เงินสนับสนุนการวิจัยดานสาธารณสุข ป 2001（การวิจัยพิเศษดานสาธารณสุข）

「คูมือสําหรับการดําเนินกิจกรรมการบําบัดรักษาสุขภาพจิตในพื้นที่
ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ」

เปนที่ทราบกันดีทั้งในสังคมและในหมูผูที่เกี่ยวของกับการบําบัดรักษาสุขภาพจิตวา”การดูแล
ทางดานจิตใจ”นั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติตางๆขึ้น

ไมวาจะเปนภัยธรรมชาติตางๆ

อยางเชน แผนดินไหวในแถบฮันชินและอาวาจิที่เกิดขึ้นเมื่อไมกี่ปที่ผานมา（ 17 มกราคม 1995 ）
อาชญากรรม

หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากน้ํามือมนุษย

ทางดานจิตใจเรื่อยมา

และไดมีการดําเนินกิจกรรมตางๆเพื่อการดูแล

「คูมือสําหรับการดําเนินกิจกรรมการบําบัดรักษาสุขภาพจิตในพื้นที่ประสบภัย

เมื่อเกิดภัยพิบัติ」ฉบับนี้ จึงมีจุดประสงคเพื่อเผยแพรประสบการณที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ใหทราบโดยทั่วกัน และเพื่อใหเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพตอในอนาคต
ในเวลาที่เกิดภัยพิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติดังกลาวนี้ มักทําใหเกิดอาการตอบสนองทางจิตในรูปแบบตางๆ
ยกอยางเชน PTSD ไดงาย ดังนั้นจึงไมควรมุงเนนเรื่องวิธีการรักษาวิธีใดวิธีหนึ่งเทานั้น แตควรดําเนิน
กิจกรรมการบําบัดรักษาสุขภาพจิตอยางตอเนื่อง
คูมือฉบับนี้นอกจากจะมุงเนนใหดําเนินกิจกรรมแบบตางๆแบบโดยรวมแลว
นําไปใชไดจริงๆเมื่อเกิดเหตุการณวุนวายเมื่อเกิดอุบัติภัย

ยังมุงเนนใหสามารถ

พรอมทั้งพยายามยกตัวอยางที่ชัดเจนอัน

ไดมาจากประสบการณจริง อาทิ เรื่องเฟรสคอนแท็ค การใหความสําคัญในเรื่องการฟนตัวไดเองโดย
ธรรมชาติหลัง จากการทนทุกขทรมาณทางดานจิตใจ การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมอันหลากหลาย
เรื่องอาสาสมัครหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการรวมมือกับสํานักขาวตางๆ
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะมีสวนชวยในการดําเนินกิจกรรมในทองที่เกิดเหตุ

และจะ

ไดรับความรูจากประสบการณของบุคคลตางๆเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงเนื้อหาใหดีขึ้นตอไป
17 มกราคม 2003

เงินสนับสนุนการวิจัยดานสาธารณสุข ป 2001（การวิจัยพิเศษดานสาธารณสุข）
Health Science Research Grants [of the Ministry of Health, Labor and Welfare] 2001

「การวิจัยเรื่องแนวทางการใหความชวยเหลือดานจิตใจที่ควรจะทําตอไปในอนาคตโดยใชคดี
ฆาตกรรมในโรงเรียนเปนกรณีศึกษา」
Research of the Mental Health Care for the Victims of School Massacre

(หัวหนานักวิจัย Chairman)
ผูอํานวยการกองการดูแลรักษาสุขภาพจิตในผูใหญ สถาบันวิจัยดานการดูแลรักษาสุขภาพจิต ศูนยจิต
และประสาทแหงชาติ
Director, Division of Adult Mental Health, National Institute of Mental Health, National Center of Neurology and
Psychiatry, Japan

โยซิฮารุ คิน Kim Yoshiharu

i

(ผูชวยบรรณาธิการ Collaborating researchers)
ยุกิฮิโระ อาเบะ

ผูอํานวยการศูนยการดูแลรักษาสุขภาพจิตและสวัสดิการฮอกไกโด

Abe Yukihiro

Director Hokkaido Mental Health Welfare Center

ฮิโตซิ อารากิ

ผูอํานวยการกองดูแลสุขภาพและการควบคุมการปวยแผนกสวสดิการ
จังหวัดอิบาระกิ
Director Health Service Disease Control Division, Department of Welfare, Ibaraki
Prefecture Government

Araki Hitoshi

เคจิ อิวาอิ

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาจิตวิทยาเกี่ยวกับ

Iwai Keiji

ศาสตร วิทยาลัย เฮียวโกะ เคียวอิกุ
Associate Professor, Department of Educational Clinical Psychology, Faculty of
School Education, Hyogo University of Teacher Education

ฮิโรซิ กาโต

อํานวยการดานการวิจัยสถาบันการดูแลรักษาสุขภาพจิต

Kato Hiroshi

สุขภาพจังหวัดเฮียวโกะ
Research Director, Research Institute for Mental Health Care, Hyogo Research
Organization for Human Care

นาโอโกะ นากาอิ
Nagai Naoko

ผูจัดการ แผนกการปองกันการปวย ศูนยสาธารณะสุขศาสตรวากายามะ
Division Manager, Health Prevention Division, Wakayama City Public Health Center

มาซะโกะ ฟุจิตะ

ผูเชี่ยวชาญดานจิต ศูนยการดูแลรักษาสุขภาพจิตและสวัสดิการจังหวัดเฮียว

Fujita Masako

โกะ
Psychosocial Worker, Hyogo Prefectural Mental Health and Welfare Center

โคเฮ ยามาโมะโตะ

ผูใหคําปรึกษาดานจิต ผูจัดการ แผนกการปองกันการปวย ศูนยสาธารณะสุข

Yamamoto Kohei

ศาสตรวากายามะ
Mental Health Adviser, Senior Manager, Health Prevention Division, Wakayama City
Public Health Center

คาดุฮิโระ วาตาบิคิ
Watabiki Kazuhiro

การรักษาคนไข

คณะครุ

องคการวิจัยดูแล

ผูจัดการกองสวัสดิการสําหรับคนพิการ แผนกสังคมสังเคราะห จังหวัดอิบารา
กิ
Senior Manager, Welfare Division for the Physically Challenged, Department of
Welfare, Ibaraki Prefecture Government
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บทนํา
เมื่อเกิดภัยพิบัติ

ประชาชนจํานวนมากในพื้นที่เกิดเหตุมักจะไดรับผลกระทบทางดานจิตใจ ดังนั้น

หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น สถานพยาบาล ศูนยบําบัดฟนฟูสภาพจิตใจ ฯลฯ จึงจําเปนที่

จะตอง

เปนศูนยกลางที่หาทางชวยบําบัดฟนฟูสภาพจิตใจในทองถิ่นนั้นๆ
คูมือฉบับนี้จึงจะขอกลาวถึงขอควรระวังตางๆระหวางดําเนินกิจกรรมการบําบัดรักษาจิตใจโดย
แพทยเจาหนาที่สาธารณสุข พยาบาล เจาหนาที่บําบัดฟนฟูสภาพจิตใจ ผูเชียวชาญในแขนงอื่น
และเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ
ภัยพิบัติที่กลาวถึงในคูมือฉบับนี้ไมใชแตเพียงภัยพิบัติที่ประชาชนแตละคนประสบ แตหมาย
รวมถึงความเสียหายที่ทองถิ่นนั้นไดรับทั้งหมด หรือการที่คนในทองถิ่นนั้นไมสามารถดําเนินชีวิตไปได
ตามปกติ กลาวไดอีกอยางคือเปนเหตุการณที่จําเปนตองมีนโยบายเพื่อทองถิ่นโดยรวมดวย ไมใชมี
เพียงนโยบายที่มุงใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยเฉพาะบุคคล ภัยธรรมชาตินี้อยางเชนแผนดินไหว,
น้ําทวม, เหตุเพลิงไหม, อุบัติเหตุ, สิ่งแวดลอมเปนพิษ, อาชญากรรมตางๆทั้งหมดซึ่งเปนเหตุการณ
ที่กอใหเกิดผลกระทบในวงกวาง หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อไมกี่ปผานมา อยางเชน”คดีกาซพิษซา
รินในรถไฟใตดิน”
เมืองวาคะยามะ”

”เหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญในแถบฮันชินและอาวาจิ”

”คดีวางยาพิษในแกง

”เหตุการณโรงไฟฟานิวเคลียรระเบิด JCO” ก็จัดอยูในภัยพิบัตินี้ดวย

คดีวางยาพิษในแกงเมืองวาคะยามะ: ในป 1998 เกิดคดีการลอบวางยาพิษในอาหารที่จัดเตรียมไว
สําหรับงานเทศกาลของเมืองเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุน เปนเหตุใหผูที่ทานอาหารเขาไป 67 คน ลม
ปวยอยางเฉียบพลันจากการไดรับสารพิษ และทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวน 4 คน
เหตุการณโรงไฟฟานิวเคลียรระเบิด JCO: ในป 1999 เกิดเหตุนิวเคลียรระเบิดที่โรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียร และมีโซเดียมรั่วไหลออกมาอยางตอเนื่อง จากอุบัติเหตุในครั้งนี้ทําใหพนักงานที่ทํางาน
อยูในนั้น 3 คนถูกแรงระเบิดอยางรุนแรงและ 2 คนเสียชีวิต นอกจากนั้นพนักงานดับเพลิงที่ลําเลียง
ผูไดรับบาดเจ็บและเจาหนาที่โรงไฟฟา รวมทั้งผูอยูอาศัยในแถบใกลเคียงจํานวน 663 คนยังพลอย
ถูกระเบิดไปดวย นอกจากนี้ยังตองทําการอพยพผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียงในรัศมี 350 เมตรใหออก
อยูไปในที่ที่ปลอดภัย ทําใหผูทีพักอาศัยอยูในแถบนั้นเกิดอาการช็อคอยางมาก
เหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญในแถบฮันชินและอาวาจิ: ในป1995 เกิดแผนดินไหวครั้งใหญใน
แถบฮันชินและเกาะอาวาจิโดยมีศูนยกลางอยูที่เมืองโกเบ เกิดแรงสั่นสะเทือนถึง7.3แม็กนิจูด ซึ่ง
เปนการสั่นสะเทือนครั้งที่แรงที่สุดเทาที่เคยเกิดขึ้นในจุดใตเขตเมืองใหญโดยตรง ความเสียหายนั้น
สวนใหญเกิดในเขตตัวเมือง มีผูเสียชีวิต 6,433 คน บาดเจ็บสาหัส 43,792 คน และผูที่ไรที่อยูอาศัย
อีกจํานวนมากกวา 300,000 คน นอกจากนั้นอาคารบานเรือนตางๆยังพังเสียหาย ถนน ทางรถไฟ
สายเชื่อมโยงติดตอตางๆยังถูกตัดขาด กลาวไดวาเปนภัยพิบัติที่กอใหเกิดความเสียหายครั้งที่รุนแรง
ที่สุด รวมมูลคาความเสียหายแลวสูงถึง 1,000,000,000,000 เยนดวยกัน จากภัยพิบัติในครั้งนี้ทําให
เริ่มมีการถกกันถึงประเด็นการใหความชวยเหลือทางดานจิตใจแกผูประสบภัยพิบัติครั้งแรกในประเทศ
ญี่ปุน ทําใหมีการจัดตั้งสถานบําบัด(Care Center) และเริ่มมีการดําเนินกิจกรรมตางๆเพื่อบําบัดฟนฟู
สภาพจิตใจแกผู
ประสบภัย ตอมากิจกรรมตางๆเหลานี้ก็ไดนําไปสูการพัฒนาคนควาวิจัยเฉพาะทางดานการบําบัดดูแล
ดานจิตใจเมื่อเกิดภัยพิบัติในสถาบันวิจัยและสถาบัน การศึกษาตางๆ เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
คดีกาซซารินในรถไฟใตดิน: ในป 1995 กลุมลิทธิทางศาสนาไดกอวินาศกรรมสังหารหมูขึ้นโดยการ
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วางกาซพิษซารินในขบวนรถไฟใตดินกรุงโตเกียว เปนเหตุใหผูโดยสารและพนักงานสถานีเสียชีวิต
เปนจํานวน12คน และมีผูที่ไดรับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสอีกกวา 5,500 ราย ปจจุบันก็ยังคงมีผูปวย
อีกเปนจํานวนมากที่ยังคงมีอาการ PTSD และ ทุกขทรมาณจากการไดรับสารพิษซาริน

I. ความจําเปนในการทํากิจกรรมการบําบัดทางสุขภาพจิตในพื้นที่
ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ
1. การประสบภัยพิบัติและกิจกรรมการบําบัดรักษาสุขภาพจิตในพื้นที่ประสบภัย
ภัยพิบัติเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยที่ประชาชนสวนใหญไมไดคาดคิดและกอใหเกิดความกระทบ
กระเทือนดานจิตใจ

ทําใหคนในครอบครัวตองตกเปนเหยื่อ

เกิดความทุกขทรมาณจากการสูญเสีย

ทรัพยสิน เกิดความเสียใจ（ความสูญเสีย,ความเศราโศก）นอกจากนั้นหลังเกิดภัยพิบัติแลวยังเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากในการใชชีวิต เกิดความรูสึกวิตกกังวลเรื่องการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต ทํา
ใหกลายเปนความเครียดในการดําเนินชีวิตในปจจุบันไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไดชื่อวาเปนผูที่มี
ความออนแอตอภัยพิบัติ อยางเชน ผูสูงอายุ เด็กออน คนปวย คนพิการ ฯลฯ นั้น อาจปรับตัวใหเขากับ
การดําเนินชีวิตหลังประสบภัยพิบัติไดยากและเกิดอาการเครียดสูง

เปนเหตุใหอาการออนแอทั้งทาง

รางกายและจิตใจที่มีมาแตเดิมอาจทรุดหนัก หรือทําใหอาการนั้นๆกําเริบขึ้นอีกครั้ง หากการรักษาไม
วาจะเปนอาการทางจิตหรืออาการทางรางกายขาดตอนหลังเกิดภัยพิบัติดวยแลว

จะยิ่งกอใหเกิดผล

เสียตอสุขภาพจิตอยางมาก นอกจากนั้น อาการนั้นอาจยังขึ้นอยูกับเหตุการณที่ประสบ

ไมวาจะเปน

การพบเห็นคนตายหรือบาดเจ็บในจุดเกิดเหตุ รางกายสัมผัสถึงแผนดินไหว เพลิงไหม ทําใหอาการ
ช็อคนั้นฝงลึกอยูในจิตใจและมองเห็นภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นราวกับเลาเรื่องยอนอดีต
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจที่มักจะพบเห็นบอยๆหลังจากประสบเหตุกาณดังที่กลาว
มาในขางตนนั้น ไดแก มีอาการซึมเศรา ความอยากลดลง นอนไมหลับ ไมอยากอาหาร ออนไหวงาย
หงุดหงิดงาย มีสมาธิสั้น ความจําแยลง มีอาการเหมือนตกอยูในภวังค ฯลฯ สวนใหญเปนมักอาการที่
เกิดชั่วคราวแลวจะหายเองโดยธรรมชาติ

แตอาจจะยังมีอาการเครียดหลงเหลืออยูจนอาจกลายเปน

อาการระยะยาวได และอาการเหลานี้ก็จะทําใหกลายเปนโรคซึมเศรา,มีอาการตื่นตระหนก, เปน PTSD
（ดูคําอธิบายคําศัพทเฉพาะ）ฯลฯ แลวแตความหนักของอาการและระยะเวลาที่ปลอยทิ้งไว ดังนั้นควร
รีบใหแพทยตรวจสภาพอาการทางจิต นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกดวยวาเมื่อมีอาการดังกลาว บางครั้ง
ทําใหเกิดการฆาตัวตาย เกิดอุบัติเหตุ ดื่มเหลาสูบบุหรี่หนักขึ้น เกิดความราวฉานในครอบครัวหรือใน
สังคมของทองถิ่นนั้นๆ

ทําใหปรับตัวใหเขากับการดําเนินชีวิตในปจจุบันไดชาและบางสวนอยากหลีก

หนีสังคมหนึ่ง อยางเชนมีปญหากับคนที่อุตสาหยื่นมือเขามาชวยเหลือ จนในที่สุดก็กลายเปนคนเก็บ
ตัวออกหางจากสังคมไป
การเปลี่ยนแปลงอยางที่กลาวมานี้อาจจะไมไดเกิดจากภัยพิบัติเพียงอยางเดียว
จากอุบัติเหตุหรืออาชญากรรมที่แตละคนประสบในชีวิตประจําวันไดเชนกัน

