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Abstract
Mental health problems, behavior problems and psychiatric problems in adolescents were increased
around the world, including in Thailand. A retrospective study in psychiatric patients and people with mental health
problems showed mood swings as early warning signs of a mental health problem or psychiatric disorder. The
objective of this article was to present the concepts and the evidence-based in the mood swings which was a
characteristic in mental health problems and psychiatric patients among adolescents. Consideration of mood swings
and the factors associated, it is a challenge of psychiatric nurses to prevent mental health problems among
adolescents by assessing mood swings in adolescents and taking care. Advising to parents in raising their child to
prevent mood swings. Based on understand the concepts of emotional development, family relationship, and
management of emotion, using therapeutic communication.
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สภาวะอารมณ์ไม่ คงที่: ความท้ าทายในการป้องกันปัญหาสุ ขภาพจิตในวัยรุ่น
สุลีมาศ อังศุเกียรติถาวร, พย.ด.*
บทคัดย่อ
ปั ญหาสุ ขภาพจิต พฤติกรรม และโรคจิตเวชในวัยรุ่ นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย
จากการศึกษาย้อนหลังในผูป้ ่ วยจิตเวชและผูม้ ีปัญหาสุ ขภาพจิตพบสภาวะอารมณ์ไม่คงที่เป็ นสัญญาณเตือนที่เกิดขึ้น
ก่อนการเกิดปั ญหาสุ ขภาพจิตหรื อโรคจิตเวช บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวคิด และหลักฐานเชิงประจักษ์
ของสภาวะอารมณ์ไม่คงที่ซ่ ึ งเป็ นลักษณะที่พบตั้งแต่ช่วงวัยรุ่ นในผูท้ ี่มีปัญหาสุ ขภาพจิตและจิตเวช การตระหนักถึง
สภาวะอารมณ์ไม่คงที่ ปั จจัยเชิ งสัมพันธ์กบั สภาวะอารมณ์ไม่คงที่ ซึ่ งเป็ นความท้าทายของพยาบาลจิตเวชในการ
ป้องกันปั ญหาสุ ขภาพจิตในวัยรุ่ นด้วยการประเมินสภาวะอารมณ์ไม่คงที่ในวัยรุ่ น ช่วยเหลือดูแล การให้การแนะนา
กับบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรเพื่อป้องกันสภาวะอารมณ์ไม่คงที่ ด้วยแนวคิดความเข้าใจพัฒนาการทางอารมณ์
สัมพันธภาพในครอบครัว การจัดการอารมณ์ความรู ้สึก โดยอาศัยพื้นฐานการสื่ อสารเพื่อการบาบัด
คาสาคัญ : สภาวะอารมณ์ไม่คงที่ ปัญหาสุ ขภาพจิต วัยรุ่ น
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บทนา
ในอดีตปัญหาสุ ขภาพจิตและจิตเวชในเด็ก
และวัยรุ่ นมักได้รับความสนใจในเรื่ องสติ ปัญญา
สมาธิ และพฤติกรรมบางอย่างเท่านั้น แต่การศึกษา
ในระยะต่อมาแสดงให้เห็นว่าโรคทางอารมณ์ เช่น
ซึ ม เศร้ า (major depressive disorder) และอารมณ์
สองขั้ ว (bipolar disorder) พบได้ ต้ ั ง แต่ เ ด็ ก และ
วัยรุ่ น ซึ่ งในสองทศวรรษที่ผ่านมาพบว่าปั ญหาทาง
อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ นอย่ า ง
ต่อเนื่ องในวัยรุ่ น (Collishaw, Maughan, Natarajan,
& Pickles, 2010; Lawrence et al., 2015) และเรื้ อรัง
ถึ งวัยผูใ้ หญ่ ส่ งผลกระทบในการดาเนิ นชี วิตและ
ครอบครั วของผูป้ ่ วย โดยการเจ็บป่ วยทางจิ ตเป็ น
ส่ ว นหนึ่ งของภาระโรคท าให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
บุคคลลดลงถึงร้อยละ 10.00 (American Psychiatric
Association, 2019) แม้วา่ วัยรุ่ นจะได้รับการกล่าวถึง
ว่ามีอารมณ์เปลี่ยนง่าย ขี้หงุดหงิด แต่อารมณ์ ตาม
ธรรมชาติ ข องวัย รุ่ นเกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง
ฮอร์โมนและระบุสิ่งกระตุน้ เร้าที่ชดั เจนได้ แตกต่าง
กับสภาวะอารมณ์ไม่คงที่ (mood swings: MS) ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับพยาธิ สภาพทางจิต สภาวะอารมณ์
ไม่คงที่พบได้ต้ งั แต่วยั รุ่ น แต่อารมณ์ประเภทนี้ ระบุ
สิ่ ง กระตุ้น เร้ า ได้ไ ม่ ชัด เจนท าให้ มี ปั ญ หาเรื้ อรั ง
ต่ อเนื่ องเป็ นเวลานาน โดยพบสภาวะอารมณ์ ไ ม่
คงที่สูงในผูม้ ีความเสื่ อมทางสุ ขภาพจิ ตและผูป้ ่ วย
จิตเวช (Marwaha, Parsons, Flanagan, & Broome, 2013)
การศึ กษาย้ อ นหลั ง ในผู ้ ป่ วยจิ ต เวช
ต่างประเทศพบว่า ส่ วนใหญ่มีการรับรู ้ความผิดปกติ
ที่เป็ นสัญญาณเตือนก่อนการเจ็บป่ วยทางจิตรุ นแรง
คื อ มี ส ภาวะอารมณ์ ไ ม่ ค งที่ (mood swings: MS)

โดยพบหรื อสังเกตได้ต้ งั แต่วยั รุ่ นถึงผูใ้ หญ่ตอนต้น
(12 - 24 ปี ) แต่ไม่ได้เข้ารับบริ การสุ ขภาพจิต บางคน
อาจรู ้ สึกทุกข์ทรมานกับความผิดปกติ ทางสภาวะ
อารมณ์ไม่คงที่ จึงใช้สารเสพติด แสดงพฤติกรรม
ก้า วร้ า ว หรื อใช้ค วามรุ นแรงเพื่อบรรเทาอารมณ์
ความรู ้ สึกทุกข์ กระทัง่ มี อาการรุ นแรงมากขึ้ น ถึ ง
ได้รับการวินิจฉัยการเจ็บป่ วยทางจิตรุ นแรงใน 2 10 ปี ต่อมา (Parker, & Fletcher, 2013; Fulford et al,
2014; Inoue, Inagaki, Kimura, & Shirakawa, 2014;
Leopold et al, 2014; Patel et al., 2015; Peters,
Balbuena, Baetz, Marwaha, & Bowen, 2015; Güclü
et al., 2015; Serra et al., 2015; Woo et al., 2015)
สอดคล้องกับส่ วนหนึ่ งในการศึ กษาของสมจิ ตร์
มณี กานนท์ สุ วรรณา อรุ ณพงค์ไพศาล วิจิตรา พิมพะนิ ตย์
นิ ตยา จรัสแสง และขวัญสุ ดา บุญทศ (2557) ที่พบว่า
ผูป้ ่ วยจิตเวช เช่น กลุ่มโรคอารมณ์ (ซึมเศร้า อารมณ์
สองขั้ว วิตกกังวล) สัมพันธ์กบั ประวัติการใช้สาร
เสพติ ด อย่า งน้อ ย 1 ประเภท ดังนั้นการส่ ง เสริ ม
