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Health…“a state of complete physical, mental and social well-being and 
not merely the absence of disease or infirmity” (WHO 2001) 

There is no health without mental health 
3 main ideas: 
1. mental health is an integral part of health, 
2. mental health is more than the absence of illness, and 
3. mental health is intimately connected with physical 

health and behaviour. 

What is Health?



Mental Health

� Mental health is described by WHO as: 
... a state of well-being in which the individual realizes his or her own 

abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively 

and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community 

(WHO 2001a, p.1). 

� สุขภาวะ ที�บุคคลเห็นแจ้งถงึความสามารถของตนเอง สามารถจัดการกบั
ความเครียดปกติในชีวิต สามารถทาํงานได้อย่างมีผลติผล และสามารถให้การ
ช่วยเหลอืชุมชนของตน 



สุขภาพจติคอือะไรสุขภาพจติคอือะไร

สุขภาพจติ  คอื สภาพจติใจทีSเป็นสุข



สุขภาพจติดี

1. รู้จักอยู่ร่วมกนักบัผู้อืSนอย่างสงบสุข
• เข้าใจผู้อืSน
• รู้ความต้องการของตนเอง
• สร้างไมตรีและรักษาสัมพนัธภาพยาวนาน
• การช่วยเหลอืเกืXอกลู

2. การรู้จักปรับตัว
• สามารถเผชิญปัญหา-รับรู้-แก้ไข

3. การรู้จักปรับใจ
• รู้เท่าทนัอารมณ์ของตนเอง



สุขภาพจติและจติวญิญาณด ีจะแสดงออกได้

1. ความเชืSอมัSนในตนเอง 2. ความกระตอืรือร้น

3. ความรอบรู้ 4. ความคดิริเริSม

5. ความจริงใจ 6. ไหวพริบปฏิภาณ

7. ความรับผดิชอบ 8. ความจํา

9. อารมณ์ขนั



ปัญหาสุขภาพจติและจติเวชในชุมชนของไทย 
- 74% ตอ้งการส่งเสริมสุขภาพจิต/
ป้องกนัโรคจิตเวช 

- 20% มีปัญหาสุขภาพจิตบางอยา่ง
ตอ้งการความช่วยเหลือ คาํแนะนาํ
ปรึกษาเบื1องตน้ 

- 5% มีปัญหาสุขภาพจิตที4ตอ้งการ
การดูแลช่วยเหลือระดบัทุติยภูมิ 

- 0.5-1% ตอ้งการการดูแลรักษา
ระดบัตติยภูมิ (รพ.จิตเวช) 



ตาย
พกิาร

ป่วยมารับบริการ

ป่วยแต่ไม่มารับบริการ
กลวัในเรืSอง stigma

โรคจิตทีSยงัไม่แสดงอาการ

มภีูมไิวรับ

สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

ภูเขานํXาแข็ง

มองไม่เห็น

มองเห็น



สาเหตุ การเกดิปัญหาสุขภาพจติ
• เกิดจากการเสียสมดุลของสารสื4อ
ประสาทในสมอง (eg. Dopamine, 
Norepinephrine, Endogenous 
opiate) 

• Sensitive ANS

• ความขดัแยง้ในจิตไร้สาํนึก

ถูกกระตุน้ เกิดพฤติกรรมถดถอย 
ก่อใหเ้กิดอาการขึ1น



- Environment
- Stress
- Biology



Effect of stress on performance
Performance

Stress

Burnout



Signs of Burnout

• ความอ่อนลา้ทางอารมณ์ (Emotional exhaustion): เหนื4อยหน่าย หมดกาํลงัใจ ไม่
มีแรงจูงใจ หมดความกระตือรือร้น

• การลดความเป็นบุคคล (Depersonalization): ความรู้สึกในแง่ลบต่อเพื4อนร่วมงาน 
เกิดปัญหาความสมัพนัธ์กบัผูอ้ื4น

• การลดความสาํเร็จส่วนบุคคล (Decreased occupational accomplishment): รู้สึก
วา่ตวัเองไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความสามารถ มองตวัเองในแง่ลบ

