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 สวัสดีคะ ฉบับนี้  IT zone จะขอแนะนํา

ความรูเรื่อง จิตวิทยา (psychology) ซึ่งคือ 

วิชาวาดวยจิต วิทยาศาสตรแขนงหน่ึงวาดวย

ปรากฏการณพฤติกรรม และกระบวนการของจิต 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หนา 312) หากสนใจ

ตองการทราบเกี่ยวกับความหมาย ขอบขาย 

ความสําคัญของจิตวิทยา สามารถศึกษาเพ่ิม

เติมไดที่ URL: http://www.novabizz.com/

NovaAce/psychology.htm#ixzz3kY4bGLLg  

สาํหรับ website ทีเ่ราจะพาทานไปเย่ียมชมในคร้ัง

นี้คือ https://www.psychologytoday.com/ 

Neuroscience IT Zone

ผศ.ดร.สุภาพร  มัชฌิมะปุระ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

Neurosci IT Zone: Psychologytoday
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 โดยหนาแรกท่ีเราจะพบเห็นจะประกอบ

ไปดวยเมนูสืบคนที่อยูดานบนมี คนหาผูรักษา 

(Find a Therapist) หัวเรื่อง (Topic) ความ

ชวยเหลือ (Get help) แมกกาซีน (Magazine) 

แบบทดสอบ (Test) ผูเชี่ยวชาญ (Expert) และ

เคร่ืองมือสืบคน ( ) โดยในเมนูสวนหัวเรื่อง 

(Topic) และความชวยเหลือ (Get help)  ก็จะมี 

หวัขอยอยใหเลอืกมากมายตามแตความสนใจของ

บคุคล โดยคอลมันทีอ่ยูดานขวามอืจะแสดงใหเหน็

เรื่องที่กําลังไดรับความนิยมอยู (Most Popular) 

5 เร่ือง เมื่อเลื่อนจอลงดานลาง สวนถัดมาจะเปน

เรื่องใหอานที่จําเปนๆ 6 เร่ือง (Essential Reads)

 และในสวนสืบคนก็จะสามารถสืบคนได

ตามเมนูวาเราจะสืบคนบทความ ชือ่เร่ือง ชือ่ผูแตง 

บทสัมภาษณ หรือสืบคนจากขอมูลทั้งหมดก็

สามารถทําได
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 ในหนาแรกนัน้ เมือ่เลือ่นหนาจอลงไปอกี กจ็ะ

เปนสวนของเรื่องลาสุด  (The Latest) ทางคอลัมน

ดานซาย ดานขวาจะเปนพบผูเชี่ยวชาญซ่ึงเปน

ผูเขียนบทความ 

 เดีย๋วเราจะลองไปดใูนสวน Get Help นะคะ

วามีอะไรสนใจ อยางทีท่ราบกนัดแีลววา ชวงเดอืน

สิงหาคมและกันยายน นี้เปนชวงสิ้นปงบประมาณ 

เปนชวงที่หนวยงานหลายแหงตองเรงรัดเบิกจาย

งบประมาณ และเปนชวงแหงการปรับเปล่ียน

ตําแหนงโยกยาย เปนชวงท่ีทําใหคนสวนใหญใน

สงัคมมีความวิตกกังวลคอนขางมาก ดงันัน้ผูเขยีน

จะพาไปดูเรื่อง Anxiety นะคะ

 เม่ือคลิ๊กเลือก Anxiety แลวก็จะมีขอมูล

รายละเอียดใหอานวา Anxiety คืออะไร อาการ

เปนอยางไร สาเหตุของการเกิด การรักษา เปนตน 

โดยสามารถเลือกศึกษารายละเอียดในเร่ืองท่ีเรา

สนใจไดจากคอลัมนเมนูทางดานขวามือ ที่นี้เรา

ลองมาคลิก๊เลอืกดคูวามหมายของมนันะคะ โดยยอๆ

ความวิตกกังวลถือวาเปนสภาวะปกติของมนุษย

ในการตอบสนองตอสภาวะเครียด แตในบางคน

ความวิตกกังวลนั้นนะมันมากเกินไปและเกิด

อาการวิตกจริตคือวิตกกังวลมากเกินไปในทุกๆ

สถานะการณที่เกิดในชีวิตประจําวัน  ตอไปเรามา

คล๊ิกเลือกดูอาการนะคะโดยเลือกที่  Symptoms 

พบวาในผูปวยวิตกกังวลมากเกินไปจะเกิด

ความรู สึกหวาดกลัว  หวาดหว่ัน  กังวลใจ  

คิดแตเรื่องรายๆ ในทุกๆ ดาน ทั้งๆ ที่ไมมีลาง

บอกเหตุหรือเคาทีจ่ะเกิดเร่ืองรายๆ เลย นอกเหนือ

จากนี ้ยงัพบวา กลามเนือ้ทัว่รางกายเกรง็ ปวดศีรษะ

เปนประจํา  ออนลา  หมดแรง  นอนไมหลับ 

มอืสัน่เม่ือมีความกังวล  ปสสาวะบอย กลนืลาํบาก 

เปนตน ในเม่ือเราทราบความหมายและอาการแลว

เราก็คงอยากจะทราบวาภาวะดังกลาวรักษาอยางไร 

คะเราลองคลิ๊กเลือกการรักษา Treatment นะ

คะ การรักษาท่ีใหผลดีทีส่ดุคือการปรับพฤติกรรม 

โดยพยายามใหผูปวยเผชิญส่ิงที่กลัวที่ละเล็ก

ทีละนอย คอยๆ ปรับความคิดที่บิดเบือนนั้นให

กลับเปนปกติ โดยการรักษาทางยาก็เพื่อชวย

ควบคุมอาการขณะปรับพฤติกรรมเทานั้น พบวา

การทําสมาธิเปนวิธีการท่ีดีที่สุดในการลดระดับ

ความวิตกกังวล 
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 ขอดีของ webpage นี้คือจะมีการเชื่อม

โยงไปยังแหลงขอมูลของคําตางๆโดยตรงทําให

เราเขาใจมากขึ้น โดยที่ไมตองไปสืบคนขอมูลจาก

แหลงอืน่ๆ เลย เชน เราจะลองดูคาํวา ”mindfulness„ 

นะคะ  เ ม่ือเราเลือกก็จะมีการเ ช่ือมโยงไปท่ี

คาํอภิปรายศัพท พบวา mindfulness คอื การต่ืนรู

ในสภาวะปจจุบัน ไมไดตัดสินวาถูกหรือผิดเพียง

แคติดตามสภาวะอารมณตางๆ อยูกับปจจุบัน

เทานั้น ซึ่งถาหากเราสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองนี้ตอไป

อกี ทาง www.psychologytoday.com/ ไดมกีาร

เชื่อมโยงขอมูลที่จัดเปนหัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของไว

ในคอลมันดานลางแลว ผูอานสามารถเลอืกอานได

ตามใจชอบเลยคะ
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 วั น น้ีคงจะ เอ า ไ ว เ ท านี้ ก อน  w w w .

psychologytoday.com เปน website ที่อาน

เขาใจงาย โดยมีขอมูลที่คนท่ัวๆ สามารถไปศึกษา

ไดดวยตนเอง ที่สําคัญใชงายสามารถเช่ือมโยง

ขอมูลตางๆไวในเพียงคลิ๊กเดียว

 สุดทายนี้ จากสภาวการณทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง ลมฟาอากาศ มีสวนสงผลใหคน

เราเกิดความวิตกกงัวลท้ังนัน้ ไมใชวาความเครียด

หรือความวิตกกังวลไมดีหากมีในปริมาณที่พอ

เหมาะก็จะชวยผลักดันใหทํางานประสบความ

สาํเรจ็ได โดยตวัชวยทีด่ทีีส่ดุในการควบคมุระดบั

ความวิตกกังวลคือการทําสมาธิ ปจจุบันมีหลายๆ

สถาบันไดเปดสอนสมาธิขึ้นทั้งในประเทศไทยเอง

และทั่วโลก การทําสมาธิเร่ิมแพรหลายและเปน

ที่นิยมในสังคมตะวันตกมากขึ้น ผูเขียนขอยก

เอาประโยชนของสมาธิจาก website ของมูลนิธิ

สถาบันพลังจติตานุภาพ โดยพระธรรมมงคลญาณ 

พระอาจารยหลวงพอวิริยังค สิรินธโร (http://

samathi.com/) มาเผยแพรเพ่ือใหผูอานรบัทราบ

นะคะ ประโยชนของสมาธิคือ 1. ทําใหหลับสบาย

คลายกังวล 2. กําจัดโรคภัยไขเจ็บ 3. ทําใหสมอง 

ปญญาดี 4. ทําใหรอบคอบกอนทํางาน 5. ทําให

ระงับความรายกาจ 6. บรรเทาความเครียด 7. มี

ความสุขพิเศษ 8. ทําใหจิตออนโยน 9. กลับใจได 

10. เวลาจะส้ินลมพบทางดี 11. เจริญวาสนาบารมี 

และ 12.เปนกุศล ดังนั้นขอเชิญชวนผูอานทุกทาน

มาทําสมาธิกันเถอะคะ 


