ข้ อมูลสําหรับสื่อมวลชน

จิตตก...ฝันร้ ายหลังภัยพิบัติ
สภาพจิตใจเป็ นสิ่ งที่อ่อนไหวและเปราะบางมากที่สุดของมนุษย์
แน่ นอนว่าภัยพิบตั ิที่โถมซัดมาแต่ละครั้งได้ทิ้งร่ องรอยความบอบชํ้าไว้ขา้ งหลัง โดยเฉพาะผูท้ ี่ อยู่ใน
เหตุการณ์ บางคนต้องสูญเสี ยพ่อ แม่ ลูก ญาติสนิท
บางคนต้องตกอยูใ่ นภาวะผิดบาปในใจ เมื่อไม่สามารถช่วยชีวิตคนที่ตนรักไว้ได้ จนพาตัวเองเข้าไปอยู่
ในภวังค์แห่งความหวาดกลัว
หลังเหตุภยั พิบัติแต่ละครั้ง ผูป้ ระสบภัยจํานวนมากอยู่ในสภาวะจิ ตใจที่ ไม่เป็ นปกติ มี อาการเครี ยด
ซึมเศร้า และในบางรายอาจรู ้สึกหมดหวังจนอยากฆ่าตัวตาย...

Disaster Syndrome ขวัญผวาจากภัยพิบัติ

เมื่อต้องเผชิ ญกับเหตุการณ์อนั น่ าสะพรึ งกลัวจากภัยพิบตั ิ ผูป้ ระสบเหตุจาํ นวนมากมักมีอาการทางจิ ต
ที่เรี ยกว่า Disaster Syndrome โดยระยะแรกผูป้ ่ วยมีอาการใน ระยะช็อก (shock stage) มักอยูใ่ นภวังค์ของการ
ตกใจ และไม่มีสติดีพอที่ จะปกป้ องตนให้พน้ อันตราย จนกว่าจะพบใครมาช่วยเหลือ และมีอาการซึ มเศร้าอย่าง
มาก จนไม่รู้วา่ ตัวเองเป็ นใคร
ระยะต่อมา คือ Suggestible stage สามารถทําตามคําแนะนําของหน่ วยกูภ้ ยั ได้ รู ้ตวั และพยายาม
ช่วยเหลือเพื่อนหรื อคนรัก และระยะสุ ดท้ายคือ ระยะฟื้ น (Recover stage) ความตื่นตระหนกค่อยคลายลง และ
เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น เป็ นอาการวิตกกังวล และค่อยๆ ฟื้ นคืนความสมดุลทางจิ ตใจ โดยพยายามบอกเล่า
เหตุการณ์ที่ตนประสบ

PTSD โรคจิตเวชหลังภัยพิบัติ

แม้วา่ เหตุการณ์ต่างๆ ผ่านพ้นไปแล้ว ทว่า ผูป้ ระสบภัยที่มีอาการ Disaster Syndrome จํานวนไม่นอ้ ยที่
ไม่สามารถรักษาสภาวะจิตใจให้กลับมาเป็ นปกติสุขได้ และยังอยูใ่ นอารมณ์เศร้าและเครี ยดจัด จนกลายเป็ นโรค
ทางจิตเวชที่เรี ยกว่า Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) ซึ่ งเป็ นอาการเศร้าสลดฝังในจิตใจ จนไม่สามารถ
ทํางานหรื อใช้ชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข
จากการศึกษาพบว่า ความชุกของโรคนี้ พบได้มากเป็ นอันดับ 4 ของโรคทางจิตเวชทั้งหมด โดยผูป้ ่ วย
ร้อยละ 18.3 เป็ นเพศหญิง และ ร้อยละ 10.3 เป็ นเพศชายซึ่ งมีโอกาสเสี่ ยงเป็ นโรคนี้ นอ้ ยกว่า โดยสหรัฐอเมริ กา
เป็ นหนึ่งในประเทศที่มีจาํ นวนผูป้ ่ วยเป็ นโรคดังกล่าวมากถึง 8 ล้านคน
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สึ นามิ บาดแผลทางใจของผู้ประสบภัย

จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มพื้นที่ภาคใต้ เมื่อปี 2547 กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข และ
ศูนย์ความร่ วมมือไทย-สหรัฐอเมริ กา ด้านสาธารณสุ ข (TUC) ทําการศึกษาสุ ขภาพจิตของเด็กและผูใ้ หญ่ในพื้นที่
ประสบภัย พบว่า ครั้งที่ 1 ปี 2547 มีผเู ้ ป็ นโรค PTSD ในกลุ่มผูใ้ หญ่ ร้อยละ 11.9 และกลุ่มเด็ก ร้อยละ 13.3 และ
ครั้งที่ 2 ปี 2548 กลุ่มผูป้ ่ วยมีสดั ส่วนลดลง โดยเป็ นกลุ่มผูใ้ หญ่ ร้อยละ 4.7 และกลุ่มเด็ก ร้อยละ 8.6
ส่ วนกลุ่มที่ มีอาการภาวะซึ มเศร้า พบว่า ครั้งที่ 1 ปี 2547 เป็ นกลุ่มผูใ้ หญ่ ร้อยละ 30.2 และกลุ่มเด็ก
ร้อยละ 10.4 และครั้งที่ 2 ปี 2548 กลุ่มผูป้ ่ วยที่เป็ นผูใ้ หญ่มีสดั ส่วนลดลงคือ ร้อยละ 14.9 แต่กลุ่มเด็กกลับมีจาํ นวน
เพิ่มสูงขึ้นคือ ร้อยละ 11.3 (ดังตาราง)
ตารางแสดงผลการสํารวจสภาวะทางจิตหลังเหตุการสึนามิ

ทีม่ า : ความจริ ง 3 ปี หลังสึ นามิ วิตกกังวล-เครี ยดกลายเป็ นแผลเรื ้อรั ง
อ้ างใน http://www.neawna.com/news.asp?ID=102224

3 ปี สึ นามิ บาดแผลทีย่ งั ไม่ จาง

จากการสํารวจสุ ขภาวะทางจิตใจของผูป้ ระสบภัยสึ นาม ครั้งที่ 3 ปี 2551 พบประเด็นที่น่าวิตกคือ แม้
หายนะจากเหตุการณ์น้ ีได้ผา่ นไปนานกว่า 3 ปี แล้ว แต่ยงั มีผทู ้ ี่ประสบปั ญหาสุขภาพจิตอีกเป็ นจํานวนไม่นอ้ ย โดย
เป็ นผูป้ ่ วยในกลุ่มอาการ PTSD ร้อยละ 2.7 ซึ มเศร้า ร้อยละ 13.4 วิตกกังวล ร้อยละ 18 และทุกข์โศกอีก ร้อยละ
15.3
ถึ ง วัน นี้ สึ น ามิ อ าจเป็ นภาพความทรงจํา ที่ เ ลื อ นรางเต็ม ที แต่ สํา หรั บ คนที่ อ ยู่ใ นเหตุ ก ารณ์ ค รั้ งนั้น
มันเป็ นความทรงจําที่ ยากต่อการคลี่ คลาย สิ่ งที่ ช่วยบรรเทาความทุกข์ในจิ ตใจได้ คือ ความเข้าใจและกําลังใจ
จากคนรอบข้าง
ทีม่ า : สิ ริกร เค้าภูไทย สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
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