บุ ค คลให้ รู้ จัก เข้า ใจเท่ า ทัน อารมณ์ ข องตนเอง
จัดการอารมณ์ตนเองได้เหมาะสม ด้วยศาสตร์ และ
บทบาทการพยาบาลจิ ต เวช คื อ การให้ ค วามรู ้
สนับสนุ น เสริ มสร้ า งพลังอานาจของครอบครั ว
และบุคคล ให้เข้าใจเรื่ องเกี่ยวกับอารมณ์โดยเทคนิ ค
สร้างสัมพันธภาพและให้การปรึ กษา จึงเป็ นงานที่
ท้าทายของพยาบาลจิตเวชจะช่วยลดอัตราผูม้ ีปัญหา
สุ ขภาพจิตและจิตเวช ช่วยส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่ นต่อไป
อารมณ์ ความรู้สึก และสภาวะอารมณ์ ไม่ คงที่
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อารมณ์ (emotion) และความรู้สึก (feeling)
เป็ นความละเอียดอ่อนที่ไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้แม้จะมีนกั วิชาการพยายามอธิ บายความแตกต่าง
ระหว่างอารมณ์และความรู ้สึก โดยอารมณ์ (emotion)
คื อ การตอบสนองต่ อ สิ่ งเร้ า โดยอั ต โนมั ติ ใ น
ระยะเวลาสั้น ๆ แต่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่ างกาย
เช่น การเต้นของหัวใจ การขยายของรู ขุมขนทาให้
เหงื่อออกมาก การสั่นของกล้ามเนื้ อ เป็ นต้น ส่ วน
ความรู ้สึก (feeling) คือ กระบวนการทางานภายใน
เพื่อตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าซึ่ งผสานระหว่างอารมณ์
(emotion) และการคิด (thought) แต่หากไม่แสดงออก
จะไม่มีผใู ้ ดทราบความรู ้สึกได้ แต่โดยทัว่ ไปมีความ
สั บ สนในการจ าแนกจึ ง มัก ใช้ ค วบคู่ ค ากั น เป็ น
อารมณ์ความรู ้สึกในภาษาไทย
ความสนใจศึ ก ษาเรื่ อ งอารมณ์ แ ละการ
แสดงออกทางอารมณ์ ลิ ซ่ า เฟลด์ แ มน แบร์ เ ร็ ต
(Barrett, 2011) เขี ย นไว้ใน Constructing Emotion
ว่าดาร์ วิน (Darwin 1859/1965) เป็ นผูบ้ ุกเบิกความ
สนใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในคนและสัตว์ และในปี
1960 Magda Arnold ให้ทรรศนะอารมณ์ (emotion)
ว่าเป็ นความซับซ้อนของปฏิ กิริยาที่ ถูกกระตุ้นเร้า
ด้วยวัตถุหรื อเหตุการณ์ ซึ่งแต่ละอารมณ์มีลกั ษณะเฉพาะ
ที่มากหรื อน้อยต่างกัน อารมณ์พ้ืนฐานที่มีในบุคคล
เช่น เศร้า โกรธ หรื อกลัว จะมีการแสดงออกเฉพาะ
บุคคลซึ่ งแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามี
การโต้แย้งจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางจิตวิทยา James (1980)
เขียนไว้ใน The Principles of Psychology ว่าความ
รู ้สึก เศร้า โกรธ และกลัวไม่ใช่พ้ืนฐานทางอารมณ์
แต่อารมณ์คือสภาวะทางจิตที่มีความแปรปรวนสู ง
ตามสภาพจิ ต ปั จ จุ บัน การแบ่ ง อารมณ์ ต ามหลัก
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ศาสตร์ ทางจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ ให้ มี ก ารสื่ อตรงกั น
นักจิตวิทยาบางท่านได้สรุ ปหลักการ ประเภทของ
อารมณ์ โดยพิจารณาจากสิ่ งเร้า กระบวนการ กลไก
การตอบสนอง และระยะเวลาการคงอยูข่ องอารมณ์
โดยจ าแนกเป็ น 3 อย่ า ง (Elizabeth and Watson,
2001; Lara et al., 2012; Ekkekakis, 2012) คือ
1) emotion เป็ นอารมณ์ ป ระเภทที่ ทราบ
สาเหตุ ระบุสิ่งกระตุน้ เร้าได้ชดั เจน มีกระบวนการ
เกิ ด แบบอั ต โนมั ติ ระยะเวลาคงอยู่ ส้ ั นเพราะ
เปลี่ ย นแปลงตามสิ่ งเร้ า จึ ง สามารถจั ด การ
ปรั บ เปลี่ ย นอารมณ์ ป ระเภทนี้ ได้ ง่ า ย และเป็ น
พื้นฐานของอารมณ์ประเภทอื่น ๆ ต่อไป
2) mood เป็ นสภาวะอารมณ์ มี การคงอยู่
นานเป็ นวันหรื อสัปดาห์เพราะเกิดขึ้นโดยระบุ สิ่ง
เร้าได้ไม่ชดั เจน การปรับเปลี่ยนจึงค่อนข้างยาก
3) affect ในทางจิตวิทยามีความใกล้เคียง
กับ emotion คือระบุสิ่งเร้าได้ชดั เจนแต่กระบวนการ
เกิ ด อารมณ์ ป ระเภทนี้ ผสานกับ การคิ ด วิ เ คราะห์
(cognitive) คือเป็ นความรู ้สึก (feeling) ที่อยู่ภายใน
แล้วจึ งผ่า นกระบวนการตัด สิ นเลื อกการสะท้อน
หรื อแสดงความรู ้ สึ ก และอารมณ์ ใ ห้ ผู ้อื่ น รั บ รู ้
เรี ยกว่า affect เช่น การแสดงออกทางกิริยาท่า ทาง
สี หน้า แววตา ซึ่ งในทฤษฎีจิตวิเคราะห์เมื่อฟรอยด์
(Freud) กล่าวถึงอารมณ์จะใช้คาว่า Affect
แม้จะมี การจาแนกประเภทของอารมณ์
เป็ นค าศัพ ท์ต่ า ง ๆ แต่ ก ารอธิ บ ายถึ ง อารมณ์ ทุ ก
ประเภทมีความเกี่ ยวเนื่ องเชื่ อมโยงต่อกันและพบ
ได้ทุ ก ลัก ษณะในบุ ค คลคนหนึ่ ง นอกจากนี้ ยัง มี
การศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ในกระบวนการของอารมณ์
(emotion processing) ระหว่างการทางานของสมอง
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และการตอบสนองด้วยการแสดงออกทางใบหน้า
(facial emotion) รวมถึงการเชื่ อมโยงกับกระบวนการ
ทางจิ ตหลายด้าน เช่ น ความจา การตัดสิ นใจและ
พฤติกรรม (Kret & Ploeger, 2015) ปัจจุบนั กระบวนการ
ของอารมณ์ ยงั ไม่มีรูปแบบที่ อธิ บายได้ชัดเจนแต่
เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปว่า การตอบสนองทางอารมณ์มี
ทั้ งมิ ติ ด้ า นบวกแ ละล บซึ่ ง แต กต่ า งกั น โ ด ย
กระบวนการหลักจะอยู่ที่สมองบริ เวณ Amygdala
และปฏิกิริยาโต้ตอบในสมองส่ วนหน้า (frontal area)
เช่ น superior temporal gyrus, angular gyrus และ
supplementary motor area ซึ่ งในแต่ ล ะลั ก ษณะ
ความรู ้สึกที่แสดงเป็ นอารมณ์จะมีส่วนการทางาน
ของสมองที่ แ ตกต่ า งกั น ท าให้ เ กิ ด อารมณ์ ที่
หลากหลาย เช่ น ความรู ้ สึ กสุ ข เศร้ า เครี ย ด กลัว
โกรธ ประหลาดใจ ส่ วนแนวคิ ด Act Model โดย
Feldman Barrett (Barrett, 2011; 2014) โมเดลนี้ ผนวก
แนวคิดของ James (1980) ที่ ว่าอารมณ์ คือสภาวะ
ทางจิ ต และพื้นฐานทางประสาทวิทยาที่ กล่ า วถึ ง
Core Affect ซึ่ ง เ ป็ น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
