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วัตถุประสงค์  หลังจบบทเรียนนี้ นักศึกษาสามารถ 
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3. ระบุลักษณะพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงได ้
4. ช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงได ้
5. บอกความหมายของการฆ่าตัวตายได้ 
6. ระบุสาเหตุของการฆ่าตัวตายได้ 
7. ช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายได้ 
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บทนำ 
 พฤติกรรม (Behavior) เป็นปฏิกิริยาของส่ิงมีชีวิตที่ตอบสนองต่อส่ิงเร้าทั้งภายในและ
ภายนอกร่างกาย ซึ่งอาจแสดงออกมาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เกิดข้ึนเมื่อมีบุคคลมีความคับข้องใจ ซึ่ง
พฤติกรรมที่แสดงออกมามีทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และวัตถุต่างๆ ซึ่งหากบุคคล
ไม่สามารถปรับตัวหรือเผชิญกับปัญหาได้อย่างเหมาะสมก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ ความผิดปกติ
ทางพฤติกรรม (Behavior disorder) เป็นความผิดปกติทางจิตเวชที่เห็นได้ชัดจากการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เบ่ียงเบนไปจากบรรทัดฐานและการยอมรับของกลุ่มหรือสังคม ซึ่งจะนำไปสู่
การเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ความรู้ความเข้าใจในความผิดปกติของพฤติกรรมเหล่านั้น ทำให้สามารถ
ประเมินสภาพต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที และให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 
 
4.1 ความหมายของพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  
  ความก้าวร้าว (Aggression) หมายถึง การกระทำหรือพฤติกรรมที่มีผลทำให้เกิดการ
บาดเจ็บทางด้านร่างกายหรือจิตใจ โดยการใช้กำลังทางร่างกายหรือคำพูด ซึ่งอาจมุ่งไปยังส่ิงแวดล้อม
รอบตัว บุคคลอื่น หรือหันเข้าหาตนเอง อย่างไรก็ตามความหมายของความก้าวร้าวอาจจะดูคล้ายกับ
ความรุนแรง แต่ความก้าวร้าวที่แสดงออกอาจไม่ได้ไม่เหมาะสมเสมอไป บางครั้งอาจเป็นความจำเป็น
ในการแสดงออกเพื่อปกป้องตนเอง ครอบครัว หรือคนที่ถูกทำร้าย  (Varcarolis, 2013; Halter, 
2014) 
  ความรุนแรง (Violence) เป็นปฏิกิริยาของพฤติกรรมก้าวร้าว ที่แสดงออกถึงความ
ตั้งใจของการใช้กำลังทางร่างกายในการทำร้าย หรือใช้อำนาจคุกคาม ที่มีผลให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย (Halter, 2014) 
 
4.2 สาเหตุของพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง 
 4.2.1 กลุ่มอาการทางสมอง (Organic cause) 

1) โรคทางระบบประสาทและสมอง เช่น ภาวะสมองเส่ือม เนื้องอกในสมอง 
สมองอักเสบ การบาดเจ็บทางศีรษะ และโรคลมชัก เป็นต้น 

2) ภาวะทางกายบางอย่างทำให้ผู้ป่วยกระวนกระวาย โมโหง่ายข้ึน เช่น ภาวะ
น้ำตาลในเลือดต่ำ 

3) ผลของสารต่างๆ เช่น สุรา ยาเสพติด และยากล่อมประสาท เป็นต้น  
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 4.2.2 กลุ่มอาการทางจิต (Functional cause) 
1) โรคจิตชนิดต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยมีอาการกลัว หวาดระแวง หูแว่ว ประสาทหลอน 

หลงผิด 
2) โรคจิตอารมณ์แปรปรวน (Affective disorders) ชนิดแมเนีย (Mania) จะ

มีลักษณะคลุ้มคล่ัง พูดมาก พูดเร็ว เคล่ือนไหวตลอดเวลา หงุดหงิด โกรธง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้  
3) โรคบุคลิกภาพแปรปรวน (Personality disorders) ชนิดต่อต้านสังคม 

(Antisocial) ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคม มีพฤติกรรมแบบหุนหันพลันแล่น (Impulsive)  
 
4.3 ลักษณะพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง 

4.3.1 อยู่นิ่งไม่ได้ มีการเคล่ือนไหวมาก เดินไปเดินมาตลอด กระวนกระวาย 
4.3.2 กัดกรามแน่น มือกำแน่น อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น น้ำเสียงเปล่ียน ดวงตาเบิก

