถของตนเอง มีความพยายามท างานให้ได้ดี ถึงแม้จะพบอุปสรรคเล็กน้อยก็สามารถ
ท างานต่อไปได้ โดยไม่มีอุปสรรคเรื่องเพศมาเกี่ยวข้อง 

5. มีแนวคิดเก่ียวกับสุขภาพท่ีดี มองตนเองว่าเข้าถึงอุดมคติส่วนตน และมี 

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการมีระดับความเชื่อมั่นในตัวเองที่สมเหตุสมผล ที่จะช่วย
สร้างความกระปรี้กระเปร่าภายใต้ความเครียด 

6. พอใจกับความสัมพันธ์ พึงพอใจในประสบการณ์และความม่ันคงใน 

ความสัมพันธ์ บูรณาการสังคม และสามารถพ่ึงพาการสนับสนุนทางสังคม 

7. มีกลวิธีเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กลยุทธ์การลด 

ความเครียดเพ่ือแก้ไขปัญหา ภัยคุกคาม การปรับโครงสร้างทางปัญญา ใช้กลวิธีเผชิญความเสี่ยงใน 

ทางสุขภาพท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

 มอริสสัน (Morrison, 2013: 1) อธิบายว่า บุคคลที่มีสุขภาพจิตดี (Mentally healthy 

People) จะประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหา 
ต้ังเปูาหมาย และมีความสุขในชีวิต คนกลุ่มนี้จะมีการตระหนักรู้ในตนเองเป็นผู้ก าหนดชีวิต และ
รับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถแก้ปัญหาได้ดี ส่วนผู้ที่เจ็บปุวย
ทางจิต (mental illness or disorder) คือ ผู้ที่ปรับตัวไม่มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาไม่ได้ ถ้าพฤติกรรม
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นั้นรบกวนการด ารงชีวิตประจ าวัน จะมีการตัดสินใจบกพร่อง (Impair Judgment) สูญเสียการรับรู้
ความเป็นจริง (Alter Reality)  
 ลักษณะผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีในมุมมองของนักวิชาการไทยโดยอภิสิทธิ ธ ารงวรางกูร  

และคณะ (2543: 22) ได้รายงานผลการวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชน
ชาวไทยโดยสัมภาษณ์กลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้านจ านวน 10 คน จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปว่า 
สุขภาพจิตมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า ความสุข ประกอบด้วย ภาวะจิตใจและร่างกายมีความสุข 
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยก็เป็นปัจจัย โดยแบ่งความสุขของบุคคลเป็น 8 เรื่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของสุขภาพจิต คือ 

1. ความสุขจากการที่มีหลักประกันในชีวิต หมายถึง เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีผู้ดูแล 

ไม่เป็นไปตามบุญตามกรรม และการมีทรัพย์สิน ที่ดินท ากิน 

2. ความสุขจากการมีสุขภาพกายและใจดี 
3. ความสุขจากการที่มีครอบครัวอบอุ่น คนในครอบครัวรักใคร่กัน ไม่ทะเลาะหรือ 

หึงหวงกันและกัน คนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้า และมีงานท า 
4. ความสุขจากการมีชุมชนที่เข้มแข็ง เกิดกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เกิดผู้น า 

ตามธรรมชาติและมีกระบวนการพัฒนาผู้น าและเกิดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม 

5. ความสุขจากการมีความภาคภูมิใจ การที่ลูกหลานได้ดี พ่ึงตนเองได้ การม ี

ภูมิปัญญาที่จะถ่ายทอดสู่ลูกหลาน และผู้สนใจ มีครอบครัวที่ประสบความส าเร็จ 

6. ความมีอิสรภาพ การมีอิสระในการคิด การพูดและท าโดยไม่สร้างความ 

เดือดร้อนต่อผู้อื่น 

7. ความสุขจากการบรรลุธรรม ซึ่งหมายถึง การมีปัญญาที่จะรู้เท่าทันความ 

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในตนเองและสิ่งแวดล้อม 

8. มีสิ่งแวดล้อม ดิน น้ า ปุา ต้นไม้ใหญ่ที่ปลอดสารเคมี รวมถึงการมีถนน  
น้ าประปา ไฟฟูาใช้ 
        ประเวศ วะสี (2545) ได้กล่าวถึงสุขภาพจิตในมุมมองของพระพุทธศาสนาไว้ว่า สิ่งที่พระ
ให้พร ถือเป็นดัชนีวัดความสุขที่ดี ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี ได้แก่ 

อายุ หมายถึง การมีอายุยืน ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีอุบัติเหตุ เป็นโรคเอดส์  
ท าให้อายุสั้น ความยืนยาวของอายุโดยเฉลี่ยของกลุ่มชน เป็นเครื่องบอกสุขภาพโดยรวมของกลุ่มชน
นั้นๆ และสามารถวัดได้ 

วัณโณ หมายถึง การมีผิวพรรณเปล่งปลั่ง ไม่ซีด ไม่มีโลหิตจาง คนเป็นโรคจะมี 

ลักษณะอมโรค ซีดเซียว ไม่เปล่งปลั่ง ความยากจน การขาดสารอาหาร การมีพยาธิบางชนิด หรือเป็น
โรคเรื้อรังท าให้มีโลหิตจาง  
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สุขัง หมายถึง ความรู้สึกสุขกาย สบายใจ อารมณ์แจ่มใส เป็นผลรวมของความ 

ถูกต้องด้วยประการทั้งปวง 
พลัง การมีก าลังท าให้รู้สึกเป็นสุข การไม่มีก าลังท าให้รู้สึกไม่สบาย ไม่คล่องแคล่ว  

อ่อนเพลีย และเหนื่อยง่าย การไม่มีก าลังเกิดจากการขาดอาหาร การเป็นโรค หรือขาดการออกก าลัง
กาย การไม่มีก าลังใจท าให้ขาดความสุข และมนุษย์แต่ไหนแต่ไรมา ต่างแสวงหายาบ ารุงก าลัง เพราะ
การมีก าลังท าให้มีความสุข 

 โดยสภาพความเป็นจริง  จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสพบปะผู้คนหลากหลาย 

อาชีพหลากหลายสถานะ และหลากหลายเพศ วัย ผู้เขียนมีความเห็นว่าลักษณะผู้มีสุขภาพจิตดีที่พบ
เห็น คือ ผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ยอมรับความจริง มีความเข้าใจตนเอง  มีความคิดในแง่บวก  มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์  อันจะก่อให้เกิดพลังจิตเพ่ือใช้ปรับตัวต่อสู้กับปัญหา อุปสรรคในชีวิตจนประสบ
ความส าเร็จในที่สุด  และเมื่อประสบความส าเร็จแล้ว บุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีความ
เมตตา มีอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ช่วยเหลือสังคมต่อไปด้วยจิตใจที่เป็นสุข สุขใจที่ได้ให้ 
  5.2 ลักษณะสุขภาพจิตที่ไม่ดี 
                ลักษณะสุขภาพจิตที่ไม่ดี หมายถึง ภาวะสุขภาพจิตเสื่อม ซึ่งเป็นการเจ็บปุวยทางจิตที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรม ส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมาน หรือการ
สูญเสีย ความสามารถในการท าหน้าที่ของบุคคลอย่างเห็นได้ชัด นักวิชาการได้ให้ความหมายของการ
เจ็บปุวยทางจิตไว้ดังนี้  
 สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (The American Psychiatric Association: APA, 2011) ให้
ความหมายว่า การเจ็บปุวยทางจิต หมายถึง อาการทางพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนกับ
บุคคล ท าให้มีความทุกข์ทรมาน มีความเจ็บปวด เกิดการสูญเสียชีวิต ความพิการและการสูญเสีย
อิสรภาพของตน 

 สหพันธมิตรด้านสุขภาพจิต (NAMI, 2011) นิยามว่า การปุวยทางจิตเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อบุคคลในด้านความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ความสามารถในการติดต่อกับคนอ่ืน การท า
หน้าที่ประจ าวัน โดยพ้ืนฐานแล้วการปุวยทางจิตเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยเชื่อมโยงกัน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านชีวภาพ จิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม การปุวยทางจิตสามารถรักษาได้ ถึงแม้จะรักษาไม่
หายขาด ก็สามารถฟ้ืนฟูสภาพให้อยู่ในสังคมได้ การเจ็บปุวยทางจิต จัดเป็นโรคชนิดหนึ่งทาง
การแพทย์ที่ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก อารมณ์ พฤติกรรม เสียความสามารถในการด ารงชีวิต การ
ท างาน การเข้าสังคม ซ่ึงมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับหลายด้าน เช่น กายภาพ ชีวภาพ สังคม และวัฒนธรรม 

 วาร์โคลารสิ (Varcolaris, 2013: 12) ได้ระบุสัญญาณการเจ็บปุวยทางจิต ดังนี้ 
1. มีอาการซึมเศร้าเป็นอาการเด่น  หมดความสนใจในสิ่งแวดล้อม สูญเสียความ 



 

                  25 

 

สนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมและงานอดิเรกตามปกติหรือเกือบทั้งหมด อธิบายอารมณ์เป็น
หดหู่ เศร้า สิ้นหวัง ท้อแท ้รู้สึกจมลงไป  (Down in the Dumps) 

2. สูญเสียการควบคุมตนเอง เข้าสังคมไม่ได้ ก้าวร้าว รุนแรง แสดงให้เห็นรูปแบบ 

พฤติกรรมก้าวร้าว การละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้อื่น โดยกระท าซ้ า ๆ และท าแบบถาวร  
3. มีอาการแปลกๆ และความผิดปกติอ่ืน ๆ แสดงพฤติกรรมอาการหลงผิดแปลกๆ 

เช่น หลงผิดว่าตนเองถูกควบคุม   อาการประสาทหลอนทางหู  หลงผิดว่าถูกปองร้าย หรือหลงผิดว่ามี
คนอิจฉา   

4. การปรับตัวในหน้าที่การงานเสีย หรือท างานด้อยประสิทธิภาพ แสดงถึงการเกิด 

ความผิดปกติของการปรับตัวในการท างาน (หรืองานทางวิชาการ) ซึ่งก่อนหน้านี้มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ   

5. ความผิดปกติของบุคลิกภาพแบบพึ่งพิง  ยอมทนให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบต่อเรื่องที่ 
ส าคัญ ๆ ของชีวิต เนื่องจากไม่สามารถท างานได้อย่างอิสระ ขาดความเชื่อมั่น มองว่าตนเอง ช่วย
ตัวเองไมได้ ตนเองโง่ 

6. ความผิดปกติของบุคลิกภาพแบบก้ าก่ึง แสดงรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลที่ไม่มั่นคงและรุนแรง มีความรู้สึกของความว่างเปล่า  ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นได้ 

7. การพ่ึงยา หรือสารเสพติด  มีพฤติกรรมใช้สารเพื่อควบคุมตนเองซ้ า ๆ บ่อย ๆ  
เมื่อเกิดปัญหาจนมีผลกระทบต่อการงาน ครอบครัว สัมพันธภาพในสังคม 

 ลักขณา สริวัฒน์ (2549: 114) อธิบายว่า การเจ็บปุวยทางจิต หมายถึง ภาวะสุขภาพจิต
ที่ไม่สมบูรณ์ หรือความแปรปรวนทางจิตอันเนื่องมาจากความบกพร่องของการเจริญเติบโต พัฒนาการ
ด้านต่างๆ วุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ ความส าเร็จในชีวิตและการปรับตัวต่อความเครียด  และ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  

1. ชอบหลีกเลี่ยงสังคม (Schizoid) เป็นพวกเก็บตัว อยู่คนเดียว ตัดขาดโลก 

ภายนอก คิดเพ้อเจ้อ เพ้อฝัน หากมีอะไรกระตุ้นจะกลายเป็นโรคจิตได้ทันที  
2. เป็นทาสของอารมณ์ (Cycloid, Cyclothymic) หมายถึง เมื่อบุคคลเกิด  

อารมณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ระงับอารมณ์ไม่อยู่ 
3. บุคคลที่จิตใจอ่อนแอ (Neurotic) มักมีอารมณก์ลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว วิตก 

กังวลโดยไม่มีเหตุผล จิตใจไม่สงบสุข อาจตกเป็นทาสยาเสพติดได้ 
4. บุคคลอันธพาล (Psychopathic) จะเป็นคนขาดสติ ขาดการยับยั้งชั่งใจ  

อารมณ์รุนแรง มุทะลุดุดัน ไม่มีศีลธรรม ท าอะไรตามใจชอบ ชอบท าให้สังคมเดือดร้อนอาจกลายเป็น
โรคจิตได ้

5. พวกสติปัญญาต่ า (Mental Defective) หรือปัญญาอ่อน จะตกเป็นเครื่องมือ 
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ของคนฉลาด เป็นภาระของสังคม มักสร้างความเดือดร้อนอยู่เสมอ 

 โดยสรุปความเจ็บปุวยทางจิตเป็นภาวะที่บุคคลไม่สามารถปรับตัวต่อความเครียด หรือ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมจะเกิดความผิดปกติด้านความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม สามารถท า
หน้าที่ทางสังคมได้ ท างานและการด าเนินชีวิตส่วนตัวได้ 
 ส่วนปัญหาทางจิต เป็นอาการและอาการแสดงของการเจ็บปุวยทางจิต แต่ยังไม่
เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชว่าเป็นโรคใดโรคหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพจิตอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด เช่น 
อุบัติภัย สงคราม  การสูญเสียบุคคลในครอบครัว การเจ็บปุวยร้ายแรง เป็นต้น  

 

บทสรุป    

 สถานการณป์ัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ปัญหาสุขภาพจิตจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
วัดได้จากสถิติปัญหา และการเจ็บปุวยทางจิตดังกล่าว เป็นลักษณะความเสื่อมทางจิตที่เกิดขึ้น 
พิจารณาจากองค์ประกอบ 8 ประการได้แก่ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม การเคลื่อนไหว 
ความจ า ความสนใจ สมาธิ การตัดสินใจ และสติปัญญา อาการที่เกิดขึ้นจะแสดงออกในลักษณะจิตใจ
ขาดความเข้มแข็ง มั่นคง และขาดความสมบูรณ์ ด้อยความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้ และด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความทุกข์ ด้อยประสิทธิภาพในความสามารถการท าหน้าที่ทาง
สังคม การด าเนินชีวิตส่วนตัว และการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะสุขภาพจิตไม่ดี จะท าให้
ขาดความสามารถทีจ่ะเผชิญกับอุปสรรค จะเสียความสามารถในการควบคุมอารมณ์ เสียความรู้สึกเชิง
บวก มองโลกในแง่ลบ และความคิดสร้างสรรค์เสียไป การท างานจะไม่มีความสุข พลอยให้ท างานไม่ได้
เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปด้วย และจะกลายเป็นภาระแก่ผู้อ่ืนตลอดเวลา เช่น มักก่อการทะเลาะวิวาท หรือ
อารมณ์พลุ่งพล่านโดยไม่มีสาเหตุ ก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงถึงขั้นท าลายชีวิตตนเอง และท าร้าย
ร่างกายผู้อ่ืนได ้ 
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ค าถามทบทวน  
1. จงอธิบายความหมายของสุขภาพจิต 

2. จงอธิบายถึงผลงานของบุคคลส าคัญผู้ปฏิรูปการดูแลผู้ปุวยอย่างมีเมตตาจนกลายเป็นจุด 

เปลี่ยนของการดูแลผู้ปุวยจิตเวช 

3. จงสรุปการณ์ที่ท าให้เกิดการตื่นตัวด้านการรักษาโรคจิตจนถือว่าเป็นยุคแห่งการ 

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการจิตเวช 

4. ใครคือบุคคลส าคัญท่ีวางรากฐานงานสุขภาพจิตในประเทศไทยจนได้รับการยอมรับจาก 

องค์การอนามัยโลก 

5. จงอธิบายองค์ประกอบของสุขภาพแบบองค์รวม 

6. จงสรุปสถานการณ ์ความรุนแรงของปัญหาด้านสุขภาพจิต 

7. จงอธิบายแนวโน้มด้านสุขภาพจิตในอนาคต 

8. จงบอกความส าคัญของสุขภาพจิต 

9. จงอธิบายผลกระทบของสุขภาพจิต 

10. จงระบุปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการดูแลสุขภาพจิตตามกรอบแนวคิดขององค์การ 

อนามัยโลก   

11. จงจ าแนกลักษณะของผู้มีสุขภาพจิตดี 
12. จงระบุลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ดี 
13. จงระบุองค์ประกอบของจิตมาพอสังเขป 
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บทท่ี  2   

แนวคิดการเกิดโรค 
 

 แนวคิดการเกิดโรค เป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจทฤษฎี และแนวคิดที่น ามาอธิบายปัจจัย 
สาเหตุการเกิดโรค ถือเป็นการตั้งสมมติฐาน หรือการคาดคะเนสาเหตุการเกิดโรค ตลอดจนท าความ
เข้าใจกลไกการเจ็บปุวยทางสุขภาพจิต และน ามาประยุกต์ ใช้ในการปูองกัน ส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพจิต 
เนื่องจากกลวิธีในการท างานด้านสุขภาพยุคปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นการปูองกันก่อนเกิดเหตุ นั่นหมายถึง 
การให้ความส าคัญต่อการปูองกัน และการส่งเสริม รวมทั้งการสร้างเสริมความต้านทานต่อปัจจัย
สาเหตุการเกิดโรค จึงจะท าให้เกิดการลดอุบัติการณ์เจ็บปุวย ลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการ
สูญเสียจากการเจ็บปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เนื้อหาบทนี้ประกอบด้วย แนวคิดที่
ช่วยให้เข้าการเกิดโรคทางจิตเวช  กลุ่มปจัจัยที่ได้รับการพิสูจน์ว่าจะเป็นสาเหตุของโรคทางจิตเวช การ
เสริมสร้างสุขภาพจิต และการปูองกันปัญหาทางจิต และการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต  ดังจะกล่าว
รายละเอียดตามล าดับ 

 

1. แนวคิดที่ช่วยให้เข้าใจการเกิดโรคทางจิตเวช        

ปัจจุบันข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของความผิดปกติทางจิตเวช ยังไม่มีค าอธิบายที่แน่ชัด 
เนื่องจากอาการท่ีเกิดข้ึนเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ มากมาย จึงไม่มี
ค าตอบเดียวถูกต้องเสมอไป เพราะแต่ละคนอาจได้รับผลจากปัจจัยไม่เท่ากัน จึงไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิง
เหตุ-ผลที่เรียงเป็นเส้นตรง การวินิจฉัยทางจิตเวชจึงอาศัยกลุ่มอาการหลัก มิได้วินิจฉัยจากสาเหตุ
เช่นเดียวกับแพทย์สาขาอ่ืน และการรักษา จึงต้องน าปัจจัยอ่ืนมารักษาประกอบกันไป  มีผู้อธิบายถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของมนุษย์ไว้ ดังนี้ 
        มอริสสัน (Morrison, 2013: 1) กล่าวว่า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตมี 3 ประการ ได้แก่ 
ลักษณะที่ได้รับการสืบทอดทางพันธุกรรม การเลี้ยงดูในวัยเด็ก และสถานการณ์ในชีวิต ความเสี่ยงใน
การพัฒนาพฤติกรรมการเผชิญปัญหาที่ไม่ได้ผลจะเพ่ิมขึ้นเมื่อปัญหายังคงอยู่ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นใน
ปัจจัยเหล่านี้ ถ้าพฤติกรรมนั้นรบกวนชีวิตประจ าวัน สูญเสียการตัดสินใจ การรับรู้ความเป็นจริง
เปลี่ยนแปลง บุคคลก็จะเกิดการเจ็บปุวยทางจิต เป็นการสูญเสียความสามารถในการเผชิญปัญหาอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 วาร์คาโรลิส (Varcarolis,  2013: 16) สรุปว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต มีหลายปัจจัย 
ได้แก่  การมีระบบสนับสนุน อิทธิพลจากครอบครัว  

1. ปัจจัยทางชีวภาพ การสืบทอดทางพันธุกรรม อิทธิพลของฮอร์โมน  
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2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

3. การมรีะบบสนับสนุนจากเพ่ือน ครอบครัว ชุมชน  
4. ความเชื่อ ศาสนา  
5. อิทธิพลจากครอบครัว 

6. พัฒนาการ ประสบการณ์ที่ได้รับตั้งแต่วัยเด็ก 

7. ลักษณะบุคลิกภาพส่วนบุคคล และสถานะสังคม 

8. โครงสร้างประชากรและพ้ืนที่อาศัยทางภูมิศาสตร์ 
9. ปัจจัยลบ เช่น ความกดดันทางจิต-สังคม ความยากจน ก าพร้า ไร้ที่พ่ึง 
10. ความเชื่อทางวัฒนธรรม และค่านิยม   
11. การดูแลสุขภาพและความเชื่อด้านสุขภาพ   

 ลักขณา สริวัฒน์ (2544: 91) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต ว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ เพ่ือให้รู้จักเรียนรู้ให้อยู่รอด และปรับตัวให้สอดคล้องกับแบบแผน ค่านิยมของ
สังคม ปรากฏออกมาในรูปของพฤติกรรม ซึ่ งถูกก าหนดด้วยองค์ประกอบทางพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

อภิชัย  มงคล และคณะ (2544) ได้จัดท าดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย และก าหนดโครงสร้าง
ขององค์ประกอบที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตไว้ 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

1. สภาพจิตใจ (Mental state) หมายถึง สภาพจิตใจที่เป็นสุขหรือทุกข์ การรับรู้สภาวะ 

สุขภาพจิตของตนเอง ความเจ็บปุวยทางด้านร่างกาย ที่ส่งผลกระทบต่อทางจิตใจและความเจ็บปุวย
ทางจิต 

2. สมรรถภาพของจิต (Mental capacity) หมายถึง ความสามารถของจิตใจในการสร้าง 
ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข 

3. คุณภาพของจิต (Mental quality) หมายถึง คุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจในการด าเนิน 

ชีวิตอย่างเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ครอบคลุมไปถึงความมีเมตตาและกรุณา การนับถือตนเอง  
ประสบการณ์ท่ีมีค่าต่อจิตใจ ความเสียสละ 

4. ปัจจัยสนับสนุน (Supporting  factors) หมายถึง ปัจจัยที่สนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาพจิต 

ที่ดนีั้นเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับบุคคลในครอบครัว ชุมชน ความปลอดภัยทางร่างกาย และความมั่นคง
ในชีวิต การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ตลอดจนการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีโอกาสพักผ่อนหย่อน
ใจ                

มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์ (2548: 21-23) สรุปแนวคิดท่ีช่วยให้เข้าใจการ
เกิดโรคทางจิตเวชได้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย 2 แนวคิด ได้แก่  
 1. Stress diathesis model  
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เป็นมุมมองทางชีววิทยาหนึ่งที่อธิบาย เกี่ยวกับจุดอ่อนทางพันธุกรรม และสถานการณ์ 
ความเครียดทางสิ่งแวดล้อม สรุปมุมมองได้ดังแผนภาพดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 2.1 Stress-Diathesis Model  

ที่มา: ดัดแปลงจากมาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์ (2548: 22) 

แนวคิดนี้อธิบายว่า การมียีนส์ หรือการรวมกันทางพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงบางอย่าง ส่งผล
ให้เกิดจุดอ่อน หรือเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคได้ เมื่อจุดอ่อนทางพันธุกรรมถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยบาง
ประการ หรือสถานการณ์ความเครียดก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติได้  แนวคิดนี้ อธิบายว่า แต่ละ
บุคคลจะมีจุดอ่อนทางพันธุกรรม หรือความเสี่ยงในการเกิดโรคที่แตกต่างกัน บุคคลที่จะเจ็บปุวยทาง
จิตได้ จะต้องมีแนวโน้มหรือจุดอ่อนทางพันธุกรรม และในขณะเดียวกันบุคคลนั้นมีภาวะความเครียด
ด้วย ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้มีปฏิกิริยาต่อกัน    
 นั่นคือ การเกิดโรคขึ้นอยู่กับความรุนแรงของประสบการณ์ท่ีได้รับ (stress) ซึ่งแปรผกผัน
กับความเสี่ยง (diathesis) ในการเกิดโรคของบุคคลนั้น กล่าวคือ หากบุคคลมีความเสี่ยงสูง ระดับ 
stress ที่ไม่รุนแรง ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดโรคได้ ตรงกันข้าม หากบุคคลมีความเสี่ยงต่ า หรือไม่มี
ความเสี่ยงเลย การมี stress ที่รุนแรง ก็ไม่สามารถท าให้เกิดโรคได้ 
 2. Case formulation  

                เป็นการขยายภาพมองจาก Stress diathesis model ให้กว้างขึ้น โดยพิจารณาปัจจัย 4 

ประการ คือ ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยกระตุ้น ปัจจัยที่ท าให้อาการคงอยู่  และปัจจัยปกปูอง จากตัวผู้ปุวย
และสิ่งรอบตัวผู้ปุวย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยด้านชีวภาพและปัจจัยด้านสังคมก็ได้ ท าให้เข้าใจได้มากขึ้นว่า 

จุดอ่อน (Diathesis): ความเสี่ยงในการ
เกิดโรค 

-การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

-ประสบการณเ์รียนรู้ในวัยเด็ก 

-กระบวนการทางชีวภาพ เช่น ความ
ผิดปกติทางสมอง ความผดิปกติของสาร
สื่อประสาท 

สิ่งเร้าหรือสถานการณ์ความเครียด 
(Environmental stressors) 

-สิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย 

-ปัญหาด้านสัมพันธภาพ 

-การถูกทารุณกรรม ทอดทิ้งปล่อยปละ
ละเลย การไดร้ับบาดเจ็บ หรืออุบตัิเหตุ 

การเจ็บป่วยทางจิต 
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สิ่งที่เคยมองว่าเป็นสาเหตุของโรคโดยตรงนั้น อาจเป็นเพียง 1 ใน 4  ของปัจจัยดังกล่าว ปัจจัยที่ 4 

แสดงดังภาพต่อไปนี้ 
   
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดและการด าเนินของโรค 

ที่มา:  มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์ (2548: 23) 

          ความหมายของปัจจัย 4 ประการ มีรายละเอียด ดังนี้  
 2.2.1 ปัจจัยเสี่ยง (Predisposing factors) หมายถึง ปัจจัยเสี่ยงที่มีมาก่อนปุวย ซึ่งเป็น
ปัจจัยแฝงอยู่ภายในบุคคล ที่อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บปุวยทางจิตได้ เช่น พันธุกรรม จิตใจ อารมณ์ 
การเลี้ยงดู บุคลิกภาพ ความคิด ประสบการณ์ความเจ็บปุวยทางกาย เป็นต้น 

 2.2.2 ปัจจัยกระตุ้น (Precipitating factors) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นให้
เกิดอาการ โดยมีผลกระทบต่อบุคคล ที่อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บปุวยทางจิตได้ เช่น สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการด ารงชีวิต เป็นต้น  
 2.2.3 ปัจจัยที่ท าให้อาการคงอยู่ (Perpetuating factors) คือ ปัจจัยที่ท าให้อาการ
เกิดข้ึนแล้ว คงด าเนินอยู่  
 2.2.4 ปัจจัยปกปูอง (Protective factors) เป็นปัจจัยที่อาจช่วยปูองกันผู้ปุวยจากการ
ปุวยที่รุนแรง ช่วยให้หายคืนสู่สภาพปกติ  
 ปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัยนี้  จะมาจากสาเหตุหลัก ๆ 4 ประการ คือ  
 Constitutional factors คือ พื้นฐานของบุคคลนั้นๆ ตั้งแต่ปฏิสนธิ ได้แก่ พันธุกรรม สุขภาพ
ระหว่างอยู่ในครรภ์และหลังคลอด 

 Temperament factors คือ ลักษณะพ้ืนอารมณ์ที่ติดตัวมากับบุคคลนั้น ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการ
แสดงออก ปฏิสัมพันธ์ และการรับรู้สิ่งรอบตัวของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งอาจท าให้เกิดผลบวก หรือลบกับ
สภาพจิตใจและบุคลิกภาพ 

 Physical diseases and injury factors โดยเฉพาะการปุวยที่มีผลต่อการท างานของสมอง 
และการเจ็บปุวยโรคต่างๆ ที่เรื้อรังตั้งแต่เด็ก เช่น เบาหวาน หอบหืด และโรคทางต่อมไร้ท่อต่างๆ  

Protective 

Perpetuating Predisposing 

Precipitating 
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 Environment factors ได้แก่ สภาพครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ที่ท างาน และอาชีพ ซึ่งมีผล
ต่อการปรับตัวของคนๆ นั้น 

 ตัวอย่างกรณีศึกษา พ่อแม่ของผู้ปุวยโรคย้ าคิดย้ าท ารายหนึ่ง มักจู้จี้ เข้าไปวุ่นวายกับกิจวัตร
ประจ าวันต่างๆของผู้ปุวยอย่างมาก เราอาจเข้าใจว่า การกระท าของพ่อแม่ เช่นนี้ ท าให้เขาปุวย แต่
แท้จริงแล้ว การปุวยของเขาอาจเกิดจากการที่พันธุกรรมของการปุวยเป็นโรคย้ าคิดย้ าท า เป็นปัจจัย
เสี่ยง (Predisposing factors) ก่อนอยู่แล้ว พฤติกรรมของพ่อแม่เป็นเพียงปฏิกิริยาตอบสนองต่อการที่
ผู้ปุวยเชื่องช้า อืดอาด จากอาการย้ าคิด ท าให้ผู้ปุวยยิ่งเครียดว่าตนเป็นภาระ กลายเป็นปัจจัยที่ท าให้
อาการของโรคไม่หาย (Perpetuation factors) ก็ได้ หากมองแนวนี้ จะท าให้มีเจตคติต่อพ่อแม่ของ
ผู้ปุวยดีขึ้น  

 โดยภาพรวมแล้ว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจ็บปุวยทางจิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ 

ปัจจัยทางชีวภาพ และปัจจัยทางสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งยังไม่มีการศึกษาพิสูจน์ได้ว่า การเจ็บปุวย
ทางจิตเกิดจากปัจจัยใด เพียงปัจจัยเดียว เพราะสาเหตุการเจ็บปุวยทางจิตเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และเกิด
จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน 

 

2. กลุ่มปัจจัยที่ได้รับการพิสูจน์ว่าจะเป็นสาเหตุของโรคทางจิตเวช  

 2.1 ปัจจัยด้านชีวภาพทางการแพทย์ (Bio-Medical Model)  

            2.1.1 พันธุกรรม 

                2.1.1.1 โรคทางจิตที่มีสาเหตุจากปัจจัยด้านพันธุกรรมมีหลายโรค แต่คนทั่วไปจะ
รู้สึกแย้งว่าอาการทางจิตเวชน่าจะเป็นผลจากการเลี้ยงดู หรือความเครียดจากปัญหาชีวิตต่าง ๆ โรค
ทางจิตเวชที่ปัจจุบัน พบว่า พันธุกรรมมีบทบาทในการเกิดโรคอย่างมากก็คือ อารมณ์ผิดปกติ (Mood 

disorders) โรคจิตเภท (Schizophrenia) การดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol abuse) และโรคอัลไซเมอร์ 
(Alzheimer’s disease) แม้ว่าจะยังไม่สามารถพบว่า DNA ที่ผิดปกตินั้นอยู่ที่ใด หรือมีวิธีการ
ถ่ายทอดอย่างไร 

  2.1.1.2 วิธีการศึกษาทางพันธุกรรม มี 3 ลักษณะคือ 

 1) การศึกษาการเกิดโรคในสมาชิกครอบครัวเดียวกัน (Family 

Study) ว่า มีอุบัติการณ์สูงกว่าสมาชิกของครอบครัวที่ไม่มีผู้ปุวยหรือไม่ วิธีการนี้มีจุดอ่อนที่ สมาชิก
เหล่านี้ยังได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูเดียวกัน จึงไม่อาจสรุปได้ว่า การเป็นโรคเกิดจาก
การถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้เต็มท่ี 

 2) การศึกษาการเกิดโรคในแฝดเหมือน (Identical Twin) ซึ่งถือว่า มี
สารพันธุกรรมใกล้เคียงกันที่สุด เปรียบเทียบกับการเกิดโรคในแฝดไม่เหมือน (Fraternal Twin) ว่ามี
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อุบัติการณ์โรคสูงกว่าหรือไม่ เป็นการยืนยันที่น่าเชื่อถือกว่าการศึกษาแบบแรก แต่ยังคงมีจุดอ่อน
เดียวกัน 

 3) การศึกษาในบุตรหรือพ่ีน้องของผู้ปุวยที่ถูกแยกกันเลี้ยงดูโดย
ครอบครัวบุญธรรม (Adoption Study) ว่ายังคงมีอุบัติการณ์การเกิดโรคสูงใกล้เคียงกับการอยู่ใน
ครอบครัวเดิมหรือสูงกว่าประชากรทั่วไปอย่างไร เป็นการตัดปัจจัยที่ว่า สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูของ
ครอบครัวเดิมเป็นผลต่อการเกิดโรคออกไป แต่ก็ยังคงมีข้อด้อยคือ สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูของ
ครอบครัวใหม่นั้นๆจะวัดอย่างไรว่า ต่างไปจากสภาพในครอบครัวเดิม ในปัจจุบัน มีวิธีศึกษาที่ระดับ 
DNA ได้โดยตรง แต่ยังไม่สามารถน ามาใช้ในทางคลินิกได้ 

 2.1.2 ชีวเคมี 

  นักชีวภาพทางการแพทย์มีความเชื่อว่า พฤติกรรมที่ผิดปกติมีสาเหตุจากความ
ผิดปกติของโครงสร้างและการท างานของสมอง รวมทั้งความผิดปกติของสารสื่อประสาท จึงเกิดการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือหาข้อสรุปถึงความผิดปกติสมองส่วนที่ท าให้เกิดอาการทางจิต  เป็นการสะท้อนความ
เชื่อในวงการแพทย์ที่ว่า การท างานของสมองท าให้เกิดพฤติกรรม ความคิด และอารมณ์ มิใช่เพียง 
“จิตใจ” ซึ่งเสมือนนามธรรม มีการศึกษาสมองทั้งในแง่กายวิภาค (Neuro-anatomy) สรีระวิทยา 
(Neurophysiology) และชีวเคมี (Neuro-biochemistry) โดยเฉพาะในแง่สุดท้าย ได้รับการศึกษา
และพิสูจน์จนได้ค าตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับสารสื่อประสาท (Neurotransmitters) และ 
Receptors ต่าง ๆ กับการเกิดโรค หรืออาการทางจิตเวชอย่างมากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา วิธีการศึกษา
ภาวะชีวเคมีในสมองท าได้ทั้งการตรวจสมองหลังผู้ปุวยเสียชีวิต  หรือตรวจสารเคมีจากน้ าไขสันหลัง  
เลือด หรือปัสสาวะ ตลอดจนการใช้เทคนิคทางรังสีวิทยาหรือกัมมันตภาพรังสี ตรวจในขณะที่ผู้ปุวยยัง
มีชีวิต แล้วมาหาความสัมพันธ์กับอาการที่พบ ในบางครั้งความรู้ในด้านนี้ได้มาจากการให้ยาที่มีผลกับ
สารสื่อประสาทกับผู้ปุวยแล้วสังเกตผลการรักษา เช่น การพบว่ายาระงับชัก (Neuroleptics) สามารถ
รักษาโรคจิตได้โดยออกฤทธิ์ปิดกั้น Dopamine System จึงท าให้คิดว่า Dopamine Activity ที่
ผิดปกติน่าจะเป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว เป็นต้น สรุปสาเหตุของความผิดปกติทางพฤติกรรมตาม
ทัศนะของนักชีวภาพทางการแพทย์ได้ดังนี้  

2.1.2.1 สารสื่อประสาท  (Varcarolis,  2013: 51) 

                                     นักชีวภาพทางการแพทย์เชื่อว่า พฤติกรรมที่ผิดปกติมีสาเหตุจากความ
ผิดปกติของระบบการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท ตามปกติแล้วเซลล์ประสาทสามารถถ่ายทอด
สัญญาณประสาทต่อกันโดยอาศัยกระบวนการถ่ายทอดสัญญาณผ่านสัมผัส หรือ Synapse 

transmission เพราะเซลล์ประสาทไม่มีการเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกัน แต่มีช่องเล็กๆคั่นกลางอยู่ 
เรียกว่า ไซแนป เมื่อสัญญาณประสาทมาถึงปลายประสาทจะมีการกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของสารสื่อ
ประสาท ซึ่งถูกสร้างที่ตัวเซลล์ (Cell body) เก็บไว้ในถุงเล็ก ๆ (Vesicles) ที่ปลายประสาทอยู่แล้ว 
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แพร่กระจายผ่านตัวไซแนปไปสู่ปลายประสาทอีกด้านหนึ่ง โดยไปจับกับตัวรับ (Receptor) ปฏิกิริยาที่
เกิดข้ึนนี้จะท าให้เกิดการถ่ายทอดสัญญาณประสาทต่อไป สารสื่อประสาทที่เหลือบางตัว อาจถูกดูดซึม
กลับสู่ปลายประสาท เพ่ือใช้สร้างสารสื่อประสาทข้ึนมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง หรืออาจถูกท าลายโดยเอนไซม์  

 
ภาพที่  2.3 กระบวนการถ่ายทอดสัญญาณผ่านสัมผัส (Synapse transmission) ของสารสื่อประสาท 

ที่มา:   http://enacademic.com  

  การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยารักษาทางจิตเวช ในปัจจุบัน 
ชี้ให้เห็นว่า ปริมาณของสารสื่อประสาท ซึ่งมากเกินไป หรือน้อยเกินไปในสมองบริเวณใดบริเวณหนึ่ง มี
ผลท าให้เกิดอาการทางจิต และยาออกฤทธิ์ท าให้การหลั่งของสารสื่อประสาทกลับสู่สภาพปกติได้และ
สามารถควบคุมอาการของโรคได้  สารสื่อประสาท ที่มีผลต่อการเกิดความผิดปกติทางจิต ได้แก่ 
(ทัศนา บุญทอง และยาใจ สิทธิมงคล,  2544) 

   1) โดพามีน (Dopamine: PA) เป็นสารสื่อประสาทที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนไหวที่ไม่อยู่ในอ านาจของจิตใจ การตัดสินใจ การใช้เหตุผล การรู้จักตนเอง พบมากใน
บริเวณสมองส่วนกลาง (Midbrain) ระดับของโดพามีนที่มากเกินไป มีความสัมพันธ์กับการปุวยเป็น
โรคจิตเภท (Schizophrenia) และอาการคุ้มคลั่ง (Mania) ระดับของโดพามีนที่น้อยเกิดไป มี
ความสัมพันธ์กับโรคซึมเศร้า (Depression) และโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)  
   2) นอร์อีพีเนฟรีน (Norepinephrine: NE) เป็นสารสื่อประสาทที่ท า
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียด การแสดงออกทางอารมณ์เมื่อ
ถูกกระตุ้น ความใส่ใจ หรือความสามารถในการจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พบมากในก้านสมอง การ
ท างานของนอร์อีพีเนฟรีน มีความสัมพันธ์กับโรควิตกกังวล (Anxiety Disorders) และโรคอารมณ์
แปรปรวน (Mood disorders) กล่าวคือ ระดับของนอร์อีพีเนฟรีน ที่มากเกินไปท าให้เกิดอาการคลุ้ม
คลั่ง โรคจิตเภท และภาวะวิตกกังวล ระดับของนอร์อีพีเนฟรีนที่น้อยเกินไป ท าให้เกิดอาการซึมเศร้า  
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   3) ซีโรโทนิน (Serotonon: 5-HT) เป็นสารสื่อประสาทที่ท าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับวงจรของการหลับและตื่น (Sleep-wake cycle) การควบคุมความรู้สึกการอยากอาหาร 
การรับรู้ความปวด พบมากที่พอนด์ (Pons) ระดับของซีโรโทนินมีความสัมพันธ์กับโรคอารมณ์
แปรปรวน (Mood Disorders) โรคย้ าคิดย้ าท า (Obsessive –compulsive Disorders) และอาจมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคจิตเภท (Schizophrenia) โดยระดับซีโรโทนินที่มากเกินไป ท าให้เกิด
ภาวะวิตกกังวล ระดับซีโรโทนินที่น้อยเกินไป ท าให้เกิดโรคซึมเศร้า 

   4) อะเซททิลโคลิน (Acetylcholine: Ach) เป็นสารสื่อประสาทที่ท า
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว การเรียนรู้และความจ า พบมากในบริเวณฐานของสมองส่วนหน้า 
(Base of Frontal Lobes) ซึ่งท าหน้าที่เก่ียวกับกระบวนการจ า พบว่า มีการสูญเสียเซลล์บริเวณนี้ ท า
ให้ระดับของอะเซททิลโคลินลดลงในผู้ปุวยโรคอัลไซเมอร์  โรคพาร์กินสัน และโรคกล้ามเนื้อกระตุก ถ้า
ระดับอะเซททิลโคลินสูงจะท าให้เกิดโรคซึมเศร้า 
   5) กาบา (Gamma Aminobutyric Acid, GABA) เป็นสารสื่อประสาท
ชนิดยับยั้ง ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองของระบบประสาทที่มากเกินไป โดยเฉพาะการควบคุม
รีเฟล็กซ์ของไขสันหลัง (Spinal reflex) และสมองส่วนซีรีเบลลัม (Cerebellar reflex) โดยสรุป กาบา 
ท าหน้าที่ควบคุมภาวะสมดุลให้สมองนั้นเอง หากกาบากระจายในหลายสมอง เช่น ไฮโปทาลามัส ไข
สันหลัง และสมองส่วนซีรีเบลลัม เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า ปริมาณของกาบาลดลงในผู้ปุวยโรคชัก 
(Seizure Disorders) โรคจิตเภท และโรควิตกกังวล  
              2.1.2.2 ความผิดปกติของโครงสร้างและการท างานของสมอง 
                   ในปัจจุบันการตรวจสอบโครงสร้างและสภาพการท างานของสมองมี
ความก้าวหน้าไปมาก ผลการตรวจสอบท าให้เกิดความเข้าใจหน้าที่และกระบวนการท างานของสมอง 
และกระบวนการเผาผลาญอาหารในสมองที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความคิด อารมณ์มากยิ่งขึ้น ผล
การตรวจสอบโดยวิธีทางรังสี เช่น ด้วยเครื่อง CT (Computed Tomography) และ MRI (Magnetic 

Resonance Imaging) ส่วนใหญ่ให้ข้อสรุปที่ตรงกันว่า  ในผู้ปุวยจิตเภท เวนทริเคิลมีขนาดใหญ่ขึ้น 

เมื่อใช้เครื่อง PET (Positron Emission Tomography) ตรวจการท างานของสมองผู้ปุวยจิตเภท 
ในขณะทดสอบการรู้คิดพบว่า การไหลเวียนของเลือด (Cerebral Blood Flow) โดยเฉพาะบริเวณ 
Frontal Lobe ของผู้ปุวยจิตเภทมีระดับลดลง  
              2.1.2.3  Psychoendocrinology เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ท างานของระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ และพฤติกรรม ผลการวิจัย พบว่าความผิดปกติของการ
ท างานของต่อมไร้ท่อ ท าให้มีการผลิตฮอร์โมนมากเกินไป หรือน้อยเกินไป และมีความสัมพันธ์กับ
อาการทางจิต เช่น โรคแอดดิสัน (Addison’s disease) ซึ่งมีสาเหตุจากการที่ระดับฮอร์โมนของต่อม
หมวกไตน้อยเกินไป (Hypoadrenalism) พบว่า ผู้ปุวยโรคดังกล่าว มีอารมณ์ซึมเศร้า  ดูเฉยเมย อ่อน
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ล้า และบางรายมีอาการโรคจิตร่วมด้วย ผุ้ปุวยที่มีระดับของฮอร์โมนธัยรอยด์ต่ ากว่าปกติ 
(Hypothyroidism) มีอารมณ์ซึมเศร้าและวิตกกังวล ผู้ปุวยที่ได้รับยาสเตียรอยด์ เป็นเวลานานๆ จะมี
อารมณ์ซึมเศร้า อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย และอาจพบอาการทางจิตร่วมด้วยในผู้ปุวยบางราย ในทาง
กลับกัน พบว่า ผู้ปุวยโรคจิตบางราย มีความผิดปกติของการท างานของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต 
ต่อมธัยรอยด์ และฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต   
             2.1.2.4  Psychoneuroimmunology เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ท างานของระบบภูมิคุ้มกัน ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบประสาท พร้อมทั้งศึกษาถึงความสัมพันธ์ของทั้ง
สามระบบต่อภาวะสุขภาพของบุคคล เนื่องจากระบบประสาทและภูมิคุ้มกัน ท างานโดยอาศัยการ
ท างานของฮอร์โมนและสารสื่อประสาท นักชีวภาพทางการแพทย์เชื่อว่า neuro peptided ซึ่งเป็นตัว
ส่งสัญญาณทางเคมีที่มีอยู่ในผนังเซลล์ของสมอง และในระบบภูมิคุ้มกันมีอิทธิพลต่ออารมณ์และ
พฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากสารสื่อประสาทมีความสัมพันธ์กับอารมณ์และระบบควบคุมของระบบ
ต่อมไร้ท่อและระบบภูมิคุ้มกัน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อบุคคลมีอารมณ์
รุนแรงเกิดขึ้นจึงส่งผลให้ระบบประสาท sympathetic ถูกกระตุ้นท าให้มี การหลั่งสาร epinephrine 

มากเกินไป ส่งผลให้บุคคลมีภูมิคุ้มกัน ได้แก่ โรคลูปัส (Systemic Lupus Erythematosus) ผู้ปุวยโรค
ดังกล่าวนอกจากจะมีอาการทางกายแล้ว จะแสดงอาการทางจิตร่วมด้วย เช่น อารมณ์ซึมเศร้า อารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย กระวนกระวาย ประสาทหลอน หลงผิด ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนว่าอาการทางจิต 
ดังกล่าว เป็นผลมาจากการท างานที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

             2.1.2.5 Chronobiology เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเวลา จังหวะของ
ระบบทางชีววิทยา (Biological Rhythm) และส่งผลกระทบต่อการท างานของสิ่งมีชีวิต บางจังหวะ
ของระบบชีววิทยามีวงจรในเวลา 24 ชั่วโมง บางวงรอบมีมากกว่า 24 ชม. เช่น วงรอบการมี
ประจ าเดือน จังหวะของระบบทางชีววิทยามีในมนุษย์ทุกคน เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมการหลั่งของ
ฮอร์โมน วงรอบการหลับ-การตื่น อุณหภูมิร่างกาย การสังเคราะห์ สารสื่อประสาทและอ่ืนๆ ความ
ผิดปกติของวงรอบอาจอยู่ในรูปของการเริ่มต้น วงรอบที่เร็วกว่าปกติ หรือช้ากว่าปกติก็ได้ นักชีวภาพ
ทางการแพทย์เชื่อว่าแสงเป็นปัจจัยภายนอกที่ท าหน้าที่จัดจังหวะของระบบทางชีววิทยา ส่วน 
Suprachiasmatic nucleus ในไฮโปทาลามัส เป็นปัจจัยภายในร่างกายที่ท าหน้าที่จัดจังหวะของ
ระบบทางชีววิทยา และความเจ็บปุวยทางจิต อาจเป็นผลมาจากความผิดปกติของจังหวะของระบบ
ทางชีววิทยาของบุคคล เช่น ผู้ปุวยที่มีอารมณ์ซึมเศร้า อาจเนื่องมาจากการเริ่มวงรอบใน 24 ชั่วโมง ที่
เร็วขึ้นกว่าปกติ พบว่า ผู้ปุวยมักจะมีรูปแบบการนอนที่ผิดปกติ คือ ตื่นเร็วกว่าปกติ  
 แม้ว่าจะมีการศึกษาจ านวนมากที่ค้นหาสาเหตุ และปัจจัยทางชีวภาพที่ท าให้เกิดความ
ผิดปกติของพฤติกรรม การเจ็บปุวยทางจิต แต่ก็ยังไม่มีผลการวิจัยที่สามารถยืนยัน หรือให้ข้อสรุปว่า
การเจ็บปุวยทางจิตมีสาเหตุจากปัจจัยทางชีวภาพเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดี นักชีวภาพทาง
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การแพทย์เชื่อว่า สาเหตุของการเจ็บปุวยทางจิตอาจมาจากสิ่งแวดล้อมด้วย โดยที่ปัจจัยทางชีววิทยา
เป็นปัจจัยเหตุ ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยเสริม (Precipitating factors) หรือเป็นปัจจัย
กระตุ้น  (Predisposing factors) 

  โดยสรุป แนวคิดชีวภาพทางการแพทย์ เชื่อว่า ความผิดปกติของระบบการสื่อสารระหว่าง
เซลล์ประสาท เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจ็บปุวยทางจิต ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือทางการแพทย์ในการ
ตรวจโครงสร้างและสภาพการท างานของสมอง โดยการตรวจหาสารสื่อประสาท หรือการตรวจทาง
พันธุกรรม ให้เกิดความเข้าใจหน้าที่และกระบวนการท างานของสมอง และกระบวนการเผาผลาญ
อาหารในสมองที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความคิด อารมณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การศึกษากลวิธีการ
สร้างเสริมสุขภาพจิตและปูองกันโรคทางจิตต่อไป  
  2.2 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม   
   ปัจจัยทางสังคมสิ่งแวดล้อมนับเป็นปัจจัยที่คนทั่วไปให้ความสนใจ และกล่าวโทษว่าเป็น
ต้นเหตุของการปุวยทางจิตมากที่สุด เช่น กล่าวว่า การอยู่ในระดับสังคมที่ต่ า ฐานะยากจน จะเป็นเหตุ
ให้เป็นโรคจิตเภท มากกว่าคนที่อยู่ในระดับความเป็นอยู่ที่ดีกว่า ซึ่งจากการศึกษาที่เป็นระบบแล้ว ไม่
อาจพิสูจน์ได้ อย่างไรก็ตาม พบว่า ปัจจัยทางสังคมนี้ มีผลอย่างมากในฐานะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
อาการในผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอยู่แล้ว ซึ่งความเสี่ยงของแต่ละบุคคลอาจเป็นผลจากทั้งด้ าน
พันธุกรรมหรือจากการเลี้ยงดูก็ได้ 
             โดยทั่วไป ปัจจัยทางสังคมท่ีจิตแพทย์ให้ความส าคัญมากที่สุดทั้งในด้านผู้ก่อปัญหา สร้าง
ความแข็งแกร่ง หรือการรักษา ก็คือ ครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งของบุคคล ดังรายละเอียด 
ต่อไปนี้ (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กุล, 2546: 6-9) 

 2.2.1 ปัจจัยด้านครอบครัว  

       2.2.1.1 ลักษณะของครอบครัว ครอบครัวเป็นสังคมแรกของมนุษย์ที่มี 
ความส าคัญที่สุดในการปลูกฝังบุคลิกภาพ และสร้างเสริมสุขภาพจิตของบุคคล เพราะมนุษย์จะเรียนรู้
การปรับตัวจากครอบครัวตั้งแต่ระยะแรกเกิด ดังนั้นแต่ละคนจึงมีลักษณะท่าทาง นิสัยใจคอ หรือ
กิริยามารยาทที่แตกต่างกันไป หรือเรียกว่า มีบุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล ลักษณะ
ครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต ได้แก่ 

   1) ครอบครัวอบอุ่น ลักษณะครอบครัวเช่นนี้จะส่งเสริมให้สมาชิกมี 

สุขภาพจิตที่ดี ปรับตัวเข้ากับคนอ่ืนและสังคมได้ สร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดี 
  2) ครอบครัวแตกแยก ได้แก่ ครอบครัวที่บิดา-มารดาขัดแย้งทะเลาะกัน
ประจ าครอบครัวที่บิดา มารดาหย่าร้างกัน หรือครอบครัวที่มีมารดาหรือบิดาเพียงคนเดียว  รวมทั้ง
ครอบครัวที่บิดา มารดามีคู่สมรสใหม่ 
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 2.2.1.2 บทบาทของบิดา มารดาซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิต บิดา มารดา หรือพ่ีเลี้ยง
เด็ก เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูบุตรในครอบครัว ฉะนั้นการอบรมเลี้ยงดูเด็กจึงมีผลต่อ
บุคลิกภาพและสุขภาพจิตเด็กในอนาคต สิ่งที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพจิต คือ ความรัก ความผูกพัน 
และความม่ันคง เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคง แนบแน่น บทบาทของบิดา มารดา ที่พึงกระท าต่อบุตร 
ได้แก่ เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ความเข้าใจ ความใกล้ชิดอย่างเต็มใจ 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้บุตร มีความยุติธรรมในการปกครองบุตร หากบุตรแสดงพฤติกรรมที่ดี 
อาจให้รางวัล หรือให้การยกย่อง ชมเชย แสดงท่าทีพอใจ หากแสดงพฤติกรรมไม่ดี ควรใช้ค าพูดต าหนิ 
หรือแสดงท่าทางไม่ยอมรับ  ควบคุมกฎ ระเบียบ ข้อตกลง ตามที่ตั้งไว้ ไม่ขัดแย้งกัน  ต้องให้โอกาส
บุตรในการเป็นตัวของตัวเอง ไม่ควรตั้งความหวังในตัวบุตรสูงเกินไปจนเกินความสามารถของบุตร เป็น
ผู้สนับสนุน ชื่นชม  ให้ก าลังใจแก่บุตรในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

 2.2.1.3 การสร้างครอบครัวใหม่ ควรเลือกคู่สมรสที่ไม่มีโรคติดต่อทางพันธุกรรม  
ความพร้อมที่จะมีบุตร จะช่วยให้บุตรมีความสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การอบรม
เลี้ยงดูบุตร โดยให้ความเอาใจใส่ ให้ความรัก ความอบอุ่น ปลูกฝังระเบียบวินัย สร้างเสริมสุขนิสัยที่ดี 
ฝึกทักษะทางสังคมที่ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยให้บุตรมีสุขภาพจิตที่ดี 

 2.2.1.4 สภาพแวดล้อมภายในบ้าน ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิก และสภาพแวดล้อมใน 

บ้านหากสมาชิกในบ้านเกิดความขัดแย้ง ทะเลาะทุ่มเถียง จ้องนินทาว่าร้าย ชิงดีชิงเด่นกันและกัน 
บรรยากาศเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อสุขภาพจิตของสมาชิกในบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 2.2.2 ปัจจัยสังคมนอกครอบครัว 

       2.2.2.1 สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน สภาพทางกายภาพของโรงเรียนที่น่ารื่นรมย์ 
สะอาดร่มรื่น มีความปลอดภัย พร้อมด้วยครูที่มีความรู้ ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด มีสังคม
เพ่ือนที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งด้านระเบียบวินัยในโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบท
สังคม จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 

  2.2.2.2 สื่อมวลชน อาจก่อให้เกิดท้ังประโยชน์และโทษ ความเจริญทางเทคโนโลยี
และวัตถุ ส่งผลต่อสภาพจิตใจของมนุษย์ในแนวโน้มที่ต่ าลง อิทธิพลของสื่อท าให้มนุษย์จากทั่วทุกมุม
โลกได้สื่อสาร ติดต่อ รับรู้ในเรื่องเดียวกัน เสมือนหนึ่งอยู่ในโลกเดียวกัน ย่อมส่งผลกระทบถึงกัน เช่น
ในปัจจุบัน มีสื่อลามก อนาจาร การใช้ค าพูดที่ไม่เหมาะสม การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างประเทศ ท า
ให้เด็กและเยาวชนที่ยังขาดความคิดเชิงวิจารณญาณที่จะแยกแยะความถูกต้อง เหมาะสม เลียนแบบ 
เกิดปัญหาสังคมขึ้นมามากมาย เช่น ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปัญหาอาชญากรรม โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตต้องมีบทบาทในการรณรงค์เพ่ือรักษา
สุขภาพจิตของประชาชน โดยผ่านสื่อมวลชน เพ่ือปลูกฝังการสร้างสุขภาพจิตที่ดี สร้างความเข้าใจ 
และทัศนคติที่ถูกต้องเพ่ือที่จะปรับตัวรับกับสภาพการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
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  2.2.2.3 การระบาดของโรคร้ายแรงหรือการเจ็บปุวย ซึ่งเป็นโรคติดต่อหรืออาจ
เป็นโรคที่ยังไม่พบวิธีรักษา กลายเป็นปัญหาส าคัญของวงการสาธารณสุขทั่วโลก ท าให้คนทั่วโลกก าลัง
ถูกคุกคามด้วยความหวาดกลัว เกิดปัญหากระทบต่อสุขภาพจิตอย่างรุนแรง เนื่องจากเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง ยังไม่มีวิธีรักษา หรือมีสถานการณ์การแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว อีกทั้งสังคมไม่ได้สนใจหรือเอาใจ
ใส่ผู้ปุวย และการให้ความรู้การปูองกันตนเองยังไม่ทั่วถึง 
  2.2.2.4 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้
บุคคลมีปัญหาการปรับตัว บุคคลมีการแข่งขันกันสูง เกิดความบีบคั้นทางจิตใจ และปัญหาสิ่งแวดล้อม
เสื่อมก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของบุคคลเช่นกัน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

   1) สังคมและเศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียมกันและการกระจายของรายได้ 
มีผลต่อสภาวะทางสุขภาพ ประเทศท่ีมีช่องว่างคนรวยและคนจนน้อย จะมีสภาวะทางสุขภาพจะดีกว่า 
อัตราการตายน้อยกว่า ความเจ็บปุวยน้อยกว่า ดังนั้นเรื่องที่ส าคัญคือ ความไม่เท่าเทียมกันของสภาวะ
ทางสังคมในแต่ละชุมชน และมีการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างความเท่าเทียมกัน
ทางสังคมกับความแน่นแฟูนทางสังคม (Social Cohesion) และยังพบต่อไปอีกว่า ประเทศใดที่มีคน
ค านึงถึงสังคมและส่วนรวมมากขึ้น ประเทศนั้นมีความสัมพันธ์กับสภาวะทางสุขภาพที่ดีขึ้น อธิบายได้
ด้วย 

  2) ข้อค้นพบ การสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อสุขภาพจิต สถานการณ์
ในช่วงกลางค.ศ.ที่ 19 (1900-1970) นักสังคมศาสตร์ให้ความสนใจมากต่อเรื่องพฤติกรรมและศาสตร์
ด้านสุขภาพ ในประเด็นบทบาทว่า เครือข่ายสังคม (Social Network) และการรับรู้การสนับสนุนทาง
สังคม (Perceived Social Support) มีอิทธิพลต่อสุขภาพและความอยู่ดีมีสุข ทฤษฎีสองทฤษฎี คือ  
ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม และสุขภาพ เป็นประเด็นหลัก สมมติฐาน 
“ความเครียด-ตัวปรับสมดุล” (stress-buffering hypothesis) อธิบายว่า การสนับสนุนทางสังคมมี
อิทธิพลทางบวกต่อสุขภาพ  และความอยู่ดีมีสุข โดยเป็นตัวปกปูองบุคคลจากพยาธิสภาพของตัวก่อ
ความเครียด  หรืออีกนัยหนึ่ง สมมุติฐาน “ผลกระทบหลัก” แย้งว่า การสนับสนุนทางสังคมมีผล
ทางบวกต่อสุขภาพ โดยไม่ค านึงถึงว่าจะเป็นบุคคลที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เครียดหรือไม่ (Cohen 

& Willis, 1985: 310-357) 

   การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมช่วยปกปูองบุคคลจากพยาธิสภาพของ
ความเครียด การสนับสนุนทางสังคมในที่นี้ หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีแหล่งสนับสนุนทาง
สังคม ทั้งในด้านวัตถุ และจิตใจ การสนับสนุนทางสังคมมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่จ ากัดเรื่องระดับ
ความเครียด เมื่อการสนับสนุนทางสังคม ในที่นี้ หมายถึง การบูรณาการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
สังคม (Cohen & Willis, 1985: 310-357) 



 

43 

 

   3) นอกจากนั้นปัจจัยของพ้ืนที่ใกล้เคียง (Neighborhood effect) ก็มี
อิทธิพลต่อการเจ็บปุวยเช่นเดียวกัน การศึกษาพบว่า อิทธิพลของพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
ความอยู่ดีมีสุข และความก้าวหน้าในอนาคตของวัยรุ่น ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ (Santiago and 

Galster, 2014: 31)  

   3.1) การติดต่อกันทางสังคม การควบคุมทางสังคม ความไม่ลงรอย
กันเชิงพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมอันตราย - มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ส่วนบุคคลมากที่สุด 

  3.2) การอาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีความรุนแรงและมลพิษ มีผลท าให้
เกิดผลทางลบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อเพ่ือนและแบบอย่างในหมู่ผู้ด้อยโอกาสวัยรุ่นมีอิทธิพลอย่าง
มากในภายหลัง 

  3.3) ผลลัพธ์การอาศัยในพ้ืนที่ที่มีเพ่ือนบ้านที่ฐานะทางเศรษฐกิจดี 
สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างเชิงบวกมากข้ึนในหมู่ประชาชน  

  3.4) ความเครียดเรื้อรังของการอาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่อันตรายหรือ
รกร้าง อาจมีผลต่อรูปแบบการเลี้ยงดู ซึ่งส่งผลต่อเด็กในทางอ้อม  

  เห็นได้ชัดว่าผลกระทบของเครือข่ายทางสังคมที่แข็งแกร่งขึ้น เพราะมีสังคมที่
ก้าวข้ามเส้นเศรษฐกิจและสังคมได้น้อย จึงเหนือความคาดหวัง  ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมและ
ผลกระทบจากพ้ืนที่ใกล้เคียงมีความสัมพันธ์กับเรื่องวัฒนธรรมในชุมชน เพราะวัฒนธรรม เป็นเรื่อง
ความเชื่อ ซึ่งบุคคลมากกว่าหนึ่งคน หรือคนทั้งชุมชนนั้น มีความเห็นร่วมกันในเรื่องต่างๆ มีพฤติกรรม
และการปฏิบัติต่อความเชื่อเหล่านั้นร่วมกัน ใน 2 ประเด็น ได้แก่ (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ 
และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล, 2546: 7) 

  1. วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อสุขภาพ ความเจ็บปุวย โรคหลายชนิดเกิด
จากความเชื่อ เช่น โรคพยาธิใบไม้ตับ เกิดจากโรค anorexia เกิดจากภาพลักษณ์ สืบเนื่องจากค่านิยม
เรื่องรูปร่าง และความสวยงามของวัยรุ่น และการแก้ปัญหาความขัดแย้งในตัวเอง 
  2. วัฒนธรรมมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ชนชาติต่างๆ จะมี
ลักษณะอุปนิสัยประจ าชาติไม่เหมือนกัน บางชาติจะขยัน บางชาติจะเฉื่อยๆ ความเคร่งวินัย การเกาะ
กลุ่มของครอบครัว และวัฒนธรรมการเลี้ยงดูล้วนมีผลต่อบุคลิกภาพที่ต่างกัน 

 จากข้อค้นพบ  ดังกล่าวเป็นข้อสนับสนุนความสอดคล้องกันกับแนวคิดการใช้การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ปุวยจิตเวชอย่างเหนียวแน่น  เพราะปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมมี
อิทธิพล และมีความสัมพันธ์กับสาเหตุของการเกิดโรค การด ารงอยู่ และการรักษา ซึ่งค าว่า สังคม นั้น
มักจะมองจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในลักษณะของกลุ่ม โดยมองจากด้านนอก เช่น โครงสร้างทาง
สังคม ระดับฐานะทางเศรษฐกิจในสังคม ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ค าว่า วัฒนธรรม คือ การที่
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บุคคลกลุ่มหนึ่งมีความรู้สึกนึกคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างไร เป็นการมองจากด้านใน เช่น ความเชื่ อ
เกี่ยวกับการเจ็บปุวย พิธีกรรมการปฏิบัติในสังคมหนึ่งๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตน   

โดยสรุป ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของมนุษย์ ประกอบด้วย ปัจจัยจากภายนอกตัวบุคคล 
ได้แก่ปัจจัยด้านกายภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่วนปัจจัยภายในบุคคล คือ ปัจจัยด้านชีวภาพ  ซึ่ง
ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ต่อสุขภาพจิตของมนุษย์ทุกปัจจัย ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า ทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิต  มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของบุคคล 

 

3. การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันปัญหาทางจิต  

   ในอดีตรัฐบาลมักให้ความส าคัญต่อการรักษามากกว่าการปูองกันปัญหาสุขภาพจิต และการ 

ส่งเสริมสุขภาพจิต ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดแรงผลักดันเพ่ือมุ่งเน้นการปูองกันแบบฉุกเฉินในการ
ดูแลสุขภาพ ด้วยเหตุผลส าคัญในเรื่องแรงจูงใจด้านงบประมาณ เพราะรัฐบาลมีนโยบายด้านการดูแล
สุขภาพของประเทศ โดยได้เริ่มจัดสรรงบประมาณส าหรับการปูองกันมากกว่าการรักษา และมี
การศึกษาพบว่า การมีสุขภาพที่ดีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นจากการเจ็บปุวยและมี
อายุขัยยืนยาว 

 การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการปูองกันปัญหาทางจิต มีแนวคิดที่สัมพันธ์กัน แต่มีความ
แตกต่างในด้านเปูาหมายผลลัพธ์  กล่าวคือ การสร้างเสริมสุขภาพมีเปูาหมายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตที่
ดี โดยการเพ่ิมสภาวะทางจิตที่ดี เพ่ิมสมรรถนะ และความยืดหยุ่น โดยการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตที่ดี ส่วนการปูองกันปัญหาทางจิต มีเปูาหมายเพ่ือลดอาการ และความ
ผิดปกติทางจิตโดยใช้กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหนึ่งในการบรรลุเปูาหมายในที่สุด การสร้าง
เสริมสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสุขภาพจิตที่ดี ในชุมชน และจะได้ผลลัพธ์ที่สอง คือ การช่วย
ลดอุบัติการณ์ของการเจ็บปุวย ดังนั้น กลยุทธ์การปูองกันและสร้างเสริม มักจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
คล้ายคลึงกัน และมีการด าเนินงานที่แตกต่างกัน แต่ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ 

  3.1 การสร้างเสริมสุขภาพจิต  
    การสร้างเสริมสุขภาพจิต เป็นกลวิธีที่ส าคัญในการลดอัตราการเจ็บปุวยทางจิต มี 

เปูาหมายเพ่ือให้บุคคลช่วยเหลือดูแลตนเอง และรับผิดชอบต่อสุขภาพ หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของมนุษย์และดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือเพ่ิมความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะบรรลุ
การพัฒนาตนเองที่เหมาะสม เห็นคุณค่าในตนเอง การเรียนรู้เป็นอยู่ที่ดีและสังคมรวม เสริมสร้าง
ความสามารถของคนท่ีจะรับมือกับปัญหาและความทุกข์ยาก การสร้างเสริมสุขภาพจิตมีเปูาหมายที่จะ
เพ่ิมสุขภาพจิตที่ดี ลดความไม่เท่าเทียม สร้างศักยภาพสังคม ลดช่องว่างในความคาดหวังทางสุขภาพ
ระหว่างกลุ่ม การสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวข้องกับการกระท าเพ่ือสร้างสภาพการด ารงชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและน ามาเป็นปัจจัยในการรักษาวิถีชีวิตแห่งสุขภาวะ 
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   ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพจิต หมายถึง การปฏิบัติตามวิธีที่ท าให้จิตมีความเข้มแข็ง มี
ภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยกระตุ้นที่จะท าให้เกิดการเจ็บปุวย หรือการท าให้จิตใจเข้มแข็ง เพ่ือให้บุคคลสามารถ
เผชิญปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ได้ สามารถปรับตัวได้ เมื่อนั้นบุคคลก็จะไม่เกิดการเจ็บปุวยทางจิต การ
แก้ปัญหาสุขภาพจิตที่ดีที่สุด มีรายละเอียดดังนี้  
   3.1.1 การสร้างเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว มีวิธีการดังนี้ 
  3.1.1.1 การเลือกคู่แต่งงาน ควรหลีกเลี่ยงการแต่งงานกับบุคคลที่ครอบครัวมี
ประวัติเป็นโรคประสาท โรคจิต เพราะโรคเหล่านี้สืบทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นบรรพบุรุษมาสู่รุ่นลูก 
หลานได้   

 3.1.1.2 ผู้หญิงควรแต่งงานในช่วงที่อายุไม่เกิน 36 ปี ตามหลักการแพทย์มารดาที่ 
มีอายุเกิน 36 ปีถือเป็นวัยเสี่ยงต่อการให้ก าเนิดบุตรพิการ ปัญญาอ่อนหรือให้ก าเนิดบุตรที่มีสุขภาพไม่
แข็งแรง มีโรคประจ าตัวบางอย่างได้ 

 3.1.1.3 การดูแลขณะตั้งครรภ์ มารดาขณะตั้งครรภ์ต้องบ ารุงสุขภาพทารกใน 

ครรภ์และบ ารุงสุขภาพของตนเองอย่างดี ด้วยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และ
หลีกเลี่ยงอาหาร/กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ และมารดาต้องมี
สุขภาพจิตที่ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ดี จึงจะให้ก าเนิดบุตรที่สุขภาพจิตดี ฉะนั้นสมาชิกในครอบครัวต้องดูแล 
เอาใจใส่ มารดาขณะตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิด 

 3.1.1.4 การเลี้ยงดูหลังคลอด มารดาและบุคคลใกล้ชิดต้องโอบอุ้ม ฟูมฟักทารก 

ด้วยความรัก ให้ความอบอุ่น  ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายจิตใจ และอารมณ์  และ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามวัย  

 3.1.1.5 การปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอ้ือต่อสุขภาพจิต ต้องจัดหาสถานที่ 
พักผ่อนที่ปราศจากมลพิษต่าง ๆ ไว้ในชุมชน  

โดยสรุป การสร้างเสริมสุขภาพจิต เป็นการสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ สร้างภูมิคุ้มกัน 

ไม่ให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บปุวยทางจิต ต้องเริ่มตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา หรือเริ่มตั้งแต่
สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกที่มีอิทธิพลส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล  บุคลิกภาพและ
การปรับตัว ถ้าสภาวะภายในครอบครัวและสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็นไปด้วยดี  พ่อ
แม่ให้ความรักความเข้าใจ และเอาใจใส่ดูแลบุตร มีความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่าง
เหมาะสม ครอบครัวนั้นย่อมจะสร้างเด็กที่มีชีวิตปกติสุข และมีสุขภาพจิตดี  

3.1.2 การส่งเสริมสุขภาพจิตในระดับบุคคล คนทุกคนย่อมมีความอยากและความ 

ต้องการเป็นธรรมดา แต่อาจสมหวังหรือผิดหวัง พอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ซึ่งจะท าให้เป็นสุขหรือเป็น
ทุกข์ก็อยู่ที่ใจของตนเองว่าจะยอมรับมากน้อยเพียงใดดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องเลือกวิธีลด
ความเครียดด้วยตัวเอง โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
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  3.1.2.1 ฝึกควบคุมอารมณ์ ไม่ดีใจ หรือเสียใจ หรือขาดสติโกรธจนลืมตัว ให้หมั่น
เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าคนที่กลัวเสียศักดิ์ศรีคือคนที่มีปมด้อย คนขาดเหตุผลคือคนโง่ และคนที่ไม่รู้จัก
ให้อภัยผู้อ่ืนคือคนเห็นแก่ตัว 

 3.1.2.2 สะสมไมตรี การมองผู้อื่นในแง่ด ีจะท าให้สร้างมิตรได้ง่าย ธรรมชาติของ 
คนย่อมมีทั้งด้านดีและไม่ดี  ไม่มีใครสมบูรณ์ไปทุกอย่าง และไม่มีใครอยากให้ใครเห็นด้านไม่ดีของตน 

การรู้จักมองด้านที่ดีของผู้อื่น หรือมองโลกในแง่บวก และยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจคนอ่ืน จะท าให้เกิด
มิตรและเป็นผลดีต่อตนเอง  

 3.1.2.3 ไม่หนีอุปสรรค การด าเนินชีวิตย่อมมีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดา เช่น ต้อง
พบปัญหา พบกับความสมหวังและผิดหวัง เป็นต้น จึงไม่ควรยอมแพ้หรือหนีอุปสรรคง่ายๆ แต่ควรจะ
อดทน พยายามใช้เหตุผลแก้ไขผ่อนปรนสถานการณ์ อุปสรรคทุกอย่างย่อมมีทางแก้ไขได้เสมอ แต่จะ
แก้ได้มากหรือน้อย เร็วหรือช้าเท่านั้นเอง 

 3.1.2.4 รู้จักฝึกใจ ต้องหมั่นฝึกจิตใจให้มีความมั่นคงและยุติธรรม ด้วยการยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น พยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ไม่ถือความคิดของตนเองว่าถูกต้องเสมอไป 

และยอมให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่น  

 3.1.2.5 ใฝุเสริมคุณค่า การสร้างคุณค่าให้ตนเอง คือ การท าตนให้เป็นประโยชน์ 
โดยการช่วยเหลือผู้อื่นหรือส่วนรวม และท าบุญท าทานด้วยความจริงใจ ไม่หวังผลตอบแทน  

 3.1.2.6 หาความสงบสุข ชีวิตจะมีความสุขได้ถ้ารู้จักลดความตึงเครียด โดยสร้าง
อารมณ์ขันให้เกิดขึ้น หาโอกาสพักผ่อนหย่อนใจให้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรม เช่น การเล่นดนตรี 
การละเล่นต่างๆ 

 3.1.2.7 การหาทางสงบ ผ่อนคลาย โดยการท่องเที่ยว เล่นเกม ออกก าลังกาย 

และเล่นกีฬา หรือหาความสงบด้วยการฝึกจิตใจให้ว่าง ฝึกท าสมาธิ เป็นต้น 

3.2 ขอบข่ายงานสุขวิทยาจิต 

     งานสุขวิทยาจิต มุ่งเน้น การมีสุขภาพจิตที่ดีของประชาชน มีสภาพชีวิตที่เป็นสุข ภาระ
ส าคัญของงานสุขวิทยาจิต คือ การศึกษาขอบเขตของการเสริมสร้างสุขภาพจิต ในลักษณะของ
การปูองกันปัญหาสุขภาพจิต 3 ระยะ ได้แก่ (วิไลลักษณ์  พงษ์โสภา, 2555: 24) 

    3.2.1 การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระยะแรก (Primary prevention) หมายถึง  
การปูองกันโรคหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสมอง เช่น โรคติดเชื้อที่เกี่ยวกับสมอง อุบัติเหตุทางสมอง
และโรคไร้เชื้อที่เกิดกับสมอง รวมทั้งการปูองกันไม่ให้เกิดภาวะปัญญาอ่อน ซึ่งในแต่ละช่วงอายุ จะมี
การปูองกันพิเศษ ดังนี้  
   3.2.1.1 วัยทารกและวัยเด็ก ควรดูแลสุขภาพแก่หญิงมีครรภ์ เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อเซลล์สมองของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และปูองกันความพิการต่อเด็กที่จะเกิดมา เช่น 
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ทารกน้ าหนักน้อย การคลอดก่อนก าหนด เป็นต้น  และปูองกันไม่ให้หญิงตั้งครรภ์เกิดความ
กระทบกระเทือนต่อจิตใจ เช่น การถูกสามีทอดทิ้ง หรือสามีไม่ยอมรับการตั้งครรภ์ เพราะจะท าให้
หญิงตั้งครรภ์ไม่สนใจดูแลสุขภาพตนเอง หรือพยายามหาทางท าแท้ง เช่น กินยาขับเลือด ซึ่งถ้าการท า
แท้งไม่ส าเร็จก็จะมีผลต่อเด็กที่จะเกิดตามมา ท าให้เกิดภาวะปัญญาอ่อน หรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับสมอง 
ได้แก่ โรคลมชัก โรคออทิซึม (Autism)  

3.2.1.2 วัยเรียน พ่อแม่ควรตระหนักถึงการเลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสมตามวัย โดย 

ให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกหัดระเบียบวินัย ดูแลให้เด็กรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อการ
เจริญเติบโตของร่างกาย และการปูองกันอุบัติเหตุทางสมองที่อาจเกิดแก่เด็ก  

  3.2.1.3 วัยรุ่น พ่อแม่ควรเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และ 

สังคมของเด็กเพ่ือช่วยเหลือแนะน าแก่เด็ก ในการปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ การคบเพ่ือนต่างเพศ 

การวางตัวในสังคมท่ีจะพ่ึงพาตนเองได้ การเลือกวิชาชีพและแนวทางการด าเนินชีวิต  

   3.2.1.4 วัยผู้ใหญ่ ควรส่งเสริมการรู้จักแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบในการ
ด ารงชีวิต ได้แก่ ปัญหาในอาชีพการงาน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชีวิตสมรสและครอบครัว การรู้จัก
ปรับตัวอย่างเหมาะสม เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น หรือมีเหตุการณ์รุนแรงที่ต้องเผชิญในการด าเนินชีวิต  

  3.2.1.5 วัยสูงอายุ ควรรู้จักเตรียมตัวเตรียมใจก่อนการเกษียณอายุ รู้จักการ
ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมกับวัยที่ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนจนเกินไป  รู้จักระวังรักษาสุขภาพต่อสังขารที่เริ่ม
เสื่อม เพ่ือปูองกันไม่ให้ปุวยเป็นโรคต่าง ๆ ที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 
เส้นเลือดตีบแข็ง และโรคข้อกระดูกต่างๆ  

  3.2.2 การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระยะที่สอง (Secondary Prevention) 

หมายถึง สามารถตรวจสอบโรคได้ในระยะเริ่มแรก การวินิจฉัยโรคได้โดยไม่ล่าช้าเพ่ือไม่ให้โรคหรือการ
เจ็บปุวยนั้นลุกลามเป็นมากจนแก้ไขหรือรักษาได้ยาก ในทางสาธารณสุขประเมินสถานการณ์เจ็บปุวย
โดยดูอัตราความชุกของโรค (prevalence rate) ซึ่งพบว่าลดลงถ้าการปูองกันระยะที่สองได้ผล โดยถือ
หลักการด าเนินงานที่ว่า การรักษาแต่เริ่มแรกคือการปูองกันที่ดี โดยมีการปูองกันปัญหาสุขภาพจิต 

ดังนี้  
 3.2.2.1 วัยทารกและวัยเด็กเล็ก ผู้เลี้ยงดูควรให้ความตระหนัก และความเข้าใจใน 

ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจของเด็ก เช่น อาการลงมือลงเท้า (Temper tantrum) ซึ่งเป็นพฤติกรรม
ของเด็กเมื่อถูกขัดใจ และเรียกร้องให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งหากผู้ปกครองยอมตาม ก็จะเพาะนิสัย
ความเอาแต่ใจตนเอง ขาดเหตุผล ขาดความอดทนรอคอยอะไรไม่ได้ เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อาจก่อปัญหา
เดือดร้อนสังคมตามมา ความกลัวไม่ยอมไปโรงเรียน (School phobia) ปัญหาการพูดช้าในเด็ก เป็น
ต้น ซึ่งถ้าเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้แล้ว รีบให้ความช่วยเหลือแก้ไข ก็จะปูองกันการลุกลาม
ไม่ให้เป็นรุนแรง หรือเรื้อรังได้  
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  3.2.2.2 วัยเรียน สามารถตรวจ และให้การรักษาแต่เริ่มแรก การเจ็บปุวยหรือ
ปัญหาต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจของเด็ก เช่น พ่อแม่ หรือครู  ต้องตระหนักต่อปัญหาการ
เรียนในเด็ก ควรรีบสืบหาสาเหตุว่าปัญหาผลการเรียนตกต่ า มีสาเหตุจากอะไร เช่น จากความบกพร่อง
ทางปัญญาหรือความพิการของระบบประสาท จนท าให้เด็กเรียนไม่ได้ หรือไม่ใช่ปัญหาทางร่างกาย แต่
เป็นปัญหาทางอารมณ์และจิตใจที่เกิดจากครอบครัว เด็กมีปัญหาจนมีผลกระทบท าให้เด็กไม่สนใจ
เรียน เพ่ือจะได้ช่วยเหลือแก้ไขให้ถูกต้อง ปัญหาก็จะไม่ลุกลามต่อไป จนก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมอ่ืน 
ๆ เช่น เด็กไม่มีจิตใจจะเรียนเมื่อเด็กไม่อยากเรียน แต่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ก็จะใช้วิธีการพูดปดกับพ่อ
แม่ หรืออาจถึงข้ันหนีโรงเรียน ซึ่งเมื่อถึงข้ันนั้นก็อาจน าไปสู่ปัญหายุ่งยาก เลวร้ายอ่ืน ๆ อีก เมื่อเด็กไม่
ไปโรงเรียนก็จะเร่ร่อนไปเรื่อย ๆ ถ้าไปคบเพ่ือนไม่ดีจะถูกชักจูงน าไปสู่การติดสิ่งเสพติด  หรือไปรวม
พวกกับกลุ่มอันธพาลในชุมชนได้  ดังนั้นพ่อแม่หรือครู ควรให้ความสนใจต่อปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้ว
รีบช่วยเหลือแก้ไขตั้งแต่ปัญหายังไม่รุนแรง โรงเรียนควรมีบริการแนะแนวเพ่ือให้ครูหรือผู้แนะแนว 

สามารถตรวจกรองปัญหาให้ความช่วยเหลือได้แต่แรกเริ่มโดยไม่ต้องรอจนกระทั่งเด็กมีปัญหามากแล้ว
จึงพาไปรักษากับจิตแพทย์  

 3.2.2.3 วัยรุ่น สามารถตรวจให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีปัญหาในการปรับตัวด้าน 

ต่าง ๆ เช่น ความไม่สบายใจในเรื่องทางเพศ ความซึมเศร้าในวัยรุ่น เมื่อพบปัญหาแล้วควรรีบให้ความ
ช่วยเหลือรักษาแต่เริ่มแรก ไม่ควรมองข้ามหรือเพิกเฉย เช่น การซึมเศร้าในวัยรุ่น ถ้าไม่ช่วยเหลือรักษา
ก็จะน าไปสู่การฆ่าตัวตายได้ หรือการติดสารระเหยหรือสารเสพติดในวัยรุ่นในระยะที่เริ่มเป็น ถ้าตรวจ
พบแล้วรีบรักษาแก้ไขก็จะช่วยไม่ให้เป็นมากขึ้น หรือเป็นเรื้อรังได้ เพราะในรายที่เป็นเรื้อรังแล้ว 

โอกาสรักษาให้หายขาดจะท าได้ยากขึ้น จึงควรมีบริการส าหรับวัยรุ่นเพ่ือให้วัยรุ่นสามารถพ่ึงได้ทันที
เมื่อต้องการ เช่น บริการแนะแนวของโรงเรียน ศูนย์สุขภาพจิตชุมชน บริการทางโทรศัพท์ (hot line) 

เป็นต้น  

 3.2.2.4 วัยผู้ใหญ่ การให้บริการปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต เพ่ือช่วย 

แก้ปัญหาภาวะวิกฤติในวัยผู้ใหญ่ เช่น ภาวะวิกฤติที่เกิดจากสัมพันธภาพระหว่างสามีภรรยา หรือภาวะ
วิกฤติในครอบครัว ภาวะวิกฤตที่เกิดจากปัญหาการท างาน ภาวะวิกฤตที่เกิดจากปัญหาที่อยู่อาศัยและ
เศรษฐกิจ เป็นต้น  

  3.2.3 การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในระยะที่สาม (Tertiary Prevention) หมายถึง 
การดูแลรักษาผู้ปุวยโรคทางจิตเวชหรือมีปัญหาสุขภาพจิตให้หายหรือทุเลาขึ้น  จนสามารถกลับไป
ด าเนินชีวิตในชุมชนได้ โดยการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสามารถ
ติดตามดูแลผู้ปุวยที่รักษาดีขึ้นแล้ว และจ าหน่ายจากโรงพยาบาลแล้วให้อยู่ในชุมชนได้โดยไม่ต้องปุวย
ก าเริบมาอีก หรือกลับเป็นซ้ าอีก ด้วยวิธีการเฝูาระวังดูแลติดตามผู้ปุวยที่จ าหน่ายไปแล้วเหล่านั้นอย่าง
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สม่ าเสมอ การประเมินเพ่ือทราบว่าการปูองกันระยะที่สามได้ผลนั้นดูได้จากอัตราความชุกของโรค ซึ่ง
จะลดลงหรือหมดไปจากชุมชน  

 ดังงานวิจัยของสุกัญญา รักษ์ขจีกุล (2551) ได้ศึกษาภาวะสุขภาพจิตนักศึกษา
แพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา  กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกชั้นปี จ านวน 839 คน ในปี พ.ศ. 2549 โดยใช้
เครื่องมือดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ (54 ข้อ) แบบสอบถามมี 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป 
และข้อมูลภาวะสุขภาพจิต สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
วิเคราะห์ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในด้านต่าง ๆ  กับภาวะสุขภาพจิต ได้แก่ Odds Ratio, 

95% CI และค่า Pearson chi-square and Fisher's exact test และ Multinomial logistic 

regressions ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาแพทย์มีภาวะสุขภาพจิตต่ ากว่าเกณฑ์ทั่วไป ร้อยละ 13 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีมีภาวะสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) นักศึกษาแพทย์
ชั้นสูงขึ้นจะมีภาวะสุขภาพจิตแย่ลง โดยพบว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 มีภาวะสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์
ต่ ากว่าคนทั่วไปมากท่ีสุด ถึงร้อยละ 18.0 และชั้นปีที่ 1 มีภาวะสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์คน
ทั่วไป น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 2.8 ส่วนปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา
แพทย์  ได้แก่ ปัจจัยด้านชั้นปี เหตุผลในการเรียนแพทย์ ทัศนคติต่อการตัดสินใจเรียนแพทย์ การร่วม
กิจกรรมนอกหลักสูตรและความสามารถคุยกับเพ่ือนได้ เมื่อมีปัญหา สรุปนักศึกษาแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2549 มีภาวะสุขภาพจิตต่ ากว่าเกณฑ์คนทั่วไป ร้อยละ 13 และ
ภาวะสุขภาพจิตแย่ลงตามชั้นปีที่สูงขึ้น ดังนั้น ควรมีแนวทางในการพัฒนาการดูแลและช่วยเหลือใน
กลุ่มนักศึกษาท่ีผลการประเมินพบว่ามีภาวะสุขภาพจิตต่ ากว่าเกณฑ์คนทั่วไป และวางแผนการปูองกัน
การปุวยทางจิตเวช และส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้แก่นักศึกษาแพทย์ต่อไป 

 สรุป การสร้างเสริมสุขภาพจิต หมายถึง การหาวิธีท าให้จิตมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันต่อ
ปัจจัยกระตุ้นที่จะท าให้เกิดการเจ็บปุวย หรือการท าให้จิตใจเข้มแข็ง ในกลุ่มคนปกติ เพ่ือให้บุคคล
สามารถเผชิญปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ได้ สามารถปรับตัวได้ ส่วนการปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต เป็น
กลวิธีที่ด าเนินการในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มบุคคลที่ได้รับภาวะคุกคามทางจิต ซึ่งจะน าไปสู่การเจ็บปุวยได้ 
โดยการค้นหา คัดกรอง และรีบให้การช่วยเหลือแต่เนิ่นๆ เพ่ือไม่ให้เกิดพยาธิสภาพทางจิตต่อไป  แต่
สิ่งที่จะช่วยสร้างเสริมและปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต คือ ภูมิคุ้มกัน หรือทักษะชีวิตในการเผชิญปัญหา
ของแต่ละคน และแหล่งสนับสนุนจากสังคมที่จะช่วยประคับประคองให้บุคคลรอดพ้นจากการเจ็บปุวย  
และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ จึงจะเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี  
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4. การด าเนินงานด้านสุขภาพจิต 

สถานการณ์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับประเทศ สังคม ครอบครัว 
และบุคคล ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมข้อมูลข่าวสาร  การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอนามัย รวมทั้ งการขาดแคลน
บุคลากร เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านสุขภาพ การศึกษา ติดตาม 
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง และตั้งรับต่อสถานการณ์ดังกล่าว จะช่วยให้การด าเนินงานด้านสุขภาพจิต
บรรลุความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง สภาพการณ์ปัญหาสุขภาพจิต  และระบบ
บริการสุขภาพจิต ในประเทศไทยตามล าดับ 

 4.1 สภาพการณ์ปัญหาสุขภาพจิต  

      องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านสุขภาพจิตแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
 4.1.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

               การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ที่เข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน เป็น
ปัจจัยส าคัญที่กระทบต่อการด าเนินการด้านสุขภาพจิต มี 6 ประการดังนี้ (มาโนช หล่อตระกูล และ
ปราโมทย์ สุคนิชย์,  2555: 523) 

 4.1.1.1 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร  

              1)  โครงสร้างประชากร จากการด าเนินงานด้านวางแผนครอบครัวและ 

การคุมก าเนิดได้ผลท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตราการตายลดลง ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 
โครงสร้างประชากรวัยเด็ก มีแนวโน้มลดลง ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะที่เด็กต้องหักเรียนรู้ในการเป็นลูกคน
เดียวหรืออยู่ในครอบครัวเล็กมีพ่ีน้องไม่มาก คุณภาพของเด็กจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู และ
การอบรมของพ่อแม่ ขณะที่ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นบุคคลวัยนี้ต้อง
ปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแข่งขันในการท างานมากขึ้น การแก่งแย่งเครื่องอุปโภค บริโภค
มากขึ้น อาจท าให้เกิดความเห็นแก่ตัวและก่อให้เกิดความเครียดในการด าเนินชีวิตได้ และประชากรวัย
สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากที่สุด และมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงขึ้นอีก ท าให้ผู้สูงอายุต้อง
ปรับตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม 

  2) การอพยพย้ายถิ่น มีผลต่อความแออัดของชุมชน และส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนท่ีอาศัยในชุมชน 

  3) ความพิการ เป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การศึกษา การมีงานท า โอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพ รวมทั้งความเท่าเทียมในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ล้วนเป็นเหตุที่ท าให้ผู้พิการเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตได้มากขึ้น 
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  4.1.1.2 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 

               ปัญหาเศรษฐกิจที่ส าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ได้แก่ ความยากจน
และปัญหาการว่างงาน นับตั้งแต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่
ประชาชนมีความเครียดทางเศรษฐกิจอย่างมาก หลังจากนั้นมาสภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีแนวโน้ม
ในทางดีขึ้น แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดความมั่นคงทางการเมือง จากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ หรือ ผลของวิกฤติเศรษฐกิจในต่างประเทศ ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยเป็นบางช่ วง แต่
โดยภาพรวมแล้วสภาพเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในจุดที่คงตัว ประกอบอัตราการว่างงานต่ า ส่งผลให้ปัญหา
สุขภาพจิตของประชาชนที่มีสาเหตุจากเศรษฐกิจไม่รุนแรงนัก 

  4.1.1.3 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 

               เนื่องจากสภาพสังคมไทยในช่วง 10 ปีนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ค่านิยม เจตคติ วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมาก 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้กับทุกช่วงวัย ดังนี้ 

   1) วัยเด็กและวัยรุ่น ปัญหาที่เกิดในเด็กและวัยรุ่นในปัจจุบัน เป็นผลพวง
มาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรุนแรง เด็กจ านวนมากในต่างจังหวัดต้องอยู่กับผู้สูงอายุใน
หมู่บ้าน เนื่องจากพ่อและแม่ต้องมาท างานในเมืองใหญ่ ช่องว่างระหว่างวัยและความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวที่เกิดขึ้นล้วนกระตุ้นให้เกิดปัญหาทั้งด้านพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่นได้ทั้งสิ้น 

 ในขณะที่สังคมเมืองใหญ่ เด็กถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งเร้าต่างๆ มากมาย เช่น 
การแข่งขันทางการเรียนที่สูงมาก ความคาดหวังและแรงกดดันจากพ่อแม่ ความคับคั่งของเมืองใหญ่ 
ความเครียดของคนเมืองรวมทั้งพ่อและแม่ที่ไม่สามารถเป็นตัวอย่างการจัดการได้อย่างเหมาะสม 

 สื่อและสินค้าต่างๆ ที่ล้ วนพุ่ง เปูาหมายมาที่ เด็กและวัยรุ่น  เกม
คอมพิวเตอร์และสังคมออนไลน์ที่แทรกเนื้อหาความรุนแรง และเรื่องเพศที่ถูกส่งมายังเด็กและวัยรุ่น
โดยขาดระบบการคัดกรองและการปูองกันที่ดีทางกฎหมายและการสอดส่องของผู้ใหญ่ในสังคม ฯลฯ 

 สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดปัญหาได้มากมาย เช่น 
การติดเกมคอมพิวเตอร์ ความเครียดจากการเรียน การทะเลาะวิวาทรุนแรงในสถาบันการศึกษา 
เพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การใช้สารเสพติด อาชญากรรมทั้งในรูปแบบการชิงทรัพย์
และคุกคามทางเพศ 

   2) วัยแรงงาน ปัจจุบันมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจมาก มีลักษณะทางวัตถุ
นิยม ท าให้เกิดปัญหาหนี้สินมากขึ้น ปัญหาครอบครัว เช่น การใช้ชีวิตครอบครัวแบบอยู่ก่อนแต่งแต่
ไม่ได้มีการวางแผนคุมก าเนิด การมีก๊ิก เป็นต้น 

  3) วัยสูงอายุ มีจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น และลูกหลานห่างเหินมาก
ขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากขึ้น 
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 นอกจากนี้ยังมีปัญหาการก่อการร้ายในบางพ้ืนที่ ปัญหาการเมือง ปัญหาภัย
ธรรมชาติ ที่มีบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งโรคจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การแพร่ระบาดอย่าง
รวดเร็วของโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น โรคเอดส์ โรคการติดเชื้อทางเดินหายใจร้ายแรงจากสัตว์สู่คน หรือ
จากคนสู่คน ท าให้ผู้คนเครียดมากขึ้นประกอบกับผู้คนในปัจจุบันขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่เหมาะสม 
ให้คุณค่ากับสิ่งภายนอกตัวโดยลืมมองคุณค่าที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากความดีงามภายในตัวเองท าให้เกิด
ปัญหาสุขภาพจิตเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

  4.1.1.4 การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอนามัย 

 ประกอบด้วยพฤติกรรมสุขภาพกับการเจ็บปุวยโรค 

  1) การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม จะช่วยผ่อนคลายความเครียด 
และส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี เช่น การใช้เวลาว่างท างานอดิเรก การออกก าลังกาย การท่องเที่ยวใน
สถานที่ที่เป็นธรรมชาติ ในทางตรงกันข้าม พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อ
ตนเองและสังคมโดยรวม เช่น การดื่มสุราและการสูบบุหรี่ เป็นต้น 

                ปัจจุบันประชากรใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการเรียนหรือท างาน ไปกับ
กิจกรรมบันเทิง เช่น ดูโทรทัศน์หรือวีดีทัศน์ เล่นอินเทอร์เน็ต เกมคอมพิวเตอร์ ฟังวิทยุหรือเพลง 
มากกว่าการอ่านหนังสือหรือการออกก าลังกาย นอกจากนี้การดื่มสุราและสูบบุหรี่ เป็นพฤติกรรมอย่าง
หนึ่งที่มักใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนี้การดื่มสุรายังเป็นสาเหตุของการ
ใช้ความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะวิวาท และก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ โดยเฉพาะการขับขี่
เนื่องจากการมึนเมา 
               อีกปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง คือ พฤติกรรมการบริโภค
ในเด็ก เนื่องจากกระแสการบริโภคอาหารคบเคี้ยว น้ าอัดลม อาหารฝรั่งจานด่วน ดังนั้นเราจึงพบว่า
ปัญหาเด็กอ้วนมากขึ้นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักเลือกบริโภคท่ีมีประโยชน์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
   2) การเจ็บปุวยเป็นโรค การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ท าให้การ
วินิจฉัยและรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผลให้มนุษย์มีช่วงชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น เกิดโรคเรื้อรังมาก
ขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจึงมีส่วนส าคัญมาก นอกจากนี้ในช่วง 2 ปีนี้ มีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อกลุ่มใหม่ เช่น ซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 ซึ่งมีการรายงานถึงการตายอย่าง
แพร่หลายและรวดเร็ว หรือความเจ็บปุวยระดับรุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านรวมทั้ ง
ทางด้านจิตใจด้วย คือ ความเครียด ความกังวล และความรู้สึกสูญเสีย 

  4.1.1.5 การเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลการสื่อสาร 
 ในช่วง 10 กว่าปีนี้ ลักษณะปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
มาก จากการพบปะพูดคุยกันต่อหน้ากลายเป็นสื่อสารกันผ่านเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชน แสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการรับเทคโนโลยีใหม่ และ
อาจแสดงถึงความเป็นวัตถุนิยมของคนไทยบางกลุ่ม 

  การใช้งานอินเทอร์เน็ต ในกลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี ใช้ประโยชน์เน้นความ
บันเทิง เล่นเกม และโซเชียลมีเดียมากกว่าการแสวงหาความรู้ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เยาวชนเสี่ยงต่อ
การเกิดปัญหาสุขภาพทางจิต ได้แก่ ขาดสัมพันธภาพตามปกติ ขาดทักษะทางสังคม ขาดวินัย เพ่ิ ม
โอกาสให้ตนเองถูกล่อลวงด้วยกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวมากับสังคมออนไลน์ทั้งหลายและมีการเลียนแบบ
พฤติกรรมก้าวร้าวหรือพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ 
  วิธีการสื่อสารที่ครอบคลุมประชากรมากที่สุด คือ โทรทัศน์ โดยพบว่า
มากกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนไทยมีโทรทัศน์ ประชากรมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้
รวดเร็ว ก้าวทันสังคมโลกที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการกลั่นกรองข้อมูลจึงต้องด าเนินการควบคู่ไปด้วย เพ่ือ
ปูองกันปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและสังคม เพราะการมีข้อมูล
มากมายจากภายนอกท าให้ประชาชนลดความใส่ใจ ความเข้าใจต่อจิตใจและความรู้สึกของตนเองลงไป 
ท าให้ความสามารถในการจัดการกับปฏิกิริยาทางจิตใจน้อยลง ปัญหาด้านสุขภาพจิตจึงมากขึ้น 

  4.1.1.6 การขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพจิต 
  ทั้งในส่วนของจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคม
สงเคราะห์ และบุคลากรด้านอาชีวบ าบัด มีจ านวนบุคลากรและอัตราส่วนต่อประชากร ดังนี้  
  ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีจ านวนจิตแพทย์ทั้งหมด จ านวน 546 คน 
คิดเป็นอัตราจิตแพทย์ต่อประชากรทั้งหมด คือ 1:116,279 หรือ ถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนต่อประชากร
แสนคน คือ 0.86 แสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านจิตเวชมากที่สุดในทุกสาขา ได้แก่ 
จิตแพทย์ จิตแพทย์ในเด็กและวัยรุ่น พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ และ
บุคลากรด้านอาชีวบ าบัด รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.1 จ านวนและอัตราจิตแพทย์ต่อประชากรแสนคน จ าแนกตามภาค พ.ศ. 2548-2551 

ภาค 2548 2549 2550 2551 

จ านวน อัตราต่อ
แ ส น
ประชากร 

จ านวน อัตราต่อ
แ ส น
ประชากร 

จ านวน อัตราต่อ
แ ส น
ประชากร 

จ านวน อัตราต่อ
แ ส น
ประชากร 

กทม. 233 4.12 240 4.22 241 4.22 252 4.41 

กลาง 93 0.62 104 0.69 113 0.42 136 0.87 

เหนือ 41 0.35 45 0.38 50 0.73 56 0.47 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 46 0.22 53 0.25 60 0.28 61 0.28 

ใต ้ 32 0.38 39 0.46 38 0.44 41 0.47 

รวม 445 0.71 481 0.77 502 0.8 546 0.86 

ที่มา: อภิชาติ จ ารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2553: 40)  

  จากตารางจะเห็นว่าจ านวนบุคลากรด้านสุขภาพจิตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี การ
บริหารน่าจะเพียงพอมากขึ้น แต่เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีปัญหามากขึ้นดังที่กล่าวแล้ว ท าให้ความ
ต้องการบริหารด้านจิตเวชและสุขภาพจิตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้บุคลากรแม้มีจ านวนมากขึ้น
แต่ยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ 

  ดังนั้นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพจิตที่กล่าวมาข้างต้นจึงยังคงเป็นกลยุทธ์ที่
ส าคัญในงานสุขภาพจิตในปัจจุบัน 

4.2 ดัชนีหรือตัวช้ีวัดทางสุขภาพจิต  

      อาจจ าแนกดัชนีตามลักษณะที่ใช้วัดได้ 3 ด้าน ได้แก่  
 4.2.1 ดัชนีชี้วัดความเจ็บปุวยทางจิตเวช ได้แก่ อัตราปุวย (Morbidity Rate) อุบัติการณ์
ของโรค (Incident Rate) ความชุกของโรค (Prevalence Rate) และการใช้บริการสุขภาพจิตของ
ชุมชน (Utilization of Mental Health) 

 4.2.2 ดัชนีชี้วัดในด้านสุขภาพจิต (Indicators Related to Mental Health) ดัชนีด้าน
นี้มีลักษณะเป็นนามธรรมมาก และก าหนดตัวบ่งชี้ได้ยาก องค์การอนามัยโลกเสนอแนะว่า ควร
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

 4.2.2.1 ความรู้สึกว่าตนเองปกติสุข 

 4.2.2.2 คุณภาพชีวิต คือ การมีสิ่งที่เป็นความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน 

 4.2.2.3 พัฒนาการทางจิตใจและสังคมของเด็ก ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ระดับเชาวน์
ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ 
 4.2.2.4 การอยู่ร่วมกันในชุมชน คือ ความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชน 
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  
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 4.2.2.4 ด้านอื่นๆ องค์การอนามัยโลกแนะน าให้ชุมชนแต่ละแห่งเป็นผู้ก าหนด
เอง 
 4.2.3 ดัชนีชี้วัดในด้านปัญหาสังคม ตัวบ่งชี้ย่อย ได้แก่ 

 4.2.3.1 ด้านเศรษฐกิจ ตัวชี้วัด คือ อัตราการว่างงาน รายได้ต่อคนต่อปี 
 4.2.3.2 ด้านความปลอดภัย ตัวชี้วัด คือสถิติอาชญากรรม เป็นต้น 

 4.2.3.3 ด้านสภาพครอบครัว ตัวชี้วัด คือ อัตราการหย่าร้าง จ านวนเด็กก าพร้า 
จ านวนเด็กจรจัด จ านวนผู้ติดสิ่งเสพติด การฆ่าตัวตาย 

4.3 ระบบบริการสุขภาพจิต 

        ระบบบริการสุขภาพจิตนั้น ยึดตามระบบบริการสาธารณสุขประกอบด้วยบริการ 4 มิติ 
ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพ มิติทั้ง 4 นี้ มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับสุขภาวะร่างกาย ดังภาพต่อไปนี้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 ระยะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายกับประเภทของบริการสาธารณสุข 

ที่มา: สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (2550: 19) 

 4.3.1 สุขภาวะด้านร่างกาย แบ่งเป็น 5 ขั้น ได้แก่ (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2550: 19) 

    4.3.1.1 ขั้นที่ 1 ระยะปกติ เป็นระยะที่บุคคลมีร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีความเสี่ยง  
ไม่มีโรคและการเจ็บปุวยเกิดข้ึน ซึ่งมักพบในช่วงอายุน้อย 

    4.3.1.2 ขั้นที่ 2 ระยะเสี่ยง เป็นระยะท่ีบุคคลเริ่มมีภาวะเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง  
หรือมีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือการเจ็บปุวย เช่น การสัมผัสเชื้อโรคหรือสิ่งก่อโรค
ผ่านทางระบบต่าง ๆ ของร่างกาย การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การขับขี่ยานพาหนะ ภาวะน้ าหนัก
เกิน เป็นต้น หากไม่มีการปูองกันจะเข้าสู่ระยะที่ 3 

   4.3.1.3 ขั้นที่ 3 ระยะปุวยเป็นระยะท่ีมีโรคหรือการเจ็บปุวยเกิดข้ึน ถ้าเป็นชนิด 

ขั้นที ่1 

ระยะ
ปกติ 

ขั้นที ่2 

ระยะเส่ียง 

ขั้นที ่3 

ระยะป่วย 

ขั้นที ่4 

ระยะโรคแทรก
ซ้อน/พกิาร 

ขั้นที ่5 

ตาย/หาย 

การส่งเสริม
สุขภาพ

การป้องกนัโรค การรักษา การฟ้ืนฟูสุขภาพ
สุขภาพ
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เฉียบพลันก็จะมีอาการแสดงแต่เริ่มแรก แต่ถ้าเป็นโรคที่ค่อย ๆ เป็นจะไม่มีอาการแสดงในระยะแรก 
ผู้ปุวยจะไม่รู้ตัวว่ามีโรคแฝงอยู่ จนกว่าจะมีอาการเด่นชัด ซึ่งอาจเป็นระยะที่ลุกลามมากแล้ว ระยะนี้
หากไม่ได้รับการบ าบัดก็จะเข้าสู่ระยะที่ 4 

 4.3.1.4 ขั้นที่ 4 ระยะแทรกซ้อน/พิการเป็นระยะที่โรคลุกลามจนเกิด 

ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหรือถึงขั้นพิการ ซึ่งหากปล่อยไว้จะเข้าสู่ระยะท่ี 5 

 4.3.1.5 ขั้นที่ 5 ตาย เมื่อเจ็บปุวยด้วยโรคร้ายหรือรุนแรง หากไม่ได้รับการ 

บ าบัดรักษา ก็มักจะเสียชีวิต แต่ถ้าได้รับการรักษาแต่เนิ่น ๆ ก็มักจะหายหรือทุเลาได้ 
การจัดบริการสาธารณสุข สามารถกระท าตามระยะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทุกข้ัน ได้แก่ 

    1. การสร้างเสริมสุขภาพ คือ การหาแนวทางสร้างเสริมให้ร่างกายแข็งแรง หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ โดยรวม ท าในรูปแบบการให้สุขศึกษาแก่คนปกติทั่วไปที่ยังไม่เจ็บปุวย 

    2. การปูองกันโรค คือ การหามาตรการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดโรค ส าหรับผู้มีความเสี่ยง เช่น  
 วัคซีนยา ถุงยางอนามัย เข็มขัดนิรภัย หมวกนิรภัย การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การใช้อุปกรณ์
ปูองกันมลพิษ    

    3. การรักษาพยาบาล กรณีเม่ือเกิดการเจ็บปุวย ต้องรีบวินิจฉัย และรักษาให้หายโดยเร็ว 

         4. การฟ้ืนฟูสุขภาพ เมื่อเกิดโรคแทรกหรือความพิการ ร่างกายท าหน้าที่ไม่ได้ต้องรีบแก้ไข 

จากแนวคิดนี้ จึงน ามาเป็นหลักการในการส่งเสริมสุขภาพจิต การปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต การ
รักษา และการฟื้นฟูสุขภาพจิต  

4.3.2 บุคลากรด้านสุขภาพจิต 

       ในการช่วยเหลือผู้รับบริการทางจิต ทีมสุขภาพจิตและจิตเวช มีบทบาทที่ส าคัญยิ่งใน 

การตอบสนองความต้องการช่วยเหลือให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และจัดเป็นสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบ าบัด
ของผู้รับบริการส่วนหนึ่ง ซึ่งพยาบาลจิตเวชเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการประสานงานระหว่างบุคลากร
ในทีมงาน จึงจ าเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีมเป็นอย่างดี สมาชิกในทีม
สุขภาพจิตและจิตเวช ประกอบด้วย (ฉวีวรรณ สัตยธรรม แผ จันทร์สุข และศุกร์ใจ เจริญสุข,  2556: 

42) 

4.3.1 นักจิตวิทยาให้ค าปรึกษา (Counseling Psychologist) ส าเร็จปริญญาโทหรือ 

ปริญญาเอกด้านจิตวิทยา  เน้นการปรึกษา  มีหน้าที่ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในปัญหาด้านอาชีพ  
ส่วนตัว สังคม ครอบครัว 

4.3.2 นักจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychologist) ส าเร็จปริญญาโทหรือปริญญาเอก 

ด้านจิตวิทยาคลินิก  มีประสบการณ์การบ าบัดทางจิตวิทยา  ให้บริการบ าบัดรักษาทางจิตวิทยา 
รายบุคคลและกลุ่ม ท าพฤติกรรมบ าบัด   

4.3.3 นักจิตวิเคราะห์ (Psychologist) ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้วุฒิบัตร 
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ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจิตวิเคราะห์  ให้บริการจิตบ าบัดตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์  
ฟรอยด ์

4.3.4 จิตแพทย์ (Psychiatrist) ส าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ได้วุฒิบัตร 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ให้บริการปรึกษาการบ าบัดรักษาทางแพทย์  การบ าบัดรักษา
ทางแพทย์ การบ าบัดรักษาทางชีวภาพและจิตบ าบัด 

4.3.5 นักสังคมสงเคราะห ์(Social Worker) ต้องส าเร็จปริญญาตรี/ปริญญาโท ทาง  
สังคมศาสตร์  มีประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ให้บริการและท างานร่วมกับสมาชิกครอบครัวบุคคล  
ในชุมชน และสังคม 

4.3.6 พยาบาลจิตเวช (Psychiatric Nurse) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ท าหน้าที่ช่วย 

จิตแพทย์ในการรักษาคนไข้ ช่วยเหลือแนะน า  สังเกตการเปลี่ยนแปลงคนไข้ 
4.3.7 นักอาชีวบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด (Occupational Therapist) ผ่านการศึกษา 

ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านการอบรมทางคลินิก ให้บริการบ าบัดผู้ปุวย ให้ความรู้และ
ฝึกหัดงานอาชีพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยใช้งานเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างเสริมทักษะใหม่ ๆ ฝึก
ความตั้งใจและสมาธิในการท างานให้ดีขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เสริมสร้างความภาคภูมิใจ 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 

4.3.8 นักอรรถบ าบัด บ าบัดด้านการพูด (Speech Therapist) ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาโททางการบ าบัดการพูด  ผ่านการฝึกอบรมวิธีการบ าบัดความบกพร่องทางการพูด เช่น พูดไม่
ชัด พูดติดอ่าง 

4.3.9 นักศิลปกรรมบ าบัด (Art Therapist) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท 

ทางศิลปกรรมผ่านการฝึกอบรมทางคลินิก ให้การบ าบัดโดยการน าศิลปะมารักษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความคิดริเริ่ม ช่วยระบายความคิดและอารมณ์  ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อ
ตนเองและโลกภายนอก 

4.3.10 นักนันทนาการบ าบัด (Recreational Therapist) ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีทางพลศึกษา เน้นนันทนาการ และผ่านการอบรมทางคลินิก ให้บริการการบ าบัด  โดยการ
ใช้เสียง และจังหวะดนตรี เป็นสื่อกลาง ในการรักษาเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด ให้เกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน กระตุ้นให้แสดงออกในทางที่เหมาะสม เป็นการออกก าลังกายและเปลี่ยน
บรรยากาศจากการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ๆ 

4.3.11 นักกายภาพบ าบัด (Physical Therapist) ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือโท 

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  ผ่านการอบรมทางคลินิก  บ าบัดรักษาโดยฟ้ืนฟูผู้ที่เจ็บปุวยหรือมีความ
พิการทางกาย ออกก าลังกาย ใช้เครื่องมือไฟฟูาบางอย่างเพ่ือให้ใช้อวัยวะที่พิการ  และส่วนที่เหลือให้
เป็นประโยชน์มากที่สุด 
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4.4 หน่วยงานที่ให้บริการด้านจิตเวช   

หน่วยงานที่ด าเนินงานบ าบัด รักษา และช่วยเหลือประชาชนด้านสุขภาพจิต และจิต 

เวชในประเทศไทย มีรายละเอียด ดังนี้ (วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา,  2555: 378) 

 4.4.1 หน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพจิตในภาครัฐ อยู่ภายใต้สังกัดกรมสุขภาพจิต 
ได้แก่  

                         4.4.1.1 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  

  4.4.1.2 โรงพยาบาลศรีธัญญา  

  4.4.1.3 โรงพยาบาลราชานุกูล  

                     4.4.1.4 ศูนย์สุขวิทยาจิต หรือสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น               
   4.4.1.5 โรงพยาบาลนิติจิตเวช                
   4.4.1.6 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  

      4.4.1.7 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์                  
           4.4.1.8 โรงพยาบาลสวนปรุง  
  4.4.1.9 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
                     4.4.1.10 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา                    
                     4.4.1.11 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น                    
                     4.4.1.12 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม  

      4.4.1.13 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์                    
                     4.4.1.14 โรงพยาบาลจิตเวชเลย                     
                     4.4.1.15 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว                    
                      4.4.1.16 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ  

 4.4.2 หน่วยงานภาครัฐ ที่อยู่นอกสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้แก่ โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียน
แพทย์ จะจัดบริการคลินิกจิตเวชด้วย ได้แก่ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ฯลฯ 
นอกจากนั้นยังมีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย  
 4.4.3 หน่วยงานภาคเอกชน สมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมสะมาริตัน ให้ค าปรึกษาเรื่องการ
ฆ่าตัวตาย ช่วยเหลือบุคคลที่คิดฆ่าตัวตาย 

 โดยสรุป ในสังคมโลกยุคปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน อย่างสุดโต่งในทุกๆ ด้าน ซึ่ง
สภาพการณ์ดังกล่าว ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต และท าให้ปัญหาสุขภาพจิต มีแนวโน้มที่
จะเพ่ิมขึ้น โดยวัดได้จากอุบัติการณ์การเจ็บปุวยทางจิต จากสถานการณ์คุกคามดังกล่าว ระบบบริการ
สุขภาพจิต ในประเทศไทย ได้ก าหนดขอบเขตงานครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพจิต 
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การปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต การรักษาโรคจิต และการฟ้ืนฟูสภาพจิต ไว้อย่างครอบคลุม โดยมีทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้การสนับสนุน แต่ก็ยังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และการ
เผชิญภาวะคุกคามที่เป็นไปตามพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งมีความซับซ้อน และไม่แน่นอน 
ดังนั้น มาตรการสร้างเสริมสุขภาพจิต และปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต โดยการเฝูาระวังปัจจัยเสี่ยง 
การก าจัดปัจจัยเสี่ยง สร้างภูมิคุมกันทางจิต จึงเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพราะก่อประโยชน์
คุ้มค่า และลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสุขภาพจิตของประเทศได้ในระยะยาว   
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บทสรุป   

         ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของมนุษย์ ประกอบด้วย ปัจจัยจากภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ปัจจัย
ด้านกายภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่วนปัจจัยภายในบุคคล คือ ปัจจัยด้านชีวภาพ  ซึ่งล้วนมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อสุขภาพจิตของมนุษย์ทุกปัจจัย ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า ทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ด ารงชีวิต  มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของบุคคล  

 กลยุทธ์การด าเนินงานด้านสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ คือ  การสร้างเสริมและการปูองกัน ซึ่ง
การสร้างเสริมสุขภาพจิตกระท ากับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในระยะปกติ  เพ่ือไม่ให้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มปุวย ควรเริ่มตั้งแต่ในระยะการสร้างครอบครัว และการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอกครอบครัว  
และเน้นการสร้างเสริมสุขภาพจิตในระดับบุคคลจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ส าคัญที่ช่วยปกปูองบุคคลจากการ
เจ็บปุวยทางจิต ส่วนการปูองกันปัญหาสุขภาพจิต กระท าในกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต เพ่ือไม่ให้
กลายเป็นกลุ่มปุวย โดยการปูองกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนในช่วงวัยต่างๆ หรือหลังประสบเหตุต่างๆ  
 สภาวะปัจจุบันบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก นานัปการที่
อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการเจ็บปุวยได้  การด าเนินการด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตเป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการให้บริการสุขภาพจิตอย่างครบวงจร  การให้บริการที่เริ่มตั้งแต่สาเหตุ
ของการเจ็บปุวย ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพจิต และการปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต  ส่วนการบริการ
ที่กระท าในระยะมีอาการเจ็บปุวยแล้ว การรักษาโรค เพ่ือบรรเทาอาการ  และฟ้ืนฟูไม่ให้เกิดความ
พิการทางจิต  แนวทางการรักษาของแพทย์ และทีมสุขภาพจิต จะใช้รูปแบบบูรณาการ ผสมผสานกัน
ไป เพื่อให้ผู้ปุวยหายเป็นปกติและกลับสู่สังคมได้โดยปราศจากความพิการ และภาวะแทรกซ้อนทางจิต 
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ค าถามทบทวน 

1. จงสรุปสาระส าคัญของแนวคิด Stress diathesis model   
2. จงสรุปสาระส าคัญของแนวคิด Case Formulation  

3. จงสรุปสาระส าคัญของแนวคิดปัจจัยด้านชีวภาพทางการแพทย์ 
4. จงสรุปสาระส าคัญของแนวคิดปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม 

5. จงอธิบายหลักการส าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพจิต 

6. จงอธิบายหลักการส าคัญของการปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต 

7.จงสรุปสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต 

8. จงอธิบายสาระส าคัญของดัชนีชี้วัดส าคัญทางสุขภาพจิต 

9. จงอธิบายหลักการส าคัญของระบบบริการสุขภาพจิต 

10. จงสรุปบทบาท หน้าที่ของบุคลากรทางจิตเวช 

11. จงระบุหน่วยงานที่ให้บริการทางจิตเวช  
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บทท่ี 3 

ปรัชญาพ้ืนฐาน ทักษะการสื่อสารและหลักนิตจิิตเวชศาสตร ์ 
 

   การช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชให้ประสบผลส าเร็จและเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพต้องมีความเข้าใจปรัชญาพ้ืนฐานในการช่วยเหลือ และต้องอาศัยทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดความไว้วางใจต่อบุคลากรผู้ให้การดูแล 
ช่วยเหลือ และเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร ผู้ป่วย และญาติ และเกิดความร่วมมือใน
การรักษา น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีของการรักษา อีกท้ังการช่วยเหลือยังต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จึงจะเป็นการช่วยเหลือด้วยหลักมนุษยธรรม และความเมตตา เนื้อหาใน
บทนี้จะกล่าวถึง ปรัชญาพ้ืนฐานในการช่วยเหลือส าหรับวิชาชีพด้านสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร และ
หลักนิติจิตเวชศาสตร์ 
 

1.  ปรัชญาพื้นฐานในการช่วยเหลือส าหรับวิชาชีพด้านสุขภาพ 

  หลักการส าคัญในการช่วยเหลือผู้รับบริการส าหรับวิชาชีพด้านสุขภาพ  การสื่อสารกับผู้ป่วย
และญาติมีความส าคัญต่อการช่วยเหลือ  เพ่ือให้การสื่อสารมีความครบถ้วน ควรยึดหลักส าคัญ ดังนี้  
(ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กุล. 2546: 32) 

  1. ยอมรับความมีคุณค่า และศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล  
  2. ตระหนักอยู่เสมอว่า ทุกคนควรได้รับความช่วยเหลือหากเขาต้องการ 

  3. ยอมรับและเคารพในสิทธิของทุกคน เช่น สิทธิในการยอมรับ หรือปฏิเสธความช่วยเหลือที่
เราเสนอให้ ตลอดจนเคารพในสิทธิในการตัดสินใจ 

  4. ยึดหลักความเต็มใจ และการให้ความร่วมมือ 

  5. ไม่ตัดสิน ไม่กล่าวร้าย ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้รับบริการไม่ว่าในกรณีใดๆ (Non-Judgmental 

Attitude) 

 ซึ่งหลักการดังกล่าว มีพื้นฐานมาจาก หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพพึงยึดมั่นในหลักการนี้ จึงจะช่วยให้สัมพันธภาพระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและ
ผู้รับบริการเป็นไปด้วยความศรัทธา  ได้รับความเชื่อมั่น ไว้วางใจจากผู้รับบริการและญาติ  อันจะน าไป
ความร่วมมือ ในการบ าบัด รักษา และประสบผลความส าเร็จในการช่วยเหลือต่อไป  
  1.1 จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

      วิชาชีพพัฒนามาจาก “อาชีพ” กล่าวคือ การประกอบอาชีพ (Occupation) หมายถึง
การที่บุคคลใดประกอบอาชีพอย่างใจอย่างหนึ่งเพ่ือเลี้ยงชีพ  เมื่ออาชีพนั้นมีการพัฒนาความรู้อย่าง
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เป็นระบบ มีสถาบันถ่ายทอดความรู้ การปฏิบัติมีองค์กร และมีจรรยาบรรณก็จะเป็นวิชาชีพ 
(Profession) สาระส าคัญของการเป็นวิชาชีพประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ (สิวลี   ศิริไล,  2556)  

1.1.1 มีองค์ความรู้เฉพาะของตนเองที่สามารถให้บริการได้มาตรฐาน 

1.1.2 เป็นสิ่งที่สังคมขาดไม่ได้ 
1.1.3 มีองค์กรวิชาชีพในการควบคุมก ากับบุคลากรในวิชาชีพ 

1.1.4 มีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแนวทางของความประพฤติ 
1.1.5 ผู้ปฏิบัติได้รับการศึกษาอบรมในสถาบันการศึกษาอย่างเป็นทางการจริยธรรมใน 

วิชาชีพสุขภาพ (Health Profession)  

  1.2 พื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   
       จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   มีที่มาจากค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกันหลายค า  ดังนี้  
  1.2.1 จริยธรรม (Morals) มีความหมายที่ใช้ทั่วไปในสังคมและความหมายที่ใช้เฉพาะใน
วงการวิชาชีพสุขภาพ 

 1.2.2 คุณธรรม (Virtue) สภาพของคุณงามความดีที่แสดงออกเป็นบุคลิกลักษณะ เป็น
นิสัย เช่นพูดด้วยความเมตตา กรุณา ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นใจ 

 1.2.3 มโนธรรม (Conscience) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รู้สึกว่าอะไรควรท า ไม่ควรท า 

 1.2.4 ศีลธรรม (Morals) หลักความประพฤติท่ีดีงามท่ีมนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน 

 1.2.5 จรรยา (Ethics) กริยาวาจาที่สังคมยอมรับ 

 1.2.6 จรรยาบรรณ (Code of Ethics) หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบ
อาชีพการงานแต่ละสาขาก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก 
อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ จรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติของบุคคลในแต่ละ
กลุ่มอาชีพ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 จริยธรรมในความหมายทั่วไปในสังคม หมายถึง หลักความประพฤติที่ดีงามเพ่ือก่อให้เกิด 
ความสงบสุข แก่ทั้งตนเองและผู้อื่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 291) ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักศีลธรรม
ในศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งมลีักษณะส าคัญ คือ รู้จักไตร่ตรอง พิจารณาว่าสิ่ง
ใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า  เช่น การจงใจพูดเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อ  แต่บางครั้งพูดความจริงไปตรง 
ๆ อาจเกิดผลเสียต่อผู้ป่วย ซึ่งหลักจริยธรรมในพุทธศาสนา คือ การพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง 
พูดให้เหมาะสมกับบุคคล กาลเวลา สถานที่ และพูดด้วยความเมตตา 

 1.3 จริยธรรมในวงการวิชาชีพสุขภาพ (Health Profession Ethic) หมายถึง หลักความ
ประพฤติของวิชาชีพสุขภาพแต่ละสาขาพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งในอดีตหลักจริยธรรมพ้ืนฐานของ
วิชาชีพแพทย์ พยาบาล จะประกอบด้วยหลักจริยธรรม 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา การรู้สึกเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ความรู้สึกเห็นใจ และความเอ้ืออาทร แต่ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้า และมีการ
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เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น ทั้งในทางสังคม และวิชาชีพสุขภาพ จึงได้น าหลักจริยธรรม 8 ประการ มาเป็น
พ้ืนฐานของการให้บริการทางสุขภาพอนามัย (Edge and Groves, 1994) ประกอบด้วย 

1.3.1 การพูดความจริงในการบอกข้อมูลทั่วไปและการบอกความจริง (Veracity, Truth  

Telling) การพูดความจริงในการบอกข้อมูลทั่วไป เป็นการพูดคุยอธิบายข้อมูลบางประการแก่ผู้ป่วย 
เช่น อาการของโรค ระยะเวลาที่ใช้รักษาการปฏิบัติตน การใช้ยา และผลข้างเคียง ฯลฯ 

  การบอกความจริง เป็นการบอกความจริงที่เป็นข่าวร้าย มีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วย
และญาติ เช่นบอกเป็นมะเร็ง ติดเอดส์ การสูญเสียอวัยวะ หรือการที่จะต้องเสียชีวิต การบอกความ
จริงในลักษณะนี้ แพทย์จะเป็นผู้บอกแก่พยาบาล อาจต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ป่วย 
ญาติ และให้การปลอบโยน  

1.3.2 การยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว (Informed Consent) หมายถึงการที่ผู้ป่วย 

ยินยอมในการรักษาพยาบาล โดยที่ฝ่ายแพทย์ พยาบาล ได้อธิบายรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการกระท า
ต่อผู้ป่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนที่จะยินยอม รวมถึงการยินยอมให้ความร่วมมือในการท าวิจัย 

1.3.3 ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) หมายถึงความเป็นอิสระของผู้ป่วยที่จะมี 
สิทธิในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง สิทธิในความเชื่อ สิทธิในเรื่องส่วนตัวของ
ตนเอง 

1.3.4 การคุ้มครองผู้ป่วย (Advocacy) หมายถึงการป้องกันมิให้สิ่งที่เป็นผลเสีย หรือ 

ผลร้ายเกิดแกผู่้ป่วย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ไม่ว่าจะจากการกระท าของบุคคลใดอย่างจงใจ หรืออย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

1.3.5 การกระท าสิ่งที่ดีแก่ผู้ป่วย (Beneficence) หมายถึงการที่แพทย์พยาบาลใช้เป็น 

เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกการกระท าโดยถือผลดีที่เกิดแก่ผู้ป่วยเป็นส าคัญ 

1.3.6 ความซื่อสัตย์ (Fidelity) หมายถึงการไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดศีลธรรม กฎหมาย และ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ดังกล่าวเป็นความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย ต่อสังคม ต่อวิชาชีพ 

1.3.7 ความยุติธรรม (Justice) การปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้ป่วยทุกคนโดยไม่มี  
อคติ และแบ่งแยก 

1.3.8 การไม่กระท าสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อผู้ป่วย (Do No Harm) การกระท าที่ครอบคลุมทั้ง 
การปฏิบัติท่าที ค าพูด สีหน้า แววตา ที่แสดงต่อผู้ป่วย พึงปฏิบัติด้วยความเมตตา เห็นใจ และเคารพ
ในความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย 

 1.4  สิทธิผู้ป่วย  
                 เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม 
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ทันตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิ
ของผู้ป่วยไว้ดังต่อไปนี้ (ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, 2541) 
  ข้อ 1  ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 

  ข้อ 2 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ  สัญชาติ ศาสนา สังคม สิทธิทางการเมือง เพศ 
อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย 

  ข้อ 3 ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ 
และเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอม
หรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วน หรือ
จ าเป็น 

  ข้อ 4 ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วน
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ค านึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอ
ความช่วยเหลือหรือไม่ 
  ข้อ 5 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน 

  ข้อ 6 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีมิได้เป็นผู้
ให้บริการแก่ตนและมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้ 
  ข้อ 7 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย 

  ข้อ 8 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือ
ถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดสอบในการวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

  ข้อ 9 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่
ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอ่ืน 

  ข้อ 10 บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็ก อายุยัง
ไม่เกิน สิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิตซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้  
 ค าประกาศนี้ได้รับรองร่วมกันโดยกลุ่มผู้ควบคุมดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ คือ แพทยสภา สภา
การพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
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 สรุป หลักการพื้นฐานในการช่วยเหลือผู้รับบริการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ต้องยึดมั่น
ในคุณธรรม จริยธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ รวมทั้งหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ท ามาใช้ในด้าน
สุขภาพ คือ ค าประกาศสิทธิผู้ป่วย และหลักจริยธรรมในวงการวิชาชีพสุขภาพซึ่งเป็นหลักการที่ให้
ความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ และท าให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นผลดีต่อกันสอดคล้องกับหลักการของสิทธิ
มนุษยชนที่สังคมโลกได้ก าหนดไว้  
 

2. ทักษะการสื่อสาร 
2.1 ความส าคัญของการสื่อสาร 

 ในการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล ซึ่งหมายถึง ผู้ให้บริการทางสุขภาพ และ
ผู้รับบริการ ย่อมมีการสื่อสารกันด้วยวาจา และกิริยา ท่าทาง เพื่อสอบถามประวัติ อาการเจ็บป่วย 
การสื่อสารที่ดี จะน าไปสู่ความเข้าใจอันดี ต่อกัน เกิดสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพที่ดี และเป็นการสร้าง
ความร่วมมืออันดี และเกิดความก้าวหน้าในการรักษาอีกด้วย เช่น ท าให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการบริการ 
และสามารถโน้มน้าวให้ผู้รับบริการเกิดแรงจูงใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามค าแนะน า อัน
จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน  (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กุล,  
2546: 29-30) 

2.2 ทักษะพื้นฐานในการสื่อสารที่จ าเป็น 

                ในการสื่อสารกับผู้ป่วยจิตเวชและญาติ ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น ได้แก่ ทักษะการฟัง  การ
ตั้งค าถาม การโต้ตอบ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์,  2555: 367)      
  2.2.1 ทักษะการฟัง  การเป็นผู้ฟังที่ดี มีความส าคัญอย่างยิ่งในการสัมภาษณ์ผู้ป่วย  ต้อง
ฟังอย่างตั้งใจ  (Active Listening) อาศัยสมาธิในการฟัง มีท่าทีแสดงความสนใจ ได้แก่ สบตา และ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม เช่น พยักหน้า โน้มตัวฟัง ไม่ขัดจังหวะ ใส่ใจกับอารมณ์และความรู้สึกของ
ผู้ป่วย จะท าให้ผู้ป่วยรับรู้ถึง ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ืออาทร  และจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม  ใส่
ใจกับสภาพทางกายภาพและความสะดวกสบายของผู้ป่วย ไม่สัมภาษณ์ข้ามสิ่งกีดขวาง เช่น ข้างเตียงที่
มีที่ก้ันให้ยกท่ีกั้นลง การยืนหรือนั่ง ควรเว้นระยะห่างให้พอเหมาะ ในระยะ 4-5 ฟุต ดูแลความ
สะดวกสบาย ปรับเตียง จัดหมอน ห่มผ้า รินน้ าให้หากผู้ป่วยต้องการ การฟังอย่างตั้งใจมีขัน้ตอน ดังนี้ 
 2.2.1.1 ฟังโดยไม่ขัดจังหวะ ควรปล่อยให้ผู้ป่วยได้เล่าอย่างอิสระ หากเล่าโดยใช้ 
เวลานานเกินไป หรือออกนอกเรื่อง ต้องใช้การสรุปประเด็น หรือใช้การพูดเพ่ือดึงเข้าสู่เนื้อหาที่ก าลัง
ให้ความสนใจขณะนั้น หรือพูดเพ่ือเปลี่ยนประเด็น หรือส่งสัญญาณว่าจะหยุดการสัมภาษณ์ในไม่ช้านี้ 
เช่น 

 ผู้ป่วย  “ สี่เดือนที่ผมไม่สบาย มันล าบากมากครับ ครอบครัวก็เครียด  
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งานกไ็ม่ค่อยได้ท า รายได้ก็ไม่ค่อยพอ เงินเก็บก็ร่อยหรอ ...........(ก าลังเพลิดเพลินกับการระบายออก 
และพูดยืดยาวออกไปเรื่อยๆ) 

 ผู้บ าบัด   “ตั้งแต่คุณไม่สบายมาสี่เดือน ต้องประสบปัญหาทั้งครอบครัว 
การงาน และเศรษฐกิจ (แสดงการรับรู้ เห็นใจ เข้าใจ)  ถึงตอนนี้ อยากจะถามประวัติการเจ็บป่วยใน
ครอบครัวเพ่ิมเติม  คิดว่าใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที” ( ส่งสัญญาณว่าก าลังเปลี่ยนเรื่องซักถามและจะจบ
การสัมภาษณ์) 
 2.2.1.2 แสดงการยอมรับ (Acceptance) และไม่ตัดสินสิ่งที่ผู้ป่วยพูดว่าถูกหรือ 

ผิด (Non- Judgmental) 

     ผู้บ าบัด : คุณอย่ามองอะไรในแง่ร้ายอย่างนั้นสิ  คุณยังโชคดีกว่าอีก
หลายๆ คน บางคนไม่มีใครดูแลเลย คุณยังมีภรรยาและลูกเป็นก าลังใจ 

  ประโยคข้างต้น  ฟังดูคล้ายเหมือนกับเป็นการให้ก าลังใจ และช่วยให้
ผู้ป่วยสบายใจขึ้น แต่ในความเป็นจริง  ค าพูดนี้เช่นนี้  แสดงการไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้ป่วยพูด และขาด
ขั้นตอนของการแสดงการยอมรับในสิ่งที่ผู้ป่วยพูด  ลองเปรียบเทียบกับค าพูดต่อไปนี้  

  ผู้บ าบัด :  ผมเข้าใจครับ ว่าคุณต้องเผชิญปัญหาหลายอย่าง ซึ่งท าให้คุณ
ทุกข์ใจ...มีอะไรบ้างครับ ที่พอจะท าให้คุณมีก าลังใจหรือคลายทุกข์ลงไปได้บ้าง  

                   ผู้ป่วย :  ก็มีลูก และภรรยาครับ เขาดีมาก คอยเป็นก าลังใจให้ ไม่ได้พวก
เขาผมคงแย่กว่านี้  

  ตัวอย่างนี้ คงท าให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ขั้นตอนแสดงการยอมรับนี้มี
ประโยชน์อย่างไร ขั้นตอนนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างสัมพันธภาพ แต่มักถูกละเลย กลายเป็น
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย คือ ด่วนตัดสินเพื่อให้ก าลังใจ ปลอบใจ หรืออธิบายเพ่ือให้ผู้ป่วยคลายความ
กังวล 

  2.2.2 ทักษะการถาม  

                ในการซักประวัติ มักจะให้ความส าคัญกับการถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ  การ
ที่จะได้ข้อมูลที่ส าคัญ ผู้ถามต้องมีวิธีถามที่ท าให้ผู้ถูกถามไม่รู้สึกอึดอัดหรือล าบากใจ เพราะผู้ป่วยเพิ่ง
จะพบผู้บ าบัดเป็นครั้งแรก  เปรียบเสมือนเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกัน  จึงต้องใช้ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ถามกับผู้ป่วย  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพ  ผู้ป่วยจึงจะเกิดความคุ้นเคย ไว้วางใจ  พร้อม และ
ยินยอมให้ข้อมูลการเจ็บป่วย หรือข้อมูลส่วนตัว  ก่อนที่จะถามประวัติผู้ป่วย  ผู้ถามควรศึกษาประวัติ
ส่วนตัวผู้ป่วยให้จ าชื่อผู้ป่วยได้  และเริ่มทักทายผู้ป่วยโดยการเรียกชื่อให้ถูกต้อง  จะท าให้ผู้ป่วย
ประทับใจ และรู้สึกได้รับความส าคัญ  และชวนพูดคุยเรื่องทั่วๆไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ไกลตัวผู้ป่วยก่อน เช่น  
สภาพอากาศ  การเดินทาง  ฯลฯ  จะท าให้ผู้ป่วยเริ่มกล้าที่จะพูดคุยกับผู้บ าบัด ซึ่งเป็นคนแปลกหน้า
ได้ราบรื่นขึ้น  ซ่ึงการสร้างสัมพันธภาพในระยะเบื้องต้นเช่นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย  
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การใช้ค าถามนั้น  มีหลายประเภท  หากเลือกใช้อย่างเหมาะสม ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น   

2.2.2.1 ประโยชน์ของการใช้ค าถามในการสื่อสาร  มีดังนี้ 
1)  เป็นการเริ่มต้นสนทนา เช่น “วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง” 

     2)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง ยิ่งขึ้น เช่น “ที่คุณว่า อาการไม่ดีเลย  
มันเป็นอย่างไร” 

 3)  เพ่ือประเมินว่าผู้ป่วยก าลังเผชิญกับปัญหา ความยากล าบากอะไรบ้าง  
หรือไม่ เช่น  “ไม่สบายแบบนี้ เกิดความล าบากอะไรบ้างครับ” 

   4)  เพ่ือประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้ป่วย “คุณพอจะเข้าใจที่อธิบาย 

ไหมครับ” 

 5)  ใช้ควบคุมการสนทนาและปฏิสัมพันธ์ เช่น “ไม่ทราบว่า ยังมีอะไรที่ 
ต้องการจะเล่าให้ฟังอีกไหม” 

6) แสดงความใส่ใจกับปัญหาของผู้ป่วย  “เป็นแบบนี้ท าให้คุณรู้สึก 

อย่างไร” 

7) ช่วยให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือมากท่ีสุด เช่น “จะมีปัญหาอะไรไหม 

ครับ ถ้าจะต้องฉีดยาทุกวัน” 

8) ท าให้เกิดความเข้าใจ  เช่น  “คุณทราบไหมว่า.............” 

2.2.2.2 ประเภทของค าถาม ค าถามมี 4 ประเภท ได้แก่  
1) ค าถามเปิด เป็นค าถามที่ผู้ตอบสามารถตอบได้กว้าง ท าให้ได้ข้อมูลที่ 

ละเอียด และตรงกับความเป็นจริง ผู้ป่วยสามารถท่ีจะให้ค าตอบได้อย่างอิสระ  
2) ค าถามปิด เป็นค าถามที่จ ากัดการตอบของผู้ป่วย มักใช้เมื่อต้องการ 

 ค าตอบที่เฉพาะเจาะจง มีตัวเลือกที่จ ากัด  นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ป่วยที่พูดน้อยและไม่ค่อยให้
รายละเอียด หรือค าอธิบาย ค าถามปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่   
    2.1) ระบุความชัดเจน (Identification Question) เป็นค าถามที่
ต้องการให้ผู้ป่วยระบุความชัดเจน เช่น “อาการปวด เป็นมากเวลาไหน?” “อาการบวมเป็นตั้งแต่
เมื่อไร?”  “คุณรับประทานยาอะไรอยู่?” 

    2.2) เป็นค าถามที่มีตัวเลือกให้ผู้ตอบเลือก เช่น “คุณสะดวก
รับประทานยา หรือฉีดยา?” “คุณมีอาการ เป็นมากในตอนเช้าหรือตอนเย็น?” 

    2.3)  ค าตอบที่ต้องการ คือ “มี” “ไม่มี” “ใช่”กับ“ไม่ใช่”เช่น คุณมี
อาการ “คุณเคยมีอาการแพ้ยาอะไรหรือเปล่า?” 



 

72 
 

 

   3)  ค าถามน า ค าถามประเภทนี้ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง และควร
เลี่ยงค าถามประเภท นี้ได้แก่  
    3.1) ค าถามท่ีฟังดูเรียบง่าย (Simple) แต่แฝงความคาดหวังของผู้
ถาม อาจท าให้ผู้ป่วยไม่กล้าบอกความจริง เช่น “วันนี้สบายดีแล้วใช่ไหม”   “ไม่มีปัญหาอะไรนะ” 

      3.2) ค าถามที่ดูผิวเผินแล้วไม่ใช่การถามน า แต่การใช้ค าที่แตกต่าง
กัน บางค าอาจจะมีผลต่อค าตอบ เช่น ถ้าถามว่า “บ่อยไหม ที่คุณมีอาการปวดศีรษะ ถ้ามีเป็นบ่อยแค่
ไหน?” ค าตอบ ที่พบโดยเฉลี่ย คือ 2.2 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ถ้าเปลี่ยนค าถามเป็น “บางครั้ง คุณมีอาการ
ปวดศีรษะบ้างไหม ถ้ามี เป็นบ่อยแค่ไหน” ค าตอบลดลง เหลือ 0.7 ครั้งต่อสัปดาห์ 
      3.3) ค าถามที่ต้องการค าตอบอย่างที่คาดหวัง (Implication) เช่น 
ผมเชื่อว่า “คุณคงไม่ฝืนดื่มเหล้า ขณะกินยานี้อยู่ใช่ไหม?”  

   4) ค าถามสืบเสาะ เป็นค าถามที่ใช้เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ชัดเจน และมี
รายละเอียดมากขึ้น มีความมุ่งหมายดังนี้ 
        4.1) ถามเพ่ือความกระจ่าง (Clarification) เช่น “ที่ว่า กินของ
แสลงนั้น คุณหมายถึงอะไรครับ พอจะอธิบายอีกหน่อยได้ไหม?” 

    4.2) ถามเพ่ือหาความสมเหตุสมผล (Justification) เช่น “อะไรที่
ท าให้คุณคิดอย่างนั้น”  “ที่ถามอย่างนี้ เพราะอะไร” 

    4.3) ถามเพ่ือให้ระบุตัวอย่างให้เจาะจง (Exemplification) เช่น  
“เคยเป็นแบบนี้เมื่อไร”  “อาการปวดเป็นแบบไหน” 

    4.4) ถามเพ่ือกระตุ้นให้เล่าต่อ (Extension)  เช่น “แล้วเป็น
อย่างไรต่อ อีกครับ”  “หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น” 

    4.5) ถามเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ยิน (Accuracy) 

เช่น “คุณมีอาการปวด เฉพาะเวลาถูกของเย็น ๆ เท่านั้น?”  “สรุปว่า คุณกินยาเม็ดเหลือง เม็ดเดียว
เท่านั้น” 

    4.6) ถามเพ่ือย้ าในสิ่งที่ได้ยิน (Echo) เป็นการทวน 2-3 ค า 
สุดท้ายที่ผู้ป่วยตอบ ช่วยยืนยันความถูกต้อง เช่น ผู้ป่วย : “อาการปวดมากมา 3 วัน”  “แพทย์ :  3 

วันแล้วหรือครับ?” 

    5) ค าถามช่วยกระตุ้น ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบค าถาม หรือให้ค าตอบที่
ยังไม่เป็นที่พอใจอาจใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ป่วยตอบหรือให้ค าตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนี้ 
    5.1) ทวนค าถามซ้ า เช่น “คุณมีอาการตั้งแต่เมื่อไร?  ลองนึกดูซิ 
ครับ ว่าเป็นมากี่วันแล้ว?” 
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    5.2) เปลี่ยนค าถามเป็นภาษาที่ง่ายข้ึน เช่น “คุณเคยแพ้ยาไหม? 

คือ เคยกินยาแล้วมีผื่นขึ้น หรือมีอาการผิดปกติบ้างไหมครับ?” 

    5.3) ทวนรายละเอียดที่ต้องการเพิ่ม ในสิ่งที่ได้คุยกันมา เพ่ือท าให้
ผู้ป่วยระลึกถึงเรื่องที่น ามาสู่ค าถาม เช่น “เมื่อกี้นี้ คุณบอกว่า คุณเพ่ิงไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนมา 
อยากทราบว่าคุณได้รับการตรวจอะไรมาบ้าง?” สังเกตว่ามีการเท้าความถึงประเด็นที่พูดถึงมาก่อน
แล้ว เป็นการส่งสัญญาณให้ ทราบว่า ก าลังสนใจประเด็นใด” 

  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นส าคัญในการตั้งค าถาม ได้แก่  
1. จังหวะในการถาม ควรมีจังหวะที่หยุดรอค าตอบ หรือหลังจากได้รับ 

ค าตอบแล้ว  การหยุดเงียบท าให้มีการตอบสนองจากผู้ป่วยมากขึ้น 

2. การถามซ้อนทีเดียวหลายค าถาม  การถามครั้งละหลายค าถาม อาจท า 

ให้ผู้ตอบสับสน และท าให้ไม่ได้ค าตอบที่ชัดเจน  เช่น “ได้ใส่แว่นตาที่ท าไปหรือเปล่า?  พอดีไหม?  มี
ปัญหาอะไรไหม?  

3. โครงสร้างของการถาม  ในบางครั้งหากมีความจ าเป็นจะต้องถาม 

ค าถามเหล่านี้  เช่น  “ที่ต้องถามประเด็นนี้ เพราะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้ยา”  นอกจากนี้
ต้องถามให้เป็นระบบ  ถามทีละเรื่อง ไม่ข้ามไปข้ามมา ถ้าจ าเป็นจะต้องกลับไปถามเพ่ิมเติมในเรื่องที่
ผ่านไปแล้ว ให้ใช้ค าส่งสัญญาณ ให้ผู้ป่วยทราบ  เช่น “ขอย้อนไปถามถึงอาการไข้หน่อยนะครับ” หรือ 
“เมื่อครู่คุณพูดถึงอาการเวียนศีรษะ ขอถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับอาการเวียนศีรษะนะครับ”  

4. ค าถามเกี่ยวกับความรู้สึก การศึกษาพบว่า มีการพูดคุยเก่ียวกับ 

ความรู้สึกและสภาพจิตใจของผู้ป่วยน้อยมาก ซึ่งเป็นเหตุให้ปัญหาทางสังคม และจิตใจของผู้ป่วยไม่ได้
รับการดูแล การถามเกี่ยวกับความรู้สึกมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสัมพันธภาพและการดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวม “คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง ที่ตรวจมาหลายแห่งแล้ว หมอบอกว่า ไม่เป็นอะไร?”“ที่คุณ
คิดว่าอาจจะเป็นโรคไต คิดแบบนี้แล้วท าให้รู้สึกอย่างไรบ้าง?” 

  2.2.3 ทักษะการตอบสนอง (Responding Skills) 

                        หมายถึง ทักษะในการตอบสนองต่อค าพูด สีหน้า ท่าทาง ความคิด และความรู้สึก
ของผู้ป่วย การสัมภาษณ์ผู้ป่วยโดยไม่มีการตอบสนองอะไรเลย ๆได้แต่ตั้งค าถามไปเรื่อย ๆ 
สัมพันธภาพระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยจะไม่เกิดขึ้น ทักษะในการตอบสนองมีทั้ง เป็นค าพูด (Verbal) 
และกิริยาที่แสดงออกทางกาย (Non-Verbal) ดังนี้ 
                2.2.3.1 การตอบสนองที่ไม่ใช่ค าพูด ได้แก่ สีหน้า กิริยาท่าทาง ต าแหน่งที่ตั้ง หรือ
การยืน การจ้องมอง การสบตา การแสดงสีหน้า น้ าเสียง การแต่งกาย เป็นต้น ประโยชน์ของการ
ตอบสนองที่ไม่เป็นค าพูด ได้แก่  
   1) ใช้แทนค าพูด  



 

74 
 

 

       2) ช่วยส่งเสริมค าพูด เช่น การแสดงท่าทาง   
       3) ช่วยควบคุมการสื่อสารให้ราบรื่น   
       4) ช่วยสะท้อนให้ผู้พูดรู้ว่า ผู้ฟังได้รับข้อมูล และมีความเข้าใจหรือไม่ 
อย่างไร เช่น การพยักหน้า รับรู้ หรือส่ายหน้าเมื่อไม่เห็นด้วย เป็นต้น   
       5) ช่วยในการก าหนดลักษณะความสัมพันธ์และบทบาท เช่น การสวมเสื้อ
กาวน์ เป็นเครื่องแบบที่แสดงถึงแพทย์ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
       6) เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกเห็นใจ เข้าใจ 

   ซ่ึงพฤติกรรม หรือการแสดงออกของผู้สัมภาษณ์ดังกล่าวนี้ เป็นแรงเสริมให้
สามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น ท าให้ผู้ป่วยสบายใจ ผ่อนคลาย ยินดี เปิดเผยข้อมูล 

   2.2.3.2 การตอบสนองที่เป็นค าพูด มีประโยชน์เช่นเดียวกับการตอบสนองที่ไม่ใช่
ค าพูด ทั้งยังสามารถใช้ช่วยตรวจสอบความเข้าใจที่ถูกต้อง เน้นบางแง่มุมของการสื่อสาร แสดงการให้
เกียรติผู้ป่วย ยอมรับความคิดความรู้สึกของผู้ป่วย และที่ส าคัญคือ การแสดงความเห็นใจผู้ป่วย 
(demonstrate empathy) การตอบสนองด้วยค าพูด ได้แก่   
   1) การแสดงการรับรู้ หรือยอมรับ (acknowledgements) กล่าวค าว่า 
“ใช่”  “ผมเข้าใจ” 

   2) ค าชม (compliments) เช่น “ดีครับ ที่คุณอดทนไม่ตอบโต้ จะไม่ต้อง
ทะเลาะกันเหมือนทุกครั้ง” 

   3) การให้ก าลังใจ (Supportive Comments) เช่น “คุณคงล าบากมากๆ” 

   4) การให้ข้อมูลประเมิน (Evaluative Comments) เช่น “ใช้ได้ ต้อง
เหยียดเข่าให้ตึงแบบนั้น” 

   5) การสะท้อน (Reflection) ซึ่งอาจจะเป็นการสะท้อนเนื้อหา ที่ผู้ป่วยพูด
หรือความคิด ความรู้สึกก็ได้ การสะท้อนมีประโยชน์มากในการสร้างสัมพันธภาพ แนวทางในการ
สะท้อนที่ส าคัญ คือ หลีกเลี่ยงการตีความเอาเอง ให้สะท้อนสิ่งที่เห็นหรือได้ยินเท่านั้น การสะท้อนควร
จะมีความแม่นย า ซึ่งต้องอาศัยการตั้งใจฟังและสังเกต บางครั้งการสะท้อนด้วยน้ าเสียงที่นุ่มนวล ท่าที
อ่อนโยน ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกว่า ถูกกล่าวหา และอาจจะอธิบายให้เข้าใจให้ตรงได้  
    5.1) การสะท้อนเนื้อหา (Paraphrase, Restatement) เช่น  
         ผู้บ าบัด   “ที่ไม่ได้กินยาตัวนี้ เพราะอะไรครับ” 

   ผู้ป่วย   “กินยาตัวนี้ แล้วมันเพลีย ผมเลยหยุดไปครับ” 

   ผู้บ าบัด    “กินแล้วเพลีย  คุณเลยหยุด”  
   ผู้ป่วย    “มันท าให้ง่วง ๆ ซึม ๆ ด้วยนะครับ” 
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    5.2) การสะท้อนความรู้สึก เป็นการแสดงความเห็นใจ 
(Empathy) 

    ผู้ป่วย   “แล้วผมจะต้องให้เคมีบ าบัดไหมครับ เห็นเพื่อนๆ 
บอกว่าให้เคมีแล้วอาการมักจะทรุด” 

    ผู้บ าบัด    “คุณกังวลใจเรื่องนี้” 

    ผู้ป่วย        “ครับ เพื่อนหลายคน และญาติพูดกันครับ  ผม
กลัวมากเลย” 

    5.3) การสะท้อนความหมาย 

    ผู้ป่วย    “กินเข้าไปแล้ว มันรู้สึกไม่สบาย บอกไม่ถูก” 

    ผู้บ าบัด   “กินแล้วไม่ค่อยสบายท้อง”   

  

  2.2.4 การอธิบาย การให้ค าแนะน า 
  บุคลากรทางสุขภาพทุกคนต้องอธิบายและค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติอยู่เสมอ  
ค าอธิบายที่ดีต้องชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น ถ้าแพทย์อธิบายผู้ป่วยว่า  คุณไม่เป็นอะไร
มาก ความดันโลหิตสูง และมีหัวใจ โตนิดหน่อย ไม่อันตรายอะไร ผู้ป่วยที่ได้รับค าอธิบายเช่นนี้ อาจ
เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคหัวใจ  การอธิบายจึงมีความละเอียด ดังนี้ 
  2.2.4.1 ระดับของค าอธิบาย มี 2 ระดับ คือ  
       1) ค าอธิบายที่มีเพียงแต่การให้ข้อมูล หรือสั่งให้ปฏิบัติเท่านั้น ตัวอย่าง 
หมอสั่งยาพาราเซตามอล ให้คุณรับประทานแทนแอสไพริน คงท าให้ดีขึ้น  
                2) ค าอธิบายที่ค านึงถึงความเข้าใจของผู้ป่วย โดยให้เหตุผลประกอบ
ค าอธิบายด้วย ตัวอย่าง คุณควรหยุดรับประทานยาแอสไพริน เพราะมันท าให้เป็นโรคกระเพาะ และ
ปวดท้อง หมอจะสั่งยาพาราเซตามอล ให้แทน ซึ่งคุณรับประทานเวลาปวดศีรษะได้   แก้ปวดได้
เหมือนแอสไพริน แต่ไม่ท าให้เป็นโรคกระเพาะ 

    ค าอธิบายระดับแรก ใช้ในกรณีง่าย ๆ ไม่เป็นอันตราย เป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้
โดยทั่วไป เพื่อย้ าเตือนเป็นหลัก ส่วนค าอธิบายในระดับที่สองใช้ในกรณีที่มีความส าคัญ ถ้าเกิดความ
เข้าใจไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย หรือใช้ในกรณีที่คนทั่วไปมักมีความ
เชื่อความเข้าใจที่ผิดๆ อยู่ก่อนแล้ว ค าอธิบายที่หวังให้เกิดความเข้าใจใหม่ที่ถูกต้อง จะต้องมีเหตุ
ประกอบให้ชัดเจน 

  2.2.4.2 วิธีอธิบาย การอธิบาย ท าได้ 3 วิธี คือ 

  1) ใช้ค าพูดอย่างเดียว เป็นการให้ค าอธิบายด้วยค าพูดล้วน ๆ เหมาะ 

ส าหรับเรื่องง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ต้องการให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ผู้ฟังมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามได้โดยง่าย 
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  2) ใช้อุปกรณ์หรือสื่อช่วย เช่น โปสเตอร์ แผ่นพลิก เหมาะส าหรับเรื่องที่ 
จะต้องอาศัยความเข้าใจถึงกลไก หรือผลที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน จึงจะเกิดความพร้อมในการปฏิบัติ 
                                 3) การสาธิตเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ จนสามารถปฏิบัติได้ การสาธิตควรจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ทดลองปฏิบัติด้วย ใช้ในกรณีท่ีต้องอาศัยทักษะในการปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การ
สวนปัสสาวะด้วยตนเอง  

 2.2.4.3 ขั้นตอนในการอธิบาย หรือให้ค าแนะน า 
                  1) ประเมินความเข้าใจของผู้ป่วย ก่อนอธิบาย หรือแนะน า ควรประเมิน 

ว่าผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ก าลังอธิบาย หรือแนะน าอย่างไร
บ้าง หากผู้ป่วยเข้าใจถูกต้อง ก็ให้ส่งเสริมและเน้นย้ า เช่น ดีมาก ครับที่คุณเข้าใจว่า ต้องเลี่ยงอาหาร
เค็มนั้นถูกต้อง และมีความส าคัญมากในการรักษาผู้ป่วยโรคไต  หากผู้ป่วยเข้าใจผิด ก็แก้ไขให้ถูกต้อง 
เช่น คุณทราบจากเพ่ือนบ้านว่า ห้ามกินไข่ เพราะจะเป็นแผลเป็นจุดนี้คนส่วนใหญ่เลยครับที่เข้าใจ
แบบนี้  อันที่จริง แล้วไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับ กินได้ตามปกตินะครับ 

 2) ให้ข้อมูล หลังจากให้ข้อมูลหรืออธิบายในประเด็นที่ผู้ป่วยมีความรู้  
ความเข้าใจในขั้นที่ 1 อยู่เดิมแล้ว  จึงให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 

  3) ตรวจสอบความเข้าใจ เมื่อให้ค าอธิบายแล้วให้ตรวจสอบอีกครั้งให้
แน่ใจว่าผู้ป่วยเข้าใจ เช่น “ผมอยากให้คุณลองทบทวนให้ฟังซิครับว่า ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง” 

  หากมีจุดใดที่ผู้ป่วยทบทวนให้ฟังแล้ว ยังไม่ชัดเจน หรือเข้าใจผิด ก็ให้  
อธิบาย หรือแนะน าเพ่ิมเติมจนเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องได้ 

  ประโยชน์ของการอธิบายที่ดี  นอกจากผู้ป่วยจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ 

เจ็บป่วย และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เหมาะสมแล้ว ยังส่งผลในเรื่องความร่วมมือในการรักษา ช่วยลด
ความกังวล ท าให้เกิดความพึงพอใจในบริการรักษาพยาบาลยิ่งขึ้น  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ซักถาม 
และให้ผู้ป่วยลองสรุปประเด็นส าคัญๆที่ได้อธิบายไปให้ฟัง ก่อนจบการสนทนา 

  2.2.5 การสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม/ปฏิบัติตามค าแนะน า 

                นอกเหนือจากวิธีการและขั้นตอนในการให้ค าอธิบายและค าแนะน าที่กล่าวมาแล้ว 
ยังมีวิธีการอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการรณรงค์ในระดับครอบครัว หรือชุมชนได้ ดังนี้ 
                    2.2.5.1 การใช้อิทธิพลหรืออ านาจ (Power) 

1) การใช้อิทธิพลของความเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert Power) เห็นได้จาก 

การน าภาพของผู้เชี่ยวชาญออกมาแนะน าตามสื่อต่าง ๆ 

2) อิทธิพลของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (Information Power) 

3) อ านาจตามต าแหน่ง หน้าที่หรือกฎหมาย  (Legitimate Power) ผู้ที่มี 
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ต าแหน่งรับผิดชอบสูงเป็นที่ยอมรับ สามารถชักน าให้มีการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า ผู้ที่ไม่มีต าแหน่ง 
หรืออ านาจรับผิดชอบ 

4) อ านาจของคนที่มีอิทธิพลต่อสังคม (Referent Power) เช่น การให้ 
ดาราออกมารณรงค์การไม่สูบบุหรี่ 

5) อิทธิพลของรางวัลหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระท าของตน  
(Reward Power) เช่น สื่อที่แสดงว่า รางวัลที่จะได้รับจากการงดสูบบุหรี่ คือ ลูกมีความสุข 

6) ใช้การบังคับ ขู่เข็ญ (Coercive Power) เช่น ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตาม ผม 

จะไมร่ับรักษาคุณอีก วิธีการนี้ไม่เหมาะสม ในการน าไปใช้ทางเวชปฏิบัติ แต่กลับพบอยู่เสมอที่มีการขู่
ให้ผู้ป่วยเกรงกลัว 

    2.2.5.2 วิธีท าให้เกิดความกลัว (Fear) การให้ข้อมูลเพื่อหวังให้เกิดความกลัวนั้น
พบว่า หากน ามาใช้ตรง ๆ จะได้ผลในระยะสั้นเท่านั้น ควรประยุกต์โดยมีขั้นตอน ซึ่งมุ่งไปที่การสร้าง
ความเข้าใจถึงความเสี่ยง หรืออันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนก่อนแล้วตามด้วยวิธีการป้องกัน ตามข้ันตอน 
ดังนี้ 
    1) ให้รู้ว่าอยู่ในภาวะที่เสี่ยง เช่น “เมื่อคุณเคยมีอาการของหัวใจขาดเลือด
มาแล้วครั้งหนึ่ง โอกาสเป็นซ้ าก็มากขึ้น” 

    2) ถ้าคุณอยู่ในภาวะเสี่ยง คุณต้องท าอะไรบางอย่าง เพ่ือลดความเสี่ยง 
เช่น  “ดังนั้นคุณควรจะเริ่มต้นปฏิบัติตัวเพ่ือเลี่ยงการเป็นซ้ าอีก” 

    3) เพ่ือลดความเสี่ยง คุณต้องปฏิบัติตามค าแนะน า เช่น “มีหลายแนวทาง
ที่คุณจะท าได้ เพื่อลดความเสี่ยง” 

    4) นี่คือแนวทางท่ีคุณต้องปฏิบัติ   เช่น “คุณต้องหยุดสูบบุหรี่ ออกก าลัง 
และควบคุมอาหาร” 

      บางครั้ง การท าให้เกิดความกลัว อาจไม่ได้ผลเสมอไป การใช้วิธีนี้จะประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา (Severity) โอกาสที่จะเกิดปัญหา หาไม่
ปฏิบัติตามค าแนะน า (Risk) ประโยชน์ที่จะได้ชัดเจนเพียงใด (Benefit) และความยากง่ายในการ
ปฏิบัติ (Applicability) 

    2.2.5.3 การชักชวนโดยใช้ประเด็นเรื่องศีลธรรม ความถูกต้องเป็นตัวกระตุ้น 
(Moral Appeals) วิธีเน้นเรื่องความรู้สึกผิดชอบของผู้ปฏิบัติเป็นหลัก ประเด็นที่ใช้กันมาก คือ เรื่อง
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว เช่น “คุณจะรู้สึกภูมิใจถ้าท าได้ ส าเร็จ คุณจะรู้สึกแย่ หากปฏิบัติตาม
ไม่ได้” 

    2.2.5.4 ความสัมพันธ์ ความเคารพ นับถือ (Relationship and Respect) ท าได้ 
มีแนวโน้มที่จะเชื่อฟัง และปฏิบัติตามมากข้ึน 
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    2.2.5.5 ใช้การแลกเปลี่ยน (Reciprocation) เช่น ถ้าหากว่า คุณควบคุมน้ าหนัก
ได้ หมอก็จะอนุญาตให้คุณกลับไปเยี่ยมบ้าน วิธีนี้มักใช้ในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือปรับพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาเฉพาะหน้า 

   โดยทั่วไปแล้วองค์ประกอบของการโน้มน้าว  เชิญชวน ให้ผู้ป่วยปฏิบัติตาม มีอยู่ 5 

ประการ ได้แก่   
  1. ข้อมูลที่ให้ต้องดึงดูดความสนใจ เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ ควรเสริม เพิ่มเติม ประเด็นใหม่ๆ 
เหนือกว่าพ้ืนความรู้เดิมของผู้ฟัง หรืออาจประเมินความรู้เดิมของผู้ฟังก่อนให้ข้อมูล  
  2. มีความเข้าใจ ข้อมูลที่ได้รับ การให้ข้อมูล ควรอธิบายให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกัน และ
เรียงร้อยเรื่องราวให้มีความสัมพันธ์กันอย่างดี 
  3. เกิดการยอมรับ เป็นข้อมูลที่ไม่ขัดกับความเชื่อ หลักศาสนาของผู้ฟัง ควรหาทาง
ประนีประนอม หรือมีความยืดหยุ่น หรือปรับให้เข้ากับความเชื่อ ศรัทธาของผู้ป่วยและญาติ 
  4. เกิดความจ าได้ ข้อมูลที่ให้ควรสั้น กระชับ ตรงประเด็น ควรสรุปจุดส าคัญก่อนจบการ
ให้ข้อมูล 

  5. ปฏิบัติตามค าแนะน าได้ ข้อมูลที่ให้ควรค านึงถึงบริบทของผู้ป่วยและญาติว่าสามารถ
น าไปปฏิบัติตามได้หรือไม่ 
  2.2.6 การแจ้งข่าวร้าย ในการแจงข่าวกับผู้ป่วย และญาติ มี 
                  ในการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยและญาติมีความคาดหวังต่อการเจ็บป่วยในทาง หาย หรือ
ทุเลา หากเกิดการเจ็บป่วยจนไม่สามารถรักษาได้  ผู้ป่วย และญาติอาจเกิดความผิดหวัง  
 2.2.6.1 ปฏิกิริยาต่อข่าวที่ได้รับ  
                                   Kubler Ross ได้ให้ข้อแนะน าแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องแจ้ง
ข่าวร้าย แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้เข้าใจสภาวะจิตใจ และสภาวะอารมณ์ที่จะเกิดข้ึนในการรับรู้
ข่าวสาร ไว้ใน Kubler Ross’s five Stage theory ดังนี้ (Swanson J. and Cooper A. 2005: 14) 

1) ระยะช็อกและปฏิเสธ (Shock and Denial) เป็นระยะที่ผู้ป่วยและ 

ญาติทราบว่าตนป่วยเป็นโรคร้าย และอาจถึงแก่ชีวิต จะมีอาการตกใจ ช็อก ไม่สามารถยอมรับสภาวะ
ที่เกิดขึ้น จึงมีปฏิกิริยา ปฏิเสธข้อมูลที่ได้รับ พยายามหาข้อผิดพลาด จากการวินิจฉัยโรค การปฏิเสธ 
ไม่รับรู้ อาการเหล่านี้จะบรรเทาลง เร็ว หรือช้า ขึ้นอยู่กับการปรับตัว  การรับมือกับภาวะนี้  ผู้ป่วย
และญาติ ควรได้รับการแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงจากแพทย์ผู้รักษาอย่างตรงไปตรงมา อาการ การพยากรณ์
โรค และผลที่ต่อเนื่อง จะเป็นอย่างไร 

2) ระยะโกรธ (Anger) เป็นระยะที่เริ่มรับรู้ได้ จะมีอาการคับข้องใจ  
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หงุดหงิด โกรธแค้น โทษสิ่งอื่น  ซึ่งเป็นอารมณ์เศร้า กลัว โดดเดี่ยว จึงแสดงออกในรูปความโกรธแค้น 
ระยะนี้ ควรให้แสดงความเข้าใจผู้ป่วย ให้ความเป็นมิตร ดูแลด้วยความจริงใจ สม่ าเสมอ รอจังหวะ
โอกาสที่อารมณ์สงบลงก่อน จึงจะให้ข้อมูลเพ่ิมได้ 

3) ระยะต่อรอง (Bargaining) เป็นระยะที่พยายามเจรจาต่อรอง ขอให้  
ตนเอง หาย ขอชีวิต  แสวงหาวิธีรักษาใหม่ ๆ  

4) ระยะซึมเศร้า (Depression) เป็นระยะที่แสดงอาการซึมเศร้า ถอย 

หนจีากสังคม มีพฤติกรรมเคลื่อนไหวช้า นอนไม่หลับ สิ้นหวัง คิดอยากฆ่าตัวตาย สิ้นหวัง หมดก าลังใจ 
ระยะนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ระมัดระวังการท าร้ายตนเอง  

5) ระยะยอมรับ (Acceptance) เป็นระยะที่รู้ความจริง และรู้ว่าไม่ 
สามารถหลีกเลี่ยงจากสภาวะนี้ได้ จึงยอมรับสภาวะ อาจคิดย้อนไปย้อนมาเกี่ยวกับความตาย พยายาม
หาข้อมูลในเรื่องที่ไม่รู้  เช่น ความเชื่อทางศาสนา สภาวะหลังความตาย  
   2.2.6.2 ขั้นตอนในการแจ้งข่าวร้าย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
       1) ขั้นเตรียมการ การแจ้งข่าวร้ายต้องท าในบรรยากาศและสถานที่ที่
สบาย และปลอดภัย มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือ 

        1.1) ข้อมูลที่จะบอก ต้องมีข้อมูลให้มากที่สุด ควรมีเอกสาร รูปภาพ  
หรือแผนภูมิประกอบเอกสารจะต้องเตรียมด้วยภาษา และตัวอักษรที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และเลี่ยงการ
ใช้ศัพท์เทคนิค ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ป่วยเข้าใจไม่กระจ่างได้ 

               1.2) สถานที่ แพทย์และผู้ป่วย ควรนั่งในระดับเดียวกัน และไม่ห่างกัน 

มากนักลักษณะของเก้าอ้ีควรเหมือนกัน เพ่ือไม่ให้รู้สึกว่าสถานภาพแตกต่างกัน และสถานที่ควรมี
ความเป็นส่วนตัว 

              1.3) เวลา ต้องให้เวลาที่เพียงพอในการให้ข้อมูล และส ารวจความรู้สึก  
ของ ผู้ป่วย ถ้าหากมีเวลาจ ากัด ก็ควรจะมีการนัดติดตาม ควรให้ผู้ป่วยทราบด้วยว่า มีเวลาเพียงใด 
เช่น “วันนี้เรามีเวลา 20 นาท”ี และบอกให้รู้เมื่อใกล้จะหมดเวลา เช่น “เรามีเวลาเหลืออีก 5 นาท”ี 

2) ขั้นให้ข้อมูล  มีข้ันตอนหลักอยู่ 4 ขั้นตอน  
2.1) ขั้นเริ่มต้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1.1) ประเมินว่า ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจมากน้อย เพียงใด 

โดยใช้ค าถาม “คุณคิดว่าอาการทีเ่ป็นอยู่เกิดจากอะไร?  คุณทราบเกี่ยวกับโรคที่เป็นอย่างไรบ้าง” 

 2.1.2) ประเมินว่า ผู้ป่วยต้องการทราบอะไรมากน้อยเพียงไร 

ประเมินโดยใช้ค าถาม “คุณต้องการทราบทุกสิ่งทุกอย่างในคราวเดียวกัน หรือว่าอยากทราบข้อมูลไป
ตามข้ันตอนของการรักษา” 

     2.1.3) ให้ข้อมูลกับผู้ป่วย ควรใช้ภาษาท่ีผู้ป่วยเข้าใจได้ง่าย ให้ 
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ข้อมูลทีละน้อย และประเมินความเข้าใจของผู้ป่วยเป็นระยะ นอกจากนี้ ยังต้องจัดการกับอารมณ์ของ
ผู้ป่วยด้วยการแสดงความเห็นใจ (Empathic Response) 

      2.1.4) ตอบสนองต่อปฏิกิริยาของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่ได้รับข่าวร้าย 

อาจจะเสียใจหรือโกรธ ควรจะปล่อยให้ผู้ป่วยได้แสดงความรู้สึกต่าง ๆ ด้วยท่าทีรับฟังและเห็นใจ ด้วย
ประโยค “เรื่องนี้คงท าให้คุณไม่สบายใจ คุณอาจจะไม่คาดว่าจะพบปัญหาจากการตรวจตามปกติ” 

                       2.2) ส ารวจความเห็นของผู้ป่วยต่อข่าวร้าย ซึ่งมีผลต่อการปรับตัว 

กับข่าวร้ายที่จะได้รับ  ด้วยประโยค“ถ้าหากผลการตรวจพบว่า เป็นโรคที่ร้ายแรงคุณจะท าอย่างไร” 

  2.3) ตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรต่อไป ผู้ป่วยและแพทย์ต้องคิด
ร่วมกันว่า ควรจะท าอย่างไร สิ่งที่ต้องค านึงถึง คือ การรักษาที่ต้องเผชิญ การนัดติดตามผล และแหล่ง
ที่จะช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้ป่วย  
  2.4) สรุปและจบ จุดหมายของขั้นตอนนี้ คือ ขมวดข้อมูลทั้งหมด
อย่างกระชับได้ใจความ รวมถึงการเตรียมนัดครั้งต่อไป 

   3) ขั้นทบทวน 

                                  การแจ้งข่าวร้ายเป็นเรื่องที่ยาก และค่อนข้างเครียด ผู้แจ้งข่าวร้าย
ควรได้พูดคุยถึงขั้นตอน และผลของการแจ้งข่าวร้าย ซึ่งจะเป็นการระบายความตึงเครียดลงได้ และยัง
เป็นการทบทวนว่า ที่ท าไปมีจุดใดบ้างที่น่าจะปรับเปลี่ยนในคราวถัดไป 

 สรุป การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางสุขภาพ และผู้รับบริการ ต้องใช้ทักษะการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เกิดความศรัทธาไว้วางใจ ความเข้าใจ และความร่วมมือ
ในการรักษา ทักษะการสื่อสารที่จ าเป็น ประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพ การฟัง การตอบสนอง
โดยการการตั้งค าถามเพ่ือสะท้อนกลับ ทั้งการตอบสนองด้วยท่าทาง และค าพูด รวมทั้งทักษะการ
อธิบาย การให้ค าแนะน า ใช้เทคนิคการโน้มน้าวใจ การสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และการแจ้งผลการรักษา ซึ่งอาจเป็นข่าวดี หรือข่าวร้าย ในกรณีนี้ผู้แจ้งข่าวต้องใช้หลัก
ความเข้าใจตนเอง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้รับฟังข่าวสารนั้น เมื่อรับรู้ข่าวสาร
นั้น จะเกิดปฏิกิริยาอย่างไร จะท าให้ท่าทีที่แจ้งข่าวนั้น เป็นท่าทีของผู้เห็นอกเห็นใจ และควรให้การ
ปลอบโยนจิตใจ ให้ก าลังใจแก่ญาติผู้รับบริการด้วย 

 

กรณีศึกษา: วีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ การบอกข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยและญาติ 
การรับรู้ว่าตนเองเป็นโรคร้ายแรง รักษาไม่หาย และอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตเป็นสิ่งที่มี

ผลกระทบต่อผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิด ดังนั้นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบอกข่าวร้ายซึ่งประกอบด้วย
แพทย์ พยาบาล จะต้องท าด้วยความระมัดระวัง และหลายครั้งบุคลากรก็หลีกเลี่ยงที่จะบอกความจริง
นี้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวไม่ว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเป็นค าร้องขอจากผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย การจัดท า



 

81 
 

 

วิดีทัศน์ชุดนี้เพ่ือน าเสนอมุมมองที่หลากหลายและแนวทางปฏิบัติในการบอกความจริงแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว เพ่ือให้แพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และครอบครัวของผู้ป่วยน าไปประยุกต์ใช้ตามบริบทที่
เหมาะสมกับตนเอง  โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายสมชาย อาชีพข้าราชการครู  มีบุตรสาว 1 คน  เข้ารับการรักษาด้วยอาการเหนื่อย 
อ่อนเพลีย ไอมีเลือดปน ซึ่งแพทย์ได้เจาะชิ้นเนื้อไปตรวจ และผลเป็นมะเร็งปอดระยะแรก นายสมชาย 
เคยมีประสบการณ์สูญเสียภรรยา ด้วยโรคมะเร็งเช่นเดียวกัน และช่วงที่ภรรยาป่วยหนัก เขาเป็นคนที่
เข้มแข็ง คอยดูแลจนภรรยาเสียชีวิต  

เมื่อถึงขั้นตอนที่จะต้องแจ้งผลการตรวจ ทีมผู้รักษา ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล รวมทั้ง
ลูกสาว ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท า โดยทีมผู้รักษาได้วางแผนงาน ดังนี้ 

 1.พยาบาล ประเมินความเข้าใจ ความนึกคิดของญาติ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ป่วยและญาติ ความห่วงใยที่ญาติมีต่อผู้ป่วย เพื่อสอบถามลักษณะนิสัยของผู้ป่วย รวมทั้งประเมินจาก
ความคิดของญาติว่า หากบอกความจริงผู้ป่วยจะมีท่าทีอย่างไร จะยอมรับได้หรือไม่ เพ่ือน าไปวาง
แผนการแจ้งข้อมูลกับผู้ป่วย และพยาบาลได้มาแจ้งข้อมูลกับแพทย์ ถึงท่าทีของญาติต่อการแจ้งข่าว
ร้าย  

 2. แพทย์ ประเมินประเมินความเข้าใจ ความนึกคิดของผู้ป่วย และความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ป่วยและญาติ ความห่วงใยที่ผู้ป่วยมีต่อญาติ เพ่ือ น าไปวางแผนการแจ้งข้อมูลกับผู้ป่วย โดย
ได้ทราบว่า ผู้ป่วยจะห่วงบุตรสาวมาก หากตนเองเสียชีวิต จะไม่มีคนดูแล และไม่อยากให้ลูกรู้ความ
จริง 

3. พยาบาล และแพทย์ ได้ปรึกษาพูดคุยกัน และวางแผนขั้นต่อไปร่วมกับญาต ิโดย 

ประเมินว่าผู้ป่วยเป็นคนที่เข้มแข็ง และอยากรู้เรื่องราวด้วยตนเอง เพราะสังเกตเห็นอ่านหนังสือความรู้
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง เป็นคนตัดสินใจเอง เพราะได้ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงตอนภรรยาป่วยหนัก  
  4. แพทย์ได้ปรึกษาผู้ป่วย ก่อนแจ้งข่าวว่าจะให้ลูกสาวเข้ามาฟังด้วยหรือไม่ ผู้ป่วย
ยินดีจะให้ลูกสาวรู้ข่าว พร้อมกัน แพทย์จึงได้บอกผลการตรวจชิ้นเนื้อ และแผนการรักษา พร้อมให้
พยาบาลคอยอยู่เป็นเพื่อน เพ่ือคอยประคับประคองจิตใจ และคอยตอบข้อสงสัย อธิบายการด าเนิน
โรค และช่วยกันคิดแก้ปัญหา สุดท้ายผู้ป่วยยอมรับได้ และยินดีในการรักษา และพยาบาล ได้เป็น
ตัวแทนบุคลากรในโรงพยาบาล แสดงความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้ป่วย และได้เสนอตัวเพ่ือช่วยเหลือ 
ให้ค าปรึกษาเม่ือผู้ป่วยต้องการให้ช่วยเหลือ  
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โดยเหตุผลของญาติที่ไม่ต้องการให้แพทย์บอกความจริง เพราะญาติกังวลว่าผู้ป่วยจะยอมรับ
ความจริงไม่ได้ และอาการทรุดลง 

การบอกความจริงเป็นสิ่งที่ต้องบอก แต่จะเกิดผลกระทบท าให้เสียใจ หมดหวัง จึงไม่สามารถ
ก าหนดกฎเกณฑ์ตายตัวได้ ทุกคนต่างมีความคิดเห็น แตกต่างกัน จึงต้องประเมินเป็นระยะก่อนแจ้ง
ข่าว การประเมินก่อนแจ้งข่าว 

 1. ประเมินผู้ป่วย ความพร้อมที่จะฟัง สังเกตอาการตนเอง ที่รับรู้  มา มากน้อยแค่
ไหน อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 

 2. ประเมินตนเอง ผู้แจ้งข่าว รู้ข้อมูลเพียงพอหรือไม่ พร้อมจะพูดคุยหรือไม่ พูดคุยใน
สถานการณ์ไม่เร่งรีบ มีความเป็นส่วนตัว หลังแจ้งข่าวแล้ว ต้องมีเวลาเพียงพอที่จะอยู่เป็นเพ่ือน 
ปลอบใจ คอยสังเกตปฏิกิริยาการรับรู้ข่าวสาร ท าตามขั้นตอน ถึงจะเป็นการแจ้งข่าวร้าย แต่วิธีการ
แจ้งไม่ควรร้าย ซึ่งหมายถึง การให้ความเข้าใจ ความเห็นใจ การปลอบโยนจิตใจ การให้ข้อมูล 
ค าแนะน า การด าเนินโรค แผนการรักษา เพ่ือให้ผู้ป่วยเตรียมตัว และวางแผนชีวิตต่อไป 

 

ที่มา: โครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ โรงพยาบาล และชุมชน ในการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยเรื้อรังและ
ระยะสุดท้าย เครือข่ายพุทธิกา เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต 

 

3. นิติจิตเวชศาสตร ์
  แขนงวิชานิติจิตเวชศาสตร์เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา หรือ
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต เป็นต้น  แล้วน าเอาวิชาการทางจิตเวชศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในขบวนการ
พิจารณาตัดสินคดีความทางศาลที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตเวช เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  เช่น กรณีศึกษาที่ปัญหาสุขภาพจิตเก่ียวข้องกับกฎหมาย เช่น ผู้ป่วยโรคจิตกระท าความผิด 
จะมีวิธีทางการตัดสินความผิดอย่างไร หรือต้องรับโทษหรือไม่ ผู้ป่วยทางจิตเวชที่ไม่มีความสามารถใน
การตัดสินใจด้วยตัวเองได้ เช่น ผู้ป่วยปัญญา บกพร่อง ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม เป็นต้น รวมทั้งวิธีการ
ดูแลรักษา หรือการให้การพยาบาลต่อผู้นั้น 

  3.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชคดี   
        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีด้านจิตเวช แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามหลักการแบ่งของ
ประมวลกฎหมายของไทย คือ กรณีที่เก่ียวกับประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และกรณีกฎหมายอื่นๆ ดังนี้ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 514) 

        3.1.1 กฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายจิตเวช  ได้แก่   
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       3.1.1.1 ความรับผิดในทางอาญา 

                  เมื่อมีการกระท าความผิดทางอาญาขึ้น ในการพิจารณาว่าบุคคลจะต้อง
รับผิดในทางอาญาหรือไม่นั้น ประการแรก ต้องพิจารณาว่าการกระท าของบุคคลนั้นครบองค์ประกอบ
ที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ กล่าวคือ 

     1) มีการกระท า 

     2) การกระท านั้นครบองค์ประกอบภายนอกของความผิด 

     3) การกระท านั้นครบองค์ประกอบภายในของความผิด และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล 

  หากการกระท าครบองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติแล้ว ถือว่าผู้นั้น
กระท าความผิดอาญา แต่บุคคลนั้นจะต้องรับโทษในทางอาญาหรือไม่ ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าการ
กระท านั้นมีกฎหมายยกเว้นความผิดไว้หรือไม่ 
           ในกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวช มีกฎหมายบัญญัติไว้ คือ 

                 1) มาตรา 65 ผู้ใดกระท าความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่
สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟ่ันเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส าหรับ
ความผิดนั้น 

                    แต่ถ้าผู้กระท าความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถ
บังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด
ไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้  
  แนวหลักกฎหมาย คือ คนวิกลจริตเป็นบุคคลที่กฎหมายอาญายกเว้นโทษทาง
อาญาให้เพราะเหตุที่กฎหมายถือว่า บุคคลเหล่านั้นได้กระท าความผิดไปโดยไม่รู้ถึงสภาพการกระท า
ของตนเอง ซึ่งอาจเกิดจากอาการเจ็บป่วยทางจิตของบุคคลผู้นั้น หรืออาจเกิดจากการกระท าความผิด
ในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ หรืออาจเกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญา
ของผู้กระท า อันท าให้ไม่สามารถรู้สภาพของการกระท าของตน หรือไม่รู้ว่าการกระท าของตนดีหรือชั่ว 
ถูกหรือผิด และไม่รู้ถึงผลร้ายที่จะได้รับจากการกระท าความผิด 

  2) มาตรา 66 ความมึนเมาเพราะเสพสุราหรือสิ่งเมาอย่างอ่ืน จะยกขึ้น
เป็นข้อแก้ตัวตามมาตรา 64 ไม่ได้ เว้นแต่ความมึนเมานั้นจะได้เกิดโดยผู้เสพไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะท าให้มึน
เมา หรือได้เสพโดยถูกขืนใจให้เสพ และได้กระท าความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบ หรือไม่สามารถ
บังคับตนเองได้ ผู้กระท าความผิดจึงจะได้รับยกเว้นส าหรับความผิดนั้น แต่ถ้าผู้นั้นยังสามารถรู้ผิดชอบ
อยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ศาลจะลงโทษน้อยกว่ากฎหมายก าหนดไว้ ส าหรับความผิด
นั้นก็ได้  
  3.1.1.2 วิธีการเพ่ือความปลอดภัย มีมาตราทีเ่กี่ยวข้องดังรายละเอียด ได้แก่ 
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                 1) มาตรา 48 ถ้าศาลเห็นว่าการปล่อยตัวผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิต
ฟ่ันเฟือน ซึ่งไม่ต้องรับโทษหรือได้รับการลดโทษตามมาตรา 65 จะเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ประชาชน 
ศาลจะสั่งให้ส่งไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลก็ได้ และค าสั่งนี้ศาลจะสั่งเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้  
          3.1.1.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการบังคับตามค า
พิพากษา มีมาตราที่เก่ียวข้องดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
                 1) มาตรา 246 ศาลมีอ านาจสั่งให้ทุเลาการบังคับให้จ าคุกไว้ก่อนจนกว่า
เหตุอันควรทุเลาจะหมดไป ในกรณีต่อไปนี้ 
      1.1) เมื่อจ าเลยวิกลจริต 

      1.2) เมื่อเกรงว่าจ าเลย จะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจ าคุก 

      1.3) ถ้าจ าเลยมีครรภ์ตั้งแต่ เจ็ดเดือนขึ้นไป 

      1.4) ถ้าจ าเลยคลอดบุตรแล้วยังไม่ถึงเดือน 

  ในระหว่างทุเลาการบังคับอยู่นั้น ให้ศาลสั่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจจัดให้บุคคลดังกล่าวแล้วอยู่ในความควบคุมในสถานที่อันควร 

  3.1.2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่เกี่ยวข้องกับจิต
เวช ได้แก่ 
  3.1.2.1 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่มาตรา 28-36 เป็นเรื่องเก่ียวกับ
ความสามารถของบุคคล ความหมายของค าว่า บุคคลวิกลจริต ตามหลักกฎหมาย มีการตีความดังนี้ 
       1) บุคคลวิกลจริต เป็นคนที่มีจิตผิดปกติ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ซึ่ง
อาจเกิดจากจิตใจ หรือเกิดจากร่างกายอันมีผลกระทบต่อจิตใจ ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่อาจคิดหรือ
ตัดสินใจได้ซ่ึงอาจเป็นอาการที่เป็นอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะเป็นเพียงครั้งคราวก็ได้ คนวิกลจริต 
แบ่งเปน็ 2 ประเภท ได้แก่ 

  1.1) คนวิกลจริตในความเป็นจริง คือ บุคคลซึ่งแม้จะมีความสามารถ
ตามกฎหมาย แต่ไม่มีความสามารถดูแลตนเอง หรือผลประโยชน์ของตนเองได้ ในความเป็นจริง 
อาจจะเป็นเพียงบางช่วง ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติทางจิตใจ หรือความผิดปกติทางร่างกายที่มี
ผลกระทบต่อจิตใจจริงๆ 

    บุคคลประเภทนี้แม้จะเป็นคนวิกลจริต แต่สถานะในทาง
กฎหมายของเขายังคงเหมือนกับบุคคลธรรมดาทุกประการ เขายังคงมีความสามารถในการใช้สิทธิท า
นิติกรรมได้เองตามล าพังโดยไม่มีใครดูแล และโดยปกตินิติกรรมที่คนวิกลจริตท าไปก็มีผลสมบูรณ์ ตาม
กฎหมายทุกประการด้วย  ทั้งนี้เพ่ือคุ้มครองบุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในนิติกรรมนั้น โดย
ไม่อาจจะทราบได้ว่าคนที่ท านิติกรรมกับตนนั้นเป็นคนวิกลจริตและดูแลประโยชน์ของตนเองไม่ได้  
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  1.2) คนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ บุคคลวิกลจริต
ประเภทนี้ เรียกได้ว่า เป็นคนที่จิตไม่ปกติ เป็นการถาวร ถึงขนาดที่ไม่อาจดูแลผลประโยชน์ของตนเอง
ได้เลย 

 2) มาตรา 28 บุคคลวิกลจริตผู้ใด ถ้าคู่สมรสก็ดี ผู้บุพการี กล่าวคือ บิดา 

มารดา ปู่ยา ตายาย ทวดก็ดี ผู้สืบสันดาน กล่าวคือ  ลูก หลาน เหลน ลื่อก็ดี ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก็ดี 
ผู้ซึ่งปกครอง ดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี ร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลวิกลจริต ผู้นั้น
เป็นคนไร้ความสามารถ ศาลจะสั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้  
          บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้
อยู่ในความอนุบาล การแต่งตั้งผู้อนุบาล อ านาจหน้าที่ของผู้อนุบาลและการสิ้นสุดของความเป็นผู้
อนุบาล ให้เป็นไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายนี้ 

3) มาตรา 29 การใดๆ อันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 

ได้กระท าลง การนั้นเป็นโมฆียะ 

4) มาตรา 32 บุคคลใดมีกายพิการ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืนใดท านองเดียวกันนั้น จนไม่
สามารถจะจัดการท าการงานด้วยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางท่ีอาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของ
ตนเอง หรือครอบครัว เมื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 28 ร้องขอต่อศาล ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็น
คนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ 
    บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่ง ต้องจัด
ให้อยู่ในความพิทักษ์ การแต่งตั้งผู้พิทักษ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายนี้ 
ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเษกษา 

5) มาตรา 34 คนเสมือนไร้ความสามารถนั้น ต้องได้รับความยินยอม 

ของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ได้ 
     5.1) น าทรัพย์สินไปลงทุน 

     5.2) รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุน ต้นเงินหรือทุนอย่างอ่ืน  
     5.3) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน ยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 

     5.4) รับประกันโดยประการใดๆ อันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับช าระ
หนี้ 
     5.5) เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ มีก าหนดระยะเวลาเกินกว่า หก
เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์ มีก าหนดระยะเวลาเกินกว่าสามปี 
     5.6) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูป เพ่ือการ
กุศล การสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา  
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     5.7) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไข หรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับ
การให้โดยเสน่หา 
     5.8) ท าการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือในสังหาริมทรัพย์ 
     5.9) ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน หรือ
ซ่อมแซมอย่างใหญ่ 
     5.10) เสนอคดีต่อศาลหรือด าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ เว้นแต่การ
ร้องขอตามมาตรา 35 หรือการร้องขอถอนผู้พิทักษ์ 

     5.11) ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทใหอ้นุญาโต  
ตุลาการวินิจฉัย 

    ในกรณีที่คนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถจะท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ทีก่ล่าวมาในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้ด้วยตนเอง เพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟ่ันเฟือน ไม่
สมประกอบ ศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอ านาจกระท าการนั้นแทนคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ 
    ค าสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การใดกระท าลง
โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรานี้ การนั้นเป็นโมฆียะ 

   3.1.3 กฎหมายอ่ืนๆ ที่มีประเด็นพิจารณาเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางจิตเวช 

        กฎหมายที่มีเนื้อความเกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยทางจิตเวช มีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1.3.1 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม ว่าด้วยประเด็นสิทธิการรักษาด้วย
อาการทางจิต โดยให้สิทธิรักษาเฉพาะ ภาวะทางจิตเฉียบพลัน เพียง 15 วันแรก ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 

ได้มีการปรับปรุงสิทธิ ให้มีการดูแลโดยไม่มีเงื่อนไขด้านเวลา 

  3.1.3.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติใช้หลักสิทธิการรักษาอาการทางจิต
เหมือนประกันสังคม และไม่ให้สิทธิรักษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด 

  3.1.3.3 พระราชบัญญัติคุมประพฤติ มีการน าวิธีการคุมประพฤติในกรณีความผิด
ที่ศาลจะลงโทษอาญาติดคุก ไม่เกิน 3 ปี เช่น ปัญหาการใช้สุรา ก่อให้เกิดความเสียหายผู้อ่ืน สามารถ
น าไปสู่การคุมประพฤติ เพื่อการปรับปรุงพฤติกรรม 

  3.1.3.4 พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีแนวทางทางกฎหมาย 
ให้ดูแลผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยด้วยขบวนการฟ้ืนฟูด้วยพระราชบัญญัตินี้มากกว่าการลงโทษแบบ
อาชญากร  
  3.2 พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยมีเจตนารมณ์ในการที่จะคุ้มครองปรับปรุงคุณภาพชีวิต และ
สุขภาพจิตของประชาชน คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต และเพ่ือเป็นการ
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ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้ป่วยจิตเวช พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมาย
ใหม่ที่มีผลกระทบต่อบุคคลและหน่วยงาน ดังนั้นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายใหม่จึง
จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ระบุไว้ในกฎหมาย  ส าหรับหลักการ
ส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ มี 2 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ (ส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต. 2551: 25-30)                  
  1) ก าหนดกระบวนการในการบ าบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต 
อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลนั้นและสังคม กระบวนการดังกล่าว ได้แก่ 
                               1.1) กระบวนการสั่งให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในกรณีที่
พบว่า บุคคลผู้มีความผิดปกติทางจิตตกอยู่ในภาวะอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือสังคม 

                               1.2) กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยที่มีลักษณะเป็นสิทธิมนุษยชน 

  2) ก าหนดกระบวนการในการบ าบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต 
ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดี หรือภายหลังศาลมีค าพิพากษาใน
คดีอาญา นั่นคือ กระบวนการเสริมจากท่ีมีการก าหนดไว้แล้ว ในบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มาตราที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้ 
  2.1) มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  ความผิดปกติทางจิต หมายความว่า อาการผิดปกติของจิตใจที่
แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ์ ความคิด ความจ า สติปัญญา ประสาทการรับรู้ หรือการรู้เวลา 
สถานที่หรือบุคคล รวมทั้งอาการผิดปกติของจิตใจที่เกิดจากสุรา หรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท 

  2.2) มาตรา 12 สถานบ าบัดรักษาแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการ
สถานบ าบัดรักษา ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย จิตแพทย์ประจ าสถานบ าบัดรักษาหนึ่งคน เป็น
ประธานกรรมการ แพทย์หนึ่งคน พยาบาลจิตเวชหนึ่งคน นักกฎหมายหนึ่งคน และนักจิตวิทยาคลินิก 
หรือนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์หนึ่งคน เป็นกรรมการ 

  2.3) มาตรา 13 คณะกรรมการสถานบ าบัด มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
                                       2.3.1) ตรวจวินิจฉัยประเมินอาการ และมีค าสั่งตามมาตรา 29 

           2.3.2) พิจารณาน าความเห็นเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา และผล
การบ าบัดรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
  2.4) มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย 
ในประการที่น่าจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย เว้นแต่ 
                              2.4.1) ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย หรือผู้อ่ืน 
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                              2.4.2) เพ่ือความปลอดภัยของสาธารณชน 

                              2.4.3) มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย 

  2.5) มาตรา 22 บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษา 

          2.5.1) มีภาวะอันตราย 

                             2.5.2) มีความจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัดรักษา  

  3.3 หน่วยงานที่ให้บริการนิติจิตเวช 

      ในประเทศไทยมีหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ที่บ าบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งผู้ป่วย
นิติจิตเวช คือ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  

      3.3.1 ความเป็นมาของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
              สถาบันแห่งนี้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 24 กันยายน 2514 เดิมชื่อ โรงพยาบาลนิติ

จิตเวช เป็นสถาบันทางวิชาการที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีคดี และไม่มีคดีที่ยุ่งยากซับซ้อน  

      3.3.2 ขอบเขตการให้บริการ 

                        สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้บริการจิตเวชระดับตติยภูมิในรับผิดชอบพื้นท่ีเขต
สุขภาพที่ 5 จ านวน 8 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี และในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 7 

เขต ได้แก่ ทวีวัฒนา หนองแขม ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางแค บางบอน บางพลัด 

       3.3.3 ภารกิจบริการ  
               ให้บริการผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและนิติจิตเวช รวมทั้งการ

ให้บริการผู้ป่วยและการให้ค าปรึกษาแก่โรงพยาบาลทั่วไป ในระบบเครือข่ายบริการสุขภาพสาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช โดยสามารถรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในภายใต้เงื่อนไขตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

        3.3.4 หลักเกณฑ์การตรวจวินิจฉัยทางนิติจิตเวช  
                3.3.4.1 ผู้รักษา ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช 

นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ และนักกิจกรรมบ าบัด   
                3.3.4.2 รูปแบบการรักษาทางจิตเวช  
                          แนวทางการรักษา ประกอบด้วย การรักษาด้วยยา การรักษาด้วยไฟฟ้า 

และการบ าบัดรักษาทางจิตต่างๆ โดยให้การดูแลและบ าบัดรักษาด้วย บ าบัดรักษาท้ังผู้กระท าผิดที่มี
ความผิดปกติทางจิตและผู้ป่วยนิติจิตเวชโดยให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และดูแลต่อเนื่อง ทั้ง
ในชุมชนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
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                           น าส่ง 
โดยแสดงเอกสาร/หลักฐานท่ีบันทึกต่อโรงพยาบาล 

                          นอกจากนี้ยังให้บริการโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดี
และการเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่าย  

 ขั้นตอนการบ าบัดรักษาผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต กรณีนิติจิตเวช แสดงดังภาพ
ต่อไปนี้ 

 

  
พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ/เรือนจ า/ทัณฑสถาน/พนักงานสอบสวน หรือศาล 

พบบุคคลที่ก่อคดี/ผู้ต้องหา ท่ีมีความผิดปกติทางจิต ซึ่งมีภาวะอันตรายและจ าเป็นต้องได้รับการ
บ าบัดรักษา หรือศาลมคี าสั่งให้ไดร้ับการบ าบดัรักษา 

(ลงบันทึกประจ าวัน หรือบันทึกลกัษณะอาการของบุคคลที่ก่อคดี/ผูต้้องหานั้น 

รพท./รพศ.ที่เป็นสถานบ าบัดรักษา หรือโรงพยาบาลจิตเวช/สถาบันสังกัดกรมสุขภาพจิต 

คณะกรรมการสถานบ าบัดรักษาวินิจฉัยอาการโดยละเอียด ให้การบ าบัดรักษา 

(ในกรณีที่สถานบ าบัดไม่สามารถรักษาได้ ให้ส่งต่อไปโรงพยาบาลจิตเวช 

อาการไม่หาย/ไม่ทุเลา/ไม่
สามารถต่อสู้คดีได้ 

รักษาหาย /อาการทุเลา/มี
ความสามารถในการต่อสู้คดีได้ 

ส่งกลับ 

ภาพท่ี 3.1 ขั้นตอนการน าส่ง และขั้นตอนการบ าบัดรักษาผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต กรณีนิติจิตเวช 

ที่มา: ส่วนเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
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 3.3.4.3 จากภาพแสดงขั้นตอนขั้นตอนการบ าบัดรักษาที่มีความผิดปกติทางจิต 

กรณีนิติจิตเวช ดังนี้ 
          1) พิจารณาวัตถุประสงค์ จากหนังสือส่งตัว หรือใบค าร้อง 
          2) การตรวจทางจิตเวช 

          3) รวบรวมข้อมูลทั้งทางการแพทย์และทางกฎหมาย 

          4) วิเคราะห์และประชุมตัดสินโรค 

          5) สรุปผลการตรวจวินจิฉัย ทั้งการวินิจฉัยทางการแพทย์และการ
วินิจฉัยทางกฎหมาย 

     5.1) ในคดีอาญา เช่น 

                                     5.1.1) ขณะตรวจมีภาวะวิกลจริต และสามารถต่อสู้คดีได้
หรือไม่ 

                                        5.1.2) ขณะประกอบคดี สามารถรู้ผิดชอบ หรือบังคับ
ตนเองได้หรือไม่ 

                                        5.1.3) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ เช่น ภาวะอันตราย 

 5.2) ในคดีแพ่ง 
   5.2.1) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนหรือไม่ 
   5.2.2) สามารถจัดการงานของตนได้หรือไม่ 
                             6) การเตรียมตัวให้ปากค าต่อพนักงานสอบสวนหรือศาล 

(เกษม  ตันติผลาชีวะ, 2536: 1094)   

 ดังนั้นจะเห็นว่า พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่เสริมสร้างและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตซึ่งเป็นบุคคลที่อาจตกเป็นเหยื่อของการล่วงล้ า หรือละเมิด
สิทธิมนุษยชนได้ง่าย และน าไปสู่การเสริมสร้างให้มีการจัดการบริการรักษาท่ีดีแก่ผู้ที่มีความจ าเป็นที่
จะต้องได้รับการบ าบัดรักษาทางสุขภาพจิต ซึ่งจะมีส่วนช่วยปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิต และสุขภาพจิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
และจิตเวช ที่มีภาวะอันตรายทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และคนในสังคม ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
และจิตเวชที่ปฏิเสธการรักษา รวมทั้งผู้ป่วยที่กระท าผิดกฎหมาย 

  สรุป หลักนิติจิตเวชศาสตร์ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมาเพ่ือให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในบริบทของการที่บุคคลต้องด ารงชีวิตในสังคม เมื่อเกิดการเจ็บป่วยทางจิตเวช ซึ่งมีการ
สูญเสียการรับรู้ ความจ า ความคิด และการตัดสินใจ อยู่ในสถานะไร้ความสามารถแม้แต่การดูแลความ
ปลอดภัยให้ตนเองยังไม่สามารถกระท าได้ จึงต้องมีกฎหมายเพื่อปกป้องผู้ป่วยจิตเวช และป้องกัน
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บุคคลอื่นจะกระท าการใดๆ เพ่ือเอาประโยชน์จากผู้ป่วย และนอกจากนั้นยังมีกฎหมายที่ก าหนด
ขั้นตอนในการบ าบัด รักษาผูป่วยเมื่อต้องคดีขณะเจ็บป่วยด้วยอาการทางจิตด้วย 

  
บทสรุป 

       การสื่อสารกับผู้รับบริการและครอบครัว ให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากร
ด้านสาธารณสุขต้องมีพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาพ้ืนฐานในการช่วยเหลือ  และต้องอาศัย
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ  ปรัชญาพ้ืนฐานในการช่วยเหลือ 
ประกอบด้วย 1) การยอมรับความมีคุณค่า และศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล  2) พึงตระหนักอยู่เสมอว่า 
ทุกคนควรได้รับความช่วยเหลือหากเขาต้องการ  3) ยอมรับและเคารพในสิทธิของทุกคน เช่น สิทธิใน
การยอมรับ หรือปฏิเสธความช่วยเหลือที่เราเสนอให้ ตลอดจนเคารพในสิทธิในการตัดสินใจ 4) ยึด
หลักความเต็มใจ และการให้ความร่วมมือ และ 5) การไม่ตัดสิน ไม่กล่าวร้าย ไม่วิพากษ์วิจารณ์
ผู้รับบริการไม่ว่าในกรณีใดๆ  ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง  การตั้งค าถาม การโต้ตอบ  ซ่ึง
ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา  การยกย่องให้เกียรติความเป็นปัจเจกบุคคล  
ทั้งนีเ้พ่ือวัตถุประสงค์ในการอธิบาย การให้ค าแนะน า  เพ่ือโน้มน้าวใจให้เกิดการปฏิบัติตามค าแนะน า  
และการลดปฏิกิริยาที่จะเกิดข้ึนหลังการแจ้งข่าวร้าย  อันจะเกิดการยอมรับสถานการณ์ และปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ  ลดภาวะความวิตกกังวล ความเครียด และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ของผู้รับบริการและญาติได้ในที่สุด 
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ค าถามทบทวน 

1. จงอธิบายหลักการพ้ืนฐานในการช่วยเหลือผู้รับบริการ 
2. จงบอกหลักจริยธรรม 8 ประการในการให้บริการสุขภาพอนามัย 

3. จงสรุปความส าคัญของทักษะการสื่อสารกับผู้รับบริการและครอบครัว 

4. จงอธิบายทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นในการสนทนากับผู้รับบริการ 

5. จงสรุปขั้นตอนของทักษะการฟังอย่างตั้งใจ 

6. จงบอกหลักการเลือกใช้ค าถามที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
7. จงอธิบายหลักการเลือกใช้ทักษะการตอบสนองที่เหมาะสม 

8. จงบอกหลักการให้ค าแนะน าเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้รับบริการเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

9. จงสรุปหลักการแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยและญาติ 
10. จงอธิบายความหมายของคนวิกลจริตตามหลักกฎหมายอาญาและการละเว้นโทษ 

11. จงอธิบายหลักกฎหมายอาญาที่เก่ียวข้องกับคนวิกลจริต 

12. ศาลมีอ านาจสั่งทุเลาการบังคับให้จ าคุกผู้ป่วยจิตเวชในกรณีใดบ้าง 
13. จงอธิบายความหมายของคนวิกลจริตตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
14. บุคคลวิกลจริตหากมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการด้านแพ่งและพาณิชย์ ได้จะต้องท า

อย่างไร 

15. จงสรุปเจตนารมณ์ที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชของพระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
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บทท่ี 4  

ความเข้าใจในพื้นฐานจิตใจ 
  

 จิตใจมนุษย์ เป็นนามธรรม มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน รวมทั้งมีปัจจัยมีอิทธิพลต่อจิตใจหลาย
อย่าง และไม่มีเครื่องมือใดที่วัดจิตใจได้โดยตรง ต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรม การกระทําที่ปรากฏเมื่อ
ได้รับสิ่งกระตุ้น จิตใจจะมีภาคแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมให้วิเคราะห์ ตีความได้ การทําความเข้าใจใน
พ้ืนฐานจิตใจมนุษย์ จึงต้องศึกษาตั้งแต่การพัฒนาการของจิตใจ ที่สะสมมาโดยผ่านประสบการณ์แห่งชีวิต
ของแต่ละบุคคล และเม่ือมีสถานการณ์ หรือสิ่งกระตุ้นจะเกิดพฤติกรรมการแสดงออกต่อสถานการณ์นั้นๆ 

การทําความเข้าใจพื้นฐานจิตใจของบุคคล เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต  ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงความสําคัญและความเป็นมาของพฤติกรรมทฤษฎี
เกี่ยวกับตน สภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนเมื่อเผชิญปัญหาและการปรับตัว ตามลําดับ  
 

1. ความส าคัญและความเป็นมาของพฤติกรรม 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมาย ความสําคัญ และต้นตอการเกิดพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนจึง
ขออธิบายรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ความหมายของพฤติกรรม   
 พฤติกรรม หมายถึง การกระทําของสิ่งมีชีวิตทั้งท่ีสามารถมองเห็นได้ หรือไม่สามารถเห็นได้ 
พฤติกรรมเป็นผลจากการทํางานของสมองและระบบต่าง ๆ (กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, 2540: 69) ต้องอาศัย
การสังเกต และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ช่วยศึกษาจึงจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมได้ ซ่ึงจะรับรู้ได้จาก
กระบวนการคิด การตัดสินใจ (วิไลลักษณ์  พงศ์โสภา,  2555: 30)  

 พฤติกรรมเป็นผลจากการที่คนเรารับรู้สิ่งแวดล้อม แล้วมนุษย์เกิดการตอบสนองออกมาตาม
ความคิด ความเข้าใจ ดังภาพ 4.1 
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B = f (P, E) 

เมื่อ  B = Behavior 

               F = Function or Result of Interaction between P and E 

   P = Person (Heredity + Learning) 

   E = Environment  

ภาพที ่4.1 สมการอธิบายความหมายของพฤติกรรม 

ที่มา:  กนกรัตน์  สุขะตุงคะ (2540: 69) 
1.2 ชนิดของพฤติกรรม 

     พฤติกรรมแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ (กนกรัตน์ สุขะตุงคะ,  2540: 69) 

     12.1 การตอบสนอง (Reflex) เป็นพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าทันทีทันใด โดยไม่ต้องผ่าน
การตีความที่สมองส่วนกลาง เช่น พฤติกรรมการกลืนอาหาร กระพริบตาหลบอันตราย สะดุ้งเมื่อได้ยิน
เสียงดังโดยไม่คาดฝัน  
 1.2.2 สัญชาตญาณ (Instinct) เป็นพฤติกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาโดยไม่ต้องอาศัยการ
เรียนรู้ โดยที่พฤติกรรมตามสัญชาตญาณ จะมีลักษณะดังนี้   
 1.2.2.1 ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม (In Heritage) 

    1.2.2.2 มีลักษณะเป็นไปตามสายพันธุ์ (Species Specific) 

 1.2.2.3 มีรูปแบบซ้ําๆ (Stereotype Pattern) 

 1.2.2.4 เกิดจากการกระตุ้นภายในตนเอง (Internal Stimulus)  
 1.2.3 การเรียนรู้ (Learning) พฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งทําได้โดย 

 1.2.3.1 การวางเงื่อนไข (Conditioning) 

 1.2.3.2 การเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลที่เข้ามาในช่วงวิกฤติของวัย (Imprinting) 

 1.2.3.3 ลองผิดลองถูก (Trial-Error) 

 1.2.3.4 ความรู้ ความเข้าใจทําให้เกิดการหยั่งรู้ (Insight) 

 นอกจากนั้น Joseph Luff และ Harry Ingham (Ravindran and Gopakumar, 2007: 52-58) 
ได้อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยการสร้าง Johari Window เพ่ือการทําความเข้าใจพฤติกรรม
มนุษยอี์กด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นแบบแสดงบุคลิกลักษณะหรือพฤติกรรมของคนเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม ดังนี้ 
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  ตัวเอง 
  รู้ตัว(Known) ไม่รู้ตัว(Unknown) 

 รู้(Known) บริเวณเปิดเผย                 

(Open area) 

 บริเวณจุดบอด                

(Blind area) 

ผู้อ่ืน    

 ไม่รู้(Unknown) บริเวณซ่อนเร้น 

(Hidden area) 

   บริเวณไม่รู้ตัว จิตใต้สํานึก 

(Unknown area) 

 

หน้าต่างช่อง 1 หรือบริเวณเปิดเผย คือ ลักษณะต่างๆของบุคคลที่ปรากฏออกมา 

ภายนอก ที่ทั้งตัวเอง และคนอ่ืน มองเห็นได้ตรงไปตรงมา 
หน้าต่างช่อง 2 คือ ลักษณะต่างๆทีต่ัวเขาเองรู้ตัว แต่คนอ่ืนไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเช่นนั้น 

เช่น ความลับส่วนตัวต่างๆ ถ้าเขาไม่เปิดเผยขึ้นมาเอง ก็จะไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นเช่นไร  
หน้าต่างช่อง 3 คือ บริเวณท่ีเราไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้น แต่คนอื่นสามารถมองเห็น 

ได้ เช่น นิสัยเห็นแก่ตัว หรือมองโลกในแง่ร้าย 

หน้าต่างช่องที่ 4 คือ บริเวณท่ีเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึก ทั้งตัวเราเอง และคนอ่ืนไม่รู้ ไม่ 
เข้าใจว่าทําไมเราจึงเป็นเช่นนั้น เช่น การกลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัว เช่น กลัวการเดินทางไปในที่โล่งแจ้ง ตาม
ลําพัง การที่จะเข้าใจพฤติกรรมในส่วนนี้ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เพ่ือหาคําตอบให้เกิดความ
กระจ่างขึ้นได้  

หน้าต่างทั้ง 4 ช่องนี้จะช่วยให้เข้าใจขึ้นได้ว่าพฤติกรรมมนุษย์มีลักษณะเป็นอย่างไร  
 1.3 ที่มาของพฤติกรรมและความเชื่อมโยงกับสุขภาพจิต 

      กระบวนการเกิดพฤติกรรมสามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีการเสริมแรง (Stimulus-Response 

Theory) โดยนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม คือ สกินเนอร์ (Skinner, 1990: 1206-1210) กล่าวว่าปฏิกริิยา
ตอบสนองหนึ่งอาจไม่ใช่เนื่องมาจากสิ่งเร้าสิ่งเดียว  สิ่งเร้านั้นๆ ก็คงจะทําให้เกิดการตอบสนองเช่นเดียวกัน
ได้ ถ้าได้มีการวางเงื่อนไขที่ถูกต้อง นํามาสู่ความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ได้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์เริ่มต้น
จากการมสีิ่งเร้ามากระตุ้น ทําให้ร่างกายมนุษย์เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเกดิเป็นพฤติกรรม  ซึ่งพฤติกรรมนั้น
จัดเป็นหนึ่งใน 8 องค์ประกอบของจิตมนุษย์ ดังกล่าวในบทที่ 1  

 หลังจากเกิดพฤติกรรม เนื่องจากการตอบสนองสิ่งเร้าที่มากระตุ้นแล้ว ร่างกายจะเกิด
กระบวนการการปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุล ดังภาพ 4.2  

1 3 

2 4 



 

98 

 

 

 

ความต้องการ                   แรงดัน               แรงขับ         พฤตกิรรม 

 

ภาพที่ 4.2 การปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลของจิต  

ที่มา : ผู้เขียน 

 ความต้องการ (Need) คือ ความอยาก เมื่อเกิดความอยาก/ความต้องการ ร่างกายจะ
พยายามปรับตัวให้เข้าสู่สมดุล จึงเกิดแรงดัน (Tension) ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ถ้าอยู่ในภาวะไม่สมดุล
จะเกิดแรงขับ (Drive) เพ่ือสนองความต้องการ ซึ่งการเกิดแรงขับเป็นกลไกภายในที่รักษาระบบทางสรีระ
ของมนุษยใ์ห้คงสภาพสมดุลในเรื่องต่าง ๆ ไว้ เพื่อทําให้ร่างกายเป็นปกต ิ หรืออาจหมายถึง สภาวะตื่นตัว 
ที่พร้อมจะทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้กลับคืนสู่สภาพสมดุลเพ่ือลดแรงขับนั้น  เมื่อแรงขับสูงถึงระดับสูงสุด
เกินที่จะทนทานไหว (Threshold) จะเกิดพฤติกรรมเพ่ือลดแรงดัน  (Tension Reduction)  

 หากลดแรงดันไม่ได้ อาจทําให้เกิดการเจ็บปุวยทางจิต สามารถอธิบายกลไกการเจ็บปุวยทาง
จิต ดังภาพที่ 4.3   

 
 

 

ความต้องการ            แรงดัน           แรงขับ      ผิดหวัง           คับข้องใจ 

 

ภาพที่ 4.3 กลไกการเจ็บปุวยทางจิต 

ที่มา: ผู้เขียน 

 ซ่ึงความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตแน่นอน และไม่มีที่สิ้นสุด การดําเนินชีวิต
ของบุคคลล้วนแล้วแต่เป็นไปเพ่ือการตอบสนองความต้องการหรือความพึงพอใจเป็นส่วนใหญ่  บางครั้ง
มนุษย์เกิดความต้องการ มากกว่า 1 ชนิด ปัญหาจึงเกิดขึ้น เนื่องจากบางครั้งไม่สามารถสนองความ
ต้องการได้ทั้งหมด จึงไม่เข้าสู่ภาวะการลดแรงดันได้ พฤติกรรมถูกระงับด้วยอุปสรรค แรงดันจะไม่ลดจะ
เกิดความผิดหวัง (Upset)  เกิดความคับขอ้งใจ  (Frustration) และเข้าสู่ภาวะเครียด (Stress) วิตกกังวล  

(Anxiety) เมื่อความรู้สึกเหล่านี้เกิดข้ึนจะทําลายสุขภาพจิต กลายเป็นการเจ็บปุวยทางจิต (Mental  

Illness) 

 ดังนั้นความต้องการจึงเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี หรือไม่ดีก็ได้ ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าพฤติกรรมที่เลือกกระทํานั้นสามารถลดแรงดันได้ตลอดเวลา สุขภาพจิตจะดี ไม่มีอุปสรรค 
ซึ่งการลดแรงกดดันนี้ ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิต (life Style) ของแต่ละคน  เช่น 

การเจ็บป่วย 

การลดแรงดัน =การปรับตัว 

ความวิตกกังวล 

ความเครียด 

   อุปสรรคขัดขวาง 
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1. มีอุปสรรค แต่หลบหลีกได้ไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 

2. ทะลุทะลวงผ่านอุปสรรคไปได้ 
3. ผ่านไม่ได้  ถอยกลับ ยอมแพ้เปลี่ยนเปูาหมาย 

 ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา เปรียบความต้องการได้กับกิเลส นั่นเอง หากบุคคลมีความ 

ต้องการสิ่งใดแล้วแล้วเกิดปัญหา หรืออุปสรรคขัดขวาง กระทําการไม่สําเร็จ ก็จะทําให้บุคคลนั้นเกิดความ
ไม่สบายใจ ทางจิตวิทยา เรียกว่า มีความคับข้องใจ คือ ความรู้สึกผิดหวังเมื่อความต้องการถูกขัดขวางโดย
อุปสรรค หากบุคคลไม่ปรับเปลี่ยนความต้องการ วิธีคิด และพฤติกรรม พยายามทําในสิ่งที่เกินกําลัง เกิน
ความสามารถ อาจทําให้เกิดความวิตกกังวล  คือ สภาวะทางอารมณ์ท่ีรู้สึกเหมือนถูกคุกคาม ตกอยู่ใน
อันตรายและไม่มั่นคงปลอดภัย หวาดหวั่น ตึงเครียดไม่เป็นสุข และเกิดความเครียด ซึ่งเป็นปฏิกิริยา
ตอบสนองของร่างกายที่มีต่อสิ่งกระตุ้น และทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายหลายอย่าง และนําไปสู่
การเจ็บปุวยทางจิตได้ในที่สุด  

 มาสโลว์ (Maslow, 1943: 370-96) นักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมได้อธิบายถึงความต้องการ
ของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดแรงกดดันและนําไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต ไว้ในทฤษฎีความต้องการ
ตามลําดับขั้น (Hierarchy Need Theory) ซึ่งมีแนวคิดว่า มนุษย์มีความต้องการเป็นลําดับขั้น ตาม
ความสําคัญต่อการดํารงชีวิต เมื่อได้รับการตอบสนองข้อแรก ๆ ซึ่งเป็นความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานแล้วจึงจะ
สามารถพัฒนาไปสู่ความต้องการในข้อที่สูงขึ้นไป ดังภาพที่ 4.4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.4 ลําดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 
ที่มา: ภพพล  ประทุมษา  (ออนไลน์)  http://www.lufytravels.blogspots.com 

 มาสโลว์ได้อธิบายไว้ว่า ความต้องการของมนุษย์มี 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ความต้องการข้ันพ้ืนฐาน (Basic Needs or Physiological Needs) ได้แก่ ปัจจัย 4   
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อาหารน้ํา อากาศ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค หรือเป็นความต้องการที่สนองพฤติกรรมทางกาย ถ้าไม่ได้รับ
การตอบสนองจะเสียชีวิต โดยทั่ว ๆ ไป ร่างกายคนจะไม่ขาดความต้องการขั้นพ้ืนฐาน จะทําทุกหนทางให้
ตนเองอยู่รอด ความต้องการขั้นพ้ืนฐานเกิดมาตั้งแต่ก่อนคลอด ถ้าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการ
จะหมดไป  

2. ความต้องการด้านจิตใจ (Secondary  Needs  or Psychological  Needs)  ความ 

ต้องการที่เกิดหลังคลอด เกิดเมื่อคนสามารถเลือกสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ บางอย่างจะเกิดเร็ว บางอย่างจะ
เกิดช้า ได้แก่ 

2.1 ความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย (Safety Needs) 

2.2 ความต้องการความรักและเป็นเจ้าของ (Love and Belongingness 

Needs) 

2.3 ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในตนเองทําให้เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง 
(Esteem Needs)  

2.4 ความต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต หรือบรรลุเปูาหมายสูงสุดในชีวิต 

(Actualization Needs) 

  ถ้ามีความต้องการด้านจิตใจ แล้วได้รับการตอบสนองตลอดเวลา จะเกิดความพึงพอใจ 
(Satisfaction) เกิดสุขภาพจิตดี หรือทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า คนที่บรรลุธรรม จะมีเฉพาะความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานจะมีความต้องการด้านจิตใจ หรือกิเลสน้อย หรือตัดได้ ปล่อยวางได้ ละได้ 
 โดยสรุปที่มาของการเกิดพฤติกรรม  มาจากการที่มนุษย์มีความต้องการ จึงมีแรงขับให้เกิด
ความคิดท่ีจะกระทําบางสิ่งบางอย่างเพ่ือให้บรรลุความต้องการนั้น  ดังนั้นพฤติกรรมจึงมีความเชื่อมโยงกับ
การเจ็บปุวยทางจิต กล่าวคือ หากการกระทํานั้นประสบผลสําเร็จและบรรลุความต้องการนั้น จะทําให้เกิด
ความสุข ความพึงพอใจ หรือสุขภาพจิตดี ในทางตรงข้ามหากการกระทํานั้นมีอุปสรรค ไม่ประสบ
ความสําเร็จ ไม่บรรลุความต้องการนั้นๆ จะเกิดปัญหาสุขภาพจิต หากไม่ได้รับการแก้ไข จะเกิดอาการ
เรื้อรัง และนําไปสู่การเจ็บปุวยทางจิตในที่สุด  ดังนั้นพฤติกรรมจึงเป็นเป็นตัวแสดงออกหนึ่งของจิต
สามารถสังเกตเห็นเป็นรูปธรรมได้ง่าย ๆ จึงใช้ประเมิน ตีความ เพื่อนําไปสู่ประเมินสุขภาพจิตของบุคคลได้
อีกทางหนึ่ง 
 1.4 การประเมินความปกติ และความผิดปกติของพฤติกรรม  
      มีแนวคิดที่อธิบายพฤติกรรมปกติ ไว้หลายแนวคิด ดังนี้ (กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, 2540: 70-71) 

1.4.1 เชิงสถิติ แนวคิดนี้ประเมินพฤติกรรมปกติ จากค่ากลางๆ ของการแจกแจงตามโค้ง  
ปกติ ดังนั้นเมื่อวัดพฤติกรรมต่างๆ ออกมาเป็นคะแนน พฤติกรรมที่คนส่วนมากทํากันอยู่ก็จะเป็น
พฤติกรรมของคนในสังคมนั้นๆ ส่วนที่เบี่ยงเบนไปจากกลุ่มก็ถือว่า ผิดปกติ ซึ่งคําจํากัดความนี้ทําให้สะดวก
ในเรื่องของการทําวิจัยหรือวัดอะไรบางอย่าง แต่อาจจะไม่เหมาะสมในการนํามาใช้กับคนหรือสถานการณ์
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บางอย่าง เพราะถ้าถือว่าความปกติคือ ค่าเฉลี่ยตรงกลางได้ คนที่ได้คะแนนเบี่ยงเบนไปในทางบวก ก็จะ
กลายเป็นคนที่ผิดปกติไป จึงควรพิจารณาความตรงตามสภาพจริงด้วย เช่น ค่า IQ คนที่ได้คะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ผิดปกติ ทั้งๆ ที่ความเป็นจริง คนกลุ่มนี้มีความฉลาดกว่า ฉะนั้นควรระลึกไว้ใน
ใจเสมอว่า การที่มีความแตกต่างจากคนส่วนมาก ไม่จําเป็น ต้องหมายความว่า มีความผิดปกติเสมอไป 

1.4.2 ความหมายในเชิงอุดมคติ คนดี หรือคนปกติ ในความหมายนี้ ก็คือ คนที่มีความ 

สมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน ใครๆ ก็ฝันอยากจะไปให้ถึง เป็นความสมบูรณ์แบบในอุดมคติ แต่ในความเป็น
จริง มีคนจํานวนน้อยเท่านั้นที่จะสามารถเป็นได้ เพราะแต่ละคนมักจะมีข้อจํากัดที่ทําให้ไปไม่ถึงจุดนั้น 
อย่างไรก็ตาม การยึดถือคําจํากัดความในเชิงอุดมคติของสังคม จะทําให้คนพยายามพัฒนาตัวเองให้มีชีวิตที่
มีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ จึงเป็นประโยชน์ในเชิงการพัฒนา 

 1.4.3 ความหมายในเชิงการปรับตัว ความปกติในความหมายนี้ หมายถึง ความสามารถใน
การปรับตัวได้เหมาะสม กล่าว คือ สามารถควบคุมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดําเนินชีวิตประจําวันได้
อย่างมีความสุขตามศักยภาพ สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืนได้ มีผลงานสร้างสรรค์ ดูแล
รับผิดชอบตนเองและคนอื่นได้ตามหน้าที่ รับรู้และสามารถยอมรับตัวเองได้ทั้งข้อดีและข้อจํากัด   
 การประยุกต์ใช้ในวงการจิตวิทยาได้นําแนวคิดทั้งสามไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน เพ่ือการ
ประเมินความปกติ ความผิดปกติ คัดกรองอาการผู้ปุวย นําไปสู่การวินิจฉัยโรค โดยแนวคิดที่ 1 นําไปใช้ใน
การวัดสมรรถนะการนําหน้าที่เชิงกายวิภาคและสรีรวิทยาของร่างกายที่เป็นการเจ็บปุวยทางกาย และ
เชื่อมโยงกับปัญหาทางจิตด้วยเช่นกัน ซึ่งโรคทางจิตบางอย่างก็มีสาเหตุมาจากโรคทางกายด้วย และนํามาสู่
ความไม่สามารถรับผิดชอบการงาน และไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ต้องคอยให้คนอ่ืนดูแลตลอดเวลา แนวคิด
ที่ 2 ความหมายในเชิงอุดมคติ เป็นการวัดทัศนคติ ค่านิยมของสังคม จัดเป็นบรรทัดฐานเชิงสังคม นั่นคือ 
สิ่งที่สังคมยอมรับ ยึดถือนํามาปฏิบัติ กลายเป็นวัฒนธรรมสังคม จะไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ ส่วน
พฤติกรรมใดที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานสังคม ก็ถือว่าเป็นความผิดปกติ  ฉะนั้นการจะตัดสินความ
ผิดปกติของพฤติกรรมจึงต้องดูปัจจัยในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แนวคิดที่ 3 

นํามาใช้ในการตัดสินทักษะการเผชิญปัญหา ซึ่งในวิถีชีวิตมนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจะเผชิญกับอุปสรรค
ในชีวิต ความผิดหวังไปได้ทุกครั้ง ฉะนั้นการปรับตัวจึงเป็นการบ่งบอกถึงศักยภาพของบุคคลในการ
แก้ปัญหา และถูกนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาวะสุขภาพจิตด้วย เพราะเมื่อบุคคลแก้ปัญหาไม่ได้ 
จะมีอาการทางจิต มารับรู้ตัวเองว่าปุวย ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริง  มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน 
แปลสิ่งที่รับรู้ผิดไปจากความเป็นจริง และมีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
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2. ทฤษฎีเกี่ยวกับตน (Self-Theory) 

 ทฤษฎีที่มีความสําคัญเกี่ยวกับความเข้าใจในตัวตนหรือตนเอง โดยนักทฤษฎีได้ให้แนวคิดและ
ความเชื่อที่แตกต่างกันหลายแนวคิด ได้แก่ (วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา,  2555: 31-35) 

 2.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์กลุ่มทฤษฎีฟรอยด์ใหม่ (Neo Freudian Psychoanalysis) 

ประกอบด้วยทฤษฎีย่อย 2 ทฤษฎี ดังนี้ (วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา,  2555: 31-34) 

 2.1.1 จุง (Carl G. Jung, 1923) เป็นจิตแพทย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ ผู้นําสําคัญของจิต
วิเคราะห์กลุ่มทฤษฎีฟรอยด์ใหม่  อธิบายว่า ตัวตนเป็นการตระหนักในตนเอง (Self-realization) เป็นจุด
กลางระหว่างจิตสํานึก และจิตไร้สํานึกร่วม ซึ่งถือเป็นแกนกลางบุคลิกภาพของบุคคล เป็นจุดรวมลักษณะ
ทุกอย่างในบุคลิกภาพที่ผสมผสานกันอย่างสมดุล และมั่นคง บุคลิกภาพต้องมาจากตัวตนที่ต้องการ
แสวงหา แต่น้อยคนนักท่ีจะสามารถบรรลุถึงตัวตน  จุงมีความเชื่อว่า บุคคลจะบรรลุตัวตนได้เปรียบเสมือน
การบรรลุ “มรรค” ในหลักอริยสัจ 4 ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึง แนวทางปฏิบัติให้พ้นทุกข์ 

 2.1.2 อิริคสัน (Eric Erikson, 1975) นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน มีความเชื่อว่า บุคคลมี
ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-mastery) ด้านพัฒนาการทางร่างกาย เป็นผลมาจากแรงขับ
ภายในอิทธิพลของวัฒนธรรม โดยลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลทําให้ตัวตนมีความแตกต่างกันตามช่วง
ของพัฒนาการชีวิต โดยเน้นความรู้สึก (Sense) ที่มีลักษณะของความแตกต่างระหว่างความรู้สึกที่ดี  
ถ้าชีวิตประสบความสําเร็จ สามารถมุ่งแก้ปัญหาได้ รู้จักการเผชิญกับชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมการ
เจริญเติบโต แต่ถ้ามีอุปสรรค แก้ปัญหาไม่ได้ ทําให้ชีวิตต้องประสบความล้มเหลว เสียโอกาสในการปรับตัว
ครั้งต่อไป  

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์กลุ่มทฤษฎีฟรอยด์ใหม่ มุ่งเน้นตัวตนที่สะสมอยู่ภายในจิตใจ ตามช่วงของ
พัฒนาการชีวิต ซึ่งมีความสําคัญแตกต่างกันไปทั้งในทางที่ดี และทางตรงข้าม ทําให้การศึกษาพฤติกรรมมี
ความชัดเจนมากข้ึน 

 2.2 ทฤษฎีมนุษยนิยม ประกอบด้วยทฤษฎีย่อย 2 ทฤษฎี ดังนี้ 
 2.2.1 โรเจอร์ (Carl Roger, 1942) ศึกษาอัตมโนทัศน์ (Self-concept) เกี่ยวกับตัวตนของ
มนุษย์ ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ ตนตามที่เป็นจริง (Real self) ตนตามที่รับรู้  (perceived 

self) ตนในอุดมคติ (Ideal self) ถ้าบุคคลเข้าใจบทบาทของตัวตนทั้ง 3 แบบ ได้อย่างแท้จริง บุคคลนั้นจะ
ไม่คิดว่าตนเองด้อยกว่าตัวตนที่เป็นจริง หรือเป็นผู้มีปมด้อย แต่หากประเมินตนเองสูงกว่าตนตามที่เป็นจริง 
เขาจะกลายเป็นคนหลงตัวเอง การทําหน้าที่ของตนทั้ง 3 แบบอย่างผสมผสาน จะช่วยให้บุคคลมี
ประสบการณ์ที่เปิดกว้าง สร้างความมั่นใจในตนเอง และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่ความสําเร็จ
และมีความสุข 
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 2.2.2 มาสโลว์ (Abraham Maslow, 1970) นักจิตวิทยาเจ้าของทฤษฎีความมีคุณค่าใน
ศักยภาพสมบูรณ์แห่งตน (Self-actualization) มีความเชื่อว่า ตัวตนของแต่ละบุคคล ประกอบด้วยความ
ต้องการพื้นฐาน 5 ประการ ดังกล่าวในหัวข้อที่มาของพฤติกรรมของบทนี้  
 สรุปได้ว่า แนวคิดของโรเจอร์ และมาสโลว์ มองมนุษย์ในแง่บวก มองว่ามนุษย์มีความสามารถที่จะ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ หากบุคคลมีพ้ืนฐานของตัวตน ที่ดีจะเสริมสร้างให้มีบุคลิกภาพที่ดี 
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ และมีสุขภาพจิตที่ดี 
 2.3 ทฤษฎีการรู้คิด หรือปัญญานิยม (Cognitive theory) 

      เพิร์ล (Perls, 1969) จิตแพทย์ชาวเยอรมัน ผู้นํากลุ่มทฤษฎี Gestalt  มีความเชื่อว่า การรับรู้
ตัวตนอย่างมีสติ (self-awareness) เป็นการทํางานร่วมกันระหว่าง ความคิด ความรู้สึก และการรับรู้ ทํา
ให้มนุษย์ตระหนักรู้ความรู้สึกของตนในการตัดสินใจ และเกิดความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตน ช่วยให้
รู้จักภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-image) ในส่วนที่บุคคลคิดว่า เขาควรเป็นหรือควรปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
ได้รับการยอมรับของสังคม ถ้าบุคคลสามารถจัดระบบตัวตนได้ (Self-regulation) ก็จะเกิดความเข้าใจ
ตัวตน (Self-understanding) พร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไป และดํารงชีวิตได้เต็มศักยภาพ (Self-

fulfillment) ในสังคมปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ได้พัฒนาหน่วยงานเพื่อหล่อหลอมให้บุคลากรมีเปูาหมาย หรือ
เข็มมุ่งในการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกําหนดเอกลักษณ์ เฉพาะตนขึ้นมา (Self-identity) 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพการทํางานที่มีประสิทธิภาพแบบองค์รวม 

2.4 ทฤษฎีลักษณะนิสัย (Trait theory) 

 อัลพอร์ท (Allport, 1961) ผู้คิดค้นทฤษฎีคุณลักษณะที่เชื่อว่า ตัวตน (Self) หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีเป็นเฉพาะของตัวเอง ที่ทําให้บุคคลมีลักษณะนิสัยเฉพาะตน (Traits) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
8 ลักษณะ ได้แก่  

1. ตัวตนส่วนร่างกาย (The Bodily Self) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากกล้ามเนื้อ และ 

อวัยวะภายใน แสดงความรู้สึกเม่ือเกิดความต้องการ 

2. เอกลักษณ์ของตัวตน (Self-identity) เป็นการรับรู้ตัวเอง เมื่อบุคคลเริ่มโตขึ้น  
3. การเห็นคุณค่าในตน (Self-esteem) เป็นความภูมิใจเมื่อสามารถจัดการและสร้าง 

ความสําเร็จในชีวิต 

4. ลักษณะภายนอกของตัวตน (Self-extension) เริ่มมีวุฒิภาวะเมื่อเติบโตขึ้น และ 

สนใจทีจ่ะสร้างประโยชน์แก่สังคม 

5. ภาพลักษณ์แห่งตน (Self-image) เป็นการสะสม พัฒนา ภาพลักษณ์ของตนเองอย่าง 
ช้าๆ ควบคู่กับการมีสติสัมปชัญญะมากข้ึน 

6. ตัวตนที่มีเหตุผล (Self as Rational) มุ่งพัฒนาเหตุผลเพ่ือนํามาปรับใช้ใน 

ชีวิต 
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7. การแสวงหาตัวตน (Self-appropriate Striving) เริ่มแสวงหาความพึงพอใจให้แก่ 
ชีวิต  

8. การยอมรับตัวเอง (Self-acceptance) ยอมรับในภาพลักษณ์ตามความจริงของ 
ตนเอง ยอมรับ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  
 ตัวตน จึงเป็นลักษณะส่วนหนึ่งของร่างกายที่รวมกันเป็นภาพลักษณ์ของบุคคล มีแนวโน้ม
ของความกล้ายืนหยัดต่อสู้ด้วยตนเอง ต้องการสร้างสรรค์ เพ่ิมพูนตัวตน ให้ไปสู่การประสบความสําเร็จขั้น
สูงสุดในทุกๆ ด้าน 

 

3. สภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญปัญหา 
 จากสภาพการณ์ต่าง ๆ ในสังคมที่บุคคลต้องเผชิญอยู่ทุกวันนี้  ทําให้เกิดความรู้สึกทางบวกและ
ทางลบ ถ้าเผชิญสภาวะทางบวกเป็นส่วนใหญ่จะทําให้รู้สึกมีกําลังใจ แต่ผู้ที่เผชิญอยู่กับสภาวะทางลบ 
จําเป็นต้องปรับตัวด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ตนเองสามารถอยู่อย่างมีความสุข  ถ้าความต้องการไม่สมหวัง 
หรือถูกขัดขวาง จะเกิดปัญหาดังนี้ (กนกรัตน์  สุขะตุงคะ,  2554: 103-105) 

  3.1 ความคับข้องใจ (Frustration) หมายถึง สภาพของจิตใจหรือความรู้สึกที่เป็นผลสืบเนื่อง     
มาจากความปรารถนาที่บุคคลมุ่งหวังถูกขัดขวาง ไม่สามารถบรรลุเปูาหมาย ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแล้วทุกชีวิตไม่
สามารถสนองความต้องการของตนเองได้ทุกประการ เพราะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งมาขัดขวาง
ความต้องการหรือความพยายาม  ทําให้เกิดความหงุดหงิด โกรธ กระวนกระวายใจ  กลุ้มใจ กลัว สภาวะ
ต่าง ๆ เรียกว่า ความคับข้องใจ  อันเป็นธรรมชาติของมนุษย์  เมื่อมีแรงจูงใจ หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น  
ร่างกายจะทํางานสองอย่าง คือ ดิ้นรนขวนขวาย และค้นหาทิศทางโดยมีสิ่งล่อใจเป็นจุดมุ่งหมาย การบรรลุ
เปูาหมายของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่  ความสามารถทางกาย สติปัญญา 
สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในสังคม บุคคลที่ฝุาฟันจนผ่านพ้นอุปสรรคได้จะเป็นคนที่ปรับตัวได้ดี   
คนที่ปรับตัวไม่ได้ย่อมไม่สามารถสนองความต้องการของตนเอง จิตใจก็จะขุ่นมัว กลัดกลุ้ม  
   3.1.1 สาเหตุของความคับข้องใจ แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 

   3.1.1.1 สาเหตุส่วนบุคคล ได้แก่ ลักษณะของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ความ 

บกพร่องทางกาย การมีโรคประจําตัว เชาวน์ปัญญาต่ํา ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง   
  3.1.1.2 สาเหตุของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น สถานที่ทํางาน ที่อยู่อาศัย 

อุบัติภัยต่าง ๆ และสิ่งแวดล้อมทางสังคม ความล่าช้าของระบบงาน  ฐานะทางสังคมและทางเศรษฐกิจ 
ความก้าวหน้าจากเทคโนโลยี  
 นอกจากนั้นความคับข้องใจอาจจะเกิดจากพฤติกรรมที่บุคคลมีความต้องการไม่สิ้นสุด กล่าวคือ 
เมื่อพบอะไรใหม่ ๆ ที่ดีกว่าของเดิมแล้ว อยากได้แต่ไม่สมหวัง ก็จะทําให้เกิดความคับข้องใจได้ เช่น มีบ้าน
อยู่สบาย ๆ ดีแล้ว แต่พอเห็นแบบบ้านใหม่ถูกใจอยากได้ แต่ไม่มีเงินซื้อก็เกิดความคับข้องใจขึ้นมา 



 

105 

 3.1.2 ปฏิกิริยาเมื่อเกิดความคับข้องใจ เมื่อบุคคลเกิดความคับข้องใจก็จะเกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อภาวะคับข้องใจนั้นด้วยพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 
 3.1.2.1 ความก้าวร้าว เนื่องจากบุคคลเกิดความรู้สึกไม่มีความสุข หงุดหงิด บางคนแสดง
ความโกรธออกมาตรง ๆ หรือไม่แสดงออกก็ได้ มักพบว่าผู้ใหญ่จะแสดงความก้าวร้าวทางวาจามากกว่าทาง
กาย และบางครั้งยังแสดงความโกรธต่อสังคมหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่รู้เห็นด้วย เป็นการกระทําที่เรียกว่า ตีวัว
กระทบคราด  
 3.1.2.2 ความเมินเฉย แสดงปฏิกิริยาไม่รับรู้ ไม่สนใจ ทั้ง ๆ ที่ภายในคุกรุ่นอยู่และพร้อมที่
จะระเบิดออกในวันใดวันหนึ่ง เมื่อหมดความอดทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 ความคับข้องใจ 

ที่มา: ฉวีวรรณ สัตยธรรม และคณะ (2556: 51) 

3.2 ความขัดแย้งในใจ (Conflicts) หมายถึง ภาวะที่ทําให้บุคคลเกิดความขัดแย้ง 
ในตนเอง  มักเกิดจากแรงจูงใจที่ขัดแย้งกัน 2 อย่าง อาจเกิดจากแรงจูงใจภายในตนเองหรือจากมาตรฐาน
สังคมก็ได้ ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับความต้องการและไม่ต้องการ ใจหนึ่งชอบ แต่อีกใจหนึ่งไม่ชอบ ทํา

ความคับข้องใจ 

แหล่งที่มา 

อุปสรรค 

1.ร่างกายมีความบกพร่อง 
2.จิตใจไมเ่ข้มแข็ง 
3.โอกาสไม่อํานวย 

4.พัฒนาการทาง
ความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาไม่ด ี

5.มีนิสัยและทักษะไม่
เหมาะสมหรือบกพร่อง 
6.อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 

ปฏิกริยาต่างๆ 

1.กลัว 

2.โกรธ 

3.เครียด 

4.วิตกกังวล 

5.หลีกเลีย่ง 
6.ตัดสินใจไมได้  
7.ผิดหวัง 
8.ก้าวร้าวท้ังทางวาจาและ
ร่างกาย 

ทางเลือก 

1.เปลี่ยนเปาูหมาย 

2.ละทิ้งเปูาหมาย 

3.ทํางานท่ามกลางอุปสรรค 

4.แสวงหาความช่วยเหลือ 

5.ทํางานผ่านอุปสรรคไปได ้
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ให้เกิดความลังเล ความรู้สึกแบบสองฝักสองฝุายนี้พบได้บ่อย ๆ ทําให้เกิดความลําบากใจ หนักใจ  อึดอัดใจ  
ที่จะต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากภาวะที่เผชิญอยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุของความวิตกกังวล   
 3.2.1 ประเภทของความขัดแย้งในใจ ความขัดแย้งในใจ เกิดข้ึนได้ 4 รูปแบบ คือ 

   3.2.1.1 ความขัดแย้งแบบบวก –บวก (Approach-Approach Conflict) ความ
ขัดแย้งใจแบบรักทั้งคู่ ตรงกับสํานวนไทยว่า รักพ่ีเสียดายน้อง ชอบทั้งสองสิ่งแต่จําเป็นต้องเลือกเอาสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ยิ่งชอบมากเท่าใด ยิ่งตัดสินใจยากมากข้ึน เช่น กรณีสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ทั้งสองแห่ง
ที่มีความชอบเท่า ๆ กัน หรือกรณีถูกบังคับให้เลือกอยู่กับแม่หรือพ่อ เมื่อพ่อแม่หย่ากัน แต่บุคคลต้องเลือก
เอาสิ่งเดียว จึงทําให้เกิดความขัดแย้งแบบบวก-บวก จะเกิดความรู้สึกอึดอัด ใจ ทุกข์ใจ กระวนกระวายใจ 

   3.2.1.2 ความขัดแย้งแบบบวก-ลบ (Approach-Avoidance Conflict) เป็นความ
ขัดแย้งแบบทั้งรักทั้งเกลียด ตรงกับสํานวนไทยว่า เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ําแกง คือ การที่ต้อง
เลือกในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เนื่องจากตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเอาของสิ่งนั้ นไว้
หรือทิ้งไป เพราะมีความชอบและไม่ชอบเท่าเทียมกัน  
   3.2.1.3 ความขัดแย้งแบบลบ-ลบ (Avoidance-Avoidance Conflict) ความ
ขัดแย้งแบบเกลียดทั้งคู่ ตรงกับสํานวนไทยว่า หนีเสือปะจระเข้ เป็นความขัดแย้งในใจที่ต้องเลือกในสิ่งที่ไม่
ชอบทั้งสองอย่าง เช่น เลือกระหว่างต้องซักผ้ากับต้องทําความสะอาดบ้าน จึงทําให้เกิดความขัดแย้งแบบ
ลบ-ลบ จะเกิดความรู้สึกอึดอัด ใจ ทุกข์ใจ กระวนกระวายใจ 

   3.2.1.4 ความขัดแย้งแบบบวก-ลบ-บวก-ลบ (Double Approach Avoidance 

Conflict) เป็นความขัดแย้งที่ค่อนข้างซับซ้อน คือ บุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างของสองสิ่งโดยที่แต่
ละสิ่งก็มีคุณสมบัติทั้งดีและไม่ดีรวมอยู่ด้วยกัน      

 เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า ความขัดแย้งทั้งสามแบบเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตประจําวัน 
ความขัดแย้งแบบที่ 1 จะมีความไม่สบายใจน้อยที่สุด บุคคลสามารถแก้ไขได้โดยนํามาเปรียบเทียบกันแล้ว
ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ชอบมากกว่า ส่วนความขัดแย้งแบบที่ 4 มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นมากที่สุด แก้ไขโดย
พยายามหาสิ่งที่ดีมาเปรียบเทียบกันแล้วเลือกเอาสิ่งที่ดีมากกว่า ความขัดแย้งอีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อย คือ 
ความขัดแย้งแบบที่ 2 แก้ไขโดยหาส่วนที่ดีมาลบล้างส่วนที่ไม่ดี  
 3.2.2 สาเหตุของความขัดแย้งในใจ ต้นเหตุของความขัดแย้งในใจของบุคคลเกิดจากปัจจัย
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.2.2.1 พ้ืนฐานสุขภาพจิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพจิตดี การแก้ปัญหาก็จะทําได้ดี ทําให้
บุคคลมีสติดีพอที่จะใช้เหตุผลที่เหมาะสมมาตัดสินใจเลือกสิ่งสองสิ่งได้อย่างลงตัว แต่ถ้าสภาพของ
สุขภาพจิตไม่ดี ก็ไม่สามารถคิดหาทางตัดสินใจได้ เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะเกิดความขัดแย้งในใจ 
เกิดความวิตกกังวล ความกดดัน ความทุกข์ใจ หากสะสมเป็นระยะเวลานาน ๆ จะเกิดการเจ็บปุวยทางจิต
ได้ ดังนั้นในการส่งเสริมสุขภาพจิต บุคคลจึงควรฝึกสุขภาพจิตตนเองให้สมบูรณ์อยู่เสมอ 
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  3.2.2.2 ความขัดแย้งที่สืบเนื่องจากความต้องการส่วนบุคคลและความต้องการของ 
สังคมขัดแย้งกัน 

  3.2.2.3 ความขัดแย้งในใจที่สืบเนื่องมาจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ปรารถนา 

  3.2.2.4 ความขัดแย้งในใจที่สืบเนื่องมาจากการต้องเผชิญความจริง การหลีกหนี 
  3.2.2.5 ความขัดแย้งในใจที่สืบเนื่องมาจากความไม่ซื่อสัตย์และแสวงหาประโยชน์ 

ส่วนตน 

  3.2.2.6 ความขัดแย้งในใจที่สืบเนื่องมาจากความสามารถในการผลิตความคิดที่ไม่มี 
ขีดจํากัด 

  3.2.2.7 ความขัดแย้งในใจที่สืบเนื่องมาจากความปรารถนาทางเพศ และข้อห้ามเรื่อง 
เพศ 

 

 

 

 

 

ความรู้สึกขัดแย้งใจ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

ภาพที่ 4.6 ความขัดแย้งใจ 

ที่มา: ฉวีวรรณ สัตยธรรม และคณะ (2556: 50) 

 

ความรู้สึกขัดแย้งใจ 

เผชิญกับเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจ 

มีผลต่อการตัดสินใจ + ความลังเล 

เกิด 

การท างานของร่างกายไม่ปกติ 

1.ปวดศีรษะ 

2.คลื่นไส้ อาเจียน 

3.มีไข้ ที่อธิบายไมไ่ด ้

4.ภาวะเครียด 

ไม่มีความสุขทางจิตใจ 

1.ลังเล 

2.ความคิดชะงัก 

3.ง่วงซึม 

4.อยู่ในภาวะเครยีด 

5.นิ่งเฉยไม่เคลื่อนไหวใดๆ 

6.มีพฤติกรรมต่อต้าน 

สาเหตุจาก 

มีผลใน 
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 3.2.3 กรณีศึกษา 
  ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง กรณีศึกษาเพ่ือประกอบความเข้าใจเรื่องความขัดแย้งใจ  2 

กรณีศึกษา ดังนี้  
  3.2.3.1 กรณีศึกษาความขัดแย้งใจกรณีที่1   
   หญิงสาวอายุ 27 ปี หลังสําเร็จการศึกษา เธอได้ทํางานในแผนกการเงินของ

บริษัทแห่งหนึ่ง ในช่วงเวลานั้นมีผู้ชายมาสนใจเธอ 2 คน คนแรก มีอาชีพรับราชการเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย เธอรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้รักเธอมาก ตามใจเธอทุกอย่าง เป็นคนใจเย็น แต่จะไม่ค่อยกระตือรือร้น
ถึงความก้าวหน้าในชีวิต จนแทบจะเป็นคนเฉื่อยชา ยิ่งเวลาดื่มสุราจะไม่ยอมคิดถึงเรื่องการงานใดๆ ทั้งสิ้น 
เธอมีความรู้สึกว่าถ้าแต่งงานกับบุคคลนี้แล้วชีวิตข้างหน้าคงเย็นชา จืดชืด เธอคงทนไม่ได้ ชีวิตสมรสคงไม่มี
ความสุข ส่วนชายอกีคนหนึ่งเป็นทหารสัญญาบัตร เป็นคนร่าเริง คุยสนุก ภายหลังได้คบกัน เธอรู้สึกสนุกมี
ชีวิตชีวา ร่าเริงแจ่มใส แต่ดูท่าทางชายคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ เธอเกรงว่าหลังจากแต่งงานแล้วเขาจะไปเจ้าชู้กับ
คนอ่ืนอีก ชีวิตสมรสก็คงไม่ราบรื่น ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเธอไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะแต่งงานกับผู้ชายขี้เหล้า
หรือเจ้าชู้ดี   

 กรณีเช่นนี้เป็นความขัดแย้งใจที่บุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างของสอง 
สิ่งโดยที่แต่ละสิ่งก็มีคุณสมบัติทั้งดี และไม่ดีรวมอยู่ด้วยกัน จึงจัดเป็นความขัดแย้งแบบบวก-ลบ บวก-ลบ      

 3.2.3.2 กรณีศึกษาความขัดแย้งใจที่ 2  

     นางสาวหยก อายุ 17 ปี เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของหลิว กับพงษ์ศักดิ์ 
ครอบครัวประกอบอาชีพธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บิดาเสียชีวิตเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ทําให้มารดา ต้องรับช่วงธุรกิจ
ต่อ ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก และกดดัน จึงปรับทุกข์กับลูกสาวตลอดเวลา จนทําให้เธอเริ่มเครียด และ
หงุดหงิดเมื่อได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาของธุรกิจที่แม่ทําอยู่  เธอไม่มีความสุขเลย หลังจากที่เสียพ่อไป 
เธอรักและผูกพันพ่อมาก การสูญเสียพ่อทําให้เธอเศร้า เสียใจจนเกือบฆ่าตัวตาย แต่ก็ยั้งตัวเองไว้ได้ เพราะ
ห่วงแม่ เธอเคยให้คํามั่นสัญญากับพ่อก่อนที่จะสิ้นใจว่า จะดูแลแม่แทนพ่อ และต้องเรียนต่อทางด้านวิศวะ
หรือสถาปัตย์ เพ่ือจะได้นําความรู้มาบริหารบริษัท แต่เธอไม่ชอบทั้งวิศวะและสถาปัตย์ อยากเรียนแพทย์
มากกว่า และไม่ชอบงานด้านรับเหมาก่อสร้างเลย  เธอจึงมีทั้งความเครียด หงุดหงิดง่าย บางครั้งมีอาการ
ซึมเศร้า 
 กรณีศึกษานี้ เป็นความขัดแย้งใจแบบ ลบ-ลบ เป็นความขัดแย้งในใจที่ต้อง
เลือกในสิ่งที่ไม่ชอบทั้งสองอย่าง กล่าวคือ ต้องเลือกเรียนในสาขาที่ไม่ชอบ และไม่ชอบที่จะต้องบริหาร
กิจการครอบครัวที่บิดาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมา  
 3.3 ความวิตกกังวล (Anxiety)  

 3.3.1 อาการความวิตกกังวล เป็นความกลัวต่อสิ่งคุกคาม กลัวล่วงหน้า รู้สึกหวาดหวั่น วิตก
กังวล รู้สึกไม่สบายใจ ซึ่งจะออกมาในรูปของความกลัว เช่น กลัวสอบตก กลัวสอบเข้าเรียนต่อไม่ได้   
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ซึ่งความกลัวเหล่านี้จะก่อให้เกิดความไม่สบายใจ จะมีอารมณ์ตึงเครียด อยู่ตลอดเวลา อาจเกิดขึ้นก่อนหรือ
หลังสถานการณ์ท่ีบุคคลต้องประสบ อาจมีผลกระทบกระเทือนถึงการทํางานด้านสรีรวิทยา ร่างกาย  
การหายใจ  การหมุนเวียนโลหิต  และการนอนหลับ  บุคคลที่เผชิญภาวะเช่นนี้ จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
ต่าง ๆ เพื่อที่จะปลดปล่อยความตึงเครียด และแสวงหาความสมดุลทางอารมณ์ 
   3.3.2 กรณีศึกษาความวิตกกังวล   
    พรรณภา ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้า ในช่วงที่หัวหน้าลาพักร้อน เธอเกรง
ว่าจะทําหน้าที่ได้ไม่ดี  เธอครุ่นคิด และเงียบขรึมลง เธอพร่ําบ่นว่า จะทําหน้าที่บกพร่อง  เธอเปรยๆกับคน
อ่ืนๆ ว่าทําไมหัวหน้า ไม่เลือกคนอ่ืนทําหน้าที่แทน  
   อาการเช่นนี้ เป็นความหวาดหวั่น ปรากฏในรูปความกลัว ไม่สบายใจ กลัวเหตุที่ยังไม่
เกิด หรือเรียกว่า กลัวไปล่วงหน้า  
  3.4 ความเครียด (Stress)  

   3.4.1 อาการความเครียดเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีความปรารถนา แล้วเกิดอุปสรรคมาขัดขวาง
ไม่ให้ได้รับสิ่งที่ต้องการ ความคับข้องใจจะเกิดขึ้น หรือสภาวะการตัดสินใจเลือกไม่ได้ จะเกิดความขัดแย้ง
ในใจขึ้น และความเครียดในอารมณ์ก็จะเกิดขึ้น ร่างกายต้องหาทางปรับตัวเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 
หรือชดเชยความผิดหวัง แต่กรณีที่ร่างกายหาทางปรับตัวไม่ได้ ร่างกายจะรับแต่ความผิดหวังเข้าไว้ เรื่อยๆ 
ถ้าทับถมทวีคูณมากขึ้น จนทนไม่ได้ ในที่สุดจะเกิดความผิดปกติทางจิตเกิดขึ้น 

      เมื่อมีความเครียด ร่างกายจะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการสะสมความกดดันต่างๆ ไว้ใน
ร่างกาย  และจิตใจ แล้วแสดงออกมาเป็นอาการตึงเครียดให้เห็น ปริมาณความกดดันจะมีผลต่อบุคคลมาก
หรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุคคล  ขณะมีความเครียดร่างกายจะตื่นตัว  หัวใจสูบฉีดโลหิตเร็วขึ้น  
สมองตื่นตัว ว่องไว กล้ามเนื้อทุกมัดตื่นตัวเตรียมพร้อมที่จะเผชิญอันตราย หรือการต่อสู้เพ่ือเอาตัวรอด  
  3.4.2 ปฏิกิริยาของร่างกายเมื่อเกิดความเครียด แบ่งเป็น 5 ขั้น เริ่มจากอาการเล็กน้อยจนถึง
ระยะที่อาการรุนแรง ดังนี้  
  3.4.2.1 มีความเครียดต่ํา ๆ การรับรู้ดี มีความตื่นตัว มีการแสดงออกทางบวก 
กระตือรือร้น 

   3.4.2.2 เริ่มพลังถดถอย เครียด ปวดศีรษะ มีปัญหาการนอน  
  3.4.2.3 เริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่เหมาะสม หงุดหงิด วิตกกังวล สมาธิไม่ดี กลัวสิ่ง
ที่มองไม่เห็น และไม่มีตัวตน ร่างกายเริ่มมีปฏิกิริยาต่อต้าน 

  3.4.2.4 ฮอร์โมนอะดรีนาลินหลั่ง ทําให้ตัวสั่น ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ใจเต้นแรง และ
เร็ว เหงื่อออกชุ่ม อ่อนล้าในที่สุด 

 3.4.2.5 หมดความอดทน ระยะนี้จะเกิดข้ึนเมื่อความสามารถในการจัดการกับ  
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ความเครียด อ่อนล้าลงไป  ทําให้รู้สึกตนเองด้อยค่า ขมขื่น ไร้ความสามารถ จะเกิดอาการทางกาย
เนื่องจากความเครียด เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ หอบหืด ใจสั่น เจ็บหน้าอก ความดันโลหิตสูง ท้องผูกหรือ
ท้องเสียบ่อย ๆ เป็นต้น ซึ่งต้องการรักษา  
  3.4.3 การปรับตัวต่อความเครียด ในส่วนของจิตใจ จะมี 2 ลักษณะ คือ การประเมินภาวะที่
คุกคาม และการจัดการกับปัญหา ซึ่งการประเมินภาวะคุกคาม คือ การประเมินความรุนแรงของ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด และมีทางจะจัดการสถานการณ์ได้หรือไม่ด้วยวิธีใด ถ้าสามารถ
ประเมินได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในความควบคุมของตนเองได้ ความเครียดก็จะลดลงไป แต่ตรงกันข้ามถ้า
ประเมินแล้วพบว่าเป็นเรื่องร้ายแรงไม่มีทางแก้ไขได้ บุคคลก็จะตกอยู่ในภาวะเครียด 

             3.4.4 กรณีศึกษาความเครียด   
      ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพ่ือประกอบความเข้าใจเรื่องความเครียด ดังนี้ 
      นายโชคดี ไปใช้บริการที่โรงพยาบาล ไปตรวจตามแพทย์นัด  ในวันนั้นเป็นวันจันทร์ 
คิวตรวจแน่นมาก แพทย์เจ้าของไข้ ติดประชุมทําให้ไม่ได้รับการตรวจ  ขณะที่เดินมาที่ลานจอดรถ พบเห็น
รอยครูดที่ข้างรถตนเอง แต่ไม่สามารถจับผู้ก่อเหตุได้ นายโชคดี รู้สึกผิดหวังมาก มีอารมณ์หงุดหงิด 
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ พูดจาไม่ดีกับคนในบ้าน เกิดอาการปวดศีรษะ ความดันโลหิตขึ้นสูง     
  สถานการณ์นี้ การที่ผู้รับบริการต้องเผชิญกับภาวะคุกคาม จากการมีอุปสรรคมา
ขัดขวาง ไม่สมปรารถนา เกิดความคับข้องใจ ทําให้เกิดความวิตกกังวล หงุดหงิด และปฏิกิริยาของร่างกาย
แสดงออกถึงพลังถดถอย เครียด ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง  
 3.5 ความโกรธ (Anger)  

 3.5.1 อาการ และอาการแสดง ความโกรธเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสิ่งคุกคาม 
(Threat) บางประการ ในแบบรุกราน (Aggression) คือ หันเข้าสู้ ต่อต้าน หรือทําอันตรายสิ่งนั้นๆ ความ
โกรธที่คุกรุ่นอยู่ในใจ เรียกว่า ความไม่เป็นมิตร (Hostility) 
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ความไม่เป็นมิตร 

เป็นผลจากการเกิดความคับข้องใจซ้ําๆ 

เกิดปมด้อย มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

เปิดเผย ไม่เปิดเผย พฤติกรรม 

1.คุกคาม 

2.โจมต ี

3.หยาบคาย 

4.มีอคต ิ

5.ล้อมกั้นไว ้

6.ทําร้ายตนเอง 
7.พูดมาก 

8.ถากถาง 
9.หาแพะรับปาบ 

10.ต่อต้านอย่างแข็งขัน 

11.ทําร้ายร่างกาย 

 

1.เฉยเมย 

2.ตลกคนอง 
3.ยั่วเย้า 
4.เกาะติดคนอ่ืน 

5.ลังเลไม่เด็ดขาด 

6.นินทา 
7.พูดจาหวานห ู

8.หน่วงเหนี่ยว 

9.เป็นตัวขวางทางคนอ่ืน 

10.ไม่สนใจบุคคล วัตถ ุ

11.แยกตัวหรือหลีกเลี่ยง 

เป้าหมายการแสดงออก 

1.ตัวเองต่อตัวเอง 
2.บุคคลต่อบุคคล 

3.บุคคลต่อกลุ่ม 

4.กลุ่มต่อกลุม่ 

5.กลุ่มต่อบุคคล 

6.บุคคลต่อวัตถ ุ

7.กลุ่มต่อวัตถ ุ

ภาพที่ 4.7 การแสดงออกในภาวะของความไม่เป็นมิตร 

ที่มา:  ฉวีวรรณ  สัตยธรรม และคณะ  (2556: 52) 

         จากภาพที่  4.5 ความไม่เป็นมิตร เกิดจากความคับข้องใจซ้ําๆ ทําให้บุคคลเกิดปมด้อย และมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย โดยจะมีการแสดงออกต่อตนเอง บุคคล กลุ่ม และวัตถุ   
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               3.5.2 กรณีศึกษา  
          ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพ่ือประกอบความเข้าใจเรื่องความโกรธ ดังนี้ 
      นางสาว วนิดา นักเรียนชั้นม. 6 แอบหนีไปเที่ยวกับเพ่ือน หลังเลิกเรียน จึงกลับบ้าน
ค่ํา เมื่อถึงบ้าน บิดาจึงว่ากล่าว ตักเตือนการกระทําที่ไม่เหมาะสม เธอโกรธบิดา จึงต่อต้านโดยคว้าขวด
น้ํายาล้างห้องน้ํามากรอกปากตนเอง ซึ่งผลให้หลอดอาหาร กระเพาะอาหารถูกน้ํายาซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดกัด
เนื้อเยื่อหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลําไส้ เกิดความสูญเสียรุนแรง จนถึงขั้นได้ผ่าตัดกระเพาะ
อาหาร และหลอดอาหารทิ้ง โดยแพทย์สอดสายยางเพื่อให้อาหารทางหน้าท้อง  

    กรณีเหตุการณ์นี้เกิดจากอารมณ์โกรธและต่อต้าน และหันมาทําร้ายตนเองเพ่ือประชด 

 3.6 ความกลัว (Fear) 

          3.6.1 ลักษณะอาการและอาการแสดง 
     ความกลัวเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ทางอารมณ์ที่เกิดจากธรรมชาติในการปูองกันตัวของ
มนุษย ์และเป็นความรู้สึกที่รู้ว่ากําลังกลัวอะไรอยู่ เช่น กลัวงูที่กําลังเลื้อยเข้ามาหา ความกลัวมักจะเกิดจาก
ความไม่รู้ และเกิดจากประสบการณ์ท่ีได้รับมาผิด ๆ การเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้จะช่วยให้บุคคลเข้าใจและ
มีเหตุผลยิ่งขึ้น จึงจะสามารถเอาชนะความกลัวได้ 
  3.6.2 กรณีศึกษา 

   ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพ่ือประกอบความเข้าใจเรื่องความกลัว ดังนี้ 
   จากเหตุการณ์อุทกภัย เขื่อนเก็บน้้าที่จังหวัดสกลนครแตก น้้าท่วมครั้งใหญ่ ท้าให้
ประชาชนรู้สึกกลัว และหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะได้รับความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน 

   เหตุการณ์นี้ เกิดภาวะคุกคามจากสภาพธรรมชาติ ทําให้ชีวิตตกอยู่ในอันตราย และ
เผชิญกับการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน เป็นภาวะคุกคามต่อสุขภาพจิต ทําให้เกิดอาการกลัว หวาดผวา
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
 

4. การปรับตัว  

เมื่อบุคคลต้องเผชิญปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลเองหรือเป็นปัญหาที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อม บุคคลจะพยายามปรับตัวต่อปัญหาที่กําลังเผชิญเพ่ือให้สภาวะของความกดดัน ความเครียด 
ความวุ่นวายใจ หรือความกังวลใจค่อย ๆ คลี่คลายลงจนกระท่ังหมดไป หากไม่สามารถขจัดปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ ความกังวลใจก็ยังคงมีอยู่ต่อไป และอาจจะมีผลกระทบให้บุคคลนั้นต้องสูญเสีย 

ความสมดุลในตนเอง เกิดความเคร่งเครียด วิตกกังวล สับสน ว้าวุ่นใจ และความคับข้องใจ จนทําให้
ไม่มีความสุขในการดําเนินชีวิต 

การปรับตัว (Adaptation) คือ การที่บุคคลประพฤติเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ การปรับตัวของบุคคลเกี่ยวข้องกับการตัดสินของสังคมด้วย บุคคลที่ประพฤติได้เป็นผลสําเร็จ
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เป็นส่วนใหญ่ คือ เข้าสังคมได้ดี สังคมก็ตัดสินว่าคนนี้ปกติ ถ้ามีความล้มเหลวบ่อยๆ สังคมอาจถือว่าแปลก 
(Queer) ล้มเหลวมากขึ้นเป็นประสาทไม่ปกติ (Nervous) ล้มเหลวถึงขั้นพ่ายแพ้ ต้องใช้กลวิธีแก้ทุกข์ที่
ห่างไกลความจริงมากเกินไป เกิดเป็นโรคประสาทหรือโรคจิต (Mental Break Down) ล้มเหลวถึงขั้นพ่าย
แพ้โดยสิ้นเชิงจนไม่อาจแก้ทุกข์โดยวิธีใดๆ เพ่ือชีวิตอีกต่อไปแล้ว จะมีผลโดยการจบชีวิต (Death) 

(ฉวีวรรณ  สัตยธรรม, 2556: 53) 

สรุป การปรับตัว หมายถึง พฤติกรรม หรือการกระทํา เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีความต้องการ หรือ
ได้รับสิ่งเร้า แล้วเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้น หากกระทํา หรือมีพฤติกรรมเช่นนั้นแล้วไม่สมหวัง  
จะเกิดปัญหาของการปรับตัวขึ้น แล้วใช้กลไกทางจิตเพ่ือปรับสมดุลของจิตใจ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็น
พลวัต และนําไปสู่ความเสี่ยงต่อการเจ็บปุวยทางจิตได้ 
 4.1 กลไกการปรับตัว 

       เมื่อบุคคลต้องเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินชีวิต ร่างกายจะเกิดปฏิ กิริยาต่อ
สภาพการณ์ซึ่งปรากฏทั้งทางร่างกาย และจิตใจดังนี้ (กนกรัตน์ สุขะตุงคะ, 2540: 105) 

  4.1.1 ปฏิกิริยาทางร่างกายเพื่อปรับตัว (General Adaptive Syndrome-GAS or 

Biologic Stress Syndrome) 

  4.1.1.1 ระยะบอกเหตุ หรือระยะเตือน (Alarm Reaction Stage) ระยะนี้จะเกิดขึ้น
เฉพาะแห่ง อันเนื่องมาจากตัวเร่งให้เกิดความเครียด จะเกิดขึ้นโดยผ่านระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ เช่น 
ต่อมทูอิทารี จะหลั่งฮอร์โมนออกมา ทําให้ร่างกายสามารถต่อต้านตัวเร่งความเครียด และปรับร่างกายให้
อยู่ในภาวะสมดุล 

  4.1.1.2 ระยะต่อต้าน (Resistance Stage) ในระยะนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีววิทยาเพ่ือรักษาสภาพที่ร่างกายต่อต้านความเครียดในบางสถานการณ์ ทําให้เกิดความสมดุลทาง
สรีรวิทยา 
  4.1.1.3 ระยะหยุดการท างาน (Exhaustion Stage) ถ้ามนุษย์ตกอยู่ภายใต้เหตุการณ์
ที่ก่อความเครียดนาน ๆ ร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลไว้ได้ และความเครียดยังดําเนินต่อไป บุคคล
อาจจะเสียชีวิตได้เพราะอวัยวะหยุดการทํางาน 

  4.1.2 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงวิธีการเผชิญปัญหาหรือโต้ตอบปัญหาโดยอัตโนมัติ มี
ลักษณะ ดังนี้  

4.1.2.1 การร้องไห้ 
4.1.2.2 การระบายด้วยคําพูด 

4.1.2.3 การหัวเราะ 

4.1.2.4 การแสวงหาแหล่งให้ความช่วยเหลือ 

4.1.2.5 การพักผ่อนหย่อนใจ 



 

114 

4.1.2.6 การพักผ่อนนอนหลับ 

   4.1.3 การใช้กลวิธานในการปรับตัวหรือกลไกป้องกันทางจิต (Ego Defense 

Mechanism) 

 4.1.3.1 กลไกป้องกันทางจิต หมายถึง วิธีการที่บุคคลใช้เพื่อลดความเครียด ความ 

กังวลใจความคับข้องใจ หรือความขัดแย้งในใจ ในการปรับตัว ปกปูองตนเอง ให้มีชีวิตรอดและอยู่ ได้ด้วย
ความสุข  ซึ่งบุคคลจะใช้ในระยะที่ต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะระงับหรือบรรเทา
ความเครียด ความกังวลใจ หรือลดอารมณ์ ความเจ็บปวด ความไม่สมหวังต่าง ๆ ให้บรรเทาลง เพ่ือปูองกัน
ตนเอง เพ่ือปรับตัว ปกปูองตนเองจากสภาพความแปรปรวนในจิตใจ (กนกรัตน์ สุขะตุงคะ,  2540: 111) 

   4.1.3.2 ประเภทของกลไกป้องกันทางจิต ฟรอยด์ และบุตรีแอนนา ได้แบ่งประเภท
กลไกปูองกันทางจิตดังต่อไปนี้  

   1) การเก็บกด (Repression) หมายถึง การเก็บกดความรู้สึกไม่สบายใจ หรือ
ความรู้สึกผิดหวัง ความคับข้องใจไว้ในจิตใต้สํานึก จนกระทั่งลืม กลไกปูองกันตัวประเภทนี้มีอันตราย 

เพราะถ้าเก็บกดความรู้สึกไว้มาก จะมีความวิตกกังวลใจมาก และอาจทําให้เป็นโรคประสาทได้ 
   2) การยับยั้งหรือการสะกดกลั้น (Suppression) เป็นกระบวนการที่บุคคล

สามารถควบคุมการแสดงความรู้สึกที่น่าละอาย หรือไม่สอดคล้องกับสังคม หรือสามารถยับยั้งสิ่งที่ไม่
ต้องการจะคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายใจต่าง ๆ ได้ เป็นกระบวนการที่อยู่ในระดับ
จิตสํานึก จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติตน เพ่ือให้เหมาะกับวุฒิภาวะและสภาพสังคมท่ีแวดล้อม  

   3) การปูายความผิดให้แก่ผู้อ่ืน (Projection) หมายถึง การลดความวิตก
กังวล โดยการปูายความผิดให้แก่ผู้อ่ืน หรือการโทษผู้อ่ืน เป็นลักษณะการกระทําของบุคคลที่ไม่ยอมรับ
ความผิดของตนเอง ตรงกับสุภาษิตท่ีว่า รําไม่ดี โทษปี่โทษกลอง เช่น นักเรียนสอบตก ก็บอกว่าเป็นเพราะ
ครูไม่ยุติธรรม 

   4) การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) หมายถึง การปรับตัวโดย
การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง โดยให้เหตุผล หรือข้ออ้างที่เป็นที่ยอมรับสําหรับคนอ่ืน เช่น พ่อแม่ที่ตีลูกด้วย
อารมณ์โกรธมักจะอ้างเหตุผลว่าเป็นการตีเพ่ือทําโทษเด็กบ้าง จะทําให้เด็กเป็นคนดี พ่อแม่จะไม่ยอมรับว่า
ตีเพราะโกรธลูก การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

    4.1) แบบองุ่นเปรี้ยว (Sour Grape Reaction) เป็นลักษณะการปรับตัว
แบบปลอบใจตนเองโดยพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตนเองว่า สิ่งที่ตนต้องการหรืออยากได้  แต่ไม่มี
ความสามารถที่จะได้มาเป็นเจ้าของนั้น มีข้อบกพร่องหรือเป็นสิ่งไม่ดี เพ่ือทําให้ตนเองสบายใจ เช่น จบ
หลังเพ่ือนก็อ้างว่าดีแล้วจะได้ไม่ต้องตกงาน สอบเข้าเรียนต่อไม่ได้ก็อ้างว่ามหาวิทยาลัยนี้ไม่ดี 

    4.2) แบบมะนาวหวาน (Sweet Lemon Reaction) เป็นลักษณะการ
ปรับตัวแบบปลอบใจตนเองโดยพยายามหาเหตุผลมาเข้าข้างตนเองว่าสิ่งที่ตนเองได้มาหรือมีอยู่นั้นเป็นสิ่ง
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ที่ไม่ดี มีข้อบกพร่อง เพ่ือให้รู้สึกไม่เสียหน้า และเกิดความสบายใจขึ้น จึงต้องยกข้อดีหรือจุดเด่นต่าง ๆ 
ของสิ่งที่ตนมีอยู่มาเป็นเหตุผลเพื่อหักล้างความไม่ดีหรือข้อบกพร่องเหล่านั้น เช่น ชายหนุ่มที่ได้แต่งงานกับ
ผู้หญิงข้ีเหร่ ก็มักจะอ้างว่า เธอเป็นแม่บ้านที่ยอดเยี่ยม 

   5) การถดถอย (Regression) หมายถึง การมีพฤติกรรมถดถอย ย้อนหลังไปสู่
พฤติกรรมในระยะแรก ๆ ของชีวิต ซึ่งไม่เหมาะสมกับวัยปัจจุบัน บุคคลจะแสดงออกเพ่ือต่อต้านเหตุการณ์
ที่ต้องเผชิญ  เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับสิ่งที่ทําให้วิตกกังวล แล้วไม่สามารถขจัดหรือลดความวิตก
กังวลที่เกิดข้ึนนั้นได้ จึงมีพฤติกรรมต่อต้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เช่น เมื่อมารดาคลอดบุตรคนที่สอง บุตร
คนแรกจะวิตกกังวลหรือกลัวว่า ตนเองจะไม่ได้รับความรัก เอาใจใส่เหมือนเช่นเคย เพราะน้องจะมาแย่ง
ความรักจากพ่อแม่ไปหมด จึงอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาอีก เช่น การปัสสาวะรดที่นอน หรือ
การพูดไม่ชัด ทั้ง ๆ ที่เคยผ่านพัฒนานั้นมาแล้ว คือ ควบคุมการปัสสาวะได้แล้ว และพูดจาสื่อสารได้ดีแล้ว 
ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมเหล่านี้ทําให้เขาได้เรียนรู้ว่า เขาเคยได้รับความสนใจจากบิดา มารดา จึงแสดง
พฤตกิรรมถดถอยเช่นนี้อีกเมื่อเผชิญกับความวิตกกังวล  

   6) การแสดงปฏิกิริยาตรงข้ามกับความปรารถนาที่แท้จริง (Reaction 

Formation) หมายถึง กลไกปูองกันตนเองโดยการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามกับความรู้สึกของตนเอง ฝืน
ความต้องการของตนเอง เพราะพฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ แล้วแสดงออกในพฤติกรรมที่สังคม
ยอมรับ แต่ขัดแย้งกับความต้องการของตน เช่น ลูกบางคนเกลียดชังมารดา เพราะทําให้เขาอับอายขาย
หน้า แม้ว่าในใจของเขาจะเกลียดมารดาของเขา แต่เขาจะพูดกับคนอ่ืน ๆ ว่า ไม่จริงหรอกที่เขาเกลียด
มารดาของเขา   

   7) การสร้างวิมานในอากาศ หรือการฝันกลางวัน (Fantasy หรือ Day 

Dreaming) กลไกปูองกันตัวประเภทนี้เป็นการสร้างจินตนาการหรือมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองต้องการ 
แต่เป็นไปไม่ได้ ฉะนั้นจึงคิดฝัน หรือสร้างวิมานในอากาศขึ้นเพ่ือสนองความต้องการชั่วขณะหนึ่ง  เช่น 
บุคคลที่ไม่มีความสามารถทางธุรกิจ แต่มีปรารถนาจะเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ก็อาจฝันว่าเขาเป็น
ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท และเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก 

   8) การหาสิ่งมาแทนที่ (Displacement) เป็นการระบายอารมณ์โกรธ หรือ
คับข้องใจต่อคนหรือสิ่งของที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของความคับข้องใจ เป็นต้นว่า บุคคลที่ถูกเจ้านายข่มขู่หรือ
ทําให้คับข้องใจ เมื่อกลับถึงบ้านอาจจะใช้ภรรยา และบุตร เป็นสิ่งระบายอารมณ์โกรธที่เก็บไว้จากการถูก
เจ้านายกระทําโดยที่ตนเองตอบโต้ไม่ได้มาสู่คนในครอบครัว เสมือนเป็นแพะรับบาป เป็นต้น 

   9) การเลียนแบบ (Identification) หมายถึง การปรับตัวโดยการเลียนแบบ
บุคคลที่ตนนิยมยกย่อง การเลียนแบบนอกจากจะอยู่ในรูปแบบการเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมือนบุคคลที่
นิยมแล้ว อาจเลียนแบบโดยยึดถือค่านิยม และมีความรู้สึกร่วมกับผู้ที่เราเลียนแบบในเรื่องความสําเร็จ 

หรือล้มเหลวของบุคคลนั้น การเลียนแบบไม่จําเป็นจะต้องเลียนแบบจากบุคคลจริง ๆ แต่อาจจะเลียนแบบ
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จากตัวเอกในละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โดยมีความรู้สึกร่วมกับตัวละคร เมื่อตัวละครประสบความทุกข์ 
ความโศก เศร้าเสียใจ หรือเมื่อมีความสุขก็พลอยเป็นสุขไปด้วย 

   10) การทดแทน (Substitution) เป็นกลไกที่นํามาใช้เพ่ือรักษาหน้าหรือ
ศักดิ์ศรีของตนเอง หรือเพ่ือแก้ปัญหาบางอย่างท่ีสังคมไม่ยอมรับ เพราะอาจขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี 
ดังนั้นจึงมีการเลี่ยงโดยแสดงออกโดยวิธีต่างๆ ได้แก่ 

   10.1) การชดเชยโดยการสร้างปมเด่นใหม่เพ่ือแทนปมด้อยเดิม 
(Compensation) เป็นการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือชดเชยจุดอ่อนด้านใดด้านหนึ่งของตนเอง เช่น บุคคลที่
เรียนไม่เก่ง ก็หันไปสร้างชื่อเสียงทางกีฬา โดยการฝึกซ้อมอย่างหนักเพ่ือให้ชนะการแข่งขัน จนกลายเป็น
นักกีฬาที่มีชื่อเสียง เพ่ือลบล้างความไม่สามารถทางการเรียน เป็นต้น 

   10.2) การชดเชยปมด้อยเดิมด้วยการสร้างปมเด่นบนฐานของปมด้อยเดิม 
หรือเรียกว่า เกิดพฤติกรรมเบี่ยง (Sublimation) เช่น คนที่พูดติดอ่าง ก็จะฝึกพูดจนเป็นนักพูด หรือคนที่มี
แรงผลักดันทางเพศสูง ก็หันมาสนใจการเขียน การวาดรูปศิลปะ หรือการประพันธ์ ซึ่งเป็นลักษณะของการ
ทดแทนหรือการชดเชย หาทางออกให้แรงกระตุ้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ สังคมไม่ยอมรับให้อยู่ในรูปของ
พฤติกรรมที่สังคมยอมรับ 

   11)  การสํานึกผิดหรือไถ่บาป (Undoing) เป็นกลไกที่เกิดจากความคับข้อง
ใจในการกระทําผิดที่เคยกระทําในอดีตที่ผ่านมาโดยหันมาสนใจในสิ่งตรงข้ามเพ่ือแสดงความสํานึกผิด หรือ
ไถ่บาป เกิดข้ึนเนื่องจากรู้สึกผิดในสิ่งที่กระทํา อาจแสดงทางพฤติกรรมในรูปการสารภาพบาป เช่น สามีที่
ไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยา มีความรู้สึกผิดที่คิดไม่ซื่อ จึงซื้อขวัญของมาฝากภรรยา หรือบุคคลที่เป็นทหาร เคยไป
รบ ฆ่าคนเป็นจํานวนมาก ก็จะสนใจการทําบุญมากเป็นพิเศษ หรือลูกที่เคยคิดเกลียดชังแม่ เมื่อโตขึ้นก็
กลับมาบวชเพ่ือทดแทนบุญคุณแม่  

   12)  การก้าวร้าวด้วยการทําลายเพ่ือลดความเครียด (Aggression) แบ่งเป็น 
2 ประเภท คือ 

   12.1) การก้าวร้าวด้วยการทําลายโดยตรง (Direct Aggression) เป็นการ
ต่อสู้ตรง ๆ เช่น เมื่อถูกขัดขวางความต้องการของตนก็จะแสดงการก้าวร้าวโดยตรงเพ่ือขจัดอุปสรรคนั้น ๆ 
เช่น โดยการทุบตี การใช้กําลังหรือการใช้เสียง 

   12.2) การก้าวร้าวทางอ้อม (Indirect Aggression) หรือการโต้ตอบ หรือ
การย้ายความโกรธ ความไม่พอใจของตนเองไปสู่สิ่งที่จะเป็นภัยน้อยกว่า เพราะจะโต้ตอบแบบแรง ๆ ไม่ได้ 
เป็นการหาแพะรับบาปหรือย้ายที่ความโกรธ เพ่ือรองรับอารมณ์ที่ไม่พอใจ เช่น โกรธเจ้านายกลับไปบ้าน
ทุบตีภรรยา หรือบางคนเกิดความกลัว  ไม่กล้าตอบโต้ผู้ที่เหนือกว่าตน จึงหันกลับมาลงโทษตัวเอง โดยโยน
ความผิดมาที่ตัวเอง หรือกล่าวโทษว่าเป็นความผิดของตัวเอง จนในที่สุดอาจเกิดความรู้สึกผิดรุนแรง 
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(Severe Guilt) และมองว่าตนเองไม่มีค่า อาจนําไปสู่ภาวะซึมเศร้า สิ้นหวังในชีวิต อาจฆ่าตัวตายได้ หาก
ความคิดไร้ค่านั้นรุนแรงมากขึ้น 

   13)  การแสดงความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน (Empathy) เป็นการลด
ความเครียดชนิดหนึ่ง ซึ่งบุคคลกระทําเพ่ือตนเอง แต่แสดงออกให้ปรากฏเสมือนว่าเห็นอกเห็นใจคนอ่ื น 
เช่น เมื่อได้ฟังเรื่องราวของเพ่ือน เพ่ือนผิดหวังร้องไห้ ตนเองก็ร้องไห้ตาม แม้เพ่ือนจะเลิกร้องไห้ แต่ตนเอง
ก็ยังไม่เลิก เพราะตนก็มีความรู้สึกผิดหวังเหมือนกับเรื่องราวของเพื่อน 

   14) การยอมรับค่านิยมหรือความเชื่อของบุคคลอ่ืนที่ไม่สามารถต่อสู้ได้เข้ามา
เป็นของตนเอง ทั้ง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง แต่เพ่ือความปลอดภัย จึงจําเป็นต้องยอมรับสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านั้น (Introjection) เพ่ือเป็นเกราะกําบัง หลีกเลี่ยงการแก้เผ็ด หรือปูองกันไม่ให้ถูกลงโทษ จึง
จําเป็นต้องยอมรับค่านิยม ความเชื่อของบุคคลนั้น ๆ ไว้ 

   15) การอ้างความฉลาดรอบรู้ อ้างเหตุผล หลักทฤษฎีประกอบทั้ง ๆ ที่ไม่
ประสงค์จะทําสิ่งนั้น (Intellectualization) เป็นกลไกที่บุคคลนั้น ใช้วาจาของเขา พูดให้สอดคล้องกับ
ทฤษฎี หรือสังคม หรือสถานการณ์ที่แวดล้อม เช่น เกลียดบิดา แต่ความรู้สึกเช่นนี้ไม่เป็นที่ยอมรับของ
สังคม ดังนั้นจึงใช้สติปัญญาความรู้ของเขา พยายามพูดเป็นไปตามสังคมยอมรับ หากเผลอพูดว่า เขา
เกลียดบิดาของเขา ก็จะแก้ตัวว่า ที่พูดมานั้นเป็นการพูดลอย ๆ เท่านั้นไม่จริงจังอะไร หรือบุคคลที่ไม่มีเงิน
จะซื้อตั๋วเครื่องบิน ก็จะอ้างว่า การเดินทางโดยเครื่องบินเสี่ยงอันตรายมากกว่า สู้ไปทางรถไฟไม่ได้  

   16) การถอยหนี (Withdrawal) เป็นกลไกการปูองกันเพ่ือหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา หรือการหนีไปจากสิ่งที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจ เช่น บุคคลที่พูดไม่เก่งก็
พยายามหลีกเลี่ยงการพูดในที่ชุมชนต่อหน้าคนจํานวนมาก หรือบุคคลที่ผิดหวัง ก็หนีไปอยู่ในถิ่นที่ไม่มีใคร
รู้จักตน 

  4.1.3.3 ข้อดีของการใช้กลวิธานทางจิต 

   1)  ช่วยผ่อนคลายสภาวะความทุกข์ท่ีเกิดจากความขัดแย้งในใจ ความคับ
ข้องใจ ความกดดันและความตึงเครียดให้ลดน้อยลง 

 2) ช่วยให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองยังมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า ในการที่จะดําเนินชีวิต 

ต่อไปได้ในสังคม เช่น กลวิธานทางจิตแบบองุ่นเปรี้ยว มะนาวหวาน 

 3) กลวิธีบางวิธีนั้นสามารถช่วยส่งเสริม พัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู่จนเกิด 

ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ต่อตนเองและสังคมได้ เช่น งานกวีนิพนธ์  จิตรกรรม ประติมากรรม 

  4.1.3.4 ข้อเสียของกลวิธานทางจิต 

  1)  กลวิธานบางวิธีถ้าใช้บ่อย ๆ จนเป็นกิจวัตร อาจทําให้กลายเป็นคนที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับโรคจิตโรคประสาทได้ เช่น การเก็บกด การหลบหนี 

2) กลวิธานหลาย ๆ วิธีส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพ เช่น การไม่ยอมรับความ 
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 จริงหลบหนีจากสังคม ชอบความรุนแรง  อ่อนแอ ท้อถอย  เรียกร้องความสนใจ 

3) กลวิธีบางวิธีมีผลเสียต่อการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  เช่น ชอบโยนความผิด  
ให้ผู้อื่น การแสดงความก้าวร้าว ต่อต้าน  คัดค้านหรือเพ้อฝัน 

 4.1.4 การแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์  
 ในชีวิตประจําวัน แต่ละบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ กันไป อาจเกิดจากตัวเองเป็น
ผู้กระทําหรือผู้อื่นเป็นผู้กระทํา และส่งผลกระทบต่อบุคคล เกิดการรับรู้ เกิดภาวะเครียด ความกดดันต่างๆ 
การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมควรใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้ (ฉวีวรรณ  สัตยธรรมและคณะ, 
2556:  60) 

 4.1.4.1 การยอมรับความจริง ว่ามีความเครียด ความทุกข์ 
 4.1.4.2 แยกแยะให้ได้ว่าปัญหาคืออะไร 

 4.1.4.3 หาสาเหตุของปัญหา โดยแยกแยะปัญหาให้ชัดเจน หาข้อมูลเพ่ิมเติม ใช้
สติปัญญา ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 

 4.1.4.5 หาวิธีแก้ปัญหา วิธีแก้ปัญหาอาจมีมากกว่าหนึ่งวิธี พิจารณาวางแผนว่าจะใช้
วิธีใดที่เหมาะสมที่สุด 

 4.1.4.6 ลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา 
 4.1.4.7 ประเมินผลว่าการกระทําต่างๆ มีผลลดปัญหาหรือขจัดปัญหาลงไปได้ ทั้งใน
ระยะเวลาสั้น และระยะยาวเพียงใด หากไม่เป็นผลต่อตั้งต้นใหม่ตั้งแต่ ข้อ 2-6 

 4.1.5 การปรับตัวแนววิถีพุทธ  

 การปรับตัวตามแนวคิดวิถีพุทธ เป็นการนําเอาหลักอริยสัจสี่ ซึ่งเป็นหลักธรรมะที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ หมายถึง ความจริงหรือความรู้แจ้งในหลักสัจธรรม 4 ประการ ซึ่งเป็นหนทางไปสู่การ
ดับทุกข์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมี 4 ประการ ได้แก่ (ฉวีวรรณ สัตยธรรม 
และคณะ,  2556: 60) 

 4.1.5.1 ทุกข ์การรับรู้ และเข้าใจในอารมณ์ทุกข์ และยอมรับว่าความทุกข์มีอยู่ประจํา
ในสิ่งมีชีวิตทั้งปวง เป็นสัจธรรมแห่งชีวิตที่ทุกผู้ทุกคนต้องประสบ พบเจอ  
 4.1.5.2 สมุทัย ความรู้ ความเข้าใจในเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ หรือการตระหนักรู้ใน
สาเหตุแห่งทุกข์ ซึ่งมาจากตัณหาทั้งปวง ได้แก่ ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น และไม่อยากได้ ไม่อยากมี 
และไม่อยากเป็น แม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดข้ึนก็เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ได้ 
 4.1.5.3 นิโรธ ความรู้การระงับทุกข์ รู้ว่าถ้าดับความอยาก ดับตัณหาได้แล้ว ความ
ทุกข์ต้องดับไปตาม 

 4.1.5.4 มรรค ความรู้วิธีดับทุกข์ รู้วิธีดับความอยาก ดับตัณหาให้ได้ ซึ่งมรรคมี 8 

ประการ ได้แก่ มีความเห็นชอบ ดําริชอบ พูดชอบ ทํางานชอบ มีความเป็นอยู่ เลี้ยงชีวิตชอบ มีความเพียร
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ชอบ มีความระลึกชอบ มีความตั้งใจชอบ มรรคทั้ง 8 ประการ รวมเป็นหลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ 
ปัญญา เป็นทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งจะนําความสงบสุข มาสู่ผู้ปฏิบัติ เป็นการแก้ปัญหาความ
ทุกข์โดยสิ้นเชิง  
 

 4.1.6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงมี
พระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 32 ปี ตั้งแต่ตอน
ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และ
สามารถดํารงอยู่ได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
เศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแ ต่
ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตั วที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติในทุกระดับให้มี
สํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  โดยสรุป
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณา  5 ส่วน ดังนี้ (ฉวีวรรณ  สัตยธรรมและคณะ, 2556:  61) 

                4.1.6.1 กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่
ควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และ
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤติเพ่ือ
ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
               4.1.6.2 คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้
ในทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

               4.1.6.3 คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
                   1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

                   2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
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                   3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

            4.1.6.4 เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับ
พอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

                    1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพ่ือประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
                    2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนัก
ในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

           4.1.6.5 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
 

 
  

ภาพที่ 4.8 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ที่มา : http://www.thaiproserver.com  

 สรุป ความสําเร็จของการปรับดุลยภาพทางด้านจิตใจจะช่วยให้บุคคลมีสุขภาพจิตดีขึ้น เช่น 
เข้ากับสังคมได้ดี ใช้พลังในการปรับดุลทางจิตใจไม่มากเกินไป ทําให้มีพลังในการสร้างสรรค์ และทํางานได้
ดี มีความสุข และอบอุ่นใจในการดํารงชีวิต 

  ดังงานวิจัยของผู้เขียนได้ศึกษาเรื่องระดับความเครียด และวิธีการจัดการความเครียดของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเครียดสูง 

http://www.thaiproserver.com/
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ร้อยละ 50.7 ข้อความที่นักศึกษามีความเครียดระดับรุนแรง  ได้แก่  กลัวจะทํางานผิดพลาด ร้อยละ 
68.42 เงินไม่พอใช้จ่าย ร้อยละ 67.04 และรู้สึกไปไม่ถึงเปูาหมายที่วางไว้ ร้อยละ 65.28 ตามลําดับ 
อาการที่นักศึกษามีความเครียดระดับสูง ได้แก่ ปวดหัวจากความตึงเครียด ร้อยละ 59.52 รู้สึกวิตกกังวล 
ร้อยละ 57.38 และรู้สึกเหนื่อยง่าย ร้อยละ 56.1 ตามลําดับ  

กลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้า (ร้อยละ 65.9) ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 97.9 การจัดการ
ความเครียด วิธีการจัดการความเครียดที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง ได้แก่ พูดคุยเรื่องตลกขบขันในกลุ่มเพ่ือนๆ เมื่อมี
ความเครียด จะพักผ่อนโดยการนอนหลับ และมีส่วนร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น 
กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมกีฬา  

วิธีที่ปฏิบัติบางครั้ง  ได้แก่  พูดคุยปรึกษาปัญหาที่หนักใจกับพ่อ แม่ เพ่ือน อาจารย์ หรือคน
ใกล้ชิด  ดูโทรทัศน์เพ่ือคลายเครียด  และทําจิตใจให้สงบ ยอมรับสถานการณ์ ปล่อยวาง ปลงให้ได้ 
ตามลําดับ   

วิธีที่ปฏิบัตินานๆ ครั้ง  ได้แก่ การเก็บตัวอยู่คนเดียว ไม่ติดต่อใคร ไม่พบปะผู้คน   
 และชัยวัชร์ อภิวาทนสิริ และคณะ ได้ศึกษาความเครียด และการจัดการความเครียดของนักศึกษา
แพทย์ชั้นคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความเครียดระดับอันตราย ร้อยละ 55.8 (95% CI : 49.30, 62.18) โดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 มี
ความเครียดในระดับอันตรายมากที่สุด รองลงมา คือ ปีที่ 6 และ 5 ตามลําดับ   สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิด
ความเครียด คือ เรื่องการปรับตัวของตนเองเก่ียวกับการเรียนมากที่สุด รองลงมา คือ เครียดเรื่องสอบหรือ
กลัวสอบตก ไม่มีอิสระในการเรียนและเครียดที่มีการเรียนกับอาจารย์ตัวต่อตัว การปรับตัวกับคนรอบข้าง 
ตามลําดับ  

การศึกษาวิธีจัดการกับความเครียด พบว่า นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกใช้วิธีลดความเครียดของ
ตนเอง เช่น เล่นเกม กิน นอน ดูทีวี มากที่สุด (ร้อยละ 79.6) รองลงมา คือ ปรับทุกข์หรือขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น (ร้อยละ 58.3) มองโลกหรือผู้อื่นในแง่ดี (ร้อยละ 48.3) และเผชิญหน้ากับปัญหาที่ทําให้
เกิดความเครียด (ร้อยละ 47.5) ดังนั้น ควรจัดให้มีการอบรม แนะนําลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติตัว และ
วิธีการเรียนในชั้นคลินิกแก่นักศึกษาแพทย์ก่อนที่จะข้ึนปฏิบัติงานจริง และจัดกิจกรรมให้นักศึกษาแพทย์ได้
รู้จักการจัดการความเครียดที่ถูกวิธี เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา ดนตรี กีฬา นันทนาการ จัดหน่วยให้
คําปรึกษา เป็นต้น 

  4.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับตัว   
               การปรับตัวของมนุษย์เก่ียวข้องกับปัจจัยหลายประการ ดังนี้ (เติมศักดิ์ คทวณิช,  2546: 

292) 

  4.2.1 การเรียนรู้ (learning) ประสบการณ์ต่าง ๆ ในวัยเยาว์มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ
มนุษย์ เพราะการเรียนรู้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเนื่องมาจากการเผชิญสถานการณ์
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ปัญหา ทําให้บุคคลต้องเผชิญหน้าพร้อมทั้งพยายามที่จะตอบสนอง การเรียนรู้ส่งผลถึงการปรับพฤติกรรม
ของบุคคลให้เป็นไปตามประสบการณ์เดิมของบุคคลนั้น ๆ ทําให้แสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกันไป 

       4.2.2 การมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตน (Self - Concept) การรับรู้เกี่ยวกับลักษณะของตนใน
บุคคลเริ่มพัฒนาตั้งแต่วัยทารก  โดยบุคคลจะเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองตลอดเวลา การรับรู้ลักษณะ
ของตนนี้เกิดจากการตีความหมายข้อมูลที่ได้รับ ทําให้เกิดความรู้สึก และเกิดทัศนคติต่อตนเองว่าตนเป็น
อย่างไร ดีหรือไม่ดี  เมื่ออายุมากขึ้น การรับรู้ตนเองหรือมโนทัศน์จะมั่นคงขึ้น ไม่เปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
ความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองจะเด่นชัดขึ้น ถ้าการรับรู้เกี่ยวกับตน กับอุดมการณ์เกี่ยวกับตน 
(Self - Concept และ Self - Ideal) แตกต่างกันมาก จะแสดงให้เห็นถึงการมีปัญหาในการปรับตัว คือ 
ปรับตัวไม่ดี ดังนั้นผู้ที่ยอมรับสภาพของตนมีความรู้สึกที่ดี เป็นสุขต่อสภาพรอบตัว มีการรับรู้เกี่ยวกับตน
คงที่ จะเป็นผู้ที่รับรู้ตนอย่างเหมาะสม  มีข้อสรุปจากการวิจัยในเรื่องการยอมรับตนเอง (Self - 

Acceptance) พบว่ามีผลต่อสร้างบุคลิกภาพ ดังนี้ 
  4.2.2.1 ผู้ที่ยอมรับตนเองสูง แต่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนต่ํา มักจะประเมินการ
ยอมรับตนจากผู้อ่ืนสูงเกินไป เป็นผลให้บุคคลลงโทษตนเองเพราะผู้อ่ืน 

 4.2.2.2 ผู้ที่ยอมรับตนเองสูง และยอมรับผู้อื่นสูง จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความมั่นใจ
ในตนเองและผู้อ่ืนในทางบวก และกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนปฏิบัติ 

 4.2.2.3 ผู้ที่ยอมรับตนเองต่ํา แต่ยอมรับผู้อ่ืนสูง ไม่สามารถที่จะเป็นผู้นําได้เลย 

  4.2.2.4 ผู้ที่ยอมรับตนเองต่ํา และการยอมรับจากผู้อ่ืนต่ํา จะเป็นผู้ที่มีความกระวน
กระวายใจสูง เพราะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของผู้อื่นมากเกินไป และมักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนเสมอ 

จะเห็นได้ว่า การรับรู้เกี่ยวกับตนอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่จําเป็น วิธีการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตน
ทําได้หลายสถานการณ์ เช่น การสอนให้รู้จักการเรียนรู้ และวิเคราะห์ตนเองและวิเคราะห์วิจารณ์ผู้อ่ืน
อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา เป็นต้น 

 

บทสรุป 

พฤติกรรมเป็นการกระทําของสิ่งมีชีวิตทั้งที่สามารถมองเห็นได้ หรือไม่สามารถเห็นได้  พฤติกรรม
เป็นผลจากการทํางานของสมองและระบบต่าง ๆ ต้องอาศัยการสังเกต และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ช่วย
ศึกษาจึงจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมได้ ซึ่งจะรับรู้ได้จากกระบวนการคิด การตัดสินใจ ทฤษฎีที่ช่วยอธิบาย
พฤติกรรม หรือตัวตน ประกอบด้วย ทฤษฎีจิตวิเคราะห์กลุ่มทฤษฎี  ฟรอยด์ใหม่ มองว่า ตัวตนเป็น
ลักษณะที่สะสมอยู่ภายในจิตใจ ตามช่วงของพัฒนาการชีวิต หากมีการตระหนักรู้ในตนเองจะทําให้ควบคุม
ตนเองได้ และมีสุขภาพจิตดี กลุ่มมนุษย์นิยม มีทัศนะว่าการสร้างพื้นฐานตัวตนที่ดี จะเสริมสร้างสุขภาพจิต
ที่ดี กลุ่มปัญญานิยม เชื่อว่า การรับรู้ตัวตนอย่างมีสติ เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง จะควบคุมตนเองได้  
กลุ่มลักษณะ สรุปว่าตัวตนเป็นความรู้สึกเฉพาะตัว เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ตัวตนจึงเป็นลักษณะส่วนหนึ่ง



 

123 

ของร่างกายที่รวมกันเป็นภาพลักษณ์ของบุคคล มีแนวโน้มของความกล้ายืนหยัดต่อสู้ด้วยตนเอง ต้องการ
สร้างสรรค์ เพ่ิมพูนตัวตน ให้ไปสู่การประสบความสําเร็จขั้นสูงสุดในทุกๆ ด้าน  ซึ่งในการดํารงชีวิต
ประจําวันของมนุษย์ จําเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างปลอดภัย
และมีความสุข การปรับตัวนั้นเป็นกลไกธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อรักษาสภาวะสมดุลของชีวิต ให้เอาตัวรอด
จากอุปสรรค ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีทางเลือกในการปรับตัวที่แตกต่างกันตามความรู้ และประสบการณ์ส่วน
บุคคล ซึ่งการปรับตัวด้านจิตใจนั้นมนุษย์จะใช้กลไกปูองกันทางจิต ซึ่งมีทั้งกลไกที่เหมาะสม และไม่
เหมาะสม หากบุคคลเลือกใช้กลไกปูองกันที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตในทางลบได้ ฉะนั้นการ
เรียนรู้การปรับตัวด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิต ทําให้บุคคลดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
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ค าถามทบทวน   
ความสําคัญและความเป็นมาของพฤติกรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับตน  สภาวะอารมณ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อเผชิญ

ปัญหา และการปรับตัว 
1. จงอธิบายความหมายและความสําคัญของพฤติกรรม 

2. จงอธิบายการเกิดพฤติกรรมและความเชื่อมโยงกับสุขภาพจิตโดยภาพรวม 

3. จงสรุปสาระสําคัญของการประเมินพฤติกรรมโดยย่อ 

4. จงสรุปความเชื่อด้านบุคลิกภาพของทฤษฎีจิตวิเคราะห์กลุ่มฟรอยด์ใหม่ 
5. จงสรุปความเชื่อด้านบุคลิกภาพของทฤษฎีมนุษยนิยม 

6. จงสรุปความเชื่อด้านบุคลิกภาพของทฤษฎีการรู้คิด 

7. จงสรุปความเชื่อด้านบุคลิกภาพของทฤษฎีลักษณะ 

8. จงสรุปสาระสําคัญของความคับข้องใจ 

9. จงอธิบายสาระสําคัญของความขัดแย้งใจ 

10. จงอธิบายสาระสําคัญของความวิตกกังวล 

11. จงอธิบายสาระสําคัญของความเครียด 

12. จงสรุปสาระสําคัญของความโกรธ 

13. จงสรุปสาระสําคัญของความกลัว 

14. จงอธิบายความหมายของการปรับตัว 

15. จงสรุปประโยชน์ของกลวิธานทางจิตทั้งในเชิงสร้างสรรค์และในเชิงลบ 

16. จงอธิบายหลักการแก้ปัญหาเชิงวิถีพุทธ 

17. จงอธิบายหลักการแก้ปัญหาเชิงหลักปรัชญาพอเพียง 
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  บทท่ี 5 

พัฒนาการทางจิต และคุณภาพชีวิต 

 

กระบวนการพัฒนาการทางจิตใจของมนุษย์  เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นผ่านทุกช่วงวัยของชีวิต 
โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจิตใจ ความคิด และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเป็น
ผู้ใหญ่ และเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต บุคคลจะได้รับการหล่อหลอมพฤติกรรม บุคลิกภาพ การ
รับรู้ตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเป็นแกนกลางของสุขภาพจิต หรือภูมิคุ้มกันทางจิต พฤติกรรม
ต่างๆ จะเป็นสิ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับมาตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัย
ทั้งด้านชีวภาพ จิตใจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยด้านครอบครัว  สังคม และวัฒนธรรม  ดังนั้น
ความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการแต่ละช่วงวัยจึงมีความส าคัญและความจ าเป็นต่อการส่งเสริมสุขภาพจิต 
เพราะมีปัจจัยเฉพาะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงพัฒนาการ ซึ่ง
อธิบายได้ด้วยแนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งบุคลากรทางสุขภาพสามารถสามารถน าความ
เข้าใจในเรื่องพัฒนาการทางจิตไปใช้ประเมินสาเหตุการเจ็บปุวย ปัญหาทางสุขภาพจิต และวางแผนใน
การส่งเสริม ปูองกัน รักษา ต่อไป เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตใจ และ
การส่งเสริมสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิต ตามล าดับ 

 

1. แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตใจ 

   พัฒนาการทางจิตใจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน  แนวคิด ทฤษฎี ที่จะช่วยให้เราเข้าใจ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ ต้องอาศัยการศึกษาหลายทฤษฎี
ประกอบกันจึงจะเกิดมุมมองที่สมบูรณ์รอบด้าน แนวคิด ทฤษฎี  พัฒนาการทางจิตใจที่ส าคัญมี 9 

แนวคิดทฤษฎี ได้แก่  
1.1 ทฤษฎีพัฒนาการแรงขับทางเพศ (Psychosexual Development Theory) 

      ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud 1856-1939)  อธิบายพัฒนาการทางจิตใจที่จะ
เกิดขึ้น โดยผ่านประสบการณ์ของบุคคล ในการแก้ไขความขัดแย้งของจิตที่ได้รับอิทธิพลจากแรงขับ
ทางเพศ ตามอวัยวะส าคัญที่ใช้รับรู้ในระยะนั้น (จากวัยทารกสู่วัยผู้ใหญ่) ทฤษฎีของฟรอยด์ ช่วยให้
เข้าใจพฤติกรรมผู้ปุวยที่แสดงออกไม่สอดคล้องกับเพศ หรือระดับความคาดหวังของพัฒนาการ หรือ
พฤติกรรมและนิสัยที่บุคคลแสดงออก เขาได้แบ่งพัฒนาการทางจิตใจออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้ (มาโนช 
หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 1-5)   
 1.1.1 ระยะปาก (Oral Stage) ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด-18 เดือน เป็นระยะที่เด็กแสวงหา 
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ความเพลิดเพลินใจโดยใช้อวัยวะในช่องปาก เช่น การกินนมแม่นอกจากจะเป็นการตอบสนองต่อความ
ต้องการทางร่างกายแล้วยังเป็นการตอบสนองความต้องการทางจิตใจของเด็กด้วย เนื่องจากแม่เป็น
บุคคลที่สามารถท าให้เด็กรู้สึกเพลิดเพลินใจหรือคับข้องใจก็ได้ ดังนั้นการเลี้ยงดูด้วยความรักความ
อบอุ่นและสามารถตอบสนองความต้องการทางจิตใจของเด็กได้อย่างสม่ าเสมอ เด็กจะรู้สึกไว้วางใจต่อ
แม่ และสามารถสลายปมขัดแย้งภายในจิตใต้ส านึกที่เกิดขึ้นในระยะนี้ได้ เด็กจะพัฒนาความสามารถ
ในการรับและให้ได้อย่างเหมาะสม 

หากไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมเด็กจะมีการติดตรึง (Fixation) ของ 
พัฒนาการอยู่ที่ระยะนี้ คือ เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีลักษณะพ่ึงพาผู้อ่ืน ต้องการความสนใจและค าชมเชย
จากผู้อ่ืนตลอดเวลา ยึดตนเองเป็นหลัก มักอิจฉาริษยาผู้อ่ืนและชอบแสวงหาความเพลิดเพลินใจโดย
การใช้ปาก เช่น กินจุบจิบ สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และการพูดนินทา เป็นต้น 

1.1.2 ระยะทวาร (Anal Phase) ช่วงอายุ 1-3 ปี เป็นระยะท่ีแสวงหาความเพลิดเพลิน 

ใจโดยใช้อวัยวะภายในบริเวณทวาร กล่าวคือ เด็กวัยนี้มีพัฒนาการทางร่างกายจนสามารถควบคุมการ
ขับถ่ายได้ดี และแสวงหาความเพลิดเพลินใจจากการควบคุมการขับถ่ายของตัวเอง แต่เป็นวัยที่เด็กเริ่ม
ถูกเรียกร้องให้ท าตามความต้องการของพ่อแม่ และมีแรงขับด้านความก้าวร้าวมากกว่าระยะที่ผ่านมา 
จึงมักเกิดปมขัดแย้งในจิตใจต่อพ่อแม่ในเรื่องการควบคุมการขับถ่ายและการควบคุมพฤติกรรมอย่างอ่ืน 
เด็กจะพยายามเป็นอิสระและหลีกเลี่ยงการควบคุมของพ่อแม่ ในระยะนี้เด็กจะต้องเรียนรู้การแสวงหา
ความเพลิดเพลินใจที่เหมาะสม ทั้งความต้องการของตนเองและพ่อแม่ และรู้จักการรอคอยหรือการ
ยับยั้งความต้องการ (Delay Gratification) 

การฝึกควบคุมการขับถ่ายและควบคุมพฤติกรรมอย่างเหมาะสม และการสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแมก่ับเด็ก จะช่วยให้เด็กสามารถสลายปมขัดแย้งในจิตใจที่เกิดขึ้นในระยะ
นี้ และมีการพัฒนาความเป็นอิสระ (Autonomy) อย่างเหมาะสมโดยไม่มีความรู้สึกสองจิตสองใจ 
(Ambivalence) ต่อพ่อแม่ และเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้โดยไม่คอยขัดขวางหรือยอมตามผู้อื่นในทุกเรื่อง การฝึกขับถ่ายและการควบคุมพฤติกรรมโดยที่
เด็กยังไม่พร้อมหรือเข้มงวดมากเกินไป และการยอมให้เด็กแสวงหาความเพลิดเพลินใจโดยไม่มีการ
ควบคุมหรือหย่อนยาน/ผ่อนปรนเกินไป จะท าให้เด็กมีการติดตรึงอยู่ที่ระยะนี้ คือ จะเติบโตขึ้นเป็นคน
ที่มีลักษณะต่อต้าน ดื้อดึง ย้ าคิดย้ าท า เจ้าระเบียบ หรือรักความสะอาดมากเกินไป ชอบสะสมวัตถุ ยึด
มั่นกฎเกณฑ์ ไม่ยืดหยุ่น หรือในทางตรงข้ามอาจเป็นคนสองจิตสองใจ ไม่มีระเบียบวินัย  และแสดง
ความก้าวร้าวอย่างไม่เหมาะสม 

 1.1.3 ระยะเพศ (Phallic Stage) ช่วงอายุ 3-5 ปี เป็นระยะที่เด็กแสวงหาความ 

เพลิดเพลินใจโดยใช้อวัยวะบริเวณอวัยวะเพศ และใช้บุคคลอ่ืน (Object) เพ่ือแสวงหาความ
เพลิดเพลินใจในเชิงเพศแทนการใช้อวัยวะในร่างกายของตนเองดังเช่นในระยะที่ผ่านมา กล่าวคือ เด็ก
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จะมีจินตนาการเชิงเพศ ในระดับจิตไร้ส านึกต่อพ่อหรือแม่ที่เป็นเพศตรงข้าม และเป็นปฏิปักษ์ต่อพ่อ
หรือแม่ที่เป็นเพศเดียวกับตนเอง เด็กจะรู้สึกอิจฉาและมีพฤติกรรมแข่งขันกับพ่อหรือแม่ ที่เป็นเพศ
เดียวกับตนเอง เพ่ือต้องการเอาชนะและแย่งพ่อหรือแม่ที่เป็นเพศตรงข้ามมาครอบครอง 
 พัฒนาการในช่วงอายุนี้ของเด็กผู้ชายเรียกว่า “Oedipus complex” กล่าวคือ 

เมื่อเด็กผู้ชายหนึ่งจินตนาการถึงความเป็นปฏิปักษ์และมีความคิดต้องการก าจัดพ่อ เด็กจะเกิดความ
กลัวว่าพ่อจะแก้แค้นด้วยการตัดอวัยวะเพศ (Castration Anxiety) ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกผิดที่มี
ความคิดดังกล่าวต่อพ่อ และในความเป็นจริงเด็กก็รักพ่อและต้องการให้พ่อยอมรับด้วย เด็กผู้ชายจึง
ล้มเลิกที่จะครอบครองแม่และใช้กลไกทางจิตที่ เรียกว่า การเลียนแบบด้วยความก้าวร้าว 

(Identification with the Aggressor) เพ่ือแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว ดังนั้นเด็กผู้ชายจึงเริ่มมี
พฤติกรรมเลียนแบบพ่อโดยเฉพาะเรื่องบทบาทและอัตลักษณ์ทางเพศและการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม (Superego) ตามแบบอย่างของพ่อ 

 ส่วนพัฒนาการของเด็กผู้หญิงในช่วงอายุเดียวกันนี้เรียกว่า “Electra Complex” 
กล่าวคือ เมื่อเด็กผู้หญิงค้นพบว่าตนเองไม่มีอวัยวะเพศชายจะเกิดความรู้สึกด้อยคุณค่า (Inferiority) 
และมีความอิจฉาผู้มีองคชาติ (Penis Envy) เด็กจะมีความรู้สึกต่อแม่ในทางลบเพราะคิดว่าให้ก าเนิด
ตนเองมาอย่างบกพร่อง เด็กผู้หญิงจึงมีจินตนาการในระดับจิตใต้ส านึกว่าจะได้รับอวัยวะเพศชายจาก
พ่อ และมีพฤติกรรมแข่งขันกับแม่เพ่ือแย่งพ่อมาครอบครอง แต่ขณะเดียวกันก็รักแม่และกลัว (Loss 

of Love) จากแม่ด้วย จึงต้องยอมล้มเลิกการแข่งขันกับแม่ และหันกลับมาเลียนแบบพฤติกรรมของแม่
รวมทั้งในด้านอัตลักษณ์ทางเพศและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเช่นเดียวกัน ความสัมพันธ์ที่ดีของ
พ่อแม่ต่อลูกเป็นปัจจัยที่ช่วยสลายปมขัดแย้งในจิตใจเหล่านี้ 
 เด็กท่ีสามารถสลายปมขัดแย้งต่อพ่อแม่ภายในจิตใต้ส านึกได้จะมีความสามารถ 

ในการจัดการด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน รวมทั้งสามารถจัดการกับแรงกระตุ้น (Impulse) ในจิตใจของ
ตนเองได้ดี และเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ด้านความรักในวัยผู้ใหญ่ บุคคลที่มีการติดตรึงอยู่ที่ระยะ
นี้จะยังคงมีจินตนาการต่อพ่อแม่ในจิตใต้ส านึกตามลักษณะของพัฒนาการระยะนี้ อันเป็นสาเหตุของ
โรคทางจิตเวชในกลุ่มโรคประสาท (Neurosis) ทั้งหลาย รวมทั้งขาดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
หรือมสี านึกผิด ชอบชั่วดีที่ควบคุมอย่างเข้มงวดมากเกินไป 

 หากเด็กที่มีพฤติกรรมไม่ยอมรับเพศสภาพตามที่เกิดมา จะต้องการที่จะผ่าตัด
แปลงเพศ หรือพยายามซ่อนเพศทางร่างกายของตนไว้ โดยการแต่งกายหรือประพฤติแบบเพศตรงข้าม 
โดยในเพศชาย เพศทางร่างกายเป็นชาย แต่จิตใจเป็นผู้หญิง ต้องการมีชีวิตเป็นหญิงอย่างสมบูรณ์ ทั้ง
อารมณ์ ร่างกาย และชีวิตทางเพศ เลียนแบบการใช้ชีวิตอย่างเพศหญิง  หางานที่ผู้หญิงท า เพ่ือสนอง
ความมีบุคลิกภาพแบบผู้หญิง ในที่สุดก็ต้องการแปลงเพศ ส่วนในเพศหญิง เพศทางร่างกายเป็นผู้หญิง 
แต่จิตใจเป็นเพศชาย ในวัยเด็กจะเป็นทอมบอย และอิจฉาความเป็นชายของเด็กชาย หลังจากวัยหนุ่ม
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สาวแล้วเขาจะมีความยุ่งยากในการเลือกเพศ จะพยายามแต่งตัวให้เหมือนเพศชายที่สุด แสดงท่าทาง
และค าพูดแบบผู้ชาย และหางานที่ผู้ชายท า ต่อมาเมื่อความต้องการรุนแรง เขาจะต้องการรุนแรงมาก
ขึ้นจะต้องการผ่าตัดแปลงเพศ กรณีเช่นนี้ เรียกว่า Transexualism ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพและประสบการณ์ทางสังคมที่ท าให้แนวคิดว่าตนเป็นเพศผิดไป ในผู้ชายมักมี
แม่ซึ่งขาดความสุข ยึดติดกับลูกคนนี้มาก และอาจเกิดจากฮอร์โมนเพศ หรือสาเหตุอ่ืนๆ ที่หาข้อสรุป
ไม่ได้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยร่วมจากหลายสาเหตุ 

1.1.4 ระยะแฝง (Latency Stage) ช่วงอายุ 6-12 ปี เป็นระยะที่แรงขับทางเพศค่อนข้าง 
สงบเนื่องจากตัวตน (ego) พัฒนาความสามารถในการแยกจินตนาการกับความเป็นจริงและจัดการแรง
ขับภายในจิตใต้ส านึกได้ดีแล้ว เด็กจึงหันไปแสวงหาความเพลิดเพลินใจด้วยการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและ
สังคมภายนอก เช่น เพ่ือน โรงเรียน ชุมชน เป็นต้น เป็นวัยที่เด็กมีการพัฒนาความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง การแก้ปัญหา และทักษะด้านต่างๆ มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลิกภาพ 

อัตลักษณ์ทางเพศ และคุณธรรม จริยธรรม ต่อเนื่องจากระยะท่ีผ่านมา และเริ่มรู้จักยึดแบบอย่าง 
จากบุคคลภายนอกครอบครัวด้วย แต่เด็กวัยนี้ยังมีมโนธรรม (Superego) ที่ไม่ยืดหยุ่นบางครั้งจึงอาจ
ย้ าคิดย้ าท าหรือเคร่งครัดในกฎเกณฑ์บางอย่างมากเกินไปได้ 

1.1.5 ระยะเพศ (Genital Stage) ช่วงอายุ12 ปีถึงวัยวัยผู้ใหญ่เป็นระยะที่เด็กมีการ 
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่นทั้งทางร่างกายและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องทางเพศ และด้านจิตสังคมอย่างมาก 
แรงขับทางเพศหวนกลับมารุนแรงอีกครั้งจนอาจท าให้พัฒนาการถดถอยกลับไป มีความขัดแย้งใน
จิตใจเหมือนพัฒนาการในระยะที่ผ่านมาอีก แต่ก็อาจเป็นโอกาสให้บุคคลสามารถสลายปมขัดแย้ง
ดังกล่าวได้อีกครั้ง เป็นระยะที่วัยรุ่นต้องการเป็นอิสระ และพัฒนาความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
สร้างความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่กับพ่อแม่สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนทั้งเพศเดียวกันและต่าง
เพศและบุคคลอ่ืน พัฒนาอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรม และเตรียมความ
พร้อมส าหรับบทบาทของผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ บุคคลที่สามารถสลายปมขัดแย้งในทุกระยะที่ผ่านมาได้
จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะสมบูรณ์ มีอัตลักษณ์มั่นคง สามารถแสวงหาความพึงพอใจทั้งในด้าน
ความรักและการท างานอย่างสร้างสรรค์และมีเปูาหมายได้ 
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ทฤษฎีพัฒนาการจิตเพศของ Freud 

ล าดับขั้น อายุ พฤติกรรม 

1.ขั้นปาก แรกเกิด – 18 เดือน มีความสุขในการใช้ปากตอบสนองความ
ต้องการของร่างกาย 

2.ขั้นทวารหนัก อายุ 2-3 ปี ฝึกการขับถ่าย  
3.ขั้นอวัยวะเพศ ก่อนวัยเรียน 

อายุ 4-6 ปี 
วัยแห่งปมเพศท่ีต้องการแสวงหา
เอกลักษณ์ 

4.ขั้นแฝง ก่อนวัยรุ่น 

อายุ 6-12 ปี 
ระยะแห่งความสงบของแรงขับ 

5.ขั้นพึงพอใจทางเพศ วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว 

อายุ 12 ปีขึ้นไป 

การแสวงหาความพึงพอใจและความสุข
ทางเพศ 

 

ที่มา: วิไลลักษณ์  พงษ์โสภา (2555: 85) 

ภาวะท่ีเกิดการหยุดชะงักของพัฒนาการ 

ฟรอยด์ ได้อธิบายภาวะที่เกิดการหยุดชะงักของพัฒนาการไว้ 2 สภาวะ ดังนี้ (Elder, 2014: 

123) 

 การติดตรึง (Fixation) หมายถึง พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความต้องการที่ไม่บรรลุ หรือไม่สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งของระยะพัฒนาการที่มีแรงขับทางเพศ เช่น สัญชาตญาณพ้ืนฐาน (Id) ซึ่งเป็น
โครงสร้างหลักของบุคลิกภาพระหว่างวัยทารก (ระยะปาก 0-12 เดือน) ถ้าทารกล้มเหลว ที่จะได้รับ
ความพอใจในช่องปากอย่างพอเพียง จะเกิดความคับข้องใจ แต่ถ้าได้รับความพอใจมากเกินไป จะมี
ความลุ่มหลงกับปากของพวกเขาขณะที่พวกเขาเติบโต ปรากฏเป็นนิสัย เช่น สูบบุหรี่ จัดในวัยผู้ใหญ่ 
คล้ายคลึงกับความคับข้องใจใดๆ หรือได้รับประสบการณ์ที่ได้รับมากเกินไประหว่างระยะทวาร (1-3 
ปี) จะเกิดการติดตรึงและเป็นผลให้ตระหนี่ เห็นแก่ตัว หรือเกียจคร้าน เฉื่อยชา สอดคล้องกับทฤษฎีนี้ 
ผู้เลี้ยงดูมีบทบาทส าคัญในการสนองความต้องการให้บรรลุความสมดุลและคุณลักษณะที่สอดคล้องกัน 

 การถดถอย (Regression) หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับอายุของบุคคล การถดถอย
เป็นกลไกปูองกันที่ปกปูอง ต่อภาวะคุกคามและความเครียด เช่น การดูดนิ้วหัวแม่มือในวัยเรียน 
พฤติกรรมถดถอยมักลดลงเมื่อภัยคุกคามหรือความเครียดหมดไป หรือผ่อนคลายลง  
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1.2 ขั้นพัฒนาการทางจิตสังคมของอิริคสัน (Erikson‘s Psychosocial Stages) 
  อิริค อิริคสัน (Erik Erickson 1902-1994) ได้อธิบายพัฒนาการทางจิตใจเพ่ิมเติมจาก
พัฒนาการทางจิตใจตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ โดยเน้นความส าคัญของปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมและ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนต่อพัฒนาการทางจิตใจ  และอธิบายว่าจิตใจมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตโดยบุคคลจะมีภาวะวิกฤติภายใน (internal Crisis) ในแต่ละระยะของการพัฒนา หากสามารถ
คลี่คลายวิกฤติการณ์ภายในเหล่านี้อย่างเหมาะสมจะเป็นพ้ืนฐานส าหรับพัฒนาการในระยะถัดไป และ
ท าให้มีการพัฒนาคุณธรรม (Virtue) หรือ สายใยความเข้มแข็ง (Inherent Strength) ที่เป็นคุณสมบัติ
พึงประสงค์ข้ึนมาในแต่ละระยะของการพัฒนา อิริคสันอธิบายพัฒนาการทางจิตใจเป็นระยะต่างๆ ดังนี้ 
(มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 5-7)  

1.ขั้นความสร้างความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ (Basic Trust vs. Mistrust) ตรงกับ 

อายุแรกเกิด-1 ปี เป็นระยะที่เด็กต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ภายใน ล าดับแรกในพัฒนาการ คือ การ
พัฒนาความไว้วางใจขั้นพ้ืนฐาน หรือไม่ไว้วางใจ การเลี้ยงดูที่แม่สามารถตอบสนองความต้องการทาง
ร่างกาย เช่น การให้นมและอาหารในเวลาที่เด็กรู้สึกหิว และสามารถตอบสนองความต้องการทางจิตใจ
ด้วยความรักความอบอุ่นอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เด็กเกิดความไว้วางใจและมีการพัฒนาความรู้สึก
ไว้วางใจผู้อ่ืน เชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการรับและพ่ึงพาผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม เป็นคนที่มี
ความหวังอยู่เสมอ Erikson กล่าวว่าเด็กที่มี Social Trust ดีจะกินง่าย นอนหลับง่าย หลับสนิท และ
ขับถ่ายปกติอย่างสม่ าเสมอ 

2. ขั้นเริ่มเป็นตัวของตัวเองหรือความสงสัยละอายในตนเอง (Autonomy vs. Shame  

and Doubt) อยู่ในช่วงอายุ 1-3 ปี เป็นระยะที่เด็กสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้งการ
ขับถ่ายได้ดี และเริ่มเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ต้องการฝึกหรือควบคุม
พฤติกรรมบางอย่าง การควบคุมอย่างเข้มงวดหรือเร็วเกินไป หรือการที่พ่อแม่ไม่สามารถช่วยให้เด็ก
ควบคุมตนเองได้ ต่างมีผลเสียต่อการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองของเด็ก การควบคุมอย่างเหมาะสม
จะช่วยให้เด็กพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่เกิดความละอายหรือสงสัยในตนเอง  

 3. ขั้นสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือความรู้สึกผิด (Initiative vs. Guilt) อยู่ในช่วง
อายุ 3-5 ปี เป็นระยะที่เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ ภาษา ความคิด และสติปัญญาอย่างรวดเร็วมี
ความอยากรู้อยากเห็นและมีความคิดริเริ่มในเรื่องต่างๆ อย่างมาก หากพ่อแม่สนับสนุนความอยากรู้
อยากเห็น และความคิดริเริ่มโดยควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสม เด็กจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในทางที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ สามารถควบคุมตนเองและมีมโนธรรม มีเปูาหมายและความ
มุ่งม่ัน ส่วนเด็กที่พ่อแม่คอยปกปูองห้ามปราม หรือควบคุมมากเกินไป จะมีมโนธรรมที่เข้มงวดมากจน
เกิดความรู้สึกผิดในเรื่องต่างๆ ได้ง่าย 
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4.ขั้นสร้างความวิริยะอุตสาหะ หรือเกิดปมด้อย (Industry vs. Inferiority) อายุ 5-13 ปี  
เป็นระยะที่เด็กมีพัฒนาการทางความคิดและปัญญาพร้อมส าหรับการเรียนรู้ระดับพ้ืนฐาน มีสังคมทั้ง
กับเพ่ือนและครูที่โรงเรียนและบุคคลอ่ืนมากขึ้น มีความสนใจและความสุขในการเรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้านต่างๆ หากพ่อแม่และครูสนับสนุนให้เด็กฝึกและเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ กระตุ้นให้
เด็กรู้จักท ากิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยยอมรับและให้อภัยเมื่อเด็กผิดพลาด เด็กจะมีการพัฒนา
ความวิริยะอุตสาหะ รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถและมีคุณค่าต่อตนเองดี เด็กที่ได้รับการดูแลใน
ทางตรงข้ามจะมีความรู้สึกมีปมด้อย รู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถและไม่มีคุณค่า 

5. ขั้นสร้างอัตลักษณ์ หรือสับสนในบทบาท (Identity vs. Role Confusion) ในช่วงวัยรุ่น 

อายุ 13-20 ปี เป็นระยะที่เด็กวัยรุ่นจึงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างมาก 
ประเด็นส าคัญอย่างหนึ่งของวัยรุ่นคือ การพัฒนาอัตลักษณ์  รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้สึกยึดมั่นกับ
ปรัชญาชีวิต อุดมคติ ค่านิยมที่สอดคล้องกับค่านิยมของสังคมพัฒนาการในระยะที่ล้ม เหลวจะเกิด
ความสับสนในบทบาทและความส าคัญของตนเองในสังคม ขาดความเป็นตัวของตัวเอง ขาดความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และอาจมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือเกเรอันธพาล 

6. ขั้นสร้างความผูกพันหรือการแยกตัว (Intimacy vs. Isolation) อยู่ในช่วงวัย 

ผู้ใหญ่ตอนต้น อายุ 20-40 ปี เป็นระยะที่บุคคลมีการพัฒนาอัตลักษณ์ที่มั่นคงพร้อมส าหรับการท างาน
และการมีความรักอย่างมีความสุข มีความต้องการความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับบุคคลอ่ืน โดยรู้จักการ
ประนีประนอม เสียสละความสุขส่วนตัวบางอย่าง และมีการไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถมีความสุข
ทางเพศกับคู่ครองได้ หากพัฒนาการในระยะนี้ล้มเหลวบุคคลจะแยกตัวจากสังคม ไม่สามารถยอมรับ
ความแตกต่างและสร้างสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน จะสนใจหมกมุ่นแต่เรื่องของตนเอง 

7. ขั้นการสร้างประโยชน์หรือความรู้สึกเหนื่อยล้า (Generatively vs. Stagnation) อยู่ 
ในช่วงวัยกลางคน อายุ 40-60 ปี เป็นระยะที่บุคคลต้องการท าประโยชน์ต่อสังคมและคนรุ่นต่อไป เป็น
ระยะที่มีการพัฒนาคุณธรรม ในเรื่องการดูแล “care”หากพัฒนาการในระยะนี้ล้มเหลวบุคคลจะเกิด
ความรู้สึกเหนื่อยล้า กลายเป็นคนที่ท าอะไรตามใจตัวเอง และยึดความพอใจของตนเองเป็นหลัก 

8. ขั้นสร้างความม่ันคงทางจิตใจหรือความสิ้นหวัง (Ego Integrity vs. Despair) อยู่ 
ในช่วงอายุมากกว่า 60-65 ปี บุคคลที่สามารถแก้ไขวิกฤติการณ์ภายใน พัฒนาการทุกระยะที่ผ่านมาได้
อย่างสมบูรณ์ จะเข้าใจความหมายและคุณค่าของตนเอง ยอมรับและพอใจชีวิตทุกด้านของตนเอง 
สามารถละวางความยึดมันถือมั่นในเรื่องต่างๆ และสามารถเผชิญสิ่งคุกคามต่างๆ รวมทั้งความตายได้
อย่างมั่นคง เป็นระยะที่มีการพัฒนาคุณธรรม ในเรื่องความฉลาด รอบรู้ บุคคลที่ไม่สามารถพัฒนา
ความพึงพอใจชีวิตทุกๆด้านได้ จะรู้สึกสิ้นหวัง (despair) เนื่องจากผิดหวังกับชีวิตที่ผ่านมาโดยไม่มี
โอกาสแก้ไขแล้วและมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไร้คุณค่า 
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ขั้นพัฒนาการจิตสังคมของอิริคสัน 

ขั้นพัฒนาการทางจิตสังคม ช่วงอายุ คุณธรรมที่พัฒนา 

1.ขั้นความสร้างความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ 

(Basic Trust vs. Mistrust) 

แรกเกิด-1 ปี ความหวัง  
(Hope) 

2.ขั้นเริ่มเป็นตัวของตัวเองหรือความสงสัยละอายใน
ตนเอง (Autonomy vs. Shame and Doubt) 

อายุ 1-3 ปี อุดมการณ์ 

(Will) 

3.ขั้นสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือความรู้สึกผิด 
(Initiative vs. Guilt)  

อายุ 3-5 ปี จุดมุ่งหมาย/เปูาหมาย 

(Purpose) 

4.ขั้นสร้างความวิริยะอุตสาหะ หรือเกิดปมด้อย 
(Industry vs. Inferiority) 

อายุ 5-13 ปี ศักยภาพ 

(Competence) 

5.ขั้นสร้างอัตลักษณ์ หรือสับสนในบทบาท 
(Identity vs. Role Confusion)  

อายุ13-20 ปี  

Fidelity 

6.ขั้นสร้างความผูกพันหรือการแยกตัว (Intimacy 

vs. Isolation) อยู่ในช่วงวัย 

ผู้ใหญ่ตอนต้น  

อายุ 20-40 ปี ความรัก 

(Love) 

7.ขั้นการสร้างประโยชน์หรือความรู้สึกเหนื่อยล้า 
(Generatively vs. Stagnation) อยู่ 
ในช่วงวัยกลางคน  

อายุ 40-60 ปี การดูแล 

(Care) 

8.ขั้นสร้างความม่ันคงทางจิตใจหรือความสิ้นหวัง 
(Ego Integrity vs. Despair)  

 

อายุ> 60 ปีขึ้นไป สติปัญญา ความรอบรู้ 
(Wisdom) 

 

ที่มา: มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์ (2555: 8) 

โดยสรุป ทฤษฎีของอิริคสันเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพที่ประสบความส าเร็จเป็นผลจากการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งตลอดระยะจิตสังคมแปดขั้นตอน  ความเก่ียวข้องของการน าทฤษฎีทางจิตวิทยา
สังคมของอิริคสัน ไปใช้กับผู้รับบริการ คือ การช่วยให้ผู้ให้บริการมีความเข้าใจระหว่างบุคคลเกี่ยวกับ
มิติทางชีวภาพ จิตวิทยา ด้านจิตวิญญาณ และสังคมมากขึ้น จุดเน้นของขั้นตอนคือความใส่ใจ
ศูนย์กลางของบุคคล ในเวลาที่ต่างกันในชีวิตของพวกเขา และระมัดระวังความเสี่ยงในภารกิจของแต่
ละข้ันตอน และบูรณาการความเข้าใจเหล่านี้ไปสู่การประเมิน และวางแผนที่เหมาะสม 
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1.3 ทฤษฎีการพลัดพราก (Separation-Individuation theory)  

            Margaret Mahler ศึกษาพัฒนาการทางจิตใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อแม่ Mahler กล่าวว่าการพัฒนา “sense of self” มีความส าคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจ 
และเกิดผ่านกระบวนการพลัดพรากและกลไกเฉพาะตัวบุคคล (Individuation) ดังนี้ (มาโนช หล่อ
ตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 9-10) 

 1.3.1 ระยะหมกมุ่นกับตัวเอง (Autistic Phase) อยู่ในช่วงแรกเกิด-อายุ 2 เดือน ในตอน 

แรกเกิดทารกยังไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างโลกภายใน ( Inside) กับโลกภายนอก 
(Outside) ได้ชัดเจน ส่วนใหญ่จะหลับคล้ายกับสภาวะที่อยู่ในมดลูกของมารดา และส่วนใหญ่จะอยู่กับ
ตัวเองมากกว่าที่จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว (Relatedness) ยังไม่มีการพัฒนา “sense of self” 

1.3.2 ระยะความสัมพันธ์ทางชีวภาพ (Symbiotic phase) อยู่ในช่วงอายุ 2-5 เดือน 

เมื่อเด็กเริ่มเรียนรู้ว่ามีบุคคลอ่ืนที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้จึงเริ่มตระหนักว่ามี
ตนเอง (Self) และผู้อ่ืน (Object) แต่ในระยะ symbiosis นี้เด็กมีความสัมพันธ์ราวกับว่าเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับแม่ 

1.3.3 ระยะแยกแยะ (Differentiation) อยู่ในช่วงอายุ 5-10 เดือน เป็นระยะท่ีเด็กเริ่มรู้ 
ว่าแม่เป็นอีกคนหนึ่งและแยกตัวออกจากแม่โดยสนใจสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่ตัวแม่มากขึ้น แต่ยังหันกลับมา
สนใจแม่เป็นพักๆ เด็กสามารถจดจ าและแยกใบหน้าแม่จากใบหน้าคนอ่ืนได้จึงเริ่มมี stranger 

anxiety 

1.3.4 ระยะทักษะ (Practicing) อยู่ในช่วงอายุ 10-18 เดือน เป็นระยะที่เด็กสามารถ 

เคลื่อนไหวห่างจากแม่ได้คล่องแคล่วมากขึ้น และมีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างมาก 
เด็กจะสนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมจนเหนื่อยล้า จึงมาหาแม่ตามที่ Mahler เรียกว่า 
“emotional refueling” หลังจากนั้นจะกลับไปสนใจสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง 

1.3.5 ระยะประคับประคอง (Rapprochement) อยู่ในช่วงอายุ 18-24 เดือน เป็น 

ระยะที่เด็กเริ่มเดินและวิ่งได้คล่องแคล่วแต่กลับหันมาสนใจแม่มากกว่าระยะที่ผ่านมา ต้องการให้แม่
สนใจและร่วมรับรู้สิ่งที่เขาเรียนรู้และค้นพบมาจากโลกภายนอกด้วย จึงท าให้รู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย
และมีความวิตกกังวลในการพลัดพราก (Separation Anxiety) มากขึ้น เป็นวัยที่เด็กเปราะบางและ
ต้องการความสนใจจากแม่อย่างมาก มักเรียกร้องและมีความโกรธเกรี้ยวทางอารมณ์ (Temper 

Tantrums) ได้บ่อย 

1.3.6 ระยะที่รู้สึกมั่นคงกับผู้อ่ืน (Object Constancy) อยู่ในช่วงอายุ 2-5 ปี  
ความสัมพันธ์กับแม่ท่ีท าให้เด็กรู้สึกว่าแม่ยังรักและคอยประคับประคองอยู่ตลอดเวลาช่วยให้เด็กซึมซับ
ภาพของแม่ไว้ในใจได้ คือ มีความรู้สึกผูกพันต่อแม่ตลอดเวลาไม่ว่าแม่จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามเมื่อแม่ไม่
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อยู่ก็รู้ว่าแม่จะกลับมา และยังมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าแม่จะตอบสนองความต้องการในขณะนั้นได้
หรือไม่ มีการพัฒนา “individuation” อย่างเหมาะสม 

1.4 พัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Development)   

       Jean Piaget เป็นบุคคลแรกที่ศึกษาพัฒนาการด้านความคิดและปัญญาของเด็ก Piaget 

กล่าวว่าเมื่อเด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เรื่องต่างๆ ซ้ าจะเกิดเป็น “schema” หรือแผนผังความคิดใน
เรื่องนั้นๆ และความรู้เกิดจากการสะสมแผนผังความคิดที่หลากหลายในเรื่องต่างๆ กระบวนการสะสม
แผนผังความคิดที่หลากหลายดังกล่าวประกอบด้วย  กระบวนการแทรกซึม (Assimilation) หมายถึง
การเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ที่สอดคล้องกับแผนผังความคิดเดิม และกระบวนการดัดแปลง 
(Accommodation) หมายถึง การเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากแผนผังความคิดเดิมท าให้
ต้องดัดแปลงแผนผังความคิดเดิม หรือมีการสร้างแผนผังความคิดใหม่ขึ้นมา (Elder et al,  2014: 

124) 

 Piaget พบว่าเด็กมีพัฒนาการด้านความคิดและการเรียนรู้ในระยะต่างๆ ดังนี้ (มาโนช 
หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 10-12) 

1.4.1 ขั้นของการใช้ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ (Sensorimotor Stage) อยู่ใน 

ช่วงแรกเกิด -2 ปี เป็นระยะที่เด็กเรียนรู้การรับสัมผัสผ่านประสาทสัมผัสทั้งหลายและเรียนรู้การ
ควบคุมการเคลื่อนไหวผ่านการเคลื่อนไหวแบบสะท้อนกลับ (Reflex) การเคลื่อนไหวโดยบังเอิญและ
การเคลื่อนไหวโดยตั้งใจกระท าตามล าดับ ในระยะ 3-4 เดือนแรก เด็กจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง
การกระท าและผลลัพธ์ผ่านร่างกายของตนเอง ต่อมาจะมีการเรียนรู้ผ่านวัตถุและเหตุการณ์ต่างๆและ
เริ่มกระท ากิจกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายและรู้จักคาดหมายผลลัพธ์บางอย่างได้ ต่อมาจะเรียนรู้จากการ
กระท าต่อวัตถุหรือเหตุการณ์โดยวิธีการใหม่ๆที่แตกต่างกัน สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่
ละวิธีการและค้นหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดได้ พัฒนาการที่ส าคัญในระยะนี้คือเมื่ออายุประมาณ 8-9 

เดือน เด็กจะเริ่มมีการมีอยู่อย่างถาวรของวัตถุ (Object Permanence) เข้าใจได้ถูกต้องว่าวัตถุยังคง
อยู่แม้ไม่ได้อยู่ในสายตาของเด็กแล้วและเกิดการเข้าใจสัญลักษณ์แทนภาษา (Symbolization) เมื่อ
อายุประมาณ 18 เดือนคือสามารถใช้ภาษาเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของหรือประสบการณ์ต่างๆ ได้ 

1.4.2 ขั้นเตรียมส าหรับความคิดที่มีเหตุผล (Preoperational Stage)  ช่วงอายุ 2-7 ปี  
เด็กสามารถเรียนรู้โดยใช้ภาษาแทนความหมายของประสบการณ์ได้มากขึ้น รู้จักเล่นสมมติและเริ่มรู้จัก
เข้าใจความคิดความต้องการของผู้อื่นได้บ้างแต่ยังไม่สามารถเข้าใจเหตุผลอย่างถูกต้องสมบูรณ์เช่นหาก
เด็กคิดไม่ดีแล้วมีอาการเจ็บปุวยเด็กอาจเข้าใจว่าความคิดดังกล่าวเป็นสาเหตุท า ให้เกิดการเจ็บปุวย 
หรือเด็กที่ท าจานแตก 10 ใบโดยไม่เจตนาจะมีความผิดมากกว่าเด็กที่จงใจขว้างจานแตก 1 ใบ เป็นต้น 
เด็กมักคิดเฉพาะในมุมมองของตนเองหรือคิดเพียงด้านใดด้านหนึ่งตามท่ีตนเองเคยมีประสบการณ์ เช่น 



 

 

137 

 

พ่อแม่ลงโทษหมายความว่าพ่อแม่ไม่รักแล้วเป็นต้นและยังมีความคิดเชิงจินตนาการมาก เช่น สิ่งของ
ต่างๆ มีชีวิตจิตใจ 

1.4.3 ขั้นคิดอย่างมีเหตุผลในเชิงรูปแบบ (Concrete Operational Stage) อายุ 7- 

11 ปี เด็กๆ สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมได้ถูกต้อง ได้แก่  
 1.4.3.1 สามารถเข้าใจความคิด ความต้องการของผู้อ่ืน เข้าใจและยอมรับเหตุผล
ของกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคม รู้จักใช้เหตุผลที่เกี่ยวพันต่อเนื่องกันได้ เช่น ถ้าก าหนดว่านกเป็นสัตว์ปีก
และสัตว์ปีกเป็นสัตว์เลือดเย็น เด็กจะสามารถสรุปได้ว่า นกเป็นสัตว์เลือดเย็น เป็นต้น  
 1.4.3.2 พัฒนาความคิดในเรื่องการจัดหมวดหมู่ (Classification) 

 1.4.3.3 การเรียงล าดับ (Seriation) เช่น ถ้าก าหนดว่าคนที่หนึ่งสูงกว่าคนที่สอง
และคนที่สองสูงกว่าคนที่สาม เด็กจะสามารถเข้าใจได้ว่าคนที่หนึ่งสูงกว่าคนที่สามด้วย  
 1.4.3.4 การพัฒนาแนวคิดการเปลี่ยนรูป (Reversibility) เช่น เข้าใจว่าน้ า
สามารถเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างน้ าแข็ง น้ าและไอน้ าได้  
 1.4.3.5 การพัฒนาแนวคิดการอนุรักษ์ (Conservation) ในเรื่องปริมาณคือ
สิ่งของยังมีปริมาณเท่าเดิมแม้จะเปลี่ยนรูปร่างไป เช่น รู้ว่าน้ าปริมาตรเท่ากันแต่ใส่ในขวดปากกว้างกับ
ขวดปากแคบยังมีปริมาตรเท่ากัน เป็นต้น หลังจากนั้นจะมีการพัฒนาแนวคิดการอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ
น้ าหนัก ความยาว พ้ืนที่ และเวลาด้วย 

1.4.4 ขั้นคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในเชิงนามธรรม (Formal Operational Age) อยู่ 
ในช่วงวัยรุ่น เป็นระยะที่บุคคลสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในเชิงนามธรรมและมีความคิดที่เป็น
ระบบอย่างซับซ้อนเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ได้สามารถเรียนรู้จากการตั้งสมมุติฐานและการทดสอบเข้าใจใน
เรื่องความเป็นไปได้สามารถใช้เหตุผลทั้งแบบอุปมาน (Inductive) คือ สามารถน าประสบการณ์ที่เคย
เรียนรู้จากบางสถานการณ์ไปปรับใช้กับเหตุการณ์อ่ืนๆโดยทั่วไปได้และแบบสมมติฐานอนุมาน 
(Hypothetic Deductive) คือ สามารถสร้างสมมุติฐานหลายหลายอย่างที่ท าให้เกิดสิ่งหนึ่งแล้ว
ทดสอบสมมุติฐานนั้นกับความเป็นจริงว่าถูกต้องหรือไม่รวมถึงสามารถน าสิ่งที่ เคยเรียนรู้จาก
สถานการณ์ทั่วไปไปปรับใช้กับเหตุการณ์เฉพาะบางอย่างได้การมีความคิดเชิงนามธรรมท าให้วัยรุ่น
สามารถวางแผนชีวิตในอนาคตได้และมีความสนใจในเรื่องเชิงนามธรรมเช่นศาสนาปรัชญาและ
การเมือง เป็นต้น แต่อาจยังมีลักษณะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentric) คือ มักยึดมั่นว่าความคิด
ของตนเองเท่านั้นที่ถูกต้อง 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคห์ลเบิร์ก (Kohlberg’s Moral Development)  

(เติมศักดิ์  คทวณิช,  2546: 72-74) 

 เป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ และได้ปรับปรุง 
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การศึกษาในบางด้าน รวมทั้งขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้น วิธีการศึกษาวิจัยของโคห์ลเบิร์ก มีความ
คล้ายคลึงกับวิธีการศึกษาของเพียเจต์ โดยมีการสร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมา โดยให้กลุ่มทดลองเป็น
ผู้ตอบปัญหาที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์สมมตินั้น ซึ่งปัญหานั้นยากต่อการตัดสินใจว่าถูกหรือผิด ควร
หรือไม่ควร เพราะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบส าคัญหลายประการ ผลจากการวิเคราะห์ค าตอบของผู้ตอบ
ในวัยต่างๆ ท าให้โคห์ลเบิร์กสรุปเป็นทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคล ออกเป็น 3 ระดับ แต่ละ
ระดับแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย รวมทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ระดับที่ 1 ระดับก่อนเกณฑ์ทางสังคม (Pre-conventional Level) ในระดับนี้เด็กจะ
รับรู้กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติตนที่ดี และไม่ดีจากคนที่มีอิทธิพลเหนือตน เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ พ่ี 
หรือเด็กที่โตกว่า และมักจะนึกถึงรางวัลและการลงโทษที่ได้รับเป็นส่วนประกอบส าคัญในการตัดสิน
พฤติกรรมดีหรือไม่ดี เช่น  

 พฤติกรรมที่ดี คือ พฤติกรรมที่กระท าแล้วได้รางวัล 

 พฤติกรรมที่ไม่ดี คือ พฤติกรรมที่กระท าแล้วถูกลงโทษ  
ในระดับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย คือ  
 ขั้นที่ 1 ขั้นของการลงโทษและเชื่อฟัง (Punishment and Obedience 

Orientation) ขั้นนี้จะเริ่มตั้งแต่แรกเกิดถึง 7 ปี เป็นขั้นที่เด็กจะใช้ผลของการแสดงพฤติกรรมเป็นเครื่อง
ตัดสินว่าถูกหรือผิด เช่น ถ้าเด็กหยิบของคนอ่ืนมาโดยไม่บอกเจ้าของแล้วถูกลงโทษ เด็กจะรู้ทันทีว่าเป็น
การกระท าที่ผิด และจะไม่พยายามท าเช่นนั้นอีกเพราะกลัวถูกลงโทษ เป็นต้น 

 ขั้นที่ 2 ขั้นการแสวงหารางวัล (Native Egoistic Orientation) ขั้นนี้จะอยู่ระหว่าง
อายุ 7-10 ปี เป็นขั้นที่เด็กจะสนใจปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ หรือกระท าพฤติกรรมใด ๆ ที่
เมื่อท าลงไปแล้วได้รับรางวัลหรือค าชมเชยเป็นสิ่งตอบแทนเท่านั้น เด็กจะยังไม่ค านึงถึงความยุติธรรม 
ความเห็นอกเห็นใจ หรือการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน ดังนั้นพฤติกรรมของเด็กในขั้นนี้จึงเป็นไปด้วยความ
พอใจในรางวัลที่ได้รับมากกว่าการกลัวจะถูกลงโทษ 

ระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ของสังคม  (Convention Level) พัฒนาการทาง
จริยธรรมในระดับนี้ ผู้กระท าจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นไปตาม ความคาดหวังของสังคมที่ตนเป็นสมาชิก
อยู่ โดยไม่ค านึงถึง รางวัลหรือการลงโทษ แต่ถือว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั้งหลาย เป็นสิ่งที่คนในสังคม
เดียวกันควรจะปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นย่อย ได้แก่ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นท าตามเพ่ือนและสิ่งที่สังคมยอมรับ (Interpersonal Concordance of 

“good boy-nice girl” Orientation) ขั้นนี้อายุระหว่าง 10-13 ปี เป็นระยะที่เด็กก าลังจะเข้าสู่ความ
เป็นวัยรุ่น ดังนั้นเพ่ือนและกลุ่มเพื่อนจึงมีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติตนเป็นอย่างมาก ดังนั้นเด็กในวัยนี้
จึงปฏิบัติตนในสิ่งที่คาดหวังว่าเพื่อนและกลุ่มเพื่อนจะเกิดความพึงพอใจ และเลือกเลียนแบบบุคคลที่ตน
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คิดว่าเป็นคนดี ดังนั้นพฤติกรรมดี คือ พฤติกรรมที่ท าให้ผู้อื่นชอบ พอใจ และยอมรับ จะเห็นได้ว่า ในขั้น
นี้จะเน้นความส าคัญท่ีการกระท าตามความคาดหวังของคนอ่ืนมากกว่ารางวัลและการลงโทษ 

 ขั้นที่ 2 ขั้นกฎและระเบียบ (Law and Order Orientation) ขั้นนี้อยู่ระหว่างอายุ 13-

16 ปี เด็กวัยนี้จะเริ่มเรียนรู้และมีประสบการณ์แล้วว่าสังคมจะมีระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ 
ให้สมาชิกถือปฏิบัติต่อสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ดังนั้นคนดีหรือคนที่ท าถูกต้องคือ คนที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ กฎหมายของสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด
มากกว่าจะค านึงถึงรางวัลหรือการลงโทษที่จะได้รับหรือเป็นเพราะท าตามผู้อื่น 

 ขั้นที่ 3 ระดับจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม (Post-conventional Level) 
พัฒนาการทางจริยธรรมขั้นนี้เกิดจากการใช้วิจารณญาณของตนในการตัดสินมาตรฐานทางจริยธรรม
ของสังคมก่อนจะน ามายึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ การตัดสินความถูก ความผิด ควรหรือไม่ควร จะ
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของตนเอง โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลและสิ่งแวดล้อมในสังคมเข้ามา
เกี่ยวข้อง ระดับนี้สามารถแบ่งเป็นขั้นย่อยได้อีก 2 ขั้น คือ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นท าตามสัญญา (Social Contract Orientation) ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่อายุ 16 ปี
ขึ้นไป เป็นขั้นที่จะเน้นมาตรฐานทางจริยธรรมที่คนส่วนใหญ่ของสังคมยอมรับและปฏิบัติตน โดย
ค านึงถึงประโยชน์และสิทธิของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ ดังนั้นก่อนจะยอมรับและยึดถือปฏิบัติ ควรจะมี
การใช้เหตุผลและวิจารณญาณไตร่ตรองดูว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด อย่างไรก็ตาม บุคคลในขั้นนี้จะ
พยายามท าตามหน้าที่ของตนต่อสังคมเหมือนกับค ามั่นสัญญาที่ตนให้ไว้กับสังคมและสมาชิกทั้งหลาย ไม่
พยายามลิดรอนสิทธิของบุคคลอ่ืน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่ าส่วนตัว เคารพตนเองและผู้อ่ืน 
ขณะเดียวกันก็ต้องการให้คนอ่ืนเคารพตนด้วย 

 ขั้นที่ 2 ขั้นอุดมคติสากล (Universal Ethical Principle Orientation) ขั้นนี้จะอยู่
ในช่วงตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เป็นต้นไป เป็นขั้นที่บุคคลจะสร้างอุดมคติและคุณธรรมประจ าใจของตนขึ้นมา เช่น 
ยึดหลักหิริโอตตัปปะ คือ มีความละอายและเกรงกลัวต่อความชั่วทั้งหลาย ยึดหลักมนุษยธรรม เมตตา
ธรรม และยุติธรรม มีความต้องการที่จะเสียสละเพ่ือสังคมโดยรวมขึ้นอย่างแท้จริง ดังนั้นความถูก 
ความผิดของบุคคลในขั้นนี้จะตัดสินจากมโนธรรมที่มีความเป็นสากลของแต่ละคน 

 โคห์ลเบิร์กเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะด าเนินเป็นล าดับขั้น ตั้งแต่ขั้นที่ 
1 ถึงขั้นที่ 6 โดยไม่มีการข้ามขั้น แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลอาจจะติดชะงักในขั้นหนึ่งขั้นใดหรือไม่นั้นจะ
ขึ้นอยู่กับสติปัญญาและสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้น และโดยทั่วไปพบว่าบุคคลทั้งหลายจะพัฒนาทาง
จริยธรรมได้เพียงขั้นกฎระเบียบเท่านั้น 

  



 

 

140 

 

1.5 จิตวิทยาตัวตน (Self-Psychology)  

   Heinz Kohut สนใจศึกษาผู้ปุวยที่มีภาวะหลงรักตัวเอง ส่งผลให้เขาสามารถสร้างทฤษฎี 
เกี่ยวกับการพัฒนาตัวตนขึ้นมาได้ โดยเน้นอธิบายถึงความส าคัญของความสัมพันธ์ภายนอกต่อการก่อ
เกิดและคงอยู่ของความภาคภูมิใจในตนเอง และความมั่นคงของตัวตน ซึ่งความสัมพันธ์ภายนอกที่
ส าคัญที่สุดก็คือ ความสัมพันธ์ของบิดามารดาที่มีต่อบุตร หรือความสัมพันธ์ของผู้ที่เลี้ยงดูเด็กเป็นหลัก
นั่นเอง เมื่อแรกเริ่มนั้นการรับรู้ต่อการมีอยู่ของตัวตนของเด็ก ยังไม่ชัดเจนมีลักษณะเป็น Fragmented 

self-nuclei ต่อมาจึงเกิดกระบวนการพัฒนาตัวตนที่ส าคัญ 2 กระบวนการได้แก่ (มาโนช หล่อตระกูล 
และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 12-14) 

1.6.1 การถ่ายโอนการสะท้อน (Mirror Transference) คือ กระบวนการยืนยันและ 

สะท้อนให้เห็นคุณค่าภายในตัวเองผ่านปฏิกิริยาของผู้อ่ืน เช่น เมื่อเด็กเล็กๆ เริ่มรู้จักท าบางอย่างได้
ด้วยตนเองเกิดความรู้สึกว่าตนเองสามารถท าได้  และอยากแสดงออกให้ผู้อ่ืนรับรู้  เด็กมักจะน าสิ่งที่
ตนเองท าได้มาแสดงต่อมารดาหรือผู้ที่เลี้ยงดูเป็นหลัก ถ้ามารดามีปฏิกิริยาตอบสนองที่เหมาะสม เช่น 
สีหน้าท่าทางแววตาแสดงความชื่นชมยินดีก็จะส่งผลให้เด็กรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง  และพัฒนาต่อไป
เป็นบุคคลที่มีความใฝุดี มุ่งมั่นกระท าสิ่งต่างๆให้ส าเร็จหรือมี ambition แต่ถ้ามารดาไม่มีปฏิกิริยา
ตอบสนองที่เหมาะสม เด็กจะมีความยากล าบากในการด ารงความมั่นคงในตนเอง  และความนับถือ
ตนเอง เมื่อพัฒนาต่อไปจะเป็นบุคคลที่หิวกระหายการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน และพยายามแสดงออก
ในลักษณะต่างๆ เพ่ือที่จะได้มาซึ่งการยอมรับนับถือความชื่นชมตามที่ตัวเองรู้สึกขาดพร่องไป 

 1.6.2 การถ่ายโอนอุดมคติ (Idealizing Transference) คือ กระบวนการที่เกิดการ 
ยึดถือบางอย่างในตนเองว่าเป็นอุดมคติน่ายกย่อง เมื่อยังเป็นเด็กเล็กพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจะเป็นเสมือน
บุคคลที่มีอ านาจ เช่น เมื่อเด็กมีความทุกข์ร้อนก็สามารถช่วยเหลือบรรเทาให้คลายทุกข์ลงได้ เด็กจะมี
ภาพในจิตใจว่าพ่อแม่สมบูรณ์แบบน่ายกย่องชื่นชม และยึดถือภาพนั้นเป็นอุดมคติ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้
ต่อมาภายหลังก็ได้พัฒนากลายเป็นอุดมคติ และค่านิยมของบุคคลนั้น ซึ่งเมื่อยึดถือและปฏิบัติตาม ก็
จะเป็นบ่อเกิดความภาคภูมิใจ ในตนเอง 

ตามทัศนะของ Kohut ความสัมพันธ์ที่บุคคลอื่นมีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีบทบาท 

ส าคัญต่อการด ารงความภาคภูมิใจในตนเองไปตลอดช่วงชีวิตของบุคคลนั้น  เปรียบเสมือนความ
ต้องการออกซิเจนจากการหายใจเพ่ือด ารงชีวิต 
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1.6 ทฤษฎีความผูกพันทางอารมณ์ต่อผู้เลี้ยงดู (Attachment Theory) 

      ความใกล้ชิด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดู จะท าให้เกิดปฏิกิริยา ความรู้สึกผูกพัน
ทางอารมณ์ตอ่กัน ซึ่งจะมีสองลักษณะ ดังนี้ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์,  2548: 9) 

       พันธะ/ความเกี่ยวข้อง (Bonding) หมายถึง ความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างบุคคลที่คง
อยู่นาน ซึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น ระหว่างพ่อแม่ต่อลูกระหว่างพ่ีน้อง 
ระหว่างคนรัก เป็นต้น 

  ความรักใคร่ ผูกพัน (Attachment) หมายถึง ความผูกพันทางอารมณ์ที่มี
ลักษณะเฉพาะ คือ เป็นความผูกพันทางอารมณ์ของเด็กต่อผู้เลี้ยงดู ที่เด็กรับรู้ว่าเป็นผู้ที่สามารถ
ปกปูองคุ้มครองเขาให้ปลอดภัยได้ เด็กจะต้องการอยู่ใกล้ชิดเพราะท าให้รู้สึกว่ามีความมั่นคงปลอดภัย 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีเด็กรู้สึก มีอันตราย 

  John Bowlby พัฒนาทฤษฎีนี้ โดยอาศัยพื้นฐานความรู้จากหลายสาขาวิชา กล่าวว่า 
พฤติกรรมผูกพัน ต่อผู้เลี้ยงดูเป็นสัญชาตญาณ ที่ท าให้มนุษย์อยู่รอด ตามทฤษฎีวิวัฒนาการของ 
Charles Darwin และความผูกพันทางอารมณ์ต่อผู้เลี้ยงดูเป็นพื้นฐานของพัฒนาการทางจิตใจมากกว่า
จินตนาการในจิตไร้ส านึกตามทฤษฎีของ Freud เด็กที่แม่เลี้ยงดูด้วยความรัก ความเข้าใจ เอาใจใส่ 
และไวต่อสัญญาณที่เด็กบอกอย่างทันที และสม่ าเสมอ จะมีความผูกพันทางอารมณ์ที่มั่นคงต่อผู้เลี้ยงดู 
รู้สึกต่อตนเองว่าเป็นคนที่มีคุณค่าและต่อคนอ่ืนว่าน่าไว้วางใจ  เขาพบว่า เด็กที่มีความผูกพันทาง
อารมณ์ที่มั่นคงจะสนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว ชอบการส ารวจ (Exploration) มากกว่าเด็กที่มี
ความผูกพันทางอารมณ์ไม่ม่ันคง การพัฒนาความผูกพันทางอารมณ์ต่อผู้เลี้ยงดู แบ่งตามระยะ ดังนี้ 
 การตอบสนองทางสังคมที่แยกแยะไมได้ (Undiscriminating Social Responsiveness) 

ช่วงอายุ 0-2 เดือน ในระยะนี้เด็กแสดงพฤติกรรมต่อผู้เลี้ยงดู แต่ยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างผู้เลี้ยง
ดูกับคนอื่นได้ ในเวลาที่เด็กร้องไห้ เมื่อมีคนมาอุ้มก็เงียบลงได้  
 การตอบสนองทางสังคมที่แยกแยะได้ (Discriminating Social Responsiveness) ช่วงอายุ 
2-7 เดือน ในระยะนี้เด็กสามารถแยกแม่และคนที่คุ้นเคยจากคนแปลกหน้าได้ ในเวลาที่เด็กร้องไห้ 
ต้องแม่เท่านั้น ที่ปลอบให้เงียบได้  
 การเริ่มต้นการแสวงหาความใกล้ชิดและการติดต่อ (Active Initiation in Seeking 

Proximity and Contact) ช่วงอายุ 7เดือน-3 ปี เป็นระยะที่เด็กพยายามเข้าหาและอยู่ใกล้ชิด 
ภาพลักษณ์ความใกล้ชิด (Attachment Figure) เพ่ือความอบอุ่นใจ และแสดงท่าทางไม่สบายใจเมื่อ
ต้องแยกจากแม่ แต่จะสงบลงได้เมื่อแม่กลับมา ความสัมพันธ์กับแม่ในระยะนี้ ส าคัญต่อการพัฒนา
ความผูกพันทางอารมณ์อย่างมาก  
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 การร่วมกันแก้ไขเป้าหมาย (Goal-corrected Partnership) ช่วงอายุมากกว่า 3 ปี เป็น
ระยะที่เด็กเข้าใจความต้องการ และมีเปูาหมายของตนเอง และผู้เลี้ยงดูได้แล้ว สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์โดยมีการปรับจุดมุงหมายที่สอดคล้องกันได้ 

Mary Ainsworth ได้ศึกษาพฤติกรรมของเด็กและพบว่า ปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับผู้ เลี้ยงดูมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การที่แม่รับรู้ได้ว่าลูกร้องไห้เพราะต้องการ
ให้อุ้ม แล้วอุ้มลูกตามความต้องการนั้น ด้วยบรรยากาศที่ท าให้ลูกอารมณ์ดีได้ จะเป็นเด็กที่ร้องกวน
น้อยกว่า เมื่อโตขึ้นจะติดแม่น้อยกว่า และมีพัฒนาการทางสังคมดีกว่า เด็กที่แม่ไม่สามารถรับรู้อารมณ์
และความต้องการของลูก หรือเด็กที่พ่อแม่มีแนวคิดว่า การอุ้มมากจะท าให้เด็กติดมือ  
 1.7 ลักษณะพื้นอารมณ์ (Temperament) 

      ลักษณะพ้ืนอารมณ์ที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิด ถูกก าหนดโดยปัจจัยด้านชีวภาพโดยเฉพาะ
ด้านพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่เช่นคู่แฝดไข่ใบเดียวกันมีพ้ืนอารมณ์เหมือนกันมากกว่าคู่แฝดไข่คนละใบ 
และในปัจจุบันพบว่าลักษณะพ้ืนอารมณ์บางด้านสัมพันธ์กับ Gene polymorphism บางอย่างเป็นต้น
พบว่าลักษณะพ้ืนอารมณ์เป็นคุณสมบัติที่มักติดตัวไปเมื่อเติบโตขึ้นแต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่บุคคลนั้นเติบโตขึ้นมา เช่น การเลี้ยงดูปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น 

 Alexander Thomus และ Stella Chess กล่าวว่าลักษณะพ้ืนอารมณ์จะมีผลต่อ
พัฒนาการทางจิตใจอย่างไรขึ้นอยู่กับพ่อแม่ว่ามีลักษณะที่เข้าได้กับเด็ก (Goodness of Fit) หรือ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับพื้นอารมณ์ของเด็กได้หรือไม่ด้วย 

 Thomas และ Chess ได้ศึกษาและติดตามพฤติกรรมของเด็กตั้งแต่แรกเกิดและสามารถ
จ าแนกลักษณะพ้ืนอารมณ์ของเด็กโดยใช้ปัจจัยชี้วัด 9 ด้านต่อไปนี้ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ 
สุคนิชย์, 2555: 14-15) 

   1. ระดับการเคลื่อนไหว หรือการท ากิจกรรมว่าคล่องแคล่ว ว่องไว ไม่อยู่นิ่ง หรืออยู่นิ่ง  
ได้นานเพียงใด (Activity Level) 

2. จังหวะความสม่ าเสมอในด้านต่างๆ (Rhythmicity) เช่น การกิน การนอน การขับถ่าย 

ปัจจัยหรือปฏิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ไม่คุ้นเคยว่าจะเข้าหาด้วยความสนใจและอารมณ์ดี 
หรือหลีกเลี่ยงถอยห่างด้วยความวิตกกังวลและและไม่กล้าเผชิญต่อสิ่งเร้าใหม่  ๆ (Approach or 

Withdrawal) 

1. ความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Adaptability) 

2. ความรุนแรงของปฏิกิริยาทางอารมณ์ต่อสถานการณ์ต่างๆ (Intensity of the Reaction) 

3. ความรุนแรงของสิ่งเร้าที่ใช้กระตุ้นให้เด็กมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Threshold of 

Responsiveness) 

4. คุณภาพของอารมณ์ (Quality of Mood) เด็กมีอารมณ์ดีเป็นส่วนใหญ่และมีท่าทางเป็น 
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มิตรหรืออารมณ์หงุดหงิดง่ายและไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้อ่ืน 

5. เด็กวอกแวกจากสิ่งเร้าได้ยากหรือง่ายเพียงใด (Distractibility) 

6. ระยะเวลาและความต่อเนื่องที่เด็กสนใจต่อกิจกรรมใด อย่างใดอย่างหนึ่ง (Attention  

Span and Persistence) 

Thomas และ Chess ได้น ากลุ่มปัจจัยชี้วัดทั้ง 9 มาใช้จ าแนกเด็กตามลักษณะพ้ืนอารมณ์ได้
สามประเภทดังนี้ 

1. ลักษณะพ้ืนอารมณ์แบบเรียบง่าย (Easy Temperament) เด็กกลุ่มนี้จะมีการกิน การนอน 

การขับถ่ายสม่ าเสมอ เป็นเวลา ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงได้เร็ว  เข้าหาสิ่งเร้าใหม่ด้วยความ
สนใจส่วนใหญ่จะอารมณ์ดี และท่าทางเป็นมิตร และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ไม่รุนแรง พบว่าร้อยละ 
40 ของเด็กมีพ้ืนอารมณ์ในกลุ่มนี้ 

2. ลักษณะพ้ืนอารมณ์แบบยุ่งยาก (Difficult Temperament) เด็กกลุ่มนี้จะมีการกินการ 

นอนการขับถ่ายไม่สม่ าเสมอ ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก มักหลีกเลี่ยงถอยห่างสิ่งเร้า
ใหม่ๆ อารมณ์ส่วนใหญ่จะหงุดหงิดง่าย และมีท่าทางไม่เป็นมิตร และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ รุนแรง 
พบว่าร้อยละ 10 ของเด็กมีพ้ืนอารมณ์ในกลุ่มนี้ 

3. ลักษณะพ้ืนอารมณ์แบบช้าถึงปานกลาง (Slow-to-warm-up Temperament) เด็กกลุ่มนี้ 
จะปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้ช้า มีแนวโน้มถอยห่างจากสิ่งเร้าใหม่ แต่ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่
รุนแรงนักเป็นเด็กที่มีลักษณะขี้อาย พบว่าร้อยละ 15 ของเด็กมีพ้ืนอารมณ์ในกลุ่มนี้ ส่วนเด็กอีกร้อยละ 
35 มีการตอบสนองปานกลางในทุกๆ ด้าน 

1.8 บทบาทร่วมของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม (Gene environment interplay) 

   เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่างมี 

บทบาทต่อการพัฒนาทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ ในอดีตการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มุ่งไปที่การ
ค้นหาและชี้เฉพาะว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์รวมถึงการเกิดโรคบางอย่างด้วย 
แต่ปัจจุบันมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น และพบว่าความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านี้มีความ
ซับซ้อนมากกว่าที่เคยเข้าใจในอดีต เช่น พบว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมบางอย่างไม่ได้ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงล าดับการเรียงตัวของ DNA โดยตรง แต่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมการ
แสดงออกของ gene บางอย่าง ดังนั้นในปัจจุบันเราทราบว่าปัจจัยทางพันธุกรรม และปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องต่อกันหรือที่เรียกว่า Gene-environment Interplay โดยมี
รูปแบบของความสัมพันธ์ 2 รูปแบบที่เริ่มเป็นที่เข้าใจกันชัดเจนมากขึ้น ได้แก่ (มาโนช หล่อตระกูล 
และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 16-17) 

1.8.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีน และสิ่งแวดล้อม (Gene-environment Interaction: G x  
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E) ปรากฏการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความเปราะบางทางพันธุกรรมอยู่แล้วแต่ยังไม่แสดงอาการ
ออกมาจนกระท่ังได้พบปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมบาง ประการจึงแสดงอาการออกมาให้เห็นชัดเจน 

1.8.2 ความเชื่อมโยงระหว่างยีนและสิ่งแวดล้อม (Gene-environment correlation:  

rGE) ปรากฏการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผล
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตลอดเวลา เช่น เด็กที่มีพ่อแม่ปุวยเป็นโรคซึมเศร้าไม่เพียงแต่ได้รับ gene ที่เสี่ยง
ต่อการปุวยเป็นโรคซึมเศร้าเท่านั้น แต่เด็กคนนั้นยังต้องเติบโตมาภายใต้สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเลี้ยง
ดูจากพ่อแม่ท่ีซึมเศร้าด้วยและทั้งสองอย่างก็ส่งผลซึ่งกันและกันต่อภาวะอารมณ์ของเด็ก 

 โดยสรุปการพัฒนาการทางจิตใจ เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน หลายมิติ มีการพัฒนาการตั้งแต่
ปฏิสนธิในครรภ์มารดา และเกิดพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนถึงวัยสุดท้ายของชีวิต บุคคล
ต้องผ่านช่วงวัยชีวิต ประสบการณ์เรียนรู้ และผ่านการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งสิ่งแวดล้อม
กายภาพ และสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต นั่นคือ การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคมนั่นเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้ง
ปัจจัยชีวภาพ ปัจจัยภายในจิตใจ ปัจจัยการเลี้ยงดู  สังคม ครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม เนื่องจาก
ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อกันและกัน อย่างซับซ้อน และต่อเนื่อง การอธิบายพัฒนาการทางจิตใจ จึง
ต้องการท าความเข้าใจผ่านทฤษฎีต่างๆ จึงจะสามารถเข้าใจพัฒนาการจิตใจได้อย่างครอบคลุมได้ 
 

2. ปัจจัยเสริมสร้างสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิต  

 การด ารงชีวิตประจ าวันในยุคปัจจุบันนี้ บุคคลต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สภาพแวดล้อมหลายประการที่ซับซ้อน และมีความท้าทายมากขึ้น ท าให้บุคคลต้องเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง
สุขภาพจิต ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสัมพันธภาพ และการช่วยเหลือ
พ่ึงพากัน ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานร่วมกัน คุณลักษณะที่บุคคลต้องพัฒนาตนเอง และ
เข้าใจผู้อ่ืน เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การสร้างสัมพันธภาพแห่งตน   
          การอยู่ร่วมกันในสังคม สัมพันธภาพระหว่างบุคคลมีความส าคัญมากต่อความส าเร็จใน
งาน เพราะสัมพันธภาพเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะเอ้ือให้เกิดการช่วยเหลือ การพ่ึงพากัน และ
สร้างผลผลิตที่ดีแก่องค์กร น าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้นการพัฒนาตนเองให้มีสัมพันธภาพที่ดี 
จึงเป็นทักษะที่บุคคลต้องฝึกฝนและเรียนรู้ ท าให้บุคคลมีความรัก ความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจให้ความ
ช่วยเหลือพ่ึงพากัน ซึ่งจะน าไปสู่การท างานร่วมกันอย่างมีความสุข และการที่จะท าให้แต่ละบุคคลมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้น ควรเริ่มที่ตนเองก่อน โดยพยายามปรับปรุงตนเอง ด้วยความตั้งใจ ตามแนวทาง
ต่อไปนี้ (วิไลลักษณ์  พงษ์โสภา,  2555: 58) 
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2.1.1 เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ 

        การสร้างสัมพันธภาพที่ดี คือ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่น ด้วยความเข้าใจอันดี เข้าใจตนเอง และเข้าใจคนอ่ืน ด้วยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา จึงควร
พยายามปรับปรุงตนเอง ดังนี้ 
 2.1.1.1 แสดงน้ าใจด้วยการรู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับ 

 2.1.1.2 แสดงความชื่นชมยินดีต่อความส าเร็จของผู้อ่ืน และให้ก าลังใจต่อกัน 

 2.1.1.3 ให้เกียรติด้วยการยอมรับในความสามารถของผู้อ่ืน 

 2.1.1.4 สร้างความรู้สึกที่ดีด้วยการเข้าใจ เห็นอกเห็นใจความรู้สึกผู้อื่น 

 2.1.1.5 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเป็นผู้พูด และผู้ฟังท่ีดี และสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกัน  

2.1.2 ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

         แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎีที่ 
ส าคัญได้แก่  (วิไลลักษณ์  พงษ์โสภา,  2555: 36)  

 2.1.2.1 ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของซัลลิแวน (Theory of  

Interpersonal relationship) มุ่งเน้นระบบแห่งตัวตน (Self System) ซ่ึงสามารถพัฒนาขึ้นมาในรูป
ของปฏิกิริยาที่ต่อต้านความวิตกกังวลโดยออกมาในรูปของปฏิบัติตนดี มีคุณค่า (Good Me Self) และ
ช่วยปกปูองส่วนที่ไม่ดี ไร้คุณค่า (Bad Me Self) ที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้นด้วย ซึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์
ตัวตน เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืนที่มีต่อการรับรู้สิ่งแวดล้อมและสังคม ย่อมแสดงถึงสัมพันธภาพเบื้องต้น
ของตัวเอง และเสริมสร้างความม่ันคงทางจิตใจ 

 2.1.2.2 ทฤษฎีวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคลของอิริค เบอร์น 

(Transactional Analysis) ซึ่งเน้นเรื่องสัมพันธภาพบุคคลจากการตอบสนองด้วยการสื่อสัมพันธ์โดย
การพูด (Verbal Communication) และไม่ใช้ค าพูดที่มีความหมายด้วยการให้ความใส่ใจเชิงบวก             
นั่นคือ หมายถึงการแสดงถึงความรัก การยกย่องชมเชย อันเป็นการพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่น่า
พอใจ มีความปรารถนาดี สร้างความสุขร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่ต าแหน่งชีวิตส าคัญด้วยแนวคิดของ เบอร์น 
ที่กล่าวว่า ต าแหน่งบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี มีอารมณ์ม่ันคง ชีวิตประสบความส าเร็จ ทั้งในหน้าที่การงาน
และด้านส่วนตัว ตลอดจนการปรับตัว สร้างมิตรไมตรี ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน ได้นั่นคือ ต าแหน่ง 
I am OK. You are OK.   

2.1.3 มนุษยสัมพันธ์ (สันทัด ศะศิวณิช, 2555: 85-86)         
    แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ มีดังนี้ 
        2.1.3.1 ความหมาย มนุษยสัมพันธ์ เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับบุคคลรอบ 
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ข้าง หรือการปฏิบัติต่อคนรอบข้าง ด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เป็นที่พึงพอใจหรือเกิดความ
ประทับใจระหว่างกัน  

   2.1.3.2 ความส าคัญ สังคมให้ความสนใจเรื่องมนุษยสัมพันธ์ มาตั้งแต่ยุคปฏิวัติ 
อุตสาหกรรม แม้ในสมัยนั้นวงการอุตสาหกรรมจะมีเครื่องจักรช่วยในการผลิต แต่มนุษย์ก็ยังเป็น
ทรัพยากรที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพยากรอ่ืนๆ เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ท าให้เกิดการผลิตมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็เป็นทรัพยากรที่จัดการได้ยากที่สุด เพราะมีความซับซ้อนมากที่สุด และ
ส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคลิกภาพ บุคลิกภาพที่ดีของสมาชิกในองค์กรเป็น
ปัจจัยก่อให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร (Human Relationship) ซึ่งการเป็นผู้ที่มีมนุษย
สัมพันธ์เป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัของการมีพ้ืนฐานสุขภาพจิตดี แม้แต่หลักธรรมะในพระพุทธศาสนา ก็
ได้กล่าวถึง เรื่องมนุษยสัมพันธ์ไว้ในเรื่องทิศ 6 ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลรอบ
ข้าง ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ทิศเบื้องบน (สมณะ ชี พราหมณ์) ทิศเบื้องล่าง (คนรับใช้ ลูกน้อง) ทิศ
เบื้องหน้า (บิดา มารดา) ทิศเบื้องหลัง (ภรรยา สามี) ทิศเบื้องขวา (ครู บาอาจารย์) ทิศเบื้องซ้าย (มิตร 
สหาย) ซึ่งให้ข้อคิดในเรื่อง การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในชีวิตประจ าวัน 
เพ่ือให้การด าเนินการของหน่วยงานบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนด ซึ่งเกิดจากสมาชิกทุกคนใน
หน่วยงานช่วยกัน ด้วยบรรยากาศการท างานเป็นทีม ที่สมาชิกต่างมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและกัน 
การศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ จะช่วยให้บุคคลปรับตัวเข้ากับบุคคล
รอบข้างได้ ท าให้ตัวเราเข้าใจผู้อ่ืน ผู้อ่ืนเข้าใจตัวเราในทางที่ดี และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ จึงช่วย
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน นั่นคือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้สิ่งที่เขาต้องการ แล้วเราจึงจะได้
สิ่งที่ต้องการ  

 2.1.3.3 ลักษณะของผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
                 การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะก่อให้เกิดความเข้าใจ
อันดีต่อกัน มีความรักใคร่ เชื่อถือกัน ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ถึงความต้องการธรรมชาติของมนุษย์
เป็นอันดับแรก และปฏิบัติต่อกันด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เป็นที่พึงพอใจหรือเกิดความประทับใจ
ระหว่างกัน ผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประกอบด้วยคุณลักษณะ ดังนี้ (วิจิตร อาวะกุล, 2542: 54-55) 

1) การแสดงออกทางกาย (Performance) ด้วยท่าทางทีดี่ เช่น การเข้าหา 
คนด้วยกริยามารยาทเรียบร้อย การพูดคุยสนุกสนาน มีอารมณ์ขัน ผู้คบหาได้รับความสบายใจ มี
อัธยาศัยดี  

2) บุคลิกภาพ (Personality) รูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว การเคลื่อนไหว  
กิริยา ท่าทาง การพูดจา 

3) ความเป็นเพื่อน (Friendliness) สนิทกลมเกลียว เป็นมิตรกับผู้คน มี 
ความเป็นกันเอง 
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4) มีความอ่อนน้อม (Modesty)  รวมทั้งกิริยา มารยาท สุภาพ พูดจาอ่อน 

น้อม ถ่อมตน 

5) การมีน้ าใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น  
6) การให้ความร่วมมือดี (Cooperation) การให้ความร่วมมือในการ 

ท างานกับผู้อ่ืน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว เห็นประโยชน์ส่วนรวมส าคัญกว่าส่วนตน  
7) การมีความกรุณา (Kindness) มีน้ าใจโอบอ้อม อารีแก่ผู้ได้รับความทุกข์ 

ากและ กรุณาปราณีแก่คนทั่วไป 

8) เป็นคนสร้างประโยชน์ (Contribution) ช่วยเหลือกิจการงานแก่คน 

ทั่วไป โดยมิได้หวังประโยชน์ อ านวยประโยชน์แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้วยความคิด ก าลังกาย ก าลัง
ทรัพย์ 

9) มีการสร้างสรรค์ (Constructive) หมายถึง มีความคิด และการกระท า 
ที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่ความคิดท่ีคอยท าลายหรือกลั่นแกล้ง 

10) การมีอารมณ์ด ี(Good emotion) การควบคุมและใช้อารมณ์ได้ 
เหมาะสม  

11) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) คือ ความมีชีวิตจิตใจ เบิกบาน 

แจ่มใส ไม่เซื่องซึม เฉื่อยชา  
12) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ต่อการงาน ค าพูด ค าม่ันสัญญา 

รักษาเวลา มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต  
13) มีความอดทน (Patient) อดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย ความยากล าบาก 

อดทนต่อกริยา ท่าทาง การกระท า ค าพูดที่ไม่สบอารมณ์ หรือท าให้เราโกรธ 

14) มีความขยันขันแข็ง (Diligent) ขยันต่อการท างาน ภาระหน้าที่ความ 

รบัผิดชอบ ไม่เป็นคนเกียจคร้าน ท าให้ภาพพจน์ และความนิยมเลื่อมใสเสียไป 

15) มีความพยายาม (Attempt) มีความพากเพียรที่จะฝึกฝน ฝึกหัดตน 

พยายามปรับปรุง แก้ไขตนเองอยู่เสมอ พยายามเอาชนะใจคน และอุปสรรคต่างๆ อันจะเป็นหนทาง
น าไปสู่ความสัมพันธ์อันดี  

16) มีปฏิภาณ (Intelligence) ฝึกปฏิภาณไหวพริบ ความแพรวพราวในการ 

สร้างบรรยากาศ ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การพูดคุย การเสนอความเห็น ปฏิภาณนี้สามารถเตรียมและ
ฝึกฝนได้  
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2.2 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

  ในสมัยก่อนเราเชื่อกันว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวคนบางคนมาตั้งแต่ 
เกิด แต่พอมาถึงปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งวิทยาการท าให้ความเชื่อดั้งเดิมปรับเปลี่ยนไป เพราะนักจิตวิทยา
ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด 

เพียงแต่มีการแสดงออกหรือมีพัฒนาการมากน้อยต่างกันไป และยังสามารถพัฒนาเพ่ิมให้มีมากขึ้นด้วย
การฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ  

  2.2.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์  
   กิลฟอร์ด (1967: 61) ให้นิยามความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า เป็นลักษณะความคิด
แบบอเนกนัย(Divergent Thinking) คือ  การคิดหลายๆ แง่หลายๆ ทาง  คิดให้มากที่สุดเท่าที่จะนึก
ได้  เป็นการมองปัญหาในแนวกว้างเหมือนกับแสงอาทิตย์ที่แผ่รัศมีออกรอบด้าน ลักษณะเช่นนี้ จะ
น าไปสู่ความคิด การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ รวมทั้งการคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้ส าเร็จ  
 2.2.2 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
 ในยุคของโลกเทคโนโลยี สังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มนุษย์มีความต้องการ
วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการที่มีความจ าเพาะเจาะจงต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น  ความคิดสร้างสรรค์ จึงมี
ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล เพราะความคิดสร้างสรรค์จะท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ท า
ให้เกิดแนวทางใหม่ๆ ในการด าเนินชีวิตและหนทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาชีวิตและการท างาน  

—        ก่อให้เกิดความสนุก เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องค้นหาวิธีการคิดใหม่ๆ ขึ้นมา 
ทดแทนความคิดเก่าๆ ส าหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่มนุษย์ต้องคิดอะไรใหม่ๆ อยู่
เสมอย่อมเป็นเรื่องสนุกเพราะท าให้ชีวิตไม่จ าเจ 

  พัฒนาสมองของคน ให้มีความฉลาดเฉียบคม การฝึกการคิดหรือพยายามคิดเรื่อง
ที่แปลกๆ ใหม่ๆ เป็นประจ า ท าให้เกิดความเฉียบแหลมในการคิดแก้ปัญหาเพ่ิมข้ึน 

— สร้างความเชื่อม่ัน ความน่านับถือและความพอใจในตัวเองขึ้นมา เมื่อใดก็ตามท่ี 

เราพัฒนาขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จนสามารถเผชิญหน้าและและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ราบรื่น ก็จะกลายเป็นผู้น าทางด้านความคิดและเกิดความภูมิใจในตนเอง 

— นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังช่วยยกระดับความสามารถ ความอดทนและ 

ความคิดริเริ่มของผู้น าให้เพ่ิมมากข้ึน และยังเป็นการพัฒนาความสนใจในงาน พัฒนาการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตให้ทันสมัยมากข้ึน  
 2.2.3 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือ สามารถท าสิ่งที่คุ้นเคยให้เป็นสิ่งแปลก  
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และท าสิ่งที่แปลกให้เป็นสิ่งที่คุ้นเคย โดยมีเจตคติที่ดีต่อชีวิต และไม่ยึดติดกับความถูกต้องหรือความ
ผิดพลาด และมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตตนเอง ดังนั้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
จ าเป็นต้องฝึกลักษณะการคิด ดังนี้  

2.2.3.1 ลักษณะความคิดริเริ่ม (Originality) คือ มีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจาก 

ความคิดธรรมดาของคนทั่วๆไป แต่เป็นความคิดท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

 2.2.3.2 ลักษณะความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือ มีความสามารถในการคิด 

แปลกแตกต่างออกไป ได้หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม และการจัดเป็นหมวดหมู่ได้หลายประเภท 

 2.2.3.3 ลักษณะความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) คือ สามารถคิดหาค าตอบได ้

อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว และได้ค าตอบมากที่สุดในเวลาที่จ ากัด 

 2.2.3.4 มีความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ การคิดได้ในรายละเอียดเพื่อ 

ขยายหรือตกแต่งความคิดหลักให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 2.2.4 แนวทางเสริมสร้างสุขภาพจิตเชิงความคิดสร้างสรรค์ 
         การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในตัวบุคคล ตามแนวทางต่อไปนี้ 
  2.2.3.1 การให้ความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่แก่บุคคลรอบข้างอย่าง
เพียงพอ 

         2.2.3.2 ฝึกให้บุคคลรู้จักช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด 

         2.2.3.3 ฝึกความละเอียด ความช่างสังเกต ให้เด็กได้ซักถามในสิ่งที่เขาสนใจ 

         2.2.3.4 ให้โอกาสตอบข้อค าถามและแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ ลูก 
มีการตัดสินใจ รับผิดชอบร่วมกัน 

         2.2.3.5 ให้รางวัลและค าชมเชยเป็นการเสริมแรงที่เป็นก าลังใจที่ดีที่สุด 

         2.2.3.6 การจัดสภาพแวดล้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ จะช่วยพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างมาก ด้วยบรรยากาศที่เป็นอิสระ และการตอบสนองท่ีเอ้ืออ านวย 

 2.3 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) 

 2.3.1 ความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ ์

               2.3.1.1 การท างานของสมองที่เก่ียวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์  
                                   นักจิตวิทยาพยายามศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษย์ในหน้าที่การท างานของสมอง จากความเชื่อว่า จะท าให้เข้าใจอารมณ์ของมนุษย์ได้ชัดเจน
ขึ้น โดย Maclean (1950: 407-418) ได้ศึกษาหน้าที่ของสมอง และได้ข้อสรุปว่า มนุษย์มีส่วนของ
สมองที่ท าหน้าที่ประสานกัน 3 ส่วนได้แก่  

     1) ชั้นในสุด (Reptilian) ประกอบด้วยอุปนิสัยดั้งเดิมที่ไม่ได้รับการคัด 

กรองของมนุษยร์วมทั้งสัญชาตญาณ 
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        2)  ชั้นกลาง (Limbic System) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของ 
มนุษย ์

  3) ชั้นนอก (Neo-cortex or Cerebral System) ท าหน้าที่เก่ียวกับการ 

คิด การรับรู้การพูด รวมทั้งการวางแผน จัดเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์
ประเภทอ่ืน 

 การศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างการท างานของสมองและพฤติกรรมของมนุษย์ 
ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 Visual Information in the Split Brain 

ที่มา: https://images.slideplayer.com/37/10737569/slides/slide_10.jpg 

  จากภาพ 5.1 Sperry (1968: 723-733) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการท างานของสมอง
ซีกซ้าย และซีกขวา ได้ข้อสรุปว่า สมองซีกซ้าย ท าหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายซีกขวา 
และท าหน้าที่การเรียนรู้ทางการคิดค านวณ การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การวางแผน การคิดตาม
ความเป็นจริง และคิดเป็นล าดับขั้นตอน ส่วนสมองซีกขวาท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับภาษา ถ้อยค า ค าพูด 
และตัวหนังสือ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีจินตนาการ ศิลปะ การคิดเป็นภาพ แบบคาดคะเน โดย
ประมวลสิ่งเร้าต่างๆ พร้อมกัน สมองซีกขวา ท าหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายซีกซ้ายของ
มนุษย์  

จากองค์ความรู้ดังกล่าว ท าให้มนุษย์ได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติการท างานของสมอง เพ่ือศึกษา 
เข้าใจ และยอมรับศักยภาพของแต่ละคน และท าให้นักจิตวิทยาบัญญัติค าว่า EQ ท าให้วงการจิตวิทยา
ให้ความสนใจศึกษาเรื่อง EQ มากขึ้น ต่อมาได้มีผู้ศึกษาวิจัยพบว่า การให้เหตุผลและการตัดสินใจของ
สมองมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ และท าให้บุคคลเริ่มเรียนรู้และเข้าใจกรอบแนวคิดของ EQ ในการช่วย

https://images.slideplayer.com/37/10737569/slides/slide_10.jpg
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จัดการอารมณ์ของตนเองเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต และการประกอบ
อาชีพ  

2.3.2 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ 

                  โกลแมน (Goleman, 1998: 20) นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สรุป
ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่าเป็นความสามารถหลายด้าน ได้แก่ การมีความพยายามให้
ตนเองไปสู่เปูาหมาย การควบคุมความขัดแย้งของตนเอง การอดทนรอคอย การมีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น ความสามารถจัดการกับอารมณ์ทางลบได ้และการมีความหวังในชีวิต 

  กรมสุขภาพจิต (2543: 1-4) ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ว่าเป็น 

ความสามารถทางอารมณ์ในการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข ซึ่ง
ประกอบด้วย ดี เก่ง  และสุข ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความต้องการของ
ตนเองให้รู้จักเห็นใจผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จัก
ตนเองมีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน และสุข หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 

 ความสุขในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งสามารถที่จะ 

จัดการอารมณ์เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และช่วยให้
ประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิต 

 2.3.3 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ นักจิตวิทยา และหน่วยงานที่ดูแลด้าน
สุขภาพจิต ได้ก าหนดองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ ไว้ ดังนี้ 

        2.3.3.1 Salovey and Mayer (1990: 185-211) สรุปว่า ความฉลาดทางอารมณ์ 
มีองคป์ระกอบ 5 ด้าน ได้แก่  

 1) การรู้จักอารมณ์ตนเอง เป็นการตระหนักรู้ในตนเอง (Self- 

Awareness) สามารถเข้าใจ หยั่งรู้ ความเปลี่ยนแปลง ในภาวะอารมณ์ตนเอง ความต้องการของ
ตนเองในแต่ละห้วงเวลาและสถานการณ์ตามความเป็นจริง   

  2) การบริหารจัดการอารมณ์ตนเอง (Self-Regulation) เป็นการควบคุม 

จัดการกับความรู้สึกหรือสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ด้วยการเสริมสร้างภาวะอารมณ์ของตนให้กลับคืนสู่
สภาพปกติได้โดยเร็วอย่างฉลาดเหมาะสมกับเวลา สถานที่ บุคคล สถานการณ์ และรู้จักผ่อนคลาย
ความเครียด  

 3) การสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ตนเอง (Self-Motivation) เป็นแรงกระตุ้น 

เสริมให้รู้จักความคิดสร้างสรรค์ ฝึกสร้างทัศนคติที่ดี ช่วยผลักดันตนเองมุ่งสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ สร้าง
ความเชื่อมั่นและความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เพ่ือน ามาซึ่งความส าเร็จ 
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  4) การรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น (Empathy) การเข้าใจความรู้สึก ความ 

ต้องการความวิตกกังวลของคนอ่ืน ได้ด้วยการแสดงความเห็นอกเห็นใจ และให้ก าลังใจ 

  5) การสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น เป็นความสามารถในการเข้าสังคม 

(Social Competence) การสร้างสายสัมพันธ์ของตนกับงานที่รับผิดชอบ โดยสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ทางสังคมได้ดี มีความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยการอยู่ร่วมกันและท างานกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และพร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์     

 2.3.4 แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  
                               เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการประสบ
ความส าเร็จในชีวิตของบุคคล ดังนั้นบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้ใกล้ชิด ต้องร่วมกันพัฒนาทักษะ
ความฉลาดทางอารมณ์ตั้งแต่วัยเด็ก เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ แนวทางในการ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ท าได้ดังนี้ 

 2.3.4.1 ฝึกการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง คือ การท าความเข้าใจ ตระหนักรู้
อารมณ์ของตนเองว่ามี อะไรเกิดขึ้นในใจ สามารถรับรู้ความรู้สึกของตนเองได้ หลีกเลี่ยงการดูถูกหรือ
ต าหนิติเตียน ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเข้าใจตนเอง เข้าใจคนอ่ืน  

 2.3.4.2 ฝึกการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ในกรณีที่เกิดความผิดหวังหรือความ
เศร้าเสียใจ โดยสามารถปรับปรุงตนเมื่อเผชิญกับความรู้สึกนั้น และน าอารมณ์กลับมาสู่สภาพปกติให้
เร็วที่สุด 

 2.3.4.3 ฝึกความสามารถในการจูงใจตนเอง คือ จะต้องรู้จักควบคุมตนเอง ให้
ก าลังใจตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุเปูาหมายในชีวิต  

 2.3.4.4 ฝึกความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อ่ืน  คือ 
สามารถตรวจสอบ อารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการของตนเอง และผู้อ่ืน 

 2.3.4.5 ฝึกความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง มีศิลปะในการ
สร้างสัมพันธภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้เขารู้เรา และสามารถจัดการกับความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้ 

          สรุปได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีความส าคัญต่อการประสบความส าเร็จ
ในชีวิต เพราะความฉลาดทางอารมณ์มิได้ถูกก าหนดมาจากพันธุกรรม และไม่ได้พัฒนาสมบูรณ์ตอนวัย
เด็กเหมือนความฉลาดทางสติปัญญา แต่ความฉลาดทางอารมณ์สามารถพัฒนาได้โดยการเรียนรู้
ตลอดเวลา อย่างไรก็ดีเป็นที่ยอมรับกันว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนส าคัญในการด ารงชีวิตของ
บุคคล โรงเรียนควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์เท่ากับความ
ฉลาดทางสติปัญญา เพราะผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ก็คือ การรู้จัก
ควบคุมตนเอง การเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ความสามารถพ้ืนฐาน
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เหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่ควรปลูกฝังเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของสังคม ด้วยเหตุนี้ ความฉลาดทางอารมณ์
จึงมีความส าคัญเท่าเทียมกับความฉลาดทางสติปัญญาในทุกสถานการณ์ของชีวิต ซึ่งมีค่าควรแก่การ
ปลูกฝังให้กับทุกคนในสังคม 

2.4 ความฉลาดในการแก้ปัญหา (Adversity Quotient: A.Q.) 

       ความฉลาดในการแก้ปัญหา เป็นศักยภาพที่บุคคลสามารถเผชิญกับปัญหา และพยายาม
หาหนทางแก้ไข อย่างไม่หยุดหย่อน ด้วยพลังจิตใจที่จะพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สตอลต์ (Paul 

G.Stoltz, 1997: 6-7) เป็นผู้เสนอแนวความคิด และแนวทางพัฒนาความสามารถเผชิญกับปัญหา 
และพยายามหาหนทางแก้ไขอย่างไม่หยุดศักยภาพด้านเอคิว(A.Q.)ขึ้น 

 2.4.1 ความหมายของความฉลาดในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการเอาชนะอุปสรรค เป็นตัวก าหนดความส าเร็จของบุคคลทั้งหน้าที่ การงาน และชีวิต แสดงให้เห็น
ถึงวิธีการที่บุคคลใช้ในการต้านทานอุปสรรค รวมทั้งสามารถท านายผู้ที่จะได้รับชัยชนะ และผู้ที่จะพ่าย
แพ้จากอุปสรรค ให้แนวคิดและเจตคติ ว่า อุปสรรคเป็นความท้าทาย ความท้าทายท าให้เกิดโอกาส 
และการมีโอกาสท าให้เกิดหนทางสู่ความส าเร็จ 

 2.4.2 มิติของความฉลาดในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย มิติต่างๆ 4 มิติ มองปัญหา
เป็นโอกาส โดยยึดหลัก CORE ได้แก่  
     2.4.2.1 การควบคุมสถานการณ์ (CONTROL: C) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการควบคุมเหตุการณ์อันมีความยากล าบาก หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเอง คนที่มีคะแนน
มิตินี้สูงจะเป็นคนที่มีความเพียรพยายาม ท าสิ่งที่ยาก มีความแน่วแน่กับการตัดสินใจ และคล่องแคล่ว
ในการค้นหาวิธีแก้ไขอุปสรรค 

  2.4.2.2 ความเป็นเจ้าของ (Ownerships: O) หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการยอมรับผลของอุปสรรค เป็นเรื่องของตนเอง คนที่มีคะแนนมิตินี้สูงจะเป็นคนที่ยอมรับผลของ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ โดยพยายามแก้ไขปัญหาเหมือนกับเป็นปัญหาของตนเอง 
  2.4.2.3 การรับรู้ผลของอุปสรรค (REACH: R) หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการรับรู้ผลของอุปสรรคที่เกิดขึ้นว่า ไม่มีผลต่อชีวิตในด้านอ่ืนๆ คนที่มีคะแนนมิตินี้สูง จะเป็นคนที่
สามารถควบคุมอารมณ์ด้านลบไม่ให้มีผลหรือเกิดความเสียหายต่อการด าเนินชีวิตในด้านอ่ืนๆ 

  2.4.2.4 ความอดทนต่ออุปสรรค (ENDURANCE: E) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการรับมือกับอุปสรรค ต่างๆ ในชีวิต ด้วยความเพียรพยายาม มองเห็นว่าอุปสรรคต่างๆ จะ
ผ่านพ้นไป คนที่มีคะแนนมิตินี้สูง จะเป็นคนที่มีความอดทนต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาว่า
อุปสรรคและสาเหตุเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนชั่วคราว  
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 2.4.3 ลักษณะของบุคคลที่มีความฉลาดในการแก้ปัญหา 

              สตอลท์ซ (Stoltz, 1997: 13-15) ได้แบ่งลักษณะของบุคคล เมื่อเผชิญปัญหาโดย
เทียบเคียงกับนักไต่เขาไว้ 3 แบบ ดังภาพต่อไปนี้  

        

 
 

 

ภาพ 5.2 โมเดลนักไต่เขา 3 ประเภท 

ที่มา: ภานุพงษ์ กันทะมาลา (ออนไลน์).  
จากภาพดังกล่าว สามารถอธิบายลักษณะการเผชิญปัญหาของบุคคลเปรียบเทียบกับการไต่

เขาเป็น 3 แบบ ดังนี้ 
  2.4.3.1 ผู้ยอมหยุดเดินทางเมื่อเผชิญปัญหา (Quitters) มีลักษณะ 

                                   1) ปฏิเสธความท้าทายอย่างสิ้นเชิง 
                                   2) ไม่ค านึงถึงศักยภาพที่ตนมีอยู่ที่จะจัดการกับปัญหาได้ 
                                   3) พยายามหลบหลีกความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนทุกวิถีทาง 
                                   4) ไม่มีความทะเยอทะยาน ขาดแรงจูงใจ 

                                   5) เป็นตัวถ่วงในองค์กร 

  2.4.3.2 ผู้หยุดพักพิงเมื่อได้ที่เหมาะ (Campers) มีลักษณะ 

                                   1) วิ่งไปข้างหน้าบ้างและแล้วก็หยุดลง 
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                     2) หาพื้นที่ราบซึ่งจะได้พบกับปัญหาอุปสรรคเพียงเล็กน้อย 

                      3) ถอยห่างจากการเรียนรู้ สิ่งน่าตื่นเต้น การเติบโต และความส าเร็จที่
สูงขึ้นไป 

                    4) ท าในระดับเพียงพอที่จะไม่เป็นที่สังเกตได้ ได้แก่พยายามไม่ท าให้โดด
เด่นเกินหน้าใคร 

  2.4.3.3 ผู้ที่รุกไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง (Climbers) มีลักษณะ 

     1) อุทิศตนเองเพ่ือมุ่งไปสู่จุดที่ดีขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง 
      2) ไม่เคยรู้สึกพอใจ ณ จุดปัจจุบันเสียทีเดียว 

      3) สร้างสิ่งใหม่ๆให้ตนเองและองค์กรของตนอย่างต่อเนื่อง 
      4) สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง และสร้างวินัยแก่ตนเอง 
     5) สนุกกับสิ่งท้าทายใหม่ๆ 

  ความเข้าใจแนวความคิดด้านความฉลาดในการแก้ปัญหา ท าให้เข้าใจถึงวิธีที่
บุคคลตอบสนองต่ออุปสรรคหรือสิ่งท้าทายตลอดทุกแง่มุม ของชีวิต ด้วยวิธีการค้นหาว่า ตนเองอยู่ ณ 
จุดใดของงานนั้นๆ จากนั้นจึงวัดและพัฒนางานนั้นให้ดีขึ้นตลอด บันไดในการก าหนดเปูาหมาย และ
การไปให้ถึงได้แก่ 

 ขั้นหนึ่ง คือ การจินตนาการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Dream the Dream) ขั้ น
สอง คือ แปลงจินตนาการให้เกิดภาพที่ชัดเจน (Making the Dream the Vision)  

 ขั้นที่สาม คือ คงสภาพและพยามท าตามจินตนาการนั้นจนบรรลุเปูาหมาย                  
(Sustaining the Vision) 

 หัวใจของความฉลาดในการแก้ปัญหา คือ ด าเนินต่อไปไม่หยุดยั้ง ไม่ท้อถอย รู้จักที่จะ 

ให้ก าลังใจตนเองสู้ต่อไป เพ่ิมพลังให้ตนเอง เพ่ือให้ถึงสิ่งที่ต้องการคือ เปูาหมายที่ชัดเจน 

  2.4.4 ผลจากการพัฒนา AQ 

        ความฉลาดในการแก้ปัญหานั้นมีประโยชน์ต่อสังคมโลก และหากเด็กได้รับการ
พัฒนา ความคิดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและสังคมอย่างมาก จึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐบาล
ประเทศสิงคโปร์ถึงให้ความส าคัญต่อสิ่งนี้อย่างมาก นอกจากนี้ได้มีการศึกษาถึงคุณประโยชน์แห่งการ
คงไว้ซึ่งความสามารถในการแก้ปัญหาใน 3 ลักษณะคือ 

 2.4.4.1 ท าให้บุคคลนั้นมีความคล่องตัวอยู่เสมอ ไม่เหี่ยวเฉา การฝึกสมองอยู่
ตลอดเวลาท าให้เซลล์สมองพัฒนาการเชื่อมโยงเซลล์ประสาท ตลอดเวลาท าให้มีความคิดความจ าที่ดี
อยู่ตลอด 
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 2.4.4.2 เป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอ มาติน เซลิกมาน (Martin Seligman) ได้
ศึกษาตัวแทนประกันชีวิตเป็นเวลา 5 ปี พบว่าผู้มองโลกในแง่ดี มีผลงานขายประกันสูงกว่าผู้มองโลก
ในแง่ร้ายถึงร้อยละ 88 

 2.4.4.3งานวิจัยด้านระบบจิตประสาทภูมิคุ้มกัน(Psycho-Neuro-immunology) 

พบว่า วิธีการตอบสนองต่ออุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางตรงกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้ที่มีจิตใจ
ต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อ ท าให้มีภูมิคุ้มกันต่อความเจ็บปุวยดีขึ้น เช่น ผู้ปุวยที่รับการผ่าตัด จะพบว่าแผล
ผ่าตัดฟ้ืนหายเร็วขึ้น มีอายุที่ยืนยาวกว่าฉะนั้นเองผู้ที่ประสบความส าเร็จในโลกจะเป็นคนที่คิดใน
ทางบวกจะมองเห็นโอกาส และความหวังเสมอในอุปสรรคนั้นๆ ปัญหาทุกปัญหามีทางออก แก้ไขได้ 
 กรณีศึกษา บันไดแห่งความส าเร็จ 

อรุณรัศมเีป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งไมว่่าจะท าอะไรก็มีความส าเร็จไปหมดเพราะเธอเป็นคนที่ 
มีวินัยสูง มีความรับผิดชอบ และเคร่งครัดกับตัวเอง มีความใฝุฝันที่จะเป็นคนเด่นดังในสังคม ไม่ยอม
น้อยหน้าคนอ่ืน ประกอบกับเธอเกิดในครอบครัวที่มีอันจะกิน พ่อแม่มีการศึกษาดี จึงสนับสนุนให้เธอ
ก้าวสู่ความส าเร็จได้ สมัยเรียนหนังสือ เธอสอบได้ที่หนึ่งเป็นประจ า เมื่อเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้รับ
เกียรตินิยมเหรียญทอง ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ เธอจบมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกแถมได้เกียรติ
นิยมมาด้วย 

เมื่อมาท างาน เธอย่อมสามารถเลือกงานได้  มีเงินเดือนสูงและมีต าแหน่งหน้าที่เหมาะกับ 

คุณสมบัติของเธอ ความเก่งและความสามารถท าให้เธอมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างเร็ว
แม้อายุของเธอยังไม่มากนัก จึงเป็นที่ริษยาและถูกนนิทาจากชาวพาราตาร้อนโดยทั่วไป 

อรุณรัศมี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายตามสถานที่ต่างๆ แถมยังเป็นที่ปรึกษาให้กับ 

หน่วยงานบางแห่งด้วย งานของเธอจึงมีมาก แต่อาศัยเป็นคนท างานเร็วตัดสินใจเร็ว มีการเตรียมการดี 
งานของเธอจึงมีประสิทธิภาพ เมื่องานมากขึ้น การพักผ่อนก็น้อยลง เธอมักจะมีอารมณ์หงุดหงิด  
ฉุนเฉียวง่าย เป็นคนใจร้อน เอาแต่ใจตนเอง ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเพราะถือว่า
ตนรู้ ตนเก่ง ตนฉลาดกว่าคนอ่ืน ลูกน้องหรือคนรอบข้างมักท างานไม่ได้อย่างใจ ท าให้เธออารมณ์เสีย
บ่อย ๆ และต้องเข้าไปก ากับควบคุมดูแลงานของลูกน้องอย่างใกล้ชิดบางครั้งก็เข้าไปก้าวก่ายงานของ
คนอ่ืน ยิ่งท าให้งานของเธอมากเกินเหตุ เวลาก็รัดตัวยิ่งขึ้นเธอจึงเครียดมากขึ้น   

อรุณรัศมีเป็นคนสวยทั้งรูปร่างและหน้าตา เป็นคนประณีต พิถีพิถันทั้งเรื่องการแต่งกายและ 

การท างาน ท าให้เธอติดดีเธอมักจะเงี่ยหูถวิลหาค าชมจากคนริบข้างอยู่เสมอ ซึ่งแรก ๆ ก็ได้ยิน และนั่น
ท าให้หัวใจของเธอพองขึ้น ต่อมาเสียงสรรเสริญค่อย ๆ หายไป  กลับเป็นเสียงนินทาที่แว่วเข้ามาแทน 
ท าให้ใจของเธอยุบลง  ใจของอรุณรัศมีจึงพอง-ยุบไปกับค าสรรเสริญและค านินทาดังกล่าว แต่กับ
องค์กรภายนอกที่เธอไปบรรยายนั้น เธอจะได้รับค าสรรเสริญอยู่เสมอ ท าให้เธอชื่นชอบกับการได้รับ
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เชิญไปบรรยายในที่ต่าง ๆ และเห็นว่าคนภายนอกมีสายตาแหลมคมฉลาดกว่าคนภายในองค์กรของ
เธอที่มีตาหามีแววไม่ 

เมื่อเข้าไปสัมพันธ์กับคนภายนอกองค์กร เธอจะยิ้มแย้มแจ่มใส โปรยเสน่ห์ มีท่าทีเป็นมิตร 

และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดใจกว้างที่จะปุจฉา-วิสัชนา ในความเห็นที่แตกต่างด้วยเหตุและผล
อย่างมืออาชีพ ตรงข้ามกับเมื่ออยู่ในหน่วยงาน เธอจะเปลี่ยนเป็นคนละคน ไม่ค่อยจะพูดจาภาษา
ดอกไม้กับลูกน้องเท่าใดนัก หน้าตาเคร่งเครียด มีแต่สั่งงาน ติดตามงาน เร่งรัดงาน ต าหนิเมื่องานไม่ได้
ดั่งใจ  เธอมักจะคาดหวังว่าลูกน้องควรจะเข้าใจในสิ่งที่เธอต้องการ จะต้องรับผิดชอบต่องาน ท างานให้
มีประสิทธิภาพ  ให้งานออกมาดีเหมือนอย่างท่ีเธอท า 

ด้วยเหตุนี้ลูกน้องจึงไม่ชอบเธอนัก เธอจึงได้รับค านินทามากกว่าค าสรรเสริญ เมื่อเธออยู่ในที่ 
ท างาน ลูกน้องจะรู้สึกเครียด และได้รับความกดดันจนอึดอัดใจ ลูกน้องจึงอยากให้เธอออกไปบรรยาย
ข้างนอกบ่อย ๆ   

เมื่อถึงคราวที่จะแต่งงานมีครอบครัว มีชายหนุ่มที่มาติดพันเธอไม่น้อย แต่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่
หลายรายต้องรามือไป เพราะมาตรฐานของเธอสูง มีหนุ่มนักเรียนนอกที่มีการศึกษาทัดเทียมกับเธอ 
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ที่เอพอจะยอมรับได้ จึงตัดสินใจแต่งงานด้วย  แรก ๆ ดูเหมือนว่า
จะไปกันได้  แต่พอปีที่สองของชีวิตคู่  แววของความไม่ลงตัวเริ่มขยายผล เธอรู้สึกเบื่อหน่ายใน 

ความเป็นนักวิชาการของสามี เห็นว่าเขาเอาแต่หลักการมากเกินไป ติดอยู่กับกรอบความคิดเดิม ไม่ทัน
โลก ท าให้มีความเห็นขัดแย้งกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องการเมืองที่ถึงกับมีการแบ่งขั้ว คุยทีไรเป็นต้อง
ทะเลาะกัน พลอยท าให้เสียบรรยากาศ และพานให้ไม่ชอบใจกันในเรื่องอ่ืน ๆด้วย 

เมื่อเริ่มเบื่อหน่าย ก็เห็นข้อเสียของสามีเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เช่น เป็นคนไม่มีรสนิยม เชื่องช้า 

เฉื่อยชา เชย ฯลฯ เนื่องจากรายได้ของเธอสูงกว่าสามีมาก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ ในครอบครัวจึงขึ้นอยู่กับ
เธอ  อันเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้เธอดูแคลนเขา รู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่เชิดหน้าชูตา ขาดความเป็นผู้น า เขาอยู่
กับโลกส่วนตัว คือ หนังสือวิชาการ มากกว่า ที่จะให้ความสนใจเธอ และไม่คิดจะปรับตัวให้เข้ากับเธอ
เลย ฝุายสามีเองก็ทนกับพฤติกรรมที่เอาแต่ใจตัวของเธอไม่ไหว เธอชอบข่มเขา ไม่ให้เกียรติเขาเป็นคน
ฉุนเฉียว เจ้าอารมณ์ ไม่มีเสน่ห์ของความเป็นผู้หญิงที่จะผูกใจให้ชื่นชมเหมือนดอกไม้ที่มีสีและรูปสวย 
แต่ไร้กลิ่น เมื่อเห็นว่า ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุข เธอจึงตัดสินใจอย่างทะนงหย่าขาดจากสามีแรก ๆ 
เธอเหงา แต่เธอก็เอางานการมาชดเชย ยิ่งมุ่งงานสุขภาพก็ยิ่งทรุดโทรม อารมณ์ก็ยิ่งฉุนเฉียวง่าย 
ปัจจุบันเธอมีโรคประจ าตัวสารพัดโรค ทั้งไมเกรน ความดัน โรคกระเพาะ และเหงา ชีวิตของเธอต้อง
พ่ึงยา โดยเฉพาะยานอนหลับ 

 จากกรณีศึกษาเรื่องราวชีวิตของอรุณรัศมี การไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยสัมพันธ์ ความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางสติปัญญา 
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ดังข้อสรุป มนุษยสัมพันธ์เป็นคุณสมบัติส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของมนุษย์สอดคล้องกับข้อสรุปของ 
Sternberg (2005: 189-202) ได้ให้คุณลักษณะของบุคคลที่ประสบความส าเร็จต้องฝึกปฏิบัติใน
คุณลักษณะ 3 ประการได้แก่  

 1. การครองตน (Managing Self) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ
ตนเองในการด าเนินชีวิตให้สัมฤทธิผล 

 2. การครองคน (Managing Others) หมายถึง ทักษะการบริหารดูแลลูกน้อง 
ลักษณะของงานที่รับผิดชอบและสร้างสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม ให้สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ 

 3. การครองงาน (Managing Career) หมายถึง การจัดความส าคัญตามความ
จ าเป็นของตนให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญและสามารถจูงใจผู้เกี่ยวข้องให้เห็น
ความส าคัญ 

 และสอดคล้องกับแนวคิดของ นโปเลียน ฮิลล์ที่กล่าวถึงกฎแห่งความส าเร็จไว้ 16 ประการ 
เฉพาะที่สอดคล้องกับชีวิตของอรุณรัศมี คือ การท างานเป็นทีม การใส่ใจในสิ่งที่ท าอยู่ การมีบุคลิกภาพ
ที่ดี การบริหารเวลา การคิดอย่างสร้างสรรค์  ความกระตือรือร้น การมีวินัยในตนเอง เป็นต้น และ
ความล้มเหลวของอรุณรัศมี  สอดคล้องกับข้อสรุปของ Bar-on (1997) ที่ได้สรุปความส าเร็จของบุคคล 
มาจากปัจจัย 2 ประการ ทั้ง IQ EQ ท างานประสานกันในการส่งเสริมความส าเร็จของบุคคล ดังภาพ
ต่อไปนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสรุป ประเด็นหลักที่ท าให้เกิดความล้มเหลว มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัย
ภายในเกิดจากการที่มี IQ ดี เรียนเก่ง มีความเฉลียวฉลาด อีกท้ังรูปลักษณ์ภายนอกเด่น ยิ่งท าให้ทะนง
มากขึ้น ไม่ให้เกียรติคนอ่ืน ไม่ยอมรับศักยภาพของเพ่ือนร่วมงาน และสามี นั่นหมายถึง มีมนุษย
สัมพันธ์ไม่ดี และปัจจัยทาง EQ คือ การปรับตัวในการท างาน การควบคุมอารมณ์ การปรับเข้ากับ
เพ่ือนร่วมงานและสามี ซึ่งอรุณรัศมี ท าได้ไม่ดี จึงเป็นกลไกหลักท าให้ชีวิตล้มเหลว ดังนั้นการครองตน 
ครองคน ครองงาน หมายถึง การบูรณาการ IQ/EQ มาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเพ่ือ
ความส าเร็จ  

ความส าเร็จ
ในบุคคล 

IQ : การเรียน  การแก้ปัญหา 

IQ+EQ: การท างาน 

EQ: การปรับตัว การครองตน การ
ครองคน การครองงาน ชีวิตคู่ 
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บทสรุป 

 พัฒนาการทางใจ เป็นการศึกษาตัวตน หรืออัตตา ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญส่วนหนึ่งของร่างกาย
รวมกันเป็นภาพลักษณ์บุคคล มีแนวโน้มของความกล้า ยืนหยัดต่อสู้ด้วยตนเอง ต้องการสร้างสรรค์
เพ่ิมพูนให้ไปสู่ขั้นสูงสุดที่จะเป็นไปได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และด้านมโนธรรม ซึ่งได้รับการ
พัฒนาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดา ผ่านการคลอดสู่วัยแรกเกิดจนถึงระยะวัยชรา การพัฒนาการ
ทางใจมีความซับซ้อน ด้วยมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางใจ ทั้งปัจจัยด้านชีวภาพ 
จิตใจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัจจัยด้านครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม จึงไม่มีแนวคิดทฤษฎีหนึ่ง 
ทฤษฎีเดียวมาอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้องอาศัยหลายทฤษฎีมาอธิบายความเป็นตัวตนของมนุษย์ 
และตลอดช่วงพัฒนาการนั้นการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสัมพันธภาพ และการช่วยเหลือ พ่ึงพากัน จะช่วย
เสริมสร้างสุขภาพจิต ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตร่วมกัน  
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ค าถามทบทวน 

1. จงสรุปสาระส าคัญในการพัฒนาตัวตนของทฤษฎีทฤษฎีพัฒนาการแรงขับทางเพศ 

2. จงสรุปสาระส าคัญในการพัฒนาตัวตนของขั้นพัฒนาการทางจิตสังคมของอิริคสัน  
3. จงอธิบายการน าทฤษฎีการพลัดพรากไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิต  
4. จงอธิบายการน าพัฒนาการทางสติปัญญาไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิต  
5. จงสรุปสาระส าคัญในการพัฒนาตัวตนตามแนวคิดจิตวิทยาตัวตน  
6. จงสรุปสาระส าคัญในการพัฒนาตัวตนทฤษฎีความผูกพัน  
7. จงอธิบายการน าลักษณะพ้ืนอารมณ์ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิต  
8. จงสรุปสาระส าคัญในการพัฒนาตัวตนของแนวคิดบทบาทร่วมของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

9. จงอธิบายผลดีของมนุษยสัมพันธ์กับการสร้างเสริมสุขภาพจิต 

10. จงอธิบายผลดีของความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างเสริมสุขภาพจิต 

11. จงอธิบายผลดีของความฉลาดทางอารมณ์กับการสร้างเสริมสุขภาพจิต 

12. จงสรุปสาระส าคัญของความฉลาดในการแก้ปัญหากับการสร้างเสริมสุขภาพจิต 

13. จงอธิบายผลดีของความฉลาดทางคุณธรรมกับการสร้างเสริมสุขภาพจิต 

14. จงอธิบายผลดีของความฉลาดทางสังคมกับการสร้างเสริมสุขภาพจิต 

15. จงอธิบายผลดีของความฉลาดทางการเล่นกับการสร้างเสริมสุขภาพจิต 
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บทท่ี 6  

บุคลิกภาพ  
 

บุคลิกภาพ เป็นลักษณะที่แสดงภาพรวมของแต่ละบุคคล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึ่ง
แสดงออกได้ทั้งภาษาท่าทาง และภาษาพูด เช่น ลักษณะการพูดจา น้้าเสียง ท่าทาง ความคิด 
ความสามารถ เป็นต้น ลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลที่ปรากฏในชีวิตประจ้าวัน และในสังคมล้วน
มีความหมาย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการ และทฤษฎีที่นักจิตวิทยา
ได้ศึกษาไว้ และสรุปเป็นองค์ความรู้เฉพาะทฤษฎีไว้ให้ได้ศึกษา และเรียนรู้หลากหลายทฤษฎี ซึ่ง
การศึกษาทฤษฎีนั้นต้องเริ่มจากแนวคิดหลัก ความเชื่อของนักจิตวิทยาแต่ละบุคคล และเชื่อมโยงไปสู่
การก่อเกิดเป็นบุคลิกภาพแต่ละประเภท ซึ่งบุคลิกภาพนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงภาวะสุขภาพจิตของ
บุคคลได้ ทั้งในแง่ความปกติ และผิดปกติ และมีอิทธิพลต่อความส้าเร็จในชีวิต  ดังนั้นการศึกษา และ
ท้าความเข้าใจกระบวนการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบุคลิกภาพ จะเป็นประโยชน์ ในการ
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเพ่ือเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน
ร่วมงาน และบุคคลรอบข้างที่อยู่ในสังคม จึงจะน้าไปสู่การยอมรับ การนับถือ และการร่วมมือที่ดีต่อ
กัน เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง ความหมายของบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ และทฤษฎี
บุคลิกภาพและการประยุกต์ใช้  ตามล้าดับ 

 

1. ความหมายของบุคลิกภาพ 

 บุคลิกภาพ มาจากค้าในภาษาละตินว่า Persona ซึ่งแปลว่า หน้ากากที่ใช้ในการแสดงละคร
คลาสสิคของกรีก เพ่ือแสดงถึง บุคลิกภาพของตัวละครที่สวมหน้ากากนั้น มีนักจิตวิทยาให้ความหมาย
ของบุคลิกภาพไว้หลายท่าน ดังนี้  
      ศรีเรือน  แก้วกังวาล (2554: 7) อธิบายไว้ว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของ
บุคคลในด้านต่าง ๆ ทั้งส่วนภายนอกและภายใน ส่วนภายนอก คือ ส่วนที่มองเห็นชัดเจน เช่น รูปร่าง 
หน้าตา กิริยา มารยาท การแต่งตัว การพูดจา การนั่ง การยืน ลักษณะภายใน คือ ส่วนที่มองเห็นได้
ยากแต่อาจทราบได้โดยการอนุมาน เช่น สติปัญญา ความถนัด อารมณ์ ความใฝุฝัน ความปรารถนา 
ปรัชญา ค่านิยม ความสนใจ ฯลฯ  
 สุรางค์ โค้วตระกูล (2544: 19) สรุปความหมายของบุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะที่เป็น
เอกลักษณข์องแค่ละบุคคล ที่แสดงออกโดยพฤติกรรมที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชิญอยู่ และ
พฤติกรรมนั้นจะคงเส้นคงวาพอสมควร    
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 วิไลลักษณ์  พงษ์โสภา (2555: 170) ให้ความหมายของบุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะของ
รูปร่าง ความคิด อารมณ์ นิสัย และพฤติกรรมที่แสดงออกแบบเปิดเผย หรือมีสิ่งซ่อนเร้นแฝงอยู่ภาย
นของแต่ละคน และสะท้อนรวมเป็นภาพลักษณ์เฉพาะของบุคคลนั้นๆ 

 อัลพอร์ต (Allport: 1960) อธิบายว่า บุคลิกภาพเป็นการจัดและรวบรวมองค์ประกอบของแต่
ละคนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะเป็นเครื่องก้าหนดเอกลักษณ์และแบบแผนเฉพาะในการปรับตัว
ให้กับสิ่งแวดล้อม  
 บุคลิกภาพ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ บุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพ
ภายนอก คือ รูปลักษณ์ทางกาย กิริยา ท่าทางที่แสดงออกให้เห็นด้วยตา บุคลิกภาพภายใน หมายถึง 
ภูมิธรรม ปัญญา ความรู้สึกนึกคิดภายในที่แสดงออกมาด้วยกิริยา และวาจา  
 บุคลิกภาพ  สามารถแบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบ คือ  

1. รูปลักษณ์ทางกาย เป็นสิ่งที่ปรากฏออกมาทางรูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย 

2. ภูมิธรรมปัญญา หมายถึง คุณสมบัติของจิตและสมอง ประกอบด้วย ทัศนคติ ความรู้  
ความคิด จะไม่ปรากฏให้คนอ่ืนล่วงรู้ แต่จะแสดงออกมาทางกิริยา วาจา การกระท้าต่าง ๆ 

3. การควบคุมอารมณ์ หมายถึง การระงับอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ให้แสดงออกได้อย่าง 
เหมาะสมกับสถานการณ์  

4. มารยาท  หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติที่สังคมยอมรับ เป็นกติกาสากล 

 สรุปได้ว่า บุคลิกภาพเป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลที่ท้าให้เกิดความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ได้แก่ รูปลักษณ์ภายนอก และรูปลักษณ์ภายใน ที่ท้าให้บุคคลรอบข้างเกิดความประทับใจ
ยอมรับนับถือ บุคลิกภาพเป็นปัจจัยในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ บุคคลที่มีบุคลิกภาพดีย่อมประสบ
ความส้าเร็จในการท้างานและการด้ารงชีวิต 

  

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบคุลิกภาพ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม 

ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  
2.1 ปัจจัยด้านพันธุกรรม หมายถึง สิ่งที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งมีลักษณะเด่น และ

ลักษณะด้อย ส่วนมากเป็นลักษณะทางกาย เช่น เพศ ความสูง สีผิว สติปัญญา หมู่โลหิต โรคบางชนิด 
เช่น ตาบอดสี นิ้วเกิน นิ้วติดกัน ฟันยื่น ซึ่งลักษณะทางกายเหล่านี้เป็นอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อ
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล (ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, 2530: 44) 

2.2 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งกายภาพ และชีวภาพ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของ
มนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย การอบรมเลี้ยงดู สังคม ประเพณี 
และวัฒนธรรม รวมถึงสังคมทุกระดับที่บุคคลได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ (interaction) หรือเกี่ยวข้องด้วย 
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โดยสิ่งแวดล้อมทางสังคมเหล่านี้ ให้ประสบการณ์ต่างๆ แก่บุคคล จนสั่งสมขึ้นเป็นบุคลิกภาพเฉพาะ
ของบุคคลนั้น ส้าหรับประสบการณ์สังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพนั้นแบ่งได้ 2 ประเภท คือ                  

(เติมศักดิ์ คทวณิช, 2546: 233-234)  

2.2.1 ประสบการณ์ร่วม (Experience Common to Culture) หมายถึง  
ประสบการณ์ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันจะได้รับในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน เช่น วัฒนธรรม ความเชื่อ 
ทัศนคติ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยประสบการณ์ร่วมดังกล่าว จะมีผลต่อการสร้าง
บุคลิกภาพของบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 วัฒนธรรมการแต่งกาย บุคคลในสังคมเดียวกัน จะแสดงออกถึงการแต่งกาย 

ทีค่ล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกับคนในสังคมอ่ืน เช่น คนไทยจะมีลักษณะการแต่งกายที่แสดงถึงความ
เป็นไทย ซึ่งจะแตกต่างไปจากในสังคมของจีนหรือญี่ปุุน เป็นต้น 

 ความเชื่อ แต่ละสังคมจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันและมีผลต่อการแสดงออก 

ของบุคคลด้วย เช่น สังคมไทยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิด คนไทยจึงชอบท้าบุญ และ
แสดงความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือผู้อื่น 

 การแสดงบทบาททางเพศ เด็กชายและเด็กหญิงจะได้รับการอบรมสั่งสอนใน 

การแสดงออกที่แตกต่างกัน เช่น ในสังคมไทยผู้หญิงจะต้องรักนวลสงวนตัว มีความอาย ต้องไม่
แสดงออกทางเพศ และต้องเรียบร้อยเป็นกุลสตรี ส่วนผู้ชายจะต้องเข้มแข็ง อดทน และเป็นผู้น้า 

 การเลือกประกอบอาชีพ ทั้งนี้เนื่องจากสังคม จะก้าหนดบุคลิกภาพของ 
บุคคลแต่ละอาชีพแตกต่างกันออกไป เช่น ทหารต้องอดทนและเข้มแข็ง ครูต้องเมตตา และอ่อนโยน 
นักจิตวิทยาต้องมีความเข้าใจผู้อ่ืน แพทย์ต้องชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน นักธุรกิจต้องค้านึงถึงผลก้าไร ดังนั้น
ในการที่บุคคลจะเลือกประกอบอาชีพใด โดยมากมักต้องมีบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับอาชีพนั้นๆ จึงจะ
สามารถประสบความส้าเร็จ และมีความสุขในการท้างานตามอาชีพนั้นได้ 

 มารยาททางสังคม ในแต่ละสังคมจะก้าหนดวิธีการปฏิบัติตนต่อกัน เมื่อ 

จ้าเป็นต้องมาท้ากิจกรรมบางอย่างร่วมกันในที่ชุมชน เช่น ลักษณะการแต่งกาย กิริยา มารยาท การ
พูดจา ดังนั้นบุคคลจึงต้องแสดงออกตามข้อก้าหนดเหล่านั้นเพ่ือได้รับการยอมรับ เช่น เมื่อต้องไปงาน
ที่เป็นพิธีการ จะต้องปฏิบัติตัวต่างไปจากงานปกติท่ัวไป หรือไปงานศพ ย่อมปฏิบัติตัวไปจากงานมงคล
สมรส 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประสบการณ์ร่วมจะมีอิทธิพลต่อแบบแผนบุคลิกภาพของคน 

ส่วนใหญ่ในสังคมเดียวกัน แต่ก็ไม่จ้าเป็นว่าบุคลอกภาพในรายละเอียดของแต่ละคนจะต้องเหมือนกัน
เสมอไป เช่น คนที่มาจากสังคมไทย ไม่จ้าเป็นต้องมีบุคลิกภาพยิ้มง่าย อ่อนโยน รักสนุก และชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่นทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากในแต่ละคน ยังได้รับประสบการณ์เฉพาะที่แตกต่างกันออกไป 

2.2.2 ประสบการณ์เฉพาะ (Individual Experience) การที่แต่ละคนเติบโตมาจาก 
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สังคมเดียวกัน แต่ก็ยังมีบุคลิกภาพบางอย่างที่แตกต่างกันไป นอกจากเป็นเพราะแต่ละคนมีพ้ืนฐานทาง
พันธุกรรมในการก้าหนดสภาพทางร่างกาย และสติปัญญาที่แตกต่างกันแล้ว ยังเนื่องมาจากการที่
บุคคลนั้น ได้รับประสบการณ์เฉพาะที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนมาจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ พระ 
หรือผู้สอนศาสนาที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยบุคคลทางสังคมเหล่านี้ จะท้าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดแนวทาง
ในการปฏิบัติตนให้เป็นที่ต้องการ และได้รับการยอมรับจากคนในสังคมส่วนใหญ่ในสังคม พยายาม
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท้ังหลาย ซึ่งกระบวนการให้ประสบการณ์เฉพาะนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วัย
เด็กและก่อตัวขั้นเป็นบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละคน แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า บุคคลทางสังคม
เหล่านี้จะไม่สามารถท้าหน้าที่ของตนได้บรรลุผลส้าเร็จเสมอไป สาเหตุเพราะแต่ละคนใช้วิธีการ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งแต่ละวิธีก็จะสร้างบุคลิกภาพของเด็กที่แตกต่าง
กันไปด้วย 

และในบางครั้งบุคคลที่ท้าหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์เฉพาะเหล่านี้ อาจมี 
บุคลิกภาพทีข่ัดแย้งกับสิ่งที่ตนต้องการถ่ายทอด เช่น สอนไม่ให้ดื่มสุราแต่ตนเองกลับดื่มเสียเองเป็นต้น 

โดยสรุป ปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ ประกอบด้วยพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยทั้ง
สองอาจเกิดร่วมกันโดยปัจจัยด้านพันธุกรรมจะส่งผลต่อบุคลิกภาพในเชิงรูปธรรม ได้แก่ ลักษณะ
ภายนอกของร่างกายที่ปรากฏแก่สายตาผู้พบเห็น ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม จะมีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพภายใน เช่น ความรู้สึก นึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีเป็นต้น 
แล้วแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม แนวปฏิบัติในวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลซึ่งเรียนรู้จากกระบวนการทาง
สังคมท่ีบุคคลเป็นสมาชิก 

 

3. ทฤษฎบีุคลิกภาพและการประยุกต์ใช้ 

 ทฤษฎีบุคลิกภาพ เป็นแนวคิด ทัศนคติ หรือมุมมองของนักจิตวิทยาที่มีต่อพฤติกรรมของ
มนุษย์ที่หล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ทฤษฎีท้าหน้าที่อธิบายธรรมชาติของ
บุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง (Structure) กระบวนการ (Process) และสาระส้าคัญ (Content) 

เพ่ือให้เข้าใจถึงความแตกต่างด้านบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ทฤษฎีบุคลิกภาพที่ส้าคัญ
แบ่งเป็น 5 กลุ่มทฤษฎี ดังนี้  (ศรีเรือน แก้วกังวาล,  2554: 11) 

 3.1 กลุ่มทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางจิต (Psychodynamic Theories) มีความเชื่อว่า การ
พัฒนาบุคลิกภาพเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเกิด เน้นความส้าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในช่วง 5 

ปีแรก ซึ่งพัฒนาการบุคลิกภาพ เกิดขึ้นผ่านการสะสมประสบการณ์ร่วมกับพัฒนาการตามวัย ทฤษฎี
บุคลิกภาพในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย 3 ทฤษฎีย่อย ดังนี้ 
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 3.1.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Psychoanalysis theory) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซิกมันด์ ฟรอยด์ จิตแพทย์ชาวเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นผู้
ก่อตั้งทฤษฎีจิตวิเคราะห์ขึ้น โดยอาศัย ข้อมูลและประสบการณ์จาก
การรักษาผู้ปุวยในคลินิก ฟรอยด์ให้ความสนใจ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
การแสดงออกของแต่ละคน และรวบรวมข้อมูลน้ามาอธิบายทฤษฎี
บุคลิกภาพของบุคคลดังนี้ (เติมศักดิ์ คทวณิช,  2546: 235-239) 

 

 

ภาพที่ 6.1 ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

ที่มา: http://www.veteranstoday.com 

   3.1.1.1 ทฤษฎีโครงสร้างบุคลิกภาพ (Structure of Personality) จาก
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลของฟรอยด์ พบว่า โครงสร้างบุคลิกภาพเกิดจากความขัดแย้งกันระหว่าง
พลังงานทางจิต 3 ส่วน ได้แก่ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซูเปอร์อีโก้ (Superego) โดยพลังงานทั้ง 3 ส่วน 
นี้จะอยู่ในจิตทั้ง 3 ระดับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 

 

ภาพที่ 6.2 แสดงพลังงานทางจิตและจิตสามระดับตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
ที่มา:  http://www.veteranstoday.com 
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 1) อิด (id) เป็นพลังงานทางจิตที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใต้ส้านึกเป็นส่วนใหญ่ 
พลังงานทางจิตส่วนนี้ จะหมายถึง ความอยาก ความต้องการ กิเลส และตัณหาทั้งหลาย ซึ่งเมื่อเกิดข้ึน
แล้วจะพยายามหาทางตอบสนอง โดยไม่สนใจโลกแห่งความเป็นจริงว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งอิดเกิด
จากสัญชาตญาณ 2 ประเภท ได้แก่  

1.1) สัญชาตญาณแห่งการด้ารงชีวิต (Life Instinct) ซึ่งเป็น 

สัญชาตญาณที่จะกระตุ้นให้บุคคลเกิดการแสวงหาสิ่งที่เกิดความสุข ความสบาย และความพึงพอใจ 
แก่ตน ในบรรดาสัญชาตญาณแห่งการด้ารงชีวิตอยู่นั้น ฟรอยด์จะให้ความส้าคัญกับความต้องการทาง
เพศ (Sexual) มากที่สุด แต่ความต้องการทางเพศในทรรศนะของฟรอยด์ นั้นไม่ได้หมายถึงความ
ต้องการความสุขจากเพศสัมพันธ์ เท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงความสุข ความพึงพอใจ ความ
สะดวกสบายทุกอย่าง เช่น ต้องการนั่งรถปรับอากาศเพราะเย็นสบาย ต้องการความสุขจากการ
รับประทานอาหารอร่อย หรือมีความสุขกับการเรียนวิชาที่เราชอบ 

1.2)  สัญชาตญาณแห่งความตาย (Death Instinct) เป็น 

สัญชาตญาณที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดการแข่งขันเอาชนะ ต่อสู้ ท้าทาย ซึ่งฟรอยด์ได้ให้ความส้าคัญกับ
ความก้าวร้าว (Aggression) มากที่สุด ตัวอย่าง เช่น ความต้องการที่จะได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้างาน 

จึงพยายามขยันท้างานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาเลือกตน แม้กระทั่งการทะเลาะเบาะแว้ง ชกต่อย ท้าร้าย
ร่างกาย รวมกระท่ังการท้าสงครามระหว่างกัน เป็นต้น 

 แต่ในระหว่างความต้องการทางเพศกับความก้าวร้าว สัญชาตญาณที่มี
อิทธิพลต่อมนุษย์มากที่สุด คือ ความต้องการทางเพศ ด้วยเหตุนี้ฟรอยด์จึงอธิบายว่าบุคลิกภาพของ
มนุษย์ที่แสดงออกมานั้น จึงเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการทางเพศของตนเป็นส่วนใหญ่ ส้าหรับ
บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบอิด (Id Personality) นั้นจึงมักแสดงอะไรตามสัญชาตญาณของตนโดยไม่
สนใจอะไรทั้งสิ้น เพียงเพ่ือให้ตนเองได้รับการตอบสนองความสุขและความพอใจเพียงอย่างเดียว ซึ่ง
บุคลิกภาพเช่นนี้เราจะเห็นได้จากวัยทารก หรือเด็กเล็กเป็นส่วนใหญ่ 
 2) อีโก้ (Ego) เป็นพลังงานที่จะอยู่ในจิตส้านึกและกึ่งส้านึกเป็นส่วนใหญ่ 
เป็นพลังงานทางจิต ส่วนที่จะท้าหน้าที่บริหารพลังจากฝุายอิด และฝุายซูเปอร์อีโก้ ให้สมดุล และ
แสดงออกให้สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง (Reality Principle) ที่สังคมยอมรับหรือเหมาะสมกับ
เหตุผลในสถานการณ์นั้นๆ แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งหรือความอ่อยแอของอีโก้ ในแต่ละ
บุคคลนั้นด้วย 

 ส้าหรับบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบอีโก้ (Ego Personality) นั้นมักจะ
แสดงออกมาตามเหตุผล และความเป็นจริงที่ตนพิจารณา แล้วว่าเหมาะสมและถูกต้องเท่านั้น จะไม่
สนใจเหตุผลและความคิดของคนอ่ืน  



 

169 

 3) ซูเปอร์อีโก้ (Super Ego) เป็นพลังงานที่อยู่ภายในจิตส้านึกเป็นส่วนใหญ่ 
เป็นพลังงานทางจิตที่ก่อตัวขึ้นจากการเรียนรู้ในระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา กฎของศีลธรรม และ
กฎหมายของสังคม ซูเปอร์อีโก้จะเป็นตัวบอกให้รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด ควรหรือไม่ควร 
ซูเปอร์อีโก้จึงมีลักษณะเป็นพลังงานที่ตรงข้ามกับอิด มีหน้าที่คอยควบคุมความต้องการทางเพศ และ
ความก้าวร้าวในอิด ไม่ให้แสดงออกมา ส่วนซูเปอร์อีโก้จะควบคุมอิดได้ดีแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าซูเปอร์อีโก้
ของบุคคลนั้นแข็งแกร่งมากน้อยเพียงใด โดยปกติแล้วซูเปอร์อีโก้ของแต่ละบุคคลจะเริ่มพัฒนาขึ้นในตัว
ตั้งแต่อายุ 3-5 ปี หรือในระยะอวัยวะเพศ (Phallic stage) เป็นต้นไป 

 ส้าหรับบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบซูเปอร์อีโก้ (Super Ego Personality) 

มักจะท้าตามระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในทฤษฎีและมีอุดมคติสูง 

  

 

 
 

 ภาพ  6.3  ภาพสมมติแสดงความขัดแย้งกันระหว่างพลังทางจิตทั้งสามส่วน 

ที่มา: https://slideplayer.com/slide/11551717/   

 จากภาพ จะเห็นได้ว่า การที่บุคคลแสดงบุคลิกภาพในรูปแบบใดนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับความขัดแย้งกันระหว่างพลังทางจิตทั้งสามส่วนนี้ว่า พลังงานทางจิตส่วนใดจะมีอ้านาจ
เหนือกว่า บุคคลก็จะแสดงบุคลิกภาพออกมาตามอิทธิพลของพลังงานทางจิตฝุายที่มีอ้านาจนั้น แต่ถ้า
เมื่อใดที่พลังงานระหว่างอิด กับซูเปอร์อีโก้นั้นมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมากเกินไป บางครั้งอีโก้จะ
หาทางประนีประนอม เพ่ือลดความขัดแย้งนั้นให้น้อยลง โดยใช้วิธีการปรับตัว หรือกลวิธานในการ
ปูองกันตัวเอง ถ้าท้าส้าเร็จจะช่วยให้บุคคลนั้นสามารถผ่อนคลายความขัดแย้งไปได้ แต่ถ้าใช้ไม่ส้าเร็จ
อาจมีผลท้าให้บุคคลนั้นกลายเป็นโรคจิตและโรคประสาทได้ในที่สุด 
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 3.1.1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ นอกจากทฤษฎีโครงสร้าง
บุคลิกภาพของฟรอยด์ดังที่กล่าวมาแล้ว ฟรอยด์ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมในการพัฒนาบุคลิกภาพไว้ว่า 
บุคลิกภาพของบุคคลต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นล้าดับขั้นจนกลายเป็นบุคลิกภาพที่ถาวร
ในที่สุด โดยเฉพาะช่วงเวลาส้าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพนั้นจะอยู่ในระยะแรกเกิดจนถึง 5 ปี ซึ่ง 
ฟรอยด์เรียกระยะนี้ว่า ระยะวิกฤติ (Critical Period)  ฟรอยด์กล่าวว่า เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับ
ความต้องการที่จะแสวงหาความสุขและความพึงพอใจ (Pleasure Principle) ให้กับตนเอง โดยผ่าน
อวัยวะของร่างกายที่ไวต่อความรู้สึกในการตอบสนองความสุขหรือเรียกว่า อีโรจี เนียสโซน 
(Erogenous Zone) ซึ่งอวัยวะที่ไวต่อความรู้สึกในการตอบสนองความสุขนี้จะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุ 
ซึ่งฟรอยด์ได้แบ่งพัฒนาการทางบุคลิกภาพออกเป็น 5 ระยะ ตามการเปลี่ยนแปลงดังนี้  

  1) ระยะปาก (Oral Stage) เริ่มตั้งแต่แรกเกิด–2 ปี ความสุขของทารกจะ
อยู่ที่การได้ดูด การกัด เด็กจะสร้างความรู้สึกเชื่อมั่น ไว้วางใจให้เกิดขึ้น หากได้รับการตอบสนองมาก
เกินไป หรือน้อยเกินไปจะท้าให้เกิดการตรึงแน่นของพฤติกรรม (Fixation) เช่น ชอบดูดนิ้ว  ดูดปากกา  
ดินสอ  กัดเล็บ พูดมาก ปากจัด  เป็นต้น  ถ้าเด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้เลี้ยงดูเป็นอย่างดี จะมอง
โลกในแง่ดี (Optimism)  ไว้วางใจสังคม (Trust) สงบเสงี่ยม (Passivity) ถ้าผู้เลี้ยงดูไม่ให้ความรัก 
อบอุ่นเพียงพอ ปล่อยให้ร้องนานๆ เมื่อหิว ถูกบังคับให้หย่านมเร็วเกินไป ได้ดูดนมไม่เพียงพอ ถูก
ลงโทษเมื่อเอาของเข้าปาก จะท้าให้พัฒนาการระยะนี้ขาดความสมบูรณ์ไป เด็กจะเกิดการติดชะงักกับ
ระยะปาก ท้าให้หันมาแสดงบุคลิกชดเชยระยะปากที่ไม่สมบูรณ์ ในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ด้วยการใช้
ปากในการแสวงหาความสุขให้กับตนเอง หรือเพ่ือผ่อนคลายความเครียด จึงมีบุคลิกภาพพูดมาก ชอบ
นินทาว่าร้ายผู้อ่ืน รับประทานของจุกจิก ติดบุหรี่ กัดเล็บ จะมองโลกในแง่ร้าย (Pessimism) ขาด
ความไว้วางใจ (Distrust)  อิจฉา (Envy)  เจ้ากี้เจ้าการ (Manipulate) เรียกว่า Oral Personality ซึ่ง
เป็นสาเหตุของบุคลิกภาพท่ีผิดปกติได้ในระยะนี้ ฉะนั้นการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีแก่เด็กในระยะนี้ ผู้
เลี้ยงดูควรตอบสนองความต้องการของเด็ก และให้ความรัก อบอุ่นแก่เด็กเพ่ือให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
มีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งหมายถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีนั่นเอง  
   2) ระยะทวาร (Anal Stage) ตั้งแต่อายุ 2-3 ปี บริเวณที่เด็กพึงพอใจ คือ 
ทวาร เด็กจะพอใจกับการขับถ่ายอุจจาระ กิจกรรมระยะนี้ คือ การกลั้นอุจจาระ และการถ่ายอุจจาระ 
เด็กเริ่มควบคุมกล้ามเนื้อต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เริ่มเดิน เริ่มวิ่งได้ สามารถกลั้น หรือขับถ่ายเมื่อใดก็ได้ ถ้าเด็ก
ถูกเข้มงวดเรื่องการขับถ่าย เข้มงวดเรื่องความสะอาด และตรงเวลามาก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก
เช่นนี้ จะท้าให้การแสวงหาความสุขของเด็กเกิดการติดชะงักกับระยะทวาร (Anal Fixation) เมื่อเข้าสู่
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่จะแสดงบุคลิกภาพชดเชยหลายอย่าง เช่น ชอบสะสมของ ตระหนี่ ถี่เหนียว หวง
ของ จะเป็นคนเจ้าระเบียบ ย้้าคิดย้้าท้าเรื่องความสะอาด เข้มงวด ตรงเวลา บุคลิกภาพเช่นนี้ เรียกว่า 
Anal Fixation หากเกิดความรู้สึกโกรธพ่อแม่ก็จะเป็นเด็กดื้อรั้น (Stubbornness) อาจเป็นสาเหตุของ
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โรคประสาทย้้าคิดย้้าท้า (Obsessive- Compulsive) ฉะนั้นการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีแก่เด็กใน
ระยะนี้ ผู้เลี้ยงดูไม่ควรเข้มงวดกับการฝึกการขับถ่ายของเด็กมากเกินไป ควรมีความยืดหยุ่นในการฝึก
ขับถ่าย ตามความเหมาะสม หรือใช้การเดินทางสายกลาง เพราะหากเข้มงวดเกินไป เด็กจะเติบโตเป็น
คนมีระเบียบวินัย เข้มงวด เคร่งเครียด จริงจังกับชีวิต หากผู้เลี้ยงดูไม่สนใจควบคุมการฝึกหัดขับถ่าย ก็
จะท้าให้เด็กเติบโตเป็นคนที่ไร้ระเบียบวินัย สุรุ่ยสุร่าย ควบคุมตนเองไม่ได้ ชีวิตขาดสาระแก่นสาร ขาด
ความอดทน มานะพยายาม ท้ากิจกรรมใด ๆ ไม่ส้าเร็จ 

  3) ระยะอวัยวะเพศ (Phallic  Stage) อายุ 3-5 ปี เด็กจะพอใจในอวัยวะ
สืบพันธุ์ พอใจจากการลูบคล้า ระยะแรก ๆ ความรู้สึกทางเพศจะเกี่ยวข้องกับตนเอง แต่ระยะหลัง
ความรู้สึกทางเพศจะมุ่งไปที่พ่อแม่เพศตรงกันข้ามกับตน กิจกรรมในระยะนี้ คือ ความสัมพันธ์กับเพศ
ตรงข้าม ปรากฏการณ์ส้าคัญ คือ ปมปิตุฆาต (Oedipus  Complex) เด็กชายมีความรู้สึกรักและ
ผูกพันแม่  เกลียดพ่อที่มาแย่งความรักไป ส่วนเด็กหญิงก็เช่นเดียวกัน มีความรู้สึกรักและผูกพันพ่อ 
เกลียดแม่ที่มาแย่งความรักไป ความรู้สึกนี้จะหมดไปเมื่อเด็กชายหันมาเลียนแบบพ่อได้ และสะสม
บุคลิกภาพความเป็นชายเพ่ือให้แม่รักเพราะรู้ว่าตนไม่สามารถเอาชนะพ่อได้ และกลัวว่าพ่อจะมาตัด
อวัยวะเพศของตนออกไป (Castration  Fear) ส่วนเด็กหญิงก็เช่นเดียวกันจะหันมาเลียนแบบแม่ และ
เลียนแบบบุคลิกภาพความเป็นหญิงเพ่ือให้พ่อรัก การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้แก่เด็กในระยะนี้ พ่อ
แม่ควรเป็นแบบอย่างพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามเพศของตนเอง ในด้านบทบาทหน้าที่ใน
ครอบครัว ตลอดจนบทบาทหน้าที่ความเป็นสามี ภรรยาที่ดีต่อกัน เพ่ือให้เด็กเกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมทางเพศที่ตรงตามเพศ ไม่เกิดภาวะเบี่ยงเบนทางเพศ หรือวิปริตทางเพศ และเรียนรู้
ประสบการณ์การครองชีวิตคู่ท่ีเหมาะสม 

  4) ระยะสงบ (Latency Stage) ตั้งแต่อายุ 6-12 ปี เป็นวัยเข้าเรียน  เด็กวัย
นี้ดูภายนอกค่อนข้างเงียบสงบ  หลังจากผ่านระยะอวัยวะเพศมาแล้ว ความรู้สึกพอใจทางเพศจะถูก
เก็บกดเอาไว้ เด็กจะเริ่มออกจากบ้านไปสู่สังคมภายนอก เช่น สังคมในโรงเรียน เด็กจะมีกิจกรรมใหม่ 
ๆ เพิ่มขึ้น การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้แก่เด็กในระยะนี้ ผู้เลี้ยงดูและครูที่โรงเรียนควรฝึกทักษะการ
เข้าสังคม การสื่อสาร การปรับตัว ควรปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม มารยาทการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
การมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การช่วยเหลือแบ่งปัน การเสียสละ การมีจิตสาธารณะ เคารพกฎกติกา
สังคม  การเคารพสิทธิของผู้อื่น การรักษาสิทธิของตนเอง เพ่ือให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตดี  

  5) ระยะสนใจเพศตรงข้าม (Genital  Stage) เริ่มตั้งแต่อายุ 12-15 ปี 
จนถึงวัยสุดท้ายของชีวิต ซึ่งรวมวัยต่าง ๆ ตั้งแต่วัยรุ่น  วัยผู้ ใหญ่ และวัยสูงอายุ วัยนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญ คือ วัยรุ่น มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ มีลักษณะทางเพศระยะที่สอง
ปรากฏขึ้นชัดเจน เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เกิดความไม่แน่ใจว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ท้าให้
สับสน อารมณ์อ่อนไหวง่าย  เกิดความขัดแย้งกันระหว่างความต้องการพ่ึงผู้อ่ืนกับความเป็นตัวของ
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ตัวเอง มีแรงผลักดันทางเพศท่ีรุนแรงอาจเรียกว่า เป็นวัยพายุบุแคม การสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้แก่
เด็กในระยะนี้ ผู้เลี้ยงดูควรเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจของเด็ก เพราะในระยะนี้
เด็กจะเกิดความสับสน ไม่เชื่อมั่นในตนเอง เพราะสรีระที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กจะให้ความสนใจเรื่อง
ภาพลักษณ์มากเป็นพิเศษ  และด้านอารมณ์ก็อ่อนไหว ยังขาดทักษะชีวิตในการคิด การตัดสินใจ 
ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการแก้ปัญหา และมีความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงไปในทางไม่ดีได้ง่าย ผู้เลี้ยงดู 
บุคคลใกล้ชิดต้องคอยดูแล  ให้ค้าแนะน้า ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เด็ก เป็นที่ปรึกษาแก่เด็ก ตลอดจนเป็น
แบบอย่างในการด้าเนินชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้านแก่เด็ก และเป็นแบบอย่างด้านความมีวุฒิภาวะตามวัย 
ฝึกการควบคุมอารมณ์และการผ่อนคลายความเครียด  

   ฟรอยด์เชื่อว่า บุคลิกภาพของคนจะเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับพัฒนาการในวัย
ต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุ 5 ปีแรก บุคลิกภาพที่ดีย่อมมาจากการที่เด็กได้รับความพอใจและ
การตอบสนองแรงกระตุ้นจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่เหมาะสม ถ้าบุคคลมีพัฒนาการมาถึงขั้นที่ 5 

และมีสุขภาพจิตดีจะมีลักษณะที่ส้าคัญ 2 ประการ คือ 

1. สามารถรักได้อย่างแท้จริง  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ใกล้ชิดสนิทสนม  
เชื่อถือไว้วางใจ พึงพอใจในความสุขของบุคคลที่ตนรัก รวมทั้งในเรื่องความรักทางเพศด้วย 

2. สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถและศักยภาพ 

ของตนท้าให้ชีวิต มีคุณค่า มีความหมาย และมีความหวัง 
  โดยสรุป แนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ เชื่อว่าบุคลิกภาพเกิดจาก
ความขัดแย้งระหว่างพลังงานทางจิต 3 ส่วน ได้แก่ อิด อีโก้ และซูเปอร์อีโก้ ซึ่งอยู่ในจิต 3 ระดับ ได้แก่ 
จิตส้านึก จิตกึ่งส้านึก จิตใต้ส้านึก ซึ่งการที่บุคคลแสดงบุคลิกภาพในรูปแบบใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ
สถานะความขัดแย้งนั้นว่าพลังงานทางจิตส่วนใดจะมีอ้านาจเหนือกว่า บุคคลก็จะแสดงบุคลิกภาพ
ออกมาตามอิทธิพลของพลังงานทางจิตฝุายที่มีอ้านาจนั้น โดยมีกลวิธานในการปูองกันตัวเอง เป็นตัว
ปรับสมดุลของจิต  แล้วปรากฏออกมาเป็นบุคลิกภาพเฉพาะบุคคล ถ้าเลือกใช้กลวิธานได้เหมาะสมจะ
ช่วยให้บุคคลนั้นสามารถผ่อนคลายความขัดแย้งไปได้ แต่ถ้าใช้ไม่เหมาะสมอาจมีผลท้าให้บุคคลนั้นมี
ปัญหาสุขภาพจิตได้ในที่สุด ซึ่งระยะส้าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพอยู่ในช่วงตั้งแต่ระยะแรกเกิด
จนถึง 5 ขวบ กลไกการพัฒนาการบุคลิกภาพนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นบุคลิกภาพที่ถาวรใน
วัยผู้ใหญ่ 
   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของฟรอยด์  เน้นการระลึกรู้ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึง 
การมีสติ การกระท้าพฤติกรรมต่าง ๆ ต้องอยู่ในระดับจิตส้านึก คือ มีการรับรู้เหตุการณ์ที่ตรงกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน จึงจะไม่เกิดการเก็บกดความไม่พึงพอใจไปอยู่ระดับจิตส้านึก และจะเกิดการใช้
กลไกทางจิตที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา และรักษาสภาวะสมดุลระหว่าง อิด 
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อีโก ซุปเปอร์อีโก การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ไม่ให้เกิดการติดตรึงของระยะพัฒนาการ จะช่วยให้
เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีสุขภาพจิตที่ดีต่อไป 

  3.1.2 ทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะห์ของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Analytical Psychology 

Theory)    
 

 

 

 

 

 

 

 

จุงเน้นว่าชาติพันธุ์หรือชาติก้าเนิดเป็นจุดเริ่มต้นของบุคลิกภาพ และ
พัฒนาการของบุคลิกภาพเริ่มจากการปฏิสนธิไปตลอดจนชั่วชีวิต 
ส้าหรับความรู้สึกทางเพศจะมีบทบาทส้าคัญก่อนอายุ 5 ขวบ และ
จะมีบทบาทส้าคัญสูงสุดในช่วงวัยรุ่น บุคลิกภาพในช่วงวัยรุ่นนั้นจะ
พัฒนาไปในด้านความกระตือรือร้น ความรัก มีชีวิตจิตใจ สุขสดชื่น 
ส่วนวัยผู้ใหญ่บุคลิกภาพจะพัฒนาไปในแบบต่าง ๆ ที่ต่างกันออกไป  

ภาพที่ 6.4 คาร์ล  กุสตาฟ  จุง (Carl  Gustav  Jung) 

ที่มา: http://thaihypnosis.com/Content/page-Carl-G.-Jung 

  แนวความคิดทฤษฎีบุคลิกภาพของจุง จ้าแนกเป็นส่วนส้าคัญได้ 2 ส่วน ดังนี้ (เติมศักดิ์  
คทวณิช,  2546: 239-242)   

  3.1.2.1 โครงสร้างบุคลิกภาพ (Structure of Personality) บุคลิกภาพตาม
ความหมายของจุง คือ จิต (Psyche) ซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆ เป็นส่วน ๆ มาท้างานร่วมกัน ได้แก่  
(ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2554: 35-36)  

  1) อีโก้ (Ego) จุงเชื่อว่าอีโกเ้ป็นศูนย์กลางแห่งบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งอยู่
ในส่วนของจิตส้านึก (Conscious) ซึ่งประกอบด้วยความจ้า ความรู้สึกนึกคิด การตัดสินใจ และการมี
สติ ซึ่งเป็นส่วนส้าคัญท่ีบุคคลสามารถรับรู้เกี่ยวกับตนเองได้ตลอดเวลา จึงเท่ากับว่าอีโก้ เป็นตัวก้าหนด
บทบาท หน้าที่ และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล 

  2) จิตใต้ส้านึกส่วนบุคคล (Personal Unconscious) ส่วนนี้จะอยู่ถัดจาก
อีโก้ลงไป เป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยประสบการณ์ต่างๆที่เคยอยู่ในจิตส้านึกมาก่อน แต่ได้ถูกกดลงสู่จิต
ใต้ส้านึก (Unconscious) ด้วยกลไกทางจิต ทั้งนี้เนื่องมาจากความต้องการที่จะลืมประสบการณ์
เหล่านั้น เพราะเป็นความเจ็บปวด เป็นทุกข์ หรือไม่พอใจ เป็นต้น ต่อมาภายใต้สถานการณ์ 
สิ่งแวดล้อม หรือได้รับสิ่งเร้าที่เหมาะสม ประสบการณ์เหล่านั้น อาจจะผลักดันขึ้นมาสู่จิตส้านึกที่รับรู้
ได้อีกครั้ง ประสบการณ์ต่างๆ ภายในจิตใต้ส้านึกส่วนบุคคล นี้ถ้าได้รับการรวบรวมให้เป็นกลุ่มหรือ
หมวดหมู่ของความรู้สึก (Constellation) ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว จุงเรียกการเกิดสภาวะเช่นนี้ 
ว่า ปม (Complex)  ดังนั้นเท่ากับว่าจิตใต้ส้านึกส่วนบุคคล จึงเป็นแหล่งรวบรวมปมของบุคคลไว้
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มากมาย เช่น ปมเกี่ยวกับแม่ (Mother Complex) เกิดจากการจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่ของ
ประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับแม่ เช่น ความรู้สึก ความจ้าต่างๆ ที่ได้รับจากแม่ จนก่อตัวขึ้นเป็นปม เมื่อ
พลังจากปมนี้มีมากจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการควบคุมบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ให้ท้าตามสิ่งที่แม่
พูด แม่สั่ง แม่คิด หรือสิ่งที่เป็นความประสงค์ของแม่ แม้กระทั่ง การเลือกภรรยาก็จะเลือกบุคคลซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับแม่ของตน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ต่างๆที่รวมกลุ่ม หรือหมวดหมู่ขึ้น
เป็นปมนั้นอาจกลับมาสู่จิตส้านึกได้อีกครั้งหนึ่ง ถ้าอยู่ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสมดังกล่าว 

  3) จิตใต้ส้านึกส่วนที่สะสมประสบการณ์ในอดีตชาติ (Collective 

Unconscious) จุงอธิบายว่า จิตใต้ส้านึกส่วนนี้จะท้าหน้าที่สะสมประสบการณ์ต่างๆ ที่ทุกคนได้รับ
เป็นมรดกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่เริ่มต้นมีมนุษย์เกิดขึ้นภายในโลกเป็นครั้งแรก ด้วยเหตุนี้ จุง
เชื่อว่า มนุษย์ทุกคน ทุกตระกูล ทุกเชื้อชาติ และทุกเผ่าพันธุ์ ต่างก็มีประสบการณ์ในจิตใต้ส้านึกส่วนที่
สะสมประสบการณ์ในอดีตชาติที่เป็นต้นฉบับเดียวกันทั้งสิ้น โดยบันทึกเป็นข้อมูลอยู่ในสมองแล้ว
ถ่ายทอดกันมาแต่ละรุ่นยาวนานตลอดจนถึงปัจจุบัน  ด้วยเหตุนี้ การแสดงพฤติกรรมบางอย่างของ
มนุษย์ทั่วโลก จึงอธิบายจากต้นฉบับ ที่ถูกบันทึกไว้ ตั้งแต่อดีตชาติได้เหมือนกันหมด เช่น ท้าไมเด็ก
ทารกจึงเกิดมากับความพร้อมที่จะรับรู้และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับแม่เป็นอันดับแรก ถ้าอธิบายตาม
แนวคิดของจุงนั้นเป็นเพราะว่าเด็กได้รับประสบการณ์กับแม่มาตั้งแต่อดีตชาติภายใต้จิตใต้ส้านึกส่วนที่
สะสมประสบการณ์ในอดีตชาติ จึงท้าให้มีพ้ืนฐานเช่นนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบัน ท้าไมมนุษย์ทุกคนจึง
กลัว ความมืดหรือกลัวงู นั่นเป็นเพราะมนุษย์ในยุคดึกด้าบรรพ์ ต้องอยู่กับความหวาดกลัวภัยภายใต้
ความมืดมาตลอดก่อนจะพบไฟ หรือได้รับอันตรายจากงูพิษมาตั้งแต่แรก เป็นต้น 

   ความกลัวเหล่านี้  จะส่งทอดมาตลอดและยังคงตกค้างอยู่จนเข้าสู่ ยุค
ปัจจุบัน ท้าให้มนุษย์ทุกคนแสดงพฤติกรรมออกมาคล้ายคลึงกันทุกคน ประสบการณ์ทั้งหลายที่ตรึง
แน่นอยู่ในจิตใต้ส้านึกตั้งแต่อดีตชาติ เป็นต้น มานั้นจะก่อเป็นภาพของสิ่งนั้นขึ้นมา ซึ่งจุงเรียกภาพนั้น
ว่า อาร์คีไทป์ (Archetype) ท้าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมได้สอดคล้องกับอาร์คีไทป์ที่มีอยู่ เช่น แม่ทุก
คนจะมีอาร์คีไทป์ของแม่ที่ส่งทอดกันมาตั้งแต่เริ่มต้น แม่จึงแสดงบุคลิกภาพของความเป็นแม่ออกมาได้
ในโลกปัจจุบันซึ่งจะสอดคล้องกับอาร์คีไทป์ของแม่ในอดีตชาติ ส่วนทารกมีอาร์คีไทป์ของแม่จาก
อดีตชาติอยู่จนถึงในโลกปัจจุบัน เด็กจึงแสดงพฤติกรรมแสวงหาการตอบสนองจากแม่อยู่ตลอดเวลา 
หรือการที่มนุษย์สร้างรูปเคารพเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ (Sun-God) ก็เกิดจาก อาร์คีไทป์ ที่ได้เห็นพลัง
อ้านาจของดวงอาทิตย์ มาตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นต้น ในบางครั้งอาร์คีไทป์เป็นจ้านวนมาก อาจถูกส่งผ่าน
จากจิตใต้ส้านึกเข้าสู่จิตส้านึกได้โดยแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ความฝัน เทพนิยาย งานศิลปะ 
พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี วรรณกรรม อาการประสาทหลอน โรคจิต เป็นต้น 

  4) หน้ากาก (Persona) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่จะต้องแสดงบทบาท
ไปตามความคาดหวังของสังคมและเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามที่สังคมก้าหนด หรือเป็น
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การแสดงออกเพ่ือให้ได้รับการยอมรับและสร้างความประทับใจต่อผู้อ่ืน ดังนั้นในบางครั้งบุคลิกภาพ
ของบุคคลที่เกิดจากการใช้หน้ากาก จึงอาจมีความขัดแย้งกับบุคลิกภาพที่แท้จริงภายในตัวบุคคลนั้นได้ 
เท่ากับว่าหน้ากาก จึงท้าหน้าที่ควบคุมบุคลิกภาพส่วนที่ไม่ดีที่แท้จริ งภายในตัวบุคคลไม่ให้ปรากฏ
ออกมาต่อสังคมภายนอก ความขัดแย้งระหว่างบุคลิกภาพเหล่านี้ถ้าเกิดบ่อยครั้งในหลายๆครั้ง ใน
หลายๆเรื่อง อาจจะท้าให้บุคคลนั้นขาดความเป็นตัวของตัวเอง กลายเป็นคนสวมหน้ากากเข้าหาผู้อ่ืน 
หรือเป็นคนที่มีความขัดแย้งในใจได้ 
  5) ลักษณะซ่อนเร้น (Anima or Animus) จุงเชื่อว่ามนุษย์ มีลักษณะทั้ง
สองเพศอยู่ในคนคนเดียวกัน โดยเห็นได้จากการที่เพศชาย จะมีความนุ่มนวล และอ่อนโยน ซึ่งเป็น
ลักษณะของเพศหญิงอยู่ในตัว จุงเรียกลักษณะเช่นนี้ ว่า แอนิมา (Anima) ส่วนผู้หญิงจะมีความ
เข้มแข็ง กล้าหาญ และเด็ดขาด ซึ่งเป็นลักษณะของเพศชายซ่อนเร้นอยู่ในตัวเช่นกัน จุงเรียกลักษณะ
เช่นนี้ ว่า แอนิมัส (Animus) จากลักษณะทั้งสองเพศท่ีซ่อนเร้นอยู่นี้ จึงท้าให้ผู้ชายเข้าใจธรรมชาติของ
ผู้หญิง และผู้หญิงก็มีความเข้าใจธรรมชาติของผู้ชายได้ด้วยตัวเขาเอง 
  6) เงาแฝง (Shadow) เป็นภาพหรืออาร์คีไทป์ รูปแบบหนึ่งที่ก่อตัวมาจาก
สัตว์ ก่อนจะมีวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า เงาแฝงเป็นสัญชาตญาณของสัต ว์ที่จะ
ส่งผลให้มนุษย์แสดงความชั่วร้าย ก้าวร้าว และปุาเถื่อน รวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่ขัดแย้งกับกฎหมาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม เงาแฝง เหล่านี้จะถูกควบคุมและปกปิดโดยหน้ากาก หรือเก็บ
กดไว้ในจิตใต้ส้านึก 

  3.1.2.2 ลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จากโครงสร้างทางบุคลิกภาพที่จุง 
อธิบายไว้นี้ เขาแบ่งลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลไว้ 2 ประเภท คือ (เติมศักดิ์ คทวณิช,  2546: 242) 

  1) ลักษณะของบุคลิกภาพแบบเก็บตัว (Introvert) มีลักษณะไม่สนใจ
สิ่งแวดล้อมเท่ากับตนเอง ชอบคิด ชอบท้าอะไรเงียบ ๆ คนเดียว ไม่ชอบเข้าสังคม อารมณ์อ่อนไหวง่าย 
เก็บความทุกข์ไว้กับตนเอง ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ชอบใช้วิธีหนีปัญหามากกว่าเผชิญปัญหา ส่วนดี
ของ บุคลิกภาพแบบนี้ มักจะเป็นบุคลิกภาพของนักประดิษฐ์คิดค้นทั้งหลาย แต่ข้อเสียหากบุคคลมี
ลักษณะดังกล่าวมาก จะมีโอกาสเกิดความผิดปกติทางจิต ทางอารมณ์ เกิดอาการซึมเศร้า แยกตัว และ
ไม่สนใจสังคม  

  2) ลักษณะของบุคลิกภาพแบบเปิดเผย (Extrovert) มีลักษณะตรงข้ามกับ
พวกเก็บตัว สนใจสิ่งแวดล้อม ชอบเข้าสังคม รักความสนุกสนาน ชอบการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ท่ีเป็นจริง มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก ชอบความเป็นผู้น้า ต้องการเป็นที่รู้จักของคน
ทั่วไป คบคนง่าย ชอบเผชิญปัญหามากกว่าหนีปัญหา มีเพ่ือนมากไม่ชอบเก็บความทุกข์ แต่จะระบาย
ให้คนอ่ืนฟัง มักจะสนใจเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในโลกภายนอกมากกว่าสนใจในเรื่องของตน  
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  ลักษณะทั้งสองแบบนี้ไม่สามารถจะแยกกันได้อย่างเด็ดขาด เพราะคน
ส่วนมากจะมีบุคลิกแบบกลางๆ (Ambivert) ก้้ากึ่งระหว่างแบบเก็บตัวและแบบเปิดเผย ซึ่งเป็น
บุคลิกภาพที่เหมาะสม สามารถปรับตัวอยู่ได้ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จุงเน้นว่า การพัฒนาของบุคลิกภาพมีเปูาหมายสูงสุด คือ ให้บุคคลเข้าใจ
ตนเอง เพ่ือจะได้พัฒนาตนเองได้โดยไม่หยุดยั้ง และมีเรื่องพันธุกรรมเป็นบทบาทส้าคัญซึ่งท้าหน้าที่
เป็นพื้นฐานของสัญชาตญาณและสืบเผ่าพันธุ์ 

 โดยสรุปบุคลิกภาพตามความหมายของจุง คือ จิต (Psyche) ซึ่งระกอบ
ด้วยระบบต่างๆ มาท้างานร่วมกัน ได้แก่ อีโก้ จิตใต้ส้านึกส่วนบุคคล และจิตใต้ส้านึกที่สะสม
ประสบการณ์ในอดีตชาติ หน้ากาก ลักษณะซ่อนเร้น และเงาแฝง ซึ่งบุคคลจะสะสมปม ที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ในชีวิต และส่งทอดมาตลอด และยังคงตกค้างอยู่จนเข้าสู่ยุคปัจจุบัน ท้าให้มนุษย์ทุกคน
แสดงพฤติกรรมออกมาคล้ายคลึงกันทุกคน ประสบการณ์ทั้งหลายที่ตรึงแน่นอยู่ในจิตใต้ส้านึกตั้งแต่
อดีตชาติ จะก่อเป็นอาร์คีไทป์ (Archetype) หรือภาพของสิ่งนั้นขึ้นมา ท้าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมได้
สอดคล้องกับอาร์คีไทป์ที่มีอยู่ แสดงออกมาเป็นบุคลิกภาพ 2 แบบ คือแบบเก็บตัว บุคลิกแบบผสม 
และบุคลิกแบบเปิดเผย  
  การน้าทฤษฎีของจุงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันนั้น บุคลิกภาพที่
เหมาะสมควรเป็นบุคลิกภาพแบบผสม  คือ มีบุคลิกภาพทั้ง 3 แบบอยู่ในตัว เพราะในบางโอกาส 
บุคคลควรแสดงบทบาทเป็นผู้เก็บตัว เงียบขรึม อยู่กับตนเองเพ่ือใช้เวลาคิด ไตร่ตรอง ตัดสินใจ 
บางขณะอาจต้องเปิดเผย มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม เพ่ือสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แก่ผู้อ่ืน นั่น
หมายถึง การมีบุคลิกภาพที่ดี หรืออีกนัยหนึ่งการมีสุขภาพจิตที่ดี มนุษย์ต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับ
โอกาส สถานการณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตประจ้าวัน 

  3.1.3 ทฤษฎีจิตวิทยาเอกัตถบุคคลของอัดเฟรด แอดเลอร์ (Adler’s Individual 
 Psychology Theory)  (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2546: 242) 

  
 

 

 

 

 

 

แอดเลอร์มีความเชื่อว่าการศึกษาบุคลิกภาพของบุคคลนั้นไม่ใช่จะ
เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพเพียงด้านหนึ่งด้านเดียว 
แต่จะต้องศึกษาพฤติกรรมทั้งหมดที่บุคคลนั้นแสดงต่อสถานการณ์
หรือรูปแบบของพฤติกรรมที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล
อ่ืนๆในสังคม ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพร่างกายและ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล และผลจากการศึกษาของเขา ท้าให้สรุป
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของบุคคลไว้ 3 ประการ คือ 

ภาพที่ 6.5 อัดเฟรด แอดเลอร์ (Alfred  Adler) 

ที่มา: http://www.downstate.edu.  
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  3.1.3.1 ล าดับการเกิดของเด็กในครอบครัว (Order of Birth)  

    สัมพันธภาพภายในครอบครัว  นอกจากเจตคติของพ่อแม่แล้ ว 
สัมพันธภาพภายในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ พ่ีน้องก็มีความส้าคัญต่อตัวเด็กด้วย แอดเลอร์ได้รายงาน
การค้นคว้าว่า ประสบการณ์ของเด็กแต่ละคนในฐานะลูกคนโต คนรอง คนเล็ก จะหล่อหลอม
บุคลิกภาพให้แก่เด็ก 3 สถานภาพที่แตกต่างกัน ดังนี้  

   1) ลูกคนโต จะเป็นลูกคนแรกที่พ่อแม่ให้ความสนใจสูงสุด ได้รับความรัก
จากพ่อแม่อย่างเต็มที่ เมื่อลูกคนรองเกิดมา ลูกคนโตจะรู้สึกว่า ความรัก ความสนใจที่พ่อแม่ ให้เขาถูก
ปันไปยังลูกคนรองท้าให้เขารู้สึกว่าฐานะเขาไม่มั่นคงเหมือนแต่ก่อน จึงเป็นเหตุให้เขาเกลียดชังคนอ่ืน  

และเกิดความรู้สึกต้องการช่วงชิง แต่ถ้าพ่อแม่เตรียมตัวให้ลูกคนโตยอมรับน้อง โดยพยายามพูดให้เขา
รับรู้ว่าเขามีน้องตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และพยายามสร้างความรู้สึกของเขาให้รักน้องโดยการให้เขาได้ลูบ
คล้าท้องทุก ๆ วัน เพ่ือให้เขารู้สึกว่าเขาก็เป็นเจ้าของน้อง และเมื่อคลอดแล้ว พ่อแม่ก็ต้องพูดให้เขา
เข้าใจว่า การที่พ่อแม่ให้ความสนใจน้องมากกว่าเพราะน้องยังช่วยตัวเองไม่ได้  ด้วยวิธีการดังกล่าว ก็
จะช่วยให้ลูกคนโตไม่รู้สึกว่าเขาขาดความรักไป เมื่อโตขึ้นเขาก็จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เป็นคนมี
ความรับผิดชอบ  มีเหตุ มีผล  และปกปูองผู้อื่น แอดเลอร์สังเกตว่าลูกคนโตมักจะเป็นคนเอาจริงเอาจัง 
รับผิดชอบ เป็นผู้น้า และไว้อ้านาจ 

   2) ลูกคนรอง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างลูกคนรองกับลูกคนโตและลูกคน
เล็กในเรื่องการปรับตัวพบว่า ลูกคนรองจะมีการปรับตัวได้ดีกว่าลูกคนโตและลูกคนเล็ก เพราะพ่อแม่มี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกคนแรกมาแล้ว จึงไม่เคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเหมือนกับที่เลี้ยงลูกคนโต 
ดังนั้นลูกคนรองจึงมีนิสัยรักสนุก ไม่ค่อยสนใจที่จะท้าตนเป็นผู้น้าหรือมีความรับผิดชอบมากนัก 
บุคลิกภาพที่เด่นชัดในลูกคนรอง คือ ลักษณะที่ชอบแข่งขัน และเม่ือเห็นพี่ท้าอะไรก็อยากจะท้าบ้าง 
    3) ลูกคนเดียว พ่อแม่รักลูกมากก็จะตามใจ เลี้ยงดูอย่างเคร่งครัด ดังนั้นคน
ที่เป็นลูกคนเดียวจึงมีโอกาสดีอย่างหนึ่ง คือ ไม่ถูกแย่งความรัก ท้าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองสูง 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพทางครอบครัวปรากฏว่า ลูกคนเดียวมักเป็นคนเฉลียวฉลาด อาจเป็น
เพราะได้อยู่ท่ามกลางผู้ใหญ่เป็นส่วนมาก ท้าให้ได้แนวคิดและเจตคติแบบผู้ใหญ่ 

  3.1.3.2 ประสบการณ์ในวัยเด็ก (Childhood Experience)  
       เจตคติของพ่อ-แม่ นับว่าเป็นสิ่งส้าคัญในการสร้างบุคลิกภาพ เด็กที่ถูก

ตามใจจนเสียนิสัย  คนอ่ืนต้องคอยเอาใจ เพราะเขามีความคิดว่า ตนยิ่งใหญ่ วิเศษกว่าใคร ๆ มีแต่จะ
เรียกร้องเอาแต่ฝุายเดียว  ไม่มีการเสียสละให้คนอ่ืน  จะปรับตัวเข้ากับสังคมได้ยาก หรือในกรณีที่พ่อ
แม่ทะนุถนอมลูกมากจนเกินไป ท้าให้ลูกหมดโอกาสที่จะต่อสู้ไปยังจุดหมายปลายทางได้ ส่วนเด็กที่ถูก
เกลียดชัง ถูกทอดทิ้งปราศจากความรัก เอาใจใส่จากใคร จนท้าให้เขารู้สึกว่าโลกเป็นศัตรู และเป็นคน
เจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่มีไมตรีต่อผู้ใดและไม่ไว้วางใจใคร 
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  ลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ดีนั้น จะเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ 
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ลูกเป็นตัวของตัวเอง ให้อิสระแก่ลูก ไม่ช่วยเหลือมากเกินไป  แต่ก็ไม่ใช่ทอดทิ้ง มี
ความเข้าใจเด็ก ไม่หักหาญ ซึ่งเด็กท่ีได้รับการเลี้ยงดูในลักษณะนี้จะมีความองอาจ กล้าหาญที่จะเผชิญ
ความจริง สนใจสังคม ไม่เห็นแก่ตัว และใช้สามัญส้านึกในการด้าเนินชีวิต 

  การเลี้ยงดูของพ่อแม่ อาจก่อให้เกิดบุคลิกภาพ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

   1) เด็กที่ถูกตามใจจนเสียคน (Spoiled Child) เป็นพวกที่ได้รับการ
เลี้ยงดูแบบตามใจไม่เคยถูกขัดใจ เมื่อต้องการอะไร จะเอาให้ได้ดั่งใจ ใครจะเป็นอย่างไรก็ไม่สนใจ เมื่อ
เติบโตขึ้น มักกลายเป็นอาชญากร มักจะละเมิดสิทธิผู้อ่ืน ไม่เกรงใจใคร สุรุ่ยสุร่าย ไร้ประโยชน์ เสียคน 

2) ลูกที่ถูกทอดทิ้ง (Neglected Child) พบในเด็กท่ีได้รับการเลี้ยงดู 
แบบปล่อยปะละเลย ขาดความเอาใจใส่ เนื่องจากพ่อ แม่เสียชีวิต แยกทางกัน หรือเกิดจากปัญหาทาง
เศรษฐกิจ รวมไปถึงถูกทอดทิ้ง เพราะพ่อแม่เกลียดชัง ไม่ต้องการลูก   เด็กที่อยู่ในสภาพเช่นนี้จะรู้สึก
เกลียดชังพ่อแม่ตนเอง และคนรอบข้าง  ท้าให้เด็กมองโลกในแง่ร้าย มองว่าทุกคนเป็นศัตรู ต้องต่อสู้
ทุกวิถีทางให้ได้สิทธิต่าง ๆ จึงไม่เป็นมิตรกับใคร ต่อต้านและแก้แค้นสังคม ชอบข่มขู่ วางอ้านาจ 
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ยาก 

3) เด็กท่ีได้รับความรักความอบอุ่นอย่างสมบูรณ์ (Warmed Child)  

หรือเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลกับลูก เด็กที่ได้รับประสบการณ์ที่ดี เช่นนี้ จะท้าให้เป็นคนที่มีเหตุผล กล้าคิด 
กล้าพูด กล้าท้า มีจิตใจและความคิดเป็นประชาธิปไตย มองโลกในแง่ดี ร่าเริง แจ่มใส และเอาใจใส่
ผู้อื่น ซึ่งเป็นบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์ของสังคม 

   3.1.3.3 ความรู้สึกมีปมด้อย และสร้างปมเด่นชดเชย (Inferiority and 

Superiority) ปมเด่น-ปมด้อย แอดเลอร์เชื่อว่าอิทธิพลของพันธุกรรมส้าคัญกว่าสิ่งแวดล้อม ปมด้อยที่
เป็นมาแต่ก้าเนิดจะมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์มาก ปมด้อยจะช่วยหล่อหลอมบุคลิกภาพให้
เด่นชัดขึ้น เช่น พ่อแม่หรือสังคมที่แสดงท่าทีรังเกียจลูกพิการ เด็กจะมีความตึงเครียดเกิดขึ้น จะ
พยายามดิ้นรนเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดนั้น โดยสร้างปมเด่น หรือความรู้สึกเด่นขึ้นมาแทน คนที่มี
ปมด้อยจะพยามดิ้นรนโดยไม่ยอมแพ้ความพิการของตนเอง เช่น คนติดอ่างจะฝึกพูดจนกลายเป็นนัก
พูด  ซึ่งเป็นลักษณะการปรับตัวของคนที่มีสุขภาพจิตดี จะต่อสู้อย่างกล้าหาญและมีจิตส้านึกที่ดี  อีก
ด้านหนึ่งคนท่ีมีปมด้อย อาจท้าให้เป็นผู้มีปัญหาสุขภาพจิต เมื่อไม่อาจแก้ปัญหาได้ จะใช้การแก้ตัว การ
โกรธ การร้องไห้ หรือการขอโทษ ซึ่งเป็นการปรับตัวที่ไม่ดี   

  โดยสรุปทฤษฎีของแอดเลอร์เชื่อว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของบุคคล ได้แก่
สัมพันธภาพภายในครอบครัวทั้งสองฝุาย ทั้งฝุายพ่อแม่ และลูก ซึ่งประกอบด้วย เจตคติของพ่อแม่
ตามล้าดับการเกิดของเด็กแต่ละคน วิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ปฏิบัติต่อเด็ก  และความรู้สึกปมด้อย 
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ปมเด่นของเด็กที่รับรู้ได้จากท่าทีของบุคคลรอบข้าง ประสบการณ์ที่เด็กได้รับจากการเลี้ยงดูของ
ครอบครัว จะหล่อหลอมบุคลิกภาพให้แก่เด็กแตกต่างกัน 

 การประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ แอดเลอร์เชื่อว่าสุขภาพจิตของเด็ก
ขึ้นอยู่กับล้าดับการเกิด และเจตคติของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นเครื่องส่งเสริมให้ลูกรู้สึกว่าตนอยู่ในฐานะ
อะไร ดังนั้นถ้าพ่อแม่ให้ความรัก ความเอาใจใส่ และท้าให้เขารู้สึกว่าลูกเป็นที่ต้องการของพ่อแม่ พ่อ
แม่มีความยุติธรรม ย่อมท้าให้ลูกรู้สึกอบอุ่น  ล้าดับการเกิดของลูกก็จะไม่ท้าให้เกิดความแตกต่างของ
บุคลิกภาพมากข้ึน และเป็นผู้มีสุขภาพจิตดีต่อไปเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
 3.2 กลุ่มมนุษยนิยม 

  กลุ่มทฤษฎีมนุษยนิยม มองว่า มนุษย์มีความดีงาม มีศักยภาพภายในตนเอง บุคลิกภาพ
และความต้องการพัฒนาบุคลิกภาพเกิดจากความต้องการภายในของมนุษย์แต่ละคน ที่จะพัฒนา
ตนเอง ไม่ใช่เกิดจากความขัดแย้งทางจิต ซึ่งเป็นมุมมองที่ค่อนข้างมองมนุษย์แบบมนุษย์ในอุดมคติ 
และความคาดหวังว่ามนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ จนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ มี
ทฤษฎีย่อย 2 ทฤษฎี ดังนี้  
 3.2.1 ทฤษฎีตัวตน ของคาร์ล อาร์  โรเจอร์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรเจอร์ เชื่อว่า มนุษย์มีเหตุผล มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี สามารถตัดสินใจ
ด้วยตนเอง มีชีวิตที่ปรารถนาจะก้าวไปข้างหน้าเพ่ือพัฒนาตนเองให้
ประสบความส้าเร็จอย่างสมบูรณ์ตามศักยภาพ เขามองธรรมชาติ
มนุษย์ในแง่ดี  และโรเจอร์ให้ความเห็นว่า บุคลิกภาพของบุคคล
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในวัยเด็กที่ได้รับจากบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง 
และก่อเป็นตัวตน (Self) ขึ้นมา ดังนั้น ค้าชม ค้าวิจารณ์ ค้าต้าหนิ 
ค้ายกย่อง รวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดอัต
มโนทัศน์ หรือการรับรู้ตนเอง (Self-Concept)  ทั้งในทางบวกและ
ทางลบ 

 

ภาพที่ 6.6 คาร์ล อาร์ โรเจอร์ 
ที่มา: http://www.maszkpte.org. 
 

 ถ้าบุคคลมีการรับรู้แบบใด บุคลิกภาพก็จะพัฒนาไปแบบนั้น ซึ่งการรับรู้ตนเองนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ได้จากแนวคิดเช่นนี้จึงเรียกว่า ทฤษฎีตัวตน (Self-Theory)  โดยได้แบ่งการรับรู้ตนเองเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่  
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 L.S. 

 P.S.  R.S. 

 L.S. 

 P.S.  R.S. 

  3.2.1.1 ตนที่แท้จริง (Real Self) หมายถึง ตัวตนที่แท้จริง ซึ่งบางคนอาจมองไม่
เห็น ตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ในบางครั้งอาจรับรู้ตัวตนที่แท้จริงจากคนรอบข้าง  

  3.2.1.2 ตนที่ตนเองรับรู้ (Perceived Self) หมายถึง ตัวตนที่บุคคลคิดว่าตนเอง
เป็นเช่นนั้น  

  3.2.1.3 ตนในอุดมคติ (Ideal Self) หมายถึง ตัวตนที่บุคคลอยากจะเป็น หรือ
คาดหวังไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.7 ความสอดคล้องระหว่างตัวตนทั้งสามลักษณะที่มีผลต่อบุคลิกภาพ 

ที่มา: เติมศักดิ์ คทวณิช  (2546: 246) 

 จากภาพ หากบุคคลมีการรับรู้ตนสอดคล้องกับตนที่แท้จริง จัดว่าเป็นผู้มีบุคลิกภาพปกติ 
ส่งผลให้สุขภาพจิตดีด้วย หากบุคคลมีการรับรู้ตนไม่สอดคล้องกับตนที่แท้จริง แต่รับรู้ตนสอดคล้องกับ
ตนในอุดมคติ ก็จะท้าการรับรู้บิดเบือน และมีบุคลิกภาพผิดปกติได้ หรือเกิดการเจ็บปุวยทางจิตได้  
สรุปได้ว่าผลจากการรับรู้ตน จะสร้างแรงจูงใจจนผลักดันตนเองไปสู่ความส้าเร็จ  

 การน้าไปประยุกต์ใช้ โดยการท้าความเข้าใจบุคลิกภาพของบุคคล แล้วน้ามาปรับเปลี่ยน
บุคลิกภาพให้มีวุฒิภาวะที่ดีข้ึน โดยเน้นคุณค่าการสร้างสัมพันธภาพที่จริงใจ เข้าใจซึ่งกันและกัน สร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่นและมองโลกในแง่ดี ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ก็จะช่วยให้บุคคลเปลี่ยนการ
รับรู้เกี่ยวกับตนเองจากทางลบมาเป็นทางบวกเพ่ือให้ท้าความเข้าใจตนเองใหม่ และจะมีแรงจูงใจที่จะ
ก้าวไปสู่ความส้าเร็จได้ในที่สุด  

  

  

บุคลิกภาพที่ปกติ บุคลิกภาพที่มีปัญหา 
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 3.2.2 ทฤษฎีบุคลิกภาพของอับราฮัม มาสโลว์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาสโลว์ ได้คิดค้นทฤษฎีล้าดับขั้นของแรงจูงใจ โดยมีแนวความคิด
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ว่า บุคลิกภาพทุกรูปแบบเกิดจากมนุษย์มีความ
ปรารถนา หรือความต้องการตามธรรมชาติที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือให้ถึง
จุดสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคนเพ่ือความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ 
(Self-Actualization)  ดังนั้นความปรารถนาหรือความต้องการนี้เองที่
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในตัวบุคคลขึ้น ซ่ึงจะต้องได้รับการตอบสนองจนเกิด
ความพึงพอใจจากความต้องการพื้นฐานหรือต่้าสุดเสียก่อนจึงจะผ่านขึ้น
ไปยังความต้องการขั้นสูงขึ้นไป ตามล้าดับ  ดังภาพ 

ภาพที่ 6.8 อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham  Maslow) 

ที่มา: http://suttikan-dba04.blogspot.com/2012/10/15-2-55-abraham-maslow.html 

 

ภาพที่ 6.9 ปิระมิดความต้องการตามล้าดับขั้นของมาสโลว์ 
ที่มา: ศรีเรือน แก้วกังวาล (2554: 120)  

 จากภาพ ปิระมิดความต้องการตามล้าดับขั้นของมาสโลว์ และได้แบ่งล้าดับขั้นแรงจูงใจ
ของมนุษย์เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่  (ศรีเรือน แก้วกังวาล,  2554: 119-122) 
 

 

ล าดับที่ 5 

ความเป็นมนุษย์โดย
สมบูรณ์ 
ล าดับที่ 4 

ความต้องการมีศักดิ์ศรีจาก
ตนเองและผู่อื้น 

ล าดับที่ 3 

ความต้องการเป็นเจ้าของ ความต้องการที่
จะได้รับรักและรักผู้อื่น 

ล าดับที่ 2 

ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 

ล าดับที่ 1 

ความต้องการทางสรีรวิทยา 
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  1. แรงจูงใจล้าดับที่หนึ่ง ความต้องการทางสรีรวิทยา (Physiological Needs) 

มนุษย์ต้องได้รับการตอบสนองทางสรีวิทยาเป็นเบื้องต้นก่อน ซึ่งเป็นความต้องการที่จ้าเป็นในการ
ด้ารงชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้้า อากาศ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น ถ้ายัง
ไมไ่ด้รับการตอบสนองพอเพียง แรงจูงใจประเภทอื่นๆ ก็ยากที่จะบังเกิดข้ึนได้ 

  2. แรงจูงใจล้าดับที่สอง คือ แรงจูงใจเพ่ือความปลอดภัยแห่งตนเองและทรัพย์สิน 

(Safety Needs)  เมื่อความต้องการอันดับแรกได้รับการตอบสนองแล้ว ต่อมาเกิดความต้องการที่ จะ
รักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนให้มั่นคง ปลอดภัย ถ้ายังไม่ได้รับการตอบสนอง มนุษย์ก็จะเกิดอาการ
ประสาทผวา ซ่ึงความกลัวหลายๆ อย่าง ตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงระดับผิดปกตินั้น เกิดจากการไม่ได้
รับการตอบสนองความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเพียงพอ ความต้องการนี้จะเห็นชัดได้ในเด็กเล็ก ถ้าเขา
ได้รับความรัก ความอบอุ่น ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่ จะเกิดความอบอุ่นใจ เกิดความรู้สึก
ปลอดภัย การพัฒนาบุคลิกภาพในวัยต่อ ๆ มา จึงเป็นบุคลิกภาพที่ได้รับการยอมรับจากสังคม 

  3. แรงจูงใจล้าดับที่สาม ความต้องการเป็นเจ้าของ ความต้องการที่จะได้รับความ
รักและรักผู้อ่ืน (Belongingness and Love Needs) คือ แรงจูงใจเพ่ือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ มีสังกัด 
ได้รับการยอมรับจากลุ่มสังคม เช่น ชาติตระกูล ครอบครัว กลุ่มเพื่อน มีสถาบัน มีครู กับความต้องการ
เป็นที่รักและได้ความรักจากคนอื่น อยากเป็นเจ้าของคนอ่ืน และอยากให้ตนเป็นที่รักเช่นเดียวกัน หาก
บุคคลใดมิได้รับความรักและไม่ยอมรับจากผู้อ่ืน บุคคลจะเกิดความคับข้องใจ ปรับตัวไม่ได้ และจะท้า
ให้พฤติกรรมผิดปกต ิ

  4. แรงจูงใจล้าดับที่สี่ ความต้องการมีศักดิ์ศรีจากตนเองและผู้อ่ืน (Esteem 

Needs from Oneself and Others) คือ แรงจูงใจแสวงหา และรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศ ทั้งโดยตนเอง
ส้านึกและผู้อื่นกล่าวขวัญ ยกย่อง เชิดชู ความรู้สึกนับถือตนเอง เชิดชูตนเอง ศักดิ์ศรีที่ส้าคัญต่อความมี
สุขภาพจิตดี คือ ความต้องการนับถือตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่พ่ึงพาอาศัยบุคคลอ่ืน และการ
ได้รับการนับถือจากผู้อื่นที่จริงใจ  

  5. แรงจูงใจล้าดับที่ห้า ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ (Self-Actualize Needs) 

เป็นแรงจูงใจเพื่อตระหนักรู้ความสามารถของตน จะประพฤติปฏิบัติตนตามความสามารถ โดยเพ่งเล็ง
ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน และของสังคมส่วนรวมเป็นส้าคัญ ซึ่งทุกคนมีความมุ่งหมายในชีวิต เพ่ือจะ
บรรลุถึงความปรารถนาระดับนี้ เพ่ือจะเป็นคนเต็มโดยสมบูรณ์ การที่จะบรรลุถึงความปรารถนาใน
ระดับนี้ได้ ต้องได้บรรลุความต้องการในล้าดับขั้นต่างๆ ทั้ง 4 ขั้นตอนอย่างพอเพียงก่อน  

 อย่างไรก็ตามในบุคคลที่มีบุคลิกเข้มแข็ง มีความคิดสร้างสรรค์และมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์
สูง แม้ว่าจะได้รับการตอบสนองความพึงพอใจระดับเบื้องต้น ไม่ค่อยสมบูรณ์นัก ก็สามารถบรรลุความ
เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ อย่างสูงส่ง เช่น ท่านมหาตมะ คานธี ประธานาธิบดีลินคอร์น  
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 ตามแนวคิดของมาสโลว์ บุคลิกภาพของบุคคลที่สามารถบรรลุความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ดังนี้  (เติมศักดิ์ คทวณิช,  2546: 248) 

 1. สามารถรับรู้ความเป็นจริงถูกต้องโดยไม่บิดเบือน สามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุข 
ไม่มองโลกในแง่ร้าย ไม่วิตกกังวลเกินไป ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี 

 2. ยอมรับตนเอง ยอมรับผู้อ่ืน และยอมรับธรรมชาติ คือ ยอมรับทั้งปมเด่น ปมด้อยทั้ง
ของตนเองและผู้อื่น ส่วนการยอมรับธรรมชาติ เช่น ฤดูหนาวอากาศเย็น น้้าไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่้า 

 3. มีพฤติกรรมตามธรรมชาติ ความเป็นอยู่ง่าย ๆ คล่องตัว ไม่เสแสร้ง คิดและท้าในสิ่งที่
เป็นไปได้ 

 4. มองปัญหาที่ตัวปัญหา ไม่ใช่มองที่ตนเองเป็นศูนย์กลาง 
 5. ถือสันโดษ รักความเป็นส่วนตัว และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย 

 6.  มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเป็นอิสระ ไม่ยึดติดกับตัวบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมมาก
จนเกินไป  

 7. รักและชื่นชมกับชีวิต โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย หรือเกิดความท้อแท้ 
 8.  เอาใจใส่สังคมและรักเพ่ือนมนุษย์ 
 9.  มีจิตใจและแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย 

 10. ยึดมั่นในคุณธรรมและความถูกต้อง 
 11. มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนทั้งหลาย 

 12.  มีอารมณ์ขันที่เหมาะสม 

 13. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสังเกตได้จากบุคลิกภาพที่แสดงออกมาทุกด้าน เช่น 
จากผลงาน หรือค้าพูด 

 14. ดื่มด่้ากับความลึกล้้าตามธรรมชาติ 
 15. ต้องพร้อมที่จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรมที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมใน

ความคิดของเขา สามารถหล่อหลอมให้เข้ากันได้ หรืออาจรับวัฒนธรรมใหม่ ๆ มาปรับปรุงสังคมให้ดี
ขึ้น 

  สรุปทฤษฎีของมาสโลว์  มีมุมมองต่อบุคลิกภาพของมนุษย์ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สภาวะที่ดีกว่าตลอดเวลาจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงสู่ความดีงามของบุคลิกภาพ คือ 
ภาวะเต็มเปี่ยมแห่งศักยภาพของบุคคล  
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของมาสโลว์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ  มาสโลว์เชื่อใน
คุณค่าของมนุษย์ โดยเริ่มจากตนเอง ต้องได้รับการตอบสนองความต้องการจากขั้นที่อยู่ต่้าสุดก่อนแล้ว
จึงจะมีพัฒนาการในขั้นถัดไป และพัฒนาให้ถึงขั้นบรรลุศักยภาพที่สมบูรณ์ คือ ขั้นความต้องการที่จะ
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เข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ควบคู่กับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน โดยมองธรรมชาติในแง่ดี 
แล้วน้ามาพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพจิตดี    

 3.3 ทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งตามประเภท (Type Theories) 

 ทฤษฎีนี้ใช้โครงสร้างทางร่างกาย มาอธิบายบุคลิกภาพ จึงเรียกว่า ทฤษฎีโครงสร้างทาง
ร่างกาย (Constitutional theories) โดยมีความเชื่อว่า โครงสร้างทางร่างกายมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับพฤติกรรม ซึ่งโครงสร้างร่างกาย หมายถึง ลักษณะ 2 ประการ ได้แก่ องค์ประกอบต่างๆของ
ร่างกายที่เป็นมาแต่ก้าเนิด โครงสร้างที่ประกอบเป็นร่างกายของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่คงที่ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ลักษณะทางร่างกาย การท้างานของอวัยวะต่างๆ  รวมทั้งการท้างานของระบบต่อม
ไร้ท่อ โดยกลไกทางสรีรวิทยาอาจเป็นตัวก้าหนดความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและอารมณ์ของมนุษย์
นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มี 2 คน ได้แก่  
 3.3.1 ทฤษฎีของเชลดอน (Sheldon’s Constitutional Theory of Personality)  

 

 

 

 

 

 

 

วิลเลียม เชลดอน นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ศึกษาบุคลิกภาพโดย
พิจารณาโครงสร้างร่างกายจากนักศึกษาจ้านวนนับพันๆ คน จนได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างทางร่างกายของมนุษย์ไว้ 3 ประเภท โดย
ที่บุคคลทั้งสามประเภท ต่างก็มีบุคลิกภาพเฉพาะของตน ดังนี้ 
(Kenneth & Ma, 2013: 85-92) 

ภาพที่ 6.10 วิลเลียม เชลดอน 

ที่มา:  https://userscontent2.emaze.com/images  
  3.3.1.1 ประเภทอ้วนเตี้ย (Endomorphy) ได้แก่ บุคคลที่มีรูปร่างอ้วนกลม มี
เนื้อมาก ระบบย่อยอาหาร ล้าไส้ อวัยวะต่างๆ ในช่องท้องท้างานได้ดี ซึ่งอวัยวะเหล่านี้ พัฒนามาจาก
เซลล์ชั้นใน (Endoderm) ระยะเป็นตัวอ่อน มีบุคลิกภาพร่าเริง มีอารมณ์ขัน ชอบสนุกสนาน ชอบ
สบาย รับประทานจุกจิก เสียงดัง โกรธง่าย หายเร็ว 

  3.3.1.2 ประเภทสมส่วน (Mesomorphy) ได้แก่ บุคคลที่มีรูปร่างแข็งแรง 
บึกบึน กล้ามเนื้อมัดๆ เพราะโครงสร้างของกระดูก และกล้ามเนื้อเจริญกว่าส่วนอ่ืนๆ ท้าให้บุคคล
ประเภทนี้ แข็งแรง ทรหด มีพละก้าลังสูง จะพบบุคคลประเภทนี้ ได้ในพวกนักกีฬา นักผจญภัย ทหาร 
ร่างกายของบุคคลประเภทนี้ มีเซลล์ชั้นกลาง (Mesoderm) ในระยะตัวอ่อน ซึ่งจะพัฒนาไปเป็น
กระดูกและกล้ามเนื้อเจริญเร็วกว่าเซลล์อ่ืนๆ 

  3.3.1.3 ประเภทผอมสูง (Ectomorphy) ได้แก่ บุคคลที่มีรูปร่างสูง ผอมบาง 
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อ ร่างกายของบุคคลกลุ่มนี้จะมีเซลล์ชั้นนอก (Ectoderm) ใน
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ระยะตัวอ่อนเจริญเร็วมาก ซึ่งเซลล์พวกนี้ จะพัฒนาไปเป็นผิวหนัง ระบบประสาท มีบุคลิกภาพไหล่ห่อ 
เคร่งขรึม จริงจัง ไวต่อความรู้สึก ไม่ค่อยชอบเข้าสังคม 

 

 
 

ภาพที่ 6.11 ลักษณะบุคลิกภาพจากโครงสร้างของร่างกายตามทฤษฎีของเชลดอน 

ที่มา: http://data:image/jpeg;base64 

 เชลดอนได้เรียกลักษณะทั้ง 3 ลักษณะที่กล่าวมาแล้วว่าองค์ประกอบดั้งเดิม (Primary 

Components) 

 นอกจากนี้เขาได้อธิบายลักษณะรองลงมา (Secondary Component) ไว้ดังนี้ 
 1. ลักษณะดิสพลาเซีย (Dysplasia) หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพทั้งสาม
อย่างผสมกัน ท้าให้รูปร่างขาดความกลมกลืน เป็นรูปร่างแบบผิดส่วน เชลดอน พบว่า ลักษณะ 

ดิสพลาเซียพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในคนไข้โรคจิตจะพบรูปร่างแบบดิสพลาเซียมากกว่าคนธรรมดา 
 2. ลักษณะยีนแอนโดรมอร์ฟีย์ (Gynandromorphy: G-Index) ได้แก่ บุคคลที่มี
ลักษณะทางร่างกายคล้ายคลึงกับเพศตรงข้าม ผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้ ร่างกายมักจะมีเนื้อนิ่ม คล้าย
ผู้หญิง สะโพกผาย กระดูกเชิงกรานใหญ่ เป็นต้น ส่วนผู้หญิงที่มีรูปร่างแบบ G-Index จะมีลักษณะทาง
กายของผู้ชายอยู่มาก 

 3. ลักษณะเทคเซอรอล แอสเพค (Texual Aspect: T-Index) ได้แก่ บุคคลที่มี
ลักษณะผิวพรรณเด่น ทั้งลักษณะผิวหยาบ และผิวละเอียดสวยงาม เชลดอนพบว่ามีค่าสหสัมพันธ์สูง
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ระหว่างผิวพรรณสวยงามกับลักษณะความละเอียดของเส้นผม และคนที่มีผิวพรรณหยาบมักจะมีเซลล์
ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายขนาดใหญ่ เขาพบว่า พวกที่มีลักษณะ T-Index ดี คือ พวกผิวพรรณ
ละเอียดจะมีบุคลิกภาพน่าชื่นชมกว่า  
 เชลดอนได้ศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่น่าชื่นชม พบว่า ลักษณะบุคลิกภาพที่น่าชื่นชมใน
ผู้หญิงจะพบในบุคคลที่มีรูปร่างแบบเอนโดมอร์ฟ่ีย์มากกว่าผู้ชาย ส่วนในผู้ชายจะพบในกลุ่มเอนโดมอร์
ฟ่ีย์ผสมมีโซมอร์ฟี่ย์ และรูปร่างแบบมีโซมอร์ฟี่ย์ ส่วนพวกเอคโตมอร์ฟี่ย์มีน้อย 

 เชลดอนท้าการศึกษาระยะยาว 2 ปี เพ่ือศึกษารูปร่างของคนเราเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ 
ถ้าสภาพแวดล้อมต่างไป เขาพบว่าคนเรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านน้้าหนักมาก แต่โครงสร้างของ
ร่างกายจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง 
 การศึกษาลักษณะทางอารมณ์ 
 เชลดอนศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ หรือศึกษาองค์ประกอบทางด้าน
อารมณ์ (Components of Temperament) 1 ปี และสรุปลักษณะพฤติกรรมทางอารมณ์ออกเป็น 3 

กลุ่ม คือ 

1. วิสเซอโรโทเนีย (Viscerotonia) ได้แก่ บุคคลที่มีลักษณะชอบสนุกสนาน  
ชอบรับประทาน เป็นบุคคลที่ง่ายต่อการติดต่อ หรือมีความสัมพันธ์ด้วย ชอบพบปะสมาคมกับคนอ่ืน มี
นิสัยหลับง่าย เมื่อมีปัญหามักเรียกร้องความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 

2. โซมาโตโทเนีย (Somatotonia) ได้แก่ บุคคลที่ชอบผจญภัย ชอบเสี่ยง  
ชอบออกกก้าลังกาย มีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบเอะอะ ชอบข่มขู่ผู้อื่น 

3. ซีรีโบรโทเนีย (Cerebrotonia) ได้แก่ บุคคลที่ชอบเก็บตัว คอยระมัดระวัง 
ตัวอยู่เสมอ ลึกลับ ขี้อาย ไม่ชอบเข้าสังคม พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นจุดสนใจของผู้อ่ืน ชอบแยกตัว
อยู่ตามล้าพัง  

ข้อสรุปเกี่ยวกับบุคลิกภาพของเชลดอน 

1. พฤติกรรมของบุคคลมีผลมาจากลักษณะที่มีมาแต่ก้าเนิด คนที่มีรูปร่าง 
แบบเอคโตเมอร์ฟี่ มักจะไม่ใช้ก้าลังเพ่ือเอาชนะคนอื่น  เพราะธรรมชาติได้ก้าหนดขอบขีดจ้ากัดอยู่แล้ว 
ดังนั้นคนที่มีรูปร่างแบบนี้ มักจะแสดงพฤติกรรมปรับตัวในลักษณะอ่ืน ส่วนคนที่มีรูปร่างแบบ มีโซมอร์
ฟีย์ ซึ่งมีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรง มีพละก้าลังมากอยู่แล้ว ก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมโดยใช้ก้าลัง  

2. เมื่อคนเรารวมกลุ่มกันจะมองเห็นความแตกต่าง ความคล้ายคลึง คนกลุ่ม 

นั้นเองเป็นผู้ก้าหนดบทบาทและความคาดหวังตามลักษณะรูปร่าง เช่น คนกลุ่มมีโซมอร์ฟีย์ก็คาดหวัง
ว่า เขาเป็นคนแข็งแรง สามารถท้างานใช้ก้าลังได้มาก 

3. มีความสัมพันธ์ระหว่างแบบของร่างกาย กับพฤติกรรม ในลักษณะที ่
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เกี่ยวเนื่องกับพันธุกรรม (Gene Linkage) เช่น ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเพศ (Sex Linkage) ลักษณะ
บางอย่างเป็นลักษณะเด่นในเพศชาย เป็นลักษณะด้อยในเพศหญิง คนที่มีลักษณะทางร่างกายแบบ
หนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มีในร่างกายแบบอ่ืนๆ    
  3.3.2 ทฤษฎีจิตเวชกับโครงสร้างร่างกายของเอิร์น เครทส์เมอร์ (The Constitutional 

Psychiatry of Ernst Kretschmer) 

 

 

 

 

 

 

เ อิร์ น  เครทส์ เมอร์  เป็นจิตแพทย์ชาว เยอรมัน  ได้ ศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปร่างกับพฤติกรรมที่แสดงออกกับคนไข้ 
โรคจิตแบบคลุ้มคลั่ง-ซึมเศร้า และโรคจิตเภท  ได้ข้อสรุปว่า 
ลักษณะทางร่างกายหรือรูปร่างบุคคล มีส่วนก้าหนดบุคลิกภาพ
ของบุคคลนั้น หรืออีกนัยหนึ่งเราสามารถวิเคราะห์จิตใจจาก
ลักษณะทางร่างกายที่ปรากฏ ประเภทรูปร่างและลักษณะจิตใจ
ตามแนวคิดของเครชเมอร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ (Thaddeus 

E, 1990: 213-221) 

 

ภาพที่ 6.12  เอิร์น เครทส์เมอร์  
ที่มา: http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Kretschmer 

      3.3.2.1 กลุ่มรูปร่างผอม สูง (Asthenic Type) มีกระดูกเล็กยาว แขนขา
ยาว ความสูง ไม่สัมพันธ์กับน้้าหนัก เครทส์เมอร์ พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนรูปร่างแบบผอม
สูงกับโรคจิตเภท 

 3.3.2.2 กลุ่มรูปร่างอ้วนเตี้ย แคระ (Pyknic Type) มีรูปร่างกลม ใบหน้าอูม 
ล้าคอสั้น โกรธง่าย ดีใจง่าย บุคคลกลุ่มนี้ ถ้ามีพฤติกรรมผิดปกติ มักจะมีความผิดปกติด้านอารมณ์เป็น
ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นโรคจิตจะเป็นโรคจิตแบบคลุ้มคลั่ง ซึมเศร้า 
 3.3.2.3 กลุ่มรูปร่างล่ าสัน (Athletic Type) มีรูปร่างใหญ่โตมีโครงสร้าง 
กระดูกแข็งแรง ไหล่กว้าง กล้ามเนื้อเติบโตมาก ร่างกายแข็งแรงทุกส่วน  

              นอกจากนี้ยังมีรูปร่างอีกแบบหนึ่งซึ่งผิดแปลกไปจากกลุ่มอื่น ได้แก่  
บุคคลที่มีรูปร่างไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วๆไป เช่น มีรูปร่างสูงใหญ่มาก ผิดปกติ หรือเล็ก แคระ ซึ่ง
เนื่องมาจาก ต่อมพิทูอิทารี (Pituitary Gland) ผิดปกติ  ลักษณะรูปร่างแบบนี้ พบได้ไม่มากนัก 
เรียกว่า Dysplastic Type บุคคลกลุ่มนี้ชอบผจญภัย ต่อสู้ กล้าได้กล้าเสีย กลุ่มรูปร่างสูงใหญ่ผิดปกติ 
ร่างกายไม่สมประกอบ มีเชาวน์ปัญญาต่้า มักจะมีปมด้อยในเรื่องรูปร่างของตน  
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 การน้าทฤษฎีของเครชเมอร์ไปประยุกต์ใช้นั้น สามารถน้าความรู้ทฤษฎีไปวิเคราะห์
สุขภาพจิตและบุคลิกภาพของบุคคลโดยพิจารณาจากรูปร่างเชิงสรีรวิทยา เพ่ือท้าความเข้าใจสาเหตุ
การเกิดปัญหาสุขภาพจิต  และเพ่ือคาดคะเนปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บปุวยทางจิต และหาแนวทาง
เสริมสร้าง ปูองกันปัญหาสุขภาพจิตในบุคคลแต่ละกลุ่มต่อไป 

  3.4 ทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งตามคุณลักษณะเฉพาะตัว (Traits Theory)  

    มีความเชื่อว่า โครงสร้างบุคลิกภาพของแต่ละคนนั้นเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของ
กลุ่มอุปนิสัยภายในที่แตกต่างกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลในที่สุด  กลุ่มนี้
ประกอบด้วย 2 ทฤษฎี ได้แก่  

 3.4.1 ทฤษฎีอุปนิสัยของอัลพอร์ต (Allport’s Trait Theory)  
 

 

 

 

 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพตามทฤษฎีอุปนิสัย (Trait theory) 

ของอัลพอร์ต เขาเชื่อว่า บุคลิกภาพของบุคคลเกิดจากกระบวนการ
ท้างานของอุปนิสัย (Trait) ในตัวบุคคลที่สะท้อนออกมาให้เห็นในรูป
พฤติกรรมภายนอก เช่น คนที่มีอุปนิสัยเอ้ือเฟ้ือ จะแสดงพฤติกรรมมี
น้้าใจ ให้ความช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจ ให้การแบ่งปันผู้อ่ืน เป็นต้น ซึ่ง
อุปนิสัยของแต่ละคนจะมีระดับที่แตกต่างกัน จึงท้าให้แต่ละคนมี
บุคลิกภาพที่แตกต่างไปด้วย 

ภาพที่ 6.13 อัลพอร์ต  เจ้าของทฤษฎีอุปนิสัย 

ที่มา:  http://www.messagetoeagle.com. 

บุคลิกภาพจะท้าหน้าที่เหมือนตัวประสานระหว่างร่างกายกับจิตใจในการตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อม เท่ากับว่า บุคลิกภาพจะท้าหน้าที่ส้าคัญ คือ แสดงออกให้เห็นถึงความสามารถการปรับตัว
ของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง และจากการที่อัลพอร์ตให้ความส้าคัญต่อกระบวนการท้างานของ
อุปนิสัยที่มีต่อบุคลิกภาพของบุคคล จึงท้าให้มีการศึกษาเรื่องอุปนิสัยของมนุษย์อย่างจริงจังและลึกซึ้ง 
จนกล่าวว่า อัลพอร์ตเป็นผู้ให้ก้าเนิดจิตวิทยาอุปนิสัยขึ้นเป็นครั้งแรกในวงการจิตวิทยา ค้าว่า อุปนิสัย 
มีความหมายใกล้เคียงกับค้าอีกหลายค้า เช่น นิสัย (Habits) ทัศนคติ (Attitude) และลักษณะ 
(Types) ซึ่งทั้งสี่ค้าต่างก็เป็นสิ่งที่ก้าหนดแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลทั้งสิ้น แต่ทั้งสี่ค้า
แตกต่างกันที่ว่า อุปนิสัยจะมีความหมายกว้างขวาง ครอบคลุม และเป็นเอกลักษณ์ประจ้าตัวบุคคลที่
ชัดเจนมากกว่า และจากการที่อัลพอร์ตได้พิจารณาบุคลิกภาพตามอุปนิสัยนี้เอง เขาจึงจ้าแนกอุปนิสัย
ออกเป็นส่วนๆ เพ่ืออธิบายบุคลิกภาพ ดังนี้ 

  3.4.1.1 อุปนิสัยพื้นฐาน (Common Traits) หมายถึง อุปนิสัยของบุคคลที่มี
ความคล้ายคลึงกันเนื่องจากเกิดและเติบโตภายในสังคมและวัฒนธรรมเดียวกัน จึงท้าให้มีอุปนิสัยส่วน
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หนึ่งที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นการพิจารณาอุปนิสัยพ้ืนฐานจึงเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบบุคลิกภาพได้
ในภาพกว้างเท่าๆกัน เท่านั้น เช่น อุปนิสัยของคนไทย ได้แก่ มีเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้้าใจ รักสนุก 
ชอบสบาย เชื่อถือโชคลาง ใจบุญ ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อุปนิสัยบางอย่างที่เหมือนกัน
เหล่านี้ ท้าให้คนไทยส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพคล้ายคลึงกัน เช่น ยิ้มง่าย ให้อภัย ชอบเสี่ยงโชค ขาด
ระเบียบ ชอบความสนุกสนาน ตามใจตนเอง ผัดวันประกันพรุ่ง เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม อัลพอร์ตย้้าว่า
มนุษย์ทุกคนจะมีความแตกต่างกันอยู่ในตัว จึงเป็นไปไม่ได้ว่าบุคคลสองคนจะมีอุปนิสัยที่เหมือนกัน 
แม้ว่าจะเกิดในสังคมเดียวกันก็ตาม ดังนั้นการน้าอุปนิสัยพ้ืนฐานมรอธิบายบุคลิกภาพของแต่ละคนจึง
ไม่ถูกต้อง แต่ควรจะศึกษารายละเอียดของอุปนิสัยส่วนบุคคลเป็นหลักส้าคัญด้วย 

  3.4.1.2 อุปนิสัยส่วนบุคคล หมายถึง (Personal Disposition Traits) 
หมายถึง อุปนิสัยที่เป็นลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคคล ซึ่งแต่ละคนจะแตกต่างกันไป จึงไม่
สามารถน้าอุปนิสัยส่วนนี้ของแต่ละคน มาเปรียบเทียบได้ ดังนั้นอุปนิสัยส่วนบุคคลจึงเป็นปัจจัยส้าคัญ
ที่ใช้ศึกษาร่วมกับอุปนิสัยพ้ืนฐานในการอธิบายบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล อัลพอร์ตได้แบ่งอุปนิสัย
ส่วนบุคคลไว้ 3 ระดับ ตามอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลไว้ดังนี้ 

   1) อุปนิสัยหลัก หมายถึง อุปนิสัยที่เป็นลักษณะเด่นชัด ที่บุคคลนั้นแสดง
ออกมาเหนืออุปนิสัยอ่ืน ๆ ซึ่งยากจะลบล้างหรือปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้ อุปนิสัยหลั กจึงมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลเกือบทุกด้าน จนกระทั่งเมื่อเอ่ยถึงบุคคลใดขึ้นมา จะท้าให้นึกถึงอุปนิสัยหลักของ
เขาทันที เช่น เมื่อเอ่ยถึงไชล็อค จะนึกถึงอุปนิสัย หลัก คือ ตระหนี่ ไร้คุณธรรม เมื่อเอ่ยถึงขุนแผน 
อุปนิสัยหลัก คือ เจ้าชู้ เมื่อเอ่ยถึงพันท้ายนรสิงห์ อุปนิสัยหลัก คือ ยึดมั่นในกฎหมาย เป็นต้น ส้าหรับ
บุคคลที่มีอุปนิสัยหลักที่ชัดเจนเช่นนี้อาจมีไม่มากนัก แต่โดยทั่วไปมักจะใช้ในการอ้างอิงบุคคลที่มี
อุปนิสัยหลักท่ีคล้ายคลึงกันได้ เช่น ซื่อสัตย์เหมือนเปาบุ้นจิ้น กะล่อนเหมือนศรีธนญชัย เป็นต้น 

   2) อุปนิสัยร่วม หมายถึง กลุ่มลักษณะนิสัยที่บุคคลแสดงออกมาใน
สถานการณ์ต่างๆ เพียง 5-10 ลักษณะเท่านั้น ไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมด แต่จะสามารถอธิบายถึง
บุคลิกภาพของบุคคลนั้นไดใกล้เคียงมากที่สุด เช่น เมื่อเอ่ยถึงพิชัยจะนึกถึงอุปนิสัยร่วม คือ เป็นคนใจ
น้อย จริงใจ รอบคอบ คิดมาก หรือเมื่อเอ่ยถึงนงคราญ จะเป็นคนตระหนี่ เก็บตัว อาฆาต ล้าเอียง  
เป็นต้น 

   3) อุปนิสัยทุติยภูมิ หมายถึง อุปนิสัยทั่วไปหลายๆ อย่างที่มีอยู่มากมายใน
ตัวบุคคลแต่เป็นอุปนิสัยแบบกว้างๆ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติ รสนิยมในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น วินัยชอบพรรคประชาธิปัตย์ จึงแสดงออกด้วยการเชียร์และ
สนับสนุนพรรคนี้มาตลอด จิตราเกลียดสินค้าต่างประเทศ จึงแสดงออกด้วยการใช้แต่สินค้าไทยและ
ต่อต้านสินค้าต่างประเทศ เป็นต้น 
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   ในการอธิบายบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลนั้น อัลพอร์ตจึงนิยมใช้อุปนิสัย
ส่วนบุคคลทั้งสามระดับมาเป็นปัจจัยในการพิจารณา ทั้งนี้เพราะอัลพอร์ตเชื่อว่าเมื่อมีสิ่งเร้าหรือมี
สถานการณ์ใดเกิดขึ้น อุปนิสัยเหล่านี้จะท้าหน้าที่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการแสดงพฤติกรรม เพ่ือ
ตอบสนองสถานการณ์หรือสิ่งเร้านั้นๆ ในหลายรูปแบบ เช่น 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.14 บุคลิกภาพที่เป็นไปตามอุปนิสัยของแต่ละบุคคลตามทฤษฎีของอัลพอร์ต 

ที่มา:  เติมศักดิ์ คทวณิช  (2546:  252) 

 

 3.4.2 ทฤษฎีคุณลักษณะของแคทเทล (Cattell’s Traits Theory)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     แคทเทล ได้รับแนวคิดจากการใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) และวิธีการทางสถิติมาช่วยอธิบายทฤษฎี
บุคลิกภาพของเขา ดังนั้นทฤษฎีลักษณะเฉพาะของแคทเทลจึงมี
ชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่า ทฤษฎีวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 

Analytic Theory) และได้สร้างผลงานที่มีชื่อเสียงไว้มากมาย
โดยเฉพาะ แบบทดสอบบุคลิกภาพที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ 16PF, 

IPAT, PTB 

     แนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพของแคทเทล คล้ายคลึงกับ
ของอัลพอร์ต  กล่าวคือ บุคลิกภาพเป็นผลมาจากอิทธิพลของ
อุปนิสัยที่แตกต่างกัน 

ภาพที่ 6.15  เรย์มอนด์ แคทเทล (Raymond Cattell)  
ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia  

ดังนั้นถ้าสามารถท้าความเข้าใจอุปนิสัยทั้งสามระดับของแต่ละคนได้แล้ว จะท้านาย
บุคลิกภาพของบุคคลนั้นได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด นอกจากนี้แคทเทลยังสนใจศึกษา
รายละเอียดของอุปนิสัยแต่ละลักษณะ โดยการหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีวิเคราะห์ตัวประกอบ เริ่มจาก
การศึกษาบุคลิกภาพของคนหลายประเภทในวัยต่างๆ โดยใช้แบบทดสอบ การสังเกต การประเมินค่า 
ศึกษาภายในห้องทดลอง เมื่อได้ข้อมูลเหล่านั้น แล้วน้ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆ

สิ่งเร้า 

คนถือของหนัก 

อุปนิสัย 

มีน้้าใจ 

บุคลิกภาพ 

- วิ่งเข้าไปช่วยถือ 

- ซื้อน้้ามาให้ดื่ม 

- วิ่งไปเอารถเข็นมารับ ฯลฯ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeu-jxmPPcAhVYfX0KHY8XCsYQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRaymond_Cattell&psig=AOvVaw2C-8Wpe5X3xagDKex9Q8Z-&ust=1534564617435527
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ทางบุคลิกภาพโดยวิธีวิเคราะห์ตั วประกอบ และจัดอันดับกลุ่ม ท้าให้เขาได้ข้อสรุปถึงลักษณะ
บุคลิกภาพเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

  3.4.2.1 ลักษณะอุปนิสัยพื้นผิว (Surface Traits) ลักษณะบุคลิกภายนอกที่
บุคคลแสดงออกมาในลักษณะเป็นกลุ่มของพฤติกรรมหลายๆลักษณะด้วยกัน เช่น     ลักษณะพ้ืนผิว 
แต่ละอย่างที่รวมกันเป็นกลุ่มนี้ แคทเทล เชื่อว่า จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงสามารถรวมเป็นกลุ่ม
เดียวกันได้ จะเห็นว่า ลักษณะพ้ืนผิวมีความใกล้เคียงกับอุปนิสัยร่วม (Central Traits) ของอัลพอร์ต
มาก แตกต่างกันที่ว่าของอัลพอร์ตนั้น น้าอุปนิสัยต่างๆ เหล่านั้นมาจัดกลุ่มเอง แต่ของแคทเทลนั้น
จัดเป็นกลุ่ม (Cluster Analysis) ด้วยการใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลและหาความสัมพันธ์ของลักษณะ
ต่างๆ ของบุคลิกภาพที่เป็นลักษณะพ้ืนผิวเดียวกันเข้าด้วยกัน โดยจัดบุคลิกภาพที่มีค่าสหสัมพันธ์ตั้งแต่ 
60 ขึ้นไป ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

  3.4.2.2 ลักษณะอุปนิสัยดั้งเดิม (Source Traits) หมายถึง ลักษณะอุปนิสัย
ภายในที่แท้จริงของบุคคลซึ่งได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม หล่อหลอมกันขึ้นเป็นอุปนิสัย
ประจ้าตัว ท้าให้เปลี่ยนแปลงค่อนข้างยาก อุปนิสัยดั้งเดิมนี้เองจึงถือเป็นพ้ืนฐานบุคลิกภาพของบุคคล
ทั้งด้านบวกและลบ การศึกษาเพ่ือหาลักษณะอุปนิสัยดั้งเดิม  นั้นแคทเทลใช้วิธีการหาค่าความสัมพันธ์
ด้วยวิธีวิเคราะห์ตัวประกอบ โดยหาค่าสหสัมพันธ์ของลักษณะอุปนิสัย แล้วแยกกลุ่มที่มีสหสัมพันธ์สูง 
และต่้า นอกจากนี้ยังศึกษาว่าลักษณะอุปนิสัยดั้งเดิมมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพอย่างไรบ้าง และผล
จากการศึกษาครั้งนี้ ได้จ้าแนกลักษณะอุปนิสัยดั้งเดิม 16 ลักษณะ ซึ่งต่อมาภายหลังได้สร้าง
แบบทดสอบบุคลิกภาพเพ่ือวิเคราะห์บุคลิกภาพของบุคคลโดยยึดแนวทางวิเคราะห์จากอุปนิสัยดั้งเดิม
ทั้ง 16 ด้านนี้ แบบทดสอบบุคลิกภาพฉบับนี้ มีชื่อว่า 16PF (Sixteen Personality of Factor 

Questionnaires) ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีบุคลิกภาพของแคทเทลให้ความส้าคัญต่อลักษณะ
อุปนิสัยดั้งเดิมของบุคคลอย่างมาก 

ทฤษฎีอุปนิสัยของอัลพอร์ทและทฤษฎีลักษณะเฉพาะของแคทเทล ต่างก็ให้ความเห็นตรงกัน
ที่ว่า โครงสร้างบุคลิกภาพของแต่ละคนนั้นเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของกลุ่มอุปนิสัยภายในที่
แตกต่างกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลในที่สุด 

  3.5 ทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่มเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theories)  

       นักจิตวิทยากลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม แนวความคิดเกี่ยวกับ
ทฤษฎีบุคลิกภาพ จึงให้ความสนใจพฤติกรรมที่มองเห็นได้ (Overt Behavior) มากกว่าพฤติกรรม
ภายใน (Covert Behavior) โดยมีความเห็นว่า บุคลิกภาพของแต่ละคนเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ซึ่ง
ต้องเก่ียวข้องกับเงื่อนไข การเสริมแรง และการเลียนแบบ ดังนั้นจึงเรียกว่า ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
(Behavior Theories) ประกอบไปด้วยทฤษฎีบุคลิกภาพ 2 ทฤษฎี ได้แก่ (เติมศักดิ์ คทวณิช,  2546: 

254-255) 
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  3.5.1 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบจงใจกระท า (Operant Conditioning Theory)  

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่สกินเนอร์น้ามาใช้ในการอธิบาย
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคลนั้นอยู่ที่ว่า พฤติกรรมใดเมื่อกระท้าแล้ว
ได้รับความสุข ความพึงพอใจ หรือได้รับการเสริมแรง พฤติกรรมนั้นมี
แนวโน้มจะเกิดขึ้นอีก ส่วนพฤติกรรมใดเมื่อกระท้าแล้ว ได้รับการ
ลงโทษพฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มจะเลือนหายไป 

ภาพที่ 6.16 เบอร์ฮัส สกินเนอร์  
ที่มา: http://www0.tint.or.th/nkc/nkc53/pictures/pict-18-37/19-1.jpg 

 ดังนั้น สกินเนอร์จึงได้ข้อสรุปว่า บุคลิกภาพของบุคคลเป็นผลมาจากการที่บุคคลนั้นได้
เรียนรู้พฤติกรรมที่แสดงออกในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม และจากบุคคลรอบข้างใน
สังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ โดยพฤติกรรมใดก็ตามเมื่อแสดงออกมาแล้วเป็นไปตามความคาดหวังของ
สังคมก็จะได้รับการเสริมแรงทางบวก ส่วนพฤติกรรมใดไม่เป็นที่พึงประสงค์ก็จะได้รับการลงโทษ 
ดังนั้นจึงท้าให้บุคคลเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมที่ได้รับการเสริมแรงและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ถูกลงโทษ 
จนก่อตัวเป็นรูปแบบของบุคลิกภาพประจ้าตัวในที่สุด ตัวอย่างเช่น การที่เด็กคนหนึ่งมีบุคลิกภาพที่
อ่อนน้อมและวาจาไพเราะอ่อนหวาน เป็นเพราะว่าเด็กคนนั้นได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
และเมื่ อ เด็กก็ตามที่ เด็กคนนั้น  แสดงพฤติกรรมเหล่ านั้น  ออกมาจะได้รับการเสริมแรง 
(Reinforcement) เช่น ได้ค้าชม หรือรางวัล ท้าให้เด็กเกิดความพอใจที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นอยู่
เรื่อยๆ ในทางตรงข้าม เด็กคนหนึ่งมีบุคลิกภาพท่ีไม่เหมาะสมในระหว่างรับประทานอาหาร เช่น พูดคุย
เสียงดัง แล้วถูกพ่อแม่ต้าหนิ ดุ หรือลงโทษ เด็กคนนั้นจะพยายามเลี่ยงที่จะแสดงออก ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แรงเสริมที่บุคคลนั้นได้รับ ไม่จ้าเป็นจะต้องได้รับจากสังคมภายนอก
เท่านัน้ แรงเสริมนั้นอาจจะเกิดจากภายในตัวบุคคล ได้เช่นกัน ตัวอย่าง เช่น เมื่อแสดงพฤติกรรมออก
มาแล้ว รู้สึกพึงพอใจกับการกระท้าของตน เท่ากับเป็นแรงเสริมภายในที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเอง  ท้าให้
บุคลิกภาพนั้น ปรากฏออกมาเรื่อยๆ ทั้งที่บุคลิกภาพนั้น อาจจะไม่เหมาะสมก็ตาม เช่น เด็กขโมยเงิน
จากคนอ่ืน ถึงแม้ว่า ภายหลังเขาจะถูกจับได้ และถูกลงโทษ แต่เขาได้รับการเสริมแรงจากความสุข 
และความพึงพอใจที่ได้จากการน้าเงินไปใช้แล้ว ก่อนจะถูกลงโทษ จึงท้าให้พฤติกรรมในการขโมยเงิน
ยังไม่หายไป เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นว่า บุคลิกภาพตามแนวความคิดของสกินเนอร์ หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงออกมาจากการเรียนรู้ ทางสังคมที่ได้รับจากการเสริมแรง และการลงโทษ 
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3.5.2 ทฤษฎีการเรียนรู้จากตัวแบบ (Model Learning Theory)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ทฤษฎีบุคลิกภาพของ อัลเบิร์ต แบนดูรา เสนอ
แนวคิดไว้ว่า บุคลิกภาพของแต่ละคนเกิดจากการเรียนรู้
จากตัวแบบ (Model) ทั้งหลายในสังคม โดยใช้การสังเกต 
ซึ่งแบนดูราย้้าว่า เป็นการเลียนแบบไม่ใช่การลอกแบบ 
โดยบุคคลจะเกิดตัวแบบในรูปของรหัสลับไว้ในสมอง ซึ่ง
พร้อมจะปรากฏขึ้นเป็นแบบอย่างของบุคลิกภาพให้บุคคล
เลียนแบบได้อยู่ตลอดเวลา 
     ด้วยเหตุนี้ แบนดูรา จึงเชื่อว่า บุคลิกภาพของคนเรา 
ที่แสดงออกมาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย 
กิริยา มารยาท และท่าทางต่างๆ เพราะบุคคลนั้นมี
พฤติกรรมเลียนแบบตัวแบบที่เก็บไว้นั่นเอง 

ภาพที่ 6.17 อัลเบิร์ต แบนดูรา  
ที่มา:  http://news-service.stanford.edu/news/2007/december5/graw-120507.html  

เช่น การที่เด็กบางคนมีบุคลิกภาพก้าวร้าว (Aggression) เป็นเพราะเลียนแบบภาพของพ่อ หรือ
ภาพยนตร์ที่แสดงความก้าวร้าว ให้เด็กเห็นจนเกิดการเลียนแบบ เป็นต้น 

  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ให้ความส้าคัญถึงบุคคลและสิ่งแวดล้อมในสังคมว่า
เป็นปัจจัยส้าคัญต่อการสร้างบุคลิกภาพของสมาชิกในสังคมนั้นๆ โดยแต่ละคนจะเรียนรู้ที่จะแสดง
พฤติกรรมตามการเสริมแรงหรือตัวแบบที่ได้รับแตกต่างกันไป จึงมีผลท้าให้บุคลิกภาพที่แสดงออกมา
แตกต่างกันไปด้วย 

 

บทสรุป    

 ทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ทฤษฎีกลุ่มแรก: ทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่มทฤษฎี
การเคลื่อนไหวทางจิตให้สนใจความส้าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในช่วง 5 ปีแรก ซึ่ง
พัฒนาการบุคลิกภาพ เกิดขึ้นผ่านการสะสมประสบการณ์ร่วมกับพัฒนาการตามวัย  บุคลิกภาพได้รับ
การพัฒนามาตั้งแต่ก้าเนิดผ่านประสบการณ์ที่สะสมไว้ในพลวัตของการด้าเนินชีวิตที่ได้รับจากการเลี้ยง
ดูและสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีกลุ่มที่สอง: กลุ่มทฤษฎีมนุษยนิยม มองว่ามนุษย์มีความดีงาม มีศักยภาพ
ภายในตนเอง บุคลิกภาพและความต้องการพัฒนาบุคลิกภาพเกิดจากความต้องการภายในของมนุษย์
แต่ละคน ที่จะพัฒนาตนเอง ไม่ใช่เกิดจากความขัดแย้งทางจิต ซึ่งเป็นมุมมองที่ค่อนข้างมองมนุษย์แบบ
มนุษย์ในอุดมคติ และความคาดหวังว่ามนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ จนเป็นมนุษย์ที่

http://news-service.stanford.edu/news/2007/december5/graw-120507.html
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สมบูรณ์แบบ กลุ่มสาม: ทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งตามประเภท  มีความเชื่อว่า โครงสร้างทางร่างกาย ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆของร่างกายที่เป็นมาแต่ก้าเนิด  ได้แก่ โครงสร้างที่ประกอบเป็น
ร่างกายของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่คงที่  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ลักษณะทางร่างกาย การท้างานของ
อวัยวะต่างๆ  รวมทั้งการท้างานของระบบต่อมไร้ท่อ มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของมนุษย์ กลุ่มที่สี่: 
ทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งตามคุณลักษณะเฉพาะตัว มีความเชื่อว่า โครงสร้างบุคลิกภาพของแต่ละคนนั้น
เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของกลุ่มอุปนิสัยภายในที่แตกต่างกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่
ละบุคคลในที่สุด กลุ่มที่ห้า:ทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่มเรียนรู้ทางสังคม ให้ความสนใจพฤติกรรมที่มองเห็น
ได้ (Overt Behavior) มากกว่าพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) โดยมีความเห็นว่า บุคลิกภาพ
ของแต่ละคนเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ซึ่งต้องเก่ียวข้องกับเงื่อนไข การเสริมแรง และการเลียนแบบ  

ดังนั้นการศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพ จะมีประโยชน์ต่อความเข้าใจพ้ืนฐานทางบุคลิกภาพของ
มนุษย์ต่อไป และน้าไปวางแผนการเตรียมส่งเสริม และปูองกันปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวเนื่องกับ
บุคลิกภาพต่อไป  
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ค าถามทบทวน   
 1. จงอธิบายความหมายของบุคลิกภาพ 

 2. จงสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของมนุษย์ 
3. จงอธิบายกลไกการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด ์

4. จงสรุปประเภทของบุคลิกภาพตามแนวคิดของจุง  
5. จงอธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของแอดเลอร์ 
6. จงอธิบายความผิดปกติของบุคลิกภาพตามแนวคิดของโรเจอร์ 
7. จงอธิบายลักษณะพัฒนาการทางบุคลิกภาพของมาสโลว์  
8. จงสรุปความเชื่อทฤษฎีโครงสร้างร่างกายที่มีต่อบุคลิกภาพ 

9. จงอธิบายความเชื่อโครงสร้างบุคลิกภาพของทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งตามคุณลักษณะ
เฉพาะตัว 

10. จงสรุปความเชื่อของทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่มเรียนรู้ทางสังคม 

11. จงอธิบายการน้าหลักการของทฤษฎีกลุ่มการเคลื่อนไหวทางจิตไปประยุกต์ใช้ 
12. จงอธิบายการน้าหลักการของทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่มมนุษยนิยมไปประยุกต์ใช้ 
13. จงอธิบายการน้าหลักการของทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่มแบ่งตามประเภทไปประยุกต์ใช้ 
14. จงอธิบายการน้าหลักการของทฤษฎีบุคลิกภาพแบ่งตามคุณลักษณะเฉพาะตัวไป

ประยุกต์ใช้ 
15. จงอธิบายการน้าหลักการของทฤษฎีบุคลิกภาพกลุ่มเรียนรู้ทางสังคมไปประยุกต์ใช้ 
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บทท่ี 7 

อาการวิทยาและเกณฑจ์ าแนกโรค 
 

 ปัจจุบันประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบจากภาวะผันผวน และการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ
และสังคม ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งเป็นเรื่องของความบกพร่องและความอ่อนแอทาง
จิตใจ ที่บุคคลได้แสดงออกถึงความเจ็บปุวยภายในใจ ซึ่งท าให้เกิดความทุกข์ทรมานจากอาการของ
ความผิดปกติทางด้านจิตใจ ทางสมอง จากการติดเหล้าและสารเสพติด ตลอดจนโรคซึมเศร้า ฆ่าตัว
ตาย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หรือเป็นผู้พิการไร้ความสามารถและเสียคุณภาพชีวิต  เมื่อบุคคลเกิด
การเจ็บปุวยทางจิต ร่างกายจะหาทางปรับตัว หาทางผ่อนคลายความตึงเครียด หรือชดเชยความ
ผิดหวัง เสียใจ เมื่อร่างกายได้รับความทุกข์ร้อนทางจิตใจ จะเกิดกระบวนการทางจิตใจในการพยายาม
หาวิธีการต่างๆ มาบรรเทาปัญหา แต่หากแก้ปัญหาไม่ได้ อาการจะรุนแรงขึ้น จะกลายเป็นจิตพยาธิ
วิทยา (Psychopathology) หรืออาการทางจิตที่แสดงความผิดปกติทางจิตให้ปรากฏเด่นชัดขึ้น เป็น
ดัชนีบ่งชี้ถึงลักษณะของอาการวิทยา (Symptomatology) เป็นความผิดปกติในทุกด้านของ
บุคลิกภาพ ได้แก่ พฤติกรรม ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ซึ่งได้จากค าบอกเล่าของผู้ปุวยและ
ญาติ หรือการตรวจสัมภาษณ์ รวมทั้งการสังเกต การประเมินของผู้วินิจฉัย การเข้าใจอาการวิทยาจะ
ช่วยให้เข้าใจลักษณะความเจ็บปุวย และช่วยในการคัดกรอง การประเมินสภาพ วางแผนปฏิบัติและ
ประเมินผลการดูแลรวมทั้งเป็นข้อมูลที่บุคลากรทางสุขภาพ ใช้ในการติดต่อประสานงานท าให้เข้าใจ
ตรงกัน เพ่ือช่วยเหลือผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง อาการวิทยา 
เกณฑ์จ าแนกโรคและการวินิจฉัยทางจิตเวช และความผิดปกติของโรคทางจิตเวช แบ่งตาม DSM-V 
ตามล าดับ 

 

1. อาการวิทยา (Symptomatology)   
 อาการวิทยา หรืออาการแสดงทางจิต เป็นอาการของความผิดปกติซ่ึงมักพบในบุคคลที่มี
ปัญหาทางจิต แต่ละลักษณะอาการมักเป็นอาการเด่นของความเจ็บปุวยเฉพาะโรค ซึ่งทางจิตเวช
ศาสตร์มีศัพท ์และนิยามเฉพาะที่ใช้เรียกอาการและอาการแสดง จ าแนกได้ 7 ด้าน ดังนี้ (มาโนช  
หล่อตระกูล และคณะ,  2555: 55) 

1.1 ความผิดปกติของพฤติกรรมการเคลื่อนไหว (Disorder  of  Motor Activity and 

Behavior) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.1.1 พฤติกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ิมข้ึน ได้แก่ พฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่ง วุ่นวายตั้งแต่ 
ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรงหรือเป็นอันตราย ที่พบบ่อยๆ  ได้แก่ 
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 1.1.1.1 การกระตุกของกล้ามเนื้อ (Tics and Spasm) โดยเกิดข้ึนซ้ าๆ ไม่
สม่ าเสมอ เกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งกระตุ้นจากภายนอก เช่น หนังตา ริมฝีปากกระตุก 

 1.1.1.2 การกระท าซ้ าๆ โดยไม่มีความหมายใดๆ หรือเป็นการพูดซ้ าๆ เป็นค าๆ 
หรือกลุ่มค าไม่มีความหมายที่ชัดเจนเป็นการพูดหรือกระท าที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ (Stereotype) 
เช่น นั่งโยกตัวตลอดเวลา มักพบในผู้ปุวยจิตเภท ปัญญาอ่อน 

 1.1.1.3 การแสดงออกของพฤติกรรมซ้ าๆ (Mannerism) มักแสดงออกทาง
ใบหน้า เช่น ลอยหน้าลอยตาขณะพูด ยิ้มกวนๆ 

 1.1.1.4 ลักษณะพฤติกรรมผุดลุกผุดนั่ง (Agitation) หงุดหงิด เดินไป เดินมา  
นั่งไม่ติดที่อาการกระวนกระวาย รุกลี้รุกลน มือเท้าเคลื่อนไหวตลอดเวลา ผู้ปุวยจะรู้สึกไม่สุขสบาย  
ทรมาน มักเกิดร่วมกับอารมณ์เครียด มีความวิตกกังวล มักพบในผู้ปุวยโรคจิตซึมเศร้าในวัยต่อ  
(Involution Melancholia) โดยจะมีอาการร่วมกับมีอารมณ์เศร้ามากและนอนไม่หลับ และพบใน
ผู้ปุวยโรคกลุ่มอาการทางจิตเนื่องจากสมองพิการด้วย   

ตัวอย่างความผิดปกติของพฤติกรรมการเคลื่อนไหว เช่น ผู้ปุวยวัยรุ่นชาย เดินไป เดินมา 
เดินวนรอบๆ ห้องอาหารในโรงพยาบาล เดินวนเวียนหลายๆ รอบ ไม่มีท่าทีว่าจะหยุด จึงต้องเข้าไป
จับตัวให้หยุด เพ่ือปูองกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนจากการหมดพลังงาน 

 1.1.1.5 การท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งซ้ าๆ โดยไม่มีเหตุผล (Compulsion) 
ซึ่งผู้ปุวยเองก็รู้ว่าไร้สาระ แต่ไม่สามารถฝืนได้ ผู้ปุวยจะรู้สึกเครียดและวิตกกังวล บางรายอาจจะมี
อารมณ์เศร้าร่วมด้วย พบในผู้ปุวยจิตเภทระยะเริ่มแรก เช่น พฤติกรรมล้างมือบ่อยๆ จัดบ้านทั้งวัน 

 ตัวอย่างการท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งซ  าๆ โดยไม่มีเหตุผล เช่น ผู้ปุวยหญิงวัย
กลางคน ยกมือไหว้ผู้คนที่ผ่านไปมาในหอผู้ปุวยอย่างนอบน้อม  เดินวนเวียนไปมาหลายๆ รอบ ก็ไหว้
บุคคลเดิมซ้ าไปซ้ ามา โดยจ าไมได้ว่าตนเองเคยเดินผ่าน และไหว้บุคคลนั้นแล้วซึ่งเป็นการกระท าที่
ปราศจากความจ า  

 1.1.1.6 การเคลื่อนไหวมากขึ้นแต่ไม่มีจุดหมาย (Hyperkinesia or 

Hyperactivity) พบในเด็กท่ีมีความผิดปกติของระบบสมอง ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ เช่น วิ่ง
ไปมา ซุกซน อยู่ไม่นิ่ง มีสมาธิน้อย พบในเด็กท่ีซนมาก (Hyperactive Child) เด็กท่ีพร่องพัฒนาการ
อย่างรุนแรง (Autistic Child) 
 1.1.2 พฤติกรรมการเคลื่อนไหวลดลง ได้แก่ พฤติกรรมการเคลื่อนไหวช้า พูด คิดช้า 
หรือการไม่เคลื่อนไหวเลย ที่พบบ่อยๆ ได้แก่ 

 1.1.2.1 อาการเป็นใบ้ (Mutism) ไม่พูดทั้งๆ ที่อวัยวะเกี่ยวกับการพูด การรับรู้ 
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และการเข้าใจปกติ การเคลื่อนไหวหยุดหมด ไม่พูด ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ (Stupor) มีอาการเป็นใบ้ 
พบในผู้ปุวยจิตเภทชนิดคาทาโทเนีย จึงเรียกว่า Catatonic Stupor และในทางตรงกันข้ามถ้า
เคลื่อนไหวมากแบบคลั่ง เรียกว่า Catatonia Excitement   

 1.1.2.2 อาการเกร็งแข็งของล าตัว แขนขา แม้พยายามงอแขนขาผู้ปุวยก็จะ 

ต้าน และแข็งเกร็งอยู่อย่างนั้น  (Rigidity) พบในโรคจิตเภทชนิดคาทาโทเนีย 

 1.1.2.3 การมีลักษณะดัดได้เหมือนหุ่นขี้ผึ้ง (Waxy Flexibility) สามารถจับให้ 
ผู้ปุวยอยู่ในท่าใดก็ได้ 

 1.1.2.4 การหยุดในท่าทางแปลกๆ ท่าเดียวเป็นเวลานานๆ (Catalepsy) เช่น 

ถือช้อนปูอนอาหารเข้าปากค้าง โดยไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม แม้พยายามเปลี่ยนท่าไปก็จะกลับมา
อยู่ท่าเดิมอีก ซึ่งอาการนี้มักพบในผู้ปุวยจิตเภท 

 1.1.2.5 การต่อต้านค าสั่ง (Negativism) โดยท าในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับค าสั่ง 
(Active Negativism)  เช่น เมื่อบอกให้เดินมาผู้ปุวยจะเดินไป หรือไม่แสดงพฤติกรรมใดๆ เลย           

และการท าตามค าสั่ง (Passive Negativism) เช่น เมื่อบอกให้ท า ผู้ปุวยจะนอนเฉยๆ บนเตียงไม่ท า
อะไรเลย 

 1.1.2.6 การหมดก าลังของกล้ามเนื้อที่อยู่ในอ านาจจิตใจอย่างกะทันหัน 
(Cataplexy) เช่น เข่าอ่อน ขาพับลง เป็นช่วงเวลาหนึ่ง โดยที่ยังมีสติรับรู้หรือไม่ก็ได้ 
 1.1.2.7 การเกิดอาการง่วงอย่างฉับพลัน และหลับไปโดยไม่อาจควบคุมตัว
ตามปกติ (Narcolepsy) 
 1.1.2.8 การเลียนแบบการกระท า (Echopraxia) การเลียนแบบท่าทาง หรือการ
กระท าของผู้อ่ืนที่ท าอยู่ขณะนั้น    

1.2 ความผิดปกติของความคิด แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
     1.2.1 ความผิดปกติด้านความต่อเนื่องของความคิด โดยมีความคิดไม่สอดคล้องกับ 

ความคิดแรก มีความคิดอ่ืนเข้ามาแทรก เนื่องจากมีแรงผลักดันจากจิตไร้ส านึก ลักษณะของความคิด
เป็นตอนๆ ไม่ต่อเนื่อง (Fragmentation  of  Ideas) โดยผู้ปุวยจะแสดงถึงความผิดปกติของความคิด
ทางการพูด ได้แก่ 

 1.2.1.1 การพูดวกวน พูดเรื่องราวไม่ปะติดปะต่อกัน (Incoherence) เป็นการ
พูดที่ไม่ติดต่อกัน อาจเป็นค า หรือประโยคที่ไม่สื่อความหมาย ผู้ฟังจับประเด็นไม่ได้ ลักษณะการพูด
ไม่ได้เรื่องราว  
 1.2.1.2 การพูดที่ไม่ต่อเนื่อง ความคิดขาดความเชื่อมโยง (Loosening of 

Association) ผู้ปุวยไม่สามารถเรียงล าดับความคิดตามขั้นตอนได้ เปลี่ยนเรื่องจากเรื่องหนึ่งไปอีก
เรื่องหนึ่ง ท าให้ไม่เข้าใจ 
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 1.2.1.3 ประดิษฐ์ค าพูดข้ึนใหม่ (Neologism) มักเป็นค าตลกเกิดจากการ 

เอาค าหลายค ามาผสมกัน  และมีความหมายพิเศษส าหรับผู้ปุวย  เช่น ชาแฟ หมายถึง น้ าชาปนกาแฟ 

 1.2.1.4 การพูดนอกเรื่อง (Tangentially) พูดเริ่มต้นได้ แต่รายละเอียดจะเป็น 

คนละเรื่องพูดเลอะเลือน ท าให้ผู้ฟังไม่รู้เรื่อง 
 1.2.1.5 การพูดสับสน (Word salad) ค าพูดที่เกิดจากค าวลี และประโยคไม่
ต่อเนื่องกัน ฟังแล้วจับใจความไม่ได้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน เป็นค า พูดที่ไร้ความหมาย มี
ความกดดันจากความคิดเข้ามาแทรก 

 1.2.1.6 พูดเลียนค า (Echolalia) พูดตามผู้อื่น คล้ายเสียงสะท้อน ความรู้สึกสอง
ฝักสองฝุาย (Ambivalence) เป็นความรู้สึกท่ีมีความคิด ความรู้สึกเกิดขึ้นตรงกันข้ามต่อสิ่งเดียวกัน
เป็นการขัดกันได้ทั้งด้านความคิด อารมณ์ ความตั้งใจ และการกระท า สามารถพบความรู้สึกแบบนี้ได้
ในผู้ปุวยจิตเภท สังเกตได้จากการกระท าท่ีลังเล 

 1.2.2 ความผิดปกติของกระแสความคิด ที่พบบ่อย ได้แก่ ความคิดรวดเร็ว (Flight  

of Idea) มีความคิดหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน แสดงออกโดยการพูดมาก พูดไม่รู้
จบ ต่อเนื่องกันตลอดเวลา แต่เนื้อหาสัมพันธ์กัน พูดเรื่องนี้ยังไม่จบก็สามารถพูดเรื่องใหม่ได้ อีก  
ผู้ปุวยจะไวต่อสิ่งกระตุ้น เนื้อหาที่พูดอาจเกินจริง (Exaggerated) หากความคิดหลั่งไหลมากจะพูดเร็ว
จนหยุดไม่ได้ เรียกว่าLogorrhea ถ้าความคิดแสดงออกในรูปบทกลอนค าคล้องจอง เรียกว่า  
Rhyming ถ้ามีลักษณะเล่นส านวน เรียกว่า Punnio 

  1.2.2.1 ความคิดเชื่องช้า (Retardation of thought) อัตราความคิดจะช้ากว่า
ปกติ พูดช้า ตอบค าถามช้า เสียงเบา ความทรงจ าไม่ดี ตัดสินใจช้า คิดไม่ออก และมักจะท าไม่ได้ มัก
ช้าทั้งความคิดและการเคลื่อนไหว พบในผู้ปุวยอารมณ์เศร้า 

  1.2.2.2 การหยุดคิดโดยทันที (Blocking) โดยกระแสความคิดจะหยุดชะงักทันที
เพราะความคิดขาดหายไปเฉย ๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนปกติบ้างในช่วงสั้นๆ มักพบในขณะที่มีความ
เหนื่อยล้าและมักนึกได้อีก แต่ในผู้ปุวยจิตเภทจะคิดไม่ได้ว่าพูดอะไรมาก่อน จึงพูดต่อไปไม่ได้ 

  1.2.2.3 การติดค้าง (Preservations) เป็นความคิดที่ติดค้างอยู่ เมื่อเปลี่ยนเรื่อง
แล้วความคิดนั้นยังปรากฏอยู่เป็นครั้งคราว แสดงออกโดยการพูดหรือกระท าซ้ าๆ อยู่อย่างนั้น แม้
เปลี่ยนเรื่องไปแล้ว 

  1.2.2.4 การคิดที่มีรายละเอียดมาก (Circumstantiality) แสดงออกโดยการพูด
อ้อมค้อมวกวน ไม่ตรงประเด็น มีรายละเอียดมาก แต่ก็สามารถจบลงได้ในที่สุด เป็นลักษณะที่เรียกว่า 
น้ าท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง 
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  1.2.2.5 ไม่พูด (Mutism) สภาพที่เงียบเฉย ไม่พูด เกิดจากความผิดปกติทาง
ร่างกาย หรือความผิดปกติของจิตใจ หรือเป็นผลจากเคยประสบความตึงเครียดในขณะก าลังหัดพูดใน
วัยเด็ก 

  1.2.2.6 เสียการรับรู้เรื่องภาษา (Sensory Aphasia) ไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้อ่ืนพูด 
หรือไม่เข้าใจข้อความที่ตนอ่าน 

  1.2.2.7 ไม่สามารถเรียกชื่อวัตถุ (Nominal Aphasia) ไม่สามารถหาค าที่ถูกต้อง
ส าหรับเรียกวัตถุ เพราะจ าความหมายของค าไม่ได้  

 1.2.3 ความผิดปกติของเนื อหาความคิด (Disorder of Content of Thought) 
ได้แก่   

  1.2.3.1 ความคิดที่ตั้งใจอย่างมาก (Over determined Ideas) เป็นความคิดที่
เกี่ยวกับอารมณ์มากกว่าเหตุผล ถ้ามีมากจนไม่สามารถพิจารณาเหตุผลอ่ืนได้ เรียกว่า การติดยึดของ
ความคิด (Fixed Ideas) 
  1.2.3.2 ความคิดหลงผิด (Delusion) เป็นความคิดที่เป็นความเชื่อผิดๆ และติด
ยึดอยู่อย่างนั้น (Fixed Belief and Fixed) เชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจังทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่เป็น
เรื่องนั้น (Out of Reality) ไม่สามารถชี้แจงด้วยเหตุผลเพ่ือให้เปลี่ยนแปลงความคิดได้ อาการหลงผิด
ชนิดนี้มีหลายแบบ เช่น หลงผิดคิดว่าคิดมีคนปองร้าย (Delusion of Persecution) การคิดว่ามีคน
จะขู่ฆ่าท าร้าย คิดให้ร้าย กลั่นแกล้ง หรือติดตามไปทุกหนทุกแห่งเพ่ือท าร้ายตน 

  1.2.3.3 หลงผิดคิดว่าคนอ่ืน หรือสิ่งอ่ืนเกี่ยวข้องกับตน (Idea of Reference) 
โดยใช้เหตุผลของตนเองประกอบขึ้น เช่น เห็นคนเดินตามหลัง คิดว่าเขาสะกดรอยตาม ได้ยินเสียง
วิทยุ คิดว่าพูดถึงตัวเอง 
  1.2.3.4 หลงผิดคิดว่าตนเป็นคนใหญ่โต (Delusion of Grandeur) การคิดว่า
ตนเองเป็นคนส าคัญผิดธรรมดา มีอ านาจพิเศษ เช่น คิดว่าตนเองเป็นพระเจ้า ตนเองเป็นเศรษฐี 
  1.2.3.5 หลงผิดคิดว่าคู่ครองมีชู้ (Delusion of Jealousy) การคิดว่าคู่ครองของ
ตนมีชู้ คิดนอกใจ ไม่ซื่อสัตย์ มักพบในผู้ปุวยโรคจิตหวาดระแวงซึ่งมีสาเหตุจากพิษสุรา (Alcoholic 

Paranoia) อาจเรียกว่า การหลงผิดคิดว่าผู้อ่ืนไม่ซื่อสัตย์ (Delusion of Infidelity)  
  1.2.3.6 หลงผิดคิดว่าตนเป็นโรคทางกาย (Somatic Delusion or 

Hypochondriacally Delusion) อาจเป็นโรคเดียวหรือหลายโรค มักพบในโรคจิตซึมเศร้า 
  1.2.3.7 หลงผิดคิดว่าตนท าผิดบาปอย่างรุนแรง (Delusion of Guilt or Sin) การคิด
ว่าตนท าความผิดอย่างมากสมควรถูกลงโทษ มักพบในผู้ปุวยโรคจิตซึมเศร้า 
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  1.2.3.8 หลงผิดคิดว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนหายไป (Nihilistic 

Delusion) เช่น คิดว่าตนเองไม่มีหัวใจ ไม่มีสมอง บางครั้งคิดว่าโลกทั้งโลกหายไป หรือคิดว่าตนเอง
ตายไปแล้ว มักพบในผู้ปุวยโรคซึมเศร้า โรคจิตเภท 

  1.2.3.9 การย้ าคิดเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่ต้องการคิดแต่ไม่สามารถหยุด
คิดได้ (Obsession) มักพบร่วมกับอาการย้ าท า (Compulsion) 

  1.2.3.10 การคิดว่าคนอ่ืนล่วงรู้ความคิดของตน (Thought Broadcasting 

Delusion) 
  1.2.3.11 การคิดว่าความคิดของตนหยุดชะงัก ว่างเปล่าโดยกะทันหัน (Thought 

Withdrawal Delusion) 

  1.2.3.12 หลงผิดคิดว่าความคิดที่มีไม่ใช่ของตน แต่เป็นความคิดของผู้อื่นใส่เข้า
มา (Thought Insertion Delusion) 

  1.2.3.13 การรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเปลี่ยนไปจากเดิม (De - Realization) 
เช่น รู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว 

  1.2.3.14 การคิดว่ามีอ านาจบางอย่างจากภายนอกมาควบคุมความคิด และการ
กระท าของตน (Delusion of Control) 
  1.2.3.15 การรู้สึกว่าตนเองผิดปกติไปจากเดิม (Delusion of 

Depersonalization) เช่น แขนขาข้างขวาใหญ่กว่าปกติ หรือรู้สึกว่าร่างกายขยายใหญ่ขึ้น 

  1.2.3.16 การคิดกลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว แต่บังคับใจตนเองไม่ได้ (Phobia) ผู้ปุวย
จะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ ที่รู้สึกกลัว และจะวิตกกังวลอย่างมาก ถ้าต้องเผชิญกับสิ่งนั้น พบในโรค
ประสาทแบบหวาดกลัว (Phobic State) เช่น กลัวความสูง (Acrophobia) กลัวที่โล่ง 
(Agoraphobia) กลัวที่แคบ (Claustrophobia) กลัวสัตว์ต่างๆ (Zoophobia) 

 1.2.4 ความผิดปกติของรูปแบบความคิด (Disorder of Form of Thought) ได้แก่ 

  1.2.4.1 การมีความคิดเป็นรูปธรรม (Concrete Thinking) ไม่สามารถรับรู้ และ
เข้าใจสัญลักษณ์ ไม่มีความคิดเป็นที่เป็นอิสระนอกจากความคิดที่เกิดจากการรับรู้โดยประสาทสัมผัส
หรือข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่เฉพาะหน้า ไม่สามารถพิจารณาอย่างลึกซ้ึงได้ 
  1.2.4.2 การมีความคิดหมกมุ่นในเรื่องตนเอง (Autistic Thinking) เป็นความคิด
เกี่ยวกับตนเอง อยู่โลกของตนเอง มักมีลักษณะเพ้อฝันหรือหลงผิดด้วยเกิดจากแรงบังคับของ
สัญชาตญาณ ซึ่งต้องการให้ตนเองได้รับความสมปรารถนา มุ่งเฉพาะตนเอง ไม่สนใจความจริงในโลกนี้ 
  1.2.4.3 ความคิดเพ้อฝัน (Magic Thinking) เป็นความคิดแบบเด็กๆ ซึ่งยังไม่
เข้าใจเหตุผลหรือความเป็นจริง คิดว่าในโลกนี้มีอภินิหาร หรือสิ่งลึกลับที่สามารถดลบันดาล หรือปัด
เปุาสิ่งที่กลัวออกไปได้ หรือท าให้ตนสมปรารถนา 
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1.3 ความผิดปกติทางอารมณ์ (Disorder of Affect/Mood or Emotion) ได้แก่ 
 1.3.1 การมีอารมณ์ที่สุขสบายผิดธรรมดา (Euphoria) รู้สึกเป็นสุข เห็นอะไรก็พอใจไป
หมดอาจเกิดจากโรคทางจิตหรือสารบางอย่างก็ได้ เช่น ในผู้ปุวยที่มีความผิดปกติทางอารมณ์แบบคลุ้ม
คลั่งหรือการเมากัญชา 
 1.3.2 การมีอารมณ์ท่ีสุขสบายขึ้นไปกว่าชนิดแรก ผู้ปุวยครึกครื้นรื่นเริงผิดธรรมดา ครึ้ม
อกครึ้มใจ (Elation) 
 1.3.3 การมีอารมณ์เฉยเมยไร้อารมณ์ (Apathy, Blunt, Flat, Indifference) มีสีหน้า
ราบเรียบเฉยเมย ไม่แสดงอารมณ์ทางสีหน้า ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้น อาการนี้มัก
เป็นอาการส าคัญของโรคจิตเภท 

 1.3.4 การมีอารมณ์ไม่สอดคล้องกับความคิดและเหตุการณ์ขณะนั้น ( Inappropriate 

Affect) เช่น ผู้ปุวยเล่าถึงสาเหตุการตายของคนในครอบครัว ขณะเล่าไปก็หัวเราะไป หรือหัวเราะ
ออกมาโดยไม่มีสาเหตุที่จะท าให้ข าขัน อาการเช่นนี้เป็นอาการเด่นของโรคจิตเภท 

 1.3.5 การมีอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่ายกว่าธรรมดา (Irritability) เช่น มีเรื่องเล็กน้อย
ซ่ึงปกติก็ทนได้แต่ในขณะที่มีอาการ ผู้ปุวยจะโกรธรุนแรงมาก ห้ามใจไม่ได้ มักเป็นสาเหตุของการ
ทะเลาะวิวาท อาการเช่นนี้เป็นอาการส าคัญของโรคความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดสองขั้ว  (Bipolar 

Disorders) 

 1.3.6 การมีความรู้สึกกลัว หวาดหวั่น ใจคอไม่สบาย วิตกกังวล (Anxiety) เกิดขึ้นเอง
โดยไม่ปรากฏสาเหตุ หรืออาจมีสาเหตุแต่ไม่สมเหตุสมผล มักมีอาการทางกายร่วมด้วย เช่น แน่น
หน้าอก ใจสั่น หายใจไม่เต็มอ่ิม ความวิตกกังวลต่างจากความกลัว (Fear) โดยความกลัว 

มีสาเหตุจากภายนอกชัดเจน  ความวิตกกังวลที่เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติ  
เช่น  ในการสอบถ้าบุคคลมีความวิตกกังวลพอสมควรจะกระตุ้นให้ขยันอ่านหนังสือมากข้ึน   
 1.3.7 ความวิตกกังวลถึงขีดสุด (Panic) ความวิตกกังวลที่มีความรุนแรงมาก ผู้ปุวยจะ
รู้สึกตื่นตระหนก กระวนกระวาย อยู่นิ่งไม่ได้ หวาดกลัวอย่างมากจนท าอะไรไม่ได้ ขวัญกระเจิงคิด
อะไรไม่ออก   
 1.3.8 ความกลัวอย่างไร้เหตุผล (Phobia) เช่น กลัวที่โล่งแจ้ง กลัวที่มืด กลัวที่แคบ กลัว
เชื้อโรค ฯลฯ 

 1.3.9 การมีอารมณ์ซึมเศร้า (Depression) มีอาการท้อแท้ สิ้นหวัง แสดงออกทางสีหน้า
และแววตา หมดความสนใจต่อสิ่งต่างๆ มักมีอาการร่วม คือ เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ผอมลง 
ประจ าเดือนขาดหายไป ไม่มีสมาธิ ความคิดแคบ อาการเช่นนี้ เรียกว่า Vegetative Signs ผู้ปุวยอาจ
มีความคิดอยากตาย หรือฆ่าตัวตายร่วมด้วย 
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 1.3.10 การมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายตามสิ่งกระตุ้น (Labile Mood) มักพบในโรคกลุ่ม
อาการทางจิตเนื่องจากพยาธิสภาพของสมอง (Organic Brain Syndrome) 
 1.3.11 ก้าวร้าว (Aggression) การก้าวร้าว ต่อต้าน หรือท าตรงข้ามกับความคิดเห็น
หรือความต้องการของผู้อ่ืน ซึ่งแสดงออกได้ทั้งค าพูดและการกระท า พบในบุคลิกภาพแบบอันธพาล 
(Sociopathic) และความผิดปกติทางจิตใจในวัยรุ่น 

 1.3.12 อารมณ์รุนแรง ควบคุมไม่ได้ (Impulsive) เช่น โกรธ ก็จะท าร้ายผู้อ่ืน พบในโรค
ลมชัก และโรคจิตที่เกิดจากสภาวะร่างกาย 

 1.3.13 อารมณ์แกว่งไกว (Mood Swing) คือ อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปมาง่าย ระหว่าง
สุข-เศร้า และวิตกกังวล 

 1.3.14 การกลั้นอารมณ์ไม่ค่อยได้ (Emotional Incontinence) คือ เสียใจนิดหน่อย 
จะน้ าตาไหล หรือรู้สึกสนุกนิดหน่อยก็หัวเราะมากมาย  

ตัวอย่างอาการกลั นอารมณ์ไม่ได้  ในช่วงที่ผู้เขียนเป็นนักศึกษาปริญญาโท ได้ฝึกปฏิบัติการ
ให้ค าปรึกษาผู้ปุวยจิตเวช ณ คลินิกจิตเวชที่รพ.แห่งหนึ่ง ผู้ปุวยเป็น Bipolar มีอาการมาทางขั้ว
ซึมเศร้า เมื่อพูดถึงสามีท่ีท าร้ายจิตใจเธอ โดยนอกใจครั้งแล้วครั้งเล่า เธอร้องไห้ แบบสกัดกลั้นอารมณ์
ไม่ได้ ร้องไห้อย่างหนัก จนต้องหยุดพูดเป็นระยะเวลานานๆ ซึ่งเรื่องราวนั้นก็ผ่านมานานหลายปีแล้ว  

1.4 ความผิดปกติของการรับรู้ (Disorder of Perception) ได้แก่ 

                1.4.1 การแปลสิ่งกระตุ้นผิดไปจากความเป็นจริง (Illusion) โดยอาจเป็นการแปลสิ่งที่
เห็นผิดไปจากความจริง (Visual Illusion) เช่น การเห็นเชือกเป็นงู เห็นข้าวในจาน เป็นหนอนหรือ
การแปลสิ่งที่ได้ยินผิดไปจากที่เป็นจริง (Auditory Illusion) เช่น ได้ยินเสียงใบไม้ไหว แต่ผู้ปุวยบอก
ว่าเป็นเสียงเพลง  
 1.4.2 อาการประสาทหลอน (Hallucination) เป็นการรับรู้โดยไม่มีสิ่งกระตุ้นจาก
ภายนอกทีไ่ม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ถูกบิดเบือน ได้แก่ 

   1.4.2.1 การมีหูแว่ว (Auditory Hallucination) ผู้ปุวยได้ยินเสียงจากภายนอก
หรือภายในตัวเองก็ได้ อาจเป็นเสียงแปลกๆ เสียงคนพูด เสียงคนมาด่าวิจารณ์ สั่งให้ท าอะไรบางอย่าง 
อาจมีเสียงเดียวหรือหลายเสียง ผู้ปุวยอาจเฉย หรอืพูดโต้ตอบ หรือท าตามเสียงนั้น มักพบในโรค 

จิตเภท   
    ตัวอย่างของอาการหูแว่ว ช่วงที่ผู้เขียนเป็นนักศึกษาพยาบาลได้ฝึก
ปฏิบัติงาน ดูแลคนไข้ที่ เข้ารับการรักษาในรพ.สมเด็จเจ้าพระยา ในบรรยากาศการท ากลุ่ม
กิจกรรมบ าบัด ผู้ปุวยมีท่าทางตั้งใจฟังเสียงบางอย่าง ร่วมกับการพูดพึมพ าคนเดียว และสายตาก็
สอดส่อง สังเกต จ้องเขม็งไปยังคนนั้น คนนี้ ที่นั่งอยู่ใกล้ๆ ด้วยท่าทางไม่น่าไว้วางใจ  ซึ่งกรณีเช่นนี้มี
ความเสี่ยงที่จะท าร้ายคนอ่ืนได้ 
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  และอีกกรณีศึกษา มีชายหนุ่มชาวปากีสถานที่อพยพเข้าไปท างานในประเทศ
อังกฤษ เขามีอาการหูแว่ว มีเสียงสั่งให้เขาข่มขืนผู้หญิง แล้วฆ่าเสีย  เสียงนั้นก่อกวนจิตใจ และการ
ด ารงชีวิตเขาจนเกิดความร าคาญ ทุกข์ทรมานจิตใจ ไม่สามารถนอนได้ เขาได้ไปที่โรงพยาบาลแห่ง
หนึ่งเพ่ือขอความช่วยเหลือ โดยได้เล่าอาการให้เจ้าหน้าที่ฟัง เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจว่า นั่นเป็นอาการ
เช่นนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงบอกผู้ปุวยว่า ไม่มีแพทย์รักษาอาการทางจิต จึงบอกให้กลับบ้านไป 
ชายหนุ่มยังมีอาการหูแว่ว ได้ยินเสียงสั่งแบบนี้ซ้ าแล้วซ้ าเล่า จนในที่สุดทนไม่ไหว ในละแวกที่เขาพัก
อาศัยเป็นย่านชนบทในกรุงลอนดอน ตั้งบ้านเรือนห่างๆ กัน มีปุาละเมาะใกล้ๆบ้านผู้คน ขณะเดียวกัน
ก็มีครูสาวสอนศิลปะ ออกมาวิ่งออกก าลังกายในช่วงเย็น หลังเลิกงาน เธอจึงตกเป็นเหยื่อของการ
ฆาตกรรมโดยชายหนุ่มผู้มีอาการหูแว่ว เธอเสียชีวิต โดยไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ ในปุาละเมาะ
ใกล้ๆ หมู่บ้านที่เงียบสงบแห่งนั้น  
  1.4.2.2 การเห็นภาพหลอน (Visual Hallucination) อาจเห็นเป็นภาพคนสัตว์ 
สิ่งของ หรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ มักพบในกลุ่มโรคอาการทางจิตเนื่องจากพยาธิสภาพของสมอง 
(Organic Brain Syndrome) 
  1.4.2.3 ประสาททางการรับสัมผัส เป็นอาการรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างไต่
ตามตัว (Tactile Hallucination) รู้สึกปวดแสบปวดร้อนหรือซู่ซ่าตามผิวหนังหรืออวัยวะเพศ มักพบ
ในกลุ่มอาการทางจิตเนื่องจากพยาธิสภาพของสมอง (Organic Brain Syndrome)  
  ตัวอย่างอาการประสาทหลอนทางผิวหนัง เช่น มีวัยรุ่นชายคนหนึ่งมา
โรงพยาบาล หลังจากทุกข์ทนทรมานจากความรู้สึก และเข้าใจว่ามีพยาธิไชในเล็บมือตนเอง เขา
พยายามแคะเล็บมือจนผิวหนังตามซอกเล็บถลอก เป็นแผลทั้งสองข้าง แต่ก็ไม่เป็นผล เขาจึงมารพ.
เพ่ือให้แพทย์ช่วยผ่าตัดเอาหนอนพยาธิออกจากซอกเล็บตนเอง  
  1.4.2.4 ประสาทหลอนทางการรับกลิ่น เป็นอาการได้กลิ่นแปลกๆ (Olfactory 

Hallucination) เช่น ได้กลิ่นไหม้ กลิ่นเน่า มักพบในผู้ปุวยโรคลมชักบางชนิด 

  1.4.2.5 ประสาทหลอนทางการรับรส เป็นอาการรับรู้รสชาติแปลกๆ ของอาหาร 
(Gustatory Hallucination) เช่น รู้สึกว่าอาหารที่กินมีรสของยาพิษ 

1.5 ความผิดปกติของความจ า (Disorder of Memory) 
       ความสามารถของสมอง บุคคลต้องมีความสามารถในการจ า 3 อย่างประกอบกัน คือ 
ความสามารถบันทึกเหตุการณ์ (Registration) ความสามารถเก็บสิ่งที่บันทึกไว้ได้ (Retention) 
และความสามารถระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาได้ (Recall) การแบ่งอาการผิดปกติด้านความจ า สามารถแบ่ง
ตามการสูญเสียความจ า (Amnesia) ซ่ึงเกิดจาก 2 สาเหตุ  คือ  

 1.5.1 ความผิดปกติของสมอง (Organic Amnesia) ได้แก่    
 1.5.1.1 การสูญเสียความจ าภายหลังเกิดเหตุการณ์ (Anterograde Amnesia)   
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เช่น นักมวยถูกชกศีรษะอย่างแรงแล้ว  ไม่สามารถจ าเหตุการณ์หลังจากถูกกระแทกได้   
 1.5.1.2 การสูญเสียความจ าก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ (Retrograde Amnesia)   

เช่นถูกรถชนหมดสติแล้วจ าเหตุการณ์ก่อนหน้าถูกรถชนไม่ได้ 
 1.5.2 ความผิดปกติด้านจิตใจ (Psychogenic Amnesia) เป็นการลืมเรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง อาการที่พบบ่อย ได้แก่   

  1.5.2.1 ลืมเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้ตนไม่สบายใจ (Localized Amnesia) เช่น 
ความทุกข์ ความเจ็บปวดที่รุนแรง บางรายลืมเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองทั้งหมด แม้ชื่อตัวเองก็จ าไม่ได้ 
ฯลฯ 

 1.5.2.2 การสูญเสียความจ าในเรื่องที่เพ่ิงเกิดขึ้น ต้องต่อเติมเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเองทั้งหมด ชื่อตัวเองก็จ าไม่ได้ ฯลฯ 

 1.5.2.3 การสูญเสียความจ าในเรื่องที่เพ่ิงเกิดขึ้น ต้องต่อเติมเรื่องเอง 
(Confabulation) โดยตนเองไม่รู้ว่าตนพูดโกหก 

 1.5.2.4 การสูญเสียความจ าหลังดื่มสุราอย่างหนัก (Black Out) 
  1.5.2.5 การรู้สึกว่าเคยเห็นหรือคุ้นเคยกับสถานที่หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาก่อนโดยไม่
เคยพบเห็นสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลย (Deja Vu) ผู้ปุวยมีความรู้สึกขึ้นมาเอง อาการจะเป็นระยะเวลา
สั้นๆ 2-3 นาที และเมื่อเป็นอีกจะเป็นซ้ าเรื่องเดิม 

 1.5.2.6 การรู้จักคุ้นเคยดีกับสถานที่หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอย่างดี แต่กลับรู้สึกว่า
ไม่เคยพบเห็นหรือรู้จักมาก่อนเลย (Jamais Vu) 

 1.6 ความผิดปกติของการรู้สึกตัว (Disorder of Conscious) การมีสติสัมปชัญญะหรือ
ภาวะการรู้สติ (Conscious) ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดี การรับรู้จะดี การท าหน้าที่ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 

เป็นปกติ สามารถน าสิ่งต่างๆ รอบตัวมาสัมพันธ์กับตัวเองได้อย่างถูกต้อง รู้ว่าตนเป็นใคร อยู่ที่ไหน 
เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร สามารถตอบได้ตรงค าถาม ส่วนอาการผิดปกติของการรู้สึกตัว ได้แก่ 

 1.6.1 อาการสับสน งุนงง (Confusion) การรับรู้ความเป็นไปรอบๆ ตัวเสียไปไม่
สามารถบอกเวลา สถานที่และบุคคลได้ (Disorientation) มักพบในกลุ่มอาการทางจิตเนื่องจากพยาธิ
สภาพของสมอง (Organic Brain Syndrome) 
 1.6.2 การมีสติสัมปชัญญะเลือนรางไม่ชัดเจน (Clouding of Consciousness) ผู้ปุวย
จะมีอาการเซื่องซึม สายตาว่างเปล่า ไม่มีสมาธิ ไม่สนใจเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว การรับรู้สิ่งต่างๆ เสีย
ไป ถ้าได้รับการกระตุ้นอาจตอบค าถามง่ายๆ ได้บ้าง อาการย่อยๆ ในกลุ่มนี้ ได้แก่   

  1.6.2.1 อาการเพ้อไม่รู้สึกตัว (Delirium) ประกอบด้วยกลุ่มอาการดังนี้ สับสน   



 

 

207 

มีสติสัมปชัญญะเลือนราง ประสาทหลอนและแปลภาพผิด พลุ่งพล่าน กระวนกระวาย อาจรู้สึก
หวาดกลัว มักพบในโรคกลุ่มอาการทางจิตเนื่องจากพยาธิสภาพของสมอง (Organic Brain  

Syndrome) 
  1.6.2.2 การไม่มีสมาธิในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นาน เมื่อมีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกจะ
หันเหความสนใจออกนอกเรื่องได้ง่าย (Distractibility) 

   1.6.2.3 การมีสติเป็นมีบางครั้งๆ ก็ขาดสติ (Fluctuation) 
1.7 ความผิดปกติทางเชาวน์ปัญญา (Disorder of Intelligence) แบ่งเป็น 3 ประเภท

ได้แก่  
 1.7.1 ภาวะปัญญาอ่อน (Mental Retardation) คือ ระดับเชาวน์ปัญญาบกพร่อง เมื่อ
วัดด้วยแบบทดสอบ IQ ซึ่งอาจเป็นมาแต่ก าเนิด หรืออาจเป็นผลจากโรคต่างๆ ที่มีต่อสมองก่อนอายุ 
18 ปี แบ่งเป็นหลายระดับ ตั้งแต่บกพร่องระดับรุนแรง (Profound) ปานกลาง (Moderate) หรือ
น้อย (Mild) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของผู้ปุวยและความต้องการดูแล ตามขนาดของความ
รุนแรง   
 1.7.2 ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) มีความจ า และเชาวน์ปัญญาเสื่อมลง เกิดหลังอายุ 
18 ปี เนื่องจากสาเหตุทางกาย  

 1.7.3 ภาวะสมองเสื่อมเทียม (Pseudo-Dementia) อาการคล้ายภาวะสมองเสื่อม แต่ 
ไม่มีสาเหตุทางร่างกาย เช่น พบในโรคซึมเศร้า  (Major Depressive Disorders)  

 ตัวอย่าง ผู้เขียนน านักศึกษาพยาบาลไปเยี่ยมบ้านผู้ปุวย ครอบครัวที่มีบุตรปัญญา
อ่อน ในชุมชนแห่งหนึ่ง ไปพบบรรยากาศ ขณะที่เด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อน ขนาดรุนแรง ก าลังกรีดร้อง 
คร่ าครวญ ตัวอ่อนปวกเปียก มารดาเข้าไปกอด ปลอบโยน ให้สงบลง บรรยากาศรอบๆบ้านมีกลิ่น
เหม็นของปัสสาวะ และอุจจาระ ที่ผู้ปุวยถ่ายปัสสาวะ อุจจาระราดและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วๆ บริเวณ
บ้าน เพราะผู้ปุวยไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ ซึ่งแม้กระทั่งยืนอยู่รอบตัวบ้านยังได้กลิ่นรุนแรง 

ต้องเป็นภาระของมารดา หรือผู้ดูแลต้องคอยเฝูาระวังความปลอดภัยให้ตลอดเวลา และสิ่งแวดล้อม
ของบ้าน จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างจากบ้านหลังอ่ืน คล้ายๆ กับการหลบซ่อนตัว ซึ่งอาจมีความหมายถึง
การถูกแบ่งแยกจากสังคม เพราะเสียงร้องท่ีดัง รบกวนเพื่อนบ้าน และสุขอนามัย ที่ไม่ดี จึงต้องอยู่ห่าง
จากบ้านหลังอ่ืน   
 โดยสรุป อาการแสดงทางจิต ซึ่งเป็นอาการของความผิดปกติ จ าแนกได้ 7 ด้าน ตามอาการ
เด่นของความเจ็บปุวยเฉพาะโรค ประกอบด้วย ความผิดปกติของพฤติกรรมการเคลื่อนไหว ความ
ผิดปกติของความคิด ความผิดปกติทางอารมณ์ ความผิดปกติของการรับรู้ ความผิดปกติของความจ า 
ความผิดปกติของการรู้สึกตัว และความผิดปกติทางเชาวน์ปัญญา การจ าแนกอาการผิดปกติทางจิตมี
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ประโยชน์เพื่อใช้ประเมินอาการ และน ามาใช้ในการวินิจฉัยโรค อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจในการ
สื่อสารระหว่างวิชาชีพให้เข้าใจตรงกันเพื่อการดูแล ช่วยเหลือผู้ปุวยต่อไป 

  
2. การจ าแนกโรคและการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช 

การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชเป็นสิ่งที่จ าเป็น และส าคัญในการดูแลผู้ปุวย การวินิจฉัยโรคที่
ถูกต้องแม่นย าน าไปสู่การรักษาท่ีถูกต้อง ตามแนวทางในปัจจุบันมีระบบการแบ่งประเภทของโรคทาง
จิตเวชอยู่ 2 ชนิดที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก ดังนี้  

2.1 ระบบ ICD -10  

      2.1.1 ความเป็นมา องค์การอนามัยโลก (World Health Organization- 

WHO) ได้ก าหนดระบบ ICD -10 (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems) เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกโรคให้เป็นสากล และมาตรฐานระดับโลก 
และ พัฒนามาจนถึงฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 และเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วน มีตัวย่อว่า ICD-10 ซึ่งในป ี

2553 นี้ WHO ได้ส่งแบบส ารวจไปยังหลายประเทศท่ัวโลกที่มีการใช้เกณฑ์วินิจฉัย ICD-10 รวมถึง
ประเทศไทย เพ่ือสอบถามข้อมูลในการพัฒนาเกณฑ์การวินิจฉัย ICD-11 ต่อไป (WHO, 2010) 

 2.1.2 การจัดหมวดหมู่โรค ระบบ ICD-10 นั้นกลุ่มโรคทางจิตเวชจะอยู่ในหมวด F 

ตั้งแต่รหัส F00-F99 ดังนี้  (Elders et al,  2014: 185) 

รหัสโรค ชื่อโรค 

F00-F09 Organic, including symptomatic, mental disorders  

F10-F19 Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use  

F20-F29 Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders  

F30-F39 Mood [affective] disorders  

F40-F48 Neurotic, stress-related and somatoform disorders  

F50-F59 Behavioral syndromes associated with physiological disturbances and 

physical factors  

F60-F69 Disorders of adult personality and behavior  

F70-F79 Mental retardation  

F80-F89 Disorders of psychological development  

F90-F98 Behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in 

childhood and adolescence  

F99 Unspecified mental disorder  
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2.2 คู่มือวินิจฉัยและสถิติโรคทางจิตใจ (Diagnostic and Statistical Manual of  

Mental Disorders หรือ DSM)  

                2.2.1 ความเป็นมาของระบบ คู่มือวินิจฉัยโรค และสถิติโรคทางจิต พัฒนาขึ้นโดย
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศอเมริกา (American Psychiatric Association: APA) ได้ถูกน ามาใช้
อย่างกว้างขวางในการดูแลรักษาผู้ปุวยจิตเวช ระบบDSM ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก (DSM-I) ในปี 
ค.ศ. 1952 และได้ปรับปรุงเป็น DSM-II ในปี ค.ศ. 1968 การระบุเกณฑ์การวินิจฉัยโรค (Diagnostic 

Criteria) ของแต่ละโรคอย่างชัดเจนถูกน ามาใช้ครั้งแรกใน  DSM-III (1980) ซึ่งการระบุเกณฑ์ดังกล่าว
ท าให้การวินิจฉัยและการจ าแนกโรคทางจิตเวชมีความแม่นย ามากขึ้น การพัฒนาล่าสุด คือ DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) และน ามาใช้ในปี 
ค.ศ. 2013 (APA,  2013) การจ าแนกโรคทางจิตใจ (Classification of Mental Disorders) (Hales, 

ER., Yudofsky, CS., Roberts, WL, (editor), 2014) ระบบจ าแนกโรค DSM-V ฉบับนี้ ได้เพ่ิมเกณฑ์
วินิจฉัยโรคข้ามวัฒนธรรมขึ้นในเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช เพราะตระหนักว่าความผิดปกติทาง
จิตมีความหมายขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมสังคมครอบครัวและค่านิยม  
 2.2.2 หมวดหมู่ของโรค คู่มือวินิจฉัยและสถิติโรคทางจิตใจ ฉบับที่ 5 (DSM-V) ได้แบ่ง
หมวดหมู่โรคออกเป็น 22 หมวดดังจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อถัดไป  

     

3. ความผิดปกติของโรคทางจิตเวชตามเกณฑ์ DSM-V   

   โรคทางจิตเวชเป็นอาการและอาการแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม  

พบได้ท้ังในคนปกติ และผู้ปุวย เช่น นอนไม่หลับ กังวล ความคิดหรืออารมณ์แปรปรวน ท าร้ายตนเอง
หรือผู้อ่ืน เป็นต้น เกิดจากสภาวะเสียความสมดุลทางจิต เมื่อมีความไม่สบายใจ หรือปัญหากระทบ
จิตใจ ท าให้สูญเสียความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเข้ามากระทบต่อการด ารงชีวิต  

การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชมี 2 องค์ประกอบ คือ 1) อาการเข้าได้กับกลุ่มโรคหรือ Syndrome ต่าง ๆ  

ที่เฉพาะหรือเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรค 2) อาการท่ีเกิดข้ึนท าให้เสียหน้าที่ (Dysfunction) ซึ่งอาจ 

เป็นการงานอาชีพ (Occupational Dysfunction) หรือการเข้าสังคมหรือรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 

(Social Dysfunction) หรือรู้สึกเป็นทุกข์ (Distress) ซึ่งพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นท าให้ผู้ปุวยสูญเสีย
คุณภาพชีวิต สังคมเสียผลิตผลต่อการพัฒนาสังคมที่จะได้รับจากศักยภาพของบุคคล ระบบ DSM-V  

ได้แบ่งหมวดหมู่โรค ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
3.1 สติปัญญาบกพร่อง (Mental Retardation: MR) 

 โรคที่พบบ่อยในกลุ่มนี้ คือ โรคปัญญาอ่อน มีรายละเอียดของโรคดังนี้ 
      3.1.1 นิยามโรคปัญญาอ่อน เป็นภาวะที่ผู้ปุวยมีเชาวน์ปัญญาต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอย่างมี

นัยส าคัญ คือ มี IQ ประมาณหรือต่ ากว่า 70 ร่วมกับมีความสามารถในการท าหน้าที่ตามระดับที่ควร
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จะท าได้ในระดับอายุ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันบกพร่อง คือ การสื่อสาร การดูแล
ตนเอง การด ารงชีวิตในบ้าน ทักษะทางสังคม การใช้สาธารณสมบัติ การควบคุมตนเอง ทักษะด้าน
วิชาการที่จ าเป็น การท างาน การพักผ่อน และสุขภาพและความปลอดภัย โดยเริ่มมีอาการก่อนอายุ 
18 ปี โรคปัญญาอ่อน จ าแนกตามระดับความรุนแรงได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ (มาโนช หล่อตระกูล และ
ปราโมทย์ สุคนิชย์,  2555: 452) 

 

ความรุนแรง ระดับ IQ 

สติปัญญาบกพร่องระดับคาบเส้น (Borderline MR) 68-83 

สติปัญญาบกพร่องระดับเล็กน้อย (Mild MR) 50-55 ถึงประมาณ 70 

สติปัญญาบกพร่องระดับปานกลาง (Moderate MR) 35-40 ถึงประมาณ 50-55 

สติปัญญาบกพร่องระดับรุนแรง(Severe MR) 20-25 ถึงประมาณ 35-40 

สติปัญญาบกพร่องระดับรุนแรงมาก (Profound MR) ต่ ากว่า 20-25 

 

 3.1.2 ลักษณะอาการ ผู้ปุวยปญัญาอ่อน มีรายละเอียดความรุนแรงของอาการแต่ละ
ระดับแตกต่างกันดังนี้ 
                        3.1.2.1 ผู้ปุวยสติปัญญาบกพร่องระดับเล็กน้อย มีพัฒนาการด้านสังคม และการ
สื่อสารได้ตามเกณฑ์จนแยกยากจากเด็กท่ีมีสติปัญญาปกติในระยะก่อนวัยเรียน มักได้รับการวินิจฉัย
ช้า หลังจากเข้าโรงเรียนไปแล้ว เมื่อการเรียนมีความยากมากข้ึน กลุ่มนี้สามารถเรียนจบระดับ
ประถมศึกษาได้ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย สามารถพัฒนาทักษะทางสังคม และอาชีพเพียงพอส าหรับการ
ดูแลตนเองขั้นพ้ืนฐานได้ในวัยผู้ใหญ่ แต่ยังต้องการความช่วยเหลือในภาวะที่มีความกดดันทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

  3.1.2.2 ผู้ปุวยสติปัญญาบกพร่องระดับปานกลาง มักพัฒนาการสื่อสารล่าช้า 
และได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะก่อนวัยเรียน ผู้ปุวยส่วนใหญ่สามารถพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารได้
ในช่วงต้นของวัยเด็ก สามารถฝึกหัดให้ช่วยเหลือตนเองได้ มักเรียนได้ไม่เกินชั้นประถมศึกษา 1-2 และ
มีปัญหาด้านสังคม และพฤติกรรมมากในช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น ต้องการความช่วยเหลือด้านสังคม
และอาชีพอย่างมาก แต่สามารถฝึกทักษะทางสังคม และอาชีพ จนท างานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะได้ และ
ด าเนินชีวิตในสังคม ภายใต้การดูแลใกล้ชิด 

  3.1.2.3 ผู้ปุวยสติปัญญาบกพร่องระดับรุนแรง มักวินิจฉัยได้ตั้งแต่อายุยังน้อย  
มักพบโรคทางกายท่ีเกิดร่วม มีความผิดปกติของลักษณะภายนอกที่เห็นได้ชัด มีปัญหาพฤติกรรม 
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และปัญหาทางจิตเวชร่วมด้วย สามารถฝึกหัดให้ช่วยเหลือตนเองขั้นพ้ืนฐานได้บ้าง อาจท างานง่ายๆ 
บางอย่างภายใต้การควบคุม ผู้ปุวยต้องการการดูแลทุกด้านอย่างใกล้ชิดตลอดชีวิต 

         3.1.2.4 ผู้ปุวยสติปัญญาบกพร่องระดับรุนแรงมาก มีพัฒนาการทุกด้านล่าช้า 
อย่างชัดเจน ตั้งแต่วัยทารก อาจฝึกให้ช่วยเหลือตนเองบางอย่างหรือสื่อสารความต้องการได้บ้าง  
แต่ต้องอาศัยการฝึกอย่างมาก ต้องการการดูแลตลอดเวลา มักเป็นโรคทางกายที่รุนแรง และมีอายุขัย
ประมาณ 20 ปี  
 3.2 โรคจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ (Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic 

Disorders)  

 3.2.1 นิยามโรคจิต เป็นความผิดปกติของความคิด ซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นผล และไม่เป็น
ความจริง (Out of Reality) โรคจิตแบบปฐมภูมิ (Primary Psychosis) มีหลายชนิด เช่น 
Schizophrenia (โรคจิตเภท) หรือโรคหลงผิด (Delusional Disorder) เป็นต้น  

     3.2.2 อาการ ผู้ปุวยโรคจิต อยู่ในสภาวะไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง แสดงออกมาโดย
มีอาการดังข้อหนึ่งข้อใด ต่อไปนี้ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 124) 

อาการ ค าอธิบาย 

1.อาการหลงผิด (Delusion) มีความเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงอย่างฝังแน่น ไม่
เปลี่ยนแปลง แม้จะมีเหตุผล หลักฐานมาแย้ง เช่น หลงผิด 
ว่าตนเองถูกปองร้าย กลั่นแกล้ง (Persecutory 

Delusion) หลงผิดคิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษ หรือ
เป็นบุคคลส าคัญ (Grandiose Delusion) 

2.อาการประสาทหลอน 

(Hallucination) 

รับรู้ โดยปราศจากสิ่งเร้าภายนอก ชนิดที่พบบ่อย คือ 
อาการหูแว่ว ผู้ปุวยที่มีอาการประสาทหลอนชนิดอ่ืน เช่น 
Olfactory Hallucination หรือ Tactile Hallucination 

3. ค าพูดสับสน  (Disorganized 

Speech) 

เป็นความผิดปกติของกระบวนการคิด แสดงออกโดยผ่าน
ทางการพูด สนทนา ผู้ปุวยไม่สามารถรวบรวมความคิดให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ความคิดไม่สมเหตุผล ไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง จนไม่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืน
ได้ เช่น อาการ Loosening of Association , 

Incoherent Speech, Tangentially  

4.พฤติกรรมประหลาด ไม่สมเหตุผล 
(Grossly Disorganized Behavior)  

เป็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาด ไม่สมเหตุผล ไม่มี
จุดมุ่งหมาย คาดเดาไม่ได้ ว่าเขาท าเพราะอะไร เช่น สวม
เสื้อหลายตัวมอมแมม เดินเร่ร่อย ถอดเสื้อกลางที่
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อาการ ค าอธิบาย 

สาธารณะ หรือยืนจ้องพระอาทิตย์กลางถนน  
 3.2.3 ประเภทของโรคจิต ผู้ปุวยส่วนใหญ่จะเสียการรับรู้ว่าตนเองผิดปกติไป (Lack of 

Insight) ในบางกรณี เช่น ในระยะแรกท่ีเริ่มปุวย หรือผู้ปุวยที่มีสาเหตุจากโรคทางกาย อาจพอทราบ
ว่าตนเองผิดปกติไป โรคจิตที่ส าคัญ ได้แก่ โรคจิตเภท (Schizophrenia) โรคจิตหลงผิด (Delusion 

Disorder, Schizoaffective Disorders และ Brief Psychotic Disorder)  
         3.2.3.1 โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นโรคจิตที่พบบ่อยที่สุด ผู้ปุวยเริ่มมี

อาการในช่วงวัยรุ่น เมื่อเป็นแล้วมักไม่หายขาด ส่วนใหญ่มีอาการก าเริบเป็นช่วงๆ โดยมีอาการหลง
เหลืออยู่บ้างในระหว่างนั้น อาการแสดงของโรคจิตเภทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอาการหลัก ดังนี้ 

                   1) มิติด้านโรคจิต (Psychotic Dimension) ได้แก่ อาการหลงผิด เป็น 

ความเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริงอย่างฝังแน่น ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีหลักฐานมาแย้ง และอาการประสาท 

หลอน เป็นการรับรู้โดยปราศจากสิ่งเร้าภายนอก   

  อาการหลงผิดชนิดที่พบบ่อย ได้แก่ หลงผิดคิดว่าตนเองถูกปองร้าย 
กลั่นแกล้ง (Persecutory Delusion) หลงผิดคิดว่า พฤติกรรมของคนอ่ืน หรือเรื่องต่างๆ ที่เกิดใน
โทรทัศน์ วิทยุ เป็นไปเพ่ือสื่อความหมายถึงตนเอง (Delusion of Reference) หลงผิดคิดว่าตนเองมี
อ านาจ มีความส าคัญ หรือมีความสามารถพิเศษ (Grandiose Delusion) รู้สึกว่าความคิดของตนเอง 
กระจายออกนอกตัว ท าให้คนรอบข้างรู้หมดว่าตนเองคิดอะไร (Thought Broadcasting) เป็นต้น 
อาการหลงผิดที่มีน้ าหนักในการวินิจฉัย ได้แก่ Bizarre Delusion ซึ่งเป็นอาการหลงผิดที่มีลักษณะ
แปลก เป็นไปไม่ได้เลย เช่น เชื่อว่ามีแมลงอยู่ในสมอง อาการประสาทหลอนที่พบบ่อยในโรคจิตเภท
จะเป็นหูแว่ว โดยเสียงที่ได้ยินจะเป็นเรื่องราวชัดเจน อาการประสาทหลอนที่มีน้ าหนักในการวินิจฉัย 
ได้แก่ ได้ยินเสียงคนพูดกันเรื่องของตนเอง (Voice Discussion) และได้ยินเสียงวิจารณ์พฤติกรรมของ
ตนเอง (Voice Commenting) อาการประสาทหลอนชนิดอ่ืนอาจพบได้บ้าง ส่วนอาการประสาท
หลอนที่เป็นเพียงเสียงเรียกชื่อ เสียงสัตว์ เสียง ปิด เปิด ประตู หรืออาการประสาทหลอนที่เกิดขึ้น
ขณะเคลิ้มหลับ หรือตื่นนั้น ไม่มีน้ าหนักในการวินิจฉัย  

 2) มิตคิวามผิดปกติของกระบวนการคิด (Disorganization  

Dimension) ได้แก่ Disorganized Behavior และDisorganized Speech ได้แก่ ลักษณะอาการ
ความคิดและค าพูดไม่ปะติดปะต่อ ไม่สามารถรวบรวมความคิดให้เป็นแนวทางเดียวกันได้ตลอด 
ความคิดไม่สมเหตุสมผล หรือสอดคล้องกับสภาพภายนอก จนไม่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ อารมณ์
เฉยเมย หรือไม่เหมาะสม  

 3) มิติการแสดงออกในด้านลบ (Negative Dimension) ลกัษณะ 
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พ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ของผู้ปุวยจะขาดหรือลดลงอย่างมากได้แก่ ด้านความรู้สึก ความต้องการในสิ่ง
ต่างๆ อาการในมิตินี้ จัดเป็นอาการด้านลบ ได้แก่  

    3.1) พูดน้อย (Alogia) เนื้อหาที่พูดมีน้อย พูดช้า และใช้เวลานาน 

กว่าจะตอบ 

 3.2) การแสดงออกด้านอารมณ์ลดลงมาก (Affective Flattening)  

หน้าตาเฉยเมย ไม่ค่อยสบตา  
  3.3) ขาดความกระตือรือร้น (Avolitions) เฉื่อยชาลง ท าอะไรได้ไม่ 

ค่อยนานก็เลิกท าโดยไม่มีเหตุผล  

  ในระยะอาการก าเริบ อาการส าคัญส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาการด้านบวก 
ส่วนกลุ่มอาการด้านลบนั้นมักพบในระยะหลังของโรค และไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา 
เหมือนกลุ่มอาการด้านบวก 

  ระยะหลังพบว่า ผู้ปุวยยังมีอาการอีกกลุ่มหนึ่ ง ได้แก่  Cognitive 

Dysfunction หลายคนมีความเห็นว่าอาจเป็นอาการส าคัญพ้ืนฐานของโรคนี้ มักพบได้ก่อนเกิดอาการ
ก าเริบชัดเจน อาการเหล่านี้ ได้แก่ สมาธิแย่ลง การตีความสิ่งต่างๆ และการตอบสนองบกพร่องไป มี
ความบกพร่องในด้านการจดจ าชั่วคราวเพ่ือใช้งาน (Working Memory) โดยเฉพาะVisuospatial  

Working  Memory การตีความสิ่งต่างๆ และการตอบสนองบกพร่องไป และไม่สามารถคิดอย่างเป็น
เหตุเป็นผล เป็นต้น อาการด้าน Cognitive นี้ มักคงอยู่นาน และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้แม้ผู้ปุวย
ทุเลาจากอาการหูแว่ว ประสาทหลอนแล้ว ก็ยังอาจไม่สามารถท างานได้ดังเดิม 

  3.2.3.2 โรคจิตหลงผิด (Delusion Disorder) 

   อาการ ผู้ปุวยมีอาการหลงผิดที่ไม่มีลักษณะแปลกพิกล เนื้อหาของความ
หลงผิดมักเก่ียวพันเชื่อมโยงเป็นเรื่องราวในแนวทางเดียวกัน การพูดจาท่าทางต่างๆ ดูปกติ ไม่มี
พฤติกรรมที่เห็นชัดว่า แปลกตา การแสดงออกของอารมณ์มักเหมาะสมกับเรื่องราวที่เล่า ไม่พบว่ามี
ประสาทหลอนหรือมีบางครั้งคราว ไม่เด่นชัด มีอาการดังกล่าวเป็นนานอย่างน้อย 1 เดือน ผู้ปุวยส่วน
ใหญ่จะยังสามารถท าหน้าที่ต่างๆ ของตนได้ตามปกติ ยกเว้นบางกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความ
หลงผิดของตนเอง 

   โรคนี้มักเกดิในช่วงวัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ ผู้ปุวยบางคนอาจเก็บตัว ไม่
เข้าสังคม ช่างระแวง มีท่าทีไม่เป็นมิตร บางครั้งอาจมีพฤติกรรมรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
อาการหลงผิดของตัวเอง อาการหลงผิดที่พบในผู้ปุวยกลุ่มนี้ ได้แก่ หลงผิดว่าบุคคลอ่ืนมาหลงรักตน 
โดยบุคคลนั้นมักเป็นผู้ที่มีความส าคัญ หรือมีชื่อเสียง (Erotomanic Type) หลงผิดคิดว่าคู่ครองของ
ตนนอกใจ (Grandiose Type) ระแวงว่าตนเองถูกกลั่นแกล้ง สะกดรอย หรือวางยาพิษ เป็นชนิดที่
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พบบ่อยที่สุด (Persecutory  Type) หลงผิดเกี่ยวกับร่างกายของตนเอง เช่น หลงผิดคิดว่าบางส่วน 
ของร่างกายปิดรูปร่าง น่าเกลียด หรืออวัยวะบางส่วนไม่ท างาน (Somatic  Type) 

              3.2.3.3 โรคจิตอารมณ์ (Schizoaffective Disorders)   
                        อาการ ผู้ปุวยมีอาการของโรคจิตเภทร่วมไปกับอาการของโรคอารมณ์

ผิดปกติ โดยในบางช่วงมีอาการของโรคจิตเภทเท่านั้น ต้องมีอยู่นานเกิน 2 สัปดาห์ และระยะที่มี
อาการของโรคอารมณ์ผิดปกติควรนานพอสมควรเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ปุวยทั้งหมด 

              3.2.3.4 โรคจิตที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว (Brief Psychotic Disorder)   
      อาการ ผู้ปุวยมีอาการโรคจิตเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มักเป็นหลังจากประสบ

เหตุการณ์กดดันรุนแรง อาจเกิดจากหลายสาเหตุรวมกัน ผู้ปุวยจะมีอาการพูดจาสับสน พบบ่อยว่ามี
ประสาทหลอน หลงผิดอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ยังอาจมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย มีท่าทีงุนงง 
สับสน 

   ระยะเวลามีอาการนานอย่างน้อย 1 วัน ไม่เกิน 1 เดือน เมื่อหายจะกลับ
เป็นปกติ อาจพบอาการร่วมอ่ืนๆ เช่น มีพฤติกรรมท่าทางท่ีแปลกๆ กรีดร้อง โวยวาย หรอืเงียบเฉย 
ไม่พูด อาจพบมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง พยายามฆ่าตัวตาย 

   พบบ่อยในวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ตอนต้น และพวกผู้อพยพ หรือในช่วงที่มี            
สาธารณภัย 

   อาการโดยทั่วไปจะดีขึ้นภายใน 1-2 วัน ผู้ปุวยบางรายอาจจะมีอารมณ์
เศร้า สูญเสียความมั่นใจในตัวเอง ติดตามมา ซึ่งอาจเป็นนานกว่า 1 เดือน แต่ในที่สุดจะหายเป็นปกติ 

3.3 โรคอารมณ์สองขั ว (Bipolar Disorders)  

 3.3.1 นิยามโรคอารมณ์สองขั้ว ประกอบด้วยทั้งสองกลุ่มโรค คือ ซึมเศร้าและครื้นเครง 
มีลักษณะที่ร่วมกัน คือ มีอาการเด่นเป็นความแปรปรวนของอารมณ์และการแสดง อารมณ์ อาจเป็น
แบบอารมณ์ซึมเศร้าหรือแบบอารมณ์ครื้นเครง (หรือหงุดหงิด) เป็นหลักหรือสลับกันโรคกลุ่มซึมเศร้า
เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศและทุกวัย ส่วนโรคกลุ่มสองขั้วพบความชุกน้อยกว่า  

 3.3.2 อาการโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) ผู้ปุวยจะมีช่วงอาการของอารมณ์
ครื้นเครง (Manic Episode) หรือช่วงอารมณ์ครื้นเครงต่ า (Hypomanic Episode) สลับกันกับช่วง
อาการเด่นของอารมณ์ซึมเศร้า (Major Depressive Episode) อาการเหมือนโรคซึมเศร้า ช่วงอาการ
ของอารมณ์ครื้นเครง (Manic Episode) แบ่งได้ 3 ด้าน ได้แก่ (มาโนช หล่อตระกูลและปราโมทย์  
สุคนิชย์, 2555: 163) 

  3.3.2.1 ด้านอารมณ์ ผู้ปุวยรู้สึกมีความสุขมาก อารมณ์ดี พูดจามีอารมณ์ขัน 
ล้อเลียนผู้อื่น คึกคะนอง ไม่ส ารวม มีการแสดงออกของอารมณ์หรือความต้องการอย่างขาดความ
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ยับยั้งชั่งใจ ไม่ค่อยค านึงถึงผู้อ่ืนหรือกฎเกณฑ์ของสังคม หากถูกห้ามปราม หรือขัดขวางจะหงุดหงิด 
ฉุนเฉียว 

  3.3.2.2 ด้านความคิด ผู้ปุวยมีความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงมาก มีโครงการใน
กิจการต่างๆ เกินตัว เชื่อมั่นในตนเองมาก ร่วมกับมีการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม ไม่ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของคนอ่ืน เปลี่ยนความสนใจง่าย ความคิดพรั่งพรู (Flight of Idea) ในรายที่เป็นรุนแรง จะ
พบมีอาการหลงผิดหรือประสาทหลอน โดยเนื้อหามักเก่ียวกับ เรื่องอ านาจวิเศษ ศาสนา หรือบางครั้ง
อาจมีลักษณะแปลก ๆ เช่นเดียวกับที่พบในโรคจิตเภท  

  3.3.2.3 ด้านพฤติกรรม ผู้ปุวยรู้สึกคึกคัก มีก าลังวังชา ขยันมากกว่าปกติ แต่มัก
ท าได้ไม่ค่อยดี ความต้องการนอนลดลง ชอบพูดคุยทักทายผู้อื่น แม้แต่กับคนแปลกหน้า พูดมาก พูด
เร็ว กิจกรรมทางเพศเพ่ิมขึ้น ใช้จ่ายสิ้นเปลือง  

  เกณฑ์การวินิจฉัยช่วงอาการของอารมณ์ครื้นเครง (Manic Episode) หรือช่วง
อารมณ์ครื้นเครงต่ า (Hypomania) 

  1. มีอารมณ์แห่งความสุขมาก มีความต้องการอย่างขาดการยับยั้งชั่งใจ                      
(Elevate Expansive) หรืออารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว (Irritable Mood) ที่ผิดปกติ และคงอยู่ตลอด
นานเกินกว่า 1 สัปดาห์ (หากต้องรับไว้อยู่ในโรงพยาบาล จะเป็นเพียงไม่กี่วันก็ได้) 

              2. มีอาการต่อไปนี้ มากกว่า 3 อาการ (มากกว่า 4 อาการ หากเป็นอารมณ์
หงุดหงิด)  

   2.1 ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองที่เพ่ิมข้ึน (Inflated Self-esteem หรือ 
Grandiosity) 

  2.2 ความต้องการนอนลดลง 
  2.3 พูดมากกว่าเคย หรือพูดไม่หยุด 

  2.4 ความคิดแล่นเร็ว (Flight of Idea) 

  2.5 ไม่สามารถคงความสนใจอยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นาน (Distractibility) 

  2.6 ประกอบกิจกรรมต่างๆมากข้ึน หรือมีความคิดและการเคลื่อนไหวเพ่ิม
มากขึ้น (Psychomotor Agitation) 

        2.7 เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ท าให้ตนเองเพลิดเพลินมากเกินควร แต่มักมี
ผลเสียติดตามมา 

  3. อาการรุนแรงจนมีผลเสียต่อการประกอบอาชีพ การเข้าสังคม หรือ
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน หรือจ าเป็นที่จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพ่ือปูองกันอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น 
หรือมีอาการโรคจิต 
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 3.4 โรคซึมเศร้า (Depressive Disorders) 

   3.4.1 นิยาม อาการของโรคซึมเศร้า เป็นกลุ่มอาการที่มีอารมณ์เศร้าเพียงด้านเดียว 

      3.4.1 ประเภทของโรคซึมเศร้า แบ่งเป็น Major Depressive Disorder, Dysthymic 

Disorder, Depressive Disorder not Otherwise Specified 

     3.4.1.1 โรคอารมณ์เศร้าผิดปกติเป็นอาการหลัก (Major depressive disorder) 

                       1) ลักษณะอาการ ผู้ปุวยแต่ละรายจะมีอาการและอาการแสดงที่แตกต่าง
กันไป ดังนี้ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 149) 

         1.1) อาการด้านอารมณ์ คือ รู้สึกเศร้า สะเทือนใจ ร้องไห้ง่าย ผู้ปุวย
ไทยอาจบอกว่า ไม่เศร้า แต่จะรู้สึกเบื่อหน่ายไปหมด จิตใจไม่สดชื่นเหมือนเดิม อารมณ์หงุดหงิด โดย
อารมณ์เหล่านี้จะเป็นเกือบทั้งวัน และเป็นติดต่อกันเกือบทุกวันนานกว่า 2 สัปดาห์ ขึ้นไป 

    1.2) อาการด้านระบบประสาท (Neuro-Vegetative) ได้แก่ อาการ
นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร น้ าหนักลด อ่อนเพลียทั้งวัน ผู้ปุวยหญิงอาจมีประจ าเดือนผิดปกติไป แต่
ผู้ปุวยบางราย อาจนอนหลับหรือกินมากกว่าปกติก็ได้ 
    1.3) อาการด้านการสั่งการของสมอง (Psychomotor) อาจมี 
Psychomotor Retardation ได้แก่ อาการเชื่องช้า เฉื่อยชาลง พูดน้อย คิดนาน ซึม อยู่เฉยๆ ได้
นานๆ ผู้ปุวยบางคนอาจมี Psychomotor Agitation คือ อาการกระสับกระส่าย อยู่เฉยไม่ได้ ลุกเดิน
ไปมา 
             1.4) อาการด้านความรู้ความเข้าใจ (Cognition) สมาธิของผู้ปุวยเสื่อม
ลงจากเดิม เหม่อลอย หลงลืมง่าย ความคิดอ่านเชื่องช้า ลังเลใจ ไม่ม่ันใจตัวเอง ผู้ปุวยจะมองโลกและ
ชีวิตของตนเองในแง่ลบ รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มีความหมายต่อใคร บางคนรู้สึกผิดหรือต าหนิ
ตนเอง แม้จะเป็นสิ่งที่ผู้อ่ืนเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ผู้ปุวยอาจจะมีความคิดอยากตาย ไปจนถึงการลง
มือฆ่าตัวตายในที่สุด 

   ในผู้ปุวยไทย โดยเฉพาะในผู้ปุวยสูงอายุ อาจมาตรวจด้วยอาการทางร่างกาย เช่น 
เวียนศีรษะ เหนื่อยง่าย ปวดเรื้อรังตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย วิตกกังวล หรือปัญหาด้านความจ า ซึ่ง
เมื่อซักประวัติเพ่ิมเติมอาจพบว่า มีอาการอ่ืนๆของโรคซึมเศร้าร่วมด้วย 

   การวินิจฉัย มีเกณฑ์ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1. มีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 5 ข้อ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อ 1) หรือข้อ 
2) หนึ่งข้อ โดยมีอาการนานไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์  
    1.1 ซึมเศร้า โดยมีอาการเป็นเกือบทั้งวัน 

    1.2 ความสนใจหรือความเพลิดเพลินใจในสิ่งต่างๆลดลงอย่างมาก 
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    1.3 เบื่ออาหาร น้ าหนักลดลง หรือกินจุ น้ าหนักเพ่ิมขึ้น มากกว่า
ร้อยละ 5 ใน 1 เดือน  
    1.4 นอนไม่หลับ หรือนอนมากว่าปกติ 
    1.5 ความคิด การเคลื่อนไหว การพูดจาโต้ตอบเพิ่มข้ึนมาก 
(Psychomotor Agitation) หรือช้าลงมาก (Retardation) 

    1.6 อ่อนเพลีย ไม่มีแรง  
    1.7 รู้สึกตนเองไร้ค่า หรือรู้สึกผิดอย่างไม่สมเหตุผล 

    1.8 สมาธิลดลง ลังเลใจ 

    1.9 คิดเรื่องการตาย หรือการฆ่าตัวตาย 

   2. อาการเหล่านี้ท าให้ผู้ปุวยทุกข์ทรมาน หรือท าให้การประกอบอาชีพ 
การเข้าสังคม หรือหน้าที่ด้านอ่ืน ที่ส าคัญบกพร่องลงอย่างชัดเจน 

   ผู้ปุวยโรคนี้มักไม่ได้รับการวินิจฉัยรักษา เนื่องจากผู้ปุวยมักรู้สึกอับอายที่จะบอก
ว่าตนเองซึมเศร้า ซึ่งบ่งว่าตนเองอ่อนแอ หรือรู้สึกคุ้นเคยกับอารมณ์เศร้ามานาน ท าให้ไม่เห็นว่าความ
เศร้านั้นเป็นโรคได้ นอกจากนี้ผู้ปุวยซึมเศร้าอาจมาด้วยอาการปวด หรือบอกอาการได้ไม่ชัดเจน  
   3.4.1.2 อารมณ์เศร้าแบบไม่รุนแรง (Dysthymic disorder) 

        อาการต่างๆ คล้ายกับโรคซึมเศร้า แต่ความรุนแรงน้อยกว่า (Sub 

syndromal depression) และมักเป็นเรื้อรัง  อาการที่พบบ่อย ส่วนใหญ่เป็นด้านอารมณ์ และ
ความคิด โดยผู้ปุวยจะมีอารมณ์เบื่อหน่าย ท้อแท้ มองโลกในแง่ลบ มีแนวโน้มที่จะโทษตนเอง ส่วน
อาการด้านร่างกาย (neurovegetative) เช่น อาการนอนไม่หลับ ไม่ค่อยชัดเจนเหมือนในโรคซึมเศร้า 

    การวินิจฉัย 

    1. มีอารมณ์เศร้าแทบทั้งวัน เป็นนานกว่า 2 ปี (ในเด็กและวัยรุ่นอาจ
เป็นอารมณ์หงุดหงิด และเป็นนานอย่างน้อย 1 ปี) 
    2. ขณะที่ซึมเศร้า ผู้ปุวยจะต้องมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 อาการขึ้น
ไป 

      2.1 เบื่ออาหาร หรือกินจุ 
      2.2 นอนไม่หลับ หรือนอนหลับมาก 

      2.3 อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง 
      2.4 ด้อยคุณค่า 

      2.5 สมาธิไม่ดี หรือลังเลในการตัดสินใจ 

      2.6 รู้สึกท้อแท้ 
   3. ในช่วงที่เป็นตลอด 2 ปี ต้องไม่มีช่วงที่หายติดต่อกันนานเกินกว่า 2 เดือน 
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 3.5 โรควิตกกังวล (Anxiety Disorders)  

 3.5.1 นิยามอาการวิตกกังวลเป็นความคิดที่ล่วงหน้าว่าไปจะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดี ซึ่งเป็น
การคาดการณ์ที่มากกว่าความจริงหรือไม่สมเหตุสมผล อาการวิตกกังวลหลายอาการไม่จ าเพาะต่อโรค
วิตกกังวล แต่พบได้ในโรคกลุ่มอ่ืนด้วย ตัวอย่างโรควิตกกังวลใน DSM-5 เช่น โรค Agoraphobia 

ผู้ปุวยจะมีอาการวิตกกังวลอย่างมากในบางสถานการณ์และรู้สึกว่าไม่มีใครช่วยได้และหนีออกมาจาก
สถานการณ์นั้นไม่ได้ เช่น บนรถโดยสาร เป็นต้น โรคกลัว (Specific Phobia) มีความจ าเพาะ และพบ
ได้บ่อยในคนทั่วไป เช่น กลัวสัตว์ (เช่น สุนัข งู ฯลฯ) กลัวเข็มฉีดยา เป็นต้น  

  3.5.2 อาการ ความวิตกกังวล เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ในคนปกติท่ัวไป เมื่อมีความเครียด
เข้ามากระทบ ในคนที่มีความวิตกกังวลสูงจะมีความรู้สึกสับสน เครียด กังวล วิตก ตื่นเต้น ไม่มี
ความสุข ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น มือสั่น ตัวสั่น ปัสสาวะบ่อย ปั่นปุวนในท้อง 
แน่นหน้าอก ลุกลี้ลุกลน การพิจารณาว่าความตึงเครียดที่เกิดข้ึน เป็นความวิตกวิตกกังวลผิดปกติ
หรือไม่ พิจารณาจากประเด็นต่างๆ ดังนี้ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 174) 

   3.5.2.1 ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นมากเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยความเครียดที่มา
กระตุ้น 

   3.5.2.2 ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นมีอาการรุนแรงมาก 

   3.5.2.3 ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ แม้สิ่งกระตุ้นจะหมดไปแล้ว 

   3.5.2.4 ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นท าให้รบกวนกิจวัตรประจ าวัน และหน้าที่การ
งานต่างๆ  
  3.5.3 ประเภทของโรควิตกกังวล แบ่งออกเป็นหลายโรค ที่ส าคัญมี 5 โรค ได้แก่  
           3.5.3.1 โรคตื่นตระหนก (Panic Disorder) (Hales et al, 2014: 404-406) 

               1) นิยาม โรคตื่นตระหนกอย่างผิดปกติต้องมกีารจู่โจมของอาการตื่น
ตระหนกซ้ าๆ พร้อม ๆ กัน ร่วมกับอาการต่อไปนี้   
                   1.1) กังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการจู่โจมในอนาคต หรือ  
                  1.2) หลีกเลี่ยงความหวาดกลัว โดยอยู่ห่างจากสถานที่หรือ
สถานการณ์ท่ีตนเองกลัว หรือเหตุการณ์ที่อาจท าให้เกิดการตื่นตระหนก หรือหลบหนีไปในที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดการโจมตี หรือหลบไปในที่การจู่โจมจะเกิดไม่เกิดขึ้นหรือเกิดได้ยาก       
(เช่น การขับรถบนสะพาน หรือนั่งอยู่ในที่แออัด โรงภาพยนตร์) หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอ่ืน ๆ 
อันเนื่องมาจากการโจมตีของกอาการตื่นตระหนก (เช่น ไปพบแพทย์เป็นประจ าเพราะความกังวล
เกี่ยวกับความเจ็บปุวยที่วินิจฉัยทางการแพทย์ไม่ได้) การจู่โจมของอาการตื่นตระหนกเกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน อย่างน้อยเกิดในเวลาที่ไม่คาดคิดในขณะมีความวิตกกังวลรุนแรง (อาจมีบริบทเฉพาะ
มากกว่านี้ และในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด) ร่วมกับกลุ่มอาการทางกาย เช่น หัวใจและหลอดเลือด ระบบ
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ประสาทอัตโนมัติ ระบบอาหารและล าไส้) อาการเหล่านี้ จะท าให้ตกใจอย่างรุนแรง เพราะการโจมตี
เหล่านี้น่ากลัวอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นโดยไม่มีเค้าลาง และเกิดขึ้นโดย
ไม่รู้ตัว มีความเสี่ยงที่แต่ละบุคคลอาจหลีกเลี่ยงสถานที่หรือสถานการณ์ที่การโจมตีก่อนเกิดขึ้นได้ เช่น 
ในห้างสรรพสินค้า หรือที่ซึ่งการหลบหนีเป็นไปได้ยาก เช่น ขับรถบนทางด่วน สถานที่ที่อึดอัด เช่น นั่ง
อยู่ในโรงภาพยนตร์ ในขณะเกิดอาการ ซึ่งบุคคลจะเกิดอาการกลัวเพราะจะมีอาการหัวใจวาย และ
อาจจะไปพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินซ้ าๆ เพ่ือรักษา บุคคลจะใส่ใจเป็นพิเศษกับอาการทางสรีระที่เกิดขึ้น
เช่น มีการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น หายใจหอบถี่ๆ ที่ตนเองเชื่อจากการเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน 
อาจท าให้เกิดการตื่นตระหนกและหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ออกก าลังกาย ที่ท าให้เกิด
ความรู้สึกเช่นนี้  
    2) อาการ โรคตื่นตระหนก มีรายละเอียดของอาการ ดังนี้ 
                   2.1) เกิดอาการตื่นตระหนกขึ้นซ้ าๆ การตื่นตระหนกที่เกิดขึ้น คือ 
ความกลัวที่รุนแรงหรือความรู้สึกไม่สบายรุนแรงเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วที่จะถึงจุดสูงสุดภายในไม่กี่นาที 
และในช่วงเวลานั้นสี่ (หรือมากกว่า) เกิดอาการต่อไปนี้ 
   หมายเหตุ การเกิดอาการอย่างกะทันหันอาจเกิดขึ้นได้จากสภาวะสงบหรือ
สภาวะวิตกกังวลมีอาการสั่นระรัว หัวใจห้ าหั่น หรืออัตราการเต้นของหัวใจที่เพ่ิมขึ้น เหงื่อออก ตัวสั่น 
ความรู้สึกของการหายใจถี่ หรือกลั้นหายใจ  รู้สึกส าลัก เจ็บหน้าอก หรือไม่สุขสบาย คลื่นไส้ หรือไม่
สบายท้อง รู้สึกมึนงง วิงเวียน สภาพที่ไม่มั่นคง หัวเบา เป็นลม หนาวสั่น หรือรู้สึกร้อน ชาหรือรู้สึก
เสียวซ่า ความรู้สึกของความไม่ปกติ หรือถูกถอดออกจากตัวเอง ควบคุมตนเองไมได้ หรือแทบเป็นบ้า 
กลัวการตาย 

   หมายเหตุ อาจพบอาการเฉพาะทางวัฒนธรรม เช่น หูอ้ือ เจ็บคอ ปวดศีรษะ 
ร้องตะโกนออกมา หรือร้องไห้ อาการเช่นนี้ ไม่ควรนับว่าเป็น 1 ใน 4 ของอาการท่ีระบุ 
                  2.2) อย่างน้อย เกิดอาการ 1 ครั้งภายใน 1 เดือน หรือมากกว่า 
ของ 1 ใน 2 อาการต่อไปนี้ 
                           2.2.1) ยังคงมีความกังวล เกี่ยวกับอาการตื่นตระหนกที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องหรือกังวลกับผลที่เกิดข้ึน เช่น สูญเสียการควบคุมตนเอง เจ็บหน้าอก เกือบจะเป็นบ้า 

          2.2.2) มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปรับตัวไม่เหมาะสมที่
เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการตื่นตระหนกอย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงการตื่นตระหนก 
เช่น หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย 

           2.2.3) อาการที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับผลทางกายจากการใช้
สาร เช่น การใช้ยาในทางที่ผิด หรือสภาวะจากยาอ่ืน ๆ เช่น ภาวะต่อมไทรอยด์ท างานมากเกินไป 
(Hyperthyroidism) ภาวะหัวใจท างานผิดปกติ (Cardiopulmonary Disorders) 
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    2.2.4) อาการท่ีเกิดข้ึน ต้องไม่เกิดจากภาวะจิตเวชอ่ืนๆ  
  3.5.2 กลัวที่โล่งแจ้ง (Agoraphobia) (Hales et al, 2014: 411-413) 

   3.5.2.1 นิยามโรคกลัวที่โล่งแจ้ง หมายถึง อาการกลัวหรือวิตกกังวลต่อการอยู่ใน
ที่สาธารณะ ที่มีบริเวณกว้างๆ ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ตั้งแต่ 2 สถานการณ์ขึ้นไป ได้แก่ การใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะ การอยู่ในลานโล่งๆ อยู่ในสถานที่ที่ปิดล้อม ยืนในแถวหรือในกลุ่มคนหนาแน่น และ
การอยู่ภายนอกบ้านตามล าพัง สิ่งที่ผูกสถานการณ์ประเภทนี้ร่วมกันภายใต้กลุ่มอาการของกลัวที่โล่ง
แจ้ง คือ ความกลัวของคนที่อยู่ในภาวะไร้ความสามารถ หรือไม่สามารถที่จะหลบหนี หรือต้องได้รับ
ความช่วยเหลือ ควรมีอาการบางอย่าง เช่น เวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว ไม่มีสมาธิ เกิดขึ้นในสถานการณ์
เหล่านี้  เมื่อผู้ปุวยตกอยู่ในสถานการณ์กลัวที่โล่งแจ้ง จะพยายามหลีกเลี่ยงอย่างแข็งขัน และมีอาการ
ร่วมหลายอย่าง หรือต้องทนกับความกลัวหรือความวิตกกังวลอย่างรุนแรง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   3.5.2.2 มีอาการวิตกกังวลอย่างขัดเจน ในสถานการณ์ตั้งแต่ 2 สถานการณ์ขึ้นไป 
ใน 5 สถานการณ์ต่อไปนี้ 
   1) การใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถยนต์ รสบัส รถไฟ เรือ 
เครื่องบิน 

  2) การอยู่ในที่ลานเปิดโล่ง เช่น ลานจอดรถ ตลาด สะพาน 

  3) การอยู่ในสถานที่ปิด เช่น ร้านค้า โรงละคร โรงภาพยนตร์ 
   4) การอยู่ในแถว หรือในกลุ่มคนหนาแน่น  

   5) การอยู่นอกบ้านตามล าพัง 
   3.5.2.2 บุคคลจะกลัวหรือหลีกเลี่ยง สถานการณ์เหล่านี้ เพราะมีความยาก 
ล าบากที่จะหลบหนี หรือขอความช่วยเหลือได้ยากในสถานการณ์ที่เกิดอาการตื่นตระหนกข้ึนมา หรือ
เกิดอาการไร้ความสามารถ หรือ ความรู้สึกอึดอัด อับอาย (เช่น กลัวหกล้ม กรณีผู้สูงอายุ กลัวควบคุม
ตัวเองไม่ได้) 
   3.5.2.3 สถานการณ์กลัวที่โล่งแจ้ง มักก่อให้เกิดความกลัวหรือความวิตกกังวล 

   3.5.2.4 สถานการณ์กลัวที่โล่งแจ้ง มักก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยง โดยต้องทนทุกข์
ทรมานกับความกลัวหรือความวิตกกังวล 

   3.5.2.5 ความกลัวหรือวิตกกังวล ที่แสดงออกเป็นความกลัวสถานการณ์ไม่สม
สัดส่วนกับอันตรายตามจริง และไม่สมกับบริบทสังคมวัฒนธรรม 

   3.5.2.6 ความกลัว ความวิตกกังวล หรือการหลีกเลี่ยงเป็นอย่างถาวรอย่างน้อย
เกิดอาการในช่วงเวลาที่ผ่านมา 6 เดือน หรือมากกว่า  
   3.5.2.7 ความกลัว ความวิตกกังวล หรือการหลีกเลี่ยง เป็นสาเหตุให้เกิดความ
ทุกข์ ทรมาน และบกพร่องในการเข้าสังคม การท างาน หรือสูญเสียสมรรถนะส่วนบุคคล 
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   3.5.2.8 หากมีอาการเจ็บปุวยอ่ืน เช่น โรคล าไส้อักเสบ โรคพาร์คินสัน ความกลัว
ความวิตกกังวลหรือการหลีกเลี่ยง อาจเกิดมากขึ้น 

   3.5.2.9 ผู้ปุวยที่เกิดอาการที่กลัวที่โล่งแจ้ง ต้องไม่เข้าข่ายปุวยด้วยโรคจิตเวช
อ่ืนๆ  
  3.5.3 ความกลัวต่อสถานการณ์จ าเพาะ (Specific Phobia)  

     ความกลัวหรือความวิตกกังวลจะจ ากัดเฉพาะสิ่งกระตุ้นที่น่ากลัวซึ่งเป็น
สถานการณ์เฉพาะหรือวัตถุ เช่น สัตว์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  กลัวเลือด กลัวการฉีดยา สถานการณ์ 
และอ่ืนๆ มีรายละเอียด ดังนี้ (Hales et al, 2014: 398)  

   ความกลัวหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับวัตถุหรือสถานการณ์เฉพาะ เช่น การบิน 

ความสูง สัตว์ได้รับการฉีดยา  เห็นเลือด 

   หมายเหตุ  ในเด็ก ความกลัว หรือวิตกกังวล อาจแสดงออกในการร้องไห้ 
อารมณ์เกรี้ยวกราด อาการตกตะลึง เกาะยึด คลอเคลีย 

   วัตถุท่ีกลัว หรือสถานการณ์ เกือบจะกระตุ้นความกลัวหรือความวิตกกังวลทันที 
   วัตถุท่ีกลัว หรือสถานการณ์ ท าให้เกิดการหลีกเลี่ยงหรือทนกับความกลัวหรือ
ความวิตกกังวลอย่างรุนแรง 
   ความกลัวหรือวิตกกังวล ไม่สอดคล้องกับสัดส่วนอันตรายตามท่ีเป็นจริง 
โดยเฉพาะวัตถุหรือสถานการณ์และบริบททางสังคมวัฒนธรรม 

   ความกลัว ความวิตกกังวล หรือการหลีกเลี่ยงเป็นแบบถาวร ซึ่งปกติแล้วจะมี
อาการอยู่ได้ในระยะเวลา 6 เดือนหรือมากกว่า 

   ความกลัวความวิตกกังวลหรือการหลีกเลี่ยง จะท าให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่าง
มีนัยส าคัญทางคลินิก หรือการบกพร่องในด้านสังคม การประกอบอาชีพ หรือด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญใน
การท างาน 

   ความแปรปรวนที่เกิดขึ้น ไม่สามารถอธิบายด้วยอาการของโรคจิตเวชอ่ืนๆ 
รวมทั้ง กลัว วิตกกังวล และการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีสัมพันธ์กับอาการตื่นตระหนก  กลัวที่โล่งแจ้ง 
วัตถุหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการย้ าคิด หรือความกังวลหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจ การต้อง
พลัดพรากจากบ้าน หรือสิ่งที่ยึดติด  หรือสถานการณ์สังคม 
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  3.5.4 กลัวสังคม (Social Phobia) 

               มีลักษณะความกลัวสังคม และสถานการณ์ท่ีเผชิญ มักจะท าให้หลีกเลี่ยงความ
กังวลในสถานการณ์เช่นนี้ คือ การที่บุคคลจะพูดหรือท าอะไรบางอย่างที่จะท าให้เกิดความละอายหรือ
ความอับอาย ความกลัวหลักๆ ในอาการกลัวสังคม เป็นความกลัวของการคิดเชิงลบ ซึ่งเชื่อว่า เมื่อ
สถานการณ์ที่ประเมิน มีความเป็นไปได้ บุคคลจะไม่ประเมินและจะถูกตัดสินในทางลบ มีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
   1. มีความกลัวและวิตกอย่างชัดเจน ที่มีการระบุไว้อย่างน้อย 1 สถานการณ์ทาง
สังคม ซึ่งอาจท าให้คนอ่ืนได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงตัวอย่าง เช่น การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (เช่น 
มีการสนทนาการประชุมกับคนที่ไม่คุ้นเคย) การสังเกตการณ์ การร่วมอยู่ในเหตุการณ์ (เช่น การ
รับประทานอาหาร หรือการดื่ม) และการแสดงออกต่อหน้าคนอ่ืน (เช่น การพูดในที่ประชุม) 
 หมายเหตุ  ในเด็กความกังวลต้องเกิดขึ้นในขณะอยู่ในกลุ่มเพ่ือน และไม่ใช่เพียงระหว่างการ
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่  
   2. บุคคลกลัวว่าตนเองจะแสดงความกังวล ซึ่งจะท าให้ถูกมองในเชิงลบ เช่น เกิด
ความละอายหรือความอับอาย จะถูกปฏิเสธ หรือละเมิดคนอื่น  
   3. สถานการณ์สังคม มักก่อให้เกิดความกลัวหรือความวิตกกังวล 

 หมายเหตุ  ในเด็ก การกลัว หรือวิตกกังวล อาจจะแสดงออกโดยร้องไห้ อารมณ์เกรี้ยวกราด 
เงียบ ยึดติด  ห่อเหี่ยว หรือ ไม่สามารถพูดต่อหน้าสังคมได้  

   4. สถานการณ์สังคม มักก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงหรือทนกับความกลัวหรือความ
วิตกกังวลอย่างรุนแรง 
   5. ความกลัวนั้นไม่สมสัดส่วนกับสถานการณ์คุกคามตามจริง ตามบริบท
สถานการณ์สังคม และบริบทสังคมวัฒนธรรม 

   6. ความกลัว ความวิตกกังวล หรือการหลีกเลี่ยงนั้นเป็นอย่างถาวร อย่างน้อย
เกิดข้ึนใน 6 เดือนหรือมากกว่า  
   7. ความกลัว ความวิตกกังวลนั้น ก่อให้เกิดความทุกข์ ทรมาน บกพร่องในการ
เข้าสังคม อาชีพ หรือสมรรถนะท่ีส าคัญอ่ืนๆ 

   8. ความกลัว ความวิตกกังวลนั้นไม่เกิดจากผลทางสรีระจากการใช้สาร หรือ
อาการเจ็บปุวยทางกายอื่นๆ 

   9. ความกลัว ความวิตกกังวลนั้นไม่เกิดจากโรคทางจิตเวชอ่ืนๆ 

   10. ผู้ปุวยที่มีการเจ็บปุวยอ่ืนๆ เช่น โรคพาร์กินสัน ภาวะอ้วน เสียภาพลักษณ์
จาก การถูกเพลิงไหม้ หรือการบาดเจ็บปรากฏขึ้น อาการความกลัว ความวิตกกังวลนั้น หรือการ
หลีกเลี่ยงสังคมจะเกิดมากขึ้นกว่าปกติ  
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  3.5.5 โรคกังวลไปท่ัว (Generalized Anxiety Disorder) (Hales et al, 2014: 

414-415) 

   3.5.5.1 นิยาม โรคกังวลไปทั่ว มีลักษณะความกังวลใจ มีอาการทางกายปรากฏ
เนื่องเป็นจากจิตที่วิตกกังวล มีรายละเอียดดังนี้ 

          1) ความวิตก และความกังวล เกี่ยวกับกิจกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ (เช่น  
ผลงาน หรือผลงานของโรงเรียน) มากเกินไป (วิตกเก่ียวเนื่องกับความคาดหวังของตนเอง) เกิดขึ้น
หลายวัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

        2) บุคคลมีความรู้สึกว่า ควบคุมความกังวลได้ยาก 

 3.5.5.2 อาการความวิตก และความกังวลนั้น เกิดข้ึนร่วมกับ 3 อาการใน 6  

อาการต่อไปนี้ (ซึ่งอย่างน้อยบางอาการ แสดงออกมาหลายวัน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา) ได้แก่ 

   1) ความวิตก ความกังวล หรืออาการทางกาย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์
ทรมาน หรือบกพร่องในการเข้าสังคม การท างาน หรือเสียสมรรถนะที่ส าคัญ 

   2) ความแปรปรวนนี้ ไม่รวมผลทางสรีระจากการใช้สารหรือสภาวะ 

การเจ็บปุวยทางการแพทย์อ่ืนๆ 

3) อาการที่เกิดขึ้น ต้องไม่เข้าข่ายโรคทางจิตเวชอ่ืนๆ  
    หมายเหตุ  บางอาการจะพบในเด็ก   

1) กระวนกระวายใจ หรือรู้สึก  
2) เหนื่อยง่าย 

3) ท าสมาธิได้ยาก หรือจิตใจว่างเปล่า 
4) หงุดหงิด 

5) กล้ามเนื้อตึงเครียด 

6) การนอนหลับแปรปรวน (หลับยาก กระสับกระส่าย หลับไม่สนิท) 
 3.6 โรคที่มีพฤติกรรมย  าคิดและ/หรือย  าท าเป็นอาการหลัก (Obsessive-Compulsive 

and Related Disorders) 

 3.6.1 นิยาม ลักษณะอาการของโรคย้ าคิด ย้ าท า ผู้ปุวยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการย้ าคิด
ย้ าท าเก่ียวกับเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ ความก้าวร้าว และความคิดทาง
เพศ ส่วนอาการย้ าท า เช่น การตรวจตรากลอนประตู น้ าไฟในบ้าน ถามเรื่องเดิมซ้ าซาก ล้างมือ นับ
สิ่งของ การจัดวางของให้เป็นระเบียบซ้ าๆ ในผู้ปุวยบางรายจะมาด้วยอาการย้ าคิดหลายเรื่อง หรือย้ า
ท าหลายๆ พฤติกรรม ท าให้รบกวนการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ปุวยอย่างมาก 
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  3.6.2 อาการท่ีน ามาพบแพทย์ ทั่วไปได้บ่อยๆ เช่น แผลถลอกท่ีมือ มือเปื่อย เหงือก
อักเสบจากการแปรงฟันบ่อยๆ ในผู้ปุวยเด็ก พ่อแม่อาจพามาตรวจด้วยปัญหาพฤติกรรมซ้ าๆ ของเด็ก 
(มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 183)  

 3.7 โรคที่เกิดขึ นหลังมีความเครียดหรือเรื่องกระทบจิตใจอย่างรุนแรง (Trauma-and 

Stressor-Related Disorders) เช่น Adjustment Disorders, Posttraumatic stress disorder 

(PTSD) 

 3.7.1 นิยามโรควิตกกังวลที่เกิดภายหลังจากท่ีผู้ปุวยเผชิญกับเหตุการณ์ที่รุนแรง เช่น 
ภาวะสงคราม อุทกภัย วินาศภัย ตึกถล่ม ถูกท าร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน หรืออุบัติเหตุรุนแรง และ
ก่อให้เกิดลักษณะอาการทางจิตเวชเฉพาะ  

 3.7.2 อาการของโรคนี้ มีลักษณะส าคัญ คือ อาการหวาดกลัวอย่างรุนแรง รู้สึกสิ้นหวัง 
รู้สึกผิด อับอาย คิดและฝันซ้ าๆ หรืออาจลืมเหตุการณ์นั้นๆ มีปัญหาเกี่ยวกับการนอน อารมณ์
แปรปรวน ตื่นเต้นตกใจง่าย สมาธิความจ าแย่ลง DE realization, depersonalization บางรายอาจ
มีอาการประสาทหลอน ก้าวร้าว ควบคุมตนเองไม่ได้ร่วมด้วย และอาการเหล่านี้ท าให้ผู้ปุวยเกิดปัญหา
ในการใช้ชีวิต เหตุการณ์ ประสบการณ์ อาการที่ผู้ปุวยประสบ มีรายละเอียด ดังนี้ (มาโนช หล่อ
ตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 187) 

 ผู้ปุวยพบเห็นหรือเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจ และผู้ปุวยมีปฏิกิริยา
ตอบสนองแบบหวาดกลัวรุนแรง หวาดผวา หรือรู้สึกไม่มีอะไรจะมาช่วยเหลือได้ 

 มีความรู้สึกถึงประสบการณ์ตกอยู่ในเหตุการณ์ ยังคงอยู่ในรูปแบบต่างๆ 1 ข้อ 
ขึ้นไป ได้แก่ มโนภาพ ความคิด การรับรู้  
 อาการตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ใช้ได้กับผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็ก อายุมากกว่า 6 เดือน 
เด็กอายุ 6 เดือน และน้อยกว่า พิจารณาเกณฑ์ต่อไป 

1. เผชิญต่อเหตุการณ์ หรือภาวะคุกคามต่อความตาย การบาดเจ็บสาหัส หรือ 

ความรุนแรงทางเพศอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือมากกว่า) ด้วยวิธีต่อไปนี้: 
                     ประสบเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจโดยตรง 
                     เป็นพยานในตัวบุคคลเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับคนอ่ืน ๆ 

2. การเรียนรู้ว่าเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจเกิดขึ้นกับสมาชิกใน 

ครอบครัวที่ใกล้ชิดหรือเพ่ือนสนิท ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนฝูงประสบเหตุการณ์ หรือ
ถูกคุกคามเหตุการณ์ดังกล่าวต้องเกิดขึ้นอย่างรุนแรงหรือโดยอุบัติเหตุ 

3. การประสบเหตุ หรือประสบเหตุรุนแรงซ้ าๆ ที่ท าให้เกลียดชังเหตุการณ์ 
กระทบกระเทือนจิตใจ (เช่น ผู้ที่เก็บซากศพมนุษย์เป็นคนแรก เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ประสบกับคดีการ
ล่วงละเมิดเด็ก) 
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 หมายเหตุ  เกณฑ์ในข้อ 4 ไม่เข้าข่ายกรณี ประสบเหตุผ่านทางสื่อไฟฟูา โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
หรือภาพ เว้นแต่ การประสบเหตุนี้เกี่ยวข้องกับการท างาน  

 3.8 โรคที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการรู้ตัว การรับรู้ ความจ า บุคลิกภาพ ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
โรคทางกาย หรือการใช้ยา (Dissociative Disorders)   

 3.8.1 นิยามลักษณะเป็นโรคที่ผู้ปุวยจะมีการแยกความระดับความรู้สึกตัวออกจาก 

ความคิด และผู้ปุวยยังมีความรู้สึกตัวดีอยู่ ไม่เพ้อ ไม่สับสน ยกตัวอย่างเช่น Dissociative Amnesia 

หมายถึง ผู้ปุวยเคยประสบ เหตุการณ์สะเทือนใจ แต่ลืม นึกไม่ออก ไม่รับรู้ว่าเคยประสบ เหตุการณ์
นั้น เป็นต้น  

 3.8.2 อาการส าคัญของผู้ปุวยโรคนี้ ได้แก่  ไม่สามารถจ าข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับตัวเองได้ 
โดยเฉพาะในช่วงที่มีเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจหรือมีความเครียด ซึ่งแตกต่างจากการหลงลืม
ตามปกติ ผู้ปุวยโรคนี้จะมาพบแพทย์ด้วยอาการที่ต้องรักษาอย่างรีบด่วน เช่น มีความรู้สึกตัว 
เปลี่ยนแปลงไป จ าตัวเองไม่ได้หรือมีอารมณ์ซึมเศร้าร่วมกับประวัติว่าผู้ปุวยประสบเหตุการณ์ที่
กระทบกระเทือนจิตใจ เช่น ประสบการณ์สูญเสียทรัพย์สิน ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ ถูกท าร้าย
ร่างกาย หรือมีความขัดแย้งกับผู้อ่ืนอย่างรุนแรง แล้วมีการสูญเสียความจ าได้ ลักษณะที่พบบ่อย ได้แก่ 
(มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์,  2555: 215) 

 3.8.2.1 ผู้ปุวยจดจ าเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่ง ตั้งแต่ชั่วโมงถึงไม่ก่ีวัน หลัง
ประสบเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจ (Localized Amnesia) โดยมากจะเป็นตั้งแต่ชั่วโมงถึงไม่ก่ีวัน 

 3.8.2.2 ผู้ปุวยจ าเรื่องขณะเกิดเหตุการณ์ หรือหลังเหตุการณ์ช่วงหนึ่งได้เพียง
บางส่วน (Selective Amnesia) 

 3.8.2.3 ผู้ปุวยสูญเสียความจ าทั้งเหตุการณ์ (Generalized Amnesia) 

           โดยการสูญเสียความจ าในโรคนี้ ไม่ได้ เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นโรคจิตเวช
อ่ืนๆ และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด หรือโรคทางร่างกายอ่ืนๆ 

 อีกโรคที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ คือ โรคแสร้งท า (Factitious Disorder) หมายถึง การที่
ผู้ปุวยแสร้งท าให้ตนเองมีอาการทางกายหรืออาการทางจิตเวชเพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ปฐมภูมิ 
(Primary Gain) คือต้องการอยู่ในสภาพผู้ปุวย เช่น ผู้ปุวยปวดท้อง อาการคล้ายภาวะล าไส้อุดตัน 
(Gut Obstruction) วินิจฉัยโดยศัลยแพทย์ ถูกผ่าตัดซ้ าแล้วซ้ าอีกแต่ไม่พบอะไร การที่ผู้ปุวยมีอาการ 

ปวดท้อง แน่น ไม่ผายลม คลื่นไส้อาเจียน ผู้ปุวยกระท าอย่างตั้งใจ แต่การตอบสนองผลประโยชน์ปฐม
ภูมิ นั้นเป็นไปโดยไม่รับรู้ในระดับจิตรู้ส านึก (Unconscious) เป็นต้น ซึ่งโรคนี้ต่างจากการแกล้งท า
หรือ Malingering ซึ่งไม่ถือเป็นโรคทางจิตเวช ผู้ปุวยกระท าอาการและมีต้นเหตุของการกระท า มา
จากระดับจิตรู้ส านึกท้ังสิ้น เช่น นักศึกษาขาดกิจกรรมเชียร์เพราะท าทีว่าปวดท้อง เมื่อการซ้อมเชียร์
ผ่านไปก็ หายจากอาการ ดังนั้นปวดท้องเพราะต้องการเลี่ยงการซ้อมเชียร์ เท่านั้น เป็นต้น 
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 3.9 โรคที่มีอาการและ/หรืออาการแสดงทางกายซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยพยาธิวิทยา
ทางกาย (Somatic Symptom and Related Disorders (pathophysiology) (เช่น ปวดโดยไม่
ทราบสาเหตุ) รวมทั้งโรคทางกายท่ีมีอาการรุนแรงขึ้นเนื่องจาก ความเครียด (เช่น ภาวะแผลใน
กระเพาะอาหารที่ก าเริบหรือรุนแรงขึ้นหลังมีความเครียด)  

 โรคที่มีอาการทางกายเป็นอาการแสดง เกิดจากภาวะทางจิตใจที่ส่งผลกระทบต่อสภาพ
ทางร่างกาย (Psychological factors affecting medical conditions) โรคในกลุ่มนี้พบได้บ่อย แต่
ในทางปฏิบัตินั้นการวินิจฉัยอย่างครบถ้วนเกิดขึ้นน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่ผู้ปุวย
มีอิสระที่จะไปพบแพทย์เฉพาะทางหลายสาขาได้เองโดยไม่ต้องรอระบบการส่งต่อ  

 3.9.1 นิยามโรคกลุ่มนี้ หมายถึง โรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่ผู้ปุวยบ่นหรือรู้สึกว่าตนเองมี
อาการทางกาย แต่เมื่อตรวจอย่างละเอียดตามมาตรฐานวิชาชีพโดยผู้ที่เชี่ยวชาญโรคทางกายดังกล่าว
แล้วไม่พบหลักฐานที่อธิบายได้ว่าผู้ปุวยจะเป็นโรคทางกายอย่างแท้จริง  
  3.9.2 อาการโรคกลุ่มนี้ คือ ผู้ปุวยมีโรคทางกายที่ตรวจพบได้จริง แต่ปัจจัยทางจิตใจ 

ส่งผลกับโรคทางกายนั้น เช่น ท าให้เกิดขึ้น (เช่น ผู้ปุวยเป็นโรค ซึมเศร้าไม่ยอมรับประทานอาหาร ท า
ให้กลายเป็นแผลในกระเพาะอาหาร) ท าให้โรคหายช้า ท าให้โรคก าเริบ เป็นต้น การรักษาโรคนี้ 
จะต้องค้นหาปัจจัยทางจิตใจ ซึ่งอาจจะเป็นโรคทางจิตเวช อาการทางจิตเวช ความเครียด หรือวิถีการ
ด าเนินชีวิต เป็นต้น แล้วรักษา ปัจจัยทางจิตใจนี้ควบคู่ไปกับการรักษาโรคทางกายด้วยจึงจะได้ผลดี 
 3.10 โรคที่มีความผิดปกติของการกิน (Feeding and Eating Disorders) เช่น กินสิ่งที่คน
ทั่วไปไม่กิน กินมาก (binge eating) ผอมมาก เนื่องจากการกินน้อย หรือการไม่กิน เช่น กินของที่ไม่
ควรกิน ไม่กิน กินน้อย/กินมากกว่าปกติ เป็นต้น  

  การกินที่ผิดปกติ (Eating Disorders) เป็นโรคที่ผู้ปุวยมีการรับรู้ ความรู้สึก และ
ความคิดต่อรูปร่าง และน้ าหนักตัวผิดปกติอย่างรุนแรง และมีพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติอย่าง
มาก จนท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อทั้งร่างกายและจิตใจที่รุนแรงหลายประการ และเป็นโรคที่มี
อัตราตายสูงที่สุดของโรคทางจิตเวช จ าแนกออกได้ 2 โรค ได้แก่ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ 
สุคนิชย์, 2555: 487) 
  3.10.1 โรคเบื่ออาหารที่มีสาเหตุจากจิตใจ/โรคคลั่งผอม (Anorexia nervosa) ผู้ปุวยจะ
รู้สึกกังวลและคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างและน้ าหนักตัว อย่างมาก รู้สึกกลัวว่าตนเองอ้วนเกินไป 
จึงพยายามลดน้ าหนักด้วยวิธีต่างๆ อย่างเข้มงวด เช่น การอดอาหาร การโหมออกก าลังกาย การท า
ให้ตัวเองอาเจียน การกินยาลดความอ้วน เป็นต้น จนมีน้ าหนักตัวต่ ากว่าปกติมาก แล้วก็ยังรู้สึกว่า
ตัวเองอ้วนเกินไป หรือบางส่วนของร่างกายมีขนาดใหญ่เกินไป และยังพยายามลดน้ าหนักต่อไป มัก
เริ่มมีอาการในช่วงวัยรุ่นตอนต้น 
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  3.10.2 โรคผิดปกติทางอารมณ์ท าให้กินมากเกินไปแล้วอาเจียนออก (Bulimia 

Nervosa) ผู้ปุวยจะรู้สึกกังวล และคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับรูปร่างและน้ าหนักตัวอย่างมากเช่นเดียวกัน แต่
จะมีพฤติกรรมกินอาหารที่เรียกว่า Binge Eating คือ ปริมาณมากกว่าคนทั่วไป จะกินได้ในช่วงเวลา
หรือสถานการณ์คล้าย ๆ กัน และมีความรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมการกินได้เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ อยู่
บ่อย ๆ หลังจากนั้นผู้ปุวยจะรู้สึกผิดหรือกังวลเกี่ยวกับรูปร่างหรือน้ าหนักตัวมากขึ้นอีก และพยายาม
ควบคุมน้ าหนักด้วยวิธีการต่าง ๆ มักเริ่มมีอาการในช่วงวัยรุ่นตอนปลายถึงวัยผู้ใหญ่  
 3.11 โรคที่มีความผิดปกติของการขับถ่าย (Elimination Disorders) 

   โรคกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการขับถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะ ซึ่งเกิดจาก
สภาวะทางจิตใจ แบ่งได้สองประเภทได้แก่ (Hales et al,  2014: 587) 

  3.11.1 การถ่ายปัสสาวะราด (Enuresis) 

                นิยาม หมายถึง การถ่ายปัสสาวะรดกางเกงหรือรดที่นอนโดยไม่ได้ตั้งใจ เป็น
บ่อยๆทั้งกลางวันและกลางคืน  เมื่อถึงวัยที่ควรจะควบคุมการถ่ายปัสสาวะได้แล้ว ทั้งนี้ต้องไม่มีโรค
ทางกายร่วมด้วย และจะถือว่าผิดปกติ ถ้าปัสสาวะรดอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน ส าหรับเด็กอายุ
ระหว่าง 5-6 ปี หรือถ่ายปัสสาวะรดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เมื่ออายุเกิน 6 ปี  
   ลักษณะอาการส าคัญ ได้แก่  
                         ถ่ายปัสสาวะราดบนเตียง หรือเสื้อผ้าซ้ าๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยเจตนา หรือ ตั้งใจ 

                 พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
ติดต่อกันหรือมีความทุกข์ทรมานอย่างมีนัยส าคัญทางคลินิกหรือ บกพร่องในการเข้าสังคม การเรียน 
การท างาน 

                 อายุอย่างน้อย 5 ปี (หรือเทียบเท่ากับระดับพัฒนาการ) 
                 พฤติกรรมนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสรีรวิทยาของสาร เช่น ยาขับ
ปัสสาวะ หรือยาต้านโรคจิตอ่ืนๆ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์อ่ืนๆ เช่น โรคเบาหวาน ความพิการของ
ประสาทไขสันหลัง ภาวะชักผิดปกติ 
  3.11.2 การถ่ายอุจจาระราด (Encopresis) 

        3.11.2.1 นิยาม การถ่ายอุจจาระราด หมายถึง การถ่ายอุจจาระในที่ๆ ไม่
สมควรถ่าย เมื่อถึงวัยที่ร่างกายจะสามารถควบคุมได้และได้รับการฝึกให้รู้จักควบคุมการขับถ่าย แล้ว
ด้วย คือ ตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป 

                3.11.2.2 ลักษณะอาการส าคัญ ได้แก่  
                             1) ถ่ายอุจจาระในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมซ้ า ๆ เช่น ถ่ายราดเสื้อผ้า 
หรือพ้ืน ไม่ว่าจะเป็นโดยเจตนา หรือตั้งใจ 
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                             2) อย่างน้อยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเดือนละครั้ง เป็นเวลาอย่าง
น้อย 3 เดือน 

               3) อายุอย่างน้อย 4 ปี (หรือเทียบเท่ากับระดับพัฒนาการ)  

    4) พฤติกรรมนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสรีรวิทยาของสาร 
เช่น ยาระบาย หรือเงื่อนไขทางการแพทย์อ่ืนใด ยกเว้นกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับอาการท้องผูก 

 3.12 โรคที่มีความผิดปกติของการนอนและการตื่น (Sleep-Wake Disorders)  

         โรคที่มีความผิดปกติของการนอน และการตื่น เช่น นอนไม่หลับ หลับมากเกินไป การ
หยุดหายใจ เป็นพัก ๆ ขณะที่หลับ 

        ลักษณะของปัญหาการนอนหลับและการตื่น แสดงออกได้ 3 ประการใหญ่ ๆ คือ    
(มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์,  2555: 237) 

         3.12.1 อาการนอนไม่หลับหรือหลับไม่เพียงพอ (Insomnia) เป็นปัญหาการนอน           
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้ปุวยมักรายงานอาการของการนอนหลับล าบาก (Initial Insomnia)  
การนอนหลับไม่สนิท ตื่นขึ้นบ่อย ๆ กลางดึก หรือการนอนหลับได้น้อย เพราะมีการตื่นนอนเร็วกว่า
ปกติ หรือตื่นนอนแล้ว ไม่สดชื่นเหมือนไม่ได้หลับ อาการนี้มาจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ความเหนื่อยล้าของร่างกาย ภาวะกดดันทางจิตใจ ภาวะโรคทาง 
อายุรกรรม หรือศัลยกรรม โรคทางจิตเวช การกินยากลุ่มกระตุ้นประสาท 

    3.12.2 อาการนอนหลับที่เกิดขึ นมากกว่าปกติ (Hypersomnia) รวมทั้งความง่วงนอน 
และการนอนหลับในช่วงกลางวันมากกว่าปกติ ที่อาจมาจากการอดนอนหรือ มีพยาธิสภาพอ่ืน ๆ เช่น 
Narcolepsy หรือ Sleepy Apnea Syndrome สาเหตุเช่น การอดนอน โรคซึมเศร้า โรคทางระบบ
ประสาท โรคทางอายุรกรรม เป็นต้น 

  3.12.3 การมีพฤติกรรมผิดปกติเกิดข้ึนระหว่างการนอนหลับ (Parasomnia) เช่น การ
นอนละเมอ เป็นต้น 

 3.13 โรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ (Sexual Dysfunction)  

         ภาวะบกพร่องทางเพศ (Sexual Dysfunction) แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ความผิดปกติ
ในความต้องการทางเพศ ความผิดปกติในการตื่นตัวทางเพศ ปัญหาทางเพศในระยะมีความสุขสุดยอด 
ความผิดปกติในระยะกลับสู่ระยะพัก มีรายละเอียด ดังนี้ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์,  
2555: 234) 

  3.13.1 ความผิดปกติในความต้องการทางเพศ (Appetitive Phase) แบ่งได้ 3 

ประเภท ได้แก่  
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           ภาวะความต้องการทางเพศน้อยเกินไป (Hypoactive sexual desire 

disorder) พบได้ท้ังในเพศชายและเพศหญิง ผู้ปุวยมีความต้องการทางเพศน้อยแต่เมื่อมีความต้องการ
และได้รับการกระตุ้นเพียงพอ ก็อาจมีกิจกรรมทางเพศได้อย่างปกติ 
           ภาวะรังเกียจกิจกรรมทางเพศ (Sexual aversion disorder) ไม่ชอบกิจกรรม
ทางเพศ ท าให้ความต้องการทางเพศน้อยลง 
           ภาวะความต้องการทางเพศมากเกินไป (Hyper sexuality) มักไม่เป็นปัญหา 
นอกจากในบางคู่ที่มีความต้องการทางเพศไม่เท่ากัน หรือเกิดการหมกมุ่นทางเพศมากเกินไป เช่น ติด
หนังโปฺ เว๊ปโปฺ จนเสียการ เสียงาน 

  3.13.2 ความผิดปกติในการตื่นตัวทางเพศ (Excitement Phase) คือ การที่ร่างกาย
ไม่สามารถเกิดการตื่นตัวทางเพศเม่ือมีความต้องการ และมีการกระตุ้นทางเพศที่เหมาะสมแล้ว ความ
ผิดปกติในระยะนี้ ได้แก่  
    ภาวะองคชาตไม่แข็งตัว (Male Erectile Dysfunction, Impotence) องคชาต
ไม่มีการแข็งตัว หรือแข็งตัวไม่เต็มที่ หรือแข็งตัวไม่นานพอ 

   ภาวะไม่ตื่นตัวทางเพศในเพศหญิง (Female Sexual Arousal Disorder) ไม่มี
การตื่นตัวของอวัยวะเพศ และไม่มีการหลั่งน้ าหล่อลื่นออกมา หรือมีแต่ไม่เพียงพอ 

   ภาวะช่องคลอดหดรัดตัว (Vaginismus) ช่องคลอดส่วนนอก อาจเกิดการหดรัด
ตัวอย่างรุนแรง ท าให้ไม่สามารถสอดใส่องคชาตได้  
   ภาวะเจ็บปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ (Dyspareunia) เกิดได้ทั้งสองเพศ แต่ส่วน
ใหญ่มักเกิดในเพศหญิง 
  3.13.3 ปัญหาทางเพศในระยะมีความสุขสุดยอด (Orgasmic Phase) 

              ภาวะไม่มีความสุขสุดยอดในเพศหญิง (Female Orgasmic Disorder, 

Anorgasmia or Frigidity) เป็นภาวะไม่มีความสุขสุดยอด แม้จะมีการตื่นตัวทางเพศ และได้รับการ
กระตุ้นอย่างเพียงพอแล้ว 

              การหลั่งอสุจิช้าหรือไม่หลั่งเลย (Retarded Ejaculation) เป็นภาวะท านอง
เดียวกับการไม่มีความสุขสุดยอดในผู้หญิงแต่เกิดในเพศชาย 

      การหลั่งอสุจิเร็วเกินไป (Premature Ejaculation) คือ ภาวะที่เพศชายไม่
สามารถชะลอการหลั่งอสุจิ  
      การหลั่งอสุจิโดยไม่มีความสุข (Anhedonic  Ejaculation) คือ การที่เพศชาย
มีการหลั่งอสุจิแต่ไม่รู้สึกมีความสุขสุดยอด 
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  3.13.4 ความผิดปกติในระยะกลับสู่ระยะพัก (Resolution Phase)  

             ปัญหาในระยะนี้ พบได้น้อย แต่ก็มีบ้าง ได้แก่ อาการปวดศีรษะหลังจากมี
เพศสัมพันธ์ (Postcoidal Headache) ภาวะอารมณ์ไม่ดีหลังการมีเพศสัมพันธ์ (Postcoital 

Dysphoria)  นอกจากนี้ในเพศชายอาจมีการแข็งตัวขององคชาตค้างไว้ไม่ยอมอ่อนตัว (Priapism) ซึ่ง
มักเป็นปัญหาที่เกิดจากโรคทางกาย 

 3.14 โรคที่เกี่ยวข้องกับความไม่พึงพอใจในอัตลักษณ์ทางเพศของตน (Gender 

Dysphoria) 

       ความไม่พอใจในเพศ (Gender Dysphoria) เป็นความไม่สบายใจหรือทุกใจที่การรับรู้
หรือการยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองไม่สอดคล้องกับเพศที่แสดงออกตั้งแต่ก าเนิด ภาษาทั่วไป
เรียก ผิดเพศ หรือ เบี่ยงเบนทางเพศ  มีค าอธิบายในเรื่องลักษณะทางเพศ ดังนี้  (มาโนช หล่อตระกูล 
และปราโมทย์ สุคนิชย์,  2555: 234) 

     Sexual Identity คือ เพศทางกาย หมายถึง ความเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ทาง
ร่างกาย โดยดูจากลักษณะทางกายวิภาค หรือโครโมโซม 

     Gender Identity คือ เพศทางจิตใจ หมายถึง ความรู้สึกทางจิตใจว่าตนเป็นชายหรือ
หญิง 

     ในบางคนเพศทางกาย และเพศทางจิตใจอาจไม่ตรงกัน เช่น ร่างกายเป็นชายแต่ใจเป็น
หญิง หรือร่างกายเป็นหญิงแต่ใจเป็นชาย ท าให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า ลักเพศ (Gender Identity 

Disorder)  

 ผู้ที่มีความไม่พอใจในทางเพศ  มักจะมีพฤติกรรมทางเพศเป็นแบบเดียวกับเพศทางจิตใจ 
นั่นคือ ผู้ชายที่มีจิตใจเป็นหญิง ก็จะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิง เช่น ตอนเด็ก ๆ ชอบเล่นกับเพ่ือน
ผู้หญิง ชอบเล่นกระโดดยาง หมากเก็บ ตุ๊กตา ไม่ชอบเล่นเตะต่อย ไม่ชอบเล่นหุ่นยนต์ เมื่อโตขึ้นมี
กิริยากระตุ้งกระติ้งแบบผู้หญิง อาจชอบแต่งตัวเป็นหญิง ในรายที่เป็นมากๆ อาจมีความต้องการที่จะ
ผ่าตัดแปลงเพศให้เป็นหญิง ส่วนผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นชายก็มักมีพฤติกรรมเหมือนผู้ชาย เช่น ตอนเด็กๆ
ชอบเล่นฟุตบอล ชอบเล่นกับเด็กผู้ชาย บางคนชอบต่อสู้ชกต่อย บางรายไม่ชอบนุ่งกระโปรง เมื่อโต
ขึ้นก็ไม่ชอบไว้ผมยาว ชอบแต่งตัวคล้ายผู้ชาย ในบางรายที่เป็นมาก อาจต้องการผ่าตัดหน้าอกออก 
เพ่ือไม่ให้หน้าอก แบนราบอย่างผู้ชาย หรือบางรายถึงกับต้องการผ่าตัดแปลงเพศ 

 คนกลุ่มนี้มักไม่ต้องการเปลี่ยนจิตใจให้ตรงกับเพศทางร่างกาย แต่อาจต้องการให้
ค าปรึกษาแนะน าด้านการปรับตัว เพื่อให้อยู่ในสังคมได้ และอาจน าไปสู่การมีความรู้สึกทางเพศกับคน
เพศทางกายเดียวกัน ผู้ที่เป็นรักร่วมเพศ อาจเป็นคนที่ไม่พึงพอใจในอัตลักษณ์ทางเพศร่วมด้วยหรือไม่ 
ก็ได้ เช่น ผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้ชาย แต่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย ผู้ชายที่มีจิตใจเป็นหญิงและชอบมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ชาย ผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นหญิงแต่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับหญิง ผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นชาย 
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และชอบมีเพศสัมพันธ์กับหญิง ผู้ที่เป็นรักร่วมเพศบางรายอาจสามารถมีความรู้สึกทางเพศได้กับทั้ง
สองเพศ เรียกว่า Bisexuality 

 ผู้ที่เป็นรักร่วมเพศแล้วมีความพึงพอใจ มักไม่ต้องการการรักษา และไม่ถือว่าปุวย แต่ใน
บางรายที่เป็นแล้วไม่พอใจ ไม่อยากเป็น แต่ห้ามใจไม่ได้ เรียก Ego Dystonic Homosexuality ถ้า
ต้องการรักษาจะใช้แนวทางรักษาแบบเดียวกันกับภาวะเบี่ยงเบนทางเพศ 

 3.15 โรคที่เกี่ยวข้องกับการมีพฤติกรรมรบกวนผู้อ่ืน มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
(Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders)  

  ลักษณะส าคัญของโรคในกลุ่มนี้ได้แก่ การที่ไม่สามารถยับยั้งแรงกระตุ้น แรงผลักดัน 
หรือสิ่งยั่วใจที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ปุวยทราบว่า การกระท านั้นจะก่อให้เกิดผลเสียทั้ง
ต่อตนเองและผู้อ่ืนตามมา ผู้ปุวยจะรู้สึกตึงเครียด หรือตื่นตัวสูงมาก ก่อนที่จะลงมือกระท า ขณะลง
มือกระท า จะรู้สึกพึงพอใจ สุขใจหรือผ่อนคลาย หลังจากกระท าเสร็จแล้ว ในผู้ปุวยบางรายจะรู้สึก
เสียใจ รู้สึกผิดหรือต าหนิตนเอง และต่อมาผู้ปุวยจะพยายามกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลด
ความทุกข์ทรมานใจนั้น โรคในกลุ่มนี้ ได้แก่ พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเป็นครั้งคราว (Intermittent 

explosive Disorder) โรคชอบหยิบฉวย (Kleptomania) โรคชอบจุดไฟเผา (Pyromania) โรคติด
การพนัน (Pathological gambling) โรคชอบถอนผม (Trichotillomania) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์,  2555: 255) 

  3.15.1 พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเป็นครั้งคราว (Intermittent explosive disorder) มี
ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ 3 อย่าง คือ (Taylor et al, 2014: 710) 

   1. การกระท าพฤติกรรมก้าวร้าวซ้ าๆ ซึ่งพฤติกรรมก้าวร้าวนั้นก่อให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท หรือการท าลายทรัพย์สินอย่างรุนแรง 
  2. เป็นการกระท าพฤติกรรมก้าวร้าวที่ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นอย่างไม่
เหมาะสม 

  3. พฤติกรรมก้าวร้าวนั้นต้องไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวชอ่ืนๆ หรือ
เกิดจาการใช้ยาหรือสารเสพติด หรือเกิดจากภาวะความเจ็บปุวยทางกาย 

 ผู้ปุวยมีอาการเป็นครั้งเป็นคราวแต่เป็นหลายครั้ง อาการที่เกิดข้ึนมักเป็นในช่วงเวลาแค่เป็น
นาทีถึงชั่วโมง และหายได้เองอย่างรวดเร็ว 

  3.15.2 โรคชอบหยิบฉวย (Kleptomania) (Hales et al, 2014: 724) 

                 ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ คือ การลักขโมยสิ่งของที่ไม่มีความจ าเป็นที่จะน ามาใช้
หรือเป็นของที่ไม่มีค่าแต่อย่างไร  มักเป็นสิ่งของที่ผู้ปุวยมีก าลังทรัพย์พอที่จะซื้อเองได้ ความรู้สึกตึง
เครียดจะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างทันทีทันใด ก่อนที่จะลักขโมย เมื่อขโมยส าเร็จแล้วจะมีความสุข ความพึง
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พอใจ ความโล่งใจทันที ทั้งนี้การลักขโมยนั้นต้องไม่ใช่การแสดงความโกรธ หรือเป็นการตอบสนองต่อ
อาการหลงผิด หรือหูแว่วของผู้ปุวย 

    พฤติกรรมการลักขโมยนี้ ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากความผิดปกติของ
พฤติกรรมเกเร อันธพาล   พฤติกรรมต่อต้านสังคม ผู้ปุวยมักท าคนเดียว ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจถูกจับได้ง่าย หลังจากที่ขโมยแล้วมักไม่สนใจของที่ได้ อาจน าไปทิ้ง 
ซ่อนไว้ หรือแอบเอาไปคืนเจ้าของ เปูาหมายส าคัญ คือ การลักขโมย เพราะท าแล้วเกิดสุขใจ พึงพอใจ 
เสมือนการได้รับรางวัลทางใจ ไม่ใช่ลักขโมยเพราะต้องการสิ่งของ 
  3.15.3 โรคชอบจุดไฟเผา (Pyromania) (Hales et al, 2014:720) 

   ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ คือ ผู้ปุวยมีความตั้งใจวางเพลิงหลายครั้งหลายคราว 
โดยก่อนวางเพลิงจะรู้สึกตึงเครียดอย่างมาก และจะรู้สึกพอใจ สุขใจ หรือผ่อนคลาย ในขณะที่ก าลัง
วางเพลิง ได้รู้ ได้เห็น หรือเข้าไปมีส่วนร่วมภายหลัง จากเกิดเพลิงไหม้ ผู้ปุวยหลงใหล ใคร่รู้ในเรื่องที่
เกี่ยวกับไฟ เหตุการณ์ต่างๆ และเครื่องมือที่เกี่ยวกับไฟ มีการวางแผนและเตรียมตัวมาอย่างดีก่อน
วางเพลิง การวางเพลิงของผู้ปุวยต้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ การเมือง การประท้วง หรือเป็น
การตอบสนองต่ออาการหลงผิด หรือหูแว่วของผู้ปุวย 

  3.15.4 โรคชอบถอนผม (Trichotillomania) 

      ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญคือ ผู้ปุวยจะถอนผมของตนซ้ าๆ และเป็นประจ า โดยจะ
รู้สึกตึงเครียดมากขึ้นก่อนที่จะถอนผม และขณะที่ก าลังถอนผมจะรู้สึกสุขใจ พึงพอใจ หรือผ่อนคลาย 
ซึ่งท าให้ผมของผู้ปุวยบางลงจนผู้อ่ืนสังเกตได้  
  3.15.5 พฤติกรรมผิดปกติที่ท าให้เกิดความยุ่งยาก วุ่นวาย (Disruptive Behavior 

Disorders: DBD) 

                 เป็นโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อยโรคหนึ่ง เป็นโรคที่มีผลกระทบต่อ
ผู้ปุวย ครอบครัว และยังมีผลกระทบต่อสังคมอย่างมาก โรคในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย Oppositional 

defiant disorder และ Conduct Disorders มีรายละเอียดดังนี้ 
   3.15.5.1 พฤติกรรมท้าทายต่อผู้อื่นอย่างผิดปกติ (Oppositional defiant 

disorder: ODD)   

                              1) นิยาม เป็นความผิดปกติในเด็ก ผู้ปุวยมีพฤติกรรม ดื้อ ต่อต้าน 
ก้าวร้าว กับพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด ซึ่งมากกว่าเด็กที่มีอายุหรือระดับพัฒนาการเดียวกันเป็นเวลา
ติดต่อกันนานอย่างน้อย 6 เดือน และพฤติกรรมเหล่านี้ท าให้ผู้ปุวยมีความบกพร่องทางสังคม 
การศึกษาหรือการงาน ผู้ปุวยมักมีพฤติกรรมโมโหง่าย โต้เถียงผู้ใหญ่ ต่อต้าน ไม่ฟังค าสั่ง มักก่อกวนให้
ผู้อื่นร าคาญ และโทษผู้อ่ืนในเวลาที่ตนเองท าผิดพลาด มีรายละเอียดเกณฑ์จ าแนกโรค ดังนี้ 
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    2) อาการ มีลักษณะแบบแผนอารมณ์โกรธ หงุดหงิด ขัดแย้ง 
พฤติกรรมต่อต้าน หรือความพยาบาทที่เกิดขึ้นอย่างน้อย 6 เดือน และมีอย่างน้อย 4 อาการจาก
ประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ และแสดงให้เห็นในระหว่างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอย่างน้อยหนึ่ง
ราย ซึ่งไม่ได้เป็นพี่น้องกัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
    2.1) อารมณ์โกรธ หงุดหงิด (Angry/Irritable Mood) มีลักษณะ
อาการดังนี้ 
             2.1.1) มักจะสูญเสียอารมณ์ 
             2.1.2) มักจะร าคาญ หรือร าคาญอะไรง่ายๆ 

             2.1.3) มักโกรธและไม่พอใจ 

    2.2) ขัดแย้ง พฤติกรรมต่อต้าน (Argumentative/Defiant 

Behavior) มีลักษณะอาการดังนี้ 
 

                                     2.2.1) มักโต้เถียงกับผู้มีอ านาจ /ผู้ใหญ่ ในกรณีที่เป็นเด็ก
และวัยรุ่น  
             2.2.2) มักต่อต้านอย่างแข็งขันหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม
ค าขอจากผู้มีอ านาจ หรือตามกฎ มีลักษณะอาการดังนี้ 
            2.2.3) มักท าให้คนอ่ืนร าคาญ 

            2.2.4) มักต าหนิผู้อ่ืนส าหรับความผิดพลาด หรือความ
ประพฤติมิชอบของเขา 

   2.3) ความพยาบาท (Vindictiveness) 

             เกิดความคิด เจตนาร้ายหรือพยาบาทอย่างน้อยสองครั้ง
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 

   หมายเหตุ  ควรใช้ความคงอยู่และความถี่ของพฤติกรรมเหล่านี้เพ่ือแยกแยะ
พฤติกรรมที่อยู่ในเกณฑ์ปกติจากพฤติกรรมที่เป็นอาการ ส าหรับเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี พฤติกรรมควร
เกิดข้ึนเกือบทั้งวัน ในช่วงเวลาอย่างน้อย 6 เดือน นอกเหนือจากท่ีระบุไว้  ส าหรับเด็กอายุเท่ากับ 5 ปี 
หรือมากกว่า พฤติกรรมควรเกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ในช่วงเวลาอย่างน้อย 6 เดือน 
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในขณะที่เกณฑ์ความถี่เหล่านี้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับระดับความถี่ต่ าสุดในการ
ระบุอาการควรพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่นความถี่และความรุนแรงของพฤติกรรมอยู่นอกช่วงที่เป็น
บรรทัดฐานส าหรับระดับพัฒนาการเพศและวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล  
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   พฤติกรรมแปรปรวนนี้ สัมพันธ์กับความทุกข์ในบุคคล หรือบุคคลอ่ืนในบริบท
ทางสังคมของตนหรือผลกระทบในด้านลบต่อสังคม การศึกษา อาชีพ หรืออ่ืน ๆ ที่ส าคัญในการ
ท างาน 

   พฤติกรรมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงของการปุวยด้วยโรคจิต การใช้สารเสพติด 
ภาวะซึมเศร้า หรือโรคอารมณ์สองขั้ว นอกจากนี้ยังไม่พบเกณฑ์ส าหรับความผิดปกติของการควบคุม
อารมณ์ในภาวะต่อต้านกฎ  
    3.15.5.2 พฤติกรรมเกเร อันธพาล (Conduct Disorders) (Hales et al, 

2014: 713-714) 

                             ผู้ปุวยมีแบบแผนพฤติกรรมซ้ า ๆ และถาวรที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิ
พ้ืนฐานคนอ่ืน หรือละเมิดต่อกฎระเบียบ หรือบรรทัดฐานของสังคม ที่ส าคัญตามวัยนั้นๆ พฤติกรรม
เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ าๆ และคงอยู่ตลอด ผู้ปุวยอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อคน หรือสัตว์ ท าลายทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืน ฉ้อโกง หรือขโมย หรือละเมิดกฎอย่างรุนแรง โดยมีลักษณะอย่างน้อยสามข้อในช่วง 12 
เดือนที่ผ่านมาจากประเภทใดด้านล่าง หรือมีพฤติกรรมตามเกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์ในช่วง 6 เดือน
ที่ผ่านมา ดังนี้ 

1) พฤติกรรมก้าวร้าวต่อคนหรือสัตว์ (Aggression to People 

and Animals) มีรายละเอียดพฤติกรรมดังนี้ 
     1.1) มักมีการข่มขู่ คุกคาม หรือข่มขู่ผู้อ่ืนอยู่บ่อยๆ 

     1.2) มักจะเริ่มการต่อสู้ทางกายภาพ 

     1.3) ใช้อาวุธที่สามารถเป็นอันตรายต่อร่างกายคนอ่ืน (การตีด้วย
ไม้ อิฐ ขวดที่แตกแล้ว มีด ปืน) 
     1.4) มีความโหดร้ายต่อคน และต่อสัตว์ 
     1.5) ขโมยขณะที่เผชิญหน้ากับเหยื่อ (การโจมตี กระชากกระเปา
สะพาย การกรรโชก การปล้นอาวุธ) 
     1.6) บังคับให้บุคคลอ่ืนเข้าสู่กิจกรรมทางเพศ การข่มขืน การขืนใจ 

2) พฤติกรรมท าลายทรัพย์สมบัติ (Destruction of Property)  

มีรายละเอียดพฤติกรรมดังนี้ 
   2.1) มีเจตนาร่วมในการก่อเพลิง โดยมีเจตนาก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง 
   2.2) มีเจตนาท าลายทรัพย์สินของผู้อ่ืน (นอกเหนือจากการก่อ
เพลิง) 

3) การหลอกลวงหรือการโจรกรรม (Deceitfulness or Theft) 
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3.1) บุกเข้าไปในบ้านอาคารหรือรถของคนอ่ืน 

      3.2) มักจะโกหกเพ่ือให้ได้รับสินค้า หรือความโปรดปราน หรือ
เพ่ือหลีกเลี่ยงภาระผูกพัน 

      3.3) ได้ขโมยของมีค่าโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้เคราะห์ร้าย เช่น 
การขโมยของตามร้าน แต่ไม่ท าลายและไม่เข้าไป การปลอม  

4) การละเมิดกฎอย่างร้ายแรง (Serious Violations of Rules) 

มักจะออกไปในเวลากลางคืนแม้ผู้ปกครองจะห้าม โดยเริ่มมีพฤติกรรมก่อนอายุ 13 ปี  
   4.1) หนีออกจากบ้านทั้งคืน อย่างน้อยสองครั้งในขณะที่อาศัยอยู่
ในบ้านผู้ปกครองหรือตัวแทนผู้ปกครอง หรือ เมื่อไม่มีการกลับมาเป็นระยะเวลานาน 

   4.2) มักเคยหนีจากโรงเรียน โดยเริ่มมีพฤติกรรมก่อนอายุ 13 ปี 
พฤติกรรมแปรปรวนเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อการเข้าสังคม การเรียน หรือการประกอบอาชีพ 

หากพฤติกรรมเหล่านี้ เกิดในบุคคลที่มีอายุ 18 ปี หรือมากกว่า ไม่จัดอยู่ในหมวดบุคลิกภาพผิดปกติ
แบบต่อต้านสังคม 

 3.16 โรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดรวมทั งการเสพติดทางพฤติกรรม (Substance-

Related and Addictive Disorders) เช่น gambling disorder 

       3.16.1 โรคที่สัมพันธ์กับการใช้สาร  
                 ปัญหาการใช้สารเสพติดนับเป็นปัญหาใหญ่ของประชากรส่วนหนึ่งของไทย 

เช่น การใช้สุรา ยาบ้า ฝิ่น หรือแม้แต่เฮโรอีน เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่การใช้อย่างควบคุมไม่ได้ 
จนกระทั่งเสพติด ท าให้เกิดอาการแทรกซ้อนทางจิตเวช (เช่น ประสาทหลอน  และคิดว่ามีคนมาท า
ร้ายจากการใช้ยาบ้า เป็นต้น) อาการแทรกซ้อนทางร่างกาย (เช่น การท างานของตับล้มเหลวหรือเกิด
ภาวะตับแข็ง จากการติดสุรา ภาวะเพ้อจากการหยุดสุราอย่างเฉียบพลัน เป็นต้น) หรือแม้แต่ปัญหา
กระทบกับสังคม และประเทศชาติ (เช่น ปัญหาครอบครัว ขาดงาน เป็นต้น) นักศึกษาจะได้เรียน
วิธีการวินิจฉัย และการรักษาผู้ปุวยเหล่านี้อย่างถูกวิธี  
    3.16.1.1 นิยามค าว่า สาร ในที่นี้หมายถึง สารที่ท าให้เกิดการเสพติด แบ่งเป็น 
6 ประเภท (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 95)   

1) แอลกอฮอล์ (Alcohol) สารในกลุ่มนี้คือสารที่มีส่วนประกอบ  
ของ Ethyl alcohol ทุกชนิด เช่นแอลกอฮอล์ เบียร์ ไวน์ ออกฤทธิ์โดยจับกับ GABA Receptor ซึ่ง
จะกดประสาท ท าให้มีผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว อารมณ์ และสติสัมปชัญญะ แอลกอฮอล์ ดูด
ซึมได้ดีในล าไส้ ร้อยละ 90 ย่อยสลายโดยกระบวนการออกซิเดชั่น เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ าซึ่ง
ถูกขับออกทางไต 

2) แอมเฟตามีน (Amphatamine) เป็นสารกระตุ้นประสาท  
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ส่วนกลาง เช่น  แอมเฟตามีน เด๊กโทรแอมเฟตามีน (Dextroamphetamine) เมทแอมเฟตามีน
(Met-amphetamine) และยาลดน้ าหนัก (Appetite Suppressant) 

แอมเฟตามนี ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นการหลั่งของโดพามีน 

(Dopamine) และนอร์อีพิเนฟฟริน (Norepinephrine) ร่วมกับยับยั้ง Reuptake ของ Cathecho- 

lamine และยับยั้งการท างานของ MAO ผลจึงเกิดการกระตุ้นต่อสมองได้มาก ในขนาดต่ าๆ ท าให้
รู้สึกผ่อนคลายสบายใจ มั่นใจในตนเองมากขึ้น และมีผลกระตุ้นต่อจิตใจ อารมณ์ (Mental 

Alertness) เมื่อให้ขนาดสูงจะเกิดอาการวิตกกังวล นอนไม่หลับ อารมณ์เพศสูง และเบื่ออาหารได้ 
การออกฤทธิ์ขึ้นกับวิธีการใช้ และขนาดของสาร ถ้ากินจะเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 30 นาที สูงสุดที่ 2-3 

ชั่วโมง โดยออกฤทธิ์ยาวถึง 10-30 ชั่วโมง มีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 7-9 ชั่วโมง ถ้าฉีดเข้าหลอดเลือดด า 
ฤทธิ์จะเกิดขึ้นรวดเร็วมากภายใน 1 นาที 

3) กัญชา (Cannabis or Marijuana) กลไกการออกฤทธิ์ของ 
กัญชายังไม่ทราบแน่ชัด สาร Active Metabolites คือ Tetra  Hydrocannnabinol (THC) มีค่าครึ่ง
ชีวิตนานถึง 50 ชั่วโมง แต่เนื่องจากสามารถ redistribute เข้าไปในไขมันได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้
ระยะเวลาการออกฤทธิ์หลังจากใช้ครั้งแรกนั้นมีเพียง 2-3 ชั่วโมง โดยจะท าให้ผู้เสพมีอารมณ์ครึกครื้น 
เจริญอาหาร กังวล มีผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวและการตัดสินใจต่างๆ 

4) โคเคน (Cocaine) เป็นสารที่ท าให้ Reinforce รุนแรงที่สุด ท า 
ให้มปีัญหาอย่างมากในการรักษา ในประเทศไทยมีการใช้โคเคนกันในกลุ่มมีเศรษฐานะสูง 

           กลไกการออกฤทธิ์เหมือนแอมเฟตามีน ระยะเวลาการออกฤทธิ์ 
ค่อนข้างสั้น เนื่องจากค่าครึ่งชีวิตประมาณ 30-90 นาที การใช้ที่ออกฤทธิ์ได้เร็ว คือ วิธีฉีดเข้าเส้น
เลือด หรือการสูด หรือนัตถุ์ ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากที่สุด 

5) ฝิ่น (Opioids) เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ใช้กันแพร่หลายมากใน 

ประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีเศรษฐานะ และการศึกษาไม่สูง สารในกลุ่มนี้ ได้แก่ เฮโรอีน มอร์ฟีน 
โคเดอีน เมธาโดน เมเพอริโดน (Meperidone) และบิวพรินอร์ฟรีน (Buprenorphine) 

6) กลุ่มสารที่ท าให้หลับ (Sedatives, Hypnotics and Anxiolytics)  

สารในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์กล่อมประสาทท าให้มีอาการคล้ายกับแอลกอฮอล์ สารกลุ่มนี้ ได้แก่ 

          6.1 Benzodiazepines 

          6.2 Carbamate เช่น Glutethimide, Meprobamate 

          6.3 Barbiturate เช่น Secobarbital 

          6.4 Barbiturate-like Hypnotics เช่น Glutethimide,  

Methaqualone 
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   3.16.1.2 การเสพติด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (มาโนช หล่อตระกูล และ
ปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 97) 

1) ความผิดปกติของการใช้สาร (Substance Use Disorders) ซึ่งมี 
เกณฑ์ ดังนี้    

                                        1.1) รูปแบบของการใช้สารที่มีปัญหา ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ
ผลเสียต่อตัวเอง ซึ่งประกอบไปด้วยข้อต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ โดยเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
นั้น 

   1.2) มีการใช้สารนั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ไม่สามารถท างานต่างๆ 
ได้ เต็มที่ เช่น หน้าที่การงาน การเรียน หรืองานบ้าน 

   1.3) มีการใช้สารนั้นอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพได้ เช่น ขับรถขณะมึนเมา 

   1.4) ก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายจากการใช้สาร เช่น ถูกจับกุม 

   1.5) มีการใช้สารอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสารนั้นจะก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ในด้านสังคม หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การทะเลาะเบาะแว้งระหว่างสามีภรรยาที่
เกิดจากผลของการใช้สารนั้นๆ 

   2) การติดสาร (Dependence) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

                           2.1) การติดสารทางกาย (Physical Dependence) มีการปรับ 
เปลี่ยนในระบบประสาทเกิดขึ้น ซึ่งมีผลท าให้เกิดการดื้อยา และการขาดยาตามมา ซึ่งเป็นปัญหาใน
ผู้ปุวยบางรายที่ท าให้ต้องมีการใช้สารเพ่ิมข้ึน หรือใช้สารเพื่อไม่ให้เกิดอาการขาดยาขึ้น 

                           2.2) การติดสารทางจิตใจ (Psychological Dependence) 

แสดงออกในรูปของความอยาก ลักษณะความเคยชิน และพฤติกรรมการแสวงหายา พบว่า เกี่ยวข้อง
กับ Brain Rewarding Mechanism ของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสุข ความพึงพอใจใน Limbic 

Area 

                                 การติดยาทางใจนั้น สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีการ
ติดยาทางกายร่วมด้วย และโดยทั่วไปนั้นการติดยา ทางจิตใจมีความส าคัญและเป็นปัญหาต่อการ
รักษามากกว่าการติดยาทางกาย  
                                    ความแตกต่างระหว่าง การติด กับการใช้ในทางที่ผิด คือ การ
ติดสาร จะมีการติดยาทางกาย ซึ่งอาการขาดยาที่เกิดขึ้นอาจจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน 
นอกเหนือจากนี้แล้ว การใช้ในทางที่ผิด กับการติดสาร จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันในทางคลินิก จัดเป็น
ปรากฏการณ์ที่ต่อเนื่องกัน 

   



 

 

 

238 
 

  3.16.2 โรคติดการพนนั (Gambling Disorder) (Hales et al, 2014: 804)  

               ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญคือ ผู้ปุวยเล่นการพนันด้วยเดิมพันที่สูงขึ้น เพ่ือคงระดับ
ความตื่นเต้นจากการเล่นการพนันให้ได้เท่าเดิม และจะรู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวายใจ ถ้าต้องลด 
หรือหยุดพฤติกรรมเล่นการพนัน ผู้ปุวยเล่นการพนัน อย่างต่อเนื่องและซ้ าๆ จนก่อให้เกิดปัญหา
การเงิน ปัญหาชีวิตส่วนตัวหรือครอบครัว และปัญหาในการท างาน ผู้ปุวยมักโกหกบุคคลอ่ืน เพ่ือ
ปกปิดการเล่นการพนัน รวมทั้งท าสิ่งผิดกฎหมาย กู้หนี้ยืมสิน เพ่ือให้ได้เงินไปเล่นการพนัน และเวลา
ผู้ปุวยมีปัญหาในชีวิตมักใช้การเล่นการพนัน เพ่ือหนีจากปัญหานั้น ทั้งนี้พฤติกรรมการเล่นพนันนี้ต้อง
ไม่เข้าข่ายผู้ปุวยจิตเวชที่อยู่ในระยะ Manic Episode 

 3.17 โรคที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา (Neurocognitive Disorders) เช่น โรคสมองเสื่อม โรค
ความจ าเสื่อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  3.17.1 โรคสมองเสื่อม (Dementia) (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 
2555: 80) 

                 เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และพบมากขึ้นตามอายุที่สูงขึ้น โดยพบ
ประมาณร้อยละ 5 ในประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป และอุบัติการณ์จะเพ่ิมสูงขึ้นได้เป็น 

ร้อยละ 50 ในกลุ่มประชากรที่มีอายุมากว่า 85 ปี แม้ว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคสมองเสื่อมจะไม่
สามารถรักษาได้ เช่น Alzheimer’s Disease Vascular Dementia แต่ยังมีสาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่ยัง
สามารถรักษาได้ เช่น Hypothyroidism หรือ Dementia Syndrome of Major Depression  

                 ลักษณะอาการส าคัญของโรคกลุ่มนี้ คือ มีความบกพร่องของความจ า  
ทั้งความจ าระยะสั้น และความจ าระยะยาว และมีความบกพร่องอ่ืนๆ ร่วมด้วย ในด้านความคิด 

เชิงนามธรรม การตัดสินใจ Higher Cortical Function และบุคลิกภาพโดยความบกพร่องต่างๆ 
เหล่านี้มีความรุนแรงเพียงพอที่ส่งผลกระทบชัดเจนต่อการท างาน กิจกรรมทางสังคมที่เคยท า  
หรือความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น   
  3.17.2 ภาวะเพ้อ (delirium) 

                 เป็นกลุ่มอาการของความผิดปกติทางสมองที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติ 
ทางกาย ซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เพราะบ่งชี้ถึงความผิดปกติทางกายท่ีรุนแรงที่ 
ต้องเร่งหาสาเหตุและท าการแก้ไขอย่างรีบด่วน โดยมีอาการส าคัญ คือ ความผิดปกติของการรู้สึกตัว 
(Consciousness) การรับรู้เวลา สถานที่ และบุคคล (Orientation) ความจ า ความคิด การรับรู้ 
(Perception) และพฤติกรรม อาการมักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน และมีอาการขึ้นๆ ลงๆ (Fluctuating 

Course) 



 

 

239 

                 อาการทางคลินิกสามารถเป็นได้ทั้งแบบสับสนวุ่นวาย (Hyperactive) แบบซึม 
(Hypoactive) และมีอาการทั้งสองแบบผสมกัน (Mixed Type) โดยมีอาการแสดงได้หลากหลาย
เนื่องจากเป็นภาวะที่มีความผิดปกติของการท างานของสมองโดยรวม (Global Brain Dysfunction)  

 3.18 โรคบุคลิกภาพแปรปรวน (Personality disorder)  

        คนทุกคนมีบุคลิกภาพซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะแสดงออกมาทางความรู้สึกนึกคิด รูปแบบ
ของพฤติกรรมและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน คนที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนหรือผิดปกติ หมายถึง คนที่มี 
ลักษณะเฉพาะนี้มาก หรือเด่นชัดเกินไป จนกระทบกับสัมพันธภาพ หรือการใช้ชีวิตประจ าวัน ส่งผล
ต่อความไม่สบายใจของบุคคลนั้น หรือมีลักษณะที่ผิดแปลกไปจากบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ ซึ่งท าให้
คน รอบข้างยอมรับไม่ได้ เช่น เจ้าระเบียบเกินไป (พบในบุคลิกภาพแบบ Obsessive-Compulsive 

Personality Disorder) เก็บตัวมากเกินไป (พบในบุคลิกภาพแบบ Schizoid Personality Disorder) 

ขีส้งสัยหรือระแวงมากเกินไป (พบในบุคลิกภาพแบบ Paranoid Personality Disorder) เป็นต้น  

      3.18.1 บุคลิกภาพผิดปกติ คือ การที่ผู้ปุวยมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนอย่างชัดเจนจาก
พฤติกรรมปกติในสังคมวัฒนธรรมของผู้ปุวยนั้นๆ โดยที่ผู้ปุวยไม่รู้สึกวิตกกังวลต่อพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของตนเอง เนื่องจากผู้ปุวยไม่รับรู้พฤติกรรมของตนได้สร้างปัญหาให้กับสังคมรอบข้าง 
ผู้ปุวยมักปฏิเสธการช่วยเหลือด้านจิตใจ และไม่ยอมรับว่าตนเองมีปัญหา ซึ่งต่างจากผู้ปุวยในกลุ่มโรค
วิตกกังวล หรือโรคซึมเศร้า ดังนั้นผู้ปุวยในกลุ่มนี้จึงขาดแรงจูงใจที่จะมารักษา 

                ผู้ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติจะมีลักษณะที่เรียกว่า ต้องการให้ผู้อ่ืนปรับตัวเข้าหา
ตนเอง (Alloplastic) แทนที่จะมองว่าปัญหาต่างๆ น่าจะแก้โดยการปรับปรุงตนเอง (Autoplastic) 

และผู้ปุวยไม่เห็นว่าพฤติกรรมของตนเองนั้นผิดปกติ (Ego Syntonic) ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับพฤติกรรม
ของตน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้คนรอบข้างท่ีเดือดร้อน  

 3.18.2 อาการ บุคลิกภาพผิดปกติ ประกอบด้วย อาการดังต่อไปนี้ 
                 3.18.2.1 บุคคลที่มีลักษณะการด าเนินชีวิตแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืนที่อยู่ร่วม

วัฒนธรรมเดียวกับตน โดยมีอาการต่อไปนี้ อย่างน้อย 2 อย่าง 
                  1) มีการรับรู้เกี่ยวกับตนเอง หรือต่อผู้อื่น หรือต่อเหตุการณ์ที่ 

คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงที่คนอ่ืนรับรู้ 
                  2) มีอารมณ์ตอบสนองที่มั่นคง อาจมากหรือน้อยเกินไป ไม่เหมาะสม  
                  3) มีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

                  4) มีพฤติกรรมที่หุนหันพลันแล่น ขาดการควบคุมท่ีดี 
 3.18.2.2 ลักษณะดังกล่าว ค่อนข้างเป็นอยู่ตลอดเวลา ไม่ยืดหยุ่นตาม

สถานการณ์ 
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 3.18.2.3 เกิดปัญหาอย่างมากในด้านอาชีพ การท างาน หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสังคมที่ส าคัญอย่างอ่ืน 

 3.18.2.4 ลักษณะจะคงท่ี และเป็นระยะเวลายาวนาน อาการเริ่มเป็นมาตั้งแต่
วัยรุ่น หรือวัยหนุ่มสาว 

 3.18.2.5 อาการดังกล่าวไม่ใช่อาการของโรคทางจิตเวช หรือไม่เกิดภายหลัง
จากผู้ปุวยเป็นโรคทางจิตเวช 

 3.18.2.6 อาการดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้สารเสพติด ยารักษาโรค หรือโรค
ทางกาย 

  3.18.3 กลุ่มโรคบุคลิกภาพผิดปกติ จ าแนกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 

กลุ่ม ชนิดของบุคลิกภาพที่ผิดปกติ ลักษณะส าคัญ 

1. กลุ่ม A  

 

Paranoid 

Schizoid 

Schizotypal 

พฤติกรรมความคิดดูแปลก ไม่เต็มบาท 

2. กลุ่ม B 

 

Antisocial, Borderline 

 

Histrionic, Narcissistic 

เจ้าอารมณ์ ไม่อยู่กับร่องกับรอย 

มีพฤติกรรมเหมือนการแสดงละคร 

3. กลุ่ม C 

 

Avoidant 

Dependent 

Obsessive 

Compulsive 

วิตกกังวลง่าย ขี้กลัว 

 

 3.19 กามวิปริต หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะเบี่ยงเบนทางเพศ (Paraphilia Disorders)  
        3.19.1 นิยาม ภาวะเบี่ยงเบนทางเพศหรือกามวิปริต เป็นปัญหาทางเพศอีกแบบหนึ่ง 
ผู้ปุวยจะถูกกระตุ้นให้มีการตื่นตัวทางเพศได้ด้วยสิ่งเร้าที่เบี่ยงเบนไปจากคนทั่วๆ ไปเป็นประจ า เป็น
นานกว่า 6 เดือน และท าให้เกิดปัญหา  
     3.19.2 อาการและประเภท กามวิปริตมีหลายชนิด และมีพฤติกรรมแสดงออก ดังนี้ 
(สุวัทนา อารีพรรค, 2524: 379) 

                 3.19.2.1 การชอบอวดอวัยวะเพศ (Exhibitionism) เกิดอารมณ์ทางเพศโดย
การอวดอวัยวะเพศให้คนแปลกหน้าเพศตรงข้ามที่ไม่คาดคิด 



 

 

241 

                 3.19.2.2 การชอบถูอวัยวะเพศของตนกับเพศตรงข้าม (Frotteurism) เกิด
อารมณ์ทางเพศโดยการถูไถอวัยวะเพศกับคนเพศตรงข้ามที่ยังสวมใส่เสื้อผ้าอยู่และไม่ได้ยินยอม 

                 3.19.2.3 การเป็นนักถ้ ามอง (Voyeurism) เกิดอารมณ์ทางเพศโดยการแอบดู
ผู้อื่น เปลือยกาย หรือร่วมเพศ 

                 3.19.2.4 การมีความสุขทางเพศกับส่วนของร่างกายหรือวัตถุ (Fetishism) เกิด
อารมณ์ทางเพศกับสิ่งของที่ไม่ได้ใช้เพื่อกิจกรรมทางเพศ 

                 3.19.2.5 การมีความสุขทางเพศจากการได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ของเพศ
ตรงข้าม หรือ ลักเพศ (Transvestic fetishism)  

            3.19.2.6 การมีความต้องการทางเพศกับเด็ก (Pedophilia) เกิดอารมณ์ทาง
เพศกับเด็ก (อายุไม่เกิน 13 ปี) 
   3.19.2.7 การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด (Sexual 

masochism) เกิดอารมณ์ทางเพศเมื่อตนเองเจ็บปวดหรือเกิดความทุกข์ ทรมาน 

   3.19.2.8 การมีความสุขทางเพศจากการท าให้ผู้อื่นเจ็บปวด (Sexual sadism) 

เกิดอารมณ์ทางเพศโดยการท าให้ผู้อื่น เจ็บปวด หรือเกิดความทุกข์ทรมาน  
 3.19.2.9 กามวิปริตแบบอ่ืนๆ (Atypical paraphilia) เช่น โทรศัพท์ลามก 
(Obscene phone call) การมีความต้องการทางเพศกับศพ (Necrophilia) การมีเพศสัมพันธ์กับ
สัตว์ (Zoophilia) 

 โดยสรุปแล้ว ความผิดปกติทางจิตซึ่งใช้เกณฑ์ของ DSM V ซึ่งลักษณะส าคัญของการแบ่งโรค 
นั้นใช้หลัก 3 ประการ คือ จ าแนกโรคตามอาการ (Descriptive Approach) วินิจฉัยตามเกณฑ์การ
วินิจฉัยที่ก าหนดไว้ (Gold Standard) ประเมินหลากหลายด้าน (Multi-axial Evaluation) ซึ่งถือได้
ว่ามีความครอบคลุมกว่าการใช้หลักการเดี่ยวๆ เพราะสาเหตุของความผิดปกติทางจิตนั้น มัก
ประกอบด้วยหลายปัจจัยร่วมกัน หรือบางโรคก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน จึงวินิจฉัยโรคโดยดูความ
ผิดปกติในแง่ของกลุ่มอาการและการด าเนินโรคมากกว่าการหาอาการโดยอาการใดอาการหนึ่งที่เป็น
อาการเจาะจงของโรค 

 

บทสรุป  

 การศึกษา และท าความเข้าใจเรื่องอาการและอาการแสดงออกทางความคิด  ความรู้สึกและ
พฤติกรรม เพ่ือน าไปประเมินอาการ การคัดกรอง และวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามสภาพที่
แท้จริงของผู้ปุวย รวมทั้งความเข้าใจความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ 
ว่าบุคคลที่มีปัญหาทางจิต จะไม่ได้มีอาการและอาการแสดงเพียงด้านเดียว แต่จะมีอาการแสดงที่
ประกอบกันในหลายๆ ด้าน และได้ก าหนดเกณฑ์จ าแนกโรคเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และ



 

 

 

242 
 

สะดวกในการเก็บรวบรวมสถิติ และน าไปสู่การวินิจฉัยโรคโดยใช้หลักการสากลที่เป็นระบบเดียวกัน 
หลักการวินิจฉัยจะใช้หลักการพิจารณากลุ่มอาการ และการด าเนินโรคเป็นหลัก ซึ่งความรู้ ความ
เข้าใจดังกล่าวจะน าไปสู่การวางแผนรักษา และการช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสมต่อไป   
 

ค าถามทบทวน 

 1.จงสรุปอาการส าคัญของความผิดปกติของการเคลื่อนไหว 

 2. จงสรุปอาการส าคัญความผิดปกติของความคิดท้ัง 4 หมวด 

 3. จงอธิบายอาการส าคัญความผิดปกติทางอารมณ์  
 4. จงอธิบายอาการส าคัญของความผิดปกติทางอารมณ์ 
 5. จงอธิบายอาการส าคัญของความผิดปกติของการรับรู้ 
 6. จงอธิบายอาการส าคัญของความผิดปกติของความจ า 

 7. จงอธิบายลักษณะอาการของความผิดปกติของการรู้สึกตัว 

 8. จงอธิบายลักษณะอาการของความผิดปกติทางเชาวน์ปัญญา 

 9. จงอธิบายเกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคเพ่ือใช้ในการวินิจฉัยโรค 

 10. จงจ าแนกระดับความผิดปกติของโรคปัญญาอ่อน 

 11. จงสรุปลักษณะอาการส าคัญของโรคจิตเภท 

 12. จงสรุปลักษณะอาการส าคัญของโรคซึมเศร้า 

 13. จงสรุปลักษณะอาการส าคัญของโรคอารมณ์สองขั้ว 

 14. จงสรุปลักษณะอาการส าคัญของโรควิตกกังวล 

 15. จงสรุปลักษณะอาการส าคัญของโรคย้ าคิดย้ าท า 

 16. จงสรุปลักษณะอาการส าคัญของสารเสพติด 

17. จงสรุปลักษณะอาการส าคัญของกามวิปริต 
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บทท่ี  8   
การวินิจฉัย และการบ าบัดรักษา 

 

การตรวจวินิจฉัยทางจิตเวช เป็นการทําความเข้าใจ และหาข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บปุวย และ 

ปัญหาของผู้ปุวย โดยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจสภาพจิต เช่นเดียวกับการตรวจ
โรคทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพ่ือทําความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม อาการผิดปกติที่เกิดขึ้น 
แล้วนํามาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดโรค พยาธิสภาพของโรค โดยเทียบเคียงกับทฤษฎี แล้วประเมิน
ปัญหาด้านสุขภาพจิต และนําไปสู่การวินิจฉัยโรค ส่วนการบําบัดรักษา เป็นขั้นตอนการช่วยเหลือ
ผู้ปุวยที่ต่อเนื่องมาจากการวินิจฉัยโรค มีความหมายครอบคลุมการรักษาหลายรูปแบบ ซึ่งมุ่งให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีข้ึนและบรรเทาความทุกข์ทรมานทางจิตใจ โดยรูปแบบการรักษา
แต่ละชนิดจะมีแนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการแตกต่างกันออกไปตามแนวคิดและความเชื่อของแต่ละทฤษฎี 
เนื่องจากกระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์นั้นมีความซับซ้อน จึงต้องใช้การรักษาที่
จําเพาะเจาะจง  และใช้หลายวิธีร่วมกันตามสมมติฐานการเกิดโรค หากสามารถรวบรวมประวัติ 
ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน จะเกิดความแม่นยําในการวินิจฉัย และวางแผนการรักษาที่
เหมาะสมต่อไป เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง การตรวจวินิจฉัยทางจิตเวช การตรวจสภาพจิต การทดสอบ
ทางจิตวิทยา  การบําบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวย ตามลําดับ 

 

1. การตรวจวินิจฉัยทางจิตเวช  

การตรวจวินิจฉัยโรค เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญมากในกระบวนการรักษาโรค กระทําใน
บุคคลที่มีอาการปุวยแล้ว โดยมีการสัมภาษณ์ผู้ปุวยและญาติเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการดําเนินการ
ตรวจวินิจฉัย และวางแผนรักษาข้ันต่อไป การตรวจวินิจฉัยผู้ปุวยทางจิตเวช ประกอบด้วย 
กระบวนการ 3 อย่าง ที่ควรดําเนินการอย่างประสานสอดคล้องและกลมกลืนกัน ได้แก่ การสัมภาษณ์ 
การสังเกตอาการ และการซักถามประวัติ ดังนี้ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์,  2555: 

31-32) 

1.1 การสัมภาษณ์ ลักษณะเป็นการพูดคุย ใช้คําถามเพ่ือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บปุวย 

เพ่ือนํามาใช้  เพ่ือสังเกตอาการและอาการแสดงออกในด้านต่าง ๆ  และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี 
กับผู้ปุวยและญาติ และควรสัมภาษณ์ญาติหรือบุคคลใกล้ชิด ขณะภาษณ์ควรสังเกตอาการผู้ปุวยไป
ด้วย เพราะ การแสดงออกของผู้ปุวยมีความสําคัญมาก หากผู้ปุวยมีอาการมากหรือไม่ให้ความร่วมมือ 
อาการที่ผู้ปุวยแสดงออก เช่น อาการหวาดกลัว ท่าทางตื่นตกใจ จะช่วยบอกความผิดปกติของผู้ปุวย
ได้มาก มีรายละเอียด 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
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1.1.1 การเริ่มต้นสัมภาษณ์ เริ่มต้นด้วยการให้ผู้ปุวยเล่าถึงปัญหาของตนเอง 
โดยผู้สัมภาษณ์เป็นฝุายรับฟังอย่างตั้งใจ พยายามนึกตามที่ผู้ปุวยพูด ถ้าไม่เข้าใจก็ถามเพ่ิมเติม และใช้
คําถามปลายเปิดก็จะได้ข้อมูลที่สําคัญของผู้ปุวยได้ดีกว่า ผู้สัมภาษณ์ควรปฏิบัติตามขั้นตอน ตามลําดับ
ได้แก่ กล่าวทักทายแนะนําตนเองกับผู้ปุวย แจ้งบทบาทหน้าที่ของตนเอง ชี้แจงจุดมุ่งหมายของการ
สัมภาษณ์ ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว ไม่มีสิ่งรบกวน และควรสัมภาษณ์ผู้ปุวยตามลําพัง ขณะ
สัมภาษณ์ควรแสดงความสนใจในตัวผู้ปุวยและปัญหาของผู้ปุวย ตั้งใจฟัง สบสายตาผู้ปุวย เก็บ
รายละเอียด และปฏิกิริยาการแสดงออกต่อถ้อยคําที่สนทนา หากมีข้อมูลใดที่ ไม่เข้าใจ หรือต้องการ
คําอธิบายเพิ่มควรถามลงลึกในรายละเอียด   

   1.1.2 จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ผู้ปุวยจิตเวชต้องการทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการเจ็บปุวย ในรายละเอียด ดังนี้ 
    1.1.2.1 การหารายละเอียดเกี่ยวกับอาการและการเจ็บปุวย 

  1.1.2.2 ระยะเวลาที่เริ่มมีอาการต่างๆ ตามลําดับ 

                      1.1.2.3 เหตุการณ์ในชีวิตของผู้ปุวยที่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บปุวย 

  1.1.2.4 ความรู้สึกของผู้ปุวยต่อปัญหาต่าง ๆ และความเจ็บปุวยของตน 

  1.1.2.5 ความเข้าใจเกี่ยวกับความเจ็บปุวย 

  1.1.2.6 จุดมุ่งหมายที่ผู้ปุวยและญาติมารับการรักษา 

  1.1.3 ระยะของการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 

  1.1.3.1 ระยะแรก เริ่มต้นด้วยการสอบถามให้ผู้ปุวยเล่าถึงปัญหาที่มารักษา  
ผู้สัมภาษณ์ฟังอย่างตั้งใจ สังเกตรายละเอียด การแสดงออก ไม่ควรแทรกหรือขัดจังหวะ แสดงท่าทีรับ
ฟังและแสดงความคล้อยตาม หรือรับรู้สิ่งที่ผู้ปุวยเล่า เช่น การผงกศีรษะ การพูดย้ําสิ่งที่ผู้ปุวยเล่า ช่วง
นี้ใช้เวลา 3-10 นาท ี

   1.1.3.2 ระยะที่สอง เป็นการหารายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือความชัดเจน โดยตั้ง
คําถามที่เจาะจงมากยิ่งข้ึน เช่น  

          1) รายละเอียดของการเจ็บปุวย    
                      1.1) ตําแหน่งของร่างกายท่ีเกิดอาการ 

                                           1.2) ลักษณะของอาการ 

                      1.3) ความรุนแรงของอาการ 

                     1.4) ลําดับเวลาของอาการ วันเวลาที่เริ่มมีอาการ (Onset) 

ระยะเวลาของการเกิดแต่ละครั้ง (duration) ช่วงระยะเวลาและความถี่ในการเกิดอาการ (Periodicity 

and Frequency) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอาการ (Course of the Symptoms)  

           1.5) สถานการณ์ท่ีมีผลต่อการเกิดอาการ 
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           1.6) ปัจจัยที่กระตุ้นและบรรเทาอาการ 

1.7) อาการร่วม 

2) อาการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในกลุ่มอาการที่ผู้ปุวยเล่า (Symptom  

Clusters) เช่น ผู้ปุวยมีอารมณ์เศร้า ผู้สัมภาษณ์อาจถามถึงอาการอื่นๆของโรคซึมเศร้า เช่น อาการ
นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ความคิดอยากฆ่าตัวตาย 

3) การรักษาท่ีได้รับมาก่อนหน้านี้ 
4) เหตุการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง เช่น ปัญหาและการเปลี่ยนแปลง 

ต่างๆ ในชีวิตของผู้ปุวย ความรู้สึกและการตอบสนองของผู้ปุวยต่อเหตุการณ์นั้น 

    1.2 การซักประวัติ เป็นการถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ปุวย ข้อมูลที่มีความสําคัญในการวินิจฉัย
และวางแผนรักษา แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ (สุวัทนา อารีพรรค, 2524: 105-111) 

   1.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ปุวย ได้แก่ ชื่อ อายุ สถานภาพสมรส เพศ การศึกษา เชื้อชาติ 
ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ที่อยู่ 
   1.2.2 อาการสําคัญ (Chief Complaint) เป็นปัญหาที่นําผู้ปุวยมาพบแพทย์ ข้อมูลนี้ควร
จะใช้คําพูดของผู้ปุวยเอง เช่น “ฉันรู้สึกเหมือนศีรษะจะระเบิด” ถ้าผู้ปุวยไม่สามารถบอกปัญหาที่นํามา
พบแพทย์ได้ ก็อาจจะใช้เหตุผลที่ทําให้เขามา เช่น “เขาถูกพามาโรงพยาบาลเพราะไปตีศีรษะพี่สาว” 
และบันทึกไว้ว่า ใครเป็นผู้ให้ข้อมูล 

   1.2.3 ประวัติการเจ็บปุวยในปัจจุบัน (Present Illness) ควรถามเก่ียวกับสิ่งต่อไปนี้ 
    1.2.3.1 อาการเริ่มเม่ือไร อาการคงท่ี เพิ่มข้ึน ลดลง หรือขึ้นๆ ลงๆ และในระยะ
ต่างๆของวัน ความรุนแรงของอาการแตกต่างกันหรือไม่ 
    1.2.3.2 อาการเป็นอย่างไร 

    1.2.3.3 มีความผิดปกติในการทํางานของร่างกายหรือไม่ มีอะไรบ้าง ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการนอน น้ําหนัก ความอยากอาหาร ความสนใจหรือพฤติกรรมทางเพศ อาการ
ทางร่างกาย ได้แก่ ท้องผูก ระบบย่อยอาหารผิดปกติ ปวดศีรษะ หรือปวดบริเวณต่างๆ ใจสั่น อาการ
อ่ืนของระบบหลอดเลือดและหัวใจ การเปลี่ยนแปลงในระบบหายใจ ระบบขับถ่าย และระบบประสาท 
นอกจากนี้ควรถามว่าอาการทางร่างกาย มีความสัมพันธ์กับอารมณ์หรือไม่ เช่น มีอาการปวดศีรษะ
เวลาหงุดหงิด หรือโกรธ มีอาการปวดท้องหรือท้องอืด เวลาวิตกกังวล เป็นต้น  
 1.2.3.4 สิ่งแวดล้อมขณะเกิดอาการเป็นอย่างไร มีสิ่งเหล่านี้ร่วมด้วยหรือไม่ ได้แก่  
การแยกจากกัน การพลัดพราก หรือการตายของบิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา หรือเพ่ือนสนิท การ
ตกงาน หรือเสียความก้าวหน้า การแยก หย่าร้างกับคู่สมรสหรือการกลับมาคืนดี ของคู่สมรส การ
ต้องคดี การหมดประจําเดือน หรือการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ การมีประสบการณ์ทางเพศเป็นครั้ง
แรกและมีปัญหาทางเพศ การตั้งครรภ์ การย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงาน การปลดเกษียณ เศรษฐกิจผัน
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ผวน การเริ่มเข้าโรงเรียน หรือจบจากโรงเรียน ภาระการผ่อนส่งบ้าน รถยนต์ ปัญหาที่บ้านหรือปัญหา
การงาน และปัญหาที่เกิดร่วมกับอาการที่ยังคงอยู่ หรือหมดไปแล้ว 

 1.2.3.5 ถ้าผู้ปุวยพยายามฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่น เขามีแผนการสําหรับการ
กระทํานั้นหรือไม่ และใช้วิธีใด เขาเคยพยายามมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยกี่ครั้ง โดยวิธีใด ที่ไหน และเม่ือไร 
เขามีศาสนาหรือที่ยึดเหนี่ยวทางใจอย่างอ่ืนที่จะมายับยั้งการกระทําของเขาไหม เขามีทัศนคติอย่างไร
ต่อการฆ่าตัวตาย หรือการฆ่าคนอ่ืน เขามีอาการประสาทหลอนชนิดออกคําสั่ง เช่น มีเสียงสั่งให้เขาฆ่า
ตนเอง หรือฆ่าคนอ่ืนหรือไม่ ถ้าเป็นการพยายามฆ่าตัวตาย เขาได้ทิ้งจดหมายหรือบอกคนอ่ืนก่อน 
หรือเขาได้ยกทรัพย์สมบัติ และของมีค่าของเขาให้คนอ่ืนไปแล้วหรือไม่ 
 1.2.3.6 ประวัติการใช้สารเสพติด ชนิดใด ขนาด/ปริมาณ เท่าไร ความถี่ในการใช้  
เคยใช้ยาอะไรเป็นระยะเวลานานๆ มาก่อน การใช้ยานั้นทําให้เกิดอาการในขณะนั้นหรือไม่ หลังใช้ทํา
ให้เกิดปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ ปัจจุบันยังคงใช้อยู่หรือเปล่า เกิดอาการติดหรือไม่ เมื่อหยุดมีขาดหรือไม่ 
เคยรักษาหรือไม่  
 1.2.3.7 ประวัติการแพ้ยา และอาการที่เกิดข้ึน      

 1.2.4 ประวัติการเจ็บปุวยในอดีต ประกอบด้วย 

1.2.3.1 การเจ็บปุวยทั้งทางกายและทางจิตเวช โรคประจําตัว การรักษาที่ 
เคยได้รับ 

1.2.3.2 อุบัติเหตุร้ายแรงที่เคยประสบ 

1.2.3.4 การใช้ยาและสารเสพติด 

 1.2.4 การทบทวนความผิดปกติในระบบต่างๆ ได้แก่  
1.2.4.1 ระบบต่างๆ ทางร่างกาย 

1.2.4.2 ความผิดปกติทางจิตในด้านต่างๆ เช่น อาการวิตกกังวล เมเนีย  

อาการโรคจิต ความคิดอยากฆ่าตัวตาย อยากทําร้ายคนอ่ืน อาการโรคประสาทอ่ืนๆ เช่น ย้ําคิดย้ําทํา 
อาการผิดปกติเก่ียวกับสติปัญญา ความจํา 

 1.2.5 ประวัติส่วนตัว ได้แก่ ประวัติการคลอดและการเจริญเติบโต ชีวิตและการอบรม 

เลี้ยงดูในวัยเด็ก การศึกษา การทํางาน เช่น ความรับผิดชอบในการทํางาน การเปลี่ยนงาน  
ความสัมพันธ์กับเพื่อน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ  การสมรส  
และบุคลิก ลักษณะของผู้ปุวยในสายตาของตนเองและบุคคลอื่น 

 1.2.6 ประวัติครอบครัว หมายถึง ประวัติความเจ็บปุวยในครอบครัวทั้งทางกายและทาง 
จิต ระดับเศรษฐานะ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ลักษณะนิสัยของสมาชิกในครอบครัว บทบาทและ
ความใกล้ชิด การปรับตัวของผู้ปุวย รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลสําคัญในครอบครัว เช่น อายุ การศึกษา 
อาชีพ สุขภาพ ลักษณะนิสัย อารมณ์ ความรู้สึกท่ีผู้ปุวยและความสัมพันธ์ของผู้ปุวยต่อบุคคลนั้น 
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 1.2.7 สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  
  ผู้ปุวยอาศัยอยู่กับใคร ที่ไหน สภาพชุมชนที่อยู่อาศัย เพื่อนบ้านเป็นอย่างไร ความ
พ่ึงพาอาศัย ความไว้วางใจ  
  รายได้ครอบครัวเท่าไร ความพอเพียง สถานะความเป็นอยู่ การมีงานทํา ชนิดของ
งาน ความหนักเบา เวลาทํางาน เพื่อนร่วมงาน ปัญหาอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการทํางานมีหรือไม่ 
  ผู้ปุวยเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์กรอะไรบ้าง นับถือศาสนาหรือไม่ สิ่งเหล่านี้
ช่วยเขาได้หรือไม่   
 โดยสรุปการตรวจวินิจฉัยผู้ปุวยทางจิตเวชเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญต่อการบําบัดรักษา
ผู้ปุวยเพื่อรวบรวมข้อมูลกลุ่มอาการที่เกิดขึ้น โดยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกตอาการ และการซักถาม
ประวัติ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสําคัญได้แก่ อาการสําคัญ อาการและอาการแสดง การดําเนินโรค ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเจ็บปุวย และวิเคราะห์สาเหตุการเจ็บปุวยโดยเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีที่เป็นฐานรากของ
การเจ็บปุวยทางจิต นําไปวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป 

 

2. การตรวจสภาพจิต (Mental Status Examination) 
   จุดมุ่งหมายของการตรวจสภาพจิต คือ การตรวจสภาพความคิดจิตใจด้านต่างๆ ของผู้ปุวย
ขณะสัมภาษณ์ เพ่ือค้นหาความผิดปกติต่างๆ และประเมินความรุนแรงของอาการดังกล่าว นําข้อมูลไป
พิจารณาร่วมกับข้อมูลจากการซักประวัติเพ่ือการวินิจฉัยต่อไป การตรวจสภาพจิตถือเป็นเทคนิควิธีการ
เฉพาะของการตรวจวินิจฉัยสําหรับผู้ปุวยทางจิต สําหรับวิธกีารตรวจ ควรศึกษาข้อมูลบางประการของ
ผู้ปุวยก่อน เช่น การศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดคําถาม หรือประเมินสภาพขณะตรวจ ก่อน
ตรวจควรบอกวัตถุประสงค์ของการตรวจให้ผู้ปุวยเข้าใจ โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย แนวทางและวิธีการ
ตรวจสภาพจิตมี 13 ข้อดังนี้ คือ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์,  2555: 36-41) 

 2.1 ลักษณะท่ัวไป (General Appearance) ได้แก่ รูปร่าง ท่าทาง สีหน้า และพฤติกรรม
ของผู้ปุวย ควรสังเกตการเปลี่ยนแปลงระหว่างการตรวจด้วย สิ่งที่ควรสังเกตและบันทึกได้แก่ 

 2.1.1 ลักษณะภายนอก (Appearance) ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา ขนาดตัว การแต่งกาย 
การดูแลสุขภาพร่างกายโดยทั่วไป ความเหมาะสมของเครื่องแต่งกาย สีหน้าแสดงความไม่สบายใจ เช่น 
กังวล กลัว ตกใจ เศร้า หรือเฉยๆ สีหน้า ท่าทางเหมาะสมกับวัยหรือเพศหรือไม่ ควรสังเกตท่าทาง
เครียดและไม่สบายใจหรืออึดอัด การสังเกตลักษณะภายนอกมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1.1.1 ท่าที (Attitude) ต่อการถูกสัมภาษณ์ ได้แก่ ท่าทีให้ความร่วมมือ เป็น
มิตร ไว้วางใจ รู้จุดมุ่งหมายและมีท่าทีเป็นผู้ใหญ่สมวัย บางคนอาจก้าวร้าว ไม่เปิดเผยและระวังตัวมาก 
ตอบคําถามตรงๆ หรือคอยเลี่ยงการตอบคําถาม บางคนอาจมีท่าทียั่วยวน (Seductive) ออกท่าออก
ทางมาก (Dramatizing) วางตัวเหนือแพทย์หรือถ่อมตัวเกินไป 
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 2.1.1.2 พฤติกรรม (Behavior) ได้แก่ การเคลื่อนไหว (Motor Activity) ที่มาก
หรือน้อยกว่าปกติ ท่าเดิน การเคลื่อนไหวซ้ําๆ (Mannerism) มีอาการกระตุก (Tics) ของหน้าหรือ
หนังตา บางรายอาจเดินไปมา นั่งขยับตัวบ่อย หรือเคลื่อนไหวมือและเท้าตลอดเวลา อยู่ไม่สุข 
(Agitate) ทําท่าแปลกๆ ทํากิริยาซ้ําๆ กระทําตามอย่างการกระทําของผู้อ่ืน (Echopraxia) หรือการใช้
มือและเท้าไม่ประสานงานกัน (Uncoordinated) ควรบันทึกด้วยว่าพฤติกรรมต่างๆเกิดขณะกําลัง
สัมภาษณ์เรื่องอะไร เพราะอารมณ์อาจมีส่วนทําให้มีอาการนั้นๆได้ 

2.2 ลักษณะการพูด (Speech) ลักษณะการพูดจะแสดงถึงกระแสความคิด (Stream of 

Thought) สังเกตว่า พูดมากหรือน้อย พูดช้าหรือเร็ว จังหวะเหมาะสมหรือไม่ ความต่อเนื่องของ
ความคิด มีการขาดหายเป็นท่อนๆ มีการหยุดโดยฉับพลัน หรือการพูดไม่ปะติดปะต่อ (Loosening of 

Association) การพูดอ้อมค้อม หรือพูดออกนอกเรื่องหรือไม่ ขาดความต่อเนื่องของความคิด 
(Incoherence) บางรายอาจพูดไม่ตรงประเด็น มีภาษาแปลกๆ พูดซ้ําๆ พูดติดหรือไม่พูดเลย 

 2.3 อารมณ์ (Affect and Mood) ควรสังเกตสีหน้าและอารมณ์ทั่วๆไปของผู้ปุวยตลอดการ
สัมภาษณ์ โดยเฉพาะเมื่อผู้ปุวยพูดถึงเหตุการณ์บางอย่างว่าผู้ปุวยมีอารมณ์เศร้า วิตกกังวล ฉุนเฉียว 
ก้าวร้าว รื่นเริงผิดปกติหรือไม่ หรือไม่แสดงอารมณ์เลย (Flat Affect) อารมณ์สอดคล้องกับเรื่องท่ีเล่า
หรือไม่ ให้ผู้ปุวยบรรยายความรู้สึกของเขาโดยตรงว่าในช่วงนั้นเขามีความรู้สึกอย่างไร 

 2.4 ความคิด (Thought) นอกจากกระแสความคิดท่ีแสดงออกในการพูดแล้ว ควรสังเกต
เนื้อหาความคิดของผู้ปุวย เช่น ความหลงผิด ความคิดหวาดระแวง ความคิดท่ีไม่มีเหตุผล การหมกมุ่น
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การย้ําคิด ความกลัว ความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายหรืออยากทําร้ายผู้อ่ืน และ
ความรู้สึกผิด 

 2.5 การรับรู้ (Perception) ควรถามถึงอาการประสาทหลอน เช่น เสียงแว่ว ภาพหลอน 
และสังเกตอาการที่แสดงว่าอาจมีประสาทหลอน เช่น การพูดคนเดียวคล้ายโต้ตอบกับผู้อ่ืน หรือการ
แสดงปฏิกิริยาเหมือนโต้ตอบกับสิ่งเร้าบางอย่าง เช่น หยุดพูดแล้วหันไปมองหรือทําท่ามองหรือตั้งใจฟัง
อะไรบางอย่าง 
 2.6 การรับรู้เวลา สถานที่ บุคคล และสภาวการณ์ (Orientation) ตรวจได้จากการถามถึง
ที่อยู่ของผู้ปุวย สถานที่ที่เข้ามารับการตรวจ เวลาขณะนั้น บุคคลที่พาผู้ปุวยมา บุคคลที่กําลังสัมภาษณ์
หรือเจ้าหน้าที่คนอ่ืนๆ ในผู้ปุวยนอกที่เดินทางมาตามนัดได้ด้วยตนเอง อาจอนุมานว่าผู้ปุวยมีการรับรู้ 
วัน เวลา สถานที่ และบุคคลเป็นปกติ จึงอาจไม่ต้องถามโดยตรง แต่ใช้การประเมินจากคําถามทั่วๆไป 
เช่น เวลานัดหมาย เวลาที่มารอตรวจ การเดินทางมาโรงพยาบาล 

 2.7 ความจ า (Memory)  

      2.7.1 ความจําในอดีต (Remote Memory) ส่วนมากจะทราบได้จากการซักประวัติ เช่น 
อายุของผู้ปุวย วันเกิด การเรียงลําดับเหตุการณ์ต่างๆ 
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      2.7.2 ความจําในเรื่องปัจจุบัน (Recent Memory) สังเกตจากการถามถึง เหตุการณ์
ต่างๆในช่วง 24 ชม. เช่น อาหารมื้อเช้า เวลาที่มาถึงโรงพยาบาล ลักษณะการเดินทาง 

      2.7.3 ความจําเฉพาะหน้า (Retention and Recall) มีวิธีตรวจดังต่อไปนี้ 
             2.7.3.1 ให้ผู้ปุวยจําชื่อสิ่งของ 3 อย่าง เช่น ดอกไม้ รถไฟ เก้าอ้ี บอกให้ผู้ปุวยทวน

ตาม 1 ครั้ง และบอกว่าจะย้อนกลับมาถามซ้ําในภายหลัง หลังจากนั้นทําการตรวจหรือสัมภาษณ์ใน
ส่วนอื่นต่อไปประมาณ 3 นาที แล้วย้อนกลับมาถามให้ผู้ปุวยบอกชื่อของทั้ง 3 อย่างอีกครั้งหนึ่ง 
           2.7.3.2 ให้ผู้ปุวยทวนเลขภายหลังที่ผู้ตรวจอ่านให้ฟัง 1 ครั้ง ถ้าผู้ปุวยทําผิดให้อ่าน
เลขจํานวนใหม่ ไม่อ่านซ้ําจํานวนเดิม วิธีนี้เรียกว่า Digit Forward คนปกติควรทําได้ 6-7 หลัก 
หลังจากนั้นให้ผู้ปุวยทวนเลขกลับหลัง เรียกว่า Digit Backward คนปกติทําได้ 3-4 หลัก การทดสอบ
ในส่วนนี้เป็นการตรวจ Immediate Recall ซึ่งผู้ปุวยบางรายอาจเสีย Retention และ Recall แต่มี 
Immediate Recall ปกติ 
 2.8 ความใส่ใจและสมาธิ (Attention and Concentration) ตรวจโดยการให้ลบเลขเป็น
อนุกรม ได้แก่ ให้ผู้ปุวยทํา 100-7 ในใจ โดยให้หักออกทีละ 7 แล้วบอกผลลัพธ์แก่ผู้ตรวจตามลําดับไป
เรื่อยๆโดยให้ผู้ปุวยทําเอง ไม่ทวนผลลัพธ์หรือปูอนเลขให้ ให้ลบประมาณ 5 ลําดับ ถ้าผู้ปุวยทําไม่ได้ 
เนื่องจากยากเกินไปจึงค่อยเปลี่ยนเป็นทํา 20-3 แทน 

 2.9 ระดับเชาว์ปัญญา ลักษณะความคิด และความรอบรู้ (General Knowledge and 

Abstract Thinking) การตั้งคําถามและการแปลผลการตรวจในข้อนี้ควรคํานึงถึงประสบการณ์ 
อาชีพ และระดับการศึกษาของผู้ปุวยประกอบด้วย การบอกความแตกต่างและความเหมือนเป็นการ
ตรวจความคิดเชิงนามธรรม (Abstract Thinking)  คือ ความคิดที่มีวุฒิภาวะของผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถ
สร้างความคิดรวบยอด (Formulate Concept) และนําไปใช้เข้าใจสิ่งต่างๆ (Generalization) ได้ 
ส่วนความคิดแบบรูปธรรม (Concrete Thinking) คือ ความคิดแบบเด็กเล็ก พบได้ในคนปัญญาอ่อน 
คนแยกตัว ผู้ปุวยโรคสมองและผู้ปุวยโรคจิต ส่วนความคิดที่ไม่เหมาะสม (Inappropriate) และแปลก
ประหลาด (Bizarre) พบในผู้ปุวยโรคจิต โดยถามในหัวข้อต่างๆ คือ 

 2.9.1 ความรู้ทั่วไป เช่น ชื่อบุคคลสําคัญ สถานที่สําคัญ 

     2.9.2 การเปรียบเทียบสิ่งของสองอย่างว่าต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร เพ่ือดูว่าผู้ปุวย
สามารถคิดในระดับที่เป็นนามธรรมได้มากหรือน้อยเพียงใดโดยให้เปรียบเทียบความแตกต่างกัน ดังนี้ 

   ค าถาม  ค าตอบแบบนามธรรม  ค าตอบแบบรูปธรรม 

1. เด็กกับคนแคระ เด็กยังเติบโตไม่เต็มที่  เด็กหัวเล็ก ตัวเล็ก 

   คนแคระเป็นผู้ใหญ่ที่ตัวเตี้ย        คนแคระหัวโต อ้วนกว่า 
2. ต้นโพธิ์กับต้นมะเขือ ต้นโพธิ์เป็นไม้ยืนต้น  ต้นโพธิ์มีใบ ต้นใหญ่ 

   ต้นมะเขือเป็นต้นไม้ล้มลุก ต้นมะเขือมีลูกกินได้ 
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3. กลางวันกับกลางคืน กลางวันมีแสงสว่าง กลางคืนมืด กลางวันคนไม่นอน 

               กลางคืนคนนอน ขี้เกียจ 

แล้วให้เปรียบเทียบว่าเหมือนกันอย่างไร ได้แก่  
ค าถาม  ค าตอบแบบนามธรรม  ค าตอบแบบรูปธรรม 

1. ส้มกับกล้วย  เป็นผลไม้           กินได้ มีเปลือก สีเหลือง 
2. โต๊ะกับเก้าอ้ี  เป็นเครื่องเขียน   ทําด้วยไม้ มี 4 ขา 
3. แมวกับหนู  เป็นสัตว์    มีขน มี 4 ขา มีหนวด 

  2.9.3 ให้อธิบายความหมายของคําพังเพยและสุภาษิต ซึ่งเป็นการตรวจความคิดเชิง
นามธรรม ผู้ใหญ่ที่มีระดับเชาว์ปัญญา อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย และมีความคิดแบบนามธรรมจะสามารถ
เข้าใจความคิดรวบยอดที่ซ่อนอยู่ในคําพังเพยและสุภาษิตได้ ผู้ที่มีความคิดแบบรูปธรรม ได้แก่ คน
ปัญญาอ่อน ผู้ปุวยโรคสมอง โรคจิตเภท โรคเมเนีย ผู้ด้อยสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ค าพังเพยและภาษิตที่ใช้ในการตรวจความคิดของผู้ป่วย 

1. น้ าขึ้นให้รีบตัก 

       คําตอบแบบรูปธรรม   น้ําขึ้นก็ต้องรีบตัก เพราะตักได้ง่ายกว่าตอนน้ําลง 
       คําตอบแบบนามธรรม   เมื่อมีโอกาสดีก็ควรรีบทํา 

       คําตอบแบบนามธรรมสูง   ควรรีบฉวยโอกาส  เพราะโอกาสเป็นสิ่งที่ผ่านไป 

แล้วไม่กลับมาอีก 

2. หนีเสือปะจระเข้ 
       คําตอบแบบรูปธรรม  คนกําลังวิ่งหนีเสือแล้วยังไปพบจระเข้ท่ีดุร้ายอีก 

       คําตอบแบบนามธรรม  หนีทุกข์หรืออันตรายอย่างหนึ่ง กลับไปพบทุกข์หรือ 

อันตรายอีกอย่าง 
       คําตอบแบบนามธรรมสูง  คนกําลังมีทุกข์ ยิ่งหนีก็ยิ่งพบความทุกข์ คนเรา 

ย่อมหนีเคราะห์กรรมไปไม่พ้น 

3. ขี่ช้างจับตั๊กแตน 

     คําตอบแบบรูปธรรม   คงทําไม่ได้ เพราะช้างเดินช้าแต่ตั๊กแตนบินเร็ว 

     คําตอบแบบนามธรรม   ลงทุนมากแต่ได้ผลเล็กน้อย 

     คําตอบแบบนามธรรมสูง   ลงทุนไม่คุ้มผลที่จะได้ การรู้จักประมาณตนเป็น 

สิ่งจําเป็น 

 2.10 การตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง ความสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ต่างๆ 
และตัดสินใจเลือกการกระทําที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่วนหนึ่งตรวจได้จากการซักประวัติ ดูการ
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ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ของผู้ปุวยตามที่เป็นจริง อีกส่วนหนึ่งตรวจได้จากการให้ทดลองตัดสินใจ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางอย่าง เช่น 

      2.10.1 ผู้ปุวยจะทําอย่างไรถ้าพบจดหมายที่จ่าหน้าซองและมีแสตมป์ติดเรียบร้อยตกอยู่ 
     ค าตอบท่ีเหมาะสม   

 “หยิบใส่ตู้ไปรษณีย์” หรือ”นําไปส่งกํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน “(ถ้าผู้ปุวยอยู่ชนบท) 

  ค าตอบท่ีอาจแสดงถึงข้อบกพร่อง 
 “เดินผ่านไปเพราะไม่เกี่ยวกับฉัน (ไม่สนใจผู้อ่ืน หรือไม่ชอบสังคม) 

 “เปิดออกดูเผื่อมีเงินอยู่ข้างในจะได้เก็บไปเลย” (สนใจแต่ตนเองผลประโยชน์ของ 
ตน) 

 “นําไปส่งให้ถึงบ้านผู้รับ“(ขาดความรอบคอบ หรืออาจชอบช่วยผู้อ่ืนมากเกินไป 

จนไมส่มเหตุผล) 

 2.10.2 “คุณจะทําอย่างไรถ้าคุณนั่งดูภาพยนตร์อยู่ในโรงภาพยนตร์และเห็นไฟไหม้เป็น
คนแรก” 

 ค าตอบท่ีเหมาะสม   

 “ลุกเดินออกไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าไฟไหม้แล้วให้เจ้าหน้าที่จัดการ” 

 ค าตอบท่ีอาจแสดงถึงข้อบกพร่อง  

 “ร้องตะโกนแล้ววิ่งออกไป” (ไม่รอบคอบ ตกใจง่าย) 

 “ลุกเดินออกไปเฉยๆ ไม่บอกใคร เดี๋ยวฉันจะมีอันตราย” (ไม่สนใจผู้อ่ืน 

เอาตัวรอด) 

 “บอกคนข้างๆแล้วให้บอกต่อๆกันไป” (คิดช่วยผู้อ่ืนแต่ยังไม่รอบคอบ) 

 2.10.3 “คุณจะทําอย่างไรถ้าลืมกุญแจรถยนต์ไว้ในรถ” 

      ค าตอบที่เหมาะสม   

     “ไปเอากุญแจสํารองที่บ้าน” หรือ”ไปตามช่างมาช่วยเปิดประตูรถ” 

     ค าตอบท่ีแสดงความบกพร่อง 
    “ทุบกระจกหน้าต่างรถเลย เร็วดี” (ใจร้อน ควบคุมอารมณ์ได้น้อย อาจก้าวร้าว) 

     “แย่เลยไม่รู้จะทําอย่างไรดี ร้องไห้ดีกว่า” (เป็นเด็กกว่าอายุ พึ่งตนเองไม่ได้ ไม่ 
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง) 
 2.11 ความรู้จักตน (Insight) หมายถึง การที่ผู้ปุวยยอมรับว่าตนไม่สบาย ยอมรับว่าตนมี
ปัญหาทางจิตใจ รวมทั้งการเข้าใจสาเหตุของปัญหาและสภาพจิตใจของตนเอง ซึ่งจะมีมากน้อยต่างกัน
ไปในผู้ปุวยแต่ละคน เช่น 

2.11.1 ผู้ปุวยไม่มีความรู้จักตนเลย คือ ผู้ปุวยโรคจิตที่มีความหลงผิดและเชื่อในความ 
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หลงผิดของตน จึงไม่คิดว่าตนผิดปกติ 
2.11.2 ผู้ปุวยคิดว่าปัญหาของตนเป็นเรื่องทางกายไม่เก่ียวข้องกับจิตใจแม้ว่าความจริง 

เป็นปัญหาทางจิตหรือโทษคนอ่ืนและสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา คิดว่าที่มีปัญหาเป็นเพราะคนอ่ืน 
ตนเองไม่มีปัญหาอะไร เช่น ที่พบในพวกบุคลิกภาพผิดปกติ 

2.11.3 ผู้ปุวยที่มีความรู้จักตนดีขึ้นจะยอมรับว่าตนมีปัญหาทางจิตใจ แต่ไม่เข้าใจ 

ชัดเจนถึงสาเหตุและความสัมพันธ์ของปัญหากับเรื่องอ่ืนๆ 

2.11.4 ผู้ปุวยที่มีความรู้จักตนดีมากๆอาจเข้าใจปัญหาของตนเองมากอยู่แล้ว นอกจาก 

ส่วนที่อยู่ในจิตไร้สํานึก 

2.12 แรงจูงใจในการรักษา (Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่ผู้ปุวยจะร่วมมือในการรักษา 
ยอมรับปัญหาของตนเอง และต้องการหาทางปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสังเกตได้จากคําบอกเล่า และ
พฤติกรรมของผู้ปุวยในการมาติดต่อเพ่ือขอรับการรักษา 
 โดยสรุป การตรวจสภาพจิต คือ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิด พฤติกรรม อาการ 
อาการแสดงของผู้ปุวย โดยการตรวจสภาพความคิดจิตใจด้านต่างๆ ของผู้ปุวยขณะสัมภาษณ์ เพื่อ
ค้นหาความผิดปกติต่างๆ  ซึ่งมีฐานคิดมาจากสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของจิต  เมื่อเกิดการเจ็บปุวยแล้ว
องค์ประกอบของจิตเหล่านี้ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงปรากฏออกมาเป็นอาการ และอาการแสดง  แล้ว
ต่อจากนั้นนําข้อมูลที่ได้ไปประเมินความรุนแรงของอาการดังกล่าว  นําไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลจาก
การซักประวัติเพ่ือการวินิจฉัยต่อไป  
 

3. การทดสอบทางจิต (Psychological Test)  
  3.1 ความหมายและความเป็นมา (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 47) 

      การทดสอบทางจิตวิทยาในการศึกษาผู้ปุวยจิตเวชมีมาตั้งแต่ Lightner – Witmer ได้ตั้ง 
คลินิกสุขวิทยาขึ้นในมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 1891 และได้กลายเป็นวิชาหนึ่งที่
สนับสนุนงานทางจิตเวชศาสตร์ 

      แบบทดสอบทางจิตวิทยา เป็นสิ่งที่ใช้วัดตัวอย่าง (Sample) ของพฤติกรรม (Behavior) 
อย่างมีเปูาหมาย (Objective) และมีความเป็นมาตรฐาน (Standardized) ซึ่งประกอบด้วยความ
เที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และค่าปกติวิสัย (Norm) การวัดพฤติกรรมของ
มนุษยโ์ดยวัดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าอ่ืนๆในสถานการณ์เดียวกัน นอกจากนี้ยังทดสอบทางสมอง 
อารมณ์ การปรับตัว เช่น ทดสอบสติปัญญา บุคลิกภาพ การวัดความผิดปกติทางความคิด ความรู้สึก 
การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
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  3.2 ความมุ่งหมายของการทดสอบทางจิตวิทยา 

       จุดมุ่งหมายของการทดสอบเพ่ือเป็นการค้นหาความแตกต่างระหว่างบุคคล การรับรู้ในสิ่ง
ที่เป็นปกติ และการเข้าใจถึงความเบี่ยงเบนอย่างมากท่ีผู้ปุวยแสดงออก ทําให้การวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น และช่วยในการประเมินผลการรักษา  

  3.3 ประเภทของแบบทดสอบ แบบทดสอบทางจิตวิทยามี 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 
(มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 48)        

    3.3.1 แบบทดสอบเชาว์ปัญญาและพัฒนาการ   
           การทดสอบเชาวน์ปัญญาและพัฒนาการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบระดับสติปัญญา 

ความจํา การตัดสินใจ การแก้ปัญหา สมาธิ ความสนใจ ความใส่ใจรายละเอียด การทํางานประสานกัน
ระหว่างกล้ามเนื้อ มือ และสายตา และนําไปใช้ประเมินความผิดปกติและการวินิจฉัยโรค ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 48-50) 

           3.3.1.1 แบบทดสอบเชาว์ปัญญา (Intelligence Tests) มีหลายประเภท  ได้แก่  
 1) Standford-Binet Intelligence Scale ใช้ในเด็กตั้งแต่อายุ 2-5 ปี 

สําหรับเด็กไทย ทําให้ทราบอายุสมอง และแสดงระดับความสามารถท่ีเป็นค่าปกติของประชากรใน            
แต่ละระดับอายุอีกด้วย  

 2) WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) ใช้ตั้งแต่อายุ 5 

ปี -15 ปี 11 เดือน 

 3) WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) ใช้ตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้น
ไป 

              4) Progressive Matrices มี 3 แบบ 

         4.1) Coloured Progressive Matrices ใช้ตั้งแต่อายุ 5 ปี 6 เดือนถึง 
11 ป ี

         4.2) Standford Progressive Matrices ใช้ตั้งแต่อายุ 8 ปีขึ้นไป 

         4.3) Advanced Progressive Matrices ใช้ในผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ IQ = (อายุที่วัดโดยแบบทดสอบ/อายุจริงนับตามปีปฏิทิน) x 100 

***Intelligence Quotient (IQ) = (mental age/chronological age) x 100 

   3.4.1.2 แบบทดสอบพัฒนาการ DDST (Denver Development Screening 

Test) 
     3.3.2 แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Tests) เพ่ือให้ทราบลักษณะบุคลิกภาพ 

อารมณ์ ความคิด แรงจูงใจ สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน ความขัดแย้งในใจ ความเข้มแข็งของจิต กลไก
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การปูองกันตนเอง นําไปใช้ประกอบในการวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษา การทดสอบบุคลิกภาพ
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 51-52) 

 3.3.2.1 แบบทดสอบการรายงานหรือสํารวจด้วยตนเอง (Self – report 

Inventories) เช่น 

       1) MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 
ประกอบด้วยคําถาม 566 ข้อ ใช้ในผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ประกอบด้วยลักษณะต่างๆของบุคลิกภาพ 10 

แบบ เช่น HS: Hypochondriasis, D: Depression, Hy: Hysteria, Pa: Paranoid เป็นต้น 

 2)  16PF (Sixteen Personality Factors Questionnaire) 
ประกอบด้วยคําถาม 187 ข้อ ใช้ในผู้ที่มีอายุ 16 ปี   

3.3.2.2 แบบทดสอบประเภทฉายภาพ (Projective Tests) เช่น 

 1) DAP (Draw- a –Person Test), HTP (House-Tree-Person) 
                           วิธีท า ให้ผู้ถูกทดสอบวาดรูป “คน” บนกระดาษขาว ไม่มีเส้น ขนาด 

“8.5 x 11”  
         ใน HTP ให้วาดรูป  “บ้าน” “ต้นไม้”  “คน” 

                          การแปลผล คน สะท้อนถึง Body Image บ้าน สะท้อนถึง Family 

ต้นไม้ สะท้อนถึง Ego Development   

 ความผิดปกติ  ใน DAP เช่น วาดคนผิดสัดส่วน วาดคนเป็นหุ่นยนต์  
วาดคนเห็นอวัยวะภายใน เป็นต้น สะท้อนถึงความคิด คือ การรับรู้ที่ผิดปกติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.1 แบบทดสอบ TAT 

ที่มา:  สุวัทนา อารีพรรค (2524: 125)  
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  2) CAT (Children Apperception Test) และ TAT (Thematic 

Apperception Test)  

     เป็นการทดสอบโดยแสดงภาพสถานการณ์ต่างๆ ที่คลุมเครือ (ภาพ 8.1)

แก่ผู้ถูกทดสอบ จากนั้นให้ผู้ถูกทดสอบเล่าเรื่องจากภาพ ตามความคิด หรือจินตนาการของตน ซึ่งไม่มี
ถูกหรือผิด โดยลําดับเรื่องจากก่อนหน้านี้ในภาพ สถานการณ์ในภาพ และการจบเรื่องเป็นอย่างไร 
อาจจะเล่าถึงความคิด ความรู้สึก ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ 

  3) RorschachTest 

                                  Rorschach Test เป็นการทดสอบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
กับสิ่งเร้าทางตา วิธีนี้อาศัยหลักการเดียวกันกับวิธี Ink-blot Test ผู้ที่นําวิธีนี้มาใช้ คือ Herman 

Rorschach จิตแพทย์ชาวสวิต จัดเป็น Projective Test ที่ใช้มากที่สุด เพราะสามารถกระตุ้นความคิด 
อารมณ์ ที่ซ่อนอยู่ภายในให้ออกมาโดยผู้ถูกทดสอบไม่รู้ตัว และชักจูงผู้ปุวยน้อยกว่าวิธีอ่ืน ทั้งยังไม่
ขึ้นกับวัฒนธรรมด้วย 

       การทดสอบประกอบด้วยรูปภาพ 10 ภาพ 5 ภาพ (ภาพที่ 1, 4, 5, 6 

และ 7) เป็นภาพขาวดํา 2 ภาพ (2 และ 3 เป็นสีดํา แดง และอีก 3 ภาพ (8, 9 และ 10) เป็นสีต่างๆ  
     ลักษณะ เป็นภาพหยดหมึกท่ีหยดลงบนกระดาษ ที่พับเข้าหากันแล้วคลี่ 

ออกมา 

                    วิธีท า ให้ผู้ถูกทดสอบดูภาพทีละภาพ ดูว่าคล้ายอะไร เหมือนอะไร ซึ่งไม่มี
ผิดหรือถูก วิธีการดู ดูอย่างไรก็ได้ 

                     ความผิดปกติ เนื้อหาที่เกินความเป็นจริง เช่น คนกําลังบินไปจับผีเสื้อ หมี 
2 ตัวกําลังไต่ไปบนค้างคาว เป็นต้น สะท้อนถึง ความคิดท่ีผิดปกติ อารมณ์ท่ีผิดปกติ 

ลักษณะภาพที่ใช้ทดสอบ 

 

 

 

 

 

ภาพที่  8.2  Rorschach Test 

ที่มา:  สุวัทนา อารีพรรค (2524: 126)  
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  4) SCT (Sentence Completion test) 
                         ลักษณะ เป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ 50 ประโยค เป็นการทดสอบ
ความรู้สึก ความคิดเห็นใน 4 ด้าน คือ ด้านครอบครัว แนวคิดของตัวเอง ทัศนคติเกี่ยวกับเพศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แบบทดสอบประกอบด้วย ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ต้องการต่อเติมข้อความ
ข้างท้ายให้จบ ประโยค ดังตัวอย่างด้านล่าง 

              วิธีท า ให้ผู้ถูกทดสอบอ่านประโยคที่ไม่สมบูรณ์ทีละข้อ และให้เติม 

ประโยคให้เร็วที่สุด 

                         การวิเคราะห์  ดูความสัมพันธ์ในครอบครัว ความคิด และอารมณ์ 
ตัวอย่างข้อความในแบบทดสอบ 

ฉันรู้สึกว่าคุณพ่อของฉันไม่ใคร่จะ................................................................................... .......................... 
เมื่อฉันพบอุปสรรค......................................................................................................... .......................... 
ฉันต้องการ................................................................................................................... ............................ 
อนาคตของฉัน................................................................................................................. ......................... 
เปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นๆ ครอบครัวของฉัน............................................................ ........................ 
คุณแม่ของฉัน................................................................................................................. .......................... 
ฉันคงมีความสุขที่สุด........................................................... ..................................................................... 
ฉันไม่ชอบคนที่............................................................................................................... .......................... 
ถ้าฉันได้เป็นหัวหน้า......................................................................................................... ....................... 
ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ของฉันคือ................................................................................... ........................ 
สิ่งที่ฉันใฝุฝัน คือ............................................................................................................ ......................... 
คนที่ฉันชอบมากที่สุด.................................................................................... .......................................... 
ฉันชอบคุณแม่ของฉันแต่.................................................................................................. ........................ 
สิ่งร้ายแรงที่สุดที่ฉันเคยทํา....................................................................................................................... 
คามรู้สึกของฉันเกี่ยวกับชีวิตการแต่งงาน........................................................................ ......................... 
หมายเหตุ: การทดสอบนี้ใช้ได้ตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป 

(สุวัทนา  อารีพรรค,  2524: 124) 

  5) Aptitude Tests  

                          ใช้วัดความสามารถเฉพาะทางของบุคคล เช่น ทางกฎหมาย ทางธุรกิจ 
ครู สถาปัตยกรรม หรือทางแพทย์ วิธีทดสอบทําเป็นกลุ่มใช้ทดสอบเพ่ือคัดเลือกเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัย การทดสอบนี้ค่อนข้างหยาบ เพราะยากที่จะหาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการตัดสิน
ความสําเร็จในอนาคตของบุคคล จึงใช้บอกความสามารถเฉพาะทางอย่างกว้าง ๆ เท่านั้น 
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  6) Achievement Test  

                                    เป็นการวัดระดับความสําเร็จในด้านต่างๆ เปรียบเทียบระหว่างคนที่มีวัย
และการศึกษาเหมือนๆ กัน เพ่ือทํานายผลสําเร็จทางการศึกษา การทดสอบนี้ใช้คัดเลือกเข้าศึกษาใน
วิทยาลัยต่างๆ และการเป็นทหาร 

 3.3.3 แบบทดสอบความบกพร่องทางสมอง (Organic Test) (Bender Motor 

Gestalt Test) (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 53) ดังภาพต่อไปนี้ 
     

 

ภาพที่ 8.3  Bender Gestalt Test 

ที่มา : Anastasi  (1958: 304)  

จากภาพเป็นแบบทดสอบความบกพร่องทางสมอง วิธีนี้ bender นักจิตวิทยาชาวเยอรมันเป็น
ผู้คิดขึ้น เป็นการทดสอบการประสานงานระหว่างการมองเห็นกับการเคลื่อนไหว (Visual-motor 

Coordination) ใช้ประโยชน์ในการวัดระดับการพัฒนาการทางกาย และพยาธิสภาพทางจิตใจ 
โดยเฉพาะพยาธิสภาพทางสมอง  

                            ลักษณะ  เป็นรูปทรงเรขาคณิต 9 รูป 

                             วิธีท า  
                               1.  Copy Phase ให้ผู้ถูกทดสอบดูภาพๆ ละ 5 วินาที แล้วลอกแบบ
รูปทรงเรขาคณิต ทีละภาพลงบนกระดาษขาวไม่มีเส้น ขนาด 8.5” x 11” 

                                      ความผิดปกติท่ีอาจตรวจพบ เช่น  วาดรูปกลับ (Rotation ) วาดมุม
ลําบาก เส้นสั่นไหว วาดไม่ครบจํานวน (Omission) วาดเกินจํานวน เป็นต้น 

                          2.  Recall Phase ให้ผู้ถูกทดสอบวาดภาพที่วาดมาแล้วจากความจําลง
บนกระดาษขาวไม่มีเส้นขนาดเท่าเดิมอีกแผ่นหนึ่ง เท่าท่ีจะทําได้ 
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                          3.  Testing Limit ในกรณีท่ีผู้ถูกทดสอบวาดภาพ Copy ไม่เหมือนภาพ
ตัวอย่าง ถามผู้ถูกทดสอบว่า เหมือนหรือไม่ ถ้าผู้ถูกทดสอบตอบว่า เหมือน แสดงว่ามีความบกพร่อง
ทาง Visual Perception ซึ่งอาจเกิดจากความบกพร่องทางสมอง หรือเป็นลักษณะ Functional 

Disorder ก็ได้ ให้ผู้ทดสอบชี้ส่วนที่ไม่เหมือนให้ผู้ถูกทดสอบดูและแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ แสดงว่าอาจมี
ความบกพร่องทางสมอง ถ้าแก้ไขได้ อาจเป็นลักษณะ Functional Disorder 

                                       ถ้าผู้ถูกทดสอบตอบว่า ไม่เหมือน ให้แก้ไขให้เหมือน ถ้ายังทําไม่ได้
โดยผู้ถูกทดสอบอาจจะมีความรู้สึกว่าตนเองบกพร่องร่วมด้วย เช่น ว่าทําไม่ได้ แสดงว่ามีความ
บกพร่องทาง Motor Function ซึ่งแสดงถึงความบกพร่องทางสมอง   
       การอธิบายผล อาศัยหลัก 

1. การจัดระเบียบของรูปภาพ 

2. ขนาดของรูปภาพ 

3. การเปลี่ยนแปลงของภาพ 

4. การบิดเบี้ยวของภาพ 

3.4 การทดสอบเป็นกลุ่ม การใช้การทดสอบทางคลินิกหลายอันร่วมกัน (กนกรัตน์ สุขะตุง
คะ, 2540:  65) 

      การทดสอบเป็นกลุ่ม (Battery Tests ) พบว่ามีความเชื่อถือได้มาก และได้ข้อมูลสมบูรณ์
กว่าการใช้การทดสอบอันใดอันหนึ่ง  เช่นตัวอย่าง ผู้ปุวยจิตเวชอาจแกล้งและหลบซ่อนความผิดปกติ
ในการทดสอบบางอัน แต่เขาทําได้ยากถ้าใช้การทดสอบหลายอัน การแบ่งประเภทของการทดสอบ
เพ่ือแยกชนิดของโรคนั้น อาจไม่ชัดเจนนักตามที่ปฏิบัติ แต่การพิจารณาคําตอบของการทดสอบต่างๆ 
ย่อมทําให้การศึกษาบุคลิกภาพของผู้ปุวยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การทดสอบแบบ Wechsler Bellevue 

Scale นั้น สามารถนํามาใช้ทางคลินิกได้เป็นส่วนใหญ่ เพ่ือการศึกษาสิ่งที่ผิดปกติ และบางครั้งก็ใช้ใน
คนปกติด้วย  
การทดสอบด้วย Rorschachนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งในการบ่งชี้หน้าที่ของสติปัญญาและบุคลิกภาพ 

 การบริหารงานกลุ่มการทดสอบ และการวิเคราะห์ผลทั้งหลายเป็นงานของนักจิตวิทยาคลินิก 
และกลุ่มการทดสอบที่ใช้นั้นต้องเป็น Wechsler Bellevue Scale , Rorschach, Draw-a-person 

และการทดสอบอ่ืนๆ อีก 1-2 ประเภท อาจเป็น TAT, MMPI หรือ Bender Gestalt Test ก็จะบอก
ถึงความสําคัญและรายละเอียดของบุคลิกภาพได้ การทดสอบชนิดเดียวไม่เป็นสิ่งที่พอเพียงจะสรุป
ปัญหาใดๆ ของบุคคลนั้นได้ 
  3.5 สภาวะของการทดสอบในงานจิตเวช  
       การทดสอบทางจิตวิทยาช่วยให้ได้ข้อมูลที่สําคัญในการพิเคราะห์โรคเร็วขึ้น และเข้าใจ
กลไกของผู้ปุวยดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษา การทดสอบทางจิตวิทยาจึงเป็นที่ยอมรับของ
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จิตแพทย์ผู้สนใจอย่างกว้างขวาง William Menninger ผู้ซึ่งเป็นจิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา 
มักปรึกษากับนักจิตวิทยาคลินิก จากข้อมูลที่เขาได้จากผู้ปุวย ดูว่าผู้ปุวยมีความสัมพันธ์กับบุคคล
ทั่วๆไปอย่างไร พลังของ Ego ผู้ปุวยเป็นอย่างไร ลักษณะกลไกของจิตใจที่ผู้ปุวยใช้ ระยะเวลาการเป็น
โรค และเหตุผลที่นําไปใช้ประกอบการรักษา 

  3.6 ขีดจ ากัดและจุดประสงค์ของการทดสอบ 

      โดยปกติแล้ว การทดสอบทางจิตวิทยามักใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปมากกว่านําไปใช้ทาง
ปฏิบัติรักษาเป็นส่วนตัว ทั้งนี้เพราะนักจิตวิทยาคลินิกจริงๆนั้นชอบทํางานในโรงพยาบาลมากกว่า 
เพราะมีโอกาสทํากับผู้ปุวยได้มากและจิตแพทย์ที่มิได้ยึดถือการทดสอบทางจิตวิทยาเป็นสิ่งจําเป็นก็มี
มาก ผู้รักษาบางคนเชื่อการสัมภาษณ์ทางคลินิกระยะเวลานานรวมกับข้อมูลอื่นๆ ก็อาจให้ความสําคัญ
มากกว่าการเปิดเผย โดยใช้การทดสอบทางจิตวิทยาและความสัมพันธ์กับผู้รักษาอาจเลวลง ถ้าผู้ปุวยมี
ความรู้สึกว่าเขากําลังได้รับการทดสอบ จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนําว่าไม่ควรใช้การทดสอบทาง
จิตวิทยามากนักถ้าไม่มีข้อบ่งชี้เป็นพิเศษ และอยู่ที่ท่าทีของผู้รักษาและความเชื่อถือของผู้ปุวยที่มีต่อ
ผู้รักษาด้วย 

  3.7 ประโยชน์ของการทดสอบทางจิตวิทยาทางสายงานจิตเวช 

 3.7.1 การวิเคราะห์โรคอ่ืนๆและจิตเวชแอบแฝง โรคจิตเภทที่ปรากฏอาการชัดแจ้งย่อม
วิเคราะห์โรคได้ง่าย แต่พวกท่ีเป็นแรกๆ และจิตเภทแอบแฝงที่ซ่อนความผิดปกติอยู่เบื้องหลังในแง่ของ
การปรับตัวมักเป็นปัญหาในการพิเคราะห์โรค การทดสอบทางจิตวิทยาได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่
ไวต่อการค้นหาความรู้สึกแอบแฝงของความผิดปกติ และความคิดแรกเริ่มท่ีผิดปกติในผู้ปุวยจิตเภท 
การทดสอบทางจิตวิทยาเป็นการยืนยันการวิเคราะห์โรคทางจิตเวช หรือเป็นหลักฐานในการพิเคราะห์
สิ่งที่ยังไม่แน่นอนให้ปรากฏชัดขึ้น 

 3.7.2 การวิเคราะห์แยกโรค การทดสอบทางจิตวิทยาให้ความรู้อย่างกระจ่างในการ
วิเคราะห์แยกโรคระหว่างผู้ปุวยโรคจิตเภท โรคประสาทซึมเศร้า ระหว่างโรคประสาทอ่ืนๆ และโรคจิต
เภท หรือระหว่างโรคจิตเภท agitated catatonia และ mania สําหรับโรคที่เกิดจากความผิดปกติ
ของอวัยวะ ได้มีผู้กล่าวว่า Rorschach Test และ Bender Gestalt Test แสดงหลักฐานที่ไม่ผิดพลาด
ของการทํางานของอวัยวะ เป็นการทดสอบที่ไม่มีทางแย้งได้ว่าบุคคลนั้นมีความบกพร่องในด้านอวัยวะ
ถึงแม้ว่าการตรวจทางคลินิก การเอกซเรย์หรือตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยังไม่ปรากฏอาการใดๆของ
ความผิดปกติของอวัยวะ (หมายความว่าการทดสอบทางจิตวิทยาที่หาความผิดปกติของอวัยวะของ
บุคคลนั้น จะได้ผลออกมาก่อนที่จะปรากฏอาการอย่างชัดเจนทางกาย) 
 3.7.3 ประเมินค่าของบุคลิกภาพและการรักษา การทดสอบทางจิตวิทยาจะบอกให้
จิตแพทย์ทราบว่าบุคคลนั้นมีบุคลิกภาพประเภทใดเขาหวังในทางสร้างสรรค์ทางใดบ้าง เสี่ยงต่อการ
ทําลายตนเองหรือทําร้ายผู้อ่ืน ผู้ปุวยเหมาะในการรักษาแบบใด ยังมีปัญหาอ่ืนๆอีกมากท่ีแพทย์ต้อง
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พิจารณาเพ่ือความต้องการของผู้ปุวย จะทําประโยชน์ได้ต้องศึกษากลไกของบุคลิกภาพผู้ปุวยโดยเร็ว 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จิตแพทย์จะปฏิบัติได้ถูกต้องส่งให้นักจิตวิทยาทําการทดสอบ 

  3.7.4 การรักษา จิตแพทย์และนักจิตวิทยาคลินิกบางคนได้ใช้ Rorschachช่วยในการทํา
จิตบําบัด และศึกษาการดําเนินของโรค ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในการใช้การทดสอบจิตวิทยาเป็น
ส่วนประกอบช่วยในการทําจิตบําบัด เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการระบายออกทางใจ และ
ก่อให้เกิดความเข้าใจของผู้ปุวย 

 3.7.5 การพิจารณานํามาใช้กับโรคทางฝุายกายและโรคทาง Psychosomatic ปัจจุบันนี้
เป็นที่ยอมรับแน่นอนแล้วว่าทุกระบบของโรคทางกายมีผลทางด้านอารมณ์ จิตใจของผู้ปุวย เช่น โรค
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ Hyperparathyroidism สาเหตุเนื่องจากมีความบกพร่องของ Calcium 

Metabolism อาจทําให้เกิดอาการหงุดหงิดวุ่นวาย ถอยหนีจากสังคม ขาดอารมณ์ ซึมเศร้า โรคระบบ
หัวใจผิดปกติก็อาจทําให้เกิดปัญหาด้านความจํา ความบกพร่องของ Cognitive อารมณ์กังวล 
อ่อนเพลีย ซึมเศร้า อาการเหล่านี้นักจิตวิทยาคลินิกต้องเข้าใจ รู้จักใช้เครื่องมือการทดสอบทาง
จิตวิทยา เพ่ือแยกออกจากโรคทางจิตเวชได้ 
 3.7.6 การวัดระดับสติปัญญา การประเมินค่าของระดับสติปัญญา จะทําให้แพทย์เข้าใจ
บุคลิกภาพของผู้ปุวยมากข้ึน และช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น เช่น ในการทําจิต
บําบัด ถ้าผู้ปุวยมีระดับสติปัญญาต่ําก็มักได้ผลไม่คุ้มค่า อาจเปลี่ยนแผนการรักษาโดยวิธีอ่ืนๆที่
เหมาะสมกับสติปัญญาของผู้ปุวย 

 3.7.7 ใช้ในการแนะนําอาชีพ การทดสอบทางจิตวิทยาย่อมช่วยการวางแผนทางด้าน
ฟ้ืนฟูอาชีวะบําบัดกับผู้ปุวยจิตเวช ประเมินความสามารถและศักยภาพของของผู้ปุวย 

 3.8.8 การพยากรณ์โรค การทดสอบทางจิตวิทยายังสามารถบอกถึงการพยากรณ์โรคของ
ผู้ปุวยได้ในหลายแง่หลายมุม และนับว่าถูกต้องพอสมควร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้รักษาและผู้ปุวยอย่าง
มาก 

 โดยสรุปการทดสอบทางจิต เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปุวยอีกประเภทหนึ่ง เพื่อประเมิน
การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับจิต นําไปวิเคราะห์เชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีการเกิด
โรค และเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติ การสังเกตอาการและอาการแสดง การตรวจสภาพ
จิต และหาข้อสรุปเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิต อาการและอาการแสดง ปัจจัยสาเหตุ และนําไป
วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป 
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4. การบ าบัดรักษา 

การบําบัดรักษามีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอาการ หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข พฤติกรรมที่มีปัญหา
เพ่ือให้บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้  การรักษาโรคทางจิตเวชทําได้หลายวิธีบางวิธีสามารถใช้
ร่วมกันได้เพ่ือเสริมประสิทธิภาพของการรักษา ซึ่งการรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้ ต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจ
ของแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ การบําบัดทางชีวภาพ 
การบําบัดทางจิต และการบําบัดทางสังคม ดังรายละเอียด ต่อไปนี้   

4.1 การบ าบัดทางชีวภาพ (Biological Therapy) 

     จากแนวคิดทางชีวภาพที่เชื่อว่า สมองทําหน้าที่ควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม 

ของมนุษยโ์ดยการทํางานของสารส่งผ่านประสาท (Neurotransmitter) ตัวรับสารส่งผ่านประสาท 
(Receptor) บางชนิด การแก้ไขความผิดปกติดังกล่าว จึงต้องแก้ไขที่สมอง นักวิทยาศาสตร์จึงได้คิดค้น
และผลิตยารักษาอาการทางจิต การบําบัดทางชีวภาพ ประกอบด้วย การบําบัดโดยใช้ยา และการ
บําบัดโดยการกระตุ้นด้วยไฟฟูา (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กุล,  2546: 357) 

 4.1.1 การบ าบัดทางจิตโดยใช้ยา แพทย์จะใช้ยาที่ออกฤทธิ์ที่สมองส่วนต่าง ๆ เพื่อปรับ 

สมดุลของสารสื่อประสาท ฤทธิ์ของยาจะช่วยให้คนไข้อาการสงบ เพราะกล้ามเนื้อผ่อนคลาย คลาย
ความวิตกกังวล ทําให้ง่วงนอน ยาทางจิตเวช แบ่งออกเป็น ยาคลายวิตกกังวล ยารักษาโรคจิต ยาปรับ
อารมณ์ 
 4.1.1.1 ยารักษาโรคจิต (Antipsychotic Drugs) 

                                   เป็นยาที่ใช้รักษาผู้ปุวยโรคจิตเภท (Schizophrenia) โรคจติจากแอมเฟ
ตามีน (Amphetamine Induced Psychotic Disorder) โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกายที่มีผลต่อสมอง 
เช่น โรคจิตจากไทรอยด์เป็นพิษ หรือเนื้องอกในสมอง เป็นต้น โดยที่ผู้ปุวยโรคจิตจะมีอาการหลงผิด 
หวาดระแวง และประสาทหลอนเป็นลักษณะเด่น  
  ยารักษาโรคจิตออกฤทธิ์โดยการยับยั้ง Postsynaptic Dopamine 

Receptors ในสมอง ยารักษาโรคจิตชนิดแรกที่ถูกนํามาใช้ คือ Chlorpromazine และชนิดอื่นๆ ที่
ผลิตตามมาได้แก่ Thioridazine, Perphenazine, Haloperidol  

  ระยะเวลาที่ผู้ปุวยควรได้รับยาขึ้นกับชนิดและจํานวนครั้งของการกําเริบ
ของโรคจิต เช่น โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกายที่มีผลต่อสมอง ผู้ปุวยควรได้รับการรักษาตามอาการ เมื่อ
แก้ไขสาเหตุทางร่างกายได้ และอาการสงบก็หยุดยาได้ แต่ถ้าเป็นโรคจิตเภทครั้งแรกควรได้รับยานาน
ประมาณ 2 ปี ถ้าเป็นโรคจิตครั้งที่ 2 ควรได้รับยานาน 3-5 ปี  
  อาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อาการง่วง ปากแห้ง ตาพร่ามัว 
ท้องผูก ถ้าได้รับในปริมาณมากอาจทําให้ปัสสาวะลําบาก และหน้ามืดได้ อาการข้างเคียงที่สําคัญอย่าง
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หนึ่ง คือ อาการตัวแข็ง เดินไม่สะดวกเนื่องจากกล้ามเนื้อตึงตัวมากผิดปกติ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดย 
Anticholinergic Drugs 

 4.1.1.2 ยาแก้ซึมเศร้า (Antidepressant Drugs) 

                                    เป็นยาที่ใช้รักษาผู้ปุวยโรคซึมเศร้า หรือผู้ที่มีอารมณ์เศร้า นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้รักษาความผิดปกติทางจิตชนิดอ่ืนได้อีกเช่นกัน เช่น โรควิตกกังวลบางชนิด โรคปวดที่ไม่พบ
สาเหตุทางร่างกาย ภาวะปัสสาวะรดที่นอน  
  ยาแก้ซึมเศร้าออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการดูดกลับของ Serotonin หรือ 
Norepinephrine ของ Presynaptic Receptors ยาแก้ซึมเศร้าที่สําคัญ ได้แก่ Amitriptyline, 

Imipramine และ Nortriptyline เป็นต้น อาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์คล้ายยารักษาโรคจิต 
ยกเว้นไม่ทําให้เกิดอาการตัวแข็ง ปัจจุบันมียาแก้ซึมเศร้า ชนิดที่ออกฤทธิ์ในการรักษาภาวะซึมเศร้าได้
เท่ากับยาข้างต้น ได้แก่ ยาแก้เศร้าในกลุ่ม SSRIs (Serotonin-Specific Reuptake Inhibitors) เช่น 
Fluoxetine, Fluvoxamine, Paroxitine, Sertraline แต่มีข้อดี คือ ฤทธิ์ข้างเคียงน้อยมาก ไม่ทําให้
ง่วง และสามารถรับประทานยาเพียงวันละครั้ง ซึ่งทําให้เกิดความสะดวกในการใช้ยา แต่มีข้อด้อย คือ 
ยายังมีราคาแพงมาก  
 4.1.1.3 ยาคลายกังวล (Anxiolytic Drugs) 

                                   เป็นยาที่ใช้รักษาโรควิตกกังวล หรือผู้ปุวยที่มีความวิตกกังวลมากผิดปกติ 
ช่วยทําให้จิตใจสงบ ยาคลายกังวลบางตัวมีฤทธิ์ทําให้ง่วงมาก จึงใช้เป็นยานอนหลับ (Hypnotics) ได้  
                                  ยาคลายกังวลเกือบทั้งหมดเป็นยาที่จัดอยู่ในกลุ่ม Benzodiazepine 

ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ Diazepam, Chlordiazepoxide, Clorazepate และ Lorazepam เป็น
ต้น ในปริมาณยาที่สูงที่จะกดประสาทส่วนกลางทั้งหมด ดังนั้น ผู้ที่ใช้ยาจะต้องพึงระวังอุบัติเหตุ หาก
ต้องขับรถหรือทํางานกับเครื่องจักร เนื่องจากยาทําให้ง่วง ความตื่นตัวและความแม่นยําในการตัดสินใจ
ลดลง นอกจากนี้ยาในกลุ่มนี้มีฤทธิ์กันชัก (Anticonvulsant Property) และคลายกล้ามเนื้อร่วมด้วย 

  ผู้ปุวยที่มีความเครียดหรือมีอาการทางร่างกาย ที่เกิดจากความเครียด 
เช่น โรคปวดศีรษะจากความเครียดสามารถใช้ยานี้รักษาได้ แต่หากเครียดเรื้อรังหรือเครียดง่ายกว่า
ปกติก็ควรได้รับการรักษาด้วยวิธีจิตบําบัด 

  การใช้ยาในกลุ่มนี้ ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากทําให้ติดยา 
ต้องการปริมาณยาเพ่ิมข้ึนจึงจะได้ผลเหมือนเดิม เรียกว่า ภาวะทนยา ได้ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ยาใน
ขนาดที่สูงและรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน 

 4.1.1.4 ยารักษาระดับอารมณ์ (Mood Stabilizing Drugs) 

  เป็นยาที่ใช้รักษาโรคอารมณ์แปรปรวน ในภาวะฟูุงพล่าน (Mania) ซึ่งมี
ลักษณะเด่น คือ อารมณ์ที่สนุกสนาน รื่นเริง จนผิดปกติร่วมกับการมีกิจกรรมในชีวิตมากเกินพอดี เช่น 
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ขยันทํางานมาก ผิดปกติ ใช้จ่ายฟุุมเฟือย พูดมากผิดปกติ เป็นต้น อาการเหล่านี้จะเกิดนานเป็น
สัปดาห์ และในบางช่วงของชีวิตก็จะมีอารมณ์เศร้า เบื่อหน่าย ท้อแท้ หดหู่ใจ อยากตาย ซึ่งเป็น
ลักษณะตรงข้ามกัน ความผิดปกติทางจิต แบบนี้ เรียกว่า Bipolar Disorder  

  ยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ Lithium Carbonate และยากันชัก คือ 
Carbamazepine และ Valproate ก็สามารถนํามาใช้ได้ ยานี้ช่วยทําให้อารมณ์ของผู้ปุวยคงท่ี 

 4.1.1.5 ยาที่แก้ไขผลข้างเคียงจากยารักษาโรคจิต (Anticholinergic Drugs) 

                                   ผู้ปุวยที่ได้ยารักษาโรคจิต อาจเกิดฤทธิ์ข้างเคียงทําให้เกิด 
Extrapyramidal Syndromes ได้ เช่น อาการตัวแข็ง (Dystonia) เดินลําบาก เดินช้า หรือเดินไม่
แกว่งแขน เนื่องจากกล้ามเนื้อแข็งตัว บางรายกลืนลําบาก อาการเหล่านี้ แก้ไขโดยยาที่มีฤทธิ์ 
Anticholinergic เช่น Benztropine และ Trihexyphenidryl  

 4.1.2 การบ าบัดด้วยไฟฟ้า (Electroconvulsive Therapy)  

              เป็นการรักษาทางจิตเวช โดยการกระตุ้นทําให้เกิดการชักด้วยไฟฟูาที่ควบคุม
ปริมาณไฟฟูา และเวลาที่ให้อย่างพอเหมาะ ภายใต้การควบคุม ดูแลของแพทย์และทีมผู้รักษาเป็นวิธี
รักษาที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย มักใช้กับคนไข้อารมณ์ซึมเศร้า คลุ้มคลั่ง คิดฆ่าตัวตาย โรค
อารมณ์สองขั้ว ชนิดเมเนีย และโรคจิตเภทเรื้อรังที่รักษาด้วยยาแล้วไม่ดีข้ึน กลไกการทํางานของ
กระแสไฟฟูา คลื่นไฟฟูาจะทําให้คนไข้กระตุก หมดสติ และเปลี่ยนสารสื่อประสาท เกิดอาการสับสน 
ลืมปัญหา ลืมความคิด ความทุกข์ที่ตนเองเคยประสบมา วธิีนี้ต้องมีผู้ดูแลจนกว่าผู้ปุวยจะรู้สึกตัว และ
หลังจากนั้นผู้ปุวยจะมีการสูญเสียความจํา ต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จึงจะค่อยฟ้ืนความจํา (มา
โนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์,  2555: 439) 

 4.1.3 การใช้อินซูลินท าให้หมดสติ ใช้กับผู้ปุวยโรคประสาทแบบซึมเศร้า บรรเทา
อาการวิตกกังวลเรื้อรัง  ปัจจุบันไม่นิยมเพราะมีผลเสียในกรณีผู้ปุวยสุขภาพไม่ดี  ทําให้ผู้ปุวยเสียชีวิต
จากการช็อคได้ (สุวัทนา อารีพรรค,  2524: 575) 

 4.1.4 การผ่าตัด ในกรณีที่ปุวยจากอวัยวะภายในร่างกายมีพยาธิสภาพ เช่น สมอง มี
เนื้องอก มีพยาธิ วิธีนี้มีความเสี่ยงสูงจึงไม่ค่อยนิยม (สุวัทนา อารีพรรค, 2524: 576) 

4.2 การบ าบัดทางจิต  
     การบําบัดทางจิตโดยไม่ต้องใช้ยา มีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ   

จิตบําบัด เกิดจากความเชื่อที่ว่า พฤติกรรมหรือการเจ็บปุวยทางจิตเกิดจากความคิด ความเชื่อที่ผิด ๆ  
เกิดจากความขัดแย้งใจ เครียด วิตกกังวล ไม่เข้าใจตนเอง ปรับตัวไม่ได้จึงแก้ไข/รักษาโดยการสนทนา 
แบบให้คําปรึกษา เปูาหมายของการรักษา คือ ปรับเปลี่ยนทําให้ผู้ปุวยเข้าใจความคิด ความรู้สึก 
อารมณ ์พฤติกรรม สามารถจัดการกับความขัดแย้งในใจของตนเองได้ และมีพฤติกรรมการแสดงออกที่
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เหมาะสม การบําบัดทางจิตที่สําคัญ ได้แก่ (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กุล,  
2546: 360) 

 4.2.1 การบ าบัดทางจิตรายบุคคล (Individual Therapy) แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
     4.2.1.1 จิตบําบัดประคับประคอง (Supportive Psychotherapy)  

  เป็นจิตบําบัดที่มุ่งเน้นให้ผู้ปุวยได้เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง 
สามารถประเมินสถานการณ์ในชีวิต และประเมินจุดอ่อน จุดแข็งในตนเอง แล้ววางแผนแก้ไขปัญหา
ของตนเอง ซึ่งบทบาทของนักจิตบําบัด คือ สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปุวยและสื่อสารช่วยเหลือให้
ผู้ปุวยได้พิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยใช้ศักยภาพของผู้ปุวยเอง 
  การบําบัดชนิดนี้ มุ่งเน้นในสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากกว่าที่จะจัดการ
กับความขัดแย้งทางจิตใจในระดับจิตไร้สํานึก และไม่เน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ เทคนิคที่ใช้
ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้ปุวยได้มีโอกาสระบายความในใจ การสะท้อนความรู้สึกของผู้ปุวย และการ
ให้ความมั่นใจ 

  ผู้ปุวยที่มีปัญหาไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป หรือไม่สามารถจัดการกับ
ความเครียดในปัจจุบันของตนเองได้ มีความเหมาะสมต่อการรักษาด้วยวิธีนี้ และการรักษาโดยวิธีนี้
สามารถทําได้ พร้อมกับการรักษาด้วยยา 
     4.2.1.2 Psychoanalytic Psychotherapy 

      เป็นจิตบําบัดที่ใช้ทฤษฎีของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ เป็นการรักษาเพ่ือให้ผู้ปุวย
เกิดการหยั่งรู้ตนเอง (Insight) และมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพโดยกระบวนการบําบัดต้องมีการค้นหา
และแก้ไขความขัดแย้งในระดับจิตไร้สํานึก เทคนิคที่ใช้ในการรักษา ได้แก่ ให้ผู้ปุวยได้พูดถึงทุกอย่างที่
ผุดขึ้นมาในความคิด (Free Association) ในกระบวนการรักษา ผู้ปุวยจะเกิดความรู้สึกเกี่ยวพันกับ
ผู้รักษาราวกับว่า ผู้รักษาเป็นบุคคลสําคัญที่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ปุวย เช่น ผู้ปุวยอาจมี
ความรู้สึกเหมือนกับว่าผู้รักษาเป็นพ่อ สิ่งที่ผู้ปุวยเคยทําหรืออยากปฏิบัติหรือคาดหวังต่อพ่อ ก็จะย้าย
มาแสดงออกต่อผู้รักษาราวกับว่าผู้รักษาเป็นพ่อจริงๆ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Transference ผู้รักษามี
หน้าที่ในการวิเคราะห์ Transference และพฤติกรรมการต่อต้าน Resistance ของผู้ปุวยที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการรักษา รวมทั้งแปลความฝันของผู้ปุวยด้วยกระบวนการทั้งหมด นี้จะช่วยให้ผู้ปุวยเข้า
ใจความขัดแย้งในจิตใจของตนเอง และมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพในทางที่ดีขึ้น เป็นการรักษาที่ต้อง
ใช้ระยะเวลานาน เหมาะสําหรับผู้ปุวยโรคประสาท และผู้ที่มีบุคลิกภาพผิดปกต ิ

   Psychoanalytic Psychotherapy มีความคล้ายคลึงกับ Supportive 

Psychotherapy ที่มีเปูาหมายแก้ไขอาการและจัดการกับปัญหาของผู้ปุวย และมีความคล้ายคลึงกับ 
Psychoanalysis ที่กระบวนการความเป็นมาของจิตใจที่เกี่ยวข้องกับจิตไร้สํานึกของผู้ปุวยด้วย ใน
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ระหว่างการรักษาผู้ปุวยและผู้รักษาจะต้องจัดการกับ Transference ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน การบําบัด
แบบนี้จะมีความยืดหยุ่น และใช้ระยะเวลาในการบําบัดสั้นกว่า Psychoanalysis 

     4.2.1.3 Cognitive Therapy 

                                   เป็นการบําบัดที่จะทําให้ผู้ปุวยเกิดความเข้าใจว่า ความยุ่งยากทางจิตใจ
และอารมณ์นั้นมีต้นกําเนิดมาจากความคิด หรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง คล้ายกับแนวคิดทางตะวันออก
ที่ว่า  สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ การบําบัดชนิดนี้เหมาะสําหรับผู้ปุวยซึมเศร้าที่มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ําถึง
ปานกลาง ผู้ปุวยเหล่านี้มีแนวโน้มจะมองโลกแง่ร้าย และประเมินตนเองต่ํา ผู้ปุวยจะถูกฝึกให้ค้นหา
รูปแบบความคิดที่ไม่ถูกต้องในการมองตนเองและสิ่งต่างๆ เช่น ความคิดว่า ฉันไม่มีความสามารถ
เกิดข้ึน เมื่อผู้ปุวยทําผิดพลาดเล็กน้อย ไม่มีใครต้องการฉัน เกิดข้ึนเมื่อถูกปฏิเสธจากเพ่ือนเพียงบางคน 
ความคิดที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ เกิดขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติ เมื่อค้นพบความคิดเหล่านี้ แล้วก็จะฝึกให้ผุ้ปุวย
ทดสอบว่าความคิดเหล่านี้ มีความจริงมากน้อยเพียงใด จนกระทั่งผู้ปุวยพบในที่สุดว่า ความคิดเหล่านี้
ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสนับสนุน ก็จะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปสู่ความคิดที่ถูกต้องยิ่งขึ้น เช่น ฉัน
ทําบกพร่องในบางครั้ง และสําเร็จหลายครั้ง  
  4.2.1.4 Behavior Therapy 

   เป็นการบําบัดที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ ที่มีความเชื่อว่าพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหามักจะเกิดขึ้นซ้ําๆ โดยที่ผู้ปุวยได้มาจากการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมบําบัดจะ
มุ่งเน้นขจัดพฤติกรรมผิดปกติท่ีไม่พึงประสงค์  และสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่ถูกต้อง และสร้างพฤติกรรมที่
พึงประสงค ์พฤติกรรมบําบัดที่สําคัญได้แก่    
  1) การลดความรู้สึกอย่างมีระบบ (Systematic Desensitization) 

เป็นการวางเงื่อนไขสิ่งเร้ารูปแบบหนึ่ง โดยการฝึกให้ผู้ปุวยต่อต้านความกลัว ความวิตกกังวลโดยใช้วิธี
ผ่อนคลาย แล้วจึงให้เผชิญกับสถานการณ์ที่ผู้ปุวยกลัวหรือวิตก โดยฝึกไปทีละขั้น ๆ จากสถานการณ์ที่
กลัวน้อยที่สุดไปหามากที่สุด พร้อมการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หรืออาจให้จินตนาการหรือนึกถึง
เหตุการณ์นั้นแทนก็ได้  ทําไปทีละขั้น อย่างต่อเนื่องถ้าผู้ปุวยควบคุมการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อได้
แสดงว่า ขจัดความกลัว หรือวิตกกังวลได้ ถ้ายังกังวลอยู่ ต้องย้อนไปสู่สถานการณ์ที่ควบคุมได้ แล้ว
ค่อยเริ่มทําต่อเนื่องใหม่ทีละขั้น ๆ  
   2) การยุติหรือการหยุดยั้ง (Extinction) เป็นการยุติหรือหยุดยั้งพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ด้วยการระงับการเสริมแรง จะทําให้พฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงหรือหมดไป 

   3) การให้สิ่งเร้าที่ไม่ต้องการ (Aversion Therapy) นําหลักของการลงโทษ
มาใช้เพ่ือขจัดพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น การบําบัดพิษสุราเรื้อรังโดยใช้ยาผสมกับสุรา ให้ผู้ปุวยดื่มจะทําให้
อาเจียน หลังจากถูกวางเงื่อนไขซ้ําแล้วซ้ําอีก ในที่สุดจะเลิกดื่มสุราได้ หรืออาจใช้วิธีการช็อกด้วยไฟฟูา 
   4) การเสริมแรงทางบวก (Position Reinforcement) นําหลักการ 
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วางเงื่อนไขมาเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในรูปเบี้ยอรรถกร 
(Token Economy) เช่น การให้เหรียญ (Token) ถ้าแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสามารถนําไป
แลกรางวัลหรือของที่ต้องการได้  ผู้รับการบําบัดจะมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จนกระท่ังหมดไปในที่สุด มักใช้กับผู้ปุวยโรคจิตเรื้อรัง 
   5) การให้เผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัว (Exposure Therapy) การปรับ  
พฤติกรรมโดยใช้ของจริงมาช่วยรักษา ให้เผชิญกับสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกกลัวโดยไม่ต้องหลีกหนี เช่น 
ในผู้ปุวยกลัวสุนัขก็ให้อยู่กับสุนัข และให้แสดงความรู้สึกต่อสถานการณ์ว่า หากพบสถานการณ์แบบนี้
จะทําอย่างไร ซึ่งผู้ปุวยจะเรียนรู้ว่าในที่สุดอาการต่างๆจะหายไปเอง 
 4.2.2 การบ าบัดทางจิตรายกลุ่ม (Group Therapy) 

                       เป็นการบําบัดผู้ปุวยครั้งละหลายคนพร้อมกัน ประมาณ  5-12 คน ตามชนิดของ
กลุ่ม โดยให้ผู้ปุวยเข้ามาร่วมทํากิจกรรมด้วยกัน ซึ่งมีผู้นํากลุ่มและผู้ช่วยเป็นผู้ดําเนินการ เทคนิค
วิธีการมีได้หลายชนิดตามวัตถุประสงค์ เช่น Interpersonal exploration group มีวัตถุประสงค์ให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน หรือ Psychoanalytically Oriented 

Group Therapy ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับการวิเคราะห์ให้เข้าใจความขัดแย้งในระดับจิตไร้สํานึก 
เมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีวบําบัด กลุ่มสันทนาการบําบัด เป็นต้น  
 4.2.3 ครอบครัวบ าบัด (Family Therapy) 

  เป็นการบําบัดที่สมาชิกของครอบครัวผู้ปุวยต้องเข้าร่วมบําบัดด้วย อาจจัดว่าเป็น
การบําบัดชนิดกลุ่ม ก็ได้ การบําบัดชนิดนี้มีพ้ืนฐานทางทฤษฎีว่า ผู้ปุวยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 
เมื่อมีผู้ปุวยเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบทั้งหมดในครอบครัว ในขณะเดียวกันครอบครัวอาจจะ
เป็นต้นเหตุให้เกิดการปุวยหรือการปุวยนั้นดํารงอยู่ต่อไป ในระหว่างการรักษาสมาชิกในครอบครัวจะ
ได้มีโอกาสแสดงออก เรียนรู้ อารมณ์และความคิดของแต่ละคน แล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือช่วยกัน
สร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว โดยมีผู้บําบัดเป็นคนดําเนินกิจกรรมกลุ่ม (ฉวีวรรณ สัตย
ธรรม, 2554: 214) 

 4.2.4 การให้ค าปรึกษา (Psychiatric Counseling) เป็นกระบวนการให้คําแนะนํา 
ปรึกษาท่ีใช้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คําปรึกษา กับผู้รับคําปรึกษา เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ึนในเชิงพฤติกรรมและสุขภาพจิต 

  ผู้ให้คําปรึกษาควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการอบรมในการให้คําปรึกษา 
และมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้รับคําปรึกษาเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อมได้
ดีขึ้น เพื่อใช้ความเข้าใจนี้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  วัตถุประสงค์ของการให้คําปรึกษา คือ เพื่อช่วยให้ผู้รับคําปรึกษาสามารถเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น สามารถเผชิญปัญหาที่กําลังประสบอยู่ได้ สามารถ
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แก้ปัญหาได้เองอย่างเหมาะสม สามารถวางแผนการชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 397) 

 4.2.5 การสะกดจิต (Hypnosis) เพ่ือค้นหาปัญหาหรือความขัดแย้งภายในจิตใจ 

ของผู้ปุวยที่เก็บกดไว้ เริ่มต้นการสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย ผู้บําบัดจะสั่งให้ผู้ปุวยพุ่งสมาธิไปที่จุดใด
จุดหนึ่ง พร้อมทัง้ให้ผู้ปุวยทําสิ่งต่าง ๆ เช่น คิดพิจารณา ค้นหาสาเหตุของปัญหา ความขัดแย้งในใจ มี
ความมั่นใจที่จะเผชิญปัญหา วิธีการสะกดจิตใช้กับผู้ปุวยทางจิตที่ไม่มีอาการหวาดระแวงหรือประสาท
หลอน  

 4.2.6 ละครจิตบ าบัด (Psychodrama) ในยุคของจิตบําบัดกลุ่ม ได้มีการคิดค้น 

วิธีการรักษาโรคทางจิต โดยวิธีจิตบําบัด ในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น analytic group therapy activity 

group therapy  ในปีค.ศ. 1912 Moreno ได้นําเอาละครจิตบําบัดมาใช้ เพราะเชื่อว่าละครเป็น
เครื่องช่วยระบายอารมณ์ให้แก่ผู้แสดง และช่วยให้ทั้งผู้แสดงและผู้ชมเกิดความเข้าใจตนเอง และเข้าใจ
พฤติกรรมของผู้อื่น 

 จุดประสงค์ของละครจิตบําบัด 

1. เพ่ือช่วยให้ผู้ปุวยได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา 

2. ผู้ปุวยได้ระบายอารมณ์ 
3. ผู้ปุวยเกิดความเข้าใจตนเอง (Insight) 

 ผู้ร่วมในการแสดงละครจิตบําบัดเป็นประจําคือ ผู้รักษา ผู้ร่วมรักษา ตัว
เอก กลุ่มผู้ร่วมแสดง และผู้ชม ผู้รักษาจะต้องศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาและผลกระทบของปัญหานั้น 
ๆ แล้วนํามาสร้างเป็นบทละครให้ผู้ปุวยแสดงร่วมกับผู้ปุวยอื่น ๆ ผู้บําบัดทําหน้าที่เป็นผู้กํากับการ
แสดง  ผู้ชมก็เป็นผู้ปุวย เมื่อละครจบลงจะมีการแสดงความรู้สึกของผู้แสดงและผู้ชม เป็นเพียงการ
แสดงความรู้สึกเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือแนะนํา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปุวยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนเข้าใจตนเอง  และนําความรู้สึกที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (วิไลลักษณ์ 
พงษ์โสภา,  2555: 361) 

4.3 การบ าบัดทางสังคม 

 เป็นการบําบัดผู้ปุวยโดยใช้สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น ญาติ เพ่ือน ผู้ร่วมงาน หรือองค์กรใน
สังคม และชุมชนได้เข้าใจผู้ปุวย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ผู้ปุวยสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสามารถจัดการกับปัญหาได้ โดยมีเปูาหมายเพื่อให้ผู้ปุวยสามารถกลับ
เข้าไปอยู่ร่วมกับสังคมต่อไปได้อย่างมีคุณค่า เช่น  

 4.3.1 นิเวศบ าบัด (Milieu Therapy) 

                    เป็นการรักษาโดยจัดสภาพบรรยากาศเพ่ือการบําบัดอย่างมีจุดมุ่งหมาย เฉพาะ
ผู้ปุวยที่มีอาการทางจิตเวชเท่านั้น ได้แก่  (ฉวีวรรณ สัตยธรรม, 2554: 195) 
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 4.3.1.1 กลุ่มรับสมาชิกใหม่ (Admission Group) 

 4.3.1.2 กลุ่มปรึกษาหารือในครอบครัว (Multifamily Orientation Group) 

 4.3.1.3 กลุ่มชุมชนบําบัด (Community Meeting) 

 4.3.1.4 กลุ่มเตรียมตัวกลับบ้าน (Pre-discharge Group) 

  4.3.2 พฤติกรรมบ าบัด การให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตสังคม เป็นการดูแลรักษาด้วย
การพูดคุยระหว่างผู้รักษาและผู้ปุวย ให้ใช้ความสามารถในการพิจารณาแง่มุมต่างๆ ของปัญหาอย่าง
ถ่องแท้ และมีความเข้าใจตนเอง แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีแรงจูงใจ ความจริงใจ ที่จะช่วยเหลือ
กัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ทําให้ผู้ปุวยสบายใจ ได้ระบายความรู้สึกคับข้องใจ เข้าใจตนเอง ผู้รักษาเกิด
ความเข้าใจผู้ปุวยและให้กําลังใจผู้ปุวย ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรียนรู้และจัดการปัญหาของ
ตนได้ดียิ่งขึ้น 

    4.3.3 ชุมชนบ าบัด  
                 ในการบําบัดด้านยาเสพติ ได้นําหลักการครอบครัวบําบัด (Family therapy)  
ผนวกกับชุมชนบําบัด (Therapeutic Community model) เพ่ือให้เห็นถึงการประยุกต์แนวคิดด้าน
สังคม มาใช้ในการดูแลปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะการบําบัดผู้ติดสารเสพติด ทั้งในสถานบําบัดของ
รัฐ ได้แก่ รพ.ธัญญารักษ์ และเรือนจํา ซึ่งนําชุมชนบําบัดไปใช้บําบัดผู้ต้องโทษยาเสพติดและเข้ารักษา
ในระบบสมัครใจบําบัด)  และสถานบําบัดเอกชน (มูลนิธิคริสตจักร)  
  โดยสรุปการบําบัดทางจิต เป็นการประยุกต์แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตมา
แก้ไขอาการเจ็บปุวย ซึ่งแนวคิด ทฤษฎีมาจากฐานคิดที่ว่า ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเจ็บปุวยมีหลายสาเหตุ
ร่วมกัน ดังนั้นผู้รักษาจึงอาจใช้วิธีรักษาร่วมกันหลายวิธีนํามาประยุกต์ในการบําบัดรักษา ซึ่งขึ้นอยู่กับ
พยาธิสภาพทางจิตของผู้ปุวยแต่ละรายประกอบด้วย การบําบัดทางชีวภาพ การบําบัดทางจิต และการ
บําบัดทางสังคม    
 

5. การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย  
     การจัดบริการฟ้ืนฟูสุขภาพ จะกระทําในระยะที่ผู้ปุวยอาการทุเลาหรืออาการดีขึ้น แพทย์จะ
อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่ทั้งนี้ญาติหรือผู้ดูแลต้องมีความรู้ในประคับประคองอาการ การฟ้ืนฟู เฝูา
ระวังอาการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เกิดโรคแทรกหรือความพิการจนร่างกายทําหน้าที่ไม่ได้ ฉะนั้นการ
ดูแลผู้ปุวยจิตเวชที่บ้านจึงมีความสําคัญต่อการปูองกันการกลับเป็นซ้ํา หรือการปุวยเรื้อรัง โดยมีวิธี
ปฏิบัติดังนี้ 
 5.1 ผู้ปุวยหรือญาติควรติดต่อรับยาที่โรงพยาบาลอย่างสม่ําเสมอ ญาติควรดูแลให้ 
ผู้ปุวยกินยาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพ่ิมหรือลดยาเอง ถ้ามีปัญหาเรื่องยาควรปรึกษาแพทย์ 
 5.2 งดใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มกระตุ้นประสาททุกชนิด 
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 5.3 ญาติควรกระตุ้นและให้กําลังใจผู้ปุวยในการทํางานตามกําลังและความสามารถเพ่ือ 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ปุวยให้ดีดังเดิม 

 5.4 ควรปฏิบัติต่อผู้ปุวยเหมือนคนปกติ เปิดโอกาสให้ระบายปัญหาเพื่อให้เกิดความ 

เข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

 5.5 สนับสนุนและให้กําลังใจผู้ปุวย ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
 5.6 ส่งเสริมให้ผู้ปุวยมีโอกาสเข้าสังคมกับคนทั่วไปเพ่ือฝึกผู้ปุวยให้ปรับตัวเข้ากับคนอ่ืน 

ได้ 
 5.7 หมั่นสังเกตอาการผู้ปุวย ถ้าเริ่มผิดปกติ เช่น นอนไม่หลับ หงุดหงิด หูแว่ว พูดคน  
เดียว ให้รีบมาไปพบแพทย์   

โดยสรุป แนวคิดการฟื้นฟูสภาพ เป็นกลวิธีที่ช่วยเหลือผู้ปุวยและญาติในระยะที่ผู้ปุวยอาการ
ทุเลา และแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ การฟ้ืนฟูสภาพจะช่วยลดความรุนแรง ลดความเสียหาย ลด
ความพิการอันเกิดจากโรคทางจิตนั่นเอง อันจะส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปุวยและครอบครัว 
ตลอดจนส่งผลต่อการสร้างผลิตผลต่อสังคม ประเทศชาติต่อไป 

 รายงานประสบการณ์ศึกษาดูงานการบ าบัดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบัด 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ผู้เขียนได้ไปศึกษาดูงาน สถานบําบัดยาเสพติด แบบสมัครใจ 
บ้านพระเมตตา  จึงนําเสนอประสบการณ์การศึกษาดูงานเพ่ือประกอบความเข้าใจเรื่องการประยุกต์ใช้
แนวคิดชุมชนบําบัดเพื่อการบําบัดยาเสพติด  ดังนี้ 

รูปแบบชุมชนบ าบัดภาคเหนือแห่งประเทศไทย (บ้านพระเมตตา อําเภอจอมทอง เชียงใหม่) 
ที่อยู ่ 111 หมู่20 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง เทศบาลนครเชียงใหม่ 50160 

วัตถุประสงค์ของการบ าบัด 

1. พัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ครบวงจรแบบองค์รวม โดยยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลาง 
2. พัฒนาวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ครอบครัว และชุมชนในเครือข่าย 

4. สร้าง และส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี รวมทั้งบรรยากาศในการทํางานอย่างมีความสุข 

เป้าหมาย    “เปูาหมายของการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบชุมชนบําบัด (TC.)ไม่เพียงแต่ช่วยให้เขา
เลิกยาเสพติดเท่านั้นแต่เป็นการช่วยพัฒนาวิถีชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน" 

“ The goal of Therapeutic Community model is not only to help the addict 

get off drug  but rather to help him /her develop a lifestyle that  supports  a  sober 

life  as  well ” 

บทบาท หน้าที่ ของมูลนิธิบ้านพระเมตตา 

1. เป็นสถานที่บําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา และสารเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด 
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2. เป็นสถานที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านการบําบัดฟ้ืนฟู 

สมรรถภาพผู้ติดยา และสารเสพติด ในรูปแบบชุมชนบําบัด 

3. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้การบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา และสารเสพติดใน
รูปแบบชุมชนแก่ ญาติ สมาชิก และประชาชนทั่วไป 

4. เป็นหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์ แก้ไข ปูองกัน บําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา และสารเสพ
ติดตามนโยบายของรัฐบาล 

รูปแบบการบ าบัด 

 เป็นการอยู่ประจํา ประมาณ 1 ½ ปี โดยรับวัยรุ่น   วัยผู้ใหญ่ อายุระหว่าง 14-59 ปี ที่ติดยา
เสพติด แอลกอฮอล์ จนมีปัญหาต่อพฤติกรรม สุขภาพจิต และปัญหาอารมณ์  ดูแลแบบองค์รวม  โดย
ใช้ตัวแบบกลุ่มจิตบําบัด  สังคมบําบัด  ร่วมกับหลักการพ้ืนฐานของชุมชนบําบัด จํานวน 50-100 เตียง   
หลักการของชุมชนบ าบัด 

 1. ผู้รับการบําบัดต้องพักอยู่ในสถานที่ซ่ึงมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม (Environment) ของการ
บําบัดรักษาก่อนเป็นเบื้องต้น โดยเขาจะต้องยินยอมที่จะอยู่ในสถานที่ดังกล่าวด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้
เพราะสํานึกได้ว่า เขาสิ้นหนทางที่จะไปที่อ่ืนแล้ว เขาไม่มีที่พ่ึงพิงอ่ืนใดอีกแล้ว ความรู้สึกของผู้รับการ
บําบัดคล้ายกับการต่อสู้อยู่ในกําแพงล้อมรอบทั้งสี่ด้านไม่มีทางออก นั่นก็คือ บทสรุปของผู้ติดยาซึ่ง
สุดท้ายก็หาทางออกไม่พบ เว้นแต่วิธีการของชุมชนบําบัดเพ่ือกลับมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 2. ผู้รับการบําบัดจะต้องเปิดเผยตนเองด้วยความสมัครใจต่อเพ่ือนที่อยู่ในชุมชนบําบัด เขาจะต้อง
ใช้ชีวิตในชุมชนบําบัดด้วยวิธกีารต่างๆที่จําเป็นตามโปรแกรมของชุมชนบําบัด เพ่ือให้สามารถบรรลุถึง 
“การค้นพบตนเอง” (Self–discovery) ทั้งนี้ ชุมชนบําบัดจะสอนให้เขารู้จักค้นหาเหตุผลของความ
ผิดพลาดทุกสิ่งอย่างจากตัวของเขาเอง โดยอาศัยกิจกรรมหลักของสถานบําบัด (Tools of the 

house) ตลอดจนมีการจัดสายการบังคับบัญชา (Chain of command) เพ่ือให้เกิดระเบียบ และ
เรียนรู้วิธีการปกครองบังคับบัญชาที่ใช้กันในโลกภายนอก ผูร้ับการบําบัดจะถูกสอนให้สงบเสงี่ยม 
ยอมรับความจริงทั้งหลายทั้งปวง ซื่อสัตย์ และกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่แท้จริงอย่าง
เปิดเผย และค้นพบเหตุการณ์ซึ่งเคยซ่อนเร้นอยู่เพราะเขาปิดหูปิดตาไม่ยอมรับ ทั้งพยายามซ่อนเร้น
ความรู้สึกท่ีแท้จริงนั้นไว้มานานแล้ว 

 3. ในไม่ช้าผู้รับการบําบัดก็จะได้รับรู้ว่า เขาเป็นคนที่เคยทําลายตนเองมาก่อน และมีทัศนคติ
ในทางลบมาตลอด ขณะเดียวกันเขาก็ได้เรียนรู้ถึงทัศนคติในทางบวกจากกิจกรรมต่างๆ และการงานที่
อยู่รอบๆตัว ทําให้มีความหวังและความกล้าหาญที่จะก้าวไปข้างหน้า ทั้งนี้เพราะเขาสามารถกําหนด
ตัวเองได้ว่า ควรจะมีหน้าที่อย่างไรและควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานบําบัด 
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 4. จากจุดเริ่มต้นนี้เอง ในที่สุดจะทําให้ผู้รับการบําบัดกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวร่วมกับ 

เพ่ือน พ่ีชายและน้องสาว ซึ่งลงเรือลําเดียวกัน โดยเขาจะมีพ่ีชายคนโตซึ่งก็คือบรรดา เจ้าหน้าที่ท่ี
พร้อมจะคอยช่วยเหลือให้เขาพ่ึงตนเองให้จงได้ 
 5. บัดนี้ผู้รับการบําบัดก็พร้อมที่จะมีความรับผิดชอบและยอมทําลายภาพเดิมของตนเอง พร้อม
ทั้งเปิดม่านบังตา และเครื่องพรางตัวเองออกไปสู่โลกภายนอก เพราะเขาได้รู้สึกอย่างจริงใจว่าเขาเป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรัก ซึ่งจะมีส่วนที่ช่วยทําให้เขาเป็นคนดีขึ้น เนื่องจากได้
ดํารงชีวิตอยู่ในครอบครัวที่มีความผูกพันกันเสมือนพ่ีน้องในครอบครัวเดียวกัน 

 6. ผู้รับการบําบัดจะมองเห็นคุณค่าของโปรแกรมการบําบัด ซึ่งเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของเขา 
ทั้งปรัชญาและแนวความคิดของชุมชนบําบัดจะแทรกซึมอยู่ในชีวิตเขา และเตือนให้เขาก้าวต่อไปถึง
จุดหมายปลายทาง คือ ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ (Responsible maturity) โดยผ่าน
ขั้นตอนต่างๆตามที่โปรแกรมได้กําหนดไว้ 
 7. จุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของเขาจะมาถึงเม่ือเขาได้เริ่มต้นกลับสู่โลกภายนอก หลังจากท่ีผ่าน
ขั้นตอนต่างๆตามโปรแกรมชุมชนบําบัดแล้ว ซึ่งทําให้เขามีประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่
ความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริง และมีความสุขอย่างแท้จริง 

ความเป็นมาของชุมชนบ าบัดภาคเหนือแห่งประเทศไทย(บ้านพระเมตตา) 
  ได้ริเริ่มโครงการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยจัดตั้งขึ้นในนามขององค์กรอิสระ ที่
บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์ท่ีประสบความสําเร็จในด้านการจัดตั้งศูนย์ชุมชนบําบัด(TC.)มาแล้ว
กว่า 15 ปี มีประสบการณ์ด้านยาเสพติดมาแล้วมากกว่า 29  ปี และมีทีมงานที่ทุ่มเทในการช่วยเหลือ
รุ่นน้องๆให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสมือนญาติมิตรอยู่บนเนื้อที่ 40 ไร่ มสีมาชิกเริ่มต้น 15 คน 
มีผู้ดูแล (Staff) 8 คน เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยกระบวนการ
ชุมชนบําบัดที่ได้ทําการศึกษาวิจัยและเป็นที่ยอมรับมาแล้ว นํามาผสมผสานกับวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทางภาคเหนือของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การบําบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผู้เข้ารับการบําบัดสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
 การจัดทําโครงการครั้งนี้เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาวิกฤติ และสําคัญของประชาคมโลก
โดยเฉพาะประเทศไทยนั้นปัญหายาเสพติดได้ขยายตัวรวดเร็ว รัฐบาลปัจจุบัน จึงได้มีนโยบายในการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยให้มีส่วนร่วมของพหุภาคีท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา ผลจากนโยบายดังกล่าวทําให้มีข้อมูลของผู้แสดงตนที่มาคัดกรองว่าเป็นผู้เสพหรือ
ผู้ติดยาเสพติดจากท่ัวประเทศจํานวนมากทําให้สถานบําบัดของภาครัฐไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ที่มี
ปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทําได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้
ประชาชนในประเทศไทยปลอดภัยจากมหันตภัยร้ายจากยาเสพติด 
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นอกจากนั้น ชุมชนบําบัดภาคเหนือ(บ้านพระเมตตา)ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ของ
นักเรียน 

นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยกระบวนการชุมชนบําบัด และยา
เสพติดทั้งใน และต่างประเทศ  ผู้ติดยาที่เข้ามาอยู่ในชุมชนบําบัดจะเรียกว่าสมาชิก  เมื่ออยู่ร่วมกันใน
หมู่มากย่อมมีกฏ กติกา ฝึกให้มีความรับผิดชอบโดยใช้วิธีการสร้างทีมงานบําบัด มีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ โดยใช้กลุ่มต่างๆตามรูปแบบชุมชนบําบัด  เมื่อประเมินเห็นว่าสมาชิกคนใดมีความรับผิดชอบ 
ขยัน ทํางานได้ดี รวมทั้งมีความประพฤติดีขึ้น ตามอุดมการณ์ของ TC. ก็สามารถเลื่อนให้เป็นหัวหน้า
และเลื่อนระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  และผู้ที่ได้เลื่อนระดับเป็นหัวหน้าแล้วต้องรักษาความดี ขยัน และ
รับผิดชอบได้ตลอดเวลา เด่นชัดถึงการมีอุดมการณ์ และปรัชญาของ TC.  เมื่อใดที่การทํางานหรือ
ความประพฤติหย่อนยานลงหรือทําผิดสิ่งใด ก็สามารถปลดจากตําแหน่งให้ลงมาเป็นสมาชิกท่ัวไปและ
ไต่ระดับขึ้นไปใหม่ได้ ซึ่งตรงกับความเป็นจริงในการใช้ชีวิตกับสังคมภายนอก ถ้าทํางานดีขยันก็ได้
เลื่อนขั้น ถ้าเมื่อใดทําผิดหรือความสามารถลดลง เอาใจใส่งานน้อยลง ก็ถูกปลด หรือถูกย้าย เป็นต้น 

เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจึงทดสอบโดยลองฝึกงานในสังคมจริงภายนอก และมีการตรวจสอบการ
ใช้ปรัชญา อุดมการณ์ในการดําเนินชีวิต  เมื่อมีทักษะ สร้างเครือข่ายทางครอบครัว และสังคมได้แล้ว 
ทําข้อตกลงกันในการดูแลหลังการบําบัด ติดตามผล โดย สร้างเครือข่ายมีแกนนําเป็นรุ่นพ่ีที่เลิกยาได้
ก่อน นัดมาทํากลุ่ม คอยให้การปรึกษาทุกเรื่อง เป็นต้น  

ในส่วนของเครือข่าย หากส่งต่อมาบําบัด จะประสานงานรับทราบผลการบําบัด และทํา
ข้อตกลงกันร่วมกับครอบครัว สร้างสัมพันธภาพมาพบกลุ่ม หรือรับการปรึกษาประคับประคองให้เลิก
ยาได้ยาวนานที่สุด จะได้เกิดนิสัยใหม่ในการเลิกยาอย่างถาวร 

โครงสร้างของตัวแบบชุมชนบ าบัด 

1 แรกเข้า 
(7-14 วัน) 

2. บ าบัด 

(4-9 เดือน) 
3. กลับสู่สังคม 

(4-6 เดือน) 
4. ติดตามผล 

ระยะถอนพิษยา ถ้า
ร่างกายยังไม่พร้อม จะ
พาไปโรงพยาบาลก่อน 

ใช้กระบวนการชุมชน
บําบัด ใช้ธรรมชาติ
บําบัด ไม่ใช้ยา 

วิเคราะห์ตนเอง 
วางเปูาหมายชีวิต 
วางแผนชีวิต 

หลังจําหน่าย ติดตาม
ผลการบําบัดโดยการ
โทรศัพท์  ส่งจดหมาย 
การสอบถาม 

 

 ทีมประชาสัมพันธ์ ทีมงานครัว 

 

ทีมเกษตร 

 

ทีมซ่อมบํารุง 
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หลักการบ าบัด  ใช้กระบวนการกลุ่ม เปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านการทํางาน  

การคัดเข้า  แบบสมัครใจ และใช้การโน้มน้าวจากครอบครัว 

ค่าใช้จ่าย  ผู้ปกครองบริจาครายเดือน ตามกําลังศรัทธา  และมีงบสนับสนุนจาก NGO 

ระยะเวลาในการบ าบัด  ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยน และความพร้อมของผู้รับการบําบัด  ช่วงระยะ
บําบัด 1-3 ปี 
กฎการอยู่ร่วมกันในบ้านพระเมตตา  no drug,  no violence,  no steal,  no sex   
เป็นรูปแบบการทํางาน 3 ฝุาย  ศาสนาคริสต์  รัฐบาล   และผู้ปกครอง  
กรณีศึกษา 
ข้อมูลทั่วไป  ผู้รับการบําบัดชายไทยอายุ 17 ปี  รูปร่างสูง สันทัด ผิว ดํา-แดง  บุคลิก สุขุม  การแต่ง
กาย สุภาพ  ให้ความร่วมมือในการสนทนาดี   
ภูมิล าเนาเดิม  จ.ราชบุรี   
ระดับการศึกษา กําลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แต่ยังเรียนไม่จบ 

สรุปข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  
1. ชีวิตเป็นอย่างไร  ช่วงวัยเด็กแรกเกิดจนถึง 8 ขวบ เป็นบุตรคนเดียวของครอบครัว  อยู่พร้อม 

หน้าพร้อมตา พ่อ-แม่-ลูก ชีวติมีความสุข อยู่อย่างสุขสบาย อยากได้อะไรก็ได้ ต่อมาพ่อเสียชีวิตลง 
ตอนตนเองอายุได้ 8 ปี ชีวิตลาํบาก ขาดรายได้ แม่หาเลี้ยงครอบครัวคนเดียว  ต้องทํางานหนัก ไม่มี
เวลาพูดคุยกับลูก รู้สึกเหงา ว้าเหว่  รายได้ฝืดเคือง ไปทํางานช่วยแบ่งเบาภาระแม่  ช่วงต่อมา แม่
แต่งงานใหม่  ตนเองไปช่วยปูาทํางาน ปูามีกิจการเลี้ยงสุกร  พอมีรายได้เป็นค่าขนมไปโรงเรียนบ้าง 
แต่ตนเองนึกเปรียบเทียบชีวิตของลูกปูา  เขามีทุกอย่าง  โทรศัพท์  โน้ตบุ๊ค เงินจับจ่ายใช้สอย  คิดว่า
ตนเองด้อยกว่าเขา อยากได้อะไรก็ไม่ได้ มีอุปสรรคเรื่องเงิน รู้สึกเบื่อ เซ็ง เห็นคนงานในฟาร์มของปูา
เสพยาบ้า จึงไปขอลองเสพ ซึ่งตนเองก็รู้ว่า การเสพยาเป็นสิ่งไม่ดี แต่จิตใจอยากลอง  

2. ปัญหา  ปัญหาด้านครอบครัว  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านจิตใจ  ปัญหาด้านสังคม 

ปัญหาครอบครัว  บิดาเสียชีวิตเมื่อยังเด็ก  มารดาต้องรับผิดชอบภาระเลี้ยงดูตามลําพัง  และ 

มีสามใีหม่ ซึ่งอาจทําให้กรณีศึกษารู้สึกน้อยใจ จิตใจอ่อนไหว  ไม่เข้มแข็ง  ประกอบกับประสบปัญหา
เศรษฐกิจ รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วงวัยรุ่นเข้าเรียนในวิทยาลัยเทคนิค ซึ่งเป็นแหล่งกระจายยาชุกชุม มีผู้ 
เสพยาอยู่รอบ  ๆ ตัว  เข้าถึงยาได้ง่าย ช่วงปิดเทอม ไปช่วยงานปูาที่ฟาร์มเลี้ยงหมู ซึ่งแวดล้อมไปด้วย
คนงานเสพยา เข้าถึงยาได้ง่าย 
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 ปัญหาด้านจิตใจ  รู้สึกน้อยใจ ขาดความอบอุ่น เปรียบเทียบกับเพ่ือน  รู้สึกไม่เท่าเทียมเพ่ือน
วัยเดียวกัน   
 ปัญหาด้านสังคม  อยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยยาเสพติด ทั้งผู้ขาย ผู้เสพ ผู้ติด ทั้งในชุมชน 
โรงเรียน สถานที่ทํางาน  

3. แก้ปัญหาอย่างไร ลองเสพยา เพื่อให้ลืมความทุกข์ จนเกิดอาการทางจิต ประสาทหลอน หู 
แว่วทะเลาะ และต่อสู้ ทําร้ายร่างกายกับพ่อเลี้ยง เพ่ือนบ้าน และคนในครอบครัว เกรงกลัว รังเกียจ 
ไม่อยากเข้าใกล้ มองด้วยสายตาหวาดระแวง  

4. เข้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร  ตนเองตระหนักว่า ผลกระทบจากการเสพยามีปัญหาต่อสุขภาพ  
และสังคมจึงปรึกษากับมารดา และค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จึงตัดสินใจมารักษาท่ีนี่ เนื่องจากไกล
บ้าน เนื่องจากรู้สึกอับอาย และต้องการเก็บเป็นความลับ จะไม่เป็นที่รับรู้ของสังคมเดิมที่ตนอาศัยอยู่  

5. การวางแผนชีวิต  เมื่อสิ้นสุดการบําบัด  ต้องการไปสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนพาณิชย์นาวี  
เพ่ือจะได้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและแม่ และตั้งใจจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการรวบรวมข้อมูลจากประวัติส่วนตัว และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเสพยา พบว่า ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเสพ มีความซับซ้อน ทั้งปัจจัยด้านครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ปัจจัยนํา เป็นเรื่องของจิตใจ  บุคลิกภาพ ทักษะชีวิต 

ปัจจัยเสริม  เป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 การใช้ชุมชนบําบัด  เพ่ือแยกตัวผู้เสพออกจากสภาพแวดล้อมเดิม ชั่วคราว จะมีผลดีเพราะเป็น
การตัดโอกาสการเข้าถึงยาเสพติด   และกลุ่มเพ่ือน  ได้รับเสริมสร้าง และฝึกทักษะชีวิต  ความ
เข้มแข็ง และค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิต  
 

บทสรุป  
     การตรวจวินิจฉัยผู้ปุวยทางจิตเวช ประกอบด้วย กระบวนการ 3 อย่าง ที่ควรดําเนินการอย่าง
ประสานสอดคล้องและกลมกลืนกัน ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกตอาการ และการซักถามประวัติ 
รวมทั้งการตรวจสภาพจิต และหากมีข้อสงสัย คลุมเครือในอาการจะต้องใช้การทดสอบทางจิต ซึ่งเป็น
การใช้แบบทดสอบมาช่วยยืนยันการคาดคะเน การวินิจฉัยจากข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนแรก เพราะเป็น
การตรวจสอบลงในระดับลึกของแต่ละพฤติกรรมที่แสดงออกมา จะได้ข้อมูลที่ทําให้เกิดความม่ันใจ
ยิ่งขึ้นในการวินิจฉัยโรค  ขั้นตอนการคัดกรอง และตรวจสอบนี้ มีความสําคัญมาก ในการรักษาผู้ปุวย
จิตเวช เพราะการวินิจฉัยพบโรค ในระยะแรกเริ่มจะช่วยลดความรุนแรง และการสูญเสียในระยะยาวที่
จะตามมาจากการเจ็บปุวย ซึ่งหมายถึง คุณภาพชีวิตของผู้ปุวย ขั้นตอนหลังจากการวินิจฉัยโรคแล้ว 
แพทย์ต้องวางแผนการรักษาผู้ปุวยตามแบบแผนการรักษา และประเมินผลหลังการรักษาเป็นระยะๆ 
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และเมื่อผู้ปุวยอาการทุเลา พอที่จะกลับบ้านได้แล้ว แพทย์จะพิจารณาให้กลับบ้าน เพ่ือคืนผู้ปุวยกลับสู่
ครอบครัว สังคมต่อไป  
ค าถามทบทวน  

  1. จงสรุปสาระสําคัญของกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางจิตเวช 

  2. จงบอกข้อมูลสําคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ และซักถามประวัติ 
  3. จงอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนแรกในการตรวจสภาพจิต 

  4. จงจําแนกลักษณะความผิดปกติของการพูด 

  5. จงจําแนกลักษณะความผิดปกติของอารมณ์ 
  6. จงจําแนกลักษณะความผิดปกติของความคิด 

  7. จงจําแนกลักษณะความผิดปกติของการรับรู้ 
  8. จงอธิบายหลักการตรวจความผิดปกติของความจํา 

  9. จงอธิบายหลักการตรวจความผิดปกติของความใส่ใจ และสมาธิ 
  10. จงอธิบายหลักการตรวจความผิดปกติของเชาวน์ปัญญา และความรอบรู้ 
  11. จงบอกความมุ่งหมายของการทดสอบทางจิต 

        12. จงสรุปสาระสําคัญของหลักการทดสอบทางจิต 

  13. จงบอกประโยชน์ของการทดสอบทางจิตเวช 

  14. จงอธิบายถึงชนิดของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาและพัฒนาการ 

  15. จงจําแนกชนิดของแบบทดสอบบุคลิกภาพ 

        16. จงจําแนกชนิดของแบบทดสอบความบกพร่องทางสมอง 
  17. จงอธิบายแนวคิดของการบําบัดทางชีวภาพ 

  18. จงอธิบายแนวคิดของการบําบัดทางจิต 

  19. จงอธิบายแนวคิดของการบําบัดทางสังคม 

  20. จงอธิบายแนวคิดของการฟ้ืนฟูสภาพผู้ปุวย 
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บทท่ี 9  

ภาวะฉุกเฉินทางจติเวช 
 

ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรง เช่น จิตเภท และความผิดปกติทางอารมณ์ที่มี
ซึมเศร้า หรือบุคคลที่มีความเปราะบางเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความกดดันทางจิตใจ จะเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้เกิดอาการทางจิตอย่างรุนแรงก าเริบขึ้นได้ เหตุการณ์เหล่านี้จัดเป็นภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช 

ซึ่งเป็นการเกิดสถานการณ์ของความแปรปรวนอย่างเฉียบพลันของความคิด พฤติกรรม อารมณ์ หรือ
ขาดสัมพันธภาพทางสังคมที่เป็นรุนแรง มีปัญหาท่วมท้น ตกอยู่ในภาวะเครียดที่ยาวนาน หรือรุนแรง 
ความสามารถส่วนบุคคลลดลง ควบคุมตนเองไม่ได้ และมีความเสี่ยงต่อการจะก่อพฤติกรรมที่เป็น
อันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของตนเองและผู้อ่ืน อาการและอาการแสดงเหล่านี้ท าให้ผู้ปุวยทุกข์
ทรมานกับการเจ็บปุวย การถูกกีดกัน ถูกรังเกียจ ครอบครัวมีความห่วงใย วิตกกังวลต่ออาการของ
ผู้ปุวย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และสัมพันธภาพในครอบครัว สังคมต้องสูญเสีย
ผลผลิต ตกอยู่ในภาวะหวาดกลัว สูญเสียงบประมาณในการรักษา จึงมีความต้องการความช่วยเหลือ
หรือการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง ความหมายของจิตเวชฉุกเฉิน หลักการ
ประเมินภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช กระบวนการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน และชนิดของภาวะฉุกเฉินทาง
จติเวชและการช่วยเหลือ ตามล าดับ 

 

1. ความหมายและผลกระทบของภาวะจิตเวชฉุกเฉิน  
       จิตเวชฉุกเฉิน คือ ภาวะทางจิตเวชซึ่งเกิดจากความผิดปกติของความคิด อารมณ์หรือ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันหรือรุนแรง อาจท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ปุวย หรือคนอ่ืนได้ ซึ่งอาจ
น าไปสู่ความพิการหรือความตายในที่สุด และท าให้มีความจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือรักษาทันที 
มิฉะนั้นแล้วอาจเกิดผลกระทบ 3 ด้าน ดังนี้ (เกษม ตันติผลาชีวะ,  2536: 1015-1016) 

 เกิดอันตรายกับผู้ปุวยเอง เช่น ในกรณีที่ผู้ปุวยพยายามฆ่าตัวตาย หรือท าร้ายตนเองด้วยวิธี
อ่ืนๆ  
 เกิดอันตรายกับผู้อ่ืน เช่น ผู้ปุวยท าร้ายญาติ จนบาดเจ็บหรือถึงตายได้เช่นกัน หรือไปท าร้าย
คนข้างบ้านเพราะมีความหลงผิดคิดว่าเป็นศัตรู 
 เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น กรณีท่ีผู้ปุวยคลุ้มคลั่ง อาละวาด ท าลายของเครื่องใช้ เผา
สิ่งของ เผาบ้าน หรือผู้ปุวยอาจมีการตัดสินใจเสีย แล้วไปลงทุนการค้าที่ไม่มีทางได้รับผลประโยชน์ จน
ท าให้เกิดความหายนะกับเศรษฐกิจของครอบครัว 

ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช มีลักษณะอาการและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ (Callaghan P, 2012: 5) 
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1.1 พฤติกรรมก้าวร้าว และรุนแรง (Aggressive and Violence) การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรม (Behavior Alteration) ซึ่งอาจพบในบุคคลที่มีเกิดจากการประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินทางจิต
เวช หรือสาเหตุจากโรคประจ าตัวที่เป็นอยู่ ท าให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเป็นความรุนแรงขึ้น อาจ
เป็นได้ทั้งการท าร้ายตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้งการพยายามฆ่าตนเอง หรือผู้อ่ืนการท าลายทรัพย์สิน 
พฤติกรรมก้าวร้าว ตะโกนเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น 

 1.2 โรคจิตจากสาเหตุทางจิตใจ (Functional Psychosis) ท าให้เกิดอารมณ์แปรปรวน 
(Mood Disturbance) ได้แก่  

 1.2.1 โรคจิตเภทแบบหวาดระแวง (Paranoid Type) โรคจิตแบบเฉียบพลัน (Acute 

Schizophrenia Episode) และแบบ Catatonic  

 1.2.2 โรคจิตทางอารมณ์แบบคลั่งมาก และเศร้ามากซึ่งมีพฤติกรรมก้าวร้าว หวาดระแวง 
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ตื่นเต้นมาก หรือพยายามฆ่าตัวตาย  

 1.3 โรคจิตที่เกิดจากสภาวะทางร่างกาย (Organic Psychotic Condition) โดยเฉพาะกลุ่มที่
มีอาการ Delirium ได้แก่ 

  1.3.1 ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด (Emergencies associated with 

substance misuse) ได้แก่ พิษจากสุรา พิษจากยาหรือสารบางอย่างเช่น steroids, amphetamine, 

atropine bromide, cocaine, hallucinogens, marijuana, barbiturates, opium, reserpine, 

lithium และ neuroleptics  
  1.3.2 สภาวะสับสนหรือตื่นเต้น จากโรคลมชัก หรือจากการช๊อคด้วยไฟฟูา ท าให้เกิด
ภาวะวิกลจริตเฉียบพลัน (Acute Psychosis or Delirium)  

 1.4 โรคประสาท เช่น โรคประสาทแบบซึมเศร้าอย่างรุนแรง ความวิตกกังวลอย่างเฉียบพลัน 
และโรคประสาทแบบฮิสทีเรียที่เกิดกับคนเป็นจ านวนมาก (Group hysteria) 

 1.5 ความผิดปกติทางสรีรวิทยาเนื่องจากปัจจัยทางจิต เช่น ภาวะวิตกกังวลเฉียบพลัน (Acute 

Anxiety Attack or Hyperventilate Syndrome, Panic Disorder) 

 1.6 ปัญหาทางเพศ ได้แก่ การถูกข่มขืนกระท าช าเรา (Rape) ความตื่นเต้นอย่างรุนแรงของ
คนที่เป็นโรครักร่วมเพศ (Homosexual Panic) 

 1.7 ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรืออาการข้างเคียงจากการใช้ยาทางจิตเวช 

(Emergencies Associated with Medication/Psychotropic Drug Side Effect) ได้แก่ 

1.8 ปัญหาอื่นๆ เช่น ภาวะวิกฤตในวัยรุ่น (Adolescent in crisis) ภาวะวิกฤติระหว่างคู่สมรส 
(Marital Crisis) และการทารุณกรรมในเด็ก (Child Abuse) 

  โดยสรุป ปัญหาจิตเวชที่เข้าข่ายเป็นภาวะฉุกเฉิน มีลักษณะเป็นความแปรปรวนอย่าง
เฉียบพลันของความคิด พฤติกรรม อารมณ์ เกิดจากหลายสาเหตุ แต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่าง
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เฉียบพลันนั้นมีความเสี่ยงต่อการจะก่อพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของตนเองและ
ผู้อื่น จึงจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน  
 

2. หลักการประเมินภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช   
การประเมินภาวะฉุกเฉินเพ่ือน าไปสู่การจ าแนกสภาพ และการจัดล าดับความช่วยเหลือใน

ภาวะฉุกเฉินมีประเด็นส าคัญดังนี้ (ละเอียด  ปัญโญใหญ่ และคณะ, 2545: 3) 

 2.1 การประเมินภาวะเสี่ยง (Risk assessment)  

 การรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือพิจารณาว่าผู้รับบริการจัดเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางจิตเวชหรือไม่ มีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 
 2.1.1 ผู้รับบริการอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ เช่น กระวน
กระวาย กระสับกระส่าย อยู่ในภาวะกลัวสุดขีด หรือมีประวัติของการมีพฤติกรรมรุนแรงมาก่อน 

 2.1.2 มีอาการส าคัญท่ีแสดงถึงภาวะเสี่ยงต่อการท าร้ายตนเอง ท าร้ายผู้อ่ืน หรือท าลาย
ทรัพย์สิน เช่น อยู่ในภาวะสูญเสีย หวาดระแวงจัด ก้าวร้าวรุนแรง 
 2.1.3 มีพฤติกรรมหรือมีสัญญาณเตือนที่แสดงถึงความแปรปรวนอย่างรุนแรงของ
ความคิด อารมณ์ การรับรู้ เช่น มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน ร้องไห้คร่ าครวญ ด่าผู้อ่ืนอย่างหยาบ
คาย หรือมีพฤติกรรมแปลกๆ 

 2.1.4 มีพฤติกรรมแยกตัว ไม่ตอบสนองต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม 

 2.2 การประเมินสภาพจิต (Mental Status Examination) 

   ในการตรวจสภาพจิต อาการบางอย่างที่ตรวจพบ จะช่วยบอกได้ว่าผู้ปุวยตกอยู่ใน
ภาวะเร่งด่วนต่อการช่วยเหลือ หรือต้องการการดูแลใกล้ชิดมากน้อยเพียงใด อาการและอาการแสดงที่
เป็นสัญญาณเตือนเหตุความฉุกเฉิน มีดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 ระดับความรู้สึกตัว เช่น สับสน งุนงง ไม่ค่อยรู้สึกตัว หรือไม่รู้สึกตัวเลย 

 2.2.2 พฤติกรรมการเคลื่อนไหวและสิ่งที่ปรากฏให้เห็น (Motor Activity and 

Appearance) เช่น ลักษณะทั่วไปทางร่างกาย การแต่งกาย การทรงตัว การเคลื่อนไหว การร่วมมือ 

พฤติกรรมรุนแรง เช่น เอะอะ ก้าวร้าว หรือไม่เป็นมิตร พกอาวุธ แสดงท่าทางต่อสู้ หรือมีการ
เคลื่อนไหวตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลา ระมัดระวังตัวมาก หวาดระแวงหรือหวาดกลัว  
 2.2.3 การพูด (Speech) ภาษาท่ีใช้ท่าทางประกอบการพูด ปริมาณการพูด 

 2.2.4 อารมณ์ (Affect/Mood) การแสดงออกทางสีหน้า กังวล เศร้า สนุกสนาน ไร้
อารมณ์ อารมณ์ซึมเศร้าอย่างรุนแรง โดยอาจร่วมกับความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตาย อารมณ์
โกรธ โดยเฉพาะอารมณ์โกรธซึ่งควบคุมไม่ได้ (Impulsive)  
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 2.2.5 กระบวนการคิด (Thought Process) เช่น ชัดเจน สบัสน ขาดความต่อเนื่อง ขาด
เหตุผล มีความคิดจะฆ่าตนเองหรือฆ่าผู้อ่ืน ความคิดหวาดระแวงว่าจะมีคนมาท าร้าย ความรู้สึกผิดหรือ
รู้สึกเป็นบาปอย่างรุนแรง ความคิดว่าตนเองไร้ค่า หมดหวัง ขาดที่พ่ึง และโดดเดี่ยว  
 2.2.6 การรับรู้ความรู้สึก (Perception) เช่น มีประสาทหลอนทางหูเป็นเสียงต าหนิ เสียง
ด่า เสียงสาปแช่ง เสียงขู่จะท าร้าย หรือเสียงสั่งให้กระท าพฤติกรรมต่างๆ โดยเฉพาะให้ท าร้ายตนเอง
หรือผู้อื่น ประสาทหลอนทางตาที่น่ากลัว เช่น เห็นภาพสัตว์ร้าย ภาพปีศาจมาหลอกหลอน หรือภาพ
คนถืออาวุธจะท าร้าย รวมทั้งการแปลสิ่งเร้าผิด เช่น เห็นกิ่งไม้ใกล้ๆ ตัวเป็นงูพิษซึ่งก าลังจะกัดคน  
 หากผู้ปุวยมีอาการดังกล่าว อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง และผู้อื่นได้ จึงรีบให้การช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน ตามแผนการรักษา  
 2.3 การจัดล าดับความส าคัญในการช่วยเหลือ 

         การจ าแนกสภาพความฉุกเฉิน และการจัดล าดับความช่วยเหลือเป็น 4 ระดับ ดังนี้
 2.3.1 เร่งด่วนฉุกเฉิน (Urgent) สภาพเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทันที เช่น 
ผู้ที่ก าลังจะกระโดดตึก ผู้ปุวยเอะอะโวยวาย ท าร้ายร่างกายผู้อื่น กรีดข้อมือเพ่ือฆ่าตัวตายมีเลือดไหล
ไม่หยุด 

   2.3.2 เร่งด่วน (Acute) สภาพความเร่งด่วนต้องได้รับการช่วยเหลือภายใน 30-60 นาที 
เช่น กินยาเกินขนาด ผู้ปุวยวุ่นวายอยู่นิ่งไม่ได้ พูดเสียงดัง ด่าว่าคนอ่ืนหยาบคาย 

   2.3.3 ไม่เร่งด่วน (Non-Acute) สภาพที่สามารถรอเวลาเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ 
เช่น ผู้ปุวยร้องไห้เสียงดัง ไม่ยอมพูดกับผู้ที่ก าลังโกรธ มองผู้อ่ืนด้วยสายตาไม่เป็นมิตร 

   2.3.4 ส่งต่อ (Refer) ผู้ที่สมควรส่งไปรักษาต่อจากแหล่งช่วยเหลือเฉพาะทางต่อไป เช่น 
ผู้มีระดับสติปัญญาต่ าที่ถูกข่มขืน 

สรุป การประเมินภาวะฉุกเฉินเพ่ือน าไปสู่การจ าแนกสภาพประกอบด้วยวิธีการสังเกต การ
สัมภาษณ์ การตรวจสภาพจิต ตลอดจนการประเมินสภาพทางกายอ่ืนๆ เพ่ือน ามาพิจารณาระดับความ
เสี่ยง และจัดล าดับความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินต่อไป 

3. กระบวนการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน   

หลักการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องกันไป ประกอบด้วย 5 

ขั้นตอน คือ  

 3.1 การประเมินสภาพผู้รับบริการ จะมีลักษณะเป็นการประเมินเพ่ือวินิจฉัย และน าไปสู่การ
วางแผนการช่วยเหลือ ขั้นตอนที่ส าคัญประกอบด้วย 

 3.1.1 การสร้างบรรยากาศของการร่วมมือในการแก้ปัญหา (Collaborative 

Relationship) คือ 

 1. แสดงออกถึงการยอมรับและให้เกียรติผู้รับบริการ 
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 2. มีท่าทีเป็นมิตร สงบและพร้อมจะช่วยเหลือผู้รับบริการ 

 3. รับฟังอย่างใส่ใจ และไวต่อการจับประเด็นปัญหาจากสิ่งที่ผู้รับบริการระบาย
ความรู้สึกออกมา 

 4. มีความไวต่อการประเมินสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่
สามารถพยากรณ์ได้ชัดเจน 

 5. ประเมินระดับความร่วมมือในการแก้ปัญหา ทั้งจากตัวผู้รับบริการเอง และ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆโดยสร้างความเข้าใจและความรู้สึกมีส่วนร่วมของทุกคนในการแก้ปัญหา 

 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) โดยเน้นที่ปัญหาในปัจจุบัน (immediate 

problem) การเก็บข้อมูลควรครอบคลุมข้อมูลส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  3.1.2.1 การรับรู้ต่อปัญหา (Perception of the Problem) เป็นการประเมิน
ความสามารถในการรับรู้ ระยะเวลาของการเกิดปัญหา ความรู้สึกต่อปัญหา ผลกระทบจากปัญหา 
ความต้องการช่วยเหลือ 

  3.1.2.2 ทักษะในการเผชิญปัญหา (Coping Skills) ประเมินความสามารถในการ
เลือกใช้วิธีจัดการต่อปัญหาที่เคยเกิดขึ้น ผลของการแก้ปัญหาโดยวิธีนั้นๆ การพิจารณาวิธีการที่จะใช้
ในการเผชิญปัญหาที่เกิดข้ึนในครั้งนี้ 
  3.1.2.3 แหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ (Situational Support) เป็นการประเมิน
แหล่งสนับสนุนที่มีอยู่และสามารถขอความช่วยเหลือได้ เช่น ญาติพ่ีน้อง เพื่อนสนิท 

 3.3 การประเมินภาวะเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 3.3.1 การประเมินภาวะเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของผู้รับบริการ 
ได้แก่ ความไม่สามารถควบคุมตนเองได้ มีอาการแสดงถึงภาวะเสี่ยงต่อการท าร้ายตนเองและผู้อ่ืน 
พฤติกรรมรุนแรง การไม่ตอบสนองต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม 

 3.3.2 การประเมินภาวะเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมขณะนั้นว่า
จะมีความปลอดภัยหรือตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายมากน้อยเพียงใด 

 3.4 การตรวจสภาพจิตในภาวะฉุกเฉิน (Mental Status Examination) ได้กล่าวไว้ในเรื่อง
หลักการประเมินภาวะฉุกเฉินแล้ว 

 3.5 การประเมินสภาพทางกายและปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

 3.5.1 ภาวะสุขภาพทางร่างกายเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาภาวะเสี่ยงภาวะฉุกเฉินที่
เกิดข้ึน 

 3.5.2 ภาวะการเจ็บปุวยในปัจจุบัน เช่น ประวัติการใช้ยา อุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
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 สรุป การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินมีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และเป็นไปตามล าดับ 
ประกอบด้วย การประเมินสภาพผู้รับบริการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินความเสี่ยง การตรวจ
สภาพจิต การประเมินสภาพทางกายและสภาวะอ่ืนๆ เพื่อน าไปวางแผนรักษา และการช่วยเหลือ
ผู้รับบริการต่อไป   
 

4. ชนิดของภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชและการช่วยเหลือ 

4.1 โรคจิตเฉียบพลัน (Acute Psychosis/Delirium) 

       ภาวะนี้พบในผู้ปุวยที่มีอาการทางสมองอย่างเฉียบพลัน (Acute Brain Syndrome) จะ
มีภาวะการรู้สติเลือนลางไม่ชัดเจน (Blurred Consciousness) รวมทั้งบกพร่องในเรื่องการรู้เวลา 
สถานที่และบุคคล มีอาการหลงผิด (Delusion) ประสาทหลอน (Hallucination) และแปลภาพผิด
(Visual Illusion) (ฉวีวรรณ สัตยธรรม, 2554: 344) 

 4.1.1 สาเหตุ การบาดเจ็บทางสมอง ยาหรือสารพิษเข้าสมอง พิษของไวรัสหรือ
แบคทีเรีย ท าให้เกิดการท าลายของเซลล์ในสมอง 
 4.1.2 อาการ การรู้สึกตัวไม่ดี คล้ายคนครึ่งหลับครึ่งตื่น พูดจาสับสน ความจ าเสื่อม          

นอนไม่หลับในเวลากลางคืน กลางวันอ่อนเพลีย ง่วงซึม เดินเปะปะในลักษณะงุนงง หรือนิ่งไม่
เคลื่อนไหว มือสั่น อาจมีประสาทหลอนทางตา หรือทางสัมผัส เช่น เห็นภาพน่ากลัว รู้สึกมีแมลงมาไต่
ตามตัว 

 4.1.3 การดูแล       
  4.1.3.1 แยกไว้ในสถานที่เงียบสงบ ดูแลอย่างใกล้ชิด ปูองกันการตกเตียง 
 4.1.3.2 จ ากัดคนเข้าเยี่ยมเพ่ือไม่ให้รบกวนผู้ปุวย 

 4.1.3.3 เรียกชื่อผู้ปุวยก่อนให้การพยาบาลเพ่ือให้ผู้ปุวยรู้สึกตัว 

 4.1.3.4 ดูแลความสุขสบายเรื่องไข้ ความสะอาดของร่างกาย ปากและฟัน 

  4.1.3.5 ดูแลเรื่องอาหารเน้นชนิดที่รับประทานได้ง่ายและมีคุณภาพคุณค่าอาหาร 

  4.1.3.6 ดูแลให้ผู้ปุวยได้นอนหลับพักผ่อนมากๆ 

  4.1.3.7 ดูแลให้ได้รบัยาตามแผนการรักษา 

4.2 ภาวะวิตกกังวลเฉียบพลัน (Hyperventilation Syndrome) (มาโนช หล่อตระกูล 
และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 318) 

      เป็นอาการของความวิตกกังวล ทีท่ าให้การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและมีอาการหายใจ
หอบเป็นลักษณะเด่น ซึ่งท าให้ผู้ปุวยเป็นทุกข์ และกลับมีความคิดวิตกกังวลมากยิ่งขึ้น 
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 4.2.1 อาการและอาการแสดง 
        อาการที่เห็นเด่นชัด คือ อาการหายใจถี่ อาจหายใจตื้นหรือหายใจลึก หัวใจเต้น
แรง แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก บางครั้งรู้สึกชาตามแขน ศีรษะเบา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ใจสั่น เจ็บ
หน้าอก ในรายที่เป็นรุนแรงจะหมดสติ หรือมีอาการเกร็ง มือจีบ คล้ายอาการชักเกร็ง แต่ผู้ปุวยจะ
รู้สึกตัว 

 4.2.2 สาเหตุ 
 4.2.2.1 ทางกาย:  มีโรคทางกายหลายชนิดที่มีอาการเหมือนกลุ่มอาการนี้ เช่น 

หอบหืด ภาวะเป็นกรดในเลือดจากเบาหวาน ภูมิแพ้ โรคของต่อมไทรอยด์ หรือโรคเก่ียวกับระบบหัวใจ 
ดังนั้น จึงควรซักประวัติและตรวจร่างกายให้ละเอียด 

4.2.2.2 ทางจิตใจ: อาจมีเหตุการณ์มากระทบกระเทือนใจไม่ว่าจะมากหรือน้อย 

แล้วแต่เหตุการณ์นั้นจะมีความหมายต่อผู้ปุวยเช่นไร อาจเป็นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
ตนเองหรือบางครั้งหาสาเหตุไม่พบ 

 4.2.3 การรักษา 
         4.2.3.1 แนะน าให้หายใจช้าลง โดยให้หายใจเข้าออกยาวๆ ลึกๆ โดยให้หายใจใน
ถุงกระดาษ โดยมีการฝึกหายใจตามเทคนิค หรือให้ยา เช่น Diazepam 5 mg. รับประทานหรือฉีดเข้า
หลอดเลือดด าช้าๆ 

         4.2.3.2 เทคนิค ฝึกการหายใจ 

 1) กลั้นหายใจ นับ 1 ถึง 5 (ไม่ต้องหายใจลึก) 
 2) เมื่อนับถึง 5 แล้วให้หายใจออก พร้อมกับจินตนาการภาพตัวเองก าลัง 

ผ่อนคลาย 

 3) หายใจเข้าและออกช้าๆ อย่างละประมาณ 3 วินาทีให้สังเกตว่าลม 

หายใจกระทบขอบในของจมูกขณะหายใจ พร้อมกับจินตนาการภาพตัวเองก าลังผ่อนคลายทุกครั้งที่
หายใจออก (โดยรวมหายใจเข้าออก 10 ครั้ง/นาที) 

 4) ทุก 1 นาท ี(เม่ือหายใจครบ10 ครั้ง) ให้กลั้นหายใจนับ 1 ถึง 5 (ไม่ 
ต้องหายใจลึก) 

 5) หลังจากนั้นเริ่มหายใจเข้าและออกช้าๆ อย่างละประมาณ 3 วินาที 
ดังเดิม 

  4.2.3.4 การปลอบโยนจิตใจ 

               1) ระยะแรก 

 1.1) ปลอบและให้ความมั่นใจกับผู้ปุวยและญาติว่า การหายใจที่ 
ถูกต้องและการให้ยาจะช่วยให้ผู้ปุวยอาการดีขึ้นในไม่ช้า 
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 1.2) อธิบายให้ผู้ปุวยเข้าใจว่าอาการของตนเกิดจากอะไร และควร 

ปฏิบัติอย่างไร 

 1.3) ไม่ควรบอกว่าผู้ปุวยแกล้งท า แต่ควรถามถึงปัญหา ความไม่ 
สบายใจ /ความเครียดของผู้ปุวย 

 2) ระยะที่ 2 

 2.1) ช่วยให้ผู้ปุวยได้แก้ปัญหา และสามารถจัดการกับปัญหาด้วย 

ตนเอง กรณีถ้ามีความไม่สบายใจ ขอให้พูดคุยระบาย กับคนที่ไว้ใจ 

 2.2) รู้จักผ่อนคลายด้วยตนเอง เช่น พยายามคิดถึงสิ่งที่ท าให้รู้สึก 

สบาย และมีความสุข 

 2.3) ส ารวจความสัมพันธ์ของญาติและผู้ปุวย ก่อนอธิบายให้ญาติ 
เข้าใจถึงอาการของผู้ปุวย ถ้าสัมพันธภาพดีควรให้ญาติสนับสนุนให้ก าลังใจผู้ปุวยในการแก้ปัญหา 

 2.4) ควรนัดเพ่ือติดตามดูการปรับตัวของผู้ปุวยหรือส่งต่อคลินิกจิตเวชใน 

โรงพยาบาล (ถ้ามี) 
 4.3 ภาวะตื่นตระหนก กลัว (Panic disorder) 
 4.3.1 อาการและอาการแสดง 
                         ภาวะตื่นตระหนก และกลัว เป็นโรคในกลุ่มโรควิตกกังวล อาการคล้ายโรควิตก
กังวล แต่จะมีอาการตื่นตระหนก และกลัวจู่โจม  เกิดข้ึนซ้ าได้บ่อยๆ และเกิดเองโดยไม่มีสิ่งใดมา
กระตุ้น เกิดเป็นพักๆ ผู้ปุวยกังวลว่าอาการเหล่านั้นจะเป็นขึ้นมาอีก หรืออาจกลัวผลที่ตามมาหลังจาก
เกิดอาการ เช่น กลัวจะคุมตัวเองไม่ได้ กลัวจะเป็นโรคหัวใจ กลัวจะเป็นบ้า จนมีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก โดยมีอาการ
ต่อไปนี้อย่างน้อย 4 อาการขึ้นไป เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และรุนแรงถึงระดับสูงสุดภายในเวลา 10 นาท ี 

(มาโนช หล่อตระกูล ปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 175) 

       4.3.1 ใจสั่น ใจเต้นแรง หรือหัวใจเต้นเร็วมาก 

         4.3.2 เหงื่อแตก  
                         4.3.3 ตัวสั่น  
                         4.3.4 หายใจไม่อ่ิม หรือหายใจขัด   
                         4.3.5 รู้สึกอึดอัด หรือแน่นอยู่ข้างใน  
                         4.3.6 เจ็บหรือแน่นหน้าอก  
                         4.3.7 คลื่นไส้ /ปั่นปุวนในท้อง รู้สึกเหมือนมีก้อนจุกท่ีคอ  
                         4.3.8 มึนงง วิงเวียน ปวดศีรษะหรือเป็นลม  
                         4.3.9 ชาหรือรู้สึกเหน็บ หนาวสั่น หรือร้อนวูบวาบ  
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                          4.3.10 กลัวว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้ หรือกลัวเป็นบ้า 

                          4.3.11 กลัวว่าตัวเองจะตาย ซึ่งอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นซ้ าๆ และระยะเวลาใน
ความกังวลหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะต้องเกิดนานอย่างน้อย 1 เดือน 

 4.3.2 สาเหตุ 
                        4.3.2.1 ทฤษฎีพฤติกรรมการเรียนรู้ (Cognitive Behavioral)เชื่อว่า เกิดการ
เลียนแบบความวิตกกังวลจากพ่อแม่ที่มีอาการเหมือนผู้ปุวย หรือจากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก 
(Classical Conditioning) เชื่อว่าโรคนี้ได้มาจากการที่ผู้ปุวยเคยมีอาการตื่นตระหนก ในขณะที่มีสิ่ง
กระตุ้นบางอย่าง หรืออยู่ใน สถานที่นั้นซ้ าอีก 

      4.3.2.2 ปัจจัยด้านชีวภาพ  

                1) ระบบประสาทส่วนกลางและประสาทส่วนปลาย ผู้ปุวยกลุ่มนี้มี 
Sympathetic tone เพ่ิมขึ้นอย่างมาก เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่างๆ  
      2) ปัจจัยด้านสารสื่อประสาทมีการท างานผิดปกติ จึงท าให้เกิดภาวะตื่น
ตระหนก ได้แก่ Norepinephrine Serotonin และ GABA 

                3) จากการใช้สาร มีสารหลายชนิด ที่ผู้ปุวยได้รับ แล้วเหนี่ยวน าให้เกิด
ภาวะตื่นตระหนกง่ายขึ้น ได้แก่ Carbondioxide 5-35%, Sodium Lactate, Bicarbonate, Alpha2 

Adrenergic Receptor antagonist (Yohimbine), Serotonin Releasing Agent (Fenfluramine)  

และ Caffeine เป็นต้น     

 4.3.3 การรักษา 
 ส่วนใหญ่จะรักษาด้วยยากลุ่ม Benzodiazepine กลุ่มยาแก้ซึมเศร้า และกลุ่ม 
beta –blocker การรักษาด้วยพฤติกรรมบ าบัด กลุ่มจิตบ าบัด 

 4.3.4 การดูแล 

                        4.3.4.1 สร้างสัมพันธภาพทางการรักษาด้วยการรับฟังปัญหาที่ผู้ปุวยระบาย 

อย่างสนใจ ตั้งใจอีกทั้งแสดงความเห็นใจ และเข้าใจผู้ปุวย 

 4.3.4.2 สังเกตพฤติกรรมที่แสดงความวิตกกังวล เช่น เหงื่อแตก ตัวสั่น เจ็บแน่น 

หน้าอก บ่นเจ็บปุวย กระสับกระส่าย 

4.3.4.3 ประเมินระดับความวิตกกังวล โดยบอกถึงสิ่งที่ผู้ช่วยเหลือสังเกตได้ เช่น 

คุณ.....รู้สึกอย่างไร ดิฉันสังเกตเห็นคุณเหงื่อแตก ถูมือไปมา 

4.3.4.4 ควรอยู่กบัผู้ปุวยและพูดด้วยท่าทีท่ีสงบ ให้ความมั่นใจกับผู้ปุวย 

ว่าเป็นโรคที่รักษาได้ และไม่มีอันตรายถึงชีวิตหรือพิการโดยเด็ดขาด รวมทั้งแนะน าผู้ปุวยไม่ให้แปล
ความรู้สึกในทางลบ เช่น เมื่อใจสั่นไม่ได้แปลว่าเป็นโรคหัวใจ หรือหัวใจวาย 
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กรณีศึกษาภาวะ Panic Disorder 

 ผู้ปุวยเพศหญิง มารักษาด้วยอาการใจสั่น หายใจไม่อ่ิม เหนื่อย เจ็บหน้าอก อาการเกิดขึ้น
เฉียบพลัน ผู้ปุวยมีความตื่นกลัว ตื่นตระหนกอย่างรุนแรง เกิดเหตุตอนกลางดึกทุกครั้ง และผู้ปุวยจะ
ไปขอความช่วยเหลือจากญาติท่ีบ้านอยู่ติดกันให้พามาโรงพยาบาล  
         ผู้ปุวยมีประวัติ มีความวิตกกังวลมานานเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว จนเครียดสะสม ปวดศีรษะ
เรื้อรัง และนอนไม่หลับ มาหลายสัปดาห์ติดต่อกัน และเกิดอาการแพนิค จู่โจมประมาณ 2 ครั้งต่อ
เดือน อาการมักจะเกิดกลางดึก ผู้ปุวยจะมีความกังวลเกี่ยวกับอาการและผลที่จะเกิดตามมา เช่น กลัว
ว่าจะเป็นโรคหัวใจ กลัวเป็นเนื้องอกในสมอง หรือกลัวจะเสียสติ 
 แพทย์ได้รักษาด้วยยาคลายวิตกกังวล และให้ค าแนะน าการฝึกคลายกล้ามเนื้อ และช่วงแรกๆ 
ผู้ปุวยยังไม่ปฏิบัติตามต าแนะน าเพราะคิดว่าตนเองเป็นโรคหัวใจ และโรคทางสมอง จึงไปตรวจ
คลื่นไฟฟูาหัวใจ และตรวจเอกซเรย์สมองด้วยเครื่อง CT Scan ผลการตรวจทางร่างกายปกติ ผู้ปุวยจึง
ยอมฝึกผ่อนคลายโดยการสวดมนต์และนั่งสมาธิตามค าแนะน า หลังจากนั้นไม่เกิดอาการแพนิคจู่โจม
ก าเริบขึ้นมาอีก  
 ซึ่งสาเหตุ และอาการของการปุวยของกรณีศึกษา สอดคล้องกับทฤษฎีการเกิดโรคแพนิคจู่โจม
ดังกล่าว ดังนั้นมาตรการในการจัดการโรค โดยเน้นการปูองกันและส่งเสริมสุขภาพจิต จะเป็นวิธีที่ดี
ที่สุด เพ่ือลดการสูญเสียที่จะเกิดข้ึนหลังจากเกิดโรค  

4.4 ความก้าวร้าว และความรุนแรง (Violence and Aggression) 

       เป็นการแสดงออกของแรงขับก้าวร้าว (Aggressive Drive) เพ่ือมุ่งท าลายในระดับสูงสุด 
บุคคลจะแสดงออกถึงการขาดสติ ขาดการควบคุมตนเอง และไม่สามารถที่จะสื่อความต้องการของ
ตนเองในทางท่ีเหมาะสมได้ พฤติกรรมรุนแรงจะแสดงออกทางค าพูด การกระท าหรือทั้งสองอย่างที่
เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น (เกษม ตันติผลาชีวะ, 2536: 1023)  

 4.4.1 สาเหตุ 
4.4.1.1 การเป็นโรคทางจิตเวช เช่น โรคจิตที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของจิต 

(Functional Psychosis) โรคจิตจากพิษยาและเหล้า โรคจิตจากโรคของสมอง 
4.4.1.2 ไม่มีอาการของโรคจิต รวมทั้งมีโรคทางกายบางชนิด เช่น ภาวะวิตก 

กังวลเฉียบพลัน การปรับตัวผิดปกติ บุคลิกภาพผิดปกติ โรคทางกายบางชนิด เช่น ภาวะน้ าตาลใน
เลือดต่ า (Hypoglycemia) 

4.4.1.3 เกิดจากการเรียนรู้ ภายใต้ความเชื่อและค่านิยมของสังคม วัฒนธรรม  
บุคคลที่อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเชื่อและค่านิยมว่าการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นการ
แสดงออกของคนที่มีพละก าลังและเป็นหนทางที่ได้มาซึ่งพลังอ านาจโดยเฉพาะผู้ชายจะมีความรู้สึกว่า
ตนเองมีพละก าลังมากกว่าผู้หญิง ท าให้ผู้ชายมีการแสดงความก้าวร้าวรุนแรงได้มากกว่าผู้หญิง 
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4.4.1.4 เกิดจากระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การที่บุคคลอยู่ใน 

สิ่งแวดล้อมที่มีความกดดันในลักษณะต่างๆ เช่น ความยากจน ขาดแคลนอาหาร ไม่มีงานท า ขาด
โอกาสทางการศึกษาอยู่ในสังคมของการแก่งแย่งแข่งขัน เป็นต้น จะท าให้บุคคลต้องดิ้นรน ต่อสู้เพ่ือ
การด ารงชีวิต และเรียนรู้การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ซึ่งจะเพ่ิมระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

 4.4.2 ลักษณะพฤติกรรมรุนแรง 
              พฤติกรรมรุนแรงแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

4.4.2.1 พฤติกรรมรุนแรงทางค าพูด เช่น ตะโกนส่งเสียงดังด้วยความโกรธ ด่าว่า 

หยาบคาย ด่าสาปแช่งอย่างรุนแรง ตะโกนว่ากล่าวดูถูก วิพากษ์วิจารณ์ ขู่ตะคอกผู้อ่ืนอย่างรุนแรง พูด
ด้วยน้ าเสียงห้วนๆ กระแทกกระทั้น คุกคาม ลักษณะค าพูดบ่งถึงความต้องการที่จะท าร้ายผู้อ่ืน เป็นต้น 

4.4.2.2 พฤติกรรมรุนแรงต่อร่างกายตนเอง เช่น ชกตี หยิก ข่วน ดึงผม ใช้ศีรษะ 

โขกพ้ืนผนัง ใช้ก าปั้นชกก าแพง กรีดข้อมือ/แขน กินยาเกินขนาด พยายามท าร้ายตนเอง 
4.4.2.3 พฤติกรรมรุนแรงต่อร่างกายผู้อ่ืน เช่น ชกต่อย ตบตี ใช้อาวุธ/อุปกรณ์ 

ต่างๆ ท าร้ายร่างกายผู้อื่น โดยท าให้เกิดรอยข่วน บวม ฟกช้ า กระดูกหัก มีบาดแผล  
4.4.2.4 พฤติกรรมรุนแรงด้านการท าลายสิ่งของ เช่น ฉีกเสื้อผ้า ทุบท าลาย/ 

ขว้างปาข้าวของเครื่องใช้ เผาบ้าน  
 โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมรุนแรงสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันหลายลักษณะ เช่น ขว้าง 

ปาข้าวของท าร้ายร่างกายผู้อื่น และด่าว่าค าหยาบ 

 4.4.3 การประเมินพฤติกรรมรุนแรง 
 4.4.3.1 ประเมินอาการและอาการแสดงที่เป็นสัญญาณของพฤติกรรมรุนแรง เช่น 

                                   1) การแสดงออกทางสีหน้า/ท่าทาง 
            1.1) สีหน้าบึ้งตึง โกรธ ท่าทางไม่พอใจ แววตาไม่เป็นมิตร 

                                      1.2) กัดกรามแน่น ดวงตาเบิกกว้าง และแข็งกร้าว 

            1.3) ท่าทางเครียด ไม่ผ่อนคลาย 

                               2) การเคลื่อนไหว และการกระท า 

             2.1) กระวนกระวาย อยู่นิ่งไม่ได้ เดินไปเดินมา 

             2.2) ตัวเกร็ง ก ามือแน่น ก าหมัด 

             2.3) กระแทกหรือกระท าด้วยความรุนแรง 
             2.4) หยุดการกระท าท่ีท าอยู่อย่างทันทีทันใด 

                                3) การแสดงออกทางค าพูด 

              3.1) เงียบเฉยผิดปกติ 
              3.2) โต้ตอบด้วยน้ าเสียงห้วน 
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              3.3) พูดก้าวร้าว วิพากษ์ วิจารณ์ ต าหนิติเตียน ด่าว่าค าหยาบ พูด 

 สาปแช่ง มีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกและอารมณ์อย่างทันทีทันใด อาการรุนแรงทันที 
 4.4.3.2 ประเมินประวัติพฤติกรรมรุนแรง ผู้ปุวยที่เคยมีประวัติพฤติกรรมรุนแรง  

มักจะมีพฤติกรรมรุนแรงเมื่อมีอาการทางจิตก าเริบ 

 4.4.4 การจัดการพฤติกรรมรุนแรง 
              การจัดการกับพฤติกรรมรุนแรงนั้นผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องพิจารณาตามความ
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ และจ าเป็นต้องค านึงถึงความรุนแรงของพฤติกรรมที่ผู้ปุวยแสดงออก 
เพ่ือให้การจัดการนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสามารถจัดการได้หลายวิธี ได้แก่ 

 4.4.4.1 การพูดคุยกับผู้ปุวย 

                             1) พูดคุยกับผู้ปุวยด้วยท่าทีเป็นมิตร สงบ จริงใจ ให้เกียรติ ยอมรับ
พฤติกรรมผู้ปุวย 

                             2) ให้ผู้ปุวยได้ระบายความคิด ความรู้สึกโดยการพูด แม้ว่าจะเป็น
ความรู้สึกในทางลบพร้อมทั้งรับฟังอย่างใส่ใจ อาจสะท้อนความรู้สึกได้ตามความเหมาะสม 

                             3) พูดคุยกับผู้ปุวยด้วยน้ าเสียงที่นุ่มนวล พูดซ้ าๆ เนื้อหาชัดเจน และ
หลีกเลี่ยงการตอบรับหรือปฏิเสธ เงื่อนไข/ข้อต่อรองของผู้ปุวย ไม่โต้เถียง ไม่ตัดสินความคิด ความรู้สึก
และไม่พูดข่มขู ่

                4) ในการพูดคุยกับผู้ปุวยที่มีพฤติกรรมรุนแรงนั้น จะต้องเพ่ิมความ 

ระมัดระวังในการเข้าไปติดต่อกับผู้ปุวย โดยพิจารณาระยะห่างที่เหมาะสมเพ่ือความปลอดภัย อยู่ห่าง
จากผู้ปุวยพอควร ไม่เข้าใกล้ผู้ปุวยมากเกินไป ควรยืนห่างจากผู้ปุวย 8 ฟุตไวต่อการรับรู้ถึงพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่ควรเข้าไปติดต่อหรือจัดการกับผู้ปุวยตามล าพัง ควรมีบุคคลที่พร้อม
จะขอความช่วยเหลืออยู่ในบริเวณนั้นด้วย 

 4.4.4.2 การจัดการทางกายภาพ 

                               1) การแยกผู้ปุวยออกจากสถานการณ์/ผู้อ่ืนเพ่ือลดความรุนแรงที่จะ
เพ่ิมข้ึน จัดให้อยู่ในที่สงบ ลดสิ่งกระตุ้นจากแสง เสียง สี และผู้อื่น 

                               2) การให้ยา เป็นวิธีการจัดการพฤติกรรมรุนแรงที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง  
เนื่องจากท าให้ผู้ปุวยมีอาการสงบลงอย่างรวดเร็ว และลดความรุนแรงของพฤติกรรม ยาที่นิยมใช้ได้แก่ 
ยาคลายเครียด (Anxiolytics) เช่น Valium ยาต้านโรคจิต (Antipsychotic) เช่น Haloperidol ซึ่งใน
การให้ยาพยาบาลต้องอธิบายถึงเหตุผลของการให้ยาแก่ผู้ปุวยทุกครั้ง แม้ว่าผู้ปุวยจะไม่รับรู้ หรือไม่รู้
เรื่องก็ตาม และต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด หลังจากให้ยา เนื่องจากยาบางชนิดจะออกฤทธิ์เร็ว ออก
ฤทธิ์ต่อระบบประสาท อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ 
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                               3) การจ ากัดพฤติกรรม เป็นวิธีการสุดท้ายในการจัดการกับผู้ปุวยที่มี
พฤติกรรมรุนแรงที่เป็นอันตรายต่อตัวผู้ปุวยเอง ผู้อ่ืน และสิ่งของ ส่วนใหญ่แล้วนิยมจ ากัดพฤติกรรม
โดยการผูกยึด เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย สามารถประยุกต์ใช้ได้ในสถานบริการทุกแห่ง มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติดังนี้  
                                  3.1) เตรียมอุปกรณ์ในการผูกยึด 

                  3.1.1) ผ้าผูกยึด ควรเป็นผ้าที่มีความแข็งแรง เหนียว แต่นุ่ม มี 
ลักษณะพร้อมใช้ ผ้าผูกยึดที่นิยมใช้ คือ ผ้าผูกข้อมือและข้อเท้า (Wrist and Ankle Restraints) และ
เสื้อผูกยึดล าตัว (Body Restraint) 

                  3.1.2) เตียง ควรเป็นเตียงที่สามารถจะใช้ผ้าผูกยึดได้ 
นอกจากนี้ควรผูกยึดผู้ปุวยในสถานที่ๆ เป็นส่วนตัว เงียบสงบ เพื่อปูองกันไม่ให้ผู้ปุวยที่ถูกผูกยึดถูก
รบกวน/ถูกกระตุ้น 

                                       3.1.3) ทีมผู้ดูแลรักษา ควรมีอย่างน้อย 5-6 คน จะต้องมีผู้น าทีม 
(พยาบาล) คอยมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคน มีการตกลงร่วมกัน สมาชิกทุกคนต้องพูดและ
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปุวยเกิดความรู้สึกว่าทีมผู้ดูแลรักษาทุกคนพร้อมใจท าเพ่ือประโยชน์
ผู้ปุวยไม่ใช่เป็นการท าโทษผู้ปุวย โดยแบ่งหน้าที่ ดังนี้ 

                          ผูช้่วยเหลือคนใดคนหนึ่งชวนผู้ปุวยพูดคุยเพ่ือ 

เบี่ยงเบนความสนใจ 

 สมาชิกอีกคนหนึ่งจับล็อคผู้ปุวย เมื่อผู้ปุวยเผลอ 

 สมาชิกท่ีเหลือช่วยกันจับแขนขาเพ่ือการผูกยึด 

 3.1.4) วิธีปฏิบัติ ขณะการเข้าจับตัวผู้ปุวย 

                                                 ผู้น าทีมเป็นผู้แจ้งและอธิบายถึงเหตุผลในการผูกยึดให้
ผู้ปุวยทราบ 

                                                 การเข้าไปจับเพ่ือผูกยึดผู้ปุวยควรเลือกท าในขณะที่ผู้ปุวย
เผลอหรือก าลังถูกชักชวนให้พูดคุยและท ากิจกรรมอันใดอันหนึ่ง 
                                                 ผู้น าทีมต้องให้สัญญาณในการเข้าจับผู้ปุวย โดยให้สมาชิก
ทีมแต่ละคนจับยึดแขนขาแต่ละข้างของผู้ปุวย ควรจับยึดบริเวณข้อพับใหญ่ๆ เช่น ข้อศอกหรือข้อเข่า
ของแขนและขาของผู้ปุวย 

                                       3.1.5) ผูกยึดผู้ปุวยอย่างถูกเทคนิคโดย 

                         3.1.5.1) จัดให้ผู้ปุวยนอนหงาย 

                         3.1.5.2) ถ้าผู้ปุวยไม่ดิ้นรนมากนัก การผูกยึดข้อมือให้ลง 
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ข้างล าตัวทั้ง 2 ข้าง และผูกยึดข้อเท้าตรึงติดกับเตียงก็เพียงพอแล้ว การผูกยึดท่ีดีควรใช้นิ้วมือ 2 นิ้ว
สอดใต้ผ้าผูกยึดได้ ไม่ควรผูกแน่นเกินไป เพราะอาจท าให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณปลายเท้า
ปลายเท้าไม่ดี ถ้าผู้ปุวยดิ้นรนมากอาจใช้เสื้อผูกยึดล าตัว (Body Restraint)ร่วมด้วย แต่ไม่ผูกยึดแน่น
เกินไปจนท าให้ผู้ปุวยหายใจไม่ออก ระวังผู้ปุวยได้รับอันตราย/บาดเจ็บ เช่น ดึงผม บิดแขน นั่งทับตัว
ผู้ปุวย เป็นต้น 

                                       3.1.6) การช่วยเหลือหลังการผูกยึด 

                          3.1.6.1) ตรวจเยี่ยมและประเมินผู้ปุวยที่ผูกยึดเป็นระยะ 

ทุก 15-30 นาที ในเรื่องความปลอดภัยและความสุขสบาย เช่น การเปลี่ยนท่า การรับประทานอาหาร 
น้ า และการขับถ่าย และบันทึกทุกครั้งที่ตรวจเยี่ยม 

                         3.1.6.2) ดูแลความสุขสบายของผู้ปุวย 

 3.1.6.3) พูดคุยให้ก าลังใจ ให้ข้อเท็จจริง 
 3.1.6.4) เปิดโอกาสให้ระบายความคิด ความรู้สึกต่อความ 

คับข้องใจ 

 3.1.6.5) เมื่อผู้ปุวยอาการสงบลง พูดคุยรู้เรื่อง ควบคุม 

ตนเองได้ จึงยุติการผูกยึด 

หมายเหตุ: หลังการจัดการกับพฤติกรรมรุนแรงของผู้ปุวยโดยการจับล็อคและการผูกยึด ผู้ช่วยเหลือ
ต้องเป็นผู้น าในการทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ค้นหาข้อบกพร่องและปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน พร้อมทั้งให้ก าลังใจแก่ทีมงาน 

4.5 ภาวะฉุกเฉินจากการใช้สารเสพติด (Emergencies Associated with Substance 

Misuse) (มาโนช และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555: 104) 

 4.5.1 การดูแลผู้ป่วยภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ (Alcohol Intoxication) 

 4.5.1.1 อาการ ภาวะ Alcohol Intoxication เป็นภาวะที่เพ่ิงมีการดื่มเหล้ามา
และมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่เหมาะสม เช่น แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือพฤติกรรมทาง
เพศท่ีไม่เหมาะสม อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย การตัดสินใจเสีย เกิดความบกพร่องในอาชีพการงานและ
สังคม และมีอาการอย่างน้อย 1 อย่างต่อไปนี้ 

 1) พูดไม่ชัด พูดอ้อแอ้ 

 2) การทรงตัวเสีย 

                   3) เดินเซ เดินสะเปะสะปะ 

    4) กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุก (Nystagmus) หน้าแดง (Flushed Face)  

                                  5) การท าหน้าที่ของสมองเสียไป (Cognitive Function) เช่น การเรียนรู้ 
ความจ า ความคิด การตัดสินใจจะเสียไป 
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                                   6) ถ้าเมามากอาจถึงหมดสติไม่รู้สึกตัวได้ (Coma) อาการร่วมอ่ืนๆได้แก่ 
ร่าเริง ตื่นเต้น พูดมาก หรือหงุดหงิด ง่วงซึม การควบคุมด้าน motor จะช้าลง ในรายที่อาการรุนแรง 
สามารถน าไปสู่ภาวะ Coma, Respiratory Depression และเสียชีวิตได้จาก Respiratory Arrest 

หรือจาก Aspiration of Vomitus 

4.5.1.2 การรักษา 
1) ส่วนใหญ่ผู้ปุวยมักมีปัญหาการขาดความสมดุลของร่างกาย เช่น 

ภาวะสมดุลของกรด-ด่าง สารน้ าและเกลือแร่ การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 

2) ให้ Thiamine 100 mg im. เพ่ือปูองกันการเกิด Wernicke – 

Korsakoff-Syndrome 

3) ให้ 50%dextrose 50ml iv. ในรายที่มีภาวะ hypoglycemia 

4) ให้ Lorazepam 1-2 mg oral ทุก 4-6 hr.  haloperidol 2.5-5 

mg IM ทุก4-6 hr  ในรายที่มีภาวะก้าวร้าว หรือก้าวร้าวรุนแรงมาก 

4.5.1.3 การดูแลผู้ปุวย 

1) มีความเข้าใจและยอมรับพฤติกรรมผู้ปุวย 

                  2) สร้างสัมพันธภาพเพ่ือการบ าบัด โดยการรับฟังปัญหาที่ผู้ปุวยระบาย 

                  3) จัดให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีสงบ 

                  4) สังเกตพฤติกรรมและประเมินอาการผู้ปุวยเพื่อให้การช่วยเหลือ 

                  5) พยาบาลควรอยู่กับผู้ปุวย และพูดคุยด้วยท่าทีที่สงบ มีความสุภาพ 

อ่อนโยน 

5) ดูแลใกล้ชิด ระวังการท าร้ายตัวเองและผู้อ่ืน บางรายที่มีอาการ 

รุนแรงจ าเป็นต้องจ ากัดพฤติกรรมด้วยการผูกยึด ร่วมกับการให้ยาของแพทย์ 
                 7) ระมัดระวังปูองกันอันตรายจากอุบัติเหตุในรายที่มีปัญหาการทรงตัว 

                 8) ตรวจวัดสัญญาณชีพ 

                 9) ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ในรายที่มีปัญหาจากภาวะ Respiratory 

Depression หรือ Aspiration จากการอาเจียน 

                10) ดูแลให้ได้รับสารอาหารและน้ าเพียงพอ 

 4.5.2 การดูแลผู้ป่วยภาวะถอนพิษแอลกอฮอล์ (Alcohol withdrawal) 

      4.5.2.1 ภาวะ Alcohol Withdrawal เกิดเมื่อผู้ติดเหล้าลดปริมาณการดื่ม หรือ
หยุดดื่ม และต้องมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ ได้แก่ 

                    1) Autonomic Hyperactivity (เช่น เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว 

มากกว่า 100 ครั้ง/นาที มีไข้ BP สูง) 
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                   2) Hand Tremor (มือสั่น ทดสอบโดยการให้ผู้ปุวยเหยียดแขนตรง และ 

กางนิ้วออก) 
                   3) Visual Tactile or Auditory Hallucination หรือ Illusion 

(ประสาทหลอนทางตา สัมผัส หรือทางหู หูแว่ว หรือประสาทลวง) 
                   4) Insomnia (นอนไม่หลับ) 
                   5) Nausea/vomiting (คลื่นไส้ อาเจียน) 
                   6) Psychomotor Agitation (กระสับกระส่าย) 
                   7) Anxiety (วิตกกังวล) 
                   8) Grand Mal Seizures (ชักเกร็งกระตุกทั้งตัว) 

 4.5.2.2 การรักษา 
                  1) แพทย์มักใช้ยากลุ่ม Benzodiazepines เพ่ือลดอาการถอนเหล้า เช่น 

Diazepam 10-20 mg per oral ทุก 4-6 ชั่วโมง หรือ Chlordiazepoxide (Librium) 25-100 mg 

oral  ทุก 4-6 ชั่วโมง Lorazepam 2-10 mg per oral ทุก 4-6 ชั่วโมง 
                   2) แพทย์จะปรับขนาดยาตามความรุนแรงของอาการ โดยเริ่มจากยา 

ขนาดสูง เพื่อลดอาการ Withdrawal เมื่ออาการสงบลงได้ 1-2 วัน จะลดขนาดยาลงร้อยละ 20 ของ
ขนาดยาที่ได้รับอยู่ และลดยาลงทุกวัน 

                   3) พิจารณาให้ Vitamin และ Minerals หรือสารอาหารอ่ืนตาม 

ความจ าเป็นเช่น Thiamine 100 mg im./iv. วันละ 3 ครั้ง Folic acid 1 mg. วันละครั้ง 
 4.5.2.3 การดูแล 

                  1) ให้ความเข้าใจ และยอมรับพฤติกรรมผู้ปุวย 

                  2) รับฟังผู้ปุวย ให้ผู้ปุวยได้ระบายถึงความไม่สบายใจ ให้ก าลังใจ 

                  3) ตรวจวัดสญัญาณชีพ 

                  4) ดูแลให้ผู้ปุวยสุขสบาย ในรายที่มีเหงื่อออกมาก หรือเช็ดตัวเพ่ือลดไข้ 
                  5) ดูแลให้สารอาหารและน้ าอย่างเพียงพอ เพื่อปูองกันภาวะ 

Dehydration หรือ Hypoglycemia 

6) ดูแลสุขภาพปากและฟัน ในรายที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และ 

ปูองกันการส าลักลงหลอดลม 

                  7) ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ในรายที่มีภาวะ Aspiration 

                  8) ระวังสังเกตอาการใกล้ชิด เพื่อปูองกันท าร้ายตัวเอง หรือผู้อื่นในรายที่ 
มีอาการประสาทหลอน 

                  9) ดูแลและสังเกตการออกฤทธิ์ของยาที่ผู้ปุวยได้รับ เนื่องจากผู้ปุวยอาจ 
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เกิดภาวะ Intoxication หรือ Over Sedation 

 4.5.3 การดูแลผู้ป่วยภาวะ Amphetamine Intoxication 

               4.5.3.1 อาการ Amphetamine Intoxication เป็นภาวะที่เกิดจากการได้รับแอม
เฟตามีนในปริมาณมาก เพ่ิงเสพ หรือเสพติดต่อกันเป็นเวลานาน มีอาการดังนี้ 
                         1) อาการด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์ เช่น อารมณ์ครื้นเครงกว่าปกติ วิตก
กังวล กระสับกระส่าย ตื่นตัวอย่างมาก ตึงเครียด หรือโกรธ การตัดสินใจไม่เหมาะสม 

                         2) อาการทางกาย ที่พบได้บ่อย เช่น ใจสั่น เหงื่อแตกหรือหนาวสั่น 
คลื่นไส้ อาเจียน บางรายอาจจะมีอาการทางจิต (Psychosis) ร่วมด้วย อาจตรวจพบม่านตาขยาย 
ความดันโลหิตสูงขึ้นหรือต่ าลง ในกรณีเสพเกินขนาด อาจมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตสูง 
สับสน ชัก เคลื่อนไหวผิดปกติ กล้ามเนื้อเกร็ง หรือ Comaได้ 

4.5.3.2 การรักษา จะเน้นการรักษาแบบประคับประคอง โดยวิธีการต่อไปนี้ 
1) ท าให้ปัสสาวะเป็นกรดโดยให้ Ammonium Chloride 2.75 mEq/ 

kg หรือ Ascorbic Acid (vitamin C) 8 gm/day จนค่า pH ในปัสสาวะน้อยกว่า 5 

2) ให้ Antipsychotic Drug ในรายที่มีอาการคลุ้มคลั่ง ควบคุมตัวเอง 
ไม่ได้ หรือมีอาการหลงผิด ประสาทหลอน เช่น Haloperidol 2-5 mg oral ทุก 4-6 ชั่วโมง ถ้ามี
อาการวุ่นวายมาก ในช่วงแรกอาจให้เป็นยาฉีด เช่น haloperidol 2-5 mg (im) หรือ 
Chlorpromazine 1 mg/kg (im) ทุก4-6 ชั่วโมงได้ ควรจะให้ยาในกลุ่ม Anticholinergic เช่น 
Benzhexol (Artane) (oral) 4-6 mg/day ร่วมด้วยเพื่อปูองกันการเกิด Extrapyramidal Side 

Effect 

3) ในรายที่มีอาการวิตกกังวลอย่างมากอาจจะให้ยากลุ่ม  
Benzodiazepine เช่น Diazepam oral 2-10 mg /day ร่วมด้วย 

4) ในผู้ปุวยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ ควรให้ยาในกลุ่ม Beta – 

Blocker เช่น Propranolol หรือ ถ้าความดันสูงมากอาจต้องให้ยาลดความดันตามความเหมาะสม 

                  5)  ภาวะชัก รักษาเหมือนภาวะชักทั่วไปโดยให้ Diazepam 10 mg (iv) 

 4.5.3.3 การดูแล 

                  1) ให้ความเข้าใจและยอมรับพฤติกรรมผู้ปุวย 

                  2) รับฟังปัญหาโดยให้ผู้ปุวยระบายความไม่สบายใจ แสดงความเห็นใจ 

และเข้าใจผู้ปุวย 

                  3) ดูแลใกล้ชิด เพื่อระมัดระวังและปูองกันการท าร้ายตนเองหรือผู้อ่ืนใน 

รายที่มีอาการคลุ้มคลั่ง ควบคุมตนเองไม่ได้ หรือมีอาการหลงผิด ประสาทหลอน จ าเป็นต้องจ ากัด
พฤติกรรมผู้ปุวย ร่วมกับให้ยา Antipsychotic ตามแผนการรักษาของแพทย์ 
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                                   4) สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ยาและดูแลช่วยเหลือในรายที่ 
เกิดอาการ Extrapyramidal Side Effect  

                  5) ตรวจวัดสญัญาณชีพ สัญญาณประสาท 

                  6) ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ในรายที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือมี 
ภาวะชัก อาจจ าเป็นต้องให้ออกซิเจน 5-6 ลิตร / นาที ร่วมกับการให้ยา Diazepam 10-20 mg iv 

 4.5.4 การดูแลผู้ป่วยภาวะ Amphetamine Withdrawal 

               4.5.4.1 Amphetamine Withdrawal เป็นภาวะที่เกิดจากผู้ปุวยหยุดเสพแอมเฟ
ตามีน หลังจากการใช้อย่างมากและเป็นเวลานาน อาการน า มีอาการหงุดหงิด อ่อนเพลีย รู้สึกไม่สบาย 
ฝันร้าย นอนมาก เจริญอาหารมากข้ึน ซึม เบื่อ เกียจคร้าน เฉื่อยชา ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง หรือกระวน
กระวาย จนอาจมีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน เช่น ขาดเรียน ไม่มีสมาธิในการเรียน เป็นต้น อาการ
เหล่านี้จะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการเสพ โดยทั่วไปพอจะแบ่งช่วงอาการของผู้ปุวย ได้ดังนี้ 
   1) ระยะที่ 1: The Crash เป็นอาการซึมเบื่อ ไม่มีความสุข (Dysphoria) 
ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 9 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมง หลังหยุดเสพ ผู้ปุวยจะมีอาการหงุดหงิด อยู่ไม่ติดที่ และ
อยากยา ท าให้กลับไปเสพซ้ าอีก แต่ถ้าไม่ได้เสพ ก็จะตามมาด้วยอาการหมดแรง และนอนมาก 
หลังจากตืน่ อารมณ์จะดีขึ้นมาก อาการอยากยาจะลดลงได้ 
  2) ระยะที ่2: Withdrawal ผู้ปุวยจะยังมีอารมณ์เบื่อและซึมอยู่บ้าง นอน
หลับได้ปกติขึ้น หงุดหงิดน้อยลง อาการอยากยาลดลงบ้าง แต่อาจจะมีมากเป็นพักๆ โดยเฉพาะเมื่อ
เจอสถานการณ์ที่กระตุ้นให้คิดถึงยาบ้า ระยะนี้กินเวลา 1 สัปดาห์ ถึง 10 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับ ความ
รุนแรงของการเสพติด 

  3) ระยะที่ 3: Extinction อาการทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความรู้สึกอยาก
ยาน้อยลงมาก แต่ถ้าผู้ปุวยได้พบกับสิ่งเร้าที่สัมพันธ์กับการเสพ เช่น พบเพื่อนที่เคยเสพด้วยกัน เห็น
ภาพยาบ้า ได้ยินข่าวเกี่ยวกับยาบ้า ฯลฯ จะเป็นตัวกระตุ้นความทรงจ า ท าให้เกิดความรู้สึกนึกอยาก
เสพยาได้อีก ถ้าควบคุมไม่ได้ก็จะกลับไปเสพซ้ าได้ 
 4.5.4.2 การรักษา 

                  ส่วนใหญ่ผู้ปุวยมักจะทนกับอาการถอนยาจากแอมเฟตามีนได้ และรู้สึกดี 
ขึ้นภายใน 2 เดือน 

                  ในรายที่มีอาการรุนแรงมาก อาจให้ยาในกลุ่ม SSRI (Selective  

Serotonin Reuptake Inhibitor) เช่น Fluoxetine 20 mg / วัน 

                  ในรายที่มีความวิตกกังวล หงุดหงิดมาก อาจให้ยาในกลุ่ม 

Benzodiazepine หรือให้ยานอนหลับในรายที่นอนไม่หลับ 

                   ในรายที่มีภาวะซึมเศร้า ให้ Antidepressant Drug 
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4.5.4.3 การดูแล ดังแนวทางต่อไปนี้ 
1) มีความเข้าใจและยอมรับพฤติกรรมผู้ปุวย 

                 2) สร้างสัมพันธภาพด้วยการรับฟังปัญหา เปิดโอกาสให้ได้ระบายความ 

ไม่สบายใจ แสดงความเห็นใจและเข้าใจผู้ปุวย 

                  3) สังเกตพฤติกรรม และประเมินความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย ในผู้ปุวย 

ทุกราย ดูแลให้ได้รับความปลอดภัย 

 4) ผู้ดูแลควรอยู่กับผู้ปุวย พูดคุยด้วยท่าทีสงบ ให้ผู้ปุวยเกิดความมั่นใจ 

และไว้วางใจ 

                                   5) ตรวจวัดสัญญาณชีพ และสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงและการออก 

ฤทธิ์ของยาที่ผู้ปุวยได้รับ 

4.6 การท าร้ายตนเอง และการฆ่าตัวตาย (Self-harm and suicidal behavior) 

 4.6.1 การฆ่าตัวตาย หรืออัตวินิบาตกรรม คือ การเริ่มมีความคิดอยากท าร้ายตนเอง 
เนื่องจากมีความรู้สึกว่าหมดหวังในชีวิต คิดว่าชีวิตไม่มีความหมาย และพยายามท าตามความคิดนั้นถึง
ขั้นท าได้ส าเร็จ โดยไม่ถูกขัดขวาง พฤติกรรมที่แสดงออกมีทั้งวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือหุนหัน เป็นได้ท้ัง
ในระดับจิตส านึกและจิตใต้ส านึก (อ าไพวรรณ  พุ่มศรีสวัสดิ์, 2531: 24) 
 4.6.2 วิธีการที่ใช้ เช่น ใช้ปืนยงิ กระโดดตึกสูง ๆ กระโดดน้ า กินยาพิษ กินยานอนหลับ 
แขวนคอ เปิดแก๊สพิษ กรีดเฉือนทิ่มแทงตนเอง เป็นต้น 

 4.6.3 พฤติกรรมการฆ่าตัวตายแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ (สุวัทนา อารีพรรค, 2524: 525)  

    4.6.3.1 การฆ่าตัวตายที่กระท าได้ส าเร็จ (Completed หรือ Successful 

Suicide) หมายถึง การฆ่าตัวตายซึ่งเป็นผลให้ผู้กระท าเสียชีวิต 

4.6.3.2 การพยายามที่จะฆ่าตัวตาย (Suicidal Attempt) หมายถึง ความ 

พยายามฆ่าตัวตายซึ่งผู้กระท ามีความตั้งใจจริงที่จะตาย 

4.6.3.3 การแสร้งกระท าการฆ่าตัวตาย (Suicidal Gesture) หมายถึง การ 

พยายามฆ่าตัวตาย ซึ่งผู้กระท ามีความตั้งใจน้อย หรือไม่มีความตั้งใจจริงที่จะตาย   

 4.6.4 สาเหตุการฆ่าตัวตาย 

                        มีแนวคิด ทฤษฎีมากมายที่อธิบายสาเหตุของการฆ่าตัวตาย แต่ยังไม่มีแนวคิดใด
อธิบายได้อย่างชัดเจน จึงรวบรวมแนวคิดที่อธิบายสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ 
              4.6.4.1 Emile Durkheim (1951) นักสังคมศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เชื่อว่า 
ความสัมพันธ์กับสังคม (Social Integration) เป็นปัจจัยส าคัญในการฆ่าตัวตาย ได้แบ่งการฆ่าตัวตาย
ตามหลักสังคมศาสตร์เป็น 3 พวก คือ (สุวัทนา อารีพรรค, 2524: 526) 

1) Egoistic Suicide หมายถึง การฆ่าตัวตายเนื่องจากการขาด 
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ความสัมพันธ์หรือไม่สามารถเข้ากับสังคมได้ เช่น ขาดเพ่ือน การไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม 

2) Altruistic Suicide หมายถึง การฆ่าตัวตายเนื่องจากการมี 
ความสัมพันธ์กับสังคมมากเกินไป เช่น ทหารญี่ปุุนสมัครใจไปทิ้งระเบิดที่เกาะเพิร์ล ทั้งๆที่รู้ว่าไม่ได้
กลับมา ที่เรียก กามิกาเซ่ หรือการคว้านท้องตนเองของทหารญี่ปุุน เมื่อประเทศแพ้สงคราม ที่เรียกว่า 
ฮาราคีรี เป็นต้น 

3) Anomic Suicide หมายถึง การฆ่าตัวตายเนื่องจากการสูญเสีย 

สถานภาพของตนในสังคมเช่น การล้มละลาย เป็นต้น 

              4.6.4.2 Schneidman และคณะ (1970) แบ่งผู้กระท าการฆ่าตัวตายเป็น 4 กลุ่ม 

ตามแรงผลักดันให้กระท าคือ (สุวัทนา อารีพรรค, 2524: 526) 
1) การฆ่าตัวตายเพ่ือการไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า 

2) การฆ่าตัวตายเนื่องจากโรคจิต ร่วมกับมีความหลงผิดและประสาท 

หลอนการฆ่าตัวตายเพื่อแก้แค้นคนท่ีตนรัก 

3) การฆ่าตัวตายในคนชรา และในคนที่เจ็บปุวยเรื้อรัง 
 นอกจากนั้น ยังมีผู้แบ่งการพยายามฆ่าตัวตายตามสาเหตุอ่ืนๆ อีก ได้แก่ 

1. การฆ่าตัวตายเพ่ือหนีไปจากปัญหาซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ 
2. การฆ่าตัวตายเป็นฆาตกรรมย้อนเข้าหาตนเอง 
3. การฆ่าตัวตายเพ่ือการไปพบกันชาติใหม่ 
4. การฆ่าตัวตายเพ่ือเป็นการลงโทษตนเอง 

4.6.5 ลักษณะส าคัญท่ีเป็นข้อบ่งชี้ถึงแนวโน้มว่าอาจเกิดการฆ่าตัวตาย 

                         4.6.5.1 อายุ การฆ่าตัวตายสูงขึ้นเมื่ออายุมากข้ึน 

        4.6.5.2 เพศ ผู้หญิงจะพยายามฆ่าตัวตายมากกว่าผู้ชาย แต่ผู้ชายท าการฆ่าตัว 

ตายส าเร็จมากกว่าผู้หญิง 
 4.6.5.3 คนโสด หม้าย ร้าง ท าการฆ่าตัวตายมากกว่าคนที่อยู่ในสถานภาพ 

แต่งงานและมีบุตร 

4.6.5.4 อัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้น ในผู้ปุวยที่มีอาการทางจิต หรือโรคทางกายอยู่ 
ก่อนแล้ว 

4.6.5.5 การฆ่าตัวตายมักเกิดข้ึน เมื่อมีการสูญเสียคนที่เป็นที่รัก เสียเกียรติยศ 

ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เช่น ถูกฟูองล้มละลาย 

 4.6.5.6 พูดถึงการฆ่าตัวตายบ่อยๆ มีการเขียนจดหมายลาตาย หรือท าพินัยกรรม 

 4.6.5.7 ผู้ปุวยเคยกระท าการฆ่าตัวตายมาแล้วแต่ไม่ส าเร็จ 

 4.6.5.8 มักพบการฆ่าตัวตาย ในครอบครัวที่มีประวัติพ่ีน้องฆ่าตัวตายส าเร็จ 
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มาแล้ว 

 4.6.5.9 เมื่อมีอารมณ์เศร้ามาก มีความส านึกผิด รู้สึกตัวเองไร้คุณค่า ท้อแท้  
สิ้นหวัง 

     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

      

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

           

ภาพที ่9.1 กลไกพฤติกรรมของผู้ประกอบอัตวิบาตกรรม 

ที่มา: จินตนา ยูนิพันธ์ (2525: 151)   

มีความสุข Happiness       ซึมเศร้า Depress 

ล้มเหลว Failure  

ความเครียด (Stress) 

กลไกพฤติกรรมของผู้ประกอบอัตวินิบาตกรรม (Mechanism of Suicide) 
  ความขัดแย้งในใจ (Conflict) 

 

บุคคล (Individual) 
 

ความคับข้องใจ (Frustration) 

ความวิตกกังวล(Anxiety) 
 

 ใช้กลวิธานในการปรับตัว  (Use of Defense Mechanism) 
 

ส าเร็จ Success 

-รู้คุณค่าของตนเอง (Increased Self-esteem) 

-รู้สึกมั่นคงปลอดภัย (Feeling of Security) 

-มีสัมพันธภาพอันดี (Meaningful Relationship) 

- มีความคิดจะฆ่าตัวตาย (Idea)    

- มีทีท่าจะฆ่าตัวตาย(Gestures)    

- พยายามฆ่าตัวตาย(Attempted) 

- ฆ่าตัวตายส าเร็จ(Committed)           

S 

U 
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C 
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E 
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 4.6.6 การช่วยเหลือผู้ที่ฆ่าตัวตาย 

               4.6.6.1 การประเมินเจตคติต่อการฆ่าตัวตาย การช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤติ 
ในช่วงที่บุคคลอยู่ในภาวะจะฆ่าตัวตาย ผู้ช่วยเหลือจะต้องประเมิน บุคคลและปัญหา แผนการ
ช่วยเหลือ การช่วยเหลือสนับสนุนให้บุคคลวางแผนช่วยตัวเองในอนาคต โดยการใช้วิธีเผชิญปัญหาที่
เหมาะสม ลดความวิตกกังวลและความตึงเครียด ซึ่งผู้ช่วยเหลือต้องประเมินเจตคติของตนเองต่อการ
ฆ่าตัวตายของบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1) ค่านิยมและความเชื่อเก่ียวกับการมีชีวิต ต่อสู้ปัญหากับความตาย 

2) ความรู้สึกทางบวกและลบเกี่ยวกับบุคคลที่ฆ่าตัวตาย 

3) ไม่ตัดสินพฤติกรรมการฆ่าตัวตายของผู้ปุวย 

4) ความสามารถในการบ าบัดรักษาผู้ที่จะฆ่าตัวตาย 

                           5) ความสามารถที่จะท าให้บุคคลรับผิดชอบต่อการฆ่าตัวตายของเขา 

 4.6.6.2 การเฝูาระวังและระงับการฆ่าตัวตาย ถ้าบุคคลมีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย ไม่
ว่าจะเป็นการพยายามฆ่าตัวตาย (Attempted Suicide) ประท้วงหรือมีท่าที (Gesture Suicide) หรือ
มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย (Suicide Idea) จะต้องดูแลช่วยเหลือดังนี้ 

 1) จัดให้มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

                                   2) น าสิ่งที่จะใช้ฆ่าตัวตายออกจากบริเวณท่ีอยู่ของผู้ปุวยให้หมด 

                   3) เก็บยาต่างๆให้หมด อย่าให้ผู้ปุวยสะสมยา 

                   4) ปลอบโยนผู้ปุวย ให้ความรัก หาคนช่วยเหลือ 

                   5) ให้ยาตามแพทย์สั่ง 
 4.6.6.3 ถ้าเป็นผู้ปุวยฆ่าตัวตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมาโรงพยาบาล ควรจะให้ความ

ช่วยเหลือเช่นเดียวกับ บุคคลที่พยายามฆ่าตัวตาย การดูแลเพ่ิมเติม คือ 

    1) ช่วยชวีิตตามหลักการแพทย์ เช่น ล้างท้อง 
                                   2) ให้ผู้ปุวยได้พักผ่อนเต็มที่ 
                                   3) ยอมรับว่าผู้ปุวยมีทุกข์ ที่หาวิธีแก้ไขไม่ได้ ให้ความเห็นใจ เข้าใจ แสดง
ท่าทีเมตตา กรุณาต่อผู้ปุวย 

                                   4) ปลอบใจให้ผู้ปุวยระบายความคับข้องใจ โดยรับฟังผู้ปุวยอย่างสงบ 
พร้อมทั้งน าเทคนิคการติดต่อกับผู้ปุวยมาใช้ในการสนทนาเพ่ือการบ าบัด 

                                   5) ปรึกษาเก่ียวกับปัญหาของผู้ปุวย และหาทางช่วยเหลือตามความ
เหมาะสม 

                                   6) จัดกิจกรรมที่พบความส าเร็จง่ายๆ ให้ท า เพ่ือสร้างคุณค่าในตัวเอง 
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กรณีศึกษาภาวะวิกฤติ ฆ่าตัวตาย 

ผู้ประสบเหตุหญิงไทย อายุ 20 ปี อาชีพ นักศึกษา  
อาการส าคัญ   อารมณ์เศร้า ไม่รับประทานอาหาร ร้องไห้ น้ าตาซึม  นอนไม่หลับ ท าร้ายตนเองโดย
ขับรถชนต้นไม้ การบาดเจ็บทางร่างกายไม่รุนแรง   
ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน   2 วันที่ผ่านมา แฟนบอกตัดสัมพันธ์ ท าให้เธอเสียใจมาก ตัดสินใจท า
ร้ายตนเอง โดยขับรถชนต้นไม้  รถเสียหาย แต่ผู้ปุวยไม่บาดเจ็บรุนแรง 
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต  เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีความรักกับรุ่นน้อง ปี 2 

ในมหาวิทยาลัยเดียวกันประมาณ 1 ปี สัมพันธภาพการคบหาในสถานะคนรักเป็นไปด้วยดี โดยผู้ปุวย
รักฝุายชายมาก  เป็นฝุายช่วยเหลือเรื่องการเรียน การเงิน ดูแลความเป็นอยู่ของฝุายชายตลอด และมี
ความหวังเมื่อจบการศึกษาจะแต่งงานครองชีวิตคู่กัน 

ประวัติครอบครัว ครอบครัวอบอุ่น บิดา มารดา ญาติ รัก เอาใจใส่ และดูแลเป็นอย่างดี 
ความคาดหวังของครอบครัว ต้องการให้ฟ้ืนฟูจิตใจ ให้เข้มแข็ง  ยอมรับความเป็นจริงได้  
 โดยสรุปกรณีนี้หญิงสาวผู้ประสบความผิดหวังในความรัก สูญเสียสัมพันธภาพจากคนรัก 
ยอมรับการพลัดพรากครั้งนี้ไม่ได้  รู้สึกไร้คุณค่าในตนเอง จึงคิดฆ่าตัวตาย 

4.7 การข่มขืนกระท าช าเรา (Rape) (สุวัทนา อารีพรรค, 2524: 537) 

       4.7.1 นิยาม การข่มขืนกระท าช าเรา คือ การพยายามร่วมเพศโดยฝุายหญิงไม่ยินยอม 
ถือว่าเป็นการท าร้ายทางเพศอย่างหนึ่ง ในทางกฎหมาย การข่มขืนกระท าช าเรา รวมถึงการที่หญิงหรือ
ชายยินยอมให้มีการร่วมเพศเพราะความกลัว เพราะถูกบังคับหรือเพราะปัญญาอ่อน การร่วมเพศใน
สภาวะที่หญิงไม่อาจขัดขืนได้ เช่น ในขณะหญิงหลับ หมดสติเนื่องจากยาหรือสุรา หรือถูกท าให้เข้าใจ
ผิดว่าเป็นสามี เช่น ในขณะถูกสะกดจิตก็จัดว่าเป็นการข่มขืนกระท าช าเราด้วย ผู้ถูกข่มขืนมักมีอายุ
ระหว่าง 18-24 ปี บางครั้งอาจเป็นเด็กหรือคนชราชายผู้ข่มขืนกระท าช าเรามักมีอายุระหว่าง 18-25 ปี 
 การข่มขืนมักเกิดโดยบังเอิญไม่ได้วางแผนว่าจะกระท าต่อหญิงคนใดคนหนึ่ง 
โดยเฉพาะเจาะจง แต่เกิดเนื่องจากผู้ถูกข่มขืนกระตุ้นผู้ข่มขืนให้อยากระบายอารมณ์รุนแรงของตนใน
ขณะนั้น เช่น การแต่งกายยั่วยุอารมณ์เพศ สุราอาจมีส่วนท าให้เกิดพฤติกรรมนี้ ท าให้กล้า ท าให้ไม่คิด
มาก หรือเพ่ือโยนความผิดว่ากระท าเพราะฤทธิ์สุรา การข่มขืนกระท าช าเรา  อาจท าเป็นกลุ่ม คือมี
ผู้กระท ามากกว่า 1 คนร่วมกัน  
 4.7.2 ผลที่เกิดขึ้นในผู้ถูกข่มขืนกระท าช าเรา 

              หญิงที่ถูกประทุษร้ายและถูกกระท าการทารุณทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการล่อลวง 
หรือฉุดคร่า ข่มขืน จะได้รับความเจ็บปวดทั้งกายและใจ ในรายที่แสดงอาการขัดขืนต่อต้านรุนแรงจะ
ได้รับความบอบช้ ามาก บางรายอาจเสียชีวิตเพราะถูกตบตี ชกต่อย ท าร้ายในทุกกรณี หญิงเหล่านี้จะ
ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนัก เกิดความรู้สึกสะเทือนใจที่ไม่อาจบอกได้ด้วยค าพูด เศร้า
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เสียใจ เกิดความกลัว หวาดผวา บางคนเกิดความรู้สึกผิด รู้สึกดูถูกตัวเอง คิดว่าตนไร้ค่า หลายคนไม่
สามารถท าใจต่อเหตุการณ์นั้นได้ถึงกับคิดฆ่าตัวตาย บางรายอาจเกิดอาการประสาทหลอน ความ
กระทบ กระเทือน และปฏิกิริยาตอบสนอง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 

 4.7.2.1 ระยะวิกฤติภายหลังเหตุการณ์ทันที (Acute phase) จะมีอาการ 
สับสน ท าอะไรไม่ถูกต้อง เรียกระยะนี้ว่า Disorganization ระยะนี้ผู้ปุวยจะมีอาการหมดสติ บางคน
อาจออกมาในรูปโกรธ  กังวล ร่วมกับร้องไห้ คร่ าครวญ คนที่ควบคุมตัวเองได้จะออกมาในลักษณะ
สงบ ส ารวม เก็บซ่อน ความรู้สึกโกรธ กลัว เจ็บแค้น ด้วยอารมณ์ที่สงบ บางรายปรับตัวไม่ได้ต้องรับ
การรักษาแผลทางใจ นอกจากนี้แล้ว  ผู้ปุวยจะมีปฏิกิริยาทางร่างกายที่แสดงออกมาให้เห็น เช่น ความ
บอบช้ าทางร่างกาย บาดแผลจากการถูกบังคับและท าร้าย บางคนเกิดอาการปวดศีรษะ เนื่องจาก
กล้ามเนื้อไม่คลายตัว 

 4.7.2.2 ระยะปรับตัวภายหลังเหตุการณ์ (Long term Reorganization 

Process) หญิงเคราะห์ร้ายเหล่านี้จะค่อยๆ ปรับตัว ท าใจรับกับเหตุการณ์ร้ายและประคับประคอง
ตนเองให้ด ารงชีวิตต่อไป โดยอาศัยความเข้มแข็งของตัวเอง (Ego Strength) แต่ถ้าอ่อนแอ หวั่นไหว
ต่อค าพูด ท่าทีของคนอ่ืนๆ รับเหตุการณ์ไม่ได้ อาจจะฆ่าตัวตายหรือมีอาการทางจิต 

 4.7.3 การช่วยเหลือ 

               การช่วยเหลือที่ดีที่สุด คือ การให้ Crisis Intervention เพราะการถูกข่มขืนบังคับ
ประเวณี ถือเป็นภาวะวิกฤติการณ์หรือภาวะวิกฤติอย่างหนึ่ง โดยผู้ให้ค าปรึกษาจะรับฟังเรื่องราวที่ท า
ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง รับฟังความรู้สึก และการแสดงออกทางอารมณ์ของหญิงผู้เคราะห์ร้าย และ
วิเคราะห์ดูว่าเขาต้องการรับการช่วยเหลือ หรือมีความวิตกกังวลในเรื่องใดบ้าง เช่น ถ้ากังวลเกี่ยวกับ
การตั้งครรภ์ ผู้ช่วยเหลือควรจะติดต่อแหล่งบริการ หากเกิดตั้งครรภ์จริงก็ต้องติดต่อ สถานบริการท า
แท้งให้ ถ้ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็ติดต่อสถาบันที่ให้การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้ต้อง
ให้การประคับประคองด้านจิตใจ อารมณ์ ให้ก าลังใจในความพยายามปรับตัว ความพยายามที่จะ
ด ารงชีวิตอยู่ 
 บางกรณี ที่ไม่บอกเล่าเหตุการณ์ร้ายที่เกิดข้ึนให้คนอ่ืนฟังแต่เก็บเป็นความลับ เช่น 
เด็กที่ยังไม่มีความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ หรือผู้ที่ถูกข่มขู่ไม่ให้แพร่งพรายเล่าให้ผู้อ่ืนทราบ ต้องหาทางให้
เขาได้เล่าระบายความรู้สึกต่อเหตุการณ์ออกมา และรับให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานใน
การสร้างสัมพันธภาพ เพ่ือให้เขาไว้วางใจและระบายความรู้สึกให้ฟัง พยาบาลจิตเวชต้องท าความ
เข้าใจ อดทนและจริงใจที่จะให้การช่วยเหลือเพ่ือไม่ให้หญิงเหล่านี้มีความรู้สึกรุนแรงและต้องเจ็บปุวย
ทางจิตต่อไป 
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4.8 เด็กถูกท าร้าย (Child Abuse) (สุวัทนา อารีพรรค, 2524: 541) 

       4.8.1 อาการกลุ่มอาการในเด็กที่เกิดจากการถูกบิดามารดาท าร้าย เด็กอาจแสดงอาการ
เขียว ฟกช้ าตามแขนและล าตัว รอยไหม้ กะโหลกศีรษะร้าว หรือกระดูกหัก บางรายอาจแสดงอาการ
ขาดอาหารและสุขอนามัย และร่างกาย ไม่เจริญเติบโต บิดามารดาที่ท าร้ายเด็กมักจะมีประวัติขาด
ความรัก ความอบอุ่นจากบิดามารดาของตนในวัยเด็ก จึงท าให้มีความนับถือตนเองต่ า แยกตัวจาก
สังคม และขาดทักษะของความเป็นพ่อแม่ เด็กที่ถูกท าร้ายมักมีอะไรต่างจากพ่ีน้องคนอ่ืนๆ ใน
ครอบครัว เช่น เป็นเด็กซน บุคลิกภาพไม่พัฒนาสมอายุ เป็นลูกที่ขอมาเลี้ยง หรือเป็นลูกที่หน้าตาน่า
เกลียด  

 4.8.2 การรักษา 
         4.8.2.1 รับไว้ในโรงพยาบาลชั่วระยะหนึ่งและให้การรักษา ดูปฏิกิริยาบิดามารดา 

ว่าต้องการบุตรหรือไม่ แยกกันอยู่แล้วมีผลกระทบอย่างไรบ้าง 
4.8.2.2 ช่วยฟื้นฟูจิตใจของบิดามารดา 
4.8.2.3 ในรายที่ไม่สามารถฟ้ืนฟูจิตใจบิดามารดาได้ ควรส่งเด็กไปอยู่สถานเลี้ยง 

เด็ก 

4.9 วิกฤติการณ์ในครอบครัว (Family Crisis) (ฉวีวรรณ สัตยธรรม, 2554: 357) 

      4.9.1 นิยาม วิกฤติการณ์ในครอบครัว หมายถึง เหตุการณ์ที่ครอบครัวมิได้คาดหวังหรือ
ปรารถนาจะให้เกิดขึ้น สมาชิกของครอบครัวได้รับความกดดัน อับอายขายหน้าหรือไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้เอง ในบางครั้งเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ขึ้นแล้วครอบครัวต้องปรับตัวใหม่ให้เข้ากับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น หรือสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การแต่งงาน สามี ภรรยาแทบทุกคู่ต้องปรับตัวให้เข้า
กันได้ วิกฤติการณ์ในครอบครัวมีมากมาย ได้แก่ การแยกกันชั่วคราว บุตรผิดปกติ การไม่มีบุตร ความ
เจ็บปุวย การนอกใจคู่สมรส ความชราภาพ ความตาย การหย่าร้างและความเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆใน
ครอบครัว 

 ความรุนแรงของวิกฤติการณ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ  หลายประการ ประเภทและความหนักเบา
ของวิกฤติการณ์ การตายของหัวหน้าครอบครัวกระทบกระเทือนความรู้สึกและความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวมากกว่าการล้มละลาย  และการไร้บุตรเป็นภาวะที่คู่สมรสอดทนได้มากกว่าการนอกใจของคู่
สมรส เรื่องเก่ียวกับบุตร สามี ภรรยายอมไร้บุตรมากกว่าจะมีบุตรปัญญาอ่อน 

 4.9.2 ลักษณะการเผชิญวิกฤติการณ์ในครอบครัว 

        4.9.2.1 การแยกกันอยู่ชั่วคราว (Temporary Separation) ส่วนมากทั้งสอง 
ฝุายไมป่รารถนาจะให้เกิดข้ึน เช่น ท างานคนละจังหวัด ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไปสงคราม ไปท างาน
หารายได้ต่างประเทศ เมื่อสามีหรือบิดาจากบ้านไปแรมเดือน หรือแรมปี มีผลกระทบกระเทือนต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูก เพ่ือขจัดความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างจากกัน ซึ่งเป็นชนวนให้
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เกิดวิกฤติการณ์ขึ้น คู่สมรสต้องใช้ประโยชน์ของการสื่อสารที่มีอยู่เพ่ือติดต่อกันใหม่มากที่สุด แต่ต้อง
ออกความคิดเห็นตลอดจนปฏิกิริยาของตนต่อเหตุการณ์และความเงียบเหงา และความคิดถึงกัน 

4.9.2.2 บุตรผิดปกต ิบุตรที่เกิดมามีร่างกายหรือสติปัญญาอ่อน นับเป็น 

วิกฤติการณ์ทางครอบครัว วิธีแก้ควรปรึกษากับแพทย์หรือนักสังคมสงเคราะห์ถึงปัญหาบุตรว่าจะ
ด าเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้อง เพราะประเทศไทยมีสถานที่ให้บริการการศึกษาอบรมแก่เด็กพิการ
หลายแห่ง เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอด หูหนวก พิการทางกาย และโรงพยาบาลราชานุกูลส าหรับเด็ก
ปัญญาอ่อน 

4.9.2.3 ไม่มีบุตร ปัญหาไม่มีบุตรส าหรับคู่สมรสบางคู่เป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะ 

คู่สมรสที่รักเด็กและหวังจะได้ทายาทไว้สืบสกุล กรณีคู่สมรสอาจมีลูกได้โดยการช่วยเหลือของแพทย์  
เช่น การผสมเทียม สังคมไม่ยอมรับวิธีนี้ บางรายยินยอมไม่มีลูก ยิ่งกว่ามีลูกที่เป็นเชื้อสายของผู้อ่ืน 
การรับบุตรบุญธรรม คู่สมรสต้องการบุตร แต่ไม่สามารถมีเองได้ จึงขอบุตรบุญธรรมมาเลี้ยง 

4.9.2.4 ความเจ็บปุวย (Illness) บุคคลที่สุขภาพไม่สมบูรณ์อาจเป็นสาเหตุของ 
ปัญหาทางเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง เมื่อสมาชิกในครอบครัวปุวยไม่เพียงแต่ท าให้เกิดอารมณ์
เครียด และเพ่ิมภาระค่าดูแลรักษา แต่ท าให้ไม่สามารถวางแผนชีวิตในอนาคตต่อไปได้ ต้องเปลี่ยนวิถี
การเลี้ยงดูบุตรธิดา และสันทนาการของครอบครัวเพราะความสนใจและความสามารถในการท าหน้าที่
ของผู้ เจ็บปุวยลดลง และอีกฝุายหนึ่งจะมีหน้าที่และภาระเพ่ิมขึ้นและต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมใหม่ได้ มีวิธีแก้ไข ดังนี้ 

       1) ให้แพทย์รักษาผู้เจ็บปุวย 

       2) หาวิธีปูองกันไว้ก่อนโดยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 

    3) พ่ึงบริการสาธารณะ บริการครอบครัวต่างๆ ที่ตั้งขึ้น เพื่อสงเคราะห์ 
คนเจ็บปุวยด้วยโรคต่างๆ 

 4.9.3 การนอกใจคู่สมรส  

               4.9.1 นิยาม เป็นวิกฤติการณ์ของคู่สมรสหลายรายเป็นเหตุส าคัญที่ท าให้ 
เกิดการหย่าร้าง แต่บางรายสังคมไม่เห็นเป็นเรื่องร้ายแรง สาเหตุใหญ่ของการนอกใจ มักเกิดจากการ
แต่งงานที่คู่สมรสขาดความเข้าใจกัน และบางคนแต่งงานโดยปราศจากความรัก ไม่ว่าการนอกใจจะ
เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม สามีภรรยาที่มีรักนอกสมรสมักจะมีความสุขอยู่ไม่นาน เพราะเกิดความไม่สงบ
สุข เนื่องจากต้องคอยปิดบังฝุายตรงข้าม บางทีเกิดความรู้สึกผิดและเกรงว่าจะถูกจับได้ จึงคอยตบตา
และหาค าแก้ตัวอยู่เสมอ และเมื่ออีกฝุายหนึ่งรู้ความจริงเข้า อาจเกิดความผิดหวังและชอกช้ าใจ
ประกอบกับทิฐิและมานะท าให้เกิดการหย่าร้าง บางรายทนอยู่ด้วยกันต่อไปก็มักมีผลกระทบกระเทือน
ถึงลูกๆ ด้วย   

   4.9.2 วิธีแก้ปัญหา ใช้วิธีกันไว้ดีกว่าแก้ คู่สมรสควรท าชีวิตให้ครอบครัวมี 
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ความสุขทั้งสองฝุายจะได้ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่อ่ืน ควรท าความเข้าใจในความต้องการของ
กันและกัน มีเจตคติที่ถูกต้องในเรื่องเพศและการแต่งงาน การระลึกถึงความสุขของครอบครัว การมี
ความซื่อตรงต่อกันอยู่เสมอ ตลอดจนการมีวินัยในการควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเอง ล้วนเป็นวิธี
ปูองกันมิให้คู่สมรสกระท าการนอกใจอีกฝุายหนึ่งต่อไปอีก 

 4.9.4 ความชราภาพ  

               4.9.4.1 นิยาม ความชราภาพ ภาวะที่ต้องเผชิญตามวัย การเข้าสู่วัยชราเป็น  
วิกฤติการณ์หนึ่งของ ครอบครัว อาจเป็นเพราะปรับตัวไม่ทันและไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อน แม้ว่าทุกคนจะ
รู้ตนจะต้องชราลงไม่วันใดก็วันหนึ่ง แต่ก็อดที่จะ “ใจเสีย” มิได้  

 4.9.4.2 ปัญหาในวัยชรา อาจเกิดข้ึนได้คือ 

           1) หลังปลดเกษียณ รายได้จะลดลง ผู้ชราอาจต้องใช้เงินสะสมไว้เมื่อ 

ครั้งยังท างานได้ข้าราชการอาจมีบ านาญเป็นรายเดือนซึ่งไม่เพียงพอกับรายจ่ายในบ้าน 

           2) สุขภาพเสื่อมลง เมื่ออายุสูงขึ้นจะมีปัญหาสุขภาพทางกายและทางจิต 

รายได ้ส่วนมากจะถูกใช้ไปในการรักษาตัว 

                3) สถานภาพในสังคมเปลี่ยนแปลงไป สังคมมีทัศนคติต่อคนชราสอง 
อย่างคือ 

                   3.1) ให้ความเคารพนับถือคนชรา เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์มี 

ความคิดสุขุม เป็นที่ปรึกษา ที่ดี สามารถให้ความรักและความเห็นใจแก่ผู้อ่ืนได้ 
                   3.2) เป็นภาระของสังคมเพราะไม่สามารถด าเนินงานของตนเองให้ 

ลุล่วงไปได้ 
 4.9.4.3 วิธีแก้ปัญหาเพ่ือไม่ให้คนชราเกิดความเครียดขึ้นอาจท าได้โดย 

        1) เมื่อยังไม่ชรา ควรหาโอกาสคุ้นเคยกับคนชรา เพื่อทราบปัญหาและ 

ทัศนคติของคนชราเพ่ือประโยชน์ในการเตรียมตัวส าหรับเข้าวัยชรา 

 2) เมื่อชราลง บุตรธิดาแต่งงานไปหมด เพ่ือนเก่าๆ อาจตายไปบ้าง ควร 

หาโอกาสคุ้นเคยในวัยเดียวกัน หรือต่ ากว่าให้มากเข้าไว้ 
 3) ใช้เวลาท าทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม 

 4) เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยท า หรือมีโอกาสท ามาก่อน เพ่ือให้เกิด 

ความเพลิดเพลิน เช่น หางานอดิเรก ท่องเที่ยว เรียนหนังสือ 

 4.9.5 ความตาย ความตายเป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวจะต้องประสบ แต่เมื่อเกิดขึ้นใน 

ครอบครัวใดผู้ที่อยู่มักจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงในทันทีทันใดไม่ได้ เมื่อคนแต่งงานกัน 
อยู่กินด้วยกันเป็นเวลานานย่อมจะสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟูนต่อกันและต่อสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว มีความเคยชินในความเป็นอยู่ และทัศนคติของกันและกัน เมื่ออีกฝุายตายลงย่อมจะน า
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ความโศกเศร้ายิ่งใหญ่มาให้และส าหรับรายที่คู่สมรสตายตั้งแต่อายุยังน้อยก็มักจะมีปัญหาเรื่องบุตรที่ยัง
เล็กอยู่ตามมาด้วย 

 4.9.6 การหย่าร้าง (Divorce) เมื่อแต่งงานทุกคนย่อมหวังจะมีชีวิตสมรสที่ราบรื่นและ 

ไมป่รารถนาที่จะให้มีการหย่าร้างเกิดข้ึน แต่เมื่อคู่สมรสปรับตัวให้เข้ากันไม่ได้ก็อาจต้องหย่ากัน จึง
นับเป็นวิกฤติการณ์อย่างหนึ่ง  การตัดสายสัมพันธ์ที่สามีและภรรยาอุตส่าห์สร้างขึ้นในชีวิตแต่งงานเป็น
เรื่องยากและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ความเศร้าโศกด้วยกันทั้งสองฝุาย เมื่อครอบครัว ต้องสลาย สมาชิกต้อง
จากกันไป ในอดีตถือว่าการหย่าร้างเป็นสิ่งเลวร้าย แต่ปัจจุบันทัศนคติเกี่ยวกับการหย่าร้างเปลี่ยนไป 
เพราะเมื่อชีวิตสมรสไม่ราบเรียบผาสุกก็มีทางให้เลือกสองทาง ได้แก่  ทนอยู่ด้วยกันต่อไป อย่างไร้
ความสุข หรือหย่ากันเสีย ปัจจุบันคนเลือกทางออกนี้มากข้ึนกว่าเดิม 

 ปัญหาที่คู่สมรสต้องเผชิญหลังการหย่าร้างมีหลายเรื่อง ดังนั้นก่อนที่จะหย่ากัน  
ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ตนต้องการหย่าร้างจริง ๆ และเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสียระหว่าง
การสมรสครั้งนี้กับชีวิตหลังการหย่าร้าง 

กรณีศึกษา วิกฤติการณ์ในครอบครัว 

     คุณปริญญ์ (นามสมมุติ) สาวใหญ่ วัย 41 ปี ท่าทางคล่องแคล่ว แต่งกายสวยงาม ด้วย
เครื่องประดับราคาแพง เป็นผู้บริการบริษัท คุมลูกน้อง 30-40 คน เดินการท างานประสบความส าเร็จ
มาก แต่มีเรื่องที่ค้างคาใจ ไม่จบเสียที คือ เรื่องชีวิตครอบครัว เธอเข้ามาพบจิตแพทย์ ด้วยความทุกข์
ใจ เมื่อเธอแกะกระดุมเสื้อแขนยาว ออก และดึงแขนเสื้อขึ้นมา แขนของเธอมีรอยจ้ าเขียวเหมือนถูกท า
ร้ายมา ตลอดทั้งหน้าอก และด้านหลัง เธอถูกสามีท าร้ายมาเป็นร้อยๆครั้ง ทั้งเตะ ทั้งต่อย และถีบ แต่
ทุกครั้งไม่เคยเห็นรอยแผลนอกเสื้อ และไม่เคยโดนหน้า ท าให้ไปท างานได้ โดยไม่มีคนล่วงรู้ แต่
บางครั้งรู้สึกเศร้า ท้อแท้ ต้องการที่พ่ึง จึงมาพบจิตแพทย์ เรื่องในอดีต เธอแต่งงานมา 15 ปี กับชาย
หนุ่มที่เป็นเพ่ือนบ้าน มาเช่าบ้านอยู่ใกล้กัน เขาให้ญาติมาสู่ขอ พ่อแม่จึงตัดสินใจ ยกให้ แต่งงานกัน 
คืนแรกสามีก็เริ่มซ้อม ทุบตี เธอคิดจะหย่า แต่เขามากราบเท้าขอโทษ และสัญญาว่าจะไม่ท าอีก และ
พฤติกรรมเช่นนี้ ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ  ไม่ว่าจะท้องลูกคนที่ 1 -2-3 มีลูกต่อกัน 3 คนในเวลา 3 ปี แต่ลูก
สุขภาพแข็งแรง และต่อมาแยกจากพ่อ แม่มาเช่าบ้านอีกหลัง จึงไม่มีใครรู้เรื่องการทุบตี  สามีท างาน
ธนาคาร แต่ไม่เคยให้เงินภรรยาใช้เลย ส่วนคุณปริญญ์ท างานบริษัทขายตรง  ต่อมาหัวหน้างานเกษียณ 
จึงทาบทามเธอให้ขึ้นเป็นหัวหน้าเขตแทน เธอตัดสินใจรับท าต่อ และเอาชื่อสามีมาเป็นลูกทีม และเมื่อ
มีรายได้เข้ามาก็จะใส่ชื่อสามี และเก็บไว้ซื้อบ้าน โดยซื้อในชื่อสามี  ตอนนี้สามีลาออกจากงานธนาคาร 
แต่ไม่ช่วยขายตรง และเมื่อมีปัญหาการเงินสามีก็เอาบ้านไปรีไฟแนนซ์ เพ่ือเอาเงินก้อนมาใช้ เขาท า
แบบนี้อยู่เรื่อย ๆ โดยไม่รู้เงินหมดไปกับอะไร ไม่เคยบอกภรรยา  เธอเป็นคนหาเงินไปปิดหนี้ทุกครั้ง  
เพ่ือไม่ให้บ้านถูกยึด เธอคิดจะเลิกกับสามี แต่ยังเสียดายทรัพย์สิน บ้านหลังใหญ่ ราคาแพงที่ลงทุน
ตกแต่งไป ราคาบ้านเกือบ 10 ล้านบาท จนปัญหาบานปลายมาขนาดนี้ ทั้งเขาก็ยังท าร้ายเธอเป็น
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ประจ า ส่วนลูกๆ มีปัญหาหมดทุกคน ลูกชาย คนโต ก็ทุบตีแฟน จนแฟนไปแจ้งความ อยู่ระหว่าง
เจรจาต่อรองกับศาล และผู้เสียหาย ลูกคนที่สองเป็นผู้หญิง ขอไปอยู่กับเพ่ือน ผู้หญิงด้วยกัน หลายคน
กระซิบว่าเธอเป็นเลสเบี้ยน  ส่วนลูกคนที่ 3 ก็รบเร้าขอมอเตอร์ไซด์ อยากขับในกลุ่มเพ่ือน อยากแว้น 
อยากซิ่ง เรื่องที่เกิดทั้งหมด ท าให้เธอมาพบจิตแพทย์เพ่ือขอค าตอบ แพทย์ได้ตอบคุณปริญญ์ วา คุณ
ติดตรงค าว่า “เสียดาย” ท าให้ ทุกอย่าง ติดกับ ไม่สามารถท าอะไรได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการ
แก้ไข ปัญหาที่ค้างอยู่ก็เห็นชัดมากขึ้น ถ้า ตัด ค าว่า เสียดายไปได้ คุณจะทุกข์น้อยลง แก้ปัญหาถูกทาง 
ทุกอย่างคงจะดีกว่านี้แน่  
 ซึ่งกรณีศึกษานี้เป็นวิกฤติการณ์ในครอบครัว การท าร้ายทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ปัญหา
หนี้สินซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต ปัญหาพัฒนาการทางจิตใจของบุตร ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว  
เมื่อชีวิตไม่มีความสุข เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะตัดสินใจ หย่าร้างหรือแยกทางกัน หากยังคงฝืนอยู่ต่อไป 
ก็จะท าให้เกิดปัญหาบานปลาย ดังเช่นชีวิตคุณปริญญ์ดังเช่นที่กล่าวมานี้  (ปูาหมอ,  2556)  

4.10 ภาวะฉุกเฉินจากการรักษา (Emergencies associated with medication)  

4.10.1 ยารักษาโรคทางจิตเวชแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (มาโนช หล่อตระกูล และ 

ปราโมทย์ สุคนิชย์,  2555: 408) 

4.10.1.1 ยารักษาโรคจิต (Antipsychotic Drugs or Major Tranquiller) 
เช่น  Chlorpromazine (Largactil, Matzine ), Thioridazine (Melleril ), Triflluoperazine 

(Triflazine), Perphenazine ( Pernazin), Haloperidol (Haldol, Halop) 
           4.10.1.2 ยาคลายกังวล (Antianxiety Drugs or Major Tranquilizers) เช่น 

Diazepam (Valium), Lorazepam (Ativan), Chlordiazepoxide (Librium) 
4.10.1.3 ยาแก้อารมณ์เศร้า (Antidepressant Drugs) เช่น  Amitriptyline 

Tryptanol/Tripta) Imipramine (Trofranil), Nortriptyline (Nortrilen) 
4.10.1.4 ยาควบคุมอารมณ์ (Mood Stabilizing drug) เช่น  Lithium 

carbonate (Lithium) 
4.10.2 อาการข้างเคียงของยาผู้ปุวยที่ได้รับยารักษาโรคทางจิตเวช อาจเกิดอาการ 

ข้างเคียงได้หลายชนิด ซึ่งข้ึนกับการตอบสนองของผู้ปุวยแต่ละราย กลุ่มอาการผิดปกติท่ีท าให้ผู้ปุวย
ต้องมาแผนกฉุกเฉินที่พบได้บ่อยมีดังนี้ (เกษม ตันติผลาชีวะ, 2536: 1032) 

 4.10.2.1 Extrapyramidal Symptoms: EPS 

                        1)  Acute dystonia ลักษณะอาการ   

                             1.1) ศีรษะและคอบิดเบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างรุนแรง                 
(torticollis) 

                               1.2) ศีรษะ คอ ล าตัวแอ่น จนผิดปกติ (Opisthotonus) 
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                               1.3) ตาทั้งสองจ้องเขม็งและเหลือกข้ึนไปข้างบนจนมองไม่เห็นตา
ด า (Occugyric crisis) 

                               1.4) ลิ้นโตคับปากยื่นออกมา ขากรรไกรค้าง 
 2) การดูแลและประคับประคองจิตใจ 

                               2.1) อธิบายให้ผู้ปุวยทราบว่าอาการเหล่านี้จะเกิดได้ใน 

ระยะแรกท่ีได้รับยาจะเกิดชั่วคราวเท่านั้นจะหายไปได้เมื่อใช้ยาแก้ (Anti - Parkinson) และร่างกายจะ
ค่อยๆ ปรับตัวได้ 
                                         2.2) อาการดังกล่าวจะไม่มีอันตรายอะไรกับผู้ปุวยเพื่อลด 

ความวิตกกังวลของผู้ปุวย ควรให้การดูแลเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย และให้การดูแลเพ่ือให้ 
ผู้ปุวยสุขสบาย             

 4.10.2.2 Parkinsonian Syndrome  

                          1) มีลักษณะอาการ ดังนี้ 
                              1.1) มือสั่น ขณะพัก (Resting Tremor) 
                              1.2) กล้ามเนื้อมือเกร็ง (Muscle rigidity) 
                              1.3) การเคลื่อนไหวช้า (bradykinesia) 
                              1.4) การเดินแบบซอยเท้า (Shuffling gait) 
                              1.5) สีหน้าไร้อารมณ์ (Masked face) 
                              1.6) น้ าลายไหลมาก 

                           2) การดูแล 

                               2.1) สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับการรักษา 

                               2.2) ช่วยเหลือด้านการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 

 4.10.2.3 Akathesia 

                            1) อาการ ผู้ปุวยจะรู้สึกกระวนกระวายใจ ผุดลุกผุดนั่ง เดินไปมา 

อยู่นิ่งไม่ได้ ย่ าเท้า ขาแขนสั่นและอาจถึงข้ันฆ่าตัวตายได้ เนื่องจากรู้สึกทรมานจากอาการเหล่านี้ 
                           2) การดูแล 

                              2.1) ให้ระวังการฆ่าตัวตาย 

                              2.2) ระวังอุบัติเหตุ 
 4.10.2.4 Neuroleptic Malignant Syndrome NMS   

                                     1) ลักษณะอาการ 

                                          1.1) มีไข้สูง > 400C, ชีพจรเต้นเร็วหรือช้า 

                                               1.2) กล้ามเนื้อเกร็ง (muscle rigidity) 
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                                               1.3) ความดันโลหิตไม่คงที่ 
                                               1.4) หัวใจเต้นผิดปกติ 
                                               1.5) ซึมลง หมดสติจนถึงขั้น Coma 

                                        2) การดูแล 

                                             2.1) วัด Vital sign, Heart rate 

                                             2.2) ลดอุณหภูมิร่างกายโดยการเช็ดตัว 

                                             2.3) ประเมิน conscious 

                                             2.4) ปูองกันอุบัติเหตุ จากการตกเตียง 
                                             2.5) ดูแลตามการรักษาของแพทย์ เช่น การให้ออกซิเจน การใส่ 
Endotracheal tube ดูแลให้ได้รับสารน้ าอย่างเพียงพอ 

 4.10.2.5 Anticholinergic Effects  

                                   1) ลักษณะอาการ 

                                       1.1) ปากแห้ง คอแห้ง 
                                       1.2) ปัสสาวะคั่ง 
                                       1.3) ท้องผูก 

                                       1.4) ม่านตาขยายท าให้ตาพร่า 

                                  2) การดูแล 

                                      2.1) แนะน าให้จิบน้ าและบ้วนปากบ่อยๆ หรือจิบน้ ามะนาว 

                                        2.2) รายงานแพทย์เพ่ือสวนปัสสาวะ 

                                        2.3) แนะน าเรื่องอาหาร เช่น ให้รับประทานผัก ผลไม้ดื่มน้ ามากๆ 
การออกก าลังกาย 

                                        2.4) เวลาออกไปข้างนอกให้สวมแว่นกันแดด 

                                        2.5) ปูองกันอุบัติเหตุจากการมองไม่ชัด 

 4.10.2.6 ความดันโลหิตต่ า (Hypotension)  
                                    1) ลักษณะอาการ 

                                       1.1) ความดันโลหิตต่ าเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ (Postural 

Hypotension) โดยเฉพาะในคนสูงอายุ 
                                       1.2) ในยากลุ่มแก้อารมณ์เศร้า อาจท าให้ความดันโลหิตสูงได้ 
                                  2) การดูแล 

                                       2.1) แนะน าให้ค่อยๆ เปลี่ยนท่าดังนี้ 
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 2.2) ขณะเปลี่ยนจากท่านอนเป็นท่านั่งให้ตะแคงก่อนและค่อยๆลุก
ช้า ๆ 

 2.3) ขณะเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นยืนให้ค่อยๆลุกช้าๆ ถ้ามีอาการหน้า
มืดให้นั่งพักสักครู่ 
                             2.4) ขณะเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่าเดินให้จับยึดให้แน่น ยืนนิ่งสักครู่ 
แล้วค่อยๆ ก้าวขาช้าๆ 

                                       2.5) ควรวัดความดันโลหิต และถ้าความดันลดลงจากเดิม  20-30 

mmHg ควรรายงานแพทย์ 
                                       2.6) ระวังอุบัติเหตุ จากอาการมึนงง หรือหูอื้อ 

 4.10.2.7 ภาวะเป็นพิษจากการใช้ Lithium  

                                    1) ลักษณะอาการ 

                                       อาการแสดงของภาวะเป็นพิษจาก Lithium ในระยะแรกได้แก่ 
คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย พูดไม่ชัด ซึมลง ง่วงนอน มือสั่น รุนแรง เมื่อภาวะเป็นพิษมากขึ้น อาการทาง
ประสาทวิทยาจะเด่นชัด และผู้ปุวยเริ่มเดินเซ (Ataxia) ชักและ coma ได้ ภาวะ  Dehydrate ท าให้
เป็นพิษมากข้ึน 

     2) การดูแล 

                                        2.1) ดูแลให้ได้รับสารน้ าอย่างเพียงพอ เนื่องจากภาวะ Dehydrate 

ท าให้เป็นพิษมากข้ึน 

                                        2.2) ระวังอุบัติเหตุ 
                                        2.3) ให้การพยาบาลตามการพยาบาลผู้ปุวยชักหรือ coma 

                                        2.4) ดูระดับ Lithiumในเลือด ขนาดรักษา 0.6-1.4/mEq/l ถ้าเกิน 
1.5 เป็นพิษ 

4.11 ฮิสทีเรียกลุ่ม (Group Hysteria) (สุวัทนา อารีพรรค, 2524: 535) 

  4.11.1 นิยามอาการ ฮิสทีเรียกลุ่ม เกิดข้ึนได้หลังจากมีความเศร้าเนื่องจากการตาย การ
ถูกข่มขืน การถูกไฟไหม้บ้าน ไหม้ทรัพย์สิน หรือจากความตึงเครียดซึ่งเกี่ยวข้องกับคนหลายคน เช่น 
ไฟที่ไหม้ห้องแถว คนที่อาศัยอยู่ในห้องแถวหลายห้อง อาจเกิดอาการเหมือนกัน หรือเด็กนักเรียนที่มี
ความตึงเครียดในโรงเรียน อาจเกิดอาการเหมือนกันหลายๆคน อาการที่พบได้ คือ การร้องไห้ อารมณ์
โกรธ ก้าวร้าว หรือสิ้นหวัง และบางครั้งมีอาการเป็นลมร่วมด้วย  
           ลักษณะอาการ อาการมักจะชัดเจนในคน 1-2 คน เมื่อคนดังกล่าว กรีดร้อง คน
อ่ืนๆจะกรีดร้องตาม และเหมือนจะแข่งกันว่าใครจะดังกว่า เมื่อคนๆหนึ่งร้องไห้ คนอ่ืนจะร้องตาม ถ้า
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คนๆนั้นเป็นลม คนอ่ืนๆ ก็จะเป็นลมตาย อาการทางอารมณ์มีต่างๆ กัน ขึ้นกับวัฒนธรรมของผู้ปุวย
กลุ่มนั้น  
 4.11.2 การรักษา 

                ควรจะแยกคนที่เป็นตัวน าให้เกิดอาการจากคนอ่ืน และตรวจวินิจฉัยพร้อมทั้ง
รักษา 
                ปลอบสมาชิกคนอ่ืนๆ ของครอบครัว เพื่อน และหัวหน้าชุมชนนั้นให้สงบ อาจ
ต้องอาศัยพระช่วยให้ก าลังใจในขณะที่อยู่ในภาวะวิกฤต 

                 ในบางรายอาจต้องให้ยาคลายความกังวลช่วย เช่น Chlordiazypoxide หรือ 
diazepam และอาจต้องให้ยานอนหลับ 

                 การรักษา และการช่วยเหลือประคับประคองจิตใจ ผู้ปุ วยและญาติในภาวะ
ฉุกเฉินจากสาเหตุต่างๆ ต้องใช้วิธีรักษาร่วมกันหลายวิธี ประกอบด้วยการรักษาด้วยยา การจัดการทาง
กายภาพ การปลอบโยนจิตใจ การให้ค าแนะน า ให้ข้อมูล การให้ค าปรึกษา เพ่ือช่วยสงบอาการ แก้ไข
ภาวะฉุกเฉินนั้น ให้ลดความรุนแรงลง และให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ วที่สุดเพ่ือไม่ให้ก่อความ
เสียหายแก่ตัวผู้ปุวยและสังคม  
 

บทสรุป   
 ภาวะจิตเวชฉุกเฉิน เป็นปัญหาทางจิตเวชเกือบทุกอย่างที่เป็นรุนแรง หรือมีลักษณะเสี่ยง 
ที่จะก่ออันตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของตนเองและผู้อ่ืน โดยผู้ปุวยจะเกิดความแปรปรวนอย่าง
เฉียบพลันของความคิด พฤติกรรม อารมณ์ ดังนั้นการให้การช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชเป็น
ภาวะที่จะต้องกระท าอย่างรีบด่วน เพ่ือช่วยลดอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ปุวยหรือบุคคลรอบข้าง 
รวมทั้งทรัพย์สินด้วย บุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤติจ านวนมาก มักจะท าร้ายตนเองและผู้อ่ืน ดังนั้นผู้
ช่วยเหลือจะต้องสามารถประเมินภาวะฉุกเฉินและอาการและอาการแปรปรวนที่เกิดขึ้นได้พร้อมทั้ง
สามารถตัดสินใจให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที และมีความมั่นใจในการดูแล นอกจากจะช่วยให้ผู้ปุวย
พ้นจากอันตรายในภาวะวิกฤติและทรัพย์สินไม่เสียหายแล้วยังช่วยให้บุคคลอ่ืนรอบข้างพ้นจากอันตราย
ทีอ่าจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย 
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ค าถามทบทวน 

1. จงอธิบายลักษณะปัญหาทางจิตในภาวะฉุกเฉิน 

2. จงสรุปหลักการประเมินสภาพและจ าแนกบุคคลที่มีปัญหาทางจิตในภาวะฉุกเฉิน 

3. จงสรุปหลักการประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉินทางจิตเวช 

4. จงจ าแนกอาการ อาการแสดงที่เป็นสัญญาณเตือนเหตุฉุกเฉิน 

5. จงอธิบายการประเมินอาการ และอาการแสดง 
6. จงอธิบายการช่วยเหลือในภาวะวิกลจริตฉับพลัน 

7. จงอธิบายการช่วยเหลือในภาวะวิตกกังวลเฉียบพลัน 

8. จงอธิบายการช่วยเหลือในภาวะพฤติกรรมรุนแรง 
9. จงอธิบายอาการแสดงของภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ 

10.จงอธิบายอาการแสดงของภาวะแอมเฟตามีนเป็นพิษ 

11. จงอธิบายการช่วยเหลือในภาวะฆ่าตัวตาย 

12. จงอธิบายการช่วยเหลือในภาวะข่มขืน 

13. จงอธิบายการช่วยเหลือในภาวะเด็กถูกทารุณกรรม 

14. จงอธิบายการช่วยเหลือในภาวะวิกฤติของครอบครัว 

15. จงสรุปอาการแสดงของภาวะอันตรายจากผลข้างเคียงของยารักษาโรคจิต 

16. จงอธิบายการช่วยเหลือในภาวะฮีสทีเรียกลุ่ม 
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บทท่ี 10 

สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 

 

 ในสถานการณ์ปัจจุบันโลกก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เกิดจากปรากฏการณ์ อัตราการเกิด 
อัตราการเจริญพันธ์ และอัตราการตายลดลง เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท าให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านสาธารณสุข การแพทย์ สังคม และเศรษฐกิจ ท าให้ประชากรผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้น และมีผลกระทบต่อการบริหารในระบบสาธารณสุขเพราะผู้สูงอายุ ซึ่งผ่านกระบวนการสู่วัย
ชรา ประสิทธิภาพ การท างานของของอวัยวะต่างๆ ลดลง มีโรคและภาวะบกพร่องจ านวนมากสูงขึ้น 

เมื่อเกิดการเจ็บปุวยขึ้น ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างรวดเร็ว เพราะสมรรถภาพ
ส ารองของร่างกายลดลง และภาวะสมดุลร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ง่าย อาการของโรคที่เกิดขึ้นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมักไม่ตอบสนองต่อการรักษา ดังนั้นการมีความรู้ ความเข้าใจปัญหา
สุขภาพผู้สูงอายุจะท าให้การดูแล รักษา ปูองกันและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ทันท่วงที และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึง กระบวนการชรา ปัญหาทางสุขภาพทั่วไปในผู้สูงอายุ 
โรคทางจิตในผู้สูงอายุ และการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ ตามล าดับ 

 

1. กระบวนการชรา (Aging Process)  

    กระบวนการชรา เป็นการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่เกิดขึ้นกับวัยสูงอายุตามธรรมชาติทั้งทาง 
ร่างกาย จิตใจ สังคม และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทีละเล็กละน้อย ค่อยเป็นค่อยไป ตั้งแต่แรกเกิดจนผ่าน
วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ และน าไปสู่การเกิดพยาธิสภาพของโรคอีกมากมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 ทฤษฎีการสูงอายุ   
กระบวนการชรา อธิบายได้ด้วยทฤษฎี 3 กลุ่มดังนี้  (Christiansen& Grzybowski, 

1993)  

1.1.1 ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological theory of ageing) อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ ในระดับเซลล์ และเนื้อเยื่อ กระบวนการชราเกิดขึ้นจากการที่ภูมิคุ้มกัน
ของร่างกายกลับต่อต้านตนเองเกิดขึ้นเนื่องมาจากร่างกายสูญเสียความสามารถในการแยกแยะระหว่าง
เนื้อเยื่อของร่างกายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและสิ่งแปลกปลอม ดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันจึงโจมตีและ
ท าลายเนื้อเยื่อของตนเอง และจะเพ่ิมความถี่มากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่ อมีความผิดปกติของภูมิคุ้มกันต่อ
ตนเอง (Auto-immune Disorder) เพ่ิมขึ้น ประกอบกับการเสื่อมถอยลงของการตอบสนองของ
ภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ  การสร้างภูมิคุ้นกันมีประสิทธิภาพต่ าลง ท าให้เกิดโรค และความต้านทานเชื้อโรค
ลดลงท าให้เซลล์ อวัยวะถูกท าลายเป็นการเร่งให้เกิดกระบวนการสูงอายุ และเจ็บปุวยได้ง่าย  รวมทั้ง 
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ในวัยที่อายุมากขึ้น อัตราการแบ่งเซลล์หรือสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนจะลดลงเรื่อย ๆ  น าไปสู่การ
เสื่อมสภาพ นอกจากนั้นขบวนการเมตาบอลิสมภายในเซลล์ท าให้เกิดอนุมูลอิสระ เมื่ออนุมูลอิสระไป
จับคู่กับโมเลกุลอ่ืน ท าให้เกิดกระบวนการ Oxidation ส่งผลเสียต่อโครงสร้างดั้งเดิม และหน้าที่ของ
เซลล์ และการสะสม ผลเสียจากกระบวนการนี้ จะไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ (Irreversible 

Damage) ท าให้เกิดการสูงอายุขึ้น (Goldsmith, 2014: 6)   
1.1.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยา สรุปว่า การพัฒนาการด้านบุคลิกลักษณะของผู้สูงอายุนั้น 

ขึ้นอยู่กับ Psychological Process ในช่วงวัยเด็ก จะน าเอาประสบการณ์ สิ่งที่เรียนรู้ในอดีตมาใช้ใน
การปรับตัว การยอมรับความจริงเ พ่ือให้การด ารงชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น  (Ego-Integrity) 
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างปัจจัยทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมที่ส่งผลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือการคงที่ในผู้สูงอายุแต่ละคน จะมองถึงนิสัย การแสดงออก และชีวิตความ เป็นอยู่ที่
ผ่านมาของผู้สูงอายุ และการประสบความส าเร็จในวัยสูงอายุ นั้นจะขึ้นกับองค์ประกอบเหล่านั้นว่า 
ได้รับการฝึกฝนมากน้อยแค่ไหน และสามารถผสมผสานให้เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบันของแต่ละบุคคล
ได้อย่างไร  

1.1.3 ทฤษฎีทางสังคม อธิบายว่า คนแต่ละคนอาจจะหยุดบทบาทของตัวเอง ซึ่งอาจมี 
สาเหตุมาจากความต้องการของตนเอง หรือแรงกดดันจากสังคมได้ ดังนั้นผู้สูงอายุจึงหนีไม่พ้นที่จะถอน
ตัวออกจากสังคม แต่อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากความต้องการสืบต่อ การถ่ายทอด หรือความต่อเนื่อง 
(Continuity) โดยที่ผู้สูงอายุควรจะพ้นจากหน้าที่เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังต่อไป 

 1.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลง 
 ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นท าให้วัยสูงอายุมีความแตกต่างจากวัยอ่ืน ๆ 

ดังนี้  
 1.2.1 เกิดพยาธิสภาพมากขึ้น จนมีความหลากหลาย (Multiple Pathology) กล่าวคือ 

วัยสูงอายุ มักเกิดความเสื่อมกับอวัยวะที่พบได้บ่อย ๆ เป็นพยาธิสภาพของโรค 3 กลุ่มโรค ได้แก่  
 1.2.1.1 โรคในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal Disorder) 

              1.2.1.2 โรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว (Atherosclerosis) 

              1.2.1.3 การเสื่อมสภาพของระบบประสาท (Neurodegenerative Disease) 

      1.2.2 เกิดอาการแสดงของโรคท่ีไม่จ าเพาะ ไม่มีแบบแผนตายตัว ท าให้แพทย์วินิจฉัยโรค
ได้ยาก (Non-specific Presentation of Disease) 

      1.2.3 อาการจะเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดี อย่างรวดเร็ว หากไม่รับรักษาให้ทันการณ์ 
(Rapid Decline if not Treated Early) เนื่องจากการเสื่อมถอยของอวัยวะ และก าลังส ารองลดลง 
       1.2.4 เกิดภาวะแทรกซ้อนทุติยภูมิของโรคและการรักษาได้ในอัตราที่สูง  (High 

Incidence of Secondary Complications of Disease and Treatment) 
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       1.2.5 มีความต้องการช่วยเหลือเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพ (Need for Rehabilitation)  
       1.2.6 การดูแลผู้สูงอายุต้องมุ่งเน้นให้ความส าคัญของปัจจัยด้านสังคมและ
สภาพแวดล้อม (Importance of Social and Environment) 

 

2. ปัญหาทางสุขภาพทั่วไปในผูสู้งอายุ 
    ผู้สูงอายุจะมีความเครียด จากการเผชิญกับสาเหตุต่างๆ ได้แก่ (สมภพ เรืองตระกูล,  2547: 

2-3) โรคทางกายเฉียบพลันและเรื้อรัง การเจ็บปุวย หมายถึง การสูญเสียทางกายภาพ มีการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายและประสิทธิภาพทางด้านต่างๆ ลดลง  ประสบกับการสูญเสีย อาชีพการงาน 
อาจเนื่องมาจากการเกษียณอายุ ท าให้ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว หรือการด าเนินชีวิตของตัวเอง 
ขาดความมีหน้ามีตาในสังคม ขาดเพ่ือนที่เคยคบหากัน รวมทั้งขาดการสนับสนุนช่วยเหลือจากสังคม  
มีการเสียชีวิตของบุคคลผู้เป็นที่รัก ญาติสนิท หรือเพ่ือน ซึ่งท าให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ง่าย รวมทั้ง
ความเหงาและความโดดเดี่ยว เนื่องจากขาดคนดูแลเอาใจใส่ และร่างกายอ่อนแอลง หรือพิการ ท าให้
ผู้สูงอายุขาดการออกก าลังกาย ต้องใช้ชีวิตตามล าพัง ไม่มีความสนุกสนาน การท ากิจวัตรประจ าวัน 
และการดูแลตนเอง ด้อยประสิทธิภาพลง ยิ่งท าให้ เจ็บปุวยง่ายขึ้น หรือโรคที่เป็นอยู่รุนแรงขึ้น 
เหตุการณ์ในชีวิตที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญตามวัย มีรายละเอียด ดังนี้  
     2.1 โรคเรื้อรังทางกายที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่  
 2.1.1 โรคข้ออักเสบ โรคความดันโลหิตสูง มีความบกพร่องของการได้ยินเสียง โรคหัวใจ 
ต้อกระจก เบาหวาน 

        ผลจากการเจ็บปุวยเหล่านี้ ท าให้ผู้สูงอายุ ขาดกิจกรรมที่จ าเป็น เช่น การออก
ก าลังกาย การท างานอดิเรกเพ่ือความเพลิดเพลิน รวมทั้งการท่องเที่ยว เพ่ือความสุขของชีวิต 
นอกจากนี้ยังแยกตัวมากขึ้น ซึ่งท าให้ประสิทธิภาพโดยรวมทรุดลง  
 2.1.2 ปัญหาการบกพร่องในสภาพร่างกายที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ (Giant Geriatric 

Syndrome: Big Is) ได้แก่ (Livesley B., 1992) 
  2.1.2.1 ภาวะสับสน (Insanity or Confusion or Impaired Cognitive Function) 

  2.1.2.2 ภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไมได้ (Incontinence) 

  2.1.2.3 ภาวะเคลื่อนที่ไมได้ (Immobility) 

  2.1.2.4 ภาวะทรงตัวไม่ดีและหกล้มบ่อย (Instability and fall) 

  2.1.2.5 ภาวะผลข้างเคียงจากการรักษา (Iatrogenesis) 
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3. การป่วยทางจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
 เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการชรา ท าให้อวัยวะต่าง ๆ มีประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลง ผู้สูงอายุจึงมีอัตราการเกิดโรคหรือภาวะบกพร่องสูงขึ้น ทั้งโรคเรื้อรังทางกาย และโรค
ทางจิตเวช การศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15-25 จะมีอาการทางจิตเวช โรคที่พบบ่อย 
ได้แก่ สมองเสื่อม สับสน เพ้อ โรคซึมเศร้า อาการวิตกกังวล และนอนไม่หลับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 3.1 โรคสมองเสื่อม (Dementia)   
                โรคสมองเสื่อมเป็นปัญหาส าคัญของประชากรผู้สูงอายุและมีผลกระทบอย่างมากต่อ
คุณภาพชีวิต ทั้งตัวผู้ปุวยและครอบครัว มีรายละเอียดดังนี้  
       3.1.1 อัตราความชุกของโรคสมองเสื่อม ในประชากรสูงอายุไทย พบความชุกร้อยละ 3.4 

และมีแนวโน้มของอัตราความชุกเพ่ิมขึ้นตามอายุที่มากขึ้น กล่าวคือ พบอัตราความชุกร้อยละ 1 ใน
กลุ่มอายุ 60-69 ปี ร้อยละ 3 ในกลุ่มอายุ 70-79 ปี เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ในกลุ่มอายุ 80-89 ปี และ
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 30 ในคนอายุมากกว่า 90 ปี (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ, 2542: 58) 

  3.1.2 นิยามและลักษณะอาการ กลุ่มอาการที่เกิดจากการท างานของสมองด้าน
สติปัญญาและการเรียนรู้ทั่วไป เสื่อมถอยลงอย่างช้าๆ เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ และไม่คืนสู่สภาพปกติ 
(ยกเว้นจะมีสาเหตุชัดเจนและรักษาได้ทันท่วงที) มีลักษณะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้   
(ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล, 2546: 330) 

   3.1.2.1 Amnesia คือ อาการลืม (Impaired Memory) จ าเรื่องที่เกิดใหม่ไม่ได้ 
(Registration) จ าเหตุการณ์ที่ผ่านไปไม่นาน (Recent Memory) ไม่ได้ ให้ทวนชื่อ 3 ชื่อที่บอกไปไม่
นาน (Recall memory) ไม่ได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ยาก แต่ความจ าเรื่องราวในอดีตเสื่อมลงไม่มาก 
(Remote Memory) เสื่อมลงไม่มาก จึงเล่าเหตุการณ์สมัยหนุ่มๆ ได้ 
   3.1.2.2 Anomia คือ เรียกชื่อสิ่งของไมได้ เช่น ไม่สามารถเรียกชื่อดินสอ แต่บอก
ได้ว่า ใช้เขียน 

   3.1.2.3 Apraxia คือ ท ากิจกรรมบางอย่างไม่ได้ เช่น แกะกระดุมไมได้ ใส่เสื้อ
กลับด้าน 

   3.1.2.4 Agnosia คือ ไม่รู้จักวัตถุ สิ่งของว่าเป็นอะไร และใช้ประโยชน์ไม่ถูก เช่น 
ใช้มีดหวีผม ถ่ายอุจจาระในอ่างล้างหน้า 
       3.1.2.5 Aphasia คือ สูญเสียความสามารถในการสื่อภาษา เช่น พูดให้ผู้อ่ืนฟัง
ไม่ได้ และไม่เข้าใจที่ผู้อื่นพูด  
  อาการแรกที่ผู้ปุวยสมองเสื่อมแสดงออก คือ การสูญเสียความสามารถในการท ากิจกรรม
ที่เป็นงานต่อเนื่องกัน เช่น เดิมเล่นไพ่เก่ง ต่อมาเล่นไม่เก่งและในที่สุดเล่นไม่ได้เลย    
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 3.1.3 เครื่องมือทดสอบ การตรวจวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐานสากล คือ ใช้แบบทดสอบ Mini 

Mental state Examination (MMSE) แต่ในประเทศไทยได้มีการดัดแปลงโดยกลุ่มฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางสมอง ใช้ชื่อใหม่ว่า Thai Mini-Mini State Examination (TMMSE)  

แบบทดสอบอาการสมองเสื่อม (Thai Mini-Mental State Examination: TMMSE) 

ชื่อ..............................................เพศ...................... Date Date Date Date Date 

อายุ...................................แผนก........................... 
HN…………………………………………………………………... 
1.Orientation (6 คะแนน)      

  1.1วันนี้ วันอะไรของสัปดาห์ (จันทร์-อาทิตย์)  
(1 คะแนน) 

     

  1.2 วันนี้ วันที่เท่าไร (1 คะแนน)      

  1.3 เดือนนี้เป็นเดือนอะไร (1 คะแนน)      

  1.4 ขณะนี้เป็นช่วงตอนไหนของวัน(เช้า เที่ยง บ่าย 
เย็น) (1 คะแนน) 

     

  1.5 ที่นี่ที่ไหน (บริเวณท่ีตรวจ) (1 คะแนน)      

  1.6 คนในภาพนี้มีอาชีพอะไร (พยาบาล) (1 คะแนน) 
 

 

 

 

 

     

2.REGISTRATION (3 คะแนน) 
ผู้ทดสอบบอกชื่อของ 3 อย่าง โดยพูดห่างกัน ครั้งละ 1 

วินาที (ต้นไม้ รถยนต์ มือ) เพียงครั้งเดียว แล้วจึงให้ผู้
ถูกทดสอบบอกให้ครบตามที่ผู้ทดสอบบอกในครั้งแรก
ให้ 1 คะแนน ในแต่ละค าตอบที่ถูก  
*หมายเหตุ หลังจากให้คะแนนแล้วให้บอกซ้ าจนผู้ถูก
ทดสอบจ าได้ทั้ง 3 อย่าง และบอกให้ผู้ถูกทดสอบ
ทราบว่าสักครู่จะกลับมาถามใหม่ 
 

     



 

 

320 

ชื่อ..............................................เพศ...................... Date Date Date Date Date 

อายุ...................................แผนก........................... 
HN…………………………………………………………………... 
3. Attention (5 คะแนน) 
ให้บอกวันอาทิตย์-วันเสาร์ ยอ้นหลัง ให้ครบสัปดาห์ 
(ศุกร์-จันทร์)  
(ให้ตอบซ้ าได้ 1 ครั้ง)   

     

4. Calculation (3 คะแนน) 
ให้ค านวณ 100-7 ไปเรื่อยๆ 3ครั้ง (ให้ 1 คะแนน ใน
แต่ละครั้งที่ตอบถูก ใช้เวลาคิดในแต่ละช่วงค าตอบไม่
เกิน 1 นาที หลังจากจบค าถาม) ถ้าผู้ถูกทดสอบไม่
ตอบค าถามที่  1 ให้ตั้งเลข 93-7 ลองท าในการค านวณ
ครั้งต่อไป และ 86-7 ในครั้งสุดท้ายตามล าดับ 

     

5. Language (10 คะแนน) 
  5.1 ผู้ทดสอบชี้ไปที่นาฬิกาข้อมือ แล้วถามผู้ถูก
ทดสอบว่าโดยทั่วไป “เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร” (นาฬิกา) 
(1 คะแนน) 
  5.2 ผู้ถูกทดสอบชี้ไปที่เสื้อของตนเองแล้วถามผู้ถูก
ทดสอบว่าโดยทั่วไป “เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร” (เสื้อ ผ้า) 
(1 คะแนน) 
  5.3 ผู้ทดสอบบอกผู้ถูกทดสอบว่า จงฟังประโยค
ต่อไปนี้ให้ดี แล้วจ าไว้ จากนั้นให้พูดตาม “ยายพา
หลานไปซื้อขนมที่ตลาด” (1 คะแนน) 
  5.4 จงท าตามค าสั่งต่อไปนี้ (มี 3 ขั้นตอน ค าสั่ง) ให้ผู้
ทดสอบพูดต่อกันไปให้ครบประโยคทั้ง 3 ขั้นตอนให้
คะแนนขั้นตอนละ 1 คะแนน (ใช้กระดาษเปล่า 1 แผ่น
ให้ผู้ถูกทดสอบท า) 
      5.4.1 หยิบกระดาษด้วยมือขวา (1 คะแนน) 
      5.4.2 พับกระดาษเป็นครึ่งแผ่น (1 คะแนน) 
      5.4.3 แล้วส่งกระดาษให้ผู้ตรวจ (1 คะแนน)  (1 

 คะแนน) 
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ชื่อ..............................................เพศ...................... Date Date Date Date Date 

อายุ...................................แผนก........................... 
HN…………………………………………………………………... 
    5.4.4 ให้ผู้ถูกทดสอบอ่านแล้วท าตาม “หลับตา” (1 
คะแนน) 
 

 

5.5 จงวาดภาพต่อไปนี้ให้เหมือนตัวอย่างมากที่สุด 
เท่าท่ีท่านจะสามารถท าได้ (ภาพอยู่ด้านหลังและให้ผู้
ถูกทดสอบดูตัวอย่างตลอดเวลาที่วาด) (2 คะแนน) 
 

 

 

 

  5.6 กล้วยกับส้มเหมือนกันคือ เป็นผลไม้ 
     แมวกบัสุนัขเหมือนกัน คือ (เป็นสัตว์/ เป็น
สิ่งมีชีวิต) (1 คะแนน) 
6. Recall (3 คะแนน) 
สิ่งของ 3 อย่างที่บอกให้จ าเมื่อสักครู่ มีอะไรบ้าง 
(ต้นไม้ รถยนต์ มือ) 

     

รวม      

ผู้ตรวจ      

หมายเหตุ  เกณฑ์การแปลผล  คะแนนรวม 24-30 คะแนน เป็นภาวะปกติ  คะแนนรวมน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 23 คะแนน เป็นภาวะสมองเสื่อม 

ที่มา: Train The Brain Forum Committee. (1993: 359-374) 

 3.1.4 สาเหตุ พบว่าเกิดจากโรคอัลไซเมอร์ มากที่สุด ร้อยละ 30 รองลงมา คือ ภาวะ
ไหลเวียนเลือดในสมอง หรือเกิดจากสมองเสื่อมจากเนื้อสมองตายหลายจุด ร้อยละ 15-20 และพบ
ร่วมกันทั้งสองอย่าง ร้อยละ 15 Lewy body disease ไม่เกินร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นสาเหตุจากสุรา
และอุบัติเหตุทางสมอง   
 3.1.5 การรักษาและการดูแล 



 

 

322 

         3.1.5.1 แนวทางการรักษา ต้องรีบวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมจริงหรือไม่ และ
รักษาตามแบบแผนการรักษา และให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมแก่ญาติและผู้ดูแล ให้ก าลังใจเพ่ือให้
สามารถดูแลผู้ปุวยได้นาน ปรับสภาพที่พักอาศัยให้เหมาะสม  ปูองกันการลื่นหกล้ม ไม่อยู่ชั้นสูง 
ทางเข้าห้องน้ าสะดวกปลอดภัย ติดสัญญาณประตูกันผู้ปุวยหนีหายไป กรณีจะพาผู้ปุวยไปนอกบ้าน
ควรมีบัตร หรือแถบชื่อผู้ปุวยพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก  พกติดตัวผู้ปุวยด้วย
เพ่ือปูองกันการพลัดหลง ผู้พบเห็นจะได้ตามญาติมารับตัวกลับได้ บอกวัน เวลา สถานที่กับผู้ปุวยตาม
จริงอย่างสม่ าเสมอ  
         3.1.5.2 กรณีผู้ปุวยวุ่นวาย อาละวาด มีสาเหตุจากอาการสมองเสื่อม หรือจาก
สถานที่คับแคบมีการรบกวนมากเกินไป หรือปัญหาจากผู้ดูแลกระตุ้นหรือเร่งเร้าให้ผู้ปุวยกลัว กังวล 
ควรแก้โดยหาสาเหตุ และเลี่ยงการกระตุ้นมากเกินไป เบนความสนใจผู้ปุวยไปเรื่องอ่ืน เมื่อเกิดอาการ 
แพทย์จะใช้ยาลดอาการทางจิต เช่น Thioridazine 10 mg 3-4 ครั้ง ถ้าไม่ได้ผลเปลี่ยนเป็น 
Risperidone 0.25-2 mg หรือ Clozapine 6.75-25 mg/d 

      ยารักษาโรคอัลไซเมอร์ โดยเฉพาะเป็นยาออกฤทธิ์ต่อสมอง โดยยับยั้ง 
Cholinesterate ท าให้ระดับ Acetylcholine เพ่ิมข้ึน 

  3.1.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
                       3.1.6.1 ผู้เขียนได้ศึกษาศึกษาความชุก และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี ในปี 2559 ในกลุ่ม
ตัวอย่างผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสงเปลือย ต าบล
เสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี จ านวน 249 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบ
สมรรถภาพสมองของไทย (Thai Mini-Mental State Examination : TMMSE) ผลการศึกษาพบ
ภาวะสมองเสื่อมในกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20.08 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ความสามารถในการอ่านเขียน การ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ปัญหาการรับประทานอาหาร การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และภาวะ
ซึมเศร้า ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอายุเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต่อไป  (สุธาดา พิมพ์นาจ, NGUYEN THI PHUONG LY และ 

ศริญญา จริงมาก, 2559: 398) 

 ข้อค้นพบจากผลการวิจัยที่พบว่าอัตราความชุกของการเกิดโรคสูงมาก ทั้งๆ ที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุช่วง 60-69 ปี ร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แสดงถึง อัตราการเกิดโรค
เริ่มขยับลงมาที่ผู้สูงอายุวัยต้นมากขึ้น ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดคะเนของการศึกษาในปี 2542 ที่
ให้ข้อสรุปว่า อัตราความชุกของโรคสมองเสื่อมมีอัตราเพ่ิมขึ้นตามอายุที่มากขึ้น พบอัตราความชุกร้อย
ละ 1 ในกลุ่มอายุ 60-69 ปี ร้อยละ 3 ในกลุ่มอายุ 70-79 ปี เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ในกลุ่มอายุ 80-89 ปี  
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และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในคนอายุมากกว่า 90 ปี (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ, 2542: 58) แต่
อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ของผู้เขียน  มีข้อจ ากัดศึกษาเพียงพ้ืนที่เดียว จึงไม่อาจเป็นตัวแทน
ประชากรทั้งประเทศได้ อาจมีข้อสันนิษฐานโดยอ้างอิงจากทฤษฎีสาเหตุการเกิดโรคเป็นฐาน ได้ว่า 
กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตการด ารงเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผลให้
อัตราความชุกของโรคสูงขึ้นได้    
 3.2 อาการเพ้อ (Delirium) (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล, 2546: 

339) 

  3.2.1 นิยามและลักษณะอาการ เป็นภาวะที่สมองมีการท างานบกพร่องทั่วไปเกิดอย่าง
กะทันหัน แสดงออกโดยสติสัมปชัญญะเปลี่ยนแปลงไป (Alteration of Consciousness) ท าให้ผู้ปุวย
รับรู้เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมไม่แจ่มชัด ไม่รู้จักเวลา สถานที่ บุคคล  (Distractibility) ท าให้ไม่
สามารถตั้งสติให้จดจ่อ อยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นาน มีเชาวน์ปัญญาบกพร่อง (Cognitive Impairment) 
ความจ าไม่ดี (Impaired Memory) กระแสความคิดไม่ติดต่อขาดตอนท าให้พูดไม่รู้เรื่อง (Incoherent 

Speech) และการรับรู้ผิดปกติ (Perceptual Disturbance) มีอาการประสาทหลอน มักเป็นภาพ
หลอน มีอาการตื่นกลัว วิตกกังวล กระสับกระส่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ การเคลื่อนไหวเปลี่ยนไป
บางครั้งไม่อยู่นิ่ง (Agitation) บางครั้งซึมนิ่งนอนเฉย (Stupor) อาการเปลี่ยนไปไม่คงที่ (Fluctuation 

of  Symptoms) เช้าปกติดี ตกค่ าสับสน วุ่นวาย (Sundown Syndrome) วงจรการนอนเสียไป 
(Sleep-wake Cycle Disturbance) กลางวันนอนมาก กลางคืนไม่นอน ระบบประสาทอัตโนมัติ
ท างานมากกว่าปกติ เช่น ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตแปรปรวน มีไข้ เป็นต้น  
  3.2.2 อัตราความชุกของการเกิดโรค ประมาณว่าร้อยละ 14-65 ของผู้ปุวยสูงอายุที่
รักษาตัวในโรงพยาบาล สัมพันธ์กับอัตราการตายถึงร้อยละ 10-65 โดยที่อัตราตายในช่วง 3 เดือนแรก 
หลังเกิด delirium ประมาณร้อยละ 23-33 และช่วง 1 เดือน ตายหลังเกิด delirium สูงถึงร้อยละ 50   
  3.2.3 ปัจจัยกระตุ้นให้เกิด delirium ในผู้สูงอายุที่อยู่โรงพยาบาล ได้แก่  
                        3.2.3.1 การถูกจ ากัดการเคลื่อนไหวให้อยู่นิ่ง ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว เช่นถูกผูกมัด 
ใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ การใช้ยาหลายตัว เช่น ยาจิตเวชมากกว่า 2 ตัวขึ้นไป 

               3.2.3.2 เหตุจากการรักษา เช่น อยู่ในห้องฉุกเฉินนานมากกว่า 12 ชั่วโมง อยู่ใน
ห้อง ICU ที่มีเสียงเครื่องมือช่วยหายใจท างานตลอดเวลา และไม่มีลักษณะของเวลากลางวัน กลางคืน 
การให้น้ ามากเกินไป การเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจ เช่น ตกเตียง 
               3.2.3.3 การเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ขาดอาหาร หายใจไม่ดี ขาดน้ า ติดเชื้อ 
ซ้ าซ้อน ไข้สูง เป็นต้น 
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  3.2.4 การดูแลรักษาผู้ปุวยอาการเพ้อ จุดมุ่งหมายแรก คือ ค้นหาสาเหตุและรีบแก้ไข
โดยเร็ว ถ้าสาเหตุนั้นแก้ไขได้ผลช้า หรือแก้ไขได้ไม่หมด หรือไม่ทราบสาเหตุ การดูแลแบบ
ประคับประคองผู้ปุวยอย่างระมัดระวัง หลักการดูแลทั่วไป ประกอบด้วย 

              3.2.4.1 การจัดสิ่งแวดล้อมให้มีลักษณะ สงบแต่ไม่สงัด มีแสงส่องสว่างพอควร 
สะดวกและสบาย เนื่องจากผู้ปุวย มีอาการสับสน ไม่รู้จักวันเวลา สถานที่ บุคคล รวมทั้งหลงผิด
หวาดระแวง ประสาทหลอน ท าให้ผู้ปุวยตื่นตกใจกลัวอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงควรสื่อสารผู้ปุวยบ่อยๆ ด้วย
ภาษาท่ีเข้าใจง่าย เพ่ือช่วยการรับรู้ของผู้ปุวยมีเครื่องบอกเวลา เช่น นาฬิกา และปฏิทินแขวนข้างฝาใน
ห้อง ภายในห้องพักควรมีแสงสว่างพอควร กลางวันเปิดหน้าต่าง กลางคืนเปิดไฟแต่ไม่ให้แสงจ้าเกินไป 
พอให้เห็นภาพออกว่าเป็นไร เปิดเพลงเบาๆ และให้ผู้ดูแลหรือญาติเฝูาใกล้ชิดอ านวยความสะดวก 
เพ่ือให้ผู้ปุวย รู้สึกสงบ และปลอดภัย 

  3.2.4.2 การใช้ยาและการผูกมัด ควรหลีกเลี่ยงจะให้เมื่อจ าเป็นและ
ขนาดน้อยๆ กรณีกลัวมาก ก้าวร้าวรุนแรง ใช้ยา Haloperidol 0.5-2 mg ต่อวัน 

  3.2.4.3 การดูแลผู้ปุวยและครอบครัว ด้วยการอธิบายพฤติกรรมที่
ผิดปกติของผู้ปุวยให้ญาติทราบและเข้าใจ เพ่ือให้ญาติและผู้ดูแลไม่ตกใจ ไม่หงุดหงิด หรือโกรธผู้ปุวย 
และสัมผัสผู้ปุวย บอกซ้ า ๆ เพราะผู้ปุวยจ าไมได้  
 3.3 โรคซึมเศร้า (Depression) 

                โรคซึมเศร้า จัดเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ เมื่อเรียงล าดับสถิติการ
เกิดโรคโรคซึมเศร้าจะอยู่ในอันดับต้น ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์  
ปิยะวัฒน์กูล . 2546: 337) 

  3.3.1 อัตราความชุกของการเกิดโรค จากงานวิจัยที่ผ่านมาของต่างประเทศ พบว่า อัตรา
ความชุกของโรคซึมเศร้าโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุ ที่อยู่ในชุมชนและร้อยละ 30 ในผู้ปุวย
สูงอายุที่มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลชุมชน และพบมากขึ้นในสถานสงเคราะห์คนชราถึงร้อยละ 50 

นอกจากนี้ผู้ปุวยที่มีโรคทางกายในแผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม จะพบผู้ปุวยสูงอายุที่มีซึมเศร้าถึง
ร้อยละ 20  

  3.3.2 ผลกระทบของอารมณ์เศร้าต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีมาก เนื่องจากผู้สูงอายุ
จะมีอาการปวด รู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ ท าอะไรได้น้อยลง แม้แต่การช่วยเหลือตนเอง สูญเสียการ
ควบคุมและรู้สึกว่าตนเองขาดก าลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ รู้สึกเครียดตลอดเวลา อยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรี เพราะไม่
มีเงินใช้ ไม่มีงานท า ถูกลูกหลานทอดทิ้ง ท าอะไรได้ไม่เหมือนเดิม จากงานวิจัยของ Murphy et al 

(1998)  รายงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีโรคซึมเศร้าจ านวน 120 ราย เมื่อติดตามผลไประยะ 2 ปี พบว่า 
มีอัตราตายสูงถึงร้อยละ 34 นอกจากนี้ผู้ปุวยโรคทางกายที่มีโรคอารมณ์ร่วมด้วยจะให้ความร่วมมือ
และปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์และทนอาการข้างเคียงของยาที่ใช้ได้น้อย 
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  3.3.3 ปัญหาส าคัญในการจัดการโรคซึมเศร้า คือ การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ท า
ได้ยาก เนื่องจากอาการด้านอารมณ์มีน้อยกว่า ผู้ปุวยส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการทางกาย เช่น ปวดหลัง 
ปวดข้อ นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เมื่อยล้า เบื่ออาหาร น้ าหนักลด หลงลืม ซึมลง แยกตัว เอาแต่นอน 
หรือมีพฤติกรรมต่อต้าน หวาดระแวง  ท าให้แพทย์มุ่งวินิจฉัยไปในทางสมองเสื่อม หรือโรคทางกาย
มากกว่า บางครั้งแพทย์อาจมองไปว่า เป็นกระบวนการที่เกิดจากความชรา แท้จริงแล้วกระบวนการ
ความชราเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของสรีรทางกายวิภาคและการท างาน แต่ไม่จ าเป็นต้องเกิดกับทุก
อวัยวะหรือระบบของร่างกาย ส่วนมากการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงการเสื่อมถอยของความสามารถ
ส ารอง หรือก าลังส ารองลดลง แต่สุขภาพและความสามารถทั่วไปยังคงปกติ ดังนั้นแพทย์เวชปฏิบัติ
ทั่วไปจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของกระบวนการความชรา และโรคซึมเศร้า 
เพ่ือไม่ให้สับสน และสามารถดูแลผู้ปุวยอารมณ์ซึมเศร้าได้อย่างเหมาะสม  
เกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า ตาม ICD 10 จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยแยกโรคซึมเศร้าออกจากโรคทาง
กาย และโรคสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น ดังเกณฑ์ต่อไปนี้  
    

อาการหลัก อาการเพิ่มเติม 

1.อารมณ์ซึมเศร้าเด่นชัด เป็นเกือบทั้งวัน หรือ
เกือบทุกวัน ติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง หรือความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

2.ขาดความสนใจ หรือไม่สดชื่น ไม่เพลิดเพลินกับ
สิ่งที่เคยท าตามปกติ 

รู้สึกโทษ และต าหนิตนเอง หรือ รู้สึกผิดมาก 
อย่างไม่สมเหตุสมผล 

3. อาการอ่อนเพลีย เมื่อยล้า เฉื่อยชา ไม่มี
เรี่ยวแรง 

มีความคิดอยากตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย 

 สมาธิไม่ดี ตัดสินใจล าบาก 

 เคลื่อนไหวเชื่องช้า หรือกระวนกระวายอยู่ไม่สุข 

 นอนไม่หลับ 

 เบื่ออาหาร หรือลิ้นรับรสชาติเปลี่ยนไป 

 

ที่มา: ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล  (2546: 339) 
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                    3.3.4 แบบประเมินที่ใช้คัดกรองอาการซึมเศร้า ใช้แบบสอบถาม 9 Q ของกรม
สุขภาพจิต ดังนี้ 

ข้อ ค าถาม 

1 ทุกวันนี้อารมณ์และความรู้สึกของท่านเป็นอย่างไรบ้าง 
2 ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากท าอะไรหรือไม่ 
3 ท่านไม่สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ฟังเพลง ดูโทรทัศน์เหมือนอย่างเคย ใช้หรือไม่ 
4 อาการดังกล่าวที่ว่าเป็นมานานเท่าไร 

5 ท่านเคยมาพบแพทย์ แล้วรับทราบมาก่อนว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ 
6 ปีที่แล้วท่านมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงหรือไม่ อย่างไร 

7 ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ส าคัญที่เปลี่ยนแปลงชีวิตท่านหรือไม่ 
8 ท่านมีอาการไม่สบายอย่างอ่ืน เช่น น้ าหนักลด อ่อนเพลีย บ้างหรือไม่ 
9 ท่านเคยคิดว่าการตายจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือไม่ 

 

ที่มา:  ส านักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2558: 13) 

 

 3.3.5 สาเหตุทางกายที่ท าให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า สามารถแบ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ 
5 สาเหตุ ดังต่อไปนี้ 
 

สาเหตุ รายละเอียด 

1. โรคต่อมไร้ท่อ หรือเมตาบอลิสม  Hypo/Hyperthyroidism, Cushing’s Disease, 
Hypercalcemia Subnutrition, Pernicious 

Anemia 

2. โรคทางสมอง Cerebrovascular Disease/Stroke, CNS 

Tumors, Parkinson’s Disease, Alzheimer’s 
Disease, Multiple Sclerosis, SLE 

3. มะเร็ง Pancreases, Lung 

4. การติดเชื้อเรื้อรัง Neurosyphilis, Brucellosis, 

neurocysticercosis, Myalgic 

Encephalomyelitis, parasitosis 

5. การใช้ยาบางชนิด เช่น ยารักษาโรคความดัน
โลหิตสูง ยารักษาวัณโรคบางตัว ยาคุมก าเนิดชนิด

Antihypertensive drugs (beta blockers, 

Methyldopa, Reserpine, Clonidine, 
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สาเหตุ รายละเอียด 

รับประทาน ยากลุ่มสเตียรอยด์ ยาแก้ปวด ยา
รักษาพาร์กินสัน บางตัว ยารักษาโรคจิตบางตัว 

Nifedipine, (Digoxin)  Sufonamide, INH, 

Oral Contraceptive Pill, Steroid, Analgesic 

Drugs(Opioids, Indomethacin, 

Antiparkinson (L-dopa, Amantadine, 

Tetrabenazine), Psychotropic Drugs 

(Neuroleptics, Benzodiazepines) 

  

ที่มา: ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล  (2546: 340) 

  3.3.6 ปัจจัยที่เก่ียวข้องหลักการรักษาโรคอารมณ์ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ได้แก่ 

               3.3.6.1 กระบวนการชรา ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระและหน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบต่างๆ เช่น ไตท างานลดลง ไขมันในร่างกาย เพ่ิมขึ้น ท้องผูก กระดูกบาง และไขข้อเสื่อม ก าลัง
กล้ามเนื้อลดลง มีอาการลืมง่าย สายตาและการได้ยินลดลง เป็นต้น 

  3.3.6.2 โรคทางกายท่ีพบร่วมด้วย เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคตับ  
               3.3.6.3 เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เช่น การตายของคู่
สมรส การเกษียณจากงาน การแยกจากไปของบุตรหลานที่โตแล้ว เหตุการณ์เหล่านี้กระทบต่อ
ความหวังจากการเป็นผู้สูงอายุ 
  3.3.7 การรักษาโรคซึมเศร้า 
              3.3.7.1 การใช้ยาต้านเศร้า ยา Tricyclic Antidepressants ไม่เหมาะที่จะใช้กับ
ผู้สูงอายุ เพราะอาการข้างเคียงมาก เช่น ตาพร่ามัว ปัสสาวะไม่ออก ท้องผูก สับสน กระวนกระวาย 
ความดันในลูกตาสูงขึ้น ถ้ามีโรคต้อหินร่วมด้วย นอกจากนั้นจะมีอาการง่วงซึม ความดันโลหิตต่ า 
วิงเวียน และหกล้ม ยาต้านเศร้า กลุ่มนี้ยังท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่ออาการชักง่ายขึ้น จึงแนะน าให้ใช้ยา
ต้านเศร้าชนิด SSRI ที่มีผลข้างเคียงน้อย เพ่ิมคุณภาพชีวิต เสริมความสามารถ ความจ า และการ
เรียนรู้ เช่น Fluoxetine 20-40 mg/d, Sertraline 50-200 mg/d ไม่มีฤทธิ์ต่อหัวใจ ไม่มี Anti-

cholinergic, Antihistamine, Antidopaminergic effects เหมือนยาต้านเศร้าตัวอ่ืนๆ รับประทาน
ได้วันละครั้ง ควรเริ่มจากขนาดต่ าๆแล้วค่อยๆเพ่ิมขนาดยาอย่างช้าๆ นอกจากนี้จะพบว่า ผู้ปุวยโรค
ทางกายมีอัตราการเกิดอารมณ์ซึมเศร้ามาก จึงควรที่จะตรวจค้นหาว่า มีอารมณ์ซึมเศร้าปนอยู่ด้วย
หรือไม่ แล้วรักษาด้วยยา จะช่วยให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อายุยืนยาว และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางกาย จิต สังคม ท าได้ง่ายขึ้น ข้อที่ควรระวังเป็นพิเศษ คือ การรับประทานยาเกิดขนาด เป็นสิ่งที่
อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะหลงลืมคิดว่ายังไม่รับประทานยา ทั้งที่ทานไปแล้ว หรือคิดฆ่าตัวตาย 
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เนื่องจากทุกข์ทรมานจากโรคทางกาย ขาดแรงเกื้อหนุนจากครอบครัว ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ถูก
ทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง เป็นต้น 

              3.3.7.2 การรักษาด้วยการกระตุ้นให้ชักด้วยไฟฟูา  (Electroconvulsive 

Therapy: ECT) พบว่า ได้ผลดีถึงร้อยละ 71-88 โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอาการอารมณ์ซึมเศร้ารุนแรง
ร่วมกับมีโรคทางกาย โดยเฉพาะโรคหัวใจ ใช้ยาแล้วไม่ได้ผล ข้อเสีย คือ เกิดอาการสับสนหลังการ
รักษาด้วยไฟฟูา (Post ECT Confusion) ได้ถึงร้อยละ 18-25  

              3.3.7.3 การรักษาด้วยจิตบ าบัดแบบประคับประคอง แก้ไขความคิดที่เป็นทุกข์ 
(Cognitive Therapy) ร่วมด้วยกับพฤติกรรมบ าบัด พบว่า ได้ผลดีถึงร้อยละ 70 

               3.3.7.4 การช่วยเหลือผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัว เป็นสิ่งส าคัญโดยมุ่งให้พวก
เขาเข้าใจ และยอมรับการเจ็บปุวย หาสาเหตุที่ท าให้เครียด ทั้งปัจจัยเสริม ปัจจัยกระตุ้น และปัจจัยคง
อยู่ที่ก่อให้เกิดความเครียด ลดความขัดแข้งระหว่างสมาชิกในครอบครัว วางแผนการรักษาร่วมกัน เน้น
ให้รับประทานยาและติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมสุขภาพจิตของคนในสังคม 

  อย่างไรก็ตาม การรักษาผู้ปุวยสูงอายุที่มีอารมณ์ซึมเศร้า จะต้องใช้เวลารักษานาน
อย่างน้อย 2 ปี เนื่องจากการกลับมาเป็นซ้ าในช่วงปีแรกมีอัตราสูง และถ้ามีการเกิดเป็นซ้ าหลายๆครั้ง 
จะเกิดปัญหามากในระยะสุดท้ายของชีวิต ขนาดของยาที่ใช้เป็นขนาดเดิมไปตลอด ถ้าผู้ปุวยเป็น
อารมณเ์ศร้า ที่เกิดซ้ าแล้วซ้ าอีก เกิน 2 ครั้งใน 2 ปีที่ผ่านมา หรือมีปัญหาโรคทางกายรุนแรง มีปัญหา
สังคม สิ่งแวดล้อมเรื้อรัง หรืออาการซึมเศร้ารุนแรง อาจต้องพิจารณา ให้ยาไปตลอดชีวิต 

  3.3.8 การพยากรณ์โรคในผู้ปุวยสูงอายุ ที่เป็นโรคซึมเศร้า ร้อยละ 32.5 อาการดีขึ้น แต่
เกิดซ้ าแล้วซ้ าอีก ร้อยละ 27.3 อาการดีเป็นปกติ และร้อยละ 14.2 อาการไม่ดีขึ้นและทรุดลงเรื่อยๆ 
ปัจจัยที่ช่วยท านายว่า การพยากรณ์โรคไม่ดี ได้แก่ อาการเศร้ารุนแรงถึงขั้นโรคจิต แต่ดีขึ้นอย่างช้าๆ 
เป็นมานานมากกว่า 2 ปี เกิดโรคซ้ ามากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป มีประวัติ Dysthymia มาก่อน มีรอยโรคใน
สมองที่ Deep white matter และ Basal Ganglia Gray Matter มีความเครียดเรื้อรังสัมพันธ์กับ
ความความยากจนและต้องคดี หรือตกเป็นเหยื่อของอาชญากรท าร้ายร่างกาย หรือทางเพศ เกิดโรค
ทางกายแทรกซ้อน ขาดแรงเกื้อหนุนทางสังคมและครอบครัว 

กรณีศึกษา โรคซึมเศร้า   
ผู้ปุวยเพศหญิง นามสมมตปิูาพร มีอาการเครียด นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร จิตใจหดหู่ 

ต้องพบจิตแพทย์เป็นประจ า หมอให้กินยาต้านเศร้า มาหลายปีแล้ว แต่ระยะหลังไม่ยอมกินยา 
บุคลิกภาพ เป็นคนเจ้าระเบียบ ย้ าคิดย้ าท า จู้จี้ขี้บ่น พูดซ้ าซากจนน่าร าคาญ  
ประวัติครอบครัว มีบุตร 5 คน  ลูกชาย 2 คน ลูกสาว 3 คน อาศัยอยู่กับลูกสาวคนเล็ก ลูก

คนอ่ืนๆ แต่งงานแยกครอบครัว ไปหมดแล้ว เหลือแต่ลูกสาวคนเล็กคนเดียว ชื่อสมมติ นิตย์ ยังไม่ได้
แตง่งาน จึงอยู่ดูแลแม่มาตลอดหลายปี 
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ปูาพรพูดเสริมขึ้นมาว่า  “ลูก 4 คนของฉันไม่มีใครสนใจ ฉันเลย ส่วนนิตย์ถ้าเขาแต่งงานเขาก็
คงทิ้งฉันเหมือนกัน ฉันดูออกนะว่าถ้าไม่มีฉันอยู่ด้วยเขาคงมีความสุขกว่านี้  บางทีฉันอยากจะตายไป
ให้พ้น ๆ จะได้ไม่ต้องเป็นภาระหนักอกเขาอีกต่อไป ฉันเคยคิดอยากฆ่าตัวตายด้วยนะ”   

ประวัติในอดีต แม่ของปูาพรเสียชีวิตตั้งแต่ปูาพรอายุได้ 5 ปี พ่อมีเมียใหม่และเปลี่ยนเมีย 

บ่อยมาก ปูาพรต้องเจอกับความร้ายกาจของแม่เลี้ยงคนแล้วคนเล่า  ถูกท าร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ
สารพัด พอปูาพรอายุได้ 20 ปี พ่อก็จัดการให้ปูาพรแต่งงานกับชายคนหนึ่ง  ซึ่งเป็นญาติห่าง ๆ กัน 
ตอนแรกปูาพรแอบดีใจเงียบ ๆ ที่จะได้แต่งงาน  เพราะเบื่อที่ต้องทนอยู่กับบ้านเดียวกับแม่เลี้ยง  แต่
แล้วชีวิตแต่งงานของปูาพรก็ไม่มีความสุข เพราะพ่อของอรนิตย์เป็นคนเจ้าชู้  มีเมียหลายคน ปูาพร
ทุกข์ใจมาก ถึงกับเคยคิดฆ่าตัวตายหนีปัญหา เกือบจะหย่ากับพ่ออรนิตย์หลายครั้ง แต่ก็กล้ ากลืนฝืน
ทนเพราะลูกขอร้องไว้ไม่ให้แยกทางกับพ่อ  

ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคซึมเศร้าของปูาพร เกิดจากปมที่สะสมความเครียด ความกังวลมา
ตั้งแต่เด็ก เพราะถูกกระท าทารุณกรรมโดยแม่เลี้ยง และหลังจากแต่งงานก็ต้องเผชิญกับความเครียด
และกังวลจากปัญหาครอบครัว  ผลกระทบเหล่านี้ท าให้ปูาพรปุวยเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุด   
ที่มา:  พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา (2552: 68)  

 3.4 โรควิตกกังวล (Anxiety Disorders) 

       3.4.1 ระบาดวิทยา ความชุกของโรควิตกกังวล การศึกษาในอเมริกา พบว่าความชุกของ
โรควิตกกังวลไปทั่ว (Generalized Anxiety Disorder, GAD) พบร้อยละ 3.7-7.1 สูงกว่าโรคแพนิค 
และโรคย้ าคิดย้ าท า และเมื่อรวมความชุกของทั้ง 3 โรค เข้าด้วยกัน ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี จะมีความ
ชุกร้อยละ 5.5 (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล, 2546: 342) 
       3.4.2 สาเหตุ สาเหตุที่ส าคัญของอาการวิตกกังวล ในผู้สูงอายุมีดังต่อไปนี้ (สมภพ เรือง
ตระกูล, 2547: 125) 

         3.4.2.1 มีอาการเจ็บปุวยด้วยโรคทางกาย 

         3.4.2.2 มีการสูญเสียในรูปแบบต่างๆ เช่น การเสียชีวิตของผู้เป็นที่รัก มี 
ความสัมพันธ์กันชัดเจนระหว่างอาการวิตกกังวลกับความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ จากการศึกษาหลาย
รายงาน พบว่า เมื่อคู่ครองเสียชีวิต ผู้ปุวยจะมีอาการวิตกกังวลเป็นเวลานานหลายปี และการที่
ผู้สูงอายุต้องแยกตัวเองมาอยู่ตามล าพังเป็นความเครียดที่ส าคัญ 

 3.4.2.3 การเกษียณอายุเป็นปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุ เพราะท าให้เกิดความไม่ 
แน่นอนในการใช้ชีวิต รวมทั้งความส าคัญของตัวเองด้อยค่าลง 

 3.4.2.4 ปัญหาจริงๆ ในชีวิตซึ่งมีมากมาย เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความ 

ปลอดภัย การดูแลคู่ครอง ปัญหาต่างๆ กระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลได้ หรือท าให้โรคที่เป็นอยู่อาการ
ทรุดลง 
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     3.4.2.5 ความกลัวการเสียชีวิต โดยทั่วไปผู้ที่อายุน้อย จะมีความกังวลเกี่ยวกับ 

เรื่องนี้มากกว่าผู้สูงอายุ ซึ่งอาจจะจิตใจสงบกว่า ซึ่งตรงกับทฤษฎีพัฒนาการของอิริคสัน อธิบายไว้ว่า 
ผู้สูงอายุซึ่งสามารถใช้ชีวิตในวัยนี้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งจะมีความพึงพอใจชีวิตในอดีตของตนจะมีชีวิต
อย่างมีความสุข ส่วนผู้ซึ่งไม่มีความสุขกับอดีตที่ผ่านมา อาจมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีแต่ความวิตกกังวล 
ต้องต่อสู้ดิ้นรนและเผชิญหน้ากับความตายตามล าพัง ด้วยความตกใจกลัว  
  3.4.3 ชนิดของโรคในกลุ่มกังวล ได้แก่ (สมภพ เรืองตระกูล, 2547: 126) 

 3.4.3.1 โรคกังวล (Generalized Anxiety Disorder, GAD)  
                   1) ลักษณะที่ส าคัญของโรคนี้ คือ ผู้ปุวยมีความกังวลเกี่ยวกับกิจวัตร 

ประจ าวัน เช่น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน สถานภาพของครอบครัว และการเงิน ความกังวล
เรื่องการเจ็บปุวย จะเป็นอาการซึ่งพบได้บ่อยในคนวัยนี้ 

     ผู้ปุวยจะมีกล้ามเนื้อกระตุก มือสั่นและปวดกล้ามเนื้อ และอาการ 

ทางกายหลายอย่าง เช่น ตัวเย็น มือชื้นเย็น เหงื่อออก คลื่นไส้อาเจียน และปัสสาวะบ่อย อาจมีโรคทาง
จิตเวชอย่างอ่ืนร่วมด้วย เช่น โรคแพนิค และโรคกลัว 

  2) การรักษา ใช้หลายวิธีควบคู่กันไป ได้แก่ 

                       2.1) จิตบ าบัด โดยการอธิบายให้ผู้ปุวยเข้าใจว่า อาการของโรค 

มีสาเหตุจากความเครียดและวิตกกังวล ซึ่งต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร เปิดโอกาสให้ผู้ปุวยได้ระบาย
ความทุกข์ใจ รวมทั้งปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งให้ก าลังใจและความมั่นใจว่าจะไม่มีอันตราย 

                       2.2) พฤติกรรมบ าบัด สอนให้ผู้ปุวยใช้วิธีฝึกคลายเครียด และ 

ให้ท าเป็นประจ า 
                       2.3) การรักษาด้วยยา ให้ยาคลายกังวล เช่น Lorazepam 1-2 

mg ช่วงเวลาสั้น ๆ เพราะหากให้ยาต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ผู้ปุวยอาจติดยาได้  
 3.4.3.2 โรคแพนิค (Panic Disorder) 

  1) ลักษณะที่ส าคัญของโรคนี้ คือ ผู้ปุวยจะมีอาการแพนิคเกิดขึ้น 

ซ้ าๆ โดยในระยะแรกจะเกิดขึ้นมาเอง ไม่เกี่ยวกับความเครียดหรือสถานการณ์ แต่ในระยะหลังอาการ
ของโรคมักมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์ เช่น ผู้ปุวยเกิดอาการขณะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้า ใน เวลา
ต่อมาเวลาไปห้างสรรพสินค้า มักจะเกิดอาการง่าย ท าให้ผู้ปุวยเกิดความกลัวและไม่กล้าไปอีก  

โรคแพนิค มีอาการอ่ืนๆ ที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 2 อาการ ดังนี้  
    1.1) อาการแพนิคจู่โจม (Panic Attack) หมายถึง ผู้ปุวยมีความตื่น
กลัว ตื่นตระหนกอย่างรุนแรง พร้อมกันนั้น จะมีอาการทางกายหลายอย่างร่วมไปด้วย เช่น ใจสั่น 
เหงื่อออกมาก มือสั่น หรือตัวสั่น หายใจไม่ออก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ และชาตามตัว  
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             อาการจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและเป็นมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ภายในเวลา 10 นาที โดยทั่วไปอาการแพนิคในผู้ปุวยแต่ละรายจะมีอาการรุนแรงแตกต่างกัน  เช่น 
อาจมีอาการเพียงสัปดาห์ละครั้งและเป็นทุกเดือน อาจมีอาการทุกวันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วเว้นไป
นานจึงมีอาการอีก หรืออาจมีอาการ 2 ครั้งในเวลา 1 ปี และมีอาการอยู่นานหลายปี  ผู้ปุวยจะมีความ
กังวลเกี่ยวกับอาการและผลที่จะเกิดตามมา เช่น กลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจ หรือกลัวจะเสียสติ บางรายมี
พฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น ขาดงานหรือไม่กล้าออกนอกบ้าน เพราะกลัวจะมีอาการอีก  การที่ผู้ปุวยไม่
กล้าออกนอกบ้านหรือการไปตามสถานที่ต่างๆ เรียกว่า อาการกลัวที่โล่งแจ้ง 
                              1.2)  อาการกลัวที่โล่งแจ้ง  ลักษณะที่ส าคัญของอาการนี้ คือ ผู้ปุวย
กลัวการอยู่ในสถานที่ หรือสถานการณ์ซึ่งไม่สามารถหลบหนีไปได้ หรือไม่ได้รับการช่วยเหลือถ้าหากว่า
ตนเกิดอาการแพนิค ความกลัวเช่นนี้จะท าให้ผู้ปุวยหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆ เช่น อยู่คนเดียวนอก
บ้าน หรืออยู่บ้านคนเดียว อยู่ท่ามกลางฝูงชน เดินทางโดยรถยนต์ รถโดยสารหรือเครื่องบิน อยู่บน
สะพานหรือในลิฟต์ หากมีคนไปเป็นเพ่ือนด้วย ความกลัวนี้จะลดน้อยลง ผู้ปุวยจะพยายามหลีกเลี่ ยง
สถานการณ์ดังกล่าว ซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อการท างาน หรือมีกิจกรรมบางอย่าง เช่น ไป
ห้างสรรพสินค้าหรือพาบุตรไปพบแพทย์  
   ผู้ปุวยโรคแพนิคมักจะสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจะกลายเป็นคน
ขี้ขลาด มีความละอายใจและไม่มีความสุข ร้อยละ 60 ของผู้ปุวยจะมีอาการซึมเศร้าด้วย และมีความ
เสี่ยงต่อการติดสารเสพติดโดยเฉพาะสุรา                   
   2) การรักษา ใช้หลักการรักษาร่วมกันหลายวิธี ได้แก่ 

                                       2.1) จิตบ าบัด แพทย์ควรบอกให้ผู้ปุวยทราบว่าเป็นโรคอะไร รวมทั้ง
อธิบายให้ทราบโดยละเอียดเกี่ยวกับอาการ สาเหตุ วิธีรักษา และผลของการรักษาที่คาดว่าจะได้รับ 
พร้อมทั้งยืนยันว่า ไม่ได้เป็นโรคทางกาย และสามารถรักษาให้หายได้ เมื่อผู้ปุวยได้เข้าใจถูกต้องแล้ว 
ความรู้สึกกลัวของผู้ปุวยจะลดน้อยลง แพทย์ควรยืนยันและให้ความมั่นใจเช่นนี้บ่อยๆ นอกจากนี้ช่วย
ให้ผู้ปุวยสามารถแก้ปัญหาทางด้านจิตใจซึ่งผู้ปุวยประสบอยู่ 
                                       2.2) การรักษาด้วยยา ยาซึ่งรักษาโรคนี้ได้ผลดี คือยา ในกลุ่ม SSRIs 

เช่น Fluoxetine และ Paroxetine ควรเริ่มต้นให้ยาขนาดน้อยก่อน เช่น วันละ 10 mg เพ่ือไม่ให้มี
อาการกระวนกระวาย ซึ่งอาจเป็นผลข้างเคียงจากยา แล้วจึงค่อยๆ เพ่ิมขึ้นเป็นขนาดรักษา คือ วันละ 
20-40 mg ส่วนยา Alprazolam จะช่วยลดอาการวิตกกังวล แต่ควรให้ช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากอาจ
เกิดการติดยาได ้

    2.3) พฤติกรรมบ าบัด ใช้เทคนิคฝึกคลายเครียด และ Systematic 

Desensitization รักษาอาการ Agoraphobia           
 3.4.3.3 โรคกลัว (Phobic Disorder) เป็นโรคอีกโรคหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มโรค 
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วิตกกังวล 

               1) ลักษณะอาการ อาการกลัวแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
   1.1) โรคกลัวเฉพาะเจาะจง (Specific Phobia) สิ่งที่ท าให ้

ผู้ปุวยกลัวจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น กลัวสัตว์ กลัวปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น น้ าท่วมและพายุ 
กลัวสถานการณ์ เช่น การเดินทางโดยเครื่องบินหรือข้ึนลิฟต์ อาจกลัวเลือดและการฉีดยา 

       ผู้ปุวยจะเกิดความกลัวอย่างรุนแรงเมื่อคาดว่าจะได้พบ 

หรือเผชิญกับสถานการณ์นั้น นอกจากนี้ยังเกิดความกังวลว่าจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ท าให้เกิด
อาการไม่สบาย เช่น หัวใจเต้นเร็วและหอบ เมื่อเผชิญกับสิ่งที่กลัวจะเกิดอาการวิตกกังวล ซึ่งอาจเป็น
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความใกล้ชิดกับสิ่งที่กลัว และความสามารถที่จะหลบ
เลี่ยงจากสิ่งนั้น ในบางครั้งอาจมีอาการรุนแรงเหมือนอาการแพนิค ได้ เมื่อเผชิญกับสิ่งที่กลัว 
โดยเฉพาะถ้าผู้ปุวยตกอยู่ในสถานการณ์ซึ่งไม่สามารถหลบหนีได้ นอกจากความกลัวแล้วผู้ปุวยอาจมี
ปัญหาหลายๆอย่างตามมา เช่น  ต้องจ ากัดวิถีการด าเนินชีวิตลง หรือต้องจ ากัดกิจกรรมทางสังคมลง 
เนื่องจากไม่กล้าไปไหนมาไหนคนเดียว ร้อยละ 50-80 ของผู้ปุวยโรคกลัว จะเป็นโรคทางจิตเวชชนิด
อ่ืนด้วย โดยเฉพาะโรคในกลุ่มกังวล โรคอารมณ์แปรปรวน และติดสารเสพติด 

               1.2) โรคกลัวกิจกรรมทางสังคม (Social Phobia) ผู้ปุวยจะ 

กลัวสถานการณ์ทางสังคม เช่น การร่วมสนทนากับผู้อื่น การร่วมประชุมหรือการพบปะสังสรรค์ ผู้ปุวย
จะเกิดความกังวลว่าจะท าสิ่งที่น่าละอาย กังวลว่าคนอ่ืนจะคิดว่าตนตื่นเต้นง่าย หรืออ่อนแอ ผู้ปุวยอาจ
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร การดื่มหรือการเขียนในที่สาธารณะ เนื่องจากกลัวว่าจะมีคนอ่ืนเห็น
ว่ามือสั่น ผู้ปุวยจะมีอาการทางกายหลายๆอย่าง เช่น ใจสั่น มือสั่น เหงื่อออกมาก หน้าแดง ท้องเดิน
และปวดกล้ามเนื้อ   
                                              ผู้ปุวยจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว และอาจมีอาการวิตก
กังวล จากการคาดการณ์ล่วงหน้าไปหลายๆวัน ก่อนที่จะเผชิญกับสถานการณ์จริงๆ เช่น กังวลทุกวัน
เป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะไปประชุม ซึ่งอาจท าให้ผู้ปุวยยิ่งกลัวมากขึ้น    

       2) การรักษา ใช้วิธีรักษาหลายวิธีร่วมกัน ดังนี้ 
                       2.1) พฤติกรรมบ าบัด ใช้เทคนิคหลายๆอย่างประกอบกัน การ 

ฝึกผ่อนคลาย ฝึกลดความไวต่อสิ่งเร้า และฝึกการเผชิญกับสิ่งที่กลัวตามล าดับขั้นตอนการรักษาโรค
กลัวเฉพาะเจาะจง ส่วนในโรคกลัวกิจกรรมสังคม ต้องเพ่ิมการฝึกทักษะการเข้าสังคมด้วย 

                                       2.2) การรักษาด้วยยา ในโรคกลัวเฉพาะเจาะจง อาจให้ยา 
Lorazepam ขนาดต่ า เพื่อลดอาการวิตกกังวล ส่วนในโรคกลัวกิจกรรมสังคม ใช้ยา Fluoxetine หรือ 
Paroxetine จะได้ผลดี  

 3.4.3.4 โรคย้ าคิดย้ าท า (Obsessive Compulsive Disorder) 
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        1) ลักษณะอาการ ผู้ปุวยมีอาการย้ าคิด (Obsession) หรือย้ าท า 
(Compulsion) ผู้ปุวยจะย้ าคิด ย้ าท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ า ๆ โดยไม่มีเหตุผล ซึ่งผู้ปุวยเองก็รู้ว่าเป็นเรื่องไร้
สาระแต่ไม่สามารถขัดขืนได้ พร้อมกันนั้นจะรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล เครียด หรือมีอาการซึมเศร้า 

          อาการย้ าคิดท่ีพบได้บ่อย คือ ย้ าคิดเกี่ยวกับความกลัวต่างๆ เช่น 
กลัวของสกปรก กลัวเชื้อโรค กลัวของมีคม กลัวจะท าร้ายตนเองหรือผู้อ่ืน และผู้ปุวยจะหลีกเลี่ยงไม่
ยอมเผชิญกับสิ่งนั้น 

         อาการอ่ืน ๆ เช่น ครุ่นคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ มีมโนภาพซ้ าๆ 
เกี่ยวกับเรื่องที่น่ารังเกียจ เรื่องเพศ และความรุนแรง  
         อาการย้ าท า เช่น การนับ การสัมผัส การล้างมือ การเคลื่อนไหว 
การเช็คดูประตู และหน้าต่าง 
        โรคทางจิตเวช ซึ่งพบร่วมด้วยบ่อย คือ โรคซึมเศร้า และโรคใน
กลุ่มกังวล 

       2) การรักษา ใช้วิธีรักษาร่วมกัน ได้แก่ 

               2.1) การรักษาด้วยยา ยาในกลุ่ม SSRIs ใช้รักษาโรคนี้ได้ดีที่สุด 

เช่น Fluoxetine และ paroxetine วันละ 20-60 mg อาจใช้ Clomipramine ขนาดรักษาวันละ
100-200 mg 

  2.2) พฤติกรรมบ าบัด ใช้เทคนิค Exposure และ Response 

Prevention  

 กรณีศึกษาโรคย้ าคิดย้ าท า 

  ผู้ปุวยเพศหญิง  มีบุตร 4 คน คนโตเพศชาย เพศหญิง 2 คน และคนสุดท้องเป็นเพศชาย 
ผู้ปุวยมีความคิดแว่บเข้ามาในหัว และมีค าถามกับตัวเองว่า ถ้าเอามีดท าร้ายและฆ่าลูกชายคนเล็ก 
เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร และคิดทบทวนว่า ลูกๆ คงเสียอนาคต และกลายเป็นข่าวโศกนาฏกรรมที่คน
โจษจันกันอย่างไม่รู้จบ 

  การมีความคิดเช่นนี้ ท าให้ผู้ปุวยมีความทุกข์ทรมานมาก เพราะความคิดร้ายวนเวียน 
ซ้ าๆ หยุดคิดไม่ได้ จนเกิดอาการนอนไม่หลับ มือสั่น ใจสั่น ควบคุมตนเองไม่ได้ อารมณ์หงุดหงิด และ
ร าคาญลูกคนเล็กที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน แต่ผู้ปุวยพยายามใช้ความอดทน  เพราะทุกข์อย่างหนัก
จากจิตใจ 2 ฝุายที่ต่อสู้กันอย่างหนัก ระหว่างความคิดร้ายๆ อยากท าร้ายลูก กับจิตส านึก ความรู้สึก
ผิดในใจต่อลูก ในบทบาทความเป็นแม่ท่ีรัก เมตตา สงสารลูก ผู้ปุวยใช้ความพยายามอย่างหนักจะผลัก
ความคิดออกไป แต่ก็ไม่ส าเร็จ จึงไปพบแพทย์ ได้ยามารับประทานแต่รับประทานได้เพียง  1 เม็ด มี
อาการใจสั่น และความคิดร้ายๆมากขึ้นกว่าเดิม จึงหยุดยา โดยไม่ได้กลับไปปรึกษาแพทย์อีก ผู้ปุวยใช้
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วิธีสวดมนต์ เพ่ือให้จิตนิ่ง เกิดสติ และบวชถือศีลปฏิบัติธรรม อาการดังกล่าวเป็นอยู่ 6 เดือน และก็
ค่อยๆ หายไป  

ซึ่งอาการของผู้ปุวยสอดคล้องกับลักษณะอาการของโรคย้ าคิดย้ าท า ผู้ปุวยมีอาการย้ าคิด 

(Obsession) หรือย้ าท า (Compulsion) ผู้ปุวยจะย้ าคิด ย้ าท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ า ๆ โดยไม่มีเหตุผล ซึ่ง
ผู้ปุวยเองก็รู้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่ไม่สามารถห้ามได้ พร้อมกันนั้นจะรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล เครียด 
หรือมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย แต่การพยากรณ์โรคและการฟ้ืนสภาพของโรคในผู้ปุวยรายนี้ดี เพราะ
ผู้ปุวยมีการตระหนักรู้ว่าตนเองปุวย ยอมรับการเจ็บปุวย และมีการยับยั้งชั่งใจ ไม่กระท าตามความ
คิดร้ายๆ ที่คอยรบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลา และพยายามหาทางจัดการกับปัญหาในเชิงสร้างสรรค์จน
อาการทุเลาในที่สุด 

ที่มา:  ภาวนา คนตรง และอภิรดี โกธรรม (2557: 62-63) 

 3.4.3.5 โรคทางจิตเวชหลังประสบเหตุสะเทือนขวัญ (Posttraumatic Stress 

Disorder) 

  1) ลักษณะทางคลินิก ลักษณะที่ส าคัญของโรคนี้ คือ ผู้ปุวยเกิดความ 

กลัวอย่างรุนแรง ภายหลังได้เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงหรือภยันตราย และยังคงรู้สึกถึงเหตุการณ์นั้น
อยู่ พร้อมกับมีอาการไม่สบายที่เกิดจากการมีภาวะตื่นตัวสูงผิดปกติ และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น เช่น ภัยธรรมชาติ วินาศภัย ภาวะจลาจล ถูกจับไปเป็นตัวประกันหรือเรียกค่าไถ่ 
ถูกประทุษร้ายร่างกาย หรือถูกข่มขืน  
    1.1) ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยต่อไปนี้ เป็นสิ่งบ่งชี้ว่า ผู้ปุวยมีแนวโน้มจะเป็น
โรคนี้  

 1.1.1) ในขณะที่เผชิญกับเหตุการณ์ ผู้ปุวยขาดความช่วยเหลือ 

หรือการให้ก าลังใจโดยสิ้นเชิง  
  1.1.2) ผู้หญิงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้ชาย 

  1.1.3) มีความผิดปกติของบุคลิกภาพ 

  1.1.4) มีโรคทางจิตเวชอยู่ก่อนแล้ว 

    1.2) อาการที่ส าคัญ มีดังนี้ 
1.2.1) ยังคงรู้สึกถึงเหตุการณ์นั้นอยู่ แม้เหตุการณ์จะผ่านพ้นไป 

แล้ว และแสดงออกในรูปแบบต่างๆกันที่พบบ่อย คือ หวนระลึกถึงเหตุการณ์นั้นซ้ าๆ  ฝันร้ายเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่เกิดข้ึนบ่อยๆ และภาพเหตุการณ์มาปรากฏให้เห็นอีก เรียกว่า อาการ Flashbacks  

                                             1.2.2) หลีกเลี่ยงสิ่งเร้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ โดยพยายามไม่คิด ไม่
รู้สึก หรือไม่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นอีก รวมทั้งหลีกเลี่ยงกิจกรรม สถานที่หรือบุคคลซึ่งจะเร้าใจให้
นึกถึงเหตุการณ์นั้นอีก ผู้ปุวยอาจลืม (Amnesia) เหตุการณ์ตอนส าคัญ ๆ ขาดความสนใจหรือไม่เข้า
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ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่เคยท า มีความรู้สึกห่างเหินหรือขาดความเป็นมิตรกับคนที่เคยรู้จัก และขาด
ความสนใจในการด าเนินชีวิต  
     1.2.3) มีภาวะตื่นตัวสูง เช่น วิตกกังวล นอนไม่หลับ ฝันร้าย ขาด
สมาธิ ตื่นเต้นตกใจง่าย และหงุดหงิด โกรธง่าย 

                                      1.3) การด าเนินโรคจะเป็นเรื้อรัง ในกรณีต่อไปนี้  
            1.3.1) ผู้ปุวยได้รับบาดเจ็บมาก 

         1.3.2) มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลจ านวนมาก 

         1.3.3) มีการพังทลายของสิ่งก่อสร้างอย่างรุนแรง 
                                            1.3.4) เผชิญกับเสียงร้องไห้ คร่ าครวญของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 

                                            1.3.5) รู้เห็นการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลจ านวนมาก 

         1.3.6) มีความรู้สึกผิดและมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกันสูง 

       2) การรักษา ใช้ร่วมกันหลายวิธีดังนี้  
                       2.1) จิตบ าบัด ควรอธิบายให้ผู้ปุวยและญาติเข้าใจ เรื่อง สาเหตุ 

อาการ และการด าเนินโรค ตลอดจนผลของการรักษา ควรรับฟังความรู้สึกต่างๆ ของผู้ปุวยด้วยท่าที
เห็นอกเห็นใจ และให้ความม่ันใจว่า อาการจะหายได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ปุวยสบายใจขึ้นมาก 

  2.2) การรักษาด้วยยา กลุ่มยาที่ใช้รักษา ได้แก่ 

       2.2.1) กลุ่ม SSRIs เช่น Fluoxetine รักษาอาการ 

ซึมเศร้า และอาการหวนระลึกถึงเหตุการณ์ซ้ าๆ จะลดน้อยลงมาก 

       2.2.2) ยาในกลุ่ม Propranolol รักษาภาวะตื่นตัวสูง  
       2.2.3) ยาคลายกังวล เช่น Lorazepam รักษาอาการวิตก 

กังวลและนอนไม่หลับ  แต่ควรให้ช่วงเวลาสั้นๆ เพราะผู้ปุวยอาจติดยาได้ 
                       2.3) พฤติกรรมบ าบัด ใช้เทคนิคฝึกคลายเครียดและฝึกการผ่อน 

คลายอย่างเป็นระบบ เพ่ือรักษาความเครียดและอาการกลัว   

 3.5 ปัญหาการนอนในผู้สูงอายุ  
       การนอนหลับโดยปกติในผู้สูงอายุ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่ออายุมากข้ึน คือ  
                3.5.1 วงจรและสรีระวิทยาของการนอนหลับในด้านต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
(ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล (2546: 344) 

               3.5.1.1 ปริมาณ และคุณภาพของการนอนหลับลดลง ผู้สูงอายุนอนหลับได้
ประมาณร้อยละ 70-80 ของเวลาที่ใช้บนที่นอน และตื่นกลางดึกบ่อยขึ้น เวลาที่ตื่นก็นานขึ้นกว่าที่จะ
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หลับได้ใหม่ จ านวนการตื่นขึ้นมากลางดึกบ่อย ๆ มักท าให้รู้สึกว่า นอนหลับแล้วไม่เต็มอ่ิมก็ได้ มากกว่า
จ านวนชั่วโมงการนอนต่อคืน  
               3.5.1.2 เนื่องจากปริมาณการนอนลดลง ท าให้ปริมาณการนอนหลับแบบ Rapid 

Eye Movement หรือ REM ลดลงเล็กน้อย (ช่วงที่ลูกตากรอกไปมา ซึ่งจะเกิดการฝันในช่วงนั้น)  
                3.5.1.3 ขนาดของ Delta Wave และสัดส่วนการนอนหลับระยะที่ 3 และ 4 มี
คลื่นแบบ Spindle Wave ซึ่งเป็นลักษณะของการนอนหลับระยะที่สองมาแทรกมากขึ้น ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงของการนอนหลับแบบ REM ชัดเจน พบว่า จะสัมพันธ์กับการเสื่อมของสติปัญญา 
(Intellectual Function Impairment) และการเกิดโรคทางจิตจากพยาธิสภาพของสมอง (Organic 

Mental Syndrome) 

  3.5.1.4 วงจรการนอน การตื่น เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่การนอนหลับช่วง
กลางคืนมีแนวโน้มลดลงตามอายุ ผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มง่วงนอนในช่วงกลางวันและงีบหลับมากขึ้น 

  3.5.1.5 การหลั่ง Growth Hormones ลดลง เนื่องจากการหลั่งของ Growth 

Hormone เกิดข้ึนระหว่างการนอนระยะที่ 3 และ 4 

  3.5.1.6 การลดการหลั่งของ Melatonin ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งในช่วงกลางคืน
จากต่อมไพเนียล และมีความสัมพันธ์กับความง่วง 
  3.5.2 ปัญหาการนอนหลับหรือหลับไม่ดีพอ 

               ผู้ปุวยที่มีปัญหาการนอน มักมาพบแพทย์ และรายงานอาการของการนอนใน
หลายๆ แบบด้วยกัน ได้แก่ การนอนให้หลับล าบาก หรือหลับยาก การนอนหลับๆ ตื่นๆ การนอนได้
น้อย หรือตื่นเช้ากว่าปกติ รวมไปถึงความรู้สึกว่านอนหลับไม่เต็มอ่ิม รู้สึกไม่สดชื่นหลังการตื่นตอนเช้า  

มีรายละเอียด ดังนี้  (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล, 2546: 345) 

               3.5.2.1 อุบัติการณ์การเกิดโรค การศึกษาขององค์การอนามัยโลก พบว่า 
อุบัติการณ์ของอาการแตกต่างกันในแต่ละประเทศ คือ พบร้อยละ 7 ของประชากรในประเทศญี่ปุุน 
และร้อยละ 40 ในประเทศบราซิล และร้อยละ 30 ของประชากรในสหรัฐอเมริกา ที่รายงานว่าเคยมี
อาการอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง   
                         ปัญหาการนอน พบมากในเพศหญิง และอุบัติการณ์เพ่ิมมากขึ้นใน
ผู้สูงอายุ ลักษณะอาการที่ผู้สูงอายุมักรายงานคือ นอนหลับยาก ตื่นบ่อย กลางดึก ตื่นเร็ว หรือเช้า
เกินไป รู้สึกว่านอนได้น้อย และมักนอนกระสับกระส่ายบนเตียง การศึกษาในประชากรที่มีอายุมากกว่า 
60 ปี จ านวน 9,000 คนในสหรัฐอเมริกา พบว่าร้อยละ 20 ไม่มีปัญหาการนอน ขณะที่ร้อยละ 23-34 

มีอาการนอนไม่หลับแบบใดแบบหนึ่งร่วมกับปัญหาของการหายใจ อาการไม่สบายทางกาย รู้สึกว่า
ร่างกายไม่แข็งแรง การซื้อยาใช้เองและอาการซึมเศร้า           
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      การศึกษาสภาพการนอนของผู้สูงอายุในห้องตรวจสภาพการนอนก็พบว่า การ
นอนหลับแบบตื่นเพ่ิมมากข้ึนตามอายุ แต่ก็ไม่ได้ท าให้เกิดพยาธิสภาพใดๆ จะถือว่า มีพยาธิสภาพที่
จ าเป็นต้องให้การรักษาก็ต่อเมื่อท าให้เกิดการเจ็บปุวย (Morbidity) และการเสียชีวิต (Mortality) 

ตลอดจนมีปัญหาการด าเนินชีวิตในช่วงกลางวัน เช่น ง่วงมาก 

  3.5.2.2 สาเหตุของอาการนอนไม่หลับ สาเหตุที่พบมักเป็นหลายสาเหตุร่วมกัน 
ได้แก่  

                  1) การเปลี่ยนแปลงของการนอนหลับในวัยสูงอายุ ผู้สูงอายุจะใช้เวลาอยู่ 
บนเตียงมากขึ้น หลับน้อยลงและตื่นง่ายเมื่อเทียบกับผู้มีอายุน้อย การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือ 
ช่วงเวลาที่หลับสนิทลดลง ตื่นตอนกลางคืนบ่อยขึ้น และระยะเวลาตื่นนานขึ้น ระยะ REM Sleep จะ
ลดลงเล็กน้อย มีความไวต่อสิ่งเร้าภายนอกมากขึ้น  ซึ่งท าให้นอนหลับไม่สนิท การเปลี่ยนแปลงหลายๆ 
อย่าง ดังกล่าวบ่งว่า วัยสูงอายุมีผลท าให้การนอนหลับและตื่นผิดปกติ การตื่นนอนในตอนกลางคืน
บ่อยๆ จะท าให้เกิดอาการอ่อนเพลียตอนกลางวัน รวมทั้งงีบบ่อยๆ และชอบนอนในเวลากลางวัน 
ผู้สูงอายุมักไม่สามารถทนต่อภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการนอนหลับและตื่น เช่น การเปลี่ยนแปลง
เวลาท างาน หรือการเดินทางโดยเครื่องบินข้ามเส้นศูนย์สูตร (Jet Lag) จะท าให้มีอาการแปรปรวนของ
การหลับ เช่น นอนไม่หลับ นอนหลับยาก ตื่นเร็ว หรือ ง่วงนอนมาก อ่อนเพลียในเวลากลางวัน  ทั้งนี้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาทในสมอง บริเวณที่ควบคุมสรีรวิทยาของการนอนหลับ
เนื่องจากวัยสูงอายุ (สมภพ เรืองตระกูล, 2547: 159) 

 2) โรคทางอายุรกรรม หรือโรคทางจิตเวช ปัญหาทาง Psychosocial 

 Factors เช่น การเกษียณอายุ การตายจากของคู่สมรส การอยู่โดดเดี่ยว และการเปลี่ยนแปลงวงจร
ชีวภาพการนอนตามวัย (ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ และนวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล (2546: 346) 

  3) สุขอนามัยที่ไม่ดีของการนอนหลับ (Poor Sleep Hygiene) อาการ
นอนไม่หลับอาจเกิดจากสุขอนามัยของการนอนหลับไม่ดี ได้แก่ (สมภพ เรืองตระกูล, 2547: 160) 

           3.1) มีความคาดหวังว่าต้องนอนให้หลับมากเกินไป ท าให้ผู้ปุวยงีบ
ตอนกลางวันและใช้เวลาอยู่บนเตียงนอนมาก เข้านอนและตื่นไม่เป็นเวลา 

  3.2) สิ่งแวดล้อมในห้องนอนไม่เอ้ือต่อการหลับ เช่น มีเสียงดัง สว่าง
เกินไป และมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น คิดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ 

  3.3) การรับประทานอาหารผิดเวลา เช่น รับประทานอาหารมื้อเย็น
มากเกินไป 

  3.4) ขาดการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

  3.5) ดื่มกาแฟหรือสุรามากเกินไป หรือรับประทานยาซึ่งมีผลข้างเคียง
เกี่ยวกับการนอนหลับ 
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  แพทย์ต้องซักถามเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว และอธิบายให้ผู้ปุวยได้
เข้าใจว่าอาการนอนไม่หลับอาจเกิดจากสุขอนามัยเกี่ยวกับการนอนไม่ดี 
       3.5.2.3) โรคเกี่ยวกับการนอนหลับ (Sleep Disorders) โรคที่เกี่ยวกับ
นอนหลับในผู้สูงอายุที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ (สมภพ เรืองตระกูล, 2547: 160) 

           1) Sleep Apnea 

                                                 1.1) ลักษณะที่ส าคัญของโรคนี้ คือ การหายใจของผู้ปุวย
หยุดเป็นพัก ๆ ท าให้เกิด Hypoxemia ตื่นบ่อยๆ และง่วงนอนมากในตอนกลางวัน รวมทั้ง
ประสิทธิภาพทางด้านต่าง ๆ ลดลง โรคนี้มักพบในผู้ชายสูงอายุ โดยเฉพาะ ถ้าอ้วนและนอนกรนด้วย 

          1.2) ลักษณะทางคลินิก ผู้ปุวยที่เป็นโรคนี้มักจะอ้วน และ
อาการจะเป็นรุนแรงขึ้น เมื่อน้ าหนักเพ่ิมในบางราย พบว่า ทางเดินหายใจส่วนบนถูกกดให้แคบลง 
ผู้ปุวยจะหยุดหายใจเป็นพักๆ และหายใจช้า หรือตื่นขณะนอนหลับ เวลากลางวันจะง่วงมากโดยเฉพาะ
ขณะพักผ่อน บางครั้งอาจนอนหลับ ขณะพูดคุย รับประทานอาหารหรือขับรถ ภายหลังงีบหลับจะรู้สึก
ไม่สดชื่นและมึนศีรษะ ผู้ปุวยอาจมีอาการนอนไม่หลับและตื่นบ่อย และกรนเสียงดัง หรือหอบช่วงเวลา
สั้นๆ รวมทั้งไม่ทราบว่าตนมีอาการดังกล่าว 

       ผู้ปุวยกลุ่มที่มีอาการดังกล่าวและมาพบแพทย์ อยู่ในช่วงอายุ 40-

60 ปี ส่วนผู้หญิงมักมีอาการในระยะหมดประจ าเดือน อาการมักเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและเรื้อรัง 
ในบางรายเมื่อน้ าหนักลดลง อาการจะหายไป แต่โดยทั่วไปอาการจะเป็นมากขึ้น ตามล าดับ และอาจ
ท าให้ผู้ปุวยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

      1.3) การรักษา แนวทางการรักษา มีดังนี้ 
                                                     1.3.1) ลดน้ าหนัก 

                                                     1.3.2) ห้ามรับประทานยานอนหลับ 

                                                     1.3.3) ใช้ไม้กดลิ้นเพื่อท าให้ทางเดินหายใจโล่ง 
     1.3.4) ให้ดมออกซิเจนก่อนนอนเพื่อลดอาการนอนไม่
หลับ           
  2) อาการนอนไม่หลับเนื่องจากจิตใจและสรีรวิทยา
(Psychophysiological Insomnia) 

            2.1) ลักษณะอาการ ผู้ปุวยมีภาวะตื่นตัวสูงและวิตกกังวลท าให้
นอนไม่หลับ นอกจากนี้พฤติกรรมของพฤติกรรมของผู้ปุวยและสิ่งแวดล้อมท าให้อาการนอนไม่หลับ มี
อย่างต่อเนื่อง จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า behavioral Insomnia  พฤติกรรมดังกล่าว ได้แก่ การน า
เรื่องราวต่างๆ มาขบคิดมากในเวลานอน วิตกกังวลมากเกินไป คาดไว้ล่วงหน้าว่าจะนอนไม่หลับอีก
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และมีอาการอ่อนเพลียในวันรุ่งขึ้น ผู้สูงอายุซึ่งไม่แข็งแรง อาศัยอยู่คนเดียว มีความกลัว และความรู้สึก
อ่อนแอ จะส่งผลให้ยิ่งนอนไม่หลับมากยิ่งขึ้น 

                                             2.2) ข้อแนะน าเพ่ือสุขอนามัยของการนอนหลับที่ดี  
                                                      2.2.1) เข้านอนและตื่นเป็นเวลา 

                                2.2.2) ใช้เวลาอยู่บนเตียงให้น้อยลง และกลางวันท า
กิจกรรมให้มากขึ้น  
    2.2.3) จัดสิ่งแวดล้อมห้องนอนให้ดี เช่น เงียบสงบ และมี
แสงสว่างน้อย 

    2.2.4) ไม่ควรใช้เตียงนอนท ากิจกรรมซึงไม่เหมาะสมต่อ
การนอนหลับ เช่น ครุ่นคิดแต่ปัญหา เฝูาดูโทรทัศน์ หรือรับประทานอาหาร 

    2.2.5) ไม่ควรรับประทานอาหารก่อนนอน รวมทั้งไม่ควร
ดื่มสารกระตุ้น เช่น กาแฟ หรือสุรา 
    2.2.6) เมื่อนอนไม่หลับไม่ควรฝืนนอนต่อไป แต่ควรลุก
ขึ้นมาท ากิจกรรมเบาๆ เช่น อ่านหนังสือและฟังเพลง  
    2.2.7) ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

    2.2.8) ฝึกวิธีคลายเครียด เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
และฝึกการหายใจ 

  3) Circadian Rhythm Sleep Disorder 

                                        จังหวะวงจรของชีวิต (Circadian Rhythm) ที่เปลี่ยนไปจะท าให้
นอนหลับไมส่นิท เช่น อุณหภูมิสูง นอนแช่อยู่บนเตียงหรือขาดการออกก าลังกาย ผู้สูงอายุมักมี
กิจกรรมน้อยอยู่แล้ว อาจเป็นสาเหตุของการนอนไม่หลับ ดังนั้นการท ากิจกรรมให้มากขึ้น จะช่วยเสริม
ให้ Circadian Rhythm ดีขึ้น ท าให้นอนหลับได้ง่าย 

  4) อาการนอนไม่หลับเนื่องจากโรคทางกาย 

                                            โรคทางกายในวัยสูงอายุที่ส าคัญที่ท าให้นอนไม่หลับ ได้แก่ โรค
ปวดข้อและอาการปวดชนิดต่างๆ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและโรคระบบประสาท  
     ผู้สูงอายุมักเป็นโรคหัวใจ โรคปอด และโรคระบบประสาท ซึงมี
ผลต่อการหายใจในเวลานอนหลับ ผู้ปุวยโรคหัวใจล้มเหลว ที่ได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง อาจมีอาการ 
Orthopnea และตื่นบ่อย รวมทั้งปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ผู้ซึ่งมีอาการระคายเคืองของทางเดิน
หายใจอาจมีอาการหลอดลมหดเกร็ง (Bronchospasm) ในเวลากลางคืน ซึ่งปูองกันได้ด้วยการให้ยา 
แก้แพ้ (Antihistamine) ผู้ปุวยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจ
ขณะหลับ (Sleep Apnea) 
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  อาการนอนไม่หลับในโรคพาร์กินสันมีความสัมพันธ์กับการถ่าย
ปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน อาการปวดและกล้ามเนื้อแข็งตึง และอาจเกิดจากการรักษาด้วยยา 
Levodopa การรักษาด้วยยาคลายกังวล และยารักษาอาการเศร้า (Antidepressants) จะช่วยให้นอน
หลับดีขึ้น 

  5) อาการนอนไม่หลับเนื่องจากโรคทางจิตเวช 

                                            โรคทางจิตเวชเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอาการนอนไม่หลับ เช่น 
โรคในกลุ่มกังวล โรคซึมเศร้า และโรคสมองเสื่อม แนวทางการรักษาท่ีส าคัญ คือ ฝึกให้ผู้ปุวยมี
สุขอนามัยการนอนหลับที่ดี และให้ยาจิตบ าบัด เช่น ยาคลายกังวล และยารักษาอาการเศร้า 
           6) กลุ่มอาการขากระตุก (Restless Leg Syndrome) 

                                           ลักษณะที่ส าคัญของอาการนี้ คือ ผู้ปุวยมีอาการขากระตุกอย่าง
แรงก่อนหลับ ท าให้หลับยาก อาการดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับโรคทางเมตาบอลิสม โรคหัวใจ และ
โรคระบบประสาท เมื่อให้ยา Clonazepam ก่อนนอนอาการจะน้อยลง สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ ยา 
Mirtazepine อาจท าให้เกิดอาการ Restless Leg Syndrome ได้ จึงควรพิจารณาในการรักษาอย่าง
รอบคอบ 

    3.5.2.4) การรักษาด้วยยา 
  1) คุณสมบัติของยานอนหลับที่ดี 
  2) ยาที่น ามารักษาอาการนอนไม่หลับ 

                                    2.1) ยารักษาโรควิตกกังวล (Benzodiazepines)  

             2.1.1) ยาในกลุ่มนี้ที่น ามาใช้เป็นยานอนหลับมีหลายชนิด และมีข้อ
บ่งใช้ขนาดยาและค่าครึ่งชีวิต ดังนี้ 
    2.1.1.1) Flunitrazepam  1 mg (10-12 ชม.) 
                   2.1.1.2) Flurazepam      15 mg (2-4 วัน) 
                   2.1.1.3) Temazepam     20 mg (10-20 ชม.) 
                                                  2.1.1.4) Triazolam         0.25 mg (2-5 ชม.) 
                                                  2.1.1.5) Midazolam       15 mg (2-3 ชม.)         
           2.1.2) หลักการโดยทั่วไปของการให้ยากลุ่มนี้ มีดังนี้ 
    2.1.2.1) ยาซึ่งมีค่าครึ่งชีวิตยาวจะท าให้มีอาการมึนงง ในวัย
รุ่งขึ้น และยาจะสะสมในร่างกาย เมื่อให้ยาติด ๆกัน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ดังนั้นต้องให้ยาขนาด
เท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาดปกติ 
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                   2.1.2.2) ยาซึ่งมีค่าครึ่งชีวิตสั้นจะท าให้มีอาการมึนงงน้อย 
เมื่อแต่เมื่อหยุดยาอาจท าให้ผู้ปุวยมีอาการนอนไม่หลับอีก (Rebound Insomnia) นอกจากนี้ยังท าให้
เกิดอาการ Amnesia และ Tolerance 

                   2.1.2.3) อธิบายให้ผู้ปุวยทราบถึงผลข้างเคียงและปฏิบัติ
ตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด  
                                                  2.1.2.4) จ่ายยาแต่ละครั้งให้ผู้ปุวยไม่เกิน 1 เดือน 

                                                  2.1.2.5) ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในผู้ปุวยซึ่งเป็นโรคตับ 
โรคไต และโรคระบบทางเดินอาหาร 

     2.2) Zolpidem ยาชนิดนี้เป็นสารประกอบ Imidazopyridine ซึ่งจะ
ออกฤทธิ์โดยจับกับ Subtype ของ Benzodiazepines Receptors มีค่าครึ่งชีวิต 2-4 ชม.และออก
ฤทธิ์ท าให้นอนหลับเร็ว มีผลข้างเคียงน้อยและเมื่อหยุดยาจะไม่เกิดอาการขาดยา ขนาดยาเท่ากับ 5-

10 mg  

     2.3 Tricyclics ชนิดซึ่งนิยมให้ก่อนนอน เป็นยานอนหลับ คือ 
Amitriptyline, Doxepin และ Trazodone ขาดรักษาเท่ากับ 25-50 mg ก่อนนอน 

     2.4 Melatonin มีรายงานการใช้สารนี้ รักษาอาการนอนไม่หลับ 
เนื่องจาก jet lag ได้ผลดี ขนาดรักษา คือ 0.5 mg 

   

4. การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ  
     องค์การอนามัยได้วางกรอบนโยบายและก าหนดแนวปฏิบัติการเพ่ือการส่งเสริมสขุภาพและ
ส่งเสริมพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ  พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรผู้สูงอายุและช่วงชีวิตขององค์การอนามัยโลก
(WHO’s Ageing and Life Course Program) โดยสมัชชาแห่งชาติของสหประชาชาติว่าด้วยผู้สูงอายุ 
ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2545 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน (Edwards, 2002: 12-16) 

     4.1 หลักการและเหตุผลของแนวคิด Active Ageing  

                  ถ้าการสูงอายุ จะเป็นประสบการณ์ที่ดี,ชีวิตที่ยืนยาวต้องมาพร้อมกับการมีโอกาสทาง
สุขภาพ ในการมีส่วนร่วมและความปลอดภัย องค์การอนามัยโลกได้ใช้ค าว่า "active aging" เพ่ือ
แสดงออกกระบวนการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นี้ แนวคิดของActive Ageing มีรายละเอียดดังนี้ 
(Edward P,  2002: 12-16)    

 4.2 ความหมายของ Active Aging  

                พฤฒิพลังในวัยสูงอายุ คือ กระบวนการของการเพ่ิมโอกาสทางสุขภาพอย่างสูงสุด การมี
ส่วนร่วมและความปลอดภัยในชีวิต เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในวัยสูงอายุ  ซึ่งแนวคิด Active Aging 

สามารถใช้กับทั้งบุคคลและกลุ่มประชากร จะช่วยให้คนตระหนักศักยภาพทางร่างกายสังคมและจิตใจ
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ตลอดช่วงชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมตามความต้องการของพวกเขา ความปรารถนา และ
ความสามารถ ในขณะที่ให้พวกเขาได้รับการปูองกันความปลอดภัยและการดูแลที่เหมาะสมเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือ 

 ค าว่า "active" หมายถึงการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
จิตวิญญาณและกิจกรรมของพลเมือง ไม่ใช่เพียงความสามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมทางแรงกาย หรือมี
ส่วนร่วมในการท างาน  ผู้สูงอายุที่ลาออกจากงานและผู้ปุวยหรือมีพิการสามารถยังคงใช้งานร่วมกับ
ครอบครัว เพ่ือน ชุมชนและประเทศชาติ และจะช่วยยืดอายุขัยของร่างกายให้มีสุขภาวะ และคุณภาพ
ชีวิตของทุกคนตามอายุ รวมทั้งผู้อ่อนแอ คนพิการ ได้รับการดูแลตามความต้องการ 

 "สุขภาพ" หมายถึง ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมตามนิยามสุขภาพ
ของ WHO  ดังนั้นกรอบแนวคิด active aging นโยบายและโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพจิต และ
เครือข่ายติดต่อทางสังคม มีความส าคัญเทียบเท่ากับผู้ที่ได้ยกระดับสถานะสุขภาพทางกาย   
 การรักษาความมีอ านาจในตนเองและความเป็นอิสระ เป็นเปูาหมายการเติบโตด้านหนึ่ง
ของผู้สูงอายุ เป็นกุญแจส าคัญต่อบุคคลและผู้ก าหนดนโยบาย นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังอยู่ภายใต้บริบท
ของคนอ่ืน ๆ ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนบ้าน และสมาชิกในครอบครัว การพ่ึงพา
อาศัยกันและกัน ความสามัคคีระหว่างคนในแต่ละช่วงวัยจึงมีความจ าเป็น  (เป็นการให้และการรับสอง
ทางระหว่างบุคคลรวมทั้งผู้สูงอายุและคนรุ่นหนุ่มสาว) และเป็นหลักส าคัญของแนวคิด active ageing 

 เพราะเด็กในวันวาน จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบัน และเป็นคุณยายหรือคุณปูใุนอนาคต คุณภาพชีวิต
ที่พวกเขาจะมีชีวิตที่รื่นรมย์กับการรับบทบาทเป็นปูุย่าตายายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและโอกาส
พวกเขาประสบมาตลอดช่วงชีวิต เช่นเดียวกับวิธีการประสบความส าเร็จโดยช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่ง
กันและกันจากคนรุ่นสู่รุ่น 

     4.3 นิยามค าส าคัญ กรอบแนวคิดของ Active Aging มีค าส าคัญที่นิยามให้เข้าใจได้อย่าง
ชัดเจน ดังนี้ 
                อ านาจในตนเอง (Autonomy) เป็นการรับรู้ความสามารถในการควบคุม การรับมือและ
ตัดสินใจของตนเองเก่ียวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ตามกฎของตัวเองและความชอบ 

 ความเป็นอิสระ (Independence) เป็นความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
ชีวิตประจ าวัน - นั่นคือความสามารถในการอยู่อย่างเป็นอิสระในชุมชนที่ไม่มีและ / หรือความ
ช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ จากผู้อ่ืน 

 คุณภาพชีวิตคือ "การรับรู้ของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับต าแหน่งของเขาในชีวิตในบริบท 

ของวัฒนธรรมและระบบคุณค่าที่พวกเขาอาศัยอยู่ และในความสัมพันธ์กับเปูาหมายของพวกเขา
คาดหวัง,มาตรฐานและข้อกังวล เป็นแนวคิดแบบกว้าง ๆ โดยผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างซับซ้อน 
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ของ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สถานะความเป็นอิสระทางสังคม ความสัมพันธ์เชิงสังคม ความเชื่อส่วน
บุคคลและความสัมพันธ์กับคุณสมบัติเด่นในสิ่งแวดล้อม " (WHO, 1994)  
 คุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สูงอายุในการรักษาอ านาจใน
ตนเองและความเป็นอิสระ อายุขัยที่คาดว่าจะมีสุขภาพดี  มักถูกใช้เป็นค าพ้องส าหรับ "อายุขัยที่อยู่
โดยปราศจากความพิการ" ในขณะที่อายุขัยเฉลี่ยยังคงเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญกับประชากรสูงอายุ  อายุที่
คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความพิการเป็นระยะเวลานานเท่าไร  เป็นสิ่งส าคัญต่อประชากร
สูงอายุ ยกเว้นความมีอ านาจในตนเองซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะวัดได้ทั้งหมด  แนวคิดดังกล่าวได้รับการ
จัดท าขึ้นโดยพยายามวัดระดับความยากล าบาก  โดยการประเมินการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ชีวิตประจ าวัน (ADLs) และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน (IADLs)  

 ADLs รวมถึงตัวอย่างเช่นการอาบน้ า การรับประทานอาหาร การใช้ห้องสุขา และเดิน
ข้ามห้อง  
 IADLs รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การซื้อของ งานบ้านและการเตรียมอาหาร  
 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการประเมินแบบองค์รวมมากขึ้น ได้มีการพัฒนามาตรการด้านคุณภาพ
ชีวิตที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ ดัชนีเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้แบ่งปันและปรับเปลี่ยนเพ่ือใช้ในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและในบริบทต่างๆ 

 4.4 การประยุกต์ใช้แนวคิด Active Ageing  

                องค์การอนามัยโลก ได้น าค าว่า "active aging" มาใช้โดยในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 
โดยนัย หมายถึง การถ่ายทอดข้อความไปสู่ประชาคมโลก ที่ครอบคลุมมากขึ้นกว่าค าว่า "Healthy 

ageing" และตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ นอกเหนือจากการดูแลสุขภาพที่ส่งผลต่อบุคคลและประชากร
อายุ (Kalache และ Kickbusch, 1997) 
 วิธีการประยุกต์ใช้ Active Ageing จะขึ้นอยู่กับการรับรู้สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ และ
หลักการแห่งสหประชาชาติของการมีอิสระ การมีส่วนร่วม ความมีศักดิ์ศรี การดูแล และการเติมเต็ม
ชีวิตด้วยตนเอง  
  แนวคิดนี้ได้ช่วยยกระดับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ออกไปจากแนวทางที่ ใช้ "ตามความ
ต้องการเป็นฐาน" (needs-based approach) ซึ่งถือว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นเปูาหมายที่ต้องคอยรับการ
ช่วยเหลืออย่างเดียว (passive targets) ไปสู่แนวทาง "การมีสิทธิเป็นฐาน" (rights- based 

approach) ซึ่งเป็นวิธีการที่ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนในความเท่าเทียมกันของโอกาสและการ
รักษาในทุกด้านของชีวิตที่ก้าวสู่วัยสูงอายุ  
 แนวคิด Active Aging จึงเป็นการสนับสนุนความรับผิดชอบในการด าเนินการแบบมีส่วน
ร่วมของผู้สูงอายุ ในกระบวนการทางการเมืองและด้านอื่น ๆ ของชีวิตในชุมชน 

 4.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากนโยบายและโปรแกรม Active Ageing 
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                การพัฒนานโยบายและโปรแกรม active ageing มีศักยภาพตอบสนองความท้าทาย
ต่างๆของผู้สูงอายุรายบุคคล กลุ่มประชากรสูงอายุ  เมื่อสุขภาพ ตลาดแรงงาน การจ้างงาน การศึกษา
และนโยบายทางสังคม สนับสนุนแนวคิด Active Ageing จะมีประโยชน์ที่จะได้รับดังนี้  
 4.5.1 การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรลดน้อยลง จึงสามารถสร้างผลผลิตขั้นสูงตามข้ันตอน
ของชีวิต 

 4.5.2 ความพิการที่เกิดโรคเรื้อรังในวัยสูงอายุลดลง 
  4.5.3 มีประชากรสูงอายุจ านวนมากที่พึงพอใจกับคุณภาพของชีวิตในทางบวกเพ่ิมมาก
ขึ้น ขณะที่สูงวัยขึ้น 

 4.5.4 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมสังคมมากข้ึนในสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และด้าน
การเมืองของสังคมในบทบาทของผู้จ่าย และบทบาทที่ไม่จ่าย และในประเทศ ครอบครัว และชีวิตใน
ชุมชน  

 4.5.5 ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาลและบริการดูแล 

         นโยบายและโปรแกรม Active Ageing ท าให้เกิดการตระหนักถึงความจ าเป็นใน
การส่งเสริมและรักษาสมดุลความรับผิดชอบส่วนบุคคล (การดูแลตนเอง) การเป็นมิตรกับ
สภาพแวดล้อม และความสามัคคี สนับสนุน เกื้อกูลกันระหว่างคนแต่ละวัย ในทุกส่วนของสังคม ทั้ง
ระดับรายบุคคลและครอบครัวต้องวางแผนและเตรียมการส าหรับผู้สูงอายุ และ ดูแลสุขภาพในทุกช่วง
ของชีวิต ในเวลาเดียวกันให้การสนับสนุนสภาพแวดล้อมจะต้องสร้างทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพตัวเลือก 
วิธีที่ท าได้ที่ง่าย และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ คือ การตรากฎหมาย นโยบายและโปรแกรมที่ส่งเสริม 
Active ageing ในแง่ของการเพ่ิมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลคน
ปุวย ส่วนคนที่ยังคงอยู่สุขภาพดี ในช่วงชีวิตของเขาที่ยังคงท างาน จะได้มีอุปสรรคในการท างาน
น้อยลง           
 แนวโน้มปัจจุบันที่มีต่อการเกษียณอายุก่อนก าหนดในประเทศอุตสาหกรรม คือ การ 
มีนโยบายสาธารณะที่สนับสนุนให้ลาออกจากงานก่อนครบก าหนดเกษียณ  ในฐานะประชากรสูงอายุ
จะได้รับแรงกดดันต่อนโยบายที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลจ านวนมากที่เข้า
สู่วัยชรา แต่ยังมีสุขภาพที่ดีนั่น  คือ ร่างกายยังมีความแข็งแรงพอที่จะท างานได้  ซึ่งจะช่วยชดเชย
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น รวมกับเงินบ านาญ และมีความมั่นคงของรายได้ เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องมีค่าใช้จ่าย
ด้านการรักษา และค่าใช้จ่ายในการดูแลสังคม  สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายสาธารณะ
ส าหรับการดูแลรักษาทางการแพทย์  ข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มข้ึน ซ่ึงบ่งชี้ว่า ความสูงอายุไม่เกี่ยวข้อง
กับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น แต่เกิดจากความพิการและภาวะสุขภาพไม่ดี ที่มาพร้อมกับวัยชรา 
จึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง หากผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์อาจไม่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
เช่นนี้ 
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 โดยสรุปแล้วแนวคิด Active Ageing มีฐานคิดมาจาก Healthy  Ageing ผนวกกับ
แนวคิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง แนวคิด การมีส่วนร่วม (Participation) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมอง
มุ่งเน้นเชิงสุขภาพ ขยับไปสู่การประเมินผลลัพธ์สุขภาพโดยใช้ความผาสุก (Well-being) และคุณภาพ
ชีวิต (Quality of Life) ซึ่งเดิมแนวคิด Healthy Ageing มีมุมมองว่าผู้สูงอายุ เป็นฝุายคอยรับการ
ช่วยเหลืออย่างเดียว ขยับมาสู่การมองว่าผู้สูงอายุ ต้องได้รับการเคารพในสิทธิมนุษยชน  มีศักยภาพที่
มีอ านาจ มีอิสระในตนเอง ดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในชุมชนได้ ซึ่งส่งผลที่ดีต่อผู้สูงอายุ และสังคมทั้ง
ระดับจุลภาค และมหภาค นอกจากนั้น แนวคิด Active Ageing ยังช่วยให้เกิดการตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการส่งเสริมและรักษาสมดุลความรับผิดชอบส่วนบุคคล (การดูแลตนเอง)  การเป็นมิตร
สภาพแวดล้อม และความสามัคคีเกื้อกูลกันระหว่างคนแต่ละวัย ประชากรทั้งในระดับรายบุคคลและ
ครอบครัวต้องวางแผนและเตรียมการส าหรับผู้สูงอายุ  และดูแลสุขภาพตนเอง และช่วยกันรักษา 
สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ  โดยวิธีการที่ท าได้ง่าย คือ การใช้กฎหมาย นโยบายและโปรแกรมที่
ส่งเสริม Active ageing ซึ่งเป็นกลวิธีที่ส่งผลดีต่อผลลัพธ์ในเรื่องสุขภาพ   
 

บทสรุป 

 สุขภาพจิตในวัยสูงอายุ เป็นวัยที่ผ่านพัฒนาการของชีวิตมาถึงขั้นสุดท้าย ซึ่งขั้นตอน
พัฒนาการทางจิตสังคมของอิริคสัน ได้สรุปไว้ว่า สุขภาพจิตของผู้สูงอายุจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการแก้ไขวิกฤติการณ์ภายใน  ในพัฒนาการทุกระยะที่ผ่านมาได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ 
หากสามารถผ่านได้อย่างสมบูรณ์จะเข้าใจความหมายและคุณค่าของตนเอง ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและ
รู้สึกพึงพอใจชีวิตทุกด้านของตนเอง (Integrity) บุคคลจะมีความสุขในชีวิต สามารถละวางความยึดมั่น 
ถือมั่นในเรื่องต่างๆ และสามารถเผชิญสิ่งคุกคามต่างๆ รวมทั้งความตายได้อย่างมั่นคง เป็นระยะที่มี
การพัฒนาคุณธรรม ในเรื่อง Wisdom หากบุคคลที่ไม่สามารถพัฒนา ego Integrity ได้ จะรู้สึกสิ้น
หวัง เนื่องจากผิดหวังในอดีตที่ผ่านมา โดยไม่มีโอกาสแก้ไข และมีชีวิตอย่างไร้คุณค่า น าแนวคิดเรื่อง 
Active Ageing มาประยุกต์ใช้ จะช่วยท าให้มาตรการการปูองกันและส่งเสริมสุขภาพจิตมีความเป็นไป
ได้ ซึ่งต้องด าเนินการทั้งในระดับบุคคล และระดับสังคม โดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน การเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนฐานคิด จากที่เคยมองว่า ผู้สูงอายุเป็นฝุายคอยรับการ
ช่วยเหลือ มาเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้ศักยภาพตนเอง เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม จะ
ท าให้ผู้สูงอายุมีคุณค่า มีอ านาจ มีอิสระในตนเอง สามารถดูแลตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่งเป็น
สิ่งยกระดับจิตวิญญาณ และสุขภาพจิต น าไปสู่ความผาสุก และคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุต่อไป 
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ค าถามทบทวน 

1. จงสรุปสาระส าคัญของทฤษฎีทางชีววิทยาที่อธิบายถึงกระบวนการชรา  
2. จงสรุปสาระส าคัญของทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายถึงกระบวนการชรา 
3. จงสรุปสาระส าคัญของทฤษฎีทางสังคมทีอ่ธิบายถึงกระบวนการชรา  
4. กระบวนการชราท าให้วัยสูงอายุมีลักษณะพิเศษความแตกต่างจากวัยอื่น ๆอย่างไร 

5. จงอธิบายสาระส าคัญของปัญหาการบกพร่องในสภาพร่างกายที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 
(Giant Geriatric Syndrome: Big Is) 

6. จงอธิบายลักษณะอาการส าคัญของโรคสมองเสื่อม  
7. จงวิเคราะห์ผลกระทบของโรคสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 
8. จงอธิบายลักษณะอาการส าคัญของอาการเพ้อ 

9. จงอธิบายหลักการดูแลรักษาผู้ปุวยอาการเพ้อ 

10. จงอธิบายลักษณะอาการที่ส าคัญของโรคซึมเศร้า 
11.  จงสรุปหลักการรักษาโรคซึมเศร้า 
12. จงอธิบายลักษณะอาการที่ส าคัญของโรคกังวล 

13. จงสรุปสาระส าคัญของโรคกังวลแต่ละชนิด  
14. จงสรุปหลักการรักษาโรคกังวล 

15. จงอธิบายลักษณะอาการที่ส าคัญของปัญหาการนอนหลับ 

16. จงสรุปหลักการรักษาปัญหาการนอนหลับ 

17. จงสรุปสาระส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยสูงอายุตามกรอบ แนวคิด Active 

Ageing  
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