กระบวนการทางประสาทที่ประเมินและแปลสิ่ งเร้า
ภายนอก (appraisal process) เป็ นรหั ส ภายในกับ
สรี ร วิ ท ยาของบุ ค คลต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม ณ เวลานั้น
(culture context) และทาให้เกิดอารมณ์ ต่าง ๆ โดย
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มพื้นฐาน (core affect) คือความพึงพอใจ
เช่น ความตื่นเต้น ความสุ ข ความสงบ และความไม่
พึงพอใจ เช่ น ความเศร้า ความเครี ยด ความกังวล
เป็ นต้น แบร์ เร็ ตอธิ บายพัฒนาการทางอารมณ์ของ
มนุษย์ตามแนวคิด Act Model ว่าเป็ นโครงสร้างจาก
การรั บ รู ้ แปลสิ่ ง เร้ า จดจ าศัพ ท์ท างอารมณ์ ต าม
สภาพแวดล้อ มและวัฒ นธรรมของแต่ ล ะบุ ค คล
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ดังนั้นการแสดงอารมณ์ จึงสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
สิ่ งแวดล้อมที่บุคคลมีประสบการณ์ ส่ วนการคงอยู่
หรื อระยะเวลาของอารมณ์ Kret and Ploeger (2015)
อธิบายวงจรของอารมณ์วา่ โดยทัว่ ไปแต่ละครั้งเมื่อ
มีสิ่งเร้าจะเกิดอารมณ์ความรู ้สึกเพียงหนึ่ งอย่างหรื อ
1 วงจรเท่านั้น แต่ถา้ กระบวนการตอบสนองอารมณ์
ในสมองทางานพร้อมกันหลายวงจรโดยวงจรเดิ ม
ยังไม่สิ้นสุ ดจะส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพจิตได้ หาก
ประยุ ก ต์ว งจรของอารมณ์ แ ละ Act Model มาใช้
อธิบายสภาวะอารมณ์ไม่คงที่ (mood swings) พอจะ
ทาให้เข้าใจว่า เมื่ อบุค คลมี การเรี ย นรู ้ พ้ื นฐานทาง
อารมณ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง ทางบวกและลบตาม
สภาพแวดล้อม ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกระตุน้ เร้าจึงเกิดการ
ประเมิ นและตอบสนองสิ่ งต่า ง ๆ ตามการเรี ย นรู ้
และประสบการณ์ หากประสบการณ์ เ รี ย นรู ้ ก าร
จัดการอารมณ์ไม่เหมาะสม ปล่อยให้อารมณ์ขดั แย้ง
ด้านบวกและลบเกิดในเวลาเดียวกัน เวลาใกล้เคียง
กันหรื อมี สิ่งเร้ าเกิ ดขึ้นพร้ อม ๆ กันหลายอย่างใน
ช่ วงเวลาเดี ย วกัน จะทาให้เ กิ ด การสะสมอารมณ์
เป็ นพลังงานรุ นแรงที่เพิม่ มากขึ้น และถูกกระตุน้ ได้
ง่ า ยขึ้ น เนื่ อ งจากมี พ ลัง งานเดิ ม สะสม (สุ ลี ม าศ
อังศุเกียรติถาวร และคณะ, 2019) ดังภาพที่ 1
สภาวะอารมณ์ ไม่ คงที่ (mood swings: MS)
ความหลากหลายของอารมณ์ ที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ
ตัวกระตุน้ เร้าได้ชดั เจนอาจเนื่ องมาจากการเกิดสิ่ ง
กระตุน้ เร้าหลายอย่างในเวลาใกล้เคียงกัน แต่บุคคล
มีการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ทางอารมณ์ไม่เหมาะสม
ตั้ ง แต่ อ ดี ต ท าให้ เ กิ ด สภาวะอารมณ์ (mood) มี
ระยะเวลาการคงอยู่นานเป็ นชั่วโมงหรื อเป็ นวัน
หรื ออาจนานกว่า 2 สั ปดาห์ (Ekkekakis, 2012;
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ภาพที่ 1 สภาวะอารมณ์ไม่คงที่ (mood swings)

Parker, 2011) โดยความหลากหลายของอารมณ์ ที่
เกิดขึ้นด้านลบหลายแบบ หรื อมีท้ งั ความรู ้สึกบวก
และลบ เช่น เศร้า วิตกกังวล สิ้ นหวัง ร่ วมกับตื่นเต้น
ดี ใจ หรื อรู ้ สึกมี พลังงานมากในกิ จวัตรประจาวัน
ส่ งผลให้มีพฤติกรรมบางอย่างมากเกินปกติ
การศึ ก ษาเรื่ องสภาวะอารมณ์ ไ ม่ ค งที่
(MS) จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บัน พบว่ า มี ก ารใช้ค าและ
แบบประเมิ น ที่ ห ลากหลาย เช่ น mood swings,
mood variability, affective instability, emotional
lability, affective and mood dysregulation, mood
instability (Bowen et al., 2013; Marwaha et al.,
2014; Broome et al., 2015) และส่ วนใหญ่ไ ม่ แยก
ประเภทของอารมณ์ตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้น แต่
การศึ กษามี นิย ามศัพ ท์ส ภาวะอารมณ์ ไ ม่ ค งที่ พ บ
ลักษณะคล้ายกัน โดย Marwaha and colleagues (2014)
สังเคราะห์วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (systematic
review) พบการขยายความสภาวะอารมณ์ ไ ม่ ค งที่
(MS) ประกอบด้วย 4 อย่ างคือ อารมณ์ มีการสลับ
หมุนเวียน (oscillation) มีความตึงเครี ยดหรื อระดับ
176

ความรุ นแรงของอารมณ์ (intensity) ความสามารถ
ในการจั ด การอารมณ์ (ability to regulate) และ
สิ่ งแวดล้อมที่ไม่สามารถระบุได้ชดั เป็ นตัวกระตุน้
ให้เปลี่ยนได้ (affective change triggered by environment)
สภาวะอารมณ์ ไ ม่ ค งที่ กั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต และ
จิตเวช
จากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบว่ า ปั ญหา
พฤติกรรมเสี่ ยง ปัญหาสุ ขภาพจิตและจิตเวชรุ นแรง
สั ม พัน ธ์ กับ การเข้า ถึ ง การดู แ ลรั ก ษาที่ ล่ า ช้า ซึ่ ง
ความยากในการจาแนกอาการผิดปกติในระยะแรก
(difficult identify the symptoms) เป็ นปั จจัย ส าคัญ
ในการเข้า สู่ ร ะบบบริ การสุ ข ภาพจิ ตล่ า ช้า ผูป้ ่ วย
ส่ วนใหญ่ มี อ าการรุ นแรงและเจ็ บ ป่ วยเรื้ อรั ง
(Gulliver, Griffiths, & Christensen, 2010) ข้ อ มู ล
ทางระบาดวิทยาในสองทศวรรษของหลายประเทศ
พบปั ญหาสุ ขภาพจิต พฤติกรรม จิตเวชเรื้ อรังและ
ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นในวัยรุ่ น รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการ
ดู แ ลผู ้ป่ วยจิ ต เวชที่ อ าการรุ นแรงเพิ่ ม ขึ้ นด้ ว ย

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

(Collishaw, 2015) สอดคล้องกับข้อมูลประเทศไทย
กรมสุ ขภาพจิตสะท้อนถึงสถานการณ์ของเยาวชน
ไทยที่ พ บพฤติ กรรมเสี่ ยงที่ หลากหลาย (multiple
