แนวทางการดําเนิ นงานดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการดำ�เนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
จัดทำ�โดย
พิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพ์ครั้งที่ 2
จำ�นวน
พิมพ์ที่

:
:
:
:
:

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สิงหาคม พ.ศ. 2565
กันยายน พ.ศ. 2565
100 เล่ม
บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำ�กัด

บทนำ

การพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มี
คุณ ธรรมจริย ธรรม และมีว ิถีช ีว ิต ที ่เปน สุข ตามที ่ส ังคมมุ ง หวัง โดยผา นกระบวนการทางการศึก ษานั ้น
นอกจากจะดำเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุนดานการเรียนแลว การปองกันและการชวยเหลือแกปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดกับนักศึกษา รวมทั้งการดูแลทางสังคมจิตใจก็เปนสิ่งสำคัญ เนื่องจากสถานการณสังคมไทยที่มี
ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานวัตถุ เทคโนโลยี การเขาสูสังคมแหงดิจิตอล เกิดการแขงขันเอารัด
เอาเปรียบ ไมคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม กอใหเกิดความทุกข ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งลวนแตเปน
ผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกาย จนนำไปสูการเกิดปญหาในชีวิตได
1 ใน 7 ของวัยรุนอายุ 10-19 ป ประสบกับปญหาดานสุขภาพจิต คิดเปนรอยละ 13 ของภาระ
โรคในภาพรวมของกลุมอายุ นี้ ซึ่งการฆ าตัวตาย เปน 1 ใน 4 สาเหตุการตายของกลุมอายุ 15-19 ป ผลที่
ตามมาจากการละเลยภาวะทางสุขภาพจิตของวัยรุนมีผลตอเนื่องในวัยผูใหญ ทั้งดานรางกายและจิตใจ และ
จำกัดโอกาสการใชชีวิตที่สมบูรณในวัยผูใหญ (WHO,2021) ซึ่งนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนกลุมเปราะบางที่มี
ความเฉพาะ เนื่องจากโอกาสที่จะเกิดปญหาสุขภาพจิต เชน ภาวะซึมเศรา วิตกกังวล และเครียด มีเพิ่มขึ้น
ตลอดชวงวัยรุน และสูงสุดในวัยผูใหญตอนตนอายุ 25 ป (Daniel et al, 2020)
ผลสำรวจความชุ ก ของภาวะซึ ม เศร าและความคิ ด ฆ าตั ว ตายของวัย รุ น ไทยในภาพรวมของ
ประเทศ และ 13 เขตสุขภาพ ในป 2561 (วิมลวรรณ ปญญาวอง รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล และโชษิตา ภาวสุทธิ
ไพศิฐ) พบวา กลุมตัวอยางวัยรุนอายุ 11-19 ป จำนวน 5,345 คน มีภาวะซึมเศรา รอยละ 17.5 และมีภาวะ
ซึมเศราเล็กนอย รอยละ 49.8 วัยรุนมีความเสี่ยงสูงฆาตัวตาย รอยละ 22.5 จากวัยรุนทั้งหมดที่มีความเสี่ยงฆา
ตัวตาย ในจำนวนนี้มีความคิดอยากตาย รอยละ 20.5 มีความคิดฆาตัวตาย รอยละ 5.1 และเคยพยายามฆาตัว
ตาย รอยละ 6.4
สอดคล อ งกั บ ผลการประเมิ น สุ ข ภาพจิ ต Mental Health Check In (MHCI) ช ว งวั น ที่ 1
มกราคม-28 มีนาคม 2565 ของกรมสุขภาพจิต พบกลุมอายุต่ำกวา 20 ป มีปญหาสุขภาพจิตสำคัญสูงกวาทุก
กลุมอายุ โดยพบวา กลุมอายุต่ำกวา 20 ป จำนวน 237,208 คน เปนกลุมที่มีความเครียดสูง (รอยละ 25.05
จำนวน 59,432 คน) เสี่ยงซึมเศรา (รอยละ 29.41 จำนวน 69,762 คน) และเสี่ยงฆาตัวตาย (รอยละ 20.40
จำนวน 48,386 คน) สูงกวากลุมวัยทำงานและวัยสูงอายุ นอกจากนี้ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ
ในป 2563 พบวา วัยรุนและเยาวชน อายุ 15-24 ป มีระดับสุขภาพจิตต่ำที่สุด (33.21 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 45 คะแนน) เมื่อเทียบกับกลุมวัยผูใหญและวัยสูงอายุ และขอมูลจากระบบบริการโทร 1323 ของสถาบัน
สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวัย รุ น ราชนคริน ทร กรมสุ ข ภาพจิ ต ป 2564 พบกลุ ม วัย รุ น อายุ 11-19 ป โทรมาขอ
คำปรึกษา ดวยปญหา 3 อันดับแรกคือ ความเครียดและวิตกกังวล ปญหาความรัก และปญหาซึมเศรา
เช น เดี ย วกั บ ข อ มู ล อั ต ราการฆ า ตั ว ตายสำเร็ จ ของกองยุ ท ธศาสตร แ ละแผนงาน กระทรวง
สาธารณสุข เมื่อจำแนกตามชวงอายุใน พ.ศ.2561-2563 พบมีแนวโนมสูงขึ้นจากวัยเรียน (10-19 ป) ไปยังวัย
ทำงานตอนตน (20-39 ป) สอดคลองกับขอมูลความเขมแข็งทางใจ RQ ของกรมสุขภาพจิต ในป 2564 พบวา
วั ย ทำงานตอนต น มี ค ะแนนความเข ม แข็ ง ทางใจในระดั บ ต่ ำ กว า เกณฑ ป กติ ม ากที่ สุ ด (ร อ ยละ 14.15)
โดยเฉพาะคะแนนเฉลี่ยดานอึด (รอยละ 15.07) และสู (รอยละ 12.20) ต่ำกวาเกณฑปกติมากที่สุด เมื่อเทียบ
กับวัยทำงานตอนกลางและตอนปลาย ทั้งนี้ความเขมแข็งทางใจสามารถปกปองปญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงได
หากไดรับการสงเสริมและพัฒนาตั้งแตวัยเรียน วัยรุน
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1

อัตราการฆาตัวตายสำเร็จ จำแนกตามชวงอายุ พ.ศ.2561-2563

วัยเรียน

ภาพรวมฯ ป 2561 = 6.34
ป 2562 = 6.64
ป 2563 = 7.37

กรมสุขภาพจิต จึงไดดำเนินการสำรวจขอมูลการดูแลชวยเหลือทางดานสุขภาพจิตนักศึกษาใน
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ 38 แห ง และมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล 9 แห ง ได รับ ข อ มู ล ตอบกลั บ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แหง คิดเปนรอยละ 81.58 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง คิดเปน
รอยละ 100.00 พบวา บุคลากรขาดความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีจำนวนไมเพี ยงพอ การเขาถึง
และดูแลชวยเหลือนักศึกษาไมทั่วถึง เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด -19 นักศึกษาไมกลา และ
ไม ม ารั บ บริก าร กลั ว ถู ก เพื่ อ นล อ รวมถึ ง ไม ให ค วามสำคั ญ งบประมาณสนั บ สนุ น ไม เพี ย งพอ และขาด
โรงพยาบาลหรือสถานบริการคูเครือขายเพื่อสงตอ และยังพบวา ทางมหาวิทยาลัย มีความตองการให ระบบ
สาธารณสุขรวมดูแลชวยเหลือทางดานสุขภาพจิตแกนักศึกษา ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจในการเฝาระวังปญหาสุขภาพจิตและการดูแลชวยเหลือ การประเมินคัดกรองสุขภาพจิต
การใหคำปรึกษา และการสงตอเพื่อดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิต
ดังนั้น การนำระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษามาประยุกตใชและพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา จึงเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ใหมีพรอมอยางเปนองครวมทั้งดานรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรูความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนใหมีทักษะในการดำรงชีวิต จึงจำเปนที่ทุก
สถานศึกษา รวมทั้งสถานบริการสาธารณสุข ในฐานะหนวยงานที่ตองรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อสราง
เสริมคุณภาพชีวิตผูเรียน ดูแลสุขภาพกายใจใหสมดุล และแกปญหาสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษาที่จะเติบโตและใชชีวิตในสังคมตอไป
การดูแลชวยเหลือนักศึกษา คืออะไร
การดูแลชวยเหลือนักศึกษา คือ การสงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาเพื่อใหนักศึกษา
ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ทักษะการดำรงชีวิต และรอดพนจากวิกฤติทั้งปวง
ระบบการดูแลชวยเหลือนักศึกษา เปนกระบวนการดำเนิน การดูแลชวยเหลืออยางเปนระบบ
ทั้งดานการสงเสริมสุขภาพจิต ปองกันปญหาสุขภาพจิต ดูแลช วยเหลือผูมีปญหาสุขภาพจิต ติดตามตอเนื่อง
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และเฝาระวังปญหาสุขภาพจิต โดยมีวิธีการและเครื่องมือเพื่อใชในการดำเนินงาน โดยดำเนินการอยางเปนคู
เครือขายรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย สถานบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่ดีตองดำเนินการโดยมีเครือขา ยที่เกี่ยวของทั้งในและนอก
สถานศึกษารวมดำเนินการรวมกัน เนื่องจากปญหาของวัยรุนในชวงวัยของนักศึกษาไมไดเกิดจากปญหาเดียว
อีกทั้งการแกปญหาที่ทำโดยปราศจากความรวมมือของเครือขาย อาจไมประสบความสำเร็จและแกปญหาได
ไมตรงประเด็น ระบบการดูแลชวยเหลือนัก ศึกษา จะชวยใหนักศึกษาไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและ
ตรงกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น สัมพันธภาพระหว างระหวางอาจารยกับนักศึกษาเปนไปดวยดี และอบอุน ทำ
ใหนักศึกษามีสุขภาพจิตดี เรียนรูไดอยางมีความสุข ทั้งดานการเรียนและการใชชีวิตกับเพื่อน ครอบครัว และ
สังคมภายนอก
ลักษณะสำคัญของคูเครือขายการดูแลชวยเหลือนักศึกษาในมหาวิท ยาลัย
คูเครือขายเปน การทำงานในลักษณะของเครือขายภายใตความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
หนวยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต และสถานบริการสาธารณสุข มีวัตถุประสงคสำคัญ เพื่อสรางคูเครือขายการ
ดูแลชวยเหลือนักศึกษาดานจิตใจ คูเครือขายในการดูแลชวยเหลือ จึงเปนมากกวาสถานบริการสาธารณสุข
โรงพยาบาลจากสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสังกัดกรมสุขภาพจิตกับสถานศึกษาที่อยูใน
เขตพื้นที่เดีย วกัน เทานั้น แตยังรวมถึงคณะทำงานหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการสนับ สนุนการ
ดำเนินงานชวยเหลือนักศึกษาหรือหนวยงานที่เขมแข็งเขาไปผลักดันใหคณะในมหาวิท ยาลัยที่มีศักยภาพให
สามารถดูแ ลชว ยเหลือ นัก ศึก ษาไดด ว ยตนเอง หรือ เปน การสนับ สนุน ในมิต ิเชิงนโยบายระดับ ผู บ ริห าร
(ขับเคลื่อนในเชิงระบบ) เพื่อใหเห็นความสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงคของการดูแลชวยเหลือนักศึกษา
1. เพื่อใหการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักศึกษาเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหสถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการทำงาน
รวมกันโดยผานกระบวนการทำงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได
3. เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยไดรับการสงเสริมสุขภาพจิต ปองกัน
ปญหาสุขภาพจิต และดูแลชวยเหลือผูมีปญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการติดตามตอเนื่องเพื่อเฝาระวังปญหา
สุขภาพจิต
บทบาท ขอบขายความรับผิดชอบและกิจกรรมของหนวยงานคูเครือขายการดูแลชวยเหลือนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยและสถานบริการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัย และสถานบริการสาธารณสุข มีกิจกรรมที่ตองทำรวมกันในฐานะคูเครือขาย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1.ดานการปองกันและการสงเสริม มหาวิทยาลัยจะดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา
โดยรับผิดชอบในการประเมิน คัดกรองนักศึกษา การพัฒ นาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพจิต และปองกันปญหาสุขภาพจิต และสถานบริการสาธารณสุขจะเปนผูให
การสนับสนุนเรื่องแนวทางและเทคนิคตางๆที่ใชในการดำเนินงาน หรือใหการปรึกษาในกรณีที่มหาวิทยาลัยมี
ความตองการ
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2. ดานการดูแลชวยเหลือ มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการดูแลชวยเหลือนักศึกษากลุมเสี่ยงและ
กลุมที่มีปญ หา หรือสงตอทีมสุขภาพจิต หรือหนวยงานคู เครือขาย โดยสถานบริการสาธารณสุข ใหการดูแล
ชวยเหลือกรณียุงยากซับซอน หรืออาจสงตอผูเชี่ยวชาญภายนอก
3. ดานการสรางเครือขาย มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการสรางและพัฒ นาเครือขายผูปกครอง
ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยสถานบริการสาธารณสุขจะใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการสราง
เครื อ ข า ยผู ป กครอง ชุ ม ชน หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ การดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาอย างมี ร ะบบและมี
ประสิทธิภาพ
4. ดานความตอเนื่ องและยั่งยืน มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในแนว
ทางการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักศึกษาในมหาวิท ยาลั ยรว มกัน รวมถึงประเมินผลการดำเนิ นงานและ
ติดตามอยางตอเนื่ อง โดยสถานบริการสาธารณสุข จะมีสวนรว มในการแลกเปลี่ย นเรียนรู แ ละการติดตาม
ประเมินผล เพื่อใชวางแผนการดำเนินงานรวมกันตอไป
สำหรับ บทบาทความรับ ผิ ดชอบที่ มหาวิทยาลั ย และสถานบริการสาธารณสุ ขตองดำเนิ นการ
รวมกัน คือ กำหนดคูเครื อขายที่ชัดเจน วางแผนและดำเนินงาน นิเทศ ประเมินผล เสริมสรางแรงจูงใจให
ทีมงาน และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการดูแลชวยเหลือนักศึกษา
การดำเนิน งานดูแลชวยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หนวยงานสั งกัดกรมสุขภาพจิต และ
สถานบริการสาธารณสุ ข โดยใช มหาวิทยาลั ย เป นฐานปฎิ บัติการ มีแนวทางการดำเนิ นงานประกอบดว ย
กิจ กรรมต างๆ ซี่ง ควรปฎิ บั ติ อย างต อเนื่ องเป น เวลา 1 ป การศึ กษา เพื่ อประสิ ท ธิภ าพของการช ว ยเหลื อ
นักศึกษาอยางเปนระบบ และมีแผนการดำเนินงานดังนี้
1. เตรียมการและวางแผนการสรางคูเครือขาย โดยมีผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารสถานบริการ
สาธารณสุข และคณะกรรมการเครือขาย เปนผูรับผิดชอบ
2. ดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของเครือขายตามแผนปฏิบัติงาน โดยมี
คณะกรรมการเครือขาย อาจารยในมหาวิทยาลัย และทีมสุขภาพจิต เปนผูรับผิดชอบ
3. กำกับ ติดตามและประเมินผลการสรางคูเ ครือขายดูแลชวยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
โดยมีผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารสถานบริการสาธารณสุข และคณะกรรมการเครือขาย เปนผูรับผิดชอบ
4.แลกเปลี่ยนเรียนรูการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการเครือขาย อาจารยในมหาวิทยาลัยและ
ทีมสุขภาพจิต เปนผูรับผิดชอบ
ตัวอยางโครงสรางและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเครือขาย
ประกอบดวย ผูบริหารมหาวิทยาลัยและสถานบริการสาธารณสุข อาจารย บุคลากรในมหาวิทยาลัย
และบุคลากรในสถานบริการสาธารณสุข และหรือผูเกี่ยวของตามบริบทในพื้นที่
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเครือขาย
1. กำหนดยุทธศาสตร เปาหมาย แนวทางการดำเนินงานรวมกันกับคูเ ครือขาย
2. ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการดำเนินงานของคูเครือขาย
3. ผูบริหารมหาวิทยาลัยและสถานบริการสาธารณสุขเอื้ออำนวย สนับสนุนการดำเนินงานของคู
เครือขาย
4. จัดประชุมชี้แจงและใหความรูแกบุคลากร
5. รวมติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน
6. อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) จากการดำเนินงานดูแลชวยเหลือ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ผลผลิต (Output)
1. มีระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอยางมีคุณภาพ
2. สถานบริการสาธารณสุขมีบริการดูแลชวยเหลือนักศึกษาเชื่อมตอกับมหาวิทยาลัย
3. เกิดคูเครือขายการดูแลชวยเหลือนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยและสถานบริการสาธารณสุข
ผลลัพธ (Outcome)
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยไดรับการเฝาระวังและดูแลชวยเหลื อดานสุขภาพจิต ภายใตความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยและสถานบริการสาธารณสุข
ผลกระทบ (Impact)
1. ลดอุบัติการณปญหาตางๆของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เชน ปญหาความรุนแรง ปญหาสุขภาพจิต
ปญหาทางเพศ ปญหาทางพฤติกรรม ปญหาครอบครัว ปญหาการเรียน ฯลฯ
2. คุณภาพชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยดีขนึ้
ปจจัยสำคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ
1. ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหารทุกฝาย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักศึกษา และใหการสนับสนุนการดำเนินงานหรือรวมกิจกรรมตามความเหมาะสมอยางสม่ำเสมอ
2. อาจารยที่ปรึกษาทุกคนและผูเกี่ยวของ จำเปนตองมีความตระหนักในความสำคัญของระบบ
การดูแลชวยเหลือนักศึกษา มีทัศนคติที่ดีตอนักศึกษา และมีความสุขที่จะพัฒนานักศึกษาในทุกดาน
3. คณะกรรมการหรือคณะทำงานทุกคณะ ตองมีการประสานงานอยางใกลชิด และมีการประชุม
ในแตละคณะอยางสม่ำเสมอตามที่กำหนด
4. อาจารยที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยตองไดรั บความรวมมือจากผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย
5. การอบรมใหความรูและทักษะ รวมทั้งการเผยแพรขอมูล ความรูแกอาจารยที่ปรึกษาหรือ
ผูเกี่ยวของ ในเรื่องที่เอื้อประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักศึกษา โดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องตน
และแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของนักศึกษาซึ่งสถานศึกษาควรดำเนินการอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ
กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลชวยเหลือนักศึกษา
กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลชวยเหลือนักศึกษา มีองคประกอบ 5 ประการ คือ
1. การรูจักนักศึกษาเปนรายบุคคล
2. การคัดกรองนักศึกษา
3. การสงเสริมพัฒนา
4. การปองกันและชวยเหลือ
5. การสงตอ
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แผนผังการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลื อในมหาวิทยาลัย
1.รูจักนักศึกษาเปนรายบุคคล
2.คัดกรองนักศึกษา

กลุมปกติ

กลุมเสี่ยง/กลุมมีปญ
 หา

3.พัฒนาสงเสริม

4.ปองกันและชวยเหลือ
ดีขึน�
พฤติกรรม
ไมดีขึ้น
5.สงตอ (ภายใน/ภายนอก)
ติดตามประเมินผล
สรุปรายงาน

1. การรูจักนักศึกษาเปนรายบุคคล
การรูจักนักศึกษาเปนรายบุคคลเปนวิธีการสำคัญที่จะชวยใหอาจารยในมหาวิทยาลัย ทราบถึงจุดแข็ง
และจุดออนของนักศึกษาแตละคน เนื่องจากนักศึกษาแตละคนมีความแตกตาง มีพื้นฐานความเปนมาที่ไม
เหมือนกัน โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย การรูจักขอมูลที่จำเปนเกี่ยวกับตัวนักศึกษาจึงเปนสิ่งสำคัญ ทำใหการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไมเกิดขอผิดพลาดในการชวยเหลือหรือเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด เนื่องจากขอมูลเชิง
ประจักษมิใชการใชความรูสึกหรือการคาดเดา
หัวใจสำคัญที่เปนจุดเริ่มตนของระบบคือ อาจารยตองรูจักนักศึกษาเปนรายบุคคล สามารถทำไดโดย
1. จัดทำระเบียนสะสม และกรอกขอมูลในทุ กภาคเรียน
2. ประเมินนักศึกษาดวยแบบคัดกรองเบื้องตน ปละ 1 ครั้ง
3. พบนักศึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยง และประเมินซ้ำทุกปการศึกษา
4. หากพบปญหา นำเขาสูระบบใหคำปรึกษา (Counselling) ของคณะหรือมหาวิทยาลัย
ขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่อาจารยที่ปรึกษาควรทราบเพื่อรูจักนักศึกษาเปนรายบุคคล ไดแก
1) ดานความสามารถ ประกอบดวย
1.1) ความสามารถดานการเรียน เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยในแตละ
ภาคเรียน พฤติกรรมการเรียนในหองเรียนที่มีผลตอการเรียนรูของนักศึกษา (ไมตั้งใจเรียน ขาดเรียน)
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1.2) ความสามารถอื่นๆ เชน ความสามารถพิเศษ บทบาทหนาที่พิเศษของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
การเขารวมกิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2) ดานสุขภาพ ประกอบดวย
2.1) ดานรางกาย เชน สวนสูง น้ำหนัก โรคประจำตัว ความบกพรองทางรางกาย (การไดยิน การ
มองเห็น)
2.2) ดานอารมณ จิตใจ เชน ซึมเศรา วิตกกังวล
3) ดานครอบครัว ประกอบดวย
3.1) ดานเศรษฐกิจ เชน รายได-อาชีพของบิดา-มารดา-ผูปกครอง คาใชจายที่นักศึกษาไดรับในการมา
เรียน
3.2) ดานการคุมครองนักศึกษา เชน จำนวนพี่นอง/บุคคลในครอบครัว สถานภาพของบิดา-มารดา
บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบนักศึกษา ความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม การ
เจ็บปวยของบุคคลในครอบครัว
4) ดานพฤติกรรม ประกอบดวย บุคลิกภาพของนักศึกษา พฤติกรรมทีแ่ สดงออก พฤติกรรมในชั้นเรียน และ
การใชจาย การใชสารเสพติด การติดสุรา การพนัน พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมติดเกม พฤติกรรมติดการ
พนัน
5) ดานความปลอดภัย เชน สถานการณของครอบครัวและสิ่งแวดลอม ขอมูลการเดินทาง สภาพแวดลอม
ภายในมหาวิทยาลัย
แผนภาพการดำเนินงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานบริการสาธารณสุขเพื่อการรูจักนักศึกษาเปน
รายบุคคล
มหาวิทยาลัย
สถานบริการสาธารณสุข
วิธีการ
-วิเคราะหระเบียน
สะสม
-สังเกต
-เยี่ยมบาน
-พูดคุย /สัมภาษณ
-ใชแบบประเมิน

กำหนดวิธีการ เครือ่ งมือการ
รูจักนักศึกษาเปนรายบุคคล

เปนที่ปรึกษาในการกำหนด
วิธีการ/เครื่องมือเทคนิคการ
รูจักนักศึกษา
*สนับสนุนสื่อ/เครื่องมือ
*พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ไม่เพียงพอ
ขอมูลเกี่ยวกับ
นักศึกษา

เพียงพอ
รายงานผล
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วิธีการและเครื่องมือที่สำคัญในการรูจักนักศึกษาเปนรายบุคคล
ในกรณีขอมูลของนักศึกษาจากระเบียนสะสมและแบบประเมินไมพอเพียง หรือเกิดกรณีจำเปนตอง
มีขอมูลเพิม่ เติม อาจใชวิธีการและเครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติม เชน การสังเกตพฤติกรรมอื่นๆ ในหองเรียน การ
สัมภาษณและการเยี่ยมบาน เปนตน
ประเด็นการพิจารณา เพื่อการรูจักนักศึกษาเปนรายบุคคล มีตัวอยางรายละเอียดดังนี้
ประเด็นการพิจารณา

ขอมูลนักศึกษาที่ควรทราบ

แหลงขอมูล

1) ผลการเรียนที่ได และการเปลี่ยนแปลงของผล
การเรียน
2) ความเอาใจใส ความพรอมในการเรียน
3) ความสามารถในการเรียน
4) ความสม่ำเสมอในการมามหาวิทยาลัย เวลาที่มา
เรียน การเขาชั้นเรียน
1) การแสดงออกถึงความสามารถพิเศษที่มี
2) ความถนัด ความสนใจ และผลงานในอดีตที่ผาน
มา
3) บทบาทหนาทีพ่ ิเศษในมหาวิทยาลัย
4) การเขารวมกิจกรรมตางๆ

-ระเบียนสะสม
-วิธีการอื่นๆ เชน การสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา การไดขอมูล
จากอาจารยทเี่ กีย่ วของกับ
นักศึกษา เปนตน

1) ความปกติ ความพิการ หรือความบกพรองทาง
รางกาย เชน การมองเห็น การไดยิน เปนตน
2) โรคประจำตัว
3) ความสัมพันธระหวางน้ำหนักกับสวนสูง
4) ความสะอาดของรางกาย
1) สภาพอารมณทมี่ ีผลตอการดำเนินชีวิตประจำวัน
เชน ความวิตกกังวล หรือซึมเศรา
2) พฤติกรรมการแสดงออก สีหนา ทาทาง
3) พฤติกรรมตางๆ ที่มผี ลกระทบตอการเรียน
ความสามารถพิเศษและการปรับตัวของนักศึกษา
เชน พฤติกรรมอยูไ มนิ่ง สมาธิสั้น
4) ความสัมพันธกับเพื่อน-อาจารย-ผูปกครอง

-ระเบียนสะสม
-วิธีการอื่นๆ เชน การสังเกต การ
สอบถามจากเพื่อนนักศึกษา แบบ
บันทึกการตรวจสุขภาพดวยตนเอง
สำหรับนักศึกษา เปนตน
-ระเบียนสะสม
-วิธีการอื่นๆ เชน การสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา การไดขอมูล
จากเพื่อนนักศึกษา จาก
แบบสอบถาม /แบบประเมิน
ปญหาทางอารมณพฤติกรรม
เฉพาะดาน เปนตน

1) ผูหารายไดใหครอบครัว
2) ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ภาระหนี้สิน
3) ความเพียงพอของรายรับกับรายจาย
4) จำนวนเงินที่นักศึกษาไดรับ และใชจายในแตละ
วัน
3.2 ดานการคุมครองนักศึกษา 1) ความสามารถในการคุมครองดูแลนักศึกษาได
อยางปลอดภัยและเหมาะสมของผูปกครอง
2) ความเหมาะสมของสภาพที่อยูอาศัยและ
สิ่งแวดลอม

-ระเบียนสะสม
-การเยี่ยมบานนักศึกษา
-วิธีการอื่นๆ เชน แบบสอบถาม
จากนักศึกษาโดยตรง การไดขอมูล
จากเพื่อนนักศึกษา เปนตน
-ระเบียนสะสม
-การเยี่ยมบานนักศึกษา
-วิธีการอื่นๆ เชน การสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา การสอบถาม

1. ดานความสามารถ
1.1 ดานการเรียน

1.2 ดานความสามารถอืน่ ๆ

2. ดานสุขภาพ
2.1 ดานรางกาย

2.2 ดานจิตใจ อารมณ

3. ดานครอบครัว
3.1 ดานเศรษฐกิจ

8

-ระเบียนสะสม
-วิธีการอื่นๆ เชน การไดขอมูลจาก
เพื่อนนักศึกษา แฟมสะสมผลงาน
พฤติกรรมที่แสดงออกของ
นักศึกษา เปนตน
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ประเด็นการพิจารณา

4. ดานพฤติกรรม

5. ดานความปลอดภัย

ขอมูลนักศึกษาที่ควรทราบ

3) ความสัมพันธของคนในครอบครัว เชน อบอุน
หรือมักทะเลาะเบาะแวง ใชความรุนแรงในการ
ตัดสินแกปญ
 หา ซึ่งมีผลกระทบตอพฤติกรรม
นักศึกษา เชน ซึม เหมอลอย แสดงออกถึงการไม
อยากกลับบาน เปนตน
4) ความเจ็บปวยเรื้อรัง/รุนแรงของสมาชิกใน
ครอบครัว
พฤติกรรมอื่นๆทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจ
เปนไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีความไมเหมาะสมที่
สงผลกระทบตอความสามารถ สุขภาพและการ
ดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษา เชน
1)พฤติกรรมทีแ่ สดงออก
2)พฤติกรรมในชั้นเรียน
3)การใชจายเงิน
4)การคบเพื่อน
5)สุขภาพและบุคลิกภาพ
6)พฤติกรรมการใชสารเสพติด สุรา หรือเลนการ
พนัน ติดเกม
7)การลักขโมย การทำรายตนเอง
8)พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
1)พฤติกรรมการทำงานทีส่ รางความปลอดภัยใหกับ
ตนเองและผูอื่น
2)จิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยทางถนน
3)สถานการณของครอบครัวและสิง่ แวดลอม

แหลงขอมูล

จากนักศึกษาโดยตรง หรือกลุม
เพื่อน เปนตน

-สังเกตพฤติกรรม สีหนา ทาทาง
ของนักศึกษา
-การสัมภาษณนักศึกษา
-ระเบียนสะสม
-จากแหลงขอมูลตางๆ เชน เพื่อน
นักศึกษา ผูปกครอง การใชแบบ
ประเมินหรือแบบสังเกตพฤติกรรม
เฉพาะดาน เปนตน
-การเยี่ยมบานนักศึกษา

-ขอมูลการเดินทาง
-สภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัย

บทบาทของบุคลากรสาธารณสุข
1) สำรวจ วิเคราะห สภาพปญหาและความตองการของสถานศึกษาในการดำเนินงานการรูจักนักศึกษาเปน
รายบุคคล โดยใชแบบสอบถาม/การพูดคุย/ประสานงาน
2) สนับสนุนการดำเนินงานในการรูจักนักศึกษาเปนรายบุคคล โดย
- เปนที่ปรึกษาในการเลือกวิธีการ เครื่องมือ หรือเทคนิคตางๆ เพื่อประสิทธิภาพในการรูจักนักศึกษา
เปนรายบุคคล และสามารถนำไปวางแผนใหการชวยเหลือ ปองกัน และสงเสริมนักศึกษาแตละคนไดอยาง
เหมาะสม
- พัฒนาองคความรู/วิธีการ
- สนับสนุนสื่อ/เทคโนโลยี
- พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ใหมีความรูและทักษะในการใชเครื่องมือตางๆ
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2. การคัดกรองนักศึกษา
การคัดกรองนักศึกษา เปนการจัดแบงนักศึกษาเปนกลุมตามพฤติกรรม ไดแก กลุมปกติ กลุม
เสี่ยง และกลุมมีปญหา โดยพิจารณาการจัดกลุมจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการรูจักนักศึกษาเปน
รายบุคคล ซึ่งมหาวิทยาลัยควรจัดทำเกณฑการคัดกรองใหเปนแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย การคัดกรอง
นักศึกษาจะทำใหทราบจุดออนจุดแข็งของนักศึกษา เพื่อใชในการพิจารณานักศึกษา ทั้งดานการสงเสริม
ศักยภาพ การปองกันและแกไขปญหา
การจัดกลุมนักศึกษาตามเกณฑการคัดกรอง มีรายละเอียดดังนี้
กลุมปกติ คือ นักศึก ษาที่ไดรับการวิเคราะหขอมูล ตาง ๆ ตามเกณฑการคัด กรองของสถาน
ศึกษาแลวอยูในเกณฑของกลุมปกติ ซึ่งควรไดรับการสรางเสริมภูมิคุ มกันและการสงเสริมพัฒนา
กลุมเสี่ยง คือ นักศึกษาที่จัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยงตามเกณฑการคัดกรองของสถานศึกษา
ซึ่งสถานศึกษาตองใหการปองกันหรือแกไขปญหาตามแตกรณี
กลุ ม มีป ญ หา คือ นัก ศึก ษาที ่จ ัด อยูในเกณฑข องกลุ ม มีป ญ หาตามเกณฑก ารคัด กรองของ
สถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาตองชวยเหลือและแกปญหาโดยเรงดวน
การจัดกลุมนักศึกษามีประโยชนตออาจารยที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลชวยเหลือนักศึกษา
ไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการแกไขปญหาไดตรงจุดตรงประเด็นมากขึ้น และมีความรวดเร็วในการแกไขปญหา
เพราะมีขอมูลของนักศึกษาในดานตางๆ ซึ่งหากไมมีการคัดกรองนักศึกษาเพื่อจัดกลุมแลว ความชัดเจนใน
เปาหมายเพื่อการแกไขปญหาจะมีผลนอยลง รวมถึงความรวดเร็วในการชวยเหลือในกรณีที่จำเปนตองเปนตอง
แกไขโดยเรงดวน
วิธีการและเครื่องมือ
การคัดกรองนักศึกษา เปนการใชเครื่องมือหรือขอมูลจากการสังเกตเพื่อจัดแบงกลุมนักศึกษา
สำหรับการดูแลชวยเหลือ เชน
1. พฤติกรรมการเรียน เชน มาสาย ขาดเรียน หลับในหองเรียน ผลการเรียนตก เปลี่ยนสายการ
เรียน
2. คัดกรองจากอาการและพฤติกรรมอื่นๆ เชน มีการแยกตัว ซึมเศรา บนไมอ ยากมีชีวิต เสพ
สุรา ยาเสพติด ติดเกม เปนตน ซึ่งอาการหรือพฤติกรรมเหลานี้ เปนอาการของปญหาที่คอนขางรุนแรง
3. ขอมูล จากแบบประเมิน/แบบคัดกรองพฤติกรรม เชน แบบประเมินความเครียด แบบคัด
กรองซึมเศรา เปนตน
แนวทางการวิเคราะหขอมูลเพื่อการคัดกรองนักศึกษา
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการคัดกรองและจัดกลุมนักศึกษา อาจารยทปี่ รึกษาสามารถวิเคราะห
ขอมูลจากการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดวยวิธีการและเครื่องมือตาง ๆ เชน ระเบียนสะสม แบบสังเกต โดย
ยึดถือเกณฑการคัดกรองนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนหลัก ซึ่งอาจแตกตางกันไปตามบริบทของแตละ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแตละแหงจำเปนตองมีการพิจารณาเกณฑการคัดกรองและจัดกลุมนักศึกษา
รวมกัน รวมทัง้ ใหมีการกำหนดเกณฑวาความรุนแรงหรือความถี่ของพฤติกรรมเทาใดจึงจัดอยูในกลุมเสี่ยงและ
กลุมมีปญหา เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษามีหลักในการคัดกรองนักศึกษาไดตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย
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แนวทางการนำขอมูลไปใชเพื่อดูแลชวยเหลือนักศึกษา
กระบวนการสำคัญที่สุดในการรูจักและดูแลนักศึกษาเปนรายบุคคลคือ การนำขอมูลทั้งหมดที่ได
เหลานั้น มาใชวางแผนการดูแลชวยเหลือนักศึกษารายบุคคลอย างเหมาะสม ซึ่งอาจมีความแตกตางกันไปตาม
ลักษณะและบริบทของนักศึกษาแตละคน ทั้งนี้อาจารยที่ปรึกษาตองเขาใจขอมูลของนั กศึกษาแตละคนอยาง
ละเอียดรอบดาน ทั้งจุดแข็งและจุดออนของนักศึกษา แลวเชื่อมโยงไปในแนวทางการชวยเหลือตอไปตามความ
เหมาะสม ทั้งการใหความชวยเหลือเบื้องตนโดยอาจารยที่ปรึกษาเอง การสงปรึกษาศูนยใหคำปรึกษาของ
มหาวิทยาลัยหรือบุคลากรดานสาธารณสุข เชน แพทย จิตแพทย นักจิตวิทยา เปนตน รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ส งเสริ มป อ งกั น ทั้ งในรายบุ ค คลและเป น กลุ ม ตามความเหมาะสมและอาจแตกตางกั น ไปตามบริ บ ทของ
มหาวิทยาลัยและสภาพแวดลอม
แผนผังการดำเนินงานรวมกันระหวางสถานศึกษากับสถานบริการสาธารณสุขเพื่อคัดกรองนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

สถานบริการสาธารณสุข
ใหการปรึกษาในการกำหนด
เกณฑการคัดกรอง

กำหนดและปรับปรุง
เกณฑการคัดกรอง
พิจารณาขอมูลเพือ่ การ
คัดกรอง

-ใหการปรึกษาในการพิจารณา
ขอมูลเพื่อการคัดกรอง
-สนับสนุนเครื่องมือเพื่อการคัด
กรอง

ดำเนินการคัดกรอง
ไมได
ใหการปรึกษาในการสรุปผล
การคัดกรอง

สรุปผลการคัด
กรอง
ได้
รายงานบันทึกผลการ
คัดกรอง

บทบาทของบุคลากรสาธารณสุข
1) ให คำปรึกษาแนะนำแกสถานศึกษา ในการจัดทำเกณฑการคัดกรอง บันทึ กการคัดกรอง หรือนำเสนอ
เครื่องมือการคัดกรองใหมๆ ที่เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใหความกระจางในการวิเคราะหขอมูล
หรื อ แปลผลจากเครื่อ งมื อ ตลอดจนการสรุป ผลจั ด กลุ ม การคั ด กรอง เพื่ อ การคั ด กรองนัก ศึก ษาอยา งมี
ประสิทธิภาพ
2) ใหการสนับสนุนในเรื่องเครื่องมือคัดกรองนักศึกษา
การชวยเหลือนักศึกษาในกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา จำเปนตองระมัดระวังในเรื่องขอมูลการจัดกลุม
นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่ถูกจัดอยูในกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา ซึ่งมีความแตกตางจากกลุมปกติ เนื่อง
11
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จากวัยรุนเปนวัยที่มีความไวตอการรับรู (sensitive) แมวาจะรูตัวดีวาขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอยางไรหรือประสบ
ปญหาใดก็ตาม เพื่อเปนการปองกันการถูกลอเลียนจากเพื่อน มีขอที่ควรตระหนักดังนี้
1) การรักษาความลับ
1.1) เรื่องราวขอมูลของนักศึกษาที่ตองชวยเหลือแก ไข ไมควรนำไปเปดเผย ยกเว นเพื่อขอความ
รวมมือในการชวยเหลือนักศึกษากับบุคคลที่เกี่ยวของ โดยไมระบุชื่อ-สกุลจริง และการเปดเผยควรเปนไปใน
ลักษณะที่ใหเกียรตินักศึกษา
1.2) บันทึกขอมูลการชวยเหลือนักศึกษา ควรเก็บไวในที่เหมาะสม และสะดวกในการเรียกใช
1.3) การรายงานการชวยเหลือนักศึกษา ควรรายงานในสวนที่เปดเผยได โดยใหเกียรติและคำนึงถึง
ประโยชนของนักศึกษาเปนสำคัญ
2) การแกไขปญหา
2.1) การชวยเหลือและการแกไขปญหาของนักศึกษา ตองพิจารณาสาเหตุ ของปญหาใหครบถวน
และหาวิธีการชวยเหลือให เหมาะสมกับสาเหตุนั้ นๆ เพราะปญหามิ ไดเกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุ เดียว แต
อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน
2.2) ปญหาที่เหมือนกันของนักศึกษาแตละคน ไมจำเปนตองเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกัน และวิธีการ
ชวยเหลือที่ประสบความสำเร็จกับนักศึกษาคนหนึ่งอาจไมเหมาะกับนักศึกษาอีกคนหนึ่ง เนื่องจากบุคคลมี
ความแตกตาง การดูแลชวยเหลือนักศึกษา โดยเฉพาะการใหคำแนะนำปรึกษา จึงไมมีสูตรสำเร็จ เพียงแตมี
แนวทาง กระบวนการ หรือทักษะชวยเหลือทีส่ ามารถเรียนรู ฝกฝน โดยสามารถปรึกษา และขอการสนับสนุน
จากบุคลากรสาธารณสุข เพื่อใหสามารถนำเทคนิคตางๆ ไปใชใหเหมาะสมกับปญหาของนักศึกษาแตละคน
3) หากตองมีการประสานงานกับผูปกครองเพื่อการชวยเหลือ ควรระมัดระวังการสื่อสารที่ทำใหผูปกครองเกิด
ความรูสึกวาบุตรหลานของตนถูกจัดอยูในกลุมผิดปกติ แตกตางจากเพื่อนคนอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลเสียตอนักศึกษา
ในภายหลังได
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2.2 ดานจิตใจอารมณ

2. ดานสุขภาพ
2.1 ดานรางกาย

1.2 ดานความสามารถพิเศษ

1. ดานความสามารถ
1.1 ดานการเรียน

ตัวอยางเกณฑการคัดกรองนักศึกษา
ขอมูลนักเรียน
กลุม เสี่ยง

กลุมมีปญหา

-น้ำหนักผิดปกติและไมสัมพันธกับสวนสูง
หรืออายุตามเกณฑมาตรฐาน (ของกรม
อนามัย)
-มีโรคประจำตัว หรือเจ็บปวยบอยๆ
-มีความพิการทางรางกาย หรือบกพรอง
ดานการไดยิน การฟง การมองเห็น หรือ
อื่นๆ
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใชเครื่องมือตามความเหมาะสม
-มีการแสดงอารมณตอไปนี้เปนครัง้ คราว
เชน
1)อารมณรุนแรง โกรธ ฉุนเฉียวงาย ไม
สามารถควบคุมอารมณได

-อายุ น้ำหนักและสวนสูงสัมพันธกันตาม
เกณฑมาตรฐาน (ของกรมอนามัย)
-รางกายแข็งแรง
-ไมมีโรคประจำตัว

มีการแสดงอารมณตอไปนี้เปนประจำ
-มีพฤติกรรมทำรายตนเอง เชน กรีดขอมือ
ใชมือทุบหัว

-ปวยเปนโรคหรือมีความพิการทางกาย มี
ความบกพรองทางการไดยิน การมองเห็น
และความเจ็บปวยหรือบกพรองดังกลาว มี
ผลกระทบตอความสามารถดานการเรียน
ในระดับมีปญ
 หา

-ผลการเรียนต่ำกวา 1.00
-ผลการเรียนเฉลีย่ 2.00 ขึ้นไป
-ผลการเรียนต่ำกวา 2.00
-ไมมี 0, ร, มส ในทุกวิชา
-ขาดเรียนในวิชาตางๆ 3-5 ครั้งตอ 1 วิชา/ -ขาดเรียนในวิชาตางๆ มากกวา 5 ครั้งใน
1 ภาคเรียน
-ขาดเรียนในวิชาตางๆ ไมเกิน 3 ครั้ง ใน 1 1 ภาคเรียน
-มาเรียนสายมากกวา 10 ครั้งแตไมเกิน 15
วิชา/1 ภาคเรียน
ครั้งใน 1 ภาคเรียน
-มาเรียนสายไมเกิน 10 ครั้งใน 1 ภาค
เรียน
กลุมพิเศษ : ผลการเรียนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป ความสามารถดานศิลปะ/ดนตรี/กีฬา /ดานอานๆ เชน หัวหนาหอง ผูนำตางๆ
นักศึกษาที่ไมมีความสามารถพิเศษถือเปน
ปกติ ทั้งนี้ถานักศึกษามีความสามารถ
พิเศษจะเปนจุดแข็งของนักศึกษาในทุก
กลุม

กลุม ปกติ
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-รายไดพอเพียงกับการใชจายในการดำรง
ชีพ

-สามารถปรับตัวรวมกับผูอื่นไดดี
-มีความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและ
สังคม
-มีระเบียบวินัย
-ปฏิบัตติ ามกฏเกณฑและเคารพสิทธิของ
ผูอื่นไดดี
-มีทักษะชีวิตที่ดี

3. ดานสังคม

4. ดานครอบครัว
4.1 ดานเศรษฐกิจ

-มีการแสดงพฤติกรรมเหมาะสมกับวัย

กลุม ปกติ

2.3 ดานพฤติกรรม

ขอมูลนักเรียน

-พอหรือแม หรือผูปกครองตกงาน
-รายไดนอย
-มีภาระหนี้สิน

2)วิตกกังวล เครียด ย้ำคิดย้ำทำ
3)ซึมเศรา ออนไหวงาย
4)แยกตัว ไมสามารถสรางสัมพันธภาพกับ
เพื่อนได
-มีพฤติกรรมตอไปนีเ้ ปนครั้งคราว เชน
1)แตงกายผิดระเบียบ สกปรก มอมแมม
ไมเอาใจใสดูแลตัวเอง
2)ทาทางกระดาง กาวราว ไมมสี ัมมา
คารวะ ไมสภุ าพ ตอตาน หรือเหมอลอย
เก็บตัว เซือ่ งซึม ไมกลาพูด
3)พูดกาวราว ไมสุภาพ โตเถียงเสียงดัง
หรือพูดนอย เงียบขรึม ไมกลาพูด
4)แยกตัว ไมรวมกิจกรรม
5)ชอบทำกิจกรรมอื่นที่ไมใชการเรียน
6)ขโมย สัก เจาะอวัยวะตางๆ
-สามารถปรับตัวรวมกับผูอื่นไดในบางเรื่อง
บางกรณี
-มักปฏิบัติตนขัดแยงกับกฏเกณฑตางๆ
ของชั้นเรียน มหาวิทยาลัย เมื่อไดรับการ
ตักเตือนก็เลิกพฤติกรรมนั้นได

กลุม เสี่ยง

-พอหรือแม หรือผูปกครองตกงาน
-รายไดนอยและมีหนีส้ ิน
-ไมมีอาหารกลางวันรับประทาน

-สามารถปรับตัวรวมกับผูอนื่ ไดในบางกรณี
แตมีขอขัดแยงสม่ำเสมอ
-กอปญหาใหแกไขอยูเสมอ เมื่อไดรับการ
ตักเตือนก็ไมพยุดพฤติกรรมตอตาน

มีพฤติกรรมตอไปนีเ้ ปนประจำ
-พกพาอาวุธ

กลุมมีปญหา
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5.ดานสารเสพติด

4.2 ดานการคุมครองนักศึกษา

ขอมูลนักเรียน

-ไมใชสารเสพติดทุกชนิด

-พอแม ผูปกครอง ดูแลเอาใจใส
-นักศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกใน
ครอบครัว

กลุม ปกติ

-ทดลองดื่มเบียร สุรา หรือสูบบุหรี่ดวย
ตนเอง หรือเพื่อนชักชวน
-ทะเลาะวิวาท พฤติกรรมเกเร
-ซึม กระสับกระสาย หงุดหงิด
-แยกตัวไมเขารวมกิจกรรรม ขาดเรียน
-ไมสนใจสุขภาพ ความสะอาด
-ตองการใชเงินเพิ่มขึ้น
-คบเพื่อนในกลุมคายา/เสพยา
-สมาชิกในครอบครัวใชยา/คายา

-ใชจายแบบฟุมเฟอย
-ไมมีเงินพอรับประทานอาหารกลางวัน
-พอแมแยกทางกัน หรือแตงงานใหม
-มีความรูส ึกที่ไมดีตอพอ หรือแม หรือ
ผูปกครอง
-อาชีพพอแม ผูปกครองเสี่ยงตอกฎหมาย
-ทีพ่ ักอาศัยอยูในชุมชนแออัดหรือใกล
แหลงมั่วสุม/สถานบันเทิง
-อยูห อพัก
-มีบคุ คลในครอบครัวเจ็บปวยดวยโรค
เรื้อรัง
-มีความขัดแยง/ทะเลาะกันในครอบครัว
-มีการใชแอลกอฮอลบางครั้ง
-มีการใชสารเสพติด หรือการเลนการพนัน
ในครอบครัวเปนบางครั้ง

กลุม เสี่ยง

-ใชสารเสพติด ดื่มเบียร สุราหรือสูบบุหรี่
เปนครั้งคราว
-มีแนวโนมใชสิ่งเสพติดอื่น เชน ยาบา
เพิ่มขึ้น
-เปนผูชักชวนใหผูอื่นใชสารเสพติด ดื่ม
เบียร สุราหรือสูบบุหรี่
-มีอาการทางกาย งวงซึม
-มีอาการดื้อยา ใชยามากขึ้น
-ตองการใชยา ควบคุมตนเองไมได
-หมกมุนกับการใชยา

-ไมมผี ูดูแล
-มีบุคคลในครอบครัวใชสารเสพติด/เลน
การพนัน
-มีบคุ คลในครอบครัวเจ็บปวยดวยโรค
รุนแรง/เรื้อรัง
-มีความขัดแยงและมีการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว
-มีการลวงละเมิดทางเพศ
-มีการมั่วสุมทางเพศ
-เรรอน
-ถูกทำรายทารุณ
-เด็กชนกลุมนอย
-ไดรับผลกระทบจากเอดส

-ไมมีเงินซื้ออุปกรณการเรียน

กลุมมีปญหา
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7.2 พฤติกรรมติดเกม

-ไมชอบเลนเกม
-รูจักแบงเวลาในการเลนเกม หรือติดตอ
กับเพื่อนทาง internet

-คบเพื่อนตางเพศตามวัยและวุฒภิ าวะ
และประพฤติตนอยางเหมาะสม โดยไมผิด
ศีลธรรมประเพณี

-เดินทางไป-กลับมหาวิทยาลัย/หอพัก โดย
มีรถรับ-สง หรือมีผูปกครองรับ-สง
-ขับรถจักรยาน/จักรยานยนตโดยปฏิบัติ
ตามกฏจราจร
-หลีกเลีย่ งการทะเลาะวิวาท
-มีทกั ษะการเอาตัวรอดเปน

6. ดานความปลอดภัยและความรุนแรง

7. ดานอื่นๆ (ถามี)
7.1 พฤติกรรมทางเพศ

กลุม ปกติ

ขอมูลนักเรียน

-ติดตามเพื่อนตางเพศในแนวชูสาว
-จับคูชัดเจนและแยกกลุมอยูดวยกันสอง
ตอสองบอยๆ
-ประพฤติตนเหมือนเพศตรงขาม
-เลนเกมทุกวัน เลนติดตอกันวันละ 2-3
ชั่วโมง
-รูสึกหมกมุนกับการเลนเกม วันใดไมได
เลนรูส ึกหงุดหงิด อารมณเสีย
-มักจะเก็บเงินเพื่อเลนเกมที่ชอบ
-มักใชเวลาสวนใหญในการติดตอกับเพื่อน
ทาง internet วันละหลายชั่วโมง

-เดินทางไป-กลับมหาวิทยาลัย/หอพักดวย
ตนเอง โดยใชรถจักรยานยนต
-มีพฤติกรรมเขาไปอยูในบริเวณหรือ
สถานที่ที่จัดวาไมปลอดภัยในมหาวิทยาลัย
-ใชไมบรรทัดเหล็ก มีดคัตเตอร
-ชอบทะเลาะวิวาท

กลุม เสี่ยง

-ติดตอเพื่อนตางเพศในแนวชูสาว และมี
เพศสัมพันธ
-มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ จนมี
ผลกระทบตอการเรียน
-เลนเกมทุกวัน วันละหลายชั่วโมง
-เคยโดดเรียนเพื่อไปเลนเกม
-เลนเกมจนนอนดึก หรือไมไดนอน
-ใชเวลาสวนใหญในวันหยุดเกือบทัง้ วันเลน
เกม/ติดตอกับเพื่อนทาง internet
-ยอมรับวาตนเองติดเกม

-มีพฤติกรรมหอยโหนรถโดยสาร/ นั่งบน
หลังคารถ
-มีพฤติกรรมชอบขับขี่รถจักรยานยนตผดิ
กฎ
-กาวราว ชอบทะเลาะวิวาท อันธพาล เกเร
-มีพฤติกรรมรวมกลุมกอกวนสรางปญหา
-พกพาอาวุธมามหาวิทยาลัย/หองเรียน
-ชักนำบุคคลภายนอกที่ไมนาไววางใจเขา
มาในมหาวิทยาลัย

-ไมสนใจการเรียน สังคม ไมดูแลตนเอง
-เปนผูจัดหาและจัดจำหนาย

กลุมมีปญหา
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3. การสงเสริมพัฒนา
การสงเสริมพัฒนานักศึกษา เปนการสนับสนุนใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนกลุมปกติ กลุมเสี่ยงหรือ
กลุมมีปญหาไดมีคุณภาพมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตางๆ ซึ่งเปนการปองกันมิใหนักศึกษาที่อยู
ในกลุมปกติกลายเปนนักศึกษากลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา และเปนการชวยใหนักศึกษากลุมเสี่ยงหรือกลุมมี
ปญหากลับมาเปนนักศึกษากลุมปกติ และมีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยคาดหวังตอไป
วิธีการและเครื่องมือเพื่อการสงเสริมพัฒนานักศึกษา
การสงเสริมพัฒนานักศึกษา มีหลายวิธีที่มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาดำเนินการได แตมีกิจกรรม
หลักสำคัญที่มหาวิทยาลัยตองดำเนินการคือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม และการอบรมใหความรู มีรายละเอียด
ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)
กิจกรรมโฮมรูม เปนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสงเสริมนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม ซึ่งสถานที่
ที่ใชจัดกิจกรรมโฮมรูม อาจเปนหองเรียนหรือนอกหองเรียนที่มีบรรยากาศเสมือนบาน และมีอาจารยที่ปรึกษา
และนักศึกษาเปนดั่งสมาชิกในครอบครัวเดี ยวกัน และมีการทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอนักศึกษาในด าน
ตางๆ เชน การรู จักตนเองของนักศึกษา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิต เปนตน
กิจกรรมเหลานี้ อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาควรมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดวยกัน ประโยชนของการจัด
กิจกรรมโอมรูม จะชวยใหอาจารยที่ปรึกษารูจักนักศึกษามากขึ้น สามารถสงเสริมความสามารถและปองกัน
ปญหาของนักศึกษาไดดวย แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูม มีดังนี้
1) กำหนดกิจกรรมโฮมรูม โดยยึดตามความตองการของนักศึกษา และใหนักศึกษามีสวนร วมในการ
จัดกิจกรรมโอมรูม ดังนี้
1.1) สำรวจความตองการของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมโฮมรูม
1.2) พิจารณาเลือกหัวขอและวิธีการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา หรือให
เหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้นๆ และควรเปนเรื่องทีท่ ันสมัย
1.3) การจัดกิจกรรมโอมรูมแตละครั้ง ควรมีการดำเนินการเปนหลักฐานทั้งกอนและหลังดำเนินการ
ซึ่งอาจเขียนในรูปแบบของการบันทึกกิจกรรม หรืออื่นๆ รวมทั้งมีการบันทึกสรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาหลัง
การจัดกิจกรรมทุกครั้ง
1.4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงาน
2) กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโอมรูมหรือมีคูมือในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง โดยมีจุดมุงหมาย
เนื้ อหาสาระที่ ส อดคล อ งกั บ นโยบายของมหาวิท ยาลั ยในการพั ฒ นานั ก ศึก ษา อาจารย ที่ ป รึกษาสามารถ
ดำเนิ นการตามนั้นไดแตให มีความยืดหยุ นในการกำหนดหัวขอและวิธี การดำเนิน กิจกรรมให เหมาะสมและ
ทันสมัยรวมดวย
3) วิธีการผสมผสาน โดยยึดตามความต องการของนั กศึกษาและนโยบายของมหาวิ ทยาลัยในการ
พัฒนานักศึกษาในการจัดกิจกรรมโอมรูม
4) วิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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2. การอบรม ใหความรู
การอบรม ใหความรู เปนการพัฒนาศักยภาพในกลุ มเปาหมายตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดความรู
ความเขาใจและทักษะในการดูแลชวยเหลือ หรือการพัฒนาตนเอง เชน
กลุมอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจำวิชา บุคลากรในมหาวิทยาลัย เปนการใหความรูความเขาใจ
หรือทักษะในการสงเสริมสุขภาพจิต ปองกันปญหาสุขภาพจิต การดูแลชวยเหลือดานสุขภาพจิต เพื่อลดอคติที่
มีตอสุขภาพจิตหรือจิตเวช และการดูแลชวยเหลือนักศึกษา
กลุมนักศึกษา เปนการใหความรูความเขาใจหรือทักษะในการสงเสริมสุขภาพจิต ปองกันปญหา
สุขภาพจิต เพื่อใหเกิดภูมิคุมกันทางใจ ลดอคติที่มีตอสุขภาพจิตหรือจิตเวช เพิ่มการเขาถึงบริการ หรือมีทักษะ
พรอมสำหรับการทำงานในอนาคต รวมถึงการสรางครอบครัว
โดยดำเนินการผานรูปแบบและชองทางตางๆ เชน กิจกรรมรณรงค การสัมมนา แบบออนไลนหรือ
onsite ผานทาง website Facebook เพื่อการเขาถึงองคความรู ตามความสนใจและรูปแบบการใชชีวิต ของ
กลุมเปาหมาย โดยสามารถดำเนินการพรอมกันทั้ง 3 กลุ มคือ กลุมปกติ กลุ มเสี่ยง และกลุมมีปญหา เพื่อ
ปองกันและลดอคติจากการแบงแยก
บทบาทของบุคลากรสาธารณสุข
1. เปนที่ปรึกษาและใหความรูในการจัดกิจกรรมโอมรูมแกสถานศึกษา
1.1 ศึกษา/วิเคราะห/สำรวจปญหา/ความตองการของสถานศึกษา
1.2 รวมวางแผนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมโอมรูมกับสถานศึกษา โดยพิจารณาประเด็น
ตอไปนี้ วัต ถุป ระสงค/เปาหมาย/จำนวนนั ก ศึกษา/ระยะเวลา/ชว งเวลาที่ จั ดกิ จกรรม/ป ญ หา/อุป สรรค/
กิจกรรม/กระบวนการ
2. จั ด กิ จ กรรม เป น วิ ท ยากรเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ตามที่ ส ถานศึ ก ษาขอความร ว มมื อ เช น
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งทางใจ ความฉลาดทางอารมณ ทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมโอมรูม
3. สนับสนุนองคความรู สื่อและเทคโนโลยีสุขภาพจิตตามความตองการของสถานศึกษา
4. การปองกันและชวยเหลือ
ในการดูแลชวยเหลือนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาควรใหความเอาใจใสนักศึ กษาทุกคนเทาเทียม
กัน แตสำหรับนักศึกษากลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหานั้น จำเปนอยางมากที่ตองใหความดูแลเอาใจอยางใกลชิด
และหาวิธีการชวยเหลือ ทั้งการปองกันและแกไขปญหา โดยไมปลอยปละละเลยจนกลายเปนปญหาของสังคม
การปองกันและแกไขป ญหาของนักศึกษาจึงเปนภาระงานที่ยิ่งใหญและมีคุณคาอยางมากในการพั ฒ นาให
นักศึกษาเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมตอไป
วิธีการและเครื่องมือเพื่อการปองกันและแกไขปญหา
การปองกันและแกไขปญหาใหกับนักศึกษานั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ แตสิ่งที่ อาจารยที่ปรึกษาตอง
ดำเนินการ มี 3 ประการคือ การใหการปรึกษาเบื้องตน การจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหา และการ
ดูแลตอเนื่อง
1. การใหการปรึกษาเบื้องตน
เปนการชวยเหลือและปองกันปญหาของนักศึกษาทั้งทางดานความรูสึ ก ความคิด และการปฎิบัติตน
โดยมุงหวังใหนักศึกษามี ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามหรือพึงประสงค รูปแบบการให การ
ปรึกษานอกจากเปนการใหบริการแบบพบหนาหรือเดินมาขอรับบริการดว ยตนเองแลว ยังสามารถพัฒนาได
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หลากหลายรู ปแบบและชองทางตามความพรอมและความตองการของสถานศึกษา หรือตามความสนใจ
รวมถึงรูปแบบการใชชี วิตของกลุมเป าหมาย เพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการ เชน ใหคำปรึกษาทางโทรศัพท ให
คำปรึกษาออนไลน Facebook หรือ ChatLine เปนตน
แผนผังการดำเนินงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานบริการสาธารณสุขเพื่อการปองกันและ
ชวยเหลือดวยการใหการปรึกษาเบื้องตน มีรายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัย

สถานบริการสาธารณสุข
รวมวิเคราะหหาสาเหตุ
ของปญหา

อาจารยที่ปรึกษาศึกษาผลคัด
กรองของนักศึกษา นัดหมาย
วัน เวลา สถานที่

สงเสริม/
พัฒนา
นักศึกษา

ใหการปรึกษาชวยเหลือ
- สรางสัมพันธภาพ
- ทำความเขาใจและตกลงกับนัก ศึ กษาใน
แนวทางการชวยเหลือรวมกัน
- ดำเนินการชวยเหลือ

ดีขึ้น

ใหคำแนะนำปรึกษา
สนับสนุนการใหการปรึกษา
แกอาจารยที่ปรึกษา

เปนที่ปรึกษาการชวยเหลือ
แกไขปญหาของนักศึกษาเปน
รายกรณี

พฤติกรรม
ไมดีขึ้น
สงตอภายใน

ปจจัยสำคัญที่ชวยให การใหการปรึกษาเบื้องตนมีประสิทธิภาพในการชวยเหลือนักศึกษา อาจารยที่
ปรึกษาควรมีความรูและทักษะพื้นฐาน ดังนี้
- จิตวิทยาวัยรุน
- ความตองการพื้นฐานของมนุษยทั้งรางกายและจิตใจ
- กระบวนการและทักษะการปรึกษาเบื้องต นที่สำคัญๆ คือ การสรางสัมพันธภาพ การใชคำถาม การ
รับฟงทั้งเนื้อหาและความรูส ึก
- แนวทางการแกไขปญหาของนักศึกษาในแตละลักษณะปญหา เชน ดานการเรียน สุขภาพ ครอบครัว
หรือการใชสารเสพติด การพนัน การเรียน เปนตน
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แนวทางดำเนินการ
อาจารย ที่ ป รึกษาควรมีความพร อมในการให การปรึกษาช วยเหลื อนั กศึกษาดวยความรูสึ กที่ดีต อ
นักศึกษา ตั้งแตเริ่มตนจนจบการปรึกษา โดยมีกระบวนการในการปรึกษาคือ สรางสัมพันธภาพ พิจารณาทำ
ความเขาใจปญหา กำหนดวิธีการและดำเนินการแกไขปญหา ยุติการปรึกษา
การเปนผูใหการปรึกษาที่ดี มีคุณภาพนั้น มีแนวทางสำหรับอาจารยทปี่ รึกษาดังนี้
1) รับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปรึกษาหรือวิธีการดูแลชวยเหลือนักศึกษาในดานตางๆ ซึ่งอาจรับการ
อบรมจากหนวยงานภายนอก หรือมหาวิทยาลัยจัดให
2) ฝกฝนทักษะการปรึกษาและพัฒนาตนอยางสม่ำเสมอ
3) ศึกษาคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒ นาการหรือความรูที่เกี่ยวของกับการปรึกษา การดูแล
ชวยเหลือนักศึกษา
บทบาทของบุคลากรสาธารณสุข
1) ใหการสนับสนุนองคความรูหรือฝกทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตนแกอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยที่
ปรึกษาเกิดความกระจางชัดในการดำเนินงานใหการปรึกษาแกนักศึกษาไดดวยตนเอง ดังนี้
1.1 ในการใหการปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา บุคลากรสาธารณสุขควรใหอาจารยที่ปรึกษายึ ดทักษะ
พื้นฐานและกระบวนการคือ การสรางสัม พันธภาพ การตกลงบริการ เพื่อ เขาใจหัว ใจสำคัญของการใหการ
ปรึกษา ซึ่งจะนำไปสูการใหการปรึกษาแกนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา
1.2 สำรวจปญหาและความตองการของอาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งความรูพื้นฐานในการใหการปรึกษา
เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาเขาใจปญหาที่แทจริง และความตองการของตนเองในการใหการปรึกษาเบื้องตนแก
นักศึกษารายกรณี
1.3 ประเด็นที่บุคลากรสาธารณสุขควรชวยทำใหอาจารยที่ปรึกษาเกิดความกระจางและเขาใจในการ
ใหการปรึกษาคือ วิธีการเดิมที่อาจารยที่ปรึกษาเคยใชกับการชวยเหลือนักศึกษา หรือประสบการณเดิมที่เคย
ทำไปแลว และคนหาศักยภาพของอาจารยที่ปรึกษา จนพบจุดออนจุดแข็งทั้ง 2 ฝาย
- จุดแข็ง หรือศักยภาพของอาจารยที่ปรึกษา เชน สิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาชวยเหลือไปแลวเปนผลดี
จุดแข็งหรือศักยภาพของนักศึกษา เชน นักศึกษามีความสามารถพิเศษ นักศึกษามีแหลงสนับสนุนเพื่อการ
สงเสริมดานความสามารถ ดานการเรียน
- จุด ออนของนั กศึกษา เชน ปญ หาที่ยุงยาก หรือสิ่ งที่ ทำให การชวยเหลื อนักศึกษาไมประสบ
ผลสำเร็จ
- จุดออนของอาจารยที่ปรึกษา เชน ทัศนคติของอาจารยที่ปรึกษาในการให การปรึกษา การมี
ภาระงานมากจนทำใหอาจารยที่ปรึกษารูสึกวาเป นภาระเพิ่มขึ้นอี ก ความรูในการจัดการมีไมเพียงพอ เชน
กระบวนการใหการปรึกษาพื้นฐาน
1.4 รวมวางแผนในการดำเนินการใหการปรึกษาแกนักศึกษา โดยใหอาจารยที่ปรึกษาทบทวนสิ่งที่ควร
นำไปปฎิบัติในการใหการปรึกษา ปรับทัศนคติของอาจารยที่ปรึกษา ใหขอมูลที่จำเปน เสนอแนะแนวทางให
อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาทางเลือก และใหกำลังใจอาจารยที่ปรึกษาในการใหการปรึกษากับนักศึกษา จน
อาจารยที่ ป รึกษาเกิดความเข าใจและมั่น ใจแล วยุติบริการในการให การปรึกษานั กศึกษา และมีการติดตอ
ประสานการชวยเหลือรวมกันอยางตอเนื่อง
2) สนับสนุนองคความรูหรือสื่อเทคโนโลยีสุขภาพจิตตามความตองการ
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แผนผังการดำเนินงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานบริการสาธารณสุขในการใหการบริการ
ปรึกษาทางโทรศัพท
มหาวิทยาลัย

สถานบริการสาธารณสุข

ศึกษาขอมูลบริการ
ปรึกษาทางโทรศัพท

บุคลากรสาธารณสุขเตรียมความพรอม

ประชาสัมพันธการบริการปรึกษา
ทางโทรศัพทในมหาวิทยาลัย

ใหบริการปรึกษา
ไมได
ช่วยเหลือ

สงตอสถานบริการที่มี
ความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง

ได
ยุติบริการ
บันทึกการใหบริการปรึกษา
ทางโทรศัพท

2. การจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ในการปองกันและแกไขปญหาของนักศึกษา นอกจากจะใหการปรึกษาเบื้องตนแลว การจัดกิจกรรม
ตางๆเพื่อการชวยเหลือนักศึกษาก็เปนสิ่งสำคัญ เพราะจะทำใหการชวยเหลือมีป ระสิทธิภาพ กอใหเกิดความ
รวมมือรวมใจ โดยอาจารย ที่ป รึกษาสามารถพิ จารณากิจกรรมเพื่อการแกไขป ญ หาของนั กศึกษาไดห ลาย
แนวทาง ซึ่งอาจตองมีการประสานงานเพื่อขอความรวมมือจากอาจารยที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสนับสนุ นของ
ผูบริหาร ดังนี้
2.1 การใชกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เป น กิจ กรรมในสถานศึ กษาที่ จัด เพิ่ ม เติม เพื่ อส งเสริมการเรี ย นรู ห รือ ศัก ยภาพในด านต างๆ ของ
นักศึกษา นอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนด เชน ทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะที่จำเปนสำหรับการ
ใชชีวิตในสังคมหรือการเตรียมตัวสำหรับการทำงาน ซึ่งทางสถานศึกษาอาจพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบออนไลน
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูตามความสมัครใจและไดรับหนวยกิตการเรียนเพื่อจูงใจใหเขามาเรียนรู ทั้งนี้ บุคลากร
สาธารณสุขสามารถสนับสนุนดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน ทั้งดานการสงเสริม การปองกัน
และการแกไขป ญหาดวยการให การปรึกษาแนะนำแนวทางการจัดกิ จกรรมโครงการต างๆในมหาวิ ทยาลั ย
องคความรูในการพัฒนาหลักสูตร
2.2 การใชกิจกรรมในหองเรียน
เปนการจัดกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมนักศึกษา ทั้งรายบุคคลและรายกลุมในชั้นเรียน โดยเนนผูเรียน
เปนสำคัญหรือการเรียนรูแบบมีสว นรวม โดยบุคลากรสาธารณสุขรวมใหการวิเคราะหหาสาเหตุปญหาของ
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นักเรียน และใหคำแนะนำปรึกษาแกอาจารยในการเลือกวิธี หรือเทคนิคการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาของนักศึกษา
2.3 การใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
เปนกิจกรรมที่ อาจารยจัดใหนักศึกษาไดดูแลชวยเหลือกัน ซึ่งอาจจัดเปนคู (Buddy) หรือเปนกลุม
โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีจุดแข็งดานสัมพันธภาพ มีความมั่นคง มีความเปนผูนำ หรือมีความสามารถเฉพาะ
ดานที่จะนำไปใชในการดูแลชวยเหลือเพื่อน เชน ดานการเรียน ดนตรี ศิลปะ เปนตน บุคลากรสาธารณสุขมี
สวนรวมกับอาจารยในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหานั กศึกษา ใหคำแนะนำปรึกษา พิจารณาคั ดเลือก
แนวทางจัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนใหเหมาะสมกับนักเรียนในแตละกรณีปญหา
2.4 การใชกิจกรรมซอมเสริม
เปนกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาดานการเรียนของนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาหรือผูที่เกี่ยวของจำเปนตอง
รวมกันวางแผนการสอนซอมเสริม ให แกนั กศึกษาที่ เรีย นออน เรี ยนชา ไม ทัน เพื่อนในวิช าตางๆ บุ คลากร
สาธารณสุขมีสวนรวมใหการปรึกษาหรือรวมพิจารณาประเมินนักศึกษา เพื่อแยกประเภทของปญหาการเรียน
จากสาเหตุ ที่แ ตกต างกั น เชน เรีย นช าจากขอ จำกัด ทางความสามารถทางเชาวนป ญ ญา หรือจากป ญ หา
พฤติกรรมอารมณของนักศึกษา เปนตน แลวดำเนินการแกไขปญหาตอไป รวมทั้งใหการปรึกษาแกอาจารยใน
การแกปญหานักศึกษาเปนรายกรณี
2.5 การสื่อสารกับผูปกครอง
เป นการชวยเหลื อนักศึกษาโดยอาศัยความรวมมือจากผูป กครองดวยวิธีตางๆ เชน การโทรศัพท
สนทนา การเชิญผูปกครองมาพบเพื่อปรึกษาหารือรวมกัน การสงหนังสือแจงทางไปรษณีย เปนตน ซึ่งบุคลากร
สาธารณสุขสามารถสนับสนุนการใหการปรึกษาชี้แนะ หรือฝกอบรมอาจารยที่ปรึกษา ใหมีทักษะการสื่อสาร
กับผูปกครองอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม หรือวั ตถุประสงคที่จะสื่อใหผูปกครองทราบ
หรื อเขาใจถึ งเจตคติ ที่ดีของอาจารย ที่ป รึก ษา และกระบวนการทำงานของอาจารยที่ ป รึกษาในการดูแ ล
ชวยเหลือนั กศึ กษา นอกจากนี้ บุคลากรสาธารณสุขยั งสามารถใหความร วมมือกับ อาจารยที่ ปรึกษาในการ
แกปญหานักศึกษาเปนรายกรณีอีกดวย
2.6 กิจกรรมเยี่ยมบานนักศึกษา
เปนความรวมมือระหวางบานกับสถานศึกษาในการดูแลชวยเหลื อนักศึกษา ทำใหอาจารยไดพบเห็น
สภาพความเป น จริง ของนั ก ศึ กษา ซึ่งช ว ยให อาจารย ส ามารถประเมิน สาเหตุ ของป ญ หา แล ว ดำเนิ น การ
ชว ยเหลื อให เหมาะสม ตลอดจนหาแหล งสนับ สนุ น ที่จะชว ยให การดูแ ลชวยเหลื อนั กศึ กษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรสาธารณสุขมีบทบาทในการประสานกับสถานศึกษาเพื่อการเตรียมทีมงานรวมกัน ทั้ง
การวิเคราะหหาสาเหตุปญหาของนักศึกษาหรือออกเยี่ยมบาน หาแนวทางการชวยเหลือนักศึกษา รวมทั้งการ
แกไขปญหานักศึกษาเปนรายกรณี
2.7 กิจกรรมอื่นๆ เชน การประชุมปรึกษารายกรณี (case conference) ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการ
ประชุมปรึกษาเพื่ อระดมความคิดเห็ น หาสาเหตุและแนวทางในการชวยเหลื อนั กศึ กษาที่มีป ญ หายุงยาก
ซับ ซอน รวมทั้งคน หาศักยภาพของนักศึกษาและผู ดูแ ลนักศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ สหวิช าชีพ เพื่ อ
ชวยเหลือนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
การพิจารณาเลือกใชกิจกรรม อาจารยที่ปรึกษาควรคำนึง ถึงความเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะ
ปญหา บุคลิกลักษณะของนักศึกษาแตละคน สภาพของชั้นเรียน/มหาวิทยาลัย/ชุมชน โดยพิจารณาเลือกใช
เพื่อชวยเหลือนักศึกษาไดมากกวา 1 กิจกรรม
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ขอพึงระวังในการปองกันและแกไขปญหาของนักศึกษา
1) การรักษาความลับ
1.1) เรื่ องราวขอมูล ของนั กศึกษาที่ตองชวยเหลื อแกไข ไม ควรนำไปเป ดเผย ยกเวนเพื่ อขอความ
รวมมือในการชวยเหลือนักศึกษากับบุคลากรที่เกี่ยวของ โดยไมระบุชื่อ-สกุลจริงของนักศึกษา และการเปดเผย
ควรเปนไปในลักษณะทีใ่ หเกียรตินักศึกษา
1.2) บันทึกขอมูลการชวยเหลือนักศึกษา ควรเก็บไวในทีเ่ หมาะสมและสะดวกในการเรียกใช
1.3) การรายงานการชวยเหลือนักศึกษา ควรรายงานในสวนที่เปดเผยได โดยให เกียรติและคำนึงถึง
ประโยชนของนักศึกษาเปนสำคัญ
2) การแกไขปญหา
2.1) การชวยเหลือแกไขปญหาของนักศึกษา ตองพิจารณาสาเหตุของปญหาใหครบถวนและหาวิธีการ
ชวยเหลือใหเหมาะสมกับสาเหตุนั้นๆ เพราะปญหามิไดเกิดจากสาเหตุเพี ยงสาเหตุเดียว แตอาจจะเกิดจาก
หลายสาเหตุทเี่ กีย่ วเนื่องสัมพันธกัน
2.2) ปญหาที่เหมือนกันของนักศึกษาแตละคน ไมจำเปนตองเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกัน และวิธีการ
ชวยเหลื อที่ประสบความสำเร็จกับนักศึ กษาคนหนึ่ง อาจไมเหมาะกับนักศึกษาอีกคนหนึ่ง เนื่ องจากความ
แตกตางของบุคคล ดังนั้น การชวยเหลือนักศึกษาโดยเฉพาะการใหคำแนะนำปรึกษาจึงไมมีสูตรการชวยเหลือ
สำเร็จตายตัว เพียงแตมีแนวทาง กระบวนการหรือทักษะการชวยเหลือที่อาจารยแตละคนสามารถเรียนรูฝกฝน
เพื่อการนำไปใชใหเหมาะสมกับแตละปญหาในนักศึกษาแตละคน
3. การดูแลตอเนื่อง
ในการดูแลนักศึกษาที่พบปญหาหรือความเสี่ยง แมไดรับการดูแลชวยเหลือแลว อาจารยที่ปรึกษา
ควรไดมีการติดตามเฝาระวังนักศึกษาอยางใกลชิด โดยประสานความรวมมือกับผูปกครองและเพื่อนสนิทของ
นักศึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลาอยางน อย 1 เดือน โดยผานชองทางออนไลน หรือสื่อสารแบบ
นัดพบ ในกรณีที่เหตุไมฉุกเฉินมากนัก อาจารยที่ปรึกษาควรนัดนักศึกษาเขาพบ 1 ครั้งตอสัปดาห เพื่อติดตาม
ดูแลอย างตอเนื่อง แต ห ากพบวามีกรณี เหตุฉุก เฉิน หรือพบกรณี ที่ตองกำกับติดตามเป นพิเศษ ตองนั ด พบ
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ติ ด ตามให บ อ ยมากขึ้ น เช น ทุ ก วั น หรื อ พิ จ ารณาการติ ด ตามตามประเภทของเหตุ ก ารณ
(Postvention : รายละเอียดการดูแลอยูในภาคผนวก)
5. การสงตอนักศึกษา
ในการปองกันและแกไขปญหาของนักศึกษา อาจมีบางกรณีที่ปญหามีความยากตอการชวยเหลือ
หรือชวยเหลือแลวไมดีขึ้นควรดำเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไป เพื่อใหปญหาของนักศึกษา
ไดรั บการชวยเหลื ออย างถูกทางและรวดเร็ว ขึ้น กอนที่ ค วามยุ งยากของป ญ หาอาจมี มากขึ้น หรือลุ กลาม
กลายเปนปญหาใหญโตจนยากตอการแกไข
การส ง ต อ ทำให เกิ ด การทำงานประสานเชื่ อ มโยงกั น ส ง ผลให นั ก ศึ ก ษาได รั บ การดู แ ลตาม
กระบวนการ ของระบบการดูแลชวยเหลือ ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาสามารถดำเนินการไดตั้งแตกระบวนการรูจัก
นักศึกษาเปนรายบุคคล หรือการคัดกรองนักศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะปญหาของนักศึกษาในแตละกรณี
การสงตอแบงเปน 2 แบบ คือ
1. การสงตอภายใน เปนการสงตอไปยังอาจารยหรือบุคลากรที่สามารถใหการชวยเหลือนักศึกษาได
ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ลั ก ษณะป ญ หา เช น ศู น ย ให ป รึ ก ษา (Counselling Center) ของคณะหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย
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หากปญหาของนักศึกษามีความรุนแรงเกินความสามารถของอาจารยที่ปรึกษา ตองพิจารณาสงตอไปตามลำดับ
โดยตองมีผูใหคำปรึกษาภายในมหาวิทยาลัยใหความชวยเหลือ
2. การส งต อ ภายนอก เป น การส งต อ นั ก ศึ ก ษาไปยั งผู เชี่ ย วชาญภายนอก โดยศู น ย ให ป รึ ก ษา
(Counselling Center) ของมหาวิทยาลัยเปนผูดำเนินการ หากพิจารณาเห็นวาเปนกรณี ปญหาที่มีความยาก
เกินกวาศักยภาพของมหาวิทยาลัยจะดูแลชวยเหลือได ตามสภาพปญหา ไดแก โรงพยาบาล ศูนยพยาบาล
โรงพยาบาลที่มีจิตแพทยออกตรวจ ศูนยบำบัดยาเสพติด เปนตน
แนวทางพิจารณาในการสงตอ
การสงนักศึกษาเพื่อใหการชวยเหลือตอไปนั้น มีแนวทางการพิจารณาในการสงตอสำหรับอาจารยที่
ปรึกษา ดังนี้
1) นักศึกษามีพฤติกรรมคงเดิมหรือไมดีขึ้ น หรือแยลง แมวาอาจารยที่ปรึกษาจะดำเนินการช วยเหลือดวย
วิธีการใดๆ
2) นักศึกษาไมใหความรวมมือในการชวยเหลือของอาจารยที่ปรึกษา เชน นัดใหมาพบแลวไมมาตามนัด อยู
เสมอ ใหทำกิจกรรมเพื่อการชวยเหลือก็ไมยินดีรวมกิจกรรมใดๆ เปนตน
3) ปญหาของนักศึกษาที่เปน เรื่องเฉพาะดาน เช น เกี่ยวของกับความรู สึก ความซับ ซอนของสภาพจิตใจที่
จำเปนตองใหการชวยเหลืออยางใกลชิด
ตัวอยางปญหาสุขภาพจิตที่ควรสงตอเพื่อการตรวจรักษา
1. นักศึกษาที่มีความคิดฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หริอเคยลงมือฆาตัวตายแลว
2. นักศึกษาที่มีอาการของโรคจิต ไดแก ไดยินเสียงแวว เห็นภาพหลอน หวาดระแวง มีความคิดผิดปกติ
รุนแรง พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจนไมสามารถดำรงชีวิตไดอยางปกติสุขได
3. นักศึกษาที่ตั้งครรภ หรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
4. นักศึกษาติดสารเสพติด โดยไมสามารถหยุดใชไดเอง ซึ่งอาจเกิดจากภาวะเสพติดที่รุนแรง เรื้อรัง มี
อาการอยากยา ซึ่งอาจบรรเทาไดดวยการบำบัดรักษาจากผูเชี่ยวชาญ หรือสิ่งแวดลอมในครอบครัวไม
เอื้ออำนวยตอการเลิกยา หรือมีบทบาทเปนผูจำหนายยาเสพติด
5. นักศึกษาที่มีปญหาอารมณรุนแรง เชน ซึมเศรา แยกตัว หรือวิตกกังวล กาวราว ควบคุมอารมณ
ตนเองไมได
6. นักศึกษาที่ถูกทารุณกรรม ทั้งทางรางกาย จิตใจ หรือทางเพศ
7. นักศึกษาที่ประสบเหตุการณรุนแรงในชีวิต เชน การฆาตกรรม การขมขืน อุบั ติเหตุที่มีการสูญเสีย
รุนแรง
8. ปญหาการเรียน ปญหาอารมณ และปญหาพฤติกรรมอื่นๆ ทีร่ ุนแรง
ในการสงตอนักศึกษาเพื่อการดูแล การเขียนรายงานปญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา เปนสิ่งจำเปน
สำหรับการใหขอมูลแกผูดูแลอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใหมีความตอเนื่อง สอดคลองและประหยัดเวลา และควรแจง
ขอมูลตามเหตุการณจริง โดยหลีกเลี่ยงการนำเสนอขอมูลที่อาจกอใหเกิดผลเสียตอนักศึกษา เช น ขอมูลเรื่อง
เพศ หรือปญหายาเสพติด เปนตน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการแสดงความรูสึกของผูรายงาน วิพากษวิจารณ และ
ตัดสินการกระทำของผูเกี่ยวของ
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แผนผังการดำเนินงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและสถานบริการสาธารณสุขในกรณี นักศึกษาที่มี
ปญหายุงยากซับซอนจำเปนตองสงตอผูเชี่ยวชาญภายนอก
มหาวิทยาลัย

สถานบริการสาธารณสุข

อาจารยที่ปรึกษาประสานการ
ชวยเหลือนักศึกษากับบุคลากร
ที่เกี่ยวของ

ใหการปรึกษาชวยเหลือนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย

ดำเนินการชวยเหลือ
สงกลับอาจารยที่
ปรึกษา

ดีขึ้น

ไมดีขึ้น
สงตอผูเชี่ยวชาญภายนอก

การรับสงตอนักศึกษา
กรณียุงยากซับซอน
จากมหาวิทยาลัย

ดำเนินการชวยเหลือ
ติดตาม/ บันทึก
รายงานผล

บทบาทของบุคลากรสาธารณสุข
1. รวมเปนที่ปรึกษา สนับสนุนเครื่องมือ/เทคนิคการชวยเหลือนักศึกษา
2. รับสงตอนักศึกษาที่มีปญหายุงยากซับซอนจากสถานศึกษา โดยประสานแจงวัน เวลานัดหมายกับบุคลากร
ผูดูแลนักเรียน
3. ดำเนินการชวยเหลือโดยประสานงานกับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
4. บันทึก สรุปรายงานผลการชวยเหลือ และแจงผลแกสถานศึกษา
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แนวทางการดำเนินงานเพื่อดูแลชวยเหลือแบบเปนคูเครือขายสำหรับสถานบริการสาธารณสุข
กระบวนการดูแ ลชว ยเหลื อนักศึกษาในมหาวิท ยาลัย เปนเรื่องที่ บุคลากรสาธารณสุ ขควรทราบ
รายละเอียด มีความเขาใจที่ชัดเจนเพื่อการใหคำแนะนำ การสนับสนุนเครื่องมือแกอาจารยหรือบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวทางการดูแลชวยเหลือนักศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหการดำเนินงานดูแลชวยเหลือนักศึ กษาในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสถาน
บริการสาธารณสุขทีเ่ ปนคูเ ครือขายดำเนินงานดูแลชวยเหลือดานจิตใจนักศึกษา สามารถดำเนินการดังนี้
1. การจัดบริการในโรงพยาบาล เพื่อรับการสงตอนักศึกษาที่มีปญหายุงยากซับซอน เมื่อไดรับการ
ประสานงานจากสถานศึกษา ดวยการใหบริการดูแลทางสังคมจิตใจที่ครอบคลุมทั้งรางกาย จิตใจ และสังคม
โดยบูรณาการเขากับระบบเดิมที่มีอยู สถานที่ตั้งของการใหบริการอาจมีทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
ขึ้นอยูกับความพรอมของสถานบริการในการตอบสนองความตองการและรูปแบบการใชชีวิตของนักศึกษา เชน
ศูนยการคา ชุมชน ศูนยกีฬา เพื่อเปนจุดนัดพบ (Meeting Point) สำหรับวัยรุนที่จะนัดพบเพื่อใหบริการ และ
ควรมีมากกวา 1 จุด ในการตอบสนองการใหบริการจะทำการเชื่อมโยงกับระบบการดูแลชวยเหลือนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในระดับพื้นที่เดีย วกัน หรือทำการสงตอไปยังสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ ในระดับบริการที่
สูงขึ้น เพื่อชวยเหลือวัยรุนกรณีที่มปี ญหายุงยากซับซอน
แผนผังรูปแบบการใหบริการดูแลทางสังคมจิตใจในโรงพยาบาล
ศึกษาขอมูลจากแฟม
ประวัต/ิ ประเมินทางสังคม
ใหคำปรึกษา
มีปญหาทางสังคม
หรือไม

มี

ประสานแหลงให
ความชวยเหลือ

ใหการดูแลตามปญหาที่พบ
ไมมี
ดีขึ้นหรือไม

สงตอ
รพศ./รพท.

ติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง

การใหบริการดูแลทางสังคมจิตใจมีเครื่องมือหลักคือ การใหคำปรึกษา ซึ่งเปนกระบวนการสื่อสารสอง
ทางระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ดวยการใชทักษะและเทคนิคตางๆ อยางเปนขั้นตอน โดยมีจุดมุงหมาย
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ของการสื่อสารเพื่อใหผูรับบริการไดสำรวจและทำความเขาใจปญหาความตองการของตนเอง และมีแนวทางใน
การแกไขปญหาไดดวยตนเอง รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเหมาะสม
2. การใหบริการเชิงรุก (Outreach) จากการจัดบริการคลินิกวัยรุนมักพบวา วัยรุนมาใชบริการใน
โรงพยาบาลจำนวนนอยดวยเหตุผลหลายอยาง เชน ไมรูวาตนเองมี พฤติกรรมเสี่ยง รูสึกวาตนเองไมไดปวย
อาย กลั วความลั บ เป ดเผย เปนตน ดังนั้ น รูปแบบการให บริการแก นั กศึ กษาจึงควรตองเน นบริการเชิงรุ ก
(Outreach) และกิจกรรมควรมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและชองทาง เพื่อใหกลุ มนักศึกษาเขาถึงบริการ
เพิ่มมากขึ้นและไดรับบริการที่เหมาะสม
ขั้นตอนการทำงานแบบ Outreach ประกอบดวยหลักสำคัญ 3 ประการ ไดแก การคนหาและเขาถึง
การสรางสัมพันธภาพ และการใหความชวยเหลือ
การใหบริการเชิงรุก สามารถการดำเนินการไดทั้งในและนอกหนวยงาน โดยมีรูปแบบตางๆ ดังนี้
1) พัฒนาศักยภาพ ใหความรูเรื่องยาเสพติด/เหลา/บุ หรี่/เพศศึกษา ความรุนแรง ความฉลาดทาง
อารมณ ทักษะชีวิต พลังใจ
2) ประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องตน
3) ใหการปรึกษาทาง social media/Facebook/Hotline/Mobile/Chatline
4) จัดนิทรรศการ รณรงคใหความรูเ พื่อสรางการมีสวนรวมในมหาวิทยาลัย/ชุมชน
5) จั ดตั้งศู นย เพื่ อนใจวั ยรุน / Friend Corner แกนนำวัยรุน พรอมจั ดอบรมแกนนำเป นเพื่อนที่
ปรึกษาและเชื่อมโยงการสงตอกับระบบบริการ
6) จัดทีมบริการเคลื่อนที่เขาไปในมหาวิทยาลัย/ชุมชน เพื่อใหบริการตรวจรักษาโดยทีมสหวิชาชีพ
ติดตามเยี่ยมบาน
แนวทางการเชื่อมตอระหวางการจัดบริการเชิงรับและเชิงรุก มีดังนี้
1) ใชระบบการสงตอ (referral) ขอมูลของผูรับบริการ
2) เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลการใหบริการวัยรุนเขาดวยกัน
3) มีการประชุมหรือจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
3. การสนั บสนุน ระบบดูแ ลชวยเหลือนักศึก ษาในมหาวิทยาลัย ใหเขมแข็ ง โดยสนับ สนุ น การ
ดำเนินงานรวมกันในลักษณะคู เครือขายระหวางมหาวิทยาลัยและสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เดียวกัน
ที่จะรวมดูแลวัยรุนในกิจกรรมทุกขั้นตอนของระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนการ
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสนับสนุนองคความรู เทคโนโลยี/เครื่องมือที่ใชดำเนินงานเกี่ยวกับวัยรุน
องคความรูดานสุขภาพกายและจิตตางๆ
กิจกรรมสำคัญ จำเป น ที่ มหาวิท ยาลั ย และโรงพยาบาลคู เครือขายควรดำเนิ น การรว มกั น ได แก
การประชุมวางแผนรวมกัน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดูแลชวยเหลือนักศึกษา การรวมจัดกิจกรรม
สงเสริมปองกันตามความตองการของมหาวิทยาลัย การใหคำปรึกษา การดูแลชวยเหลือเบื้องตน เพื่อใหปญหา
ของนักศึกษาไดรับการชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วกอนลุกลามเปนปญหาจนยากตอการแกไข
แผนผังการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนสื่อความรู เปนวิทยากรถายทอดความรูดานสุขภาพจิต
บุคลากรสาธารณสุข วิเคราะหความตองการชวยเหลือดานสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนองคความรูได
ตามความตองการ เชน เปนวิทยากรถายทอดความรูใหกับบุคลากรในมหาวิ ทยาลัย ซึ่งเปนผูดูแลชวยเหลือ
นักศึกษาโดยตรง สนั บ สนุ นเครื่องมือทางดานสุ ขภาพจิ ตในการประเมิน /คั ดกรอง ให สามารถดำเนิ นงาน
ชวยเหลือนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแผนผังการดำเนินงานดังนี้
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มหาวิทยาลัย

สถานบริการสาธารณสุข/รพ.คูเครือขาย
ศึกษา / วิเคราะหความตองการสือ่
ความรูของมหาวิทยาลัย

กำหนดสื่อความรู
ขอบเขตการถายทอดความรูของวิทยากร
วางแผนการดำเนินงานสนับสนุน

ปฏิบัติการสอดคลองกับมหาวิทยาลัย

สรุป / การประเมินผล

เกณฑการคัดเลือกเปาหมายคูเครือขายโรงพยาบาล-มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาจากโรงพยาบาลที่มีความพรอมที่จะดำเนินงานคูเครือขาย มีบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ มีพยาบาลจิตเวชหรือจิตแพทย หรือบุคลากรผานการอบรมทางดานสุขภาพจิตหรือจิตเวช
แนวทางการดำเนินงานเพื่อดูแลชวยเหลือแบบเปนคูเครือขายสำหรับหนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
1) เชื่ อ มประสาน ขั บ เคลื่ อ นในการเกิ ด คู เครื อ ข า ยการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย
โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิตหรือหนวยงานที่มีศักยภาพในการดูแลชวยเหลือ
2) สนับสนุนและผลักดันใหโรงพยาบาลคูเ ครือขายของมหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการดูแลชวยเหลือ การรับสงตอนักศึกษาที่มปี ญหายุงยากซับซอน เพื่อการดูแลนักศึกษารวมกันอยางเปนระบบเครือขาย
3) วางแผนการดำเนินงานรว มกัน โดยโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิ ตในเขตสุขภาพเดียวกัน
หรือหนว ยงานที่มีศักยภาพในการดูแลชวยเหลือ รวมกับ มหาวิทยาลัยวางแผนการดําเนิ นงานและกำหนด
เปาหมายหรือผลลัพธ เพื่อการดูแลชวยเหลือนักศึกษา
4) พัฒ นาศัก ยภาพบุ คลากรในมหาวิท ยาลั ย ดว ยการสนั บ สนุ น วิทยากรในการให ค วามรู ความเขาใจเรื่อ ง
สุขภาพจิตโรงเรียน โรคทางจิตเวชในเด็กและวัยรุน ตลอดจนแนวทางการดูแลชวยเหลือนักศึกษาที่มีปญหา
สุขภาพจิตใหกับบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลคูเ ครือขายและบุคลากรทางการศึกษา
5) เปนที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง/ในการดำเนินงานดูแลชวยเหลือ เปนที่ปรึกษา ติดตาม และสนับสนุนดานบริ การ
วิชาการ/องคความรู ในการดําเนินงานเพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
6) รวมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปบทเรียนการดําเนินการดูแลชวยเหลือนักศึกษา
7) ติดตามความกาวหนา รายงานผล และสรุปผลการดำเนินงาน
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ภาคผนวก
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เครื่องมือในการคัดกรองสุขภาพจิต
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร/คูมือ
1 แบบคัดกรองภาวะซึมเศรา 2Q Plus (2Q+)

ชองทาง
https://bit.ly/3PYR786
https://bit.ly/3NYE5Wb

2

แบบประเมินโรคซึมเศราดวย 9 คำถาม ( 9Q) https://bit.ly/3mfrylJ
https://bit.ly/3NYE5Wb

3

แบบประเมินการฆาตัวตาย (8Q)

https://bit.ly/3NYE5Wb

4

แบบประเมินความเครียด (ST-5)

https://www.dmh.go.th/covid19/test/qtest5/
https://rb.gy/fkky9a

5

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ สำหรับ
ผูใหญ (อายุ 18-60 ป)

https://bit.ly/3GSK7FI

6

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับ 15 ขอ

https://rb.gy/6kzpvr

7

เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัย
โลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย
Mental Health Check In(องคกรภาครัฐ
และเอกชน)

https://www.dmh.go.th/test/whoqol/

8

https://checkin.dmh.go.th/organization/
administrator/login.php
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แบบคัดกรองภาวะซึมเศรา 2Q Plus (2Q+)
คำชี้แจง : คำถามตอไปนี้ เปนการคนหาผูที่มีแนวโนมหรือเสี่ยงตอการปวยดวยโรคซึมเศรา เพื่อประเมินภาวะ
ซึมเศราในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา ดังนี้
1. ใน 2 สัปดาหที่ผานมา รวมถึงวันนี้ ทานรูสึก หดหู เศรา หรือทอแทสิ้นหวัง หรือไม?
o ไมใช
o ใช
2. ใน 2 สัปดาหที่ผานมา รวมถึงวันนี้ ทานรูสึก เบื่อ ทำอะไรก็ไมเพลิดเพลิน หรือไม?
o ไมใช
o ใช
3. ใน 1 เดือนที่ผานมา รวมถึงวันนี้ ทานมีความรูสึกทุกขใจจนไมอยากมีชีวิตอยู?
o ไมใช
o ใช
การแปลผล
x ถาตอบ “ไมใช” ทั้ง 3 คำถาม ถือวาปกติ ไมเสี่ยงมีภาวะซึมเศราและฆาตัวตาย
x ถาตอบ “ใช” ขอใดขอหนึ่ง ในขอ 1 หรือ 2 หมายถึง “เปนผูที่มีความเสี่ยง” หรือ “มีแนวโนมที่จะเปน
ภาวะซึมเศรา” ใหประเมินตอดวยแบบประเมินโรคซึมเศรา (9Q)
x ถาตอบ “ใช” ในขอ 3 หมายถึง “เปนผูที่มีความเสี่ยง” หรือ “มีแนวโนมที่จะฆาตัวตาย” ใหประเมินตอ
ดวยแบบประเมินการฆาตัวตาย (8Q)
คำแนะนำ
1. กลุมที่มีผลปกติจากการคัดกรองดวยแบบคัดกรองภาวะซึมเศรา (2Q+)
1.1 แนะนำใหออกกำลังกาย 30-45 นาที อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ ง ยกเวนในผูที่มีขอ จำกัด
หามออกกำลังกาย
1.2 แนะนำใหสำรวจ/ประเมินโรคซึมเศราดวยตนเองดวยแบบคัดกรองภาวะซึมเศรา (2Q+) เมื่อ
พบวา ผลมีความเสี่ยงหรือมีแนวโนมทีจ่ ะเปนภาวะซึมเศรา ใหมาพบบุคลากรสาธารณสุขเพื่อ
ประเมินโรคซึมเศราอีกครั้ง
2. กลุมที่มีโอกาสหรือมีแนวโนมปวยเปนโรคซึมเศร าหรือฆาตัวตายจากการคัดกรองดวยแบบคัด
กรองภาวะซึมเศรา (2Q+)
2.1 แนะนำใหออกกำลังกาย 30-45 นาที อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ยกเวนในผูที่มีขอจำกัด
หามออกกำลังกาย
2.2 แนะนำใหประเมินโรคซึมเศราดวยแบบประเมินโรคซึมเศราดวย 9 คำถาม ( 9Q) เพื่อใหการ
ดูแลชวยเหลือตอไป
2.3 แนะนำให ป ระเมิ น การฆ าตั ว ตายด ว ยแบบประเมิ น การฆ าตั ว ตาย (8Q) เพื่ อ ให ก ารดู แ ล
ชวยเหลือตอไป
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แบบประเมินโรคซึมเศราดวย 9 คำถาม ( 9Q)
คำชี้แจง : คำถามตอไปนี้ เปนการประเมินอาการในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา เพื่อประเมินระดับความรุนแรง
ของโรคซึมเศรา
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ใน 2 สัปดาหที่ผานมารวมวันนี้
ทานมีอาการเหลานี้บอยแคไหน
เบื่อ ไมสนใจอยากทำอะไร
ไมสบายใจ ซึมเศรา ทอแท
หลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป
เหนื่อยงาย หรือไมคอยมีแรง
เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป
รูสึกไมดีกับตัวเอง คิดวาตัวเองลมเหลว หรือทำใหตัวเองหรือ
ครอบครัวผิดหวัง
สมาธิไมดเี วลาทำอะไร เชน ดูโทรทัศน ฟงวิทยุ หรือทำงานที่
ตองใชความตั้งใจ
พูดชา ทำอะไรชาลง จนคนอื่นสังเกตเห็นได หรือ
กระสับกระสายไมสามารถอยูนิ่งไดเหมือนที่เคยเปน
คิดทำรายตนเอง หรือคิดวาถาตายไปคงจะดี
คะแนนรวมทั้งหมด
คะแนนรวม
<7
7-12
13-18
≥19

ไมมี
เลย
0
0
0
0
0
0

เปน
เปน
เปน
บางวัน บอย ทุกวัน
1-7 วัน > 7 วัน
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

การแปลผล
ไมมีอาการของโรคซึมเศราหรือมีอาการของโรคซึมเศราระดับนอย
มาก
มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับนอย
มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับปานกลาง
มีอาการของโรคซึมเศรา ระดับรุนแรง

คะแนน 9Q ≥7 ใหประเมินแนวโนมการฆาตัวตาย ดวย 8Q
คำแนะนำ
1. การดูแลชวยเหลือสำหรับผูทไี่ มมีอาการของโรคซึมเศราหรือมีอาการของโรคซึมเศราระดับนอยมาก (ผลรวม
คะแนน < 7 คะแนน)
1.1 ประเมินวามีปญหาดานสังคมจิตใจหรือไม ถามีควรใหการปรึกษาเพื่อแกไขปญหาดังกลาว และ
แนะนำทักษะในการแกปญหาดวยตนเอง
1.2 แนะนำใหออกกำลังกาย 30-45 นาที อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง ยกเวนในผูที่มีขอจำกัดหาม
ออกกำลังกาย
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1.3 แนะนำใหสำรวจ/ประเมินโรคซึมเศราดวยตนเองดวยแบบคัดกรองโรคซึมเศรา (2Q+) เมื่อพบวา
ผลมีแนวโนมปวยเปนโรคซึมเศรา ใหมาพบบุคลากรสาธารณสุขเพื่อประเมินโรคซึมเศราอีกครั้ง
2. การดูแลชวยเหลือผูทมี่ ีอาการของโรคซึมเศราระดับนอย (ผลรวมคะแนน 7-12 คะแนน)
2.1 แจงผลการประเมินโรคซึมเศรา และใหสุขภาพจิตศึกษาเรื่องโรคซึมเศรา
2.2 แนะนำวิธีลดอาการซึมเศราโดยไมใชยา เชน ออกกำลังกาย 30-45 นาที อยางนอยสัปดาหละ 3
ครั้ง และวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม
2.3 คนหาและประเมินปญหาดานสังคมจิตใจ ถามีควรใหการปรึกษาใหสามารถแกไขปญหาที่ทุกขใจ
2.4 ติดตามประเมินความรุนแรงของอาการซึมเศราดวยแบบประเมินโรคซึมเศรา 9 คำถาม ( 9Q)
3. การดูแลชวยเหลือผูทมี่ ีอาการของโรคซึมเศราระดับปานกลาง (ผลรวมคะแนน 13-18 คะแนน)
3.1 คนหาและประเมินปญหาดานสังคมจิตใจ ถามีควรใหการปรึกษาใหสามารถแกไขปญหาที่ทุกขใจ
หรือพิจารณาสงตอเพื่อดูแลทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Care) พบแพทยหรือบริการอื่นๆ เพื่อรับการ
รักษาที่เหมาะสมตอไป
3.2 กรณีที่มีแนวโนมทีจ่ ะฆาตัวตายสูง ใหสงตอโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อใหการดูแลรักษาในมาตรฐาน
ระดับตติยภูมิ
4. การดูแลชวยเหลือผูทมี่ ีอาการของโรคซึมเศราระดับรุนแรง (ผลรวมคะแนน ≥ 19 คะแนน)
4.1 แจงผลการประเมินโรคซึมเศรา และใหสุขภาพจิตศึกษาเรื่องโรคซึมเศรา
4.2 คนหาและประเมินปญหาดานสังคมจิตใจ ถามีควรใหการปรึกษาใหสามารถแกไขปญหาที่ทุกขใจ
4.3 สงตอโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อใหการดูแลรักษาในมาตรฐานระดับตติยภูมิ เชน ยาตานอารมณ
เศรา(Antidepressant) การรักษาดวยไฟฟา
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แบบประเมินการฆาตัวตาย (8Q)
ลำดับ
ระยะเวลา
คำถาม
ไมมี
1 ชวง 1 เดือนที่ผานมา คิดอยากฆาตัวตาย หรือคิดวาตายไปจะดีกวา
0
2 ชวง 1 เดือนที่ผานมา อยากทำรายตัวเอง หรือทำใหตัวเองบาดเจ็บ
0
3 ชวง 1 เดือนที่ผานมา คิดเกี่ยวกับการฆาตัวตาย
0
(ถาตอบวาคิดเกี่ยวกับการฆาตัวตาย ใหถามตอ) ทาน
สามารถควบคุมความอยากฆาตัวตายที่ทานคิดอยูนั้นได
ได
หรือไม หรือบอกไดไหมวาคงจะไมทำตามความคิดนั้นใน
0
ขณะนี้
4 ชวง 1 เดือนที่ผานมา มีแผนการที่จะฆาตัวตาย
0
5 ชวง 1 เดือนที่ผานมา ไดเตรียมการที่จะทำรายตนเอง หรือเตรียมการจะฆาตัวตาย
0
โดยตั้งใจวาจะใหตายจริงๆ
6 ชวง 1 เดือนที่ผานมา ไดทำใหตนเองบาดเจ็บ แตไมตั้งใจที่จะทำใหเสียชีวิต
0
7 ชวง 1 เดือนที่ผานมา ไดพยายามฆาตัวตาย โดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะใหตาย
0
8 ตลอดชีวิตที่ผานมา ทานเคยพยายามฆาตัวตาย
0
คะแนนรวมทัง้ หมด
คะแนนรวม
0
1-8
9-16
≥17

มี
1
2
6
ไมได
8
8
9
4
10
4

การแปลผล

ไมมีแนวโนมฆาตัวตายในปจจุบัน
มีแนวโนมที่จะฆาตัวตายในปจจุบัน ระดับนอย
มีแนวโนมที่จะฆาตัวตายในปจจุบัน ระดับกลาง
มีแนวโนมที่จะฆาตัวตายในปจจุบัน ระดับรุนแรง
ถาคะแนน 8Q ≥17 สงตอโรงพยาบาลมีจิตแพทยดวน
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แบบประเมินความเครียด (ST-5)
คำชี้แจง : คำถามตอไปนี้ เปนการสำรวจถึงอาการหรือความรูสึกที่เกิดขึ้นในระยะ 2 สัปดาห และประเมิน
ระดับของอาการหรือความรูสึกนั้น ดังนี้
ขอที่
1
2
3
4
5

อาการหรือความรูสึกที่เกิด
ในระยะ 2-4 สัปดาห

แทบ
ไมมี

เปน
เปน
บอยครั้ง
บางครั้ง
ประจำ

มีปญหาการนอน นอนไมหลับหรือนอนมาก
0
1
2
มีสมาธินอยลง
0
1
2
หงุดหงิด/กระวนกระวาย/วาวุนใจ
0
1
2
รูสึกเบื่อ เซ็ง
0
1
2
ไมอยากพบปะผูคน
0
1
2
คะแนนรวม
หมายเหตุ
ระดับอาการแทบไมมี หมายถึง
ไมมีอาการหรือเกิดอาการเพียง 1 ครั้ง
ระดับอาการเปนบางครั้ง หมายถึง
มีอาการมากกวา 1 ครั้ง แตไมบอย
ระดับอาการบอยครั้ง หมายถึง
มีอาการเกิดขึ้นเกือบทุกวัน
ระดับอาการเปนประจำ หมายถึง
มีอาการเกิดขึ้นทุกวัน

3
3
3
3
3

การแปลผลและการใหคำแนะนำ
ความเครียดเกิดขึ้นไดกับทุกคน สาเหตุที่ทำใหเกิดความเครียดมีหลายอยาง เชน รายไดที่ไมเพียงพอ
หนี้สิน ภัยพิบัติตางๆ ที่ทำใหเกิดความสูญเสีย ความเจ็บปวย เปนตน ความเครียดมีทั้งประโยชนและโทษ หาก
มากเกินไปจะเกิดผลเสียตอรางกายและจิตใจของทานได เมื่อรวมคะแนนทุกขอแลวนำมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑปกติที่กำหนดดังนี้
0-4 คะแนน หมายถึง ไมมีความเครียดในระดับที่กอใหเกิดปญหากับตัวเอง ยังสามารถจัดการกับ
ความเครียดทีเ่ กิดขึ้นในชีวิตประจำวันได และปรับตัวกับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
5-7 คะแนน หมายถึง สงสัยวามีปญหาความเครียด หรือมีเรื่องไมสบายและยังไมไดคลี่คลาย ซึ่งตอง
ใชเวลาในการปรับตัวหรือแกปญหา ควรใหคำปรึกษาหรือใหคำแนะนำในเรื่องการผอนคลายความเครียด ดวย
การพูดคุยหรือปรึกษาหารือกับคนใกลชิด เพื่อระบายความความเครียดหรือคลี่ คลายที่มาของปญหา และอาจ
ใชการหายใจเขาออกลึกๆ ชา ๆ หลายครั้ง (ประมาณ 5-10 ครั้ง) หรือใชหลักการทางศาสนาเพื่อคลายความ
กังวล
8 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีความเครียดสูงในระดับที่อาจจะสงผลเสียตอรางกาย เชน ปวดหัว ปวด
หลัง นอนไมหลับ ฯลฯ ตองไดรับคำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุข เพื่อคนหาสาเหตุที่ทำใหเกิดความเครียด
และหาแนวทางแกไข และคัดกรองโรคซึมเศราดวยแบบคัดกรองภาวะซึมเศรา (2Q+)
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ สำหรับผูใหญ (อายุ 18-60 ป)
คำแนะนำ : แบบประเมินนี้เปนประโยคที่มีขอความเกี่ยวของกับอารมณและความรูสึกที่แสดงออกในลักษณะ
ตางๆ แมวาบางประโยคอาจไมตรงกับที่ทานเปนอยูก็ตาม ขอใหทานเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด ไม
มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ดีหรือไมดี โปรดตอบตามความเปนจริงและตอบทุกขอ เพื่อทานจะไดรูจักตนเองและ
วางแผนพัฒนาตนตอไป
มีคำตอบ 4 คำตอบ สำหรับขอความแตละประโยค คือ ไมจริง จริงบางครั้ ง คอนขางจริง จริงมาก
โปรดใสเครื่องหมาย √ ในชองที่ทานคิดวาตรงกับตัวทานมากที่สุด
รายการประเมิน

ไมจริง

1. เวลาโกรธหรือไมสบายใจ ฉันรับรูไดวาเกิดอะไรขึ้นกับ
ฉัน
2. ฉันบอกไมไดวาอะไรทำใหฉันรูสึกโกรธ
3. เมื่อถูกขัดใจ ฉันมักรูสึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ
ไมได
4. ฉันสามารถคอยเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่พอใจ
5. ฉันมีปฏิกิริยาโตตอบรุนแรงตอปญหาเพียงเล็กนอย
6. เมื่อถูกบังคับใหทำในสิ่งที่ไมชอบ ฉันจะอธิบาย
เหตุผลจนผูอื่นยอมรับได
7. ฉันสังเกตได เมื่อคนใกลชิดมีอารมณเปลี่ยนแปลง
8. ฉันไมสนใจกับความทุกขของผูอื่นที่ฉันไมรูจัก
9. ฉันไมยอมรับในสิ่งที่ผูอื่นทำตางจากที่ฉันคิด
10. ฉันยอมรับไดวาผูอื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไมพอใจ
การกระทำของฉัน
11. ฉันรูสึกวาผูอื่นชอบเรียกรองความสนใจมากเกินไป
12. แมจะมีภาระที่ตองทำ ฉันก็ยินดีรับฟงความทุกข
ของผูอื่นที่ตองการความชวยเหลือ
13. เปนเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผูอนื่ เมื่อมีโอกาส
14. ฉันเห็นคุณคาในน้ำใจที่ผูอื่นมีตอฉัน
15. เมื่อทำผิด ฉันสามารถกลาวคำ“ขอโทษ”ผูอื่นได
16. ฉันยอมรับขอผิดพลาดของผูอื่นไดยาก
17. ถึงแมจะตองเสียประโยชนสวนตัวไปบาง ฉันก็
ยินดีที่จะทำเพื่อสวนรวม
18. ฉันรูสึกลำบากใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผูอื่น
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จริง
คอน
บางครั้ง ขางจริง

จริง
มาก

คะแนน

รวม

รวม

รวม
36

รายการประเมิน

ไมจริง

19. ฉันไมรูวาฉันเกงเรื่องอะไร
20. แมจะเปนงานยาก ฉันก็มั่นใจวาสามารถทำได
21. เมื่อทำสิ่งใดไมสำเร็จ ฉันรูสึกหมดกำลังใจ
22. ฉันรูสึกมีคุณคาเมื่อไดทำสิ่งตางๆ อยางเต็ม
ความสามารถ
23. เมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะไม
ยอมแพ
24. เมื่อเริ่มทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันมักทำตอไปไมสำเร็จ
25. ฉันพยายามหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาโดยไม
คิดเอาเองตามใจชอบ
26. บอยครั้งที่ฉันไมรูวาอะไรทำใหฉันไมมีความสุข
27. ฉันรูสึกวาการตัดสินใจแกปญหาเปนเรื่องยากสำหรับ
ฉัน
28. เมื่อตองทำอะไรหลายอยางในเวลาเดียวกัน ฉัน
ตัดสินใจไดวาจะทำอะไรกอนหลัง
29. ฉันลำบากใจเมื่อตองอยูกับคนแปลกหนาหรือคนที่
ไมคุนเคย
30. ฉันทนไมไดเมื่อตองอยูในสังคมที่มีกฎระเบียบขัด
กับความเคยชินของฉัน
31. ฉันทำความรูจักผูอื่นไดงาย
32. ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน
33. ฉันไมกลาบอกความตองการของฉันใหผูอื่นรู
34. ฉันทำในสิ่งทีต่ องการโดยไมทำใหผูอื่นเดือดรอน
35. เปนการยากสำหรับฉันที่จะโตแยงกับผูอื่น แมจะมี
เหตุผลเพียงพอ
36. เมื่อไมเห็นดวยกับผูอื่น ฉันสามารถอธิบายเหตุผล
ทีเ่ ขายอมรับได
37.
38.
39.
40.

ฉันรูสึกดอยกวาผูอื่น
ฉันทำหนาที่ไดดี ไมวาจะอยูในบทบาทใด
ฉันสามารถทำงานที่ไดรับมอบหมายไดดีที่สุด
ฉันไมมั่นใจในการทำงานที่ยากลำบาก

จริง
คอน
บางครั้ง ขางจริง

จริง
มาก

คะแนน

รวม

รวม

รวม

รวม
37
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รายการประเมิน

จริง
คอน
บางครั้ง ขางจริง

ไมจริง

41. แมสถานการณจะเลวราย ฉันก็มีความหวังวาจะดี
ขึ้น
42. ทุกปญหามักมีทางออกเสมอ
43. เมื่อมีเรื่องที่ทำใหเครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนใหเปน
เรื่องผอนคลายหรือสนุกสนานได
44. ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห
และวันหยุดพักผอน
45. ฉันรูสึกไมพอใจที่ผูอื่นไดรับสิ่งดีๆมากกวาฉัน
46. ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเปนอยู

จริง
มาก

คะแนน

รวม

47. ฉันไมรวู าจะหาอะไรทำ เมื่อรูสึกเบื่อหนาย
48. เมื่อวางเวนจากภาระหนาที่ ฉันจะทำในสิ่งที่ฉัน
ชอบ
49. เมื่อรูสึกไมสบายใจ ฉันมีวิธีผอนคลายอารมณได
50. ฉันสามารถผอนคลายตนเองได แมจะเหน็ดเหนื่อย
จากภาระหนาที่
51. ฉันไมสามารถทำใจใหเปนสุขไดจนกวาจะไดทุกสิ่ง
ที่ตองการ
52. ฉันมักทุกขรอนกับเรื่องเล็กๆ นอยๆ ทีเ่ กิดขึ้นเสมอ

รวม

การใหคะแนน
แบงเปน 2 กลุมในการใหคะแนนดังนี้
1
4
6
7
10
31 32 34 36 38
แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้
ตอบไมจริง
ตอบจริงบางครั้ง
ตอบคอนขางจริง
ตอบจริงมาก
2
26

3
27

5
29

8
30

กลุมที่ 1 ไดแกขอ
12 14 15 17
39 41 42 43

20
44

22
46

ให
ให
ให
ให
9
33

กลุมที่ 2 ไดแกขอ
11
35
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13
37

23
48

1
2
3
4
16
40

18
45

25
49

28
50

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
19
47

21
51

24
52
38

แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้
ตอบไมจริง
ตอบจริงบางครั้ง
ตอบคอนขางจริง
ตอบจริงมาก

ให
ให
ให
ให

4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การรวมคะแนน
ดานดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง รูจักเห็นใจผูอื่น
และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ดานเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแกปญหาและ
แสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น
ดานสุข หมายถึง ความสามารถในการดำเนินชีวิตอยางเปนสุข
ดาน
ดี
เกง

สุข

ดานยอย

การรวมคะแนน

1.1 ควบคุมตนเอง
1.2 เห็นใจผูอื่น
1.3 รับผิดชอบ
2.1 มีแรงจูงใจ
2.2 ตัดสินใจและ
แกปญหา
2.3 สัมพันธภาพ
3.1 ภูมิใจตนเอง
3.2 พอใจชีวิต
3.3 สุขสงบทางใจ

รวมขอ 1 ถึงขอ 6
รวมขอ 7 ถึงขอ 12
รวมขอ 13 ถึงขอ 18
รวมขอ 19 ถึงขอ 24
รวมขอ 25 ถึงขอ 30
รวมขอ 31 ถึงขอ 36
รวมขอ 37 ถึงขอ 40
รวมขอ 41 ถึงขอ 46
รวมขอ 47 ถึงขอ 52

ชวงคะแนนปกติ
ผลรวมของคะแนน
กลุมอายุ 18-25 ป
13-18
16-21
17-23
15-21
14-20
15-20
9-14
16-22
15-21

ผลที่ไดเปนเพียงการประเมินโดยสังเขป คะแนนที่ ต่ำกวาชวงคะแนนปกติ ไมไดหมายความวาทานมี
ความผิดปกติในดานนั้น เพราะดานตางๆ เหล านี้เปนสิ่ งที่มีการพัฒ นาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้ น
คะแนนที่ไดต่ำจึงเปนขอเตือนใจใหทานหาแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณในดานนั้นๆ ใหมาก
ยิ่งขึ้น
คำแนะนำในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ
ความฉลาดทางอารมณ คื อ ความสามารถทางอารมณ ในการดำเนิ น ชีวิต อย า งสร างสรรค แ ละมี
ความสุข การรูจักความฉลาดทางอารมณของตนเองเพื่อการพัฒนาและการใชศั กยภาพตนเองในการดำเนิน
ชีวิตครอบครัวการทำงานและการอยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุขและประสบความสำเร็จ ความฉลาดทาง
อารมณเปนสิ่งที่พัฒนาได ซึ่งโกลแมนไดเสนอแนะวิธีการการพัฒนาอารมณไว 5 ประการดังตอไปนี้
1. การรูจักอารมณตนเอง เปนองคประกอบสำคัญเบื้องต นที่จะนำไปสูการควบคุมอารมณและการ
แสดงออกทีเ่ หมะสมตอไป แนวทางในการพัฒนาการรูจักอารมณตนเองมีดังนี้
39
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1.1) ให เวลาทบทวนอารมณ ของตนเอง พิจารณาวาตนเปนคนที่มีลักษณะอารมณเช น ไร ทบทวน
ลั ก ษณะการแสดงออกทางอารมณ และผลย อ นกลั บ จากการแสดงอารมณ ข องเรา ถ ารู สึ ก ว า พอใจและ
เหมาะสมแลว ตองแนใจวาไมไดเขาขางจนเอง แลวใชใหเกิดประโยชนตอไป
1.2) ฝกใหเกิดการรูตัวและมีสติอยูกับการรูตัว โดยใหรูวาขณะนี้เรากำลังรูสึกอยางไรกับตัวเองหรือสิ่ง
ที่เกิดขึ้นรอบๆตัว คิดอยางไรกับความรู สึกนั้น และความคิด ความรูสึกนั้นมีผลอยางไรกับการแสดงออกของ
ตนเอง
2. การจั ดการกับอารมณ ของตนเอง เปนความสามารถในการควบคุมอารมณ และแสดงออกทาง
อารมณทั้งดีและไมดีไดอยางเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลาและสถานการณ การจัดการกับอารมณไดอยาง
เหมาะสม จะทำใหเกิดความสบายใจ ซึ่งจะมีผลไปถึงความสำเร็ จและความสุขในการทำงาน รวมทั้งการอยู
รวมกับผูอื่น แนวทางการฝกการจัดการกับอารมณของตนเอง ไดแก
2.1) ทบทวนถึงสิ่งที่ทำลงไปเพื่อตอบสนองอารมณที่เกิดขึ้นและผลที่ตามมา
2.2) เตรียมการในการแสดงอารมณ ฝกการสั่งตัวเองวาจะทำและจะไมทำอะไร
2.3) ฝกการรับรูสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นแลว หรือที่เราตองเกี่ยวของในดานดี มอง-ฟงสิ่งดี สรางอารมณให
แจมใส เกิดความสบายใจ
2.4) ฝกการสรางความรูสึกที่ดีตอตนเอง ผูอื่นและสิ่งอื่นที่อยูรอบตัว
2.5) ฝกการมองหาประโยชนหรือโอกาสจากอุปสรรค โดยการเปลี่ยนมุมมองในแงดี โดยคิดวาเปนสิ่ง
ที่ทาทายและมีทางเลือกมากกวา 1 ทาง
2.6) ฝกการผอนคลายความเครียดที่เกิดจากอารมณไมดี โดยเลือกวิธีที่เหมาะกับตนเอง
3. การสร างแรงจูงใจให ตนเอง เป นการมองแงดีของสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง และสรางความ
เชื่ อ มั่ น ว า เราสามารถอยู กั บ สิ่ ง นั้ น ได สามารถทำไดเพื่ อ ให เกิ ด กำลั งใจที่ จ ะสรางสรรค ในสางที่ ดี มุ งไปสู
เปาหมายที่ตั้งไว แนวทางในการสรางแรงจูงใจใหตนเอง ไดแก
3.1) ทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ตองการในชีวิต มีสิ่งใดที่เปนไปไดและเปนไปไมได
3.2) นำความตองการที่เปนไปได และเกิด ประโยชนมาตั้งเป าหมายที่ชัดเจนให แกตนเอง แล ววาง
ขั้นตอนที่จะมุงไปสูเปาหมายนั้น
3.3) ในการปฎิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตองระวังอยาใหมีเหตุการณบางอยางมาทำใหออกนอกทาง
ที่จะบรรลุเปาหมาย
3.4) ฝกความยืดหยุนในอารมณเพื่อไมใหเครียดและผิดหวัง ลดความสมบูรณแบบในตัวลง ไมใชทำทุก
อยางดีที่สุดและตองไมมีความผิดพลาดเลย
3.5) ฝกการมองหาประโยชนจากอุปสรรคเพื่อสรางความรูสึกดีๆ ที่จะเปนพลังใหเกิดสิ่งดีอื่นๆ ตอไป
3.6) ฝกสรางทัศนคติที่ดี หามุมมองที่ดีในเรื่องที่ ไมพอใจ มองปญหาเปนการเรียนรู เปนการเพิ่มพลัง
และแรงจูงใจใหตนเอง
3.7) หมั่นสรางความหมายในชีวิตใหแกตนเอง นึกถึงสิ่งที่สรางความภูมิใจ แมจะเปนสิ่งเล็กๆ นอยๆ
พยายามใชสิ่งดีในตนสรางใหเกิดคุณคาทั้งแกตนเองและผูอื่น
3.8) ใหกำลังใจตนเอง คิดวาเราทำได เราจะทำและลงมือทำ
4. การรูอารมณผูอื่น เปนความสามารถในการรับรู อารมณ ความรูสึกของผูอื่น มีความเขาใจ เห็นใจ
ผูอื่น สามารถปรับความสมดุลของอารมณตนเองและตอบสนองตอผู อื่นไดอยางสอดคลองกัน การรูอารมณ
ผูอื่นและสามารถเขาใจไดจะทำใหรูชองทางที่จะโนมนาวจูลใจผูอื่นใหทำในสิ่งทีเ่ ราตองการได แนวทางการฝกรู
อารมณคนอื่น มีดังนี้
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4.1) ให ความสนใจการแสดงออกของผู อื่น โดยการสังเกตสีห น า แววตา ทาทาง การพูด น้ำเสีย ง
ตลอดจนการแสดงออกอื่นๆ
4.2) ทำความเขาใจอารมณและความรูสึกของบุคคลตามสภาพที่เขาเผชิญอยู
4.3) แสดงการตอบสนองอารมณความรูสึกของผูอื่น ที่เปนการสแงดวาเขาใจ เห็นใจกัน ทำใหเกิด
อารมณความรูสึกที่ดีตอกัน
5. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เปนความสามารถในการอยู รวมกัน ทำงานรว มกับผูอื่น โดยมี
สัมพันธภาพที่ดีตอกันและสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชน แนวทางในการพัฒนาการรักษาสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน
มีดังนี้
5.1) สรางอารมณ ที่ดีตอกัน ฝกการสรางความรู สึกที่ดีตอผู อื่น เขาใจ เห็ นใจผู อื่น ซึ่งจะทำใหการ
เริ่มตนของการมีสัมพันธภาพที่ดีเกิดขึ้น
5.2) ฝกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สรางความเขาใจที่ตรงกันชัดเจน ฝก การเปนผูฟงและผูพูดที่ดี
รวมทั้งคำนึงถึงความรูสึกของผูรับการสื่อสารดวย
5.3) ฝกการแสดงน้ำใจ เอื้อเฟอ รูจักการให การรับ การแลกเปลี่ยนใหเกคุณคาและประโยชนสำหรับ
ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของ
5.4) ฝกการใหเกียรติผูอื่นอยางจริงใจ ใหการยอมรับ เพราะเปนสิ่งที่ทำใหผูรับมีความภาคภูมิใจและมี
ความรูสึกที่ดตี อบแทนมา
5.5) ฝกการแสดงความชื่นชอบ ชื่น ชมและให กำลั ง ใจซึ่งกันและกัน ตามสาระที่เหมาะสม การจะ
เกิดผลอยางแทจริงตองอาศัยความมุงมั่น อดทนและตองอาศัยเวลา
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ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับ 15 ขอ
คำชี้แ จง กรุณ าทำเครื่องหมาย √ ลงในชองที่มีขอความตรงกับตัวทานมากที่สุด คำถามตอไปนี้ จะถามถึง
ประสบการณของทานในชวง 1 เดือนที่ผานมา ใหทานสำรวจตัว ทานเองและประเมินเหตุการณ อาการหรือ
ความคิดเห็นและความรูสึกของทานวาอยู ในระดับใด และตอบลงในชองคำตอบที่เปนจริงกับตัวทานมากที่สุด
โดยคำตอบจะมี 4 ตัวเลือก คือ
ไมเลย หมายถึง ไมเคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึก หรือไมเห็นดวยกับเรื่องนั้น ๆ
เล็กนอย หมายถึง เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้ น ๆ เพียงเล็กน อย หรือเห็นดวยกับ
เรื่องนั้นๆ เพียงเล็กนอย
มาก
หมายถึง เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้นๆ มาก หรือเห็นดวยกับเรื่องนั้นๆ มาก
มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด หรือเห็นดวยกับเรื่อง
นั้นๆ มากที่สุด
ขอที่
คำถาม
ไมเลย เล็กนอย
1 ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีความสุข
2 ทานรูสึกภูมิใจในตนเอง
3 ทานตองไปรับการรักษาพยาบาลเสมอ ๆ เพื่อให
สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได
4 ทานพึงพอใจในรูปรางหนาตาของทาน
5 ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบาน
6 ทานรูสึกประสบความสำเร็จและความกาวหนาในชีวิต
7 ทานมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณรายแรงที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต
8 ถาสิ่งตาง ๆ ไมเปนไปตามที่คาดหวัง ทานจะรูสึก
หงุดหงิด
9 ทานสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตาง ๆ ดวยตัว
ทานเอง
10 ทานรูสึกเปนสุขในการชวยเหลือผูอนื่ ที่มีปญหา
11 ทานมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม ๆ และมุงมั่นที่จะ
ทำใหสำเร็จ
12 ทานรูสึกวาชีวิตของทานไรคา ไมมีประโยชน
13 ทานมีเพื่อนหรือญาติพี่นองคอยชวยเหลือทานในยาม
ที่ทานตองการ
14 ทานมั่นใจวาชุมชนที่ทานอยูอาศัยมีความปลอดภัยตอ
ทาน
15 ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียด
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มาก

มากที่สดุ
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การใหคะแนน
การใหคะแนน แบงออกเปน 2 กลุม ในการใหคะแนน ดังตอไปนี้
กลุมที่ 1 ไดแก ขอ
1 2 4 5 6
แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้
ไมเลย 0 คะแนน
เล็กนอย 1 คะแนน
มาก 2 คะแนน
มากที่สุด 3 คะแนน
กลุมที่ 2 ไดแก ขอ
3 8 12
แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้
ไมเลย 3 คะแนน
เล็กนอย 2 คะแนน
มาก 1 คะแนน
มากที่สุด 0 คะแนน

7

9

10

11

13

14

15

การแปลผล
เมื่อรวมคะแนนทุกขอแลวนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑปกติที่กำหนดดังนี้
คะแนน 33 – 45 คะแนน หมายถึง มีความสุขมากกวาคนทั่วไป (good)
คะแนน 27 – 32 คะแนน หมายถึง มีความสุขเทากับคนทั่วไป (fair)
26 คะแนน หรือนอยกวา หมายถึง มีความสุขนอยกวาคนทั่วไป (poor)
ในกรณีที่ทานมีคะแนนอยูในกลุมที่มีความสุขนอยกวาคนทั่วไป ทานอาจชวยเหลือตนเองเบื้องตน โดย
ขอรับบริการการปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกลบานของทานได
คำแนะนำในการสรางความสุข
1. เติมความสุขดวยการเพิ่มความรูสึกที่ดี
1.1 ออกกำลังกายเปนประจำ อยางนอย 30 นาที สัปดาหละ 3 ครั้ง
1.2 คนหาจุดแข็ง ความถนัดและศักยภาพ พัฒนาจนเปนความสำเร็จ
2. เติมสุขดวยการลดความรูสึกไมดี
2.1 ฝกหายใจคลายเครียด และทักษะผอนคลายอื่นๆ (เชน โยคะ ไทเก็ก)
2.2 คิดทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต และฝกมองโลกในแงดี
3. เติมสุขดวยการเพิ่มสมรรถภาพจิตใจ
3.1 บริหารเวลาใหสมดุลระหวางการงาน สุขภาพ และครอบครัว
3.2 คิดและจัดการปญหาเชิงรุก
4. เติมสุขดวยการเพิ่มคุณภาพจิตใจ
4.1 มองหาโอกาสในการมอบสิ่งดีๆ ใหกับผูอื่น
4.2 ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา
5. เติมสุขดวยการเพิ่มการสนับสนุนของครอบครัว
5.1 ใหเวลาและทำกิจกรรมความสุขรวมกับสมาชิกในครอบครัวเปนประจำ
5.2 ชื่นชมคนรอบขางอยางจริงใจ
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เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย
(WHOQOL - BREF – THAI)
คำชี้แจง ขอคำถามตอไปนี้จะถามถึงประสบการณอยางใดอยา งหนึ่งของทาน ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา ให
ทานสำรวจตัวทานเอง และประเมินเหตุการณหรือความรูสึกของทาน แลวทำเครื่องหมาย √ ในชองคำตอบที่
เหมาะสมและเปนจริงกับตัวทานมากที่สุด โดยคำตอบมี 5 ตัวเลือก คือ
ไมเลย หมายถึง ทานไมมีความรูสึกเชนนั้นเลย รูสึกไมพอใจมาก หรือรูสึกแยมาก
เล็กนอย หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นนาน ๆ ครั้ง รูสึกเชนนั้นเล็กนอย รูสึกไมพอใจ หรือรูสึกแย
ปานกลาง หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นปานกลาง รูสึกพอใจระดับกลาง ๆ หรือรูสึกแยระดับกลาง ๆ
มาก
หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นบอย ๆ รูสึกเชนนั้นมาก รูสึกพอใจหรือรูสึกดี
มากที่สุด หมายถึง ทานมีความรูสึกเชนนั้นเสมอ รูสึกเชนนั้นมากที่สุด หรือรูสึกวาสมบูรณ รูสึกพอใจ
มาก รูสึกดีมาก
ขอที่

ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา

1

ทานพอใจกับสุขภาพของทานในตอนนี้
เพียงใด
การเจ็บปวดตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวด
ทอง ปวดตามตัว ทำใหทานไมสามารถทำใน
สิ่งที่ตองการมากนอยเพียงใด
ทานมีกำลังเพียงพอที่จะทำสิ่งตาง ๆ ในแตละ
วันไหม (ทั้งเรื่องงาน หรือการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน)
ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมากนอย
เพียงใด
ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข
ความสงบ มีความหวัง) มากนอยเพียงใด
ทานมีสมาธิในการทำงานตาง ๆ ดีเพียงใด
ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยแคไหน
ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองไดไหม
ทานมีความรูสึกไมดี เชน รูสึกเหงา เศรา หด
หู สิ้นหวัง วิตกกังวล บอยแคไหน
ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนที่สามารถทำ
อะไร ๆ ผานไปไดในแตละวัน
ทานจำเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมาก
นอยเพียงใด เพื่อที่จะทำงานหรือมีชีวิตอยูไป
ไดในแตละวัน
ทานพอใจกับความสามารถในการทำงานได

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ไมเลย เล็กนอย
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ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด
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ขอที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา

ไมเลย เล็กนอย

อยางที่เคยทำมามากนอยเพียงใด
ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่น
อยางที่ผานมาแคไหน
ทานพอใจกับการชวยเหลือที่เคยไดรับจาก
เพื่อน ๆ แคไหน
ทานรูสึกวาชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดีไหม
ในแตละวัน
ทานพอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้มาก
นอยเพียงใด
ทานมีเงินพอใชจายตามความจำเปนมากนอย
เพียงใด
ทานพอใจที่จะสามารถไปใชบริการ
สาธารณสุขไดตามความจำเปนเพียงใด
ทานไดรูเรื่องราวขาวสารที่จำเปนในชีวิตแต
ละวัน มากนอยเพียงใด
ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดมากนอย
เพียงใด
สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมากนอย
เพียงใด
ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของ
ทาน (หมายถึงการคมนาคม) มากนอย
เพียงใด
ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมายมากนอยแค
ไหน
ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดี
เพียงใด
ทานพอใจในชีวิตทางเพศของทานแคไหน?
(ชีวิตทางเพศ หมายถึง เมื่อเกิดความรูสึกทาง
เพศขึ้นแลว ทานมีวิธีจัดการทำใหผอนคลาย
ลงได รวมถึงการชวยตัวเอง หรือการมี
เพศสัมพันธ)
ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวิต (ชีวิตความ
เปนอยู) อยูในระดับใด

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด
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การใหคะแนน
แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต (WHOQOL - BREF – THA) จำนวน 26 ข อ ประกอบด ว ยข อ คำถามที่ มี
ความหมายทางบวก 23 ขอ และขอคำถามที่มีความหมายทางลบ 3 ขอ แตละขอเปนมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบ แบงเปน 2 กลุมดังตอไปนี้
1
16

กลุมที่ 1 ขอความทางบวก 23 ขอ ไดแกขอ
3
4
5
6
7
17
18
19
20
21
แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้
ไมเลย
ให
1 คะแนน
เล็กนอย
ให
2 คะแนน
ปานกลาง
ให
3 คะแนน
มาก
ให
4 คะแนน
มากที่สุด
ให
5 คะแนน

8
22

10
23

12
24

13
25

14
26

15

กลุมที่ 2 ขอความทางลบ 3 ขอ ไดแกขอ 2, 9 , 11 แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้
ไมเลย
ให
5 คะแนน
เล็กนอย
ให
4 คะแนน
ปานกลาง
ให
3 คะแนน
มาก
ให
2 คะแนน
มากที่สุด
ให
1 คะแนน
การแปลผล
คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนน ตั้งแต 26 – 130 คะแนน โดยเมื่อผูตอบรวมคะแนนทุกขอไดคะแนน
เทาไร สามารถเปรียบเทียบกับเกณฑปกติที่กำหนดดังนี้
คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี
คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตกลาง ๆ
คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
แบงระดับคะแนนคุณภาพชีวิต แยกออกเปนองคประกอบตาง ๆ ไดดงั นี้
องคประกอบ
การมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี คุณภาพชีวติ กลางๆ คุณภาพชีวิตที่ดี
1.ดานสุขภาพกาย
7-16
17-26
27-35
2.ดานจิตใจ
6-14
15-22
23-30
3.ดานสัมพันธภาพทางสังคม
3-7
8-11
12-15
4.ดานสิ่งแวดลอม
8-18
19-29
30-40
คุณภาพชีวิตโดยรวม
26-60
61-95
96-130
องคประกอบดานสุขภาพกาย
องคประกอบดานจิตใจ

ไดแก ขอ 2,3,4,10,11,12,24
ไดแก ขอ 5,6,7,8,9,23
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องคประกอบดานสัมพันธภาพทางสังคม ไดแก ขอ 13,14,25
องคประกอบดานสิ่งแวดลอม
ไดแก ขอ 15,16,17,18,19,20,21,22
สวนขอ 1 ขอ 26 เปนตัวชี้วั ดที่อยูในหมวดคุณ ภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม จะไมรวมอยูในองค
ประกอบทัง้ 4 ดานนี้
การนำเสนอผลจะตองนำเสนอในรูปของคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด และคะแนนของแตละองคประกอบดวย
เพื่อใชเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ
คำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
1. ดานสุขภาพกาย รับสารอาหารที่เปนประโยชนและเพียงพอกับความตองการของรางกาย มีสารอาหารครบ
5 หมู และมีความปลอดภัยตอสุขภาพ รวมถึงออกกำลังกายเพื่อใหรางกายไดเคลื่อนไหว
2. ดานจิตใจ ทำประโยชนตอสังคม มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มีความมั่นใจวาชีวิตนี้มีคุ ณคา มีความสุข ทำให
อารมณมีความสนุกสนานราเริง ไมมีความเครียดหรือวิตกกังวลตอการเรี ยน หรือตอการปฏิบัติงานในหนาที่
รับผิดชอบ
3. ดานสัมพันธภาพทางสังคม มีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเปนการสรางสัมพันธ
กับอาจารยและเพื่อน ซึ่งจะชวยใหเรียนรูการใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม และรูจักปรับตัว
4. ดานสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยตองจัดสิ่งแวดลอมตางๆ หรือบริการตางๆ ใหสอดคลองหรือสนองตอความ
ตองการพืน้ ฐานของนักศึกษา ซึ่งมีผลตอพัฒนาการในดานตางๆ ของนักศึกษา
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หลักสูตร/คูมือ/เครื่องมือทางดานสุขภาพจิต
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร/คูมือ
1 โปรแกรมเสริมสรางทักษะชีวิต
สำหรับวัยรุน
2 คูมือสรางสรรคพลังใจใหวัยทีน
(ฉบับปรับปรุง)
3 คูมือกิจกรรมพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณในวัยรุน อายุ 16-18 ป
4 องคความรูการดำเนินงานดูแล
สุขภาพวัยรุนแบบบูรณาการ
สำหรับทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุน
TEEN MANAGER
5 คูมือการสงเสริมสุขภาพวัยรุนและ
เยาวชนในชุมชน (ฉบับปรับปรุง)
6 คูมือการใชชีวิตวัยรุน
7
8
9
10
11
12
13
14

หนวยงาน
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุนราชนครินทร
กองสงเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต
กองสงเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต
กองสงเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต

กองสงเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต
กองสงเสริมและพัฒนา
สุขภาพจิต
คูมือการจัดพื้นที่สรางสรรค
กองสงเสริมและพัฒนา
สำหรับวัยรุนและเยาวชนในชุมชน สุขภาพจิต
เครียด...คลายเครียด
โครงการ TO BE
NUMBER ONE
เพื่อนชวยเพื่อน
โครงการ TO BE
NUMBER ONE
คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ โครงการ TO BE
ของเยาวชน เรื่อง “ฝกคิด
NUMBER ONE
แกปญหา พัฒนา EQ”
องคความรูการเสริมสรางภูมิคุมกัน โครงการ TO BE
ทางจิตและทักษะการดำรงชีวิต
NUMBER ONE
สำหรับวัยรุนและเยาวชน
คูมือความฉลาดทางอารมณ
สำนักพัฒนา
สุขภาพจิต
หลักสูตรการใหคำปรึกษาวัยรุน
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
แบบออนไลน
และวัยรุนราชนครินทร
หลักสูตรการใหคำปรึกษาวัยรุน
สถาบันสุขภาพจิตเด็ก
กรณีซึมเศรา/ กรณีความรุนแรง/ และวัยรุนราชนครินทร
กรณียาเสพติด/ กรณีเกมและ
คอมพิวเตอร/ กรณีเพศ(ทอง
วัยรุน)
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ชองทาง

https://rb.gy/ttk3ql

https://bit.ly/3wQdfc4
https://bit.ly/3awpK57
https://bit.ly/3aek4N6

https://bit.ly/38wEuQH
https://bit.ly/38ZOouj
https://bit.ly/3wWQLGu
https://bit.ly/3LZT1SH
https://bit.ly/3PKl4bQ
https://bit.ly/3NLi6Cg

https://bit.ly/3z7NaYB

https://rb.gy/kq7sis
https://www.thaiteentraining.com
https://www.thaiteentraining.com
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บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
(สามารถ อัยกร. http://journal.nmc.ac.th/th/admin/Journal/2559Vol10No2_683.pdf)
อาจารย ที่ ป รึ ก ษา หมายถึ ง อาจารย ห รื อ กลุ ม อาจารย ที่ ได รับ การแต งตั้ งอย างเป น ทางการจาก
สถาบั น อุดมศึ กษา มีห น า ที่ให คำปรึกษาและสนับ สนุ น นักศึก ษาทุ กดาน เพื่อให นั กศึกษาสามารถประสบ
ความสำเร็จในการศึกษา อาจารยที่ปรึกษามีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพและความสำเร็จของ
นักศึกษาในทุกดาน สามารถสรุปไดดังนี้
1.ดานการเรียน
อาจารยที่ปรึกษาจะตองชวยแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรที่ศึกษา โครงสรางของหลักสูตร การลงทะเบียน
รายวิชาเรียน วิธีการเรียน เกณฑการจบการศึกษา ตลอดจนแนวทางอื่นที่เกี่ยวของกับการเรียนของนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาทีศ่ ึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษา
2.ดานบุคลิกภาพ
อาจารยที่ปรึกษาเปนองคประกอบที่สำคัญประการหนึ่ง ที่มีผลตอความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษา
ในการผลิตบัณฑิตใหไดคุณภาพ ไมวาจะเปนวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเขากับสังคม การเขา
รวมกิจกรรม การวางแผนและการเตรี ยมตัวเพื่ออาชีพ หากสถาบันอุดมศึกษาใหความสนใจ เอาใจใส ตอการ
พัฒนาระบบงานอาจารยที่ปรึกษาเปนอยางดี จะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตเปนอยางมาก ทั้งยังชวยใหงาน
บริการ งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา และงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมีความคลองตัว ลดปญหาตางๆ ใน
สวนที่เกี่ยวของกับนักศึกษาลงไปไดมาก ซึ่งถาสถาบันอุดมศึกษาปราศจากปญหา หรือปญหาตา งๆลดนอยลง
ยอมมีเวลา มีพลังเพิ่มขึ้นในการสรางสรรคพัฒนามหาวิทยาลัย จึงกลาวไดวา อาจารยที่ปรึกษามีความสำคัญ
เปนอยางยิ่งตอประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และมี ความสำเร็จของ
นักศึกษา
ขอเสนอแนะการเปนอาจารยที่ปรึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้
1. การแตงตั้งอาจารยที่ป รึกษา ผูบ ริหารสถาบั นอุดมศึกษาที่ มีอำนาจหนาที่คัด เลือกและแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา ควรคัดเลือกอาจารยที่ มีภาระงานนอยมาเปนอาจารยที่ปรึกษา เพราะอาจารยที่มีภาระงานมาก เชน
ประธานหลักสูตร ประธานสาขา รองคณบดี คณบดี ฯลฯ จะมีเวลาใหคำปรึกษาแกนักศึกษาน อยลง และใน
การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษานั้น ควรใชสัดสวนอาจารยที่ปรึกษา 1 คน รับผิดชอบนักศึกษาไมเกิน 2 หมู เรียน
เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษามีจำนวนนักศึกษาในความดูแลไมมากจนเกินไป
2. การจัด ทำคู มื ออาจารย ที่ ป รึ ก ษา สถาบั น อุ ดมศึ กษาทุ กแห งต องจัด ทำคู มื อ อาจารย ที่ ป รึกษาประจำป
การศึกษา เพื่ อเป น แนวทางการปฏิบั ติงานสำหรั บ อาจารยที่ ป รึกษา และเป น แนวทางเบื้ องตน ในการขอ
คำปรึกษาของนั กศึกษา โดยในคู มือตองมีขอมูลเบื้องตน ที่จำเปน เชน นโยบายของมหาวิทยาลัย ระเบีย บ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย เกณฑการจบการศึกษา ปฏิทินการปฏิบั ติงานหรือจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ชองทางการใหคำปรึกษา โครงการโฮมรูมสำหรับนักศึกษา เปนตน โดยการจัดทำคูมืออาจารยทปี่ รึกษามีความ
เปนทางการและมีแนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจนมากขึ้น
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรั บการใหคำปรึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรกำหนดให อาจารยที่ปรึกษามี
ระบบสารสนเทศเฉพาะตัวสำหรับการใหคำปรึกษา เชน มีเว็บไซตประจำตัวอาจารยที่ปรึกษา Facebook หรือ
line สวนตัวของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อเปนชองทางที่สะดวกรวดเร็วสำหรับการใหคำปรึกษา เปนตน เพราะใน
ปจจุบันนักศึกษารุนใหมจะใชสารสนเทศเหลานี้เปนเวลาหลายชั่วโมงตอวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ชวยจะทำใหอาจารยทปี่ รึกษามีความใกลชิดกับนักศึกษามากยิ่งขึ้น
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4. การพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรจัดใหมีการฝกอบรม การประชุม สัมมนา เพื่อชี้แจงและ
ทบทวนบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและถือเปน
การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะทอนปญหาของอาจารยที่ปรึกษา เพื่ อรวมกันหาแนวทางแกไขและ
พัฒนาบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาใหดียิ่งขึ้น
5. ตัว แบบคุณ ลั ก ษณะของอาจารย ที่ ป รึกษาที่ พึ งประสงค สถาบั นอุด มศึกษาทุก แห งควรมี การศึ กษาเชิ ง
วิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ พึงประสงคของอาจารยที่ปรึกษา โดยสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาใน
สถาบัน แลวนำมาสังเคราะหสรางตัวแบบคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่นักศึกษาต องการขึ้นมา เพื่อ
นำมาใชเปนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สำหรับอาจารยที่ปรึกษา
6. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรมีการประเมิน ผลความพึงพอใจตอบทบาทของ
อาจารยที่ป รึกษาของนักศึกษา โดยสอบถามความคิดเห็นจากนั กศึกษาอยางน อยปล ะ 1 ครั้ง อาจทำเป น
ภาพรวมในระดับคณะหรือระดับสถาบัน เพื่อสะทอนถึงความสำเร็จของระบบอาจารยที่ปรึกษา และเปนการ
หาแนวทางในการพัฒนา แกไข เพื่อสรางประสิทธิภาพระบบอาจารยที่ปรึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาใหดี
ยิ่งขึน้ ตอไป
ผู บ ริ ห ารควรนำไปจั ด ทำอย า งเป น ระบบ เพื่ อ เป น การพั ฒ นาบทบาทของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองตอภารกิจของอาจารยที่ปรึกษาในการดูแลใหคำปรึกษา
แกนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษา
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หลักการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา
(จากคูมืออาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2563)
อาจารยที่ปรึกษาควรยึดหลักการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา ดังนี้
1) สั ม พั น ธภาพระหวางอาจารย ที่ ป รึ กษากั บ นั ก ศึ ก ษา อาจารยที่ ป รึก ษาควรสร างความสั ม พั น ธอั น ดี กั บ
นัก ศึ กษา โดยสร างความศรั ท ธา น าเชื่ อถื อ ไววางใจ ให เกิด ขึ้น ด ว ยวิธีก ารพู ด อย างเป น มิ ตรกั น เอง และ
พยายามเขาใจนักศึกษา
2) ความเขาใจในความแตกต างระหวางบุ คคลของนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาควรศึกษาขอมูลสวนตัวของ
นักศึกษา สังเกตและเขาใจในบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ตลอดจนลักษณะปญหา เพื่อเลือกใชวิธีการแกปญหาให
สอดคลองกัน
3) ความแตกตางของลักษณะปญหากับผลกระทบต อชีวิตของนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาตองเขาใจถึงปญหา
ของนั ก ศึ ก ษาวา มี ป ญ หารอบด านที่ ส ามารถส งผลกระทบต อ การเรี ย นและการใช ชีวิต ในสั งคมภายนอก
อาจารยที่ปรึกษาจึงควรใหคำปรึกษาไดทุกดาน และถือเปนหนาที่โดยตรงของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งอยูใกลชิด
เสมือนเปนบิดามารดาคนทีส่ องของนักศึกษา ตองดูแล แกปญหา ใหความรัก ความอบอุน เชนเดียวกัน
4) การยอมรับ ใหเกียรติ เคารพตนเองและบุคคลอื่น อาจารยที่ปรึกษาพึงยอมรับนักศึกษาในฐานะ “ลูก” และ
“ศิษย” ใหเกียรตินักศึกษาทั้งกิริยาทาทาง คำพูด ไมดูหมิ่นเหยียดหยาม พึงใหคำปรึกษาดวยใจกวาง หนัก
แนน รับฟงดวยความเมตตา เปนกลาง ไมกลาวละเมิดผู อื่นในทางเสียหาย ไมเปนธรรม และสอนใหนั กศึกษา
พึงเคารพสิทธิของผูอื่น ยอมรับบุคคลอื่นเชนเดียวกับการยอมรับตน
5) หลักการติดตาม ประเมินผล อาจารยที่ปรึกษาควรบันทึกการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา การแสวงหาขอมูล
เพื่อการตรวจสอบ การทำความเขาใจในปญหาเรื่องราวใหกระจางและใช เปนฐานขอมูลการใหคำปรึกษาใน
ครั้งตอๆไป รวมทั้งติดตามผลภายหลังใหคำปรึกษา ชี้แนะนักศึกษา
6) หลั กแหงจรรยาบรรณ อาจารยที่ปรึกษาพึงยึดถือจรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา ครูอาจารย อยาง
เครงครัด เชน การรักษาขอมูลความลับสวนตัวของนักศึกษา ไมกอสัมพันธฉันชู สาว ไมเรียกรองเงินทองเพื่อ
แลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไมนำนักศึกษาไปในทางเสื่อม ไมกอปญหาเพิ่ม เปนตน
สุ ท ธิณี ย ฉั ตรยาลั ก ษณ (นั กแนะแนวการศึ กษาและอาชี พ กองกิจ การนั ก ศึก ษา มหาวิท ยาลั ย
เชี ย งใหม http://www.acad.nu.ac.th) ได ใ ห ห ลั ก การให ค ำปรึ ก ษาเบื้ อ งต น ว า การให ค ำปรึ ก ษาเป น
กระบวนการที่ผูมาขอรับคำปรึกษาดานสังคมอารมณเกิดการสำรวจตนเอง เขาใจถึงสภาพปญหา สาเหตุของ
ปญหา และวิธีการแกไขปญหาดวยตนเอง โดยผูใหคำปรึกษามีบ ทบาทเปนผูฟง ผูใหกำลังใจ และผูใหขอมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเปนกระจกที่สะทอนความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมของผูมาขอรับคำปรึกษา
สิ่งที่ควรใหความสำคัญในการใหคำปรึกษาเบื้องตนแกนักศึกษา คือธรรมชาติของนักศึกษาเมื่อประสบ
กับปญหาและกระบวนการแกไขปญหาของตัวเอง จากประสบการณการใหคำปรึกษาพบวา เวลาที่นักศึกษา
ประสบปญหาในการดำเนินชีวิตดานใดดานหนึ่ง มักจะมีพฤติกรรมดังนี้
1. ในกรณีที่นักศึกษามีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว
เมือ่ ประสบปญหา
เกิดภาวะเครียด/วิตกกังวล
เก็บตัวหมกมุนกับปญหา
พยายามหาทางแกปญหาดวยตนเอง
ไดแก

หลีกหนีตัวเองออกจากสังคม

สิ่งที่ควรใหความสนใจและสังเกตเปนพิ เศษในการแกไขปญหานักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว
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1. ภาวะการเจ็บปวยทางรางกายที่เกิดจากสภาวะทางจิตใจ ( Psychosomatic) โดยโรคทั่วไปที่มักจะ
เกิดกับนักศึกษา ไดแก ปวดศรีษะ เปนไข ปวดทอง ทองผูก ทองเสีย กระเพาะอาหารอักเสบ โดยอาการจะ
เริ่มเปนตั้งแตเจอกับปญหาและหมกมุนอยูกับปญหา
2. การแกไขปญหาของนักศึกษามักจะแกปญหาดวยวิธีการหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับบุคคลอื่น เชน
หาวิธีแกปญหาจากคอลัมนตางๆในหนังสือ วารสารหรือเอกสารวิชาการดานพฤติกรรมศาสตร โทรศัพทไปยัง
หนวยงานที่ใหบริการรับคำปรึกษาหรือตามสถานีวิทยุ และสิ่งที่นาเปนหวงมากที่สุดคือการกาวเขาไปสูความ
เชื่อทางลัทธิที่มีแนวคิดตอต านหรือแตกตางจากหลักคำสอนของทุกศาสนาหรือความเชื่อในทางที่ผิด และมัก
ทำใหเกิดการแกปญหาในทางที่ผิดและการพึ่งพิงยาเสพติด
2. ในกรณีที่นักศึกษามีบุคลิกภาพแบบเปดเผย
เมื่อประสบกับปญหา
หากลุมเพื่อนที่สนิทและไวใจ(ระบายและหาคนรวมความรูสึก)
นักศึกษาและเพื่อนรวมกันแกปญหา
สิ่งที่นาเปนหวงสำหรับนั กศึกษาที่มีบุคลิกภาพแบบเปดเผย คือกลุมเพื่อนที่นักศึกษาเขาไปขอความ
ชวยเหลือ เนื่องจากกลุมเพื่อนเปนกลุมที่มีความสำคัญกับนักศึกษามาก เพราะในวัยนี้ตองการการยอมรับจาก
เพื่อนหรือสังคมสูง ดังนั้น คานิยมในการทำตามและการเลียนแบบจึงเปนสิ่งที่พบเห็นอยูเสมอในวัยนี้ และหาก
ศึกษาถึงสาเหตุส วนหนึ่งของการเสพสารเสพติดในกลุ มนั กศึกษาหรือในวั ยรุนจะพบวาเกิดขึ้นจากการถูก
ชักชวนจากกลุมเพื่อน
หลักการสำคัญของการใหคำปรึกษาเบื้องตนแกนักศึกษา
1. ขอบเขตของการใหคำปรึกษาเบื้องตน
1.1 เปนขั้นตอนแรกของการใหคำปรึกษาในระดับลึกและการปรับพฤติกรรม
1.2 เปนขั้นตอนที่มีความสำคัญตอการเกิดทัศนคติที่ดีของผูมาขอรับคำปรึกษาตอกระบวนการใหคำปรึกษา
ผูใหคำปรึกษา และตอตัวของผูมาขอรับคำปรึกษาเอง
1.3 เปนขั้นตอนที่ทำใหผูมาขอรับคำปรึกษาเกิดความเขาใจถึงกระบวนการใหคำปรึกษาวา
- การใหคำปรึกษาคือกระบวนการที่ผูมาขอรับคำปรึกษาตองเรียนรูหลักการแกไขป ญหาดวย
ตนเอง
- ผูใหคำปรึกษาคือบุคคลที่มีหนาที่ใหกำลังใจ ใหขอมูล ใหความปรารถนาดี และเปนผูกระตุนให
เกิดกระบวนการแกไขปญหาดวยตนเอง
- หากผู ม าขอรั บ คำปรึ ก ษามี ส ภาพป ญ หาที่ ซั บ ซ อ น เขาพร อ มที่ จ ะพบกั บ นั ก จิ ต วิ ท ยาหรื อ
จิตแพทยที่ชำนาญเฉพาะทาง
1.4 ทุ ก ป ญ หาที่ เกิ ด ขึ้น ในชี วิ ตมนุ ษ ย ไม ส ามารถแกไขได ด ว ยการให คำปรึก ษาทั้ ง หมด แต การให
คำปรึกษาเปนเพียงกระบวนการหนึ่งที่ ชวยทำใหทราบถึงสาเหตุของป ญหา และแนวทางในการแกไขปญหา
ดวยตนเอง
1.5 ตองมีเครือขาย เชน ผูเชี่ยวชาญดานการใหคำปรึกษา จิ ตแพทย ผูปกครอง รุนพี่ของนักศึกษา
กลุมเพื่อนของนักศึกษา เปนตน
2. หัวใจสำคัญของการใหคำปรึกษาเบื้องตน
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ผู ใ ห ค ำปรึ ก ษา ถื อ ว า เป น บุ ค คลที่ มี ค วามสำคั ญ มากที่ สุ ด ในการให ค ำปรึ ก ษาเบื้ อ งต น จาก
ประสบการณในการเปนผูใหคำปรึกษา พบวา กระบวนการใหคำปรึกษาเบื้องตนที่ประสบความลมเหลวลวน
เกิดจากผูใหคำปรึกษาที่มีลกั ษณะและพฤติกรรมดังตอไปนี้
1) ชอบพูดมากกวาชอบฟง เพราะมีความเขาใจผิดคิดวาคนที่พูดมากคือคนที่รูมาก เกงมาก เชี่ยวชาญ
มาก แตในการใหคำปรึกษานั้นผูใหคำปรึกษาตองฟงมากกวาพูด เพราะหากผูใหคำปรึกษาพูดมากกวาฟงอาจ
เกิดผลเสีย เชน ผูมาขอรับคำปรึกษาไมไดระบายปญหาของตนเอง ตอตานความคิดของผูใหคำปรึกษา เกิด
ทัศนคติที่ไมดีตอ การใหคำปรึกษา และไมสามารถชวยเหลือผูขอรับคำปรึกษาได
2) ชอบพิพากษา ตีตรา และสั่งสอนอบรม ในการใหคำปรึกษาถาทานเกิดพฤติกรรมดังกลาว การให
คำปรึกษาจะลมเหลวทันทีและผูมารับคำปรึกษาจะไมมาพบทานอีกเมื่อมีปญหา เพราะผูมาขอรับคำปรึกษานั้น
ตองการกำลังใจและการยอมรับ การพิ พากษา การสั่งสอน และการตีตราจะทำใหเขารูสึกแยไปกวาเดิมและ
ทานอาจกลายเปนผูสรางปญหาแทนที่จะแกปญหา
3) เปนเจาแหงทฤษฎี ทางจิตวิทยาหรือพฤติกรรมศาสตร มักเกิดขึ้นกับผูให คำปรึกษาที่เรียนมาทาง
พฤติกรรมศาสตร เมื่ อมีผูมาขอรับคำปรึกษามักจะคิดวาตนเองกำลังทำขอสอบจับคูพฤติกรรมกับทฤษฎี ที่
เรียนมา ทำใหไมใสใจผูมาขอคำปรึ กษา ไมตั้งใจฟง และนำไปสูการพิพากษาหรือตีตราผูมาขอรับคำปรึกษาวา
เปนโรคจิตหรือโรคประสาทชนิดใดบางตามตำราที่เรียนมา
4) คลอยตามผูมาขอรับคำปรึกษา มักเกิดขึ้นกับผูใหคำปรึกษาที่มีบุคลิกคลอยตามงายและไมมีความ
มั่นคงทางอารมณ เชน ผูมาขอคำปรึกษารองไหก็รองตาม เมื่อเขาโกรธก็โกรธตาม
5) ขาดความอดทน โดยเฉพาะเมื่อผูมาขอรับคำปรึกษาเงียบ โดยการเงียบนั้นอาจเกิดจากความไม
ไววางใจ หรือกำลังคิดลำดับเหตุการณ แต ผูใหคำปรึกษาทนตอความเงียบไมไหวเปนผูทำลายความเงียบเอง
อาจทำใหผูมาขอรับคำปรึกษาเกิดการสะดุดทางความคิดได
6) เครียดและวิตกกังวล กลัววาจะทำหนาที่ผูใหคำปรึกษาไดไมดี ไมสามารถชวยเหลือเขาได สงผลให
เกิดบรรยากาศอึดอัด ไมเปนกันเอง นำไปสูบรรยากาศแหงความไมไววางใจได
7) ไม รักษาความลั บ ของผู ม าขอรั บ คำปรึกษา นำไปขยายความต อ ส งผลเสี ยคือทำให ผู มาขอรั บ
คำปรึกษาไมเชื่อถือ ไมศรัทธาและไมไววางใจตอผูใหคำปรึกษา
8) ทำเพราะถูกบังคับใหทำ ไมไดทำดวยใจ พฤติกรรมที่ตามมาคือความไมใสใจ การทำเพื่อใหผานไป
ในแตละวัน พฤติกรรมเหลานี้ ผูมาขอรับคำปรึกษาจะสามารถสังเกตและสัมผัสได ทำใหไมไดรับความเชื่อถือ
ศรัทธาและความไววางใจจากผูมาขอรับคำปรึกษาได
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แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมโฮมรูม
(จากคูมืออาจารยที่ปรึกษา ปการศึกษา 2563 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
,2563)
กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) เปนกิจกรรมใหคำปรึกษากลุมนักศึกษาในความรับผิดชอบ ซึ่งคณะถือ
เปน ภาระงานประจำของอาจารย ที่ ป รึกษาที่ต องจัดเป น ประจำทุ กภาคเรียน นอกเหนื อจากภาระการให
คำปรึกษาในชั่วโมงที่ปรึกษาหรือใหคำปรึกษาแกนักศึกษา นอกเหนือจากเวลาที่กำหนด
ประโยชนของกิจกรรมโฮมรูม
1) เสริมสรางความสัมพันธ ความเขาใจ ระหว างอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษา และระหวางนักศึกษาในกลุม
เดียวกัน
2) สื่อสารสรางความเขาใจรวมกัน แนะนำ พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีแกนักศึกษา ติดตามดูแลนักศึกษาในดานการ
เรียน การปรับตัว ตลอดจนวิธีการเรียนหนังสือในรายวิชาตางๆ
3) สนับสนุนงานบริหาร กิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย โดยอาศัยเปนชองทางสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย กฎ
ระเบียบ ขอปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยมาถึงนักศึกษาผ านอาจารยที่ปรึกษา และรับขอมูลสะทอนกลับในเรื่อง
ความคิดเห็น ความตองการของนักศึกษาผานอาจารยที่ปรึกษาเชนกัน
หลักการจัดกิจกรรมโฮมรูม
1) กำหนดกิจกรรมโฮมรูมไมนอยกวา 1 ครั้งตอภาคเรียน โดยจัดในชวงเวลาตรงกัน ทุกหมู เรียน ในชั่วโมง
กิจกรรมหรื อตามที่ ต กลง หรื อ กำหนดกิ จกรรมโฮมรูมในรู ปแบบอื่ นที่ เห็ น วาเหมาะสมและสอดคล องกั บ
ลักษณะการจัดการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย
2) สาระในกิจกรรมโฮมรูม ควรมีการกำหนดหัวขอสื่อสาร อบรม โดยมีขอมูลตางๆ ที่จำเปนในการสื่อสารทำ
ความเขาใจ ทั้ งในด านวิช าการ การเรียน การทำกิ จ กรรมตางๆ ทั้ งนี้ โดยการประสานกั บ คณะกรรมการ
ดำเนินงาน อาจารยที่ปรึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย
3) มีการบันทึกการทำกิจกรรม การเก็บขอมูลปญหาและความตองการของนักศึกษาอยางเปนระบบ และสราง
ความเขาใจหรือชวยแกปญหาหรือสนองความตองการของนักศึกษา
4) มีการติดตามผล ประเมินผล กิจกรรมโฮมรูม โดยอาจารยที่ปรึกษาบันทึกการปฏิบัติงานและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอคณะกรรมการ และผูรับผิดชอบ
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หลักการปฏิบัติในการชวยเหลือทางจิตใจนักศึกษาเบื้องตนสำหรับอาจารยที่ปรึกษา
(จากคูมือระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง,2562)
หลักการปฏิบัติในการชวยเหลือทางจิตใจนักศึกษาเบื้องตนสำหรับอาจารยที่ปรึกษา ใชหลัก 3 ส. ใน
การชวยเหลือดังนี้
ส สอดสองมองหา คือ ตองรูวาใครเปนกลุมเสี่ยงหรือคนใกลชิดที่เปนกลุมเสี่ยง
ส ใสใจรับฟง คือ การฟงอยางใสใจ ชวยใหเกิดความไววางใจ
ส สงตอเชื่อมโยง คือ เมื่อเห็นวาปญหาเกินกวาจะชวยไดตองพิจารณาสงตอผูใหคำปรึกษา
(Counselors) ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหการชวยเหลือหรือนำเขาสูระบบการรักษาตอไป

ตนเอง

สำหรับผูใหคำปรึกษา (Counselors) มีหลัก ACT (Ask Care Treat) ในการชวยเหลือดังนี้
A : Ask คือ การถามถึงความคิด นอกจากไมซำ้ เติมยังเปนการชวยไดตรงจุด
- มีความคิด (ไมอยากมีชีวิต /คิดทำรายตัวเอง) อยูไหม
- เคยคิดจะทำอยางไร (วิธีการ)
- มีอะไรชวยใหยังไมทำ (ปจจัยปกปอง)
C : Care คือ การฟงอยางใสใจ และแสดงความหวงใยเพื่อลดความคิดลบ (วาไมมีคุณคา เปนภาระ)
- สบตาพยักหนา
- ย้ำวาเราพรอมอยูเปนเพื่อน ไมเปนภาระ
- คุณคาที่เขามี
T : Treat คือ การนำไปสู การดูแ ลรักษา เป น สิ่ งสำคัญ เพราะกลุ มเสี่ ยงมักไมมีพ ลั งพอจะไปดว ย
- รูแหลงชวยเหลือตามระดับความรุนแรง
- นำพาและอยูรวมในการรักษา
- ติดตามจนพนวิกฤต
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หลักการวิเคราะหปญหาที่พบบอยๆ ในวัยรุน
ปญหาของวัยรุน สามารถวิเคราะหสาเหตุการเกิดปญหาไดจาก 3 ปจจัยดังนี้
1. ปจจัยดานรางกาย (Bio) ไดแก
1.1 ความเจ็บปวยโรคทางกายหรือโรคเรื้อรังที่ตองขาดเรียนบอยๆ
1.2 โรคทางสมอง เชน โรคลมชัก
สงผลใหระดับสติปญญาต่ำกวาเกณฑปกติ (IQ ต่ำกวา 90) ทั้งนี้พื้นอารมณและอุปนิสัยในการปรับตัว
แตละคนมีความแตกตางกัน บางคนปรับตัวไดงายเมื่อเผชิญกับอุปสรรค บางคนอาจใชเวลานานในการปรับตัว
และเผชิญปญหา
1.3 โรคทางจิตเวช ไดแก สมาธิสั้น โรคบกพรองทางการเรียนรู (LD) ซึมเศรา วิตกกังวล
2. ปจจัยดานจิตใจ (Psycho) ไดแก ขาดความมั่นใจ มีความวิตกกังวลสูง มีความเครียดงาย แยกตัวอยูคนเดียว
ความคิดทำรายตัวเอง นั่งเหมอลอย อารมณรอน ใชความรุนแรง
3. ปจจัยดานสังคม (Social) ประกอบดวย
3.1 ครอบครัว ไดแก ทัศนคติของผูปกครอง/ผูดูแล รูปแบบการเลี้ยงดู ความเครียดภายในครอบครัว
การเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว
3.2 สิ่งแวดลอม ไดแก สภาพสังคมในโรงเรียน สภาพสังคมภายในชุมชน และสื่อตางๆ ที่เด็กเขาถึง
การวิเคราะหปญหา
ดานรางกาย (Bio)
-พฤติกรรม อารมณ กิจวัตร
-พันธุกรรม ความพิการ ความเจ็บปวย
-ประวัติการตั้งครรภ การคลอด อุบัติเหตุ

ดานจิตใจ (Psycho)
-ความสัมพันธกับผูอื่น
-ความสามารถในการปรับตัว
-ประวัติประสบเหตุการณไมดี
-พื้นฐานบุคลิกภาพ อารมณ
ดานสังคม (Social)
ชุมชน/โรงเรียน
ครอบครัว
สภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดลอม การเมือง ศาสนา
ขนาด สภาพครอบครัว ฐานะ การศึกษา บุคลิกของ
บุคลิกภาพของครู/เพื่อน
พอแม ทัศนคติตอการเลี้ยงดู ความสัมพันธ
คานิยม วัฒนธรรม/การเรียนการสอน
ซึ่งทั้งสามปจจัยนี้ เปนสาเหตุเบื้องตนที่นำมาสูปญหาที่พ บบอยๆ ในวัยรุน โดยมีประเด็นปญหาตางๆ

ดังนี้
1. ประเด็นปญหาการเรียน ไดแก
- ผลการเรียนต่ำ สอบตก บกพรองในการเรียนบางวิชา
- ไมตงั้ ใจ ไมสนใจเรียน เลน พูดคุยในชั้นเรียน
- เบื่อหนาย นั่งหลับ ไมมีสมาธิ ความสนใจสั้น เหมอลอย
- ทำงานชา ไมทำงานที่ไดรับมอบหมาย
2. ประเด็นปญหาลักขโมย ไดแก
- ขาดความตระหนักถึงสิทธิสวนตัวของตนเองและผูอื่น
- การควบคุมตัวเองต่ำ
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- คึกคะนอง แสดงความกลาใหเพื่อนๆ ดู ตองการเปนคนเดนดัง
- ตองการสิ่งของเพื่อเอาใจหรือติดสินบนเพื่อนๆ
- เกิดความกลัว หรือความอิจฉา
- ความโกรธ ตองการแกแคน
- ปญหาทางอารมณ
3. ประเด็นปญหาการใชสารเสพติด มีลีกษณะอาการทางรางกาย พฤติกรรมและอารมณที่พบ ไดแก
- สุขภาพรางกาย ทรุดโทรม ผอม
- อารมณหงุดหงิด โมโหงาย หรือซึมลง
- พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม ชอบแยกตัว เบื่อหนายการเรียน หนีเรียน
- ใชแวนกันแดด ใสเสื้อผาแขนยาวปกปดรอยเข็มฉีดยา
- มีอุปกรณเกี่ยวกับยาเสพติด กระดาษตะกั่ว หลอดกาแฟ ไมขีด หลอดยาฉีด
- ใชเงินเปลือง อาจมีปญหาลักขโมยเงิน พูดโกหก
4. ประเด็นปญ หาการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม มัก พบบ อยเรื่องชู ส าว การสำส อนทางเพศ และ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
เทคนิคสำคัญ : ควรเนนใหความรู คำแนะนำเรื่องการวางตัวที่เหมาะสมตามกาละเทศะ สถานที่ รวมถึงวิธีการ
ปองกันในการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
5. ประเด็นปญหาอารมณจิตใจ ไดแก
- เก็บตัวหรือแยกตัว มักมีพฤติกรรมที่แสดงออกคือ ไมชอบสุงสิงกับใคร ไมชอบเขาสังคม มีเพื่อนนอย
ไมกลาแสดงออก พูดนอย เฉยเมย ไมยินดียินราย
6. ประเด็นปญหากาวราว มักพบการแสดงพฤติกรรมที่ทำใหผูอื่นไดรับความเดือดรอน ดวยการกอเรื่องตางๆ
ตามความตองการของตนเอง โดยไมคำนึงถึงความเดือดรอนของผูอื่น ไดแก
- การทะเลาะวิวาท
- ขัดแยงกับเพื่อน
- ชอบการทุบตี
- เตะตอย ทาทาย
- ทำลายสิ่งของทั้งของตัวเองและสวนรวม
- พูดจาไมสุภาพ
- กาวราวทางกายและวาจา
- ไมเกรงกลัวผูใหญ อวดดี
- ไมคอยเชื่อฟง นิสัยหยาบคาย
- ขณะเรียนหนังสือชอบกอกวนในชั้นเรียน ทั้งครูและเพื่อน
7. ประเด็นปญหาการติดเกม มีการแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกัน ไดแก
- ความสนใจเรียนลดลง เหมอลอย
- ไมตั้งใจเรียน
- ผลการเรียนลดลง
- ไมสงงาน
- ขาดเรียน
- คบเพื่อนกลุมที่เลนเกมเหมือนกัน
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8. ประเด็นผลกระทบที่เกิดจากปญหาทางสุขภาพจิต พบในกรณี นักศึกษาที่มีปญหาสุขภาพจิตหรือเจ็บปวย
ดวยโรคจิตเวช และไมไดรับการดูแลชวยเหลือ หรือรักษา ทำใหหาทางออกหรือแกไขปญหาไมถูกตอง จึงเกิด
พฤติกรรมเสี่ยงและอันตรายตอตนเองและผูอื่น เชน
- เครียดแลวดื่มสุรา
- ซึมเศราคิดทำรายตนเอง
- ทำรายผูอื่น
- เมาแลวขับรถจักรยานยนต หรือรถยนต
- เสพสารเสพติดแลวขับรถจักรยานยนต หรือรถยนต
- กอกวน รวมกลุมแขงรถ
- อุบัติเหตุทางถนนจากความคึกคะนอง
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ตัวอยางแผนผังระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง
(1)

จัดกลุมนักศึกษาและ
อาจารยที่ปรึกษา

เอกสาร/บันทึก

(2)

รูจักนักศึกษารายบุคคล

ระเบียนสะสม

(3)

(4)

รายงานการพบอาจารย ทปษ.

จัดกิจกรรม HR

(4.1)
ใช

จำเปนให
คำปรึกษา?

ใหคำปรึกษา
(ระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย)

บันทึกการใหคำปรึกษา
จดหมายขอพบ ผปค.
จดหมายสงตอ

ไมใช
(5)

จัดกิจกรรมดูแลตอเนื่อง

(6)

เกิดเหตุ?

ใช

(6.1)
Postvention
การดูแลหลังเกิดเหตุ

รายงานการปฏิบัติหนาที่

ไม่ใช่
(7)

จัดทำรายงาน

(8)

ประเมินผล

แบบประเมินอาจารย ทปษ.
แบบประเมินตนเองของอาจารย
แบบประเมินระบบอาจารย ทปษ.

1. การจัดกลุมนักศึกษา ดำเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษาคัดกรองนักศึกษาในเบื้องตนโดยการ
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม
2. อาจารยที่ปรึกษาดำเนินการตามกระบวนการกิจกรรมรูจักนักศึกษารายบุคคล
3. อาจารยทปี่ รึกษาดำเนินการจัดกิจกรรม Homeroom
4. หากในกิจกรรม Homeroom พบนักศึกษาที่มีความเสี่ยงจำเปนตองไดรับคำปรึกษา ใหนักศึกษา
เขาสูกระบวนการ (4.1) การใหคำปรึกษาระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย
5. อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษารวมกันดูแลนักศึกษาผานกิจกรรมดูแลตอเนื่อง
6. หากเกิดเหตุการณที่เสี่ยงตอชีวิต ใหนำนักศึกษาเขาสูกระบวนการ (6.1) Postvention การดูแล
ภายหลังเกิดเหตุ
7. ผูรับผิดชอบ จัดทำรายงานสรุป
8. ประเมินผลประจำปการศึกษา
59

แนวทางการดำ�เนินงานดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

59

ตัวอยางแผนผังการรูจักนักศึกษาเปนรายบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
(1)

จัดทำประวัติ
นักศึกษา

(2)

ทำแบบประเมิน/
แบบคัดกรอง

(3)

ไมใช

มีความเสี่ยง?

(3.1)

(3.1)
ประเมินซ้ำทุกป
การศึกษา

มีปญหา

ใช่
(4)

(5)

เขาสูระบบใหคำปรึกษา
(Counselling) ระดับคณะ

ใช่

รายงานสรุปผล
การดำเนินงาน

1. อาจารยที่ปรึกษาจัดทำระเบียนสะสมในภาคเรียนที่ 1 และกรอกขอมูลเพิ่มเติมในทุกภาคเรียน
2. อาจารยทปี่ รึกษาประเมินนักศึกษาดวยแบบคัดกรองเบื้องตนปละ 1 ครั้ง
3. อาจารย ที่ป รึกษาพบนักศึกษาเพื่ อประเมินความเสี่ ยง หากไมพบให ปฏิบัติตามขอ (3) โดย
อาจารยที่ปรึกษาประเมินซ้ำทุก 1 ปการศึกษา
4. เขาสูระบบใหคำปรึกษา (Counselling) ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยใหคณะจัดทำระบบให
คำปรึกษาของตนเอง
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ตัวอยางแผนผังการจัดกิจกรรม Homeroom ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
(1)

กำหนดวัตถุประสงค

(2)

วางแผนการจัดกิจกรรม

(3)

การดำเนินการ บันทึกผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม

(4)

ไม่ใช่

บรรลุ
วัตถุประสงค?

จัดกิจกรรมเสริม/เพิ่มเติม
ใช

(5)

สรุปรายงานผล

1. คณะดำเนิ นการจั ดกิ จ กรรม Homeroom ให ส ม่ำเสมอ อยางน อยเดือนละ 2 ครั้ง สำหรั บ
นักศึกษาป 1 และอยางนอยเดือนละ 1 ครัง้ สำหรับนักศึกษาปอื่นๆ
2. กำหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค การสรางทักษะการดำรงชีวิต
การพัฒนาศักยภาพ และปองกันแกไขปญหาของนักศึกษา
3. วางแผนการจัดกิจกรรมและออกแบบกิจกรรม เชน กลุมสัม พันธ การเรียนรูแบบมีสวนรวม
สถานการณจำลอง กรณีศึกษา เปนตน
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมดวยบรรยากาศที่อบอุน นักศึกษามีสวนรวม มีการเสริมแรงและปรับ
พฤติกรรมนักศึกษา บันทึกผลการจัดกิจกรรม การเก็บขอมูล ปญหาและความตองการของนักศึกษาอยางเปน
ระบบ และสรางความเขาใจ หรือชวยแกปญหาหรือสนองความตองการของนั กศึกษา รวมทั้งประเมินผลการ
จัดกิจกรรมดานคุณภาพผูเรียนและความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม Homeroom เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
5. หากคุณ ลักษณะใดของนักศึกษายังไมบรรลุวั ตถุประสงค ใหมีการจัดกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม
และใหคำแนะนำรายบุคคล สำหรับนักศึกษาที่มีความจำเปน
6. สรุป รายงานผลการจั ดกิจ กรรม Homeroom ตอคณะกรรมการระบบดูแลนั กศึกษาหรือที่
ไดรับมอบหมายในแตละภาคการศึกษา
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ตัวอยางแผนผังการใหคำปรึกษาระดับมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
(Counselling Center (Walk in))
(1)

ประเมินเบื้องตน
(2.1)

(2)

ไม่ใช่

เรงดวน

นัดหมาย

ใช่
(3)

ใหคำปรึกษาเบื้องตน

(4.1)
ใช่

(4)

สงตอ

ประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของ

ไม่ใช่
ใหคำปรึกษา

(5)
(6)

(7)

ติดตาม

รายงานสรุปผล
การดำเนินงาน

1. กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการจัดใหคำปรึกษาประเมินเบื้องตน มีลำดับขั้นตอน ดังนี้
1.1 ผูใหคำปรึกษาสรางสัมพันธภาพกับผูขอรับบริการใหคำปรึกษา
1.2 ผูใหคำปรึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหปญหา ไดแก ขอมูลทั่วไป ปญ หาที่ตองการ
ความชวยเหลือ
1.3 ผูใหคำปรึกษาประเมินความเรงดวนของผูเขารับบริการใหคำปรึกษา โดยพิจารณาจากปญหา
ภาษาและทาทาง
2. ผูขอรับบริการใหคำปรึกษาประเมินตนเองถึงความจำเปนเรงดวน
2.1 กรณีไมเรงดวน ปฏิบัติตามขอ (2.1) ผูใหคำปรึกษานัดเวลาตามปญหากับอาจารยที่รับผิดชอบ
2.2 กรณีเรงดวน ปฏิบัติตามขอ (3)
3. ผูใหคำปรึกษา ใหคำปรึกษาเบื้องตน ประเมินความเสี่ยงดวยแบบคัดกรองเพิ่มเติม เชน 2Q 9Q
8Q ST-5 และประเมินศักยภาพในการจัดการปญหา
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4. กรณีมีปญหารุนแรงเกินศักยภาพของศูนยใหคำปรึกษา (Counselling Centers) ปฏิบัติตามขอ
(4.1) ประสานหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของเพื่อสงตอ และติดตาม
5. ผู รั บ ผิ ด ชอบให ค ำปรึกษาในระดั บ มหาวิท ยาลั ย (Counselling Center) พิ จ ารณาตามความ
จำเปนเรงดวนของปญหากับอาจารยผูรับผิดชอบ
6. ติดตามผล
7. สรุปรายงานผล
หมายเหตุ

ตัวชี้วัด - รอยละของนักศึกษาที่ไดรับบริการศูนยใหคำปรึกษา
- รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการสงตอ
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ตัวอยางแผนผังการใหคำปรึกษาระดับมหาวิทยาลัย Counselling Center (Hot Line) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง
(1)

ประเมินเบื้องตน
ใช่

(2)

ยินยอมเขาสูระบบ
Walk in

(2.1)
นัดหมาย Walk in

ไม่ใช่
(3)

ใหคำปรึกษาเบื้องตน Hot Line
ใช่

(4)

สงตอ
ไม่ใช่
(5

(4.1)
ใหขอมูลชวยติดตอประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ

นัดหมายแบบ Hot Line

(6)

ติดตาม

(7)

รายงานสรุปผล
การดำเนินงาน

1. กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการโดยผูใหคำปรึกษารับโทรศัพท ใหคำปรึกษาประเมินเบื้องตน มี
ลำดับขัน้ ตอน ดังนี้
(1.1) ผูใหคำปรึกษาสรางสัมพันธภาพกับผูขอรับบริการใหคำปรึกษา
(1.2) ผูใหคำปรึกษา เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อวิเคราะหปญหา ไดแก ขอมูลทั่วไป ปญหาที่ตองการ
ความชวยเหลือ
(1.3) สรางความเขาใจกับผูมาขอรับบริการเพื่อเขาสูระบบ Walk in
2. ผูขอรับบริการใหคำปรึกษา ยินยอมเขาสูระบบ Walk in หรือไม กรณียินยอมปฏิบัติติดตาม (2.1)
(2.1) ผูใหคำปรึกษานัดเขาระบบใหคำปรึกษาแบบ Walk in กรณีไมยินยอมปฏิบัติตาม ขอ (3)
3. ใหคำปรึกษาเบื้องตน Hot line โดยผูใหคำปรึกษา
4. ผูใหคำปรึกษาตัดสินใจสงตอหรือไม
ผูใหคำปรึกษาประเมินความรุนแรงของปญหา อาจใชแบบคัดกรองทางดานสุขภาพจิตในการชวย
ประเมิน เชน 2Q 9Q 8Q ST- 5
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กรณีปญหารุนแรง เกินศักยภาพของศูนยใหค ำปรึกษา ปฏิบัติตามขอ (4.1) ใหขอมูลหนวยงาน
ภายนอกที่สามารถชวยเหลือผูมาขอรับบริการใหคำปรึกษาไดตรงตามสภาพปญหา ไดแก โรงพยาบาล ศูนย
พยาบาล โรงพยาบาลที่มีจิตแพทยออกตรวจ ศูนยบำบัดยาเสพติด เปนตน
5. ผูใหคำปรึกษานัดหมายตามตารางนัดหมาย
6. ผูใหคำปรึกษาติดตามผูมาขอรับบริการใหคำปรึกษาผานทางโทรศัพท
7. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ตัวอยางแผนผังการดูแลตอเนื่องของอาจารยประจำวิชา (ประสานอาจารยที่ปรึกษา) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง
(1)

แบบรายงานพฤติกรรม
ไม่ใช่

(2)

มีปญหาพฤติกรรม
ใช่

(3)

สรุปรายงานประจำ
ภาคการศึกษาสง
อาจารยที่ปรึกษา
ไมใช

พบอาจารยที่ปรึกษาประเมิน
ไมใช

(4)

(2.1)

(4.2)

(4.1)
ประเมินซ้ำทุกภาค
การศึกษา

มีปญหา/ความ
เสี่ยง

มีปญหา

ใช่
(5)

เขาสูระบบใหคำปรึกษา
Counselling ของคณะ

(6)

รายงานสรุปผล
การดำเนินงาน

ใช่

1. อาจารยประจำวิชาทำแบบรายงานพฤติกรรมนักศึกษา ในกรณีเรงดวนรายงานอาจารยที่ปรึกษา
ทันที (กรอกแบบฟอรม)
2. นักศึกษามีปญหาพฤติกรรมหรือไม อาจารยที่ประจำวิชาพิจารณาจากแบบรายงานพฤติกรรม
หากนักศึกษาคนใดไมมีปญหาพฤติกรรมปฏิบัติตามขอ (2.1) โดยอาจารยประจำวิชาสรุปรายงานประจำภาค
การศึกษา (บันทึกขอความ) สงอาจารยที่ปรึกษา ในกรณีพบนักศึกษาที่มีปญหาพฤติกรรม ปฏิบัติตามขอ (3)
3. ใหอาจารยประจำประสานอาจารยที่ปรึกษาเพื่อประเมินวาเด็กมีปญหาหรือความเสี่ยงหรือไม
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4. พบปญหาหรือความเสี่ยงหรือไม กรณีไมพบปญหาหรือความเสี่ยงใหปฏิบัติตามขอ
(4.1) อาจารยที่ปรึกษาติดตามและประเมินเด็กซ้ำทุก 1 ภาคการศึกษา
(4.2) หากประเมินซ้ำแลวพบปญหาหรือความเสี่ยง ใหปฏิบัติตามขอ (5) หากไมพบปญหาหรือ
ความเสี่ยงใหปฏิบัติตามขอ (2.1)
5. เขาสูระบบใหคำปรึกษา (Counselling) ของคณะ
6. สรุปรายงาน
ตัวอยางการดูแลภายหลังเกิดเหตุ (Postvention) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1. แบงประเภทของเหตุการณที่เกิดขึ้น
2. หลังเกิดเหตุไมมีผูเสียชีวิตใหปฏิบัติตามขอ (2.1)
2.1 คณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาดำเนินการแจงอาจารยที่ปรึกษาและผูปกครองให
ทราบ
2.1.1 อาจารยที่ ป รึกษาตรวจสอบวานักศึกษาดังกลาวอยูในระบบ Counselling center ของ
คณะหรือไม หากนักศึกษาไมไดอยู ในระบบ อาจารยที่ปรึกษาจะตองสงตอนักศึกษาเข าสูระบบ Counselling
center ของคณะตอไป
2.1.2 อาจารยที่ปรึกษาติดตามเฝาระวังนักศึกษาอยางใกลชิด โดยประสาน รวมมือกับผูปกครอง
และเพื่อนสนิทของนักศึกษาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลาอยางนอย 1 เดือน โดยผานชองทางออนไลน
และสื่อสารแบบนัดพบ
2.1.3 อาจารยที่ปรึกษานัดนักศึกษาเขาพบ 1 ครั้งตอสัปดาหในกรณี ที่เหตุไมฉุกเฉินมากนัก แต
หากพบวามีกรณีเหตุฉุกเฉินหรือพบกรณีที่ตองกำกับติดตามเปนพิเศษ ตองนัดพบนักศึกษาเพื่อติดตามใหบอย
มากขึ้นโดยใชแบบบันทึกการใหคำปรึกษาที่จัดทำขึ้นไวสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล
3. หลังเกิดเหตุกรณีมีผูเสียชีวิตใหปฏิบัติตามขอ (3.1)
3.1 คณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักศึกษาดำเนินการแจงผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนี้
3.1.1 ดำเนินการแจงไปยังกองพัฒนานักศึกษาเพื่อใหดำเนินการตามสิทธินักศึกษาพึงจะไดรับ
3.1.2 ดำเนินการแจงผูปกครองของนักศึกษาเพื่อดำเนินการในดานสวนบุคคล
3.1.3 ดำเนินการแจงหนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของในการดำเนินการใหความชวยเหลือและ
ดูแลบุคคลที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
4. คณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลื อนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยดำเนิ นการดูแลและชวยดูแล
ผูปกครองของนักศึกษา โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
4.1 กรณีที่นักศึกษาอยูในพื้นที่ทสี่ ามารถดูแลไดโดยใหความชวยเหลือ ดังนี้
4.1.1 ดำเนินการคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องตนเพื่อประเมินสภาพจิตใจ
4.1.2 มหาวิทยาลัย ติ ดตาม เฝาระวัง และดูแลผูปกครอง โดยเขาพบ 1 ครั้งตอสัปดาหหรือตาม
ความเหมาะสมในกรณีที่เหตุไมฉุกเฉินมากนัก สวนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือพบกรณีที่ตองกำกับติดตามเปนพิเศษ
ควรตองนัดพบผูปกครองเพื่อติดตามใหบอยมากขึ้นรวมกับผูดูแลและหนวยงานในพื้นที่
4.2 กรณีนักศึกษานอกพื้นที่ในการดูแล มหาวิทยาลัยดำเนินการสงตอขอมูลแกหนวยงานในพื้นที่
เพื่อใหความชวยเหลือและดูแลในขั้นตอนตอไป
5. คณะและมหาวิทยาลัยดำเนินการดูแลและชวยเหลือเพื่อนและผูที่เกี่ยวของกับนักศึกษา ดังนี้
5.1 ดำเนินการคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องตนเพื่อประเมินสภาพจิตใจ
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5.2 คณะและมหาวิทยาลัย ติดตาม เฝาระวัง และดูแล โดยเขาพบ 1 ครั้ง ตอสัปดาหหรือตาม
ความเหมาะสมในกรณีที่เหตุไม ฉุกเฉินมากนัก สวนกรณีเหตุฉุกเฉินหรือพบกรณีที่ตองกำกับติดตามเปนพิเศษ
ควรตองนัดพบเพื่อนและผูเกี่ยวของกับนักศึกษา เพื่อติดตามใหบอยมากขึ้นรวมกับอาจารยที่ปรึกษา
6. คณะกรรมการประชุมทบทวนระบบการดูแลนั กศึกษาหลังเกิดเหตุ เพื่อนำขอมูลไปปรับปรุงแกไข
ตอไป
7. คณะดำเนินการรายงานผลการกำกับติดตามเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ
แผนผังการดูแลภายหลังเกิดเหตุ (Postvention) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
(1)

(2)

แบงประเภทของการ
เกิดเหตุกาณ
(2.1)

ไมใช
เสียชีวิต?

แจงอาจารยที่ปรึกษา
ใช

(3)

ดำเนินการแจงผูมสี วนเกีย่ วของ

(4)

ดูแลผูป กครอง

(5)

ดูแลเพื่อนและผูทเี่ กี่ยวของกับ
นักศึกษา

(6)

ทบทวนระบบ

(7)

รายงานผล

(2.2)

แจงผูปกครอง
ไมใช

อยูใ นระบบ?

เขาสูระบบ
Counselling Center
ของคณะ

ใช
ติดตาม/
เฝาระวังอยางใกลชิด

(2.3)
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