• ประสิทธิภาพในการทาํสิ4งต่างๆลดตํ4าลง (Low performance): ขาดงานบ่อย ขาด
เรียนบ่อย โกรธง่าย ขี1หงุดหงิด สีหนา้ไม่รับแขก แยกตวั ขาดความกระตือรือร้น
และความคิดริเริ4ม แสดงออกทางโรคทางกาย เช่น ปวดศีรษะ โรคทางเดินอาหาร 
ไขห้วดั



Continuum of Stress         Depression 



สาเหตุที4ทาํใหสุ้ขภาพจิตเสื4อม
• 1. สาเหตุทางร่างกาย ความบกพร่องทางร่างกาย

ความเจบ็ไข้ได้ป่วย ความบกพร่องทางอวยัวะรับสัมผสั สมองได้รับ
ความกระทบกระเทอืน ความบกพร่องในด้านอนามัยและ
โภชนาการ สาเหตุจากพนัธุกรรม

• 2. สาเหตุทางจติใจ ความกลวั ความวติกกงัวล ความโกรธ ความเหนืSอย
ล้าของจติ การเปลีSยนแปลงของสังคมทีSไม่ยอมรับ

• 3. สาเหตุจากสิSงแวดล้อม อยู่ในแหล่งแออดั เสืSอมโทรม อทิธิพลของสืSอ
สารเสพติด



สุขภาพจติและจติวญิญาณที�ไม่ด ีจะแสดงออกมา
• อาการท้อถอย โกรธ ความเครียด วติกกงัวล ซึมเศร้า

• ความคดิเปลีSยนไปตามอารมณ์  คดิไม่ด ี คดิร้าย  คดิกงัวลล่วงหน้า 
ยํXาคดิยํXาทาํ  ไม่สามารถหยุดความคดิตนเองได้ ความคดิควบคุม
ไม่ได้  คดิมาก  มองตนเองไม่ด ี มองคนอืSนไม่ด ี มองโลกในแง่ร้าย

• ความคดิทีSปรับตวัไม่ได้จะกลายเป็นความเครียด  ถ้ามีมากและ
ต่อเนืSอง จะทาํให้สมองมึน งง เบลอ ขาดสมาธิ ความคดิความอ่านและ
ความจําลดลง การตดัสินใจช้า ไม่แน่นอน ไม่มัSนใจตนเอง

• อาการทางความคดิ จติใจทีSผดิปกตมิาก จิตป่วย ต้องรักษา



ความรุนแรงของกลุ่มโรค
Organic disorders

Mania with psychotic features, major depressive disorder with psychotic features

Schizophrenia

Depressive disorders

Anxiety disorders

Somatoform disorders, abnormal illness behaviors, maladaptive behaviors 

Personality disorders

Adjustment disorders



Stressors ในการเรียน ปัจจัยส่วนบุคคล ผลกระทบเฉียบพลัน เป็นโรค
ความต้องการเรยีนจบ  บุคลกิภาพ  ผลกระทบดา้นจติใจ โรคหวัใจ
ภาระการบา้น แบบฝึกหดั ป่วยทางจติ โรคหลอดเลอืด 

   การสอบ ความชอบในสาขาทีเ่รยีน 
การถกูบงัคบัให้เรยีน ความไมพ่อใจในโรงเรยีน  

ปัจจัยในการจัดการขององค์กรที�เรียน                      ดา้นสรรีะ
บทบาทหน้าทีข่องผูส้อน ความดนัโลหติสงู
วธิกีารจดัการเรยีนการสอน          หวัใจเต้นเร็ว
ความสัมพนัธร์ะหวา่งบุคคล ปัจจัยนอกการเรียน
ภาวะการเงนิ     ดา้นพฤตกิรรม 

สภาพทางกายภาพ ครอบครวั ตดิเหลา้
เสียง ใช้สารเสพตดิ
ความรอ้น/เย็น นอนไมห่ลบั

ความเครียดและปัญหาสุขภาพจิตในการเรียน

Modified from: Hurrel JJ, Kelloway EK in Psychological job stress, ROM ed., Environmental and Occupational Medicine, 4 Ed. 



เผาโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์



สลด! หมอศิริราชเครียด ดิ4งตึกหอพกัดบั



กตกิาสําคญัในการดาํเนินชีวติปกตขิองมนุษย์

1. ต้องอยู่รวมกนักบัผู้อืSนได้

2. ต้องเผชิญปัญหาในการดาํรงชีพได้

3. ต้องเผชิญปัญหาภายในจิตใจได้

ทัXง 3 ประการนํามาซึSงการพฒันาสมรรถภาพจิตใจ 
3 ด้าน คอื



1. Relationship ( เป็นคนด)ี
ความสามารถ - ผกูมิตร และรักษาความสมัพนัธ์ในการอยู ่
                          ร่วมกนั

 - แกป้ัญหาเมื4อเกิดความขดัแยง้ระหวา่งกนั
 - พฒันาสงัคม การอยูร่่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

              เป็นสงัคมที4เขม้แขง็
ลกัษณะทีSพงึประสงค์ - เมตตาต่อกนั จริงใจ ใหอ้ภยั มีความเป็น 
                                     ผูใ้หญ่ มีความเอื1ออาทรต่อกนั 



2.Productivity ( เป็นคนเก่ง )
ความสามารถ - ปรับตวัเขา้กบัสงัคมและสิ4งแวดลอ้มที4เปลี4ยนได้

  - แกป้ัญหาจากปัจจยัภายนอกที4เป็นอุปสรรคต์่อ  
    การดาํเนินชีวติได้
   - สร้างผลผลิต สร้างความกา้วหนา้ในการดาํเนิน
      ชีวติได้

ลกัษณะทีSพงึประสงค์ - ยดืหยุน่ รู้แพรู้้ชนะ กลา้ไดก้ลา้เสีย มี
     ความมุ่งมั4น และมีความคิดสร้างสรรค์



     

3. Happiness (เป็นคนมคีวามสุข)
ความสามารถ - ลดทุกข ์มีวธิีที4จะจดัการกบัความทุกขใ์นใจได้

 -  แกป้ัญหาที4เกิดจากความขดัแยง้ภายในใจ
 -  สร้างสุข สามารถหาความสุขในทางที4เหมาะสมได้

ลกัษณะทีSพงึประสงค์ - มีเหตุผล ยอมรับความจริง มีความภูมิ
    ใจในตนเอง มีอารมณ์ขนั มองโลกในแง่ดี 
    รู้จกัพอ



เทคนิคการสร้างเสริมสุขภาพจิตและจิตวญิญาณ
    เติม 3 อยา่ง

• 1.เตมิศรัทธา : เชืSอมัSนว่าทุกอย่างจะเปลีSยนแปลงไปในทางทีSดี
ขึXน เชืSอว่าชีวติมีความหวงั มีคุณค่าชีวติย่อมมีอุปสรรคเป็น
ธรรมดา

• 2.เตมิมิตร : มีคนทีSไว้ใจไว้ขอคาํปรึกษา พูดคุยหาทางออก

• 3.เตมิจิตใจให้กว้าง : รับฟังความคดิเห็นทีSแตกต่าง ทาํให้มี
ข้อมูลเพิSม มองอะไรรอบด้านมากขึXน เห็นความลาํบากและ
ปัญหาของคนอืSน



แบบทดสอบอารมณ์ : ตอบคาํถาม
คุณคิดวา่ กระจกวเิศษตอบวา่อยา่งไร

• A. “พระนางนัSนแหละงามไม่มใีครเทยีม”

• B. “ขอโทษนะ เราลมืไปแล้วว่าท่านคอืใคร”

• C. “กระจกมนัร้าวแบบนีX กระหม่อมกเ็ลยมองไม่เห็นพระ
นาง”

• D. กระจกวเิศษพูดพมึพาํๆ อย่างฟังยากว่า “ปากของกระ
หม่อมแตกไปแล้ว เลยพูดมากกว่านีXไม่ได้แล้ว…” 