risk taking behavior) และปั ญหาทางจิ ตรวมถึงอัตรา
พยายามฆ่ า ตัว ตายของวัย รุ่ นเพิ่ มขึ้ นเช่ นเดี ย วกับ
นานาประเทศ และข้อมู ลในระบบการรั กษาจาก
สถานบริ การสุ ข ภาพจิ ต กรมสุ ข ภาพจิ ต รายงาน
ปั ญหาและความผิดปกติทางพฤติ กรรม อารมณ์ที่
มักเริ่ มต้นในวัยเด็กและวัยรุ่ น (F90 - F98) เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 4.07 ในปี 2555 เป็ นร้อยละ 4.67 ในปี
2556 (Department of Mental Health, Ministry of Public
Health, Thailand, 2013) แม้การเปลี่ ย นแปลงทาง
ร่ างกาย และฮอร์ โมนเพศในวัยรุ่ นจะเกิ ดขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว เป็ นพัฒนาการตามช่ วงวัยปกติ ส่ งผลให้
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของวัยรุ่ นเปลี่ยนง่ายดู
เป็ นคนขี้ ห งุ ด หงิ ด มากขึ้ น แต่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
อารมณ์ของวัยรุ่ นมักพบสิ่ งเร้าหรื อเหตุของอารมณ์
ได้ชดั เจน แต่จากการศึกษาสภาวะอารมณ์ไม่ค งที่
(MS) พบว่ า สั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมผิ ด ปกติ ซ่ ึ ง
สอดคล้องกับพฤติกรรมปั ญหาของวัยรุ่ นที่เพิม่ มาก
ขึ้นในปัจจุบนั ด้วย เช่น ช่วงเวลาการนอนหลับผิดปกติ
(circadian rhythm) (Päären et al., 2013; Leopold et
al., 2014; Jeong Jeong et al., 2015) การเสพติดสาร
หรื อ การพนัน (addict behavior) พฤติ ก รรมเสี่ ย ง
ทางเพศสัมพันธ์ ที่หลากหลาย (multiple partners)
(Di Nicola et al, 2010; Duffy et al,2012; Geoffroy
et al, 2013 ; Parker, 2011; Serra et al, 2015; Güclü
et al, 2015) และพฤติกรรมเกเร (Bullying) (Parker
and Fletcher, 2013; Faedda et al., 2014)
สองทศวรรษที่ผ่านมาผูเ้ ชี่ยวชาญทางจิตเวช
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ในหลายประเทศเริ่ มสนใจศึกษาสภาวะอารมณ์ไม่
คงที่ (MS) ในลักษณะเป็ นสัญญาณเตือนก่อนที่จะมี
ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชรุ นแรง ซึ่ งหลาย
การศึ กษาสะท้อนถึ งสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งอารมณ์ ไ ม่
คงที่และการเสื่ อมทางจิตของบุคคล โดย Patel และ
คณะ (2015) พบความชุกสภาวะอารมณ์ไม่คงที่ ใน
ผูใ้ ช้บริ การสุ ขภาพจิตร้อยละ 12.10 และพบอัตรา
ความชุกสู งมากที่สุด ร้อยละ 16.30 ของผูม้ ีสภาวะ
อารมณ์ไม่คงที่ในกลุ่มอายุ 16 - 25 ปี และการสารวจ
ของ Marwaha และคณะ (2013) ในประชาชนทัว่ ไป
อายุต้ งั แต่ 16 ปี ขึ้นไป พบลักษณะสภาวะอารมณ์ไม่
คงที่ร้อยละ 13.90 และพบมากที่สุดในช่วงอายุ 16 24 ปี นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ มูลพบความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาวะอารมณ์ ไม่คงที่ กับผูม้ ี ปัญหาสุ ขภาพจิ ต ถึ ง
ร้ อ ยละ 88.00 โดยจ าแนกเป็ นโรคกัง วลไปทั่ว
(general anxiety disorder) ร้อยละ 49.20 โรคแพนิค
(panic disorder) พบร้ อยละ 56.10 สภาวะซึ มเศร้า
(depressive episode) ร้อยละ 60.90 โรคย้ าคิดย้าทา
(obsessive-compulsive disorder) ร้ อยละ 67.10
และพบว่าสภาวะอารมณ์ไม่คงที่สามารถทานายการ
เสื่ อมของสุ ขภาพจิ ตได้อย่างชั ดเจน (Bowen et al.,
2013; Bowen et al., 2015) สาหรับปัญหาพฤติกรรม
กับ สภาวะอารมณ์ ไ ม่ ค งที่ พ บว่ า วัย รุ่ น ที่ มี ปั ญ หา
พฤติ ก รรมทางสั งคม เช่ น ก้า วร้ า ว หรื อ กลุ่ ม ที่ มี
ปั ญหาการกินพบคะแนนการประเมินสภาวะอารมณ์
ไม่ ค งที่ สู ง เช่ น กั น (McLaughlin, Hatzenbuehler,
Mennin, & Nolen-Hoeksema, 2011; Pan and Yeh,
2015)
นอกจากนี้ การศึ ก ษาย้อ นหลัง ในกลุ่ ม
ผูป้ ่ วยจิ ตเวชรุ นแรง พบสภาวะอารมณ์ ไม่คงที่ ซ่ ึ ง
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สังเกตได้ต้ งั แต่ระยะ prodromal คือก่อนการเจ็บป่ วย
ทางจิต (Inoue et al., 2014; Parker & Fletcher, 2013;
Serra et al, 2015; Woo et al, 2015) และพบว่ า
สภาวะอารมณ์ไม่คงที่ในผูป้ ่ วยจิตเวชสู งถึงเกือบ 10
เท่า (OR 9.89) ของคนทัว่ ไป (Leopold et al., 2014;
Bowen et al., 2013; Bowen et al., 2015; Patel et al.,
2015) และพบในปั ญหาการฆ่าตัวตายหรื อพยายาม
ทาร้ า ยตนเอง การศึ กษาในผูท้ ี่ พยายามฆ่ า ตัวตาย
พบว่ามีสภาวะอารมณ์ไม่คงที่มากกว่าคนทัว่ ไป 2
เท่า (Marwaha et al., 2013) และเกือบครึ่ งหนึ่ งของ
วัย รุ่ น ที่ มี ป ระวัติ พ ยายามฆ่ า ตัว ตายไม่ มี ป ระวัติ
ผูป้ ่ วยซึ มเศร้าแต่พบสภาวะอารมณ์ไม่คงที่สูงมาก
(Rhodes and Bethell., 2008) สาหรั บการศึ ก ษาใน
ประเทศไทย สุ ลีมาศ อังศุ เ กี ย รติ ถาวร และคณะ
( Angsukiattitavorn, Seeherunwong, Panitrat, &
Tipayamongkholgul, 2020) ศึ ก ษาสภาวะอารมณ์
ไม่คงที่ในกลุ่มอายุ 15 - 24 ปี จานวน 2,598 คน พบ
ความชุกของสภาวะอารมณ์ไม่คงที่มีร้อยละ 26.40
โดยพบการกระจายของสภาวะอารมณ์ ไ ม่ ค งที่
สัมพันธ์สูงกับเยาวชนที่มีพฤติกรรมเกเร ใช้โซเชียลมีเดีย
ไม่เหมาะสม เติบโตในครอบครัวที่มีการแสดงออก
ทางอารมณ์สูง และพบแนวโน้มในเยาวชนที่ใช้สาร
เสพติดด้วย
ดัง นั้น การเรี ย นรู ้ เข้า ใจอารมณ์ สภาวะ
อารมณ์ไม่คงที่ การส่ งเสริ มฝึ กจัดการอารมณ์อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ จึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่พยาบาล
จิ ต เวชจะช่ วยป้ องกันปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต และการ
เจ็บป่ วยทางจิตรุ นแรงในวัยรุ่ นได้
ข้ อเสนอแนะและสรุป
