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บทคัดย่อ:

ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกในวัยรุ่นเป็นประเด็นสำ�คัญในการให้คำ�ปรึกษาและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น
จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางสาธารณสุขสามารถเข้าใจและให้คำ �แนะนำ�กับบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง
ถึงธรรมชาติของความสัมพันธ์โรแมนติกในวัยรุ่นว่าเป็นกระบวนการที่จำ�เป็นต่อการพัฒนาจิตสังคมของวัยรุ่นในการค้นหา
บทบาทและตัวตน ก่อนจะก้าวข้ามไปสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นโดยสมบูรณ์ ด้วยการเรียนรู้ที่จะมีความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นซึ่งไปจนถึงระดับ
ใกล้ชดิ (intimacy) ตามทฤษฏีพฒ
ั นาการทางจิตสังคมของ Eric Erikson ทัง้ ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะในการจัดการอารมณ์
ของวัยรุ่นให้มีวุฒิภาวะ แต่ความขัดแย้งหรือการยุติความสัมพันธ์อาจจะนำ�มาซึ่งปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า จึงมี
คำ�แนะนำ�ให้บคุ ลากรทางสาธารณสุข การศึกษา และผูป้ กครอง พูดคุยสือ่ สารกับวัยรุน่ เรือ่ งความสัมพันธ์แบบโรแมนติกอย่างสม่ำ�เสมอ
ด้วยทัศนคติทไี่ ม่ตดั สิน เพือ่ คัดกรองการใช้ความรุนแรงและภาวะซึมเศร้าในความสัมพันธ์แบบโรแมนติกของวัยรุน่ ให้ความสำ�คัญ
กับแหล่งให้ความช่วยเหลือ และการพัฒนาทักษะในการรับมือกับปัญหาของวัยรุ่น ถึงแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีการศึกษาเรื่องวิธี
บำ�บัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากความสัมพันธ์แบบโรแมนติกของวัยรุ่นเป็นการเฉพาะ แต่มีค�ำ แนะนำ�ให้พิจารณาการใช้
problem solving therapy, cognitive behavioral psychotherapy, interpersonal therapy หรือ family therapy โดยอาจแบ่ง
วิธีการวางแผนการรักษาด้วยการแก้ไขตามปัญหาที่วัยรุ่นมี หรือตามระดับความรุนแรงของอาการ
คำ�สำ�คัญ: ความสัมพันธ์, โรแมนติก, วัยรุ่น, สุขภาพจิต
เนื้อหาของบทความปรับปรุงจากคำ�บรรยาย ณ ห้องบรรยาย 828 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันที่
22 มกราคม 2559
รับต้นฉบับวันที่ 17 มิถุนายน 2559 รับลงตีพิมพ์วันที่ 23 กันยายน 2559
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Abstract:

Romantic relationships of adolescents are an important issue during psychological consultations in order to
assess the effects on their overall mental health. Accordingly, it is necessary for healthcare providers to understand
this kind of relationship, and also to be able to advise educational providers and parents so they can recognize
adolescent romantic relationships: relationships are an essential process of psychosocial development for exploring
roles and identities. Therefore, adolescents can progress to young adulthood by learning to commit to others intimately,
as indicated in Eric Erikson’s psychosocial development theory. Moreover, romantic relationships are an opportunity
for adolescents to improve their skills of emotional management, thus becoming more mature. However, relationship
conflicts, especially breaking up, can result in mental health difficulties, notably depression. Hence, healthcare providers,
teachers, and parents should talk to adolescents about their romantic relationships regularly, with a non-judgmental
attitude. The key objectives are screening for violence and depression, with an emphasis on coping strategies. To date,
there is no study of specific therapy for mental difficulties as a result of romantic relationships in adolescents. However,
some guidelines suggest considering problem solving therapy, cognitive behavioral therapy, interpersonal therapy or
family therapy, through focusing on adolescents’ problems or the severity of adolescents’ symptoms.
Keywords: adolescent, mental health, relationship, romantic

บทนำ�

มีความสัมพันธ์แบบโรแมนติก และส่วนมากของประชากร
กลุ่มดังกล่าว คือ ร้อยละ 95 เป็นความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม4
ดังนั้น บทความนี้จึงขอกล่าวและอ้างอิงถึงเฉพาะผลการศึกษา
วิ จั ย ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเพศตรงข้ า ม (heterosexual
relationship) เนื่องจากความสัมพันธ์แบบโรแมนติกในเพศ
เดียวกัน (homosexual relationship) มีความซับซ้อนด้วยปัจจัย
ที่ แ ตกต่ า งและจำ � เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม
เป็นประเด็นที่แยกออกไป5
การให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสังคมในเรื่องความสัมพันธ์
แบบโรแมนติกในวัยรุ่นนับว่ามีความสำ�คัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
เป็ น ประเด็ น ที่ ทั้ ง ผู้ ป กครอง ครู รวมทั้ ง ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ทั้งในวงการศึกษา หรือแม้แต่กับบุคลากรสาธารณสุขเองยังมี
ความสั บ สนในแนวทางปฏิ บั ติ กั บ วั ย รุ่ น ที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ล
อยู่ ม าก 1 ดั ง นั้ น นอกเหนื อ ไปจากหน้ า ที่ ต รวจวิ นิ จ ฉั ย และ
ให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้รับบริการของจิตแพทย์ กุมารแพทย์ และ
บุคลากรทางสุขภาพ อาทิเช่น พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา
นักสังคมสงเคราะห์ ควรเป็นผูน้ �ำ ในการให้ความรู้ และสามารถ

