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 จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน พ้ืนที่  4 จังหวัดภาคใต้ 
ตอนล่าง คือ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา ที่ เกิดขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ในระยะยาว โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จึงได้รวบรวม 
องค์ ความรู้ ด้ านสุ ขภาพจิ ต  เ พ่ือถ่ ายทอด ให้ แก่ เ ครื อข่ าย  
ทั้งองค์ความรู้ใหม่ ที่ได้จากการศึกษาวิจัย คือ แบบคัดกรอง 2P 
(แบบคัดกรองโรคเครียดหลั งเหตุ การณ์สะเทือนขวัญ)และ  
การให้การปรึกษาตามแนวอิสลาม และองค์ความรู้เดิมจากการ
ทบทวนเอกสารวิชาการ คือ ภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ 
การใช้เครื่องมือสัมภาษณ์ทางคลินิกด้วยแบบประเมิน M.I.N.I. (Mini 
International Neuropsychiatric Interview) ในหมวด PTSD 
(Post-Traumatic Stress Disorder  : โรคเครียดหลังเหตุการณ์
สะเทือนขวัญ) การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจด้วยหลัก 3L (Look, 
Listen, Link) และการให้การปรึกษาเบื้องต้น 

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัดทําคู่มือเพ่ือประกอบ 
การจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เครือข่าย โดยได้รับเงิน
สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และหวัง            
เป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือนําทางช่วยให้
สามารถ ประเมิน คัดกรอง และให้การดูแลผู้ ได้รับผลกระทบ 
จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  นพพร  ตันติรังสี 
   เมตตา เลิศเกียรติรัชตะ 

ภัชรินทร์ เฉลิมบุญ 
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เนื้อหา...สาระ 

คู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ 6 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่  1 บาดแผลทางใจ .. .หลังประสบเหตุการณ์        

สะเทือนขวัญ  อธิบายถึง การเกิดโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ 
(PTSD : Post-Traumatic Stress Disorder ) สาเหตุ อาการที่แสดง  
และการบําบัดรักษาทั้งด้านจิตสังคมบําบัดและการรักษาด้วยยา 

 ส่วนที่ 2 การค้นหา...พาถูกทาง ด้วยแบบคัดกรอง 2P  
อธิบายถึง ความเป็นมาของการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เรียกว่า แบบคัดกรอง2P 
โดยพัฒนาเป็นข้อคําถามจํานวน 2 ข้อ ที่ง่าย ๆ สั้น กระชับ เหมาะ
สําหรับการคัดกรองผู้รับบริการจํานวนมาก 

 ส่วนที่ 3 สัมภาษณ์ทางคลินิกด้วยแบบประเมิน M.I.N.I. 
(Mini International Neuropsychiatric Interview) ในหมวด  
PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder ) อธิบายถึง การใช้        
แบบสัมภาษณ์ทางคลินิกด้วยแบบประเมิน M.I.N.I. (Mini International 
Neuropsychiatric Interview) ในหมวด PTSD (Post-Traumatic 
Stress Disorder) หลังจากผลการคัดกรองด้วยแบบคัดกรอง 2P ได้
ผลบวกทั้ง 2 ข้อ เพ่ือช่วยให้ยืนยันการวินิจฉัยก่อนส่งพบแพทย์เพ่ือ
ยืนยันการวินิจฉัยซ้ํา   
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ส่วนที่ 4 การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ...คุณช่วยคนอ่ืนได้
ด้วยหลัก 3L อธิบายถึง การที่คนเราเจอเหตุการณ์สะเทือนขวัญ จะ
มีบาดแผลทางใจเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย จําเป็นจะต้องได้รับการดูแล
เยียวยา ซึ่งองค์การอนามัยโลก WHO ได้พัฒนารูปแบบการปฐม
พยาบาลทางด้านจิตใจ (PFA : Psychological First Aid)  โดยคํานึงถึง 
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นแก่ผู้ที่กําลังได้รับความ
ลําบากโดยใช้หลัก 3L : Look, Listen, Link   

ส่วนที่ 5 การให้การปรึกษาเบื้องต้น  อธิบายถึง การให้ 
การปรึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งในการดูแลฟ้ืนฟูทางด้าน 
จิตใจ โดยใช้ทักษะต่าง ๆ เพ่ือเอ้ืออํานวยให้ผู้รับการปรึกษาได้ใช้
ศักยภาพของตนเอง ในการสํารวจตัวเองเพ่ือทําความเข้าใจ 
สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริง สาเหตุของปัญหา และความต้องการ
ตลอดจนสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
จนปรับตัวให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง 

ส่วนที่  6 สมานใจ. ..ผู้ประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ             
ด้วยการให้การปรึกษาตามแนวอิสลาม อธิบายถึง การใช้เทคนิค
ต่าง ๆ ในการให้การปรึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยบูรณาการหลักศาสนา
อิสลามร่วมด้วย มี 5 ประเด็น คือ  เพียงแค่กล่าวสลาม เมื่ออัลลอฮฺ
ทดสอบ ชีวิตคิดบวกด้วยอัล-อิสลาม ปรับตัวได้เมื่อจิตสมดุล และ 
สัญญาใจสัญญากันอินชาอัลลอฮฺ 
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เนื้อหา...สาระ 

(หน้า 2) 

และ 

สารบัญ 

(หน้า 4) 

 

 
ส่วนที่ 1 

บาดแผลทางใจ... 
หลังประสบ
เหตุการณ์         

สะเทือนขวัญ 
(หน้า 6) 

 
ส่วนที่ 2  

การค้นหา...พาถูก
ทางด้วยแบบ            
คัดกรอง 2P 

(หน้า 13) 

ส่วนที่ 3  
สัมภาษณ์ทางคลินิก
ด้วยแบบประเมิน 

M.I.N.I. หมวดPTSD 

(หน้า 16) 

 
ส่วนที่ 4  
การปฐมพยาบาล
ทางด้านจิตใจ... 
คุณช่วยคนอ่ืนได้

ด้วยหลัก 3L 

(หน้า 21) 
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ส่วนที่ 5  

การให้การปรึกษา
เบื้องต้น 

(หน้า 26) 

 
ส่วนที่ 6  

สมานใจ...ผู้ประสบ
เหตุการณ์สะเทือน

ขวัญ ด้วยการให้การ
ปรึกษาตามแนว 

อิสลาม 

(หน้า 36) 

 
เอกสารอ้างอิง 

(หน้า 46) 

 
ทีม...ร่วมด้วยช่วยกัน  (หน้า 48) 
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   ส่วนที่ 1  

  บาดแผลทางใจ... 

 หลังประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ 
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บาดแผลทางใจ...หลังประสบเหตุการณส์ะเทือนขวัญ 
 โรคเครี ยดหลั ง เหตุการณ์สะเทือนขวัญ  มีชื่ อ เ รี ยก 
อย่างเป็นสากลว่า PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)  
เป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังพบเหตุการณ์
ความรุนแรง เป็นความผิดปกติทางจิตในกลุ่มโรควิตกกังวล  
เกิดขึ้นหลังจากประสบเหตุการณ์ที่น่ากลัวและร้ายแรงมักไม่ใช่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั่ว ๆ ไป โดยที่ผู้ได้รับผลกระทบอาจเป็น     
ผู้ประสบเหตุเองโดยตรง หรือเพียงแค่ได้เห็นเหตุการณ์หรือได้รับรู้
เรื่องราวจากข่าวหรือคําบอกเล่าของผู้อ่ืนก็ได้ ที่สําคัญ คือขณะ
ประสบเหตุการณ์นั้น ผู้ได้รับผลกระทบจะต้องปฏิกิริยาตอบสนอง
อย่างรุนแรง เช่น เกิดความหวาดกลัวอย่างรุนแรง มีความรู้สึกหมด
หนทาง หรือความหวาดผวาอย่างมาก หลังจากนั้น ผู้ปุวยจะมี
อาการทางจิตเกิดขึ้น โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นภายในช่วงเวลา 6 เดือน
หลังจากประสบเหตุการณ์ และมีความรู้สึกหวาดกลัวอย่างสุดขีด
หรือประหวั่นพรั่นพรึงหรือรู้สึกช่วยตัวเองไม่ได้ และเมื่อเหตุการณ์
ผ่านพ้นไป จะมีอาการเฉยเมย อารมณ์ เย็นชา การรับรู้ต่อ
สิ่งแวดล้อมลดลง จนดูเหมือนคนงุนงง รู้สึกเหมือนสิ่งแวดล้อมและ
ตัวเองเปลี่ยนไป จําเหตุการณ์ที่สําคัญในขณะเกิดเหตุการณ์สะเทือน
ขวัญนั้นไม่ได้ ที่สําคัญถือว่าเป็นอาการเฉพาะของผู้ปุวยในกลุ่มนี้ คือ 
จะรู้สึกว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นมาอีก (re-experiencing 
of traumatic event) เกือบทุกวัน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น 
คิดถึง ฝันถึงเหตุการณ์นั้นซ้ํา ๆ หรือเกิดความทุกข์เมื่อได้เผชิญกับ
สิ่ งที่ เ ตือนความจํ า ให้ ระลึกถึ ง เหตุการณ์นั้ น  ๆ  ขึ้ น อีกครั้ ง 
(exposure to reminders) ผู้ปุวยจึงพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่ไป
กระตุ้นเตือนให้นึกถึงเหตุการณ์นั้น และมีอาการวิตกกังวลอย่างมาก
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หรือรู้สึกผวาตกใจง่ายขึ้นกว่าเดิม แสดงออกมาด้วยอาการต่าง ๆ 
ได้แก่ นอนหลับยากหรือนอนไม่ค่อยหลับ สมาธิลดลง หงุดหงิด
กระวนกระวายหรือฉุนเฉียวโกรธง่าย โดยที่อาการดังกล่าว  
เป็นมากจนทําให้ผู้ปุวยไม่สามารถทํางานหรือใช้ชี วิตในสังคม 
ได้ตามปกติเช่นเมื่อก่อนปุวย 

เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ นราธิวาส 
ยะลา ปัตตานี และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา คือ สะบ้าย้อย นาทวี 
จะนะ และเทพา ก่อให้ เกิดความสูญเสียและความเจ็บปวด 
แก่ผู้คนโดยไม่เลือกเพศ วัย และศาสนา ผู้คนจํานวนมากสูญเสีย
ชีวิต อวัยวะ และทรัพย์สิน สูญเสียกําลังใจในการดําเนินชีวิต แม้
ร่างกายได้รับการเยียวยาให้หายแล้ว แต่บาดแผลในจิตใจก็ยังคงฝัง
ลึกและกัดกร่อนชีวิต ความทุกข์ทางใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกฝุายควรให้
ความสําคัญ เพราะอาจส่งผลกระทบได้มากมายหากไม่ได้รับการ
เยียวยา  

ผู้ที่มีโอกาสเป็น PTSD ได้ง่าย 

ผู้ที่มีโอกาสเป็นโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ 
(PTSD : Post-Traumatic Stress Disorder) ได้ง่าย คือ ผู้ที่เคยถูก 
ทําร้ายตอนวัยเด็ก ผู้ที่ไม่ค่อยมีเพ่ือนหรือครอบครัวที่คอยช่วยเหลือ 
ผู้ที่มีลักษณะนิสัยชอบพ่ึงพิงคนอ่ืน ซึ่งมักพบในเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย การเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญตอนอายุน้อยมาก ๆ หรือ
แก่มาก ๆ ก่อนเจอเหตุการณ์กําลังมีเรื่องเครียดอยู่เดิม และบางราย
พบว่าเคยเป็นคนดื่มจัดก่อนเกิดเหตุ 
          ผู้ที่ปุวยโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD :  
Post-Traumatic Stress Disorder ) บางราย รักษาง่ายและหายเร็ว          
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แต่บางรายกลายเป็นโรคเรื้อรังได้ ผู้ที่มักมีผลการรักษาดีได้แก่  
ผู้ที่เริ่มมีอาการเกิดขึ้นเร็วหลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ  
มีอาการไม่นานไม่เกิน 6 เดือน ก่อนเกิดเหตุมักเป็นผู้ที่สามารทํางานได้ 
มีเพ่ือนฝูงหรือครอบครัวที่ดี และมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายดี 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาทางจิตใจ 

1. ปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานทางอารมณ์ จิตใจและ  
บุคลิกภาพเดิม ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมา ปัญหาทางสุขภาพจิตที่มีอยู่เดิม 
ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อศาสนาหรือปรัชญาการดําเนินชีวิต ซึ่งส่งผล
ต่อการรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

2. ปัจจัยภายนอก ขึ้นกับลักษณะความรุนแรงของเหตุการณ์ 
เกิดขึ้นหลายครั้งและต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเกิดเพียงครั้งเดียว 
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวหรือไม่ เกิดขึ้นจากคนที่ใกล้ชิดเพียงใด       
มีระดับความโหดร้ายทารุณมากเพียงใด เกิดขึ้นในช่วงอายุไหน  

 อาการของผู้ป่วย PTSD          

 ภาวะเครียดจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ จะแสดงอาการ 
เป็น 2 ระยะ  

ระยะแรกเกิด ขึ้นภายใน 1 เดือนหลังเหตุการณ์เรียกว่า โรคเครียด 
ฉับพลัน (Acute Stress Disorder : ASD)  

ระยะที่ 2 หลังเกิดเหตุการณ์แล้ว 1 เดือน เรียกว่า โรคเครียด
หลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (Post-Traumatic Stress Disorder  : 
PTSD)     

 
 
 

http://health.kapook.com/view97511.html
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อาการ  3  อาการ ที่เด่นชัด  

           1. เหตุการณ์นั้นตามมาหลอกมาหลอน (re-experiencing) 
ผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ต่าง ๆ จากภัยพิบัติธรรมชาติ  และ           
ภัยน้ํามือมนุษย์ จะยังรู้สึกว่าเหตุการณ์นั้น ๆ กําลังจะเกิดขึ้นอีก 
ยังตามมาหลอกหลอน รู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้น และตกใจกลัว 
(Flash back) หรือหลับตาทีไรก็ยังเห็นภาพนั้น เช่น รู้สึกเหมือนพ้ืน
สั่นคล้ายกบัแผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา หรืออาจฝันร้ายซ้ํา ๆ 

 2. อาการตื่นตัวมากผิดปกติ (hyper arousal) เหตุการณ์ 
น่ากลัวทําให้คนเรารู้สึกตื่นตัวในช่วงหนึ่ง แต่สําหรับผู้ปุวย PTSD 
(Post-Traumatic Stress Disorder : โรคเครียดหลังเหตุการณ์ 
สะเทือนขวัญ) แม้ว่าเหตุการณ์น่ากลัวผ่านไป ร่างกายก็ยังตื่นตัว   
ทําให้รู้สึกกระวนกระวาย ผุดลุกผุดนั่ง ใจสั่น ตกใจง่าย สะดุ้งง่าย  
ไม่มีสมาธิ เครียดง่ายกับเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะเมื่อมีอะไรมา
กระตุ้นให้นึกถึงเหตุการณ์นั้น ๆ บางรายอาจคอยระแวดระวังตัว
มากเกินกว่าเหตุ นอนหลับยาก หรือมีอาการทางกาย เช่น ความดัน
โลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อสูง คลื่นไส้ 
ท้องร่วง เป็นต้น 

 3. คอยหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ 
(avoidance) หรือมีอารมณ์เฉยชา (emotional numbing) หลายคน 
พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูด หรือนึกถึงเหตุการณ์ที่ทําให้หวาดกลัว 
เช่น ประสบภัยพิบัติจึงไม่กล้าดูข่าวในโทรทัศน์ หรือบางคนขับรถ
ชนคนตายไม่กล้าขับรถ แม้แต่ดูภาพยนตร์หรือเห็นอะไรที่เกี่ยวกับรถ 
ก็ทําไม่ได้ ไม่กล้าว่ายน้ําเพราะเคยจมน้ํา หรือไม่กล้าไปในสถานที่
ประสบเหตุ เพราะเห็นแล้วจะรู้สึกกระวนกระวายขึ้นอีก  
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โรค PTSD สามารถรักษาได้ 2 วิธี คือ 

1. การรักษาด้วยจิตสังคมบําบัด จากการทบทวนหลักฐาน
ทางวิชาการ พบว่าวิธีบําบัดที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ปุวย     
โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD : Post-Traumatic 
Stress Disorder ) จากการทบทวนงานวิจัย วิธีที่ใช้ได้ผลพบมี 4 วิธี 
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถลดอาการต่าง ๆ ได้ แนะนําให้เลือกใช้
ตามสภาพปัญหาของผู้ปุวย หรือใช้ควบคู่หลายวิธี เช่น หากผู้ปุวยมี
ปัญหาเรื่องการหลีกเลี่ยงสถานการณ์สะเทือนขวัญ ควรแนะนําให้ใช้
วิธีการบําบัดแบบเผชิญเวลานาน (Prolong Exposures : PE) ควบคู่
กับวิธีการบําบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavior 
Therapy : CBT)  

- การบําบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavior 
Therapy : CBT) คือ การใช้กระบวนการและเทคนิคการเรียนรู้         
มาใช้ในการบําบัดปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของบุคคล               
ที่ไม่สมเหตุสมผล ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต หากบุคคลนั้น
ปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อให้ถูกต้องเหมาะสมจะสามารถ
ปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

- การบําบัดโดยใช้เทคนิคแบบ EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing) คือ เทคนิคอย่างหนึ่งใช้
บําบัดผู้ที่มีประสบการณ์เลวร้ายในอดีต ทําโดยผู้บําบัดที่ฝึกใช้
เทคนิคนี้มาโดยเฉพาะ ประกอบด้วย E กับ M = Eye Movement 
คือ การกลอกตา D = Desensitization คือ การทําซ้ํา ๆ เป็นชุด ๆ 
ไม่ได้ทําครั้งเดียว และ R = Reprocessing คือ การประมวลข้อมูล
เสียใหม่ ซึ่งการกลอกตาไปมา ทําให้ผู้ปุวยมีอาการมีดีขึ้น ทั้งนี้เป็น
เพราะปลายประสาทตาของคนเราจะไปเชื่อมโยงกับสมองซีกซ้าย 
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คือ การอยู่กับปัจจุบัน รู้เวลา รู้หน้าที่ ว่าจะต้องทําอะไร เป็นเหตุเป็นผล 
แต่สมองซีกขวามักเก็บความทรงจําความคิดความรู้สึกในอดีต ผู้ปุวย
ส่วนใหญ่อยู่กับความคิดในอดีต ใช้สมองซีกขวาซึ่งล็อคประสบการณ์
เลวร้ายเอาไว้ ช่วงกลาง ๆ ของสมองจะถูกกระตุ้น เวลาที่เขานึกถึง
ประสบการณ์ เลวร้ายสมองถูกกระตุ้นมากที่สุดด้านขวา การกลอกตา
ไปมาจะปรับให้สมองซีกซ้ายและขวาสมดุล ผู้ปุวยจึงรู้สึกดีข้ึนเรื่อย ๆ  