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แนวทางการพยาบาลเพื่ อ ป้ องกั นปั ญหา
สุ ขภาพจิตในวัยรุ่นจากการมีสภาวะอารมณ์ ไม่ คงที่
พยาบาลจิตเวชสามารถช่วยเหลือบุคคลที่
มี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต และป้ อ งกั น หรื อลดความ
รุ นแรงการเจ็บป่ วยทางจิ ตเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ข้อหนึ่ งในพระราชบัญญัติสุขภาพจิ ตปี 2551 คือ
การปกป้อง คุม้ ครอง ส่ งเสริ มและปรับปรุ งคุณภาพ
ชีวิตและสุ ขภาพจิตของประชาชน ด้วยบทบาทที่มี
ความหลากหลาย การตระหนักและเข้าใจสภาวะ
อารมณ์ ไม่คงที่ เป็ นแนวทางส่ วนหนึ่ งที่ เริ่ มได้รั บ
ความสนใจศึ กษาและนามาใช้ในปั จจุ บนั ซึ่ งเป็ น
ความท้า ทายของพยาบาลจิ ต เวช ในบทความนี้
นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอารมณ์ สภาวะอารมณ์ไม่
คงที่กบั ปั ญหาสุ ขภาพจิตและจิตเวชเพื่อสร้างความ
เข้าใจในเบื้องต้น ในส่ วนต่อไปจะนาเสนอแนวทาง
และข้อเสนอแนะการช่ วยเหลื อวัย รุ่ นที่ มีส ภาวะ
อารมณ์ไม่คงที่หรื อเสี่ ยงต่อสภาวะอารมณ์ไม่คงที่
ด้วยพื้นฐานพยาบาลจิตเวชคือ การเข้าใจพัฒนาการ
ทางอารมณ์ การควบคุ ม อารมณ์ การประเมิ น
อารมณ์ ไ ม่ ค งที่ แ ละบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต และการ
ประยุกต์เทคนิ คการสื่ อสารเพื่ อการบาบัด เพื่ อ ลด
สภาวะอารมณ์ไม่คงที่
1.การส่ งเสริ มสัมพันธภาพ พัฒนาการทาง
อารมณ์ในครอบครัว และการควบคุมอารมณ์
ครอบครั ว เป็ นสถาบัน หลัก ในการหล่ อ
หลอมพัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ รวมถึงการ
เรี ย นรู ้ เ รื่ อ งอารมณ์ แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ครอบครั ว
เริ่ มต้นในศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีทรรศนะทั้งพัฒนาการ
ครอบครั ว สั ม พั น ธภาพและบรรยากาศ ใน
ครอบครัว เป็ นต้น การมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครั ว
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รวมถึ ง การแสดงอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ต่ อ กั น อาจ
เกิ ดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่ งมี ผลต่อสภาวะ
ทางจิ ตใจของสมาชิ กในครอบครั วได้ มะลิ วรรณ
วงษ์ขนั ธ์ พัชริ นทร์ นินทจันทร์ และโสภิณ แสงอ่อน
(2558) พบว่ า วัย รุ่ น ที่ มี ค วามแข็ง แกร่ ง ในชี วิตมี
ครอบครั วที่ มีสัมพันธภาพเข้มแข็ง บรรยากาศใน
ครอบครั ว ดี ในทางตรงข้า มความอ่ อ นแอของ
สัมพันธภาพในครอบครัว เช่น วัยรุ่ นในครอบครั ว
ที่ ส มาชิ ก มี ก ารแสดงออกทางอารมณ์ สู ง จะพบ
ปั ญหาสภาวะอารมณ์ไม่คงที่ ปั ญหาสุ ขภาพจิต จิต
เวชและการฆ่ า ตัว ตายของวัย รุ่ นในอัต ราที่ สู ง
เช่ น กัน (Li, Garland, & Howard, 2014; Gerlsma,
de Ruiter, & Kingma, 2014; Vanassche, Sodermans,
Matthijs, & Swicegood, 2014; González-Blanch et al.,
2015; Ohannessian et al., 2016; Angsukiattitavorn
et al., 2020) การส่ งเสริ มพัฒนาการทางอารมณ์ใน
ครอบครัวเป็ นแนวทางหนึ่ งในการป้ องกันการเกิด
ความผิดปกติทางอารมณ์ของบุคคลได้ จากแนวคิด
Act Model ที่ บุ ค คลมี พ ั ฒ นาการทางอารมณ์ ที่
แตกต่างกันตามสิ่ งแวดล้อมและเรี ยนรู ้ จดจาตาม
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นพยาบาลสามารถให้
ความรู ้ แ ก่ พ่ อ แม่ หรื อ ผูเ้ ลี้ ย งดู เ ด็ กเรื่ อ งพัฒ นาการ
ทางอารมณ์ การสนองตอบพัฒนาการอารมณ์ดา้ น
ต่าง ๆ การส่ งเสริ มพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็ก
การฝึ กและเป็ นตัวแบบให้เด็ กรู ้ จัก เข้าใจอารมณ์
สภาวะอารมณ์ ที่ ก าลัง เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ป้ อ งกัน ปั ญหา
สุ ขภาพจิตและจิตเวชในวัยต่อมา การจัดการอารมณ์
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ ได้ตลอดชี วิตตั้งแต่วยั เด็ก
ภายในครอบครั ว จนถึ งวัย รุ่ นและผู ้ใ หญ่ ดังนั้น
แนวทางการส่ งเสริ มความเหมาะสมทางอารมณ์ จึง

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

ทาได้ท้ งั ในครอบครัวและสังคม
พยอม อิ งคตานุ วฒ
ั น์ (2550) แนะนาการ
เลี้ ยงลูกให้แจ่มใสและมี อารมณ์ มนั่ คงตามช่ วงวัย
ดังนี้
1 เดือนแรก ทารกจะแสดงอารมณ์สุขและ
ร่ าเริ งเมื่อเห็นหน้าแม่เข้ามาใกล้
3 - 5 เดือน พัฒนาการทางอารมณ์จะมากขึ้น
ทั้งด้านบวกและด้านลบสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น เช่น เด็กยิ้มและหัวเราะแสดงความสุ ขเมื่ อ
แม่เล่นด้วย ในวัยนี้ สมาชิกในครอบครัวไม่ควรเร้า
หรื อทาให้เด็กมีอารมณ์ โกรธ กลัว หรื ออิจฉา จาก
การที่ผใู ้ หญ่แหย่ เช่น นาของเสี ยงดังมาก ๆ ซึ่ งเด็ก
ไม่ชอบมาใกล้ ๆ หรื อเมื่อเด็กเผชิ ญสถานการณ์ ที่
ไม่ชอบ เช่ น เสี ยงฟ้ าร้ องควรอุม้ เด็กเพื่อลดความ
กลัว วิตกกังวล การส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้สึกอบอุ่น
และสุ ขใจ ผูด้ ูแลควรอุม้ บ่อย ๆ เพราะการอุม้ จะทา
ให้เด็กสัมผัสถึงความปลอดภัย
7 เดือนขึ้นไป เด็กจะมีประสบการณ์ความ
สุ ขจากการได้เรี ยนรู ้สิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง และจะ
มี พฒ
ั นาการความกลัวที่ เ กิ ดขึ้ นกับคนแปลกหน้า
ความกลัวจัดเป็ นความรู ้สึกด้านลบที่พฒั นาขึ้นใน
มนุ ษย์ เป็ นกลไกธรรมชาติ เพื่อปกป้ องอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับชีวิตได้ การฝึ กให้เด็กรู ้สึกกลัวในสิ่ ง
ที่ เหมาะสมโดยไม่เข้า ใกล้สิ่ งนั้น ๆ เช่ น ปลัก๊ ไฟ
หรื อของมี คม ผูด้ ู แลต้องฝึ กและดู แลอย่างใกล้ชิด