ในเวชปฏิ บั ติ ท างจิ ต เวชเด็ ก และวั ย รุ่ น มี ร ายงานว่ า
ประเด็นทีว่ ยั รุน่ มักจะนำ�มาเป็นหัวข้อสำ�คัญในการขอคำ�ปรึกษา
คือ ปัญหาที่เกิดจากความสัมพันธ์แบบโรแมนติก1 เช่น ปัญหา
ยุ่งยากขัดแย้งในความสัมพันธ์ การตกเป็นเหยื่อทารุณกรรม
ทางกาย จิตใจ หรือทางเพศจากคูร่ กั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็น
การยุตคิ วามสัมพันธ์แบบโรแมนติก หรือการเลิกรา มักเป็นเหตุ
กระตุ้นให้เกิดภาวะตึงเครียดและอาการทางจิตเวชต่างๆ เช่น
อาการซึมเศร้า2 ซึ่งเป็นปัญหาทางจิตเวชที่สำ�คัญและพบบ่อย
ในวัยรุ่น และยังพบว่าวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นเพศหญิงที่มี
ความสัมพันธ์แบบโรแมนติก จะมีแนวโน้มเกิดอาการซึมเศร้า
(depressive symptom) มากกว่าวัยรุ่นเพศหญิงที่ไม่มีความ
สัมพันธ์แบบโรแมนติกกับผู้ใด ในขณะที่วัยรุ่นเพศชายจะมี
ความเสี่ยงในการแสดงพฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว หรือ conduct
behavior มากกว่า3
จากการสำ�รวจในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่านักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 62-82 รายงานว่ากำ�ลัง
สงขลานครินทร์เวชสาร
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ให้คำ�ปรึกษาแนวทางการดูแลเลี้ยงดูวัยรุ่นแก่ผู้ปกครองและ
บุคลากรอื่นๆ อย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทั้งใน
ระดับครอบครัวหรือในระดับสังคม และลดปัญหาทางจิตสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์แบบโรแมนติกของวัยรุ่นต่อไป

แม่เมื่อครั้งยังอยู่ในวัยทารก9 กล่าวคือ หากวัยรุ่นมีลักษณะ
ความผูกพันแบบไม่ปลอดภัย (insecure attachment) กับแม่
จะพบว่าการสร้างความสัมพันธ์ในระดับ intimacy ของวัยรุ่น
และวัยผูใ้ หญ่เป็นไปได้ดว้ ยความยากลำ�บาก หรืออาจเกิดปัญหา
ความสัมพันธ์ขึ้นบ่อยครั้ง10

นิยามความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
ตามพจนานุกรมฉบับ oxford คำ�ว่า romantic มีรากศัพท์
จากภาษาละติน romanicus ซึ่งใช้ในเรื่องเล่าเกี่ยวกับภารกิจ
ของวีรบุรษุ และตำ�นานรักรูปแบบต่างๆ6 คำ�ว่า romantic ถูกนำ�
มาใช้มากขึ้นในกวีนิพนธ์กลางศตวรรษที่ 17 ผ่านการริเริ่มโดย
กวีมีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น William Wordsworth อย่างไรก็ดี
ปัจจุบันคำ�ว่า romance และ romantic (relationship) มีความ
แตกต่างอย่างชัดเจนในการสื่อสาร ถึงแม้จะมาจากรากศัพท์
เดียวกันและยังมีความหมายเกี่ยวกับความรักก็ตาม นั่นคือ
romance หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจที่แสดงออกจากอารมณ์
อันเกิดขึ้นเพราะแรงดึงดูดทางเพศจากฝ่ายตรงข้าม ในขณะที่
ความสัมพันธ์แบบ romantic เกิดจากความปรารถนาอย่าง
ลึกซึ้งที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างใกล้ชิด (intimacy)7
จึงอาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกมิได้มุ่งเน้น
ไปสู่ ค วามสั ม พั น ธ์ ท างเพศ หากมี ภ าวะใกล้ ชิ ด ระดั บ ลึ ก ซึ้ ง
เป็นเป้าหมายสำ�คัญ
Erikson8 ได้นยิ ามภาวะ intimacy ไว้วา่ เป็นความสัมพันธ์
ทีป่ ระกอบไปด้วยการเปิดเผย (openness) วัยรุน่ สามารถแสดง
อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และรสนิยมของตนเองได้อย่าง
เปิดเผย การแบ่งปัน (sharing) จะเกิดขึน้ ตามมา วัยรุน่ รูจ้ กั แบ่งปัน
อารมณ์ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของตนแก่ ผู้ อื่ น โดยปราศจาก
ความระแวงสงสัย กล่าวโดยนัย วัยรุ่นจะเกิดการเรียนรู้ที่จะมี
ความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) ผู้อื่นนอกเหนือไปจากครอบครัว
อันเป็นองค์ประกอบข้อที่ 3 ของความผูกพันแบบ intimacy
และสามารถละทิ้งตัวตน (self-abandonment) ของตนก่อน
สร้างพันธะข้อตกลง (commitment) ร่วมกับผู้อื่นได้ในที่สุด8
ทั้งนี้ หากวัยรุ่นขาดคุณลักษณะประการใดประการหนึ่งข้างต้น
จะรบกวนขั้นตอนการสร้างภาวะ intimacy อันเป็นผลสืบเนื่อง
มาจากลักษณะความผูกพัน (attachment) ระหว่างวัยรุ่นกับ
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บทบาทของความสัมพันธ์แบบโรแมนติกในวัยรุ่น:
การศึกษาและทฤษฏีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง

Erikson11 กำ�หนดในทฤษฏีพัฒนาการทางจิตสังคม
(psychosocial development) (ตารางที่ 1) ให้ระยะที่ 5
อันเป็นระยะของวัยรุ่น (อายุ 13-21 ปี) เป็นช่วงวัยสำ�หรับ
การค้นหาตัวตน หรือ ego identity และตอบคำ�ถามตนเองว่า
ฉันเป็นใครกันแน่ (who am I)11 ในระยะนี้วัยรุ่นจะเริ่มแยกตัว
ออกจากครอบครั ว ในการแสวงหาอิ ส รภาพทางอารมณ์
(emotional autonomy) จึงทำ�ให้อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน (peer)
มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
Erikson ยังมีความเห็นว่าความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
(unresolved conflict) ในระยะต้นๆ (ระยะที่ 1-4) ของชีวิต
จะปรากฏออกมาเป็ น อาการทางจิ ต เวชหรื อ ปั ญ หาอื่ น ๆ
ทางจิตสังคมในช่วงวัยนี้11 ในขณะเดียวกัน Erikson มองว่า
ความสั ม พั น ธ์ แ บบโรแมนติ ก เป็ น เรื่ อ งของคนในวั ย ผู้ ใ หญ่
ตอนต้น (21-40 ปี) และเป็นไปเพื่อให้การพัฒนาทางจิตสังคม
ของคนวัยนีด้ �ำ เนินไปสูค่ วามสัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ อย่างใกล้ชดิ 12
ทว่า Moore และ Rosenthal13 กลับมีความเห็นว่า การสร้าง
ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกของวัยรุ่นเป็นส่วนหนึ่งของการ
ค้นหาบทบาทและตัวตน (role and identity) เพื่อเพิ่มพูน
วุฒิภาวะ (maturity) โดยผ่านกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์
ซึ่ง Brown ได้อธิบายไว้รวมทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน อย่างไรก็ตาม
Seiffge-Krenke14 มีความเห็นว่าทฤษฏีของ Brown น่าจะเหมาะสม
เฉพาะกั บ วั ฒ นธรรมตะวั น ตก เช่ น ในภาคพื้ น ทวี ป ยุ โรป
เนื่องจากทำ�การศึกษาจากประชากรกลุ่มนี้เท่านั้นจึงอาจจะ
ไม่ ส ามารถอธิ บ ายทฤษฏี นี้ ใ นบริ บ ทวั ฒ นธรรมอื่ น ๆ ได้ ดี
เท่าใดนัก
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ตารางที่ 1 การพัฒนาทางจิตสังคมตามทฤษฎีของ Erikson8,9
ระยะ

อายุ

เป้าหมาย

1. ความไว้วางใจ (trust)
2. ความเป็นตัวของตัวเอง (autonomy)
3. ความคิดริเริ่ม (initiative)
4. ความพากเพียร (industry)
5. อัตลักษณ์ (identity)
6. ความใกล้ชิด (intimacy)
7. การสร้างประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง (generatively)
8. ความเป็นบูรณาภาพ (integrity)

0-18 ปี
18 เดือน-3 ปี
3-5 ปี
5-13 ปี
13-21 ปี
21-40 ปี
40-60 ปี
60 ปี–เสียชีวิต

ความสามารถในการไว้วางใจผู้อื่น (hope)
ความตั้งใจ และสร้างเจตนาของตนเอง (will)
การสร้างเป้าหมายของตน (purpose)
การสร้างทักษะความสามารถ (competence)
ความตรงไปตรงมากับตนเองและผู้อื่น (fidelity)
ความสามารถที่จะรักและถูกรัก (love)
ความห่วงหาอาทร (care)
ภูมิปัญญา (wisdom)

ทฤษฏี ก ารพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ แ บบโรแมนติ ก คู่ รั ก คนนี้ และกั ง วลว่ า ตนกำ � ลั ง ควงคู่ อ ยู่ กั บ คนที่ ไ ม่ คู่ ค วร
(dating with a wrong person) อยู่หรือไม่16
ในวัยรุ่น
Soller15 ระบุว่าความสัมพันธ์แบบโรแมนติกในวัยรุ่น
แท้จริงแล้วเป็นภาพสะท้อนของบทบาทและตัวตน (role and
identity representation) อันสืบเนื่องมาจากอัตมโนทัศน์
(self-concept) ที่วัยรุ่นมีอยู่เดิมและกำ�ลังพยายามที่จะค้นหา
อัตมโนทัศน์เพิ่มเติมผ่านกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์
แบบโรแมนติก15 ทัง้ นี้ Brown ได้อธิบายขัน้ ตอนของการพัฒนา
ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกในวัยรุ่นทั้งเพศชายและเพศหญิง
ไว้ในหนังสือชื่อ handbook of adolescent psychology
ดังต่อไปนี16้ (ตารางที่ 2)
ขั้นตอนแรก คือ infatuation หรือระยะลุ่มหลง จะเป็น
ช่วงเวลาที่วัยรุ่นพึงพอใจกับสภาวะที่ตนเองนั้นกำ�ลังตกหลุมรัก
ใครสักคน (in love of being in love) ในขัน้ แรกนีว้ ยั รุน่ มุง่ สนใจ
ความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของตนเองเป็นหลัก โดยมิได้
สนใจคู่รักของตนมากนัก แต่จะให้ความสำ�คัญกับสถานะที่ตน
ได้รับการตอบสนองในหมู่เพื่อนฝูงมากกว่าว่าตนเองนั้นกำ�ลัง
ควงคู่ (dating) อยูก่ บั “ใคร” และคนๆ นัน้ มีสถานะอย่างไรในกลุม่
เพื่ อ นของวั ย รุ่ น ช่ ว งเวลานี้ กิ น เวลาสั้ น มาก ความสั ม พั น ธ์
จะเข้าสู่ระยะที่สองอย่างรวดเร็ว หลังจากอยู่ในระยะสถานะ
(status) วัย รุ่ นจะมองความสั ม พัน ธ์ ในมุ มกลับ ว่ าตนกำ� ลั ง
มีสถานะอย่างไรในกลุ่มเพื่อนภายหลังจากมีความสัมพันธ์กับ

สงขลานครินทร์เวชสาร

เมือ่ พ้นช่วงเวลาของระยะลุม่ หลงและระยะสถานะ วัยรุน่
จะเริ่มสานความสัมพันธ์จนเข้าสู่ขั้นตอนที่สามคือ intimacy
ความสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ ต่ อ เมื่ อ วั ย รุ่ น และคู่ รั ก
มีความสนใจร่วมในเรือ่ งเดียวกันรวมทัง้ มีความรูส้ กึ ทีส่ อดคล้อง
ต้ อ งกั น ในขั้ น ตอนนี้ วั ย รุ่ น จะค่ อ ยๆ พั ฒ นาความสามารถ
ที่ จ ะแบ่ ง ปั น อารมณ์ ความคิ ด ความรู้ สึ ก ของตนกั บ คู่ รั ก
เริ่มรู้จักการไว้วางใจผู้อื่น และค่อยๆ ค้นหาความต้องการ
ที่ แ ท้ จ ริ ง ในชี วิ ต โดยทั่ ว ไปของตนเอง 16 โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การค้นหาอัตลักษณ์ทางเพศ (sexual identity) เนื่องจาก
ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกจะเป็นโอกาสสำ�คัญในการเรียนรู้
บทบาทของ masculine และ feminine identity จากคน
นอกครอบครัวอย่างใกล้ชิดที่สุดเป็นครั้งแรก17
ขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะทำ�ให้ความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
ของวัยรุ่นมั่นคงและยืนยาวต่อไปได้ คือ bonding หรือระยะ
ผูกพัน เมื่อเวลาผ่านไปวัยรุ่นจะเริ่มสร้างพันธะข้อตกลงหรือ
commitment ซึ่งตนและคู่รักมีต่อกัน กระบวนการดังกล่าวจะ
ทำ � ให้ วั ย รุ่ น เกิ ด ความคั บ ข้ อ งใจและสั บ สนว่ า ตนเองกั บ คู่ รั ก
จะสามารถช่วยกันประคับประคองความสัมพันธ์ให้ต่อเนื่อง
ไปได้อย่างไร ซึ่งในขั้นตอนนี้ความห่วงหาอาทร (care) และ
ความซื่อตรงจงรัก (loyalty) ที่วัยรุ่นมีต่อคู่รักจะเป็นส่วนสำ�คัญ
ทีส่ ดุ ทีท่ �ำ ให้ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกนีป้ ระสบความสำ�เร็จ17
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ตารางที่ 2 ทฤษฎีขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์แบบโรแมนติกของ Brown19
		

