ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน

สะกดรอย “พลังสุขภาพจิต” ในยุควิกฤต
การเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของเศรษฐกิจโลก
ซ้ําเติมดวยภัยธรรมชาติอยางภาวะน้ําทวมและความแหงแลง
ราคาพืชผลการเกษตร ตลอดจนขาวของเครื่องใชอื่นๆ ขยับราคาสูงขึ้น
วิกฤติทางการเมืองที่ยังไมแนนอน
ฯลฯ
สภาพที่ลอมกรอบชีวิตประจําวันเหลานี้ทําใหประชาชนสวนใหญเดือดรอน สงผลใหอารมณขึ้นๆ ลงๆ
เมื่อประสบเหตุการณที่ไมไดดั่งใจก็สั่นสะเทือนความรูสึกนึกคิด บางคนอาจจะคิดบวก บางคนอาจจะ
คิดลบ
ทามกลางวันคืนแหงปพุทธศักราช 252 ที่ถูกเรียกขานวาเปนชวงเวลาแหงวิกฤตการณในหลากหลาย
ดาน เปนที่คาดหมายกันวาประชาชนจํานวนมากจะไดรับผลกระทบตอ “สุขภาพใจ” วงกวางยิ่งกวาคราว
วิกฤติ “ตมยํากุง” ที่ผานมา
ดังสัญญาณที่เริ่มปรากฏใหเห็น...
• “จิตออนแอ” แพรสูวงกวาง
จํานวนผูปวยนอก (OPD) ที่มารับบริการของสถานบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตในรอบ 10 ป ตั้งแต
ปงบประมาณ 2540 – 2551 มีแนวโนมสูงขึ้นตั้งแตป 2544 เปนตน มาจนถึงปจจุบัน
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ภาพแสดงจํานวนผูปวยนอกที่มารับบริการในสถานบริการของกรมสุขภาพจิต ระหวาง พ.ศ.25412551

ที่ม า :

รายงานและสถิ ติ จํ า นวนผู ป ว ยนอกที่ ม ารั บ บริ ก ารของสถานบริ ก ารในสั ง กั ด กรมสุ ข ภาพจิ ต

ปงบประมาณ 2540 – 2551, กรมสุขภาพจิต
ชวงเดือน สิงหาคม 2550 – กุมภาพันธ 2551 กรมสุขภาพจิต ไดดําเนินการสํารวจสุขภาพจิตของ
ประชาชนในภาวะวิกฤต ดวยวิธีสอบถามทางโทรศัพท เพื่อใหทราบสถานการณของปญหาสุขภาพจิตและหา
แนวทางการชวยเหลือ ตลอดจนเฝาระวังปญหาสุขภาพจิตประชาชน
การสํ า รวจดั ง กล า วเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ ม ตั ว อย า ง จํ า นวน 2,400 คน ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลในจังหวัดที่มีหนวยงานกรมสุขภาพจิตตั้งอยู โดยจัดทําขึ้นรวม 4 ครั้ง หางกันทุกๆ 3 เดือน ในชวง
สัปดาหที่ 3 ของเดือน สิงหาคม 2550 พฤศจิกายน 2550 กุมภาพันธ 2551 และพฤษภาคม 2551 โดย
ผลการสํารวจมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้
• กลุมตัวอยาง รอยละ 48 ระบุวาตนเองมีความเครียด
• ปญหาที่ทําใหเครียดมากที่สุด คือ ปญหาการงาน รองลงมาคือ ปญหาการเงิน (รอยละ 47.3) โดยที่

เพศหญิง (รอยละ 65.2) มีความเครียดสูงกวาเพศชาย (รอยละ 51.9)
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• จากการสํารวจครั้งที่ 1-2 กลุมตัวอยางชวงอายุ 41-50 ป มีความเครียดคิดเปนรอยละมากกวากลุม อืน
่

การสํารวจกลุมตัวอยางครั้งที่ 3 พบวา กลุมอายุ 21-30 ปจะมีความเครียดคิดเปน รอยละมากกวา
กลุมอื่น
• ความรูสึกกับปญหาที่เกิดขึ้นของกลุมตัวอยางที่พบมากที่สุด คือ รูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นหนักหนา และ

