
บทที่ 1 หลักการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบี่ยงเบนเล็กน้อย 
  

อาจารย์จิราพร รักการ 
 

วัตถุประสงค์  หลังจบบทเรียนนี้ นักศึกษาสามารถ 
1. บอกความหมายของสุขภาพจิต และความผิดปกติทางจิตได้ 
2. จำแนกลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดี และผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตได้ 
3. ระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ 
4. บอกบทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลในระดับพื้นฐานได้ 
5. บอกหลักการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบ่ียงเบนเล็กน้อยได้ 

 
หัวข้อที่สอน 

1.1 แนวคิดสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต 
1.1.1 ความหมายของสุขภาพจิต และความผิดปกติทางจิต 
1.1.2 ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดี และผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 
1.1.3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต 

1.2 บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลในระดับพื้นฐาน 
1.3 หลักการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบ่ียงเบนเล็กน้อย 

 
ศัพท์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 
 Adaptation  Conflict    Defense mechanism 
 Empathy    Mental health  Mental illness 
 Personality  Psychiatric  Psychosis 
 Relationship  Self-awareness  Well being 
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บทที่ 1 หลักการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบี่ยงเบนเล็กน้อย 
  

อาจารย์จิราพร รักการ 
 

บทนำ 
 การเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทำให้
เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาโดยเฉพาะปัญหาทางด้านสาธารณสุข คนไทยเป็นโรคที่เกิดจากความเครียด
สูงขึ้นมาก บางคนมีความทุกข์ทรมานทางจิตใจทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถจัดการ
กับอารมณ์ของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 
และสามารถเผชิญกับความยากลำบากได้ แต่หากปรับตัวได้ไม่ดีก็อาจส่งผลให้สุขภาพจิตเส่ือมถอยลง 
และนำมาซึ่งการเจ็บป่วยทางจิตได้ บทบาทของผู้ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต ในทุกมิติทั้งในการป้องกัน บำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพจิตที่ดี และ
ป้องกันการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตได้ 
 
1.1 แนวคิดสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต  

1.1.1 ความหมายของสุขภาพจิต และความผิดปกติทางจิต 
 สุขภาพจิต (Mental health) 

 องค์การอนามัยโลก ให้ความหมายสุขภาพจิตว่า เป็นความสามารถของบุคคลที่จะ
ปรับตัวใหม่ มีความสุขอยู่กับสังคมและส่ิงแวดล้อมได้ดี มีสัมพันธภาพอันดีงามกับบุคคลอื่น และดำรง
ชีพอยู่ได้ด้วยความสมดุลอย่างสุขสบาย รวมทั้งสนองความต้องการของตนเองในโลกที่กำลัง
เปล่ียนแปลงโดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ 
 กรมสุขภาพจิต ให้ความหมายของสุขภาพจิตว่า เป็นสภาพชีวิตที่เป็นสุขอันเป็นผลมา
จากการมีวิธีการมองตน มองโลก รวมทั้งสามารถจัดการกับความคิด อารมณ์ และการแสดงออกต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคมอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ภายใต้สภาพแวดล้อมและเวลาที่เปล่ียนแปลงไป 

 ความผิดปกติทางจิต (Mental Illness) 
  สมาคมจิตเวชอเมริกัน (APA) ให้ความหมายของความผิดปกติทางจิตไว้ว่า เป็น
พฤติกรรมที่สำคัญทางคลินิกหรือกลุ่มอาการทางจิตใจของบุคคล ซึ่งอาการต่างๆ เหล่านี้เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ทำให้บุคคลนั้นเกิดความทุกข์ ขาดความสามารถ หรือบกพร่องในการปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง หรือเป็นการเพิ่มความเส่ียงต่อการเสียชีวิต ความทุกข์หรือความ
เจ็บปวด ความบกพร่องหรือขาดอิสระในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ 
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1.1.2 ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดี และผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 
  ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี 

1) ด้านร่างกาย มีร่างกายแข็งแรง และดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 
2) ด้านอารมณ์ มีอารมณ์แจ่มใส และแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมสอดคล้องกับ

