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นักจิตวิทยากับงานช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผปู ้ ระสบภัยพิบตั ิ
ภัยพิบัติ (Disaster) เป็ นเหตุการณ์หรื อสภาพการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความโชคร้าย อย่างทันทีทนั ใด
ก่อให้เกิดความทุกข์ระทมและการสูญเสี ยอย่างมาก (Longman Dictionary of English Language and culture, 1998)
จากนิยามดังกล่าว สามารถพูดอีกนัยหนึ่งได้วา่ ภัยพิบตั ิเป็ นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความสูญเสี ยอย่างร้ายแรง ภัย
พิบตั ิสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ ภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (Natural Disaster) เช่น น้ าท่วม พายุ ไฟ
ไหม้ที่เกิดจากธรรมชาติ แผ่นดินไหว การสูญเสี ยคนที่รัก การเจ็บป่ วย เป็ นต้น และภัยพิบตั ิอีกรู ปแบบหนึ่งคือ ภัย
พิบตั ิที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ (Man-made Disaster) เช่น สงคราม การก่อการร้าย การฆาตกรรม การฆ่าตัวตาย การหย่า
ร้าง เป็ นต้น
ภัยพิบตั ิ อาจเชื่อมโยงกับอีกคาหนึ่ง คือคาว่า วิกฤต (Crisis) ซึ่งเป็ นการรับรู ้เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ว่ามีความยุง่ ยากจนวิธีการเผชิญหน้ากับปั ญหา (Coping mechanisms) ของผูป้ ระสบเหตุการณ์ไม่สามารถทนได้
(Gilliland & James, 1993) ลักษณะของวิกฤตของมนุษย์ จะมีดงั ต่อไปนี้
 วงจรชีวติ ตามปรกติถูกรบกวนไป
 เป็ นอุปสรรคต่อการมุ่งสู่จุดมุ่งหมายของชีวติ
 ผูป้ ระสบภาวะวิกฤตเชื่อว่า วิธีการแก้ปัญหาโดยปกติของเขาไม่สามารถแก้ไขปั ญหาปัจจุบนั ที่
เป็ นวิกฤตอยูไ่ ด้
 ยกเลิกความพยายามแก้ไขปั ญหา
 รู ้สึกกลัว ตกใจ และทุกข์ระทมอย่างมาก (Distress)
 การทางานด้านอารมณ์ (Affective) ปั ญญา (Cognitive) และพฤติกรรม (Behavioral) บกพร่ อง
ไป
อีกคาหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางจิตเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ คือ แผลทางจิ ตใจ (Trauma) ซึ่งหมายถึง ภาวะ
ทางจิตใจที่ได้รับอันตรายโดยเกิดจากการตกใจอย่างทันทีทนั ใด ซึ่งอาการตกใจมักจะเกิดจากการได้รับ
ประสบการณ์จากภัยพิบตั ิ เช่น พบภาพการฆาตกรรม ก็อาจเกิดแผลทางจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิดอาการต่างๆ อาทิ เห็น
ภาพนั้นซ้ าแล้วซ้ าอีก (Flashback) ซึ่งแผลทางจิตใจ ทาให้เกิดภาวะทางจิตใจที่เป็ นวิกฤตเช่นกัน
เมื่อภัยพิบตั ิเกิดขึ้น ผูท้ ี่ประสบภัยพิบตั ิโดยส่วนใหญ่ จะเกิดภาวะทางจิตใจที่เป็ นวิกฤต กล่าวคือ สภาพ
จิตใจของผูป้ ระสบภัยพิบตั ิมีความยุง่ ยาก สภาพจิตใจอยูใ่ นภาวะอารมณ์แปรปรวน ความสามารถในการแก้ไข
ปั ญหาไม่มีประสิ ทธิภาพเท่ากับก่อนที่จะเกิดภัยพิบตั ิข้ ึน จากสภาพจิตใจเช่นนี้ จึงเป็ นหน้าที่ของผูช้ ่วยเหลือ
(Helper) หรื อผูใ้ ห้บริ การ (Service worker) ทั้งหลาย ซึ่งรวมถึงนักจิตวิทยา (Psychologist) ที่ควรไปช่วยเหลือให้
สภาพจิตใจของผูป้ ระสบภัยสามารถเผชิญกับปัญหา หรื อเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวติ ได้ดงั เดิม

ลักษณะของภัยพิบตั ิ
1. ภัยพิบัติเป็ นทัง้ อันตรายและโอกาสในเวลาเดียวกัน
ภัยพิบตั ิที่ก่อให้เกิดความสูญเสี ยเป็ นอันมาก น่าจะก่อให้เกิดอันตรายเพียงอย่างเดียว แต่ถา้ มองอีกมุม
หนึ่งแล้ว ภัยพิบตั ิยงั เป็ นโอกาสไปพร้อมๆ กันด้วย คือ เป็ นโอกาสในการแสวงหาความช่วยเหลือ เป็ นโอกาสใน

นักจิตวิทยากับงานช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผปู ้ ระสบภัยพิบตั ิ 3
การพัฒนาตนเอง และยังเป็ นโอกาสในการเข้าใจโลกและชีวติ มากยิง่ ขึ้น (Self-realization) ถ้าผูป้ ระสบภัยสามารถ
ผ่านวิกฤตทางจิตใจไปได้ดว้ ยดี
2. ภัยพิบัตมิ คี วามซับซ้ อนในตัวของมันเอง
ภัยพิบตั ิแต่ละรู ปแบบไม่เหมือนกัน และมีความซับซ้อนซึ่งส่งผลต่อผูป้ ระสบภัยในรู ปแบบที่แตกต่าง
กันโดยสิ้นเชิง องค์ประกอบต่างๆ ที่ทาให้ภยั พิบตั ิซบั ซ้อน เช่น
 รู ปแบบของเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ ภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ ย่อมแตกต่างจากภัยพิบตั ิที่เกิดจากมนุษย์ อาจ
ทาให้เป้ าหมายของอารมณ์โกรธจากผูป้ ระสบภัยแตกต่างกันไป ทาให้เกิดความสูญเสี ยในรู ปแบบที่
แตกต่างกัน ทาให้เกิดสภาพวิกฤตต่อจานวนคนที่แตกต่างกัน
 ปั ญหาที่เกิดขึ้นหลังจากภัยพิบตั ิที่เกิดร่ วมกับปั ญหาทางด้านจิตใจ เช่น ปั ญหาที่อยูอ่ าศัย ปั ญหาด้าน
กฎหมาย ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อผูป้ ระสบภัยแตกต่างกัน
 สิ่ งแวดล้อม เช่น สภาพครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม (Social support) ต่อผูป้ ระสบภัยเดิม
สภาพการจ้างงาน สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
 บุคคลที่ประสบภัย ย่อมมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น เพศ อายุ วิธีการเผชิญปั ญหาเดิม
วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ เจตคติที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อผูป้ ระสบภัยแต่ละบุคคล
แตกต่างกัน
3. แทบจะไม่ มสี ิ่งทีท่ าให้ สภาพจิตใจของผู้ประสบภัยสามารถดีขนึ้ อย่ างรวดเร็ว ฉับไว
แทบไม่มีการรักษาใดที่ทาให้ผปู ้ ระสบภัย สามารถดีข้ ึนเป็ นปกติได้อย่างรวดเร็ ว ถึงแม้จะมีการบาบัดที่
เรี ยกว่า การบาบัดระยะสั้น (Brief therapy) ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภัยพิบตั ิที่ส่งผลต่อผูป้ ระสบเป็ นเวลายาวนาน
การแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ นอกจากแก้ที่อาการหรื ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั แล้ว ยังควรต้องแก้ตวั กาเนิดของ
ปั ญหาเหล่านั้น เช่น ความคิด ความเชื่อ วิธีในการแก้ปัญหา ของผูป้ ระสบภัยอีกด้วย การแก้อาการเพียงอย่างเดียว
เช่น การให้ยาลดความวิตกกังวล เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาว
4. ผู้ประสบภัยจาเป็ นต้ องเลือก
สิ่ งที่ผปู ้ ระสบภัยต้องเลือกว่าจะทาอย่างไรต่อไป ถึงแม้ผปู ้ ระสบภัยจะไม่เลือกทาอะไรก็ตาม (เช่น อยู่
เฉยๆ ไม่ทาอะไร) ก็ถือว่าเป็ นการเลือกว่าจะไม่ทาอะไร การเลือกว่าจะไม่ทาอะไร เป็ นการเลือกที่โดยปกติแล้วไม่
ส่งผลดีในอนาคต แต่ถา้ เลือกที่จะทาอะไร เป็ นการเลือกในแนวทางที่ดี เพราะอย่างน้อยที่สุด ผูป้ ระสบภัยได้
สารวจตนเอง และพร้อมที่จะเติบโต
5. การประสบภัยพิบัตมิ ที ้งั ความเหมือน (Universality) และความแตกต่ าง (Idiosyncrasy)
ผูป้ ระสบภัยส่วนใหญ่จะมีอาการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิคล้ายคลึงกัน เช่น โศกเศร้า ไม่ยอมรับว่า
เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นกับตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมองลึกลงไปในแต่ละบุคคลแล้ว ก็แตกต่างกัน บางคน
อาจเอาชนะปั ญหาได้ แต่บางคนไม่อาจเอาชนะปั ญหาเหล่านี้ได้ บางคนมีอาการแบบหนึ่ง อีกคนหนึ่งอาจมีอาการ
อีกรู ปแบบหนึ่งได้

ความเครี ยดและเผชิญปั ญหา
ความเครี ยดเป็ นการตอบสนองของแต่ละบุคคลต่อเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ต่างๆ (หรื อที่เรี ยกว่าตัวก่อ
ความเครี ยด) ซึ่งถูกรับรู ้วา่ คุกคามพวกเขา จากนิยามพบว่าเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ต่างๆ เพียงอย่างเดียว ไม่ถือ
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ว่าเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดความเครี ยด การประเมินทางปั ญญา (Cognitive appraisal) ว่าเหตุการณ์ที่พบมีลกั ษณะ
อันตราย คุกคาม หรื อท้าทาย เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเครี ยด การประเมินว่าถูกคุกคาม อาจประเมิน
เนื่องจากพบกับเหตุการณ์โดยตรงก็ได้ หรื อว่าหวาดระแวงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มาคุกคามได้
ภาวะความเครี ยดเหล่านี้โดยปกติจะถูกจัดการด้วยกลไกการเผชิ ญปั ญหา (Coping strategies) ซึ่งเป็ น
กระบวนการจัดการกับความเครี ยดมิให้เกิดขีดจากัด โดยใช้ความพยายามในการจัดการกับปั ญหาทั้งภายในบุคคล
และระหว่างบุคคล พยายามลด หรื อทนต่อสภาพความเครี ยดหรื อข้อขัดแย้ง (Conflict) ต่างๆ ภายในบุคคล
รู ปแบบการเผชิญกับปั ญหาสามารถแบ่งได้เป็ น 3 รู ปแบบด้วยกัน คือ
1. การเผชิ ญโดยกระทาทางปั ญญา (Active-cognitive strategies) เป็ นการตอบสนองในการเผชิญที่แต่ละ
บุคคลคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ดว้ ยความพยายามปรับปรุ งให้มีความเครี ยดน้อยลง เช่น การเตรี ยมตัวรับ
สถานการณ์ที่เลวร้าย คิดในแง่บวก ยอมรับว่าไม่สามารถทาอะไรได้ สัญญาว่าในอนาคตจะทาให้ดีกว่านี้ คิดให้
รอบคอบเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วพยายามเข้าใจ
2. การเผชิ ญโดยกระทาทางพฤติกรรม (Active-behavioral strategies) เป็ นการตอบสนองในการเผชิญที่
แต่ละบุคคลคิดที่จะทาการกระทาบางอย่างเพื่อที่จะทาให้สถานการณ์ดีข้ ึน เช่น การปรึ กษาบุคคลอื่น หาข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์เพิ่มเติม สร้างแผนจัดการกับปั ญหาและทาแผนดังกล่าว ออกจากปั ญหาชัว่ คราว พยายามไกล่
เกลี่ยให้สถานการณ์ดีข้ ึน
3. การเผชิ ญแบบหลีกเลี่ยง (Avoidance strategies) เป็ นการตอบสนองที่แต่ละบุคคลเก็บสถานการณ์ที่
ก่อความเครี ยดเอาไว้ให้อยูน่ อกการตระหนักรู ้ของตน ดังนั้นพวกเขาไม่ได้จดั การกับปั ญหาต่างๆ โดยตรง ซึ่งการ
จัดการกับปั ญหาเช่นนี้ อันตรายต่อบุคคล เนื่องจากตัวการแห่งความเครี ยดยังไม่หมดไป ตัวอย่างของการเผชิญ
ปั ญหาแบบนี้ เช่น หลบหลีกออกจากผูค้ น เก็บความรู ้สึก ปฏิเสธว่าสถานการณ์ได้เกิดขึ้นไปแล้ว พยายามลด
ความเครี ยดด้วยการกินมากขึ้น ใช้ยานอนหลับ ใช้สารเสพติด เป็ นต้น
ภาวะความเครี ยดความกดดันจะพบในผูท้ ี่เกิดวิกฤตในจิตใจมาก กลไกการเผชิญปั ญหาจากก่อนเกิด
วิกฤตสามารถจัดการกับปั ญหาได้ เมื่อเกิดวิกฤตการรับรู ้ถึงความสามารถในการจัดการกับปั ญหาลดน้อยลง รวม
กับภาวะอารมณ์ที่ไม่สมดุล จึงทาให้หลายคนเลือกที่จะใช้การเผชิญแบบหลีกเลี่ยง ซึ่งสามารถรักษาความเครี ยดมิ
ให้มาทาร้ายตนมากจนเกินไป แต่ถา้ เลือกใช้การเผชิญแบบหลีกเลี่ยงมากจนเกินไป อาจทาให้มิสามารถปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมใหม่หลังเกิดภัยพิบตั ิได้ สิ่ งนี้ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติ ภาวะจิตใจที่เป็ นวิกฤตในระยะยาวได้

ทฤษฎีภาวะวิกฤต
ทฤษฎีพนื้ ฐาน
ทฤษฎีน้ ีได้พดู ถึงภาวะจิตใจที่เรี ยกว่า ภาวะสมดุลและไม่สมดุล (Equilibrium and disequilibrium) โดย
ภาวะจิตใจที่สมดุลจะเป็ นภาวะที่มีอารมณ์มนั่ คง ซึ่งแสดงถึงสุขภาวะทางจิตที่ดี เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ จิตใจที่อยูใ่ น
ภาวะสมดุลจะถูกรบกวนไป อารมณ์ไม่มนั่ คง เมื่อภาวะอารมณ์ไม่มนั่ คงแล้ว ผูท้ ี่สามารถปรับตัวได้ดี ภาวะ
อารมณ์ไม่แปรปรวนมาก ก็อาจจะไม่จาเป็ นต้องอาศัยการช่วยเหลือทางจิตใจเพื่อให้กลับมาอยูใ่ นภาวะสมดุล
เหมือนเดิม แต่สาหรับผูท้ ี่มีภาวะไม่สมดุลมาก ต้องอาศัยความช่วยเหลือทางจิตใจจากผูช้ ่วยเหลือ หรื อการ
สนับสนุนทางสังคม เพื่อให้ภาวะจิตใจกลับมาสมดุลได้อีกครั้งหนึ่ง
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สาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะจิตใจไม่สมดุลนี้ ไม่ได้เกิดจากตัวภัยพิบตั ิโดยตรง เช่นเดียวกับ แต่เกิดจาก
ความรู ้สึกว่าถูกคุกคามจากเหตุการณ์ โดยการคุกคามนี้ตอ้ งการการจัดการ ต้องการความปลอดภัย และต้องการ
แนวทางที่มนั่ คงเดินต่อไปข้างหน้า
ทฤษฎีพ้นื ฐานจะเน้นที่กระบวนการของบุคคลเมื่อเกิดภาวะวิกฤต สิ่ งใดทาให้เกิดภาวะวิกฤต ภาวะ
วิกฤตมีลกั ษณะใด และสิ้นสุดอย่างไร โดยหลักทฤษฎีพ้นื ฐานนี้ ไม่นามโนทัศน์เรื่ อง ความคิด อารมณ์ หรื อ
พฤติกรรมมาเป็ นสิ่ งที่สาคัญในทฤษฎี
ทฤษฎีขยายความ
ทฤษฎีน้ ีเป็ นทฤษฎีที่ขยายความออกมาจากทฤษฎีพ้นื ฐาน จากเดิมพูดถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัว
บุคคล ทฤษฎีน้ ียงั ขยายความละเอียดขึ้นถึงภาวะความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของผูป้ ระสบภัย
นอกจากนี้ยงั ครอบคลุมถึงปัจจัยด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระสบภัย และยังดู
กระบวนการที่เกิดขึ้นในสิ่ งรอบตัวของผูป้ ระสบภัยอีกด้วย ซึ่งมีทฤษฎีหลักอยู่ 4 ทฤษฎีดว้ ยกัน คือ
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theory) กล่าวว่า ความไม่สมดุลของจิตใจเป็ นภาวะที่บุคคลเข้าไปสู่
ความคิดใต้สานึกและประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล ปมในวัยเด็กบางอย่างทาให้สามารถ
อธิบายได้วา่ ทาไมเหตุการณ์ถึงได้รับรู ้วา่ เป็ นภาวะวิกฤต
ทฤษฎีระบบ (System theory) เป็ นทฤษฎีที่เน้นในเรื่ องปฏิสมั พันธ์และการพึ่งพากันระหว่างบุคคลด้วย
กันเอง และบุคคลกับเหตุการณ์ ซึ่ งคล้ายๆ กับแนวคิดของวิชา นิเวศวิทยา (Ecology) และเน้นถึงการพึ่งพาอาศัย
กันระหว่างมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็ นทฤษฎีเริ่ มแรกที่มองถึงภาวะสิ่ งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อผูป้ ระสบภัย
ทฤษฎีการปรั บตัว (Adaptational theory) ทฤษฎีน้ ีพดู ถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการไม่สามารถปรับตัวได้
เมื่อเกิดภาวะจิตใจที่เป็ นวิกฤต บุคคลจะมีความคิดในเชิงลบ และมีกลไกป้ องกันตนเองแบบทาลายตน ภาวะวิกฤต
จะหายไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมแบบไม่สามารถปรับตัวได้ มาเป็ นพฤติกรรมแบบสามารถ
ปรับตัวได้ โดยการส่งเสริ มให้คิดในเชิงบวก และเปลี่ยนกลไกป้ องกันตนเอง
ทฤษฎีระหว่ างบุคคล (Interpersonal theory) ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่าบุคคลจะอยูใ่ นภาวะจิตใจที่เป็ นวิกฤตไม่
นาน ถ้าพวกเขาเชื่อมัน่ ในตัวพวกเขาเองและมัน่ ใจว่าพวกเขาจะเอาชนะ และไปสู่ภาวะบรรลุสจั ธรรมแห่งตนได้
(Self-actualization) บุคคลถ้าเชื่อมัน่ ในปรลิขิต (External locus of control) เชื่อว่าวิกฤตเกิดจากภายนอก จาทาให้
ภาวะวิกฤตอยูค่ งทนต่อไป ต้องให้บุคคลเชื่อมัน่ ว่าพวกเขาสามารถควบคุมตนเองดี (Sense of control) แล้วพวก
เขาจะเผชิญภาวะวิกฤตได้ และปรับตัวได้

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ระสบภัย
Cohen (2000) ได้แบ่งขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของผูป้ ระสบภัย หลังจากที่ได้รับภัยพิบตั ิ
ถึงแม้วา่ เวลาของแต่ละช่วงไม่แน่นอน และรายละเอียดของแต่ละช่วงไม่แน่นอน แต่ข้นั ตอนนี้ถือเป็ นแนวทางให้
เข้าใจถึงการพัฒนาของจิตใจในภาวะวิกฤต แต่ข้ นั ตอนเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลง ถ้าผูป้ ระสบภัยพบภัยพิบตั ิในขั้น
ทุติยภูมิ (Secondary disaster) หมายถึง ภัยพิบตั ิที่ได้รับผลกระทบมาจากภัยพิบตั ิแรกเริ่ ม เช่น ปั ญหาครอบครัว
ปั ญหาการหย่าร้าง สูญเสี ยงาน ได้รับการเจ็บไข้ได้ป่วย เป็ นต้น ซึ่งมีข้ นั ตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
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1. ขั้นตอนการถูกคุกคาม (Threat) เป็ นช่วงที่เพิง่ ประสบภัยพิบตั ิ มีผลกระทบต่างๆ ดังนี้
 ผลกระทบด้ านจิตใจ มักมีอาการเชื่อโชคลาง ข่าวลือได้ง่าย มีอาการสับสน คิดในเชิงลบ จิตใจ
เปราะบาง อ่อนแอ ยังมีอารมณ์ขนั อยู่ มีกลไกการป้ องกันตนเองแบบปฏิเสธ (Denial) โยนความผิด
(Displacement) และปฏิบตั ิตรงกันข้าม (Reaction formation)
 ผลกระทบด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล ช่วงนี้ยงั ช่วยเหลือผูอ้ ื่น วางแผนได้ ซื้อของ เข้าร่ วม
กิจกรรมในชุมชนได้ แต่ทางานด้วยความกังวล
 ผลกระทบด้ านสังคมวัฒนธรรม เชื่อโชคลาง ร่ วมกิจกรรมทางศาสนา
2. ขั้นตอนการได้รับผลกระทบ (Impact) ผ่านช่วงแรกแล้ว หมดกิจกรรมต่างๆ ที่ตอ้ งทาในช่วงฉุกเฉิ นแล้ว
จะเริ่ มมีวกิ ฤตทางด้านจิตใจ
 ผลกระทบด้ านชี วภาพ เปลี่ยนระดับสารเคมีในระบบประสาทของร่ างกาย เริ่ มเหนื่อยล้า หมดแรง
จากการทากิจกรรมมากเกินไป ไม่ดีต่อสุขภาพ โภชนาการ และมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุม้ กันของ
ร่ างกาย
 ผลกระทบด้ านจิตใจ ยึดตนเป็ นศูนย์กลาง ไม่ปฏิบตั ิตามพฤติกรรมที่ปกติทา กลัว วิตกกังวล การคิด
แก้ปัญหาทาได้ไม่เต็มที่ (Cognitive clouding)
 ผลกระทบด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล อยูใ่ นภาวะหมดหวัง (Helplessness) อยูโ่ ดดเดี่ยว ยอม
ตามผูอ้ ื่น ยึดติดผูอ้ ื่น ไม่สามารถตัดสิ นใจได้ รู ้สึกผิด
 ผลกระทบด้ านสังคมวัฒนธรรม ผูกพันต่อครอบครัว มีความรู ้สึกต่อทางศาสนามากยิง่ ขึ้น และ
ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ โชคลาง
3. ขั้นตอนเริ่มฟื้ นฟู (Recoil) ช่วงนี้ผปู ้ ระสบภัยเริ่ มต้องการมีสภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ เริ่ มต้องการคลายแผลทาง
จิตใจออกไป
 ผลกระทบด้ านชี วภาพ นอนไม่หลับ มีปัญหาด้านร่ างกายที่มีผลกระทบจากจิตใจ ราคาญได้ง่าย
 ผลกระทบด้ านจิตใจ มีกิจกรรมมากเกินไป (Hyperactivity) หรื อน้อยเกินไป (Hypoactivity) เศร้า
โศกเสี ยใจ (Grief) ซึมเศร้า (Depression) กังวล แต่ช่วงนี้เริ่ มแก้ปัญหา เริ่ มยืดหยุน่ แล้ว แต่ยงั มี
กลไกป้ องกันตัวแบบปฏิเสธ (Denial) หรื อย้อนอดีต (Repression) ได้
 ผลกระทบด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล โกรธง่าย เศร้าง่าย แบ่งปั นให้คนอื่นยาก มีการแข่งขัน
กัน หรื ออาจจะมีพฤติกรรมช่วยเหลือกัน
 ผลกระทบด้ านสังคมวัฒนธรรม ยึดถือหลักประเพณี นอ้ ยลง หรื อมากขึ้น มีกิจกรรมทางศาสนา
4. ขั้นตอนผ่านเหตุการณ์ เลวร้ ายอย่างเร็ว (Early Aftermath) เป็ นขั้นตอนที่ผปู ้ ระสบภัยบางคน สามารถ
ผ่านสภาวะจิตใจอันไม่สมดุล มาสู่ภาวะสมดุลได้อย่างรวดเร็ ว ไม่เกิดปั ญหาเรื้ อรัง (Chronic)
 ผลกระทบด้ านชี วภาพ เริ่ มฟื้ นฟูสุขภาพ ความเจ็บไข้ เจ็บป่ วย
 ผลกระทบด้ านจิตใจ กลับมาสู่สภาพปกติ แก้ปัญหาได้ หรื ออาจยังค้างคาอยูก่ บั อารมณ์แปรปรวน
บ้าง
 ผลกระทบด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล เริ่ มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่องาน ครอบครัว
 ผลกระทบด้ านสังคมวัฒนธรรม เพิ่มหรื อลดการใช้ระบบกฎหมาย และศาสนา ใช้บริ การทาง
การแพทย์มากขึ้น
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5. ขั้นตอนผ่านเหตุการณ์ เลวร้ างอย่างช้ า (Late Aftermath) บางคนไม่สามารถปรับตัวได้ ทาให้ภาวะ
จิตใจอันไม่สมดุลมีผลต่อไป เกิดเป็ นปั ญหาเรื้ อรัง
 ผลกระทบด้ านชี วภาพ เห็นความทรงจาเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ ได้ยนิ เสี ยงที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบตั ิได้ง่าย
ได้รับการรบกวนจากการนอน ฝันร้าย เหนื่อย หมดแรงจูงใจทาสิ่ งใด หมดความสนใจในสิ่ งต่างๆ
โกรธ คับข้องใจ รู ้สึกถูกรบกวนได้ง่าย มีปัญหาร่ างกายที่เกี่ยวข้องกับจิตใจมากขึ้น เพิ่มปริ มาณใช้
แอลกอฮอล์หรื อสารเสพติดอื่นมากขึ้น
 ผลกระทบด้ านจิตใจ มีความคิดฆ่าตัวตาม รู ้สึกหมดหวัง ไม่มีความรู ้สึกว่าสามารถควบคุมชีวติ ตน
ได้ ไม่มีความเชื่อในการแก้ปัญหาของตน การออกเสี ยงเหมือนร้องไห้ ซึมเศร้า ไม่มีความอดทน
กลัวต่อภัยพิบตั ิครั้งใหม่
 ผลกระทบด้ านสังคม ยังมีปัญหาต่อบุคคลจากภาคเอกชน ภาครัฐ หรื อผูท้ ี่มาฟื้ นฟู มีปัญหาในการ
ทาร้าย รุ นแรง มีความตึงเครี ยดในครอบครัว
จากขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ จะทาให้เห็นภาพภาวะจิตใจที่เป็ นวิกฤตของผูป้ ระสบภัยอย่างคร่ าวๆ ซึ่งจะ
พบว่าผูป้ ระสบภัยบางคน สามารถปรับตัวมาสู่สภาวะปกติได้ แต่ผปู ้ ระสบภัยบางคนมีภาวะไม่สมดุลของจิตใจ
เป็ นเวลานาน เป็ นอาการเรื้ อรัง โดยสมาคมจิตแพทย์แห่งอเมริ กา ได้เขียนบัญญัติสภาวะแผลทางจิตใจเรื้ อรังไว้วา่
เป็ น ความเครี ยดผิดปกติหลังจากได้ รับบาดแผลทางจิ ตใจ (Post traumatic stress disorder: PTSD) ไว้ในหนังสื อ
ชื่อ Diagnostic and Statistical Manual (4th ed.) Revised หรื อ DSM-IV-R โดยอาการดังกล่าวมีรายละเอียดในการ
วินิจฉัยโรคดังต่อไปนี้
 ความผิดปกติน้ ีตอ้ งก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจของผูป้ ่ วยหรื อความบกพร่ องด้านต่างๆ อย่างมากจน
เห็นได้ชดั การวินิจฉัยแก่บุคคลที่ไม่พึงพอใจหรื อมีความบกพร่ องอย่างมากนี้ บุคคลนี้จะต้อง
ประสบกับเหตุการณ์ที่เป็ นบาดแผลทางจิตใจด้วยตนเองโดย
o พวกเขาประสบ เป็ นผูเ้ ห็น หรื อเผชิญกับเหตุการณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความตายจริ ง การขู่ฆ่า
ความเจ็บป่ วยอย่างรุ นแรง หรื อการข่มขู่ทางร่ างกายกับพวกเขาหรื อบุคคลอื่น
o พวกเขาตอบสนองด้วยความกลัวอย่างมาก และไม่สามารถทาอะไรได้
 มีการพบกับประสบการณ์ของเหตุการณ์ที่บาดแผลทางจิตใจอีกครั้ง (Reexperiencing) อย่างน้อย
แบบใดแบบหนึ่งหรื อมากกว่า ในช่วงอย่างน้อย 1 เดือน
o ความไม่พึงพอใจในความทรงจาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีกและ ความทรง
จาเหล่านี้เข้ามาเอง
o ไม่พึงพอใจในความฝันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดซ้ าแล้วซ้ าอีก
o การแสดงออกหรื อการรู ้สึกราวกับว่าเหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้นอีกครั้ง (เช่น รับสัมผัส
ประสบการณ์ในจิตนาการ เห็นภาพหลอน (Illusion) เห็นภาพหลอนจนนึกว่าเป็ นความ
จริ ง (Hallucination) การรู ้สึกว่าเหมือนได้กลับไปอยูใ่ นเหตุการณ์อีกครั้ง)
o ความไม่พึงพอใจอย่างมากเมื่อพบตัวบ่งชี้ที่เป็ นสัญลักษณ์หรื อคล้ายคลึงกับด้านต่างๆ
ของเหตุการณ์ ทั้งภายในและภายนอก
o มีอาการทางสรี ระเมื่อพบตัวบ่งชี้ที่เป็ นสัญลักษณ์หรื อคล้ายคลึงกับด้านต่างๆ ของ
เหตุการณ์ท้ งั ภายในและภายนอก
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 มีการหลีกเลี่ยงสิ่ งเร้าที่เกี่ยวข้องกับแผลทางจิตใจ เฉยชาในการตอบสนอง อย่างน้อย 1 เดือน โดยมี
อาการตามรายการด้านล่างอย่างน้อย 3 รายการ
o พยายามหลีกเลี่ยงความคิด ความรู ้สึก หรื อการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับแผลทางจิตใจ
o พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรม สถานที่ หรื อบุคคลที่กระตุน้ ความทรงจาเกี่ยวกับแผลทาง
จิตใจ
o ไม่สามารถระลึกแผลทางจิตใจในด้านที่สาคัญได้
o มีความสนใจหรื อการเข้าร่ วมกิจกรรมสาคัญ น้อยลงอย่างเห็นได้ชดั
o ไม่มีความรู ้สึก หรื อไม่มีการสื่ อสารกับผูอ้ ื่น
o มีขอบเขตการแสดงความรู ้สึกที่จากัด (เช่น ไม่สามารถแสดงความรู ้สึกรักได้)
o รู ้สึกว่าไม่มีอนาคต (เช่น มองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับอาชีพ ครอบครัว หรื อชีวติ )
 มีอาการเพิ่มขึ้นของการตื่นตัวที่คงทน อย่างน้อย 1 เดือน โดยมีอาการตามรายการด้านล่างอย่างน้อย
2 รายการ
o รู ้สึกง่วงนอนยาก
o ถูกยัว่ ยุง่าย โกรธง่าย
o ทาสมาธิยาก
o ระมัดระวังมากเกินไป (Hypervigilance)
o มีอาการตกใจมากเกินไป (Exaggerated startle response)
โดยปกติแล้วจะพบผูป้ ระสบบาดแผลทางจิตใจ มีอาการของโรค PTSD ประมาณร้อยละ 20 – 30 ของผู ้
ประสบบาดแผลทางจิตใจทั้งหมด อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยโรค PTSD ได้ จะต้องพบอาการต่างๆ ตามเกณฑ์อย่าง
น้อย 1 เดือน ซึ่งนักบาบัดต้องการทราบว่าบุคคลประเภทใด มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการเรื้ อรัง หรื อโรค PTSD
ในช่วงระหว่าง 1 เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่เป็ นบาดแผลทางจิตใจ จะคัดแยกคนที่สามารถฟื้ นคืนสภาพปกติกบั
คนที่จะมีอาการเรื้ อรัง จากการวิจยั ต่างๆ ได้รวมกลุ่มอาการที่เป็ นตัวทานายโรค PTSD ที่ดี ซึ่งกลุ่มอาการนี้เรี ยกว่า
ความเครี ยดปกติแบบเฉี ยบพลัน (Acute Stress Disorder; ASD) ซึ่งพบว่าผูท้ ี่มีอาการ ASD มีแนวโน้มในการ
พัฒนาเป็ นโรค PTSD ในภายหลังตั้งแต่ร้อยละ 62 – 83 โดยอาการของ ASD เป็ นดังนี้
 ความผิดปกติน้ ีเกิดขึ้นภายในหนึ่งเดือนหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เป็ นบาดแผลทางจิตใจ โดยต้อง
ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจของผูป้ ่ วยหรื อความบกพร่ องด้านต่างๆ อย่างมากจนเห็นได้ชดั ระหว่าง
2 วัน ถึง 4 สัปดาห์ การวินิจฉัยแก่บุคคลที่ไม่พึงพอใจหรื อมีความบกพร่ องอย่างมากนี้ บุคคลนี้
จะต้องประสบกับเหตุการณ์ที่เป็ นบาดแผลทางจิตใจด้วยตนเองโดย
o พวกเขาประสบ เป็ นผูเ้ ห็น หรื อเผชิญกับเหตุการณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความตายจริ ง การขู่ฆ่า
ความเจ็บป่ วยอย่างรุ นแรง หรื อการข่มขู่ทางร่ างกายกับพวกเขาหรื อบุคคลอื่น
o พวกเขาตอบสนองด้วยความกลัวอย่างมาก และไม่สามารถทาอะไรได้
 พวกเขามีอาการด้านความแตกแยก (Dissociative) สามอาการหรื อมากกว่าในรายการ ระหว่างหรื อ
หลังจากเหตุการณ์
o ไม่มีความรู ้สึก (Detachment) เฉยชา (Numb) หรื อไม่มีการตอบสนองด้านอารมณ์
o ความรู ้สึกรู ้ตวั (Awareness) ต่อสิ่ งรอบตัวน้อยลง ราวกับว่ามึนงงอยู่
o รู ้สึกว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นไม่เป็ นความจริ ง (Derealization)
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o รู ้สึกว่าตัวเองหลุดลอยออกจากร่ าง (Depersonalization)
o ไม่สามารถระลึกเหตุการณ์บางด้านที่สาคัญในบาดแผลทางจิตใจได้ (Dissociative
Amnesia)
 ได้พบกับเหตุการณ์ที่เป็ นบาดแผลทางจิตใจอีก ผ่านการได้เห็นผ่านจินตภาพ ความคิด ความฝัน
ภาพหลอน หรื อความรู ้สึกว่าอยูใ่ นเหตุการณ์ หรื อบุคคลรู ้สึกไม่พึงพอใจอย่างรุ นแรงเมื่อพบกับสิ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
 บุคคลหลีกเลี่ยงสิ่ งเร้าที่อาจก่อให้เกิดภาพซ้ าของบาดแผลทางจิตใจอีก
 บุคคลประสบกับอาการกังวล หรื อมีการตื่นตัวมากขึ้น เช่น นอนยาก ถูกรบกวนได้ง่าย สมาธิ ส้ นั
ระวังมากเกินไป มีการตกใจเกินพอดี และไม่สามารถพักผ่อนหรื อนอนได้

ลักษณะของนักจิตวิทยาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ลักษณะของนักจิตวิทยาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยที่ดี นอกจากต้องประสบการณ์เข้าใจชีวติ อย่างมากแล้ว
ต้องมีทกั ษะในวิชาชีพด้วย ซึ่งทักษะเหล่านี้ตอ้ งผ่านการฝึ กฝน โดยได้แบ่งเป็ นหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ประสบการณ์ ชีวติ นักจิตวิทยาที่ดีควรมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ ที่สามารถมีอารมณ์ที่มนั่ คง ไม่
หวัน่ ไหว ดาเนินการช่วยเหลืออย่างมีสติและสัมปชัญญะ นอกจากความมัน่ คงในภาวะทางอารมณ์ช่วงการ
ช่วยเหลือแล้ว ในชีวติ ประจาวันต้องมีลกั ษณะเช่นนี้อีกด้วย วุฒิภาวะทางอารมณ์ยงั สามารถช่วยเหลือไม่ให้ภาวะ
อารมณ์ที่แปรปรวนของตนเองส่งผลไม่ดีต่อผูช้ ่วยเหลือคนอื่นด้วย วุฒิภาวะทางอารมณ์สงั่ สมได้จาก
ประสบการณ์ และยังสามารถฝึ กฝนได้อีกด้วย นอกจากนี้ประสบการณ์จะช่วยในการเข้าใจอย่างร่ วมรู ้สึก
(Empathy) ในภาวะวิกฤตของผูป้ ระสบภัยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น เข้าใจความรอบด้านของปัญหาได้กว้าง
กว่า ลึกกว่า แต่ตอ้ งระวังการนาตนเองเข้าไปใส่ในเหตุการณ์ของผูป้ ระสบภัย ให้ขอ้ แนะนา หรื อด่วนสรุ ป
เหตุการณ์ของผูป้ ระสบภัยแล้วให้คาเฉลยของปั ญหา จากการที่ตนมีประสบการณ์มาก
แต่ไม่ได้หมายความว่า ถ้าขาดประสบการณ์แล้วให้ไปหาประสบการณ์เพิ่มเติม เช่น ไปช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยอย่างรุ นแรง มักจะเสี่ ยงต่อภาวะหมดพลัง (Burn out) และเมื่อมีภาวะนี้ ทาให้ตนเองไม่สามารถ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ วิธีการที่ดีควรได้รับการฝึ กฝน เรี ยนรู ้ และได้รับการติดตามจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาตนเองให้ดีที่สุด และสัง่ สมประสบการณ์ไปพร้อมๆ กัน
2. ทักษะวิชาชีพ ทักษะเป็ นส่วนประกอบหนึ่งที่ช่วยให้การทางานมีประสิ ทธิภาพ สามารถช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยได้ในแนวทางที่ถูกต้อง ทักษะที่นกั จิตวิทยาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยควรมี มีดงั นี้
 ความตั้งใจ
 ความสามารถฟังและโต้ตอบได้ถกู ต้องและแม่นยา
 ความคิด ความรู ้สึก และการแสดงออกที่สอดคล้องกัน
 ทักษะการสนับสนุนและเพิ่มความมัน่ ใจแก่ผปู ้ ระสบภัย
 ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวินิจฉัย
 การประเมินเบื้องต้น และทักษะการส่งมอบหน้าที่ (Referral)
 ความสามารถในการทาให้ผปู ้ ระสบภัยสารวจตนเอง และแก้ไขปัญหา
 เทคนิคในการบาบัดอื่นๆ
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3. การทาให้ ผ้ปู ระสบภัยทีไ่ ม่ สามารถควบคุมตนเองได้ กลับมาเป็ นมีอารมณ์ปกติ โดยจะต้องจัด
บรรยากาศให้มนั่ คง และใช้เหตุผล โดยนักจิตวิทยาต้องอดทน และเข้าใจผูป้ ระสบภัยให้มากที่สุด
4. ความคิดสร้ างสรรค์ และความยืดหยุ่นในการแก้ ปัญหา ในแต่ละครั้งการบาบัด ผูป้ ระสบภัยแต่ละ
คนล้วนแตกต่างกัน นักจิตวิทยาต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ระสบภัยให้ได้ โดยไม่ยดึ ติดต่อ
วิธีใดวิธีหนึ่งในการหาคาตอบที่ถกู ต้อง
5. พลังงาน นักจิตวิทยาต้องมีพลังในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ซึ่งสิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่สอนไม่ได้
นักจิตวิทยาต้องตอบสนองความต้องการทางร่ างกาย จิตใจ และรักษาระดับความนับถือตนเองเอาไว้ เพื่อที่จะ
รักษาระดับพลังงานของตนเองให้สูง เพื่อไม่ให้ตนเองหมดพลังจนไม่สามารถช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้
6. การตอบสนองทางจิตใจรวดเร็ว ปั ญหา ประเด็นต่างๆ ในการบาบัดเปลี่ยนแปลง และมีเพิ่มมาใหม่
ตลอดเวลา ไม่สามารถคาดการณ์ได้ นักจิตวิทยาต้องมีการตอบสนองทางจิตใจได้อย่างรวดเร็ ว ถ้าทาได้ดีก็จะทา
ให้การบาบัดมีประสิทธิภาพ ทาได้ดว้ ยความราบรื่ น
7. ลักษณะอืน่ ๆ เช่น มัน่ คง แน่วแน่ ไม่หวัน่ ไหว มีการอดได้รอได้ มีความกล้าหาญ มีการมองโลกใน
แง่ดี มีการมุ่งเข้าสู่ความเป็ นจริ ง มีความสุขมุ เป็ นต้น

ทฤษฎีการบาบัดจิตใจที่เป็ นวิกฤต (Crisis intervention theory)
1. ทฤษฎีความไม่ สมดุล (Disequilibrium) ความไม่สมดุลของจิตใจในช่วงภัยพิบตั ิ จะลักษณะ
อารมณ์ที่ไม่คงที่ กลไกการเผชิญกับปั ญหาไม่ดี ทาให้การแก้ปัญหาในภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลไม่ได้ตามความ
ต้องการของผูเ้ ผชิญปัญหาจริ งๆ การแก้ปัญหาต้องคลายภาวะอารมณ์ที่ข่นุ มัวเหล่านี้ จะทาให้กลไกการเผชิญ
ปั ญหาตามภาวะปกติสามารถกลับมาทางานได้อีกครั้ง
2. ทฤษฎีทางปัญญา (Cognitive theory) ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่าความเชื่อที่ไร้เหตุผล (Irrational belief)
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์มีผลทาให้เกิดภาวะอารมณ์แปรปรวน จิตใจที่เป็ นวิกฤต การแก้ปัญหาทาได้
โดยเปลี่ยนความเชื่อที่ไร้เหตุผล มาเป็ นความเชื่อที่มีเหตุผล ให้ผปู ้ ระสบภัยตระหนักถึงความเชื่อที่ไร้เหตุผล แล้ว
แก้ไขความเชื่อเหล่านั้น
3. ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลงสถานะทางจิตใจ (Psychological transition theory) ทฤษฎีน้ ีอธิบายไว้วา่
ถ้าพบสภาพจิตใจเป็ นภาวะวิกฤต ให้วเิ คราะห์ถึงความยุง่ ยากทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาวะวิกฤต
แล้วช่วยให้ผปู ้ ระสบภัยเลือกว่า ควรจะเปลี่ยนแปลงส่วนใด เปลี่ยนแปลงตนเองหรื อเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม
อย่างไรให้เอื้อในการผ่อนคลายภาวะวิกฤต
4. การใช้ แนวทางผสมผสานในการบาบัด (Eclectic Crisis Intervention theory) เป็ นการผสมผสาน
แนวทางการบาบัดทั้งหมดให้เป็ นแนวคิดของตนเอง โดยการทดสอบจากการได้ลงมือภาคปฏิบตั ิ แล้วรวม
สังเคราะห์ให้เป็ นหนึ่งเดียว ควรทดสอบทุกทฤษฎีโดยเปิ ดใจให้กว้าง และทดสอบอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแนวคิด
ของตน
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ขั้นตอนในการบาบัดภาวะวิกฤต
ขั้นตอนเหล่านี้เป็ นขั้นตอนโดยรวมของการบาบัดภาวะวิกฤต ซึ่งแบ่งง่ายๆ เป็ น 2 ส่วนด้วยกัน คือ
ขั้นตอนการฟัง (Listening) คือขั้นตอนในการรับรู ้และเข้าใจถึงปัญหา หรื อภาวะของผูป้ ระสบภัย และขั้นตอนการ
กระทา (Acting) เป็ นขั้นตอนในการจัดการกับปั ญหา โดยขั้นตอนเหล่านี้สามารถแบ่งแยกย่อยเป็ น 6 ขั้นตอน คือ
นิยามปั ญหา (Define the problem) ให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการบาบัด (Ensure safety) ให้การสนับสนุน
(Provide support) ทดสอบทางเลือก (Examine Alternatives) สร้างแผน (Make plans) ได้รับคายินยอม (Obtain
commitment)
ขั้นตอนเหล่านี้ให้มองแล้วสามารถยืดหยุน่ ได้ สามารถนาไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละ
รู ปแบบ วิกฤตแต่ละรู ปแบบ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด รายละเอียดของขั้นตอน
ต่างๆ เป็ นดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 นิยามปัญหา นักจิตวิทยาต้องเข้าใจและนิยามถึงปั ญหาของผูป้ ระสบภัยให้ได้ ตามมุมมอง
ของเขา ซึ่งขั้นตอนนี้จาเป็ นต้องใช้การฟังอย่างเข้าใจ โดยพื้นฐานของหลักความเข้าใจจะต้องมีลกั ษณะ 3 ประการ
คือ การร่ วมรู ้สึก (Empathy) ความสอดคล้องในตนเอง (Genuineness) และการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
(Acceptance) จึงจะทาให้นกั จิตวิทยาฟังผูป้ ระสบภัยอย่างเข้าใจในมุมมองของเขาอย่างแท้จริ ง โดยไม่มีอคติ และ
ทาให้ผทู ้ ี่ได้รับการบาบัดไว้วางใจ ที่นกั จิตวิทยาฟังอย่างเข้าใจ และยอมรับตัวตนของเขาอย่างแท้จริ ง
ขั้นตอนที่ 2 ให้ แน่ ใจถึงความปลอดภัยในการบาบัด ความปลอดภัยนี้หมายถึงความปลอดภัยทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจทั้งต่อผูป้ ระสบภัยเองและผูอ้ ื่นด้วย นักจิตวิทยาต้องคานึงถึงความปลอดภัยเป็ นอันดับแรกอยู่
เสมอ
ขั้นตอนที่ 3 ให้ การสนับสนุนทางจิตใจแก่ ผ้ปู ระสบภัย ผูช้ ่วยเหลือต้องให้แน่ใจก่อนว่า ตนเองเป็ นบุคคล
ที่ให้ความเอาใจใส่ต่อผูป้ ระสบภัยอย่างแท้จริ ง ไม่ได้ทาเพื่อคนอื่น หรื อองค์กรอื่น ตนเองยอมรับตัวตนที่แท้จริ ง
ของผูป้ ระสบภัยในเชิงบวกเสมอ แม้วา่ เขาจะเป็ นอย่างไรก็ตาม จะให้ผลตอบแทนแก่นกั จิตวิทยาหรื อไม่ก็ตาม
การสนับสนุนผูป้ ระสบภัย อย่าไปสันนิษฐานความรู ้สึกของผูป้ ระสบภัยเอง เพราะว่านอกจากไม่เป็ นการ
สนับสนุนเขาแล้ว ยังไม่เข้าใจตัวเขาอย่างแท้จริ งอีกด้วย
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบทางเลือกต่ างๆ ในภาวะภัยพิบตั ิ ผูป้ ระสบภัยจาเป็ นต้องหาทางเลือกเสมอ
นักจิตวิทยาในการช่วยเหลือควรให้ผปู ้ ระสบภัยได้สารวจทางเลือกในชีวติ ที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม บางครั้ง
ผูป้ ระสบภัยที่อยูใ่ นภาวะไม่สมดุล ความสามารถในการค้นหาหนทางน้อยลง จนอาจเชื่อว่าไม่มีทางเลือกอะไรใน
ชีวติ ของเขา วิธีการช่วยเหลือให้ผปู ้ ระสบภัยสามารถหาทางเลือกได้ คือ ส่งเสริ มแนวคิดในเชิงบวก และลด
ความเครี ยด ความวิตกกังวล ด้วยเทคนิคพื้นฐานของการให้บริ การปรึ กษา ส่งเสริ มการเผชิญปั ญหาที่เหมาะสม
และส่งเสริ มให้ผปู ้ ระสบภัยหาแหล่งสนับสนุนจากสังคมที่อยูร่ อบตัวในการช่วยเหลือ ระวังมิให้ทางเลือกมีมาก
จนเกินไป หรื อน้อยจนเกินไป และทางเลือกแต่ละข้อควรเน้นอยูใ่ นพื้นฐานแห่งความเป็ นจริ งและความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 การสร้ างแผน การสร้างแผนเป็ นโอกาสให้ผปู ้ ระสบภัยอยูใ่ นแนวทางที่เขาจะกลับมาสู่
สภาวะสมดุลทางอารมณ์เหมือนเดิม เมื่อผูป้ ระสบภัยปฏิบตั ิตามแผนก็เป็ นโอกาสที่เขาได้รู้สึกว่าสามารถควบคุม
ตนเองได้ นักจิตวิทยาอาจไปเกี่ยวข้องโดยตรง คือ เข้าไปเสนอแนะโดยตรงก็ได้ หรื ออาจไปเกี่ยวข้องโดยอ้อม คือ
ส่งเสริ มให้ผปู ้ ระสบภัยสร้างแผนการได้ดว้ ยตนเอง โดยนักจิตวิทยาเป็ นผูเ้ อื้อ (Facilitate) หรื ออาจทางานโดยการ
สร้างแผนร่ วมกัน (Collaboration) ได้ ซึ่งแต่ละรู ปแบบมีขอ้ ดีขอ้ ด้อยต่างกัน ดังจะกล่าวถึงในภายหลัง
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ผูป้ ระสบภัยต้องเข้าใจแผน และให้รู้สึกว่าเขาเป็ นเจ้าของแผนนี้ พยายามมิให้ผปู ้ ระสบภัยรู ้สึกว่าถูก
ลิดรอนอานาจ อิสระ ความเคารพนับถือในตนเองไป ในการสร้างแผน เพื่อให้ผปู ้ ระสบภัยมีแรงจูงใจภายในใน
การทาแผนการให้สาเร็จ และผลักดันให้เขากลับมาอยูใ่ นสภาวะปกติดงั เดิม
ในแผนการควรรวมถึงบุคคลหรื อกลุ่มที่ผปู ้ ระสบภัยสามารถใช้เป็ นแหล่งช่วยเหลือของเขาได้เมื่อเขา
ต้องการ และควรให้วธิ ีการเผชิญกับปั ญหาเป็ นรู ปธรรม มีผลบวกต่อผูป้ ระสบภัยในปัจจุบนั ของเขา แผนการอาจ
ใส่กิจกรรมต่างๆ ลงไปได้ เช่น การเล่นกีฬา การออกกาลังกาย เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 6 ได้ รับคายินยอม ให้แน่ใจว่านักจิตวิทยาได้รับคายินยอมที่จะปฏิบตั ิตามแผนจาก
ผูป้ ระสบภัย โดยคายินยอมต้องเป็ นไปอย่างซื่อสัตย์ เหมาะสม และได้รับโดยตรงจากผูป้ ระสบภัย ก่อนที่จะยุติ
ชัว่ โมงการบาบัด เพื่อเป็ นการเน้นย้าให้ผปู ้ ระสบภัยได้ปฏิบตั ิตามแผน แต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้จะสาเร็ จได้
ด้วยดี ขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นที่ผา่ นมา ต้องทาให้ได้ดีดว้ ย ผูป้ ระสบภัยจึงจะยินยอมและพร้อมปฏิบตั ิตามแผนให้เขา
กลับมามีภาวะอารมณ์ปกติดงั เดิม
ตลอดการทาขั้นตอนทั้งหกขั้นนี้ นักจิตวิทยาต้องประเมิน (Assessment) อยูต่ ลอดเวลา ในประเด็นต่างๆ
มิใช่ทาเฉพาะขั้นตอนนิยามปั ญหาเพียงอย่างเดียว เพราะว่า การบาบัดต้องรู ้ตวั อยูเ่ สมอว่า การบาบัดอยูท่ ี่จุดไหน
สถานะของผูป้ ระสบภัยเป็ นอย่างไร มีปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้อง ณ ปั จจุบนั ขณะอย่างไร ประเด็นต่างๆ ในการ
ประเมินจะกล่าวถึงต่อไป

การประเมินผูป้ ระสบภัย (Assessment)
การประเมินสามารถบอกข้อมูลแก่นกั จิตวิทยาได้วา่ ความร้ายแรงของวิกฤตนี้มีมากน้อยอย่างไร สถานะ
ทางอารมณ์ของผูป้ ระสบภัยตอนนี้เป็ นอย่างไร ทางเลือก วิธีการเผชิญปั ญหา ระบบการสนับสนุน หรื อแหล่งใน
การสนับสนุนอื่นๆ ที่ผปู ้ ระสบภัยสามารถหาได้มีอะไรบ้าง ระดับของความปลอดภัยของผูป้ ระสบภัยตอนนี้เป็ น
อย่างไรบ้าง โดยประเด็นต่างๆ พูดถึงในรายละเอียดได้ดงั ต่อไปนี้
1. การประเมินความร้ ายแรงของภาวะวิกฤต การประเมินควรเป็ นประเมินให้เร็ วที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
แต่อย่างไรก็ตาม โดยปกติเมื่อพบกับผูป้ ระสบภัยแล้ว จะไม่มีเวลาในการประเมินมากเพียงพอที่จะทาให้สมบูรณ์
ถูกต้อง ทาได้อย่างมากเพียงการประเมินอย่างคร่ าวๆ เท่านั้น ประเด็นหลักของการประเมินคือความสามารถใน
การตอบสนอง ปรั บตัวอย่ างฉั บไว (Mobility) ของผูป้ ระสบภัย ประเมินหน้าที่การทางานทางด้านอารมณ์ ปั ญญา
และพฤติกรรม เพื่อนาเป็ นข้อมูลในการประเมินว่าควรช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอย่างไร จาเป็ นต้องส่งมอบให้
หน่วยงานอื่นหรื อไม่ รายละเอียดการประเมินในด้านต่างๆ เป็ นดังต่อไปนี้
การประเมินหน้ าที่ด้านอารมณ์ (Affective) ประเมินว่ามีอารมณ์ที่ผดิ ปกติ แปลกไปจากเดิมหรื อไม่ มี
อาการแสดงอารมณ์มากเกินไป หรื อน้อยเกินไปหรื อไม่ มีอาการควบคุมตนเองไม่ได้หรื อไม่ มีอาการแตกแยก
(Dissociation) หรื อไม่ มีความพยายามที่จะปฏิเสธความเป็ นจริ ง หรื อหลีกเลี่ยงการพูดหรื อรับสัมผัสสิ่ งที่เกี่ยวกับ
ภัยพิบตั ิหรื อไม่ มีสิ่งที่แปลกไปจากอารมณ์ที่พบเห็นโดยทัว่ ไปหลังจากเกิดภัยพิบตั ิหรื อไม่
การประเมินหน้ าที่ด้านปั ญญา (Cognitive) ประเมินว่าผูป้ ระสบภัยมีความคิดที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
หรื อไม่ มีกลไกป้ องกันตัวแบบใช้เหตุผล (Rationalizing) เชื่อเพียงบางส่วนของความเป็ นจริ งหรื อไม่ เช่น เชื่อใน
ด้านดีอย่างเดียว หรื อด้านที่ไม่ดีเพียงอย่างเดียว หาข้อมูลว่ามีวธิ ีคิดแบบนี้นานเท่าไร ผูป้ ระสบภัยมีแนวโน้มที่จะ
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เปลี่ยนความคิดของเขาหรื อไม่ มีความคิดที่ไร้เหตุผลหรื อสับสนหรื อไม่ มีความคิดในเชิงบวกหรื อมีความคิดที่
เป็ นผลดีหรื อไม่
การประเมินกิจกรรมที่ เกี่ยวข้ องกับจิ ตใจ (Psychomotor Activity) ประเมินการใช้แบบแผนชีวติ การ
แสดงออก การประพฤติตนของเขา สังเกตว่ามีการกระทาใดแสดงให้เห็นถึงการควบคุมตนเองได้ มีการกระทาที่
แสดงให้เห็นว่าเขาพยายามกลับเป็ นเหมือนเดิมหรื อไม่ มีแหล่งที่คอยสนับสนุน หรื อคนที่คอยสนับสนุนหรื อไม่
สังเกตการตอบสนองของผูป้ ระสบภัยว่ามีลกั ษณะฉับไว (Mobility) หรื อไม่ ถ้าเขาไม่มีการตอบสนองอย่างฉับไว
(Immobility) ก็ยากที่เขาจะกระทาสิ่ งใดได้อย่างมีอิสระในตน แม้จะเป็ นสิ่ งที่เขาต้องการมากๆ ก็ตาม วิธีการที่เร็ ว
ที่สุดที่ทาให้เขาตอบสนองอย่างฉับไวมากขึ้น คือการเอื้อในการกระทาที่เป็ นผลบวกของเขาอย่างทันทีทนั ใด
รวมถึงเวลาที่ผปู ้ ระสบภัยได้รับภัยพิบตั ิวา่ ผ่านมานานมากน้อยแค่ไหน รวมถึงรู ปแบบของภัยพิบตั ิ โดย
ปกติแล้วเมื่อผูป้ ระสบภัยได้รับภัยพิบตั ิ โดยส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะพฤติกรรมคงที่อยูไ่ ม่กี่วนั และจะเปลี่ยนแปลง
ซึ่งอาจจะดีข้ ึนหรื อแย่ลงก็ได้ ซึ่งได้อธิบายไว้แล้วในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากได้รับภัยพิบตั ิ
การมีขอ้ มูลเชิงเวลา เพื่อให้ผชู ้ ่วยเหลือได้เตรี ยมตัว และประเมินปัญหาได้อย่างถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
การประเมินต้องประเมินทั้งจากมุมมองของนักจิตวิทยาในเชิงปรนัย (Objective) และมุมมองเชิงอัตนัย
(Subjective) ของผูป้ ระสบภัย ทั้งสองอย่างควบคู่กนั ไป
2. การประเมินสถานะของวิกฤต โดยประเมินถึงระยะเวลาของวิกฤต และระดับความสามารถในการ
แก้ไขปั ญหา ณ เวลานั้นๆ
การประเมินระยะเวลาของวิกฤต ดูวา่ เป็ นวิกฤตที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรื อไม่ วิกฤตนี้สามารถเกิดได้ซ้ า
แล้วซ้ าอีกหรื อไม่ วิกฤตแต่ละช่วงมีระยะเวลายาวนานหรื อไม่ มีลกั ษณะเป็ นสถานการณ์ ฉับพลัน หรื อเรื้ อรัง
ลักษณะของภัยพิบตั ิส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยฉับพลัน แล้วไม่เกิดซ้ าซ้อน แต่อาจมีแบบเรื้ อรังได้ เช่น ปั ญหาการก่อ
การร้าย ที่เกิดขึ้นทุกๆ วัน เป็ นต้น
วิกฤตที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน จะแตกต่างจากวิกฤตที่เกิดขึ้นแบบเรื้ อรัง วิกฤตแบบฉับพลันมักจะสามารถ
แก้ไขได้โดยการแก้ไขให้ผปู ้ ระสบภัยเปลี่ยนตัวต้นเหตุของภาวะวิกฤตทางจิตใจ ไม่วา่ จะเป็ นสภาพอารมณ์ หรื อ
ความคิดก็ตาม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเรื้ อรังมักจะใช้เวลานานในการบาบัดรักษา ต้องเปลี่ยนแปลงกลไกในการ
เผชิญปั ญหา รวมถึงหาบุคคลที่มาสนับสนุนช่วยเหลือในระยะยาว
การประเมินระดับความสามารถในการแก้ ไขปั ญหา ดูวา่ ลักษณะการแก้ไขปั ญหาของเขาเต็ม
ความสามารถ หรื อความสามารถของเขาลดน้อยลง ลักษณะของความสามารถในการแก้ปัญหาที่นอ้ ยลงคือ
ลักษณะของการสิ้นหวัง หมดหนทาง (Helplessness) ไม่สามารถมองเห็นถึงอนาคตได้ ถ้าผูป้ ระสบภัยมีลกั ษณะ
ความสามารถในแก้ปัญหาด้อยลง จะทาให้เขาวางแผนไปสู่อนาคตของชีวติ ไม่ได้ วิธีการประเมินคือ การฟัง
ผูป้ ระสบภัยอย่างเข้าใจ เพื่อเข้าใจอารมณ์ความรู ้สึกของผูป้ ระสบภัย ไม่ใช่เกิดจากการวิเคราะห์ของนักจิตวิทยา
ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อทั้งเวลาในการเกิดวิกฤตและระดับในการเกิดวิกฤต คือ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพของครอบครัว อาชีพ ฯลฯ
การประเมินสิ่ งเหล่านี้ทาให้ช่วยตัดสิ นใจว่าจะทาอย่างไร เช่น จะส่งมอบให้บุคคลอื่น (เช่น เพื่อในการ
รักษาทางการแพทย์ หรื อในการทดสอบเพิ่มเติม) ให้บริ การปรึ กษาแบบสั้น (Brief counseling) ทาการบาบัดแบบ
ยาว หรื อส่งต่อให้หน่วยงานอื่น
3. การประเมินทางเลือก กลไกการแก้ไขปั ญหา ระบบการสนับสนุน และแหล่งอื่นๆ เพื่อสร้างทางเลือก
ให้แก่ผปู ้ ระสบภัย ทางเลือกนั้นรวมถึงแหล่งในการส่งต่อด้วย ต้องประเมินถึงความเหมาะสมของทางเลือก
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เหล่านั้น โดยต้องมองในมุมมองของผูป้ ระสบภัยก่อนที่จะมองในมุมมองของนักจิตวิทยาแบบปรนัย สร้างรายการ
ออกมาให้ผปู ้ ระสบภัยเลือก แม้วา่ ทางเลือกเหล่านั้น ผูป้ ระสบภัยต้องการเพียงหนึ่งหรื อสองทางเลือกเท่านั้น แต่
ควรสร้างรายการไว้เพื่อให้ผปู ้ ระสบภัยสร้างทางเลือกได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งให้นกั จิตวิทยาช่วย และทาให้เกิดข้อ
ผูกมัดต่อทางเลือกที่เขาได้เลือกไปแล้ว
4. การประเมินแนวโน้ มในการฆ่ าตัวตาย พฤติกรรมการฆ่าตัวตามมีหลายรู ปแบบ และบุคคลจะมี
หน้ากากหลายชั้นที่จะปกปิ ดไม่บอกว่าจะฆ่าตัวตาย และปั ญหาหลักในการบาบัดอาจเป็ นเพียงแค่เปลือกนอกของ
สาเหตุที่ทาให้เขาฆ่าตัวตาย คนฆ่าตัวตายไม่จาเป็ นต้องมีเงื่อนงาเสมอไป หรื อมีเงื่อนงาแล้วใช่วา่ จะสังเกตได้ และ
ไม่เสมอไปที่คนฆ่าตัวตายจะเรี ยกร้องความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น วิธีในการประเมินผมขอไม่พดู ถึงใน ณ ที่น้ ี
ในการประเมินหลังสถานการณ์ภยั พิบตั ิ ต่างจากการประเมินโดยทัว่ ไป คือ ผูช้ ่วยเหลือไม่มีเวลาในการ
ประเมินมากนัก ที่จะครอบคลุม ถี่ถว้ นทุกอย่าง ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการประเมินเพื่อจับประเด็นหลัก
นอกจากนี้ การประเมินยังต้องทาตลอดช่วงการบาบัด จนกว่าผูป้ ระสบภัยจะมีภาวะอารมณ์ที่ปกติ สามารถ
ตอบสนองได้อย่างฉับไวดังเดิม และมีอิสระในตนเอง

บรรยากาศที่เอื้อให้มนุษย์พฒั นา (Climate of human growth)
นักจิตวิทยาทาหน้าที่ช่วยเหลือที่ดี มีประสิ ทธิภาพเป็ นผูท้ ี่สามารถให้สภาพการณ์ที่จาเป็ นและเพียงพอ 3
รู ปแบบ คือ การร่ วมรู ้สึก (Empathy) ความสอดคล้องในตนเอง (Genuineness) และการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
(Acceptance) เพื่อให้เกิดความเข้าใจตั้งแต่เริ่ มแรก ขออธิบายความหมายของคาทั้งสามก่อน แล้วอธิบายถึง
รายละเอียดต่อไป
การร่ วมรู้ สึก (Empathy) เป็ นลักษณะของนักจิตวิทยาในการเข้าใจความรู ้สึกและเนื้อหาที่ผปู ้ ระสบภัยได้
ประสบและได้สื่อออกมาทั้งการสื่ อสารแบบใช้ภาษาและไม่ใช้ภาษา นักจิตวิทยาเข้าใจว่าประสบการณ์ส่งผลให้
ผูป้ ระสบภัยรู ้สึกอย่างไร
ความสอดคล้ องในตนเอง (Genuineness) เป็ นลักษณะของนักจิตวิทยาที่เปิ ดความสัมพันธ์ของตนต่อ
ผูป้ ระสบภัยอย่างสมบูรณ์ ไม่มีสิ่งใดซ่อนอยู่ ไม่มีหน้ากาก ไม่มีหน้าฉากแบบวิชาชีพ
การยอมรั บอย่ างไม่ มีเงื่อนไข (Acceptance) เป็ นลักษณะของนักจิตวิทยายอมรับผูป้ ระสบภัยอย่างไม่มี
เงื่อนไขในทางบวก เป็ นเจตคติของการยอมรับและห่วงใยผูป้ ระสบภัยโดยปราศจากการตอบแทนจากผูป้ ระสบภัย
มนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
รายละเอียดของแต่ละคุณสมบัติมีดงั ต่อไปนี้
การร่ วมรู้ สึก (Empathy) เทคนิค 4 อย่างในการส่งเสริ มความเข้าใจแบบร่ วมรู ้สึก
1. ความตั้งใจ (Attending) การมอง การแสดงออก การอยูอ่ ย่างตั้งใจ โดยตั้งใจสังเกตลักษณะทุกสิ่ งทุก
อย่างทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา (รวมถึงการแสดงออกทางสี หน้า และท่าทางร่ างกาย) บางอารมณ์สงั เกตได้
เห็นชัด เช่น ความกังวล แต่อารมณ์แบบอาย รู ้สึกผิด ซึมเศร้า สังเกตได้ยาก ไม่ชดั เจน ต้องตั้งใจสังเกต เพราะ
อาจจะพลาดในการร่ วมรู ้สึกผูป้ ระสบภัย ความตั้งใจช่วยให้เกิดความไว้วางใจ ความตั้งใจเป็ นทั้งเจตคติ
(นักจิตวิทยาเข้าใจผูป้ ระสบภัยในปั จจุบนั ขณะ เชื่อว่าผูป้ ระสบภัยน่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ นึ ได้) และทักษะ
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ซึ่งสามารถฝึ กฝนได้ ความสนใจที่มีประสิทธิภาพต้องไม่รู้สึกว่าตนเองไม่เป็ นตัวของตัวเอง มีลกั ษณะธรรมชาติ
ไม่เสแสร้ง
2. การสื่ อสารแบบใช้ ภาษาออกไปเพื่อแสดงความเข้ าใจแบบร่ วมรู้ สึก (Verbally communicating
empathic understanding) เมื่อเราตั้งใจแล้ว ได้ยนิ และเข้าใจความรู ้สึกแก่นแท้ของผูป้ ระสบภัยแล้ว ก็สื่อสาร
ออกไปอย่างเอาใจใส่และให้แม่นยาต่อความเข้าใจในตัวผูป้ ระสบภัย ยิง่ ผูช้ ่วยเหลือฟังอย่างเข้าใจได้ลึกซึ้งมาก
เท่าไร ความช่วยเหลือที่ผชู ้ ่วยเหลือให้แก่ผปู ้ ระสบภัยได้ดีข้ ึนเท่านั้น การสื่ อสารโดยใช้ภาษาอาจทาได้โดยผ่าน
การสะท้อนความรู ้สึก (Reflecting) การพูดซ้ า (Paraphrasing) การสรุ ปความ (Summarize) แต่ให้ระวังถึงการอ่าน
ข้อความจากผูป้ ระสบภัยมากกว่าที่ผปู ้ ระสบภัยได้พดู ออกมา และผูช้ ่วยเหลือควรสื่ อสารให้กระชับมากที่สุดเท่าที่
เป็ นไปได้ นอกจากนี้ ให้พดู ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู ้สึกและเนื้อหาของผูป้ ระสบภัย ไม่ใช่บุคคลอื่น หรื อ
เหตุการณ์อื่น
3. การสื่ อสารแบบไม่ ใช้ ภาษาเพื่อแสดงความเข้ าใจแบบร่ วมรู้ สึก (Nonverbally communicating
empathic understanding) พยายามจับและสะท้อนสิ่ งที่บ่งชี้ถึงอารมณ์ความรู ้สึก ข้อความหรื อพฤติกรรมต่างๆ ที่
ผูป้ ระสบภัยส่งออกมาได้อย่างแม่นยา ทั้งการวางท่าทาง การเคลื่อนไหวของร่ างกาย การแสดงท่าทางต่างๆ สี หน้า
น้ าเสี ยง การขยับตา ขยับแขนขา หรื อตัวบ่งชี้อื่นๆ จากร่ างกาย ซึ่งอารมณ์ที่อาจจะจับออกมาได้คือ ความโกรธ
กลัว สงสัย ต่อต้าน เครี ยด หมดหวัง พยายามตระหนักถึงความสอดคล้องระหว่างคาพูดและท่าทางของ
ผูป้ ระสบภัย และอาจสะท้อนกลับเมื่อไม่สอดคล้องกันได้ เช่น คุณบอกว่าดีใจ แต่หน้าของคุณไม่แสดงว่าเป็ น
อย่างนั้น เป็ นต้น ระวังอย่าอ่านเกินขอบเขตหรื อเอาความคิดของตนเองใส่ลงไป และต้องทาให้ตนเองสอดคล้อง
กันทั้งภาษาคาพูดและภาษาที่สื่อออกมาโดยท่าทาง นอกจากนี้คาบางคาไม่จาเป็ นต้องพูดออกมา แค่ส่งภาษาผ่าน
ท่าทางก็สามารถสื่ อได้ เช่น ฉันห่วงใยคุณ
4. การเงียบ (Silence) ผูป้ ระสบภัยต้องการเวลาที่จะคิด และพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเงียบ การถามหรื อพูด
คาพูดในช่วงนี้ของผูช้ ่วยเหลือ อาจเป็ นการขัดจังหวะ ไม่ยนิ ดีสาหรับผูป้ ระสบภัย ดูเหมือนว่าเป็ นการลดความไม่
สบายใจของผูช้ ่วยเหลือมากกว่า
ความสอดคล้ องในตนเอง (Genuineness)
เป็ นลักษณะที่จาเป็ นมากๆ ของผูช้ ่วยเหลือในทุกๆ ด้าน เป็ นตัวของตัวเองในความสัมพันธ์ เอาตัวเองที่
แท้จริ ง ไม่ใช่เปลือกของตนเองสื่อสารในความสัมพันธ์ ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีขอ้ ผูกมัดในการสื่ อสารกับผูป้ ระสบภัย
ต้องยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง และตระหนักว่าตนเองต้องมีการผิดพลาดบ้าง ไม่ใช่ผิดพลาดไม่ได้เลย
ลักษณะที่สาคัญของความสอดคล้องในตนเอง แบ่งได้ดงั นี้
1. อิสระจากบทบาท ชีวติ ตนในการบาบัดคือชีวติ ในความเป็ นจริ ง
2. สื่ อสารอย่างธรรมชาติ ปฏิบตั ิอย่างไม่มีสิ่งที่มาหยุดยั้งต่างๆ เช่น กฎ เทคนิคต่างๆ เป็ นต้น
3. ไม่ป้องกันตนเอง จะทาให้ผชู ้ ่วยเหลือไม่คิดว่าตนเองถูกทาร้าย และเข้าใจผูป้ ระสบภัยมากยิง่ ขึ้น
4. ทาตนให้สอดคล้องระหว่างวัจนภาษาและอวัจนภาษา
5. เปิ ดเผยตนเองให้คนอื่นรู ้บา้ ง
การยอมรับอย่ างไม่ มเี งือ่ นไข (Acceptance)
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นักจิตวิทยาที่ทางานช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต้องยอมรับผูป้ ระสบภัยที่ตวั ตนของเขา ไม่ได้มองเขาแค่
คุณภาพชีวติ ของเขา ความเชื่อของเขา ปั ญหาของเขา สถานการณ์หรื อวิกฤตที่อยูร่ อบตัวของเขา ผูช้ ่วยเหลือต้อง
เอาใจใส่และยอมรับผูช้ ่วยเหลืออย่างเต็มที่ แม้วา่ เขาจะทา พูด หรื อมีประสบการณ์ในสิ่ งที่ขดั ต่อความเชื่อ ค่านิยม
ของผูช้ ่วยเหลือก็ตาม ผูช้ ่วยเหลือไม่ควรสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมให้กบั เขา เช่น พยายามให้ผปู ้ ระสบภัยตอบสนอง
บางสิ่ งบางอย่างออกมา ไม่พยายามให้ผปู ้ ระสบภัยทาตามความต้องการหรื อค่านิยมของผูช้ ่วยเหลือ การยอมรับ
อย่างไม่มีเงื่อนไขช่วยให้ผปู ้ ระสบภัยไม่ปฏิเสธตนเอง การป้ องกันตนเอง หรื อหลีกหนีจากความเป็ นจริ ง เพราะ
เขาไม่จาเป็ นต้องเสแสร้ง ทาให้ผปู ้ ระสบภัยยอมรับในตนเองมากยิง่ ขึ้น

การฟังในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยเป็ นการฟื้ นฟูสภาพจิตใจ และพัฒนาสภาพจิตใจไปพร้อมๆ กัน โดยปกติแล้ว
จะมีขอ้ จากัดทางด้านเวลา ซึ่งผิดกับการบาบัดในระยะยาว ทักษะการฟังในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กบั การช่วยเหลือในทางจิตใจได้ทุกรู ปแบบ ทักษะการฟังมาจากการบาบัดแบบบุคคลเป็ น
ศูนย์กลาง เทคนิคการฟังมีดงั ต่อไปนี้
คาถามปลายเปิ ด (Open-ended question) ผูช้ ่วยเหลือหลายคนอาจพบปั ญหาว่าทาไมผูป้ ระสบภัยทาไม
ตอบแค่ใช่หรื อไม่ใช่เนื่องจากผูช้ ่วยเหลือใช้คาถามปลายปิ ด ซึ่งทาให้ได้คาตอบสั้นๆ เช่น คุณเสี ยใจใช่หรื อไม่ คุณ
อาศัยอยูท่ ี่ไหน ต่างกับคาถามปลายเปิ ด ที่ผปู ้ ระสบภัยจะตอบสนองอย่างอิสระ ตอบได้เป็ นข้อความยาวๆ และได้
ความหมายที่ลึกซึ้ง เช่น ตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง มีเรื่ องอะไรจะมาเล่าให้ฟัง คาถามปลายเปิ ดทาให้ผปู ้ ระสบภัยได้
แสดงความรู ้สึก ความคิด และพฤติกรรมออกมา
การแสดงความเป็ นเจ้ าของในความรู้ สึก (Owning feelings) หลายครั้งที่มนุษย์แสดงความรู ้สึกโดยไม่
บอกว่าความรู ้สึกเป็ นของตนเองโดยตรง แล้วบอกว่าความรู ้สึกนั้นมาจากคนอื่น มาจากองค์กร เช่น ฉันได้ยนิ ว่า
คนมักไม่ชอบที่คุณทาแบบนี้ ใครๆ เขาก็เสี ยใจกันทั้งนั้น ไม่ถูกที่คุณทาแบบนี้ การพูดแบบนี้เป็ นการพูดหลีกเลี่ยง
ความรับผิดชอบในความรู ้สึกของตนเอง การพูดแบบนี้นอกจากเป็ นการพูดปั ดป้ องความรับผิดชอบแล้ว ยังส่งผล
ทาให้ไม่เข้าใจความรู ้สึกของตนเองอย่างแท้จริ งด้วย ควรให้ผปู ้ ระสบภัยได้แสดงความรู ้สึกของตน ผ่านจากการที่
นักจิตวิทยาใช้ประโยคพูดแสดงความเป็ นเจ้าของในความรู ้สึก หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า ประโยคฉัน (I Statement)
เช่น ฉันรู ้สึกว่า ฉันไม่ชอบ ฉันเสี ยใจ เป็ นต้น ผูป้ ระสบภัยจะนาผูช้ ่วยเหลือเป็ นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ การสะท้อนความรู ้สึก (Reflecting) ทาให้ผปู ้ ระสบภัยเข้าใจความรู ้สึก และพูดแสดงความเป็ นเจ้าของ
ในความรู ้สึกมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เวลาที่ผชู ้ ่วยเหลือรู ้สึกไม่ดี เช่น สับสน อิจฉา ไม่เชื่อ ภูมิใจ ถ้าผู ้
ช่วยเหลือพูดประโยคตรงจากใจของตนด้วยประโยคฉันแล้ว จะทาให้ผปู ้ ระสบภัยเชื่อใจ และไว้ใจมากขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม การพูดเหล่านี้ตอ้ งดูจงั หวะให้เหมาะสมด้วย อย่างไรก็ตาม ผูช้ ่วยเหลือสามารถลดความรู ้สึกที่ไม่ดี
ของตนขณะบาบัดได้ โดยฝึ กฝนตนเอง เข้าใจธรรมชาติ และร่ วมรู ้สึกกับผูป้ ระสบภัยอย่างแท้จริ ง

การฟังโดยเอื้อให้เติบโต (Facilitative Listening)
ผูช้ ่วยเหลือสามารถให้ความสนใจอย่างสมบูรณ์แก่ผปู ้ ระสบภัยโดย 1) มุ่งพลังของจิตใจจากผูช้ ่วยเหลือ
ให้ไปอยูใ่ นโลกของผูป้ ระสบภัยทั้งหมด 2) สนใจทั้งลักษณะคาพูด ท่าทาง ลักษณะ สี หน้าของผูป้ ระสบภัย
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(บางครั้งสิ่ งที่ไม่ได้สื่อโดยคาพูดสาคัญกว่าคาพูด) 3) จับอารมณ์และสัมพันธภาพที่ผปู ้ ระสบภัยมีตอ่ คนอื่น
โดยเฉพาะสัมพันธภาพต่อผูช้ ่วยเหลือ 4) แสดงพฤติกรรมทั้งคาพูดและท่าทางที่แสดงถึงความสนใจ เพื่อเสริ ม
สัมพันธภาพและช่วยให้เกิดความเชื่อใจในกระบวนการบาบัด
นอกจากนี้ ผูช้ ่วยเหลือพูดข้อความที่แสดงให้เห็นถึงสิ่ งที่กาลังทาอยู่ เช่น ผมเข้าใจว่าคุณกาลังรู ้สึกกังวล
มาก ฟังให้ชดั เจนและสื่ อให้ผปู ้ ระสบภัยรู ้สึกว่าผูช้ ่วยเหลือเข้าใจในตัวเขาอย่างแท้จริ งทั้งเนื้อหาและอารมณ์ที่
ได้รับ เอื้อให้ผปู ้ ระสบภัยตอบสนอง และกระตุน้ ให้ผปู ้ ระสบภัยเข้าใจความรู ้สึก แรงขับดันภายใน และทางเลือก
ต่างๆ มากขึ้น ทาให้มองวิกฤตเป็ นความจริ ง และเหตุผลมากขึ้น ช่วยให้ผปู ้ ระสบภัยเข้าใจผลกระทบทั้งหมดของ
สถานการณ์ที่มีต่อเขา และช่วยให้ผปู ้ ระสบภัยมองแบบปรนัย มองแบบผูส้ งั เกตภายนอก มุ่งเน้นเหตุผลมากกว่าที่
อยูใ่ นกรอบความคิดภายในของผูป้ ระสบภัย และอคติทางอารมณ์ของผูป้ ระสบภัย และสุดท้าย ให้ผชู ้ ่วยเหลือ
พยายามมุ่งเน้นที่แก่นแท้ของปั ญหาที่ผปู ้ ระสบภัยตระหนัก กังวลอยู่

การแก้ไขปั ญหาในภาวะวิกฤต
การแก้ไขปั ญหามีปัจจัยหนึ่งที่ควรคานึงถึง คือ การเข้าไปมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาของผูช้ ่วยเหลือ
โดยสิ่ งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การประเมินระดับที่ถูกต้องและความเป็ นจริ ง ในความฉับไวของการตอบสนอง (Mobility) ซึ่ง
ระดับของการเข้าไปช่วยเหลือแบ่งเป็ น 3 ระดับคือ การช่วยเหลือแบบไม่นาทาง (Nondirective approach) การ
ช่วยเหลือแบบร่ วมคิด (Collaborative approach) และการช่วยเหลือแบบนาทาง (Directive approach) และก่อนที่
จะตัดสิ นใจเลือกวิธีในการแก้ปัญหา ควรทดสอบว่าภัยพิบตั ิอะไรที่ทาให้เกิดภาวะจิตใจแบบวิกฤต และสิ่ งที่
ก่อให้เกิดความสมดุลในจิตใจได้ รายละเอียดของการแก้ไขปั ญหาแบบต่างๆ เป็ นดังนี้
การให้ คาปรึกษาแบบไม่ นาทาง (Nondirective Counseling) หรื อเรี ยกว่าแนวทางท่าน (YOU Approach)
เป็ นแนวทางที่เหมาะสมเมื่อผูป้ ระสบภัยสามารถตัดสิ นใจและดาเนินการวิธีการแก้ไขปั ญหาได้ดว้ ยตัวของเขาเอง
ยิง่ วิกฤตทางจิตใจมีนอ้ ยเพียงใด บทบาทในการช่วยเหลือของนักจิตวิทยายิง่ น้อยลง วิธีการให้คาปรึ กษาแบบนี้
ต้องใช้การฟังแบบโต้ตอบ (Active listening) มาก และใช้คาถามปลายเปิ ดมาก เพื่อให้ผปู ้ ระสบภัยกระจ่างชัดใน
ตัวเลือกและความเป็ นไปได้ของตัวเลือกเหล่านั้น ผูช้ ่วยเหลือต้องมุ่งเข้าไปสู่โลกส่วนตัวของผูป้ ระสบภัย แล้วเอื้อ
ในกระบวนการเติบโตของผูป้ ระสบภัย โดยผูช้ ่วยเหลือไม่ควรจัดการ สัง่ ชักชวน ชักนา หรื อควบคุมผูป้ ระสบภัย
ผูป้ ระสบภัยเป็ นจัดการกับปั ญหา วิธีการเผชิญปั ญหา แผนการปฏิบตั ิ ความมัน่ ในการทาแผน และผลที่ได้รับ
ออกมา วิธีการปรึ กษาแบบนี้เป็ นวิธีการที่ตอบสนองต่อความต้องการ ความรู ้สึก และจุดมุ่งหมายของผูป้ ระสบภัย
ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม
การปรึกษาแบบร่ วมมือ (Collaborative counseling) หรื อเรี ยกว่าแนวทางเรา (WE Approach) วิธีน้ ี
ผูป้ ระสบภัยเป็ นคู่หูกบั ผูช้ ่วยเหลือในการประเมินปั ญหา สร้างทางเลือกที่เหมาะสม และดาเนินการขั้นตอนการ
จัดการปั ญหา โดยปกติจะใช้กบั ผูป้ ระสบภัยที่ยงั พอตอบสนองได้ แต่ยงั ไม่ฉบั ไวมากนัก วิธีการนี้ ผูช้ ่วยเหลือ
เสมือนเป็ นตัวกระตุน้ แก่ผปู ้ ระสบภัยในการค้นหาขั้นตอนการปฏิบตั ิต่อปัญหา เพื่อให้เขาเริ่ มวิธีการแก้ปัญหา
วิธีการนี้สามารถพัฒนาไปใช้การให้คาปรึ กษาแบบนาทางได้ เมื่อผูป้ ระสบภัยดียงิ่ ขึ้น
การปรึกษาแบบนาทาง (Directive Approach) แนวทางนี้เรี ยกอีกอย่างว่าแนวทางฉัน (I Approach) เป็ น
แนวทางที่ผชู ้ ่วยเหลือเป็ นหลักในการนิยามปั ญหา ค้นหาทางเลือก พัฒนาแผนการปฏิบตั ิ และแนะนาให้
ผูป้ ระสบภัยทาตามแผน วิธีน้ ีจาเป็ นต่อผูป้ ระสบภัยที่ถูกประเมินว่าไม่สามารถตอบสนองได้อย่างฉับไว ซึ่งทาให้
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เผชิญหน้าต่อปั ญหาในปัจจุบนั ได้ไม่ดี ตัวอย่างของบุคคลที่ควรใช้แนวทางนี้คือ ผูป้ ่ วยที่เข้านอนในโรงพยาบาล
เนื่องจากความผิดปกติทางอินทรี ย ์ ผูท้ ี่ประสบกับความซึมเศร้าอย่างหนักจนปรับตัวต่อชีวติ ประจาวันไม่ได้ คนที่
อยูใ่ นระหว่างช่วงคลุม้ คลัง่ (Psychotic episode) ผูท้ ี่ทุกข์ทรมานจากการตกใจ การสูญเสี ยอย่างรุ นแรง ผูท้ ี่ระดับ
ความวิตกกังวลสูงมากในบางครั้งจนไม่สามารถดาเนินชีวติ ได้ปกติจนกว่าความกังวลจะหายไป ผูท้ ี่หลุดออกจาก
โรคแห่งความเป็ นจริ ง ผูท้ ี่กาลังทาอันตรายกับตัวเขาเอง หรื อผูอ้ ื่น การตัดสิ นระดับการตอบสนอง ถ้าทาผิดแล้ว
ให้การบาบัดแบบนาทาง ไม่ถือว่ามีอนั ตรายเพราะว่าผูป้ ระสบภัยมักตอบสนองโดยการปฏิเสธแนวทางที่ผู ้
ช่วยเหลือจัดให้ การปรึ กษาแบบนี้อาจเปลี่ยนเป็ นรู ปแบบอื่น เมื่อผูป้ ระสบภัยสามารถตอบสนองได้ดีข้ นึ
วิธีการและข้ อควรคานึงถึงในการปฏิบัติ
การระลึกถึงความแตกต่ างระหว่ างบุคคล (Recognize individual differences) ให้มองผูป้ ระสบภัยแต่ละ
บุคคลว่ามีลกั ษณะจาเพาะในแต่ละคน บางครั้งความบีบคั้นทางด้านเวลา การหมดพลังงาน หรื อความมัน่ ใจมาก
จนเกินไป อาจทาให้ผชู ้ ่วยเหลือประมาทไป แล้วรี บบอกคาตอบหรื อหาวิธีทางแก้ปัญหาแก่ผปู ้ ระสบภัยเลย
ถึงแม้วา่ บางครั้งการช่วยเหลือเหล่านั้นอาจได้ผลก็ตาม แต่ควรบาบัดอย่างช้าๆ ไม่ด่วนสรุ ปไป เพื่อให้เข้าใจปั ญหา
ที่แท้จริ งของผูป้ ระสบภัย และเพือ่ ให้ผปู ้ ระสบภัยได้มีขอ้ ผูกมัดต่อวิธีการที่เขาแก้ปัญหา และยอมรับต่อผลที่
ออกมาจากการแก้ปัญหาเหล่านั้น
การประเมินตนเอง (Assess yourself) เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาเสมอ โดยเป็ นการตระหนักตามความเป็ นจริ งถึง
ค่านิยมของตน ข้อจากัดของตน สถานะทางร่ างกายและอารมณ์ของตน ความพร้อมของตนในการแก้ไขปั ญหา
อย่างปรนัยกับผูป้ ระสบภัยและจิตใจที่เป็ นวิกฤตได้ ถ้ารู ้ตวั ว่าไม่พร้อมในการแก้ไขปั ญหาควรทาการส่งต่อที่
เหมาะสมต่อไป
การคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ประสบภัย (Show regard for client’s safety) รู ปแบบ ทางเลือก วิธีการ
ที่ผชู ้ ่วยเหลือจะใช้ต่อผูป้ ระสบภัย จะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจของทั้ง
ผูป้ ระสบภัยเอง และบุคคลอื่น รวมถึงความปลอดภัยของผูช้ ่วยเหลือเองด้วย และความปลอดภัยในประเด็นด้าน
กฎหมาย จรรยาบรรณ วิชาชีพของผูช้ ่วยเหลือ เมื่อพบว่ามีปัญหา หรื อสับสน ในเรื่ องความปลอดภัย ให้รีบหา
ความช่วยเหลือ หรื อจัดการกับปัญหานี้ให้ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของบุคคลต่างๆ ให้นอ้ ยที่สุด
การสนับสนุนผู้ประสบภัย (Provide client support) ผูช้ ่วยเหลือควรเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนแก่
ผูป้ ระสบภัยจนกว่าภาวะวิกฤตหมดลง ถ้าไม่มีผอู ้ ื่นที่เหมาะสมในการสนับสนุนผูป้ ระสบภัย การสนับสนุนทา
โดยให้คาปรึ กษาแบบอบอุ่น และร่ วมรู ้สึกกับผูป้ ระสบภัย
การนิยามปั ญหาให้ ชัดเจน (Define the problem clearly) ตีปัญหาให้ชดั เจนและถูกต้อง และพยายาม
พิจารณาปั ญหาให้เป็ นแนวทางที่สามารถแก้ไขได้ จัดการได้ (เช่น ตีปัญหาให้เป็ นของผูป้ ระสบภัยเอง ไม่ใช่
ปั ญหาของคนอื่น กลุ่มอื่น ซึ่งถ้าแก้ปัญหาแบบนี้จะทาให้ขดั ขวางการเจริ ญเติบโตของผูป้ ระสบภัย) การตีปัญหา
ต้องมุ่งความสนใจอยูท่ ี่แก่นแท้ของปั ญหา ผูช้ ่วยเหลือต้องไม่ตอบคาถามให้ผปู ้ ระสบภัยมัน่ ใจในประเด็นที่ผู ้
ช่วยเหลือควรหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะกับผูป้ ระสบภัยที่มีอารมณ์เข้มข้น หรื อมีกลไกป้ องกันตนต่อปั ญหาของเขา เช่น
ผูป้ ระสบภัยถามว่าคุณไม่เคยตบตีภรรยาหรื อ ควรตอบตามความเป็ นจริ ง แต่อย่าเน้นประเด็นนี้เป็ นประเด็นหลัก
ให้กลับมาที่ประเด็นที่สามารถแก้ไขปั ญหาโดยเร็ ว นอกจากนี้ควรจับที่ประเด็นของผูป้ ระสบภัย ไม่หลงประเด็น
มาที่ความคิด ความเชื่อ เจตคติ ความสามารถของผูช้ ่วยเหลือ
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พิจารณาทางเลือก (Consider alternatives) ปกติแล้วทางเลือกมีมากมาย แต่ผปู ้ ระสบภัยมักมีมุมมองที่
จากัดในการมองทางแก้ปัญหา การถามคาถามปลายเปิ ดช่วยให้ผปู ้ ระสบภัยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
มองทางแก้ปัญหาของเขา ถ้าผูช้ ่วยเหลือพบว่ามุมมองเหล่านี้ไม่ครอบคลุมเพียงพอ ผูช้ ่วยเหลืออาจให้คาแนะนาได้
(การพิจารณา วิเคราะห์ และทารายการทางเลือก ควรให้เกิดการร่ วมมือกันระหว่างผูช้ ่วยเหลือและผูป้ ระสบภัยให้
ได้มากที่สุด) การลดความเครี ยด ความวิตกกังวล หรื อความไม่สมดุลของจิตใจ ช่วยให้ผปู ้ ระสบภัยมีมุมมองที่
กว้างขึ้น ไม่มีอคติทางอารมณ์ ทางเลือกที่พิจารณาควรเป็ นทางเลือกที่ทาได้ และอยูใ่ นความเป็ นจริ ง จานวน
ทางเลือกในรายการไม่ควรมากเกินไปหรื อน้อยเกินไป ทางเลือกจะช่วยในการสารวจของผูป้ ระสบภัยก่อนในการ
ตัดสิ นใจ ดังนั้นทางเลือกที่ดีสุดเป็ นทางเลือกที่ผปู ้ ระสบภัยได้เลือก และเป็ นเจ้าของทางเลือกนี้อย่างแท้จริ ง ระวัง
การนา หรื อการเสนอแนะทางเลือกให้ผปู ้ ระสบภัย
การสร้ างแผนการกระทา (Plan action steps) แผนระยะสั้นช่วยให้ผปู ้ ระสบภัยผ่านวิกฤตฉับพลัน แผน
ควรรวมถึงกลไกในการป้ องกันปัญหาภายใน (ให้เป็ นการกระทาที่เป็ นรู ปธรรม ในเชิงบวก และสร้างเสริ มให้
ผูป้ ระสบภัยสามารถฟื้ นฟูความสามารถในการควบคุมตนเอง) และแหล่งในการช่วยเหลือของผูป้ ระสบภัย การ
กระทาในช่วงแรกควรเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางร่ างกายจะสามารถทาได้ง่าย และเมื่อทาได้ผปู ้ ระสบภัยจะ
รู ้สึกว่าตนสามารถควบคุมตนเองได้ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาได้ดีข้ นึ แผนที่ดีควรคานึงถึงสภาวะของผูป้ ระสบภัย
ใน ณ ขณะนั้น ว่ามีความพร้อมทางด้านอารมณ์มากน้อยขนาดไหน มีการสนับสนุนจากสิ่ งแวดล้อมมากเท่าใด
การร่ วมมือสร้างแผนควรทาจนกว่าผูป้ ระสบภัยสามารถทางานได้อย่างอิสระ สิ่ งนี้ควรทาให้เร็ วที่สุด
การใช้ จุดแกร่ งในการเผชิ ญปั ญหาของผู้ประสบภัย (Use the client’s coping strengths) ใช้จุดเด่นในการ
เผชิญปั ญหาและกระบวนการเผชิญปั ญหาที่ดีอยูเ่ ดิมของเขา ทาให้ผปู ้ ระสบภัยสามารถกลับมามีอารมณ์ในภาวะ
สมดุลได้ดี เช่น เดิมเขาเคยพูดคุยกับเพื่อนสนิทของเขา เมื่อได้รับปั ญหานี้ ก็สนับสนุนให้เขาได้ใช้แนวทางเดิม
สนใจในความต้ องการด่ วนของผู้ประสบภัย (Attend to client’s immediate needs) เข้าใจและสนใจความ
ต้องการอย่างเร่ งด่วนของผูป้ ระสบภัย เช่น ผูป้ ระสบภัยเหงา ต้องการใครบางคนมานัง่ ฟัง
ใช้ แหล่ งการส่ งต่ อ (Use referral resources) ผูช้ ่วยเหลือควรมีรายการ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และบุคคลที่
สามารถติดต่อได้ สิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการบาบัดผูป้ ระสบภัยให้ได้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด สิ่ งใดที่เกิน
ความสามารถ หรื อไม่ใช่ความถนัดของผูช้ ่วยเหลือ ควรส่งมอบให้บุคคลที่เหมาะสมต่อไป ผูช้ ่วยเหลือควรพัฒนา
ทักษะการส่งมอบให้ดี ตัวอย่างของแหล่งการส่งมอบ เช่น นักกฎหมาย ผูพ้ ิพากษา นักสังคมสงเคราะห์ท้ งั ใน
ระดับชาติ จังหวัด หรื อระดับท้องถิ่น รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างๆ ผูใ้ ห้บริ การปรึ กษาในโรงเรี ยน บุคคล
สาคัญหรื อหัวหน้าในกลุ่มผูท้ างานด้านฟื้ นฟูภยั พิบตั ิ ผูท้ ี่มีหน้าที่ดา้ นการช่วยเหลืออื่นๆ นักวิชาการ ผูน้ าธุรกิจ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูน้ าท้องถิน่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ตารวจ ทหาร ผูน้ าทางการเมือง เป็ นต้น
การพัฒนาและใช้ เครื อข่ าย (Develop and use networks) กลุ่มของแหล่งการส่งต่อที่อยูใ่ กล้ชิด สามารถ
ติดต่อได้โดยตรง เรี ยกว่าเครื อข่าย (Network) แหล่งการส่งต่อเหล่านี้สามารถติดต่อโดยส่วนตัวได้ ทาให้แหล่งส่ง
ต่อเหล่านี้สื่อสารกับผูช้ ่วยเหลือได้อย่างเข้าใจ และมีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน ตัดขั้นตอนทางราชการออกไป ทา
ให้ช่วยผูป้ ระสบภัยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ได้ความช่วยเหลืออย่างเร็ วที่สุด เมื่อนักจิตวิทยามีเครื อข่ายที่แข็งแกร่ ง
แล้ว ทาให้สามารถกระจายหน้าที่ให้แก่เครื อข่ายได้ ประสิ ทธิภาพในการช่วยเหลือยิง่ มากขึ้น
การได้ รับข้ อผูกมัด (Get a commitment) การสร้างข้อผูกมัด สร้างเพื่อให้ผบู ้ าบัดเดินตามแผนที่ได้วาง
เอาไว้ อาจทาได้โดยให้ผปู ้ ระสบภัยสรุ ปให้ฟังเป็ นขั้นตอน ซึ่งทาให้ผชู ้ ่วยเหลือเข้าใจการรับรู ้ของเขาว่าเข้าใจแผน
และข้อผูกมัดอย่างไร และเป็ นโอกาสอันดีในการแก้ไขสิ่ งที่บิดเบือนไป เมื่อสิ้นสุดการบาบัดแล้วอาจติดตามการ
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ดาเนินการตามแผนของผูป้ ระสบภัยได้ ถ้าขาดข้อผูกมัดไปทาให้การบรรลุวตั ถุประสงค์ของการบาบัดตกลงได้
อย่างรวดเร็ ว เพราะข้อผูกมัดทาให้แรงจูงใจในการฟื้ นฟูยงั คงอยู่ โดยการสนับสนุน และทาให้ผปู ้ ระสบภัยเชื่อว่า
ทาให้สาเร็จได้ มีผลอันดี ถ้าผูป้ ระสบภัยไม่สามารถทาแผนขนาดใหญ่ได้ ให้ยอ่ แผนลงมา แต่แผนที่ยอ่ ลงมาก็ควร
ทาให้ผปู ้ ระสบภัยไปในทางที่ดีข้ นึ ได้ อย่างไรก็ตามการได้รับข้อผูกมัดแสดงให้เห็นถึงสัญญาณอันดีของการ
บาบัด ว่าจะก้าวหน้าต่อไปไม่มากก็นอ้ ย

การให้บริ การปรึ กษาผูป้ ระสบภัยที่ยากลาบาก
การให้บริ การปรึ กษาที่ยากลาบาก เช่น ผูป้ ระสบภัยที่กาลังโกรธ พร้อมแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่ให้
ความร่ วมมือ หรื อไม่ค่อยพูด ผูป้ ระสบภัยที่ได้รับคาสัง่ จากศาล ผูป้ ระสบภัยที่มาจากเชื้อชาติหรื อกลุ่มสังคม
จาเพาะ ที่รู้สึกไม่สบายใจเมื่อพูดหรื อเผชิญหน้ากับผูช้ ่วยเหลือ หรื อผูป้ ระสบภัยที่ถูกบังคับให้มาช่วยเหลือ การ
แก้ไขปั ญหาอาจทาได้โดย
การสร้ างข้ อตกลงเบือ้ งต้ น (Ground rules) เป็ นข้อตกลงที่ช่วยให้ผปู ้ ระสบภัยไม่แสดงการหลีกเลี่ยง
ป้ องกันตนเอง ไม่สื่อสาร แปลกแยก หรื อมีพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา ก่อนที่จะเกิดขึ้นในชัว่ โมงการบาบัด โดยสร้าง
ข้อตกลงร่ วมกัน ให้ผปู ้ ระสบภัยได้เข้าใจ และมีขอ้ ผูกมัดไว้ การสร้างข้อตกลงอาจทดแทนได้ดว้ ยการปฐมนิเทศ
อย่างคร่ าว (Brief orientation) เช่น ทุกคนมีสิทธิในการพูด ดังนั้นเมื่อบุคคลใดพูด ไม่สอดแทรก ทุกคนต้องอยู่
ครบตามเวลาที่กาหนดไว้
การเผชิญหน้ า (Confrontation) เมื่อผูช้ ่วยเหลือพบว่าผูป้ ระสบภัยทาพฤติกรรมที่เป็ นปัญหาต่อการ
บาบัด ให้พดู พฤติกรรมเหล่านี้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ พฤติกรรมที่ไม่ได้แสดงออกโดยการพูด เช่น สี หน้า
ท่าทาง แล้วให้ขอ้ มูลป้ อนกลับโดยทันที การพูดถึงพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาโดยตรง เรี ยกว่า การเผชิญหน้า บางที
อาจใช้คาถามปลายเปิ ดแทนการเผชิญหน้า เพื่อลดระดับการกระทบกระเทือนด้านจิตใจลง ถ้าทาการบาบัดเป็ น
กลุ่ม ควรระวังไม่ให้เกิดความรู ้สึกลาเอียง แสดงความคับข้องใจ หรื อชอบใครบางคน การยอมรับอย่างไม่มี
เงื่อนไขจะช่วยเหลือให้จิตใจไม่ลาเอียงได้
ถ้าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้รุนแรงมากๆ อาจต้องยุติชวั่ โมงการบาบัด (มีโอกาสน้อยมากๆ)
หลังจากยุติแล้วอาจปรึ กษาเพื่อนร่ วมอาชีพ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป และถ้าผูช้ ่วยเหลือไม่สามารถ
ช่วยเหลือได้ อาจต้องส่งต่อผูป้ ระสบภัยดังกล่าว อย่าฝื นทามากจนเกินไป เพราะอาจทาให้หมดพลังงานทั้งหมดไป
(Burn out)

ปั จจัยทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ความรู ้ทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยส่วนใหญ่มาจากทวีปอเมริ กาเหนือ ทวีป
ยุโรป และออสเตรเลีย ซึ่งเป็ นความรู ้ในโลกตะวันตก แต่อย่างก็ตามคนเหล่านี้เป็ นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโลกแห่ง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมแสดงถึงวิธีการคิด ความเชื่อ เจตคติ และพฤติกรรมต่างๆ เมื่อประสบภาวะ
วิกฤตที่แตกต่างกัน อวัจนภาษาบางอย่างแตกต่างกัน ความแตกต่างเหล่านี้ยอ่ มส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพใน
การช่วยเหลือด้วย ซึ่งในที่น้ ีได้รวบรวมความเข้าใจผิดทางด้านวัฒนธรรมที่นกั จิตวิทยาอาจไม่รู้ตวั อยูว่ า่ ตนได้ทา
ผิดพลาดไป มีดงั ต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.

ความเข้าใจว่า พฤติกรรม “ปกติ” ของทุกคน ทุกเชื้อชาติเหมือนกัน
การเรี ยนรู ้ของบุคคลมีพ้นื ฐานอย่างเดียวกัน ไม่ตอ้ งสนใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง
นิยามของปัญหาในเชิงจิตวิทยา แตกต่างจากปั ญหาของแพทย์ นักสังคมวิทยา ทนาย ฯลฯ
วัฒนธรรมตะวันตกเป็ นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะนามธรรม ผูป้ ระสบภัยเข้าใจสิ่ งที่
นักจิตวิทยาได้พดู เชิงนามธรรม
5. การเป็ นอิสระในตนมีค่า และการพึ่งพาอาศัยกันไม่เหมาะสม
6. การให้คาปรึ กษาอย่างเป็ นทางการสาคัญกว่าระบบการช่วยเหลือตามธรรมชาติที่อยูร่ อบๆ ตัวของ
ผูป้ ระสบภัย
7. ทุกคนมีความคิดเชิงเส้นตรง (ทุกอย่างมีเหตุยอ่ มมีผล) และทุกอย่างตัดสิ นได้วา่ ดีหรื อไม่ดี
เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม
8. นักจิตวิทยาจาเป็ นต้องเปลี่ยนผูป้ ระสบภัยให้เหมาะสมกับระบบ ระบบไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับผูป้ ระสบภัย
9. อดีตเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบนั เพียงเล็กน้อย
10. นักจิตวิทยาตระหนักเรื่ องวัฒนธรรมตลอดเวลา ไม่เคยเกิดอคติ
ความเข้าใจผิดทางด้านวัฒนธรรม อาจก่อให้เกิดการตีตราได้ นักจิตวิทยาที่ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจะต้อง
มีสติ และเข้าใจผูป้ ระสบภัย จากมุมมองของเขา นักจิตวิทยาอาจเปลี่ยนบทบาทของตนเองให้เหมาะสมต่อพื้นหลัง
ของผูป้ ระสบภัย การช่วยเหลือผูค้ นต่างวัฒนธรรม ควรช่วยให้พวกเขาได้รับระบบการสนับสนุนจากในท้องถิ่น
นั้นๆ เพื่อให้การสนับสนุนเป็ นในระยะยาว และพวกเขาเข้าใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมากกว่า
นักจิตวิทยาควรตระหนักว่า ไม่ควรใส่ค่านิยมของตนเองเข้าไปในพฤติกรรม หรื อวัฒนธรรมของ
ผูป้ ระสบภัย รวมถึงไม่ไปตีตราตัวเขา พฤติกรรมเขา หรื อวัฒนธรรมของเขา ไม่ควรพยายามทาให้ผปู ้ ระสบภัยทา
ตามกระบวนการที่เราตั้งเอาไว้ โดยไม่ปรับปรุ ง เช่น พยายามให้ผปู ้ ระสบภัยบางวัฒนธรรมพูดความรู ้สึก พยายาม
ให้ผปู ้ ระสบภัยร้องไห้ เป็ นต้น

สรุ ป
เหตุการณ์ภยั พิบตั ิส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของมนุษย์ รู ปแบบของภัยพิบตั ิยอ่ มส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ดี เหตุการณ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของมนุษย์ได้
การประเมินเหตุการณ์วา่ เป็ นสิ่ งที่มาคุกคามเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้มนุษย์ได้รับผลกระทบทางจิตใจ
ผลกระทบทางจิตใจนี้ออกมาได้หลายรู ปแบบเช่น แผลทางจิตใจ (Trauma) ความเครี ยด (Stress) วิกฤต (Crisis)
เป็ นต้น สภาพจิตใจจะมีลกั ษณะไม่สมดุล (Nonequilibrium) อารมณ์แปรปรวน บางครั้งไม่สามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้ฉบั ไว (Immobility) โดยปกติแล้วเมื่อบุคคลได้รับผลกระทบทางจิตใจ จะมีกลไกในการลด
ผลกระทบเหล่านี้ที่เรี ยกว่ากลไกการเผชิญปั ญหา (Coping mechanisms) ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป มีท้ งั
การเผชิญปั ญหาที่ดี ลดผลกระทบทางจิตใจได้อย่างถาวร และการเผชิญปั ญหาที่ไม่ดี ลดผลกระทบทางจิตใจได้
เพียงชัว่ คราว ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยได้ในระยะยาว
คุณสมบัติของภัยพิบตั ิ คือ ภัยพิบตั ิเป็ นทั้งอันตรายและโอกาสในเวลาเดียว ภัยพิบตั ิมีลกั ษณะซับซ้อน มี
ปั จจัยหลายอย่างที่ทาให้ภยั พิบตั ิแต่ละครั้งมีลกั ษณะจาเพาะ (Unique) อย่างไรก็ตามในภัยพิบตั ิประเภทต่างๆ ก็ยงั
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มีความเหมือนกันหรื อคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ปัจจุบนั ยังไม่สามารถหาวิธีการที่สามารถรักษาผลกระทบทาง
จิตใจที่ได้รับจากภัยพิบตั ิได้อย่างรวดเร็ ว ทันใจ และสภาพการณ์แวดล้อมยังบีบคั้นให้ผปู ้ ระสบภัยต้องตัดสิ นใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
สภาวะทางจิตหลังจากได้รับภัยพิบตั ิแล้ว จะมีลกั ษณะพัฒนาเป็ นขั้นตอน ในช่วงแรกเป็ นภาวะรับรู ้การ
คุกคาม (Threat) แต่ยงั มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจไม่มากนัก ต่อมาเป็ นขั้นได้รับผลกระทบ (Impact) ในขั้นนี้
ผูป้ ระสบภัยจะมีความไม่สมดุลทางจิตใจชัดเจนที่สุด รวมถึงไม่สามารถตอบสนองต่อโลกภายนอกได้อย่างฉับไว
บุคคลส่วนใหญ่จะเริ่ มฟื้ นฟูอาการ (Recoil) เริ่ มใช้การเผชิญปั ญหาแบบกระทา และนาไปสู่ภาวะปกติ (Early
Aftermath) ในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม มีคนกลุ่มหนึ่งที่ทนทุกข์ทรมานกับปั ญหาต่อไป (Late aftermath) ฟื้ นตัวช้า
ซึ่งได้มีคาบัญญัติโรคของบุคคลที่ทุกข์ทรมานจากภัยพิบตั ิ โดยมีชื่อว่า ความเครี ยดผิดปกติหลังจากได้รับบาดแผล
ทางจิตใจ (Post traumatic stress disorder: PTSD) อาการนี้ถูกวินิจฉัยได้เมื่อมีอาการมากกว่าหนึ่งเดือนหลังภัย
พิบตั ิ โรคนี้สามารถทานายได้จากกลุ่มอาการที่เรี ยกว่า ความเครี ยดปกติแบบเฉี ยบพลัน (Acute Stress Disorder;
ASD)
ในการฟื้ นฟูสภาพจิตใจของบุคคลเหล่านี้ คุณสมบัติที่เพียบพร้อมของนักจิตวิทยาเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น ซึ่ง
คุณสมบัติดงั กล่าว สรุ ปเอาไว้วา่ ต้องมีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพการช่วยเหลือ ความสามารถทาให้ผปู ้ ระสบภัย
ควบคุมตนเองได้ ความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุน่ มีพลังงาน มีการตอบสนองที่ฉบั ไว และลักษณะอื่นๆ
ทฤษฎีต่างๆ ได้เสนอวิธีการบาบัดสภาพจิตใจของผูป้ ระสบภัย บางทฤษฎีได้เสนอถึงภาวะอารมณ์ที่ไม่
สมดุลของผูป้ ระสบภัย การผ่อนคลายอารมณ์เหล่านี้ทาให้ผปู ้ ระสบภัยฟื้ นฟูได้ บางทฤษฎีเสนอว่าให้เปลี่ยนแปลง
ความคิดของผูป้ ระสบภัยให้อยูใ่ นเหตุผลและสอดคล้องกับความเป็ นจริ งมากขึ้น บางทฤษฎีเสนอให้เปลี่ยนแปลง
ปั จจัยต่างๆ ทั้งภายในภายนอก ให้เอื้อต่อการฟื้ นฟูสภาพจิตใจ ในฐานะผูช้ ่วยเหลือควรนาทฤษฎีเหล่านี้มา
ผสมผสานและเลือกใช้ให้เหมาะสม
พื้นฐานของการฟื้ นฟูสภาพจิตใจ สามารถแบ่งได้ง่ายๆ เป็ น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการฟัง และขั้นตอน
การกระทา ขั้นตอนการฟังจะประกอบด้วย การนิยามปั ญหา การทาให้ปลอดภัย และการสนับสนุนทางจิตใจ ส่วน
ขั้นตอนการกระทาประกอบด้วย การหาทางเลือก การสร้างแผน และการสร้างข้อผูกมัด นอกจาก 2 ขั้นตอนนี้แล้ว
ผูช้ ่วยเหลือจาเป็ นต้องประเมินผูป้ ระสบภัยอยูต่ ลอดการบาบัด ทั้งการประเมินความรุ นแรงของวิกฤต ระยะเวลา
ของวิกฤต ความสามารถในการเผชิญปั ญหาที่ขาดหายไป การประเมินทางเลือก และการประเมินถึงความ
ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงแนวโน้มในการฆ่าตัวตายด้วย
การบาบัดที่ดี ต้องทาให้ผปู ้ ระสบภัยเกิดการพัฒนาตนได้ บรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนามี 3
องค์ประกอบด้วยกัน คือ การเข้าใจอย่างร่ วมรู ้สึก (Empathy) นักจิตวิทยาต้องเข้าใจทั้งเนื้อหาและอารมณ์
ความรู ้สึกของผูป้ ระสบภัยอย่างเป็ นปัจจุบนั ขณะ ความสอดคล้องในตนเอง (Genuineness) นักจิตวิทยาต้องใช้
แก่นแท้ของตนเองในการบาบัด ไม่มีหน้ากากของวิชาชีพในการบาบัด และการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข
(Acceptance) เป็ นบรรยากาศที่นกั จิตวิทยายอมรับตัวตนที่แท้จริ งของผูป้ ระสบภัย มีเจตคติทางบวกต่อ
ผูป้ ระสบภัย ไม่มองเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอก หรื อปั ญหาของผูป้ ระสบภัย
ผูป้ ระสบภัยบางคน มีลกั ษณะที่สามารถบาบัดได้ยาก เช่น เก็บตัว ไม่มีการโต้ตอบ ไม่แสดงออก ต่อต้าน
ก้าวร้าว ไม่ให้ความร่ วมมือ เป็ นต้น นักจิตวิทยาอาจใช้เทคนิคการสร้างข้อตกลงเบื้องต้น หรื อเทคนิคการ
เผชิญหน้า (Confrontation) ต่อผูป้ ระสบภัย

นักจิตวิทยากับงานช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผปู ้ ระสบภัยพิบตั ิ 23
ลักษณะทางวัฒนธรรมเป็ นอีกปัจจัยที่ควรคานึงถึงในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย การช่วยเหลือบุคคลที่
ต่างวัฒนธรรมควรเข้าใจถึงวัฒนธรรมของผูป้ ระสบภัย และมีสติสมั ปชัญญะอยูเ่ สมอในการบาบัด มิให้ค่านิยม
แนวคิด เจตคติของนักจิตวิทยาไปครอบงาได้ และถ้าพบว่ามีบุคคลในท้องถิ่นที่สามารถช่วยเหลือได้ในระยะยาว
ควรส่งต่อ เพื่อให้การช่วยเหลือมีประสิ ทธิภาพเต็มที่
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