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เรื่องเล่า...วันนี้

• ปัญหำสุขภำพจิตที่มักพบในแต่ละช่วงวัย 
ในสถำนกำรณ์ COVID-19

• กำรเสริมสร้ำงพลังใจให้ตนเอง ครอบครัว
และองค์กร

• กำรดูแลสุขภำพใจคนรอบข้ำง



เด็กเล็ก
• พัฒนำกำรจำกกำรเล่น 

• ปรับตัวเข้ำสังคมจำกกำรไปโรงเรียน 

• มีวินัยจำกกำรอบรมสั่งสอน 

• มีควำมเสี่ยงที่จะถูกท ำร้ำย 

• ติดทีวี

• กิน กอด เล่น เล่ำ



วัยรุ่น
• โลกส่วนตัวสูง 

• Cyberbullying

• พฤติกรรมเสี่ยง 

• ติดเกมส์

• I-massage - แสดงควำมรู้สึก/ผลกระทบจำก
พฤติกรรม/อยำกให้ปรับพฤติกรรม



สูงอายุ
• ควำมเครียดจำกำรรับข่ำวสำร

• ควำมเสี่ยงต่อกำรเสียชีวติจำก COVID-19

• โรคประจ ำตัว

• ต้องอยู่ตำมล ำพัง

• ต้องช่วยเลี้ยงหลำน 

• ต้องปรับตัวเข้ำกับเทคโนโลยี 



วัยท างาน
• วิกฤตทำงอำรมณ์

• เหนื่อยล้ำหมดไฟ

• ซึมเศร้ำ

• ฆ่ำตัวตำย

•Work from home



วิกฤตทางอารมณ์

เสียศูนย์

ปัญหำ

แก้ปัญหำ



สาเหตุของการเกิดภาวะวิกฤตทางจิตใจ

เหตุคุกคำมชีวิต/จิตใจ ต่อตนเองหรือคนใกล้ชิด

สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

สูญเสียทรัพย์สิน

ควำมเครียดจำกกำรได้รับข้อมูลเป็นจ ำนวนมำก



บุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤต

สับสน อยู่ในภวังค์

ควบคุมตนเองไม่ได้ เกรี้ยวกรำด

เศร้ำ หมดหวัง

ต้องกำรพึ่งพำคนอ่ืน

ขำดกำรตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล



อยู่ที่เราเลือกมอง

โอกำสภัยคุกคำม



危机 (เหวยจ)ิ = ภาวะวิกฤต

เหวย = อันตรำย 
จิ = โอกำส 



3 ขั้นตอนแก้วิกฤต

ขั้นที่ 1 หำสำเหต 

ขั้นที่ 2 แสวงหำทำงเลือก 

ขั้นที่ 3 ลงมือท ำ



ภาวะหมดไฟ
ในการท างาน



Almost everything will work again 
if you unplug it for a few minutes.. 
Including you.

- ANNE LAMOTT



เคยรู้สึกอย่างนี้ไหม...

เหนื่อยล้ำทำงอำรมณ์ รู้สึกสูญเสียพลังงำนทำงจิตใจ

คิดว่ำตัวเองไม่มีควำมสำมำรถในกำรท ำงำน ขำดควำมรู้สึกประสบควำมส ำเร็จ

คิดลบกับเพื่อนร่วมงำน รู้สึกเหินห่ำงจำกคนอื่น 

ภาวะหมดไฟในการท างาน



สาเหตุของภาวะหมดไฟ - ตัวเอง

งำนไม่เป็นไปตำมที่คำดหวัง

งำนหนัก

งำนมำก

งำนยำก



สาเหตุของภาวะหมดไฟ - เพื่อนร่วมงาน 

เอำเปรียบ

ขำดกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีม 



สาเหตุของภาวะหมดไฟ - องค์กร

ก ำหนดส่งงำนไม่เหมำะสม

งำนด่วนแทรกเข้ำมำตลอด/ไม่สำมำรถท ำงำนได้ตำมแผนที่วำงไว้

งำนเข้ำช่วงที่ไม่ใช่เวลำงำน

ค่ำตอบแทนไม่เหมำะสมกับงำน

ระบบบริหำรไม่ด/ีขำดควำมยุติธรรม



ระยะต่าง ๆ ของภาวะหมดไฟ (Miller & Smith, 1993)

1. ระยะฮันนีมูน

2. ระยะรู้สึกตัว

3. ระยะไฟตก 

4. ระยะหมดไฟเต็มที่ 

5. ระยะฟื้นตัว



ผลกระทบของภาวะหมดไฟ

1. ผลด้ำนร่ำงกำย: เหนื่อยล้ำเรื้อรัง ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ

2. ผลด้ำนจิตใจ: สูญเสียแรงจูงใจ หมดหวัง หมดหนทำง 

3. ผลต่อกำรท ำงำน: ขำดงำนบ่อย ประสิทธิภำพกำรท ำงำนลดลง คิดเรื่องลำออก



วิธีจัดการกับภาวะหมดไฟ

รู้อำรมณ์ตัวเอง

ค้นหำสำเหตให้พบ

จัดล ำดับควำมส ำคัญของงำน 

ลดกำรติดต่อส่ือสำรที่ไม่จ ำเป็นเมื่อท ำงำนที่ต้องใช้สมำธิมำก

หำค ำพูดกระตุ้นตัวเอง



วิธีจัดการกับภาวะหมดไฟ (ต่อ)

ทบทวนงำนกับเพื่อนร่วมงำนหลังเสร็จภำรกิจในแต่ละวัน (AAR)

ถึงเวลำพักต้องพัก

ต้องกล้ำที่จะขอควำมช่วยเหลือมีที่ปรึกษำที่เป็นผู้รับฟังที่ดี

หัวหน้ำต้อง Empowerment ลูกน้อง



After action review (AAR)

งำนวันนี้เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือควำมคำดหวังหรือไม่ เพรำะอะไร

สิ่งที่เกินเป้ำหมำยหรือควำมคำดหวัง เพรำะอะไร

สิ่งที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือควำมคำดหวัง เพรำะอะไร

ท่ำนจะกลับไปท ำอะไรต่อ หรือปรับปรุงกำรท ำงำนอย่ำงไร



เพื่อนร่วมงานแบบไหนที่รู้สึก...รักเลย...

สนใจผู้อื่นมำกกว่ำตนเอง รับฟังปัญหำของผู้อื่น

สดชื่น ร่ำเริง มีพลัง

น่ำนับถือ เห็นแก่ผู้อื่น เสียสละ

มีคุณธรรม

ยืดหยุ่น จัดกำรปัญหำและอำรมณ์ทำงลบได้ดี



โรคซมึเศร้า



ภาวะซึมเศร้า

ซึมเศร้า
โรคซึมเศร้า

เศร้า
เล็กน้อย ปานกลาง รุนแรง มีอาการทางจิต

ร่วมด้วย



อาการของโรคซมึเศร้า

• ออ่นเพลยี

• ไม่มีแรง

• ปวดเมื่อยตามตวั

• รูส้กึผิด/โทษตวัเอง

• สมาธ/ิความจ าแย่ลง

• สิ้นหวงั

• คดิเรื่องฆ่าตวัตาย

• รอ้งไหง้า่ย

• แยกตวั

• เช่ืองชา้/กระวนกระวาย

• กนิไม่ได/้กนิมากเกนิ

• นอนไม่หลบั/หลบัมาก

• เศรา้

• กงัวล

• โกรธ

• หงดุหงดิ

• แปรปรวน
อารมณ์ พฤติกรรม

อาการ

ทางกาย
ความคดิ



ความแตกต่างของอาการซมึเศร้าระหว่างเพศ

ชาย หญิง

• โทษคนอืน่ • โทษตวัเอง

• โกรธ หงดุหงดิ • ซมึเศรา้

• ขดัแยง้กบัคนอืน่ • เลีย่งความขดัแยง้

• กระวนกระวาย • เชื่องชา้

• นอนไมห่ลบั • หลบัมาก

• ใชสุ้รายาเสพตดิเพือ่คลายเศรา้ • กนิเพือ่คลายเศรา้

• เขา้สงัคมมากขึ้น • แยกตวั



ความคิดท่ีผดิปกติของคนท่ีเป็นโรคซึมเศร้า

มองตวัเองในแงล่บ

มองโลกในแงล่บ

มองอนาคตในแงล่บ









เครียด

ร่างกายหลงัฮอร์โมนเครียด

ส่งผลกระทบต่อเซลลส์มอง

เซลลส์มองเห่ียว

ซึมเศร้า





วิธีการรักษาโรคซึมเศร้า

ยา

จิตบ าบัด



ฆ่าตัวตาย









ฆ่าตัวตาย

สิ้นหวัง

ไร้ค่า ฆ่าตัว
ตาย!!