สถานการณ์ 
3) ด้านสติปัญญาและการรู้คิด มีการทำหน้าที่ทางสติปัญญา และการรู้คิดที่

สร้างสรรค์  
4) ด้านสังคม มีความเคารพนับถือตนเอง มองภาพลักษณ์ของตนในด้านบวก 

และตรงตามความเป็นจริง และมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้  
5) ด้านจิตวิญญาณ มีเป้าหมายที่เป็นไปได้และเหมาะสมในชีวิต เห็นคุณค่าใน

ชีวิตของตนเอง ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีคุณธรรม 
 

  ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 
1) ด้านร่างกาย มีความบกพร่องของร่างกาย และขาดการดูแลสุขภาพตนเอง

อย่างเหมาะสม 
2) ด้านอารมณ์ มีปัญหาทางอารมณ์ และการแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสม

สอดคล้องกับสถานการณ์ 
3) ด้านสติปัญญาและการรู้คิด มีการทำหน้าที่ทางสติปัญญา และการรู้คิด

บกพร่อง  
4) ด้านสังคม ขาดความเคารพนับถือตนเอง มองภาพลักษณ์ของตนในด้านลบ 

และสัมพันธภาพกับผู้อื่นบกพร่อง 
5) ด้านจิตวิญญาณ ขาดเป้าหมายในชีวิต ขาดการพัฒนาตน และมีความทุกข์

ในการดำรงชีวิต 
 
เปรียบเทียบลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดีและผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 

1) ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality characteristics) 
ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตด ี ลักษณะของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 

1) ยอมรับตนเอง 
2) รักตนเอง 
3) มีเป้าหมาย 
4) สามารถที่จะคิดและทำส่ิงต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
5) สามารถผลิตผลงานได้ 

1) ไม่ยอมรับตนเอง 
2) ไม่ชอบตนเอง 
3) ขาดทิศทางในการดำเนินชีวิต 
4) ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการที่จะคิดและทำส่ิงต่างๆ 
5) รับรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง 
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ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตด ี ลักษณะของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 
6) ขาดการสร้างสรรค์ผลงานหรือทำประโยชน์ใน
ชีวิต 
7) มีความยากลำบากในการตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง  

 
2) การปรับตัวต่อความเครียด (Adaptations to stress) 

ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตด ี ลักษณะของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 
1) สามารถควบคุมอารมณ์และการกระทำของ   
ตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ 
2) ใช้กลไกการเผชิญปัญหาที่เหมาะสม 

1) ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และการกระทำของ    
ตนเองได้บ่อยครั้ง 
2) ใช้กลไกการเผชิญปัญหาที่ไม่เหมาะสม 

 
3) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) 

ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตด ี ลักษณะของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 
1) สามารถที่จะยอมรับบุคคลอื่น 
2) สามารถที่จะรักผู้อื่นได้ 
3) สามารถให้การดูแลห่วงใย เอาใจใส่ผู้อื่น 

1) ไม่สามารถที่จะยอมรับความคิดเห็น  หรือ 
ความรู้สึกของบุคคลอื่น 
2) ไม่สามารถรักผู้อื่นได้ 
3) ไม่สามารถให้การดูแลห่วงใย เอาใจใส่ผู้อื่น  

 
4) การรับรู้สภาพแวดล้อมและความเป็นจริง (Perception of environmentand 

reality) 
ลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตด ี ลักษณะของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต 

1) การรับรู้ทางบวก 
2) อยู่กับความเป็นจริง 
3) สามารถที่จะค้นหาความหมายในชีวิต 

1) รับรู้ส่ิงต่างๆ ในทางลบ 
2) ความคิดและการรับรู้อาจจะไม่อยู่บนฐานของ 
ความเป็นจริง 
3) ไม่สามารถที่จะค้นหาความหมายในชีวิต 

 
1.1.3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต 

    ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิต และการเจ็บป่วยทางจิต มีดังนี้   
1) ปัจจัยทางด้านร่างกายหรือด้านชีวภาพ (Biological factors) ปัจจัย

