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เนื้อหาการเรียนรู้
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▰ ทัศนคติต่องานสุขภาพจิต

▰ ความหมายของสุขภาพจิต

▰ ปัญหาทางสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชที่ส าคัญ



แนะน าการดูแลสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 4 



ทัศนคติต่องานสุขภาพจิต
มุมมองของคนในสังคม
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“ ในฐานะทีค่ณุเป็นสมาชิกคนหนึง่
ในสงัคม คณุรบัรู้และเข้าใจการมี
อยู่ของผู้ทีมี่ปัญหาสขุภาพจิตและ
ผูป่้วยจิตเวช เป็นอย่างไร......

88



เพราะอะไร 
คนในสังคมจึงคิดและรับรู้เช่นนั้น
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THIS IS A SLIDE TITLE
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คุณเห็นอะไร???
จากภาพนี้



1. การขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
2. ความเชื่อ ค่านิยมที่ผิดๆจากประสบการณ์/การเรียนรู้ที่ผิด
3. การรับรู้ข่าวสารที่มีความคลาดเคลื่อนหรือถูกบิดเบือนไป

จากความเป็นจริงจากสื่อ หรือบทละครทางโทรทัศน์

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติด้านลบต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
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โรงพยาบาลศรีธัญญา
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ความหมายของสุขภาพจิต
ค านิยาม ความหมาย ความเข้าใจ
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“ สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจาก                             
การมีความสามารถ ในการจัดการปัญหาในการด าเนิน
ชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อคุณภาพชวีิตที่ดี 
โดยครอบคลุมถึงความดีงามทางจิตใจ ภายในสภาพ

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ความส าคัญของการมีสุขภาพจิตดี
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จิตเป็นตัวก าหนด
และท าหน้าท่ีควบคุม สั่งการ 

การท างานทุกอย่างของร่างกาย  
ท้ังในด้านการรับรู้ 

ความรู้สึก นึกคิด  ระบบ
ประสาทต่ออวัยวะต่างๆของ
ร่างกาย และการท างานของ

ระบบประสาทอัตโนมัติ 

จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว จิต เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม จิตเป็นตัวก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมหากสุขภาพจิตไม่ดี ก็จะส่งผลต่อการ

แสดงออกท่ีผิดปกติ หรือแตกต่างไปจาก
บรรทัดฐานทางสังคมท่ีก าหนดไว้ เช่น 
พฤติกรรมก้าวร้าว ท าร้ายผู้อ่ืน ติดสาร

เสพติด ผิดปกติทางเพศ
ก่ออาชญากรรม 

หรือท าร้ายผู้อื่น เป็นต้น 

การอยู่ร่วมกันในสังคม 
สัมพันธภาพร่วมกัน

การช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน
การท าหน้าท่ีทางสังคม

การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ



“ ปัญหาสุขภาพจิต คือ ภาวะทางด้านพฤติกรรม
และอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลมาจาก
ปัจจัยภายในร่างกายและปัจจัยภายนอก ซึ่ง

ส่งผลต่อระบบความคิด                         
และพฤติกรรมที่แสดงออก
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“ โรคทางจิตเวช หมายถึง โรคที่มีความ
ผิดปกติของสารเคมีในสมอง และด้าน
อารมณ์จิตใจ ส่งผลต่อพฤติกรรมท าให้
ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่เคยเป็น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคทางจิตเวช

1.พันธุกรรม และร่างกาย ที่เกิดจากการสืบสายเลือดของผู้ที่มีปัญหาทางจิต 
อาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางจิตได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น
จากปัจจัยต่างๆ รวมไปถึงความบกพร่องของร่างกายขณะก าเนิด

2.ความผิดปกติทางชีวเคมี ที่เกิดจากการได้รับสารเคมีหรือสารเสพติด รวมถึง
ปัจจัยที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆที่มีผลต่อการสร้าง การหลั่งของ
สารเคมีในร่างกายที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และสมอง สิ่งเหล่านี้มีผลท า
ให้เกิดความผิดปกติทางจิตได้ง่าย
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคทางจิตเวช(ต่อ)

3.ปัจจัยทางด้านสังคม อันเกิดจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ รวมไปถึง
ภาวะแรงกดดันทางสังคมจากการใช้ชีวิต อาทิ การประสบอุบัติเหตุ การสูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รัก การถูกปฏิเสธจากสังคมหรือถูกซ้ าเติมในปมด้อยของตนจาก
สังคม เป็นต้น