ระยะ (phrase)

ความสนใจ (attention)

เป้าหมาย (goal)

1. ระยะลุ่มหลง (infatuation)
2. ระยะสถานะ (status)
3. ระยะใกล้ชิด (intimacy)
4. ระยะผูกพัน (bonding)

ตัวตนของตนเอง (self)
กลุ่มเพื่อน (peer group)
ความสนใจร่วมกันระหว่างคู่รัก (mutual interest)
พันธะข้อตกลง (commitment)

ความรู้สึกหลงใหลในตนเอง
การยอมรับสถานะคู่รักจากกลุ่มเพื่อน
ความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างคู่รัก
ความซื่อสัตย์และจงรักภักดีระหว่างคู่รัก

จะเห็นได้ว่าแนวคิดของ Brown19 มีความสอดคล้อง
กับทฤษฏีการพัฒนาทางจิตสังคมของ Erikson8,9,11 อยูพ่ อสมควร
กล่าวคือ Brown มองว่าขั้นตอนของการพัฒนาความสัมพันธ์
แบบโรแมนติกในวัยรุ่นเป็นขั้นตอนในการค้นหาตัวตน (ego
identity) ของวัยรุ่น จะเห็นได้จากการที่ขั้นตอนแรกๆ ของ
ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกนั้น วัยรุ่นยังเพ่งความสนใจมาที่
ตนเองและกลุ่มเพื่อน (peer) อยู่มาก16 แต่ในที่สุดวัยรุ่นจะ
ค่ อ ยๆ พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ บ นพื้ น ฐานของการเรี ย นรู้ ที่ จ ะ
ไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) ผู้อื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวและสร้าง
พั น ธะผู ก พั น (commitment) กั บ คู่ รั ก ในขั้ น ตอนท้ า ยสุ ด 8
อั น เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะของการมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบ intimacy
ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (21-40 ปี) ตามทฤษฏีของ Erikson8
กล่าวอีกแง่ความสัมพันธ์แบบโรแมนติก จึงเป็นกระบวนการหนึง่
ในการพัฒนาทางจิตสังคมเพือ่ ช่วยวัยรุน่ ให้สามารถเปลีย่ นผ่าน
เข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นได้อย่างสมบูรณ์

ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกอยูน่ นั่ เอง กระนัน้ Anderson21 พบว่า
ข้ อ ขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งวั ย รุ่ น เพศชายและหญิ ง ในความ
สัมพันธ์แบบโรแมนติกมักมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของ
ความสัมพันธ์ในอุดมคติของแต่ละฝ่าย วัยรุ่นเพศหญิงจะมี
มุ ม มองและความคาดหวั ง ต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ใ นแบบอนุ รั ก ษ์
นิยม นั่นคือ มองการแต่งงานและชีวิตครอบครัวเป็นเป้าหมาย
ของความสั ม พั น ธ์ แ บบโรแมนติ ก ในขณะที่ วั ย รุ่ น เพศชาย
จะมองความสัมพันธ์เป็น “เกม” และการเป็น “ผู้ชนะ” คือ
เป้าหมายหลัก ซึง่ เพศสัมพันธ์คอื การตอกย้�ำ ถึงสถานะ “ผูช้ นะ”
ของวัยรุ่นเพศชายอย่างหนึ่ง21 ถึงแม้ข้อแตกต่างจากเพศสภาวะ
ดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อวัยรุ่นในแง่ของการสร้างทักษะการ
สื่ อ สาร และต่ อ รองว่ า ควรแสดงท่ า ที ป ระนี ป ระนอมเมื่ อ ไร
และอย่างไร22 แต่ความขัดแย้งอาจจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการ
แสดงออกทางเพศที่เหมาะสม ทั้งนี้การศึกษาที่ผ่านมายังพบ
อี ก ด้ ว ยว่ า ความสั ม พั น ธ์ แ บบโรแมนติ ก มั ก ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สุขภาพจิตของวัยรุน่ เพศหญิงมากกว่าวัยรุน่ เพศชายในระยะยาว15
อาจจะเป็ น การยากที่ จ ะตั ด สิ น ว่ า ความสั ม พั น ธ์ แ บบ
โรแมนติ ก ในวั ย รุ่ น นั้ น ควรเริ่ ม ต้ น ที่ อ ายุ เ ท่ า ไรกั น แน่ The
National Centre of Excellence in Youth Mental Health1
ระบุว่าไม่มีการศึกษาถึงตัวเลขอายุที่แน่ชัด เพราะขึ้นอยู่กับ
สภาวะแวดล้อม บริบทวัฒนธรรม และวุฒภิ าวะของตัววัยรุน่ เอง
แต่สิ่งที่พึงระวังคือ ถึงแม้ว่าการมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
จะเป็ น ธรรมชาติ ข องวั ย รุ่ น ซึ่ ง มี พั ฒ นาการทางจิ ต สั ง คม
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แต่วยั รุน่ ผูเ้ ริม่ ต้นความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
อายุน้อยเกินไป อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดปกติ
ทางอารมณ์ ปัญหาความสัมพันธ์กบั พ่อแม่ หรือเกิดความขัดแย้ง
กับกลุ่มเพื่อน23 อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าการมีความสัมพันธ์แบบ

ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกและปัญหาสุขภาพจิต
ในวัยรุ่น

Connolly และคณะ19 ระบุวา่ ความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
ในวัยรุ่นสามารถสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ทั้งทางบวก
และทางลบอย่างเข้มข้น ในมุมหนึ่งอาจเป็นความท้าทายที่
ช่วยให้วัยรุ่นเรียนรู้วิธีการควบคุมและจัดการอารมณ์ของตน
เมื่อเผชิญกับอารมณ์ที่ท่วมท้น โดยเฉพาะเมื่อมีความขัดแย้ง
หรื อ เลิ ก รากั บ คู่ รั ก 20 แต่ ข ณะเดี ย วกั น ก็ อ าจเป็ น ตั ว กระตุ้ น
ความตึงเครียดอันดับต้นๆ ในช่วงชีวิตวัยรุ่นไม่ว่าวัยรุ่นกำ�ลัง
อยูใ่ นความสัมพันธ์ขนั้ ตอนใด หรืออาจจะไม่ได้คบกับใครอยูเ่ ลย
ก็ตาม แต่วัยรุ่นยังคงได้รับแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนฝูงในเรื่อง
Songklanagarind Medical Journal
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โรแมนติ ก ในวั ย รุ่ น จะเพิ่ ม อั ต ราความเสี่ ย งต่ อ พฤติ ก รรม
ไม่ พึ ง ประสงค์ เช่ น การใช้ ส ารเสพติ ด ผลการเรี ย นตกต่ำ �
และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้า
ในวัยรุ่นอย่างมีนัยสำ�คัญ20 แต่จากการศึกษาของ La Greca
และ Harrison24 พบว่าความสัมพันธ์แบบโรแมนติกกลับช่วย
วัยรุ่นเพิ่มพูนทักษะในการเข้าสังคม (social competence)
ลดความวิตกกังวลจากการเข้าสังคม (social anxiety) และ
เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง (self-esteem) จึงอาจจะ
กล่าวได้ว่าความสัมพันธ์แบบโรแมนติกจัดเป็นดั่งดาบสองคม
สำ�หรับวัยรุ่นได้ในอีกความหมายหนึ่ง24

จากยุติความสัมพันธ์ จึงเป็นโอกาสที่วัยรุ่นจะได้ปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์รับมือกับปัญหา (coping strategy) ให้มีวุฒิภาวะมาก
ยิง่ ขึน้ 1 สิง่ ทีพ่ งึ ระวังคือ ไม่ควรเหมารวมว่าความผิดหวังนีจ้ ะหาย
ไปเองตามกาลเวลา หากเฝ้าระวังในกรณีทวี่ ยั รุน่ มีปจั จัยเสีย่ งต่อ
ภาวะซึมเศร้า27 ระหว่างนี้บุคลากรและผู้ปกครองควรให้ความ
สนใจเป็นพิเศษกับการช่วยเหลือวัยรุน่ ให้สามารถจัดการอารมณ์
ที่ท่วมท้นของตน โดยเฉพาะการจัดการความโกรธ (anger
management)1 ด้วยการพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยท่าที
ที่ ไ ม่ ตั ด สิ น นอกจากช่ ว ยให้ วั ย รุ่ น สามารถแสดงอารมณ์
ความรู้สึก และความคิดออกมาอย่างเปิดเผยแล้ว ยังทำ �ให้
วัยรุ่นกล้าร้องขอความช่วยเหลือในกรณีที่วัยรุ่นรู้สึกอับอาย
จากการตกเป็นเหยื่อทารุณกรรมของคู่รักหรือบุคคลอื่นจาก
ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือ
ทางเพศ เช่น พฤติกรรมทำ�ร้ายร่างกาย ล่วงละเมิดทางเพศ
หรือข่มขู่แบล็คเมล์ ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้15 บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ปกครองสมควรจะแสดงบทบาทในการจัดการ
เรื่องราวเหล่านี้ให้เหมาะสม ภายหลังจากทำ�ความเข้าใจกับ
วัยรุ่นเป็นที่เรียบร้อยให้เร็วที่สุด1