ทางด้านร่างกายหรือด้านชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิต 
ได้แก่ พันธุกรรม ซึ่งพบว่าความชุกของการเกิดความผิดปกติทางจิต มีความสัมพันธ์กับประวัติการ
เจ็บป่วยทางจิตเวชของบุคคลในครอบครัว ความไม่สมดุลของสารเคมีในสมอง ความผิดปกติ ของ
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โครงสร้างและการทำงานของสมอง  ซึ่ งความ ผิดปกตินี้ อาจเกิดจากการติดเช้ือหรือจาก
ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างที่มารดาตั้งครรภ์หรือมารดาเสพสารเสพติด รวมทั้งความบกพร่องทาง
ร่างกาย โดยสภาวะทางกายที่มีผลต่อสังคม และทำให้บุคคลต้องปรับตัวและอาจมีปัญหาตามมา เช่น 
เด็กที่หน้าตาน่ารัก แข็งแรง มักเป็นที่ช่ืนชมของผู้เล้ียงดูและผู้พบเห็นมากกว่าเด็กที่มีหน้าตาไม่น่ารัก
หรือพิการ 

2) ปัจจัยทางด้ าน จิตใจ (Psychological factors) ปัจจัยทางด้ าน จิตใจ
โดยมากมักจะเน้นถึงการอบรมเล้ียงดูวิธีต่างๆ ภายในครอบครัว การอบรมเล้ียงดูด้วยวิธีที่ทำให้บุคคล
สร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัวได้ ย่อมมีผลทำให้สร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีด้วย ครอบครัวที่มี
ความเป็นอยู่อย่างปกติ จะทำให้สมาชิกมีพัฒนาการทางประสบการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนครอบครัวที่
เข้มงวดมากเกินไปจะทำให้สมาชิกปรับตัวได้ยาก และมีโอกาสป่วยทางจิตได้ง่าย 

3) ปัจจัยทางด้านสังคม (Social factors) ปัจจัยทางด้านสังคมนับว่ามีอิทธิพล
ต่อการดำรงชีวิตของบุคคลมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีผลโดยตรงทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และความต้องการต่างๆ ของบุคคล เช่น การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเหตุให้เกิดความกดดันและความไม่มั่นคงทางจิตใจ
ขึ้นกับประชาชนหมู่มาก และมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต นอกจากนี้ภัยสงครามและภัยธรรมชาติ เป็น
ปัญหาที่ร้ายแรงซ้ำซ้อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพราะประชาชนจะขาดอาหาร ที่อยู่อาศัย น้ำดื่มน้ำ
ใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ ในเวลาเดียวกันประชาชนจะหวาดกลัวหวาดระแวงตลอดเวลา 
รวมทั้งมลภาวะส่ิงแวดล้อม เช่น การจราจรติดขัด ความแออัดของที่พักอาศัย ส่ิงปฏิกูลอากาศเสีย
และเป็นพิษ เป็นต้น 
 
1.2 บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลในระดับพื้นฐาน 
  สภาการพยาบาลได้กำหนดให้ผู้ช่วยพยาบาลทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยทำการพยาบาลตามที่
พยาบาลวิชาชีพมอบหมายในการดูแลผู้ที่ต้องพึ่งพิงเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและส่ิงแวดล้อม สำหรับ
การดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบ่ียงเบนเล็กน้อยนั้น สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 

1.2.1 ช่วยเหลือผู้ป่วยตามความต้องการขั้นพื้นฐานในกิจวัตรประจำวัน โดยดูแล
ให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การสนับสนุนให้
ดูแลสุขอนามัยทางด้านร่างกาย ช่วยเหลือเช็ดตัว อาบน้ำในรายที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือช่วยเหลือ
ตนเองได้บางส่วน การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารตามเวลา และดูแลให้ได้รับประทานยาทาง
ปากภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ  

1.2.2 ติดตามและบันทึกความเปลี่ยนแปลงของอาการและอาการแสดงของโรค 
รวมถึงความต้องการของผู้ป่วยและญาติตามที่พยาบาลวิชาชีพมอบหมาย เช่น บันทึกสัญญาณชีพตาม
เวลา สังเกตอาการเปล่ียนแปลงหลังได้รับยาทางจิตเวช อาการข้างเคียงของยา หรือการเจ็บป่วยที่
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อาจเกิดข้ึนได้ รวมทั้งการสังเกตอาการแสดงของโรคที่มีความเส่ียงที่จะทำร้ายตนเอง และทำร้ายผู้อื่น 
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน 