แบบทดสอบอารมณ์ : คุณเป็นอยา่งไร
• เฉลย

A.   คุณเป็นคนทีSคดิอะไรอย่างรอบคอบจริงจงั  แม้คาํนึงถงึ
ความรู้สึกของคนอืSนอยู่ตลอดเวลา  แต่กจ็ริงจงัเสียจนไม่ค่อยจะมี
อารมณ์ขนัเลย 
B.  คุณนึกถงึอารมณ์ขนับ้างในบางครัXง  แต่กเ็ป็นคนจริงจงัอยู่ดี
นานๆ ครัXงคุณถงึ จะพูดอะไรทีSช่วยหัวเราะอะไรให้มันตลกบ้าง
C.   คุณรํSารวยอารมณ์ขนัพอสมควร นึกและมองอะไรทีSขาํๆ ได้
ในขณะทีSคนทัSวๆ ไปนึกไม่ถงึ
D.    คุณเปีS ยมล้นไปด้วยอารมณ์ขนั ทัXงยงัเป็นอารมณ์ขนัทีSมี
เอกลกัษณ์ชนิดหาตวัจบัยาก



แบบทดสอบอารมณ์ขนัแบบทีS 2 : กา / หากขอ้ความนั1นตรงกบัตวัคุณ
และกา x หากขอ้ความนั1นไม่ตรงกบัตวัคุณ (รวม 14 ขอ้)

1.....คุณหัวเราะตวัเองไม่ค่อยออก

2.....คุณโกรธถ้ามีคนหัวเราะคุณ

3.....คุณชอบดูหนังตลก

4.....คุณชอบอ่านหนังสือตลก

5.....คุณเคยอารมณ์เสีย ถ้าขณะมีนัดสําคญัหรือกาํลงัประชุมอยู่ 

        แล้วมีคน เล่าเรืSองตลกขึXนมา

6.....คุณจะขุ่นเคอืงจริงๆ ถ้าบังเอญิทาํอะไรโง่ๆแล้วมีคนหัวเราะเยาะคุณ

7.....คุณว่าเรืSองตลกเป็นเรืSองเหลวไหลไร้สาระ



แบบทดสอบอารมณ์ขนัแบบทีS2 : กา / หากขอ้ความนั1นตรงกบัตวั
คุณและกา x หากขอ้ความนั1นไม่ตรงกบัตวัคุณ (รวม 14 ขอ้) 

8......คุณคดิว่าคนทีSหัวเราะมากๆคอืคนทีSไม่โต
9......คุณจะรู้สึกอดึอดั ถ้าเกดิคุณหัวเราะออกมาดงัๆในโบสถ์
        หรือโรงพยาบาล
10.....เวลาดูทวี ีคุณชอบดูรายการสารคด ีมากกว่ารายการตลก
11.....คุณคดิว่าสถานภาพอย่างคุณ ไม่ควรทีSจะวางตวัเหลวไหล
        ในทีSสาธารณะ
12.....คุณจาํได้ว่าคุณหัวเราะมากๆครัXงล่าสุดเมืSอไหร่
13.....คุณเคยหัวเราะดงัๆ เวลาอยู่คนเดยีว
14.....คุณจะอาย ถ้าคุณเกดิขาํข้อความในหนังสือสักเล่ม 
        แล้วปล่อยหัวเราะออกมา



แบบทดสอบอารมณ์
• ได้ 1-4 คะแนน   คุณต้องเรียนรู้ทีSจะปลดปล่อยอารมณ์ให้มากกว่านีX เพราะการ

หัวเราะนอกจากจะช่วยให้สุขภาพจิตดแีล้ว ยงัช่วยให้คุณ เป็นคนมีมนุษยสัมพนัธ์ดี
อกีด้วย

• ได้ 5-10 คะแนน   คุณเป็นคนมีอารมณ์ขนัคนหนึSง แต่บางครัXงคุณกส็ะกดกลัXนตวัเอง
ไว้ เพราะคดิว่าควรวางตวัให้เหมาะสมกบัมารยาทสังคม ลองปล่อยตวัเองให้มากกว่า
นีXสักนิด ผลทีSได้ทางอารมณ์และสุขภาพอาจมากจนคุณคดิไม่ถงึ

• ได้ 11-15 คะแนน   ขอแสดงความยนิดดี้วย คุณเป็นคนทีSมีอารมณ์ขนัจริงๆ เชืSอว่า
คุณต้องเป็นคนทีSมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีSด ีแต่ทีSสําคญัคอืคุณไม่จริงจังกบั
ชีวติมากเกนิไป



