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Interviewing technique
.  
\]^_`]jx\^z_{j|}x~{__\]^_x^\^_ `_x_{__\]^_z_{j|} ~|x\_{`~\_
]~j] \_] _|} j]||} {_xj__|`_x~j_`_~``__`]j`x_¡
_`x]`_|__|¢`__|^x_|¢{_|x{j] x^ __|£xz|__`x~`__|{¤ x{¥x~
| `_|¦_\||} (hypothyroidism) `_\_]~j]¥]¦_ `__|x~_j`__|x{x¢
{j¥ _|^x_|¢{_|x{j] _|x~|£xz|_ |¢`__|]\xj_|}\~
-    ! "# !
Clinical care _|\]]`§¨¤j`_¤~©\|¥_||_¨¤j_ _|
\]]`§^\x~{x{|]}|\¤|_¤~©\x_`{]x\\_¤~©\x~|
^\}{__|¨ª]¥_¤~©\|¥|\¨{]¤~©\x~ |\¨\__|¤|_
_|_|}|
Education _|\]]`§x~_j|«_x~|¥¥_} z_}x||¤
__|j_¬ {__|¨^|¥¥x\_|~|x]¤~©\ {__|¨x_`j|¨¦_\_|
x`¥~©\|¢¤~©\x~
Research _|\]]`§x~_j|«_x~|¥¥`{__|¨^\{__|¨z_ \]`|
_`]jx\^_x~|¥¥ {__|¨_z_¨~``x{|¢{_xj| _x]\_
x_`|_`]jx\^x]\__\__|¤|_¤~©\|_\j~
- $$%&'( )$ (Diagnostic validity)
\_j|\_¨¤j_|\]]`§| (Diagnostic validity): _|_£_|\]]`§|¡¤¥_|
|\¥|\`\¤__|__|{`__|z_`_¤~©\j ¤`_~|\j] __| __|{
_|_x]|¨¤__\]x|_}_x~|¥¥ _|\]]`§|~``¥]^\]ª~|x]j___|
(syndromal approach)
, (/  0 !,'12#$%&'( )$ (Step to Establishing
Diagnostic Validity)
x _|x¥|\¥|\¤_]] (Clinical description)
x _|z__~®]¥j]_| (Laboratory studies)
x _||¡`_|¢_`__|_ (Delimitation from other
disorders)
x _|z_j]j_¤~\© |_\ (Follow-up study)
x _|z_¤x^]|¥|\¤~©\ (Family study)
- $3#(  (Diagnosis reliability)
\_x (Reliability) _¨ \_|¢\_x{\_ (consistency) x¢__|j|\`\\} 2
 j_ (inter-rater reliability) |¢ \__|j|\`\¤~©\x\ x\_ (Test-retest
reliability)
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Factors that increase diagnostic reliability
o
Assessment
y ¤¥¥ Longitudinal \_ ¤¥¥ cross-sectional
y ~|\j]`__ _ \_ ~|\j]`_¤~©\x\
y ^_|j|\`~|x]x~|¥¥_j|«_
y ~|{¥_|}_|¤j|\`
y ^¤`_¡~|\j]__|`__|j|\`|__ (Sign and symptoms) \_ ^
¤`_¡~|\j]_x\
o
Diagnosis
y _|\]]`§¥^¡ (Criteria) ^x`
y __||||j|\`
y _|j|\`^¤j|\`\(Objective) \_ _|j|\`^¤_`_\_|¤{
|¢~|{¥_|}{\j\ (subjective)
o
Patient/informant
y ¤~|\j]~|\j]
y ¤~|\j]|¤`¤~©\

- Psychiatric diagnosis
|¥¥_||_`]jx\^~``¥]¤ 2 |¥¥ ¢ |¥¥ DSM (Diagnostic and Statistical
Manual) ¥ |¥¥ ICD (International Classification of Diseases) ~``¥^ DSM-IV-TR  ICD-10
$ $ "/' 0  (Interviewing technique)
  5&'6$/ (The Initial interview)
x % 3# ~``__¦_{¨_{¦_} _j\_{_x|`_|{¦_}
¤~©\¤{¦_}\|¤{¨_¦__ {¨_{¦_}\|x~\_x~
{\j\ x¥ ¥¤j¥j_ x¢\_{\`_|x_¤{\j\\_¥¤~©\
x  5&'6 x~x|¢~j]¤~©\`\¥__|¥}|¡| ¤~©\¥__`|¤{
_|¢~|_`x_x|¢__|{\j\¥x|¤`_ ¤~©\_``\\_
}`¨_|¢~|x]jx_| _|¥¥¤~©\|¡|}\|{`~|x
x_¡
_\|`_j\ ¥^¢j__ \|x|¤~©\\^¢`|]
¤~©\ x^ “{^_” x¢x~_|x|]{|_ doctor-patient relationship
x  (time) \|¥¤~©\\_`x\__~|_x_| ¥_| x^|
¤~©\\\_¤~©\_`\_|\¢_|{¦_}{¡¬ \|{`¥_|\_{_ ¥
x\_¤~©\ ¤~©\¥_`_x\_x~^\¬ ¨_¤~©\_{_{_x{_`¥\_
¤~©\_`\_|¤{j_|_¥}¤~©\¤_j|¬ x^ `} ¨_
¤~©\_{_\\|j¥~¥`_¬ \_x~|j\|^x~_{_|{_|\`
\_|¤{¤~©\ ¨_\\¤~©\_{_}\|`¥ session j|j_x\_
x Rapport x~{]{_ _||_¤¤~©\ rapport _¨ doctor-patient relation 
£~|¥\ mutual trust  emotional understanding |\_}¥¤~©\
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$ $  "/' 0 5&'6 (Interviewing technique)
#'  (Opening interview)
_/{|_\_x (greeting, calibration): _|{¦_}`|] }\|¤`_
_ {|_\_xx¥¢¡j¥¤~©\ x^
“^¢......^|¥” ”_|_|¢|¥” “_`_¥_j|¥”
“¥_¤¨\|¥”
_jx¡j (introduction: who, why): }\|_^¢j\x _`
¥\_`x\_¥¤~©\_
__ (self comfort): \~}\|¥¤~©\ _|x~_|{¢
¥¤~©\\_}|x\_`|¥¶ _|¢|¢_|}_ |¥| |¢
__¢~\{¦_}_`_¤~©\|¤{\_}|`|¥¶ |
¤~©\¤¥xj`__||_¥_}\|¥x_¡x¢|¥x\¥
¤~©\
{`j\_{{¥_¤~©\ (attends to patient’s comfort): \~\|¤~\© 
_{¥_ {__|¨{¥j_{_j_`_}¨_¤~©\j_| x^ _|
x~¥¤~©\
`{]\ (environmental manipulation): {¨_{¦_}\|\_x~{\j\
x¥ ¥¤¥ j_ ||¢_\`x]~
{¥¨_\_x_`¤~©\ (seeks patient’s understanding): x¥¢¡j\|{_|\`\_
x_`¤~©\_|_¥}\_x]`_| \_`_x~|`_¥} ¤~©\
|¤{_|¥_|_¥`]j}
\_`_|x¥¤x~\_¥ (confidentiality): _|¡_\_`¥¤~©\
\_¤`{_`x~\_¥¤~©\ }`¥¤¢¤~©\|¥|_¥
 _j`_¤~©\``x_~|\j]{\j\ ¥_|¡¤~©\x__j|\`|
¥ _j]|¢|¥|\ }\|x\_¥¤~ ©\x~_|{\j\\
$ $07'8 !9 "# (Allow the interview to flow freely)
¤~©\x_|¢ª]¥_j_¤~©\_x_
__¨__¨_¤~©\¤|¢x_¨__||¢{]¤~©\\
\_{_
: “    ” “!"    
”
_¨_^\|}\|x~_¨_^\x{|]¤~©\{__|¨x_x|¢ _
jx¢ x^
: “...#$% %  & '( %  )%%)#* + )  $ (#,
  %  &'(% ) ”
¨_¤~©\~|x¬ |~|_: ¢¨_j_~|x¤~©\
\_{_  \|¨_ list _¨_}¨_x~^¬ _|¨_¥¥¡`_
¤~©\|¤{x¢\_}¶x_`¤~©\
__x__\/{ x^ ¤~©\x_jxx~”¥_” “xz|_” “x~|`]j”
“x¡” }\|_\_x_`¥¤~©\|`_
: “-%(   % “ ” (… “#0  ” “#1+ ” “#”) *)
 3') ”
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__x_¨__ (Leading question) |¢_¨_~_~¸ (_¨_j j¥
\_”^” |¢ “^”
Close question: “ &'(#0   $ #4$ -%  ”
Open question: “(%  &'(#0  5 -%#$% 6!)   %  &'(
% ) ”
Close question: “  #7   "% -% ”
Open question: “-%#$% # 4,)   6!)%”
¨__¨__¤~©\{__|¨¤¨\_](thought)\_|¤{(feeling)¤~©\
{\_`~¬\_]\_|¤{jxj_|||¢~|{¥_|}j_¬ _
`x_¨\_|¤{ `_\` intellectualize ¢]ª]¥_
~|{¥_|}j_¬\¤|¢xjx¢x\_|¤{|¢ }_`
¨_\_
: “ &(' % ) ,#$% %  %#$ &$% + )  $”
8&9: “8#  ( &'(% #)8”
: “% ) (( , %#$ &$% + )  $”
_|\\_]¤~©\
8&9: “8 (; ( ) $ %8 %#< *'#$”
: “ %, % ( (; ,8%  -% *'”
_|{\_|¤{¤~©\¥~¤~©\
8&9: “8 %#  #$ $#$ $   (<$   ) %  
8”
: “ &(' $)”
('0 ,: ;<7(5&'6 (Identification of problem)
¨_¨__|{_ (exploring the chief compliant): __|{_ ¢__|¤~©\]\_x~
~ _{_ _j_|¥_|j|\`|_ _|¨_x~_¨_~_x~¸`^\¤~©\x_¨
__||¢{_xj_¤~©\x¢| \|¨__¨_{__|¨_¤~©\{__|¨x_¨
\_|¤{\_]x¤~©\j__|¡¬\_¥¤~©\_| j\__|¨_¨
__|{_ x^
: “,    ( -% ”
`_¥\_{_ (negotiates priorities): ¨_¤~©\x_¨~|x{_ __ }\|
^\¤~©\{__|¨x_¨__|j__¥\_{_ }\|¨_|~|_
~|x¡~|x
j]j_x|¢|_\_jx¢ (maintains a narrative thread): x~_|¨_^\¤~©\x_
x|¢|_\_jx¢_x_`x¦_~ _¤~©\^x`¡ x^
: “#4,( &%&%  &'(#4,%  % (  $)(% ) 
#<=   % #4,*  ”
{_|\` (uses cone format) ¥_|¡¨_¤~\© ~|x_`\_{_ j¤~©\
x_~¨|_x _|^_¨_x¢{_|\``^\{__|¨x_`~|x¤~©\
^x`¡ x^
: “#4,( %& &%  &'(#4,%   ) )# &'( (  4 % (
-&%%  4 %”
: “#  #)> ”(3 8&9% # ( ) “> 
 % 3') ( #  ”
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_\_x_`~ _|`_ (uses clarification): {]¤~©\x_¥_|¡ ^x` }
{__|¨^_¨_¨_jx¢x~|x~ _^x`|`_¡ x^
: “#4,( &%(%  %$ -%#$% 6!)   % #* 
% ) ”
: “#* (,% “
: “ -#$  % $) ($$)$3')$ “
: “4,*' ($ )4 4 % “
: “4,#- (% ( 4 % “
: “4,*' #-  &(' % , 4 %“
_|{|~_{¤~|x (summarization and transition of topic) ¥_|¡}j_|
|_¥~|x{_ ¢¤~©\x_ `x~ _~¨_x|¢¢ }\|{|~
~|x~¥¤~©\\{¡¬ ¤~©\¶ x¢¤~©\|¤{\_}xx_`
~ _j\`x|]~¨_~¨_\¢}x\_{_ _|_x^¡`_
¤~©\|¤{\_}{`¶|¢x_`{]¤~©\x__\ x^
: “#4,( &%#$% 6!)%  &'(#4,%   %$ % ((
+ (  2-3 #4$” (summarization) “ ( % (-%)4,
#$  ) 4 %” (transition of topic)
$ $9"# (Facilitation of communication skills)
¦____(\`¦__) (Nonverbal communication): 70-90% _|{¢{_|x~_|
{¢{_|_ \`¦__ x^ _|jj\ _|¤j\x _|^x|¢~|¥ |_|\_
{ _¥] _|{{ |\¨¡_x{ \__|¤ (vocalization)
 _|{¥j_ (eye contact): _|{¥j_¤~©\x~|¬ x~_|{¨\_{`
\_{`\_{_ª]}
 __ (posture, facial expression, caring attitude): _}{` {`
~_¤~\©  j¡`¶_{_ª] `_¤~©\|¥|_¥¨\_xj`
^\x¢}
 _|{{ (touch): _|{¢{_|_x~__|`^_|{{_ ¥_|¡
_|{¦_}__|}_|^_|{{¥_ x^ |¤~©\_
_|}xz|_ {¥{\¥\_]|¢xj_|}¥__}{__|¨jj\
¤~©\{\x_{x¢{¢¨\_x_`xx`¤~©\
_|^¦__ (\`¦__) (verbal communication):  ¡_¨x¢¡_ \__
_¤( semantic) ~`{x{|]_|{¢¥¥¡ x^
 _|¶ (Listening) _|¶_j¡` j]j_\]x|_}{]¤~©\¤
{__|¨_x_`{]¤~©\_{¢{_|¡
 _|^_¨_ (questioning): ¨_¶`x_``{__|¨¨__¨_j|
~|x ^\¤~©\{__|¨x_¨xj_|}|`_¡ _|¨_j|
~|x_¤~©\|¤{\_}x_`j]j_x|¢|_\¤~©\
 ^¦__x_`_ (simple and easy to understand language) }
\|^¦__x_`_ ¥_|¡\|_\_x_`¨\___
¤~©\^ |¢¨_\_x_`¤~©\j_}ª]¥_
_|^\_x¥ (Uses silence): _|x¥|\__|{¦_}x~_|{¢{_|_
_|}¨_\¤~©\j¥_`{¨\_x \_` |¢\_
¤~©\ }\|^_|¤~©\x¥¨_{_|\`\_|¤{\_]¤~©\ _|x¥
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}¥__`{¨\_}_{` _{x\_¤~©\] |¢|¶
¤~©\¤
_|{¢{_|{_ (two ways communication): ¢_|¤~©\_{_|{¨
\_|¤{ \_]x_|{_¥}
{|~x~| (segment summary): _|{|~~|x¤~©\x_x~|¬ `^\¤~©\
¥}x_`~`\j|
_|¤~©\{\|\_|j{]` (mutual participation): _|¤~©\{\|\_|
j{]``_¤~©\\_|j¢|¢|\_|\¢_|{¦_}_¡
$ $'$  (Relationship skills)
\_x_`\_|¤{ (empathy): \_{__|¨`x_`\_|¤{ \_] ~|{¥_|}
¢ (understanding, being aware of, being sensitive to, and vicariously
experiencing the feelings, thoughts, and experience of another)
[Empathy  a deep emotional understanding 
  
 sympathy        !" ]
_x~_/j{]]¨¤ (nonjudgmental, neutral attitude): `_¤~©\|¤{\_}
|¥ ¤~©\`{¥_``x_|`¥_¨~ _|¢xj_|}¤~©\~|{¥
__x_` (Understanding): _|{\__¥\_}x_` x`
j|¨\_|¤{¤~©\`^\x{|]¤~©\\_\`j\}¤|__¡
|¥ (Unconditional positive regard, accepts the patient): _||¥¤~©\_
x_x~ x~|\ Empathy  nonjudgmental attitude x~ professional
attitude {x{|]x] doctor-patient relationship 
  (Closing an interview) \|_|¥¤~©\\j¡jj\_`x\__x_|
`_}ª]¥_ {|~~|x~ _\__||_ }{__|¨`¥_|{¦_}
x~¸_{~¤ ©\¨_ (asks for questions): x¢¤~©\{__|¨{¥¨_{]¤~©\
|`_|¢{{
: “)#$ ( 2-3    ) (3   ”
: “)#$ ( 2-3     ( > #,#  ”
{\_^¢^ (shows appreciation): ¨_¤~©\¤|_j\x }\|^¢^
_`¤~©\
8&9: “8*' ( )% (; (”
: “ ,... (; $  , # -% *'
 ( * ... % )%  3  %, (<  43   ”
_|\_\ (shows hope): }\|¤~©\|_¥¨_{¤~©\`__|¡ _`
¥¨_|}|\_|j¥{_||_
8&9: “8)(  #$  ”
: “+ ,...#1   3 (; $*' ( # (% ( ;  #” (show
hope) “#4( (; #   ( $(< %(<)( (( $)( $ (
  (; #  (<)(&%(   )(<)( $-#4(
(normalization)
_|_j]j_ (follow up plan): }\|¥¤~©\\__`_j]j_
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  (Psychiatric History)
I. ('&3# 5&'6 (IDENTIFICATION)
II. 3#(('& (INFORMANTS)
III. $< (CHIEF COMPLAINT)
IV.  ;= (HISTORY OF PRESENT ILLNESS)
IV.  )$ (PAST MEDICAL HISTORY)
V.   ' (ALLERGIES)
VI.   (MEDICATIONS)
VII.  $ $ (FAMILY HISTORY)
VIII.  9  >   $ (PERSONAL and SOCIAL HISTORY)
IX. =,,9  (',3(5&'6 (ASSETS)
X.    (REVIEW OF SYSTEMS)
XI. 9 (PHYSICAL EXAMINATION)
XII. MENTAL STATUS EXAMINATION (MSE)
1.  #! (General Appearance and Behavior (GAB)):
2.  &, (Speech)
3.  (Mood)
4. %  (Affect):
4.1) Predominant affect ( 7( )
4.2) Stability of affect ($# $(( )
4.3) Appropriateness of affect($7 ( )
4.4) Amount of affect (( )
5. & $$, (Form of Thought (FOT))
6.  "/7$$, (Content of Thought (COT))
6.1) $,\9 7" $,\95&'"# (suicidal and homicidal Ideation)
6.2) $$,3#3#  (thoughts associated with psychosis)
6.3) $$,3#!909 (non-psychotic thoughts)
6.4)  "/7($$, (abundance of thoughts)
7.   &' ;<< (Sensorium and Intellect)
7.1)  &' (sensorium)
7.2) $ (recent and remote memory)
7.3) $%0 /0  (attention span and concentration)
7.4) ^ $&' (fundamentals of knowledge)
7.5) $$, (abstract thinking)
8. 7#&'  , 0 (Insight and Judgment)
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(Psychiatric History)
I. ('&3# 5&'6 (IDENTIFICATION): |¡¡x~_||_j\|_¥_|¡...  ¤~©\^¢..... xz
.... {¨_¦__|{|{….. _……~¿ _^.... ¤~©\_|_¥_..(\j\x |¢ |_{ x|_|)
II. 3#(('& (INFORMANTS): ~|\j]`_¥_ (¤~©\ _j] {_/¦||_ x\^|x¥¤~©\
x\^|x¥¤~©\) \__x^¢ ¨¢¤
III. $< (CHIEF COMPLAINT): __|{_ ¢{]¤~©\x_`|¢ª]¥_\__¨_|¥_||_
__|{_ \|¤x|¢__¤x{ “…..” \|x~_¤¤~©\x`|]¬ ^{|~}|¢ _j] ¨_
¤~©\{__|¨¥¨__|{_ _`^_¤ _j]£j¤x|¢__¤ “……” x^
IV.  ;= (HISTORY OF PRESENT ILLNESS): ~|\j]~``¥¢{\{_ {_|^\\]]`§
¤~©\ |_`]jx\^¥_|x~|x|¢¡| x~¬_¬ ~|\j]¤x^] longitudinal `{\^\x~_]j
_|\]]`§_|\__||_ ¥_|¡~|\j]{\¡_`x|]j¡j 20 ~¿ `_x~jx_xj_|}x]¥
¤~©\~|\j] \|`{|~`\_~|x{_ _|^¥| {\_~|\j]{\¡`x|j__¥
xj_|}  _|_~|\j]{\¡\|_¤_{__|¨x]x¦_|\\_x~~_|x`¥~©\
¤~©\ x^ __|{_ ¬ \_||| _|j¥{j_||_ \_|\¢_||_
~|\j]|__ _|^{_|x{j]|¢x_ ¨_x\¥__|x`¥~©\¤~©\|¡¡\|¤~|\j]~``¥
\|{\~|\j]|__|¢~|\j]{\j\
¤j~¡\|j~|\j]~``¥
1) Onset __|  onset (insidious or abrupt?) |x~{xjx__|^\| (x^
¤~©\x|¢|¥|\)
2) __|_`]jx\^¤~©\x_x
3) __|x_¡|¥¥^\]j\_{__|¨¤~©\_| j\_{__|¨_|__ j
^\]j|¥|\¤~©\|¢ j\_{ª}¥|¥_¤~ ©\|¢ |¢_\_{ª}x~~_| _
_|¤j\x¤~©\_|^^\]j~|`_\¤~©\x~~|¢ ¨_\|¤\_|||x\__|
x~~
4) ¡_\_ negative finding {_ \_{_ ~|\j]{\¡ x^ x manic episode _ x
attempt suicide _
IV.  )$ (PAST MEDICAL HISTORY): ~|\j]|xx~ |~|`_j\ _||_¥_
_|_j |x\¥{|¥¥~|{_ _|¥_x`¥_{ \|x|j__¥xj_|}x^
V.   '(ALLERGIES): ~|\j]_|_|¥__|
VI.   (MEDICATIONS): \| list _^]¤~©\_]¤¡
VII.  $ $ (FAMILY HISTORY): genetic ¥_|x]|¡|__|_`]jx\^ ~|\j]
|¥|\¡_¨~|\j]|_|¨_|¥|\ ¡|__|_`]jx\^
VIII.  9  >   $ (PERSONAL and SOCIAL HISTORY): ~|\j]_|x¡¤
~|\j]Á__| {¨_|¥|\x] ~|\j]_|x|_|__ _|xÂ}_| ~|\j]~|{¥_|}_xz
~|\j]^\]j_|{|{ ¥]¦_x] _|x~~¥]¦_~©\ ¢¡_|} ]`||¤~©\{` x¢
_{ \_{ª}¥|¥|\ ¥¥_¤~©\«_j_¬ x^ _|x~¤{|{ ¥j| - -
~|\j]_|^{_|x{j] Ã} ¥|
IX. =,,9  (',3(5&'6 (ASSETS): ¥||_¨`x ¤~©\{¡ x^ \_{__|¨]xz \_
|\¢_||_ supporting system  _|_|z_ __ ¤_z xz|«{¨_ £`x~~```
j_|\__||_¤~©\j~
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X.    (REVIEW OF SYSTEMS): \__|j_|¥¥¤~©\
Congenital
Eyes
Ears, Nose, Throat, and Mouth
Cardiovascular
Respiratory
Gastrointestinal
Genitourinary
Musculoskeletal
skin
Neurological
Endocrine
Hematological/Lymphatic
Allergic/Immunologic
XI. 9 (PHYSICAL EXAMINATION)
XII. MENTAL STATUS EXAMINATION (MSE): x~_|{|~{]}{xj¤~©\j_|{¦_} (^_|]
_¨_^\`x\_{¦_})
\~ MSE ¥x~ 8 {\
1.  #! (General Appearance and Behavior (GAB)): \~¤~©\
_|j_{\~ (Dress and grooming)
___|x] (posture and gait)
\~ (physical appearance): ¤~©\¤|¢\_\ ¡_(\-) {¦_(|-¤
~©\)
{_ (facial expression)
_|{¥j_ (eye contact)
_|x¢\ (motor activity)
`_x_ (specific mannerism) x^ _|¥]¢ `¤x¥ ¤~©\\ _|x¡\~_
¤~©\]_ antipsychotic \ tardive dyskinesia
2.  ,& (Speech):  ¡_`_x_¨__¦__|¤x_¡ (x¢¡_¥{_
_|x|¥x|¥{_`¤{\\_])
j|_`\_|¤ (rate and rhythm) : pressure speech: ¤x|\_ increased latency:
¤~©\^x\_\_`j¥j_¨_ mute: ¤~©\¤ x¥ poverty of speech: ¤ ¨___j¥_
¡_x{ \_ \_^ (pitch, volume, and clarity): x{{¤ j_ monotonous ¤x¢x
\_x{ ¤^-x|¢ (dysarthria)
3.  (Mood): x~_|¥||_¤~©\j_|}|\¤~©\x (subjective report of
emotional state) \~\|^_~©\ª]¥__|}j\¤~©\x\_¤~©\¤x “…..” x^ “x¥¢¬”
“x_¬” “xz|_” “~j]”
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4. %  (Affect): x~_|¥||_¤j|\`j_|}¤~©\¤j|\`{xj (objective
(observable) of a person’s emotional state)
4 ¢¡«_{¦__|}
4.1) Predominant affect (¦_|\{¦__|}): normal/euthymia, depressed, flat,
happy, elevated, euphoria, anxious, irritable
4.2) Stability of affect (\_{¦__|}): labile(_|}\)?
4.3) Appropriateness of affect(\_x_{{¦__|}) _|}¤~©\x_{¥
_j¥|¢¥{_¤~©\
4.4) Amount of affect (~|]_{¦__|}): x^ flat affect _¨¤~©\¥`{
_|}¬_x blunted affect _¨¤~©\{_|}__
5. & $$, (Form of Thought (FOT)): {\¡¥||_¨_|\__|jx^¢\_]¤~©\
~j]\_]`x~xjx~ _¥ x~Ä_~|{} _|¥||_¨|¤~¥¥\_]¤~©\_`__|{xjx¢¡_
|_|¤¤~©\ \_]~j]|¤~¥¥\_]¥¥x^
- Circumstantial speech: j¥|¢¤\\ ~_ |_xx ¨_x\_¤~©\_¤~©\
`j¥¨~|x¨¤¨_{
- Tangential speech: j¥|¢¤x|¢ j¥x§~x§_ j{j¥¨~|x¨¤¨_
- Loosening of association (LOT) (Derailment): ¤x~~| j~|j~|{__|¨
x^¢j ¶`\_¤~©\`¤|.
- Flight of Ideas: ¤¶x~x|¢|_\ j¤¤x~x|¢\|_\¤x|\_
- Incoherence (word salad, jargon aphasia): \_ LOT  incoherence {]¤~©\¤`{__|¨x|
x~~| _j_jx¢
- Clanging: ¤x~{{
- Echolalia: ¤j_
- Perseveration: ¤_ \ |¢~|x]£¡_¬ £¡_~£¡__
6.  "/7$$, (Content of Thought (COT)): {\¡¥||_¨x¢¡_\_]¤~©\x\¥jx
¢{]\
4 ~|x{\x¢¡_\_]¢
6.1) $,\9 7" $,\95&'"# (suicidal and homicidal Ideation) ¨_\|¥||_~¨
|_x \_] \_j¡` _| (TIP: thought, intention, plan)
6.2) $$,3#3#  (thoughts associated with psychosis)
_|] (delusion): x~ fixed false belief ]jj_~`_ culture norm ¤~©\ x^
delusion of grandeur, delusion of persecution, delusion of control, somatic delusion, thought
broadcasting, delusion of reference , |¤{\_|¢|¥j\x~~ (derealization)  |¤{\_¥_{\
|__j\xx~~ (depersonalization)
¦_\\\|¢ (hallucination): _||¥|¤{{{]x|_`|] (false sensory perception) x^
auditory, visual, tactile, olfactory, |¢ gustatory hallucination
Schneiderian First Rank Symptoms: ¥||_\ Kurt Schneider £x_x^¢\_x~__|_`]jx]¡
x§_¤~©\|`]jx¦ (schizophrenia) {\ Second Rank Symptoms x~__|_`]jx]¡¡¤~©\|`]j
x¦ |¢|`]j^]¢
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Schneiderian First Rank Symptoms ~|¥\:
- ]x{\_]j\x (audible thought)
- ]x{¢\]_\]`_|}j\x (voices commenting)
- ]x{¢x_¨x¨ (voices arguing)
- \_]¢¨¤{x__`¤~©\ (thought insertion)
- \_]¤~©\¨¤~`¤~©\ (thought withdrawal)
- \_]¤~©\¨¤||`_~ (thought broadcasting)
- \_|¤{¢¨¤{x__`¤~©\ (delusion of passivity – feelings)
- |`¤`¤~ ©\¨¤\¥¢ (delusion of passivity – impulses)
- _||_¤~©\¨¤\¥¢ (|_| x_) (volitional passivity)
- ~|{_{{¤~©\¨¤{x__¢ (somatic passivity)
- ~_||¥|¤~j_\_] (delusional perception) delusional perceptions x]`__||¥|¤
{]x|_¥__`|]¬\~~j_\_] x^ |¨x~¸¶_|¨x|_¥|¨_{|j_¤~©\¤
6.3) $$,3#!909 (non-psychotic thoughts): \_]\ \(fear) \{xj{
(phobia)  obsession (repeated alien anxiogenic thoughts) compulsion (repeated alien anxiolytic
thoughts |¢ behaviors)
6.4)  "/7($$, (abundance of thoughts): poverty of thought _¨¤~©\
x¢¡_{_|_¤ j_¥ poverty of speech  poverty of speech ¤~©\¤ _`x` poverty of speech
|\¥ poverty of thought |¢x`
.
7.   &' ;<< (Sensorium and Intellect): ~``__j_|¦_\_||¥|¤
x^_\}~ _ x^ |¥_|z_ \_{__|¨_||\¢{_ª]¤~©\
7.1)  &' (sensorium):
- |¥_|j¢j\ (level of consciousness): x^ alert drowsy comatose
- _||¥|¤jx\_ {¨_  ¥ (orientation to time, place and person)
7.2) $ (recent and remote memory):
- Registration: ¥ 3 _¤~©\¤j___`_x_\
- Recall: ¨_¨ 3 _`_\x\__~ 5 _ ¥\_`_ 3/3 _ 0 x/3 _ 5
_|¥ (without prompting) y/3 \_|¥¥ (with prompting)
- Recent memory x^ x¢x^_¡|__|_¥_
- Remote memory x^ x]\x_| x] j_\x_| ^¢_¤¬
7.3) $%0 /0  (attention span and concentration) x^_|¥xx~
| (serial subtraction) “x_ 100 j¡\¥ 7 x¢x_|¥
j 7” (¨__x| intact serial’s 7) ¨__~{_|¥¤~©\_`^ 20 ¥ 3 |¢¥
`_ 20 ~_ 1 |¢ ¥x¢`_x¢ª\_~|_
|¢{_\_ “{_” `_~_
7.4) ^ $&' (fundamentals of Knowledge):
“-%(-4, ( B  3    !” “%   "*)= #4-4,  )”
7.5) $$, (abstract thinking): \_]x^]_ª|| (abstract thinking)_¨
\_{__|¨_|]¥¥j ^xj¤`_~|{_{{x_¡ \_]x^]|¤~ª||
(concrete thinking) _¨\_{__|¨_|]^xj¤`_~|{_{{x_¡
- ¨_\__{¦_]j “#4 #*$%  ” “#*< (*'#* $%  ”
[abstract thinking: “,),   #,),  ” “ ,),  (” concrete thinking: “#4$(< # #*”
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“(<#*< (*'=&#* ”]
- \_x¢\_{__|¨_|`\¤ (similarities): “(($#4(% ) ” “ 3(# 4
#4(% ) ” “ (&#4(% ) ”
[abstract thinking: categorization “#18$ #4(” “#1  #4(” “#1#4(”
concrete thinking: “($#4(” “ 3&%3# 4&%  ” “ && 6!)”]
8. 7#&'  , 0 (Insight and Judgment):
Judgment: \_{__|¨_|j{]` {__|¨¤`_
j]||j|\`¤~©\ x^ _|\_j\¥} judgment x^ ¤~©\¡_`
} ¤~©\__j|\` ¤~©\`_|_}
{¨__|}{j] x^ ¨_x]~j_¨\¥`_~¸£j]{j~É\\`__| ¨_~¤
\j\_¶`__|
¨_¨_|\__|_j (future plan): x^|¤~©\_|_j\xx|_¶|¥
{_|z}|¥__
: “...% 3 ($ #3 ( #(... % ) ”
Insight: _||¤jxx_`j\x _``_^\_|£~|\j]|¢{__|¨¨_¤~©\ x^ “#* % 
#1 ” “ &'(% )(  -%#$4#4,#* $#  &(( ( !" *) 4 % % ) ” level
j_¬ insight
Denial of illness: ¤~©\x~|x~ _ ]\___||¢\_{¥_x~~ _
Slight awareness of the problem but denying it at times: ¤~©\x {`]j{`¥~
¥__||¥~ _
Awareness of being sick but blaming it on other: x_`\_j\x~ _j¢\_x~
xj
Awareness of being sick due to something unknown in the patient: x_`\_j\x~ _
~ _x]`_|¥__^¤~©\x_`\_¢|
Intellectual insight: |¥\_~ _x]`_\_]|¢_|}j\xj¤~©\_`
~|¥|¢xj|j\~ __j
Emotional insight: |¥\_~ _x]`_\_]|¢_|}j\x_¤~©\
~|¥x~\]ª]j]||
XIII. 57'z  (LABORATORY DATA) {_ j_|x_`\__||_¤~ ©\
XIV. DIAGNOSTIC FORMULATION: ^\¡x~_|{|~¦_|\¤~©\x¢ª¥_¢x_`¤~©\ j
_\¨ diagnosis j_\¨¦_|\_¥Á___|~ _¤~©\ {\¡~|¥\
 Introduction: 2-3 ~|¥¨¦¤]¤~©\ ~ _¤~©\_¥} |_¤~©\_
¥}j¡ {|~__|¤~©\_¤~©\{¥_ __|x_¡j¤~©\
|¥__|
 Biological factors: _\¨~``_ª|| |__ ¥j]xj_`j~ _|¢__|
¤~©\
 Psychological factors:
Psychodynamics: ¢¡_|}¤~©\ ~ _\_`j_¬ defense
mechanism \]ª_|~ _¤~©\ \_{ª}¤~©\¥|¥_\j_¬ `
¤~©\
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Mental status: j{\{xj`_ MSE _{\j|¡\
 Social factors: ~|x] social support ¤~©\\_|¢x_{|¢_| \_{_
¥¤~©\_{¢| (significant other)
 Hypotheses about causes: ~|\\_{ª}¡_ biological psychological  social
factor \_x\¥_|Á__|x]||¢~ _¤~©\_|
XV. Diagnosis
j_|¥¥ Diagnostic and Statistical Manual (DSM) ` 5 axis ¢
Axis I: Clinical syndromes
Axis II: Personality disorders and developmental disorders
Axis III: Physical disorders or conditions
Axis IV: Severity of psychological stressors
Axis V: Global assessment of functioning
ICD(International Classification of Diseases) |¥¥ coding F00-F99
XVI. ASSESSMENT AND PLAN :
- Brief review: {|~{¡¨~ _¬`_~|\j] j|\`|__  lab  target symptom `|_
- Differential diagnoses: jx\__¨|¡¬ |{¥{|¢_ (pros and cons)
- Treatment:
 j admit ¤~©\|¢ x|_| ¨_¤~©\ suicidal |¢ homicidal j¥x\¥
_|~|x] suicidal risk |¢ homicidal risk \\
 j_|x]xj]¥_ : ~|\j]x] ¤`_ _j]
 Biological treatment: _
 Psychological treatment: _||_\]ª_|_ psychology
 Social treatment: |¥|\ ^^{__|¨¥¥__|^\¤~©\_|¥_
 `j]j_ (monitor) __||¤~©\¥_
 \|_|_\¨|x\_`^_||_ ]__x_|
REFERENCE
x jj]_^\. j_|_`]jx\^z_{j|} {_`]j}~|xz |x 2536 |]}
_\]_ª||z_{j|}
Robins E, Guze SB: Establishment of diagnostic validity in psychiatric illness: its application to the
schizophrenia Am J Psychiatry 126:983-987, 1970
Samuel B. Guze. Washington University Adult Psychiatry. St. Louis 1997 Mosby Press.
Waldinger RJ. Psychiatry for Medical Students. Washington, DC. 1990 American Psychiatric Press.
Kaplan HI, Saddock BJ. Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. Baltimore.
1998 Lippincott Williams& Wilkins
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$

 0 0'
Antidepressants

x|7(0' antidepressants
* x¢|_ target symptoms |£xz|_ j~¡ _|}£xz|_ ]_ ¥ (|¢
¥_x]~) \_]Ï_j\j_ \_|¤{] (guilty feelings) {_ª] \]j\ ¡_ (x]) \_\ x\¥
__|__ x^ ~\ ~\z| ÐÐ
* x¢~Ä_|¥_x~£¡_
70' antidepressants 3#3  !93 "# } 1'
)$12~'3#!93 "# } 
Amitriptyline x~_j_xz|_x~_j|«_ x§__]|_ __| agitated x|_ª]Ñ sedation
{¤_ |__¨¤
Imipramine x~ drug of choice _  
Fluoxetine x_ ¬ ¥ tricyclics ^] ]j¦_~|xz|__¨¤_ x~__x¢^x|__x
_ __\_ x~ stimulating antidepressant ¡`]x\
Sertraline x¢ fluoxetine j stimulate \_
Paroxetine x¢ fluoxetine
Antichol
Imipramine
+++
Amitriptyline ++++
Clomipramine +++
Nortriptyline +++
Fluoxetine
0
Sertraline
0
Paroxetine
0

Arrhythmia
Orthost hypo sedation
Seizure
++++
++++
+++
+++
++++
++++
++++
+++
++++
++++
+++
++++
+++
+
++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
5('$3( antidepressants (  9 }
)$12~'3#3)$ congestive heart failure , hypotension or orthostatic hypotension 
Fluoxetine , Sertraline , Paroxetine x~_x_{x|__x_\` ^|_  heart block
Nortriptyline _{x]_x_\`|¢_\_j_\_ tricyclic ¢
)$12~'3#3)$,'
Fluoxetine Sertraline Paroxetine x~_ threshold _|^x¢ tricyclic x|__xx|¢
anitcholinergic _|j__|x]__¤~©\¡\|x]^_ ¬ _\|`\___|^\¥
\
)$12~'3#3 glaucoma
Fluoxetine Sertraline Paroxetine ^_¡_xz|«_x~~ _
)$12~'3#3 '5&"/ ;   benign prostatic hypertrophy (BPH)
SSRIs x|__x_ anticholinergic
)$12~' , atypical
Moclobemide x~ reyersible MAOI ~¦ ¥ atypical depression
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70 ,5 $,&#79 3/
_|¥ x~__||`¡x (_ 10 – 14 \) \_]|\|\_ _|¥__|_
_ \____| \_|¤{| \ ^\j\x _|}£xz|_ __|x_¡`¡
_ 2 – 3 {~_} _j]|¢^]`{xjx\_x~~¤~©\`|¤{
- `_x~j_¢|\~¥ antidepressant \|¢
`_x~ x§__]_|¥ sedating antidepressant __ x|_`x~
_¥~j\\x j|_`_x~`|] ¬ _``_¥j|
- j__x_|
x¢ target symptoms \ \|j~_ 6 – 9 x¢ £^\¡{__|¨__j_ 
Antipsychotics
-

x~Ä___| antipsychotic
x x¢\¥j]||
x x¢~Ä¤~©\_|_jx|¢¢
x x¢__| thought disorders
x x¢|x\__|¤|_¥_
x ~Ä_|¥_x~|¢\_||_¥_x~
x ^\¤~©\¥~_x]^\]j|¥` ~©\

70 0' antipsychotics
)$3# acute
Lorazepam |\¥ antipsychotic `^\ agitation _x antipsychotic __^
5&'6&=7"3;<7)$707"
Haloperidol  _ anticholinergic _\|¢x] orthostatic hypotension j_ x] EPS 
¥ _|j_|¤~§£{\|¤~©\|\¢
%'' 5&'6
Chlorpronazine x~ low potency antipsychotic  sedate  _ anticholinergic _ j_x] EPS 
|¤~§x^
$ "# }
1. _ antipsychotic _ efficacy x_x j_ potency x_¡ __ \__¢ ¬
_x^ _|x¢^_`j¤~|\j]_|j¥{j_¤~©\x~{_ ¨_¤~©\_x~
|¡| ~``¥] high potency _\_ low potency `_`j_| sedation £_ low
potency `_\_ _|j__x_ antichotinergic `{¤j_~\ £_`_x] confusion
¤{¤__
2. _ high potency `_x_ EPS _\_  low poteucy `_
anticholinergic x\_ j EEG _\_ `\|x¤~©\\`^
3. _^_ antipsychotics _\__¤~©\ ¡¡x|_{__|¨|¤\_ ¤~©\¡`___
_|~|¥___¥_ `_¡x]\_x{_|x] neuroleptic malignant syndrome \ 
x|__\__|__\__`\__|_x\
4. _|~|¥_\|`~|¥¤__||_x`__x~{_ x¢`_\|
 ¬ ~|¥x^ x¢~Ä_|x] neuroleptic withdrawal syndrome
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5. \|]`_|_^_|¤~] _{__|¨_``|¤~§
6. _| antiparkinsonism |\~\x~{]~®]¥j] j\|__~|¥_{`x~~
x§_^\ maintenance phase |¢¤~©\{¤_ _]x^ benztropine  trihexyphenidyl _
¥ akathesia \_ j{_|¥_§x¢ akathesia _`x~ diphenhydramine
7. | acute manic episode _| antipsychotic x~¥^¡ `_¡ _| antipsychotic _j_ 
|_ schizioaffective disorder  psychotic depression x§__]| antipsychotic
`_x~_]^\j_||_ £] antipsychotic ~ jx¢__|x|]¡\`
antidepressant

-

Antianxiety
x~Ä___||_|\]j\ (^_)
x ^\__|¤~©\¥~__ {¤{|¥|\j_~j]
x ^\¤~©\Á_\__|\_x|\_\]j\
x ~Äx] secondary depression |¢ substance abuse
x ~Ä_|Ï_j\j_
x ~Ä_|¥_x~

- _|^ antianxiety
Generalized Anxiety Disorder
_x\__¢ `^_jx¢_||_\]ª¢¤`
__|`¡`__  \_|¤{\ _x¢¡jj\ x¢_ |\¤¥\_¥ {_ª] |{¥|{_
_|x¢ benzodiazapine ¤`_~|\j]\_x¥__ _x _|^_
half – life _\`_¡\ j_`_\¡ \x^ _|j__|_`__\_
Buspirone ¢_^ benzodiazepine j ª]Ñ|___|\]j\ x{j]_
\£ x{¢ \_ª]Ñj^x\_ 1 – 2 {~_}
Propranolol  vegetative symptoms  anxiety x^ `{ ¢{ ¢{ x¢_ ~Ó~©\ ÐÐ
Imipramine `^ drug of choice |¡ jª]Ñ__|\]j\ x_¥|_j^__ ^x
\|¡ ()
Panic Disorder
Alprazolam x|\ jx{j]__ ¡j\_|¡x|_ half – life {¡
Clonazepam  ¬ ¥ alprazolam jª]Ñ^_\_ x{j]__\_
Imipramine x~_\]`_¢\_ panic disorder x__¥|_ ~|\j] drug abuse
Obsessive Compulsive Disorder
Clomipramine x~ drug of choice |___\_\_ tricyclic _¢
Fluoxetine x^ _x
- |x\__|_
Generalized Anxiety Disorder
\|^__ x|\{x_`x~~ |¢x~^\ ¬ ¢ __|_jxj^\]ª¢^_

Panic Disorder
\|_\_ 6 – 12 x¢ (imipramine , clonazepam , fluoxetine)
¤~©\`__¡_^ behavior or desensitization therapy |\\
Obsessive Compulsive Disorder
¡¤¥\_||¥_|__`j_j^\]j x|_|__\_x¢_\__|¥_x~
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_||__ __¢ behavior therapy

-

Mood Stabilizer
_^_¡x _{__|¨j|\`|¥_x¢ \|{`]j}|_
__¢ ¬
1. lithium `_`^|_~Ä mania \{__|¨
- |\¥ antidepressant _||_ depression ¥ antidepressant
- ^|_ impulse disorder  episodic violence
- ^|_ emotional unstable character disorder
- ^|_ borderline personality disorder
2. _||_\ Lithium \|j|\`{]j~¡
- BUN , creatinine  electrolyte
- EKG (¤~©\_j¡j 50 ~¿¡~ |¢~|\j]x~|\`)
- thyroid function test T3 , T4 , TSH
- CBC
- fasting blood sugar
3. _ diuretic |\¥ Lithium \|j|\` serum potassium  creatinine _{~_}|¡
^\{{_{~_}| `_¡_`j|\`_~
4. _|j|\`|¥ Lithium x¢`jj|\`_¢¡{__ 12 ^\
5. x¢|_||_\ Lithium \|j|\`|¥_{~_} x¢¨__`j|\` 2 {~_} 
¨x¢{_|¢{_`j|\`x¢|¡ x¢|¥x¢\j|\`x 2 x¢/|¡x
6. _|¥ Lithium {¤¡¡ ¬ ¤~©\_|¥x] _`x~{ _ renal change x]`_
Lithium j|\` renal function
7. carbamazepine  valproate ^|_~Ä mania  j]x~ first line drug `
x¢ Lithium ^ |¢|\¥ Lithium
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(Electroconvulsive Therapy; ECT)
..    
   !
" #$ %&&'( " #)*$ +, &'-/)+0,(0
1+, $ " 230)/)!+, $ !0 !)) -)) (0 !
*))-)2!! /)!+, )$-34 " #$ 54"  ++6 * major
depressive disorder, bipolar disorder ! * *$ 8+6 0 1) %/)/
" #$  ,(%/9/!-) )-) %$  /)% : " #$ 54!-) )
!-; "$)  3);<)  /)  6 +, / " # $")"4 
8"43)%$-!/)= 0  " " #$ %&&'" $ "-) " #$ %&&'
!%  5> -/)4+ " # ) ?" @A,0+,/) " # 90+ ;
" # ! !-) ) (0<)/ +, -++$ " #$ %&&'!9
+, " #%$ /)9 )
 
1, 2, 3
 ;$-) " #$ %&&'0 $-) E") (0 Ladislas von Meduna
0"4)-") /6 * schizophrenia ; glial cell +) +-06 *!" ;
glial cell +) $")"4, 1+,6 schizophrenia  $ " / " #+, $-34 3)
%$0 3 #+"$!)*$ + camphor 1+, $ " +F ..1934 " #$
549+" #6 catatonic schizophrenia %$!;: /+F ..1938 Lucio Bini
! Ugo Cerletti %$$!)+5 1 " $ %&&'230)/ /! 5>"4 / 
+ camphor ! ?/9+" #6 delusion ! catatonia %$!;:
" #$ %&&' ")) "N /)/(0)*$ +F ..1952 S. Thesleff %$+ $
!!+, ! !(4+,/) " #$ %&&' 230) 5 4/ modified ECT /+F
..1958 N.P. Lancaster %$; " # unilateral ECT + 230)< $ electrode 0
nondominant hemisphere  $ electrode $0$"4))$-)) (0!$!-) )$
cognitive impairment   4 " #$ %&&' ")%$9 ;3 # randomized clinical
trial (0 ( "93)5!!$" ;+, " #$ 54<0 "+@1"
;,"+% %$0 ; " #$ %&&'+<"4) (0F .. 1945
(.. 2488) *$    1 1   *) !$: 
 1, 2
1.    
 3 #*$ + positron emission tomography (PET) +6 0" #$ %&&' /+
-06  $ "  0-34-) 2, glucose metabolism +) !!($0%!4 )
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) +-0,!")" glucose metabolism ! !($0%!4 ))!$!) *$ 8)/ frontal
lobes 230) !$!)-) cerebral metabolism 4""5 " )0$-34
2.   neurotransmitters  second-messengers
" #$ %&&';+, $  downregulation -) postsynaptic -adrenergic receptors 230)
< !0 !)0,( " " #$  antidepressants   4 ")))" 0 )/
" #$ %&&';+, !0 !)0 muscarinic, cholinergic ! dopaminergic neuronal
systems / !0 !)-) second-messengers  3 #0 )/ " #$ %&&'!/
 coupling -) G-proteins / receptors, !/ ;)-) adenylyl cyclase, phospholipase C
! !/ 1 ,!"0)-) calcium -/2!!
3.  !"#$
 3 #+"$!)/ " #$ %&&';+, $ !0 !)-) synaptic
plasticity + hippocampus 230)%$ / mossy fiber sprouting, !0 !)-) cytoskeletal structure,
0 (0"AA+ perforant pathways, 0-34-) neurogenesis ! !$!)-)
apoptosis 230) !0 !),!/4! !3) " !0 !)0 $ " #$ )
*$ 8  antidepressants  /)% : ")%/ 3 #0 %$/ )! 0$-34 $
!0 !)*)),!/4,(%/
"%&'*+1, 2
1. Major depressive disorder
<-/)40+/ 01$(0) " #$ %&&';+, $-34 /)$:!
5$01$ 6 major depressive disorder 0%$" " #$ %&&' %$ / 6 0%/
)/ " #$  %/9/!-) )-)   1) / Z/"  /)
8"!"   psychosis   1/   23 ,( %/ ", <
*$ /6  ! 70 0%/)/ " #$ )/ " #$ %&&'   4
6 major depressive disorder $ melancholic features "  )0$/ " #$
%&&'  /)% :6 0* somatization disorder /$ * )/ " #$ %&&'
 !)
2. Bipolar disorder
6 Bipolar disorder $ depressive episode -/)4+ " #$ %&&'/$  "
6 major depressive disorder /+ manic episode " #$ %&&';+,6 )%$:
3),0++6 0  mania 1)0<" /),((0  /)% : " #
$ %&&'+ manic episode %/%$5 / " #$  lithium ! , +, " #$
%&&'/ " " #  mania ;+, $!-) ) -34 / " #$ %&&'/ " lithium
;+, seizure threshold !$!) /)!+,6 " -34 $")"4 " #$ %&&'+ manic episode 3)
<0 + /+ depressive episode
3. !,/
6 *0-/)4+ " #$ %&&' %$ / 6 0 8 !"/ " 
$/$ positive symptoms, catatonia ,(  )$/$ /5+ 
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" #+ ! ) " +  antipsychotics / " #$ %&&'+,! " #0: /  /)% :
" #$ %&&'" %/%$!+ 0<(4")
4. "%&'*0 5
-/)4+*(0= ")%/,!" ] ( "0"$ / :))" 0 )/+" #+
*/%4%$ %$ / * 4;$ 4;;, delirium, neuroleptic malignant syndrome, hypopituitarism,
Parkinson’s disease ! +" # + +6 "4)0<*23(0,! !0 )!-) 
/ "4) <
 6%+
 (Clinical Guideline)
@1" ; " #$ %&&'*$ + modified ECT 230)<0+ ;!!+,
! !(4+,/)0+, %&&' *$ -"4/) = $")/%4
 789: &<
1, 2
1. 7/=&
2" "!/)  ](0/)  6 /+" #$
%&&'! $ ! 93) /)),)?" (0"$ )*0<" , +, 
" #$ %&&' / /) electrocardiogram (ECG) (0"$ )*,"+ /) X-ray $
",!")+6 0)" * 0  "%-",!") ,( /) computed tomography (CT) ,( magnetic
resonance imaging (MRI) +6 0)" " ,( space-occupying lesion ;,"6 ) 1
!6 01-&@%/$%$" &@(0') "&@," - "  +, %&&'
2. 7 89: %
)$!$5-) " # ,(;+, $"  " #$ %&&'
$")"46 3)%$"  // + $+$ /) 0,! !0 ) %$ /
-  !1/ benzodiazepine (0)  5> " "4) " ;+,5+ " #$ %&&'!$!)
- lithium (0) 9;+, $ delirium ! " 0 / 
- clozapine ! bupropion (0) ;+, $ late-appearing seizures
- Lidocaine (0) 0 seizure threshold
- theophylline (0) ;+, $ "  / 
- reserpine (0) ;+, $$ + , +! ;)-),"+!
,!$!($
3.  789: &+> 7 %
- )$4;!, 6 .. / " #$ %&&'
- ;$!,")0$ electrode, 1 "3 !(0%&&') !!(0%&&'
,"+
- x$!($ % /+, " #
- /) /%/&@!,("91! !
- +/1 ') "%+/) / / ) (0') "&@," !  "$!4
- "$+, )%/,1,
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- +, 2-- ! 100 +" 5 !/ +,/(0)6 &{| !!
9, +%$)
<%1
1. +' <%
;!0<0 + %$ / thiopental -$ 2-3  ./ . ! methohexital 0.75-1  ./ .
(0)  5>"4!*  0;+, $ arrhythmia ,!")"   4 ") (0=09
;+%$ %$ / etomidate -$ 0.15-0.3  ./ . 230)< 0%/!/ 0 seizure threshold ,(
+ Alfentanil -$ 2-9  ./ . / " barbiturate 230)/ +,!$-$ -) barbiturate !)%$ /
ketamine " propofol %// <0 +(0) ketamine ;+, $  psychosis /
propofol  5> "" )
2. +' ! 70*
+ ! !(4"91)(0') " $:,( $ ,"  " 0<0
 + %$ / succinylcholine +-$ 0.5-1  ./ . ,!") +, ;+, !(4 $ fasciculation 230)
<"AA0/) / 0 5>   fasciculation 0 $/)  /!%!/!)%
93)!  /  5>:0!9;%$*$ ") /! , 1$"0 ,(
 ankle jerk !%/ )
 /)% : ");<)) !(4/-),30)%%/+,%$" ! !(4
(0+,,: " %$"$+,/) +, %&&' $")"4 / +, )" cuff -)(0)"$
$"0,(--),30)*$ +)$"+,) /$" systolic (0+, ! !(4%%/
93)"4
-")+ +  succinylcholine (  $ apnea   4, 6 
pseudocholinesterase deficiency !( +  atracurium -$ 0.5-1  ./ .
 "*
 (Electrode Placement)1, 4
@1" )-"4%&&' / 3  %$ / bifrontotemporal, unilateral ! bifrontal electrode
placement 230)/!-$- /) "  ! $-)/!$")4
1. Bifrontotemporal electrode placement
1.1 ;,/) )
! 1 tragus % ") external canthus  "4+,) electrode ,(1$
30) !)-)14 1 4 (frontotemporal position) ) electrode %"4))$-)
# (0 1 ! 3)
1.2 -$
<505$01$ 3), " +" #6 0 1)  seizure
threshold ) ,(+ )(0!" #%/%$!
1.3 -
 $ !-) )$ cognitive impairment ! delirium %$ /5(0=
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2. Unilateral electrode placement
2.1 ;,/) )
) electrode -"4,30) (frontotemporal position) );,/)$  "0)+
bifrontotemporal electrode placement /)%8$ nondominant hemisphere 230)" <
$- / electrode  -"4,30) (parietal position) +,)$$-)-) vertex ($
nondominant hemisphere) (0 2 ! 3)  /)% :+6 09"$2 ) electrode
/+,A/ "))<$- (0)  ! 70 -)9"$2  nondominant hemisphere  /
$- $")"49"$-)(3)%/9+<""$;,/) ) electrode
2.2 -$
!-) )$ cognitive impairment  /5 3), "6 0@A,
cognitive impairment  /$ ,(%$" " #$ 5 ! $!-) )
2.3 -
5 " #$ /5
3. Bifrontal electrode placement
3.1 ;,/) )
) electrode ,( external canthus  5 2. (frontal position) "4))$-)
# (0 3)
3.2 -$!-
) electrode 4<5+,/ 3) ") 3 #)"%/ /,! 3 #
 )/5 / bifrontotemporal electrode placement /+)/
!-) )$ cognitive impairment (4)$//!-) ) /
bifrontotemporal electrode placement / : ")%/,!" ]0"1"$ ")))
3 #0
,! 3 #;+,0; " #*$ +5)-"4%&&' unilateral electrode
placement / 9%/%$!,!") ; " #% 4 – 6 "4) 3)/ !0 <
bifrontotemporal electrode placement +))-, 6  1) /  231)
,(  1/  ,! 3 #;+,0 " #$ 5)-"4%&&' bifrontotemporal
electrode placement /
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9 1: Bifrontotemporal Electrode Placement

9 2: Unilateral Electrode Placement
9 3: $);,/) )-"4%&&'
- FT = frontotemporal position ;,"
bifrontotemporal ! unilateral electrode
placement
- P = parietal position ;," unilateral
electrode placement
- F = frontal position ;," bifrontal electrode
placement

F
5 #7.

+>  (Electrical stimulus)1, 2
(0) ECT +@1"+ /) %&&' brief pulse waveform 230)/) %&&' + 1-2
milliseconds +" 30-100 pulses / /) %&&'+4/ 1+, $ " +$"
0,!%/ $" "6  /)% : %&&'0+,+6 /! %// "
(0) 6 /!  seizure threshold /) " *$   seizure threshold ) /,A) ! 1
  seizure threshold ) / 1 $")"43)) "4)/ %&&'+,,;,"6 /
! *$ 5 "4)/ / 2 5 %$ /
1. 5 Titration ;*$ "4)/ %&&'+,%$0$/0; /$" seizure threshold ,!")
"4/ =0 %&&'  ! 50 ;," )-"4%&&' bilateral electrode placement !
 ! 100 ;," )-"4%&&' unilateral electrode placement 93)$" seizure threshold
2. 5 Formula-based dosing < + %&&'0; $!)!/;+," +6 /
+,A/ *$  %&&'0+$ 1  ! ;,/)0$ electrode 54%/%$
%&&'09 )+/!,(5 / :9"%$ !!-) )0/6
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%A'1, 5
%&&'0/)/);+,6   :) ! !(4+,/ 4 ")
%/+/ "  " " 0 plantar extension 230)< tonic phase  $ 10-20 
!(0%&&')0$)+ Electroencephalogram (EEG) <!" #90)! sharp activity  "4
!(4  1 <"),230)( clonic phase !(0%&&')!" # polyspike activity  "
$)+,,:"4)   :) 1 ! !(0%&&')+ EEG  /)% : " 0$)+ EEG
" ")) ///  :) 1 , 1$! $")"4+ "3  ! " 3)"3 EEG /%
$ (0+,%$ ! " 09 )
" 0;+, " #5!" #$")/%4
1. < "  generalized tonic-clonic seizure
2.  "  /) / 25  /%/  60 
3. !(0%&&')!" # diffuse bilateral, synchronous multiple spike activity
" /)!(0%&&')<$")+0 4-6

 4      (EEG) 
!"#$

   

 5 %%&'$  *+',$%&-. !/ !%0%'/$ ' 
  !/%&-.  %0%1 !/- - !/'$
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 6 % !!/*+',$" -$+  $ %0%'/$ '    !/
%&.   %01%1 !/%0.%%!/$  !"#$
DH>=%+> &
1, 2
1. I89:  7&' (Missed seizure) >0 I  '*  (Brief
seizure) !0   & 15 
- $ electrode !1$0(0/ "1 /)= // ,!1$,(%/
- , 6 ")%/"  20-40  "  $-34%$+6 )
- , 6 ")%/" ,( ! " "4 % 9+, %&&'24;%$ *$  !
refractory period  20  !3)+, %&&'24;+-$ intensity 0) /$ !
25-100 9+, %&&'%$%/  4 "4)/ ; ECT 1 "4)
- ,,10;+,%/ $ " ,( ! " "4 % / %$"  !1/
benzodiazepines ,(  "" %$ ;!+-$) ,( +, %&&'0%/ )
2. I7'  (Prolonged seizure) ( "  / 180 
- " #*$ +, (0 1 " / 0  barbiturate 0+;! ,(8$ diazepam 5-10  .)
,!$!($
-  -)6 / "AA !'") " 24;-)6
! 7J,< !*+<
1, 2
1. + 1 course
*$ "0%; " #$ %&&' 2-3 "4)/"$, 90+ " # 0)  0);+,
!-) )$ cognitive impairment  -34 /;"4)0; " #-34 / "$-)* *$ major
depressive disorder ; " # 6-12 "4) manic episode ; " # 8-20 "4)
!*+ " # 93) 12 -15 "4) *$ /+,A/ )$*+ )
/ " #$ / -)* " #$ %&&'; /)/(0) / $-34 /993)1$0+,
" # 2 "4)$/ "!  ")%/!0 !) !/93)1$0 " #+,!)1$!
2. Maintenance treatment
 " #$ %&&'+/! course / +, )1!!),(, +/)"4 (remission) /
%/!+ ') "  !"<24; (relapse) $")"4(0+,%$!$") !/ 6 ) 3);<)
%$" " #$ %&&'/(0) maintenance (/ 1 "$, 1 )"$, 1 $( <) 6 0-
/)4+ " #$ %&&' maintenance %$ /
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- 6
- 6
- 6
- 6

0  !"<24;  /)$:  ,!") 0, 1$" #$ %&&'
0 1) /  -)*  /)/(0)
%/)/ " #$ 
0%/9/!-) ) %$

8"!  (Adverse Effects)1, 2, 5
!-) ) $ +, %&&' " ;! ! !(4,(<! *
;"$-)6 / " #
1. 8"! %%
-  ,!)!( (amnesia) < 0!  "6  6  "4); "4! 
 *$  ; anterograde amnesia ! retrograde amnesia @" 0/)!+, 
,!)!(< -34 %$ / +  !1/ benzodiazepines, + ;!, / +, %&&',! "4)
 /)% :6  ,!)!(/ :%/ 59+) !,!") , 1$" #$
%&&'6  $-34 + ! 1-6 $(
- delirium  $-34%$ ! 10 -)6 0; " #$ %&&' *$ 8 /) 0)/) 30 
 ,!") 06 " *$ / +6 00)%$" " #$ %&&'+"4) = 6 0+ )
-"4%&&' bifrontotemporal electrode placement ! 6 0*) /$ 49
" #%$$  benzodiazepine ! , %$)+!%/ 0",(%/ 0"$,
- $# " + ! 1-2 "0*) ,!")+, " #$ %&&'  $") !/" , %$)
2. 8"! %%> +,>0
%&&'!+,"*" parasympathetic ;)0-34 3);+, $ bradycardia
,( premature ventricular contraction ,( asystole /)"4=   4 0-34-) vagal tone ;+,
 $$"*!,0; ! 4;! %,! -34%$  "4(06  $ " "*"
sympathetic ;)0-34 /)!+, $ tachycardia ! $"*!,)%$ $")"4 " #$
%&&'3)%/, "6 0<* severe hypertension ,( acute myocardial infarction
3. 8"! 05 ,=%  %$ /
- $ ," &@," ,(  "$!4 @A,,!/49') "%$*$ +, ! !(4 /+,
%&&'
-  $(0 !(4 $-34%$  :),/)" ,(  !-) muscle depolarization -)
! !(4  $(0 9" #%$$  $ /  !1/ NSAIDs
-  !(0%   $-34%$ 9') "%$$ +,   +,/) " #$
%&&' / metoclopramide 10  .+,),!$!($
4.  '  (mortality rate)
"   " #$ %&&' ! 0.002 + " #/!"4) !  ! 0.01 +
6 /! 230) / ""   $ !! ") /"   *
23 ,1  "  $ !-) )$,"+!,!$!($230)"  $+6 0* +
4 /!
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5. ">7+' (Contraindication)
+@1"%/-,+*$ $:$-$ (absolute contraindication) ;," " #$ %&&' /
,! !0 ),(+,"$") /) 0)+6 0$")/%4
-  !(4,"+  /)8 !" (acute myocardial infarction)
- $"*!,) /)1) (severe hypertension)
- $"+)0-34 / (4) +) (brain tumor) ) (brain edema)
,( !($ +) (cerebral hemorrhage) (0) +,/) " " -),"
+0-34!$"*!,)-34 ;+, $ 0-34 /)$:-) cerebral blood flow 230);+,
6 0))$") !/ $" %$
:
1. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & Sadock’s synopsis of psychiatry: behavioral
sciences/clinical psychiatry. 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2014.
2. Prudic J. Electroconvulsive therapy. In: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, editors. Comprehensive
Textbook of Psychiatry. 9th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins; 2009. 3285 - 301.
3. Chanpattana W. The origins of electroconvulsive therapy. J Psychiatr Assoc Thailand 2000;45:371-80.
4. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan & Sadock’s synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical
psychiatry. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; 2007.
5. Zorumski CF, Isenberg KE. Electroconvulsive therapy. In: Guze SB, editors. Washington University
Adult Psychiatry. Mosby; 1997. 351-64.
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จิตเวชศาสตร์ ชุมชน (Community Psychiatry)
พญ.สุพร อภินนั ทเวช*

ใช้ สําหรับการเรี ยนการสอนนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั 4 ที0 ¬ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตของเนือ หา
´. คําจํากัดความ
¶. การป้องกันปั ญหาสุขภาพจิต
¹. หลักการของจิตเวชศาสตร์ ชมุ ชน
º. บทบาทของแพทย์ทวั0 ไป กับ จิตเวชศาสตร์ ชมุ ชน
สุขภาพจิตชุมชน (Community mental health)
เป็ นงานที0ใช้ หลักการดําเนินงานด้ านสาธารณสุขศาสตร์ ได้ แก่ การสร้ างเสริ ม ป้องกัน รักษาโรคและฟื น4 ฟู
สุขภาพในบริ บทของชุมชนเป็ นหลัก เป็ นบริ การทางด้ านสุขภาพจิตที0จดั ทําให้ แก่ชุมชน โดยอาศัยชุมชนมีส่วนร่ วม
และเป็ นไปตามความต้ องการของชุมชนเอง ทัง4 นีค4 รอบคลุมไปถึงปั จจัยที0มีผลต่อสุขภาพจิต ได้ แก่ การจัดการ
สิ0งแวดล้ อม พฤติกรรมมนุษย์ อาชีพ สังคมและวัฒนธรรม
จิตเวชศาสตร์ ชุมชน (Community Psychiatry)
เป็ นสาขาวิ ช าการแพทย์ แ ขนงหนึ0งที0 นํ าความรู้ พื น4 ฐานทางจิ ต เวชศาสตร์ ไ ปให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน
ในชุมชน มากกว่าการให้ บริ การที0สถานบริ การสุขภาพจิตของรั ฐหรื อเอกชน โดยเน้ นการป้องกันทุกระดับ ได้ แก่
การป้องกันระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ
การป้องกันปั ญหาสุขภาพจิต (Prevention of Mental Disorders)
ดังที0 ทราบกัน ทั0วไปว่า การป้องกันดีก ว่าการรั กษา โดยเฉพาะในมิติใ หม่ข องการดูแลสุขภาพซึ0ง เป็ น
นโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุขที0ว่า “สร้ างนํ าซ่อม” บุคลากรสาธารณสุขที0 เกี0ยวข้ องกับงานสุขภาพจิ ต
จึงควรหันมาให้ ความสนใจและวางแผนการให้ บริ การอย่างต่อเนื0อง เนื0 องจากโรคทางจิตเวช มีแนวโน้ มที0จะเป็ น
เรื อ4 รั งและมีโอกาสกลับเป็ นซํ 4ามากกว่าโรคทางกาย อีกทัง4 ยังรบกวนสมาชิกในครอบครั ว ชุมชน และสังคมเป็ น
อย่างยิ0 ง เช่น ผู้ป่วยโรคจิ ตเภท ที0 ขาดยา หรื อ มีภาวะกดดันจากสิ0งแวดล้ อม อาจเกิดอาการหูแว่ว ภาพหลอน
และทําร้ ายบุคคลรอบข้ างได้ โดยไม่ตงใจ
ั4

* จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สาขาวิขาจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่ น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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ความหมายของการป้องกันปั ญหาสุขภาพจิต
ความหมายของการป้ องกัน ที0 ถูก กล่าวถึง ในอดีต คื อ การป้ องกัน ระดับ ปฐมภูมิ ระดับ ทุติ ย ภูมิ
และระดับตติยภูมิ ดังต่อไปนี 4
!. การป้องกันระดับปฐมภูมิ (Primary Prevention) หมายถึง การป้องกันและส่งเสริ มสุขภาพจิ ต
เพื0อไม่ให้ ประชาชนเกิดเป็ นโรคใหม่ หรื อ ลดอัตราการเกิดโรคใหม่ในทางระบาดวิทยา ได้ แก่
- การสร้ างเสริ มสุขภาพจิตแก่ชมุ ชน เช่น การจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครี ยด การสร้ างวัฒนธรรม
ชุมชนที0มีการเอื 4อเฟื อ4 เผื0อแผ่ตอ่ กัน ผู้ใหญ่ให้ ความเมตตาต่อเด็ก เด็กแสดงความเคารพและเชื0อฟั งผู้ใหญ่ เป็ นต้ น
- การเพิ0มศักยภาพของบุคลากรในชุมชนด้ านจิตเวชศาสตร์ เช่น การอบรมให้ ความรู้ ด้านสุขภาพจิต
แก่ผ้ นู ําชุมชนด้ านสุขภาพ (อสม.) การฝึ กอบรมให้ ญาติผ้ ปู ่ วยที0พอมีศกั ยภาพเป็ นผู้ดแู ลส่งเสริ มสุขภาพจิตของ
ผู้ป่วยจิตเวชเป็ นต้ น
การที0ชมุ ชนมีความรู้ และความตระหนักในการร่ วมกันดูแลป้องกันปั ญหาสุขภาพจิตในประชากรที0มีความ
เสี0 ย ง เช่ น กลุ่มเด็ก และวัย รุ่ น ที0 มี ส มาชิ ก ในครอบครั วใช้ ส ารเสพติด กลุ่มวัย รุ่ น ที0 ตัง4 ครรภ์ กลุ่ม คนชราที0 ไ ม่มี
ลูกหลานคอยดูแล กลุ่มเด็กเร่ ร่อนหรื อกลุ่ม ขอทานในชุมชน เป็ นต้ น จะทําให้ ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเอง
ลดน้ อยลง ก่อให้ เกิดความสุข สงบต่อสมาชิกในชุมชน รวมทังสร้
4 างเสริ มสุขภาพจิตที0ดีให้ เกิดขึ 4นในชุมชนอีกด้ วย

&. การป้องกันระดับทุตยิ ภูมิ (Secondary Prevention) หมายถึง การให้ การวินิจฉัยและรักษาโรคทาง
จิตเวชอย่างรวดเร็ ว โดยทําการสืบค้ นผู้ที0กําลังเป็ นโรคหรื อเริ0 มเป็ นโรคและให้ การช่วยเหลือรักษาทันที เพื0อลดอัตรา
ความชุกของโรคในทางระบาดวิทยา ได้ แก่
- การทําแบบสอบถามประเมินตนเองเรื0 องความเครี ยดเมื0อพบว่ามีความเครี ยด จึงรี บให้ การรักษาหรื อ
คําแนะนําทันที
- การสังเกตอาการของโรคทางจิตเวชและรี บพาผู้ป่วยมารับการรักษา หรื อ ไม่แน่ใจว่าเป็ นโรคทางจิต
เวช แต่สนใจที0จะนําปั ญหาหรื ออาการนันมาปรึ
4
กษาแพทย์เพื0อรี บให้ การรักษาหากพบว่าเป็ นโรคจริ ง เป็ นต้ น
*. การป้องกันระดับตติยภูมิ (Tertiary Prevention) หมายถึง การให้ บริ การทางสุขภาพเพื0อลดการ
กลับเป็ นซํ 4าหรื อฟื 4นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเวชให้ กลับมาสู่ระดับที0ใกล้ เคียงกับก่อนเจ็บป่ วย เป็ นการป้องกัน
การสูญเสียหน้ าที0หรื อลดอัตราการเป็ นผู้ทพุ ลภาพหรื อไร้ สมรรถภาพ ได้ แก่
- การให้ บริ การติดตามการรักษาที0บ้านโดยนักสังคมสงเคราะห์หรื อพยาบาลจิตเวชในการดูแลผู้ป่วย
เรื0 องการรับประทานยาสมํ0าเสมอ
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- การสอนหรื อฝึ กทักษะสังคมเพื0อให้ ผ้ ปู ่ วยปรับตัวเข้ ากับสิ0งแวดล้ อมไม่ว่าจะเป็ นคนในครอบครัวหรื อ
ชุมชน ได้ ง่ายขึ 4นเพื0อลดการกลับเป็ นซํ 4า
- การให้ ความรู้ เรื0 องโรคหรื อปั ญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคจิ ตเวชเรื อ4 รั งเพื0อสร้ างความเข้ าใจหรื อ
ทัศนคติที0ถกู ต้ องต่อการมองผู้ป่วยจิตเวช แก่สมาชิกในชุมชน เป็ นต้ น
ในปั จจุบัน การทํ างานด้ านป้องกันปั ญหาสุขภาพจิ ต หรื อโรคทางจิ ตเวช ได้ รับการตอบรั บจากหลาย
หน่ วยงานที0 ใ ห้ บ ริ ก ารสุข ภาพเนื0 องจากทํ าได้ ง่า ย ใช้ เ วลาน้ อ ย ค่ า ใช้ จ่ ายด้ านสาธารณสุข น้ อ ย และ ไม่เกิ ด
ภาวะแทรกซ้ อนใดๆ เมื0 อ เที ย บกั บ การให้ บริ การการรั ก ษาผู้ ป่ วยจิ ต เวชเป็ นรายบุ ค คลหรื อรายกลุ่ ม
ในราว คศ. 1994 Mrazek และ Haggerty ได้ นําแนวความคิดของ Gordon ( คศ. ´ÏÐ¹) เกี0ยวกับการป้องกัน
การประเมินภาวะหรื อโรคทางจิตเวชเพื0อลดปั ญหาด้ านการให้ บริ การทางจิตเวช มาพัฒนาเป็ นระบบการดูแล
ป้องกันปั ญหาสุขภาพจิตที0เหมาะสมเป็ น ¹ ระดับ คือ การป้องกัน (Prevention) การรักษา (Treatment) และการ
ฟื น4 ฟูสภาพจิต (Maintenance) (´,¶) โดย สงวนคําว่าการป้องกัน (Prevention)สําหรับการดูแลประชากรทัว0 ไปที0ยงั
ไม่มีภาวะโรคทางจิตเวชและส่งเสริ มให้ มีสุขภาพจิตที0ดี การรั กษา(Treatment)สําหรั บการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที0
ได้ รับการวินิจฉัยแล้ ว และ การฟื น4 ฟู(Maintenance)สําหรับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชระยะยาวหรื อเรื อ4 รัง เพื0อป้องกัน
การกลับเป็ นซํ 4าหรื อการเกิดความพิการจากโรคที0ดําเนินอยู่ ดังต่อไปนี 4
!. การป้องกัน (Preventive Interventions) แบ่งเป็ น ¹ ระดับ คือ
1.1 Universal preventive interventions หมายถึง การป้องกันในกลุ่มประชากรทัว0 ไป กลุ่มที0ปลอด
จากโรคหรื อความเสี0ยงใด ๆ ต่อการเกิดโรค เช่น การให้ วคั ซีนป้องกันโรคสําหรั บเด็ก การรณรงค์ไม่สูบบุหรี0 เพื0อ
ป้องกันการเกิดนักสูบหน้ าใหม่ เป็ นต้ น
1.2 Selective preventive interventions หมายถึง การป้องกันในกลุม่ ประชากรบางกลุ่มที0มีแนวโน้ ม
หรื อมีความเสี0ยงต่อการเกิดโรค เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่ให้ แก่ผ้ สู งู อายุในแหล่งที0มีการระบาดของโรค
ไข้ ห วัด ใหญ่ ก ารตรวจประเมิ น ภาวะพัฒ นาการอย่ า งละเอี ย ดและสมํ0 า เสมอในเด็ ก ที0 มี พี0 น้ อ งเป็ น Down’s
syndrome เป็ นต้ น
1.3 Indicated preventive interventions หมายถึง การป้องกันในกลุ่มประชากรบางกลุ่มหรื อบาง
คนที0 มี ความเสี0 ย งมากและมี โ อกาสจะเป็ นโรคสูง หรื อ เริ0 ม มีอ าการของโรคในระยะแรก แต่ยัง ไม่ค รบเกณฑ์
การวิ นิ จ ฉั ย เช่ น วัย รุ่ น ชายที0 มี อ าการหวาดระแวง แต่ ยั ง ไม่ มี อ าการอื0 น เช่ น การแยกตัว การพู ด คนเดี ย ว
และยังสามารถไปเรี ยนหนังสือได้ เป็ นต้ น
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&. การรั กษา (Treatment) แบ่งเป็ น ¶ ระดับ คือ
¶.´ Case Identification หมายถึง การค้ นหาผู้ป่วยในระยะเริ0 มต้ นให้ เร็ วที0 สุดเพื0 อทํ า การรั กษา
บางครั ง4 อาจดูเหมือนอยู่ในกลุ่ม Indicated prevention เนื0องจากยังไม่ครบเกณฑ์ การวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม
ไม่มีการแบ่งแยกระยะนี 4ออกจาก Indicated prevention ที0ชดั เจน (¶)
¶.¶ Standard Treatment for known disorders หมายถึง การให้ บริ การรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
ทางหลักการทางการแพทย์ เมื0อวินิจฉัยได้ แล้ วว่าเป็ นโรคอะไร
*. การฟื  นฟูสภาพจิต (Maintenance) แบ่งเป็ น ¶ ระยะ คือ
¹.´ Compliance with long-term Treatment เพื0อลดการกลับเป็ นซํ 4าหรื อการเกิดกําเริ บของโรค
¹.¶ After-care including rehabilitation เป็ นการดูแลติดตามระยะยาวเพื0อฟื น4 ฟูสขุ ภาพชองผู้ป่วย
โดยเน้ นการรักษาทางด้ านจิตสังคม
หลักการของจิตเวชศาสตร์ ชุมชน (Basic concepts) (3)
1. Responsibility
หน้ าที0ของแพทย์อย่างหนึง0 นอกจากความรับผิดชอบต่อการรักษาดูแลผู้ป่วยแล้ ว ยังมีเรื0 องการดูแลสิทธิ
การรั กษาให้ แก่ผ้ ูป่วยอีกด้ วย โดยยึดสิทธิ ตามพืน4 ที0อยู่อาศัยของผู้ป่วยจิ ตเวช แพทย์ ควรสังเกตพฤติกรรมหรื อ
อาการเริ0 มต้ นของโรคตังแต่
4 ระยะแรก ๆ และรี บให้ การรักษาทันที ควรมีการกําหนดพื 4นที0อยู่อาศัยของประชาชนใน
ชุมชนสําหรับการให้ บริ การดูแลรักษาสุขภาพจิต เพื0อสะดวกในการจัดบริ การในชุมชน แพทย์ ควรประเมินความ
จําเป็ นในการให้ บริ การการรั กษาอย่างเหมาะสม ประเมินความต้ องการของผู้ป่วยและชุมชน และวางแผนเพิ0ม
งบประมาณสําหรับงานต่าง ๆ ในด้ านสุขภาพจิตหากพบว่าเป็ นอุปสรรคต่อการให้ บริ การ
2. Community Participation
ปกตินโยบายการให้ บริ การสุขภาพ มักเกิดจากการวางแผนนโยบายของผู้บริ หารระดับประเทศ ส่งลงมา
สูก่ ารปฏิบตั ิในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้านโดยอาศัยโรงพยาบาลระดับต่างๆเป็ นฐานในการกระจาย
นโยบายซึง0 เป็ นความต้ องการของบุคลากรมากกว่าประชาชนในชุมชนและเป็ นปั ญหาต่อการสร้ างการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน แท้ จริ งแล้ วผู้ป่วยควรมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นต่อระบบการบริ การสุขภาพจิต ระบบการ
บริ การสุขภาพจิตอาจเป็ นแผนงานที0เกิดจากความคิดของชุมชนหรื อมีการประเมินความต้ องการของชุมชน (Need
Assessment) ซึง0 ทําให้ มีการใช้ แหล่งทรัพยากรในชุมชนเต็มที0อนั จะนํามาซึ0งประโยชน์ ต่อประชาชนในชุมชนเอง
ผู้นําชุมชนหรื อกรรมการชุมชนเป็ นองค์ประกอบที0สําคัญของการสร้ างการมีส่วนร่ วม อาจประกอบไปด้ วยบุคคล
หลายสาขาวิชาชีพหรื อกลุ่ม ได้ แก่ นักวิชาการด้ านสุขภาพ นักบริ หารจัดการ นักบัญ ชี นักกฎหมายเพื0อดูแลเรื0 อง
สิทธิ ผลประโยชน์ กลุ่มพ่อค้ า กลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ กลุ่มวัฒนธรรมท้ องถิ0น , กลุ่มปฏิวตั ิการเมือง หรื อ ญาติหรื อ
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ผู้ป่วยเอง เป็ นต้ น เพื0อดําเนินการประชุม วางแผนความต้ องการในการให้ บริ การสุขภาพที0ตรงกับความต้ องการ
ของชุมชนอย่างแท้ จริ ง
3. Outreach
เป็ นกระบวนการทํ างานด้ านสุขภาพที0 เข้ าถึงตัวผู้ป่วยจิ ตเวชที0 เร่ ร่ อน ไร้ ญาติ ขาดการรั กษาต่อเนื0 อง
เพื0อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการรักษาทันท่วงที และไม่ก่อความเดือดร้ อน หรื อเป็ นภาระของชุมชน หรื อบุคคลอื0นในชุมชน
ในอดีตมีก ารมองผู้ป่ วยจิ ตเวชว่าน่ารั งเกี ยจ เป็ นอันตรายต่อสังคม ซึ0งควรมีการเปลี0ยนมุมมองใหม่ในแง่การ
ป้องกันไม่ให้ ผ้ ปู ่ วยเหล่านี 4ต้ องตกเป็ นเหยื0อของสังคมเนื0องจากระบบการบริ การสุขภาพจิตที0มีช่องว่างหรื อข้ อจํากัด
เช่น ควรจัดแผนการรักษาที0มีประสิทธิภาพ การจัดงบประมาณพอเพียงสําหรับผู้ป่วยไร้ ญาติหรื อยากจน การจัดให้
มีบ้านพักชัว0 คราวสําหรับผู้ป่วยจิตเวช หรื อโรงพยาบาลกลางวัน
4. System Balance
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีความจําเป็ นที0ต้องปรั บการบริ การให้ สอดคล้ องกับ ระยะต่าง ๆ ของอาการของ
โรค ยกตัวอย่างเช่น เมื0อมีผ้ ปู ่ วยจิตเวชอาการหนักจํานวนมากขึ 4น ก็ ไม่ใช่วางแผนแก้ ปัญหาด้ วยการเพิ0มจํานวน
เตียงให้ มากขึ 4นเพื0อรับผู้ป่วยไว้ ในโรงพยาบาลได้ มากขึ 4น หรื อเน้ นการตังรั4 บในโรงพยาบาลเพื0อรักษาผู้ป่วยอย่าง
เดียว ขณะที0ไม่ได้ เน้ นการดูแลตนเองในระยะเริ0 มต้ นของโรค หรื อหลังจากโรคสงบ การทําให้ ระบบสมดุลคือการ
พยายามประคับประคองผู้ป่วยให้ ดแู ลรักษาตนเองได้ หรื อไม่เกิดอาการกําเริ บจนต้ องกลับเข้ ามารับการรักษาใน
โรงพยาบาลใหม่ได้ อย่างไร บุคลากรด้ านจิตเวชชุมชนจึงควรตระหนักถึงระบบการให้ บริ การที0สมดุลกัน สําหรั บ
การวางแผนจัดบริ การในชุมชนต่อไปเพื0อประโยชน์สงู สุดของการบริ การจิตเวชชุมชน
5. Continuity of care
การรั กษาผู้ป่วยจิตเวชโดยแพทย์ คนเดิม เป็ นสิ0งที0 ดีที0สุด แต่ในทางปฏิ บัติ ซึ0งถูกจํ ากัดด้ วยระบบการ
ทํางานเป็ นหน่วยงานที0แยกส่วนกัน เช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน อาจทํ าให้ ต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยให้
แพทย์อีกท่านซึง0 ประจําหน่วยงานต่างๆรักษาต่อ ในระบบบริ การสุขภาพจิตสมัยใหม่ได้ มีความพยายามจัดแพทย์
ให้ มีการบริ หารเวลาและงานที0รับผิดชอบด้ วยตนเองได้ โดยปรับระบบให้ สอดคล้ องกันเมื0อต้ องดูแลผู้ป่วยต่อเนื0อง
อย่างไรก็ต าม เมื0อจํ าเป็ นต้ องมีการส่งต่อผู้ป่วย การใช้ เอกสารเพื0 อสรุ ป ข้ อมูลผู้ป่วย ได้ แก่ Referral forms,
Discharge summary, After care plan เป็ นต้ น ก็คงเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยได้ นอกเหนือจากการที0แพทย์เจ้ าของ
ไข้ จะได้ พดู คุยกับแพทย์คนใหม่ทงวิ
ั 4 ธีคยุ กันทางโทรศัพท์หรื อพบหน้ ากัน
6. Least restrictive alternatives
หมายถึง การที0ผ้ ปู ่ วยจิตเวชสมควรได้ รับการดูแลรักษาในระบบบริ การที0ไม่จํากัดสิทธิเสรี ภาพของผู้ป่วย
มากเกินไป เช่น การผูกยึด ( Restraint) การเข้ าห้ องแยก (locked room) โดยควรพิจารณาก่อนว่าสามารถให้ การ
รั ก ษาด้ วยวิ ธี อื0 น ก่ อ นหรื อไม่ หากไม่ ส ามารถควบคุ ม ดู แ ลผู้ ป่ วยได้ จึ ง ใช้ วิ ธี ดั ง กล่ า ว อย่ า งไรก็ ต าม
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ในต่างประเทศมีการฟ้องร้ องเรื0 องสิทธิ ผ้ ูป่วยหรื อเสรี ภาพของมนุษย์ อย่างมาก แพทย์ ที0เกี0ยวข้ องซึ0งมีความเห็น
ขัดแย้ งกับเรื0 องการต้ องระมัดระวังการรักษาที0อาจลิดรอนสิทธิผ้ ปู ่ วย มองว่าควรจะใช้ การพิจารณาความเหมาะสม
ในการดําเนินการรักษาเพื0อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็ นหลักสําคัญ มากกว่าการกังวลเรื0 องสิทธิผ้ ูป่วยมากเกินไป
7. Rehabilitation
ความสําคัญและประโยชน์ของการฟื น4 ฟูสภาพจิตใจ มี ¶ ข้ อคือ หนึง0 เป็ นการลดจํานวนวันและค่าใช้ จ่าย
ในการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วยที0มีความรุ นแรง พยายามนําผู้ป่วยกลับคืนสูช่ มุ ชน (deinstitutionalization) โดย
มีบุคลากรสาธารสุขด้ านต่าง ๆ ที0มีความสามารถพอที0จะดูแลผู้ป่วยทางด้ านจิ ตสังคมได้ หรื อทําหน้ าที0 เป็ นผู้
ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื0อป้องกันการเสื0อมถอยในความสามารถของบุคคล ส่วนความสําคัญข้ อที0 สอง คือ การมียาทาง
จิตเวชที0หลากหลายและก่อให้ เกิดอาการข้ างเคียงของยาน้ อย จะช่วยให้ สขุ ภาวะของผู้ป่วยทรงตัวหรื อไม่ถดถอย
ได้ ดีกว่าในอดีต รวมทัง4 ช่วยทําให้ การฟื 4นฟูสภาพจิตดีขึน4 ส่วนปั ญหาที0 ยังพบอยู่ คือ บุคลากรที0มีความรู้ ด้ าน
mental rehabilitation ยังมีจํานวนน้ อย จําเป็ นต้ องอาศัยบุคลากรสายอื0นที0ดแู ลผู้ป่วยทางกายในชุมชนเป็ นกําลัง
สําคัญ จึงควรส่งเสริ มให้ บคุ ลากรเหล่านันได้
4 รับการอบรมเรื0 องการฟื น4 ฟูทางจิตสังคมให้ ชํานาญขึ 4น เพื0อ ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยแต่ละคนในชุมชนต่อไป
บทบาทของแพทย์ ท8 วั ไป กับ จิตเวชศาสตร์ ชุมชน(4)
´. แพทย์ควรสร้ างทัศนคติที0ดีต่อผู้ป่วยจิตเวช หรื อ การให้ บริ การป้องกัน รักษา และฟื น4 ฟูสขุ ภาพจิตไป
พร้ อมกัน
¶. ศึกษาชุมชนที0รับผิดชอบ ในทุกด้ านที0เกี0ยวข้ องกับปั ญหาทางจิตเวช หรื อปั ญหาสุขภาพจิต
¹. สร้ างความร่ วมมือ หรื อ การมีสว่ นร่ วมของชุมชน โดยยึดชุมชนเป็ นศูนย์กลาง (Community Needs)
º. ร่ วมกันกับชุมชนเพื0อวางแผนการป้องกันในระดับต่าง ๆ
¬. จัดกิจกรรม “การให้ ความรู้ แก่ประชาชน” ในเรื0 องที0ชมุ ชนสนใจ
Ô. ฝึ กอบรมบุคลากรอื0นๆ ให้ มีความรู้ และทักษะทางด้ านจิตเวช เพื0อจะนําไปให้ แก่ประชาชนต่อไป
Õ. ประสานงานกับทีมจิตเวชส่วนกลาง หรื อศูนย์ สขุ ภาพจิตต่าง ๆ เพื0อขอความช่วยเหลือทางวิชาการหรื อ
บริ การ
Ð. รู้ จกั วิธีการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชไปยังทีมจิตเวชใกล้ เคียง
Ï. จัดกิจกรรมฟื น4 ฟูสภาพจิตใจ สังคม แก่ผ้ ปู ่ วยจิตเวชเรื อ4 รังโดยยึดความต้ องการของชุมชนเป็ นหลัก
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เทคนิควิธีการเฝ้าระวังปั ญหาสุขภาพจิตในชุมชน
การป้องกันปั ญหาสุขภาพจิตที0อาจเกิดขึ 4นได้ ในชุมชน ต้ องอาศัยความสนใจของบุคลากรและชุ มชนเอง
ในการช่วยกันสอดส่อง เฝ้าระวัง ไม่ให้ เกิดปั ญหา ดังนี 4
´. การค้ นหาผู้ป่วยจากชุมชน
ในบางครัง4 ผู้ที0เริ0 มป่ วยหรื อผู้ที0อยู่ในกลุม่ Indicated group อาจแสดงอาการยังไม่ชดั เจน เมื0อปล่อยให้
โรคดําเนินไป อาจทําให้ เกิดการดําเนินโรคที0รุนแรงขึ 4นและเป็ นอันตรายต่อผู้ป่วยหรื อชุมชน ก่อให้ เกิดความเครี ยด
หรื อความไม่พอใจของชุมชนต่อภาระที0ต้องดูแลหรื อช่วยเหลือผู้ป่วย ดังนัน4 การรี บค้ นหาผู้ป่วยจากชุมชนเพื0อให้
การรักษาที0เหมาะสม จะช่วยทําให้ สขุ ภาพจิตของคนในชุมชนดีขึ 4นด้ วย
¶. การคัดกรอง
การใช้ เครื0 องมื อ หรื อเอกสารคัด กรอง เป็ นเครื0 องมื อที0 ช่ ว ยเหลื องานจิ ต เวชศาสตร์ ชุม ชนได้ มาก
เนื0องจากในบริ บทที0ใหญ่ มีจํานวนประชากรมาก ไม่สามารถให้ การดูแลหรื อตรวจคัดกรองเป็ นรายบุคคลได้ หรื อ
บุคลากรมีจํานวนจํากัด การใช้ แบบคัดกรองในชุมชนถือเป็ นทางเลือกหนึ0งในการดูแลส่งเสริ มสุขภาพจิต ของ
ประชาชนในชุมชน อีกทังแบบประเมิ
4
นหรื อแบบทดสอบหลายชนิด เป็ นแบบประเมินที0ประชาชนทัว0 ไปสามารถทํา
ด้ วยตนเอง (self assessment) ซึง0 ทําให้ บุคลากรด้ านสุขภาพจิต สามารถให้ การช่วยเหลือดูแลประชาชนที0กําลัง
เป็ นโรคหรื อเริ0 มมีอาการระยะแรก ได้ ทนั ท่วงที
¹. การวิเคราะห์สาเหตุ
การฝึ กให้ ชุมชนหัดคิดวิเคราะห์สาเหตุที0ทําให้ ตนเองมีปัญหาสุขภาพจิต อาจมีประโยชน์ มากกว่าการ
ที0บุคลากรเป็ นผู้ดําเนินการให้ ความรู้ ความเข้ าใจเรื0 องโรคหรื อสาเหตุของการเจ็บป่ วยแก่ประชาชนแต่เพียงฝ่ าย
เดียว ซึง0 กระบวนการประชุมกลุม่ ชุมชนโดยมีผ้ นู ํากลุม่ เป็ นผู้กระตุ้นให้ เกิดการวิเคราะห์ เรี ยนรู้ สาเหตุของโรค และ
หาทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง โดยมีบุคลากรสาธารณสุขเป็ นพี0 เลีย4 งในระยะแรก จะช่วยให้ ชุมชนเกิ ดความ
ตระหนักและเข้ าใจเรื0 องการป้องกันปั ญหามากกว่าการตังรั4 บ
º. การให้ ความรู้
กระบวนการให้ ความรู้ เรื0 องสุขภาพจิ ตโดยบุคลากร อาจอาศัย วิธี การต่างๆ ที0 ห ลากหลายวิ ธีการ
เพื0อให้ ประชาชนมีความรู้ เพียงพอที0จะใช้ ในการดูแลตนเองหรื อป้องกันปั ญหาสุขภาพจิตได้ โดยส่วนใหญ่มกั ใช้
วิธีการสอน การสาธิต หรื อการเล่าประสบการณ์ ตวั อย่างผู้ป่วย รวมทังการใช้
4
เอกสารแผ่นพับ เอกสารเป็ นหนังสือ
หรื อวีดีโอ เพื0อช่วยให้ ชมุ ชนได้ รับความรู้ ที0เข้ าใจได้ ง่ายขึ 4น
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¬. การบริ การโดยทีมสหวิชาชีพ
การดูแลและป้องกันปั ญหาสุขภาพจิตหรื อโรคทางจิตเวช ต้ องอาศัย ทีมสหวิชาชีพ ซึง0 มีความสามารถ
ต่าง ๆ กัน เพื0อร่ วมดูแลผู้ป่วยในชุมชนทังด้
4 านการใช้ ยา การบําบัดจิตใจ และการปรับตัวเข้ ากับสังคม
Ô. การส่งต่อ
ผู้ป่วยที0มีอาการหนักหรื อมีอาการเจ็บป่ วยมากเกินกว่าความสามารถของประชาชนในชุมชนที0จะดูแล
รักษากันเอง ชุมชนควรรู้ ว่าจะส่งต่อผู้ป่วยไปได้ อย่างไร เพื0อให้ ผ้ ูเชี0ยวชาญที0มีความสามารถในการดูแลรักษาได้
เหมาะสมกว่า เป็ นผู้ให้ บริ การต่อไปในทันที
สรุ ป
การบริ ก ารจิ ต เวชศาสตร์ ชุม ชนหรื อสุข ภาพจิ ต ชุม ชน ยัง เป็ นเรื0 อ งที0 น่ าท้ าทายสํ าหรั บ บุค ลากรทาง
การแพทย์ และสาธารณสุขที0เกี0ยวข้ อง เนื0องจากเป็ นบริ การที0เชื0อมโยงทัง4 ระบบการป้องกัน การรั กษา และการ
ฟื 4นฟูสภาพจิต แพทย์ ทั0วไปที0 เข้ าใจการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็ นองค์ รวม และ เห็นความสําคัญของการสร้ างเสริ ม
4 งเป็ น
สุขภาพจิต สามารถดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนที0ช่วยป้องกันการเกิดโรคทางจิตเวชได้ อย่างดียิ0ง อีกทังยั
การค้ นหาผู้ป่วยในระยะเริ0 มต้ นเพื0อนํามาสู่การรักษาที0เหมาะสมต่อไป และ ป้องกันผู้ป่วยจิตเวชเรื อ4 รั งที0มีสภาพ
เสื0อมถอยหรื อกลับเป็ นซํ 4าใหม่ได้
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/   6  +)/ '  ) "  ! 2 0    $ -34  +   "   6  + 9   % / 9 93 )   
+,!,(1,0+6 "4)/+/)= * 06  $! 2 +,!,(1,0 :) +

%   (Epidemiology)
  ) Global burden of disease study -) WHO F 2002 / 8.9% -) Disability adjusted life years
(DALYs) *$ -) *!  $ +,! 1,0!$ *$ < DALYs  1,0 4.1% DALYs
 $(0,! 4.0% ! DALYs  +$ 0.8%
-! Global burden of disease study -)% +F 2547 / + DALYs  
$(0,!)<!;$"0 4 0 5.8 % ) 1. HIV 2. 1",1)9 ! 3. *,!$!($) (Stroke)
/ % "$(0193)$1 (Dependence ! abuse) !$/) (lifetime prevalence)
)93) 18.4% "+$93)$$ (dependence ! abuse) !$/) (lifetime prevalence) 0
5.42% !" 1,0<;0 20.6%
+$: !  )1 -)$ +"  "4 .1 - .3 0 16.4%  !;
(ABAC
Poll,
2549) ;  "  " *!! ,  !" "  "  " A *$  5 "  #  )"   1
12 - 24 F / +/) 1 $(0/ /$: 20.08% 1,0 28.82% $(0,!+/) 1 $(0/
 ,N (Diagnosis)
*$ "0%/) +$< +"0% (use) +$ (substance abuse) ! $
$ (substance dependence)  Ú 8" 0 +( DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders)
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!= (Substance dependence)*
,!" 8" *$")4 6  $$ -)   *$  /%4 3  /),( /
+/)!$/ " 12 $(
1.  $(4  ( Tolerance) *$  /%4 /)+$ /),30)
. 0-)(0+, $ 3
-. !-)!$!) /)  /)/(0)+/$
2.  -$  ( Withdrawal Symptoms) *$  /%4 /)+$ /),30)
.  230)!" #8)-) -$"4
-. (0+, -$ !$ !) ,((0%/+, $") !/
3.  ,( /0"4)+
4. "4)+ /0!$ !)/%/!;:
5. +! = ,$% " ( ) %$ (-)  ,( () " &{|+,,   3
6.  /)+  0 0  " ) "),( " /, /+
7.  /)/(0)/ ;+, $@A,"4))/)  !+
*>7 >L: 9;% 1 + "$(0= / $ ",($ 
!=8 (Substance abuse)
,!" 8" *$")/%4
6  /)$ ;+, $@A,;"A = *$  /%4 /) 1  /) +/)!$/ "
12 $( (*$   ")%/- " dependence)
1. 24;= ?"$ ,( Û Ú+*)  ,(0;)
2. 24;= +9 230) $" / --"9,(;) "(0)" 
3. 24;= ! $@A,) Û, "<! +$
4. )" ) /)/(0)/ $@A, 0  " ") ,(1# ""5
!
9"$ )0 ++6 (0"$ )00 )+@A, $(0,! %$ / 9"$
) CAGE ;9 4 - +!9%/ " /% (sensitivity) 0 89.7 % !; (specificity) 0
70.8 %
C
Cut down
1 $,(3 /1!$ $(0-)1 ,(%/
A
Annoyed
1 3 ;A (0(0 # $(0-)1 ,(%/
G
Guilt
1 3 %/$ ,( 3 $  0  " $(0-)1 ,(%/
E
Eye opener
1 0"+,/-)1 *$ 0) 01; ( $(0(0)$(00! E! (00%$
3 4 / ,( (0!$/9 ) ,(%/
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SUBSTANCE DEPENDENCE
I&,<=
x "))+$// $@A,-34 /)"$
x  1+)%/%$ (loss of control)
x  , 1/ " $ (compulsion)
I=%75
x $;*" (4") += , 1$= (chronic relapsing course)
x @A,)") ,(@A,1-,(*)  /$
x   0  / (craving)
I,=% 
x  $(4  ! -$  (tolerance & withdrawal)
x  $*)(0/$ / *23
x "$$+"
  &I89:  %  1 43 F " )%#  A" #6 !) %;)
%/  0;   $(0  ,! " $ "  ! 1 -$ !  6   , 1 $ ,! %$ "4   1 "  $,
2 "4) ,!")%/ ) 9 %$) 6 ,! 25 F 2 F,!")$(0"$-34  / %/
+ %/+,! -34/ 2 $(0/3   (0 .!$!) 10 kg 6 ! 1  Lab: CBC Hct 32%
MCV 110 SGOT 250 SGPT 150
>L (Etiology and pathphysiology)
  $  $ <  "   /  )0 $ - ),1 @  " (Multifactorial)
+   $ *@  " 0  !/  *
$ /
1. @" )"51   3 #+ Twins ! adoption study /"51 / /)
/  $$
2. @" $"1! /+$: 0 !,1,"!"!/* ) /$: 01")%$$0+ $
3. @" )$+ / 0+ $""5 ")   !1/(0 ,( 
$)-34+/)0 $ "" / )  0 /(0%3 #/ ,(   3 #
*) -, !"
4. @" )" "0  ,("0//%/!""5) " +0)$+
$: ,(" 1/
5. @"  (0 *$ 8+" 1/ (05! /) "   +$+" 1/
6. @" )1!") +10 +$/,! <@" +,< )/ 0%$230)$
=
 >!=7"L" NIDA (National Institute on Drug Abuse, 1999)
1. %/ " #+$,30), "1  " #9"+,, "@A, ")!
) -)6
2. " #) ! 1)/ " # !9-+ %$
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3. " #)%/1/)8(0) +  )+/+(0)) $(0= $ / 2)
 @A,)+ @A,)") @A,)3 ) ,(@A,) Û,
4. " #) !"!0 < = (0+,- " -)6
5. " #) ! )
6. Counseling and behavioral therapies <0);"A-)- " # !) / )))+
" # ?5 / 6 ,  (0;$  0)$ " #  @A, "N" #
)""5
7. )"/;"A+ " #$$ / , "0),(/*  bupropion
naltrexone methadone
8. )" #*(00 $/%$ "
9. Detoxification ( " # withdrawal) < " #+-"4 / +  !1/ benzodiazepine + 
" #-$,!
$!")"" #
10. " #%/;<)< "+ :%$! " ") "$0;)
 Û,  /  /  +,  6  - "  " # ) / +  " #!;  : 
+ " #
11. 1/: +$< 
12. !+,;;(0!$  0 )/  $ STD ! ; HIV counseling </,30)
-) " #
13. ,   $)" !/-)!6 " )%$"" " #,! "4)
= $7J'& +%0*
 Drug overdose >0/  intoxication
6 0,!   %//( $ $2  nystagmus + 0 ,! -$ =
 %$ " #"0%<") ")  $ respiratory depression   over sedation 
+, IV fluid " glucose 96 23
Overdose  opioid )") respiratory depression 9+, naloxone (0!$ intoxication
Detoxification >0/ " 
Detoxification ( " # withdrawal  $ < " #+-"4(0+,6 !$
!9-" " #+  /% 9detoxify %$,! 5/
1. +"$ // =!$-$!)= / +1,0 ,(//, "0) nicotine
2. + cross-tolerance agent / benzodiazepine + " # alcohol withdrawal, methadone + 
" # heroine withdrawal
3. + 0%/%$ 0  "$"4)*$ ) / clodinine + " # opioid withdrawal, wellbutrin
+ " # nicotine withdrawal
  & " #0-$,! " (Delirium tremens) +6 0 !$ $(0
,(, 1$,! "," / )*) ! 6  $ ("0 " / autonomic
hyperactivity / +: $"!($) ,(%- +)  $ " ,(  ",!
(delirium tremens) 0) 0  ;( 3 93) alcohol withdrawal 2" " $(01 )
,)?" 0 (0,,1(00;+,6 "  resuscitate 6 *$ +, iv fluid +, Thiamine 100
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mg IV  /) 3 " (0+,6 9;4;!%+<!"))%$ " #0;)( +, + !1/
benzodiazepine (0!$  alcohol withdrawal *$ "0%+,  9 (symptom triggered treatment)
$  autonomic hyperactivity / +,  lorazepam 2 mg 24;%$1 2 "0*)96 ") pulse : / 100
"4)/ ,($"!($) / 140/90 mmHg ,!") 0 autonomic hyperactivity , %90!$ !)
%$"! 20-25% +)*) !+ CIWA score (Clinical Institute Withdrawal Assessment($  ) <
"$ " #-$1
" #-$ Nicotine + nicotine replacement therapy (NRT) *$ +, "0) nicotine ,(/
 nicotine ,(+  "(0+ " # / bupropion ,( varenicline (champix) + " #(0!$ -$
nicotine !!$ craving
%<%=07,9+, (Motivational Enhancement Therapy) (4]  #Û )
 ;"$4$(4]/ 6 !3 = !) 01- *$ 06 !( ;+0)06 $/$
01$;,"+9 ,30)= 06 -+ 96 -+!,:* !6  $))+0
!0 !) *$ 6 ),5 ?"0,%$$ ")
1.  !"%<%=07,9+,
1.1 ;"$(0)))+ (Motivational Enhancement Therapy) < ;"$0 /)
+,6  $))++ "!0    ;"$4$(4]/ 96  $))+0!0 !)!
6 ),5 ?"0,%$$ ") $")"4 ;"$);,0+  1,()+,6  $
))++ !0 !)  -))
1.2 +, ;"$$1< 1!
1.3  $"-)))+!+ !0 !)-)6 /0;"$
1.4 +,A,(+ !$-)6 -//+ ;"$
2. >=0*Y"%<%=07,9+, (Motivational Interview) ,!" (4]
+ ;"$ %$ /
2.1 Express
Empathy: ;"$+ (00$)93),: ,:+!+,  6
x$* +,6 50!(  /) ! ;,$)', -))*$ +  ;"$/!-"4
6 /"40<"$+
2.2 Develop discrepancy: ;"$/)+,6 ,: /),/)9+@1"
0$1  " ', 0   < ))+-) !0 !) $-34(0 6 ),:  /),/)
0)0-< / "0)0-) <
2.3 Avoid Argumentation: ;"$,! !0 ) * )+,/);"$ +,/) ;"$6 +
!% ') "")0;+,3 %/ + !) !%/) !0 !)   $(0 6 3
/;"$%/-+) /)) ) ;"$4,! !0 ) * ) %/;<)+,6 " 
8" -);"$ /+5 0;+,6 ,:!!"5!*#0 $-34,!") $(0 !+-$  " :+,,:
!$-) , 1$$(0,($(0 !)
2.4 Roll with Resistance: ;"$ "3 /-)6 06 $) /,/) 
;"$<   /!!"5-) ;"$%/$ (0;"$/6 ;!")/ ) "/@A, $-34
!!0 !)', ?" ! 15;,";"$+ !$) /  !"+)0 06 $ 
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(Simple reflection) $ !"$ - $,30)(Double-Sided Reflection) !0 ,(  1$+%
(0)(0 (Shifting Focus) ! (0!$ /!3)$3)6 !"+1$0$
2.5 Support Self-efficacy: ;"$/ +,6  $(0"0+" !9-))0
!0 !)   $(0 *$  6  ")%/; !0 !) /3 /,")0;%$;: 230)+
9 /4,0-);"$( " !4+,,:/ !0 !)<0)0<%%$ !96 ; 
!0 !)   $(0 :!+ !$@A,/)= 0 $,!") $(0 *$ ;+,6 3 /
,")
778%<%
1.   +7 $(0!,!") ;"$ /) 1 F
2. 78
2.1 !90-) $(01 *$   !-)"0, 1$$(0 (Percent day
abstinence) ! $(0/" (Drinks per drinking day)
2.2  $1 (Alcohol Dependence) ,!") ;"$ 1 F Ú 8" -)
DSM – IV –TR
3. 897 $,!") ;"$9+,;"$<$) ,(/)/+,(0$ /
(-/ +1
4. 7 $,!") ;"$ *$ "$6 0,/ ;"$!"#-! 
*"$ ,( $0
L[<!H
1.   +$<0)0/ !;+, $ A )51-) *$ 8 ,!!1,0
2. Early detection ! early assessment <0);"A+ / ,!( " #!') " @A, +$+
?""0%
3. " #$$ < " #0%$!!5 )" )" " #$$!$
 $* 2)  !$@A,A  !!$/+/ +)51-*$ (0  " %/" #
4. " #)" !!) $  !"%+$24;!) !"" #/(0)< 
$;*0%$/

1.  )! 3 #*! $:-) % .. 2547 1"5 2550 ;" )"N
*  1-,/)
2. Nantawat Sitdhiraksa, Supachoke Singhakant, Nattha Saisavoey, Woraphat Ratta-apha, Sunanta
Chantarujikapong. Diagnostic Interview for Genetic Studies (DIGS): validity, inter-rater and test-retest
reliability of the Thai version (Th-DIGS). ASEAN Journal of Psychiatry 2008;9 (2):104-113.
3. !  1! Srinagarind Med J 2550, 22
4. *!!: *) "   ! ; "4)+ 3 #!  3 #
0- % 0 -) " $: 3 #" /) 0 1 12-24 F0" " +$""( ,"
 !*$  +- 1), 1 15 !1) " $> 
5. Samuel B. Guze. Washington University Adult Psychiatry. St. Louis 1997 Mosby Press.
6. Kaplan HI, Saddock BJ. Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry.
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

Baltimore. 1998 Lippincott Williams& Wilkins
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorder. 4th ed.
Washington (DC): American Psychiatric Association 1994
"N )" ) 9 * $ : + CAGE (0,6 0$1+*) ! 
1)  #-), 2541 / F0 14 8"0 1
Burke, B. L., Arkowitz, H., & Menchola, M. (2003). The Efficacy of Motivational Interviewing: A MetaAnalysis of Controlled Clinical Trials. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(5), 843–861.
Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2005). Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to
best practice. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
Miller, W. R., Zweben, A., DiClemente, C. C., & Rychtarik, R. G. Motivational Enhancement Therapy
Manual: A Clinical Research Guide for Therapists Treating Individuals With Alcohol Abuse and
Dependence. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Project MATCH Monograph Series.
Volume2.
Project MATCH Research Group. (1997). Project MATCH secondary a priori hypotheses. Addiction,
92(12), 1671 – 1698.
Project MATCH Research Group. (1998). Matching alcoholism treatments to client
heterogeneity:project MATCH three-year drinking. Alcoholism: Clinical and Experimental Research,
22(6), 1300-1311.
Sellman, J. D., Sullivan, P. F., Dore, G. M., Adamson, S. J., & MacEwan, I. (2001). A Randomized
controlled trial of motivational enhancement therapy (MET) for mild
to moderate alcohol dependence. Journal of Studies on Alcohol, 62(3), 389 – 396.
UKATT Research Team. (2001). United kingdom alcohol treatment trial (UKATT): hypotheses, Design and
methods. Alcohol & Alcoholism, 36(1), 11 –21.
UKATT Research Team. (2007). Effectiveness of treatment for alcohol problems: findings of the
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 "5], 5"" #   ,    ! 1  ,)# . (2551).
+(0/ " )))++ ;"$$1. 
 ,/)% , 53(2), 151 - 164.
1 * % , " 1/);@ ! ! 1 . (2549). !-) ;"$(0
)))++ !$@A, $(01-)$10" +*) !
1).  ,/)% , 51(2), 25-35.
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%<%=07,9+, (Motivational Interview)
=. ' $
1.  !"%<%=07,9+,
1.1 ;"$(0)))+ (Motivational Enhancement Therapy) < ;"$0 
/)+,6  $))++ "!0    ;"$4$(4]/ 96  $))+0
!0 !)!6 ),5 ?"0,%$$ ") $")"4;"$);,0+  1,(
)+,6  $))++ !0 !)  -)) (Project MATCH Research Group, 1998)
(Level II)
1.2 +, ;"$$1< 1! (Burke et al, 2003) (Level I), (Project MATCH Research
Group, 1998; Sellman et al, 2001; UKATT Research Team, 2001;  "5]!) (Level II), (1
* % !, 2549) (Level IV)
1.3  $"-)))+!+ !0 !)-)6 /0;"$
(Project MATCH Research Group, 1998; Sellman et al, 2001; UKATT Research Team, 2001;  "5]
!) (Level II), (1 * % !, 2549) (Level IV)
1.4 +,A,(+ !$-)6 -//+ ;"$ (Project MATCH Research Group,
1998; Sellman et al, 2001; UKATT Research Team, 2001) (Level II)
2. >=0*Y"%<%=07,9+, (Motivational Interview) ,!" (4]+ ;"$
(Project MATCH Research Group, 1998; Sellman et al, 2001; UKATT Research Team, 2001) (Level II) %$ /
2.1 Express Empathy: ;"$+ (00$)93),: ,:+!+,  6 x$* 
+,6 50!(  /) ! ;,$)', -))*$ +  ;"$/!-"4 6
/"40<"$+
2.2 Develop discrepancy: ;"$/)+,6 ,: /),/)9+@1"0$
1 "', 0  < ))+-) !0 !) $-34(06 ),: /),/)0)0-
< / "0)0-) <
2.3 Avoid Argumentation: ;"$,! !0 ) * )+,/);"$ +,/) ;"$6 +
!% ') "")0;+,3 %/ + !) !%/) !0 !)   $(0 6 
3 /;"$%/-+) /)) ) ;"$4,! !0 ) * ) %/;<)+,
6 " 8" -);"$ /+5 0;+,6 ,:!!"5!*#0 $-34,!") $(0 !+
-$  " +: ,,:!$-) , 1$$(0,($(0 !)
2.4 Roll with Resistance: ;"$ "3 /-)6 06 $) /,/)
;"$<   /!!"5-) ;"$%/$ (0;"$/6 ;!")/ ) "/@A,
 $-34!!0 !)', ?" ! 15;,";"$+ !$) /  !"+0)06
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$  (Simple reflection) $ !"$ - $,30)(Double-Sided Reflection) !0 ,(
 1$+%(0)(0 (Shifting Focus) ! (0!$ /!3)$3)6 !"+1$0$
2.5 Support Self-efficacy: ;"$/ +,6  $(0"0+" !9-))
0!0 !)   $(0 *$  6  ")%/; !0 !) /3 /,")0;%$
;: 230)+9 /4,0-);"$( " !4+,,:/ !0 !)<0)0<%%$ !9
6 ; !0 !)   $(0 :!+ !$@A,/)= 0 $,!") $(0 *$ ;+,6
3 /,")
3. "*%<%
;"$(0)))+ +, ;"$6 *$ /)< 3  %$ /
1.  -) )))+230);+"$,0 1 -) ;"$
2. -) ;+,"0)+;"0"AA0!0 !)  +"$,0 2 -) ;"$
3. -) $/(0)+"$,0 6 ! 12 -) ;"$ (Project MATCH Research Group,
1998; Sellman et al, 2001; UKATT Research Team, 2001) (Level II)
  1 ,9+,+  (Building Motivation for Change)
JL!$ (0)+, $))++ 0!0 !)   $(01
,7   -) ;"$ +,;"A " )+,6  $))++ !0 !) 
$(01 6 /!$"-)"4)+!+ !0 !)0 /) " ;"$3))
)+, $))+0-:-:)!"0)00+ "!0    (Project MATCH Research Group,
1998) (Level II) *$    $")4
1. !"4)++ !0 !)  -)6 /+, ;"$ +(0)-)
," +@A,0 $ $(01 (Recognition) !")!+ (Ambivalence) !+ !0 !)
   $(0 (Taking Steps) (0%$+, ;"$ /), ! 4;/ "$+!"$
+ !0 !)-34 / ""6 /"4 +"$-"4+ !0 !)!)  
" #;,"$(01 (Stage of Change Readiness and Treatment Eagerness scale: SOCRATES-8A) (Project
MATCH Research Group, 1998) (Level II)
2.+,-!0%$ 6 /-" ;"$ / $" $1-)
6 (0   " Ú] ! -) $(01//)  + !") (0
1)-)@A, x$* +,6 %$2" 90)0 "))"  0  "!  5 !!!+,* 6
$)$,:/-!$") !/,!") "4;"$5 (0+,6 -+ /)9 ) ,(;"$2" 96
0(0-+ (Project MATCH Research Group, 1998) (Level II)
3. 1+,$-)+) (0+, $  )-) #Û ") (Self –
perception theory)  ; !/0/ “(08"%$ 0)08" "") 8" +0)08"(0” (As I hear myself
talk, I learn what I believe) !/((06 $-+$=   6 %$ 0)0 ")!6 
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(0+0)"4 !"3 -)+)06 !/  ;"$+ ! 15+ ;"$/)= (0 1+,
6 $-)+)  (Project MATCH Research Group, 1998) (Level II) $")4
3.1+;9(0+,6 !/-)+)  +;90 1+,6 !/
-0$)93)," +@A, $(01 / “ $(010/! /1,(-)
 /)%)”  ")! "@A, $(0,( $1 / “1$/< /)%)91 "))$(01/%”
"4)+0! $(01 / “%0;+,1  ! $(01” !;90 1"0$+ ! $(01
/ “%;+,1$/1! $(01%$;:” (Project MATCH Research Group, 1998) (Level II)
3.2 x$* +,6 %$,1!"4) 2 $ (-$!- -) $(01! ! $(0
1 *$ +,6 %$+1 = $!%/) /)  "0)6 "$+%$) 230);+,
))+"0) (Project MATCH Research Group, 1998) (Level II)
3.3 9+ ! $ (0+,6 $-)+) -34*$ ;"$;,0"4);9 +
! 1 ;+,6 * %$$!%$&@)-
)+-))24;= ))+ : -34 (Project MATCH Research Group, 1998) (Level II)
3.4 +,6 %$ 93)0)0! 01$0$/ $-34 , 6 ")%/! $(01 !
/6   /+"4< /)% (0+,6  $ ")!+ ;+, $))+0  !0 !)
 %-) (Project MATCH Research Group, 1998) (Level II)
3.5 +,6 )  !"%/$!  /)$ /0$(0,($1 "@1"/%
 /) ") (Project MATCH Research Group, 1998) (Level II)
3.6 993)$,")+ /%$-349! $(01 1-!0 !)% /)%
(Project MATCH Research Group, 1998) (Level II)
3.7 +,6 ;', + /%(0)0;"A 01$+ %<0)0-<,/)
:6 ,( $1+@1"<1+ !1', + /)% (06 %$$93)
', + ,(0)0/+ " ,:-))+@1" 6 :))++  %- 
$1+@1"(0+,!1', +-)) (Project MATCH Research Group, 1998) (Level II)
3.8 ! 15-"$(0+, )+6 ) *$ ;"$+,1!-)+$0%/  " #/(0)
(0 1+,6 * ),( 1+$0  " #/(0) / “$,(1 ") $ 1-0 $ 
$(01 / 1)! "  ” (Project MATCH Research Group, 1998) (Level II)
4. +5 ;"$/)= (0/)+, $))+ (Project MATCH Research Group, 1998)
(Level II) %$ /
4.1 &@)6  /)-+ "+0)06 $ !+,  6 "0
6 ")%/," +@A, ,( "))%/,:- -) $(01
4.2 993)$ 3 ," ! ?" (06   ;"$ :
)$ 5 /)= /  !"  ( "") ,( !0 1)+,/+$0 ")%/
9 )
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4.3 ( "")+$0,06 $  (0))+ )") +
!0 !) !;+,6  $"0++ 0?" / “5 ! $(0101$/;"4<0)0$
” “1--:)00!0 !)”
4.4  %- / (0 $ /-34,/) ;"$ ;+, ;"$%/
;: ;"$)+5 /)= + !$) 6 +  !" (reflection) 0)06 $230)
/ +,6 %$$ "4),30) / “1 ;!") / 01$(01%/ $!  "+! ” ,1
(rolling with)0* )$-)6 <!" # paradoxical / “)"4) , 1$$(0"4),$+"
:<(0)  ”
4.5 !0 1)< / +,6 %$!0 1) "-))+,/,(+,,
+,/ 230);+,6 !0 1)+  %-@A,%+) ,() -34 /96  / $(0
1< +,)"! ;"$ / “ +,)"! ""))<0);</0)!5 +,)"! "
"),!  /) 019!( +%$   $(0”
4.6 1+,/) ;"$</)= ,((0"0*) ;"$ (Summarization) (0
0)0 $-34!$  "4)1;$0<-)+)06 $ $ (0 4;+,6
%$ -24; 230)/ 0))++ !0 !)   $93)!")!+06 $) ,/)
;"$(0+,6 %$$
  2 <+>7!+!<7HH (Commitment Strengthening)
JL!$ (0;+,;"0"AA !"4)+0, 1$$(01," / "0) (Project
MATCH Research Group, 1998) (Level II)
,7 ;"$+ 4  )))+(0 !0 !) /)/(0) ! )"5
"AA+ 0!0 !)   $(01+,," / "0) (Project MATCH Research Group,
1998) (Level II) *$    ;"$ $")/%4
1. ;"$$,:-)6 /@A,-)) /6 "/<@A, ,( ")!")!
+ ,(,:/<@A, /) )  %- /))")
2.+,* 6 0!( /! $(01,(%/  /) ', :(/ !$!90-)
$(0!) (0!$0 )!" 0 $ $(0 /%/"1+, +$0$ Û, (0$
(0/6 ")%/ "4)++ ! $(01 /)$:$-$ ;"$ "$! "$+
-)6
2.1 96 $)!")!++ 0, 1$$(01 ;"$+5 $")4 (Project MATCH Research
Group, 1998) (Level II)
1) ;"$-+06 !")!+ %/* 5 %/*9 ) "6
2) + (0+,6 /-!")!+ !+,-!00;"A(0
/ + "$+ ,( %--+$-)6
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3) $1 93)-$!- -) $(01! ! $(0*$ +/0< !)
4) /, 6 ")%//+ +,$!), 1$1$ / !,  (0;
$+/)!0! $(0 ;+,6 ,: /)0"$-)0 ")$(0!(0, 1$$(01%$
2.2 96 "$+/ = !$ $(01 ;"$+5 $")4 (Project MATCH Research Group,
1998) (Level II)
1) ;"$+,-!/ , 1$*$ $:$-$ * ;: / / = !$

2) + "$+-)6 *$  4;"$+ "$+-)6 )
3) ;+,6 ,5$ $(0-)) / "3  $(0+/!"
+,A//$ *$ +,-! 0  "$"-) $(00!$"
2.3 96 $/%/, 1$$(01 /)/ ;"$+5 $")4 (Project MATCH Research
Group, 1998) (Level II)
1) ;"$$),:+06  $3 !")!!%/+ "$+
2) x$* +,$1 93)10 / +,-!+ 0-+$
3) /;"$,/)+ !+, ;!")++ "$+ /1$  /0 "$+-)6 )
4) 1 ;"$+"4)"4= +,-!+ $/ " ;"$ $, - -$)
,/)+ !+, ;!")+ !$)93) $0+,;3 #0, 6 !A) 
3. , 6 $! "/ $(01<@A,-))! ;"$/ +,
6 %$0)!0 !)   *$ ;"$ !"! ( "")+0)0, *$ 6
0)!$5 %$) ,(;"$+  1$ ;9 !$ 1 *$ 
4;"$-)6 !+ !( 0!0 !)%) (Project MATCH Research Group,
1998) (Level II)
4. +,6 "3  !0 !) (0/ +  ;,$ ?" /)8) "$
+5 $"3 "06 $  )%$ <$0 $-34 "-)6 )+
,/)0  " (Project MATCH Research Group, 1998) (Level II)
5. 1+ -) ;"$ (0;"$3 /6 "$+0!0 !)/! 
1+0)0 Û  %$ /  !/ 4;93),1!+ ! $(00"4)/ ;"$  "4) ?"
0%$/ ")-34+ 0)  4;;$0<-)+")-)6 + "3 <)+
 ; "!0 !) (Project MATCH Research Group, 1998) (Level II)
6. 993)"4)+ ,!") %$1%! +,  ;6 -/  ( "0!0 !))
 /)<)  0);"A :( +,6 ( "$ ;$/;-"40%$)% (0+, $ 
!0 !)0)  ;"$x$* +,6 %$ ;"0"AA+ !0 !) "1!+,
;!")+6 (Project MATCH Research Group, 1998) (Level II)
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  3 7&0 (Follow Though)
JL!$ (0+,6 9!0 !)   $(01%$ /)/(0)
,7 ;"$+ 40 ))+ )24; !  4;;"0"AA+
!0 !) (Project MATCH Research Group, 1998) (Level II) *$  ! $-)   $")4
1. $ , (Reviewing Progress) 0$ 0)0 $-34,!") 6 
";"$"4)1$ $1 93)"4)+! ?" 06 %$;%!+/)"$,0/ *$ 9
93) ?"(0!$,(! $(01 /6 %$;0 ;,$%,(%/ 96 ;%$,', 
;"$+,  ( "")$,(  "4 96 %/9;%$ ;"$993)@A,,(
10 $-34!/ "6 ,5  %-@A, !) ?"/%
2. ))+24; (Renewing Motivation) ;"$))++ !0 !)-)6
*$ 993),1!;"A01$0;+,6 ) !0 !) $(01 !+, )))+
/$  " ;"$+ 0 1 ( +;9 1+,6 $-)+) +,6 %$$93)!$
! -) $(0! %/$(01 ;+,6 ),: /),/)', +! $
1+@1" *$ +/)= -) ;"$(0/)+, $))+ / +,-! !"  ( "
")$,(  0, +,6 %$!0 1)+,/
3.  4;;"0"AA+ !0 !) (Redoing Commitment) ;+,;"0"AA+ 
!0 !)-)6 ," /"0)/$  " ;"$+ 0 2 *$ 8(0/6 0@A,
,(, 1$ ?"0)% ;"$)"4)+!))+24; !+, /)" (0+,
6 %$"4)', !)+,/ "4)*$ +, ) !/)(0"0+ ;%$
+>%L!!<!H"89: "77& & 7
+,1!;"A,(+ !$-)6 -//+ ;"$ (Involving a Significant other)
,( /-)1!;"A+ ;"$ (Role of significant others in treatment) (Project MATCH
Research Group, 1998; Sellman et al, 2001; UKATT Research Team, 2001) (Level II)
1!;"A+04</  +" ,((0-)6 (Miller & Rollnick, 1991; Miller,
Zweben, DiClemente, & Rychtarik 1992) ;"$(0,/ +(1!;"A,(1!+ !$0
9/ ,!(6 + "!0    $(01!+,6 A-/+ ;"$ 1 ,( 2 "4)+/)
 -) ;"$ (Project MATCH Research Group, 1998; Sellman et al, 2001; UKATT Research Team, 2001)
(Level II)
>7 ', -) +,A-//+ ;"$ $")/%4 (Project MATCH Research Group,
1998) (Level II)
1. (0)""5,/)A!;"$
2. (0)," +, "A 93)! !1)-)@A,0 0 -) " $(01-)
6
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3. (0+,A%$+,;"0"AA0/  %-@A, $(01/ "6
4. (0+,A93) !),:;"A-))0// ,!(+,6 9!
$(01%$;:
5. (0+,A/ 1+,6  $))++ !0 !)    +,-! !"
-)A
6. (0/),(0$"""50$,/)/,( +"
778%<%
1.   +7 $(0!,!") ;"$ /) 1 F (/)! 3 $(
6 $( (Sellman et al, 2001) (Level II) ! 12 $(,!") ;"$ (Burke et al, 2003) (Level I) (UKATT Research
Team, 2001) (Level II)
2. 78
2.1 !90-) $(01 *$   !-)"0, 1$$(0 (Percent day
abstinence) ! $(0/" (Drinks per drinking day) *$    " Ú] (standard
drink) -)/! (Burke et al, 2003) (Level I) (Project MATCH Research Group, 1998; UKATT Research
Team, 2001;  "5]!, 2551) (Level II)
2.2  $1 (Alcohol Dependence) ,!") ;"$ 1 F Ú 8"
-) DSM – IV –TR criteria ( "5]!, 2551) (Level II) ,( Ú 8" -) ICD – 10
(1 * % !, 2549) (Level IV)
3. 897 $,!") ;"$9+,;"$<$) (Project MATCH Research
Group, 1998; UKATT Research Team, 2001) (Level II) ,(/)/+,(0$ (Sellman et al, 2001; 
"5]!, 2551) (Level II) / (-/ +1
4. 7 $,!") ;"$ *$ "$6 0,/ ;"$!"#-!
*"$ ,( $0 (Project MATCH Research Group, 1998; Sellman et al, 2001; UKATT
Research Team, 2001) (Level II)
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 "5], 5"" #  ,    ! 1  ,)# . (2551).
+(0/ " )))++ ;"$$1.    
&1 =!$>  '%!?!$, 53(2), 151 - 164.
1 * % , " 1/);@ ! ! 1 . (2549). !-) ;"$(0
)))++ !$@A, $(01-)$10" +*) !
1).    &1 =!$>  '%!?!$, 51(2), 25-35.
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7J+''& 89: > L%L> (First line drug; FDA approved)
'0 
"=A 
"! 
Bupropion SR 150 %/+9
* %/,!"
(Quamem)
* ""
*  ,)
* ;!")+  MAOI
monoamine oxidase
inhibitor
Verenicline
* *%
* !(0%
(Champix)
*  *:
* %/,!"
psychosis depression * @
suicidal ideation
Nicotine gum
* ), 1$ 
*  
(2 ,( 4 mg)
,,(0(0$(0 15 !+/) (/
 /4 
/ =$-34)
* +&@! !$"$ * $)
&@
* 0) myocardial
infarction  + 2
"$,

Nicomild-2 )! 9 :$ )!
Nicorette gum 2mg )! 15 :$ )! 114

Nicorette gum 4mg )! 15 :$ )! 185

(:$ 2 mg 10 :$/" 532 /"$,)
(:$ 4 mg 10 :$/" 863.3 /"$,)

*+,  2 - 3 $(

* 1 4 4 " "" %0 1)
  1 1 – 2 "0*)
* 6 – 15 4/"
* ; dose 1,0 1 /
, "0) 1 mg
* 9 < 24 /" +-$
2 mg
* 9 > 25 /" +-$
4 mg
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Champix S )! 25 :$  1173 
Champix M )! 28 :$  1173 
(586.5 /"$,)

*0  1 "$, /, 1$
*+,  2 - 6 $(

*"0 1-3: 0.5 mg 
*"0 4 -7 : 0.5 mg - :
*"0 8 <%: 1 mg - :

7+'\'/!
Quamem 150 mg (:$! 35 )
( 490 /"$,)

+'
*0  1-2 "$, /, $1

*+,  2 - 6 $(

"+'
*"0 1-3: 150 mg 
*"0 4 <%: - :

'0 
Nicotine patch

"=A 
* " eczema
,( psoriasis
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* 9 < 25 /"
+ 15 mg 4 "$,
+ 5 mg 4 "$,

"! 
"+'
*   ,") * + 1 //"
"
* ; dose 1,0 1 /
* %/,!"
patch 1 mg
* 9 > 25 /" + 20
mg 4 "$,
+ 15 mg 2 - 4 "$,
+ 5 mg 2 - 4 "$,

 +'
*+,  2 - 3 $(

7+'\'/!
Nicotine patch 10mg (10 cm) /! 105 
(10 mg patch 2 patch/" 1470 /"$,)
(10 mg patch 1.5 patch/" 1102.5 /
"$,)
(10 mg patch 0.5 patch/" 367.5 /
"$,)

Nortriptyline

%/+9
* "*,"+
* ;!")+  MAOI
monoamine oxidase
inhibitor
* )/)
*  ,)
*  #

7J+''& 89: > L%L> (Second line agent)
'0 
"=A 
"! 
Clonidine
Rebound
*  ,)
hypertension 
* )/)
, 1$  !$ !)
*  #
30)$ 2-3 " /
, 1$ 
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*"0 1-3: 25 mg /

*"0 4 –7: 50 mg /

*"0 8 <%: 75mg
/

"+'
*"0 1-3: 0.15 mg /

*"0 4 <% 0.15
mg - /

*0  1-2 "$, /, 1$
*+,  2 - 6 $(

+'
*0  3 " /, 1$
*+,  2 - 4 $(

Nortriptyline 25 mg (:$! XX )
( XX /"$,)

7+'\'/!
Clonidine 0.15 mg (:$! XX )
( XX /"$,)

Disulfuram

%/+9
* )/)
* 6 ")$(0,! / * "
* *"
* {ß +
* +  metronidazole
* * coronary
artery

7J+''& 89: > L> (FDA approved)
'0 
"=A 
"! 
Naltrexone
* *"
* !(0%
* *%
* (0,
*  #
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* 250 mg /

"+'
* 50 mg /

*+,  2 - 6 $(
+,"6 / $!
(0)   /(0)

 +'
*+,  2 - 6 $(

Disulfuram 400 mg (:$! 4 )
( 28 /"$,)

7+'\'/!
Naltrexone 50 mg (:$! XX )
( XX /"$,)

 Clinical Institute Withdrawal Assessment - Alcohol (CIWA-Ar)


: ___________________________

: ___________ /

//  ____/____/____

  _________ 

 : ______________ !

"#   -  "  
?" "?"  .
 0 - ! !
 1 -  #  !
 4 -  $%& ' (!!
 7 -  !' !.

$## % -  " ) #*$+
( $+ $+($'   (!
*)+?  .
 0 - !
 1 - ) #* $+( $+ $+($'
$%
 2 - ) #* $+( $+ $+($'
$%
 3 - ) #* $+( $+ $+($'
$%$ 
 4 - $ ,  !5
 5 - $ ,  
 6 - $ ,  !(
 7 -$ ,  !

# - 9(5   .
 0 - !  
 1 - !#(! +!$);+(!);+  
 4 - $  & 5$<+(5
 7 - ( #(5!(5

$#  % -  " +!&+ +  
+ +!)?  =>(+?  
,@9 +? ) !, +! +
 ? ) ,+!!+)' ?"
 .
 0 - !
 1 –  ,@9 +
 2 –  ,@9 +
 3 –  ,@9 +$ 
 4 –  (+!+!5(
 5 –  (+!+(
 6 –  (+!+( !*
 7 –  (+!+!
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& '( -  .
 0 - !#
 1 - !!#+! , B<*;
 4 – #$%#' *)+
 7 - ( ,++

$% % -  " +!( =,# +! )$ )
?” $$? ,@9 ( ? #
,($ ' ? #,+!!!)?"
 .
 0 – !
 1 – +!(  +!$ )
 2 – +!(  +!$ )# 
 3 – +!(  +!$ )$ 
 4 –  $ ,!5(
 5 –  $ ,(
 6 –  $ ,!(
 7 - $ ,!

 %  -  " +) +?"  .
 0 – ! +, !
 1 – +# 
 4 – +$  $C,@9  +!!
 7 –  +(

* *  -  .
 0 – &D) $ )
 1 – + + +!$ )# 
 4 –  + + !!)
 7 - )$5@, ! ,!.

& )% -  "$++?  
+?" !+ +)+ ' +
(5 .
 0 – !
 1 – 
 2 – 
 3 – $ 
 4 – !5(
 5 – (
 6 – (
 7 – (, 
$ #+ -  "+;+? 5;!,
? )+!+$%9?
 0 – 
 1 – !(!9+
 2 – )+ (!)&! ) 2 +
 3 – +) +! 2 +
 4 - ) , (/
*, & __________
 * _____________________
(*,##0 – 67)

& &%0 59,! $) $<+  9 (  95;
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x ( < 10 9  G($$ $)H;@+ CIWA 0 4  2
$%+ 24 *+L(+$)
x  #  (( 10-18) 9 diazepam 10  . ) (+$)H;@+ CIWA
0 4  2 9,!) (!
x  $ ( (( >= 19) 9 loading dose 5 diazepam ) 20  .
$)H;@+ CIWA 0 2 9,!) (!
,$<+ ((! ) 9R diazepam 10  . IV (
RH;@, ' 10-15 ,  +!(@ +! 19
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การให้ คาํ ปรึกษา (Counseling)
พ.ญ.กนกวรรณ ลิม ศรีเจริญ

ความหมายของการให้ คาํ ปรึกษา
การให้ คําปรึกษา (Counseling) หมายถึง กระบวนการให้ ความช่วยเหลือแก่บคุ คลที0ประสบปั ญหาต่าง ๆ โดย
ผู้ให้ คําปรึกษาเป็ นผู้ช่วย ใช้ เทคนิคการสือ0 สาร เพื0อแสวงหาวิธีการช่วยเหลือให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาเกิดความรู้ ความเข้ าใจถึงสาเหตุ
ของปั ญหาตามความเป็ นจริ ง สามารถใช้ ศกั ยภาพของตนเองในการคิด การตัดสินใจ และหาทางเลือกที0เหมาะสมสําหรับ
ตนเอง ซึง0 ผู้ให้ คําปรึกษาจะไม่ใช้ ความคิดของตัวเองเป็ นหลัก หรื อชักจูงแนะนําวิธีการแก้ ปัญหา
กระบวนการให้ คาํ ปรึกษาจะเกี0ยวข้ องกับสิง0 สําคัญ ๓ ประการ คือ
๑. ผู้ให้ คําปรึกษา (Counselor)
๒. ผู้มาขอรับคําปรึกษา (Counselee, Client)
๓. กระบวนการ (Process) ของการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ให้ คาํ ปรึกษากับผู้มาขอรับคําปรึกษา ทําให้ เกิดการ
เปลีย0 นแปลงในตัวผู้มาขอรับคําปรึกษา
การให้ คําแนะนํา (Advising) เป็ นกระบวนการให้ ความช่วยเหลือบุคคล ซึง0 ผู้เป็ นที0ปรึกษานันจะเป็
4
นผู้ประเมินข้ อมูล
ทําความเข้ าใจ และชี 4แนะแนวทางเพื0อช่วยแก้ ปัญหาโดยตรง เพราะฉะนันจะเน้
4
นการให้ ข้อเสนอแนะและคําแนะนําแก่ผ้ ทู ี0มา
ขอรับคําปรึกษา
การทําจิตบําบัด (Psychotherapy) เป็ นวิธีการรักษาผู้ป่วยที0มีความผิดปกติทางจิตใจหรื อมีพยาธิสภาพทางจิต
โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้รักษาและผู้รับการรักษาด้ วยกระบวนการทางจิตวิทยา ช่วยให้ ผ้ รู ับการรักษาเกิดความเข้ าใจ
ปั ญหา สาเหตุของปั ญหา หรื อเข้ าใจตนเอง เพื0อที0ผ้ รู ับการรักษาจะได้ ปรับตัวได้ ดีขึ 4น ในทางปฏิบตั เิ ป็ นการยากทีจ0 ะแยก
Counseling และ Psychotherapy ออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพราะมีความคาบเกี0ยวกันอยู่

วัตถุประสงค์ ในการให้ คาํ ปรึกษา
การใช้ ชีวิตของคนเราในแต่ละวันย่อมต้ องประสบปั ญหาบ้ างเป็ นเรื0 องธรรมดา บางปั ญหาอาจมีความยากลําบาก
ในการตัดสินใจ ส่งผลกระทบต่อความรู้สกึ ของผู้ที0ประสบปั ญหาทําให้ เกิดความทุกข์ ความคับข้ องใจ และความกังวลใจ
การให้ คําปรึกษาจึงเป็ นทางเลือกหนึง0 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื0อช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาได้ พดู ระบายความรู้สกึ ของตนเองออกมา
อันจะทําให้ เกิดความเข้ าใจในความหมายของปั ญหาและเหตุการณ์นนั 4 ๆ และช่วยให้ เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ให้ คําปรึกษา
กับผู้รับคําปรึกษาในการทีจ0 ะวางแผนแก้ ไขสถานการณ์ปัญหาของผู้รับคําปรึกษาเองได้

จุดมุ่งหมายของการให้ คาํ ปรึกษา
๑. เพื0อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาได้ ระบายความรู้สกึ ต่าง ๆ ไม่เก็บกด เกิดความรู้สกึ ว่าตนเองไม่โดดเดี0ยว และ
สามารถพูดถึงปั ญหาได้ เสมอ
๒. เพื0อสนับสนุนให้ สามารถพึง0 ตนเองให้ มากที0สดุ ตามศักยภาพของตนและลดการพึง0 พาคนอื0น
๓. เพื0อช่วยให้ สามารถเกิดความกระจ่างขึ 4นในใจ รู้จกั และเข้ าใจตนเองได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
๔. เพื0อเพิ0มความรู้สกึ ที0ดกี บั ตนเองของผู้มารับคําปรึกษา เช่น ลดการตําหนิตนเอง ลดความรู้สกึ ผิดในสิง0 ที0ไม่ควร
รู้สกึ ผิด ไม่ลงโทษหรื อทําร้ ายตนเอง ลดความคาดหวังที0ไม่เหมาะสม ชี 4ให้ เห็นข้ อดีของตนเอง และเพิ0มความมัน0 ใจในตนเอง
๕. เพื0อช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาเห็นว่าสามารถควบคุมชีวิตของตนเองให้ เป็ นไปตามที0ต้องการและปรับตัวเข้ ากับ
สภาพแวดล้ อมได้ ทําให้ เกิดความสงบสุขในจิตใจได้ มากขึ 4น
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๖. เพื0อเพิ0มทักษะการแก้ ปัญหา หลีกเลีย0 งการสร้ างปั ญหาให้ กบั ตนเองและไม่รับเอาปั ญหาของผู้อื0นมาเป็ นของตน
๗. เพื0อช่วยให้ เกิดการเปลีย0 นแปลงในระดับต่าง ๆ ของจิตใจโดยตรง เช่น ความคาดหวัง ความต้ องการ อารมณ์
ความรู้สกึ พฤติกรรม เป็ นต้ น

การให้ คาํ ปรึกษา (Counseling) ต้ องพิจารณาในสิ8งต่ อไปนี 
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

การเข้ าใจตนเอง (Counselor)
การเข้ าใจผู้มาขอรับคําปรึกษา (Client)
การเข้ าใจธรรมชาติการแสดงออกของมนุษย์ (Human Interaction Model)
เข้ าใจธรรมชาติของปั ญหาและการวิเคราะห์ปัญหา
เข้ าใจลักษณะการให้ คาํ ปรึกษา จรรยาบรรณการให้ คาํ ปรึกษา
ขันตอนของการให้
4
คําปรึกษา
เทคนิคการให้ คําปรึกษา
การฝึ กปฏิบตั ิ (Practicum)

ผู้ให้ คาํ ปรึกษาคือใคร
ผู้ให้ คําปรึกษาก็คือ บุคคลที0ได้ รับการฝึ กอบรมให้ มีทกั ษะเหมาะสมที0จะทําหน้ าทีใ0 นการให้ คําปรึกษา อย่างไรก็ตาม
ผู้ให้ คําปรึกษาก็ยงั เป็ นผู้ซงึ0 มีความต้ องการทางร่างกาย จิตใจและสังคม เป็ นผู้ซงึ0 ถูกขัดเกลามาจากครอบครัวต่าง ๆ กัน
ทําให้ มคี วามเชื0อ ค่านิยมในเรื0 องราวต่าง ๆ ที0ไม่เหมือนกัน ตลอดจนเป็ นผู้ที0มีจดุ อ่อน จุดเด่นในตัวเองทีแ0 ตกต่างกันไป
ซึง0 ลักษณะที0แตกต่างกันนี 4เอง อาจมีอิทธิพลส่งเสริ มหรื อขัดขวางในการให้ คาํ ปรึกษาได้ ดังนันผู
4 ้ ให้ คําปรึกษาจําเป็ นอย่างยิง0
ทีจ0 ะต้ องรู้จกั ตนเอง รู้วา่ ตัวเองมีความเชื0อ และค่านิยมเกี0ยวกับพฤติกรรมเสีย0 งต่าง ๆ อย่างไร และรู้จกั ระวังตนเองในการ
แสดงออกทางวาจาและท่าทางขณะให้ คาํ ปรึกษาอย่างเหมาะสม รู้จกั ควบคุมและเผชิญอารมณ์ ความรู้สกึ ความกลัว หรื อ
ความรู้สกึ รังเกียจให้ อยูใ่ นสภาพที0ไม่ขดั ขวางการปฏิบตั ิหน้ าที0 หรื อเพื0อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้รับคําปรึกษาให้ มากที0สดุ

ผู้ให้ คาํ ปรึกษาที8ดีควรมีคุณสมบัตทิ 8 สี าํ คัญดังนี 
๑. รู้จกั ตนเอง เข้ าใจตนเอง และสามารถเป็ นตัวของตนเองได้
๒. มีความต้ องการและเต็มใจที0จะช่วยเหลือด้ วยความจริงใจ
๓. มีจิตใจอ่อนโยน มีความละเอียดอ่อน ช่างสังเกต ไวต่อเรื0 องของความรู้สกึ นึกคิดและท่าทีของบุคคลอื0น
๔. มีความอดทน อดกลันต่
4 อพฤติกรรมที0ได้ แสดงออกมาของผู้มาขอรับคําปรึกษา
๕. มีการยอมรับและให้ เกียรติผ้ อู ื0น ไม่ดว่ นตัดสินด้ วยความรู้สกึ นึกคิดของตนเองจากการมองเพียงด้ านเดียว
๖. เห็นคุณค่าในความเป็ นมนุษย์ของผู้มารับคําปรึกษา โดยมีเจตคติที0ให้ ความสําคัญกับการช่วยเหลือคนให้ ได้
ใช้ ศกั ยภาพของตนอย่างเต็มที0
๗. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เช่น การรักษาความลับของผู้มาขอรับคําปรึกษา ไม่ให้ เบอร์ โทรศัพท์สว่ นตัวของตน
ไม่มีอคติหรื อลําเอียงในเรื0 องใดเรื0องหนึง0
๘. มีความรู้เกี0ยวกับจิตใจวิทยาการให้ คําปรึกษา ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ แหล่งข้ อมูล และแหล่งให้ ความช่วยเหลือ
๙. มีทกั ษะในการให้ การปรึกษา และทักษะในการสือ0 สารทีด0 ี
๑๐. ต้ องหมัน0 ฝึ กอบรม และศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ทางด้ านวิชาชีพอยูเ่ สมอ
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ผู้รับคําปรึกษาคือใคร
ผู้รับคําปรึกษาคือ ผู้ที0กําลังเผชิญปั ญหาอย่างใดอย่างหนึง0 และต้ องการความช่วยเหลือ เพื0อให้ มองเห็นสาเหตุ
และวิธีการแก้ ปัญหา ผู้รับคําปรึกษาแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เนื0องจากสาเหตุหลายประการคือ พื 4นฐานของวัฒนธรรม
การอบรมเลี 4ยงดูจากครอบครัว การเรี ยนรู้ในสถาบันการศึกษา ตลอดจนสภาพสังคม สิง0 แวดล้ อม และความพร้ อมของผู้มา
รับคําปรึกษา

ขัน ตอนในการให้ คาํ ปรึกษา
การให้ คําปรึกษาเป็ นเรื0 องของกระบวนการซึง0 ต้ องปฏิบตั ิอย่างมีขนตอน
ั4
และต่อเนื0องอย่างเป็ นระบบ แต่ละขันตอน
4
จะมีความสัมพันธ์ กนั โดยการปฏิบตั ิขนแรกจะส่
ั4
งผลไปสูค่ วามสําเร็ จในการปฏิบตั ิขนต่
ั 4 อไป และที0สาํ คัญต้ องอาศัยการทํางาน
ร่วมกันของทังผู
4 ้ ให้ และผู้รับคําปรึกษา จึงจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่าจะเป็ นความพยายามจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง0 เพียงลําพัง
การให้ คําปรึกษาทําได้ หลายลักษณะ เช่น การให้ คําปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling) การให้ คาํ ปรึกษา
แบบกลุม่ (Group Counseling) การให้ คําปรึกษาคูส่ มรส (Marital Counseling) การให้ คําปรึกษาครอบครัว (Family
Counseling) ฯลฯ ซึง0 มีความแตกต่างกันในรายละเอียด ธรรมชาติของปั ญหาและการใช้ ทกั ษะเฉพาะบางประการ แต่ในแง่
กระบวนการแล้ วจะไม่แตกต่างกัน
กระบวนการให้ คาํ ปรึกษามีขนตอนที
ั4
0สาํ คัญ มีดงั นี 4
ขันตอนที
4
0 ๑ การสร้ างสัมพันธภาพและการตกลงบริ การ
ขันตอนที
4
0 ๒ การสํารวจปั ญหา
ขันตอนที
4
0 ๓ การเข้ าใจปั ญหา สาเหตุ และความต้ องการ
ขันตอนที
4
0 ๔ การวางแผนแก้ ปัญหา
ขันตอนที
4
0 ๕ การยุตกิ ารปรึกษา
ขันตอนที
4
0 ๑ การสร้ างสัมพันธภาพและการตกลงบริ การ (Relationship Building)
การสร้ างสัมพันธภาพเป็ นการแสดงออกทางคําพูดและท่าทางที0ผ้ ใู ห้ คําปรึกษาจะแสดงถึงความกระตือรื อร้ นของตน
ที0จะช่วยเหลือ การให้ คาํ ปรึกษาจะประสบผลสําเร็ จได้ นนั 4 ผู้ให้ คาํ ปรึกษาและผู้รับคําปรึกษาจะต้ องมีความสัมพันธ์ที0ดีตอ่ กัน
เพราะความสัมพันธ์ที0ดีทาํ ให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาเกิดความไว้ วางใจทีจ0 ะเปิ ดเผยเรื0 องราวปั ญหาของตน โดยมีวิธีการดังนี 4
๑) สร้ างบรรยากาศทีด0 ี เงียบสงบ เป็ นส่วนตัวเหมาะทีจ0 ะพูดคุยได้ อย่างเปิ ดเผย
๒) การจัดที0นงั0 ควรมีระยะห่างที0พอดี ตังเก้
4 าอี 4อยูท่ างด้ านข้ าง ไม่เผชิญหน้ ากันและไม่มวี ตั ถุอื0นใดมาขวางกัน4
๓) เริ0 มต้ นกล่าวคําทักทาย เชื 4อเชิญให้ นงั0 แนะนําตัวเอง ถามชื0อของผู้มารับคําปรึกษา พูดคุยเรื0 องทัว0 ไป แล้ วจึงนํา
เข้ าสูป่ ระเด็นปั ญหาอย่างนุม่ นวล โดยการใช้ คําถามปลายเปิ ด
ผู้ให้ คําปรึกษาควรใช้ ภาษาที0ฟังง่าย ไม่ใช้ ศพั ท์เฉพาะทางหรื อภาษาต่างประเทศ และแสดงออกด้ วยท่าทางที0สอด
คล้ องกับการพูด เช่น การยิ 4ม สบตา พยักหน้ า สีหน้ าและนํ 4าเสียงเป็ นมิตร ท่าทียอมรับ โน้ มตัวเข้ าหาโดยมีระยะห่างพอควร
รวมทังแสดงความรู
4
้ สกึ เข้ าใจ เห็นใจ อยากช่วยเหลือ และให้ ความมัน0 ใจในการรักษาความลับของเรื0 องที0จะปรึกษา
เมื0อได้ ข้อสรุปเกี0ยวกับความต้ องการของผู้รับคําปรึกษาแล้ วก็ควรทําการตกลงบริ การ เพื0อเป็ นการทําความเข้ าใจ
4
าย วิธีปฏิบตั ิ และวัตถุประสงค์ของการให้
ระหว่างผู้ให้ คาํ ปรึกษาและผู้รับคําปรึกษาได้ รับรู้ตรงกันถึงบทบาทของทังสองฝ่
คําปรึกษา ซึง0 ช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษามีความพร้ อม เกิดความเข้ าใจ และให้ ความร่วมมือในกระบวนการให้ คําปรึกษา
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ตัวอย่ าง บทสนทนาช่วงการสร้ างสัมพันธภาพและการตกลงบริการ
ผู้ให้ คําปรึกษา : (สีหน้ ายิ 4มแย้ มเป็ นมิตร มองสบตาขณะพูด)
(การแสดงออกทางกาย)
ผู้ให้ คําปรึกษา : สวัสดีคะ่ ดิฉนั ชื0อ........................................
(กล่าวทักทายและแนะนําตัว)
วันนี 4มากับใครค่ะ
(พูดคุยเรื องทัว ไป)
ผู้รับคําปรึกษา : มาคนเดียว
ผู้ให้ คําปรึกษา : คุณชื0ออะไรค่ะ
(ถามชื อของผูม้ ารับคําปรึ กษา)
ผู้รับคําปรึกษา : ชื0อ................................
ผู้ให้ คําปรึกษา : วันนี 4คุณมาที0นี0มีอะไรอยากให้ ช่วยบ้ างค่ะ
(คําถามปลายเปิ ดเพือ เข้าสู่ประเด็นปั ญหา)
ผู้รับคําปรึกษา : วางแผนจะแต่งงานเดือนหน้ า เคยตรวจพบเลือดจางแต่ไม่ได้ รักษา ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาต่อไปหรือไม่
และยังไม่เคยมาตรวจซํ 4าอีกครัง4 จึงอยากให้ ช่วยแนะนําด้ วยว่าควรทําอย่างไรดี
ผู้ให้ คําปรึกษา : คุณต้ องการให้ ตรวจเลือดเพื0อหาภาวะเลือดจาง ซึง0 ต้ องใช้ เวลาในการรอผลตรวจ หลังจากทราบผลแล้ ว
เราจะใช้ เวลาในการปรึกษาและแนะนําว่าจะต้ องทําอะไรบ้ างค่ะ (สรุปความต้องการและตกลงบริ การ)
ขันตอนที
4
0 ๒ การสํารวจปั ญหา (Exploration the problem)
เป็ นขันตอนที
4
0ผ้ ใู ห้ คาํ ปรึกษาจะพยายามใช้ ทกั ษะต่าง ๆ เพื0อให้ ทงผู
ั 4 ้ ให้ คําปรึกษาและผู้รับคําปรึกษาได้ ตระหนักรู้
ปั ญหาตรงกันว่า ปั ญหาที0แท้ จริงคืออะไร โดยผู้ให้ คําปรึกษาเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาได้ ระบายถึงความรู้สกึ นึกคิดในใจ
รายละเอียดต่าง ๆ ในปั ญหาของตน ขณะเดียวกันผู้ให้ คําปรึกษาได้ เรี ยนรู้ ภูมิหลัง ความเป็ นมาของปั ญหา ลักษณะปั ญหา
ผลกระทบของปั ญหา รวมทังวิ
4 ธีการแก้ ปัญหาที0ได้ ทาํ ไปแล้ ว บทบาทของผู้ให้ คําปรึกษาคือ การช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาสามารถ
พิจารณาตนเอง และปั ญหาที0เกิดขึ 4น ทําให้ เกิดความเข้ าใจถึงสิง0 ที0เป็ นเหตุหรื อเป็ นผลอย่างแท้ จริ ง รับรู้ถึงปั ญหาของตนเอง
ทักษะสําคัญที0ผ้ ใู ห้ คาํ ปรึกษาใช้ ในการสํารวจทําความเข้ าใจปั ญหาประกอบด้ วย การฟั ง การทวนความ การถาม
การเงียบ การจับและสะท้ อนความรู้สกึ การสรุปความ
การฟั ง (Active Listening) เป็ นทักษะในการให้ คาํ ปรึกษาที0สาํ คัญมากลําดับแรก ควรเป็ นการฟั งอย่างตังใจ
4 ใส่ใจ
ในภาษากายและตอบสนองให้ ได้ ในระดับเดียวกัน ช่วยให้ ผ้ ใู ห้ คาํ ปรึกษาสามารถเข้ าใจผู้รับคําปรึกษา และผู้รับคําปรึกษาเกิด
ความรู้สกึ ว่าผู้ฟังให้ ความสําคัญกับสิง0 ที0ตนกําลังพูด ทําให้ ร้ ูสกึ อยากเปิ ดเผยมากขึ 4น อาจแสดงออกด้ วยการมองหน้ า สบตา
พยักหน้ า หรื อตอบรับด้ วยการเปล่งเสียงสัน4 ๆ เช่น “อืม” “ครับ” “ใช่” เป็ นต้ น หรื อใช้ คาํ ถามกระตุ้นการพูดคุย เช่น “แล้ วยังไง
ต่อครับ” “หลังจากนันเป็
4 นอย่างไร” จุดบกพร่องที0พบบ่อยคือ ผู้ให้ คําปรึกษาพูดมากเกินไปแทนที0จะตังใจรั
4 บฟั งปั ญหา ซึง0 ควร
ถือเป็ นข้ อสังเกตเพื0อเตือนตนเองเสมอ ถ้ าเริ0 มรู้สกึ ว่าตนเองพูดมากกว่าผู้รับคําปรึกษา
การทวนความ (Paraphasing) เป็ นการพูดในสิง0 ที0ผ้ รู ับคําปรึกษาพูดมาซํ 4าอีกครัง4 หนึง0 โดยเน้ นประเด็นสําคัญ ใช้
ถ้ อยคําน้ อยลง ไม่มกี ารเปลีย0 นแปลงความหมายหรื อความรู้สกึ ทีแ0 สดงออกมา ช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาได้ ทบทวนความคิดความ
รู้สกึ ของตนเองจากการได้ ฟังสิง0 ที0ตนพูดไปแล้ วอีกครัง4 หนึง0 และเกิดความชัดเจนในสิง0 ที0ต้องการปรึกษามากขึ 4น นอกจากนี 4ยัง
ช่วยให้ ผ้ ใู ห้ คาํ ปรึกษาได้ ตรวจสอบสิง0 ที0ได้ ฟังมาว่าตรงตามที0ผ้ รู ับคําปรึกษาอยากบอกหรื อไม่ และเป็ นการแสดงถึงความสนใจ
ที0ผ้ ใู ห้ คําปรึกษามีตอ่ ผู้รับคําปรึกษาอีกด้ วย สิง0 ที0ควรระมัดระวังคือ การพูดทวนในจังหวะที0ไม่เหมาะสมหรื อซํ 4าซากมากเกินไป
ตัวอย่ าง บทสนทนาแสดงการทวนความ
ผู้รับคําปรึกษา : ดิฉนั เคยคิดโทษตัวเองเหมือนกันที0ไม่พาลูกไปรักษาตังแต่
4 เล็ก ๆ
ผู้ให้ คําปรึกษา : คุณคิดโทษตัวเองที0ไม่รีบพาลูกไปรักษา
ผู้รับคําปรึกษา : ช่วงนันดิ
4 ฉนั มีปัญหาค่าใช้ จ่ายมาก ต้ องทํางานเยอะขึ 4น ทําให้ ไม่มเี วลาพาลูกมาตรวจ
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ผู้รับคําปรึกษา : ช่วงนันคุ
4 ณมีความจําเป็ นเรื0 องการเงินและไม่สะดวกจะมาตรวจ
การถาม (Question) เป็ นการเปิ ดประเด็นและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาแสดงความรู้สกึ นึกคิดถึงเรื0 องราวต่าง ๆ
ที0ต้องการจะปรึกษา เลือกใช้ คาํ ถามปลายปิ ด (close-ended questions) หรื อคําถามปลายเปิ ด (open-ended questions)
อย่างเหมาะสม คําถามปลายเปิ ดจะเป็ นการถามที0ไม่ได้ กําหนดขอบเขตของการตอบเพื0อช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาได้ สาํ รวจ และ
พูดถึงความรู้สกึ นึกคิดของตนได้ อย่างเต็มที0 ซึง0 มักจะใช้ คําว่า “อะไร” หรื อ “อย่างไร” ควรระวังคําถามว่า “ทําไม” เพราะผู้ตอบ
อาจตอบสิง0 ที0ไม่เกี0ยวข้ องกับประเด็นและทําให้ ผ้ ถู กู ถามรู้สกึ ว่าตนเองกําลังถูกตําหนิหรื อทําผิดอยูอ่ นั จะนํา ไปสูก่ ารหาเหตุผล
มาปกป้องตนเองมากกว่าเรื0 องราวที0เป็ นจริง ส่วนคําถามปลายปิ ดจะเป็ นคําถามที0ต้องการคําตอบในเรื0 องที0เฉพาะเจาะจง หรื อ
ต้ องการทําความกระจ่างให้ เข้ าใจตรงกัน คําตอบที0ได้ มกั เป็ นคําตอบสัน4 ๆ เช่น คําถามเรื0 อง ”ใคร” “เมื0อไร” “ใช่หรื อไม่”
ตัวอย่ าง คําถามปลายเปิ ด
“คุณได้ รับคําแนะนําให้ มาขอคําปรึกษาที0นวี0 า่ อย่างไรบ้ างคะ”
ุ ตัดสินใจไม่อยากบอกเรื0 องนี 4ให้ คนอื0นรู้ ”
“อะไรที0ทําให้ คณ
ตัวอย่ าง เปรี ยบเทียบคําถามว่า “อะไร” กับ “ทําไม”
“ทําไมคุณถึงทําแบบนี 4”
“อะไรทําให้ คณ
ุ ตัดสินใจทําเช่นนี 4”
ตัวอย่ าง คําถามปลายปิ ด
“คุณกินยาครบตามที0หมอบอกหรื อไม่”
“ที0คณ
ุ พูดเมื0อสักครู่หมายความว่า ตอนนี 4คุณยังมีความคิดทีจ0 ะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะ”
การเงียบ (Silence) เป็ นทักษะทีจ0 ําเป็ นต้ องใช้ ควบคูก่ บั การฟั ง เป็ นช่วงเวลาที0ผ้ ใู ห้ คาํ ปรึกษาและผู้รับคําปรึกษา
หยุดโต้ ตอบกัน ซึง0 เป็ นการหยุดเพื0อให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาได้ ไตร่ตรองถึงความคิดและความรู้สกึ ของตนเองในขณะนัน4 จนมีความ
พร้ อมและสามารถดําเนินการสนทนาต่อได้ มักใช้ เมื0อผู้ให้ คําปรึกษาสังเกตว่าผู้รับคําปรึกษาเกิดความรู้สกึ บางอย่างที0ทําให้ ยงั
ไม่สามารถสือ0 ได้ ทนั ทีตอนนัน4 เช่น ขณะที0ผ้ รู ับคําปรึกษารู้สกึ ลังเลและกําลังใช้ ความคิดตัดสินใจว่าจะพูดหรื อตอบคําถามดี
หรื อไม่ หรื อหลังจากที0ผ้ รู ับคําปรึกษาได้ กล่าวถึงเรื0 องสําคัญบางอย่างออกมาแล้ วรู้สกึ สะเทือนใจ กําลังหมกมุน่ อยูก่ บั การใช้
ความคิด ต้ องการเวลาที0จะลําดับความคิด เพื0อรวบรวมเป็ นคําพูดก่อนที0จะพูดต่อ ขณะที0เงียบนันผู
4 ้ ให้ คําปรึกษาต้ องมีทา่ ทาง
ที0แสดงถึงความใส่ใจฟั ง และมีความอดทนที0จะให้ เวลาผู้รับคําปรึกษาขณะหนึง0 (ประมาณ ๒-๓ นาที) หรื ออาจสะท้ อนความ
รู้สกึ ของผู้รับคําปรึกษา หรื อถามใหม่ เพื0อให้ ผ้ รู ับคําปรึกษามีความสะดวกทีจ0 ะพูดต่อมากขึ 4น
ตัวอย่ าง การเงียบ
ผู้รับคําปรึกษา : ลูกไม่เคยพูดดีกบั ฉันเลย ถึงแม้ ฉนั จะทําดีกบั เขาทุกอย่าง บางครัง4 ฉันก็ร้ ูสกึ น้ อยใจและคิดว่า ลูกคงรักพ่อ
มากกว่าแม่ (เงียบและร้ องไห้ )
ผู้รับคําปรึกษา : (เงียบ ส่งสายตาปลอบโยน) เวลาคิดแบบนี 4 บางครัง4 ทําให้ คณ
ุ หมดกําลังใจทีจ0 ะทําอะไรทังนั
4 น4
การจับและสะท้ อนความรู้สึก (Reflection of feeling) เป็ นการที0ผ้ ใู ห้ คําปรึกษาติดตามและรับรู้ความรู้สกึ ที0ผ้ รู ับ
คําปรึกษาแสดงออกมา โดยใช้ ทกั ษะการฟั งและการสังเกตท่าทางแล้ วผู้ให้ คาํ ปรึกษาตีความ ความรู้สกึ ที0ฟังและสังเกตได้ นนั 4
มาเป็ นคําพูด ซึง0 ส่วนใหญ่จะมีเนื 4อหาส่วนที0เป็ นความรู้สกึ และปั จจัยที0ทําให้ เกิดความรู้สกึ นัน4 ทําให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาได้ มองเห็น
ตนเองชัดเจนขึ 4นและเป็ นการตรวจสอบความเข้ าใจของผู้ให้ คาํ ปรึกษาว่าเข้ าใจตรงกันหรื อไม่
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ตัวอย่ าง การจับและสะท้ อนความรู้สกึ
ผู้รับคําปรึกษา : สามีของหนูไปมีผ้ หู ญิงคนอื0น หนูไม่เข้ าใจเลยว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนัน4 ทัง4 ๆ ที0หนูทําดีกบั เขาทุก
อย่าง
(ก้ มหน้ า ร้ องไห้ )
ผู้ให้ คําปรึกษา : คุณคงรู้สกึ เสียใจมากกับเรื0 องนี 4 เพราะคุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเรื0 องนี 4จะเกิดขึ 4น
การสรุ ปความ (Summarizing) เป็ นการรวบรวมเนื 4อหาสําคัญรวมทังอารมณ์
4
ที0เกิดขึ 4น สะท้ อนกลับเป็ นคําพูดให้ ได้
ใจความสําคัญทังหมดไปที
4
0ผ้ รู ับคําปรึกษาอีกครัง4 ไม่ใช่การพูดซํ 4าทุกประโยค แต่เลือกเฉพาะประเด็นที0สาํ คัญ เพื0อช่วยให้ ผ้ รู ับ
คําปรึกษาทําความเข้ าใจเรื0 องที0สนทนาทังหมดได้
4
ชดั เจนขึ 4นโดยเฉพาะสาระสําคัญ เช่น “เท่าที0ฟังมาพอจะสรุปได้ วา่ .......…...”
(ตามด้ วยประเด็นต่าง ๆ และความรู้สกึ โดยข้ อความไม่ควรยาวเกินไป หรื อมีรายละเอียดมากเกินไป)
ตัวอย่ าง การสรุปความ
ผู้รับคําปรึกษา : ดิฉนั คิดว่าตัวเองเข้ ากับเพื0อนร่วมงานไม่ได้ และไม่ชอบงานที0ทําอยูต่ อนนี 4 ทําให้ ไม่อยากจะไป
ทํางานแล้ ว
ผู้ให้ คําปรึกษา : คุณรู้สกึ มีปัญหาในที0ทํางานและอยากพักงานในตอนนี 4
ขันตอนที
4
0 ๓ การเข้ าใจปั ญหา สาเหตุ และความต้ องการ (Problem Identification)
เมื0อผู้รับคําปรึกษาได้ เลือกปั ญหาที0แท้ จริ งที0ต้องการแล้ วผู้ให้ คําปรึกษาจะช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาได้ คิดพิจารณา
ปั ญหา ความรู้สกึ ของตนเอง เข้ าใจว่าสาเหตุของปั ญหาคืออะไร รับรู้วา่ ตนเองมีความต้ องการ และยอมรับว่าตนเองเป็ นส่วน
หนึง0 ของปั ญหา เกิดแรงจูงใจในการยอมรับส่วนที0ตนเองต้ องรับผิดชอบต่อการเปลีย0 นแปลงทีจ0 ะเกิดขึ 4น
ทักษะที0ผ้ ใู ห้ คําปรึกษาใช้ ในการโต้ ตอบ มีดงั นี 4
๑) การให้ ข้อมูล (Informing)
๒) การหาผลจากการกระทํา (Exploring logical consequences)
๓) การให้ ข้อมูลย้ อนกลับว่าผู้อื0นมองเขาอย่างไร (Feedback)
๔) การตีความ (Interpreting)
๕) การชี 4ให้ เห็นว่าเป็ นเรื0 องปรกติ (Normalizing)
๖) การสอบถาม (Probing)
๗) การให้ ข้อสังเกตถึงความขัดแย้ งกันในตัวของผู้รับคําปรึกษา (Confrontation)
๘) การเปลีย0 นแนวคิด (Reframing) เดิมเคยคิดในมุมหนึง0 เปลีย0 นเป็ นคิดได้ ในอีกมุมมองหนึง0
๙) การเปิ ดเผยตนเองหรื อยกกรณีของผู้ให้ คาํ ปรึกษาเองเป็ นตัวอย่าง (Self-disclosure)
๑๐) การยับยังตนเองของผู
4
้ ให้ คาํ ปรึกษา (Refraining) เพื0อให้ ผ้ รู ับคําปรึกษามีโอกาสได้ กลัน0 กรองและหาคําตอบ
ด้ วยตัวเอง
ขันตอนที
4
0 ๔ การวางแผนแก้ ปัญหา (Problem Solving )
หลังจากการสํารวจปั ญหาแล้ วอาจพบปั ญหาหลายเรื0 อง ซึง0 เป็ นไปไม่ได้ ที0จะแก้ ไขปั ญหาทุกเรื0 องทันทีหรื อในการพบ
กันครัง4 เดียว สิง0 สําคัญคือ การช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา และจัดลําดับความสําคัญของปั ญหาว่า ควรที0
จะเริ0 มแก้ ไขปั ญหาในเรื0 องใดก่อน ในขันตอนนี
4
4ผู้ให้ คาํ ปรึกษาจะต้ องเป็ นผู้กําหนดเป้าหมาย จุดประสงค์ที0ต้องการ กําหนดทาง
เลือก และเรี ยนรู้ที0จะเลือกตัดสินใจด้ วยตนเอง ซึง0 ผู้ให้ คําปรึกษาจะเป็ นเพียงผู้คอยช่วยเหลือสนับสนุน เป็ นกําลังใจ และให้
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ความมัน0 ใจ พร้ อมทังให้
4 ข้อมูลที0จําเป็ น เพื0อประกอบการเลือกและตัดสินใจแก่ผ้ รู ับคําปรึกษา โดยผู้ให้ คําปรึกษาใช้ วิธีตา่ ง ๆ
เช่น การให้ ความรู้ (Education) การแนะนํา (Suggestion) การแนะแนวทาง (Guidance) การชักจูง (Persuasion) การฝึ ก
(Coaching) การให้ การบ้ าน (Homework) การชมเชยเมื0อทําดี (Positive reinforcing) การกระตุ้นให้ ทาํ (Stimulating) การประเมินผล
และการแก้ ไข (Evaluation) การฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ (Skills training)
ปั ญหาที0ควรเลือกจัดการก่อนมักจะเป็ นปั ญหาความรู้สกึ นึกคิดของบุคคลนัน4 ปั ญหาที0มคี วามรุนแรงเร่งด่วนเฉพาะ
หน้ า และปั ญหาที0ผ้ รู ับคําปรึกษาดูจะมีศกั ยภาพในการแก้ ไขได้ มากที0สดุ
ประเภทของปั ญหาและทักษะทีใ0 ช้ ในการช่วยเหลือ
ประเภท
ทักษะ
๑. การขาดขัอมูล
ให้ ความรู้หรื อแหล่งข้ อมูล (Knowledge or Information)
๒. ความรู้สกึ นึกคิด
ให้ กําลังใจ (Support)
๓. การตัดสินใจ
คิดหาทางเลือกอย่างมีเหตุผล (Logical consequence)
ปั ญหาการขาดข้ อมูล สิง0 ที0ผ้ รู ับคําปรึกษาต้ องการคือ ข้ อมูลที0ถกู ต้ อง เช่น แม่ที0มีลกู สติปัญญาตํา0 ไม่ร้ ูวา่ จะฝึ กลูก
อย่างไร และไม่ร้ ูวา่ มีแหล่งให้ ความช่วยเหลือที0ไหนบ้ าง ผู้ให้ คาํ ปรึกษาสามารถให้ ความรู้เกี0ยวกับการเลี 4ยงดูฝึกฝนเด็ก และ
ข้ อมูลแหล่งช่วยเหลือ เช่น โรงเรียนที0มีชนเรี
ั 4 ยนของการศึกษาพิเศษ
ปั ญหาความรู้สึกนึกคิด สิง0 ที0ผ้ รู ับคําปรึกษาต้ องการคือ ความเห็นใจและกําลังใจ เพื0อเสริ มสร้ างความมัน0 คงทาง
อารมณ์ เกิดความมัน0 ใจในการต่อสู้และเผชิญกับปั ญหาด้ วยตนเอง ซึง0 ผู้ให้ คําปรึกษาสามารถสือ0 สารด้ วยการใช้ คาํ พูด หรื อ
การกระทํา เพื0อให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาลดความตึงเครียด ผ่อนคลายความกังวลและทุกข์ใจ
ผู้ให้ คําปรึกษาสามารถให้ กําลังใจ โดยมีหลักการดังนี 4
(๑) สํารวจอารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ ของผู้รับคําปรึกษา
(๒) การจับและสะท้ อนความรู้สกึ นัน4
(๓) ค้ นหาศักยภาพ (สิง0 ที0เป็ นคุณค่าของบุคคลนัน)
4 โดยใช้ คําถาม
“ทัง4 ๆ ที0 …………… (ปั ญหาต่าง ๆ) มีอะไรทําให้ …………… (การกระทําดี ๆ ของเขา)”
(๔) สนับสนุนศักยภาพนัน4
ตัวอย่ างการให้ กําลังใจสําหรับแพทย์
แพทย์ : คุณสมหญิงรู้สกึ อย่างไรบ้ าง ที0ต้องมาป่ วยแบบนี 4
(การสํารวจอารมณ์ความรู้สึก)
สมหญิง :แย่มากคะ ไม่ร้ ูกรรมเวรอะไร สามีเพิ0งเสียชีวิตเมื0อปี ก่อน มีลกู ๑ คนที0ต้องเลี 4ยงดู หนูทาํ งานรับจ้ าง
รายได้ ก็ไม่พอกับรายจ่าย หนูต้องทํางานหนัก ไม่คอ่ ยได้ พกั ผ่อน ตอนนี 4หนูก็ไม่สบายอีกทําให้ ทาํ งาน
ไม่ไหวเหมือนเดิม
แพทย์ : คุณคงจะเหนื0อยใจมากกับภาระที0เป็ นอยู่
(การจับและสะท้อนความรู้สึก)
สมหญิง : ค่ะ (ก้ มหน้ า เงียบ)
ุ ยังพยายามมาหาหมอสมํ0าเสมอ
แพทย์ : ทัง4 ๆ ที0คณ
ุ มีภาระหลายอย่างต้ องรับผิดชอบแต่มีอะไรที0ทําให้ คณ
(คําถามหาศักยภาพ)
สมหญิง : เป็ นห่วงลูกคะ หนูอยากหายจะได้ มาดูแลเขา เขาเป็ นห่วงคอยดูแลหนูอยูต่ ลอด
แพทย์ : คุณสมหญิงโชคดีที0มีลกู ที0รักและห่วงใย หมอดีใจทีค0 ณ
ุ มีใจที0เข้ มแข็ง อดทน ภูมิใจแทนลูกของคุณที0มีแม่
ที0ดีเช่นนี 4
(สนับสนุนศักยภาพนัน2 )

64

ตัวอย่างอื0นในการให้ กําลังใจสําหรับแพทย์ เช่น
- การชมเชย ยกย่อง หรื อการสือ0 ให้ ทราบถึงพฤติกรรมที0เป็ นทางบวก
“คุณสมชายเยี0ยมจริ ง ๆ หมอขอชมในความตังใจของคุ
4
ณในการควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย และกินยาสมํา0 เสมอ”
- การพูดให้ กําลังใจ ปลอบใจ เพื0อให้ ผ้ ปู ่ วยคลายความกังวลใจ
“หมอทราบสาเหตุการป่ วยของคุณแล้ ว กินยาและรักษาตัวสักพัก อาการต่าง ๆ เหล่านี 4จะดีขึ 4น”
“ไม่วา่ อาการจะเปลีย0 นแปลงอย่างไร หมอจะคอยอยูด่ แู ลคุณตลอดและจะพยายามรักษาอย่างเต็มที0 ”
- การใช้ คําพูดง่าย ๆ ที0สอื0 ให้ ทราบถึงสิง0 ที0แพทย์สงั เกตเห็นในทางบวกซึง0 แสดงความเอาใจใส่ที0แพทย์มีตอ่ ผู้ป่วย
“หมอสังเกตว่าวันนี 4คุณสมศักดิ>มสี หี น้ าสดชื0น แจ่มใส”
“คุณสมศรี กินข้ าวได้ เยอะ คงจะใกล้ หายแล้ วนะ”
- ข้ อมูลเปรี ยบเทียบความก้ าวหน้ าของการดําเนินโรค
“ครัง4 แรกทีค0 ณ
ุ มาตรวจแขนจะขยับไม่ได้ เลย แต่หลังจากทํากายภาพบําบัดแล้ ว แขนของคุณเริ0 มขยับเองได้ บ้าง”
ปั ญหาการตัดสินใจ ผู้รับคําปรึกษาอาจตัดสินใจเองว่าจะหาทางออกแก้ ปัญหานันได้
4 อย่างไร หรื ออาจคิดได้ หลาย
ทางจนทําให้ ลงั เล ไม่มนั0 ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร หรื ออาจคิดไม่ได้ ขณะนัน4 ผู้ให้ คําปรึกษาจะมีสว่ นช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาได้
พยายามคิดหาทางออกและพิจารณาอย่างรอบคอบมีเหตุผล ถึงความเป็ นไปได้ และความเหมาะสม ตลอดจนประเมินการ
ยอมรับของผู้รับคําปรึกษาว่าเขาสามารถทีจ0 ะยอมรับทางเลือกนัน4 โดยมีขนตอนดั
ั4
งนี 4
(๑) กําหนดปั ญหาที0จะแก้ ไข
(๒) ถามให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาคิดว่ามีทางออกกี0ทาง อะไรบ้ าง
(๓) ให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาคาดการณ์ด้วยเหตุผลถึงผลที0จะเกิดขึ 4นหากเลือกแต่ละทาง ช่วยให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาได้
เปรี ยบเทียบถึงผลดีผลเสียของแต่ละทางเลือกก่อนที0จะตัดสินใจ แม้ วา่ ผู้รับคําปรึกษาจะคิดทางออกได้ ทางเดียว ก็สามารถ
ให้ คาดการณ์ผลที0เกิดขึ 4น ๒ ทางคือ ทําและไม่ทํา ในช่วงนี 4ผู้ให้ คาํ ปรึกษาสามารถให้ ข้อมูลที0เป็ นประโยชน์ไปด้ วย
(๔) สนับสนุนให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาตัดสินใจด้ วยตัวเองในการเลือกทางทีค0 ิดว่าเหมาะสม และสามารถยอมรับที0จะ
ปฏิบตั ิได้ มากที0สดุ และช่วยเตรี ยมตัวเพื0อการปฏิบตั ิจริ ง เช่น การคิดหรื อซักซ้ อมขันตอนและวิ
4
ธีปฏิบตั ิ ตลอดจนคิดวิธีแก้ ไข
จุดอ่อนของทางเลือกนันร่
4 วมไปด้ วย
ขันตอนที
4
0 ๕ การยุตกิ ารปรึกษา (Termination of counseling)
เมื0อผู้รับคําปรึกษาเกิดความกระจ่างในปั ญหาของตนเองอย่างแท้ จริ ง สามารถเข้ าใจปั ญหา รู้ความต้ องการ รู้วิธี
การแก้ ไขปั ญหา พร้ อมทังมี
4 ความมัน0 ใจในการเลือกและตัดสินใจปฏิบตั ิ แสดงให้ เห็นว่าปั ญหาของผู้รับปรึกษาเริ0 มคลี0 คลาย
สมควรที0จะยุติการปรึกษาในครัง4 นี 4 โดยขันตอนและวิ
4
ธีการยุตกิ ารปรึกษา มีดงั นี 4คือ
๑) ให้ สญ
ั ญาณเตือนแก่ผ้ รู ับคําปรึกษา เพื0อเป็ นการแสดงให้ ร้ ูวา่ ใกล้ หมดเวลาของการปรึกษาแล้ ว
๒) เปิ ดโอกาสให้ ถามสิง0 ที0ยงั ค้ างคาใจ ตรวจสอบความคิด สอบถามถึงความรู้สกึ ที0เปลีย0 นแปลงไป และทบทวน
สรุปความเข้ าใจที0ได้ รับในระหว่างการปรึกษา
๓) แสดงความชื0นชมความสามารถของผู้รับคําปรึกษาทีม0 ีความมุง่ มัน0 ที0อยากแก้ ไขปั ญหาของตนเอง และกล้ าคิด
กล้ าทบทวนปั ญหาต่าง ๆ
๔) การนัดหมายติดตามครัง4 ต่อไป ควรมีการตกลงเลือกวันและเวลาทีส0 ะดวกเหมาะสม แต่ถ้าไม่มีก ารนัดหมายต่อ
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ผู้ให้ คําปรึกษาควรบอกให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาทราบว่า ยินดีที0จะให้ ความช่วยเหลือหากต้ องการปรึกษา พร้ อมทังกล่
4 าวลาด้ วย
ท่าทางที0อบอุน่ เป็ นมิตรเอื 4อเฟื อ4 และควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาสามารถซักถามข้ อข้ องใจได้ ในเรื0 องที0ได้ พดู คุยกันในวันนี 4
เพื0อเป็ นการส่งเสริ มความมัน0 ใจ
๕) การส่งต่อ กรณีจําเป็ นที0ต้องส่งต่อไปที0หน่วยงานหรื อบุคคลอื0น ควรแจ้ งผล ความจําเป็ นเพื0อประโยชน์ของผู้รับ
คําปรึกษา พร้ อมทังข้
4 อมูลเกี0ยวกับหน่วยงานและบุคคลที0ต้องติดต่อ ให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาทราบด้ วย

สิ8งที8ควรพึงระวังในการให้ คาํ ปรึกษา
๑. ผู้ให้ คําปรึกษาทําหน้ าทีเ0 ป็ นเพียงกระจกสะท้ อนให้ ผ้ รู ับคําปรึกษาเห็นภาพตนเองชัดเจน ซึง0 กระจกนันไม่
4
สามารถปรุงแต่งหรื อขยายภาพใด ๆ ได้ ตามความปรารถนาของกระจก
๒. ให้ ความสําคัญและเคารพในความมีคณ
ุ ค่าของมนุษย์ ผู้รับคําปรึกษาและผู้ให้ คําปรึกษามีคณ
ุ ค่าเท่าเทียมกัน
๓. ผู้ให้ บริ การต้ องยอมรับและเคารพสิทธิสว่ นบุคคล ถ้ าผู้รับปรึกษาปฏิเสธความช่วยเหลือทีใ0 ห้ แก่เขา หรื อเคารพ
ในอิสรภาพของการตัดสินใจในทางเลือกนัน4 ๆ
๔. การให้ คําปรึกษาเน้ นในเรื0 องความเข้ าใจตนเองมากกว่าการแก้ ปัญหา
๕. การให้ คําปรึกษานันต้
4 องเข้ าใจว่า มนุษย์มมี มุ มองโลกที0แตกต่างกัน ต้ องรับรู้ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ตามแง่มมุ
และทัศนะของผู้รับปรึกษา
๖. อย่านําค่านิยม เจตคติของผู้ให้ คาํ ปรึกษาเป็ นมาตรฐาน แล้ วต้ องการให้ ผ้ มู ารับคําปรึกษามีคา่ นิยมและเจตคติ
เหมือนตน
๗. อย่าเป็ นผู้ตดั สินใจหรื อเป็ นผู้รับผิดชอบแทนผู้มาปรึกษา ต้ องระลึกไว้ เสมอว่าเรามีหน้ าที0ให้ คําปรึกษา แต่การ
ตัดสินใจและความรับผิดชอบต่อตนเอง ยังเป็ นของผู้มารับปรึกษาอยู่
การให้ คําปรึกษานัน4 ทําได้ ในหลายเรื0 อง ได้ แก่ การให้ คาํ ปรึกษาทางด้ านการเงิน การให้ คําปรึกษาในการบริ หาร
ธุรกิจ การให้ คาํ ปรึกษาด้ านการแพทย์ โดยทัว0 ไป เรื0 องของการให้ คาํ ปรึกษามีความจําเป็ นในหลายวิชาชีพทีเ0 กี0ยวข้ องกับการ
ช่วยเหลือผู้อื0นและต้ องให้ คําแนะนําปรึกษาร่วมด้ วย เช่น แพทย์ พยาบาล ครูอาจารย์ ไม่ได้ จํากัดเฉพาะวิชาชีพจิตเวชศาสตร์
หรื อจิตวิทยา ซึง0 บุคลากรดังกล่าวสามารถนําไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพขึ 4นได้ หรื อแม้ แต่ในชีวติ ประจําวัน ก็
สามารถมีสว่ นช่วยให้ บคุ คลมีแนวคิดในการแก้ ปัญหาให้ กบั ตัวเอง นําไปช่วยเหลือผู้อื0น ตลอดจนช่วยในการดํารงสัมพันธภาพ
กับผู้อื0นได้ ดียิ0งขึ 4น
สําหรับทางการแพทย์มีการให้ คําปรึ กษาในหลายสถานการณ์ เช่น การให้ คําปรึ กษากับพ่อแม่เกี0ยวกับโรคที0อาจ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม การแจ้ งข่าวร้ าย การสื0อสารในภาวะฉุกเฉิน กรณีผ้ ปู ่ วยระยะสุดท้ าย การขออนุญาตตรวจศพ
ภาวะแทรกซ้ อนและข้ อผิดพลาดทางการแพทย์ กรณีเสียชีวิตโดยไม่คาดหวัง กรณีฟ้องร้ อง เป็ นต้ น ดังนันจึ
4 งจําเป็ นที0แพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์จะต้ องมีเทคนิคในการให้ คําปรึกษา การแจ้ งข่าว การให้ ข้อมูล และต้ องพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ
ที0จะใช้ ในการสือ0 สารอย่างจริ งจัง
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แบบบันทึกการสังเกตการณ์ การให้ คาํ ปรึกษา
(Medical Counseling Checklist)
Trainee………………………………………….....................................….…Patient Initial…….……….......................…
Trainer………………………………………….........................................…. Date………….…………….........................
A. เริ8มต้ น (Opening)
1. ทักทาย /สร้ างความคุ้นเคย
2. แนะนําตนเองและขันตอน
4
3. ท่าทีผ่อนคลาย
4. ใส่ใจต่อความสุขสบายของผู้ป่วย
5. จัดสิ0งแวดล้ อมเหมาะสม
6. สอบถามความเข้ าใจผู้ป่วย
7. ให้ ความมัน0 ใจในการเก็บข้ อมูลเป็ นความลับ

(
(
(
(
(
(
(

) มี
) มี
) มี
) มี
) เหมาะสม
) มี
) มี

(
(
(
(
(
(
(

) ไม่มี
) ไม่มี
) ไม่มี
) ไม่มี
) ไม่เหมาะสม
) ไม่มี
) ไม่มี

(
(
(
(
(

) มี
) มี
) มี
) มี
) มี

(
(
(
(
(

) ไม่มี
) ไม่มี
) ไม่มี
) ไม่มี
) ไม่มี

( ) มี
( ) มี
( ) มี
( ) มี
( ) มี

(
(
(
(
(

) ไม่มี
) ไม่มี
) ไม่มี
) ไม่มี
) ไม่มี

B. เข้ าใจประเด็นปั ญหา (Identification of problem)
1. ถามถึงปั ญหาต่าง ๆ (problem survey)
2. จัดลําดับความสําคัญ (negotiates priorities)
3. ติดตามเรื0องราวอย่างต่อเนื0อง (maintains a narrative thread)
4. สํารวจลงลึก (uses cone format)
5. ทําความเข้ าใจปั ญหาให้ กระจ่าง (uses clarification)

C. ตัง เป้าหมาย (Goal setting)
1. เลือกปั ญหาที0แท้ จริงที0ต้องการ ( problem identification)
การสรุปและนําสูป่ ระเด็น (transition of topic)
การดึงเข้ าประเด็นที0แท้ จริง (redirection of topic)
2. สร้ างแรงจูงใจ (establish the motivation)
3. กําหนดเป้าหมายร่วมกัน (chooses the appropriate problem)

D. การแก้ ปัญหา (Problem solving)
1. การใช้ คําถาม
2. การฟั ง
(
3. การให้ ข้อมูลทางการแพทย์ (medical facts)
(
4. การใช้ ภาษาเข้ าใจง่าย
เป็ นประโยชน์
ถูกต้ อง
เหมาะสม
เพียงพอ
5. เสนอทางเลือก (shares possible solutions)
6. หาข้ อดีและข้ อเสีย (discusses advantages and disadvantages)
7. การให้ ผ้ ปู ่ วยมีสว่ นร่วม (lets counselee make his\her own decision)
8. การให้ ความหวัง (shows hope)
(
9. สรุปเป็ นระยะ (segment summary)
(
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) มาก ( ) น้ อย
) มี ( ) ไม่มี

) มี
) มี

( ) ไม่มี
( ) ไม่มี

( ) เหมาะสม
( ) เหมาะสม
( ) เหมาะสม
( ) มี
( ) มาก
( ) มาก
( ) มาก
( ) มาก
( ) มี
( ) มี
( ) มี
( ) เหมาะสม
( ) เหมาะสม

( ) ไม่เหมาะสม
( ) ไม่เหมาะสม
( ) ไม่เหมาะสม
( ) ไม่มี
( ) น้ อย
( ) น้ อย
( ) น้ อย
( ) น้ อย
( ) ไม่มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่เหมาะสม
( ) ไม่เหมาะสม

E. การจบการสนทนา (Closing)
1. เปิ ดโอกาสให้ ถาม (asks for questions)
2. แสดงความชื0นชม (shows appreciation)
3. การนัดหมายติดตาม (follow up plan)

( ) มี
( ) มี
( ) มี

( ) ไม่มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่มี

F. ทักษะตลอดกระบวนการ (Counseling techniques)
F1. การส่ งเสริมการสื8อสาร (Facilitation skills)
การสบตา (eye contact)
ท่าทาง (posture, facial expression)
การสัมผัส (touch)
การใช้ ภาษา (verbal communication)
การใช้ ความเงียบ (uses silence)
การสื0อสารสองทาง (two way communication)
การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ (mutual participation)

( ) มี
( ) มี
( ) มี

( ) ไม่มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่มี

( ) มี

( ) ไม่มี

(
(
(
(
(
(
(

) เหมาะสม
) เหมาะสม
) เหมาะสม
) เหมาะสม
) เหมาะสม
) มี
) มี

(
(
(
(
(
(
(

) ไม่เหมาะสม
) ไม่เหมาะสม
) ไม่เหมาะสม
) ไม่เหมาะสม
) ไม่เหมาะสม
) ไม่มี
) ไม่มี

F2. การสร้ างความสัมพันธ์ (Relationship skills)
มีสว่ นร่วมในความรู้สกึ (shares of feeling)
การสะท้ อนความรู้สกึ (acknowledges/ reflects the feeling)
มีสว่ นร่วมในความคิด (shares of thinking )
การสะท้ อนความคิด (reflects the thought )
การให้ กําลังใจ (supports)
( ) มี ( ) ไม่มี
ความเข้ าใจความรู้สกึ (empathy)
ท่าทีเป็ นกลาง /ไม่ตดั สินผิดถูก (nonjudgmental, neutral)
ท่าทางเข้ าใจ (understanding)
ยอมรับ (unconditional positive regard, accepts the counselee)

( ) มี
( ) มี
( ) มี
( ) มี
( ) เหมาะสม
( ) มี
( ) มี
( ) มี
( ) มี

( ) ไม่มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่เหมาะสม
( ) ไม่มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่มี
( ) ไม่มี

ข้ อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................…
……………………………………………………
การประเมินตนเอง.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………

(Adapted from the “ Brown Interview Checklist” Brown University 1991 By Panom Ketumarn MD.
and Sirirat Kooptiwut MD. Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol university 2001)
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เด็กสมาธิสั น
(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder)
ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล
เด็กนักเรี ยนที0มีปัญหามากจนเป็ นที0หนักใจของคุณครู นนั 4 เห็นจะไม่มีใครเกินเด็กสมาธิสนั 4 ใครได้
เด็กที0เป็ นแบบนี 4ไว้ ในห้ องก็เตรี ย มตัวเหนื0อยไปได้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย ´ ปี ใครได้ สองคนมักจะบ่นอยาก
ลาออกและถ้ าได้ สามคนขึ 4นไปที0ครูจะไม่ปรึกษาแพทย์นนหาได้
ั4
ยาก เด็กสมาธิสนมั
ั 4 กจะมีอาการซนมากๆ
ร่วมกับอาการสมาธิสนทํ
ั 4 าให้ เกิดปั ญหาพฤติกรรมและปั ญหาการเรี ยนได้ หลายประการ
x

ลักษณะสํ าคัญของเด็กสมาธิสั น

เด็กที0ซนและสมาธิสนนั
ั 4 นจะมี
4
อาการที0เห็นได้ ชดั เจนนับตังแต่
4 วนั แรกที0เจอกัน อาการที0เห็นได้ ชดั
และเป็ นปั ญหาที0สดุ ประการแรกคือ อาการซนมากผิดปกติ (Hyperactivity) ไม่สามารถหยุดนิ0งอยู่กบั
ที0ได้ มักจะเห็นเด็กกลุม่ นี 4วิ0งไปวิ0งมา เที0ยวแหย่คนโน้ น เล่นกับคนนี 4 เปลี0ยนกิจกรรมไปมาอยู่เรื0 อยๆ โดย
ไม่สามารถหยุดนิ0งอยู่กบั กิ จกรรมใดๆ ได้ นานเหมือนเด็กอื0น ๆ อาการซนในเด็กสมาธิสนแตกต่
ั4
างจากเด็ก
ซนปกติคือ เด็กซนปกติจะหยุดนิ0งได้ เมื0อจําเป็ นหรื ออยู่ในสถานการณ์ที0ต้องหยุด นัน0 คือเวลาเรี ยนเขาจะ
อยูน่ ิ0งๆ ได้ ตลอดจนจบคาบการเรี ยน (ถึงแม้ จะเบื0อก็จะบัง คับตัวเองให้ นงั0 อยู่ในห้ องได้ ) แต่เด็กสมาธิสนั 4
จะอยู่นิ0งไม่ค่อยได้ เขาอาจนิ0งอยู่ได้ ประมาณ ¬-´Ø นาทีแรก (ตามที0ครู สงั0 ) แล้ วจะเริ0 มยุกยิกหันซ้ าย
หันขวา เหลียวหน้ าเหลียวหลัง แหย่เพื0อน ชวนคุย แล้ วจะเริ0 มเดินไปโน่นไปนี0 ครูเรี ยกก็อาจกลับมาอยู่นิ0ง
ได้ ซกั พักหนึง0 แล้ วก็จะเริ0มยุกยิกอีก
ลักษณะการเปลี0ยนกิจกรรมของเด็กกลุ่มนี 4จะเป็ นไปตามสิ0งกระตุ้น เช่นเด็กกําลังเขียนหนังสืออยู่
เมื0อได้ ยินเสียงเพื0อนเล่นกันก็จะเลิกเขียนหนังสือทันทีเปลี0ยนไปเล่นกับเพื0อน เล่นได้ ไม่กี0นาทีเห็น เพื0อนคน
อื0นไล่จบั กันก็ไปเล่นไล่จบั กับเขา ระหว่างไล่เพื0อนอยู่ได้ ยินเสีย งรถก็หนั ไปดูรถเลยเลิกเล่นไล่จบั การเข้ า
ร่วมกิจกรรมจะขาดเป้าหมายและการวางแผน ทําให้ เป็ นที0รําคาญของเพื0อน ๆ ที0เล่นด้ วยกัน
เพราะเล่นไม่จบเกมส์คราวหลังเด็กอื0นๆ ก็มกั ไม่อยากให้ เด็กคนนี 4เล่นด้ วยอีก
ลักษณะที0สําคัญของเด็กกลุ่ม นีป4 ระการที0ส องคือ การทําอะไรขาดความยัง4 คิดและการควบคุม
ตนเอง (Impulsivity) ทัง4 ที0ร้ ู ว่าเป็ นความผิดก็ยังทํา ดูเหมือนเป็ นเด็กดื 4อแต่จริ งๆ แล้ วมิใช่เช่นนัน4 ที0เป็ น
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เช่นนี 4เพราะเด็กเองมีความไวมากต่อการกระตุ้นจากภายนอกและจะตอบสนองทันทีโดยปราศจากการยัง4
คิด ว่า ถูก ต้ อ งหรื อ ไม่ การเปลี0 ย นกิ จ กรรมบ่อ ยก็ เ กิ ด จากสาเหตุเ ดี ย วกัน นี 4 นอกจากนี เ4 ด็ ก กลุ่ม นี ย4 ัง
แสดงออกเมื0อมีอารมณ์ โกรธอย่างรวดเร็ ว เช่ นไม่พอใจก็จะแสดงออกหรื อตอบโต้ ก้ าวร้ าว รุ นแรงกับ
เพื0อนๆ ได้ โดยขาดการควบคุม คุณครูจึงมักจะเห็นเด็กกลุ่มนี 4มีเรื0 องทะเลาะ ชกต่อย กับเพื0อนๆ ได้ บอ่ ยๆ
และมักจะเป็ นที0รังเกียจของกลุ่มเพื0อนเพราะเล่นด้ วยไม่นานก็มกั จะมีเรื0 อง เป็ นตัวการทําให้ วงแตกเสมอ
เด็กมักจะทําผิดกฎระเบียบของห้ อง หรื อของโรงเรี ยนได้ บ่อยๆ เช่น ไม่อยู่นิ0งในห้ อง, เดินไปมา, แหย่
เพื0อน, รังแกเพื0อน และมักถูกลงโทษมากกว่าเด็กทัว0 ๆ ไป ดูเผินๆ เหมือนกับเด็กไม่จํา ไม่เรี ยนรู้เวลาทําผิด
หรื อลองดีกับครู แ ละกฎระเบียบต่างๆ แต่ความจริ งแล้ วเด็กจะรู้ ว่าตัวเองทํ าผิ ด แต่ไม่ไ ด้ ยัง4 คิดเช่นนี 4
ตังแต่
4 แรก ทําไปแล้ วมาคิดได้ วา่ ผิด จะรู้สกึ เสียใจที0ทําผิดไปแล้ ว
ลักษณะสําคัญประการที0สามของเด็กกลุ่มนี 4คือ สมาธิสนั 4 (Short attention span) จะเห็นเป็ น
พฤติกรรมเบื0อง่าย สนใจช่วงสัน4 เปลี0ยนความสนใจเร็ วมาก อยู่ในชันเรี
4 ยนจะมีสมาธิแค่ ¬-´Ø นาทีแรก
แล้ วจะวอกแวก ไปสนใจเรื0 องอื0น อาจจะนัง0 เหม่อ ใจลอย มองออกนอกห้ อง ชวนเพื0อนคุย และจะเป็ น
4 ด (ว่าจะต้ องนัง0 นิ0ง ๆ เรี ยนในห้ องให้ จบ
สาเหตุให้ เด็กเปลี0ยนกิจกรรมด้ วยตัวเองด้ วยการขาดความยังคิ
ชัว0 โมง) อาการสมาธิ สนทํ
ั 4 าให้ เด็กรับรู้ เนื 4อหาที0ครู สอนได้ น้อย ขาดความรู้ ทักษะต่างๆ ถึงแม้ เด็กจะมี
สติปัญญาดีแต่ก็เรี ยนไม่ได้ ดีนกั หรื อเรี ยนขึ 4นๆ ลงๆ มาก บางเทอมมีวิชาที0ชอบ ครูสอนสนุก ก็อาจเรี ยน
ได้ ดีเพราะจะมีสมาธิดีขึ 4น สมาธิของเด็กขึ 4นอยู่กบั สิ0งแวดล้ อมด้ วย ถ้ าเด็กชอบ เขาก็จะมีสมาธิอยู่ได้ นาน
ขึ 4น จึงไม่แปลกใจที0เห็นเด็กกลุม่ นี 4อยูไ่ ด้ นิ0งในกิจกรรมบางอย่าง เช่น โทรทัศน์ วีดีโอเกมส์ หรื อ กีฬาที0สนใจ
กิจกรรมที0นา่ เบื0อหรื อกิจกรรมที0เด็กไม่ชอบ จะอยูไ่ ด้ สนั 4 เช่น วิชาที0เด็กไม่ชอบ หรื อ ครูที0ดุ จู้จี 4 ชอบทําโทษ
บ่อยๆ สอนไม่สนุก แบบนี 4เด็กจะอยูไ่ ม่นิ0ง
ลักษณะสมาธิสนของเด็
ั4
ก ยังทําให้ เกิดพฤติกรรมขีล4 ืม โดยเฉพาะอย่างยิ0ง ลืมคําสัง0 ต่างๆ เช่น
คุณครู สั0ง ให้ เอาชุดกี ฬามาก็ ลื มเอามา คุณ พ่อสั0ง ให้ ไปหยิบกระดาษดินสอมาให้ ก็ หายไปสักพักหนึ0ง
ตามไปดูก็พบว่าไปเล่นกับเพื0อนข้ างบ้ านเสียแล้ ว ทําให้ ผ้ ใู หญ่หงุดหงิดได้ ง่าย และมักจะมองว่าเป็ นเด็ก
ที0ไม่รับผิดชอบ ไม่เชื0อง ถูกดุ ถูกลงโทษ ได้ บอ่ ย ๆ
เด็กกลุ่มนี 4ยังมีพฤติกรรมที0รบกวนครู อีกหลายประการจากการมี Hyperactivity และ Impulsivity
เช่น
x
x
x
x

พูดมาก
พูดแทรกแซงในชัน4
ไม่ร้ ูจกั การรอคอย
ชอบแซงคิว รอคอยอะไรไม่ได้ นาน

x ยุกยิกอยูไ่ ม่สขุ นัง0 ไม่ตดิ เก้ าอี 4
x ชวนคุยในชัน4
x แหย่เพื0อนในชัน4

71

x ขี 4ลืม
x ลายมือแย่
x ซุม่ ซ่าม
x ทําของหายบ่อยๆ
x เล่นแบบเสี0ยง ไม่ระวังตัว เกิดอุบตั เิ หตุบอ่ ยๆ
พบเด็กสมาธิสัน บ่ อยแค่ ไหน ครูมีโอกาสพบเด็กสมาธิสนร้
ั 4 อยละ ¹-¬ โดยทัว0 ไปทุกห้ องเรี ยนจะมีเด็ก
สมาธิสนประมาณ
ั4
´-¶ คน
x เด็กจะเริ8มมีอาการเมื8อใด
เด็กกลุ่มนี 4จะเห็นปั ญหาได้ ชัดเจนเมื0อเริ0 มเข้ าโรงเรี ย น ในวัย ¹ - º ปี ซึ0งเด็กเข้ าโรงเรี ยนอนุบาล
ก็จะเริ0 มเห็นปั ญหานี 4และจะเห็นอาการชัดเจนและถูกจัดเป็ นเด็กกลุ่มนี 4เมื0ออยู่ชนประถมในวั
ั4
ย Ô - Õ ปี
ซึ0งเป็ นวัยที0เด็กปกติจะพัฒนาขึน4 จนมีสมาธิยาวพอ รู้ จกั ควบคุมตนเอง อยู่นิ0งได้ และอยู่ในกฎระเบียบ
ของโรงเรี ยนได้ เด็กในวัยอนุบาลบางคนอาจจะเห็นความผิดปกติเช่นนี 4 แต่ถ้าเขาพัฒนาขึน4 เมื0อเข้ าชัน4
ประถมแล้ วไม่มีลกั ษณะเช่นนี 4 ก็ถือเป็ นเด็กปกติ เด็กที0มีปัญหามักจะมีมาตังแต่
4 เล็ก ๆ ที0บ้านก็อาจเห็น
พฤติกรรมเช่นกัน แต่ไม่ชดั เจนเนื0องจากไม่มีกฎระเบียบต่างๆ เหมือนที0 โรงเรี ยน พ่อแม่บางคนจึงไม่ทราบ
ว่าลูกของตัวเองผิดปกติ เพราะขาดการเปรี ยบเทียบกับเด็กอื0น เด็กกลุ่มนี 4จะแสดงพฤติกรรมมากเมื0ออยู่
ในกลุม่ ในโรงเรี ยนซึง0 ต้ องมีกฎเกณฑ์ที0ต้องควบคุมตัวเอง สถานการณ์ที0บ้านกับที0โรงเรี ยนนันแตกต่
4
างกัน
มากแต่ถ้าสังเกตให้ ดี พ่อแม่ก็อาจเห็นความแตกต่างของลูกคนที0ผิดปกตินี 4ได้ โดยเปรี ยบเทียบกับลูกคน
อื0 น หรื อ เด็ก อื0 น ๆ เพราะเขาจะซนมากกว่า ปกติ ขาดการยัง4 คิด และอยู่กับกิ จ กรรมใดๆ ไม่ไ ด้ น าน
เด็กกลุ่มนี 4บางคนจะแสดงออกตังแต่
4 อยู่ในท้ อง คือ ดิ 4นมาก เคลื0อนไหวมาก ในวัยทารกก็จะอยู่ไม่สุข
แม้ แต่เวลานอนก็ยงั นอนดิ 4น ตกเตียงบ่อยๆ อาจมีอารมณ์เสียง่าย โยเย หงุดหงิดง่าย ขี 4โมโห เอาแต่ใจ
เป็ นเด็กที0เลี 4ยงยาก เอาใจยาก เมื0อเริ0 มโตขึ 4นพอรู้ความ เด็กกลุ่มนี 4มักจะถูกเรี ยกว่า “เด็กดื 4อ” คือ ไม่คอ่ ย
ทําตามคําสัง0 ไม่ฟังใคร ทําตามใจตัวเอง โดยไม่ยงคิ
ั 4 ดถึงสิ0งที0พ่อแม่สงั0 สอนหรื อตักเตือน ทําผิดพลาดซํ 4าๆ
ได้ บอ่ ย
x ปัญหาทีต ิดตามมา
เด็กกลุ่มนีม4 ักจะขาดความสมํ0าเสมอในชีวิตประจําวัน เริ0 มตังแต่
4 ตื0นนอนเขาจะไม่สนใจกิจวัตร
ประจํ าวันหน้ าที0 การงานในบ้ า น ความตรงต่อเวลา (ในตารางสอน) การทําการบ้ าน หรื อแม้ แต่เรื0 อง
เล็กน้ อย เช่น เวลาถอดรองเท้ า หรื อถอดเสือ4 ผ้ าแล้ วจะวางไม่เรี ยบร้ อย หรื อไม่เก็บให้ เป็ นที0 เป็ นทาง
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สอนแล้ วดูเ หมื อนเขาจะไม่จํ า ดูเ ป็ นเด็กขาดความมี ร ะเบียบเรี ยบร้ อย ฝึ กยากและทํ าอะไรให้ เกะกะ
สกปรกอยูเ่ รื0 อยๆ
พฤติกรรมที0เด็กขาดการยังคิ
4 ด ทําให้ เด็กกลุม่ นี 4มีพฤติกรรมที0โลดโผนเสี0ยงภัยได้ มาก เช่น วิ0งออกไป
ในถนน ขี0จกั รยานเร็วหวาดเสียว และเกิดอุบตั เิ หตุจากการไม่คอ่ ยระมัดระวังตัวเองได้ บอ่ ยๆ
ลัก ษณะพฤติก รรมทัง4 ที0 บ้ า นและที0 โ รงเรี ย นนี 4 ทํ า ให้ เ ด็ ก เกิ ด ปั ญ หากับ สิ0 ง แวดล้ อ ม คื อ พ่อ แม่
ครู และเพื0อน ได้ มากๆ เพราะจะได้ รับแต่การดุดา่ ลงโทษ และไม่ยอมรับจากเพื0อนๆ เด็กจะเกิดความรู้สึก
โกรธ เสียใจ ไม่เป็ นที0ยอมรับ ว้ าเหว่ โดดเดี0ยว ขาดความรู้ สึกที0ดีต่อตัวเอง หงุดหงิด ทําให้ พฤติกรรม
ก้ าวร้ าวต่อไปได้ มาก
การขาดระเบียบวินยั ของตัวเอง ทําให้ ถกู มองเป็ นคนไม่รับผิดชอบ ขาดการวางแผน และขาด
ความสําเร็จ
สมาธิสนั 4 ทําให้ เรี ยนไม่ได้ ดี ขาดความรู้ ขาดทักษะ ขาดโอกาสที0จะได้ เรี ยนมากขึ 4น ในที0สดุ ก็
จะขาดโอกาสในอาชีพที0ดี
ความก้ าวร้ าวที0ขาดการควบคุม จะทําให้ เกิดพฤติกรรมรุนแรง ขาดการยอมรับจากสังคม
เด็กกลุม่ นี 4ความจริงแล้ วเป็ นเด็กน่าสงสาร เพราะระบบประสาทมีความผิดปกติทําให้ ควบคุมสมาธิ
ไม่ ไ ด้ ดี เ หมื อ นเด็ ก อื0 น ความเข้ า ใจเด็ ก สมาธิ สัน4 จึ ง เป็ นเรื0 อ งสํ า คัญ และการหาวิ ธี ก ารช่ ว ยเหลื อ
อย่างถูกต้ อง จะสามารถเปลี0ยนพฤติกรรมเด็ก และช่วยให้ เขาเรี ยนรู้ได้ ในโรงเรี ยน
x การรักษา
แนวทางช่วยเหลือเด็กนัน4 ต้ องอาศัยความร่วมมือระหว่าง แพทย์ ครู และ พ่อแม่
แพทย์จะช่วยสัง0 ยาที0ช่วยควบคุมสมาธิได้ ยานี 4จะช่วยยืดสมาธิ เด็กได้ ทําให้ เขาสนใจ และอยู่กับ
กิจกรรมใดๆ ได้ ยาวนานขึน4 มักจะให้ ยาในมือ4 เช้ า และเที0ยง อาจจะหยุดยาในช่วงปิ ดเทอมได้ แพทย์
มักสัง0 ยาให้ เมื0อเห็นว่าเด็กได้ ประโยชน์จากยานี 4 และยาจะช่วยให้ เด็กควบคุมตนเองดีขึ 4นทําให้ ครูและพ่อ
แม่ใช้ วิธีการอื0นๆ ในการแก้ ไขพฤติกรรมเขาร่วมด้ วยได้ ง่าย การให้ ยาอาจนานจนถึงวัยรุ่นได้ โดยไม่มี
อันตราย และไม่ตดิ ยา
แพทย์ยงั ช่วยเป็ นสื0อกลางให้ ครู และพ่อแม่เข้ าใจปั ญหาของเด็ก และหาวิธีการช่วยเหลืออื0นๆ เช่น
การจัดสิ0งแวดล้ อมให้ เหมาะสม การจัดการเวลาเด็กทําผิด หรื อการให้ เพื0อนยอมรับเขาซึ0งมักจะใช้ หลัก
พฤติกรรมบําบัด การฝึ กให้ ร้ ูจกั ยังคิ
4 ด รู้จกั วางแผนก่อนคิด รู้จกั ควบคุมอารมณ์โกรธ และจะแนะนําให้ พ่อ
แม่และครูชว่ ยฝึ กเด็กที0บ้านและโรงเรี ยนเช่นกัน
คุณครู มีบทบาทสําคัญมาก ในการจัดสิ0งแวดล้ อมภายในห้ องและโรงเรี ยนที0จะช่วยเหลือเขา
เป็ นพิเศษ เช่น
 ห้ องเรี ยนควรสงบไม่มีสิ0งกระตุ้นเด็กมาก
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จัดให้ นงั0 ใกล้ ๆ โต๊ ะครู แวดล้ อมด้ วยเด็กเรี ยบร้ อย
กระตุ้นให้ เขาสนใจบ่อยๆ เมื0อเขาขาดความสนใจด้ วยท่าทีสงบ
แบ่งงานเป็ นช่วงสันๆ
4 ให้ ทําเสร็จ
สอนให้ สนุก ตื0นเต้ นเร้ าใจ
เลี0ยงการดุ ทําโทษ
มีคําชมเมื0อทําความดี พยายามหาโอกาสให้ เด็กได้ ทําความดี

x ใช้ การเคลื0อนไหวมากของเขาให้ เกิดประโยชน์ เช่น ให้ เขาไปหยิบของให้ ครู ให้ ลบกระดาน
ในห้ อง ฯลฯ
 มีมมุ สงบให้ เขาเวลาเขาโกรธหรื อมีเรื0 องกับเพื0อนๆ
 มองหาข้ อดี และกระตุ้นส่งเสริมให้ เขาทําในทางที0ดี
 ใช้ กิจกรรมกลุม่ ให้ เพื0อนยอมรับ
 ช่วยดูแลเรื0 องการกินยา
 ตรวจสอบการทํางานให้ ครบ ไม่เปิ ดโอกาสให้ เด็กเลี0ยงหนีปัญหา
 มีการสอนพิเศษรายบุคคลเฉพาะด้ าน โดยเฉพาะวิชาอ่อน
 ช่วยติดตามพฤติกรรมเด็กที0โรงเรี ยนเพื0อประสานงานกับแพทย์
ปั ญหาของเด็กกลุม่ นี 4จะมียาวนานตังแต่
4 เด็กไปจนถึงวัยรุ่นตอนปลายแล้ วค่อยๆ น้ อยลง แม้ ว่าเรื0 อง
สมาธิ ยัง สัน4 อยู่ แต่ จ ะเห็ น ลัก ษณะซนน้ อยลง เด็ ก ที0 ส ติ ปั ญ ญาดี จ ะปรั บ ตัว ได้ ม ากกว่ า เด็ ก ทั0ว ๆ
ไปเด็กที0 ได้ รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้ องจะพัฒ นาได้ ปกติแ ละเรี ยนหนังสื อได้ เหมื อนเด็กอื0 นๆ คุณครู
และพ่อแม่ จึงมีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือประคับประคองเขาไปจนถึงวัยนัน4
-------------------------------------------------------------
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สุขภาพจิตโรงเรี ยน
School Mental Health
ผศ.นพ.พนม เกตุมาน
หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การบริ การจิตเวชส่วนใหญ่ในโรงพยาบาล เป็ นการตังรั4 บคอยให้ บริ การเมื0อผู้ป่วยมีปัญหา หรื อมีอาการมากถึงระดับ
หนึ0งที0ทําให้ ผ้ อู ื0นเดือดร้ อน การบําบัดรักษาจึงมักยากและไม่ค่อยได้ ผล ทังนี
4 4เพราะอาการของโรคค่อยๆ เกิดขึ 4นมานาน
พอสมควร บางครัง4 คนที0ใกล้ ชิดเด็กไม่ร้ ู ว่าอาการเริ0 มต้ นที0เห็นนัน4 คือปั ญหาทางจิตเวช บางคนรู้ ว่าเป็ นปั ญหาทางจิตเวช
แต่ไม่ร้ ู ว่าจะพาไปพบจิตแพทย์ที0ไหน จึงอาจไปขอความช่วยเหลือไม่ถูก การให้ บริ การเชิงป้องกันที0ดีจึงจําเป็ นต้ องเข้ าถึง
ชุมชนเช่นในโรงเรี ยน เพื0อหาทางป้องกันปั ญหาถ้ าเป็ นไปได้ และเมื0อพบปั ญหาสุขภาพจิตหรื อปั ญหาจิตเวช การช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ วจะทําได้ ง่าย ปั ญหาไม่เรื อ4 รัง และการฟื น4 ฟูสภาพจิตใจก็สามารถทํา ได้ อย่างมีประสิทธิภาพในโรงเรี ยนเช่นกัน
ในปั จจุบนั นี 4การเรี ยนระดับประถมศึกษาเป็ นการศึกษาภาคบังคับทุกคนจะต้ องอยู่ในโรงเรี ยน ทําให้ ผ้ ใู ห้ บริ การทาง
จิตเวชเข้ าถึงเด็กได้ ง่าย สามารถให้ บริ การ ได้ ต่อเนื0อง และใช้ ทรั พยากรโรงเรี ยนให้ เป็ นประโยชน์ ด้วย บริ การจิ ตเวช
ที0โรงเรี ยนจึงสะดวกต่อเด็ก, ครู, พ่อแม่ผ้ ปู กครอง การที0ครูเข้ ามาเป็ นผู้ร่วมทีมสุขภาพจิตด้ วยช่วยให้ ครู สามารถแก้ ไขปั ญหา
พฤติกรรมเด็กได้ ผล ช่วยส่งเสริ มให้ สขุ ภาพจิตใจเด็กดีขึ 4น เด็กมีสขุ ภาพจิตดีก็จะพัฒนาดีขึ 4นในทุกด้ าน ผลการเรี ยนก็ดีขึ 4น
ด้ วย ผลของการส่งเสริ มสุขภาพจิตในโรงเรี ยนยังมีแก่เด็กทัว0 ไปทุก คนด้ วยและยังมีผลต่อสุขภาพจิตครู เมื0อครู มีความสุขใจ
บรรยากาศในการเรี ยนการสอนก็ย่อมดีขึ 4น นักเรี ยนก็จะมีความสุขและพัฒนาไปในทางที0ดี ซึ0งจะเป็ นปั จจัยป้องกันปั ญหา
จิตเวชในอนาคต
คําจํากัดความ สุขภาพจิตโรงเรี ยนคือ บริ การจิตเวชชุมชน โดยมีศนู ย์กลางของบริ การอยูท่ ี0โรงเรี ยน กลุม่ ประชากร
เป้าหมาย คือ เด็กและวัยรุ่นในโรงเรี ยน การให้ บริ การจะมุง่ เน้ นการป้องกันปั ญหาทางสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์
งานสุขภาพจิตโรงเรี ยนมีวตั ถุประสงค์ในแนวทางการป้องกัน ดังนี 4
ก. การป้องกันระดับปฐมภูมิ
x ส่งเสริ มพัฒนาการรอบด้ าน คือพัฒนาการทางร่างกาย, จิตใจ, อารมณ์, สังคม และจริ ยธรรม
x ค้ นหาเด็กกลุม่ เสีย0 ง และให้ การช่วยเหลือโดยเร็ ว
x ลดปั จจัยเสีย0 งต่อสุขภาพจิต
x เสริ มสร้ างปั จจัยป้องกัน
ข. การป้องกันระดับทุติยภูมิ
x ค้ นหาเด็กที0ป่วยทางจิตเวช และให้ การรักษาโดยเร็ ว
x สร้ างระบบการให้ บริ การทางจิตเวช และการส่งต่อ
x เพิ0มความสามารถครูและพ่อแม่ในการค้ นหา, รักษา และส่งต่อปรึกษาจิตแพทย์
ค. การป้องกันระดับตติยภูมิ
x เพิ0มความสามารถครูและพ่อแม่ในการฟื น4 ฟูสภาพ
x เสริ มสร้ างทักษะเพื0อนช่วยเพื0อน
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กลยุทธ์ ในการจัดบริการ (Strategies)
!. บริการเชิงรุ ก (Active)
มุง่ เน้ นการเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย คือ นักเรี ยน พ่อแม่ผ้ ปู กครอง และครูอาจารย์
x กลุม่ นักเรี ยน
ให้ บริ การส่งเสริ มสุขภาพจิ ตใจ พัฒนาตนเองทุกด้ า น เพื0อให้ มีสุขภาพจิ ตดี มีความเข้ มแข็งทางจิ ตใจ
สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสิง0 แวดล้ อมที0มีการเปลีย0 นแปลงมาก และเติบโตเป็ นคนที0มีบคุ ลิกภาพดี
x พ่อแม่ผ้ ปู กครอง
ให้ ความรู้ ในการดูแลเด็กและวัยรุ่ น การแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรมหรื ออารมณ์ โดยให้ เกิดความร่ วมมือกัน
ระหว่างบ้ านกับโรงเรี ยน
x ครูอาจารย์
ให้ ความรู้เกี0ยวกับจิตวิทยา ปั ญหาพฤติกรรม ปั ญหาทางจิตเวช เพื0อให้ สามารถคัดกรองเด็กที0เริ0 มมีปัญหา
ให้ การดูแลเด็กเบื 4องต้ น ส่งต่อเด็กที0มีปัญหามารับบริ การทางจิตเวช และสามารถร่วมมือกับทีมจิตเวชในการดูแลรักษาฟื น4 ฟู
เด็กในโรงเรี ยน
&. การทํางานร่ วมกันเป็ นทีม (Teamwork)
การให้ บริ การสุขภาพจิตที0ดีจึงจําเป็ นต้ องผสมผสานในระบบของโรงเรี ยน ผู้บริ หารโรงเรี ยนควรมีความเข้ าใจ และ
มีเจตคติท0ีดี เป็ นผู้ให้ การส่งเสริ มสนับสนุนและชักจูงให้ ครู อาจารย์ ทุก คนมีส่วนร่ ว มกับทีมสุขภาพจิ ต ซึ0ง ประกอบด้ ว ย
จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักการศึกษา
ทางโรงเรี ยนควรมีผ้ ปู ระสานงาน หรื อทีมประสานงาน ซึง0 อาจเป็ นอาจารย์แนะแนว อาจารย์พยาบาล หรื ออาจารย์
ปกครอง
*. การส่ งเสริมสุขภาพจิตใจและการป้องกันก่ อนเกิดปั ญหา
ควรมีกิจกรรมที0ส่งเสริ มให้ เด็กมีพฒ
ั นาการครบทุกด้ าน ลดปั จจัยเสี0ยง และเพิ0มปั จจัยป้องกันปั ญหาทางจิตเวช
เมื0อพบเด็กที0มีความเสี0ยงต่อปั ญหาพฤติกรรม ความหาทางแก้ ไขโดยเร็ ว ก่อนที0จะเกิด
ปั ญหาทางจิตเวชขึ 4น
W. การให้ บริการภายในโรงเรียนอย่ างครบวงจร
สามารถจัดบริ การป้องกันทังสามระดั
4
บ (ปฐมภูมิ,ทุติยภูมิ,ตติยภูมิ) ได้ ในโรงเรี ยน
ข้ อดีของการให้ บริการที8โรงเรียน
´. พ่อแม่มกั ให้ ความร่วมมือ ในการสอบถามพฤติกรรมเด็ก และการประเมินช่วยเหลือเด็กในโรงเรี ยน เนื0องจาก
การบริ การจะช่วยทําให้ เกิดผลดีตอ่ เด็กโดยเฉพาะเรื0 องการเรี ยน ส่วนปั ญหาพฤติกรรมที0เพิ0งเริ0 มเกิดขึ 4น การช่วยเหลืออย่าง
4 ต้น
รวดเร็ วจะกระตุ้นให้ พอ่ แม่มีความตระหนักและเข้ ามามีบทบาทมีสว่ นร่ว มในการแก้ ปัญหาตังแต่
¶. ครู มีเวลาอยู่ใกล้ ชิดเด็กมาก สามารถสังเกตพฤติกรรมเด็กได้ ในทุกพัฒนาการ ครู สามารถเป็ นผู้คดั กรองที0ดี
แยกแยะเด็กที0มีความเสี0ยงสามารถส่งเด็กมารั บการประเมิน ช่วยเหลือปั ญหาเบือ4 งต้ น และร่ วมมือกับทีมสุขภาพจิ ต
เพื0อบําบัดรักษาฟื น4 ฟูในโรงเรี ยน
¹. การป้องกันทําได้ ง่ายกว่าการแก้ ไข การพัฒนาบุคลิกภาพเป็ นการป้องกันปั ญหาสุขภาพจิตที0ดี
º. การรักษาอย่างรวดเร็ วได้ ผลดีกว่าเมื0อเป็ นเรื อ4 รัง
¬. กลุม่ เพื0อนมีสว่ นช่วยในการฟื น4 ฟู
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Ô. เป็ นการปฏิบตั ิตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.¶¬º¶ ที0โรงเรี ยนจําเป็ นต้ องจัดการเรี ยนการสอนแก่เด็ก
ที0 มี ปั ญ หา แพทย์ จ ะเป็ นที0 ต้ อ งการในการตรวจวิ นิ จ ฉัย โรค, การป้ องกัน , รั ก ษา, ฟื 4น ฟู และมี ร ะบบการส่ง ต่ อ ผู้ป่ วย
ที0มีความจําเป็ น
ปั ญหาสุขภาพจิตในเด็ก
ปั ญหาสุขภาพจิตในเด็กที0พบบ่อยมีดงั นี 4
x การเรี ยนเรี ยนอ่อน, สมาธิสน,
ั 4 ไม่ตงใจเรี
ั 4 ยน, หนีเรี ยน, กลัวโรงเรี ยน
x พฤติกรรม ซึม, แยกตัว, ขาดความมัน0 ใจตนเอง, ไม่กล้ าแสดงออก, ก้ าวร้ าว, เกเร, ขโมย, พูดปด, ทําร้ ายตนเอง
ฆ่าตัวตาย, กระตุ้นตนเอง กัดเล็บ, ดูดนิ 4ว, ถอนผม
x อาการทางกาย ปวดหัว, ปวดท้ อง, คลืน0 ไส้ , อาเจียน, ปั สสาวะบ่อย, หายใจหอบแน่น
x การเคลือ0 นไหว กล้ ามเนื 4อกระตุก, ยุกยิก, อยูไ่ ม่นิ0ง, ซน
x อารมณ์ วิตกกังวล, ซึมเศร้ า
เด็กกลุ่มเสี8ยง (High Risk Group)
เด็กกลุม่ ที0มีปัจจัยเสีย0 งต่อปั ญหาสุขภาพจิต ถ้ าไม่ได้ รับการแก้ ไขจะเกิดปั ญหาพฤติกรรม, ปั ญหาอารมณ์, ปั ญหา
การเรี ยน และอาจรุนแรงถึงขันป่
4 วยเป็ นโรคจิตเวช
ปั จจัยเสี8ยงต่ อปั ญหาสุขภาพจิตเด็ก มีดงั นี 4
1. ปั จจัยในตัวเด็ก
ปั ญหาทางกาย (โรคทางกาย, ความพิการทางกายหรื อทางสมอง)
ปั ญหาสติปัญญา (ปั ญญาอ่อน หรื อ ปั ญญาเลิศ)
พื 4นอารมณ์ที0เป็ นปั ญหา (Difficult Temperament)
ลักษณะนิสยั ไม่พงึ ประสงค์ (Bad Habit)
&. ปั จจัยภายในครอบครัว
ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุน่
ปั ญหาจิตเวชของพ่อแม่ หรื อ สมาชิกครอบครัว
ทัศนคติการเลี 4ยงลูกไม่ถกู ต้ อง
ขาดการอบรมสัง0 สอนกระตุ้นอย่างถูกต้ อง
ปั ญหาเศรษฐกิจและสังคม
*. ปั จจัยภายในโรงเรียน
ระบบการศึกษาที0เร่งการเรี ยนมากจนเด็ก เครี ยด
ระบบการเรี ยนการสอนที0เน้ นพัฒนาการด้ านสติปัญญามาก เด็กจะขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์
ครูที0เครี ยดมาก ใช้ ระบบลงโทษรุนแรง
เพื0อนที0มีปัญหาพฤติกรรมชักจูงไปทางอบายมุข
W. ปั จจัยสิ8งแวดล้ อม
เพื0อนบ้ านหรื อชุมชนที0ไม่มีคณ
ุ ภาพเป็ นแหล่งมัว0 สุมของอบายมุข สารเสพติดหรื ออาชญากรรม
ระบบการศึกษาที0แข่งขันกันมาก เน้ นให้ เห็นการเอาตัวรอด ไม่เอื 4อเฟื อ4 เผื0อแผ่แก่กนั
ตัวอย่างของพฤติกรรมที0เป็ นปั ญหาในสังคม ความก้ าวร้ าวรุนแรงและการกระทําผิด การทําร้ ายผู้อื0นและการฆ่าตัวตาย
สภาพสังคมที0เห็นความสําคัญของวัตถุมากกว่าจิตใจ
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กิจกรรมงานสุขภาพจิตโรงเรียน
ก. ระดับปฐมภูมิ
x การให้ ความรู้ และปรับเปลี0ยนทัศนคติผ้ บู ริ หารโรงเรี ยน ให้ หนั มาให้ ความสนใจเรื0 องสุขภาพจิต และส่งเสริ มครู
ที0ทํางานด้ านนี 4
x การให้ ความรู้ครูและพ่อแม่
x การส่งเสริ มการเลี 4ยงเด็ก การพัฒนาเด็กที0ถกู ต้ อง
x การค้ นหาเด็กกลุม่ เสีย0 ง และปั จจัยเสี0ยงในโรงเรี ยน ครอบครัว และชุมชน
x การจัดกิจกรรมสร้ างทักษะส่วนตัวและทักษะสังคม เช่น การให้ ความรู้เรื0 องเพศ, เรื0 องสารเสพติด
ข. ระดับทุติยภูมิ
x การรับปรึกษาเด็กที0มีปัญหาพฤติกรรมหรื อเด็กที0ป่วยทางจิตเวช (case consultation and case conference)
x การรับการปรึกษาเด็กพิเศษ (seriously emotionally disturbed SED or special classes)
x การให้ ความรู้และพ่อแม่เรื0 องโรคทางจิตเวชที0พบบ่อย, บทบาทพ่อแม่ในการช่วยเหลือ
x สร้ างระบบการช่วยเหลือ และการส่งต่อฟื น4 ฟู
x การฝึ กทักษะการให้ คําปรึกษาแก่ครู
ค. ระดับตติยภูมิ
x การให้ ความรู้และทักษะครูในการช่วยฟื น4 ฟูเด็ก
x การให้ ความรู้และทักษะเพื0อให้ เด็กช่วยเหลือกัน
แนวทางการจัดบริการสุขภาพจิตโรงเรียน
การจัดบริ การสุขภาพจิตสามารถทําได้ ดังนี 4
´. สํารวจปั ญหาสุขภาพจิตในนักเรี ยน และต้ องการของโรงเรี ยน
¶. สร้ างระบบการทํางานร่วมกัน
ผู้บริ หารเข้ าใจและมีความต้ องการ
ครูเข้ าใจและร่วมมือ
ผู้ปกครองเข้ าใจและร่วมมือ
สร้ างทีมประสานงานระหว่างโรงเรี ยน และทีมสุขภาพจิต
¹. สร้ างความเชื0อมัน0 ในบริ การแก่นกั เรี ยนและครู
การให้ บริ การหลากหลายทังการป
4 ้ องกันและการรักษา
การเก็บรักษาความลับของเด็ก
การให้ ครูมีสว่ นร่วมในการให้ บริ การ
º. ให้ ความรู้แก่ครูอาจารย์และพ่อแม่ผ้ ปู กครอง
การบรรยายวิชาการเกี0 ยวกับสุขภาพจิต การเลี 4ยงดูเด็ก การค้ นหาเด็กที0มีปัญหาสุขภาพจิ ต หรื อปั ญหา
จิตเวชปั ญหาพฤติกรรมเด็ก โรคทางจิตเวชที0พบบ่อยในโรงเรี ยน การช่วยเหลือเด็กที0โรงเรี ยน
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การรับปรึกษาเด็กที8มีปัญหา (Case consultation)
การให้ ความช่ วยเหลือใช้ แนวทางประสานความร่ วมมื อกันของหลายวิช าชี พ (Multidisciplinary Approach)
คือ แพทย์ นักจิตวิทยา ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ และบุคคลอื0นที0เกี0ยวข้ อง
1. การคัดกรองเด็กที0มีปัญหาและส่งปรึ กษา (Identification /Referral information) ครู จะเป็ นผู้คัดกรองเด็ก
ที0มีปัญหาโดยการสังเกตพฤติกรรมเด็ก การใช้ แบบคัดกรองมาตรฐาน การใช้ แบบสอบถามบิดามารดา หรื อการ
พิจารณาความเสี0ยงรายบุคคลของเด็กครู ที0มีความรู้ ทางจิตวิทยาหรื อจิตเวชเด็กและวัยรุ่ นจะมีความสามารถ
ในการคัดกรองเด็ก และส่งต่อเด็กที0มีปัญหาได้ ดี
2. การพัฒนาบุคลิกภาพเด็ก - วัยรุ่น และครู (Personality Development)
3. การประเมินเด็ก (Individual Assessment / Classroom observation)
แพทย์และทีมจะประเมินเด็กด้ วยการสัมภาษณ์และตรวจสภาพจิต ในบางครัง4 อาจขอเข้ าสังเกตการณ์
พฤติกรรมเด็กในห้ องเรี ยน การตรวจทางจิตวิทยาอาจมีความจําเป็ นในบางราย เพื0อประเมินระดับสติปัญญา
หรื อความสามารถด้ านอื0น เช่น เรื0 องสมาธิหรื อเรื0 องอารมณ์
º. การสัมภาษณ์ครู (Interview with the teacher(s) case study report/behavior checklist)
5. การประเมินครอบครัว และการเยี0ยมครอบครัว (Family Assessment / Home Visit)
Ô. การให้ ความรู้และคําปรึกษาแก่ครอบครัว (Family Education and Counseling)
Õ. การให้ คําปรึกษาครู (Teacher Counseling / Class Placement / Individual Education Program)
8. การใช้ ทีมสหวิชาชีพ (Multidisciplinary Intervention) เพื0อแก้ ไขปั ญหา
Ï. การติดตามให้ ความช่วยเหลือ (Follow Up)
เอกสารอ้ างอิง
´. ธนู ชาติธนานนท์, งานจิตเวชชุมชนในประเทศไทย.ใน: ตําราจิตเวชศาสตร์ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
(พิมพ์ครัง4 ที0 ¶). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พ.ศ.¶¬¹Ô: ´Ø¬¬-ÔÔ.
¶. กวี สุวรรณกิจ. จิตเวชชุมชน. ใน: ตําราจิตเวชศาสตร์ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (พิมพ์ครัง4 ที0 ¶).
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , พ.ศ.¶¬¹Ô: ´ØºÐ-¬º.
¹. Dworkin PH. Learning and Behavior Problems of School children. Philadelphia. W.B. Saunders, 1985.
4. Mattison RE. Consultation in the school environment In: Child and Adolescent Mental Health Consultation
in Hospitals, Schools, and Courts. Washington, DC. American Psychiatric Press, Inc. 1993:95-183
5. กรมสุขภาพจิต.คูม่ ือครูสาํ หรับช่วยเหลือนักเรี ยนทีม0 ีปัญหาสุขภาพจิต.พิมพ์ครัง4 ที0 ¶. กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต, พ.ศ.¶¬º¶
Ô. กรมสุขภาพจิต.คูม่ ือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรี ยน.พิมพ์ครัง4 ที0¹.กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต, พ.ศ.¶¬º¹.
Õ. กรมสุขภาพจิต.คูม่ ือส่งเสริ มสุขภาพจิตนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา สําหรับครู.พิมพ์ครัง4 ที0 ¹.กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต,
พ.ศ. ¶¬º¶
Ð. สุจริ ต สุวรรณชีพ,วินนั ดา ปิ ยะศิลป์,พนม เกตุมาน, คูม่ ือพ่อแม่เลี 4ยงลูกด้ วยความรัก.พิมพ์ครัง4 ที0 ¹.กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, พ.ศ.¶¬º¹.
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ภาคผนวก
SED: Seriously Emotionally Disturbed
EBD: Emotional or Behavioral Disorder
SED Classification
At least one of the following five conditions has to exist, over a long period of time and to a marked
degree, which adversely affects education performance.
1. An inability to learn which cannot be explained by intellectual, sensory, or health factors
2. An inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationships with peers or teachers.
3. Inappropriate types of behavior or feelings under normal circumstances
4. A general pervasive mood of unhappiness or depression
5. A tendency to develop physical symptoms or fears associated with personal or school problems US
Public Law 94-142
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 ,& (Physical examination)

 ,/=, (Mental status examination)
General appearance (appearance, attitude, behavior)
Speech and stream of talk (rate, rhythm, volume, stream of talk)
Emotion (mood, affective expression, appropriateness)
Perception (hallucination, illusion)
Thought process (stream of thought, content of thought, abstract thinking, concentration)
Sensorium (consciousness, orientation, memory, intellectual function)
Impulse control
Judgment (social judgment, test judgment)
Insight and Motivation
Problem lists

Discussion

Multiaxial assessment
Axis I : Clinical Disorders
Axis II : Personality Disorders, Mental Retardation
Axis III :General Medical Conditions
Axis IV :Psychosocial and Environmental Problems
Axis V : Global Assessment of Functioning
Plan of management
Biological
Psychological
Social
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