1.2.3 ช่วยเหลือในการจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม ในการตรวจรักษาพยาบาล
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น การจัดเตรียมอุปกรณส่ิ์งส่งตรวจตามแผนการรักษาของแพทย์ การจัดส่ิงแวดล้อม
เพื่อการบำบัด เช่น การจัดห้องนอนให้สะอาด ปลอดภัย จัดห้องกิจกรรมให้มีอุปกรณ์พร้อมใช้ การ
ช่วยเหลือในการจัดกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้อำนวยความสะดวกและปลอดภัยตามสิทธิผู้ป่วย และ
มาตรฐานการดูแล ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้ากิจกรรมหลัก หรือช่วงเวลาว่างจากกิจกรรมหลักเพื่อให้
ผู้ป่วยเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวัน การเข้าสังคม และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 

1.2.4 ช่วยทำการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉิน  ภายใต้การควบคุมของ
พยาบาลวิชาชีพ หากพบผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบ่ียงเบนหรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาตาม
มาตรา 22 ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 2551 ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   เจอ และพบว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติทางจิต  
    แจ้ง เจ้าหน้าที่แพทย์ หรือพยาบาล กำนัน ตำรวจ เป็นต้น โดยไม่ชักช้า เพื่อ
นำส่งสถานบำบัดใกล้บ้านเพื่อประเมินอาการ  
    ตรวจ วินิจฉัยภายใน 48 ช่ัวโมง โดยสถานพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทาง 1 
ท่าน และพยาบาล 1 ท่าน เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการเบ้ืองต้น  
    ส่ง สถานพยาบาลของรัฐในสถานบำบัด (โรงพยาบาลจิตเวช) เพื่อตรวจ
ละเอียดภายใน 30 วัน หลังรับไว้ 
  สำหรับการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบ่ียงเบนให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้ช่วยเหลือดูแลควรจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบ่ียงเบน 
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

บุคลากรในทีมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจบริการ โดยเข้าใจ

ตนเอง เข้าใจผู้อื่น และยอมรับผู้ป่วยโดยไม่มีเงื่อนไข 
 
1.3 หลักการดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเบ่ียงเบนเล็กน้อย 
  การดูแลบุคคลที่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน อาจไม่ได้บ่งชี้ว่ามีความผิดปกติทางจิตเสมอไป 
จะต้องมีการประเมิน พิจารณาอย่างรอบคอบ และครอบคลุม สำหรับการพยาบาลสามารถกระทำได้โดย
นำหลักการและแนวทางที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่ง
แนวทางในการดูแลทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ได้นำแนวคิดทฤษฎีมาใช้เป็นแนวทางใน
การให้การพยาบาล ดังนี้ 
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1.3.1 ทฤษฎีชีวภาพทางการแพทย์ (Biological theory) ตามแนวคิดทฤษฎีชีวภาพ
ทางการแพทย์เช่ือว่าบุคคลที่มีความแปรปรวนทางด้านอารมณ์และจิตใจ คือ ผู้ที่เจ็บป่วยเช่นเดียวกับ
ผู้ป่วยทางกายโรคอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเกิดจากปัจจัยทางประสาท
ชีววิทยาในหลายด้าน เช่น ความผิดปกติของโครงสร้างทางสมอง สารเคมีในสมอง พันธุกรรม การทำงาน
ของระบบภูมิคุ้มกัน การติดเช้ือ หรือภาวะโภชนาการที่ไม่ดี ส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย การนึกคิด 
อารมณ์ การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคล ทำให้บุคคลมีการแสดงออกที่เบ่ียงเบนไปจากปกติ 
แนวทางการช่วยเหลือจึงให้ความสำคัญกับการประเมินสุขภาพอย่างครอบคลุม ความเข้าใจในการ
เปล่ียนแปลงของร่างกายจากสารเคมีในสมอง ประวัติการใช้สารเสพติด การแพ้ยา การติดเช้ือ และวงจร
การนอนหลับ เป็นต้น ให้การดูแลทางด้านร่างกาย เช่น ดูแลให้รับประทานยาตามแผนการรักษาของ
แพทย์ ติดตามการนอนหลับพักผ่อน การทำกิจกรรม การรับประทานอาหาร ภาวะโภชนาการ และ
การขับถ่าย ดูแลให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยสำหรับ
การบำบัดรักษาทางด้านร่างกายอื่นๆ เช่น การรักษาด้วยไฟฟ้า  