4.ปัจจัยทางด้านปัญญา และจิตใจ ที่เกิดจากการขาดวิจารณญาณในการรับฟัง 
การพูด การกระท า และการตัดสินใจต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างไม่ถูกต้อง 
รวมถึงภาวะทางจิตใจที่ขาดความเข้มแข็ง แน่วแน่ และอ่อนไหวง่าย สิ่งเหล่านี้
มีส่วนน ามาซึ่งกระบวนการทางจิตที่ผิดปกติได้ง่าย
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ปัญหาทางสุขภาพจิต
และโรคทางจิตเวชที่ส าคัญ
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“
โรคเครียด (Stress)
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โรคเครียด

❑ มีอาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ 10 - 15 นาที โดยมีอาการเกิดขึ้นซ้ าๆ
เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือน  

❑ พฤติกรรมทางอารมณ์ที่เปลี่ยนไป เช่น นิ่งเงียบ ไม่พูดคุย เบื่อหน่ายชีวิต             
วิตกกังวล และหน้าตาเศร้าหมอง ความต้องการทางเพศลดลง

❑ เกิดร่วมกับอาการทางกาย เช่น เจ็บหรือแน่นหน้าอก คลื่นไส้หรือแน่นท้อง 
หายใจตื้นหรือรู้สึกว่าหายใจไม่ออก ใจสั่น เหงื่อออกมากผิดปกติ  กระวน
กระวาย เป็นต้น
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ข้อที่
อาการหรือความรู้สึกที่เกิด

ในระยะ 2-4 สัปดาห์
คะแนน

0 1 2 3

1 มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก

2 มีสมาธิน้อยลง

3 หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ

4 รู้สึกเบื่อ เซ็ง

5 ไม่อยากพบปะผู้คน
การแปลผล

คะแนน 0-4 เครียดน้อย คะแนน 5-7 เครียดปานกลาง
คะแนน 8-9 เครียดมาก คะแนน 10-15 เครียดมากที่สุด

คะแนน 0 หมายถึง แทบไม่มี   คะแนน 1 หมายถึง เป็นบางครั้ง   คะแนน 2 หมายถึง บ่อยครั้ง    คะแนน 3 หมายถึง เป็นประจ า

ST5 แบบประเมินความเครียด



Adjustment Disorder

หรือภาวะการปรับตัวผิดปกติ มักเกิดขึ้นหลังจากเผชิญกับสภาวะกดดันหรือมีสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมาคุกคามและก่อให้เกิดความไม่สมดุลของร่างกายและจิตใจ และไม่
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิต มีความทุกข์ ทรมาน 
จนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น การเรียน การงาน และการเข้าสังคม 
สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยแต่ละคนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียด
แตกต่างกัน มีอาการนานไม่เกิน 6 เดือน จัดอยู่ในกลุ่มโรคทางจิตเวชที่สามารถหาย
เป็นปกติได้
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“ โรคซึมเศร้า
(Depressive Disorders)
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ปัญหาทางสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับวัยท างาน

สาเหตุของการเกิดโรคซมึเศร้า
❑ เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองชื่อ เซโรโทนิน(Serotonin) มีปริมาณลดลง

❑ ภาวะความเสี่ยงทางพันธุกรรม

❑ ความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและส่งผลกระทบต่อจิตใจ

❑ การกระทบกระเทือนทางสภาพจิตใจ การเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้าย

❑ สภาวะทางด้านอารมณ์ การมองตนเอง 

❑ การสูญเสียความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด
28
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ประเมินภาวะซึมเศร้าด้วย 2Q (2 ค าถาม)

ค าถาม

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้ สิ้นหวังหรือไม่

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ท่านรู้สึก เบื่อ ท าอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่



ประเมินภาวะซึมเศร้าด้วย 2Q 
(2 ค าถาม)

การแปลผล : 

ถ้ามี 1 คะแนนขึ้นไปถือว่ามีแนวโน้มภาวะซึมเศร้า 

อสม./Care Giver/ผู้ดูแล ควรให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแนะน าการ
จัดการกับอารมณ์เศร้า และส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อไป
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“ โรควิตกกังวล 
(Anxiety Disorders)
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โรควิตกกังวล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่

1. โรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder ) คือ การมีความกังวล

ในเรื่องชีวิตประจ าวันทั่วๆไปนานและมากเกินไป เช่น เรื่องงาน ครอบครัว หรือเรื่อง

เล็กๆน้อยๆ ท าให้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ความเครียดและความวิตก

กังวลที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจท าให้เกิดอาการทางร่างกาย เช่น กระวนกระวาย 

อ่อนเพลีย หงุดหงิด ปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ ไม่มีสมาธิ มีปัญหาการนอนหลับ
35



โรควิตกกังวล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่

2. โรคแพนิก (Panic Disorder, PD) คือ การที่อยู่ดีๆเกิดอาการกลัวและวิตกกังวล

ขึ้นมาเป็นพักๆโดยไม่มีสาเหตุหรือมีอาการ เช่น หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น เหงื่อออก เจ็บ