การยุติความสัมพันธ์แบบโรแมนติก: ปัญหาที่พบ
บ่อย

การเลิกรา หรือยุติความสัมพันธ์ลง เป็นปรากฏการณ์
สามัญที่เกิดขึ้นได้ในทุกความสัมพันธ์แบบโรแมนติกไม่ว่าจะ
ในวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ Connolly และ Mcisaac25 สำ�รวจพบ
ความชุกของการเลิกราในวัยรุ่นอายุ 14-18 ปี ในรอบ 1 ปี
ที่ ผ่ า นมา สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 25 โดยใจความสำ � คั ญ ของสาเหตุ
การเลิ ก ราคื อ ความต้ อ งการหรื อ องค์ ป ระกอบของภาวะ
intimacy ไม่สอดคล้องต้องกันกับคู่รัก(เก่า) และ Feiring26
ค้ น พบว่ า ระยะเวลาความสั ม พั น ธ์ แ บบโรแมนติ ก ของวั ย รุ่ น
อายุ 15 ปี ยาวนานอยู่เพียง 3-4 เดือนโดยเฉลี่ย อย่างไรก็ดี
ความสัมพันธ์จะค่อยๆ กินเวลายาวนานมากขึน้ ตามวัยทีเ่ พิม่ ขึน้
ของวัยรุ่น จากการศึกษาของ Monroe และคณะ27 รายงานว่า
ประสบการณ์การเลิกรากับคนรักในรอบ 1 ปี เป็นปัจจัยทำ�นาย
การเกิ ด โรคซึ ม เศร้ า ที่ มี อิ ท ธิ พ ลที่ สุ ด ของวั ย รุ่ น โดยเฉพาะ
เพศหญิ ง ถึ ง แม้ จ ะมี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ ปั จ จั ย ดั้ ง เดิ ม จากตั ว
วัยรุ่นเองจะเป็นองค์ประกอบสำ�คัญในการเกิดภาวะซึมเศร้า
เช่น บุคลิกภาพแบบพึ่งพาผู้อื่น ความขัดแย้ง และห่างเหิน
กับพ่อแม่1 กระนั้นสภาวการณ์ระหว่างและภายหลังขั้นตอน
การเลิ ก ราก็ มี ส่ ว นอยู่ ไ ม่ น้ อ ยกั บ การกระตุ้ น ภาวะซึ ม เศร้ า
ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น อาทิเช่น ปฏิกิริยาทางลบจากคู่รัก(เก่า)
พฤติกรรมแยกตัวหรือความขัดแย้งกับกลุ่มเพื่อน27
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ความสัมพันธ์แบบโรแมนติก
เป็นหนึง่ ในกระบวนการทีว่ ยั รุน่ ใช้พฒ
ั นาตนเอง เพือ่ เปลีย่ นผ่าน
เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ความสูญเสีย และความผิดหวังที่เกิดขึ้นภายหลัง
สงขลานครินทร์เวชสาร

