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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ด้วยระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การใช้ชีวิตปัจจุบันทาให้เด็กและวัยรุ่นมีความเสี่ยง
และมีโอกาสที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม เช่น กรณีกราดยิ่งที่
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ กลางเมืองจังหวัดโคราชซึ่งใช้เวลากว่า 30 ชั่วโมงปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์รุนแรง
ได้ แต่ก็มีเด็ก พ่อแม่และประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ติดกับอยู่ในเหตุการณ์นี้ในฐานะผู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดและ
บางส่วนเป็นตัวประกัน
การรวบรวมแนวทางช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งครอบครัวจึงมีความสาคัญยิ่ง เพื่อใช้เป็นการ
เตรียมความพร้อมสาหรับทุกฝ่ายในการให้ความช่วยเหลือ

ปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเด็กและวัยรุ่น
เป็นเรื่องปกติที่

หลังจากเหตุการณ์ – 7 วัน
อาการ ช็อก กังวลใจ หวาดกลัว ในวัยรุ่นจะพบความอยากช่วยเหลือผู้อื่น หรืออาจแสดงอาการ
เหมือนไม่รับรู้ปัญหา คล้ายไม่ใส่ใจ

>7 วัน – 6 เดือน
อาการ กังวลใจ ซึมเศร้า โกรธ มีอาการทางกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง
นอนไม่หลับ ฝันร้าย เบื่ออาหาร ไม่อยากไปโรงเรียน สมาธิลดลง เหม่อ ไม่สนใจเรียน หงุดหงิด ก้าวร้าว ไม่
อยากพูดถึงเหตุการณ์ เด็กเล็กจะพบพฤติกรรมถดถอยกลับมาติดแม่ ในวัยรุ่นอาจพบพฤติกรรมเสี่ยง เช่น
โดดเรียน มั่วสุม ดื่มเหล้า ใช้สารเสพติด

>6 เดือน – 1 ปี

อาการ ส่วนใหญ่จะกลับมามีพัฒนาการตามวัยและปรับตัวได้ สร้างความสัมพันธ์ใหม่ และไม่มี
ปัญหา ส่วนน้อยที่ปรับตัวไม่ได้ มีปัญหาจิตใจ ปัญหาพฤติกรรมในระยะยาว
โดยที่ความรุนแรงของปฏิกิริยาในเด็กและวัยรุ่นที่ประสบภัยพิบัตินี้ ขึ้นกับ 3 อย่าง คือ
1. ระดับความเสียหายที่เด็กประสบพบเห็น ยิ่งรุนแรง อาการจะยิ่งมาก
2. ระดับอายุ เด็กแต่ละช่วงวัยจะแสดงพฤติกรรมแตกต่างกัน ในเด็กเล็กอาจพบพฤติกรรมถดถอย
ติดแม่ แต่เด็กวัยรุ่นอาจแสดงความเฉยเมย คล้ายไม่รับรู้เหตุการณ์
3. ปฏิกิริยาของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้าน

หลักการเยียวยาด้านจิตสังคมในเด็กและวัยรุ่น
ความหมายของจิตสังคม
หมายถึง
ความสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่งระหว่างจิตใจและสิ่งแวดล้อมของเด็กซึ่งได้แก่ครอบครัวและ
สังคม เป็นปฏิกิริยาที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เด็กสามารถฟื้นตัวด้านจิตใจได้ถ้าได้รับการ
ช่วยเหลือให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับปัจจัยสี่ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ภัยพิบัตจิ ะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจิตใจและสภาพสังคมความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชน
การช่วยเหลือในภาวะภัยพิบัติที่เหมาะสมจะช่วยลดผลกระทบต่อการบาดเจ็บด้านจิตใจและช่วยเสริมสร้าง
ให้เด็กฟื้นตัวได้เร็วและพัฒนาต่อไปได้อย่างเหมาะสม

ประวัติความเป็นมา
Beverly Raphael นักจิตวิทยาชาวออสเตรเลียเป็นผู้นาเทคนิคทฤษฎีการบาบัดแบบผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง(Client Centered Therapy โดย Carl Roger) ไปปรับใช้ในเหตุการณ์ภัยพิบัติรถไฟตกรางและ
พุ่งไปชนสะพานบริเวณชานชาลาที่สถานีรถไฟ Granville เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งยอดผู้สูญเสีย
จานวน 83 คน และบาดเจ็บ 213 คน
Raphael (Raphael,1997) พบว่า 2-3 วันหลังเหตุการณ์ ผู้รอดชีวิต ผู้อยู่ในเหตุการณ์ และญาติ
มิตรมีความเครียด วิตกกังวล จิตใจไม่มั่นคง จึงเสนอการให้ความช่วยเหลือแบบประคับประคองและให้ความ
สนับสนุนทางจิตใจ ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์และจิตใจในสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการในขั้นพื้นฐาน
เท่าที่จะเป็นไปได้ ตลอดจนช่วยผสานผู้ประสบภัยให้เข้ากับคนอื่นๆโดยเฉพาะผู้ประสบภัยกันเองและญาติ
มิตร หลักการดังกล่าวนี้สามารถสังเคราะห์ออกมาในหลักการง่ายๆว่า Protect, Direct & Connect
นอกจากนี้ การปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นควรจะไม่ไปทาลายหรือแทรกแซงกลไกการฟื้นฟู
สภาพจิตตามธรรมชาติของผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ
และควรพยายามขจัดตัวแปรที่ขัดขวางกลไกการฟื้นฟู
ดังกล่าวด้วย อนึ่ง การทา PFA อาจถือเป็นการสร้างพื้นฐานขั้นแรกในการพัฒนาแนวทางการรักษาต่อไป
หากผู้ช่วยเหลือเห็นสมควร (Brewin,2003)

พื้นฐานทฤษฎี
การทา PFA ตั้งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีทางจิตวิทยาแนว Humanistic โดยมีแนวคิดของคาร์ล โรเจอร์
และอับราฮัม มาสโลว์ เป็นหลัก
1. ทฤษฎีการทาจิตบาบัดแบบของ คาร์ล โรเจอร์ มีลักษณะเด่น คือ มีลักษณะเป็นการบาบัด
แบบไม่ชี้นา( non-directive) และผู้รับการบาบัดเป็นศูนย์กลาง (Client-centered) เน้นย้าความเห็นอก
เห็นใจ(empathy) การยอมรับทางบวกโดยไม่มีเงื่อนไข (Unconditional positive regard) และความ
จริงใจ(Genuineness) ซึ่งจะเป็นตัวสร้างบรรยากาศของความห่วงใย เป็นมิตร ทาให้ผู้เข้ารับการบาบัด
เจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่งอกงาม
2. ทฤษฎีของมาสโลว์ มีบทบาทในเรื่องการจัดลาดับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่เป็น
ลักษณะเป็นแบบจากล่างขึ้นบน โดยที่มนุษย์จะตอบสนองความต้องการของตนเองไปตามขั้นตอน เมื่อระดับ
แรกได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จึงสามารถก้าวต่อเพื่อค้นหาความต้องการในลาดับต่อไปได้
- ความต้องการทางกายภาพ(น้า อาหาร อากาศ ที่พัก การพักผ่อนนอนหลับฯลฯ)
- ความต้องการความปลอดภัย (security of body, employment, resources,
morality, the family, health, proporty
- ความต้องการความรักและการยอมรับ( Friendship, family, sexual, intimacy)
- ความต้องการความภาคภูมิใจในตนเอง ( Self esteem, self confidence,
achievement, respect of others, respect by others)
- ความต้องการที่จะเจริญงอกงาม( Self Actualization : Morality, creativity,
spontaneity, Problem-solving, lack of prejudice, acceptance the fact)

National Institute of Mental Health,NIMH,2002 เน้นย้าว่าการปฏิบัติการเยียวยาช่วยเหลือ
ต้องทาตามความต้องการของ Maslow อย่างเคร่งครัด โดยต้องตอบสนองความต้องการทางกายภาพก่อน
แล้วตามด้วยบรรยากาศที่ปลอดภัย ห่างไกลจุดเกิดเหตุ

หลักการแบ่งกลุ่มผู้ประสบภัยพิบัติ
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ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยตรง
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือได้รับผลกระทบโดยตรง
ครอบครัว ญาติหรือเพื่อน/ครูที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก หน่วยกู้ภัย
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุเป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการบอก
ข่าวร้าย หรือทางานเกี่ยวกับการสูญเสีย
บุคคลผู้สูญเสียบ้าน ต้องย้ายที่อยู่ชั่วคราว ผู้ที่ต้องสูญเสีย(งาน สัตว์เลี้ยง
ทรัพย์สิน ของรัก) เจ้าหน้าที่ที่ทางานด้านสุขภาพจิต อาสาสมัคร ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา
ญาติลาดับรอง ผู้สื่อข่าว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับเหยื่อ คนร้าย
ในเหตุการณ์ ผู้ทาธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทางการเงินเนื่องมาจากเหตุการณ์
ชุมชนในวงกว้าง

Model นี้ชี้ให้เห็นผลของเหตุการณ์รุนแรงอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นในชุมชน จะเห็นได้ว่าจานวน
ของกลุ่มA & B ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงมีจานวนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ที่ได้รับ
กระทบรองลงมา
ในกลุ่ม A & B จะมีความเครียด หวาดกลัว ตื่นตระหนก มีแนวโน้มว่าจะมีความผิดปกติสูงกว่า แต่
ทั้งหมดจาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน รวมทั้งกลุ่ม F ที่คอยตามข่าว เช่นกัน

ตัวอย่างกรณีกราดยิงที่โคราช 7-8 กพ 63
ที่ 3 วัน หลังเกิดเหตุ 10 กพ 63 ทีมช่วยเหลือแบ่งเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ดังนี้

กลุ่ม A คือ กลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บหรือครอบครัวเสียชีวิต มี 9 ราย
กลุ่ม B คือ witness กลุ่มที่ติดในห้าง กลุ่มที่เพื่อนเสียชีวิต ยังไม่ทราบจานวนเป็นเด็กนักเรียนที่เข้า
ไปจัดงานในห้างสรรพสินค้า และติดอยู่ในห้างพร้อมผู้ปกครอง ครู ผอ.รร บางส่วนกาลังจะเข้าไปเห็น
เหตุการณ์ ที่ด้านหน้าห้าง บางส่วนยังแต่งตัวอยู่ที่บ้าน เป็นผู้รู้เหตุการณ์ใกล้ชิดเพราะเพื่อแจ้งเหตุ จานวน
127 คน
กลุ่ม F คือ กลุ่มรับข่าว เน้นการสื่อสารทางสังคม ทั้งเรื่องการสังเกตอาการ การดูแล/ทากิจกรรมที่
ทากับเด็กเพื่อดูผลกระทบและแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

จุดมุ่งหมายของ PFA
1.
2.

3.
4.

Harpern & Tramontin,2005 ได้สังเคราะห์จุดมุ่งหมายในการลงไปทา PFA ว่า
เพื่อลดความทุกข์ยากทางกายและทางจิตใจให้ตรงกับสภาพและความต้องการพื้นฐานให้เหมาะสม
รวดเร็วและทันการณ์
เพื่อเพิ่มขีดการบริหารจัดการของเด็กและวัยรุ่นที่ประสบภัยพิบัติ ในช่วงหลังเกิดเหตุ ความกลัว
ความวิตกกังวลพลุ่งพล่านจนเกินที่จะรับมือ ความสามารถในการคิด วางแผน แก้ปัญหาต่างๆที่ถา
ถมเข้ามา ลดลง การเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่ชี้นา ช่วยลดความวิตกกังวล จะช่วยทาให้ผู้ เสียหาย
รับมือ คิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทีละขั้นตอนอย่างเหมาะสม
เพื่อช่วยให้เด็กและวัยรุ่นปรับตัวเข้าสูงชีวิตปกติโดยเร็ว โดยใช้เทคนิคการประคับประคอง ส่งเสริม
coping skills ที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
เพื่อช่วยประสานให้ครอบครัวผู้ประสบภัยได้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่มีความหมายทั้งทางกายภาพ
และจิตใจ เนื่องจากการเผชิญความสูญเสียจะทาให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กและวัยรุ่นอยู่ในภาวะ
ชะงักงัน อารมณ์สับสนจนอาจทาให้การรับข่าวสารเรื่องสิทธ์มีคุณภาพลดลง ทาให้เสียโอกาสและ
สิทธิที่พึงจะควรได้รับ เช่น เงิน ของบริจาค บ้าน อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

กลุ่มที่ควรให้ PFA ก่อน
ข้อจากัดหนึ่งของทีมช่วยเหลือ คือ มีปริมาณบุคลากรจากัด เพื่อให้แน่ใจว่าคนที่สมควรได้รับความ
ช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือเหมาะสม WHO และจากผลงานวิจัยความเสี่ยง แนะนาว่าคน 4 กลุ่มที่
สมควรได้รับการปฐมพยาบาลด้านจิตใจก่อนผู้อื่น คือ
1. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รุนแรง เช่น Life threatening injuries และต้องการการรักษา
ด่วน
2. กลุ่มที่ติดเป็นตัวประกัน ในเหตุการณ์อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ หรือมี delay evacuation
3. กลุ่มที่ควบคุมอารมณ์ได้ยาก มีอาการ panic รู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยใครบางคนได้ รู้สึกโกรธ
เจ็บแค้นจนทาร้ายตนเองหรือผู้อื่น
4. กลุ่มที่สูญเสียพ่อแม่ ลูก คนรัก เพื่อนสนิท รวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์

ลักษณะของผู้ให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจ
ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจต่อผู้สูญเสียได้ทุกคน ถ้ามีลักษณะต่อไปนี้ คือ
ท่าทีอบอุ่น จริงใจ มีเมตตา ไม่เสแสร้ง ยืดหยุ่น มีไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์
มี service mind ไม่ทาแค่ทาตามหน้าที่ ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้จริง
รู้เทคนิคการให้คาปรึกษาเบื้องต้น( Basic Counseling)
มีทักษะการฟังที่ดี Active & Deep Listening
มีสติ อดทน ควบคุมตนเอง มั่นใจและรักษาความลับได้

ช่างสังเกต ไวต่อความรู้สึก มีความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือได้จริง
มีความรู้ทั่วไปในเรื่องวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมวิถีชีวิต หลักศรัทธาและศาสนา
เป็นผู้ที่เข้าใจ เข้าถึงความหมายของคาว่า Respect, Safety, Dignity & Right

แนวทางดูแล PFA
มีแนวทาง 4 ขั้นตอน
1. เลือกคนที่เหมาะสม เช่น มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทักษะ Counseling สร้างสัมพันธภาพที่น่า
ไว้วางใจ ท่าทางที่จริงใจ อบอุ่น เต็มใจช่วย โดยคานึงถึงความเป็นส่วนตัว รักษาความลับ ช่วยเชื่อมโยงข้อมูล
และระบบที่เป็นประโยชน์
2. เตรียมการก่อนลงไปให้ความช่วยเหลือ ก่อนลงพื้นที่ต้องเข้าใจสถานการณ์ มีข้อมูลพื้นฐาน
เครื่องมือ มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจในการให้ความช่วยเหลือ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและอยู่
ในระบบรักษาความปลอดภัยส่วนรวม
3. ปฏิบัติการ พร้อมวิธีการ
ของ WHO
Look :
ประเมินความปลอดภัยของสถานการณ์ ประเมินความจาเป็นเร่งด่วนที่สมควร
ได้รับความช่วยเหลือ และประเมินเสียงรอบตัวว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเป็นอย่างไร เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่ม
ผู้ประสบภัยมีจิตใจที่สงบขึ้น
Listen :
เข้าถึงผู้ประสบภัยที่สมควรได้รับความช่วยเหลือก่อน สอบถามความต้องการและ
ความกังวล รับฟังและช่วยให้ผู้ประสบภัยมีสภาพจิตใจที่สงบ
Llink :
ช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับความจาเป็นพื้นฐาน เข้าถึงระบบบริการ รับฟังวิธีการที่
ใช้ในการเผชิญหน้ากับอันตราย ช่วยปรับวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม ให้ข้อมูลจาเป็น ให้ความหวังและ
เชื่อมโยง ได้พูดคุยกับผู้เป็นที่รัก หรือระบบช่วยเหลืออื่น
ของ UCLA
Contact and Engagement
Safety and Comfort
Technique
Responsiveness

เข้าถึงกลุ่มที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ
ให้ความปลอดภัย ความสบาย และปลอบขวัญ
ไม่รุกล้าสิทธิส่วนตัว เมตตา ตั้งใจช่วยเหลือ

Stabilization

ในกรณีจาเป็น ต้องช่วยให้ผู้ประสบภัยสงบสติอารมณ์ให้ได้
ให้ข้อมูลที่จาเป็น
ค้นหาความต้องการที่เร่งด่วน ความเดือนร้อน ความกังวลและ ให้
ความช่วยเหลือด้านจิตใจแบบเฉพาะแต่ละคน(tailor Psychological First Aid

Information Gathering
Evaluation & intervention

ตอบสนองทันทีต่อความต้องการพื้นฐานทันทีโดยคานึงถึงความปลอดภัย
และ คานึงถึงสภาพร่างกายและจิตใจ

interventions).

Practical Assistance
Connection with Social
supports
Information on Coping
Linkage with Collaborative
Services

ฝึกสอนเทคนิคที่จะสงบจิตใจ ควบคุมอารมณ์ ให้หมั่นฝึกฝน
ติดต่อกับโลกภายนอก ครอบครัว เปิดโอกาสให้คุยกับผู้เป็นที่รัก
เพื่อน

รับฟังวิธีการที่ใช้ในการเผชิญหน้ากับอันตราย ช่วยปรับวิธีการ
แก้ปัญหาให้เหมาะสม
เชื่อมโยงเพื่อให้เข้าถึงระบบการให้ความช่วยเหลือของส่วนที่
เกี่ยวข้อง

4. ยุติการให้ความช่วยเหลือระยะต้น

แนวทางให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจในเด็กและวัยรุ่น
การให้ความช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น ก็เพื่อให้เด็กปรับตัว ทาใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถ
ควบคุมอารมณ์เศร้าโศกเสียใจ และใช้ชีวิต เรียนรู้สิ่งต่างๆต่อไปได้ การที่จะช่วยเหลือเด็กให้ได้นั้นจาเป็น
จะต้องค้นหาเด็กให้พบ สร้างระบบเก็บข้อมูลเพื่อกันมิให้เกิด Retraumatization ให้ความรู้เรื่องเหตุการณ์
และการดูแลตนเอง ให้การรักษาในกรณีที่ป่วย** ประสานงานกับพ่อแม่ ครู ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ติดตามประเมินผลและพัฒนาวิธีการรักษา
หลังจากการปฎิบัติการณ์ Psychological First Aids แล้ว ทีมผู้รักษาจาเป็นต้องให้ความ
ช่วยเหลือ อยู่ภายใต้ 3 หลักการใหญ่ ดังนี้

1.

ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจปฏิกิริยา ความรู้สึกนึกคิดของเด็ก

ในภาวะภัยพิบัติที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมอย่างมาก
ส่งผลให้ทุกคนวุ่นวายอยู่กับ
ภาระหน้าที่จนสามารถละเลยเด็กและวัยรุ่นได้ง่ายมาก ทั้งเป็นช่วงที่เด็กต้องการความรัก ความสนใจ การ
ปลอบประโลมใจจากคนใกล้เคียง ความเข้าใจ การทะนุถนอมดูแล และต้องการการประคับประคองด้าน
จิตใจจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด และสิ่งที่เด็กอยากจะได้(ซึ่งอาจไม่ตรงกับความคิดของผู้ใหญ่)
• เด็กทุกช่วงวัยยังต้องการความรัก อยากหายจากความกลัว และความกังวล ไม่มั่นใจ จึงต้องการ
คนทีต่ ั้งใจรับฟังประสบการณ์จากภัยพิบัติของพวกเขา โดยรักษาความ ลับ ต้องการความเห็นอกเห็นใจ
• เด็กอยากจะมีความหวัง อยากเก่งและอยากเรียนรู้ต่อไปได้ตามความฝัน
หลังภาวะภัยพิบัติในช่วงแรก
ควรมีการจัดโปรแกรมช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นด้านจิตสังคมอย่าง
สม่าเสมอจะเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสระบายความรู้สึกหรือบอกเล่าความเจ็บปวด จะเป็นประโยชน์มาก

ถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของคนที่เด็กคุ้นเคยและไว้วางใจและมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์ต่อเนื่อง โดยจะช่วยให้เด็ก
ได้มีโอกาสพูดบอกเล่าหรือผ่านทางกิจกรรมศิลปะต่างๆ เป็นการเสริมพลังอานาจเด็กภายใต้สิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้เด็กส่วนใหญ่สามารถฟื้นตัวได้ เด็กและวัยรุ่นจะใช้เวลาในการปรับตัวประมาณ 1 ปี
เร็วช้าขึ้นกับความรุนแรง อายุ และปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ของพ่อแม่

2.

จัดชีวิตให้เข้าสู่ภาวะปกติ ให้เร็วที่สุด เช่น ชีวิตประจาวัน การเรียน

เด็กและเยาวชนที่ประสบภัยหรือประสบกับสถานการณ์ที่ร้ายแรงในเบื้องต้นจะแสดงอาการที่ไม่สุข
สบายทางจิตใจ มักย้อนคิดถึงสถานการณ์นั้น มีฝันร้าย สภาวะถดถอย ขาดสมาธิ ซึ่งถือว่าเป็นการตอบสนอง
ที่ถือว่าปกติต่อสภาวะที่ไม่ปกติ การเปิดโรงเรียนให้เด็กเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน
เมื่อชีวิตเด็กกลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้เร็ว ทั้งด้านการกินอยู่หลับนอนและไปโรงเรียน
โดย
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยและการมี
โอกาสได้รับการพัฒนาภายในบริบทของสังคม ครอบครัวและชุมชน เด็กส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมกลับมาสู่
ภาวะปกติ
สถานการณ์หลังภาวะภัยพิบัติอาจทาให้เด็กได้รับผลกระทบมากกว่าตัวภัยพิบัติเอง เช่น ภัยพิบัติทา
ให้เด็กสูญเสียพ่อแม่ และญาติ ทาให้เด็กต้องไปอาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงดูเด็กกาพร้า หรือโรงเรียนถูกทาลาย
จากภัยพิบัติ ทาให้เด็กไม่สามารถกลับไปศึกษาต่อ หรือต้องย้ายที่อยู่ ย้ายโรงเรียน ขาดเพื่อนหรือครูที่เข้าใจ
ในกลุ่มนี้จะต้องช่วยเหลือและติดตามใกล้ชิด

3.

ช่วยเหลือในด้านจิตใจและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต และเรียนรู้ต่อไปได้

