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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 ที่บุคคลเห็นแจ้งถึงความสามารถของตนเอง 
สามารถจัดการกับความเครียดปกติในชีวิต สามารถทํางาน
ได้อย่างมีผลิตผล และสามารถให้การช่วยเหลือชุมชนของ
ตน 



สุขภาพจิตคืออะไรสุขภาพจิตคืออะไร

สุขภาพจิต  คือ สภาพจิตใจที่
เป็นสุข



สุขภาพจิตดี

1. รู้จักอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสงบสุข
• เข้าใจผู้อื่น
• รู้ความต้องการของตนเอง
• สร้างไมตรีและรักษาสัมพันธภาพยาวนาน
• การช่วยเหลือเกื้อกูล

2. การรู้จักปรับตัว
• สามารถเผชิญปัญหา-รับรู้-แก้ไข

3. การรู้จักปรับใจ
• รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง



สุขภาพจิตและจิตวิญญาณดี จะแสดงออกได้

1. ความเชื่อมั่นในตนเอง 2. ความกระตือรือร้น

3. ความรอบรู้ 4. ความคิด
ริเริ่ม

5. ความจริงใจ 6. ไหวพริบปฏิภาณ

7. ความรับผิดชอบ 8. ความจํา

9. อารมณ์ขัน



ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนของไทย 
- 74% ต้องการส่งเสริม
สุขภาพจิต/ป้องกันโรคจิตเวช 

- 20% มีปัญหาสุขภาพจิต
บางอย่างต้องการความ
ช่วยเหลือแนะนําปรึกษา
เบื้องต้น 

- 5% มีปัญหาสุขภาพจิตที่
ต้องการการดูแลช่วยเหลือ
ระดับทุติยภูมิ 

- 0.5-1% ต้องการการดูแล
รักษาระดับตติยภูมิ (รพ.จิตเวช) 



ตาย
พิการ

ป่วยมารับบริการ

ป่วยแต่ไม่มารับบริการ
กลัวในเรื่อง stigma

โรคจิตที่ยังไม่แสดงอาการ

มีภูมิไวรับ

สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

ภูเขาน้ําแข็ง

มองไม่เห็น

มองเห็น



สาเหตุ การเกิดปัญหาสุขภาพจิต
• เกิดจากการเสียสมดุลของ
สารสื่อประสาทในสมอง (eg. 
Dopamine, Norepinephrine, 
Endogenous opiate) 

• Sensitive ANS

• ความขัดแย้งในจิตไร้สํานึก
ถูกกระตุ้น เกิดพฤติกรรม
ถดถอย ก่อให้เกิดอาการขึ้น





Effect of stress on performance
Performance

Stress

Burnout



Signs of Burnout

• ความอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotional exhaustion): เหนื่อยหน่าย 
หมดกําลังใจ ไม่มีแรงจูงใจ หมดความกระตือรือร้น

• การลดความเป็นบุคคล (Depersonalization): ความรู้สึกในแง่ลบ
ต่อเพื่อนร่วมงาน เกิดปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่น

• การลดความสําเร็จส่วนบุคคล (Decreased occupational 
accomplishment): รู้สึกว่าตัวเองไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
ความสามารถ มองตัวเองในแง่ลบ

• ประสิทธิภาพในการทําสิ่งต่างๆลดต่ําลง (Low performance): 
ขาดงานบ่อย ขาดเรียนบ่อย โกรธง่าย ขี้หงุดหงิด สีหน้าไม่รับแขก 
แยกตัว ขาดความกระตือรือร้นและความคิดริเริ่ม แสดงออกทาง
โรคทางกาย เช่น ปวดศีรษะ โรคทางเดินอาหาร ไข้หวัด



Continuum of Stress         Depression 



สาเหตุที่ทําให้สุขภาพจิตเสื่อม
• 1. สาเหตุทางร่างกาย ความบกพร่องทางร่างกาย
ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความบกพร่องทางอวัยวะรับ
สัมผัส สมองได้รับความกระทบกระเทือน ความบกพร่องใน
ด้านอนามัยและโภชนาการ สาเหตุจากพันธุกรรม

• 2. สาเหตุทางจิตใจ ความกลัว ความวิตกกังวล ความโกรธ 
ความเหนื่อยล้าของจิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ไม่
ยอมรับ

• 3. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม อยู่ในแหล่งแออัด เสื่อมโทรม 
อิทธิพลของสื่อ

สารเสพติด



สุขภาพจิตและจิตวิญญาณที่ไม่ดี จะแสดง
ออกมา• อาการท้อถอย โกรธ ความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า
• ความคิดเปลี่ยนไปตามอารมณ์  คิดไม่ดี  คิดร้าย  คิด

กังวลล่วงหน้า ย้ําคิดย้ําทํา  ไม่สามารถหยุดความคิดตนเอง
ได้ ความคิดควบคุมไม่ได้  คิดมาก  มองตนเองไม่ดี  มอง
คนอื่นไม่ดี  มองโลกในแง่ร้าย

• ความคิดที่ปรับตัวไม่ได้จะกลายเป็นความเครียด  ถ้ามี
มากและต่อเนื่อง จะทําให้สมองมึน งง เบลอ ขาดสมาธิ 
ความคิดความอ่านและความจําลดลง การตัดสินใจช้า 
ไม่แน่นอน ไม่มั่นใจตนเอง

• อาการทางความคิด จิตใจที่ผิดปกติมาก จิตป่วย ต้อง
รักษา



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 ผลกระทบเฉียบพลนั เป็นโรค
ความตอ้งการเรียนจบ  บุคลิกภาพ  ผลกระทบดา้นจิตใจ โรคหวัใจ
ภาระการบา้น แบบฝึกหดั ป่วยทางจิต โรคหลอดเลือด
   การสอบ ความชอบในสาขาที.เรียน 
การถูกบงัคบัใหเ้รียน ความไม่พอใจในโรงเรียน

ปัจจัยในการจัดการขององค์กรที1เรียน                      ดา้นสรีระ
บทบาทหนา้ที.ของผูส้อน ความดนัโลหิตสูง
วธิีการจดัการเรียนการสอน          หวัใจเตน้เร็ว
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ปัจจัยนอกการเรียน
ภาวะการเงิน     ดา้นพฤติกรรม 
สภาพทางกายภาพ ครอบครัว ติดเหลา้
เสียง ใชส้ารเสพติด
ความร้อน/เยน็ นอนไม่หลบั

ความเครียดและปัญหาสุขภาพจติในการเรียน

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



เผาโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์



สลด! หมอศิริราชเครียด ดิ.งตึกหอพกัดบั



กติกาสําคัญในการดําเนินชีวิตปกติของมนุษย์

1. ต้องอยู่รวมกันกับผู้อื่นได้

2. ต้องเผชิญปัญหาในการดํารงชีพได้

3. ต้องเผชิญปัญหาภายในจิตใจได้

ทั้ง 3 ประการนํามาซึ่งการพัฒนา
สมรรถภาพจิตใจ 3 ด้าน คือ



1. Relationship ( เป็นคนดี)
ความสามารถ - ผูกมิตร และรักษาความสัมพันธ์ในการอยู่ 
                          ร่วมกัน

 - แก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน
 - พัฒนาสังคม การอยู่ร่วมกันอย่าง

สร้างสรรค์  
              เป็นสังคมที่เข้มแข็ง

ลักษณะที่พึงประสงค์ - เมตตาต่อกัน จริงใจ ให้อภัย มี
ความเป็น 
                                     ผู้ใหญ่ มีความเอื้ออาทรต่อ
กัน 



2.Productivity ( เป็นคนเก่ง )
ความสามารถ - ปรับตัวเข้ากับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนได้

  - แก้ปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่เป็นอุป
สรรค์ต่อ      การดําเนินชีวิตได้

   - สร้างผลผลิต สร้างความก้าวหน้าใน
การดําเนิน       ชีวิตได้
ลักษณะที่พึงประสงค์ - ยืดหยุ่น รู้แพ้รู้ชนะ กล้าได้
กล้าเสีย มี      ความมุ่งมั่น และมี
ความคิดสร้างสรรค์



     

3. Happiness (เป็นคนมี
ความสุข)ความสามารถ - ลดทุกข์ มีวิธีที่จะจัดการกับความทุกข์ในใจ

ได้
 -  แก้ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งภายในใจ
 -  สร้างสุข สามารถหาความสุขในทางที่

เหมาะสมได้
ลักษณะที่พึงประสงค์ - มีเหตุผล ยอมรับความจริง มีความ
ภูมิ     ใจในตนเอง มีอารมณ์ขัน มอง
โลกในแง่ดี     รู้จักพอ



เทคนิคการสร้างเสริมสุขภาพจิตและจิต
วิญญาณ

    เติม 3 อย่าง
• 1.เติมศรัทธา : เชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดีขึ้น เชื่อว่าชีวิตมีความหวัง มีคุณค่าชีวติย่อมมี
อุปสรรคเป็นธรรมดา

• 2.เติมมิตร : มีคนที่ไว้ใจไว้ขอคําปรึกษา พูดคุยหา
ทางออก

• 3.เติมจิตใจให้กว้าง : รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทําให้มีข้อมูลเพิ่ม มองอะไรรอบด้านมากขึ้น เห็นความ
ลําบากและปัญหาของคนอื่น



แบบทดสอบอารมณ์ : ตอบคําถาม
คุณคิดว่า กระจกวิเศษตอบว่าอย่างไร

• A. “พระนางนั่นแหละงามไม่มีใครเทียม”

• B. “ขอโทษนะ เราลืมไปแล้วว่าท่านคือใคร”

• C. “กระจกมันร้าวแบบนี้ กระหม่อมก็เลยมองไม่
เห็นพระนาง”

• D. กระจกวิเศษพูดพึมพําๆ อย่างฟังยากว่า “ปากขอ
งกระหม่อมแตกไปแล้ว เลยพูดมากกว่านี้ไม่ได้
แล้ว…” 



แบบทดสอบอารมณ์ : คุณเป็นอย่างไร
• เฉลย

A.   คุณเป็นคนที่คิดอะไรอย่างรอบคอบจริงจัง  แม้
คํานึงถึงความรู้สึกของคนอื่นอยู่ตลอดเวลา  แต่ก็จริงจัง
เสียจนไม่ค่อยจะมีอารมณ์ขันเลย 

• B.  คุณนึกถึงอารมณ์ขันบ้างในบางครั้ง  แต่ก็เป็นคน
จริงจังอยู่ดีนานๆ ครั้งคุณถึง จะพูดอะไรที่ช่วยหัวเราะ
อะไรให้มันตลกบ้าง

• C.   คุณร่ํารวยอารมณ์ขันพอสมควร นึกและมองอะไรที่
ขําๆ ได้ในขณะที่คนทั่วๆ ไปนึกไม่ถงึ

• D.    คุณเปี่ยมล้นไปด้วยอารมณ์ขัน ทั้งยังเป็นอารมณ์ขันที่
มีเอกลักษณ์ชนิดหาตัวจับยาก



แบบทดสอบอารมณ์ขันแบบที่ 2 : กา / หากข้อความนั้นตรงกับ
ตัวคุณและกา x หากข้อความนั้นไม่ตรงกับตวัคุณ (รวม 14 ข้อ)
1.....คุณหัวเราะตัวเองไม่ค่อยออก

2.....คุณโกรธถ้ามีคนหัวเราะคุณ

3.....คุณชอบดูหนังตลก

4.....คุณชอบอ่านหนังสือตลก

5.....คุณเคยอารมณ์เสีย ถ้าขณะมีนัดสําคัญหรือกําลังประชุมอยู่ 
แล้วมีคนเล่าเรื่องตลกขึ้นมา

6.....คุณจะขุ่นเคืองจริงๆถ้าบังเอิญทําอะไรโง่ๆแล้วมีคนหัวเราะ
เยาะคุณ

7.....คุณว่าเรื่องตลกเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระ



แบบทดสอบอารมณ์ขันแบบที่2 : กา / หากข้อความนั้นตรงกับ
ตัวคุณและกา x หากข้อความนั้นไม่ตรงกับตวัคุณ (รวม 14 ข้อ) 

8.....คุณคิดว่าคนที่หัวเราะมากๆคือคนที่ไม่โต
9.....คุณจะรู้สึกอึดอัด ถ้าเกิดคุณหัวเราะออกมาดังๆในโบสถ์

หรือโรงพยาบาล
10.....เวลาดูทีวี คุณชอบดูรายการสารคดี มากกว่ารายการตลก
11.....คุณคิดว่าสถานภาพอย่างคุณ ไม่ควรที่จะวางตัวเหลวไหล

ในที่สาธารณะ
12.....คุณจําได้ว่าคุณหัวเราะมากๆครั้งล่าสุดเมื่อไหร่
13.....คุณเคยหัวเราะดังๆ เวลาอยู่คนเดียว
14.....คุณจะอาย ถ้าคุณเกิดขําข้อความในหนังสือสักเล่ม แล้ว

ปล่อยหัวเราะออกมา



แบบทดสอบอารมณ์
• ได้ 1-4 คะแนน   คุณต้องเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยอารมณ์ให้

มากกว่านี้ เพราะการหัวเราะนอกจากจะช่วยให้สุขภาพดีแล้ว ยัง
ช่วยให้คุณ

  เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีอีกด้วย

• ได้ 5-10 คะแนน   คุณเป็นคนมีอารมณ์ขันคนหนึ่ง แต่บางครั้ง
คุณก็สะกดกลั้นตัวเองไว้ เพราะคิดว่าควรวางตัวให้เหมาะสมกับ
มารยาทสังคม ลองปล่อยตัวเองให้มากกว่านี้สักนิด ผลที่ได้ทาง
อารมณ์และสุขภาพอาจมากจนคุณคิดไม่ถึง

• ได้ 11-15 คะแนน   ขอแสดงความยินดีด้วย คุณเป็นคนที่มี
อารมณ์ขันจริงๆ เชื่อว่าคุณต้องเป็นคนที่มีสุขภาพกายและใจที่ดี 
แต่ที่สําคัญคือคุณไม่จริงจังกับชีวิตมากเกินไป



ปัจจัยทางการศึกษาที่มีผลต่อความเครียด
ของนักศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล

(Educational factors affecting on stress of students 
in the international post-grade course, 

Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University)



   

แบบสอบ

แบบสอบถามฉบบันีW  มีทัWงหมด 4 ส่วน แบ่งเป็น
ส่วนที. 1 ขอ้มูลสถานภาพทั.วไปของนกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนที. 2 ขอ้มูลแบบทดสอบของความเครียด
ส่วนที. 3 ขอ้มูลความคิดเห็นต่อสภาพการศึกษา
           ในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลยัมหิดล
ส่วนที. 4 ขอ้มูลลดความเครียดของนกัศึกษา



Screening stress test

ขอ้ อาการที.เกิดจากความเครียด ระดบัความเครียด

ไม่เคย บางครัW ง บ่อยครัW ง เป็นประจาํ

1 มีปัญหาการนอน นอนไม่หลบัหรือนอนมาก

2 มีสมาธินอ้ยลง

3 หงุดหงิด/กระวนกระวาย/วา้วุน่ใจ

4 รู้สึกเบื.อ เซ็ง

5 ไม่อยากพบปะผูค้น



ผลการดาํเนินการ

• ไดส้่งแบบสอบถามเพื.อรวบรวมขอ้มลูเกี.ยวกบัระดบัความเครียด
ของนกัศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาอายรุศาสตร์เขตร้อน 
มหาวทิยาลยัมหิดล รวมทัWงปัจจยัต่างๆที.อาจเป็นสาเหตุของ
ความเครียด จาํนวน 70 ชุด แยกเป็นแบบทดสอบภาคภาษาไทย
จาํนวน 60 ชุดสาํหรับนกัศึกษาไทย และจาํนวน 10 ชุดสาํหรับ
นกัศึกษาต่างประเทศ ไดร้ับแบบทดสอบคืนทัWงหมดจาํนวน 43 ชุด 
ติดเป็นร้อยละ 61.4 โดยแยกเป็นของนกัศึกษาไทยจาํนวน 37 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 61.7 และของนกัศึกษาต่างประเทศจาํนวน 6 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 60



ข้อมูลทั1วไปของนักศึกษาไทย
• 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

พนกังานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ จาํนวน 8 คน ทาํงานบริษทัเอกชน 
จาํนวน 1 คน



ข้อมูลอาการของความเครียดของนักศึกษาไทย

• ระดบัเครียดนอ้ย จาํนวน 11 คน   

• ระดบัเครียดปานกลาง จาํนวน 18 คน   

• ระดบัเครียดมาก จาํนวน 4 คน   

• ระดบัเครียดมากที.สุด จาํนวน 4 คน   



ข้อมูลทั1วไปของนักศึกษาต่างชาติ

• 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 ลูกจา้งชั.วคราว จาํนวน 1 คน



ข้อมูลอาการของความเครียดของนักศึกษาต่างชาติ
• ระดบัเครียดนอ้ย จาํนวน 3 คน   

• ระดบัเครียดปานกลาง จาํนวน 2 คน   

• ระดบัเครียดมาก จาํนวน 1 คน   

• ระดบัเครียดมากที.สุด จาํนวน 0 คน   



แผนผงัธรรมชาติ
ของความผดิปกตทิางจติและมาตรการแก้ไข



สาเหตุของความเครียดที1จะนํามาหาทางแก้ไขร่วมกนั

• ปัญหาการสื.อสารภาษาองักฤษ
• เรียนไม่เขา้ใจ ทาํใหรู้้สึกอึดอดัและกงัวลเรื.องผลการเรียน
• เรียนไม่ทนัเพื.อน ทาํใหรู้้สึกหนกัใจ
• เนืWอหาวชิาในหลกัสูตรบางวชิาน่าเบื.อ
• งานมากและมีความกงัวลกลวัทาํไม่ทนั เนื.องจากเวลามีจาํกดั
• มีการจดัชั.วโมงศึกษาดว้ยตวัเองนอ้ย
• ไม่สามารถเขา้กบัเพื.อนๆชาวไทยและชาวต่างชาติไดด้ี
• ไม่มีที.พกัผอ่นหยอ่นใจสาํหรับนกัศึกษาเป็นส่วนตวั
• ที.นั.งอ่านหนงัสือมีนอ้ย ไม่ค่อยมีตน้ไม้
• ขอ้เสนอของนกัศึกษาซึ.งเป็นขอ้มลูลดความเครียดของนกัศึกษา



ข้อมูลลดความเครียดของนักศึกษา
• 1. ควรมีสถานที.พกัผอ่น และออกกาํลงักาย เช่น สนามแบดมินตนั โรงยมิของคณะฯ พืWนที.

สีเขียวสวนเลก็ๆร่มรื.น พร้อมโต๊ะหินและมา้นั.ง ไวน้ั.งแกเ้ครียด หรืออ่านหนงัสือ พบปะ
พดูคุยกบัเพื.อนๆ เพราะอยูใ่นหอ้งแอร์ปรับอากาศเกือบทัWงวนั อยากสัมผสัสิ.งที.เป็น
ธรรมชาติรอบๆตวับา้ง ทุกวนันีW เจอแต่ตึกคอนกรีต (8 ความเห็น)

• 2. เนื.องจากเป็นระบบการเรียนแบบนานาชาติที.แตกต่างจากที.เคยเรียน ควรจัดให้มรีะบบ
สายรหัสเพื1อพบปะ ชีWแจงการเรียนแก่รุ่นนอ้ง และเป็นที.ปรึกษาไดทุ้กเมื.อที.พบปะกนั ไม่วา่
จะเป็นปัญหาเกี.ยวกบัเรื.องการเรียน หรือการทาํวทิยานิพนธ์ จะทาํใหรู้้วธิีการแกไ้ขปัญหา
เมื.อแรกเริ.มเขา้มาเรียน และวถิีทางในการเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากขึWน (2 ความเห็น)

• 3. อยากใหม้ีการจดัการในเรื.องที.อาจารยท์ีปรึกษานาํงานนอก หรืองานส่วนตวัมาให้
นกัศึกษาทาํ เพราะจะทาํใหน้กัศึกษาไม่มีเวลาพอไปทาํงานของตวัเอง (2 ความเห็น)

