
 

ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน 

สะกดรอย “พลังสุขภาพจิต” ในยุควิกฤต 
 

การเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าของเศรษฐกิจโลก  

ซ้ําเติมดวยภัยธรรมชาติอยางภาวะน้ําทวมและความแหงแลง  

ราคาพืชผลการเกษตร ตลอดจนขาวของเคร่ืองใชอ่ืนๆ ขยับราคาสูงข้ึน  

วิกฤติทางการเมืองที่ยังไมแนนอน 

ฯลฯ  

สภาพที่ลอมกรอบชีวิตประจําวันเหลานี้ทําใหประชาชนสวนใหญเดือดรอน สงผลใหอารมณข้ึนๆ ลงๆ  

เม่ือประสบเหตุการณที่ไมไดด่ังใจก็ส่ันสะเทือนความรูสึกนึกคิด บางคนอาจจะคิดบวก บางคนอาจจะ

คิดลบ  

ทามกลางวันคืนแหงปพุทธศักราช 252 ที่ถูกเรียกขานวาเปนชวงเวลาแหงวิกฤตการณในหลากหลาย

ดาน  เปนที่คาดหมายกันวาประชาชนจํานวนมากจะไดรับผลกระทบตอ “สุขภาพใจ” วงกวางยิ่งกวาคราว

วิกฤติ “ตมยํากุง” ที่ผานมา    

ดังสัญญาณท่ีเริ่มปรากฏใหเห็น... 

 

• “จิตออนแอ” แพรสูวงกวาง 

จํานวนผูปวยนอก (OPD) ที่มารับบริการของสถานบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตในรอบ 10 ป ต้ังแต

ปงบประมาณ 2540 – 2551  มีแนวโนมสูงข้ึนต้ังแตป 2544  เปนตน มาจนถึงปจจุบัน 
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ภาพแสดงจํานวนผูปวยนอกที่มารับบริการในสถานบริการของกรมสุขภาพจิต ระหวาง พ.ศ.2541-

2551  

 
ที่มา : รายงานและสถิติจํานวนผูปวยนอกที่มารับบริการของสถานบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

ปงบประมาณ  2540 – 2551,  กรมสุขภาพจิต 

  

ชวงเดือน สิงหาคม 2550 – กุมภาพันธ 2551 กรมสุขภาพจิต ไดดําเนินการสํารวจสุขภาพจิตของ

ประชาชนในภาวะวิกฤต ดวยวิธีสอบถามทางโทรศัพท เพื่อใหทราบสถานการณของปญหาสุขภาพจิตและหา

แนวทางการชวยเหลือ ตลอดจนเฝาระวังปญหาสุขภาพจิตประชาชน  

การสํารวจดังกลาวเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 2,400 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลในจังหวัดที่มีหนวยงานกรมสุขภาพจิตต้ังอยู  โดยจัดทําข้ึนรวม  4 คร้ัง หางกันทุกๆ 3 เดือน ในชวง

สัปดาหที่ 3 ของเดือน สิงหาคม 2550 พฤศจิกายน 2550 กุมภาพันธ 2551 และพฤษภาคม 2551 โดย  

ผลการสํารวจมีประเด็นท่ีนาสนใจดังนี้ 
กลุมตัวอยาง รอยละ 48 ระบุวาตนเองมีความเครียด • 

ปญหาท่ีทําใหเครียดมากท่ีสุด คือ ปญหาการงาน รองลงมาคือ ปญหาการเงิน (รอยละ 47.3) โดยท่ี
เพศหญิง (รอยละ 65.2)  มีความเครียดสูงกวาเพศชาย (รอยละ 51.9) 

• 
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จากการสํารวจคร้ังท่ี 1-2 กลุมตัวอยางชวงอายุ 41-50 ป มีความเครียดคิดเปนรอยละมากกวากลุมอ่ืน   

การสํารวจกลุมตัวอยางคร้ังท่ี 3 พบวา กลุมอายุ 21-30 ปจะมีความเครียดคิดเปน    รอยละมากกวา

กลุมอ่ืน           

• 

ความรูสึกกับปญหาท่ีเกิดข้ึนของกลุมตัวอยางท่ีพบมากท่ีสุด คือ รูสึกวาปญหาท่ีเกิดข้ึนหนักหนา   และ

มองวาปญหาสามารถแกไขไดดวยตนเอง คิดเปนรอยละ92.7, 91.8 และ 91.7 ตามลําดับ    ซ่ึงกลุม

ตัวอยางมองวาปญหาท่ีเกิดข้ึนสามารถแกไขได รอยละ 48.7, 50.1 และ 50.7 ตามลําดับ 

• 

ในกลุมของผูที่มีความคิดทํารายตนเอง พบวา อัตราความคิดที่จะทํารายตนเองเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย จากการสํารวจคร้ังที่ 1 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาใน กทม.มีความคิดทําราย

ตนเองมากกวาเขตอ่ืนๆ รอยละ 8.5 สวนครั้งที่ 2-3 เขตภาคเหนือมีความคิดทํารายตนเองมากกวา

เขตอ่ืนๆรอยละ 15.2 และ 6.2 ตามลําดับ  และสถานภาพทางการเงินของครอบครัว     ที่ไมคอย

พอใช หรือตองพึ่งพาผูอ่ืนจะมีความคิดทํารายตนเองสูงกวากลุมอ่ืน  

• 

 
• “ปรับ 4 เติม 3” เสริมพลังสุขภาพจิต 

ในกลุมประชาชนที่กําลังเผชิญกับวิกฤตตางๆ ซึ่งเปนผูที่ไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจในระดับ  

"มีปญหา แตยังพอทรงตัวอยูได" เชน ผูที่ตกงานและอยูในภาวะเครียดหรือกดดัน รวมทั้งผูที่ตองการจะพัฒนา

ตนเองเพื่อใหผานพนอุปสรรคได ควรใชแนวทางปฏิบัติตัว "ปรับ 4 เติม 3" 

ปรับ 4 หมายถึง 

ปรับอารมณ มีสติ ไมทอแท โกรธตัวเองหรือผูอ่ืน ไมใชอารมณแกปญหา และใหอภัยกัน 

ปรับความคิด มองดานดี ใชเหตุผลขอเท็จจริงใหมากข้ึน คนหาดานดีของอีกฝาย ทําใหเกิดความ

รวมแรงรวมใจมากข้ึน 

ปรับการกระทาํ เลือกวิธกีารสือ่สารที่เหมาะสม เชน ลดรายจาย เพิม่รายได 

ปรับเปาหมาย รูจักยืดหยุน ไมยึดมั่นถือมั่นกับเปาหมายเดิม และการดําเนนิชีวิต ใหเหมาะกับ

สถานการณ มองความขัดแยงเปนเร่ืองปกติ 
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เติม 3 หมายถึง 

เติมศรัทธา  

(I am) 

เชื่อมั่นวาทุกอยางจะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน เชื่อวาชีวิตมีความหวัง มีคุณคา

ชีวิตยอมมีอุปสรรคเปนธรรมดา 

เติมมิตร 

 (I have) 

มีคนที่ไวใจไวขอคําปรึกษา พูดคุยหาทางออก 

เติมจิตใจใหกวาง  

(I can) 

รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง ทาํใหมีขอมูลเพิ่ม มองอะไรรอบดานมากข้ึน เหน็

ความลําบากและปญหาของคนอ่ืน 

นอกจากนีย้ังมีเทคนิคภาคปฏิบัติที่ทุกคนสามารถเรียนรูและลงมือทําไดดวยตนเอง ภายใต 3 คํา จํางาย นั่นคือ 

"อึด ฮึด สู"   

อึด  หมายถงึ  ศักยภาพทีท่นตอแรงกดดันไดดี  

ฮึด  หมายถงึ  มีกําลังใจเขมแข็ง  

สู  หมายถงึ   การตอสูเอาชนะอุปสรรค 

• ประเมิน “จิตอึด ฮึดสู” พบผูหญิงนําหนา! 

ขณะนี้ กรมสุขภาพจิตไดเผยแพร “เครื่องมือเสริมสรางพลังสุขภาพจิตคนไทย” หรือ แบบ

ประเมินอารคิว (RQ : Resilience Quotient) เพื่อเปนสวนหนึ่งในมาตรการเตรียมพรอมปองกันปญหา

สุขภาพจิตจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดข้ึนกับประชาชนไทย และจากการติดตามผลจากการเผยแพร

ผานเว็บไซตของกรมสุขภาพจิต พบวาแบบทดสอบดังกลาวไดรับการตอบรับอยางดี โดยมีผูสนใจเขาชมและ

ทดลองใชแบบประเมินดังกลาวมากกวา 4 พันคร้ัง  

จากการประมวลผลที่มีผูตอบแบบประเมินอารคิวที่ทําโดยประชาชนใน 12 จังหวัด ชวงอายุระหวาง 

25-60 ป พบวารอยละ 84 มีพลังสุขภาพจิตปกติ รอยละ 6-8 มีพลังจิตสูงกวาปกติ และมี รอยละ 4 ที่มีพลัง

สุขภาพจิตตํ่ากวาปกติ  

ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ คือ ขอคนพบวา ผูหญิงมีพลังสุขภาพจิตดีกวาผูชาย   

แลวคุณละ พลังสุขภาพจิตแกรงพอที่จะรับมือกับวันพรุงนี้แคไหน?  

ที่มา “พลังสุขภาพจิตเปล่ียนวิกฤตเปนโอกาส” โดย ชัญญาภรณ น้าํคาง  สํานกังานพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสารสุขภาพ ใน สถานการณขาวสุขภาพ เว็บไซต www.hiso.or.th 

ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479 

 4 


