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บทนา
ภัยพิบัติ มีความหมายครอบคลุมถึงภัยที่รุนแรง เหตุการณ์รา้ ยที่เกิดขึ้ น ส่งผลกระทบต่อบุคคลเดียว หรือ
กระทบต่อผูค้ นในวงกว้าง คือกระทบต่อความมัน่ คงและ ความปลอดภัย ทาให้เกิดปั ญหาต่อจิตใจอย่างรุนแรง ซึ่ง
อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม คลื่นสึ นามิ หรือเกิดจากการกระทาของมนุ ษย์ เช่น การก่อการ
ร้าย สงคราม การข่มขืน เป็ นต้น
ภัยพิบัติสามารถส่งผลกระทบต่อความเสียหายทางกายภาพที่เห็นได้ชัดเจน เช่น เสียชีวิต บาดเจ็บ ไร้ที่อยู่
ขาดที่ทากิน พิการ อุปกรณ์การทางานสูญหาย กระทบต่อสภาพสังคม วัฒนธรรม การดาเนิ น ชีวิต รวมทั้งมีผลกระทบ
ต่อจิตใจของผูป้ ระสบภัย
ในปี คศ. 2010 แค่ปีเดียว มีอุบตั ิการณ์ของภัยพิบตั ิธรรมชาติ 373 ครั้ง มีผเู ้ สียชีวิต 296,800 คน มี
ประชากร 207 ล้านคนได้รบั ผลกระทบ และมูลค่าความเสียหาย 109 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปี คศ.2018 มีรถไฟตก
รางที่ไต้หวัน ร้ายแรงที่สุด มีผเู ้ สียชีวิต 18 คน บาดเจ็บ 170 คน ภัยพิบตั ิเครื่องบินตก 8 ครั้ง สะพานถล่มที่อิตาลี
หลังพายุฝนฟ้ าคะนอง (43ศพ) ภูเขาไฟที่ฮาวาย Kilauea ประทุต่อเนื่ องเกิดเก๊สพิษ ซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์พ่อออกจาก
ปล่องภูเขาไฟต่อเนื่ อง ไฟป่ าที่แคลิฟอร์เนี ย เขือ่ นแตกที่ สปป.ลาว ทาให้ปริมาณน้ า 6000ล้านลูกบาศร์เมตร
(เทียบเท่าสระว่ายน้ าโอลิมปิ กกว่า 2 ล้านสระ ไหลท่วมหมู่บา้ น ศึนามิที่อินโดนี เซีย แผ่นดินไหวที่โอซาก้า ประเทศ
ญี่ปุ่นขนาด 9.0 ริกเตอร์ ตามมาด้วยคลื่นสึนามิที่มีความรุนแรง และยังต้องเผชิญกับวิกฤติโรงงานนิ วเคลียร์ที่ได้รบั
ความเสียหายจากแผ่นดินไหว นับเป็ นภัยพิบตั ิครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคปั จจุบนั
นับได้ว่าทศวรรษที่ผ่านมาเป็ นช่วงเวลาที่ภยั พิบตั ิขนาดใหญ่เกิดขึ้ นเป็ นจานวนมากทั้งทางธรรมชาติและจาก
คนด้วยกันเอง สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมคิดเป็ นมูลค่ามหาศาล
จานวนประชากรที่ได้รบั ผลกระทบทัว่ โลกมีถึง 4,000 ล้านคน
คนตายกว่า 2 ล้านคน และจานวนมากที่ตอ้ ง
กลายเป็ นผูอ้ พยพไร้ที่อยูอ่ าศัยและชุมชนล่มสลาย
ในอนาคตมีแนวโน้มการเกิดภัยพิบตั ิ จะทวีความรุนแรงมากขึ้ นไปอีกทั้งความถี่ ลักษณะ ขนาดเนื่ องจากมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ซึ่งมีส่วนทาให้เกิดพายุคลื่นลมในทะเล น้ าท่วมและเกิดความแห้ง
แล้งขึ้ นในทุกภูมิภาคของโลก
ขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของประชากรมีการขยายพื้ นที่ที่อยูอ่ าศัยและพื้ นที่
เศรษฐกิจเข้าไปในเขตพื้ นที่เสี่ยงต่อภัยพิบตั ิมากขึ้ น
แม้อุบตั ิการณ์ของภัยพิบตั ิจะเพิม่ ขึ้ นแต่จานวนผูเ้ สียชีวิตนางพื้ นที่กลับพบน้อยลง
ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ความก้าวหน้าของ Disaster Medicine ในการบริหารจัดการในภาวะภัยพิบตั ิที่ทนั สมัย มีระบบเตรียมความพร้อม
ระบบเตือนภัย การสื่อสาร และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน
ยกตัวอย่างความโดดเด่นที่ประเทศญี่ปุ่นที่ปรากฏแก่
สายตาชาวโลก กลับไม่ใช่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการรับมือกับภัยพิบตั ิ แต่เป็ นคนญี่ปุ่นควบคุมอารมณ์ไม่ให้
เกิดความสับสนและตื่นตระหนก โดยช่วยกันเพื่อให้สงั คมส่วนรวมอยูใ่ นความเป็ นระเบียบวินัย ทรหดอดทน มุ่งมัน่
ความสานึ กต่อส่วนรวม เสียสละ ซื่อสัตย์ และการคานึ งถึงผูอ้ ื่น ซึ่งเป็ นสิ่งที่ได้รบั การปลูกฝั งตั้งแต่เด็ก แม้ประชาชนที่
ได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิหลายล้านคน แต่คนญี่ปุ่นยังคงเลือกที่จะต่อแถวเข้าคิวถึงสองชัว่ โมงเพื่อซื้ อของ แทนที่จะ

ไปหยิบฉวยจากร้านค้าที่ไม่มีคนเฝ้ า ปั ญหาในศูนย์ผอู ้ พยพ มีท้งั การขาดแคลนน้ า อาหาร และสุขภัณฑ์ต่างๆแต่ก็ไม่มี
การเรียกร้องวิพากษ์วจิ ารณ์ เป็ นการแสดงถึงความอดทนของชาวญี่ปุ่นที่ได้รบั การสรรเสริญไปทัว่ โลก ผูอ้ พยพแสดงถึง
ความเข้าใจต่อความยากลาบากของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ และพร้อมที่จะร่วมมือ หรือช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ดว้ ยการ
ร่วมแรงร่วมใจ โดยไม่หวังพึ่งใคร นอกจากพึ่งกันเอง
ในการรับมือกับภัยพิบตั ิ ถ้าทุกคนร่วมมือกันแก้ไขปั ญหาที่กาลังเผชิญอยูอ่ ย่างเป็ นขัน้ ตอน ตามระบบที่
ออกแบบและวางไว้ล่วงหน้า โดยปราศจากความวุ่นวาย ตื่นตระหนกแม้ในช่วงเวลาที่วิกฤติอย่างยิง่ แสดงถึงความ
เข้มแข็งและพลังของความยืดหยุน่ จะสามารถผ่านช่วงวิกฤติได้อย่างรวดเร็ว และสามารถฟื้ นฟู สร้างชาติขนใหม่
ึ้
ใช้
วิกฤติจึงเป็ นโอกาสในการยกระดับประเทศให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าขึ้ นอีกระดับหนึ่ ง
ทั้งๆที่ ภัยพิ บัติ เกิด ขึ้ นได้ท้ังในประเทศร า่ รวยพอๆกับ ประเทศยากจน แต่ ค วามหายนะที่ เกิ ด กับ คนใน
ประเทศยากจนสูงกว่ามาก ทั้งนี้ เนื่ องจากประเทศยากจนขาดแคลนระบบป้ องกัน เตื อนภัย เครื่องมือช่ วยเหลื อที่
รวดเร็วทันสมัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งแผนการเตรี ยมการฉุ กเฉินที่เพียบพร้อม ร่วมกับการสื่อสารและการ
ขนส่ งที่ รวดเร็ ว รวมทั้งสภาพปั ญ หาแวดล้อมของประเทศยากจนไม่มนั ่ คงอยู่ก่อน เช่ น ถนน เขื่อน บ้าน สุ ขภาพ
อาหาร ส้วม ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทาให้คนรูส้ ึกไม่ปลอดภัย และได้รบั ผลกระทบในเรื่องโรคระบาด การขาดอาหาร สูง
มาก และส่วนหนึ่ งมาจากการขาดประสิทธิภาพในการทางานช่วยเหลือของภาครัฐบาล
อุบัติภัยสึ นามิที่ เกิดกับ 6 จังหวัดภาคใต้ในวัน ที่ 26 ธันวาคม 2547 เป็ นกรณี ศึกษาที่ มีความสาคัญ ยิ่ง
สาหรับทุกคนในประเทศ ซึ่งทุกฝ่ ายต้องเรียนรูแ้ ละพัฒนาขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือสาหรับปั ญหา
อุบตั ิภยั ที่อาจเกิดขึ้ นอีกในอนาคต

ผลกระทบของภัยพิบตั ิ
1. ผูป้ ระสบภัย นอกจากจะเป็ นผูส้ ูญเสียชีวิต คนรัก ทรัพย์สิน ที่พกั อาศัย เครื่องมือทามาหากินและได้รบั
บาดเจ็บทางร่างกายแล้ว ยังมีภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้ นในตัวผูป้ ระสบภัย ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ระยะ(1-12) คือ
ระยะที่ 1 ตั้งแต่ต้งั แต่หลังเกิดเหตุการณ์จนถึง 14 วันแรก ระยะแรกจะเป็ นช่วงที่คนทัว่ ไปอยู่ใน
ภาวะตื่นตระหนก ตกใจ เฉยเมย ไม่ยินดียินร้าย มึนชา เหมือนอยู่ในความฝั น ไม่เชื่อเรื่องราวที่เกิดขึ้ นว่าสามารถ
ทาลายชีวิตและทรัพย์สินมากมาย จากนั้ น จะเป็ นช่ ว งที่ ห ลายคนร่ ว มกัน ท างานเป็ นอย่า งดี ( Heronic phase) ให้
ความใส่ใจและเต็มใจในการช่วยชีวิต ช่วยเหลือคนอื่นและดูแลทรัพย์สินของตนเอง เป็ นผลให้เกิดการใช้พลังงานอย่าง
มากและตื่นตัว
ระยะที่ 2 อยูใ่ นช่วง 2 – 6 สัปดาห์ ผูป้ ระสบภัยได้รบั การดูแลอย่างดีจากรัฐบาลและองค์กรเอกชน
มากมายทั้งตรงและไม่ตรงกับความต้องการ แต่ ก็ทาให้มองเห็นโอกาสในการสร้างชีวิตและสร้างฐานะขึ้ นมาใหม่ (
honeymoon phase) มีจินตนาการในการสร้างอนาคตใหม่อย่างสวยงามถึงแม้ว่าจะอยูใ่ นสถานการณ์ที่สูญเสียมากมาย
ระยะที่ 3 เป็ นภาวะที่ มองเห็นตามความเป็ นจริง เกิดขึ้ นในช่ วงกลางมีระยะเวลานานตั้งแต่ 2
เดือน – ปี หรือนานกว่า ผูป้ ระสบภัยจะมองเห็นว่าความช่วยเหลือและการกลับคืนสภาพแบบเดิมล่าช้า เกิดความ
ล้มเหลวซ้าซาก และเริ่มมองเห็นความเป็ นจริงในการสร้างตัวเองใหม่ในวิถีทางที่พึ่งตนเองมากที่สุด ค้นพบความ
เข้มแข็งในตนเอง หลุดจากภาพลวงตา และความหวังที่จะพึ่งคนอื่น
ระยะที่ 4 เป็ นภาวะที่กลับมาสู่ความปกติสุขอีกครั้ง ทั้งในส่วนของบุคคลและชุมชน ระยะนี้ ใช้
เวลาหลายปี
จากทั้ง 4 ระยะที่กล่าวมา ผูป้ ระสบภัยต้องทางานหนั ก พักผ่อนไม่พอ จิตใจหวัน่ ไหว ซึมเศร้า ท้อแท้
เครียด วิตกกังวล ท้อแท้ พบพฤติกรรมแยกตัว ก้าวร้าว รู ้ สึกไม่ปลอดภัย และมีปัญหาสุขภาพได้ง่าย สมาธิและ
ความสนใจต่อคนรอบข้างลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นทีอยูใ่ นบ้านเดียวกันได้ง่าย

2. ครอบครัวและชุมชน
วิถีชีวิตในชุมชนเป็ นสิ่งที่พฒ
ั นามานาน ประกอบด้วยความรัก ความผูกพัน ความช่วยเหลือเกื้ อกูลซึ่งกันและ
กัน เป็ นวัฒนธรรม ประเพณีในการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในชุมชน ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่ งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ ง ถือว่าเป็ น

เกราะป้ องที่สาคัญแก่คนในชุมชนนั้นๆ ภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้ นเช่นกรณีสึนามิ ใช้เวลาไม่นานแต่ทาลายวิถีชีวิตของชุมชน
อย่างรวดเร็ว ผูค้ นกระจัดกระจาย แยกตั ว สับสน และต่างคนต้องเอาตัวเองให้อยู่รอด วัฒนธรรม ประเพณี ของ
ชุมชนถูกทาลายสิ้ นในพริบตา การพลัดพรากจากคนและของที่รัก ขาดที่อยู่ สูญเสียทรัพย์สิน ตกงาน ขาดรายได้
ฯลฯ ส่งกระทบผลโดยตรงต่อตัวบุคคล ครอบครัวและสังคมอย่างรุนแรงและยาวนาน ทาให้พบการหย่าร้างเพิ่ มขึ้ น
ในบ้านมีความก้าวร้าว คนหงุดหงิด ซึมเศร้า เด็กถูกทาร้าย เด็กขาดเรียน ขาดทรัพยากรทุกรูปแบบและมักได้รับ
ความช่วยเหลือที่ไม่ตรงตามความต้องการเฉพาะตัว
เมื่อหน่ วยช่วยเหลือที่หลัง่ ไหลเข้ามาช่วยในรูปแบบต่างๆกัน ซึ่งอาจช่วยเหลือได้จริง หรืออาจเป็ นตัว สร้าง
ความยุ่งยากให้กบั คนในชุมชนเพิ่มขึ้ น เช่น มีระบบ วิธีการที่ซบั ซ้อนและไร้สมรรถภาพในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ เช่น
เรื่องที่พกั เครื่องมือทากิน พื้ นที่สิทธิ์ตามกฎหมาย ฯลฯ หรือพวกฉวยโอกาสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น ทั้งหมดจะ
สร้างความเดือนร้อนซ้าให้กบั คนและชุ มชน หรือเรียกว่า second disaster

3. ผูช้ ่วยเหลือในชุมชน
ในสภาพหลังเกิดภัยพิบตั ิ จะมีผตู ้ าย ผูบ้ าดเจ็บ ผูห้ ลงทาง ถูกพลัดพรากจากกันมากมาย เป็ นสภาพที่กดดัน
ทางอารมณ์ สภาพแวดล้อมเกือบทุกแห่งในพื้ นที่เกิดเหตุจะยุง่ เหยิง ผูช้ ่วยเหลือผูป้ ระสบภัยที่ทางานในชุ มชนทางาน
หนั กเกินกาลัง โดยที่ ขาดระบบบริหารงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ จะทาให้เกิดความผิ ดพลาด ซ้าซ้อน สับสน วุ่น วาย
รวมทั้งต้องเผชิญหน้ากับทีมช่วยเหลือที่หลากหลายรูปแบบที่หลัง่ ไหลเข้ามาในพื้ นที่ และหลากหลายความต้องการที่
เรียกร้องเอาจากคนในพื้ นที่
จึงพบว่าผูช้ ่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในพื้ นที่ เช่น เจ้าหน้าที่ ครู ประชาชนในจังหวัดต้องทางานหนัก พักผ่อนไม่
พอ จิตใจหวัน่ ไหว ซึมเศร้า ท้อแท้ เครียด วิตกกังวล ท้อแท้ พบพฤติกรรมแยกตัว ก้าวร้าว รูส้ ึกไม่ปลอดภัย และมี
ปั ญหาสุขภาพได้ง่าย สมาธิและความสนใจต่อสิ่งต่างๆลดลง หลายคนที่มีทศั นคติต่อวิธีการทางานในด้านลบเพิ่มขึ้ น
โดยเฉพาะคนในระบบราชการ

ผลกระทบของภัยพิบตั ติ อ่ เด็กและครอบครัว
ภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้ นกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม เด็กเป็ นผูท้ ี่มีอุบตั ิการณ์ของการสูญเสียชีวิต
ในภัยพิบตั ิมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากเด็กมีร่างกายที่เปราะบางในการตอบสนองต่อภยันตรายและความเจ็บป่ วย ภัย
พิบตั ิมาพร้อมกับความตายต่อหน้าต่อตาของผูเ้ ป็ นที่รกั หรือบุคคลใกล้ชิด
การที่ตอ้ งเผชิญภาพเหตุการณ์ที่น่ากลัว
ใกล้ชิดกับความตายมิใช่เรื่องที่จะทาใจให้ยอมรับได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าคนนั้นเป็ น พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ ย่าตายาย เพื่อนสนิ ท
ครู เพื่อนบ้าน แฟน หรือแม้แต่สตั ว์เลี้ ยง นอกจากเด็กและวัยรุ่นจะสูญเสียความสัมพันธ์กบั คนที่รกั แล้ว ยังสูญเสีย
สภาพแวดล้อมที่คุน้ เคย ปลอดภัยและเป็ นสุข และสูญเสียความมัน่ คงของชีวิต ความสูญเสียหลายอย่างมองเห็นได้ชดั
แสดงออกทางสถิติได้ง่าย แต่ความสูญเสียอีกหลายอย่างที่เป็ นนามธรรมก็มีมาก เช่น ความมัน่ คง ความอบอุ่นทาง
จิตใจ ความรักความผูกพัน โอกาสสนุ กสนาน
แต่ เด็กและวัยรุ่นจาเป็ นต้องพึ่งพาผูใ้ หญ่ และต้องการสภาพแวดล้อมที่มนั ่ คงปลอดภัยสาหรับเป็ นรากฐาน
สาหรับการเติบโตและพัฒนาการที่สมบูรณ์
การสูญเสียดังกล่าวข้างต้นจึงเป็ นการสูญเสียที่มีอิทธิพลสาคัญต่อการ
เติบโตและพัฒนาการที่สมบูรณ์ ยิ่งถ้าต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มนั ่ คงเป็ นเวลานาน เช่น พ่อแม่ ผูป้ กครองยัง
สับสน หวัน่ ไหว ไม่เข้าที่ ไม่มีเวลา ขาดการดูแลเอาใจใส่ คุณครูทางานหนักหลายด้าน ขาดการสอน ฯลฯ จะยิ่งทา
ให้เกิดผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กได้รุนแรงและยาวนาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้ นกับเด็กและวัยรุน่ จะมีความรุนแรงเพียงใดขึ้ นกับปั จจัยต่อไปนี้
 ภัยพิบตั ิ ได้แก่ ความรุนแรง ความต่อเนื่ อง และขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้ นกับเด็ก เช่น เสียพ่อแม่ พิการ
เป็ นต้น
 ตัวเด็ก ได้แก่ อายุ ระดับสติปัญญา ความสามารถในการปรับตัวและลักษณะของเด็กแต่ละคน ความรูส้ ึก
ต่างๆที่เกิดขึ้ นคล้ายผูใ้ หญ่ เพียงแต่เด็กและวัยรุ่นมีความสามารถในการแสดงออกและอธิบายให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความรูส้ ึก
ได้ลาบาก อาการแสดงออกยังมีความแตกต่างไปตามอายุ เช่น
- วัยทารกยังไม่เข้าใจปั ญหาแต่รบั รูผ้ ่านคนเลี้ ยงดูและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิม
- วัยอนุ บาล พบอาการฝั นร้าย เบื่ออาหาร จะเรียกร้องสูง ติดพ่อแม่เพิ่มขึ้ น พฤติกรรมถดถอย
เป็ นเด็กตา่ กว่าวัย ก้าวร้าวอารมณ์หวัน่ ไหว ตกใจ หวาดกลัว กังวลต่อการพลัดพราก ซึมเศร้า หากสูญเสียพ่อแม่หรือ
เกิดการเปลี่ยนผูด้ ูแลหลายคนจะส่งผลกระทบต่อการสร้างความรักความผูกพันระหว่างเด็กกับผูด้ ูแลได้
- วัยเรี ยน มี อ าการคล้ายวัยอนุ บ าล มี พ ฤติ ก รรมถดถอย ไม่ ยอมไปโรงเรี ยน ขาดสมาธิ ดื้ อ
ต่อต้าน ก้าวร้าว แยกตัว ย้าคิดย้าทา ไม่มนั ่ ใจ กังวล มีความกลัวเพิ่มขึ้ น รูส้ ึกผิดที่รอดชีวิต ซึมเศร้า มีอาการทาง
กายที่หาสาเหตุไม่ได้ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปรับตัวให้เข้ากับสภาพใหม่ได้ลาบาก
- วัยรุ่น
มี อ าการคล้า ยกับ เด็ ก วัย เรี ย นแต่ รุ น แรงกว่ า มี พ ฤติ ก รรมแยกตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น กินเหล้า สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มากระตุน้ ความรูส้ ึกสะเทือน
ใจ ซึมเศร้า ไม่แสดงอารมณ์ ทาร้ายตัวเอง ต่อต้านสังคม
 ครอบครัว ปั ญหาเดิ มที่ เคยมีในครอบครัว ส่ งผลต่ อการปรับตัวของคนในครอบครัว ครอบครัวที่ อบอุ่น
ใกล้ชิด มีการสื่อสารที่ชดั เจน มักฟื้ นตัวได้เร็ว ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้ นกับเด็กได้
 สังคม ชุมชน โรงเรียน วัด ชุมชนที่เข้มแข็ง ผูน้ าที่ดี มีระบบปกป้ องอันตราย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน คุณครูที่เข้าใจและมีเวลาให้เด็กและวัยรุ่น มีกิจกรรมให้แสดงออกอย่างเหมาะสม ใช้ศาสนามาช่วยฟื้ นฟูจิตใจ
ฯลฯ ทั้งหมดจะช่วยให้สภาพแวดล้อมกลับมาสู่ภาวะปกติได้เร็ว มีความสาคัญยิง่ ต่อการเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
และวัยรุ่น

ความรู ้ ความเข้าใจความหมายของความตาย
การสูญเสียพ่อแม่เป็ นความเครียดที่รุนแรงสูงสุดในชีวิตเด็กและวัยรุ่น และถ้าเป็ นการสูญเสียอย่างเฉียบพลัน
จะทาให้ความรุนแรงเพิ่มขึ้ น การสูญเสียที่พกั อาศัย รายได้ ที่ทากินอาจส่งผลกระทบต่อเด็กไม่มากเท่า กับการขาด
ความรัก ความเอาใจใส่จากคนรอบข้าง
ครอบครัวที่ สูญเสียพ่อหรือแม่ไปคนหนึ่ ง ทาให้สูญเสียรายได้ มีการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ ของทุกคนใน
ครอบครัว เด็กที่อายุมากที่สุดในบ้านจะรับผิดชอบเพิ่มขึ้ นมาก สัมพันธภาพในบ้านเปลี่ยนไปอย่างมากเนื่ องจากพ่อ
แม่ที่เหลือจะต้องทางานหารายได้เพิ่มขึ้ น มีเวลาให้ลดลง
อาการของเด็กและวัยรุ่นที่แสดงออกในแต่ละวัย แปรผันตามพื้ นฐานการเรียนรู ้ และมุมมองเกี่ยวกับความ
ตาย ตารางที่ 1 แสดงถึงการรับรูเ้ กี่ยวกับความตายในแต่ละวัย
เด็กกาพร้าที่สูญเสียพ่อหรือแม่จะมีความเสี่ยงในการเกิดปั ญหาทางจิตใจในเวลาต่อมาได้ โดยเฉพาะในกรณี
ต่อไปนี้
1. เสียพ่อแม่ในช่วงอายุ ตา่ กว่า 5 ปี
2. เสียแม่ในเด็กผูห้ ญิงอายุตา่ กว่า 11 ปี หรือเสียพ่อในวัยรุ่นชาย
3. มีปัญหาทางจิตใจมาก่อน หรือเคยมีปัญหากับพ่อแม่ที่ตายมาก่อน
4. มีปัญหาสัมพันธภาพกับพ่อแม่ที่เหลืออยู่ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่เหลือนั้ นแต่งงานใหม่ และเด็กปรับตัวให้
เข้ากับครอบครัวใหม่ไม่ได้
5. พ่อ / แม่ที่เหลือหรือผูด้ ูแลเด็ก มีปัญหาทางจิตใจ ปรับตัวไม่ได้ เครียด กังวล ซึมเศร้า ก้าวร้าว เป็ นต้น

6. พ่ อ / แม่ ที่ เหลื อหรื อ ผูด้ ู แลเด็ กไม่ให้เวลา ความรัก ความใกล้ชิด เอาใจใส่ และญาติ มิ ต ร ชุ ม ชนไม่
สามารถช่วยเหลือเด็กได้

พื้ นฐานการเรียนรู ้

ทารก

เด็กก่อนวัยเรียน

วัยเรียน

วัยรุน่

เริ่มแยกความแตกต่าง
ระหว่างตนเองกับผูอ้ ื่น
แ ล ะรู ้ จั ก ไว้ ว า งใจ ผู ้
เลี้ ยงดูที่ดูแลสมา่ เสมอ

มีจิตนาการเกินความ
จริ ง ไม่ เข้าใจในเรื่ อง
เหตุ แ ละผล ใช้ตั ว เอง
เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง
ความคิด
ความตายคื อ การแค่
จากยังเข้า ใจว่ า ความ
ตายเป็ นสิ่ ง ไม่ ถ าวร
หายไป กลั บ มาฟื้ น
ให ม่ ไ ด้ กลั บ มาแก้
แค้น ที ห ลั ง ได้ การ
จากไปไม่ ไ ด้พ บคนที่
รั ก เป็ นการถู ก ละทิ้ ง
หรื อ ถู ก ลงโท ษแบบ
หนึ่ ง
ติดผูเ้ ลี้ ยงดู กลัวพลัด
พราก หงุดหงิดร้อง
กวน พฤติกรรม
ถดถอย ไม่ยอมนอน

คิ ด แ บ บ มี เห ตุ ผ ล
เพิ่มขึ้ น เข้าใจในเรื่อง
ข อ ง เ ว ล า เ ข้ า ใ จ
ความคิ ด อารมณ์ของ
ผูอ้ ื่น
รู ้ ว่ า ก า ร ต า ย ต้ อ งมี
สาเหตุ จะต้อ งเกิ ด
จากเหตุ ที่ ไ ม่ ดี หรื อ
เห ตุ ที่ ท า ผิ ด พ ล า ด
หรือความเจ็บป่ วย มัก
เชื่อมโยงสาเหตุเข้าหา
ตัวเอง เช่น รูส้ ึกผิด
ว่าตัวเองเป็ นคนทาผิด
เป็ นเหตุท าให้ค นตาย
หรือโทษคนอื่น
พฤติกรรมถดถอย
ปั สสวะรดที่นอน ฝั น
ร้าย กลัว มีอาการทาง
กายเช่นปวดท้อง ปวด
ศีรษะ อาจแยกตัวหรือ
ก้าวร้าว

พึ่งพาตนเอง คิดอย่าง
มี เ หตุ ผ ลได้ดี เข้า ใจ
ความ ห ม ายของ
นามธรรม

มุ ม ม อ ง เกี่ ย ว กั บ ไม่ เข้ า ใจค วาม ต าย
แ ต่ รั บ ท ร า บ ค ว า ม
ความตาย
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จ า ก
คุ ณ ภ า พ ก า ร
ต อบ ส น องค วาม
ต้องการของผูเ้ ลี้ ยงดูที่
เปลี่ยนไป

ปฏิกริยาตอบสนองต่อ ต้องการการ
ตอบสนองต่อความ
ภาวะภัยพิบตั ิ
ต้องการ สามารถรับรู ้
ความเครียดของผู ้
เลี้ ยงดู

เข้าใจความตายได้ดีว่า
เป็ นการจากกัน ถาวร
อาจพบความรูส้ ึกผิดที่
ตนเองรอดชีวิตและไม่
ส า ม า ร ถ ช่ ว ย ค น ที่
อ่อนแอกว่าได้

ซึมเศร้า หรืออาจมี
ปั ญหาพฤติกรรม เช่น
ก้าวร้าว ต่อต้าน มักมี
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น
ดื่มสุราหรือเสพยา มี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่
เหมาะสม

ตารางที่ 1. การรับรูเ้ กี่ยวกับความตายและปฏิกริยาตอบสนองของเด็กต่อภัยพิบตั ิ
หลังเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
เด็กหลายคนยังคงลาบากจากความสูญเสียซ้าหลังภาวะอุบตั ิภยั เช่น ที่พกั โรงเรียนพัง
ความทรงจาของเหตุการณ์ ความรูส้ ึกผิดที่ช่วยใครไม่ได้ สูญเสียความปกติสุข อาจถูกล่วงเกินทาง
เพศ ทางร่างกาย ความหิว การเจ็บป่ วย ภัยพิบตั ิซ้า ข่าวลือ และre-traumatization จากวิธีการที่
ไม่เข้าใจของผูท้ ี่เข้าไปช่วยเหลือ
อาการแสดงถึงภาวะจิตใจตามระยะเวลาหลังอุบตั ิภยั
อุบตั ิภยั ทาให้เกิดความเครียด ความเศร้าโศกเสียใจ มีอาการตกใจรุนแรงจนเกิดความหวาดหวัน่ ไม่มนั ่ ใจ
ไม่แน่ ใจ หวาดระแวงกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้าขึ้ นอีก อาการเหล่านี้ พบได้ในคนทุกคนทั้งผูใ้ หญ่และเด็ก แต่จะแสดงออก
แตกต่างกันไปตามอายุและระยะเวลาหลังเกิดเหตุ
ทันทีที่เกิดเหตุถึง 4 สัปดาห์แรกหลังเกิดเหตุ

จะพบอาการต่อไปนี้ พบได้ในช่วงแรกหลังเกิดอุบตั ิภยั อาการคล้ายกับผูใ้ หญ่ และอาการจะค่อยๆ
หมดไปเมื่อปรับตัวได้ อาการที่พบ คือ
1. ภาวะช็อคทางจิตใจ พบในเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ที่คุกคามชีวิต เห็นอาการชัดในเด็กวัยเรียน วัยรุ่น มี
อาการเงียบเฉย เบลอ งง เฉยชา ขาดการตอบสนองกับสิ่งแวดล้อม
2. ภาวะตกใจและหวาดกลัว มีความรูส้ ึกกลัวเหตุการณ์หรือยังมีความกลัวที่หลงเหลือจากการพลัดพราก
จากพ่อแม่ในเหตุการณ์ กังวล อารมณ์หงุดหงิด สลับเศร้าโศกเสียใจ อารมณ์แปรปรวน ตกใจกลัวง่ายๆกับเสียงดัง
เสียงคลื่น กลัวทะเล ร้องไห้ ไม่สามารถคุมตัวเอง ขาดสมาธิ ย้าคิดยา้ ทา คิดวนเวียนเรื่องที่วิตกกังวล ถามซ้าๆถึงพ่อ
แม่ ถามถึงความปลอดภัย
3. พฤติกรรมถดถอย เป็ นเด็กตา่ กว่าวัย มีอาการกังวลต่อการพลัดพรากจากพ่อแม่และคนใกล้ชิด ติดพ่อ
แม่เพิ่มขึ้ นโดยแสดงความยากลาบากในการแยกจากพ่อแม่ ไม่ยอมไปโรงเรียน
4. ภาวะซึมเศร้าจากการสูญเสีย หมดหวัง ท้อแท้ รูส้ ึ กไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์รอบตัวได้ อาการ
แสดงเห็นชัดในวัยรุ่น
4 สัปดาห์แรกหลังเกิดเหตุ – 6 เดือน
เด็กจานวนมากจะมีอาการต่างๆในระยะแรกดีขนึ้ แต่ยงั พบอาการต่อไปนี้ ในกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงต่อปั ญหา
จิตใจ ซึ่งพบได้บ่อยในเด็กโตและวัยรุ่น ถ้าปล่อยอาการเหล่านี้ ทิ้ งไว้จะส่งผลกระทบต่อการเรียน การเข้าสังคม การ
ปรับตัว และการสร้างบุคลิกภาพในเวลาต่อมา อาการที่พบ คือ
1. พฤติกรรมถดถอย เป็ นเด็กตา่ กว่าวัย พบได้ในวัย 1-5 ปี และวัยเรียน กลับมาดูดนิ้ ว ปั สสาวะรดที่
นอน กินยาก เข้านอนยากขึ้ น
2. ไม่ยอมไปโรงเรียน หรือขาดสมาธิ หมดความสนใจในการเรียน
3. หวาดกลัวสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้ นมาก ไม่สามารถผ่อนคลาย กระวนกระวาย หงุดหงิด กังวลต่อการพลัด
พรากจากพ่อแม่และคนใกล้ชิด ติดพ่อแม่ เพิ่มขึ้ น ไม่ยอมไปโรงเรียน เรียกร้องสูง ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผล กลัวคลื่น
กลัวทะเล กลัวว่าจะเกิดเหตุซ้าทาให้วิ่งหนี เมื่อความกลัวเพิ่มขึ้ นสูง และสามารถทาให้คนอื่นที่มีจิตใจไม่มนั ่ คงรูส้ ึก
หวาดกลัวตามได้ เกิด panic attack บ่อยๆ จะเห็นพฤติกรรมหลบเลี่ยงจากสิ่ งที่กลัว ถ้าปล่อยทิ้ งไว้ให้อยู่ในความกลัว
นานๆ จะทาให้ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง กังวลและกลัวเรื้ อรังจนขาดการพัฒนาความสามารถในด้านอื่นๆ
4. มีความรูส้ ึกผิดที่ตวั เองรอดชีวิตและไม่สามารถช่วยคนอื่นได้หรือเข้าไปช่วยช้าไป หรือรูส้ ึกผิดที่เป็ น
คนชวนคนอื่นไปอยู่ ณ ที่เกิดเหตุ ทาให้พบ อารมณ์ซึมเศร้า คือ ไม่ร่าเริง สดชื่น เบื่อหน่ ายท้อแท้ ขาดความสุข เบื่อ
อาหาร นอนไม่หลับหรือตื่นขึ้ นมาแล้วหลับต่อยาก แยกตัว สมาธิส้นั วอกแวก ความจาเสีย หมดแรง เบื่อหน่ าย คิด
ว่าตนเองเป็ นภาระทาให้ผอู ้ ื่นลาบาก รูส้ ึกไร้ค่า รูส้ ึกผิดในเรื่องอื่นๆ รุนแรงมากอาจเบื่อชีวิต คิดอยากตายได้ ในรายที่
มีอาการไม่มากอาจเห็นว่าฉุนเฉียว อารมณ์แปรปรวน มีผลต่อการเรียนและการสร้างบุคลิกภาพต่อไปได้
5. ก้าวร้าว ต่อต้าน ซึ่งมีรากฐานมาจากความรูส้ ึกโกรธ คิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้ นมีสาเหตุจากใคร
บางคน หรือโกรธตัวเอง โทษตัวเอง
6. อาการทางกายที่เกิดจากความเครียด เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปั สสาวะบ่อย เป็ นต้น
7. ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่นได้
6 เดือนหลังเกิดเหตุขึ้นไป
อาการต่ างๆที่ กล่ าวมาข้างต้น ถ้ามิ ได้รับ ความช่ วยเหลื อ จะกลายเป็ นความเรื้ อรัง มี ผลต่ อพัฒ นาการ
ตามปกติ ทาให้มีปัญหาการเรียน ขาดความมัน่ ใจในตนเอง หลบเลี่ยงปั ญหา ก้าวร้าว ใช้สารเสพติดและกลายเป็ น
ปั ญหาบุคลิกภาพ

ปฏิกิริยาของพ่อแม่ตอ่ อุบตั ภิ ยั
Elizabeth Kubler-Ross ศึกษาปฏิกิริยาของพ่อแม่ที่มีต่อความตายของลูกที่เป็ นโรคมะเร็งเม็ดเลือด ซึ่งสรุป
พบลักษณะได้ 5 แบบ และลักษณะเหล่านี้ อาจเกิดกลับไปกลับมาได้ คือ
1. shock and denial มีอาการเงียบเฉย เบลอ งง เฉยชา ขาดการตอบสนองกับสิ่งแวดล้อม และ
ปฏิเสธความเป็ นจริง
2. anger โกรธ อึดอัด หงุดหงิด กล่าวโทษผูอ้ ื่น
3. bargaining เปลี่ยนที่รักษา เจรจาต่ อรอง ติ ดสิ นบนกับคนอื่นๆรวมทั้งการทาบุญ ทาความดี
เพิ่มขึ้ นเพื่อขออานาจบางอย่างจากพระ
4. depression
5. acceptance
ความเครียดสูงสุดอย่างหนึ่ งในชีวิตของพ่อแม่คือ การตายของลูก ถ้าลูกตายเฉียบพลันด้วยแล้ว พ่อแม่จะมี
ปฏิกิริยาได้สูง พบความรูส้ ึกโกรธ รูส้ ึกผิด เศร้าหรืออาจปฏิเสธการตายของลูกได้ เก็บตัว หลีกหนี สงั คม ทุ่มเทความ
คาดหวังที่มีต่อลูกที่ตายไปยังลูกอีกคนหนึ่ ง อาจเพื่อเป็ นการชดเชยโดยการตามใจเพิ่มขึ้ น ดูแลระแวดระวังภัยจนเกิน
เหตุ เข้ามาช่วยเหลือจนอาจขัดกับการพัฒนาการของลูกที่เหลือได้
พ่อแม่ที่มีอารมณ์เศร้า เป็ นเครื่องบ่งชี้ ที่สาคัญว่าจะเกิดปั ญหาในเด็กก่อนวัยเรียนได้ ความเครียดเกิดขึ้ นได้
มากในครอบครัวที่สูญเสี ยทรัพย์สิน ที่ พกั เครื่องมือทามาหากิน โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวที่ตอ้ งรับภาระหนั ก
เหนื่ อยทั้งกายและจิตใจ จึงพบพฤติกรรมก้าวร้าว แยกตัว หงุดหงิด กังวล ซึมเศร้า ใช้เหล้าและยาเสพติดได้เพิ่มขึ้ น ทิ้ ง
ไว้นานๆโดยมิได้รบั ความช่วยเหลือจะเกิดความไม่เข้าใจกันของคนในครอบครัวได้

โรคทางจิตเวชที่พบร่วมกับภาวะภัยพิบตั ิในเด็กและวัยรุ่น
เด็กและวัยรุ่นมีปฏิกิริยาต่อความสูญเสียจากอุบัติภยั ได้รุนแรงแทบไม่แตกต่างจากผูใ้ หญ่ แต่มีขอ้ จากัดใน
การพูดและการแสดงออกที่ไม่ตรงไปตรงมา คือ แสดงออกมาทางพฤติกรรม อารมณ์ การปรับตัว การเรียนและการ
เข้าสังคมที่เบี่ยงเบน ถ้าพ่อแม่ ผูป้ กครอง คุณครูและผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าใจ สภาวะให้ความรัก ความมัน่ ใจในความ
ปลอดภัย เปิ ดโอกาสให้แสดงความรูส้ ึ ก ระบายความคับแค้น แสดงความคิดเห็น ให้แสดงความสามารถในการ
ช่วยเหลือคนอื่นในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ และที่สาคัญคือให้เวลาแก่เด็กในช่วงที่เด็กต้องการได้พอเหมาะ ก็สามารถ
ทาให้เด็ กและวัยรุ่นเหล่านี้ สามารถผ่านพ้นระยะเวลาเศร้าหมองที่ เกิดจากความสูญเสียนั้ นได้ ถือเป็ นการป้ องกัน
ปั ญหาทางจิตใจในระยะยาว
แต่ในทางตรงข้าม ถ้าผูใ้ หญ่ไม่มีเวลาให้ ไม่เข้าใจความรูส้ ึกของเด็ก เห็นว่าก็วิ่งเล่น หัวเราะ สนุ กสนานกับ
เพื่ อนได้ก็นึกว่าเด็ กไม่ค่ อยรูส้ ึ กหรื อคิดอะไรมาก ทาให้เด็ กไม่ มีโอกาสพูดถึ งผูท้ ี่ จากไป ไม่ สามารถแสดงออกทาง
อารมณ์ ซึ่งจะทาให้ความโศกเศร้าจากความสูญเสียติดค้างในใจนานจนเกิดปั ญหาตามมาได้ พบปั ญหาพฤติกรรม
ก้าวร้าว ต่อต้าน ไม่สนใจเรียน ปรับตัวยาก หงุดหงิด ร้องไห้เก่ง ไม่ช่วยตัวเอง ฯลฯ มากกว่าที่จะพบความรุนแรงจนถือ
ว่าเป็ นโรคทางจิตเวช
โรคทางจิตเวชจะแสดงอาการหลังจากภัยพิบัติ 6 สัปดาห์ขนไป
ึ้
บางรายเริ่มแสดงออกที่เวลา 6 เดือนหลัง
เกิดเหตุการณ์ โรคที่พบร่วมกับภาวะภัยพิบตั ิในเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย เช่น
1. โรคซึมเศร้า
2. โรคหวาดกลัวสุดขีด
3. ความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย (Post traumatic stress disorder)

โรคซึมเศร้า
มีอาการดังต่อไปนี้ ห้าอาการ (หรือมากกว่า) ร่วมกันอยู่นาน 2 สัปดาห์ และแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ไปจากแต่ก่อน โดยมีอาการอย่างน้อยหนึ่ งข้อของ (1) อารมณ์ซึมเศร้า (2) เบื่อหน่ าย ไม่มีความสุข
(1) มีอารมณ์ซึมเศร้าเป็ นส่วนใหญ่ของวัน แทบทุกวัน เช่น เห็นร้องไห้ ในเด็กและวัยรุ่นเห็นอารมณ์หงุดหงิด
(2) ความสนใจหรือความสุขใจในกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก น้ าหนักลงลงโดยมิได้เป็ น
จากการคุมอาหาร หรือกินมากจนน้าหนักเพิ่มขึ้ นมากผิดตา
(3) นอนไม่หลับ หรือหลับมากไป
(4) กระวนกระวายหรือทาอะไรช้าลง
(5) อ่อนเพลีย หรือไร้เรี่ยวแรง
(6) รูส้ ึกตนเองไร้ค่า หรือรูส้ ึกผิดอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินควร อาจถึงขั้นหลงผิด แทบทุกวัน
(7) สมาธิหรือความสามารถในการคิดอ่านลดลง หรือตัดสินใจอะไรไม่ได้
(8) คิดถึงเรื่องการตายอยูเ่ รื่อยๆ (มิใช่แค่กลัวว่าจะตาย)
อาการเหล่านี้ ก่อให้ผปู ้ ่ วยมีความทุกข์ทรมานส่งผลกระทบต่อด้านสังคม การงาน การเรียน บกพร่องลง

ความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย ( Posttraumatic Stress Disorder)
A. ผูป้ ่ วยเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือน
ป็ นผูท้ ี่ได้รบั พบเห็น หรื อเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เสียชีวติ หรือคุกคามต่อชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัส หรือคุกคามต่อสภาพร่างกายของตนเองหรือบุคคลอื่น เกิด
ความหวาดกลัวอย่างรุนแรง ความรูส้ ึกหมดหนทาง หรือความหวาดผวา ในเด็กอาจแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมที่
สับสน หรือกระวนกระวายแทน
B. มีความรูส้ ึกเหมือนตกอยู่ในเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจนี้ อยู่ตลอด (หลอน)
(1) มีสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทาให้ทุกข์ทรมานผุดขึ้ นมาอยู่ซ้าๆ ซึ่งประกอบด้วยมโนภาพ ความคิด
หรือการรับรู ้ ในเด็กเล็ก อาจมีการเล่นซ้าๆ โดยที่เนื้ อหาหรือบางส่วนของเหตุการณ์ แสดงออกมาในการ
เล่น
(2) มีความฝั นที่ทาให้ทุกข์ทรมานอยู่ซ้าๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ ในเด็กอาจมีฝันร้ายที่น่ากลัวโดยที่จาเนื้ อหา
ไม่ได้
(3) มีการกระทาหรือความรูส้ ึกเสมือนหนึ่ งเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจเกิดขึ้ นมาอีก รูส้ ึกว่าตกอยู่ใน
เหตุการณ์อีกครั้งหนึ่ ง ประสาทหลอน มีความทุกข์ทรมานใจอย่างมาก
C. พยายามหลีกเลี่ยงกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนใจ (หลบ)
(1) พยายามเลี่ยงความคิด ความรูส้ ึก หรือการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ัน
(2) พยายามเลี่ยงกิจกรรม สถานที่ หรือบุคคลที่กระตุน้ ให้ระลึกถึงเหตุการณ์น้ัน
(3) ไม่สามารถระลึกถึง(ลืม)ส่วนที่สาคัญของเหตุการณ์น้ัน
(4) ความสนใจหรือการเข้าร่วมในกิจกรรมที่สาคัญต่างๆ ลดลงอย่างมาก
(5) รูส้ ึกแปลกแยก หรือเหินห่าง ไม่สนิทสนมกับผูอ้ ื่น
(6) ไร้อารมณ์ เช่น ไม่สามารถมีความรูส้ ึกรักชอบใครได้
(7) มองอนาคตไม่ยาวไกล เช่น ไม่คิดหวังจะมีงานทา แต่งงาน มีลูก หรือมีอายุยืนยาวตามปกติวสิ ยั
D. มีอาการของภาวะตื่นตัวมากอยู่ตลอด (ไม่พบลักษณะนี้ ก่อนเกิดเหตุการณ์) (เร้า)
(1) นอนหลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ
(2) หงุดหงิด หรือแสดงความโกรธออกมาอย่างรุนแรง
(3) ตั้งสมาธิลาบาก
(4) มีความระวังระไวมากกว่าปกติ
(5) สะดุง้ ตกใจมากเกินปกติ
ระยะเวลาของความผิดปกติ นานกว่า 1 เดือน และส่งผลต่อการเข้าด้านสังคม การเรียน หรือการทางาน

โรคหวาดกลัวสุดขีด (Panic Attack)
มีค

เป็ นความกลัวหรือความอึดอัดไม่สบายอย่างรุนแรงเป็ นระยะเวลาที่ชดั เจน โดยมีอาการในหัวข้อต่อไปนี้ ตั้งแต่
4 อาการขึ้ นไป อาการเกิดขึ้ นอย่างรวดเร็ว และถึงระดับสูงสุดภายใน 10 นาที ประกอบด้วยอาการ ใจสัน่ ใจเต้นแรง
หรือใจเต้นเร็วมาก เหงื่อแตก ตัวสัน่
หายใจไม่อมิ่
รูส้ ึกอึดอัดหรือแน่ นอยู่ขา้ งใน เจ็บหน้าอกหรือแน่ นหน้าอก
คลื่นไส้ ท้องไส้ปั่นป่ วน วิงเวียน โคลงเคลง มึนตื้ อ หรือเป็ นลม กลัวคุมตัวเองไม่ได้ หรือกลัวเป็ นบ้า กลัวว่าจะตาย
ชา หรือรูส้ ึกซู่ซ่า หนาวสัน่ หรือร้อนวูบวาบ

การประเมินเบื้ องต้น(Initial assessment)
การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบตั ิในเบื้ องต้นจะเป็ นเรื่องของการช่วยเหลือรักษา
ผูบ้ าดเจ็บ การค้นหาผูร้ อดชีวิต การจัดหาน้ าดื่ม อาหาร เครื่องนุ่ งห่มและที่พกั พิง ซึ่งเป็ น
ปั จจัยพื้ นฐานในการมีชีวิตรอด การเยียวยาจิตใจและการฟื้ นฟูดา้ นจิตสังคมเป็ นเรื่องที่ตามมา หลัง
ภาวะภัยพิบตั ิการเยียวยาฟื้ นฟูเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ ซึ่งจาเป็ นต้องอาศัยการวางแผน เพื่อจัดบริการ
ที่ตอบสนองต่อความต้องการและความจาเป็ นของผูป้ ระสบภัย
การวางแผนมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมี
ข้อมูล เพื่อช่วยในการจัดเรียงความสาคัญ และเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ ดังนั้ นจึงต้องมีการ
สารวจความจาเป็ นและความต้องการของผูป้ ระสบภัย ซึ่งต้องทาอย่างเร่งด่วน(Rapid Assessment)
ภาวะภัยพิบตั ิ
เป็ นเหตุการณ์รา้ ยแรงที่ทาให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายกับชีวิต
ทรัพย์สินและสภาพแวดล้อม จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งประเมินความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้ น
ประเมินจะทาให้ทราบความต้องการของผูป้ ระสบภัย ช่วยในการวางแผนช่วยเหลือและการจัดเรียง
ความสาคัญของภารกิจที่ตอ้ งทา การค้นหาแหล่งทรัพยากรที่สามารถนามาใช้ รวมถึงการส่งต่อและ
แบ่งปั นข้อมูลที่ได้ให้กบั องค์กรต่างๆ
ข้อมูลที่สาคัญที่ได้จากการประเมินอย่างเร่งด่วน(Rapid Epidemiological Survay) ได้แก่
1. ข้อมูลพื้ นฐาน เช่น ลักษณะของภัยพิบตั ิ สภาวะสุขภาพของประชากร โรคระบาดที่มีใน
ท้องถิ่นและระบบบริการสุขภาพของประเทศ
ประเพณีวฒ
ั นธรรมและความเชื่อของ
ประชาชน ที่พกั ศูนย์พกั พิง
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จานวนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบแยก
ตามเพศและอายุ จานวนประชากรที่มีความเปราะบาง เช่นเด็ก คนพิการ
3. สภาวะโภชนาการ ความชุกของภาวะทุโภชนาการ ความชุกของ micronutrient deficiency
4. สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ แหล่งน้ า สุขอนามัย ที่อยูอ่ าศัยหรือที่พกั พิง
5. เรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กและสตรี
โดยเฉพาะในภาวะภัยพิบตั ิที่เกิดจาก
ธรรมชาติ ความขัดแย้งหรือสงคราม

การสารวจเป็ นการทางานที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลา ดังนี้ ก่อนทาการสารวจให้ประเมินก่อน
ว่า มีความจาเป็ นในการทาสารวจหรือไม่ ในบางกรณีการสารวจอาจไม่มีความจาเป็ น ถ้าผลกระทบ
สามารถเห็นได้อย่างชัดแจ้ง ตัวอย่างเช่น ภัยพิบตั ิน้ าท่วมขนาดใหญ่ ซึ่งชัดเจนว่าต้องมีการขาดแคลน
อาหาร การสารวจภาวะโภชนาการ อาจไม่ช่วยในการเตรียมการ หรือกรณีที่เห็นว่ามีเด็กมีภาวะทุ
โภชนาการจานวนมากที่ศูนย์พกั พิง ควรเริ่มโปรแกรมช่วยบรรเทาทุกข์เลย แทนที่จะเสียเวลาไปกับ
การทาสารวจ ซึ่งจะทาให้การช่วยเหลือล่าช้า หรืออาจเริ่มโปรแกรมการช่วยเหลือโดยทาการสารวจ
ควบคู่กนั ไปด้วย

แนวทางการประเมินและเยียวยาทั ่วไป
ภาวะภัยพิบตั ิตอ้ งอาศัยการจัดการที่ดี เพื่อลดอัตราตายและผลกระทบต่างๆที่ตามมา การ
ประเมินเบื้ องต้นถึงผลกระทบของภัยพิบตั ิเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญและต้องกระทาอย่างเร่งด่วนหลังภัย
พิบตั ิ Médecins Sans Frontières ซึ่งเป็ นองค์กรที่ทางานด้านการช่วยเหลือในภาวะภัยพิบตั ิได้
กาหนดภาระกิจต่อไปนี้ เพื่อ ที่มีความสาคัญและจาเป็ นต้องดาเนิ นการทันทีหลังภาวะภัยพิบตั ิซึ่ง
ได้แก่
1. การดูแลด้านสุขภาพกาย
2. การควบคุมโรคติดต่อ การเฝ้ าระวังโรค และการป้ องกันโรคระบาด
3. การจัดหาน้ าสะอาดและสุขอนามัยพื้ นฐาน
4. อาหารและโภชนาการ
5. ที่พกั พิงและการวางแผนสถานที่ต้งั
6. การดูแลรักษาสุขภาพจิตสังคม
7. การคุม้ ครองเด็ก
8. ทรัพยากรมนุ ษย์และการฝึ กอบรม
9. การประสานงาน

การดูแลด้านสุขภาพกาย
ในเบื้ องต้นเป็ นเรื่องของการช่วยชีวิต การรักษาการบาดเจ็บทางร่างกาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับทีม
สุขภาพ ในภัยพิบตั ิขนาดใหญ่ที่มีผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจานวนมาก จาเป็ นต้องมีการ triage ซึ่งหลักการ
ของtriage ต้องมีผูต้ รวจกรองและจาแนกผูป้ ่ วย กรณีที่มีทรัพยากรในการรักษาที่จากัดจาเป็ นต้องมี
การจาแนกผูป้ ่ วยตามสภาพการบาดเจ็บและการมีโอกาสรอดชีวิต หลักการของ triage ต้องกาหนดให้
มีผูค้ ดั กรองและควรเป็ นผูท้ ี่เคยทางานในห้องฉุกเฉินมาก่อน การ triage ในเด็กนอกจากจาแนกการ
บาดเจ็บทางด้านร่างกายแล้ว จาเป็ นต้องมี triage ด้านจิตใจและความปลอดภัยของเด็กด้วย เด็กที่
พลัดหลงไม่มีผูป้ กครองดูแลต้องได้รบั การดูแลและคุม้ ครอง ควรมีการบันทึกถึงสภาพของเด็กที่พบ
เห็น เสื้ อผ้าที่เด็กสวมใส่สถานที่ที่พบเด็ก ควรถ่ายรูปเด็กไว้ทนั ที หลังจากนั้นให้เด็กได้อยูใ่ นที่ที่

ปลอดภัย เพื่อป้ องกันการลักพาเด็กเพื่อหาผลประโยชน์ การติดตามหาและคืนเด็กสู่ครอบครัวเป็ นสิ่ง
ที่ตอ้ งทาต่อไป

การควบคุมโรคติดต่อ การเฝ้ าระวังโรค และการป้ องกันโรคระบาด
เนื่ องจากความเสียหายของสภาพแวดล้อมหลังภาวะภัยพิบตั ิ
ทาให้ความเป็ นอยูแ่ ละ
สุขอนามัยเสียหาย ขาดน้ าดื่ม น้ าใช้ ต้องอาศัยอย่างแออัดในศูนย์พกั พิง ทาให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคระบาด สาเหตุการตายของเด็กจากโรคระบาดที่สาคัญโดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนาคือ
โรคท้องร่วง โรคหัด ปอดปวม และโรคมาลาเรีย การป้ องกันและการเฝ้ าระวังโรคติดต่อมีความสาคัญ
หลังภาวะภัยพิบตั ิ โรคที่จาเป็ นต้องมีการรายงานได้แก่ ท้องร่วง อหิวาตกโรค บิด ปอดบวม หัด
มาลาเรีย
ไข้เลือดออก
ต้องเฝ้ าระวังเรื่องการระบาดของโรคเหล่านี้ และมีระบบจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ การมีอหิวาตกโรค บิด หรือ หัดเกิดขึ้ นแม้เพียงรายเดียวถือว่ามีการระบาดจาเป็ นต้องมี
มาตรการการสอบสวนโรคและการบริหารจัดการป้ องกันการระบาดของโรค การจัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ให้
พอเพียง การมีสว้ มอย่างพอเพียง การดูแลเรื่องสุขาภิบาลมีความสาคัญในการป้ องกันโรคระบาด
การฉีดวัคซีน
หลังภาวะภัยพิบตั ิถา้ กลุ่มประชากรเด็กมีความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโรคหัดตา่
ถือสิ่งที่
จาเป็ นเร่งด่วนที่ตอ้ งเริ่มโปรแกรมฉีดวัคซีนโรคหัดทันที เนื่ องจากโรคหัดมักเกิดการระบาดในศูนย์
อพยพและเป็ นสาเหตุการตายที่สาคัญของเด็ก การฉีดวัคซีนหัดต้องทาครอบคลุมให้ได้ใกล้เคียงร้อย
ละ 100 (90-100%) โดยครอบคลุมเด็กตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12-15 ปี โดยอาจทาควบคู่กบั การรับ
เด็กและครอบครัวเข้าสู่ศูนย์พกั พิงหรือจัดหน่ วยฉีดวัคซีนเคลื่อนออกฉีดอย่างครอบคลุมร่วมกับการให้
วิตามินเอเสริม ส่วนวัคซีน DPT และ OPV ควรทาภายหลังและผนวกเข้ากับโปรแกรมการฉี ดวัคซีนของ
ประเทศ การจัดหาวัคซีนและระบบขนส่ง cold chain มีความสาคัญเพื่อให้มนั ่ ใจประสิทธิภาพของ
วัคซีน องค์การ UNICEF เป็ นหน่ วยงานสาคัญที่ช่วยจัดหาวัคซีนให้
การควบคุมปั ญหาโรค HIV/AIDS
หลังภัยพิบตั ิมกั พบมีอุบตั ิการณ์ของ HIV/AIDS เพิ่มมากขึ้ นจากภาวะเครียด โดยเฉพาะใน
วัยรุ่นซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ จึงควรต้องมีโปรแกรมรณรงค์ป้องกันโดยเฉพาะใน
กลุ่มเสี่ยง

การจัดหาน้ าสะอาดและสุขอนามัยพื้ นฐาน
น้ าดื่มน้ าใช้เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ ในช่วงวันแรกของภัยพิบตั ิ ผูป้ ระสบภัยควรได้รบั น้ าดื่มน้ า
ใช้อย่างน้อย 5 ลิตร/คน หลังจากนั้นควรได้รบั ไม่ตา่ กว่า 15-20 ลิตร/คน/วัน ควรมีสว้ มให้เพียงพอ
โดยควรมีสว้ มหนึ่ งหลังต่อประชากร 20 คน การขาดน้ าใช้ที่พอเพียงหรือการที่น้ ามีการปนเปื้ อนมาก
หรือมีสว้ มไม่พอเพียงอาจก่อให้เกิดการระบาดของโรคท้องร่วง ควรมีการดูแลสิ่งแวดล้อมกาจัดพาหะ
ของโรคติดต่อ ที่สาคัญคือยุง

อาหารและโภชนาการ

ภาวะทุโภชนาการเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เด็กที่ติดเชื้ อเสียชีวิต จึงต้องมีการประเมินสภาวะ
โภชนาการของเด็กในชุมชน
ถ้ายังไม่มีขอ้ มูลด้านภาวะโภชนาการของเด็กในประชากรที่ได้รบั
ผลกระทบ จาเป็ นต้องทา nutritional survey ถ้าพบมีความชุกของทุโภชนาการระดับ 2 และ3
มากกว่าร้อยละ10 จะต้องมีการดูแลจัดการเช่น มี feeding program มีการตั้ง nutritional centers
เพื่อลดอัตราทุโภชนาการลง โดยทัว่ ไปในภาวะภัยพิบตั ิโดยเฉพาะถ้าเกิดในประเทศด้อยพัฒนาที่ขาด
ทรัพยากรองค์การยูนิเซฟแนะนาให้เลี้ ยงดูทารกด้วยนมมารดา เนื่ องจากการใช้นมผสมมีราคาแพง
และเสี่ยงต่อการติดเชื้ อทางเดินอาหารเนื่ องจากการขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด การแก้ไขโดยการ
หาหญิงให้นมบุตรในการช่วยให้น้ านมแก่ทารกที่ขาดมารดา ในปั จจุบนั องค์การยูนิเซฟไม่มีนโยบาย
สนับสนุ นการบริจาคนมผสมสาหรับเด็กในภัยพิบตั ิ ในภัยพิบตั ิขนาดใหญ่องค์กรนานาชาติที่ทาหน้าที่
จัดหาอาหารให้แก่ผูป้ ระสบภัยได้แก่ World Food Program โดยผูป้ ระสบภัยควรได้รบั สารอาหาร
2,100 Kcals/คน/ต่อวัน

พักพิงและการวางแผนสถานที่ต้งั
ควรกาหนดที่พกั ให้ชุมชนใกล้เคียงอยูใ่ กล้ชิดกัน จะได้อบอุ่นใจ ช่วยเหลือกันและกันได้ และ
ควรมีรายละเอียดข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อติดตามระยะยาว
รายงานพบว่าหลังเกิดภัย
พิบตั ิ จะพบการแตกสลาย ย้ายถิ่นฐาน เกิดการกระจายสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุด

การดูแลรักษาสุขภาพจิตสังคม
การประสบกับภาวะภัยพิบตั ิมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจิตใจและความเป็ นอยู่ที่ดีดา้ นจิต
สังคมของเด็กและเยาวชน
การช่วยเหลือในภัยพิบตั ิควรมีการจัดการดูแลที่ช่วยลดผลกระทบการ
บาดเจ็บด้านจิตใจและช่วยเสริมสร้างให้เด็กฟื้ นตัว การแทรกแซงด้านจิตสังคมมุ่งหวังให้เด็กสามารถ
ฟื้ นตัวและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่ อง
ควรมีการจัดให้มี “child-friendly spaces” ซึ่งอาจเป็ นสถานที่ในชุมชน ในโรงเรียน โดยเป็ น
สถานที่ที่เด็กมารวมตัวกัน ทาให้เด็กมีโอกาสพบปะเพื่อน สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
กิจกรรมการเล่น กิจกรรมศิลปะ การเล่านิ ทาน หรือแม้แต่การเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้ จะช่วยเยียวยาจิตใจ สร้างความรูส้ ึกปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเยียวยาจิตใจของเด็กให้ฟื้นตัวได้ดี
การเปิ ดโรงเรียนให้เด็กดาเนิ นการได้เป็ นสิ่งที่ตอ้ งทาอย่างเร่งด่วน

การคุม้ ครองเด็ก
ภาวะภัยพิบตั ิก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต ทาให้เด็กขาดผูด้ ูแล หรือมีโอกาสพลัดหลง
จากผูด้ ูแล การถูกทาร้าย ข่มขืน เพิ่มขึ้ น รวมถึงสถานการณ์ที่ยุง่ เหยิงขาดความปลอดภัยตามหลังภัย
พิบตั ิ อาจก่อให้เกิดการลักพาเด็กไปแสวงหาผลประโยชน์ หรืออาจเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เด็กมีโอกาสถูก
ทารุณกรรมทอดทิ้ งได้
เด็กที่พลัดหลงหรือขาดผูด้ ูแลจาเป็ นต้องได้รบั การคุม้ ครองอย่างรีบด่วน
และสิ่ง
สาคัญที่ตามมาคือการส่งเด็กสู่ดูแลหรือถ้าไม่มีผูด้ ูแลต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อให้มนั ่ ใจว่าเด็กจะ
อยูร่ อดปลอดภัย

สังคมไทย เด็กมักมีญาติดูแล เนื่ องจากสังคมยังจะอยูก่ นั แบบสังคมพี่นอ้ ง ควร
พยายามติดตามหาญาติของเด็กให้ได้ เพื่อให้เด็กมีผูด้ ูแล อย่างไรก็ตามการติดตามหาญาติของเด็ก
อาจใช้เวลา และต้องมีความพยายามในการเสาะหา และการประสานงานจากหน่ วยงานต่างๆ
โดยทัว่ ไปประเทศต่างๆจะไม่อนุ ญาตให้มีการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรมหลังภัยพิบตั ิอย่างน้อยหนึ่ งปี
หลีกเลี่ยงการแยกเด็ก การดูแลเด็กในภาวะภัยพิบตั ิตอ้ งพยายามให้เด็กได้อยูร่ ่วมกับ
ครอบครัวให้มากที่สุด ความช่วยเหลือด้านสังคมที่ไม่เหมาะสมอาจทาให้พ่อแม่ไม่สามารถดูแลเด็ก
ได้ ผลักเด็กให้มาอยูใ่ นสถานสงเคราะห์เพื่อลดภาระ ซึ่งไม่เป็ นผลดีแก่เด็ก การให้การช่วยเหลือ
ครอบครัวทั้งด้านการดารงชีวิต การสร้างงาน ค่าเล่าเรียน โดยอาจมีทุนสนับสนุ นการศึกษาแก่เด็ก
เด็ก
ในกรณีที่พ่อแม่ไม่สามารถเลี้ ยงดูเด็กได้ ควรใช้ระบบญาติให้มาเกื้ อหนุ น จะดีกว่า
ย้ายเด็กออกจากชุมชนที่เด็กคุน้ เคย หรือนาไปเข้าสถานสงเคราะห์ หรือโรงเรียนประจา และควรต้อง
มีการขึ้ นทะเบียนเด็กที่พลัดหลงหรือไม่มีผูด้ ูแล ซึ่งถือเป็ นเรื่องเร่งด่วนที่ตอ้ งทาในภาวะภัยพิบตั ิ เพื่อ
ติดตามคุม้ ครองให้เหมาะสม

ทรัพยากรมนุษย์และการฝึ กอบรม
ควรทาการฝึ กอบรมสมา่ เสมอเป็ นระยะ เพื่อให้ทีมที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีความรู ้ เข้าใจแผน
และฝึ กซ้อมแผนช่วยเหลือให้เหมาะสมจนเกิดความเคยชิด ทาได้เป็ นอัตโนมัติ เช่น การซ้อมแผนหนี
ไฟ การซ้อมแผนแผ่นดินไหว การซ้อมแผนเมื่อถูกผูก้ ่อการร้ายบุกโรงเรียน เป็ นต้น

การประสานงานและศูนย์เก็บข้อมูล
ศูนย์ประสานงานและเก็บข้อมูลมีความสาคัญยิ่งในการประสานการให้ความช่วยเหลืออย่างง
เป็ นระบบ มี จนท.ที่เข้าใจขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน ซึ่งจะช่วยประสานการทางานของหลายองค์กรให้
ประสานการทางานอย่างราบรื่น และเป็ นแหล่งข้อมูลเพื่อติดตามทั้งระยะสั้น กลางและยาว

หลักการเยียวยาด้านจิตสังคมในเด็กและวัยรุน่
ความหมายของจิตสังคม
หมายถึงความสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่ งระหว่างจิตใจและสิ่งแวดล้อมของเด็กซึ่งได้แก่ครอบครัว
และสังคม เป็ นปฏิกิริยาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่ อง เด็กสามารถฟื้ นตัวด้านจิตใจได้ถา้
ได้รบั การช่วยเหลือให้มีความมัน่ คงปลอดภัย
ได้รบั ปั จจัยสี่ในการดารงชีวิตและได้รบั การส่งเสริม
พัฒนาการ
ภัยพิบตั ิจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจิตใจและสภาพสังคมความเป็ นอยูท่ ี่ดีของเด็กและ
เยาวชน
การช่วยเหลือในภาวะภัยพิบตั ิที่เหมาะสมจะช่วยลดผลกระทบต่อการบาดเจ็บด้านจิตใจ
และช่วยเสริมสร้างให้เด็กฟื้ นตัวได้เร็วและพัฒนาต่อไปได้อย่างเหมาะสม

หลักการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ
การให้ความช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น ก็เพื่อให้เด็กปรับตัว ทาใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นและ
สามารถควบคุมอารมณ์เศร้าโศกเสียใจ และใช้ชีวิต เรียนรูส้ ิ่งต่างๆต่อไปได้ การที่จะช่วยเหลือเด็ก
ให้ได้น้ันจาเป็ นจะต้องค้นหาเด็กให้พบ สร้างระบบเก็บข้อมูลเพื่อกันมิให้เกิด Retraumatization ให้
ความรูเ้ รื่องเหตุการณ์และการดูแลตนเอง ให้การรักษาในกรณีที่ป่วย** ประสานงานกับพ่อแม่ ครู
และ จนท ที่รบั ผิดชอบ ติดตามประเมินผลและพัฒนาวิธีการรักษา
แนวทางให้ความช่วยเหลือ อยูภ่ ายใต้ 3 หลักการใหญ่ ดังนี้
1. เข้าใจปฏิกิริยาและรับฟั งความรูส้ ึกนึกคิดของเด็ก
ในภาวะภัยพิบตั ิที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมอย่างมาก ส่งผลให้ทุกคนวุ่นวายอยูก่ บั
ภาระหน้าที่จนสามารถละเลยเด็กและวัยรุ่นได้ง่ายมาก
ทั้งเป็ นช่วงที่เด็กต้องการความรัก ความ
สนใจ การปลอบประโลมใจจากคนใกล้เคียง
ความเข้าใจ
การทะนุ ถนอมดูแล และการ
ประคับประคองด้านจิตใจจากผูใ้ หญ่ที่ใกล้ชิด
สิ่งที่เด็กอยากจะได้(ซึ่งอาจไม่ตรงกับความคิดของผูใ้ หญ่)
 ต้องการความรัก อยากหายจากความกลัว และความกังวล ไม่มนั ่ ใจ จึงต้องการคนที่
ตั้งใจรับฟั งประสบการณ์จากภัยพิบตั ิของพวกเขา โดยรักษาความ ลับ ต้องการความเห็นอกเห็นใจ
 อยากจะมีความหวัง อยากเก่งและอยากเรียนรูต้ ่อไปได้ตามความฝั น
หลังภาวะภัยพิบตั ิในช่วงแรก
การจัดโปรแกรมช่วยเหลือด้านจิตสังคมสมา่ เสมอจะเปิ ด
โอกาสให้เด็กได้มีโอกาสระบายความรูส้ ึกหรือบอกเล่าความเจ็บปวด
จะเป็ นประโยชน์มากถ้าอยู่
ภายใต้การดูแลของคนที่เด็กคุน้ เคยและไว้วางใจและมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์ต่อเนื่ อง โดยจะช่วยให้
เด็กได้มีโอกาสพูดบอกเล่าหรือผ่านทางกิจกรรมศิลปะต่างๆ
เป็ นการเสริมพลังอานาจเด็กภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้เด็กส่วนใหญ่สามารถฟื้ นตัวได้
2. จัดชีวิตให้เข้าสู่ภาวะปกติ ให้เร็วที่สุด เช่น ชีวิตประจาวัน การเรียน เป็ นต้น
เด็กและเยาวชนที่ประสบภัยหรือประสบกับสถานการณ์ที่รา้ ยแรงในเบื้ องต้นจะแสดง
อาการที่ไม่สุขสบายทางจิตใจ มักย้อนคิดถึงสถานการณ์น้ัน มีฝันร้าย สภาวะถดถอย ขาดสมาธิ ซึ่งถือ
ว่าเป็ นการตอบสนองที่ถือว่าปกติต่อสภาวะที่ไม่ปกติ
การเปิ ดโรงเรียนให้เด็กเป็ นสิ่งที่ตอ้ ง
ดาเนินการอย่างเร่งด่วน
เมื่อชีวิตเด็กกลับมาอยูใ่ นสภาวะปกติได้เร็ว ทั้งด้านการกินอยูห่ ลับนอนและไปโรงเรียน
โดยตอบสนองความต้องการขัน้ พื้ นฐาน เช่น อาหาร เสื้ อผ้า ที่อยูอ่ าศัย รวมถึงความมัน่ คงปลอดภัย
และการมีโอกาสได้รบั การพัฒนาภายในบริบทของสังคม ครอบครัวและชุมชน เด็กส่วนใหญ่จะมี
พฤติกรรมกลับมาสู่ภาวะปกติ
สถานการณ์หลังภาวะภัยพิบตั ิอาจทาให้เด็กได้รบั ผลกระทบมากกว่าตัวภัยพิบตั ิเอง เช่น
ภัยพิบตั ิทาให้เด็กสูญเสียพ่อแม่ และญาติ ทาให้เด็กต้องไปอาศัยอยูใ่ นสถานเลี้ ยงดูเด็กกาพร้า หรือ
โรงเรียนถูกทาลายจากภัยพิบตั ิ ทาให้เด็กไม่สามารถกลับไปศึกษาต่อ หรือต้องย้ายที่อยู่ ย้ายโรงเรียน
ขาดเพื่อนหรือครูที่เข้าใจ ในกลุ่มนี้ จะต้องช่วยเหลือและติดตามใกล้ชิด

3. ช่วยเหลือในด้านจิตใจและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ อต่อการเจริญเติบโต และเรียนรู ้
ต่อไปได้ ผูใ้ หญ่มีผลกระทบโดยตรงต่อตัวเด็ก ถ้าจะช่วยด้านจิตสังคมกับเด็ก ก็ตอ้ งช่วยพ่อแม่ คน
ในครอบครัวและคุณครูท้งั โรงเรียนไปพร้อมกัน
หลักการจัดโปรแกรมฟื้ นฟูจติ สังคม ต้องคานึ งถึงรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 การจัดโปรแกรมฟื้ นฟูจิตสังคมต้องยึดบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ก่อนการ
ตัดสินใจใดๆ ควรต้องรับฟั งความคิดเห็นของเด็กและผูป้ กครอง และมีการประชุมปรึกษากันในชุมชน
โปรแกรมที่จดั ควรยึดบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสได้ทาการเยียวยาความ
โศกเศร้าผ่านพิธีกรรมต่างๆ ได้ดี
3.2 การจัด “trauma counseling” ต้องสมา่ เสมอและให้เวลากับเด็กมากพอโดยต้อง
สร้างสัมพันธภาพที่เกิดความไว้วางใจ
ไม่ควรทาถ้าไม่สามารถดูแลกิจกรรมนี้ ได้อย่างต่อเนื่ อง
เนื่ องจากเด็กมีปฏิกิริยาปกป้ องตนเองได้อยูใ่ นระดับหนึ่ ง
แต่ถา้ เราพยายามให้เด็กพูดและคิดย้อน
เหตุการณ์ที่ทาให้เด็กเจ็บปวดทางจิตใจโดยที่เด็กยังไม่พร้อมหรือไม่มีผูด้ ูแลช่วยเหลือจัดการอารมณ์
ของเด็กอย่างต่อเนื่ อง อาจเกิดผลเสียถือว่าเป็ นการre-traumatization
3.3 ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์พกั พิงหรือที่โรงเรียน ควรให้พ่อแม่และเด็กมี
โอกาสตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรม จะผลด้านบวกต่อสุขภาพจิตทาให้ รูส้ ึกว่ามีอานาจในการ
ควบคุมสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้บา้ ง
3.4 การจัดกิจกรรม เพื่อให้มี “child-friendly spaces” ในชุมชน ในโรงเรียน หรือ
ศูนย์พกั พิง จะทาให้เกิดสถานที่ที่เด็กมารวมตัวกัน ได้มีโอกาสพบเพื่อน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านการ
เล่น กิจกรรมศิลปะ การเล่านิ ทาน หรือแม้แต่การเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะช่วย
เยียวยาจิตใจ สร้างความรูส้ ึกปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเยียวยาจิตใจของเด็กให้ฟื้นตัวได้ดี
3.5 รับฟั งความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนก่อนวางแผนจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็ก
ตั้งคาถามและตอบคาถามด้วยความจริงใจ
เน้นกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อ
เสริมสร้างความฟื้ นตัว โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ให้เด็กโตช่วยเหลือเด็กเล็ก จะเสริม
ความรูส้ ึกมีวา่ คุณค่า ภูมิใจ เพื่อส่งเสริมการเยียวยาจิตใจ
3.6 ส่งเสริมให้เด็ก ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในขัน้ ตอนต่างๆ ของการเยียวยา
จิตใจ พูดคุยถึงเหตุการณ์ สร้างความเข้าใจในสถานการณ์และบอกถึงความต้องการต่างๆได้ ตั้งกลุ่ม
ช่วยเหลือกัน หรือจัดกิจกรรมที่ให้มีส่วนร่วม เช่น การเย็บปั กถักร้อย การทางานศิลปะ การทาสวน
ฯลฯ
รวมทั้งส่งเสริมเละสนับสนุ นให้เกิดความต่อเนื่ องของครอบครัว ไม่ควรแยกเด็กออกจาก
ครอบครัว
3.7 จัดกิจกรรมสาหรับเด็กเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสระบายความรูส้ ึกหรือประสบการณ์
ต่างๆ จัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน อาศัย group therapy แลกเปลี่ยนเรียนรูว้ ิธีการในการจัดการกับ
อารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และมีการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่ อง ฝึ กให้ใช้วิธีการของ CBT,
Group support, Here & Now, Relaxation Technique เป็ นต้น
3.8 จัดการอบรมบุคลากรที่ทาหน้าที่ดูแลเด็ก รวมถึงครู เพื่อที่ให้สามารถเข้าใจ
ปฏิกิริยาของเด็กที่ตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ และสามารถที่จะค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง ให้การดูแลตอบสนอง
ต่อความต้องการของเด็ก

3.9 สร้างระบบส่งต่อ ในกรณีที่เด็กและครอบครัวที่ตอ้ งการการดูแลพิเศษทางจิตเวช
หรือต้องการรักษา
3.10 จัดตั้งศูนย์เลี้ ยงดูเด็กเล็กในชุมชน ซึ่งช่วยให้พ่อแม่สามารถไปทางานหรือ
จัดการปั ญหาต่างๆ รวมถึงได้มีโอกาสพักผ่อนทาให้สามารถดูแลเด็กได้ดีขนึ้

บทบาทของโรงเรียนในภาวะภัยพิบตั ิ
สาหรับเด็กๆ โรงเรียนจัดเป็ นสถานที่สาคัญรองจากบ้าน และครูถือเป็ นแม่คนที่ 2 ของเด็กๆ
และยังเป็ นผูน้ าในสังคม ในมุมมองของผูป้ กครอง คาดหวังว่านอกจากครูจะทาหน้าที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู ้ ให้การอบรมสัง่ สอนเด็ก ครูยงั ช่วยทาหน้าที่คุม้ ครองเด็กให้ปลอดภัย
โรงเรียนมีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างมากในการช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวและชุมชนในภาวะที่
เกิดภัยพิบตั ิ ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้ น
ภายในโรงเรียนรวมทั้งอุบตั ิภยั หรือภัยพิบตั ิที่รุนแรง
1.การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบตั แิ ละการป้ องกัน
อุบตั ิภยั หรือภัยพิบตั ิในโรงเรียนมีโอกาสเกิดขึ้ นได้เสมอยกตัวอย่าง เช่น ภาวะไฟไหม้ น้ าท่วม
การก่อการร้าย โรงเรียนจึงควรมีการเตรียมการล่วงหน้าตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง
คือการ
คาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสเกิดเหตุการณ์ เพื่อการรับมือได้ทนั ท่วงที เช่น โรงเรียนในเขต 3
จังหวัดภาคใต้ที่มีโอกาสเกิดการก่อการร้าย โรงเรียนที่อยูใ่ นพื้ นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ า
ท่วม หรือโรงเรียนที่อยูใ่ กล้ทะเลที่มีโอกาสเผชิญกับสึนามิ ควรมีการเตรียมตัวรับสถานการณ์อุบตั ิภยั
หรือภัยพิบตั ิน้ันไว้ล่วงหน้า
โรงเรียนควรมีการจัดทีมบุคลากรที่ทาหน้าที่รบั ผิดชอบ กาหนดบทบาทหน้าที่วา่ ใครมีหน้าที่
ทาอะไร
เช่นกาหนดครูอาวุโสเป็ นหัวหน้าทีมมีหน้าที่ในการตัดสินใจและสัง่ การ กาหนดครูให้มี
หน้าที่รบั ผิดชอบในเรื่องต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายนักเรียนเมื่อเกิดเหตุ รับผิดชอบชุดเครื่องมือปฐม
พยาบาล เก็บรวบรวมและคัดกรองข้อมูลพร้อมทั้งกระจายข้อมูลให้ผูป้ กครองหรือชุมชนรับทราบ เป็ น
ต้น ควรมีการกาหนดจุดศูนย์กลางของการดาเนิ นงาน ควรมีการเขียนแผนปฏิบตั ิการรับมือกับภัย
พิบตั ิออกมาอย่างชัดเจน และให้ผูเ้ กี่ยวข้องได้รบั ทราบแผนอย่างทัว่ ถึง จัดให้มีการซ้อมปฏิบตั ิการโดย
ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่นการซ้อมแผนหนี ไฟ นักเรียนควรทราบว่าถ้าเกิดไฟไหม้ภายใน
โรงเรียนจะหลบหนี ไปที่ใด จุดนัดพบของนักเรียนคือที่ใด มีผงั หนี ไฟให้นักเรียนรับทราบ หรือขณะอยู่
ในชั้นเรียนถ้าเกิดแผ่นดินไหวให้หลบลงใต้โต๊ะ ถ้ามีเวลาหลบหนี ออกจากอาคารได้ทนั ให้หนี ไปที่โล่ง
ห่างไกลสิ่งของหรืออาคารที่อาจล้มทับ
การซ้อมปฏิบตั ิการควรมีการทาเป็ นระยะเพื่อให้เกิด
ความคุน้ เคย
โรงเรียนควรมีความสัมพันธ์ทื่ดีกบั ชุมชน รวมทั้งสามารถเป็ นที่พึ่งให้กบั ชุ มชนในด้านความรู ้
ข่าวสารข้อมูลต่างๆ บางครั้งโรงเรียนยังทาหน้าที่เป็ นศูนย์พกั พิงกรณีเกิดภัยพิบตั ิ
2.การควบคุมสถานการณ์ขณะเกิดภัยพิบตั ิ

เมื่อเกิดเหตุการณ์
โรงเรียนต้องหาข้อมูลข่าวสารให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ดาเนิ นการ รวมทั้งสามารถกระจายข่าวสารให้แก่ผูป้ กครองและชุมชน การเตรียมการซักซ้อม
แผนปฏิบตั ิการล่วงหน้าจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวเมื่อเกิดสถานการณ์จริง
ในส่วนของการจัดการกับสื่อ โรงเรียนควรมีการกาหนดผูใ้ ห้ขา่ วหรือผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เพื่อช่วย
ให้มีการกลัน่ กรองข้อมูลที่เหมาะสมที่จะนาเสนอออกสู่สาธารณชน โรงเรียนต้องปกป้ องเด็กและครู
จากความอยากรูอ้ ยากเห็นของสังคมผ่านทางสื่อ นักข่าวมักจะพยายามหาข่าวเพื่อเป็ นจุดขาย และ
บ่อยครั้งที่สื่อขาดจรรยาบรรณและละเมิดสิทธิของเด็ก โดยพยายามขอสัมภาษณ์เด็กที่ได้รบั ความ
สูญเสียมากที่สุด เพื่อให้เด็กเล่าเหตุการณ์ที่เด็กประสบหรือความรูส้ ึกสูญเสียที่เกิดกับเด็ก
เด็ก
นักเรียนบางคนถูกสัมภาษณ์ซ้าๆในเหตุการณ์ที่เด็กไม่อยากเล่าเพราะเป็ นเหตุการณ์ที่ทารุณจิตใจ
เด็ก
โรงเรียนต้องช่วยปกป้ องสิทธิเด็ก
จากัดการสัมภาษณ์เด็กโดยนักข่าวหรือผูม้ ีจิตศรัทธา
บริจาคความช่วยเหลือ
โรงเรียนต้องปกป้ องเด็กจากการถูกเก็บข้อมูลเพื่อการทาวิจยั โดยต้อง
คานึ งถึงจริยธรรมในการทาวิจยั
ควรมีการกาหนดหน้าที่ของครูในโรงเรียนให้ชดั เจน มีครูที่ทาหน้าที่ตอ้ นรับผูม้ าเยือน และครู
ที่เหลือควรทาให้โรงเรียนสามารถดาเนิ นกิจกรรมได้ตามปกติ พยายามหลีกเลี่ยงการแยกเด็กออก
จากชั้นเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆให้น้อยที่สุด เช่นการพบผูบ้ ริจาค การไปเปิ ดบัญชีธนาคารต่างๆ
ฯลฯ
3.ระยะหลังเกิดภัยพิบตั ิ
ควรมีการจัดกิจกรรมการช่วยเหลือครูและเด็กนักเรียน อบรมครูให้มีความรู ้ ในการติดตาม
อาการผิดปกติทางด้านจิตใจของเด็กหลังเกิดภัยพิบตั ิ ครูควรทราบว่าเด็กวัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมและอารมณ์อย่างไรบ้าง ทราบวิธีการช่วยเหลือเบื้ องต้นและทราบว่าเมื่อใดควรส่งเด็ก
ไปพบผูเ้ ชี่ยวชาญ
โรงเรียนควรมีการปรับหลักสูตรที่บรู ณาการการฟื้ นตัวของเด็กหลังภัยพิบตั ิ หลักสูตรดังกล่าว
ควรมีกิจกรรมที่ให้เด็กมีโอกาสพูดคุยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นในบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เด็ก
ไว้วางใจเพื่อไม่ให้เก็บกด ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหา รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในหมูเ่ พื่อน
โรงเรียนและครูมีบทบาทที่สาคัญยิ่งในภาวะภัยพิบตั ิ เป็ นผูด้ ูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองเด็กให้
ปลอดภัยยามมีภาวะวิกฤติ
นอกจากนี้ ยังเป็ นบุคคลที่สาคัญในการเยียวยารักษาและฟื้ นฟูสภาพ
จิตใจของเด็ก
ถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนต้องเข้าใจบทบาทที่สาคัญนี้
และเตรียมตัวให้สามารถรับ
สถานการณ์วิกฤตเหล่านี้ ได้ น่ าจะใช้วิกฤติสึนามิเป็ นโอกาส ให้โรงเรียนต่างๆ สนใจการเตรียม
ตัวรับสถานการณ์การเผชิญภัยพิบตั ิได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อสวัสดิภาพของนักเรียน ตัวครูและ
ชุมชน

แนวคิดในการจัดการภัยพิบตั ิ
การป้ องกันการเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเป็ นเรื่องยาก แต่การวางระบบบริหารจัดการที่ดี

จะทาให้ลดความสูญเสียได้มาก การจัดการภัยพิบตั ิเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่ อง ตั้งแต่การเตรียมการ
ก่อนเกิดเหตุ การรับมือในภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาทุกข์ ช่วยชีวิต และการฟื้ นฟูบรู ณะหลังเหตุการณ์
ในอดีตการจัดการภัยพิบตั ิมกั เน้นเรื่องการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็ นหลัก
แต่แนวโน้มของการจัดการภัยพิบตั ิสมัยใหม่จะมีลกั ษณะของการเตรียมการเชิงรุกมากขึ้ นโดย
ดาเนิ นการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้ นจากภัยพิบตั ิ รวมทั้ง
มาตรการที่ครอบคลุมการแก้ไขปั ญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็ นการวางแผนเพื่ อเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ต้งั แต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุที่ต่อเนื่ องจนครบกระบวนการ เรียกว่า
‘วงจรการจัดการสาธารณภัย’ ประกอบด้วย
1. การป้ องกัน (Prevention) คือ การดาเนิ นการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือขัดขวางมิให้ภยั พิบตั ิและ
ความสูญเสียเกิดขึ้ นแก่ชีวิต ทรัพย์สินและชุมชน เช่น การสร้างเขื่อน เพื่อป้ องกันน้ าท่วม การควบคุมไฟ
การออกกฎหมายห้ามใช้ที่ดินในพื้ นที่เสี่ยงภัย และการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้าง
เป็ นต้น
การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) คือ กิจกรรมที่มุง่ ในการลดผลกระทบและความรุนแรงของ
ภัยพิบตั ิที่ก่อให้เกิดอันตรายและความสูญเสียแก่ชุมชนและประเทศชาติ เนื่ องจากการป้ องกันและการ
บรรเทาผลกระทบมีความหมายใกล้เคียงกันในหลายประเทศจึงใช้มาตรการทั้ง 2 ด้านควบคู่กนั การ
บรรเทาความสูญเสียจากภัยพิบตั ิเป็ นเรื่องกว้างขวางและครอบคลุมการดาเนิ นงานหลายด้าน
จึง
ต้องการการประสานงานที่ดี มาตรการที่สาคัญ ได้แก่ การกาหนดการจัดการภัยพิบตั ิและการฟื้ นฟู
บูรณะหลังการเกิดภัย การปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัย การวางแผนควบคุมการใช้ที่ดิน การปรับ
แผนการเกษตรเพื่อกระจายความเสี่ยง
รวมถึงการสร้างความตระหนักรูข้ องสาธารณชนผ่านการให้
การศึกษาและฝึ กอบรม
2. การเตรียมพร้อม (Preparedness) คือ การเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ให้กบั รัฐบาล องค์กรปฏิบตั ิ ชุมชน และปั จเจกบุคคล ในการเผชิญกับภาวการณ์เกิดภัยพิบตั ิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้ น โดยการป้ องกันและบรรเทาต้องการผลักดันในเชิงนโยบายขณะที่การเตรียมพร้อม
เป็ นบทบาทหน้าที่ของหน่ วยปฏิบตั ิจานวนมากที่ตอ้ งประสานงานกันมาตรการที่สาคัญ ได้แก่ การจัดทา
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การเตรียมการอพยพประชากร การวางระบบแจ้งเตือน และระบบการสื่อสาร
ในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฝึ กซ้อมและอบรมให้ความรูแ้ ก่สาธารณชนด้วย
เนื่ องจากในกรณีที่การเตรียมพร้อมของรัฐมีขอ้ จากัด
การเตรียมพร้อมในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนจะสามารถช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกัน การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency
Response) คือ การปฏิบตั ิอย่างทันทีทนั ใดเมื่อภัยพิบตั ิเกิดขึ้ นโดยมีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยชีวิต
ป้ องกันอันตราย และความสูญเสียต่างๆ เช่น การค้นหาช่วยชีวิต การกูภ้ ยั การอพยพ การผจญเพลิง
การแจกจ่ายอาหารและยา การจัดทาที่พกั ชัว่ คราว การปฐมพยาบาลเบื้ องต้นและการนาส่งโรงพยาบาล
เป็ นต้น

3.การฟื้ นฟูบูรณะ (Recovery) การฟื้ นฟูบรู ณะเป็ นขั้นตอนที่ดาเนิ นการเมื่อเหตุการณ์ภยั
พิบตั ิผ่านพ้นไปแล้ว เพื่อให้พื้นที่หรือชุมชนที่ได้รบั ภัยพิบตั ิกลับคืนสู่สภาพที่ดีขนระดั
ึ้
บหนึ่ ง ซึ่งอาจจะ
ต้องใช้ระยะเวลา 5-10 ปี มาตรการที่สาคัญ ได้แก่ การซ่อมแซมโครงสร้างพื้ นฐาน สิ่งก่อสร้าง ที่อยู่
อาศัย การจัดตั้งชุมชนใหม่ การให้ความช่วยเหลือฟื้ นฟูชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนที่ประสบภัย
สาหรับมาตรการฟื้ นฟูบรู ณะในระยะยาวจะนาไปสู่เรื่องของการพัฒนาต่อไป
4.การพัฒนา (Development) ขัน้ ตอนการพัฒนาภายหลังเหตุการณ์ภยั พิบตั ิเป็ นเรื่องที่มี
ขอบเขตกว้างกว่าการพัฒนาเฉพาะพื้ นที่ที่ได้รบั ความเสียหายเท่านั้น โดยครอบคลุมถึงการทบทวน และ
ศึกษาประสบการณ์การจัดการภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้ นแล้วทาการปรับปรุงระบบการดาเนิ นงานต่างๆ ที่มีอยูใ่ ห้
มีประสิทธิภาพมากขึ้ นเพื่อลดความสูญเสียให้นอ้ ยที่สุด
ภัยพิบตั ิกบั การพัฒนาประเทศมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ
ภัยพิบตั ิขนาดใหญ่
ทาให้
กระบวนการพัฒนาต้องหยุดชะงักลง ประชาชนและเศรษฐกิจได้รบั ความเสียหาย สาหรับประเทศด้อย
พัฒนาและกลุ่มคนยากจน มักจะได้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิบ่อยครั้ง เกิดความสูญเสียมากกว่า และ
ฟื้ นตัวยากกว่าเพราะความยากจนและด้อยพัฒนาก่อให้เกิดจุดอ่อนด้านต่างๆ ทั้งทางกายภาย ชีวภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ที่ง่ายต่อการถูกทาลาย
อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี การเกิดภัยพิบตั ิ ได้ก่อให้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขนึ้ ยิ่งความ
เสียหายรุนแรง ก็ยิ่งสร้างความสนใจและความตระหนักของสาธารณชนได้มากขึ้ น ทาให้เกิดการ
ปรับปรุงมาตรฐานการก่อสร้าง การพัฒนารูปแบบการเพาะปลูกเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาเหล่านี้ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยตรง การปรับกิจกรรม การ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจต่อภัยพิบตั ิ รวมถึงการผนวกมาตรการเพื่อบรรเทาภัยพิบตั ิไว้ในการพัฒนาสาขา
ต่างๆ เช่น การวางแผนพัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม การก่อสร้าง การศึกษาและการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็ นต้น ด้วยเหตุนี้ การเชื่อมโยงเรื่องภัยพิบตั ิกบั กระบวนการพัฒนาประเทศ
อย่างเหมาะสม
จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการรับมือและการสร้างความเข้มแข็งให้กบั
ประชาชน

บทสรุป
ภัยพิบตั ิ ส่งผลกระทบต่อบุคคล ชุมชนและสังคม ทั้งผูใ้ หญ่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู เจ้าหน้าที่
เด็กและวัยรุ่น มีผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจได้ยาวนานโดยเฉพาะในช่วงวัยที่มีความ
เปราะบาง
การรับมือกับภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้ น จาเป็ นต้องเข้าใจผลกระทบของอุบัติภยั ในด้าน
ต่างๆชัดเจนที่เกิดในกลุ่มคนต่างๆในชุมชน
และมีแผนการระดับชาติและระดับจังหวัดในการ
รับมือกับปั ญหาในด้านต่างๆ ของชุมชน โดยใช้ทุนทางสังคมที่มีอยูใ่ ห้มากที่สุด
ชุมชนที่
ประสบภัยต้องมีความรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ เตรียมพร้อมในการรับมือกับปั ญหาต่างๆ มี

ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามสภาพสังคม เช่น เชื้ อชาติ ศาสนา ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรม
ความเชื่อ ดูแลสภาพร่างกายและจิตใจของคนในชุมชนเดิม และสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
การประสานความร่วมมือหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยการให้ชุมชนผูป้ ระสบภัยได้
กาหนดความต้องการของตน
ซึ่งความต้องการดังกล่าวจะต้องวางอยูบ่ นพื้ นฐานของความเชื่อ
และความเคารพต่อขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนนั้นๆ
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