มองวาปญหาสามารถแกไขไดดวยตนเอง คิดเปนรอยละ92.7, 91.8 และ 91.7 ตามลําดับ ซึ่งกลุม
ตัวอยางมองวาปญหาที่เกิดขึ้นสามารถแกไขได รอยละ 48.7, 50.1 และ 50.7 ตามลําดับ
• ในกลุมของผูที่มีความคิดทํา รายตนเอง พบวา อั ตราความคิดที่จะทํารายตนเองเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย จากการสํารวจครั้งที่ 1 กลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาใน กทม.มีความคิดทําราย
ตนเองมากกวาเขตอื่นๆ รอยละ 8.5 สวนครั้งที่ 2-3 เขตภาคเหนือมีความคิดทํารายตนเองมากกวา
เขตอื่นๆรอยละ 15.2 และ 6.2 ตามลําดับ และสถานภาพทางการเงินของครอบครัว ที่ไมคอย
พอใช หรือตองพึ่งพาผูอื่นจะมีความคิดทํารายตนเองสูงกวากลุมอื่น
• “ปรับ 4 เติม 3” เสริมพลังสุขภาพจิต
ในกลุมประชาชนที่กําลังเผชิญกับวิกฤตตางๆ ซึ่งเปนผูที่ไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจในระดับ
"มีปญหา แตยังพอทรงตัวอยูได" เชน ผูที่ตกงานและอยูในภาวะเครียดหรือกดดัน รวมทั้งผูที่ตองการจะพัฒนา
ตนเองเพื่อใหผานพนอุปสรรคได ควรใชแนวทางปฏิบัติตัว "ปรับ 4 เติม 3"
ปรับ 4 หมายถึง
ปรับอารมณ
ปรับความคิด
ปรับการกระทํา
ปรับเปาหมาย

มีสติ ไมทอแท โกรธตัวเองหรือผูอื่น ไมใชอารมณแกปญหา และใหอภัยกัน
มองดานดี ใชเหตุผลขอเท็จจริงใหมากขึ้น คนหาดานดีของอีกฝาย ทําใหเกิดความ
รวมแรงรวมใจมากขึ้น
เลือกวิธกี ารสือ่ สารที่เหมาะสม เชน ลดรายจาย เพิม่ รายได
รูจักยืดหยุน ไมยึดมั่นถือมั่นกับเปาหมายเดิม และการดําเนินชีวิต ใหเหมาะกับ
สถานการณ มองความขัดแยงเปนเรื่องปกติ

3

เติม 3 หมายถึง
เติมศรัทธา
เชื่อมั่นวาทุกอยางจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เชื่อวาชีวิตมีความหวัง มีคุณคา
ชีวิตยอมมีอุปสรรคเปนธรรมดา
(I am)
เติมมิตร
มีคนที่ไวใจไวขอคําปรึกษา พูดคุยหาทางออก
(I have)
เติมจิตใจใหกวาง
รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง ทําใหมีขอมูลเพิ่ม มองอะไรรอบดานมากขึ้น เห็น
ความลําบากและปญหาของคนอืน่
(I can)
นอกจากนีย้ ังมีเทคนิคภาคปฏิบัติที่ทุกคนสามารถเรียนรูและลงมือทําไดดวยตนเอง ภายใต 3 คํา จํางาย นั่นคือ
"อึด ฮึด สู"
อึด

หมายถึง

ศักยภาพทีท่ นตอแรงกดดันไดดี

ฮึด

หมายถึง

มีกําลังใจเขมแข็ง

สู

หมายถึง

การตอสูเอาชนะอุปสรรค

• ประเมิน “จิตอึด ฮึดสู” พบผูหญิงนําหนา!
ขณะนี้ กรมสุ ข ภาพจิ ต ได เ ผยแพร “เครื่ อ งมื อ เสริ ม สร า งพลั ง สุ ข ภาพจิ ต คนไทย” หรื อ แบบ
ประเมินอารคิว (RQ : Resilience Quotient) เพื่อเปนสวนหนึ่งในมาตรการเตรียมพรอมปองกันปญหา
สุขภาพจิตจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนไทย และจากการติดตามผลจากการเผยแพร
ผานเว็บไซตของกรมสุขภาพจิต พบวาแบบทดสอบดังกลาวไดรับการตอบรับอยางดี โดยมีผูสนใจเขาชมและ
ทดลองใชแบบประเมินดังกลาวมากกวา 4 พันครั้ง
จากการประมวลผลที่มีผูตอบแบบประเมินอารคิวที่ทําโดยประชาชนใน 12 จังหวัด ชวงอายุระหวาง
25-60 ป พบวารอยละ 84 มีพลังสุขภาพจิตปกติ รอยละ 6-8 มีพลังจิตสูงกวาปกติ และมี รอยละ 4 ที่มีพลัง
สุขภาพจิตต่ํากวาปกติ
ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ คือ ขอคนพบวา ผูหญิงมีพลังสุขภาพจิตดีกวาผูชาย
แลวคุณละ พลังสุขภาพจิตแกรงพอที่จะรับมือกับวันพรุงนี้แคไหน?
ที่มา “พลังสุขภาพจิตเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาส” โดย ชัญญาภรณ น้าํ คาง สํานักงานพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพ ใน สถานการณขาวสุขภาพ เว็บไซต www.hiso.or.th
ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479
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