แต่ไม่ใช่การดุเสี ยงดังหรื อตี และไม่ควรหลอกเด็ก
ให้กลัวในสิ่ งที่ไม่มีตวั ตน หรื อบังคับให้เด็กเผชิ ญ
กับสิ่ งที่กลัว เพราะจะยิง่ สะสมความรู ้สึกไม่ปลอดภัย
หรื อความรู ้สึกด้านลบ
เมื่ อเติ บโตเข้าวัยเด็กที่ เรี ยนรู ้ การสื่ อ สาร
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มากขึ้น มีการสะสมประสบการณ์ ผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ทางสังคม และจดจาเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับอารมณ์
จนสามารถบอกความรู ้ สึ ก ความต้ อ งการของ
ตนเองได้ พยาบาลควรแนะนาพ่อแม่หรื อผูเ้ ลี้ ย งดู
ให้ เ ด็ ก ฝึ กควบคุ ม อารมณ์ (emotional regulation)
ตนเอง โดยประยุกต์เทคนิ คการสื่ อสารเพื่อการบาบัด
บางข้อมาส่ งเสริ มให้เด็กฝึ กรับรู ้ เรี ยนรู ้ และเข้าใจ
อารมณ์ ของตนเองตามสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้น และ
เข้า ใจธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ ตนเอง พระไพศาล
วิสาโล (2555) ให้ทรรศนะอารมณ์ว่ามีท้ งั ทางบวก
และลบ ในทางพุทธศาสนาจัดเป็ นกิเลสที่ตอ้ งรู ้เท่าทัน
เมื่อบุคคลรู ้เท่าทันอารมณ์ตนเองด้วยสติ จะนาไปสู่
การสงบหรื อการปรั บอารมณ์ กลับตามปกติ โ ดย
ธรรมชาติหรื อการดับไปของอารมณ์ โดยการควบคุม
อารมณ์ไม่ใช้การกดระงับหรื อบังคับที่จะกลายเป็ น
การสะสมพลังงานทางอารมณ์ แทนการหายหรื อ
กลับ คื น ระดับ ปกติ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ Thompson
(1994) ที่ ก ล่ า วถึ ง การควบคุ ม อารมณ์ ว่ า เป็ น
องค์ประกอบของกระบวนการติดตาม ประเมินการ
ตอบสนองต่ อ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ง ภายในและ
ภายนอกตัวบุค คล โดยแต่ละวัฒนธรรมมี การให้
คุณค่าต่อการควบคุมอารมณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่ งโดยมาก
มักสนใจการแสดงออกภายนอกที่เป็ นอารมณ์ทางลบ
สาหรับเทคนิ คการฝึ กเด็กให้ควบคุมอารมณ์โดย 1)
ผู ้ เ ลี้ ยงดู มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในการฝึ กและเป็ น
แบบอย่ า งให้ เ ด็ ก เรี ย นรู ้ เช่ น ในสถานการณ์ ที่ มี
ความตึงเครี ยดเกิดขึ้น ควรมุ่งมองหามุมบวกหรื อ
สิ่ งดี ๆ ที่มีในสถานการณ์ตึงเครี ยดนั้น 2) การตีความ
สิ่ งเร้ าหรื อสถานการณ์ ให้เป็ นธรรมชาติ ของสิ่ งที่
เกิดขึ้นเพื่อลดความเครี ยดวิตกกังวล เช่น เมื่อเด็กมี
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พฤติ กรรมที่ ไ ม่ เ หมาะสม ผูด้ ู แลไม่ ค วรโกรธแต่
ควรแสดงให้เด็กเห็ นว่า เข้าใจสิ่ งที่ เด็กกระทานั้น
เป็ นธรรมชาติที่เขากาลังต้องการสื่ อสารกั บผูด้ ู แล
จึ งควรพูดคุยเพื่อเข้าใจสารที่ เด็กสื่ อ นั่นคือผูด้ ู แล
เป็ นตัวอย่างให้กบั เด็กในการฝึ กพิจารณาสิ่ งเร้า 3)
สั ง เกตการเปลี่ ย นแปลงทางร่ า งกายเมื่ อ อารมณ์
เปลี่ยนแปลง เช่น การหายใจเร็ วขึ้นเมื่อโกรธ 4) ให้
เด็กมีโอกาสฝึ กทักษะเผชิ ญปั ญหาและสามารถหา
แหล่ ง สนั บ สนุ น ทางอารมณ์ ไ ด้ ด้ว ยตนเองเมื่ อ
ต้องการ ไม่ปกป้องหรื อแก้ปัญหาให้เด็กมากเกินไป
และควรประเมินความต้องการทางอารมณ์ของเด็ก
แต่ ล ะวัย ตอบสนองอย่ า งเหมาะสม 5) ฝึ กการ
พิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ในการแก้ไขปั ญหาเพื่อไป
ถึงจุดหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่งอาจไม่ได้มีทางเดียว
หากพ่อแม่ ผูเ้ ลี้ยงดูส่งเสริ มให้ความรู ้ สึก
ต่ า ง ๆ เกิ ด ขึ้ นในระดับ และเวลาที่ เ หมาะสมด้ว ย
ความเข้า ใจว่ า บุ ค คลมี พ ัฒ นาการทางอารมณ์ ท้ งั
ทางบวกและลบ เด็กจะมี พฒ
ั นาการทางอารมณ์ที่
มัง่ คงและเรี ยนรู ้การจัดการควบคุมอารมณ์ท้ งั ด้าน
บวกและลบได้ต่อไป เมื่ อมี การเปลี่ ย นแปลงทาง
อารมณ์ในช่วงวัยรุ่ น ซึ่งเกิดจากการทางานของต่อมเพศ
และร่ างกายที่ เปลี่ ยนอย่างรวดเร็ ว วัยรุ่ นอาจรู ้ สึ ก
ตกใจ กังวล และกลัว พ่อแม่หรื อผูเ้ ลี้ยงดูมีบทบาท
หน้าที่ในการเตรี ยมเด็ก โดยเริ่ มให้ขอ้ มูล คาแนะนา
ตั้งแต่ระยะก่อนวัยรุ่ น ในปั จจุบนั อาจเริ่ มที่อายุ 9 10 ปี เพื่อลดความรู ้สึ กด้านลบและการสะสมพลัง
อารมณ์ เช่ น กลัว โกรธ อิ จฉา หากมี การส่ งเสริ ม
ความเข้าใจ อารมณ์ดา้ นลบเหล่านี้จะไม่สามารถบัน่
ทอนความสุ ขในชีวิตประจาวันของวัยรุ่ นได้
วัยผูใ้ หญ่ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้โดย
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การอยูก่ บั ปัจจุบนั ในทุกแง่มุม รู ้ทนั อารมณ์ที่เกิดขึ้น
มี ค วามยื ด หยุ่ น และเรี ยนรู ้ ว่ า อะไรคื อ สาเหตุ
เบื้องหลังของอารมณ์ดว้ ยการฝึ กสติ (mindfulness)
(ไพศาล วิสาโล, 2555) ซึ่ งมีเทคนิ คการฝึ กได้หลาย
แนวทางและได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในปั จจุ บัน
โดยแนวทางการฝึ กสติดว้ ยการพิจารณาลมหายใจ
การเดิ นจงกรม การพิจารณาอิ ริยาบถถูกนาไปใช้
เป็ น intervention ในงานวิจยั คู่สมรสที่มีปัญหา และ
วัยรุ่ นที่มีปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม ผลการวิจยั
เบื้องต้นพบว่าการฝึ กสติช่วยลดปั ญหาทางอารมณ์
รวมถึ งสามารถควบคุมอารมณ์ และลดพฤติ กรรม
ไม่พึงประสงค์ได้ (Hill, & Updegraff, 2012; Roemer,
Williston, & Rollins, 2015; Tan, 2016; Pepping,
Duvenage, Cronin, & Lyons, 2016)
2.ส่ งเสริ มการประเมิ นสภาวะอารมณ์ไม่
คงที่ และบริ การสุ ขภาพจิต
การรู ้ เท่าทัน เข้าใจอารมณ์ ตนเอง ทาให้
วงจรของอารมณ์กลับสู่ ภาวะปกติตามธรรมชาติ แต่
หากมี ก ารเกิ ด วงจรอารมณ์ ห ลากหลายในเวลา
เดี ยวกัน การสะสมพลังงานของอารมณ์ จะทาให้
เกิ ด การกระตุ้น เร้ า ทางอารมณ์ ไ ด้ง่ า ย มี ส ภาวะ
อารมณ์ไม่คงที่ได้
การประเมิ น สภาวะอารมณ์ ไ ม่ ค งที่ ทาง
จิ ตวิทยาในปั จจุ บนั มี ท้ งั แบบประเมิ นด้วยตนเอง
และการประเมิ น จากบุ ค ลากร แต่ ย งั ไม่ พ บแบบ
ประเมิ นที่ เ ป็ นมาตรฐาน อย่า งไรก็ ตามในระดับ
สากลมีขอ้ คาถามที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน สภาวะ
อารมณ์ ไ ม่ ค งที่ เ พี ย ง 2 - 3 ข้อ ในแบบประเมิ น
Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II
Personality Disorders (SCID-II) (Marwaha et al.,
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2013; Peter et al., 2015) โดยการสัมภาษณ์จากแพทย์
ส่ วนแบบประเมินตนเองส่ วนใหญ่ปรับจากลักษณะ
ที่พบในผูป้ ่ วยอารมณ์สองขั้วและประสบการณ์ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางจิต เช่น
1) Mood Disorder Questionnaire (MDQ)
สร้ า งโดย Hirschfeld และคณะ (2000) จานวนข้อ
คาถามทั้งหมด 15 ข้อ 3 ตอน เริ่ มตั้งแต่คาถามคัด
กรองไปจนถึงประเมินความรุ นแรง ลักษณะ Mania
และ Hypomania ประยุกต์ร่วมกับอาการโรคอารมณ์
สองขั้ว คาตอบเป็ นตัวเลือกใช่/ไม่ใช่
2) Mood Swings Self-Assessment (MSQ)
สร้างโดย Gordon Parker (Parker, 2001 cited in Parker
& Fletcher, 2013) ประกอบด้วย 3 ส่ วน ในส่ วนที่ 1
เป็ นคาถามคัดกรองอาการเบื้องต้น 8 ข้อ เกี่ยวข้อง
กับภาวะซึมเศร้า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา คาตอบ
คือใช่ หรื อไม่ใช่ โดยมีเกณฑ์คาตอบใช่ ตั้งแต่ 4 ข้อ
ขึ้นไป จึ งตอบคาถามเกี่ ยวกับการรั บรู ้ การเปลี่ ยน
ของอารมณ์ และความรู ้ สึ กสุ ข มากกว่า ปกติ หาก
คาตอบ “ใช่” จึงประเมินข้อความเกี่ยวกับพฤติ กรรม
และอารมณ์ 27 ข้อ โดยมีคาตอบให้เลือก 3 ระดับ
ในแต่ละข้อคือ ไม่มากกว่าปกติ = 0, มากกว่าปกติ
บางครั้ง = 1, มากกว่าปกติมาก = 2 เกณฑ์พิจารณา
เมื่อรวมคะแนนตั้งแต่ 22 ขึ้นไป เป็ นผูเ้ สี่ ยงต่อภาวะ
อารมณ์ไม่คงที่
3) Affective Lability Scale (ALS) สร้างโดย
Harvey, Greenberg & Serper (1989) แบบประเมิ น
เป็ นประโยคข้อความประเมินการเปลี่ยนแปลงจาก
อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรม จ านวนทั้ง หมด 54 ข้อ
ค าตอบเป็ นมาตรประเมิ น ค่ า ค าคุ ณ ศัพ ท์ 2 ขั้ว 4
ระดับ จาก 0 - 3 คือ ไม่ใช่ ลกั ษณะของฉัน (0) ถึ ง
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เป็ นลักษณะของฉั น (3) แบ่งกลุ่ มลักษณะผู ้ต อบ
เป็ น 6 กลุ่ม ค่า internal consistency ระหว่าง 0.82 0.92 ซึ่ งต่อมาได้รับการปรั บให้จานวนข้อค าถาม
น้อยลงเหลื อเพี ย ง 18 ข้อคื อ ALS-SF โดย Oliver
and Simons (2004) และปรับลดองค์ประกอบเหลือ
3 ด้านคือ ด้านวิตกกังวลร่ วมกับซึ ม เศร้า (anxiety/
depress) ด้ า นซึ มเศร้ า ร่ วมกั บ ร่ าเริ ง ( depress/
elation) และอารมณ์ โ กรธ (anger) มี ค่ า internal
consistency ระหว่าง 0.77 - 0.88 และค่า Correlation
กับ ALS-54 เท่ากับ 0.94 (Aas et al., 2015) โดยเกณฑ์
การพิ จ ารณากลุ่ ม เสี่ ยงคื อ ผู ้ มี คะ แน นทั้ ง 3
องค์ประกอบสู งกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม แบบประเมิน
นี้ ไ ด้แ ปลเป็ นภาษาไทยในการศึ กษาของสุ ลีมาศ
อัง ศุ เ กี ย รติ ถ าวร และคณะ (2019 ) ได้ ค่ า ความ
เชื่ อมัน่ (Cronbach’s alpha) ของเครื่ องมื อทั้งฉบับ
เท่ากับ .912
นอกจากแบบประเมิ นข้า งต้น ยังมี แบบ
ประเมินอีกหลายอย่างที่ได้รับการพัฒนาขึ้นและอยู่
ระหว่างการทดสอบหรื อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องมือ อย่างไรก็ตามการนาเครื่ องมือแต่ละแบบ
มาใช้จาเป็ นต้องค านึ ง ถึ ง มาตรฐาน การทดสอบ
ความเหมาะสมกับประชากร ความเข้าใจภาษาของ
กลุ่ ม ที่ ต้อ งการน าเครื่ อ งมื อ ไปใช้ ความสะดวก
รวมถึงการได้รับอนุ ญาตจากผูพ้ ฒั นาเครื่ องมือ ซึ่ ง
ประเทศไทยยัง ไม่ มี เ ครื่ องมื อ ประเมิ น สภาวะ
อารมณ์ ไ ม่ ค งที่ ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ หรื อ ทดสอบ
มาตรฐานระดับประเทศจึ งควรมี การศึกษาพัฒนา
ต่อไป
ปั จ จุ บั น ระบบบริ การสุ ขภาพจิ ต เน้ น
บริ การเชิ งรุ ก โดยจัด บริ การส่ งเสริ ม ป้ องกันทั้ง
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ระดับปฐมภูมิและทุติย ภู มิ ซึ่ งพบว่าการคัด กรอง
กลุ่มเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วยรุ นแรงทางจิตและให้การ
ดู แ ลอย่ า งเหมาะสมสามารถบรรเทา ชะลอการ
เจ็ บ ป่ วยรุ น แรงทางจิ ต และป้ อ งกัน โรคร่ วมได้
(Fusar-Poli, Byrne, Badger, Valmaggia, & McGuire,
2013; Hui et al., 2014; Murru et al., 2015) อย่างไรก็ตาม
ความเท่า เที ย มของการเข้า ถึ งบริ การสุ ข ภาพเป็ น
ความท้ า ทายของระบบบริ การสุ ข ภาพภายใต้
ข้อจากัด การขาดแคลนบุค ลากรทางสาธารณสุ ข
นอกจากนี้ การตัด สิ น ใจในการรั ก ษาพยาบาลยัง
ขึ้นกับประสบการณ์และความรู ้ของผูใ้ ห้บริ การแต่
ละคนซึ่ งเกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริ การด้วย (สมจิต
หนุเจริ ญกุล, 2559) การเพิ่มช่องทางและส่ งเสริ มให้
บุคคลสามารถประเมินสัญญาณความผิดปกติ เช่น
การประเมิ น สภาวะอารมณ์ ไ ม่ ค งที่ ด้ ว ยแบ บ
ประเมินตนเองมาตรฐานที่วยั รุ่ นสามารถเข้าถึงได้
เช่นเดียวกับแบบประเมินอื่น ๆ เช่น General Health
Questionnaire (GHQ) หรื อ แบบคัด กรองซึ ม เศร้ า
(2Q, 9Q) เป็ นความท้าทายในระบบบริ การสุ ขภาพจิต
3. กิ จ กรรมการพยาบาลที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้
เทคนิ ค การสื่ อสารเพื่ อการบาบัด ป้ องกันและลด
สภาวะอารมณ์ไม่คงที่
พยาบาลจิ ต เวชใช้ต นเองเพื่ อ การบาบัด
ผูป้ ่ วยทางจิ ตในทุกขั้นตอน การตระหนักรู ้ สติ ใน
ตนเอง (self- awareness) และเข้าใจความรู ้สึ กและ
อารมณ์ของผูอ้ ื่นแท้จริ ง (empathy) เป็ นปัจจัยสาคัญ
ในการใช้ตนเองเพื่อการบาบัดร่ วมกับเทคนิ คการ
สื่ อสารเพื่อการบาบัด (therapeutic communication)
ในฐานะผู ้ดู แ ลต่ อ เนื่ อ งแล้ ว ยัง เป็ นผู ้ส อนและ
แบบอย่ า งให้ กั บ ผู ้ รั บ บริ การในการส่ งเสริ ม
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พัฒนาการทางอารมณ์ของสมาชิ ก ครอบครัว การ
เข้าใจอารมณ์และจัดการอารมณ์ได้เหมาะสมต่อไป
เทคนิ คการสื่ อสารเพื่อการบาบัดเป็ นองค์ประกอบ
ที่ สาคัญในการสนทนา ช่ วยให้ผูร้ ั บบริ การเข้า ใจ
ความคิด อารมณ์ ความรู ้ สึกของตนเองได้ชัด เจน
มากขึ้น วารี รัตน์ ถาน้อย (2557) เสนอเทคนิ ค การ
สื่ อสารเพื่อการบาบัดไว้หลากหลาย แต่บทความนี้
จะทบทวนบางเทคนิ ค ที่ ส่ ง เสริ ม การตระหนั ก รู ้
อารมณ์ตนเองของบุคคล
1) การทวนซ้ า (restating) การกล่ า วซ้ า
คาพูดของผูพ้ ูดอี กฝ่ าย เพื่อให้ผูพ้ ูดทบทวนคาพู ด
ของตนเอง แต่ ค วรระวังการหงุ ด หงิ ด ร าคาญไม่
เข้าใจว่าการพูดซ้ ามีวตั ถุประสงค์อะไร เช่น
วัยรุ่ น “ผมเบื่อ พ่อ แม่ เบื่อบ้านที่มีแต่คน
ออกคาสั่งให้ทาโน่นนี่”
พยาบาล “คุณเบื่อ พ่อ แม่ ที่มีแต่คนออก
คาสั่งให้ทาโน่นนี่”
2) การสะท้ อ นความคิ ด ความรู ้ สึ ก
(reflecting) การพูดถึงความรู ้สึกของผูพ้ ูด จากการ
รับฟั ง เรื่ องราวที่ผพู ้ ูดบอกเล่า ซึ่ งอาจจะไม่ได้บอก
ความรู ้สึกแท้จริ งของตนเอง การสะท้อนความรู ้สึก
ควรทาอย่า งนุ่ มนวลและค านึ งถึ งความพร้ อ มใน
การยอมรับตนเองของผูพ้ ูดด้วย เช่น
วัย รุ่ น “พ่ อแม่ อ อกค าสั่ งให้ผมท าโน่ นนี่
ตามความต้องการของเขาตลอด”
พยาบาล “คุณรู ้สึกไม่ชอบที่พ่อแม่บอกให้
ทาสิ่ งต่าง ๆ”
3) การกระตุน้ ให้ประเมินตนเอง (encouraging
evaluation) การตั้ งค าถามเพื่ อ กระตุ้ น ให้ ผู ้ พู ด
ประเมินความคิด ความรู ้สึกของตนในเหตุการณ์ที่
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พบผ่านมา
พยาบาล “จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คุณรู ้สึก
อย่างไร”
4) การใช้ความเงียบ (using silence) เพื่อให้
ผู ้พู ด ได้ท บทวนสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น และความรู ้ สึ ก ของ
ตนเอง ในขณะเดี ย วกั น ยัง ช่ ว ยลดการบี บ คั้ น
ความรู ้สึกด้วย
พ ย า บ า ล ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ผูร้ ับบริ การโดยตรงหรื อแนะนา และเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กฝึ กทักษะส่ งเสริ มพัฒนาการทางอารมณ์
ของเด็กซึ่งจะนาเสนอในหัวข้อต่อไป
ตัวอย่า งการประยุ ก ต์ใช้การสื่ อ สารเพื่ อ
ส่ งเสริ ม เรี ยนรู ้ ควบคุมอารมณ์ ซึ่ งสามารถใช้ไ ด้
ตั้งแต่วยั เด็ก ผูน้ ิ พนธ์ใช้กรณี ตวั อย่างที่ แม่เด็กเล่ า
ถวายแด่ พ ระไพศาล วิ ส าโล โดยวิ เ คราะห์ ต าม
แนวคิดการควบคุมอารมณ์และประยุกต์เทคนิ คการ
สื่ อสาร เพื่อการบาบัด แม่เด็กเล่าว่าลู กอายุ 3 ขวบ
รู ้สึกเสี ยใจ (feeling) มีอารมณ์เศร้า (emotion) มาก
จากการสู ญ เสี ย สั ต ว์เ ลี้ ย ง (สิ่ ง กระตุ้น เร้ า ) ของ
ตนเอง และมีพฤติกรรมคือร้องไห้ไม่หยุด (affect)
แม่ของเด็กไม่ได้บอกว่าอย่าร้องไห้ อย่าเสี ยใจ แต่
แม่ของเด็ก 3 ขวบ ใช้การรับรู ้เข้าใจอารมณ์ของลูก
(empathy) และพูดกับลูกว่า “หนูกาลังเสี ยใจที่สัตว์
เลี้ยงตาย” (reflecting) เด็กพยักหน้าโดยไม่ตอบและ
แม่ไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงนัง่ เป็ นเพื่อนลูก (silence)
สั กพักเด็ กก็ หยุด ร้ องไห้เ อง (รั บรู ้ และตระหนักรู ้
อารมณ์ ตนเอง) กระบวนการที่ เกิ ด ภายในคื อการ
เติ บ โตและพัฒ นาการทางอารมณ์ คื อ เข้า ใจว่ า
ตนเองกาลังเสี ยใจ สาเหตุเพราะสัตว์เลี้ ยงตาย แต่
มันคือธรรมชาติ อารมณ์เศร้าจึงดับลงโดยไม่ได้เก็บ
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กดไว้ เด็กจึงหยุดร้องไห้
สรุป
สภาวะอารมณ์ ไ ม่ ค งที่ (mood swings)
ไม่ ใ ช่ แ ค่ ค วามรู ้ สึ ก เศร้ า แต่ ย ัง มี อ งค์ ป ระกอบ
ความรู ้ สึ กวิต กกังวล รู ้ สึ กมี พ ลังงานมาก เป็ นต้น
สภาวะอารมณ์ ไม่คงที่ เป็ นลักษณะเด่ นอี กอย่า งที่
พบได้ในผูม้ ี ปัญหาสุ ขภาพจิ ตตั้งแต่วยั รุ่ น จึ งเป็ น
ความท้าทายของพยาบาลจิตเวชที่จะทาความเข้าใจ
ลักษณะสภาวะอารมณ์ไม่คงที่ และเลื อกการดูแล
ให้เหมาะสมกับผูร้ ับบริ การ เพื่อช่วยป้ องกันปั ญหา
สุ ข ภาพจิ ต ในประชาชนตั้งแต่ วยั เด็ ก ด้วยการให้
ข้อมูลการเลี้ยงดู ส่ งเสริ มพัฒนาการทางอารมณ์ของ
เด็ ก กับ ผู ้เ ลี้ ย งดู การแนะน าเทคนิ ค การควบคุ ม
อารมณ์ นอกจากนี้ พยาบาลจิตเวชควรมีการติดตาม
องค์ค วามรู ้ รวมถึ ง พัฒ นาแนวทางการประเมิ น
สภาวะอารมณ์ไม่คงที่ที่ได้มาตรฐานเพื่อคัด กรอง
สภาวะอารมณ์ ไ ม่ ค งที่ ใ นวัย รุ่ น และร่ ว มพัฒ นา
ระบบบริ การสุ ขภาพจิ ตที่ ส อดคล้องกับวัย รุ่ น ที่ มี
สภาวะอารมณ์ ไ ม่ ค งที่ ให้การช่ วยเหลื อบรรเทา
สภาวะอารมณ์ไม่คงที่ ด้วยเทคนิ คการสื่ อสารอย่าง
เข้า ใจความทุ ก ข์ ข องวัย รุ่ นที่ ต้ อ งเผชิ ญ สภาวะ
อารมณ์ไม่คงที่ ซึ่ งจะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ ยงต่าง ๆ
ของวัยรุ่ นที่อาจเกิดจากการหาทางออกเมื่อตนเองมี
สภาวะอารมณ์ไม่คงที่
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