1.3.2 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theory) ตามแนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ของฟรอยด์เช่ือว่าความผิดปกติทางจิตเกิดจากการเสียสมดุลของ อิด อีโก้ และซุปเปอร์อีโก้ โดยการที่อีโก้
ไม่สามารถปรับสภาพให้เกิดความพอดีระหว่างความต้องการตามสัญชาตญาณกับความรู้ผิดชอบช่ัวดี
ภายใต้การควบคุมของซุปเปอร์อีโก้ ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกขัดแย้งภายใน (conflict) และมักใช้กลไก
ป้องกันทางจิต (defense mechanism) ในการป้องกัน ซึ่งหากใช้กลไกทางจิตที่ไม่เหมาะสมอาจเกิดพยาธิ
สภาพทางจิตได้ และเช่ือว่าอาจเกิดจากการไม่ได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐานในแต่ละขั้นของพัฒนาการ
ตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ส่งผลให้พัฒนาการทางจิตหยุดชะงัก (fixation) ส่งผลต่อการแสดงออกของ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ความวิตกกังวลเกิดจากประสบการณ์วัยเด็กที่ถูกกดไว้ภายใต้จิตใจระดับไร้
สำนึก จึงพยายามดึงข้อขัดแย้งในใจจากระดับจิตไร้สำนึก ขึ้นมาอยู่ระดับจิตใต้สำนึก แนวทางการ
ดูแลช่วยเหลือสามารถทำได้โดย วิเคราะห์กลไกการป้องกันทางจิตที่ไม่เหมาะสมของผู้ป่วย ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้กลไกการป้องกันทางจิตที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ความเข้าใจ
พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยยังเป็นประโยชน์สำหรับพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันการ
เกิดปัญหาทางจิตโดยการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่บิดามารดาเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูและส่ง เสริม
พัฒนาการของบุตร 

1.3.3 ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal theory) ตามแนวคิดทฤษฎี
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเช่ือว่าหากบุคคลถูกขัดขวางหรือถูกรบกวน ทำให้บุคคลไม่ได้รับความพึงพอใจ 
ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน รับถึงความรู้สึกไม่ปลอดภัย จากการมีสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล พยายามที่จะปฏิเสธความรู้สึกของตน ทำให้ขาดความเข้าใจในตนเอง 
ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การเกิดปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ 
แนวทางการช่วยเหลือจึงเน้นการส่งเสริมประสบการณ์ของสัมพันธภาพที่ เป็นปัญหา ด้วยการสร้าง
สัมพันธภาพเชิงบำบัดโดยให้ความเคารพนับถือผู้ป่วย ยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีความเห็นอกเห็น
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ใจ (empathy) นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของพยาบาลและ
ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้ใหม่ในการที่จะมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความไว้วางใจผู้อื่น 

1.3.4 ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเพ็พพลาว (Peplau’s interpersonal 
theory) ตามแนวคิดทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของเพ็พพลาว กล่าวถึงการที่บุคคลไม่สามารถ
ประกอบกิจหลักในแต่ระยะพัฒนาการได้สำเร็จได้ ตามพัฒนาการในแต่ละขั้น ศักยภาพทางร่างกาย
ไม่ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่มีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไม่เหมาะสม หากบุคคลสามารถประกอบกิจหลัก
ได้สำเร็จตามช่วงวัย จะส่งผลให้บุคคลสามารถนำศักยภาพของตนมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และมีการสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม พยาบาลเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ 
ค้นหา และทำความเข้าใจผู้ป่วย ซึ่งพยาบาลต้องรู้จักตนเองและเข้าใจพฤติกรรมของตนเอง รวมทั้ง
เข้าใจพฤติกรรมของผู้ป่วย ความเข้าใจ และการยอมรับ ทัศนคติที่ดีจะส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจซึ่ง
จะช่วยให้ประเมินปัญหาหรือความต้องการของผู้ป่วย ร่วมมือกับผู้ป่วยในการวางแผนการแก้ไขปัญหา
นั้น สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยเป็นกลไกในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้เกิดความเข้าใจ
ในปัญหาของตนเอง ยอมรับตนเอง และสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ในการแก้ปัญหาของตนเองได้  