ปัจจัยทางการศึกษาทีSมีผลต่อความเครียด
ของนักศึกษาในหลกัสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาต ิ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวทิยาลยัมหิดล
(Educational factors affecting on stress of students 

in the international post-grade course, 
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University)



    

แบบสอบ 

 

แบบสอบถามฉบบันี1  มีทั1งหมด 4 ส่วน แบ่งเป็น
ส่วนที4 1 ขอ้มูลสถานภาพทั4วไปของนกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนที4 2 ขอ้มูลแบบทดสอบของความเครียด
ส่วนที4 3 ขอ้มูลความคิดเห็นต่อสภาพการศึกษา
               ในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวทิยาลยัมหิดล
ส่วนที4 4 ขอ้มูลลดความเครียดของนกัศึกษา



Screening stress test

ขอ้ อาการทีเ่กดิจากความเครยีด ระดบัความเครยีด

ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยครัง้ เป็น
ประจาํ

1 มปีญัหาการนอน นอนไมห่ลบัหรอื
นอนมาก

2 มสีมาธนิ้อยลง

3 หงุดหงดิ/กระวนกระวาย/ว้าวุน่ใจ

4 รูส้ึกเบือ่ เซ็ง

5 ไมอ่ยากพบปะผูค้น



ผลการดาํเนินการ

• ไดส้่งแบบสอบถามเพื4อรวบรวมขอ้มูลเกี4ยวกบัระดบัความเครียด
ของนกัศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาอายรุศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลยัมหิดล รวมทั1งปัจจยัต่างๆที4อาจเป็นสาเหตุของ
ความเครียด จาํนวน 70 ชุด แยกเป็นแบบทดสอบภาคภาษาไทย
จาํนวน 60 ชุดสาํหรับนกัศึกษาไทย และจาํนวน 10 ชุดสาํหรับ
นกัศึกษาต่างประเทศ ไดร้ับแบบทดสอบคืนทั1งหมดจาํนวน 43 ชุด 
ติดเป็นร้อยละ 61.4 โดยแยกเป็นของนกัศึกษาไทยจาํนวน 37 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 61.7 และของนกัศึกษาต่างประเทศจาํนวน 6 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 60



ข้อมูลทัSวไปของนักศึกษาไทย
• เพศชาย จาํนวน 6 คน เพศหญิง จาํนวน 31 คน 
• สถานภาพโสด จาํนวน 36 คน สมรส จาํนวน 1 คน 
• ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ (พดู อ่าน เขียน) ในระดบัพอใช ้จาํนวน 

7 คน ระดบัปานกลาง จาํนวน 25 คน ระดบัดี จาํนวน 5 คน 
• ช่วงอาย ุ21-30 ปี จาํนวน 27 คน ช่วงอาย ุ31-40 ปี จาํนวน 9 คน 

ช่วงอาย ุ41-50 ปี จาํนวน 1 คน 
• ศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท จาํนวน 22 คน ปริญญาเอก จาํนวน 15 คน 
• ยงัไม่ไดท้าํงาน จาํนวน 28 คน เป็นขา้ราชการลาศึกษาหรือทาํงานเป็น

พนกังานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 8 คน ทาํงานบริษทัเอกชน 
จาํนวน 1 คน



ข้อมูลอาการของความเครียดของนักศึกษาไทย

• ระดบัเครียดนอ้ย จาํนวน 11 คน   

• ระดบัเครียดปานกลาง จาํนวน 18 คน   

• ระดบัเครียดมาก จาํนวน 4 คน   

• ระดบัเครียดมากที4สุด จาํนวน 4 คน   



ข้อมูลทัSวไปของนักศึกษาต่างชาติ

• เพศชาย จาํนวน 3 คน และเพศหญิง จาํนวน 3 คน 

• สถานภาพโสด จาํนวน 5 คน สมรส จาํนวน 1 คน 

• ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ (พดู อ่าน เขียน) ในระดบัพอใช ้
จาํนวน 1 คน ระดบัปานกลาง จาํนวน 2 คน ระดบัดี จาํนวน 3 คน 

