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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ  

สถาบันครอบครัวในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างม ากซึ่ง
ปัญหาส่วนใหญ่สาเหตุมาจากความแตกต่างของครอบครัวที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นฐานของครอบครัว
เช่น การเลี้ยงดู เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัว ความเชื่อ ทัศนคติ สิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นสาเหตุหลัก ๆ  ต่อการด ารงชีวิตท าให้นักศึกษาปรับตัวค่อนข้างล าบาก ไม่เปดิ
ใจยอมรับสิ่งใหม่ ท าให้ผลการเรียนในร้ัวมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าและนักศึกษาจ านวนมากใน
มหาวิทยาลัยที่มีความเครียด กังวลกับผลการเรียนที่ไม่ประสบความส าเร็จก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าจึง
เป็นที่มาของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการดูแลนักศึกษากลุ่มพิเศษที่มีภาวะซึมเศร้านักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมเพื่อตอบโจทย์การดูแลนักศึกษาอย่างทันเหตุการณ์ ป้องกันการเกิด
ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ด้วยมหาวิทยาลัยที่มีวิสยัทัศน์ที่วา่ “เป็นองค์การธรรมรัฐ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” และมหาวิทยาลัยมีพันธกิจ 4 ด้าน คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส านักวิชามีวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ คือ “เป็นเลิศด้านวิศวกรรม ชั้นน าผลิตบัณฑิต ค้นคิดนวัตกรรม น าพาสู่สากล” รวมถึงพันธ
กิจของส านักวิชาคือ ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและคนดี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม เป็น
แหล่งความรู้และเทคโนโลยีส าหรับท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ระดับสากล สร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ จึงเป็นที่มาในการมีเกณฑ์
การคัดเลือกนักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม เข้าหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคบั
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหลกัสูตรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์และคุณสมบตัิของผู้
เข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ถึงจะมีเกณ ฑ์ก าร
รับเข้ายังคงพบปัญหาการตกออกของนักศึกษาที่ผ่านมาเป็นจ านวนหน่ึงสาเหตุหลัก  เช่น ปัญหาการ
ปรับตัวเข้าสังคมใหม่ ปัญหาจากความกังวลในการเรียน ปัญหาจากเกรดเฉลี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั 
เป็นต้น จึงเป็นปัญหาของหลักสูตรที่มีการตกออก หรือนักศึกษาขอลาออกส่งผลให้หลักสูตรไม่
สามารถท าตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยให้
ความส าคัญการดูแลนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ าป้องกันการตกออกของนักศึกษาจึงเป็นที่มาของการท า
คู่มือในการดูแลนักศึกษาเพื่อป้องกันการตกออกของหลักสูตรและได้เล็ง เห็นความส าคัญในการดูแล
นักศึกษาภายในหลักสูตรแบบทั่วถึง มีขั้นตอน มีวิธีการในเร่ืองการดูแล ให้ค าปรึกษา เข้าใจถึงปัญหา
ของนักศึกษา แก้ปัญหาด าเนินการอย่างจริงจังและทันเหตุการณ์ แก้ปัญหาที่นักศึกษาต้องการ ที่อยู่
ภายใต้ความถูกต้อง ในการจัดท าคู่มือคร้ังน้ีได้ทราบถึงปัญหาใหญ่ของนักศึกษาภายในหลักสูตรคือ
พบว่ามีนักศึกษาจ านวนหน่ึงมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า เข้าใจถึงสาเหตุหลักในการตกออก และการ
ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบถึง ความต้องการ ความกังวลที่แท้จริงจากนักศึกษาท าให้
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หลักสูตรเข้าถึงปัญหาของนักศึกษาโดยแท้จริง ทางหลักสูตรมีการแก้ปัญหาส าหรับนักศึกษาที่มีภาวะ
ซึมเศร้า ไปตามขั้นตอนและยังมีคณะท างานของส านักวิชาเก่ง ดี มีสุข ช่วยประสานคอยดูแลในระดับ
ส านักวิชาอย่างใกล้ชิดและหากนักศึกษาในกรณีที่ต้องพบแพทย์หรือต้องให้ผู้เชี่ยวชาญรักษ าจะมี
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ศูนย์ Smile & Smart Center ที่ช่วยเหลือในการดูแลนักศึกษาที่มีความ
เสี่ยงภาวะซึมเศร้าโดยตรง ทั้งน้ียังช่วยในเร่ืองของการตกออกของหลักสูตรให้นักศึกษาจบไปต าม
เกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อให้นักศึกษาเป็นคน เก่ง ดี และมีความสุข ตามพันธกิจของส านักวิชา 

ภาวะซึมเศร้าในยุคปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยเรียนปัจจัยหรือ
สาเหตุมีหลายประเด็นด้วยกันประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้ามาจากสาเหตุหลัก  
ดังน้ี (สุวิจักขณ์ สายช่วย, 2562) 

1. ปัจจัยเสี่ยงทางด้านครอบครัว มักจะเกิดขึ้นในสถานะครอบครัวที่เปราะบาง ครอบครัว
แตกแยก ครอบครัวกดดันในเร่ืองการเรียน ความรัก ความคาดหวังที่เกินความสามารถของตัวเด็กเอง 
หรือแม้กระทั่งการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม เอาใจใส่ ความอบอุ่น ความรุนแรงที่เกิดจากพฤติกรรมของ
พ่อแม่ การปล่อยปละละเลยเมื่อเด็กมีปัญหา  

2. ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสังคม เยาวชนรุ่นใหม่มีความทันสมัยในเร่ืองเทคโนโลยี เปรียบเทียบ
ทางสถานะ แบ่งแยกชนชั้น ต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจในวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา ซึ่งเกิดจากละเลยใน
การจัดระเบียบสังคม อีกทั้งเศรษฐกิจที่เป็นตัววัดต้นทุนของครอบครัวจึงก่อให้เกิดความเสี่ยงในเร่ือง
ของความเครียดและภาวะซึมเศร้า  

3. ปัจจัยเสี่ยงจากเพื่อน เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความส าคัญกับเพื่อนเป็นอันดับต้น ๆ ในการใช้
ชีวิต การคบเพื่อนเลยเกิดพฤติกรรมทั้งในด้านดีและไม่ดี เพื่อนมีอิทธิพลในเร่ืองของการยอมรับตัวตน
เป็นอย่างมาก เป็นสาเหตุต้น ๆ ที่ท าให้เกิดภาวะเสี่ยงในเร่ืองของความเครียดและซมึเศร้า  

4. ปัจจัยทางพันธุกรรม  ภาวะเสี่ยงโรคซึมเศร้าอาจจะมาจากความผิดปกติในยีนที่สามารถ
ถ่ายทอดสู่บุตรหลานได้ (โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์, ศิริญพร บุสหงส์ และ เชาวลิต ศรีเสริม, 2562)  

 
1 .2 วัตถุประสงค์ของการจัดท า คู่มือ  

1) เพื่อจัดท าคู่มือปฏิบัติงานการดูแลนักศึกษากลุ่มพิเศษที่มีภาวะซึมเศร้านักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 

2) เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า 

1.3 ประโยชน์ของการศึกษา  

1) ได้คู่มือการปฏิบัติงานการดูแลนักศึกษากลุ่มพิเศษที่มีภาวะซึมเศร้านักศึกษาหลักสตูร
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 

2) ได้คู่มือการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษากลุ่มพิเศษที่มีภาวะซึมเศร้า 
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3) ได้มือคู่มือการปฏิบัติงานในการปรับใช้กับนักศึกษาทุกสาขาในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1 .4  ขอบเขตของการศึกษา  

นักศึกษาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ รหัสนักศึกษา 61 62 63 
รวมจ านวน  57 คน 

 
1.5 ค านิยาม/ค าจ ากัดความ  

ภาวะซึมเศร้า เป็นความผิดปกติทางด้านอารมณ์ เช่น เบื่อหน่าย อ้อนล้า ไม่อยากเจอผู้คน 
คิดในแง่ร้าย ไม่กล้าตัดสินใจ นอนไม่หลับ ท้อแท้ เบื่ออาหาร ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวยั 
ภาวะซึมเศร้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ภาวะซึมเศร้าแบบธรรมดา และภาวะซึมเศร้าแบบ
รุนแรง (นัททิรา หงษ์ศรีสุวรรณ์, 2559) หากเป็นภาวะซึมเศร้าแบบรุนแรงหรือโรคซึมเศร้าไม่ได้ รับ
การรักษาหรือดูแลอาจจะคิดฆ่าตัวตายได้ 

นักศึกษากลุ่มพิเศษ นักศึกษาที่ผ่านการคัดกรองและท าแบบทดสอบแล้วอยู่ ในระดับที่มี
ภาวะซึมเศร้า
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บทที่ 2 

หน้าท่ีความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ  

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ  

วริศรา จิตนุรักษ์ นักวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี ขอบเขตงาน ลักษณะงานดังน้ี  

1) สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาและส านักวิชาฯ 
2) นักศึกษา ประสานงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน กิจการนักศึกษา  

งานบริการวิชาการ สหกิจศึกษา กิจกรรมภาคสนามทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของสาขาวชิา 
3) ดูแล พัฒนา และสนับสนุนงานระบบสาระสนเทศของส าขาวิชา เช่น การสร้างเว็บ ไซต์ 

การจัดท าฐานข้อมูล เป็นต้น 
4) ประสานงานอาจารย์พิเศษและวิทยากรของสาขาวิชา 
5) สนับสนุนการด าเนินงานภายใต้งบประมาณของสาขาวิชา 
6) งานธุรการทั่วไปของสาขาวิชา เช่น งานแผน งานประชุม งานการเงิน งานพัสดุ  
งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
7) จัดท ารายงานการประชุมของสาขาวิชา 
8) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ 
9) งานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีมอบหมาย 
 

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

1. สนับสนุนงานประกันคุณภาพของสาขาวิชาและส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูล จัดท าเล่มรายงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร รวมทั้งการจัดเตรียม
หรือรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์สามารถเขียนรายงานการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรได้อย่างสะดวกเรียบร้อย รวมทั้งติดต่อประสานคณะกรรมการเตรียมเอกสารการประเมิน
พร้อมทั้งการกรอกรายงานประกันคุณภาพในระบบ CHEQAให้แล้วเสร็จ 

2. ให้ค าปรึกษาและแนะน านักศึกษา มีการเก็บข้อมูลของนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์
นักศึกษาทุกชั้นปีทุกคร้ังเมื่อเปิดภาคการศึกษาในแต่ละ ภาคการศึกษา รวบรวมปัญหา แนวทาง
แก้ปัญหาเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา โดยผ่านนักวิชาการและคณาจารย์ รวมไปถึงการดูแล
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน กิจการนักศึกษา งานบริการวิชาการ สหกิจศึกษา กิจกรรม
ภาคสนามทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยของสาขาวิชา 

3. พัฒนา และสนับสนุนระบบสารสนเทศของสาขาวิชา การสร้างเว็บเพจ การจัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษา เช่น รวบรวมกิจกรรมนักศึกษา 
กิจกรรมของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ข้อมูลทุนการศึกษา รวมถึงข้อมูลการสมัครเรียนเพื่อ จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนที่สนใจสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรฯ เป็นต้น 
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4. ประสานงานอาจารย์พิเศษและวิทยากรของสาขาวิชา มีหน้าที่ด าเนินการติดต่อประสาน 

จัดท าหนังสือออกจากส านักวิชาฯ ดูแลจัดสรรค่าตอบแทนของวิทยากร  
5. สนับสนุนการด าเนินงานภายใต้งบประมาณของสาขาวิชา จัดท าแผนการจัดโครงการ 

ต่าง ๆ ร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรฯ จัดสรรงบประมาณที่ได้ รับให้สอดคล้องกับโครงการของ
หลักสูตร วางแผนการติดต่อดูแลวิทยากรจากภายนอกพร้อมทั้งสรุปโครงการงบประมาณต่าง ๆ  
พร้อมข้อเสนอแนะร่วมกับคณาจารย์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมในคร้ังต่อไป  

6. งานธุรการทั่วไปของสาขาวิชา ได้แก่ งานแผน งานประชุม งานการเงิน งานพัสดุ งาน
ประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมวาระการประชุม ประสานคณาจารย์ในหลักสูตร การด าเนินการเอกสารพัสดุ
ต่าง ๆ รวมทั้งเคลียร์เอกสารการเงินโครงการของหลักสูตรทุกโครงการ 

7. จัดท ารายงานการประชุมของสาขาวิชา ประสานนัดวัน เวลา ของคณาจารย์ในหลักสูตร 
รวบรวมวาระประชุมจากคณาจารย์ในหลักสูตร ด าเนินการเตรียมเอกสารวาระประชุมพร้อมทั้ง
เอกสารแนบวาระการประชุมรวมถึงการสรุปรายงานการประชุมในแต่ละคร้ัง 

8. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาในหลักสูตรฯ ได้แก่ ให้ค าปรึกษาการลงทะเบียน  
การใช้ชีวิตประจ าวันในร้ัวมหาวิทยาลัย ให้ค าปรึกษาเมื่อนักศึกษาประสบปัญหาในทุกๆ ด้าน พร้อม
แนะน าให้ค าปรึกษาที่สอดคล้องความต้องการของนักศึกษา รวมทั้งดูแลสุขภาพจิตระหว่างการศึกษา
จนจบการศึกษาในหลักสูตร 

9. งานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าสาขาวิชาและคณบดีมอบหมาย สนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่
ได้ รับมอบหมายเพิ่มเติมจากภารกิจต่าง ๆ  ของส านักวิชาฯ หรือสาขาวิชาฯ ให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 
 

นอกจากน้ีหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ยังต้องอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ที่เป็นมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ประเภท : ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
 กลุ่ม : ปฏิบัติการและวิชาชีพ 
 ชื่อต าแหน่ง : นักวิชาการ 
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ เป็นมาตรฐานกลางของ
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการประจ าสาขาวิชา/หลักสูตร หรือปฏิบัติงานด้านวิชาการเฉพาะด้าน
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ เป็นมาตรฐานกลางของ
มหาวิทยาลัย สามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

(1) ด้านการปฏิบัติการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการประจ าสาขาวิชา/หลักสูตร โดยปฏิบตัิ
หน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ของส านักวิชา วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เที ยบเท่าตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดท าหลักสูตร ด้านสนับสนุนการเรียนการ
สอน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การวิจัย และท านุ
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บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขา/หลักสูตร ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปฏิบัติงานด้าน
กิจการนักศึกษา ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการของ
สาขาวิชา/หลักสูตร และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ   ปฏิบัติงานด้าน
วิชาเฉพาะด้าน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง ของหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การปฏิบัติงานในฟาร์ม มหาวิทยาลัย การปฏิบัติงานด้าน
เกษตร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษา แนะน า สาธิตงานวิชาการด้านการเกษตร และปฏิบัติงาน
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายและให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่นให้ค าปรึกษา 
แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

(2) ด้านการวางแผน วางแผนการท างานที่ รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

(3) ด้านการประสานงาน ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ ชี้แจงและให้รายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือ
ในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

(4) ด้านการบริการ ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน
วิชาการ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเร่ืองต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ 
 
2 .3  โครงสร้างการบริหารจัดการ  

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
วิสัยทัศน์ คือ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล  
พันธกิจ คือ มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการ

ด าเนินงานตามพันธกิจที่ทันสมัยพัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อม
รองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาค
ส่วน รวมถึงตระหนักและให้ความส าคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บน
พื้นฐานหลักการท างานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักวิชา  
วิสัยทัศน์ คือ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองกรค์ชั้นน าในการจัดการเรียน

การสอนทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและมีศูนย์ความเป็นเลิศที่มีผลงานวิ จัย
และนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในและต่างประเทศ 
พันธกิจ คือ 
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1) จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นคนเก่งคนดีและมีมาตรฐาน 
2) พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและนานาชาติ 
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมแก่ผู้ รับบริการทั้งในระดับ

ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
4) บูรณาการการสอน วิจัย และบริการวิชาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 
ปรัชญา ความส าคัญ 
มุ่งผลิตวิศวกรผู้เชี่ยวชาญความรู้ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม น าพาประเทศชาติอย่างมีจริยธรรม  
จุดเด่นของหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ มีจุดเด่นของหลักสตูรดังน้ี  
1) เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านเคมีเภสัชกรรมเข้ากับองค์

ความรู้ทางวิศวกรรมเคมีเพื่อมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพและ
นวัตกรรมทางเภสัชภัณฑ์ สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไทย  

2) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรที่ส ามารถเข้าท างานได้ทั้งทางด้าน
อุตสาหกรรมเคมีเภสัชภัณฑ์ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

3) เป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานของ (United Kingdom Professional Standard Framework : UKPSF เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน 

4) มีวิธีการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning และ Project Based Learning 
และ Entrepreneurial Learning เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้จากรายวิชา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาโครงงาน ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายและ
ทันสมัยซึ่งประยุกต์มาจากงานวิจัยและบริการวิชาการของคณาจารย์  

5) เล็งเห็นความส าคัญของการฝึกทักษะของนักศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษา
มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 8 เดือน ผ่าน
รายวิชาสหกิจศึกษา 1 และสหกิจศึกษา 2 เพื่อพัฒนาทักษะทั้งด้านการท างานและการใช้ชีวิตในสถาน
ประกอบการจริง ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หน่วยวิจัย 
หรือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการใหม่ ทั้งน้ีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศและพร้อมที่
จะปฏิบัติงานครอบคลุมในสามภาคส่วน ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ และผู้ประกอบการ  

6) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ส ร้างผลงานนวัตกรรมและส่งเข้าประกวดในเ วที
ระดับชาติที่มีการจัดขึ้นในหลาย ๆ องค์กรอย่างต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี โดยมีความร่วมมืออย่างเหนียว
แน่นกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการอบรมทักษะด้านการใช้
ความคิด การน าเสนอ การเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
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7) มีกระบวนการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exit Exam) ของหลักสูตร เพื่อท า

ให้นักศึกษาได้มีการประเมินตนเองทางด้านวิชาชีพในแต่ละปีการศึกษา และเตรียมความพร้อมในการ
เข้าทดสอบความรู้เพื่อการขอรับใบประกอบวชิาชีพจากสภาวิศวกร 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมุ่งเน้น 
1) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอ นต าม

มาตรฐานก ารจัดก ารศึกษ าในระดับอุ ดมศึกษ า United Kingdom Professional Standard 
Framework (UKPSF) 

2) การจัดการเรียนการสอนที่ เน้นพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวชิาเฉพาะ 

3) การทดสอบก่อนส าเร็จก ารศึกษ า การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ของหลักสูตร 

4) การมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ โดยจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการดูแล
นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นองค์กรใหญ่ที่มีความร่วมมืออันดีกับมหาวิทยาลัยและองค์กร 

ต่าง ๆ  ในระดับนานาชาติอยู่แล้วซึ่งจะยังผลให้เกิดความร่วมมือกับทุก ๆ  หลักสูตรที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณด์้วย นอกจากน้ีการขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยและองค์กรใหม่ ๆ  ก็
เป็นหน่ึงในภารกิจที่สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีจะต้องแสวงหาเพิ่มเติม น่ันคือการหาความร่วมมือกับ 
มหาวิทยาลัยชั้นน าในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ  ของโลก 
 

2.3 .1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart )  

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของคณบดีส านัก
วิชาฯ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ขั้น (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ) ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
 

2.3.2 โครงสร้างการบริหาร  

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์ ได้แบ่งสว่นงานเพื่อใช้ใน
การบริหารงาน ที่ประกอบด้วยส านักงานคณบดี สถานวิจัย และ 6 สาขาวิชา ดังแสดงในภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart)  
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2.3.3 โครงสร้างการปฏิบัติการ  (Activity Chart)  