1.3.5 ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural theory) มีแนวคิดหลักสำคัญ ได้แก่ 
ตัวตน (Self) กฎเกณฑ์ (Rule) บทบาทหน้าที่ (Role) และการตีตรา (Label) โดยเช่ือว่าการที่บุคคลมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้น เป็นผลมาจากการตีตราของบุคคลที่ไม่สามารถปฏิบัติภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคม 
เมื่อบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม ส่งผลให้บุคคลเกิดความเครียดในการดำรงชีวิต ในความเป็น
จริงบุคคลสามารถรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตน และสามารถเลือกปฏิบัติได้ว่าจะปฏิบัติตามความ
คาดหวังของสังคมหรือไม่ บทบาทผู้ดูแลสามารถส่งเสริมให้บุคคลมีอิสระในการตัดสินใจ มีทางเลือกในการ
รักษาด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้มองตนเอง เข้าใจตนเอง ต่อการกระทำของตนบนพื้นฐานทางสังคม
วัฒนธรรม หาแหล่งสนับสนุนจัดส่ิงแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการปรับตัวของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจ และเกิดความเปล่ียนแปลงในชีวิตของผู้ป่วย 

1.3.6 ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic theory) ตามแนวคิดทฤษฎีมนุษยนิยมมี
ความเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถ มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองไปในทางที่ดี มีความรักตนเอง 
มีการเจริญเติบโต มีความต้องการพื้นฐานที่ต้องการการตอบสนอง มีความรับผิดชอบและเข้าใจตนเอง
อย่างแท้จริง มนุษย์จะควบคุมตนเองและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham 
Maslow) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการตามลำดับขั้นของมนุษย์ (Hierarchy of needs) ซึ่งเช่ือว่า
หากบุคคลไม่ได้รับการสนองตอบตามความต้องการพื้นฐานที่เหมาะสมย่อมก่อให้เกิดการเสียสมดุล
ของจิตใจขึ้น และหากปรับตัวไม่ได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา นอกจากนี้แนวคิดของ 
คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers) ที่มุ่งเน้นศูนย์กลางของการช่วยเหลืออยู่ที่ตัวผู้ป่วยเป็นสำคัญ โดยเช่ือ
ว่ามนุษย์จะใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่ในขณะนั้นปรับเปล่ียนตนเองจากภาวะที่สุขภาพจิตไม่ดี
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ไปสู่ภาวะสุขภาพจิตดี การบำบัดรักษาจึงเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (Client-Centered-Therapy) 
มุ่งเน้นที่ความสามารถของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเอง  

1.3.7 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral theory) ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
มองว่าพฤติกรรมของบุคคลคือการแสดงออก หรือการตอบสนองต่อสถานการณ์หนึ่งๆ โดยสังเกตได้และ
อธิบายได้ เกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์จากอดีตส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมนั้นคงอยู่เป็นบุคคล ซึ่งเช่ือ
ว่าหากบุคคลมีพฤติกรรมที่เบ่ียงเบนไปจากการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง และสามารถเปล่ียนแปลงได้ ผู้ดูแลจึง
ควรให้ความสำคัญกับการประเมินพฤติกรรมที่เบ่ียงเบน และให้แรงเสริมทางบวกในการเรียนรู้พฤติกรรม
ใหม่ เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเดิม สนับสนุนให้เกิดความหวัง ความมุ่งมั่น ความสนใจที่จะเรียนรู้ในการ
จัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  
 
สรุป 
 สุขภาพจิตเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่ภาวะปกติสุขไปจนถึงการเกิดปัญหาทาง
จิตใจ หรือการเจ็บป่วยทางจิต จะเห็นได้ว่าสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต ไม่สามารถแยกออก
จากกันได้เด็ดขาด การทำความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตจึงต้องพิจารณาการปรับตัวของบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง หากไม่สามารถปรับตัวได้ตามสภาพปกติที่บุคคลควรจะปรับตัวอย่างเหมาะสม จะทำให้
บุคคลนั้นมีความผิดปกติทางจิตได้ รวมทั้งยังมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพจิต การมีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจิต ความผิดปกติทางจิต และแนวทางการดูแลช่วยเหลือบุคคลและครอบครัว 
จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าใจผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต และให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป  
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