แตสามารถเกิด

หากแตในกรณีของภัย

พิบัตินั้นมักจะมีผูที่รวมประสบภัยพิบัติเดียวกันหลายคนทั้งสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว

คนอื่นๆใน

ทองถิ่นเดียวกัน บานเมืองเสียหาย เกิดเพลิงไหม ซึ่งกอใหเกิดความสับสนวุนวายขึ้นในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

เปนเหตุใหผูคนตางก็เกิดอาการทางดานจิตใจในรูปแบบตางๆตอเหตุการณที่เกิดขึ้น

นอกจากนั้น เมื่อเกิดภัยพิบัติจะมีผูประสบภัยเปนจํานวนมาก แมแตสถาบันทางการแพทยตางๆก็พลอย
ไดรับผลกระทบไปดวย ทําใหไมสามารถใหการบริการทางดานสาธารณสุขไดตามปกติ คนที่ประสบภัย
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เองก็อาจจะไมมีแรงพอที่จะไปขอรับการรักษา หรือตัวระบบการใหการรักษาเองก็อาจจะประสบปญหา
ความวุนวายดวยเชนกัน

นอกจากนั้นผูคนมักจะมุงความสนใจไปที่การพยายามกลับเขาสูการดําเนิน

ชีวิตแบบปกติโดยเร็วที่สุด ทําใหสังเกตุไดยากวาเกิดความเครียดหรืออาการทางจิต
การดําเนินกิจกรรมการบําบัดรักษาสุขภาพจิตในพื้นที่ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัตินั้นจําเปน
วางแผนบนพื้นฐานของความเขาใจในปจจัยตางๆดังที่กลาวมา

ตอง

และควรจะตระหนักถึงสาเหตุของ

ความเครียดดานจิตใจของคนในพื้นที่เกิดเหตุและความแตกตางของอาการปวยตางๆที่เกิดขึ้น

เมื่อ

เวลาผานไปจะไดรับมือกับสถานการณไดอยางเหมาะสมตางชวงเวลา

2. กิจกรรมการบําบัดทางสุขภาพจิตในพื้นที่ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ
1) แนวทางการดําเนินกิจกรรมการบําบัดรักษาสุขภาพจิตในพื้นที่ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ
การดําเนินกิจกรรมการบําบัดรักษาสุขภาพจิตในพื้นที่ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัตินั้นมีจุดสําคัญใหญๆ
แบงเปนดวยกัน 2 จุด ไดแก
(1) กิจกรรมที่ชวยสรางสุขภาพจิตของทองถิ่น (ของกลุม) โดยรวมใหดีขึ้นและทําใหความเครียดและ
ความทรมาณดานจิตใจ (อธิบายในP5) ที่เกิดในสังคมลดลง ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการให
ความชวยเหลือโดยทั่วไป
(2) กิจกรรมที่เปนการชวยปองกัน, ชวยใหพบอาการไดตั้งแตเนิ่นๆ และรักษาอาการทางดานจิตใจ
กิจกรรมในขอที่(1)นั้นเปนกิจกรรมที่ผูใหความชวยเหลือและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการดูแล
รักษาสภาพจิตใจของทองถิ่นออกไปยังจุดที่เกิดภัยพิบัติเรียกวาเอาทรีช（ดูสวนอธิบายศัพทเฉพาะ）
ใหขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติ, ใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพจิต（ดูคําอธิบายคําศัพทเฉพาะ）, ใหคําปรึกษา
งายๆ

การใหความชวยเหลืออยางจริงจังเพื่อชวยใหฟนตัวจากภัยพิบัติและใหความชวยเหลือในเรื่อง

การดําเนินชีวิตนั้นยังเปนสวนสําคัญที่ชวยใหสภาพจิตในสังคมดีขึ้นดวย

กิจกรรมในขอที่(2)นั้นเปน

กิจกรรมสวนที่เนนเรื่องการเฟนหาผูที่มีอาการปวย สรางแรงจูงใจใหไปตรวจสภาพจิต คอยใหความรู
เกี่ยวกับสุขภาพจิต（ดูคําอธิบายคําศัพทเฉพาะ）และสงตอใหแพทยผูเชี่ยวชาญดูแลตอไป หากดําเนิน
กิจกรรมในขอที่ (1) อยางเต็มที่และพอเพียงจะชวยเปนการปองกันอาการปวยทางจิตที่อาจเกิดไดใน
ขอที่ (2) ดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เขาไปใหความชวยเหลือในที่เกิดเหตุหลังจากที่เพิ่งภัยพิบัติใหมๆนั้นสวน
ใหญ มักไมใชเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ทางการแพทย หรือแมแตเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ทางการแพทยเองก็
อาจมีประสบการณในการดําเนินกิจกรรมการบําบัดรักษาสุขภาพจิตในพื้นที่ประสบภัยหรือประสบการณ
ในการรักษาผูปวยโรคPTSDฯลฯนอย อยางไรก็ดีกิจกรรมหลักๆอยางนอยใน 1-2 อาทิตยแรกนั้นมักจะ
เนนในสวนที่
PTSD

(1)

ฯลฯก็ได

ฉะนั้นจึงอาจจะไมจําเปนตองมีความรูอยางพอเพียงในเรื่องการจัดการกับผูปวย
ในระยะนี้การชวยสงเสริมสุขภาพจิตใจของผูประสบภัยนั้น

ไดแกการที่ผูใหความ

ชวยเหลือเขาไปพบปะพูดคุยกับผูประสบภัย คอยสอบถามความตองการตางๆ ในขณะเดียวกันก็ควรให
ขอมูลอยางเพียงพอเกี่ยวกับระดับความรุนแรง ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ และกิจกรรมการฟนฟู
ทองถิ่นใหกลับเขาสูสภาวะปกติ ระยะนี้ยังเปนระยะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพจิตใจไดงาย
จึงยังอาจตรวจพบอาการปวยไดยาก

ดังนั้นหลังจากเกิดภัยพิบัติใหมๆการใหความชวยเหลือแบบ

กิจกรรมที่(2) นั้นจึงไมใชการระบุชื่ออาการปวย แตควรดูวามีระดับอาการสับสน ตื่นตระหนก ตกอยูใน
ภวังคฯลฯ ในระดับไหน
สําหรับผูใหความชวยเหลือที่ไมใชเจาหนาที่ทางการแพทย(ตอไปจะเรียกวาผูใหความชวยเหลือ
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ทั่วไป)ควรจะเรียนรูถึงวิธีการสังเกตวาอาการตางๆอยูในระดับใด และวิธีการจัดการอยางงายๆ พรอม
ทั้งวิธีการขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ สวนเจาหนาที่ที่รักษาดานสุขภาพจิตนั้น เมื่อตองติดตอ
กับประชาชนก็จะสามารถแยกผูที่มีอาการหนักออกๆไดไมยากนัก และไมจําเปนตองกังวลเกี่ยวกับเรื่อง
ภัยพิบัติจนเกินไป

เพียงแตทําหนาที่ในการดําเนินกิจกรรมดานการรักษาสุขภาพจิตหรือกรณีศึกษา

และหนาที่การใหคําปรึกษาตามปกติก็พอแลว
2) ความรีบรอนในการรักษาสุขภาพจิตในทองที่เกิดเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ
เคยมีคนกลาวไววาหลังจากเกิดภัยพิบัติใหมๆจะตองดําเนินกิจกรรมพิเศษที่เรียกวา เด บรีฟฟง（ดูสวน
อธิบายศัพทเฉพาะ）แตก็มีผูออกมาปฏิเสธวาไมจริง แตอยางไรก็ตามก็เปนที่รูกันดีทั่วโลกวา การทํา”
การรักษา”ที่มากเกินความจําเปนนี้ก็อาจจะชวยทําใหอาการตางๆไมรุนแรงขึ้นใรภายหลัง ดังนั้นเพียง
ดําเนินกิจกรรมดานการรักษาสุขภาพจิตอยางปกติและมีความมั่นใจก็เพียงพอแลว สิ่งที่สําคัญจริงๆนั้น
มีเพียงสิ่งเดียวก็คือการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ควรหลีกเลี่ยงเหตุการณในลักษณะที่วาผูที่มาให
การรักษาดานสุขภาพจิตมาไดในวันนี้ แตวันตอๆไปก็ไมมาแลว ดังนั้นถาเปนไปไดจึงควรเปนผูที่อยู
ใกลพื้นที่นั้น เปนผูดําเนินการ
แตก็เปนธรรมดาที่กิจกรรมการรักษาสุขภาพจิตนั้นดําเนินไปไดยากในระหวางที่เกิดภัยพิบัติ
ประการแรกเลย

เนื่องจากก็เปนการยากที่จะรูวาผูประสบภัยคนไหนมีปญหามากนอยอยางไรตองการ

ความชวยเหลือแคไหน ประการตอมาคนที่มาชวยเหลือผูประสบภัยมาจากตางสาขาอาชีพ ดังนั้นจึง
อาจจะตองรวมงานกับผูที่ไมใชผูเชี่ยวชาญดานการรักษาอาการดานจิตใจในการประเมินอาการของ
ผูประสบภัย และคอยเปนที่ปรึกษาตอไป บางครั้ง เมื่อออกไปยังพื้นที่ที่ประสบภัย ตองดําเนินกิจกรรม
ไปดวย

อีกทั้งยังตองคอยประสานงานเรื่องการติดตอกันระหวางผูใหการชวยเหลือดานจิตใจจากตาง

ถิ่นกับผูใหการชวยเหลือในทองถิ่นดวย ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ”แนวทางการจัดการ” นี้ เปนแนวทาง
สําหรับผูใหการชวยเหลือดานจิตใจมากกวา แนวทางสําหรับผูประสบภัยโดยตรง

เราจําเปนที่จะตอง

คิดหาวิธีวาจะรักษาอาการดานจิตใจไดอยางไร ภายใตสถานการณที่ตางจากเวลาปกตินั้น และเมื่อพบ
กับผูที่ประสบภัยที่ตองการไดรับการรักษาจริงๆแลว

หากเปนผูที่เกี่ยวของกับการรักษาดานจิตใจใน

พื้นที่นั้นอยูแลวก็คงไมตองลังเลใดๆวาจะตองจัดการเรื่องใดกอน
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Ⅱ. อาการทางจิตที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ
1. เกิดความทุกขใจในรูปแบบใดบาง
1) ความทรมาณทางดานจิตใจ
(1)จากความรูสึกที่ติดมาจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น（เสียงหรือแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว,ควันหรือ
ความรอนจากเพลิงไหม,เสียงระเบิดหรือลมรอน ฯลฯ）
(2)ความเสียหายที่เกิดจากการประสบภัยพิบัติ（อาการบาดเจ็บ,ความตายและการบาดเจ็บชองคน
ใกลชิด,ความเสียหายที่เกิดกับที่อยูอาศัย ฯลฯ）
(3)จากการเห็นเหตุการณภัยพิบัติ（เห็นศพ,เพลิงไหม,ตึกถลม,ความสับสนขอผูคน ฯลฯ）
2) ความโศกเศรา,สูญเสีย,โกรธ,สํานึกผิด
(4)จากความโศกเศราจากความตายและการพลัดพราก ไดรับบาดเจ็บ สูญเสียทรัพยสิน ฯลฯ
(5)จากความรูสึกสํานึกผิด（ตัวเองรอดชีวิตเพียงคนเดียว,ทําตัวไมถูก ไมสามารถจัดการอะไรไดอยาง
เหมาะสม）
(6)จากความโกรธตอสิ่งรอบขาง（ความชวยเหลือที่ลาชา,ความสับสนของขอมูล ฯลฯ）
(7)หากภัยพิบัตินั้นเกิดจากความบกพรองตางๆ ก็จะมีความโกรธตอหนวยงานหรือผูรับผิดชอบที่ทําให
เกิดความผิดพลาด ,หากเปนเรื่องอาชญากรรม ก็จะโกรธผูที่กอเหตุ
3) ความเครียดในสังคมและการใชชีวิต
(8)จากการอพยพ ยายที่อยู（ความเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัยใหม การตองอาศัยอยูรวม
เปนกลุม）
(9)จากความลมเหลวในชีวิตประจําวัน（โรงเรียน, งาน, การใชชีวิตในทองถิ่น, การบําบัดรักษาโรคที่
เคยไดรับการบําบัดมา, การใหการดูแลเด็กออน คนชราคนชรา・คนพิการ ฯลฯ）
(10)จากการแบกรับขอมูลขาวสารใหมๆ

ตองทําความรูจัก

มีความสัมพันธกับคนใหมๆ（การที่ตอง

พบปะเพื่อใหไดรับขาวสารหรือความชวยเหลือตางๆ, การจัดการกับขอมูลขาวสาร）
(11)จากการแบกรับความรูสึกที่ถูกจับตามองวาเปนผูประสบภัย（ความเครียดตอสายตาคน, ไมสบาย
ใจวาตองถูกเห็นใจหรือถูกมองอยางอยากรูอยากเห็น ฯลฯ）
（คําอธิบาย）
1) ความทรมาณทางดานจิตใจ（จากการประสบภัยพิบัติโดยตรง）：เมื่อประสบภัยพิบัติโดยตรงอยาง
แรง จะเกิดอาการประสาทตื่นตัวมากเกินไป ทําใหเกิดความหวาดหวั่น หวาดกลัวขึ้นอยางสูง ไม
สามารถมองเห็นภาพเหตุการณตางๆโดยรวมที่เกิดตอหนาไดอยางชัดเจน

ทําใหเกิดความหวาดกลัว

และหวาดระแวงขึ้นไป อีกทั้งยังเกิดการกระตุนความทรงจําทําใหจําภาพตางๆและความรูสึกหวาดกลัว
ฝงลึกอยูในสมอง และความทรงจําดังกลาวนั้นก็มักจะยอนกลับมาเองหลายตอหลายครั้ง โดยที่ตนเอง
ไมสามารถควบคุมเองไดและทุกครั้งที่นึกเห็นภาพนั้นก็จะไดรับความเจ็บปวดไปดวย

ลักษณะอาการ

แบบนี้เรียกวาความทรมาณดานจิตใจ（จากนี้ไปจะใชคําวาความทรมาณ）สาเหตุนั้นมาจากการทําไป
เห็นหรือสัมผัสภัยพิบัติตางๆ เชน รูสึกถึงแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว เจ็บปวด เห็นแสงหรือความ
รอนจากเพลิงไหมรวมไปถึงการที่เผอิญไปเห็นเหตุการณตางๆ

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตของคนใกลชิด บานพัง เห็นศพ（โดยเฉาะการเห็นบาดแผลฉกรรณ หรือแขนขาขาด）ทําใหเกิด
อาการอยางรุนแรงได ถึงจะไมถึงขนาดเห็นภาพหลอนยอนอดีตแตการประสบกับเหตุการณดังกลาวนี้
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ก็สามารถทําใหความอยากตางๆหายไป มีอารมณหงอยเหงา เกิดความหวาดระแวง นอนไมหลับ ไม
อยากรับประทานอาหาร เกิดอุบัติเหตุเพราะความเลินเลอไดงาย
2)

ความโศกเศรา,สูญเสีย,โกรธ,สํานึกผิด:

รุนแรงหรืออยูในความสับสนวุนวาย
ดานชาไป

แตหลังจากนั้น

หลังจากเกิดภัยพิบัติใหมๆ

เมื่อเกิดอาการช็อคอยาง

ประสาทในการรับรูหรือตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความเปนจริงนั้นจะ

ก็จะเริ่มรับรูสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับการบาดเจ็บ

สูญเสียทรัพยสินของครอบครัว

,ความไมมั่นคงในอนาคตแลวก็จะเก็บมาคิด

เสียชีวิตหรือการ

หลังจากอยูในอาการ

เหมือนตกอยูในภวังคหรือมีอารมณขึ้นๆลงๆ,จะรูสึกโศกเศราจากความสูญเสียอยางรุนแรงทั้งที่จริงๆ
แลวตนเองเปนผูประสบภัยแทๆ

แตกลับรูสึกเหมือนวาเปนความผิดของตนเองโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

กรณีที่มีผูที่ไดรับเคราะหกรรมบาดเจ็บเสียชีวิต

แตตนกลับรอดชีวิตแตเพียงผูเดียว（เซอรไวเวอรส

กิลท: รูสึกผิดที่ตนเปนผูรอดชีวิต）หรือโทษตัวเองที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมได และใน
เวลาเดียวกัน ก็เกิดอาการช็อคในโชคชะตาที่ทําใหตนตองมาตกอยูในสถานการณอยางนี้ พาลโกรธ
ไปถึงผูใหการชวยเหลือและคนรอบขางดวย
3) ความเครียดในสังคมและการใชชีวิต: เปนความเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดลอมใหมๆในการดําเนินชีวิต
ยกตัวอยางเชน การที่มีรางกายและจิตใจที่ไมสมบูรณ, มีการเรียกรองอยางไมจบไมสิ้น, มีอาการนอน
ไมหลับหรืออาการโกรธที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากตองอยูในพักที่อยูรวมกันอยางเชนในโรงยิม
เปนเวลายาวนานก็จะมีเรื่องความไมเปนสวนตัว สิ่งจําเปนตางๆในการดําเนินชีวิต（การแบงหนาที่ตางๆ
ในการรับผิดชอบเรื่องอาหารเครื่องดื่ม,สุขา,ขยะฯลฯ） ,การดูแลเด็กคนชรา หรือผูปวย, ก็จะมีปญหา
เกี่ยวกับนโยบายปองกันการติดเชื้อตางๆในที่หนีภัยตามมา

นอกจากนั้นก็ยังมีการปองกันจากการถูก

นําไปเสนอขางก็เปนเรื่องที่ควรจะใหความสําคัญเปนอยางมาก
2. เกิดอาการทางดานจิตใจในรูปแบบใดบาง
1) ระยะเริ่มตน（หลังจากเกิดภัยพิบัติถึง 1 เดือนแรก）
อาการที่มักพบในระยะแรกเมื่อเกิดภัยพิบัติคืออาการ PTSD เปนอาการประเภทมองเห็นภาพยอนอดีต
แตกวาจะพบวามีอาการอยางแนชัดก็มักจะเปนชวง
มักจะมีลักษณะอาการที่ไมแนนอน

1เดือนหลังเกิดภัยพิบัติแลว อาการเริ่มแรกนั้นก็

และการตรวจทางการแพทยก็ทําไดคอนขางยากในระยะแรกเริ่ม

เลยผูคนสวนใหญมักจะเกิดอาการเครียดดังนั้นการที่จะชวยบรรเทาความเครียดนั้นไดก็คือการให
ขอมูลตางๆและใหความชวยเหลืออยางจริงจัง รอใหอาการนั้นคอยๆหายไปเองโดยธรรมชาติหากบาง
คนมีปญหาการนอนไมหลับหรือมีอาการหวดหวั่นอยางรุนแรง ก็ใหจายยาหรือใหคําปรึกษาตามอาการ
ไป แตระหวางที่กําลังจะฟนตัว อาจมีการพลั้งเผลอเกิดอุบัติเหตุหรือประสบภัยซ้ําสองอีกได ดังนั้นจึง
ควรใหความรูพื้นฐานดานการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจและการฟนตัวโดยผานสื่อตางๆอยาง
เพียงพอตั้งแตในระยะแรก การใหขอมูลเกี่ยวกับดานจิตใจและการใหความชวยเหลือตั้งแตระยะเริ่มตน
นั้น ไมเพียงแตจะชวยคลายความวิตกกังวลตางๆ ณ เวลานั้น แตยังมีสวนชวยลดปญหาที่อาจมีตอไป
ในระยะยาว อาทิปญหาการติดเหลาไดดวย
ในกรณีที่ระดับความเครียดเพิ่มสูงขึ้น เกิดความหนักใจ, หรือเกิดอาการที่สภาพจิตใจเปราะบางแตกหัก
งาย(ดูคําอธิบายคําศัพทเฉพาะ), อาจทําใหเกิดอาการทางจิตอื่นๆขึ้นไดหรือทําใหอาการที่เคยหายไป
แลวกลับมาเปนอีกครั้งได เชนโรคซึมเศรา,โรคตื่นกลัว,มีอาการตื่นตระหนก, จิตใจสับสน, จิตวิปริต, มี
อาการตึงตัวของกลามเนื้อเสื่อม ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการพบกรณีที่กลายเปนอาการเพอโดยไมรูตัวใน
ตอนกลางคืนซึ่งทําใหพบอาการจิตเสื่อมที่เปนอยูมากอนโดยไมมีใครรูมากอนดวย
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แมวาจะเคยไดรับ

การรักษาอาการทางจิตมากอนแตหากเกิดอาการช็อคจากภัยพิบัติหรือไมไดรับยาอยางตอเนื่องก็
อาจจะทําใหอาการหนักลงกวาเดิมได โดยเฉพาะอยางยิ่งหากขาดยากันชักโดยกระทันหัน ผูปวยบาง
คนอาจมีอาการลําไสกลืนกันได แตโดยทั่วไปหากเจาหนาที่สามารถยืดเวลาดูแลตอไป ก็สามารถดูแล
อาการปวยทางจิตตางๆเหลานี้ได
เพิ่มเติม）หลายวันหลังจากเกิดภัยพิบัติ
ระยะนี้ผูประสบภัยจะมีอาการตางๆกัน และนอกจากนั้นสวนใหญยังเปนอาการที่อาจเกิดเพียงชั่วคราว
จึงยากที่จะวินิจฉัยระบุอาการอยางแนชัดได ในระยะนี้นั้นเจาหนาที่ที่ทําการรักษาอาการทางจิตมักจะ
ไมคอยไดมีโอกาสไดอยูใกลชิดกับผูประสบภัย

สวนใหญแลวผูที่อยูใกลชิดจะเปนผูใหความชวย

เหลือทั่วไป อาการในระยะนี้อาจอาจไดเปนประเภทดังตอไปนี้
(1)ลักษณะอาการหวั่นวิตก
เมื่อยังไมทราบถึงสาเหตุ,

ขนาดความเสียหายของภัยพิบัติ

อาการหวั่นวิตกตอเหตุการณที่เผชิญอยูในปจจุบัน

และเรื่องเกี่ยวกับการชวยเหลือจะเกิด

หากครอบครัวไดรับความชวยเหลือชา

ควบคุม

เพลิงไดชา, หรือไดรับการพาตัวไปยังสถานที่หลบภัยลาชาอาการอาจรุนแรงขึ้นได อาการนี้อาจเปน
อาการที่อดทนเก็บอยูแตในใจ

ไมจําเปนตองเปนอาการที่แสดงออกใหคนอื่นเห็นก็ได

การควบคุม

อาการหวั่นวิตกตอเหตุการณที่เผชิญอยูในปจจุบันนี้มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการปองกันอาการตอบ
สนองทางจิตตางๆที่จะเกิดขึ้นภายหลังได

วิธีการจัดการตอสถานการณนี้คือควรจะสอบถามผูประสบ

ภัยแตละคนอยางละเอียดวาประสบเหตุการณอะไรมาแลวขณะนั้นกําลังตองการอะไร
(2)ลักษณะอาการซึมเศรา
เปนอาการที่ไมสามารถอยูนิ่งเฉยอยางสงบได เนื่องจากรูสึกวิตกกังวลอยางรุนแรง คําพูดหรือการกระ
ทําจะสับสน บางทีก็ลืมวาตัวเองกําลังทําอะไรอยู แลวก็เริ่มทําสิ่งอื่นๆตอไป บางครั้งพบวามีอาการใจ
สั่น หายใจขัด เหงื่อแตกดวย หรือบางครั้งอาจจะตื่นเตนแลวก็เกิดอาการโกรธ หรืออยูดีๆก็รองไห
ออกมา ซึ่งเปนการสับสนทางอารมรณ ทางแกไขคือพยายามใหผูปวยไดอยูอยางสงบที่สุดและหลับ
สนิท หากมีปญหาใดในปจจุบันที่จะทําใหรูสึกหวาดวิตก ก็ควรจะรีบจัดการแกไขโดยเร็ว
(3)ลักษณะอาการเสียขวัญ
เปนอาการที่ความคิดหรือประสาทดานความรูสึกมึนชาไปเนื่องจากความหวาดกลัวหรือช็อคจาก
เหตุการณที่คาดไมถึงมากอน จะพูดจาหรือทําอะไรๆนอยลง ถามอะไรไมตอบ มีอะไรที่จําเปนจะตอง
ทําอยูตรงหนาก็ไมทํา บางครั้งก็ไมเขาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบขาง จําชื่อหรือจําหนาคนไมได ตัวเองจะ
รูสึกวาหลุดออกไปจากโลกของความเปนจริง

ถึงแมอยากพูดอะไรแตคําพูดนั้นกลับไมหลุดออกจาก

ปาก เปนตน บางทีเราอาจเขาใจผิดวาผูปวย”ดูนิ่งเฉยเปนปกติ”ดี จึงไมไดใหความชวยเหลือใดๆ แต
จริงๆแลวในใจของคนคนนั้นอาจจะยังเศราและมีความกลัวอยูมากมาย

ดังนั้นหาก”ไมมีอาการ

ตอบสนอง”หรือ”ดูนิ่งเฉยเปนปกติจนเกินไป” จึงควรคิดไวกอนวาอาจกําลังอยูในระยะนี้ได
2) ระยะกลาง（1 เดือนหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติ）
ในระยะกลางนี้ อาการของผูประสบภัยบางสวนจะเริ่มเปนอาการเรื้อรัง ซึ่งอาจกลายเปนอาการผิดปกติ
ทางจิตอยางเชน

PTSD ได จากเหตุการณภัยพิบัติหรืออาชญากรรมตางๆที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในทองที่ที่ไดรับความเสียหายอยางรุนแรงนั้น

ภายในครึ่งป

จะมีอัตราการปวยเปน

PTSD

ถึง

30-40% จํานวนครึ่งหนึ่งในนี้อาจจะหายเองโดยธรรมชาติ แตอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือจะกลายเปนอาการ
เรื้อรัง จากตัวอยางของผูที่อยูอาศัยในที่พักชั่วคราวสําหรับผูประสบภัยจาก”เหตุการณแผนดินไหวครั้ง
ใหญในแถบฮันชินและอาวาจิ”และจากเหตุการณอื่นๆ หลังจากเหตุการณผานไปแลวหนึ่งป จะมีผูท่ี
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ยังคงมีอาการ PTSD เหลืออยูประมาณ 10-20% นอกจากอาการ PTSD แลว อาการอื่นๆที่อาจพบเห็น
ในระยะกลาง PTSDก็ไดแก อาการสมาธิสั้น ปรับตัวเขากับสังคมไมได ติดสุรา เปนตน
โดยพิ้นฐานแลว

ระยะนี้จะเพิ่มกิจกรรมที่จะชวยลดความทรมาณหรือความเครียดตอกลุมโดยรวมและ

การใหความชวยเหลือดานการรักษาเฉพาะทางใหกับผูปวยเฉพาะคนมากขึ้น

โดยทั่วไปควรสงมอบ

หนาที่ตอไปใหกับระบบการรักษาทางแพทย แตหากตองอยูที่ที่หลบภัยตอไปก็ควรจะทําระบบ หรือตั้ง
ทีมชวยเหลือตอไป
เมื่อเวลาผานไปหลังจากเกิดภัยพิบัติ สุขภาพจิตของผูประสบภัยมักจะอาการดีขึ้นตามลําดับ และ
สภาพของทองถิ่นเองก็ไดรับการปรับปรุงซอมแซมใหกลับเขาสูสภาพเดิม

แตอยางไรก็ตามผูปวยที่

ไดรับความกระทบกระเทือนดานจิตใจอยางหนักบางสวนก็อาจจะหายชาแลวก็ถูกทิ้งได อาการของแต
ละคนนั้นจะหายชาเร็วตางกัน จากรายงานของตางประเทศระบุวาหลังจากเกิดเหตุไฟไหมปาผู
ประสบภัยตองใชเวลาถึงหลายไปกวาจะหายขาดจากอาการ PTSD และบางสวนก็ยังคงมีอาการ
ตอไปถึงแมเหตุการณจะผานไปหลายปแลวก็ตาม
สําหรับผูประสบภัยที่มีอาการแบบนี้
พิบัติหรือความเสียหายตางๆที่เกิดขึ้น

จะเปนสิ่งที่เจ็บปวดมากเมื่อคนเริ่มลืมเหตุการณเกี่ยวกับภัย
ดังนั้นเราจึงจําเปนใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยตอไปโดย

ยังระลึกถึงความเสียหายตางๆที่เกิดขึ้นอยูเสมอ อยางนอยเมื่อเวลาผานไปปเศษแลว หากเจาหนาที่
ผูใหการรักษาดานสุขภาพจิตในทองที่นั้นตองเขาไปเกี่ยวของกับผูประสบภัยที่ลุกขึ้นมาฟอง รองเรื่อง
เหตุการณที่เกิดขึ้น ก็ไมควรพูดหรือกระทําสิ่งใดๆราวกับวาสิ่งที่คนฟองรองนั้นเปนสิ่งที่เหลือเชื่อ
เรื่องทายสุดคือปญหาของตัวผูใหความชวยเหลือเอง
ความเครียด

คือผูใหความชวยเหลือตองพยายามลด

ไมทํางานหนักจนเกินไป เพื่อใหสามารถใหความชวยเหลือตอไปไดอยางดีที่สุด และ

หากผูใหความชวยเหลือเองหรือครอบครัวตองตกเปนผูประสบภัยดวย

หรือเปนผูใหความชวยเหลือ

ที่มาจากตางถิ่นไกลๆแลวตองมาใชชีวิตอยูที่อื่นนานๆ ก็อาจจะเกิดความเครียดไดเชนกัน เรื่องปญหา
ของตัวผูใหความชวยเหลือเองนั้นจะกลาวถึงอีกครั้งในชวงทาย
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III.

การดําเนินกิจกรรมการบําบัดทางสุขภาพจิตในพื้นที่ประสบภัย

เมื่อเกิดภัยพิบัติ

1.

การกําหนดแนวทางเรื่องการรักษาดานสุขภาพจิตของศูนยอํานวยการวางแผนเกี่ยวกับ

เรื่องภัยพิบัติ
ตั้งแตชวงแรกที่มีการจัดตั้งศูนยอํานวยการวางแผนจัดการเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ จะตองใหมีจิตแพทย
อยางเชน หัวหนาศูนยฟนฟูสุขภาพจิตเขามามีสวนในกิจกรรมการบําบัดทางสุขภาพจิตในพื้นที่ประสบ
ภัยดวย

จากตัวอยางของกิจกรรมการสงเสิรมฟนฟูสุขภาพจิตที่ประสบความสําเร็จนั้น

สวนใหญ

ผูรับผิดชอบจะเริ่มออกดําเนินการเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือคดีภายในวันหรือสองวันแรก ตามแนวทางที่ศูนย
อํานวยการวางไว

ในทางกลับกันหากเรียกจิตแพทยมาในยามที่เกิดความจําเปนขึ้นแลว

กวาจะรูวา

จําเปนก็อาจจะสายเกินไป เมื่อจิตแพทยเขามาปญหาตางๆก็อาจจะทับถมกันมากขึ้นไปแลว
หนาที่ของจิตแพทยในภัยพิบัติศูนยอํานวยการ
* เปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายในการดําเนินกิจกรรมการรักษาดานสุขภาพจิตของศูนยอํานวยการ
* คอยสังเกตุสภาพจิตใจของผูประสบภัยโดยผานผูรับผิดชอบดานกิจกรรมชวยเหลือในพื้นที่
* ใหคําปรึกษาตางๆดานการดําเนินกิจกรรมการรักษาดานปญหาสุขภาพจิตแกผูทํากิจกรรมใหความ
ชวยเหลือในพื้นที่
* แบงสวนกิจกรรมการรักษาดานสุขภาพจิตใหแกผูทํากิจกรรมใหความชวยเหลือในพื้นที่
เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมการรักษาดานสุขภาพจิตหลังจากเกิดภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ก็ควรที่จะใหอํานาจในการใชดุลพินิจแกผูที่รับผิดชอบ
พอสมควร

ในการสงเสริมฟนฟูสุขภาพจิตในพื้นที่

(เจาหนาที่ดานการรักษาสุขภาพจิตจากสถานพยาบาล,ศูนยฟนฟูสุขภาพจิตฯลฯ)

โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพจิตใจของผูประสบภัยนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไดอยางกระทันหันตาม

ขาว

ตางๆที่ออกมาก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหม หรือภัยพิบัติที่เกิดซ้ําสอง ฉะนั้นจึงควรหามาตรการปองกันหรือ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นนี้ดวย ยกตัวอยางเชน จัดตั้งกลุมที่ออกไปเยี่ยมเยียนพื้นที่,
เลือกพื้นที่ที่จะออกไปเยี่ยม,

กําหนดความถี่ในการออกเยี่ยม,

ตัดสินใจวาควรจะหยุดการออกเยี่ยม

เมื่อใด, ประสานงานกับผูที่ใหความชวยเหลือดานจากรักษาสุขภาพจิตจากภายนอก, ชวยใหคําปรึกษา
เพิ่มเติมแกผูเชี่ยวชาญ

ฯลฯ

ซึ่งควรพยายามใหเปนมาตรการที่สามารถปรับไดตามสถานการณที่

เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ จากตัวอยางที่เกิดขึ้นในอดีต คนที่เคยพักอยูในที่หลบภัยสวนใหญไดกลับไปอยูที่
บานเดิมของตนเองเกือบหมดแลว แตมีการสั่งยกเลิกกิจกรรมการไปตรวจที่พักหลบภัยชา ทําใหเกิด
ปญหาจํานวนคนที่จะตองไปเยี่ยมเยียนผูที่เคยประสบภัยตามบานนั้นไมพอ เปนตน
จริงๆแลวสิ่งที่สําคัญเปนพิเศษในระหวางนี้ก็คือ การคอยๆยกเลิกสิ่งที่จัดตั้งขึ้นมาชั่วคราวในชวง
ที่เกิดภัยพิบัติ อยางเชน กิจกรรมการออกไปตรวจที่พักหลบภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมพิเศษตางๆ
เกี่ยว กับการรักษาสุขภาพจิต อาทิเชน สถานที่หรือสายดวนที่รับปรึกษาทางดานจิตใจ แลวพยายาม
สงหนาที่กลับไปใหผูที่ทําหนาที่ดานการรักษาดานสุขภาพจิตของพื้นที่ตามปกติอยางราบรื่นที่สุด และ
ในตอนนั้นก็ควรจะทําการประชาสัมพันธผานสื่ออยางเพียงพอ

เพื่อไมใหเกิดการเขาใจผิดวายกเลิก

กิจกรรมทางการรักษาดานจิตใจสําหรับผูประสบภัยทั้งหมดไปแลว

ควรจะบอกวาถึงแมวาจะไมมีสาย

ดวนชั่วคราวหรือที่รับปรึกษาปญหาทางจิตใจพิเศษตางๆแลวก็ตาม

ทุกคนก็สามารถไปปรึกษาหรือ
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โทรไปในที่ที่รับปรึกษาปญหาทั่วไปไดตามปกติ และถึงแมจะยกงานตางๆกลับไปใหแกผูที่รับผิดชอบ
ในหนาที่นี้ตามปกติแลว ก็ยังจําเปนที่จะตองพิจารณาเรื่องงบประมาณและบุคลากรที่จะมาทํากิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือผูที่เคยประสบภัยพิบัติในชวงที่ยังจําเปนตองใหความชวยเหลือตอไปอยู
2. การใหความจัดการในระยะแรก (ชวง 1 เดือนหลังจากเกิดภัยพิบัติ)
ชวงที่จําเปนตองใชคูมือเกี่ยวกับการชวยเหลือนั้นคือชวงระยะประมาณ 4 สัปดาหแรก หลังจากนั้นไปก็
นาจะไดขอมูลที่จําเปนพรอมแลว,

มีการจัดตั้งทีมผูเชี่ยวชาญเสร็จเรียบรอยแลว

คําปรึกษาจากคนภายนอกดวย นอกจากนั้นยังอาจมีความแตกตางกันอยางมาก
และลักษณะของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นดวย

และยังนาไดรับ

ในเรื่องพื้นที่

ดังนั้นจึงควรปรับไปตามสภาพความเปนจริง

จากนี้จะขอ

กลาวถึงสิ่งที่จําเปนพื้นฐานในการใหความชวยเหลือในระยะแรกที่ควรจําใหขึ้นใจ
1) การปรับตัวเขากับความเปนจริงกับสุขภาพจิต
หลังจากเกิดภัยพิบัติใหมนอกจากผูประสบภัยจะรูสึกเจ็บปวดจากความเปนจริงที่มีคนไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต เสียทรัพยสินของครอบครัวแลวยังเกิดความหวาดกลัวหรือหวาดหวั่นตอโชคชะตาที่เลน
ตลกอยางนี้ดวย

ความเจ็บปวดตอความเสียหายในความเปนจริงนี้ถึงจะเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นอยู

แลว แตอยางไรก็ตามก็ควรหาทางจัดการอยางเหมาะสมที่สุด กอนอื่นเพื่อการลดความวิตกกังวลควร
จะดําเนินการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต รางกาย และการดําเนินชีวิตกอน แตจําเปนตองคํานึงไว
เสมอวาการดําเนินการเพียงเทานี้ก็ไมไดชวยใหความรูสึกทางดานจิตใจที่หวาดกลัวหรือวิตกกังวลหาย
ไปทั้งหมด
ยกตัวอยางเชน เมื่อเกิด”เหตุการณโรงไฟฟานิวเคลียรระเบิด JCO” ภายในไมกี่วันหลังจากนั้น ก็มี
การตรวจกัมมันตภาพรังสีใหแกผูประสบภัยที่กังวลเกี่ยวกับการระเบิดหลังจากเกิดเหตุการณแตละคน
ทันที การจัดการอยางรวดเร็วในเรื่องชีวิตและรางกายดังกลาวนี้ ทําใหประชาชนคลายความวิตกกังวล
ลงไปไดมาก
2) การจัดการหลังจากเกิดเหตุการณใหมๆ＝เฟรสคอนแท็ค（First contact: การติดตอใน
ครั้งแรก）
เฟรสคอนแท็คคือการที่ผูใหความชวยเหลือเขาไปยังที่เกิดเหตุหรือที่พักหลบภัยเพื่อพบหนาพูดคุยภัย
พิบัติกับผูที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
ในกรณีนี้

ตามหลักแลวผูใหความชวยเหลือตองพยายามทําตามความตองการของผูที่ประสบภัย

หลังจากเกิดภัยพิบัติก็เปนที่แนนอนอยูแลววากอนอื่นจะตองใหความสําคัญกับการชวยชีวิต

หรือการ

ดับไฟอยางเรงดวนหรือการจัดทําสายดวนตางๆที่สุด
แตในขณะเดียวกันก็จําเปนตองมีผูใหความชวยเหลืออยูในที่เกิดเหตุสามารถออกไปพบปะ
ทักทาย ผูประสบภัยได ดังนั้นจึงควรเปนผูใหความชวยเหลือที่สามารถทําหนาที่ตางๆเหลานี้ได
เมื่อมีเฟรสคอนแท็คถาเปนไปไดควรคนหาผูที่มีภาวะจิตใจไมปกติ

เพื่อที่จะไดใหความรูงายๆ

เกี่ยวกับ เกี่ยวกับดานจิตใจ(การใหขอมูลทางจิตวิทยา) โดยดูหัวขอการตรวจหาผูที่ตองการไดรับการ
ดูแล และการจัดการอยางเรงดวนเรื่องปญหาดานจิตใจที่จะกลาวถึงในภายหลังประกอบ
เฟรสคอนแท็คจะมีความหมายก็ตอเมื่อปฏิบัติอยางรวดเร็วหลังจากเกิดภัยพิบัติใหมๆ

หากลาชา

ไปผูคนก็จะตกอยูในความรูสึกวิตกกังวล หมดหวังและสับสน นอกจากนั้นการบอกจุดประสงคของการ
เขามาของผูใหความชวยเหลือก็เปนสิ่งสําคัญมาก

เพราะจะทําใหไดรับความไววางใจในการทํา

กิจกรรมตอๆไปจากประชาชนผูประสบภัย ในชวงที่ตองใหการชวยเหลืออยางเรงดวนนั้น อาจจะมีผูให
ความชวยเหลือดานตางๆอยูในที่เกิดเหตุอยางมากมายก็จริง
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แตประชาชนบางสวนก็อาจจะไมได

รับเฟรส
คอนแท็คก็ไดและถึงแมวาผูใหความชวยเหลือจะเขาไปในพื้นที่เกิดเหตุ แตก็อาจจะยุงมากจนไม
สามารถทําเฟรสคอนแท็คได ที่ศูนยอํานวยการจัดการเรื่องภัยพิบัติควรจะรูวาไดดําเนินการทําเฟรส
คอนแท็คไปไดถึงระดับไหนแลว ไดผลเปนอยางไรและระดับความหวาดหวั่นในใจของประชาชน
นั้นอยูในระดับใด ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมการประชุมติดตอกับผูที่นาจะมีสวนเกี่ยวของจากหลายสาขา
อาชีพเพื่อหามาตรการในการจัดการดานการรักษาอาการทางดานจิตใจโดยรวม
3) การคัดสรรหาผูที่จําเปนตองไดรับการดูแล
การคัดสรรหาผูที่จําเปนตองไดรับการรักษาดานจิตใจอยางเหมาะสมนั้นเปนสิ่งที่จําเปน

โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูที่มีอาการอยางรุนแรงแตสวนใหญผูที่เขาไปในพื้นที่ในระยะแรกนั้น มักจะไมใชผูเชียวชาญ
จึงไมอาจระบุแนชัดไดวาใครมีอาการอยางไร แตอยางไรก็ดีถึงแมจะเปนผูใหความชวยเหลือทั่วไปแต
เมื่อใชบันทึกรายการหัวขอสําหรับตรวจหาผูที่จําเปนตองไดรับการดูแล ก็สามารถทําการตรวจหาไดใน
ระดับหนึ่ง ทําใหสามารถดําเนินการจัดการดานจิตใจอยางเรงดวนที่จะกลาวถึงตอไปได
ดังนั้นจึงควรแจงใหผูใหความชวยเหลือทั่วไปทราบถึงวิธีการจัดการเหลานี้และแจกรายการหัวขอ
สําหรับตรวจหาผูที่จําเปนตองไดรับการดูแลอยางรวดเร็ว
พรอมกันนี้ก็ควรเนนเรื่องสิทธิสวนบุคคลอยางเพียงพอดวย หากเกิดภัยพิบัติขึ้นจริงแลว การแจง
เรื่องตางๆเหลานี้แกผูใหการชวยเหลือนั้นเปนไปไดยาก ฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการฝกซอมกันกอน
เพื่อจะไดแจงใหทราบทั่วกันลวงหนาในชวงการฝกซอมนั้น

และจากผลการตรวจหาผูที่จําเปนตอง

ไดรับการดูแลนี้ หากผูใหความชวยเหลือทั่วไปรูสึกวามีความจําเปน ก็ควรจะทําตามขอเสนอแนะของ
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการรักษาปญหาสุขภาพจิตในทองถิ่น

และหลังจากนั้นก็ควรเริ่มการติดตอ

โดยคอยดูสถานการณวาจะสามารถขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ที่ทําหนาที่รักษาปญหาดาน
สุขภาพจิตในทองที่นั้นไดหรือไม
ไดรับการดูแลไดนั้น

เพื่อใหผูใหความชวยเหลือทั่วไปสามารถตรวจหาผูที่จําเปนตอง

ผูใหความชวยเหลือควรหัดใชรายการหัวขอในการตรวจหาผูที่จําเปนตองไดรับ

การดูแลนี้ในการฝกปองกันการเกิดภัยพิบัติลวงหนาเพื่อจะไดมีประสบการณในการใชกอน
4) การจัดการใหความชวยเหลือดานจิตใจอยางเรงดวน
ตามที่ไดกลาวมาขางตน

ในชวงหลังจากเกิดภัยพิบัติผูใหความชวยเหลือทั่วไปจะเปนผูที่เขาไป

ในพื้นที่ แตผูใหความชวยเหลือทั่วไปนี้ก็สามารถใหความชวยเหลือดานจิตใจอยางเรงดวน(American
PTSD Center: โดย Dr Gray, Dr Litz) ได แตก็จําเปนที่จะตองมีการฝกฝนลวงหนาเพื่อใหมีประสบ
การณในการใชกอนเชนเดียวกับการใชรายการหัวขอในการตรวจหาผูที่จําเปนตองไดรับการดูแลกอน
จะเกิดภัยพิบัติ

ในการเปลี่ยนแปลงสวนใหญในระยะรีบเรงนี้มักจะเปนเรื่องความเครียด

ก็มักจะมีหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

อาการตางๆ

ดังนั้นการบันทึกดานการแพทยอยาง

ละเอียด หรือการระบุอาการอยางชัดเจนนั้นจึงยังไมจําเปนนัก เนื่องจากยังไมมีใครที่สามารถระบุไดวา
เปนผูที่มีอาการอยางหนักหรือมีความรูสึกเจ็บปวด
พูดคุย

สิ่งที่เหมาะสมที่สุดในระยะนี้ก็คือการไปพบปะ

หากเปรียบกับอาการเจ็บปวยของรางกาย

อยากอาเจียนหรือไมนั้น

ก็เหมือนกับการที่เราอยากรูวาอีกฝายปวดหัวหรือ

ถึงแมเราจะไมมีความรูทางดานการแพทย

เราก็สามารถดูจากสีหนาหรือ

สอบถามอาการโดยตรงจากผูปวยไดเลย และในทางกลับกันการที่ผูใหความชวยเหลือเขาไปสอบถาม
ผูประสบภัยแตละคนโดยตรงก็ยังมีสวนชวยลดความหวาดวิตก และรูสึกสบายใจขึ้นไดดวย
การไปพบปะพูดคุยเพียงเทานี้อาจจะไมชวยใหพบอาการทั้งหมดได
ดําเนินการแบบโดยรวมนั้นถือวาเปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ
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จริงอยูวา

แตหลังจากเกิดภัยพิบัติการ

ขณะที่เขาไปพูดคุยกับผูประสบภัยก็ควรจะให

ขอมูลดวยวาหากเกิดความรูสึกทรมาณทางดานจิตใจก็มีสายดวนหรือมีการจัดตั้งที่รับปรึกษาทางดาน
จิตใจที่สามารถไปปรึกษาได

หากพบผูประสบภัยที่มีอาการผิดปกติทางจิตในขณะที่อยูที่ที่เกิดเหตุก็

เปนการยากที่จะสงไปรับรักษาทางการแพทยไดทันที

การที่จะติดตอเพื่อขอความชวยเหลือหรือรับ

การรักษาหรือไมนั้นขึ้นอยูกับขนาดความเสียหายของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นดวย จึงควรใหเปนที่เขาใจกันวา
หลังจากเกิดภัยพิบัติ ผูคนมักจะรูสึกหวาดวิตกกับเหตุการณที่เพิ่งเกิดขึ้น เก็บตัวซึมเศรา เกิดอาการ
โกรธ ตื่นตระหนก รน ฯลฯ ซึ่งอาการเหลานี้มักเปนอาการที่เกิดขึ้นเพียงระยะสั้นใครๆก็เปนทั้งนั้น
ฉะนั้นจึงควรจับตามองอยูหางๆ

แตหากอาการนั้นรุนแรงขึ้นก็ไมควรรีรอที่จะติดตอสายดวนฮอทไลน

หรือที่ปรึกษาหรือที่รับปรึกษาทางดานจิตใจอยาง และคอยเช็คดูวาจะสามารถใหความชวยเหลือดาน
จิตใจตอไปไดอีกหรือไม
ในกรณีที่เกิดอาการนอนไมหลับ, หวาดผวาอาการตื่นตระหนก, ตื่นเตน, ขวัญเสียอยางรุนแรง ควร
ไดรับการรักษาอยางรวดเร็ว เนื่องจากในกรณีนี้ สาเหตุอาจไมไดมาจากภัยพิบัติเพียงอยางเดียว แต
อาจมีผลกระทบที่รุนแรงจากสาเหตุอื่นมากอนที่จะเกิดภัยพิบัติ（อยางเชน

ครอบครัวเคยประสบอุบัติ

เหตุ ฯลฯ） ,หรือมีความผิดปกติทางดานอารมณและจิตใจจากสาเหตุอะไรบางอยางมากอนหรือกําลัง
อยูในชวงที่กําลังเริ่มมีความผิดปกติ และหากมีอาการปวยที่รุนแรงแบบนี้ ผูรับผิดชอบตรวจรางกายก็มี
โอกาสสูงที่จะพบอาการที่ตองการการรักษาทางกายอยางเรงดวนหรือสงตัวไปรับการรักษา
ควรระวังอีกอยางหนึ่งคือ

และขอ

ในกรณีที่ขาดยาที่เคยไดรับจากการรักษามากอนอาการจะยิ่งทรุดหนักขึ้น

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เคยไดรับการรักษาโดยใชยากันชัก หากขาดยาแลวอาการจะกําเรบอีกครั้ง หาก
มีอาการลําไสกลืนกันเกิดขึ้นอาจมีอันตรายถึงชีวิต หลังจากขาดยาอาจจะเกิดขึ้นไดเร็วที่สุดคือภายใน
2วัน นอกจากนั้นอาการตื่นตระหนก อาการวิตกจริต หรืออาการดึงตัวของกลามเนื้อเสื่อม ก็อาจจะ
รุนแรงขึ้นได แตจะก็ยากที่จะถามตอหนาผูประสบภัยคนอื่นโดยตรงวาจะเขารับการรักษากับจิตแพทย
หรือไม ดังนั้นในสวนนี้นอกจากจะถามอาการทั่วไปเกี่ยวกับรายกายแลวจึงควรสอบถามวาตองหยุดรับ
การรักษาอาการของโรคอื่นใดหรือขาดยาอะไรหรือไมดวย
5) การตรวจหาทางการแพทย
หลังจากเกิดภัยพิบัติได3สัปดาหอาการปวยประมาณครึ่งหนึ่งจะเริ่มคงที่
การแพทยในพื้นที่เกิดเหตุจึงเริ่มมีความจําเปน
ประมาณ

1

เดือน

ดังนั้นการตรวจหาทาง

ระยะที่ตรวจหาควรเริ่มหลังเหตุการณผานไปเปนเวลา

แตก็อาจจะทําไดลาชากวานี้ขึ้นอยูกับสถานการณของที่เกิดเหตุแตละแหลง

หลังจากเกิดภัยพิบัติการไดรับการตรวจโดยจิตแพทยนั้นเปนสิ่งที่ดี หากแตจริงๆแลวเปนการยากที่จะ
ตรวจไดครบทุกคนได

แมวาจะไมสามารถตรวจไดก็อาจจะดูจากความหนักของอาการ

หรือดูจาก

พื้นฐานของครอบครัวหรือทองถิ่นนั้นๆแลวเลือกเอาจากขอมูลสําคัญที่ไดมาก็ได ดังนั้นก็อาจจะใหผูที่
เกี่ยวของกับการรักษาอื่นๆที่ไมใชจิตแพทยใชแบบสอบถามคอยถามอาการก็ได และการตรวจหาอยาง
งายๆโดยการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยรวมนี้แลวสวตอใหจิตแพทยเปน
ผูรักษาตอไปนั้นก็เปนสิ่งที่ควรปฏิบัติในความเปนจริง และเพื่อใหประชาชนใหความรวมมือในการตรวจ
ก็ควรจะเปลี่ยนชื่อคนทั่วไปสามารถรับไดงาย

เชนแบบสอบถามเรื่อง”การทดสอบระดับความเครียด”

หรือตรวจไปพรอมกับการตรวจรางกายทั่วไปเลย
เอกสารจากการตรวจหาในระยะนี้จะเปนเอกสารพื้นฐานที่เอาไวใชในการวางแผนเกี่ยวกับการรักษา
ดานจิตใจหรือใชในการประเมินผลการชวยเหลืออยางตอเนื่องภายหลังตอไปดวย เพียงแตถึงแมวาใน
ระยะ3-4อาทิตยนี้จะมีการตรวจพบวามีอาการปวยจากความเครียดอยางรุนแรง

(Acute

Stress

Disorder : ASD) (ดูคําอธิบายคําศัพทเฉพาะ) แตภายใน 1-2 เดือนนั้นผูปวยครึ่งหนึ่งก็อาจจะหายเอง
โดยธรรมชาติก็ได
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6) การใหขอมูล
การใหขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติแกผูประสบภัยอยางสม่ําเสมอนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
(1)ใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนจริงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
ควรรวมมือกับสื่อตางๆเพื่อใหขอมูลอยางรวดเร็วและเหมาะสมเกี่ยวกับขนาดของภัยพิบัติ,
ปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว,

แนวทางตอไปในอนาคต,

ความ

การใหความชวยเหลือหรือขอมูลทาง

การแพทยเนื่องจากขอมูลตางๆเหลานี้ชวยทําใหประชาชนคลายความวิตกกังวล

หรือความรูสึกโดด

เดี่ยว หรือสับสนโดนไมจําเปนลงและชวยปองกันอาการตื่นตระหนกที่อาจะเกิดขึ้นไดดวย นอกจากนั้น
การเสนอขอมูลตีพิมพออกมาในรูปของจดหมายขาวก็เปนสิ่งที่ชวยใหประชาชนสามารถรับรูขาวสารได
งาย
(2)ใหขอมูลทางดานจิตใจ
นอกจากนี้ควรใหขอมูลดานการรักษาดานสุขภาพจิตในทองถิ่นนั้น เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางดาน
จิตใจที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติและวิธีการจัดการตางๆกับอาการเหลานั้น
ความชวยเหลือทางดานจิตใจ

รวมทั้งระบบการให

โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวผูที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจเองนั้น

มักจะเปนที่รังเกียจของบุคคลรอบขาง ดังนั้นจึงควรที่จะแจงใหทุกคนรูเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นนี้กอน
นอกจากนั้นก็ควรแจงใหทุกคนทราบกันอยางทั่วถึงตั้งแตเนิ่นๆวามีที่รับปรึกษาปญหา อยางเชน สาย
ดวนตางๆ เนื่องจากกิจกรรมการชวยเหลือนั้นอาจจะไปไมถึงประชาชนโดยทันที อีกทั้งขอมูลเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติในชวงนั้นก็อาจจะยังคลุมเครืออยู

ในเวลานั้นการใหคําแนะนําตางๆจึงมีความสําคัญในการ

ปองกันไมใหคนกระสับกระสายหรือออนไหวไปกับขาวลือที่คนพูดกันปากตอปาก
7) สายดวนรับ”ปรึกษาดานจิตใจ”
เมื่อใหขอมูลไปแลวถึงแมก็ชวยทําใหประชาชนลดความหวั่นวิตกลงได

แตอยางไรก็ตามประชาชนก็

ยังคงมีความหวาดวิตกหรือมีปญหาทางดานจิตใจอยางอื่นหลงเหลืออยูการจัดทําสายดวนเพื่อรับป
รึกษาปญหาดานจิตใจทางโทรศัพทโดยใหประชาชนเปนฝายโทรเขามาปรึกษาเองนั้นจึงเปนสิ่งที่มี
ประสิทธิภาพอยางมาก จริงๆแลวที่ผานๆมาก็ไมจําเปนวาสายดวนจะมีประสิทธิภาพเสมอไป แตก็ไมได
หมายความวาไมมีความจําเปน นั่นเปนเพราะคนยังไมเขาใจเกี่ยวกับ”ปรึกษาดานจิตใจ” มากกวา
ดังนั้นหากพบวามีใครที่ควรจะไดรับคําปรึกษาเกี่ยวกับดานจิตใจจากการโทรมาปรึกษาหรือ
สอบถามขอมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับภัยพิบัติหรือเกี่ยวกับรางกายหรือการดําเนินชีวิตโดยทั่วไป ก็ควรให
คําแนะนําเกี่ยวกับสายดวนที่รับ”ปรึกษาดานจิตใจ”หรือแพทยผูเชี่ยวชาญดานปญหาสุขภาพจิต
8) ดูแล「PTSD」อยางไร
(1) การกําหนดแนวทาง PTSD
PTSDกําลังเปนจุดสนใจของสื่อสารมวลชน

แตถาพูดถึงอุบัติภัยก็ไมไดหมายความวาจะเกิดPTSD

แนนอนซึ่งนอกเหนือจากเกิดPTSDแลวยังมีปญหาทางดานจิตใจตางๆดังที่กลาวมาแลวตอนที่ภูเขาไฟ
อุซุของฮอกไกโดระเบิดนั้น

มีการคุมครองปองกันประชาชนใหหลบหนีทันกอนจะเกิดมีผูบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตและเพลิงไหมเกิด ขึ้น ดังนั้น ความทรมาณ ที่มีสาเหตุจากPTSDจึงไมเกิดขึ้น ปญหาทางจิตใจ
ของประชาชนสวนใหญจะ

กังวลเกี่ยวกับการดํารงชีวิตและความเครียดที่ระหวางอาศัยอยูในสถาน

หลี้ภัยกรณีเหตุการณJCOก็เชนเดียวกันประชาชนทองถิ่นสวนใหญจะมีความกังวลเกี่ยวกับแสงรังสีที่
ไมสามารถมองเห็นไดดวตาเปลา และกังวลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธที่ไมเปนระบบระเบียบ
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สวนทางภูมิภาคก็มีเหตุการณที่พักอาศัยชั่วคราวของผูประสบภัยแผนดินไหวครั้งใหญแถบฮันชิน
และเกาะอาวาจิ(แถวโกเบทางตอนใตของเกาะฮอนชูญี่ปุน)และพนักงานดับเพลิง,คดีใสสารพิษลงใน
แกงกะหรี่นั้นก็เปนสาเหตุที่ทําใหประชาชนเกิด PTSD
ดังนั้นการจะเกิด PTSD หรือไมนั้น ขึ้นอยูที่ลักษณะและความแตกตางของอุบัติภัยที่เกิดขึ้น แต
ทวา

ถึงแมจะอยูในอุบัติภัยเดียวกันก็ตามประสบการณตางๆที่พบเจอนั้นก็กลาวไดวามีความแตกตาง

กันมากแลวแตบุคคลโดยปกติทั่วไปผูที่เคยมีประสบการณการPTSDนั้น

จะเปนผูที่ประสบกับภัย

อันตรายรายแรงถึงชีวิตวาจะอยูหรือตาย ซึ่งเกี่ยวของกับตัวเองหรือคนรอบขาง กรณีประสบอุบัติภัยที่
เปนสาเหตุและพบเห็นมากไดแก ไฟไหม หรือน้ําทวม, บานเรือนพังทลาย, คนใกลตัวไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต,เจอศพตอหนาตอตาเปนตนแมวาจะมีการคาดคะเนความอันตรายของ

PTSDแลวก็ตาม

ไมใชวาจะเนนการบําบัดรักษาดานจิตใจทางการแพทย โดยตรวจพบ PTSD ระยะเริ่มตนแลารักษา
เทานั้นเพราะนอกจากPTSDแลวก็ยังมีอาการตอบสนองทางดานจิตใตอยางอื่น ดวย คือถึงแมวาอาการ
PTSDจะเบาลงแลวก็ตาม ก็อาจจะมีอาการตอบสนอง ความทรมาณ ตามมาเชน เก็บตัวหนีสังคม,
ปรับตัวไมได

ดังนั้น

การเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจใหเปดกวาง

โดยการตรวจเช็ค

ประเมินผลและ

ชวยเหลือทางดานจิตใจตามความจําเปน ถือวาเปนทัศนคติขั้นพื้นฐาน
(2) การรับมือ trauma และ PTSD
ในกรณีกังวลวาจะทําอยางไรกับPTSDนั้นการดําเนินการชวยเหลือทั่วไปถือไดวาเปนวิธีการที่เยี่ยม
มากเมื่อผูที่ประสบภัยกังวลกับความจริงที่เกิดขึ้นใหชวยผูประสบภัยสามารถดํารงชีวิตประจําวันโดยลด
สาเหตุของปญหาใหนอยที่สุดเทาที่จะทําไดโดยเฉพาะหนาที่ที่ตองดูแล
ไหวกับอุบัติภัย,บาดแผลที่เกิดขึ้นเปนเหตุใหครอบครัวของผูปวย
ประจํา,ชวยลดตนเหตุของปญหาที่จะทําใหเกิดความยุงยาก

คนชราหรือเด็กเล็กที่ออน

ตองเขาเยี่ยมหรือมาโรงพยาบาล

ในดํารงชีวิตประจําวันจากสิ่งเหลานี้ก็ให

พยายามสํานึกถึงความปลอดภัย ความไมกังวล นอนหลับ ใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ความปลอดภัย คือ
การปกปองคุมครองใหอยูในที่ที่จะไมเกิดอุบัติภัยอีก,ความไมกังวล คือชวยลดความรูสึกโดดเดี่ยวของ
ผูประสบภัยและใหความรูสึกไดวามีสมาชิกที่คอยชวยคุมครองชวยเหลืออยู
ผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั้นอาจจะดําเนินการไมไดตามสถานการณ
เทาที่ทําไดระยะแรกการชวยใหนอนหลับ

กรณีที่ในครอบครัวมี

แตก็ใหทําตามมุงหมายที่เตรียมไว

ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญดังนั้นจึงจําเปนตองปรับสภาพ

สิ่งแวดลอมใหสามารถนอนหลับไดโดยเร็วที่สุด
หลังจากนั้น

ทํารายละเอียดในการตรวจเช็ค,ผูที่มีอาการหนัก,ผูที่มีอาการเลวรายลง,ผูที่นาจะมีความ

เสี่ยงสูงสวนผูที่มีปญหาในการนอนหรือฝนรายมากกวาสองวันนั้น ใหเขารับคําแนะนําจากจิตแพทยผูที่
มีPTSDสูงนั้นยังไมมีการแยกแยะอาการไดอยางแนนอน

แตวาตามที่ไดกลาวขางตนแลวผูที่เคยมี

ประสบการณtraumaอยางรุนแรง,ผูที่มีบุคคลในครอบครัวถึงแกชีวิต,

ผูที่เสียครอบครัวจากอุบัติเหตุ

กอนที่จะประสบอุบัติภัยและมีประสบการณtraumaนั้น จําเปนตองระวังเปนพิเศษแนนอนอยูแลววาคง
ไมมีแหลงขอมูลที่เหมาะสมนอกจากฟงจากเพื่อนบาน
แหลงที่มีการดําเนินงานคุมครองอยูแลว

หรือขาวสารขอมูลของประชาชนทองถิ่นจาก

นํามาชวยในการไตรตรองกรณีที่เกิดปฏิกิริยาอาการPTSD

จริงๆก็จําเปนตองทําสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยไมกังวลและนอนหลับตามที่กลาวขางตน หาก
ตัวผูประสบภัยเองมีความกังวลมากพิเศษและมีอาการเลวรายลงนั้นจําเปนตองใหเขารับคําแนะนําจาก
จิตแพทยโดยทั่วไปแลวการตรวจถามสภาพเรื่องราวและประสบการณหลังเกิดเหตุนั้นถือวาเปนปญหา
จึงไมควรมีการดําเนินขึ้นตามที่ผานมาจะมีการตรวจสอบ(Debriefingทางจิตใจ)ลักษณะนั้นใน
ระยะแรกซึ่งคิดวาเปนการปองกันPTSDในอนาคต แตทวาปจจุบันนี้ผลที่ออกมายังไมเปนที่ยอมรับและ
ตามวิธีการของกลุมคนควานานานชาติหรือศูนยPTSD ของอเมริกาก็มีกําหนดไววาไมควรดําเนินการนี้
หากมีการDebriefingทางจิตใจอาจรูสึกวาใหผลที่ดี แตในอนาคตแลวกลับมีสวนทําใหปฏิกิริยาอาการ
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PTSDแยลง
ปจจุบันนี้
สําคัญคือ

ความคิดเกาๆแบบนี้ยังมีเสนออยูในการชวยเหลือแตไมควรนํามาใชในดําเนินการสิ่งที่
มีการรวมกลุมของผูที่เขาใจอยูรอบขางของผูที่ประสบภัยพิบัติ,มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับ

เหตุการณที่ประสบจริงหรือความยากลําบากในการดํารงชีวิต

แตตองเปนเพื่อนหรือเพื่อนบานที่อยู

ใกลเคียงไตถามรายละเอียดแตอยาขยั้นขยอใหผูประสบภัยแสดงความรูสึกออกมา

มีแจงวาการมี

ความสัมพันธที่ดีระหวางผูชวยเหลือมีผลทําใหผูปวยที่ติดแอลกอฮอลมาระยะนานนั้นมีอาการดีขึ้น
3. การฟนตัวจาก traumaอยางธรรมชาติ
ผูที่ประสบภัยพิบัติสวนใหญ ถึงแมจะมีอาการกังวลทางจิตก็ตาม จะสามารถหายไดเองตามธรรมชาติ
เชนผูประสบอุบัติภัยที่อาศัยอยูบานพักชั่วคราว

และพนักงานดับเพลิงในเหตุการณแผนดินไหวครั้ง

ใหญแถบโกเบและเกาะอาวาจิ,ประชาชนที่อาศัยอยูแถวที่เกิดเหตุการณใสพิษลงในแกงกะหรี่,
พนักงานของโรงงานที่ระเบิดไหมนั้น หลังจาก 1ปผานไปแลว ปฏิกิริยาอาการPTSDจะพบนอยกวา
10% ถารวมPTSDเปนสวนแลวจะอยูที่ประมาณ20% จากจํานวนอัตราแลวผูที่ประสบภัยนั้นมีแคไมกี่
เปอรเซนตของประชากรที่อยูอาศัย

ถารวมถึงกลุมผูพบเห็นเหตุการณแลว

อัตราPTSDหลังจาก

เหตุการณ 1ปนี้ กลาววาเปนไปตามที่คาดหมายไวแนนอนอยูแลววา การจํากัดความของกลุมแมหรือ
ระดับอุบัติภัยที่
พบเห็นนั้นมีผลกับการเปลี่ยนแปลงอัตราจากการสํารวจ ชวงหลังจากเกิดอุบัติภัย3เดือนของเหตุการณ
ใสสารพิษลงในแกงกะหรี่มีPTSD18%,PTSDเปนสวน20%

แตหลังจากนั้นครึ่งปแลวมีอัตราเปน8%

และ10%ซึ่งหลังจากนั้น1ปก็ยังมีคาอัตราเทาเดิม ดังนั้นจากกรณีขางตนประชาชนผูอยูอาศัยสามารถ
คาดคะเนไดดังนี้
1)

ในประชาชนผูอยูอาศัย 20% มีการเกิด PTSD ไดในการตีความหมายแบบกวางๆ

2)

มีการฟนตัวอยางธรรมชาติ ประมาณ80%

3)

หลังประสบเหตุการณถาระยะเวลาเลยครึ่งปถึง1ปผานไปแลวจะไมพบเห็นการฟนตัวอยาง

ธรรมชาติ
แตทวาการแกไขปญหาการบําบัดรักษาทางจิตใจตามทองถิ่นทั่วไปนั้นมีวิธีการชวยเหลือโดยมีขอ
แมวาตองมีผูที่ฟนตัวอยางธรรมชาติจํานวนมาก เพราะเหตุนั้น จึงมี2ขอที่จําเปนดังนี้
1)

เตรียมเงื่อนไขในการสงเสริมการฟนตัวอยางธรรมชาติ

2)

ลดสาเหตุที่จะไปรบกวนการฟนตัวอยางธรรมชาติ

ซึ่งก็เปรียบเสมือนการรักษาบาดแผลที่เกิดบนรางกายที่ตองมีการพักผอน,รักษาความสะอาดและมี
สารอาหารที่เพียงพออาจกลาวไดวาประชาชนที่แกรงตอสภาวการณหรือประชาชนที่มีการเสี่ยงสูงนั้น
เพื่อจะใหเฉพาะเจาะจงตองมีการแยกแยะโดยการตรวจโรคหรือสงเสริมการปรึกษาดวยตนเอง

แลวก็

จําเปนตองมีการชวยเหลือแบบตัวตอตัว
1)เงื่อนไขในการสงเสริมการฟนตัวอยางธรรมชาติโดยปกติแลว
บาดแผลที่มีบนรางกายจะมีการรักษาโดยทําความสะอาด,อยูในสภาพแวดลอมที่พักผอนไดและมีการ
ใหสารอาหารที่เพียงพอกับความตองการสวนtraumaก็เหมือนกัน

ถาไมมีในเงื่อนไขก็ไมจําเปนตอง

รักษาเฉพาะกรณี ซึ่งจะมีเงื่อนไขเพื่อสงเสริมการฟนตัวดังนี้
<ดานความเปนจริง>
(1) ปกปองความปลอดภัยของรางกาย
(2) ปองกันการเกิดอุบัติภัยซ้ําสอง(เชน ไฟไหมหลังแผนดินไหว,ความสกปรกของสารพิษ)
(3) ความปลอดภัยของสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย
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(4) ความตอเนื่องในชีวิตประจําวัน (เชน โรงเรียน, ทํางาน, งานบานประจํา)
(5)

ความมองถึงการสรางฐานะในการดํารงชีวิต
(เชนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ,ดูแลหนาที่การงาน, ซอมแซมที่อยูอาศัย)

(6)

ปองกันความเครียดที่เกิดจากการดํารงชีวิต(เชนความเครียดจากการดํารงชีวิตในสถานลี้ภัยหรือ
สัมภาษณ)

<การชวยเหลือทั่วไป>
(7) ขาวสารเกี่ยวกับการชวยเหลือหรืออุบัติภัย
(8) การเปลี่ยนเวนตรวจสถานที่ของผูชวยเหลือ
(9) ประชาชนรูสึกวามีคนคอยชวยเหลือ”อยูใกลๆตัว”
(10) สามารถตอบคําถามของประชาชนหรือสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว
<การดูแลดานจิตใจ>
(11)ศึกษาและใหขอมูลความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพจิตใจ

(ไมใชตรวจดูเฉพาะลักษณะอาการ

อยางเดียวควรใหขอมูลขณะการรักษาหรือการมีสุขภาพ ที่สมบูรณ)
(12) มีการแจงบอกสถานที่ที่จะปรึกษาไดเมื่อจําเปน (โทรสารติดตอ24ชั่วโมง,สถานปรึกษา)
2) สาเหตุที่เปนตัวขัดขวางการฟนตัวอยางธรรมชาติ
สาเหตุที่เปนตัวขัดขวางการฟนตัวอยางธรรมชาติคือเกิดtraumaขึ้นซ้ําที่ไปกระตุนหรือ
กระทบกระเทือนการดํารงชีวิตประจําวัน

เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นก็จะมีการตรวจสภาพที่เกิดอุบัติภัยหรือ

สอบถามเกี่ยวกับสถานการณที่เกิดจริงเพื่อคาทําขวัญ(เชนการซักถามของบริษัทประกัน)ซึ่งตองควร
ระวังเพราะการดําเนินเหลานี้อาจเปนตัวภาระที่ไปทําลายสภาพจิตใจไดการดําเนินนั้นอาจจะถูกหรือผิด
ไดเพราะสภาพจิตใจมีขีดจํากัด

ดังนั้นจึงควรมีการวินิจฉัยตามสถานการณซึ่งอยางนอยก็ควรคํานึงถึง

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของผูประสบภัยทั้งกอนและหลังการดําเนินการซักถาม
สาเหตุที่เปนตัวขัดขวางการฟนตัวอยางธรรมชาตินั้นอาจจะมีสาเหตุจากหลายๆประการซึ่งไม
สามารถยกขึ้นมาเสนอไดหมด แตสาเหตุที่พบเห็นมากไดแก
<ความเชื่องชาในการชวยเหลือ>
(1) การตั้งตัวกลับมาดํารงชีพชา
(2) สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตในสถานที่ลี้ภัยแยลง,ความยากลําบากในความเปนสวนตัว
(3) ครอบครัว คนรูจักที่บาดเจ็บ เสียชีวิต หายสาบสูญ
<ผูที่เปราะบางหรือออนแอในการเกิดอุบัติภัย(ตัวเองหรือคนในครอบครัว>
(4) เด็กเล็ก
(5) ผูสูงอายุ
(6) ผูมีรางกายพิการ
(7) ผูไดรับบาดเจ็บ
(8) ผูไมใชภาษาญี่ปุนเปนภาษาแม
<หนาที่ของสังคม>
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(9) ผูที่อยูตัวคนเดียวไมมีญาติพี่นอง
(10) ผูที่ไมมีคนคุยดวยนอกจากบุคคลในครอบครัว
<อื่นๆ>
(11) การเก็บขอมูลโดยขัดแยงกับความคิดของเจาตัว
(12) การสอบสวนความจริงโดยเจาหนาที่ตํารวจ, เจาหนาที่ของรัฐ,บริษัทประกัน เปนตน
4.ความเปนนําหนึ่งใจเดียวกันของอาสาสมัครจากสวนนอก
1) ควรชวยเหลือตามมาตราการที่สํานักงานอุบัติภัยสวนกลางกําหนด
เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นจะมีอาสาสมัครจากหนวยงานตางๆเขามาชวยเหลือจํานวนมาก

แตจะหาผูที่มี

ความรูเกี่ยวกับการรักษาสภาพจิตใจหรือผูมีความรูระดับมาตราฐานนานาชาตินั้นไดยากมากโดยเฉพาะ
Debriefingทางจิตใจที่กลาวมาแลวนั้นกอนที่จะสามารถพิสูจนผลไดก็ตองมีการจัดวางระบบไว
ลวงหนาซึ่งในปจจุบันก็เคยมีการตอลองที่จะใชวีธีการนี้อาสาสมัครสวนมากจะอยูแคไมกี่วันก็สลายตัว
ไปหลังจากนั้นก็ไมสามารถรับมอบการดําเนินกิจกรรมตอไดดังนั้นการที่รับฟงเฉพาะคําชี้นําที่ทาง
องคกรสวนนอกกําหนดก็คงจะมีแตปญหาที่คางเหลือไวฉะนั้นการที่จะขอความรวมมือจากอาสาสมัคร
จากองคกรตางๆควรขอรองผูที่มีหนาที่รับผิดชอบงานนั้นๆเฉพาะเวลาที่จําเปนและวิธีการดําเนินงาน
ชวยเหลือทั้งหมดควรทําตามมาตราการที่อยูภายใตความรับผิดชอบสํานักงานอุบัติภัยสวนกลางที่อยู
ในพื้นที่นั้น
2)สํานักงานอุบัติภัยสวนกลางควรทําหนาที่ควบคุมในการจะติดตอหรือพบปะกับประชาชน
เชนเมื่ออาสาสมัครจากองคกรสวนนอกจะพบปะกับประชาชนผูประสบภัยตองแจงสํานักงานอุบัติภัย
สวนกลางจะเปนการดีถาทําเปนหลักฐานขอมูล

ถาไมเชนนั้นขาวสารหรือความรูที่ประชาชนไดรับจะ

เกิดการขัดแยงกับแผนการปฏิบัติการไดกรณีถาเปนอุบัติภัยใหญอาจจะมีการควบคุมกิจกรรมในพื้นที่
ของอาสาสมัครลําบาก

แตตองพยายามอยางเต็มที่

โดยเฉพาะมีอาสาสมัครที่นําวิธีการDebriefing

ทางจิตใจในระยะแรกที่ไมเปนที่ยอมรับมาปฏิบัติกับประชาชนในพื้นที่ดวยวิธีการของตนเอง,มีการจาย
ยาที่มไเปนที่ยอมรับ,มีการแสวงหาผลประโยชนจากประชาชน เปนตน ดังนั้นจําเปนตองระมัดระวัง
3) สํานักงานอุบัติภัยสวนกลางควรทําหนาที่ควบคุมการเก็บขอมูลขององคกรจากสวนนอก
เชนจากกรณีอุบัติภัยที่ผานมา

มีการกลาววาองคกรสวนนอกมีการสัมภาษณเก็บขอมูลกับประชาชน

แลวสลายตัวไปทั้งๆที่ยังไมมีประสิทธิผลกลับคืนมาเพราะเนื้อหาในการซักถามและเก็บขอมูลที่ไมมี
การเตรียมตัวอาจเปนตนเหตุที่ทําใหประชาชนเกิดความกังวลเพราะการอธิบายและขอตกลงในวิธีการ
ดําเนินการเก็บขอมูลนั้นมีขอสงสัยอยูมากการดําเนินการเก็บขอมูลนั้นสํานักงานอุบัติภัยสวนกลางควร
ทําหนาที่ควบคุมถึงแมวาจะมีความจําเปนอยางไรก็ตามควรพิจารณาตั้งเงื่อนไขการเขารวมกิจกรรม
ชวยเหลือที่ตอเนื่อง
5.

การตอบสนองและรวมมือกับหนวยขาวสารขอมูล

1) นัยสําคัญในการใหขาวสารขอมูลการชวยเหลือ
การใหขาวสารอยางเปนทางการนั้น ไมจําเปนตองใหขาวสารที่เกี่ยวกับอุบัติภัยที่เกิดจริงเทานั้น จะ
เปนคุณมากในการเผยแพรเสนอขอมูลเกี่ยวกับการชวยเหลือดวยซึ่งวิธีการใหสารขอมูลของพื้นที่ที่
เกิดเหตุจะทําใหทองถิ่นอื่นหรือประชาชน เกิดความรูสึกผูกพันธกัน มีการกอตั้งกลุมรักษาตามประเภท
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เปนการชวยผูปวยใหฟนตัวจาก trauma

และยังมีประสิทธิผลชวยลด StigmaและHarmful rumor

ดวย
2) การสํารวจเก็บขอมูลเปนสาเหตุอันตรายที่ทําใหเกิด PTSD
ไดแก

การสํารวจเก็บขอมูลโดยใชไฟแฟลตโดยไมบอกกอนลวงหนา,การซักถามโดยผูสัมภาษณ

หลายคน, มีการถายภาพบานหรือสถานลี้ภัยที่อาศัยเปนตนเพราะในปฏิกิริยาอาการPTSDนั้นเสียงและ
แสงจะเปนตัวกระตุนใหเกิดอาการหวั่นกลัวดังนั้นการซักถามที่มากเกินไปจะเปนสาเหตุทําใหอาการ
ของผูปวยแยลงได
3) ความสอดคลองกับหนวยขาวสารขอมูล
ตามแผนมาตราการของสวนกลางนั้นตองตระนักและรูถึงขาวสารขอมูล

ขาวสารที่จําเปนก็ตองตระนัก

ใหกระจางพรอมกับตั้งใจสํารวจเก็บขอมูลของผูประสบอุบัติภัยโดยเฉพาะแตก็จําเปนตองเขาใจวาหาก
ความคิดของตัวผูประสบอุบัติภัยเองอยูในสภาวะที่ยืนยันไมไดก็ไมควรสัมภาษณมากเกินไปควรมีการ
ใหขาวสารอยางเหมาะสมดวยวาการสัมภาษณเก็บขอมูลนั้นมีสวนที่เปนเหตุทําใหสภาวะทางจิตใจ
เลวรายลงไดเพื่อความสอดคลองของขาวสารขอมูลโดยพื้นฐานแลวไมใชการชวยเหลือพื้นที่ที่เกิด
เหตุแตจะเปนการดีมากถาหนวยศูนยกลางการแกไขปญหาอุบัติภัยมีขาวสารขอมูลที่ความสอดคลอง
กัน
6.

ความสอดคลองกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ตามการเปลี่ยนแปลงใหเปนนานาชาติมีผูอยูอาศัยที่ไมใชภาษาญี่ปุนเปนภาษาแมเพิ่มมากขึ้น

บางสวนเปนนักทองเที่ยวชั่วคราว, นักวิจัย และผูที่พํานักอยูเพื่อประกอบอาชีพ แตมีปญหาในการทํา
ความเขาใจภาษาญี่ปุน จึงเปนผูประสบภัยที่ถือวาออนแอโดยทั่วไปแลวจะรับขาวสารไดไมทั่วถึง อัน
เปนเหตุใหเกิดความกังวลเพิ่มซ้ําเติมไดงาย และสวนมากแลวจะตองประสบความยาก
ลําบากมากที่จะไดรับการชวยเหลือและการรักษาที่จําเปนสําหรับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบกรณีที่คนญี่ปุน
ประสบอุบัติภัยในตางประเทศที่มีภาษาและการดํารงชีวิตที่แตกตางนั้นจะมีความเดือดรอนอยางไรให
ลองนึกดูโดยเฉพาะปญหาเรื่องการสื่อภาษานั้นตองมีการติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของและให
ขาวสารที่เปนภาษาตางๆ สวนวัฒนธรรมแม นั้นก็เชื่อมโยงไปถึงความแตกตางของรูปแบบเวลาประสบ
ภัย ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงตอนเกิดอุบัติภัยเกี่ยวกับดํารงชีวิตอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมหรือในสถานลี้ภัย
แตทวาแพทยผูชํานาญในการบําบัดรักษาดานจิตใจจําเปนจะตองวางระเบียบการและทําความเขาใจ
ถึงจุดนั้นดวยการหาอาสาสมัครที่สามารถพูดภาษาแมไดนั้นจะไดเปรียบมากแตก็ลําบากมากในการหา
คนใหไดครบตามจํานวนคนที่จําเปนกรณีนี้จึงตองขอความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญจากทองถิ่นอื่น มี
การติดขาวสารขอมูลในแตละภาษา
สวนในการออกอากาศหรือกระจายเสียงใหขอมูล(เนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ)นั้นจําเปนตองมีความ
สอดคลองกับวัฒนธรรม ซึ่งในการใหขาวสารขอมูลเปนโดยภาษาตางชาตินั้น เนื้อหาที่นําเสนออาจจะ
มีการขาดตกบกพรองแตก็เปนการทําใหประชาชนรูสึกเบาใจไดแตสําหรับกรณีชาวตางชาติที่มีสิทธิ
อาศัยตลอดชีพนั้น สวนมากจะเติบโตและเรียนรูที่ญี่ปุน จึงอาจจะไมมีปญาตามที่กลาวมาแลวขางตน
เมื่อกอนนั้น เคยมีการทํารายรางกายชาวตางชาติเพราะความอึดอัดทรมานใจในชวงเกิดอุบัติภัย แต
ทวาตอนเหตุการณแผนไหวครั้งใหญแถบโกเบและเกาะอาวาจินั้น จะเห็นไดวามีการฟนฟูกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนความเปนมิตรภาพมีการใหขาวขอมูลที่เหมาะสมและมีการชี้แนะของทางการที่มี
ประสิทธิผลการเสนอขาวสารขอมูลหรือการควบคุมดูแลสถานลี้ภัยนั้นภาระทางดานวัฒนธรรมตางๆจะ
มีความจําเปนนอยมากกลับจะเปนการกอความวุนวายใหแกสถานที่หากมีการปฏิบัติดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้
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7.

สุขภาพจิตของผูปฏิบัติการชวยเหลือ

1) เบื้องหลัง
ผูปฏิบัติการชวยเหลือคือเมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นก็เปนที่แนนอนอยูแลววาจะตองทําหนาที่ชวยเหลือ
ประชาชนผูที่ประสบภัยดังนั้นกลับมักลืมสํานึกถึงปญหาของสุขภาพของตนเองถึงกระนั้นก็ตามเพราะ
ความรูสึกที่ตองรับผิดชอบในหนาที่ทําใหการพักผอนหรือรักษาโรคจะถูกพลัดไปไวทําทีหลัง แตทวา
ผูปฏิบัติการชวยเหลือเองก็จะเกิดความเครียดที่ตางจากผูประสบอุบัติภัยหรือหลังปฏิบัติการชวยเหลือ
แลวอาจเกิดปญหาในการที่จะปรับตัวเขากลับไปทํางานที่เดิมยากซึ่งการที่ทนมากๆเกี่ยวกับปญหา
สุขภาพของตนเองนั้นอาจจะเปนสาเหตุทําใหการทํางานไมราบรื่นดังนั้นผูปฏิบัติการชวยเหลือควรจะ
ตระนักถึงการดูแลสุขภาพใหพอเพียงกอนที่จะรับผิดชอบหนาที่ซึ่งผูปฏิบัติการชวยเหลือนั้น
จําเปนตองใสใจดูแลและปฏิบัติใหเหมาะสม
2) สาเหตุความเครียดของผูปฏิบัติการชวยเหลือ
(1)ความเหนื่อยลาจากการรับผิดชอบในหนาที่ที่ทําตอเนื่องกันระยะยาวในชวงเกิดเหตุฉับพลัน
หลังเกิดอุบัติภัยแลว ถึงแมวาการปฏิบัติงานชวยเหลือไดอยางไม
ไดพักไมไดนอนนั้นเพื่อใหทํางานไดยาวนานจําเปนตองแบงหนาที่ที่รับผิดชอบถาไมเชนนั้นอาจ
รับผิดชอบมากเกินไปทําใหเหมื่อยลาและสับสนแลวผลสุดทายอาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการ
burnout syndromeได
(2) ความสับสนระหวางความรูสึกในการรับผิดชอบหนาที่กับความเปนจริงที่มีจํากัด
ผูปฏิบัติการชวยเหลือสวนใหญแลวมีหนาที่ตองรับผิดชอบชวยเหลือผูประสบอุบัติภัยแตในความเปน
จริงแลว

เชน

มีการจํากัดปริมาณการใชน้ําในการชวยเหลือ

ทําใหไมสามารถชวยเหลือไดตามที่

ตองการ

กรณีเชนนี้เปนเหตุใหเกิดความสับสนทางจิตใจระหวางความรูสึกในการรับผิดชอบหนาที่กับ

ความเปนจริงที่มีจํากัดกอใหเกิดความรูสึกวาไรความสามารถและรูสึกแย
(3)การพบประกับประชาชนโดยตรงทําใหมีการสนองตอบทางอารมณเชนถูกโมโหดวยความรูสึกที่
แรงๆปกติถาประสบอุบัติภัยที่รายแรงนั้นประชาชนที่อยูรอบๆนั้นจะเกิดความรูสึกที่โกรธและตองเผชิญ
กับเรื่องเลวรายแตถาเปนเหตุการณที่มนุษยกอขึ้นจะมีความโกรธที่รุนแรงมากเปนพิเศษแตทวาความ
โมโหนั้นไมมีโอกาสสนองอารมณใสผูที่มีอํานาจรับผิดชอบจึงมีไมนอยที่แสดงอาการใสผูปฏิบัติการ
ชวยเหลือที่อยูใกลตัวดังนั้นเมื่อผูปฏิบัติการชวยเหลือรูตัววาตนเองถูกโมโห

ความเครียดก็จะเกิดได

มาก
ตามที่ไดกลาวไวขางตนแลวเมื่อรูสึกวาถูกจํากัดการทํางานจะกอใหเกิดความรูสึกที่แยและอยาก
หลีกเลี่ยงการทํางาน
(4) ปฏิกริยาสนองตอบ traumaที่เกิดจากการพบเห็นเหตุการณจริง
ผูปฏิบัติการชวยเหลือจะพบเห็นสภาพศพของผูประสบภัยหรือเห็นสถานการณที่จริงเกิดมากกวา
ประชาชนทั่วไป ดังนั้นจริงมีโอกาสสูงในการเกิด PTSD ที่ตอบสนอง trauma
(5) ถาผูชวยเหลือที่มาจากทองถิ่นเดียวกับที่เกิดเหตุอาจจะมีบุค
คลในครอบครัวหรือตัวผูชวยเหลือเองประสบอุบัติภัยโดยเฉพาะถาบุคคลในครอบครัวหรือคนรูจัก
ประสบภัยก็จะทําใหมีความเครียดทางจิตใจและความลําบากในการที่จะชวยเหลือประชาชนที่ประสบ
ภัย
(6) สวนผูชวยเหลือมาจากทองถิ่นอื่น ก็จะตองเผชิญกับชีวิตที่
ไมมีกฏระเบียบ,การแกปญหาความเครียดที่ยากลําบาก,ปญหาครอบครัวที่เหลือกรณีที่เปนผูที่มาจาก
ทองถิ่นอื่นก็จะกินหรือนอนไดไมปกติการแสดงออก(เชนทํางานอดิเรก,เลนกีฬา)เพื่อที่ชวยปองกันการ
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เกิดความเครียดก็จะไมสามารถทําไดเปนเหตุใหสะสมความเครียดไดงายและอาจจะนํามาซึ่งปญหา
ครอบครัวทั้งๆที่ไมเกี่ยวกับประสบภัยเลยการปฏิบัติงานระยะยาวจะเห็นไดชัดเจนยิ่งถาปฏิบัติงานที่ไม
มีกําหนดระยะ ก็ยิ่งมีความเครียดมาก
3) การตอบสนองทางจิตใจที่เกิดกับผูปฏิบัติการชวยเหลือ
เมื่อเกิดอุบัติภัยจะเกิดการตอบสนองทางจิตใจของผูปฏิบัติการชวยเหลือ ดังนี้
(1) การตอบสนองความเครียดฉับพลัน (ASD)
(2) PTSD
(3) การปรับตัวกับอุปสรรค
(4) อาการหวาดกลัว
(5) มีโรคทางดานจิตใจที่แยลงกวาเดิม
(6) อื่นๆ
4) มาตราการแกไข
(1) มีการผลัดเปลี่ยนการทํางานหรือแบงปนความรับผิดชอบ
หลังการเกิดเหตุแมจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจําเปนตองมีการกําหนดระยะการทํางาน,ชวงเวลาเปลี่ยนเวร,
หนาที่หรือรายละเอียดของงาน ใหแกผูปฏิบัติการชวยเหลือใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
(2) ใหความรูเกี่ยวกับความเครียดของผูปฏิบัติการชวยเหลือ
เกี่ยวกับความเครียดที่เกิดกับผูปฏิบัติการชวยเหลือนั้นไมควรเขินอายจะเปนประโยชนมากถามีการให
ความรูที่เหมาะสม
(3) มีการเตรียมพรอมในการตรวจสภาพรางกายและจิตใจ
รายการตรวจสภาพรางกายและจิตใจของผูปฏิบัติการชวยเหลือตองยื่นใหกับเจาตัวถามีความจําเปน
ควรมีการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
(4)ตองมีการใหความรูและกิจกรรมชวยเหลือเกี่ยวกับการตอบสนอง
อารมณทางดานจิตใจของประชาชนการตอบสนองอารมณทางดานจิตใจของประชาชนที่รุนแรงเชน
โมโหโกรธนั้นตองมีการศึกษาถาเปนไปไดควรมีการจัดอบรมและจะไดประสิทธิผลมากหากมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน
(5) มีการศึกษาตัวอยางสถานที่เกิดเหตุ
เกี่ยวกับบรรยากาศสภาพสถานที่เกิดเหตุหรือมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจะไดประสิทธิผลหากมี
การศึกษาตัวอยาง เชน ภาพสไลดประสบการณ เปนตน
(6) ใหคุณคาในการทํางาน
การปฏิบัติการชวยเหลือนั้นมีนอยมากที่มีการเสนอและประเมินผลการทํางานของแตละบุคคลโดย
สมาชิกจุดมุงหมายในการชวยเหลือ,ประสิทธิผล,การประกาศเปนทางการนั้นซึ่งการติดประกาศให
ชัดเจนจะมีคุณคาหรือการยอมรับการทํางานของผูปฏิบัติการชวยเหลือโดยสาชิกในกลุมนั้นถือวา
จําเปนมากในการตอบแทนความเหน็ดเหนื่อย
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IV. สิ่งที่ควรปฏิบัติประจํา

1) การศึกษาของประชาชนเกี่ยวกับการดูและรักษาสุขภาพจิต
เวลาเกิดอุบัติภัยในกิจกรรมการดูและรักษาสุขภาพจิตเปนประจํานั้นจะเกี่ยวกับการตอบสนองและการ
ปองกันทางดานจิตใจเวลาเกิดอุบัติภัยสําหรับประชาชนซึ่งจําเปนตองแนะนําใหศึกษาอางอิงกิจกรรมที่
ประชาสัมพันธในหนังสือคูมือเลม
โดยเฉพาะเกี่ยวกับPTSDนั้นเปนความรูที่ไมถูกตองที่สวนมากจะรับเอามาจากสื่อสารสนเทศที่จําเปน
ตองมีการแกไขสิ่งที่ตองเนนมากไดแก
(1)

หลังเกิดเหตุแลวจะมีผลเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางจิตใจมีจํานวนมากกวาครึ่งทั้งที่สวนมากจะ

มีอาการปกติ
(2) PTSDนั้น ถาไมมีปฏิกิริยาอาการมากกวา 1เดือนจะไมตรวจ
(3)กรณีที่มีการตรวจPTSDดวยคนสวนมากจะมีการเตรียมฟนฟูเรียวแรงใหหาย,หลีกเลี่ยงการประสบ
ภัยซ้ํา,รับการชวยเหลือที่เหมาะสมซึ่งเปนผลทําใหฟนตัวไดอยางธรรมชาติดังนั้นการสรางกลุมสมาชิก
ชวยเหลือโดยคนในทองถิ่นนั้นสําคัญมาก
(4) หลังจากประสบการณแลวการDebriefingทางจิตใจ จะไมมี
ประสิทธิผลตอการปองกัน PTSD
(5)ผูที่ผานประสบการณที่รายแรงมาแลวประมาณ1หรือ2สวนจะมีอาการPTSDเกิดระยะยาวที่จะทําให
รูสึกไมสบาย ดังนั้นควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
2) การฝกซอมเหตุการณที่คาดวาจะเกิด เชนการฝกซอมปองกัน
เหตุการณตามรูปแบบที่เกี่ยวกับการรักษาทางดานสุขภาพกายและจิตใจนั้นจะมีการฝกซอมชวยเหลือ
ทางรางกายแตไมมีการฝกซอมชวยเหลือการรักษาทางดานจิตใจศูนยการปฏิบัติตามแผนการ
แกปญหาสวนกลางไดอภิปรายไววารวมถึงการวางแผนรักษาทางดานสุขภาพจิตใจแลวหนวยกูภัยตอง
ใหความรูดานสุขภาพจิตที่งายๆแกประชาชนในสถานที่เกิดเหตุมีชองรับปรึกษาแกประชาชนที่นอนไม
หลับหรือวิตกกังวลและอื่นๆซึ่งเรื่องเหลานี้จําเปนตองมีการฝกซอมตามแบบอยางไวลวงหนา
โดยเฉพาะการที่ประชาชนเขามาปรึกษาเพราะมีความกังวลนั้นก็จะไมตองขอรองผูปกครองทองถิ่นที่
มีอําานจชื่อเสียง ซึ่งถือวาเปนตัดปญหาใหประชาชน และยังมีประสิทธิผลอีกดวย
3)

การปกปองดูแลและสงเคราะหในการรักษาสุขภาพทางดานจิตใจ

ควรมีการเตรียมบุคคลที่สามารถปฏิบัติการชวยเหลือไวใหพรอมในการเกิดอุบัติภัยซึ่งถือวาสําคัญ
เชนสถานที่ที่จะติดตอไดโดยแยกตามอาชีพ,สถานที่ที่จะติดตอขอคําแนะนําได เปนตน
นอกจากนั้นหากคาดวาจะมีประชาชนที่ตางวัฒนธรรมก็ควรตองมีการเตรียมอาสาสมัครชาวตางชาติไว
ใหพรอม
4) การรักษาสุขภาพทางดานจิตใจเปนประจํานั้นเปนการสงเสริมการชวยเหลือ traumaทาง
ใจ
นอกจากอุบัติภัยแลว การถูกทํารายรางกาย, อุบัติเหตุ, คนในครอบครัวรังแก, เหยื่อผูรายเหลานั้น ถือ
เปนปญหาtraumaทางใจที่เกิดขึ้นเปนประจําซึ่งอาการทางจิตใจจากตัวอยางเหลานี้จะไมตางกับ
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ประชาชนที่ประสบภัยดังนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรมรวมกับปญหาเหลานี้เพราะการที่มีโอกาส
แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลกับสถานปรึกษาปญหาเด็กเล็กหรือศูนยปรึกษาที่มีสตรีมาบอยๆนั้นก็จะทํา
ใหผูที่มีหนาที่คอยชวยเหลือรักษาสุขภาพทางดานจิตใจไดสะสมประสบการณเกี่ยวกับ traumaทางใจ
ที่จําเปน
5)

กิจกรรมฝกอบรมสําหรับผูที่มีหนาที่คอยชวยเหลือรักษาสุขภาพทางดานจิตใจ

เพื่อเปนการชวยพัฒนาฝมือของผูมีหนาที่รับผิดชอบในมาตราการแกไขปญหาtraumaทางใจเมื่อเกิด
อุบัติภัยนั้นควรหาโอกาสเขารวมกิจกรรมเชนฝกอบรมกับผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะที่กลาวมานั้นไมใช
เฉพาะพนักงานดานเทคนิคการแพทยเทานั้นผูมีหนาที่รับผิดชอบการเกิดอุบัติภัยของสวนกลางและ
ผูรับผิดชอบฝายบริหารก็ควรจะเขารับการฝกอบรมดวยโดยเฉพาะเจาหนาที่ในฝายบริหารที่มีคุณวุฒิ
ทางการแพทยก็ควรจะตระนักถึงเขารวมฝกอบรมและควรมีการวางแผนงานการบริหารกับการตรวจ
รักษาผูปวยที่รักษาสุขภาพทางดานจิตใจเวลาเกิดอุบัติภัยใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพิ่มเติม:
ในการฝกอบรมนั้นเมื่อปค.ศ.2002สมาคมโรงพยาบาลโรคจิตของญี่ปุนไดมีการจัดอบรมวางแผนการ
สรางสุขภาพทางใจขึ้น

และมีการจัดอบรมที่แตกตางในแตละป

นั้นๆ
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จึงอยากใหตรวจสอบขาวสารขอมูล

รายงานหลังจากเกิดเหตุในทันทีนั้นจําเปนตองเช็ค

ชื่อที่อยูของผูบันทึก

เขต
วันที่และเวลา

กลุมที่ผูบันทึกสังกัด

วัน

เดือน

เชา บาย

โมง

ชื่อสกุล
อายุ

เบอรโทร(มือถือ)
เพศ
มีอาการผิดปกติ

อยางมาก

ชัดเจน

อยางนอย

วิตกกังวล, ไมอยูนิ่งเฉย
พูดไมไดความ, มีทาทางแปลกๆ
ใจลอย, ไมมีการขานรับ
กลัว ตกใตกลัว
รองไห, เศราเสียใจ
เปนหวง・ตกใจกลัว
เตนรัวของหัวใจ・หายใจไมสดวก, ตัวสั่น
ตื่นเตน, เสียงดัง
หลังเกิดเหตแลวนอนไมหลับ
กอนเกิดเหตุครั้งนี้ เคยประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัย
1 ใช 0 ไมใช
หลังเกิดเหตุครั้งนี้ ครอบครัวหายสาบสูญ,เสียชีวิต,บาดเจ็บ
1 ใช 0 ไมใช
เลิกรักษากลางคันและยาหมด(รวมทั้งโรคทางรางกาย)
1 ใช 0 ไมใช
ชื่อโรคและยา
เปนผูที่ออนแอกับการเกิดเหตุอุบัติภัย(ผูสูงอายุ,เด็กเล็ก,ผูพิการ,ผูปวย,ผูที่ไมรูภาษาญี่ปุน)
1 ใช 0 ไมใช
ในครอบครัวมีผูที่ออนแอกับการเกิดเหตุอุบัติภัย
1 ใช 0 ไมใช
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ไมมี

อธิบายคําศัพทเฉพาะ

PTSD (ความผิดปกติทางจิตใจหลังวิกฤต)
เปนอาการทางดานจิตใจที่มีผลอันตรายแกชีวิตหรือจะทําใหเกิดความเครียดและหวาดผวากลัวกับ
เหตุการณที่ประสบซึ่งความทรงจําจะสงผลกระทบทางดานจิตใจและจะมีการแสดงปฏิกิริยาอาการ
(trauma)
สภาวะเหตุการณอุบัติภัยที่ประสบและความรูสึกหวาดกลัวจะFlashBackทําใหรูสึกเหมือนกลับไปอยู
ในเหตุการณเดิมอีกครั้ง (สภาวะการณรุกราน)และการสับสนทางระบบประสาทจะทําใหเกิดความหวาด
ผวากังวลอยางรุนแรงมีอาการสูญหายของความจําในเหตุการณปจจุบันหรือประสบการณที่เกิดจริงใน
อดีตและมีการพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งตางๆที่ทําใหระลึกถึงความเจ็บปวดทางจิตใจที่ประสบมาที่สะสม
มานานกวา หนึ่งเดือน (มาตราฐานการตรวจดูหนา29)
สวนการบําบัดรักษานั้นมีวิธีรักษาโดยการใชยาระงับอาการประเภทSSRIซึ่งจะมีผลชวยฟนฟูความ
ทรงจําและการกระทําการรักษาขั้นตนก็คือการปองกันการเกิดtraumaขึ้นซ้ําอีกและการชวยเหลือ
ทางดานสังคมและดานจิตใจซึ่งถือวาจําเปนมากเพราะการชวยเหลือเพียงเทานี้อาจชวยระงับอาการ
ของผูปวยใหเบาลงได
OUT

REACH

ผูชวยเหลือไมควรจะนั่งรอคอยความชวยเหลือที่สถาบันหรือนั่งหนาโตะที่ตนเองรับผิดชอบอยู ควรจะ
ออกไปชวยเหลือตามสถานที่(ทองถิ่นหรือองคกรตางๆ)ที่มีผูรอขอความชวยเหลืออยูโดยเฉพาะความ
ตองการการชวยเหลือที่จําเปนแตยังไมการกําหนดการที่ชัดเจนนั้นก็จะตองมีดําเนินการริเริ่มสนอง
ความจําเปนนั้นๆประชาชนหลังอุบัติภัยสวนใหญถึงแมวาจะมีการสนองรับการชวยเหลือทางดานจิตใจ
แลวก็ตามสภาพความเปนจริงที่ติดตามมาก็อาจทําใหกระอักกระอวนใจอยางมากใน”การบําบัดจิตใจ”
ดั้งนั้นการมีความตองการที่จะบําบัดรักษาสภาพจิตใจดวยตนเองของผูปวยแลวตามดวยการกิจกรรม
OUT REACH ในการตอบสนองความจําเปนที่ซอนเรน จะถือวาเปนสิ่งสําคัญมาก
การศึกษาสภาพจิตใจ
ภายหลังการเกิดอุบัติภัยแลวจะตองมีการศึกษาถึงสภาพจิตใจวามีเปลี่ยนแปลงอยางไร?มีสาเหตเกิดุ
จากอะไร?จําเปนตองดูแลอยางใด?สามารถรับการชวยเหลืออยางใดไดบาง?ตามปกติแลวจะมีการ
ดําเนินการโดยผานการประกาศขาว,มีการเยี่ยมเยียนของผูเชี่ยวชาญดานสุขอนามัยและมีการขอรับ
คําปรึกษาซึ่งปกติแลวประชาชนที่ประสบอุบัติภัยสวนใหญจะไมสามารถเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพจิตใจที่เกิดขึ้นกับตนเองได,มีความกังวลมากกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่ไมปกติ
และไมรูวาจะตองรับการชวยเหลืออยางไรดีดังนั้นการศึกษาสภาพจิตใจโดยการใหขาวสารที่เหมาะสม
และมีการกระตุนใหประชาชนมาขอรับชวยเหลือนั้นถือวาสําคัญมาก
นอกจากนั้นไมใชเฉพาะการตอบสนองแกตัวเองเทานั้นการศึกษาสภาพจิตใจของประชาชนผูอาศัย
บริเวณทองถิ่นใกลเคียงก็จะมีผลสนองกับสภาพจิตใจของตนเองดวยเมื่อมีคนเขามาขอความ
ชวยเหลือก็จะทําใหมีการยอมรับความชวยเหลือจากบุคคลรอบขางงายขึ้นดวยอาจกลาวไดวาเปน
จุดประสงคอยางหนึ่งดวย
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Debriefing (Debriefingทางจิตใจ)
เปนการปฏิบัติการที่เรงดวนภายหลังการเกิดอุบัติภัยไปหลายวันหรือหลายอาทิตยมีการเรียกรองการ
ปองกันความเครียดหรือความกังวลใจที่แยลงและPTSDไดเผยแผไปทั่วประเทศแลว แตทวาในปจจุบัน
นี้ประสิทธิผลตอการปองกันPTSDยังมีการถูกปฏิเสธและมีการใหขาววาอาจมีผลทําใหอาการเลวราย
ลง ถึงแมจะมีการพูดเสนอประสบการณบาดแผลทางดานจิตใจ และมีการดําเนินการ
ศึกษาสภาพจิตใจที่เหมาะสมกับtraumaแลวก็ตามยิ่งเปนการกระตุนใหเกิดโทษและอาจถือวาเปน
การกีดกั้นการรักษาโดยธรรมชาติดวยที่ประเทศยุโรปจะมีการDebriefingแกพนักงานดับเพลิง
เจาหนาที่ตํารวจหรือทหารเปนประจํามีความจําเปนมากในการดูแลเอาใจใสผูที่ไดรับอุบัติภัยอยาง
ฉับพลันแตไมมีความจําเปนในการที่จะรับรูไดถึงประสบการณหรือการแสดงความรูสึกตอผูที่ประสบ
อุบัติภัย
Fragility

ความเปราะบาง

ถึงแมวาจะมีประสบการณเหมือนกัน บางคนจะมีอาการ PTSDแตบางคนอาจไมมี, ระดับความรุนแรง
ของบาดแผลหรือการฟนตัวนั้นก็แลวแตคนดังนั้นไมใชเฉพาะผลกระทบจากประสบการณ

trauma

เทานั้น แตคิดวานาจะขึ้นอยูกับความออนแอของแตละคนดวย
ในหลายกรณีแลวอาจจะนึกวามีประสบการณที่เหมือนกันแตพอเลาถึงเนื้อหาของประสบการณแลว
จะมีความแตกตางกันมากและเมื่อดูจากสถิติแลวความรุนแรงของผลกระทบจากประสบการณมีความ
เกี่ยวของกับอัตราการเกิดPTSDและระดับอาการตอจากนั้นก็จะเกี่ยวของไปถึงSocialSupportหลังจาก
ที่พิจารณาหาสาเหตุแลวก็พิจารณาความออนแอของแตละบุคคลซึ่งความออนแอนั้นยังอยูในขั้นการ
ดําเนินวิจัยอยูแตมีการยกตัวอยางไดแกเกี่ยวของกับตนเองหรือครอบครัวที่มีประวัติปญหาสุขภาพจิต,
ผูที่ขาดความภูมิใจในตัวเองและความรูต่ํา,ผูที่เคยมีประสบการณtrauma,ผูที่มีนิสัยแบบไมเปดเผย,ผู
ที่เห็นแกตัวหรือไมยอมรับรูเรื่องราวในโลก,เพศหญิง เปนตน
PTSDเปนสวน
ปฏิกิริยาตอบสนองความเครียดหลังวิกฤตไมจําเปนวาจะตองเกิดปฏิกิริยาตอบสนองPTSD

เสมอไป

แตเพื่อที่จะผานมาตราฐานการตรวจPTSDจําเปนตองมีตรวจประสบการณที่เกิดอีกครั้ง(เชนFlashback
หรือฝนราย),การหนีหรืออาการสั่นแข็ง(เชนหนีสังคมหรือมีอุปสรรคทางทรงจํา),อาการจากการผวา
ตื่นเตน(เชนมีปญหาในการนอนหรือจิตกังวล)PTSDเปนสวนนั้นอาจจะมีมาตราฐานการตรวจที่ไม
เพียงพอแตถือไดวาเปนการเรียกชื่อกรณีการตอบสนองPTSDที่เปนสวน
ASD

acute stress disorder

(ความผิดปกติของความเครียดอยางฉับพลัน)หลังประสบอุบัติภัยอันรายแรงอาจเกิดการตอบสนอง
ความเครียดที่ถึงแกชีวิตASDจะมีปฏิกิริยาอาการใกลเคียงกับPTSDแตจากการวินิจฉัยแลวจะมีแยกตัว
เพิ่มจากการตอบสนอง3ขอของPTSDกรณีหลังจากเกิดอุบัติภัยแลวถามี

PTSD

เกิน1เดือนขึ้นไป

แลวแต
เพิ่งสามารถตรวจพบนั้นแสดงวาเปนปฏิกิริยาอาการชวงหลังจากอุบัติภัยประมาณ2วันถึงภายใน4
อาทิตย
ดังนั้นกลาวไดวาASDมีสิทธิหายไดเองสูงแตในทางตรงขามก็มีการถกเถียงกันวาอาจเปนเหตุใหเกิด
อาการPTSDไดพอสมควร
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Posttraumatic Stress Disorder
(ความความเครียดผิดปกติหลังอุบัติภัย)
(DSM-IVจากคูมือการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตใจและสถิติทางการแพทย)
A คนผูนั้นเคยประสบเหตุการณรายที่เปนที่ยอมรับ 2ขอไดแก
(1)เคยมีประสบการณจริงที่เลวรายมากหรือเกือบจะเอาชีวิตไมรอดครั้งเดียวหรือหลายครั้ง,เปน
อันตรายจากการปกปองตัวเองหรือคนอื่น,ซึ่งคนผูนั้นเคยประสบเอง, เห็นเหตุการณ, เจอกับตัวเอง
(2)คนผูนั้นมีปฏิกิริยาอาการหวาดกลัวอยางแรง,ไมมีเรียวแรงหรือสั่นกลัวในการตอสูขอระวัง
อธิบายเพิ่ม)ถาเปนเด็กอาจแสดงอาการตางๆนานา หรือแสดงอาการตื่นเตนขึ้น
B

การไดรับบาดแผลจากอุบัติภัยภายนอก

มี1ขอขางลาง(หรือมากกวานั้น)ที่เปนลักษณะจาก

ประสบการณที่เกิดซ้ําแลวซ้ําเลา ดังนี้
(1)

เกิดความทรงจําจากการเกิดวิกฤตขึ้น

รบกวนทําใหเจ็บปวดดานจิตใจ

ซึ่งรวมถึงความรูสึก

ความคิดและความทรงจําขอระวัง
อธิบายเพิ่ม)ถาเปนเด็กยังอายุนอยอาจจะมีการแสดงออกเกี่ยวกับภัยพิบัติที่ประสบทางการเลน อยาง
ซ้ําแลวซ้ําอีก
(2)มีความฝนที่ซ้ําเติมใหเห็นเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางเจ็บปวดขอระวัง
อธิบายเพิ่ม)ถาเปนเด็กอาจจะเปนฝนที่นากลัว ไมเปนเรื่องราว
(3)ผูปวยมีความรูสึกหรือกระทํากิริยาอาการที่เหมือนกับอยูในเหตุการณที่ประสบ(มีความรูสึก,
จินตนาการ,ภาพหลอน,แยกแยะหรือแสดงอาการFlashbackเหมือนกับอยูเหตุการณที่ประสบจริง,อาจ
เกิดขึ้นชวงที่รูสึกตัว หรือชวงการใชเสพยติด )
อธิบายเพิ่ม) ถาเปนเด็กอาจจะแสดงกิริยาอาการที่ตางกับเหตุการณที่ประสบจริง
(4)การที่มีความฝงใจกับเรื่องราวของเหตุการณที่เกิดจากภายนอกตอนใดตอนหนึ่งแลวมีเรื่องราวทั้ง
จากภายในหรือภายนอกที่คลายกันเขามากระทบกระเทือนก็จะทําใหทรมานจิตใจมาก
(5)การที่มีความฝงใจกับเรื่องราวของเหตุการณที่เกิดจากภายนอกตอนใดตอนหนึ่ง แลวมีเรื่องราวทั้ง
จากภายในหรือภายนอกที่คลายกันเขามากระทบกระเทือนอาจเกิดการตอบสนองออกมาทางสรีระ
C 3ขอขางลาง(หรือมากกวานั้น)เปนความเกี่ยวของ ของบาดแผลจากภายนอก (ที่ไมเคยมีในบาดแผล
จากภายนอกมากอน)

กับการหลบเลี่ยงหนีสิ่งที่กระตุนตอๆกันและอาการแข็งชาในการตอบสนองสิ่ง

ตางๆ
(1)บาดแผลจากภายนอกเกี่ยวของกับความนึกคิด,ความรูสึกและการที่พยายามหลบเลี่ยงการพูดคุย
สนทนา
(2) การที่พยายามหลบเลี่ยงกิจกรรม,สถานที่หรือบุคคลที่รื้อฟนบาดแผลจากภายนอก
(3) ไมสามารถระลึกไดถึงสิ่งสําคัญที่เกิดบาดแผลจากภายนอก
(4) ขาดความรวมมือหรือความสนใจ ในการทํากิจกรรมที่สําคัญ
(5) ทําตัวโดดเดี่ยวหางจากผูคน หรือมีความรูสึกหาง
(6) มีจิตใจแคบ (เชน ไมมีความรูสึกวารัก)
(7) มีความรูสึกวาอนาคตสั้น (เชน ไมมีความหวังในการงาน,แตงงาน,มีลูกในชีวิต)
D อาการวิตกกังวลตอเนื่อง (ที่ไมเคยมีในบาดแผลจากภายนอกมากอน) มี2ขอขางลาง (หรือมากกวา
นั้น) ดังนี้
(1) นอนไมหลับหรือหลับยาก
(2) งุดงิดหรือโมโห
(3) ไมสามารถตั้งใจทําอะไรอยางใดอยางหนึ่งได
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(4) รูสึกหวาดระแวงเกินไป
(5) มีอาการตกใจกลัว
E

มีอุปสรรค(อาการตามมาตราฐานB,CหรือD)ตอเนื่องกันระยะมากกวา1 เดือน

F

อุปสรรคคือความเจ็บปวดทรมาณที่ชอนไชอยางเห็นไดชัดจะเปนตัวกอใหเกิดอุปสรรคทางหนาที่

ทางสังคม,การงานและอาณาบริเวณที่สําคัญตางๆซึ่งจําแนกไดดังนี้กรณีที่มีอาการอยางเฉียบพลัน
¾

ถาตรงกันตองกลาวหาดวย
ตอเนื่องกันเปนระยะไมเกิน3เดือนกรณีที่มีอาการอยางเรื้อรัง
ตอเนื่องกันเปนระยะมากกวา3เดือนกรณีที่อาการอยางเรื้อรัง

¾

ถาตรงกันตองกลาวหาดวย
แสดงอาการออกมาใหเห็นอยางชาๆโดยเริ่มจากมีความเครียดมาอยางนอยก็ 6เดือน

「คูมือสําหรับการดําเนินกิจกรรมการบําบัดรักษาสุขภาพจิตในพื้นที่ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ」
ฉบับนี้ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยดานสาธารณสุข ป 2001（การวิจัยพิเศษดานสาธารณสุข）
มีสิทธิ์ที่แปลเปนภาษาไทยโดยสมาคมจิตเวชศาสตรประเทศญี่ปุนเพื่อรวมมือระหวางประเทศ
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