กว้าง แข็งกร้าว 
4.3.3 พูดเร็ว ไม่ปะติดปะต่อ ใช้คำพูดรุนแรง ส่งเสียงดัง เอะอะ อาละวาด ฉุนเฉียว 

ตำหนิติเตียน พูดหยาบคาย 
4.3.4 มีอาการประสาทหลอน หรือพูดถึงความหลงผิด ที่พัวพันว่าตนเองจะเป็น

อันตราย 
4.3.5 แสดงอารมณ์หงุดหงิด รำคาญ ขาดความอดทน มีท่าทางแสดงความไม่เป็นมิตร  
4.3.6 เงียบเฉยผิดปกติ ปฏิเสธความจริง มีความกลัว มีความวิตกกังวลสูง  
4.3.7 มีท่าทางหวาดกลัว พร้อมที่จะกระทำรุนแรงเพื่อป้องกันตัวเอง 
4.3.8 สูญเสียการตัดสินใจ การรู้จักตัวเอง 
4.3.9 ไม่สนใจในเรื่องของตนเอง เช่น การรับประทาน การนอน การขับถ่าย  
4.3.10 แสดงท่าทางหยาบโลน กระทำความรุนแรง มีความรู้สึกทางกามอารมณ์สูง 
4.3.11 ทุบ ทำลายส่ิงของ เครื่องใช้ หาเรื่องวิวาท ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
4.3.12 ชกต่อย ทุบตี ใช้อาวุธทำร้ายผู้อื่น 

 
4.4 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง 
  การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง สามารถปฏิบัติได้ 
ดังนี้ 

4.4.1  ประเมินความเส่ียงที่จะเกิดพฤติกรรมรุนแรง เพื่อป้องกันและวางแผนให้การ
พยาบาล เช่น ประวัติการมีพฤติกรรมรุนแรง ผู้ป่วยที่มีความคิดหวาดระแวงจากอาการของโรคจิต 
อาการประสาทหลอน ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่น ผู้ป่วยแสดงความก้าวร้าวบ่อย 
และผู้ป่วยที่มีประวัติไม่สามารถควบคุมความโกรธได้ (Varcarolis, 2013) 
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4.4.2  ประเมินสภาพอารมณ์และสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง
สังเกตสัญญาณเตือนของการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทางสีหน้า ท่าทาง คำพูด  

4.4.3  รายงานพยาบาลหัวหน้าเวรทราบทันทีที่พบผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าว 
4.4.4  พยายามพูดคุยให้ผู้ป่วยสงบลง ด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่มีเมตตา ไม่แสดง

อารมณ์หรือคำพูดตอบกลับรุนแรง พูดคุยอย่างมีเหตุผล  
4.4.5  ขณะผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าว พยาบาลควรสงบ ตั้งสติ ควบคุมอารมณ์ของ

ตนเอง และระมัดระวังตนเอง ไม่โต้ตอบผู้ป่วยด้วยเสียงดัง หรือแสดงท่าทีคุกคาม เพราะยิ่งกระตุ้น
อารมณ์ผู้ป่วยให้รุนแรงมากขึ้น 

4.4.6  จัดส่ิงแวดล้อมให้ปลอดภัย โดยขจัด/ลดส่ิงกระตุ้นที่เป็นสาเหตุโดยตรง และนำ
ส่ิงที่อาจเป็นอันตรายหรือผู้ป่วยอาจใช้เป็นอาวุธได้ไปไว้ไกลๆ ผู้ป่วย  

4.4.7  แยกผู้ป่วยออกจากส่ิงรบกวนและผู้ป่วยอื่นเพื่อความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้
ผู้ป่วยถูกทำร้ายและทำร้ายผู้อื่น 

4.4.8  จัดส่ิงแวดล้อมเพื่อการบำบัด ให้บรรยากาศเงียบสงบ ดูผ่อนคลาย 
4.4.9  ประสานงานและรอฟังคำส่ังจากพยาบาลหัวหน้าเวรเพื่อปฏิบัติการการดูแล

และเข้าหาผู้ป่วย 
4.4.10 ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการควบคุมความรุนแรงของผู้ป่วย โดยทำเป็น

ขั้นตอน เริ่มจากพยาบาลบอกให้ผู้ป่วยหยุดความรุนแรง แต่ถ้าผู้ป่วยมีท่าทีสับสน หรือควบคุมตัวเอง
ไม่ได้ อาจต้องใช้การผูกยึดและการใช้ยา 

4.4.11 ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยขณะที่ถูกผูกยึดหรืออยู่ในห้องแยก
หรือ 

4.4.12 รายงานอาการผู้ป่วยอย่างละเอียดและส่งต่อเวรเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

4.4.13 ให้แรงเสริมทางบวก ให้กำลังใจ ชมเชย เมื่อผู้ป่วยสามารถควบคุมพฤติกรรม
และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
 
4.5 ความหมายของการฆ่าตัวตาย 
  การฆ่าตัวตาย (Suicide) หมายถึง การกระทำที่ เป็นการทำลายชีวิตของตนเอง 
เนื่องจากความรู้สึกว่าหมดหวังในชีวิต คิดว่าชีวิตไม่มีความหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมีทั้งวางแผน
ไว้ล่วงหน้าหรือกระทำทันทีทันใด  
  พฤติกรรมการฆ่าตัวตายหรือการทำลายตนเอง แบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ 

4.5.1 ก า ร ฆ่ า ตั ว ต า ย ส ำ เ ร็ จ  ( Completed suicide/Committed suicide/ 
Successful suicide) เป็นการกระทำที่มีความตั้งใจที่จะจบชีวิตของตนเองและทำได้สำเร็จ 
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4.5.2 การพยายามฆ่าตัวตาย (Attempted suicide) หมายถึง การกระทำอย่างตั้งใจ
ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เกิดจากความต้องการให้ตนเองถึงแก่ชีวิตแต่ไม่ประสบผลสำเร็จในการกระทำ 

4.5.3 ความคิดฆ่าตัวตาย (Suicidal ideation) หมายถึง มีความคิดต่างๆ ที่คิดว่า
ตนเองไม่สมควรมีชีวิตอยู่ หมกมุ่นในความคิดเกี่ยวกับการทำลายชีวิตตนเอง จนคิดวางแผนฆ่าตัวตาย  

4.5.4 การแสร้งกระทำการฆ่าตัวตาย (Suicidal gestures) หมายถึง การทำร้ายตนเอง
แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บเล็กน้อย เป็นการเรียกร้องความสนใจโดยไม่ได้ตั้งใจจะตายจริง 

4.5.5 การขู่จะฆ่าตัวตาย (Threatened suicide) หมายถึง การพูดหรือการเขียน
เกี่ยวกับการตั้งใจจะฆ่าตัวตายแต่ไม่มีการกระทำจริง 
 
4.6 สาเหตุของการฆ่าตัวตาย 

4.6.1 ปัจจัยทางด้านชีวภาพ (Biological factors) 
   1)  ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายหรือผู้ที่ เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจะมีความ
แปรปรวนของสารส่ือประสาท โดยบุคคลที่มี serotonin ต่ำกว่าปกติ มีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์เศร้า
และฆ่าตัวตาย 
   2)  การเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยทางด้านร่างกายมักเกี่ยวข้องกับ
การเจ็บป่วยที่ทุกข์ทรมาน การเจ็บป่วยเรื้อรัง สำหรับด้านจิตใจพบมากในผู้ป่วยที่มีอารมณ์แปรปรวน 
ผู้ที่มี ปัญหานอนไม่หลับรุนแรง ติดสุราเรื้อรัง หรือเกิดอาการขาดสารเสพติด (Withdrawal 
symptoms) 

4.6.2 ปัจจัยทางด้านจิตใจ (Psychological factors) 
   1)  รู้สึกสูญเสียบุคคลสำคัญหรือส่ิงของที่รัก (Object loss) เช่น การตายจาก 
เสียสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิด การแยกกันอยู่ หรือหย่าร้าง ถูกทอดทิ้ง ผิดหวังในความรัก  
   2) การหันความรู้สึกโกรธเข้าหาตนเอง (Anger turn inward) เป็นการใช้กลไก
ทางจิตแบบโทษตนเอง (Introjection)  
   3)  ความรู้สึกหมดหวัง (Hopelessness) ความรู้สึกส้ินหวัง (Desperation) 
และความรู้สึกผิด (Guilt) คนที่มีความรู้สึกหมดหวังจะรู้สึกไม่เช่ือมั่นในตนเอง และเชื่อว่าไม่มีหนทาง
ใดๆ จะแก้ปัญหาได้ เกิดความรู้สึกผิดและกล่าวโทษตนเอง  

4.6.3  ปัจจัยทางด้านสังคม (Sociological factors) 
   1)  สภาพเศรษฐกิจ คนส่วนใหญ่มีความยากลำบากทางการเงินและความ
เป็นอยู่ที่ขัดสน ทำให้เกิดความเครียดเรื้อรังและนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า 
   2) บุคคลในสังคมมีความผูกพันกันน้อยลง ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวแตกแยก 
สังคมมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ ความเอื้ออาทรในสังคมลดลดลง คนด้อยโอกาสกว่ารู้สึกถูกเอาเปรียบ 
ถูกบีบคั้น ท้อแท้ ซึ่งนำไปสู่การฆ่าตัวตาย 
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   3)  ความรู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่สามารถเข้ากับสังคมได้ คิดว่าไม่มี
คุณค่าต่อการมีชีวิตอยู่ การขาดเพื่อน  
   4) การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วหรืออย่างกะทันหันเกิดขึ้นในชีวิต เช่น การ
สูญเสียบุคคลสำคัญในชีวิต การล้มละลาย และการหย่าร้าง เป็นต้น 
   5)  การถกูบังคับให้อยู่ในกฎเกณฑ์มากเกินไปหรือไม่มีอิสรภาพส่วนตัว  

  
4.7 การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย 
  การช่วยงานพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย สามารถปฏิบัติได้ 
ดังนี้  

4.7.1 ช่วยดูแลผู้ป่วยหลังจากการได้รับการรักษาผลของพฤติกรรมฆ่าตัวตาย เช่น 
การล้างท้อง การได้รับยาแก้พิษ และการผ่าตัดรักษา เป็นต้น 

4.7.2 รับฟังแผนการพยาบาลจากพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน รวมทั้งการปรับแผนให้เหมาะสมกับความเส่ียงของการฆ่าตัวตาย 

4.7.3 ช่วยดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำ/เฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในรายที่มี
ความเส่ียง โดยปฏิบัติดังนี้  

1) ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  
2) นำส่ิงที่ผู้ป่วยอาจใช้เพื่อทำร้ายตนเอง เช่น เชือก ของมีคม อุปกรณ์ที่

แตกหักหรือของแข็งที่อาจใช้เป็นอาวุธ ยา หรือน้ำยาเคมีต่างๆ ให้ห่างจากผู้ป่วย 
3) ประเมินโอกาสเส่ียงของการทำร้ายตนเอง และวางแผนป้องกันไม่ให้ผู้ป่วย

ฆ่าตัวตาย โดยประเมินจากคำพูด ท่าทาง ความคิดความรู้สึกของผู้ป่วย เช่น 
    3.1)  มักพูดเกี่ยวกับการตาย การจากเสมอๆ เช่น “ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่
ต่อไปแล้ว” “อยู่หรือตายก็มีค่าเท่ากัน” “วันนี้เราคงพบกันเป็นวันสุดท้าย”  
    3.2)  มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า แล้ว
เปล่ียนเป็นดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้องระวังเป็นพิเศษ 
    3.3) มีอารมณ์ซึมเศร้า รู้สึกผิดมาก ร้องไห้บ่อย แยกตัวอยู่ในห้อง 

4.7.4  อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับผู้ป่วย ในขณะที่ผู้ป่วย
ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ หรือเมื่อผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมหวาดกลัว 

4.7.5  ป้องกันการแยกตัว ไม่ให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียว 
4.7.6  ให้ผู้ป่วยระบายความรู้สึกไม่สบายใจ และส่ิงที่เป็นปัญหา โดยพยาบาลรับฟัง

และเข้าใจในความทุกข์ของผู้ป่วย จะช่วยให้ความรู้สึกผิด ความรู้สึกโกรธ และความคิดฆ่าตัวตาย
ลดลง 

4.7.7  ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการจำกัดบริเวณหรือผูกมัดผู้ป่วยเมื่อมีความ
จำเป็น 
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4.7.8  รายงานการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยในการรับส่งเวรทุกเวร 
4.7.9  ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการดูแลเรื่องการรับประทานยาของผู้ป่วย  
4.7.10 ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการ

รักษา     
 
สรุป 
 ความผิดปกติทางพฤติกรรมเป็นความผิดปกติทางจิตเวชที่เห็นได้ชัดจากการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยมีสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ซึ่งความผิดปกตินี้ก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ พยาบาลผู้ให้การ
ดูแลต้องเข้าใจผู้ป่วย อาการ อาการแสดงที่เกิดขึ้น สามารถประเมินสภาพต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที 
และให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและต่อ
ผู้อื่น และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข  
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