โครงสร้างการปฏิบัติการของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมแสดงตามภาพที่ 3 
โดยมี รศ.ดร.วิภาวี เดชะปัญญา เป็นหัวหน้าสาขาวิชา มีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาอีก 9 ท่าน และมี 
นางสาววริศรา จิตนุรักษ์ เป็นนักวิชาการประจ าสาขาวิชา ส าหรับการก ากับดูแลงานของสาขาวิชาจะ
มีคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะรับนโยบายด้านการบริหารจัดการมาจาก
อธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มามอบหมายหน้าที่หรือภารกิจให้แก่หัวหน้าสาขาวิชา ซึ่ง
หัวหน้าสาขาวิชาจะเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมของสาขาวิชาในทุกมิติ เช่น การประกัน
คุณภาพการศึกษา การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 
งานวิจัยของคณาจารย์ กิจกรรมนักศึกษา การดูแลติดตามนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร เป็นต้น ซึ่งการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ีน้ันหัวหน้าสาขาจะมอบหมายให้คณาจารย์
ร่วมกับนักวิชาการประจ าสาขาเป็นผู้ รับผิดชอบตามความเหมาะสมของงาน เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ 
เหล่าน้ันส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

หลังจากงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงไปแล้วน้ัน ผู้ที่รับผิดชอบในงานต่าง  ๆ 
จะต้องท าการสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานให้หัวห น้า
สาขาทราบเพื่อที่หัวหน้าสาขาจะได้น าปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ันแจ้งแก่คณบดีต่อไป เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต 
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ภาพที่ 3 โครงสร้างการปฏิบัติการ (Activity Chart) 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 
 

3 .1  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

3.1.1 แนวทางดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า 
ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการสังเกต รับฟังปัญหา และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในสาขาวิชาที่มี

แนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า โดยใช้แนวทางการปฏิบัติงานจากคู่มือปฏิบัติการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะ
ซึมเศร้าส าหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลาการทางการศึกษาตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะ
ซึมเศร้า และแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าจัดท าโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศ
ไทย ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ , 2561) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

3.1.2 การคัดกรองและการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง  
การคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดยใช้แบบประเมินตนเองเพื่อระบุกลุ่มผูท้ี่มีความเสี่ยงในการเข้าสู่

ภาวะซึมเศร้า เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีหลายแบบในปัจจุบัน การเลือกใช้
เคร่ืองมือคัดกรองต้องมีความเหมาะสมตามลักษณะของผูรั้บการประเมิน โดยเคร่ืองมือคัดกรองในแต่
ละแบบที่มีใช้ในปัจจุบันมีรายละเอียดแตกต่างกันดังน้ี (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, 
2561) 

(1) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9Q  
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9Q เป็นการใช้ประเมิณในรูปแบบสัมภาษณ์ ส าหรับวัยรุ่นอายุ  

18 ปี ขึ้นไป แบบประเมินจะมีค าถามในการสัมภาษณ์ 9 ข้อ ลักษณะค าถามจะเกี่ยวกับความรุนแรง
ของอาการ ซึ่งตัวเลือกจะแบ่งระดับความรุนแรงไปตามล าดับ คือ  

0 คะแนน  ไม่มีอาการเลย  
1 คะแนน  เป็นบางวัน ใน 1 สัปดาห์  
2 คะแนน  เป็นบ่อย มากกว่า 1 สัปดาห์  
3 คะแนน  เป็นทุกวัน  
ซึ่งในแบบสอบถามจะใช้ระยะเวลาในการสอบถาม 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา  
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า (9Q) แสดงดังภาคผนวก ก  
(2) แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น PHQ-A  
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น PHQ-A เป็นการใช้ประเมินในรูปแบบประเมินตนเอง 

ส าหรับวัยรุ่นที่มีช่วงอายุ 11-20 ปี ในแบบสอบถามจะมีทั้งหมด 9 ข้อ และมีการแบ่งคะแนนประเมิน
ระดับความรุนแรงของอาการได้ 4 ระดับ  

0 คะแนน  ไม่มีอาการเลย 
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1 คะแนน  เป็นบางวัน ใน 1 สัปดาห์ 
2 คะแนน  เป็นบ่อย มากกว่า 1 สัปดาห์ 
3 คะแนน  เป็นทุกวัน 
ซึ่งแบบประเมินพัฒนามาจาก The Patient Health Questionnaire for Adolescents 

เพิ่มจ านวนในการสอบถามจ านวน 2 ข้อ แต่ไม่น ามานับคะแนนในการประเมินค าถามเกี่ยวกับความ
เสี่ยงในการฆ่าตัวตายและท าร้ายตนเอง แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น PHQ-A แสดงดัง
ภาคผนวก ข 

(3) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า CDI 
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า CDI เป็นแบบประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก ที่มีอายุ 7-17 

ปี โดยแบบประเมินจะเป็นประเภท self-report มีทั้งหมด 27 ข้อในแต่ละข้อจะมีตัวเลือก 3 ข้อ แบบ
ประเมินจะบอกระดับความรุนแรงของอาการในช่วง 14 วันที่ผ่านมา โดยจะแบ่งกลุ่มค าถามเป็น 2 
กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ข้อ 1, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27  
การให้คะแนน คือ  
ก.ให้ 0 คะแนน 
ข.ให้ 1 คะแนน 
ค.ให้ 2 คะแนน 
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ข้อ 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27 
การให้คะแนน คือ  
ก.ให้ 2 คะแนน 
ข.ให้ 1 คะแนน 
ค.ให้ 0 คะแนน 
การคิดคะแนน หากผู้ใดได้คะแนนมากกว่า 15 ขึ้นไป นับว่ามีภาวะซึมเศร้า  
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า CDI แสดงดังภาคผนวก ค 
(4) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า CES-D  
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า CES-D เป็นประเภทคัดกรองในวัยรุ่นที่มีอายุ 15-18 ปี แบบ

ประเมินภาวะซึมเศร้าที่มีค าถาม 20 ข้อ จะแตกต่างกับแบบประเมินประเภทอื่น ๆ คือใช้ระยะเวลา
เพียง 7 วันที่ผ่านมา ในการวัดระดับความรุนแรงมี 4 ระดับด้วยกัน คือ 

0 คะแนน ไม่เลย 
1 คะแนน บางคร้ัง 
2 คะแนน บ่อย ๆ  
3 คะแนน ตลอดเวลา  
และมีการปรับคะแนนในข้อ 4 8 12 16 เป็นดังน้ี 
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3 คะแนน ในข้อ 4 
2 คะแนน ในข้อ 8 
1 คะแนน ในข้อ 12 
0 คะแนน ในข้อ 16  
หากผู้ใดที่ได้คะแนน 22 คะแนนขึ้นไปถือว่ามีภาวะซึมเศร้า (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ราชนครินทร์, 2561) แบบประเมินภาวะซึมเศร้า CES-D แสดงดังภาคผนวก ง  
(5) แบบคัดกรอง 2  ค าถาม 2Q  
แบบคัดกรอง 2  ค าถาม 2Q เป็นแบบประเมินแบบสัมภาษณ์ มีเพียง 2 ค าถามที่ใช้ในการคัด

กรองหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าใช้ส าหรับวัยรุ่นที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งจะสอบถามในช่วง 2 
สัปดาห์ที่ผ่านมา หากค าตอบไม่มีทั้ง 2 ค าถาม แสดงว่าไม่เป็นซึมเศร้า แต่หากมีข้อใดข้อหน่ึงให้ผู้
สัมภาษณ์ประเมินโดยใช้เคร่ืองมือแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9Q เพื่อคัดกรองซึมเศร้าได้อย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น แบบคัดกรอง 2  ค าถาม 2Q แสดงดังภาคผนวก จ 

(6) แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q  
แบบสอบถามที่ประเมินการฆ่าตัวตายโดยใช้ค าถามทั้งหมด 8 ข้อ ส าหรับบุคคลที่ได้ผ่านการ

ท าแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9Q หรือผู้ที่ผ่านการคัดกรองโรคซึมเศร้าที่มีผลระดับปานกลาง รุนแรง 
เพื่อวัดอัตราการคิดฆ่าตัวตาย แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q แสดงดังภาคผนวก ฉ 

3.1.3 การประเมิน การซักประวัติ และแนวทางการสัมภาษณ์ 
ในวัย รุ่นที่มีผลการคัดกรองจากแบบประเมินตนเองที่มีสภาวะเสี่ยงต่อการเข้าสู่สภาวะ

ซึมเศร้า ควรได้รับการประเมินความเสี่ยงในการเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าเพิ่มเติมด้วยวิธีการซักถาม มีการ
พูดคุยถึงปัญหา โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังน้ี (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินท ร์, 
2561) 

(1) วิธีการพูดคุย 
พูดคุยกับผู้ปกครองก่อนวัยรุ่น 
กรณีที่พูดคุยกับผู้ปกครองก่อนวัยรุ่นควรท าในกรณีที่จ าเป็นจริง ๆ เพราะอาจจะท าให้วัย รุ่น

มีความแครงใจ ไม่ใว้ใจ ไม่สนิทใจได้ แนวทางในการพูดคุยกับผู้ปกครองควรสืบหาต้นเหตุของปญัหาที่
เกิดขึ้นหรือสอบถามเบื่องต้นในการเจอปัญหาและข้อที่มีความกังวล ซับซ้อน หลังจากพูดคุยกับ
ผู้ปกครองแล้วสามารถเรียกวัยรุ่นเข้ามาพูดคุยพร้อมกันได้เพื่อสร้างความไว้ใจให้กับวัยรุ่น  

พูดคุยกับผู้ปกครองพร้อมวัยรุ่น 
วิธีพูดคุยกับผู้ปกครองพร้อมวัยรุ่นนับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะจะท าให้ทั้ งผู้ปกครอง วัยรุ่น 

และผู้ดูแลสามารถเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง ผู้ดูแลสามารถสังเกตสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวจาก
ปฎิกิ ริยาต่าง ๆ  วัย รุ่นเองจะได้ทราบถึงข้อมูลที่ผู้ปกครองมีความกังวล จะไม่ท าให้วัยรุ่นไม่รู้สึก
แบ่งแยก  
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พูดคุยกับวันรุ่นโดยล าพัง 
การพูดคุยกับวันรุ่นโดยล าพัง เป็นวิธีที่ท าให้วัยรุ่นมีความสบายใจ สร้างความไว้ใจได้ เป็น

อย่างดีแต่ควรใช้วิธีน้ีกับวัยรุ่นที่มีอายุช่วงวยัรุ่นตอนปลาย เพราะอาจจะไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงได้  
(2) การซักประวัติ  
การซักประวัติในวัยรุ่นควรซักปัจจัยทางจิตสังคม (HEEADSSSS) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมหรือค้นหาปัญหาที่แทจ้ริงที่ท าให้เกิดปัจจัยเสี่ยง 
H ที่มาจากค าว่า Home : ความสัมพันธ์ในครอบครัว ฐานะครอบครัว 
E ที่มาจากค าว่า Education : ผลการเรียน อนาคต เพื่อนสนิท รายวิชาที่ชอบ 
E ที่มาจากค าว่า Eating : อาหาร รูปร่าง  
A ที่มาจากค าว่า Activities : กิจกรรมยามว่าง 
D ที่มาจากค าว่า Drugs : สารเสพติด (จ านวนในการใช้ เร่ิมตั้งแต่อายุเท่าไหร่) 
S ที่มาจากค าว่า Sex : เพศสัมพันธ์  
S ที่มาจากค าว่า Safety : ความปลอดภัย 
S ที่มาจากค าว่า Suicide : การฆ่าตัวตาย 
S ที่มาจากค าว่า Strengths : ข้อดีของตัวเอง 
การซักประวัติถึงอาการ เช่น เศร้าบ่อยแค่ไหน เบื่อหน่ายกับสิ่งที่เคยมีความสุขหรือ

สนุกสนานไหม มีเหตุการณ์ที่ท าให้รู้สึกเศร้าไหม เป็นต้น 
การซักประวัติเกี่ยวกับการคิดฆ่าตัวตาย เช่น เคยคิดท าร้ายตัวเองหรือไม่ ,เมื่อมีอาการเศร้า

เคยคิดไม่อยากใช้ชีวิตต่อไหม เป็นต้น 
การซักประวัติเหตุการณ์ในอดีต เช่น เคยถูกคนรอบข้างหรือใครท าร้ายร่างกาย จิตใจ ชนิด

รุนแรงมาก่อนไหม เป็นต้น 
การซักประวัติโรคประจ าตัว เช่น ยาที่กินเป็นประจ ามีตัวไหนบ้าง เป็นต้น 
การซักประวัติเกี่ยวกับสารเสพติด 
การซักประวัติเกี่ยวกับ ผลการเรียน ครอบครัว (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัย รุ่นราช

นครินทร์, 2561) 
(3) การพูดคุยกับวัยรุ่นและการสัมภาษณ์  
สร้างความไว้วางใจ ความคุ้นเคย โดยการคุยเร่ืองทั่ว ๆ  ไป ความเป็นอยู่ การใช้

ชีวิตประจ าวันรับฟังและให้ความสนใจเปรียบเสมือนเขาเป็นคนส าคัญ และตั้งใจฟังปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างวัยรุ่น 

ห้ามใช้ค าพูดที่มีการตัดสินถูก ผิด เพราะวัยรุ่นจะปิดกั้นความรู้สึก ต่อต้าน จะไม่ได้รับข้อมูล
ความจริงทันที เมื่อได้รับการตัดสินในขณะที่ตัวเขาเองยังไม่ได้เปิดทัศนคติหรือแสดงความคิดเห็นและ
อย่าพยายามแสดงบทบาทพ่อแม่ในขณะพูดคุย 
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เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ พยายามเน้นข้อดี หรือจุดแข็ง ของผู้ที่มาปรึกษามากกว่ามาน่ังหา

ข้อบกพร่อง เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือมากกว่าแก้ปญัหา 
เป็นผู้รับฟังที่ดี การที่เป็นผู้รับฟังที่ดีจะท าให้เกิดความสบายใจ ไว้วางใจด้วยการ มองหน้า 

สบตา หรือพูดตอบโต้ด้วยการทวนข้อความ ไม่ควรพูดแทรกในทุกกรณี 
การพูดคุยควรใช้ค าถามปลายเปิด ใช้ค าถามกว้าง ๆ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หรือ

พูดคุยได้ทุกเร่ือง 
สร้างความรับผิดชอบ วัยรุ่นควรมีทักษะในการตัดสินใจด้วยตัวเองและเป็นผู้รับผิดชอบใน

การตัดสินใจน้ัน ๆ  
จดบันทึกที่จ าเป็น ในขณะพูดคุยควรจดบันทึกให้น้อยที่สุด เพื่อความกังวล ควรเป็นผู้ฟังที่ดี

มากกว่าจดบันทึก 
มีสรุปในการพูดคุยทุกครั้ง เพื่อจะได้เข้าใจถึงปัญหาและทางออกที่ตรงกัน  
3.1.4 การส่งเสริมป้องกันและช่วยเหลือเบื้องต้น  
การส่งเสริมทักษะชีวิต เป็นการป้องกันที่วัยรุ่นทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมทักษะชีวิตในด้าน

ต่าง ๆ เช่น ทักษะการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการทางด้านอารมณ์ ทักษะทางด้านการ
สื่อสาร ทักษะทางด้านการจัดการความเครียด ทักษะมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้า  
เป็นต้น 

เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง วัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรมีระบบเฝ้าระวังและปอ้งกันภาวะซึมเศร้า โดย
ให้ความรู้เร่ืองภาวะซึมเศร้า เช่น อาการ สาเหตุ ความแตกต่างของอารมณ์ เสริมทักษะการจัดการ
อารมณ์ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะครอบครัวหรือเพื่อน เสริมทักษะการปรับตัว
เมื่อเข้าสู่สังคมและควรให้ความรู้เพื่อนที่ต้องอยู่ ร่วมกับเพื่อนที่ภาวะซึมเศ ร้า ติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยง
เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ให้ รุนแรงจนเป็นโรค  เป็นต้น (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
ราชนครินทร์, 2561) 

 
3 .2  วิธีการปฏิบัติงาน  

ในการปฏิบัติงานดูแลนักศึกษาของสาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ประกอบไปด้วย
หลายส่วนด้วยกัน เร่ิมต้นด้วยมหาวิทยาลัย ส านักวิชา และสาขาวิชา ซึ่งมีการดูแลเป็นล าดับขั้นตอน 
เมื่อนักศึกษาแรกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมีการดูแลเบื้องต้น คอยประสาน
เร่ืองข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานศูนย์บริการศึกษา งานทุน งานหอพัก เป็นต้น ล าดับ
ถัดมาเป็นส านักวิชาที่คอยดูแลนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง สนับสนุนการเรียนรู้ 
สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในการดูแลของส านักวิชา 
ในส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมมีการดูแลเป็นระบบครอบครัว โดยมีนักวิชาการ 
อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา คอยดูแลสอดส่องความเป็นอยู่นักศึกษาอย่างต่อเน่ืองจนจบการศึกษา  
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นักศึกษามีความเครียดกับการเรียน เช่น ครอบครัวกดดันในเร่ืองผลของการเรียน ปัญหา

ครอบครัว ปัญหาจากเพื่อน ปัญหาเร่ืองการเงิน เป็นต้น จากที่สาขาได้จัดระบบการดูแลนัก ศึกษา
พบว่า นักศึกษามีภาวะเสี่ยงซึมเศร้าและมีความเครียดแก้ปัญหาด้วยตนเองยาก สาขาเลยจัดระบบ
การดูแลนักศึกษากลุ่มพิเศษที่มีภาวะเครียดและซึมเศร้า และมีการหาทางรักษาเบื้องต้นให้แก่
นักศึกษากลุ่มพิเศษเหล่าน้ี การดูแลนักศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เข้าใจถึงปัญหาของนักศึกษาโดยแท้จริง แนวทางการปฏิบัติการดูแลนักศึกษา
กลุ่มพิเศษที่มีภาวะซึมเศร้ามีล าดับขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

3.2.1 เตรียมเอกสารการคัดกรอง 
วิธีการคัดกรองผู้ปฏิบัติเลือกใช้เคร่ืองมือแบบประเมินจากกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข ที่เรียกว่าแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (PHQ-A) เป็นการใช้ประเมินในรูปแบบ
ประเมินตนเอง ส าหรับวัยรุ่นที่มีช่วงอายุ 11-20 ปี ในแบบสอบถามจะมีทั้งหมด 9 ข้อ และมีการแบ่ง
คะแนนประเมินระดับความรุนแรงของอาการได้ 4 ระดับ ส่วนการคัดกรองการฆ่าตัวตายเลือก ใช้
เคร่ืองมือแบบประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) แบบสอบถามที่ประเมินการฆ่าตัวตายโดยใชค้ าถามทัง้หมด 
8 ข้อ พร้อมทั้งจัดเตรียมการซักประวัตินักศึกษาอย่างละเอียด 

3.2.2 นัดวัน เวลา นักศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูล 
การนัดวัน – เวลา นักศึกษาเพื่อเก็บข้อมูล โดยให้นักศึกษานัดผ่านระบบกล่องข้อความผ่าน 

Facebook กลุ่มของสาขา เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบวัน – เวลาที่ไม่ทับซ้อนของเพื่อนในชั้นเรียน 
3.2.3 ระบบคัดกรอง / ซักประวัติ 
ระบบคัดกรองนักศึกษาหรือการซักประวัติของนักศึกษาใช้เวลาอย่างน้อยคนละ 20 นาที ใน

การพูดคุยและการนัดแต่ละคร้ัง นักศึกษาที่เข้าพบเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ใช้เวลาในการพูดคุยของ
นักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี เป็นเวลา 1 เดือน ในการคัดกรองหรือซักประวัติจะมีแบบฟอร์มในการจด
รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว ดังแสดงในตาราง 1 ในการพูดคุยทุกคร้ังจะเน้นย้ านักศึกษาให้พูด คุยที่
สะดวกใจที่จะบอกข้อมูลดังกลา่ว จะไม่มีการบังคับแต่อย่างใด 

 
ตารางที่ 1 แบบฟอร์มส าหรับการกรอกประวัติส่วนตัว 
 

ระเบียนประวัติ 
ชื่อ-สกุล  
ชื่อเล่น  
อายุ  
วัน/เดือน/ปี เกิด  
ศาสนา  
ห้อง/หอ  
สิ่งที่แพ้  
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งานอดิเรก  
เกรดเฉลี่ย  
รหัสนักศึกษา  
ประเภททุน  
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
กรุ๊ปเลือด  
เบอร์โทรศัพท์  
โรคประจ าตัว  
จบจากโรงเรียน  
จังหวัด  
ชื่อผู้ปกครอง  
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง  
ที่อยู่ที่สามารถติต่อได้  
ชื่อ-สกุลเพื่อนสนิทในมหาวิทยาลัย   
เบอร์โทรศัพท์เพื่อนสนิท  

 
ข้อมูลผู้เข้าพบ 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ภาคเรียนที่ 3  
อาชีพพ่อ อาชีพพ่อ อาชีพพ่อ 
อาชีพแม่ อาชีพแม่ อาชีพแม่ 
สถานะครอบครัว สถานะครอบครัว สถานะครอบครัว 
พี่น้อง พี่น้อง พี่น้อง 
ผลการเรียน ผลการเรียน ผลการเรียน 
คะแนนความสุข คะแนนความสุข คะแนนความสุข 
วิชาที่กังวล วิชาที่กังวล วิชาที่กังวล 
เกรดที่คาดหวัง เกรดที่คาดหวัง เกรดที่คาดหวัง 
ปัญหา ปัญหา ปัญหา 
สถานะ สถานะ สถานะ 
รายได้ที่ได้รับ รายได้ที่ได้รับ รายได้ที่ได้รับ 
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3.2.4 ท าแบบประเมินภาวะซึมเศร้า PHQ-A 
ในการท าแบบประเมินภาวะซึมเศร้า PHQ-A ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินตนเอง ส าหรับวัยรุ่น

ที่มีช่วงอายุ 11-20 ปี ในแบบสอบถามจะมีทั้งหมด 9 ข้อ ซึ่งจะครอบคลุมค าถามและได้ทราบถึง
ประวัติการท าร้ายตนเอง ซึ่งใช้เวลาในส่วนน้ีเพียง 10 นาที และเมื่อท าเสร็จจะท าการสรุปคะแนนให้
นักศึกษาทราบว่าตนเองอยู่ในระดับใด 

3.2.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
ในการท าแบบประเมินภาวะซึมเศร้า PHQ-A ซึ่งทางผู้ จัดท าคู่ มือได้เลือกแบบประเมิน

ประเภท PHQ-A เพราะแบบประเมินน้ีใช้ประเมินในรูปแบบการประเมินตนเอง ส าหรับวัยรุ่นที่มีช่วง
อายุ 11-20 ปี ในแบบสอบถามจะมีทั้งหมด 9 ข้อ และมีการแบ่งคะแนนประเมินระดับความรุนแรง
ของอาการได้ 4 ระดับ ซึ่งแบบประเมินพัฒนามาจาก The Patient Health Questionnaire for 
Adolescents เพิ่มจ านวนในการสอบถามจ านวน 2 ข้อ แต่ไม่เอามานับคะแนนในการเมินค าถ าม
เกี่ยวกับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายและท าร้ายตนเอง (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ , 
2561) ซึ่งจะครอบคลุมค าถามและได้ทราบถึงประวัติการท าร้ายตนเอง หากนักศึกษาเคยมีประวัติท า
ร้ายตนเองจะต้องท าแบบประเมินเพิ่มเติม ในการท าแบบประเมิน PHQ-A นักศึกษาจะทราบคะแนน
ของตนเองว่าอยู่ในระดับเสี่ยงหรือระดับปกติ หากนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงจะต้องท าการแบบประเมิน
เพิ่มเติมโดยใช้แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q ในรูปแบบ self-report โดยใช้ค าถามทั้งหมด 8 ขอ้ 
ส าหรับบุคคลที่ได้ผ่านการท าแบบประเมินภาวะซึมเศร้าหรือผู้ที่ผ่านการคัดกรองโรคซึมเศร้าที่ มีผล
ระดับปานกลาง – รุนแรง เพื่อวัดอัตราการคิดฆ่าตัวตายเพิ่มเติม คะแนนจะสามารถแบ่งระดับรุนแรง 
ระดับปานกลาง ได้อย่างชัดเจน หากนักศึกษาท าแบบประเมินได้ระดับที่ ไม่รุนแรงจะเป็นการส่งเสริม
ป้องกันและช่วยเหลือเบือ้งต้น ในขั้นตอนถัดไป แต่ถ้าหากนักศึกษาประเมินได้คะแนนระดับปานกลาง 
ระดับรุนแรงจะเข้าสู่ขั้นตอนให้ค าปรึกษาถัดไป 

3.2.6 ส่งเสริมป้องกัน 
ในการส่งเสริมป้องกันและช่วยเหลือเบื้องต้น เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า เช่น 

อาการ สาเหตุ ความแตกต่างระหว่างเศร้าปกติหรืออารมณ์แปรปรวน ตามธรรมชาติของวัยรุ่น ทักษะ
การรับ รู้ การจัดการอารมณ์ตนเอง การระบายอารมณ์ การจัดการความเครียดในชีวิตประจ าวัน 
ส่งเสริมทักษะสัมพันธภาพ ทักษะสังคม การแก้ปัญหา การปรับตัวเมื่อประสบปัญหาในชีวิต เป็นต้น 
อาจจะเป็นการจัดอบรมหรือเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของคณะท างาน เก่ง ดี มีสุข ของมหาวิทยาลัยที่
จะจัดอบรมโครงการต่าง ๆ ทุกภาคการศึกษา 

3.2.7 การให้ค าปรึกษา 
การให้ค าปรึกษาประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี 
(1) การสร้างสัมพันธภาพ การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาต้องอาศัยเทค นิคต่าง ๆ ที่สามารถ

สร้างความเชื่อมั่นในตัวผู้ให้ค าปรึกษา ทักษะการพูดคุยที่เป็นกันเองเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เข้าปรึกษาและสร้างความเชื่อมั่นข้อมูลที่ได้ปรึกษาน้ันปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของการให้ค าปรึกษา 

(2) ส ารวจปัญหา เมื่อนักศึกษาได้ท าแบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q การแปลผลออกมาอยู่
ระดับปานกลาง – รุนแรง ในการให้ค าปรึกษาจึงจ าเป็นต้องสอบถามข้อมูลที่ชี้น าไปยังการคิดท าร้าย
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ตนเอง หาสาเหตุ เหตุผลของการกระท า ข้อดี ข้อเสีย ความรู้สึกของนักศึกษา ณ ขณะน้ัน เพื่อได้
ทราบปัญหาที่แท้จริง  

(3) เข้าใจปัญหา เมื่อนักศึกษาได้เปิดใจสาเหตุของการคิดท าร้ายตนเอง ผู้ปฏิบัติงานต้อง
เข้าใจปัญหา สาเหตุและความต้องการของนักศึกษา อย่าเอาความคิดส่วนตัวมาตัดสินและแก้ปัญหา
โดยวิธีของผู้ปฏิบัติงานเอง ควรชี้แนะแนวทางในการพูดคุยหาทางออกที่มาจากความเห็นชอบ จาก
นักศึกษาส่วนหน่ึงและพยายามพูดถึงข้อดีของทางออก  

(4) จัดการวางแผนแก้ปัญหา ในการให้ค าปรึกษาไม่ควรเร่งรีบตัดสินปัญหาของนักศึกษาจาก
พูดคุย ให้นักศึกษาเขียนทางออกที่คิดว่าดีที่สดุมา 3 ข้อ และพูดคุยทีละประเด็นที่นักศึกษาคิดมา แนะ
แนวไปทีละประเด็น พยายามให้นักศึกษาคิดเป็นเปอร์เซ็นในการแก้ปัญหาว่าวิธีไหนเป็นไปในทาง
ปฏิบัติได้มากที่สุด 

(5) สรุปการพูดคุย ในการให้ค าปรึกษาผู้ปฏิบัติจะต้องสรุป สาเหตุ ผลที่ตามมา ความต้องการ 
และวิธีการปฏิบัติในการแก้ปัญหา ทบทวนให้นักศึกษาฟังอีกคร้ังเพื่อเป็นการท าความเข้าใจกับ
นักศึกษาและติดตามผลในการนัดเข้าพบในคร้ังถัดไป 

3.2.8 การติดตามอาการ 
เมื่อผ่านไป 2 สัปดาห์จากการเข้าพบให้ค าปรึกษาจะติดตามอาการโดยส ารวจความ

เคลื่อนไหวหน้าเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือจากการเข้าเรียน ความสนใจในห้องเรียน การพูดคุยกับ
เพื่อน เป็นต้นหากในกรณีที่นักศึกษาดีขึ้นก็จะเข้าพบในคร้ังถัดไป แต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นจะส่งไปยัง
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ดแูลนักศึกษาที่เป็นโรคซึมเศร้าระดับรุนแรงโดยตรง 

3.2.9 สรุปผลการติดตาม 
น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการคัดกรองและให้ค าปรึกษาน ามาสรุปผลเพื่อน ามารายงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาและหาแนวทางการดูแลร่วมกันในสาขา ขั้นตอนการปฏิบัติการดูแล
นักศึกษาสามารถสรุปได้แบบ Flow Chart เพื่อแสดงเห็นถึงขั้นตอนได้ง่ายยิ่งขึน้ 
 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างแบบประเมินภาวะซึมเศร้าจากนักศึกษาล าดับที่ 1  
ตัวอย่าง นักศึกษาวิศวกรรมเคมีชั้นปีที่ 2 อายุ 20 ปี เพศ หญิง มีประวัติรักษาโรคซึมเศร้ามาก่อน 
 
 
 

แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ 
( Thai version of The Patient Health Questionnaire for Adolescents : PHQ - A ) 

อายุ ...20.....  ปี เพศ  ชาย .หญิง วันที่ .........18 กุมภาพันธ์..........2564................... 
ค าช้ีแจง : ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณมีอาการต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน? โปรดกาเคร่ืองหมาย “ / ” 
ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้สึกของคุณมากที่สุด 

Step1: พิจารณาจากการท าแบบประเมิน PHQ-A 
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 ( 0 ) 

ไม่มี
เลย 

( 1 ) 

มีบาง
วัน 

( 2 ) 

มี
มากกว่า 

7 วัน  

( 3 ) 

มีแทบ 

ทุกวัน 

1. รู้สึกซึม เศร้า หงุดหงิด หรือสิ้นหวัง   √  

2. เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือเพลิดเพลิน เวลาท าสิ่ง 

ต่าง ๆ 

   √ 

3. นอนหลับยาก รู้สึกง่วงทั้งวัน หรือนอนมาก
เกินไป 

   √ 

4. ไม่อยากอาหาร น้ าหนักลด หรือกินมากกว่าปกติ   √  

5. รู้สึกเหน่ือยล้า หรือไม่ค่อยมีพลัง    √ 

6. รู้สึกแย่กับตัวเอง หรือรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว หรือ
ท าตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง 

   √ 

7. จดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ  ได้ยาก เช่น ท าการบ้าน อ่าน
หนังสือ หรือดูโทรทัศน์ เป็นต้น 

 √   

8. พูดหรือท าอะไรช้าลงมากจนคนอื่นสังเกตเห็นได้
หรือในทางตรงกันข้ามคือ กระสับกระส่ายหรือ
กระวนกระวาย จนต้องเคลื่อนไหวไปมามากกว่า
ปกติ  

  √  

9. คิดว่าถ้าตายไปเสียจะดีกว่า หรือคิดท าร้ายตัวเอง
ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง 

  √  

รวมคะแนน 21 

   ใน 1 เดือน ที่ผ่านมา มีช่วงไหนที่คุณมีความคิดอยากตาย หรือไม่อยากมีชีวติอยูอ่ย่างจริงจัง
หรือไม่ 
                 ใช่        ไม่ใช่                
ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณเคยพยายามที่จะท าให้ตัวเองตาย หรือลงมือฆ่าตัวตายหรือไม่  
                 ใช่        ไม่ใช่                

จากการท าแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นประเภท PHQ – A น าคะแนนที่ได้มาแปลผลดังน้ี 
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การแปลผล 
 
 

คะแนน
รวม 

ระดับภาวะซึมเศร้า ค าแนะน า 

4-0  ไม่มีภาวะซึมเศร้า ไม่พบภาวะซึมเศร้า 
9-5  มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย หากิจกรรมเพิ่มเติม ปรึกษาบุคคลที่

ไว้วางใจ 
14-10  มีภาวะซึมเศร้าปานกลาง ควรปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและ

บ าบัดรักษา 19-15  มีภาวะซึมเศร้ามาก 
24-20  มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง 

 
 ซึ่งคะแนนที่ออกมาจากการแปลผล อยู่ในช่วง 20-24 มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง และมีความคิด
ฆ่าตัวตายจึงให้ท าแบบสอบถามเพิ่มเติมโดยใช้แบบสอบถามการฆ่าตัวตาย 8Q  
  

Step2: ท าการแปรผลจากการท าแบบประเมิน / และการตอบค าถามการฆ่าตัวตาย  
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ตารางที่ 3 แบบประเมินการฆ่าตัวตายจากกรณีตัวอย่างนักศึกษาล าดับที่ 1  

แบบประเมินการฆ่าตัวตายค าถาม 8 Q 
ล าดับ ระยะเวลา ค าถาม ไม่มี มี  

1  คิดอยากฆ่าตัวตาย หรือ คิดว่าตายไปจะดีกว่า  √ 

2  อยากท าร้ายตัวเอง หรือท าให้ตัวเองบาดเจ็บ  √ 

3 

 
ใน

ช่ว
ง 

1 
เด

ือน
ที่ผ

่าน
มา

รว
มว

ันนี้
 

คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย  √ 

 ( ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายให้ถามต่อ )…. 
ท่านสามารถควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิด
อยู่น้ันได้หรือไม่ หรือบอกได้ไหมว่าคงจะไม่ท าตาม
ความคิดน้ันในขณะน้ี 

 √ 

4 มีแผนที่จะฆ่าตัวตาย  √ 

5 ได้เตรียมการที่จะท าร้ายตนเองหรือเตรียมการจะ
ฆ่าตัวตายโดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริง ๆ   

 √ 

6  ได้ท าให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตั้งใจที่จะท าให้
เสียชีวิต 

 √ 

7  ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย  √ 

8 ตลอดชีวิตที่
ผ่านมา 

ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย  √ 

คะแนนรวมทั้งหมด 52 

 

จากการท าแบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q น าคะแนนที่ได้มาแปรผลดังน้ี 

คะแนน
รวม 

การแปลผล 

0 ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 

1 –  8  มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับน้อย 
9 –  16  มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับปานกลาง 

≥ 17 มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับรุนแรง 
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ถ้าคะแนน 8 Q ≥ 17 ส่งต่อโรงพยาบาลมีจิตแพทย์ 

หลังจากการท าแบบประเมินทั้ง 2 ประเภทแล้วน้ัน จะเป็นการประเมินสาเหตุจากการพูดคุย
เกี่ยวกับประเด็นที่ท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าและการคิดฆ่าตัวตาย ในกรณีน้ีนักศึกษามีความเครียดและ
ได้รับแรงกดดันจากเพื่อน เกิดจากการบลูลี่ จึงท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมสังคมกับเพื่อนได้ตั้งแต่สมัย
มัธยมต้นจนถึงปัจจุบันจึงเป็นที่มาของการฝังใจ ไม่กล้าเปิดใจในการเข้าร่วมสังคมใหม่  ๆ มีความ
หวาดระแวง กังวล ไม่ไว้ใจ พูดตรงไปตรงมา มีความคิดในแง่ลบ มีปัญหาเร่ืองการนอน ไม่มีความ
เพลิดเพลินกับสิ่งใด จากปัญหาเหล่าน้ีได้ท าการ 
 
 
 
ให้ค าปรึกษากับปัญหาที่นักศึกษาเป็นดังน้ี  

1. การนอน ปรับวิธีการนอน ออกก าลังกาย หลีกเลี่ยงการนอนกลางวัน  
2. ความคิดในทางลบ เน่ืองจากนักศึกษาไม่ชอบชีวิตในปัจจุบันของตนเอง มองทุกอย่างเป็น

ปัญหา จึงให้พยายามหาข้อดีของตนเอง หลีกเลี่ยงการพูดเกี่ยวกับความรู้สึกแย่  ๆ  หา
กิจกรรมอย่างอื่นท า  

3. อาการเบื่อ ให้ตั้งเป้าหมายในแต่ละวันว่าจะท าอะไรบ้าง พยายามให้นักศึกษาหลีกเลี่ยง
ความคิดที่มีการเปรียบเทียบ 

*** ในกรณีน้ีนักศึกษาได้รับการรักษาและบ าบัดจากแพทย์โดยตรงและมีการกินยาประจ าเป็นเวลา
ต่อเน่ือง 2 ปี ทางผู้จัดท าคู่มือท าหน้าที่เฝ้าระวังโดยการเรียกมาพูดคุยทุกภาคการศึกษา และในการ
ให้ค าปรึกษาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ตอนน้ัน 
  

Step3: ท าการแปลผลจากการท าแบบประเมิน 8Q / ให้ค าปรึกษา 
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างแบบประเมินภาวะซึมเศร้าจากนักศึกษาล าดับที่ 2 
นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 อายุ 20 ปี เพศ หญิง ไม่เคยมีประวัติการรักษา 
 
 

 

แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ 

( Thai version of The Patient Health Questionnaire for Adolescents : PHQ - A ) 
อายุ ...20..... ปี เพศ       ชาย    หญิง   วันที่ .........17 กุมภาพันธ์.....2564 
ค าช้ีแจง : ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณมีอาการต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน? โปรดกาเคร่ืองหมาย “ / ” 
ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้สึกของคุณมากที่สุด 

 ( 0 ) 

ไม่มี
เลย 

( 1 ) 

มีบาง
วัน 

( 2 ) 

มี
มากกวา่ 

7 วัน  

( 3 ) 

มี
แทบ 

ทุก
วัน 

1. รู้สึกซึม เศร้า หงุดหงิด หรือสิ้นหวัง  √   

2. เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือเพลิดเพลิน เวลาท าสิ่งต่าง ๆ    √  

3. นอนหลับยาก รู้สึกง่วงทั้งวัน หรือนอนมากเกินไป    √  

4. ไม่อยากอาหาร น้ าหนักลด หรือกินมากกว่าปกติ   √  

5. รู้สึกเหน่ือยล้า หรือไม่ค่อยมีพลัง   √  

6. รู้สึกแย่กับตัวเอง หรือรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว หรือ
ท าตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง 

 √   

7. จดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ  ได้ยาก เช่น ท าการบ้าน อ่าน
หนังสือ หรือดูโทรทัศน์ เป็นต้น 

  √  

8. พูดหรือท าอะไรช้าลงมากจนคนอื่นสังเกตเห็นได้
หรือในทางตรงกันข้ามคือ กระสับกระส่ายหรือ
กระวนกระวาย จนต้องเคลื่อนไหวไปมามากกว่า
ปกติ  

 √   

9. คิดว่าถ้าตายไปเสียจะดีกว่า หรือคิดท าร้ายตัวเอง
ด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง 

 √   

รวมคะแนน 14 

ใน 1 เดือน ที่ผ่านมา มีช่วงไหนที่คุณมีความคิดอยากตาย หรือไม่อยากมีชีวติอยูอ่ย่างจริงจังหรือไม่  
                             ใช่        ไม่ใช่ 

Step1: พิจารณาจากการท าแบบประเมิน PHQ-A 
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ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณเคยพยายามที่จะท าให้ตัวเองตาย หรือลงมือฆ่าตัวตายหรือไม่  
                             ใช่        ไม่ใช่                 

 
 
 
จากการท าแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นประเภท PHQ – A น าคะแนนที่ได้มาแปรผลดังน้ี 
การแปรผล 

คะแนน
รวม 

ระดับภาวะซึมเศร้า ค าแนะน า 

4-0  ไม่มีภาวะซึมเศร้า ไม่พบภาวะซึมเศร้า 
9-5  มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย หากิจกรรมเพิ่มเติม ปรึกษาบุคคลที่

ไว้วางใจ 
14-10  มีภาวะซึมเศร้าปานกลาง ควรปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและ

บ าบัดรักษา 19-15  มีภาวะซึมเศร้ามาก 
24-20  มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง 
ซึ่งคะแนนที่ออกมาจากการแปลผล อยู่ในช่วง 10-14 มีภาวะซึมเศร้าปานกลาง และมี

ความคิดฆ่าตัวตาย จากการสัมภาษณ์วิธีที่ฆ่าตัวตายคือการกินยานอนหลับ และกรีดข้อมือ จึงให้ท า
แบบสอบถามเพิ่มเติมโดยใช้แบบสอบถามการฆ่าตัวตาย 8Q  
  

Step2: ท าการแปรผลจากการท าแบบประเมิน / และการตอบค าถามการฆ่าตัวตาย  
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ตารางที่ 5 แบบประเมินการฆ่าตัวตายจากกรณีตัวอย่างนักศึกษาล าดับที่ 2  

 
แบบประเมินการฆ่าตัวตาย ค าถาม 8Q 

ล าดับ ระยะเวลา ค าถาม ไม่มี มี  

1  คิดอยากฆ่าตัวตาย หรือ คิดว่าตายไปจะดีกว่า  √ 

2  อยากท าร้ายตัวเอง หรือท าให้ตัวเองบาดเจ็บ  √ 

3 

 
ใน

ช่ว
ง 

1 
เด

ือน
ที่ผ

่าน
มา

รว
มว

ันนี้
 

คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย  √ 

 ( ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายให้ถามต่อ )…. 
ท่านสามารถควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิด
อยู่น้ันได้หรือไม่ หรือบอกได้ไหมว่าคงจะไม่ท าตาม
ความคิดน้ันในขณะน้ี 

 √ 

4 มีแผนที่จะฆ่าตัวตาย √  

5 ได้เตรียมการที่จะท าร้ายตนเองหรือเตรียมการจะ
ฆ่าตัวตายโดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริง ๆ   

√  

6  ได้ท าให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตั้งใจที่จะท าให้
เสียชีวิต 

 √ 

7  ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย √  

8 ตลอดชีวิตที่
ผ่านมา 

ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย  √ 

คะแนนรวมทั้งหมด  

จากการท าแบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q น าคะแนนที่ได้มาแปลผลดังน้ี 

  

คะแนนรวม การแปลผล 

0 ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 

1 –  8  มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับน้อย 
9 –  16  มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับปานกลาง 

≥ 17 มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับรุนแรง 
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ถ้าคะแนน 8 Q ≥ 17 ส่งต่อโรงพยาบาลมีจิตแพทย์ 

หลังจากการท าแบบประเมินทั้ง 2 ประเภทแล้วน้ัน ท าการการประเมินสาเหตุจากการพูดคุย
เกี่ยวกับประเด็นที่ท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าและการคิดฆ่าตัวตาย ในกรณีน้ีนักศึกษามีแรงกดดั นทาง
ครอบครัว เกิดจากครอบครัวอย่าร้าง ความสัมพันธ์ทางครอบครัวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถพูดคุยหรือ
ปรึกษาปัญหาได้ เมื่อนักศึกษามีปัญหาในการใช้ชีวิตไม่สามารถเข้าไปพูดคุยเพื่อขอค าแนะน าได้เลย 
กดดันเร่ืองผลการเรียน ต้องมีเกรดอยู่ในระดับดีถึงจะได้รับการชื่นชมจึงเป็นสาเหตุหลัก  ๆ ในการเกิด
ภาวะซึมเศร้า ไม่รู้สึกภูมิใจหรือมีความสุขกับการใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยเลย จากปัญหาเหล่าน้ีได้ท า
การ 
 
 
ให้ค าปรึกษากับปัญหาที่นักศึกษาป็นดังน้ี  

1. การนอน เน่ืองจากนักศึกษานอนน้อยเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 6 เดือน ท าให้ไม่สามารถใช้
ชีวิตปกติได้จึงได้แนะน าการปรับเวลาการนอนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หากไม่ดีขึ้นควรไปพบ
จิตแพทย์  

2. ความคิดในทางลบ นักศึกษามีแรงกดดันทางครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวซับซ้อน มี
ผลให้นักศึกษามองไม่เห็นข้อดีในการใช้ชีวติอยู่ในครอบครัว ค าแนะน าให้นักศึกษาย้อนมอง
อดีตหรือเหตุการณ์ที่ท าให้ประทับใจ หรือมีความสุข พยายามให้นักศึกษามองโลกในแง่ดีและ
แนะน าให้หากิจกรรมท าเพื่อหลีกเลี่ยงการนอน 

3. แนะน าให้พบจิตแพทย์ เพื่อได้รับการรักษาอาการนอนไม่หลับและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

  

Step3: ท าการแปลผลจากการท าแบบประเมิน 8Q / ให้ค าปรึกษา 
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ตารางที่ 6 ตัวอย่างแบบประเมินภาวะซึมเศร้าจากนักศึกษาล าดับที่ 3 
นักศึกษาวิศวกรรมเคมี ชั้นปีที่ 1 อายุ 19 ปี เพศ หญิง ไม่เคยมีประวัติการรักษา 
 
 

 

แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ 
( Thai version of The Patient Health Questionnaire for Adolescents : PHQ - A ) 

อายุ ...19..... ปี เพศ    ชาย    หญิง    วันที่ .........18 กุมภาพันธ์..........2564............. 
ค าช้ีแจง : ในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา คุณมีอาการต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน? โปรดกาเคร่ืองหมาย “ / ” 
ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้สึกของคุณมากที่สุด 

 ( 0 ) 

ไม่มี
เลย 

( 1 ) 

มีบาง
วัน 

( 2 ) 

มี
มากกว่า 

7 วัน  

( 3 ) 

มีแทบ 

ทุกวัน 

1. รู้สึกซึม เศร้า หงุดหงิด หรือสิ้นหวัง  √   

2. เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือเพลิดเพลิน เวลาท าสิ่ง
ต่าง ๆ 

  √  

3. นอนหลับยาก รู้สึกง่วงทั้งวัน หรือนอนมาก
เกินไป 

   √ 

4. ไม่อยากอาหาร น้ าหนักลด หรือกินมากกว่า
ปกติ 

   √ 

5. รู้สึกเหน่ือยล้า หรือไม่ค่อยมีพลัง  √   

6. รู้สึกแย่กับตัวเอง หรือรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว 
หรือท าตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง 

 √   

7. จดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ  ได้ยาก เช่น ท าการบ้าน 
อ่านหนังสือ หรือดูโทรทัศน์ เป็นต้น 

  √  

8. พูดหรือท าอะไรช้าลงมากจนคนอื่นสังเกตเห็น
ได้หรือในทางตรงกันข้ามคือ กระสับกระส่าย
หรือกระวนกระวาย จนต้องเคลื่อนไหวไปมา
มากกว่าปกติ  

 √   

9. คิดว่าถ้าตายไปเสียจะดีกว่า หรือคิดท าร้าย
ตัวเองด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง 

 √   

รวมคะแนน 15 

Step1: พิจารณาจากการท าแบบประเมิน PHQ-A 
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ใน 1 เดือนที่ผ่านมา มีช่วงไหนที่คุณมีความคิดอยากตาย หรือไม่อยากมีชีวติอยูอ่ย่างจริงจังหรือไม่  
  ใช่       ไม่ใช่ 
ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณเคยพยายามที่จะท าให้ตัวเองตาย หรือลงมือฆ่าตัวตายหรือไม่        ใช่   
ไม่ใช่                                  

 
จากการท าแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นประเภท PHQ – A น าคะแนนที่ได้มาแปรผลดังน้ี 
 
 
การแปรผล 

คะแนน
รวม 

ระดับภาวะซึมเศร้า ค าแนะน า 

4-0  ไม่มีภาวะซึมเศร้า ไม่พบภาวะซึมเศร้า 
9-5  มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย หากิจกรรมเพิ่มเติม ปรึกษาบุคคลที่

ไว้วางใจ 
14-10  มีภาวะซึมเศร้าปานกลาง ควรปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและ

บ าบัดรักษา 19-15  มีภาวะซึมเศร้ามาก 
24-20  มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง 
ซึ่งคะแนนที่ออกมาจากการแปลผล อยู่ในช่วง 15-19 มีภาวะซึมเศร้ามาก และเคยพยายาม

คิดฆ่าตัวตายด้วยวิธีการกรีดข้อมือ จึงให้ท าแบบสอบถามเพิ่มเติมโดยใช้แบบสอบถามการฆ่าตัวตาย 
8Q ดังน้ี 
  

Step2: ท าการแปลผลจากการท าแบบประเมิน / และการตอบค าถามการฆ่าตัวตาย 
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ตารางที่ 7 แบบประเมินการฆ่าตัวตายจากกรณีตัวอย่างนักศึกษาล าดับที่ 3  

 

แบบประเมินการฆ่าตัวตายค าถาม 8Q 

ล าดับ
ค าถาม 

ระยะเวลา ค าถาม ไม่มี มี  

1  คิดอยากฆ่าตัวตาย หรือ คิดว่าตายไปจะดีกว่า  √ 

2  อยากท าร้ายตัวเอง หรือท าให้ตัวเองบาดเจ็บ  √ 

3 

 
ใน

ช่ว
ง 

1 
เด

ือน
ที่ผ

่าน
มา

รว
มว

ันนี้
 

คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย √  

 ( ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายให้ถามต่อ )…. 
ท่านสามารถควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิด
อยู่น้ันได้หรือไม่ หรือบอกได้ไหมว่าคงจะไม่ท าตาม
ความคิดน้ันในขณะน้ี 

√  

4 มีแผนที่จะฆ่าตัวตาย √  

5 ได้เตรียมการที่จะท าร้ายตนเองหรือเตรียมการจะ
ฆ่าตัวตายโดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริง ๆ   

√  

6  ได้ท าให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตั้งใจที่จะท าให้
เสียชีวิต 

√  

7  ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย √  

8 ตลอดชีวิตที่
ผ่านมา 

ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย  √ 

คะแนนรวมทั้งหมด 7 

จากการท าแบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q น าคะแนนที่ได้มาแปลผลดังน้ี 

คะแนน
รวม 

การแปลผล 

0 ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 

1 –  8  มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับน้อย 
9 –  16  มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับปานกลาง 

≥ 17 มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับรุนแรง 
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ถ้าคะแนน 8 Q ≥ 17 ส่งต่อโรงพยาบาลมีจิตแพทย์ 

หลังจากการท าแบบประเมินทั้ง 2 ประเภทแล้วน้ัน ท าการการประเมินสาเหตุจากการพูดคุย
เกี่ยวกับประเด็นที่ท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าและการคิดฆ่าตัวตาย ในกรณีน้ีนักศึกษาไม่ชอบเร่ืองการ
แสดงออก  
 
 

พูดคุย เก็บตัว ไม่ชอบความวุ่นวาย กังวลว่าสิ่งที่ตนเองกระท าจะไม่ถูกใจคนอื่น อาการหรือ
ความคิดเหล่าน้ีสาเหตุหลัก ๆ เกิดจากเพื่อนสมัยมัธยมที่กลุ่มเพื่อนไม่ยอมรับ ท าให้ไม่กล้าแสดงออก
หรือแสดงความคิดเห็นเมื่ออยู่กับเพื่อนในมหาวิทยาลัย จากปัญหาเหล่าน้ีได้ท าการ ให้ค าปรึกษา
ดังต่อไปน้ี 
 
ให้ค าปรึกษาดังน้ี  

1. การนอน เน่ืองจากนักศึกษานอนหลับยาก และกินมากกว่าปกติ ท าให้ร่างกายอ่อนเพลียมี
ปัญหาระบบการย่อยอาหาร แนะน าวิธีการออกก าลังกายเพื่อช่วยผ่อนคลายให้หลับสบาย
มากยิ่งขึ้น กินอาหารเป็นเวลาช่วยให้ระบบย่อยดขีึ้น 

2. กังวลกับปัญหา นักศึกษามีความกังวลในการเข้าหาเพื่อเป็นพิเศษ แนะน าให้นักศึกษาเขียน
ปัญหาที่กังวลและเลือกวิธีแก้ปัญหามา 3 ข้อ ให้บอกข้อดีข้อเสียในการแก้ปัญหาแต่ละข้อ
และให้ปฏิบัติตามข้อที่คิดวา่ดีที่สุดส าหรับนักศึกษา โดยวีธีการทั้งหมดอยู่ในการตัดสินใจของ
นักศึกษา ไม่ควรคิดแทนหรือแก้ปัญหาแทนนักศึกษา เมื่อด าเนินการไปได้ 3 เดือน มาติดตาม
ผลจากการแก้ปัญหาดังกล่าว 

 
3 .3  เง่ือนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน  

3.3.1 การเลือกใช้เครื่องมือการคัดกรอง  
การเลือกใช้แบบประเมินหรือเคร่ืองมือคัดกรองจะใช้เคร่ืองมือการคัดกรองที่ใช้อยู่ในระบบ  

สาธารณสุขที่มีลักษณะการเลือก ข้อดี ข้อเสียของเคร่ืองมือแตกต่างกันออกไป ดังแสดงรายละเอียด
ตารางที่ 8 

 
ตารางที่ 8 การเลือกใช้เคร่ืองมือการคัดกรองที่ใช้อยู่ในระบบสาธารณสุข  
 

เครื่องมือ คุณลักษณะ ข้อดี 
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9Q ส าหรับวัยรุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป

แบบประเมินจะมีค าถามในการ
1. สามารถจ าแนกความ
รุนแรงของโรคซึมเศร้าได้ 

Step3: ท าการแปลผลจากการท าแบบประเมิน 8Q / ให้ค าปรึกษา 
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เครื่องมือ คุณลักษณะ ข้อดี 

สัมภาษณ์ มเกี่ยวกับควาถาม
รุนแรงของอาการ 

2. สามารถใช้ติดตามการ
กลับมาเป็นใหม่ได้ 

แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 
PHQ-9 

ใช้ส าหรับประเมินผู้ป่วยที่เป็น
โรคเร้ือรัง แบบประเมินอยู่ใน
รูปแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 9 
ข้อ ที่สอบถามในช่วง 14 วันที่
ผ่านมา 

 

แบบประเมินภาวะซึมเศร้าใน
วัยรุ่น PHQ-A  

เป็นการใช้ประเมินในรูปแบบ
ประเมินตนเอง ส าหรับวัยรุ่นที่มี
ช่วง อายุ 11-20 ปีขึ้นไป ใน
แบบสอบถามจะมีทั้งหมด 9 ข้อ
และมีค าถามการฆ่าตัวตาย 2 
ข้อ (แต่ไม่เอามานับคะแนนใน
การเมินค าถามเกี่ยวกับความ
เสี่ยงในการฆ่าตัวตายและท า
ร้ายตนเอง) 

1. สามารถแบ่งระดับความ
รุนแรงได้ 4 ระดับ 
2. สามารถคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าได้ 
 

แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 
CDI 
 

เป็นแบบประเมินคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าในเด็ก 17 ปี-ที่มีอายุ 7
ขึ้นไป โดยแบบประเมินจะเป็น
ประเภท self-report มีทั้งหมด 

27 ข้อ  

สามารถแบ่งระดับความ
รุนแรงภาวะเสี่ยงของโรค
ซึมเศร้าได้ 
 

แบบประเมินภาวะซึมเศร้า
CES-D 
 

เป็นประเภทคัดกรองในวัยรุ่นที่
มีอายุ 15-18 ปีขึ้นไปแบบ
ประเมินภาวะซึมเศร้าที่มีค าถาม 
20 ข้อ จะแตกต่างกับแบบ

คือใช้ๆ  ประเมินประเภทอื่น
ระยะเวลาเพียง 7 วันที่ผ่านมา 
ในการวัดระดับความรุนแรงมี 

4 ระดับ  

1. สามารถแบ่งระดับความ
รุนแรงภาวะเสี่ยงของโรค
ซึมเศร้าได้ 
2. สามารถบอกความถี่ของ
อาการซึมเศร้าได้ 

แบบคัดกรอง 2  ค าถาม 2Q 
 

เป็นแบบประเมินแบบสัมภาษณ์ 
มีเพียง 2 ค าถามที่ใช้ในการคัด
กรองหาผู้ที่มีสภาวะเสี่ยงเป็น

สามารถใช้ในบุคคลทั่วไปและ
กลุ่มเสี่ยงเพื่อคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า 
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เครื่องมือ คุณลักษณะ ข้อดี 

โรคซึมเศร้าใช้ส าหรับวัยรุ่นที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไป  

แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 
8Q 

ส าหรับผู้ที่ประเมินแบบประเมิน
ภาวะซึมเศร้า 9Q แลวไดคา
คะแนนตั้งแต 7 คะแนนขึ้นไป 

สามารถบอกแนวโน้มการฆ่า
ตัวตายได้ 4 ระดับ 

เง่ือนไข : เคร่ืองมือเหล่าน้ีส าหรับคัดกรองเบื้องต้นเท่าน้ันไม่สาม ารถวินิจฉัยโรคได้ (สถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์, 2561) 

 
3.3.2 ข้อควรระวังหรือเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 
(1) ในกรณีที่บุคคลที่มีความเสี่ยง เช่น ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้ว มีโรคหรือ

เจ็บป่วยเร้ือรัง มีโรคทางจิต ครอบครัวที่มีปัญหา มีประสบการณ์ที่สะเทือนทางจิตใจ ควรมีการดูแล 
การคัดกรองที่ระมัดระวังติดตามอย่างใกล้ชิดตามความเหมาะสม เป็นต้น 

(2) วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีปัญหาในการรับฟัง สมาธิจะสั้นหรือบางคนไม่รับข้อมูล จาก
การอธิบายเลยก็ได้ เพราะฉะน้ันในการให้ข้อมูลควรพิจารณาตามอาการรายบุคคล อาจจะใช้วิธีการ
ให้ข้อมูลต่างกันออกไป เช่น รูปภาพ คลิปวิดิโอ หรือข่าวสาร เป็นต้น 

(3) ในการรับข้อมูลรายละเอียดของโรค ผู้ปกครองอาจเกิดความเครียด วิตกกังวล หมกหมุน่ 
จนท าให้ตนเองป่วย หลังการให้ข้อมูลควรตรวจสอบอารมณ์ของผูป้กครอง  

3.3.3 ข้อสังเกตอาการของภาวะซึมเศร้าที่บ่งบอกว่าแย่ลง 
(1) วิธีการพูดจาที่เปลี่ยนไป เช่น มีการพูดถึงการไม่อยากมีชีวิตอยู่ เป็นจ านวนบ่อย ๆ เบื่อ

ชีวิตที่เป็นอยู่ พูดคุยน้อย ไม่ตอบค าถาม เป็นต้น 
(2) พฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น เก็บตัวอยู่เพียงล าพัง นอนมากกว่าเดิม ไม่ทานอาหาร ไม่พบ

