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บทคัดย่อ
ภาวะวิกฤตทางจิตใจ เป็นการเสียสมดุลทางจิตใจ จิตเวชได้ เช่น โรคเครียดเฉียบพลัน โรคเครียดภายหลัง
ของบุคคล อันเนื่องมาจากการขาดความสามารถในการ เหตุการณ์รุนแรง หรือภาวะซึมเศร้า เป็นต้น พยาบาลมี
เผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิต ส่งผลกระทบต่อการ บทบาทหน้ า ที่ ช ่ วยเหลื อและประคั บ ประคองจิ ต ใจให้
เปลี่ยนแปลงทางสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม บุคคลสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤตทางจิตใจไปได้อย่าง
ซึง่ กลไกการเกิดภาวะวิกฤตทางจิตใจมี 3 ระยะ คือ ระยะ รวดเร็ว บทความนี้เป็นการทบทวนเนื้อหาภาวะวิกฤต
ก่อนเกิดภาวะวิกฤต ระยะวิกฤต และระยะหลังเกิดภาวะ ทางจิตใจและบทบาทของพยาบาลในการช่วยเหลือบุคคล
วิกฤต บุคคลที่ไม่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่วิกฤต ทีก่ �ำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตทางจิตใจ ให้มจี ติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง
ได้ จะมีปฏิกริ ยิ าการตอบสนองในทางลบ เช่น ความเครียด และสามารถกลับมาด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างปกติสขุ
และความวิตกกังวล ส่งผลให้การรับรู้ลดลง ไม่สามารถ ต่อไป
จัดการกับสถานการณ์วกิ ฤตนัน้ ได้ ท�ำให้บคุ คลเกิดความ ค�ำส�ำคัญ: บทบาทพยาบาล; ภาวะวิ ก ฤตทางจิ ต ใจ;
ทุกข์ทรมานทางจิตใจมากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดโรคทาง สถานการณ์วิกฤต
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Abstract
A psychological Crisis is the loss of the        problems, such as acute stress disorder (ASD), postpsychological balance of an individual that leads to traumatic stress disorder (PTSD), and depression.
an inability to manage the problems encountered in Nurses play an important role in helping and            
life. This type of crisis results in changes in the providing psychological support to these individuals
physical, mental, emotional and social states of the in order to enhance the capability of each person to
individual. The mechanism of a psychological crisis manage a psychological crisis. This article focuses
includes three phases, the pre-crisis, the crisis, and on reviewing the contents of psychological crises and
the post-crisis periods. Individuals who cannot adapt the nursing roles that help individuals who face    
themselves to a crisis situation will have negative psychological problems with the aim of developing a
responses such as stress, anxiety and other               set of guidelines for them and enabling them to have
reactions. These responses can influence the            the strength and capability for happiness in their
reduction of the perceptions of the individual,             daily life.
resulting in failure to deal with the crisis situation. Keywords: nursing role; psychological crisis; critical
The individual thus experiences more psychological situation
suffering, which leads them to develop psychological

84

วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

บทน�ำ
สถานการณ์ปญ
ั หาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุของการ
สูญเสียปีสุขภาวะสูงถึงร้อยละ 7.4 ของการสูญเสียดัชนี
ปีสขุ ภาวะทัง้ หมด1 และผลการส�ำรวจระบาดวิทยาสุขภาพ
จิตของคนไทยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2556 พบว่า
ปัญหาสุขภาพจิต และโรคทางจิตเวช ยังคงเป็นปัญหา
ส�ำคัญของประเทศไทยในปัจจุบนั 2 นอกจากนีส้ ถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิต คือ สถานการณ์ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 3 ส�ำหรับประเทศไทย ปี พ.ศ. 2547
ที่เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ สูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และที่อยู่
อาศัย และเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
มีทีมนักฟุตบอลเยาวชนไทยและผู้ฝึกสอนติดอยู่ในถ�้ำ
หลวง ขุนน�้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นเวลา 18
วัน ซึง่ หากผูป้ ระสบภัยไม่ได้รบั การดูแลจิตใจทีเ่ หมาะสม
ก็อาจส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตทางจิตใจและเกิดปัญหา
สุขภาพจิตในระยะยาว4 อีกทัง้ ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองทีม่ กี ารชุมนุมและปะทะ
กัน เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมถึงการเจ็บป่วยทีร่ นุ แรง เช่น โรคเอดส์ ล้วนเป็นปัจจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบ
โดยตรงต่อภาวะวิกฤตทางจิตใจ5 และอาจเกิดโรคทาง
จิตเวชตามมาได้ เช่น โรคเครียดเฉียบพลัน (acute stress
disorder: ASD) โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์รุนแรง
(post-traumatic stress disorder: PTSD) ภาวะซึมเศร้า
(major depressive disorder: MDD) เป็นต้น6 ซึง่ จากการ
ศึกษาพบว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ    
มักมีอาการของความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และภาวะ
เครียดภายหลังเหตุการณ์รุนแรง7 นอกจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่ส่งผลต่อภาวะวิกฤตทางจิตใจ ยังพบว่าการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติในสาขาพยาบาลศาสตร์ โดย
เฉพาะการดูแลผูป้ ว่ ยวิกฤตในรายวิชาการพยาบาลบุคคล
ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ 3 ยังส่งผลต่อภาวะวิกฤตทางจิตใจของ
นักศึกษาพยาบาลด้วย โดยพบว่า นักศึกษาพยาบาลมี
ความวิตกกังวลระดับปานกลางถึงระดับสูงขณะฝึกปฏิบตั ิ
การพยาบาลผูป้ ว่ ยวิกฤต8 ดังนัน้ พยาบาลมีบทบาทส�ำคัญ
ที่ต้องให้การช่วยเหลือเพื่อให้บุคคลสามารถปรับตัวและ
เผชิ ญ กั บ ภาวะวิ ก ฤตทางจิ ต ใจที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ บทความนี้เป็นการทบทวนความรู้ส�ำหรับ
พยาบาลในการดูแลผู้ที่เกิดภาวะวิกฤตทางจิตใจ เน้น
ประเด็นความรู้ความเข้าใจที่ช่วยให้บุคคลปรับตัว และ
เผชิญสถานการณ์วกิ ฤตทางจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อันจะน�ำไปสู่การเรียนรู้และการปรับตัวของบุคคล และ
ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นได้   
ต่อไป
ปฏิกริ ยิ าด้านจิตใจทีร่ นุ แรงหลังเผชิญกับสถานการณ์วกิ ฤต
บุ ค คลที่ เ ผชิ ญ กั บ สถานการณ์ วิ ก ฤตจะเกิ ด
ปฏิกิริยาด้านจิตใจในลักษณะต่างๆ กัน6,9 สรุปได้ดังนี้
1. หวนระลึกถึงเหตุการณ์ (intrusive/re-experience) บุคคลจะมีอาการหวนระลึกถึงเหตุการณ์ที่น่ากลัว
และมีความทุกข์ทรมาน จะฝันถึงเหตุการณ์นั้นซ�้ำๆ และ
รู้สึกว่าตนเองก�ำลังประสบเหตุการณ์นั้นซ�้ำอีก
2. อารมณ์ เ ฉยเมย (extreme emotional       