• ช่วงอาย ุ21-30 ปี จาํนวน 5 คน ช่วงอาย ุ31-40 จาํนวน 1 คน 

• ศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท จาํนวน 3 คน ปริญญาเอก จาํนวน 3 คน 

• ยงัไม่ไดท้าํงาน จาํนวน 3 คน อาชีพแพทย ์จาํนวน 1 คน นกัธุรกิจ 
จาํนวน 1 คน ลูกจา้งชั4วคราว จาํนวน 1 คน



ข้อมูลอาการของความเครียดของนักศึกษาต่างชาติ
• ระดบัเครียดนอ้ย จาํนวน 3 คน   

• ระดบัเครียดปานกลาง จาํนวน 2 คน   

• ระดบัเครียดมาก จาํนวน 1 คน   

• ระดบัเครียดมากที4สุด จาํนวน 0 คน   



แผนผงัธรรมชาติ
ของความผดิปกตทิางจิตและมาตรการแก้ไข



สาเหตุของความเครียดทีSจะนํามาหาทางแก้ไขร่วมกนั

• ปัญหาการสื4อสารภาษาองักฤษ

• เรียนไม่เขา้ใจ ทาํใหรู้้สึกอึดอดัและกงัวลเรื4องผลการเรียน

• เรียนไม่ทนัเพื4อน ทาํใหรู้้สึกหนกัใจ

• เนื1อหาวิชาในหลกัสูตรบางวิชาน่าเบื4อ

• งานมากและมีความกงัวลกลวัทาํไม่ทนั เนื4องจากเวลามีจาํกดั

• มีการจดัชั4วโมงศึกษาดว้ยตวัเองนอ้ย

• ไม่สามารถเขา้กบัเพื4อนๆชาวไทยและชาวต่างชาติไดด้ี

• ไม่มีที4พกัผอ่นหยอ่นใจสาํหรับนกัศึกษาเป็นส่วนตวั

• ที4นั4งอ่านหนงัสือมีนอ้ย ไม่ค่อยมีตน้ไม้



ข้อมูลลดความเครียดของนักศึกษา
• 1. ควรมีสถานที4พกัผอ่น และออกกาํลงักาย เช่น สนามแบดมินตนั โรงยมิของคณะฯ พื1นที4

สีเขียวสวนเลก็ๆร่มรื4น พร้อมโต๊ะหินและมา้นั4ง ไวน้ั4งแกเ้ครียด หรืออ่านหนงัสือ พบปะ
พดูคุยกบัเพื4อนๆ เพราะอยูใ่นหอ้งแอร์ปรับอากาศเกือบทั1งวนั อยากสมัผสัสิ4งที4เป็น
ธรรมชาติรอบๆตวับา้ง ทุกวนันี1 เจอแต่ตึกคอนกรีต (8 ความเห็น)

• 2. เนื4องจากเป็นระบบการเรียนแบบนานาชาติที4แตกต่างจากที4เคยเรียน ควรจัดให้มรีะบบ
สายรหัสเพืSอพบปะ ชี1แจงการเรียนแก่รุ่นนอ้ง และเป็นที4ปรึกษาไดทุ้กเมื4อที4พบปะกนั ไม่วา่
จะเป็นปัญหาเกี4ยวกบัเรื4องการเรียน หรือการทาํวทิยานิพนธ์ จะทาํใหรู้้วธิีการแกไ้ขปัญหา
เมื4อแรกเริ4มเขา้มาเรียน และวถิีทางในการเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากขึ1น (2 ความเห็น)

• 3. อยากใหม้ีการจดัการในเรื4องที4อาจารยท์ีปรึกษานาํงานนอก หรืองานส่วนตวัมาให้
นกัศึกษาทาํ เพราะจะทาํใหน้กัศึกษาไม่มีเวลาพอไปทาํงานของตวัเอง (2 ความเห็น)

• 4. เนื1อหาที4เรียนเยอะมาก รายวชิาเรียนซอ้นทบักนั ทาํใหม้ีการสอบบ่อยมาก ควรมีการ
แนะนาํรายวชิา ความครอบคลุมของเนื1อหารายวชิา รวมถึงงานที4จะไดร้ับ เพื4อใหน้กัศึกษา
สามารถปรับตวัได ้เนื4องจากพื1นฐานของนกัศึกษาไม่เท่ากนั และผลต่อเนื4องจากเนื1อหาที4
เรียนเยอะ ทาํใหอ้่านหนงัสือไม่ทนั ผลการเรียนและการสอบไม่เป็นที4น่าพอใจ ทาํใหต้อ้ง
เรียนซํ1 า (2 ความเห็น)



ข้อมูลลดความเครียดของนักศึกษา
• 5. ควรจดัใหม้ีการออกไปทศันศึกษาตามสถานที4ท่องเที4ยวบา้ง (2 ความเห็น)
• 6. ในเรื4องของการทาํวทิยานิพนธ์ โดยทั4วไปจะมีกรอบในแต่ละขั1นตอนอยูแ่ลว้ อยากให้

รับผดิชอบดูแลนกัศึกษาใหม้ีมาตรฐานในการดาํเนินการใหช้ดัเจนมากขึ1น เพื4อเร่งรัดให้
เป็นไปตามเวลาที4กาํหนด (1 ความเห็น) 

• 7. มีความสบัสนระหวา่งการศึกษาดว้ยตนเอง เนื4องจากเป็นการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
กบัการศึกษาดว้ยการแนะนาํวางแผน และติดตามช่วยเหลือของอาจารยท์ี4ปรึกษา หาก
ทาํการศึกษาวจิยัไปแบบศึกษาเรียนรู้โดยผูเ้รียนเพียงอยา่งเดียวจะสะเปะสะปะออกนอก
เส้นทางการทาํงาน ทาํใหล้่าชา้และไม่มีคุณภาพในการศึกษาเท่าที4ควร (1 ความเห็น)

• 8. อยากใหม้ีช่องทางหารายไดส้าํหรับนกัศึกษา เพื4อแบ่งเบาภาระของครอบครัว สาํหรับ
นกัศึกษาที4ไม่มีรายไดจ้ากงานประจาํ (1 ความเห็น)

• 9. ควรมอบหมายงานเป็นลกัษณะงานเดี4ยวมากกวา่งานกลุ่ม แต่ในระหวา่งการนาํเสนอ
ผลงานของแต่ละคน อาจมีการกระตุน้ใหน้กัเรียนแลกเปลี4ยนความคิดเห็นกนั (1 ความเห็น)

• 10. การเรียนการสอนควรเป็น Problem and discussion based มากขึ1น และ ควรเพิ4มเวลาให้
นกัศึกษาในการศึกษาหาความรู้มากขึ1น (1 ความเห็น)



ข้อมูลลดความเครียดของนักศึกษา

• 11. ควรมี study room ใหน้กัศึกษาปี 1 เพราะชั1น 5 ที4จดัใหไ้ว ้บางทีเจา้หนา้ที4กป็ิดเร็ว ไม่มี
ที4รวมกลุ่มกนั พดูคุยกนันอกหอ้งเรียน (1 ความเห็น)

• 12. พกัผอ่นใหเ้พียงพอ มีความรับผดิชอบ ดูหนงั ฟังเพลง ร้อง karaoke เดิน shopping ตาม
หา้งต่างๆ (1 ความเห็น) 

• 13. อยากใหม้ีหนงัสืออ่านนอกเวลาเพิ4มมากขึ1นในหอ้งสมุด เพราะช่วยคลายเครียดได ้(1 
ความเห็น)

• 14. ร้องไหอ้อกมา หรือไปนอนหลบั กินขนม อาหารตามใจปาก เล่น internet, face book, 
instragram, chat on line เพื4อลบรอยแผลใจ (1 ความเห็น)

• 15. ศึกษาธรรมะ รู้จกัปล่อยวาง และคบเพื4อนที4ดีเพื4อพดูคุย และปรับทุกข ์(1 ความเห็น)

• 16. ไม่มีที4จอดรถสาํหรับนกัศึกษาที4นาํรถส่วนตวัมาเนื4องจากบา้นอยูไ่กล และบางครั1 งตอ้ง
เลิกเยน็ ไม่สะดวกถา้ไม่นาํรถส่วนตวัมา (1 ความเห็น)



โครงการพีSรหัส
(Fraternity & Sorority bonding)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวทิยาลยัมหดิล




