
การท าความเข้าใจผู้ป่วยทางจติเวช
CASE FORMULATION IN PSYCHIATRY

อาจารย์วีระชัย  เตชะนิรัติศัย



วตัถุประสงค์
1. เข้าใจกระบวนการอธิบายทีม่าที่ไปของอาการ
2. เข้าใจกระบวนการทางจิตใจที่ท าให้เกดิอาการเบ้ืองต้น

เป็นกระบวนการท าความเข้าใจคนไข้คนหน่ึงๆ
❑ เป็นเป้าหมายส าคญัของการสัมภาษณ์และตรวจสภาพจิต
❑ เกดิขึน้และด าเนินไปเร่ือยๆ ขณะแพทย์สัมภาษณ์และตรวจสภาพจิต
❑ ประกอบด้วยการสร้าง ทดสอบ หักล้าง สมมติฐาน จากส่วนเส้ียวข้อมูลทีไ่ด้มา ท าไปเร่ือยๆ



โรคจิตเวชโรคหน่ึงๆ มีอาการดังทีก่ าหนดไว้ในเกณฑ์การวินิจฉัย
แต่ที่มาทีไ่ปในคนไข้แต่ละคนแตกต่างกนั

เม่ือที่มาทีไ่ปต่างกนั รายละเอยีดของการรักษาบางประการกต่็างกันไปด้วย



ประวติั ตรวจ
สภาพจิต

วินิจฉยัตาม
เกณฑ์

การรักษา
ตามโรค

เศร้า เบ่ือ หมดแรง
นอนไม่หลบั 
อยากตาย

Depression

ยาต้านเศร้า
จิตบ าบดั

CRITERION-BASED DIAGNOSIS AND TREATMENT



ประวติั ตรวจ
สภาพจิต

วินิจฉยัตาม
เกณฑ์

การรักษา
ตามโรค

เศร้า เบ่ือ หมดแรง
นอนไม่หลบั 
อยากตาย

Depression

ยาต้านเศร้า “ตัวไหน”
จิตบ าบดั “แบบไหน” “อย่างไร”

Case formulation

ใช้ปรับแต่ง
กระบวนการรักษา
ให้เข้ากบับุคคล



ประเภทของปัจจัยที่เกีย่วข้อง

จ าแนกตามบทบาท (4Ps) จ าแนกตามธรรมชาติ (biopsychosocial)

Predisposing 
Precipitating 
Perpetuating 

Protective

Biological 
Psychological 
Social 

[interaction between factor]



Predisposing Factor

ท าไมเขาเส่ียง?

Bio … 
Psycho … 
Social …

แรกเกดิ ปัจจุบัน

Precipitating Factor

ถ้าเส่ียง 
แล้วท าไมเขาป่วย?

Bio … 
Psycho … 
Social …

Protective Factorถ้าป่วยแล้วท าไมยงัไม่หาย? 
หรืออะไรท าให้ป่วย
หนักขึน้?

Bio … 
Psycho … 
Social …

Perpetuating Factor

ปัจจัยป่วยมีตั้งเยอะ
ท าไมเขาไม่หนักกว่านี?้
Bio … 
Psycho … 
Social …



BIOPSYCHOSOCIAL: 

1. BIO

❑ Gene
- Inheritance 
- Preconception / prenatal insults 
- Epigenetic factors 
❑ Brain
- Structure 
- Function (e.g. electrical, chemical) 

❑ Endocrine system 
❑ Immune system 
❑ Metabolic system



BIOPSYCHOSOCIAL: 

2. PSYCHOLOGICAL

จิตใจเป็นของนามธรรมจับต้องไม่ได้ 
จึงมีความพยายามอธิบายจิตใจอยู่หลายแนวคดิ
ทุกทฤษฎพีูดเร่ืองเดียวกนั คือจิตใจคน
จะใช้ทฤษฎีใดอธิบายกไ็ด้

EXAMPLE: PSYCHODYNAMIC THEORY



BIOPSYCHOSOCIAL: 

2. PSYCHOLOGICAL

เวลาม ีconflict เกดิขึน้ เช่น ความต้องการของ id 
สวนทางกบั superego ความต้องการของ id

เป็นไปไม่ได้ในส่ิงแวดล้อมทีต่นอยู่ 
จะเกดิอารมณ์ลบพืน้ฐานแบบหน่ึง 

เรียกว่า signal anxiety

Ego จะเข้ามาไกล่เกลีย่ให้ signal anxiety หายไปโดยการใช้ 
“กลไกป้องกนั” (defense mechanism)
เช่น repression (กดความต้องการไว้) 
projection (โทษ คนอ่ืนให้ตัวเองไม่ผดิ) rationalization (อ้างเหตุผล) 
Defense เหล่านี ้ท าให้เกดิ “อาการ” หรือ “พฤติกรรมทีเ่ป็น ปัญหา”

EXAMPLE: PSYCHODYNAMIC THEORY



BIOPSYCHOSOCIAL: 

2. PSYCHOLOGICAL EXAMPLE: PSYCHODYNAMIC THEORY



BIOPSYCHOSOCIAL: 

2. PSYCHOLOGICAL

EXAMPLE: BEHAVIORALIST

กระบวนการในจิตใจหลายอย่างเกดิขึน้จากการเรียนรู้  
Classical conditioning



BIOPSYCHOSOCIAL: 

2. PSYCHOLOGICAL

EXAMPLE: BEHAVIORALIST

กระบวนการในจิตใจหลายอย่างเกดิขึน้จากการเรียนรู้  
Operant conditioning



BIOPSYCHOSOCIAL: 

2. PSYCHOLOGICAL

EXAMPLE: COGNITIVE-BEHAVIORALIST

กระบวนการในใจออกเป็น ความคิด อารมณ์ ด้านสรีระ และการแสดงออก
เช่ือว่าความคดิทีม่ีปัญหา อนัมีที่มาจากประสบการณ์ในอดีต
ส่งผลให้เกดิอารมณ์ลบ



BIOPSYCHOSOCIAL: 

2. PSYCHOLOGICAL

EXAMPLE: SATIR MODEL

ทฤษฎหีน่ึงมองจิตใจผ่าน Iceberg metaphor
ว่าพฤตกิรรมที่มองเห็นได้ภายนอก 
มสีาเหตุจากความต้องการภายใน
▪ ในระดบัลกึ ทุกคนมส่ิีงทีต้่องการเหมือนๆ กนั
เรียกว่า  ความปรารถนา (yearning)

EXAMPLE: BEHAVIORALIST
EXAMPLE: 
BEHAVIORALIST



BIOPSYCHOSOCIAL: 

3. SOCIAL

สังคม
❖ ใกล้ตัว: พ่อแม่พีน้่อง เพ่ือนฝูง เจ้านาย
ความสัมพนัธ์กบับุคคลเหล่านี ้การมบีทบาท
ช่วยเหลือโดยบุคคลเหล่านี้
❖ ไกลตัว: การเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
นโยบายสาธารณสุขของชาต ิภาวะสงคราม
ภาวะข้าวยากหมากแพง

EXAMPLE: 
BEHAVIOR
ALIST



ปัจจยัน า (Predisposing factors)



ปัจจัยน า (Predisposing factors)
ปัจจัยภายในตนเองเป็นปัจจัยก่อนการเจ็บป่วย

Biological Psychological Social

- กรรมพนัธ์ุ
- มสีมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย
- ภาวะทุพโภชนาการ
- ภาวะสุขภาพทัว่ไป การเจ็บป่วยทาง
กาย
- การได้รับสารพษิ

- การสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก
- ขาดแม่/ผูดู้แล
- ความฉลาด/ความเขม้แขง็ทางอารมณ์/
ทกัษะการพดู
- ประสบการณ์สะเทือนขวญัในอดีต
- บุคลิกภาพ/คุณธรรม
- การใชก้ลไกทางจิต

- การเขินอายเม่ืออยูก่บัผูอ่ื้น
- การแยกตวั
- เพศ อาย ุรายได ้(ความยากจน) 
อาชีพ
- ต าแหน่งทางสงัคม
- วฒันธรรม ความเช่ือ



ปัจจยักระตุ้น (Precipitating factors)



ปัจจัย Biological Psychological Social

ปัจจัยกระตุ้น
(Precipitating 
factors)
ปัจจัยภายนอกทีม่ี
ผลต่อตัวบุคคล

- การใช้สารเสพติด(ยาบ้า 
กญัชา ดมกาว)
- การนอนหลบั
เปลีย่นแปลง
- ภาวะโภชนาการไม่ดี

- สอบตก เรียนไม่เก่ง
- ความเครียด
- ความคาดหวงัในตนเอง
สูง
- ความขดัแย้งจนเกดิ
ความคบัข้องในใจ

-สัมพนัธภาพล้มเหลว
ทิง้/หย่า/แยกกนัอยู่
- รู้สึกยุ่งยากในการ
สร้างสัมพนัธภาพกบั
ผู้อ่ืน
-สภาพแวดล้อม
เศรษฐกจิความเป็นอยู่

ปัจจัยกระตุ้น (Precipitating factors)
ปัจจัยภายนอกทีม่ผีลต่อตวับุคคล





ปัจจัย Biological Psychological Social

ปัจจัยทีท่ าให้อาการ
คงอยู่
(Perpetuating 
factors)
ปัจจัยทีเ่สริมที่ท า
ให้อาการคงอยู่

-มโีรคอ่ืนทีเ่ป็นอยู่และไม่
รับการรักษา
-ไม่กนิยา
-เกดิผลข้างเคยีงของยาที่
ได้รับ
-การตอบสนองต่อยาไม่ดี

-ความนับถือในตนเองต ่า
-ความรู้สึกผดิ(ในเร่ืองที่
ตนเองเคยท าผดิ)

-เพ่ือนน้อย
-ขาดแหล่งช่วยเหลือ
ทางสังคม
-ขาดการดูแลจาก
บุคลากรเฉพาะทาง

ปัจจัยทีท่ าให้อาการคงอยู่ (Perpetuating factors)
ปัจจัยเสริมทีท่ าให้อาการคงอยู่





ปัจจัย Biological Psychological Social

ปัจจัยป้องกนั
(Protective 
factors)

-ภาวะสุขภาพดี -EQ ดี
-สนใจในเร่ืองทีค่วรสนใจ
-เปิดใจรับความคดิใหม่ๆ
-เปิดใจรับเพ่ือใหม่ที่เข้ามา
ในชีวติ
-การปรับตัวที่ดี

-IQ ดี
-มงีานท า
-มคีวามสามารถในการ
สร้างสัมพนัธภาพทีด่ี
- มคีวามสนใจ
หลากหลาย
-มคีวามสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวดี

ปัจจัยป้องกนั (Protective factors)