numbing) บุคคลจะรู้สึกเฉยชา ว่างเปล่า ไร้อารมณ์ หรือ
ไม่แสดงออกทางอารมณ์ความรูส้ กึ ก็ได้ จัดอยูใ่ นช่วงระยะ
ของการปฏิเสธการรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
3. การหลี ก เลี่ ย งความทรงจ�ำต่ อ เหตุ ก ารณ์     
(extreme attempts to avoid disturbing memory) บุคคล
จะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญกับเหตุการณ์หรือความ
ทรงจ�ำที่ทุกข์ทรมาน
4. ภาวะตืน่ ตัวมากกว่าผิดปกติ (hyper arousal)
มักปรากฏอาการทางกาย เช่น ตกใจง่าย หัวใจเต้นแรง
กระสับกระส่าย ซึ่งการตอบสนองเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพียง
ชั่วคราวเท่านั้น
5. ความวิตกกังวลระดับรุนแรง (severe anxiety)
เป็นความวิตกกังวลที่ไม่สามารถผ่อนคลายได้ในระยะ
เวลาอันสั้น การรับรู้จะลดลง รู้สึกว่าไม่มีใครคอยช่วย
เหลือ มีอาการย�้ำคิดย�้ำท�ำ จัดการกับปัญหาไม่ได้
6. ความรูส้ กึ ผิด (survivor guilt) บุคคลจะรูส้ กึ ผิด
และคอยโทษตนเอง น�ำไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้า
7. ภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง (severe depression) บุ ค คลจะรู ้ สึ ก ไร้ ค ่ า มี ค วามคิ ด ฆ่ า ตั ว ตาย ซึ่ ง
พยาบาลควรประเมินความคิดฆ่าตัวตายแก่บคุ คลทีอ่ ยูใ่ น
ภาวะสูญเสีย และมุ่งเน้นการส่งเสริมความมีคุณค่าใน
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ระยะของภาวะวิกฤตทางจิตใจ
ผู ้ เ ขี ย นท�ำการทบทวนวรรณกรรมและศึ ก ษา
8. ภาวะสับสนฉุกเฉิน (acute confusion state)
บุคคลอาจมีอาการทางจิตแสดงออกมา เช่น หลงผิด         เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถสรุประยะของภาวะวิกฤตทาง
หูแว่ว ประสาทหลอน เป็นต้น ซึง่ อาจพัฒนาไปสูก่ ลุม่ โรค จิตใจได้ 3 ระยะ6,11 ดังนี้
1. ระยะก่ อ นเกิ ด ภาวะวิ ก ฤต (pre-crisis
ทางจิตเวชได้
ปฏิกริ ยิ าด้านจิตใจทีร่ นุ แรงทีเ่ กิดขึน้ หลังเผชิญกับ stage) ในระยะนีห้ ากบุคคลมีวธิ กี ารเผชิญปัญหาทีเ่ หมาะ
ภาวะวิกฤตนั้นมีความแตกต่าง บุคคลที่ได้รับผลกระทบ สมก็จะรักษาความสมดุลด้านจิตใจ และสามารถเผชิญกับ
มากย่อมใช้เวลาในการฟืน้ ฟูสภาพจิตใจนานกว่าผูท้ ไี่ ด้รบั ปัญหาได้ พยาบาลมีบทบาทเข้าไปช่วยเหลือบุคคลเพื่อ
ผลกระทบน้อย ดังนัน้ จึงเป็นความท้าทายส�ำหรับบุคลากร ร่วมกันหาแนวทางการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้น อัน
ทางสาธารณสุขโดยเฉพาะพยาบาลทีจ่ ะต้องช่วยเหลือให้ เป็นการลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป
2. ระยะวิกฤต (crisis stage) เป็นระยะทีบ่ คุ คล
บุคคลเหล่านั้นสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤตทางจิตใจที่
เกิดขึ้นไปได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิด ไม่ ส ามารถจั ด การแก้ ไ ขและปรั บ ตั ว กั บ สถานการณ์
ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ในระยะแรกได้ แม้บคุ คลจะพยายาม
ขึ้นกับบุคคลต่อไป
ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหลายๆ วิธีแล้วก็ตาม ส่งผลให้
บุคคลเข้าสู่ระยะวิกฤต โดยทั่วไปความรู้สึกที่เกิดขึ้นใน
องค์ประกอบของการเกิดภาวะวิกฤตทางจิตใจ
องค์ประกอบส�ำคัญของการเกิดภาวะวิกฤตทาง ระยะนีจ้ ะหายไปใน 4-6 สัปดาห์ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การเผชิญ
ปัญหาของแต่ละบุคคล โดยแบ่งย่อยได้เป็น 4 ระยะ คือ
จิตใจ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 10
ระยะที่ 1 เป็นระยะที่บุคคลไม่สามารถใช้วิธีการ
1. การรับรูเ้ หตุการณ์ เป็นการรับรูเ้ หตุการณ์ตาม
ั หาแบบเดิมจัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ พยาบาล
ความเป็นจริงอย่างเหมาะสม ดังนั้นหากบุคคลมีการรับรู้ แก้ปญ
เหตุการณ์ที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง จะท�ำให้การ มี บ ทบาทประเมิ น ตั ว ก่ อ ความเครี ย ด (appraisal of
แก้ ไ ขปั ญ หาไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และไม่ ส ามารถลด stressor) ร่วมกับค้นหาแหล่งทรัพยากรการเผชิญหา
(coping resource) เช่น ความสามารถส่วนบุคคล แหล่ง
ความเครียดหรือภาวะคุกคามที่เกิดขึ้นได้
2. การมีแหล่งสนับสนุนทางสังคม บุคคลทีม่ แี หล่ง สนับสนุนทางสังคม เป็นต้น และน�ำข้อมูลมาวางแผนช่วย
สนั บ สนุ น ที่ ดี พ ร้ อ มให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ จะท�ำให้ บุ ค คล เหลือบุคคลเพือ่ ลดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ และท�ำให้
บุคคลมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดได้มากขึ้น
สามารถปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลได้
ระยะที่ 2 เป็นระยะทีบ่ คุ คลมีความเครียดเพิม่ มาก
3. การเผชิญปัญหา เป็นกลไกการปรับตัวจาก
ประสบการณ์ชวี ติ ของแต่ละบุคคล หากบุคคลมีการเผชิญ ขึ้น แต่บุคคลยังคงพยายามใช้ศักยภาพตนเองในการ
ปัญหาทีเ่ หมาะสม จะสามารถลดความทุกข์ใจและจัดการ แก้ ไ ขปั ญ หา ซึ่ ง หากไม่ ส�ำเร็ จ ก็ จ ะท�ำให้ บุ ค คลเกิ ด
กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นการรักษาภาวะสมดุลทาง ความเครียดเพิ่มขึ้น ไม่สามารถปรับตัวได้ พยาบาลมี
บทบาทในการช่วยเหลือประคับประคองจิตใจและช่วย
จิตใจและส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตที่ดี
ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคคลมีความสมดุลของทั้ง เหลื อ ให้ บุ ค คลค้ น หาแนวทางการจั ด การกั บ ปั ญ หาที่
3 องค์ประกอบ จะท�ำให้บคุ คลสามารถประเมินปัญหาและ เหมาะสมต่อไป
ระยะที่ 3 เป็นระยะที่บุคคลเริ่มมีความเครียดสูง
รับรู้ปัญหาตามความเป็นจริง ท�ำให้บุคคลเข้าใจปัญหา
ของตนเอง สามารถหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมทีใ่ ห้การ มากขึ้นและอยู่ในภาวะอ่อนไหวไม่สามารถปรับตัวกับ
ช่ ว ยเหลื อ และสามารถใช้ วิ ธี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาที่ มี ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ ท�ำให้บคุ คลเข้าสูร่ ะยะที่ 4 ซึง่ เป็นระยะ
ประสิทธิภาพ อันน�ำไปสูก่ ารปรับสมดุลทางด้านจิตใจและ ที่บุคคลสูญเสียความสมดุลทางจิตใจ
ระยะที่ 4 เป็นระยะที่บุคคลสูญเสียความสมดุล
ด�ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้มีความสุข
ทางจิตใจ มีความเครียดเพิ่มมากขึ้น จนไม่สามารถปรับ
ตนเอง
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ตัวกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ การรับรูข้ องบุคคลจะแคบลดลง
โดยสิน้ เชิง เกิดความอ่อนล้าในการเผชิญกับปัญหา ท�ำให้
บุคคลไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันลดลง
    ในระยะที่ 3-4 พยาบาลมีบทบาทในการช่วยเหลือ
ผ่อนคลายความเครียดทีเ่ กิดขึน้ เช่น การฝึกหายใจ การ
นวดคลายเครียด เป็นต้น เมือ่ บุคคลมีอาการดีขนึ้ จึงค่อย
เริม่ พูดคุยถึงปัญหา ให้บคุ คลระบายความรูส้ กึ รับฟังอย่าง
ตัง้ ใจ และสะท้อนความรูส้ กึ ร่วมกับการให้ก�ำลังใจทีเ่ หมาะ
สม จากนัน้ จึงเข้าสูก่ ระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไป
3. ระยะหลั ง เกิ ด ภาวะวิ ก ฤต (post-crisis
stage) เป็นระยะที่บุคคลมีความเครียดลดลงเนื่องจาก
สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม โดยทั่วไปบุคคลที่ประสบกับภาวะวิกฤตจะ
สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในระยะเวลา 6-8 สัปดาห์
ในระยะนีพ้ ยาบาลมีบทบาทเข้าไปช่วยเหลือเพือ่ ให้บคุ คล
สามารถเผชิญปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ เพือ่ คงไว้ซงึ่ ความสมดุล
ทางจิตใจและบทบาทหน้าที่ทางสังคม โดยไม่เกิดปัญหา
ทางสุขภาพจิต หากพบว่าบุคคลไม่สามารถเผชิญกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้และความเครียดไม่ลดลง ก็อาจจะต้อง
ควรส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิต เพื่อ
ให้การช่วยเหลือดูแลต่อไป
การเกิดภาวะวิกฤตทางจิตใจ มี 3 ระยะ การช่วย
เหลือในแต่ละระยะมีความแตกต่างกันไป บุคคลทีส่ ามารถ
ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ได้รับการ
สนับสนุนและการช่วยเหลือที่ดี จะท�ำให้บุคคลกลับเข้าสู่
ภาวะสมดุลทางจิตใจได้เร็ว และพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิต
ใหม่ได้อย่างมีความสุข
พยาบาลกับการดูแลช่วยเหลือจิตใจในภาวะวิกฤต
การที่จะให้บุคคลสามารถเผชิญภาวะวิกฤตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องผสมผสานหลายวิธีเข้า
ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้บุคคลสามารถยอมรับและปรับตัว
กับเหตุการณ์วกิ ฤตทีเ่ กิดขึน้ ได้ ซึง่ แนวทางการช่วยเหลือ
ดู แ ลจิ ต ใจส�ำหรั บ บุ ค คลที่ อ ยู ่ ใ นภาวะวิ ก ฤตสรุ ป ได้ 3
ประเด็น ดังนี้
1. การปฐมพยาบาลทางจิตใจตามหลัก EASE6
เป็นหลักการปฐมพยาบาลทางจิตใจ โดยการเข้าไปช่วย
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เหลืออย่างรวดเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ลดความรุนแรงและความทุกข์
ทรมานทางจิตใจโดยตอบสนองต้องการขัน้ พืน้ ฐาน เสริม
สร้างความรู้สึกปลอดภัยทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการติดต่อเครือข่ายทางสังคม ประกอบด้วย
		 1.1 Engagement (E) เป็นการให้ความช่วย
เหลือโดยเข้าถึงบุคคลที่เผชิญกับภาวะวิกฤตได้อย่างถูก
ต้องและเหมาะสม โดยวิธีการสร้างสัมพันธภาพและการ
เข้าถึงจิตใจบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤต ประกอบด้วยหลัก
3 ส. ดังนี้
1.1.1 การสั ง เกตภาษาท่ า ทางและ
พฤติกรรม เช่น สีหน้าท่าทาง พฤติกรรม และอารมณ์
ความรู้สึก
1.1.2 การสร้างสัมพันธภาพ เริม่ ต้นด้วย
การอยูเ่ ป็นเพือ่ น ให้ก�ำลังใจ และสร้างความไว้วางใจ ร่วม
กับการใช้เทคนิคเสนอตัวเพื่อเข้าช่วยเหลือ เช่น “ฉันจะ
อยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณ หากคุณมีอะไรให้ฉันช่วยหรือ
ต้องการเล่าอะไรให้ฉันฟัง ฉันยินดีที่จะรับฟังและช่วย
เหลือคุณ”
1.1.3 การสือ่ สาร พยาบาลเริม่ ต้นพูดคุย
เมื่อบุคคลมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ควรใช้
ค�ำถามปลายเปิดเพื่อให้บุคคลเล่าความไม่สบายใจออก
มาอย่างอิสระ เช่น “ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง” เป็นต้น
		 1.2 Assessment (A) เป็นการประเมินสภาพ
บุคคลที่เผชิญภาวะวิกฤตอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุม
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ประกอบด้วยหลัก 3 ป. ดังนี้
1.2.1 การประเมินและตอบสนองความ
ต้องการด้านร่างกาย เช่น ความปลอดภัย ปัจจัย 4 และการ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น บุคคลทีม่ อี าการ
อ่อนเพลีย ปากแห้ง ก็ควรจัดหาอาหารและน�ำ้ ดืม่ ให้
1.2.2 การประเมินสภาพจิตใจ พยาบาล
ควรท�ำการประเมินสภาพจิตใจของบุคคลว่าอยู่ในระยะ
ช็อก ปฏิเสธ โกรธ ต่อรอง หรือเศร้าเสียใจ อีกทัง้ พยาบาล
ควรท�ำการผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น และ
สร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่มั่นคงและ
ปลอดภัย
1.2.3 การประเมิ น ความต้ อ งการทาง
สั ง คม พยาบาลควรท�ำการติ ด ต่ อ ประสานกั บ ญาติ        
หรือครอบครัวของบุคคลที่เผชิญเหตุการณ์วิกฤต หรือ    
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ผู้ใกล้ชิดอื่นๆ พร้อมทั้งหาแหล่งสนับสนุนการช่วยเหลือ
ทางสังคม
		 1.3 Skills (S) เป็นทักษะการช่วยเหลือบุคคล
ทีเ่ ผชิญกับภาวะวิกฤต เพือ่ ลดความตึงเครียดทางอารมณ์
และเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการปัญหา ประกอบ
ด้วย 3 หลักการ ดังนี้
1.3.1 เรี ย กขวั ญ คื น สติ เช่ น การใช้
เทคนิคก�ำหนดลมหายใจ ซึ่งจะท�ำให้รู้สึกอบอุ่นใจและ
ปลอดภัย
1.3.2 ลดความเจ็บปวดทางใจ เป็นสิ่ง
ส�ำคัญทีพ่ ยาบาลควรปฏิบตั ิ โดยให้บคุ คลได้ระบายความ
คิดความรูส้ กึ ซึง่ จะช่วยให้บคุ คลเข้าใจความคิดและความ
รู้สึกตนเองเพิ่มมากขึ้น
1.3.3 เสริมสร้างทักษะ พยาบาลควร
เสริมสร้างทักษะการจัดการอารมณ์ความเครียดหรือ
แนวทางการเผชิญกับภาวะสูญเสียที่เหมาะสมกับบุคคล
อันจะเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและ
มีความหวังในการด�ำเนินชีวิต บุคคลที่มีแนวทางการ
เผชิญปัญหาที่เหมาะสม ระยะเวลาในการเกิดอาการจะ
สั้นลง12
		 1.4 Education (E) การให้สุขภาพจิตศึกษา
และข้อมูลที่จ�ำเป็น เพื่อให้บุคคลที่เผชิญภาวะวิกฤต
สามารถด�ำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติโดยเร็ว ประกอบด้วย
หลัก 3 ต. ดังนี้
1.4.1 ตรวจสอบความต้องการของบุคคล
ทีเ่ ผชิญภาวะวิกฤต เช่น ความต้องการการสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิ จ อาชี พ หรือสิ่ง ที่ต ้องการให้ก ารช่วยเหลื อ
เป็นต้น
1.4.2 เติมเต็มความรู้ ในเรือ่ งของวิธกี าร
ผ่อนคลายความเครียด
1.4.3 ติดตามต่อเนื่อง พยาบาลควรมี
การพูดคุยกับบุคคลทีเ่ ผชิญภาวะวิกฤต เพือ่ วางแผนร่วม
กันในเรื่องการดูแลติดตามเยี่ยมบุคคลด้วยวิธีการต่างๆ
เช่น การเยี่ยมบ้าน การโทรศัพท์ติดตามผล เป็นต้น
2. การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางใจ
(resilience) เป็นความสามารถของบุคคลในการยืนหยัด
ผ่ า นพ้ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพท่ า มกลางเหตุ ก ารณ์
ความเครียดในชีวิต สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจาก
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ครอบครัวหรือบุคคลรอบข้างได้ และสามารถที่ฟื้นตัวได้
รวดเร็ว น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเข้าใจชีวิต
มากขึ้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างมีความสุข13
ซึ่ง Grotberg แบ่งโครงสร้างความเข้มแข็งทางใจเป็น 3
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ฉันมี (I have) 2) ฉันเป็นคนที่     
(I am) และ 3) ฉันสามารถทีจ่ ะ (I can) ความเข้มแข็งทาง
ใจจะช่วยท�ำให้บุคคลได้รู้ถึงความสามารถของตนเอง
เป็นการส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเอง (I am) และรู้ว่า
ตนเองมีแหล่งสนับสนุนที่คอยช่วยเหลือและให้ก�ำลังใจ   
(I have) ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ
มีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่ดีขึ้น (I can) ความเข้มแข็ง
ทางใจเปรียบเสมือน “ต้นทุนชีวิต” ซึ่งแต่ละคนย่อมมี
ต้นทุนชีวิตที่ต่างกัน การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ
จึงเปรียบเสมือนเป็นการให้ “วัคซีน” คุ้มกัน และเป็นการ
เตรียมพร้อมต้นทุนทางใจ เพื่อให้บุคคลสามารถเผชิญ
ภาวะวิกฤตไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเริ่มต้น
ชีวิตใหม่ได้อย่างมีความสุข
3. กระบวนการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ในการจัดการ
ภาวะวิกฤตทางจิตใจ กระบวนการกลุ่มจะส่งเสริมให้
เกิดปฏิสมั พันธ์รว่ มกันของสมาชิกกลุม่ มีการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์ที่หลากหลาย
สามารถน�ำการเรียนรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ภาวะวิ ก ฤตทางจิ ต ใจได้ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นา
โปรแกรมการเรียนรู้แบบกลุ่มในการจัดการภาวะวิกฤต
ทางจิ ต ใจ โดยพบว่ า โปรแกรมดั ง กล่ า วสามารถส่ ง
เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ของวั ย รุ ่ น ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ 14 และสามารถเพิ่ม
ความรูแ้ ละความสามารถในการดูแลตนเองในการจัดการ
ภาวะวิกฤตทางจิตใจจากอุทกภัย15
กรณีศึกษาบุคคลที่ประสบภาวะวิกฤตทางจิตใจ
หญิ ง ไทยอายุ 43 ปี เป็ น ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ       
โคลนถล่ ม รู ป ร่ า งผอม รั บ ประทานอาหารได้ น ้ อ ย           
นั่งร้องไห้บอกกับพยาบาลว่า “ฉันเห็นบ้านทรุดตัวลงไป
ต่อหน้าต่อตา จากนัน้ ก็ถกู โคลนถล่มทับ ฉันเป็นคนเดียว
ทีร่ อดชีวติ เพราะมาดูบอ่ ปลาทีอ่ ยูห่ า่ งออกไปจากตัวบ้าน
200 เมตร ฉันสูญเสียทุกอย่างทีเ่ ป็นทีร่ กั ไปหมดแล้ว ไม่รู้
จะท�ำอย่างไรต่อไป นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้ว เวลา
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นอนหลับ มักจะฝันถึงเหตุการณ์นซี้ ำ�้ ๆ” จากสถานการณ์
จะเห็นได้วา่ ผูป้ ระสบภัยมีการหวนระลึกถึงเหตุการณ์ซงึ่
เป็นปฏิกิริยาทางจิตใจหลังเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตใน
ชีวติ การน�ำหลัก EASE เข้ามาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยราย
นี้ สามารถกระท�ำได้ ดังนี้
Engagement (E) จากสถานการณ์พยาบาลควร
เริม่ ต้นด้วยการสร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ระสบภัย แนะน�ำ
ตัวเอง นัง่ อยูเ่ ป็นเพือ่ น คอยปลอบโยนและให้ก�ำลังใจ มุง่
เน้นการสอบถามความรู้สึกเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้ระบาย
ความรู้สึก โดยการถามว่า “ตอนนี้รู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง”
Assessment (A) จากสถานการณ์ผู้ประสบภัยมี
รูปร่างผอมและรับประทานอาหารได้น้อย พยาบาลควร
แสดงความรู้สกึ ใส่ใจ โดยการจัดหาอาหารและน�้ำดืม่ ให้ผู้
ประสบภั ย รั บ ประทาน พร้ อ มพู ด กั บ ผู ้ ป ระสบภั ย ว่ า
“พยาบาลสังเกตเห็นว่าคุณรับประทานอาหารได้นอ้ ยและ
ดูคุณรูปร่างผอมลง” ในขณะที่ผู้ประสบภัยก�ำลังเศร้า
เสียใจ ร้องไห้ พยาบาลสามารถรับฟังและพูดให้ก�ำลังใจ
การหาผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเย็น ให้ผู้ประสบภัยเช็ดหน้าได้
Skills (S) จากสถานการณ์พยาบาลควรเริ่มต้น
ด้วยการให้ระบายความรูส้ กึ และรับฟังอย่างตัง้ ใจ ร่วมกับ
สะท้อนความรู้สึก จากสถานการณ์ผู้ประสบภัยบอกว่า
“ฉันสูญเสียทุกอย่างไปหมดแล้ว ไม่รจู้ ะท�ำอย่างไรต่อไป”
พยาบาลควรสะท้อนความรูส้ กึ เช่น “คุณก�ำลังรูส้ กึ ท้อแท้
สิน้ หวัง” ภายหลังทีผ่ ปู้ ระสบภัยมีอาการดีขนึ้ พยาบาลควร
ท�ำการเสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยการเสริม
สร้างความเข้มแข็งทางใจโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อไป
Education (E) พยาบาลควรให้สุขภาพจิตศึกษา
เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาด�ำเนินชีวิตได้อย่าง
ปกติโดยเร็ว โดยใช้หลัก 3 ต. คือ ต.1 ตรวจสอบความ
ต้องการ โดยการถามว่า “คุณต้องการให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องช่วยเหลือคุณอย่างไรบ้างคะ” ต.2 เติมเต็มความ
รู้ โดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้นและ
ผลกระทบทางจิตใจทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ พร้อมทัง้ บอกวิธกี าร
ปฏิบัติตัวเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ซึ่งอาจจะเป็น
กิจกรรมที่ผู้ประสบภัยชอบปฏิบัติ และ ต.3 ติดตามต่อ
เนือ่ ง เช่น การติดตามเยีย่ มทางโทรศัพท์ หรือการหาทีพ่ กั
ใหม่ และติดตามเยี่ยมบ้าน เป็นต้น
จากตัวอย่างกรณีศึกษาที่ได้ยกตัวอย่างมานั้น
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สรุ ป ได้ ว ่ า บุ ค คลยั ง อยู ่ ใ นระยะเศร้ า โศกเสี ย ใจกั บ
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และยั ง ไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว กั บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ การช่วยเหลือที่ส�ำคัญของบุคคล
รายนีใ้ นระยะแรก คือ การอยูเ่ ป็นเพือ่ น ปลอบใจ และดูแล
ให้บุคคลรับประทานอาหารและน�้ำให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย ร่วมกับดูแลให้นอนหลับพักผ่อน
อย่างเพียงพอ ในระยะต่อมาช่วยให้บคุ คลได้ระบายความ
รูส้ กึ และร่วมมือกับบุคคลในการวางแผนแก้ไขปัญหาด้วย
การค้นหาศักยภาพหรือความสามารถของบุคคลมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา รวมถึงการหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม
ที่จะให้ความช่วยเหลือ ซึ่งหากบุคคลสามารถจัดการกับ
ภาวะวิกฤตทางจิตใจได้ ก็จะช่วยให้เกิดความสมดุลทาง
จิตใจ และกลับมาด�ำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป
สรุป
ภาวะวิกฤตทางจิตใจ เป็นการเสียสมดุลทางจิตใจ
ของบุคคล อันเนื่องมาจากการขาดความสามารถในการ
เผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิต ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
โดยบุคคลจะมีปฏิกิริยาการตอบสนองด้านจิตใจที่แตก
ต่างกันไป พยาบาลมีบทบาทหน้าที่ในการเข้าไปช่วย
เหลือบุคคลทีก่ �ำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตทางจิตใจสามารถ
ข้ามผ่านความทุกข์ทรมานไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อ
ลดปัญหาทางสุขภาพจิตทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ซึง่ ผูเ้ ขียนเสนอ
แนวทางการช่วยเหลือไว้ 3 วิธี คือ การปฐมพยาบาลทาง
จิตใจตามหลักการ EASE การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางใจ และกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มในการจัดการ
ภาวะวิกฤตทางจิตใจ บุคคลที่สามารถจัดการกับภาวะ
วิกฤตทางจิตใจได้รวดเร็ว จะสามารถกลับมาด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำได้เร็ว และหากต้องประสบกับภาวะวิกฤตอีกครั้ง
บุคคลจะเกิดการเรียนรู้และดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิด
ความทุกข์ทรมานทางจิตใจในระยะยาวต่อไป
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