สิ้น
หนทาง



True or Fault

•ผู้ที่คิดฆ่ำตัวตำยจะไม่บอกใคร/ไม่มีสิ่งบอกเหตุ
มำก่อน
•ผู้ที่พูดถึงกำรฆ่ำตัวตำย มักไม่ลงมือท ำจริง เป็น

กำรเรียกร้องควำมสนใจ
•ผู้ที่พูดถึงกำรฆ่ำตัวตำย ผู้ที่ฆ่ำตัวตำยมีควำม

พร้อมที่จะตำย
•กำรพูดคุยอย่ำงเปิดเผยเกี่ยวกับกำรฆ่ำตัวตำย

จะเป็นกำรกระตุ้นให้คิดฆ่ำตัวตำย



ความเข้าใจผดิบาง
ประการเกีย่วกบั
การฆ่าตัวตาย

ผู้ที่คิดหรือวางแผนฆ่าตัวตายจะ
ไม่บอกใคร หรือคิดว่าการฆ่าตัว
ตายจะเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุ
มาก่อน

80% ของผู้ที่จะฆ่าตัวตาย
จะให้สัญญาณบอกเหตุมาก่อน
แต่บางครั้งก็ไม่มีผู้รับสัญญาณ
ได้ หรือได้รับแล้วแต่ไม่มีการ
ตอบสนอง



ความเข้าใจผดิบาง
ประการเกีย่วกบั
การฆ่าตัวตาย

ผู้ที่พูดถึงการฆ่าตัวตาย มักไม่
ลงมือท าจริง เป็นการเรียกร้อง
ความสนใจ

ในความเป็นจริงแล้ว
ความพยายามฆ่าตัวตาย เป็น
การขอความช่วยเหลือ (cry 
for help) ซึ่งหากไม่ได้รับการ
ตอบสนองผลร้ายก็จะเกิดขึ้นได้



ความเข้าใจผดิบาง
ประการเกีย่วกบั
การฆ่าตัวตาย

ผู้ที่ฆ่าตัวตายมีความพร้อมที่
จะตาย

ในความเป็นจริงมีคนกลุ่ม
น้อยเท่านั้นที่มีความตั้งใจสูง
ที่จะตาย ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า
ตนเองหมดหนทางในการ
แก้ไขปัญหา ไม่มีใครช่วยได้



ความเข้าใจผดิบาง
ประการเกีย่วกบั
การฆ่าตัวตาย

การพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับ
การฆ่าตัวตาย จะเป็นสาเหตุให้คิด
ฆ่าตัวตาย

ในความเป็นจริงการพูดคุย
ช่วยให้เขาได้สื่อสิ่งที่อยู่ในใจ
ออกมาอย่างเปิดเผย







ระดับความรุนแรง

ส่งโรงพยำบำล

• แจ้งคนใกล้ชิดดูแล
• แนะน ำเข้ำรับกำรรักษำ

• ให้โอกำสได้ระบำยควำมไม่สบำยใจ 
• เข้ำใจปัญหำ
• สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่เขำว่ำ เขำมีคุณค่ำที่จะอยู่ต่อไป
• เบนควำมสนใจจำกเรื่องที่รู้สึกไร้ค่ำ มำเป็นเรื่องที่รู้สึก

ภำคภูมิใจ











วัคซีนบุคคล















การปฐมพยาบาลทางใจ

Link

Listen

Look

WHO: PFA Field Guide 2011

สอดสอ่ง มองหา

ใสใ่จ รบัฟัง

สง่ต่อ เช่ือมโยง



การตั้งใจฟัง

• สร้ำงสัมพันธภำพ
• ฟังค ำพูด น้ ำเสียง สังเกตท่ำทำง ภำษำกำย
• ไม่ขัดจังหวะ
• ไม่ต่อต้ำนหรือเถียง
• แสดงออกถึงกำรตั้งใจฟัง
• สอบถำมค ำถำมให้เกิดควำมชัดเจนและสรุป

เรื่องรำว



• ยอมรับปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรง ไม่ตัดสินถูกผิด

• ยอมรับความแตกต่าง

• ให้ข้อมูลว่าอารมณ์ต่างๆ ที่เอ่อท้น อาจคงอยู่ระยะหนึ่ง



• ใช้ค าพูดที่ไม่เกิดประโยชน์
“ต้องเข้มแข็ง อย่าร้องไห้”
“มันจะผ่านไปในไม่ช้า เวลาจะช่วยรักษาทุกอย่าง”
“เด๋ียวก็ดีขึ้นเอง”
“ฉันเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ”
“สงบจิต สงบใจเอาไว้บ้าง”
“ใจเย็นๆ”
“ลืมมันเสียเถอะ”
“คุณโชคดีมากนะ”
“มันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได”้



• แสดงความเห็นอกเหน็ใจโดยมีอารมณ์ร่วม

• สัญญาในสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะท าได้