• 4. เนืWอหาที.เรียนเยอะมาก รายวชิาเรียนซอ้นทบักนั ทาํใหม้ีการสอบบ่อยมาก ควรมีการ
แนะนาํรายวชิา ความครอบคลุมของเนืWอหารายวชิา รวมถึงงานที.จะไดร้ับ เพื.อใหน้กัศึกษา
สามารถปรับตวัได ้เนื.องจากพืWนฐานของนกัศึกษาไม่เท่ากนั และผลต่อเนื.องจากเนืWอหาที.
เรียนเยอะ ทาํใหอ้่านหนงัสือไม่ทนั ผลการเรียนและการสอบไม่เป็นที.น่าพอใจ ทาํใหต้อ้ง
เรียนซํW า (2 ความเห็น)



ข้อมูลลดความเครียดของนักศึกษา
• 5. ควรจดัใหม้ีการออกไปทศันศึกษาตามสถานที.ท่องเที.ยวบา้ง (2 ความเห็น)
• 6. ในเรื.องของการทาํวทิยานิพนธ์ โดยทั.วไปจะมีกรอบในแต่ละขัWนตอนอยูแ่ลว้ อยากให้

รับผดิชอบดูแลนกัศึกษาใหม้ีมาตรฐานในการดาํเนินการใหช้ดัเจนมากขึWน เพื.อเร่งรัดให้
เป็นไปตามเวลาที.กาํหนด (1 ความเห็น) 

• 7. มีความสับสนระหวา่งการศึกษาดว้ยตนเอง เนื.องจากเป็นการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
กบัการศึกษาดว้ยการแนะนาํวางแผน และติดตามช่วยเหลือของอาจารยท์ี.ปรึกษา หาก
ทาํการศึกษาวจิยัไปแบบศึกษาเรียนรู้โดยผูเ้รียนเพียงอยา่งเดียวจะสะเปะสะปะออกนอก
เส้นทางการทาํงาน ทาํใหล้่าชา้และไม่มีคุณภาพในการศึกษาเท่าที.ควร (1 ความเห็น)

• 8. อยากใหม้ีช่องทางหารายไดส้าํหรับนกัศึกษา เพื.อแบ่งเบาภาระของครอบครัว สาํหรับ
นกัศึกษาที.ไม่มีรายไดจ้ากงานประจาํ (1 ความเห็น)

• 9. ควรมอบหมายงานเป็นลกัษณะงานเดี.ยวมากกวา่งานกลุ่ม แต่ในระหวา่งการนาํเสนอ
ผลงานของแต่ละคน อาจมีการกระตุน้ใหน้กัเรียนแลกเปลี.ยนความคิดเห็นกนั (1 ความเห็น)

• 10. การเรียนการสอนควรเป็น Problem and discussion based มากขึWน และ ควรเพิ.มเวลาให้
นกัศึกษาในการศึกษาหาความรู้มากขึWน (1 ความเห็น)



ข้อมูลลดความเครียดของนักศึกษา

• 11. ควรมี study room ใหน้กัศึกษาปี 1 เพราะชัWน 5 ที.จดัใหไ้ว ้บางทีเจา้หนา้ที.กป็ิดเร็ว ไม่มี
ที.รวมกลุ่มกนั พดูคุยกนันอกหอ้งเรียน (1 ความเห็น)

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

• 13. อยากใหม้ีหนงัสืออ่านนอกเวลาเพิ.มมากขึWนในหอ้งสมุด เพราะช่วยคลายเครียดได ้(1 
ความเห็น)

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

• 15. ศึกษาธรรมะ รู้จกัปล่อยวาง และคบเพื.อนที.ดีเพื.อพดูคุย และปรับทุกข ์(1 ความเห็น)

• 16. ไม่มีที.จอดรถสาํหรับนกัศึกษาที.นาํรถส่วนตวัมาเนื.องจากบา้นอยูไ่กล และบางครัW งตอ้ง
เลิกเยน็ ไม่สะดวกถา้ไม่นาํรถส่วนตวัมา (1 ความเห็น)



โครงการพี1รหัส
(Fraternity & Sorority bonding)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวทิยาลยัมหดิล




