คำนำ
คู่มือการให้คาปรึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้
จัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการกลาง การให้คาปรึกษา กองกิจการนิสิต ตาม
โครงการให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกลไกการให้ ค าปรึ ก ษานิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการให้
คาปรึกษาแนะนา และระบบการดูแล ช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิต
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตทุกคณะมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามส าคั ญ มี ค วามใกล้ ชิ ด นิ สิ ต สามารถ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนิสิตได้อย่างครอบคลุม ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนิสิต
ซึ่ ง ใ น คู่ มื อ เ ล่ ม นี้ เ ป็ น ก า ร ร ว บ ร ว ม ก ร ณี ศึ ก ษ า จ า ก
คณะกรรมการกลางการให้คาปรึกษา กองกิจการนิสิต หรือมุมมองต่างๆที่
มีต่อชีวิตนิสิต โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ให้คาปรึกษา ขั้นตอนการให้คาปรึกษา ทักษะการให้คาปรึกษา ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ ใครบ้างที่จะให้ความช่วยเหลือได้ เช่น ปัญหาการเรียน
ทุนการศึกษา บุคลิกภาพขัดแย้ง ความรัก การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การ
สมั ค รงาน ความเครี ย ด และปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรั้ ว
มหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เขียนแต่ละท่าน ได้ที่สะท้อนเรื่องราวของปัญหาไว้เป็น
ที่น่าสนใจ อีกทั้ง แนวทางการให้ความช่วยเหลือ และเสนอแนะปัญหา
อุปสรรคไว้ด้วย

นอกจากนั้น เนื้อหาในคู่มือนี้ ยังได้รวบรวมรายชื่อบุคคลและ
สถานที่สาคัญสาหรับการส่งต่อช่วยเหลือ แบบบันทึกที่จาเป็น และเนื้อหา
ความรู้เบื้องต้นทางสุขภาพจิตด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนิสิต
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ในการนาไป
ประยุกต์ใช้ การปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนิสิต
รวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการกลางการให้คาปรึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มกราคม 2561

คำนิยม
นโยบายและทิศทางการส่งเสริมด้านสวัสดิการนิสิต กองกิจการ
นิสิต นับว่ามีความสาคัญต่อการใช้ชีวิตของนิสิตในขณะที่กาลังศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ดูแล ชี้แนะ เมื่อนิสิตมีปัญหาต่างๆ
ถ้าหากนิสิตไม่ได้รับคาชี้แนะตามหลักวิชาการ โอกาสที่จะนาไปสู่ปัญหาอื่นๆที่
รุนแรงตามมาได้ ยากต่อการให้การดูแลช่วยเหลือได้ ฉะนั้นคณะกรรมการกลาง
การให้คาปรึกษานิสิต จึงได้จัดทาคู่มือการให้คาปรึกษานิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิสิตทุกคณะ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องนิสิต ให้มีความพร้อม ยอมรับ เข้าใจปัญหา มีแนวทางออกที่
เหมาะสมได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงให้ความสาคัญ ส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณ ด้านการฝึกอบรมบุคลากร การจัดทาคู่มือการให้คาปรึกษานิสิต
เพื่อเป็นแนวทางการให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนิสิต สาหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่าด้วยทิศทางการพัฒนานักศึกษา ด้านพัฒนา
คนและเสริมสร้างศักยภาพคน นาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
การให้คาปรึกษา นับว่าเป็น หัวใจสาคัญของงานบริการแนะแนว
การให้คาปรึกษาช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวในระหว่างศึกษาได้ และสามารถ
ดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ผู้ให้คาปรึกษา มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการให้
ความช่วยเหลือนิสิตในการเบื้องต้น ก่อนส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้าใจกระบวนการให้คาปรึกษาตลอดจนเทคนิควิธีการเบื้องต้น สามารถแบ่ง
ได้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การปรึกษารายบุคคล และการปรึกษากลุ่ม
ในบางสถานศึกษาที่มีศูนย์ให้การปรึกษาและบริการทางจิตวิทยาเพื่อฝึกฝน
อบรมนิสิตให้มีทักษะการปรึกษาอาจมีบริการให้การปรึกษาครอบครัว คู่มือเล่มนี้

ได้รวบรวมกรณีศึกษา(Case Study)จากคณะกรรมการกลาง การให้คาปรึกษา
มุมมองต่างๆ ที่มีต่อชีวิตนิสิต ที่ประสบปัญหาขึ้นจริง เช่น ปัญหาการเรียน
ทุนการศึกษา บุคลิกภาพ ความรัก การตั้งครรภ์ การสมัครงาน ความเครียดและ
ปัญหาสุขภาพจิต ที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เขียนได้สะท้อนเรื่องราว
ปัญหาไว้เป็นที่น่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์
ขอขอบคุณคณะกรรมการกลางการให้คาปรึกษาทุกท่าน ที่ได้
ร่วมกันสะท้อนปัญหาของนิสิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านการให้
คาปรึกษาและช่วยเหลือนิสิตทุกท่าน หวังอย่างยิ่งว่า คูม่ ือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ทาหน้าที่ให้คาปรึกษานิสิตและผู้ที่สนใจ ไม่มากก็น้อย สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ช่วยเหลือนิสิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

นางสาวมลฤดี เชาวรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต
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การให้คาปรึกษา
อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์
ดร. วิภาณี สุขเอิบ และ ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา
การให้คาปรึกษา (Counseling) นับว่าเป็น“หัวใจสาคัญของงาน
บริการแนะแนว” การทางานของผู้ให้คาปรึกษา ไม่ได้จากัดอยู่เพียงแค่ คา
จากัดความของการให้คาปรึกษาเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิด และ
ทัศนคติของผู้ให้คาปรึกษาแต่ละคนด้วยว่าจะมองเห็นถึงคุณค่าของความเป็น
มนุษย์เพียงใด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนปรุงแต่งที่จะช่วยมองหาเป้าหมายในการ
ให้คาปรึกษา และคิดค้นหาวิธีการที่เหมาะสมต่อไป จากสิ่งเหล่านี้ทาให้ผู้ให้
คาปรึกษามีความเชื่อในเรื่องเป้าหมาย วิธีการการให้คาปรึกษาแตกต่างกัน
ออกไป
ความหมายของการให้คาปรึกษา
การให้คาปรึกษา (Counseling) หมายถึง การสนทนาอย่างมี
จุดมุ่งหมายของบุคคลสองคน ระหว่างผู้ให้คาปรึกษา กับผู้มารับบริการ โดย
ผู้ให้คาปรึกษา จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง สามารถนาเทคนิค
ต่างๆ ในการให้คาปรึกษาไปใช้ เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้มารับบริการ ซึ่งมีปัญหา ให้
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีทักษะในการแก้ปัญหาอื่นๆ อีกทั้งมีทักษะ
และความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา ได้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การให้คาปรึกษาจะประกอบด้วย ผู้ให้คาปรึกษา (Counselor) และผู้
มาขอรับคาปรึกษา หรือผู้รับบริการ (Counselee หรือ Client) และ
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กระบวนการ (Process) ของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คาปรึกษา กับผู้มา
ขอรับคาปรึกษา ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้มาขอรับคาปรึกษา
กระบวนการให้การปรึกษา จะต้องเกี่ยวข้องกับ 3 ข้ออย่างน้อยคือ
1. บุคคลที่มีความยุ่งยากลาบากใจ ซึ่งได้แก่ผู้รับบริการ
2. บุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ผู้ให้คาปรึกษา
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ให้คาปรึกษากับผู้รับคาปรึกษา ซึ่งมีผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างในตัวผู้รับคาปรึกษา
วัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษา
การใช้บริการปรึกษาช่วยให้นิสิตสามารถปรับตัวในระหว่างศึกษาได้
และสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ผู้ให้การการปรึกษาเชิงวิชาการ มี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการให้การช่วยเหลือ หรือคัดกรองนิสติ ในการ
เบื้องต้น ก่อนส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาหรือ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้นการเข้าใจกระบวนการปรึกษาตลอดจนเทคนิค
วิธีการเบื้องต้นจึงมีความสาคัญในอันที่จะช่วยให้การดาเนินการคัดกรอง และ
ช่วยเหลือเป็นไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ในกรณีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ระบายความรู้สึกอึดอัดใจ เกิด
ความรู้สึกว่าตนเอง ไม่โดดเดี่ยว และสามารถพูดถึงปัญหาได้
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2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้รับบริการสามารถพึ่งตนเองตามศักยภาพของตน
และลดการพึ่งพาคนอื่น
3. เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเกิดความกระจ่างขึ้นในใจ รู้จัก
เข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถปรับตัวได้และใช้ศักยภาพเต็มที่ ในการ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสุข ด้านการเรียน การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย อย่างมีความสุขและสาเร็จการศึกษาตามหลักวิชาการ
บทบาทหน้าที่ของผู้ให้การปรึกษา
1. ช่วยลดความทุกข์ใจ ความเครียด ความวิตกกังวล และสร้างขวัญ
กาลังใจ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถแก้ปัญหาของตนเองต่อไปได้อย่างมั่นใจ
2. ช่วยให้ผู้รับบริการค้นพบสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
3. ช่วยให้ข้อมูลที่จาเป็น ในการแก้ไขปัญหาที่ผู้รับบริการยังไม่ทราบมา
ก่อน
4. ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการให้
สามารถเผชิญปัญหาในอนาคตได้ด้วยตนเอง
5. ช่วยในการพัฒนาแนวความคิดของผู้รับบริการที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์
6. จัดหาแหล่งให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคมตามความ
จาเป็น โดยเฉพาะในช่วงที่ผู้รับบริการยังพึ่งตนเองยังไม่ได้ จาเป็นต้องมี
หน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือ
ลักษณะของผู้ให้คาปรึกษาที่ดี
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การให้คาปรึกษา ที่จะประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพได้นั้น
คุณลักษณะที่สาคัญของผู้ให้คาปรึกษา ที่ควรมีดังต่อไปนี้
1. มองโลกในแง่ดี
2. มีท่าทีเป็นมิตร
3. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
4. เป็นผู้ฟังที่ดี
5. มีเจตคติที่ดีต่อผู้มารับคาปรึกษา
6. มีความจริงใจที่จะให้บริการ
7. มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในการให้บริการ
8. เป็นผู้รับฟังที่ดี ตัง้ ใจสนทนากับผู้รับบริการตลอดระยะเวลาของการ
ให้คาปรึกษา
9. ไวต่อการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น โดยมีลักษณะช่างสังเกต
10. มีความสุภาพและรู้จักใช้คาพูดที่เหมาะสม
11. สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
12. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
13. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะที่เหมาะสมในการให้
คาปรึกษา
14. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาสุขภาพจิต
สิ่งที่ควรพึงระวังในการให้คาปรึกษา
1. ผู้ให้คาปรึกษาทาหน้าที่เป็นเพียงกระจกสะท้อนให้ผู้รับคาปรึกษา
เห็นภาพตนเองชัดเจน ซึ่งกระจกนั้นไมสามารถปรุงแต่งหรือขยายภาพใดๆ ได
ตามความปรารถนาของกระจก
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2. ให้ความสาคัญและเคารพในความมีคุณค่าของมนุษย์ ผู้รับ
คาปรึกษาและผู้ให้คาปรึกษามีคุณค่าเท่าเทียมกัน
3. ผู้ให้บริการต้องยอมรับและเคารพสิทธิส่วนบุคคล ถ้าผู้รับปรึกษา
ปฏิเสธความช่วยเหลือที่ให้แกเขา หรือเคารพในอิสรภาพของการตัดสินใจใน
ทางเลือกนั้นๆ
4. การให้คาปรึกษาเน้นในเรื่องความเข้าใจตนเองมากกว่าการ
แก้ปัญหา
5. การให้คาปรึกษานั้นต้องเข้าใจว่า มนุษย์มีมุมมองโลกที่แตกต่างกัน
ตองรับรูประสบการณต่างๆ ตามแงมุมและทัศนะของผู้รับปรึกษา
6. อย่านาค่านิยม เจตคติของผู้ให้คาปรึกษาเป็นมาตรฐานแล้วต้องการ
ให้ผู้มารับคาปรึกษามีค่านิยมและเจตคติเหมือนตน
7. อย่าเป็นผู้ตดั สินใจหรือเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้มาปรึกษา ตองระลึก
ไวเสมอว่าเรามีหน้าที่ให้คาปรึกษาแต่การตัดสินใจและความรับผิดชอบต่อตนเอง
ยังเป็นของผู้มารับปรึกษาอยู่
รูปแบบของการให้การปรึกษา
การให้การปรึกษาในสถานศึกษา สามารถแบ่งได้แยกย่อยเป็น 2 รูปแบบ
ใหญ่ๆ คือ การปรึกษารายบุคคล และการปรึกษากลุ่ม
1. การปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling) เป็นรูปแบบการให้
การปรึกษาที่ผู้ให้การปรึกษาพบผู้รับการปรึกษาตัวต่อตัว มีการปรึกษาใน
สถานที่ที่จัดไว้อย่างเหมาะสมและเป็นส่วนตัว เช่น ห้องให้คาปรึกษา เพื่อให้ผู้รับ
การปรึกษาสามารถเปิดใจระบายเรื่องราวหรือเล่าประเด็นที่ต้องการปรึกษาได้
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อย่างอิสระ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ตนปรึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับ ระยะเวลา
ของการเข้ารับริการปรึกษามีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นครั้งละ
45-60 นาที และอาจมีการนัดหมายต่อเนื่อง จนกว่าผู้รับการปรึกษาจะพบว่าตน
พร้อมจะยุติบริการได้แล้ว หรือเมื่อการปรึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์
ในส่วนของความถี่ของการเข้ารับการปรึกษาจะพิจารณาจากความ
เหมาะสมในเรื่องของประเด็นปัญหา และความสะดวกของผู้รับการปรึกษาและ
ผู้ให้การปรึกษา หากเป็นประเด็นการปรึกษาทางจิตวิทยา ความถี่เบื้องต้นอยู่ที่
ระหว่าง 1 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย (ยกเว้นกรณีที่อาจต้องมีการติดตามและเฝ้า
ระวังเป็นพิเศษ เช่น กรณีที่ผู้รับการปรึกษามีความคิดทาร้ายตนเอง ซึ่งจาเป็นที่
จะต้องมีการดาเนินการเพื่อเฝ้าระวังและติดตามเพื่อสวัสดิภาพของตัว
ผู้รับบริการ
2. การปรึกษากลุ่ม (Group Counseling) เป็นการให้การปรึกษาต่อกลุ่ม
ผู้รับบริการที่มเี ป้าหมายร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผู้ให้การปรึกษาจะปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้นากลุ่ม (group leader) ที่อานวยการให้กลุ่มดาเนินไปอย่างราบรื่น
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้นากลุ่มสามารถดาเนินการทั้งหมดได้เพียงผู้เดียว
หรืออาจจะมีผู้ให้การปรึกษาร่วม (co-leader) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแง่
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ของจานวน และความเข้มข้นของประเด็นและลักษณะเฉพาะของกลุ่ม โดยทั่วไป
ในการให้การปรึกษากลุ่มจะมีสมาชิกกลุ่มประมาณ 7 - 8 คน เป็นอย่างมาก
กลุ่มสามารถเป็นบุคคลที่นัดหมายกันมาเองและตั้งประเด็นร่วมกันภายหลังว่า
ต้องการใช้การปรึกษากลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น นิสติ ได้ชักชวนกลุ่มเพื่อนมา
เข้ารับบริการปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่มตน กลุ่ม
ครูผู้ดูแลผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ มาเข้ารับบริการปรึกษากลุ่มเพื่อเป็นกลุ่ม
สนับสนุนให้กาลังใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและ
สร้างเครือข่ายในการดูแลส่งต่อ ในขณะเดียวกันเรียนรู้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ตนเองจากความอ่อนล้าท้อแท้หรือหมดไฟ (burnout) ในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้กลุ่มสามารถเกิดขึ้นจากผู้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น กลุ่มที่มีความ
สนใจร่วมกันที่จะมาพัฒนาความมั่นใจในตนเอง กลุ่มพัฒนาทักษะทางสังคม
กลุ่มพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น
การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal – Social Guidance)
การแนะแนวส่วนตัวและสังคม เป็นการช่วยเหลือให้มีชีวิต หรือ
ความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์ มีความเจริญทั้งร่างกายและจิตใจ มีความเข้าใจ
ตนเอง มีอารมณ์ที่มั่นคง มีความสามารถที่ปรับตัวได้ มีความสุขในการใช้ชีวิต
ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นิสิตมีความเจริญทั้งร่างกายและจิตใจ
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2. เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวได้ มีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง
ขั้นตอนการแนะแนวส่วนตัวและสังคม
เริ่มต้น
ประเมินผลก่อนการให้คาปรึกษา โดยใช้แบบทดสอบ

เข้าใจปัญหาและสาเหตุ ความต้องการ
วิเคราะห์ปัญหา/วางแผนแก้ไข
ปัญหา
ดาเนินการแก้ไข

ไม่สาเร็จ ส่งต่อหน่วย
บริการอื่นๆ

ปัญหา

สาเร็จ
ยุติการให้บริการ
ติดตามผล

ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการแนะแนวส่วนตัวและสังคม
อธิบายจากภาพประกอบ 1 มีดังรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ประเมินก่อนการให้คาปรึกษาโดยใช้แบบทดสอบ ประเมิน
ก่อนให้บริการเพื่อที่จะทราบว่าผู้ใช้บริการมีปัญหาอะไรที่เร่งด่วน ที่จะขอรับ
คาปรึกษา ว่าผู้ขอรับคาปรึกษามีปัญหาทางด้านไหน บ้างเพื่อทีจ่ ะนาไปสู่การให้
คาปรึกษาในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 เข้าใจปัญหาและสาเหตุ ความต้องการ พบว่า ผู้ใช้บริการ มี
ปัญหาที่แท้จริง โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้คาปรึกษาและผู้มา
ขอรับคาปรึกษา เพื่อก่อให้เกิดความไว้วางใจ กล้าเปิดเผยปัญหาและความ
ต้องการของตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา/วางแผนแก้ไขปัญหา เริ่มที่จะเข้าใจปัญหา
ของผู้ใช้บริการ ระบุปัญหาที่แท้จริง จากนั้นนาไปสู่กระบวนการให้คาปรึกษา
โดยวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน อีกทั้งจัดลาดับความสาคัญของปัญหา ก่อน หลัง
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการแก้ไขปัญหา กรณี อาจจะแก้ได้บางส่วน ผู้ให้
คาปรึกษาสามารถที่จะกลับไปวิเคราะห์หาสาเหตุเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาให้ได้
อย่างครอบคลุม ในรายที่ไม่สามารถดาเนินการช่วยเหลือได้ เพราะเกินศักยภาพ
ของผู้ให้คาปรึกษา สามารถส่งต่อไปหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ จิตแพทย์
โรงพยาบาล ศูนย์พึ่งได้ นักสังคมสงเคราะห์ ตารวจ เช่น ปัญหาสุขภาพจิต
ฝากครรภ์ ยุติการตั้งครรภ์ (กรณีถูกทารุณกรรม ถูกละเมิดทางเพศ ถูกข่มขืน)
ในรายที่สาเร็จ จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาตามที่วางไว้ จนเสร็จสิ้น
ขั้นตอนที่ 5 ยุติการให้บริการ เพื่อที่จะให้ผู้รับบริการ ไปทดลองปฏิบัติ
ดูก่อน แล้วค่อยมาพบตามนัดเพื่อรายงานผลที่ได้ในครั้งต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามผล หลังจากที่ให้บริการไปประมาณ 1-2 สัปดาห์
อาจจะติดตามจากเพื่อน หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อที่จะรับทราบผลการให้ความ
ช่วยเหลือ
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ขั้นตอนในการให้การปรึกษาโดยทั่วไป
ขั้นตอนในการให้การปรึกษาโดยทั่วไป มี 3 ขั้นตอนใหญ่ คือ ขั้นเริ่มต้น
ขั้นดาเนินการ และขั้นยุติบริการ และอาจแบ่งแยกย่อยโดยสรุปเป็นลาดับได้ 5
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การสร้างสัมพันธภาพ (Rapport) เป็นขั้นตอนขั้นแรกในการทาความ
รู้จักและเข้าใจระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา นับแต่การได้พบปะ
กับผู้รับการปรึกษาครั้งแรก โดยผู้ให้การปรึกษาให้การต้อนรับผู้รับการปรึกษา
ด้วยมนุษยสัมพันธ์ แสดงให้ผู้รับการปรึกษาเห็นถึงความสนใจ ความใส่ใจ และ
เปิดใจยินดีรับฟังเรื่องราวที่ผู้รับการปรึกษาระบาย การแสดงออกของผู้ให้การ
ปรึกษามีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ สัมพันธภาพที่ดีเป็นใบเบิกทางที่สาคัญ
ในการให้การปรึกษาที่สามารถทานายถึงประสิทธิผลของการปรึกษาได้เป็นอย่าง
ดี

เทคนิคที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่ การสร้าง

บรรยากาศที่อบอุ่น มีมิตรไมตรี การกล่าวคาต้อนรับและ เชื้อเชิญให้นั่ง พูดคุย
ให้ผ่อนคลาย สร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้น สื่อให้เห็นความตั้งใจจริงของ ผู้ให้การ
ปรึกษา โดยการแสดงออกทางภาษากาย เช่น
ก. สีหน้า - แววตา การประสานสายตา
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ข. ท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย มีชีวิตชีวา กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เป็นกันเอง พร้อมให้ความช่วยเหลือ
ค. การตอบสนองทางคาพูด ใช้น้าเสียงสุภาพ นุ่มนวล แต่หนักแน่น การ
ตอบสนองด้วยคาพูดสั้น ๆ บ้าง เช่น ค่ะ ครับ อืม ใช่ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้รับการ
ปรึกษากล้าพูดมากขึ้น
2. การตกลงบริการ (Informed Consent) เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้การปรึกษา
แจ้งข้อตกลงภาพรวมของบริการให้ผู้รับการปรึกษาทราบ เพื่อให้ผู้รับการ
ปรึกษา ได้เข้าใจในรูปแบบและข้อปฏิบัติต่างๆ และสิ่งที่ผู้รับบริการจะได้ประสบ
ตลอดช่วงเวลาของการรับบริการปรึกษา ข้อมูลในส่วนนี้อาจประกอบด้วย
ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิของผู้รับบริการปรึกษา

ลักษณะและขอบเขต

ระยะเวลา และรูปแบบของการปรึกษา การอธิบายถึงสัมพันธภาพเชิงการ
ปรึกษา การยกเลิก หรือยุติการปรึกษา การรักษาไว้ซึ่งความลับและความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลผู้รับการปรึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาหรับการร้องเรียนหรือ
ติดต่อกรณีที่การบริการไม่เป็นธรรมหรือดาเนินไปอย่างไม่เหมาะสม หากมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ต้องมีการระบุให้ชัดเจน เป็นต้น
3. การสารวจปัญหา สาเหตุ และ ความต้องการ (Intake) หลังจากที่ตกลง
บริการแล้ว จะมีการสารวจ สาเหตุ ปัญหา และความต้องการของผู้มารับการ
ปรึกษา โดยในขั้นตอนนี้อาจมีการซักประวัติ การสัมภาษณ์ และอาจมีการทา
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แบบวัด หรือแบบคัดกรองบางตัวเพิ่ม เพื่อให้รู้จักและเข้าใจที่มาที่ไปของการมา
รับบริการปรึกษา รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอันที่ผู้ให้การปรึกษาจะได้เข้าใจ
ผู้รับการปรึกษาในภาพรวมมากขึ้น
4. วางแผนแก้ไขปัญหาและดาเนินการให้การปรึกษา (Treatment Plan
and Intervention) เป็นขั้นของการประมวลข้อมูลที่ได้ในส่วนของสาเหตุ และ
ความต้องการของผู้มารับบริการปรึกษาประกอบกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อ และ
สังเคราะห์เป็นแผนในการให้การปรึกษา ขั้นตอนนี้เป็นความร่วมมือร่วมกัน
ระหว่างผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการ จากนั้นมีการวางเป้าหมายในการ
ปรึกษา และดาเนินการให้การปรึกษาตามแผน ในการให้การปรึกษาผู้ให้การ
ปรึกษาจะเลือกเทคนิค วิธีการ จากทฤษฏีทางจิตวิทยามาเป็นแนวทางในการให้
การช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการ โดยพิจารณาจากธรรมชาติของประเด็นปัญหา ผู้รับ
การปรึกษา หรือแม้แต่ความเชี่ยวชาญของผู้ให้การปรึกษาเอง
5. ยุติบริการ (Termination) เมื่อผู้มารับบริการเห็นว่าตนได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของบริการแล้ว ผู้รับบริการสามารถเป็นผู้ออกตัวที่จะยุติบริการได้
เอง ไม่เช่นนั้นผู้ให้บริการปรึกษาอาจต้องใช้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะ
พิจารณาว่าเป็นเวลาสมควรแก่การยุติบริการ ทั้งนี้สามารถประเมินจาก
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เป้าหมายหรือพัฒนาการของผู้รับการปรึกษานั่นเอง หลังจากการยุติบริการ
ปรึกษาอาจต้องมีการส่งต่อ (Referral) ผู้ให้การปรึกษาเป็นรายกรณีไป ให้กับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ในบางกรณีอาจมีการติดตาม
(Follow Up) ตามความเหมาะสมเช่นเดียวกัน ในขั้นตอนยุติบริการนี้ผู้ให้การ
ปรึกษาอาจต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการสรุปผลการปรึกษาและซักถามประเด็น
ปัญหาที่ผู้รับบริการยังสงสัยหรือค้างคาใจ หรือทักษะต่างๆ ที่ผู้รับการปรึกษาได้
เรียนรู้และจะนาไปประยุกต์ใช้ภายหลังการปรึกษายุติลง ตลอดจนแนวทางที่
ผู้รับการปรึกษาจะดูแลตนเองในอนาคต
จริยธรรมและจรรยาบรรณในกระบวนการช่วยเหลือ
ในการให้บริการช่วยเหลือนอกจากจะมีกรอบแนวทางที่กาหนดโดยทฤษฏี
ทางการปรึกษาแล้ว ในการปฏิบัติงานจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพทั้งนี้วิชาชีพภายใต้ปรัชญาของการให้การปรึกษาและสิทธิ
มนุษยชน กล่าวคือผู้ได้รับการปรึกษาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม อย่าง
เคารพในสิทธิและความเป็นมนุษย์ของเขา ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมโจนส์ (2552) ได้เสนอหัวข้อพร้อมแนวทางให้
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ผู้ทาหน้าที่ให้การปรึกษาช่วยเหลือ พิจารณาดังนี้ 1) ความสามารถของผู้ให้การ
ปรึกษา 2) อิสระในทางเลือกของผู้รับการปรึกษา 3) การรักษาความลับ และ
4) การคุ้มครองดูแลผู้รับการปรึกษา
1) ความสามารถของผู้ให้การปรึกษา (Helping competence) ซึ่ง
ความสามารถด้านนี้ แบ่งได้ เป็นความสามารถทางด้านความสัมพันธ์ และ
ความสามารถที่เป็นศักยภาพของผู้ให้การปรึกษาที่จะแสดงออกมาสู่
ความสามารถในการให้การช่วยเหลือ อันประกอบด้วย ความรู้และทักษะ
(Knowledge and Skills) เช่น ความสามารถในการใช้ทักษะทางการสื่อความ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ในส่วนของความสามารถทางด้านความสัมพันธ์ แทบทุกทฤษฏีจะให้
ความสาคัญกับความ ความอบอุ่น การเข้าใจ การยอมรับในความเป็นมนุษย์ของ
ผู้มารับบริการ และผู้ให้การปรึกษาต้องเปิดกว้างที่จะรู้จักการมองโลกในแง่ของ
ผู้อื่นโดยมียึดตนเป็นหลัก ในส่วนของความสามารถในด้านความรู้และความ
เชี่ยวชาญหมายรวมถึงความพร้อมในการให้การช่วยเหลือ จาเป็นที่ผู้ให้การ
ปรึกษาต้องให้การช่วยเหลือภายในกรอบความรู้ความสามารถของตน และหาก
ผู้ให้การปรึกษาเห็นว่าตนไม่เชี่ยวชาญในประเด็นปรึกษา ผู้ให้การปรึกษายัง
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จาเป็นที่จะต้องให้บริการเบื้องต้น คือการพูดคุยสร้างสัมพันธภาพ เพื่อให้ผู้มารับ
การช่วยเหลือไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง จากนั้นจึงให้บริการส่งต่อ (American
Psychological Association, 2010)
2) อิสระในทางเลือกของผู้รับการปรึกษา (Client Autonomy) ผู้ให้การ
ปรึกษาควรจะมีสิทธิในการตัดสินใจที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับชีวิตของเขา
ผู้ให้การปรึกษาจะต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะช่วยสะท้อนให้ผู้มารับบริการรู้ว่าตัวเขา
เองมีอานาจที่จะเลือกตัดสินใจในชีวิตของเขาเอง และเขาควรจะต้องรับผิดชอบ
ต่อชีวิตของตนเองมากกว่าจะโยนให้เป็นภาระความรับผิดชอบให้ผู้ให้การปรึกษา
ตัดสินใจแทน ผู้ให้การปรึกษาต้องชี้แจงให้เห็นขอบเขตบทบาทหน้าที่ของตน
และของผู้มารับบริการ และต้องช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจกระบวนการ
ปรึกษา เพื่อไม่เกิดความคลุมเครือและคาดหวังผลลัพธ์ที่อาจไม่สอดคล้องตาม
ความเป็นจริง นอกจากนี้ผู้ให้การปรึกษาต้องตระหนักถึงว่าทุกคนมี ความคิด
ความเชื่อ ค่านิยมของตนเอง ผู้ให้การปรึกษาต้องตระหนักรู้ (aware) ใน
ความคิดความเชื่อของตนเองเช่นกัน และ ขจัดอคติ และความลาเอียงภายในตน
ทาง ความชอบและความชัง ไม่ให้มามีผลต่อการให้การช่วยเหลือ และให้ผู้รับ
การปรึกษาได้มีอิสระในการเลือกคิด ตัดสินใจ ด้วยตนเอง
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3) การรักษาความลับ ( Confidentiality) ผู้ให้การปรึกษาต้องคานึงเป็น
สาคัญว่าว่าตนไม่อาจเอาเรื่องราวใดเลยของผู้มารับการปรึกษาไปเปิดเผยโดย
ปราศจากการเซ็นยินยอมจากผู้รับการปรึกษา แต่มีประเด็นบางประการที่ผู้ให้
การปรึกษาอาจใช้เหตุผลข้อยกเว้นในการต้องปฏิบัติการหรือเผยความลับนั้น
บางประการหาก เกิดความเสี่ยงต่อผู้มารับบริการเอง (การฆ่าตัวตาย) ความ
เสี่ยงต่อบุคคลที่สาม (เช่น ผู้รับบริการแสดงออกซึ่งแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายกับ
บุคคลอื่น) คาสั่งศาล หรืออื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมาย เช่น การกระทาทารุณ
กรรมแก่เด็ก เป็นต้น (American Psychological Association, 2010; โจนส์,
2552) นอกเหนือจากนี้เอกสารที่เกี่ยวกับผู้รับบริการ เช่น ใบสรุปบริการต่างๆ
ต้องมีการจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัยและจากัดการเข้าถึง
4) การคุ้มครองผู้รับการปรึกษา ( Client protection) กล่าวโดยสรุปคือ
ผู้ให้การปรึกษาจะไม่ทาใดๆ ที่ทาให้ผู้รับการปรึกษาได้รับอันตราย หรือ สูญเสีย
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีสัมพันธภาพทับซ้อนกับผู้รับบริการ เช่น
มีสัมพันธภาพเชิงชู้สาว สัมพันธภาพเชิงผลประโยชน์ การประเมินที่ไม่เป็นธรรม
การเรียกรับค่าตอบแทนค่าชดเชย และการใช้การปรึกษาเพื่อสนองความพร่อง
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หรือเติมเต็มผู้ให้การปรึกษาเอง เช่น แก้เหงา มากกว่าจะคานึงถึงประโยชน์ที่
แท้จริงที่จะเกิดกับผู้รับการปรึกษาจริงๆ

ตัวอย่างกรณีศึกษาการให้คาปรึกษา
I. กรณีการศึกษาจาก คุณอนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์
กรณีที่ 1.1 :ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
นางสาวเล็ก (นามสมมุติ) กาลังศึกษาอยูช่ ั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มาปรึกษา เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์กับแฟนโดยไม่ได้ป้องกัน
ประจาเดือนขาดไปประมาณ 3 เดือน “เล็ก” วิตกกังวล เครียด ตัดสินใจไป
พบแพทย์ เพื่อตรวจการตั้งครรภ์ พบว่าเธอตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน เธอกลัว ตกใจ
ไม่ทราบว่าจะทาอย่างไร
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลก่อนการให้คาปรึกษา โดยใช้แบบทดสอบ
ประเมินก่อนให้บริการเพื่อที่จะทราบว่าผู้ใช้บริการมีปัญหาอะไรที่เร่งด่วนในการ
รับคาปรึกษา ในขั้นตอนนี้ผลการประเมินจะออกมาว่าผู้ใช้บริการมีปัญหา
ทางด้านการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ความกังวลใจ จะจัดการปัญหาอย่างไร
ขั้นตอนที่ 2 เข้าใจปัญหาและสาเหตุ ความต้องการ โดยการเริ่มให้
คาปรึกษาจากการสร้างสัมพันธ์ภาพเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ โดยการให้
คาปรึกษาเพื่อตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ “เล็ก”
ตัดสินใจไปพบแพทย์เพื่อตรวจการตั้งครรภ์ พบว่าเธอตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา/วางแผนแก้ไขปัญหา โดยการให้คาปรึกษา
นางสาวเล็ก กับแฟน และประสานผู้ปกครอง ในการทาครอบครัวบาบัด เพื่อ
วางแผนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในลาดับต่อไป
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ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการแก้ไขตามแผนที่วางไว้ เริ่มจากที่จะเข้าใจปัญหา
ของผู้ใช้บริการ ระบุปัญหาที่แท้จริง เล็กรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ มีความกังวลใจ
ผู้ให้คาปรึกษาให้กาลังใจ และให้เล็กเล่าให้ฟัง ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ได้เล่าให้แฟน
ฟังหรือยัง และคิดที่จะวางแผนอย่างไร ค่อย ๆ คิดไป “เล็ก” เล่าว่า เมื่อรู้ว่า
ตนเองตั้งครรภ์ได้นาเรื่องนี้ไปบอกกับแฟน ที่เรียนคณะเดียวกัน แฟนยอมรับลูก
ในครรภ์ พร้อมที่จะรับผิดชอบ แต่ไม่กล้าบอกกับผู้ปกครอง กลัวไม่ได้เรียนต่อ
ผู้ให้คาปรึกษาได้เสนอทางเลือก ปัญหาที่อึดอัดใจ จะให้พี่ช่วยไหม “เล็ก”
ขอให้ผู้ให้คาปรึกษา ช่วยพูดคุยกับผู้ปกครองให้ด้วย จากนั้นผู้ให้คาปรึกษา ได้
ประสานกับผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น ในการหา
ทางออกร่วมกัน ผู้ปกครองรู้สึกโกรธในช่วงแรก ต่อมายอมรับที่จะแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ทาให้เล็กกับแฟนสบายใจมากขึ้น ผู้ให้คาปรึกษาได้ประสานงานส่งต่อ
เธอไปฝากครรภ์ ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน วางแผนการเป็นแม่ที่ดี และด้านการ
เรียนต่อไป
ขั้นตอนที่ 5 ยุติการให้บริการ ผู้ให้คาปรึกษาประสานส่งต่อ เล็ก กับ
แฟน ในการไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล ตกลงทางออกของปัญหาร่วมกัน อีกทั้ง
วางแผน เรื่องการเป็นแม่ที่ดี และกลับไปเรียนและการใช้ชีวิตตามปกติ
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามผล หลังจากที่ให้คาปรึกษาและส่งต่อผู้ใช้บริการ
ประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้ว ว่าดาเนินชีวิตด้านการเรียนตามปกติหรือไม่ และ
การไปฝากครรภ์ ติดตามจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรณีที่ 1.2 :ปัญหาความรัก
ชานนท์ เพศชาย อายุ 20 ปี เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 กาลังศึกษาคณะ
หนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชานนท์มาปรึกษาที่ห้องให้คาปรึกษา กอง
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กิจการนิสิต ชานนท์เล่าปัญหาด้วยน้าเสียงสั่นเครือว่า ตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความรัก เนื่องจากได้คบกับนางสาวบีมา 2 ปีกว่า แรกๆที่คบกันนั้น ชานนท์
และนางสาวบีมีความสุขมาก ช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการเรียนด้วยดีมาตลอด
ต่อมานางสาวบี มีอาการผิดปกติในร่างกาย ชานนท์จึงพาแฟนไปพบแพทย์เพื่อ
ตรวจร่างกาย พบว่านางสาวบี ตั้งครรภ์ได้ 2 เดือนกว่า ทั้งสอง ตกใจ ไม่ทราบ
ว่าจะเริ่มต้นสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างไรดี ชานนท์บอกแฟนสาวว่า จะขอตัว
กลับบ้านไปปรึกษาคุณแม่ก่อน เมื่อกลับมาที่มหาวิทยาลัย พบว่านางสาวบี ได้
ตัดสินใจไปทาแท้งแล้ว โดยที่ตนเองไม่ได้ดแู ล และไม่ได้รับผิดชอบอะไร ทาให้
นางสาวบีโกรธมาก ไม่ทราบว่าจะจัดการปัญหาอย่างไรดี
การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ให้คาปรึกษา รับฟังปัญหา รับรู้อารมณ์ความรู้สึก คลี่คลายปัญหา
แต่ละขั้นตอน สาเหตุของปัญหาจริงๆคืออะไร จากนั้นจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหา ว่าจะเริ่มตรงไหนก่อน เมื่อเข้าใจปัญหาแล้ว วางแผนในการแก้ปัญหาไป
ทีละขั้นตอน ว่าขณะนี้ปัญหาเรื่องลูกหมดไปแล้ว ปัญหาที่จะต้องจัดการก่อน
คือ การทาความเข้าใจระหว่าชานนท์กับนางสาวบี ชานนท์ยอมรับปัญหาที่
เกิดขึ้น ต้องปรับตัวเข้าหากัน ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล หาทาง
ออกร่วมกัน ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ดูแลซึ่งกันและกัน ปัญหาเก่าไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ชานนท์เริ่มคลี่คลายความกังวลใจลง จากนั้นมองเห็นปัญหาและทางเลือก ชา
นนท์ ยอมรับปัญหา และต้องการที่จะขอโทษแฟนสาว โดยต้องการจะพาแฟน
สาวมาพบผู้ให้คาปรึกษาในครั้งต่อไป เพื่อที่จะทาความเข้าใจร่วมกัน
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
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ปัญหาความรักของชานนท์กับนางสาวบี เป็นการสะท้อนปัญหา
ความรักที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย หากขาดที่ปรึกษาที่ดี โอกาสที่จะนาไปสู่
ปัญหาที่รุนแรง เมื่อเกิดปัญหาขึ้น อาจารย์ที่ปรึกษาหรือฝ่ายพัฒนานิสิต
สามารถที่จะสังเกต ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้เบื้องต้น กรณีดังกล่าว
ทั้งคู่จะต้องสื่อสารกัน สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน การที่นางสาวบีตัดสินใจ
ยุติปัญหาคนเดียว ทาให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขร่วมกันทั้งสองฝ่าย
II. กรณีการศึกษาจาก อาจารย์แพทย์หญิงจริยา จิรานุกูล
กรณีที่ 2.1 :เมื่อนิสิต “อยากลาออก!!”
ข้อมูล
นิสิตชื่อ “กระต่าย” (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 21 ปี เกรดเฉลี่ยสะสม
3.60 “กระต่าย” เป็นนิสิตที่จัดว่าเรียนดีและมีความรับผิดชอบสูงในสายตาของ
อาจารย์ เธอเป็นคนที่ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เคยมีปัญหา
พฤติกรรมหรือการเรียนให้อาจารย์หนักใจมาก่อนเลย
ปัญหา
เมื่อเริ่มเปิดเรียนปีสาม “กระต่าย” ต้องเรียนวิชาเอกรายวิชาหนึ่งซึ่งเป็น
วิชาที่ยาก ความรู้ความเข้าใจที่เคยเรียนมาในปีก่อนๆ ไม่สามารถเอามาใช้กับ
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วิชานี้ได้เลยในความคิดของเธอ หลังจากที่ได้ใช้ความพยายามในการเรียนและ
ทาความเข้าใจอยู่ครึ่งเดือน โดยมีรุ่นพี่ที่อาจารย์ประจารายวิชามอบหมายให้มา
ช่วยสอนเธอ แต่ในที่สุดเธอก็ค้นพบว่า เธอไม่เข้าใจและไม่สามารถเรียนวิชานี้ได้
ความมุ่งมั่นพยายามที่ไม่เคยล้มเหลวมาก่อน บัดนี้มันล้มเหลวแล้ว...
ความเครียดจริงจังที่ทุ่มเทให้กับการเรียนในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมา เริ่มแปร
เปลีย่ นเป็นความเศร้า... “กระต่าย” เริ่มนอนไม่หลับ ตกกลางคืนจะเข้านอนก็
คิดมากกระวนกระวายใจ พอถึงเวลาเช้าร่างกายก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกออกจาก
เตียง จิตใจก็รู้สึกเบื่อหน่ายไปหมด ไม่คิดอยากจะทาอะไรเลย แม้แต่เพลงที่เคย
ชอบฟังก็ไม่คิดจะลุกมาเปิด อาหารที่เคยอร่อย แค่นึกถึงก็รู้สึกเบื่อจนจุกในคอ
แล้ว เธอร้องไห้ทุกวันเพราะไม่อยากไปเรียนเป็นแบบนี้อยู่หนึ่งสัปดาห์ จึง
ตัดสินใจบอกคุณแม่ว่า “หนูอยากลาออก!!” คุณแม่จึงได้พาเธอมาปรึกษากับ
อาจารย์ที่คณะ
การช่วยเหลือ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจารายวิชา และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง (ฝ่าย
วิชาการ-พัฒนานิสิต) ได้ประชุมพิจารณาหารือร่วมกันภายในคณะแล้ว เห็นว่า
นิสิตมีความเครียดกับการเรียนมากและน่าจะมีภาวะซึมเศร้า จึงประสาน
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จิตแพทย์ประจาโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้ช่วยตรวจ
วินิจฉัยและให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมแก่ “กระต่าย” ต่อไป
ครั้งแรกที่ได้เจอกับแพทย์ เธอดูเคลื่อนไหวช้ากว่าคนทั่วไปเล็กน้อย สีหน้า
เศร้าหมองชัดเจน แววตากังวลปนสิ้นหวัง เธอไม่เหลือความมั่นใจต่อการเรียน
วิชานี้และต่ออนาคตหลังจากนี้แล้ว คิดตาหนิตัวเองว่ามีความรู้ไม่ดีพอที่จะเรียน
ต่อไปได้ (ทัง้ ที่เกรดเฉลี่ยสะสม 3.60) จิตแพทย์ได้ลงวินิจฉัยว่า “กระต่าย” เป็น
โรคซึมเศร้า และได้พูดคุยกับเธอและคุณแม่เกี่ยวกับโรคที่เป็นว่า เกิดจาก
ความเครียดที่สะสมจนสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุล การรักษาในระยะแรกนี้
แพทย์ขอให้รักษาสองทาง หนึ่งคือการรับประทานยาปรับสารเคมีในสมอง (ยา
ต้านเศร้า) สองคือการผ่อนคลายความเครียดของจิตใจ แพทย์จึงปรึกษาอาจารย์
ให้อนุญาตให้เธอลาพักการเรียนและกลับไปอยู่กับครอบครัว โดยขอให้
ครอบครัวเข้าใจและให้กาลังใจ แล้วเราทุกคนจะค่อยๆ รอติดตามดูกันต่อไป
เมื่อยาออกฤทธิ์ บวกกับกาลังใจที่อบอุ่นของครอบครัว ทาให้ “กระต่าย”
เริ่มมีเรีย่ วแรงติดต่อพูดคุยกับเพื่อนเก่าและได้รับกาลังใจมากขึ้นเรื่อยๆ จนเธอ
คิดได้เองว่าเธอจะต้องสู้อีกครั้ง และวันหนึ่งแพทย์ก็ได้ยินคาพูดที่น่ายินดีว่า
“หมอคะ หนูอยากกลับมาเรียนต่อค่ะ” หลังการรักษาผ่านไป 7 สัปดาห์
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เรื่องราวหลังจากนั้น “กระต่าย” กลับมาเรียนต่อได้อย่างค่อนข้างราบรื่น
แม้จะต้องจบช้ากว่าเพื่อนก็ตาม เธอเป็นผู้ป่วยของแพทย์ที่น่ารักมากคนหนึ่ง มา
พบตามนัด รับประทานยาสม่าเสมอ และพยายามปรับตัว ปรับความคิด หรือ
อะไรหลายๆอย่าง เพือ่ ก้าวผ่านอุปสรรค เอาชนะความกลัวต่อการเรียนวิชายาก
ไปให้ได้ สิ่งที่แพทย์ประทับใจในตัวของเธออีกอย่าง คือ เธอมีทัศนคติต่อโรค
ซึมเศร้าที่ดีมาก เธอไม่เคยรู้สึกอายหรือกลัวว่าใครจะรู้ว่าเธอเคยป่วย ตรงกัน
ข้ามเธอคอยสังเกตเพื่อนๆหรือน้องๆ ที่มีความเครียดหรือดูเศร้า แล้วจะเข้าไป
พูดคุยสอบถาม ให้กาลังใจ หรือชวนมาพบแพทย์ด้วยกันในบางครั้ง
ข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกรณีศึกษานี้ ในแง่มุมของบทบาทอาจารย์ในคณะ คิดว่า
กุญแจสาคัญที่ทาให้ “กระต่าย” หายจากโรคซึมเศร้าและเรียนต่อได้อย่าง
ราบรื่น คือ 1) อาจารย์ค้นพบปัญหาได้เร็ว เมื่อทราบว่านิสิตเรียนไม่ไหว และมี
การมอบหมายรุ่นพี่ช่วยเหลือน้อง 2) อาจารย์เปิดใจรับฟังปัญหาของนิสิตและ
ผู้ปกครอง จนพบว่านิสิตน่าจะซึมเศร้า แล้วรีบประสานจิตแพทย์เพื่อประเมิน
และให้ความช่วยเหลือ 3) ทัศนคติของอาจารย์ในคณะที่มีต่อนิสิตโรคซึมเศร้าถือ
ว่าดีมาก คือ ปฏิบัติต่อนิสิตด้วยความเท่าเทียม ไม่ทาให้นิสิตรู้สกึ อึดอัดใจ แปลก
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แยกหรือมีปมด้อย อาจารย์คอยติดตามนิสติ และช่วยเหลือให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การเรียน
หวังว่าตัวอย่างกรณีศึกษานี้ จะสร้างแรงบันใดใจให้แก่อาจารย์ท่านอื่นๆ
ในการช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาในคณะของท่านต่อไปได้
กรณีที่ 2.2 :กว่าจะรู้...เมื่อสาย
ข้อมูล
นิสิตชื่อ “หนูนา” (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ 20 ปี เกรดเฉลี่ยสะสม
1.59 “หนูนา” เป็นคนเรียบร้อย ไม่เคยสร้างปัญหาอะไรให้ใคร เธอดูขี้อาย พูด
น้อย และชอบนั่งเรียนเงียบๆ อยู่คนเดียวที่มุมห้อง จนไม่มีใครอาจจะทัน
สังเกตเห็นเธอ และไม่มีใครเคยรู้เลยว่าเธอกาลังต้องการความช่วยเหลือ
ปัญหา
หลังการสอบปลายภาคปีที่สอง เทอมสอง สิ้นสุดลง “หนูนา” มาพบ
แพทย์ที่คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวชเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว เธอดู
เศร้าปนกังวล เล่าเรื่องราวปัญหาที่อัดอั้นอยู่ในใจทั้งน้าตา ว่า... เธอเครียด
เกี่ยวกับการเรียนมาประมาณ 2-3 เดือน เธอเรียนไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ แต่ก็ต้อง
พยายามเรียน เธอมีอารมณ์เศร้าบ่อยๆ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ขี้ลืม สมาธิไม่ดี
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รู้สึกตัวเองไม่มีค่า ไม่มีตัวตน ไม่มีใครรักและต้องการ เป็นมานานแล้ว แต่มากขึ้น
ในช่วงหลังนี้ เธอไม่เคยเล่าหรือปรึกษาเรื่องนี้กับใครมาก่อน
เรือ่ งราวชีวิตความเป็นมาของ “หนูนา” ช่างน่าเห็นใจ เธอเป็นเด็กที่เกิด
และโตมาอย่างไม่อบอุ่นเท่าใดนัก อย่างน้อยก็ในมุมมองและความรู้สึกของตัว
เธอเอง ตั้งแต่เกิดเธอไม่มีพ่อ เธอไม่เคยรู้จักแม้แต่ชื่อพ่อ พูดง่ายๆก็คือ เกิดจาก
แม่ที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเกิดมาแล้วแม่ก็ทิ้งเธอไว้ให้ยายเลี้ยง แม่จากไป
ทางานที่ไหนก็ไม่มีใครทราบเพราะไม่ได้ติดต่อกับครอบครัว เธอจึงไม่รู้จักแม่
เช่นเดียวกัน ยายที่เลีย้ งดูเป็นคนเฉยๆ เงียบๆ ไม่ค่อยพูด ยายไม่เคยแสดงความ
รัก ห่วงใย หรือเอาใจใส่เธอ ยายให้ที่อยู่อาศัย อาหาร เงิน เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ
ตามอัตภาพ ตามปัจจัยความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ส่วนน้าๆ ที่อยู่บ้านใกล้
กันก็ไม่มีใครสนใจเธอเช่นกัน ตรงกันข้ามเวลาที่เธอทาอะไรได้ไม่ดีหรือผิดพลาด
เธอมักจะถูกทุกคนบ่นว่าเสมอ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้เธอเครียดมากจนตัดสินใจ
มาพบแพทย์ในวันนี้
การช่วยเหลือ
จากการประเมินในเบื้องต้น แพทย์วินิจฉัยว่า “หนูนา” ป่วยเป็นโรค
ซึมเศร้าและมีความเครียดสูง แต่ไม่พบลักษณะของอาการทางจิต และไม่มี
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ความคิดทาร้ายตัวเอง เธอไม่มีเพื่อนสนิทให้ปรึกษาและก็ยังไม่พร้อมที่จะคุยกับ
ยายหรือน้าในช่วงนี้ แพทย์จึงให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลตนเองในขณะนั้น
โดยเน้นในเรื่องของการผ่อนคลายความเครียดและขอให้รอผลการเรียนออกมา
เสียก่อนแล้วจึงมาวางแผนเรื่องการเรียนหรืออนาคตกันต่อไป รวมทั้งสั่งยาปรับ
สารเคมีในสมอง (ยาต้านเศร้า) เพื่อรักษาอาการของโรคซึมเศร้าและให้ยาคลาย
กังวลขนาดต่าๆ แพทย์ได้ทาการนัดพบครั้งถัดไปในอีกหนึ่งสัปดาห์ โดยวางแผน
เอาไว้ว่า หากผลการเรียนมีปัญหาหรือเธอไม่กล้าเผชิญกับครอบครัว แพทย์จะ
ขอนัดพบยายหรือน้าเพื่อทาความเข้าใจและให้คาแนะนาในการดูแลใส่ใจและ
สร้างกาลังใจเพื่อให้เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและสามารถก้าวไปข้างหน้าต่อได้
เวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ “หนูนา” ก็ไม่ได้กลับมาพบแพทย์ตามนัด แพทย์
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของเธอในระเบียนประวัติผู้ป่วยก็พบว่า เธอไม่ได้ให้
เบอร์ติดต่อเอาไว้ แพทย์จึงหาทางติดต่อไปยังอาจารย์ที่ภาควิชาเพื่อเล่าปัญหา
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงทราบว่าเธอเป็นคนเงียบๆ ช่วงหลังๆ ก็ดู
เหมือนว่าอาจารย์จะไม่ค่อยเห็นเธอในชั้นเรียน และล่าสุดเธอได้มาทาเรื่อง
ลาออกไปแล้ว หลังจากนั้นอาจารย์พยายามติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้เช่นกัน เราจึง
ไม่ทราบข่าวคราวของเธออีกต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
“หนูนา” เป็นนิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ใน 200 กว่าราย ที่
แพทย์ได้ดูแลในช่วงเวลาสี่ปี ซึ่งแพทย์ได้เรียนรู้จากนิสิตที่มาพบจิตแพทย์ด้วย
ปัญหาความเครียดต่างๆ (ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการเรียน การปรับตัว เพื่อน
ความรัก ครอบครัว การเงิน ฯลฯ) ว่า ผลการเรียนเป็นสิ่งสาคัญและมี
ความหมายมากต่อการค้นหานิสิตที่อาจจะมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ
เพราะกว่าที่นิสิตจะมีเกรดเฉลี่ยตกต่าจนหมดทางเยียวยา จนพ้นสภาพนิสิต
นิสิตต้องแสดงสัญญาณเตือนออกมามากมาย เช่น แยกตัว เข้ากับเพื่อนไม่ได้ ไม่
ค่อยเข้าชั้นเรียน ไม่รับผิดชอบการส่งงาน คะแนนสอบไม่ดี สอบตกกลางภาค/
ปลายภาค ไปจนถึงสอบตกหรือติด F
ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือนิสิตก็ควรทาตั้งแต่แรกเริ่มด้วยการสังเกต
การเข้าเรียน สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน สังเกตความรับผิดชอบ และผลสอบ
กลางภาค เป็นต้น หากอาจารย์ค้นพบได้เร็ว ก็จะได้ให้ความช่วยเหลือนิสิตเร็ว
ซึ่งนิสิตอาจจะดีขึ้นและเรียนต่อได้จนจบปริญญา ตรงกันข้าม หากกว่าจะรู้ว่า
นิสิตมีปัญหา ก็เมื่อสายเสียแล้ว เหมือนอย่างกรณีของ “หนูนา” ที่เกรดเฉลี่ยตก
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ลงมากจนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว เราคงรู้สึกเสียใจและเสียดายที่ยังไม่ได้ลอง
พยายามช่วยเหลือนิสิตอย่างเต็มที่ดูสักครั้งหนึ่งก่อน... คุณคิดเหมือนกันไหมคะ
III. กรณีการศึกษาจาก ผศ.ดร. ภมรพรรณ์ ยุรยาตร์
กรณีที่ 3.1 :มืดแปดด้าน
“หญิง”เป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หญิง
เดินมาที่ห้องให้การปรึกษา พร้อมบอกว่าต้องการมาขอรับการปรึกษา หญิง
กาลังเรียนชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หญิงเล่าทั้งน้าตาว่าตนเองมืดแปดด้านไม่รู้จะ
ดาเนินชีวิตไปทางไหน ตอนนี้เรียนปี 4 แต่ติด F ในหลายๆวิชา เนื่องจากเรียนไม่
เข้าใจ หญิงให้เหตุผลว่าอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา สอนไม่เข้าใจ ซึ่งอาจารย์ใน
สาขามี 5 ท่าน สอนไม่เข้าใจ 4 ท่าน ทาให้หญิงติด F ในหลายวิชา จนคาดว่า
น่าจะเรียนไม่จบภายใน 4 ปี หญิงเคยมีความคิดที่จะย้ายมหาวิทยาลัยตอนปี 2
ภาคการศึกษาที่ 1 แต่ยายไม่เห็นด้วย เพราะยายมีรายได้เพียงเบี้ยผู้สูงอายุเดือน
ละ 600 บาท คงไม่มีปัญญาส่งหญิงเรียน นอกจากนี้หญิงยังกาพร้าพ่อและแม่
ทุกวันนี้ค่าเทอมได้มาจากทุน กยศ. ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆได้มาจากการขายสบู่ทาง
ออนไลน์ ได้กาไรวันละ 50-100 บาท ยายจึงไม่เห็นด้วยที่จะให้ย้ายมหาวิทยาลัย
จึงบอกให้หญิงทนๆเอา เดี๋ยวก็เรียนจบแล้ว หญิงทนทุกข์ทรมานจากการเรียนไม่
รู้เรื่อง จนต้องติด F ในหลายๆวิชา หญิงเป็นโรคซึมเศร้า ต้องรักษาด้วยยา
ตอนนี้เริ่มทนไม่ไหวกับปัญหาเรื่องการเรียน จึงอยากจะย้ายมหาวิทยาลัยอย่าง
เดียวในตอนนี้
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การให้ความช่วยเหลือ ผู้ให้การปรึกษาสรุปทางเลือกของหญิงออกเป็น 2
แนวทาง แนวทางที่ 1 ย้ายมหาวิทยาลัย และแนวทางที่ 2 เรียนที่เดิมแต่
พยายามหาแนวทางแก้ไขเรื่องการเรียนไม่เข้าใจ ผู้ให้การปรึกษาให้หญิงชั่ง
น้าหนักของข้อดีและข้อเสียในแต่ละแนวทาง แล้วให้ตัดสินใจเลือก หญิงเลือก
แนวทางที่ 2 ดังนั้นผู้ให้การปรึกษาจึงขออนุญาตหญิงในการปรึกษากับอาจารย์
ประธานสาขาที่หญิงเรียน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสาขาที่หญิงเรียน และ
ร่วมกับอาจารย์ประธานสาขาในการวางแผนให้ความช่วยเหลือหญิงในเรื่อง
ปัญหาการเรียน ผู้ให้การปรึกษาติดต่ออาจารย์ประธานและได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี จนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนของนิสิตได้
กรณีที่ 3.2 :รักของเลสเบี้ยน
“ปอ” อายุ 20 ปี เป็นนิสิตหญิงชั้นปีที่ 2 คณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปอมีแฟนที่เป็นผู้หญิงอายุมากกว่า 2 ปี อาศัยอยู่ด้วยกันที่หอพัก
นอกมหาวิทยาลัย ปอมาพบที่ห้องให้การปรึกษาพร้อมมือที่พันผ้าจนเลยมาถึง
ข้อมือ ปอบอกว่าเมื่อคืนพยายามทาร้ายตัวเอง โดยการกรีดข้อมือและชกกาแพง
เนื่องมาจากรู้สึกอึดอัดที่มีปัญหากับแฟนสาวแล้วไม่สามารถทาความเข้าใจกันได้
เมื่อหลายวันก่อนแฟนของปอจับได้ว่าปอแอบไปคุยกับแฟนเก่า จึงทาให้ทะเลาะ
กันอย่างรุนแรง หลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างเงียบไม่คุยกันทั้งๆที่ยังอยู่ห้องพัก
เดียวกัน ปอรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ จึงพยายามทาร้ายตัวเอง
เพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความรู้สึกอึดอัดนี้
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ผู้ให้การปรึกษาสะท้อนให้ปอเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้เกิดจาก
การที่ทั้งสองไม่พูดจาเพื่อปรับความเข้าใจกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาปอ
ควรสื่อสารพูดคุยกับแฟน โดยเป็นการพูดที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
เช่น สื่อสารให้แฟนทราบถึงความรักที่ปอมีต่อแฟน และขอโทษในสิ่งที่ตนเองทา
ผิดไป และผู้ให้การปรึกษาสอนทักษะการสื่อสารให้กับปอ พร้อมให้ปอแสดง
บทบาทสมมติ
IV. กรณีการศึกษาจากอาจารย์ ดร.วิภาณี สุขเอิบ
กรณีที่ 4.1 :เครียดหลายเรื่อง (การเรียน หนี้ ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ ปัญหา
ครอบครัว) คิดสับสน ฟุ้งซ่านและ หาทางออกไม่ได้จนคิดฆ่าตัวตาย
นางสาวดวงดาว อายุ 18 ปี ติดต่อเข้ารับบริการที่ศูนย์ปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาและการให้การปรึกษาเบื้องต้นด้วยการเข้ามาสอบถามทางช่องข้อความ
ของเฟสบุ๊คศูนย์ฯ ว่าเป็นคนภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเข้ารับบริการได้
หรือไม่ เพราะตนเองเครียดหลายเรื่อง และอับจนหนทาง โดยทิ้งข้อความไว้
สรุปเป็นประวัติเบื้องต้นพร้อมปัญหาคร่าวๆ ไว้ดังนี้
“สวัสดีค่ะ หนูไม่รู้ว่าที่นี่จะเป็นยังไง แต่คิดว่าคือความหวัง
ของหนูนะคะ ตอนนี้หนูเครียดมาก มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายทุกวัน
เลยค่ะ แต่พอนึกถึงเรื่องดีๆก็ไม่สามารถตัดใจทาได้ แต่ก็หาทางออก
ไม่ได้สักที หนูไม่รู้ว่าถ้าจะปรึกษาปัญหากับที่นี่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ไหม เพราะถ้าต้องเสีย หนูคงไม่มีจ่ายหรอกค่ะ แค่ค่าหอ ค่ากิน
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ปัญหาของหนู หนูก็สับสน ไม่รู้ทาไมถึงทาตัวแบบนี้ จากที่เคยเรียน
ดี ตอนนี้กลับเสียไปหมด สอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว แต่ยัง
ไม่จบ ม.6 ไม่กล้าบอกที่บ้าน ค่าเทอมก็ไม่มีจ่าย พ่อกับแม่หนูก็ติด
หนี้เขา แล้วทิ้งหนูหายไปไหนไม่รู้ ตั้งแต่กลางปีที่แล้วค่ะ ประมาณ
กลางเทอมแรกของ ม.6 มันมีผลกระทบกับหนูทุกอย่างเลยค่ะ คน
รอบข้างมองไม่ดี เจ้าหนี้มารังควาน การเรียนก็ตกลงเรื่อยๆ หนู
เครียดมากๆค่ะ ปรึกษาใครก็ไม่ได้ อยากปรึกษาจิตแพทย์ ก็ไม่รู้
ต้องทายังไง ช่วยแนะนาหน่อยนะคะ ไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะ ตอนนี้
พอเผลอๆ ชอบคิดวิธีการฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆ ค่ะ แทนที่จะคิด
แก้ปัญหา พอตั้งสติได้ ก็ตกใจเหมือนกันค่ะ หนูควรทายังไงดีคะ”
การให้ความช่วยเหลือ การให้การช่วยเหลือแบ่งเป็นหลายระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การให้บริการเบื้องต้น
เนื่องจากผู้รับการปรึกษาติดต่อทิ้งข้อความไว้ในช่องข้อความของ
ศูนย์ฯ และผู้ให้การปรึกษาได้เข้ามาพบข้อความระหว่างที่จะขึ้นประกาศ
ปิดศูนย์ฯ ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงได้ สอบถามในเบื้องต้นเพื่อ
ประเมินแนวโน้มและระดับความคิดการทาร้ายตนเอง เพื่อหาแหล่ง
สนับสนุนใกล้ตัวที่ผู้รับการปรึกษาสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งแจ้งถึง
ข้อจากัดของศูนย์ฯ ทีไ่ ม่ใช่หน่วยบริการฉุกเฉิน แต่ได้แนะนาให้ข้อมูล
เบอร์ติดต่อฉุกเฉินและเบอร์โทรสายด่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับ
การปรึกษาสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม. รวมทั้งให้กาลังใจฝากไว้ใน
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ข้อความ “ดีที่หนูมีสติเท่าทันความคิดนะคะ มีใครอยู่ใกล้ที่พอพูดคุยได้
ไหมคะ ขอให้หนูติดต่อรพ.ใกล้บ้านและขอนัดพบจิตแพทย์ค่ะ ทุกอย่างมี
ทางออก และเมื่อซึมเศร้าเคยมีความคิดทาร้ายตนเองหรือผู้อื่นไหมคะหาก
ความคิดนี้เกิดขึ้นมาอย่าอยู่คนเดียว ให้ติดต่อคน คุยกับคน ค่ะ ลองโทร
เบอร์ฉุกเฉินด้านล่าง นะคะ”...จากนั้นได้ให้เบอร์ติดต่อสายด่วนต่างๆ
มากกว่า 10 แห่งครอบคลุมประเด็นปัญหาจากข้อมูลที่ได้ และให้
กาลังใจพร้อมทั้งแนวทางการดูแลตนเองเบื้องต้น ตลอดจนได้แจ้งวันเวลา
ที่ ศูนย์ฯให้บริการ หากนางสาวดวงดาวสนใจที่จะมาใช้บริการอีกครั้ง
ระยะที่ 2 หลังจากมีการเช็คข้อความติดตามเป็นระยะ นางสา
ดวงดาวยังปลอดภัยดีแม้จะมีอารมณ์แปรปรวน แต่สามารถดูแลตนเองตาม
ข้อแนะนาก่อนหน้า และมีแฟนหนุ่มที่เข้าใจ นางสาวดวงดาวอยู่ในบริเวณที่จะ
มาใช้บริการของศูนย์ฯ ได้ และสนใจมารับบริการที่ศูนย์ฯ แต่จะนัดหมายมาอีก
ครั้งหนึ่งเนื่องจากเป็นช่วงเดือนเมษายน ทีมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน แต่
สัญญาจะดูแลตัวเองและถ้าต้องการความช่วยเหลือจะติดต่อเบอร์สายด่วนและ
เบอร์ฉุกเฉินที่ได้รับไปก่อนหน้า
ระยะที่ 3 การเข้ารับบริการ
การเข้ารับบริการครั้งที่ 1 นางสาวดวงดาวติดต่อขอรับบริการโดย
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ทิ้งข้อความไว้ในช่องข้อความว่า จะเข้ามารับบริการตอน 10.00 น. ในการเปิด
ศูนย์ฯ วันแรกซึ่งห่างจากการติดต่อทิ้งข้อความไว้ครั้งแรก 10 วัน เมื่อนางสาว
ดวงดาว มาตามนัดพบว่าเธอมีดวงหน้าอิดโรย ตาแดง เหมือนร้องให้มาทั้งคืน
ผมเผ้าเสื้อผ้าไม่เรียบร้อย (ซึ่งเธอบอกว่าไม่ได้สระผมมาหลายวันและนอนไม่
หลับมา 5 วันแล้ว) พร้อมกับเล่าว่า ในคืนที่ผ่านมาตนได้พยายามฆ่าตัวตายไป
แล้วด้วยการรับประทานยานอนหลับให้เกินขนาด แต่ในระหว่างนั้นเกิดมีสติคิด
ขึ้นมาได้และล้วงคอให้ตนอาเจียน และอยู่มาจนรุ่งเช้าได้ด้วยหนังสือสวดมนต์วัน
ศุกร์ที่ทางโรงเรียนแจก หลังจากพูดคุยตกลงบริการผู้ให้การปรึกษาได้ซักประวัติ
และให้นางสาวดวงดาวได้ระบายความอัดอั้นตันใจ จนทาให้ทราบว่านางสาว
ดวงดาวคิดสั้น เนื่องจากนอนไม่หลับติดต่อกันหลายวันและคิดฟุ้งซ่าน คิด
วนเวียนจนกระทั่งทาร้ายตัวเอง แต่เมื่อได้ระบายและได้รับการสะท้อนความรู้สึก
และช่วยให้นางสาวดวงดาวกระจ่างในความคิดและอารมณ์ที่สับสน นางสาว
ดวงดาวเริ่มมีอารมณ์ที่สงบขึ้น และเริ่มมีสติมองเห็นความหวังในท่ามกลาง
ปัญหาที่รุมเร้า และพร้อมที่จะลุกเผชิญกับปัญหาที่รบกวนใจที่สุดก่อน และอะไร
ที่พอจะจัดการได้ก่อน ผู้ให้การปรึกษาให้กาลังใจ ในระหว่างการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ได้สอบถามเพื่อค้นหาแหล่งสนับสนุนและหลักใจที่ช่วยให้
นางสาวดวงใจได้สติ และเอาชนะความคิดชั่ววูบได้ มีการทาแผนความปลอดภัย
ของชีวิต (Safety plan) เพื่อป้องกันความคิดและการกระทาร้ายตัวเองใน
อนาคต และนางสาวดวงดาวยินดีให้แฟนได้เข้ารับทราบและร่วมหาทางป้องกัน
และดูแลป้องกันการทาร้ายตัวเองด้วย และผู้ให้การปรึกษาได้ให้การบ้านแรกให้
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นางสาวดวงดาวกลับไปอาบน้าให้สดชื่น รับประทานอาหารและนอนหลับให้พอ
ก่อน และค่อยๆ ดาเนินการตามแผนเพื่อแก้ปัญหา
การเข้ารับบริการครั้งที่ 2 และยุติบริการ
นางสาวดวงดาวมารับบริการอีกครั้งด้วยหน้าตาท่าทางเปลี่ยนไป
จากเดิมเป็นคนละคน มีการแต่งตัว ทาผม อย่างประณีต และมีการแต่งหน้าทา
ปาก และได้แจ้งแก่ผู้ให้การปรึกษาแล้ว ว่าตนได้มีความโล่งใจไปหนึ่งเปลาะ
เพราะหลังจากที่ออกจากศูนย์ฯ คราวที่แล้ว ตนใจร้อนเรื่องที่มีความขัดแย้งกับ
ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง รวมทั้งกระทาผิดและหลบหน้าท่าน หลังจากผ่านความใกล้ตาย
และได้มาคุยระบายจึงเลือกเข้าไปพบผู้ใหญ่ท่านนั้นเพื่อขอโทษและยอมรับต่อ
เรื่องที่ตนเองทาผิดไปและกลัวไม่กล้าบอก ซึ่งผิดคาดผู้ใหญ่ท่านนั้นเมตตาหาทาง
ออกร่วมกันจึงรู้สึกว่าเบาใจไปเรื่องหนึ่ง...และเรื่องอื่นๆ ก็กลายเป็นประเด็นรอง
ที่บางเรื่องมีมานนานแล้ว แต่ตนคิดเสริมเติมแต่งจนทาให้สถานการณ์ที่เผชิญอยู่
หนักกว่าที่เป็น ...นางสาวดวงดาวแจ้งว่าการมาปรึกษาครั้งนี้เป็นการมาปรึกษา
ครั้งสุดท้าย เนื่องจากนางสาวดวงดาวตัดสินใจเลือกแล้วที่จะไปเรียนต่างจังหวัด
ที่ตนสอบได้ ส่วนปัญหาอื่นๆ จะพยายามแก้ไขไปทีละอย่าง ซึ่ง ณ ตอนนี้
ความคิดฆ่าตัวตายของนางสาวดวงดาวไม่มีแล้ว และหากเกิดขึ้นอีกสามารถ
ปฏิบัติตาม Safety plan ที่ได้ทาร่วมกันได้ นอกจากนี้ได้มีการพูดถึงการดูแล
ตนเอง การสร้างวิธีคิดให้กาลังใจตนเอง และในตอนท้ายได้มีการพูดคุยศึกษาถึง
แหล่งบริการทางจิตวิทยาที่นางสาวดวงดาวสามารถใช้บริการได้ในอนาคต
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
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นับแต่นางสาวดวงดาวย้ายถิ่นผู้ให้การปรึกษาไม่ได้ติดตามความคืบหน้า
นางสาวดาวไประยะหนึ่ง แต่หลังจากได้ตดิ ต่อสอบถามอีกครั้ง พบว่าเธอได้เรียน
ต่อสายอาชีพ (ไม่ได้สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่เธอไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัย
ตามที่ได้บอกไว้ในตอนแรก) มีครอบครัว และมีลูกมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจให้เธอสู้
ชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วย
ข้อเสนอแนะคือ การทางานกับผู้ที่เครียดมากและมีความคิดฆ่าตัวตาย การ
สืบค้นหาแหล่งสนับสนุน และการหาหลักยึดเหนี่ยวใจที่ทาให้เคสมีสติให้ไม่ไหล
ไปตามอารมณ์และความคิดที่สับสนได้เป็นเรื่องสาคัญ การทา Safety plan ทีมี
การกาหนดขั้นตอนร่วมกันกับเคสอย่างเรียบง่ายเป็นระบบ และนา Safety
plan เก็บไว้ในที่เข้าถึงได้ ให้หยิบใช้ได้ทันการณ์ก็มีความสาคัญ รวมทั้งการให้
บุคคลใกล้ชิดได้เข้ามาช่วยร่วมให้กาลังใจและเฝ้าระวังด้วย

กรณีที่ 4.2 :เครียดเรื่องเงิน สัมพันธภาพในครอบครัว
ปัญหาที่พบ พร้อมประวัติ
นายสมพงษ์ อายุ 35 ปี เป็นบุคลากรในหน่วยงานแห่งหนึ่งที่มาติดต่องาน
ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพบป้ายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับบริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ให้บริการทั้งนิสิตและบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบกับมีความเครียดกาลังหาทางออก
เรื่องที่ตนนาเงินของหน่วยงานไปใช้ก่อนโดยไม่บอกให้เจ้านายรับทราบและเกรง
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จะหาเงินใช้คืนหัวหน้างานไม่ทัน ทาให้ปัญหาความเครียดดังกล่าวกระทบ
สัมพันธภาพในครอบครัว ตลอดจนการทางานในแต่ละวันไม่มีความสุขและ
หวาดระแวงว่าหัวหน้างานจะทราบ นายสมพงษ์แต่งงานกับเพื่อนร่วมชั้นที่คบ
มาตั้งแต่สมัยปริญญาตรี มีลูกที่น่ารัก 2 คน แต่นายสมพงษ์ยังรักสนุกและคบหา
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ตนเข้าไปติดต่องาน เนื่องจากช่วงหนึ่งบริษัทของ
ตนมีเบี้ยเลี้ยงรายวันค่อนข้างดี แต่พักหลังเศรษฐกิจไม่ดีเหมือนเก่า นอกจากจะ
ทางานประจาแล้ว สมพงษ์ยังปลีกเวลาไปทางานช่วยธุรกิจค้าขายในครอบครัว
เพื่อแบ่งเบาภาระมารดาที่เป็นโรคหัวใจ สมพงษ์มาปรึกษาโดยแจ้งว่าตนไม่สบาย
ใจที่พี่ชายฝาแฝดที่นาเงินของหน่วยงานออกมาใช้และเป็นหนี้และพยายามจะให้
ตนช่วยและตนไม่รู้จะช่วยอย่างไร เกรงว่าแม่ที่เป็นโรคหัวใจจะทราบเรื่องและไม่
สบายใจ
การให้ความช่วยเหลือ
เนื่องจากนายสมพงษ์ไม่เคยเข้ารับบริการปรึกษาที่ใดมาก่อน และคิดว่า
ผู้ชายไม่ควรไปปรึกษากับผู้ให้คาปรึกษาที่เป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความ
อ่อนแอ แต่ว่าการได้มาคุยกับผู้ให้การปรึกษาผู้หญิงในครั้งนี้เพราะคิดว่าอาจจะ
เป็นทางออกหนึ่งและผู้ให้การปรึกษาคนอื่นไม่ว่าง สมพงษ์มาพบกับผู้ให้การ
ปรึกษาเพื่อรับบริการปรึกษารายบุคคล สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 50 นาที เกือบ
ทั้งภาคเรียน เพื่อระบายความคับข้องใจและหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เผชิญ
ผู้ให้การปรึกษาสร้างสัมพันธภาพ ชี้แจงบริการ และช่วยให้สมพงษ์เข้าใจบทบาท
ของผู้ให้การปรึกษาและผู้รับบริการ ค่านิยม ความเชื่อเฉพาะตนที่อาจมีผลต่อ
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การปรึกษา ผู้การปรึกษาสารวจปัญหา วิถีการใช้ชีวิต และช่วยให้สมพงษ์
กระจ่างในสภาพปัญหาที่ตนเผชิญว่าอะไรที่เป็นปัญหาที่แท้จริง และรบกวนเขา
มากที่สุดและอะไรที่เป็นผลพวงจากประเด็นปัญหาแรก อะไรที่เขาคาดหวังจาก
การปรึกษา ที่มาที่ไปสาเหตุของปัญหา อะไรที่เขาสามารถจัดการได้เบื้องต้น
หลังจากคุยกันในครั้งที่สาม สมพงษ์ยอมรับว่าเขาไม่ได้มีพี่ฝาแฝดและเรื่อง
ที่เล่ามาเป็นเรื่องที่ตนแต่งขึ้นมาแท้จริงแล้วคือบุคคลผู้นั้นคือเขาเอง และเขา
พร้อมแล้วที่จะยอมรับตัวเองและเผชิญหน้าจริง ผู้ให้การปรึกษาสอบถาม
สมพงษ์และพยายามมองหาจุดแข็งหรือทรัพยากรที่สมพงษ์มีอยู่แล้วเพื่อที่จะพา
ตนก้าวข้ามวิกฤตชีวิตช่วงนี้ไปได้ การที่สมพงษ์นาเงินของหน่วยงานออกมาใช้
ก่อนเขานามันไปใช้เพื่อสร้างความประทับใจกับสาวๆที่เขาคบหา (สัมพันธ์แบบ
ลับๆและไม่ผูกมัด) ซึ่งเขายอมรับว่าตนหลงใหลไปชั่วคราวและต้องการหยุดเรื่อง
กวนใจทั้งหมดและยอมรับรู้สึกผิดทั้งต่อสาวๆเหล่านั้นและครอบครัว เขา
ต้องการกลับมาหาครอบครัว และเริ่มมองเห็นว่า เมื่อตนไร้ทรัพย์สาวๆก็ไม่ได้
สนใจในตนนัก ในสภาพปัญหาสมพงษ์สะท้อนให้เห็นว่า เขามีความสามารถใน
การสร้างขวัญให้กาลังใจตังเองได้ในยามท้อ โดยมีหนังสือและเว็บไซต์ที่มีคาพูด
ให้สติให้กาลังใจ มีญาติและเพื่อนที่พอให้การช่วยเหลือได้หากจาเป็น แต่เขาไม่
ต้องการให้พ่อแม่ที่แท้จริงทราบเรื่อง เขาเริ่มมองหาแหล่งงานเสริม หรือที่
ปรึกษาทางการเงินในระบบ ในระหว่างการมีปรึกษา สมพงษ์ค่อยๆ พัฒนาการ
ดูแลตนเองเพื่อจัดการกับความเครียด หากิจกรรมทากับครอบครัว การพูดคุยใน
ครอบครัว ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาว ท้ายที่สุดสมพงษ์สามารถหา
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เงินด้วยการหยิบยืมญาติด้วยจานวนเงินครึ่งหนึ่งจากเงินที่นาออกมาจาก
หน่วยงานทั้งหมด และตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับหัวหน้างานเพื่อหาทางออก ซึ่ง
ตามที่สมพงษ์แจ้งให้ทราบหัวหน้างานเมตตามาก ด้วยการให้ทางออกช่วยและ
เนื่องจากศูนย์ปิดบริการช่วงสอบปลายภาค และสมพงษ์ถูกย้ายไปอยู่ที่สาขาย่อย
ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด จึงมีการเลื่อนนัดหมายหลายครั้ง จนท้ายที่สุด
ประกอบได้ยุติบริการทางโทรศัพท์ พร้อมกับแจ้งว่าทางผู้ให้การปรึกษายังยินดี
ให้บริการหากเขาจะกลับมาใช้บริการเมื่อศูนย์เปิดอีกครั้ง ในช่วงต้นสมพงษ์ส่ง
ข้อความมาอวยพรในวันสาคัญต่างๆ ทางโทรศัพท์และเงียบหายไป
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ผู้ให้การปรึกษาได้ติดตามหลังจากสมพงษ์ไม่ได้มารับบริการ แต่มีความไม่
สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์นัก บางครั้งสมพงษ์ไปช่วยกิจการค้าขายของ
ครอบครัว (ครั้งหนึ่งมารดาของสมพงษ์รับสายแทน) ปลายสายได้ยินเสียงคล้าย
สมพงษ์ช่วยงานครอบครัวอยู่ และบอกว่าสบายดี เรียบร้อยดีทกุ อย่าง ด้วย
ความไม่เป็นส่วนตัวทางปลายสายจึงไม่ได้คยุ รายละเอียดกันต่อ
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมส่วนตัวของผู้รับบริการมีความสาคัญดังเช่น
สมพงษ์ เขาคิดว่าการที่ผู้ชายมาปรึกษาผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอ
ดังนั้นการกระจ่างความหมาย ช่วยสะท้อนความคิดความรู้สึกของค่านิยมนั้น
และให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้ให้การปรึกษาและผู้รับบริการ ตลอดจน
กระบวนการปรึกษาเป็นการช่วยปรับความเข้าใจเบื้องต้นให้การให้บริการดาเนิน
ไปได้ และในกรณีของสมพงษ์เช่นเดียวกัน หากผู้รับบริการยังมีการป้องกัน
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ตนเองสูง บางคนจะสร้างเรื่องต่างๆ มาเล่าให้ฟังก่อนแต่เมื่อเห็นว่าผู้ให้การ
ปรึกษาไว้วางใจได้ การจะอ้อมค้อมเล่าเรื่องวกวนมีแต่จะทาให้เสียเวลาจึงยอม
ลดระดับการป้องกันตัวเองมาเป็นยอมเล่าเรื่องตามที่เป็นจริง ผู้ให้การปรึกษา
อาจใช้การสร้างสัมพันธภาพไปพร้อมกับการสะท้อนให้ผู้รับบริการกระจ่างและ
จัดระบบเรื่องราวของตนเองและเข้าใจไปพร้อมกัน ผู้ให้การปรึกษาทางานกับ
ความคลุมเครือต่างๆไปอย่างใจเย็นและสะท้อนให้ผู้รับบริการค่อยๆ เห็น
ความคิดความรู้สึก การกระทาและความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลของเรื่องราว
และหนทางในการจัดการรับมือและแก้ไขสภาพการณ์อย่างมีสติจึงเป็นสิ่งสาคัญ
ในกระบวนการปรึกษา แม้สมพงษ์อาจจะรู้สึกอายและรู้สึกผิดไปบ้างในบางเรื่อง
ที่ตนทา แต่การที่ผู้ให้การปรึกษาไม่ตอกย้า แต่พาเขาเรียนรู้ไปจากเรื่องราวที่เขา
เผชิญในหนึ่งภาคเรียนที่ได้ทางานร่วมกันสัมผัสได้ว่าเขาได้เรียนรู้และเติบโตจาก
วิกฤตครั้งนี้ของชีวิต
V. กรณีการศึกษาจากอาจารย์กรรณิกา พันธุ์ศรี
กรณีที่ 5.1 :ปัญหาครอบครัว
นางสาว B อายุ 20 ปี เป็นนิสิตปริญญาตรี ภูมิลาเนาเป็นคนจังหวัด
บุรีรัมย์ บิดาประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว มารดาประกอบอาชีพ ข้าราชการครู
มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน B เป็นบุตรคนที่ 3 และมีพี่สาว 2 คน ซึ่งพี่สาวคนที่ 1
เป็นโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorders) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการดูแลของ
จิตแพทย์
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B มารับบริการด้วยภาวะซึมเศร้า เสียใจ และกดดันในการดาเนินชีวิต
รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ให้ความสาคัญ ตนเองไม่มีคุณค่า เศร้าใจทุกครั้งเมื่อนึกถึงบุคคล
ในครอบครัว เคยคิดที่จะฆ่าตัวเพราะพ่อแม่ไม่รัก เข้าข้างแต่พี่สาวคนโต ซึ่งพ่อ
แม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ B พยายามที่จะอธิบายทุกครั้งเมื่อทะเลาะกับพี่สาวคนโต
ตนเองโดนดุด่าทุกครัง้ ทั้งๆที่ตนเองไม่ได้ทาผิดอะไร แต่โดนพี่สาวทาร้าย ซึ่งพ่อ
กับแม่ไม่รับฟัง รู้สึกว่าพ่อแม่เข้าข้างพี่สาวคนโต เอาใจพี่สาวคนโต จนไม่สนใจ
ตนเอง ซึ่ง B รู้สึกว่าบางทีก็อยากได้ความรักความอบอุ่นจากพ่อกับแม่เหมือนที่
มอบให้กับพี่สาวคนโต ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นตั้งแต่รู้ว่าพี่สาวคนโตเป็นโรคอารมณ์
สองขั้ว เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมา เป็นความรู้สึกเศร้า เสียใจ ทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์
ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงทาให้รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีความสุข แต่ยังมีพี่สาว
คนกลางที่คอยอยู่เคียงข้างเป็นที่ปรึกษา ซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลทาให้ B
นอนไม่หลับ มีผลต่อการมาเรียนและการดาเนินชีวิตประจาวันเมื่อเหตุการณ์
เหล่านั้นมากระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิด อยู่เป็นประจา
การให้ความช่วยเหลือ
มีการให้แนวทางในการให้ B ทาความเข้าใจกับพี่สาวคนโต ที่เป็น
เกี่ยวกับโรคดังกล่าว พร้อมกับให้มุมมองความคิด ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีต่อ
พี่สาวและตัว B เอง เพื่อให้ B ได้มองเห็นและเข้าใจในความคิด ความรู้สึกของ
พ่อแม่ที่มีต่อลูกของตนเอง และวางแผนร่วมกันในการหากิจกรรมที่ B ทาเพื่อให้
ตนเองรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดหรือเก็บเรื่องราวในอดีตมารบกวนการดาเนิน
ชีวิตในปัจจุบันของตนเอง โดยมีการนัดหมายในครั้งต่อไป
กรณีที่ 5.2 :รู้สึกว่าตนเองซึมเศร้า ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต
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นาง A อายุ 67 ปี มารับบริการรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสุข ไม่สบายใจ
ชีวิตดูเศร้า เหงา A ต้องดูแลสามีที่ป่วยดูแลตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนคอยดูแลอยู่
ตลอดเวลา มีบุตร 2 คน เป็นหญิง 1 คน ชาย 1 คน ทั้ง 2 คนมีครอบครัว
ตอนนี้ A ต้องดูแลสามีของตนเอง จนบางครั้งสามีของตนเองเคยทาร้ายร่างกาย
ตน A จึงมีความรู้สึกกลัวและเครียดวิตกกังวลกับการดาเนินชีวิตของตนเอง รู้สึก
ตนเองต้องมารับผิดชอบดูแลสามีคนเดียว ทั้งๆที่ตนเองก็มีโรคประจาตัวด้วย
เช่นกัน ชีวิตตนเองเปลี่ยนไปจากที่เคยมีกิจกรรมทา มีเพื่อนสนุก ไปทากิจกรรม
นอกบ้านเป็นประจาบ่อยๆ มีลูกหลานอยู่ที่บ้าน แต่ทุกวันนี้ต้องคอยแบกรับ
ปัญหาอยู่คนเดียว ไม่มีคนคอยช่วยดูแล สังคมเพื่อน กิจกรรมที่เคยทาเป็น
ประจาไม่มีให้ทาเหมือนแต่ก่อน A จึงเครียดและไม่มีความสุขกับการดาเนินชีวิต
ซึ่งไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ให้สามีตนเองไปพักอาศัยอยู่กับพี่สาวของสามีเอง
เพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลรักษา ตอนนี้ A อยูบ่ ้านคนเดียว รู้สึกว่าเหงา ว้าเหว่ ไม่มี
ความสุขเหมือนแต่ก่อน
การให้ความช่วยเหลือ
มีการช่วยเหลือโดยการวางแผนกับ A ให้ A ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการ
ดาเนินชีวิต โดยให้ A เลือกกิจกรรมที่จะทาด้วยตัวของเขาเอง เพื่อที่จะช่วยให้
ความรูส้ ึกเหงาหรือว่าเหว่ลดน้อยลง มีการนัดหมายและติดตามผลในครั้งต่อไป
VI. กรณีการศึกษาจาก คุณพรวัฒนา ศรีคาภา
กรณีที่ 6.1 :ปัญหาการเรียนและทุนการศึกษา
นางสาวพิชยา กาลังศึกษาอยู่ชั้น ปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โทรมาปรึกษาเรื่อง การย้ายสาขาเรียน จากสาขาวิทย์กีฬา เป็น
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สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วๆไป ซึ่งรู้สึกกังวลเพราะกลัวเรียนไปไม่ได้ และมีความกังวล
เรื่องเงินค่าลงทะเบียนเรียน เนื่องจากพ่อแม่ยังไม่ได้ส่งมาให้ กลัวไม่ได้เรียน กลัว
ลงทะเบียนไม่ทัน
ความต้องการของพิชยา ต้องการย้ายสาจากสาขาวิทย์กีฬา เป็นสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วๆไป และต้องการจ่ายค่าเทอมให้ทันตามเวลา
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
 สร้างสัมพันธภาพ รับฟังอย่างเข้าใจ สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก
 สอบถามเพื่อทราบถึงปัญหาเร่งด่วนต่างๆ
 ลดความกังวล ชี้ให้เห็นทางเลือก
 ติดตามผลทางโทรศัพท์
วิเคราะห์ปัญหา/วางแผนแก้ไขปัญหา
ผู้ให้คาปรึกษาแนะนาพิชยาติดต่อประสานงานกับคณะ และกอง
ทะเบียนและประมวลผล และกองกิจการนิสิต โดยดาเนินการตามแผนที่วางไว้
ปรึกษาฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อขอย้ายสาขา ในภาคเรียนที่ 2 เมื่อคณะอนุมัติ
แล้วให้นิสิตยื่นคาร้องขอย้ายสาขา โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์กอง
ทะเบียนและประมวลผล ในส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเทอม ให้ติดต่อคณะเพื่อขอ
ผ่อนผันค่าเล่าเรียน และขอทุนการศึกษา แนะนาให้นิสิตสมัครทุนให้ปล่าว ทุน
รายได้ ตามปฏิทินระยะเวลารับสมัคร
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ยุติการให้บริการ ผู้ให้คาปรึกษาประสานกองทะเบียน และจัด
ทุนการศึกษาให้นิสิตได้สมัครตามระยะเวลาที่กาหนด และติดตามผลกับนิสิตใน
เรื่องการย้ายคณะ การยื่นคาร้องได้ตาม วันเวลา ในปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และติดต่อกองทะเบียนและประมวลผล
กรณีที่ 6.2 :ปัญหาการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน
นายวิทยา อายุ 22ปี คณะการบัญชีและการจัดการ มาติดต่อเรื่องการ
สมัครงาน ตาแหน่งงานว่าง และการสัมภาษณ์งาน
- ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการการให้คาปรึกษา โดยสอบถามเพื่อทราบถึง
ปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้พบว่าผู้ใช้บริการ มีปัญหาด้านการสมัครงาน
สัมภาษณ์งาน
- ขั้นตอนที่ 2 สร้างสัมพันธภาพ ตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึก เนื่องจาก
จะสาเร็จการศึกษา จึงต้องการทราบแนวทางการสมัครงาน และการสัมภาษณ์
งาน รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง กังวลเรื่องการไม่มีงานทา
- ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหา/วางแผนแก้ไขปัญหา โดยแนะนาวิทยา
ติดต่อเข้าดูข้อมูลตาแหน่งงานว่างทางเว็บไซด์ หลากหลายช่องทาง
- ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยแนะนานิสิตลงทะเบียน
และเข้าดูตาแหน่งงานว่างที่ www.sa.msu.ac.th/jobs นิสิตลงทะเบียนทา
ประวัติส่วนตัวที่ www.supperresumme.com และนาประวัติส่วนตัวเข้า
สมัครที่ระบบสมัครงาน www.jobtopgun.com และเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน
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นิสิตต้องเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมงาน และฝึกสัมภาษณ์งานจากคาถามที่
หลากหลาย นอกจากนั้นนิสิตต้องเตรียมตัว ดังนี้
- ฝึกในการสัมภาษณ์งาน ศึกษาข้อมูลบริษัทให้ครบถ้วน
- การแต่งกาย สวมเสื้อผ้าให้พอดีกับรูปร่าง ไม่คับหรือหลวมเกินไป
- ไม่ควรใส่เสื้อยืด หรือกางเกงยีนส์
- ไม่มีสีสันหรือลวดลายมากเกินไป
- ควรแต่งหน้าให้มีสีสันบางเล็กน้อยแต่ไม่ควรแต่งหน้าเข้มจนเกินไปหรือ
ไม่ได้แต่งหน้าเลย
- ควรใส่รองเท้าแบบรัดส้น ไม่ใส่รองเท้าแบบแตะ
มารยาทในการวางตัว
- ควรมาก่อนเวลานัดสัมภาษณ์ประมาณ 15-20นาที
- ไม่ควรนาผูป้ กครองหรือเพื่อนมาด้วย ในตอนนัดสัมภาษณ์งาน เพราะ
จะแสดงถึงความเป็นเด็ก ควรจะมาด้วยตนเอง
- ขณะนั่งรอเรียกสัมภาษณ์ ควรนั่งรอด้วยอากัปกิริยาเรียบร้อย
- เมื่อถูกเรียกเข้าห้องสัมภาษณ์ ให้ เคาะประตูก่อนเข้ายกมือไหว้และ
กล่าวคาสวัสดี แก่ผู้สมั ภาษณ์ทันทีที่พบกัน
- ควรรอให้ผู้สัมภาษณ์อนุญาตให้นั่งเสียก่อน อย่าลากเก้าอี้มานั่งเองโดย
พลการ
- ขณะสัมภาษณ์ให้นั่งอย่างสารวม มือวางบนตัก ไม่ควร เอามือวางไว้บน
โต๊ะให้วางกระเป๋าสัมมาระใดๆ ไว้บนข้างโต๊ะ ไม่ควรวางบนโต๊ะขณะ
นั่งสัมภาษณ์ให้นั่งอย่างสารวม
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- อย่าเกร็งหรือวิตกจนเกินไป ควรมีสีหน้ายิ้มแย้มขณะตอบคาถาม ให้
สายตามองผู้สัมภาษณ์
- ขณะเข้าไปสัมภาษณ์ ให้วางกระเป๋าสัมมาระใดๆ ไว้บนข้างโต๊ะ ไม่ควร
วางบนโต๊ะ
- ให้ปิดโทรศัพท์ขณะสัมภาษณ์ ไม่ควรเปิดแบบสั่น เพราะอาจจะทาให้
เสียสมาธิในการตอบคาถามได้
- ถ้าหากอยากไอหรือจาม ให้เอามือปิดปาก และกล่าวขอโทษทุกครั้งที่
ตอบคาถาม
- ควรมีหางเสียงลงท้ายเสมอ เช่น ใช่ครับ ใช่คะ เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จ
แล้ว ควรกล่าวคาขอบคุณและยกมือไหว้
คาถามที่ควรรู้ในการสัมภาษณ์งาน
1. ช่วยแนะนำตัวให้กรรมกำรรู้จักคุณมำกขึ้นอีก
ตอบ - ควรกล่าวถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อการสมัครงาน
มากกว่ากล่าวถึงข้อมูลทั่วๆ ไปของคุณ เช่น คุณเป็นคนตรงต่อเวลามากแต่ก็มี
ข้อเสียคือจะหงุดหงิดมากเมื่อผู้อื่นไม่ตรงเวลา ซึ่งคุณกาลังหาทางแก้ไข
ข้อบกพร่องของคุณอยู่
2. ทำไมคุณจึงอยำกเปลี่ยนงำน
ตอบ - ควรหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงด้านไม่ดีของที่ทางานเก่า โดยคุณอาจ
เลือกที่จะตอบกลาง ๆ เช่น ต้องการความก้าวหน้าในการทางาน ต้องการทางาน
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ที่ท้าทาย หรือหากคุณมีปัญหากับเจ้านายเก่า ควรตอบให้ดูดี เช่น รูปแบบการ
ทางานต่างกัน
3. ทำไมคุณจึงอยำกทำอำชีพนี้
ตอบ - ควรตอบให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริงของคุณที่จะ
ประกอบอาชีพนี้ เช่น อาชีพนี้เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะในการเจรจาต่อรอง และ
คุณมีคุณสมบัติเหมาะสม
4. ทำไมคุณจึงอยำกทำงำนที่บริษัทของเขำ
ตอบ - ควรตอบให้เห็นว่า คุณมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทพอสมควร บริษัท
มีทิศทางอย่างไร และคุณก็มีทิศทางแบบเดียวกัน เช่น คุณได้ยินชื่อเสียงของ
บริษัทมานานและประทับใจผู้บริหาร (ระบุชื่อ) ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการเจาะ
ตลาดใหม่ คุณคิดว่าเป็นความท้าทายมากที่คุณจะได้มีโอกาสช่วยงานทางด้าน
การตลาด
5. ทำไมเขำจึงควรรับคุณเข้ำทำงำน
ตอบ - ควรตอบว่า คุณเก่งอะไร มีความสามารถอะไร เหมาะกับ
ตาแหน่งที่เขาต้องการอย่างไร ในกรณีที่คุณสมบัติของคุณยังไม่ตรงกับที่เขา
กาหนดเสียทีเดียวพยายามใช้ทักษะชี้ชวนให้เขาเห็นว่า คุณมีสิ่งอื่นที่ทดแทนกัน
ได้
6. คุณเห็นตัวเองทำงำนอะไรอีก 5 ปีต่อจำกนี้
ตอบ - ควรตอบให้รู้ว่า คุณมีเป้าหมายในชีวิตและอาชีพอย่างไร คุณจะ
ก้าวไปสู่ตาแหน่งใด และมีความรับผิดชอบมากขึ้นอย่างไร
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7. คุณสมัครงำนที่อื่นไว้บ้ำงหรือเปล่ำ
ตอบ - ควรตอบให้เขาแน่ใจว่า คุณมีความตั้งใจจริงที่จะอยู่กับเขาไป
นานๆ แม้คุณจะสมัครงานที่อื่นด้วย แต่ถ้าเขารับคุณ คุณก็จะอยู่กับเขา
8. จุดเด่น จุดด้อยของคุณคืออะไร
ตอบ - ควรพูดถึงจุดด้อยที่ไม่มีผลต่อการทางานของคุณมากนัก เช่น
คิดเลขไม่เก่ง ว่ายน้าไม่เป็น ส่วนจุดเด่นก็ควรเป็นจุดเด่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางาน และต้องตอบให้มีน้าหนัก โดยมีข้อมูลสนับสนุนด้วย
9. คุณคิดว่ำจะร่วมงำนกับหัวหน้ำงำนที่มีนิสัยที่ต่ำงกับคุณได้หรือไม่
ตอบ - ควรตอบว่า คุณสนใจที่เป้าหมายของงานมากกว่า ส่วนเรื่องนิสัย
ใจคอ คุณมีความยืดหยุ่นพอที่จะทางานกับใครก็ได้
10. คุณเคยทำอะไรที่ล้มเหลวหรือไม่ ถ้ำเคย คุณจัดกำรอย่ำงไร
ตอบ - ในโลกนี้ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นจึงไม่ควรตอบว่า คุณไม่
เคยทาอะไรผิดพลาดเลยสักครั้ง แต่ควรตอบบนพื้นฐานของความเป็นจริงว่า เมื่อ
ได้ทาอะไรผิดพลาดไปคุณได้นามาเป็นบทเรียน และพยายามไม่ทาให้มันเกิดขึ้น
อีก
เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างคาถามสาหรับการเตรียมความพร้อม แต่หาก
คุณเจอคาถามที่ไม่คาดคิด แสดงให้กรรมการเห็นว่าคุณมีความมั่นคงทางอารมณ์
มากพอ เพราะบางครั้งคาตอบก็ไม่สาคัญเท่าปฏิกิริยาที่คุณมีต่อคาถามนั้น
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- ขั้นตอนที่ 5 ยุติการให้บริการ ผู้ให้คาปรึกษาให้ผู้มารับคาปรึกษา
กลับไปฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์งาน ฝึกตอบคาถาม 10 คาถามที่ควรรู้
- ขั้นตอนที่ 6 ติดตามผลกับนิสิต ในเรื่อง การยื่นใบสมัครงานผ่านระบบ
ออนไลน์ และการเตรียมตัวการไปสัมภาษณ์งานจริง ผลของการสัมภาษณ์งาน
VII. กรณีการศึกษาจาก คุณปาลิดา แสนวา
กรณีที่ 7.1 :หนูเครียด
คุณครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แนะนาให้ น้อง
ปุ๊กลุ๊ก มาพบนักแนะแนว กองกิจการนิสิต เนื่องจากคุณครูให้น้องทา
แบบทดสอบความเครียด พบว่ามีความเครียดสูง
น้องปุ๊กลุ๊ก กาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น้องปุ๊กลุ๊ก เล่าว่า ความเครียดมาจากพ่อแม่ที่
คาดหวังเรื่องการเรียนของน้องปุ๊กลุ๊ก มากเกินไป ทาให้เกิดความกดดันมาก
เกินไป ล่าสุดผลการเรียนออกมาแล้ว น้องปุ๊กลุ๊กได้นาผลการเรียนไปให้พ่อแม่ดู
พ่อกับแม่มักจะพูดว่าต้องทาให้ได้ดีกว่านี้ ทั้งที่ตัวเองก็คิดว่าทาดีที่สุดแล้ว จึง
เป็นสาเหตุ น้องปุ๊กลุ๊กไม่อยากกลับบ้าน เพราะมักจะเจอกับสภาวะกดดันจาก
ครอบครัวแบบนี้
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และน้องปุ๊กลุ๊กยังมีปัญหาเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้ เมื่อต้องทางาน
กลุ่มส่ง น้องปุ๊กลุ๊กมักคิดว่ามีแต่ตัวเองที่เป็นคนทาเพียงคนเดียว ความเครียดที่
ผ่านมา เคยมีเหตุการณ์ตอนอยู่ที่หอพักน้องเคยเครียดโมโหจนขาดสติ ปาแก้ว
ทาลายข้าวของเสียงดังทาให้เพื่อนที่หอพักแตกตื่นมาแล้ว
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ให้คาปรึกษาสรุปทางออกของปัญหาน้องปุ๊กลุ๊ก คือ น้องปุ๊กลุ๊ก
ต้องเข้าใจในความคาดหวังของพ่อแม่ มักจะมีความคาดหวังสูงทางด้าน
การศึกษาของลูก เพราะพ่อแม่ต้องเป็นห่วง อยากให้ลูกมีอาชีพ และอนาคตที่ดี
เมื่อมีเวลาหรือโอกาส จะต้องอธิบายความต้องการของน้องเป็นอย่างไร อะไรที่
ทาได้ อะไรที่ทาไม่ได้ ถ้าคิดว่า แค่นี้ก็สุดยอดแล้ว จะต้องอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจ
จะได้ลดความกดดันลงบ้าง ที่สาคัญต้องคิดบวก
สาหรับปัญหาการปรับตัวเรื่องเพื่อน จะต้องมีการสื่อสารกัน ถ้า
คิดว่างานทุกอย่างตนเองต้องทาคนเดียว แสดงว่าน้องปุ๊กลุ๊กเป็นคนเก่ง มี
ศักยภาพ เพื่อนไว้วางใจ เพียงแค่การเริ่มต้นการทางานร่วมกันจะต้องแบ่งงาน
แบ่งหน้าที่ให้เพื่อนให้ชัดเจน จะทาไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ตามมา
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
น้องปุ๊กลุ๊ก ควรพบคุณครูแนะแนว อย่างต่อเนื่อง เพือ่ ที่จะปรับ
ทัศนคติและการรู้จักตัวเอง ในการวางตัวให้เหมาะสม เกี่ยวกับด้านการเรียนและ
การคบเพื่อนต่อไป
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กรณีที่ 7.2 :เหมือนตัวคนเดียว
น้องปีโป้ เพศหญิง กาลังศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปรึกษา
ปัญหาทางโทรศัพท์สายด่วน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บีโป้เล่าว่า พักอยู่
ห้องเดียวกันกับเพื่อน เวลาที่มีปัญหาต่างๆ มักจะนาปัญหามาปรึกษาเพื่อน
ท่าทีของเพื่อนไม่อยากรับฟัง และมักพูดตัดบทว่า ไม่ต้องคิดมากหรอก จะคิด
มากไปทาไม ใครๆเค้าก็เป็นกัน ทาให้ปีโป้ไม่กล้าระบายหรือเล่าปัญหาต่างๆ
ให้เพื่อนฟัง จริงๆแล้วปีโป้ต้องการระบายความอึดอัดใจ และมีเพียงเพื่อนรับฟัง
ก็พอแล้ว ทาให้มองตนเองว่า เหมือนตัวคนเดียว ไม่มีใครอยากรับฟัง สับสน
ขัดแย้ง
แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ให้คาปรึกษาสรุปได้ว่า 1). ปีโป้ ต้องทาความเข้าใจกับตนเอง ว่า
จริงๆต้องการระบายความอึดอัดใจและมีเพื่อนรับฟังปัญหาของตนเอง ชี้ให้ปีโป้
ว่าตามที่เล่ามา เพื่อนได้รับฟังปัญหาของปีโป้แล้ว แต่เพื่อนต้องการชี้ให้เห็นว่า
ใครๆก็มีปัญหาเหมือนกัน แสดงว่าเพื่อนเข้าใจ แต่ปีโป้ไม่เข้าใจ น้อยใจเพื่อน
2). การปรับตัวเข้ากับเพื่อน รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน เมื่อเพื่อนแสดงความ
คิดเห็นกลับมองว่าเพื่อนไม่ยอมรับ น้อยใจเพื่อน ต้องทาความเข้าใจตนเองก่อน
เมื่อเพื่อนมีความคาดหวังในเพื่อนจะทาให้เกิดปัญหา ยอมรับความแตกต่างซึ่ง
กันและกัน คาว่าเพื่อนจะให้อภัยกันได้เสมอ
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บัญชีรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่สาคัญสาหรับการส่งต่อช่วยเหลือ
ลาดับ

ชื่อ/ หน่วยงาน

โทรศัพท์

1.

กองกิจการนิสิต มมส

0-4375-4388

2.

รถพยาบาล มมส 24 ชม.

08-1965-6924

3.

รถสายตรวจ มมส 24 ชม.

08-1965-6925

4.

สายด่วน มมส

08-5010-0043 ,

(ปรึกษาปัญหา 24 ชม.)

08-5010-4544

ศูนย์ปฎิบัติการทางจิตวิทยาและ

0-43 75-4321

5

การให้การปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ( เวลาราชการ)
6.
7.
8

คลินิกสุขภาพจิต รพ.สุทธาเวช

09-0256-0252

คณะแพทย์ศาสตร์ มมส

(เวลา 08.00-16.00 น)

กองประชาสัมพันธ์และกิจการ

0-4375-4315,

ต่างประเทศ มมส

0-4375-4333

ผศ.ดร. ลัดดา แสนสีหา คณะ

08-1975-8701

พยาบาลศาสตร์
9
10

นางสาวอัญชุลี ประคาทอง

08-1739-4047

คลินิกสุขภาพจิต รพ.มหาสารคาม

0-4371-17509 ต่อ 265

นางเกศมุกดา ไตรรัตน์

08-1261-7736,

ศูนย์ให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น

0-43 711 289

รพ. มหาสารคาม
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(ให้คาปรึกษาสุขอนามัยทางเพศ)
11

ศูนย์พึ่งได้ รพ.มหาสารคาม

09-1054-9486,
0-43725 177

12

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด

0-4370-6580, 1300

มหาสารคาม

(24 ชม.)

13

สายด่วนสุขภาพจิต

1323 (24 ชม.)

14

สถานีตารวจภูธรเขวาใหญ่

0-4375-4088 191
(24 ชม.)

15

สถานีตารวจภูธรกันทรวิชัย

0-4378-9019 191
(24 ชม.)

ความรู้เบื้องต้นทางสุขภาพจิต
ผศ.ดร. ลัดดา แสนสีหา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สุขภาพจิต หมายถึง สภาพจิตที่เป็นสุข มีอารมณ์มั่นคง สามารถ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เป็นสภาพชีวิตที่เป็นสุขอันเป็นผลมาจาก
การมีวิธีการมองคน มองโลก รวมทั้งสามารถจัดการกับความคิด อารมณ์ การ
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แสดงออกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และสังคมอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ภายใต้
สภาพแวดล้ อ มและเวลาที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เป็ น ภาวะชี วิ ต ที่ เ ป็ น สุ ข มี ค วาม
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวหรือปรับความต้องการของตน
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งการ
ที่บุคคลมีสุขภาพจิตที่ดีนั้นเป็นความสามารถของบุคคล ชุมชน และสังคม ที่มี
ปฏิสัมพันธ์กันในแนวทางที่ส่งเสริมให้เกิดความเป็นอยู่ที่สงบสุข มีการพัฒนา
และใช้ความสามารถของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของบุคคล
และส่วนรวมอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยองค์การอนามัยโลกได้กล่าวว่า
สุขภาพจิต หมายถึง สภาพจิตใจที่เป็นสุข สามารถสร้างสัมพันธภาพและรักษา
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไว้ได้ สามารถวางตัวได้เหมาะสม ดารงชีวิตอยู่ได้ใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและปราศจากอาการทางจิต
ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต
ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสาคัญที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต มี 3 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยทางชีวภาพ
สุขภาพจิตมีอทิ ธิพลมาจากร่างกาย นั่นหมายถึงว่า ความผิดปกติทางด้าน
จิตใจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางกาย กรรมพันธุ์ และการมีพยาธิสภาพใน
ระบบการทางานของร่างกาย สามารถสรุปเป็นประเด็นดังนี้
1.1 กรรมพันธุ์
- ยีนส์ (Genetic) โครโมโซมในร่างกายมีหน้าที่ควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม ดังนั้นโรคทางจิตจึงติดต่อทางพันธุกรรม บุคคลที่มีญาติ
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เจ็บป่วยเป็นโรคทางจิตย่อมมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยทางจิตมากกว่าบุคคล
ทั่วไป
- ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย (Constitutional factors) เชื่อว่าลักษณะ
โครงสร้างทางร่างกายมีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยทางจิต ได้แก่
 Ectomorph หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะรูปร่างผอมสูงจะมีโอกาส
เกิดโรคจิตเภท
 Mesomorph หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะรูปร่างสมส่วนจะเกิดโรค
จิตได้น้อยกว่าคนทั่วไป
 Endomorph หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะรูปร่างอ้วนเตี้ยจะมีโอกาส
เกิดโรคจิตทางอารมณ์
1.2 สารสื่อประสาท (Neurotransmitter) ปัจจุบันมีความเชื่ออย่างกว้างขวาง
ว่า การเจ็บป่วยทางจิตมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากสารสื่อประสาท สารสื่อ
ประสาทที่สาคัญมีดังนี้
1.3 ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system) ที่สาคัญมีดังนี้
 ต่อมพิทูอารี (Pituitary gland) มีผลต่อความรู้สึกนึกคิด การ
ตัดสินใจและอารมณ์
 ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ถ้ามีการหลั่งฮอร์โมนมาก จะทาให้
บุคคลมีอาการหงุดหงิด เครียด อารมณ์ไม่คงที่ มีอาการซึมเศร้าและ
รื่นเริงสลับกัน แต่ถ้าต่อมไทรอยด์มีการหลั่งฮอร์โมนน้อยลง จะทา
ให้การเจริญทางด้านจิตใจช้า ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจช้า
เฉื่อยชา ความจาไม่ดี ความคิดผิดปกติ ระแวงสงสัย และประสาท
หลอน
 ต่อมเพศ (Sex gland) มีผลต่ออารมณ์ เครียด หงุดหงิด หวาดระแวง
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 ต่อมหมวกไต (Adrenal gland) โรคที่พบบ่อยมี 2 โรค คือ 1) โรค
เอดิ สั น (Addison’s syndrome) ผู้ ป่ ว ยส่ ว นมากจะมี อ าการเฉย
ต่อต้าน ซึมเศร้า และหงุดหงิด 2) กลุ่มอาการกุชชิ่ง (Cushing’s
syndrome) ผู้ป่วยส่วนมากจะมีอาการซึมเศร้า ร่วมกับอาการวิตก
กังวล ความคิดช้า บางรายมีอาการหวาดระแวงและประสาทหลอน
2. ปัจจัยทางจิตใจ
ปัจจัยทางจิตใจที่มีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วย จะหมายถึงการอบรมเลี้ยงดูใน
วัยเด็ก ความสามารถในการปรับตัว รวมถึงกระบวนการปรับสมดุลทางอารมณ์
และกลไกทางจิต หากบุคคลมีความเข้มแข็งและยืดหยุ่นของจิตใจ ก็จะสามารถ
ปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข และมี
โอกาสเกิดโรคทางจิตได้น้อย
3. ปัจจัยทางสังคม
จากความเชื่อที่ว่ามนุษย์เป็นระบบเปิด ดังนั้นสิ่งแวดล้อมต่างๆและสังคม
ที่อยู่รอบตัวบุคคลย่อมมีผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งสิ้น นั่นคือจะมีอิทธิพลต่อการเกิด
การเจ็บป่วยทางจิต ปัจจัยทางสังคมในที่นี้ ตัวอย่างเช่น
 มลภาวะสิ่งแวดล้อม เช่น เสียงดัง ควัน ขยะ น้าเน่าและอื่นๆ ย่อมมี
ผลก่อให้เกิดความเครียดบุคคลทั้งสิ้น
 ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินถล่ม ซึนามิ ไฟไหม้ และอื่นๆ นอกจาก
จะมีผลทางร่างกายและเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลต่อจิตใจเป็นอย่าง
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มาก โดยสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการซึมเศร้า เครียด ฆ่าตัวตาย
หรือเกิดโรคจิต โรคประสาทได้
ภัยสงคราม ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงซ้าซ้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คม เช่ น ปัญ หาทางเศรษฐกิ จ ยาเสพติ ด
อาชญากรรมฯลฯ ย่อมมีความกดดันต่อบุคคลทั้งสิ้น
ค่านิยม เช่น การบังคับให้ลูกสอบเข้ าโรงเรียนดังๆ ย่อมก่อให้เกิด
ความเครียดแก่ลูก เป็นต้น
ความเชื่อและความศรัทธา เช่น ความเชือ่ ที่ว่าลูกต้องตอบแทนคุณ
ดูแลพ่อแม่ บางครั้งลูกไม่สามารถทาได้ ก็จะรู้สึกเครียด สังคมรอบ
ข้างก็จะดูถูกหรือประณาม เป็นต้น

ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดี คือ เป็นผู้ที่มองการณ์ไกล มีเป้าหมายชีวิตระยะ
ยาว มีปรัชญาในการดาเนินชีวิต ไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค เป็นตัวของตัวเอง
ภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง มีสานึกรับผิดชอบชั่วดี มีระเบียบวินัยในตนเอง มี
ความยื ด หยุ่ น มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ มั่ น คง อ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน ไม่ ห วั่ น ไหวต่ อ ค า
วิพากษ์วิจารณ์ สามารถให้และรับความรักจากบุคคลอื่นได้ พึ่งพาตนเองและ
ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ตัดสินใจได้โดยไม่มีความลาบาก
ใจ รับรู้สถานการณ์ตามความเป็นจริง สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ยุ่งยากและ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเหมาะสม โดยไม่เกิดความขัดแย้งทางอารมณ์
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ

60

สังคม มีอารมณ์ขัน มีความต้องการพัฒนาตนเองและอุทิศตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
การประเมินสภาพจิต
ในกระบวนการวินิจฉัยทางจิตเวช ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 1. การ
สัมภาษณ์ทางจิตเวช 2. การซักประวัติทางจิตเวช 3. การตรวจสภาพจิต 4. การ
ตรวจร่างกาย และ 5. การตรวจพิเศษ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึง การตรวจสภาพจิต
เพียงคร่าวๆ ดังนี้
การตรวจสภาพจิตอาศัยการสัมภาษณ์พูดคุยกันระหว่างจิตแพทย์(หรือ
ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวช)กับผู้ป่วย สิ่งที่จาเป็นหรือหัวข้อที่จาเป็นในการตรวจ
สภาพจิต ได้แก่
1) ลักษณะทั่วไป (General Appearance) ผู้ตรวจจะต้องสังเกตผู้ป่วยในสิ่ง
ต่อไปนี้ตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มเข้ามาพบแพทย์จนสิ้นสุดการสมภาษณ์
1.1. ระดับความรู้สึกตัว (consciousness) ดูว่ามีความสับสน งุนงง ง่วง
เหงาหาวนอน ซึม ไม่ค่อยรู้สักตัว หรือรู้สึกตัวดี ระดับความรู้สึกตัวอาจทดสอบ
ง่าย ๆ โดยการออกคาสั่งให้ผู้ป่วยปฏิบัติตาม
1.2. รูปร่างลักษณะ อ้วนหรือผอม เตี้ยหรือสูง สวย หล่อ หรือขี้เหร่ ท่าทาง
เป็นหญิงหรือชาย สมประกอบหรือพิการ หน้าตาสมวัยหรือแก่อ่อนกว่าวัย
สุขภาพแข็งแรงหรืออ่อนเพลีย อมโรค
1.3 การแต่งกาย ผม และอนามัยส่วนตัว ได้แก่แบบของเสื้อผ้าว่าเหมาะสม
กับอายุของผู้ป่วยและความนิยมของสังคมหรือไม่ สะอาดหรือสกปรก ผมรุงรัง
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สกปรก หรือตัดและหวีเรียบร้อย หน้าตา ฟัน เล็บ และร่างกาย สะอาด
เรียบร้อย หรือสกปรกมีกลิ่นเหม็น นอกจากดูทั่วๆ ไปแล้ว ยังต้องคานึงถึงฐานะ
และอาชีพของผู้ป่วยด้วย เช่น ถ้าเป็นผู้จัดการธนาคาร แต่แต่งกายสกปรก ไม่
โกนหนวด และผมรุงรัง อาจแสดงถึงความผิดปกติ ในขณะที่กรรมกรก่อ สร้างซึ่ง
มีลักษณะเดียวกันถือว่าปกติ
1.4 การแสดงออกทางสีหน้า ได้แก่ บูดบึ้ง เศร้า หรือเฉยชา เคร่งเครียด
กังวล หรือผ่อนคลาย ระแวงสงสัยหรือเป็นมิตร เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสีหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อพูดถึงเรื่องบางเรื่อง
1.5 ท่าทางและการเคลื่อนไหว สังเกต ท่าทางแปลก ๆ หรือการทาอะไรซ้า
ๆ โดยไม่มีจุดมุ่งหมาย (stereotype) การออกท่าทางประกอบคาพูด ความตึง
เครียดหรือผ่อนคลาย มีสมาธิอยู่กับเรื่องที่พูดหรือเหม่อลอย การประสานสายตา
กับผู้ตรวจ ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางการเคลื่อนไหว กับเรื่องที่พูด
1.6 ทัศนคติต่อผู้ตรวจ ได้แก่ปฏิกิริยาต่อผู้สัมภาษณ์ว่าร่วมมือหรือต่อต้าน
หวาดกลัว ระมัดระวัง ไม่ไว้วางใจ เป็นศัตรู หรือเป็นมิตร ปิดบังหรือเปิดเผย
ยั่วยวน สนใจ หรือไม่สนใจ และท่าทีของเขาเปลี่ยนไปหรือไม่ระหว่างการ
สัมภาษณ์
2) ความคิดและการคิด (Thought and thinking) การประเมินความคิดและ
การคิดทาได้โดยการฟังสิ่งที่ผู้ป่วยพูด นอกจากการฟังควรถามถึงความคิ ด และ
ความรู้สึกของผู้ป่วยต่อสิ่งที่คิดหรือพูดออกมา ความคิดมี 2 องค์ประกอบที่ต้อง
ประเมิน ได้แก่ กระบวนการคิด หรือรูปแบบของการคิด (process or form)
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และเนื้อหาความคิด (content) ผู้สัมภาษณ์ต้องประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบไป
พร้อมๆ
2.1 กระบวนการหรื อ รู ป แบบของความคิ ด (Thought process or
thought form) สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งประเมิ น คื อ กระแสของความคิ ด
(stream of thought) ซึ่ ง ประเมิ น จากความต่ อ เนื่ อ งและความสั ม พั น ธ์ กั น
(association) ระหว่างเรื่องที่พูด คาพูด และการพูดของผู้ป่วยจะเป็นตัวสะท้อน
กระบวนการหรือรูปแบบความคิด แม้จะมีการประเมินเรื่องของการพูดไปแล้ว
แต่ในส่วนนั้นเราประเมินลักษณะของการพูดมากกว่า เช่น น้าเสียงความเร็ว
ความดัง การพูดเยอะ หรือน้อย เป็นต้น นอกจากนี้การประเมินเรื่องการพูดยัง
เป็นการเป็นการแสดงถึงความผิดปกติทางกระบวนการคิด หรือรูปแบบของการ
คิดเช่น การพูดที่มีเนื้อหาน้อย (poverty of content of speech) การพูดแบบ
เฉียด ๆ (tangentially) การพูดหรือตอบแบบไม่ตรงคาถาม (irrelevant) เป็น
ต้น
2.2 เนื้อหาความคิด (Thought content) เป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องถาม
เนื้อหาความคิดซ้าอีกครั้งแม้ว่าข้อมูลส่วนที่อาจได้มาบ้างแล้วระหว่างสัมภาษณ์
เพราะบางครั้ ง ข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ความคิ ด อาจจะมาจากหลายช่ ว ง
นอกจากนี้การเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่เป็นเนื้อหาความคิดจะช่วยให้การเก็ บ
ข้อมูลมีความเป็นระบบมากขึ้น การตรวจเนื้อหาความคิดนั้นให้สังเกตว่าถูกต้อง
มี เ หตุ มี ผ ล และเหมาะสมหรื อ ไม่ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ป ระวั ติ ก าร
เจ็บป่วยของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะบอกถึงความผิดปกติได้จากพ่อแม่ ญาติ เพื่อนฝูง
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หรือคนใกล้ชิดอื่นๆ ของผู้ป่วยด้วย คาถามที่ใช้ควรหลีกเลี่ยงลักษณะขอคาถาม
ปลายปิด เช่น “เมื่อคืนนี้คุณคงนอนไม่หลับใช่ไหมคะ” นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยง
ค าถามชั ก น าผู้ ป่ ว ย เช่ น “คุ ณ ไม่ ช อบเพื่ อ นของคุ ณ ใช่ ไ หมคะ” ค าถามเพื่ อ
ประเมิ น ความคิ ด จึ ง ควรเป็ น ค าถามปลายเปิด กว้า งๆ ซึ่ง ผู้ ป่วยจะได้ อ ธิบ าย
ความคิดของตัวผู้ป่วย ตัวอย่างความผิดปกติที่สาคัญในประเด็นนี้คือ การหลงผิด
หรือ Delusion
การหลงผิ ด หมายถึ ง การมี ค วามเชื่ อ แบบผิ ด ๆ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ (fixed false belief) และความเชื่อดังกล่าวต้องไม่ใช่ความเชื่อที่
พบได้ตามปกติในสังคมหรือวัฒนธรรมของผู้ป่วย ควรแยกอาการหลงผิดออก
จากความเชื่ อ ทั่ ว ไป หรื อ ความเชื่ อ ที่ อ าจไม่ เ ป็ น เหตุ เ ป็ น ผล แต่ ยั ง ไม่ ยึ ด ติ ด
จนกระทั่ ง ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ซึ่ ง น่ า จะเข้ า ได้ กั บ overvalued idea
มากกว่า
3). อารมณ์ (Affective or emotional state) การศึกษาอารมณ์ของผู้ป่วย
ไม่เพียงแต่สังเกตจากสีหน้าขณะสัมภาษณ์ แต่ต้องอาศัยคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกด้วย คาถามที่ดีคือคาถามว่า “คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งนั้น สิ่งนี้”
หรือ “ใจคอของคุณเป็นอย่างไร” นอกจากสีหน้าสภาพอารมณ์ยังอาจแสดงออก
ทางการเคลื่อนไหว เช่น ถ้าเศร้ามักจะเชื่องช้า ถ้ากังวลหรือตื่นเต้นมักจะ
กระสับกระส่ายหรือลุกลี้ลุกลน ตลอดจนอาจ แสดงออกเป็นอาการทางร่างกาย
บางอย่าง เช่น อาการมือสั่น เหงื่อแตก ม่านตาเบิกกว้าง เสียงแหบพร่า ท้องอืด
ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย ท้องเสีย เบื่ออาหาร หรือนอนไม่หลับ เป็นต้น การศึกษา
อารมณ์นอกจากจะดูว่าอารมณ์ที่แสดงออกเป็นอย่างไรแล้ว ยังต้องดูความ
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เหมาะสมของการแสดงอารมณ์ด้วยว่าสอดคล้องกับเรื่องที่พูด วัฒนธรรม และ
เรื่องที่ผู้ป่วยกาลังคิดอยู่หรือไม่
3.1 อารมณ์พื้นฐาน (Mood) หมายถึง อารมณ์โดยรวมที่มีอยู่ในช่วงที่ผ่าน
มา เช่น ใน 1 สัปดาห์มามีอารมณ์ เศร้า เซ็ง เป็นต้น ดังนั้นการประเมินอารมณ์
พื้นฐานจะได้จาการซักถามผู้ป่วยไม่ใช่จากการสังเกต ผู้สัมภาษณ์ความประเมิน
ด้วยว่าอารมณ์พื้นฐานของผู้ป่วยเข้าได้กับอารมณ์ที่แสดงออก (Affect) หรือไม่
โดยที่ควรถามระยะเวลาและความรุนแรงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
3.2 อารมณ์ที่แสดงออก (Affect) หมายถึง เป็นอารมณ์ที่มักถูกสังเกตได้
ทางสีหน้า ซึ่งอาจร่วมกับแววตา น้าเสียงในการพูดคุย ท่าทาง และการ
เคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วย
4) การรับรู้สิ่งเร้า (Perception) เป็นการประเมินการรับรู้ที่ผิดปกติ จากประ
สารทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การได้กลิ่น การได้ยิน การรับรส การรับ
สัมผัส ซึ่งสามารถประเมินโดยใช้คาถาม เช่น ขณะที่นั่งคุยกับพยาบาลคุณได้ยิน
เสียงอื่นๆ ไหม เช่นเสียงคนพูดโดยมองไม่เห็นที่มาของเสียง นอกจากการถาม
สามารถสังเกตจากพฤติกรรมได้ เช่น การพูดพึงพาคนเดียว เป็นต้น อาการที่
เกี่ยวกับการรับรู้ที่ผิดปกติมี 2 ประเภท ได้แก่
4.1 การแปลผิด หรือ Illusions หมายถึง การที่ผู้ป่วยแปลความหมายของ
ประสาทรับรู้เมื่อมีสิ่งกระตุ้นต่างๆ ผิดไป โดยมักเกี่ยวกับความรู้สึกทางร่างกาย
การได้ยิน การมองเห็น การรับกลิ่น และการรับรส อาจมีความรุนแรงส่งผลถึง
การใช้ชีวิตประจาวันหรือทาให้ผู้ป่วยกังวล หรือเกิดความเดือดร้อน มักเป็นมาก
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ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือสถานการณ์ใด สถานการณ์หนึ่ง เช่น เวลาค่า ในห้องที่
มีแสงน้อย หรือเวลาที่เหนื่อยล้า เป็นต้น เช่น เห็ นเชือกเป็นงู เห็นเงาต้นไม้ไหว
ตามลมเป็นเงาของคนที่เคลื่อนไหว เป็นต้น
4.2 ประสาทหลอน หรือ Hallucinations เป็นอาการที่ผู้ป่วยรับรู้ว่ามีสิ่ง
กระตุ้น(ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่มีสิ่งกระตุ้นใดๆเลย) เช่น การได้ยินเสียงคนพูด
โดยที่ ไ ม่ เ ห็ น ตั ว ก็ คื อ ไม่ มี ใ ครพู ด แต่ รั บรู้ ว่า มี อาการประสาทหลอนสามารถ
เกิดขึ้นได้หลายทาง บางครั้งผู้ป่วยก็ให้ข้อมูลโดยตรง บางครั้งก็แสดงออกมาทาง
พฤติ ก รรม เช่ น เอี ย งคอฟั ง เสี ย งหู แ ว่ ว หรื อ พู ด โต้ ต อบกั บเสี ย งนั้ น อาการ
Hallucination ต่างจาก Illusions ตรงที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นแต่รับรู้ได้เอง ตัวอย่าง
ของอาการประสาทหลอน ได้แก่ หูแว่ว (auditory hallucination) เห็นภาพ
หลอน (Visual hallucination) ประสาทหลอนทางการรั บ รส (gustatory
hallucination) ประสาทหลอนทางการได้ ก ลิ่ น (olfactory hallucination)
และประสาทหลอนทางกาย (tactile hallucination)
5) การรับรู้เวลา สถานที่ และบุคคล (Orientation)
5.1 ความรู้สึกตัว (consciousness) เป็นความสามารถของผู้ป่วยที่
ตอบสนองต่อผู้ตรวจ เช่น alert or wakefulness ถ้าไม่ค่อยรับรู้
สิ่งแวดล้อม (clouding of consciousness) สับสน (confusion) ไม่รู้สึกตัว
(coma)ในบางรายมีการเปลี่ยนแปลงแบบขึ้นๆ ลง ๆ (fluctuate)
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5.2 การรู้เวลา สถานที่และบุคคล (orientation) สามารถสังเกตได้ใน
ระหว่างที่สัมภาษณ์ประวัติหรืออาจต้องการการถามซ้าหากไม่แน่ใจ
ความผิดปกติในส่วนนี้มักจะบ่งถึงภาวะความผิดปกติของสมอง
(organic brain disease) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเพ้อหรือสับสนงุนงง
(delirium) ซึ่งผู้สัมภาษณ์ควรพยายามสืบหาสาเหตุทางร่างกายที่อาจทาให้เกิด
อาการ ความผิดปกติชนิดนี้มักจะเกิดเรียงลาดับโดยสูญเสียการรับรู้เวลาก่อน
เป็นอันดับแรก ตามมาด้วยสถานที่ และบุคคล ตามลาดับ เมื่อผูป้ ่วยอาการดีขึ้น
การรับรู้ก็จะดีขึ้นเป็นลาดับกลับกัน คือ บุคคล สถานที่ และเวลา
6) ความจา (Memory) คาถามเกือบทุกคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ใช้ได้ใน
การทดสอบความจา คาถามจะต้องทดสอบทั้ง
6.1 ความจาเก่า (Remote memory) หมายถึงความจาในวัยเด็ก หรือ
ความจาในสิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นเวลาหลายๆ เดือน
6.2 ความจาใหม่ (Recent memory) หมายถึงความจาในสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ระยะใกล้ ๆ โดยปกติจะถามคาถามเกี่ยวกับเหฅุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะ 24
ชั่วโมง หรือในระยะไม่กี่วัน
7) ความตั้งใจและสมาธิ (Attention and concentration) ความผิดปกติ
ของความตั้งใจและสมาธินั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น จากโรคทางสมอง ความ
วิตกกังวล ซึมเศร้า และจากสิ่งเร้าภายใน เช่น หูแว่ว เป็นต้น การประเมินทาได้
หลายวิธี
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8) เชาวน์ปัญญา (intelligence) การทดสอบเชาวน์ปัญญาที่ดีคือ การให้
ผู้ป่วยอธิบายข้อมูลบางอย่าง (information) หรืออธิบายความหมายของ
คาศัพท์ (vocabulary) ระดับเชาวน์ปัญญาของผู้ป่วยมีความสาคัญเกี่ยวข้องกับ
การเกิดปัญหาและการปรับตัวของผู้ป่วย ผู้ประเมินต้องประเมินระดับสติปัญญา
ว่าเหมาะสมกับระดับการศึกษา สิ่งแวดล้อมด้านวัฒนธรรมของผู้ป่วยหรือไม่
การให้ผู้ป่วยอธิบายข้อมูลทั่วๆไป หรือ อธิบายความหมายของคาศัพท์ การถาม
เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป และคาศัพท์ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสติปัญญา
9) การตัดสินใจ (judgment) ปกติเราดูการตัดสินใจของผู้ป่วยจากพฤติกรรม
ของเขาที่แสดงออก ในสังคมว่าเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในวัฒนธรรมนั้น ๆ
หรือไม่ เช่น การเปลือยกายในที่ สาธารณะหรือการแต่งชุดอาบน้าไปทางาน เป็น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ถ้าผู้ป่วยประพฤติก็แสดงว่าการตัดสินใจของเขาไม่
ถูกต้อง นอกจากนั้นอาจต้องอาศัยการทดสอบโดยการสร้างสถานการณ์ ให้เขา
นึ ก และตั ด สิ น ใจว่ า จะกระท าอย่ า งไรดี การตั ด สิ น ใจต้ อ งประเมิ น ว่ า ผู้ ป่ว ย
ตัดสินใจเหมาะสมหรือไม่ ประกอบด้วยเหตุผลเพียงไร และผู้ป่วยประพฤติ
ตามที่ตัดสินใจนั้นได้เพียงใด การตัดสินใจและการกระทาเป็นที่ยอมรับของ
สังคมและเหมาะสมกับประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือไม่
10) ความรูจ้ ักตน (insight) หมายถึงความรู้และความเข้าใจว่าตนเองป่วย
ประกอบด้วยหลายระดับ ได้แก่
ระดับ 1 ไม่ยอมรับว่าตนเองป่วย
ระดับ 2 คิดว่าตนเองอาจป่วยและควรรักษา แต่ปฏิเสธการรักษา
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ระดับ 3 คิดว่าตนเองป่วย แต่เป็นการป่วยทางกาย
ระดับ 4 คิดว่าตนเองป่วย แต่ไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไร
ระดับ 5 ยอมรับว่าป่วย เนื่องจากความผิดปกติทางจิตใจ แต่ไม่คิดจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข (intellectual insight)
ระดับ 6 ยอมรับว่าป่วย เนื่องจากความผิดปกติในความรู้สึกและจิตใจ
และพร้อมที่จะแก้ไข ให้กลับคืนสู่ลักษณะปกติในอนาคต (true emotional
insight)
โดยหลักการ แม้จะใช้ความรู้จักตนเป็นเครื่องวัดความเจ็บป่วยทางจิต
อย่างหนึ่ง แต่การจะบอกว่าผู้ป่วยคนใดมีหรือไม่มีความรู้จักตนนั้นค่อนข้าง
ลาบาก ทั้งนี้เพราะขึ้นกับระดับการศึกษา วัฒนธรรม และความเชื่อของสังคม
ของผู้ป่วยแต่ละคนด้วย
การเจ็บป่วยทางจิต
การเจ็บป่วยทางจิต เป็นภาวะที่บุคคลมีความบกพร่องในการปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อ ม ทาให้ไม่มีความสุข ในการด าเนินชี วิต เท่าที่ ค วร ซึ่งใน
ระยะแรกจะเริ่มมีความเฉยชา สนใจส่งแวดล้อมน้อยลง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีน้อย มีความหมกมุ่นครุ่นคิด มีความต้องการพึ่งพาผู้อื่นสูง มีความลาบากใน
การตั ด สิ น ใจ รู้ สึ ก ว่ า ตนเองไม่ ส บายอยู่ ต ลอดเวลา ส่ ง ผลต่ อ การเรี ย น การ
ประกอบอาชีพ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัว หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจะ
มีความผิดปกติทางจิตรุนแรงมากขึ้น เช่น มีความหวาดระแวง มีความอิจฉา
ริษยารุนแรง มีความรู้สึกเป็นปรปักษ์กับผู้อื่น ควบคุมตนเองไม่ได้ มีความกลัว
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และวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา มีท่าทางตื่นเต้น อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย จิตใจหด
หู่ไม่สดชื่น ท้อแท้ สิ้นหวัง ความสานึกในคุณค่าของตนเองลดลง แยกตัวไม่เข้ า
ร่วมกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งมีการเจ็บป่วยทางกายต่างๆ จนพัฒนาไปเป็นโรค
ทางจิ ต เวช ที่ มี อ าการบิ ด เบื อ นของกระบวนการคิ ด มี อ าการหลงผิ ด และ
ประสาทหลอน
การเจ็บป่วยทางจิตหรือความบกพร่องทางจิต เป็นสภาวะผิดปกติทาง
จิตใจของบุคคล ซึ่งแสดงออกโดยความทุกข์ใจ กลัดกลุ้ม วิตกกังวล ถ้าจิตไม่
เข้มแข็ง อาการบกพร่องทางจิตก็ยิ่งจะทวีมากขึ้นจนกลายเป็นคนโรคจิตโรค
ประสาทไป ความบกพร่องทางจิตไม่ได้หมายถึงการเป็นโรคจิต หรือเป็นบ้าแต่
เพียงอย่างเดียว ความจริงมีหลายระดับ ซึ่งจะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมที่แสดงออกมา
ประเภทของความบกพร่องทางจิต ในที่นี้ได้นา 4 ลักษณะที่สาคัญมาสรุป ดังนี้
1. โรคจิ ต (Psychosis) 2. โรคประสาท (Neurosis) 3. บุค ลิ ก ภาพแปรปรวน
(Personality Disorders) และ 4. ความเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation)
1. โรคจิต (Psychosis) เป็ น ลั ก ษณะความผิ ด ปกติ ท างจิ ต ที่ รุ น แรงที่สุ ด คน
ทั่วไปมักเรียกว่าพวกวิกลจริตหรือคนบ้า ผู้ที่เป็นโรคจิตจะมีโลกเฉพาะของตน
จึงพูดคุยกับคนปกติไม่รู้เรื่อง และบางครั้งอาจมีการอาละวาดอย่างรุนแรง เป็น
พวกที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ต้องอยู่ในความดูแลของผู้อื่น
หรือต้องได้รับการเยียวยารักษาเป็นพิเศษ อาการสาคัญของโรคจิต คือหลงผิด
และประสาทหลอน สามารถแบ่งโรคจิตเป็นประเภทใหญ่ได้ 4 ประเภท ได้แก่
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1.1 โรคจิตที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางร่างกาย แบ่งเป็น 2
ลักษณะ คือ
1.1.1 โรคจิ ต ที่ เ กิ ด จากความพิ ก ารทางสมอง เช่ น สมองได้ รั บความ
กระทบกระเทือน หลอดโลหิตในสมองแข็งตัว เป็นโรคลมชัก มีเนื้องอกในสมอง
ซิฟิลิสขึ้นสมองตลอดจนบุคคลในวัยชราที่สมองทางานได้ไม่เต็มที่ หรือเรียกว่า
สมองเหี่ยวในวัยชรา เป็นต้นอาการของโรคบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิมอย่าง
มากชนิดกลับหน้ามือเป็นหลังมือ เช่น เคยประหยัดกลับสุรุ่ยสุร่าย เคยสุภาพ
กลับมุทะลุดุดัน นอกจากนี้ยังพบอาการทางประสาทอย่างเด่นชัดอีกด้วย เช่น
เป็นอัมพาต พูดไม่ชัด เดินเปะปะ เนื้อตัวสั่น อุจจาระปัสสาวะไม่เป็นปกติ เป็น
ต้น
1.1.2 โรคจิตที่เป็นผลมาจากการแพ้พิษสิ่งต่าง ๆ เช่น พิษสุรา ฝิ่น
กัญชาเฮโรอีน สารหนู สารตะกั่ว หรือพิษของอาการไข้ที่เกิดจากไทฟอยด์ ปอด
บวม เป็นต้นอาการของโรค มึนงง ตกใจง่าย กลัวง่าย มีอาการทางประสาทหลอน
ได้ยินเสียงแปลก ๆ เช่น ได้ยินคนชักชวน ท้าทาย ดุด่า เห็นภาพมีคนมาทาร้าย
ตน บางครั้งพวกนี้ถึงกับฆ่าคนตายได้ บางรายมีอาการเป็นอัมพาต เป็นต้น
1.2 โรคจิตที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางหน้าที่ของจิตใจ
ออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท ดังนี้

แบ่ง

1.2.1 โรคจิตเภท (Schizophrenia) หมายถึง การแตกแยกระหว่าง
ความคิดและอารมณ์ หรือความคิดแปรปรวน
1.2.2 โรคจิตประเภทอารมณ์วิปลาสหรืออารมณ์แปรปรวนชนิด
รุนแรง (Major Affective Disorders) เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่มีความวิปลาสของ
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อารมณ์หรือมีอารมณ์ชนิดรุนแรงซึ่งประกอบด้วยลักษณะที่สาคัญคือ มีความ
ผิดปกติของอารมณ์เป็นอย่างมาก เช่น ซึมเศร้ามากหรืออารมณ์รื่นเริง เป็นสุข
สนุกสนานมาก ตื่นเต้นมากหรือหงุดหงิดมาก ปริมาณความสุขและความเศร้า
มักจะไม่ได้สัดส่วนกับสถานการณ์ในชีวิตของผู้ป่วย จึงทาให้ความคิดความ
ประพฤติพลอยสับสนวุ่นวายไปตามแรงของอารมณ์ด้วย จะพบในผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชาย 3 ใน 2 ซึ่ง แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
- แบบคลั่ง (Manic Type) ลักษณะที่สาคัญคือ คาพูดและความคิด
ไม่สอดคล้องกัน พูดอย่างรวดเร็วแต่ว่าไม่เป็นเรื่องเป็นราว พูดไม่หยุด ด่าไม่หยุด
คลั่งลืมตัว อยู่นิ่งไม่ได้ ออกท่าทางเต้นแร้งเต้นกาเรื่อยเปื่อยไปจนถึงไม่นุ่งผ้านุ่ง
ผ่อน บางรายไม่ยอมนอนจนเป็นอันตรายต่อชีวิต
- แบบซึมเศร้า (Depressive Type) ลักษณะที่สาคัญคือ อารมณ์
เศร้า มีความทุกข์ใจ กังวลใจ ขาดความสนใจในตนเอง หมดอาลัยตายอยากใน
ชีวิต ความคิดและการเคลื่อนไหวเชื่องช้า อาการซึมเศร้านี้ในบางรายจะปรากฏ
ว่า มีอาการหลงผิดและประสาทหลอนถ้ามีความเศร้าจัดจะทาลายตัวเองและฆ่า
ตัวตายหลาย ๆ วิธี เช่น กินยาตาย ยิงตัวตาย แขวนตัวตาย ส่วนพวกที่เศร้าอย่าง
สุดชีวิตจริง ๆ จะมีอาการหมดอาลัยในชีวิต จะนอนนิ่งเฉยรอให้ร่างกายละลาย
หายไปจากโลกเอง
1.2.3 โรคจิตประเภทภาวะระแวง (Paranoid State) ลักษณะที่สาคัญคือ
หวาดระแวงและอาการหลงผิดมีความรุนแรงมาก
ส่วนมากผู้ที่เป็นโรคจิต
ประเภทนี้ไม่มีอาการประสาทหลอน
แต่มีอาการที่แสดงออกถึงความ
หวาดระแวง สงสัย และขาดความไว้วางใจจากบุคคลอื่น มีความคิดหลอกตนเอง
ว่าจะมีคนมาทาร้าย ภาวะระแวงนี้จะมีความรุนแรงขึ้นเป็นลาดับ โดยจะเริม่ จาก
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เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การเงิน การงาน หรือสามีภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน เกิด
ความรู้สึกว่ามีคนคอยเอาเปรียบ พูดเท็จต่อเขา หรือต่อต้าน หรือตามรบกวนตาม
แกล้งเขา พวกที่มีอาการภาวะระแวงมักจะพัฒนามาจากอาการหลงเป็นใหญ่ เขา
จะลุ่มหลงอยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่างรุนแรงและจริงจัง
มีความแปรปรวน
ทะเยอทะยานสูงยิ่ง มีอารมณ์อ่อนไหวต่อคาวิพากษ์วิจารณ์อย่างยิ่งเกลียดชัง
บุคคลอื่นไปหมด ลักษณะเหล่านี้จะนาไปสู่ความผิดหวังสิ้นหวังในชีวิต หากเขา
พลาดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรุนแรงเขาก็จะโทษและตาหนิบุคคลอื่น
1.2.4 โรคจิตประเภทวัยเสื่อม (Involutional Melancholia) ลักษณะที่
สาคัญคือเริ่มด้วยความรู้สึกเศร้าใจ เสียใจต่อตนเอง จนร้องไห้คร่าครวญ
บ่อยครั้งรู้สึกไม่เป็นสุข ไม่สบายใจ หวาดกลัวและกังวลมากเกินไป แม้แต่เรื่อง
เล็ก ๆ น้อย ๆ และเรื่องในอดีตที่ผ่านมา ระยะต่อมาจะแสดงอาการหมดแรง
ตัดสินใจไม่ได้ ไม่มีกระจิตกระใจทาอะไร ทาให้ผู้ป่วยฉุนเฉียวง่าย หงุดหงิดผ่อน
อารมณ์ไม่ได้ ทาอะไรไม่มียืดหยุ่น บางรายอาจโทษตัวเอง ชอบประณามหรือด่า
ตนเองให้ต่าลง หลายรายมีอาการวิตกกังวล หวาดหวั่นพรั่นพรึงและตึงเครียด
ร่วมด้วย มักจะอยากคิดฆ่าตัวตายบางรายไม่ยอมรับประทานอาหาร เพราะไม่
ต้องการมีชีวิตอยู่ มักจะเกิดเฉพาะบุคคลที่มีอายุอยู่ในบั้นปลายของชีวิตในผู้หญิง
พบเมื่ออายุ40-45ปีมักพบในสังคมเมืองมากกว่าสังคมในชนบทที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจตกต่า
2. โรคประสาท (Neurosis)
โรคประสาทเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางจิตใจอย่างหนึ่ง ที่มี
ความขัดแย้งภายในจิตใจและมีความวิตกกังวลเป็นพื้นฐาน เนื่องจากบุคคลที่มี
ความอ่อนแอผิดปกติ จนไม่สามารถทนต่อความกดดันของสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ได้ โรคประสาทมี ค วามรุ น แรงน้ อ ยกว่ า โรคจิ ต เพราะผู้ ป่ ว ยยั ง รู้ จั ก ตนเอง
สามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีอาการหลงผิด หรือ
ประสาทหลอน สามารถติดต่อกับผู้อื่นได้
สาเหตุของโรคประสาท
โรคประสาทมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งในจิตใจ ความวิตกกังวล
ความกระทบกระเทือนทางจิตบางอย่างที่กอ่ ให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ
ไม่
สามารถแก้ปัญหาหรือตอบโต้ปัญหาเพื่อปกป้องตนเองให้หลุดพ้นจากความตึง
เครียดได้ นอกเหนือจากบุคคลนั้นจะแก้ปัญหาให้แก่ตนเองไม่ได้แล้ว เขาอาจจะ
นาความยุ่งยากมาสู่ทั้งตัวของเขาเองและบุคคลอื่นอีกด้วย เป็นผลให้บุคคลนั้นไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ในที่สุด
ประเภทของโรคประสาท แบ่งออกได้ 7 ประเภท ดังนี้
2.1 โรคประสาทประเภทวิตกกังวล (Anxiety Neurosis) เป็นโรค
ประสาทที่พบมากที่สุด จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย อาการที่เกิดขึ้นหรือ
แสดงออกมีทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น มีความกระวนกระวาย หงุดหงิด ตกใจ
ง่าย เมื่ออารมณ์ตึงเครียดมากขึ้นจะแสดงอาการทางร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเกิดขึ้น เช่น หัวใจเต้นเร็วและแรง ใจสั่นมือสั่น เหงื่อออกท่วมตัว
คอแห้ง ความดันของเลือดเปลี่ยนแปลง อาจถึงหน้ามืดหมดสติก็เป็นได้
2.2 โรคประสาทประเภทฮีสทีเรีย (Hysterical Neurosis) เกิดจากความ
ขัดแย้งหรือถูกบีบคั้นทางจิตใจอย่างรุนแรง แล้วแปรรูปมาสู่สภาพอาการทาง
กาย มีอาการที่เกิดขึ้นกับส่วนของร่างกายที่อยู่ภายใต้อานาจของจิตใจ เช่น
กล้ามเนื้ออ่อนกาลัง อัมพาต เวลาไม่พอใจมาก ๆ ก็กรีดเสียงร้อง กระทืบเท้า เตะ
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ถีบ ชัก เกร็ง เดินไม่ตรง หรือบางครั้งหมดความรู้สึกชา เสียวแปลบ ทาให้
ประสาทสัมผัสสูญเสียไปบางส่วนหรือทั้งหมดโรคประสาทประเภทนี้มักเข้าใจว่า
เป็นโรคเกี่ยวกับความรักหรือกามารมณ์ มีความต้องการทางเพศอย่างรุนแรง
อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจผิดๆกันซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่แต่เป็นลักษณะของการ
ป้องกันตนเองโดยไม่รู้สึกตัว
ทั้งนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจหรือเพื่อหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา
2.3 โรคประสาทประเภทกลัว (Phobia Neurosis) เกิดจากความกลัวที่
รุนแรงกลัวอย่างต่อเนื่องและไม่มีเหตุผล กลัวทั้งวัตถุ สิ่งของ และสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าวัตถุสิ่งของและสถานการณ์นั้น ๆ ไม่มีอันตราย แต่ก็เกิดความ
กลัวโรคประสาทกลัวที่พบเสมอ ๆ ได้แก่ กลัวความมืด กลัวความสูง กลัวที่โล่ง
กลัวความเจ็บปวด กลัวพายุ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ กลัวความโดดเดี่ยว กลัวไฟ ฯลฯ
2.4 โรคประสาทประเภทย้ าคิ ด ย้ าท า (Obsessive-Compulsive
Neurosis) โรคประสาทชนิดนี้อาจมีลักษณะย้าคิดอย่างเดียวหรือย้าทาอย่าง
เดียวหรือมีทั้งย้าคิดย้าทาร่วมกันการย้าคิดนั้นเป็นการคิดซ้าซากเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้า
ตัวหมกมุ่นขึ้นมาเอง และจดจ่อผูกผันอยู่กับการคิดนั้น จนทาให้เกิดความวิตก
กังวลอย่างรุนแรงขึ้น เป็นอุปสรรคต่อการทากิจกรรมต่าง ๆ จนไม่สามารถมี
ความผาสุกในชีวิตของเขาได้การย้าทา(Compulsive)ก็เป็นการกระทาที่ซ้าแล้ว
ซ้าอีกโดยไม่สามารถควบคุมหรือบังคับตนเองได้ เช่น ลงจากรถยนต์ส่วนตัวปิด
ประตูรถเสร็จแล้วก็ต้องเดินย้อนกลับไปดูว่าล็อคกุญแจประตูแล้วหรือยัง ปิดวิทยุ
แล้วหรือยัง ซึ่งคนธรรมดาจะตรวจดูเพียงครั้งเดียวก็พอแต่คนที่เป็นโรคประสาท
จะทาซ้าๆอยู่นั่นเองคนไข้ส่วนใหญ่จะมีอาการทั้งย้าคิดและย้าทาควบคู่กันไป
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2.5 โรคประสาทประเภทซึมเศร้า (Depressive Neurosis) เป็นโรค
ประสาทที่มีอาการซึม เศร้าโศกเสียใจ และผิดหวัง มีความกลัดกลุ้มอย่างผิด
ธรรมดามักจะมองโลกในแง่ร้ายมองตัวเองไม่มีค่าชอบคิดมากและหากมีอาการ
รุนแรงถึงที่สุดก็จะมีอาการพยายามฆ่าตัวตาย
อาการซึมเศร้านี้มักจะเกิด
หลังจากที่มีสิ่งมากระตุ้นเกี่ยวกับการสูญเสีย เช่น การตายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในครอบครัว การสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง เสียชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นต้นอาการที่
บ่งถึงความรู้สึกซึมเศร้า ได้แก่ อ่อนเพลีย หงุดหงิด กระวนกระวายตัดสินใจไม่
ค่อยได้ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ คิดถึงแต่เรื่องที่ทาให้ผิดหวังซ้าแล้วซ้าอีก เป็น
ต้น
2.6 โรคประสาทประเภทท้ อ แท้ (Neurasthenia Neurosis) เป็ น
ลักษณะของโรคประสาทที่ผู้ป่วยจะมีอาการท้อแท้ใจ เหนื่อยอ่อน หมดเรี่ยวหมด
แรง ความคิดความจาเลอะเลือนบางครั้งทาอะไรไม่ได้เลย หมดกาลังใจไม่อยาก
ทาอะไร ใจคอหดหู่ จะมีอาการทางกายปรากฏให้เห็นคือปวดศีรษะ เบื่ออาหาร
ท้องอืด ท้องเฟ้อ สมรรถภาพในด้านต่าง ๆ เสื่อมถอยไปหมดไม่เป็นตัวของตัวเอง
อาการลังเลไม่กล้ารับผิดชอบ และไม่วางใจตัวเอง เป็นต้น
2.7 โรคประสาทประเภทหมกมุ่นครุ่นคิด (Hypochondrical
Neurosis) เป็นโรคประสาทที่เกิดจากการครุ่นคิด และวิตกกังวลเกี่ยวกับ
สุขภาพร่างกายของตนเองอยู่ตลอดเวลา กลัวว่าจะเกิดโรคอย่างใดอย่างหนึ่ง
ขึ้นกับอวัยวะต่าง ๆ เช่น มีความรู้สึกว่าระบบย่อยอาหารผิดปกติหัวใจและปอด
ทางานผิดปกติ จะพยายามครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตนเป็นหรือกาลังจะเป็นโรค
ชนิดนั้นชนิดนี้ แม้ว่าแพทย์จะตรวจไม่พบสาเหตุทางร่างกายก็ตาม
3) บุคลิกภาพแปรปรวน (Personality Disorder) แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม คือ
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3.1 กลุ่มที่มีบุคลิกภาพแปลกประหลาด (The Eccentric Group) พวก
นี้จะมีนิสัยใจคอและกิริยามารยาทแตกต่างจากบุคคลอื่นอย่างเห็นได้ชัด
พฤติกรรมของบุคคลกลุ่มนี้จะชอบพูดปด ขี้ระแวง มีความขมขื่นในชีวิต ชอบ
แต่งตัวสกปรก หรือแตกต่างกับคนอื่น เช่น ใส่เสื้อบางในฤดูหนาว ใส่เสื้อหนาใน
ฤดูร้อน เป็นต้น
3.2 กลุ่มที่มีปมด้อย (The Inferior Group) พวกนี้จะมีปมด้อยอยู่ในจิตใจ
อย่างลึกซึ้ง เช่น ตาหนิตนเอง ไม่เชื่อความสามารถของตนเองมักมีอาการทาง
ประสาทร่วมด้วย เช่น วิตกกังวล ไม่ชอบเข้าสังคม บางคนแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าว เพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกเป็นปมด้อย
3.3 กลุ่มที่ต้องการพึ่งผู้อื่น (The Dependent Group) มักจะมีอารมณ์
เหมือนเด็ก ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ต้องพึ่งผู้อื่น ไม่สามารถดาเนินการใดๆได้
ถ้าไม่ได้การช่วยเหลือจากผู้อื่นถ้าจาเป็นต้องพึ่งตนเองอย่างมากและปรับตัวไม่
ทันก็อาจเป็นโรคประสาทได้ง่าย
3.4 กลุ่มที่ต่อต้านสังคม (The Anti-Social Group) พวกนี้จะมีความ
ก้าวร้าว ชอบฝ่าฝืนระเบียบของสังคม ชอบตามใจตนเอง มักจะเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างค่านิยมของสังคม กับความต้องการของตนอยู่เสมอ และหาความสบาย
ใจจากการกระทาของตนไม่ได้
3.5 กลุ่มที่มีอารมณ์หวั่นไหวง่าย (The Emotionally Unstable
Group) มักจะมีอารมณ์ไม่มั่นคง จิตใจอ่อนไหวง่าย ควบคุมตนเองไม่ได้ และจะ
ระบายอารมณ์ทางการแสดงออกทางร่างกาย เช่น กระตุก ติดอ่าง กัดเล็บ ดึงผม
เขย่าขา และมักลดความเครียดด้วยการดื่มเหล้ากลายเป็นคนติดยาเสพติด
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4) ความเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviation) มักจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
“กามวิปริต” ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมชอบฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคมใน
เรื่องเพศ ชอบปลดปล่อยความกังวลใจโดยการปฏิบัติทางเพศไปในรูปแบบ
ต่าง ๆ กันความเบี่ยงเบนทางเพศ ซึ่งจะพบบ่อย ดังนี้
4.1. พวกถ้ามอง (Voyeurism) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยการชอบ
แอบดูอวัยวะเพศร่างเปลือยและแอบดูการร่วมเพศของชายและหญิง บางราย
ต้องสาเร็จความใคร่ด้วยตนเองในขณะที่แอบดู จนทาให้เกิดความพึงพอใจทาง
เพศ
4.2 พวกทรมานคู่ (Sadism) เป็นการได้รับการตื่นเต้นหรือความพึงพอใจ
ทางเพศโดยการกระทาให้คู่ร่วมได้รับความเจ็บปวดหรือ ทนทุกข์ทรมานส่วน
พวกที่มีความพึงพอใจทางเพศโดยความต้องการให้ตัว เองได้รับความเจ็บปวด
หรือทุกข์ทรมาน เรียกว่า “พวกมาโซซิสซึม”
4.3 พวกร่วมเพศกับเด็ก (Pedophilia) เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ผู้กระทา
ได้รับความพอใจจากการร่วมเพศกับเด็กเล็ก ๆ หรือบุคคลที่ไร้เดียงสาในเรื่อง
เพศ จะเป็นเพศใดก็ได้ ส่วนใหญ่ผู้กระทามักเป็นผู้ชาย
4.4 พวกร่วมเพศกับคนสูงอายุ (Gerontophilia) เป็นความพึงพอใจและ
ความสุขของผู้กระทาที่ได้ร่วมเพศกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือสูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น
เพศใดก็ตาม เป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในบุคคลปกติ แต่จะผิดปกติเมื่อเกิด
ขึ้นกับคนวัยหนุ่มสาวที่มีความต้องการอย่างรุนแรง โดยไม่สนใจกับคนที่มีอายุ
เท่า ๆ กันหรืออ่อนกว่าเลย
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4.5 พวกสมสู่กับสัตว์ (Bestiality) เป็นความสุขและความพอใจทางเพศ
ในการสมสู่กับสัตว์ที่มีชีวิตหรือจากการเล้าโลมหรือสัมผัสกับสัตว์ ส่วนใหญ่จะ
เป็นสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข มักพบในพวกปัญญาอ่อน
4.6 พวกร่วมเพศกับศพ (Necrophilia) เป็นความพึงพอใจทางเพศที่ได้
ร่วมประเวณีกับศพ พวกนี้มักทางานตามสุสาน ป่าช้า บางครั้งพบในกลุ่มที่ฆ่าคน
ตายเพื่อให้ตนได้ร่วมเพศกับศพ มักพบในคนเป็นโรคจิตอย่างรุนแรง
4.7 พวกร่วมเพศกับคนในสายโลหิตเดียวกัน (Incest) การมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่สืบสายโลหิตเดียวกัน
4.8 พวกมีความต้องการทางเพศสูง (Satyriasis) การมีความต้องการทาง
เพศสูงมาก จนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไว้ได้ และมีความต้องการทางเพศ
ตลอดเวลา มักพบในเพศชาย ถ้าพบในเพศหญิงที่มีความรู้สึกทางอารมณ์เพศสูง
เรียกว่า “Nymphomania”
4.10 พวกชอบอวดหรือแสดงอวัยวะเพศ (Exhibitionism) เป็น
พฤติกรรมที่เกิดจากความพึงพอใจทางเพศด้วยการชอบอวดอวัยวะเพศอย่าง
ตั้งใจและซ้าแล้วซ้าอีกในที่สาธารณะ
เพื่อให้เพศตรงข้ามดูมักพบในเพศชาย
มากกว่าเพศหญิงบางครั้งจะสาเร็จความใคร่ด้วยตนเองต่อหน้าผูอ้ ื่นสาหรับใน
เพศหญิงจะพบกลุ่มที่ชอบโชว์อวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย โดยการแต่งตัวโป้ เช่น
ชอบโชว์หน้าอก โชว์ขาอ่อน เป็นต้น
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แบบประเมินทางจิตวิทยาก่อนรับคาปรึกษา
คาอธิบาย ให้กรอกรายละเอียด และเครื่องหมาย / เพื่อประเมินระดับ
ปัญหาของตนเองตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตต่อไป (เก็บเป็นความลับ)
ข้อมูลส่วนตัว
วันที่...............เดือน................................................พ.ศ........................
ชื่อ………………………………………..นามสกุล……………………………………….…
ชื่อเล่น………….เพศ...............อายุ………ปี
คณะ………………….....................................รหัสนิสิต……………………..……….
ที่อยู่ปัจจุบัน……………………….………...........................................................
บิดาชื่อ……………………….………..………..อาชีพ…………..………….…………........
โทร……………..… ...มารดาชื่อ…………………...................อาชีพ……………………
โทร........................................
1. คุณรู้สึกคับข้องใจ
( ) ใช่
( ) ไม่ใช่

( ) อื่นๆ.............................

2. ความรู้สึกคับข้องใจเกิดจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ความอยากมีอยากได้
( ) ความต้องการในบางสิ่งบางอย่าง
( ) ความไม่สมหวัง ( ) ความเครียด กดดัน ( ) อื่นๆ.....................
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3. สาเหตุของปัญหาเกิดจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) บุคลิกภาพขัดแย้ง ( ) เพื่อน
( ) การเงิน
(
(
(
(

( ) การเรียน

) ความรัก
( ) การงาน
( ) สุขภาพกาย ( ) สุขภาพจิต
) ลักทรัพย์
( ) รักเพศเดียวกัน ( ) ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
) ทาร้ายร่างกาย
( ) เพศสัมพันธ์
( ) ยาเสพติด
) หวาดระแวง ( ) อื่นๆโปรดระบุ……………………………………………..

4. ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือ คือ……………………………………
5. เมื่อประสบปัญหาคุณปรึกษาใคร…………………………………………………..
6. ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………
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ประวัติผู้ใช้บริการ
วันที่………. เดือน………………………..พ.ศ…………………… ...............
เวลา…………………….สถานที่ ………………………………………………………………
ชื่อผู้มาขอรับคาปรึกษา…………………………………............ชื่อเล่น……..……..
รหัสนิสิต………………………………สาขา.......................................................
คณะ……………………………………………………..สัญชาติ…………………………..
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้……..……….......…….....................................
เบอร์โทร……..............................มือถือ........................................................
ชื่อผู้ให้คาปรึกษา……………………….…………….……………..…….. .....................
ครั้งที่…...……. เวลาที่ใช้ในการให้คาปรึกษา …………………………………….....
สภาพปัญหา/สาเหตุที่มาขอรับคาปรึกษา
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
สรุปการให้คาปรึกษา
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
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การวางแผนการให้คาปรึกษาครั้งต่อไป
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................................................................

( …………………………………………….. )
ผู้บันทึก
.........../............/.........

งานแนะแนวให้คาปรึกษา กองกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แบบบันทึกการดาเนินการแก้ไขพฤติกรรม
กรณีศึกษา (Case Study)
ชื่อ – สกุล……………………………………….รหัสนิสิต........................................
อายุ…..…….. เพศ……….……คณะ…………………………สาขา..............................
วัน/เดือน/ปี

พฤติกรรม
ทางบวก

พฤติกรรม
ทางลบ

วิธีการ
แก้ไข

ผลการติดตาม
พฤติกรรม

( …………………………………………….. )
ผู้บันทึก
.........../............/.........
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แบบฟอร์มให้คาปรึกษา (รายกรณี)
ระหว่างวันที่........................................ถึง.........................................
วันที่ ประเภท
ปัญหา

รายละเอียดของนิสิต
ที่มีปัญหา

รวม

ผลของการให้
คาปรึกษา

ส่ง หมาย
ต่อ เหตุ

สิ้นสุด ติดตาม
กระบวน
ผล
การ
คณะ ปี ชาย หญิง

(.......................................................)
ผู้บันทึก
ผู้ให้คาปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา
แบบบันทึกการพบที่ปรึกษา หรือนักจิตวิทยา
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วันที่......... เดือน..............พ.ศ.............
พบครั้งที่ ...........เวลา..................น.
ชื่อที่ปรึกษาหรือนักจิตวิทยา
......................................................................................................................
สถานที่………………………………………………………………………………………………
ส่งต่อจาก.......................................................................................................
ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้บริการ
ชื่อ...............................................นามสกุล ........................ชื่อเล่น………….
อายุ …..…....ปี โทรศัพท์..........................................................
ปัจจุบันกาลังศึกษาคณะ......................................... รหัสนิสติ ………………..
เกรดเฉลี่ย ........................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
.......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
การประเมินทางด้านสุขภาพจิต
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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แนวทางการให้คาปรึกษา
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................
ความคิดเห็นจากนักจิตวิทยา/ที่ปรึกษา
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
.......................................................................................................................
การติดตามผล
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................
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