- การบําบัดแบบประคับประคอง (Supportive Therapy) 
คือ เน้นการพูดคุยและบําบัดช่วยเหลือประคับประคองเบื้องต้น 

- Prolong Exposures : PE การบําบัดแบบเผชิญเวลานาน 
คือ ให้ผู้ปุวยเข้าหาและเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ ซึ่งอาการส่วนใหญ่
คล้ายกับอาการของโรคกลัว (phobic disorder) คือ กลัวเหตุร้าย
และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกระตุ้นให้นึกถึงเหตุร้ายนั้น การให้ผู้ปุวยเข้าหา
และเผชิญหน้า (exposure therapy) กับเหตุร้ายและสิ่งกระตุ้นนั้น
ซ้ําแล้วซ้ําอีก โดยแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น จินตนาการหรืออ่านข่าว 
เรื่องนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีก ดูวิดีโอเรื่องนั้นซ้ํา ๆ หรือไปดูที่เกิดเหตุซ้ํา ๆ 
ครั้งแรก ๆ ที่ทําก็จะกลัวมากหน่อย แต่ครั้งหลังๆ จะกลัวน้อยลง
เรื่อย ๆ เพราะจะเกิดความชินชา  

2. การรักษาด้วยยาในผู้ปุวยโรคเครียดหลังเหตุการณ์
สะเทือนขวัญ PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) แนะนํา
ให้ใช้ยา Paroxetine 20 mg ต่อวัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพ 
สูงที่สุด สามารถปรับขนาดยาตามอาการของผู้ปุวยได้ทุก 1 เดือน 
แนะนําให้รับประทานยา Paroxetine พร้อมอาหารเพ่ือลดอาการ
คลื่นไส้ และยาอาจทําให้เกิดอาการสะลึมสะลือ หรือง่วงนอนได้        
จึงควรระมัดระวังในการขับขี่หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร อย่างไร
ก็ตามการเลือกใช้ยาควรคํานึงถึงบริบทของพ้ืนที่ และค่าใช้จ่ายอีกด้วย  
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ส่วนที่ 2 
 การค้นหา...พาถูกทาง 

 ด้วยแบบคัดกรอง 2P 
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การค้นหา..พาถูกทาง ด้วยแบบคัดกรอง 2P  

 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ พัฒนาแบบคัดกรอง 
โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เรียก แบบคัดกรอง 2P  
เพ่ือใช้คัดกรองผู้ประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ที่มีความเสี่ยง 
ต่อการเกิดโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD : Post-
Traumatic Stress Disorder ) 

แบบคัดกรองผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (2P) 
ช่ือผู้ได้รับการประเมิน...................วันท่ีประเมิน............................ 
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ค าอธิบาย  

แบบคัดกรอง 2P (แบบคัดกรองโรคเครียดหลังเหตุการณ์
สะเทือนขวัญ) พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการคัดกรอง
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ        
ข้อคําถามแบ่งเป็น 2 ส่วน  

 ส่วนที่  1 เป็นคําถามถึงเหตุการณ์ที่ เคยประสบ และ  
ระยะเวลาที่ เหตุการณ์เกิดขึ้น หากไม่ เคยประสบเหตุการณ์  
ให้ จบการสัมภาษณ์  

ส่วนที่ 2 เป็น 2 ข้อคําถาม โดย คําถามข้อที่ 1P เป็นคําถาม
เกี่ยวกับอาการอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่ประสบ หากในปัจจุบัน
ไม่มีอาการอะไรหลงเหลือ ให้ จบการสัมภาษณ ์

ส่วนคําถามข้อที่ 2P เป็นคําถามเกี่ยวกับผลกระทบในการ
ดําเนินชีวิตอันเนื่องมาจาก อาการท่ีเกิดข้ึน  

การแปลผล  

ผู้ที่ตอบใช่ ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 ถือว่า มีความเสี่ยง ควรส่งพบ
บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือยืนยันการวินิจฉัยและให้การรักษาที่
เหมาะสม 

สรุป 

แบบคัดกรอง 2P เป็นเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือในการ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือคัดกรองที่สั้น ง่ายต่อการนําไปใช้ในสถาน
บริการที่มีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมาก 
========================================== 
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ส่วนที่ 3  

สัมภาษณ์ทางคลินกิด้วยแบบประเมิน 
M.I.N.I. หมวดPTSD 
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สัมภาษณ์ทางคลินิกด้วยแบบประเมิน M.I.N.I. หมวด PTSD 
 หลั งคัดกรองความเสี่ ยงภาวะเครี ยดหลั งเหตุการณ์ 
สะเทือนขวัญ ด้วยแบบคัดกรอง 2P ผู้ที่ตอบแบบคัดกรอง ใช่ ทั้งข้อ 1 
และ ข้อ 2 ถือว่า มีความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคเครียดหลังเหตุการณ์
สะเทือนขวัญ ควรส่งต่อพบบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือสัมภาษณ์
ทางคลินิกเพ่ิมเติมด้วยแบบประเมิน M.I.N.I. (Mini International 
Neuropsychiatric Interview) ในหมวด PTSD (Post-Traumatic 
Stress Disorder: โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ) เพ่ือการ
วินิจฉัยโรคทางจิตเวชในระบบ DSM - IV และ ICD – 10 ซึ่งได้พัฒนา
เป็นฉบับภาษาไทย (พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ และคณะ, 2007) 

เพ่ือลดระยะเวลาในการสัมภาษณ์ ควรให้ข้อมูลผู้ปุวยว่า       
จะสัมภาษณ์ด้วยคําถามตามเครื่องมือ ซึ่งต่างจากการสัมภาษณ์
ตามปกติ โดยใช้คําถามที่จําเพาะเจาะจงต่อปัญหาทางจิตใจ        
ซึ่งต้องการคําตอบชี้ชัดลงไปเลยว่า “ใช่”หรือ “ไม่ใช่” 

  

 

 
 
 
• แบบประเมิน M.I.N.I. ได้มีการแบ่งออกเป็นหลายชุดวินิจฉัยโรค 
(modules) ซึ่งมีตัวอักษรกํากับ ตามด้วยวินิจฉัยโรค  เช่น หมวด A 
: MAJOR DEPRESSIVE EPISODE , หมวด I : POST-TRAUMATIC 
STRESS DISORDER   

 

คุณมีปญัหาการนอนหลับเกือบทุกคืน (เช่นหลับยาก ตื่นกลางดึก ตื่นเช้า
กว่าปกติ หรือนอนมากกว่าปกติ) หรือไม่  
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• ตอนต้นของแต่ละชุดวินิจฉัยโรค (ยกเว้นชุดภาวะฆ่าตัวตาย และ
ชุดโรคจิต) จะมีคําถามเพ่ือคัดกรองตามเกณฑ์หลัก (กรอบสีเทา) 
ตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
• ตอนท้ายของแต่ละชุดวินิจฉัยโรค จะมีกรอบการวินิจฉัยที่ผู้สัมภาษณ์
จะต้องสรุปว่าผู้ปุวยได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์นั้นๆ หรือไม่ 
 
 
 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น  

 

 

 

 

A1 ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณมาอาการซึมเศร้า หรือ ท้อแท้ตลอดเวลา    ไม่ใช่ ใช่ 
      เกอืบทั้งวัน หรือไม่ 
A2 ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณเบื่อหน่าย สนใจเรื่องต่าง ๆ ลดลงอย่างมาก ไม่ใช่ ใช่ 
     หรือแทบจะไม่รู้สึกสนุกสนานเหมือนเดิม เกือบตลอดเวลา หรือไม่  
 

     ข้อ A1 หรือ A2 ข้อใดข้อหนึ่ง ตอบวา่ “ใช”่ ใช่หรือไม ่?                    ไม่ใช่  ใช ่

ไม่ใช่                            ใช ่

MAJOR DEPRESSIVE 
EPISODE, CURRENT 
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ส่วนที่ 4  

การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ... 

ช่วยคนอื่นไดด้้วยหลัก 3L 
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การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ...ช่วยคนอื่นได้ด้วยหลัก 3L 

องค์การอนามันโลก (WHO) ได้พัฒนารูปแบบการปฐม
พยาบาลทางด้านจิตใจ (PFA : Psychological First Aid) โดยหลัก 
3L (Look, Listen, Link) เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาจิตใจอย่างเป็นระบบ 
การประเมินความต้องการที่จําเป็นเร่งด่วน รับฟัง เอาใจใส่ ให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ ส่งต่อให้ได้รับการช่วยเหลือที่จําเป็นและปูองกัน
อันตรายอาจจะที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน 
ประคับประคองจิตใจ ลดผลกระทบด้านจิตใจจากเหตุการณ์ 

ขั้นตอนการปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ 

1) พูดคยุการสร้างสัมพันธภาพโดยไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว 
2) ทําให้ผู้ประสบเหตุการณ์รู้สึกปลอดภัย เชื่อมั่น เกิดความ

สะดวก ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น หาสถานที่ปลอดภัยที่ทําให้รู้สึก
ผ่อนคลาย 
 3) ช่วยให้ผู้ประสบเหตุการณ์ อารมณ์สงบและผ่อนคลายขึ้น  
เช่น หากร้องไห้ผู้ช่วยเหลือส่งกระดาษทิชชูให้เพ่ือเป็นการให้กําลัง 
 4) ช่วยให้ผู้ประสบเหตุการณ์ บอกความต้องการเร่งด่วนได้ 
เช่น “ทุกเรื่องเป็นเรื่องสําคัญ แต่มาคิดกันว่า เรื่องไหนสําคัญที่สุด” 
 5) ให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือที่ปฏิบัติได้ 
 6) ช่วยประสานติดต่อสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนบ้าน เช่น 
“มีใครที่ต้องการให้ติดต่อไหม เดี๋ยวเราจะประสานให้เลยคะ” 
 7) ช่วยให้ผู้ประสบเหตุการณ์ มีความเข้มแข็ง เช่น “ที่ผ่านมา 
เวลาที่คุณมีเรื่องไม่สบายใจ คุณมีวิธีการจัดการอย่างไร” 
 8) ช่วยประสานให้ผู้ประสบเหตุการณ์ สามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานบริการอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก  
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ลักษณะของผู้ปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ 

1) มีท่าทีสงบ สุภาพ ไม่สับสน ใส่ใจ เต็มใจให้ความช่วยเหลือ 
2) เข้าพบและเข้าถึงง่าย 
3) รักษาความลับตามความเหมาะสม 
4) ใส่ใจกับปฏิกิริยาทางร่างกายและจิตใจของตนเอง  

ดูแลเอาใจใส่ตนเอง 
5) มีความรู้เรื่องบริบทและวัฒนธรรมตามความเหมาะสม

ของแต่ละพ้ืนที่ 
6) ส่งต่ออย่างเหมาะสม เมื่อต้องการความเชี่ยวชาญอ่ืน 

หรือเมื่อผู้ได้รับผลกระทบร้องขอ 
7) กําหนดบทบาทตนเองในขอบเขตของความเชี่ยวชาญ 

และตามที่ได้รับมอบหมาย 

การปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ โดยหลัก 3L  

 Look : สอดส่อง...มองหา 

ภายหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ การให้การ
ช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งจําเป็นเร่งด่วนก่อน เพ่ือลด
ความเครียดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมความรู้สึกปลอดภัย
ดังนั้น จําเป็นต้องค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนทันที ผู้ที่มี
ปฏิกิริยาด้านจิตใจเกิดขึน้จะแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจอย่างรุนแรง 
ร้องไห้ไม่หยุด คร่ําครวญ เครียด กินไม่ได้นอนไม่หลับ และกลุ่มที่
เปราะบางจะได้รับผลกระทบทางจิตใจมากกว่าปกติ คือ เด็กเล็ก 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้เจ็บปุวยเรื้อรังทางทั้งกายและทางจิต รวมถึง
ผู้ที่มีปัญหาชีวิตอยู่แล้วก่อนหน้า 
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Listen : ใส่ใจ...รับฟัง  

การรับฟังอย่างตั้งใจ เป็นองค์ประกอบหลักของการปฐม
พยาบาลทางด้านจิตใจ ผู้ให้การช่วยเหลือ ควรใช้เวลาในการรับฟัง
โดยไม่เร่งรีบ ฟังอย่างรอบคอบแบบมีสติ ฟังคําพูด น้ําเสียง สังเกต
กริยาท่าทาง และภาษากาย ไม่ขัดจังหวะ ไม่ต่อต้านหรือเถียง แม้ว่า
ผู้ประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญจะพูดเรื่องเดิม ๆ ซ้ํา ๆ  

ขณะรับฟังใช้ภาษากายสัมผัสร่วมด้วย เช่น สบตา จับมือ 
โอบกอด แสดงถึงความสนใจและใส่ใจว่ารับฟังเรื่องราวของเขาอยู่ 
เพ่ือช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาได้ระบายความรู้สึกออกมา การถามถึง
ความรู้สึก ในขณะนั้น ให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้ ทําให้
เขาคลายความทุกข์ในใจ และช่วยให้ผู้ประสบเหตุจัดการควบคุม
อารมณ์ให้สงบ เช่น ฝึกการหายใจ ให้รู้สึกผ่อนคลาย การบอกเล่า
เรื่องราวช่วยให้ผู้ประสบเหตุการณ์ เข้าใจและยอมรับได้ในที่สุด 
และถามถึงความต้องการและความกังวลใจ ผู้ช่วยเหลือสามารถ
สนับสนุนตามความต้องการเท่าที่สามารถดําเนินการได้ รวมถึง
สอบถามคําถามให้เกิดความชัดเจนและสรุปเรื่องราว  

 Link : ส่งต่อ...เชื่อมโยง  

         การช่วยเหลือแก้ปัญหาในฐานะที่ทําได้ เช่น การให้ข้อมูล 
ที่จําเป็นเป็นระยะ ๆ การติดต่อบุคคลใกล้ชิด การช่วยกรอกเอกสาร 
การสนับสนุนทางด้านสังคม การช่วยเหลือปัจจัยความจําเป็น               
ขั้นพ้ืนฐาน เช่น ยา อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่พักพิง แต่หาก
ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วไม่ดี ให้ส่งต่อสถานบริการที่มีศักยภาพ
เหนือกว่า เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล องค์การ
บริหารส่วนตําบล และโรงพยาบาลทุกระดับ 
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สิ่งที่ควรปฏิบัติ 

1) ใช้น้ําเสียง ท่าทางแสดงความเป็นมิตร แสดงถึง 
ความอบอุ่น เข้าใจ 

2) ใช้การฟังอย่างตั้งใจ แสดงความเข้าอกเข้าใจ อดทนรับฟัง 
หากผู้ประสบเหตุยังเล่าเรื่องเดิมซ้ํา ๆ 

3) ยอมรับปฏิกิริยาทางจิตใจที่รุนแรงของผู้ประสบเหตุวิกฤต 
4) เป็นตัวแทน ในการติดต่อสื่อสาร 
5) ให้ความช่วยเหลือ ตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสมหรือ 

ตามความต้องการ 
6) ทําความเข้าใจ และยอมรับวัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษา 

ที่แตกต่าง 
7) ปฏิบัติกับเด็กด้วยความจริงใจเท่าเทียมเทียบเท่าผู้ใหญ่ 
8) ให้ข้อมูล (ว่าอารมณ์ต่าง ๆ) ที่เอ่อท่วมท้น คงอยู่ระยะหนึ่ง 

 สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ  

1) แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
2) ใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสม เช่น พูดว่า “เวลารักษาบาดแผล          

ทุกอย่าง” “มันจะผ่านไปในไม่ช้า” “อย่าเสียใจ อย่าคิดมากเลย    
คนอ่ืนเขาก็เป็นอย่างนี้ เดี๋ยวก็ดีข้ึนเอง” เป็นต้น 

3) แสดงความเห็นอกเห็นใจ โดยมีอารมณ์ร่วมไปกับผู้ประสบ
เหตุการณ์สะเทือนขวัญ เช่น ร้องไห้ โกรธแค้นด้วย 

4) สัญญา ในสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะทําให้ได้ 
5) ตีตรา ว่าผู้ประสบเหตุการณส์ะเทือนขวัญมีอาการทางจิต 
6) ซักถามหรือให้เล่า เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
7) การสื่อสารทางลบ เช่น “ดูแล้วไม่น่าจะรอด” 
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ส่วนที่ 5  

การให้การปรึกษาเบื้องต้น 
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การให้การปรึกษาเบื้องต้น 
การให้การปรึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นกลวิธีหนึ่งในการดูแลฟ้ืนฟู

ทางด้านจิตใจ โดยใช้ทักษะต่าง ๆ จากการพูดคุย เพ่ือให้ผู้ที่มีปัญหา 
ได้สํารวจทําความเข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหา การจัดการกับ
อารมณ์ ความคิด เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองตามศักยภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนปรับตัวให้ดี  

ธรรมชาติของจิตใจ 

 ผู้ให้การปรึกษาควรเข้าใจธรรมชาติของจิตใจ ว่าส่งผล 
ต่อความคิด ทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สําคัญ คือ 

 1) จิตใจ ประกอบด้วยจิตสํานึกส่วนที่สามารถตระหนักรู้ 
และจิตใต้สํานึก เป็นส่วนที่เราไม่อาจเข้าใจได้ในระดับการคิดนึก
ด้วยเหตุผล มีการทํางานด้วยกลไกทางจิตต่าง ๆ ภายในซึ่งเราไม่รู้ตัว 

2) จิตใจระดับจิตสํานึก ประกอบด้วยความคิดและความรู้สึก
เป็นส่วนที่เราตระหนักรู้ได้ และเป็นการทํางานของสมอง 

3) ความคิดและความรู้สึกสามารถโน้มน้าวกันได้ 

หลักการช่วยเหลือ 

1) ใช้วิธีการนุ่มนวล อ่อนโยน ข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึก 
ของผู้รับการปรึกษา มีความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ความยืดหยุ่น 
การให้กําลังใจ ฟังอย่างใส่ใจ ยอมรับผู้รับการปรึกษาโดยไม่มีอคติ  

2) ใช้ วิ ธีการแก้ ไขปัญหาอย่าง เป็นระบบ  มี เหตุมีผล  
เพ่ือให้มองเห็นทางออกของปัญหา โดยรักษาความลับ การแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ มีทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพมั่นคงในอารมณ์ 
มีหลักการมีเหตุมีผล 
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เจตคติหรือทัศนคติ คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ
เหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง โดยเจตคติที่เหมาะสม  

1) มีใจที่เป็นกลาง ไม่อคติลําเอียงเพราะรัก เพราะโกรธ 
เพราะเขลา และเพราะกลัว เปิดใจกว้าง ไม่นํามาเปรียบเทียบ 
กับตนเองหรือผู้อื่น 

2) การไม่ตัดสินว่าเป็นความผิดของใคร โดยไม่ตีความว่า 
การที่ผู้รับการปรึกษามีพฤติกรรมบางอย่างเป็นการผิดถูก ดีเลว  
ไม่นําความเชื่อ และประสบการณ์ของผู้ให้การปรึกษามาเป็นตัว
ตัดสิน 

3) การไม่แบ่งแยกผู้มาขอรับการช่วยเหลือ ยอมรับความ
แตกต่างของบุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไข 

“ในฐานะเป็นผู้ให้การช่วยเหลือความรู้สึกทางบวกและลบ
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เพราะ จะเป็นสิ่งที่ชี้น าให้เรา
ปฏิบัติไปตามความรู้สึกนั้นโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ผู้ให้การช่วยเหลือ
ทางด้านจิตใจหรือผู้ให้การปรึกษาจึงจ าเป็นต้อง มีเจตคติหรือ
ทัศนคติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน” 
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 คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษา 

1) เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส   
2) ไว้วางใจได้ รักษาเรื่องที่ได้รับฟังไว้เป็นความลับ  
3) มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  
4) ยินดีรับฟังความทุกข์ของผู้ อ่ืน  ไม่ดูถูกคนที่มีปัญหา      

ไม่เห็นปัญหาของคนอ่ืนเป็นเรื่องตลก 
5) ไวต่ออารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน ทั้งคําพูด  

และภาษาท่าทาง  
6) เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา  
7) เข้าใจและยอมรับว่าทุกคนมีความแตกต่างกันในเรื่อง

ความคิด นิสัยใจคอ ความสามารถ    
8) ยอมรับในการตัดสินใจของผู้รับการปรึกษา 

ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการให้การปรึกษา 

1) ทักษะการสังเกต ขณะให้การปรึกษา สังเกตอะไร 
- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก  
- สังเกตคําพูด ว่าพูดเน้นเกี่ยวกับอะไร และภาษาที่ใช้แสดง

ถึงความรู้สึกหรือระดับอารมณ์อย่างไร 
- สังเกตความขัดแย้งในพฤติกรรม เช่น หัวเราะทั้งที่น้ําตาไหล 

2) ทักษะการฟังเป็นการฟังแบบ Two way Communication 
คือ ฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) ในเนื้อหาสาระและอารมณ์ 
ที่แสดงออกมา 
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- การฟังอย่างใส่ใจ LADDER หมายถึง  
L = Look : มองประสานสายตา ฟังอย่างมีสติ พยายาม

จับประเด็นสําคัญของปัญหา 
A = ASK: ซักถามจุดที่สงสัยในประเด็นปัญหาและ                

แกะรอยตามปัญหา 
D = Don’t interrupt: ไม่แทรกหรือขัดจังหวะ หากผู้รับ

การปรึกษาพูดมาก วกวน 
D = Don’t change the subject: ไม่เปลี่ยนเรื่องไปมา 

ตามแกะรอยทีละประเด็น 
E = Emotion: ใส่ใจการแสดงออกทางอารมณ์ท้ังภาษา

กายและภาษาท่าทาง 
R = Response : แสดงสีหน้า ท่าทางตอบสนอง 

3) ทักษะการถาม การถามที่เหมาะสมจะช่วยทําให้เรื่อง 
ที่เป็นปัญหาหรือสับสนมีความชัดเจนขึ้น ผู้ที่มีปัญหาทุกข์ใจก็จะ
เข้าใจเรื่องราวของตนเองมากขึ้นด้วย 
ประเภทคําถาม ตัวอย่างคําถาม 
1. การถามเปิด    
เพื่อให้ได้เรื่องราวท่ีกระจ่าง 
ชัดเจนมากขึ้น ให้ผู้ตอบขยายความ 
และมี อิสระในการตอบ คําถาม
ประเภทน้ีได้แก่   
“เพราะอะไร อย่างไร เป็นยังไง” 

“เรื่องราวเป็นมาอย่างไร” 
“เธอมีเหตุผลอย่างไร” 
“ที่ว่าชีวิตวุ่นวายสับสนนะลองพูด
ขยายความซิว่าเป็นอย่างไร” 
“ที่ เ รื่ องราวเป็นอย่ า งนี้  คุณรู้ สึ ก
อย่างไร” 

2. การถามปิด 
เพื่อตรวจสอบ ความเข้าใจว่าใช่
หรือไม่ หรือถามถึงการตัดสินใจ 
ได้แก่ “ใช่หรือไม่ ตกลงจะทํา หรือ 
ไม่ทํา” 

“เธอคิดว่าเธอเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้
หรือ” 
“สรุปว่าเธอตกลงใจที่จะทําตามที่เขา
แนะนําใช่ไหม” 
“เธอจะไปหรือไม่ไปรพ.” 
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4) ทักษะการเงียบ คือไม่มีการสื่อสารด้วยวาจา การเงียบ 
มี 2 ลักษณะ 

 - การเงียบที่ไม่มีเสียงใด ๆ จากทั้ง 2 ฝุาย แสดงให้เห็นว่า           
ผู้พูดต้องการเวลาคิดหรือแสดงความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการพูด
ถึงประเด็นนั้น ๆ 
   - การเงียบที่มีเสียงบางเสียง เช่น อืม...เสียงที่ขาด ๆ หาย ๆ 
แสดงถึงอารมณ์และอาการวิตกกังวล ในทางปฏิบัติ ต้องพิจารณาว่า
เป็นการเงียบทางบวกหรือลบ 

5) ทักษะการทวนซ้ํา เป็นการพูดในสิ่งที่ผู้รับบริการ ได้บอก
เล่าอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือช่วยให้ผู้รับการ
ปรึกษาเข้าใจชัดเจนขึ้น สื่อถึงความใส่ใจความเข้าใจของผู้ให้การ
ปรึกษา ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเปิดเผยตนเองมากขึ้น และเป็นการ
ตรวจสอบว่าสิ่งที่ผู้ให้การปรึกษาได้ยินถูกต้องหรือไม่ 

6) ทักษะการสะท้อนความรู้ เป็นการรับรู้ความรู้สึก  และ
อารมณ์ต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นวาจา กริยา 
ท่าทาง และเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยภาษาพูด ให้ผู้รับบริการ
ฟัง เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เป็นปัญหาของผู้รับการปรึกษา 

7) ทักษะการให้กําลังใจ ใช้กับผู้ที่มีปัญหาด้านจิตใจ รู้สึก
ท้อแท้  สิ้นหวัง หมดกําลังใจ ไม่แน่ใจ ขาดความมั่นใจว่าตนเองจะ
ทําสําเร็จ โดยผู้ให้การปรึกษาพูดให้ผู้รับบริการมองถึงความสามารถ
ของตนเองที่มีอยู่จริง เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ผู้รับบริการ  

แต่มีการให้กําลังใจอีกแบบหนึ่งที่มักจะชอบใช้กัน คือ การให้
กําลังใจเชิงสังคม เช่น “ใคร ๆ ก็ต้องตายกันทั้งนั้นหนีไม่พ้นสักคน” 
การให้กําลังใจแบบนี้จะทําให้ผู้ฟังสบายใจขึ้นจริงแต่ในรายที่ท้อแท้ 
หมดหวังอาจไม่ได้ทําให้เขาเห็นความสามารถท่ีมีอยู่ 
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 พูดให้ข้อคิดให้มุมมองที่แตกต่างออกไป เช่น 
ป้าแม้น  : ปูารู้สึกเหนื่อยและกลุ้มใจมากกว่าทําไมต้องเจอ
  ปัญหานี้ด้วยแค่เรื่องปากท้องก็แย่แล้ว แล้วนีลู่ก
  ชายมาติดยาอีก มีใครบ้างจะเคราะห์ร้ายเหมือนปูา 
ผู้ให้การปรึกษา : ผมเข้าใจว่าใครก็ตามท่ีเจออย่างปูาก็ต้องทุกข์ 
ป้าแม้น  : ปูาก็อยากให้ลูกชายหายติดยาบ้า แต่ก็ไม่รู้จะทําได้
  แค่ไหน 
ผู้ให้การปรึกษา : การที่ปูากระตือรือร้นที่จะพาลูกไปรักษาก็จะเป็น 

 ก้าวแรกในการแก้ปัญหา และถ้าปูาช่วยให้ลูกชาย
 หายจากการติดยาได้ ปูาก็จะได้ลูกชายที่เป็นหัว
 เรี่ยวหัวแรงในการทํางานคนเดิมกลับมา 

 พูดถึงสิ่งที่มีค่า สิ่งที่ดีท่ีอยู่หรือความสามารถที่มี เพื่อเป็น 
แรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อไป  เช่น 
ผู้ให้การปรึกษา : ผมรู้ว่าปูาเหนื่อย แต่ปูาก็อดทนเพ่ือลูก พยายาม 

หาทางรักษาให้ลูกหายจากการติดยา 
ป้าแม้น  : แต่ปูาก็ไม่รู้ว่าลูกชายปูาเขาจะอดทนเพ่ือเลิกยา 

ไดห้รือเปล่า 
ผู้ให้การปรึกษา : ผมรู้ที่ปูาทําทุกอย่างก็เพราะความรักท่ีปูามีให้กับ 

เขา เป็นคนอ่ืนอาจทําได้ดีไม่เท่าปูา และความรัก 
ที่ปูามีให้กับเขา มันจะช่วยเป็นกําลังใจให้เขา 
พยายามเลิกยา 

8) ทักษะการพิจารณาทางเลือก เป็นการช่วยให้ผู้รับบริการ           
ได้ลองคิดหาทางแก้ไขปัญหาจากหลาย ๆ ทาง ภายหลังที่ได้มีการ
กําหนดปัญหาที่ต้องแก้ไขได้ชัดเจนแล้ว โดยผู้ให้การปรึกษาให้คิด 
ถึงข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทางว่าทางเลือกใดดีที่สุด 
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9) ทักษะการเสนอแนะ เป็นการชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ โดยผู้รับบริการเป็นผู้เลือกปฏิบัติเอง  
ใช้ในกรณีที่ผู้รับบริการหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเองไม่ได้จริง ๆ 

10) ทักษะการให้ข้อมูล เป็นการพูดคุยเพ่ือให้รายละเอียด
ต่าง ๆ ข้อมูลที่จําเป็นแก่ผู้รับบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องที่ควรรู้ตามความจําเป็นและสภาพปัญหา 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

11) ทักษะการสรุปความ เป็นการรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ  
ที่ได้พูดคุยทั้งเนื้อหาและอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้ให้ 
การปรึกษาและผู้รับบริการ เช่น สาเหตุของปัญหา ความต้องการ 
ที่แท้จริง แนวทางการแก้ไขปัญหา อารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อเรื่อง 
ที่พูดคุย 

กระบวนการให้การปรึกษา  
กระบวนการให้การปรึกษาเป็นวิธีการช่วยเหลือผู้ที่ประสบ

ปัญหา โดยอาศัยการพูดคุยอย่างมีทิศทางเพ่ือให้ผู้ที่มีปัญหา 
ได้สํารวจและทําความเข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหา ความต้องการ
ที่แท้จริง นําข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง นําไปสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมตามความสามารถของตนเอง 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ  
เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย สร้างความอบอุ่น ใจ มีความรู้สึกที่ดี

ต่อผู้ให้การปรึกษา นําไปสู่การเปิดเผยปัญหา และความรู้สึกที่
แท้จริงโดยใช้ทักษะ เช่น ทักษะการทักทาย การพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป 
ทักษะการใส่ใจ และการเปิดประเด็นหรือเปิดโอกาสให้พูดถึงปัญหา 



 

คู่มือแนวทางการดูแลผูป้ระสบเหตุการณ์สะเทือนขวญั       34 

   

ขั้นตอนที่ 2 การสํารวจปัญหา  
สิ่งที่ต้องสํารวจ ความตั้งใจและความพร้อมในการแก้ไขปัญหา 

สาเหตุที่มารับการปรึกษา ชีวิตและความเป็นมาของผู้รับบริการที่
จําเป็น ปัญหานั้นเป็นปัญหาอะไร ความรุนแรงของปัญหา ผู้ให้การ
ปรึกษาจะต้องประเมินว่าตนเองมีความรู้  ความสามารถในการให้
การปรึกษาได้หรือไม่  

ขั้นตอนที่ 3 การทําความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความ
ต้องการ ทบทวนและสรุปข้อมูลที่ได้ 

จัดเรียงลําดับ และเชื่อมโยงข้อมูลจากเนื้อหาของปัญหาดังนี้
ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความรุนแรง  
ของปัญหา พิจารณาและเลือกปัญหาเพ่ือนําไปสู่การแก้ไข พิจารณา
ความต้องการของผู้รับบริการ ความเร่งด่วน และความรุนแรงของ
ปัญหา ประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะได้รับ ความเป็นไปได้ ที่จะแก้ไข
ปัญหาและการสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา  

ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนแก้ไขปัญหา  
วิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมนั้น ต้องตั้งสติให้มั่นคง  

ไม่ ตื่ นตระหนก แก้ ปัญหา โดยใช้หลั ก เหตุ ผล  มองปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์ คิดว่าปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย และความช่วยเหลือ
จากผู้ อ่ืนเ พ่ือให้ เกิดกําลังใจ  เกิดมุมมอง ในการแก้ไขปัญหา 
ที่กว้างข้ึน 

ขั้นตอนที่ 5 การยุติบริการ  
เป็นขั้นตอนสิ้นสุดในการปรึกษาแต่ละครั้ ง  และยุติ 

เพ่ือสิ้นสุดการให้การปรึกษา โดยตรวจสอบความเข้าใจร่วมกัน  
แนวทางแก้ไขปัญหา การนําแนวทางไปปฏิบัติ การนัดหมาย 
ครั้งต่อไป ใช้ทักษะ การสรุปความ ทักษะการให้กําลังใจ 
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 ความส าเร็จของการให้การปรึกษา 
1) เรียนรู้ที่จะฝึกฝนทักษะการให้การปรึกษา 
2) มองเห็นคุณค่าของผู้รับการปรึกษาไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใด 
3) ตั้งใจฟังทุกสิ่งที่ผู้รับการปรึกษากําลังเล่า 
4) ใช้ทักษะทวนซ้ําสิ่งที่ได้รับฟังเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้รับ

การปรึกษา 
5) แสวงหาเหตุผลว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไข 
6) เก็บเรื่องท่ีได้ฟังเป็นความลับ 
7) เอื้ออํานวยการตัดสินใจให้ แต่ไม่ตัดสินแทน 
8) ให้กําลังใจเมื่อผู้รับการปรึกษาตัดสินใจด้วยตนเอง 

การประเมินการดูแลช่วยเหลือ 

1) ผู้รับการปรึกษาจัดการกับปัญหาได้เหมาะสม 
2) ผู้รับการปรึกษาบอกการดําเนินชีวิตที่เป็นสุขได้ 
3) ผู้รับการปรึกษาไม่มีพฤติกรรมวิตกกังวล หรือ พฤติกรรม

วิตกกังวลลดลง  
 

===================================== 
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ส่วนที่ 6  
สมานใจ...ผู้ประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ  

ด้วยการให้การปรึกษาตามแนวอิสลาม 
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สมานใจ...ผู้ประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ 
ด้วยการให้การปรึกษาตามแนวอิสลาม 

เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ 4 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง คือ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา ส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม การเยียวยาด้านต่าง ๆ ก็ได้เริ่มต้นขึ้น 
ทั้งภาครัฐและเอกชน บุคลากรสาธารณสุขในฐานะที่เป็นหนึ่งในการ
เป็นผู้เยียวยาฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ สิ่งที่ต้องคํานึงถึงและให้ความสําคัญ 
คือ วิถชีีวิตวัฒนธรรมของประชาชนในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสลาม ซึ่งจะเป็นกุญแจดอกสําคัญในการเปิดประตูสู่การเยียวยา
หัวใจของชาวมุสลิมที่มีบาดแผลทางด้านจิตใจ ให้สามารถดํารงชีวิต
ต่อไปในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้พัฒนาแนวทางการให้การ
ปรึกษาตามหลักศาสนาอิสลามในผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความรุนแรงชายแดนใต้ กําหนดหัวข้อหลัก ๆ เป็น  5 ประเด็น 

1. เพียงแค่กล่าวสลาม 
 มีหลายสถานการณ์ที่ทําให้ ผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพจิต 
ต้องพบเจอกับผู้ ประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญ  การสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีด้วยการกล่าวสลามต่อกันระหว่าง ผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการถือว่าเป็นการเชื่อมความรักความสัมพันธ์แม้จะไม่รู้จัก
กันมาก่อน คําทักทายก่อนเริ่มต้นการสนทนาอ่ืน คือการกล่าวสลาม
ให้นั้นเอง เช่น กรณีที่มีคนไข้หรือญาติพ่ีน้อง ณ ห้องฉุกเฉิน กรณีที่
มีการสัมภาษณ์หรือประเมินสภาพจิตใจด้วยแบบประเมินต่าง ๆ 
กรณีนัดผู้ประสบเหตุการณ์สะเทือนขวัญมาบําบัดรักษาหรือ
แม้กระท่ังการลงเยี่ยมบ้านเพื่อเยียวยาจิตใจ เป็นต้น 
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อิสลามได้กํ าหนดมารยาทในการทักทาย และการสร้าง
สัมพันธภาพให้แก่มุสลิมให้ปฏิบัติดังนี้ 

• คัมภีร์กุรอาน กําหนดให้มุสลิมกล่าวคําว่า "อัสสะลามุอะ
ลัยกุม" (ขอความสันติจงมีแด่ท่าน) เมื่อพบปะ พ่ีน้องมุสลิมด้วยกัน 
และเป็นหน้าที่สําหรับผู้ได้รับทักทายต้องกล่าวตอบรับว่า "วะอะลัยกุ
มุสสะลาม" (ขอความสันติจงมีแด่ท่านเช่นกัน) เป็นอย่างน้อย แต่
ถ้าให้ดีกว่านี้ ให้กล่าวเพ่ิมไปว่า "วะเราะฮฺมะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮฺ" 
(และความเมตตาของอัลลอฮฺและความจําเริญจากพระองค์จงเป็น
ของท่าน) อย่างไรก็ตามควรพยายามท่ีจะเป็นผู้กล่าวสลามก่อน 

• การจับมือกันหลังการทักทาย จะช่วยกระชับความสัมพันธ์
ให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ชายจับมือกับผู้ชาย และผู้หญิงกับผู้หญิงเท่านั้น
ห้ามผู้ชายจับมือผู้หญิงในการทักทาย ไม่ว่าจะมีสิ่งอ่ืนปิดกั้นหรือไม่ 
จะเอาผ้ามารองหรือใส่ถุงมือก็ตาม เว้นแต่จะเป็นญาติพ่ีน้องร่วม
สายโลหิต หรอืบุคคลที่เรามิอาจแต่งงานด้วย การจับมือให้ใช้มือข้าง
ขวาจับให้กระชับพอดี ไม่ใช่แค่ใช้ปลายนิ้วแตะกัน หรือบีบจนแน่น 
(ซุนนะฮฺ ให้กล่าวดุอาขณะจับมือว่า “ยัฆฟอรฺละนา วะละกุม”) 

2. เมื่ออัลลอฮฺทดสอบ 
ตามหลักความเชื่อเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์โดยไม่สามารถ 

หลีกเลี่ยงได้ คือการทดสอบจากอัลลอฮฺ (บะลาอฺ) ไม่มีใครรอดพ้น  
แม้แต่บรรดาท่านนบีก็ถูกทดสอบเช่นกัน เพราะมันเป็นซุนนะฮฺ (แบบ
แผนของอัลลอฮฺ) ให้เราจงภาคภูมิใจและยินดี เมื่อได้รับบททดสอบ 
เสมือนเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่อัลลอฮฺมอบให้  เป็นบทเรียนชีวิตที่สําคัญ
และเป็นประโยชน์เพ่ือตักเตือนหรือให้คําแนะนํา เมื่อสามารถอดทน
และผ่านพ้นบททดสอบไปได้ เชื่อว่า “ทุกคนจะมีความสุขที่ได้แสดง
ถึงความศรัทธา ความยําเกรง และการที่ไม่กระทําผิดต่ออัลลอฮฺ”  
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การทดสอบจากอัลลอฮฺ มี 2 แบบ คือ  

1) การทดสอบสิ่งที่ดีงาม คือ การมีทรัพย์สมบัติมากมาย 
การมีครอบครัวที่อบอุ่น มีหน้าที่การงานที่ดี การมีสุขภาพร่างกาย 
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นต้น 

2) การทดสอบด้วยความเลวร้าย คือ ความยากลําบาก 
ในการดําเนินชีวิต มีความรู้สึกกลัว หรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ การสูญเสียของทรัพย์สมบัติต่าง ๆ การสูญเสียบุคคล
อันเป็นที่รัก การมีร่างกายที่พิการไม่สมบูรณ์ เป็นต้น 

การปฏิบัติเม่ือถูกทดสอบในอิสลาม 

1. การซอบัร (ความอดทน) การยอมรับสภาพ สามารถ
ระงับอารมณ์ได้ อัลกรุอานได้เน้นในเรื่องความอดทน เพราะมนุษย์ 
ในโลกนี้ย่อมประสบกับเหตุการณ์มากมาย เช่น ความยากลําบาก 
โรคภัยไข้เจ็บ ขัดสนทรัพย์สินเงินทอง ขาดแคลนอาหารการกิน ถูก
เอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ข่มเหง โดนรังแกระหว่างกัน ถูกทําร้าย 
กล่าวหา ตําหนิและเยาะเย้ย เป็นต้น หากไม่มีความอดทนก็ไม่
สามารถที่จะควบคุมความคิด จิตใจและอารมณ์ของตนเองได้ 

2. การซูโกร์ (ขอบคุณ) ต่ออัลลอฮฺ การใช้นิอมัต (ความ
โปรดปราน) ที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานให้เพ่ือใช้ในการเคารพภักดี
ต่ออัลลอฮฺ ทั้งในยามทุกข์ยากลําบากและยามสุขสบาย เช่น การมี
ร่างกายที่สมบูรณ์เพ่ือการดํารงชีวิตและขยันทําละหมาด การใช้มือ
ที่เป็นอวัยวะของร่างกายช่วยเหลือพ่อแม่ ญาติ พ่ีน้องและสังคม 
การใช้ความรู้ ความคิด ความฉลาดไปในทางที่ดี  ที่ก่อประโยชน์ 
ต่อศาสนาและสังคม ใช้ทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮฺประทานมาให้ ในการ 
ช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ ไม่ฟุุมเฟือย ไม่ขัดหลักศาสนาอิสลาม 
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3. การริฎอ (การยอมรับสภาพหรือความพึงพอใจ) การยอมรับ  
การทดสอบหรือเคราะห์กรรมทุกข้อกําหนดที่มาจากอัลลอฮฺด้วย
ความบริสุทธิ์ใจอย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ที่ประสบเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อต้อง
เผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้น ทําให้เกิดความเหนื่อยล้า ความน้อยใจ 
ความรู้สึกผิด ความผิดหวัง ความท้อแท้ ความเศร้าโศก เสียใจ หาก
ผู้ใดไม่เชื่อในเรื่องของตักดีร (การกําหนดของอัลลอฮฺ) ใจของผู้นั้น
จะมีแต่ความเครียด ไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะส่งผล
กระทบในทางที่ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต สามารถ
ปกปูองได้ด้วยการศรัทธาและยําเกรงต่ออัลลอฮฺ ดํารงการละหมาด 
การซิกรุลลอฮ (การรําลึกถึงอัลลอฮฺ) ตลอดเวลา การอ่านอัลกรุอาน
อย่างสม่ําเสมอ และขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ (การเตาบัต) 

4. การมาอัฟ (การให้อภัย) ถือว่าเป็นเรื่องยากที่ผู้ประสบ
เหตุการณ์สะเทือนขวัญ จะทําใจกับการให้อภัยผู้ที่ ก่อเหตุ 
หรือการไม่ได้รับความยุติธรรมจากสิ่งต่าง ๆ การระงับความรู้สึก 
ที่ถูกครอบงําโดยอารมณ์ที่ ไม่สมปรารถนา ต้องใช้สติปัญญา 
ในการคิดและตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความสงบสุข ผ่อนคลาย ดังนั้น 
ผู้ที่ให้อภัยจะมีการแสดงออกด้วยวาจาและพฤติกรรม อ่อนน้อม
ถ่อมตน ให้เกียรติผู้ อ่ืน ทําให้ผู้นั้นมีจิตใจงดงาม มีบุคลิกภาพ 
ของคนมีจริยธรรมรอดพ้นจากภัยต่าง ๆ 
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3. ชีวิตคิดบวกด้วยอัลอิสลาม (Positive thinking) 

ผู้ที่เผชิญกับเหตุการณ์ในทางที่เลวร้ายส่วนใหญ่  พบว่า 
การไม่ เข้าใจชีวิตมักจะทําให้มนุษย์มีความอ่อนแอทางจิตใจ  
และสิ่งที่เยียวยาได้นั้นคือศาสนา ความเชื่อทางศาสนาอิสลาม 
ทําให้วิถีชีวิต และจิตใจเข้มแข็ง ดังนั้นควรที่จะปกปูองดูแลรักษา
ก่อนที่ยากเกินเยียวยา โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนมุมมอง 
ความเชื่อ วิธีคิดโดยใช้หลักการและเหตุผลหลักศาสนาอิสลาม 
พยายามหามุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองปกติที่เราเคยมอง
และการปฏิบัติที่ถูกต้องให้ เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเอง  
และเป็นประโยชน์กับชีวิตของคนอ่ืนด้วย 

แนวคิด...พิชิตปัญหาตามแนววิถีอิสลามต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
 

ลักษณะ
อารมณ์ 

ความคิด พฤติกรรม 

อารมณ์
เศร้าจาก
การ
สูญเสีย 

คว ามตาย เหมื อนกา ร
เ ดิ น ท า ง สู่ " กุ บู ร์ " เ พ่ื อ 
"พักผ่อน" รอวันสิ้นโลก  
- คนที่ปฏิบัติในศีลในธรรม 
เ ข า พั ก ผ่ อ น เ พ่ื อ จ ะ ไ ด้
ผลตอบแทนที่ดี  
- ส่วนคนที่อยู่ ในอธรรม 
จะพักผ่อนเพื่อหยุดสักทีใน
สิ่งที่ เขาทําเมื่อถึงเวลาที่ 
อัลลอฮฺ ต้องการให้ตายแม้
ไม่มีเหตุการณ์ก็ต้องตาย 

กล่าว “อินนาลิลาฮิวะ
อินนาอีลัยฮิลาญิอูน” 
เ มื่ อ ท ร า บ ข่ า ว ก า ร
สูญเสีย 
- ละหมาดขอดุอาร์  
- อ่านอัลกรุอานหรือ
ยาซีนให้กับผู้ที่เสียชีวิต 
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ลักษณะ
อารมณ์ 

ความคิด พฤติกรรม 

อารมณ์
กังวล 
ตกใจ
กลัว 

การซิกรุลลอฮ (การรําลึก
ถึงอัลลอฮฺ) อัลลอฮฺอยู่
เคียงข้างเราเสมอทุกเวลา
ทุกวินาทีทั้งยามหลับและ
ยามตื่น  

กล่าว  
“ลาอีลาฮาอิลลัลลอฮ” 
เราจะรู้สึกเชื่อมั่นและ
รู้สึกปลอดภัย 

อารมณ์
เบื่อ
หน่าย 
 

หากการมีชีวิตอยู่ทําให้
เป็ นคนดี ก็ ขอ ให้ มี ชี วิ ต
ต่อไป หากการมีชีวิตอยู่ไม่
สามารถทําความดีได้อีกก็
ขอให้ อัลลอฮฺเอาชีวิตไป 

- ทํ า กิ จ กรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ทุกอย่าง แม้
เพียงการปลูกต้นไม้ต้น
หนึ่ง 
 - ขอดุอาร์ถือศีลอด
เพ่ือหยุดนัฟซู ที่ไม่ควร
เกิดข้ึน 

 
 
อารมณ์
โกรธ
แค้น 
 
 
 
 
 
 

 - เป็นอาการที่ เกิดจาก
กา รยุ แหย่ ล่ อ ล ว งขอ ง
ซัยฎอน  
 - การระงับความโกรธ 
เป็นบุคลิก ลักษณะของ          
ผู้ศรัทธาและยําเกรงต่อ 
อัลลอฮฺ เป็นสิ่งที่ อัลลอฮฺ
รักใคร่ 
 
 
 

ให้กล่าว “อะอูซุ บิล 
ลาฮฺ มินัซ  ซัยฏอนิร 
รอญีม” ความหมาย
คือ ข้าขอให้ อัลลอฮฺ
ช่วยคุ้มครองให้พ้นจาก
ก า ร ล่ อ ล ว ง ข อ ง          
“ซัยฎอน” (รายงาน
โดยบุคอรีและมุสลิม) 
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ลักษณะ
อารมณ์ 

ความคิด พฤติกรรม 

อารมณ์
โกรธ
แค้น(ต่อ) 
 
 

- ผู้ที่สามารถระงับความ
โกรธจะได้รับผลตอบแทน
ที่ดีจากอัลลอฮฺ ใน           
อาคเิราะฮฺ  

- หากเกิดอาการโกรธ 
ในขณะที่กําลังยืนอยู่ 
ให้นั่งเพื่อให้ความโกรธ 
หายไปและถ้าไม่หาย
โกรธให้นอนตะแคง” 
 (รายงาน โดย อบูวูด
และอะหมัด) 
-“เมื่อท่านรู้สึ กโกรธ 
ใ ห้ เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ที่ 
เปลี่ยนตําแหน่ง และ
ดื่มน้ําสักแก้ว”  
   - ค ว าม โ ก ร ธ  คื อ 
ถ่านไฟที่อยู่ในใจของ
มนุษย์ ใครที่มีอาการ
เช่นนั้นให้รีบไปอาบน้ํา
ละหมาด” (รายงาน
โดยอัตติรซีย์) 
 - ระงับความโกรธ 
สงบจิตด้วยการ
ละหมาด 
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4. ปรับตัวได้ เมื่อจิตสมดุล (RQ : Resilience Quotient) 

คนเราเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตจะมีปฏิกิริยาทางจิตใจต่าง ๆ 
และความสามารถในการปรับตั วที่ แตกต่ า งกัน  ขึ้ นอยู่ กั บ
ประสบการณ์ของแต่ละตน บางคนเข้มแข็งสามารถผ่านได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และสามารถ
เผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังช่วยเหลือคนรอบข้าง
ที่กําลังพบเจอปัญหาได้อีกด้วย  

ตัวอย่างของการปรับตัวในแบบวิถีมุสลิมโดยใช้หลัก  
RQ (Resilience Quotient) : พลังสุขภาพจิต 

I Am 
(ฉันคือ) 

ฉัน คือมุสลิม (มุสลิม คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีความหมายต่อ
การดําเนินชีวิตในทุกลมหายใจเข้าออก) 

I Have 
(ฉันมี) 

- ฉันมอัีลลอฮฺที่ฉันรักและศรัทธา 
- ฉันมีศาสนาอิสลามท่ีสมบูรณ์แบบ 
- ฉันมีความรู้  
- ฉันมีครอบครัวที่รักและเป็นห่วง เช่น ใครบ้าง… 
- ฉันมีเพ่ือนที่ดี เช่น ใครบ้าง... 
- ฉันมีสั งคม เช่น หน่วยงานต่างๆ  ที่ ให้ความ
ช่วยเหลือ 
- ฉันมีอาชีพมีงานที่ม่ันคง เช่น ... 
- ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นต้น 

I Can 
 (ฉันสามารถ) 

ฉันสามารถทํางานได้ ฉันสามารถดูแลลูกได้ ฉันสามารถ
ละหมาดได้ ฉันสามารถปรับตัวได้ เป็นต้น 
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5. สัญญาใจ สัญญากัน อินชาอัลลอฮ ฺ

 ก่อนยุติการให้การปรึกษา มีการแนะนําแหล่งสนับสนุน
ให้กับผู้ประสบเหตุการณ์ เกี่ยวกับเครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ 
เช่น การดะวะห์ มัสตูรอ (ในผู้หญิง) การฟังคุตบะห์หลังละหมาดวัน
ศุกร์โดย อีหม่าม การฟังบรรยายธรรมจากครูบาอาจารย์ เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการให้กล่าว "อินชาอัลลอฮ์" หมายความว่า "หากพระองค์
ทรงประสงค์" ซึ่งโดยทั่วไปผู้ที่เป็นมุสลิมจะใช้คํานี้ เมื่อต้องการ
รับปากว่าจะทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เขาตั้งใจไว้ ตามสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้
กับมุสลิมด้วยกันเอง มุสลิมกับค าว่า "อินชาอัลลอฮฺ" เป็นคําที่อยู่คู่
กันในวิถีแห่ งชี วิต  เพราะเราดํ า เนินชี วิตด้วยพระประสงค์ 
แห่ง อัลลอฮฺ  และทําทุกสิ่ งทุกอย่าง ที่พระองค์ทรงประสงค์  
และทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้หากพระองค์ไม่ประสงค์ให้เกิด  

อัสสะลามุอะลัย 
กุมวะเราะฮฺมะตุลลอ 
ฮิวะบะเราะกาตุฮฺ 

 
 
========================================= 
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ที ม . . . ร่ ว ม ด้ ว ย ช่ ว ย กั น  

 
1 นายนพพร ตันติรังสี นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
2 นางสาวสุกันยา ศิรินินทศักดิ ์ นายแพทย์ชํานาญการ 
3 นางสาวถนอมรัตน์ หุตะจูฑะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
4 นางเมตตา เลิศเกียรติรัชตะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
5 นางศศิลักษณ์ แก้วชื่น พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
6 นางศศิธร เก็มเส็น พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
7 นางภัชรินทร์ เฉลิมบุญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
8 นางจุฑา ปาตังคะโร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
9 นางมาลี เกตแก้ว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
10 นางอัญชัญ หนูทองสุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
11 นางสาวนิจตรา ละหะมะ นักจิตวิทยา 
12 นางสาวอัญชลี บุญรัตนา นักจิตวิทยา 
13 นางสาวอาซีซ๊ะ นุหลี   นักจิตวิทยา 
14 นางสาวสุรัตนา มะดาอิง นักสังคมสงเคราะห์ 
1 5
16 

นางสายฝน สุขเมตตา 
นายธีรวัฒน์  คงชู 

นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

========================================== 
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กลุ่มภารกิจพฒันาสู่ความเป็นเลิศ 

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ์

กรมสขุภาพจิต  กระทรวงสาธารณสขุ 

 

จดัท าโดย 

..… 

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

คณุเมตตา เลิศเกียรติรัชตะ 

โทร.086-9692692 

หรือ074-317400 ต่อ 64313 

 