หน้าอก รู้สึกส าลัก เวียนหัว คลื่นไส้หรือท้องปั่นป่วน หนาวสั่นหรือร้อนวูบวาบ มือ

เท้าชา กลัวว่าตัวเองจะตาย อาการของแพนิกไม่ใช่เป็นโรคร้ายแรงแต่ท าให้รู้สึกไม่

สบายมาก ดังนั้นผู้ป่วยมักคิดว่าตัวเองก าลังหัวใจวายหรือเป็นโรคที่ร้ายแรงถึงแก่ชีวิต
36



โรควิตกกังวล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่

3. โรคกลัวแบบเฉพาะเจาะจง (Phobias) คือ การกลัวมากเกินไปเกี่ยวกับบางสิ่ง
บางอย่าง สถานการณ์บางอย่างหรือกิจกรรมบางอย่างที่เฉพาะเจาะจง เช่น กลัวเลือด 
กลัวสุนัข กลัวที่แคบ

4. โรคย้ าคิดย้ าท า (Obsessive Compulsive Disorder, OCD) คือ ความคิดวิตก
กังวลที่มีการคิดซ้ าๆและมีการตอบสนองต่อความคิดด้วยการท าพฤติกรรมซ้ าๆ เช่น คิด
ว่าลืมล็อคประตูก็จะคอยตรวจซ้ าๆว่าล็อคประตูหรือยัง
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โรควิตกกังวล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่

5. โรคเครียดหลังเหตุสะเทือนใจ (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD) คือ 
อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากประสบกับเหตุการณ์อันเลวร้ายมาก เช่น เผชิญกับภาวะ
เฉียดตาย ภาวะภัยพิบัติตามธรรมชาติที่ร้ายแรง ถูกท าร้ายหรือเห็นคนใกล้ตัวตาย เป็น
ต้น อาการเกิดขึ้นได้หลายอย่าง ตั้งแต่เงียบเฉย ขาดการตอบสนอง ตกใจง่าย หวาดกลัว 
กังวลในเรื่องเล็กน้อย คิดถึงเหตุการณ์นั้นซ้ าๆและเกิดความกลัวและวิตกกังวลขึ้นมาใหม่
เหมือนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกครั้ง รวมถึงหวาดกลัวสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
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“ ภาวะหมดไฟในการท างาน 

( Burnout Syndrome)
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ปัญหาทางสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับวัยท างาน

❑ เกิดจากความเหน็ดเหนื่อยที่มักเป็นผลมาจากการท างานหนักเกินไป โดยอาจท าให้เกิด
ภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์  อ่อนเพลีย เฉยชาต่อทุกสิ่ ง รู้สึกล้มเหลว และขาด
ประสิทธิภาพในการท างาน 

❑ มีทัศนคติเชิงลบต่อความสามารถในการท างานของตนเอง ขาดความเชื่อมั่นในความส าเร็จ

❑ ประสิทธิภาพการท างานลดลง ความสัมพันธ์ในที่ท างานเหินห่างหรือเป็นไปทางลบกับ
ผู้ร่วมงานและลูกค้า

❑ อาจมีผลมาจากโรคทางจิตเวชอื่นๆหรืออาจเกิดจากการใช้ชีวิตแบบเคร่งเครียดอยู่
ตลอดเวลาจนท าให้หมดไฟไปในที่สุด
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“ โรคอารมณ์สองขั้ว
(Bipolar disorder)

4242



ปัญหาทางสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับวัยท างาน

โรคอารมณ์สองขั้ว

เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีอารมณ์แปรปรวนผิดปกติ โดยมีอารมณ์ดีมากจน
ผิดปกติหรืออยู่ในภาวะอารมณ์ดีตื่นตัวผิดปกต(ิMania) สลับกับมี
ภาวะซึมเศร้าอย่างหนัก ท าให้เกิดความยากล าบากต่อการท างาน การ
เข้าสังคม และการใช้ชีวิต ทั้งนี้เพราะสารสื่อประสาทนอร์อะดรีนาลีน
เซโรโทนิน และโดปามีน อยู่ในระดับที่ไม่สมดุลกัน
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“ โรคจิตเภท

(Schizophrenia)
4646



ปัญหาทางสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับวัยท างาน

โรคจิตเภท

โรคความผิดปกติทางจิตที่รุนแรงและเรื้อรัง ส่งผลต่อการพูด การคิด การรับรู้ 
ความรู้สึก และการแสดงออก ท าให้มีอาการต่าง ๆ อย่างประสาทหลอน หลงผิด 
ปลีกตัวจากสังคม ไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุ
ที่แน่ชัดของโรคนี้ จึงยังไม่มีวิธีรักษาที่เฉพาะเจาะจง แต่ต้องเข้ารับการรักษาเพื่อ
ควบคุมอาการไปตลอดชีวิต
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