การนำ�ไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ

The National Centre of Excellence in Youth Mental
Health1 ให้คำ�แนะนำ�ว่า ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในภาคการศึกษาและสุขภาพ สมควรพูดคุยซักถามเรื่องราว
ความเป็ น ไปของความสั ม พั น ธ์ แ บบโรแมนติ ก ของวั ย รุ่ น
ทั้งเพศชายและเพศหญิง อย่างเห็นเป็นเรื่องปกติ (เช่นเดียวกับ
การสอบถามเรื่องการเรียน และความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน)25
พยายามอย่ า สรุ ป ความเข้ า ใจไปเองว่ า ความสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง
ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องไร้สาระหรือไม่สลักสำ�คัญ แต่ใช้การพูดคุย
อย่ า งสม่ำ� เสมอคั ด กรองความเสี่ ย งเรื่ อ งการใช้ ค วามรุนแรง
(ทั้งทางกาย วาจา และทางเพศ) และภาวะซึมเศร้าจากความ
สัมพันธ์แบบโรแมนติกของวัยรุน่ 1 โดยเฉพาะเมือ่ มีการยุตคิ วาม
สัมพันธ์เกิดขึ้นทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการ “สั่ง” หรือ “สอน”วัยรุ่น
แต่ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทักษะการจัดการความเครียด
(stress management) ด้วยการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
เสนอแนวทางการแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ที่ดี และความ
สัมพันธ์ที่ควรหลีกเลี่ยง รวมทั้งวิธีการรับมือกับความกดดัน
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ที่อาจเกิดขึ้น พยายามกระตุ้นมิให้วัยรุ่นละเลยความสัมพันธ์
ด้านอื่นๆ ที่อาจจะถูกลดความสำ�คัญลงโดยไม่รู้ตัว27 ไม่ว่าจะ
กับครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน เพราะความสัมพันธ์กับกลุ่มคน
เหล่านีจ้ ะกลายมาเป็นแหล่งให้การประคับประคอง (supporting
resource)1 ในยามที่วัยรุ่นประสบกับวิกฤต และยังช่วยลด
ภาวะแยกตัว (isolation) อันจะเพิ่มความเสี่ยงต่อระดับความ
รุนแรงของภาวะซึมเศร้าภายหลังจากการยุติความสัมพันธ์27
ถึ ง แม้ ว่ า จะยั ง ไม่ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารบำ � บั ด ปั ญ หา
สุขภาพจิต หรือแม้แต่ภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ ทีเ่ กิดขึน้ จากปัญหา
ความสั ม พั น ธ์ แ บบโรแมนติ ก เป็ น ปั จ จั ย กระตุ้ น อย่ า งเฉพาะ
เจาะจง แต่ The National Centre of Excellence in Youth
Mental Health แนะนำ�ให้พิจารณาวิธีการบำ�บัดจากปัญหาที่
วัยรุน่ ประสบเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น problem solving therapy
(PST) หรือ cognitive behavioral therapy (CBT)1 นอกจาก
CBT หรือ PST แล้ว The National Centre of Excellence
in Youth Mental Health ยังเสนอให้พิจารณา interpersonal
therapy for adolescent (IPT-A) ในกรณีที่บุคลากรมีความรู้
และความชำ�นาญเพียงพอ ทั้งนี้อยู่ในกรอบของความต้องการ
และประเด็นที่วัยรุ่นและผู้ปกครองมีความวิตกกังวลเป็นสำ�คัญ1
ซึ่งแตกต่างจากแนวทางการดูแลของ National Institute for
Health and Care Excellence (NICE)28 ซึง่ แนะนำ�ให้พจิ ารณา
การรักษาตามระดับความรุนแรงของอาการซึมเศร้า โดยแบ่งเป็น
ระดับเล็กน้อย ปานกลาง รุนแรง และไม่ตอบสนองต่อการรักษา
เบื้องต้น ถึงแม้จะแนะนำ�การบำ�บัดด้วย CBT เช่นเดียวกัน แต่
NICE ได้ระบุให้ท�ำ การรักษาด้วย CBT แบบกลุม่ บำ�บัดในวัยรุน่
ที่มีอาการซึมเศร้าเล็กน้อย และรายบุคคลในกรณีที่มีอาการ
ระดับปานกลางหรือรุนแรง ส่วน interpersonal therapy นั้น
NICE แนะนำ�ในกรณีที่มีอาการซึมเศร้าตั้งแต่ระดับปานกลาง
ขึ้นไป ทั้งนี้กรณีที่วัยรุ่นมีอาการซึมเศร้าระดับรุนแรง หรือ
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้น NICE แนะนำ�ให้พิจารณา
การรักษาแบบครอบครัวบำ�บัด (family therapy) และควรใช้
จิตบำ�บัดร่วมกับการรักษาด้วยยาต้านเศร้า (antidepressant)
ในวัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไปที่มีอาการซึมเศร้าตั้งแต่ระดับปาน
กลางเป็นต้นไป โดยไม่จำ�เพาะกับปัจจัยกระตุ้นใดๆ ทั้งสิ้น28
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ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกระหว่างเพศตรงข้าม
ในวัยรุน่ จัดเป็นกระบวนการหนึง่ ในการพัฒนาทางจิตสังคม
ที่ช่วยให้วัยรุ่นสามารถค้นหาบทบาทและตัวตนด้วยการ
เรียนรูว้ ธิ กี ารทีจ่ ะมีความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ อย่างใกล้ชดิ
เพื่อก้าวผ่านเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น แม้ว่าความสัมพันธ์
แบบโรแมนติกจะสร้างพัฒนาการที่ดีทางสังคมให้กับ
วัยรุ่น เสริมทักษะในการแก้ปัญหาและจัดการอารมณ์
แต่ขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต
หลายประการ โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า เมื่อมีการยุติ
ความสัมพันธ์เกิดขึ้น จึงมีคำ�แนะนำ�ให้ผู้ปกครอง และ
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งพู ด คุ ย เรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ แ บบ
โรแมนติกกับวัยรุ่นอย่างสม่ำ�เสมอ ให้ความสำ�คัญกับ
ทักษะการแก้ปัญหา เตรียมพร้อมแหล่งให้การประคับประคองยามเกิดวิกฤต รวมทัง้ คัดกรองการใช้ความรุนแรง
และภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น ถึงแม้จะยังไม่มีการศึกษา
ถึงวิธกี ารบำ�บัดรักษาทีเ่ ฉพาะเจาะจงต่อปัญหาสุขภาพจิต
ทีเ่ กิดขึน้ จากความสัมพันธ์แบบโรแมนติก แต่มคี �ำ แนะนำ�
ให้พจิ ารณาการบำ�บัดด้วยวิธี problem solving therapy,
cognitive behavioral therapy, Interpersonal Therapy
หรือ family therapy
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