เจอผู้คน พฤติกรรมก้าวร้าว เป็นต้น 
(3) กิจกรรมที่เคยท าให้รู้สึกดี เช่น การออกไปเดินเล่น ไปวัด ไปห้าง เป็นต้น กิจกรรมเหล่าน้ี

ที่เคยท าให้ดีขึ้น อาจท าให้แย่ลง  
  

3 .4  แนวคิด/งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  

ในการท าคู่มือในหัวข้อคู่มือปฏิบัติงานการดูแลนักศึกษากลุ่มพิเศษที่มีภาวะซึมเศร้านักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาของนักศึกษา ท าความเข้าใจ
กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น รวมทั้งเข้าใจถึงภาวะซึมเศร้าที่มีผลต่อวัยรุ่น สาเหตุ ปัจจัยหลักที่ท าให้มีภาวะ
ซึมเศร้า การท าคู่มือปฏิบัติงานคร้ังน้ี ผู้จัดท าได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะซึมเศร้า กลุ่มอายุที่เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า น ามาเป็นกรอบในการท าความเข้าใจต่อนักศึกษาให้
มากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันดังน้ี 
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อธิชาติ โรจนะหัสดิน และ จันทิมา อังคพณิชกิจ (2564) ได้ศึกษาสถานการณ์ภาวะซึมเศร้า
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย เพื่อส ารวจโรคซึมเศร้าในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล และภาวะซึมเศร้าตามตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ เพศ ชั้นปี โดยใช้แบบสอบถาม 3 แบบได้แก่ 
CES-D ฉบับบภาษาไทย แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q และแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q จาก
การศึกษาพบว่าอัตราภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีภ าวะ
ซึมเศร้าร้อยละ 23.3 สูงกว่าอัตราภาวะซึมเศร้าของประชากรของประเทศที่ร้อยละ 4 ผลการศึกษา
เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่านักศึกษาเพศชายเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าสูงกว่าเพศหญิงเมื่อใช้แบบทดสอบ 
9Q และพบว่าเมื่อใช้แบบทดสอบ CES-D เพศหญิงจะเข้าข่ายมีภาวะซึมเศ้ราสูงกว่า ซึ่งเป็นผลมาจาก
แบบทดสอบ 9Q ที่ประกอบด้วยค าถามที่เน้นที่พฤติกรรม และแบบทดสอบ CES-D ที่มุ่งเน้นที่
ความรู้สึก จากบทความพบว่า เพศ ชั้นปีของนักศึกษา เป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้เกิดภาวะซึมเศร้าและ
พบมากในช่วงอายุในการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ปาริชาติ เมืองขวา (2564) ได้ศึกษาภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นปัญหา
ส าคัญที่สถาบันอุดมศึกษาควรตะหนักและให้ความส าคัญเร่งด่วนในการดูแลนักศึกษา บทบาทส าคัญ
ที่สถาบันศึกษาควรส่งเสริมให้มี ได้แก่ การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ในสถานศึกษา การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง การ
พัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่จ าเป็นเพื่อสุขภาพ การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ และการคัดกรอง
เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาตามแนวทางการดูแลโรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิต  จาก
บทความของนันทยา คงประพันธ์ มีการส่งเสริม การดูแลนักศึกษา โดยวิธีการสนับสนุนการออกก าลัง
กายและสร้างสิ่งแวดล้อมใหเ้อื้ออ านวยตอ่การออกก าลงักายของนักศึกษา 

นันทยา คงประพันธ์ (2563) ได้ศึกษาระดับและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัย รุ่น 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ านวน 9 ,523 คน โดยใช้เคร่ืองมือเป็น
แบบสอบถาม จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาการซึมเศร้าในระดับปานกลางร้อยละ 24.50 
และระดับรุนแรงมากร้อยละ 2.7 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าเรียงจากน้อยไปมากได้แก ่สัมพันธภาพ
ในครอบครัว ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน แรงสนับสนุนและความรัก
ความเอาใจใส่จากครอบครัว การรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง รวมทั้งการมีเพื่อนที่คอยให้ค าปรึกษา ความ
รัก และการได้รับการยอมรับจากเพื่อนจะสามารถลดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นได้ จากงานวิจัยของ 
นันทยา คงประพันธ์ ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะซึมเศร้าซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัว
และเพื่อนส่งผลเป็นอันดับต้น ๆ ในการเสี่ยงภาวะซึมเศร้า เมื่อเทียบกับข้อมูลจากการสัมภ าษณ์
นักศึกษาจากคู่มือพบว่านักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้าสาเหตุหลกั ๆ  มาจากครอบครัวเช่นกัน 

วาสนา คีรีศรีจรัส (2562) ได้ศึกษาว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ในช่วงอายุ 13-24 ปี จากการส ารวจ 
329 คน โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบประเมินโรคซึมเศร้า 2Q 9Q และ8Q ของกรมสุขภาพจิต
และใช้วิธีค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ และการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน (Multi-
stage sampling) ผลการวิจัยที่ได้แนวโน้วการฆ่าตัวตายระดับน้อยร้อยละ 46.61 ไม่มีแนวโน้มการฆ่า
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ตัวตายร้อยละ 33.05  มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับรุนแรงร้อยละ 13.56 มีแนวโน้มการฆ่าตัวตายระดับ
ปานกลางร้อยละ 6.78  และวัยรุ่นส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าร้อยละ 69.90 มี
ซึมเศร้าระดับเล็กน้อยร้อยละ 27.04 มีซึมเศร้าระดับปานกลางร้อยละ 2.81 มีซึมเศร้าระดับรุนแรง
ร้อยละ 0.26 ซึ่งจากการส ารวจผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจาก 392 คน มีภาวะซึมเศ้รา 118 คน จากงานวิจัย
วาสนา คีรีศรีจรัส จากผลส ารวจจ านวน 392 คน มีภาวะซึมเศร้าจ านวน 118 คนและอยู่ในช่วงอายุ 
13 – 24 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงอายุที่ผู้ปฏบิัตงิานได้ท าการเก็บข้อมูล 

สุจิตรา อู่รัตนมณี และ สุภาวดี เลิศส าราญ (2560) ได้ศึกษาสภาวะความเครียด ความวิตก
กังวล และภาวะซึมเศร้าของนักเรียนวัยรุ่นที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
วยัรุ่นระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ก าลังเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ในจังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน 3 อ าเภอ เพื่อศึกษาระดับความเครียด ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเครียด ความกังวล และ
ภาวะซึมเศร้า ในช่วงเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเครียดอยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 56.6 มีความกังวลระดับปานกลาง และมีภาวะ
ซึมเศร้าในระดับที่ควรได้รับการวินิจฉัยทางคลินิกร้อยละ 21.4 จากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 364 
คน ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและความวิตกกังวลคือความคาดหวังของครอบครัวในการเข้าศึกษา
ต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปริมาณงานที่ได้รับ และรายได้ของครอบครัว ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้า
มากที่สุดคือ การสนับสนุนจากครอบครัว ปริมาณงาน และผลการเรียน โดยผู้วิจัยได้เสนอแนะให้มี
การวางแผนดูแลปัญหาด้านน้ีในกลุ่มนักเรียนที่ก าลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเร่งด่วน จาก
งานวิจัย สุจิตรา อู่รัตนมณี สุภาวดี เลิศส าราญ พบว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยส่งผลต่อความเครียด 
ความกังวล ในระดับสูง ซึ่งใกล้เคียงกับผลการส ารวจข้อมูลจากคู่มือปฏิบตัิงานเช่นกัน 

นันทิรา หงส์ศรีสุวรรณ์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้ามีอารมณ์เศร้า หดหู่ ท้อแท้ 
เบื่อหน่าย ไม่มีความสุข นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร ซึ่งอาการเหล่าน้ีหมายถึงสภาวะจิตใจที่แสดงออกถงึ
ความผิดปกติของอารมณ์ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน อาการเหล่าน้ีเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ซึมเศร้าธรรมดา 
– สภาวะรุนแรง ซึ่งโรคซึมเศร้าเป็นความผิดปกติของจิตใจร่วมกับมีสภาวะสิ้นยินดี ไม่พอใจกับสิ่งใดที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันอาจน าไปสู่การฆ่ าตัวตายได้ ภาวะซึมเศร้าเกิดได้หลายปัจจัยเช่น ทาง
พันธุกรรม สารเคมีในสมอง จิตใจ สิ่งแวดล้อม ทั้งที่สามารถควบคุมได้และไม่ได้ดังน้ันทุกคนควรให้
ความส าคัญคนในครอบครัวผู้ใกล้ชิดรอบตัวเราเองหากมีพฤติกรรมผิดปกติควรรักษาทันที หากไม่ได้
รับการรักษาจะส่งผลกระทบให้สุขภาพและจิตใจอยู่ในระดับรุนแรงจนคิดฆ่าตัวตายได้  
จากงานวิจัย นันทิรา หงส์ศรีสุวรรณ์ ท าให้ทราบถึงอาการของภาวะซึมเศร้า เช่น การนอนไม่หลับ 
ความรู้สึกเบื่อ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูลในคู่มือนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีอาการเช่นเดียวกัน 

สุกัญญา รักษ์ขจีกุล (2556) ได้ศึกษาความชุก ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า และลักษณะ
พฤติกรรมอุบัติการณ์การท าร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายในนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้วิธี
การศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,600 ราย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยแบบสอบถาม 3 ชุด คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป , แบบ
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ส ารวจภาวะซึมเศร้าของเบคฉบับภาษาไทย  และแบบสอบถามความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซึ่งท ามา
จากเคร่ืองมือวิ นิจฉัยโรคทางจิตเวช โดยใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติแบบ logistic 
regression analysis จากการวิจัยพบว่าความชุกของภาวะซึมเศร้าของนิสิตมหาวิทยาลัยนเ รศวร
อย่างมีนัยส าคัญที่ค่า p < 0.05 เท่ากับร้อยละ 24.0 ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะซึมเศ ร้าจะ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับบิดา-มารดาและเพื่อน และพบว่าร้อยละ 6.4 ของนิสิตนักศึกษามี
ลักษณะพฤติกรรมอุบัติการณ์การท าร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตาย และร้อยละ 12.1 เป็นผู้ที่เคย
ท าร้ายร่างกายตัวเองมาก่อน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวกับปัญหาการทะเลาะกับคนใกล้ชิด ปัญหาด้ าน
การเรียน และเร่ืองความรัก บุคคลเหล่าน้ีมีวิธีการท าร้ายตัวเองด้วยการกินยาเกินขนาด หรือกรีด
ข้อมือตัวเอง ดังน้ัน จากผลการศึกษาน้ีสามารถน าไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันและช่วยเหลือนิสิต
นักศึกษาที่ก าลังอยู่ในภาวะซึมเศร้าได้ จากงานวัจย สุกัญญา รักษ์ขจีกุล ได้ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมการท าร้ายตนเองซึ่งมาจากนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้าที่มีปัญหาครอบครัวเป็นส่วนใหญ่
ซึ่งตรงกับข้อมูลในคู่มือคือนักศึกษาที่ความสัมพันธ์ครอบครัวไม่ดีเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและส่งผลให้เกิด
การคิดท าร้ายตนเองอยู่บ่อยๆ 

ศุภชัย ตู้กลาง (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนกลุ่มวัยรุ่น
ตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา
แบบเชิงพรรณนาส ารวจภาคตัดขวาง  ซึ่งเก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างนักเรียนทั้งหมด 426 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดวัด
ความคิดอัตโนมัติส าหรับเด็กอายุ 8-17 ปีแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมประเมินได้จาก
แบบสอบถามแหล่งสนับสนุนส่วนบุคคลและแบบทดสอบวัดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาแบบการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ( stepwise 
multiple regression) จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ค่า p < 0.001 คือ ความคิดอัตโนมัติทางลบ และการสนับสนุนทางสังคมน้อย ซึ่งสามารถท านาย
ภาวะการซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่างได้ถึงร้อยละ 39.1 จากปัจจัยข้างต้น ควรสนับสนุนให้มีการการคัด
กรอง ส่งเสริม เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น จากงานวิจัยของ ศุภชัย ตู้กลาง มีการส่งเสริมและ
ป้องกันโดยการคัดกรองนักศึกษาที่มีภาวะเสี่ยงซึมเศร้าผ่านการท าแบบประเมิน แบบทดสอบ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปแต่อย่างไรก็ตามการคัดกรองสามารถเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับนักศึกษาของ
ตนเอง 
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บทที่ 4 
เป้าหมายและเทคนิคในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

 
4.1  เป้าหมายในการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน) 

เป้าหมายในการปฏิบัติงานรวมถึงตัวชี้วัดสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 เป้าหมายในการปฏิบัติงานรวมถึงตัวชี้วัด 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
การซักประวัติของ
นักศึกษา 

ได้ข้อมูลจากการซักประวัตินักศึกษาว่า
มีกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะเสี่ยงซมึเศร้า
หรือไม่ รวบรวมข้อมูลปัญหาต่าง ๆ  
ของนักศึกษาที่มีผลต่อการเรียน พร้อม
ทั้งแนะน าการวางแผนการเรียนที่ดี 
สนับสนุนด้านการเรียน กิจกรรม  

หลังจากมีการพูดคุยผ่าน
กระบวนการ การคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า การให้การสนับสนุนด้าน
ต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องการแล้วน้ัน
นักศึกษาสามารถประเมินให้
คะแนนความสุขเปรียบเทียบจาก
เทอมที่แล้วหรือจากการพูดคุยใน
คร้ังที่แล้วได้ด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 1. สามารถคัดกรองนักศึกษาที่มีภาวะ
เสี่ยงซึมเศร้า เพื่อที่ทางสาขาวิชา
สามารถจัดระบบการดูแลนักศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 
2. นักศึกษาที่มีความเสี่ยงภาวะ
ซึมเศร้าสามารถท าแบบประเมินการฆ่า
ตัวตายได้แบบตรงไปตรงมา ยอมรับใน
ผลการประเมิน 

นักศึกษาสามารถเปิดใจยอมรับใน
การรักษาและพร้อมได้รับการดูแล
จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ 

การติดตาม
นักศึกษาที่มีภาวะ
เสี่ยงซึมเศร้า 

3.นักศึกษาสามารถเข้ารายงานผล
อาการต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
นักวิชาการได้อย่างต่อเน่ือง 

นักศึกษาให้ความร่วมมือตาม
ขั้นตอนในการดูแลสม่ าเสมอ 
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4.2 เทคนิคในการวางแผน/แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน  

เทคนิคในการวางแผนในการจัดท าคู่มือคร้ังน้ีมีการจัดระบบในการดูแลนักศึกษาจากการซัก
ประวัติ สัมภาษณ์ นักศึกษาเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งได้ท าแบบประเมินคัดกรองภาวะซึมเศร้าหลังจาก
พูดคุยวางแผนการศึกษาทุกคร้ัง ระยะเวลาในการสัมภาษณ์จะท าการในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการ
เปิดภาคเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ช่วงเวลาการสัมภาษณ์มีความส าคัญอย่างมากเพราะส่งผลต่อ
การเรียน โดยช่วงเวลาดังกล่าวน้ันจะต้องมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาในการเพิ่มถอนรายวิชาและการ
เปลี่ยนกลุ่มเรียน เน่ืองจากเมื่อนักศึกษาบางคนไม่ได้เรียนไปตามแผนของหลักสูตร ผู้สัมภาษณ์ต้องท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเรียนของนักศึกษาหากพบว่านักศึกษาท าการลงทะเบียนมากเกินไป หรือ
น้อยเกินไป ผู้สัมภาษณ์สามารถแนะน าให้นักศึกษาปรับเปลี่ยนแผนการลงทะเบียนได้ นอกจากน้ัน
การสัมภาษณ์ช่วยในเร่ืองการเรียนแล้วยังช่วยในเ ร่ืองความเครียดที่ นักศึกษาพบเจอมาระหว่างภาค
การศึกษาและสามารถคัดกรองภาวะซึมเศร้าผ่านการท าแบบประเมินที่เป็นไปตามขั้นตอนการดูแล
ภาวะซึมเศร้า ซึ่งระบบการดูแลเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 4 

(1) ให้ข้อมูล เป็นส่งเสริมการป้องกันโดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
หรือให้ค าแนะน าเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละคร้ัง รวมทั้งท าความเข้าใจ
กับผู้ปกครองในการดูแลนักศึกษา เฝ้าระวัง เอาใจใส่ และให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงอาการ การรักษาของ
โรคได้อย่างถูกวิธี 

(2) คัดกรอง ผู้มีภาวะเสี่ยงซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มี รูปแบบการเรียนการสอน 3 ภาค
เรียนการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี หลักสูตรมีการคัดกรองในทุก  ๆ  ภาคการศึกษาโดยผ่านการ
สัมภาษณ์ การท าแบบประเมินความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า  

(3) ประเมินความรุนแรง โดยผ่านการพูดคุยและท าแบบประเมินการฆ่าตัวตายส าหรับ
นักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้า 

(4) การให้ค าปรึกษา เป็นอีกวิธีที่ส าคัญหรือหัวใจหลักของการเข้าพบในแต่ละคร้ัง การให้
ค าปรึกษาต้องได้รับความไว้วางใจ มีสัมพันธภาพอันดีและผู้ที่ได้รับค าปรึกษาต้องมั่นใจในตัวผู้ ให้
ค าปรึกษาพอสมควร 

(5) เฝ้าระวัง นักศึกษาทุกกรณีไม่ว่าจะ ปกติ หรือมีภาวะซึมเศร้าในระดับน้อย – มาก ก็ตาม 
เพื่อให้นักศึกษาไม่ประสบปัญหาที่เกิดจากโรคมากระทบการเรียน การใช้ชีวิต
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการดูแลเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า 
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4.3 เทคนิคการปฏิบัติงานแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน (รวมทั้งผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart)) 

 

ภาพที่ 5 ผังการปฏิบัติงาน  (Flow Chart) 
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ตารางที่ 10 ความหมายของสัญลักษณ์ในผังการปฏิบตัิงาน (Flow Chart) 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 
จุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ
ท างาน 

 

การปฎิบัติงาน หรือจุดที่มีการปฏิบัติงานแต่ไม่
มีการตัดสินใจและการอนุมัติ 

 

กระบวนการท างานที่มีการตัดสินใจ ทางเลือก 
หรือการอนุมัติอย่างใดอย่างหน่ึง 

 

ทิศทางของขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งปฏิบัติ
ต่อเน่ืองไปตามหัวลูกศร 

 
 

การเชื่อมโยงจุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดแต่ละหน้า 
1 
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ตารางที่ 11 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow ) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  การใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลและการ
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสชักรรม 

 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ส่ิงที่ต้องควบคุม การติดตาม
ประเมินผล 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

 
 

- - -   - - 

 
 

 
 
 
 
 

 

เตรียมเอกสาร
ส าหรับนักศึกษาที่
เคยผ่านการให้
ค าปรึกษาและ
แบบฟอร์มการคัด
กรอง 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 

1 วัน   แบบฟอร์มการ
บันทึกประวัติ
นักศึกษาและ
แบบฟอร์มการคัด
กรอง 

ส าหรับนักศกึษา
ที่สัมภาษณ์ครั้ง
แรกให้เตรียม
ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับ
โรงเรียนที่
นักศึกษาจบมา 
และเกรดเฉลีย่ที่
ผ่านมาในชั้น
มัธยมปลาย 

 
 

แจ้งนักศึกษานดัวัน-
เวลาที่จะเข้าพบ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 

1 วัน ช่วงเวลาในการ
สัมภาษณ์ต้องไม่
เกิน 2 สัปดาห์
หลังจากเปิดภาค
การศึกษา 

 ท าการบันทกึเวลา
ของนักศึกษา 

นัดวันเวลาผ่าน
กลุ่มสาขา 

เริ่มต้น 

เตรียมเอกสาร 

 

นัดเวลานักศึกษา 

 
1 
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ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ส่ิงที่ต้องควบคุม การติดตาม

ประเมินผล 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

 
 

ซักประวัตินักศึกษา
รายบุคคล เพ่ือเก็บ
ข้อมูล 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 

20 นาที/คน ระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์ไม่ควร
เกินเวลาที่ก าหนด
เพ่ือไม่ให้กระทบ
นักศึกษาคนถัดไป 

 แบบฟอร์มการซกั
ประวัตินักศึกษา 

ช่วงเวลาในการ
สัมภาษณ์
นักศึกษาควรอยู่
ในช่วง 1-2 
สัปดาห์หลังเปดิ
ภาคการศึกษา 

 
 

ท าแบบประเมินคัด
กรอง PHQ-A ด้วย
ตนเอง 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 

10 นาที/คน การประเมิน
นักศึกษาที่มีภาวะ
ซึมเศร้าต้องเป็นไป
อย่างถูกต้องตาม
หลักของ
สาธารณสุข 

 แบบประเมินคัด
กรอง PHQ-A 

ช่วงเวลาขึ้นอยู่
กับรายบุคคล 

 น าข้อมูลจากการซกั
ประวัติและจาก
แบบฟอร์มการคัด
กรองความเสี่ยง
ภาวะซึมเศร้าโดย
แปรผลคะแนนดังนี้ 
ผลไม่พบภาวะเสี่ยง : 
0-4 ไม่พบภาวะเสี่ยง 
ผลเสี่ยง : 10-14  มี
ภาวะซึมเศร้า 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 

10 นาที/คน   - รวบรวมข้อมูลที่
เป็นปัญหาที่
ส่งผลกับการ
เรียนเข้าที่
ประชุมสาขา 

ซักประวัติ 

 

1 

ท าแบบประเมิน 

 

วิเคราะห์
ข้อมูล 

2 2 
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ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ส่ิงที่ต้องควบคุม การติดตาม

ประเมินผล 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลที่ออกมาไม่มี
ภาวะเสี่ยงจะท าการ
เจอกันอีกครั้งในภาค
การศึกษาถัดไป 

-ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 

-10 นาที/คน  จะท าการ
สัมภาษณ์อีกครั้ง
ในภาคการศึกษา
ถัดไป 

เอกสารแบบ
ประเมินที่แสดงถึง
คะแนนการแปรผล 

- 

 
 

ชี้แจงคะแนนผลจาก
การประเมินผลทีพ่บ
ภาวะเสี่ยงจะท า
ความเข้าใจกับ
นักศึกษาและพูดคุย
หาสาเหตุ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 

15 นาที/คน ดูสีหน้า ท่าทาง 
ของนักศึกษาจาก
การที่ทราบผลที่
พบว่ามีภาวะเสี่ยง 

จะท าการนัดพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือพูดคุยเพ่ิมเติม
ตามความต้องการ
ของนักศึกษา 

- ช่วงเวลาขึ้นอยู่
กับรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 

นักศึกษาท าแบบ
ประเมินภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่น 8Q 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 

10 นาที/คน   แบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่น 
8Q 

ช่วงเวลาขึ้นอยู่
กับรายบุคคล 

2 2 

ผลปกติ 

 

ผลที่มีภาวะ
เสี่ยงซึมเศร้า 

 

ท าแบบประเมิน
การฆ่าตัวตาย 

 

3 

5 
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ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ส่ิงที่ต้องควบคุม การติดตาม

ประเมินผล 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

 
 
 

น าผลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลจาก
คะแนนผลการ
ประเมินโดยแปลผล
คะแนนดังนี้ 

1 – 8 ระดับน้อย  
9 – 16 ระดับปาน

กลาง 
≥ 17 ระดับรุนแรง  

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 

10 นาที/คน   - ช่วงเวลาขึ้นอยู่
กับรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับนักศึกษาที่
แปลผลจากแบบ
ประเมินอยู่ในช่วง
ระดับไม่รุนแรงจะ
ส่งเสริมป้องกันท า
ความเข้าใจ แนะน า
วีธีการดูแลตนเอง
ไม่ให้ตกอยู่ในสภาวะ
เสี่ยงซึมเศร้าและ
คอยติดตามอาการ
เป็นเวลา 14 วัน
หลังจากนั้นจะนดัพบ
นักศึกษาท าแบบ

ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน 

15 นาที/คน  ติดตามอาการเปน็
เวลา 14 วัน
หลังจากนั้นจะนัด
พบนักศึกษาท า
แบบประเมินซ้ าอกี
รอบเพ่ือเช็ค
สภาวะซึมเศร้า 

แบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่น 
8Q 

ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของ
นักศึกษา 

3 

วิเคราะห์
ข้อมูล 

ไม่รุนแรง 

 

ส่งเสริมป้องกัน 

 

ติดตามอาการ 

 4 

5 
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ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ส่ิงที่ต้องควบคุม การติดตาม

ประเมินผล 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

ประเมินซ้ าอีกรอบ
เพ่ือเช็คสภาวะ
ซึมเศร้า 

 
 
 
 
 

ส าหรับนักศึกษาที่
แปลผลจากแบบ
ประเมินอยู่ในช่วง
ระดับปานกลาง – 
รุนแรงจะให้
ค าปรึกษาทันที โดย
ท าความเข้าใจ 
ค้นหาสาเหตุที่ท าให้
เกิดภาวะซึมเศร้า 
ทั้งนี้การพูดคุยจะไม่
มีการบีบค้ันอยูท่ี่
ความสมัครใจของ
นักศึกษา พร้อมทั้ง
แนะน าวีธีการดูแล
ตนเองด้านสุขภาพ
และจิตใจ และท า
การคอยติดตาม
อาการเป็นเวลา 14 
วันหลังจากนั้นจะนัด

ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน 

20 นาที/คน  ท าการติดตาม
อาการเป็นเวลา 
14 วันหลังจากนัน้
จะนัดพบนักศึกษา
ท าแบบประเมินซ้ า
อีกรอบเพ่ือเช็ค
ภาวะซึมเศร้า 

แบบประเมินภาวะ
ซึมเศร้าในวัยรุ่น 
8Q 

ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของ
นักศึกษา 

4 

ปานกลาง – ไม่รุนแรง 

 

ให้ค าปรึกษา 

 

ติดตามอาการ 

 

5 
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ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ส่ิงที่ต้องควบคุม การติดตาม

ประเมินผล 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

พบนักศึกษาท าแบบ
ประเมินซ้ าอีกรอบ
เพ่ือเช็คภาวะ
ซึมเศร้า 

 
 
 
 

น าข้อมูลทั้งหมดทีไ่ด้
จากการคัดกรองและ
ให้ค าปรึกษาน ามา
สรุปผลเพ่ือน ามา
รายงานอาจารยท์ี่
ปรึกษาของนักศึกษา
และหาแนวทางการ
ดูแลร่วมกันในสาขา 

ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน 

ตาม
ระยะเวลา
ประชุมสาขา 

ข้อมูลของ
นักศึกษาเก็บเป็น
ความลับ ไม่
สามารถเผยแพร่ได ้

น าผลจากการเข้า
พบอาจารย์ที่
ปรึกษามาสรุป
ชี้แจงในการ
ประชุมสาขาอีก
ครั้ง 

- - 
5 5 

สรุปผลการติดตาม 

รายงาน 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

ส้ินสุดการท างาน 
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จากแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow ) สามารถแจกแจงกระบวนการท างานได้

ดังต่อไปน้ี 

1. ขั้นตอนการเตรียมเอกสารข้อมูลนักศึกษา 

ขั้นตอนน้ีผู้ปฏิบัติงานจะต้องเตรียมเอกสารส าหรับนักศึกษาใหม่ที่ไม่มีข้อมูลการสัมภาษณ์มา
ก่อนโดยข้อมูลสามารถดูเบื้องต้นได้จากศูนย์บ ริการการศึกษาและเตรียมข้อมูลส าหรับนักศึกษ าที่
ได้รับการสัมภาษณ์จากคร้ังที่ผ่านมา เช่น ข้อมูลเกรดภาคการศึกษาก่อนหน้า เกรดเฉลี่ย ข้อมูลที่อยู่
ในระเบียนประวัติ เป็นต้น เพื่อน ามาประกอบการสัมภาษณ์  

2. นัดเวลานักศึกษา 

ขั้นตอนน้ีผู้ปฏิบัติงานใช้วิธีการนัดผ่านช่องทางกล่องข้อความของ Facebook ของสาขาหรือ
วิธีการใดก็ได้ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม แต่การนัดผ่านกล่องข้อความ Facebook 
ของสาขา นักศึกษาสามารถเห็นตารางเวลาที่มีการนัดหมายไว้แล้วท าให้นักศึกษาสามารถวางแผนใน
การนัดพบที่ไม่ซ้ ากับคนอื่นได้อย่างสะดวก  

3. ซักประวัตินักศึกษา 

ขั้นตอนน้ีผู้ปฏิบัติงานท าการซักประวัติตามแบบฟอร์มที่ได้จัดท าขึ้น โดยจะถามไปทีละข้อ
พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ตรงกับการสัมภาษณ ์

4. ให้นักศึกษาท าแบบประเมินคัดกรอง PHQ-A ด้วยตนเอง 

ขั้นตอนน้ีผู้ปฏิบัติงานให้นักศึกษาท าแบบประเมินคัดกรอง PHQ-A ด้วยตนเอง โดยให้เวลา
ส่วนตัวในการท าแบบประเมินเป็นเวลา 10 นาที  

5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคัดกรอง PHQ-A 

ขั้นตอนน้ีผู้ปฏิบัติงานน าข้อมูลจากการท าแบบประเมินการคัดกรองความเสี่ยงภาวะซึมเศร้า
โดยแปลผลคะแนนดังน้ี ผลไม่พบภาวะเสี่ยงได้คะแนน 0-4 ไม่พบภาวะเสี่ยง จะท าการเจอกันในคร้ัง
ถดัไปส่วนแปรผลคะแนน 10-14 พบว่ามีภาวะซึมเศร้า ต้องท าความเข้าใจกับนักศึกษาและพูดคุยหา
สาเหตุของการมีภาวะซึมเศร้า และนักศึกษาที่มีผลคะแนนมีภาวะซึมเศร้าต้องท าแบบประเมินการฆ่า
ตัวตาย 8Q  

6. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q 

ขั้นตอนน้ีผู้ปฏิบัติงานน าข้อมูลจากการท าแบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q น าผลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนผลการประเมินโดยแปลผลคะแนนดังน้ี 
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1 – 8 ระดับน้อย 9 – 16 ระดับปานกลาง และ ≥ 17 ระดับรุนแรง ส าหรับนักศึกษาที่แปลผลจาก
แบบประเมินอยู่ในช่วงระดับไม่รุนแรงจะส่งเสริมป้องกันโดยท าความเข้าใจ และแนะน าวีธีการดูแล
ตนเองไม่ให้ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงซึมเศร้าและคอยติดตามอาการเป็นเวลา 14 วันหลังจากน้ันจะนัดพบ
นักศึกษาท าแบบประเมินซ้ าอีกรอบเพื่อเช็คสภาวะซึมเศร้าอีกคร้ัง ส าหรับนักศึกษาที่แปลผลจากแบบ
ประเมินอยู่ในช่วงระดับปานกลาง – รุนแรงจะให้ค าปรึกษาทันที โดยท าความเข้าใจ ค้นหาสาเหตุที่
ท าให้เกิดภาวะซึมเศร้า ทั้งน้ีการพูดคุยจะไม่มีการบีบคั้นอยู่ที่ความสมัครใจของนักศึกษา พร้อมทั้ง
แนะน าวีธีการดูแลตนเองด้านสุขภาพและจิตใจ และท าการคอยติดตามอาการเป็นเวลา 14 วัน
หลังจากน้ันจะนัดพบนักศึกษาท าแบบประเมินซ้ าอีกรอบเพื่อเช็คภาวะซึมเศร้าอีกคร้ัง 

7. สรุปผลการติดตามและรายงานอาจารย์ที่ปรึกษา 

น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการคัดกรองและให้ค าปรึกษาน ามาสรุปผลเพื่อน ามารายงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาและหาแนวทางการดูแลร่วมกันในสาขา 

 

4.3.1 เทคนิคการวางแผน เทคนิคการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงาน  
4.3.1.1 เทคนิคการการพูดคุยการสื่อสารในการซักประวัติ 
1. การสร้างสัมพันธภาพ การพูดคุยสร้างสัมพันธภาพ เร่ิมด้วยการพูดคุยเร่ืองทั่วไปหรือสิ่งที่

นักศึกษาสนใจ เพลงที่ชอบ ละคร ไอดอล ซึ่งจะท าให้นักศึกษารู้สึกสนใจในตัวตนของนักศึกษามากขึน้
และในขณะเดียวกันสามารถเก็บข้อมูลในคร้ังถัดไปได้ 

2. การรักษาข้อมูลส่วนตัว การพุดคุยกับนักศึกษาควรชี้แจงไปตั้งแต่การเร่ิมซักประวั ติว่า
เร่ืองราวทั้งหมดจากการสัมภาษณ์จะเป็นความลับ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล แต่ยังต้องระมัดระวังค าพดู
การให้ค าสัญญาเกินจริง เช่น ประเด็นการฆ่าตัวตาย การท าร้ายตัวเองและบุคคลอื่น เป็นต้น ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บเป็นความลับได้ ต้องน าไปสู่กระบวนการการรักษา แต่ถ้าหากนักศึกษาไม่ให้
เปิดเผลข้อมูลส่วนตัวในกรณีฆ่าตัวตาย ควรรับฟังและบอกถึงข้อดีในการรักษาหรือการบอกผู้ปกครอง
ให้ควรทราบจนยินยอม 

4.3.1.2 เทคนิคการเลือกใช้แบบประเมินการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
ในคู่มือการปฏิบัติงานเลือกใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัย รุ่น PHQ-A เน่ืองจาก

ครอบคลุมในเร่ืองของอายุใช้ได้ตั้งแต่ 11-20 ปี เวลาในการท าเพียงสั้น ๆ การแปลผลคะแนนไม่
ยุ่งยาก ผลที่ออกมาสามารถแบ่งระดับความรุนแรงของสภาวะซึมเศร้าได้ชัดเจน  

4.3.1.3 เทคนิคการแบ่งระดับความรุนแรงของภาวะซึมเศร้า 
นอกจากผลคะแนนจากการประเมินในการท าแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัย รุ่น PHQ-A 

และ 8Q แล้วน้ัน เราสามารถแบ่งระดับความรุนแรงได้จากข้อมูล อาการที่แสดง ข้อมูลชีวิตประจ าวัน
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาได้ตามตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 การแบ่งระดับความรุนแรงของสภาวะซึมเศร้า 

ระดับความรุนแรง อาการซึมเศร้า การสูญเสียหน้าที่ประจ าวัน 
ไม่รุนแรง เศร้า แต่ยังจัดการอารมณ์ตัวเองได้

บ้าง เบื่อ 
มีความรู้สึกไม่อยากจะท าอะไรแต่

ยังใช้ชีวิตประจ าวันได้ปกติ 
ปานกลาง – รุนแรง หงุดหงิดง่าย เศร้า รู้สึกไร้ค่า คุม

อารมณ์ไม่ได้ นอนไม่หลับหรือหลับ
มากไป มองโลกแง่ลบ 

ไม่นอน ไม่กินอาหาร เก็บตัวอยู่คน
เดียว ไม่อยากเจอผู้คน 

รุนแรง ท าร้ายตนเองหรือผู้อื่น อยากฆ่าตัว
ตาย ระแวงกลัวใครจะมาท าร้าย 

ไม่กินอาหารเป็นเวลานาน น้ าหนัก
ลดลง ปวดหัว อาเจียน ไม่ยอมรับ

การรักษา 
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4.3.1.4 เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
กลไกลการให้ค าปรึกษาแล้วเทคนิคการรักษาต่าง ๆ  ที่ใช้ระหว่างการให้ค าปรึกษา มี

ดังต่อไปน้ี (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา, 2544) 
1. การให้ค าปรึกษาแบบส่วนตัวกับนักศึกษา 
การให้ค าปรึกษาเริ่มต้น การสนทนาเร่ิมต้นควรเร่ิมต้นด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและการ

ต้อนรับที่อบอุ่น จากน้ันเป็นการตั้งค าถาม สาเหตุที่นักศึกษาเข้าพบ เช่น วันน้ีเราจะคุยเร่ืองอะไรกันดี  
หรือ มีอะไรพอที่จะช่วยได้บ้างไหม เป็นต้น หลังจากน้ันเข้าสู่การสนทนาโดยตรง เป็นการสนทนาที่
ต้องกระตุ้นให้ด าเนินต่อไป ขยายเร่ืองราวที่เกิดขึ้น ที่ไปที่มาให้ชัดเขนยิ่งขึน้ หลังจากน้ันเข้าสู่การ
สนทนาให้เข้าประเด็นมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนทั้งนักศึกษาและผู้ปฏิบตัิ ทบทวนปัญหาอีก
คร้ังรวมทั้งความรู้สึกที่เป็นอยู่ ณ ขณะน้ัน 

การต้ังค าถาม การให้ค าปรึกษาสามารถใช้ประโยคค าถามในด้านต่าง ๆ ได้เพื่อท าการเพิ่ม
ขอ้มูลและเข้าใจในตัวนักศึกษามากยิ่งขึ้น แต่ในประโยคค าถามควรหลีกเลี่ยงค าว่า ใช่ – ไม่ใช่ จริง – 
ไม่จริง ควรเปลี่ยนมาเป็นเป็นอย่างไร อะไรคือสาเหตุในเร่ืองน้ี  

การสอบซัก เป็นการสนทนาที่ป้อนค าถามตรง ๆ ติดต่อกันเพื่อหาค าตอบ วิธีน้ีไม่ควรใช้บ่อย
มากนักอาจท าให้นักศึกษาอึดอัดได้ ให้ดูท่าทีของนักศึกษาหรือเป็นการถามโดยตรงถึงความพร้อมใน
การพูดคุยหากมีการต่อต้านให้หยุดการซักถามทันที 

การเงียบ เป็นอีกวิธีที่หลังจากป้อนค าถามไปแลว้ ผู้ปฏิบัติเงียบเพื่อรับฟังนักศึกษาเพียงอยา่ง
เดียว เพื่อให้นักศึกษาได้ระบายความในใจออกมา อาจจะได้ค าตอบจากการพูดจากการรับฟังก็เป็นได้  

การทบทวนประโยค เป็นการพูดซ้ าประโยคที่นักศึกษาได้พูดออกมา แต่เป็นการเลือกค าน้อย
กว่าในการพูดซ้ าแต่ความหมายคงเดิม เช่น  

นักศึกษา : ผมไม่เข้าใจพ่อของผมจริง ๆ  บางทีให้ท าอีกอย่างแต่พออกีวันให้ท าอีกอยา่ง  
ผู้ปฏิบัติให้ค าปรึกษา : คุณไม่เข้าใจพ่อของคุณ 
การสรุป การให้ค าปรึกษาอาจจะมีการพูดคุยหลายเร่ืองราว สนทนาหลาย ๆ เร่ืองพร้อมกัน 

จนจับใจความส าคัญไม่ได้ ดังน้ันการให้ค าปรึกษาต้องสรุปเร่ืองราวที่พูดคุยเพื่อให้นักศึกษาเองเข้าใจ
ปัญหาหลัก ๆ และเป็นการทบทวนความคิดของนักศึกษาอีกคร้ังก่อนการตัดสินใจในการปฏิบัติการ
แก้ปัญหา 

2. การให้ค าปรึกษากับผู้ปกครองพร้อมนักศึกษา 
วิธีพูดคุยกับผู้ปกครองพร้อมนักศึกษานับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะจะท าให้ทั้งผู้ปกครอง 

นักศึกษาและผู้ดูแลสามารถเข้าใจถึงปัญห าที่แท้จริง ผู้ดูแลสามารถสังเกตสภาพแวดล้อมภาย ใน
ครอบครัวจากปฎิกิริยาต่าง ๆ วัยรุ่นเองจะได้ทราบถึงข้อมูลที่ผู้ปกครองมีความกังวล จะไม่ท าให้วัยรุ่น
ไม่รู้สึกแบ่งแยก  

การพูดคุยกับผู้ปกครอง ควรแนะน าในการช่วยเหลือหรือวิธีการดูแลให้ผู้ปกครองทราบ เช่น 
การรับฟัง ต้องแสดงให้เห็นถึงการใส่ใจในสิ่งทีบุ่ตรหลานพูด รับฟังอย่างตั้งใจ 
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พูดคุยเกี่ยวกับอาการ เพื่อให้บุตรหลานเข้าใจในสิ่งที่ตัวเขาเองเป็นอยู ่
ให้ก าลังใจ โรคซึมเศร้าอาจจะมองตัวเองในด้านลบ เพราะฉะน้ันหากบุตรหลานที่เป็นภาวะ

ซึมเศร้าจะต้องให้ก าลังใจ และหาข้อดีในตัวเขาเอง 
ลดภาวะตึงเครียดในสภาพแวดล้อม การใช้กิจวัตรประจ าวัน ลดความขัดแย้งในครอบครัว  
มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ชมภาพยนตร์ เดินเล่น ออกก าลังกาย เป็นต้น แต่ไม่บังคับให้ท าด้วย

ความสมัครใจ 
4.3.1.4 เทคนิคการติดตามอาการ 
การติดตามเฝ้าระวังอาการ เป็นอีกเทคนิคหน่ึงในการติดตามอาการของโรคซึมเศร้า เพราะ

โรคซึมเศร้ามีการกลับมาเป็นซ้ าและการกลับมาเป็นใหม่ได้ตลอดเวลา โดยมีการติดตามจากการนัด
หมายนักศึกษาที่เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า มาพูดคุยถึงและท าแบบประเมินใหม่อีกคร้ังเพื่อเช็คพฤติกรรม 
ความคิด ความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหน หายแล้วกลับมาเป็นซ้ า หรือหายแล้ว
กลับมาเป็นใหม่ เราสามารถแยกประเภทได้ดังน้ี 

การกลับมาเป็นซ้ า คือ อาการซึมเศร้าเกิดขึ้นมาอีกคร้ัง ภายในระยะ 6 เดือนหลังจากทเุลา
หายแล้ว (กรมสุขภาพจิต 2561) 

การกลับมาเป็นใหม่ คือ เมื่อรักษาหายไปเป็นเวลานาน 1 ปี หรือ 2 ปี เกิดการเป็นใหม่ของ
โรคซึมเศร้า (กรมสุขภาพจิต 2561) 

ดังน้ันการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ าหรือการกลับมาเป็นใหม่ต้องมีการติดตามอาการ เฝ้า
ระวังอาการโรคซึมเศร้ามีแนวทางดังน้ี 

1. หลังจากที่นักศึกษาได้เข้ารักษากับแพทย์อย่างเป็นทางการจนอาการดีขึ้นหรือสามารถ
หยุดยาได้แล้ว สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมจะท าการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ าด้วยการ
พูดคุยในแต่ละภาคการศึกษาซึ่งทั้งน้ีอยู่ในความสะดวกใจของนักศึกษา 

2. ติดตามอาการจากการประเมิน PHQ-A ในแต่ละเดือนต่อเน่ืองจนจบหลักสูตร 
3. ถ้าหากแบบประเมิน PHQ-A ได้คะแนนมากกว่า 10 คะแนน พบว่านักศึกษากลับมาเป็น

ใหม่จะต้องท าการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเรียกผู้ปกครองพูดคุยท าความเข้าใจในการดูแล 
 

4.4  เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การประเมินผล เป็นกระบวนการในการวัดผลหรือประเมินผลงานที่ได้ปฏิบัติว่าสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ นอกจากน้ียังสามารถน าผลการประเมินมาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่าง
ในการด าเนินการต่อ ๆ ไป หรือมีการปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานในค ร้ัง
ต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การประเมินผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้า เป็นการประเมินผลว่าการคัดกรอง
นักศึกษาในหลักสูตรสามารถยอมรับผลผลการคัดกรองของตนเองที่ได้ห รือไม่ และสามารถยอมรับ
การดูแลตนเองในฐานะที่ตนเองมีภาวะเสี่ยงซึมเศร้าได้ห รือไม่ ดังน้ันการประเมินผลในส่วนน้ีจึงเป็น
การวัดผลว่า การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้าหรือเทคนิควิธีการมีความเหมาะมากน้อยแค่ไหน 
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น าไปเป็นแบบอย่างได้หรือไม่ ส าหรับการประเมินผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้าสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  

4.4.1 การประเมินผลการการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้า โดยการท าแบบประเมิน 
PHQ-A ด้วยตนเอง การแปรผลคะแนนจากแบบประเมินประสบผลความส าเร็จมากน้อยเพียงไร ผ่าน
การตอบค าถามของแบบฟอร์มประเมิน ตามรายละเอียดค าถามดังต่อไปน้ี 

ค าถามจากแบบฟอร์ม 
รู้สึกซึม เศร้า หงุดหงิด หรือสิ้นหวังหรือไม่ 
เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือเพลิดเพลิน เวลาท าสิ่งต่าง ๆ  หรือไม่ 
นอนหลับยาก รู้สึกง่วงทั้งวัน หรือนอนมากเกินไปหรือไม่ 
ไม่อยากอาหาร น้ าหนักลด หรือกินมากกว่าปกติหรือไม่ 
รู้สึกเหน่ือยล้า หรือไม่ค่อยมีพลังหรือไม่ 
รู้สึกแย่กับตัวเอง หรือรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว หรือท าตัวเองหรือครอบครัวผิดหวังหรือไม่ 
จดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ  ได้ยาก เช่น ท าการบ้าน อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์หรือไม่ 
พูดหรือท าอะไรช้ าลงมาก จนคนอื่ นสั งเก ตเห็ นไ ด้ห รือใ นท างต รงกั นข้ า มคื อ 
กระสับกระส่ายหรือกระวนกระวาย จนต้องเคลื่อนไหวไปมามากกว่าปกติหรือไม่ 
คิดว่าถ้าตายไปเสียจะดีกว่า หรือคิดท าร้ายตัวเองด้วยวิธใีดวิธหีน่ึงหรือไม่ เป็นต้น 
ค าถามส าหรับนักศึกษา 
ท่านรู้สึกสะดวกใจในการท าแบบประเมินหรือไม่ 
ท่านคิดว่าค าถามในแบบประเมินน่าเบื่อหรือไม่ 
ท่านคิดว่าเวลาในการทบทวนตัวเองในการท าแบบฟอร์มมากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ 
ท่านได้รับการอธิบาย ชี้แจง ในการท าแบบประเมินหรือไม่ 
ท่านรู้สึกว่าท่านได้ทบทวนการใช้ชีวิตประจ าวันมากขึ้นหรือไม่ 
ท่านรู้สึกว่าตัวท่านยอมรับผลจากการท าแบบประเมินได้หรือไม่ 
ท่านรู้สึกว่าท่านยอมรับการดูแล รักษา ในขั้นตอนถัดไปหรือไม่ 
ท่านคิดว่าผู้สัมภาษณ์มีส่วนในการยอมรับผลการประเมินด้วยหรือไม่ 
ท่านคิดว่าการท าแบบประเมินสามารถเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้หรือไม่ 
ท่านคิดว่าการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภาวะซึมเศร้าท าให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ 
ท่านคิดว่าผลจากการประเมินเชื่อถือได้หรือไม่ 

4.4.2 การประเมินผลการติดตาม เป็นการประเมินผู้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาว่า ได้แสดงถึง
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้เหมาะสมหรือไม่ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ถูกวิธีได้มาก
น้อยเพียงใด เข้าใจถึงขั้นตอนการพูดคุยให้นักศึกษายอมรับตนเองได้หรือไม่ ทั้งน้ีการประเมินผลด้วย
ตนเองจากแบบสอบถามถูกต้องมากน้อยเพียงไร ทั้งน้ีเพื่อน าผลการประเมินผลการปรับปรุงและแก้ไข
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป 

ถ้าต้องการทราบว่าแบบประเมินที่ใช้ในการคัดกรองกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าได้หรือไม่ ต้อง
ตอบค าถามต่อไปน้ี 
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ท่านสามารถมองเห็นปัญหาจากแบบสอบถามได้อย่างชัดเจนหรือมองหาจุดบกพร่องที่

ควรแก้ไข 
ท่านสามารถท าให้ผู้อื่นไว้วางใจในการสอบถามได้หรือไม่ 
ท่านสามารถหาทางออกให้กับผู้อื่นได้หรือไม่ 
ท่านสามารถแยกแยะความเป็นส่วนตัวได้หรือไม่ 
ท่านสามารถแสดงถึงความเต็มใจในการช่วยแก้ปัญหาหรือหาทางออกส าหรับผู้อื่นได้ดี 
ท่านจะสามารถเป็นแรงจูงใจในการยอมรับที่จะดูแลรักษาจากความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้

หรือไม่ 
ท่านสามารถเป็นบุคคลน่าเชื่อถือในการยอมรับเข้ารักษาในฐานะมีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า ได้

หรือไม่ 
ข้ันตอนการประเมินผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้า 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลว่าต้องการประเมินอะไร และเอาผลการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง 

2. ควรมีแบบสอบถามหลายประเภท ลักษณะเชิงปริมาณ ที่ชัดเจน 
3. ก าหนดวิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล เช่น การท าแบบประเมิน การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
4. ควรก าหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน  
5. ก าหนดรูปแบบการท าแบบสอบถามที่ไม่ให้อยูใ่นสถานการณ์อึดอัด 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลไม่ควรใช้เวลานานจนเกินไป 
7. สรุปผลจากการประเมินและน าผลการประเมินไปปรับใช้ตามวัตถุประสงค์โดยค านึงถงึ

จริยธรรมด้านการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหลัก 
 

ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้า  
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้าเป็นวิธีการช่วยเหลือวิธีห น่ึงที่น ามาใช้ในก าร

ช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาเน่ืองจากนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ าท าให้มีปัญหาการตกออกเป็นจ านวน
มากจึงต้องหาทางออกให้นักศึกษาที่จะสามารถพูดคุย สื่อสาร ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่ง
วิธีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้าจะประสบความส าเร็จหรือไม่ สามารถทราบได้จากก าร
ติดตามผลได้จากผลการเรียนของนักศึกษาและจากการติดตามจากการยอมรับเข้ารักษาส าหรับกลุ่ม
เสี่ยงที่มีภาวะซึมเศร้า หากเทคนิคและวิธีการที่น ามาใช้มีความเหมาะสมตามขั้นตอนน้ันจะประสบ
ความส าเร็จ คณาจารย์ของสาขาวิชาหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญต่อปัญหาของ
นักศึกษาเพื่อร่วมหาทางออกและก าหนดแนวทางป้องกันได้ทันเวลา โดยมีนักวิชาการ อาจารย์ที่
ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา คอยติดตามดูแลผลอยา่งใกล้ชิดและเปน็ระบบ ในบางกรณีอาจต้องส่งไปรับ
การดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล หรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 
 

4.5  เทคนิคการท าให้ ผู้รับบริการพึงพอใจ  

ในการดูแลนักศึกษากลุ่มพิเศษที่มีภาวะซึมเศร้า เป็นการดูแลแบบละเอียดอ่อน เอาใจใส่ เฝ้า
ติดตามอาการตลอดเวลา ดังน้ันเราจึงควรมีการสร้างความไว้ใจ เข้าใจในสิ่งที่นักศึกษาเป็น และ
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ปฏิบัติการดูแลเป็นระบบขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้นักศึกษาวิตกกังวลหรือกลัวการรักษา 
ดังน้ันเทคนิคที่ท าให้นักศึกษาพึงพอใจสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติคือ การให้ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับโรค เชน่ 
ความรู้เร่ืองภาวะซึมเศร้า การดูแลตัวเอง การบ าบัดรักษาภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะสร้าง
ความเข้าใจเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีและสิ่งส าคัญคือข้อมูลของนักศึกษา ต้องเก็บรักษาไว้ไม่น ามา
เผยแพร่สาธารณะ ข้อมูลทั่วไปที่นักศึกษาและผู้ปกครองควรทราบดังตอ่ไปน้ี 

1. ความรู้เร่ืองภาวะซึมเศร้า การให้ความรู้แก่นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงการสั่งสอน ไม่ควรบอก
ให้ปฏิบัติตาม แต่เป็นการแนะแนวทางการดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคซึมเศร้า สาเหตุ ที่มาที่ไปของการ
เกิดโรค ให้ก าลังใจในการรักษา อาจจะเป็นการสอบถามถึงอาการก่อน ให้นักศึกษาค่อย  ๆ  เล่า
เร่ืองราวของตนเองเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลในเร่ืองของทัศนคติในทางลบหรือมีความเข้าใจมากน้อยแค่
ไหนเพราะนักศึกษาบางคนไม่ยอมรับกับความจริงและต่อต้านการดูแลรักษา  

2. การดูแลตัวเอง สาขากระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองในทุก ๆ เร่ือง เช่น 
การนอน การกิน การออกก าลังกาย การท ากิจกรรมทั้งสาขาและส านักวิชา เป็นต้น อยุ่ระดับที่พอดี 
ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป หากในบางกรณีที่มีภาวะซึมเศร้าปานกลาง – ระดับรุนแรง อาจจะล าบากใน
การดูแลตัวเองในช่วงแรก ๆ จึงต้องอาศัยคนในครอบครัว คนรอบข้าง เพื่อนสนิท คอยเฝ้าดูคอย
ประคับประคองด้านความรู้สึกให้จัดการอารมณ์ของตนเองเมื่อเศร้าได้ 

3. การบ าบัดรักษาสภาวะซึมเศร้า สาขามีการแนะน าการบ าบัดรักษาในนักศึกษาด้วยการขึ้น
ตรงกับแพทย์ของทางมหาวิทยาลัยจากการกินยาหรือจิตบ าบัด และการบ าบัดเบื้องต้นด้วยจากการ
เฝ้าระวังจากสาขาเอง และการดูแลขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของตัวนักศึกษาเอง ทั้งการเข้าพบ พูดคยุ 
การดูแลในเร่ืองส่วนตัว ต้องขึ้นกับความสะดวกใจของตัวนักศึกษาไม่มีการบังคับในการเข้ารักษ าแต่
อย่างใด ทั้งน้ีในการเข้าพบทุกคร้ังมีแบบฟอร์มในการประเมินความพึงพอใจเพื่อเป็นการรับรู้ถึงความ
ต้องการที่แท้จริงของตัวนักศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุง แก้ไข ให้ดีขึ้นและการให้ค าปรึกษาเป็นสิ่งหน่ึงที่
ท าให้นักศึกษาพึงพอใจ 
4.6 จรรยาบรรณ / คุณธรรม / จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

จรรยาบรรณ หมายถึง การตระหนักรู้เกี่ยวกับความประพฤติตามหน้าที่ของแต่ละอาชีพ เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีไปในทิศทางเดียวกัน ที่ท าให้เกิดผลดีต่อผู้เกี่ยวข้อง ถือเป็นความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

การปฏิบัติงานในเร่ืองของการดูแลนักศึกษากลุ่มพิเศษที่มีภาวะซึมเศร้ายึดหลักปฏิบัติตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เร่ืองมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.
2565  
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ส่วนที่ 4 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคล 

ข้อ 10 บุคลากรนอกจากต้องยึดมั่นตามประมวลตามจริยธรรมตามข้อ 7 และหลักธรรมาธิบาลตามขอ้ 
8 แล้ว ยังพึงมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ดังน้ีฃ 

1) ยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
2) มีจิตส านึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และคุ้มค่า 
3) แยกเร่ืองส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์

ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนบุคคล 
4) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งกระท าในลักษณะผลประโยชน์
ซับซ้อน 

5) เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติสภามหาวิทยาลัยอยา่งครบถ้วน
ตรงไปตรงมา 

6) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมี
อัธยาศัยที่ดี และความเป็นธรรม 

7) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
8) เป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยรวม  
9) ต้องไม่ปฏิบัติงานข้ามขั้นตามล าดับชั้นการบังคับบัญชาโดยไม่ไดรั้บอนุญาตไม่ปิดบังซ่อนเร้น

ข้อราชการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งไม่ละเมิดหรือละเวน้การปฏิบัติ
หน้าที่อันชอบ 

10) ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้หน้าที่หรืออ านาจของตนแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ  
11) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์ใน

ลักษณะเลือกข้าง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย ราชการ หรือความเป็น
กลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการสุจริต 

12) ไม่คัดลอก หรือขโมยผลงานของคนอื่นมาเป็นของตนโดยเจตนา 
13) ต้องส่งเสริม รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 



60 

 
 

บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
  

บทน้ีเป็นการอธิบายเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขการพัฒนา และข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติการดูแลนักศึกษากลุ่มพิเศษที่มีภาวะซึมเศร้านักศึกษาหลักสตูรวิศวกรรมเคมีและเคมี
เภสัชกรรม ในส่วนของปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขพัฒนาผู้จัดท าคู่มือขอเสนอเป็นตาราง
เพื่อความเข้าใจง่ายและชัดเจน 

 
ตารางที่ 13 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ล าดับ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
1 การให้ค าปรึกษาในแต่ละคร้ังต้องใช้เวลา

ในการพูดคุย ไม่สามารถเร่งรัด หรือสรุป
ใจความส าคัญได้เพียงเวลาอันรวดเร็ว  

จัดการวางแผนเวลาต่อจ านวนนักศึกษาที่
เข้าพบ โดยมีการนัดเวลาล่วงหน้าเพื่อ
ไม่ให้ซ้ าซ้อนพยายามพูดอธิบาย โน้มน้าว 
ให้นักศึกษากล้าที่จะพูดคุยเปิดใจด้วยเวลา
ที่ไม่มากจนเกินไป 

2 ในการพูดคุยกับนักศึกษาบางคร้ังไม่ได้รับ
การยอมรับในการเปิดใจ หรือไม่ได้กล่าว
ปัญหาที่แท้จริงในการเจอกันคร้ังแรก 

การเข้าพบในคร้ังแรกอาจจะไม่ได้ปัญหาที่
แท้จริง ผู้ปฏิบัติควรก าหนดการเข้าพบ
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง เพื่อ
สร้างความไว้ใจ ความสัมพันธ์ มิตรภาพที่
ดีต่อกัน สร้างโอกาสในการเปิดใจเพิ่มมาก
ขึ้น กล้าแสดงออกความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น 
การพูดคุยแบบเปิดใจสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว 

3 นักศึกษาบางรายไม่ยอมรับการรักษา 
หรือไม่ยอมรับความเป็นตัวตน 

ท าความเข้าใจ อธิบาย ให้ข้อมูลข้อดีของ
การรักษา โน้มน้าวจิตใจ ให้รับการรักษา 
โดยการพูดคุยหากผู้ปฏิบตัิไม่สามารถโน้ม
น้าวได้ต้องส่งต่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา
หรือผู้มีประสบการณ์การดูแลโดยตรง คือ
ส่งไปพบจิตแพทย์ 

4 นักศึกษาบางรายได้รับการรักษาแต่ไม่
ปฏิบัติตามหมอสั่ง เช่น การกินยา  
เป็นต้น 

หากต่อต้านการรักษา ต้องพูดคุยท าความ
เข้าใจสาเหตุอีกคร้ัง ว่าปัญหาของการ
รักษาคืออะไร ผู้ปฏิบัติต้องสร้างพลังบวก
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ล าดับ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

ให้กับนักศึกษาในการรักษาตัวให้หายจาก
โรคอยู่สม่ าเสมอ ติดตามอาการเป็น 
ระยะ ๆ คอยสังเกตอาการหรือความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ  ของนักศึกษาโดย
สอบถามจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือดู
ความเคลื่อนไหวทางอินเตอร์เน็ต เช่น 
Facebook, Instragram, Twister  
เป็นต้น  

5 การท าแบบสอบถามในบางคร้ังนักศึกษา
ไม่ได้ใส่ข้อเท็จจริงหรือตามความเป็นจริง 
ไม่กล้าบอกความจริง ในบางกรณี  

ผู้ปฏิบัติต้องคอยอธิบายระหว่างการท า
แบบประเมิน แต่ละหัวข้อ บอกถึง
ความส าคัญในการประเมินตามข้อเท็จจริง
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสามารถหา
แนวทางแก้ปัญหาร่วมกันได้ 

6 แบบประเมิน 8Q บางค าถามอาจจะท าให้
นักศึกษารู้สึกไม่ดีท าให้นักศึกษาไม่กล้า
ตอบกลัวผลที่จะตามมา เช่น 
คิดอยากฆ่าตัวตาย หรือ คิดว่าตายไปจะ
ดีกว่า มีแผนที่จะฆ่าตัวตาย  
เป็นต้น 

ในการท าแบบสอบถามแต่ละคร้ังควรท า
ในรูปแบบส่วนตัว ไม่ควรอยู่ในพื้นที่
สาธารณะ ควรมีความเป็นส่วนตัวและคอย
บอกนักศึกษาว่าจะเก็บเป็นความลับไม่
เปิดเผยข้อมูลเพื่อที่จะให้นักศึกษากล้า
ตอบตามความเป็นจริง 

 
ตารางที่ 14 การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

ล าดับ สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1 การนัดพบของนักศึกษามีการนัดผ่าน

ช่องทางกล่องข้อความทางเฟซบุก๊ 
ในอนาคตจะท าผ่านระบบ Google 
Calendarเพื่อป้องกันความผิดพลาดเร่ือง
ของ วัน – เวลาและเป็นระบบมากขึ้น  

2 มีการสัมภาษณ์ผ่านผู้ปฏิบัติงานเพียงผู้
เดียว 

ต่อไปในกรณีที่ผ่านการคัดกรองจากการ
สัมภาษณ์ผลออกมาอยู่ในระดับเสี่ยงภาวะ
ซึมเศร้าจะส่งต่อไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อพูดคุยอีกรอบ เพื่อความกระชับปัญหา
และหาแนวทางออกร่วมกัน 

3 แผนการเข้าพบผู้ปฏิบัติงาน 1 ภาค
การศึกษาเข้าพบอย่างน้อย 2 คร้ัง 

นอกเหนือจากการก าหนดการเข้าพบ 
อาจจะเพิ่มรอบระหว่างเทอม เพื่อตอบ
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ล าดับ สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

โจทย์การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ในเร่ือง
การเรียนบางรายวิชาได้ทันเวลา 

4 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าผ่าน
การพูดคุย 

จะมีการปรับด้านกิจกรรมการให้ความรู้
ในทางปฏิบัติมากขึ้น หากิจกรรมที่
เหมาะสมหรือกิจกรรมสันทนาการที่
สามารถตอบโจทย์และท าความเข้าใจ 
วิธีการแก้ปัญหาได้ 
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ภาคผนวก ก 

แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค าถาม (9Q) 
 

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งวันน้ี 
ท่านมีอาการเหล่าน้ีบ่อยแค่ไหน 

ไม่มี
เลย 

เป็นบางวัน1-7 
วัน 

เป็น
บ่อย 
> 7 วัน 

เป็นทุก
วัน 

1. เบื่อ ไม่สนใจอยากท าอะไร 0 1 2 3 
2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ 0 1 2 3 
3. หลับยาก หรือหลับ ๆ  ตื่น ๆ หรือหลับ
มากไป 

0 1 2 3 

4. เหน่ือยง่าย หรือ ไม่ค่อยมีแรง 0 1 2 3 
5. เบื่ออาหาร หรือ กินมากเกินไป 0 1 2 3 
6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่า ตัวเองล้มเหลว 
หรือท า ให้ตนเอง หรือครอบครัวผิดหวัง 

0 1 2 3 

7. สมาธิไม่ดี เวลาท าอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ 
ฟังวิทยุ หรือท างานที่ต้องใช้ความตั้งใจ 

0 1 2 3 

8. พูดช้า ท าอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็น
ได้ หรือกระสับกระส่าย ไม่สามารถอยู่น่ิงได้ 
เหมือนที่เคยเป็น 

0 1 2 3 

9. คิดท า ร้ายตนเอง หรือคิดว่า ถ้าตายไป
คงจะดี 

0 1 2 3 

 คะแนนรวมทั้งหมด   
การแปลผล 
คะแนนรวม ระดับภาวะซึมเศร้า 

< 7 ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า หรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก 
7 – 12 มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย 
13 – 18 มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง  

> 19 มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง  
20 – 24 มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น PHQ-A 

 
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ 

( Thai version of The Patient Health Questionnaire for Adolescents : PHQ - A ) 
อายุ ........ ปี เพศ       ชาย     หญิง         วันที่ ...................................... 
ค าช้ีแจง : ในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา คุณมีอาการต่อไปน้ีบ่อยแค่ไหน? โปรดกาเคร่ืองหมาย “ / ” ลงในช่องว่างที่ตรงกับ
ความรู้สึกของคุณมากที่สุด 

 ( 0 ) 

ไม่มีเลย 
( 1 ) 

มีบางวัน 
( 2 ) 

มีมากกว่า 
7 วัน  

( 3 ) 

มีแทบ 

ทุกวัน 

1. รู้สึกซึม เศร้า หงุดหงิด หรือสิ้นหวัง     
2. เบื่อไม่ค่อยสนใจหรือเพลิดเพลิน เวลาท าสิ่งต่าง ๆ      
3. นอนหลับยาก รู้สึกง่วงทั้งวัน หรือนอนมากเกินไป     
4. ไม่อยากอาหาร น้ าหนักลด หรือกินมากกว่าปกติ     
5. รู้สึกเหน่ือยล้า หรือไม่ค่อยมีพลัง     
6. รู้สึกแย่กับตัวเอง หรือรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว หรือท าตัวเอง

หรือครอบครัวผิดหวัง 
    

7. จดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ  ได้ยาก เช่น ท าการบ้าน อ่านหนังสือ หรือ
ดูโทรทัศน์ 

    

8. พูดหรือท าอะไรช้าลงมากจนคนอื่นสังเกตเห็นได้หรือในทาง
ตรงกันข้ามคือ กระสับกระส่ายหรือกระวนกระวาย จนต้อง
เคลื่อนไหวไปมามากกว่าปกติ  

    

9. คิดว่าถ้าตายไปเสียจะดีกว่า หรือคิดท าร้ายตัวเองด้วยวิธใีดวธิี
หน่ึง 

    

รวมคะแนน     
 

  

ใน 1 เดือนที่ผ่านมา มีช่วงไหนที่คุณมีความคิดอยากตาย หรือไม่อยากมีชีวติอยูอ่ย่างจริงจังหรือไม่   ใช่  
  ไม่ใช่   
ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณเคยพยายามที่จะท าให้ตัวเองตาย หรือลงมือฆ่าตัวตายหรือไม่      ใช่      ไม่ใช่ 
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การแปลผล 
คะแนน
รวม 

ระดับภาวะซึมเศร้า ค าแนะน า 

4-0  ไม่มีภาวะซึมเศร้า ไม่พบภาวะซึมเศร้า 
9-5  มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย หากิจกรรมเพิ่มเติม ปรึกษาบุคคลที่

ไว้วางใจ 
14-10  มีภาวะซึมเศร้าปานกลาง ควรปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและ

บ าบัดรักษา 19-15  มีภาวะซึมเศร้ามาก 
24-20  มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง 

หลังจากการประเมิน  หากนักศึกษาคะแนนอยู่ใช่วงมีสภาวะซึมเศร้า ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อเก็บ
ข้อมูลพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและค าแนะน าเบื้องต้น ส าหรับในกรณที่นักศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ระดับรุนแรงจะท าการส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยในล าดับตอ่ไป 
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ภาคผนวก ค  

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก 
(Children’s Depression Inventory: CDI) ฉบับภาษาไทย 

เลือกประโยคที่ตรงกับความรู้สึกหรือความคิดของทา่นมากที่สุดในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา กา / ลงใน  
 

1.  ก. ฉันรู้สึกเศร้านานๆ คร้ัง 
  ข. ฉันรู้สึกเศร้าบ่อยคร้ัง 

 ค. ฉันรู้สึกเศร้าตลอดเวลา 
 

2.  ก อะไรๆ ก็มีอุปสรรคไปเสียหมด 
 ข. ฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งต่างๆ จะเป็นด้วยด ี
 ค. สิ่งต่างๆ จะเป็นไปด้วยดีส าหรับฉัน 

 
3.  ก. ฉันท าอะไรๆ ได้ค่อนข้างดี 

 ข. ฉันท าผิดพลาดหลายอย่าง 
 ค. ฉันท าอะไรผิดพลาดไปหมด 

 
4.  ก. ฉันรู้สึกสนุกกับหลายสิ่งหลายอยา่ง 

 ข . ฉันรู้สึกส นุกเฉพาะกับบ างสิ่ ง
บางอย่าง 

 ค. ไม่มีอะไรสนุกสนานเลยส าหรับฉัน 
 

5.  ก. ฉันท าตัวไม่ดีเสมอ 
 ข. ฉันท าตัวไม่ดีบ่อยคร้ัง 
 ค. ฉันท าตัวไม่ดีนาน ๆที 

 
6.  ก. นานๆ คร้ังฉันจะคิดถึงสิ่งไม่ดีที่อาจ

เกิดขึ้นกับฉัน 
 ข. ฉันวิตกว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับฉัน 
 ค. จะต้องมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับฉัน

แน่ๆ 
 

7.  ก. ฉันเกลียดตัวเอง 
 ข. ฉันไม่ชอบตัวเอง 

 ค. ฉันชอบตัวเอง 
8.  ก. สิ่งเลวร้ายทั้งหมดที่ เกิดขึ้นเป็น

ความผิด ของฉัน 
 ข สิ่งเลวร้ายหลายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็น

ความผิดของฉัน 
 ค สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นมักไม่ใช่ความผดิ

ของฉัน 
 

9.  ก. ฉันไม่คิดจะฆ่าตัวตาย 
 ข. ฉันคิดถึงการฆ่าตัวตาย แต่ฉันจะไม่

ท า เช่นน้ัน 
 ค. ฉันต้องการฆ่าตัวตาย 

 
10.  ก. ฉันรู้สึกอยากร้องไห้ทุกวัน 

 ข. ฉันรู้สึกอยากร้องไห้บ่อยคร้ัง 
 ค. ฉันรู้สึกอยากร้องไห้นาน ๆ คร้ัง 

 
 

11.  ก. ฉันรู้สึกหงุดหงิดใจตลอดเวลา 
 ข. ฉันรู้สึกหงุดหงิดใจบ่อยคร้ัง 
 ค. ฉันรู้สึกหงุดหงิดใจนานๆที 

 
12.  ก. ฉันชอบอยู่กับคนอื่น 

 ข. ฉันไม่ค่อยชอบอยู่กับคนอื่น 
 ค. ฉันไม่ต้องการอยู่กับใครเลย 

 
13.  ก. ฉันไม่สามารถตัดสินใจอะไรต่ างๆ 

ด้วยตนเอง 
 ข. ฉันตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ได้ล า บาก 
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 ค. ฉันตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ได้ง่าย 

14.  ก. ฉันเป็นคนหน้าตาดี 
 ข. ฉันเป็นคนหน้าตาไม่ค่อยดี 
 ค. ฉันเป็นคนหน้าตาน่าเกลียด 

 
15.  ก. ฉันต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก

ทุกคร้ังที่ท าการบ้าน 
 ข. ฉันต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก

บ่อยคร้ังเวลาท าการบ้าน 
 ค. การท าการบ้านไม่ใช่ปัญหาใหญ่ส า 

หรับฉัน 
 

16.  ก. ฉันนอนไม่หลับทุกคืน 
 ข. ฉันนอนไม่หลับหลายคืน 
 ค. ฉันนอนหลับสบาย 

 
17.  ก. ฉันรู้สึกเหน่ือยนานๆ คร้ัง 

 ข. ฉันรู้สึกเหน่ือยบ่อยคร้ัง 
 ค. ฉันรู้สึกเหน่ือยตลอดเวลา 

 
18.  ก มีหลายวันที่ฉัน รู้สึกไม่อยากกิน

อาหาร 
 ข . มีบางวันที่ฉัน รู้สึกไม่อยากกิน

อาหาร 
 ค. ฉันกินอาหารได้ดี 

 
19.  ก. ฉันไม่กังวลกับการเจ็บป่วย 

 ข. ฉันกังวลกับการเจ็บป่วยบ่อยคร้ัง 
 ค. ฉันกังวลกับการเจ็บป่วยตลอดเวลา 

 
20.  ก. ฉันไม่รู้สึกเหงา 

 ข. ฉันรู้สึกเหงาบ่อยคร้ัง 
 ค. ฉันรู้สึกเหงาตลอดเวลา 

 

21.  ก. ฉันรู้สึกไม่สนุกเลย เวลาที่อยู่
โรงเรียน 

 ข. ฉันรู้สึกสนุกนาน ๆ คร้ัง เวลาที่อยู่
โรงเรียน 

 ค. ฉันรู้สึกสนุกบ่อยคร้ัง เวลาที่อยู่
โรงเรียน 

 
22.  ก. ฉันมีเพื่อนมาก 

 ข . ฉันมีเพื่อนไม่กี่คน และอยากมี
มากกว่าน้ี 

 ค. ฉันไม่มีเพื่อนเลย 
 

23.  ก. การเรียนของฉันอยู่ในขั้นใช้ได้ดี 
 ข. การเรียนของฉันไม่ค่อยดีเหมือน 
 ค. การเรียนของฉันแย่ลงมาก 

 
24.  ก ฉันท าอะไรไม่ได้ดีเท่าคนอื่น 

 ข. ฉันท าอะไร ได้ดีเท่าคนอื่น ถ้าฉัน
พยายาม 

 ค. ฉันท า ได้ดีพอ ๆ กับคนอื่นอยู่แล้ว
ในขณะน้ี 

 
25.  ก. ไม่มีใครรักฉันจริง 

 ข. ฉันไม่แน่ใจว่ามีใครรักฉันหรือเปล่า 
 ค. ฉันรู้สึกว่ามีคนรักฉัน 

 
26.  ก. ฉันท าตามค าสั่งที่ได้รับเสมอ 

 ข. ฉันไม่ท าตามค าสั่งบ่อยคร้ัง 
 ค. ฉันไม่เคยท าตามค าสั่ง 

 
27.  ก. ฉันเข้ากับคนอื่นได้ดี 

 ข. ฉันทะเลาะกับคนอื่นบ่อยคร้ัง 
 ค. ฉันทะเลาะกับคนอื่นตลอดเวลา 
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ภาคผนวก ง 
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น 

CES-D ฉบับภาษาไทย 
ท่านมีความรู้สึกดังต่อไปน้ีบ่อยเพียงใดใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา กรุณากา X ลงในช่องที่ตรงกับ
ความรู้สึกของท่านมากที่สุด 

ในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่เลย 
(‹ 1 วัน) 

นานๆ คร้ัง 
(1-2 วัน) 

บ่อย ๆ  
(3-4 วัน) 

ตลอดเวลา 
(5-7 วัน) 

1. ฉันรู้สึกหงุดหงิดง่าย 
    

2. ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร 
    

3. ฉันไม่สามารถขจัดความเศร้าออกจากใจได้ 
แม้จะมีคนคอยช่วยเหลือก็ตาม 

    

4. ฉันรู้สึกว่าตนเองดีพอ ๆ  กับคนอื่น 
    

5. ฉันไม่มีสมาธิ 
    

6. ฉันรู้สึกหดหู่ 
    

7. ทุก ๆ  สิ่งที่ฉันกระท าจะต้องฝืนใจ 
    

8. ฉันมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต 
    

9. ฉันรู้สึกว่าชีวิตมีแต่สิ่งล้มเหลว 
    

10. ฉันรู้สึกหวาดกลัว 
    

11. ฉันนอนไม่เคยหลับ 
    

12. ฉันมีความสุข 
    

13. ฉันไม่ค่อยอยากคุยกับใคร 
    

14. ฉันรู้สึกเหงา 
    

15. ผู้คนทั่วไปไม่ค่อยเป็นมิตรกับฉัน 
    

16. ฉันรู้สึกว่าชีวิตน้ีสนุกสนาน 
    

17. ฉันร้องไห้ 
    

18. ฉันรู้สึกเศร้า 
    

19. ผู้คนรอบข้างไม่ชอบฉัน 
    

20. ฉันรู้สึกท้อถอยในชีวิต 
    

 รวมคะแนน    
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ภาคผนวก จ 
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม (2Q) 

 
ค าถาม มี ไม่มี 

1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันน้ี ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้น
หวัง หรือไม่ 

  

2. ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันน้ีท่านรู้สึก เบื่อ ท าอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน 
หรือไม่ 

  

 
การแปรผล 

 ถ้าค าตอบ ไม่มี ทั้ง 2 ค าถาม ถือ ว่า ปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า 
 ถ้าค าตอบ มี ข้อใดข้อหน่ึงหรือทั้ง 2 ข้อ (มีอาการใดๆ ในค าถามที่ 1 และ 2 ) หมายถึง “เป็น

ผู้มีความเสี่ยง”  หรือ “มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า” ให้ประเมินต่อด้วยแบบประเมิน โรค
ซึมเศร้า 9Q 
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ภาคผนวก ฉ  
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น 8Q 

 
แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 Q 

 
ล าดับ ระยะเวลา ค าถาม ไม่มี มี  

1  คิดอยากฆ่าตัวตาย หรือ คิดว่าตาย
ไปจะดีกว่า 

0 1 

2  อยากท าร้ายตัวเอง หรือท าให้ตัวเอง
บาดเจ็บ 

0 2 

3 

 
ใน

ช่ว
ง 

1 
เดื

อน
ที่ผ่

าน
มา

รว
มวั

นน
ี้

 

คิดเก่ียวกับการฆ่าตัวตาย 0 6 
 ( ถ้าตอบว่าคิดเก่ียวกับการฆ่าตัวตาย

ให้ถามต่อ )…. ท่านสามารถควบคุม
ความอยากฆ่าตัวตายท่ีท่านคิดอยู่นั้น
ได้หรือไม่ หรือบอกได้ไหมว่าคงจะไม่
ท าตามความคิดนั้นในขณะนี้ 

ได้ 
0 

ไม่ได้ 
8 

4 มีแผนท่ีจะฆ่าตัวตาย 0 8 

5 ได้เตรียมการท่ีจะท าร้ายตนเองหรือ
เตรียมการจะฆ่าตัวตายโดยต้ังใจว่า
จะให้ตายจริง ๆ   

0 9 

6  ได้ท าให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ต้ังใจท่ี
จะท าให้เสียชีวิต 

0 4 

7  ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/
ต้ังใจท่ีจะให้ตาย 

0 10 

8 ตลอดชีวิตท่ีผ่านมา ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย 0 4 

คะแนนรวมท้ังหมด   

คะแนนรวม การแปรผล 
0 ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 

1 – 8  มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับน้อย 
9 – 16  มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับปานกลาง 

≥ 17 มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับรุนแรง 
ถ้าคะแนน 8 Q ≥ 17 ส่งต่อโรงพยาบาลมีจิตแพทย์ด่วน 
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ภาคผนวก ช  
ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา 
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