ผู้ใหญ่มีผลกระทบโดยตรงต่อตัวเด็ก
ถ้าจะช่วยด้านจิตสังคมกับเด็ก ก็ต้องช่วยพ่อแม่ คนใน
ครอบครัวและคุณครูทั้งโรงเรียนไปพร้อมกัน
หลักการจัดโปรแกรมฟื้นฟูจิตสังคม ควรคานึงถึงรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 การจัดโปรแกรมฟื้นฟูจิตสังคมต้องยึดบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ก่อนการตัดสินใจใดๆ
ควรต้องรับฟังความคิดเห็นของเด็กและผู้ปกครอง และมีการประชุมปรึกษากันในชุมชน โปรแกรมที่จัดควร
ยึดบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสได้ทาการเยียวยาความโศกเศร้าผ่านพิธีกรรมต่างๆ
ได้ดี
3.2 การจัด “trauma counseling” ต้องทาสม่าเสมอและให้เวลากับเด็กมากพอโดยต้องสร้าง
สัมพันธภาพที่เกิดความไว้วางใจ ไม่ควรทาถ้าไม่สามารถดูแลกิจกรรมนี้ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเด็ก มี
ปฏิกิริยาปกป้องตนเองได้อยู่ในระดับหนึ่ง
แต่ถ้าเราพยายามให้เด็กพูดและคิดย้อนเหตุการณ์ที่ทาให้เด็ก
เจ็บปวดทางจิตใจโดยที่เด็กยังไม่พร้อมหรือไม่มีผู้ดูแลช่วยเหลือจัดการอารมณ์ของเด็กอย่างต่อเนื่อง อาจเกิด
ผลเสียถือว่าเป็นการre-traumatization
3.3 ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์พักพิงหรือที่โรงเรียน ควรให้พ่อแม่และเด็กมีโอกาสตัดสินใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม จะผลด้านบวกต่อสุขภาพจิตทาให้ รู้สึกว่ามีอานาจในการควบคุมสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้บ้าง
3.4 การจัดกิจกรรม เพื่อให้มี “child-friendly spaces” ในชุมชน ในโรงเรียน หรือศูนย์พักพิง จะ
ทาให้เกิดสถานที่ที่เด็กมารวมตัวกัน ได้มีโอกาสพบเพื่อน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่น กิจกรรมศิลปะ

การเล่านิทาน หรือแม้แต่การเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยเยียวยาจิตใจ สร้างความรู้สึก
ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเยียวยาจิตใจของเด็กให้ฟื้นตัวได้ดี
3.5 รับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนก่อนวางแผนจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กตั้งคาถามและ
ตอบคาถามด้วยความจริงใจ
เน้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อเสริมสร้างความฟื้นตัว
โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ให้เด็กโตช่วยเหลือเด็กเล็ก จะเสริมความรู้สึกมีว่าคุณค่า ภูมิใจ เพื่อ
ส่งเสริมการเยียวยาจิตใจ
3.6 ส่งเสริมให้เด็ก ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของการเยียวยาจิตใจ พูดคุยถึง
เหตุการณ์ สร้างความเข้าใจในสถานการณ์และบอกถึงความต้องการต่างๆได้ ตั้งกลุ่มช่วยเหลือกัน หรือจัด
กิจกรรมที่ให้มีส่วนร่วม เช่น การเย็บปักถักร้อย การทางานศิลปะ การทาสวน ฯลฯ รวมทั้งส่งเสริมเละ
สนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องของครอบครัว ไม่ควรแยกเด็กออกจากครอบครัว
3.7 จัดกิจกรรมสาหรับเด็กเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสระบายความรู้สึกหรือประสบการณ์ต่างๆ จัดกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน อาศัย group therapy แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการในการจัดการกับอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์
และมีการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง ฝึกให้ใช้วิธีการของ CBT, Group support, Here &
Now, Relaxation Technique เป็นต้น
3.8 จัดการอบรมบุคลากรที่ทาหน้าที่ดูแลเด็ก รวมถึงครู เพื่อที่ให้สามารถเข้าใจปฏิกิริยาของเด็กที่
ตอบสนองต่อภัยพิบัติ และสามารถที่จะค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง ให้การดูแลตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก
3.9 สร้างระบบส่งต่อ ในกรณีที่เด็กและครอบครัวที่ต้องการการดูแลพิเศษทางจิตเวช หรือต้องการ
รักษา
3.10 จัดตั้งศูนย์เลี้ยงดูเด็กเล็กในชุมชน ซึ่งช่วยให้พ่อแม่สามารถไปทางานหรือจัดการปัญหาต่างๆ
รวมถึงได้มีโอกาสพักผ่อนทาให้สามารถดูแลเด็กได้ดีขึ้น
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